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بازآفرینی حسابرسی داخلی در ایران:
از ضابطه گذاری تا عمل

محسن قاسمی

به رغــم آن کــه حسابرســی داخلــی در ایــران 
ــم و  ــینه ای ک ــل پیش ــم در عم ــه و ه ــم در نظری ه
بیــش طوالنــی دارد، بــا ایــن حــال، نقطــه ی عطف 
ترویــج و توجــه همگانــی بــه آن را می تــوان ســال 
1391 و پــس از ضابطه گذاری هــای زنجیــره ای 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار دانســت. ایــن 
ــده  ــا یادش ــرور ضابطه گذاری ه ــس از م ــه پ مقال
نهادهــا و  ناکامی هــای  و  بیــان کامیابی هــا  بــه 
دانشــگاهی  و  حرفــه ای،  ضابطه گــذار،  افــراد 
ــال و  ــه س ــی س ــران ط ــی در ای ــی داخل حسابرس

ــردازد. ــته می پ ــاه گذش ــد م چن

1391: سال بازآفرینی 
حسابرسی داخلی در ایران

شــهریور 1390 بزرگ تریــن تقلــب افشــا شــده 
در تاریــخ ایــران تــا آن زمــان، موســوم بــه تقلــب 
3000 مـــیلیارد تـــومانی، در رســانه ها بازتــاب 
یافــت و همــه ی توجه هــا را بــه خــود جلــب کــرد. 
ــر کســی فکــر می کــرد  ــان شــاید کم ت در آن زم

کــه افشــای ایــن تقلــب بــه بازآفرینــی حسابرســی 
داخلــی در ایــران منجــر شــود.

ــب  ــن تقل ــای ای ــش از افش ــال پی ــدود 11 س ح
ــم  ــی ه ــب تاریخ ــک تقل ــران، ی ــی در ای تاریخ
در آمریــکا افشــا شــده بــود. انــرون، غــول انــرژی 
بــورس نیویــورک کــه یــک ســال پیــش از برمــا 
دالر  میلیــارد   111 از  بیــش  تقلــب اش  شــدن 
درآمــد در ســال 2000 ابــراز کــرده بــود و بیــش 
از 20.000 کارمنــد در سرتاســر جهان داشــت، در 
ــامبر 2001  ــی در دوم دس ــوایی مال ــک رس ــر ی اث
ناچــار بــه اعــام ورشکســتگی شــد. ایــن رســوایی 
ــترده ای  ــیار گس ــای بس ــی پی آمده ــی تاریخ مال
حسابرســی  و  حســابداری  ضابطه گــذاری  در 
ــت.  ــان داش ــر جه ــی در سرتاس ــکا و حت در آمری
خاســتگاه بیش تــر ایــن تغییــرات و اصاحــات را 
می تــوان بــه تصویــب قانــون موســوم بــه ســاربینز 
ـ آکســلی )SOX( در کنگــره ی آمریــکا ردیابــی 
بــه  کــرد. قانونــی کــه در30  ژوییــه ی 2002 
ــور  ــس جمه ــوش، ریی ــو ب ــورج دبلی ــای ج امض

آمریــکا، رســید و الزم االجــرا شــد. یکــی از 
مهم تریــن بخش هــای ایــن قانــون بخــش 404 
ــف گســترده ای را در  آن اســت کــه در آن وظای
ــای  ــی کنترل ه ــه ی طراحــی، اجــرا، و ارزیاب زمین
عهــده ی  بــر  عــام  شرکت هـــای  در  داخلـــی 

