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تجزیهوتحلیل
استخدامیابرونسپاری
خدماتحسابرسیداخلی

  عباس ارباب سلیمانی1، وحید منتی 2

مقدمه
هنگامی که می خواهیم منبع یابی فعالیت حسابرسی داخلی را مدنظر قرار دهیم، پرسش بیش رو این است 

که: »کدام و چه منابعی برای اجرای حسابرسی داخلی می توان به خدمت گرفت؟«
 در عمل ســازمان ها راه حل های مختلفی برای این موضوع در پیش می گیرند. در یکســر طیف برون ســپاری 
کامل قرار دارد، در میانه طیف ترکیبی از استخدام درونی و برون سپاری و در انتهای طیف تأمین منابع به صورت 
درون ســازمانی مطــرح می شــود. این راه حل های مختلف ســؤالی برای برخی از ســازمان ها به وجــود می آورد که 
ترکیــب بهینه به منظور اجرای مؤثر فعالیت حسابرســی داخلی کدام اســت؟ یا چگونــه می توان میان منبع های 

مختلف فعالیت حسابرسی داخلی تعادل برقرار نمود؟
هــدف ایــن گــزارش مهیا ســاختن رهنمــودی به منظور شــفاف نمــودن نقش هــای ارکان راهبــری و مدیریت 

حسابرسی داخلی در تأمین منابع جهت حسابرسی داخلی و سایر موضوعات مرتبط می باشد.
شــواهد تاریخــی )مقیاس هــا و پروکســی های کمــی ارائــه نکرده اند( نشــان می دهد کــه اغلــب حرفه ای ها بر 
برون ســپاری کامل و یا برون ســپاری بخشــی از عملیات حسابرســی داخلی توافق دارند؛ اما باید اذعان کرد که 
توافــق عمومــی کمی در خصــوص میزان برون ســپاری فعالیت حسابرســی داخلی وجود دارد. ایــن موضوع به 
خاطر آن است که پاسخگویی به چنین سؤالی بدون آگاهی از اندازه، ماهیت و پیچیدگی سازمانی که قرار است 
خدمات حسابرســی داخلی برای آن ارائه گردد، می باشد؛ اما برون سپاری 100 درصد فعالیت حسابرسی داخلی 
یا برون ســپاری کامل، ســؤاالت و چالش های بیشتری در خصوص نحوه اداره و مدیریت آن به وجود می آورد.

مالحظــات زیــادی در خصــوص اندازه گیری و ارزیابی ســاختارهای بهینــه و منابع حسابرســی داخلی وجود 
دارد. لذا اشــخاصی که مســئول اندازه گیری و تعیین ارزیابی چنین رهنمودهایی هستند، می بایست مالحظات 
ارائه شــده در چارچــوب بین المللــی اجــرای حرفــه ای )IPPF( انجمن حسابرســان داخلــی امریــکا )IIA( را نیز 
مدنظر قرار دهند. نگفته پیدا است که راه حل های بهینه می تواند در سازمان های مختلف متفاوت باشد و در 

طول زمان متغیر باشد، لذا می بایست به صورت دوره ای موردبازنگری قرار گیرد.
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انتخــاب و ارزیابــی و شناســایی جایــگاه
تأمینکنندگاندرفرایندبرونسپاری

اجرای هر تصمیمی نیاز به سازوکار و رویه 
و نظــام دارد تــا بتــوان آن را به درســتی پیــش 
بــرد. هــر چه حــوزه ی تأثیرگــذاری تصمیمات 
بزرگ تــر باشــد، اهمیــت این موضــوع نیز باال 
مــی رود. تصمیمــات برون ســپاری نیــز از ایــن 
امر مســتثنا نیست. از اینرو، پرداختن به یک 
نظــام و فراینــد جهــت برون ســپاری خالــی از 
فایده نخواهد بود. بر اساس نتیجه مطالعه 
و بررســی منابــع و مراجــع مختلــف و تجــارب 
می تــوان  برون ســپاری  مقولــه  در  حرفــه ای 
مــدل زیــر را بــرای برون ســپاری ارائــه نمــود: 

)نگاره یک(

مراحــل  ایــن  از  یــک  هــر  ادامــه،  در 
موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار می گیرد:

اقداماتاولیهوپیشنیاز
بــرای آغــاز اجــرای فراینــد برون ســپاری در 
هر ســازمانی، انجام مجموعــه ای از اقدامات 
می باشــد.  اجتناب ناپذیــر  و  الزامــی  اولیــه، 
فراهــم  اقدامــات  ایــن  انجــام  نتیجــه ی 
کــردن بســتری مناســب بــرای اجــرای فراینــد 
برون ســپاری خواهــد بود. اهم ایــن اقدامات 

به ترتیب زیر قابل بحث هستند:
•خواستوعزمقاطعارکانراهبری

مهم ترین اقدام اولیه در راســتای استقرار 
فرایند برون ســپاری در یک شرکت، خواست 
هیأت مدیــره  ارشــد،  مدیــران  قاطــع  عــزم  و 
مبنــی  هیأت مدیــره  تخصصــی  کمیته هــای  و 
بــر لــزوم برون ســپاری برخــی از فعالیت هــای 
هــر  طبیعتــا  می باشــد.  ســازمان  موردنیــاز 
حرکتی که در سازمان که مدیران ارشد حامی 
و پشــتیبان آن نباشــند، حرکتــی عبث و منجر 
بــه شکســت خواهد بــود و قاعدتــا هیچ یک 
از مدیــران میانــی یــا عملیاتی ســازمان بدون 
جلب حمایت مدیریت ارشــد ســازمان مجاز 
بــه برون ســپاری فعالیت هــای تحــت نظــارت 

خود نخواهد بود.
تأییــد  نیــز  در حــوزه حسابرســی داخلــی 
کمیتــه حسابرســی، تصویــب هیأت مدیــره و 
پشــتیبانی مدیــران ارشــد اجرایــی به منظــور 
برون ســپاری اثربخــش فعالیــت حسابرســی 

داخلی، الزم به نظر می رسد.
مســئولین یــا واحــد مســئول/ انتخــاب 

راهبریاموربرونسپاری
انجــام  به منظــور  آن  وظایــف  مهم تریــن 

برون سپاری اثربخش عبارت است از:
اســتراتژی های  و  سیاســت ها  تعییــن   
مربــوط به انتخاب مؤسســات حسابرســی و 
یا تأمین کنندگان خدمات حسابرسی داخلی
 نظارت بر چگونگی و اجرای برون سپاری 
و تعامل و ارتباط با تأمین کنندگان خدمات

مشخص ساختن اهداف برون سپاری
اجــرای  بین المللــی  اســاس چارچــوب  بــر 
حرفه ای حسابرســی داخلی )IPPF(، به نظر 
می رســد کمیتــه حسابرســی به عنــوان ناظــر 
و واحــد حسابرســی داخلــی به عنــوان بازوی 
اجرایــی آن بهترین نامزد جهــت راهبری امور 

