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کارا  داخلی  حسابرسی 
در بخش خدمات مالی

مقالــه ی حاضــر، ترجمــه ی پیمایــش انجمــن حسابرســان داخلــی امریــکا اســت. ایــن پیمایــش بــا پرسشــگری از رؤســای 
حسابرســی داخلــی انجــام شــده تــا میــزان پیشــرفت در اعمــال مقــررات مالــی انجمــن حسابرســان داخلــی خبــره ارزیابــی 
ــا، پیشــرفت  و مشــکالت  ــر از کنش ه ــری دقیق ت ــا تصوی ــا پاســخ گویان انجــام شــده ت ــی ب ــن مصاحبه های شــود. همچنی

پیــش  روی شــان حاصــل شــود. 

پیشگفتار

انجمــن حسابرســان خبــره ی داخلــی در ژوییــه ی ســال گذشــته نظام نامــه ي خدمــات مالــی اش را زیــر عنــوان 
»حسابرســی داخلــی کارآ در بخــش خدمــات مالــی« منتشــر ســاخت. ایــن نظام نامــه شــامل رهنمون هایــی بــود 
کــه کمیتــه ای مســتقل مرکــب از حسابرســان عامــل و غیرعامــل و پژوهشــگران ایــن حــوزه، بــه ریاســت راجــر 
ــری  ــورای گزارش گ ــران ش ــی از مدی ــه ی FTSE 001 و یک ــروه بیم ــی گ ــه ی حسابرس ــس کمیت ــال ریی مارش

مالــی آن را تهیــه کــرده بودنــد. 
ــد و اعــالم داشــتند کــه  ــه اســتقبال کردن ــن نظام نام ــی از انتشــار ای ــی مال دو ســازمان مقررات گــذاری/ نظارت
ــن  ــان از ای ــی و داوری های ش ــف نظارت ــی در وظای ــی داخل ــدی حسابرس ــنجش کارآم ــان از س در ارزیابی های ش
نظام نامــه اســتفاده خواهنــد کــرد. بنابرایــن نظام نامــه چیــزی فراتــر از صــرف ابــزاری ســودمند بــرای حسابرســان 
ــی، و  ــای حسابرس ــره، کمیته ه ــل و مدی ــای عام ــرای هیأت ه ــه ب ــه نظام نام ــی رود ک ــار م ــت. انتظ ــی اس داخل

مدیــران اجرایــی در امــور مرتبــط بــا کارهــای حسابرســی داخلــی نقشــی کلیــدی بیابــد و ایفــا کنــد. 
از همــان ابتــدا کــه نظام نامــه انتشــار یافــت ایــن پرســش مکــرر از مــا می شــد کــه مؤسســات مالــی تــا چــه 
حــد قــادر بــه اســتفاده از آن خواهنــد بــود. بــه چــه میــزان می تواننــد توصیه هــای مختلــف آن را بــه کار بندنــد، 
ــان و  ــه آس ــای نظام نام ــدام بخش ه ــرای ک ــرد، اج ــد ک ــا خواهن ــی از آن ه ــوع حمایت های ــه ن ــهام داران چ و س

ــوار اســت؟  ــا دش کدام ه
ــر پایــه ی پیمایشــی کــه از سرپرســتان و مدیــران حسابرســی داخلــی کــه عضــو انجمــن حسابرســان  ایــن گــزارش، ب
ــی  ــات مال ــی کــه ســازمان های خدم ــی از مقصــد و جای ــری اجمال ــه اســت، تصوی ــره هســتند صــورت گرفت ــی خب داخل
بایــد بــه آن برســند بــه دســت می دهــد. مقصــود ایــن گــزارش بــه دســت دادن چشــم اندازی روشــن اســت از حــدی کــه 
مؤسســات خدمــات مالــی بناســت بــا توجــه بــه توصیه هــای نظام نامــه بــه آن دســت یابنــد، فرصت هایــی کــه نظام نامــه 

ــازد.  ــرح می س ــه مط ــواری هایی ک ــد و دش ــم می کن فراه
امیــدوارم محتــوای عرضــه شــده در گــزارش حاضــر بــرای کمیته هــای حسابرســی، مدیــران اجرایــی رده بــاال، و مدیــران 
ــر  ــان کارا و موث ــی های داخلی ش ــد حسابرس ــود می خواهن ــه خ ــه ای ک ــه  گون ــی ب ــی های داخل ــتان حسابرس و سرپرس

باشــد مفیــد فایــده قــرار گیــرد. 
دکتر یان پیترز / مدیر عامل / آوریل 2014
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انجمــن حسابرســان داخلــی خبــره 
را  مالــی خــود  نظام نامــه ی خدمــات 
بخــش  داخلــی  حسابرســی  در  کــه 
ــت در  ــال اس ــل اعم ــی قاب ــات مال خدم
ژوییــه ی 2013 منتشــر ســاخت. در ایــن 
گــزارش، مــا یافته هــای پیمایشــی را 
ــر 2013  ــه در نوامب منتشــر ســاختیم ک
از آن دســته از اعضــای انجمــن صــورت 
گرفتــه کــه رؤســای حسابرســی داخلــی 
در بخــش خدمــات مالــی بودنــد تــا 
تصویــری کلــی از پیشــرفت های صــورت 
کارگیــری  بــه  و  اعمــال  در  گرفتــه 

نظام نامــه بــه دســت دهیــم. 
رؤســای  از  نفــر  چهــار  و  چهــل 
حسابرســی داخلــی در ایــن پیمایــش 
پرســش های  بــه  کــرده  شــرکت 
ــا  ــن ب ــا همچنی ــد. م ــخ گفتن ــا پاس م
ــار  ــد ب ــرکت کنندگان چن ــوم از ش یک س
مصاحبــه کردیــم و دو مصاحبــه ی عمیق 
ــرکت کنندگان در  ــم. ش ــام دادی ــم انج ه
ــای  ــدگان بخش ه ــش نماین ــن پیمای ای
از  بریتانیــا،  مالــی  خدمــات  مهــم 
ــرکت های  ــه، ش ــک داری، بیم ــه بان جمل
و  مالــی،  اتحادیه هــای  و  ســاختمانی 

مدیریــت دارایــی بودنــد.  
نشــان  مصاحبه هــا  و  پیمایــش 
جــدی  نگرانی هــای  کــه  می دهنــد 
اجــرای  و  اعمــال  تناســب  دربــاره ی 
دو  هیــچ  دارد.  وجــود  نظام نامــه 
مؤسســه ای مثــل هــم نیســتند و واضــح 
ســازمان ها  میــان  بایــد  کــه  اســت 
ســر  بــر  مقــررات   وضع کننــدگان  و 
ــوط  ــائل مرب ــژه مس ــاص، به وی ــوارد خ م

ــرار  ــو برق ــدازه ی شــرکت، گفت وگ ــه ان ب
باشــد. بســیاری از توصیه هــای نظام نامــه 
ــت و  ــره اس ــازه ی هیأت مدی ــتلزم اج مس
اجرای شــان بایــد از حمایــت و پشــتیبانی 
ــه ی حسابرســی برخــوردار  رییــس کمیت
ــای  ــون گزارش ه ــی همچ ــد )کارهای باش
دوره ای، کافــی بــودن منابــع، یــا پــاداش 
بــه رؤســای حسابرســان(. رییــس هیــأت 
مدیــره بایــد آمادگــی دفــاع از ترتیباتــی 
نظام نامــه  رهنمودهــای  بــا  کــه  را 

ــد.  ــته باش ــدارد داش ــی ن همخوان
حسابرســی  بــه  مربــوط  مشــکالت 
فرهنــگ در همــه ی انــواع مؤسســات 
همیــن  دارد.  وجــود  مالــی  خدمــات 
ــز  ــع نی ــن مناب ــورد تأمی ــکالت در م مش
کوچــک  شــرکت های  دارد.  وجــود 
کوچــک  گروه هــای  مجبورانــد 
حسابرســی داخلــی را بــه کار گیرنــد، در 
عیــن حــال مشــکل شــرکت های بــزرگ 
هــم ایــن اســت کــه بــرای بــه کار گرفتن 
ــی  ــان داخل ــتری از حسابرس ــداد بیش تع
از کارشــان  یــا برون ســپاری بخشــی 
قانع کننــده  ی  و  موجــه  دلیــل  بایــد 

ــد. ــه کنن ــی عرض مال
ــن  ــت و انجم ــازه اول کار اس ــه ت البت
ــق  ــای موف ــایی تجربه ه ــد شناس مترص
در  نظام نامــه  بســتن  کار  بــه  در 
مؤسســات  از  گوناگونــی  طیف هــای 
ــد  ــن خواه ــم ای اســت. بخشــی از کار ه
ــدگان  ــه تهیه کنن ــم ک ــه دریابی ــود ک ب
نظام نامــه بــه مســائل و موضوع هــای 
ــش  ــه واکن ــش چه گون ــده از پیمای برآم

نشــان خواهنــد داد. 
یافته هــای اصلــی پیمایــش مــا بــه 

ــت:  ــر اس ــرار زی ق

•  عــده ی زیــادی از نظام نامــه باخبرانــد 
 ٪93 حسابرســی،  کمیته هــای   ٪  96(
ــاال  مدیــران عامــل، ســایر مدیــران رده ب
ــا ٪80( ــره/ امن 91٪، اعضــای هیأت مدی

•  بیــش از چهارپنجــم پاســخ دهندگان 
)83٪( معتقدانــد کــه بــرای پیــروی 
اعمــال  تنهــا  نظام نامــه  از  کامــل 

»تغییــرات جزئــی« کافــی اســت.
ــوار  ــه دش ــد ک ــدود 16٪ گفته ان •  ح
مــی تــوان اطمینــان یافــت کــه رؤســای 
ــای الزم  ــی از توانایی ه ــی داخل حسابرس
یعنــی  نظام نامــه،  در  شــده  شــمرده 
اجرایــی در ســطح کمیتــه ی  تــوان 

ــند. ــوردار باش ــی، برخ اجرای
ــم )14٪( مشــکالت  •  حــدود یک هفت
کوشــیده اند  و  کــرده  پیش بینــی  را 
اطمینــان یابنــد کــه حسابرســی داخلــی 
ــم  ــی را ه ــردی و عملیات ــات راهب اطالع

دربرمی گیــرد.
•  تنهــا 2 ٪ گفته انــد کــه بعیــد اســت 
قــادر بــه ارائــه ی گــزارش مقدماتــی 
همــراه بــا جــدول و نمــودار بــه کمیتــه ی 
ــن  ــم همی ــند و 14٪ ه ــی باش حسابرس
نکتــه را در مــورد ارائــه ی گــزارش ثانویــه  

ــد.  ــم گفته ان ــل ه ــه مدیرعام ب
•  حسابرســی فرهنــگ  دشــوارترین 
نظام نامــه  در  شــده  مطــرح  حــوزه ی 
دانســته شــده )توصیــه ی 6 د( 34 ٪ 
مشــکالتی  بنــد  ایــن  کــه  گفته انــد 

می کنــد.  ایجــاد  جــدی 
حسابرســی  رؤســای  از  بســیاری    •
منابــع الزم  بــودن  مهیــا  در  داخلــی 
بــرآورده ســاختن توصیه هــای  بــرای 

