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بایــد در مورد  که مدیران 
پرسش هایی 

جان فریزر و هو لیندسی  / اعضای انجمن حسابداران خبره کانادا
ترجمه: مرضیه مؤمن زاده

1-  وجــود واحــد حسابرســی داخلــی 
در ســازمان چــه ضرورتــی دارد؟ 

بســیاری از ســازمان های بــزرگ و متوســط 
واحــد حسابرســی داخلــی دارنــد ـ ایــن یــک 
الــزام بــرای شــرکت های پذیرفتــه شــده 
ــایر  ــا و س ــادار و بانک ه ــورس اوراق به در ب
مؤسســات مالــی اســت ـ عــالوه بــر ایــن در 
برخــی دیگــر از ســازمان ها واحــد حسابرســی 
ــمند  ــر ارزش ــک عنص ــوان ی ــه عن ــی ب داخل
اطمینان بخــش در نظــر گرفتــه شــده اســت 
کــه بــرای کمیتــه ی حسابرســی و مدیریــت 
ــتم  ــت سیس ــی و کفای ــه اثربخش ــبت ب نس
راهبــری و  فرایندهــای  کنتــرل داخلــی، 
مدیریــت ریســک اطمینــان فراهــم می کنــد 

ــد. ــازمان می افزای ــار س ــه اعتب و ب
معمــوالً  کوچک تــر  ســازمان های  در 
مدیــران بــرای نظــارت فعــال بــر فعالیت های 
امــا  هســتند  کافــی  تقریبــاً  کارکنــان 
هنگامــی کــه حجــم و پیچیدگــی معامــالت 
ــراد  ــه اف ــزرگ می شــود مدیریــت ب ــی ب خیل
بیش تــری بــرای نظــارت بــر کار کارکنــان و 

ــاز دارد. ــی نی ــرل داخل ــت کنت تقوی
مؤسســات دولتــی کــه بــه نحــوی از انحــا با 
بودجــه ی دولتــی ســروکار دارنــد و همچنین 
مؤسســات مالــی و ســایر مؤسســاتی کــه بــا 
ــر  ــد س ــای نق ــایر دارایی ه ــد و س ــه نق وج
ســازوکار های  بــه  معمــوالً  دارنــد  وکار 
نظارتــی یــا واحــد حسابرســی داخلــی نیــاز 

دارنــد. ســازمان هایی کــه واحــد حسابرســی 
داخلــی ندارنــد بایــد بــا توجــه بــه انــدازه و 
ــل  ــرمایه و عوام ــع س ــب وکار، مناب ــوع کس ن
ریســک اســتقرار واحــد حسابرســی داخلــی 
را بــه لحــاظ هزینــه ـ فایــده بررســی کننــد 
و در صــورت وجــود توجیــه آن را ایجــاد 
ــم اســتقرار واحــد حسابرســی  ــد. تصمی کنن
داخلــی بایــد بــه دســت مدیــر عامــل، مدیــر 
ــه ی حسابرســی انجــام شــود. ــی و کمیت مال

نقــش حسابرســان داخلــی بــا حسابرســان 
و  دارد  اساســی  تفــاوت  مســتقل 
اطمینان بخشــی متفاوتــی را بــرای مدیریــت 
و کمیتــه ی حسابرســی فراهــم می کننــد 

ــه: ــب ک ــن ترتی بدی
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حسابرســان داخلــی آزمــون و بررســی 
بــه  پایین تــری  ســطح  در  را  کنترل هــا 
لحــاظ اهمیــت نســبت بــه حسابرســان 
انجــام می دهنــد و حسابرســان  مســتقل 
از  اغلــب دامنــه ی گســترده تری  داخلــی 
مالــی  گزارشــگری  بــرای  را  ریســک ها 

می کننــد. بررســی  برون ســازمانی 
ــات  ــورد اطالع ــتقل در م ــان مس حسابرس
مالــی تاریخــی گــزارش ارائــه می کننــد 
در حالی کــه حسابرســان داخلــی معمــوالً 
ــاری و  ــات ج ــی عملی ــی و کارای ــر اثربخش ب

آینــده تمرکــز می کننــد.

ــاد  ــده ی بنی ــه ی توصیه ش روی
ــان  ــن حسابرس ــی انجم تحقیقات

:)IIA RF( ــی داخل
ــی  ــد حسابرس ــه واح ــازمان هایی ک در س
کمیتــه ی  اســت  بهتــر  ندارنــد  داخلــی 
حسابرســی بــه طــور دوره ای از مدیریــت 
تقاضــا کنــد کــه ضــرورت واحــد حسابرســی 
داخلــی را بررســی و بــر اســاس ایــن بررســی 
ــی  ــد حسابرس ــا واح ــه آی ــد ک ــن کن تعیی
داخلــی ایجــاد شــود یــا خیــر. اگــر کمیتــه ی 
ــت  ــه مدیری ــد ک ــخیص ده ــی تش حسابرس
ــن  ــرای ای ــی را ب ــت کاف ــی و صالحی بی طرف
بررســی نــدارد می توانــد از دســتیار بیرونــی 

ــد. ــتفاده کن اس
واحــد  وظایــف  و  نقــش   -2
چیســت؟ داخلــی  حسابرســی 

پاســخ بــه ایــن ســؤال ســخت تر از آن 
ــان  ــد، حسابرس ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک اس
ــش  ــتقل نق ــان مس ــد حسابرس ــی مانن داخل
اســاس  بــر  کــه  واضحــی  و  تعریف شــده 
قانــون یــا مقــررات تعییــن شــده باشــد 
ــای  ــد نیازه ــود بای ــازمان خ ــر س ــد. ه ندارن

حسابرســی اش را شناســایی کنــد و بــا توجــه 
بــه ایــن نیازهــا نقــش واحــد حسابرســی 
داخلــی را تعریــف کنــد.« انجمــن حسابرســان 
ــه  ــی ارائ ــی تعریفــی از حسابرســی داخل داخل
داده اســت: حسابرســی داخلــی یــک فعالیــت 
و  مســتقل  اطمینان بخــش  و  مشــاوره ای 
ــات  ــود عملی ــرای بهب ــه ب ــت ک ــرف اس بی ط
ســازمان و ایجــاد ارزش در ســازمان طراحــی 
شــده اســت. حسابرســی داخلــی بــه ســازمان 
کمــک می کنــد کــه بــا اســتفاده از یــک 
و  ارزیابــی  بــرای  سیســتماتیک  رویکــرد 
ــرل  ــت ریســک، کنت ــود اثربخشــی مدیری بهب
ــه اهدافــش برســد.«  و فرایندهــای راهبــری ب
ســازمان  بــرای  می توانــد  تعریــف  ایــن 
ــی  ــی داخل ــد حسابرس ــش واح ــن نق در تعیی
ــه خاطــر  ــی ب ــد باشــد. حسابرســی داخل مفی
ویژگی هــای منحصربه فــردی ماننــد دانــش 
عمیــق ســازمانی، مهارت هــای حسابرســی 
و بی طرفــی یــک منبــع ارزشــمند بــرای 
ــت. در  ــی اس ــه ی حسابرس ــت و کمیت مدیری
واحدهــای حسابرســی  مــوارد  از  بســیاری 
داخلــی توســط مدیریــت ســازمان بــرای 
کــه  داخلــی  کنتــرل  سیســتم  ارزیابــی 
ــارت  ــت نظ ــاد آن اس ــئول ایج ــت مس مدیری
کنترل هــا  داخلــی  حسابرســی  می شــوند. 
را اجــرا نمی کنــد زیــرا اجــرای کنترل هــا 
ــش  ــه نق ــت. بلک ــت اس ــده ی مدیری ــه عه ب
حسابرســان داخلــی فراهــم کــردن ســطحی از 
اطمینــان بــه مدیریــت و کمیتــه ی حسابرســی 

