
1 
 

 )FSI( 1سسه ثبات مالیؤم
    

 مرتبط با مباحث خاص مقاله

 11شماره 

 

 "مدل چهارخط دفاعی براي موسسات مالی"
 

هاي خاص خط دفاعی، براي نشان دادن ویژگیبا در نظر گرفتن مدل سه
 تنظیم شده است. ،راهبري موسسات مالی

  
Isabella Arndorfer; Bank for Inernational Settlements 
Andrea Minto; Utrecht University 

 
 

 2015دسامبر                                                 
  

  المللیبین تسویهبانک               
 
 رگردان به فارسیب                                                                                                            

 سازمان حسابرسی                                                                                                                                 
 الهه مهدوي ثابت         مرتضی اسدي                                                                                                

 
 
 

 . استسترس ر دد )www.bis.org( بانک تسویه جهانی به آدرس رسانیمرکز اطالعمتن اصلی این نوشتار در 

                                                
) و کمیته نظارت بانکی بازل BISالمللی (بین تسویهتوسط بانک  1998در سال  )cial Stability InstituteFinanموسسه ثبات مالی (۱ 
)BCBSهاي مالی آنها تاسیس شده است.) به منظور کمک به ناظران در سراسر جهان براي بهبود و تقویت سیستم 

 اهداف:
 سازي کامل این استانداردها در همه کشورها،حمایت از پیادهها و استانداردهاي نظارت درست در سطح جهانی و ترویج شیوه -
 هاي بازار،ها و تکنیکبروز نگهداشتن ناظرین در رابطه با آخرین اطالعات مربوط به محصوالت، شیوه -
 هاي نظارت، وها و به اشتراك گذاشتن تجربیات و شیوهفراهم آوردن محلی براي بحث -
  المللی.ها و مرزهاي بینن بخشبهبود همکاري و هماهنگی نظارتی بی -

http://www.bis.org/
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 2خالصه اجرایی

هاي کنترل داخلی موضوعی است که از زمان بحران مالی جهانی در بین سیستم سازيپیادهطراحی و 
اي و دانشگاهی به خود جلب کرده است. تحقیقات توجه زیادي را در محافل حرفه 2009تا  2007سالهاي 

ها و در خصوص ویژگی) IIARF( 3حسابرسان داخلی المللیبینانجمن  پژوهشیزیادي با حمایت بنیاد 
اي و دانشگاهی به چاپ رسیده است. حرفه مجالتحسابرسی داخلی صورت گرفته و در  وظایفاثربخشی 

ها، تحلیل سیستماتیک کافی در خصوص نحوه تاثیر طراحی سیستم کنترل داخلی بر علیرغم این تالش
هاي الخصوص در موسسات مالی نظیر بانکها و شرکتشرکتی علی اهبريرکارآیی و اثربخشی فرآیندهاي 

شرکتی و  راهبريسازي رابطه بین بیمه وجود ندارد. استفاده از مدل سه خط دفاعی جهت مدل
این قابلیت را دارد سه خط دفاعی ما مدل  نظرهاي کنترل داخلی از گذشته رواج داشته است. به سیستم

هاي بیمه به طرز چشمگیري تقویت گردد. بانکها و شرکت گذاروجه ویژه به مقرراتکه با افزوده شدن یک ت
کنیم تا میزان نیاز این موسسات مالی به یک مدل کنترل داخلی ما به این نقصان پرداخته و تالش می

تحقیق هاي متنوع آنها تعیین کنیم. هر چند که خاص و ویژگی گذاريموثرتر را با توجه به الزامات مقررات
اما تحلیل مشروح ما بر موسسات بانکی متمرکز  ،پردازدحاضر به طور کلی به موضوع موسسات مالی می

 خواهد بود. 
یک مدل حاوي  طرح کلی ،هاي بیمهخاص بانکها و شرکت راهبريهاي ما به منظور لحاظ نمودن ویژگی

که به صورت رسمی در  یعنی افرادي ،نیو ناظر مستقلحسابرسان  که به را ارایه میدهیم چهار خط دفاعی
 . کندسیستم کنترل داخلی اعطا میدر ساختار سازمانی  محیط خارج از سازمان قرار دارند، یک نقش ویژه

به دنبال بررسی  مستقلن و حسابرسان یما با فرض وجود یک رابطه سه جانبه بین حسابرسان داخلی، ناظر
دقیق تعامالت بین این سه گروه هستیم. ما معتقد هستیم که استقرار یک مدل دفاعی چهار خطی موجب 

شده و تقویت  مستقلن و حسابرسان یها و روابط جدید بین حسابرسان داخلی، ناظرایجاد مسئولیت
ی از مشکالت جدیدي نیز اشاره را به دنبال خواهد داشت. البته بایستی به ریسک ناش یهاي کنترلسیستم
 آفرینان به وجود بیاید. ناکافی در بین این نقش توانند در اثر گردش اطالعاته میکنیم ک

 شرکتی و مدل سه خط دفاعی مقدمه: بحران مالی جهانی، راهبري. 1

موثر در بحران  یک عاملشرکتی  هاي قابل توجه در راهبرياکامیاي وجود دارد که ننظر گستردهاتفاق
 5است. بوده) GFC( 4مالی جهانی

                                                
کننـد: پروفسـور   ، تشـکر مـی  نـد ها به خاطر نظرات و پیشنهادات ارزشمندشان که به بهبود دقت و اعتبار این تحقیق کمـک کرد نویسندگان از بازبین۲ 

ي کسب و کار کاس، پروفسور ویلکو اوستووندر از دانشگاه اوترخت؛ و خوآن کارلوس کریسانتو، استفان هـول و ریحـان زامیـل    رابرت ملویل از  دانشکده
 المللی.بین تسویهبانک  مالیِ ثباتاز موسسه 

3 Institute of Internal Auditors Research Foundation 
4 Global Financial Crisis 

در شـهر بروکسـل،    2009ي فوریه 25در تاریخ  ي اروپاي نظارت مالی در اتحادیهگزارشی در ارتباط با آیندهمطابق با گزارش گروه الروسیه با عنوان ٥ 
هوپـت،   ترین عناصر زیربنایی بحران مالی است؛ در متون مـرتبط بـا ایـن موضـوع، بـراي مثـال، ایـن مقـاالت را بخوانیـد:         راهبري شرکتی یکی از مهم

نقـش  «؛ کیتالئـو و مـولبرت،   222، 2013، در مجلـه مطالعـات قـانون شـرکتی     »ها و سایر موسسات مالی بعـد از بحـران مـالی   راهبري شرکتی بانک«
 .179ي ، شمارهECGI ،2011ي کاري قانون ، در مقاله»ها در مقررات ریسک سیستماتیکنامشخص راهبري شرکتی بانک
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شرکتی  اصالحات راهبري بسیاري از مردم اتنسبت به انتظاراند دالل کردهاگرچه برخی مفسران است
شرکتی در کاهش ریسک تکرار بحران  اصالحات بیشتر در راهبري 6ست،ا بسیار کم اتفاق افتادهتاکنون 

هاي جدید درباره باعث بحث )GFCبحران مالی جهانی (صوص، مالی عمده ضروري تلقی شده است. به خ
آور حقوقی براي هاي حفاظتی در سطح هیات مدیره شده است، از جمله معرفی قوانین الزاماهمیت روش
 7هاي مدیریت ریسک در سطح هیات مدیره و عالوه بر این الزام انتصاب مسئول ارشد ریسکارتقاء کمیته

)CRO8در ارتباط با مسائل مدیریت ریسک است. هیات مدیره ) براي بهبود تخصص 

هاي راهبري شرکتی در توان از روشچگونه میاي وجود دارد که ، بحث گستردهالمللیبیندر سطح 
مالی براي بهبود مدیریت ریسک استفاده کرد. براي نمونه، این کار با ایجاد کمیته مدیریت  موسسات

پاداش؛ بهبود هاي متغیر هاي عضو هیات مدیره توسط طرحانگیزهریسک در سطح هیات مدیره؛ تغییر 
دیگر بر جبران خدمت با هدف نهایی ارتقاء ثبات مالی قابل اجرا مادي  نظارت؛ و تحمیل قواعد (ضوابط)

 است.

 روي اصول راهبري 2015) در سال BCBS(9 اهکارهاي انتشار یافته توسط کمیته نظارت بانکی بازلر
تاکید دارد، از جمله، به خصوص،  مناسبهاي مدیریت ریسک ها بر اهمیت روششرکتی براي بانک

)، با جایگاه، CROمدیریت ریسک مستقل اثربخش، تحت هدایت مسئول اصلی ریسک ( فعالیت«
پیچیدگی مدیریت ریسک بانک و «عالوه بر این،  10».مدیرهاستقالل، منابع و دسترسی کافی به هیات

و  بیرونیانداز ریسک ریسک بانک، چشم پروفایلبا تغییرات  هماهنگخت کنترل داخلی بایستی زیرسا

                                                                                                                                                
 

هاي قـوانین بخـش   آورند: بحران جهانی و محدودیتبه وجود می "بد"، موسسات مالی "خوب"وقتی راهبري شرکتی «هوسون،  این مقاله را بخوانید:٦ 
 .. 50تا  44، صفحات 2009ي قانون میشیگان، ، مجله»خصوصی

7 Chief Risk Officer 
؛ هیلب، 130ي ، شمارهECGI ،2009ي کاري قانون مقاله، »نظریه، شواهد، اصالحات-ها بعد از بحران مالیشرکتی بانک راهبري«مولبرت، ۸ 
 .538تا  533، صفحات 2011، راهبريي مدیریت و ، مجله»هاي آموخته شده از بحران مالی جهانیشرکتی؛ درس راهبريطراحی مجدد «
براي مقررات احتیاطی بانکها است  اولین استانداردگذار جهانی )Basel Committee on Banking Supervisionکمیته نظارت بانکی بازل (۹ 

 28هاي مرکزي و ناظرین بانکی از عضو شامل بانک 45و فراهم کننده مجمعی براي هماهنگی مقررات با موضوعات نظارت بانکی است. آن داراي 
المللی و دیگر سازمانهاست. کمیته بین هايهاي نظارتی، سازمانهاي مرکزي، گروهناظر از جمله بانک 9حوزه قضایی است. عالوه بر این کمیته داراي 

 گسترش داده است. 2014و دوباره در سال  2009عضویت خود را در سال 
) در اواخر G10هاي نظارت بانکی نامیده میشد. بوسیله راهبران بانک مرکزي کشورهاي گروه ده (کمیته بازل: در ابتدا کمیته تنظیم مقررات و شیوه

المللی (به ویژه شکست بانک هادوس هرستات در آلمان غربی) تاسیس شد. دفتر جدي در بازارهاي ارز و بانکی بینپس از اختالالت  1974سال 
المللی در شهر بازل سوییس مستقر است و براي بهبود پایداري مالی و بهبود کیفیت نظارت بانکی در سراسر مرکزي کمیته بازل در بانک تسویه بین

ک مجمع براي همکاري منظم بین کشورهاي عضو در امور نظارتی بانکی ایجاد شده است. اولین جلسه آن در فوریه سال جهان و همچنین به عنوان ی
 45) تا G10( 10شود. از زمان آغاز به کار، کمیته بازل عضویت را از گروه برگزار شد و جلسات بطور منظم سه تا چهار بار در سال برگزار می 1975

منتشر شد و چندین بار اصالح شد، کمیته  1975نامه بازل که ابتدا در سال ایی گسترش داده است. با شروع موافقتحوزه قض 28موسسه از 
المللی براي تنظیم مقررات بانکی را تعیین کرده است، از جمله مهمترین نشریات برجسته آن در مورد کفایت سرمایه اي از استانداردهاي بینمجموعه

شود. (بازل: سومین شهر پرجمعیت سوییس در شمال غربی سوییس در کنار شناخته می 3و اخیراً بازل  2، بازل 1نوان بازل است که معموالً به ع
 المللی آن شناخته شده است.)هاي بیننفر جمعیت. زبان گویشی آنها آلمانی است. این شهر به خاطر موزه 175000رودخانه راین است، با حدود 

هاي ي اجرایی سازمان توسعه و همکاري. همچنین این نوشته را بخوانید: کمیته6اصل اصول تقویت راهبري شرکتی، ی بازل، نظارت بانک کمیته۱۰ 
 .15راهبري شرکتی و بحران مالی، اقتصادي براي راهبري شرکتی، 
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 واحدهاي جداگانه آن،و  ها بطور مداوم بر مبناي گستره بانککه ریسک به طوري» باشد در صنعتفعالیت 
 11.شودو کنترل  پایششناسایی، 

ها، به مشابه درباره این روش هايیريگبه نتیجه )OECD( 12هاي اقتصاديسازمان توسعه و همکاري
هاي ویژه تحمیلی به اقتصاد الزم است ریسک ه است،، رسید)CRO( مسئول اصلی ریسک خصوص جایگاه

ها بهتر مدیریت شود، و رویکرد احتیاط خرد و کالن براي نظارت ترکیب شود. به همین بزرگتر توسط بانک
 طرح کلی راهبري شرکتی در موسسات ي) دربارهEC( 13ترتیب، گزارش اولیه اخیر در کمیسیون اروپا

بطور کافی درك مدیریت ریسک در سطح هیات مدیره دهد که نشان می جبران پاداشهاي مالی و سیاست
فقدان اختیار [...] براي «، »هافقدان درك ریسک«، به ویژه، عبارتند از هاعدم کفایت. این نشده است

فقدان اطالعات «و » فقدان تخصص [...] در مدیریت ریسک«، »پذیرهاي ریسکلوگیري از فعالیتج
ذیل را با توجه به مدیریت ریسک  پیشنهاداتدر نتیجه، این گزارش اولیه  14».هاهنگام درباره ریسکبه

 کند:ترسیم می

 ؛ها در سطح هیات مدیرهتعیین مسئولیت •
 ؛ایجاد کمیته نظارت بر ریسک در سطح هیات مدیره •
آشنایی  شرکت مربوطه» پیچیدگی سازمانی«با  جایگاه مسئول ارشد مدیریت ریسک کهایجاد  •

 دارد؛ و
ها، بلکه بین کمیته نظارت بر و هیات مدیره نه تنها بین مسئوالن نظارتی مربوطهافزایش همکاري،  •

 هاي شرکت.ریسک و سایر بخش

 بایستی همراه با اصالحات راهبري یشود که اصالحات سیستم کنترل داخلگیري میاز مطالب باال نتیجه
از طریق  دهند،شان را ارتقا میپذیريها کیفیت ریسکشرکتی باشد تا اطمینان حاصل شود که بانک

دهند. وکار را کاهش میکسبهاي ریسک استراتژي ،یا در غیر این صورت هاي ناسازگارجلوگیري از انگیزه
هاي این روش فقدان اثربخشینشان داد که ضعف یا  )GFCبحران مالی جهانی (، يبرتر جنبهاین  از

 است. عمدهحفاظتی در واقع 

کنترل هاي اند که توجیه اولیه، اگر نگوییم تنها توجیه، براي تنظیم سیستممتخصصان استدالل کرده
ا ریسک سازي باعث مدیریت مواجهه بکه این حداکثر، و اثربخشی استسازي کارآیی داخلی حداکثر

رسد است و به نظر می المللیبیناستاندارد کنندگان دوینهدفی کانونی براي ت بنابراین کارآیی، 15.شودمی

                                                
 .7اصل شرکتی،  راهبرياصول تقویت ، نظارت بانکی بازل کمیته۱۱ 

 
12 Organisation for Economic Co-operation and Development 
13 European Commission 

 .2010، 3,4گزارش اولیه، بخش هاي جبران پاداش، راهبري شرکتی در موسسات مالی و سیاستکمیسیون اروپا، ۱٤ 
، و عملکرد هدف نفعانیذ يهینظرسازي ارزش، حداکثر«؛ جنسن، 17، 1993ي بانک و تامین مالی، ، مجله»کنترل شرکتی و کارایی بانکی«تیم، ۱٥ 

اعتماد به عنوان ابزاري براي بهبود راهبري شرکتی «؛ چامی و فولنکامپ، 58ي ، شماره2000ي کسب و کار هاروارد، ي کاري دانشکده، مقاله»شرکتی
ي کاري ، مقاله»مفاهیم و شواهد ها: بحثی مختصر در ارتباط باراهبري شرکتی بانک«؛ لوین، 2002المللی پول، ، مقاله کاري صندوق بین»و کارایی

ي روندهاي بازار مالی، ، مجله»هاي راهبري شرکتی از بحران مالیدرس«؛ کیرکپاتریک، 2004، 3404ي مشی بانک جهانی، شمارهتحقیقات خط
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انتقال یافته است. تا جایی که مربوط به  گذاران در سراسر جهانمقرراتگذاران و به دستورجلسه سیاست
عبارت است از روش انجام کار (در قالب  ما، کارآیی ی باشد، مطابق دیدگاههاي کنترل داخلسیستم

کننده در فرایند و تعامل بین این شرکت نابع)، مدل یا ساختار اصلی طرفینگري و مايها، حرفهشایستگی
 ها صادق است.به خصوص براي بانک مشاهدهطرفین. این 

ملیات بازار مالی هاي شرکتی به دلیل سوءرفتار در عقابل مالحظه اخیر و رسوایی ریسکرویدادهاي پر
اما، از همه مهمتر، این  16دهند. ارتقاءشرکتی را  ها بایستی معیارهاي راهبريبانک دهد کهنشان می

بالقوه  سیستماتیکدر ارتباط با پیامدهاي  راهبريبندي دستورکارهاي نظارتی و رویدادها منجر به اولویت
در  18خرد هايتر شدن سیاستبرجستهمند این مطلب نیاز 17شده است. ،هاي کنترل داخلی ضعیفسیستم

، و گذاران مقرراتها است. عالوه بر این، نیازمند همکاري نزدیکتر بین ارتباط با سوءرفتار در بانک
  مالی برگردد. است تا اعتماد عمومی به موسسات مستقلحسابرسان داخلی و 

ر چند رویداد اخیر د هاي عمدهعاملنیز از مالی  کنترل داخلیِ غیرکارآمد در موسساتهاي سیستم
؛ و 2011سال در  UBSو در  2008در سال  Société Généraleاند: براي مثال، در بوده کالهبرداري

