
16

نشریه حرفه ای انجمن حسابرسان داخلی ایران سال یکم - شماره یکم - اردیبهشت و خرداد 1393

حسابرسی داخلی: نخستین گام ها

بسترها و نیازهای حسابرسی داخلی 

ما و حسابرسی داخلی در قرن بیست ویکم

دشواری های استقرار نظام حسابرسی داخلی

نقش آینده ی حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک

ن  ��� ������ �ا ا�ا�ی ��دا 

Iranian Association 
of Internal Auditors

ن  ��� ������ �ا ا�ا�ی ��دا 

Iranian Association 
of Internal Auditors

ــش  ــد نق ــی می گوی ــه ی جهان تجرب
ــش  ــد افزای ــی بای ــان داخل حسابرس

یابــد
ابراهیــم ابراهیمــی، تحلیل گــر بــازار ســرمایه 
ــران  و عضــو انجمــن حسابرســان داخلــی ای
ســخنران بعــدی بــود کــه تجربه هــای جهانــی 
در زمینــه ی ارزش آفرینــی حسابرســی داخلی 
ــرار داد. وی در ســخنرانی  ــورد توجــه ق را م
ــرز در  ــون رویت ــش تامس ــج پیمای ــود نتای خ
ــه  ــرد ک ــه ک ــف وضــع موجــود را ارائ توصی
براســاس آن نزدیــک بــه نیمــی از حسابرســان 
ــابی  ــه ای در ارزیــ ــچ مداخـلـ ــی هیـ داخلـ
فرهنـــگ بنگاه هایــی کــه در آن مشــغول 
بــه همیــن  نداشــته اند و  بــه کار هســتند 
ــان  ــارم حسابرس ــش از یک چهـ ــب بیـ ترتیـ
داخلی هیچ مداخلـــه ای در ارزیابــی راهبری 
شـــرکتی در بنگاه هایــی کــه در آن شــاغل اند 
نداشــته اند. وی در ادامــه بــه نتایــج پیمایــش 
زمینــه ی  در  نیــز  پروتیویتــی  مؤسســه ی 
ــان  ــز حسابرس ــی موردتمرک ــای اصل حوزه ه
ــه ی  ــه گفت ــن ب ــرد. همچنی ــاره ک ــی اش داخل

ــاالنه در  ــی های س ــاس بررس ــخنران براس س
ــل در 39  ــال قب ــه س ــبت ب ــال 2014 نس س
ــه و   ــش بودج ــاهد افزای ــا ش ــد بنگاه ه درص
در 27 درصــد آن هــا شــاهد افزایــش کارکنــان 
حسابرســـی داخلـــی بوده ایـــم در حالی تنها 
در 14 درصــد بنگاه هــای مــورد بررســی 
بودجــه کاهـــش پیـــدا کــرده و کاهــش 
کارکنــان تنهــا در 10 درصــد بنگاه هــا رخ 

ــت. داده اس
ــازار ســرمایه اشــاره کــرد  ــن تحلیل گــر ب ای
ــد  ــان می ده ــی های KPMG نش ــه بررس ک
پاســخ دهندگان  از 80 درصــد  بیــش  کــه 
گفته انــد کــه نقــش حسابرســی داخلــی بایــد 
توســعه یابــد تــا قــادر باشــد در گزارشــگری 
مالــی و کنترل هــای داخلــی ریســک های 
فنــاوری  ریســک های  به ویــژه  و  کلیــدی 
اطاعــات و مدیریــت داده هــا را در نظــر 

ــرد. بگی
ــت حسابرســی  ســخنران راهبردهــای موفقی
ــود  ــی را در بهب ــر ارزش آفرین ــی در ام داخل
هم راســـتایی بـــا انتظارات ذی نفعــان کلیدی، 

