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هاي بانک، از اين جهت که ابزاري براي ارزيابي درسـتي فرآينـد               حسابرسي فعاليت  

. گـردد   هاي مهم کنترلي محسوب مـي       هاي مختلف است، يکي از روش       هاي آن، از جنبه     فعاليت

داخلـي،  هاي حسابرسي      حاضر ضمن تاکيد بر اين نکته که مسئوليت کفايت خط مشي            گزارش

براي ارائه تصوير واقعي از عملکرد بانک بر عهده هيات مديره است، به ضرورت تعامـل بـين                  

 .حسابرسان داخلي، ناظرين و حسابرسان مستقل پرداخته است

  اصول مذکور در اين سند، ضـمن اشـاره بـه اهميـت تفکيـک وظـايف و مسـئوليت                    

رآمد بر سيستم بـانکي را حاصـل        حسابرسان داخلي، ناظرين و حسابرسان مستقل، نظارت کا       

 .همکاري سه گروه مذکور در فوق دانسته است

 



 

 

 

 

 

 

 »بسمه تعالي«

 

 ها  حسابرسي داخلي در بانک

  و حسابرسانناظرينو ارتباط بين 

 )مطالعه موردي(

 

 :مقدمه

، بخشي از  خارجي شامل حسابرسي داخلي و حسابرسي مستقل،کنترل داخلي قوي -۱

ها   و اعتبار عمليات بانکسالمتها براي  اين کنترل. است سهامي مناسب يتحاکم

 ناظرين موثر و سازنده بين مديريت بانک و به روابط کاري تواند ميمهم است و 

 ها  بانکمستقلحسابرسان   بانکي و حسابرسان داخلي و ناظرينارتباط مناسب بين. کمک کند

 .بخشد  را بهبود مي نظارت و حسابرسيکارآيي

 حسابرسي” تحت عنوان  راگزارشي کميته نظارت بر بانکداري بال ،٢٠٠١ت در او -۲

منتشر )  حسابرسي داخليگزارش (“ با حسابرسان ناظرينها و ارتباط بين  داخلي در بانک

 و نياز به همکاري  بانکيهاي  سازمانحسابرسان داخلي درمهم  کار  در آنکرد که

 تاکيد بيشتري مورد توجه قرار با  مستقل را بانک و حسابرسان داخلي وناظرينبين 

 .داد

 و مستقل در پيوسته خواستار انجام حسابرسي داخلي ، حسابرسي داخليگزارش -۳

 اين . کند  رابطه با حسابرسي داخلي ارائه مي دررهنمودهاييهاست و  بانکهمه 

 

 

 



 

 

 

 

هاي  ترل کن گزارش، به عنوان نقطه شروع، بر وظايف هيات مديره و مديريت ارشد در زمينه

استقالل حسابرسان اهميت . گيري ريسک و تطبيق با قوانين و مقررات تاکيد دارد داخلي، اندازه

به منظور ارتقاي جايگاه و اختيارات قانوني حسابرسي  از اين رو،. داخلي نيز مورد توجه است

سيده يت ارشد رمدير بتصويبانک بايد يک بخش حسابرسي داخلي داشته باشد که به داخلي، هر 

 به پيشرفتههاي   به دليل اين که عمليات بانک.و هيات مديره نيز آن را مورد تاييد قرار داده باشد

 اي کافي  حرفه از قابليت است حسابرسان داخلي بايدتر شدن پيچيدهرو به اي  طور فزاينده

سان گزارش حسابر.  ريسک را اعمال کنندتوجه به  رويکردهاي در کار خودبرخوردار بوده، و

تواند کار  ها مي کار حسابرسان داخلي بانک تاکيد دارد که ناي  برداخلي بيشتر

 با هدف تبادل نظر  بانکي بايد، ناظرينبنابراين .دمورد پيشتيباني قرار ده بانکي را ناظرين

اي با حسابرسان   به طور دورههاي خطر شناسايي شده و اقدامات انجام شده، در مورد حوزه

 .مشورت نمايندک داخلي هر بان

 حسابرسي  مهمنتايج مطالعه ارائه شده در اين گزارش بيانگر آن است که اصول -۴

 از مقبوليت عام در صنعت بانکداري ،نمودهترويج آن را داخلي که کميته بال 

 .برخوردار است

 بين روابط” تحت عنوان  راگزارش از اين اي يافته گسترش سخه جديد ونکميته بال  -۵

 ، گزارش مذکور. منتشر نمود٢٠٠٢ در ژانويه ١“ها  بانکي و حسابرسان داخل بانکيناظرين

کميته بال و  .بهبود يافت ٢(IAPC)بين المللي هاي حسابرسي  رويهکميته توسط 

 دهند  در اختيار يکديگر قرار مينظرات خود را المللي حسابرسي نقطه کميته رويه بين

هايشان  وظايف و مسئوليتبا شناخت   ناظرين بانکي و حسابرسان مستقلکارآيي تا

 . يابدافزايش

 

 
 .شود المللي نيز شناخته مي ي حسابرسي بين  رويه۱۰۰۴ اين سند به عنوان بيانيه شماره -۱
 .المللي تغيير يافته است ، گروه استاندارد بيمه و حسابرسي بينIAASBبه  IAPC  عالمت اختصاري- ۲
 

