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فوتبال یالمللنیب ونیفدراس در ییرسوا
2015 سال ژوئن اول

 *یدونیفر دیفرش: مترجم
(CIAحسابرس داخلی خبره )*

هفته گذشته جامعه جهانی دچار شوک 

دیوان عالی قضایی  چراکهشدیدی شد. 

آمریکا از فساد گسترده و سیستماتیک 

این تشکل جهانی  باالیردهدر اعضاء 

پرده برداشت. سازمانی که نقش راهبری 

دارد. این امر منجر  المللیبیندر ورزش 

به اعالن جرم و دستگیری برخی مقامات 

 سازمان مذکور شد.

پشتوانه حقوقی این اقدامات، قانون 

 متحدهایاالتمبارزه با فساد خارجی 

آمریکاست که طی آن دیوان عالی 

نفر کیفرخواست  47قضایی آمریکا علیه 

 کنندهنگرانصادر نمود. این واقعه تلخ و 

و اخاذی به تهدید  گیریرشوهشامل 

فدراسیون توسط مقامات عالی 

است که در ( FIFAفوتبال ) المللیبین

بوده است.  سابقهبیدو دهه گذشته 

سی بر اساس تحقیقاتی یمقامات سوی

که انجام داده بودند، بروز مشکالتی را 

 قبالً اعالم کرده بودند.

 کنندهناراحتارتباط حرفه ما با وقایع 

اما موضوع ؛ هفته گذشته مشخص است

فراتر از تصدیق نقش حرفه حسابرسی 

داخلی در اطمینان بخشی نسبت به 

ضد رشوه و فساد و همچنین  هایبرنامه

 انجمن سییر) چمبرز چاردیر

 (کایآمر یداخل حسابرسان
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نقش آن در کشف و برخورد با تقلب و 

 فساد است.

در حقیقت، این وقایع در چارچوب پنج 

جنبه اصلی وظایف حسابرسی داخلی 

 داردمیا را بر آن بنابراین م؛ بوده است

 درس بگیریم. هاآنکه از 

 سازمانیفرهنگوقتی  -1

استعداد و پذیرش فساد را 

حسابرس داخلی باید  دارد،

 کارت زرد نشان دهد.

تا زمان اخراج مقامات  جرماعالماز زمان  

سپ بالتر  جملهمن FIFA رتبهعالی

او  حالبااینزمان زیادی طول نکشید. 

مجدد کرد که در رای گیری روز  تأکید

رییس سازمان  عنوانبهجمعه مجدداً 

انتخاب خواهد شد و گفت که چیزی از 

است. دانستهنمیموضوع فساد 

 جرماعالمقبل از  FIFAاما فساد در 

توسط دیوان عالی قضایی آمریکا هم 

آناگر  کنممیمطرح بود و من تعجب 

مجبور بودند که همیشه توجه بالتر  ها

یمرا به آن جلب نمایند. جمله زیر بیان 

 هایچالشکه چنانچه سازمانی  کنم

 «سرخود نادیده بگیرد »پیش رو را 

 بهای گزافی برای آن خواهد پرداخت.

درسی برای حرفه حسابرسی داخلی: 

تجزیه تحلیل صداقت و درستی فرهنگ 

 هایرسیدگیاز  جزئیسازمان باید 

جدی حسابرسان  موردتوجهاصلی 

داخلی بوده و چنانچه فساد و تخریب 

 کنندمیرا مشاهده  سازمانیفرهنگ

 عنوانبهصدایشان بلند شده و آن را 

ریسک سازمانی تلقی کنند.

حسابرسی داخلی باید  - 2

با ریسک حسن  سرعتبه

 شهرت سازمان برخورد کند.