در مــورد مؤثــر بــودن کنترل هــا اســت.
ــی  ــت حسابرس ــد فعالی ــته، تأکی در گذش
ــازمان،  ــت سیاســت های س ــر رعای ــی ب داخل
پیشــگیری و کشــف تقلــب و اشــتباهات 
نقش هــای  هنــوز  نقش هــا  ایــن  بــود، 
حسابرســی  واحدهــای  بــرای  مهمــی 

ــن، بســیاری  ــر ای ــزون ب ــی هســتند. اف داخل
بــه  داخلــی  حسابرســی  واحد هــای  از 
و  کنترل هــا  از  گســترده تری  جنبه هــای 
ارائــه ی خدمــات در ســطحی گســترده تر 
مالــی  داخلــی  کنترل هــای  ارزیابــی  از 

شــامل: می پردازنــد. 
بــر  حاکــم  کنترل هــای  بررســی   ●
ــه ای  ــتم های رایان ــی و سیس ــای اصل پروژه ه
و  مشــکالت  بــه  کمــک  بــرای  جدیــد 
ــث  ــش باع ــن نق ــار؛ ای ــورد انتظ ــائل م مس
ــع  ــی به موق ــات اصالح ــه اقدام ــود ک می ش
ــای  ــال آن کنترل ه ــه دنب ــوند و ب ــام ش انج
ــه  ــای این ک ــه ج ــوند ب ــه ش ــبی تعبی مناس
حسابرســی های  توســط  کشــف  از  بعــد 
بعــدی یــا ناکامــی سیســتم ها انجــام شــوند.

●  اجــرای حسابرســی اثربخشــی و کارایــی 
ت عملیا

بــه  مربــوط  ریســک های  ارزیابــی    ●
محیــط،  مشــتری،  خدمــات  شــهرت، 

.... و  خصوصــی 
●  ارائــه ی خدمــات مشــاوره در مــورد 

مرتبــط  موضوعــات  و  کنترل هــا 
●  شرکت در بررسی تقلب

از  مدیریــت  اســت  ممکـــن  گاه  و   ●
ــای  ــد در پروژه ه ــی بخواه ــی داخل حسابرس

خاصــی کمــک کنــد.
بایــد  داخلــی  حسابرســی  فعالیــت 
کفایــت و اثربخشــی کنترل هــای مربــوط 
و  عملیــات  اطالعاتــی،  سیســتم های  بــه 
ــامل: ــد. ش ــی کن ــازمان را ارزیاب ــری س راهب

● قابلیــت اتــکا و درســتی اطالعــات مالــی 
و عملیاتــی

● اثربخشی و کارایی عملیات
● حفاطت از دارایی ها

● رعایت قانون، مقررات و قراردادها
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ــاد  ــده ی بنی ــه ی توصیه ش روی
ــان  ــن حسابرس ــی انجم تحقیقات

ــی: داخل
در  بایــد  حسابرســی  واحــد  رییــس 
کمیتــه ی  و  مدیریــت  بــا  مشــورت 
ــی حــوزه ی فعالیت هــای واحــد  حسابرس
حسابرســی داخلــی را تعییــن کنــد. البتــه 
توجیــه هزینــه ی هــر یــک از فعالیت هــای 
حسابرســی بایــد در فرایندهــا لحاظ شــوند.

معمــوالً  داخلــی  حسابرســی  نقــش 
در منشــور حسابرســی داخلــی مســتند 
حسابرســی  فعالیت هــای  و  می شــود 
داخلــی  حسابرســی  طــرح  در  داخلــی 

می شــوند.  گنجانــده 
کمیتــه ی حسابرســی، منشــور حسابرســی 
داخلــی را بــه صــورت دوره ای و طــرح 
حسابرســی را بــه صــورت ســاالنه تصویــب 

می کنــد.
3- منشــور حسابرســی داخلــی 

حــاوی چــه چیز هایــی اســت؟ 
حسابرســان داخلــی بــه یــک اختیارنامــه 
ــارات و  ــف، اختی ــه وظای ــد ک ــاج دارن احتی
ــاختار  ــاز درون س ــورد نی ــئولیت های م مس
آن هــا  بی طرفــی  و  اســتقالل  از  کــه  را 
ــن  ــد. ای ــم نمای ــد فراه ــی کن ــت م حمای
از طریــق یــک منشــور مکتــوب قابــل 
دســت یابی اســت کــه همراســتای نیازهــای 
کمیتــه ی حسابرســی اســت. منشــور بایــد 
ــن رویه هــای جــاری و  ــا بهتری هماهنــگ ب
ــا  ــی ی ــه ی حسابرس ــده ی کمیت تصویب ش
هیــأت امنــا باشــد و هــر گونــه محدودیــت 
توســط مدیریــت بایــد افشــا شــود و توســط 

شــود.  تصویــب  حسابرســی  کمیتــه ی 
مســئولیت  نبایــد  داخلــی  حســابرس 
عملیاتــی یــا هــر گونــه وظیفــه ی اجرایــی 
ــی  ــدی حسابرس ــی بع ــوع بررس ــه موض ک
ــد.  ــته باش ــده داش ــه عه ــت ب ــی اس داخل
منشــور واحــد حسابرســی داخلــی کــه 
بــه شــکل مکتــوب تهیــه می شــود بــا 
ــگ  ــی هماهن ــه ی حسابرس ــور کمیت منش
 IIA اســت و مطابــق بــا اســتانداردهای
اســت. منشــور حسابرســی داخلــی بــه 
ــه روز  ــود و ب ــی ش ــب بررســی م ــور مرت ط

ــت:  ــر اس ــوارد زی ــامل م ــود و ش می ش
● نقــش و مســئولیت واحــد حسابرســی 

داخلــی 
ــه ی  ــه کمیت ــردی ب ــگری کارب ● گزارش

ــی حسابرس
● گزارشگری اداری

شــرکت،  کارکنــان  بــه  دسترســی   ●
تســهیالت و اســناد )شــامل قراردادهــا(

ــا  ــه ی ــت در دامن ــه محدودی ــر گون ● ه
ــی ــی داخل ــارات حسابرس اختی

همــکاری  بــه  مربــوط  الزامــات   ●
مدیــران بــا حســابرس داخلــی و پاســخ بــه 

رش هــا ا گز
● آیین رفتار حرفه ای

● استانداردهای حسابرسی داخلی
● ارتباط با حسابرسان مستقل

و  حسابرســی  گزارش هــای  ارائــه ی   ●
صه هــا خال

● پی گیــری پیشــنهادها و توصیه هــای 
حسابرســی داخلــی

ــد  ــاص مانن ــای خ ــا و زمینه ه ● حوزه ه

تقلــب، فنــاوری، امنیــت، محیــط و... بایــد 
ــوند. ــح داده ش ــنی توضی به روش