۲ 
 
 



 

 

 

 

سايت   شده است در وباشارهمستنداتي از کميته بال که در اين گزارش به آنها  -۶

 . در دسترس استorg.bis.wwwالمللي با آدرس  بانک تسويه بين

-۲۰۰۲هاي  ي سال را برا موضوعي بررس در کميته بالمجري امور حسابداريکميته  -۷

 ، کشور۱۳هاي  از بانکمتشکل اي   در نمونه که دريابد اين نکته را تاانجام داد ۲۰۰۱

 گزارش  تدوين شده دراصول. شده استايجاد   چگونهحسابرسي داخليترتيبات اصلي 

مستقل روابط بين ناظرين، حسابرسان داخلي و حسابرسان  پي اين است که  در٣حسابرسي داخلي

 گرفته،  بهره ∗ (IIA) داخلي حسابرسان موسسههاي  که از داده اين گزارش .کندرا بررسي 

 .کند مي  ارائهاتيمطالعکار هاي اين  يافته وسيعي را در رابطه با بررسي

 داراي نماينده در  بانک را در کشورهاي۷۱ ، بانکيناظرين  عالوه براين بررسي، -۸

يا، سوئد،  لوگزامبورگ، هلند، اسپان ه، آلمان، ژاپن،بلژيک، فرانس :شاملکميته بال 

 ين به عنوان ناظر نيزاتريش و سنگاپور. سويس و اياالت متحده در بر گرفته است

 .نمودندشرکت  در اين بررسي ،حسابداري کميته مجري امور

 ي مقامات نظارتي مليفرد بررسي براساس دانش  در اينها  مربوط به بانکاطالعات -۹

هاي  اي از بانک هاي حسابرسان داخلي يا سايرين در نمونه ه کمک مصاحبهاست که ب

 حتي اگر نمونه مورد . تکميل گرديدو فعال در کشورهاي مختلفهاي متفاوت  با اندازه

 بيانگر جايگاه حسابرسي داخلي در صنعت بانکداري کليه کشورهاي ،بررسي

قيقي نتايج سودمندي را ارائه  اين کار تح، نباشد کار مطالعاتيکننده در اين شرکت

هاي اين بررسي، بايد جانب احتياط رعايت شود چون اين نوع بررسي  در مورد يافته. کند مي

 . باشد همراههاي جانبدارانه  گرايشدارايهاي  پاسخ   بااي  اندازه تاممکن است

 

 
بـه  . بررسي فرآيند ارزيابي سرمايه داخلي بانک در اين گزارش منظور نشده اسـت  در رابطه با  ،۱۰ اصل   -۳

 .شود اين دليل که اين ارزيابي هنوز جزيي رسمي از توافق کميته بال محسوب نمي
∗ - Institute of Internal Auditors. 
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 : مطالعه اصلي اينهاي يافته

 حسابرسي داخلي

 ديدگاه، از يک حسابرسي داخليگستره کميته بال،  حسابرسي داخلي گزارشبراساس  -۱۰

 :کلي شامل موارد زير است

 ؛هاي کنترل داخلي  سيستمکارآيي و ارزيابي کفايت و يبررس )۱

 :بررسي موارد ذيل )۲

 هاي ارزيابي ريسک؛ و روشهاي مديريت ريسک  يهرو کارآيياجرا و  

  خدماتونيکي و اطالعات الکتر  شامل سيستم و مديريتهاي اطالعات مالي سيستم 

 بانکي الکترونيکي؛

 ؛هاي مالي اتکا بودن سوابق حسابداري و گزارش قابل ودرست  

 ها؛ ابزارهاي حفاظت از دارايي 

 مخاطراتاش نسبت به  سرمايهارزيابي   بانک براي هر ايجادشده درهاي سيستم 

 برآوردي آن؛

لزامات قانوني و  ايجاد شده به منظور حصول اطمينان از تطبيق آن با اهاي  سيستم 

 ؛ها ها و رويه ها و اجراي خط مشي  دستورالعمل،مقرراتي

  عمليات؛کارآيي و ياقتصادارزيابي صرفه  

 ؛ کنترل داخلي  خاصهاي ودن رويهنمآزمون عمليات و کارکردي  

 ؛ ودهي ا و به هنگام بودن گزارشاتکقابل آزمون  

 ؛هاي خاص  انجام بررسي 

 

هاي   نيز وسيع است و حوزهگستره حسابرسي داخلي هدد  نشان مياين کار مطالعاتي -۱۱

هاي اطالعات مالي،  هاي مديريت ريسک، سيستم هاي کنترل داخلي، رويه سيستماصلي مانند 

بندي به الزامات قانوني و مقرراتي، آزمون بازده قانوني و  ها، پاي آزمون عمليات و رويه

 .گيرد در بر مي را هاي خاص بررسي

٤ 

 



 

 

 