ــت. ــته اس ــران گذاش مدی
بــازار  ایــران، پــس از تصـــویب قانـــون  در 
اوراق بهــادار )یکــم آذرمــاه 1384( و انحــال 
ســازمان کارگــزاران بــورس اوراق بهــادار تهــران 
ــادار و  ــورس و اوراق به ــازمان ب ــدازی س و راه ان
بــورس اوراق بهــادار تهــران، یکــی  شــرکت 
از وظایــف مهــم ســازمان و شــرکت بــورس 
ــن  ــرای ای ــرای اج ــاز ب ــورد نی ــط م ــن ضواب تدوی
قانــون مقــرر شــد. در همیــن چارچــوب، پــس از 
ــرکت  ــران در ش ــور ناش ــت ام ــدازی مدیری راه ان
 )1386 )مــرداد  تهــران  بهــادار  اوراق  بــورس 
ــج دو کارگــروه در  ــه تدری طــی ســال نخســت ب
ــف  ــه وظای ــد ک ــازمان دهی ش ــت س ــن مدیری ای
دســتورالعمل های  پیش نویــس  تدویــن  آن هــا 
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»راهبــری شــرکتی« و »کنتــرل داخلــی« بــرای 
ناشــران پذیرفته شــده در بــورس اوراق بهــادار 
کنتـــرل  کارگــروه  مـحصـــول  بــود.  تهـــران 
ــاربینز  ــون س ــش 404 قان ــه ی بخ ــی، ترجم داخل
نیــز  آن  از  پیــش  ســال های  بــود.  آکســلی  ـ 
ترجمــه ی چارچــوب یکپارچــه ی کنتــرل داخلــی 
کمیتــه ی ســازمان های حامــی کمیســیون تــردوی 
ــرده  ــر ک ــی منتش ــازمان حسابرس )COSO( را س
ــران  ــور ناش ــت ام ــع در مدیری ــن دو منب ــود. ای ب
دست مایـــه ی  تهــران  بهــادار  اوراق  بــورس 
تدویــن پیش نویــس »دســتورالعمل کنترل هــای 
داخلــي ناشــران پذیرفته شــده در بــورس اوراق 
بهــادار تهــران و فرابــورس ایــران« قــرار گرفــت. 
نامــه ی  و  میلیاردتومانــی  تقلــب 3000  افشــای 
معــروف وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــه 
رییس سازمـــان بورس و اوراق بهـــادار در فـرایند 
تصویــب ایــن دســـتورالعمل توســط ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار در مقــام یــک کاتالیــزور 

معجزه آســا عمــل کــرد و بــه تصویــب ســریع 
 1391 اردی بهشــت   16 در  دســتورالعمل  ایــن 

ــد. ــر ش منج
بـرخـــاف  داخلـــی  کنتــرل  دسـتورالعمـــل 
عـــنوانش در واقــع یــک کـــدنامه ی راهبــری 
ــط  ــل ضواب ــن دستورالعمـ ــت. در ای ــرکتی اس ش
ــرکتی )از  ــری ش ــیاری از ارکان راهب ــه ی بس اولی
جملــه، کمیتــه ی حسابرســی، حسابرســی داخلــی، 
ــدازه ای مدیریــت  ــا ان کنتــرل داخلــی، ... حتــی ت
ــش  ــب( پوش ــک تقل ــت ریس ــک، و مدیری ریس
داده شــده اســت. بــه همیــن دلیــل، تصویــب ایــن 
ــزرگ  ــداد ب ــک روی ــوان ی ــتورالعمل را می ت دس
ــران  ــرمایه ی ای ــازار س ــابداری و ب ــخ حس در تاری
ــت  ــای مثب ــز پی آمده ــون نی ــا کن ــه ت ــت ک دانس

ــت. ــته اس ــی داش ــیاری در پ بس
براســاس مــاده ی 10 ایــن دســتورالعمل همــه ی 
اوراق  بــورس  در  پذیرفته شــده  شــرکت های 
بهــادار تهــران و فرابــورس ایــران بــه تشــکیل 

