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مقدمه
 علی االصــول حسابرســی داخلــی بــا حسابرســی مســتقل متفــاوت 
و متمایــز می باشــد. هــر دو حرفــه دارای نقــش مکمــل در چارچــوب 
اعتباربخشــی هســتند کــه منجــر بــه همــکاری و کار نزدیــک آن هــا بــا 
همدیگر می شود. به نظر می رسد تمایزات ظریف اما عمیق میان این 
دو حرفه برای جامعه و ســازمان به خوبی تبیین نشــده اســت. زمانی 
کــه ســازمان ها از ارزش هــای هر دو حرفــه مطلع گردد، آنــگاه می توان 
بســترهای الزم جهــت بهره مندی از آن نیز به وجــود آورد. در گام اول 
بــه نظر می رســد تبیین تمایــز این دو حرفه برای جامعه و ســازمان ها 

می تواند مثمر ثمر باشد.
هر دو حسابرسی برای ساختار حاکمیت)راهبری( شرکتی اثربخش 
دو حرفــه  هــر  کــه  معنــا  بدیــن  می باشــند  و ضــروری  الزم  ســازمان 
به عنــوان ارکان اصلــی ســازوکارهای راهبــری شــرکتی تلقــی می گردنــد. 
حسابرسی مستقل به عنوان یکی از سازوکارهای نظام راهبری شرکتی 
برون ســازمانی مطــرح می باشــد و حسابرســی داخلــی به عنــوان قلب 
نظــام راهبــری شــرکتی درون ســازمانی ایفــای نقش نمــوده و به عنوان 

بازوان هیأت مدیره و کمیته های حسابرسی تلقی می گردد.
هردو باید مســتقل، بی طرف، دارای منابع کافی و مناســب باشــند 

اهمیت موضوع
دستورالعمل کنترل های داخلی سازمان بورس مصوب 1391/02/16، استقرار حسابرسی داخلی برای شرکت های پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را الزامی نمود. از طرفی بررسی سوابق نشان می دهد به استثنای رهنمودهای بانک مرکزی 

برای بانک ها، درگذشته الزامات چندان دیگری در خصوص حسابرسی داخلی وجود نداشته و برخی از شرکت ها به صورت داوطلبانه 
از خدمات ارزش آفرین حسابرسی داخلی بهره مند می شدند. با این تفاسیر می توان گفت که حسابرسی داخلی پدیده جدیدی در ایران 

می باشد و درنتیجه ناآشنا بودن مدیران ارشد اجرایی شرکت های ایرانی با پدیده حسابرسی داخلی، همواره پرسش هایی برای آنان 
در این خصوص پدید آورده است. یکی از مهم ترین این پرسش ها عبارت است از: حسابرسی داخلی با حسابرسی مستقل چه تفاوتی 
دارد؟ یا حسابرسان داخلی با حسابرسان مستقل چه تماییزی دارند؟ حتی به نظر می رسد در برخی از موارد سایر ارکان شرکت و حتی 

کارکنان بخش مالی نیز آشنایی الزم در این خصوص نداشته باشند. در این مقاله در نظر است ارتباطات و تمایزات 
میان این دو حرفه ارزشمند که به عنوان اجزای الینفک نظام راهبری شرکتی تلقی می گردند، برجسته گردد.

شایان ذکر است چالش عدم آشنایی کامل با پدیده حسابرسی داخلی در خصوص اعضای کمیته های حسابرسی شرکت ها که ناظر 
اصلی واحد حسابرسی داخلی می باشند، نیز صدق می نماید. از این رو تبیین ارتباطات میان این دو حرفه ارزش آفرین و اعتبار بخش 

برای کمیته های حسابرسی )نماینده هیأت مدیره( به منظور هماهنگ ساختن امور مرتبط می تواند مثمر ثمر باشد.