حسابرســی  رییــس  حضــور  حــق   ●
)CAE( در جلســات کمیتــه ی  داخلــی 

برســی  حسا
روابــط  داخلــی:  گزارشــگری  روابــط 
ــه ی  ــا کمیت ــی ب ــی داخل ــس حسابرس ریی
بــرای  ارشــد  مدیریــت  و  حسابرســی 
ــم  ــی مه ــت واحــد حسابرســی داخل موفقی

و حیاتــی اســت.
4- حسابرســی داخلــی گــزارش 
ــه  ــد ارائ ــی بای ــه کس ــه چ اداری را ب

ــد؟ ده
داخلــی  حسابرســی  واحــد  رییــس 
کمیتــه ی  بــه  را  کاربــردی  گــزارش 
ــزارش  ــن گ ــد ای ــه می ده ــی ارائ حسابرس
نتایــج  و  اجــرا  برنامه ریــزی،  مــورد  در 
فعالیت هــای حسابرســی اســت، هرچنــد، 
ــایر  ــد س ــی همانن ــی داخل ــس حسابرس ریی
ــزارش اداری را  ــد گ ــرکت بای ــدان ش کارمن
ــات  ــرد و موضوع ــداف عملک ــور اه ــه منظ ب
تقویــت  بــرای  کنــد.  گــزارش  مرتبــط 
جایــگاه ســازمانی حسابرســی داخلــی و 
حمایــت از دسترســی نامحــدود حسابرســی 
ــه منابــع ســازمان؛ ایــن اشــخاص  داخلــی ب
بایــد بــه نحــو مناســبی تعییــن شــوند. 
ــه اســتقالل واحــد حسابرســی  ــد ب ــا نبای ام
داخلــی خدشــه ای وارد شــود. در عمــل، 
شــخصی کــه ر رییــس حسابرســی داخلــی 
ــد  ــزارش می ده ــه او گ ــی ب ــور اجرای ــه ط ب
ــت  ــرای تقوی ــی اش ب ــای توانای ــد برمبن بای
اســتقالل حسابرســی داخلــی انتخــاب شــود.       
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ــی  ــم داخل ــی، ه ــش حسابرســی داخل نق
ــاختاری  ــر س ــتقل. از نظ ــم مس ــت و ه اس
و  تیــم مدیریتــی  اعضــای  کار  ارزیابــی 
می توانــد  آن هــا  بــه  مشــاوره  ارائــه ی 
تنــش ایجــاد کنــد هرچنــد اگــر ایــن 
بــه  داخلــی  حسابرســان  وظیفــه ی 
ــه ای اجــرا شــود  ــه طــور حرف درســتی و ب

ــه  ــد. رابط ــازنده باش ــد و س ــد مفی می توان
بــا مدیریــت بایــد متعــادل باشــد نــه 
ــه.  ــی خصمان ــه خیل ــتانه و ن ــی دوس خیل
و  نقــش  تعادل بخشــی  ایــن  برقــراری 
ــر  ــی و مدی ــه ی حسابرس ــه ی کمیت وظیف
اساســی  یــک مســأله ی  اســت.  عامــل 
ریســک  حسابرســی،  کمیتــه ی  بــرای 

شــغلی رییــس حسابرســی داخلــی بــه 
خاطــر اختــالف نظــر بــا مدیریــت، تردیــد 
ــاًل جــدی  ــا گزارشــگری کام ــه ای و ی حرف
در مــورد نقص هــا و کاســتی های مهــم 
ــت  ــخصی اس ــخ گویی ش ــه ی پاس در زمین
ــا را  ــایر مزای ــاداش و س ــوق و پ ــه حق ک

می کنــد. تنظیــم 

معایبمزایاگزارشگری به:

ــادی تحقق جایگاه حسابرسی داخلیمدیر عامل ــتقیم زی ــای مس ــت گزارش ه ــن اس ــل ممک ــر عام مدی
داشــته باشــد

CFO مدیر مالی  مالــی،  کنترل هــای  تقویــت 
نقــش حسابرســی داخلــی را بهتــر درک 
دهــد. مشــاوره  می توانــد  و  می کنــد 

ــی  ــای حسابرس ــت یافته ه ــن اس ــوه: ممک ــع بالق ــاد مناف تض
ــی  ــر مال ــه عملکــرد مدی ــی را نســبت ب ــی خوب ــی ارزیاب داخل
ــای  ــرف اولویت ه ــع ص ــت مناب ــن اس ــا ممک ــد. ی ــان نده نش

ــند. ــده باش ــر ش پایین ت

اگــر مدیــران اجرایــی مســئولیت های سایر مدیران اجرایی
ــه ی  ــی در زمین ــی کم ــتقیم عملیات مس
داخلــی  حسابرســی  دقیــق  بررســی 
هیــچ  اصــاًل  یــا  و  باشــند  داشــته 
زمینــه  ایــن  در  اجرایــی  مســئولیت 
ــظ اســتقالل  ــرای حف نداشــته باشــند، ب

حسابرســی داخلــی خــوب اســت.

هیــأت اجرایــی ممکــن اســت فاقــد دانــش عملیاتــی و 
کنترل هــای داخلــی باشــد یــا ممکــن اســت انگیــزه ای بــرای 

ــد.  ــته باش ــی نداش ــی داخل ــودن حسابرس ــر ب مؤث

رییس کمیته ی 
حسابرسی

کمیتــه ی کمک به استقالل حسابرسی داخلی بــه  داخلــی  حسابرســی  گــزارش  صــورت  در 
حسابرســی، واحــد حسابرســی داخلــی بــه عنــوان یــک 
ــت، درک  ــا مدیری ــده ب ــده و همکاری کنن ــک کنن ــش کم نق
نمی شــود. بــه عبارتــی نقــش حسابرســی داخلــی بــه عنــوان 
ــه درســتی درک نمی شــود. و  یــک عضــو در تیــم مدیریــت ب
رییــس حسابرســی داخلــی ممکــن اســت جایــگاه و پذیــرش 
ــد.  ــت بده ــت را از دس ــم مدیری ــو از تی ــک عض ــوان ی به عن

مزایا و معایب اشکال مختلف گزارشگری
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ــاد  ــده ی بنی ــه  ی توصیه ش روی
تحقیقاتــی انجمــن حسابرســان 

داخلــی:
واحــد حسابرســی داخلی بایــد گزارش 
ــایر  ــا س ــل و ی ــر عام ــه مدی اداری را ب
ــردی  ــزارش کارک ــی و گ ــران اجرای مدی
در  بی طرفــی  از  اطمینــان  بــرای  را 
ــی  ــرای کار حسابرس ــزی و اج برنامه ری
داخلــی بــه کمیتــه ی حسابرســی ارائــه 
کنــد. رییــس حسابرســی داخلــی بایــد 
ــزی  ــل برنامه ری ــی مث ــات مهم در جلس
اســتراتژیک و کمیته هــای عملیاتــی بــه 
ــت  ــم مدیری ــل و تی ــر عام ــراه مدی هم
ــد. شــرکت در ایــن  ارشــد شــرکت نمای
جلســات بــه رییــس حسابرســی داخلــی 
کمــک می کنــد کــه درک مناســبی 
ــد  ــدا کن ــی پی ــم مدیریت ــه تی نســبت ب
و یــک محیــط همــکاری را بــا تیــم 
ــن  ــان ای ــد. زم ــاد نمای ــی ایج مدیریت
جلســات را کمیتــه ی حسابرســی تعیین 
ــه طــور ســاالنه  می کنــد کــه معمــوالً ب
یــا به هنــگام تجدیــد ســاختار ســازمانی 

