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ــرکت های  ــی در ش ــی داخل ــگاه حسابرس ــش و جای نق
ــی ایران

ــته  ــش از گذش ــیار بی ــی بس ــه ی حسابرســی داخل ــون، دامن اکن
ــات و  ــی عملی ــی، کارای ــه اســت. در حسابرســی داخل توســعه یافت
ــرار می گیــرد.  ــاوری اطالعــات مــورد بررســی ق نحــوه ی عمــل فن
در ایــن نــوع حسابرســی، اثربخشــی و کارایــی معامــالت تجــاری، 
نقــش فعالیت هــا در بهبــود فرایندهــا و عملیــات شــرکت، مدیریــت 
ریســک و نظــارت بــر رضایــت مشــتریان مــورد توجــه قــرار دارد. 
ــی  ــی یعن ــرد قدیم ــان کارک ــار هم ــد در کن ــه ی جدی ــن وظیف ای
جســت وجو و کشــف تقلــب صــورت می گیــرد. بــه عبارتــی دیگــر 
دامنــه ی فعالیــت حسابرســان داخلــی به مراتــب از مقولــه ی کنترل 
ــر رفتــه اســت. حسابرســان  ــی و نقــش مباشــرتی ســنتی فرات مال
ــی  ــد حسابرســی داخل ــه کارکــرد جدی ــا توجــه ب ــی عمــاًل ب داخل

نقــش جدیــدی در ســازمان پیــدا کرده انــد کــه ایــن نقــش را هــم 
ــاری از آن  ــای تج ــت واحده ــم مدیری ــد و ه ــان پذیرفته ان خودش

اســتقبال کــرده اســت.
ــواره  ــی هم ــان داخل ــش روی حسابرس ــای پی ــی از چالش ه یک
ــته و  ــب نداش ــازمانی مناس ــگاه س ــاً جای ــه عموم ــوده ک ــن ب ای
وظایــف آنــان بــه طــور صحیــح و شــفاف مشــخص نشــده اســت. 
ــورت  ــوع ص ــن موض ــه ای ــم این ک ــوارد به رغ ــاره ای م ــه در پ البت
ــر شــرکت ها  ــه دلیــل فرهنــگ حاکــم ب ــا در عمــل ب ــه ام پذیرفت

ــل اجــرا نیســت.  قاب
نقــش مراکــز آمــوزش حرفــه ای و تخصصــی در آمــوزش 

حسابرســی داخلــی
ــه دانشــگاه ها،  ــر، از جمل ــه ای معتب ــوزش حرف ــز آم ــاً مراک عموم
ــازار بــرای آموزش هــای جدیــد واکنــش نشــان  نســبت بــه نیــاز ب

تعاریــف مختلفــی از حسابرســی داخلــی در کتــب و مقــاالت حســابداری وجــود دارد. بخشــی از ایــن تعاریــف برآمــده از نــگاه 
هــای کامــاًل ســنتی اســت و بخــش دیگــر آن کامــاًل مــدرن و ســایر تعاریــف در طیفــی بیــن ایــن دو نــوع نــگاه قــرار دارد. بــه 
نظــر می رســد بهتریــن تعریفــی کــه از حسابرســی داخلــی می تــوان ارائــه کــرد تعریــف انجمــن حسابرســان داخلــی امریــکا 
ــه ای  ــتقل و بی طرفان ــاوره ای مس ــی و مش ــت اطمینان بخش ــی فعالی ــی داخل ــف، حسابرس ــن تعری ــاس ای ــت. براس )IIA( اس
اســت کــه بــرای ایجــاد ارزش افــزوده و بهبــود عملیــات ســازمان طراحــی می شــود. حسابرســی داخلــی بــه ســازمان کمــک 
ــود اثربخشــی فرایندهــای  ــی و بهب ــرای ارزش یاب ــا اتخــاذ رویکــردی ســامانه مند و منظــم ب ــا اهــداف خــود را ب ــد ت می کن

مدیریــت ریســک، کنتــرل داخلــی، و راهبــری شــرکتی ایفــا کنــد.

