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نقش 
حسابرسی 

داخلی 

راهبری  اصول 
شرکت ها  و بحران های جاری

 *پروانه مدیرکیا

1- مقدمه 
وجــود  اروپــا1،  اتحادیــه ی  ســطح  در 
بــرای  منســجم  و  یکنواخــت  رویکــردی 
ــف در   ــاط ضع ــردن نق ــن ب ــا از بی ــان ی درم
اســت.  ضــروری  شــرکت ها  امــور  اداره ی 
ــو  ــورهای عض ــط کش ــی توس ــن متفاوت قوانی
ایــن اتحادیــه انخــاذ شــده کــه می توانــد بــه 
دیــدگاه داوری و نظارتــی متفــاوت )آربیتــراژ 
ــازار داخلــی را  نظارتــی( منجــر شــود  کــه ب
تضعیــف یــا موانــع جدیــدی بــرای عملکــرد 

ــد. ــاد کن ــر ایج بهت
زمینــه ي  در  داخلــی  نقــش حسابرســان 
اداره ي امــور شــرکت ها و بحران هــای کنونــی، 
ارائــه ی توصیه هــای مطمئــن مربــوط بــه 

ــدف  ــد ه ــه بای ــت ک ــی اس ــی از اقدامات برخ
ــر دو موضــوع چارچــوب  ــورد ه ــا را در م آن ه
از  اجتنــاب  و  شــرکت ها2  راهبــری  اصــول 

ریســک بیــش از انــدازه، دربرگیــرد.
1-کنتــرل ریســک بــرای افزایش بهــره وری 

توســط انجمن هــا و شــوراها 
2- بهبــود وضعیــت مدیریــت ریســک و 
اطمینــان از نظــارت کارآ بــر ریســک های 

ــران ــی از مدی ناش
تغییــرات اخیــر در مفهــوم اصــول راهبــری 
و  کانــادا  متحــد،  ایــاالت  در  شــرکت ها 
انگلســتان، تالشــی بــرای بهبــود نقــش 
کمیتــه حسابرســی اســت. در ایــن زمینــه، در 
4 مــاه مارس ســال  2009، کمیســیون اروپا3 

اعــالم کــرد کــه بررســی شــیوه ها و قوانیــن 
مالــی  مؤسســات  در  شــرکت ها  راهبــری 
ــی،  ــای مال ــه ی بحران ه ــی در زمین بین الملل
ــی و  ــر مقررات ــا و تدابی ــه ی توصیه ه ــه ارائ ب

ــد. ــدا می کن ــاص پی ــی اختص نظارت
در مــاه ژوئــن ســال 2010، کمیســیون 
اروپــا کتــاب ســبزی از اصــول راهبــری 
شـرکـــت ها در زمینـــه ی سـیاست هـــای 
مالــی  مؤسســات  در  دســتمزد  و  حقــوق 
ــند  ــد س ــال و پیون ــه اتص ــرد ک ــر ک منتشـ
ــرکت ها  ــری ش ــول راهب ــازوکار اص کار و س
ــی  و شــالوده و زیربنــای بخــش خدمــات مال
ــه  ــی ب ــع کمک ــد و در واق ــی می کن را بررس
ــدی  ــش از ح ــک پذیری بی ــاب از ریس اجتن

 European Union(EU)-1* دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حسابداری 
2-Corporate Governance
3-European Commission(EC)

در 
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ــور  ــه ط ــی ب ــای مال ــه در بحران ه ــت ک اس
ــت. ــود داش ــته وج برجس

در واقــع، ویژگــی غیــر الزامــی بــودن 
شــرکت ها،  راهبــری  اصــول  از  بســیاری 
ــط  ــول توس ــن اص ــت ای ــدم رعای ــث ع باع
مؤسســات اعتبــاری می شــود، در صورتــی 
ــاماندهی خــود  ــث س ــا باع ــه اجــرای آن ه ک
اســت.  ســهام داران  خارجــی  کنتــرل  و 
نقص هــا و کمبودهــای موجــود در طــول 
دوران بحران هــای مالــی نشــان داده کــه 
ایــن ســازوکار خــوب عمــل   نمی کنــد. 
مقامــات نظارتــی بــه طــور خــاص، در غیــاب  
چارچوبــی روشــن بــرای اصــول راهبــری 
مناســب،  نظارتــی  نقــش  و  شــرکت ها 
در  را  مربــوط  اســتانداردهای  نمی تواننــد 
مؤسســات اعتبــاری کنتــرل و اجــرا نماینــد.