این رویدادها به  19کاري نرخ الیبور و تثبیت نرخ ارز خارجی.دستوسسه مالی جهانی با توجه به در چند م
ها را تشدید کند و به صورت تواند شوكکنندگان بازار مالی میشوند که ارتباط متقابل شرکتما یادآور می

هاي رفتاري فقدان اعتماد عمومی تحت تحریک رسوایی 20شود.بالقوه منجر به فروپاشی سیستم مالی 

                                                                                                                                                
ي تحقیقات خدمات مالی، مجله ،»هاي غیرشفاف بانکی، و کارایی ریسک/بازدهراهبري شرکتی، فعالیت«جونگه، دیسلی و اسکورز، )؛ دي1( 3، 2009
 .2012، 2-1، شماره 41جلد 

ترین موضوعات مرتبط با مقررات و نظارت بر تعهدات مالی است. بازیابی چنین اعتمادي در ارتباط با رفتارها و بازیابی اعتماد عمومی یکی از مهم۱٦ 
رفتار و فرهنگ  نفره،د؛ براي مثال، این موارد را بخوانید: گروه سیي اعتماد عمومی شوتواند باعث به دست آوردن دوبارهها میفرهنگ در بانک

، هدایت در ارتباط با تعامالت نظارتی با موسسات مالی در ارتباط با فرهنگ FSB؛ 2015، جوالي : درخواست براي اصالح جامع و پایداربانکداري
  .2014ریسک، آوریل 

 .2015ژوئن گزارشی در ارتباط با ریسک سوءرفتار در بخش بانکی، هیئت ریسک سیستماتیک اروپایی، ۱۷ 
18 Microprudential Policies 

هاي مالی اخیر و نظرات مربوط به آن، این مقاله را بخوانید: ارهارد، جنسن، بازگرداندن درستی به بخش مالی: یک اي از رسواییبراي مجموعه۱۹ 
 .1ي ، ضمیمهECGI ،2014 ،417ي کاري مالی رویکرد کامالً مثبت، مقاله

مشـی  هاي اقتصاد کالن خطي ریشهکشف دوباره«یک در بخش مالی، این مقاالت را بخوانید: بوریو، اتبراي تحلیل جامع در ارتباط با ریسک سیستم۲۰ 
، »مـالی  ثبـات هـاي شـبکه و   مـدل «؛ نیـر و همکـاران،   354ي ، شمارهBIS ،2011، مقاالت کاري »ها و مسیري به سمت جلومالی: سفر، چالش ثبات
ي مجلـه در ، »یکاتسیسـتم  ثبـات ریسک نقدینگی تأمین مالی در یک مدل کمی «؛ آیکمن و همکاران، 31، 2007ي پویایی و کنترل اقتصادي، مجله
؛ آدریـن و برونرمـایر،   410تـا   371، صـفحات  2011پولی، و بانکداري مرکزي، ویرایش شده توسط آلفارو، بانـک مرکـزي شـیلی،     سیاستمالی،  ثبات

»CoVar« نیویـورك،  تنظیم مقـررات بـراي وال اسـتریت   ؛ آچاریا و همکاران، 348ي ، شماره2008رزرو نیویورك،  گزارش کارکنان بانک فدرال، در ،
ریسـک کـردن   «)؛ کورینـک،  IMF ،2011 ،59 )2الت مـروري اقتصـادي   مقـا  ،»ي ابزار احتیـاط در سـطح کـالن   جعبه«؛ کاشیاب و همکاران، 2011

؛ گودهـارت و همکـاران،   1345ي ، شـماره ECB ،2011ي مقـاالت کـاري   ، مجموعـه »ینظـارت  هـاي و پاسخ یاثرات جانبیک: اثرات تقویت، اتسیستم
ریسـک  «)؛ شـوآرتز،  1(9، 2013المللـی بانکـداري مرکـزي،    ي بـین ،مجلـه »مـالی چندگانـه   گـذاران مقـررات چهارچوب کاري یکپارچه براي تحلیـل  «

مشـی  ي قانون و خط، مجله»متحدیک در سیستم مالی ایاالت اتکاهش ریسک سیستم«؛ اسکات، 97، 2008تاون، ي قانون جورج، مجله»یکاتستمسی
ي کـاري قـانون   ، مقالـه »یکاتهـا در تنظـیم ریسـک سیسـتم    شرکتی بانـک  راهبرينقش نامشخص «؛ کیتالئو و مولبرت، 33، 2010عمومی هاروارد، 

ECGI ،2011، 179ي شماره. 
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اقتصاد  درستیتواند در نهایت مانع عموم مردم شود تا از سیستم مالی استفاده کنند، بنابراین ثبات و می
 هايولویت عمده دستورجلسه سازمانها هرگز ارفتار و فرهنگ در بانک 21.شودضعیف میتدر سطح کالن 

حرکت به  ،23متحددر ایاالت  22»قانون ولکر«جهان نبوده است، از جمله معرفی  در سراسر گذارمقررات 
-هایی با هدف برقراري بازار مالی آسیاو طرح EU(25( 24داري در اتحادیه اروپاسمت اتحادیه بانک

 26پاسیفیک.

هاي عمومی برداري تا پایان و، یک بار دیگر، در مواجهه با نگرانیبراي اجتناب از اجراي سناریوي کاله
تر بر پیامدهاي سیستماتیک به نواقص گذاران با تمرکز دقیقمرتبط با درستی بازارهاي مالی، مقررات

هاي کنترل داخلی به سیستم کارآیی عالوه بر این، این موضوع پیرامونشوند. دیک میراهبري داخلی نز
شرکتی است، و از نظر ما، عنصر اصلی براي مدلی است که نقش ایفاء شده  راهبريصورت مولفه ضروري 

  کند.کننده در مدل سیستم کنترل داخلی را تصریح میتوسط طرفین مختلف شرکت

 مستقل،و حسابرسان  ناظرین ،یحسابرسان داخل ،کنندهکنترلعمدتا  هاي بخشاز  ،در صنعت مالی
از آنها  کیانجام دهند، هرچند هر  کامالً مرتبطمشابه و  يهاحوزهرا در  شانفیتا وظا هخواسته شد

                                                
هاي عمومی به بخشی با یکی از کمترین سطوح اعتماد تبـدیل شـده اسـت:    ترین بخشمطابق با آمار، بانکداري با گذر کردن از یکی از مورد اعتماد۲۱ 

 .2015، درخواست براي اصالح جامع و پایدار، جوالي ، فرهنگ و رفتار بانکی30گروه  ؛2014ادلمن تراست بارومتر، نیویورك، 
 در آدرس زیر موجود است:   ،کنندهمصرف مقیاس ،اروپا کمیسیون

ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/10edition/docs/consumer_market_brochur
e_141027_en.pdf 
22 Volcker Rule 

. نظرات آقاي ولکر در ارتباط با مقررات قـانونی پیشـنهادي ولکـر جالـب     619 §فرانک، -ي دادکنندهقانون اصالح وال استریت و محافظت از مصرف۲۳ 
از اهمیـت بسـیار   شـاید  هاي آنی بازار است، بلکه این موضوع اي مرتبط با ریسکنیاز به محدودسازي تبادالت حق مالکیت نه تنها مسئله«توجه است. 

هاي عظـیم بـراي   تجاري مربوطه است که در مشوق موسسات بانکی ناپذیر فرهنگرسد که این موضوع تبعات اجتناب. به نظر میباشدزیادي برخوردار 
هـاي  بایسـت فقـط بـه خـاطر فعالیـت     یابد. آیا گروهی از کارکنـان مـی  گران بروز میملههاي جبران براي معاریسک کردن که به صورت ذاتی در شیوه

اي که خدمات بانکـداري تجـاري ضـروري را    مدت چنین پاداش زیادي بگیرند، در حالی که بانکداران تجاري حرفهمبادالتی حسی، غیرشخصی، و کوتاه
(ولکـر، نظـرات در ارتبـاط بـا     » دهی کمتري باشـند؟ امانتی دارند، محدود به ساختار پاداشهاي کنند و آشنایی مناسبی با ارزشبه مشتریان عرضه می

هـاي  ي نوشته شده توسط پـاول اي. ولکـر بـه آژانـس    ، الصاق شده به نامهگذاري بیمه شدهي اختصاصی توسط موسسات سپردههاي مبادلهمحدودیت
 ).2012ي فوریه 13مقرراتی مالی، 

24 European Union 
گیري اولیـه بعـد از چهـار مـاه نظـارت      نتیجه-انداز بانکداري اروپاییرا با عنوان چشم ، نظارتی واحد نظامرییس هیئت نظارتی ، سخنرانی دنیله نوي۲٥ 

 ت:انجام شده است و در آدرس زیر قابل مشاهده اس 2015مارس  17هاي اصلی پیش رو ببینید. این سخنرانی در تاریخ بانکداري مشترك و چالش
www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2015/html/se150317.en.html 

اروپا از هدف اصلی بازیابی اعتماد عمومی الهام گرفتـه اسـت. از ایـن منظـر،     ي بانکداري در فرآیند تقریب قوانین پایه براي دستورالعمل واحد و اتحادیه
در هنگـام تنظـیم    گـذاران مقـررات به درستی و به صورت مکرر بـه عنـوان چـالش اصـلی قانونگـذاران و      » بانکداري دقت معتبرسازي«به عنوان مثال، 

را بخوانید. در میـان نظـر محققـین،     5، مقدمه، نظر BRRD) شناسایی شده است. EU )BRRD/2014/59بانکی  وحل و فصل بازیابی دستورالعمل
مقـررات مـالی آکسـفورد،     )، کتـاب راهنمـاي  edsرا در فـران، مولـونی و پـین (   » بانکداري  دقتسازي معتبر« ي آرمور، با عنوان به طور مثال، نوشته

بـانکی   دقتي پذیرفته شده در همایش بازیابی و ، مقاله»ها: مفاهیم، الزامات و ابزاردقت«بخوانید؛ همچنین، بایندر،  2014انتشارات دانشگاه آکسفورد، 
ینـدر سـینگ از دانشـگاه    وي اروپا در عمل، سازماندهی شده به صـورت مشـترك توسـط نویسـنده و دال    دستورالعمل مدیریت بحران اتحادیه –در اروپا 

 . 2014اکتبر،  19تا  18در تاریخ وارویک، برگزار شده در دانشگاه توبینگن، آلمان، 
در سـال   و تمرکز يدیابتکارات کلها: کنگ، نظارت بر واسطهها، هنگها و قراردادهاي آتی واسطهجیمز شیپتون؛ مدیر اجرایی کمیسیون ضمانتنامه۲٦ 

 . 2014ژوئن  4، 2014

http://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2015/html/se150317.en.html
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 ،تمرکز دارند اتیعمل ییو کارا اثربخشیبر  یحسابرسان داخل براي مثال،دارند ( یمتفاوت هايتمرکز
 ).رهیو غ ،ینظارت بر مسائلن یناظر

 جهیسه طرف، نت نیا انیم یبه هماهنگ ازیها و نتیفعال همپوشانِ هايحوزهشناختن  تیرسمبهبا 
 نهادهاي يبرا یبا استفاده از خط چهارم دفاع یمال اتموسس یساختار کنترل داخلتغییر شکل  میریگیم

 .الزم است سازمانیی برونکنترل

 خط دفاعی سه. مروري بر مدل 2

المللی حسابرسان داخلی مدل انجمن بین، 2013، درنهایت، در سال ایعگسترده در صن هايدنبال بحثبه
هاي مدیریت ریسک و ترین معیار براي تخصیص مسئولیتاین مدل به رایج 27دفاعی را ایجاد کرد. سه خط

ولیه آن بود که مدلی با کاربرد عمومی وکار در سازمان تبدیل شد. ایده اکسب هاي کارکرديبخشکنترل به 
مشخص  ،هاي خاصبخش فرددر این مدل، خصوصیات منحصربهاین، ها تدوین شود. باوجود اي سازمانبر

 نظارت). هاي مؤسسات مالی تحتمثال، ویژگی(براي  نشده است
است. براي  به نحو اثربخش و کارآمد هاي کنترلیمسئولیتافزایی اصلی این مدل امکان هماهنگی ارزش

ریسک و کنترل  هايفعالیتروشنی به ها بهها و مسئولیترسیدن به این هدف، نیاز است که نقش
هاي هاي خود و نحوه ارتباط آن حوزه با فعالیتهاي متخصص بتوانند حوزه فعالیترسانی شود تا گروهاطالع

 ها را درك کنند.سایر گروه

 نمایش هندسی به صورت زیر خالصه شده است:این مدل با 

 
                                                

IIA ۲۷ )2013ي مدیریت ریسک و کنترل ، ژانویه یاثربخش در ی، سه خط دفاعاعالن موضعي مقاله ،حسابرسان داخلی) انجمن. 
 



8 
 

 هاي زیر شرح داده شده است.خصوصیات این مدل در بخش
 ین خطاول

از آنها یاد  اولین خط دفاعی دهند و با عنوانن مدل را شکل میدرآمدزا مبناي ای واحدهاي کسب و کاري
تولید کاالهاي فیزیکی یا تهیه خدمات  شاملنظر، این واحدها ممکن است شود. بسته به نوع صنعت موردمی

هاي . هدف این مدل تخصیص مسئولیتباشند با مشتري تجارت، مدیریت دارایی، فروش و روابطمالی مثل 
عبارتی، کارمندان و مدیران در این واحدهاي درآمدزا دفاعی است (به کنترل و مدیریت ریسک به اولین خط

شده و مبتنی بر ها در اولین خط بسیار تفکیکشود که کنترلیکارند). در این مدل، فرض م مشغول به
 و با گردش کاري و نقاط ضعف صورت روزانه درگیر فرایندها هستندفردي است، زیرا کارمندان به معامالت

تري را هدف قرار شدههایی که فرایندهاي تفکیکسازي کنترلاحتمالی کنترل آشنایند. بنابراین، پیاده
فوري به  رسانیابراین آنها قادر به اطالعتر است. بنضعف براي آنها آسان شخیص زودهنگام نقاطدهند و تمی

هاي خودکار، اند. با معرفی کنترلاقدامات ضروري ه موقعسازي بسطوح مدیریتی مناسب و تضمین پیاده
پذیر کردن آنها امکان تر) و دقیقمربوطهاي عبارتی، ثبت تمام دادههاي کنترلی (بهفراگیر کردن فعالیت

سته کرده است نیازمند بررسی هاي استثنایی که سیستم برجکه تنها آن موقعیتشود، باتوجه به اینمی
وکار کسب ایجاد ؛دوگانه واحدها نیز تأکید دارد اول بر مسئولیت مدیریت است. وظایف کنترلی در خط فوري

هاي هاي مرتبط. این رویکرد با درسو کنترل هاحال، مطلع بودن از ریسکبراي سازمان، و درعین
کافی از  قدرپذیر بهآنجا، واحدهاي ریسک تقویت شده است؛ در )GFCبحران مالی جهانی (شده از آموخته

 آگاه نبودند. ریسکهاي کنترلی و رویه
 خط یندوم

خط  دومینآنها،  خط دفاعی، یا در غیاب ده در اولینشترسیم هاي کنترلیسیستم ناکارا شدن در صورت
عبارتی، تطبیق و مدیریت ریسک است (بهمختلف  وظایفمتشکل از  ین خطدوم یابد.اهمیت می دفاعی
، که 28دفتر پشتیبانی، کنترل ریسک، اعتبارسنجی مدل و تطبیقامور مالی،  مانندپشتیبانی)،  هايفعالیت

و نظارت بر تمام انواع مسائل ت و اطالعاهاي مرتبط با ریسک روش پایش و گزارششان وظایف کلیدي
ا صنعت هاي مرتبط بدفاعی در سازمان گذشته، دومین خطنترلی مالی و تطبیق است. درطول بیست سال ک

(معرفی بازار  تطبیقوظایف  ،29دفتر میانی تکامل یافته است. با معرفیچشمگیري  شکلبهنظارت  تحت مالی
قیمت و نقش اعتبارسنجی  تاییدمستقل  فعالیتسازي ، پیادهو اعتباري مدیریت ریسک عملیاتی وظایف، کارا

 دهنده افزایش توسعه نمادین است.نشانمستقل مدل) 
هاي ها کارکنان و بخشتر، سازمانتر و فرایندها و محصوالت پیچیدهگیرانهسخت مقرراتی الزاماتدر پاسخ به 

لی ما نهادهايها، اند. بدون کمک سازمان و هماهنگی مسئولیتافزوده ین خطکارکردي بیشتري را به دوم
ل را زیرِ سؤا آنها سالمت مالیدهند که ممکن است اي بروز میمالحظه هاي کنترلی قابلاوقات شکافگاهی

 Sociétéکارانه فریب توان به رسوایی تجاريببرد. از نمونه وظایف ناکافی دومین خط دفاعی می

                                                
28 Back Office 
29 Middle Office 
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Générale  و ضرر مالی  2008در سالUBS  اشاره کرد که ناشی از بحران مسکن در  2007در سال
 31 و30انجامید. UBS بود و تقریباً به فروپاشی متحد ایاالت

کند و گنجاندن این را تعریف می 32اکتشافیکنترلی پیشگیرانه و  الزاماتدفاعی  ین خطترتیب، دوماینبه
باشد و  ین خطباید مستقل از اول ین خطکند. دومتضمین می ین خطي اولهاها و رویهرا در سیاست الزامات
ممکن است مبتنی بر  ین خطکار بگیرد. دوماي بهصورت مستمر (مثالً روزانه) یا دورهها را باید بهکنترل

خاصی  کسب و کاريواحدهاي  معامالتریسک نیز باشد (براي مثال، بررسی دقیق  ارزیابیمعیارهاي روشن 
جایی شغلی کارمندان در آنها باالتر از حد معمول است یا تعداد خطاها و اصالحات زیادتري نسبت جابهکه 

 .)به حالت معمول دارند
 ین خطسوم
حسابرسی داخلی است. در  فعالیتدهد، شامل کنترل را نشان می که سطح بعدي دفاعی، ین خطسوم
اهداف، ازجمله کارایی و  نسبت به حوزه وسیعی ازکه نحويهاي اخیر، این روش توسعه یافته است، بهسال

قوانین و  رعایتو  گريفرایندهاي گزارش درستیها، قابلیت اطمینان و اثربخشی عملیات، حفاظت از دارایی
  دهد.می بخشی مستقل ارائهاطمینان مدیرهمقررات، به مدیریت ارشد و هیئت

طرفی باشد. مبتنی بر باالترین سطح استقالل و بی فعالیت، الزم است که این این فعالیت یبراي اثربخش
هاي شخصی، ویژگی هايسازي ساختارهایی است که در استانداردبهترین راه براي دسترسی به آن پیاده

و  ارائه شده است و شامل استقالل سازمانی) IIA( یالمللی حسابرسان داخلانجمن بین 1100استاندارد 
ازجمله اقداماتی که براي اطمینان از این سطح باالي استقالل  33است. مدیره و ...تعامل مستقیم با هیئت

مدیره در غیاب مدیریت ارشد حسابرسی داخلی در مالقات با هیئت بخشتوانایی شامل اتخاذ شده است 
 احتمالی دار شدنخدشهحسابرسی مستقل است و باید به  فعالیتمدیره دراصل مسئول است. هیئت

 34طرفی آشنا باشد.بی
شناختی ارزیابی ریسک است. گیرد مبتنی بر کارایی روشهایی که در سومین خط دفاعی صورت میکنترل

صورت ساالنه به ارزیابی ریسک سازمان مبادرت کند و واحدهاي کسب مل، بخش حسابرسی باید حداقل بهدرع
عبارتی، ریسک باقیمانده بعد و کاري یا فرایندهایی که سطح ریسک باقیمانده باالیی دارند را شناسایی کند (به

نسبت به ارزیابی مبتنی بر ریسک از درنظر گرفتن محیط کنترل داخلی). بنابراین، سومین خط دفاعی تنها 
 شده و مستمر که به نوعی اولین خط دفاعی است.دهد نه پایش تفکیکاي اطمینان میدوره

 سازمانیبرونهاي کنترل
هاست. کنترل داخلی فعلی وجود دارد که مکمل سه الیه بیشتر سازمانیبروندرنهایت، چند سطح کنترلی 

ها اند، و براساس قانون، در اغلب سازمانبندين نهادها در این دستهتریاز جمله رایج مستقلحسابرسان 

                                                
Société Générale ۳۰ ،2008ی، گزارش خالصه، می عموم یبازرس بخش..  

