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حســـابرس داخلی 

مریم صالحی نژاد
   دکترای حسابداری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج

راضیه فارسیجانی
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری- دانشگاه مازندران

برون سپاری چــالش های 
و 

ــرل  ــاختار کنت ــزای س ــی از اج ــوان یک ــی به عن ــی داخل حسابرس
داخلــی واحدهــای اقتصــادی رکــن مهــم راهبــری شــرکتی اســت 
ــته  ــع ســازمان داش ــش مناف ــی در افزای ــد نقــش مهم و می توان
ــی  ــروزه ارزیاب ــزون، ام ــت روزاف ــن اهمی ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب باش
ــی  ــی داخل ــف حسابرس ــی از وظای ــا بخش ــام ی ــپاری1 تم برون س
امــری چالش برانگیــز و نیازمنــد نگاهــی کالن و جامــع بــرای 

ــت. ــب آن اس ــا و معای ــل مزای تحلی
ــف واحــد  ــد بســیاری از شــرکت ها وظای ــه بع ــه ی 1980 ب از ده
حسابرســی داخلــی خــود را بــه مؤسســات حسابرســی، شــرکت های 
برون ســپاری  خدمــات،  ارائه دهنــدگان  ســایر  یــا  و  مشــاوره 
ــب  ــال کس ــه دنب ــی ب ــات حسابرس ــد. در آن دوره، مؤسس می کردن
فرصت هــای جدیــد مشــاوره ای و کاری بودنــد. همچنیــن رواج 
ــت  ــه به صراح ــون 1977 2 ک ــب قان ــی و تصوی ــاد مال ــب و فس تقل
ــه حفــظ سیســتم کنتــرل داخلــی  ــزم ب شــرکت های تجــاری را مل
مناســب مــی کــرد، تقاضــا را برای توســعه و بررســی کنتــرل داخلی 
ــات  ــای کاری مؤسس ــده ـ تقاض ــن دو پدی ــود. ای ــش داده ب افزای
ــی  ــه اجــرا و بررســی کنتــرل داخل ــاز شــرکت ها ب حسابرســی و نی
ــم  ــی فراه ــپاری حسابرســی داخل ــرای برون س ــی ب ــزه ی کاف ـ انگی

کــرد. 
در کشــور مــا نیــز در چنــد ســال اخیــر بــا مطــرح شــدن 

ــی  ــی )خصوص ــون اساس ــل 44 قان ــوب اص ــا در چارچ واگذاری ه
ســازی( و الزاماتــی کــه ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در زمینــه ی 
ــون  ــی در کان ــی داخل ــرده، حسابرس ــن ک ــود تدوی ــرکت های خ ش
توجــه حرفــه ی حسابرســی قــرار گرفتــه اســت. تشــکیل کمیتــه ی 
حسابرســی داخلــی ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، تشــکیل 
انجمــن حسابرســان داخلــی ایــران به عنــوان انتقال دهنــده ی 
ــس  ــار پیش نوی ــی، انتش ــی داخل ــه ای حسابرس ــای حرف تجربه ه
ــی و جــز  ــه ی حسابرســی و واحــد حسابرســی داخل منشــور کمیت
آن بیانگــر توجــه بــه حسابرســی داخلــی در ســال های اخیــر بــوده 
اســت. به رغــم ایــن مــوارد، حرفــه ی حسابرســی داخلــی بــا وضعیــت 
مطلــوب خــود کمــاکان فاصلــه ی زیــادی دارد کــه نیازمنــد 
مطالعــه، تدویــن اســتاندارد، پژوهــش و فعالیت هــای دیگــر اســت. 
براســاس تحقیقــات انجــام شــده در شــرکت های پذیرفتــه شــده در 
ــال واحــد  ــا در نیمــی از شــرکت های فع ــادار، تنه ــورس اوراق به ب
حسابرســی داخلــی اســتقرار دارد کــه فقــط 6 درصــد ایــن واحدهــا 

فعــال اســت. 
بــا توجــه بــه ناگزیــر بــودن حسابرســی داخلــی بــرای شــرکت های 
برون ســپاری  تــالش می شــود  مقالــه  ایــن  در  رشــد،  بــه  رو 
ــن  ــش روی ای ــای پی ــی از چالش ه ــه یک ــی را ک ــی داخل حسابرس
حرفــه اســت و در دســتورالعمل های موجــود در کشــور بــه آن 

  
  1-Out-sourcing 

 2-قانون شرکت های فاسد و کالهبردار
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پرداختــه نشــده  مــورد بررســی قــرار گیــرد.1 ابتــدا ســیر تحــول 
ــا و  ــس از آن مزای ــی و پ ــی بررس ــی داخل ــپاری حسابرس برون س

ــد.  ــد ش ــل خواه ــپاری تحلی ــل از برون س ــب حاص معای

حسابرســی  برون ســپاری  تحــول  ســیر 
داخلــی 

از هنــگام پیدایــش حسابرســی داخلــی به عنــوان یکــی از 
ــود  ــث وج ــن بح ــواره ای ــازمانی، هم ــی درون س ــای نظارت ابزاره
ــه بهتریــن نحــو  ــه می تــوان ایــن فراینــد را ب داشــته کــه چه گون