تبیین و تقویت 
ارتباطات و همکاری 

میان حسابرسی داخلی 
و مستقل

  مهری بختیاری، کارشناس ارشد حسابرسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین
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و کار خــود را بر اســاس اســتانداردهای بین المللی اجــرا نمایند؛ اما آن 
دو، نقش هــای متمایــزی دارند و دارای خطوط گزارشــگری مختص به 

خود هستند.
قانون گــذاران بایــد در هنــگام سیاســت گذاری ها در زمینــه راهبری 
شــرکتی و حسابرســی داخلی، عنایت ویژه ای به این تمایزات، داشــته 
یــا  »حســابرس«  عبارت هــای  از  قانون گــذاران  هنگامی کــه  باشــند. 
»حسابرسی« در متون و دستورالعمل های ابالغی خود بهره می گیرند 
باید منظور خود را به روشنی بیان نمایند که به کدام نوع حسابرسی 

اشاره دارند.
بــه بهتریــن شــکل ممکــن، نقــش حسابرســی داخلــی در  شــاید 
دستورالعمل کنترل های داخلی سازمان بورس مصوب 1391/02/16 
داخلــی مصــوب  فعالیــت حسابرســی  منشــور  نمونــه  و   )10 )مــاده 
1391/11/23 هیأت مدیــره ســازمان بــورس کــه مبتنــی بــر چارچــوب 
منشــور انجمــن حسابرســان داخلــی آمریــکا )IIA( می باشــد، تبیین و 

تشریح گردیده است:
نظــر  زیــر  را  حسابرســی  کمیتــه  بایــد  شــرکت  ارشــد  »مديریــت 
هیأت مدیــره مطابــق با ضوابط ســازمان تشــکیل دهد. اعضــای کمیته 
حسابرســی باید متشــکل از ســه تا پنج نفر و اکثریت آن ها مســتقل و 
دارای تخصــص مالی باشــند. ریاســت کمیتــه با عضو مســتقل یا عضو 
مالــی غیرموظــف هیأت مدیره اســت. عــالوه بر این، شــرکت باید واحد 
حسابرســی داخلــی را زیر نظر کمیته حسابرســی تشــکیل دهد. واحد 
حسابرســی داخلی باید به طور مســتمر اثربخشــی سیستم کنترل های 

داخلی را موردبررسی و ارزیابی قرار داده و نتایج را به کمیته حسابرسی 
و هیأت مدیــره گــزارش نمایــد و روش هــای بهبــود سیســتم کنترل های 
داخلــی را پیگیــری نماید. مدیر حسابرســی داخلی، با پیشــنهاد کمیتۀ 
حسابرســی و تصویــب هیأت مدیــره منصــوب می شــود و بایــد دارای 

صالحیت های علمی و حرفه ای الزم باشد.«
مســتقل(  حسابرســی  اســتانداردهای  در  )به ویــژه  قانون گــذاران 
به درســتی نقــش حسابرســی داخلــی را در فراهــم آوردن مبنایی برای 
نیازهــای حسابرســی مســتقل ذکر کرده انــد که باید از منظــر کیفیت و 
بی طرفی توســط حســابرس مســتقل به دقت کنترل گــردد. همچنین 
از  بســیار گســترده تر  را  داخلــی  نقــش حسابرســی  به درســتی  آن هــا 
حسابرســی مســتقل عنــوان نموده انــد. ایــن نقــش گســترده، حــوزه 
در  نیــز  را  غیرمالــی  و  مالــی  کنترل هــای  و  شــرکتی  راهبــری  ریســک، 
نقــش گســترده حسابرســی داخلــی،  بــه  بــا عنایــت  لــذا  برمی گیــرد. 
حسابرســان مســتقل بایــد جنبه هــای مختلــف حسابرســی داخلــی را 

مدنظر قرار دهند.
به دلیل اجتناب از تضاد منافع، اســتاندارد بین المللی حسابرســی 
بــه  نبایــد  حسابرســی  مؤسســات  کــه  مــی دارد  مقــرر   610 شــماره 
داخلــی  هم زمــان خدمــات حسابرســی  به طــور  خــود  صاحــب کاران 
نیــز ارائــه نماینــد. شــایان ذکر اســت چنیــن الزامــی در دســتورالعمل 
موسســات حسابرســی معتمــد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار نیــز 

مدنظر قرار گرفته است)بند الف ماده 13(.
کمیته هــای حسابرســی نقــش حیاتــی در تضمیــن و فراهــم آوردن 

