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هوشنگ خستویی، غالمحسین دوانی، آزاده مداحی و مسعود محمدپور
 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، نهــاد ناظــر بــر بــازار ســرمایه ی کشــور، در اجــرای وظایــف نظارتــی خــود دســتورالعمل کنترل هــای داخلــی 
ــه ی حسابرســی و  ــان ســال منشــورهای کمیت ــاه هم ــی آن در 23 بهمن م ــاند و در پ ــب رس ــه تصوی ــانزدهم اردیبشــت ماه 1391 ب را در ش

حسابرســی داخلــی بــه کلیــه ی ناشــران پذیرفتــه شــده در بــورس و فرابــورس کشــور بــرای اجــرا ابــالغ شــد. 
ــتقرار و  ــه اس ــی، ب ــای داخل ــتورالعمل کنترل ه ــاده 12 دس ــاد م ــا مف ــق ب ــده مطاب ــران پذیرفته ش ــر ه ی ناش ــأت مدی ــب، هی ــن ترتی بدی
به کارگیــری کنترل هــای داخلــی مناســب و اثربخــش به منظــور دســتیابی بــه اهــداف شــرکت، مکلــف شــدند. بــرای ایفــای ایــن مســئولیت، 
ــور  ــل به ط ــتورالعمل، حداق ــن دس ــی ای ــای داخل ــوب کنترل ه ــه چارچ ــه ب ــا توج ــی را ب ــای داخل ــتم کنترل ه ــد سیس ــره بای ــأت  مدی هی

ــد.  ــوان "گــزارش کنترل هــای داخلــي" درج و افشــا کن ــج آن را در گزارشــي تحــت عن ســاالنه بررســی و نتای
ــی  ــد اجرای ــران ارش ــش، مدی ــب و اثربخ ــی مناس ــای داخل ــتقرار کنترل ه ــره در اس ــئولیت های هیئت مدی ــه مس ــه ب ــا توج ــن، ب همچنی
می بایســت ضمــن اســتقرار و به کارگیــری کنترل هــای داخلــی مطابــق بــا دســتورالعمل کنترل هــای داخلــی، از نتایــج ارزیابــی حسابرســی 

داخلــی و کمیتــه ی حسابرســی نیــز اســتفاده کننــد. 
ــا  ــق ب ــی خــود را مطاب ــه ی حسابرســی و واحــد حسابرســی داخل ــره ی ناشــران بورســی می بایســت کمیت ــأت  مدی ــه طــور خالصــه، هی ب
ــت  ــه ی حسابرســی و فعالی ــاد منشــورهای کمیت ــت مف ــه رعای ــزم ب ــا را مل ــد و آن ه ــادار تشــکیل دهن ــورس و اوراق به ــات ســازمان ب الزام

ــی ســازند.  حسابرســی داخل
در مجمــوع، هــدف از تشــکیل کمیتــه ی حسابرســی، کمــک بــه ایفــای مســئولیت نظارتــی هیئــت مدیــره و بهبــود آن بــه منظــور کســب 

اطمینــان معقــول نســبت بــه ایــن مــوارد اســت:
1( اثر بخشی فرایندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی،

2( سالمت گزارشگری مالی،

ر  ا ستقر ا
ســی  بر حسا ی  نه ها ما ســا
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3( اثربخشی حسابرسی داخلی،
4( استقالل حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و

5( رعایت قوانین، مقررات و الزامات.

اکنــون نزدیــک بــه یک ســال ونیم از ابــالغ ایــن دســتورالعمل ها گذشــته اســت. ازایــن رو، در میزگــردی فرایندهــای تصویــب ایــن مجموعــه 
ــر خانــم آزاده مداحــی، رییــس اداره ی امــور  ضوابــط و دشــواری های اجــرای آن در عمــل را بررســی کرده ایــم. در ایــن میزگــرد، عــالوه ب
ــردن دســتورالعمل های  ــای اجرایی ک ــور، فراینده ــای مســعود محمدپ ــادار، آق ــورس و اوراق به ــازمان ب ــی س حسابرســی و گزارشــگری مال
ســازمان در شــرکت ها و نهادهــای مختلــف را بــه طــور خالصــه ارائــه کرده انــد. آقایــان هوشــنگ خســتویی و غالمحســین دوانــی، نیــز از 
منظــر حسابرســان مســتقل خارجــی دشــواری های اجــرای دســتورالعمل های ســازمان بــورس و اوراق بهــادار را مــورد بحــث قــرار دادنــد.

ضمــن تشــکر از حضــور کارشناســان ارجمنــدی کــه دعــوت مــا را پذیرفتنــد ابتــدا از خانــم دکتــر 
ــادار از  ــورس و اوراق به ــازمان ب ــای س ــر هدف ه ــور مختص ــم به ط ــت می کنی ــی درخواس مداح
تصویــب مجموعــه ی ضوابــط و دســتورالعمل ها در زمینــه ی حسابرســی داخلــی را بــرای آغــاز بحــث 

و اطــالع خواننــدگان نشــریه بیــان کننــد.

تدوین ضوابط حسابرســی داخلی حاصل فرایندهای حساب شده ی کارشناسی است

آزاده مداحی
موضــوع بحــث حاضــر از اهمیت بســیاری 
برخــوردار اســت و نتایــج حاصــل از آن 
می توانــد بــه بهبــود انجــام کار کمــک 
ــن  ــورس در ای ــازمان ب ــات س ــد. الزام کن
ــتورالعمل  ــه دس ــز ب ــل از هرچی ــه قب زمین
کــه  بازمی گــردد  داخلــی  کنترل هــای 
ــه تصویــب رســید.  در اردیبهشــت 1391 ب
البتــه، قبــل از تصویــب دســتورالعمل یــک 
سلســله فرایندهــا طــی شــد. نخســت، بایــد 
ــرکت  ــه در ش ــی ک ــات تطبیق ــه مطالع ب
بــورس انجــام شــد اشــاره کنــم. همچنیــن 
متعــددی  جلســات  زمینــه  همیــن  در 
آمــوزش  و  اســتانداردها  کمیتــه ی  در 
برگــزار شــد. ایــن کمیتــه متشــکل از 

افــراد متخصــص حرفــه ی حســابداری و 
ــازمان  ــتند و از س ــور هس ــی کش حسابرس
حســابداران  جامعــه ی  و  حسابرســی 
در  داشــتند.  حضــور  اعضایــی  رســمی 
انجام شــده  بررســی های  بــا  نهایــت، 
بــه  و  تهیــه  دســتورالعمل  پیش نویــس 
ــج  ــد از پن ــد و بع ــته ش ــی گذاش نظرخواه
ــه  ــد نظرخواهــی دســتورالعمل ب ــاه فراین م
تصویــب رســید و ابــالغ شــد. دســتورالعمل 
کنترل هــای داخلــی در واقــع زمینــه ی 
شــرکت ها  کــه  کــرد  فراهــم  را  اولیــه 
ــی  ــای داخل ــند کنترل ه ــته باش ــزام داش ال
ــا مکانیســم هایی  ــی را ب و حسابرســی داخل
ــت  ــده اس ــه ش ــتورالعمل گفت ــه در دس ک
ــن  ــا هــدف ای ــد از آن ب ــد. بع ــی کنن اجرای

کــه رهنمودهــای تکمیلــی در ایــن زمینــه 
ــد، منشــور حسابرســی  ــته باش ــود داش وج
داخلــی و منشــور کمیتــه ی حسابرســی 
ــا طــی فرایندهــای بررســی، نظرخواهــی،  ب
ــالغ  ــرکت ها اب ــه ش ــب و ب ــن و تصوی تدوی
شــد. بدیــن ترتیــب، مبنــای مقرراتــی 
ایــن  بــا  داخلــی  حسابرســی  اجــرای 
دســتورالعمل ها  و  مقــررات  مجموعــه ی 

ــد.  ــم ش فراه
بــه  بــرای کمــک  و  اجرایــی  بُعــد  از 
اجــرای آســان تر الزامــات دســتورالعمل 
اســتانداردهای  کتــاب  ترجمــه ی  نیــز 
را  داخلــی  حسابرســی  بین المللــی 
ــن  ــرد. همچنی ــر ک ــورس منتش ــازمان ب س
آموزشــی  کارگاه هــای  کردیــم  تــالش 
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ــا انجمــن  برگــزار کنیــم. در ایــن زمینــه، ب
حسابرســان داخلــی هماهنــگ کردیــم 
ــد و  ــری کنن ــوزش را پی گی ــث آم ــه بح ک
ــازمان  ــای س ــون از حمایت ه ــن تاکن انجم
در  امیــدوارم  و  اســت  بــوده  برخــوردار 

ــد.  ــن باش ــم چنی ــده ه آین
ــه ی  ــکیل کمیت ــاز تش ــن پیش نی مهم تری
ــی  ــی داخل ــام حسابرس ــی و انج حسابرس
در شــرکت ها ایــن اســت کــه مدیــران 
آن  ضــرورت  و  اهمیــت  بــه  شــرکت ها 
ــل، ســمیناری  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی  ببرن پ
و  شــد  برگــزار  ســال 1391  اواخــر  در 
و  شــرکت ها  مدیــره ی  هیــأت  اعضــای 
ــرای حضــور  ــران عامــل شــرکت ها را ب مدی
ــا اســتقبال  در ســمینار دعــوت کردیــم و ب
ایــن  در  شــدیم.  مواجــه  هــم  خوبــی 
ــکات  ــایر ن ــوع و س ــت موض ــمینار اهمی س
قطعــاً  بااین حــال،  شــد.  قیــد  مرتبــط 
ــد  ــوزش نیازمن ــازی و آم ــث فرهنگ س بح
ــا  ــت ت ــری اس ــیار بیش ت ــای بس فعالیت ه
ــد.  ــه اهمیــت آن پــی ببرن مدیــران بهتــر ب
ــن  ــرا ای ــه چ ــأله ک ــن مس ــن ای در تبیی
دســتورالعمل بــه تصویــب رســید و از چــه 
اهمیتــی برخــوردار اســت بایــد توضیــح داد 
کــه اگــر مهم تریــن کار حسابرســی داخلــی 
ــتقل و  ــاوره ی مس ــی و مش را اطمینان بخش
بی طرفانــه بــه منظــور ارزش افزایــی و بهبود 
عملیــات شــرکت تعریــف کنیــم، تردیــدی 
نیســت کــه این اهــداف بســیار بزرگ اســت 
ــرمایه گذاران  ــرکت ها، س ــران ش ــه مدی و ب
و بــازار ســرمایه کمــک و ظرفیــت جدیــدی 
مســتقل  حسابرســان  فعالیــت  بــرای 
فراهــم می کنــد کــه بایــد در زمینــه ی 
کار  آن  تخصصــی  انجــام  مهارت هــای 
اطمینان بخشــی ای  زمینــه ی  در  شــود. 

