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انجمن حسابرسان داخلی ایران

www.iaia.org.ir
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حسابرسی داخلی
پیش گفتار

حسابرسی داخلی باتوسعه وشدتاب روزا دزون در جوامدع حر ده ای کداری • هدددا از تشددایج انجمددن عبددار اسد از تو ددیال امددور و اعددت ی حر دده
حسابرسددی داخلددی در حددال پیشددر اسدد .از ابتدددای دهدده جدداری در
حسابرسی داخلی در کشور و ن ار حر ه ای بر کار حسابرسدان داخلدی
از طریق:
کشورمان وجهان حر ه مذکور طبق استانداردهای حسابرسدی داخلدی بدین
المللی توجه زیادی را توسط مدیران اقتصادی ودولتی به خود جل نمدوده
• الف – تشاج حسابرسان داخلی کشور و برقدراری ارتبدام مسدتمر ودی و
اس
حر دده ای بددین آنددان.ب – گسددترک کیفددی و کمددی خدددما حر دده ای
رهومودهایی که توسدط بویداد اسدتانداردهای حر ده ای حسابرسدی داخلدی
حسابرسی داخلی در کشور.پ – تهیه و تدوین استانداردهای حسابرسدی
داخلی و در صور لزوم ارائه به مراجع ذیص ح کشور بدرای تصدوی .
انجمددن حسابرسددان داخلددی ایددران بددرای ن ددام موارکوترلهددای داخلددی در
موسسددا وشددرکتها وبوااههددای اقتصددادی ارائدده نمددوده اس د از ایددن رو
– ارتقای دانش تخصصی و حر ه ای اعضا از طریق آمدوزک هدای حر ده
ای و انتشار کت و نشریا تخصصی به صور کاغذی یا الاترونیای.ث
سازمان بورس اوراق بهدادار وباندم مرکدزی جمهدوری اسد می ایدران بده
موج مفاد 10موشور عالی حسابرسی داخلی مذکور حسابرسان داخلی
– ارائه خدما مشاورهای حسابرسی داخلی به اعضا و روک دانش ودی
را دررعای استانداردهای بین المللی وآیدین ر تدار حر ده ای را ملدزم بده
درقال ابزارهای متداول به آنها.ج – حمای از حقوق حر ده ای اعضدا.چ
اجرا نموده اس از این روز این ایج برآن آمده اس تا با تفسدیر هریدم
– تعامج با تشاج های حر ه ای موطقه ای و بین المللی و در صور لزوم
عضوی در آنها مطابق با ضوابط و قوانین کشور.ح – همااری با دسدتااه
از استانداردها کمای شایان به حسابرسان داخلی را ارائه نماید
های ذیربط در تدوین قوانین و مقررا مربوم .
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حسابرسی داخلی
پیش گفتار

انجمن حسابرسان داخلی ایران تشکلی است حرفه ای  ،غیر سیاسی و غیر انتفاعی  .انجمن و اعضای آن تابعیت ایرانی داشته و مرکز انجمن
در شهر تهران واقع است که در صورت لزوم بنا به درخواست هیات مدیره می تواند با موافقت وزارت کشور در سایر مراکز استان ها شعبه ,
دفتر یا نمایندگی تاسیس نماید.
موضوع فعالیت ها و اهداف :
انجمن حسابرسان داخلی ایران به منظور ساماندهی الزم جهت تبیین مناسب تر نقش حسابرسی داخلی با هدف ارزش آفرینی و افزایش
قابلیت اتکا و اعتماد به گزارش های مالی و غیرمالی ( عملکرد ) در بنگاههای انتفاعی و غیرانتفاعی در بخشهای دولتی و خصوصی و نهادهای
عمومی دولتی و غیردولتی و در جهت شفافیت هرچه بیشتر اطالعات برای تصمیم گیری و ترویج فرهنگ پاسخگویی در سطح کشور ،بر پایه
اهداف زیر تشکیل شده است.
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تعریف حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی چیس :
درتعریف حسابرسی داخلی هدا اساسی ،ماهی وداموه حسابرسی داخلی را بیان میاود
حسابرسی داخلی یم عالی مستقج ،اطمیوان بخش واقع بیوانه ومشاوره ای اس که برای ارزک ا زایی وبهبود
عملیا سازمان طراحی شده اس  .حسابرسی داخلی با راهال کردن رویارد سیستماتیم وروک مود برای
ارزیابی وبهبود اار بخشی رآیودهای راهبری ،مدیری ریسم وکوترل ،سازمان را دردستیابی به هدا هایش
یاری میاود
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نشان حسابرسی داخلی

معر ی نشان های حسابرسان داخلی :
-1حسابرس داخلی خبره گواهی شده -2حسابرس داخلی رسیدگی ومامور رسیدگی -3حسابرس داخلی خبره
دولتی -4حسابرس داخلی خبره گواهی شده مالی -5حسابرس داخلی خبره خودکوترل یا خودارزیاب -6
حسابرس داخلی خبره رهبری حسابرسی -7وحسابرس داخلی خبره محیط زیس وحسابرسی ایموی
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نشان حسابرسی داخلی

معر ی نشان های حسابرسان داخلی :
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استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی 2016

معر ی استانداردها:

اهداا استانداردها:

حسابرسان داخلدی درمحدیط هدای قدانونی و رهوادی گونداگون
بااهداا خاص وانددازه گیدری پیدیدده وسداختارمتفاو توسدط
کارکوان ویا برون سپاری انجام میایرد از این رو روک ها ونحوه
کار درمحیط خاص را برای ایفای نقش ومسدوولی خدود وواحدد
حسابرسی داخلی از یم استانداردهای خاص پیروی خواهد کرد

-1تشریح اصول اساسی کده نحدوه اجدرای حسابرسدی داخلدی را
بیان میاوود
-2ایجدداد چددارچوبی بددرای انجددام وتددروید طیددف گسددترده ای از
حسابرسی داخلی ارزک ا زا
-3تغییر مبوایی برای ارزیابی عملارد حسابرسی داخلی
-4ارتقای رآیودها وعملاردسازمانی
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استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی 2016

ساختار استانداردها:

تقسیال بودی ساختار استانداردها:

ساختاراستانداردهابه دوبخدش اسدتانداردهای (ویژگدی شخصدی
)واستانداردهای (اجرای حر ه ای عملیا )تقسیال میشوند:

-1استانداردهای ویژگی شخصی :به بیان ویژگی های واحددهای
حسابرسی داخلی ومجریان حسابرسی داخلی میپردازد
-2استانداردهای اجرای حر ده ای عملیدا :ماهید حسابرسدی
داخلی را توصدیف نمدوده ومعیارهدای کیفدی را ارائده میدهودکده
ارزیابی خدما حسابرسی داخلی برمبوای آنها انجام میایرد که
هردومورد تقسیال بودی در همه اهداا حسابرسی داخلی طراحی
شده اس
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استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی 2016

تقسیال بودی پیاده سازی ساختار استانداردها:
استانداردهای پیاده سازی نیز بده مو دور بیدان چادونای
باارگیری استانداردهای ویژگی شخصی واسدتانداردهای
اجددرای حر دده ای عملیددا از طریددق معر ددی الزامددا
کاربردی در عالی اطمیوان بخشی (الف )یا مشداوره ای
(م )ارائه شده اند