داشــته اند.  تردیــد  نظام نامــه 
و  مداخلــه  میــزان  نیــز  برخــی    •

خالصه ی مدیریتی 
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ارزیابــی  در  را  حسابرســان  تأثیــر 
میــل  و  مدیریتــی  تصمیم گیری هــای 
ــرار  ــش ق ــورد پرس ــردن م ــر ک ــه خط ب

دادنــد. 
حسابرســی  رؤســای  از  برخــی    •
می تواننــد  چگونــه  کــه  پرســیده اند 
را  نظام نامــه  بــه  رویکردشــان  دقــت 

کننــد.  ارزیابــی 
 

مقدمه 
موضــوع ایــن گــزارش بحــث و بررســی 
دربــاره ی میــزان پیشــرفت در مؤسســات 
ــی  ــات مال ــش خدم ــازمان های بخ و س
ــای  ــتن توصیه ه ــه کار بس ــا در ب بریتانی
بــا  انجمــن  غیرالــزام آور  نظام نامــه ی 
عنــوان »حسابرســی داخلــی کارآمــد 
ــن  ــی« اســت. ای ــات مال در بخــش خدم
ــه از  ــی ک ــه ی پیمایش ــر پای ــزارش ب گ
 ) HIAs( رؤســای حسابرســی داخلــی
صــورت گرفتــه اســت تهیــه شــده اســت. 
ــه اطالعــات  ــه منظــور دســت یافتــن ب ب
بیشــتر و فراهــم کــردن بســتر مســاعدتر 
کار را بــا مصاحبه هــای تلفنــی بــا پانــزده 
کردیــم.  دنبــال  پاســخ گویان  از  تــن 
گــزارش شــامل اظهارنظرهــای بــا نــام و 
ــن دو  ــت. همچنی ــدگان اس ــام گوین بی ن
ــم.  پژوهــش مــوردی عمیــق انجــام دادی
هــدف ایــن گــزارش آن اســت کــه 
ایــن  در  ارزشــمند  رهنمودهایــی 
و  مؤسســات  کــه  آورد  فراهــم  بــاره 
ســازمان های خدمــات مالــی تــا بــه 
فرصت هــا  و  توصیه هــا  میــزان  چــه 
و تهدیدهایــی را می پذیرنــد کــه بــر 
ــه   ــا آن مواج ــه ب ــت نظام نام ــر کاربس اث
می شــوند. کافــی اســت ایــن رهنمودهــا 

ــی،  ــای حسابرس ــه کمیته ه ــی ک هنگام
ــان  ــای حسابرس ــد و رؤس ــران ارش مدی
واحــد  تأثیــر  و  کارآمــدی  داخلــی 
همچــون  را  داخلی شــان  حسابرســی 
جزئــی از حکمرانــی خــوب شــرکتی 
ــر  ــه نظ ــودمند ب ــد س ــی می کنن بررس

برســند.
و  مشــاوره ها  پــی  در  نظام نامــه 
ــه  ــترده ای ک ــرده و گس ــای فش رایزنی ه
توســط کمیتــه ای مســتقل زیرنظــر و 
بــا مدیریــت راجــر مارشــال، رییــس 
اولــد  شــرکت  حسابرســی  کمیتــه ی 
دفتــر  کــه  بیمه گــزاری  میوچــوآل، 
کل  در  اســت،  لنــدن  در  مرکــزی اش 
ــت  ــورت گرف ــی ص ــات مال ــش خدم بخ
ــن  ــد. ای ــر ش ــه ی 2013 منتش در ژویی
اســت  توصیــه   29 شــامل  نظام نامــه 
و  ســازمان ها  عملکــرد  بهتریــن  کــه 
را  واحدهــای حسابرســی داخلی شــان 
شناســایی کــرده اســت. توصیه هایــی 
و  عامــل  و  مدیــره  هیأت هــای  کــه 
و  تأمیــن  در  را  ارشدشــان  مدیــران 
فراهــم آوردن مقــدار الزمــی از اســتقالل، 
نظــارت عینــی، دشــواری و اطمینــان بــه 
منظــور  اتخــاذ راهبردهــای مطمئن تــر و 
ــازد.  ــادر می س ــر ق ــای عملی ت تصمیم ه
ــش  ــه پیمای ــخ ب ــوع 44 پاس در مجم
داده شــده اســت. بــا آن کــه گــزارش 
ــای  ــع از اقتباس ه ــی جام ــر تحلیل حاض
انجمــن  نظام نامــه ی  از  صورت گرفتــه 
نشــانه ها  دربردارنــده ی  امــا  نیســت، 
اســت  خوبــی  عملــی  داللت هــای  و 
از آنچــه در واقعیــت اتفــاق می افتــد. 
یافته هــا و نتایــج پیمایــش حاکــی از 
ــالی  ــک س ــر از ی ــه در کم ت ــت ک آن اس

می گــذرد  نظام نامــه  انتشــار  از  کــه 
کــه  ســازمان هایی  در  مهــم  نقشــی 
جســتند  شــرکت  مــا  پیمایــش  در 
ــوده اســت در  ــزاری ب ــته اســت و اب داش
دســت هیأت هــای مدیــره و عامــل و 
ــز و  ــرای تجهی کمیته هــای حسابرســی ب
ــی های  ــِد حسابرس ــرد واح ــود عملک بهب
داخلی شــان کــه آشــکارا می کوشــند 
بــر افزایــش و ارتقــاء حکمرانــی شــرکتی 
خــوب و مدیریــت مخاطــرات تأکیــد 

ــد.  ورزن
ــره  ــای مدی ــه ی هیأت ه ــد و عالق تعه
و عامــل و مدیــران اجرایــی ارشــد در 
در  هــم  نظام نامــه  گرفتــن  کار  بــه 
دارد  اهمیــت  ســازمان ها  تک تــک 
و هــم در کل بخــش خدمــات مالــی. 
در  مارشــال  راجــر  کــه  همان طــور 
نظام نامــه  بــر  آغازیــن اش  ســخنان 
گفتــه: »بــا آن کــه مخاطــب توصیه هــای 
مــا انجمــن حسابرســان خبــره ی داخلــی 
اســت، آگاهیــم کــه بســیاری از ایــن 
توصیه هــا را تنهــا هیأت هــای مدیــره، 
مدیــران  و  حسابرســی،  کمیته هــای 
گیرنــد  بــه  کار  می تواننــد  اجرایــی 
از  دهنــد.«  قــرار  اســتفاده  مــورد  و 
ایــن رو، وقتــی کــه بیــش از 90 ٪ از 
پاســخ دهندگان بــه پیمایــش مــا اذعــان 
ــی و  ــای حسابرس ــه کمیته ه ــتند ک داش
ــه  ــود نظام نام ــان از وج ــران ارشدش مدی

مطلع انــد بســیار خرســند شــدیم.
انجمــن از کســانی کــه لطــف کردنــد و 
در پیمایــش مــا شــرکت کردنــد، به ویــژه 
آنــان کــه در طــی مصاحبه هــای رو ـ در 
ــع  ــود مطل ــته های خ ــا را از دانس ـ رو م

ســاختند کمــال امتنــان را دارد. 
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 شــما در چــه ســازمانی در بخــش خدمــات مالــی کار 
می کنیــد؟ 

در  را  پاســخ دهندگان  گســتره ی  روبــه رو  جــدول 
ــان  ــی نش ــات مال ــش خدم ــف بخ ــمت های مختل قس

می دهــد.
تعــداد کارکنــان ســازمان متبوع تــان چنــد نفــر 

ــت؟ اس
ایــن پرســش مربــوط بــه تعــداد کســانی اســت کــه به 
طــور تمام وقــت شــاغل اند. اگــر بخشــی از یــک گــروه 

هســتید، مســؤولیت کــدام گــروه بــر عهــده شماســت؟
بــر  را  پاســخ دهندگان  مشــخصات  یــک  نمــودار 
حســب انــدازه ی ســازمان متبوع شــان نشــان می دهــد. 
نزدیــک بــه 32 ٪ در مؤسســات مالــی ای شــاغل اند کــه 

ــت.  ــا 1000 اس ــن 250 ت ــان بی ــداد کارکنان ش تع
آیــا افــراد زیــر از نظــام نامــه ی بخــش خدمــات مالــی 

مطلــع انــد؟
ــاق )93 ٪( رؤســای حسابرســی  ــه اتف ــب ب ــر قری اکث
داخلــی پیــش از انتشــار نظام نامــه از آن خبــر داشــتند 
کــه از ایــن میــان دو سوم شــان )66 ٪( از طریــق 
ــک  ــه ی ــک ب ــد. نزدی ــه بودن ــن از آن اطــالع یافت انجم
تهیــه ی  امــر  از  پاســخ دهندگان  از   )٪23( چهــارم 
نظام نامــه از طریــق مقررات گذارانــی چــون »اداره ي 
هدایــت مالــی« یــا »اداره ی مقــررات آینده نگرانــه« 
ارائه کننــده ی  شــرکت های  از  یکــی  طریــق  از  یــا 
خدمــات تخصصــی کــه خدمــات حسابرســی خارجــی 
ــرای سازمان شــان انجــام  ــی را ب ــا حسابرســی داخل و/ی

مــی داده اطــالع یافته انــد. 
بــا آن کــه نظام نامــه  تنهــا چنــد مــاه پیــش از 
ــه ی  ــاَ هم ــود، تقریب ــده ب ــر ش ــش منتش ــام پیمای انج
کمیتــه ی  کــه  گفتنــد   )٪96( پاســخ دهندگان 
بــوده،  نظام نامــه مطلــع  از وجــود  حسابرسی شــان 
93٪ گفتنــد مدیــران اجرایــی ارشــد از آن مطلــع 
ــم از  ــران ه ــایر مدی ــد س ــز گفتن ــد و 91٪ نی بوده ان

وجــود آن خبــر داشــتند. 