 که حسابرسي سوابق گزارش کردند ،کشورهاي تحت بررسي شتر بياگرچه -۱۲

هاي  حسابرسي گزارشارد ولي  قرار د در حوزه حسابرسي داخليها  آنحسابداري

. د قرار ندارها در برخي از کشورها  در گستره حسابرسي داخلي بعضي از بانک،مالي

ا مسئوليت  فقط بها هاي مالي بانک صورت ، موارد گونهرسد در اين به نظر مي

 به ،ها حوزه داخلي در اين ي حسابرسگيرد، نقش  مدنظر قرار ميحسابرسان مستقل

 . شود ميمحدود  حسابرسان مستقل  ازحمايت

بندي به الزامات  ي پاي ارزيابي درجهاي وجود دارد که   تمايل فزايندهدهد که بررسي نشان مي -۱۳

هاي  ورشکستگي. اي انجام شود ه به جاي حسابرس داخلي توسط بخش تطبيق جداگان،قانوني

شناخت کافي مشتريان توسط اخير شرکتي و نيز گزارش کميته بال تحت عنوان 

 براي  را کافيتدابير ها  بانکاستالزم  .سازد  را بارز مي اهميت اين موضوع،٤ها بانک

  ضرورت تدويناين کميته.  بيانديشندارزيابي درجه رعايت قوانين و مقررات

 .کند مدنظر دارد ترويج هاي موثري را در اين زمينه ايي که رويهه دستورالعمل

هنگام انجام  مورد بررسي قرار گرفتند توسط حسابرسان داخليکه ي يها بانک -۱۴

 مطلع نمودنها  آن. کردند  به هشدارهاي حسابرسان داخلي توجه ميوظايف خود

ظايف حسابرسان  از و، در بسياري از کشورها وظايف هيات مديره وجزوناظرين را، 

 .کردند مستقل قلمداد مي

 مفهوم اين بررسي در رابطه با گستره حسابرسي داخلي به طور وسيعي باهاي  يافته -۱۵

منطبق آيد،  مي ذيل که در  (IIA's) استانداردهاي موسسه حسابرسي داخلي حسابرسي داخلي

 .است

منظور افزودن بر  به کهاي است   و مشاورهواقعي مطمئن ،يک فعاليت مستقلحسابرسي داخلي ”

 اين کار به  .ارزش عمليات يک سازمان يا بهبود بخشيدن به آن عمليات طراحي شده است

 

 

 
4 - Customer due diligence 
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ه امد جخو يافته به اهداف  کند تا از طريق رويکردي منظم و نظام سازمان کمک مي

مديريت ريسک،  کارآييپوشاند و مديريت ريسک را ارزيابي نموده و بعمل 

 )http:/www.theiia.org: ماخذ. (ترل و اداره را بهبود بخشدفرآيندهاي کن

 

 :حسابرسي داخلي و مشاوره

يک موضوع مهم در ارتباط با حسابرسي داخلي اين است که از حسابرسان داخلي به عنوان  -۱۶

ايجاب اً  انصاف لزوم رعايتطرفي و بي ضرورت .شود مي استفاده  نيزمشاورين داخلي

به . خود اجتناب کنندخلي از دادن توصيه در زمينه تخصص حسابرسان داکند که  نمي

 که  ـنسبت به وظيفه اصلي حسابرسي داخلي، بايد ههر حال کميته معتقد است توصيه يا مشاور

 انجامهاي کنترل داخلي  ي است که در بانک به منظور بررسي و ارزشيابي نظاممستقلارزيابي 

 را حسابرسان داخلي،  که کميته حسابرسي در مواردي. در حاشيه قرار گيرد ـشود مي

  به جانب احتياط رعايت شودبايدانجام دهند اي جنبي  خدمات مشاورهنمايد  مجاز مي

ها به  هايي که کارکنان در مورد آن ارزيابي فعاليتنسبت به طرفي  بيطوري که در 

د  در مورIIAاستانداردهاي . کنند، خدشه وارد نشود  مبادرت ميمشاورهانجام 

هاي داخلي که   به موضوعات مربوط به کنترل،اي حسابرسي داخلي ي حرفه  رويه

 .پردازد دهند، مي اي انجام مي خدمات مشاوره

دهد که بيشترين زمان صرف شده توسط   بررسي نشان ميمورد هاي بانکمطالعه  -۱۷

زمان . شود  صرف حسابرسي داخلي مي درصد۷۵-۹۵بين  حسابرسان داخلي،

-۲۰ درصد و ۵-۲۰ براي آموزش و مشاوره به ترتيب، در دامنه بين اختصاص يافته

اي، حسابرسان تحت بررسي تاکيد  درخصوص کارهاي مشاوره.  درصد قرار دارد۰

مورد  هاي مطالعه بانک. دار نشدند گونه مسئوليت عملياتي را عهده ها هيچ نمودند که آن

 هاي ايي در رابطه با کنترل پروژهه بررسي نشان داد که مشاوره، محدود به انجام توصيه

 

٦ 

 

 



 

 

 

 که  امرها از ضرورت حصول اطمينان نسبت به اين رسد بانک به نظر مي. هاست اصلي يا برنامه

شود نبايد به مسئوليت و استقالل  اي که توسط حسابرسان داخلي انجام مي هرگونه کار مشاوره

 .حسابرس داخلي خدشه وارد کند آگاهي دارند

 