مشارک

خدما

اطمیوان بخشی :

 -1ددرد یدداگروهی کدده بطددور مسددتقیال باواحددد تجدداری عملیددا
رآیودیا دیار موضدوعا مدد ن در درگیرهسدتودیعوی مسدوول
رآیوددد هسددتود -2ددرد یدداگروهی کدده عمددج ارزیددابی را انجددام
میدهودیعوی حسابرس داخلی  -3درد یداگروهی کده از ارزیدابی
انجام شده بهره میبرند یعوی استفاده کووده
مشارک

خدما

مشاوره ای :

خدما مشاوره ای جوبه توصیه ای دارند وعموما دوگروه در آن
مشارک دارند -1رد یا گروه مشاوره دهودده یعودی حسدابرس
داخلی  -2رد یاگروه درخواس کووده وگیرندده مشداوره یعودی
متقاضی حسابرسی داخلی
12
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استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی 2016
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داموه شمول استانداردها:

بازناری در استانداردها:

داموه شمول استانداردهاهمه حسابرسان داخلی وهمه واحد هدای
حسابرسی داخلی را دربرمیایرد همه حسابرسان داخلدی موظدف
به تبعی از استانداردهای مرتبط بدا واقدع بیودی دردی خبرگدی
واعمال مراقب حر ه ای میباشدود همدودین حسابرسدان داخلدی
موظف به رعای استانداردهای مربوطه به انجدام وظدایف شدغلی
هستود مدیران حسابرسی داخلی دررابطه با ایواه استانداردها در
مجموع رعای میشوند یاخیر مسوولی دارند

بددازناری وتدددوین دراسددتانداردها مسددتمر اسد هیددا تدددوین
اسددتانداردها ی بددین المللددی حسابرسددی داخلددی پددیش از انتشددار
استانداردها اقدام به کس مشدور ون در خدواهی گسدترده ای
میاود واین اقدام درسرتاسرجهان در رآیود ن ر خدواهی پدیش
نویس شده ودرسدای هدای انجمدن حسابرسدان داخلدی موتشدر
میشود وبه موازا آن به سایرانجمن های حسابرسی داخلی نیدز
ارسال میشود
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استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی 2016

دیدگاهها وپیشوهادا خودرا درباره استاندارد ها میتوانید به
آدرس ذیج ارسال کوید :
Email: guidance@theiia.org
Email: guidance@iaia.org.ir
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واژه های استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی 2016

آیین ر تارحر ه ای:
Code of ethics
آیین ر تارحر ه ای انجمن حسابرسان داخلدی ایدران عباتودد از
اصول مرتبط باحر ه وکارحسابرسی داخلی وضوابط ر تداری کده
نحوه ر تار مورد انت ار از حسابرسدان داخلدی را شدرح میدهدد .
این ر تارحر ده ای در مدورد اشدخاص وموسسداتی کده خددما
حسابرسی داخلی ارائه میدهود ،کاربرد دارد هدا آیدین ر تدار
حر ه ای تروید رهوگ ر تدار حر ده ای در سدطح بدین المللدی
حر ه ی حسابرسی داخلی اس
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ارائه دهوده برون سازمانی خدما :
External services provider
ارائه دهوده برون سازمانی خدما عبارتود از یم شخص یا
موسسه ای برون سازمانی که دارای دانش ومهار وتجربه
دررشته ی خاص اس

واژه های استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی 2016

ارزک ا زایی:
Add value
عالی حسابرسی داخلی زمانی که اطمیودان دهدی مربدوم وبدی
طر انه ای ارائه میدهد وبه اار بخشی وکارآیی رآیود های ن ام
راهبری ،مدیری ریسم وکوترل کمم میاود ،موجبدا ارزک
ا زایی را برای سازمان (وذیوفعان آن ) رآهال میوماید
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استاندارد :
standard
بیانیه ی رسمی حر ه ای موتشره توسط هیا استاندارد های
حسابرسی داخلی بین المللی که الزاما انجام طیف گسترده ای
از عالی حسابرسی داخلی وارزیابی عملارد حسابرسی داخلی
را تعیین میاود

واژه های استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی 2016

استق ل :
independence
وجود آزادی عمج در شدرایطی کده تواندایی عالید حسابرسدی
داخلی برای ایفای مسوولی حسابرسی داخلدی ،بده صدور بدی
طر انه مورد تهدید قرارمیایرد
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اصول اساسی کارحر ه ای حسابرسی داخلی :

Core principles for the professional practice of internal auditing

اصول اساسی کارحر ه حسابرسی داخلی ،پایه وشالوده
چارچوب کارهای حر ه ای بین المللی اس واز اار بخشی
حسابرسی داخلی پشتیبانی میاود

واژه های استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی 2016

اظهارن ر:
Engagement opinion
دسته بودی ،نتیجه گیری ویا توصیف دیاری از نتداید یدم کدار
حسابرسی داخلی ،در محمدوده اهداا وداموه آن کار
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اظهارن ر کلی :
Overall opinion
دسته بوددی نتیجده گیدری ویدا توصدیف دیادری از نتداید کدار
حسابرسی داخلی توسط رئیس حسابرسی داخلی که معطوا بده
سطح هیا مدیره رآیود های ن ام راهبری مددیری ریسدم
وکوترل سازمان میباشد اظهارن ر کلی قضاو حر ده ای ریدیس
حسابرسددی داخلددی اسد کدده مبتوددی بددر نتدداید حاصددج از انجددام
تعدادی کارهدای دردی ودیادر عالید هدا بدرای بدازه زمدانی
مشخص میباشد

واژه های استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی 2016

اهداا عملیاتی کار حسابرسی داخلی :
Engagement objectives
بیانیدده هددای تدددوین شددده توسددط حسابرسددان داخلددی کدده
دستاوردهای کارمورد ن ر را تعریف میاود .
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انت ارمیرود :
should
درمتن استاندارد ها از عبار انت ارمیرود زمانی اسدتفاده شدده
که پیروی از استاندارد های مربوم مور انت ار اس مادر زمدانی
که براساس قضاو حر ه ای انحراا از استاندارد مربوم موجه
باشد .

واژه های استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی 2016

اهمی :
significance
اهمی نسبی یم موضوع درجامعه یازمیوه ای که درآن جامعده
یازمیوه آن موضوع مشتمج بر عوامج کمی وکیفی از قبیج انددازه
ماهی میزان تاایر گذاری ومربوم بودن مورد توجه یدا بررسدی
قرارمیایرد هواام ارزیابی اهمی موضوعا درجامعده یازمیوده
مرتبط بااهدداا عملیداتی کارحسابرسدی قضداو حر ده ای بده
حسابرسان داخلی کمم میاود
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باید :
Must
درمتن استاندارد ها از واژه باید برای مشخص کردن الزام بدون
قید وشرم استفاده میشود .

