حسابرسی داخلی

مقدمه

بــا توجه به بحرانهای مالی دهههای اخیر ،راهبری
شــرکتی در سرتاســر جهان بهعنوان ابزاری برای
تسکین آن و بســتری برای پیشرفتهای اقتصادی

حسابرسی
داخلی
در
ایران

مدنظر قرارگرفته و بر توسعهی آن تأکید شده است.
در چارچوب راهبری شــرکتی ،از حسابرسی داخلی
بهعنوان یکی از ساز و کارهای اصلی درونسازمانی
یاد میشــود .انجمن حسابرســان داخلــی ()IIA
حسابرسی داخلی را به شرح زیر تعریف کرده است:
"حسابرســی داخلی ،يک فعاليــت اطمینانبخش
مســتقل و واقع بینانه و [یک فعالیت] مشــاورهای
مستقل و واقعبینانه اســت که برای ارزشافزایی و
ی شده است .حسابرسی
بهبود عمليات سازمان طراح 
داخلی ،با فراهم ساختن رویکردی سامانهمند برای
ارزيابــی و بهبود اثربخشــی فرايندهــای راهبری،
مديريت ريســک ،و کنترل ،سازمان را در دستيابی
به اهدافش ياری میکند".
در این تعریف اهمیت و نقش حسابرسی داخلی در
سازمان بهخوبی به تصویر کشیده شده است .به بیان
ساده ،حسابرســی داخلی از راه ارزیابی فرایندهای
راهبری ،مدیریت ریســک ،و کنترل و توصیه برای
بهبود آنها برای سازمان ارزشافزوده ایجاد میکند.
از این رو ،امروز در سرتاسر دنیا ضرورت استقرار واحد
حسابرســی داخلی در ســازمانها بر کسی پوشیده
نیســت .به طوریکه ،بر اساس نتایج بهدستآمده
از بزرگترین پیمایش بینالمللی حرفهی حسابرسی
داخلی با عنوان «پیکرهی عمومی دانش (»)CBOK
پیروی از «اســتانداردهای بینالمللی عمل حرفهای
حسابرسی داخلی» و نیز استقرار حسابرسی داخلی
در ســازمانها در سرتاسر دنیا و در صنایع مختلف،
بهطور معناداری ،در ســال  2015نســبت به سال
 2010افزایشیافته است.
در ایــران ،تــا پیش از ســال  ،1391ب ه اســتثنای
رهنمودها و بخشــنامههای بانک مرکزی که در زیر
بهطور خالصه به آنها میپردازیم ،دســتورالعمل،

وحید منتی
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قانون ،یا الزام خاصی دربارهی اســتقرار حسابرسی
داخلی در شرکتها و سازمانها مالحظه نمیشود.

با این حال ،به نقل از وبگاه واحد حسابرســی داخلی
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،آمــار واحدهای
حسابرســی داخلی راهاندازیشــده در شرکتهای
پذیرفتهشــده در بورس پیش از این دســتورالعمل،
 108شــرکت اعالم شده اســت ،که عمدتاً زیر نظر
مدیرعامل فعالیــت میکردند .از ایــن رو ،میتوان
گفت بسیاری از شرکتهای ایرانی بهمنظور نظارت
بر امور تجاری و اســتفاده از خدمــات ارزشآفرین
حسابرســی داخلی ،بهصــورت داوطلبانه از خدمات
آن بهــره میگرفتهاند .ولی به دنبال پدیدار شــدن
و افشــای عمومی سوءجریانات و اختالسهای کالن
در اوایــل دههی  1390که برخــی از صاحبنظران
ضعــف در نظام کنترلهای داخلی  -شــامل فقدان
حسابرســی داخلی بهعنوان قلب نظــام مزبور  -را
ریشهی اصلی عدم پیشگیری از آن میدانند ،بهناچار
اصالحاتی در نظام راهبری شــرکتی به وجود آمد،
که تصویب "دستورالعمل کنترلهای داخلی ناشران
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس
ایران" (مصوب جلسهی مورخ  16اردیبهشت 1391
هیئت مدیرهی ســازمان بــورس و اوراق بهادار) را
میتوان نمونهی بارز این اصالحات دانست.
گفتنی اســت ،در برخی کشــورهای دیگر ،بهویژه
ایاالت متحــدهی آمریــکا ،نیز روندهــای مؤثر بر
حسابرســی داخلــی شــامل وضعکــردن قوانین و
مقرراتی بوده است که به دنبال رسواییهای مختلف
مالی و فسادهای مالی به وجود آمدند .قانون مبارزه
با رشــوهی خارجی (سال  ،)1977گزارش کمیتهی
م ّلی کوزو (ســازمانهای حامی کمیســیون تردوی
موســوم به  )COSOدربــارهی گزارشــگری مالی
متقلبانه (سال  ،)1987قانون ساربینز آکسلی (سال
 - )2002بهویــژه بخشهــای  302و  404آن – از
جملهی این قوانین هستند.
مبانی قانونی و روندهای مؤثر بر حسابرســی
داخلی در ایران

