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 چکيده
ري، و بهبود اثربخشي فرايندهاي راهب ارزيابيمنظور  كارگيري رويكرد منظم و سيستماتيك به ا بهحسابرسي داخلي ب

حسابرسي يكي از موضوعات با اهميت  بنابراين .كند هاي داخلي به سازمان براي دستيابي به اهدافش كمك مي كنترل
 ، مطالعات گوناگوني توسط محققان انجام شده است تاداخلي منظور شناخت مفاهيم و ابعاد مختلف حسابرسي به وميباشد

داخلي و اهميت و كارايي  مرتبط با حسابرسيادبيات هدف اين مقاله مرور بر  .كارايي  حسابرسي را كشف كنند ت واهمي
 در اين زمينه مي باشد.  

   .سازمان ها حسابرسان، ،داخلي، گزارشگري حسابرسيحسابرسي  کليدی: واژگان

 

 مقدمه
هدف گزارش  .اهميت زيادي برخورداربوده استسودمندي گزارش ها براي استفاده كنندگان از اطالعات همواره از 

اطالعات  گزارش شده است از اين رو  ي مالي از طريق افزودن اعتبار بهحسابرسي اطمينان بخشي به گزارشگر
حسابرسان با معيار قراردادن استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي به ارزيابي و قضاوت مي پردازند تا استفاده كنندگان 

 .زمان ها و شركت ها دريافت نمايندنيازهاي اطالعاتي خود را با اطمينان بيشتري و با ريسك كمتري از سا
 مبادالتوكارها و  انوني، كسبسريع و مداوم در الزامات ق شدن و تغييرات سوي جهاني ، حركت بههاي فناوري پيشرفت

هاي گوناگوني مواجه ساخته است. بقا در چنين محيطي مستلزم ايجاد نظام راهبري  ها و ريسك اقتصادي را با پيچيدگي
هاي داخلي كارا و اثربخش،  ترلر سيستم كنهـاي واحد تجاري و استقرا در سراسر سازمان، شناسايي و ارزيابي ريسك

 .هاي پيشرو است ديريت ريسكبراي كاهش و م

 

 1حسابرسی داخلی
اي مستقل و  بخش و مشاوره ا، حسابرسي داخلي نوعي فعاليت اطمينانطبق تعريف انجمن حسابرسان داخلي آمريك

حسابرسي داخلي به منظور . شـود طراحي مي منظور ايجاد ارزش افزوده و بهبود عمليات سازمان طرفانه است كه به بي
كنترل منابع مالي و انحرافات آن بايستي در سازمان انجام شود تا از بروز مشكالت مالي و اشتباهات فاحش و زيان هاي 

ت در واقع وظيفه بررسي رعايت الزامات قانوني را در سازمان بر عهده دارد و اگر اين الزاما. ناشي از آن پيشگيري نمايد
 آنهادر صورت بروز سوء استفاده هاي مالي . برآيند آنانجام نشده و يا ناقص انجام شده باشند انها را كشف و درصدد رفع 
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مي تواند محل هايي كه منابع مالي در حال هدر رفتن هستند . را شناسايي كرده و از ضرر هاي بيشتر پيشگيري مي نمايد
حسابرسي داخلي فقط معطوف به شناسايي  منظور متوقف كردن آن گزارش دهدرا شناسايي كرده و به مديران ارشد به 

 انحرافات مالي نبوده و ساير انحرافات سازمان كه مي تواند ضرر مالي براي شركت داشته باشد هم شناسايي مي كند
 .(2331 )شيري و همكاران،

ت كه مديران بنگاه هاي انتفاعي و پيچيدگي سازماني و گسترش معامالت تجاري در اغلب كشورها موجب شده اس
غيرانتفاعي با توجه به مسئوليت خود در راستاي دستيابي به هدف هاي سازماني و به منظور اطمينان يافتن از هدايت 

حسابرسي داخلي يك فعاليت اطمينان بخشي و مشاوره اي  بهينه منابع، واحدي به نام حسابرسي داخلي تشكيل دهند.
دامنه حسابرسي داخلي  است كه براي ايجاد ارزش افزوده و بهبود عمليات سازمان طراحي مي شود.مستقل و بي طرفانه 

عالوه بر اينكه شامل حسابرسي رعايت، ارزيابي كنترل هاي داخلي، رسيدگي به تقلب و بررسي فرايندهاي عملياتي مي 
 (.2337 )حاجيها و حقيقي، در برميگيردشود بلكه مشورت دهي به مديريت ارشد و مشاركت در مديريت ريسك را نيز 

هاي كنترل داخلي اعم از مالي و غيرمالي، استقرار سيستم كنترل داخلي، بررسي و حسابرسي داخلي در تدوين روش
ارزيابي سيستم كنترل داخلي، ارائة پيشنهادهاي سازنده براي بهبود اين سيستم و ارزيابي اثربخشي و كارايي استفاده از 