واژه های استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی 2016

برنامه انجام کار حسابرسی داخلی :
Engagement work program
سودی که روک های انجام کار ،برای دستیابی به اهداا برنلمده
ریزی شده ی حسابرسی داخلی را مشخص میاود
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چارچوب کار حسابرسی داخلی :
International professional practices framework
چارچوب مفهومی که استاندارد هادستور العمج ها ورهومود های
انجمددن حسابرسددان داخلددی را سددازمان میدهددد .اسددتاندارد هددا
ودسددتور العمددج هددا ورهومودهددای مددذکور متشدداج از دوگددروه
1الزامی و2توصیه شده میباشد

واژه های استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی 2016

خدما اطمیوان دهی :
Assurance services
رسیدگی بی طر انه ی شواهد ،باهدا ارزیابی مسدتقج رآیودد
های ن ام راهبری مدیری ریسم وکوترل سازمان این ارزیدابی
از جمله ممان اس مشتمج بر امور مالی عملارد رعای قوانین
ومقررا سیستال امویتی وکارهای مربوم به راستی آزمایی باشد
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خدما مشاوره ای :
Consulting services
عالی های مشاوره ای وخدما مدرتبط کده ماهید وداموده ی
آن بدددون ایددن کدده حسابرسددان داخلددی مسددوولی مدددیری را
برعهده میایرند به مو ور ارزک ا زاییی وبهبدود رآیودد هدای
ن ام راهبری مدیری ریسم وکوترل سازمان با مشتری توا دق
میشود این خدما از جملده میتواندد شدامج پیشدوهاد ،مشدور
دادن ،تسدددددددددهیج کدددددددددردن امدددددددددورو آمدددددددددوزک
باشد

واژه های استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی 2016

راهبری واوری اط عا :
Information technology governance
شددامج رهبددری ،سدداختار سددازمانی و رآیوددد هددایی کدده اطمیوددان
میدهود واوری اط عا بوااه از استراتژی ها واهداا عملیداتی
سازمان پشتیبانی میاود .
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رئیس حسابرسی داخلی :
Chief audit executive
شددخص ارشدددی اس د کدده مسددوولی مدددیری مددوار عالی د
حسابرسددی داخلددی را مطددابق مفدداد موشددور حسابرسددی داخلددی
وعواصر الزامی را برعهده دارد رییس حسابرسی داخلی یا ا راد
دیاری که به اون گزارک میدهود دارای صد حی وگواهیوامده
حر ه ای مواس خواهدن بود عووان شغلی خداص یدا مسدوولی
های رئدیس حسابرسدی داخلدی ممادن اسد در سدازمان هدای
گوناگون متفاو باشد .
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:

رعای قوانین ومقررا
compliance
پیروی از سیاس هدا ،برنامده هدا ،روک هدا ،قدوانین ومقدررا
،قراردادها یا سایرالزاما .
ریسم:
risk
اماان وقوع رویدادی که دستیابی بده اهدداا عملیداتی را تحد
تدداایر قرارمیدهوددد .ریسددم از جوبدده هددای میددزان ااددر گددذاری
واحتمال اندازه گیری میشود
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ریسم قابج پذیرک :
Risk appetite
سطحی از ریسم که یم سازمان حاضر به پذیرک آن اس
رآیود های کوترل :
Control processes
سیاس ها ،روک ها(دستی یا خودکار)و عالی هایی که قسمتی
از یم چارچوب کوترل بوده وبه مو ور حصول اطمیودان از ایدن
که ریسم ها درمحدوده ی ریسم قابج تحمج ،توسدط رآیودد
هددددددای مدددددددیری ریسددددددم مهارمیشددددددوند طراحددددددی
میاردند.
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عالی حسابرسی داخلی :
Internal audit activity
یددم واحددد ،تیمددی متشدداج از مشدداوران یددا شددخص (اشددخاص
)دیاری که خددما مشداوره ای واطمیودان دهدی مسدتقج وبدی
طر انه را به مو ور ارزک ا زایی وبهبود عملیا سدازمان ،ارائده
میاوددد  .عالی د حسابرسددی داخلددی ،باایجدداد رویاددردی مددو ال
وروک مود به سازمان کمم میاود که جه دستیابی به اهدداا
عملیاتی خود ،ااربخشی رآیودد هدای ن دام راهبدری ،مددیری
ریسم وکوترل را ارزیابی وبهبود میبخشد .
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کارحسابرسی داخلی :
engagement
حسابرسی داخلی ویژه ،وظیفده یدا عالید بررسدی ،حسابرسدی
داخلددی ،بررسددی خودارزیددابی ،بررسددی تقل د یاارائدده خدددما
مشاوره ای .یم کار حسابرسی داخلی ممان اسد مشدتمج بدر
وظایف چودد گانده یدا عالید هدای طراحدی شدده بدرای انجدام
مجموعه ای خاص از اهداا مرتبط باشد
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کوترل :
control
هر اقدامی که توسط مدیری  ،هیا مدیره ودیار اشخاص بده
مو ور مدیری ریسم وا زایش احتمدالی دسدتیابی بده اهدداا
کلی وعملیاتی سازمان انجام میشود .مددیری ،اجدرای اقدداما
کا ی را به مو ور حصدول اطمیودانی معقدول جهد دسدتیابی بده
اهداا کلی وعملیاتی سازمان ،طرح ریزی ،سازماندهی وهدای
میاود .
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کوترل کا ی :
adequate control
کوترل کا ی زمانی وجوددارد که مدیری به نحوه برنامه ریدزی
وسازماندهی کرده باسد که اطمیودانی معقدول از مددیری مدوار
ریسم های سازمان وتحقق اهداا کلدی وعملیداتی سدازمان بده
طور کارا وباصر ه اقتصادی ،حاصج شود
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کوترل های واوری اط عا :
information technology control
کوترل هایی که از مدیری کس وکار ون ام راهبری پشدتیبانی
میاود وهمدوین کوترلهای عمومی و ودی اسدتوار برزیدر سداخ
های واوری اط عا ،مانود نرم ا زارهدای کداربردی ،اط عدا
زیرساخ وکارکوان را راهال میاود