علی محمودزاده
مدرس دانشگاه
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می دهنــد و مفاهیــم و رویکردهــای جدیــد هــر حرفــه را در 
محتــوای درســی دوره هــای آموزشــی منظــور می کننــد. بــا 
ــه ی کاری  ــران زمین ــی در ای ــی داخل ــه حسابرس ــه این ک ــه ب توج
نوپایــی محســوب می شــود. در دانشــگاه ها، به ویــژه در ســطح 
ــب  ــز مطال ــه ج ــده و ب ــه نش ــه آن پرداخت ــدان ب ــی چن کارشناس
ــای  ــات و پایان نامه ه ــب تحقیق ــه در قال ــدودی ک ــده و مح پراکن
دانشــگاهی و گاه ترجمــه ی مقــاالت وجــود دارد ، عمــاًل در 
ــود.  ــرح نمی ش ــه آن مط ــوط ب ــات مرب ــگاه ها موضوع دانش
البتــه در ایــن زمینــه بایــد خاطرنشــان کــرد کــه در چنــد 
ســال اخیــر کــه دوره هــای کارشناســی ارشــد حسابرســی 
ــرد  ــجو می پذی ــتقل دانش ــش مس ــک گرای ــوان ی ــه عن ب
ــای  ــری در زمینه ه ــد نظ ــد واح ــی چن ــوای درس در محت
ــده شــده اســت. از  ــی گنجان ــا حسابرســی داخل ــط ب مرتب
ــز  ــی مراک ــته در برخ ــال گذش ــد س ــر، در چن ــرف دیگ ط
ــابداران  ــوزش حس ــز آم ــه مرک ــدود از جمل ــی مح آموزش
خبــره و انجمــن حسابرســان داخلــی دوره هــای تخصصــی 
ــاً  ــزار می شــود. طبیعت ــی برگ ــا حسابرســی داخل مرتبــط ب
ایــن دوره هــای آموزشــی و واحدهــای درســی دانشــگاهی 
می توانــد هــم بــه افزایــش ســطح کیفــی حسابرســی داخلی 
و هــم بــه معرفــی ایــن نــوع خدمــت کمــک شــایانی کنــد. 
از نظــر انتشــار کتــب آموزشــی نیــز در گذشــته بــا همــت 
و زحمــت فــراوان برخــی اســتادان شــمار بســیار معــدودی 
کتــاب بــر اســاس رویکردهــای همــان دوران منتشــر شــده 
ــالش  ــاً ت ــر انصاف ــن حــال، در ســال های اخی ــود،  در عی ب
زیــادی بــرای انتشــار کتــب و متــون آموزشــی شــده اســت.

ــطح  ــی س ــتانداردهای کیف ــا اس ــه ب ــت، در مقایس در نهای
ــران ضعف هــای بســیاری هــم در آمــوزش  اول دنیــا، در ای
نظــری و هــم در آمــوزش کارگاهــی وجــود دارد کــه ایــن 
امــر می توانــد یکــی از موانــع توســعه ی ایــن حرفــه باشــد.
زمینــه ی  در  مقرراتــی  ـ  قانونــی  بسترســازی های 

حسابرســی داخلــی
دســتورالعمل های  و  مقــررات  قوانیــن،  بــا  مقایســه  در 
فعالیت هایــی کــه پیشــینه ی اجرایــی بیش تــری دارنــد و از 
ســال های قبــل در حرفــه جــا افتاده انــد طبیعتــاً قوانیــن و 
ــری  ــجام کم ت ــی از انس ــی داخل ــه حسابرس ــوط ب ــررات مرب مق
ــوب و  ــیار خ ــات بس ــر اقدام ــال های اخی ــا در س ــد. ام برخوردارن
ــی از  ــه برخ ــت ک ــه اس ــورت پذیرفت ــه ص ــن زمین ــری در ای مؤث

