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استاندارد  - 2200برنامه ریزی کارها
حسابرسان داخلی باید برنامه ای را برای هر مشاغل  ،از جمله اهداف  ،دامنه  ،زمان بندی و تخصیص منابع  ،تهیه و
مستند کنند .در این برنامه باید استراتژی ها  ،اهداف و خطرات مربوط به مشارکت سازمان در نظر گرفته شود

استانداردهای اصالح شده  ،از  1ژانویه 2017

شروع تفسیر استاندارد
برنامههه ریههزی کارههها بههرای حسابرسههی داخلههی مههر ر اسههت .ایههن نههه تنههها در اسههتاندارد  2200بلکههه
در سههههههههایر اسههههههههتانداردها در ایههههههههن سههههههههریال نیههههههههز محههههههههوری اسههههههههت
هنگهها برنامههه ریههزی درگیههر حسابرسههی  ،حسابرسههان داخلههی معمههو ب بهها درن برنامههه حسابرسههی
داخلههی سهها نه سههازمان  ،گههاهی از برنامههه ریههزی و مبههاح ی کههه من ههر بههه توسههعه ن شههده انههد ،
شههروع مههی کننههد جرجههوع کنیههد بههه راهنمههای پیههاده سههازی  - 2010برنامههه ریههزی)  ،و درن هرگونههه
تغییهههر مهمهههی کهههه مهههر ر اسهههت .ایهههن سهههازمان از زمهههان مشهههارکت حسابرسهههی در برنامهههه سههها نه
حسابرسهههی داخلهههی درج شهههده اسهههت .حسابرسهههان داخلهههی همچنهههین بایهههد بداننهههد کهههه گونهههه
اسهههتراتژی هههها  ،اههههداف و خطهههرات سهههازمان بهههر تعامهههل حسابرسهههی داخلهههی تههه یر مهههی گهههدارد
بههرای حسابرسههان داخلههی مههها اسههت کههه رونههد برنامههه ریههزی مشههغول بههه کههار گرفتههه شههده توسهه
فعالیهههت حسابرسهههی داخلهههی سهههازمان را کهههه اغلههه
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میشهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههود درن کننهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد .
بههها دفتر هههه راهنمهههای حسابرسهههان داخلهههی همچنهههین بایهههد درن درسهههتی از مشهههارکت و
انتظهههارات ذینفعهههان را بدسهههت ورده و بههها حسابرسهههی ههههای قبلهههی جداخلهههی یههها خهههارجی) و یههها
بررسههی هههای مربههوط بههه انطبههام ان هها شههده در منطرههه مههورد بررسههی شههنا شههوند .وههالوه بههر
ایههن  ،حسابرسههان داخلههی بههه رههور معمههول خههود را بهها اسههتراتژی ههها  ،اهههداف و خطههرات مههرتب

بهها

بخهه ، ،منطرههه یهها فراینههدی کههه بایههد در فعالیههت هههای ینههده بررسههی شههود  ،شههنا مههی کننههد.
ایههن کارهههاممکن اسههت بههرای حسابرسههان داخلههی مفیههد واقههع شههده تهها از ایههن سههوال بسرسههند
کههه یهها مههدیریت ارزیههابی ریسهه

را در منطرههه مههورد بررسههی ان هها داده اسههت یهها خیههر  ،در

صههورت ایههن کههار  ،نظههر مههدیریت را در مههورد ارزیههابی ریسهه

و همچنههین هرگونههه خطههرات و

کنتههههرل ههههههای مربورهههههه در حهههههوزه فعالیهههههت حسابرسهههههی ینهههههده درن مهههههی کنهههههد
حسابرسههان داخلههی بایههد منههابع مههورد نیههاز بههرای مشههارکت را در نظههر بگیرنههد جرجههوع کنیههد بههه
راهنمهههای اجهههرای  - 2030مهههدیریت منهههابع) و تعیهههین کننهههد کهههه گونهههه مهههی تهههوان از منهههابع بهههه
بهتهههههههههههههههههههرین شهههههههههههههههههههکل اسهههههههههههههههههههتفاده کهههههههههههههههههههرد
راهنمهههای اجهههرای اسهههتاندارد  - 2201مالحظهههات مربهههوط بهههه برنامهههه ریهههزی؛ اسهههتاندارد
 - 2210اههههداف نهههامزدی .اسهههتاندارد  - 2220دامنهههه برنامهههه ریهههزی کارهههها .اسهههتاندارد 2230
 تخصهههیص منهههابع برنامهههه ریهههزی کارهههها؛ و اسهههتاندارد  - 2240برنامهههه کهههار راهنمهههایی ههههایبیشهههههتری در مهههههورد فراینهههههد برنامهههههه ریهههههزی مشهههههارکت ارا هههههه مهههههی دههههههد
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مالحظات مربوط به اجرای استاندارد
در اجرای استاندارد  ، 2200برای حسابرسان داخلی مها است که اهداف مشارکت را به ونوان ی
تعیین کنند .برای این منظور  ،حسابرسان داخلی باید ارزیابی های مربوط به ریس
ریس

بخ ،مها در برنامه ریزی تعامل

اخیر ان ا شده توس

مدیریت  ،و همچنین ارزیابی

حسابرسی داخلی را که ری برنامه ریزی سا نه ان ا می شود  ،مرور کنند  ،زیرا اهداف تعامل با خطرات موجود در منطره