27

TREY
research

محیط کوترلی :
Control environment
نارک واقداما مددیری وهیدا مددیره درخصدوص اهمید
کوترل درسازمان محدیط کوترلدی ن دال وسداختاری بدرای تحقدق
اهداا اصلی سیستال کوترل داخلی راهال میاود ،محیط کوترلدی
مشتمج برعواصر ذیج اس :
درستااری وارزک های ر تار حر ه ای (اخ قی ) لسفه وسبم عملیاتی مدیریساختار سازمانیواگذاری اختیار ومسوولیسیاس وشیوه های مربوم به موابع انسانی-شایستای کارکوان
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مخدوک شدن :
impairment
مخدوک شدن بی طر ی ردی واستق ل سازمانی ،ممادن اسد
مشتمج برتضاد موا ع شخصی ،محدودی های داموه ی عالید
حسابرسی داخلی ،محدودی های دسترسی به اب هایامدارک
،کارکوان ودارایی ها ومحدودی های موابع (تامین وجدوه مدورد
نیاز )باشد
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مدیری ریسم :
Risk managment
رآیودی جه شواسایی ،ارزیابی ،مدیری وکوترل رویدادها یا
شرایط بالقوه ،به مو ور درآهال نمدودن اطمیودانی معقدول بدرای
دستیابی به اهداا عملیاتی سازمان .
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موشورحسابرسی داخلی :
charter
موشور حسابرسی داخلی سودی رسمی اس که اهداا عالید
حسابرسی داخلی اختیارا ومسوولی های آن را تعریف میاود
.موشور حسابرسی داخلی جایااه حسابرسی داخلدی در سدازمان
اختیار دسترسی به اب ها ومدارک کارکوان ودارایی یزیای را
تعیین نموده وداموه عالی حسابرسی داخلی راتعریف میاود
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ن ام راهبری :
governance
ترکیبی یا مجموعه ای از رآیود ها وسداختیار هدایی کده توسدط
هیا مدیره به مو ور آگاهی دادن ،هدای ،مددیری ون دار
بر عالی های سازمان  ،برای دسدتیابی بده اهدداا عملیداتی آن
،ایجاد میشود
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هیا مدیره :
board
باالترین سطح هیا مدیره حاکمه ی (مانود هیا عامج ،هیدا
دسترسی یاهیا رهبری یا هیا امواء)مسوول اداره ویان دار
برمدیری ارشد و عالی های سدازمان هرچودد ترتیبدا ن دام
راهبری در بخش ها وحوزه های مختلف ،متفاو اس  ،معموال
هیا مدیره مشدتمج بدر اعضدایی اسد کده مسدوولی اجرایدی
ندارند .اگر هیا مدیره وجود ندارد ،عبدار هیدا مددیره در
این استاندارد ها ممان اس به کمیته یانهاد دیاری که سازمان
را رهبری میاود معطوا گردد (کمیته حسابرسی )
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چارچوب کارحر ه ای بین المللی حسابرسی داخلی
چارچوب کارحر ه ای:
ماموری حسابرسی داخلی :

ا زایش وحفاظ از ارزک سازمانی به کمم ارائه خدما
دهی بی طر انه ومبتوی برریسم مشاوره وآگاهی بخشی

اصول اساسی :

درستااریشایستای ومراقب حر ه ایاستق ل وبی طر یهال راستا بااستراتژی ها ،اهداا عملیاتی وریسم های سازمانمواس بودن جایااه سازمانی وکا ی بودن موابعکیفی وبهبود مستمرارتبام موار اطمیوان دهی مبتوی بر ریسمبصیر ،کوشار ومتمرکز برآیوده-مروج بهبود سازمانی
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اطمیوان

چارچوب کارحر ه ای بین المللی حسابرسی داخلی
چارچوب کارحر ه ای:
آیین ر تارحر ه ای :
اصول  :انت ارمیرود حسابرسان داخلی ،اصول ذیج را باار گر ته

ورعای

نمایود:

درستااری:

درستااری ،اعتماد ایجاد کرده وچوین اعتمادی اساس یازمیوه اتااء به
قضاو حر ه ای حسابرسی داخلی را راهال میوماید

بی طر ی :

حسابرسددان داخلددی بدداالترین سددطح بددی طر ددی حر دده ای را درمددورد
گردآوری ،ارزیابی وارائه اط عا درباره ی عالید یدا رآیودد مدورد
رسیدگی ،اعمال میوماید.حسابرسان داخلی ارزیدابی موصدفانه از تمدامی
شدرایط ورویدددادهای مربددوم بدده کدار بدده عمددج آورده وجهد ارائدده ی
قضاو حر ه ای ،تح تاایر موا ع یدا ع ئدق شخصدی خدود ودیادران
قرارنمیایرند
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چارچوب کارحر ه ای بین المللی حسابرسی داخلی
چارچوب کارحر ه ای:
آیین ر تارحر ه ای :
رازداری :
حسابرسان داخلی به ارزک وحق مالای دریا تی احترام
میاذارند وبدون داشتن اختیارمواس اط عا را اک نمیاوود
مار آناه وظیفه ای قانونی ویاحر ه ای برای ا شای آن
وجودداشته باشد .
شایستای :
حسابرسان دخلی دانش ،مهار ها وتجربه ی مورد نیاز رابرای
انجام خدما حسابرسی داخلی باارمیایرند
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چارچوب کارحر ه ای بین المللی حسابرسی داخلی
چارچوب کارحر ه ای:
آیین ر تارحر ه ای :
ضوابط ر تاری :
)1درستااری:
حسابرسان داخلی :

 )1-1کارشان را بادرستااری ،کوشش ومسوولی پذیری انجام میدهود
)1-2قوانین رارعاید کدرده ومدوارد مدورد انت دار قدانون وحر ده را ا شدا
میاوود
)1-3آگاهاندده در عددالیتی غیرقددانونی ویدداعملی کدده بددرای حر دده یاسددازمان
شایسته نیس شرک نمیاوود
)1-4بده اهددداا عملیداتی مشددروع واخ قددی سدازمان احتددرام گذاشددته ودر
راستای تحقق آن همااری میاوود
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چارچوب کارحر ه ای بین المللی حسابرسی داخلی
چارچوب کارحر ه ای:
آیین ر تارحر ه ای :
ضوابط ر تاری :
)2بیطر ی:
حسابرسان داخلی :

)2-1در عالی یارابطه ای که مسلال یا ممان اس ارزیدابی بدی طر انده ی
آنان را مخدوک نماید ،شدرک نمیاوودد .مشدارک مدذکور مشدتمج اسد
بر عالی ها یا روابطی که ممان اس در تضاد یا موا ع سازمان باشد
)2-2چیزی را که مسلال یا ممان اس قضاو حر ه ای آندان را مخددوک
کود ،نمیپذیرند
)2-3تمامی واقعی های بااهمی شواسایی شده که عدم ا شای آنها ممان
اس گزارک عالی تح بررسی را تحریف نماید ا شا کود
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چارچوب کارحر ه ای بین المللی حسابرسی داخلی
چارچوب کارحر ه ای:
آیین ر تارحر ه ای :
ضوابط ر تاری :
)3رازداری:
حسابرسان داخلی :

)3-1در مورد استفاده از اط عاتی که درجریان انجام وظایفشان بدس
میاوود
آورند محتام بوده واز آنها محا
 )3-2از اط عا بدس آمده ،به نفع هیچ کسی یا به هر نحدوی کده مغدایر
قانون یا برخ ا اهداا عملیاتی مشروع واخ قدی سدازمان باشدد ،اسدتفاده
نمیاوود
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می

چارچوب کارحر ه ای بین المللی حسابرسی داخلی
چارچوب کارحر ه ای:
آیین ر تارحر ه ای :
ضوابط ر تاری :
)4شایستای:
حسابرسان داخلی :

)4-1صر ا خدماتی راارائه میدهودد کده بدرای انجدام آنهدا ،داندش ،مهدار
وتجربه دارند
)4-2خدما حسابرسی داخلی را طبق استاندارد های بین المللی برای کدار
حر ه ای حسابرسی داخلی انجام میدهود
)4-3بدده طددور مسددتمر ااددر بخشددی ،کددارآیی وکیفید خدماتشددان رابهبددود
میبخشود
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مقدمه ی استانداردها