درصد شرکت کنندگان در پیمایشنوع سازمانیافته های پیمایش
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بــه  داخلــی  حسابرســی  رؤســای 
داشــته اند.  مســاعد  نظــر  نظام نامــه 
حسابرســی  رییــس  فیلــد،  کریــس 
داخلــی انجمــن ســاختمان یورکشــایر 
می گویــد: »فکــر می کنــم نظام نامــه ی 
بخــش مالــی دقیقــاَ همــان چیــزی اســت 
کــه بایــد باشــد. اگــر بــه بحران هــا 
در  کــه  مختلفــی  رســوایی های  و 
ــه  ــه لطم ــن حرف ــه ای ــر ب ــال های اخی س
ــه  ــه آن چ ــم ک ــم می بینی ــگاه کنی زده ن
ــت  ــد آن اس ــی نیازمن ــی داخل حسابرس
بــاب  در  بیش تــر  پرســش های  طــرح 
فرهنــگ و راهبــری ســازمان اســت.«

نیکــول ریمــر، معــاون مدیــر حسابرســی 
اکنــون  کــه  بارکلــی،  بانــک  داخلــی 
داخلــی  حسابرســان  انجمــن  رییــس 
بیــان  »نظام نامــه  می گویــد:  اســت 
ــه  ــت ک ــی اس ــای انتظارات ــر و رس دقیق ت
از حسابرســی داخلــی مــی رود، و نیــز 
ــد  ــه می توان ــه چه گون ــن حرف ــه ای این ک
در حیطه هایــی مثــل فرهنــگ کســب وکار 
کــه پیــش از ایــن بخشــی از حسابرســی 
ــان  ــد اطمین ــه شــمار نمی آمدن ــی ب داخل

ــد.« ــاد کنن ــر ایج ــت بیش ت و دق

       شناسایی حد و حدود 
       و میزان کار  

پاســخ دهندگان  از   ٪90 از  بیــش   •
منظــور  بــه  نظام نامــه  از   )٪93(
ــت   ــطح رعای ــری س ــنجش و اندازه گی س
ــه  ــکاف/ فاصل ــل ش ــان تحلی و پذیرش ش
 ٪ ایــن میــان 39  از  انجــام داده انــد، 
همــان  عملکردشــان  کــه  مطمئن انــد 
نشــان  می دهــد کــه در  را  چیزهایــی 

اســت توصیــه شــده  نظام نامــه 

•  یک ســوم )34 ٪( از پاســخ دهندگان 
ــه  ــان از این ک ــه منظــور حصــول اطمین ب
بــه  داخلی شــان  حسابرســی های 
توصیه هــای نظام نامــه عمــل می کننــد 
ــه ســاختار  ــب منحصــر و مختــص ب جوان

سازمان شــان را بررســی کرده انــد  
حسابرســی های  رؤســای  بیش تــر 
و  ســنجش  اکنــون  هــم  از  داخلــی 
ســاختارها  و  عملکردهــا  مالک گــذاری 
را  نظام نامــه  توصیه هــای  اســاس  بــر 
 ( پنجــم  دو  تقریبــاَ  کرده انــد.  آغــاز 
کــه  گفته انــد  پاســخ گویان  از   )٪39
کنونــی  عملکــرد  و  نظام نامــه  بیــن 
ــل  ــان تحلی ــی داخلی ش ــد حسابرس واح
ــان  ــد، این ــام داده ان ــه انج ــکاف / فاصل ش
ــان  ــرد کنونی ش ــه رویک ــد ک »مطمئن« ان
در  شــده  توصیــه  عملکردهــای  بــا 

اســت. منطبــق  نظام نامــه 
پاســخ گویان  از   )٪34( یک ســوم 
ــرای کســب  ــه رویکردشــان ب ــد ک گفته ان
حسابرســی های  این کــه  از  اطمینــان 
داخلی شــان بــه توصیه هــای آمــده در 
بررســی  می کننــد   عمــل  نظام نامــه 
ــه ســاختار  ــب مختــص و منحصــر ب جوان
در  اســت،  سازمان شــان  عملکــرد  و 
ــگاه  ــن ن ــا ای ــد ب ــه 9٪ می گوین ــی ک حال
ــه   ــای نظام نام ــاس توصیه ه ــر اس ــه ب ک
ــه اصالحــات گســترده ای در کار  دســت ب
ــی  ــال بررس ــد در ح ــان بزنن و ساختارش
کل ســاختار و رویکردهــای حسابرســی 
ــه  ــس نگفت ــتند. هیچ ک ــان هس داخلی ش
ــی ـ  ــاَل و ب ــه را کام ــام نام ــه نظ ــت ک اس
 بــروـ برگــرد پذیرفتــه و 7 ٪ گفته انــد کــه 
ــا  بایــد شــکاف / فاصلــه  ی عملکردشــان ب
ــد  ــل کنن ــه را تحلی ــای نظام نام توصیه ه

)تحلیــل شــکاف / فاصلــه انجــام دهنــد(. 
بیــش از چهــار پنجــم )82٪( از رؤســای 
حسابرســی بــاور دارنــد کــه بــرای پیــروی 
کامــل از نظام نامــه الزم از تنهــا »تغییراتی 
جزئــی« انجــام دهنــد، در حالــی کــه یک 
ــده )16  ــخ دهن ــش پاس ــر ش ــر از ه نف
 « تغییراتــی  بایــد  کــه  گفته انــد   )٪
جــدی« انجــام دهنــد. تنهــا یــک تــن از 
ــه محــل  ــه اســت ک پاســخ دهندگان گفت
کار او نیــاز بــه انجــام »تغییــرات بنیادی« 
ــه توصیه هــای امــده در  ــد ب ــا بتوان دارد ت

ــد.  ــل کن ــه عم نظام نام
ــام  ــس  از انج ــه پ ــی ک در مصاحبه های
ــر رؤســای  پیمایــش صــورت گرفــت، اکث
بــه  کــه  داخلــی  حسابرســی های 
ــد  ــد گفتن ــخ دادن ــا پاس ــش های م پرس
ــال  ــان س ــا پای ــد ت ــان دارن ــه اطمین ک
2014 بــه طــور کامــل بــه نظام نامــه 
ــتین  ــخ کریس ــرد. پاس ــد ک ــل خواهن عم
ویرهــم، رییــس حسابرســی بانــک یونایتد 
تراســت، جامــع پاســخ های دیگــر اســت: 
ــدک  ــای ان ــکاف ها و فاصله ه ــرگاه ش »ه
بــرای پذیــرش و رعایــت کامــل نظام نامــه 
ــا  ــص و ناتوانایی ه ــوند، نواق ــخص ش مش
داخلــی  حسابرســی  طرح هــا ی  در  را 
ســاالنه مان  کارآمــوزی  برنامه  هــای  و 
خواهیــم گنجانــد تــا اطمینــان پیــدا 
کنیــم  کــه می توانیــم در پایــان ســال 
ــت و  ــرای رعای ــطح الزم ب ــه س 2014 ب
نظام نامــه  توصیه هــای  به کارگیــری 

ــیم.« برس
ــا  ــام توصیه ه ــرای انج ــما ب ــازمان ش س
ــه ی  ــده در نظام نام ــات آم ــال الزام و اعم
بخــش خدمــات مالــی چــه اقداماتــی 

ــد؟  ــورت ده ــد ص بای



51

درصد پاسخ دهندگان به پیمایشاقدامی که سازمان انجام داده

7٪هیچ ـ باید تحلیل شکاف / فاصله صورت بگیرد

0٪هیچ ـ   نظام نامه را پذیرفته ایم

بایــد تحلیــل شــکاف / فاصلــه بیــن نظام نامــه و عملکردمــان انجــام دهیــم. مطمئنیــم کــه رویکــرد 
کنونی مــان بــا آن چــه در نظــام نامــه آمــده انطبــاق دارد

٪39

بــا ایــن نــگاه کــه بــر اســاس توصیه هــای نظام نامــه  دســت بــه اصالحــات گســترده ای در عملکــرد 
و ســاختارمان بزنیــم در حــال بررســی کل ســاختار و رویکردهــای حسابرســی داخلی مــان هســتیم

٪9

بــرای کســب اطمینــان از این کــه حسابرســی های داخلی  مــان بــه توصیه هــای آمــده در نظام نامــه عمــل 
می کننــد، در حــال بررســی جوانــب مختــص و منحصــر بــه ســاختار و عملکــرد ســازمان مان هســتیم

٪34

11٪سایر )لطفاَ مشخص کنید(

ــن  ــر ای ــای حسابرســی ب ــه ی رؤس •  هم
ــه هیــأت مدیــره ا ی شایســته  ــد کــه ب باورن

ــد ــزارش  می دهن ــم گ و فهی
•  نزدیــک بــه نــه نفــر از ده نفــر )٪89( 
گفته انــد کــه حسابرســی داخلــی کاری 
اســت مســتقل از مدیریــت مخاطــرات، 
ــی   ــائل مال ــل مس ــرش و ح ــت / پذی رعای
•  بیــش از چهــار پنجــم )84٪(گفته انــد 
ــا جــدول  ــراه ب ــزارش مشــروح  هم ــه گ ک
رییــس  بــه  را  مقدماتی شــان  نمــودار  و 
ــد   ــلیم کرده ان ــی تس ــه ی حسابرس کمیت

ــه  ــد ک ــود دارن ــی وج ــای مختلف حوزه ه
ــه شــده  ــاَل پذیرفت ــه کام ــا نظام نام در آن ه
و از آن تبعیــت می شــود. بــرای مثــال، 
گفته انــد  حسابرســی  رؤســای   ٪100
و  شایســته  هیأت مدیــره ای  بــه  کــه 
)توصیــه ی  می دهنــد  گــزارش  فهیــم 
بــه  نزدیــک  درحالی کــه   ،)7 شــماره ی 
همــه )93٪( گفتــه انــد کــه حــوزه ی 

نامحــدود  داخلــی  حسابرســی  فعالیــت 
ــه  ــماره ی 3( و این ک ــه ی ش ــت )توصی اس
و  انعطاف پذیرنــد  حسابرســی  طرح هــای 
ــه ی  ــد کمیت ــا تأیی ــری در آن ب ــر تغیی ه
ــه ی  ــرد )توصی ــورت می گی ــی ص حسابرس
 )٪93( تعــداد  همیــن   .)5 شــماره ی 
گفته انــد کــه حسابرســان داخلــی بــه 
اطالعــات مهــم مدیریــت دسترســی دارنــد 

)توصیــه ی شــماره 14(. 
از ده نفــر از رؤســای حسابرســی داخلــی 
ــه  ــد ک ــر )89٪( گفته ان ــه نف ــه نُ ــک ب نزدی
ــتقل  ــت مس ــی کاری اس ــی داخل حسابرس
ــرش  ــت وپذی ــرات، رعای ــت مخاط از مدیری
 ،)9 )توصیــه ی  مالــی  مســائل  حــل  و 
و آن هــا دقــت ایــن بخــش را ارزیابــی 
ــداد  ــن تع ــه ی 10(. همی ــد )توصی کرده ان
ــد  ــان یافته ان ــا اطمین ــه آن ه ــد ک گفته ان
کــه اعضــای گــروه حسابرســی داخلــی 
انجــام  بــرای  الزم  منابــع  و  مهارت هــا 
ــد  ــان را دارن ــق کارش ــت و دقی دادن درس
ــی از  ــل توجه ــت قاب ــه ی 21(. اکثری )توصی

ــه  ــد ک ــز گفته ان ــخ دهندگان )89٪ ( نی پاس
رؤســای حسابرســی داخلــی و ســایر اعضــای 
ارشــد گــروه حسابرســی روابطــی خــوب 
بــا  و حســنه، ســازنده و مشــارکت جویانه 
وضع کننــدگان مقــرارت دارنــد )توصیــه 29(. 
گذشــته از ایــن، 84 ٪ گفته انــد کــه 
ــه  ــه ی شــماره 1 ک ــا توصی ــاق ب در انطب
در  داخلــی  حسابرســی  مــی دارد  بیــان 
و  امــور  اداره ی  مخاطــرات،  مدیریــت 
ــره  ــأت مدی ــتیبان هی ــی پش ــارت داخل نظ
ــود  ــر داده می ش ــا تذک ــت )در همان ج اس
ــت  ــه  در تبعی ــود ک ــی می ش ــه پیش بین ک
از نظام نامــه »مشــکلی وجــود نخواهــد 
داشــت«(، و ایــن در حالــی اســت کــه 
هیــأت  کــه  گفته انــد  تعــداد  همــان 
مدیــران  و  آن،  کمیته هــای  مدیــران، 
از  را در پشــتیبانی  راه درســت  اجرایــی 
حسابرســی داخلــی در پیــش گرفته انــد 
ــن   ــر ای ــز ب ــه ی شــماره 2(. 84٪ نی )توصی
ــی  ــی داخل ــوزه ی حسابرس ــه ح ــد ک باوران
شــامل مخاطــرات ســرمایه و نقدینگــی 