هماهنگــی  در  رهبــری  نقــش  پذیــرش 
ــت  ــی، تقویـ ــوم دفاعـ ــطوح دوم و سـ سـ
صاحیت هــای حسابرســی داخلــی بــرای 
ــدی،  ــردی کلی ــک های راهب ــه ریس ــه ب توج
توســعه و اجــرای راهبردهــای کســب دانــش 
و اســتعداد و در نهایــت ایفــای نقــش مشــاور 
امیــن بــرای کمیتــه ی حسابرســی و مدیریــت 

ــت.  ــی دانس اجرای
بخــش پایانــی ســخنرانی ابراهیــم ابراهیمــی 
بــه تأکیــد بــر ایــن نکتــه اختصــاص داشــت 
ــن  ــاوری ممک ــدون فن ــی ب ــه ارزش آفرین ک
فناوری هــای  توســعه ی  بــدون  و  نیســت 
اطاعاتــی نمی تــوان انتظــار داشــت کــه 
ــی  ــه ارزش آفرین ــادر ب ــی ق حسابرســان داخل

ــند.  باش
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مســتقیمًا  حسابرســی  کمیتــه 
زیرنظــر شــهردار تهــران فعالیــت 

ــرد ــد ک خواه
ــی  ــر کل حسابرس ــدری، مدی رمضــان حی
ــه  ــود را ب ــخنان خ ــران، س ــهرداری ته ش
ــه ی  ــای کمیت ــگاه و کارکرده ــی جای بررس
ــد  ــا تأکی ــی ب حسابرســی در بخــش عموم
وی  داد.  اختصــاص  شــهرداری ها  بــر 
پاســخ گویی  بــه ضــرورت  اشــاره  بــا 
ــت و  ــهروندان، دول ــه شـ ــهرداری ها بـ ش
شــوراهای اســامی شــهرها به این پرســش 
اشــاره کــرد کــه ســازوکارهای پاســخ گویی 
ــخ گویی را  ــوزه ی پاس ــت. وی دو ح چیس
ــی  ــرد نخســت پاســخ گویی مال ــک ک تفکی

پاســخ گویی عملیاتــی.  و دوم 
ــران  ــهرداری ته ــی ش ــر کل حسابرس مدی
ــه ی  ــم و ارائ ــه، تنظی ــه تهی ــرد ک ــد ک تأکی
ــم  ــز تنظیـ ــی و نیـ ــای قانونـ گـزارش هـ
ــهرداری ها،  ــن  شـ ــی بیـ ــط قـانونـ روابـ
ــت دو  ــهر و دول ــوراهای اســـامی شـ شـ
ابــزار پاســخ گویی شــوراهای اســامی 
دولـــت  بــه  شـــهرداری ها  و  شـــهر 
هســتند. امــا ســازوکارهای پاســخ گویی 
ــامل  ــهروندان ش ــه ش ــهر ب ــوراهای ش ش
ــات  ــزاری جلس ــات، برگ ــزاری انتخاب برگ
علنــی، انتشـــار گــزارش هـــای عـمومـــی 
رســمی  نظرســنجی های  نهایـــت  در  و 
سپاســگزاری  و  شــکایت  رویه هــای  و 
ســازوکارهای  آن،  بــر  عــاوه  اســت. 
ــهروندان  ــه ش ــهرداری ها ب ــخ گویی ش پاس
ــامانه های  ــتقرار س ــی و اسـ ــامل طراح ش
ــی  ــی مبتن ــگری مال ــابداری و گزارش حسـ
بــر مســـئولیت پاســخ گویی و ارائـــه ی 
ــه و  ــی، تهی ــی و عملیات ــای مال گزارش ه

تصویــب بودجــه و گزارش هــای تفریــغ 
ــی و پایشــگری  بودجــه، ســامانه های نظارت
و باالخــره کمیتــه ی حسابرســی اســت. 
رمضــان حیــدری ضمــن مــروری بــر 
ــه ی  ــی و کمیت ــی داخل ــف حسابرس تعاری
حسابرســی تأکیــد کــرد کــه انتظــار مــی رود 
کمیتــه ی حسابرســی از طریــق نظــارت 
تقاضــای  بــه  مدیریــت  رویه هــای  بــر 
عــوارض  و  مالیــات  پرداخت کننــدگان 