برون سپاری باشند.
•هدفگذاریروشنوشفاف

برون ســپاری  بســترهای  از  دیگــر  یکــی 
اثربخــش، داشــتن هدف های روشــن اســت 
راهبــری  مســئولین  مســئولیت های  از  کــه 
می باشــد. جهت هدف گذاری می توان پاســخ 

به پرسش های زیر را مدنظر قرارداد:
با اجرای برون سپاری فعالیت حسابرسی 

داخلی، چه مشکالتی از میان می رود؟
برون ســپاری  بــرای  شــفاف  به طــور   
فعالیــت حسابرســی داخلــی، چــه الزامــات و 

دالیلی وجود دارد؟
 بــرای برطرف نمودن مســائل و یا نائل 
آمــدن به اهــداف، چــه گزینه هــای جایگزین 

دیگری قابل بررسی است؟
برون ســپاری  از  انتظــار  مــورد  نتایــج   

فعالیت حسابرسی داخلی چیست؟
 موانــع و محدودیت های برون ســپاری 

در شرکت  کدم اند؟
• تعیین حدود و استراتژی های برون سپاری 

و مالحظات راهبردی

گام 4:
اجرای 
قراردادو 
مدیریت آن

گام 3: 
مذاکره و 
عقد قرارداد

گام 2: شناسایی، 
ارزیابی و 

انتخاب موسسه 
حسابرسی

گام 1: تحلیل 
استخدام یا برون 

سپاری

استخدام

گام 5: ارزیابی عملکرد

اقدامات اولیه و پیش نیازی

تصمیم بر 
برون سپاری

نگاره یک: فرایند اجرای برون سپاری خدمات حسابرسی داخلی

در حوزه 
حسابرسی 
داخلی نیز 
تأیید کمیته 
حسابرسی، 
تصویب 
هیأت مدیره 
و پشتیبانی 
مدیران 
ارشد اجرایی 
به منظور 
برون سپاری 
اثربخش 
فعالیت 
حسابرسی 
داخلی، 
الزم به نظر 
می رسد
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• ارزیابی ریسک های برون سپاری خدمات 
حسابرسی داخلی

 • تأمین منابع و امکانات

یــا اســتخدام تحلیــل تجزیــهو اول: گام
برونسپاریفعالیتحسابرسیداخلی

الف- تصمیمات استخدام و برون سپاری
یکــی از مهم ترین تصمیمات هر ســازمانی 
تصمیم گیــری درباره ســاخت )اســتخدام( یا 
خرید )برون ســپاری( می باشد. تصمیم گیری 
مبنــای  بــر  برون ســپاری  یــا  اســتخدام  بــرای 
معیارهــای مختلفــی می تواند انجــام گیرد. در 
بیشــتر موارد ایــن تصمیم گیری کامال روشــن 
و مدل ابدا پیچیده ای نیســت اما نســبت به 
مــوارد اســتراتژیک، ایــن تصمیم گیری بســیار 
پیچیــده می شــود. لــذا در نظر اســت در این 
مرحلــه تجزیه وتحلیــل مرتبــط بــا اســتخدام 
یــا برون ســپاری عملیــات حسابرســی داخلــی 

موردبررسی قرار گیرد.

ب-دســتهبندینیازهــایشــرکتونحــوه
تعیینتکلیفآنها

نیازهــای شــرکت بــه خدمــات حسابرســی 

داخلی از سه طریق ذیل قابل برآورده شدن 
می باشند.

 • اســتخدام و تشــکیل واحد حسابرســی 
داخلی

• برون سپاری عملیات حسابرسی داخلی
بــا  شــرکت  داخلــی  گــروه  •مشــارکت   
مؤسسات حسابرسی جهت انجام حسابرسی 

داخلی )هم سپاری(
 شــایان ذکر است به دلیل آنکه حسابرسی 
داخلــی علی االصــول فراینــد محــور می باشــد 
لــذا جهــت نیل بــه اهــداف، دامنــه عملیات و 
مســئولیت های منــدرج در منشــور مصــوب 
بــه  را  آن  می تــوان  شــرکت،  هیأت مدیــره 
اجــزاء کوچک تــری تقســیم و تصــور کــرد. لــذا 
تصمیم گیری به برون سپاری برخی از چرخه ها 
و فعالیت های مندرج در منشور را نیز می توان 

انجام داد.

مدلهــای کمــک بــه تصمیم گیــری ج-
تصمیمگیری

همان گونه که پیش تر اشاره شد در برخی از 
موارد انتخاب برون سپاری یا استخدام مستلزم 

به کارگیری مدل های پیچیده می باشد.

یکــی از مدل هایــی کــه می تــوان از آن بهره 
گرفــت، به کارگیری ماتریس اهمیت/ توانایی 
و تقسیمات چهارگانه است که به شرح ذیل 
بــه نمایــش در می آیــد و می توانــد راهنمــای 

تصمیمات ما قرار گیرد:

د-تجزیهوتحلیلهزینهای
در بســیاری از مواقع تحلیل هــای هزینه ای 
استخدام یا برون ســپاری خدمات حسابرسی 
داخلی کمک زیادی به تصمیم گیری می نماید. 
ناگفته پیدا است که در کوتاه مدت و به دلیل 
طوالنــی بودن فرایند اســتخدام ممکن اســت 

این رویه کاربردی نداشته باشد.
و  اســتخدام  هزینه هــای  از  نمونــه ای 

برون سپاری به شرح زیر است:
• هزینه های استخدام

- آگهی روزنامه
- استفاده ازنظر مشاور  حق  مشاوره

زیاد         توانایی استراتژیک              کم

هم سپاریاستخدام

برون سپاری؟

زیاد

اهمیت استراتژیک

در بسیاری 
از مواقع 

تحلیل های 
هزینه ای 

استخدام یا 
برون سپاری 

خدمات 
حسابرسی 

داخلی کمک 
زیادی به 

تصمیم گیری 
می نماید. 

ناگفته پیدا 
است که در 

کوتاه مدت 
و به دلیل 

طوالنی بودن 
فرایند 

استخدام 
ممکن است 

این رویه 
کاربردی 
نداشته 

باشد
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- حقوق و دستمزد
- مزایــای غیرمســتقیم )بــن- بیمه ســهم 

کارفرما، عیدی، سنوات پایان خدمت(
- تسهیم هزینه های اداری و پشتیانی

- مدیریت و سرپرستی
 - سهم از هزینه های استهالک

- ســرمایه گذاری در تجهیزات و ملزومات، 
کتاب و.