ــد،  ــاد می کن ــی ایج ــی داخل ــه حسابرس ک
امیدواریــم بــا ثمربخــش بــودن حسابرســی 
ــه  ــی ک ــای داخل ــداف کنترل ه ــی، اه داخل
ــود  ــی ، بهب ــفافیت مال ــش ش ــان افزای هم
ــالف  ــری از ات ــی، و جلوگی ــگری مال گزارش
ــد.  ــق یاب ــدت تحق ــع اســت، در بلندم مناب
اهمیــت  بســیار  کــه  مــواردی  دیگــر 
دارد توجــه بــه نقــش اعضــای هیــأت 
مدیــره ی شــرکت ها در ایفــای وظایــف 
ــش  ــه افزای ــا توجــه ب قانونی شــان اســت. ب
ــی در  ــث قانون ــه از حی ــیت هایی ک حساس
وجــود  مدیــران  مســئولیت های  مــورد 
ــا  ــه امض ــی ک ــر گزارش های ــه خاط دارد، ب
ــره  ــأت مدی ــو هی ــا آن عض ــده و چه بس ش
در جریــان موضــوع آن گــزارش نبــوده 
اســت، مــا حتــی مــوارد متعــددی داشــتیم 
کــه بــا توجــه بــه فصــل ششــم قانــون بــازار 
اوراق بهــادار، اعضــای هیــأت مدیــره ی 
ــن  ــت ای ــد. عل ــه دادگاه رفتن ــرکت ها ب ش
ــتم  ــاختار و سیس ــه س ــت ک ــاق آن اس اتف
حاکــم بــر شــرکت سیســتم مناســبی بــرای 
گزارشــگری مالــی نبــوده اســت. حــاال اگــر 
ــد  ــدا کن ــود پی ــا و بهب ــتم ارتق ــن سیس ای
ــی  ــث حسابرس ــی از ارکان آن بح ــه یک ک
ــأت  ــای هی ــاً اعض ــت، مطمئن ــی اس داخل
مدیــره هــم در قبــال انجــام وظایــف قانونی 
ــد و  ــرون بیاین ــد ســربلند بی خــود می توانن

ــوند.  ــکل نش ــار مش ــث دچ ــن حی از ای
مزیــت و اهمیــت دیگــر بحــث حسابرســی 
ــر  ــه ام ــه ب ــت ک ــی اس ــی کمک های داخل
حسابرســی مســتقل می توانــد انجــام دهــد 
و بدیــن ترتیــب کاهش ریســک حسابرســی 
اســت. وقتــی سیســتم درســت عمــل کنــد، 
هــم  مســتقل  حسابرســی  هزینه هــای 
ــال  ــن ح ــد و در عی ــدا می کن ــش پی کاه

پیش نیــاز  مهم تریــن 
حسابرســی  کمیتــه ی  تشــکیل 
در  داخلــی  حسابرســی  انجــام  و 
ــران  ــه مدی ــت ک ــن اس ــرکت ها ای ش
ــرورت  ــت و ض ــه اهمی ــرکت ها ب ش

آن پــی  ببرنــد

دیگــر  اهمیــت  و  مزیــت 
داخلــی  حسابرســی  بحــث 
کمک هایــی اســت کــه بــه امــر 
می توانــد  مســتقل  حسابرســی 
انجــام دهــد و بدیــن ترتیــب کاهــش 

اســت حسابرســی  ریســک 

بــه  داخلــی  حسابرســی 
مؤسســات حسابرســی کــه صرفــًا بــه 
حسابرســی مســتقل می پردازنــد، 
را  خدمــات  از  جدیــدی  دامنــه ی 
درآمــد  نتیجــه  در  و  می افزایــد 
و اســتقالل مؤسســات را افزایــش 

هــد می د

حســابرســـی  وقتــــی 
و  مشــاوره ها  طریــق  از  داخلــی 
افزایــش  بــه  اطمینان بخشــی ها 
و  عملیــات  بهبــود  و  کارایــی 
ــی  ــفافیت اطالعات ــی و ش ارزش افزای
ــود  ــد خودبه خ ــک کن ــرکت کم ش
ــور  ــادی کش ــداف کالن اقتص ــه اه ب

می یابیــم دســت  هــم 
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کــه شــفافیت اطالعاتــی در شــرکت بهبــود 
ــد.  ــدا می کن پی

مؤسســات  بحــث  در  آن،  بــر  عــالوه 
ــی  ــای داخل ــوع کنترل ه ــی موض حسابرس
بــه تخصــص حسابرســان مــا بســیار نزدیک 
اســت و دامنــه ی خدماتــی جدیــدی بــرای 
ــد. در  ــاد می کن ــی ایج ــات حسابرس مؤسس
بســیاری از شــرکت ها شــاید ایجــاد واحــد 
ســازمانی داخلــی بــه لحــاظ اقتصــادی 
به صرفــه نباشــد و ترجیــح دهنــد ایــن 
کار را برون ســپاری کننــد. اگــر مؤسســاتی 
ــب  ــص مناس ــه از تخص ــیم ک ــته باش داش
ــم  ــاً ه ــد، قطع ــه برخوردارن ــن زمین در ای
و هــم  بــه شــرکت ها کمــک می کنــد 
ــم  ــه می توانی ــی ک ــات حسابرس ــه مؤسس ب
تک محصولــی  را  آن هــا  اصطــالح  بــه 
بنامیــم کــه صرفــاً بــه حسابرســی مســتقل 
می پردازنــد، دامنــه ی جدیــدی از خدمــات 
و  درآمــد  نتیجــه  در  و  می افزایــد  را 
ــد  ــش می ده ــات را افزای ــتقالل مؤسس اس
ــرای  ــد ب ــری می توان ــت دیگ ــج مثب و نتای

ــد. ــته باش ــا داش آن ه
نکتــه ی دیگــر کمــک ایــن دســتورالعمل 
ــت.  ــات اس ــاوری اطالع ــعه ی فن ــه توس ب
از  بین المللــی  ســطح  در  هم اکنــون 
ــه  ــت ب موضــوع حسابرســی مســتمر صحب
ــاً  ــی عمدت ــن حسابرس ــد. ای ــان می آی می
ــت. در  ــی اس ــی داخل ــر حسابرس ــی ب متک
شــرکت هایی کــه سیســتم های مالــی و 
ــوان  ــتند می ت ــر هس ــی مکانیزه ت حسابرس
ــتمر  ــی مس ــوم حسابرس ــه مفه ــان تر ب آس
ماننــد  شــرکت هایی  در  شــد.  نزدیــک 
ــاد  ــیار زی ــعب بس ــداد ش ــه تع ــا، ک بانک ه
و  حســاس  بســیار  فرایندهــا  و  اســت 
مکانیــزه اســت به کارگیــری ایــن گونــه 

ــد  ــات می توان ــاوری اطالع ــا و فن نرم افزاره
ــر  ــد. همیــن ام خیلــی یاری دهنــده باش
شــرکت های  فعالیــت  بــرای  زمینــه ای 
فنــاوری  و  می کنــد،  ایجــاد  نرم افــزاری 
ــاری  ــز آث ــه و نی ــر روی حرف ــات ب اطالع
ــابرس  ــت حس ــد روی فعالی ــه می توان را ک
ــد.  ــا می ده ــد ارتق ــته باش ــتقل داش مس
ــگاه  ــه موضــوع ن در ســطح کالن وقتــی ب
می کنیــم وقتــی حسابرســی داخلــی از 
اطمینان بخشــی ها  و  مشــاوره ها  طریــق 
بــه افزایــش کارایــی و بهبــود عملیــات 
اطالعاتــی  شــفافیت  و  ارزش افزایــی  و 
بــه  کنــد خودبه خــود  کمــک  شــرکت 
اهــداف کالن اقتصــادی کشــور هــم دســت 

بیــم.  می یا
ســرانجام آن کــه، در ســال های اخیــر 
ــی  ــاد مقاومت ــیار روی اقتص ــای بس تأکیده
ــال  ــت، امس ــده اس ــادی ش ــاد اقتص و جه
هــم سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی ابــالغ 
شــد، می دانیــم کــه یکــی از مهم تریــن 
ــی  ــام مال ــازی نظ ارکان آن بحــث شفاف س
ــر  ــن ام ــم ای ــر بخواهی ــت. اگ ــور اس کش
کنیــم،  توزیــع  شــرکت ها  ســطح  در  را 
خصوصــی  شــرکت ها  این کــه  از  اعــم 
ــی در  ــا حت ــی باشــند و ی ــا دولت باشــند، ی
ــی  ــود حسابرس ــی، وج ــش دولت ــود بخ خ
ــد  ــک می کن ــی کم ــش خیل ــی اثربخ داخل
ــی و  ــام مال ــالمت نظ ــه س ــم ب ــه بتوانی ک
ــیم.  ــی کشــور برس ــام مال ــازی نظ شفاف س
در نتیجــه بحــث حسابرســی داخلــی 
از  وســیع تری  خیلــی  دامنــه ی 
و  بــورس  در  پذیرفته شــده  شــرکت های 
یــا فرابــورس دارد و قطعــاً دارای آثــاری 
ــت های  ــطح سیاس ــطح کالن و در س در س

کلــی نظــام اســت. 

حسابرســی  موضــوع  داریــم  اعتقــاد 
کــه صرفــاً  نیســت  موضوعــی  داخلــی 
ــی  ــتورالعمل کار عمل ــک دس ــالغ ی ــا اب ب
اســت  موضوعــی  به هرحــال،  می شــود. 
کــه نیــاز بــه فرهنگ ســازی، تخصــص 
کافــی در ایــن زمینــه و نیــروی کافــی 
الزم دارد. اگــر بخواهیــم از چالش هــای 
امــروز حسابرســی داخلــی نــام ببریــم 
ــازی  ــوارد فرهنگ س ــن م ــی از مهم تری یک
و ارتقــای ســطح دانــش مدیــران و اعضــای 
ــوع  ــن موض ــه ای ــبت ب ــره نس ــأت مدی هی
اســت. اگــر مدیــران و اعضــای هیــأت 
نداشــته  اعتقــاد  شــرکت ها  مدیــره ی 
بایــد  داخلــی  حسابرســی  کــه  باشــند 
ــر  ــن ام ــد، از ای ــا باش ــی آن ه ــازوی کمک ب
ــا  ــت آن ه ــد و عدم حمای ــت نمی کنن حمای
ــوری  ــر ص ــک ام ــی را ی ــی داخل حسابرس
ــوردار  ــی الزم برخ ــه از اثربخش ــد ک می کن
نیســت. بنابرایــن الزم اســت عــالوه بــر 
و  انجمن هــا  بــورس،  ســازمان  خــود 
ــک  ــم کم ــط ه ــه ای مرتب ــای حرف نهاده
کننــد کــه ســطح آگاهــی هیــأت مدیــره را 

ــم.  ــا دهی ارتق
حمایــت از حسابرســی داخلــی چــه در 
بعــد منابــع مالــی کــه بایــد از آن برخــوردار 
ــگاه  ــتقالل و جای ــد اس ــه از بع ــد و چ باش
ســازمانی و دسترســی بــه منابــع و اطالعات، 
حمایــت  بــدون  و  دارد  اهمیــت  خیلــی 
مدیریــت ارشــد شــرکت امکان پذیــر نیســت. 
ــن  ــه مهم تری ــت ک ــوان گف ــه می ت در نتیج
گام افزایــش آگاهــی مدیــران و اعضــای 
هیــأت مدیــره ی شــرکت ها نســبت بــه 
ــان  ــه آن ــه نحــوی ک ــن موضــوع اســت ب ای
بــه حسابرســی داخلــی اعتقــاد پیــدا کننــد. 
موضــوع دیگــر میــزان تخصصــی اســت کــه 
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رزیابی ریســک اثربخشــی کنترل های داخلی امکان پذیر نیســت بدون ا

ــر اســتقرار سیســتم های حسابرســی  ــر درگی ــه ای در دوره ی اخی ــه طــور حرف ــور ب ــای محمدپ آق
ــم؟ ــم بیاموزی ــه می توانی ــما چ ــه ی ش ــد. از تجرب ــف بودن ــرکت های مختل ــی در ش داخل

مسعود محمدپور 
ــی  ــه ال ــی س ــا در ط ــه م ــی ک تجربیات
چهــار ســال گذشــته در زمینــه ی اســتقرار 
ــی  ــی داخل ــی و حسابرس ــای داخل کنترل ه
شــرکت   20 حــدود  شــامل  داشــته ایم 
ــود.  ــک می ش ــی و 3 بان ــدی و خدمات تولی
قبــل از هــر چیــز، الزم اســت در مــورد ایــن 
ــم کــه کنترل هــای  ــق کنی ــرض تواف پیش ف
ــن  ــل از ای ــا قب ــت، ام ــک داروس ــی ی داخل
یــک  بــه  داخلــی  کنترل هــای  کــه 
ــی  ــد عارضه یاب ــود بای ــز ش ــه تجوی مجموع
انجــام شــود، یعنــی نخســت بایــد بیمــارِی 
ــا مجموعــه را تشــخیص دهیــم و  فراینــد ی
ــن  ــد ای ــی می توان ــوع کنترل ــه ن ــم چ ببینی
بیمــاری را برطــرف کنــد. ایــن عارضه یابــی 