آن هــا عبارتنــد از:   
دســتورالعمل کنتــرل داخلــی کــه ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار در 16 اردیبهشــت 1391  منتشــر کــرد. ایــن دســتورالعمل 
بــا هــدف حمایــت از حقــوق ســرمایه گذاران، پیش گیــری از 
ــفاف  ــازار ش ــعه ی ب ــامان دهی و توس ــز س ــات، و نی ــوع تخلف وق
و منصفانــه ی اوراق بهــادار )طبق بندهــای 8، 11 و 18 مــاده 7 
ــا هــدف  ــازار اوراق بهــادار جمهــوری اســالمی ایــران( و ب قانــون ب
ــادار در  ــرش اوراق به ــتورالعمل پذی ــواد 25 و 35 دس ــرای م اج
ــی  ــای داخل ــتورالعمل کنترل ه ــران و دس ــادار ته ــورس اوراق به ب
ــورس  ــورس اوراق بهــادار تهــران و فراب ناشــران پذیرفته شــده در ب

ــن شــد. ــران تدوی ای
براســاس مــاده 10 ایــن دســتورالعمل، مدیریــت ارشــد شــرکت 
بایــد کمیتــه ی حسابرســی را زیــر نظــر هیــأت مدیــره مطابــق بــا 
ــای  ــد. اعض ــکیل ده ــادار تش ــورس و اوراق به ــازمان ب ــط س ضواب
کمیتــه ی حسابرســی بایــد متشــکل از ســه تــا پنــج نفــر و اکثریــت 
ــه  ــت کمیت ــند. ریاس ــی باش ــص مال ــتقل و دارای تخص ــان مس آن
ــره  ــأت مدی ــف هی ــی غیرموظ ــو مال ــا عض ــتقل ی ــو مس ــا عض ب
اســت. براســاس مــاده 10 ایــن دســتورالعمل، شــرکت بایــد واحــد 
ــکیل  ــی تش ــه ی حسابرس ــر کمیت ــر نظ ــی را زی ــی داخل حسابرس
دهــد. واحــد حسابرســی داخلــی بایــد بــه طــور مســتمر اثربخشــی 
ســامانه ی کنتــرل داخلــی را مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار دهــد و 
نتایــج را بــه کمیتــه ی حسابرســی و هیــأت مدیــره گــزارش دهــد 
و روش هــای بهبــود ســامانه ی کنتــرل داخلــی را پی گیــری کنــد. 
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مدیــر حسابرســی داخلــی نیــز بــا پیشــنهاد کمیتــه ی حسابرســی 
دارای  بایــد  و  می شــود  منصــوب  مدیــره  هیــأت  تصویــب  و 

ــد. ــه ای الزم باش ــی و حرف ــای علم صالحیت ه
ــتورالعمل  ــب دس ــس از تصوی ــادار پ ــورس و اوراق به ــازمان ب س
کنتــرل داخلــی، به منظــور هماهنگ ســازی برداشــت عمومــی 
ــی  ــار حسابرس ــئولیت های موردانتظ ــارات و مس ــگاه، اختی از جای
فعالیــت  نمونــه  »منشــور  حسابرســی،  کمیتــه ی  و  داخلــی 
ــی«  ــه ی حسابرس ــه  کمیت ــور نمون ــی« و »منش ــی داخل حسابرس
را بــرای تصویــب در هیــأت مدیــره ی شــرکت های مشــمول 
ــر  ــا 19 مه ــرد و ت ــر ک ــی منتش ــای داخل ــتورالعمل کنترل ه دس
1391 بــه ایــن شــرکت ها فرصــت داد تــا رییــس کمیتــه ی 
حسابرســی و دیگــر اعضــای ایــن کمیتــه و هم چنیــن مدیــر 
ــران  ــر ناش ــارت ب ــت نظ ــه مدیری ــود را ب ــی خ ــی داخل حسابرس

ــورس اوراق و بهــادار معرفــی کننــد. ســازمان ب
همچنیــن، مدیریــت نظــارت بــر ناشــران 
ــن  ــادار در 20 بهم ــورس و اوراق به ــازمان ب س
ــر لــزوم اعــالم  ــا انتشــار اطالعیــه ای ب 1391  ب
واحــد  حسابرســی،  کمیتــه ی  مشــخصات 
حسابرســی داخلــی و باالتریــن مقــام مالــی 
اوراق  بــورس  در  پذیرفته شــده  شــرکت های 
ــران تأکیــد کــرد. ــورس ای بهــادار تهــران و فراب