ــد.  ــخ دهن ــفافیت پاس ــاد ش ــرای ایج ب
ــه ایجــاد  ادامــه ی صحبت هــای ســخنران ب
ــران  ــهرداری ته ــی در ش ــه ی حسابرس کمیت
ــن  ــتین گام در ای ــت. نخس ــاص داش اختص
ــی  ــه ی حسابرس ــور کمیت ــن منش راه تدوی
ــی اســت  ــن منشــور ســند مکتوب اســت. ای
کـــه در آن نقـش هـــا و مســـئولیت های 
ــی  ــازه ی دسترس ــی، اج ــه ی حسابرس کمیت
ــای  ــع الزم و فراینده ــات و مناب ــه اطاع ب
ــازی  ــی و به هنگـام سـ ــن، بازبینــ تدویـــ
ــه می شــود و بعــد از تصویــب  منشــور ارائ
آن  مــورد  تهــران در  در شــورای شــهر 

اطاع رســانی خواهــد شــد. 
ــاس  ــدری، براس ــان حی ــه ی رمض ــه گفت ب
ایــن منشــور کمیتــه ی حسابرســی مســتقیمًا 
زیــر نظــر شــهردار تهــران فعالیــت خواهــد 
کــرد و نقــش آن از ســویی کمــک بــه 
ــدگان  ــهروندان و نماین ــه ش ــخ گویی ب پاس
ــود  ــق بهب ــورا از طری ــا در ش ــب آن ه منتخ
ریســک،  مدیریــت  مالــی،  گزارشــگری 
ــور  ــه ط ــی و ب ــازمانی، طراح ــری س راهب
ــرل  ــامانه ی کنت ــتمر س ــش مس ــاص پای خ
دیگــر  از ســوی  و  اثربخـــش  داخـــلی 
و  عملکــرد  مدیریــت  فرهنــگ  ارتقــای 
ــا ماحظــات اثربخشــی،  ــات ب انجــام عملی

کارایــی و صرفــه ی اقتصــادی اســت. 
ســخنران در ادامــه اختیــارات کمیتــه ی 
حسابرســی را برشــمرد و گفــت تعــداد 
اعضــای ایــن کمیتــه بــا توجــه بــه عوامــل 
مختلــف می توانـــد بیــن ســه تــا نُــه 
ــتقال  ــر اس ــد ب ــا تأکی ــد. وی ب ــو باش عض
اعضــای کمیتــه ســه ویژگــی فــردی آنــان را 
کنجــکاوی، شــجاعت و رک گویی دانســت. 
همچنیــن تخصص اعضــای کمیته بایـــد در 
ــت،  ــی، صنع ــابداری و مال ــای حس زمینه ه
ــت  ــی، مدیری ــتقل و داخلـ ــی مس حسابرس
ریســک، شــناخت قوانیــن و مقــررات و 

ــت.  ــات اس ــت اطاع ــاوری و امنی فن
منظــور  بــه  گفــت  حیــدری  رمضــان 
حفــظ اســتقال نســبی اعضــای کمیتــه بــه 
ــب  ــا تصوی ــران و ب ــهردار ته ــنهاد ش پیش
شـــورای شـهر برگزیـده می شـــوند و زمان 
عضویــت در ایــن کمیتــه دو ســال و قابــل 
تمدیــد اســت. ســخنرانان مسـئولیت هـــای 
کمیتـــه ی حســـابرسی شــهرداری تهــران را 
شــامل کنترل هــای داخلــی و مدیریــت 
ریســک، گزارشــگری مالــی، مســئولیت های 
ــی،  ــابرسی داخلــ ــد حسـ ــا واح ــط ب مرتب
مسـئولیت هـــای مرتبـــط بــا حســابرس 
مســـتقل منتخب شــــورا، مســئولیت هـای 
مرتبـــط بـــا حســـابرسی عملکـــرد، و 
مالــی  گزارشــــگری  مسـئولیت هـــای 