  وظايف کار حسابرسي داخلياهداف و

 حصول اطمينان مسئوليت نهايي  کهکند  ميمطرح حسابرسي داخلي کميته بال گزارش -۱۸

 سيستم ، کنترل داخلي و کافيکارآ هاي  سيستم، که مديريت ارشدنسبت به اين امر

هاي مختلف بانک نسبت به سطح  گيري براي ارزيابي مخاطرات فعاليت اندازه

اسب براي کنترل مطابقت عمليات بانک با قوانين، مقررات و هاي من سرمايه و روش

هيات مديره . با هيات مديره بانک است، کند ايجاد و نگهداري مي  راهاي داخلي مشي خط

  ارزيابي سرمايه راهاي  رويهبار سيستم کنترل داخلي و سالي يکحداقل بايست  مي

 فرآيندهايي است که بهبود بانک مسئول يت ارشدمدير. مورد بررسي قرار دهد

 ،داقل ح،مديريت ارشد. کند گيري، مراقبت و کنترل مي  بانک را اندازههاي ريسک

در رابطه با گستره و عملکرد سيستم کنترل داخلي و روند ارزيابي  يک بار بايد يسال

 .گزارش ارائه کندسرمايه به هيات مديره 

اهميت يت ارشد از يره و مديرهيات مدحاکي از آن است که  مورد بحثهاي  بانکبررسي  -۱۹

 موارد توضيح داده شده در گزارش  مسئوليتيت ارشد و اين که هيات مديره و مديري بهينهها رويه

 . دارند آگاه هستند حسابرسي داخلي را برعهده

 اقدامات ساختاريهايشان  هاي مورد بررسي به منظور اداره مسئوليت هيات مديره بانک -۲۰

 :ند از جملها مختلفي را انجام داده

 تعيين يک حسابرس خبره؛ )۱

تشکيل کميته حسابرسي يا يک کميته حسابرسي و کميته مديريت ريسک در هيات  )۲

 مديره؛
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 ؛ منظم بين حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقلگسترش ارتباط )۳

  نظارتي؛هاي  دستورالعملتجديد ساختار بخش حسابرسي داخلي برطبق )۴

 براي فعاليت حسابرسي داخلي؛ سياستي   دستورالعملصدور )۵

 هاي ساالنه حسابرسي حسابرسان داخلي؛ برنامهبررسي و تصويب  )۶

 

 حسابرسي داخلياصول 

  دايمي ـ مستمرکار

 بايست  بانک ميحسابرسي داخليکند که   ميمطرح  حسابرسي داخلي کميته بالگزارش -۲۱

ايد کليه اقدامات الزم را ب، يشها  وظايف و مسئوليت مديريت ارشد به منظور انجام.دايمي باشد

 اتکا داخليبه حسابرسي در حد کفايت   واي مستمر انجام دهد به طوري که بانک بتواند به گونه

 شامل فراهم نمودن منابع مناسب و کارکنان حسابرسي داخلي  اين اقدامات،.کند

 .باشد براي رسيدن به اهدافشان مي

  دايمي حسابرسي داخليي براياحدو که نمودند تاييد سيرربمورد هاي   بانککليه -۲۲

 .توسط آنها ايجاد شده است

نابع و  تا ثابت کند که مدهد به طور کلي مديريت ارشد اقدامات متعددي انجام مي -۲۳

 به ،اين امر. ناسب براي واحد حسابرسي داخلي تدارک ديده شده استکارکنان م

توسط واحد ده انجام شاز طريق مقايسه کارهاي  ساالنه طور مستمر و بر مبناي

براي تعيين  معيار ديگر .شود ريزي شده انجام مي کارهاي برنامه باحسابرسي 

 است تا به کمک آن ∗اي تعيين شاخص هاي دوره مناسب بودن منابع، انجام فعاليت

 .هاي گروه همسان آن مقايسه شود کار حسابرسي داخلي بانک با ساير بانک
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ن حسابرسان چو. رود ي به شمار نميا عمدهيت  فعال در هر بانک،حسابرسي داخلي -۲۴

درصد واقعي . دهند  تشکيل مي را  بانکنيروي کار٪ از ١داخلي به طور متوسط 

 .متفاوت است آن   به اندازه و فعاليتهبانک بستنيروي کار هر حسابرسان داخلي در 

 

 طرفي و انصاف  استقالل، بي

 تطبيق با ،حد حسابرسي داخليوااهميت کار گزارش حسابرسي داخلي کميته بال  -۲۵

  تطبيق با.شود را به خوانندگان يادآور ميطرفي و انصاف  اصول استقالل، بي

استانداردهاي . از اين اصول مفيد استاي حمايت رين بچن  همIIA'sاستانداردهاي 

IIA's  کند  احدهاي حسابرسي را ملزم مي واعالم گرديده است الزم االجرا ۲۰۰۲از ژانويه که

بار را مدنظر داشته   سال يک۵بررسي کيفي مستقل هر  شامل يک ،تکيفيآيندهاي مستمر بهبود فر

