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انجمــــن  گـــزارش  براســـاس 
 ،)IIA( ــره ــي خب ــان داخل حسابرس
بخــش  در  داخلــي  حسابرســان 
دارنــد  وظیفــه  مالــي  خدمــات 
ــاي  ــوع رویدادهــ ــش از وقــ پیــ
ــي  ــد دوره ی معرف ــتراتژیک مانن اس
محصــــول، سـرمایه گـــذاري هاي 
ــت  ــک، صح ــام و تمل ــده و ادغ عم
ریســک محاسبه شــده را ارزیابــی 

ــد. کنن
دکتـــر یــان پیتــرز مدیــر اجرایــي 
انجمـــن حسـابرســـان داخلـــي 
ــررات  ــه مق ــرد ک ــان ک ــره بیـ خب
کنونــي نقــش حسابرســي داخلـــي 
ــدي در  ــر کلیــ ــوان عنصــ را به عن
مدیریـت ریسـک در نظر مي گیـرد. 
بـــه گفتـــه ی وي شــرکت ها به ویژه 
از زمــان معرفــي آییــن رفتــار حرفه 
ــای  ــته فعالیت ه ــال گذش اي در س
ــدان  ــه دوچن ــن زمین خــود را در ای
ــي  ــتان حسابرس ــد. سرپرس کرده ان
ایــن  از  بوده انــد  قــادر  داخلــي 
مقـــــررات به مثــابـــه محـــرک 
ــر اســتفاده  ــرای تغیی ارزشــمندی ب
کننــد. ایــن نمونه هــای رویــه ی 
ــی  ــه بیدارباش ــد به مثاب ــوب بای خ
ــات  ــا در بخــش خدم ــرای بنگاه ه ب

ــد.  ــا باش ــایر بخش ه ــی و س مال
در گــزارش انجمــن حسابرســان 
داخلــی خبــره بــا عنــوان »بنــا 
ــر:  ــی مؤث ــی داخل ــادن حسابرس نه
چیــدن قطعه هــا در کنــار هــم« 
ــن تیم هــاي  اشــاره شــد کــه بهتری
ــه  ــروه هایي اند کـ ــابرسي گـ حســ

ــان از ریســک و  ــه منظــور کســب اطمین ب
ــری در  ــت بیش ت ــت فعالی چگونگــي مدیری
ــه ی  ــک در مرحل ــام و تمل ــد ادغ روی فراین
اولیــه ی آن انجــام می دهنــد، تــا اطمینــان 
ــه  ــه چه گون ــد ک ــی کنن ــا ارزیاب ــد ی یابن
ــش از  ــدی پی ــالت  کلی ریســک ها در معام

انجــام آن مدیریــت می شــود. 
همچنان کــه  می گویــد:  پیتــرز  دکتــر 
پــس از کســادی، فعالیــت ادغــام و تملــک 
گســترش می یابــد، حسابرســان داخلــی بــه 
ــک  ــی کم ــرایط بحران ــری  در ش تصمیم گی
کــه  می دهنــد  اطمینــان  و  می کننــد 
ــای  ــبب رخداده ــه س ــه ب ــک هایی ک ریس
ــتی  ــده به درس ــاد ش ــرکت ایج ــم در ش مه
ــان  ــود. حسابرس ــت می ش ــی و مدیری بررس
مناســب تری  جایــگاه  اکنــون  داخلــی 
ــز و  ــر تمرک ــر بزرگ ت ــر تصوی ــا ب ــد ت دارن
ــورد  ــاوره در م ــری در مش ــش فعاالنه ت نق
ارائــه  کســب وکار  اســتراتژیک  فعالیــت 
کننــد تــا ایــن کــه درگیــر حواشــی بشــوند.

اهمیــت اســتقالل حســابرس و دسترســی 
نامحــدود بــه اطالعــات مالــی و مبتنــی بــر 
ریســک نیــز نقــش بســیار تعیین کننــده ای 

دارد.  
ــگری  ــیر گزارش ــت: مس ــرز گف ــر پیت دکت
حسابرســـی داخلــی نشــانه ی مهمــی اســت 
ــی  ــف حسابرس ــتقالل وظای ــوه ی اس از نح
ــن  ــی و بنابرای ــران اجرای ــی از مدیـ داخلـ
نشـــان می دهـــد چــه کمــک مؤثــری 
می توانــد بــه نقــش هیــأت مدیــره در 

مواجهــه بــا چالش هــا داشــته باشــد. 
ــل  ــر تمای ــاالً بیش ت ــران احتم ــروز ناظ ام
تأثیرگـــذاری  و  جایـــگاه  کــه  دارنــــد 
ــان  ــی را در ارزیابی شـ ــی داخلـ حسابرسـ

نظــر  در  ریســک  مدیریــت  نحــوه ی  از 
بگیرنــد. آنــان می خواهنــد بداننــد کــه آیــا 
ــه  ــی از دسترســی الزم ب ــان داخل حسابرس
تصمیم گیــران اصلــی برخوردارنــد و آیــا 
در ســطوح ارشــد ســازمان چرخــش کافــی 

ــند.  ــی باش ــر مثبت ــا دارای اث ــد ت دارن
همچنیــن ناظــران در پــی مشــاهده ی 
آن هســتندکه تصمیم هــای اســتراتژیک 
چه گونــه گرفتــه می شــود تــا دریابنــد 
آیــــا هیـــأت مدیــره، بــه پشـــتوانه ی 
حســابرس داخلـــی، بــه شــکل مؤثــری بــا 
مدیریتــی می پردازنــد.  بــه چالش هــای 
در جاهایـــی کــه نقـــش حســابرس داخلــی 
ــا اصــول مقــررات هماهنــگ نیســت الزم  ب
داشــته  را  آن  آمادگــی  بنگاه هــا  اســت 
ــر  ــرا ب ــد چ ــر بگوین ــه ناظ ــه ب ــند ک باش
ایــن باورنــد کــه رویکردشــان بــا توجــه بــه 

شــرایط ویژه شــان درســت اســت. 
داخلــی  حسابرســان  انجمــن  مقــررات 
خبــره در مــورد حسابرســی داخلــی در 
خدمــات مالــی در ژوییــه ی 2013 بــه 
ــه  ــخ دهی ب ــن پاس ــا ضم ــد ت ــرا در آم اج
ــده ی عمــوم، ســرمایه گذاران و  فشــار فزاین
ناظــران بــرای بهبــود راهبــری شــرکتی، بــه 
بنگاه هــا کمــک کنــد تــا مدیریــت ریســک 
را بهبــود بخشــند. انجمــن 000ر8 عضــو در 
ــتانداردهای  ــد دارد و از اس ــا و ایرلن بریتانی
بین المللــی و آییــن رفتــار حرفــه ای آن 
ــی در  ــابرس داخل ــش از 000ر175 حس بی
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