دانســــت. 
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حسابرسی، مچ گیری نیست
ــر،  ــک مه ــاون بان ــی، مع ــا نجم غامرض
غامحســین  به اتفــاق  کــه  مقالــه ای  در 
ــه شــد  ــه و در ســمینار ارائ ــاج تهی ــی نت تق
ــود  ــی در بهب ــی داخل ــش حسابرس ــه نق ب
ــت. در  ــا پرداخ ــک بانک ه ــت ریس مدیریـ
ایــن مقالــه، به عنــوان یــک نمونــه اقدامــات 
ــت  ــک تحـ ــی در بانـ ــی داخلـ حسـابرسـ
ــد. ــه ش ــی و ارائ ــان بررس ــتی ایش سرپرس

ــاره  ــا اش ــود ب ــخنان خ ــدای س وی در ابت
ــی  ــت از حسابرس ــی های نادرسـ ــه تلقـ ب
ــه ی  ــگاه مچ گیران ــد ن ــه بای ــرد ک ــاره ک اش
بــه حسابرســی را تغییــر داد و بــا تأکیــد بــر 
مفاهیمــی ماننــد راهبــری شــرکتی، الزامــات 
ــی  ــی، و عوامل ــی و داخل ــی بین الملل نظارت
نظیــر اصــل تــداوم فعالیــت بنگاه هــا و نیــز 
ــت وچهارگانه ی  ــی بیسـ ــت های کلـ سیاسـ
اقتصــاد مقاومتــی، گســتردگی حــوزه ی 
ــا ذکــر  فعالیــت بانــک را تشــریح کــرد و ب
بیــش از 800 شــعبه و 7000 کارمنــد در 
در  مدیریتــی  چالش هــای  بانــک،  ایــن 
مجموعــه ای بــا طیــف گســترده ی حــوزه ی 
ــرار  ــد ق ــورد تأکی ــرد را م ــت و عملک فعالی
ضــرورت  بــه  زمینــه  همیــن  در  و  داد 
فعالیت هــا  از  بســیاری  برون ســپاری 
ــروی  ــود نی ــکل کمب ــل مش ــوان راه ح به عن

ــرد.  ــاره ک ــص اش ــانی متخص انس
مســـئله  ایــن  طــرح  بــا  ادامــه  در  او 
ــد  ــابداری بایـ ــتانداردهای حسـ ــه اسـ کـ
ــواع ریســک های  ــاشد، ان ــک محور بـ ریسـ
بانکـــی شامل ریسک نقدینگـــی، اعتبـاری، 
عملیاتـــی، بـــازار، بازده، تمرکـــز، تطبیـــق، 
ــهرت،  ــوری، ش ــی(، کشـ ــی )قانون حقوقـ
وجــوه  انتقــال  و  مدیریــت  راهبــردی، 
ــای  ــاس مزای ــن اس ــر همیـ ــمرد. ب را برش

مدیریــت ریســک در بهبــود و اثربخشــی بــر 
عملیــات شــرکت، افزایــش کارایی ســازمان 
و مدیریــت اثربخــش و گزارشــگری بهتـــر 
را بیـــان کرد. در همین چـــارچوب، وی بـر 
نقــــش های محــوری )اطمینان بخشــی(، 
مشـــاوره ای و احتیاطــی حسابرســـی داخلی 

تأکیـــد کــرد.
بررســی  از  قبــل  نجمــی  غامرضــا 
ــک  ــی در بان ــابرسی داخل ــات حسـ اقدامـ
مهــــر اقتصــاد به عنـــوان نتیجه گیـــری 
ــد  ــود تأکیـ ــث خ ــت بح ــش نخسـ از بخ
کــرد کــه وظیفــه ی اصـلــــی حســــابرس 
داخـــلی اطـمینان بخشـــی به مـدیریـــت در 
مـــورد اثربخشـی مدیریـــت ریسـک اسـت 
ــام  ــه انجـ ــی ب ــابرس داخلـ ــر حسـ و اگ
ــد آن هــا  ــردازد بای ــر از آن بپ ــی فرات کارهای
ــر  ــاوره ای در نظ ــات مش ــوان خدم را به عن
ــه ای  ــتانداردهای حرف ــه ی اس ــرد و کلی بگی
مربــوط بــه ایــن خدمــات را در نظــر داشــته 

