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توسعه ی 
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 ترجمه وگردآوری: غامرضا سلیمانی امیری1
زهرا شمس2/ دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

1-دانشیار دانشگاه الزهرا
2-دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا

ایــن مقالــه بــه دنبــال تعریــف و تشــریح کنترل هــای داخلــی و حسابرســی داخلــی نیســت، بلکــه هــدف آن تأکیــد 
دوبــاره بــر اهمیــت ایــن عوامــل بــرای همــه ی واحدهــای اقتصــادی و نیــز منافعــی اســت کــه هــر کــدام می تواننــد 
بــه همــراه داشــته باشــند. درعین حــال، بــا بیــان عناصــر و نــکات کنترل هــای داخلــی و حسابرســی داخلــی ، ســعی 
می شــود بــا طــرح موضــوع بهبــود رویه هــا بــر پویایــی ایــن دو و نیــاز به گســترش و تغییــر روزافزون آن ها اشــاره شــود.
ــان  ــمنان و مخالف ــان دش ــت و حسابرس ــرل نیس ــرادف کنت ــی مت ــی داخل ــه حسابرس ــود ک ــرض می ش ــع، ف در واق
ــکان  ــازمانی ام ــران درون س ــه تصمیم گی ــه ب ــتند ک ــت هس ــی مدیری ــزار نظارت ــه اب ــتند. بلک ــاری نیس ــد تج واح
ــد  ــر می توان ــی مؤث ــرل داخل ــتم کنت ــک سیس ــود ی ــن، وج ــد. درضم ــت کنن ــر مدیری ــا را بهت ــد فعالیت ه می دهن
ــر  ــه ه ــت ک ــن اس ــت ای ــز اهمی ــی حائ ــه ی اصل ــد. نکت ــش ده ــان را کاه ــراری حسابرس ــای تک ــیاری از کاره بس
ــازند. ــگام س ــازمان ها هم ــوالت س ــا تح ــود را ب ــا خ ــد ت ــی دارن ــرات دایم ــود و تغیی ــه بهب ــاز ب ــل نی ــن عوام دو ای
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1. مقدمه
و  تحلیــل  تحقیــق  ایــن  روش شناســی 
سیســتمی کردن ادبیــات و اســتانداردهای 
زمینــــه ی  در  بـین الـمللـــی  و  مـلــــی 
اســت.  داخلــی  فعالیت هــای حسابرســی 
ــن تحقیــق  ــه اهــداف ای ــرای دســت یابی ب ب
نیازمنــد دنبــال کــردن روش هــای تحقیقــی 
ــل  ــی مث ــای کیف ــه تحلیل ه ــت از جمل اس
روش هــای مقایســه ای بیــن کنترل هــای 
ــای  ــی، روش ه ــی داخل ــی و حسابرس داخل
ــی  ــج تحقیقات ــی نتای ــرای بررس ــی ب ترکیب
کــه بــه توضیــح یــا ارزیابــی یــک موقعیــت 
مستندســازی  و  می پردازنــد  مشــخص 
اســتانداردهای ملــی و  بــرای گــردآوری 
بیـن الـمللـــی مرتبــــط  بــا فعــالیت هـــای 
ــان  ــال، در پای ــت. درعین ح ــان اس حسابرس
ــران  ــه برخــی کارهــای انجــام شــده در ای ب

نیــز اشــاره می گــردد.

2. حسابرسی داخلی
ــد  ــرسی فراینـ ــی، حسـابـ ــور کلـ ــه طـ بـ
شــواهد  ارزیابــی  و  گــردآوری  نظام منــد 
و اظهارنظــر دربــاره ی میــزان تطابــق بــا 
ــت.  ــده اس ــش تعیین شـ ــای از پیـ معیارهـ
]15[ حسابرســــی شـــامل رســـیدگی و 
ــی توســط یــک  ــه صورت هــای مال نســبت ب
کارشــناس مســتقل و اظهــار نظــر بــا توجــه 
بــه ســطح اهمیــت و دقــت اطالعــات اســت. 
ــان  ــن اطمین ــد ای ــی بای ــن حسابرس درضم
ــد  ــی واح ــت مال ــه وضعی ــد ک ــاد کن را ایج
مالــی  به درســتی درصورت هــای  تجــاری 

می شــود.]9[ داده  نمایــش 
بــر اســاس تعریفــی کــه از حسابرســی 
ــر گفتنــی اســت: صــورت گرفــت، مــوارد زی

الــف( حسابرســی یــک فراینــد اســت، 
ــردآوری  ــل گ ــا مث ــه ای از فعالیت ه مجموع

ــه عــالوه  ــا ب ــی آنه شــواهد، تحلیــل و ارزیاب
دســـت یابی بـــه اطمینـــان معقـــول3 در 
ــق اطالعــات و اســتانداردهای  زمینــه ی تطاب

تعیین شــده. پیــش  از 
حسابرسی شامل این موارد است:

ــی و  ــی کاف ــواهد حسابرس ــردآوری ش • گ
ــر ــار نظ ــرای اظه ــب ب مناس

ــن  ــق بی ــدم تطاب ــا ع ــق ی ــی تطاب • ارزیاب
ــده ــردآوری  ش ــواهد گ ــواع ش ان

ــش  ــای از پی ــراف از معیاره ــن انح • تعیی
]14 تعیین شــده]

ــابداری  ــت های حس ــی، سیاس ب( حسابرس
تجــاری  واحــد  هــر  عمــل  رویه هــای  و 
را تلفیــق می کنــد. مثــاًل اســتانداردهای 
ــا هــم در  حســابداری و قوانیــن مالیاتــی را ب
ــرای آن کــه ایــن تلفیق هــا  نظــر می گیــرد. ب
ــی  ــر اســاس اطالعات ــد ب ــر باشــند بای مفیدت

