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حسابرسی داخلی و حسابرسی  انطباق هرر دو مللرررد 
در سالهای اخیر ، هر . بسیار اساسی در هر سازمان است

دو خدمات از اهلیت باالیی برخوردار شرد  انرد و ایر  
نشان دهند  مؤلفه های مهم کنترل ساختار یک سازمان 

با ای  حال ، در حالی که رمایت قیلت کاال به طور . است
ت باتوجه به  تحت فشار قیل)فزایند  ای افزایش میابد 

، فرصت قابل توجهی برای تولیرد ارز  بررای ( گذاری
مشتریان تجاری از طریق حسابرسی  های داخلی وجرود 

.                                                                                         دارد
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در شرررکتهای حسررابداری متوسررر   و رد  برراال قدرتلنررد ، 
سی تفریک آشرار نقش انطباق و مشاور  در رابطه با حسابر

در ای  بنگاهها ، متخصصان حسابرسی داخلری و . وجود دارد
ند انطباق ، به طور کلی به نفع مشتریان خود هلراری می کن

، در می  حال اطلینان حاصل کنند که آنها از اسرتقلل کرافی 
شرکت های کروکرتر در جداسرازی ایر  . برخوردار هستند

نقرررش هرررا برررا کرررالش هرررای بیشرررتری روبررررو 
.                                                                                           هستند
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رای فواید واضح در تعیی  یک حسابرس انطباق مستقل ب
یک شرکت کوکک ، فرصتی است که برای یک شرریک
با ایجاد شد  است تا بتواند نقش مشاور  گسترد  تری

محوریت حاکلیت ، فناوری و فرآیندهای مختلف را بره 
یرا در مرو، ، اگرر خردمات حسابرسری . مهد  بگیررد

سازگاری را ارائه می دهد ، ارز  یک حسابرس مشاور 
مستقل را برای فعالیت های حسابرسی داخلری در نررر 

.                                                                                        بگیرد
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حسابرسی داخلی کیست؟                                                                                                          

حسابرسی داخلی یک مشارکت مستقل ، تضلی  کنند  مینی و مشاور  است که بره منررور کراهش 
ریسک طراحی شد  است و مهلتر از ای  است که برا بهبرود مردیریت ، اسرترات ی و مللیرات یرک 

.                                                                                                        سازمان ، ارز  افزود  ای ایجاد می کند

و ای  سازمان با ایجاد یک رویررد منرم برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت ، کنتررل
.                                                                                                  کنترل ریسک ، اهداف خود را محقق می کند

دامنه حسابرسی داخلی در یک سازمان گسترد  است و ملر  است مباحثی از جلله مردیریت یرک 
سازمان ، مدیریت ریسک و کنترل مدیریت بر کارآیی مللیات ، قابلیت اطلینان گزارشرگری مرالی و 

.                                                                                       مدیریتی و رمایت قوانی  و مقررات را در بر بگیرد

آنها در مورد کگونگی اجرای . حسابرسان داخلی مسئولیت اجرای فعالیتهای شرکت را بر مهد  ندارند
. بهتر مسئولیت های خود ، به مدیریت و افراد متعهد در بخش خصوصی ودولتری توصریه مری کننرد
حسابداران مستقل قطعاً می توانند به منوان یک شرکت کنند  در سرطح هیئرت مردیر  یرا کلیتره 

.                                                                                                                            حسابرسی نقش ایفانلایند 
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ارز  حسابرسی  داخلی  درکیست؟

سره بیرنش ( در جستجوی ارز  از طریق  حسابرسی داخلی)گزار  اخیر                
خاص را که رهبران و مدیران سازمانها از حسابرسری  داخلری دریافرت مری کننرد 

:                                                                                                             مشخص کرد  است

به ارزیابی خطرات و شیو  های مدیریت ریسک کلک کنید                              -1
ایجاد یک دیدگا  آگاهانه در مورد خطرات در حال ظهور                                  -2
بر تولید سود پایدار متلرکز شوید                                                                          -3

حسابرسان داخلی نقش خاصی در کلک به شرکتها بررای پاسرخگویی مناسره بره
غالباً ، رهبران و مردیران . خطرات مشخص شد  از طریق حسابرسی انطباق دارند

بنگا  ها تجربه و مهارت الزم را ندارند تا بتوانند با رمایت ای  خطررات ، خطررات 
.(                                کشم انداز بلندمدت وخارجی الزم است.) الزم را برطرف کنند
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برای انجام حسابرسی داخلی مؤثر که مهارتهایی الزم است؟

مهرارت برترر مرورد نیراز متخصصران 5گزار                   که در اسلید قبلی ذکر شرد ، 
اینهرا ارتباطرات قروی ، مهارتهرای فر  آوری ، تفررر . حسابرسی داخلی را مشخص می کند