حیطه های اصلی 
رعایت / پذیرش
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ــه  ــه ی 6 ف( و این ک ــود )توصی ــز می ش نی
رؤســای  مشــروح  مقدماتــی  گــزارش 
حسابرســی داخلــی، همان طــور کــه در 
توصیــه ی 15 آمــده اســت، بــه رییــس 
ــراز  ــی هم ت ــا کس ــی )ی ــه ی حسابرس کمیت

می شــود.  تقدیــم  او( 

ــد  ــخ گویان گفته ان ــدود 16٪ از پاس •  ح
کــه  بــود  مطمئــن  می تــوان  دشــوار 
رؤســای حسابرســی داخلــی موقعیــت و 
کمیتــه ی  ســطح  در  مناســبی  جایــگاه 

اجرایــی داشــته باشــند
ــن  ــت ت ــر هف ــن از ه ــک ت ــدود ی •  ح
ــد  ــی کرده ان ــکالتی را پیش بین )14٪( مش
و می کوشــند اطمینــان یابنــد کــه حــوزه ی 
اطالعــات  شــامل  داخلــی  حسابرســی 

راهبــردی و عملیاتــی هــم می شــود 
نمی تواننــد  هــــم  حــــدود ٪14     •
مطمئــن باشــند کــه گــزارش ثانویــه ی 
ــر عامــل تســلیم  ــه مدی مشــروح خــود را ب
خواهنــد کــرد، امــا تنهــا 2 
کــه  نیســتند  مطمئــن    ٪
ــود  ــزارش خ ــند گ ــادر باش ق

را همچــون گــزارش مشــروح مقدماتــی 
مســتقیم بــه رییــس کمیتــه ی حسابرســی 

ــد.  ــم کنن تقدی
بــاور    ٪80 از  بیــش  کــه  حالــی  در 
ــی  ــه برخ ــت ب ــا الزم اس ــه تنه ــد ک دارن
ــا  ــد، حوزه ه ــت زنن ــی دس ــرات جزئ تغیی
ــد  ــان می دهن ــه نش ــت ک ــائلی هس و مس
ــی و کمیته هــای  رؤســای حسابرســی داخل
و  دشــواری ها  بــا  حسابرسی شــان 
ــک  ــاَ ی ــتند. تقریب ــه رو هس ــکالتی روب مش
ــه در  ــت ک ــد اس ــر معتق ــر ده نف ــر از ه نف
ــرای رعایــت و پذیــرش توصیــه ی  تــالش ب
شــماره 19 نظام نامــه کــه حاکــی از آن 
اســت کــه رؤســای حسابرســی داخلــی 
ــا  ــه رؤس ــد ک ــل کنن ــان حاص ــد اطمین بای
واحدهــای  و  قســمت ها  سرپرســتان  و 
ــه  ــد ب ــی بای ــی داخل ــه حسابرس ــته ب وابس
عــوض دادن گــزارش بــه مدیــران اجرایــی 
یــا مالــی مســتقیم بــه رییــس گــروه 
حسابرســی داخلــی گــزارش دهنــد بــا 

مشــکالتی روبــه رو خواهنــد بــود. 
ــد  ــخ دهندگان گفته ان ــا 10 ٪ از پاس تنه
کــه در رعایــت و پذیــرش توصیه هــای 
ــه  ــی، 13، و 17 نظام نام ــماره ی 4، 6 س ش

مشــکل خواهنــد داشــت. مفــاد ایــن بندهــا 
داخلــی  حسابرســی  از:  اســت  عبــارت 
ــرات  ــاب مخاط ــتقل را در ب ــی مس دیدگاه
ــر  ــی ب ــی مبن ــم، ارزیابی های ــردی مه راهب
این کــه ایــن مخاطــرات چه گونــه بایــد 
ــرد حسابرســی ای  ــوند، و رویک ــت ش مدیری
ــکل  ــود ش ــاذ ش ــرات اتخ ــر خط ــی ب مبتن
می دهــد )4(؛ حــوزه ی حسابرســی داخلــی 
شــامل آمادگــی بــرای و تشــویق میــل 
ســی(؛   6( اســت  مخاطره  پذیــری  بــه 
حسابرســی داخلــی حــق دارد در جلســات 
ــا  ــر آن ه ــا ب ــر ی ــی حاض ــه ی اجرای کمیت
ناظــر باشــد )13(؛ و رییــس کمیتــه ی 
حسابرســی مســؤول تعییــن وظایــف و 
ارزیابــی عملکــرد رییــس  واحد حسابرســی 

ــت )17(. ــی اس داخل
از رؤســای حسابرســی داخلــی  یکــی 
مخاطره پذیــری  بــه  میــل  دربــاره ی 

بــه  »میــل  می گویــد: 
در  مخــاطره پـــذیری 
حــوزه ی  حســـابرسی 
مــا  اســت،  خطیــری 
دریافــت  و  درک  بایــد 
میــل  از  کارکنـــان 

مشکالت پیش رو 
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ســازمان بــه مخاطره پذیــری و ربــط آن  بــه 
کاری کــه آنــان انجــام می دهنــد را ارزیابــی 
کنیــم. ارزیابــی این کــه چه گونــه کار و 
ــری  ــه مخاطره پذی ــل ب ــراد می ــرد اف رویک
شــاید  می دهــد  نشــان  را  ســازمان 
ــی از  ــل برخ ــار و می ــش از انتظ ــدری بی ق
حسابرســان داخلــی امــری ذهنــی باشــد.« 
ــم  ــن نمی دان ــد: »م ــر می افزای ــی دیگ یک
ــد  ــاَ بای ــی اساس ــی داخل ــا حسابرس ــه آی ک
ــه  ــش گرفت ــی »راه در پی ــه ارزیاب ــود ب خ
ــا  ــا تنه ــد ی ــت بزن ــران« دس ــده ی مدی ش
ــتن  ــا نداش ــتن ی ــود داش ــنجش وج ــه س ب
ــِش روِی  ــه راِه پی ــردازد  ک ــی بپ فرایندهای
مخاطره پذیــری  میــل  نیــز  و  مدیــران 
ســازمان را می ســنجند. آیــا حسابرســی 
ــد  ــی کن ــادر اســت ارزیاب ــی اساســاَ ق داخل
ــای  ــه ارزش ه ــال یافت ــای انتق ــه ارزش ه ک

ــه؟«    ــا ن ــتند ی ــتی هس درس
ــخ دهنده  ــت پاس ــر از هف ــک نف ــدود ی ح
)14٪( مشــکالتی را پیش بینــی کردنــد 
ــاور پیــش می آیــد  کــه  ــر ایــن ب ــر اث کــه ب
حــوزه ی مداخلــه ی حسابرســی داخلــی 
شــامل اطالعــات راهبــردی و عملیاتــی 
هــم می شــود  ) بنــد 6 ب نظام نامــه(.  
ــن  ــه ممک ــد ک ــاور دارن ــداد ب ــن تع همی
اســت نتواننــد اطمینــان یابنــد کــه گــزارش 
مشــروح ثانــوی خــود را تســلیم مدیــر عامل 
ــی،   ــزارش مقدمات ــون گ ــا، همچ ــد، ی کنن
ــه ي مســتقیم گــزارش خــود  ــه ارائ ــادر ب ق
بــه کمیتــه ی حسابرســی باشــند )توصیــه ی 

شــماره ی 20 نظام نامــه(. 
از رؤســای حسابرســی  نگرانــی یکــی 
داخلــی ایــن اســت کــه توصیه هایــی کــه در 
مــورد قرائــت گــزارش مشــروح شــده زیــاده 
از حــد دســتوری اســت. او می گویــد »مــن 

ــه  ــود را ب ــی خ ــروح مقدمات ــزارش مش گ
ــم و  ــی می ده ــه ی حسابرس ــس کمیت ریی
گــزارش دوم را بــه مدیــر امــور مالــی و نــه 
ــاده ای  ــن روال، روال جاافت ــل. ای ــر عام مدی
در ســازمان ماســت  و تأثیــری هــم در 
ــا  ــتقالل م ــا اس ــی ی ــی داخل کار حسابرس
ــد: َ»در  ــری می گوی ــت.« دیگ ــته اس نداش
ــه  ــت ک ــی نیس ــی عمل ــا خیل ــازمان م س
گــزارش مــان را تســلیم مدیــر عامــل 

ــم.« کنی
نیــز  پاســخ دهندگان  از   ٪  16 حــدود 
ــوان نظــر مســاعد  ــد کــه دشــوار بت گفته ان
ــای  ــرای اعط ــره را ب ــت هیأت مدی و حمای
ارشــدیتی در ســطح کمیتــه ی مدیــران 
رییــس  بــرای   )12 )توصیــه  ی  عامــل 
ــی از  ــرد. یک ــب ک ــی جل ــی داخل حسابرس
داخلــی می گویــد:  رؤســای حسابرســی 
ســازمان ها  از  بعضــی  می کنــم  »فکــر 
توصیــه ی  پذیــرش  و  رعایــت  برابــر  در 
ــز  ــت هرگ ــد اس ــد.  بعی ــت کنن 12 مقاوم
کارهــای جزئــی حسابرســی داخلــی چنیــن 
روابطــی بــا مدیــر عامــل پیــدا کننــد 
ــن  ــازمان ای ــابقه ی آن س ــر س ــژه اگ به وی
ــان  ــی می ــن روابط ــه چنی ــد ک ــه باش گون
ایــن دو برقــرار نباشــد. تــالش بــرای ارتقــا 
داخلــی  حسابرســی  منزلــت  و  جایــگاه 
تلقــی  شــخصی  امــری  اســت  ممکــن 

ــود.«  ش
همــان تعــداد از پاســخ دهنــدگان )٪16( 
ــوان نظــر مســاعد  ــد کــه دشــوار بت گفته ان
و حمایــت هیأت هــای مدیــره را بــرای 
ــوق  ــن حق ــنهاد و تعیی ــر پیش ــپردن ام س
و دســتمزد رؤســای حسابرســی داخلــی 
بــه رییــس کمیتــه ی حسابرســی  )توصیــه 
تهــا یــک  ی 18( جلــب کــرد. اخیــراَ 

ــی در  ــن ترتیب ــه چنی ــد ک ــارم گفته ان چه
سازمان شــان اتخــاذ شــده اســت. یکــی 
می دهــد:  توضیــح  دهنــدگان  پاســخ  از 
ــه و  ــی تجرب ــه ی حسابرس ــس کمیت »ریی
ــرای  ــا حتــی وقــت کافــی ب مهــارت الزم ی
ــس  ــوق ریی ــن حق ــا و تعیی ــی کاره ارزیاب