الف -دستورالعمل کنترلهای داخلی سازمان بورس
و اوراق بهادار

سال  1391از نظــر اجــرایی کــردن برخی از ساز

حسابدار
شمارۀ ۳۱۷
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

و کارهای راهبری شرکتی ،سال درخشانی برای ایران
(شــرکتهای ایرانی) تلقی میشــود .در روز شنبه،
 16اردیبهشــت  ،1391بر اســاس مصوبهی هیئت
مدیرهی ســازمان بورس و اوراق بهادار ،در راستای
حمایت از حقوق ســرمایهگذاران ،پیشگیری از وقوع

پ -مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

اســتقرار واحد حسابرســی داخلی در مؤسســات
اعتباری و شــرکتهای فرعی آنها نیز تابع الزامات،
دستورالعملها ،و رهنمودهای بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران است .در این ارتباط ،کمیتهی بال در

تخلفات ،و نیز ســاماندهی و توسعهی بازار شفاف و

بانکها باید دارای واحد حسابرسی داخلی باشند ،و
نظام کنترلهای داخلی قوی شامل واحد حسابرسی

بانکها ،از انتشــارات کمیتــه بال (،)2015

تهران و فرابورس ایران" به تصویب رســید .طبق

در یک ســاختار گروهی بیان میدارد

ماده  10دســتورالعمل ،استقرار کمیتهی

که هیئت مدیرهی شرکت مادر

حسابرســی زیر نظر هیئــت مدیره

(بانک) مســئولیتی کلی از

و نیز اســتقرار واحد حسابرسی

طرف گروه دارد تا بتواند

داخلی زیر نظر هیئتمدیره و

اطمینــان یابــد کــه

کمیتهی حسابرسی الزامی

چارچــوب راهبری

شد .آن واحد نیز مکلف

مناسب و متناسب

شــد بهطور مســتمر

بــا

اثربخشــی ســامانهی

ســاختار،

کســبوکار،

کنترلهــای داخلــی

و

ر یســک ها ی

شرکت را مورد بررسی

گــروه ،و هر یک

و ارزیابــی قرار دهد و

از واحدهای تابعه

نتایج را بــه کمیتهی

وجــود دارد .طبق

حسابرســی و هیئــت

بند  96این رهنمود،

مدیــره گــزارش کند و

هیئــت مدیــرهی

روشهای بهبود سامانهی

شــرکت مادر بهمنظور

کنترلهای داخلــی را مورد

انجام مســئولیتهای خود

پیگیری قرار دهد.

باید یک واحد حسابرسی داخلی
مؤثــر بهمنظور حصــول اطمینان از

"منشــور کمیتهی حسابرسی" و "منشور

انجام حسابرســی در همهی واحدهای تابعه

واحــد حسابرســی داخلــی" نیز بهعنــوان دو

بهعنوان بخشــی از گــروه یا خود گــروه بهصورت

ســند مهم و روشــنگر چارچوب کار کمیته و واحد
حسابرســی داخلی شــرکتهای پذیرفتــه ،در روز
دوشــنبه 23 ،بهمن  ،1391به تصویب هیئتمدیره
ســازمان بورس و اوراق بهادار رســید و برای اجراء
ابالغ شد.

سال  2001رهنمود نظارتی "حسابرسی داخلی در
بانکها و رابطهی ناظران با حسابرسان" را بهمنظور
تقویت نظارت و تشــویق انجام فعالیتهای درست
در بانکها منتشــر کرده اســت .پس از آن نیز ،در

ب -تأسیس انجمن حسابرسان داخلی ایران

در روز یکشــنبه 4 ،تیر  ،1391انجمن حسابرســان
داخلی ایران بهمنظور تنظیم امور و اعتالی حرفهی
حسابرسی داخلی در ایران تاسیس شد.

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

طبق اصول توســعهی راهبری شرکتی منتشرشده،

اصل پنجم رهنمودهای اصول راهبری شرکتی برای

داخلی ناشران پذیرفتهشــده در بورس اوراق بهادار

شهریور 139۷

سالهای  2007و  2008توجه بیشتری شده است.