ــام داد؟  انج
تــا قبــل از ســال 2002، هیچ گونــه محدودیــت  قانونــی در 
ــت.  ــود نداش ــی وج ــی داخل ــپاری کار حسابرس ــه ی برون س زمین
ــد از  ــال 2002، 54 درص ــه در س ــد ک ــان می ده ــات نش تحقیق
ــی  ــان داخل ــه ی حسابرس ــیدگِی مؤسس ــورد رس ــرکت های م ش
آمریــکا )IIA(2از اشــخاص ثالــث بــرای انجــام تمام یا بخشــی از کار 
حسابرســی داخلــی خــود اســتفاده کــرده بودنــد. امــا بــا تصویــب 
ــپاری  ــه برون س ــال 2002 ک ــلی3 در س ــاربینز ـ آکس ــون س قان
ــدود  ــی مح ــور کل ــه ط ــی را ب ــی داخل ــف حسابرس خدمات مختل
ــید  ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــر یاف ــت تغیی ــن وضعی ــرد، ای ــی ک م
ــی  ــات حسابرس ــه خدم ــتقلی ک ــان مس ــی حسابرس ــه بی طرف ک
حق الزحمــه ی  واســطه ی  بــه  می دهنــد،  ارائــه  را  داخلــی 
ــد  ــاوره ای می توان ــایرخدمات مش ــی و س ــی داخل ــاالی حسابرس ب
ــان  ــت حسابرس ــن اس ــر ممک ــوی دیگ ــود. از س ــه دار ش خدش
مســتقل هنــگام ارزیابــی عملکــرد برون ســپاری حسابرســی 
ــن  ــی ای ــه نوع ــه ب ــرا ک ــد چ ــاوت کنن ــه قض ــی جانبداران داخل
ــس  ــه ریی ــه ک ــت. همان گون ــان اس ــی کار خودش ــی، ارزیاب ارزیاب
پیشــین کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا )2002 (گفــت: 
ــی  ــپاری کار حسابرس ــرون،4  برون س ــع ان ــاد مناف ــن تض "مهم تری
ــع  ــود، چــرا کــه اندرسون 5)حســابرس مســتقل( در واق ــی ب داخل

ــود."  ــودش ب ــابرس کار خ حس
در حالــی کــه قانــون ســاربینز ـ آکســلی شــرکت های ســهامی 
عــام را از برون ســپاری واحــد حسابرســی داخلــی بــه یــک 
ــز  مؤسســه ی حسابرســی کــه حسابرســی مســتقل شــرکت را نی
ــد  ــپاری آن واح ــا برون س ــرد، ام ــع می ک ــت من ــام داده اس انج
را بــه ســایر مؤسســات حسابرســی مجــاز می دانســت. )ایــن 

محدودیــت شــامل شــرکت های ســهامی خــاص نمی شــد(. 
 SEC(( همچنیــن کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا
ــلی  ــاربینز ـ آکس ــون س ــرای قان ــور اج ــه منظ ــال 2003 ب درس
بــه مؤسســات حسابرســی اجــازه ی ارائــه ی خدمــات حسابرســی 
داخلــی بــه شــرکت های پذیرفتــه شــده در بــورس را در صورتــی 

می دهــد کــه: 
داخلــی  کنترل هــای  داخلــی،  حسابرســی  خدمــات      •
حســابداری و سیســتم های مالــی یــا صورت هــای مالــی را 

دربرنگیــرد.
ــوان  ــی را به عن ــی داخل ــتقل کار حسابرس ــان مس •    حسابرس

بخشــی ازحسابرســی خــود بررســی نکننــد، و
•    خدمات ارزیابی محدود به دوره و اقالمی خاص باشد. 

ــن  ــی تدوی ــکا قانون ــادار آمری ــورس اوراق به ــال 2003، ب در س
ــورس اوراق  ــده در ب ــه ش ــرکت های پذیرفت ــه ی ش ــه هم ــرد ک ک
ــه داشــتن واحــد حسابرســی داخلــی می کــرد.  ــزم ب بهــادار را مل
البتــه هیــچ الزامــی وجــود نداشــت کــه واحــد حسابرســی داخلــی 
درون ســازمان باشــد. همچنیــن کمیســیون تــردوی6 مطــرح کــرد 
کــه شــرکت های ســهامی عــام بایــد دارای یــک واحــد حسابرســی 
داخلــی اثربخــش بــا تعــدادی کافــی کارکنــان باصالحیــت، 
متناســب بــا انــدازه و ماهیــت شــرکت باشــند. کمیســیون تــردوی 
تأکیــدی نداشــت کــه واحــد حسابرســی داخلــی بایــد بــه جــای 

ــد. ــازمانی باش ــازمانی، درون س برون س
همچنیــن پژوهشــی در ســال 2006 نشــان داد کــه 33 درصــد 
از شــرکت های ســهامی عــام و 15 درصــد از شــرکت های ســهامی 
خــاص در آمریــکا، حسابرســی داخلــی خــود را برون ســپاری کرده 