در فرهنــگ تخصصــی حسابرســی داخلــی، 
تــا  می شــود.  نامیــده  ریســک  ارزیابــی 
انجــام  ریســک  ارزیابــی  کــه  موقعــی 
ــوالً  ــی اص ــرل داخل ــی کنت ــود، اثربخش نش
ــه  ــت ک ــن اس ــل ای ــت. مث ــن اس غیرممک
ــط از او  ــم و فق ــه کنی ــکی مراجع ــه پزش ب
دارو بخواهیــم تــا موقعــی کــه معلــوم نشــود 
مشــکل چیســت و ریســک در کجاســت، در 
چنیــن شــرایطی دارا بــودن کنتــرل داخلــی 
ــته  ــه داش ــا هزین ــرای م ــد ب ــط می توان فق

ــد.  باش
ــته  ــال گذش ــد س ــا در چن ــه م کاری ک
انجــام داده ایــم ایــن بــوده اســت کــه 
دو  بــه  را  داخلــی  کنتــرل  پیاده ســازی 
یکــم،  کردیــم:  تقســیم  عمــده  بخــش 

 entity بنــگاه  ســطح  در  پیاده ســازی 
ــای  ــک و کنترل ه ــی ریس ــا ارزیاب level ی

ــی در ســطح بنــگاه. دوم، پیاده ســازی  داخل
کار   process level فراینــد  ســطح  در 
ــی  ــوان حسابرس ــه عن ــطح را ب ــن س در ای
ــه  ــم ک ــم. کاری را ه ــف کردی ــی تعری داخل
ــی  ــود ارزیاب ــام می ش ــگاه انج ــطح بن در س
تعریــف  داخلــی  کنترل هــای  و  ریســک 
ــن دو  ــی ای ــا و روش شناس ــم. هدف ه کردی

ــت.  ــاوت اس ــم متف ــا ه ــاًل ب کام
ــی  ــت، یعن ــورد نخس ــی م در روش شناس
ارزیابــی کالن ریســک و کنترل هــای داخلی 
ابتــدا شــرکت بــه ســطوح باالتــر عملیاتــی 
کار  روش  این جــا  در  می شــود،  تقســیم 
ــاز  ــف پی ــای مختل ــتن الیه ه ــد برداش مانن

در حــال حاضــر در حرفــه ی مــا و در کشــور 
ــی وجــود  ــه ی حسابرســی داخل ــا در زمین م
دارد، خــواه ایــن تخصــص در مؤسســات 
می توانننــد  کــه  باشــد  حسابرســی 
بــه  را  داخلــی  حسابرســی  فعالیت هــای 
انجــام دهنــد،  برون سپاری شــده  صــورت 
ــا توجــه  خــواه در داخــل خــود شــرکت ها. ب
ــی  ــان داخل ــن حسابرس ــکیل انجم ــه تش ب
ایــران الزم اســت آمــوزش اثربخش تــری 
داشــته باشــیم، و نیــروی متخصــص بــه قــدر 

ــد  ــا بتوانن ــد ت ــرورش یاب ــه پ ــی در حرف کاف
فعالیــت ثمربخشــی در شــرکت ها داشــته 

ــند.  باش
بنابرایــن، بایــد ارزیابــی کنیــم در آمــوزش 
ــی  ــرفصل های درس ــا و در س ــگاهی م دانش
کــه در ســطوح مختلــف تحصیلــی رشــته ی 
حــد  چــه  تــا  داریــم،  حســابداری مان 
ــا تخصــص حسابرســی  ــرادی ب ــم اف می توانی
داخلــی داشــته باشــیم، و عــالوه بــر آمــوزش 
بــرای  حرفــه ای  آمــوزش  دانشــگاهی، 

حسابرســان مــا کــه یکــی از زمینه هــای 
ارائــه  می تواننــد  کــه  اســت  خدماتــی 
ــت.  ــی اس ــی داخل ــان حسابرس ــد هم کنن
انجمــن حسابرســان داخلــی در ایــن زمینــه 
ــد.  ــا کن ــی ایف ــی مهم ــش خیل ــد نق می توان
ــن  ــع ای ــن جمی ــا درنظرگفت ــت ب در نهای
مــوارد می توانیــم انتظــار داشــته باشــیم 
کــه بــا گذشــت زمــان و انجــام ایــن کارهــا و 
بسترســازی های الزم، بــه نتیجــه ی مطلــوب 

برســیم. 
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ــازمانی،  ــارت س ــاًل چ ــت. مث از روی آن اس
معاونت هــای  و  عملیاتــی  واحدهــای 
عملیاتــی شناســایی می شــود. بعــد بــا 
یــک معیــار مشــابه همــه ی واحدهــا را، 
ــا در ســتادند،  ــد ی اعــم از این کــه در صف ان
عملیاتی انــد، تولیدی انــد، یــا پشــتیبانی، 
در  ارزیابــی  ایــن  می کنیــم.  ارزیابــی 
ــار  ــن معی ــه ای ــد ک ــاق می افت ــطحی اتف س
در مــورد همــه ی ایــن واحدهــا قابل تعمیــم 
از کنترل هــا  یعنــی مجموعــه ای  اســت. 
ــا  ــی واحده ــه تمام ــه ب ــف می شــود ک تعری
دســتورالعمل ها،  مثــل  قابل تعمیم انــد. 
ــرکت  ــای ش ــه در کج ــد ک ــی نمی کن فرق
داریــم کار می کنیــم، به هرحــال مجــری 
داشــته  دســتورالعمل  بایــد  کار  انجــام 
ــن مســئله کــه  ــی ای ــاًل ارزیاب ــا مث باشــد. ی
ــتی  ــکل دس ــه ش ــات ب ــد عملی ــه ح ــا چ ت
انجــام می شــود. انجــام عملیــات بــه شــکل 
ــانی را  ــای انس ــروز خط ــک ب ــتی ریس دس
ــدارد کــه در کجــای شــرکت  دارد، فرقــی ن
ــه 27  ــن زمین ــد. در ای ــاق می افت ــن اتف ای
معیــار را تعریــف کرده ایــم و واحدهــا را بــر 
ــی می کنیــم،  ــار ارزیاب ــن 27 معی اســاس ای
ــم.  ــی می کنی ــی را کّم ــن ارزیاب ــپس ای س
ــت  ــه دس ــه دو نتیج ــب، ب ــن ترتی ــه ای ب
ــی  ــدی حسابرس ــم اولویت بن ــم: یک می یابی

ــم  انجــام می شــود و براســاس آن درمی یابی
کــه در ســطح فراینــد بخش هــای مختلــف 
شــرکت چــه اولویتــی در انجــام حسابرســی 
ــی  ــه اطالعات ــن ک ــد، دوم ای ــی دارن داخل
بــه دســت می آیــد کــه اصطالحــاً آن را 
ــی  ــه ای می نامــم کــه طــی ارزیاب ــواد اولی م
تولیــد می شــود و پدیــد می آیــد و از آن 
ــه ی  ــورس ارائ ــه ب ــی ک ــم گزارش می توانی
ــرده  ــی ک ــرکت ها را الزام ــت ش ــه دس آن ب
ــاخص،  ــن 27 ش ــار ای ــم. در کن ــه کنی تهی
ــود،  ــام می ش ــری انج ــاد دیگ ــای زی کاره
ــری  ــی های دیگ ــؤاالت، بررس ــات، س جلس
ــه  ــن مجموع ــه ای ــود، ب ــام می ش ــه انج ک

کمــک می کنــد. 
امــا ایــن کار دو دســتاورد مهــم دارد: 
یکــم، اولویــت حسابرســی داخلــی را تعییــن 
ــورس را  و دوم گــزارش مــورد درخواســت ب

بــرای شــرکت ها تهیــه می کنیــم. 
بــه مــوازات آن، خــود شــرکت ها هــم 
ــد  ــگاه بدانن ــطح بن ــه در س ــد ک عالقه مندن
ــوه  ــل و بالق ــورت بالفع ــه ص ــان ب ریسک ش
در کجاســت. مســلماً بــرای ایــن کــه ارزش 
ــم  ــرکت ه ــود ش ــرای خ ــزوده ی الزم ب اف
ــه  ــک ب ــزارش کالن ریس ــود گ ــم بش فراه

ــم.  ــه می کنی ــم ارائ ــرکت را ه ــود ش خ
ــه ی  ــک برنام ــی، ی ــام ارزیاب ــد از انج بع

بــرای  ســاله  ســه  معمــوالً  زمان بنــدی 
ــی  ــه در ط ــم ک ــف می کنی ــرکت ها تعری ش
ــه تفکیــک هــر ســه ماه،  ــن ســه ســال، ب ای
ــده،  ــت آم ــه دس ــدی ب ــاس اولویت بن براس
را  داخلــی  حسابرســی  مأموریت هــای 
تشــریح می کنیــم، گاهــی در ایــن ســه 
ــی  ــورد حسابرس ــار م ــا چه ــه ت ــاه دو، س م
یــک  حتــی  گاهــی  و  می شــود  انجــام 
حسابرســی. ولــی ذکــر ایــن مــوارد از نظــر 
زمانــی بســیار اهمیــت دارد یعنــی هیــچ گاه 
ــه  ــش از س ــی بی ــم حسابرس ــد بگذاری نبای
مــاه طــول بکشــد، نبایــد بگذاریــم شــرکتی 
ــال  ــه س ــر از س ــی کم ت ــدازه ی منطق ــا ان ب
دوره ی حسابرســی داخلــی اش طول بکشــد. 
هیــچ گاه هــم نبایــد بگذاریــم بیــش از پنــج 
ســال ایــن دوره طــول بکشــد. ایــن زمان هــا 
ــت  ــه وق ــودش را دارد ک ــاص خ ــل خ دالی
ــات آن  ــد وارد جزیی جلســه ایجــاب نمی کن
ــن  ــدی براســاس بهتری ــن زمان بن بشــوم. ای
رویه هــا best practices تعریــف شــده و 
از منطــق خــاص خــودش برخــوردار اســت. 
بعــد از انجــام ایــن کار و تدویــن برنامــه ی 
شــدن  مشــخص  و  حسابرســی  جامــع 
کمیتــه ی  تأییــد  بــا  اولویت بندی هــا، 
و  عامــل  مدیریــت  بعضــاً  و  حسابرســی 
هیــأت  و  شــرکت ها  ارشــد  مدیریــت 
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ــکل  ــه ش ــات ب ــام عملی انج
خطــای  بــروز  ریســک  دســتی 
انســانی را دارد، فرقــی نــدارد کــه در 
کجــای شــرکت ایــن اتفــاق می افتــد

ــی  ــرل داخل ــازی کنت پیاده س
را بــه دو بخــش عمــده تقســیم 
در  پیاده ســازی  یکــم،  کردیــم: 
ــک  ــی ریس ــا ارزیاب ــگاه ی ــطح بن س
ســطح  در  داخلــی  کنترل هــای  و 
ــطح  ــازی در س ــگاه. دوم، پیاده س بن
ــه  ــطح را ب ــن س ــد و کار در ای فراین
ــف  ــی تعری ــی داخل ــوان حسابرس عن