داخلی مؤثر و مستقل دانسته شده است .همچنین،

منصفانهی اوراق بهادار "دســتورالعمل کنترلهای

h e s a b d a r . i i c a . i r

نیــز تجربیات مربوط به بحرانهــای مالی اخیر در

حسابدار

شمارۀ ۳۱۷

ســال  ،2012ســندی با عنوان "حسابرسی داخلی
در بانکها" از ســوی این کمیته منتشر و جایگزین
ویرایش سال  2001شد .به نظر میرسد در ویرایش
جدید ،به ســاختار بانکهــا ،فعالیتهای نظارتی ،و

یک کل ایجاد کنــد .همچنین اصل دهم آن ،واحد
حسابرســی داخلی را برای ارائهی اطمینانبخشــی
مســتقل به هیئتمدیره و مدیریت ارشد بهمنظور
بهبــود فرایندهای راهبری اثربخــش و اعتبار بانک
ضروری میداند .طبق این اصل ،واحد حسابرســی
داخلی اثربخش بهمنزله ســومین الیهی دفاعی در
نظام کنترلها به شمار آمده است.
در این راستا ،بانک مرکزی همواره طی بخشنامهها
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پیامدها
(نتایج)

عدم ایجاد ارزش افزوده برای سازمان
عدم ایجاد اطمینان برای هیئت مدیره و
مدیران
عدم اتکای حسابرسان مستقل به کار
حسابرسی داخلی
عدم دستیابی به اهداف اسناد باالدستی
عدم تحقق اهداف کالن و ملی (انضباط مالی،
رشد و توسعهی اقتصادی ،جذب درست
مالیات ،اجتناب از بحرانهای مالی ،دستیابی
به مولفههای اقتصاد مقاومتی ،مبارزه با فساد و
پولشویی و)..
برآورده نکردن انتظارات ذینفعان
عدم دستیابی به رضایت مشتری
کاهش مقبولیت حسابرسی داخلی
عدم ارتقای نظام مدیریت ریسک
عدم ارتقای نظام کنترل داخلی
عدم ارتقای نظام راهبری شرکتی
افزایش بیاعتقادی به حسابرسی داخلی
عدم شناسایی ریسکها و مسائل با اهمیت
عدم پذیرش یافتهها و پیشنهادهای آتی
به وجود آمدن نگرش و دیدگاه منفی مدیریت
نسبت به حسابرسی داخلی
عدم تامین منابع کافی برای حسابرسی داخلی
اجرای شکلی الزامات مرتبط با حسابرسی
داخلی
خدشهدار شدن جایگاه حسابرسی داخلی
برطرف نشدن نیازهای اطالعاتی مدیران

عدم توسعهیافتگی نظام راهبری شرکتی در ایران
فلسفه و نگرش نامناسب مدیریت نسبت به حسابرسی
عدم توسعهیافتگی نظام کنترلهای داخلی
فقدان نظارت اثربخش توسط نهادهای ناظر
فقدان قوانین و مقررات حامی حسابرسی داخلی
پایین بودن درجهی رقابت در ساختار اقتصادی کشور
تمرکز قدرت مدیرعامل در ساختار حاکمیت شرکتی
عدم تخصیص بودجهی کافی برای توسعهی حرفه
عدم وجود برنامهی مدون برای توسعهی حرفه

کیفیتپایین
یا
بیکیفیتی
حسابرسی
داخلی

=

+

عدم برقراری تعامل و ارتباطات خوب با مشتری
عدم شناسایی درست انتظارات ذینفعان
عدم اجرای حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک
فقدان رویکرد مناسب در اجرای کار حسابرسی
تمرکز صرف بر اجرای حسابرسی مالی
تمرکز صرف بر کنترل اسناد و مدارک (سندرسی)
عدم اجرای حسابرسی عملیاتی و عملکرد
عدم فرهنگسازی و ترویج مناسب حسابرسی داخلی
عدم معرفی مناسب حسابرسی داخلی برای مشتری
فقدان نظام کنترل کیفیت کار حسابرسی داخلی
عدم انجام ارزیابیهای درون2سازمانی
عدم انجام دورهای ارزیابی برونسازمانی
عدم رعایت استانداردهای کنترل کیفیت
عدم انجام ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی
فقدان نظام خود ارزیابی عملکرد
فقدان برنامههای مصوب حسابرسی داخلی
عدم شکلگیری نظام پیگیری حسابرسی داخلی
عدم اجرای کار با توجه به بلوغ سازمانی
شکاف میان اهداف کار حسابرسی با اهداف سازمان
عدم شناسایی دغدغههای مدیران ارشد
اجرای درخواستهای خارج از حوزهی وظایف