- هزینه های آموزش و راه اندازی
- مأموریت

• هزینه های برون سپاری
- نــرخ هــر ســاعت کار رده هــای مختلــف 

حرفه ای
- قرارداد ثابت

- مالیات بــر ارزش افزوده و عوارض )برای 
شرکت هایی که امکان استرداد وجود ندارد(

- هزینه های ایاب و ذهاب
- سهم از هزینه های استهالک

- ســهم از هزینه هــای پشــتیبانی )ناهــاری 
و ..(

فــوق  هزینه هــای  تحلیــل  در  توجــه: 
بــودن و هزینه هــای نهــان نیــز  بــه تفاضلــی 

می بایست توجه کافی گردد.
نکتــه حائــز اهمیتــی کــه در اینجــا ذکــر آن 
الزامــی اســت ایــن اســت کــه گاهــی در اخــذ 
تصمیمات اســتخدام یا برون سپاری در مورد 
خدمات حسابرســی داخلی یا ســایر خدمات 
مشابه، تنها به مقایســه هزینه های برآوردی 
دو راه حــل اکتفــا می شــود. ایــن موضــوع بــه 
دالیل زیر می تواند درســتی تصمیم را کاهش 
و احتمال شکست در برون سپاری را افزایش 

دهد:
هزینه ها صرفا مالک نیســتند بلکه باید 
معیارهای راهبردی نیز مدنظر قرار گیرند.

 بــرآورد هزینه هــای مرتبط با اســتخدام 
بعضــا ممکــن اســت دقیــق نباشــد )بــه هــر 
دلیلی( بلکه هزینه های نهان به دلیل ضعف 
گرفتــه  قــرار  یابــی مدنظــر  سیســتم هزینــه  

نشود.
افشــای  بــه  نســبت  همــواره  مدیــران   
حساســیت  شــرکت،  محرمانــه  اطالعــات 

باالیــی دارند و اندازه گیــری ریالی این دغدغه 
به سادگی امکان پذیر نیست.

 بــه نظــر می رســد واحدهــای مختلــف 
ســازمان نســبت بــه عوامــل بــرون ســازمانی 
)موسســه عهــده دار برون ســپاری( واکنــش 
منفی نشــان دهند و در کوتاه مدت مشکالتی 

به وجود آید.

د-سایردالیل
زیــر  شــرح  بــه  می تــوان  را  دالیــل  ســایر 
پیش بینــی نمود کــه بــه تجزیه وتحلیل آن ها 

در ادامه پرداخته می شود:
نیــروی  بــه اســتخدام   دالیــل گرایــش 
انسانی و استقرار واحد حسابرسی داخلی

 -کاهــش هزینه هــای حسابرســی داخلــی 
بــه دلیل اســتخدام نیروی انســانی بــا هزینه 

مناسب تر
 -انتظــار باالی مؤسســات حسابرســی در 

کسب حاشیه سود و ارائه قیمت های باال
به منظــور  نیــرو  اســتخدام  بــه  -اعتمــاد   

دستیابی به اهداف موردنظر
 -صالحیــت نیروهــای استخدام شــده بــه 

دلیل گلچین نمودن آن ها
بــا  مرتبــط  ریســک های  از  -اجتنــاب   

برون سپاری خدمات حسابرسی داخلی
 -الزام واحد حسابرســی داخلی به منظور 
بهره گیــری از کارکنــان ســایر واحدهــا از قبیل 
مالی )حسابداری مالی، بودجه، مدیریت،(

 -جلوگیــری از انتشــار اطالعــات محرمانــه 
داخلی شرکت

 -نظارت و کنترل بهتر بر منابع حسابرسی 
داخلی

 -ترجیحات سیاسی در استخدام
خدمــات  برون ســپاری  گرایــش  -دالیــل   

حسابرسی داخلی
 -عدم توانایی یا دشواری در جذب نیروی 

متخصص و کارآزموده جهت استخدام
توســط  برتــر  روش شناســی  -داشــتن   
مؤسســات حسابرســی پیشــرو در خدمــات 

حسابرسی داخلی
 -هزینه پایین برون ســپاری در مقایسه با 

استخدام و مشکالت آن
و  ثابــت  هزینه هــای  در  -صرفه جویــی   

باالسری مرتبط با استخدام
 -عــدم وجــود منابــع الزم جهــت منابــع 

مدیریتی و سرپرستی استخدام
 -مخالفت مدیریت با موضوع اســتخدام 
بدون توجه به هزینه اســتقرار آن نســبت به 

برون سپاری )نگرش مدیریت(
موسســه  مهارت هــای  از  -بهره گیــری   
حسابرســی و انتقال فــن آوری و متدولوژی از 

آن ها به شرکت
 -انعطاف پذیری مناســب و امکان واکنش 
به موقــع نســبت بــه هزینه هــای حسابرســی 

داخلی
 -جلوگیری از هزینه هــای انحراف ظرفیت 

و بیکاری احتمالی کارکنان استخدام شده
- جلوگیری از ترجیحات سیاسی به منظور 
اســتخدام نیروهای سفارش شده در صورت 
استقرار حسابرسی داخلی و استخدام منابع 

انسانی آن
- محدودیت های جغرافیایی در خصوص 

نواحی قابل حسابرسی

برآورد 
هزینه های 
مرتبط با 
استخدام 
بعضا ممکن 
است دقیق 
نباشد 
)به هر 
دلیلی( بلکه 
هزینه های 
نهان به 
دلیل ضعف 
سیستم 
هزینه  یابی 
مدنظر قرار 
گرفته نشود



 دو مــاهـــــنــــامـــــه21
حسابرسان داخلی

ثار و پیامدهای نامناسب برون سپاریمزایای قابل تصور برای برون سپاری آ

• راه اندازی و اجرای سریع تر
• از میان بردن انحراف ظرفیت

• بهره گیری از استقالل و بی طرفی )واقع بینی( باالتر
• امکان بهره گیری از مشاوره شرکای موسسه حسابرسی

• امــکان بهره گیــری از تجربــه کارهــای مشــابه موسســه در زمینه حسابرســی داخلی )با 
رعایت مالحظات حرفه ای(

• امــکان نــگاه جدید به سیســتم و فرایندها بــه دلیل بهره گیری از حسابرســان جدید و 
امکان چرخش کارکنان

• در برون سپاری امکان کنترل و فشار جهت تحقق برنامه آسان تر فراهم می شود.
• در برون ســپاری دیکته کردن روش اجرایی مورد درخواســت راحت تر انجام می شــود 
زیرا گروه حسابرســی جابجا می شــود لیکن در استخدام این امر نیازمند آموزش کارکنان 
و زمان بــر می باشــد. به عبارت دیگــر امکان هماهنگــی اهداف واحد حسابرســی داخلی با 

اهداف حسابرسی داخلی راحت تر است.
• در برون ســپاری امکان تشکیل گروه با تخصص های مختلف بسیار ساده تر مهیاست. 