ــم کردی

ــردن  ــی و اجرایی ک ــه ی اجرای ــره برنام مدی
می شــود.  آغــاز  حسابرســی 

در حسابرســی داخلــی، چهــار گام عمــده 
ــه  ــزی planning، ک ــم. اول، برنامه ری داری
ــودش  ــه خ ــر ب ــان را بیش ت ــد زم 10 درص
ــاص  ــای خ ــد، ویژگی ه ــص نمی ده تخصی
خــودش را دارد بــرای ایــن کــه تیــم را 
ــد،  ــرار ده ــر ق ــا همدیگ ــه ب ــک صحن دری
ــات حسابرســی، ریســک های  ــاره ی کلی درب
موجــود در حسابرســی، مــواردی کــه بایــد 
بیش تــر بــه آن توجــه کــرد، شــکل برنامــه، 
ــه ی کار و  ــه دامن ــا، توجــه ب اولویت هــای م
جــز آن، معمــوالً یــک گــزارش بــه صــورت 

ــود.  ــه می ش ــم ارائ ــود تی ــی در خ داخل
ــی سیســتم کنتــرل  ــه ی بعــد ارزیاب مرحل
ــد.  ــطح فراین ــا در س ــت؛ منته ــی اس داخل
فراینــد  ســطح  در  سیســتم  ارزیابــی 
فرایندهــا،  خــود  اول  دارد.  چهارمرحلــه 
سیاســت ها و موضوعاتــی کــه روی فرایندهــا 
سیســتم های  مثــاًل  هســتند،  حاکــم 
ــراد  ــت ها و اف ــا سیاس ــات ی ــاوری اطالع فن
ــد از  ــد شناســایی شــوند. بع مجــری آن بای
شناســایی، هرکــدام ریســک بالقــوه ی خــود 
ــا  ــم ی ــک ک ــه ی ریس ــاید درج را دارد. ش
زیــاد باشــد، شــاید در دســت کنتــرل اســت، 
ــرای  ــت،... ب ــداده اس ــا االن رخ ن ــاید ت ش
حســابرس هیــچ یــک از ایــن مــوارد مــالک 
ــت  ــالک اس ــه م ــزی ک ــا چی ــت، تنه نیس
ایــن اســت کــه در این جــا ریســکی وجــود 
دارد یــا خیــر. اگــر وجــود دارد بایــد بــه آن 
توجــه کــرد. در حــوزه ی ریســک، شــناخت 
خــود ریســک، علــت ریســک، پی آمــد 
ریســک و نــوع ریســک اســت کــه اهمیــت 
دارد. حســابرس داخلــی ایــن مــوارد را هــم 

ــد.  ــد بررســی کن بای

مرحلــه ی بعــد تشــریح سیســتم بهینــه ی 
کنتــرل داخلــی اســت. صــورت مســئله ایــن 
ــن ریســک را  ــود ای ــرار ب ــر ق ــه اگ اســت ک
ــورت  ــه ص ــی ب ــه و حت ــورت بهین ــه ص ب
آرمانــی و ایــده آل کنتــرل کنیــم چــه بایــد 
ــی  ــن  رویه های ــه بهتری ــخ ب ــم. پاس می کردی
کــه در آن صنعــت خــاص و آن فراینــد 
خــاص وجــود دارد منــوط اســت. حســابرس 
بایــد ایــن بهتریــن رویه هــا را بشناســد و بــا 

آن آشــنا باشــد. 
بعــد از آن، بایــد سیســتم کنتــرل داخلــی 
فعلــی در آن فراینــد یــا سیســتم خــاص را 
تشــریح کــرد. ایــن کار نشــان می دهــد 
ــرل  ــه کنت ــر چه گون ــال حاض ــد در ح فراین
می شــود. بعــد از آگاهــی از ایــن امــر، 
ــد  ــورد بای ــار م ــن چه ــن ای ــه ای بی مقایس
انجــام شــود. نخســت ببینیــم سیســتم 
فعلــی کنتــرل داخلــی تــا چــه میــزان 
ریســک را پوشــش می دهــد، آیــا بــا توجــه 
بــه بهتریــن رویه هــا، سیســتم موجــود 
ــم  ــه می توانی ــت ک ــتمی اس ــن سیس بهتری
ــالء  ــه خ ــه ب ــا توج ــا ب ــیم، آی ــته باش داش
ریســک  میــزان  ریســک،  باقی مانــده ی 
قابل پذیــرش  برای مــان  باقی مانــده 
اســت یــا قصــد داریــم آن را مدیریــت 
ــم،  ــت کنی ــم مدیری ــر می خواهی ــم. اگ کنی
ــه  ــی ارائ ــای حسابرس ــا توصیه ه در آن ج
و ســپس در گــزارش درج می شــود. دوم، 
ارزیابــی سیســتم کنتــرل داخلــی اســت کــه 
ــردم. بخــش ســوم  ــی آن را تشــریح ک مبان
 investigation حسابرســی مــا رســیدگی
ــا دو نــوع آزمــون  اســت کــه در ایــن جــا ب
ــه  ــت ک ــای رعای ــی آزمون ه ــم: یک مواجهی
اطمینــان از پیاده ســازی و اجرایی شــدن 
دســتورالعمل ها  در  کــه  اســت  چیــزی 

بعــد از انجــام ارزیابــی، یــک 
ــه  ــوالً س ــدی معم ــه ی زمان بن برنام
تعریــف  شــرکت ها  بــرای  ســاله 
ــه  ــن س ــی ای ــه در ط ــم ک می کنی
ــه ماه،  ــر س ــک ه ــه تفکی ــال، ب س
ــت  ــه دس ــدی ب ــاس اولویت بن براس
آمــده، مأموریت هــای حسابرســی 

داخلــی را تشــریح می کنیــم
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قبـــل از هـرچیز، به قـــانون راهـبری شـــرکتی نیـاز داریم

جنــاب آقــای خســتویی، براســاس تجربــه ی شــما بــه عنــوان حســابرس مســتقلی کــه تجربــه ی 
حسابرســی و بازرســی شــرکت های متعــدد بورســی را داشــته اید، تــا چــه حــد دســتورالعمل های 

ــد؟ ــرا می دان ــی را قابل اج کنون

هوشنگ خستویی 
خطــاب مــن در ایــن جلســه به فــرد خاصی 
نیســت و خطــاب مــن بــه بــورس اســت. بــه 
قــول موالنــا: »گاه ســوی خطــا روی، گاه 
ســوی جفــا روی، آِن منــی کجــا روی؟« 
ــای  ــم. صحبت ه ــم کار کنی ــا ه ــد ب ــا بای م
را  محمدپــور  آقــای  عزیزمــان  دوســت 
به دقــت گــوش کــردم. می پرســم بســیار 
ــول  ــه ق ــا ب ــت. ام ــت اس ــاًل درس ــب کام خ
نیمــا »بــه کجــای ایــن شــب تیــره بیاویــزم 
ــایلی را  ــما مس ــود را؟« ش ــده ی خ ــای ژن قب
کــه مطــرح کردیــد کامــاًل درســت اســت. مــا 
ریســک را ارزیابــی می کنیــم. مــن ریســک را 
ــای  ــاًل برمبن ــم. مث ــی می کن ــک ارزیاب در بان
ایــن نتایــج ریســک بایــد ایــن تصمیمــات را 
گرفــت. مثــاًل در مــورد سیاســت تســهیالتی 

ــاب  ــن ب ــد و م ــرات را بدهی ــن تغیی خــود ای
ــی  ــک باالی ــه ریس ــف ک ــای ال ــه آق ــال ب مث
دارد تســهیالت نپردازیــد. بعــد از مدتــی 
همیــن آقــای الــف برمبنــای شــرایط حاضــر 
ــی  ــک ارزیاب ــا پرریس ــه م ــردی ک ــن ف همی
ــد وام موردنظــرش را بگیــرد.  کردیــم می توان
بنابرایــن ارزیابــی ایــن ریســک چــه تأثیــری 
دارد کــه بــه بررســی اش بپردازیــم؟ مــن 
ــوع را  ــک موض ــکل آکادمی ــکیالت و ش تش
ــن  ــاًل ای ــم اص ــا می گوی ــم، ام ــی نمی کن نف
ردیــف ارزیابی هــا در عمــل جایــی نــدارد. مــا 
در کمیتــه ی بررســی مطالبــات معوق هشــت 
میلیــون پرونــده در یــک بانــک بــزرگ دولتی 
ــه چهاردهــم  ــم، 72 درصــد مطالبــات ب داری
ــدود  ــود. ح ــوط می ش ــا مرب ــد پرونده ه درص
یــازده درصــد مســئول 12 درصــد مطالبــات 

هســتند، بیــش از 80 درصــد پرونده هــا 
فقــط مربــوط بــه 7-8 درصــد مطالبــات 
وام هــا  کم ریســک ترین  اتفاقــاً  می شــود. 
ــرد  ــات خ ــن مطالب ــه همی ــوط ب ــم مرب ه
اســت. پروصول تریــن وام هــا وام ازدواج اســت 

ــود ــول می ش ــد آن وص ــه 85 درص ک
غالمحسین دوانی: 

ممکــن اســت محیــط حسابرســی داخلــی 
را نپذیــرد. امــا ایــن نفــی وجــود حسابرســی 

داخلــی نیســت.
هوشنگ خستویی:

و  داخلــی  حسابرســی  نفــی  مســئله 
کنتــرل داخلــی نیســت. در ســال 1384 
ــزا را در انجمــن  ــی ارزش اف حسابرســی داخل
پیــاده کردیــم. در یکــی از بانک هــای دولتــی 
ــه  ــی نگــرش ب ــه حسابرســی داخل نگــرش ب

ــه  ــا ب ــد تشــریح شــده ی ــوان فراین ــه عن ب
ــت.  ــرا اس ــت اج ــد در دس ــورت فراین ص
ــی  ــای تحلیل ــای دوم را آزمون ه آزمون ه
نتیجه گــرا  دیــدگاه  بــا  کــه  می نامــم 
اجــرای فرایندهــا را بررســی می کنــد. 
ــن آزمــون  ــوع موضــوع ای ــه ن ــا توجــه ب ب
بــه  این جــا  در  می شــود.  متفــاوت 
ــرای  ــابرس ب ــری حس ــت و هم فک خالقی
ــم.  ــاز داری ــون نی ــن آزم ــناخت بهتری ش
بــه  یــا  آزمــون  ایــن  انجــام  از  بعــد 

یــا  و  می رســیم  توصیه هــا  و  یافته هــا 
اطمینــان می یابیــم کــه آن چــه در دســت 
انجــام اســت به درســتی انجــام می شــود. 
ــه  ــت ک ــگری اس ــارم گزارش ــش چه بخ
در گزارشــگری مــا نقــاط عمــده ی ضعــف 
در  و  تشــریح  را  داخلــی  کنترل هــای 
مــورد آن اظهارنظــر می کنیــم. اظهارنظــر 
باردیگــر طبقه بنــدی خــودش را دارد کــه 
ــی  ــث کنون ــه ی بح ــریح آن در حوصل تش
تک تــک  گــزارش  پیوســت  نیســت. 