ــعه4،  ــادی و توس ــکاری اقتص ــازمان هم س
اخیــراً در چشــم انداز اقتصــادی خــود اظهــار 
کــرده اســت کــه بحــران در منطقــه ی یــورو 
ــاد  ــرای اقتص ــدی ب ــری ج ــوان خط ــه عن ب

ــد. ــی می مان ــی باق جهان
کمیســیون اروپــا، در ایــن مــورد، در 9 
دســامبر ســال 2010 اعــالم کـــرد کــه 
ــطح  ــی در سـ ــر قانون ــه تدابی ــه ب ــا توج ب
اتحادیـــه ی اروپـــا کـــه بـــرای تقویــت 
تحریم هــا در زمـــینه ی سرمــایه گـــذاری 
اندیشـــیده شـــده اســت، در ســطح اقتصــاد 
کالن، از نظــر قانونــی سیســتمی امــن و 
محکم در حکومت هـــای پرریســـک می تواند 
بــه جلوگیــری از ایجــاد  بحران هــای جدیــد 

ــد. ــک کن کم
بــرای بهتــــر درک کـــردن نتایج حاصـــل 
از تحلیــل مقایســه ای از اصــول راهبــری 
در  آن  پیشــرفت  درجــه ی  و  شــرکت ها 
کشــورهای عضــو اتحادیــه ی اروپــا، بــه 
ــم.  ــدول 1-1 می پردازی ــر ج ــی دقیق ت بررس

افــزوده ی  ارزش  و  مفهــوم   -2
حسابرســی داخلــی 

ــه مــدد فعالیت هــای  ــی ب حسابرســی داخل
ــزوده  ــاد ارزش اف ــث ایج ــده، باع ــام ش انج
در سـازمـــان ها و شـرکـــت ها می شـــود و 
توصیه هایــی کــه در پایــان فعالیــت خــود در 
ــد،  ــه می کن ــی ارائ ــزارش حسابرســی داخل گ
ــک هایی  ــل ریس ــه و تحلی ــا تجزی ــط ب مرتب
اســـت کــه شـرکـــت ها در معــــرض آن 
هســتند. فعالیت هــای حسابرســی داخلــی 
ــرد  ــی در عملک ــچ اختالل ــود هی ــر نب دال ب
ــت  ــه عل ــا ب ــام فعالیت ه ــت تم ــا محافظ ی
کنترل هــای داخلــی خــاص نیســت امــا 
این کــه  بــرای  باشــد  دلیلــی  می توانــد 
ــایی  ــود را شناس ــک های موج ــت ریس مدیری
ــرار  ــود ق ــرل خ ــت کنت ــا را تح ــد و آن ه کن

ــد. ده
حسابرســی مؤثــر بــه روشــی بســتگی دارد 
کــه در آن اطالعــات جمــع آوری، و تحلیــل 
حاصــل  نتایــج  می شــوند.  گــزارش  یــا 
ــن  ــت قوانی ــا عــدم رعای ــت ی ــد رعای می توان

ــد. ــان ده ــررات را نش ــتانداردها و مق و اس
حسابرســان داخلــی بایــد فهــم و درک 
ــه  ــا مؤسس ــازمان ی ــب و کار س ــی از کس خوب
ــد   ــان بای مــورد رســیدگی داشــته باشــند، آن
بــه منظــور کســب توانایــی نظــارت بــر 
ــات و  ــرات مؤسس ــی تغیی ــت و ارزیاب وضعی
ســازمان ها، از تغییــرات آگاه باشــند و بــه 
کمــک  جدیــدی  ریســک های  شناســایی 
ــتند  ــه هس ــا آن مواج ــران ب ــه مدی ــد ک کنن
حتــی اگــر مدیــران مســئول شناســایی آن هــا 

ــند. باش
حسابرســان داخلــی بــا پیشــگیری از ضــرر 
ــود  ــات خ ــی از اقدام ــی ناش ــان احتمال و زی
می شــوند،  افــزوده  ارزش  ایجــاد  باعــث 
ــا  ــد پس اندازه ــرای تولی ــن ب ــان همچنی آن

