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ــنتی،  ــی س ــی داخل ــت: حسابرس ــده اس ــی را گذران ــه ی زمان ــه مرحل ــی س ــاظ تاریخ ــه لح ــی ب ــی داخل ــت حسابرس فعالی
حسابرســی داخلــی مــدرن وحسابرســی داخلــی نومــدرن. حسابرســی داخلــی در مرحلــه ی اولیــه صرفــاً در خدمــت مدیرمالی 
بــود و وظیفــه اش چیــزی بیــش از کنتــرل کیفیــت عملیــات حســابداری نبــود. بــه عبــارت دیگــر، محصــول کار حسابرســان 
داخلــی، کنتــرل کیفیــت کار حســابداری و مشــتری آنــان، یــا مدیــران مالــی بــود. در مرحلــه ی حسابرســی مــدرن، هــدف 
ــی و  ــات داخل ــرل تمــام عملی ــد کنت ــی مانن ــه، خدمات ــن مرحل ــود. در ای ــازار ب ــه ای و گســترش ب ــات حرف توســعه ی خدم
ــه شــعار حسابرســی داخلــی تبدیــل  ــه مدیریــت« ب ــه می شــد. بنابرایــن »خدمــت ب ــه مدیریــت ارائ خدمــات مشــاوره ای ب
ــع نســخه ی تعدیل شــده ی حسابرســی مــدرن اســت. ســیمایی کــه از حسابرســی  ــی نومــدرن در واق شد.حسابرســی داخل
داخلــی نومــدرن ترســیم می شــود، فعالیتــی مشــترک در مرکــز فعالیتــی ظریــف و پیچیــده در بیــن چنــد گــروه عمــده 
از متقاضیــان ایــن نــوع خدمــات اســت. ایــن گروه هــا شــامل هیــأت مدیــره، مدیریــت ارشــد، مدیریــت عملیاتــی و حتــی 
ــرن  ــان را در ق ــه ی حسابرس ــگ مســئولیت های تکامل یافت ــف و ردین ــت رات الی ــن عل ــان مســتقل اســت. به همی حسابرس

ــد: ــان می کنن ــن بی 21 چنی
ــات و  ــرد، اطالع ــی(، عملک ــتم های کنترل ــامل سیس ــات )ش ــه عملی ــی هرگون ــرای حسابرس ــد ب ــرن 21 بای ــان ق حسابرس
ــند. ــا باش ــت، مهی ــی و کیفی ــرد محیط ــزارش عملک ــب، گ ــی، تقل ــای مال ــی، صورت ه ــت قانون ــی، رعای ــتم اطالعات سیس

 ما و حسابرسی داخلی
                    در قرن بیســت ویکم

غالمحسین دوانی
حسابدار رسمی

ــرفت و  ــه ی پیش ــتاورد در زمین ــن دس ــوب آخری ــی خ حکمران
توســعه ی مناســبات "دولــت ـ ملــت" اســت. شــش مؤلفــه ی 
و  اظهارنظــر  حــق  از:  عبارتنــد  خــوب  حکمرانــی  اساســی 
ــام  ــت در انج ــدی دول ــا کارآم ــت ی ــی دول ــخ گویی، اثربخش پاس
و  اضافــی  )مقــررات  مقــررات  مالــی  بــار  محولــه،  وظایــف 
هزینه هــای آن( حاکمیــت قانــون، مبــارزه بــا فســاد و ثبــات 
ــان  ــا نش ــن مؤلفه ه ــه ای ــی ب ــونت. نگاه ــی و دوری از خش سیاس
ــی  ــار مال ــت، ب ــی دول ــدی مال ــی "کارآم ــه ویژگ ــه س ــد ک می ده

مقــررات و مبــارزه بــا فســاد" در قلمــرو حرفــه ی حسابرســی قــرار 
دارنــد. ازهمیــن رو، تدوین کننــدگان حکمرانــی خــوب، حسابرســی 
ــرای  ــرای اج ــه ب ــی ک ــن معن ــمرده اند. بدی ــزو ارکان آن برش را ج
ــات  ــتقل و قض ــه ی مس ــوه ی قضایی ــود ق ــوب "وج ــت خ حاکمی
شــجاع، حسابرســان مســتقل، رســانه های آزاد )در مقــام افشــاگران 
ــگان  ــور نخب ــاد و حض ــی و مردم نه ــازمان های غیردولت ــاد(، س فس