ــان  ــد مجری ــه تأیی ــا ب ــا و توصیه ه یافته ه
آن بــا ذکــر تاریــخ اجرایــی اســت. ســپس 
گــزارش منتشــر می شــود و ایــن گــزارش 
در اختیــار مدیریــت عامــل، کمیتــه ی 
ــان توصیه هــا و دیگــر  حسابرســی و مجری

ــرد.  ــرار می گی ــط ق ــراد ذی رب اف
 follow up ــری ــد پیگی ــت بای در نهای
پی گیــری  انجــام دهیــم.  را  توصیه هــا 
بــه تفکیــک زمــان و مجریــان مربوطــه در 

ــود.  ــام می ش ــی انج ــع مقتض مقاط
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ــی  ــد حسابرس ــده ی جدی ای
داخلــی مثــل فضــای تنفســی اســت 
ــه  ــن ب ــود و ای ــت ش ــد درس ــه بای ک
ــد ــف می انجام ــدرت مضاع ــاد ق ایج

مــن تشــکیالت و شــکل 
نفــی  را  موضــوع  آکادمیــک 
ــن  ــاًل ای ــم اص ــا می گوی ــم، ام نمی کن
ــی  ــل جای ــا در عم ــف ارزیابی ه ردی

ــدارد ن

ــا  ــت م ــم مدیری ــد ببینی بای
را  داخلــی  حسابرســی  فلســفه ی 

ــر ــا خی ــول دارد ی قب

یــک واحــدی اســت کــه آسایشــگاه پیــش از 
بازنشســتگی بخشــی از کارکنــان اســت. باید 
ایــن بــاور را ایجــاد کنیــم کــه بــه کدامیــن 
علــت حسابرســی داخلــی را بــا ایــن شــکل 
ــم  ــد ببینی ــا بای ــم. م ــاز داری ــدش نی جدی
مدیریــت مــا فلســفه ی حسابرســی داخلــی 
ــا  ــت م ــا مدیری ــر. آی ــا خی ــول دارد ی را قب
ایــن را قبــول دارد یــا خیــر. االن مــن 
شــرکتی بــودم کــه اســمش ســرمایه گذاری 
ــروش  ــاختمان خریدوف ــط س ــا فق ــت ام اس

می کنــد. 
ــه نقطــه ی اول بازگشــت. شــرکتی  بایــد ب
ــد  ــود بای ــورس ش ــد وارد فراب ــه می خواه ک
ــد  ــورس تعه ــرش در ب ــرای پذی ــاز ب در آغ
ــم آن را  ــه حســابرس ه ــد ک ــی بده محکم
ــرل  ــامانه ی کنت ــه دارای س ــد ک ــد کن تأیی
ــی هســت. اگــر نداشــته باشــد  ــی کاف داخل

ــد.  ــد بیای ــورس نبای ــرف ب ــاًل ط اص
ــورس  کمیتــه ی حسابرســی از 1940 در ب
نیویــورک ایجــاد شــد و دایــم متکامــل شــد. 
بعــد از انــرون و نیــز قبــل از آن در رســوایی 
ــی شــاهد فســاد  واترگیــت، در ســطح جهان
ــا  ــم. م ــی بودی ــوایی های مال گســترده  و رس
قبــل از هرچیــز بــه قانــون راهبــری شــرکتی 
نیــاز داریــم. االن در لبنــان هــم ایــن قانــون 
را داریــم امــا در ایــران نداریــم. در چارچــوب 
ــی  ــم حسابرســی داخل ــون می توانی ــن قان ای
ــم  ــون حاک ــن قان ــی ای ــیم. وقت ــته باش داش
باشــد نمی شــود در شــرکتی مدیــر عامــل و 
رییــس هیــأت مدیــره یکــی باشــند و بگویند 
ایــن شــرکت دولتــی اســت. ناچاریــم در این 
زمینه هــا بــه تفاهــم برســیم. اگــر بــه تفاهــم 
نرســیم، شــیوه هایمان متفــاوت می شــود 
و قــدرت درک یکدیگــر را نداریــم. همــه 
ــد.  ــرار داده ان ــن ق ــر ذره بی ــابرس را زی حس

مــا قبــل از هرچیــز بــه 
قانــون راهبــری شــرکتی نیــاز داریم. 
ــا  ــورهای دنی ــیاری از کش االن در بس
ــران  ــا در ای ــم ام ــون را داری ــن قان ای

ــم نداری

وقتــی بانــک مرکــزی در حســاب ســپرده ی 
بانــک خصوصــی ســپرده گذاری می کنــد 
ــط اســت  ــر ضواب ــن مغای ــم ای ــا می دانی و م
امــا این هــا راهکارهایــی بــوده کــه بــه ســبب 
فشــارهای اقتصــادی بین المللــی ایجــاد 
ــد ایــن  ــا حســابرس می توان شــده اســت. آی
مــوارد را مطــرح کنــد؟ مــواردی کــه آقــای 
محمدپــور گفتنــد مــورد موافقــت کامــل من 
اســت، امــا ناکجاآبــاد را نشــان می دهــد. در 
کشــوری هســتیم کــه بانــک مرکــزی صبــح 
ــک  ــک بان ــاب ی ــارد از حس ــزار میلی چهاره

ــد.  ــت می کن برداش
بیاییــد ایــن مقوله هــا را جــدا کنیــم. 
آن چــه بایــد باشــد زیباســت امــا بایــد آن را 
بســازیم مــا بــه دگردیســی نیــاز داریــم. ابتدا 
بایــد اصــالح مدیریتــی انجــام شــود. وقتــی 
ــه  ــورس ب ــد، آن گاه ب ــام ش ــات انج اصالح
عنــوان نماینــده و دادســتان حقــوق مــردم 
و ســهام داران بایــد ایــن ســخت گیری ها 
را انجــام دهــد. در ایــن شــرایط حسابرســی 
ــه شــکل موفقیت آمیــزی انجــام  ــد ب می توان

شــود.
نکتــه ای کــه هــم بایــد در حاشــیه مطــرح 
حق الزحمــه ی  کــه  اســت  ایــن  کــرد 
حسابرســی چــه تناســبی بــا گســتره ی 
ــورس  ــد دارد؟ ب ــه می کن ــه ارائ ــی ک خدمات
ــد،  ــود کار کن ــوان خ ــدازه ی ت ــه ان ــد ب بای
حســابرس مســتقل بــه انــدازه ی تــوان 
ــدازه ی  ــه ان ــی ب ــابرس داخل ــودش، حس خ
ــار هــم  ــد در کن ــوان خــودش،... همــه بای ت
ــاد  ــد ایج ــا بای ــدف م ــت ه ــیم در نهای باش
ســینرژی باشــد. ایــده ی جدیــد حسابرســی 
ــه  ــت ک ــی اس ــای تنفس ــل فض ــی مث داخل
بایــد درســت شــود و ایــن بــه ایجــاد قــدرت 

می انجامــد. مضاعــف 
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بــورس مقــام ناظــر بــازار ســرمایه در 
ــودش،  ــر خ ــت و از منظ ــه ی کشورهاس هم
ــقوط  ــورت س ــد. در ص ــخ گو باش ــد پاس بای
ــام  ــت مق ــخ گو نیس ــابرس پاس ــورس، حس ب
ــن اســت  ــد. ممک ــخ گو باش ــد پاس ــر بای ناظ
ــه در  ــد ک ــه کن ــی پیش ــورس راهکارهای ب
ــه  ــن زاوی ــا از ای ــی نباشــد، ام ــواردی عمل م
ــه به هرحــال،  ــن کار را انجــام می دهــد ک ای
عهــده دار نظــارت اســت. در ایــن مــورد کــه 
ــت  ــورس اس ــرمایه ب ــازار س ــر ب ــام ناظ مق
ــارت  ــن نظ ــا ای ــدارد ام ــدی ن ــی تردی کس
ــدون  ــد و ب ــده و ضابطه من ــف ش ــد تعری بای

ــد.  ــیر باش تفس
وقتــی بــه تاریخچــه ی حسابرســی داخلــی 
توجــه کنیــم می بینیــم کــه از دهــه ی 
ــد،  ــاز ش ــی آغ ــای مال ــه بحران ه 1980 ک
نقــش حسابرســی داخلــی و کنتــرل داخلــی 
متحــول شــد. حســابرس داخلی و حســابرس 
خارجــی یــا مســتقل دو شــخصیت متفــاوت 
هســتند. شــخصاً اعتقــاد دارم کــه توانمندی 
حســابرس داخلــی بایــد بســیار بیش تــر 
باشــد. چــون حســابرس داخلــی قــرار اســت 
جلوگیــری کنــد و ایــن بــه مهارت هــای 
ــا حســابرس مســتقل  ــاز دارد. ام خاصــی نی
ــارت  ــد نظ ــد. مانن ــت کشــف می کن در نهای

ــه  ــت ک ــرج اس ــد از خ ــرج و بع ــل از خ قب
از خــرج ظرایــف بســیار  قبــل  نظــارت 
حســابرس  مهــارت  دارد.  بیش تــری 
ــی  ــت. ول ــوع اس ــف موض ــی در کش خارج
حســابرس  از  قبــل  داخلــی  حســابرس 
ــد  ــک بای ــرل ریس ــق کنت ــتقل از طری مس
تعاریــف  بنابرایــن  کنــد.  جلوگیــری 
اســتاندارد بین المللــی از حســابرس داخلــی 
ــی  ــابرس خارج ــترده تر از حس ــی گس خیل
ــه ای نســبت  ــن تعریــف حرف اســت. از آخری
بــه فراینــد حسابرســی داخلــی بیــش از 
ــن  ــان انجم ــذرد در آن زم ــال می گ 14 س
ــرای  ــود را ب ــی )IIA( خ ــان داخل حسابرس
جهشــی بــزرگ در تعریــف نقــش خــود 
آمــاده کــرده بــود به طوری کــه در ایــن 
تعریــف حسابرســی داخلــی بــه عنــوان یــک 
فعالیــت مســتقل بــا هــدف تمرکزگرایــی بــر 
مدیریــت ریســک، کنتــرل و ... به عنــوان 
ــرای  ــز ب ــد و هیجان انگی ــل جدی ــک عام ی
ورود حسابرســان داخلــی بــه دروازه جهانــی 
معرفــی شــده بــود. از طــرف دیگراســتاندارد 
)ASA 610( در مــورد  حسابرســی 610 
توســط  داخلــی  حسابرســی  فعالیــت 
هیئــت اســتانداردهای اطمینان بخشــی و 
حسابرســی دولــت اســترالیا، حسابرســی 
ــرای  ــه خدمــت ب ــه مفهــوم ارائ ــی را ب داخل

ــر  ــی واحــد تجــاری شــامل نظــارت ب ارزیاب
ــر  ــالوه ب ــته ، ع ــی دانس ــای داخل کنترل ه
ایــن، انجمــن حسابرســان داخلــی در ســال 
ــد  ــود "واح ــوده ب ــالم نم ــاً اع 2006 صراحت
تیمــی  یــا  بخــش  داخلــی،  حسابرســی 
ــات  ــه خدم ــت ک ــاوران اس ــکل از مش متش
و  مســتقل  اطمینان دهــی  و  مشــاوره ای 
بی طرفانــه بــه منظــور ایجــاد ارزش افــزوده 
ــد.  ــه می کن ــازمان ارائ ــات س ــود عملی و بهب
ایجــاد  بــا  فعالیــت حسابرســی داخلــی 
ــازمان  ــه س ــمند ب ــم و روش ــرد منظ رویک
ــه  ــتیابی ب ــت دس ــه جه ــد ک ــک می کن کم
هدف هــای خــود اثربخشــی فرایندهــای 
مدیریــت ریســک، کنتــرل و نظــام راهبــری 

ــد." ــود بخش ــی و بهب را ارزیاب
از  شــده  ارائــه  تعریــف  آخریــن  امــا 
ــه  ــی ک ــی داخل ــت حسابرس ــوم فعالی مفه
داخلــی  حسابرســان  انجمــن  به وســیله 
اظهــار  شــده  بیــان   ،2010 ســال  در 
داخلــی  حسابرســی  اگرچــه  مــی دارد" 
ــازمان  ــک س ــای ی ــایر بخش ه ــد س همانن
در جهــت اهــداف ســازمان و بــه ایجــاد 
ــروزه  ــا ام ــد ام ــک می کن ــزوده کم ارزش اف
روابــط  در  جدیــد  پیچیدگی هــای  بــا 
فعالیــت  دامنــه ی  مالــی،  معامــالت  و 
ــف  ــه تعری ــدود ب ــی مح ــی داخل حسابرس

غالمحسین دوانی
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بــورس ، ســازمان حسابرســی 
یــا جامعــه حســابداران رســمی بایــد 
حســابرس  گزارش هــای  نمونــه ی 
داخلــی را ارائــه و ضمنــًا قبــل از 
ــه  ــد ک ــخص باش ــد مش ــز بای هرچی
ــت ــا کیس ــن گزارش ه ــب ای مخاط