توجیه پذیــر صــورت گیرنــد.
ج( حسابرســی یــک حرفــه ی بــا صالحیــت 
از  نــه  را  آن  شایســتگی های  کــه  اســت 
ــتانداردهای  ــه از اس ــان بلک ــهود حسابرس ش
حسابرســی  کار  نتایــج  می گیــرد.  خــود 
در یــک گــزارش طبقه بنــدی و ترکیــب 
می شــود و در اختیــار عالقه منــدان قــرار 

می گیــرد.]14[
در ســـال1999 انجمــــن بیــن المللـــی 
حسابرســـان داخلـــی)IIA(4 بــر اســـاس 
مطالعاتـــی کـــه روی 800 دانشـــجو بــا 
ــک دانشــگاه اســترالیایی انجــام  همــکاری ی
ــی  ــدی از حسابرســی داخل ــف جدی داد تعری

ارائــه کــرد.]14[
حسابرســی داخلــی یــک فعالیــت هدفمنــد 
و مســــتقل اســـت کــه بــرای ســازمان 
اطمینانــی در مــورد کنترل هــای داخلــی 
عملیــات  بــرای  و  فراهــم  اســتقراریافته 
ارزش افزایــی می کنــد. حســابرس داخلــی 

ــک،  ــم از ریس ــای منظ ــام ارزیابی ه ــا انج ب
از ســازمان بــرای دســت یابی بــه اهــداف 
پشــتیبانی می کنــد. همچنیــن بــا کنترل هــا 
ــه مدیریــت می دهــد  و پیشــنهاد هایی کــه ب
می گــردد.  اثربخشــی  افزایــش  موجــب 
ــک فعالیــت مســتقل،  ــی ی حسابرســی داخل
ــه  ــت ک ــاوره ای اس ــش و مش ــان بخ اطمین
ــد،  ــی کن ــاد م ــه ایج ــزوده ای ک ــا ارزش اف ب

عملیــات را بهبــود می بخشــد.
بــه طــور خالصــه، حسابرســی داخلــی 
حرفــه ای اســت کــه بــه طــور پیوســته 
ــال  ــه س ــد. چنان ک ــالح می کن ــود را اص خ
بــه ســال بــا تغییــر نیازهــای ســازمان، 
ــز  ــی نی ــان داخل ــت حسابرس ــه ی فعالی دامن
ــی  ــای متفاوتـ ــد و تحلیل هـ ــر می یابـ تغییـ
ــرای کشــف ریســک واحــد تجــاری انجــام  ب

]12 می گیــرد.]
حســابرس داخلــی فعالیــت و خدمــات واحد 
تجــاری را بــرای بهبــود آن هــا مــورد بررســی 
قـــرار می دهـــد در ضمــن سیاســت های 
ــتقراریافته را  ــای اس ــر و رویه ه انعطاف ناپذی
هدایــت می کنــد و تنهــا بــه جنبــه ی مالــی 

ــدارد.]13[ ســازمان توجــه ن
حسابرسی داخلی یعنی]6[:

• بررســی اقتصــادی بــودن فعالیت هــای 
ــازمان س

• ارزیابـــی مســـتقل فعالیت هـــا بــرای 
ــای  ــیله آزمون ه ــه وس ــازمان ب ــت س مدیری
ــات  ــات و خدم ــابداری و عملی ــی، حسـ مالـ

ــازمان ــر س دیگ
• ارزیـابــــی مســــئولیت ها و تـطابــــق 
ــا ــا استانـداردهـ ــداری ب ــبت های حسابـ ثـ
اســــناد  مــــورد  در  اطمینان بخشــی   •

مالــــی و حســابداری
حسابرســی داخلــی یــک عملکــرد کنترلــی 
بــرای واحــد تجــاری اســت و نبایــد آن را بــا 

3-Reasonable assurance
4-International Institute of international Auditors
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کنترل هــای داخلــی اشــتباه گرفــت. ایــن دو 
واحد هایــی جداگانــه و مســتقل هســتند کــه 

رابطــه ی تبعــی5 بــا یکدیگــر ندارنــد.]13[
ــی از مســئولیت های واحــد حسابرســی  یک
داخلــی ایجــاد هماهنگــی اســت کــه موجب 
ــن واحــد می شــود.  کیفیــت گزارش هــای ای
داخلــی  کارمنــدان  داخلــی  حسابرســان 
ســازمان محســوب می شــوند کــه تابعـــی از 
مدیریــت و یـــا ســهامداران اند و ســـازمان ها 
ــپاری  ــات را بـرون ســ ــن خدمـ ــر ایـ کم تـ

ــد.]11[  می کننـ
حسابرســان داخلــی مشــاوره می دهنــد، 
ــد،  ــه می کنن ــد، پیشــنهاد ارائ ــاری می دهن ی
امـــا تصمیم گیــری نمی کننــد. بلکــه وظایــف 
کــه  اســت  فعالیت هایــی  بهبــود  آن هــا 
مدیریــت در راســتای رســیدن بــه اهــداف بــه 

ــت.]14[ ــاده اس ــا نه ــده ی آن ه عه

3. بهبود رویه ها
اخیـــراً در کتـــب و مقــــاالت مربــوط 
بــه حسابرســی داخلــی، بــا اشــاره بــه 
محدودیت هــای کنتــرل داخلــی، فرایندهــا، 
یافته هــا و پیشــنهادهای حسابرســی داخلی، 
ــا  ــود رویه ه ــا طــرح موضــوع مشــاوره بهب ب

بــه منســوخ شــدن رویه هــای ســابق اشــاره 
دارد. »بهبــود رویه هــا« یعنــی اســتفاده 
ــه  ــک حرف ــرای ی ــرای اج ــد ب از روش جدی
کــه بــه وســیله ی نــوآوری و خالقیــت، 
بــرای  مناســبی  و  جدیــد  عملکرد هــای 
ــه کار  ــی ب ــر مال ــی و غی ــت مال ــک خدم ی