و فرصت هــای مناســب تــالش می کننــد. 
بــه  بــرای برجســته کــردن فرصت هــای 
وجــود آمــده بــه وســیله ي فعالیت هــای 
بــرای  بایــد  حسابرســان داخلــی، آن هــا 
ــده از  ــت آم ــه  دس ــج ب ــردن نتای ــی ک کم
اجــرای توصیه هــای بــه عمــل آمــده در 
ــد.  ــالش کنن ــی ت ــی داخل ــزارش حسابرس گ
بهبــود  بــرای  توصیه هــا  اگــر  بنابرایــن 
ــق اســتقرار  سیســتم کنتــرل داخلــی از طری
سیســتم حسابرســی داخلــی باعــث معافیــت 
پس انــداز  باشــد،  خــاص  پرداختــی  از 
ــه صــورت مســتقیم وجــود دارد  مشــهودی ب
کــه قابــل اندازه گیــری اســت. بــا ایــن حــال 
رونــد کمــی کــردن بــه ســختی انجام شــدنی 

ــت.  اس
تعییــن کمیــت ارزش افــزوده ي مؤسســات 
اســت  ســخت  چــه  اگــر  ســازمان ها  و 
ــن ارزش در  ــت و ای ــن نیس ــر ممک ــا غی ام
گزارش هــای حسابرســی داخلــی منتشــر 
شــده و توصیه هــا در مــورد ارزیابــی ریســک 
و ســازماندهی سیســتم کنتــرل داخلــی باقــی 

می مانــد.
طریــق  از  مؤسســات  افــزوده ي  ارزش 
داخلــی  حسابرســی  سیســتم  اســتقرار 
معیـــاری بــرای اندازه گیـــری آن اســـت، 
ــی  ــی عملکــرد حسابرســی داخل ــرا ارزیابـ زی
ــت و  ــخت اس ــیار س ــی بس ــول فیزیک ــا پ ب
همچنیــن آن هــا بایــد ایجــاد ارزش مالــی را 

ــد. ــات کنن اثب
کمیتــه ي حسابرســی مســئول نظــارت 
بــر کارایــی حسابرســان داخلــی و پیــدا 
کمیــت  تعییــن  بــرای  روشــی  کــردن 
ــال، در  ــن ح ــا ای ــت. ب ــزوده آن هاس ارزش اف
ــی  ــی مقررات ــور رومان ــد کش ــوری مانن کش
ــی در  ــه ی حسابرس ــیس کمیت ــر تأس دال ب
ســطح ســازمان ها وجــود نــدارد، و ایــن 

4- Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development (OECD)
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 هلىد ایتالیا آلمان فراوسه ريماوی معیار

اصًل ي قًاویه 
 ها راهبری شرکت

 سبلصاًَیِ  22هقزرات  
سْبم  بَرس 2002

 بخبرست

ضذُ ّبی اغالح تَغیِ
 2022 سبل 

       اغالح هقزرات  
 2020 سبل ِههبُ  22رد

 21ًبهِ اًضببطی  آییي
 2002 سبل سهبر

 20  قَاًیي ّلٌذ
 2002  سبل دسبهبز

ي يظیفه وقش 
حسابرسی 

داخلی 

فقذاى هقزرات هطخع ٍ 
 ٍاضح

ًبرسبیی ٍ ًبکبفی بَدى 
 هقزرات

ًبرسبیی ٍ ًبکبفی بَدى 
 هقزرات

ّبی  سی رٍش کٌتزلبزر
ًقطِ بِ عٌَاى  داخلی

 ی ٍ ٍظیفِضزٍع ًقص 
اخلی تَسط حسببزسی د

 اضخبظ هسئَل

ٍ ًبکبفی ًبرسبیی 
 هقزراتبَدى 

مًقعیت 
حسابرس داخلی 

فقذاى هقزرات ٍاضح ٍ 
 هطخع

ًبرسبیی ٍ ًبکبفی بَدى 
 هقزرات

ًبرسبیی ٍ ًبکبفی بَدى 
 هقزرات

 ی ضخػی کِ ٍظیفِ
حسببزسی داخلی را بِ

بِ طَر عْذُ دارد 
بزای ارسیببی ، غیزهستقین

 سیز ًظزحسببزسی داخلی 
تی اس حسببزسبى ٍ ّی

کویتِ کٌتزل داخلی 
 است.