الخصوص اتخاذ گيري حسابرسان داخلي و علياه، نقشي اساسي و كليدي دارد. لذا بررسي فرآيند تصميممنابع بنگ
اي كه بر سازمان و مديريت آن خواهد داشت، از اهميت قابل تصميمات اخالقي توسط آنان، باتوجه به آثار گسترده

 .(2331 )رحماني نيا و يعقوب نژاد، توجهي برخوردار است
داخلي به عنوان سنگ بناي نظام راهبري شركتي، انتظار مي رود كه در راستاي تنظيم امور شركت و كمك  از حسابرسان

هيئت  با كميته حسابرسي داخلي، ل اطمينان از اين رفتار اخالقي از باال به پايين در بين كارمندان جريان دارد،به حصو
هاي نوآوري حسابرسي را بهبود بخشد، و  قابليت (.1113 ي،)انجمن حسابرسان داخل مديره و مديريت ارشد همكاري نمايد

يك سيستم شاخص سنجش اثربخشي حسابرسي داخلي را براي تقويت سيستم مسئوليت مديريت اثربخشي حسابرسي 
 (.1112 ،گاسونگ و ليپينگ) داخلي ايجاد كند

ريزي حسابرسي داخلي مبتني بر  نامهكنند در فرآيند بر را حفظ و ايجاد ميو شركت هاارزش سازمان داخلي  حسابرسي
 مي شوند داده تخصص هاي حسابرسي بايد انتخاب شوند و منابع بر اين ريسك، پس از تكميل ارزيابي ريسك، پروژه

  (.1111 ،)وانگ و چانگ
هاي مالي پايان  هاي حسابرسي داخلي در صورت انجام درست و اصولي كمك مؤثري در امر حسابرسي صورت فعاليت

حسابرس داخلي به عنوان بخشي از سيستم كنترل . ي حسابرسي مستقل را كاهش دهد بوده و قاعدتاً بايد هزينه دوره
 .شوند ي حسابرسي تلقي و توسط همين كميته منصوب مي ي كميته ي اخير به عنوان زيرمجموعه داخلي بوده كه در دهه

 

 های اصلی حسابرسان داخلی مسئوليت

سان داخلي، بررسي، ارزيابي و نظارت بر كفايت و اثربخشي اهداف كنترل داخلي نسبت به هاي اصلي حسابر مسئوليت
هاي حسابرسي داخلي در هر مورد  همچنين، گزارش. (1123چانگ و همكاران، ) هاست ها و تطبيق فرآيندها، گزارش

عربصالحي و ) طمينان يابندحسابرسي بايد ابزاري باشد براي مديران سازمان كه از اثربخشي سيستم كنترل داخلي، ا
هاي مالي و عملياتي واحدهاي تحت بررسي كارآيي،  حسابرسان داخلي از طريق رسيدگي به گزارش (.2337ميرزائي، 

 .(1121ابوت و همكاران، ) كنند در شركت را ارزيابي مي اطالعات شفافيت و قابليت اتكاي 
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 ضرورت وجود حسابرسان داخلی

ا و همواره در حال تغيير است. بقا و تداوم فعاليت در محيط پوي داخلي در هر سازماني، الزمةاستقرار واحد حسابرسي 
ررات در اين خصوص، شناخت عميق ي و گسترش قوانين و مقافزون براي ايجاد واحد حسابرسي داخلدنبال تقاضاي روز به

 .(2335شايخي و يزدانيان، م) تواند بـه طراحي و استقرار هرچه بهتر اين حرفه كمك كند ه مياين حرف
ليش و نقش عمده و اساسي متصور اسـت. يكي نقش بازدارندگي و ديگري نقش پاوارد براي حسابرسي دو در بيشتر م

لحاظ ي، چه مستقل و چه داخلي، در هر سازمان بـه حسابرس اطالعاتزدودن انحرافات و بـه عبارتي اعتبار بخشي بـه 
شود كه هيچ كس نتواند در  نقش بازدارندگي دارد و باعث ميكند،  زارش ميكه كشف و گنظارتي كه دارد و اشتباهاتي 

 .ده و آن را پنهان كندموقعيتي قرار گيرد كه مرتكب تقلب و اشتباه ش

 

 ز حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقلوجوه تمای
ابرس داخلي از جهت اعتباردهي به بيرون سازمان و حس ي، حسـابرس مستقل، از جهتدر فرآيند گزارشگري مال

اي مالي صورت گرفته، آنهـا ه هايي در گزارش ه چنانچه اشتباهات و تحريفشود ك ي به درون سازمان باعث مياعتبارده
 .(1123چارلز و همكاران، ) زارش كندرا كشف و گ