فرایندها
(اجرای کار حسابرسی داخلی)

نمودار  - 1چالشها و مسائل حسابرسی داخلی در ایران
خروجیها

عدم ارائهی محصوالت با کیفیت به مشتری
عدم ارائهی گزارشهای مناسب به مدیریت
عدم ارائهی پیشنهادهای سازنده به مدیریت
ارائهی پیشنهادهای کلیشهای
عدم شناسایی نواحی مشکلآفرین

عوامل زمینهای
عدم توسعهیافتگی نظام راهبری شرکتی در ایران
فلسفه و نگرش نامناسب مدیریت نسبت به حسابرسی
عدم توسعهیافتگی نظام کنترلهای داخلی
فقدان نظارت اثربخش توسط نهادهای ناظر
فقدان قوانین و مقررات حامی حسابرسی داخلی
پایین بودن درجهی رقابت در ساختار اقتصادی کشور
تمرکز قدرت مدیرعامل در ساختار حاکمیت شرکتی
عدم تخصیص بودجهی کافی برای توسعهی حرفه
عدم وجود برنامهی مدون برای توسعهی حرفه

+

ورودیها

فقدان استقالل و جایگاه سازمانی مناسب
چالشهای آموزش
فقدان آموزشهای کافی
ضعیف بودن آموزشها
عدم سرمایهگذاری کافی در آموزش
عدم تامین منابع کافی برای واحد حسابرسی داخلی
فقدان منابع نرمافزاری مورد نیاز
عدم تخصیص منابع کافی
عدم استفاده از فنآوریهای نوین
عدم تناسب بین اندازهی شرکت و اندازهی واحد
حسابرسی داخلی
عدم سرمایهگذاری مناسب در حسابرسی داخلی
چالشهای مرتبط با منابع انسانی
بینش پایین در بین کارکنان حسابرسی داخلی
آشنایی ناکافی نسبت به زبان انگلیسی
تامین منابع انسانی بر اساس رابطه نه براساس شایستگی
عدم بهکارگیری ترکیب متنوع دانش و تجربه
فقدان نگاه سازنده و اصالحکننده
فقدان مهارتهای ارتباطی مناسب
پایین بودن میزان تجربه در حسابرسی داخلی
فقدان ویژگیهای فردی مورد نیاز حسابرسی داخلی
ضعف در سرپرستی و بازبینی کار حسابرسی داخلی
عدم به کارگیری مدیر حسابرسی داخلی دارای صالحیت
برونسپاری به موسسات حسابرسی فاقد صالحیت
فقدان افراد دارای گواهینامههای حرفهای بینالمللی
فقدان نظامنامه و دستورالعملهای مدون
عدم جذب نیروهای نخبه به دلیل عدم جذابیت حسابرسی
داخلی

عدم توسعهیافتگی نظام راهبری شرکتی در ایران
فلسفه و نگرش نامناسب مدیریت نسبت به حسابرسی
عدم توسعهیافتگی نظام کنترلهای داخلی
فقدان نظارت اثربخش توسط نهادهای ناظر
فقدان قوانین و مقررات حامی حسابرسی داخلی
پایین بودن درجهی رقابت در ساختار اقتصادی کشور
تمرکز قدرت مدیرعامل در ساختار حاکمیت شرکتی
عدم تخصیص بودجهی کافی برای توسعهی حرفه
عدم وجود برنامهی مدون برای توسعهی حرفه

=

چالشهای
پیادهسازی
و اجرای
حسابرسی
داخلی
باکیفیت

و رهنمودهای مختلفی بر اســتقرار واحد حسابرسی

وضعیت کنونی حسابرسی داخلی در ایران

تأکیــد کرده اســت .بهعنــوان نمونــه ،میتوان به

بــا توجه به قوانیــن ،مقررات ،و دســتورالعملهای

داخلی اثربخــش در بانکها و مؤسســات اعتباری
بخشنامهی شــمارهی /1172مب مورخ  31خرداد
 1386بــا عنــوان "رهنمودهایی بــرای نظام مؤثر
کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری" اشاره کرد که
ترجمهی ویرایش ســال  1998کمیتهی بال است.
در این بخشنامه ،حسابرسی داخلی بهعنوان یکی از
عناصر اساسی فصل ششــم آن ،یعنی "جزء نظارت
چارچوب کنترلهای داخلی" مطرحشده است.
همچنیــن ،بانک مرکــزی "دســتورالعمل الزامات
ناظر بر حاکمیت شــرکتی در مؤسســات اعتباری
غیردولتــی" بهمنظــور تقویت راهبری موسســهی
اعتباری و دســتیابی به اهداف عملیاتی ،گزارشگری
مالی ،و رعایتی در مؤسســات اعتباری به شــبکهی
بانکی کشــور که در جلســهی مورخ  12اردیبهشت
 1396به تصویب شــورای پول و اعتبار رسیده بود
را نیز در اواخر اردیبهشــت  1396به شبکهی بانکی
کشور ابالغ کرده اســت .در این دستورالعمل نیز بر
نقش و ایجاد حسابرســی داخلــی در بانکها تأکید
شده است .بهطوریکه ،فصل چهاردهم آن به طور
ویژه بهحسابرسی داخلی اختصاص دارد .مادهی 90