واحدهــای حسابرســی داخلــی زیــر نظــر کمیتــه ی 
بــورس  ســازمان  شــدند.  مکلــف  حسابرســی 
طــی  شــهریور 1391،  در 27  بهــادار،  اوراق  و 
اباغیــه ای بــه همــه ی شــرکت های بورســی و 
ــده  ــات انجام ش ــرد اقدام ــف ک ــی تکلی فرابورس
در زمینــه ی رعایــت ایــن دســتورالعمل را بــه 
ــن  ــپس، در 18 بهم ــد. س ــام کنن ــازمان اع آن س
ــرکت های  ــه ی ش ــه هم ــه ای ب ــی اباغی 1391، ط
بورســی و فرابورســی تکلیــف کــرد تــا 30 بهمــن 
ــد  ــی و واح ــه ی حسابرس ــخصات کمیت 1391 مش
حسابرســی داخلــی خــود را از راه ســامانه ی کدال  
ــفند  ــرانجام، در 9 اس ــد. س ــی کنن ــای عموم افش
ــه ی  ــازمان »نمون ــن س ــه ی ای ــی اطاعی 1391، ط
منشــور کمیتــه ی حسابرســی« و »نمونــه ی منشــور 
فعالیــت حسابـــرسی داخلــی« )هــر دو مصــوب 23 
ــی  ــرکت های بورس ــه ی ش ــه هم ــن 1391( ب بهم
ــان  ــا از هم ــت آن ه ــاغ، و رعای ــی اب و فرابورس
تاریــخ بــرای ایــن شــرکت ها الزامــی اعــام شــد. 
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پی آمدهای خشم شب:
جنب وجوش و سردرگمی

ضابطه گذاری هــای ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار در ســال 1391 بــا این کــه بســیار ارزشــمند 
ــود  ــای خواب آل ــی در فض ــد ول ــی بودن و تاریخ
حسابرســی داخلــی ایــران کارکــردی هماننــد 
ــده  ــرادی ناآم ــرای اف ــب بـ ــم ش ــواختن خشـ نـ
بــرای نبـــرد داشــت. طــی ســه ســال گـــذشته، بــا 
دهه هــای  خواب آلودگــی  و  رخــوت  این کــه 
پیــش بــه یک بــاره از واحـــدهای حسابرســی 
فرابورســی  و  بورســی  شــرکت های  داخلــی 
و حتــی نهادهــای مالــی فعــال در بــازار اوراق 
ــربسته اســت، و هـــم در  ــران رخـــت بـ بهــادار ای
ســـمت تقاضا و هم در سمت عـــرضه ی خـدمات 
ــزاینده را  ــوشی فـ ــی جنب وجـ ــی داخل حسابرس
پدیــد آورده، ولــی در عیـــن حــال موجــب بــروز 
نوعــی سـردرگمـــی نیــز در هــر دو طــرف شــده 
ــن  ــرای ای ــی اج ــزان اثربخش ــد می ــت. بی تردی اس
دســتورالعمل طــی ســه ســال و انــدی کــه از 

آن گذشــته فقــط پــس از ارزیابی هــای دقیــق 
و  داخلــی  حسابرســی  واحدهــای  عملکــرد 
ــی  ــت های بورس ــرسی شرکـ ــمیته های حسابـ کـ
و فرابورســی مشــخص خواهــد شــد. بــا ایــن 
حــال، مشــاهدات مــوردی حـــاکی از ابهــام و 
ناآگاهـــی های اســـاسی در ســمت تـقاضـــا و 
ــمت  ــدی در س ــای ج ــا و ناکامی ه ناکارآمدی ه