بودنــد. )ویدنــر، ســلتو، 2007(
ــوالً  ــرکت ها معم ــه ش ــد ک ــان می ده ــر نش ــی های اخی بررس
بــرای حسابرســی فعالیت هایــی کــه مســتلزم ســرمایه گذاری های 
ویــژه در شــرکت هســتند، از حسابرســان داخلــی درون ســازمانی 
و بــرای فعالیت هــای کاربردی تــر از برون ســپاری حسابرســی 
ــی  ــکاران )2007( ط ــوت و هم ــد. اب ــتفاده می کنن ــی اس داخل
پژوهشــی نشــان دادنــد کــه شــرکت هایی کــه فعالیت هــای 
ــی  ــای حسابرس ــد، فعالیت ه ــادی دارن ــاص زی ــا خ ــتمر ی غیرمس
داخلــی خــود را بــه حسابرســان مســتقل برون ســپاری می کننــد. 
ــار  ــرکت ها ب ــر ش ــرای اکث ــتثنائات ب ــن اس ــه ی ای ــم هم به رغ

ــرون ســپاری برعهــده ی کمیتــه ی حسابرســی نهــاده  1-در پیش نویــس منشــور کمیتــه ی حسابرســی موضــوع برون ســپاری حسابرســی داخلــی، مســئولیت قــرارداد ب
Institute of Internal Auditing-2شــده، امــا شــرایط چگونگــی اجــرای آن تشــریح نشــده اســت. 

3-Sarbanes- Oxley Act 2002
4-Enron
5-Arthur Anderson
6-Treadway
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ــه امــری درون ســازمانی تبدیــل شــده  دیگرحسابرســی داخلــی ب
اســت.

ــپاری  ــتی های برون ســ ــا و کاسـ مزیت هــــ
ــی ــی داخل حسابرس

منافــع بالقــوه ی برون ســپاری حسابرســی داخلــی می توانــد 
ــد: ــوارد باش ــن م ــامل ای ش

1.    راه انــدازی و اجــرای ســریع کار بــه دســت واحدهــای 
نی  زما برون ســا

ــای  ــر به ج ــغ متغی ــا مبل ــی ب ــای حسابرس ــاد قرارداده 2.    انعق
ــت( ــان ثاب ــی )کارکن ــی داخل ــت حسابرس ــای ثاب ــتن هزینه ه داش

3.    دسترســی بــه منابــع بیش تــر نســبت بــه حسابرســی داخلــی 
درون سازمانی

4.    کسب استقالل و بی طرفی بالقوه ی  بیش تر
نخســتین مزیــت نشــان می دهــد کــه اســتفاده از یــک 

بــرای  بـــیرونی  ســــازمان 
بــه  داخلـــی  حســــابرسی 
یــک بخــش  ایجــاد  جــای 
ــد  ــرکت می توان ــی در ش داخل
اثربخش تــر باشــد. مزیــت دوم 
بــه هزینه هــای مبتنــی بــر 
ــده  ــی کار انجام ش ــان واقع زم
ــای  به جــای پرداخــت هزینه ه
ــی  ــان داخلــ ــت حسابرس ثاب
ــازمانی اشاره می کند.  درون سـ
ــن  ــر ای ــت بیانگ ــومین مزی س
یــک  کــه  اســت  نگــرش 

مؤسســــه ی برون ســازمانی، تیــم حسابرســی کارآزمــوده و 
تکنیک هــــای  و  داخلــــی  حسابرســی  در  متخصص تــری 
ــد داشــت. ســرانجام  ــت ریســک خواه ــا آن و مدیری ــط ب مرتب
چهارمیــن مزیــت بــر آن اســت کــه چــون حسابرســان  داخلــی 
برون ســازمانی کارمنــد شــرکت نیســتند، تحــت کنتــرل 
ــتقالل  ــد اس ــد و می توانن ــرار نمی گیرن ــازمانی ق ــت درون س مدیری
بیش تــری داشــته باشــند. در تحقیــق اهــالوات و لــو )2004( 
افزایــش بالقــوه ی اســتقالل و بی طرفــی حسابرســان داخلــی 

ــر از حسابرســان  برون ســازمانی تأییــد شــده اســت، چــرا کــه کم ت
داخلــی درون ســازمانی از موقعیــت مدیریــت جانبــداری می کننــد. 
ــرای  ــوه ب ــوان بالق ــه ت ــوان ب ــپاری می ت ــر برون س ــای دیگ ازمزای
ایجــاد اثــر رقابتــی در شــرکت اشــاره کــرد. دارا بــودن حسابرســی 
ــروه  ــت گ ــزه ی رقاب ــاد انگی ــب ایج ــازمانی، موج ــی برون س داخل
حسابرســی داخلــی بــا ارائه دهنــدگان برون ســازمانی ایــن خدمــات 
ــر  ــت بیش ت ــروز خالقی ــب ب ــد موج ــود می توان ــن خ ــود و ای می ش

ــود.  ــا ش ــات آن ه ــواع خدم ــه ی ان در ارائ
از ســوی دیگــر، کاســتی های بالقــوه ی برون ســپاری کــردن 

ــد: ــوارد باش ــن م ــامل ای ــد ش ــی می توان ــی داخل حسابرس
ــبت  ــادی نس ــش زی ــازمانی دان ــی برون س ــان داخل 1.    حسابرس

ــد. ــه عملیــات و فرایندهــای تجــاری شــرکت ندارن ب
ــوی در  ــط ق ــد رواب ــازمانی فاق ــی برون س ــان داخل 2.    حسابرس

داخــل شــرکت هســتند.
ــه  ــرکت ب ــای ش ــه ج ــازمانی ب ــی برون س ــان داخل 3.    حسابرس