ــد.  باش
وی مهم تریــن اقدامــات حسابرســی داخلی 
بانــک مهــر اقتصــاد را تـدویـــن برنامـــه ی 
اســتراتژیک حسابرســی داخلــی، عــاوه بــر 
بازرســی چندمرحلــه ای از شــعب، برگزاری 
ــان  ــرای حسابرسـ ــی ب ــات آموزشـ جلسـ
مؤسســات  حسابرســی طــرف قــرارداد بــه 
منظــور توجیــه آن هــا نســبت بــه ضوابــط و 
مقــررات و هدف هــای موردنظــر در انجــام 
بهبــود  و  داخلــی  عملیــات حسابرســی 
ــا  ــی ب ــی داخل ــات حسابرس ــت عملی کیفی
و  شــرکا  بــه  تجربه هــا  انتقــال  هــدف 
تأمین کننــدگان و نیــز طراحــی، آمــوزش 
و پیاده ســازی مرحلــه ی اول حسابرســی 
عملکــرد از واحدهــای مــورد رســیدگی در 

ــمرد. ــی را برش ــی مال ــار حسابرس کن

برگــزاری جلســات  بــه  وی همچنیــن 
گـــزارش هـــای  پیـش نـــویس  قرائــت 
حسـابرســـی 31 استان با حضور مدیـرکـل 
و مدیــران اســتانی، برگزاری مجامــع داخلی 
اســتان ها بــا حضــور مدیـــران ارشــد بانــک، 
پی گیــری انجــام تکالیــف مجامـــع داخلــی 
و نظارت بـرحســـن انجــام آن در راسـتای 
بهبـــود مســـتمر بــه عنــوان برخــی از دیگــر 
ــر  ــک مه ــی بان ــی داخل ــات حسابرس اقدام

اقتصــاد اشــاره کــرد.
ــه ی  ــک در زمین ــن بان ــات ای ــر اقدام دیگ
حسـابرســـی داخلـــی شـامــــل بررســـی 
ــواع  ــل ها و انــ ــامه ها، دسـتورالعمـ آییـن نـ
رویــه هـا، حضـــور در شـــورای راهبـری 
ــون  ــی بانـــک، آزم ــای تخصصـ و کمیته هـ
کنترل هــا و نظــارت بــر حســن اجــرای 
و  ریشــه یابی  کمیتــه ی  تشــکیل  آن، 
ــایی  ــز شناس ــات و نی ــری از تخلف پیش گی
هشــدارهای  ابــاغ  و  خطرخیــز  نقــاط 
نظارتــی بــا هــدف تقویــت کنترل هــا و 

ــت.  ــک اس ــت ریس ــود مدیری بهب
غامرضــا نجمــی ضمــن اشــاره بــه ســایر 
اقدامــات بانک طــی نمودارهایی نشـــان داد 
ــی ایــن اقدامــات نســبت معایــب  کــه در پ
ــع شــده ی  ــای رف رفع شــده و درصــد بنده
گزارش هــای حسابرســی افزایــش پیــدا 
ــی  ــان، ارزش افزای ــت. وی درپای ــرده اس ک
ــن  ــی ای ــک در پ ــده در بان ــود آم ــه وج ب

ــرد.  ــات را تشــریح ک اقدام
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ــد  ــه بایـ ــل هزینـ ــا حداقـ بـ
بیـش تریـن ارزش افزایـی را بـرای 