که  کردندمیبیان  هارسانهبرخی از 

 هاستمدت FIFAفساد گسترده در 

وجود داشته است. من شخصاً که 

حسابرسان داخلی  هایتالشنظارتی بر 

FIFA اما امکان صدمات  امنداشته

وجود  FIFAبالقوه جدی به شهرت 

به  و شدهشناساییدارد. خطراتی که باید 

و راهبری  کنندهادارهاطالع ارکان 

 سازمان برسد.

درسی برای حرفه حسابرسی داخلی: 

حسابرسی داخلی نباید اجازه دهد تا 

مربوط به حسن شهرت  یهاریسک

 و موردبحثو  شدهگرفتهسازمان نادیده 

 چالش قرار نگیرد.

دومین درس مربوط به حامیان مالی 

FIFA  است. ریسک حسن شهرت تنها

مربوط به سازمان شما نیست. رفتار 

جاری او سازمانی که شما شریک ت

هستید، بر حسن شهرت شما هم 

 است. تأثیرگذار

حسابرسی داخلی باید  -  

و  ریزیبرنامهنقش مهمی در 

برخورد با بحران  هایطرحاجرای 

داشته باشد.

 هابحراننقش حسابرس داخلی در  

و تنها به چگونگی  سادگیبه تواندنمی

بحران منتهی شود.  ریزیبرنامهانجام 

و باید نگاه  تواندمیحسابرسی داخلی 

برخورد با بحران  هایطرحبه  ایتوسعه

که رخ  هاییبحران یدرزمینهداشته و 

نقش مشورتی داشته باشد.  ،دهندمی

به  تواندمیارتباطات  هایپروتکلداشتن 

حسن شهرت  یهاریسککاهش 

اما اجرای مناسب ؛ سازمان کمک نماید

طرح، نقش حیاتی در موفقیت آن بازی 

.کندمی

درسی برای حرفه حسابرسی داخلی: 

ا ر هاریسکحسابرسی داخلی باید تمام 

ه ک ییهاریسکارزیابی کند. شامل همه 

 مؤثرو به نحو  سرعتبه متأسفانه

 نیستند. رفعقابل
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حسابرسی داخلی باید  -4

پایبند به قانون مبارزه با فساد 

 باشد. 

درست است که حسابداران رسمی بر 

FIFA کردند، حسابرسی  گیریسخت 

داخلی باید از رشد مبارزه علیه فساد در 

. این امر بخصوص در شدمیجهان آگاه 

مورد واحدهای تجاری که در سطح 

مهم است.  کنندمیفعالیت  المللیبین

 در هاییمقالهمجله حسابرسی داخلی 

در این مورد نوشته که در  ژوئنماه 

"Beyond the FCPA "          

. بر اساس این مقاله باشدمیدر دسترس 

قانون  2013برزیل و کانادا در سال 

مبارزه با رشوه را تصویب کردند. 

چنین قانونی را  2010انگلستان در سال 

 تریگستردهتصویب کرد که حتی دامنه 

داشت و برای رشوه دهنده و رشوه 

را در نظر  هاییمجازاتگیرنده 

.گرفتمی  

سابرسی داخلی: درسی برای حرفه ح

عدم پذیرش تغییرات قوانین کشورها که 

 تواندمی کنیممی وکارکسب هاآنما در 

 شود. ییهاریسکمنجر به 

حسابرسی داخلی باید -5

 شجاعت به خرج دهد. 

تصور اینکه اشخاص مسئول اطمینان 

نسبت به رعایت  FIFAبخشی در 

 ی داخلیهاکنترلقوانین و مقررات و 

 باشند خیلی سخت فشارتحت سختیبه

در  دفعاتبهمن در این مورد  نیست.

 .امکردهبالگ هایم مطالبی را عرضه 

درسی برای حرفه حسابرسی داخلی: 

کسانی که مشتاق هستند رییس 

حسابرسی شوند باید شهامت انجام 

کاری را که باید بشود داشته باشند. یا 

اینکه بگویند چه باید گفته شود بدون 

 از عواقب آن. نگرانی
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