ــت.  ــی اس ــی" الزام ــد حکمران ــی در فراین اجتماع
ــه ی  ــفانه در دو ده ــده، متأس ــه ای نگارن ــص حرف ــه تخص ــر ب نظ
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اجتماعــی،"  "حســابداری  همچــون  مقوالتــی  کــه  گذشــته 
ــه  ــی" ـ ک ــئولیت اجتماع ــی مس ــد" و "حسابرس ــابداری رش "حس
هــر ســه کارکــرد دولــت را در برنامه هــای توســعه ی پایــدار 
مــورد بررســی قــرار می دهنــد ـ وارد نوشــتارهای حســابداری 
ــد. در  ــرار نگرفته ان ــه ق ــورد توج ــچ گاه م ــده، هی ــی ش و حسابرس
همیــن زمینــه، به رغــم قدمــت حداقــل هفتــاد ســاله ی ورود 
مقولــه ی حسابرســی داخلــی در ایــران )دســت کم در صنعــت 
نفــت و راه آهــن و ســازمان آب و بــرق(، ایــن مهــم هیــچ گاه 
ــاً  ــن رو اساس ــه و ازای ــرار نگرفت ــت ق ــورد حمای ــدی م ــور ج به ط
پیش گیــری از تقلــب، فســاد و حساب ســازی کــه می توانــد در 
ــاز  ــرد، کارس ــرار گی ــه ق ــورد توج ــی م ــی داخل ــوزه ی حسابرس ح
ــی  ــود »حسابرس ــه می ش ــف گفت ــن تعری ــت. در کلی تری ــوده اس نب
ــه اِی در  ــان حرف ــه حسابرس ــت ک ــی اس ــی حسابرس ــی« نوع داخل
ــی  ــان داخل ــد. حسابرس ــام می دهن ــازمان، انج ــک س ــتخدام ی اس
ــتقل از  ــه ای مس ــود را به گون ــف خ ــی، وظای ــظ بی طرف ــرای حف ب
فعالیت هــا و عملیــات ســازمان مــورد حسابرســی انجــام می دهنــد 
امــا اصطــالح »حسابرســان مســتقل« تنهــا بــه حسابرســان مســتقل 
ــیار  ــی بس ــی داخل ــه ی حسابرس ــود. دامن ــه می ش ــازمان گفت از س
ــازمان  ــی س ــای عملیات ــه ی جنبه ه ــده ی هم ــترده و دربرگیرن گس
در تمــام ســطوح مســئولیت اســت. امــا حسابرســان مســتقل اساســاً 
ــای  ــا آن بخــش از فعالیت ه ــی و تنه ــه سیســتم حســابداری مال ب
ــر  ــر بااهمیتــی ب ــه ای مســتقیم، اث ــد کــه به گون ســازمان می پردازن
ــف و نقــش  ــروزه وظای ــت ام ــن عل ــی دارد، به همی ــای مال صورت ه
ــی  ــان خارج ــر از حسابرس ــیار بااهمیت ت ــی بس ــان داخل حسابرس
ــوع  ــوان از وق ــی می ت ــی داخل ــا حسابرس ــرا ب ــود زی ــی می ش تلق
حــوادث نامطلــوب در ســازمان پیش گیــری کــرد و جنبــه ی 
ــل از  ــارت قب ــا نظ ــی )حسابرســی ی ــی حسابرســی داخل بازدارندگ
خــرج(، بســیار بااهمیــت اســت، زیــرا حسابرســان خارجــی اساســاً 
نقــش بازدارندگــی یــا پیش گیــری از تقلــب را به علــت زمــان 
رســیدگی کــه بعــد از انجــام عملیــات اســت )مشــابه حسابرســی 

ــد. ــد از خــرج( ندارن بع
 

هدف های کنترل داخلی و حسابرسی داخلی
سیســتم کنتــرل داخلــی بــه منظــور شناســایی و معرفــی اصــول 
خط مشــی های  و  سیاســت ها  اعمــال  ســازمان،  ارزش هــای  و 