سیز بخص حسببزسی 
 هذیزاى ردُ ببال ًظز

 بَدُ است.

سازماودهی 
فرآیىد 

حسابرسی 
داخلی 

فقذاى هقزرات ٍاضح ٍ 
 هطخع

ًبرسبیی ٍ ًبکبفی بَدى 
 هقزرات

ًبرسبیی ٍ ًبکبفی بَدى 
 هقزرات

ت هذیزُ هسئَل بّی
ارسیببی کبرآهذی سیستن 

ببضذ  کٌتزل داخلی هی
بذٍى ًیبس بِ اجزای 

عولکزد حسببزسی داخلی 
کِ بِ طَر هٌطقی 
 پذیزفتِ ضذُ است

ضبهل ضَرای ًظبرت 
کویتِ حسببزسی ٍ
 حسببزسبى داخلی

مدیریت 

 ت هذیزُ سیستن ّیب
 یک الیِ 

 ت هذیزُ سیستن ّیب
دٍالیِ 

ت سیستن ّیأ عوذتبً
، اهب دٍالیِهذیزُ 

ت هذیزُ سیستن ّیأ
یک الیِ ًیش هوکي 

 است

 ت هذیزُ سیستن ّیأ
 یک الیِ 

 ت سیستن ّیأ
هذیزُ دٍالیِ

اعضبی ، طبق هذل سٌتی
ت هذیزُ ٍ ضَرایی اس أّی

ّز دٍ  ، اهب غبلببًحسببزسبى
ت هذیزُ یک سیستن ّیأ

 الیِ ٍ دٍ الیِ  را دارًذ

أت سیستن ّی عوذتبً
هذیزُ دٍالیِ، اهب 

ت هذیزُ ّیأ سیستن
یک الیِ ًیش هوکي 

 است

کبربزد اختیبری   اعوبل یب تَضیح اغَل  اوًاع مقررات 

کِ اعوبل یب تَضیح اغَل 
ّب  اس  هوکي است ضزکت

ٍهقزرات هٌحزف ضًَذ 
ّب ببیذ دالیل  هحکن  آى

خَد را در گشارش اًحزاف 
 اثببت کٌٌذ

 اعوبل یب تَضیح اغَل
تٌْب در بزخی اس 

ضزایط تخلفبت هجبس 
 است 

حسابزسی داخلییارسش افشودهمفهوم و-2

جدول یک- روند اصول راهبری شركت ها و درجه ی پیشرفت آن در كشورهای اروپایی

ی
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دارایــی  وزارت  در  فقــط  کمیته هــا  نــوع 
ــا،  ــی از بخش ه ــت. برخ ــده اس ــکیل ش تش
ــی  ــی داخل ــرد حسابرس ــاخص های عملک ش
ــزوده  ــا هــدف روشــن ســاختن ارزش اف را ب
ــه  ــردی )ب ــه وســیله ی عملک ایجــاد شــده ب
عنــوان نمونه، برنامـــه ریزی کـــار، عملکـــرد 
بخش هــا کیفیــت یافته هــا و توصیه هــای 
ــه  ــد ک ــا نهاده ان ــران( بن ــه مدی ــده ب ارائه ش

می دهنــد. انجــام 

3- خالصه و نتیجه گیری 
ارکان  بــه  بایــد  داخلـــی  حســـابرسی 
حـامـــی  اقـدامات مـــدیریت در اداره ي امور 
شــرکت ها، و همچنیــن ابــزاری برتــر توســط 
ــایی  ــرای شناس ــان ها ب ــؤسسات و سازمـ مـ
ریســک در برهـــه ی زمانــی تبدیـــل شـــود  
محیط هــای  در  آن هــا  فعالیت هــای  کــه 
از طــرف  مـی پـــذیرد.  آشـــفته صــورت 
دیگــر، بــا تعـــدد و تنــوع بیشــتر، ایــن 
ــا و  ــع در نهاده ــور جام ــه ط ــا  ب فعالیت ه
ســازمان های خــارج از کشــورهای مبــدأ 
گســترش پیــدا می کنــد. بهبــود فرآینــد 
ــی  ــام پیچیدگ ــا تم ــازمان ها ب ــت س مدیری
آن، بــا هــدف اطمینــان از وظایــف مســئوالن 
ــه  ــت، ب ــرد و رقاب ــاظ عملک ــوط، از لح مرب
ــاز  ــد نی ــول جدی ــتفاده از اص ــش و اس دان
دارد. بــرای ایــن هــدف الزم اســت کــه 
ــا  ــی ب ــوب مدیریت ــیوه های خ ــه  ش همیش
ــاختار  ــرا در س ــوم و اج ــد، مفه ــالم جدی اق

