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 :داخلی حسابرسی یحرفه با بزرگان آشنایی

ون وایک آنتون

یمعزز مهرداد: ترجمه

مدیره  تأیهرییس  (CIA،QIAL،CRMA) آنتون ون وایک

انی درخش یاحرفهکمیته اجرایی انجمن حسابرسان داخلی سوابق 

سال تجربه کاری در حوزه حاکمیت شرکتی، 30دارد که شامل 

لی داخ کارانصاحبمدیریت ریسک و حسابرسی داخلی برای 

ریاست  انعنوبهبوده است و او را شایسته انتصاب  یالمللنیبو 

اجرایی انجمن حسابرسان داخلی کرده  مدیره کمیته هیأت

 پرایس»حسابرسی شریک موسسه  عنوانبهوی اخیراً  است.

 مؤسساتبخشی بر روی ریسک اعتبار «واتر هوس کوپرز

ست.آفریقایی کارکرده ا

مدیر خدمات حسابرسی  عنوانبه 2009تا  2004او از سال 

عضو  عنوانبه 2014الی  2011داخلی جهانی و از سال 

در « پرایس واتر هوس کوپرز»راهبردی موسسه های هیأت

آفریقای جنوبی خدمت کرده است. ون وایک عضو پیوسته 

ی و رییس شبکه  1کمیته راهبردی پادشاهی آفریقای جنوب

 حاکمیت شرکتی در این کشور است.

ون وایک قبالً رییس انجمن حسابرسان داخلی آفریقای جنوبی 

ت از آفریقای جنوبی به عضویبوده است. او اولین کسی بود که 

 عنوانبه حالنیدرعو  در کمیته اجرایی جهانی انتخاب شد

تا  2001 یهاسالبین  یاحرفهمعاون بخش استانداردهای کار 

1 South Africa King Committee on Governance in 
2 Mind the Gap  

 یهاکنفرانسخدمت کرده است. او همچنین رییس  2003

که برای اولین بار در آفریقا برگزار شد، بود.  IIA یالمللنیب

بشود، معاون ارشد  IIAجهانی  هیأتاو قبل از اینکه رییس 

و پیش از آن معاون رییس بخش  IIAمدیره  هیأترییس 

 بوده است. یاحرفه یهانامهیگواه

، بر یک نقطه یا موضوع شودیمهر رییس جدیدی که انتخاب 

و وایک تمرکز خود را  شودیماصلی برای یک سال متمرکز 

. در طول دوره قراردادانتظارات ذینفعان( ) 2بر توجه به شکاف

انتصابش، او به تمرکز حسابرسان داخلی بر ارتقاء 

توجه به شکاف انتظارات ذینفعان،  جهیدرنتکه  یاافزودهارزش

و همچنین بکار گماری  هاآن، آگاهی بیشتر هاآنآمادگی بهتر 

انعکاس  2014کرد. آن پیام در سال  دیکتأ، هاآنمناسب 

رنامه خود در سراسر جهان داشت. وایک طرح و ب یاگسترده

بسیار سطح باال در سازمان ملل های را برای ریاست، در پنل

 مطرح و به بحث و مناظره گذاشته است.