به عبارت دیگر انعطاف پذیری بهتری فراهم است.
در  منعقــده  قــرارداد  مفــاد  آن حســب  از  حمایــت  و  داخلــی  اســتقالل حسابرســی   •

برون سپاری بهتر فراهم خواهد شد.
• در برون سپاری هزینه های آموزش و استخدام مجدد نیروی انسانی حذف می شود و 

صرفا هزینه به میزان مشخص شده در قرارداد انجام می شود.
• امکان انجام حسابرسی واحدها یا شرکت های خارج از مرکز )مأموریت(
• بهره گیری از موضوع مشروعیت و حسن شهرت مؤسسات حسابرسی

• بهره گیری از مسئولیت های حرفه ای مؤسسات حسابرسی
• امکان پیگیری های حقوقی مناسب تر در صورت قصور یا عدم اعمال مراقبت حرفه ای
• امکان دریافت گزارش ها و اجرای به موقع برنامه ها به طوری که به نظر می رسد تعهد به 

آن ها توسط مؤسسات حسابرسی باالتر باشد.

بــه  نســبت  کم عمــق  و  ناکافــی  شــناخت   
فعالیت های شرکت

 عدم تعلق سازمانی 
 رخنــه کردن عــادات و ویژگی های حسابرســی 
مســتقل )صرفا اطمینان بخشــی( در گــروه برون 
ســپار، گویــی که به پیگیــری و حسابرســی داخلی 

اعتقادی وجود ندارد.
 عــدم توانایــی یا مهارت هــای ارتباطی کمتر در 

برقراری ارتباط با کارکنان شرکت
 عدم دسترسی در مواقع ضروری به آن ها

 عدم امکان حضور آن ها در جلســات مستمر 
مدیران شرکت

 چرخش کارکنان و مشکالت مرتبط با هماهنگی و 
تعامل با واحدهای شرکت

یــک  بــا  معمــوال  برون ســازمانی  حســابرس   
کم گویی در ارتباطات مواجه است، به عبارت دیگر 
افراد درون ســازمانی برای حسابرس برون سپاری 
شــده اقدامــات کمتــری را به صورت شــفاف بیان 
می کنند. گزارش دهی به حسابرس برون سازمانی 

کمتر انجام می شود.

تجزیهوتحلیلمنافعوریسکهایبرونسپاریواستخدام
الف-برونسپاری

ذکــر ایــن نکته ضــروری اســت کــه هیچ کدام 
از مــوارد مزبــور به صــورت مطلــق وجود نــدارد 
و عمومــا نســبی اســت. شــایان ذکر اســت درج 
نواحی منفی فوق به معنای به چالش کشیدن یا 
بی اعتبار نمودن خدمات ارزش آفرین مؤسسات 

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نیست.
بینالمللــی مالحظــاتحرفــهایچارچــوب
اجرایحرفهای)IPPF(درخصوصبرونسپاری
 )IIA( انجمــن حسابرســان داخلــی آمریــکا
در ســال 2009 یکی از »مقاالت خاص، بیانیه 

موضــع یا گزارش های ویژه « را برای راهنمایی 
ذینفعان حسابرســی داخلی منتشر نمود که 
با نگاه عمل گرایانه و حرفه ای نگاشــته شــده 
اســت و در برون ســپاری فعالیت حسابرســی 

داخلی می تواند سودمند باشد.

انجمن 
حسابرسان 

داخلی 
 )IIA( آمریکا

در سال 
2009 یکی 
از »مقاالت 

خاص، بیانیه 
موضع یا 

گزارش های 
ویژه « 

را برای 
راهنمایی 
ذینفعان 

حسابرسی 
داخلی 

منتشر نمود 
که با نگاه 

عمل گرایانه 
و حرفه ای 

نگاشته شده 
است و در 

برون سپاری 
فعالیت 

حسابرسی 
داخلی 

می تواند 
سودمند 

باشد
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موضــع  مقــاالت  اســت  شــایان ذکر 
حسابرســان  انجمــن   )Position Paper(
داخلی، طیف وسیعی از ذینفعان یا گروه هایی 
کــه ممکــن اســت فراتــر از حرفــه حسابرســی 
داخلــی باشــد را در برمی گیــرد و درک و فهــم 
یــا  خطــر  شــرکتی،  راهبــری  حــوزه  در  آن هــا 
موضوعــات مرتبــط بــا کنترل ها افزایــش داده 
و توصیف مناســبی از خطوط، مسئولیت ها و 

نقش حسابرسی داخلی ارائه می نماید.
رهنمودهــا و دیــدگاه انجمن حسابرســان 
در   2013 ســال  در   )IIA( آمریــکا  داخلــی 
حسابرســی  واحــد  برون ســپاری  خصــوص 

داخلی و به شرح ذیل ارائه می گردد:
انجمــن مزبــور، حسابرســی داخلــی را بــه 

شرح ذیل تعریف نموده است:
یــک  داخلــی  »حسابرســی 
فعالیــت مســتقل، اطمینان بخــش، 

واقع بینانــه و مشــاوره ای اســت کــه 
بــرای ارزش افزایــی و بهبود عملیات 
اســت.  طراحی شــده  ســازمان 
حسابرسی داخلی با فراهم ساختن 
رویکردی سیســتماتیک و روشــمند 
اثربخشــی  بهبــود  و  ارزیابــی  بــرای 
فرایندهای راهبری، مدیریت ریسک 
و کنترل، ســازمان را در دســتیابی به 

هدف هایش یاری می کند.«
لــذا در گــزارش مزبــور، رهنمودهــای ذیل 

ارائه می گردد:
 منافع و عالقه اصلی IIA ارتقای فعالیت های 
حسابرســی داخلــی به منظور تأمیــن باالترین 
درجــه اثربخشــی در کمــک بــه دســتیابی بــه 

اهداف راهبردی سازمان می باشد.
 IIA معتقد است که اگر حسابرسی داخلی 
و  حرفــه ای  صالحیــت،  دارای  افــراد  توســط 

مطابق اســتانداردهای بین المللی حسابرسی 
داخلــی تجویزشــده توســط IIA انجام شــود، 
آنــگاه حسابرســی داخلــی بــه بهتریــن شــکل 
ممکن، بــا اهداف راهبردی مدیریت همســو 

خواهد شد.
داخلــی  حسابرســی   ،IIA دیــدگاه  از   
صرف نظــر از اینکــه چــه کســانی آن خدمــات 
را ارائــه می کننــد )اعــم از منابــع انســانی در 
اســتخدام یــا برون ســپاری( بایــد بــر اســاس 

استانداردها انجام گیرد.
 IIA معتقــد اســت که تأمیــن منابع کامل و 
حرفه ای و دارای صالحیت یکی از عناصر اصلی 
ســازمان می باشــد اعــم از اینکــه حسابرســی 