عملکــردی مؤسســات همــراه باشــد.
ــردی منظــم  ــا رویک ــی ب حسابرســی داخل
ــی  ــود کارای ــی و بهب ــتماتیک، ارزیاب و سیس
ــک را  ــت ریس ــرل و مدیری ــی کنت و اثربخش
ــد. حسابرســی،  ــرار می ده تحــت پوشــش ق
ــف و  ــور تعری ــه منظ ــده ای ب ــد پیچی فرآین
ــان  ــه بی ــه ب ــی اســت ک تشــخیص یافته های

نظراتــی می پــردازد کــه پایــه و اســاس ایــن 
ــگری  ــیله ی گزارش ــه وس ــت و ب ــد اس فراین
ــد. ــه اجــرا در می آی اســتانداردهای خــاص ب

در واقــع حسابرســی داخلــی بــرای تجزیــه 
و تحلیــل و ارزیابــی مدیریــت از لحــاظ 
سیســتمی و فرآینــدی، ارائــه ی اطمینــان در 
ــی  ــای داخل ــای کنترل ه ــه ي فعالیت ه زمین
و همزمــان، دادن مشــاوره ای کــه بــه بهبــود 
اوضــاع منجــر شــود، بــا چالش هایــی مواجــه 
اســت کــه شــامل چنــد موضــوع حسابرســی 
فرآیند هــا،  نمونــه  بــرای  اســت،  اصلــی 
ــز  ــی متمای ــات مقدمات ــا عملی ــا ی فعالیت هـ
کــه بــه نـــوبه ي خـــود مـــی تواند بـــه 

ــود . ــیم ش ــی تقس ــات فرع موضوع
حســابـرســـی داخــلـــی از طـریــــق 
ــه ی  ــوان »برنام ــه عن ــود ب ــای خ گزارش ه
کسـب و کـــار واقعـــی ســـازمان« توســط 
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ــات  ــا و مؤسس ــون اروپ ــدگان کمیسس نماین
محاســبات  دیــوان  و  بین المللــی  مالــی 
شــده  گرفتــه  نظــر  در  رومانــی  کشــور 
ــر  ــارت ب ــق نظ ــا از طری ــن نهاده ــت. ای اس
ــاختار  ــی رود س ــار م ــادی، انتظ ــد اقتص فراین
حسابرســی داخلــی بــه عنــوان شــبکه ی 
اطالعاتــی مفیــد، مســتقل و هدفمنــد را 
گزارش هــای  کیفیــت  بنابرایــن  بیابنــد. 
حسابرســی داخلــی اهمیــت خاصــی دارد 
حسابرســان  حرفــه ای  صالحیــت  بــه  و 
داخلــی، ارتبــاط آن هــا بــا مدیریــت رده بــاال 
و همچنیــن عملکــرد خــود بســتگی دارد. 

)2009,107 ,Tudor (
ــت  ــن اس ــی ممک ــی داخل ــع حسابرس مناب

ــد:  ــی باش ــا و ناکاف ــر نارس ــل زی ــه دالی ب
•  عــدم توجــه مدیریــت بــه نقــش و ســهم 

ــی در درون شــرکت ها حسابرســان داخل
حسابرســی  مالــی  کمــک  مدیریــت   •
ــوازن نگــه داشــتن برخــی  ــرای مت ــی ب داخل

از پیش بینی هـــای کـــوتاه مـــدت 
بــرای  منابــع  از  اســتفاده  مدیریــت   •
ــرل  ــدت، کنت ــاه م ــداف کوت ــه اه ــیدن ب رس
ــه  ــی ب ــک مال ــا کم ــن ی ــای ممک بحران ه