ــت. ــات اس ــن خدم ــه ی ای عرض

ابهام در تقاضا:
کارفرمایانی که نمی دانند 

چه می خواهند
بــا این کــه در دســتورالعمل کنتــرل داخلــی 
ــی  ــی داخل ــت حسابرس ــه ی فعالی ــور نمون و منش
مصــوب ســازمان بــورس و اوراق بهــادار کلیات و 
رئــوس وظایــف حسابرســی داخلــی شــرکت های 
بورســی و فرابورســی مشــخص شــده اســت، 
ولــی چیــزی کــه مشــهود اســت مدیــران بعضــی 
حسابرســی  از  نمی داننــد  دقیقــاً  شــرکت ها  از 
داخلــی چــه می خواهنــد. در واقــع، هــدف و 
ــن  ــرای ای ــی ب مأموریــت واحــد حسابرســی داخل
ــن  ــی ای ــل اصل ــت. دلی ــم اس ــوز مبه ــران هن مدی
ــی  ــی داخل ــتوری حسابرس ــدازی دس ــام راه ان ابه
در ایــن شــرکت ها اســت. در واقــع، ایــن مدیــران 
ــورس و  ــازمان ب ــط س ــت ضواب ــرای رعای ــط ب فق
اوراق بهــادار اقــدام بــه راه انــدازی حسابرســی 
ــود  ــت خ ــت مدیری ــرکت های تح ــی در ش داخل
ــن  ــدازی ای ــش از راه ان ــه پی ــی آن ک ــد، ب کرده ان
کارکــرد جدیــد نیــازی بــه خدمــات آن احســاس 
کــرده باشــند )تقاضــای غیرواقعــی/ ناپایــدار(. 
در حــال حاضــر، ایــن تقاضــای غیرواقعــی و 
ناپایــدار یکــی از مهم تریــن تهدیدهــای آینــده ی 
ــه  ــرا ک ــت. چ ــران اس ــی در ای ــی داخل حسابرس
در صــورت ادامــه ی رونــد کنونــی تصویــر و 
ســابقه ی بســیار نامناســبی از کارکــرد حسابرســی 
داخلــی در ذهــن مدیــران و دیگــر ذی نفعــان 
خدمــات حسابرســی داخلــی شــکل می گیــرد 
کــه اصــاح آن نیازمنــد صــرف وقــت و انــرژی 

ــود. ــد ب ــده خواه ــی در آین مضاعف
بیــن المللـــی  چـنان  کـــه در اســتانـداردهـــای 
حسابـــرسی داخلــی تصریــح شــده اســت، خدمات 
حسـابـــرسی داخلــی بــه دو گـــروه »خـــدمات 
ــیم  ــاوره ای« تقس ــات مش ــی« و »خدم اطمینان بخش
می شــود. اگــر ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
در مقــام نهــاد ضابطه گــذار، و نهادهــا و افــراد 
ــدگان  ــام ترویج کنن ــگاهی در مق ــه ای و دانش حرف
ــبت  ــر نس ــک یکدیگ ــا کم ــی ب ــان همگ و مجری
ــاوره ای  ــی و مش ــات اطمینان بخش ــن خدم ــه تبیی ب
ــد،  ــدام کنن ــعان اق ــه ذی نفـ ــی ب ــی داخل حسابرس
ــاد تقاضــای  ــد موجــب ایج ــات می توان ــن اقدام ای
از  اختیــاری و داوطلبانــه ی حسابرســی داخلــی 
ســوی ذی نفعــان شــوند )تقاضــای واقعــی/ پایــدار(. 
در ایــن صــورت نــگاه مدیــران شــرکت ها بــه 
واحــد حسابرســی داخلــی از زائــده ای اجبــاری 
ــن  ــدی ارزش آفری ــه واح ــازمان ب ــره ی س ــر پیک ب
تغییــر خواهــد کــرد. همیــن تغییــر نــگاه و رویکــرد 
ــی  ــرد حسابرس ــزون عملک ــود روزاف ــد بهب می توان
ــد.  ــته باشـ ــی داش ــا را در پ ــی در شرکت هـ داخل
مـــدیران  کــه  بگـــیرید  نظــر  در  را  وضعیتـــی 
ــرای رعایــت ضوابــط ســازمان  ــاً ب شــرکت ها صرف
بــورس و اوراق بهــادار نســبت بــه راه انــدازی واحــد 
ــا  ــن وضعیــت، ب ــد. در ای ــدام می کنن حسابرســی اق
ــران از  ــارات مدی ــی انتظ ــطح حداقل ــه س ــه ب توج
خدمــات ایــن واحــد، کم تریــن میــزان ممکــن 
منابــع )انســانی و مالــی( بــه ایــن واحــد اختصــاص 
ــد  ــن واح ــی چنی ــن رو، خروج ــود. از ای داده می ش
بــرای  قطعــاً  ناکارآمــدی  داخلــی  حسابرســی 
شــرکت چنــدان ارزش آفریــن و ارزشــمند نخواهد 
ــر  ــی را در نظ ــر، وضعیت ــوی دیگ ــی از س ــود. ول ب
بگیریــد کــه مدیــران شــرکت بــا  آگاهــی کامــل از 
ــن اطمینان بخشــی و  ــوع و ارزش آفری ــات متن خدم
مشــاوره ای کــه حسابرســی داخلــی می توانــد ارائــه 
کنــد نســبت بــه راه انــدازی اختیــاری و داوطلبانــه ي 
ایــن واحــد اقــدام می کننــد. در ایــن وضعیــت، 
بــا توجــه بــه ســطح حداکثــری انتظــارات مدیــران 
ــزان ممکــن  ــن می ــن واحــد بیش تری ــات ای از خدم
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منابــع )انســانی و مالــی( بــه ایــن واحــد اختصــاص 
چنیــن  خروجــی  ایــن رو،  از  می شــود.  داده 
ــرای  واحــد حسابرســی داخلــی نیرومنــدی قطعــاً ب
ارزشــمند  و  ارزش آفریــن  شــرکت ها آن چنــان 
خواهــد بــود کــه روزبــه روز بــر اســتحکام جایــگاه 
آن در ســاختار ارزش آفرینــی شــرکت افــزوده 