ســازمان، رعایــت قوانیــن و مقــررات، قابل اعتمــاد و دقیــق و 
ــی و ســایر اطالعــات منتشرشــده  ــودن صورت هــای مال ــکا ب قابل ات
ــع  ــایر مناب ــانی و س ــروی انس ــش نی ــد و اثربخ ــت کارآم و مدیری
ــک  ــی کم ــی داخل ــدف حسابرس ــه ه ــد در حالی ک ــتقرار می یاب اس
ــوارد  ــه م ــت ک ــن اس ــان از ای ــور اطمین ــه منظ ــت ب ــه مدیری ب
ــن  ــود. ای ــت می ش ــا رعای ــرا ی ــت اج ــه بایس ــه ک ــده آن گون یادش
اهــداف شــامل کارایــی و اثربخشــی فعالیت هــا )اهــداف عملکــرد(، 
ــی  ــی و مدیریت ــات مال ــودن اطالع ــگام ب ــل و به هن ــار، کام اعتب
ــاری  ــررات ج ــن و مق ــه قوانی ــدی ب ــی( و پای بن ــداف اطالعات )اه

ــت. ــی( اس )هدف هــای تطبیق
طیــف  دو  در  می تــوان  را  داخلــی  حسابرســی  فعالیت هــای 
ــر  ــک در ام ــی و کم ــرل داخل ــتم کنت ــی از سیس ــترده جزی گس
حسابرســی صورت هــای مالــی در نظــر گرفــت. حسابرســی داخلــی 
ــر  ــه ی اخی ــه در ده ــوده ک ــی ب ــرل داخل ــتم کنت ــی از سیس بخش
زیرمجموعــه ی کمیتــه ی حسابرســی تلقــی شــده اســت. در تعریــف 
ــی  ــای عمل ــه روش ه ــه شــده مجموع ــری از کنترل داخلي گفت دیگ
ســطوح کارکنان  هیأت مدیره، مدیریت ارشــد و تمامي  کــه  اســت  
سیاســتي  متــداوم  می کنند. این فرایند، رویــه  یــا   اجــرا  را  آن 
خواهــد بــود کــه  به طــور  مســتمر  و  در کلیــه ی ســطوح  ســازمان بــه  
ــر  ــی ب ــای داخل ــاختاری کنترل ه ــان س ــد. طراح ــان  در می آی جری
ــر،   ــي  مؤث ــاي  داخل ــه وجــود  سیســتم کنترل ه ــد ک ــن عقیده ان ای
و  مــی  رود  به  شــمار  مدیریــت  هــر ســازمانی  بخش مهمــي  از 
از مفروضــات بنیادیــن بررســی  صحــت  و ســالمت  عملیــات  
ــد  ــتم های کارآم ــتقرار  سیس ــا اس ــت. ب ــازمانی  اس ــاي  س در واحده
ــازمان  ــداف  س ــه اه ــت یابي  ب ــوان  از  دس ــی  مي ت کنترل هاي داخل
ــگري  ــن اعتبار گزارش ــدت آن و همچنی ــودآوری درازم ــد س و فراین
ــه ی  ــه ی رابط ــرد. در زمین ــل ک ــان حاص ــی اطمین مالي و مدیریت
حسابرســان خارجــی بــا حسابرســی داخلــی، اســتاندارد حسابرســی 
ــی دارد  ــرر م ــکا مق ــمی آمری ــابداران رس ــن حس ــماره 65 انجم ش
ــه کار  ــود ب ــاد خ ــه اعتم ــرای توجی ــتقل ب ــان مس ــه حسابرس ک
حسابرســان داخلــی در انجــام دادن حسابرســی های مالــی مســتقل 
بایــد دو ویژگــی صالحیــت حرفــه ای و کاردانــی و همچنیــن 
ــد.  ــرار دهن ــود ق ــالک کار خ ــی را م ــان داخل ــی حسابرس بی طرف
ــی در  ــی داخل ــام حسابرس ــامبر 2013 به ن ــه در دس ــی ک گزارش
ــرده  ــکا منتشــر ک ــی امری ســال 2020، انجمــن حسابرســان داخل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

ia
m

ag
az

in
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               2 / 4

http://iaiamagazine.ir/article-1-36-fa.html


17

مهم تریــن ویژگی هــای حسابرســی داخلــی را شــامل بررســی 
ــاده،  ــه ای فوق الع ــای حرف ــرکت ها، مهارت ه ــک ش ــوزه ی ریس ح
ــرات  ــی، تغیی ــی داخل ــگری حسابرس ــی در گزارش ــرات اساس تغیی