ــات،  ــی عملی ــدا از کارای ــوده و ج ــوق نب ف
اتکاپذیــری بــه فنــاوری اطالعات، اثربخشــی 
و کارایــی معامــالت تجــاری، کمــک بــه 
ــات شــرکت اســت  ــود فرایندهــا و عملی بهب
کــه ایــن وظیفــه ی جدیــد در کنــار همــان 
کارکردهــای قدیمــی و مهــم یعنــی اســتقرار 
ــی و  ــای داخل ــب کنترل ه ــح و مناس صحی
ــن شــده اســت."  ــب تعیی پیشــگیری از تقل
ــذا حسابرســی داخلــی همچنیــن به دلیــل  ل
در  خــود  نیروهــای  تخصــص  و  مهــارت 
ایجــاد  بــرای  مطلوب تــری  موقعیــت 
مشــارکتی ســازنده بــا تدویــن ســاختارهای 
مناســب و توســعه ی آمــوزش، حسابرســان را 
قــادر بــه درک فرایندهــای تجــاری تولیــدی، 
خدماتــی و مشــارکت در امــر بهبــود آن 
کــرده اســت و آن هــا به عنــوان مســئول 
جهــت نگهــداری و بهبــود مســتمر محیــط 
ــده ی فرصــت مناســب  ــی و ایجادکنن کنترل
ــترش  ــال در گس ــی فع ــای نقش ــرای ایف ب
عرصــه ی  در  فعلــی،  عملکــرد  مطلــوب 

می شــوند. معرفــی  ســازمان ها 
بحــث دومــی کــه دوســتان مطــرح کردنــد 
ایــن اســت کــه مــا از نظــر تئوریــک و ایــن 
کــه چــه کار بایــد انجــام دهیــم از تجربــه ی 
جهانــی برخورداریــم و ایــن تجربــه ی جهانی 
را بایــد بومــی کنیــم. امــا مســئله ی فراهــم 
ــا  ــی ی ــابرس داخل ــه حس ــترها، ب ــودن بس ب
خارجــی مربــوط نیســت، بــه مدیریــت 
مربــوط اســت. یعنــی اگــر مدیریــت ســاختار 
مناســب را فراهــم نکــرده، حســابرس داخلی 
ــله  ــک سلس ــد ی ــت می توان ــن حال در بهتری
ــی  ــه کس ــه چ ــن ک ــد. ای ــه کن ــکار ارائ راه
ــوط  ــزام مرب ایــن کارهــا را انجــام دهــد و ال
ــا  ــی و ی ــابرس داخل ــه ی حس ــه آن، وظیف ب

ــت.  ــدام نیس ــی، هیچ ک خارج

در مــورد شــرکت های بورســی، بــورس 
بــه عنــوان مقــام ناظــر ایــن مســئله را 
ــا  ــه م ــی ک ــکل مهم ــد. مش ــی می کن الزام
در ایــران داریــم ایــن اســت کــه بــه فراینــد 
نمی کنیــم.  توجــه  تجربه هــا  از  بعضــی 
بــورس امریــکا بعــد از حــدود 140 ســال بــه 
ــن  ــا م ــت. ام ــیده اس ــدی رس ــن جمع بن ای
ــا  ــن یافته ه ــتفاده کننده از ای ــوان اس ــه عن ب
الزم نیســت 140 ســال عمــر داشــته باشــم. 
ــورت  ــه ص ــدی را ب ــم فراین ــاز داری ــی نی ول
ــاره  ــه یکب ــه اینک ــم ن ــی کنی ــی ط حداقل
ــد را  ــات جدی ــویم و موضوع ــا ش ــواب نم خ
ــاًل  ــی کام ــم در محیط ــاعه بخواهی خلق الس
مغایــر محیــط زاینــده ی ایــن تئوری هــا 
پیــاده کنیــم! ســازمان بــازار ســرمایه ی 
مــا دولتــی اســت. منظــورم بســیاری از 
بــورس  در  شــده  پذیرفتــه  شــرکت های 
ــه  ــاًل ب ــی اص ــرکت ها گاه ــن ش ــت. ای اس
امــا  بــورس توجــه نمی کننــد.  الزامــات 
مثــاًل در امریــکا شــرکتی نیســت کــه جــرأت 
مخالفــت بــا الــزام کمیســیون بــورس و 
ــزو  ــا ج ــد. این ه ــته باش ــادار داش اوراق به

محدودیت هــای کار مــا اســت. 
ــردن  ــی ک ــه الزام ــورد ک ــن م ــی در ای ول
اســت  درســت  داخلــی  کنترل هــای 
ــتی  ــف درس ــد تعری ــت و بای ــدی نیس تردی
ــه ی  ــه هم ــت ک ــت اس ــود. درس از آن بش
بازیگــران عرصــه ی حسابرســی ایجــاد ارزش 
ــی  ــابرس داخل ــا حس ــد، ام ــزوده می کنن اف
بــا شناســایی و کنتــرل ریســک ســطح 
انتظــارات و حجــم ارزش افــزوده را افزایــش 
ــی  ــد زمان ــم جدی ــه مفاهی ــد. همیش می ده
پدیــدار می شــود کــه انتظــارات ســهام داران 
ــی تصــور  ــد. زمان ــر می کن و ذی نفع هــا تغیی
مــی شــد کــه وظیفــه ی حســابرس خارجــی 

ــان  ــوان حسابرس ــه عن ــا ب م
مســتقل و خارجــی تــا امــروز از 
داخلــی  حسابرســان  کار  نتایــج 

نکرده ایــم اســتفاده ای 

مدیریــت  و  شناســایی 
ــی،  ــک عملیات ــامل ریس ــک ش ریس
ــرکت،  ــود ش ــای خ ــک فعالیت ه ریس
غیــره  و  تجــاری  ریســک های 
کــه حسابرســی داخلــی بررســی 
خارجــی  حسابرســی  در  می کنــد 

مفهومــی نــدارد

بــه  مدیــران  از  بعضــی 
ــد  ــخ گویی عالقه منـ ــث پاسـ مبحـ

نیســتند

ــر  ــک دفت ــود ی ــرف وج ص
از  را  دردی  داخلــی  حسابرســی 

نمی کنــد دوا  بــورس 
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کشــف تقلــب اســت. ســپس انتظــارات 
عــوض شــد و گفتــه شــد کــه واحــد دیگری 
ــن واحــد  ــد، ای ــن کار را انجــام ده ــد ای بای
مرکــب از حسابرســان داخلــی اســت. قانــون 
ــت  ــه ی حاکمی ــلی، آیین نام ــاربینز آکس س
ــا همــه نشــان داد کــه چــون  شــرکتی اروپ
انتظــارات عــوض شــده بــود واحــد جدیــدی 
هــم طراحــی شــد. ایــن انتظــارات، جهانــی 
ــاق  ــر اتف ــوری زودت ــاید در کش ــت. ش اس
ــم  ــورها ه ــایر کش ــاً در س ــا حتم ــد ام بیفت

می دهــد.  رخ 
بــورس مــا هــم پیش دســتی کــرد و 
آیین نامــه ی راهبــری شــرکتی را الزامــی 
دانســت امــا ایــن کــه تــا حــاال بــه تصویــب 
نرســیده اســت بازتــاب همــان مســایلی 
ــا  ــده ای ب ــال، ع ــم. به هرح ــه گفت ــت ک اس
ــه  ــران ب آن موافــق نیســتند. بعضــی از مدی
مبحــث پاســخ گویی عالقه منــد نیســتند. 
ــفافیت  ــه ش ــه ب ــادی ک ــر نه ــه ه ــورس ب ب
و اعتباربخشــی مربــوط باشــد، ازجملــه 
حســابرس داخلــی و خارجــی، نیــاز دارد. در 
صورتــی حســابرس داخلــی مؤثــر اســت کــه 
ــه  ــی ب ــفافیت و اعتباربخش ــش ش ــه افزای ب
ــه  ــود. وگرن ــر ش ــرکت منج ــاب های ش حس
حسابرســی  دفتــر  یــک  وجــود  صــرف 
داخلــی دردی را از بــورس دوا نمی کنــد. 
مــا بــه عنــوان حسابرســان مســتقل و 
خارجــی تــا امــروز از نتایــج کار حسابرســان 
چــون  نکرده ایــم.  اســتفاده ای  داخلــی 
اصــاًل گزارشــی بــه مــا ارائــه نشــده اســت. 
ــا  ــه م ــم گرفت ــت تصمی ــم مدیری ــاید ه ش
داخلــی  حسابرســان  گزارش هــای  بــه 
ــن  ــون ممک ــیم. چ ــته باش ــی نداش دسترس
گــزارش  در  آن هــا  یافته هــای  اســت 
حســابرس مســتقل منعکــس شــود. در 

ــی  ــزارش حســابرس داخل ــر گ ــه اگ حالی ک
ــه اصــالح منجــر شــده باشــد، حســابرس  ب
ــزارش  ــورد را در گ ــت م ــتقل الزم نیس مس
خــودش منعکــس کنــد. ولــی چــون احتماالً 
ــواردی را ذکــر کــرده  ــی م حســابرس داخل
کــه برطــرف هــم نشــده اســت، بنابرایــن از 
ارائــه ی گــزارش بــه حســابرس خارجــی هم 
ــزارش  ــخصاً گ ــن ش ــود. م ــاب می ش اجتن
حســابرس داخلــی تاکنــون ندیــده ام و اگــر 
ــوده  ــناخت ب ــزارش ش ــده باشــم گ ــم دی ه

ــت.  اس
ســازمان  بــورس،  دیگــر،  ســوی  از 
حسابرســی یــا جامعــه حســابداران رســمی 
حســابرس  گزارش هــای  نمونــه ی  بایــد 
ــز  ــل از هرچی ــاً قب ــه و ضمن ــی را ارائ داخل
ــن  ــب ای ــه مخاط ــد ک ــخص باش ــد مش بای
ــزارش  ــا مخاطــب گ ــا کیســت. آی گزارش ه
ــا  ــت، ی ــره اس ــأت مدی ــت، هی ــع اس مجم
ــه  ــی ک ــوب کل ــر؟ چارچ ــاد دیگ ــدام نه ک
اســت.  درســت  کــرده  مطــرح  بــورس 
مهم تریــن  امــروز  داخلــی  حسابرســی 
ــن  ــر م ــه نظ ــه ب ــت ک ــه ی بنگاه هاس وظیف
در مــواردی از حسابرســی خارجــی هــم 
ــه  ــل آن ک ــه دلی ــد. ب ــر باش ــد مهم ت می توان
مــا بایــد بــه آن اتــکا کنیــم و چــون امــروز 
ــه نمی شــود  ــه مــا ارائ ــا ب ــدارد و ی وجــود ن
ــل  ــان متوس ــدس و گم ــه ح ــار ب ــا ناچ م
ــا حسابرســان  ــت م می شــویم. به همیــن عل
درمــورد  حاضــر  حــال  در  خارجــی  
اظهارنظرهایــی  داخلــی  کنترل هــای 
نیازموده ایــم.!!  را  آن هــا  کــه  می کنیــم 
دوم ایــن کــه حسابرســی داخلــی بــا 
توجــه بــه آخریــن تعاریــف بین المللــی کــه 
در بــاال ذکــر کــردم نیازمنــد تخصص هایــی 
و  آموزشــی  مراکــز  اکنــون  کــه  اســت 

دانشــگاهی مــا قــدرت ارائــه ی آن را نــدارد. 
عمومــاً  مســتقل  حســابرس  دوســتان 
مســائل حسابرســی داخلــی را آمــوزش 
ــه ی  ــن دو مقول ــه ای ــد در حالی ک می دهن

ــت.  ــاوت اس ــاًل متف کام
در  داخلــی  حســابرس  اجــرای  مثــال 
نرم افــزار  نیازمنــد  بــزرگ  بنگاه هــای 
فناورانــه  مهارت هــای  بــدون  و  اســت 