ــد. ــد ش خواه
درســت  شــناخت  عــدم  ایــن،  بــر  عــاوه 
ــت  ــران بعضــی شــرکت ها از هــدف، مأموری مدی
و خدمــات حسابرســی داخلــی موجــب شــده 
اســت تــا انتظــارت روشــنی از ایــن کارکــرد 
ــن  ــران ای ــی مدی ــن وضعیت نداشــته باشــند. در چنی
حداقلــی  منابــع  همــان  نمی تواننــد  شــرکت ها 
را نیــز به درســتی بــه ایــن کارکــرد تخصیــص 
ــی  ــد حسابرس ــدازی واح ــن، راه ان ــد. بنابرای بدهن
داخلــی در ایــن شــرکت ها نتیجــه ای جــز اتــاف 
ــال،  ــوان مث ــت.  به عن ــد داش ــی نخواه ــع در پ مناف
در بعضــی شــرکت ها ناکارآمدتریــن کارکنــان 
حســابداری از روی اجبــار و صرفــاً بــرای رعایــت 
شــکلی و دســتوری ضوابــط بــه عنــوان کارکنــان 
در  می شــوند.  منصــوب  داخلــی  حسابرســی 
ایــن شــرکت ها بــا توجــه بــه این کــه مدیــران 
انتظــارات مشــخصی از واحــد حسابرســی داخلــی 
ــه  ــاً ب ــد صرف ــن واح ــت ای ــه ی فعالی ــد ادام ندارن

ــت. ــف اس ــع تکلی ــور رف منظ

ناکارآمدی عرضه:
حسابرسانی که نمی دانند 

چه باید انجام دهند
طــی ســه ســال گذشــته عرضــه ی خدمــات 
حسابرســی داخلــی در شــرکت های بورســی و 
ــر انجــام شــده  ــاً از ســه منبــع زی فرابورســی عمدت