ــت.  ــده اس ــمرده ش ــاوری برش ــاده در فن فوق الع
کمیته ی حسابرسی چیست؟ 

کمیتــه ی حسابرســی، کــه به ویــژه در بخــش 301 قانــون 
ــت  ــه ای اس ــه کمیت ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــلی م ــاربینز ـ آکس س
ــای  ــی از اعض ــر یک ــر نظ ــه زی ــر ک ــت نف ــا هف ــه ت ــامل س ش
غیرموظــف هیــأت مدیــره قــرار دارد و مســئولیت نهایــی نظــارت 
ــه ی  ــی شــرکت را برعهــده دارد. نکت ــه ی فعالیت هــای مال ــر کلی ب
درخــور توجــه در ایــن زمینــه، موضــوع غیرموظــف بــودن اعضــای 
کمیتــه اســت. منظــور از اعضــای غیرموظــف کمیته ی حسابرســی، 
اعضایــی اســت کــه در عیــن عضویــت درهیــأت مدیــره ی شــرکت، 
ــورس  ــازمان ب ــد. س ــی در آن ندارن ــا عملیات ــی ی مســئولیت اجرای
ــات گســترده ای کــه در  ــورک در دهــه ی 1940، بعــد از تقلب نیوی
ــی حسابرســان  ــه معرف ــرد ک ــت پیشــنهاد ک ــورس صــورت گرف ب
ــه ی  ــن حق الزحم ــی و تعیی ــرارداد حسابرس ــاد ق ــتقل و انعق مس
ــان برعهــده ی گروهــی از مدیــران غیرموظــف هیــأت مدیــره ی  آن
ــه ی  ــف کمیت ــروه غیرموظ ــن گ ــه ای ــرد ک ــرار گی ــرکت ها ق ش

حسابرســی نامیــده شــدند. ســپس در ســال 1971، ایــن پیشــنهاد 
بــه تصویــب ســازمان بــورس و اوراق بهــادار امریکا رســید. ســازمان 
ــود  ــه وج ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــکا ب ــادار امری ــورس و اوراق به ب
ــت  ــیله ی حمای ــب ترین وس ــد مناس ــی می توان ــه ی حسابرس کمیت
ــمار  ــه ش ــام ب ــهامی ع ــرکت های س ــرمایه گذاران ش ــع س از مناف
آیــد. بــه دنبــال ایــن موضــوع، در ســال 1978، بــورس نیویــورک 
شــرکت های  کلیــه ی  بــرای  حسابرســی  کمیتــه ی  تشــکیل 
ــرد.  ــی ک ــورس را الزام ــن ب ــده در ای ــه ش ــام پذیرفت ــهامی ع س
بیانیــه ی شــماره 82 حسابرســی در بخــش 316 و بیانیــه ی شــماره 
54 در بخــش 317، حســابرس را ملــزم می کنــد کلیــه ی تقلبــات 
و اعمــال غیرقانونــی واحــد مــورد رســیدگی را صرف نظــر از 
اهمیــت موضــوع، بــه کمیتــه ی حسابرســی گــزارش کنــد. هــدف 
ــی  ــه ی حسابرس ــه کمیت ــان ب ــاعدت حسابرس ــزام، مس ــن ال از ای
ــی  ــه ی صورت هــای مال ــرای ایفــای نقــش نظارتــی خــود در ارائ ب
مورداعتمــاد و قابــل اتکاســت. همچنیــن براســاس بیانیــه ی شــماره 
60 اســتانداردهای حسابرســی، حسابرســان مســتقل بایــد در حیــن 
کســب شــناخت از کنترل هــای داخلــی ســازمان مــورد حسابرســی 
و ارزیابــی خطــر کنتــرل، کلیــه ی نارســایی های عمــده و بااهمیــت 

ــه ی  ــه کمیت ــی را ب ــای داخل ــرای کنترل ه ــا اج ــی ی در طراح
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ــماره 61  ــه ی ش ــرانجام بیانی ــد. س ــزارش کن ــی گ حسابرس

اســتانداردهای حسابرســی در بخــش 380 خــود تحــت 

عنــوان گزارشــگری بــه کمیته هــای حسابرســی، حســابرس 

ــه  ــاره ای از اطالعــات اضافــی ب ــزم می کنــد پ مســتقل را مل

دســت آمــده و در حیــن انجــام حسابرســی را بــه کمیتــه ی 

حسابرســی گــزارش کنــد. همانند ســایر مــوارد الزامــی قبل، 

هــدف از ایــن الــزام نیــز آگاه ســازی کمیتــه ی حسابرســی از 

ــه را  ــه کمیت ــت ک ــی اس ــای حسابرس ــا و یافته ه موضوع ه

ــه ی صورت هــای مالــی  ــرای ارائ در ایفــای نقــش نظارتــی ب

معتبــر یــاری خواهــد کــرد. از مهم تریــن چالش هــای 

حسابرســی داخلــی و کمیتــه ی حسابرســی کــه هنــوز 

پاســخ مشــخصی بــه آن به ویــژه در ایــران داده نشــده، 

چگونگــی گزارشــگری ایــن کمیتــه و همچنیــن گزارشــگری 

حسابرســی داخلــی و مرجــع تأییدکننــده ی ایــن گزارش هــا 

اســت.