ــی خــود وفادارهســتند )از آن پیــروی می کننــد(. مؤسســه ی بیرون
ــد واحــدی در درون  ــازمانی فاق ــی برون س 4.    حسابرســان داخل
شــرکت هســتند کــه کارکنــان شــرکت بتواننــد بــه طــور مســتمر 
از طریــق تعامــل بــا آن نقــاط ضعــف کنترلــی خــود را بشناســند. 
داخلــی  کاســتی های حسابرســان  بــه  نخســت  مــورد  ســه 
بــه  برون ســازمانی مرتبــط اســت درحالی کــه مــورد چهــارم 
بحــث رشــد و یادگیــری مدیــران و کارکنــان شــرکت در تعامــل بــا 
ــود  ــرا و بهب ــوان واحــدی فرایندگ ــی، به عن واحــد حسابرســی داخل
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ــه  ــرز1 )2007( ب ــی کوپ ــه ی حسابرس ــردازد. مؤسس ــتم می پ سیس
ــی  ــر حسابرس ــرو در ام ــرکت های پیش ــان ش ــد کارکن ــزان رش می
داخلــی بــه دلیــل وجــود فرهنــگ پاســخ گویی بــه حسابرســی 

ــد. ــاره می کن ــی اش داخل
کاپــالن و کــری اشــنایدر )2000( نشــان دادنــد کــه 
ــی  ــد حسابرس ــپاری واح ــه برون س ــوط ب ــر مرب ــی دیگ نگران
ــدگان  ــان، ارائه دهن ــت زم ــا گذش ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای داخل
ــت  ــری باب ــای بیش ت ــی اضافه به ــات مدع برون ســازمانی خدم
ــازمانی  ــی برون س ــان داخل ــوند. حسابرس ــان می ش خدمات ش
ــی  ــان داخل ــه حسابرس ــبت ب ــتری را نس ــیدگی های بیش رس

درون ســازمانی، البتــه بــا حــق الزحمــه ی 
باالتــر، انجــام می دهنــد. بــه گونــه ای 
کــه امــروزه معمــوالً ادعــای حسابرســان 
ارائه دهنــده ی  درون ســازمانِی  داخلــی 
هزینــه ی  بــا  حسابرســی  خدمــات 
ادعــای حسابرســان داخلــی  و  کم تــر 
ــات  ــر خدم ــت باالت ــازمانی کیفی برون س
اســت. بــه نظرمی رســد شــرکت هایی کــه 
ــی  ــت حسابرس ــد برکیفی ــه تأکی ــل ب مای
ــاالً از حسابرســان  ــی هســتند احتم داخل
ــد،  ــتفاده کنن ــازمانی اس ــی برون س داخل
ــر  ــه بیش ت ــه شــرکت هایی ک ــی ک درحال
ــد  نگــران هزینه هــا هســتند، تمایــل دارن
از حسابرســان داخلــی خــود اســتفاده 

ــد. کنن
به هرحــال، کــرام و فرگوســن )2002( نشــان می دهنــد 
کــه حسابرســان داخلــی درون ســازمانی درکشــف تقلــب 
ــد  ــان می ده ــق نش ــن تحقی ــند. ای ــر می رس ــه نظ ــر ب مفیدت
داخلــی  حسابرســان  بــر  تنهــا  کــه  ســازمان هایی  کــه 
برون ســازمانی تکیــه می کننــد نســبت بــه آن هایــی کــه 
ــان  ــی را خودش دســت کم بخشــی از واحــد حسابرســی داخل
برعهــده می گیرنــد، کم تــر بــه کشــف و گــزارش تقلــب 

ــد. ــل دارن تمای
ریتنبــرگ و همــکاران )2000( تأکیــد می کننــد کــه 12 

عامــل زیــر می توانــد موفقیــت آرایــش حسابرســی داخلــی 
ــد: ــم بزن برون ســازمانی را رق

1-    حسابرســان داخلــی برون ســازمانی مأموریــت تعریف شــده ی 
شــفافی دارنــد کــه پیوســته مدیریــت شــرکت آن را تقویــت می کند.

ــمی  ــواه غیررس ــمی و خ ــواه رس ــمندانه، خ ــات هوش 2-    ارتباط
بیــن حسابرســان داخلــی برون ســازمانی و مدیریــت عالــی شــرکت 

وجــود دارد.
3-    رابطــه ی قــوی بیــن تیــم  حسابرســی داخلــی برون ســازمانی 

و کمیته هــای حسابرســی وجــود دارد.
ــای  ــج ایده ه ــازمانی در تروی ــی برون س ــان داخل 4-     حسابرس

ــد پیشــرو هســتند. جدی
5-    حسابرســان داخلــی برون ســازمانی 
ارزش  اســاس  بــر  کــه  هســتند  راغــب 
ــه  ــرکت ارائ ــه ش ــه ب ــی ک ــزوده ی خدمات اف

شــوند. ارزیابــی  می کننــد، 
6-    همــه ی اعضــای تیــم حسابرســی 
ــات  ــاوری اطالع ــی فن ــه ی حسابرس در زمین
تخصــص وتجربــه دارنــد و از کارشناســان 

کافــی در ایــن زمینــه بهــره می برنــد. 
7-    حسابرســان داخلــی برون ســازمانی 
ــک  ــه ی ریس ــل یکپارچ ــای تحلی از تکنیک ه