ــدارد.« ــی را ن ــی داخل حسابرس

دشــوارترین  فرهنــگ  حسابرســی   •
ــده  ــی ش ــه تلق ــش نظام نام ــا بخ ــه ی حیط
ــه  ــد ک ــوم گفته ان ــک س ــدود ی ــت. ح اس
ــن موضــوع دشــواری های جــدی ایجــاد  ای

می کنــد
ــی  ــای حسابرس ــی از رؤس ــه برخ •  البت
داخلــی در حــال حاضــر پیشــرفت هایی در 
چگونگــی رویکــرد بــه حسابرســی فرهنــگ 

داشــته اند.
ــوارترین  ــی دش ــای 6 دی و 6 ی توصیه ه
ــده اند ــــ  ــی ش ــه تلق ــه در نظام نام حیط
ــای  ــوم  )38٪ ( از رؤس ــک س ــش از ی بی
ــن دو  ــه ای ــد ک ــی گفته ان حسابرســی داخل
ــد.  ــاد می کنن ــدی ایج ــکالتی ج ــاده مش م
فرهنــگ  دربرگیرنــده ی  مــاده  دو  ایــن 
و  مخاطره پذیــری  نظــر  از  ســازمان، 
ــم راه و روش آن در  ــارت، و ه ــگ نظ فرهن
ــازار  ــرد در ب ــتریان و عملک ــا مش ــار ب رفت
ــد  ــخ دهندگان می گوی ــک از پاس ــت. ی اس
او از کاری کــه انجمــن حسابرســان داخلــی 
خبــره در ایــن زمینــه انجــام داده اســتقبال 
بــه  زدن  دســت  از  پیــش  و  می کنــد 
ــای  ــگ منتظــر رهنموده حسابرســی فرهن

ــد.  ــد مان ــن خواه ــدی انجم بع
ســاختمان  انجمــن  از  فیلــد  کریــس 
ــی  ــای 6 ب ــد: » توصیه ه یورکشــایر می گوی

 حسابرسی فرهنگ
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ــته اند  ــت گذاش ــه ای انگش ــر نقط و 6 دی ب
در  آن  بــرای  مدیــره  هیأت هــای  کــه 
ــاره   ــان چ ــای حسابرســی داخلی ش بخش ه
ــال  ــه در ح ــیده اند ک ــدی نیندیش و تمهی
حاضــر قــادر بــه تهیــه ی گزارش هــای 
مطمئــن در ایــن حــوزه باشــند. مــا در 
ــد از  ــی بای ــی داخل ــس حسابرس ــام ریی مق
ــرای  ــی ب ــخصی کاف ــاد ش ــار و اعتم اعتب
انجــام چنیــن کاری برخــوردار باشــیم و 
ــن  ــه ای ــردن ب ــل ک ــن کار و عم ــام ای انج
از  توصیه هــا مســتلزم برخــوردار بــودن 
ــه  ــت. نظام نام ــدی اس ــاع ج ــت و دف حمای
ــک  ــت و ش ــی اس ــیار آرمان ــا بس در این ج
دارم کــه در حــال حاضــر ســازمان های 
ــادی وجــود داشــته باشــند کــه مدعــی  زی
ــن  ــد از ای ــاَل قادران ــه جــداَ و عم بشــوند ک

توصیه هــا پیــروی کننــد.«
ــش  ــان بخ ــس کارکن ــز، ریی ــد بارن دیوی
می گویــد:   HSBC جهانــی  حسابرســی 
بــه  فرهنــگ  مخاطــره ی  »حسابرســی 
معضلــی جــدی در بســیاری از کارهــای 
حسابرســی داخلــی بــدل شــده اســت. 
ایــن کار مســتلزم حضــور حسابرســانی 
اســت کــه رویکــرد تــازه اتخــاذ و ذهنیتــی 
ــام  ــرای انج ــا ب ــد و م ــاد کنن ــر ایج دیگ
بهبــود  نیازمنــد  آن  کارآمــد  و  مؤثــر 
بخشــیدن و اصــالح مهارت هــا و درک و 

همچنیــن،  هســتیم.  دریافت های مــان 
ــی  ــد حسابرس ــه می خواهی ــه گون ــما چ ش
ــن کار  ــا ای ــد؟ آی ــام دهی ــگ را انج فرهن
ــد ضمــن  ــا بای ــه انجــام می شــود ی جداگان
کارهــای معمــول حسابرســی گنجانــده 
شــود، یــا ترکیبــی از هــر دو این هــا؟ 
ــق تحلیــل  ــم کــه از طری ــا درصددای ــا م آی
موضوع هــای  بــه  نقبــی  ریشــه یابانه 

فرهنگــی بزنیــم؟«
در  هم اکنـــون  از  هـــم  برخـــی 
دســت  می تواننــد  چگونــه  این کــه 
بزننــد  فرهنـــگ  حسابرســـی  بــه 
نیکـــوال  داشـــته اند.   پیشــرفت هایی 
می گویــد،  بارکلــی  بانــک  از  ریمــر 
منزلــه ی  بــه  داخلــی،  »حسابرســی 
ــد  ــه بکوش ــش از آن ک ــه، پی ــک حرف ی
ــد،  ــت بزن ــگ دس ــی فرهن ــه حسابرس ب
ابتــدا بایــد بفهمــد کــه »فرهنــگ کار و 
ــی  ــد »یک ــت« و می افزای ــب« چیس کس
از قدم هایــی کــه مــا در حــال حاضــر در 
ــک  ــم ی ــته ایم تنظی ــت برداش ــن جه ای
ــوده  ــه ب ــن زمین ــدی در ای نظــام رتبه بن
ــرات  ــا مخاط ــه ب ــران چه گون ــه مدی ک
ــاَل سرعت شــان  مواجــه می شــود ــــ مث
زمانــی کــه  و  توصیه هــا،  اجــرای  در 
ــرات  ــا مخاط ــا آن ه ــد ت ــول می کش ط
ــن کار  ــراَ ای ــد. اخی ــازه را گــزارش کنن ت

ــم  ــال کرده ای ــا اعم ــطح واحده را در س
و ترتیــب گزارش هــا هــم فصلــی اســت. 
برنامه مــان ایــن اســت کــه ایــن رویکــرد 
حسابرســی هایی  همــه ی  در  در  را 
کــه انجــام می دهیــم بگنجانیــم.« او 
همچنیــن می گویــد، »زمــان انتشــار 
ــا  ــود ب ــان ب ــاَل همزم نظام نامــه هــم کام
بازنگــری فرهنــگ و عملکــرد کل بانــک، 
ــه  ــود ک ــوار نب ــدان دش ــن رو چن از ای
ــن کار  ــول ای ــه قب ــی ب ــت را راض مدیری

ــم.« کنی
ــی ای  ــناخت و اگاه ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــگ  ــی فرهن ــالت حسابرس ــه از معض ک
ــی  ــام تحلیل ــن انج ــم، انجم ــدا کردی پی
ــوردی  ــای م ــه پژوهش ه ــا توجــه ب را  ب
در دســتور کار خــود قــرار داده  و در 
تــدارک  اصــول راهنمایــی اســت کــه بــه 

ــد. ــد ش ــر خواه زودی منتش

•  چندیــن تــن از رؤســای حسابرســی 
داخلــی نگــران بــه دســت آوردن منابــع 
بــرآوردن   بــرای  مناســب  و  کافــی 

بودنــد. نظام نامــه  توصیه هــای 
ــاره ی میــزان مداخلــه ی  •  برخــی درب
ارزیابـــی  در  داخلـــی  حسـابرســـی 
و  مدیریتـــی  تصـمیم گیـری هـــای 

سایر مشکالت عملی
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نحــوه ی نگـــرش بــه مخاطــرات پرســش 
 . نــد د می کر

ــزان  ــه می ــیدند ک ــایرین می پرس •  س
را  نظام نامــه  بــه  رویکردشــان  دقــت 

ــد. ــی کنن ــد ارزیاب ــه بای چه گون
رؤســای حسابرســی داخلــی همچنیــن 
را  دیگــری  موضوعــات  و  مســائل 
برشــمردند کــه ممکــن اســت مانــع 
رعایــت و پذیــرش مفــاد نظام نامــه شــود. 
بیــش از همــه  نگرانــی بــر ســر مســأله ی 
منابــع بــود ــــ منابعــی کــه تأمین شــان 
ــادر  ــی ق ــرای آن کــه حسابرســان داخل ب
بــه تهیــه و تأمیــن اطمینــان الزم بــرای 
ــرای  ــز ب ــره و نی ــأت مدی ــه هی کمــک ب
ارزیابــی میــزان تطابــق داشــتن کارهــای 
ــه الزم  ــارات نظام نام ــا انتظ ــان ب خودش
ــر  اســت ) به ویــژه توصیــه ی 21 ناظــر ب

ــع(.   ــن مناب تأمی
آن طــور که یکی از رؤســای حسابرســی 
ــت  ــد، »رعای ــان می کن ــی خاطرنش داخل
آن  مســتلزم  نظام نامــه  پذیــرش  و 
ــش  ــی بی ــان داخل ــه حسابرس ــت ک اس
ــد و  ــود بپردازن ــی خ ــه ارزیاب ــش ب از پی
ــرای  ــی ب ــص منابع ــی تخصی ــن یعن ای
ــان.« از  ــرد  واحــد خودم ــی عملک بازبین
ــس حسابرســی  ــک ریی ــر، ی ســوی دیگ
ــک  ــی در ی ــابرس داخل ــا حس ــه تنه ک

ســازمان اســت و در حــال حاضــر هیــچ 
ــی را از خــارج ســازمان  حســابرس داخل
اســتخدام نکــرده می گویــد: »برخــی 
ــه  ــر ســر راه رســیدن ب معضــالت کــه ب
ــای  ــل توصیه ه ــرش کام ــت و پذی رعای
ــی از  ــاَ ناش ــود دارد عمدت ــه وج نظام نام
ــور از  ــا و درخ ــتفاده ی بج ــأله ی اس مس
منابــع اســت و نــه خــودداری یــا ســکوت 

ــر.«  ــره و مدی ــأت مدی هی
یــان بوســتون، رییــس حسابرســی 
ــک  ــی شــرکت ساختمان ســازی لی داخل
بــه  »نظام نامــه  می گویــد:  یونایتــد 
ــی  ــان داخل ــت حسابرس ــای موقعی ارتق
ــک  ــل کم ــره و عام ــای مدی در هیأت ه
و  اختیــارات  حیطــه  ی  و  می کنــد 
بــرای  محــدوده ی وظایــف جدیــدی 
داخلــی  حسابرســی  واحــد  عملکــرد 
تعریــف می کنــد. یکــی از معضــالت 
بــه نظــر مــن می رســد  مهــم کــه 
چه گونگــی یافتــن نقطــه تعادلــی اســت 
کــه تــا جــای ممکــن  هــم بــا روح 
نظام نامــه ســازگار باشــد و هــم بــا توجــه 
ــا و  ــا مهارت ه ــازمان ب ــدازه ی س ــه ان ب
ــال،  ــرای مث ــد. ب ــا باش ــا خوان ــع م مناب
بــودن  مطمئــن  می گویــد  نظام نامــه 
واحــد  بایــد در عملکــرد  از کیفیــت 
حسابرســی داخلــی درونــی شــده باشــد 