سخن آخر

در گــزارش »حسابرســی داخلــی در ســال 2020« کــه در 

دســامبر 2013 انجمــن حسابرســان داخلــی امریــکا منتشــر 

کــرد مهم تریــن ویژگی هــای حسابرســی داخلــی ایــن 

ــک  ــوزه ی ریس ــی ح ــت: بررس ــده اس ــمرده ش ــوارد برش م

شــرکت ها، مهارت هــای حرفــه ای فوق العــاده، تغییــرات 

اساســی در گزارشــگری حسابرســی داخلــی، تغییــرات 

فوق العــاده در فنــاوری برشــمرده شــده و ویژگی هــای 

مهارت هــای  شــامل  را  بیســت ویکم  قــرن  حسابرســان 

ــا روش هــای کارآمــد  تحلیلــی و تفکــر انتقــادی، آشــنایی ب

بــرای رســیدن بــه درک دقیــق از هرگونــه رســیدگی 

فــردی، ســازمانی یــا سیســتمی، شناســایی مفاهیــم، 

ــی و  ــد، آمادگ ــی جدی ــرل داخل ــای کنت ــول و تکنیک ه اص

ــان و  ــا حسابرس ــط ب ــای مرتب ــک ها و فرصت ه درک ریس

حسابرســی، توســعه ی اهــداف عمومــی و خــاص حسابرســی 

ــع آوری  ــی، گزینش، جم ــش حسابرس ــه پژوه ــرای هرگون ب

روش هــای  از  گســترده  مجموعــه ای  کارگیــری  )بــه 

ــی و مستندســازی شــواهد حسابرســی،  حسابرســی(، ارزیاب

غیرآمــاری،  و  آمــاری  روش هــای  به کارگیــری  شــامل 

ارائــه ی گــزارش نتایــج حسابرســی در شــکل هــای متنــوع 

بــه اســتفاده کنندگان گوناگــون، پی گیــری حسابرســی، 

حسابرســی  فنــاوری  از  اســتفاده  حرفــه ای،  اخالقیــات 

کاربــردی در مــورد انــواع گزارش هــای حسابرســی. 

ایــن گــزارش همچنیــن اهــداف جدیــد حسابرســی 

ــاف  ــی قابل انعط ــاختن چارچوب ــامل فراهم س ــی را ش داخل

بــرای حمایــت و ارتقــای ســطح وســیعی از ارزش افــزوده ی 

ــادی  ــول بنی ــیم اص ــی، ترس ــی داخل ــای حسابرس فعالیت ه

و  فرایندهــا  ترویــج  جهان شــمول،  داخلــی  حسابرســی 

عملیــات ســازمانی مطلــوب، ایجــاد ســازوکار مطمئــن 

کیفــی مطابــق بــا اســتانداردها و دســتیابی بــه مجموعــه ی 

ــی در  ــت عال ــا کیفی ــات ب ــگام« خدم ــده ی پیش »ارائه کنن

ــت.  ــمرده اس ــی برش ــای جهان ــازار ه ب

ــا چنیــن اوصافــی بعیــد بتــوان در حــال حاضــر چنیــن  ب

مجموعــه ای را در ایــران ترســیم یــا توصیــف کــرد. ایــن امر 

وظیفــه و رســالت خاصــی را برعهــده ی انجمــن حسابرســان 

داخلــی ایــران قــرار داده تــا بــر آمــوزش و پــرورش چنیــن 

افــرادی در حرفــه ی حســابداری، از طریــق بازآمــوزی و 

تربیــت آموزشــی ماهــوی )نــه شــکلی( اقــدام نمایــد. 

ــی  ــه  ی انجمــن حسابرســان داخل 1- راســل جکســون )دســامبر 2013(، "چشــم انداز حســابرس داخلی در ســال 2020،" مجل
امریــکا.

2- غالمحسین دوانی، پیرامون نقش حسابرسی در بازار سرمایه  ی ایران، سخنرانی ارائه شده در سال 1390

مآخذ
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