اعضای کمیته 
حسابرسی 

باید متشکل 
از سه تا پنج 

نفر و اکثریت 
آن ها مستقل 

و دارای 
تخصص مالی 

باشند
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کیفیت حسابرسی داخلی دارند. آیین راهبری شرکتی شورای گزارشگری 
مالی )FRC( انگلســتان، مسائل پیرامون کمیته حسابرسی، مدیریت 
ریســک، کنترل هــای داخلــی و مســائل مرتبــط بــا گزارشــگری را تبییــن 
نمــوده اســت. همچینین شــورای مزبور کمیته حسابرســی را نســبت 
به تامین »صالحیت«، »محرمانه نگه داشــتن اطالعات«، »استقالل«، 
»بی طرفــی«، »منابــع واحــد حسابرســی داخلــی« و »ارتباطــات مؤثــر 
حسابرســی داخلــی با مســتقل« برای واحــد حسابرســی داخلی تحت 
نظارت خود را ملزم نموده اســت. شــایان ذکر اســت تبیینــات الزم در 
نمونه منشور مصوب کمیته حسابرسی و فعالیت حسابرسی داخلی 
هیأت مدیره ســازمان بورس مصوب 1391/11/23 نیز به خوبی ارائه 

گردیده است.
اســتانداردهای بین المللی حسابرســی داخلی، حسابرســان داخلی 

را ملــزم بــه تدویــن و نگهداشــت برنامه هــای کنتــرل کیفیــت در تمــام 
جنبه های فعالیت حسابرســی داخلی می داند. برنامه های اطمینان از 
کنترل کیفیت و توســعه آن مشــتمل بر ارزیابی های درون ســازمانی و 
برون ســازمانی می باشد. ارزیابی های بیرون سازمانی باید حداقل هر 
5 ســال یک بار توســط ارزیاب مســتقل دارای صالحیت یا تیم خارج از 

واحد تجاری، انجام گردد.
انجمــن حسابرســان داخلی خبــره انگلســتان معتقد اســت که اگر 
ارزیابی هــای بیرونــی در راســتای رعایــت اســتانداردهای حسابرســی 
داخلی 1300 توســط حســابرس مســتقل واحد تجاری صورت پذیرد، 
نمی تواند کمک شــایانی به بهبود کیفیت خدمات حسابرســی داخلی 
نمایــد؛ چراکــه به رغــم اینکه آن ها احتمــاال توســط کادر متخصص در 
زمینه حسابرسی داخلی مجهز هستند اما نمی توانند مستقل به نظر 

آیند. اســتقالل موضوعی است که می تواند ارزیابی آن ها را خدشه دار 
نماید.

شــایان ذکر است که حسابرســی داخلی و مستقل دارای نقش های 
از  اجتنــاب  به منظــور  مســتقل  حسابرســی  می باشــند،  متمایــزی 
دوبــاره کاری در حــوزه شــناخت از محیــط شــرکت و کنترل های داخلی 
آن و در جهــت ارزیابــی خطــر تحریــف بااهمیــت ممکــن اســت از کار 
حسابرســی داخلــی اســتفاده نماید. نگفته پیدا اســت همــکاری میان 
از  را  حسابرســی داخلــی و مســتقل می توانــد حسابرســان مســتقل 
موضوعات بااهمیت شــرکت که بر کار حسابرســی مســتقل تأثیرگذار 

است، آگاه نماید.
امــا آنچــه مهم اســت آن اســت کــه حسابرســی داخلی نبایــد صرفا 
تیــک )√( در حسابرســی مســتقل نگریســته شــود،  یــک  به عنــوان 
بدیــن معنــا کــه هســته های حسابرســی داخلــی باید 
توســط حسابرســان مســتقل مورد واکاوی قرار گیرد. 
حسابرســان مســتقل بایــد در خصــوص بی طرفــی و 
کیفیت کار حسابرسی داخلی اطمینان حاصل نمایند.
بســیاری از سازمان ها و واحدهای تجاری به منظور 
کاهش حق الزحمه و هزینه های حسابرســی مستقل، 
از حسابرســان مســتقل خــود می خواهنــد کــه بــر کار 
حسابرســی داخلــی شــرکت آن هــا اتــکا نماینــد یــا بــه 
حســابرس مســتقل ایــن اختیــار را می دهنــد که طرح 
حسابرســی داخلــی آن هــا را مدیریت نمایــد و یا اینکه 
بدیهــی  بهره جوینــد.  داخلــی  حسابرســی  منابــع  از 
اســت چنین رویه هایی ایفــای اثربخش هردو نقش را 
می کاهد و البته نگفته پیدا اســت که صرفه اقتصادی 
نیز ندارد چراکه بـه کـارگـیــــری نـیـروهـــای دارای تجربه 
بــاال و متخصص حسابرســی داخلی در حـسـابــرســــی 
مـسـتـقـل – نیروهای موردنیاز جـهــت حـــســابـــرســی 
دانش آموختــگان  طریــق  از  عــمــدتــــا  مــســتــقــــل 
حسابداری قابل تأمین است- صــرفــه اقــتــصــادی نخواهد داشت.
نقــش بالقــوه و گســترده حسابرســی داخلــی نماینگــر آن اســت که 
حسابرســی داخلــی نقش مهمــی به عنوان یکــی از ســازوکارهای اصلی 
راهبــری شــرکتی و نظــارت بر مدیریت و ریســک بــازی می نماید. پس، 
الزم است تا اعضای هیأت مدیره و کمیته های حسابرسی بر نقش های 
گســترده حسابرســی داخلی که بســیار فراتر از کنترل های مالی است، 