. د می گیــر
یــک  از  فراتــر  رویه هــا  بهبوددهنــده ی 
ــردآوری  ــفارش ها را گ ــت. او س ــاور اس مش
را  آن هــا  فایــده ی  و  زمــان  می کنــد، 
مــورد مطالعــه قــرار می دهــد، آن هــا را 
ــاز و  ــورد نی ــای م ــان، فض ــاس زم ــر اس ب
ــده ی  ــه مان ــد، ب ــدی می کن ــع رتبه بن مناب
ســرمایه گـــذاری داخلـــی و خارجـــــی 
توجــه می کنــد، اســتراتژی ها را در نظــر 
می گیـــرد، برنامـــه و پــروژه را طراحــی 
ــت و محصــوالت را اســتقرار  ــد، خدم می کن
می دهـــد و در نهایـــت بهــا و منفعــت و 

ارزش افــزوده را مشـــخص می کنــد.
و  رکــود  زمــان  در  رویه هــا«  »بهبــود 
ــت  ــر اهمی ــارت بیش ت ــک تج ــتایی ی ایس
ــل  ــت در مقاب ــه مدیری ــی ک ــد، زمان می یاب
ــد و  ــاز می مان ــت ب ــازار از حرک ــوالت ب تح
ــازار را  ــای ب ــه تقاض ــخ گویی ب ــی پاس توانای

نــدارد. در ایــن شــرایط تغییــر در کارکنــان 
عملیاتــی، تغییــر فرهنــگ ســازمانی یــا 
ــی  ــکن های موقت ــر ، مس ــک مدی ــع ی ترفی
ــک  ــت از ی ــوارد، درخواس ــن م ــت. در ای اس
بهبوددهنــده ی رویه هــا کــه دارای تجربــه و 
دانــش مدیریتــی اســت و بــه طــور مســتقیم 
ــور  ــه ط ــه ب ــود )ن ــات می ش ــر عملی درگی
ــی  ــه ی راه حل موقتــی بلکــه درازمــدت(، ارائ

اســت.]14[ نجات بخــش 
بــرای حسابرســان، بهبــود مــداوم سیســتم 
کنتـــرل داخلــــی موجـــب حمایــت از 
ــابرسی  ــار حسـ ــش کـ ــتریان و کاهـ مشـ
ــش  ــث افزای ــد باع ــرا می توان ــود. زی می ش
کیفیــت اســناد و ثبت هــای حســابداری 
شــود. در مــورد حسابرســی، کنتــرل داخلــی 
کارهــای متـــداول و تکــراری را کاهــش 
می دهــد و بــه جــای آن هــا حســابرس 
می توانـــد آزمون هایـــی را انجــام دهــد 
ــا  ــرای انجــام آن ه ــان حسابرســی ب ــه زم ک

محــدود اســت.  ]7[

4. کنترل های داخلی
4. 1. تعریف

ــی  ــای داخل ــت کنترل ه ــورد مأموری در م

5- Subordination relationship
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بایــد گفــت: کنتــرل جزئــی ضــروری از 
ــانی  ــت انس ــت و فعالی ــای مدیری فعالیت ه
خــاص اســت کــه هــم بــه مدیریــت و 
ــانی  ــاری خدمت رس ــرکای تج ــه ش ــم ب ه
در  دایــم  طــور  بــه  کنتــرل  می کنــد. 
ــل  ــادی و تکام ــط اقتص ــود رواب ــال بهب ح
ــه همیــن دلیــل هــر  ــازار اســت ب اقتصــاد ب
روز شــاهد ایجــاد کنترل هــای بیش تــری 

از:  عبارتنــد  کنترل هــا  هســتیم. 
• کنتـــرل داخلــــی: شـــامل تمامــــی 
کنترل هـــای اســتقراریـــافته در داخـــل 

ســازمان
• کنتــرل بیرونی)خارجــی(: شــامل تمامــی 
کنترل هایــی کــه بــدون توجــه بــه ســازمان 

ــد. ــرون آن اســتقرار یافته ان و از بی
سیســـتم کنتـــرل داخلـــی مجموعــه ای از 
سیاســـت ها و رویه هاســـت کــه به وســیله ی 
مدیریــت ســازمان بــرای اطمینــان از انجــام 
دقیــق و کارای فعالیت هــا اســتقرار می یابــد. 
ابــزاری اســت بــرای پیــروی از سیاســت های 
مدیریــت، حفاظــت دارایی هــا، جلوگیــری و 
ــت  ــت و دق ــتباه، صح ــب و اش ــف تقل کش
ثبت هــای حســابداری و به هنــگام بــودن 

ــا.]14[ آن ه

چنان کــه گفتــه شــد کنتــرل داخلــی 
مجموعــه ای از رویه هــا و سیاست هاســت 
کارکنــان  و  مدیریــت  به وســیله ی  کــه 
طــرز  بــه  تــا  اســت  شــده  پایه ریــزی 
ــل  ــان حاص ــر اطمین ــوارد زی ــی از م معقول

ــد: کن
ــور  ــازمان به ط ــداف س ــه اه • دســت یابی ب

اقتصــادی ، کارا و اثــر بخــش
قوانیــــن  و  رویه هــــا  از  پیــــروی   •
میـــزان  بــه  درســـت  برون ســــازمانی، 
سـیاســــت ها و رویـه هـــای مدیریــــت

• حفاظت از داده ها و دارایی ها
• جلوگیری و کشف تقلب و اشتباه

• افزایـــش کیفیــت اســناد حســابداری 
و فراهـــم کـــردن به موقـــع اطالعــات از 