داخلی برون سپاری شده باشد یا خیر.
داخلــی  حسابرســی  واحــد  اگــر  حتــی   
و  نظــارت  نمی تــوان  گــردد،  برون ســپاری 
مســئولیت های مربوط به آن را برون ســپاری 

ثار و پیامدهای نامناسب برون سپاریمزایای قابل تصور برای استخدام آ

  شــناخت کافی و عمیق نســبت بــه فعالیت های 
شرکت

  احساس تعلق سازمانی)ریشه در خاک بودن(
  رســیدگی پیگیرانــه و زندگــی بــا محیط شــرکت و 
آشنا بودن به آن )شناخت عمیق فرایندهای شرکت(
  برقــراری ارتبــاط مناســب بــا مدیریــت و کارکنــان 

شرکت
  دسترسی آسان به آن ها

  امکان حضور آن ها در جلســات مستمر مدیران 
شرکت و درنتیجه دستیابی به درک عمیق تر نسبت 

به فعالیت ها و فرایندهای شرکت
در  نیروهــا  نمــودن  گلچیــن  و  تربیــت  امــکان     

بلندمدت وجود دارد.
  کاهــش هزینه هــا نســبت بــه برون ســپاری )در 

بیشتر مواقع(
  در استخدام دانش کسب شده توسط سازمان 
حفــظ می شــود درحالی کــه در برون ســپاری با تغییر 
در گــروه حسابرســی ایــن دانش ایجادشــده حذف 

می شود.
  از آنجاکــه حسابرســی مبتنــی بر دانش شــخص 
حسابرســی کننده می باشد در استخدام، شرکت در 
انتخاب شــخص دخالت دارد لیکن در برون ســپاری 
هیــچ کنترلــی بر گروه معرفی شــده به شــرکت وجود 
ندارد و یا در این خصوص محدودیت وجود دارد.

 عدم امکان واکنش یا استخدام و استقرار در کوتاه مدت
 احتمال وجود انحراف ظرفیت )وجود نیروی مازاد( در برهه هایی از زمان

 احتمال کم رنگ شدن استقالل و بی طرفی )واقع بینی(
 عدم امکان بهره گیری از مشاوره حرفه ای

 عــدم امــکان یــا محدودیت در بهره گیری از تجربه کارهای مشــابه موسســه در زمینه 
حسابرسی داخلی

 عــدم امــکان یــا محدودیــت در تزریــق نــگاه جدیــد بــه سیســتم و فرایندها بــه دلیل 
بهره گیری از حسابرسان جدید و امکان چرخش کارکنان

 مدیریت و سرپرستی پرهزینه و زمان بر است.
 هزینه های آموزش و تربیت ضروری است.

 عدم امکان واکنش های چابک نسبت به کاهش هزینه
 در برون ســپاری دیکته کردن روش اجرایی مورد درخواســت راحت تر انجام میشــود 
زیرا گروه حسابرســی جابجا میشــود لیکن در استخدام این امر نیازمند آموزش کارکنان 
و زمان بــر میباشــد. به عبارت دیگر امــکان هماهنگی اهداف واحد حسابرســی داخلی با 

اهداف سازمان راحت تر است.
 در برون سپاری امکان تشکیل گروه با تخصص های مختلف بسیار ساده تر مهیاست. 

به عبارت دیگر انعطاف پذیری بهتری فراهم است.
 استقالل حسابرسی داخلی و حمایت از آن حسب مفاد قرارداد منعقده در برون سپاری 

بهتر فراهم خواهد شد.
 وجود هزینه های آموزش باال

 احتمال روتین شدن رسیدگی ها و از میان رفتن تفکر انتقادی و تردید حرفه ای در گروه 
حسابرسی در استخدام )به وجود آمدن سوگیری روان شناختی آشنا بودن( که مصداق 

شعر سعدی )گلستان( است:
ور هنری داری و هفتاد عیب                    دوست نبیند به جز آن یک هنر

 مشکالت ناشی از مأموریت واحدهای حسابرسی شونده خارج از مرکز

ب-استخدام

 منافع و 
عالقه اصلی 
IIA ارتقای 
فعالیت های 
حسابرسی 
داخلی 
به منظور 
تأمین 
باالترین 
درجه 
اثربخشی 
در کمک به 
دستیابی 
به اهداف 
راهبردی 
سازمان 
می باشد
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و تفویض نمود.
در هنــگام برون ســپاری واحد حسابرســی 
داخلی، مسئولیت مدیریت واحد حسابرسی 
داخلــی باید به یکی از مدیران ارشــد شــرکت 
واگذار گردد. البته می بایســت استقالل وی را 

مدنظر قرارداد.
 نقش هیأت مدیره و کمیته حسابرسی در 
نظارت بر برون ســپاری بســیار اساسی و حائز 

اهمیت است.
 بــا توجــه بــه مــوارد منــدرج در منشــور، 
هرگونه پیشــنهاد برون ســپاری باید به تأیید 
هیأت مدیــره  تصویــب  و  کمیتــه حسابرســی 

شرکت برسد.
 مزایا و معایب برون ســپاری می بایســت با 
توجــه بــه وضعیــت شــرکت و ســازمان مورد 

تجزیه وتحلیل قرار گیرد.
 مستندســازی و ارائــه گزارش هــای رســمی 
در مواقع برون سپاری بیشتر لزوم می یابد.

 مالکیــت پرونده هــای حسابرســی داخلــی 
باید مشخص گردد.

مالحظــاتقانونیدربرونســپاریخدمات
حسابرسیداخلی

در تاریــخ 1395/10/12، ســازمان بــورس 
عنــوان  بــا  ابالغیــه ای  تهــران  بهــادار  اوراق  و 
»ارائه خدمــات هم زمان حسابرســی داخلی، 
حسابرســی مســتقل و عضویــت در کمیتــه 
حسابرســی شــرکت های گــروه« اطالع رســانی 
عمومــی نمــود. بــه نظــر می رســد مالحظــات 
حرفــه ای،  رفتــار  آییــن  در  منــدرج  اساســی 
دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد، 
دستورالعمل کنترل های داخلی و منشورهای 
حسابرســی  فعالیــت  و  حسابرســی  کمیتــه 
باقی مانــده  مســکوت  قبــال  کــه  را  داخلــی 
بــود طــی ابالغیــه جدیــد مدنظــر قرارگرفتــه 
اســت. محتمــال حفــظ رعایت اســتقالل دلیل 
اصلــی چنیــن ابالغیه ای اســت چراکــه قبال در 
 ،5 )بنــد  معتمــد  حســابرس  دســتورالعمل 
ارائــه  ممنوعیــت   -13 مــاده  الــف  قســمت 
خدمات حسابرســی مستقل و داخلی( برخی 
از ایــن الزامــات مدنظــر قــرار گرفتــه بــود. در 