راهبــری شــرکتی، اســتقالل حســابرس داخلــی و 
نحــوه ی عملکــرد واحــد حسابرســی داخلــی 

اســتقالل واحــد حسابرســی داخلــی، عامــل مهمــی در  اثربخشــی 
و مؤثــر بــودن فعالیت هــای آن بــه شــمار می آیــد. اســتقالل 
حســابرس داخلــی بایــد از لحــاظ دسترســی بــه اطالعــات،  
ــگاه ســازمانی و حتــی  گزارشــگری،  فعالیت هــای ســازمانی و جای

ــد. ــتقالل رأی باش اس
جایــگاه حسابرســی داخلــی بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه بتوانــد 
ــت  ــتیبانی مدیری ــن رو، پش ــد. از ای ــل کن ــی عم ــور اثربخش به ط
ســازمان از حسابرســی داخلــی، یــک ضــرورت اســت. حسابرســی 
داخلــی بایــد بــا مشــورت بــا مدیریــت، ضرورت هــا و اولویت هــای 
کاری خــود را تعییــن کنــد. بنابرایــن، رییــس حسابرســی داخلــی 
ــه  ــد و ب ــته باش ــی داش ــد دسترس ــران ارش ــه مدی ــه ب ــد آزادان بای

ــی در  ــی داخل ــب حسابرس ــگاه مناس ــد. جای ــزارش کن ــا گ آن ه
نمــودار ســازمانی، می توانــد نســبت بــه اســتقالل واحــد حسابرســی 
ــران عمــاًل در  ــا حــد زیــای اطمینان بخــش باشــد. در ای داخلــی ت
ــت  ــه ی مدیری ــر مجموع ــی زی ــی داخل ــرکت ها حسابرس ــب ش اغل
مالــی اســت، در حالی کــه حســابرس داخلــی حداقــل بایــد 
نســبت بــه واحــد مالــی اســتقالل داشــته باشــد. داشــتن اســتقالل 
ســازمانی کافــی و بی طرفــی باعــث می شــود کــه خدمــات 
حسابرســی داخلــی بــه بهتریــن شــکل ارائــه شــود. البتــه برخــی 
ــد  ــاق نمی افت ــی کامــل در عمــل اتف ــد کــه بی طرف ــن باورن ــر ای ب
ویژگی هــای  دلیــل  بــه  واقعــی  بی طرفــی  بــه  و دســت یابی 
محیطــی و فرهنگــی و و فشــارهای موجــود دســت نیافتنی اســت، 
در حالی کــه بایــد کوشــش کــرد تــا بــه طــور نســبی حــد معمــول 

ــی از اســتقالل را تأمیــن کــرد. و مــورد قبول
ــراز  ــی هم ت ــد موقعیت ــی بای ــان داخل حسابرس
ــد  ــه بای ــند چراک ــته باش ــی داش ــران اجرای مدی
نســبت بــه عملکــرد آنــان اظهارنظــر کننــد نــه 
ــا  ــه ی آن ه ــان زیرمجموع ــزو کارکن ــه ج این ک
ــاً برخــورداری از  موقعیــت  باشــند. البتــه، صرف
نســبتاً بــاال در نمــودار ســازمانی نمی توانــد 
ــی را  ــی داخل ــودن حسابرس ــذاری و کارا ب اثرگ
تضمیــن کنــد. حسابرســان داخلــی همــواره بــه 
ــر     ــه مدی ــران باالدســتی ، از جمل ــت مدی حمای

                     عامل نیاز دارند.
طبیعتــاً هــر قــدر ســازوکارهای راهبــری شــرکتی بهتــر و مؤثرتــر 
در شــرکت ها و ســازمان ها اجــرا شــود، اســتقالل حســابرس 
داخلــــی در حــــد مطلوب تــری حفـــــظ خــــواهد شــــــــد و 
نتــــایج حاصــــل از عملــکرد حســابرسی داخــلی مفیــدتـــر 