ــت ارشــد اســت. ــم مدیری در تی

داخلــی  حسابرســی  واحــد   -5
ــای  ــا و مهارت ه ــه تخصص ه چه گون
ــا  ــام فعالیت ه ــرای انج ــاز ب ــورد نی م

ــد؟ ــظ می کن ــذب و حف را ج
مجموعــه ی  بــه  داخلــی  حسابرســی 
گوناگونــی از دانــش، مهــارت و تجربــه 
نیــاز دارد. بســیار مهــم اســت کــه کارکنــان 
حسابرســی داخلــی بــرای اجــرای الزامــات 
ــه ی  ــه ی ارائ ــه ی حسابرســی در زمین کمیت
تضمیــن کنتــرل و مشــاوره، مهارت هــا، 
تجربــه و دانــش مربــوط بــه صنعــت را 

ــند. ــته باش داش
ــرای  ــد ب ــی نبای رییــس حسابرســی داخل
ــا کاری  ــد ی ــزی کن ــام کاری برنامه ری انج
ــا  ــد ب ــادر باش ــه ق ــر این ک ــرد مگ را بپذی
مهــارت کافــی آن را انجــام دهــد زیــرا ایــن 
ــا  ــتباه ی ــن اش ــه ی تضمی ــه ارائ ــد ب می توان
تضعیــف حســن شــهرت واحــد حسابرســی 

داخلــی منجــر شــود.
اســتفاده از تخصص هــای ســایر کارکنــان 
مهارت هــای  به کارگیــری  شــرکت، 
برون ســپاری، هنگامــی  و  برون ســازمانی 
کــه مهارت هــای الزم در واحــد حسابرســی 

ــه  ــورد توج ــد م ــدارد بای ــود ن ــی وج داخل
ــرد. ــرار گی ق

حسابرســان  بــرای  الزم  مهارت هــای 
از: عبارتنــد  داخلــی 

ــه ای  ــابداری حرف ــوان حس ــتن عن ● داش
)CPA, CMA, CGA, CA(

داشــتن صالحیت هــای حسابرســی   ●
داخلــی  حســابرس  )گواهــی  داخلــی 
)CIA( و گواهــی حسابرســی سیســتم های 

))CISA( اطالعاتــی 
ــاد  ــده ی بنی ــه ی توصیه ش روی
تحقیقاتــی انجمــن حسابرســان 

داخلــی:
مهارت هــای حسابرســان داخلــی بایــد 
بــا توجــه بــه ســمت های شــغلی و در 
ــده شــوند.  شــرح شــغل مــورد نظــر گنجان
ــا  حسابرســی داخلــی تنهــا بایــد افــرادی ب
مهارت هــا و یــا تجربــه در حسابرســی، 
ــل  ــات، تحلی ــاوری اطالع ــابداری و فن حس
ــد آن را  ــت و مانن ــش صنع ــازمانی، دان س

ــد. ــذب کن ج
بایــد  داخلــی  حسابرســی  واحــد 
ــه داشــتن  کارکنــان واحــد حسابرســی را ب
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توســعه ی  و  رســمی  گواهینامه هــای 
کــه  زمانــی  کنــد.  تشــویق  حرفــه ای 
تخصص هــای  و  مهارت هــا  کارکنــان 
خاصــی را ندارنــد، حسابرســی داخلــی 
تخصص هــای  و  مهارت هــا  از  بایــد 
برون ســازمانی و داخلــی اســتفاده کنــد.

داخلــی  حسابرســی  واحــد  بودجــه ی 
مهارت هــای  از  اســتفاده  بــرای  بایــد 
پیش بینــی  توســعه ی  و  برون ســازمانی 
شــده کافــی باشــد. حسابرســی داخلــی باید 
بــه طــور دوره ای در مــورد توانایی هــای 
ــه ای و  ــای حرف ــامل گواهی ه ــان ش کارکن
ــازمانی،  ــه ی س ــزان تجرب ــگاهی و می دانش
کمیتــه ی  بــه  حسابرســی  و  صنعــت 

حسابرســی گــزارش کنــد.
6- آیــا فعالیت هــای حسابرســی 
تعییــن  گونــه ای  بــه  داخلــی 
حسابرســان  بــه  کــه  می شــوند 

کننــد؟ کمــک  مســتقل 
حسابرســان مســتقل بــرای این کــه میزان 
کیفیــت سیســتم کنتــرل داخلــی ســازمان 
را تعییــن کننــد بــه کار حسابرســان داخلی 
ــکا می کننــد. حسابرســان مســتقل قبــل  ات

از پذیــرش کار حسابرســی داخلــی، حــوزه 
و  اســتانداردها  حسابرســی،  رویکــرد  و 
نتایــج کار حسابرســی داخلــی را در انطبــاق 
ــی  ــان بررس ــتانداردهای حرفه ای ش ــا اس ب

می کننــد.
حسابرســان داخلــی و مســتقل بایــد با هم 
همــکاری کننــد تــا حسابرســی بیش تریــن 
ارزش ممکــن را در ســازمان ایجــاد نمایــد. 
ــدات  ــی تعه ــن همکاری های ــک چنی در ی
قانونــی حسابرســان مســتقل بایــد رعایــت 
ــال  ــرعت در ح ــدات به س ــن تعه ــود. ای ش
تکامــل هســتند و نیــاز بــه بررســی و 

ــد. ــی دارن نظــارت دقیق

ــاد  ــده ی بنی ــه ی توصیه ش روی
تحقیقاتــی انجمــن حسابرســان 

داخلــی:
ــا  ــد ت ــی بای ــی داخل ــای حسابرس طرح ه
حــد امــکان حــوزه ی همــکاری حسابرســان 
داخلــی و مســتقل را بــرای درک بهتــر 
ایــن  از  حسابرســی  کمیتــه ی  اعضــای 

ــد. ــان ده ــوزه نش ح
کمیتــه ی حسابرســی بایــد طرح هــای 

ــی  ــتقل را بررس ــی و مس ــان داخل حسابرس
کنــد و موقعیت هایــی را کــه بــه طــور 
ــده اند  ــان نش ــرح بی ــح در ط ــکار و واض آش

ــد. ــرار ده ــؤال ق ــورد س م
اســتفاده از کار حسابرســان داخلــی تنهــا 
ــای  ــش هزینه ه ــرای کاه ــی ب ــد راه نبای
حسابرســی مســتقل باشــد بلکــه هرجایــی 
و  داخلــی  حسابرســان  همــکاری  کــه 
ــد  ــد باش ــازمان فایده من ــرای س ــتقل ب مس
ــرای ســازمان  ــر ب ــه ایجــاد ارزش بیش ت و ب
از کار حسابرســان  بایــد  نمایــد  کمــک 

ــود.  ــتفاده ش ــی اس داخل
کمیتــه ی حسابرســی بایــد تعییــن کنــد 
کــه آیــا رابطــه ی حسابرســان داخلــی 
و مســتقل رابطــه ی حرفــه ای دوطرفــه 
نقــش  همچنیــن  و  می دهــد  نشــان  را 
و  کنــد  ارزیابــی  را  دو  آن  همــکاری  و 
ــر دو  ــرای ه ــا ب ــه آی ــد ک ــخیص ده تش
حسابرســی  کمیتــه ی  انتظــارات  گــروه 