UBS ۳۱ هاي ارزش در ارتباط با کاهش سهامداران، گزارشUBS 2008، آوریل. 
32 Detective 

IIA ۳۳ )بینی)طرفی (واقعبی، استقالل و 1100 هاي شخصیویژگی ياستانداردهاحسابرسان داخلی)،  انجمن. 
OECD ۳2015شرکتی، سپتامبر  راهبري، اصول ٤. 
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-که باید در نهادهاي مقررات وجود دارد الزاماتینظارت،  ویژه در بخش مالی تحتالزامی است. بهوجودشان 
ار نظارتی بیمه یا بانک)؛ این نهادها در خارج از سازمان قر مقامصنعت بررسی شوند (براي مثال،  گذار خاص

در خارج از سازمان قرار دارند، براي راهبري کلی و ساختار کنترلی سازمان  مستقلدارند. گرچه حسابرسان 
کنند و درنهایت سازي شوند وضع میرا که باید پیاده رند، زیرا استانداردها و مقررات مربوطیاهمیت دا

اند یا خیر. درنتیجه، ممکن است رعایت شده به نحو مناسب مقرراتوظیفه دارند که بررسی کنند آیا این 
در سازمان اهمیت اصلی را بیابد و ساختارها و فرایندهاي  مقرراتیهایی پیش بیاید که در آن مسائل موقعیت

  راهبري را مشخص کند.
شود، اجمال بیان میاستفاده (مدل سه خط دفاعی) به درحال ترین مدلهاي رایجدر بحث زیر، ابتدا ویژگی

شود، و درآخر، با ارزیابی زمینه این مدل و دالیل اصالح آن مطابق با نیازهاي مؤسسات مالی مطرح میپس
 شود.کنترلی تحلیل می فعالیتدوجانبه میان این سه  افزایش همکاري و ارتباطات، روابطمزایا و نواقص 

 سه خط دفاعی مدلي هاي گذشتهنقاط ضعف و شکست .3

اي از سه خط دفاعی در طی چند سال گذشته دنباله مدلوسسات مالی بزرگ از رغم استقبال پرشور معلی
 هاي کنترل داخلی نقش مهمیسیستمهاي اند که نارساییهاي بانکی مختلف در این مدت روي دادهرسوایی
ي اند و حتی برخی موسسات را به آستانهها داشته و به ضررهاي مالی قابل توجه منجر شدهدر آن

سه  مدلي دالیل این مشکالت و نقاط ضعف ما با در نظر گرفتن این شواهد ریشه اند.ی رساندهورشکستگ
 کنیم:خط دفاعی را در عمل تحلیل می

 پذیران در اولین خط دفاعیریسک ناسازگار برايهاي انگیزه. 1

حال این این با 35ترین کنترل است.بسیاري از متخصصان بر این باور هستند که اولین خط دفاعی مهم
پذیران حاضر در خط اول یعنی کسب درآمد و سود کافی براي موسسه در ریسک اغلبمسئولیت با اهداف 

دهی داشتند و هاي پاداشگرا تأکید زیادي بر روشدر گذشته مدیران به جاي اهداف کنترل تضاد است.
یکی از دالیلی که باعث شد تا  ند.کردیابی به اهداف مالی موسسه تعیین میها را بر اساس میزان دستآن

هاي کنترلی رو شود، رویهبا مشکالت مالی روبه هاي آمریکابدهیدر طی بحران  UBSي مالی موسسه
هاي معامالتی رو به ي موقعیتمالی این موسسه در زمینه هاي گزارشگريسیستمهاي ناکافی و نارسایی

در  36گذاري بود.سرمایه ي وام مسکن رهنی در بانکپشتوانهبا آمریکا رشد این شرکت بر روي اوراق بهادار 
شدند این اطالعات به سطوح باالیی هاي معامالتی روز به روز در بانک انباشته میحالی که این موقعیت

شدند و به همین دلیل میزان واقعی هاي کلی ارائه میالي گزارشمدیریت منتقل نشده و تنها در البه
سوال اصلی این است که  را مخفی نگه داشته بودند. آمریکا شرکت از بازار وام مسکنپذیري این آسیب

                                                
؛ کاپریلیونه و کاسالینو، 2011، اکتبر 365ي گزارش عملیات اجرایی هئیت کنفرانس، شمارهنفعان، ذي ینظارت شرکتی و خطوط دفاعلیونز، ۳٥ 
؛ اسپیرا 3ي ، شماره7، جلد 2014المللی یادگیري شرکتی پیشرفته، ي بین، مجله»موسسات بانکیهاي مدیریتی در شرکتی و مهارت راهبريبهبود «

، 16، جلد 2003، پاسخگوییو  حسابرسیي حسابداري، مجله، »داخلی حسابرسیي کنترل داخلی و تغییر نقش دوباره ابداعمدیریت ریسک؛ «و پیج، 
-: نقش هیئتواحدتجاري سکیبر رموثر نظارت )، COSOي (دویترهاي پشتیبان کمیسیون ي سازمان؛ کمیته661تا  640، صفحات 4ي شماره
 .2009سپتامبر ها، مدیره
UBS ۳هاي ارزش در ارتباط با کاهش سهامداران، گزارش ٦UBS 2008، آوریل. 
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تواند دهد اما نمیکنند پاداش میگران خود که اهداف کنترلی را رعایت میچطور یک بانک به معامله
پاداش خاصی باشد که از  سیستمرو معرفی شاید یک راه پیش درآمد کافی براي موسسه ایجاد کند.

پذیر و کوچک با شرط دستیابی به اهداف کنترلی پیش از دریافت پاداش کیب یک عنصر پاداش انعطافتر
توان در چارچوب ارتباطات نامناسب در براین مشکل سطوح باالتر سازمان را میعالوه تشکیل شده باشد.

ي اول اهمیت جهانداز جامع و درست افرادي که در درنظر گرفت که در برخی از مواقع با فقدان چشم
 37شود.هستند ترکیب می

 دفاعی قرار دارند ین خطکه در دوم هاییفعالیتفقدان استقالل سازمانی . 2

شود فقدان انجام شده در خط دوم دفاعی مطرح می هايکنترلانتقاد رایجی که غالبا در مورد اثربخشی 
مدیریت ریسک گزارش خود را به طور رسمی به  اغلب وظایف 38کنترلی است. هايفعالیتاستقالل سازمانی 

هاي ارتباطاتی به و کانال روزانه گزارشگريمخاطب خطوط  حال غالباًبااین کنند.هیئت مدیره ارسال می
کنترلی  هايفعالیتدر طول زمان ممکن است  مدیران ارشد هستند. ،احتمال بیشتر به جاي هیئت مدیره

دیگر خطوط اول و دوم  هايفعالیتي اطالعات با از طریق تعامل و مبادله حیاتی با ادغام در درون سازمان
هایی را اتخاذ کنند که به جاي واحدهاي به تدریج استقالل خود را از دست بدهند و شاید دیدگاهدفاعی 

دفاعی نیز نقش  ین خطدهی به دومچنین پاداشهم اند.پذیري مطرح شدهکنترلی از سوي واحدهاي ریسک
توانند توازن مناسب براي واحدهاي کنترلی که بها در تعیین اهداف بانک کند.ی در این روند ایفا میمهم

پذیري و هشیاري کنترلی برقرار کرده و در عین حال امکان کسب سود باثبات را براي مناسبی میان ریسک
 رو هستند.هاي زیادي روبهسازمان فراهم کنند با دشواري

 ین خطدوم هايفعالیتدر کافی و تخصص  هافقدان مهارت. 3

ها و دوم دفاعی استقالل سازمانی داشته باشند ممکن است از مهارت هاي حاضر در خطفعالیتحتی اگر 
هاي کنترلی خطوط اول برخوردار هاي عملکرد و شیوهتخصص کافی براي به چالش کشیدن موثر روش

بندي داخلی یا مبتنی بر رتبه هايمدلپیچیده (مانند  هايمدلنباشند یعنی اقداماتی مانند تأیید اعتبار 
 آنهایییا  پایین گذاري مستقل ابزارهاي داراي قدرت نقدشوندگیبانکی) یا ارزش در دفتري بهره ریسک نرخ

هاي ي روشدر زمینهکه تري رغم مقررات سختگیرانهحال علیاین با ها دشوار است.که تعیین ارزش آن
شوند می در نظر گرفته ین خطاول هايفعالیتکه براي  هاییچنان پاداشهم ،اندوضع شده غیرمتدهی پاداش
ی که باقی سوال است. ین خطدوم هايفعالیتتر از مهمبه مراتب باالتر و  هافعالیتچنین تخصص این و هم

 ین خطاول هايفعالیتدر  توانند کارکنان بسیار مجرب را به جاي کارها میاین است که چطور بانک ماندمی
ي یکی از کارکنان موسسه 39جروم کرویل جلب کنند. ین خطدوم هايفعالیتپذیر به سوي یا ریسک

بازي غیرمجاز خود را به مدت بیش از یک سال حفظ توانست موقعیت سفته Société Généraleمالی

                                                
 .2013داخلی،  حسابرسان انجمن)، آلتامونت اسپرینگز، فلوریدا: IPPFالمللی (اي بینحرفه اجرايارچوب چ۳۷ 
 .2015، جوالي یدر امتداد سه خط دفاع COSOگیري از اندرسونن و یوبنکس، بهره۳۸ 

 
39 Jérôme Kerviel 
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هاي کنترل ریسک دفاتر پشتیبانی و بخش 40کند بدون آنکه مقامات این موسسه متوجه ماجرا شوند.
هاي ناشی از ها و ناسازگارينظمیمتعددي را در رابطه با بی هايزرسیبا Société Généraleي موسسه

هیچگونه تخلفی را تشخیص دهند چرا که کرویل توانسته  ندبازي انجام دادند اما نتوانستاین معامالت سفته
حاضر در  هاي کنترلیفعالیتیک از لفات خود را مخفی نگه دارد] و هیچهاي دروغین خود [تخبود با پاسخ

 هاي وي را به حد کافی به چالش نکشیدند.نیز پاسخ ین خطدوم

 ارزیابی ذهنی و نامناسب ریسک توسط حسابرسی داخلی. انجام 4

راساس حسابرسی معتبري دارد که ب هايبرنامهاثربخشی کار حسابرسان داخلی وابستگی زیادي به 
درك خوبی از که شده باشند و توسط افرادي انجام شوند  تهیه، جامع وعینی ریسک هاي ساالنهارزیابی

ي الزم براي ها و تجربهبرخورداري حسابرسان داخلی از دانش، مهارت .دارندسازمان  هاي ریسک مجموعه
ها با فرآیندهاي ي شخصی خود حسابرسان و آشنایی آنها به شدت به تجربهانجام این قضاوت

یا  هاحوزهشناسایی  هاي ریسکهدف این ارزیابی مدیریتی وابسته است. هايفعالیتپذیري و ریسک
ناتوانی در  ها انجام شود.تر و بیشتري از آنهاي دقیقان است تا حسابرسیفرآیندهاي پرریسک سازم

ریسک نادرست شده و اثربخشی  هايحوزهپرریسک باعث جلب توجه حسابرسان به  هايحوزهشناسایی 
 UBS 41ي مالیدرست همانطور که در مثال موسسه کند.دفاعی را تضعیف می ین خطعملکرد سوم

را  متحدي رهنی ایاالت هاي مسکن با پشتوانهمشتقات وام بحرانیي معامالت حسابرسان داخلی میزها
ها شناسایی کردند اما نتوانستند در مدت زمان کافی بررسی کرده و نقاط ضعفی را در روند کنترل آن

ایجاد شده در روند تأیید و تکمیل گزارش حسابرسی (که حتی  تأخیر گزارش حسابرسی خود را آماده کنند.
توانست کیفیت مناسبی داشته باشد را چند ماه رسید) بسیار حیاتی بود و اثربخشی گزارشی که می به

 تضعیف کرد.

سه خط دفاعی  مدلکمبودهاي  تواندسیستم دفاعی میدر ساختار  مستقلنقش حسابرسان  تعبیه کردن
بر اطالعات و که (را مرسوم را تا حدودي جبران کرده و صحت و قابلیت اطمینان چارچوب مدیریت ریسک 

 مدلدر بخش بعدي با معرفی منطق مبناي  افزایش دهد. )متکی است مستقل تخصص بیشتر حسابرس
 دهیم.را بیشتر توضیح می چهار خط دفاعی این ایده

 در موسسات مالی» چهار خط دفاعی«مفهوم مدل . 4

سیستم هاي کنترل داخلی توجه جدي  سازيپیاده)، طراحی و GFCاز زمان ظهور بحران مالی جهانی (
که به بررسی  پژوهش هاییاي را به خود جلب کرده است. در همین حال، محافل دانشگاهی و حرفه

المللی بنیاد پژوهشی انجمن بین پردازد با حمایت مالیفعالیت حسابرسی داخلی می ها و اثربخشیویژگی
دانشگاهی و تخصصی  مجالتدر بازه هاي زمانی منظم انجام شده و در  )IIARF( حسابرسان داخلی
 منتشر شده است. 

                                                
Société Générale ٤۰ ،2008ی، گزارش خالصه، می عموم یبازرس بخش.  

UBS ٤۱ هاي ارزش در ارتباط با کاهش سهامداران، گزارشUBS 2008، آوریل. 
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اي که موسسات مالی به مدل براي تعیین حوزههاي کنترلی سازي سیستمپیادهطراحی و  ، دراز این رو
 ایم.کنترل داخلی نیاز دارند، رسیده

-ر نظري بیان شده، به درستی قاعدهبطوور که باید آنطاین که آیا مدل چهار خط دفاعی در موسسات مالی 
این پرسش را می توان زیرمجموعه اي از این  .نقطه شروع تحلیل ما استمند شده و بطور عملی اجرا شود، 

مالی و حسابرسان  ناظریناست که به تعامالت بین حسابرسی داخلی،  مناسبپرسش دانست که آیا 
مورد مدل سه خط بررسی خود در  دامنه، باید بدانید که ما بپردازیم. در برخورد با این پرسش مستقل

 کنیم. مالی محدود می دفاعی را به صنعت

موسسات مالی و، بطور خاص،  راهبري شرکتی، پیشنهادها و اصالحات مربوط به بحران مالی جهانیپس از 
استفاده کردند.  ،یلهاي کنترل داخلی، از مدل سه خط دفاعی به عنوان واحد پایه تحلمربوط به سیستم

 استرا تضمین کند و در واقع ممکن  موثرشرکتی  راهبريیعنی، ریسکی وجود داشت که این مدل نتواند 
 شرکتی را، به خصوص در بخش هاي قانونمند همچون بانکداري، تشدید کند. راهبريهاي اساسی ضعف

در برخورد دقیق با ویژگی هاي عملیاتی سازمان که نه  ممکن استبطور دقیق تر، مدل سه خط دفاعی 
 و نظارت) مقرراتبانکداري و بیمه ( از چارچوب اختصاصی موسساتبلکه  42کسب و کارتنها از ماهیت آن 

هاي ها و شرکتهدف آن چارچوب حمایت از ذینفعان مختلف بانک 43.باشدنامناسب  ،گیرندسرچشمه می
 فروپاشیهایی، شامل آسیب پذیري در برابر اص ذاتی چنین سازمانهاي خاي در برابر ریسکبیمه

 45 و44است. کیاتسیستم

اي مالی بطور فزاینده ناظریناند. به موازات این امر، اي تفصیلی شدهدر دهه گذشته بطور فزاینده مقررات
گاه که هر به حفاظت از دوام موسسات مالیاي از سازمان و راهبرد مربوط براي رسیدگی به هر جنبه

 بازار در خطر بود، فراخوانده شدند.  درستی

ها متفاوتند، و بررسی و مطالعه این موضوع است که چرا موسسات مالی از دیگر بخش نوشتارانگیزه این 
کنیم که به جاي نادیده مدل سه خط دفاعی است. همچنین مدل جدیدي پیشنهاد می بهبود اثربخشی
توان با شود. به عالوه، مدل سه خط دفاعی را میآنها متمرکز می هاي بخش مالی برگرفتن ویژگی