پـروژه هـــای خـــاص
فقــط  داخلــی  حســـابرسی  وظـــیفه ي 

ــود  ــت خ ــح و درس ــه صحی ــت بودج مالکی
ــان  ــظ کارکن ــب و حف ــه جل ــه ب ــت بلک نیس
مجــرب نیــاز دارد. در برخــی شــرایط، جلــب 
و جــذب کارکنــان مجــرب می توانــد بــه 
ــت  ــکل تر از محدودی ــخت تر و مش ــب س مرات

ــد. ــه باش بودج
اهمیــت نقــش حسابرســی داخلــی بــه 
شــهرت  و  تحــوالت  تکامــل  وســیله ی 
تأســیس  و  ایجــاد  طریــق  از  بین المللــی 
نهادهــای متعــددی تاکیــد شــده اســت کــه 
ــای آن  ــی و اعض ــات بین الملل ــامل مؤسس ش
و دارنــدگان مــدارک حسابرســی داخلــی 

 . د می شــو
ــن  ــوان آخری ــه عن ــی ب ــی داخل حسابرس
مــورد  واحــد  داخلــی  کنتــرل  از  ســطح 
رســیدگی در نظــر گرفتــه شــده اســت. مدیــر 
ــاب  ــه اجتن ــه ب ــا توج ــی ب ــش حسابرس بخ
از دوبــاره کاری و به دســت آوردن حیطــه ی 
حسابرســی صحیــح و مناســب، بایــد بخشــی 
خدمــات  و  اطمینان بخشــی  اطالعــات  از 
مشــاوره ای را بــرای حسابرســان مســتقل 
ــعه ی  ــه توس ــر چ ــد. اگ ــا کن ــکار و افش آش
روابــط میــان حسابرســان داخلــی و مســتقل 
بــرای هــر دو طــرف و همچنیــن واحــد مــورد 
ــت،  ــد داش ــی را در برخواه ــیدگی مزایای رس
ــن  ــه ای ــرد ک ــراف ک ــد اعت ــل بای ــا در عم ام

ــت. ــدک اس ــیار ان ــل بس ــکاری و تعام هم
مدیــران و حسابرســان داخلــی در یــک 
ــی  ــداف پیش بین ــته و اه ــرار داش ــنگر ق س
ــران  ــد ، مدی ــترکی دارن ــع مش ــده و مواض ش
داخلــی  حسابرســان  توصیه هــای  بایــد 
ــت  ــه حمای ــند ک ــد و آگاه باش را درک کنن
درآوردن  کنتــرل  بــه  باعــث  آن هــا  از 

می شــود. موجــود  ریســک های 

همــواره ایــن بــاور وجــود دارد کــه بــا 
افزایــش خطــر و ریســک، بــرای رســیدن بـــه  
سیســـتم حسـابرســـی داخلـــی در ســازمان، 
کســب و کار  از  عمیــق  دانشــی  بــه  نیــاز 
از  مفهومــی  چارچــوب  ســازماندهی،  و 
ــی،  ــی و بین الملل ــطح مل ــابداری در س حس
مقــررات  و  هنجارهــا  اصــول ،  مفروضــات 
ارزیابــی، ابزارهــای فنــی و بــا کفایــت و 
ــم.  ــی داری ــی داخل ــتانداردهای حسابرس اس
فشــار  تحــت  بایــد  داخلــی  حسابرســان 
عمومــی اجتنــاب ناپذیــر، در چنیــن دنیــای 
شــفافیت  برانگیــزی،  بحــث  و  جنجالــی 
زیــادی در عملکــرد خویــش داشــته باشــند.

نتایــج حاصــل  از ایــن مطالعــه نشــان 
ــی  ــه حسابرس ــت دادن ب ــه اهمی ــد ک می ده
ــاد  ــوده و مف ــمگیر نب ــون  چش ــی تاکن داخل
ــع و  ــه صــورت جام ــی تنظیم شــده ای ب قانون
ــررات  ــا و مق ــاس آیین نامه ه ــر اس ــر ب فراگی
اصــول راهبــری شــرکت های اروپایــی وجــود 
نداشــته اســت. در حالــی کــه در ســطح 
کشــورهای اروپایــی بیش تریــن اعتبــار بایــد 

ــود . ــی داده ش ــی داخل ــه حسابرس ب
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