 .باشند

ها از   که واحدهاي حسابرسي داخلي آنعنوان نمودند  بررسيموردهاي   بانککليه -۲۶

 تمامي. رل داخلي روزانه مستقل هستندکنتهاي  رويههاي حسابرسي شده و  فعاليت

مداخله  اين توانايي را دارند که بدون ها آنبر اين باورند که واحدهاي حسابرسي داخلي 

ايشان را آزادانه گزارش ه ها و ارزيابي ها يافته  آن.انجام دهندوظايفشان را مديريت 

، هشر منت∗ حسابرسي منشور، از طريقواحدهاي حسابرسي اين حقوق کنند مي

اقتدار واحد جايگاه و منشور حسابرسي . مقررات نظارتي يا هر دو تضمين شده است

 .دبخش ارتقا ميبانک  را در حسابرسي داخلي

 هاي متفاوت حاکميت سهامي در کشورهاي مختلف، ، با توجه به ويژگيحسابرسيي احکام  کليه -۲۷

 به طور کلي .شود ها تصويب مي ي مساوي با آن  يا گروهي از مديران در ردهتوسط هيات مديره

 از طريق شبکه داخلي  مثالً،يا حداقلگردد  بالغ ميبانک اه کارکنان کلي حسابرسي به احکام

 ي ها البته در تعداد محدودي از بانک .شود ها قرار داده مي  در اختيار آن)نت بانکااينتر(
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مورد بررسي، احکام حسابرسي تنها به تعداد محدودي از افراد شامل کارکنان 

 .حسابرسي و مديريت ابالغ گرديده است

مستقيماً و به ابتکار دانند   رئيس حسابرسي داخلي را مجاز مي،هاي مورد بررسي ي بانکتقريباً تمام -۲۸

و در صورت  باالخص از طريق رئيس هيات مديره با اعضاي کميته حسابرسي خود با هيات مديره

کميته بال در گزارش حسابرسي داخلي تاکيد . در ارتباط باشندمستقل با حسابرسان لزوم 

دار باشد تا از اين ر از اختيار قانوني برخوحسابرسي داخلي بايدمسئول کند که  مي

مسئولين آن با طريق و مطابق با مقررات تعريف شده در منشور حسابرسي هر بانک 

 .باشددر ارتباط 

متفاوت ختلف  م مورد بررسيدر کشورهاي طرفي و انصاف اقدامات حمايتي براي رعايت بي -۲۹

 : موارد زير است شامل عمدتاً استنادمعيارهاي قابل. است

  وظايف کارکنان در واحد حسابرسي؛چرخش 

 عدم مداخله در عمليات بانک؛ 

 ي؛ و به رسميت شناختن استقالل حسابرسان داخلي در منشور حسابرس 

 براي يک دوره ،اش هاي قبلي االستخدام حسابرس در فعاليت عدم درگيري يک نيروي جديد 

 .مشخص

 

 :شوند عبارتند از  که انجام ميساير اقداماتي

 حسابرسان داخلي از خارج از بانک استخدام شوند؛ 

 ؛شود به طور رسمي بررسي کاري هاي   کار حسابرسي و گزارش هاي ارزيابي رويه 

 ؛ عملکرد يا مبالغ جبراني مرتبط با سود منظور نشودپاداش ،براي حسابرسان داخلي 

 و ؛شود کيک تفدر راستاي اجراي پيشنهادات، وظايف  

 . مداخله نکندهاي اداري  و ديگر رويهيکنترلهاي  رويهراحي حسابرس در ط 
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 اي  حرفهصالحيت

کند که صالحيت   اين مساله را مطرح ميگزارش حسابرسي داخلي کميته بال -۳۰

 .اي حسابرسان داخلي به منظور اجراي مناسب حسابرسي داخلي ضروري است حرفه

هاي بزرگ و در   به ويژه در بانک که حسابرسان داخليدهد مطالعه نشان مي

. ندهاي بااليي برخودار  از آموزش(IT)هاي تخصصي مثل تکنولوژي اطالعات  زمينه

ان حسابرسبه  IT واحد حسابرسي داخلي را از ارجاع حسابرسي تخصصي اين امر

مايل تر هنگام استخدام حسابرسان داخلي ت هاي کوچک بانک. کند مستقل منع نمي

اي بيشتر به دانش تخصصي هر فرد  دارند به جاي تحصيالت رسمي يا عناوين حرفه

 .و تجربيات وي در زمينه بانکداري توجه کنند

 :ها به شرح ذيل هستند ترين آن متداول. گردد هاي مختلفي احراز مي  از روشاي حرفهصالحيت  -۳۱

 آموزش ضمن خدمت؛ 

 مشمول  اغلب پس از تحصيل تاييد شدهحسابرسان (خارجيهاي رسمي داخلي و  آموزش 

 ؛)هستند  الزمهاي اجباري دايمي آموزش

با کار در تعارض  که اين بر اين باورنداگرچه برخي (چرخش کارکنان در واحد حسابرسي داخلي  

 ؛ و)گرايي است  تخصص بهنياز

 .احراز جايگاه يک حسابرس داخلي تائيدشدهتشويق به  

 

  حسابرسي داخليفعاليت و سازمان واحدگستره 

 ر با گزارش حسابرسي داخلي که اين کا به ويژه حايز اهميت است،براي ناظرين -۳۲

هر واحد هر فعاليت و  ،هاي مورد بررسي بانکتمامي  در. خواني داشته باشد هم

 در اين خصوص، اين . گيرد مستقل از بانک در محدوده حسابرسي داخلي قرار مي
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 به ،يابند سازمان مي حسابرسي داخليرد روشي که ادارات  مودردرصدد بود بررسي 