آگاهی یابند.
تفاوت های کلیدی میان حسابرسی داخلی و مستقل

1- مشتریان و ذینفعان اصلی خدمات اطمینان بخشی
حسابرسان مستقل اطمینان بخشی را برای سهامداران و ذینفعان 
که بیرون از گســتره و مرز راهبری شــرکتی قرار دارند، مهیا می ســازند. 
به منظــور دســتیابی بــه کیفیــت موردنظــر بایــد بــر نیازهــای چنیــن 

ارزیابی های 
بیرون 
سازمانی باید 
حداقل هر 5 
سال یک بار 
توسط ارزیاب 
مستقل 
دارای 
صالحیت یا 
تیم خارج از 
واحد تجاری، 
انجام گردد
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گروه هایی متمرکز باشند.
در طــرف مقابــل، حسابرســان داخلــی خدمــات اطمینان بخشــی 
را بــرای مرزهــای درون راهبری شــرکتی فراهــم می آورند یعنــی آن ها به 
دنبال فراهم آوردن خدمات اطمینان بخش جهت کمیته حسابرسی، 

هیأت مدیره و مدیریت ارشد شرکت، هستند.
2- هدف از اطمینان بخشی

اظهارنظــر حســابرس مســتقل و کار آن هــا به گونــه ای اســت که به 
موارد ذیل دست یابند:

• مبنایی برای گزارش و اظهارنظر آن ها فراهم آورد،
• اطمینان بخشی به اطالعات برای سهامداران و ذینفعان

حسابرســی داخلــی بــرای اعضــای هیأت مدیــره و مدیــران ارشــد، 
اطالعاتی را فراهم می آورد که آن ها را در ایفای وظایفشان در شرکت و 

در مقابل سهامداران و ذینفعان یاری می رساند.
3- ماهیت و دامنه خدمات

حسابرســی مســتقل صرفا نســبت بــه  صورت های 
مالی و یادداشت های آن اظهارنظر می نماید.

و  ریســک  جنبه هــای  تمــام  داخلــی  حسابرســی 
مدیریت و حوزه های زیر را پوشش می دهد:
o به دنبال شناسایی ریسک ها می باشد،

o انواع گزینه های پاســخ )واکنش( به ریسک را در 
نظر می گیرد،

انــواع ریســک های مالــی و غیرمالــی را در نظــر   o
می گیرد،

o کنترل هــای مالــی و غیرمالــی مشــتمل بــر جریان 
اطالعات پیرامون ریسک ها را در نظر می گیرد.

فراینــد  داخلــی  حسابرســی  اســت  شــایان ذکر   o
راهبری شرکتی را نیز در برمی گیرد.

4- زمان بندی انجام کار
ارزیابــی  و  شــناخت  درگیــر  مســتقل  حسابرســی 

چرخه هــای اصلــی حاکم بر گزارشــگری مالی می باشــد تــا بدین طریق 
بتوانــد شــواهدی جهت پشــتوانه گــزارش و اظهارنظــر خویش فراهم 

آورد.
درحالی کــه حسابرســی داخلی فرایندی دائمی و مســتمر می باشــد 
که همیشــه در شــرکت حضور دارد. عمده کارهای حسابرسی داخلی 
بــر موضوعاتــی که هنــوز رخ نداده اند، اســتوار اســت هرچنــد ممکن 
اســت در پــاره ای از موارد، حوزه کار حسابرســی داخلــی پیرامون امور 
و مســائل ظهــور یافتــه نیز باشــد. پس می تــوان گفت که حسابرســی 
داخلی برخالف حسابرسی مستقل که گذشته نگر است، به افق آینده 
چشم دوخته است اما گاهی ناچار است گذشته را نیز واکاوی کند.