بخش هـــای مالـــی و مدیریتـــی]14[
ــی از  ــرل داخل ــای کنت ــه، رویه ه در نتیج
ــردی  ــن کارب ــف قوانی ــا تعری ــرف ب ــک ط ی
درون ســــــازمانی،  بخش هـــای  بــــرای 
دارنــد  همپوشــانی  کــه  را  فعالیت هایــی 
ــه  ــود ک ــث می شـ ــد و باعـ ــذف می کن ح
کارکنــان چارچوب هــای رفتــاری داشــته 
باشــند و از طــرف دیگــر بررســی مــی کنــد 
کــه آیــا اطالعــات مالــی، حســابداری و 

مدیریتــی بــا صحــت و دقــت کافــی منتشــر 
کنتــرل  به عــالوه  خیــر.  یــا  می شــوند 
ــط  ــوم، توس ــک مفه ــوان ی ــه عن ــی ب داخل
ــورد  ــادی م ــای شــناخته شــده ی زی گروه ه

ــت]11[. ــه اس ــرار گرفت ــف ق تعری
بــر اســاس آن چــه ســازمان بین المللــی 
 )INTOSAI( حسابرســان  عالــی  انجمــن 
اعــالم مــی دارد، کنتــرل داخلــی یــک ابــزار 
مدیریتــی اســت کــه اطمینــان معقولــی در 
ــران  ــرای مدی ــداف ب ــه اه ــیدن ب ــورد رس م

ایجــاد می کنــد.
کــوزو )COSO(6 نیــز کنترل هــای داخلــی 
ــط  ــه توس ــد ک ــی می کن ــدی معرف را فراین
ــد و  ــتقرار می یاب ــازمان اس ــت در س مدیری
ــول  ــان معق ــداف اطمین ــه اه ــیدن ب از رس
می دهــد و بــه مقوله هــای زیــر تقســیم 

می شــود:
• بررسی کارایی و اثربخشی عملیات

• قابلیــت اتــکای اطالعــات مالــی و تطابــق 
بــا قوانیــن و مقــررات

ــادا  ــره ی کانـ ــابداران خبـ ــن حسـ انجمـ
کنترل های داخلـــی را به عنـــوان مجموعه ای 
ــع،  ــد )شــامل مناب ــف می کن از عوامــل تعری
ــگ، ســاختارها  ــا، سیســتم ها، فرهن فرایند ه

6-Committee of Sponsoring Organizations
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ــراد کمــک  ــه اف ــه مشــترکاً ب ــف( ک و تکالی
می کنـــد بــه اهـــداف ســـازمان دســت 
ــترده  ــته ی گس ــه دس ــه س ــد و آن را ب یابن
تقســیم بندی می کنــد: کارایــی و اثربخشــی 
ــات درون  ــکای اطالع ــت ات ــی، قابلی عملیات
قوانیــن و  بــا  برون ســازمانی و تطابــق  و 

مقــررات و سیاســت های خارجــی.
ــط  ــاری و محی ــد تج ــد واح ــابرس بای حس
ــامل  ــناخت ش ــن ش ــه ای ــد ک آن را بشناس
شـــناخت کنترل هـــای داخلی نیز می شــود. 
ــی  ــایی تمام ــد شناس ــن کار نیازمن ــرای ای ب
ــد از:]14[ ــه عبارتن ــت ک ــای آن اس جنبه ه
• صنعــت، موضــع و چارچــوب گزارشــگری 

مالــی،
• ماهیــت واحــد تجــاری، سیاســت های 
ــاری  ــد تج ــه واح ــه ک ــابداری و آن چ حس

مــورد اســتفاده قــرار می دهــد،
ــاص  ــک خ ــتراتژی ها و ریس ــداف، اس • اه

تجــارت،
• ارزیابــی و بررســی عملکــرد مالــی واحــد، 

و
• کنترل داخلی.

بــه  داخلــی  کنترل هــای  شــناخت 
ــد: ــر کمــک می کن ــوارد زی حســابرس در م

• شناسایی اشتباهات ممکن،
• تحلیل عوامل اثر گذار بر ریسک، و

و  زمان بنــدی  ماهیــت،  گســترش   •
اضافــی حسابرســی. رویه هــای  دامنــه ی 

4. 2. اهداف و عوامل کلیدی
ــی در یــک  وجــود سیســتم کنتــرل داخل
ســازمان کــه بــه نحــو معقولــی پایه ریــزی 
شــده باشــد، نیازمنــد وجــود رابطــه ای 
بیــن واقعیــت و داده هــای حســابداری 

ــت.]10[ اس
ــی  ــرل داخل ــتم کنت ــی سیس ــل اصل عوام

]14[ از:  عبارت انــد 
الــف( وجــود نقشــه ی ســازمانی کــه شــامل 

مــوارد زیــر اســت:
• تعریف هرچه دقیق تر کارها و وظایف

بــرای  الزم  محدودیت هــای  تعریــــف   •
ــک  ــتقرار ی ــامل اس ــئولیت،  ش ــر مســ ه

سلســله مراتب بــه دســت  مقــام مجــاز
• گردش اطالعات ساده و مؤثر

ب( بــرای سیســتم کنتــرل داخلــی وجــود 
کارکنــان شایســـته و درســت کار بســیار 
ضــروری اســت، به ویــژه بــرای رده هــای 
ــی کــه  ــودن تصمیمات ــد ب ــا ب ــاال. خــوب ی ب
ــرد، از  ــک بخــش می گی ــر( ی مســئول )رهب
ــود. ــس می ش ــش منعک ــان بخ ــق هم طری

ج(وجود مستندسازی مناسب در مورد:
• تولیــد اطالعاتــی کــه رویه هــای آن بایــد 

مکتــوب شــود.
• بایگانی کــردن اطالعــات: یکــی از عوامــل 
ضــروری کنتــرل داخلــی حافظــه7 )بایگانــی( 
بــرای کنترل هــای  ســازمان اســت کــه 

ــود. ــتفاده می ش ــدی از آن اس بع
ــد  ــارت ان ــی عب ــای داخل ــداف کنترل ه اه