الف -وضعیت استقرار

تشریحشــده در باال ،طیف گســتردهای از بانکها و
مؤسســات اعتباری و شرکتهای فرعی آنها ،و نیز،
ناشران بورسی و فرابورسی و شرکتهای فرعی آنها
طی سالهای اخیر واحد حسابرسی داخلی را مستقر
کردهاند .این روند از سال  1391تاکنون رو به رشد
بوده است.

به دلیل نوپا بودن،

چالشهای فراوانی در

ابعاد مختلف در ارتباط
با حسابرسی داخلی

شرکتهای ایرانی وجود
دارد.

 )92تأکید کرده است.

شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری

این دستورالعمل در روز سهشنبه 23 ،خرداد ،1391
به تصویب شــورای عالی مبارزه با پولشویی رسید و
برای اجراء ابالغشــد .در مادهی  12دســتورالعمل،
صراحتاً حسابرسی داخلی به رسمیت شناخته شده
اســت و وظیفهی گزارش و ارائهی اسناد و اطالعات
دال بر فعالیت پولشــویی به حســابرس مســتقل،
بر عهدهی واحد حسابرســی داخلی گذاشــته شده
اســت.
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ب -اهم چالشها و انحراف از اهداف تعیینشده

انجام پژوهــش زمینهای در ســال  1395و 1396
ذینفعان حسابرســی داخلی شامل استفادهکنندگان
و ارائهکنندگان خدمات حسابرســی داخلی ،ناظران،
و صاحبنظران ،شــامل یادداشــتهای منتشرشده
توسط ایشــان در حوزهی حسابرسی داخلی ،نشان
میدهــد چالشهــای فراوانــی در اســتقرار واحد
حسابرســی داخلی شــرکتهای ایرانی وجود دارد.
خالصه این چالشها در نمودار  1ارائه شــده است.
نتایج ایــن پژوهش و بررســیهای میدانی نشــان
میدهد ،چالشها و مســائل اساســی در واحدهای
حسابرسی داخلی شرکتهای ایرانی وجود دارد؛ که
با نگرش سیستمی ،ابعاد مختلف حسابرسی داخلی،

حسابدار

شمارۀ ۳۱۷

میتواند عامل عمــدهی پدیدآورندهی این چالشها
باشد .با این حال ،عوامل بنیادی فراوان دیگری نیز،
از جمله ،عوامل زمینهای نظیر فرهنگ پاســخگویی
جامعه ،راهبری شــرکتی در ایران ،و ،...وجود دارند
که اثربخشی حسابرســی داخلی را تحت شعاع قرار
دادهاند.

بر اســاس مطالعهی عمیق ذینفعان و صاحبنظران
حسابرســی داخلی و پیشنهادهای ارائهشده از سوی
آنها ،راهبردها و راهکارهای ارتقای وضعیت جاری
حرفــهی حسابرســی داخلی به وضعیــت مطلوب
(استاندارد) در نمودار  2ارائه شده است.
نتیجهگیری و پیشنهادها

حسابرسی داخلی در ایران به شکل فراگیر عمدتاً در
دههی گذشــته مدنظر قانونگذاران و نهادهای ناظر
قرارگرفته اســت .هر چند بررســیها نشان میدهد
بسیاری از شــرکتهای ایرانی در گذشته نیز دارای
واحد حسابرســی داخلی بودهاند .به دلیل نوپا بودن،
حسابرسی داخلی شرکتهای ایرانی وجود دارد .این

شــامل مصاحبــهی عمیــق بــا حــدود  70تن از

ت -دســتورالعمل اجرایی مبارزه با پولشــویی در

پیدا اســت ،نوپا بودن حرفهی حسابرســی داخلی

چالشهــای فراوانی در ابعاد مختلــف در ارتباط با

به ایجاد واحد حسابرســی داخلی مســتقل زیر نظر
مدیر آن واحد توســط بانک مرکــزی (طبق مادهی