-1000استاندارد های

-2000استانداردهای

عمومی

عملارد

-2000مدیری

عالی

حسابرسی داخلی

استاندارد های عمومی

،ومسوولی

ها

-1100استق ل وبیطر ی

-2100اهمی

کارها

-2200برنامه ریزی کارها

-2300انجام رسیدگی ها

-1200خبرگی ومراقب

حر ه

ای الزم
-1300برنامه بهبود اطمیوان دهی

-2400گزارک نتاید رسیدگی
ها
-2500ن ار

برپیشر

کیفی
-2600گزارک پذیرک ریسم
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استاندارد های عملارد

-1000اهداا ،اختیارا

اهداا استاندارد های بین المللی کارحر ه ای حسابرسی داخلی
اهداا این استاندارد ها

استاندارد ها مجموعه ای مبتوی بر اصول والزاما

ذیج اس

• -1راهومای پیروی از عواصر الزامی مودرج در چارچوب استاندارد ها

• بیان الزاما اساسی کارحر ه ای حسابرسی داخلی وارزیابی اار بخشی
عملارد که در سطوح ردی وسازمانی کاربرد بین المللی دارد

• -3ایجاد مبوایی برای ارزیابی عملارد حسابرسی داخلی

• تفسیر شفاا مفاهیال واص حا

• -2ایجاد چارچوب برای اجرا وتوسعه ظیف گسترده از حسابرسی
برای ایجاد ارزک ا زوده
• -4تقوی
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Add a footer

اهداا استاندارد های بین المللی کارحر ه ای حسابرسی داخلی
اهداا این استاندارد ها
• اسددتاندارد هددا وآیددین ر تددار حر دده ای همدده الزامددا  ippfرا دربددر
میایرد.بوابراین پیروی از آیین ر تار حر ه ای واستاندارد هدا ،پیدروی
از همه موارد الزامی ippfمحسوب میشود .
در این استاندارد هدا  ،اصد حاتی بادار ر تده کده در واژه نامده glossary
تعریف شده اس برای درک وکاربرد استاندارد ها به نحو درسد ،توجده
به معانی خاص مودرج در واژه نامه صروری اس (رجوع شود به واژه هادر
اس ید های قبلی )
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ساختار استاندارد های بین المللی کارحر ه ای حسابرسی داخلی
• استاندارد های عمومی :

• این استاندارد هدا در ارتبدام بدا ویژگیهدای عمدومی وکیفدی موسسدا
وواحد ها وا راد مجری خدما حسابرسی داخلی اس
استاندارد های

استاندارد های

عملارد

عمومی

استاندارد های
اجرایی
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• استاندارد های عملارد:
• این استاندارد ها ماهی خددما حسابرسدی داخلدی را تشدریح کدرده
ومعیار هایی را جه کوتدرل کوتدرل کیفید ایدن گونده خددما ارائده
میوماید
• استاندارد های اجرایی :
• این اسدتاندارد هدا بابسدط وتوسدعه اسدتاندارد هدای عمدومی وعملادرد
،الزاما اجرایدی خددما اطمیودان دهدی (الدف )یدا مشداوره ای (م )را
مشخص میاود

Add a footer

خدما

اطمیوان دهی در کارحر ه ای حسابرسی داخلی

• خدما

اطمیوان دهی :

• خدما اطمیودان دهدی مسدتلزم ارزیدابی هد مودد وبدی طر انده
شواهد توسط حسابرسی داخلی جه اظهار ن ر یا ارائه نتیجده
گیری های مستقج در مورد یم واحد اقتصادی ،عمدج ،وظیفده ،
رآیوددد ،سیسددتال ،یاسددایر موضددوعا مربددوم میباشددد .ماهید
وداموه خدما اطمیوان دهی توسدط حسابرسدان داخلدی تعیدین
میشود
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• طرا های خدما

اطمیوان دهی :