]14[ از: 
الف( حفاظت از دارایی های سازمان

ــف،  ــی مختل ــای کنترلــ در چـارچوب هــ
ــت  ــن اس ــازمان ممک ــدازه ی س ــب ان برحس
مراحلــی بــرای تحقــق ایــن هــدف در نظــر 
گرفتــه شــود. مراحــل زیــر مالحظاتــی 
ایــن  اســت کــه بــرای دســت یابی بــه 

انجــام می گیــرد: اهــداف 
• تعریف مسئولیت ها

ایجــاد محدودیــت و تعریــف  مســئول بــرای 
هــر دارایــی بــه مــدد قــرارداد یــا اساســنامه 
نمونــه ای از آن اســت. تمامــی کارکنــان 
ــن  ــد و از قوانی ــئولیت وی را بدانن ــد مس بای

ــا آن دارایــی پیــروی کننــد. مرتبــط ب
• تفکیک وظایف و عملکردها

ــه ای انجــام  ــه گون ــد ب تفکیــک وظایــف بای
ــرل  ــرای کار قابل کنت ــج اج ــه نتای ــود ک ش
ــر اســت شــرایطی ایجــاد نشــود  باشــد. بهت
ــود را  ــتباهات خ ــد اش ــادر باش ــرد ق ــه ف ک
ــه افشــای  ــادر ب ــا دیگــران ق پنهــان کنــد ی

ــند.  آن نباش
ب( اطمینــان از صحــت و دقــت اطالعــات 

حســابداری
شــــخصی کـــه مســــئول مدیریــــت 
ــز دارد  ــئولیت را نی ــن مس ــت ای دارایی هاس
کــه از اجــرای کامــل قوانیــن اطمینــان یابد. 
در طــرح ســازمانی کنتــرل داخلــی، معمــوالً 
وجــود دســتورالعملی پیشــنهاد می شــود 

ــر باشــد: ــوارد زی ــه شــامل م ک
• روش آماده سازی و گردش اسناد

ــات  ــداری اطالع ــی و نگهــ • سـازمان دهـ
ــگام ــق و به هنـ ــابداری دقیـ حسـ

• سازمان دهی موجودی دارایی
• پیروی از قواعد تهیه ی ترازنامه

• کنترل هــای پایــه بــرای فعالیت هــای 
ــابداری حس

ج( اطمینان از تطابق با اهداف سازمان
ــوان  ــا بت ــد ت ــک می کن ــدف کم ــن ه ای
ــه  ــداف ب ــه اه ــت یابی ب ــرای دس ــی بـ راه
ــت آورد و  ــگام به دس ــق و به هن ــورت دقی ص

7-Memory

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

ia
m

ag
az

in
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             6 / 10

http://iaiamagazine.ir/article-1-62-fa.html


35

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

ــازمان  ــای س ــی فعالیت ه ــورد هماهنگ در م
ــت یابی  ــرای دس ــرد. ب ــل ک ــان حاص اطمین
بــه ایــن هــدف بایــد بــه مــوارد زیــر توجــه 

کــرد:
ــا  ــتورالعمل ها  ب ــورد دس ــورت در م • مش

آن دریافت کننــدگان 
• ایجــاد اطالعــات واضــح بــرای جلوگیــری 

ــدگان ــوع ســوءتعبیر دریافت کنن از هــر ن
ــع و  ــه مناب ــی ب ــکان دسترس ــاد ام • ایج
ــا در راه  ــتفاده از آن ه ــرای اس ــاختارها ب س

ــداف ــه اه ــیدن ب رس
ــای  ــب تر از رویه هــ ــتفاده ی مـناسـ • اسـ

ــا ــن سـاختارهـــ ــرای ای ــری  ب گزارش گـ
د( ترویج گسترش اثربخشی

اهــداف درازمــدت کنترل هــای داخلــی 
ــازمان  ــی س ــج نهای ــود نتای ــور بهب ــه منظ ب
منظــور  ایــن  بــه  شــده اند.  طراحــــی 
کنترل هــای داخلــی بایــد از مــوارد زیــر 

ــاصل کنند: ــان حـ اطمینـ
ــرات(8 در  ــرکات )تغیی ــی تح ــت تمام • ثب

ــازمان س
• دقت و مناسب بودن تمامی ثبت ها

• حفاظت از تمامی دارایی های سازمان
• استـــفاده از رویه هـــای مشــابه بــرای 

عملیــات مشــابه
• پیــروی از مــوارد خواســته شــده توســط 

ســازمان در مــورد ثبــت عملیــات

• انجــام عملیــات ســازمان درســت مطابــق 
بــا اهــداف اولیــه ســازمان

همکارانــش  و  ویکــی   روســو  مقالــه ی 
ــوزو( را  ــی )ک ــای داخل ــوب کنترل ه چارچ
مطــرح می کنــد کــه شــامل مالحظــات 
اخالقــی مدیریــت، شایســتگی کارکنــان، 
حســابداری،  اســتانداردهای  بــا  تطبیــق 
ریســک و اهــداف عملیاتــی اســت. همچنین 
ــی کــه در ســال 2000 در  رســوایی های مال
ــرون و  ــون ان ــی چ ــرکت های بزرگ ــورد ش م
ورد کام رخ داد، کنگــره ی امریــکا را ترغیــب 
ــد.]14[ ــزی کن ــی پایه ری ــه قوانین ــرد ک ک

ــی،  ــای داخل ــی کنترل ه ــور اثربخش به منظ
ــازمان  ــداف س ــامل اه ــد ش ــر آن بای عناص
باشــد. بنابرایــن، اهــداف بایــد تغییــر یابنــد 
ــی  ــرل داخل ــتم کنت ــر سیس ــا ب ــر آن ه و اث
بایــد در نظــر گرفتــه شــود. سیســتم کنتــرل 
داخلــی مؤثــر بــه شــیوه های زیــر در مــورد 
یــک ســازمان بــا موفقیــت دســت می یابــد:

مدیریــت  کــه  افــرادی  راهنمایــی   •
ــام  ــب را انج ــای نامناس ــک و فعالیت ه ریس

، هنــد د می 
ــه  ــه ب ــرادی ک ــرای اف ــان ب • ایجــاد اطمین
ــری  ــد دارای انعطاف پذی ــرات بای ــل تغیی دلی

زیــاد باشــند،
ــا  ــه ب ــرادی ک ــرای اف ــان ب ــاد اطمین • ایج
ــود  ــت خ ــد، از خالقی ــا و عقای ــار ایده ه اظه

اســتفاده می کننــد،
ــات  ــه اطالع ــی ب ــکان دسترس ــاد ام • ایج

و قابل اتــکا،  و  به هنــگام 
افزایش کارایی و اثربخشی •
3.4. انواع کنترل داخلی

ــد  ــاری می توان ــد تج ــک واح ــت ی مدیری
انــواع مختلــف کنتــرل داخلــی ایجــاد کنــد 

ــر اســت: ]14[ ــه شــرح زی کــه ب

• کنتــرل ســازمانی: بــه راه هایی اشــاره دارد 
ــک واحــد ســازمان دهی  ــان در ی کــه کارکن
تفویــض  کنترل هــای  شــامل  و  شــده اند 
ــان  ــان کارکن ــئولیت ها می ــارات و مس اختی

اســت.
• کنتــرل مدیــران ارشــد:  بــه یــک نظــارت 
ــی  ــر اثربخش ــا ب ــاره دارد ت ــاال اش ــطح ب س

ــود. ــارت ش ــی نظ ــای داخل کنترل ه
ــر  ــرل ناظ ــن کنت ــارات: ای ــرل اختی • کنت
بــر اســنادی اســت کــه اختیــارش بــه یــک 
ــناد را  ــن اس ــت و ای ــده اس ــول ش ــرد مح ف
قبــل از تفویــض ایــن اختیــار نیــز بازبینــی 

می کنــد.
• کنتــرل مبــادالت انجــام شــده: بــر اجرای 

کامــل و مناســب عملیات نظــارت دارد.
ــه  ــی ها: ب ــت از دارایــ ــرل حفاظــ • کنتــ
ــت از  ــرای حفاظـ ــت بـ ــیله ی مدیریـ وسـ

ــد. ــتقرار مــی یابـ ــا اسـ دارایی هـ
• کنتــرل فیزیکـــی: وجــود رویه هـــا و 
ــه  ــی ب ــه دسترس ــب ک ــای مناس ارزیابی هـ

دارایی هـــا را محـــدود می کنــد.
• کنتــرل مستندســازی: ایــن اطمینــان 
ــق  ــتم مطاب ــه سیسـ ــد ک ــاد می کنـ را ایج
مبانــی تعییــن شــده اجــرا می شــود. ضمــن 
این کــه وظایــف و مســئولیت ها و برخــی 
ــدان  ــه کارمن ــل را ب ــاده ی عم ــای س رویه ه

خاطرنشــان می ســازد.
• کنترل هــای مالــی و حســابداری: ایــن 
اطمینــان را ایجــاد می کنــد کــه ثبــت 
ــه  ــه طــور مناســب انجــام گرفت ــادالت ب مب
ــروز اشــتباه  و تصحیح هــای الزم در موقــع ب

انجــام می شــود.
ویژگی هــای  و  محدودیت هــا   4.4

داخلــی کنترل هــای 
هــر  در  مدیــران  نگرانی هــای  از  یکــی 

8-Movement
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ســطحی از فعالیــت تجــاری وجــود و تــداوم 
کنترل هــای داخلــی اســت کــه بــرای تــداوم 
ــاظ  ــم از لح ــه ه ــت ک ــن اس ــتلزم ای مس
مفهــوم9 و هــم از لحــاظ محتوا10تغییــر یابــد. 
ــه طــور  ــی ب ــن مفهــوم کنتــرل داخل بنا برای

ــود. ــالح می ش ــته اص پیوس
داخلــی  کنترل هــای  مفهــوم  بنابرایــن 
بارهــا و بارهــا تعریــف و دو جنبــه ی آن بــه 

شــرح زیــر تعریــف شــده اند:]11[
ــواع  ــن ان ــا: تعیی ــی فعالیت ه • تمرکززدای
فعالیت هــای کنترلــی و قــراردادن آن هــا در 

یــک ســاختار بــر اســاس موضــوع
ــتانداردها  ــن، اس ــداد قوانیـ ــش تع • افزایـ
انجــام مناســب  بــه منظــور  و مقــررات 
ــش  ــع و افزای ــا اســتفاده از مناب ــا ب فعالیت ه

ــی کارای
ویژگی هــای کنتــرل داخلــی بــه شــرح 

ــت: ــر اس زی
ــودن:11 کنتــرل داخلــی یــک  • فراینــدی ب
ــا  ــد پوی ــک فراین ــرد12 نیســت بلکــه ی کارک
ــه  ــرداری مدیریــت اســت کــه ب ــرای بهره ب ب
طــور  مــداوم ابزارهــا و تکنیک هــا را بــا 
ــد.  ــق می ده ــرات واحــد تجــاری تطبی تغیی
داخلــی  کنتــرل  بــودن:13  نســبی   •
ــه  ــد، بلک ــاد نمی کن ــق ایج ــان مطل اطمین

کنترل هــا  می دهــد.  معقــول  اطمینــان 
بــرای بهبــود فعالیت هــا اســتقرار  بایــد 
یابنــد و هزینــه ی آن هــا نبایــد بیــش از 

ایجــاد می کننــد. باشــد کــه  منافعــی 
ــدی  ــی فراین ــرل داخل ــت:14 کنت • جامعی
اســت کــه بــرای کلیــه ی ســطوح ســازمانی 
ــازمان  ــردی در س ــر ف ــرد. ه ــام می گی انج
ــد.  ــود می باش ــی خ ــرل داخل ــئول کنت مس
ــور  ــه ط ــی ب ــای داخل ــن، کنترل ه همچنی
مــداوم در حــال رشــدند بــه طــوری کــه بــا 
شــرایط جدیــد تطبیــق می یابنــد و مقــررات 

ــد. ــم نمی دهن ــی تعمی ــر بخش ــه ه را ب
داخلــی  کنترل هــای  مطلــوب  ســطح 
باشــد  معقــول  اطمینـــان  می توانـــد 
کــه محدودیت هــای ذاتـــی آن را نیــز 
مـحدودیت هـــا  ایـــن  دربـرمـــی گیرد. 