                                                
کنندگان از سرمایه وجود دارند. بانکداري به اندازکنندگان و استفادهها بین پسها واسطهها کسب و کارهایی منحصر به فرد هستند که در آنبانک٤۲ 

سطح نفعان متعدد و به وجود آمدن شود که پیچیدگی باالیی به دنبال دارد و منجر به درگیر شدن ذيعنوان نوع خاصی از فعالیت در نظر گرفته می
، »ها؛ یک پیمایششرکتی بانک راهبري«هان و والهو، شود. براي مثال، این مقاالت را بخوانید: دهکنندگان بازار میباالیی از ارتباطات میان شرکت

بانک فدرال رزرو ، ایمها: آن چه از بحران مالی یاد گرفتهشرکتی و بانک راهبري؛ مهران، موریسون و شپیرو، DNB ،2013 ،386 ،2ي کاري مقاله
 .3، 502، 2001نیویورك، 

قانون «شده است: کوتس، ي مالی آنگلوساکسون شناخته میدر تاریخچه »قانون ساختاري«این موضوع همچنین به صورت سنتی به عنوان یک ٤۳ 
 .299ي ، شمارهECGI ،2015ي کاري قانون ، مقاله»و قانون اداري فایده-یل هزینهلولکر به عنوان قانون ساختاري: تبعات براي تح

 راهبري«ر الست، ن د؛ وا243، 2013ي مطالعات قانون شرکتی، مجله، »ها و سایر موسسات مالی بعد از بحران مالیشرکتی بانک راهبري«پت، هو٤٤ 
 .ECGI ، 2015 ،284 ،24ي کاري قانون مقاله، »پذیر استها؛ این بازي چقدر توجیهشرکتی و بانک

منافع طرفین همانند  گذار،مقررات. 422، 2009ایی، پي مقاالت مروري قانون سازمانی کسب و کار ارو، مجله»هاشرکتی بانک راهبري«مولبرت، ٤٥ 
هاي مناسب، قادر به محافظت از خود از طریق هاي نمایندگی شده به سبب فقدان حقوق یا مشوقکند که این گروهمنافع عمومی را نمایندگی می

، 17، 2004ي کاري کمبریج، ، مقاله»شرکتی و مقررات بانکداري راهبري«خصوصی نیستند (براي مثال، این مقاله را ببینید: الکساندر،  سازوکارهاي
3.( 
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هاي کنترل داخلی و پایش ناپذیر از سیستممستقل به عنوان بخشی جداییو حسابرسان  ناظرینگنجاندن 
، ممکن است طرف هاي واحد تجاريتقویت کرد. گرچه، بسته به اندازه، ماهیت و پیچیدگی یک  ،ریسک

یت ریسک دخیل باشند. این طرف ها الزم است بخشی جدایی ناپذیر از مدل باشند: دیگري نیز در مدیر
-مقرراتو یا  مستقلبه خصوص براي موسسات مالی ممکن است از طریق حسابرسان  یخط چهارم دفاع

 به وجود آید.  46گذاران

-فعالیت، و نهادها و ناظرینالمللی رابطه نزدیک بین استانداردهاي بین کنندگانتدوین، طوالنیبراي مدتی 
تر، به ویژه در رابطه با افزایش گفتمان با اخیرا، آنها خواهان تعامل قوي 47داخلی را الزم نمی دانستند. هاي

موسسه و ارزیابی  پذیريریسک، شامل ایجاد چارچوب ریسک راهبريهیئت مدیره و مدیریت ارشد در مورد 
-بیانیه خطبه این موضوع پرداخته و، بر مبناي  رزرو اخیراًاند. از این لحاظ، فدرال فرهنگ ریسک آن، شده

روش هاي بهبود یافته ، بخش جدیدي تحت عنوان 2003مشی در مورد فعالیت حسابرسی داخلی 
به کار انجام شده از سوي حسابرسان «کند تا عرضه کرد. آن بخش بازرسان را ترغیب می حسابرسی داخلی
حسابرسی  کلیديازرسی خود را از طریق پایش مداوم و ارزیابی عناصر رویه هاي ب«و » داخلی اتکا کرده

حسابرسی داخلی در  وظیفهدر مورد  )BCBS( کمیته نظارت بانکی بازل مقاله 48».داخلی تکمیل کنند
نه تنها  آن 49رسند.به نتایج مشابهی می ناظرینداخلی و  یها به هنگام توصیف رابطه بین حسابرسبانک

 دهد بلکهحسابرسی داخلی (شامل ارزیابی کیفیت) را ارائه می فعالیتدر رابطه با  نظارتیمروري بر انتظارات 
 کند. حسابرسی داخلی تاکید می فعالیتو  ناظرینبه صراحت بر منافع افزایش ارتباط بین 

 خط دفاعی براي موسسات مالی 4مدل : 2نمودار 

 
                                                

 .193، 2013وگان پیج، هاپکین، مدیریت ریسک، انتشارات ک٤٦ 
 .2014آوریل  7ي نظارت تقویت شده، در زمینه. گزارش پیشرفت ثبات مالی، شدت و اثربخشی نظارتیمورد اخیراً منتشر شده: هیئت ٤۷ 
 .2013، سپاري آنمشی تکمیلی در ارتباط با فعالیت حسابرسی داخلی و بروني خطبیانیهفدرال رزرو ،  سیستم ارکان راهبري٤۸ 
 . 2012ها، ژوئن داخلی در بانک حسابرسی نظارت بانکی بازل، فعالیت کمیته٤۹ 
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و حسابرسان داخلی را  سازمانیاشخاص برونخواهد هماهنگی بین خط دفاعی میاز آنجا که مدل چهار 
از طریق کاهش، و نه حذف، اطالعات  یارتباطکارهاي موفقیت آن است.  اساسافزایش دهد، ارتباط بیشتر 

، البته در صورتی که رفتار (تبادل) اطالعات طوري باشد که کندعمل می نامتقارن میان اشخاص درگیر
 . هاي کنترل ریسک کارامدتر شوندمسیست

در  هاي درگیرباعث شود طرف ، اگرتواند زیانبخش باشددر برخی موارد، اعمال الزامات افشاي بیشتر می
آسیب  درالیه چهارم رفتار خود را در جهت مخالف تغییر دهند. این موضوع مشکل مخاطره اخالقی 

افزایش میزان اطالعات به خودي خود خوب  50خواهد کرد. را بدترهاي کنترل داخلی سیستم اثربخشی
 51و کارایی کمتر شود. اثربخشیهاي کنترل با تواند منجر به سیستمنیست، و حتی می

از آن لحاظ، مدل چهار خط دفاعی مجموعه جدیدي از فرایندها و قواعد، به خصوص از لحاظ اطالعاتی که 
به ترتیب باید به اشتراك بگذارند (یا مجاز نیستند به  نناظریو  حسابرسان مستقلحسابرسان داخلی، 

هاي اطالعاتی را که در اختیار آنها قرار بندياشتراك بگذارند) را به دنبال خواهد داشت. این قواعد دسته
انتشار اطالعات مستثنا و محرمانه بازرسی  قواعد محدودکنندههاي کسب اسناد و سوابق، و گیرند، رویهمی

 کنند.اطالعات محرمانه را تعیین میو حفاظت 

بانکی و حسابرسان  ناظرین، وظایف افزایش یافتهبانکداري  کسب و کاراز آنجا که در طول زمان پیچیدگی 
-صدق می مقرراتیهاي نظام. این مورد به خصوص در اي متقاضی داشته استبطور فزاینده واقعاً مستقل

ملی  حسابرسان مستقل) در مقام بازرس مرکزي و مقامات بازرسکند که در آن این دو (ناظرین بانکی و 
 يسازمان هاتوان معامالت و بازارها،  شیدر حال افزا یدگیچیپ 52مشترك هستند، مانند اتحادیه اروپا.

در نتیجه، باید به دنبال رویکردهاي مکمل براي  کمتر کرده است.تقارن اطالعات عدم کاهش در ی رانظارت
. در واقع، کننده باشدلحاظ کمک ایناز  توانددفاعی می اضافه شده ها بود. این خطارنکاهش این عدم تق

ها روبرو هستند و نقش آنها باید با همین چالش مستقلبانکی و حسابرسان  ناظرینحسابرسان داخلی، 
 بیشتر به عنوان مکمل دیده شود. 

برند بلکه براي برخی وظایف خاص دیگر یا بانکی نه تنها از حاصل کار حسابرسی داخلی نفع می ناظرین
 مستقلبراي گردآوري اطالعات تکمیلی وقتی این اطالعات به کار نظارتی آنها کمک کند به حسابرسان 

                                                
داخلی یک بانک ممکن است اطالعات محرمانه را در ارتباط بـا موقعیـت بـانکی     حسابرسیاطالعات،  رفتارهاي افشاء در ارتباط با نامهدر نبود توافق٥۰ 

 دیگر افشا کند. 
ها را در خالل یک هاي بانکاي اطالعات مربوط به داراییبایست به صورت بهینهدهد که دولت میمیهمین مشکل براي مثال در زمانی روي ٥۱ 

، "و ثبات مالی اقتصاديرانز در مقابل لیمونز: افشاي اطالعات، ظرفیت "رجوع شود به فاریا اي کاسترو، مارتینز و فیلیپون ، بحران مالی افشا کند: 
 .2015دفتر ملی تحقیقات اقتصادي، 

را بخوانید. در متون، این مقاالت را بخوانید:  2014اري، نوامبر ، راهنماي نظارت بر بانکدECBها، NCAو  ECBوظایف بین  تقسیمدر ارتباط با ٥۲ 
ي اتحادیه«یلیس، ا؛ ECGI ،2013 ،223ي کاري قانون ، مقاله»ت و ضعفي اروپا: نقاط قونظارت مشترك بانکداري در منطقه«فرارینی و چیارال، 

ي حقوق دانشگاه کمبریج، ي تحقیقاتی دانشکده، مقاله»متمایزتر یا عدم یکپارچگی؟ي اروپا: یکپارچگی ي اتحادیهبانکداري اروپایی و بازار مالی یگانه
 .ECGI ،2015 ،294ي کاري قانون ، مقاله»راهبري بازارهاي بانکینظارت یگانه و «؛ فرارینی، 29ي ، شماره2014
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سود ببرند.  ناظرینند از رابطه با تواننیز می مستقلآورند. به عالوه، همزمان حسابرسان هم روي می
ند به اطالعاتی دسترسی یابند که به آنها در انجام موثرتر توانمیدر انجام وظایف خود، مستقل حسابرسان 

بانکی و  ناظرینگانه بین حسابرسان داخلی، کمک کند. این موضوع منجر به رابطه سه شانهایمسئولیت
 د. وشمی مستقلحسابرسان 

 مقرراتی: مثلث 3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د نتوانند ارزیابی مستقلی از سه خط اول ارائه دهمی مستقلطبق مدل چهار خط دفاعی، حسابرسان 
مربوط است. از این  مقرراتیالزامات  رعایتمالی سازمان و به  گرياین ارزیابی به حسابرسی گزارش جائیکه

و سایر  گذارانمقررات، مستقلبیشتر به سهامداران و مدیریت ارشد، حسابرسان  اطمینانلحاظ، با ارائه 
 و کنترل سازمان به عهده دارند.  راهبرينقش مهمی در ساختار کلی  سازمانیبروننهادهاي 

تواند منجر به بهبود می ناظرینداخلی) و  یحسابرس وظیفهکنترلی (یعنی  وظایفبه عالوه، تعامل بین 
تشدید نظارت خود بر موسسات مالی بکار روند،  براي ناظرینتوانند از سوي هایی شود که میابزارها و روش

ارائه دهند. به عبارت دیگر،  گیرانهنظارت پیشمنفعالنه و مبتنی بر نتیجه،  نظارتبا این هدف که به جاي 
توانند اطالعات مفید و قابل اتکایی می ناظرینداخلی،  یبا حسابرس بهبود یافتههاي ارتباطی از طریق کانال

هاي خود در ارزیابینگري بیشتري آیندهتوانند خود بدست آورند و می هاياز قضاوتردن کپشتیبانی براي 
-کمک میدارند، و به اطالعات دقیق مسلح هستند،  بهتريکه اطالعات  ناظرینیاز ریسک داشته باشند. 

  شود.دهی این که پایداري بازار حفظ میکنند در اطمینان

د آنهایی را که با همیشه، موسسات مالی باید اعتماد عمومی و اعتما هایی که، بیش ازبه خصوص در زمان
و  ناظرینکنند را بازیابی و مدیریت کنند، رابطه نزدیک تر بین حسابرسان داخلی، آنها تجارت می

ها و به بخش مالی اعتبار و اطمینان خواهد بخشید. درك متقابل بیشتر نقش مستقل،حسابرسان 
-هر حوزه را بهبود خواهد بخشید، زیرا آنها نگرانی اثربخشی ،این سه نقش آفرین هاي مربوط بهمسئولیت

 هاي آنها متفاوت است.هاي مکملی در رابطه با موضوعات یکسان دارند گرچه تمرکز نگرانی

 مستقل یحسابرس داخلی یحسابرس

   ناظر (ناظرین)
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هاي بعدي این مقاله ، بخشمستقلو حسابرسان  ناظرینبر مبناي رابطه سه گانه بین حسابرسان داخلی، 
کند. بررسی سوابق چهار خط دفاعی را از طریق بررسی هر یک از تعامالت بین آنها روشن میمنافع مدل 

-به موضوعات مربوط به چنین مدلی نمی یک از مطالعات مستقیماًدهد که هیچفعلی موضوع نشان می
سیستم کنترل  بهبودعنصر مهمی در  کدامپردازند. بیایید هر رابطه را به نوبت بررسی کنیم، زیرا هر 

 شود.منحصر به فرد منجر میموسسات  دروناست که به بهترین تخصیص و مدیریت ریسک در  اثربخش

  دفاعی ین خطو چهارم ین. رابطه بین وظایف سوم5

  نیو ناظر مستقلرابطه بین حسابرسان  .5,1

وجود دارد. در  گذارمقرراتو مراجع  مستقلاي است که بین حسابرسان اولین رابطه مورد بررسی رابطه
ها و دامنه و رویکردهاي مخصوص به خود را دارند، اما با این وجود حوزه ،فعالیتیک از این دو  حالیکه هر

  53د.باش هااطالعات و دیدگاه تغییر تعدیل شدهموضوعات یکسانی میتوانند تابع 

هاي و ناظرین، ابتدا باید مسئولیت حسابرسان مستقلو خصوصیات تعامل  ارتباطهاي قبل از توضیح ویژگی
  آنها را تحلیل کنیم.

هاي مالی و اطمینان از این موضوع است که آنها عاري در درجه اول بررسی صورت مستقلنقش حسابرس 
این نکته باید  54اند.شده تهیهمالی مناسب  گريارچوب گزارشو بر طبق یک چ بااهمیتاز هرگونه تحریف 

است و باعث  مربوطهاي مالی بسیار نظر حسابرس در ایجاد اعتبار براي صورتاظهاردر ابتدا ذکر شود که 
دهی اطمینان مستقلشود. همانند حسابرسان داخلی، حسابرسان مالی موسسه می سالمت حمایت از

دهند. با این وجود، دامنه فعالیت حسابرس مستقلی براي هیئت مدیره، مدیریت ارشد و سهامداران ارائه می
هاي مالی در درجه اول با صورت مستقلمتفاوت است، همچنان که حسابرس  مستقلخلی با حسابرس دا

 هاي بااهمیت انعکاساز تمام جنبههاي مالی کند که صورتمی گواهی مستقلسر و کار دارد. حسابرس 
 55دهند.و عملکرد مالی شرکت ارائه می وضعیتدرستی از 

باید بکارگرفته شود. کمیته  ايراهبري جداگانه ات، ترتیبمستقلبه منظور اطمینان از استقالل حسابرس 
حسابرسان مناسب را براي فعالیت به عنوان  کاندیداز بین موسسات حسابرسی، حسابرسی هیئت مدیره باید 

هاي اجباري و محدودیتها شناسایی و معرفی نماید و سپس با انتصاب آنها موافقت کند. چرخش مستقل
تا از شرایطی که آنها به تدریج  ،گردداعمال می مستقلبطور رایج در مورد حسابرسان  اکنون ،تصدي

اجتناب شود.  ،دهندبیطرفی و استقالل خود را در طول زمان بخاطر ارتباط نزدیک با شرکت از دست می
ابرسی از جانب میزان خدمات غیرحس براي هاییمحدودیت هاي قضاییدر برخی حوزهاین،  گذشته از

همچنین شود. در حسابرسی کار خود می مستقلکه مانع مشارکت حسابرسان  اندحسابرس معرفی کرده

                                                
ي المللی بازنویسی شدهاستاندارد بین«رح شده است: اروپایی در نظراتشان مط نظارت بانکی داخلی توسط کمیته حسابرسیقدردانی از کار ٥۳ 

 .2007، مارس »داخلی حسابرسی وظیفهدر ارتباط با  حسابرسمالحظات  -610 حسابرسیپیشنهادي در ارتباط با 
ISA پاراگراف حسابرسیالمللی بق استانداردهاي بینانجام حسابرسی طمستقل و  حسابرسی، اهداف کلی 200) حسابرسیالمللی (استاندارد بین ٥٤ ،

11. 
OECD 2015شرکتی، سپتامبر  راهبري، اصول ٥٥. 
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یرحسابرسی و براي خدمات غ مستقلها به حسابرسان عمومی پرداخت افشايتوانند با موسسات مالی می
 56، استقالل حسابرسان را تقویت کنند.در شرکت حسابرسی شده آنها توسط ممانعت از داشتن سهم

نظارت  انجامها، دادن مجوز به بانک«شامل مواردي مانند  ن بانکداريیناظرهاي کلیدي خی از مسئولیتبر
هاي مربوط به نگرانی به به موقع براي رسیدگی اصالحیقوانین و اتخاذ اقدامات  رعایت بررسی، مستمر

یکی از موارد اساسی  57شود.می» با خطرهاي احتمالی براي ثبات مالی هایمنی و امنیت بخصوص در رابط
صحیح در اختیارات نظارتی است. به  راهبريناظر به همراه چهارچوب  عملیاتیاستقالل  ،در نظارت موثر

شده بخاطر بحران مالی جهانی،  برجستههاي قانونی و در پاسخ به کاستی دنبال تغییرات محیط نظارتی و
 چارچوب مدیریت ریسکهاي اضافی مانند بررسی مسئولیت مشمول کردنهاي نظارتی براي دامنه فعالیت

 58افزایش یافته است. مستقلکنترل داخلی و کفایت حسابرسی داخلی و  هايچارچوب ارزیابیعملیاتی، 
وسسات مالی به این معنا است که یک موسسه به رو به رشد م شدنالمللیپیچیدگی و بینرشد در عمل،  

به دالیل خاص زیر تابع بیش از  ممکن است. موسسات گیردقرار میواحد  گذارمقام مقرراتندرت تابع یک 
 :شوندگذار نهاد مقرراتیک 

تواند بخشی از یک گروه بزرگ هاي بانکداري و بیمه برون مرزي. یک موسسه مالی میگروه -
مستقر در کشور گذار مقرراتالمللی با مالکیت خارجی باشد. در این صورت بانکداري یا بیمه فعال بین

به  اصلیشرکت  گذارمقرراتشود در حالیکه نامیده می» میزبان گذارمقررات« فرعیشعبه یا شرکت 
 گذارمقرراتکند. به منظور تسهیل تبادل اطالعات بین عمل می» اصلی یا مبدا گذارمقررات«عنوان 

باید  نهادهاییاند. چنین ریزي شدهپایه» نظارتی نهادهاي«میزبان (متعدد)،  گذارانمقرراتاصلی و 
بین مراجع  ساختارهاي دایمی اما منعطفی باشند که اجازه همکاري، هماهنگی و اشتراك اطالعات

 59هاي مالی برون مرزي را بدهند.گروه گذاريمقررات
توانند موسسات مالی را ملزم به چنین ساختارهایی می .اي یا کشوريساختارهاي مخصوص منطقه -

مرجع نظارتی فراملی در کنار ناظر محلی کنند. یک نمونه از چنین یک تابعیت از ترتیب خاصی مانند 
) است که اختیار نظارتی متمرکز بانکی واگذار SSM( 60»نظارتی واحد نظام«نهادهاي نظارتی فراملی 

تاسیس  2014کند. هر چند که این نهاد در سال مایی مینباز را )ECB( 61شده به بانک مرکزي اروپا
نظام  شد، اما با این وجود تقسیم دقیق قدرت هنوز نیازمند موافقت ناظران ملی مشارکت کننده و

 63 و62است. )MSS( نظارتی واحد

                                                
OECD 2015شرکتی، سپتامبر  راهبري، اصول ٥٦. 