•  -1رد یا گروهی که مستقیما در ارتبام با واحد های اقتصدادی
،عمددج ،وظیفدده  ،رآیوددد ،سیسددتال یددا سددایر موضددوعا مددورد
حسابرسی میباشود.مسوول/مالم رآیود
•  -2رد یا گروهی که ارزیابی را انجام میدهود وحسابرس داخلی
•  -3رد یا گروهی که از نتیجه ارزیابی استفاده میاوود .کاربر
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رآیود تدوین استاندارد ها  ،رِآیودی مستمر اس
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استاندارد های عمومی
-1000اهداا ،اختیارا ،ومسوولی ها
اهداا ،اختیارا ومسوولی های عالی حسابرسی داخلی باید
موطبق بدا مامورید حسابرسدی داخلدی ومدوارد الزامدی (اصدول
اساسی کار حسابرسی داخلی ،آیین ر تار حر ه ای ،استاندارد ها
وتعریف حسابرسی داخلی )به طور رسمی در موشور حسابرسدی
داخلی تعریف شود .موشور حسابرسی داخلدی را مدرور وجهد
تصوی به مدیری ارشد وهیا مدیره ارائه کود
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موشور کمیته ریسم سودی اس کده براسداس آن اهدداا ،سداختار و
برنامه کاری کمیته ریسم سازمان تو یال و تبیین می شود .این سود در
ابتدای تشایج کمیته ریسم تهیه شده و حس نیاز بده روزرسدانی مدی
گردد .با رجوع به این سود ذیوفعان با اهدداا و مامورید هدای کمیتده
ریسم آشوا می شوند .همدوین اعضای جدید کمیته نسب به وظایف و
ماموری ها و برنامه کاری کمیتده مطلدع مدی گردندد .براسداس نمونده
سدود موشدور کمیتده ریسدم بایدد Deloitteموشور ارائه شده توسط
دارای بخش های کلیدی وق باشد:
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استاندارد های عمومی /کمیته های حسابرسی
اهداا
در این بخش باید اهداا مورد انت ار از تشایج کمیته ریسم بیان شدود .برخدی
از اهداا عمومی قابج توجه برای کمیته ریسم عبارتود از:
• ن ار بر عملارد تیال اجرایی برای شواسدایی و ارزیدابی مددیری ریسدم و
حصول اطمیوان از ایجداد زیرسداخ مددیری ریسدم بدرای رویدارویی بدا ایدن
ریسم ها
• ن ار ک ن بر ریسم ها هال راستا و هال جه با سایر ارکان ن ارتی از جمله
هیا مدیره از جمله ریسم های استراتژیم ،مدالی ،اعتبداری ،بدازار ،نقددیوای،
اموی  ،اموال ،واوری اط عا  ،حقوقی ،مقرراتی ،شهر و غیره
• ن ار بر چارچوب مدیری ریسم سازمان و ارزیابی و پذیرک آن
اختیارا کمیته
• کمیته می تواند در راستای انجام وظایف خود به کاوک در خصوص موضوعا
مرتبط پرداخته و از خدما مشاوره مراجدع دروندی و بیروندی بهدره مودد شدود.
• کمیته می تواند به مو ور انجام رسیدگی های ک ن بده تمدامی اط عدا مدورد
نیاز از مراجع درونی و بیرونی دسترسی داشته باشد.
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ترکیب و برنامه جلسات کمیته
کمیته ریسک می تواند از ترکیب حداقل  ۳عضو از مدیران ارشد با انتخاا هیاات مادیره
ایجاد شود .کمیته همچنین می تواند اعضایی را به غیر از مدیران ارشد در بر گیرد .هریک
از اعضای کمیته باید دانش و درک حداقلی در خصوص ابعاد مدیریت ریسک باا توجاه باه
پیچیدگی ،اندازه و ساختار سازمان داشته باشند .کمیته باید آموزش های مستمری را بارای
ارتقای دانش اعضا در خصوص مدیریت ریسک سازمان برگزار نمایاد .در ایان دوره هاای
آموزشای اعضاای کمیتاه بایاد اصاوا و چاارچو هاای نظاارت و مادیریت بار ریسااک را
فراگیرند .رییس کمیته از طریق رای گیری اعضاء انتخا می شود.
کمیته به صورت مستقیم به هیات مدیره گزارش مای رود .همچناین بایاد خطاور ارتبااطی
مشخصی برای دریافت گزارش های مدیر عامل ،مادیر ارشاد ریساک و مادیران عملیااتی
مرتبط با ریسک تنظیم و تعریف گردد .جلسات کمیته باید حداکثر هار ساه مااه یاک باار
برگزار شود .برنامه جلسات کمیته توسط دبیر کمیته تنظایم شاده و توساط ریایس کمیتاه
تایید می گردد .هریک از اعضاء می توانند پیشنهاد خود را در خصاوص موضاوعات جلساه
به دبیر کمیته اعالم کنند .خالصه مطالب براساس برنامه جلسه ،قبل از برگازاری جلساه در
اختیار اعضا قرار می گیرد.
کمیته همچنین جلساتی را برای دریافت نظرات و دیدگاه های تخصصی با حضور مدیران
ارشد ،مدیران واحدهای تجاری و مشاورین درونی و بیرونی برگزار می کند.
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استاندارد های عمومی /کمیته های حسابرسی
وظایف و مسوولی های کلیدی کمیته
کمیته وظایف کلیدی زیر را بر عهده دارد:
• کمااک بااه تاارویج فرهنااگ ماادیریت ریسااک در سااازمان ،ارتقااای گفتگوهااای آزاد در
خصوص ریسک ،تلفیق مدیریت ریسک با اهداف و استراتژی های سازمان و نظاام جباران
خدمت آن ،توسعه فرهنگی در سازمان که بواساطه آن افاراد در ساطوخ مختلاف باه جاای
اجتنا یا پذیرش ریسک به نحو مطلوبی آنرا مدیریت کنند.
• ارائه ورودی هایی به مدیریت ارشد در خصاوص اشاتها و تحمال ریساک ساازمان و در
نهایت تصویب بیانیه اشتهای ریسک و تحمل سازمان
• پایش وضعیت ریسک در سازمان
• تصویب سیاست و برنامه مدیریت ریسک در سازمان .این برنامه توساط مادیریت تهیاه
شده و توسط کمیته تصویب مای گاردد .ایان برناماه بایاد باا در نظار گارفتن ساطح بلاو
مدیریت ریسک در سازمان و براساس شرایط آن تنظیم گردد.
• تعریف فعالیت هایی که طی آنها باید حتماً به مدیریت ریساک پرداختاه شاود از جملاه
تصمیم های کلیدی ساختاری سازمان ،توسعه محصوا جدیاد ،تاراکنش هاای کلیادی و باا
اهمیت و اولویت بندی آنها
• مرور و ارزیابی زیرساخت مدیریت ریسک سازمان
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استاندارد های عمومی /کمیته های حسابرسی
حصوا اطمینان از اینکه تمامی ریسک های کلیدی سازمان به صورت مستمر
شناسایی ،ارزیابی و مدیریت می شوند.
• گفتگو و بحث با مدیریت ارشد سازمان در خصوص ریساک هاای کلیادی
سازمان و اقدامات صورت گرفته برای واکنش نسبت به آنها
• مطالعه گزارش ها و ارائه آنها باه کمیتاه حسابرسای و هیاات مادیریت در
خصوص ریسک های افشا شده در اسناد مالی و سایر اسناد سازمان
• مرور و تایید اینکه تمامی وظایف و مسئولیت هایی که در این سند بدان ها
اشاره شده ،به درستی اجرا گردیده اند.
• اجرای ارزیابی سااالنه عملکارد کمیتاه ریساک باه صاورت خوداظهااری و
همچنین با بهره گیری از اشخاص ثالث
بازناری سود موشور
سند منشور باید حداقل باه صاورت سااالنه باازنگری شاده و حساب نیااز در
مواقعی که الزامی برای به روزرسانی و تغییر آن باشد ،تغییرات اعماا گردد.
سند باید پس از نگارش و هر نوبت ویرایش جهت تصویب در اختیاار هیاات
مدیره قرار گیرد
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استاندارد های عمومی /کمیته های حسابرسی /موشور کمیته حسابرسی
تعاریف موشور کمیته حسابرسی
) (1اصط حا و واژههای بهکار ر ته در این موشور ،دارای معانی زیر میباشود:
 .1عضو مستقج :عضوی اس اقد هرگونه رابطه یا موا ع مستقیال یا غیرمستقیال که بر تصدمیالگیری مسدتقج وی
اارگذار باشد ،موج جانبداری وی از موا ع رد یا گروه خاصی از سهامداران یا سایر ذینفعان شود یا سدب
عدم رعای موا ع یاسان سهامداران گردد.
 .2شرک اصلی :یم شرک که دارای یم یا چود شرک رعی اس .
 .3شرک رعی :یم شرک که تح کوترل یم شرک دیار (شرک اصلی) اس .
 .4کوترل :توانایی راهبری سیاس های مالی و عملیاتی یدم واحدد تجداری بده مو دور کسد مودا ع اقتصدادی از
عالی های آن ،میباشد.
بدا اشدخاص وابسدته مصدوب سدازمان
 .5اشخاص وابسته :اشخاص وابسته مودرج در دسدتورالعمج معدام
بورس و اوراق بهادار میباشد.
تخصص مالی :مدرک دانشااهی یا مدرک حر ه ای داخلی یدا معتبدر بدین المللدی در امدور مدالی (حسدابداری،
حسابرسی ،مدیری مالی ،اقتصاد ،سایر رشته های مدیری با گدرایش مدالی یدا اقتصدادی) همدراه بدا تواندایی
تجزیه و تحلیج صور ها و گزارکهای مالی و کوترلهای داخلی حاکال بر گزارشاری مالی
48