ارجحیــت دارد یــا نــه.
ــر  ــی مؤث ــی داخل ــد حسابرس ــک واح ی
بایــد بــه شــیوه ای حرفــه ای مدیریــت 
ــی  ــی داخل ــد حسابرس ــس واح ــود ریی ش
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اولویت هــا،  تعییــن  چگونگــی  بایــد 
و  فعالیت هــا  بررســی  و  نظــارت  طــرح، 
ــی را  ــف حسابرســی داخل ــای مختل پروژه ه
طــی جلســه ای بــرای کمیتــه ی حسابرســی 
ــن  ــه ممک ــه ک ــن جلس ــد. در ای ــان کن بی
ــزار  ــد برگ ــت ارش ــا حضــور مدیری اســت ب
شــود موضوعــات مهــم ســازمان و فرایندهــا 

مــورد بحــث قــرار می گیرنــد.
7- طــرح حسابرســی داخلــی 

می شــود؟  تهیــه  چه گونــه 
داخلــی،  ســاالنه ی حسابرســی  طــرح 
کلیــد هماهنگــی کار حسابرســی داخلــی با 
ــی،  ــه ی حسابرس ــارات کمیت ــا و انتظ نیازه
حسابرســان مســتقل و مدیریــت ارشــد 
اســت. طــرح حسابرســی بــه کمیتــه ی 
حسابرســی امــکان می دهــد کــه اطمینــان 
پیــدا کنــد اولویت هــای هیــأت تحقــق 
می یابنــد یــا نــه. همچنیــن مبنایــی را 
بــرای ارزیابــی عملکــرد حسابرســی داخلــی 

می کنــد. فراهــم 

ــاد  ــده ی بنی ــه ی توصیه ش روی
تحقیقاتــی انجمــن حسابرســان 

داخلــی:
ــد  ــی بای ــی داخل ــد حسابرس ــس واح ریی
ــاس  ــر اس ــی را ب ــی داخل ــرح حسابرس ط
فعالیت هــای  جامــع  تحلیــل  و  بررســی 
ســازمان و ریســک های مربوطــه تهیــه 
ــبی  ــای مناس ــازمان فراینده ــر س ــد. اگ کن
بــرای مدیریــت ریســک داشــته باشــد 
ــه ی  ــرای تهی ــی ب ــای مهم ــد مبن می توان
طــرح حسابرســی در راســتای اولویت هــای 

ــود. ــوب ش ــازمان محس س
ــد  ــی بای ــی داخل ــد حسابرس ــس واح ریی

اولویــت  و  فعالیــت  حــوزه ی  مــورد  در 
از  داخلــی  حسابرســی  پروژه هــای 
مدیریــت پرس وجــو کنــد و توافق نامــه 
ــا مدیریــت  ــه ب ــن زمین ــراردادی در ای ــا ق ی
ــه ی  ــی هم ــرح حسابرس ــد. ط ــته باش داش
ــده  ــی ش ــی پیش بین ــی های داخل حسابرس
ــود  ــامل بررســی بهب ــا ش ــایر فعالیت ه و س
ــه ای و پروژه هــای اصلــی  سیســتم های رایان
کســب وکار و ارائــه ی خدمــات مشــاوره را در 
ــر می گیــرد. همچنیــن طــرح حسابرســی  ب
بودجــه و منابــع انســانی مــورد نیــاز بــرای 
ــرح  ــرد. ط ــر می گی ــرح را در ب ــق ط تحق
انعطاف پذیــر  بایــد  داخلــی  حسابرســی 
ــایل  ــا و مس ــا رویداده ــب ب ــد و متناس باش
ــل  ــال، تعدی ــی س ــده در ط ــی ش پیش بین
ــد  ــرح بای ــه ی ط ــن در تهی ــود. همچنی ش
بــا حسابرســان مســتقل هــم مشــورت 
ــر  ــورد نظ ــی م ــوزه ی حسابرس ــود و ح ش
ــز  مشــخص شــود. حسابرســان مســتقل نی
بایــد رونوشــتی از طــرح نهایــی حسابرســی 

ــند. ــته باش ــی داش داخل
ــه ی حسابرســی طــرح حسابرســی  کمیت
را بررســی می کنــد و کفایــت آن را بــر 
اســاس دانــش صنعــت و ســازمان موردنظر 
ــه  ــه کمیت ــل از اینک ــد. قب ــی می کن ارزیاب
را  داخلــی  حسابرســی  نهایــی  طــرح 
ــه  ــود ک ــن ش ــد مطمئ ــد بای ــب کن تصوی
ــه  ــک را ک ــی پرریس ــی نواح ــرح، تمام ط
از  مســتقل  اطمینان بخشــی  بــه  نیــاز 
ــش  ــی دارد پوش ــی داخل ــوی حسابرس س
می دهــد، رییــس کمیتــه ی حسابرســی 
بایــد ایــن کمیتــه را از هــر گونــه تغییــرات 
ــا اهمیــت در طــرح حسابرســی در طــی  ب

ــد. ــال آگاه نمای س

8- طــرح حسابرســی داخلــی چــه 
ــد پوشــش دهــد؟  مــواردی را نبای

داخلــی،  طــرح حسابرســی  از  غفلــت 
هیــأت  و  عامــل  مدیــر  اســت  ممکــن 
مدیریــه را در معــرض ریســک های غیــر 
ــده آل،  ــت ای ــد. در حال ــرار ده ــروری ق ض
ارشــد  کمیتــه ی حسابرســی، مدیریــت 
در  بایــد  داخلــی  رییــس حسابرســی  و 
ســازمان  ریســکی  زمینه هــای  مــورد 
ــراه  ــه هم ــد ب ــد ش ــی نخواه ــه حسابرس ک
دالیــل آن توافــق کننــد. اعضــای کمیتــه ی 
حسابرســی بایــد نســبت بــه امــکان کاهــش 
بودجــه ی واحــد حسابرســی داخلی هشــیار 

ــند. باش

ــاد  ــده ی بنی ــه ی توصیه ش روی
تحقیقاتــی انجمــن حسابرســان 

داخلــی:
طــرح حسابرســی داخلــی آن دســته 
از زمینه هــای ریســکی ســازمان را کــه 
ایــن  می گیــرد.  دربــر  هســتند  مهــم 
باعــث می شــود کــه کمیتــه ی حسابرســی 
بــه ارزیابــی این کــه چــه ریســک هایی 
مدیریــت شــوند و چــه ریســک هایی نبایــد 

ــد. ــادر باش ــد ق ــرح بیاین در ط
ــی  ــی داخل ــای حسابرس 9- یافته ه

ــوند؟ ــزارش می ش ــه گ چه گون
و  حسابرســی  کمیته هــای  هیأت هــا، 
بــرای تصویــب کیفیــت  ارشــد  مدیریــت 
سیســتم کنترلــی بــه گزارش هــای حسابرســی 
ــم  ــه حج ــی ک ــد. وقت ــکا می کنن ــی ات داخل
کمیتــه ی  رییــس  باالســت،  گزارشــگری 
ــا  ــه ب ــور خالص ــه ط ــزارش را ب ــی گ حسابرس
ــد. ــه می کن ــات تهی ــبی از جزئی ــطح مناس س
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ــاد  ــده ی بنی ــه ی توصیه ش روی
تحقیقاتــی انجمــن حسابرســان 