]8[ از:  عـبارت انـــد 
ــی  ــای داخل ــرد: کنترل ه ــه ی کارب • زمین
ــت  ــراری اس ــای تکـ ــامل کارهـ ــب  ش اغلـ
و به نـــدرت یـــک مـــورد اســتثنائی رخ 

می دهــد.
داخلــی:  کنتــرل  تمام شــده ی  بهــای   •
ــد از منافــع  بهــای تمام شــده کنترل هــا نبای

ــد. ــی یاب آن فزون
ــی  ــای داخل • خطاهــای انســانی: کنترل هـ

بــر پایـــه ی صالحیـــت و اعتمـــاد بــه 
ایجادکننــده ی آن بنــا شــده اند. امــا ممکــن 
اســت هــر فــردی دچــار خطــا یــا بــی دقتــی 

ــت. ــاب اس ــر قابل اجتن ــه غی ــود ک ش
ارزیابـــی کـــنترل های داخلـــی توســط 
ــی  ــک های ذات ــود ریس ــا وج ــان ب حسابرس
ــه همــراه  ــرای ایشــان ب آن، مــوارد زیــر را ب

دارد:]9[
• تخصیــص عامــل ریســک ذاتــی، در مــورد 

خطاهــای بــا اهمیــت
ــه  ــوه ک ــای بالق ــواع خطاه ــایی ان • شناس
می تــوان در صورت هــای مالــی مشــاهده 

کــرد
• انتخــــاب رویه هـــای مناســـب بــرای 

ــی ــواهد حسابرسـ ــردآوری شـ گـ

ــی  ــای داخل ــی و کنترل ه 5.حسابرس
در ایــران

5. 1. دسـتورالعـــــمل کنترل هـــای 
ــی داخل

 16 در  بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان 
اردیبهشــت 1391، بــه منظــور حمایــت 
پیش گیــری  از حقــوق ســــرمایه گذاران، 
از وقــوع تخلفــات، و نیــز ســامان دهی و 
ــه ی اوراق  ــازار شــفاف و منصفان توســعه ی ب

9-concept                               10-content
11-processuality                     12-function
13-relativity                             14-universality [
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بهــادار طبــق  بندهـــای 8، 11 و 18 مــاده ی 
بهــادار جمهــوری  اوراق  بــازار  قانــون   7
ــم آذر 1384،  ــوب یک ــران )مص ــالمی ای اس
مجلــس شــورای اســالمی( و بـــا هــدف 
»دســتورالعمل   35 و   25 مــواد  اجــرای 
پذیـــرش اوراق بهــادار در بـــورس اوراق 
ــوب 15  ــه ی مص ــران« )اصالحی ــادار ته به
اوراق  و  بــورس  مــرداد 1390، ســـازمان 
کنترل هــای  دســتورالعمل   ]3[ بهــادار(، 
داخلــی ناشــران پذیرفته شــده در بــورس 
ــران]4[  ــورس ای ــران و فراب ــادار ته اوراق به

ــرد. ــب ک را تصوی
براســاس مــاده ی 10 ایــن دســتورالعمل، 
ــه ی   ــد کمیت ــرکت بای ــد ش ــت ارش مدیری
حسابرســی را زیــر نظــر هیــأت مدیــره 
مطابــق بــا ضوابــط ســازمان بــورس و اوراق 
ــه ی   ــای کمیت ــد. اعض ــکیل ده ــادار تش به
ــج  ــا پن ــد متشــکل از ســه ت حسابرســی بای
دارای  و  مســتقل  آنــان  اکثریــت  و  نفــر 
ــا  تخصــص مالــی باشــند. ریاســت کمیتــه ب
ــی غیرموظــف  ــا عضــو مال عضــو مســتقل ی

ــت. ــره اس ــأت مدی هی
ــتورالعمل،  ــن دس ــاده ی 10 ای ــاس م براس
ــی را  ــد واحــد حسابرســی داخل شــرکت بای
ــکیل  ــی تش ــه ی حسابرس ــر کمیت ــر نظ زی

ــه  ــد ب ــی بای ــد. واحــد حسابرســی داخل ده
طــور مســتمر اثربخشــی ســامانه ی کنتــرل 
ــرار  ــی ق ــی و ارزیاب ــورد بررس ــی را م داخل
ــه ی حسابرســی  ــه کمیت ــج را ب ــد و نتای ده
و هیــأت مدیــره گــزارش دهــد و روش هــای 
بهبـــود ســــامانه ی کنتـــرل داخلــی را 
ــی  ــر حسابرســی داخل ــد. مدی ــری کن پی گی
ــی و  ــه ی حسابرس ــنهاد کمیت ــا پیش ــز ب نی
ــود  ــوب می ش ــره منص ــأت مدی ــب هی تصوی
و  علمــی  صالحیت هــای  دارای  بایــد  و 