 .2012، سپتامبر 27، اصل اساسی موثر بانکی اصول اساسی براي نظارتبازل، بانکی  کمیته نظارت٥۷ 
 .ھمان ماخذ٥۸ 
 .2014، ژوئن موثرهاي نظارتی دانشکده ی براياصولبازل،  بانکیکمیته نظارت ٥۹ 

60 Single Supervisory Mechanism 
61 European Central Bank 

ECB ٦۲ ،839/2015  شناسایی موسسه هاي اعتباري که تابع ارزیابی جامع هستند ( 2015آوریل  27حکمECB/2015/21.( 
 .2015، ژوئن  بانکدار، »با مقامات ملی هنوز در جریان است ECBروابط ناظر مستقل «ریسک جهانی،  گذارمقررات٦۳ 
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هاي نظارت مالی در بسته به تکالیف و مسئولیت .نهادهاي نظارتی متعدد در حوزه قضایی یکسان -
بانکی و بیمه، و  گذارانمقرراتمتعدد (براي نمونه  گذارانمقرراتیک حوزه قضایی خاص، 

 دار نظارت بر یک موسسه مالی شوند.توانند عهدههاي بورس و اوراق بهادار) میکمیسیون
ن با یاي شوند که ناظرباعث افزایش پیچیدگی شیوه ممکن استبررسی نظارتی  بیشترهاي این الیه

اندرکار براي اجتناب دست گذارمقرراتن باید مطمئن شوند که هر یکنند. ناظرتعامل می مستقلحسابرسان 
  کند.از تداخل احتمالی وظایف حدود دامنه بررسی محول شده به خود را رعایت می

هاي رابطه آنها و چگونگی نفع رسانی به و ناظر، ویژگی مستقلهاي حسابرس بعد از تعیین مسئولیت
کنیم. منافع مشترك این دو در این موضوع خالصه می تجزیه و تحلیلیکدیگر را با جزئیات بیشتري 

را کسب کند که در غیر  اتیو اقدامات عملی ریسکتواند اطالعات مربوط به شود که حسابرس میمی
  ن به طور مستقیم قابل دسترسی نخواهد بود.یاینصورت براي ناظر

شود بهرمند انجام می مستقل برسکنترل داخلی که توسط حسا چارچوبتوانند از نتایج بررسی ناظرین می
هایی نیستند. اگر هاي منابع و بودجه قادر به انجام چنین بررسیگردند که اغلب ناظرین بخاطر محدودیت

ناظر چنین اطالعاتی را دریافت کند، اثر بخشی نظارت بهبود خواهد یافت. ناظرین همچنین اطالعات را 
براي پیروي از مقررات مالی مرتبط با حوزه  سازمانتوانایی  ارزیابیهاي خود را بر آوري، و بررسیجمع

هاي مالی تاثیر گذارد و تواند بر صورتکنند. در همین راستا این اطالعات میقضایی مورد بحث متمرکز می
با به اطالعات  ممکن است –بخاطر ماهیت وظایفشان  -قرار گیرد که  مستقلمورد توجه حسابرسان 

این  مستقل تواند به حسابرسداشته باشند. اطالعات ارائه شده توسط ناظر مینسی دستربیشتر جزئیات 
 64هاي مالی ارائه دهد.نظر بهتري در مورد درست بودن صورتاظهارامکان را بدهد تا 

وجود دارد: ناظرین  مستقلباید این نکته را در نظر داشت که یک رابطه سلسله مراتبی بین ناظرین و حسابرسان 
را  حسابرسان مستقلاین را دارند تا دامنه کاري  قدرتدارند، هاي مستقل یکفایت حسابرس ارزیابیالزامی براي 

هایی تعیین کنند. ناظر همچنین هایی براي پیروي در انجام چنین حسابرسیداستاندارممکن است ایجاد، و 
 65مطالبه نماید. مستقلهاي و انجام حسابرسی ریزيرنامهباستفاده از رویکردهاي خاصی را در ممکن است 

 مستقلحسابرسی  هايموسسههاي قضایی خاصی به ناظرین بانکی اجازه درخواست از گذشته از این، حوزه
 66دهد.را در صورت صالحدید می مستقلقانونی حسابرسان  الزاماتهایی فراتر از براي بررسی حوزه

را به ناظرین بر  67با اهمیت باال موضوعاتوظیفه گزارش  مستقلهاي قضایی، حسابرسان در برخی از حوزه
هاي قضایی ممکن است تنها در حوزه اینانتقادي این الزام ضروري است، همچنان که  ارزیابی 68عهده دارند.

                                                
 .2014، مارس هابانک مستقلهاي حسابرسیبازل،  بانکیکمیته نظارت ٦٤ 
 .2012، سپتامبر 27، اصل اساسی بانکی موثر سی براي نظارتبازل، اصول اسا انکیکمیته نظارت ب٦٥ 
 .2014، مارس هانکبا مستقلهاي حسابرسیبازل،  انکیکمیته نظارت ب٦٦ 
 فعالیتبراي  باالموضوع که معموال داراي اهمیت  چندنیازمند تفسیر زمینه قانون خاص مربوط به نهاد نظارتی است. یک یا » باالاهمیت «اصطالح ٦۷ 

گاهی اوقات با  باالاست. (اهمیت  گذارمقرراتاش، به احتمال زیاد مستلزم بررسی توسط هستند، با توجه به ماهیت یا تاثیر بالقوه مالی گذارمقررات
 .ها)درصد از کل دارایی 0,5درصد درآمد قبل از مالیات یا  5شود، مثال منفرد تعیین می قانونیبرقراري روش 

 .2014، مارس هابانک مستقلهاي حسابرسیبازل،  انکیکمیته نظارت ب٦۸ 
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اشخاص اطالعات محرمانه  شاياف هنگامی کهقانونی  اقدامدر برابر تعقیب یا  مستقلکه در آن حسابرسان 
امنی موجود نباشد،  حوزهاگر مصونیت براي چنین  70).69امن حوزهمصونیت دارند ( افتد،ثالث اتفاق می

توانند از طریق مدیریت توانند به اقدامات جایگزین متوسل شوند. براي نمونه آنها میمی مستقلحسابرسان 
 مستقلحسابرسان  از سوي دیگره به ناظرین بگیرند. بانک تصمیم به گزارش غیرمستقیم مسائل محرمان

توانند همچنین کسب آشکار موافقت از هیئت مدیره و مدیریت را براي اجازه افشاء اطالعات محرمانه به می
 71ناظرین در نظر بگیرند.

لی بطور اختیاري تصمیم به گزارش مسائ مستقلهایی وجود دارد که در آن حسابرسان با این وجود، نمونه
تواند توجه ناظرین بانکی را جلب میگیرند که خارج از دامنه وظایف آنها قرار دارد، هرچند که در نهایت می

قابل توجهی در فرآیندهاي  هاينارسایی مستقلکند. چنین موردي ممکن است در صورتیکه حسابرس 
 72کند، اتفاق افتد.براي دور زدن مقررات مالی کشف  تجاري مبهمی هايیا ساختار ،کنترل داخلی

هاي مختلف نباید مختل شود و هر طرف باید در فارغ از دامنه همکاري و تبادل اطالعات، استقالل طرف
هاي مرتبط به خود فعالیت کند. مرزهاي موقعیتی قرار گیرد تا بطور مستقل در دامنه قانونی و مسئولیت

 .شوندرازداري مطمئن  هاينظامد از رعایت مشخص مسئولیت باید وجود داشته باشد و تمامی طرفین بای

اي یا هاي دورههاي کتبی یا گفتگوهاي شفاهی مانند نشستتواند در قالب گزارشارتباطات بین طرفین می
توانند ماهیت دوجانبه (یعنی بین حسابرس ها میویژه بصورت رسمی و غیررسمی انجام شود. نشست

، ناظر و رئیس کمیته حسابرسی) داشته مستقلنی بین حسابرس و ناظر) یا ماهیت سه جانبه (یع مستقل
و ناظرین هم  73اند.هاي سه جانبه شدههاي مهم ترغیب به برگزاري نشستباشند. بطور سیستماتیک بانک

هاي کتبی در مورد مسائل مهم و تبادل آنها با مدیریت، هیئت مدیره و حسابرسان ترغیب به نوشتن گزارش
  74شوند.می مستقل

که  باشداي هاي مالی حسابرسی شدههاي مبسوط در مورد صورتتوانند شامل گزارشاسناد مکتوب می
 در حالیکه براي عامه مردم قابل دسترسی نیستند. شوندناظرین می تسلیم

 75مستقل حسابرسی گذاران (نهادهاي ناظر)مقرراتمستقل  مجمعتوسط که جالب  بررسیدر یک 
)IFIAR(76 هاي تحلیل شد. این سازمان اطالعات بازرسی مستقل، کیفیت کاري حسابرسان انجام شد

) ISIF( 77و موسسات مالی با اهمیت سیستماتیک ،نهادها با منافع عمومی مستقلهاي کیفیت حسابرسی
موسسات مالی با اهمیت  براي 2014هاي گزارش شده در سال را جمع آوري کرد. سه حوزه اصلی از یافته

                                                
69 Safe Harbour 

 .63)، ماده CRD IV/اتحادیه اروپا (2013/36؛ دستورالعمل 77)، ماده MIFID II/اتحادیه اروپا (2014/65دستورالعمل ۷۰ 
 .2014، مارس هابانک مستقلهاي حسابرسیبازل،  انکیکمیته نظارت ب۷۱ 
 .ھمان ماخذ۷۲ 
 .2014، مارس هابانک مستقلهاي حسابرسیبازل،  انکیکمیته نظارت ب۷۳ 

 .ھمان ماخذ۷٤ 
75 Independent Forum of Independent Audit Regulators 

 .2015مارس  3بازرسی،  هايیافتهدرباره بررسی  IFIARگزارش ۷٦ 
77 Systemically Important Financial Institutions 
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هاي درصد از یافته 27گذاري و اوراق بهادار (سرمایه ارزشیابیمربوط به حسابرسی  )SIFI( سیستماتیک
هاي وام و زیانبراي  ذخیرهدرصد) و حسابرسی  27کنترل داخلی ( آزمونهاي بررسی شده)، حسابرسی

 شد.درصد ) می 17کاهش ارزش وام (

کند هاي مالی نیست، هر چند که به این موضوع اشاره میهر یافته لزوما نشان دهنده نادرست بودن صورت
توانست نقش منافع رود که در صورت عدم افت میتر میحسابرس از سطح قابل انتظار پایین عملکردکه 

ه سطح اطمینانی . همچنین گویاي این نکته است که حسابرسی در ارائمحقق کندعمومی حسابرسی را 
داد، ناموفق عمل و باید از آن اطمینان می هاي بودهاي حرفهدهاي مالی که مد نظر استانداربراي صورت

اي نباید وابسته به نتایج بررسی دهندهکرده است. اعتماد به حسابرس براي انجام چنین عملکرد اطمینان
  حسابرس باشد.گذشته 

نقدینگی و اهرمی، به هاي نسبتقدرت مالی مانند  هايشاخصدیگر  هاي سرمایه قانونی و همچنیننسبت
این موارد شیوه حسابرسی آنها متفاوت است.  اماشوند، هاي مالی استاندارد بانک تولید میهمراه گزارش

ترین چیزي که ممکن است مورد توجهدر واقع ت براي جامعه گردد: اباعث ایجاد شکاف انتظار ممکن است
مرتبط با  بخشیتوانند وظایف اطمینانمی مستقلشود. حسابرسان نک باشد حسابرسی نمییک با شاخص

هاي هاي موزون به ریسک و نسبتهاي سرمایه، داراییهاي قانونی را انجام دهند (از جمله نسبتچنین نیاز
ا تکامل یافته بررسی مستقل اطالعات سرمایه قانونی بطور تدریجی در کل دنی الزاماتنقدینگی و اهرمی). 

دانند و برخی تنها از را اجباري می بخشیهاي اطمیناندسترس بودن گزارشاست؛ برخی از کشورها در 
را در جریان بگذارند، در حالیکه برخی دیگر درخواست هیچ نوع  گذارانمقرراتخواهند تا موسسات مالی می

و خطر سیستماتیکی که متوجه  -و اهمیت بخش بانکداري اندازهکنند. با در نظر گرفتن گزارشی را نمی
 کنند.اي پیدا میاهمیت ویژه بخشیو اطمینان دهیاعتبار -بازارهاي مالی جهانی است

، تحوالت را در تعدادي مستقلبانک و حسابرسان  ناظرینما براي نشان دادن اهمیت افزایش همکاري میان 
 ایم:از کشورها مورد بررسی قرار داده

 :بریتانیا .1

هاي کتبی در مورد ارائه گزارش 79اياخیراً سندي مشاوره (PRA) 78احتیاطی بریتانیا گذارمقام مقررات
به عنوان بخشی از چرخه حسابرسی  مقامهاي بریتانیا به این بزرگترین بانک مستقلتوسط حسابرسان 

خواسته است که در  مستقلاز حسابرسان  )PRA( گذار احتیاطیمقام مقررات قانونی منتشر کرده است.
ها با درگیر شدن مستقیم، فعاالنه و سازنده براي حمایت از نظارت قضاوت محور و کمک نظارت بر شرکت

مشارکت داشته  )PRA( گذار احتیاطیمقام مقررات هاي تحت نظارتبه ارتقاي ایمنی و صحت شرکت
هاي باکیفیت باید به افزایش اثربخشی رابطه باشند. بینش بدست آمده توسط حسابرسان حین حسابرسی

 میان حسابرسان و ناظر کمک کند.

                                                
78 Prudential Regulation Authority 

، مقاله مستقل اکچوئرانبر حسابرسان و  PRAن و اجراي قدرت انتظامی یو ناظر مستقلمشارکت بین حسابرسان ، گذار احتیاطیمقام مقررات۷۹ 
 .2015، فوریه ايمشاوره
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 مستقلن و حسابرسان یتر و مکررتر میان ناظرهایی مانند مشارکت نزدیکهاي اخیر پیشرفتدر سال
به طور مستمر کیفیت ارتباط میان حسابرس و  )PRA( تیاطیگذار احمقام مقررات صورت گرفته است.

مالحظه شد که اکثراً این تعامالت را تنها  مستقلکند. در یک نظرسنجی از حسابرسان ناظر را پایش می
بهبود این تعامالت در بلندمدت است. به  )PRA( گذار احتیاطیمقام مقررات دانستند و هدفمی» معقول«

ن و هم حسابرسان اعتقاد داشتند که امکان بهبود در زمینه صداقت در به یهم ناظرطور خاص در مواردي 
  گذاري و موارد مورد بحث در جلسات دوطرفه وجود دارد.گذاري اطالعات، تکرر اشتراكاشتراك

 :سوئیس .2

 گرفته است که در آن) رویکردي دوگانه را پیشFINMA( 80بازار مالی سوئیس ناظر مقامسالهاست که 
اخیر  81شود. ارزیابیسپاري میتاییدشده و داراي مجوز برون مستقلهاي در محل، به حسابرسان بازرسی

اي در سیستم نظارت در کشور سوئیس دهد که نقاط ضعف عدیدهنشان می 82المللی پولصندوق بین
باید با هدف اطمینان از هماهنگی بیشتر در نظارت  )FINMA(بازار مالی سوئیس  ناظر مقام وجود دارد.