ــود. خواهــد ب

ــرد  ــی و عملک ــی داخل ــل حسابرس ــوه ی عم ــاط نح ارتب
ــتقل    ــی مس حسابرس

ــا  ــي 610  ب ــتاندارد حسابرس ــدرج در اس ــم من ــاس مفاهی براس
عنــوان ارزیابــي کار واحــد حسابرســي داخلــي، حســابرس مســتقل 
بایــد فعالیت هــاي واحــد حسابرســي داخلــي و اثــر آن را بــر 

ــد. ــي کن ــتقل، ارزیاب ــي مس ــاي حسابرس روش ه

داخلی  حسابرسان 
باید

ز  ترا  موقعیتی هم 
یی  اجرا مدیران 
باشند داشته 
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ــي یعنــي وظیفــه ی  ــن اســتاندارد، حسابرســي داخل براســاس ای
ارزیابــي در داخــل واحــد مــورد رســیدگي و بــه دســت کارکنــان 
آن بــه منظــور ارائــه ی خدمــت بــه آن واحــد بــه وجــود مي آیــد و 
یکــي از ارکان اصلــي محیــط کنترلــي محســوب مي شــود. ارزیابــي 
و بررســي کفایــت و اثربخشــي سیســتم هاي حســابداري و کنتــرل 
داخلــی، از جملــه وظایــف اصلــي واحــد حسابرســي داخلــي اســت.

همچنیــن در اســتاندارد مذکــور اشــاره شــده کــه حــدود 
ــاری  ــد تج ــت واح ــي را مدیری ــي داخل ــد حسابرس ــف واح وظای
هدف هــاي  از  متفــاوت  آن  هدف هــاي  و  می کنــد  تعییــن 
ــتقل  ــر مس ــه ی نظ ــراي ارائ ــه ب ــت ک ــتقل اس ــابرس مس حس
نســبت بــه صورت هــاي مالــي منصــوب مي شــود. از ســوی 
تناســب  بــه  داخلــي  واحــد حسابرســي  دیگــر، هدف هــاي 
نیازهــاي مدیریــت، تغییــر مي کنــد. البتــه جایــگاه خــاص واحــد 
حســابرس داخلــي از لحــاظ ســازماني و تأثیــري کــه ایــن جایــگاه 
ــوع، ماهیــت  ــر بي طرفــي حســابرس داخلــي دارد و همچنیــن ن ب
و حــدود وظایــف محــول بــه واحــد حسابرســي داخلــي در کســب 
شــناخت و ارزیابــي حســابرس مســتقل از واحــد حسابرســي 

ــد. ــي مؤثرن داخل
در ایــن زمینــه، بهتریــن حالــت آن اســت کــه واحــد حسابرســي 
ــزارش  ــادي گ ــد اقتص ــت واح ــن رده ی مدیری ــه باالتری ــي ب داخل
ــه  ــد. هرگون ــته باش ــي نداش ــئولیت اجرای ــه مس ــد و هیچ گون کن
ــي  ــي داخل ــد حسابرس ــر واح ــت ب ــي مدیری ــت تحمیل محدودی
ــد  ــژه بای ــي به وی ــابرس داخل ــود. حس ــي ش ــت ارزیاب ــد به دق بای
ــا حســابرس مســتقل آزادي عمــل داشــته  ــراري ارتبــاط ب در برق
ــات  ــال اصالح ــد اعم ــن بای ــتقل همچنی ــابرس مس ــد. حس باش
و  مدیریــت  توســط  داخلــي  حسابرســي  واحــد  پیشــنهادي 