عوامل زمینهای ،و پیامدها را در بر میگیرد .ناگفته

راهبردهای ارتقای حسابرسی داخلی در ایران

آن نیز هیئتمدیرهی موسســهی اعتباری را موظف
هیئتمدیره کرده اســت ،و بر تأیید صالحیت قبلی

شــامل ورودیهــا ،فرایند اجــرای کار ،خروجیها،

چالشها موجب ایجاد شکاف بین وضعیت موجود و
وضعیت مطلوب شده است .بر اساس پژوهش جامع
بهعملآمده از حدود  70تن از ذینفعان حسابرســی
داخلی شــرکتهای فعال ایرانی ،اهــم چالشها و
راهبردهــای ارتقــای وضعیت موجود حسابرســی
داخلی در ایران در قالــب دو مدل (نمودارهای  1و
 )2ارائه شده است .تصویب دستورالعمل کنترلهای
داخلی ،و منشورهای نمونهی کمیتهی حسابرسی و
واحد حسابرسی داخلی توسط سازمان بورس و اوراق
بهادار ،و همچنین تشکیل انجمن حسابرسان داخلی
ایران در سال  ،1391نقطهی عطفی برای حسابرسی
داخلی در ایران تلقی میشود.
در پایان ،برای پر کردن شــکاف بین وضعیت جاری

7
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پیامدها

ایجاد ارزش افزوده برای سازمان
اطمینانبخشی و ارائهی خدمات مشاورهای
پیامدهای مرتبط با حسابرسی مستقل:
دستیابی به گزارشهای مقبول حسابرسی
افزایش استقالل موسسات (افزایش درآمد)
افزایش اتکا بر کار حسابرسان داخلی
افزایش تعامل بین حسابرسی مستقل و داخلی
ارتقای شفافیت
پیامدهای کالن و ملی (انضباط مالی ،رشد
و توسعهی اقتصادی ،جذب دریافت مالیات،
پیشگیری از بحرانهای مالی ،دستیابی به
مولفههای اقتصاد مقاومتی ،مبارزه با فساد و
پولشویی و)..
برآورده کردن انتظارات ذینفعان
رضایت مشتری
افزایش مقبولیت حسابرسی داخلی
ارتقای نظام مدیریت ریسک
ارتقای نظام کنترل داخلی
ارتقای نظام راهبری شرکتی
افزایش اعتقاد به حسابرسی داخلی
شناسایی ریسکها و مسائل با اهمیت
ارتقای فرهنگ سازمانی
پذیرش یافتهها و پیشنهادهای حسابرسی
تغییر نگرش و دیدگاه مدیریت نسبت به
حسابرسی داخلی
تامین منابع کافی برای حسابرسی داخلی
فرهنگسازی و ترویج حسابرسی داخلی
برطرف کردن نیازهای اطالعاتی مدیران

آموزش (سازمانی -ملی)
تعامل با جامعهی بینالمللی
تکامل تدریجی و تجربهاندوزی
حمایت و پشتیبانی از حسابرسی داخلی
ارتقای کیفیت کمیتههای حسابرسی

کیفیت
حسابرسی
داخلی

=

نمودار  - 2راهبردهای ارتقای حسابرسی داخلی در ایران
خروجیها

ارائهی محصوالت باکیفیت به مشتری
اعتباربخشی به یافتهها

+

فرایندها
(اجرای کار حسابرسی داخلی)
برقراری تعامل و ارتباطات خوب با مشتری
اجرای برنامههای حسابرسی داخلی
پیگیری حسابرسی داخلی
اجرای نظامنامه حسابرسی داخلی
رعایت اصول و ضوابط حرفهای
اتخاذ رویکرد مناسب
سرپرستی و کنترل کیفیت
کنترل کیفیت پروندههای حسابرسی داخلی
خودارزیابی عملکرد
کنترل کیفیت حین رسیدگی ()Hot Review
کنترل کیفیت پس از رسیدگی ()Cold Review
فرهنگسازی و ترویج حسابرسی
اجرای کار با توجه به بلوغ سازمانی
تعامل مناسب با مدیر عامل

عوامل زمینهای
ارتقای نظام راهبری شرکتی

ارتقای نظام کنترلهای داخلی

بهبود فلسفه و نگرش مدیریت نسبت به حسابرسی
تقویت نظارتهای نهادهای ناظر
وضع قوانین و مقررات حامی حسابرسی داخلی