اســت.  شــبیه  شــوخی  بــه  بیش تــر 
البتــه، ایــن مشــکالت خــاص بــورس 
مــا نیســت. مگــر در بورس هــای ســایر 
ــی  ــوایی مال ــه رس ــن هم ــا ای ــای دنی جاه
اتفــاق نمی افتــد. تــازه در آن جــا شــاید 
مهارت هــای حسابرســی بهتــری حاکــم 
ــته  ــم داش ــی ه ــی داخل ــوده و حسابرس ب
پیچیده شــدن  و  جهانی ســازی  باشــند. 
ــک هایی  ــود ریس ــا خ ــی ب ــادالت جهان مب
داشــته اســت کــه بعضــی از آن هــا ناشــناس 
اســت و اتفاقــاً وظیفــه ی حســابرس داخلــی 
شناســایی آن هــا اســت. حسابرســی داخلــی 
ــه  ــاً ب ــد اتفاق ــی فراین ــر پیچیدگ ــالوه ب ع
کارشناســان پیچیــده ای هــم نیــاز دارد 
کــه متأســفانه در حــال حاضــر مــا در 
ــن  ــاب ای ــد آن هســتیم و در غی ــران فاق ای
محدودیــت عمــاًل حسابرســان خارجــی بــه 
ــتباه  ــده اند. به اش ــارده ش ــم گم ــن کار ه ای
هــم بعضــی از دوســتان مــا در حسابرســی 
خارجــی ایــن دو کار را همزمــان انجــام 
نبایــد  کاری  چنیــن  اصــاًل  می دهنــد. 
صــورت بگیــرد! البتــه بــا همــه ی مشــکالت 
بایــد  بــورس  کــه  می کنــم  تأکیــد 
ــی  ــرکتی را الزام ــری ش ــه ی راهب آیین نام
ــود  ــه موج ــکالتی ک ــه ی مش ــا هم ــد. ب کن
در  جدیــد  مقوله هــای  باالخــره  اســت 

ــت.  ــده اس ــرح ش ــی مط ــطح اجتماع س
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ــی  ــر مداح ــم دکت ــدا از خان ــرد ابت ــش دوم میزگ ــرم، در بخ ــتان محت ــه ی دوس ــکر از هم ــن تش ضم
ــد  ــرح کردن ــورس مط ــط ب ــرای ضواب ــورد اج ــتان در م ــه دوس ــی ک ــه نقدهای ــم ب ــش می کنی خواه

ــد.  پاســخ دهن

آزاده مداحی
فرمایش هایــی کــه اســتادان محتــرم 
داشــتند درســت اســت و واقعــاً ایــن 
ــم  ــه می توانی ــت ک ــکالتی اس ــوارد مش م
ســطوح  در  یــا  شــرکت ها  ســطح  در 
باالتــر مورداشــاره داشــته باشــیم. مــا ایــن 
مشــکالت را منکــر نمی شــویم امــا تأکیــد 
می کنیــم کــه اگــر بخواهیــم منتظــر 
ایــده آل  کامــاًل  شــرایط  کــه  بشــویم 
ــده آل  ــرایط ای ــد در ش ــود و بع ــاد ش ایج
از شــرکت ها بخواهیــم فرایندهــای الزم 
را داشــته باشــند، کار بســیار دشــوارتر 
خواهــد بــود و اساســاً شــاید ایــن شــرایط 

ایــده آل هیــچ گاه ایجــاد نشــود. بنابرایــن، 
بــه نظــر می رســد بایــد رویکــرد تدریجــی 
داشــته باشــیم و بــا در نظــر گرفتــن 
ــود  ــه وج ــه ی مســایل و مشــکالتی ک هم
ــی کــه در  ــا تعامــل همــه ی ارکان دارد و ب
حرفــه و در بــازار ســرمایه وجــود دارد کار 
ــطوح  ــی در س ــم. حت ــش برانی ــه پی را ب
ــت نیــز برخــی عوامــل ماننــد  کالن و دول
ــارات  ــه ی اختی ــارج از حیط ــا خ تحریم ه
ــی  ــطح کالن دیدگاه ــت. در س ــت اس دول
ــا  ــدارد، ام ــدم شــفافیت وجــود ن ــرای ع ب
مســایل و مشــکالت بیرونــی فشــارهایی را 
ــول شــرایط  ــا قب ــرده اســت. ب ــل ک تحمی

ــا  ــد بتوانیــم ت موجــود و محدودیت هــا بای
ــن کار را  ــن اســت بهتری ــه ممک ــی ک جای
انجــام دهیــم و ســعی کنیــم خودمــان را 

ــانیم.  ــه برس ــاختار بهین ــه س ب
نکتــه ی بعــدی ایــن اســت کــه بــا 
ــه  ــی ک ــم و نکات ــرایط حاک ــه ش ــه ب توج
همه مــان بــر آن اشــراف داریــم اگــر 
شــرکت ها  بــه  می گرفتیــم  تصمیــم 
ــاًل ســه  ــا مث ــد ت ــر کنی ــم فعــاًل صب بگویی
ســال دیگــر کــه کلیــه ی بســترها فراهــم 
ــم در  ــر ه ــال دیگ ــه س ــاالً س ــد احتم ش
ــی  ــم. ول ــی می بودی ــه ی فعل ــن نقط همی
ایــن  وارد  به تدریــج  شــرکت ها  وقتــی 

ــته باشیم باید رویکرد تدریجی داش



انتظــار  می توانیــم  می شــوند  فراینــد 
داشــته باشــیم کــه بعــد از ســه ســال بــه 
نقطــه ی موردنظرمــان برســیم. در نتیجــه، 
رویکــرد ســازمان بــورس ایــن بــوده اســت 
کــه در ســال گذشــته تأکیدمــان روی 
ــه ی حسابرســی  شــرکت ها اســتقرار کمیت
و واحــد حسابرســی داخلــی بود و بســیاری 
کمیته هــای  اعضــای  االن  شــرکت ها  از 
حسابرســی و مدیــران حسابرســی داخلــی 
خودشــان را بــه مــا معرفــی کرده انــد. 
وقتــی فرهنــگ و نهادهــای ایــن امــر 
می توانیــم  بیفتــد  جــا  شــرکت ها  در 
ــی  ــای حسابرس ــود و ارتق ــت بهب در جه
ــیت  ــا حساس ــم و ب ــت کنی ــی فعالی داخل
ــم.  ــام دهی ــم کار را انج ــری بتوانی بیش ت
ــن  ــه در ای ــرکتی ک ــری ش ــون راهب قان
میزگــرد بــه آن اشــاره شــد یکــی از 
بحــث  در  اســت.  کلیــدی  نکته هــای 
ــد  ــه ش ــز گفت ــارت نی ــون تج ــالح قان اص
کــه تــا چــه حــد می خواهیــم مــوارد 
مربــوط بــه راهبــری شــرکتی را در آن 
ببینیــم، آیــا قانــون جــدا بــرای ایــن امــر 
ــده  ــون تجــارت دی ــا در قان ــم ی می خواهی
ــارت  ــون تج ــر، قان ــال حاض ــود. در ح ش
نهایــی نشــده و قانــون راهبــری شــرکت ها 
ــه ســرانجام نرســیده اســت.  ــوز ب ــم هن ه
البتــه، کار مهــم و بزرگــی اســت کــه 
پی گیــری کنیــم کــه قانــون راهبــری 
شــرایط  در  باشــیم.  داشــته  شــرکتی 
ــتیم،  ــون هس ــن قان ــد ای ــه فاق ــی ک کنون
ســازمان تــالش کــرده در چارچــوب ایــن 
را  کار  بخشــنامه ها  و  دســتورالعمل ها 
پیــش ببــرد. البتــه امیــدوارم در آینــده از 

ــیم.  ــوردار باش ــی برخ ــن قانون چنی

مــا  کــه  ایــن  بعــدی  نکتــه ی 
زمانــی می توانیــم از ایــن ســاختارها 
ــه ی  ــل هم ــه تعام ــیم ک ــد باش بهره من
ــد  بخش هــا را داشــته باشــیم. همــه بای
ــازمان  ــود س ــند. خ ــم باش ــار ه در کن
ــمی  ــابداران رس ــه ی حس ــورس، جامع ب
ــش  ــی، نق ــات حسابرس ــران و مؤسس ای
بســیاری کلیــدی ای در ایــن زمینــه 
ــالغ  ــتورالعمل االن اب ــن دس ــد. ای دارن
برابــر  در  وقتــی  شــرکت ها  و  شــده 
داخلــی  کنتــرل  ماننــد  عناوینــی 
ســراغ  بــه  فــوراً  می گیرنــد  قــرار 
حسابرسان شــان می رونــد. در این جــا 
نقــش حســابرس خیلــی پررنــگ اســت. 
در  می تواننــد  حسابرســی  مؤسســات 
ــی  ــه خیل ــن زمین ــازی در ای فرهنگ س
کمیتــه ی  اســتقرار  باشــند.  مؤثــر 
ــزام و  ــک ال ــه ی ــی ک ــی داخل حسابرس
ضــرورت اســت اهمیــت بســیار زیــادی 
دارد. مثالــی می زنــم، ســال گذشــته 
ابــالغ کردیــم،  کــه دســتورالعمل را 
ــد  ــاس می گرفتن ــرکت ها تم ــی ش بعض
و می گفتنــد کــه جامعــه ی حســابداران 
وقتــی  تــا  کــرده  اعــالم  رســمی 
وجــود  زمینــه  ایــن  در  اســتاندارد 
نداشــته باشــد مــا اظهــار نظــر حرفــه ای 
ــم  ــی ه ــازمان حسابرس ــم و س نمی کنی
کــه اســتانداردی در ایــن زمینــه تدویــن 
نیســت  اســتانداردی  اگــر  و  نکــرده 
ــد  ــه ای بای به هرحــال رهنمودهــای حرف
در ایــن زمینــه منتشــر شــود. نهایتــاً بــا 
ــری  ــا، موضع گی ــن بحث ه ــه ای ــه ب توج
ســکوت  و  حســابداران  جامعــه ی 
ــا  ــرکت ها از م ــی، ش ــازمان حسابرس س

ــد  ــؤال می کردن ــورس س ــازمان ب در س
کــه حســابرس به مــا گفته کــه االن الزم 
نیســت ایــن دســتورالعمل اجرایی شــود. 
ــاً منظــور حســابرس  ــی کــه قطع در حال
ــوده  ــوع ب ــودش روی موض ــر خ اظهارنظ
اســت. بنابرایــن نظــر حســابرس روی 
موضــوع خیلــی تعیین کننــده اســت. 
جـامـــعه ی  حســـابرسی،  مؤسســـات 
حســابداران رســمی و ســازمان حسابرســی 
ــتاندارد  ــده ی اس ــاد تدوین کنن ــوان نه به عن
انجـمن هـــای  و  داخلـــی  کنترل هـــای 
ــان  ــن حسابرس ــوص انجم ــه ای به خص حرف
داخلــی ایــران در امــر آمــوزش و نیــز 
ــر  ــه اگ ــد ک ــی ارکانی ان ــگاه ها، همگ دانش
ــزای  ــد و اج ــرار بگیرن ــر ق ــار یکدیگ در کن
ایــن پــازل را تکمیــل کننــد می توانــد 
بســیار کمــک کنــد کــه کار بــه نحــو 
احســن انجــام شــود و بتوانیــم بــه اهــداف 