اســتفاده مــی کننــد.
ــازمانی  ــی برون س ــای حسابرس 8-    تیم ه
ــظ  ــی را حف ــرح حسابرس ــری ط انعطاف پذی

مــی کننــد.
ــازمانی کاســتی های شــرکت را  ــی برون س ــان داخل 9-    حسابرس

ــه همــراه راه حل هــای بهبــود عملیــات پیشــنهاد می دهنــد. ب
مؤسســات  اســتفاده ی  مــورد  باتجربــه  10-   کارکنــان 

گیرنــد.                          مــی  قــرار  برون ســازمانی  حسابرســی 
11-   ارائه  دهنــدگان خدمــات حسابرســی برون ســازمانی 
بخــش  موردنیــاز  آن چــه  از  کم تــر  بودجــه ای  برمبنــای 
ــات  ــا خدم ــد و ی ــی اســت، فعالیــت می کنن حسابرســی داخل

بیش تــری بــرای حسابرســی ارائــه می  دهنــد.
12-   ارائه دهنــدگان خدمــات برون ســازمانی در صــورت 

ادعای  امروزه معموالً   
داخلی  حسابرسان 
درون سازمانِی 
ئه دهنده ی  را ا

با  خدمات حسابرسی 
ادعای  و  کم تر  هزینه ی 
داخلی  حسابرسان 

کیفیت  برون ســازمانی 
است باالتر خدمات 

1-Price Waterhouse and Coopers
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ــد.  ــتفاده می کنن ــتقل اس ــان مس ــر کارشناس ــزوم از نظ ل

برون سپاری موردی1
هم اکنــون، برخــی ازشــرکت ها، حسابرســی داخلــی را بــه 
ــورت  ــه ص ــر ب ــی دیگ ــد و برخ ــپاری کرده ان ــل برون س طورکام
جزیــی از برون ســپاری اســتفاده می کننــد کــه اغلــب بــه عنــوان 
برون ســپارش مشــترک12 از آن یــاد مــی شــود. یــک نظرســنجی 
ــام  ــرکت انج ــال 2006 از 402 ش ــرز در س ــه ی کوپ ــه مؤسس ک
ــه منظــور کمــک  داد نشــان می دهــد کــه 71درصــد از آن هــا ب
ــده ی  ــک ارائه دهن ــا ی ــل ب ــی حداق ــی داخل ــام حسابرس در انج
ــل  ــرای تعام ــته اند. ب ــل داش ــی تعام ــی داخل ــات حسابرس خدم
ــر ذکــر شــده اســت: ــا ارائه دهنــده ی برون ســازمانی عوامــل زی ب

1.    کسب مهارت های خاص حسابرسی داخلی
2.    توســعه ی حسابرســی داخلــی در مناطــق جغرافیایــی 

ــرکت ــده ی ش پراکن
ــه ای  ــه گون ــری در طــرح حسابرســی ب 3.    ایجــاد انعطاف پذی

ــای ســهام داران باشــد. کــه پاســخ گوی نیازهــای پوی
4.    تقویــت کارکنــان بــرای کمــک بــه مســئولیت های 
مســتمر حسابرســی داخلــی و هماهنگــی بــا بخــش 404 قانــون 

ــلی. ــاربینز ـ آکس س
نیازهــای یادشــده اغلــب موقتــی هســتند، ازایــن رو شــرکت ها 
از قراردادهــای مــوردی حسابرســی داخلــی برون ســازمانی بــرای 
انجــام آن اســتفاده می کننــد. حتــی زمانــی هــم کــه ایــن نیازهــا 
موقتــی نیســتند، شــرکت ها بــه دنبــال کســب دانــش انجــام آن 
ــع  ــتند. در واق ــازمانی هس ــده ی برون س ــک ارائه دهن ــق ی از طری
ــازمانی  ــان درون س ــر را حسابرس ــش موردنظ ــه دان ــس ازآن ک پ
ــرون  ــا بی ــام کار در درون و ی ــِش انج ــد، آرای ــرکت فراگرفتن ش
ــد. در یــک نظرســنجی )کامینگــز،  ــد تغییــر یاب ســازمان می توان
ــان داد  ــی )CAEs(2نش ــی حسابرس ــس اجرای 2008( از 81 ریی
از  شــرکت ها  معمــوالً  کــه  فعالیت هایــی  بیش تریــن  کــه 
ــترک از  ــط مش ــازمانی در رواب ــات برون س ــدگان خدم ارائه دهن
آن هــا اســتفاده می کننــد شــامل حسابرســی فنــاوری اطالعــات، 
ــت.  ــا اس ــور قرارداده ــتم و ام ــت سیس ــان، امنی ــای کارکن مزای
ــور  ــی ام ــای اجرای ــر رؤس ــنجی اکث ــن نظرس ــن در ای همچنی

حسابرســی گفتنــد کــه حسابرســان داخلــی برون ســازمانی 
ســه فعالیــت اصلــی حسابرســی داخلــی شــامل ارزیابــی کنتــرل، 
تحلیــل ریســک و راهبــری شــرکتی را حفــظ کــرده  و یــا بهبــود 

بخشــیده اند. 
ــک  ــه ی ــد اســت ک ــکا معتق ــی آمری انجمــن حسابرســان داخل
جنبه هــای  همــه ی  نمی توانــد  داخلــی  حسابرســی  مدیــر 
برون ســپاری مشــترک را مدیریــت کنــد؛ بــه طــور خــاص مدیــر 