هايي که  المللي فعاليت دارند و بانک تر که در سطح بين هاي بزرگ ويژه در بانک

 .دق نمايي هستند تحقالي م∗بخشي از يک شرکت بزرگ

ترين مدل مشترک براي سازمان  ، عمده حاصل از بررسيهاي پاسخاساس بر  -۳۳

، تر  هاي بزرگ  در بانک.حد حسابرسي داخلي متمرکز استوا، يک يلحسابرسي داخ

ي داشته باشند، به هر حال، اين حلشعب خارجي ممکن است يک واحد حسابرسي داخلي م

در . باشند  دفتر مرکزي هماهنگ ميداره حسابرسي داخليداخلي محلي با اواحدهاي حسابرسي 

سي داخلي ممکن است به يک گروه از  که قسمتي از يک گروه هستند، حسابر،تر هاي کوچک بانک

 .خارج از بانک محول شوندواحد حسابرسي داخلي 

ري  داخلي غالباً در راستاي خطوط کاتر، حسابرسي بزرگمورد بررسي در موسسات  -۳۴

 به ،اريداخلي اين خطوط کروساي واحدهاي حسابرسي . شوند  ميدهي سازمان

 .دهند واحد حسابرسي داخلي گزارش ميرئيس گروه 

 

 حسابرسي داخليکارکردي نمودن 

 هاي کار و انواع حسابرسي  روش

  حسابرسيبرنامهيک ريزي  طرحبايست  هاي واحد حسابرسي داخلي مي فعاليت -۳۵

پيگيري  نتايج و  ابالغ موجود، ارزيابي اطالعات  بررسي وريسک،مبتني بر 

اين  با ها نآمورد بررسي حاکي از آن هستند که هاي   بانک.را شامل شودپيشنهادات 

 حسابرسي معموالً بر   تهيه برنامه مسئول، حسابرسي داخليواحدمديريت . اند منطبقاصول 

توسط با توجه به مدل حاکميت سهامي بانک،  ها  برنامهاين. پايه ريسک استمبناي ساالنه و بر 

 .شود  تصويب مي،) آنيا کميته حسابرسي(هيات مديره يت ارشد يا مدير
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 داخلي هاي انواع مختلف حسابرسي که کردند گزارش ي مورد بررسيها مه بانکتقريباً ه -۳۶

انواع حسابرسي مذکور شامل . شود  انجام ميتوسط واحد حسابرسي داخلي

اجراي . ٥ استحسابرسي مالي، حسابرسي تطبيق، حسابرسي عملياتي و حسابرسي مديريت

مد کمتري برخوردار ها از بسا حسابرسي به نسبت ساير انواع حسابرسي مديريت

 .است

تمرکز  ريسک مها بر حسابرسي آنکردند که برنامه  گزارش ي مورد بررسيها بانک -۳۷

هاي  هاي امتيازدهي و روش  مثل مدلهاي مختلف، از طريق روش اين هدف است

کند که   بيان ميIIA'sاستانداردهاي . ارزيابي کيفي و کمي اطالعات دست يافتني است

 حساس حايز اهميتمنابع  داخلي بايد به سازمان براي شناسايي و ارزيابي هاي حسابرسي فعاليت

ها ارايه يک  بهترين رويه. هاي کنترل کمک کند  و نيز بهبود مديريت ريسک و سيستمبه ريسک

 يک بار براي کميته  گزارش رسمي در مورد ارزيابي ريسک است که حداقل سالي

 .شود حسابرسي ارسال مي

 

 
ها به شرح زيـر       رسي تعريف نشده است ولي تعريف آن      براين   حسابرسي در    اصطالحات مربوط به انواع    -۵

 :است

هاي   يستم حسابداري و اطالعات و نتايج گزارش      هدف حسابرسي مالي، ارزيابي قابليت اتکا به س        

 .مالي است

هاي ايجاد شـده بـراي حصـول          هدف حسابرسي تطبيقي، ارزيابي کيفيت و مناسب بودن سيستم         

 .ها است ها و رويه اطمينان از رعايت قوانين، مقررات، خط مشي

هايي اسـت، کـه    ها و رويه  هدف حسابرسي عملياتي، ارزيابي کيفيت و مناسب بودن ديگر سيستم          

ها و منابع را  کند و کفايت روش ساختارهاي سازماني را با يک ذهن موشکافانه تجزيه و تحليل مي     

 نمايد؛ و در ارتباط با وظايفش ارزيابي مي

هدف حسابرسي مديريت، ارزيابي کيفيت، رويکرد مديريت به ريسـک و کنتـرل آن در چـارچوب            

 .اهداف بانک است

۱۳ 

 

 



 

 

هاي  دادند که برنامهگزارش مورد بررسي اي حسابرسي داخلي  واحدهي کليه -۳۸

 .نمايند  مطرح ميهاي خود را در گزارش ي حسابرسيها يهحسابرسي و رو

اين کند،  هاي کتبي حسابرسي را به موقع و پس از انجام حسابرسي تهيه مي گزارش

هاي مورد  ضي از بانکبع .ها هستند ها کلي بوده و حسابرسان و مديريت ارشد مخاطبان آن گزارش