ــه  ــا توج ــا ب ــب تنه ــن تناس ــع ای و وض
ــل  ــی قاب ــد حسابرس ــدازه ی واح ــه ان ب
ارزیابــی اســت. وقتــی واحــد شــما فقــط 
باشــد چه گونــه  نفــر  دو  از  متشــکل 
چنیــن کاری را بــا طیــب خاطــر انجــام 

داد؟«  خواهیــد 
ــم  ــی ها ه ــای حسابرس ــی از رؤس برخ
بــه  مقرارت گــذاران  رویکــرد  نگــران 
ــن  ــودی روش ــدان رهنم ــه و فق نظام نام
از جانــب آنــان در ایــن بــاره بودنــد کــه 
روش و رویکــرد مطلوب شــان در اعمــال 

ــت؟  ــه چیس ــرای نظام نام و اج
ــد:  ــی می گوی ــای حسابرس ــی از رؤس یک
ــا  »یــک معضــل بالقــوه ایــن اســت کــه آی
تنظیم کننــدگان  ]منظــور  مقررات گــذار 
ــاه  ــا 18 م ــرف 12 ت ــت[ ظ ــه اس نظام نام
آینــده  تقاضاهــای دیگــر و بیشــتری را 
داخلــی مطــرح خواهــد  از حسابرســان 
ــات  ــرای »اداره ی خدم ــه؟ ب ــا ن ــاخت ی س
ــذاری  ــی / FCA« و »اداره ی مقررات گ مال
ــای  ــی از جنبه ه ــی / PRA«  برخ احتیاط
ــن  ــم از ای ــوز ه ــی هن ــات مال بخــش خدم
ــاد  ــی رود اعتم ــار م ــاَ انتظ ــه منطق ــر ک نظ
ــه  ــد ک ــان یاب ــد و اطمین ــازی کن را بازس
بــا مشــتریان منصفانــه رفتــار می شــود 
اگــر  دارد.  کمبودهایــی  و  کاســتی ها 
ــه ایــن نظــر برســند کــه  مقررات گــذاران ب
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بایــد اطمینــان  حسابرســی می توانــد و 
ــر کار و تأمیــن  ــری را جلــب کنــد ب بیش ت
ــت.«  ــد داش ــی خواه ــر مثبت ــا اث ــع م مناب
صرفــاً  بریتانیایــی  مقررات گــذاران 
عملــی(  )و  نــه  رســمی  تأییــد  بــا 
ــه ی  ــی نظام نام ــود حام ــای خ راهنمایی ه
خدمــات مالــی بوده انــد. بــرای مثــال، 
انــدرو بیلــی، معــاون بنــک آو انگلنــد 
مقررات گــذاری  اداره ی  عامــل  مدیــر  و 
انتشــار  کــه  اســت  گفتــه  احتیاطــی 
بــه  وظایــف محــول  راهنمــای جدیــد 
حسابرســان را قــدری »دشــوارتر« و نقــش 
ــت. او  ــرده اس ــکارتر ک ــی آن را آش حفاظت
ــل و  ــران عام ــت مدی ــه اس ــن گفت همچنی
غیرعامــل بایــد از ایــن اصالحــات حمایــت 

ــرود.  ــش ب ــدری پی ــا ق ــد ت کنن
ــل »اداره ی  ــر عام ــی، مدی ــن ویتل مارتی
وقتــی  می گویــد،  مالــی«  هدایــت 
نظام نامــه نوشــته شــد کــه فهمیدیــم 
راهنمــای جدیــد می توانــد نقشــی اساســی 
ــد. او  ــا کن ــازار ایف ــاد ب ــازی اعتم در بازس
ــا در  ــی ب ــان داخل ــد:     »حسابرس می گوی
ــن از  ــان یافت ــز اطمین ــدم و مرک ــط مق خ
ــل  ــی عم ــا یکپارچگ ــان ب ــه بنگاه ش این ک
مخاطــرات  از  و  گیرنــد  قــرار  می کنــد 
بالقــوه آگاه باشــند. متأســفانه دیده ایــم 
کــه وقتــی کارهــا روی روال درســت پیــش 
نــرود هــم در عمده فروشــی و  هــم در 
روی  ناگــواری  اتفاقــات  خرده فروشــی 

می دهــد.«
همــراه  داخلــی  حسابرســان  انجمــن 
اداره ی  و  مالــی  خدمــات  اداره ی  بــا 
ــن موضــوع را  ــذاری احتیاطــی ای مقررات گ
کــه مقررات گــذاران چه گونــه نظام نامــه 
را تفســیر خواهنــد کــرد و نیــز این کــه 

چه گونــه بــه مســأله ی متناســب بــودن 
ســاخت.  مطــرح  را  نگریســت  خواهنــد 
ــک  ــد یکای ــه بای ــت ک ــی اس ــن موضوع ای
در  ارشدشــان  مشــاوران  بــا  ســازمان ها 
میــان بگذارنــد تــا در ایــن بــاره کــه 
ــرای  ــی ب ــگاه و معنای ــه جای ــه چ نظام نام

انــان دارد روشــن شــود. 
از چندیــن تــن از رؤســای حسابرســی 
دخیــل  میــزان  دربــاره ی  داخلــی 
بــودن حسابرســی داخلـــی در ارزیابــی 
روش هــای  و  مدیــران  تصمیم گیــری 
مخاطـــرات  بـــا  روبه روشـــدن شان 
ــش  ــت بخ ــی، سرپرس ــه اوب ــیدیم. آن پرس
ــن  ــی در انجم ــان داخل ــروه حسابرس در گ
 « می گویــد:  ملــی،  ساختمان ســازان 
ــه  ــه ای ک ــه احســاس شــود موازن ــی ک وقت
موازنــه ای  اســت  برقــرار  نظامه نامــه  در 
درســت اســت، به ویــژه در ایــن زمینــه کــه 
حسابرســی داخلــی آمــاده اســت در ســطح 
ــا مدیریــت مواجــه  تصمیمــات درازمــدت ب
شــود، بســیار مهــم اســت کــه حسابرســی 
از  را  کارش  حســاب  اشــکارا  داخلــی 
ــت  ــاره  ی مدیری ــی درب ــات مدیریت تصمیم
مخاطــرات جــدا کنــد: مدیــران در کار 
مســؤولیت  بایــد  و  خبره  انــد  خودشــان 
ــد  ــه می گیرن ــی را ک ــام و تمــام تصمیمات ت
ــؤول  ــل، مس ــاول بوی ــد. پ ــده گیرن ــر عه ب
ارشــد حسابرســی شــرکت آویــوا، کــه عضــو 
نظام نامــه  تدویــن  و  تنظیــم  کمیتــه ی 
ــش  ــه نق ــد ک ــد می کن ــت، تأیی ــوده اس ب
حسابرســان داخلــی پشــت در اتــاق هیــأت 
»حسابرســان  می شــود.  تمــام  مدیــره 
داخلــی نبایــد بــا تصمیمــات هیأت مدیــران 
ــد  ــان یابن ــد اطمین ــا بای ــد ام ــه کنن مقابل
ــد  ــه فراین ــع شــده  ک ــره قان ــه هیأت مدی ک

ــت و  ــده اس ــه ش ــش گرفت ــت در پی درس
ــا  ــده ت ــان داده ش ــه آن ــه ب ــی ک اطالعات
اطالعاتــی  بگیرنــد  را  تصمیمات شــان 
ــوده اســت.«  درســت، متــوازن و منطقــی ب
در مجمــوع، چندیــن تــن از روســای 
کــه  پرســیدند  داخلــی  حسابرســی 
بایــد  چه گونــه  حسابرســی  واحدهــای 
ــه  ــان ب ــی از رویکردش ــی دقیق ــه ارزیاب ب
نظام نامــه دســت یابنــد. برخــی نگــران 
ــه  ــازمان ها ب ــت س ــن اس ــه ممک ــد ک بودن
عــوض آن کــه تــالش کننــد مقصــود و 
منظــور نظام نامــه را درک کننــد تنهــا 
ــا »تیــک زدن« در  ــا رعایــت و پذیــرش ب ب

ــد.  ــنده کنن ــورد بس ــر م ــار ه کن
جیمــز ترنــر، رییــس گــروه در حسابرســی 
داخلــی شــرکت پرودنشــیال می گویــد، 
انطبــاق بــا نظام نامــه و رعایــت  »اگــر 
ــد،  ــان باش ــان آس ــه نظرت ــرش آن ب و پذی
کــه  بپرســید  خودتــان  از  بایــد  آن گاه 
و  ذی نفعــان  ســایر  و  هیأت مدیــره  آیــا 
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ــاید از  ــد و ش ــه بای ــور ک ــهام داران آن ط س
حمایــت حسابرســان داخلــی برخــوردار 
این کــه  نیــز  و  نبودنــد؟  یــا  بودنــد 
نظام نامــه مــا را ملــزم مــی دارد کــه واحــد 
ــود و  ــه بهب ــم ب ــی را دائ ــی داخل حسابرس
ــردن  ــای ســطح خــود و گســترده تر ک ارتق
بینشــی کــه هیــأت  مدیــره را بــدان تجهیــز 
نظام نامــه  از  کنیــم:  ترغیــب  می کنــد 
نبایــد در جهــت قــوت قلــب دادن بــه 
خــود، بــه ایــن معنــی کــه هــر چــه 
ــام  ــا انج ــد حسابرســی م ــون واح ــم اکن ه
ــود.«   ــتفاده ش ــت اس ــت اس ــد درس می ده

پیمایــش  ایــن  یافته هــای  آن کــه  بــا 
نمونــه ای اســت از دیدگاه هــای رؤســای 
حسابرســی مؤسســات بخــش خدمــات مالی، 
می تــوان نتیجه گیــری گســترده تری از آن 

کــرد.
ــه  •  خوشــبختانه همــه ی کســانی کــه ب

پیمایــش  در  مطرح شــده  پرســش های 
پاســخ گفتنــد، نظام نامــه را بــا طیــب 
خاطــر پذیرفته انــد و در حــال ارزیابــی 
ــای  ــه از توصیه ه ــتند ک ــی هس حیطه های
تبعیــت می کننــد یــا نمی کننــد.  بســیاری 
بــاور دارنــد کــه نزدیــک بــه بــرآورده کردن 
ــتند و  ــه هس ــای نظام نام ــه ی توصیه ه هم
بــا موانعــی جــدی بــر ســر راهشــان مواجــه 
ــت قاطــع  ــن گذشــته، اکثری نیســتند. از ای
ــد و  ــران ارش ــی، مدی ــای حسابرس کمیته ه
مدیــران میانــی هــم از نظام نامــه باخبرانــد 
ــی در  ــزه ی حسابرســان داخل ــم از انگی و ه
ــطح و  ــای س ــع و ارتق ــود وض ــت بهب جه
ــد  ــی می توانن ــای حسابرس ــه واحده این ک
ــد  ــق دهن ــه تطبی ــا روح نظام نام ــود را ب خ
ــد.   ــت می کنن ــد حمای ــروی کنن و از ان پی
•  البتــه مشــکالتی هــم وجــود دارد. 
بهبــود بخشــیدن و ارتقــای ســطح اطمینان 
مســتلزم تعهــدات بیش تــر از لحــاظ زمــان 
ــه در  ــت ک ــانی اس ــرف کس ــول و از ط و پ
واحدهــای حسابرســی  و  کار دخیل انــد، 
ــای  ــه ی واحده ــل هم ــه مث ــی ـ البت داخل
دیگــرـ  بایــد بــرای کســب منابــع بیش تــر 
احتمــال  بیابنــد.  اقتصــادی  توجیهــی 
این کــه واحدهــای کوچکتــر حسابرســی 
توصیه هــای  اجــرای  و  اعمــال  بــر 
ــد ــــ دســت کم در  ــه اصــرار بورزن نظام نام