داخلــی:
عنــوان  بــه  حسابرســی  گزارش هــای 
یافته هــای حسابرســی  و  کار  مســتندات 
و  دامنــه  شــامل  و  می شــوند  نوشــته 
ــا و پیشــنهادها  ــداف حسابرســی یافته ه اه
ــی بــرای  ــی داخل و توصیه هــای حسابرس

بهبــود کنترل هــا هســتند.
داخلــی  حسابرســی  گزارش هــای 
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــرا« هســتند ب »اقدام گ
دربردارنــده ی پیشــنهادها و توصیه هایــی 
ــت  ــی به دس ــات اصالح ــام اقدام ــرای انج ب
مدیریــت واحــد مــورد رســیدگی هســتند. 
در گزارش هــای حسابرســی داخلــی تعــادل 
بایــد رعایــت شــود بدیــن معنــی کــه هــم 
رویه هــای خــوب کنترلــی و ریســک و هــم 
ضعف هــای مشــاهده شــده را گــزارش کنــد. 
بهتــر  داخلــی  گزارش هــای حسابرســی 
ــر  ــا را در سراس ــن رویه ه ــه بهتری ــت ک اس
ســازمان شناســایی کننــد. بهتــر اســت در 
ــوان  ــه عن ــا ب ــزان توصیه ه ــا می گزارش ه
ــک  ــور کم ــه منظ ــم ب ــط و ک ــاد، متوس زی
ــرای  ــا ب ــن اولویت ه ــت در تعیی ــه مدیری ب
اقــدام اصالحــی در مــورد مســائل برجســته 
حسابرســی  رییــس  شــود.  مشــخص 
داخلــی بایــد خالصــه ای از گزارش هــای 
حسابرســی را بــرای مدیریــت ارشــد و 
ــزان  ــد. می ــه کن ــی ارائ ــه ی حسابرس کمیت
جزئیاتــی کــه بایــد در گــزارش بیــان شــود 
بــه انــدازه ی ســازمان بســتگی دارد امــا بــه 
طــور کلــی بیــان آن دســته از جزئیــات کــه 
بــه کمیتــه ی حسابرســی اجــازه دهــد انواع 
ــی کــه حسابرســی  و تعــداد مســائل کنترل

داخلــی ذکــر کــرده و چگونگــی پاســخ 
ــی  ــد کاف ــا را درک نمای ــه آن ه ــت ب مدیری
اســت. کمیتــه ی حسابرســی بایــد بــه 
طــور دوره ای گــزارش جزئیــات حسابرســی 
و  روش شناســی  درک  بــرای  را  داخلــی 

ــد. ــی کن ــگری بازبین ــت گزارش کیفی
بــه  چه گونــه  مدیــران   -10
ــی  ــای حسابرس ــا و یافته ه توصیه ه

می دهنــد؟ پاســخ  داخلــی 
گزارش هــای حسابرســی داخلــی تنهــا 
زمانــی ارزشــمندند کــه مدیــران، مشــکالت 
توســط  شناسایی شــده  کاســتی های  و 
حسابرســی ها را برطــرف کننــد یــا حداقــل 
ریســک ها را بپذیرنــد و حسابرســان را از 
ــا  ــت آن ه ــرای مدیری ــود ب ــات خ تصمیم

ــد.  آگاه کنن
مدیریــت  و  حسابرســی  کمیته هــای 
ــال  ــارت و اعم ــی در نظ ــش مهم ــد نق ارش
اصالحــی  اقدامــات  بــرای  پیشــنهادها 
فراهــم مــی کننــد. ایــن کــه مدیــر عامــل 
ــا وضعیتــی  و تیــم مدیریــت ارشــد فضــا ی
ــد  ــاد کنن ــازمان ایج ــد س ــطح ارش در س
اعتبــار  و  ارزش  موفقیــت،  بــرای  کــه 
ــم  ــیار مه ــی بس ــی داخل ــد حسابرس واح
اســت. ایــن یعنــی فراهــم کــردن حمایــت 
منشــور  بــا  مطابــق  ارشــد  مدیریــت 

حسابرســی داخلــی بــه کمــک:
● حفــظ اســتقالل واحــد حسابرســی 

ــی داخل
● شناســایی و ترویــج حسابرســی داخلــی 
بــه عنــوان فعالیتــی کــه ارزش ایجــاد 

می کنــد
همــکاری  نحــوه ی  از  اطمینــان   ●
حسابرســی ها عملکــرد  در  مدیریــت 

ــدام  ــگ و اق ــخ بی درن ــه پاس ــزام ب ● ال
مدیریــت بــه گزارش هــای حسابرســی

● اجتنــاب از مصــرف منابــع حسابرســی 
ــه  ــداف غیرحسابرســی ک ــرای اه ــی ب داخل
ــا  ــد ی ــرار می گیرن ــی ق ــیر حسابرس در مس

ــد ــاد می کنن ــع ایج ــی تضادمناف نوع
از  ● آگاه کــردن حسابرســان داخلــی 
طرح هــای کلیــدی و تغییــرات اساســی 
در ریســک ها و کنترل هــای مربــوط بــه 

ســازمان سیاســت های  و  رویه هــا 
دیــدگاه  همیشــه  صــف  مدیــران   ●
مثبتــی نســبت بــه نقــش حسابرســی 
ــکاری  ــه هم ــتیابی ب ــد و دس ــی ندارن داخل
ــاز  ــی نی ــان داخل ــران و حسابرس ــن مدی بی
ــادی دارد حمایــت  ــه تدبیــر و مهــارت زی ب
فعالیت هــای حسابرســی  بــر  نظــارت  و 
ــه دســت مدیرعامــل و کمیتــه ی  داخلــی ب
ــی از  ــه اطمینان یاب ــد ب ــی می توان حسابرس
ــا حسابرســان  ــران ب ــن کــه همــه ی مدی ای
ــد. ــک کن ــد کم ــکاری می کنن ــی هم داخل

ــاد  ــده ی بنی ــه ی توصیه ش روی
تحقیقاتــی انجمــن حسابرســان 

داخلــی
ــای  ــه ی یافته ه ــد هم ــت صــف بای مدیری
حسابرســی را بررســی، طــرح اقدامــات 
ــن  ــرای ای ــخ اج ــم و تاری ــی را فراه اصالح
اقدامــات را قبــل یــا بالفاصلــه بعــد از 
انتشــار گــزارش حسابرســی داخلــی تعییــن 
ــه  ــد ک ــت تشــخیص ده ــر مدیری ــد. اگ کن
ــد  ــرد بای ــدام اصالحــی انجــام نگی ــچ اق هی
ریســک مربوطــه را بپذیــرد. مدیریــت بایــد 
ــدام اصالحــی در  ــر اق مســئولیت نظــارت ب
توســط  گزارش شــده  مــورد ضعف هــای 
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ــرد. ــده بگی ــه عه ــی را ب ــی داخل حسابرس
ــک  ــد ی ــی بای ــی داخل ــس حسابرس ریی
فراینــد رســمی بــرای پی گیــری یافته هــای 
از  اطمینان یابــی  و  داخلــی  حسابرســی 
این کــه مدیریــت اقدامــات اصالحــی را بــه 
طــور مؤثــری اجــرا کــرده اســت، تعییــن و 