ــت: اس
1. انتقــال داوطلبانــه یــا اجبــاری کارکنــان فعلــی 

کت شر
2. استخدام کارکنان جدید

3. برون ســپاری حسابرســی داخلــی بــه مؤسســات 
حسابرسی

بــا توجــه بــه این کــه »خواســته«ی مدیــران 
بــر  مقــدم  داخلــی  حسابرســی  از  شــرکت ها 
ــد  ــدازی واح ــرای راه ان ــان ب ــی آن »روش« انتخاب
حسابرســی داخلــی اســت، بنابرایــن، آگاهــی 
و درک درســت آنــان از هـــدف، مأمـــوریت 
ــی  ــل اصلـ ــی عامـ ــی داخلـ ــات حسابرس و خدم
موفقیت شــان در راه انــدازی واحــد حسابرســی 
داخلــی اســت. بــه عبــارت دیگــر، انتخــاب روش 
مناســب تأمیــن منابــع )انســانی و مالــی( موردنیــاز 
ــی در  ــی داخل ــد حسابرس ــدازی واح ــرای راه ان ب
درجــه ی دوم اهمیــت قــرار دارد. در واقــع، اگــر 
حسابرســی  از  شــرکت ها  مدیــران  خواســته ی 
ــخصی  ــی مش ــا حت ــت ی ــته ی درس ــی خواس داخل
نباشــد، در ایــن صــورت احتمــال اثربخشــی واحد 
حسابرســی داخلــی ـ فــارغ از روش انتخابــی برای 
تأمیــن منابــع )انســانی و مالــی( مــورد نیــاز بــرای 
راه انــدازی آن ـ بــا تردیــد اساســی همــراه خواهــد 

ــود. ب
ــی در  ــان داخل ــش حسابرس ــال، نق ــن ح ــا ای ب
ــی نقشــی  اثربخشــی واحدهــای حسابرســی داخل
کلیـــدی و بســیار تأثیرگـــذار اســـت. از یــک 
طــرف، در شــرکت هایی کــه انتظــارات مدیــران 
از واحــد حسابرســی داخلــی انتظارات درســـت و 
دقیقــی اســت و منابــع مناســبی نیــز بــه راه انــدازی 
ایــن واحــد اختصــاص داده شــده اســت، بــه 
هرحــال اثربخشــی نهایــی ایــن کارکــرد در گــرو 
عملکــرد اثربخــش نیــروی انســانی حرفــه ای ایــن 
واحــد اســت. از ســوی دیگــر، در شــرکت هایی 
واحــد حسابرســی  از  مدیــران  انتظــارات  کــه 
ــت و/ ــی نیس ــت و دقیق ــارات درس ــی انتظ داخل
یــا منابــع کافــی بــه راه انــدازی آن اختصــاص داده 
نشــده اســت، در صورتــی کــه حسابرســان داخلی 
باصاحیتــی در واحــد حسابرســی داخلی مشــغول 
بــا  زمــان  طــول  در  می تواننــد  شــوند  بــه کار 
طراحــی و اجــرای درســت عملیــات ایــن واحــد 
بــه مــرور دیــدگاه مدیــران شــرکت را نســبت بــه 
هــدف، مأموریــت و خدمــات حسابرســی داخلــی 

ــد. ــح کنن تصحی

نقش دیگر ارکان راهبری شرکت ها
سـامـانـــه ی راهبــری شـرکـــتی متشـــکل از 
ســازوکارها و اجزایــی اســت کــه دارای تأثیــرات 
ــی  ــرسی داخلـ ــگرند. حسـابـ ــر یکـدیـ ــل ب متقاب
نیــز به عنــوان یکــی از سازوکارهـــا و اجـــزای 
ــازوکارها  ــر س ــر دیگ ــم ب ــرکت ها ه ــری ش راهب
ــر  ــا تأثی ــم از آن ه ــذارد و ه ــر می گ ــزا تأثی و اج
ــازوکارها و  ــن س ــه ی مهم تری ــرد. از جمل می پذی
اجــزای دارای تأثیــر متقابــل بــر حسابرســی داخلی 
هیئــت  تخصصـــی  کـــمیته های  بــه  می تـــوان 
ــک، و  ــت ریس ــی، مدیری ــرل داخل ــره، کنت مدی
ــوان  ــب اشــاره کــرد. به عن ــت ریســک تقل مدیری
مثــال، در صورتی کــه در شــرکتی چارچــوب 
ــرا  ــی و اج ــی طراح ــا اثربخش ــی ب ــرل داخل کنت
شــده باشــد به طبــع اثربخشــی حسابرســی داخلــی 
نیـــز بیش تر مورد انتـــظار اســت. از دیگـــر سوی، 
حسابـرســـی داخلــی اثـربـــخش مـــی تواند در 
ــی  ــرل داخل ــوب کنت ــای چارچ ــع ناکارایی ه رف