+

ورودیها

استقالل و واقعبینی (بیطرفی)
آموزش
بهرهگیری از منابع انسانی با کیفیت
جانشینپروری
بهرهگیری از ترکیب متنوع دانش در گروه حسابرسی
بهرهگیری از منابع انسانی دارای تجربه (متنوع)
به روز نگهداری دانش منابع انسانی
تقویت ویژگیهای فردی حسابرس داخلی
تقویت نگرش اقتصادی و مدیریتی
تقویت بینش نسبت به موضوعات
اعتقاد به ارزشافزایی
سرپرستی و بازبینی کار حسابرسی داخلی
بهرهگیری از مدیر حسابرسی داخلی واجد صالحیت
برونسپاری به موسسات حسابرسی واجد صالحیت
اعطای جایگاه مناسب به واحد حسابرسی
سرمایهگذاری مناسب در واحد حسابرسی داخلی
رعایت مفاد منشور حسابرسی داخلی
رعایت اخالق حرفهای

ارتقای فرهنگ پاسخگویی
تقویت انجمنهای حرفهای به ویژه انجمن حسابرسان داخلی
تقویت ضمانت اجرایی قوانین و مقررات
تقویت آموزشهای دانشگاهی (واحد درسی ،ایجاد رشتهی حسابرسی
داخلی)

=

راهبردهای
ارتقای کیفیت
حسابرسی
داخلی

با وضعیت مطلوب حسابرســی داخلی ،گزیدهای از

راهبردهای نهادهای ناظر و حرفهای (سازمان

داخلی ارائه میشود .امید است ،هر یک از گروههای

داخلی) :نظاممند کردن اعطــای گواهینامههای

پیشــنهادها به تفکیک ذینفعان مختلف حسابرسی
ذینفع و ذیصالح زیر بتوانند با ایفای نقش مناســب
خــود ،زمینــهی الزم را بــرای ترقــی ایــن حرفه
ارزشآفرین در ایران فراهم کنند:
راهبردهــای قابــل اتخاذ در ســطح هر کار

حسابرســی داخلی :شــناخت عمیق نسبت به
مسائل ،برنامهریزی پیش از آغاز رسیدگیها ،ارائهی

بورس و اوراق بهادار و انجمن حسابرســان

حرفــهای و عضویــت ،نظــارت مؤثر بــر کیفیت
واحدهای حسابرســی داخلی ،نظــارت مؤثرتر بر
اعضــا ،آموزش مؤثــر ،ترویج حسابرســی داخلی،
تالش بهمنظور اســتقرار پیشنیازهای حسابرسی
داخلی ،تدوین چارچــوب صالحیتهای حرفهای،
ارائهی خدمات کنترل کیفیت ،تدوین رهنمودهای
حرفهای ،انتشار نشریات حرفهای ،نظارت بر حسن

پیشنویس یافتهها به مسئوالن واحد مورد رسیدگی،

اجرای دستورالعملها.

گروه رســیدگی ،بررســی پروندههــا و بازبینی آن

راهبردهای ویژهی بانک مرکزی و شــبکهی

هماهنگی پیــش از آغاز کار ،دریافــت دیدگاههای
حین رسیدگیها  ،سرپرستی مناسب ،و بهکارگیری
رویکرد مناسب.

نمودار  ،2بهصورت عام ،همهی واحدهای اقتصادی

راهبردهــای قابــل اتخاذ در ســطح واحد

حسابرسی داخلی :اســتقرار نظام کنترل کیفیت،
کنتــرل کیفیت و بررســی پروندهها پــس از پایان

رســیدگیها  ،آموزشهــای مســتمر ،بهکارگیری
نظامنامه حسابرسی داخلی ،تعامل مناسب با مدیران
و کارکنان واحدهای مختلف ،فرهنگسازی و ترویج
حسابرســی داخلی ،اســتخدام و بهکارگیری منابع
انسانی واجد صالحیت ،بهکارگیری مدیر حسابرسی
داخلــی واجد صالحیت ،اســتفاده از ترکیب متنوع
دانــش و تجربه در گروه حسابرســی داخلی ،ارائهی
محصوالت باکیفیت به مشــتری ،بهکارگیری کنترل
کیفیت برونسازمانی بهصورت دورهای ،رعایت اصول
و ضوابط حرفهای.