اســت.  بیش تــر  ــــ  کوتاه مــدت 
حسابرســی  واحدهــای  از  تعــدادی    •
داخلــی ممکــن اســت نیازمنــد زمــان 
توصیه هــای  اجــرای  بــرای  بیش تــری 
نظام نامــه باشــند. در بعضــی مــوارد رؤســای 
حسابرســی ممکــن اســت بــا ایــن تصمیــم 
ــد  ــا قادران ــه آی ــند ک ــه رو باش ــوار روب دش
ــا  ــد ی ــه کار بندن ــا  را ب ــی از توصیه ه برخ

نــه. البتــه شــایان ذکــر اســت کــه مقدمه ی 
نظام نامــه صراحــت دارد کــه نظام نامــه 
بــرای »شــرکت های بــا انــدازه ی متوســط« 
ــای  ــرکت ها و واحده ــده و »ش ــته ش نوش
کوچک تــر حسابرســی ممکــن اســت ــــ بــا 
ــازمان  ــوع ریســک، س ــدازه، ن ــه ان ــه ب توج
داخلــی، و نــوع و دامنــه ي فعالیت هاــــ 
ــل و اصــالح برخــی  نیازمنــد جــرح و تعدی
ــروی از روح  ــن پی ــول، در عی ــات اص جزیی
ــی رود  ــار م ــند.« انتظ ــه، باش ــی نظام نام کل
ــن نکتــه توجــه  ــه ای کــه مقررات گــذاران ب
ــاب وارد  ــن ب ــرکت ها در ای ــا ش ــد و ب کنن
گفت وگــو شــوند کــه ممکــن اســت در چــه 
مــواردی، در برخــی حیطه هــا و شــرکت ها، 
نظام نامــه  از  متابعــت  و  بــا  مطابقــت 

ــد. ــته باش ــبت نداش مناس
ــگ  ــی فرهن ــه حسابرس ــدن ب •  فراخوان
حسابرســی  رؤســای  از  بســیاری  بــرای 
داخلــی نشــانه ی تغییــری جدیــد و مهــم در 
ــی  ــده ی قابل توجه ــود. ع ــه ی کاری ب زمین
از پاســخ دهندگان ایــن مــاده را بــه عنــوان 
دشــوارترین توصیــه بــرای اجــرا ذکــر 
ــر  ــن ذک ــی اش را ای ــت اصل ــد و عل کرده ان
ــی  ــدی از آمادگ ــتلزم ح ــه مس ــد ک کرده ان
زمینــه ای ذهنــی اســت و پیــش از ایــن در 
زمــره ی وظایــف بخــش حسابرســی داخلــی 
ــن  ــن ت ــه، چندی ــد. البت ــوب نمی ش محس
ــون در  ــم اکن ــی از ه ــای حسابرس از رؤس
ــان از  ــب اطمین ــی و کس ــت چاره جوی جه
توانــا بــودن بــه انجــام  کار در ایــن حیطــه 
را  مخاطــرات اش  برداشــته اند،  گام هایــی 
ارزیابــی کرده انــد و فرهنــگ را در جــزو 
ــد.  ــان گنجانده ان ــر روزه ش بخشــی از کار ه
فرهنــگ  کــه  گفته انــد  دیگــر  برخــی 
بــوده کــه  از عناصــری  یکــی  همــواره 

نتیجه گیری ها
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ــر  ــی آن را در نظ ــخصاَ در کار حسابرس ش
ــی ای از آن  ــن تلق ــا چنی ــد، ام می گرفته ان
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــذا بای ــتند و ل نداش
ــا  ــان را ب ــه تجارب ش ــد همه جانب ــک دی ی
توصیه هــا ادغــام کننــد. انجمــن در اواخــر 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــن امســال راهنمای همی

ــاخت.  ــد س ــر خواه منتش
نظام نامــه  توصیه هــای  اعمــال    •
البتــه تنهــا برعهــده ی حسابرســی داخلــی 
نیســت. همان طــور کــه مقررات گــذاران 
می کننــد،  خاطرنشــان  بریتانیایــی 
هیأت هــای مدیــره و عامــل نیــز مســؤولیت 
ــه  ــرای نظام نام ــال و اج ــه از اعم ــد ک دارن
و نیــز از این کــه تــا حــد ممکــن از آن 
پیــروی می شــود و کل ســازمان بیشــترین 
داخلــی  حسابرســی  واحــد  از  را  بهــره 
می بــرد اطمینــان کســب کننــد. بــا توجــه 
ــه در  ــی از نظام نام ــاالی آگاه ــطح ب ــه س ب
ــر  ــال حاض ــره در ح ــای مدی ــن هیأت ه بی
هــم ســطح و کیفیــت گفت وگــو میــان 
ــی و کمیته  هــای  رؤســای حسابرســی داخل
ــد  ــه و بای ــود یافت ــا و بهب ــی ارتق حسابرس
ارتقــای جایــگاه و منزلــت حسابرســان 
اعضــای  و  مدیــران  بیــن  در  داخلــی 

هیأت هــای عامــل اغــاز گــردد. 
پیــِش  دشــواری های  و  معضــالت    •
روی حسابرســی داخلــی اکنــون ســطح 
ــه در پاســخ  ــا بخشــیده کــه البت آن را ارتق

ــه و  ــوی نظام نام ــرره از س ــات مق ــه الزام ب
ــت. ــوده اس ــه ب ــه برانگیخت ــی ک انتظارات

مالــی  خدمــات  بخــش  نظام نامــه ی 
انجمــن حسابرســان داخلــی ســندی به جــا 
هیأت هــای  بــه  کــه  اســت  به موقــع  و 
ــرمایه گذاران  ــذاران، و س ــره، مقررات گ مدی
بهتــری  ارزیابــی  تــا  می کنــد  کمــک 
انجــام  داخلــی  حسابرســان  آن چــه  از 
می دهنــد و نیــز این کــه کارشــان چــه 
ــر  ــان و ب ــر سازمان ش ــی ب ــرات مثبت تأثی
حکمرانــی شــرکتی دارد  بــه دســت اورنــد. 
ــی  ــه راهنمای ــن ب ــه همچنی ــن نظام نام ای
ــی  ــران اجرای ــرای مدی ــت ب ــودمند اس س
زیــرا بــه انــان کمــک می کنــد کــه بداننــد 
در مــورد اطالعــات و اطمینان هــای الزم 
بــرای مدیریــت چــه انتظــاری بایــد از 
باشــند.  داشــته  واحــد حسابرسی شــان 
نظام نامــه هــم ایــن نکتــه را روشــن 
داخلــی  حسابرســی  کــه  می ســازد 
چه گونــه قــادر اســت اطمینــان بهتــر و 
عمیق تــری ایجــاد کنــد و هــم برخــی 
نشــان  را  دشــواری ها  و  معضــالت 
ــر  ــه مهم ت ــان از هم ــن می ــد. در ای می ده
ــه  ــت ک ــگ اس ــی فرهن ــوع حسابرس موض
ــی   ــه ي اصل ــی را از حیط ــی داخل حسابرس

ــات  ــی واقعی ــنجش و بررس ــه س کارش ک
اســت فراتــر می بــرد و کمــک می کنــد 
ــوده تر  ــی گش ــا ذهنیت ــان ب ــه حسابرس ک
میــل  ســازمان،  اداره ی  شــیوه های  بــه 
و  مخاطره پذیــری،  بــه  آن  گرایــش  و 
ــه  ــران باالدســتی« ب »لحــن و صــدای مدی
ــایر ارکان  ــه س ــه ب ــزان و چه گون ــه می چ
ــد.    ــال می یاب ــازمان و کســب وکارش انتق س
واحدهــای  نظام نامــه  آن کــه  بــا 
ــی مجــدد  ــه ارزیاب ــی را ب حسابرســی داخل
کاری کــه انجــام می دهنــد و ورود بــه 
ــا  ــد، ام ــی کن ــب م ــازه ترغی ــای ت حیطه ه
ایــن خطــر را هــم دارد کــه ممکــن اســت 
برخــی از حسابرســان داخلــی قــادر بــه فهم 
ــا  ــازه نشــوند ی ــای ت ــن حیطه ه درســت ای
ــد  ــش گیرن ــتی را در پی ــای نادرس روش ه
کــه ممکــن اســت اعتبارشــان را خدشــه دار 
کنــد و مهارت هــای اصلی شــان را هــم 

ــرد.  ــؤال بب ــر س زی
ــه  ــه نظام نام ــدارد ک ــود ن ــدی وج تردی
را  داخلــی  حسابرســی  منزلــت  و  قــدر 
نــزد هیأت هــای مدیــره بــاال می بــرد و 
ــر  ــز ب ــی نی ــذاران مال ــتیبانی مقررات گ پش
آن می افزایــد. امــا حسابرســان داخلــی 
ــی   ــون راهنمای ــه همچ ــه نظام نام ــد ب بای
و  تطابــق  از  یافتــن  اطمینــان  بــرای 
ــای ان  ــا توصیه ه ــان ب ــی کارهایش هماهنگ
بنگرنــد. نظام نامــه همچنیــن راهنمایــی 

دیدگاه یک رییس
کمیته ی حسابرسی 
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اســت بــرای کمیته هــای حسابرســی بــرای 
رســیدن بــه درکــی بهتــر از اطمینــان 
ــه اطالعاتــی کــه   خاطــر مدیــران نســبت ب

می دارنــد. دریافــت  کمیته هــا  از 

نیــک کالینــز، رییــس حسابرســی داخلــی 
در بانــک »ویرجیــن مانــی«

بانکــی  عنــوان  بــه  کــه  روزی  از 
تازه تأســیس کــه بــرای آنکــه جایــی بــرای 
خــود در بــازار بــاز کنــد بنــا دارد کارهایــش 
را بهتــر انجــام دهــد برای مــان روشــن بــود 
ــی  ــرد حسابرس ــاختار و رویک ــد س ــه بای ک
داخلی مــان را بــر بهتریــن تجربه هایــی 
ــق  ــت تطبی ــتتر اس ــه مس ــه در نظام نام ک

ــازیم. ــگ س ــم و هماهن دهی
چون کــه بانــک ویرجیــن مانــی دو ســال 
ــی را  ــک خرده فروش ــب وکار بان ــش کس پی
ــاَل  ــد کام ــود، بای ــه ب ــرن راک گرفت از نورث
قواعــد کار را بازســازی می کــرد و روش 
و شــیوه اش را تغییــر مــی داد. از جملــه 
ضروریــات در پیــش گرفتــن روش هــای 
ــی الزم  ــرات عمل ــی و تغیی ــد حاکمیت جدی
ــه،  ــود. در نتیج ــک ب ــام دو بان ــرای ادغ ب
تطبیــق دادن و هماهنــگ ســاختن تغییرات 
بــا روح نظام نامــه فراینــدی کامــاَل منطقــی 