وجوه تمايز را نيز براي آن برشمرد. نخست اينكه توان  اخلي و حسابرسي مستقل، ميي ددر عين همسويي هـدف حسابرس
ي آورد ولي حسابرسي داخلي ارزياب حسابرسي مستقل يك ضرورت قانوني است و مديريت سازمان آن را بـه وجود نمي

تفاوت اصلي و اساسي حسابرس  .(1123چارلز و همكاران، ) آيد مستقلي است كه توسط مديران سازمان به وجود مي
ر استخدام واحد تجاري است ي دي تفاوت در نوع رابطه همكاري آنها با واحد تجاري است. حسابرسي داخلمستقل و داخل

يابد.  مي اري ورودو پيوسته بـا مديريت همكاري دارد در حالي كه حسابرسي مستقل فقط بـه موجب قرارداد بـه واحد تج
ابرس مستقل داراي حس. ابرس استحس استقاللن اساز تفاوت اساسي اين دو رشـته فعاليت يا هم اين اصل، زمينه

مسئوليت حسابرسي مستقل، بيشتر در برابر  .(2334عبدلي و نادعلي، ) تكاملي در مقايسه با حسابرس داخلي اس استقالل
گيرندگان و بـه عبارت ديگر صاحبان سهام است؛ در حالي كه  سازماني و تصميم مالي بروناي ه كنندگان از صورت استفاده

تگاه مديريت يا واحد انتخاب كننده آن همانند كميته حسابرسي يا هيات مديره پاسخگو ي در برابر دسحسابرسي داخل
هاي حسابرسي مستقل، تنها از لحاظ مالي است و اطمينان از رعايت اصول و استانداردهاي  بررسي و رسيدگي ودخواهد ب

بـه ابراز عقيـده  ي وي راهاي داخل مالي و سيستم كنترلحسابداري و گاهي اوقات اصالت و صحت اسناد و مدارك 
ي و سياست مديريت كند؛ در حالي كه حسابرسي داخلي خط و مش هاي مالي اساسي قانع مي اي در خصوص صورت حرفه

سابرسان مستقل بـه نحوه رسيدگي ح. كند هاي سازمان اعم از مالي و غيرمالي بررسي و حسابرسي مي را در تمام جنبه
هاي جديد  گيري و استفاده از تكنيك محدود، متكي بر نمونهان خصوص با توجه به زم هاي بزرگ به ليات شركتعم

طالعات مها و مدارك و  د آنچنان كه حسابرسان داخلي به آزمايش و بررسي حسابتوانن ل نميحسابرسي است و در عم
اي حسابرسان مستقل استفاده ه هاي رسيدگي و تكنيك شالبته حسابرسان داخلي از رو .وندپردازند در جزئيات وارد ش مي
ل خواهد بود، و به همين خاطر حسابرسـان ان مستقسان داخلي بسيار بيشتر از حسابرسكنند اما حيطه فعاليت حسابر مي

يد در عين حال با .(2334عبدلي و نادعلي، ) اي بيشتري نسبت بـه حسابرسان مستقل داشته باشنده داخلي بايد توانايي
 الن دو كامشوند و اي توجه داشت كه حسابرسي داخلي و حسابرسي مستقل هـر دو بخشي از زنجيره نظارت محسوب مي

ويژه در  جدي است و هنگامي كه حسابرسي داخلي به الفقدان يا كارا نبودن حسابرسي داخلي يك خ .با يكديگر مرتبطند
 .ردپذي درستي انجام نمي واحدهاي تجاري بزرگ وجود نداشته باشد، حسابرسي مستقل هم به
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ود از و كار حسابرس مستقل با اين فرض است كه حسابرسي داخلي وجت كه ساز سوي ديگر بايد به اين نكته توجه داش
نامه حاكميت  به دليل همين ضرورت است كه در آيين ود؛ مستقل ناقص خواهد ب ن، حسابرسيدارد و بدون وجود آ

 .(2334عبدلي و نادعلي، ) ه استشركتي نيز تاكيدي جدي بر حسابرس داخلي صورت پذيرفت

 

 حسابرسی داخلیو کيفيت  اثربخشی 
سو و نيازمندي شركت به ارزيابي جايگاه ويژه حسابرسان داخلي به عنوان بخشي از اجزاي نظام راهبري يكپارچه از يك 

هاي داخلي توسط حسابرسان داخلي از سويي ديگر، باعث پررنگي و اهميت نقش حسابرسي داخلي و كيفيت  مستمركنترل
در خصوص مفهوم اثربخشي حسابرسي داخلي دو رويكرد  .آن به عنوان بازيگر اصلي سيستم راهبري شركتي شده است

ثربخشي حسابرسي داخلي با توجه به تناسب حسابرسي و تعدادي از استانداردهاي جهاني كه وجود دارد. در رويكرد اول، ا
شود. در رويكرد دوم، اثربخشي حسابرسي داخلي يك واقعيت قابل  از خصوصيات حسابرسي داخلي تدوين شده، تعريف مي