5- نقطه تمرکز اظهارنظر
تمرکز اصلی حسابرســی مســتقل پیرامــون ارزیابی ارائــه منصفانه 

)بــر اســاس اســتانداردهای  صورت هــای مالــی رویدادهــای گذشــته 
حسابداری( استوار است درحالی که در حسابرسی داخلی نقطه مورد 
تمرکز، فراهم آوردن اطمینان نســبت به فرایندهای راهبری شــرکتی و 
مدیریت ریســک در مدیریت اثربخش ریسک استوار است؛ بنابراین 

می توان گفت حسابرسی داخلی بر آینده متمرکز است.
6- مسئولیت نسبت به بهبود

حسابرسی مستقل هیچ گونه الزام صریحی جهت توسعه و بهبود 
فرایندهای راهبری شــرکتی و مدیریت ریسک ندارد. در ایاالت متحده 
امریــکا، اظهارنظــر نســبت بــه کنترل های داخلــی حاکم بر گزارشــگری 
مالــی به عنــوان بخشــی از مســئولیت آن ها بر اســاس قانون ســاربینز 

اکسلی در نظر گرفته شده است.
دســتورالعمل   17 مفــاد  اســاس  بــر  ایــران  در  اســت  شــایان ذکر 

الــزام   1391/02/16 مصــوب  بــورس  ســازمان  داخلــی  کنترل هــای 
گزارشــگری نســبت بــه کنترل هــای داخلــی حاکــم بــر گزارشــگری مالــی 
بــرای حسابرســان مســتقل پیش بینی شــده امــا بــر اســاس ابالغیــه 
ریاســت محتــرم اداره حسابرســی و گزارشــگری مالــی ســازمان بورس 
)شــماره 121/260370 مــورخ 1392/12/21( و بــا اســتناد به فقدان 
اســتانداردهای حسابرســی مبنــا، الزام فــوق به تعویق انداخته شــده 

است.
در حسابرســی داخلی موضوع توســعه و بهبود، مفهومی اساســی 
اســت. اجــرای حسابرســی داخلــی مســتمر در ســازمان، حسابرســان 
داخلــی را قــادر می ســازد تا نارســایی های جــاری و بالقوه را شناســایی 
کننــد و بــا ارائه نظر مشــورتی مدیریــت را جهت برطــرف نمودن آن ها 

یاری برسانند.

حسابرسی 
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نیز واکاوی 
کند
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7-جایگاه و اختیارات
به عنوان یک حرفه قانونی، جایگاه و اختیارات حسابرسی مستقل 
از طریــق چارچــوب قوانیــن و مقــررات و اســتانداردهای بین المللــی 
حسابرسی و ناظر حرفه صورت می پذیرد. مثال در ایران قانون تجارت 

در خصوص شرکت های سهامی در این زمینه حکم فرماست.
حرفــه ای  اســتانداردهای  از  یکســری  دارای  داخلــی  حسابرســی 
جهانــی  می باشــد. چارچــوب بین المللــی اجــرای حرفه ای موســوم به 
IPPF1  مشــتمل بر بخش الزامی آن شــامل استانداردهای بین المللی 

حسابرســی داخلــی، آئین رفتــار حرفه ای و تعریف حسابرســی داخلی 
می باشــد. ایــن الزامــات مدیــر حسابرســی داخلــی را مکلــف می نماید 
تــا منشــور فعالیــت حسابرســی داخلــی را تنظیــم نمایــد که مشــتمل 
بــر نقش هــا و وظایــف و نحوه ارتباط بــا کمیته حسابرســی و مدیریت 

می باشــد. جایگاه و اختیارات حسابرسی داخلی باید به گونه ای باشد 
تا حسابرســان داخلی بتوانند خدمات اطمینان بخشــی به کمیته های 

حسابرسی و مدیران غیرموظف شرکت، ارائه نمایند.
بر اســاس چارچوب راهبری شــرکتی انگلســتان که توســط شــورای 
گزارشــگری مالی ارائه شده اســت، کمیته حسابرسی را مسئول نظارت 
بر اثربخشی حسابرسی داخلی می داند. شایان ذکر است رهنمودهای 
الزم در این خصوص نیز توسط شورای مزبور ارائه گردیده است.