بنـــگاه داشـــت
رضــا یاریفــرد، مدیــر ریســک بانـــک 
ملـــت، در ســـخنان خــود موضــوع نقـــش 
حســـابرسی داخلــــی در بهبــود مدیریــت 
ریســــک بنگاه هــا را تشــریح کــرد. وی در 
ابتــدای ســخنان خــود بــا اشــاره بــه برخــی 
آمارهــای اقتصــاد کان و وابســتگی اقتصــاد 
ــن  ــد ای ــت، پی آم ــادرات نف ــه ص ــران ب ای
وضعیــت را وابســتگی بودجــه ی دولــت بــه 
درآمدهــای نفتــی و صــرف ایــن درآمدهــا 
ــل حقــوق  ــرای هزینه هــای جــاری از قبی ب
انــواع  و  دولــت  کارکنــان  دســتمزد  و 

ــت.  ــا دانس ــف یارانه ه مختل
ایــن حســابرس در ادامــه بــا تشــریح انواع 
ریســک  مدیریــت  بــازار،  ریســک های 
ــه  ــت ک ــدی دانس ــگاه )ERM( را فراین بن
و  مدیریــت  مدیــره،  هیــأت  برعهــده ی 
ــایی  ــرای شناس ــا ب ــان بنگاه ه ــر کارکن دیگ

ریســک های بالقــوه و اطمینان بخشــی در 
ــگاه  ــت بن ــای فعالی ــق هدف ه ــورد تحقق م
دانســت. مدیریــت ریســک بنــگاه مزایایــی 
ــه  ــد آگاهــی از ریســک های افزایش یافت مانن
و آگاهــی از فرصت هــا را بــه دنبــال دارد و 
ــت آن  ــزان اهمی ــر می ــر ب ــال های اخی در س
بــه شــکل فزاینــده ای افــزوده شــده اســت. 
رضــا یاریفرد، نقــش حسابرســی داخلی در 
ــگاه را اطمینان بخشــی  ــت ریســک بن مدیری
ــت.  ــاوره ای دانس ــت مشـ ــی و فعالیـ عینـ
ــه  ــگاه ب ــک در بن ــری ریس ــاختار راهب س
ایــن شــکل اســت کــه در زیــر نظــر هیــأت 
ــه ی  ــک و کمیت ــه ی ریسـ ــره دو کمیت مدی
حسابرســـی فعالیـــت می کننــد که در عیـــن 
ــک  ــد در ی ــه می توان ــن دو کمیت ــال ای ح

ــق شــوند.  ــه تلفی کمیت
ــا اشــاره  ــک ملــت ب ــر حسابرســی بان مدی
ــب از  ــک موج ــود ریس ــه کمب ــن ک ــه ای ب
ــن  ــود و ای ــی ش ــا م ــت دادن فرصت ه دس
حسابرســان هســتند کــه قــادر بــه طراحی و 

ــگاه هســتند،  ــت ریســک بن اســتقرار مدیری
ــگاه  ــه ی ریســک بن ســه ســپر دفاعــی کمیت
را شــامل کارکنــان بــه عنــوان ســپر دفاعــی 
اول، ســاختار فرایندهــا و ســازمان مدیریــت 
و  دوم  دفاعــی  ســپر  به عنــوان  ریســک 
حسابرســـی داخلـــی به عنوان ســومین ســپر 

دفاعــی، برشــمرد. 
ــری از مباحــث  ــرد در نتیجه گی رضــا یاریف
ــاد  ــد و ایج ــی قدرتمن ــط کنترل ــود محی خ
ــت  ــن مدیری ــگرایی بیـ ــی و همـ هم افزای
ــگاه و فعالیت هــای حسابرســی  ریســـک بن
کارایــی  بهبــود  الزمــه ی  را  بنــگاه  در 
ــی  ــه ارزش افزای ــتیابی ب ــی و دس حسابرس

ــت. دانس
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حسابرســان بایــد چشــم وگوش 
ــند ــهام داران باش س