شود. به عبارت  ريت تعيين ميهاي ذهني اختصاص يافته به اين مفهوم توسط مدي محاسبه نيست، بلكه توسط ارزيابي
ثالث،  مرادي و بحري) گيري شود تواند بر اساس انتظارات ذينفعان اندازه ديگر، موفقيت هر حسابرسي داخلي فقط مي

2335). 
ارائه  اطالعاتتواند موجب اطمينان ذينفعان در محيط كسب و كار شود و اتكاء آنان را به  كيفيت حسابرسي داخلي مي

عنوان ارائه  رسي داخلي ميسر نمايد. اين اتكاء مستلزم ارزيابي ذينفعان از كيفيت حسابرسي داخلي بهشده توسط حساب
باشد. بنابراين حسابرسي داخلي بايد از حد مطلوبي از كيفيت برخوردار  اي نيز مي بخشي و مشاوره دهنده خدمات اطمينان

 .(2331دوست و دستگير،  مشتري) باشد
نتشر و م IIA توسط موسسه حسابرسان داخلي 1121سابرسي داخلي در بخش دولتي در سال راهنماي تكميلي نقش ح

 :م شده استالدر آن عوامل موثر بر اثر بخشي و كيفيت حسابرسي داخلي به شرح زير اع
انجام  دهد بدون تقابل با حسابرسي شونده كارش را م حسابرسي داخلي بوده و به آن اجازه مياسازماني كه الز تقاللاس -2

 .تواند موجب دقت و افزايش قابليت اتكاء بر گزارش ها شود طرفي مي دهد به همراه عامل بي
غ شود. البايست به شكل رسمي ايجاد و اب ي، موظايف و اختيارات حسابرسي داخلي ، حاويمنشور رسمي حسابرسي -1

هدات واحد رسيدگي شونده نسبت به حسابرس ها و الزامات گزارشگري بوده و تع ها و دستورالعمل اين منشور حاوي روش
 .دهد را مورد تاكيد قرار مي

هاي  ها و اسناد مورد لزوم براي انجام فعاليت حسابرس داخلي در دسترسي كامل به اطالعات و كارمندان، دارائي -3
 .حسابرسي نبايد محدوديتي داشته باشد

اندازه خود از منابع كافي برخوردار و به دليل اين كه اين عامل ها و  حسابرسي داخلي بايستي متناسب با مسئوليت -4
هاي حسابرسي داخلي را تحت تاثير قرار دهد نبايستي در اختيار واحد رسيدگي شونده  تواند ظرفيت انجام مسئوليت مي

 .قرارگيرد
طور مستقل و  به السطح با اي مديريت كارمندان حرفهرئيس حسابرسي داخلي بايستي بتواند در استخدام، نگهداري و  -7

 .اي نيز باشد داراي مدرك حرفه  اي و احاطه به استانداردها برخوردار و ترجيحاً هاي حرفه موثر اقدام نمايد و از توانمندي
 .طرف و از هرگونه تضاد منافع نيز امتناع نمايند كارمندان حسابرسي داخلي بايستي بي -1
 .اي باشد ان توانمند حرفهحسابرسي داخلي بايد داراي كارمند -5
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حسابرسي  .هاي دولتي باشند اي آن بايستي مورد تاييد نمايند گان منتخب در شركت حسابرسي داخلي و ماموريت حرفه
طور سيستماتيك و در جهت ارتقاء كيفيت حسابرسي بايد  را به IPPF1 اي حسابرسي داخلي داخلي استانداردهاي حرفه

 .(2331دستگير، دوست و  مشتري)رعايت نمايد

 

 های مالی ساختار حسابرسی داخلی و احتمال تقلب در صورت
هاي مالي را تحت تأثير قرار  برخي از مديران با هدف كسب سود بيشتر و مطلوب نشان دادن وضعيت مالي، اعتبار صورت

اي صورت گرفته از سوي ه ها و تحريف دهند، به طوري كه در برخي از موارد حتي حسابرسان نيز قادر به كشف تقلب مي
اي بوده و بر همين اساس  كشف تقلب از ديرباز مورد توجه حسابرسان مستقل، داخلي و نهادهاي حرفه .مديران نيستند

اي و استانداردهاي حسابرسي بر اصالح ساختار سازماني، بهبود سيستم كنترل داخلي و انجام  تاكيد اين نهادهاي حرفه
 .باشد تا از اين طريق، احتمال وقوع تقلب كاهش و اعتبار گزارشات مالي افزايش يابد ميهاي مداوم و منظم  حسابرسي

هاي مناسب در برنامه حسابرسي خود ارزيابي  حسابرسان داخلي خطرهايي را كه سازمان با آن روبرو است از طريق آزمون
 .(2335داداشي و همكاران، ) هندها و امكان ايجاد تقلب در سازمان را هشدار د كنند. آنها بايستي نشانه مي