نمونــه منشــور فعالیــت حسابرســی داخلــی مصــوب هیأت مدیره 
ســازمان بورس نیز که مبتنی بر چارچوب انجمن حسابرســان داخلی 
می باشــد، جایــگاه و اختیــارات واحــد حسابرســی داخلی را به روشــنی 

تبیین نموده است.
8-استقالل

حسابرســی مستقل ظاهرا اغلب درجه اســتقالل باالتری نسبت به 
حسابرســی داخلی دارد چراکه حســابرس داخلی کارمند شرکت تلقی 
می گــردد. همچنیــن از دیگــر جنبه هــای برتــری اســتقالل حسابرســان 
مســتقل آن اســت که هیچ گونه مقام داخلی وی را منصوب نمی نماید 
و یــا پــاداش و مزایــای وی را تعییــن نمی نماید، لذا مســتقل تر به نظر 

می رسد.
بــرای  اســتقالل  داخلــی،  حسابرســی  اســتانداردهای  اســاس  بــر 
حسابرســان داخلی به معنای رها بودن از شــرایطی اســت که توانایی 
واحــد حسابرســی داخلــی را بــرای انجــام مســئولیت های حسابرســی 
داخلی به صورت بی طرفانه تهدید کنند. برای دســتیابی به اســتقالل، 
الزم اســت جهت انجام اثربخش مســئولیت های فعالیت حسابرســی 
داخلی، رئیس حسابرسی داخلی دارای دسترسی مستقیم و نامحدود 

به مدیریت ارشد و مرجع تصمیم گیری باشد.
حسابرســان داخلــی ممکــن اســت بــه اســتخدام 
شــرکت درآیند و یــا اینکه خدمات حسابرســی داخلی 
به مؤسســات حسابرسی برون ســپاری گردد اما نکته 
حائــز اهمیــت آن اســت کــه کمیته هــای حسابرســی 
بایــد اطمینان حاصل نمایند تا که حسابرســی داخلی 
)صرف نظــر از اســتخدام یــا برون ســپاری( به صــورت 

مستقل و بی طرفانه اجرا می گردد.
اســتانداردهای  مســتقل،  حسابرســی  حــوزه  در 
حسابرســی، آئیــن رفتــار حرفــه ای و ســایر قوانیــن و 
مقــررات به دنبــال ارتقای اســتقالل و تردیــد حرفه ای 
آن می باشــد. رژیم هــای قانونــی گســترده ای توســط 
مالــی  گزارشــگری  شــورای  و  حســابداری  نهادهــای 
وجــود دارنــد کــه بــر چنیــن اســتانداردهایی ســیطره 
دارنــد. به عنوان مثال بر اســاس آیین راهبری شــرکتی 
تــا  مکلف انــد  حسابرســی  کمیته هــای  انگلســتان، 
اســتقالل و بی طرفــی حسابرســان مســتقل را ارزیابی 
نماینــد. در نمونــه  منشــور کمیتــه حسابرســی مصــوب هیأت مدیــره 
سازمان بورس نیز چنین الزامی به چشم می خورد )بند 4 ماده 9(.

بــا توجــه بــه مطالب باال، خالصــه تمایزهــای بین ایــن دو حرفه در 
نگاره یک به نمایش درآمده است:

تعامل و همکاری
همــکاری و هماهنگی میان حسابرســان داخلی و مســتقل به بدنه 
راهبری شــرکت کمک شــایانی در زمینه دســتیابی بــه دیدگاهی جامع 
دوبــاره کاری  از  همچنیــن  و  می نمایــد  ریســک  و  عملیــات  پیرامــون 
موردبررسی و ارزیابی حسابرسان داخلی و مستقل پیشگیری می کند. 
این تعامل به نفع مدیریت ارشد نیز تمام می شود چراکه این تعامل 
و همــکاری به احتمال قوی بــه توصیه های بســیار ثمربخش در زمینه 