ذیل بخشــی از مفــاد ابالغیه صدراالشــاره که 
بــه خدمات برون ســپاری حسابرســی داخلی 

مرتبط می-شود، ارائه می گردد:
موسســه  کارکنــان  و  مدیــران  شــرکا،   •
کــه  حسابرســی  ســازمان  یــا  حسابرســی 
اســت  تجــاری  واحــد  مســتقل  حســابرس 
نمی تواننــد هم زمان عضو کمیته حسابرســی 
و حســابرس داخلی واحد تجاری و واحدهای 

تجاری فرعی آن باشد.
موسســه  کارکنــان  و  مدیــران  شــرکا،   •
کــه  حسابرســی  ســازمان  یــا  حسابرســی 

حســابرس مســتقل واحدهای تجــاری فرعی 
کمیتــه  عضــو  هم زمــان  نمی تواننــد  اســت 
حسابرســی و حســابرس داخلی واحد تجاری 

اصلی باشد.
موسســه  کارکنــان  و  مدیــران  شــرکا،   •
کــه  حسابرســی  ســازمان  یــا  حسابرســی 
حســابرس مســتقل واحدهای تجــاری فرعی 
کمیتــه  عضــو  هم زمــان  می تواننــد  اســت 
واحدهــای  داخلــی  حسابرسی/حســابرس 

تجاری فرعی دیگر در همان گروه باشد.
• عضــو کمیتــه حسابرســی واحــد تجــاری 

نمی توانــد هم زمــان حســابرس داخلی واحد 
تجاری و واحدهای تجاری فرعی آن باشد.

• حســابرس داخلی واحــد تجاری می تواند 
هم زمان عضو کمیته حسابرســی و حسابرس 
داخلی واحدهای تجاری فرعی خود نیز باشد.
واحدهــای  حسابرســی  کمیتــه  عضــو   •
تجاری فرعــی می تواند هم زمــان عضو کمیته 
حسابرســی و حســابرس داخلــی واحدهــای 
تجاری فرعی دیگر در همان گروه نیز باشد.
تجــاری  واحدهــای  داخلــی  حســابرس   •
فرعــی می توانــد هم زمــان حســابرس داخلی 
واحدهــای تجاری فرعی دیگــر در همان گروه 

نیز باشد.
ســازمان بــورس تأکیــد نمــوده اســت کــه 
کلیــه اشــخاص، حداکثر تا پایان ســال 1395 
مهلت دارنــد وضعیت خود را با شــرایط مقرر 

در این ابالغیه تطبیق دهند.
بدیهی است در تصمیم گیری در خصوص 
داخلــی  حسابرســی  خدمــات  برون ســپاری 
شــرکت های  و  فرابورســی  بورســی،  ناشــران 
فوق الذکــر،  الزامــات  رعایــت  آن هــا،  تابعــه 

ضروری است.

خالصهونتیجهگیری
هــدف اصلــی ایــن مقالــه، تجزیه وتحلیــل 
استخدام یا برون ســپاری خدمات حسابرسی 
داخلی برای اجرای اثربخش حسابرسی داخلی 
اســت. در ابتدا مراحــل مختلف تصمیم گیری 
ارائــه  برون ســپاری  و  اســتخدام  به منظــور 
گردیــد و در ادامــه به صورت تحلیلــی هرکدام 
از مراحــل مزبــور مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار 
و  شناســایی  جایــگاه  راســتا  ایــن  در  گرفــت. 
ارزیابی تأمین کنندگان در فرایند برون ســپاری 
مشــخص شــد. اقدامــات اولیــه و پیش نیــاز 
اســتخدام  تجزیه وتحلیــل  گردیــد.  تشــریح 
قبیــل  از  ابعــاد مختلفــی  در  برون ســپاری  یــا 
تصمیم گیــری،  مدل هــای  شــرکت،  نیازهــای 
تجزیه وتحلیــل هزینــه ای به صــورت تفصیلــی 
و  ادامــه مزایــا  و در  گرفــت  قــرار  موردبحــث 
نارســایی های اســتخدام و برون ســپاری تبیین 
شــد. اهــم رهنمودهــای انجمن حسابرســان 

در هنگام 
برون سپاری 

واحد 
حسابرسی 

داخلی، 
مسئولیت 

مدیریت 
واحد 

حسابرسی 
داخلی باید 
به یکی از 

مدیران 
ارشد شرکت 

واگذار 
گردد. البته 

می بایست 
استقالل وی 

را مدنظر 
قرارداد
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واحــد  منابــع  تأمیــن  خصــوص  در  داخلــی 
حسابرســی داخلــی و همچنیــن ضرورت هــای 
قانونی ســازمان بورس و اوراق بهادار که اخیرا 
ابالغ گردیده است، در پایان گزارش ارائه شد. 
در پیوســت نیز نمونه درخواســت پیشــنهاد 
خدمات حسابرســی داخلی)RFP( که ترجمه 
نمونــه مرتبط بــا آژانس نوآوری فناوری اســت 
می آیــد کــه مــی توانــد در قراردادهــای بــرون 

ســپاری به عنــوان »بهترین رویه هــا« مدنظر 
قرار گیرد.

 شــایان ذکر است پیوست مزبور و گزارش 
حاضر صرفا به عنوان یک رهنمود ارائه شــده 
اســت و نظــر یــا تجویــز انجمــن حسابرســان 
داخلی نیســت و شــرکت ها در برون سپاری و 
تصمیمات مرتبط ازجمله قرارداد می بایست 

شرایط مرتبط با خود را مدنظر قراردهند.

پیوست:
خدمــات پیشــنهاد درخواســت نمونــه
حسابرســیداخلــی)RFP(آژانــسنــوآوریو

فنآوری
1. دوره زمانی

2. کلیات
معرفی درخواست کننده

3. دامنه کار

ارائه کننده خدمات باید:
• خدمــات حسابرســی داخلــی را با نگرش 
مدیریــت ریســک و طبــق طــرح حسابرســی 

داخلی اجرا کند.
• خدمــات خــود را طبــق اســتانداردهای 

بین المللی حسابرسی داخلی ارائه کند.
کنتــرل  سیســتم  اثربخشــی  و  کفایــت   •

داخلی را بررسی کند.

• موضوعــات مرتبــط بــا راهبــری بنــگاه را 
بررسی و پیشنهاد های الزم را ارائه کند.

بــه مدیریــت  را  یافته هــای حسابرســی   •
گــزارش کنــد و اطمینــان یابــد کــه مدیریــت، 
آثــار آن را بــر عملیات تجاری بنــگاه کامال درک 

می نماید.
• گزارش نهایی خود را حاوی پیشنهاد های 

به مدیریت ارائه کند.
• در موارد لزوم، اطالعات الزم را به کمیته 

حسابرسی بدهد.
• بنا بر درخواســت بنگاه، حسابرسی های 

ویژه را انجام دهد.
4. صالحیت )کاردانی(

ارائه کننده خدمات باید صالحیت های زیر 
را دارا باشد.