شود درك بهتري از سازمان و سيستم  تري در سازمان دارند كه اين امر موجب مي حسابرسان داخلي حضور مداوم
هاي  توانند از طريق ارزيابي و آزمون كفايت و مؤثر بودن كنترل تر مي هاي داخلي آن داشته باشند به نحو خاص كنترل

هاي داخلي  توانند از طريق شناساندن نقاط قوت و ضعف كنترل عالوه آنها مي به .كنندداخلي به كشف تقلب كمك 
اي، در برقراري نظام پيشگيري از تقلب به مديريت كمك كنند. نقش حسابرسان داخلي در زمينه  وخدمات مشاوره

اوليه يا كامل اقدامات مظنون به بررسي . (2335داداشي و همكاران، ) تواند شامل موارد زير باشد مديريت خطر تقلب مي
هاي مرتبط، بررسي خطوط گزارش موارد مشكوك و  ها براي بهبود كنترل تقلب، تحليل ريشه ايجاد آن تقلب، توصيه

 .قي در كاركنانالهاي اخ هاي ارتقاي آموزه برگزاري دوره
هاي تقلب،  هاي طرح ي در زمينههاي كاف ها و صالحيت اند مهارت براي انجام چنين وظايفي حسابرسان داخلي موظف

حسابرسان داخلي ممكن است حسابرسي را به سمت  .هاي رسيدگي و آشنايي با قوانين و مقررات، احراز كنند تكنيك
ها و ارائه نادرست اطالعات هدايت كنند. اين كار ممكن است شامل استفاده از  هاي نادرست از دارايي بررسي استفاده

توانند  حسابرسان داخلي همچنين مي .مچون داده كاوي براي كشف انواع خاصي از تقلب، باشداي ه هاي رايانه تكنيك
را در  ها ها را به كار گيرند تا اقالم غير عادي را كشف كنند و آزمون جزئيات مانده حساب هاي تحليلي و ساير روش بررسي

رود ساختار واحد  انتظار مي .(2335و همكاران،  داداشي) تر براي كشف تقلب را اجرا كنندالهاي با خطر با مورد حساب
حسابرسي داخلي از جمله تعداد كاركنان، دوره تصدي، تجربه و مدرك تحصيلي حسابرس داخلي نيز در شناسايي احتمال 

 .(1124پتراسكو واتينو، ) هاي مالي مؤثر است تقلب صورت
ها و  باشد اما امكان تطبيق رويه ه پيشگيري از تقلب نميقادر ب الاست كه واحد حسابرسي داخلي كامزم به ذكر الالبته 
همچنين بايد داراي سطح . باشد هاي كاري جهت افزايش شانس شناسايي و تفسير صحيح عالئم تقلب را دارا مي روش

ها  برتر دانش تئوريك و تجربه عملي جهت انجام موفقيت آميز نقشش را دارا باشد. آنها بايد قادر به شناخت طرح
م طرح احتمالي تقلب را داشته الئزه كاري سازمان بوده و توانايي شناخت عسناريوهاي محتمل تقلب مشخص در حوو

اي زمينه فساد را تا حدي زياد  حرفه اخالقمقام مسئول و بارعايت  باالتريندر واقع، واحد حسابرسي داخلي با نظر  .باشند
پتراسكو ) هاي داخلي و مانعي مؤثر براي تقلب مدير است دهد. حسابرسي داخلي بازدارنده زير پاگذاشتن كنترل كاهش مي

 .(1124واتينو، 
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 حسابرسی داخلی  گزارشگری
در دسترس مديران ارشد . در حسابرسي داخلي گزارش فقط سابرسي داخلي و خارجي متفاوت استگزارش دهي در ح

سازمان قرار گرفته و ساير پرسنل و عموم مردم از ان مطلع نخواهند شد اما در حسابرسي مستقل اين گزارش در اختيار 
حسابرسي داخلي به طور كلي يك بخش . اعضا هيت مديره و سهام داران و حتي عموم مردم هم مي تواند قرار گيرد

. انجام صحيح و فرايند هاي پيچيده مالي مي باشد خصوص شركت هاي بزرگ با خيلي مهم در رده هاي سازماني به
هدفمند فرايند حسابرسي داخلي مي تواند از انحرافات مالي بزرگ و حيف و ميل منابع و دارايي ها پيشگيري كرده و در 

ت حسابرس داخلي خبره و حفظ آنها كمك شاياني نمايد. شركت ها و موسسات داراي عمليات مالي مي توانند براي تربي
كارآمد از موسسات خدمات مالي و حسابرسي كمك گرفته و آموزش هايي را براي افراد ذيربط در سازمان خود ترتيب 