مهارتهای مرالی و . انتقادی ، درک بازارها و داشت  دستورالعلل تجزیه و تحلیل داد  ها بود
.                                                                                         حسابداری در غیاب آنها نیزآشرار است

حسابداران در ملل ملومی برای ارائه پشتیبانی حسابرسی  داخلی خصوصاً درمورد تجزیه و
فناوری و آیند  حسابرسی "در مقاله اخیر . تحلیل داد  ها از موقعیت قوی برخوردار هستند

ک ، استیون واتسون ، ایشان پیشنهاد کردند که ابزار تحلیلی داد  ها به حسابرسان کلر"ها
می کند تا گزار  های مالی ، کلهبرداری و ریسرک هرای مللیراتی کسره و کرار را بهترر 

به طور خاص ، استفاد  از ترنیک هرای حسابرسری کلرری رایانره در یرک . تشخیص دهند
حسابرسی داخلی می تواند به آزمایش مللرردهای مختلف نرارت مالی از جلله کرارمزد ، 
حساب های قابل پرداخت و حساب های دریافتنی ، کارت های امتبراری و هزینره هاکلرک 

.                                                                                                                            کند
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که خدماتی در حسابرسی داخلی باید درنرر بگیرید                                                                                 
نلونه های بسریار "حداکثر رساندن ارز  حسابرسی های داخلی"یک گزار  اخیر                با منوان 

:                    خوبی از کگونگی افزودن حسابرسان داخلی به مشتری های تجاری خود ارائه داد ، از جلله
ت گفتگوهای آتشی در نامشهود ، از جلله کیفیت افراد ، روحیه ، تعامل ، ارز  ها ، کار تیلی ،   ارتباطا

.                                                                                                                            ، فرهنگ
دوست دارید کشم انداز آیند  شلا کگونه باشد؟ از مدیریت بخواهید دو اید  را تعریف کنرد کره 
ملر  است بامث کاهش هزینه ، بهبود کنترل و غیر  شرود ، و آنهرا را در برنامره حسابرسری بررای 
حسابرسررررررررری داخلررررررررری و مررررررررردیریت بررررررررررای کرررررررررار قررررررررررار 

.                                                                                                                            دهید
به منوان مثال نشت درآمد یرا پرداخرت هرای ) ابزارهایی را برای کلک به کشف ارز  ارائه دهید 

.(                                                                                                                           مضامف
نقشه برداری ریسک و تضلی  یرپارکه برای ارائه یک دیدگا  جامع از خطرات و اطلینان مربرو  بره 

.                                                                                                                            آن
جلسررات آمرروز  مرردیریت ریسررک و کنترررل اثربخشرری مرردیریت و کلیترره حسابرسرری 

برگزارنلایید                                                                                                                 
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هله کیز ملر  است در حال حاضر بدرسرتی کرار : تلرکز آیند 
کند ، اما اگر استرات ی کسه و کار در نرر دارد تغییر ملرد  ای 
ایجاد کند ، بازخوردی در مورد ظرفیت سرازمانها بررای اجررای 
اسرررررررررررررترات ی جدیرررررررررررررد ارائررررررررررررره 

.                                                                                                       دهید
ارائه بازخورد در مورد کیفیت کارکوب و فرآیندهای  مردیریت 

.                                          ریسک و به کالش کشیدن اثربخشی آنها
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کگونه می توانید با حسابرسان  مستقل هلراری کنید؟                                                   

اگر قبلً گزارشات و مشاور  مالی را به مشتریان مشاغل ارائه مری دهیرد ، ملرر  
را با مشتریان تجاری خود در نرر بگیرید؟"حسابرس داخلی"است بخواهید نقش 

ر شاید ای  با نقش مشاور  در هیئت مدیر  شروع شود ، مثلً به منوان یک تحلیلگ
م داد  ، داد  ها و سیستم ها را یرپارکه می کند تا یک بررسی سطح براال از سیسرت

.                                                                                     ها و فرآیندهای داخلی ارائه دهد

اگر در حال حاضر خدمات حسابرسی  سازگاری را ارائه می دهیرد ، ملرر  اسرت 
مشارکت با یک متخصص خارجی را داشته باشید که می تواند نقش ملیزی داخلی

کارمندان متخصص ما می تواننرد بره شرلا در ایجراد . یا مشاور  را بر مهد  بگیرد
ای مللررد حسابرسی داخلی یا با انجام حسابرسی های داخلی برای ترلیل برنامه ه

.                                                                                             حسابرسی موجود کلک کنند
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باتشرر از هلراهی شلا مزیزان 

ciaمشاور مالی وحسابرس داخلی خبر           )ملیرضا قاسلی 