چارچوب 
راهبری 
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توسط شورای 
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حسابرسی 
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ریســک و کنترل هــای داخلــی منجــر خواهــد شــد. همان گونــه کــه در 
بخش های قبلی ارائه گردید. حسابرسان مستقل بر اساس چارچوب 
اســتاندارد حسابرســی شــماره 610، کار واحــد حسابرســی داخلــی را 
ارزیابــی می نماینــد کــه خــود توفیقــی اجباری بــرای تعامــل و همکاری 
می باشد. باوجود استانداردهای حسابرسی، می توان حداقل سطوح 
تعامل میان حسابرسان داخلی و مستقل را به شرح زیر تبیین نمود:
• به منظــور طرح ریــزی هــر دو گونــه حسابرســی، تعامــل صــورت 

می پذیرد و از انجام دوباره کاری اجتناب به عمل می آید.

اختیــار  در  داخلــی  حسابرســی  گزارش هــای  اجرایــی  خالصــه   •
حسابرســان مســتقل قــرار می گیــرد و رونوشــت گــزارش حســابرس 
مســتقل همراه با نامه مدیریت )گزارش نارســایی کنترل های داخلی( 
نیــز از طــرف حســابرس مســتقل در اختیــار حسابرســان داخلــی قرار 

می گیرد.
• برگزاری حداقل یک نشســت ســاالنه میان حسابرســان داخلی و 

مستقل و بحث پیرامون مسائل و انجام هماهنگی
• حضور ریاســت حسابرسی داخلی در جلسات کمیته حسابرسی 

حسابرسی داخلیحسابرسی مستقلموضوعردیف

1
مشتریان و ذینفعان اصلی خدمات 

اطمینان بخشی
اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد سهامداران

هدف از اطمینان بخشی2
 افزودن اعتبار و قابلیت اعتماد بر
 گزارش های سازمان به سهامداران
از طریق اظهارنظر نسبت به آن ها

 تأمین مبنایی جهت اطمینان از اینکه اعضای
 هیأت مدیره و مدیران ارشد وظایفشان را به

درستی و خوبی ایفا می نمایند.

ماهیت و دامنه خدمات3
 صورت های مالی و یادداشت های

همراه آن
 کلیه جنبه های کنترل داخلی، مدیریت ریسک
)شامل فراگرد اطالعات( و راهبری شرکتی

زمان اجرای کار4
 ارزیابی چرخه های کنترل داخلی

حاکم بر گزارشگری مالی
حسابرسی مستمر و پیشگیرانه

آینده نگرعمدتا تاریخینقطه تمرکز اظهارنظر5

مسئولیت نسبت به بهبود6
 هیچ- صرفا نارسایی های کنترل
داخلی را گزارش می نماید.

 هدف اصلی حسابرسی داخلی پذیرش
مسئولیت بهبود فرایندهای شرکت است.

- چارچوب بین المللی اجرای حرفه ایIPPFبر اساس قانون و مقرراتجایگاه و اختیارات7

چارچوب های قانونیچارچوب های حرفه ای8
 استانداردهای حرفه ای بین المللی و آئین رفتار

حرفه ای

استقالل9
 استانداردهای حسابرسی، آئین
 رفتار حرفه ای، چارچوب قوانین و

نظارت کمیته حسابرسی

 استانداردهای اخالق حرفه ای و نظارت کمیته
حسابرسی

مهارت ها10
 شناخت و فهم محیط واحد

 تجاری در به کارگیری استانداردهای
حسابداری

 مستلزم داشتن مهارت های مختلف می باشد
 تا بتواند راهبری شرکتی، ریسک های تجاری،
 ریسک های عملیاتی، ریسک های استراتژیک و

رعایتی را شناسایی نماید.