هاي بیشتري در اختیار حسابرسان قرار دهد و همچنین باید کار حسابرسان را با میان نهادها، راهنمایی
هاي عمیق خود از مسائل انتخاب شده تکمیل کند. عالوه بر این پرداخت به حسابرسان توسط نهاد بازرسی

نتقاد قرار گرفته است و پرداخت به حسابرسان باید توسط صندوق تامین مالی ها مورد اتحت نظارت آن
المللی پول اشاره کرده انجام شود. صندوق بین )FINMA( بازار مالی سوئیس ناظر مقام اداره شده توسط

 )FINMA(بازار مالی سوئیس  ناظر مقام هاي اخیر منابع نظارتی داخل و خارج از محل درکه در سال
و تنظیم کل سیستم  نظارتمنابع کافی براي  83ش یافته است ولی هنوز هم نیازمند تقویت است.افزای

اي که با اصول اصلی نظارت بانکی از جمله کار کافی و عمیق در محل و نظارت بر کار بانکی به گونه
-میهاي کوچک و متوسط در دسترس نبه ویژه براي بانک مستقلنظارتی انجام شده توسط حسابرسان 

 باشد.

 :آمریکا متحدایاالت  .3

را مورد بررسی قرار داده و  مستقلن و حسابرسان یرابطه میان ناظر 84المللی پولگزارش اخیر صندوق بین
کنند تا مالقات می مستقلحسابرسی  موسساتاي با ن به صورت دورهیناظر« خاطر نشان کرده است که 

المللی پول صندوق بین» بانکی را مورد بحث قرار دهند.ئل مربوط به منافع مشترك در عملیات امس
گذاران مقرراتمشکالت براي  گزارشگريدر  مستقلکند که حسابرسان همچنین در این زمینه اشاره می

)، در FDIC( 85قانون صندوق بیمه سپرده فدرال 363ي ندارند. با این حال طبق بخش »فضاي امن«هیج 
روز به  15اطالعات نوشتاري مربوط به موردي از نقض دریافت کند باید تا صورتی که بانکی از حسابرسان، 

                                                
80 Financial Market Supervisory Authority 
81 International Monetary Fund 

 .2014 یسوئیس: ارزیابی ثبات بخش مالی، م، 143/14المللی پول گزارش کشوري صندوق بین۸۲ 
 .بانکی موثرزل براي نظارت اصول اساسی با - تطبیق، سوئیس: ارزیابی دقیق 642/14المللی پول، گزارش کشوري صندوق بین۸۳ 
 .2015: برنامه ارزیابی بخش مالی، ژوئیه متحد، ایاالت 170/15المللی پول گزارش کشوري صندوق بین۸٤ 

85 Federal Deposit Insurance Corporation 
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ن و حسابرسان یناظر در این مورد اطالع دهد. این شکاف زمانی به نحوي از طریق ارتباط مستمر میان ناظر
 مستقلتوانند دامنه حسابرسی ن نمیییابد. به عالوه هرچند ناظرکاهش می بررسیریزي و در جریان برنامه

توانند حسابرسان را تشویق کنند تا موضوعات جدیدي را مشمول حسابرسی کنند. با را تعیین کنند، می
اي خاص به ضعف مربوط به نداشتن قدرت قانونی براي اضافه کردن مسئله اطاین حال این گزارش نق

توانند به مسائلی نمین یکند. به این معنی که ناظرن را برجسته مییتوسط ناظر مستقلدامنه حسابرسی 
 شوند بپردازند. که به طور معمول در حسابرسی در نظر گرفته نمی

 :کنگهنگ -4

هاي ارتباطی توجهی را براي اطمینان از وجود کانالهاي قابل) تالشHKMA( 86کنگپولی هنگ مقام
هاي صدور گزارش این اداره براي انجام داده است. عالوه بر این توانایی مستقلمؤثر با حسابرسان 

 مستقلو حسابرسان  )HKMA(کنگ پولی هنگ مقام با اهداف نظارتی، از رابطه میان مستقلحسابرسان 
کند. با این حال گزارش اخیر پشتیبانی می )HKMA(کنگ پولی هنگ مقام هاي نظارتیو درك نگرانی

 )HKMA(کنگ پولی هنگ مقام حاکی از آن است که دو حوزه وجود دارد که 87المللی پولصندوق بین
-پولی هنگ مقام توانند بهبود یابند. اول اینکههاي قانونی میها فاقد قدرت کافی است و چارچوبدر آن
، اختیاري ی وجود داردنگران مستقلوقتی در مورد صالحیت یا استقالل یک حسابرس  )HKMA(کنگ 

قدرت مستقیم جهت  )HKMA(کنگ پولی هنگ مقامبراي رد انتصاب آن حسابرس ندارد و دوم اینکه 
-پولی هنگ حتی وقتی که مقامندارد.  مستقلحسابرس هاي حسابرسی) (پروندهبه اسناد کاري  دسترسی

آید را نشان دهد. با قادر است پیامدهایی که به وسیله مسائل غیرمستقیم بوجود می )HKMA(کنگ 
ها به کار خود ادامه داده است، قوانین حدودیت) با وجود این مHKMA(کنگ پولی هنگ اینکه مقام

 مربوطه باید اصالح شوند.

 نیو ناظر داخلیمیان حسابرسان  رابطه .5,2

 88ها افزایش یابد.المللی درخواست دارند که نقش حسابرسی داخلی در بانکهاي بینها و سازماندولت
و تاثیر کلی آن روي در معرض ریسک  )GFC( بحران مالی جهانی مأموران ادارات نظارتی ملی در پاسخ به

 مقامو  90فدرال رزرو 89اند.بودن، جلساتی را در مورد ابزارها و فرآیندهاي کنترل داخلی برگزار کرده

                                                
86 Hong Kong Monetary Authority 

استانداردها و  کنگ، گزارش رعایتمنطقه اداري ویژه هنگ -، جمهوري خلق چین 131/14المللی پول بینگزارش کشوري صندوق ۸۷ 
 .2014 یها، مدستورالعمل

تأکید شد.  IIدر بازل  2004گیري سرمایه و استانداردهاي سرمایه المللی اندازهدر همگرایی بین گذاريمقرراتداخلی از دیدگاه  نقش حسابرسی۸۸ 
الزامات  گريایندهاي داخلی مربوط به گزارشکل فرایند مدیریت ریسک را حداقل تا یک سال با تمرکز ویژه بر فر بررسیِ 165زمینه، بند در این 

گیري ریسک، تایید هایی از این فرآیندهاي داخلی اعتبارسنجی تغییرات در فرایندهاي اندازهداخلی واگذار کرد. نمونه سرمایه قانونی به حسابرسی
 هاي نوسان است.ها و صحت تخصیص فرضمنابع داده

؛ لوئیجی ماریانی، معاون رییس بخش نظارت، 2015آوریل  16رلند، ای IIAبرنارد شریدان، مدیر حمایت از مصرف کننده، سخنرانی در کنفرانس ۸۹ 
 AICOM (Associazione Italiana، سخنرانی در جلسه دهم در مورد انطباق، »هاي کنترل داخلی براي پولشوییسیستم«بانک ایتالیا، 

Compliance) ،25  2014ژوئن.  
 .2013، ژانویه آن ابرسی داخلی و برون سپاريحس فعالیتتکمیلی در مورد  مشیخطبیانیه فدرال رزرو، ۹۰ 
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در سراسر جهان هم به همین شکل نگرانی  ملیهاي نظارتی و دیگر سازمان EBA(92( 91بانکداري اروپا
ها اند. در پاسخ به این گونه نگرانیرسی داخلی مؤثر اعالم کردهحسابو خود را از عدم انجام مدیریت ریسک 

حسابرسی داخلی را تقویت  فعالیتانجام شده توسط  کارهايالمللی استانداردهاي بین کنندگاندوینت
 اند که بر روي فرآیندهایی خاص در مباحثدرخواست کرده 3اند و به عنوان مثال با معرفی بازل کرده

 93هاي ساالنه انجام شود.بازار و ریسک نقدینگی بازنگريریسک ، ياعتبار محاسبات ریسک

با این وجود بحثی جدي در مورد نقش حسابرسی داخلی در فروپاشی مؤسسات مالی در حال انجام است. 
هاي خود را باقی مانده است. محققان تاکنون تجزیه و تحلیل هاي مربوطکارهاي زیادي در شناسایی نقص

اند. در حالی که این مطالعات شواهد مفیدي راجع به شرایط محدود کردهفعالیت حسابرسی داخلی به تنها 
دهند، معموالً بر رابطه میان هاي کنترل داخلی ارائه میارتباط میان صنعت بانکداري با اثربخشی سیستم

  94) تمرکز دارند.)دفاعی(ساختار کنترل داخلی (یعنی خطوط اول و دوم  ارکانحسابرسی داخلی و دیگر 

در کارایی  مستقلن و حسابرسان یبه طور کلی تحقیقات در مورد اثر تعامل میان حسابرسان داخلی، ناظر
شرکتی اگر هم انجام شده باشد به نظر ناقص است. به طور خاص تاکنون شواهد نظري و عملی  راهبري

ی مؤسسات مالی وجود دارد. این شرکت راهبريکمی در مورد میزان تناسب میان مدل سه خط دفاعی با 
هاي زیر در مورد دهد که در پاراگرافشکاف چند راهکار مفید براي تحقیق در مورد این موضوع ارائه می

 کنیم.ها بحث میآن

-برونهاي از آن جایی که مدل چهار خط دفاعی براي بهبود همکاري میان حسابرسان داخلی و طرف 
ها تعیین تکلیف بیشتري باید ن) ساخته شده، براي تعامل میان آنیو ناظر مستقل(یعنی حسابرسی  سازمانی

 ن.یحسابرسی داخلی و ناظر وظیفهانجام شود به خصوص در مورد رابطه میان 

کند. از سویی ن معنی خاصی پیدا مییدر یک مدل چهار خط دفاعی، تعامل میان حسابرسی داخلی و ناظر
که به مشکالت ها را قبل از اینها را ارتقا دهند و ریسکا بهترین شیوهدهد تبه مقامات نظارتی اجازه می

شود که سیستم کنترل ها بپردازند. از سویی دیگر این مسئله باعث میجدي تبدیل شوند شناسایی و به آن
 تر بر اساس چهار الیه کنترلی ساختار پیدا کند.داخلی دقیق

                                                
91 European Banking Authority 

EBA ۹۲2011داخلی، سپتامبر  راهبريهاي ، دستورالعمل. 
 راهبري) حاوي مفاد کلی در مورد CRD IV/ اتحادیه اروپا ( 2013/36دستورالعمل  74براي نمونه، عطف به سیاست مقررات در اروپا، ماده ۹۳ 

داخلی  راهبريدر مورد  EBAهاي ) براي صدور راهکارها در این زمینه است. دستورالعملEBAبانکداري اروپا ( مقامداخلی و کنترل بر قدرت 
 هايدستورالعمل 29 پاراگرافکند. اصول نظارتی در این زمینه فراهم می سازيپیادهاطالعات مربوط براي کشورهاي عضو اتحادیه اروپا در زمینه 

EBA دقیقکند. با این وجود، در غیاب قاعده حسابرسی داخلی اثربخش و مناسب را در موسسه مالی تعیین می فعالیتهاي معین ویژگی 
استانداردهاي دقیق در رابطه با نظارت بر  سازيپیادهسازي اتحادیه اروپا در مورد این موضوع، کشورهاي عضو اتحادیه اروپا مسئول تعیین و هماهنگ

 حسابرسی داخلی هستند. الیتفع
بنی، -و مارتینوف SOHگسترده،  متونخوب، در بین  راهبريهاي در مورد اهمیت داشتنِ معیارهاي کنترل دقیق و معین براي اجراي روش۹٤ 
 صفحات،7نسخه ، 26، جلد 2011، مجله حسابرسی مدیریتهاي حسابرسی داخلی، اثربخشی و ارزیابی، حسابرسی داخلی: ادراکات نقش فعالیت«

، مجله حسابرسی مدیریت، »هاي جدید تحقیقاتیترکیب تجربی منابع اثربخشی حسابرسی داخلی در اشاره به فرصت«لنز و هاهن، » ؛622-605
آکادمی تحقیقات کسب ، »خوب: به سوي مدل تحقیق راهبريفرایند حسابرسی داخلی و «؛ چورس، دیلروي و مونرو، 5-33 صفحات، 30، جلد 2015
 را ببینید.، 48-58 فحات، ص1، جلد 2013، و کار
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تا آنجا که براي ها بانکحسابرسی داخلی  فعالیتاگر چه در چندین سیستم قضایی در سطح جهان،  
-را فاش کند، این ارتباط یک طرفه و مهم بااهمیتتضمین صحت سازمان الزم است، مسئول است اطالعات 

ارزیابی  بهدر واقع، این تعامل عمدتاً  95حسابرسی داخلی است. وظیفهتر از آن نتیجه اختیارات ناظر مالی بر 
 حسابرسی داخلی مربوط است. وظیفهنظارتی 

کند که ناظر می تعیین 96اصول اساسی براي نظارت بانکی موثر )BCBS( کمیته نظارت بانکی بازل 26اصل 
 مناسبفعالیت هاي کنترل داخلی کافی براي ایجاد و نگهداري چارچوب هاباید اطمینان دهد که بانک

براي تضمین  سنجشگیرد. این ها را در نظر میریسک ویژه آن اینکه پروفایلد و نمحیط عملیاتی را دار
حسابرسی داخلی مستقل به عنوان جزئی اساسی از چارچوب کلی و کافی کنترل داخلی است. براي  فعالیت

حسابرسی  فعالیتآیا مؤسسه این سند معیار مورد استفاده توسط ناظر براي ارزیابی اینکه  ،این منظور
 کند.دارد را تعریف می مستقل، دائمی و اثربخش

ن یکی از نکات اصلی یتر روي کانال ارتباطی مستقیم میان حسابرسی داخلی و ناظربا این حال تمرکز دقیق
کند بیان می هابانک در فعالیت حسابرسی داخلی 16است. اصل  (BCBS) کمیته نظارت بانکی بازل سند
 ریسکهاي حوزه) در مورد 1ن باید ارتباط منظمی با حسابرسان داخلی بانک داشته باشند تا یناظر«که 

شود را درك ) اقدامات کاهنده ریسک که توسط بانک اتخاذ می2 ،شده توسط دو طرف بحث شود مشخص
 97»نقاط ضعف را پایش کنند. اینشده و پاسخ بانک به  مشخص) نقاط ضعف 3 ، وکنند

قراردادن یک الیه چهارم در طراحی چارچوب کنترل داخلی، به ویژه در مورد روش چرخش اطالعات میان 
اي ن به اندازهیهاي عملی خواهد داشت. با توجه به این مدل، ناظرن داللتیحسابرسی داخلی و ناظر

ازه دیگر واحدهاي اند و به اندکنند که گویی بخشی از ساختار داخلی سازمان بودهاطالعات دریافت می
کار داخلی در اثربخشی فرآیند کنترل مدیریت ریسک مؤسسه مالی درگیر هستند. همچنین مقامات وکسب

 فعالیتنظارتی تاجایی که باعث افزایش اثربخشی کار حسابرسی داخلی شود، اطالعات مربوطه را با 
عاتی دو طرفه شده و منافع حسابرسی داخلی به اشتراك خواهند گذاشت و به این طریق کانال اطال

 98شود.ن به طور یکسان تامین مییحسابرسی داخلی و ناظر

ن داشته باشد و همچنین یحسابرسی داخلی و ناظر وظیفهتوجهی بر تعامل میان تواند تاثیر قابلاین امر می
-دیدگاه نظریه تواند حسابرسان داخلی را ترغیب به ارائه اطالعات حتی به صورت داوطلبانه کند. در اینمی

هایی توان از آن ایدهدانند به این دلیل که میهاي روانشناسی اجتماعی، افشاي اطالعات را ارزشمند می
ن به دست آورد. محققان یموفق براي طراحی مکانیسم/ساختار ارتباطات میان حسابرسی داخلی و ناظر

                                                
 Disposizioni di؛ بانک ایتالیا، 2015، ژانویه Deutsche Bundesbank ،Gesetz über das Kreditwesen  - KWGدر این میان، ۹٥ 

vigilanza prudenziale per le banche 2013دسامبر  17، 285، شماره بخشنامه ،IV(3) ؛Wet Financieel Toezicht 3:17، بخش 
، کنفدراسیون ايمقایسه. براي تحلیل را ببینید 2009، ژوئیه حسابرسی داخلی - راهنماي سیاست نظارتیپولی هنگ کنگ،  مقام)، هلند؛ و 2(

 ، را ببینید.2009، برلین، حسابرسی داخلی بانکی در اروپاحسابرسی داخلی،  انجمناروپایی 
 .2012، سپتامبر  براي نظارت بانکی موثرل ، اصول اساسی زبا بانکیکمیته نظارت ۹٦ 
 .2012ها ، ژوئن داخلی در بانک حسابرسی فعالیتل ، زبا انکیکمیته نظارت ب۹۷ 
 .2012 ژوئن ،75§ها، حسابرسی داخلی در بانک فعالیت را ببینید،ل زبا انکیدر این رابطه، کمیته نظارت ب۹۸ 
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ها اعتماد دارند و با هم ادي بدهند که به آناند که مردم بیشتر رغبت دارند اطالعات را به افراثبات کرده
مراتبی با این حال این نتیجه مؤید این مسئله نیست که رابطه سنتی و سلسله 99داد و ستد اطالعات دارند.

گوید که این رابطه باید یکپارچه شود. آن ین شود بلکه میاظر و اشخاص تحت نظارت باید جایگزمیان ن
اي دهند، افشاي اطالعات همواره به نفع بانکداران نیست، حداقل اگر انگیزهمیگونه که شواهد تجربی نشان 

  100یا پاداشی براي آن وجود نداشته باشد.

هاي متناقض میان کارهاي انجام شده در مورد اقتصاد رفتاري و بر اساس ادبیات موضوع و آگاهی از یافته
الگوهاي ارتباطات دوجانبه میان  ،سازيه از مفهومرسد که با استفادخودافشایی اطالعات، ممکن به نظر می

-ن هماهنگ شوند و بهبود یابند. با استفاده از مدل چهار خط دفاعی فرض مییحسابرسی داخلی و ناظر
 کنیم که رسیدن به هر دو باید ممکن باشد:

این رابطه نتیجه حکمی است که به ناظر بانک سپرده شده است. این امر زمانی  ماهیترابطه عمودي:  
-کند. این اساساً یک رابطه سلسلهحسابرسی داخلی را ارزیابی می فعالیتافتد که ناظر کیفیت اتفاق می

 مراتبی است که در آن حسابرسی داخلی تابع و تحت بررسی ناظر است.