نتايج حسابرسي جدي بودن به هاي حسابرسي  بررسي يادآوري کردند که توزيع واقعي گزارش

 .بستگي دارد

 

 ها رويه

گيري  پيخود را ) اصالحي( پيشنهادات واحد حسابرسي داخليمورد بررسي، هاي  در همه بانک -۳۹

تعداد دفعات پيگيري به ور کلي به ط. ها تحقق يافته است آنتمامي تا مطمئن شود که  کند مي

 .بستگي داردپيشنهادات اهميت 

 مديريت ارشد را در به طور مرتب مطالعه  موردهمه واحدهاي حسابرسي داخلي -۴۰

احد حسابرسي  ودهند  ميپيشنهادات واحد حسابرسي داخلي قرارجريان وضعيت 

هيات مديره  اطالع هاي حسابرسي مراتب را به با توجه به جدي بودن يافته استداخلي ممکن 

 .برسانديا کميته حسابرسي 

 مسئول است تا رئيس واحد حسابرسي داخليکردند که تاييد مورد بررسي هاي  بانک -۴۱

اين امر با .  منطبق استياطمينان حاصل کند که اين واحد با اصول مناسب حسابرسي داخل

 .خواني دارد همحسابرسي داخلي کميته بال اصول مندرج در گزارش 

 

 يريت واحد حسابرسي داخليمد

رئيس واحد حسابرسي ،  مورد بررسيهاي بانک  مطالعات انجام شده بر رويراساسب -۴۲

حسابرسي داخلي توسط معتبر  استانداردهاي کارگيريب است تا نسبت به چنين مسئول داخلي هم

حسابرسي داخلي، وجود يک منشور حسابرسي به هنگام، تهيه يک برنامه مناسب کارکنان 

، داخليحسابرسي هاي مکتوب و به هنگام براي کارکنان  ها و خط مشي برسي، وجود رويهحسا

 اطمينان کارکنان حسابرسي و کفايت واحد حسابرسي داخلي مناسب اي و آموزش  مندي حرفهتوان
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از ي استفاده از يک بازنگري کيفي خارج   اين بررسي به طور خاص، درباره.حاصل کند

االجرا  الزم، ٢٠٠٢انويه به موجب مقرراتي که از ژ . نداشته استياوبانک کند و ک

 . الزامي استIIA's استانداردهاي از طريق ،بار  سال يک٥چنين بازنگري هر  است 

ي را گزارشبه طور منظم ،  آنها مديريت مناسبسطوح توجه دارند که  مورد بررسيهاي بانک -۴۳

اين گزارش پيشرفت کار را نسبت به برنامه . کند يدريافت م داخلي يسرييس واحد حسابراز سوي 

 .گيرد هاي اخير در بر مي حسابرسي و نتيجه حسابرسي

 

  مستقل نظارتي با واحد حسابرسي داخلي و حسابرسمقام ارتباط

  حسابرسي داخليمقام نظارتي و واحدارتباط بين 

ه در اين ي ک بازرساني  آمده است کليهحسابرسي داخليطور که در گزارش  همان -۴۴

 تحت نظارت خود را هاي واحدهاي حسابرسي بانکاند کار  نموده مشارکت بررسي

هاي حضوري، يا  ، ارزيابياي  دورهجلسات برگزاري  از طريقاين کار. کنند ارزيابي مي

 واحد  تبادل نظر در مورد عملکردبه منظور .شود دهي به ناظرين انجام مي گزارش

اي را  هايي که ريسک قابل مالحظه  زمينهن بخش، به خصوص درهاي آ حسابرسي داخلي و يافته

 ،ناظرين . ناظرين جلسات مشورتي با حسابرسان داخلي تشکيل دادنددهد مي نشان 

هاي   زمينه ويرا به منظور شناسايي مشکالت کنترلهاي حسابرسي داخلي  گزارش

نقش  برسان مستقلهاي نظارتي که حسا  در نظامناظرين. کنند  ميي ريسک بررسبالقوه

ده توسط حسابرسان  تهيه شهاي همچنين از گزارشکنند  ي را براي نظارت آن ايفا ميمشخص

 .کسب کنندکار واحد حسابرسي داخلي  را در مورد  اطالعاتيکنند تا  استفاده ميمستقل

 و درباره  را در سطح بخشتبادل نظرهاييدر بعضي از کشورها، ناظرين، با حسابرسان داخلي  -۴۵

مثل مقررات نظارتي و تاثير  ستها آنمورد توجه  ات مشترکي که جزوستره وسيعي از موضوعاتگ

 .دهند ترتيب ميهاي داخلي و حسابرسي داخلي  آن بر کنترل
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 ارتباط بين حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل

 بين حسابرسان داخلي و نظمهاي م  همه بازرسان بر اهميت مشاوره تقريباً -۴۶

 حاصل تالش حسابرسان مستقل از از کشورها، بسياريدر . مستقل تاکيد دارندابرسان حس

توانند   مشخص کنند که تا چه حد ميها بايد  آن، ابتدا درکنند ولي حسابرسان داخلي استفاده مي

و  انجام حسابرسي مستقل و موثرتر امکان ،اين هماهنگي. به کار حسابرسي داخلي اتکا نمايند