نگاره یک: تمایز میان نقش های حسابرسی داخلی و مستقل

حسابرسان 
مستقل 

بر اساس 
چارچوب 

استاندارد 
حسابرسی 

شماره 610، 
کار واحد 

حسابرسی 
داخلی را 

ارزیابی 
می نمایند که 
خود توفیقی 

اجباری 
برای تعامل 

و همکاری 
می باشد
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در ارتباط با گزارش و بندهای حسابرس مستقل
سطوح هماهنگی و تعامل باالتر میان حسابرسی داخلی و مستقل 

می تواند شامل موارد زیر باشد:
o تبــادل اطالعــات و نظر در خصوص ارزیابی ریســک های مختلف 

واحد تجاری
o ارزیابی کنترل های داخلی بر اســاس شــواهد تفصیلی مندرج در 

گزارش های حسابرسی داخلی و ارائه آن به حسابرس مستقل
بــه روش شناســی و چارچــوب رویکــرد  تبــادل دیــدگاه نســبت   o

حسابرسی
در  مســتقل  حســابرس  بــه  منظــم  به صــورت  اطالعــات  ارائــه   o

خصوص تغییرات طرح حسابرسی داخلی
o اجازه دسترسی به پرونده ها و کاربرگ های حسابرسی داخلی

o ارائــه گزارش هــای حسابرســی داخلی میان دوره ای به حســابرس 
مستقل

o برگزاری نشست های منظم دوره ای به منظور تبادل نظر پیرامون 
موضوعات حسابرسی

o به کارگیری پیشــنهاد های حســابرس مستقل به منظور تسکین و 
مدیریت برخی از ریسک های شرکت

o حضــور نماینــدگان هــر دو حرفــه به طــور هم زمــان در جلســات 
کمیته حسابرســی )شــایان ذکر است بر اســاس بند 5 ماده 14 نمونه 
منشــور کمیته حسابرسی مصوب هیأت مدیره سازمان بورس، کمیته 
حداقــل دو جلســه در ســال مالی، نشســت اختصاصی با حســابرس 
مســتقل شــرکت در خصــوص موضوعــات مربوطــه برگــزار کنــد. این 
هم اندیشــی می توانــد بــه تعامل ســازنده میان حسابرســان داخلی و 

مستقل بیانجامد(.
پاره ای از توصیه ها به کمیته حسابرسی و هیأت مدیره شرکت ها

جهت تقویت هر دو حسابرسی و اجرای اثربخش آن دو، پاره ای از 

توصیه ها به کمیته حسابرســی و هیأت مدیره شــرکت ها به شــرح زیر 
ارائه می گردد:

1. شناخت و درک اهداف و دامنه حسابرسی داخلی و مستقل
خدمــات  ارائــه  به منظــور  مســتقل  حسابرســان  از  پشــتیبانی   .2

اثربخش به سهامداران
3. مدنظر قرار دادن این موضوع که ارائه خدمات غیر حسابرسی 
کیفیــت  اســت  یــا ممکــن  و  توســط حسابرســان مســتقل می توانــد 

حسابرسی مستقل را مخدوش نماید.
4. تشــخیص این موضوع که کمیته حسابرسی نقش بااهمیتی در 

شکوفایی حسابرسی داخلی دارد.
5. حصول اطمینان از آنکه اقدامات انجام شده توسط حسابرسی 
داخلی و مستقل باید هماهنگ باشد و برنامه ریزی به منظور اجتناب 

از دوباره کاری انجام امور حسابرسی،
6. مراقبــت از حمایــت و ارتباطــات بــا رئیــس حسابرســی داخلــی 
به طوری که برخی از ارتباطات می تواند برای رئیس حسابرســی داخلی 

چالش برانگیز باشد.
7. حصــول اطمینــان از اینکه گروه حسابرســی داخلــی از صالحیت 

الزم برخوردار می باشند.
8. حصــول اطمینــان از اینکه واحد حسابرســی داخلی )صرف نظر 
از اســتخدام یا برون ســپاری( فعالیت حسابرســی داخلی را بر اســاس 

استانداردهای حسابرسی داخلی انجام می دهند.
9. حصــول اطمینــان از اینکــه تمام حسابرســان اطالعــات پیرامون 

شرکت را محرمانه تلقی می نمایند.
10. حصــول اطمینــان از بی طرفــی و ســو گیــر نبــودن نگــرش گــروه 

حسابرسی داخلی نسبت به موضوعات حسابرسی،
11. حصــول اطمینــان از صالحیت و تجارب کافی رئیس حسابرســی 

داخلی

بر اساس 
آیین راهبری 
شرکتی 
انگلستان، 
کمیته های 
حسابرسی 
مکلف اند 
تا استقالل 
و بی طرفی 
حسابرسان 
مستقل 
را ارزیابی 
نمایند