 و

-آید که ناظر به عنوان بخشی از سیستم کنترل داخلی شناخته میبوجود میرابطه افقی: این رابطه زمانی 
شود. ناظر باید با به شود و در یک رابطه افقی که در آن با طرف دیگر در یک سطح است درگیر کار می

اشتراك گذاشتن اطالعات مربوط به ریسک و اقدامات کاهنده ریسک به طور متقابل به طرف دیگر 
دهنده همکاري با حسابرسی داخلی در سطح یکسان است. ناظر باید این ه این خود نشانت دهد کااطالع

  میلی حسابرسی داخلی براي افشاي اطالعات محرمانه فائق شود.رابطه را مدیریت کند و به بی

از آنجا که این مدل براي  .اطالعات است رفتارآید، در این زمینه، یکی از مسائل اصلی که به وجود می
در نظر گرفته شده است باید آن را با این فرض اجرا کرد که  درگیر کاهش اطالعات نامتقارن میان طرفین

گیري براي زمان تصمیمدر براي موثرتر کردن سیستم کنترل ریسک است. (رفتار اطالعات) کار با اطالعات 
هایی در مورد با چالش نیافشاء یا عدم افشاي اطالعات نظارتی عمومی و خصوصی و نحوه افشاء، ناظر

حسابرس  مسئولیت به هر حال،آوري اطالعات از مؤسسات مالی و افشاي این اطالعات درگیر هستند. جمع
به اشخاص ثالث باید مورد توجه قرار گیرد. اگر حسابرسان داخلی محرمانه داخلی در مورد افشاي اطالعات 

ها محافظت شود ( به اصطالح را افشا کنند باید در برابر دادرسی از آن نیت اطالعات محرمانهبا حسن
اگر چنین محافظتی  101وجود دارد. مستقلکه چنین حفاظت قانونی براي حسابرسان ساحل امن) چون

                                                
، مجله علمی "تحقیقی بین فرهنگی، از خود افشاگري "اورنستین و دانی،؛ 2012، ییلقانون ، مجله "رفتاري و پدر ساالري اقتصاد"سانستین، ۹۹ 

، مجله "خود افشاگري به عنوان یک تمرین تعاملی "؛ آنتاکی، بارنس و لئودار، 373-386صفحات )، 3( 5، 2003روانشناسی آمریکاي شمالی، 
 .99-181)، 2( 44، 2005ی، انگلیسی روانشناسی اجتماع

؛ هرتزبرگ، لیبرتی و 285-306 فحات، ص15 لد، ج2006هاي مالی، گري، مجله واسطه"افشاگري، سرمایه گذاري و مقررات"استبرگ، ۱۰۰ 
مدرسه  يمقاله کار، "ز افشاگري داخلیطراحی بهینه ا"؛ اورلوف 2009، مالیتامین، مجله "در داخل شرکت هاياطالعات و انگیزه"پاراویسینی، 
 .6، شماره 2015سیمون،  کسب و کار

 را ببینید. 610المللی حسابرسی استاندارد بین۱۰۱ 
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شود چون حسابرسی وجود نداشته باشد فرض تقویت تعامل از طریق مدل چهار خط دفاعی نقض می
. چنین وضعیتی باعث عدم بهبود میزان و کیفیت اطالعاتی خواهد شد که در ترسدداخلی از همکاري می

 گیرد.ن قرار مییاختیار ناظر

طرف بودن او را به عالوه بر این اعطاي نقش به ناظر در سیستم کنترل داخلی ممکن است استقالل و بی
تر شاید تاحدي باعث ورود و تر و گستردههاي ارتباطی عمیقخطر بیاندازد. به عبارت دیگر ایجاد کانال
کار مؤسسه شود که به نوبه خود ممکن است ایجاد کننده وتاثیرگذاري ناظر در راهبرد یا مدل کسب

 هاي بیجا در تصمیمات مؤسسه به عنوان نهادي خصوصی شود. دخالت

ناسب قواعد و (بدون تعیین م بیشترشده، اعمال الزامات افشاي اطالعات تر طبق شواهد حکایتبه طور کلی
هاي درگیر در الیه چهارم رفتار ها) ممکن است اثرات منفی داشته باشد و موجب شود که طرفمرزبندي

خود را تغییر دهند. این موضوع باعث تشدید مشکل خطر اخالقی به ضرر اثربخشی سیستم کنترل داخلی 
و حتی شاید باعث کاهش  در واقع افزایش میزان اطالعات، به خودي خود مناسب نیست 102خواهد شد.

تواند یکی از اثرات منفی محتمل افشاي اطالعات نظارتی که می 103تاثیر و کارایی سیستم کنترل شود
 باشد. 

به خصوص در مورد میزان  عددر این راستا مدل چهار خط دفاعی نیازمند تنظیم جدیدي از فرآیندها و قوا
 ن است.یو ناظر مستقلگذاري اطالعات توسط حسابرسان داخلی، حسابرسان مورد نیاز و مجاز به اشتراك

بندي اطالعاتی را که ممکن است به اشتراك گذاشته شوند را مشخص کند و تعیین باید طبقه عداین قوا
دست آوردن و ها باید روشی براي بهکند که این اطالعات به چه کسانی باید داده شود. همچنین آن

کننده ایجاد ها در اختیار تعداد محدودي دریافتناد و مدارك محرمانه و براي گذاشتن آنحفاظت از اس
ها براي پایش سازي از جمله سازمان جلسات و اسناد مربوط به آنکنند. ما نیاز به فرآیندهاي رسمی

ي براي کنیم. ما همچنین اهمیت زیاد) را تصدیق میواقعی و مورد انتظارموضوعات مورد بحث (نتایج 
پذیري براي تشکیل جلسات ویژه در صورت نیاز توسط هر دو طرف قائل تضمین سطح مشخصی از انعطاف

 هستیم. 

در مورد چگونگی تقویت روابط با متعادل کردن تعهد ناظر براي ارزیابی  هابنابراین ما نیاز به ایجاد استاندارد
و سازنده کاري با هدف به اشتراك گذاري اش در حفظ یک رابطه باز داخلی با نقش مشارکتی فعالیت

 کنیم. اطالعات، شناسایی می

                                                
داخلی یک بانک ممکن است اطالعات محرمانه در مورد وضعیت بانک  حسابرسیاطالعات،  رفتاردر صورت عدم وجود موافقتنامه افشا در مورد ۱۰۲ 

 دیگري به دست آورد.
ها را در خالل یک هاي بانکاي اطالعات مربوط به داراییبایست به صورت بهینهدهد که دولت میمیثال در زمانی روي همین مشکل براي م۱۰۳ 

و ثبات مالی، دفتر  اقتصاديرجوع شود به فاریا اي کاسترو، مارتینز و فیلیپون ، رانز در مقابل لیمونز: افشاي اطالعات، ظرفیت بحران مالی افشا کند: 
 .2015ملی تحقیقات اقتصادي، 
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(رابطه افقی) » نقش همکار«(رابطه عمودي) از » نقش ارزیاب«کنیم که از دیدگاه سازمانی پیشنهاد می
هاي متفاوت براي هر نقش ارزیابی جدا شود، به عنوان مثال با الزام مقامات نظارتی براي تخصیص افراد/تیم

 همکاري.و 

ن بانکی از نظر قضائی متفاوت است، یهاي حسابرسان داخلی با ناظرکه نقش و مسئولیت از آنجایی
-قضائی را مرتفع کنند و لیستی یکپارچه و مرتبط از شیوه فاصلهگذاران باید این مقرراتگذاران و سیاست

گراتر از چارچوب کنترل ریسک تهیه کنند تا بتوانند نقشی سازي رویکردي کلیهاي استوار براي پیاده
هاي بالقوه گذاري بسیار مهم است که به ریسکدهند. بنابراین از دیدگاه قانون مستقلخاص به حسابرسان 

 ین و حسابرسان داخلی پرداخته شود.مربوط به فقدان قوانینی دقیق و هماهنگ در حوزه رابطه میان ناظر
پذیري در ایجاد و حفظ این رابطه شود ست باعث بوجود آمدن سطح مشخصی از انعطافاین شکاف ممکن ا

ن در به اشتراك گذاشتن یکه خود در نهایت منجر به نابرابري در میزان مسئولیت مؤسسات مالی و ناظر
 اطالعات شود.

 . رابطه بین حسابرسان داخلی و مستقل5,3

آوردن امکان ارزیابی هاي هر دو طرف، فراهمرك مسئولیتتر گفته شد، یک ویژگی مشتطور که پیشهمان
اعتبار  است هاي مالی تمرکز کرده و موظفورتبر روي ص مستقلکه حسابرس مستقل است. در حالی

 برسهاي حساد، حوزه فعالیتر گونه تحریف بااهمیت بررسی نمایهاي مالی را از نظر عدم وجود هصورت
و اثربخشی عملیات شرکت، قابلیت  ییل مواردي از قبیل ارزیابی کارآشامتر بوده و داخلی بسیار وسیع

 شود.و انطباق با قوانین و مقررات می گريد و یکپارچگی فرآیندهاي گزارشاعتما

استفاده شود، جاي انتقاد دارد.  مستقلچه از کار حسابرسان داخلی به منظور حسابرسی در کل، چنان
صورت انتقادي ) بهPCAOB( 104هاي سهامی عامبر حسابداري شرکتگزارش اخیر بازرسی هیئت ناظر 

اتکا به کار واگذار شده به مبناي کافی براي  مستقلرس بها، حساکند که در بسیاري از نمونهذکر می
هاي حسابرسی داخلی در آمریکاي شمالی اي که اخیرا در مورد بخشعالوه، مطالعهبه 105ندارد. دیگران

 واحدهاي کاري ساعات تعداد کردند بینیپیش دهندگانپاسخ ٪50دهد که بیش از منتشر شد نشان می
 106.کند پیدا افزایش ،مستقل حسابرسان به مستقیم کمک ارائه جهت به داخلی حسابرسی

حسابرسی و استفاده از جلسات هماهنگی  الگوهايها و سوساختن بهتر برنامهبا این وجود، از طریق هم
توان مزایاي کار براي هر دو طرف را به کاري، میجهت پرهیز از دوباره مستقلمیان حسابرسان داخلی و 

                                                
104 Public Company Accounting Oversight Board 

PCAOB ۱۰شرکت هاي دولتی به منظور حفاظت از منافع سرمایه حسابرسیانتفاعی تاسیس شده توسط کنگره براي نظارت بر یک شرکت غیر ٥-
 ، دقیق و مستقل است.بخشآگاهیحسابرسی  هايگذاران و پیشبرد منافع عمومی در تهیه گزارش

داخلی، و کمیته حسابرسی، مارس  حسابرسی، حسابرسی مستقلپرورش روابط کاري موثر در میان  -متقابل  هايحسابرسان داخلی، نقش انجمن۱۰٦
2015. 
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 چه حسابرسسابرسی در مورد هر آنعالوه، هر دو طرف باید در همان ابتداي فرآیند ححداکثر رساند. به
 107هاي حسابرسی داخلی نیاز دارند، با هم هماهنگ کنند.نترلکآزمون براي استفاده از کار  مستقل

: نخست، حسابرسان اتکا کنند کار حسابرسان داخلی بهممکن است در شرایطی خاص  مستقلحسابرسان 
ها اجازه به آن در حوزه قضایی که آنها قرار دارند، مراجع ذیصالحالزم است مشخص کنند که آیا  مستقل

صورت خاص به هاي قضاییحوزهبرخی از در حسابرسان داخلی بهره جویند.  د از کمک مستقیمندهمی
کنند. در شود را ممنوع میبراي کاري که توسط حسابرسان داخلی انجام می مستقلحسابرسان  اتکاء

اثربخشی، استقالل و  ابتدا باید مستقلمجاز است، حسابرسان » سپاريبرون« هاينظامگونه جاهایی که این
د و نو نیز میزان کیفیت کار و مهارتشان را ارزیابی نمای در نظر گرفتهی واحد حسابرسی داخلی را طرفبی

 مستقلد. حسابرسان نها را مد نظر قرار دهسپس واگذاري اجراي برخی وظایف معین حسابرسی به آن
طور ان بهشوند که حداقل کار ممکن را به واحد حسابرسی داخلی محول کرده و بیشتر خودشتشویق می

 108اند.اندازه کافی در فرآیند حسابرسی درگیر بودهمستقیم کارها را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود به

تاییدیه  مستقلپیش از استفاده از کار حسابرسان داخلی، چندین مورد باید انجام پذیرد: باید حسابرسان 
د تا اطمینان حاصل شود که حسابرسان موسسه مالی تحت بررسی دریافت کنن» نماینده مجاز«کتبی از 

عالوه، حسابرسان را انجام دهند. به مستقلتوانند بدون محدودیت وظایفشان در قبال حسابرسان داخلی می
شده از سوي طور کتبی متعهد شوند که تمام موارد خاص را مطابق با دستورالعمل اعالمداخلی باید به

ها طرفی آنها باید هر گونه موردي که ممکن است بیداشت. آن ، محرمانه نگاه خواهندمستقلحسابرسان 
 109اطالع دهند. مستقلرا به خطر اندازد را به حسابرسان 

از نزدیک کار حسابرسان داخلی را نظارت  مستقلدر زمان اجراي عملیات رسیدگی، الزم است حسابرسان 
دست ایی که توسط حسابرسان داخلی بههباید تمام شواهد و یافته مستقلحسابرسان  110و بررسی نمایند.

هاي کافی ها باید متقاعد شوند که حسابرسان داخلی شواهد و یافتهقرار دهند. آن تردیدآمده است را مورد 
باید  مستقلهایشان دارند. در سرتاسر اجراي عملیات رسیدگی، حسابرسان گیريدر حمایت از نتیجه

 حسابرسان داخلی ناکافی باشد. هايحواسشان باشد که ممکن است ارزیابی

 بپردازد. مستقلبا حسابرس  هابه طور موازي، حسابرس داخلی ممکن است به تبادل دیدگاه

-دست آورد، ولی در عینتري از سازمان بههاي دقیقاگرچه حسابرسی داخلی نیازمند آن است که بینش
رسی، بهره جسته و از تجربه حسابرس در مورد موسسه تحت بر مستقلتواند از ارزیابی حسابرس حال می
هاي فعال در آن صنعت، استفاده کند. چندان رایج نیست که حسابرسی در کار با سایر سازمان مستقل

-بسپارد. در مقابل، جهت اطمینان یافتن از حفظ استقالل خدمت مستقلداخلی کار خود را به حسابرسان 

                                                
 .ھمان ماخذ۱۰۷ 

ISA 610 ۱۰۸ نطبق بر آن . مارس.)، با استفاده از کار حسابرسان داخلی و اصالحات م2013(تجدید نظر شده 

 .ھمان ماخذ۱۰۹ 
ISA 200 ۱۱۰ 11استانداردهاي بین المللی حسابرسی، بند  طبق حسابرسی، اهداف کلی حسابرسی مستقل و انجام. 
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شود حسابرسی داخلی انجام کارهاي خودش را به سایر میاي که کار به او سپرده شده است، توصیه دهنده
  111را برعهده دارد، واگذار کند. مستقلکه مسئولیت حسابرسی  ايموسسه، غیر از موسسات

سازمانی ممکن است  حسابرسی داخلی یا سیاست منشورکند که تصریح می IIAاز  1-2440 توصیه عملی
همانند حسابرسان » تاثیرمند یا تحتهاي عالقهسایر طرف«اطالع نتایج حسابرسی باید به که تعیین کند 

چه حسابرس داخلی اطالعات بسیار حساسی پیدا کرده و تصمیم بگیرد چنان 112رسانده شود. مستقل
 بیرونی افشاگريرا خارج از سلسله مراتب عادي در جریان بگذارد، این عمل تحت عنوان  مستقلحسابرس 

محلی از وي  مرجع ناظرکند که آیا  ارزیابیچنین موردي، حسابرس داخلی باید  به حساب خواهد آمد. در
هاي طور کلی، تبادل ارتباطات کتبی و گزارشبه 113در برابر دعاوي حقوقی محافظت خواهد کرد.