TREY
research

Add a footer

استاندارد های عمومی /کمیته های حسابرسی /موشور کمیته حسابرسی
هدف
) (1هدف از تشکیل کمیته حسابرسی ،کمک به ایفای
مسئولیت نظارتی هیئتمدیره و بهبود آن جهت کسب
اطمینان معقوا از موارد زیر می باشد:
اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری ،مدیریت ریسک و کنتراهای داخلی،
سالمت گزارشگری مالی،
اثربخشی حسابرسی داخلی،
استقالا حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و
رعایت قوانین ،مقررات و الزامات.
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استاندارد های عمومی /کمیته های حسابرسی /موشور کمیته حسابرسی
اختیارات کمیته حسابرسی
) (1هیئتمدیره در چارچو مسئولیتهای کمیته حسابرسی ،به آن اختیار میدهد که:
 .1فعالیتهای خود را در محدوده منشور کمیته حسابرسی انجام دهد،
 .2در صورت نیاز ،مشاوران ذیصالخ را در راستای انجام وظایف خود به کار گیرد،
 .3به مدیران ،کارکنان و اطالعات مورد نیاز دسترسی نامحدود داشته باشد،
 .4رویههایی را برای دریافت ،نگهداری و رسیدگی به شکایتها و گزارشهای تخلف دریافتی در رابطه با
گزارشگری مالی و کنترلهای داخلی یا سایر موضوعات مربور به شرکت و شرکتهای فرعی وضع کند،
و
 .5از مدیران ،کارکنان و حسابرس مستقل شرکت و شرکتهای فرعی یا افراد دیگر به منظور حضور در جلسه
دعوت به عمل آورد.
) (1هیئت مدیره تمهیداتی را فراهم می آورد که:
 .1منابع مورد نیاز برای انجام وظایف این کمیته بهطور کامل و بدون هیچ مانعی در اختیار آن قرار گیرد،
 .2اطالعات مناسب ،کافی و به موقع در اختیار کمیته حسابرسی قرار گیرد،
 .3نحوه جبران خدمات اعضای کمیته در چارچو قوانین و مقررات مربور معین گردد ،و
زمان کافی برای رفع عدم توافقهای بین هیئتمدیره شرکت و کمیته حسابرسی جهت بحث و بررسی
اختصاص یابد
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استاندارد های عمومی /کمیته های حسابرسی /موشور کمیته حسابرسی
ترکی

و ویژگیهای اعضای کمیته حسابرسی

•ترکیب و ویژگیهای اعضای کمیته حسابرسی به شرخ زیر میباشد:
•کمیته حسابرسی از سه تا پنج عضو که اکثریت آنها مستقل و دارای
تخصص مالی هستند ،با انتخا و انتصا هیئت مدیره تشکیل میگردد.
•رئیس کمیته حسابرسی باید عضو مستقل هیئت مدیره یا عضو غیرموظف
مالی هیئت مدیره باشد
تبصره :مدیران اجرایی شرکت ،مجاز به عضویت در کمیته حسابرسی
نمیباشند.
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استاندارد های عمومی /کمیته های حسابرسی /موشور کمیته حسابرسی
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به کوترلهای داخلی و مددیری

اهال مسوولی های کمیته حسابرسی نسب
اس :
ن ار بر ااربخشی سیستالهای کوترل داخلی شرک شامج کوترل واوری اط عا و حفد اموید
آنها،
کس اطمیوان معقول از کفای داموه بررسی حسابرسان داخلی از ن ام کوترلهای داخلی شرک ،
کس اطمیوان معقول از ااربخشی رآیود مدیری ریسم مشتمج بر شواسایی ،اندازهگیری ،تجزیه
و تحلیج ،ارزیابی ،مدیری و ن ار بر سیستال مدیری ریسم،
بررسی ارزیابی حسابرس داخلی از کوترلهدای داخلدی و اظهدار ن در حسدابرس مسدتقج نسدب بده
کوترلهای داخلی،
پیگیری اجرای توصیهها و ر ع نقام ضدعف کوترلهدای داخلدی کده توسدط حسابرسدان داخلدی و یدا
مستقج به کمیته گزارک میشود ،و
ارائه گزارک کوترلهای داخلی به هیو مددیره شدامج ارزیدابی و اظهدارن ر نسدب بده کوترلهدای
داخلی شرک های رعی.
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استاندارد های عمومی /کمیته های حسابرسی /موشور کمیته حسابرسی
– 2گزارشگری مالی
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اهم مسئولیتهای کمیته حسابرسی نسبت به گزارشگری مالی ،به شرخ زیر است:
نظارت بر موضوعات باا اهمیات گزارشاگری ماالی ،قضااوتها و برآوردهاای عماده،
رویههای حسابداری عمده ،نحوه افشا و انتخا و تغییر در هر یک از آنها و افشاای
معامالت با اشخاص وابسته در گزارشهای مالی شرکت،
کسب اطمینان معقوا نسبت به قابلیت اطمیناان و باه موقاع باودن گزارشهاای ماالی
شرکت،
کسب اطمینان معقوا نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری و ساایر مقاررات در
گزارشهای شرکت،
کسب اطمینان معقوا از اینکه همه اطالعاات الزم بارای تصامیم گیاری هیئتمادیره در
رابطه با گزارشگری مالی در اختیار آنان قرار گرفته است،
بررسی پیش نویس گزارش های مالی شرکت قبل از تصاویب توساط هیئت مادیره
و همچنین پیشنهادهای حسابرس مستقل در خصوص اصالحات آن.
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استاندارد های عمومی /کمیته های حسابرسی /موشور کمیته حسابرسی
– ۳حسابرسی داخلی
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اهم مسئولیتهای کمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی داخلی ،به شرخ زیر است:
بررسی منشور و ساختار سازمانی حسابرسای داخلای و اطمیناان از کفایات سااختار مزباور و اساتقالا آن جهات ایفاای
وظایف و مسئولیتهای حسابرسی داخلی،
بررسی و ارساا برنامه ساالنه واحد حسابرسی داخلی و کفایت منابع مورد نیاز آن به هیئتمدیره جهت تصویب،
نظارت بر اثربخشی و عملکرد صحیح حسابرسی داخلی طبق ضوابط و مقررات،
کسب اطمینان معقوا از دسترسی واحد حسابرسی داخلی به منابع و اطالعات مورد نیاز برای ایفای مسئولیتهای آن،
کسب اطمینان معقوا از پیروی واحد حسابرسی داخلی از استانداردهای داخلی الزماالجرا یا بین المللی مربور،
بررسی گزارشهای حسابرسی داخلی و ارساا آن به هیئتمدیره شرکت حسب ضرورت،
کسب اطمینان معقوا از ارائه یافتهها و توصیههای مهم از سوی حسابرسان داخلی به مدیریت و پیگیری اقدامات الزم،
برقراری امکان ارتبار آزاد و کامل مدیر واحد حسابرسی داخلی با کمیته حسابرسی،
پیشنهاد به هیئت مدیره برای انتصا  ،برکناری و تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر حسابرسی داخلی،
تبصره :در صورت برونسپاری عاملیت حسابرسای داخلای ،کمیتاه حسابرسای طارف ،مبلاا و شارایط قارارداد خادمات
حسابرسی داخلی را همراه با مدیر حسابرسی داخلی (یک نفر از افراد داخل شرکت) ،به هیئتمدیره پیشنهاد میدهد.
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استاندارد های عمومی /کمیته های حسابرسی /موشور کمیته حسابرسی
– 4حسابرسی مستقج
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اهم مسئولیتهای کمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی مستقل ،به شرخ زیر است:
پایش استقالا حسابرس مستقل و عدم تضاد منافع بالقوه آن باا توجاه باه آیاین رفتاار حرفاهای
حاکم بر حسابرس مستقل،
بررسی کلیه شرایط قرارداد حسابرسی و تناسب حقالزحمه دریافتی حسابرس مستقل،
ارائه پیشنهاد درباره انتخا  ،چرخش یا تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیئت
مدیره متناسب با بررسی ها و الزامات،
پایش اثربخشی عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نتایج کار آنها،
مذاکره با حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره برنامهریزی کلی و راهبرد حسابرسی،
حسب مورد ،کسب اطمینان معقوا از هماهنگی حسابرسی مستقل ِشرکتهای اصلی و فرعای
در مواردی که بیش از یک مؤسسة حسابرسی درگیر کار حسابرسی است،
هماهنگسازی امور حسابرسی مستقل با حسابرسی داخلی،
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استاندارد های عمومی /کمیته های حسابرسی /موشور کمیته حسابرسی
– 4حسابرسی مستقل
) (1اهم مسئولیتهای کمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی مستقل ،به شرخ زیر است:
 -8بررسی پیشنویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مساعدت جهت رفع
اختالفنظر بین حسابرس مستقل با هیئتمدیره و مدیرعامل،
 -9بررسی نتایج یافتههای حسابرس مستقل و بازرس قانونی با حضور مدیریت اجرایی .این
بررسی شامل بررسی هرگونه محدودیت در دامنه رسیدگی حسابرس مستقل ،هرگونه عدم توافق
حسابرس مستقل با مدیریت ،قضاوتهای کلیدی حسابداری و حسابرسی ،اشتباهات و اصالحات
گزارشهای مالی و حسب مورد پاسخخواهی از مدیریت اجرایی نیز می باشد،
 -10بررسی "نامة مدیریت" حسابرس مستقل و پیگیری اقدامات مدیریت ارشد در پاسخ به آن،
 -11بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده برای رفع بندهای مندرج در گزارش حسابرسی و
بازرس قانونی و تکالیف تعیین شده توسط مجامع عمومی،
 -12اعالم نظر قبلی در خصوص انجام خدمات غیر حسابرسی مجاز با توجه به آیین رفتار حرفهای
توسط حسابرس مستقل و همچنین مهارت و تجربه حسابرس برای ارایه این خدمات ،و
 -1۳برقراری امکان ارتبار آزاد و کامل حسابرس مستقل با کمیته حسابرسی.
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قوانین ،مقررا