)2008-IIA( :ــد ــی بای ــی داخل حسابرس
ــه منظــور  ــان را ب 1.    طــرح حسابرســی و قابلیت هــای کارکن

شناســایی مشــکالت بررســی کنــد.
2.    مجموعــه ای از مهارت هــای کارکنــان را بــا حسابرســی های 

برنامه ریزی شــده تطبیــق دهــد.
3.    قــرارداد برون ســپاری مشــترک را حداقــل بــه مــدت 
ســه ســال بــه منظــور اطمینــان از زمــان کافــی و فرصتــی بــرای 

ــد.  ــد کن ــات منعق ــان و ثب ــا، اطمین ــاد رابطه ه ایج
ارائه دهنــده ی برون ســازمانی در  4.    تعامــل ســازنده بــا 

ــد.  ــته باش ــزارش داش ــه ی گ تهی
5.    اطمینــان یابــد کــه همــه ی حسابرســی های بــرون 
ــرای عمــل  ــی ب ــروی از اســتاندارد های بین الملل ــا پی ســازمانی ب

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ــی داخل ــه ای حسابرس حرف
ــه منظــور حرفه گرایــی  6.    گــزارش نظرســنجی از مشــتری ب

شــدن حسابرســی دریافــت کننــد.
حسابرســی های  رســیدگی  کاربرگ هــای  همــه ی   .7

کننــد. نگهــداری  را  شــده  برون ســپاری 
8.    عملکــرد گروه هــای برون ســپاری را بــه طــور ســاالنه 

ــد.  ــی کن ارزیاب
کمیتــه ی  کــه  می کنــد  بیــان  همچنیــن  انجمــن  ایــن   
حسابرســی نیــز در مــوارد اول و چهــارم مشــارکت می کنــد 
نظــارت  برون ســپاری  مختلــف  مراحــل  بــر  همچنیــن  و 
و  قــدرت  دارای  همچنیــن  حسابرســی  کمیتــه ی  می کنــد. 
ارائه دهنــده ی  از  اســتفاده  دربــاره ی  تصمیم گیــری  نفــوذ 
ــتند. در  ــی هس ــی داخل ــت حسابرس ــرای فعالی ــازمانی  ب برون س
قــرارداد برون ســپاری مشــترک بایــد به روشــنی دامنــه ی پــروژه، 
اســتانداردهای  و  برون ســپاری  بــرای  موردنظــر  بخش هــای 
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ــل  ــخ تحوی ــاختار و تاری ــد. س ــرد مشــخص باش ــار عملک موردانتظ
گــزارش حسابرســی بایــد مطابــق بــا فراینــد قرارداد یادشــده باشــد. 
در طــول دوره ی حسابرســی، حســابرس داخلــی برون ســازمانی 
ــه ای(  ــال هفت ــوان مث ــرفت دوره ای )به عن ــای پیش ــد گزارش ه بای
خــود را شــامل اندازه  گیــری هزینه هــای واقعــی، بازبینــی بودجــه، 
کســری وجــوه و ... بــه رییــس اجرایــی حسابرســی ارائــه کنــد. اگــر 
ــا حســابرس مســتقل خــود برون ســپار  یــک شــرکت غیرســهامی ب
مشــترک داشــته باشــد، تعاملــی بیــن ایــن دو گــروه از حسابرســان 
وجــود دارد. برون ســپاری کامــل و برون ســپاری بخشــِی حسابرســی 
داخلــی می توانــد منجــر بــه بــروز تنــش بیــن حسابرســان داخلــی 
و مســتقل  شــود. در شــرکت های ســهامی عــام بــا محدودیت هــای 
برون ســپاری حسابرســی داخلــی ناشــی از قانــون ســاربینز آکســلی، 
تنش هــای بیــن حسابرســان داخلــی و مســتقل بایــد کاهــش یابــد 
ــد. ــته باش ــود داش ــروه وج ــن دو گ ــن ای ــر بی ــی بیش ت و هماهنگ

ــپاری  ــی برون س ــی داخل ــر کار حسابرس ــکا ب ات
شــده

حسابرســان مســتقل می تواننــد هماننــد زمانــی کــه بــر کار 
کار  بــر  می کننــد،  اتــکا  درون ســازمانی  داخلــی  حسابرســان 
ــات  ــد. تحقیق ــکا کنن ــز ات ــازمانی نی ــرون س ــی ب ــان داخل حسابرس
حسابرســان  ارزیابــی  مواقــع،  اکثــر  در  کــه  می دهــد  نشــان 
مســتقل از ویژگی هــای کیفــی حسابرســی داخلــی تحت تأثیــر 
نمی گیــرد.  قــرار  آن  بــودن  برون ســازمانی  یــا  درون ســازمانی 
می دهــد  نشــان  دیگــری  تحقیــق  نتایــج   )2003 )جیمــز، 
ــان  ــت، حسابرس ــن اس ــی پایی ــک ذات ــطح ریس ــه س ــی ک هنگام
ــان  ــر کار حسابرس ــکا ب ــه ات ــل ب ــدازه مای ــک ان ــه ی ــتقل ب مس
ــا  ــا درون ســازمانی هســتند. ام ــی برون ســازمانی درمقایســه ب داخل
ــکای  ــه ات ــاال اســت راغــب ب ــی ب هنگامــی کــه ســطح ریســک ذات
بیش تــر بــر کار حسابرســان داخلــی بــرون ســازمانی هســتند. )لــو 
ــد  ــس می کنن ــتقل ح ــان مس ــا حسابرس ــکاران، 2003( گوی و هم
کــه  حسابرســان داخلــی برون ســازمانی مشــابه خودشــان هســتند 
و زمانــی کــه شــرکت ها بــا ســطح باالیــی از ریســک ذاتــی 
ــی  ــان داخل ــتفاده از حسابرس ــه اس ــتری ب ــل بیش ــد، تمای مواجه ان
ــران  ــدگان و تحلیل گ ــن اعتباردهن ــد. همچنی ــازمانی دارن برون س
ــای  ــر مبن ــه ب ــتقلی ک ــابرس مس ــای حس ــن گزارش ه ــی بی مال