ســرمایهگذاری در منابــع انســانی ،ترویــج و
فرهنگسازی حسابرسی داخلی ،ایجاد سازوکارهای
مناسب اجرای عملیات (از قبیل نظام پیگیری مؤثر)،
ارزیابی عملکرد واحد حسابرســی داخلی ،آموزش،
ارائهی ســازوکارهای کنترل کیفیت درونسازمانی و
برونسازمانی (بهصورت دورهای) ،آگاهی از نیازهای
ذینفعان و شناسایی آن ،بهکارگیری افراد متخصص
در کمیتــهی حسابرســـی ،تقویت نظــام راهبری
شرکتی.
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

از جمله ،بانکها ،مؤسســات اعتباری ،شــرکتها
و واحدهــای اقتصــادی ایرانــی را در برمیگیرد.
بانکها و مؤسســات اعتباری با عنایت به ســاختار
ویژهی خــود ،دارای راهبردهــای منحصربهفردی
هستند که بر اساس دادههای پژوهش گزیدهای از
اهم آنها عبارتاند از :ارزیابی اثربخشــی طراحی
کنترلهای داخلی توســط واحد حسابرسی داخلی
و ارزیابی بخش رعایت آن توســط دیگر واحدهای
نظارتی از قبیل واحد بازرســی بهمنظور اجتناب از
دوبارهکاریها و تداخــل وظایف ،تجهیز واحدهای
حسابرسی داخلی به نرمافزارهای حسابرسی داخلی،
اســتقرار حسابرســی فنآوری اطالعات کارآمد یا
تقویــت آن ،مدنظر قــرار دادن ارزیابی کنترلهای
داخلی حاکم بر گزارشــگری مالی بهویژه قابلاتکا

راهبردهای قابل اتخاذ در ســطح ســازمان:

h e s a b d a r . i i c a . i r

بانکی کشــور :مــدل راهبردهای ارائهشــده در

بــودن صورتهای مالی در برنامههای حسابرســی
داخلی ،همکاری و هماهنگی حسابرســان داخلی و
مســتقل ،تقویت نظارتهای بانک مرکزی بر امور
کمیته و حسابرســی داخلی بانکها و مؤسســات
اعتباری ،تقویت ضمانت اجرایی بخشنامههای بانک
مرکزی ،تدوین چارچــوب صالحیتهای حرفهای
برای اعضای کمیتهی حسابرسی ،مدیران و معاونان
واحد حسابرسی داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری
توســط بانک مرکزی ،کنترل کیفیت دورهای واحد
حسابرســی داخلی توســط ناظر ،تمرکز بر ارزیابی

حسابرســی داخلــی ،جــذب منابع انســانی دارای
صالحیت و خبره ،فرهنگسازی و ترویج حسابرسی
داخلی برای هیئتمدیــره و هیئت عامل ،و حمایت
نهــاد ناظــر از اســتقالل واحدهای حســــابرسی
داخــلی.
جامعهی حسابداران رســمی ایران ،سازمان

حسابرسی و مؤسســات حسابرسی :ضــرورت
نظارت مؤثر بر اجرای اســتاندارد حسابرســی 610

(ارزیابی کار واحد حسابرســی داخلی) بهمنظور اتکا
بر کار حسابرســان داخلی ،تدوین چکلیســتهای
کنترل کیفیت و ارزیابی واحدهای حسابرسی داخلی
صاحــبکار ،ارائهی خدمــات در چارچوب اصول و
ضوابــط حرفــهای ،آموزش ،ضــرورت انجام کنترل
کیفیت خدمات حسابرسی داخلی انجامشده توسط
مؤسســات حسابرسی توســط جامعهی حسابداران
رســمی ایران ،تعامل و همکاری بین حسابرســان
مســتقل و داخلــی ،بهرهگیری از تجــارب موفق،
استفاده از تجارب بینالمللی
دولــت و جامعه :ســرمایهگذاری در حسابرســی
داخلی ،ایجاد بســترهای قانونــی و ضمانت اجرایی
قوانین و مقررات ،اســتقرار نظام راهبری شرکتی و
حسابرســی داخلی در بخش دولتــی بهعنوان الگو،
اختصــاص بودجه به واحدهای حسابرســی داخلی،
اختصاص بودجه مناسب به پژوهشهای حسابرسی
داخلی.
دانشگاهها و مؤسســات متولی امر آموزش:
اختصاص واحدهای درســی به حسابرســی داخلی،
ایجاد رشــتهی حسابرســی داخلی در دانشــگاهها،
تجدیدنظر در برنامههای درسی دانشگاهها بهمنظور
پوشــش نیازهای حرفــهای ،ارائــهی آموزشهای
حرفهای ،هدفمند کردن پژوهش به نیازهای حرفهی
حسابرسی داخلی ،تقویت منابع آموزشی ،شناسایی
نیازهای حرفهای.
وحید منتــی :دکتری حســابداری از دانشــگاه
تهران ،حســابدار رسمی ،حســابرس داخلی خبره

اثربخشــی نظــام مدیریت ریســک در برنامههای

حسابدار

شمارۀ ۳۱۷
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