محاسبان تالشگر خبره با در اختيار داشتن يك تيم خبره حسابرسي هم در مبحث حسابرسي  شركت حسابداري .دهند
فرايند   ينهاي  محصول. وري امين و كارامد براي شركت ها و موسسات باشدداخلي و هم حسابرسي مستقل مي تواند مشا

  خارج  كنندگان و استفاده  داخلي  كنندگان از استفاده  ،  اعم مختلف  كنندگان استفاده  به  مالي  اطالعات  ه، ارائ مالي  حسابداري
  نيازهاي  تأمين  با هدف  كه  حسابداري  ز گزارشهايا  گروه  آن . است  حسابداري  گزارشهاي  قالب،  در  از واحد تجاري

قرار   يمال  گزارشگري  عمل  در حيطه شود، مي  و ارائه  تهيه  د تجارياز واح  خارج  كنندگان استفاده  اطالعاتي
  كامل  مجموعه  حاضر يك  درحال دهد. مي  را تشكيل  مالي  ارشگريفرايند گز  اصلي  بخش ، مالي  گيرد.صورتهاي مي

بعد   به  از اين  نقد )كه  وجوه  جريان  و صورت  جامع  سود و زيان  ، صورت سود و زيان  ، صورت ترازنامه  شامل  مالي  صورتهاي
  مالي  گزارشگري  دهنده باشد. ديگر موارد تشكيل مي  توضيحي  شود( و يادداشتهاي مي  ناميده  اساسي  مالي  صورتهاي

  با گزارش  همراه  باشد كه مي  مديران  تحليلي  و گزارش  واحد تجاري  فعاليت  درباره  مديران  رشگزا  از قبيل  مواردي
را   ساالنه  مالي  گزارش  عنوان  تحت  اي مجموعه  مالي  ( و صورتهاي قانوني  بازرس  مورد گزارش  )و حسب  مستقل  حسابرس

  از قبيل  مواردي  شود دربرگيرنده مي  تهيه  خاص  و با اهداف  مورديطور  به  كه  مالي  دهد. ساير گزارشهاي مي  تشكيل
  سرمايه  افزايش  جهت  مديره  هيئت  توجيهي  از بانكها، گزارش  مالي  تسهيالت  منظور دريافت به  شده  مالي تهيه گزارشهاي

  )كه  با مقاصد عمومي  مالي  ، صورتهاي مجموعه  كاربرد اين  دامنه باشد. مي  مالياتي  و اظهارنامه  سهامي  در مورد شركتهاي
  نيازهاي  رفع  و در راستاي  طور ساالنه به  حداقل  مالي  صورتهاي  اين باشد. شود( مي مي  ناميده  مالي  صورتهاي بعد  به  ازاين

  از جمله  مالي  ساير گزارشهاي. (2331 )بارون، شود مي  و ارائه  تهيه  كنندگان از استفاده  وسيعي  طيف  اطالعاتي  مشترك
  در بخش  كه  مالي  اطالعات  كيفي  خصوصيات شود. نمي  تلقي  مالي  ، جزء صورتهاي خاص  با اهداف  مالي  گزارشهاي

 . است  اعمال  قابل  و غيرانتفاعي  انتفاعي  در مورد واحدهاي  طور يكسان ، به است  گرديده  تشريح  مجموعه  از اين  ديگري
يابد و تأكيد بر  مي  بيشتري  اهميت  از وجوه  در استفاده  محدوديت  قراردادها و هرگونه  در مورد رعايت  اطالعات  مچنينه
 دهد. مي  متفاوتي  و غيرمالي  عملكرد مالي  تأكيد برمعيارهاي  خود را به  سود، جاي  مرق
  صورتهاي  مجموعه  يك  موضوع  شود كه مي  اطالق  تجاري  واحدهاي  منفرد يا گروه  واحد تجاري  يك  به "واحدگزارشگر"

و   تهيه  كنندگان استفاده  اطالعاتي  نيازهاي  منظور رفع و به  يا عرفي  ، قراردادي قانوني  بنابر الزامات  كه  است  مشخص  مالي
، عملكرد  مالي  وضعيت  درباره  شده  بندي و طبقه  تلخيص  اطالعاتي  از ارائـه  عبارت  مالي  صورتهاي  هدف شود. مي  ارائه
در اتخاذ   مالي  صورتهاي  كنندگان از استفاده  گسترده  طيفي  براي  كه  است  واحد تجاري  مالي  پذيري و انعطاف  مالي

  خواهان ، غالباً اقتصادي  تخاذ تصميماتا  براي ، مالي  صورتهاي  كنندگان ستفادها گردد.  مفيد واقع  اقتصادي  تصميمات
  از قبيل  مواردي  شامل  نمونه  عنوان  مزبور به  اقتصادي  تصميمات باشند. مي  مديريت  سابدهييا ح  مباشرت  وظيفه  ارزيابي
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  كنندگان استفاده .(2311 ،2)جك باشد  مديران  مجدد يا جايگزيني  و انتخاب  در واحد تجاري  گذاري سرمايه  يا حفظ  فروش
 :  زير است  شرح  آنها به  اطالعاتي  و نيازهاي  مالي  صورتهاي