حفــظ کنــد.
ــر  ــی و مدی ــر مال ــد، مدی ــت ارش مدیری
ــوان  ــور دوره ای، به عن ــه ط ــد ب ــل بای عام
ــای  ــت، توصیه ه ــد مدیری ــی از فراین بخش
ــه ریســک  ــم حسابرســی را ک ــده و مه عم

ــد. ــی کنن ــد بررس ــی دارن باالی
مدیــر عامــل ) یــا کســی کــه ایــن نقــش 
را برعهــده دارد( بایــد بــه طــور دوره ای 
ــورد  ــی در م ــی داخل ــس حسابرس ــا ریی ب
بررســی گزارش هــا و توصیه هــای عمــده ی 
ــی در  ــه اطالعات ــتیابی ب ــی و دس حسابرس
داشــته  کنترل هــا  و  ریســک ها  مــورد 

ــد. باش
ــورد آن  ــد در م ــه ی حسابرســی بای کمیت
کــه  حسابرســی  توصیه هــای  از  دســته 

ــد  ــک بودن ــای پرریس ــه زمینه ه ــوط ب مرب
دوره ای  گزارش هــای  نشــدند  برطــرف  و 

ــد. ــت کن دریاف
ــاره ی  ــی درب ــی داخل 11- حسابرس
تقلــب چــه خدماتــی ارائــه می کنــد؟

پیش گیــری، بــازداری و شناســایی تقلــب 
مســئولیت مدیریــت اســت. نقــش معمــول 
برنامه هــا  تهیــه ی  داخلــی  حسابرســان 
و رویه هــای حسابرســی بــرای ارزیابــی 
ــت  ــه مدیری ــت ک ــی اس ــای داخل کنترل ه
ریســک های  مدیریــت  بــرای  را  آن هــا 

ــت. ــرده اس ــتقر ک ــب مس تقل
اوقــات  گاهــی  حسابرســی  عمــل،  در 
ــی دارد  ــب بازم ــکاب تقل ــان را از ارت کارکن
ــد.  ــا را کشــف می کن ــز تقلب ه ــی نی و گاه
امــا معمــوالً ایــن هــدف اصلــی حسابرســان 

نیســت.
ــی  ــت اصل ــد فعالی ــب چن ــالح تقل اصط
را پوشــش می دهــد: 1- تقلــب دارایــی، 
ســرقت یــا سوءاســتفاده از دارایی هــا و 
گاهــی اوقــات سوءاســتفاده از اطالعــات 

ــی،  ــگری مال ــب در گزارش ــط 2- تقل مرتب
ــب دادن  ــرای فری ــات ب ــت کاری اطالع دس

ــان ــردن ذی نفع ــراه ک ــا گم ی
اســت  ممکــن  داخلــی  حسابرســان 
خدمــات  ارائــه ی  و  تقلــب  بررســی  در 
مشــارکت  نیــز  دادگاهــی  حســابداری 
ــب  ــف تقل ــی و کش ــارت بررس ــد، مه کنن
ممکــن اســت درون واحــد حسابرســی 
ــه  ــا این ک ــد ی ــته باش ــود داش ــی وج داخل
ــا  ــدا ب ــش ج ــک بخ ــت در ی ــن اس ممک
عنــوان بخــش امنیــت در نظــر گرفتــه 

ــود. ش

ــاد  ــده ی بنی ــه ی توصیه ش روی
تحقیقاتــی انجمــن حسابرســان 

داخلــی:
ــی و در  ــک هایی ارزیاب ــه ریس ــی ک زمان
شــده اند،  گنجانــده  حسابرســی  طــرح 
بــر  در  بایــد  نیــز  را  تقلــب  بررســی 
ــد  ــی ســازمان بای ــرد. حسابرســی داخل بگی
سیســتمی بــرای بررســی فعالیت هایــی 
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کــه بــه نظــر مــی رســد متقلبانــه هســتند، 
داشــته باشــد. ایــن فراینــد افــراد را در 
در  کــه  ترتیــب  بدیــن  می گیــرد  بــر 
ــانی و  ــروی انس ــای نی ــه ی تخصص ه زمین
مــوارد قانونــی، از رعایــت حقــوق شــخصی 
ــی  ــن بررس ــد، ای ــان می ده ــراد اطمین اف
ــا و  ــط دادگاه ه ــی توس ــب قانون ــه تعقی ب

سیاســت ها نیــز کمــک خواهــد کــرد.
ــی  ــد حسابرس ــی واح 12-اثربخش
داخلــی شــما چه گونــه ارزیابــی 

؟ د می شــو
یــک واحــد حسابرســی داخلــی خــوب و 
مؤثــر فرایندهایــی بــرای ارزیابــی اثربخشــی 
نتایــج حسابرســی ها،  از  و  دارنــد  خــود 
ــتقل  ــان مس ــورد از حسابرس ــن بازخ گرفت
و ســایر ذی نفعــان بــرای نظــارت بــر 
روندهــا در طــی زمــان و دســتیابی بــه 
ــا و عملکردشــان  ــود مســتمر در رویه ه بهب

ــد. ــی کنن ــتفاده م اس

ــاد  ــده ی بنی ــه ی توصیه ش روی
تحقیقاتــی انجمــن حسابرســان 

داخلــی:
ــد  ــی بای ــی داخل ــد حسابرس ــس واح ریی
واحــد حسابرســی  عملکــرد  معیارهــای 
داخلــی را تعییــن و بــا کمیته ی حسابرســی 
ــای  ــد. معیاره ــق کن ــا تواف ــورد آن ه در م
ــری اثربخشــی: ــرای اندازه گی توصیه شــده ب

● بررسی رضایت مشتریان
● گزارشــگری بعــد از انجــام حسابرســی 

و بررسی های تضمین کیفیت 
ــت برون ســازمانی  ــن کیفی بررســی تضمی
ــک  ــال ی ــج س ــر پن ــورت ه ــه ص ــم ب ه
بــار بایــد وجــود داشــته باشــد و بــه 
ــا  ــق ب ــرایط مطاب ــد ش ــراد واج ــت اف دس
اســتانداردهای انجمــن حسابرســان داخلــی 

ــود. ــام ش انج
مقایســه ی  بــرای  حسابرســی داخلــی 
بــا ســایر  و عملیــات خــود  اثربخشــی 

ــا  ــد از benchmarking ی ــازمان ها بای س
الگوبــرداری اســتفاده کنــد. نتایــج ارزیابــی 
ــزارش  ــی گ ــه ی حسابرس ــه کمیت ــد ب بای

ــود. ش
حسابرســی  واحــد  آیــا   -13
ــام  ــرای انج ــی ب ــع کاف ــی مناب داخل