ــازمانی  ــان درون س ــر کار حسابرس ــتقل ب ــان مس ــکای حسابرس ات
ــکای  ــای ات ــه شــده و  گــزارش حســابرس مســتقلی کــه برمبن تهی
بــر حسابرســان داخلــی برون ســازمانی تهیــه شــده اســت، تفاوتــی 
ــی،  ــه طــور کل ــد.  ب ــای مشــابهی دارن ــل نمی شــوند و قضاوت ه قائ
کاربــران صورت هــای مالــی و همچنیــن حسابرســان مســتقل 
ــازمانی  ــی برون س ــه کار حسابرســان داخل ــاور مشــابهی نســبت ب ب
ــن  ــاس ای ــر اس ــد. ب ــازمانی دارن ــی درون س ــان داخل و حسابرس
ــی  ــد حسابرس ــری واح ــرکت ها به کارگی ــرای ش ــد ب ــرد، نبای رویک
ــد.  ــته باش ــت داش ــازمانی اهمی ــا برون س ــازمانی ی ــی درون س داخل

نتیجه گیری
نظریه پــردازان مدیریــت بــه شــکل های مختلــف کنتــرل را یکــی 
ــز  ــران ســازمان ها نی ــت برشــمرده اند و مدی ــف مهــم مدیری از وظای
ــت.  ــت اس ــازمان دهی و هدای ــل س ــرل مکم ــه کنت ــد ک دریافته ان
ــه ی  ــداری حلق ــدون جانب ــر و ب ــرل مؤث ــز کنت ــا نی ــور م در کش
گم شــده ی فعالیت هــای اجرایــی مدیــران اســت و اثربخشــی 
ــه  ــا ک ــت. از آن ج ــاخته اس ــه س ــش مواج ــا چال ــا را ب عملکرده
حسابرســی داخلــی نقــش مهمــی در فراینــد کنتــرل اثربخــش دارد، 
ــت  ــرای آن از اهمی ــا اج ــط ب ــای مرتب ــی چالش ه ــه و بررس مطالع

ــژه ای برخــوردار اســت. وی
هنگامی کــه نهادهــای قانونــی محدودیتــی بــرای شــرکت ها 
بابــت برون ســپاری کار حسابرســی داخلــی خــود نگذاشــته باشــند، 
بایــد مزایــا و معایــب برون ســپاری را ســنجید. در ایــن مقالــه مزایــا 
و معایــب کلــی برون ســپاری حسابرســی داخلــی و همچنیــن 
ــرکت ها  ــه ی ش ــال، هم ــمرده ایم. به هرح ــن1را برش ــرد بینابی رویک
بــه مشــخص کردن نیازهــا و فرصت هایــش بــرای برون ســپاری 
حسابرســی داخلــی نیــاز دارد. نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه 
ــن  ــتقل، ممک ــان مس ــه حسابرس ــازمانی، از جمل ــخاص برون س اش
ــند  ــازمانی باش ــواه درون س ــی، خ ــان داخل ــر کار حسابرس ــت ب اس
ــد  ــرکت بای ــت ش ــن رو، مدیری ــد. ازای ــکا کنن ــازمانی، ات ــا برون س ی
ــر  ــه ازنظ ــود بلک ــر خ ــط از منظ ــه فق ــپاری را ن ــم برون س تصمی
ــکا  ــی ات ــی داخل ــر کار حسابرس ــت ب ــن اس ــه ممک ــی ک ذی نفعان
ــه  ــد ک ــان می ده ــی ها نش ــال، بررس ــد. به هرح ــی کن ــد، ارزیاب کنن
احتمــاالً ذی نفعــان خارجــی تعصبــی بــرای یــک واحــد حسابرســی 

ــد.  ــازمانی ندارن ــی برون س داخل

1-Middle of Road



43

گزیــده ای از رهنمودهــای برون ســپاری حسابرســی داخلــی- از دیــدگاه انجمــن حسابرســان داخلــی 
(IIA) آمریکا  