ــد. ــه ای الزم باش حرف
ــی  ــه ی حسابرس ــور کمیت 5. 2. منش

ــی ــی داخل وحسابرس
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، پــس از 
داخلــی،  تصویــب دســتورالعمل کنتــرل 
برداشـــت  هماهنگ ســـازی  به منظــــور 
و  اختیــــارات  جـایگــــاه،  از  عمومــــی 
مســـئولیت های موردانتظـــار حسابرســی 
ــور  ــی »منش ــه ی حسابرس ــی و کمیت داخل
و  داخلــی«  حسابرســی  فعالیــت  نمونــه  
ــی«  ــه ی حسابرس ــه ی کمیت ــور نمون »منش
مدیــره  هیــأت  در  تصویــب  بــرای  را 
دســـتورالعمل  مشـــمول  شــــرکت های 
ــا 19  کنترل هــای داخلــی منتشــر کــرد و ت
مهــر 1391 بــه ایــن شــرکت ها فرصــت داد 

ــر  ــی و دیگ ــه ی حسابرس ــس کمیت ــا ریی ت
ــر  ــن مدی ــه و هم چنی ــن کمیت ــای ای اعض
ــت  ــه مدیری ــود را ب ــی خ ــی داخل حسابرس
ــورس اوراق  ــازمان ب ــران س ــر ناش ــارت ب نظ

و بهــادار معرفــی کننــد]5[.
5. 3. الزامــات کنتــرل داخلــی در 

ــران ای
براســاس مــاده ی 25دســتورالعمل پذیــرش 
اوراق بهــادار در بــورس اوراق بهــادار تهــران 
)مصــوب 1 دی 1386، ســازمان بــورس و 
اوراق بهــادار( : متقاضــي پذیــرش در بــورس 
ــرم درخواســت  ــد ف ــران بای ــادار ته اوراق به
پذیــرش خــود را بــه پیوســت مــدارک 
ذیــل ایــن مــاده در قالــب فرم هــای بــورس 
براســاس تابلــوي موردنظــر، از طریق مشــاور 
ــی  ــد. یک ــلیم کن ــورس تس ــه ب ــرش ب پذی
از ایــن مــدارک ـ بنــد 15 ایــن مــاده ـ 
تأییدیــه ی حســابرس دربــاره ی کفایــت 
شــرکت  داخلــی  کنترل هــای  سیســتم 
ایــن سیســتم  نحــوی کــه  بــه  اســت؛ 
ــع  ــت حقــوق و مناف متضمــن حفــظ و رعای
ــه صــورت یکســان  باشــد.]1[ ســهام داران ب
ــتورالعمل  ــاده ی 12دسـ ــاس مــــ براســ
ــده  ــران پذیرفته ش ــي ناش ــای داخل کنترل ه
ــورس  ــران و فراب ــادار ته ــورس اوراق به در ب
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 ،1391 اردیبهشــت   16 )مصــوب  ایــران 
اوراق بهــادار(: هیــأت  ســازمان بــورس و 
مدیــــره  همـــه ی شرکت های پذیرفته شـــده 
ــورس  ــران و فراب ــادار ته ــورس اوراق به در ب
ــری  ــتقرار و به کارگی ــد از اس ــران مکلف ان ای
کنترل هــای داخلــی مناســب و اثربخــش 
ــداف شــرکت  ــه اه ــه منظــور دســت یابی ب ب
اطمینــان حاصــل کننــــد. بــــرای ایفای این 
مســئولیت، هیأت مدیــره ی شــــرکت ها بایــد 
ــه  ــا توج ــی را ب ــای داخل ــتم کنترل ه سیس
بــه چارچــوب کنترل هــای داخلــی ذکرشــده 
ــل  ــتورالعمل، حداق ــن دس ــل دوم ای در فص
به طــور ســاالنه بررســی و نتایــج آن را در 
گزارشــي تحــت عنــوان گــزارش کنترل هــای 

ــد.]2[ ــا کن ــی درج و افش داخل

 نتیجه گیری
بــر اســاس آن چــه کــه گفتــه شــد، 
ــی  ــای داخل ــی، کنترل ه ــی داخل حسابرس
وارد  را  ســازمان  رویه هــا  بهبــود  و 
ــت  ــب مدیری ــه موج ــد ک ــی می کن جریان
بهتــر دارایی هــا، کاهــش هزینه هــا )در 
ــر  ــازمان یافته(، حداکث ــوب س ــک چارچ ی
ــع  ــه مناف ــت یابی ب ــع و دس ــردن مناف ک
ــازمانی  ــر س ــه ه ــود ک ــی می ش درازمدت
بــه  نبایــد  به عــالوه  دارد.  را  انتظــارش 
ایــن فعالیت هــا به عنــوان فعالیت هــای 
را  آن  بایــد  بلکــه  نگریســت،  هزینه بــر 
اقتصــادی  منافــع  دارای  فعالیت هایــی 
آتــی و خلق کننــده ی ارزش افــزوده تلقــی 

ــرد. ک

ــازمان  ــن س ــه در قوانی ــاس آن چ ــر اس ب
ــده  ــز آم ــران نی ــادار ای ــورس و اوراق به ب
اســت؛ هیــأت مدیــره موظــف بــه اســتقرار 
ــت،  ــازمان اس ــی در س ــای داخل کنترل ه
همچنیــن بایــد حسابرســی داخلــی را 
ــه ی حسابرســی ایجــاد  تحــت نظــر کمیت
کنــد. آن چــه حائــز اهمیــت اســت بهبــود 
دو  ایــن  اســتفاده ی  مــورد  رویه هــای 
ــای  ــا نیازه ــگام ب ــداوم و هم ــور م ــه ط ب
ســازمان اســت. زیــرا صــرف وجــود آن هــا 
بــه پویایــی ســازمان کمــک نخواهــد 
نظــر می رســد  بــه  ازهمیــن رو،  کــرد. 
کمیتــه ی  منشــورهای  به هنگام ســازی 
حسابرســی و حسابرســی داخلــی بــه ایــن 

بهبود هــا کمــک بســیاری می کنــد.
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