ــم.  ــدا کنی ــت پی ــی آن دس متعال
ــابرس  ــزارش حس ــت گ ــورد فرم در م
داخلــی بایــد توضیــح دهــم کــه رویکرد 
مــا ورود تفصیلــی بــه جزییــات اجرایــی 
حســابرس  گــزارش  اســت.  نبــوده 
داخلــی یــک گــزارش درون شــرکتی 
بــه  داخلــی  حســابرس  کــه  اســت 
و  می کنــد  ارائــه  شــرکت  مدیریــت 
نیســت.  مــا  الزامــات  از  آن  انتشــار 
و  بــه ســاختار  توجــه  بــا  فرمت هــا 
نــوع فعالیــت هــر شــرکت متفــاوت 
ــن موضــوع  ــه همی ــا توجــه ب اســت و ب
ــد  ــش از ح ــات بی ــتیم الزام ــا نخواس م
آن چــه  بیش تــر  و  کنیــم  حاکــم  را 
در معــرض عمــوم قــرار می گیــرد را 

می کنیــم.  تعییــن  را  فرمتــش 
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چاره در هماهنگــی و همگرایی نیروهای مختلف اســت

هوشنگ خستویی
ــه  ــت ک ــورس اس ــروع کار ب ــه ی ش نقط
ــدارک  ــه م ــد ک ــرکت ها بخواه ــد از ش بای
الزم را ارائــه کننــد کــه بعــد از مــدت 
مقــرر قانونــی سیســتم های مربوطــه را 
ــورس  ــرده اســت. حســابرس و ب ــرار ک برق
ــن  ــی ای ــند. وقت ــم باش ــل ه ــد مکم بای
ــرو  ــد نی ــند براین ــر باش ــل یکدیگ دو مکم

افزایــش پیــدا می کنــد. مــا بایــد به اتفــاق 
ــه شــرکت ها  ــم ک ــاد کنی ــدی را ایج فراین
دریابنــد کــه بایــد ســامانه ی کنتــرل 
داخلــی داشــته باشــند. تأکیــد مــن اساســاً 
بــر ایــن اســت کــه اگــر می خواهیــم 
ســامانه ی کنتــرل داخلــی داشــته باشــیم 
نهادهــای  و  ســازمان ها  همــه ی  بایــد 
ــا  ــی ب ــی و هماهنگ ــا همگرای ــط ب ذی رب

ــع مهمــی در  ــد. موان ــدم بردارن یکدیگــر ق
برابــر نظــارت در شــرکت ها و محیــط 
ــرای  ــود دارد ب ــا وج ــت م ــر فعالی کالن ت
ــم همــه ی  ــع نیازمندی ــن موان ــر ای ــه ب غلب
ــا یکدیگــر  ــی هماهنــگ ب نهادهــای نظارت
ایجــاد  بــا  باشــیم  قــادر  تــا  باشــند 
ــی را  ــی داخل ــتقرار حسابرس ــینرژی اس س

ــم.  ــوام بدهی ق
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ــه  ــا چ ــل ب ــد، در عم ــی گفتی ــای داخل ــتقرار کنترل ه ــان در اس ــور از تجربه هایت ــای محمدپ آق
ــد؟ ــه رو بودی ــی روب چالش های

مسعود محمدپور
تجربه هایــی  بــه  بخــش  ایــن  در 
می پــردازم کــه چالش هــای حسابرســی 
ــق  ــد. طب ــان ده ــل نش ــی را در عم داخل
ــزرگ  ــه ی ب ــار مؤسس ــه در چه ــی ک الگوی
قابــل  خدمــات  هســت،   Big Four

هرکــدام  و  شــده  تقســیم بندی  ارائــه 
را  خودشــان  خــاص  دپارتمان هــای 
نیــز  حسابرســی  مؤسســات  در  دارنــد. 
ــی  ــتقل و حسابرس ــی مس ــد حسابرس بای
دو  کــه  چــرا  شــود،  تفکیــک  داخلــی 
ــای  ــت و تخصص ه ــاوت اس ــرد متف رویک
ــی روش  ــد. حت ــم می طلب ــی را ه متفاوت
گاهــی  هــم  دو  ایــن  بســتن  قــرارداد 
ــی  ــی از کارهای ــن یک ــت. ای ــاوت اس متف
اســت کــه بایــد بــرای رویارویــی بــا 
ــه  ــن ک ــود. دوم ای ــام ش ــش انج ــن چال ای
ــه در  ــان داده ک ــا نش ــود م ــه ی خ تجرب
دو ســال اول فقــط یــک شــرکت بــود 
کــه بــه مــا اعتمــاد کــرد ایــن کار را 
ــی  ــه حت ــن ک ــم. چــه بســا ای انجــام دهی
ــد.  ــم نپذیرفتن ــنهادها را ه ــی از پیش برخ
ــالح  ــه به اصط ــا ک ــدارد م ــم ن ــرادی ه ای
آش  از  داغ تــر  کاســه ی  نمی توانســتیم 
باشــیم. مــا مشــکل را می گفتیــم و آن هــا 
هــم بنــا بــه خواســت خــود آن را اجرایــی 

ــمی آوردند.  ــرا درنـ ــه اجـ ــا ب ــد ی می کردن
بـه تدریــــج شــاهد تکامــل حسابرســی 
داخلــی هســتیم. کســی کــه ایــن خدمــات 
ــراف  ــه اش ــت ک ــی اس ــد کس را می خواه
ایجــاد  تغییــرات  ایــن  دارد می خواهــد 
ــت  ــود. بیس ــاد ش ــول ایج ــن تح ــود، ای ش
ــن کار را  ــان ای ــا برای ش ــه م ــرکتی ک ش
ولــو  بودنــد  عالقه منــد  همــه  کردیــم 
آن کــه گاه توصیه هایــی می کردیــم کــه 
ــرش  ــا پذی ــود. ام ــان نب ــاید خوشایندش ش
شــرکت ها  خــود  بــا  توصیه هــا  ایــن 
اســت و مــا هیــچ اجبــاری در ایــن زمینــه 
چــون  باشــیم.  داشــته  نمی توانیــم 
ــی  ــی داخل ــات حسابرس ــال، خدم به هرح
شــرکت ها  اســت.  مشــاوره ای  خدمــات 
الــزام قانونــی ندارنــد کــه مجبــور بــه 

باشــند.  توصیه هــا  قبــول 
موضــوع دیگــر کــه ذکــر آن الزم اســت 
این اســت کــه مــا در هرجایی کــه خدمات 
ــالش  ــم ت ــه کردی ــی ارائ ــی داخل حسابرس
ــه  ــم ک ــم بکنی ــازی ه ــم فرهنگ س کردی
ــابرسی  ــور حسـ ــد چه ط ــرکت ها دریابن ش
ــد  داخـــلی و کنتـــرل های داخلــی می توان
مددیــار  و  کنــد  کمــک  مدیریــت  بــه 
شــرایط  ایــن  در  باشــد.  مجموعه هــا 
مجموعه هــای  بــه  افــراد  ایــن  وقتــی 

دیگــر هــم می رونــد خودشــان از خدمــات 
حسابرســی داخلــی اســتقبال می کننــد. یــا 
ــا  ــه ســایر شــرکت هایی کــه در ارتبــاط ب ب
آن هــا هســتند خودشــان اســتفاده از ایــن 
ــه ایــن کــه  خدمــات را پیشــنهاد کننــد، ن
ــص  ــه تخص ــن ب ــند. ای ــزان باش از آن گری
برمی گــردد  داخلــی  حسابرســان  مــا 
ایــن موضــوع را  بتوانیــم  کــه چه قــدر 
ــه  ــم و ب ــازی کنی ــازی و فرهنگ س پیاده س

قبــول شــرکت ها برســانیم. 
ــان  ــا حسابرس ــه م ــری ک ــوع دیگ موض
ــم  ــدروی می کنی ــی در آن تن ــی گاه داخل
ایــن اســت کــه گویــی اجبــار داریــم 
شــرکت ها حــرف مــا را بایــد بپذیرنــد. 
بایــد بپذیریــم کــه شــرکت ها اشــتهای 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــد، ب ــکی دارن ریس
و  تحریــم  و  اقتصــادی  و  سیاســی 
ــد  ــرکت ها ناگزیرن ــی ش ــای رقابت چالش ه
ــد  ــد. نبای ــول کنن ــک را قب ــتهای ریس اش
انتظــار داشــته باشــیم کــه تمــام توصیه هــا 
ــود.  ــه ش ــد پذیرفت ــا بای ــنهادهای م و پیش
ــج  ــی در حــدود پن ــه  زمان ــن ب ــه نظــر م ب
ســال نیــاز داریــم کــه ابهامــات رفــع 
بشــود و فرهنگ ســازی ها انجــام شــود. 
ــی  ــن مســیر خوب ــه نظــر م ــی مســیر ب ول

ــه داد.  ــه آن ادام ــد ب ــت و بای اس
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غالمحسین دوانی
ــه  ــم آن ک ــه رغ ــا ب ــه ی م ــاً هم تقریب
را  موضــوع  مختلــف  زاویه هــای  از 
ــودن  ــی ب ــورد الزام ــم در م بررســی کردی
ــم.  ــر داری ــاق نظ ــی اتف ــی داخل حسابرس
ــن  ــد ای ــتیم بای ــم نداش ــورس ه ــر ب اگ
ــگاه  ــک بن ــر ی ــات را می داشــتیم، اگ الزام
ــد  ــود را نشناس ــک خ ــم ریس ــی ه معمول
ــود.  ــک می ش ــار ریس ــی دچ ــد از مدت بع
حسابرســی داخلــی خدمــات مشــاوره ای 
ــه ســراغ مشــاور  ــاً وقتــی ب اســت و طبعت
برخــورد  مشــکلی  بــا  کــه  می رویــم 
کرده ایــم. بــه حســابرس خارجــی بــه 
ــود.  ــه می ش ــی مراجع ــزام قانون ــر ال خاط

همیــن امــر کار حســابرس داخلــی را 
بــه  وقتــی  می کنــد.  خطیــر  بســیار 
می شــود  مراجعــه   داخلــی  حســابرس 
بــه  پاســخ گویی  و  کمــک  انتظــار 
ســؤال های مشــخص وجــود دارد و وای 
ــک  ــگاه کم ــه بن ــم ب ــه نتوانی از روزی ک

خاصــی بکنیــم. 
متأســفانه مــا کارشناســان مالــی در 
توهــم  ایــن  دچــار  اخیــر  دهه هــای 
زمینه هــا  همــه ی  در  کــه  شــده ایم 
ــی  صاحب نظــر هســتیم. حسابرســی داخل
تــا جایــی کــه مــن دریافتــه ام بایــد 
تخصص هــای متعــددی داشــته باشــد. 
ــاوری  ــه فن ــی ب ــد تســلط کاف ــل بای حداق

ــتقل  ــابرس مس ــا حس ــد. ام ــته باش داش
ــلط  ــی تس ــایل مال ــه مس ــد ب ــاً بای صرف
مدیریــت  و  شناســایی  باشــد.  داشــته 
ریســک شــامل ریســک عملیاتــی، ریســک 
ــک های  ــرکت، ریس ــود ش ــای خ فعالیت ه
ــی  ــه حسابرســی داخل ــره ک تجــاری و غی
ــد در حسابرســی خارجــی  بررســی می کن
ــن  ــروز چنی ــاً ام ــدارد. اساس ــی ن مفهوم
کارشناســانی را یــا نداریــم یــا خیلــی کــم 
ــک  ــا کم ــف را ب ــن ضع ــد ای ــم. بای داری
مراکــز آموزشــی برطــرف کنیــم و طبیعــی 
ــه  ــادر ب ــی ق ــن ضعف های ــا چنی ــت ب اس
ــه مشــتریان  ــات شایســته ب ــه ی خدم ارائ

ــیم.  نباش

آقای دوانی جمع بندی شما از مباحث جلسه ی حاضر چیست؟

از حضور همه ی کارشناسان ارجمند در این میزگرد سپاسگزاریم. امیدواریم در فرصت های 
آتی هریک از بحث های متعددی را که در میزگرد حاضر در مورد آن گفت وگو شد بیش تر 

در معرض نقد و کنکاش قرار دهیم. 