در مــواردی کــه خدمــات حسابرســی داخلــی برون ســپاری شــده اســت، نظــارت و مســئولیت پذیــری آن نمــی توانــد برون ســپاری شــود. 
مســئولیت مدیریــت فعالیــت حسابرســی داخلــی بایــد بــه یــک رابــط درون ســازمانی، ترجیحــاً در ســطح مدیریــت ارشــد واگــذار شــود. 
اگــر ایــن رابــط مســئولیت دیگــری )غیــر از حسابرســی داخلــی( دارد اســتقالل آن نیــز بایــد ارزیابــی شــود. نقــش کمیتــه ی حسابرســی 
ــرای  ــه پیشــنهادی ب ــی، هرگون ــت حسابرســی داخل ــه اهمی ــا توجــه ب ــم اســت. ب ــد نظــارت بســیار مه ــز در فراین ــره نی ــأت مدی ــا هی ی
برون ســپاری کار حسابرســی داخلــی بایــد بــه تصویــب کمیتــه ی حسابرســی برســد و بــه هیــأت مدیــره گــزارش شــود. منافــع و معایــب 
ــازی  ــی برون ســپاری شــده اســت، مستندس ــده ای از حسابرســی داخل ــه بخــش عم ــی ک ــل شــود . هنگام ــد تحلی ــز بای برون ســپاری نی

ــرد: ــل برون ســپاری لحــاظ ک ــد در تحلی ــر را بای ــوارد زی ــاز اســت. م ــورد نی ــر و گزارشــگری رســمی تر م بیش ت
•    استقالل ارائه دهندگان خدمات 

•    وفاداری ارائه دهنده ی خدمات درون سازمانی در مقایسه با ارائه دهنده ی خدمات برون سازمانی
•    وجود استانداردهای حرفه ای که ارائه دهنده ی خدمات برون سازمانی باید از آن تبعیت کند

•    صالحیت حرفه ای ارائه دهنده ی خدمات 
•    آموزش نیروی انسانی، حجم معامالت، گردش کارکنان و مدیریت آنان

•    انعطاف پذیری در نیروهای انسانی برای رفع نیازهای حسابرسی و یا درخواست های ویژه
•    در دسترس بودن منابع

•    حفظ دانش فنی سازمان برای پروژه های آتی
•    دست یابی به بهترین شیوه یا بینش برای رویکردهای جایگزین

•    درک و پذیرش فرهنگ سازمان برای ارائه دهندگان خدمات
•    درک و بینش کلی نسبت به سازمان ارائه دهنده ی خدمات

•    پوشش از راه دور
•    میزان هماهنگی با خدمات حسابرسی داخلی درون سازمانی
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•    میزان هماهنگی با حسابرسی مستقل
•    استفاده از حسابرسی داخلی به عنوان مبنای آموزشی برای ارتقای درون سازمانی

•    نگهداری، دسترسی و مالکیت کاربرگ های رسیدگی
ــار  ــن معی ــوه ی تعیی ــات نح ــا، اطالع ــا، رتبه بندی ه ــری، اظهارنظره ــنهادها، نتیجه گی ــا، پیش ــا، گزارش ه ــون کاربرگ ه ــی همچ مدارک
ــه  ــان ب ــه کارکن ــی، گزارش هــای پیشــرفت، دسترســی ب ــای زمان ــت. فرجه ه ــد در نظــر گرف ــزوده را بای ــل ارزش اف ــی از قبی و تحلیل های
ــد  ــن بای ــرد . همچنی ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــده بای ــپاری ش ــی های برون س ــا در حسابرس ــج و پی گیری ه ــورد نتای ــث در م ــور بح منظ
مالکیــت کاربرگ هــا و اســتفاده از نتایــج مشــخص شــود. محدودیت هــا و همچنیــن نقــاط قــوت بایــد ارزیابــی شــود. مســایل مربــوط بــه 
حقــوق و مزایــا تعریــف شــود. مدیــران حسابرســی داخلــی بایــد رابطــه ی ارائه دهنــدگان خدمــات برون ســازمانی بــا فعالیــت حسابرســی 
داخلــی را بــه منظــور حصــول اطمینــان از رعایــت بی طرفــی و اســتقالل ارزیابــی کننــد. در حیــن ارزیابــی، مدیــر حسابرســی بایــد تعییــن 
ــده ی  ــه ی ارائه دهن ــاوت بی طرفان ــر و قض ــع از اظهارنظ ــه مان ــدارد ک ــود ن ــخصی وج ــازمانی و ش ــی، س ــط مال ــه رواب ــه هیچ گون ــد ک کن

خدمــات برون ســازمانی در هنــگام گزارشــگری یــا انجــام تعهــد شــود.
در ارزیابی استقالل و بی طرفی ارائه دهنده ی خدمات برون سازمانی مدیر حسابرسی باید به موارد زیر توجه کند:

•    منافع مالی که ارائه دهنده ی خدمات ممکن است در سازمان داشته باشد.
•    وابستگی شخصی یا حرفه ای ارائه دهنده که ممکن است با هیأت مدیره، مدیریت ارشد یا سایرین در سازمان داشته باشد.

•    میزان خدمات مستمر دیگری که ارائه دهنده ممکن است برای سازمان انجام دهد.
•    پاداش، حقوق وانگیزه های دیگری که ارائه دهنده ممکن است داشته باشد.

ــد  ــی بای ــر حسابرســی داخل ــد، مدی ــی را انجــام می ده ــت حسابرســی داخل ــازمانی فعالی ــات برون س ــده ی خدم ــه ارائه دهن ــی ک هنگام
ــت می شــود.  ــه اســتانداردهای IIA رعای ــن شــود ک مطمئ
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