 1-4. مهارت و صالحیت خدمات حرفه ای 
حسابرسی داخلی؛

 2-4. حضور دست کم یک نفر حسابرس 
بــر  کــه  گــروه حسابرســی  در  خبــره  داخلــی 

استانداردهای جاری مسلط باشد؛ و
 3-4. دســت کم در سه ســال گذشته در 

حسابرسی داخلی فعالیت داشته است.
5. نقش )وظیفه( درخواست کننده

حسابرســی  واحــد  و  درخواســت کننده 
ســاالنه  بررســی  مســئولیت  آن  ریســک  و 
و  داخلــی  حسابرســی  واحــد  اثربخشــی 
پدیــد  کــه  مقرراتــی  و  قوانیــن  بــا  هماهنگــی 

می آیند را به عهده دارد.
تعهدات درخواست کننده:

 1-5. در اختیار قرار دادن کلیه اطالعات/
مستندات الزم برای اجرای وظیفه حسابرسی 

داخلی؛ و
 2-5. در اختیــار قــرار دادن کلیه امکانات 
نظیــر، مــکان و دیگــر منابــع موردنیــاز بــرای 

اجرای حسابرسی داخلی.

6. شرایط ویژه
1-6. دوره قــرارداد، یــک ســال اســت کــه 

می تواند برای سال دوم نیز تمدید شود.
2-6. ارائــه طــرح حسابرســی داخلی دوره 

زمانی حداکثر تا تاریخ ...
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 1-2-6. الزم االجرا از تاریخ شروع قرارداد؛ 
الزام اعضای گروه حسابرسی به رعایت آیین 
رفتــار حرفــه ای و رازداری انجمــن و منشــور 

اخالقی درخواست کننده.
دارد  اجــازه  درخواســت کننده   .6-3
پیشــنهادهای ناقص یا نامنطبق با شــرایط را 

نپذیرد.
4-6. پیشــنهاددهنده بایــد دانــش کافــی 
از فعالیت هــای شــرکت های بخش عمومی را 

دارا باشد.
5-6. برنده باید قرارداد را امضا کند.

6-6. برنده نباید کار موضوع قرارداد را کال 
یــا جزئا به دیگــری واگذار کند مگر با موافقت 

کتبی درخواست کننده.
7-6. برنــده نباید مبالــغ دریافتنی خود را 
بــه شــخص ثالث واگذار کند مگــر با موافقت 

کتبی درخواست کننده.
7. الزامات برآورد قیمت

1-7. پیشنهاد باید حاوی همه اطالعات مرتبط 

درباره پیشــنهاددهنده باشد تا درخواست کننده 

بتواند صالحیت آن را مشخص کند.

2-7. همــه اطالعات زیر )بخش 1 تا بخش 7( 

باید همراه پیشــنهاد، ارائه شــود. عــدم ارائه آن، 

پیشنهاد را از اعتبار ساقط می کند.

فــرم  مالیاتــی،  حســاب  مفاصــا   .1 بخــش 
بــه  مرتبــط  اطالعــات  و  پیوســت  تکمیل شــده 

حساب های بانکی.
بخش 2. معرفی شرکت )پیشنهاد دهنده(
 معرفی نامه باید حاوی موارد زیر باشد:

الــف- نــام، نــام خانوادگــی، ســمت، ملیــت و 

جنسیت صاحبان سرمایه و اعضای هیئت مدیره؛

ب- وضعیــت افــراد باســابقه ســوء در بنــگاه 

پیشــنهاددهنده و میزان درگیری آنان در ســطوح 

عملیاتی و مدیریتی؛

پ- نسبت حقوق مالکانه؛

ت- نشانی دفتر مرکزی پیشنهاددهنده؛

ث- مشخصات یک نفر رابط که کلیه مکاتبات 

را انجام خواهد داد؛

ج- مهارت ها و تجارب پیشنهاددهنده نسبت 

به الزامات اجرای قرارداد؛

چ- تجارب و فعالیت های مرتبط با شرکت های 

بخش عمومی؛

ح- توان ظرفیتی پیشــنهاددهنده برای اجرای 

قرارداد؛

حسابرســی  گــروه  سرپرســت  رزومــه  خ- 

)شریک، مدیر، سرپرست ارشد، ...(؛

د- گواهی رتبه بندی پیشنهاددهنده؛

تشــخیص  بــه  دیگــر  اطالعــات  هرگونــه  ذ- 

پیشنهاددهنده؛ و

ر- صورتحساب بانکی.

بخش 3. استقالل
 گواهــی اســتقالل پیشــنهاددهنده و اعضــای 

پیشنهادی گروه حسابرسی داخلی.

بخش 4. قیمت شامل مالیات بر ارزش افزوده.
 پیشنهاد قیمت برآوردی برای یک سال حاوی 

کلیه مفروضات و جزییات

)1( نرخ هــا باید به صورت جامع و برای هر رده  

از منابع مورداستفاده به شرح زیر باشد:

)2( همه هزینه های اداری چون سفر، اقامت، 

خوراک و غیره برای طول دوره قرارداد.

)3( جمــع کل قیمــت بایــد شــامل مالیــات بر 

ارزش افزوده باشد.

تبصــره: هرگونــه تغییــر قیمــت، پــس از عقــد 

کتبــی  اجــازه  بــا  مگــر  نمی باشــد  مجــاز  قــرارداد، 

درخواست کننده.

بخــش 5. معرفــی کارهــای حسابرســی داخلی 

انجام شده

پیشــنهاددهنده باید دســت کم جزییات ســه 

کار حسابرســی داخلی انجام شــده قبلی را، شامل 

اطالعات مربوط به رابط آن ها، معرفی کند.

مــدارک  اطالعــات،  کاربرگ هــا،   .6 بخــش 

گزارش ها و شواهد گردآوری شده

مالکیــت همه مســتندات بــا درخواســت کننده 

همــه  می توانــد  درخواســت کننده  اســت. 

کاربرگ هــا، اطالعــات، مدارک، گزارش ها و شــواهد 

گردآوری شــده یا تهیه شده در جریان برنامه ریزی، 

اجرا و گزارشگری کار حسابرسی داخلی را طلب کند.

8. معیارهای سنجش
پیشــنهادها بــر اســاس قانــون/ مقــررات ... و 

ســایر مقررات مربوط سنجیده خواهد شد. برای 

ایــن کار از سیســتم 90:10 بــه شــرح زیر نــگاره دو  

استفاده خواهد شد:
حداقــل امتیاز قابلیت اجرا برای ســنجش، 30 

از 60 است.
9. اطالعات قابل ارائه

• برنامه  و بودجه تفصیلی ساالنه
• گــزارش کارهــای تکمیل شــده، در جریــان و 

بازخوردها.
تکمیل شــده،  حسابرســی های  مــورد  در   •

پرونده های کاربرگ ها.
کمیتــه  هــای  جلســه  همــه  در  شــرکت   •

حسابرسی.
• انتقال مهارت به کارکنان تازه کار حسابرســی 

داخلی.
• قابلیت دسترسی در طول دوره قرارداد.