ــید.   ــر می رس ــه نظ ــروری ب و ض
ــت  ــروه مدیری ــت گ ــب حمای ــا جل کار ب
عامــل و هیــأت مدیــره آســان تر شــد. 
ــا  ــی م ــه ی  حسابرس ــل و کمیت ــر عام مدی
ــت  ــرش و رعای ــای پذی ــه مزای ــه ب بالفاصل
ــی  ــتوانه ای مقررات ــه پش ــه ای ک ــام نام نظ
ــدف  ــا ه ــه ب ــژه آن ک ــد به وی ــته باش داش
مــا کــه بنیــان گذاشــتن بانکــی بهتــر بــود 
ــر روشــن تر  ــن ب ــان همچنی ــد. آن ــی بردن پ

شــدن هــر چــه بیشــتر نقــش حسابرســی 
داخلــی صحــه گذاشــتند و آن را بــرای 
الزم  ســازمان  کل  بــه  اطمینــان  دادن 
ــتیبانی از  ــث پش ــژه از حی ــتند، به وی دانس

ــرات.  ــد مخاط ــر و کارام ــت مؤث مدیری
بیشــتر  ابتــدا  از  مــا  کــه  آنجــا  از 
و  پذیرفتــه  را  نظام نامــه  توصیه هــای 
رعایــت کرده ایــم تحلیــل فاصلــه / شــکاف 
گــروه  توانایی هــای   و  مهارت هــا  ســطح 
داد.  نشــان  مــا  بــه  را  حسابرســی مان 
نظام نامــه خواهــان ســازمان هایی اســت 
باتجربــه در  کــه حسابرســانی خــوب و 
اختیــار دارنــد و می تواننــد حسابرســی های 
حیطه هایــی  در  دقیق تــر  و  عمیق تــر 
انجــام دهنــد کــه دشــوارتر و نیازمنــد 
خواه ناخــواه  ایــن  و  بیشــتراند.  بررســی 
ــروه و  ــای گ ــردن توانایی ه ــاال ب ــد ب نیازمن
ــت  ــی اس ــای تخصص ــه مهارت ه ــه ب توج
ــاال  ــا و ب ــر کاره ــام کارامدت ــرای انج ــه ب ک
بــردن انتظــارات الزم اســت. و بــا وزن 
بیشــتری کــه نظام نامــه بــه کار حسابرســی 
ــن  ــی از تأمی ــه ی حسابرس ــد کمیت می ده
کامــاَل  گــروه  تقویــت  بــرای  منابــع 

می کنــد.  پشــتیبانی 
همان طــور کــه انتظــار مــی رود، احتمــال 
دارد انطبــاق بــا و رعایــت و پذیــرش برخی 
از بخش هــای نظام نامــه نیازمنــد زمــان 
مشــخص  مســأله ی  باشــد:  بیش تــری 
حسابرســِی  کار  حــدود  و  حــد  کــردن 
ایــن  اســت.  بــارز  نمونــه ای  فرهنــگ 
قلمــرو  قلمرویــی تــازه در ایــن حرفــه 
ایــن  در  نظام نامــه  از  و حمایــت  اســت 
راهنمایی هــای عملــی  نیازمنــد  حیطــه 
ــی  ــه توصیه های ــا ک ــت. از آنج ــر اس بیش ت
ی  کمیتــه  کــه  اســت  نظام نامــه  در 
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حسابرســی بایــد امــر پیــش بردن شــان را 
بــر عهــده گیــرد، مــا همچنیــن زمانــی را 
صــرف بحــث دربــاره ی وظایــف کمیتــه ی 
توصیه هــای  حســب  بــر  حسابرســی 
کار  ایــن  بــه  مــا  کردیــم.  نظام نامــه 
از طریــق کمیتــه ی حسابرســی ادامــه 
ــان  ــر بهــره را از زم ــم داد و حداکث خواهی
ــاق  ــی انطب ــات عمل ــرای درک الزام الزم ب

ــرد.  ــم ب ــه خواهی ــا نظام نام ــل ب کام

گــروه  سرپرســت  مارشــال،  پــال 
ــوآل ــد میوچ ــی در اول ــی داخل حسابرس

گام  نظام نامــه  انتشــار  مــن  نظــر  از 
ــای آن  ــت و توصیه ه ــی اس ــیار مثبت بس
ــارات  ــه انتظ ــت ک ــی اس ــان چیزهای هم
هیأت هــای مدیــره و مقررات گــذاران را 
از یــک واحــد حسابرســی داخلــی خــوب 
ــاَ و  ــه ضرورت ــازد. نظام نام ــرآورده می س ب
تنهــا در بــاره ی انطبــاق یافتــن و رعایــت 
و پذیــرش توصیه هایــش نیســت ــــ بلکــه 
بیش تــر بــه ایــن قصــد تهیــه شــده اســت 
ــه حسابرســان داخلــی  بگویــد کــه  کــه ب
ــور و  ــای درخ ــا ج ــد ت ــد بکنن ــه بای چ
مناســب  خــود را در ســازمان بیابنــد و 
ــند و  ــان برس ــت اطمین ــطح درس ــه س ب
ــان  ــا تأمیــن اطمین ــه ب شــرکت را از جمل
ــه  ــاب اطالعــات مدیریتــی و کمــک ب درب
هیــأت مدیــره در اتخــاذ تصمیم هــای 

ــد.   ــوظ بدارن ــون و محف ــردی مص راهب
کمیتــه ی  رییــس  آن کــه  بــا 
ــام  ــا تم ــال ب ــر مارش ــی مان راج حسابرس
قــوا از مــا در پذیــرش و هماهنــگ شــدن 
می کــرد  حمایــت  نظام نامــه  بــا  مــا 
)او در واقــع رییــس کمیتــه ی انجمــن 

حسابرســان داخلــی در هنــگام تهیــه 
اجرایی مــان  مدیــران  بــود(،  نظام نامــه 
ــی  ــد حسابرس ــه واح ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ــک  ــای ی ــاس یافته ه ــر اس ــا ب ــی م داخل
»متناســب  بیرونــی  کیفیــت  بررســی 
داده  تشــخیص  محولــه«  وظایــف  بــا 
ضــروری  دالیــل  بایــد  اســت  شــده 
می کردنــد.  درک  را  نظام نامــه  بــودن 
همــراه  کــه  توضیحــی  یادداشــت های 
ــتاده  ــه فرس ــام نام ــخه ی نظ ــن نس اخری
ــده  ــر کمک کنن ــن نظ ــژه از ای ــد به وی ش
بــود کــه مفــاد خاصــی را کــه در توصیــه 
هــای مختلــف آمــده بــود توضیــح مــی داد 
ــه در  ــورد آنچ ــی در م ــه نکات ــــ از جمل
ــه ي  ــاره ی دامن ــماره 6 در ب ــه ی ش توصی
کارهــای حسابرســی داخلــی و حسابرســی 
ــری  ــه مخاطره پذی ــش ب ــگ و گرای فرهن
ـــ  کــه ضرورتــاَ نباید  ســازمان آمــده بــودـ 
ــای  ــت در برنامه ه ــای ثاب ــزو ویژگی ه ج
ســاالنه ی فعالیت هــای حسابرســی باشــد. 
ــی  ــه برخ ــم ب ــر ه ــال حاض ــا در ح م
توصیه هــای آمــده در نظام نامــه عمــل 
می کنیــم، امــا معضالتــی وجــود دارد. 
حسابرســی داخلــی توجــه بــه حسابرســی 
ــری  ــه مخاطره پذی ــش ب ــگ و گرای فرهن
ــق  ــت و از طری ــرده اس ــروع ک ــازه ش را ت
ــا رییــس مخاطــرات و  همــکاری کــردن ب
منابــع انســانی چارچوبــی بــرای مخاطــره 
و نظــارت بــر فرهنــگ ســازمان شــامل 50 
ویژگــی تدویــن و اجــرا کــرده اســت. مــا 
ــرای  ــتقر ب ــد مس ــک واح ــون ی ــم اکن ه
ارزیابــی مخاطــرات و نظــارت بــر فرهنــگ 
از واحدهــای اصلــی کار در  هــر یــک 
گروه مــان داریــم. مــا بنــا داریــم ایــن کار 
را پیــش ببریــم زیــرا مــا را قــادر بــه زیــر 

نظــر گرفتــن کار در طــی زمــان می کنــد. 
در  عناصــر  برخــی  کلی تــر  نظــر  از 
اســت  نظام نامــه هســت کــه ممکــن 
بــا  را  داخلــی  حسابرســی  رؤســای 
ــال،  ــرای مث ــد. ب ــه کن ــکالتی مواج مش
ــای 17 و 18 در  ــل توصیه ه ــت کام رعای
ــس  ــوق ریی ــن حق ــی و تعیی ــورد ارزیاب م
ــی ممکــن اســت  واحــد حسابرســی داخل
ــد  ــی باش ــر غیراجرای ــک عنص ــد ی نیازمن
کــه نشــان دهــد ماهیــت یــک مســؤولیت 
ــن  ــل ممک ــک راه ح ــت. ی ــی چیس اجرای
ــام  ــرای انج ــا ـ ب ــازمان م ــه در س ـ البت
مدیــر  راهبــری  مدیریتــی،  کارهــای 
ــه ی  ــس کمیت ــی ریی ــا همراه ــی ب اجرای

حسابرســی اســت. 
در   13 و   12 شــماره  توصیه هــای 
ــه  ــی ب ــر اجرای ــا مدی ــه آی ــاره ک ــن ب ای
گــوش  داخلــی  حرف هــای حســابرس 
در  شــرکت  حــق  و  نــه  یــا  می دهــد 
جلســات اجرایــی را بــه او مــی دهنــد یــا 
نــه نیــز ممکــن اســت مشــکالتی را پدیــد 
ــن  ــن ای ــرای م ــم ب ــأله ی مه ــاورد. مس بی
اســت کــه آیــا واحــد حسابرســی داخلــی 
ســازمان  در  کــه  اتفاقاتــی  از  ســریعاَ 
می افتــد خبــردار می شــوند و ایــا انعطــاف 
و چابکــی الزم را بــرای آن کــه در جاهایــی 
ــه؟ از  ــا ن ــد ی ــه کن کــه الزم اســت مداخل
ــم  ــح می ده ــودم ترجی ــخص خ ــر ش نظ
ــه دلیــل الزاماتــی کــه نظام نامــه در  ــه ب ن
مــورد حــق رییــس حسابرســی بــه دعــوت 
ــته  ــی گذاش ــات اجرای ــرکت در جلس و ش
ــم  ــه می توان ــی ک ــر نقش ــه خاط ــه ب بلک
در مقــام رییــس حسابرســی داخلــی ایفــا 
کنــم حــق دعــوت بــه جلســات اجرایــی را 

ــت آورم.   ــه دس ب
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