 .سازد کار حسابرسي را فراهم ميدر کاري   دوبارهاجتناب از

 

 ارتباط بين مقام نظارتي و حسابرسان مستقل

 کشور به کشور ديگر متفاوت است يکنقش حسابرسان مستقل در نظارت بانکي از  -۴۷

ناظرين  نزديک با  بسيارهمکاري در کار نظارت تا  مداخلهتقريباً عدماي از  در دامنهو 

 .گيرد قرار مي

ند براي نتوا حسابرس مستقل ميهاي بسياري وجود دارد که ناظر بانک و  زمينه -۴۸

ارتباط بين مقام نظارتي و حسابرسان مستقل بايد براساس . دن باشيکديگر مفيد

ارتباط بين ناظرين بانکي و حسابرسان مستقل ” گزارشموازين تشريح شده در 

موقع انجام شود مناسب و به اقدامات  که کند ، کميته پيشنهاد مي نوشتاردر اين. “قرار گيردبانک 

 شده به مقامات نظارتي که با نيت خير و براساس قوانين و افشا براي اطالعات حسابرسان مستقلتا 

 تواند بر گرفته از قانون بوده يا مياين اقدامات  .مقررات اجرايي انجام گرفته مسئول تلقي نشوند

 حايز  نکته نيزاين. نظارتي باشد مقام س مستقل و، حسابرآنمديريت ، توافقي بين بانکحاصل 

 سازد  ميقادريک راه قانوني وجود دارد که مقامات نظارتي را اهميت است که 

آن . قرار گيردحسابرس مستقل تواند مورد توجه  مي را افشا نمايد که ياطالعات

ک هاي ناظرين کم تواند به شناخت حسابرسان مستقل نسبت به دغدغه اطالعات مي

 .دهي وي تاثير گذارد هاي گزارش کند يا روي کار حسابرس يا مسئوليت
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 مقام نظارتي، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخليهمکاري ميان 

شود  همکاري بين مقام نظارتي و حسابرسان داخلي و مستقل، از جمله اهدافي است که باعث مي -۴۹

اين همکاري ممکن است . خشي را داشته باشدهاي مرتبط بيشترين تاثير و اثرب کار همه گروه

 . گروه باشدسه  اينينباي   دورههاي جلساتبراساس 

نظار با حسابرسان مستقل و داخلي کنند که  ميگزارش  بيشتر کشورهابه طور کلي،  -۵۰

حسابرسي يا کنند و به عنوان مثال درباره نتايج يک  به صورت موردي مالقات مي

 . نمايند بازرسي حضوري تبادل نظر مي

اي منظمي با حسابرسان   دورهجلسات از کشورها مقام نظارتي محدوديدر تعداد  -۵۱

 .کند برگزار ميمستقل و داخلي بانک 

 

  داخلييحسابرسکار  ∗سپاري برون

هاي  نظر از اين که فعاليت صرفکند که   حسابرس داخلي کميته بال اشاره ميگزارش -۵۲

حصول اطمينان براي ود هيات مديره و مديريت ارشد  به خارج از بانک سپرده شحسابرسي داخلي

شود   و به طور موثر اجرا ميو حسابرسي داخلي کافي استسيستم کنترل داخلي از اين که 

 .مسئوليت نهايي را بر عهده دارند

 مهميها فعاليت   در بانک داخليي حسابرس،ه کشورهاکلي، در اين بررسيبراساس  -۵۳

  نيست ورايجدر بيشتر کشورها سپاري کار حسابرسي داخلي  رو برون از اين. شود شمرده مي

 است  اين گروهبخشي ازشود که   ميمحدود ارائه کننده خدمتيک شود به  وقتي اين کار انجام مي

 .متعلق به بانک است  خودکه

 هاي  براي بانک داخلي ي حسابرسکار سپاري  برون ممکن استدر بيشتر کشورها -۵۴

 

 

 

 
∗ - Outsourcing. 
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در اين مورد تاکيد بر اين است که . تر محسوب شود قابل قبولاي   رويه،تر کوچک

 را به خارج از حسابرسي هاي مسئوليتکند و   را به آنان واگذار ميکار حسابرسيبانک فقط 

 .نمايد بانک واگذار نمي

 داخلي را به ي حسابرسدهند که بانک کار ميکشورها اجازه ناز بعضي  مهم، به عنوان يک اصل -۵۵

 .کند واگذار حسابرس مستقل

 

 ها هاي اخير حسابرسي داخلي بانک گرايش

ها براي  وثر واحد حسابرسي داخلي يکي از اولويترسد بهبود کيفي و م به نظر مي -۵۶

 شدن تر حاکي از تخصصياصلي هاي  گرايش.  داخلي استانحسابرسرييس 

  ک تملها و ادغام(کنند مثل  فعاليتي که آن را حسابرسي مي به  است تاحسابرسان

 تقويت هاي داخلي  حسابرسي و ارزيابي مدل، آشنايي بيشتري پيدا کنند ،)موسسات

 . مبتني بر ريسک تاکيد گردد حسابرسيبر و بيشتر هشد
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 .استفاده از مطالب اين مجموعه با ذکر ماخذ بالمانع است
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