• صــرف وقــت داوطلبانــه و در صــورت لزوم، 
محــل  در  )خــود(  داخلــی  اســتقرار حسابرســان 

درخواست کننده.
و  سیســتم ها  از  مناســب  درک  کســب   •

فرایندهای درخواست کننده.
• حضور در محل درخواست کننده

10. موارد امنیتی
توســط  الزم  امنیتــی  کنتــرل  هرگونــه 
درخواست کننده اعمال می شود. درخواست کننده 
برای این منظور، از دســتگاه های ذی ربط استعالم 

خواهد کرد.
11. نشست توجیهی

مســئول  ریســک،  و  حسابرســی  واحــد 
برنامه ریزی و دعوت از پیشنهاددهندگان به یک 
نشست توجیهی است. در این نشست، ساختار، 
وظایــف و هرگونــه اطالعــات مربــوط در ارتبــاط با 
درخواســت کننده، ارائــه خواهــد شــد. هدف این 
نشســت، ارائه تصویر روشن از درخواست کننده 
و طــرز کار آن اســت تا پیشــنهاددهندگان بتوانند 
پاســخ  همچنیــن،  کننــد.  تصمیم گیــری  بهتــر 

پرسش های خود را دریافت نمایند.
ایــن نشســت در ... )ســاعت( ... در تاریــخ ... 

برگزار می شود.

نرخ ساعتیرده

شریک/ عضو هیئت مدیره

مدیر

حسابرس

یافته های 
حسابرسی را 

به مدیریت 
گزارش کند 

و اطمینان 
یابد که 

مدیریت، 
آثار آن را 
بر عملیات 

تجاری بنگاه 
کامال درک 

می نماید
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منبع:

12. موارد ارائه
الــف- درخواســت کننده مجــاز اســت پیش از 
عقــد قــرارداد، از پیشــنهاددهندگان بــرای ارائــه 

خود، دعوت کند.
از  اســت  مجــاز  درخواســت کننده  ب- 
پیشــنهادکنندگان حائز 70% امتیاز قابلیت اجرا یا 
ترکیــب قابلیــت اجرا و قیمت دعــوت کند تا اجبارا 

خود را ارائه کنند.
مــدارک  در  ارائــه  تاریــخ  چنانچــه  ت- 
باشــد،  نشــده  پیشــنهاد مشــخص  درخواســت 
تاریخ و محل ارائه دســت کم ســه روز پیش تر به 

پیشنهاددهندگان اعالم می شود.
13. تسلیم )مدارک(

پیشنهادها باید به شرح زیر ارائه شود:
)1( پیشنهاد در پنج نسخه

دی  پنجــم  و  بیســت   12 ســاعت  تاریــخ:   )2(
13xx

)3( محل: دفتر مرکزی درخواست کننده
)4( نشانی: شماره 7 خ صفا،  کوی وفا

توجه: به پیشــنهادهای دریافتی پس از تاریخ 
باال ترتیب اثر داده نخواهد شد.

14. شرایط عمومی
لطفــا توجه نماییــد که درخواســت کننده حق 

دارد؛
مشــخصات  و  زمانــی  دوره  شــرایط،  الــف- 
را  وقــت  پایــان  تاریــخ  یــا  پیشــنهاد  درخواســت 

پیش ازتاریــخ اعالم شــده، تغییــر دهــد. اطالعیــه 
این گونــه تغییــرات در یــک فرجــه زمانــی معقــول 
درخواســت  مــدارک  دریافت کننــدگان  همــه  بــه 

پیشنهاد آگاهی رسانی خواهد شد.
ب- هیچ یک از پیشنهادها را نپذیرد.

پ- شــرایط این درخواســت پیشنهاد را پیش 
از نهایــی شــدن آن، تغییــر دهــد، عــوض کنــد یــا 

الحاقیه به آن بیفزاید.
ت- پایین تریــن قیمــت یــا پیشــنهادی را کال یا 
جزئا نپذیرد. درخواست کننده معموال پیشنهادی 
را خواهد پذیرفت که پیشنهاددهنده، کامال قادر 
بــه اجــرای قــرارداد باشــد و پیشــنهادش از دیــد 
فنــی و یــا مالــی دارای مزیتــی باشــد. عقد قــرارداد 
بــا برنده منــوط بــه تعییــن شــرایط موردپذیرش 
طرفین خواهد بــود. چنانچه ظرف 30 روز چنین 
توافقی صورت نگیرد، درخواســت کننده می تواند 

به برنده دوم، سوم... مراجعه کند.
ث- درخواســت کننده حــق دارد تمام یا جزئی 
از این درخواست پیشــنهاد را بدون ارائه هرگونه 

دلیل واگذار کند.
ج- درخواســت کننده همچنین، حق دارد این 
درخواســت پیشــنهاد را کال یــا جزئــا و بــدون ارائه 

هرگونه دلیل و تحمل مسئولیت، لغو کند.
اعــالم  وســیله  ایــن  بــه  پیشــنهاددهنده  چ- 
می کنــد همه خدمات مندرج در مدارک پیوســت 
پیش بینی شــده  مشــخصات  و  شــرایط  طبــق  را 
بــه  پیشــنهاد  درخواســت  ایــن  مــدارک  در 
درخواســت کننده ارائــه کنــد )کــه به عنــوان جزئی 
از پیشــنهاد و باقیمت هــای منــدرج در آن خواهد 

بود(.
ح- این پیشــنهاد و پذیرش آن منوط به احراز 

شرایط مندرج درخواست پیشنهاد است.

امتیازشرح

10امتیاز ویژه

10امتیاز رتبه

90امتیاز قیمت

30قیمت

60قابلیت اجرا

20مهارت/ تجربه و ظرفیت اجرا

15رزومه سرپرست گروه، مدیر و حسابرس پیشنهادی عضو گروه حسابرسی

15طرح/ برنامه قابل اعمال برای انتقال مهارت های حسابرسی داخلی

10قابلیت بازبینی معرفان

 نگاره دو

شرایط، 
دوره زمانی 
و مشخصات 
درخواست 
پیشنهاد یا تاریخ 
پایان وقت را 
پیش ازتاریخ 
اعالم شده، 
تغییر دهد. 
اطالعیه این گونه 
تغییرات در یک 
فرجه زمانی 
معقول به همه 
دریافت کنندگان 
مدارک 
درخواست 
پیشنهاد 
آگاهی رسانی 
خواهد شد.