ــد . ــي کن ــازي آن را ارزیاب ــي مستندس چگونگ
در عمــل از آن جایی کــه حسابرســان داخلــی عمدتــاً در جایــگاه 
واقعــی خــود قــرار نگرفته انــد و بخــش  عمــده ی وظایــف 
حسابرســی داخلــی در شــرکت ها بــه طــور صحیــح و مؤثــر انجــام 
نمی شــود ، حسابرســان مســتقل نیــز از نتایــج کار و گزارش هــای 
ــن  ــد. همچنی ــی نمی کنن ــتفاده ی چندان ــی اس ــی داخل حسابرس
ــان  ــه حسابرس ــه این ک ــه ب ــا توج ــات ب ــیاری اوق ــی در بس حت
ــر  ــا مدی ــی و ی ــور مال ــت ام ــی به شــدت تحــت نظــر مدیری داخل
عامــل هســتند، گــزارش و نتایــج کارشــان محرمانــه تلقــی 

ــرد.  ــرار نمی گی ــتقل ق ــابرس مس ــار حس ــود و در اختی می ش

ــد  ــي در رون ــي داخل ــور حسابرس ــش منش نق
ــت ــن فعالی ــعه ی ای ــد و توس رش

می توانــد  الزم االجــرا  دســتورالعمل های  و  مقــررات  وجــود 
ــیار  ــش بس ــی نق ــی داخل ــردن حسابرس ــتقرار و نهادینه ک در اس
پررنگــی ایفــا کنــد. در منشــور حسابرســی داخلــی بــه موضوعــات 
ــع  ــک منب ــوان ی ــه عن ــد ب ــه می توان ــده ک ــه ش ــی پرداخت مهم

ــرد. ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــر م ــد و مؤث مفی
ــد  ــات واح ــه ی عملی ــه دامن ــده ک ــد ش ــور تأکی ــن منش در ای
حسابرســي داخلــي بایــد بــه میزانــي تعییــن شــود کــه در مــوارد 

ــول حاصــل شــود: ــي معق ــر اطمینان زی
- ریســک هاي دســتیابي بــه اهــداف ســازمان بــه نحــو مناســب 

ــت مي شــوند. شناســایي و مدیری
- کنتــرل داخلــي موجــود، ســازمان را بــراي مدیریــت ریســک ها 

و کاهــش آن هــا تــا ســطح قابــل تحمــل  کمــک مي کنــد.
ــدازه ی  ــه ان ــا ب ــا و کنترل ه ــتانداردها، روش ه ــت ها، اس - سیاس

ــود.  ــازي مي ش ــي مستندس کاف
ــه  ــزوم، تعامــل بیــن مدیــران مختلــف ســازمان ب - در مواقــع ل

نحــو مناســب وجــود دارد.
- اطالعــات مالــي، مدیریتــي و عملیاتــي، درســت، قابــل اتــکا و 
ــرد. ــرار مي گی ــوط ق ــتفاده کنندگان  مرب ــار اس ــع در اختی به موق

ــتانداردها،  ــت ها، اس ــق سیاس ــان مطاب ــار کارکن ــال و رفت - اعم
ــوط اســت. روش هــا و قوانیــن و مقــررات مرب

ــه ی  ــا صرف ــش، کارا و ب ــو اثربخ ــه نح ــازمان ب ــع س - از مناب
اقتصــادي اســتفاده شــده و بــه نحــو مناســب از  آن هــا حفاظــت 

مي شــود.
- برنامه هــا، طرح هــا و اهــداف عملیاتــي ســازماني دســت یافتني 

. هستند
- افزایــش کیفیــت و بهبــود مســتمر عملیــات ســازمان همــواره 

مــورد تشــویق و حمایــت اســت.
- بایدقوانیــن و مقــررات بــا اهمیــت مؤثــر بــر ســازمان بــه نحــو 

مناســب شناســایي و مــورد توجــه قــرار یگیرنــد.
پاســخ گویي  و  بي طرفــي  اســتقالل،  خصــوص  در 
ــه منظــور حصــول  حســابرس داخلــی اشــاره شــده کــه ب
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ــد  ــي، واح ــان داخل ــودن حسابرس ــتقل ب ــان از مس اطمین
کمیتــه ی  نظــر  زیــر  مســتقیماً  داخلــي  حسابرســي 
حسابرســي فعالیــت کــرده و رییــس آن را کمیتــه ی مذکور 
منصــوب کنــد. افــزون بــر ایــن، گزارش هــاي حسابرســان 
داخلــي در اختیــار کمیتــه ی حسابرســي منتخــب هیئــت 