ــی  ــأت علم ــو هی ــینی، عض ــیدعلی حس س
دانشــگاه الزهــرا و عضــو کمیتــه ی آمــوزش 
ــورس و اوراق  ــازمان ب ــتانداردهای س و اس
ــره ی  ــن کنگ ــخنران دومی ــر س ــادار، دیگ به
حسابرســـان داخلــی، در ســـخنرانی خـــود 
ــازمان بـــورس در اثـــربخشی  الزامـــات سـ
عملکــرد حسابرســـی داخلی را تشــریح کرد. 
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه فلســفه ی وجــود 
ــهام داران  ــن س ــارض بی ــع تع ــابرس رف حس
و مدیــران اســت بــه رویدادهــای اقتصــادی 
ــه  ــر اختــاس بانکــی ب ــر نظی ســال های اخی
ــی توجــه کــرد کــه از ســویی  ــوان عوامل عن
نشــان دهنده ی ضــرورت توجــه بــه اســتقرار 
ــت و  ــازمان ها اس ــی در س ــای داخل کنترل ه
از ســوی دیگــر تأکیــدی اســت بــر ایــن کــه 
ــد چشــم وگوش ســهام داران  حسابرســان بای

باشــند. 
ــان  ــرمایه، متولیـ ــازار سـ ــر بـ ــن مدیـ ایـ
کنترل هـــای داخلـــی در ســـازمان ها را شامل 
هیــأت مدیــره، کمیتــه ی حسابرســی، مدیران 
ــی  ــی، حسابرســان داخل ــران مال ارشــد، مدی
و حسابرســان مســتقیم دانســت و گفــت 

ــر  ــتقیم ب ــارت مس ــی نظ ــه ی حسابرس کمیت
حسابرســان داخلــی دارد. 

ــات  ــه الزام ــاره ب ــا اش ــیدعلی حســینی ب س
ســازمان بــورس در زمینــه ی پیاده ســازی 
کنترل هــــای داخلـــی بــه دســتورالعمل 
کنترل هــــای داخلـــی، منشــور کمیتــه ی 
حسابرســی، منشــور فعالیــت حسابرســی 
ــت  ــت رعای ــه ی چک لیس ــی و اباغی داخل
ــادار  ــورس و اوراق به ــازمان ب ــررات س مق
ــن الزامــات  اشــاره کــرد و گفــت تمامــی ای
ــازمان  ــن س ــب ای ــه تصوی ــال 1391 ب در س
ــرد  ــاره ک ــه اش ــت. وی در ادام ــیده اس رس
ــاری  ــال ج ــت س ــان اردیبهش ــا پای ــه ت ک
مشــخصات کمیته ی حسابرســی 258 شرکت 
ــه  ــورس ب ــورس و فراب ــده در ب ــه ش پذیرفت
ســازمان اعــام و در ســایت ســازمان منتشــر 

ــت.  ــده اس ش
تشــریح  ضمــن  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
آمــاری عملکــرد کمیتــه ی حسابرســی و 
ــرکت های  ــی در ش ــی داخل ــد حسابرس واح
پذیرفته شــده در بــورس و فرابــورس اشــاره 
مقبــول  کــه درصــد گزارش هــای  کــرد 
در  درصــد   37.7 از  مســتقل  حسابرســان 
ســال 1391 بــه 42.9 درصــد در ســال بعــد 

ــت.  ــه اس ــش یافت افزای
وی در پایــان ســخنان خــود بــه نقــش 
کمیتــه ی  داخلــی،  کنترل هــای  اساســی 
ــی اثربخــش  حسابرســی و حسابرســی داخل
ــت  ــره و مدیری ــأت مدی ــه هی ــک ب در کم
ارشــد شــرکت در ایفــای مســئولیت های 
خــود اشــاره کــرد و گفــت حمایــت هیــأت 
مدیــره و مدیــران ارشــد شــرکت از اســتقرار 
کنترل هــای داخلــی اثربخــش و کمیتــه ی 
حسابرســی و حسابرســی داخلــی ضــروری 
اســت. ســیدعلی حســینی همچنیــن بــه 
ضــرورت همــکاری انجمن هــای حرفــه ای و 
دانشــگاهیان در آمــوزش مباحث مربوط بـــه 
ــش  ــی اثربخ ــای داخل ــازی کنترل ه پیاده س
اشــاره کــرد و گفــت بــه منظــور تحقــق ایــن 
ــرای اعضــای  ــی ب ــداف جلســات توجیه اه
هیــأت مدیــره و مدیریــت ارشــد شــرکت ها 