دارد؟ خــود  فعالیت هــای 
ایــن ســؤال بســیار حســاس و مهم اســت، 
ــی  ــی داخل ــد حسابرس ــس واح ــخ ریی پاس
می توانــد  بحــث  نتیجــه ی  همچنیــن  و 
کمیتــه ی  بــرای  را  ارزشــمندی  درک 
ــت  ــه قابلی ــبت ب ــا نس ــی، نه تنه حسابرس
ــه  ــبت ب ــه نس ــی بلک ــکای کار حسابرس ات
ــد.  ــم کن ــت فراه ــوه ی مدیری ــائل بالق مس
ــد  ــی بای ــی داخل ــد حسابرس ــس واح ریی
ــت  ــا وضعی ــت ی ــی از موقعی ــل جامع تحلی
دربرگیرنــده ی تمــام مراحــل حــل مســایل 
کمیتــه ی  بــه  ارائــه  بــرای  مدیریتــی 
حسابرســی داشــته باشــد. ارزیابــی کفایــت 
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ــا  منابــع بایــد معمــوالً شــامل مقایســه ب
ریســک های  و  مشــابه  ســازمان های 
درون  تغییــرات  میــزان  و  تجــاری 

ــد. ــازمان باش س
ــع  ــر مناب ــل زی ــه دالی ــن اســت ب ممک

ــد: ــی باش ــی ناکاف ــی داخل حسابرس
ــکاری  ــش و هم ــه نق ــت ب ●    مدیری
ــد. ــت نمی ده ــی اهمی ــی داخل حسابرس

تحقــق  بــرای  مدیریــت   ●
خــود  کوتاه مــدت  پیش بینی هــای 
بــه  بودجــه  معمــول  حــد  از  کم تــر 
ــد  ــی اختصــاص می ده حسابرســی داخل
ــول در  ــد معم ــر از ح ــی کم ت ــه عبارت ب
ســرمایه گذاری  داخلــی  حسابرســی 

. می کنــد
حسابرســی  منابــع  مدیریــت   ●
ــدت،  ــداف کوتاه م ــرف اه ــی را ص داخل
بحران هــای  و  خــاص  پروژه هــای 

می کنــد. عملیاتــی 
داخلــی  حسابرســی  واحدهــای 
نیــاز  کافــی  بودجــه ی  بــه  نه تنهــا 
ــذب و  ــه ج ــادر ب ــد ق ــه بای ــد بلک دارن
ــی  ــز باشــند. گاه ــر نی ــراد ماه ــظ اف حف
باصالحیــت  افــراد  جــذب  مســأله ی 
محدودیت هــای  از  چالش برانگیزتــر 
ــی  ــه ی حسابرس ــت. کمیت ــه ای اس بودج
ــد  ــش از ح ــرات بی ــل تغیی ــد از دالی بای
ــان  ــد ضعــف مدیریتــی را بی کــه می توان
کنــد یــا نشــان دهنده ی فقــدان اهمیــت 
بــرای واحــد در ســازمان اســت آگاه 
ــی  ــتراتژی کارگزین ــب اس ــد. برحس باش
ــی  ــرات ناکاف واحــد، ممکــن اســت تغیی
حسابرســی  کارکنــان  یعنــی  باشــد 
ــای شــغلی نداشــته  ــکان ارتق ــی ام داخل

باشــند و در شــغل و ســمت خــود بماننــد 
اســت کارکنــان  این کــه ممکــن  یــا 
حسابرســی داخلــی خیلــی بــه مدیریــت 

ــند. ــک باش نزدی
ــورد  ــد در م ــی بای ــه ی حسابرس کمیت
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــی ب ــع حسابرس مناب
ــل  ــی و عم ــی داخل ــم انداز حسابرس چش
بــه توصیه هــا از مدیرعامــل ســؤال کنــد. 
ــات و  ــرای درک توضیح ــد ب ــه بای کمیت
ــه  ــر گون ــرای ه ــت ب ــای مدیری توجیه ه
ــازمان  ــک های س ــع و ریس ــری مناب کس
ــه و ســازمان، آن را  ــد و کمیت ســؤال کن

ــد. ــه عنــوان یــک نتیجــه بپذیرن ب
14- آیــا مدیــر عامــل و تیــم 
مدیریــت ارشــد بــه طــور مناســب 
داخلــی  حسابرســی  واحــد  از 

می کننــد؟ حمایــت 
کمیتــه ی  نقــش  از  مهمــی  بخــش 
حسابرســی ارزیابــی کــردن رابطــه ی 
تیــم  و  داخلــی  حسابرســی  رییــس 
رابطــه  ایــن  کــه  اســت  مدیریتــی 
ــر  ــادی تحــت تأثی ــد زی ــا ح ــد ت می توان
ــی  ــد حسابرس ــرد واح ــی عملک اثربخش
دیگــر،  عبــارت  بــه  باشــد.  داخلــی 
ــی  ــی در صورت ــی داخل ــد حسابرس واح
اثربخــش اســت کــه رابطــه ی خوبــی بــا 
تیــم مدیریتــی داشــته باشــد. همچنیــن 
ــن  ــوب بی ــه ی کاری خ ــر رابط ــالوه ب ع
تیــم  و  داخلــی  حسابرســی  رییــس 
مدیریــت، تیــم مدیریتــی نیــز بایــد 
ــد  ــش واح ــرای نق ــی ب ــت متقابل اهمی
حسابرســی داخلــی قائــل باشــد از جمله: 
● پی گیــری یافته هــای حسابرســی: 
ــع  ــخ به موق ــه پاس ــزام ب ــری و ال پی گی

کــه  حسابرســی  گزارش هــای  بــه 
از  موجــه  انتقــاد  دربرگیرنــده ی 

اســت. مدیریتــی  کنترل هــای 
● شــرکت دادن رییــس حسابرســی 
ــادل  ــی و تب ــات ارتباط ــی در جلس داخل
نظــر بــا تیــم مدیریتــی ارشــد بــرای آگاه 
نگــه داشــتن رییــس واحــد حسابرســی 
و  کســب وکار  برنامــه ی  از  داخلــی 

اســتراتژیک. طرح هــای 
ــم  ــاس و مه ــیار حس ــؤال بس ــن س ای
ــه ی  ــای کمیت ــی رؤس ــرا وقت ــت زی اس
می دهنــد  منفــی  پاســخ  حسابرســی 
ممکــن اســت احتمــال ایــن ریســک 
ــل  ــر عام ــه مدی ــد ک ــته باش ــود داش وج
واحــد  زمینــه ی  در  همکارانــش  و 
ــد  ــس واح ــا ریی ــی ی ــی داخل حسابرس
حسابرســی داخلــی بــه عهــد خــود 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــند. ب ــرده باش ــا نک وف
ــد  ــت الزم را از واح ــل حمای ــر عام مدی
ندهــد.  انجــام  داخلــی  حسابرســی 
کمیتــه ی  عــادی  وضعیــت  یــک  در 
داشــت  خواهــد  انتظــار  حسابرســی 
هیــچ  داخلــی  حسابرســی  رییــس 
نگرانــی ای نداشــته باشــد. اگــر کمیتــه ی 
حسابرســی نگــران پاســخ رییــس کمیتــه 
ــواهد را  ــه ی ش ــد هم ــه بای ــت کمیت اس
در نظــر بگیــرد و ارزیابــی کنــد کــه آیــا 
اقــدام اصالحــی موردنیــاز اســت یــا خیر. 
ــد از  همچنیــن کمیتــه ی حسابرســی بای
ــت  ــطح حمای ــورد س ــل در م ــر عام مدی
از واحــد حسابرســی داخلــی در ســازمان 
ــه  ــیدن ب ــا و رس ــال توصیه ه ــرای اعم ب
چشــم انداز واحــد حسابرســی داخلــی 

کنــد.  پرس وجــو 