 : گذاران الف ـ سرمایه
در   اطالعاتي  به دمن عالقه  آنان  و مشاورين  واحد تجاري  ريسك  متضمن  سرمايه  كنندگان تأمين  عنوان  به  گذاران سرمايه

بتوانند در مورد   آن  براساس  نياز دارند كه  اطالعاتي  به  . اينانباشند خود مي  گذاريهاي سرمايه  ازدهو ب  ذاتي  مورد ريسك
  پرداخت  را جهت  واحد تجاري  و توان  واحد تجاري  كنند و عملكرد مديريت  گيري تصميم  سهام  يا فروش  نگهداري يد،خر

 .قرار دهند  مورد ارزيابي  سهام سود

 : مالی  تسهيالت  اعطاکنندگانـ  ب
  را در بازپرداخت  واحد تجاري  بتوانند توان  آن  براساس  هستند كه  اطالعاتي  مند به عالقه  مالي  تسهيالت  اعطاكننندگان

 كنند.  ارزيابي  دريافتي  تسهيالت  و متفرعات  اصل  موقع به

 : و سایر بستانکاران  کاال و خدمات  کنندگان تأمين ـ  ج
  در زمينه  آنها را در اتخاذ تصميم  مند هستند كه عالقه  اطالعاتي  به  بستانكارانو ساير   كاال و خدمات  كنندگان تأمين
  خود در سررسيد، ياري  بدهيهاي  بازپرداخت  جهت  واحد تجاري  توان  و ارزيابي  واحد تجاري  به  كاال و خدمات  فروش

مند هستند  عالقه  مدت در كوتاه  واحد تجاري  وضعيت  به  مالي  تسهيالت  اعطاكنندگان  برعكس  تجاري  رساند. بستانكاران
 باشد.  متكي  با واحد تجاري  معامالت  تداوم  به  آنان  فعاليت  و ادامه  بوده  آنان  عمده  از مشتريان  واحد تجاري  مگر آنكه

 : ـ مشتریان د
با واحد   آنان  رابطه  كه  زماني  ، باالخص ستا  واحد تجاري  فعاليت  در مورد تداوم  اطالعات  كسب  به  مشتريان  عالقه

 باشند.  وابسته  واحد تجاري  و خدمات  محصوالت  به  اي مالحظه  درحد قابل  يا اينكه  بوده  بلندمدت  تجاري

 : واحد تجاری  کارکنان ه ـ
مند  عالقه  همچنين  مندند.  اينان خود عالقه  كارفرمايان  و سودآوري  در مورد ثبات  اطالعاتي   آنها به  و نمايندگان  كاركنان

و   شغلي  و مزايا،  ايجاد فرصتهاي  حقوق  بر تأمين مبني  واحد تجاري  توان  آنها را در ارزيابي  هستند كه  اطالعاتي  به
 دهد.  ياري  خدمت  پايان  مزاياي  پرداخت

 : دولتی  و مؤسسات  دولت و ـ
  براي  همچنين  هستند. اينان  واحد تجاري  فعاليتهاي  مند به عالقه  منابع  با تخصيص  در رابطه  آن  تابع  و مؤسسات  دولت 

نياز   اطالعات  به  آمار ملي  و نيز تهيه  ماليات  و تشخيص  مالياتي  سياستهاي  ، تعيين تجاري  واحدهاي  فعاليتهاي  تنظيم
 دارند.

 : طور اعم به  جامعه ز ـ
  مالي  اي، صورته آن  فعاليتهاي  و طيف  اخير در رشد واحد تجاري  در مورد روندها و تحوالت  اطالعات  ارائه  از طريق

 مفيد باشد.  آحاد جامعه  تواند براي مي

 : ندگانکن سایر استفاده ـ  ح
دارند،    اشتغال  گذاران سرمايه  الذكر باالخص فوق  كنندگان استفاده  به  خدمات  انواع  هارائ  عمدتاً به  كه  ديگري  اشخاص

  اوراق  بورس  شامل  مزبور ازجمله  اشخاص كنند. مي  تكيه  مالي  صورتهاي  خود به  اطالعاتي  نيازهاي  برخي  رفع  جهت
 .(1111 ،1)اتزيوني باشند مي  و پژوهشگران  مالي  گران ،  تحليل بورس  بهادار، كارگزاران

                                                           
1
 jack 

2
 etzioni 
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 مزایای افشای گزارش حسابرسی داخلی
اي در جهت افزايش درك ذينفعان از عملكرد حسابرسي داخلي و حاكميت  گزارش حسابرسي داخلي داراي قدرت بالقوه