ــت.  ــده اس ــزار ش برگ
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حسابرسی داخلی: نخستین گام ها

بسترها و نیازهای حسابرسی داخلی 

ما و حسابرسی داخلی در قرن بیست ویکم

دشواری های استقرار نظام حسابرسی داخلی

نقش آینده ی حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک
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بــدون  داخلـــی  حســـابرسی 
بــه  قــادر  ریســک  مدیریــت 

نیســـت ارزش افزایــــی 
محمدعلــی باقرپــور والشــانی، عضــو هیــأت 
علمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد دیگــر 
ــه  ــخنرانی وی ک ــود. س ــش ب ــخنران همای س
حاصــل کار پژوهشــی مشــترک وی و مصطفــی 
جهانبانــی، رییــس پیشــین شــورای عـــالی 
جـامعـــه ی حســـابداران رســمی و ســمیه 
ظفــرزاده بــود بــه بررســی ارزش آفرینــی 
ریســک  بــر  مبتنــی  داخلــی  حسابرســی 

اختصــاص داشــت. 
ــا تعریــف حسابرســان داخلــی  وی در ابتــدا ب
و نقــش آن هــا در ســازمان های انتفاعــی و 
ــون در  ــی گوناگ ــات قانون ــی الزامـ غیرانتفاع
زمینــه ی ایجــاد و اســتقرار حسابرســان داخلــی 
در ســـازمان ها را در ســـطح جهانــی برشــمرد 

ــی آن  ــف ریســک و نحــوه ی ارزیاب ــا تعری و ب
ماتریس ریســـک که شـــامل ســـطوح مختلف 
ریســـک های قابــل  وقـــوع در ســـازمان اســت 
برای حضار تشریح کـــرد. این اســـتاد دانشـگاه 
در ادامــه ی مباحـــث خــود مراحــل انجــام 
ــر ریســک را توضیــح داد  حسابرســی مبتنــی ب
و گفــت ایــن مراحــل شــامل، نخســت، تعییــن 
اهداف کنترلـــی، دوم، تحلیـــل و اولویت بنـدی 
کنترلــی و  فعالیت هــای  ریســک ها، ســوم، 
شــرایط الزم بــرای کاهــش ریســک ها، چهــارم، 
ــه ی  ــی از جنب ــرل داخل ــتم کنت ــی سیس ارزیاب
طراحــی و تعییــن نقــاط ضعــف کنترلــی 
موجــود، پنجــم، تدویــن برنامــه ی حسابرســی، 
ــزارش  ــه ی گ ــیدگی و ارائ ــام رس ــم، انج شش
حسـابرســــی، و هفتـــم کـاربرگ هـــای مــورد 

اســتفاده می شــود. 
ــای  ــانی، کاربرگ ه ــور والش ــی باقرپ محمدعل

مــورد اســتفاده را شــامل کاربــرگ تحلیــل 
ریســک، کاربــرگ برنامــه ی حسابرســی و 

ــت.  ــیدگی دانس ــرگ رس کارب
ایــن اســتاد دانشــگاه در پایــان ســخنان خــود 
اشــاره کــرد حسابرســی داخلــی بــدون مدیریت 
ــود  ــه ارزش افزایــی نخواهــد ب ــادر ب ریســک ق
و منظــور از ارزش افزایــی صرفــاً کمیت هــا 
نیســت بلکــه یــک کیفیــت اســت و بــه همیــن 
دلیــل وقتــی مدیریــت ریســک ایجاد نشــود کار 
حسابرســی صرفــاً نوعــی ممیــزی از فرایندهای 

تجــاری بنــگاه خواهــد بــود. 
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تجربه ی جهانی می گوید نقش 
حسابرسان داخلی باید افزایش یابد
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