هاي حسابرسی را شود. متداول است که حسابرس داخلی تمام گزارشحسابرسی استاندارد بسیار توصیه می
اي از گزارش خود را در نیز نسخه مستقلطور مشابه، حسابرس ارسال کرده و به مستقلس براي حسابر

 اي با حضور دو طرف، موارد مهم آن را براي وي توضیح دهد.اختیار حسابرس داخلی قرار داده و در جلسه

رفین ، پرسش در مورد مسئولیت طمستقلیکی از نقاط محل اختالف در رابطه میان حسابرسان داخلی و 
که است. در کل، فرآیندهاي پیگیري براي اطمینان از این مستقل یحسابرس پیشنهاداتدر زمینه پیگیري 

 انجمن 2402اند، ضروري هستند. استاندارد موقع و به نحو مناسب اجرا شدههاي اقدام مدیریت بهبرنامه
توانند می مستقلکند که حسابرسان ) مقرر میISACA( 114اطالعاتی هايسیستمحسابرسی و کنترل 

هاي نامهحسابرسی یا موافقت منشورانجام پیگیري را به واحد حسابرسی داخلی واگذار کنند. در این حالت، 
  هایی را قید نمایند.حسابرسی باید صراحتا چنین مسئولیت

رآمد براي گذار از سه خط دفاعی به چهار خط دفاعی: جستجویی با هدف طراحی یک مدل کا. 5,4
 موسسات مالی

کند که این مدل در ساختارهاي را زیر سوال برده و ثابت می دفاعی خطبه مدل سه متداول این مقاله، اتکا
شود، چندان کارآمد نیست. پاشنه آشیل مدل چه در موسسات مالی دیده می، نظیر آن»پیچیده«شرکتی 

ات عشود که اطالسبب می نتایجزمانی است. این ساختار سابه سه خط دفاعی، فقدان یک دید جامع نسبت 
کنترلی ناکارآمد در سطوح مختلف سازمان به کار  معیارهاياي توزیع شده و بهینهکمتر به نحو  بوطمر

پذیري سازمان، و اثرات درونی و هاي ریسکهاي این مدل در درك سیاستعالوه، کاستیگرفته شود. به
هاي در این مدل، در کنار کوتاهی مربوطهاي و نیز شیوه تفسیر داده ،منفردبیرونی آن بر موسسه مالی 

. استدالل می شودهاي شرکتی اخیر در صنعت مالی، ترین دالیل رسواییعنوان رایجفرهنگی و رفتاري، به
-خط دفاعی مطرح کرده و ما را بهمدل سه آییهاي بسیاري را در مورد کاریدست که تردا هاییها درساین

 دهد.هاي جایگزین سوق مییافتن مدل سوي
                                                

 .2010، با تکیه بر کار سایر اطمینان دهندگان، اکتبر 3-2050اي حسابرسان داخلی، عملکرد مشاوره انجمن۱۱۱ 
 .2009، ژانویه انتشار نتایج، 1-2440اي حسابرسان داخلی، عملکرد مشاوره انجمن۱۱۲ 
 .2010 ی، مدستورداخل و خارج از زنجیره  ، مکاتبه اطالعات حساس در2-2440اي حسابرسان داخلی، عملکرد مشاوره انجمن۱۱۳ 
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» تر به واقعیتنزدیک«مدلی  کرداین امکان وجود دارد که بر روي ساختار سه خط دفاعی کار کرده و تالش 
گري گنجانده شده باشد. با ايها با هدف ارتقاي درجه استقالل و حرفهکه در آن برخی مشوق دادپیشنهاد 

هاي کنونی برطرف شود، تواند کمک کند تا برخی از کاستیرویکردي میاین وجود، هرچند اتخاذ چنین 
چنان مشکل نقص اطالعات پابرجا خواهد ماند: فقدان اطالعات بااهمیتی که براي اطمینان از این ولی هم

هایی که موسسات مالی در معرض آن قرار دارند را قادرند ریسککه ریسک و کنترل داخلی  هايسیستمکه 
طور که چه مدل سه خط دفاعی، آن. چنانضروري استگیري، مدیریت و برطرف نمایند، ، اندازهارزیابی
کننده بود، تا داروي عملکرد ضعیف شرکت و مدیریت ریسک گمراهکردند، نوشبینی میپردازان پیشنظریه

شده و نقشی  شد تا فعاالنه درگیر برقراري گفتگویی دوطرفهدرخواست نمی ناظریناین حد هر روز از 
 115بخش ایفا کنند.انسجام

 ناظرینو  مستقلتر میان حسابرسان داخلی، حسابرسان انتقال به روش چهار خط دفاعی، با تعامل نزدیک
تعامالت  ناظرینو  مستقلرود حسابرسان داخلی، حسابرسان همراه خواهد بود. اگرچه، معموال انتظار می

بینی ها پیشچه نظریههاي تجربی نشان داده است که واقعیت با آننزدیکی با هم داشته باشند، ولی پژوهش
 116کنند، متفاوت است.می

ها براي ، مثال با استفاده از آنمستقلشده توسط حسابرسان بر کار انجام ناظریندر بسیاري از کشورها، 
ورد موضوعاتی ، حسابرسان موظفند در مهاي قضاییحوزهدر بیشتر  117هاي در محل، متکی هستند.بازرسی

مقررات شماره  12)2بانکداري گزارش داده یا هشدار بدهند. در اتحادیه اروپا، بند ( ناظرینخاص به 
الزاماتی را  118اروپایی در مورد الزامات خاص حسابرسی قانونی واحدهاي تجاري سهامی عام، 537/2014

اطمینان که بر موسسات اعتباري نظارت صالح قابلباید بین مراجع ذي "کند شود که تصریح میشامل می
حسابرسی که کار حسابرسی قانونی آن موسسات  موسساتکنند از یک سو، و حسابرس(هاي) قانونی و می

هر چند، عدم وجود یک گفتگوي  "گفتگوي دوطرفه کارآمد برقرار شود. دهند از سوي دیگر،را انجام می

                                                
 |، مقاله مشاوره مستقل حسابرسان و اکچوئراندر مورد  PRA انتظامی قدرتو شروع  ناظرینو  مستقلبانک انگلستان، مشارکت بین حسابرسان ۱۱٥ 

CP8 / 15 ؛EBAقانونی،  هايحسابرسیهاي پیشنهادي ارتباط بین مقامات صالح نظارت بر موسسات اعتباري و ، مشاوره در مورد دستورالعمل
 .2015اکتبر 

، نگاه کنید. مرکز اصالح گزارشگري مالی 2015: همکاري براي ثبات مالی، سپتامبر مستقلن مالی و حسابرسان یفریاکو و لینکولن، ناظربه ۱۱٦ 
)CFRR ،همچنین براي داشتن تصویري دقیق از مقررات ملی در گرو. -، وین 2015سپتامبر  28)، بانک ملی اتریش 
 .OECD ،1987 کاري ، مقاله"در بانکداري احتیاطینظارت "، پِچیولی۱۱۷ 
/ اتحادیه اروپا به شرح زیر  2014/56) 1( دستورالعمل) 13(2در اتحادیه اروپا در ماده  ها)PIEعمومی (با منافع جدیدترین تعریف نهادهاي ۱۱۸ 

 عبارتند از:  "المنفعهنهادهاي عام"آمده است : 
ماده  14قانون یک کشور عضو که اوراق بهادار قابل انتقال براي تجارت در یک بازار تنظیم شده از هر کشور عضو در بند  راهبري) اشخاص تحت ا(
 پذیرفته شده است را داراست.  EC/  2004/39 دستورالعمل) 4(

وپا و پارلمان اروپا و شورا، به غیر از موارد / اتحادیه ار 2013/36 دستورالعمل) 1( 43ماده  1(ب) مؤسسات اعتباري با عنوان تعریف شده در بند 
 این دستورالعمل؛ 2مندرج در ماده 

 ؛ یا EEC/  91/674 دستورالعمل) 1(2هاي بیمه در ماده ) شرکتج(
خود،  هایی که به لحاظ ماهیت کسب و کارالمنفعه، به عنوان مثال شرکتشورهاي عضو به عنوان نهادهاي عامهاي تعیین شده توسط ک(د) شرکت

 "اندازه آنها و یا تعداد کارکنان آنها اهمیت قابل توجهی دارند. 
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عنوان یک ضعف عمده در دوران پیش از بحران، به محتاط ناظریندوطرفه و رابطه بین حسابرسان و 
موارد متعددي در طول یک دهه گذشته نشان داده است که حتی وقتی گفتگوي دوطرفه  119شناسایی شد.

انگیزه کافی براي مشارکت در انجام وظایف یکدیگر  مستقلو حسابرسان  ناظرینبرقرار شده بود نیز 
 ناظرین از ٪70دهد که اگرچه گلستان انجام گرفته است نشان میکه اخیرا توسط بانک ان کاوشینداشتند. 

 هاآن از ٪50شتند، تنها دا دسترسی بانک، بر نظارت طریق از یا مستقیم صورت به حسابرسی، اطالعات به
عالوه، تنها تعداد به 120ها، بررسی کردند.هاي منظم خود از بانکبازرسی از بخشی عنوانبه را اطالعات این

 )LFAR( 121هاي مالی، درخواست ارائه گزارش حسابرسی تفصیلیبه ضمیمه صورت ناظریناندکی از 
شده توسط گذارد که آیا کار انجامطور که گفته شد، شواهد تجربی این پرسش را پیش رو مینمودند. همان

موسسات مالی با  مستقلقابل اتکاست یا خیر. در حقیقت، نقایص مکرري در حسابرسی  مستقلحسابرسان 
اقالم ترازنامه یا فرآیندها، شناسایی شده  اقالم برآوردي (قضاوتی)در ارتباط با  )SIFI( اهمیت سیستماتیک

 است.

ین حوزه از منظر شود اوجود دارد سبب می مستقلو حسابرسان  ناظرینمشکالت متناوبی که در ارتباط با 
شدت مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا، اقدامات متعددي آغاز شده است که تعامل میان عملی به
 بخشد.میرا بهبود  مستقلو حسابرسان  ناظرین

را مورد بررسی  مستقلو حسابرسان  ناظرینتعامل میان  )BCBS( کمیته نظارت بانکی بازل طور خاص،به
از یک  مستقلو حسابرسان  ناظرینبیشتر بین  بستگی مثبتی بین رابطهقرار داد. در نتیجه این بررسی، هم

از سوي دیگر،  یبانککارآمدتر  نظارتها و هاي مالی بانکسو و کیفیت بهتر حسابرسی در مورد صورت
-مقرراتکنندگان استانداردها، تدوینمشابهی توسط سایر  پیشنهاداتها و گیرينتیجه 122مشاهده شد.

، بانک انگلستان و بانک جهانی ارائه EBA(123( بانکداري اروپا مقام چونگذاران و نهادهاي نظارتی، هم
 124شده است.

هایی که خصوص در حوزهتواند متحدي ارزشمند براي مراجع نظارتی، بهمی مستقلدرحقیقت، حسابرس 
اخیر بر اهمیت همکاري ) GFCبحران مالی جهانی ( 125محسوب شود.ها و منابع کمیاب است، مهارت

                                                
مقاله ، و اکچوئران مستقلدر مورد حسابرسان  PRA انتظامی هايقدرتو شروع  ناظرینو  مستقلبانک انگلستان، مشارکت بین حسابرسان ۱۱۹ 

پارلمانی استانداردهاي بانکی، تغییر بانکداري به سمتی شایسته، جلد دوم  سیون؛ گزارش کمیCP8 / 15 | ايمشاوره
)www.parliament.uk/documents/banking-commission/Banking-final-report-vol-ii.pdf 1،053)، جایی که پاراگراف 

 "را ارائه کند. ناظرینت محاورات بین حسابرسان و اي راجع به کیفیبانک انگلستان یک گزارش دوره دیوانکند که گوید: کمیسیون توصیه میمی
 28)، بانک ملی اتریش، CFRR: همکاري براي ثبات مالی، مرکز اصالح گزارشگري مالی (مستقلمالی و حسابرسان  ناظرینفریاکو و لینکولن  ، ۱۲۰ 

 ، وین.2015سپتامبر 
121 Long Form Audit Report 

 .2014، مارس هامستقل بانک هايحسابرسیل ، زبا بانکیکمیته نظارت ۱۲۲ 
EBA ۱۲۳هاي پیشنهادي ارتباط بین مقامات داراي صالحیت نظارت بر موسسات اعتباري و حسابرسان قانونی، اکتبر ، مشاوره در مورد دستورالعمل
2015. 

 .سازنده، به زودي: ایجاد یک رابطه مستقلمالی و حسابرسان  ناظرین)، CFRRبانک جهانی: مرکز اصالح گزارشگري مالی (۱۲٤ 
 .36 فحه، ص1998، نظرسنجی اقتصادي و مالی جهانی، واشنگتن، "به سوي چارچوب ثبات مالی"صندوق بین المللی پول، ۱۲٥ 
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در  –ها و دانش متمایزي هستند که صاحب مهارت – یبانک ناظرینو  مستقلتر میان حسابرسان نزدیک
، کنترل و یابیمدیریت ریسک، ارزشفرآیندهاي و غلبه بر نقاط ضعف در  یهاي بانکبود نظارت بر فعالیتبه

 126نیز در حسابرسی قانونی و نظارت مالی تاکید کرد. ها وبانک راهبري

اي را پیش کشید که از مزایاي جانبی ارزشمند وجود بحث جدي )PRA( احتیاطی گذارمقرراتمقام 
هایی که حول مشکالت حسابداري و و مخصوصا بحث ناظرینگفتگوي دوطرفه میان حسابرسان و 

، مستقلهاي کند کیفیت حسابرسیهایی کمک میبحثکرد. چنین آید، پشتیبانی میحسابرسی پیش می
گذار اطالع مقررات هاي کلیدي مورد توجهخصوص در شرایطی که از قبل به حسابرسان در مورد حوزهبه

داده شده باشد، بهبود یابد. گفتگو پیش از شروع یک عملیات حسابرسی به حسابرس کمک می کند درك 
-گیري خود، پیدا کند. همهاي مالی در فرآیندهاي تصمیماز صورت انگذارمقرراتبهتري از نحوه استفاده 

گذار ممکن است به حسابرسان اجازه دهد تا بتوانند با مقرراتتمرکز بر مشکالت مورد توجه  چنین این
 مدیریت ریسک کلی، به چالش بکشند. سیستمموشکافی بیشتر از معمول، مدیریت شرکت را به نفع 

کنترل کارآمد ایفا کرده و از قدرت کافی  سیستمنقش مهمی در ایجاد یک  مستقلرسان و حساب ناظرین
تر میان حسابرسان داخلی، برخوردارند. ارتباط بهتر و تعامل نزدیک سیستمبراي به چالش کشیدن خود 

 گیري ازکنترلی شود که قادر است با بهره سیستمتواند منجر به خلق می مستقلو حسابرسان  ناظرین
 ین خطو دوم ین خطها و نقاط ضعف را در همان اولطور معمول در دسترس نیست، کاستیاطالعاتی که به

طرفی و محیطی که از استقالل، بی خلقساز تواند زمینهعالوه، وجود چنین تعاملی میشناسایی نماید. به
اطمینان  ناظرینب، وقتی کند، شود. به این ترتیپشتیبانی می مستقلیکپارچگی کار حسابرسی داخلی و 

خوبی طرفانه، شفاف و مستقل از مدیریت بانک بوده و بهمنصفانه، بی مستقلحسابرس  کاریابند که فرآیند 
 یابد.افزایش می مستقلمستندسازي شده است، قابلیت اعتماد عملکرد و خروجی حسابرسان 

سه طرف درگیر بر اساس یک رابطه مثلثی راه پذیرش مدل نوآورانه چهارخط دفاعی، ارتباط بین در نقشه
بندي و ویژه، محدوده اطالعات، شکل ارتباط و زمانموضوعی مهم است که باید بر روي آن تمرکز شود. به

کند. با ایجاد و استفاده از ها را تقویت میتعداد دفعات ارتباط اجزاي مهمی هستند که استمرار کلی کنترل
کار گرفته طور کارآمد بهزیر باید در برقراري ارتباط اجباري شده و به هايمدل چهارخط دفاعی، ویژگی

 شود:

 شده:الف) نظم و قاعده اطالعات فراهم
 تعامل؛ و دامنهتعریف واژگان و  •
پذیري را بدهد تبادل اطالعات پیش و در خالل کار حسابرسی به نحوي که اجازه انعطاف •

 هرزمانی که الزم باشد)(مثال از طریق برگزاري جلسات موقت در 
 

                                                
؛ کمیته نظارت 2015بر سپتام 28ن و حسابرسان: ایجاد روابط سازنده، وین، یرانی در کنفرانس ناظربانک ملی اتریش، سخن راهبرایوالد نووتنی، ۱۲٦ 
 .2013)، آوریل IAASB( دهیاطمیناناي به هیئت استانداردهاي بین المللی حسابرسی و ل ، نامهزبا کیانب
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 ب) کیفیت تعامالت:
 گذاري اطالعات؛ واشتراكدر مورد کیفیت تعامالت و به بازخورد واقعی •
(کار) هاي درگیر (مثال شرایط قرار مالقات هر کدام از طرف 127طرفیارزیابی منظم استقالل و بی •

 )مستقلحسابرس 

 کار: دامنهج) تعریف شفاف اختیار و 
 مستقلشده توسط حسابرسی نگهداري باید قدرت درخواست دسترسی به هرگونه اطالعات  ناظرین •

 یا داخلی را داشته باشند؛
حسابرسی موضوع کار را براي بررسی تعیین کنند (مثال بحث  دامنههر سه طرف درگیر باید با هم  •

 هاي مالی)؛ ومشترك در مورد صورت
سی خود را به اشتراك گذاشته و در مورد برنامه شناسی حسابرهر سه طرف درگیر باید روش •

 اقدامات حیاتی صحبت کنند.
به کار گرفته شود و باید بسته به اندازه و مقیاس  128»یک نسخه براي همه«این مدل نباید بر اساس رویکرد 

 صورت موردي استفاده شود.شود بههایی که دنبال میعملیات و محدوده فعالیت
 گیري. نتیجه6

کنیم که موسسات مالی قانونمند نیازمند گیري میخط بحثی که در باال پیگیري شد، نتیجه برگرفته از
مدل چهار خط دفاعی مناسبی هستند که بر روابط میان حسابرسی داخلی (سومین خط دفاعی) و 

د. دهند) تاکید داررمین خط دفاعی را تشکیل میا(که هر دو با هم چه ناظرینو  مستقلحسابرسی 
رل پایش تدهند باید در مباحث کن، واحدهایی که خط چهارم دفاعی را تشکیل میبیرونیبرخالف وضعیت 

حسابرسی  فعالیتدر سازمان فعالیت داشته باشند. این بدین معناست که تعامل نزدیک میان  نظارتو 
کاري نزدیک میان این هایی که از همبسیار اهمیت دارد. مزایا و ریسک ناظرینو  مستقلداخلی، حسابرسی 

. تحقیقات بیشتري براي توسعه راهکارهاي ممکن برجسته کردیمحد ممکن است حاصل شود را اسه و
 شده، الزم است.جهت حل مشکالت شناسایی

شود تا و حسابرسی در بخش مالی اعمال می هاي عمل نظارتیشیوهعالوه، تغییراتی که از این پس در به
مشکالت کلیدي در موسسات را در همان مراحل اولیه رهگیري شده و بدون خدشه واردکردن به استقالل 

خطوط دفاعی سوم و چهارم، عملیات روزمره سازمان از نزدیک پایش شود، باید مورد بررسی قرار  وظایف
  گیرد.

                                                
 .12، اصل 2012، آوریل هافعالیت حسابرسی داخلی در بانکل ، زبا بانکیع شود به کمیته نظارت رجو۱۲۷ 
اي هماهنگ از قوانین که تحت آن (مجموعه قانون استفاده از به اصطالح تنها کتاب کلیديیکی از اصول  ،در سیستم بانکی در اروپا، تناسب۱۲۸ 

اند که تنوع سیستم بانکی اتحادیه اروپا باید مورد تایید قرار گیرد. ) است. هر دو کمیسیون و پارلمان اروپا تاکید کردهکندمی اتحادیه بانکداري عمل
 .2015ز اصل تناسب در زمینه اصالحات نهادي و نظارتی، ژوئیه ، کارگاه تناسب: استفاده اEBAرجوع شود به 
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