دهد كه گزارش حسابرسي داخلي به آموزش ذينفعان در مورد عملكرد حسابرسي داخلي  هاي قبلي نشان مي پژوهش. است
پورحسيني و شريفي، ) كند گيري تاثير بگذارد كمك مي تواند بر قضاوت و تصميم در مسيري كه مي و نقش حاكميتي

2332). 
گذاري: افشاي گزارش حسابرسي داخلي موجب افزايش حسابدهي حسابرسان داخلي و انگيزه  حسابدهي، تالش و سرمايه

كنند تا زمان  حسابدهي به تنهايي افراد را تحريك مياند كه فشار  شود. مطالعات گذشته نشان داده كوشي مي براي سخت
براي اينكه گزارش حسابرسي داخلي درك ذينفعان خارجي را از عملكرد  .گيري كنند و تالش بيشتري را صرف تصميم

تر كردن عملكردش افزايش  حسابرسي داخلي افزايش دهد، بايد حسابدهي حسابرسي داخلي و انگيزه وي براي اثربخش
پورحسيني و ) هايي، پتانسيل ايجاد گروه حسابرسي پر قدرت و كارايي را دارد نابراين افزايش چنين حسابدهييابد. ب

 .(2332شريفي، 

 

 نقش حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک
هاي دولتي از  تواند نقشي حياتي در فرايند پاسخگويي و مديريت سازمان عملكرد حسابرسي داخلي ساختاريافته سالم، مي

 .هاي سازماني مهم، مديريت و فرايندهاي مديريت ريسك بازي كند هاي آن از اثربخشي كنترل يق ارزيابيطر
اين عملكرد حسابرسي داخلي سالم و فرايند مديريت ريسك و كنترل، استقالل سازماني، منشور رسمي، دسترسي 

ته، حمايت مديريت ارشد و استانداردهاي نامحدود، بودجه كافي، درك مدير سازمان از حسابرسي داخلي، كاركنان شايس
درخصوص مديريت ريسك در سازمان و نقش حسابرسان  .نمايد را الزامي ميساالنه حسابرسي و گزارش حسابرسي 

متحده اشاره كردند كه حسابرسان داخلي  تالاور ادبيات اين موضوع در كشور ايدر مر (1111، هاس و همكاران)داخلي، 
پيچيده ريسك نيز   الهاي كام ه، بايد قادر به تحليلهاي خود باشند بلك ها در سازمان به ارزيابي ريسكتنها قادر  بايد نه
 .(2331فتحي عبدالهي و آقايي، ) باشند
دارد كه نقش عملكرد حسابرسي داخلي در قالب سه عنصر اصلي شامل ارزيابي و تقويت مديريت  بيان مي( 1113)آسار 

 .تواند شناسايي گردد هاي دولتي مي و كنترل در سازمانريسك، فرايندهاي مديريت 
هاي ايجاد شده براي اطمينان از دستيابي به اهداف بوده و شامل ارزيابي مناسب  ها و روش ين عناصر دربردارنده رويها

مقررات قابل سازماني و فرايندهاي پاسخگويي، انطباق با قوانين و  سازماني و برون ريسك، قابليت اتكاي گزارشگري درون
 .هاي دولتي است ها و كاركنان سازمان كاربرد و انطباق با استانداردهاي رفتاري و اخالقي ايجاد شده براي سازمان

هاي تبعي شناسايي ريسك،  در زمينة مديريت، فعاليت اساسي حسابرسي داخلي با توجه به ريسك كنترل، تمام گام
هاي  يك استراتژي براي شناساندن ريسك و سپس كنترل محيط براي ريسك ارزيابي اثر بالقوه ريسك بر سازمان، تعيين

 .(2331فتحي عبدالهي و آقايي، ) هاي وابسته است جديد، همچنين، استراتژي كنترل ريسك موجود و كنترل

 

 نتيجه گيری 
بهبود اثربخشي فرايندهاي منظور ارزيابي و  كارگيري رويكرد منظم و سيستماتيك به ي بـا بهبه طور كلي، حسابرسي داخل

 .كند هاي داخلي به سازمان براي دستيابي به اهدافش كمك مي راهبـري، مديريت ريسك و كنترل
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درتحقيقات انجام شده اهميت حسابرسي داخلي را  در سازمان ها و شركت را به وضوح نشان داده است و مي توان نتيجه 
شود كه شركت كمتر دچار سازمان ها و شركت ها را افزايش مي دهد و باعث مي  گرفت كه حسابرسي داخلي ارزش

 .ريسك گردد
هاي داخلي توسط حسابرسان داخلي از سويي ديگر، باعث پررنگي و اهميت  نيازمندي شركت به ارزيابي مستمركنترل

 .نقش حسابرسي داخلي و كيفيت آن به عنوان بازيگر اصلي سيستم راهبري شركتي شده است
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