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راهنمــای  انتشــار  از  قانون گــذاران 
بخــش  در  کارا  داخلــی  »حسابرســی 
انجمــن  توســط  مالــی«  خدمــات 
اســتقبال  خبــره  داخلــی  حسابرســان 

کردنــد.

کــه  باورنــد  ایــن  بــر  قانون گــذاران 
اِعمــال و اجــرای توصیه هــای منــدرج 
ــی  ــای کارای ــب ارتق ــا موج ــن راهنم در ای
ــی و  ــان داخل ــرد حسابرس ــش و کارک نق
ــوذ آن هــا در سازمان های شــان  ــر و نف تأثی
بــه  اتــکا  بــا  قانونگــذاران،  می شــود. 
ــه  ــور، ب ــان در ام ــت داوری کالن ش کاربس
ماهیــت و گســتره ی مطابقــت راهنمــا 
ــی در  ــی داخل ــر حسابرس ــی تأثی در ارزیاب
در  شــده  پذیرفتــه  شــرکت های  درون 

می پردازنــد. بهــادار  اوراق  بــورس 
انــدرو بیلــی، نایــب رییــس ســازمان 
و  انگلســتان  بانــک  احتیاطــی  نظــارت 
مدیــر عامــل ســازمان نظــارت احتیاطــی، 
می گویــد: »مــن از انجمــن حسابرســان 
داخلــی خبــره ی داخلــی و راجــر مارشــال 
ــرای  ــکاران اش ب ــه ی هم ــای کمیت و اعض

ــگزارم.  ــا سپاس ــن راهنم ــه ي ای تهی

مالــی  بحــران  دوره ی   سراســر  در 
نقــش حسابرســان داخلــی در بانک هــا 
نادیــده  تقریبــاَ  بیمــه  شــرکت های  و 
ــا بازشناســی  ــا ب ــن راهنم ــه شــد. ای گرفت
حسابرســان  بی بدیــل  نقــش  صریــح 
داخلــی در کمــک بــه حفاظــت و حراســت 
پایــداری  و  حیثیــت  دارایی هــا،  از 
ــر راه  ــر س ــود ب ــع موج ــان موان سازمان ش
حسابرســان را برطــرف ســاخته اســت. 
کارشــناس  کــه  خرســندم  بســیار 
انگلســتان  در  داخلــی  حسابرســی 
پذیرفته انــد کــه توصیه هــای ایــن راهنمــا 
را بــه کار ببندنــد، از ایــن رو بایــد متذکــر 
شــد کــه بــه کار بســتن توصیه هــای 
ایــن راهنمــا نیازمنــد حمایــت قاطــع 

و  حسابرســی  کمیته هــای 
مدیــران اجرایــی اســت.«

مدیــر  ویتلــی،  مارتیــن 
اولیــــای  شــرکت  عامــل 
ــد:  ــی، می گوی ــور مالــ امــ
ــد  ــی بای ــان داخل »حسابرس
مرکــز  و  مقــدم  خــط  در 
حصــول اطمینــان از ایــن 
ــه بنگاه شــان  ــر باشــند ک ام
واحــد  پیکــری  همچــون 
از  و  می کنــد  عمــل 
مخاطــرات بالقــوه آگاهــی 
دیده ایــم  باشــند.  داشــته 
کــه هنگامــی کــه تمهیــدات 
و ترتیبــات درســت اتخــاذ و 

سازمان های  استقبال 
راهنمای  از  نظارتی 

داخلـــی حسابرسی 

ــم در  ــی ه ــه اتفاقات ــوند چ ــرا نمی ش اج
ــی  ــده فروش ــم در عم ــی و ه خرده فروش

فتــد. ا می 
ــم  ــتقبال می کن ــا اس ــن راهنم ــن از ای م
چــون ایــن نکتــه را روشــن می ســازد 
کــه حسابرســان داخلــی بایــد قــدرت 
آزمــون  بــرای  را  الزم  اعتمادبه نفــس  و 
ایــن امــر داشــته باشــند کــه همــه ی 
محصــوالت و خدمــات در جهــت بــرآوردن 
منفعــت مشــتریان اســت. ایــن امــر نقــش 
اعتمــاد  بازســازی  در  مهــم  ســهمی  و 
بــازار  و  مصرف کننــدگان  اطمینــان  و 
خواهــد داشــت و مــا هــم حاضریــم نقــش 
ــر  ــن ام ــق ای ــرای تحق ــود را ب ــهم خ و س

ــم.«  ــا کنی ایف