ــد. ــذار باش ــیار تأثیرگ ــرکت بس ش
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بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان  ازایــن رو، 
در مقــام نهــاد ضابطه گــذار، و نهادهــا و افــراد 
ــدگان  ــام ترویج کنن ــه ای و دانشــگاهی در مق حرف
ــه ی  ــت حرف ــه موفقی ــک ب ــرای کم ــان ب و مجری
ــر  ــاوه ب ــران، ع ــی در ای ــی داخل ــای حسابرس نوپ
نقش هــای مشــخصی کــه هرکــدام بــر عهــده 
دارنــد، می تواننــد تاش هــا و اقدامــات مشــخصی 
را نیــز صــرف توســعه و ترویــج ســازوکارها و 
اجــزای دیگــر راهبــری در شــرکت ها کننــد. یکی 
از نمونه هــای ایــن اقدامــات کــه ســازمان بــورس 
ضابطه گــذاری  بــا  هم زمــان  بهــادار  اوراق  و 
حسابرســی داخلــی انجــام داد الــزام بــه راه انــدازی 
بورســی  کمیتــه ی حسابرســی در شــرکت های 
کنترل هــای  »دســتورالعمل  طبــق  فرابورســی  و 
اوراق  دربــورس  پذیرفته شــده  ناشــران  داخلــي 
ــوب 16  ــران« )مص ــورس ای ــران و فراب ــادار ته به
اردی بهشــت 1391( و »نمونــه منشــور کمیتــه ی 
حسابرســی« )مصــوب 23 بهمــن 1391( اســت. 

ــی  ــز ط ــه نی ــن ضابط ــرای ای ــابقه ی اج ــد، س هرچن
ــیب های  ــروز آس ــی از ب ــته حاک ــال گذش ــه س س
مشــابه مبنــی بــر رعایــت شــکلی و دســتوری الــزام 
ــی  ــی در بعض ــای حسابرس ــدازی کمیته ه ــه راه ان ب
شــرکت ها اســت و بــه نظــر می رســد در ایــن 
شــرکت ها اثربخشــی مــورد نظــر را نداشــته اســت.

نقش کلیدی نهادها و افراد 
ضابطه گذار، حرفه ای و دانشگاهی:

ترویج حرفه ای گری
موفقیــت حرفــه ی حسابرســی داخلــی در هــر 
ــی در گــرو ایجــاد همــه ی ارکان ضــروری  قلمروی
بــرای یــک حرفــه در آن قلمرو اســت. ازایــن رو، در 
ــی  ــه ی حسابرس ــی حرف ــت بازآفرین ــال های نخس س
نظــر می رســد مهم تریــن  بــه  ایــران  داخلــی در 
حرفــه ای  ضابطه گــذار،  افــراد  و  نهادهــا  نقــش 
و دانشــگاهی کــه موفقیــت پایــدار ایــن حرفــه 
را در درازمــدت تضمیــن خواهــد کــرد ترویــج 

همه جانبــه ی حرفه ای گــری نــزد ذی نفعــان ایــن 
حرفــه اســت. از جملــه مهم تریــن ارکان یــک حرفــه 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت

•  تأکید بر پاس داری از منافع عمومی،
اخــاق  و  عمــل  بــرای  ضابطه گــذاری   •

ی، فــه ا حر
• گـواهی کـــردن صـــاحیت افـــراد حرفــه ای 
ــه ای(، ــای حرف ــرویج گـواهی نامـه هـ ــطا و تـ )اعـ

• آموزش حرفه ای مستمر،
• کنترل کیفیت خدمات، و

• اقدامات انضباطی،
هـمـــکاری  و  مشـارکـــت  بــا  اســـت  امـــید 
همـــه جانبه ی نـهادهـــا و افــراد ضـابـطه گـــذار، 
حرفــه ای و دانشــگاهی ظــرف ســال های آینــده 
ــک ارکان  ــج یکای ــعه و تروی ــاد، توس ــاهد ایج ش
ــی  ــی داخل ــای حسابرس ــه ی نوپ ــمرده در حرف برش

در ایــران باشــیم.