ــرد. ــرار مي گی ــازمان ق ــل س ــر عام ــره و مدی مدی
در هــر حــال، رییــس واحــد حسابرســي داخلــي در 
ــي و  ــه ی حسابرس ــازمان، کمیت ــل س ــر عام ــل مدی مقاب
هیئــت مدیــره پاســخ گو اســت. حسابرســان داخلــي نبایــد 
فعالیت هایــي را کــه خــود قبــاًل در آن مســئولیت اجرایــي 

ــد. ــرار دهن ــي ق ــورد حسابرس ــته اند م داش
ــد  ــرای واح ــور ب ــن منش ــه ای ــی ک ــن اختیارات مهم تری

ــت: ــن اس ــمرده چنی ــی برش ــی داخل حسابرس
ــدارک  ــوابق و م ــه ی س ــه کلی ــدود ب ــي نامح - دسترس
حســابداري و عملیاتــي، دارایي هــا و پرســنل ســازمان 
فرایندهــاي  کلیــه ی  بررســي  و  مشــاهده  امــکان   -

ســازمان  عملیاتــي 
- امکان دسترسي آزاد و کامل به کمیته ی حسابرسي 

ــاز،  ــورد نی ــاني م ــع انس ــص مناب ــذب و تخصی ــکان ج - ام
ــورد  ــات م ــاب موضوع ــدهي، انتخ ــاي گزارش ــن دوره ه تعیی
حسابرســي، دامنــه ی عملیــات و به کارگیــري روش هــاي 
ــه ی  ــه در هم ــه البت ــي ک ــداف حسابرس ــه اه ــت یابي ب دس
مــوارد بایــد مفــاد یادداشــت راهبــرد حسابرســي رعایت شــود.

رییــس  منشــور،  مفــاد  براســاس  دیگــر،  ســوی  از 
حسابرســی داخلــی و کارکنــان واحــد حسابرســی داخلــی 

ــتند: ــر نیس ــوارد زی ــام م ــه انج ــاز ب مج
ـ انجــام هرگونــه وظایــف اجرایي در ســازمان و شــرکت هاي 

وابسته،
ـ ایجاد و یا تصویب تراکنش هاي حسابداري، و 

ــي  ــتقالل و بي طرف ــه اس ــي ک ــه وظایف ــام هرگون ـ انج
ــد. ــرار مي ده ــر ق ــت تأثی ــان را تح آن

نکتــه ی پایانــی آن کــه حسابرســی داخلــی یکــی 
ــک  ــک ی ــت ریس ــر در مدیری ــم و مؤث ــای مه از مؤلفه ه
ــد  ــک، واح ــت ریس ــد. مدیری ــمار می آی ــه ش ــازمان ب س
نحــو  بهتریــن  بــه  کــه  می کنــد  قــادر  را  تجــاری 
ریســک های خــود را کنتــرل نمایــد. بــرای مثــال، قانــون 
ســاربینز ـ اکســلی در آمریــکا و اصــول راهبــری شــرکتی 
ــای ریســک و گــزارش  ــر مبن ــت ب ــر مدیری در انگلیــس ب
ــد  ــاً واح ــد دارند.طبیعت ــان تأکی ــه حسابرس ــج آن ب نتای
ــه ی  ــد کلی ــادر باش ــه ق ــرای آن ک ــی ب ــی داخل حسابرس
ــی  ــود را به خوب ــئولیت های خ ــا و مس ــف، کارکرده وظای
انجــام دهــد و انتظــارات موجــود را بــرآورده ســازد، ایــن 
ــازمانی  ــگاه س ــازمانی از جای ــودار س ــد در نم ــد بای واح
مناســبی برخــوردار باشــد و شــرح وظایــف کارکنــان ایــن 
بخــش بایــد بــه طــور مناســب و مــدون مشــخص شــود و 

ــد. ــب برس ــه تصوی ــماً ب رس