مورد بررسی مرتب

خواهد بود .مالحظات دیگر شامل ارزیابی ریس

بررسی است .پس از تعیین اهداف مبتنی بر ریس

مشارکت قبلی و گزارش های حسابرسی برای منطره مورد

 ،می توان دامنه تعهد حسابرسی را تعیین کرد  ،و مرزهایی را تعیین کرد که

حسابرسان داخلی در ن کار خواهند کرد
برای تعیین اهداف تعامل  ،حسابرسان داخلی وموماب داده های مورد نیاز را در محدوده تعامل شناسایی می کنند و محدوده را به
مدیریت منطره تحت بررسی ارتباط می دهند  ،و به مدیریت زمان کافی جهت تهیه می دهند .حسابرسان داخلی همچنین برای ارمینان
از ارتباط با مدیریت یا سایر پرسنل اصلی در منطره مورد بررسی ارتباط برقرار می کنند

در دسترس بودن پرسنل کلیدی در مراحل اولیه
در رول فر یند برنامه ریزی درگیر  ،حسابرسان داخلی معمو ب اسناد و مدارن را از بحث ها و نتی ه گیری های حاصل از جلسهات حفه
می کنند و نین اسناد را در کاربرگ های مشارکت درج می کننهد .در مرحلهه برنامهه ریهزی مشهارکت  ،حسابرسهان داخلهی میهزان
تشریفات و مستندات مورد نیاز را تعیین می کنند .دفتر ه راهنمای سیاست حسابرسی داخلی سهازمان مهی توانهد مراحهل یه

رونهد

رسمی را مشخص کند و الگوهای مربوط را در بر بگیرد
در حین برنامه ریزی درگیر  ،حسابرسان داخلی ممکن است شروع به توسعه برنامه کار درگیر با توجه به بودجه ها  ،تهدارکات و شهکل
نهایی ارتبارات درگیر کنند .مدیر ارشد حسابرسی به رور معمول تعیین می کند که گونه  ،هه زمهان و هه کسهی نتهایج مربهوط بهه
مشارکت ارتباط برقرار خواهد شد جبه استاندارد  2440مراجعه کنید  -نتایج منتشر شده) و همچنین میزان نیازههای نظهارت مسهتریا
کارمندان حسابرسی  ،ویژه برنامه مشارکت جبه استاندارد مراجعه کنید - 2340 .نظارت بر مشارکت) .خرین مرحله برنامه ریزی قبهل
از شروع حسابرسان داخلی کار میدانی به رور معمول شامل تصوی

برنامه حسابرسی مدیریت کار حسابرسهی اسهت .بها ایهن وجهود ،

برنامه اشتغال و برنامه کاری نامزدی ممکن است در هنگا دستیابی به ارالوات جدید  ،در صورت کار میدانی تنظیا شود  -منهوط بهه

ت یید مدیریت حسابرسی است
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مالحظات سازگاری استاندارد
اسنادی که ممکن است سازگاری با استاندارد  2200را نشان دهند  ،شامل ی

برنامهه مشهارکت مسهتند اسهت کهه شهامل

مالحظات برنامه ریزی  ،دامنه مشارکت  ،اهداف  ،تخصیص منابع و برنامه کهار درگیهر مشهارکت مهی باشهد .یه

دفتر هه

راهنمای سیاست های حسابرسی داخلی و رویه ها می تواند شامل الگوهای مستندات مصوب مربوط به برنامه ریهزی تعامهل
باشد .مستندات ممکن است شامل یادداشت هایی از جلسات برنامه ریزی باشد که پی ،از ن درگیر بودند  ،مانند دقیرهه ،
شرکت کنندگان  ،بازه زمانی نامزدی  ،منابع موجود و سایر موارد مها .این یادداشت ها معمو ب در کارنامه های نامزدی بهت
می شوند
والوه بر این  ،ارتبارات با مشتری برنامه ریزی کارها در مورد تعامل ینده  ،مانند ارتباراتی کهه در مهورد اههداف و دامنهه
درگیری صحبت می کنند  ،ممکن است سازگاری را نشان دهد .هرگونه مستندات مربوط به ی

جلسه افتتاحیه یا شروع کهار

پس از تدوین برنامه کار درگیر نیز ممکن است برای نشان دادن مطابرت با استاندارد  2200باشد
شواهد اضافی از انطبام در راهنماهای اجرای استاندارد  - 2201مالحظات برنامه ریزی  ،استاندارد  - 2210اهداف نهامزدی ،
استاندارد  - 2220دامنه نامزدی  ،استاندارد  - 2230تخصیص منابع نامزدی  ،و استاندارد  - 2240برنامه کهار توضهیح داده
شده است
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About The IIA
The Institute of Internal Auditors (The IIA) is the internal audit profession’s most widely recognized advocate, educator,
and provider of standards, guidance, and certifications. Established in 1941, The IIA today serves more than 180,000
members from more than 170 countries and territories. The association’s global headquarters are in Lake Mary, Fla.
For more information, visit www.globaliia.org or www.theiia.org.

About Implementation Guidance
Implementation Guidance, as part of The IIA’s International Professional Practices Framework® (IPPF®), provides
recommended (non-mandatory) guidance for the internal audit profession. It is designed to assist both internal auditors
and internal audit activities to enhance their ability to achieve conformance with the International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing (Standards).
Implementation Guides assist internal auditors in applying the Standards. They collectively address internal audit's
approach, methodologies, and consideration, but do not detail processes or procedures.
For other authoritative guidance materials provided by The IIA, please visit our website at
www.globaliia.org/standards-guidance or www.theiia.org/guidance.

Disclaimer
The IIA publishes this document for informational and educational purposes. This guidance material is not intended to
provide definitive answers to specific individual circumstances and, as such, is only intended to be used as a guide.
The IIA recommends that you always seek independent expert advice relating directly to any specific situation. The IIA
accepts no responsibility for anyone placing sole reliance on this guidance.
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