و الزاما

اهال مسوولی های کمیته حسابرسدی نسدب بده رعاید قدوانین ،مقدررا و
الزاما  ،کس اطمیوان معقدول از وجدود رویادرد و رآیوددهای اادربخش
جه ن ار بر موارد زیر اس :
رعای قوانین ،مقررا و الزاما در شرک ،
وجود برنامه راهبدردی و پیایدری اجدرای راهبردهدای شدرک در راسدتای
دس یابی به اهداا کلی و عملیاتی،
وجود موشور اخ قی سازمانی و پایبودی مدیری ارشد و کارکوان به آن،
پیایری آادار تغییدرا صدور گر تده در قدوانین و مقدررا مربوطده بدر
عالی شرک  ،و
پیایدری گزارکهدای دریدا تی مبودی بدر عددم رعاید قدوانین ،مقددررا و
الزاما شامج مصوبا هیو مدیره.
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استاندارد های عمومی /کمیته های حسابرسی /موشور کمیته حسابرسی
 – 6گزارکدهی

بده گزارکدهدی ،بده شدرح زیدر

) (1اهال مسوولی های کمیته حسابرسی نسب
اس :
 .1ارائه گزارک در خصدوص عملادرد واحدد حسابرسدی داخلدی و حسابرسدی
مستقج به هیو مدیره شرک ،
 .2تدوین گزارک عالی ساالنه کمیته حسابرسی حداقج شامج معر ی اعضا و
سوابق آنها ،اهال وظایف ،عالی های انجام شده ،دسدتاوردها و برنامدههای
آتی جه درج در گزارک عالی هیو مدیره به مجمع عمومی،
 .3ارائه سایر گزارکهای الزم به هیو مدیره در چارچوب این موشور.
) (1در صددور وجددود مددوارد بددا اهمیتددی از عدددم توا ددق کمیتدده حسابرسددی و
هیو مدیره ،هیو مدیره مالف اسد موضدوع را در گدزارک کوترلهدای
داخلی توضیح دهد.
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ها

اهال سایر مسوولی های کمیته حسابرسی ،به شرح زیر اس :
با اشخاص وابسته،
ن ار بر اط عا  ،شرایط و رعای الزاما مرتبط با معام
کسد اطمیوددان معقددول نسددب بدده سد م  ،قابلید اعتمدداد و بدده موقددع بددودن سدایر
گزارکهای تهیه شده برای انتشار به خارج از شرک ،
حضددور رئددیس کمیتدده حسابرسددی در مجمددع عمددومی جهد پاسددخاویی بدده سددواال
سهامداران،
کس اطمیوان معقول از آگاهی هیو مدیره از موضوعاتی که ممان اس اادر بدا اهمیتدی
بر وضعی مالی یا امور مرتبط با عالی شرک داشته باشد،
تعامج با سایر کمیتههای هیو مدیره،
ارزیابی مو ال عملارد کمیته اعال از عملارد هر یم از اعضا و کمیته ،و
انجام سایر عالیتهایی که به این موشور مربوم میشود ،بوا به درخواس هیو مدیره.
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استاندارد های عمومی /کمیته های حسابرسی /موشور کمیته حسابرسی
تشایج جلسا
) (1الزاما تشایج جلسا کمیته حسابرسی شامج موارد زیر میباشد:
 .1یای از اعضای کمیته به عووان دبیر کمیته موصوب میگردد،
 .2تقویال تعداد جلسا عادی و زمان تشایج آنها در اولین جلسه کمیته حسابرسی به تصوی
کمیته میرسدد .تعدداد جلسدا کمیتده نبایدد کمتدر از  6بدار در سدال باشدد و بایدد بدا دوره
گزارشاری مالی شرک هماهوگ باشد،
 .3جلسا کمیته با اکثری اعضا رسمی مییابد .حضور سایر ا راد قط با اجدازه کمیتده مجداز
می باشد،
 .4مد زمان هر جلسه باید طوری تو یال شود که به اندازه کا ی ،موضوعا مدورد بحد  ،اسدتدالل،
بررسی و نتیجهگیری قرار گیرد .بهع وه اصله جلسا کمیته با جلسا هیو مدیره باید طدوری
تو یال گردد که نتاید و گزارکهای کمیته به صور مواس در اختیار هیو مدیره قرار گیرد،
 .5کمیته حداقج دو جلسه در سال مالی ،نشس اختصاصی با حسابرس مستقج شرک در خصدوص
موضوعا مربوطه برگزار کود،
60
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استاندارد های عمومی /کمیته های حسابرسی /موشور کمیته حسابرسی
تشکیل جلسات
الزامات تشکیل جلسات کمیته حسابرسی شامل موارد زیر میباشد:

-6در اولین جلسه ساا مالی ،برنامه فعالیت ساالنه کمیته بررسی و تصویب خواهد شد .بهعالوه موضوعات
ارجاعی به کمیته بر حسب اهمیت توسط ریس کمیته طبقه بندی و جهت تصویب به کمیته ارائه میشود،
-7دستور جلسات کمیته که با هماهنگی رییس کمیته ،توسط دبیر کمیته حسابرسی تدوین می گردد ،حاوی
خالصهای از مطالب قابل طرخ در جلسه کمیته خواهد بود .دستورجلسات باید برای جلسات عادی یک هفته
قبل از برگزاری جلسات و برای جلسات فوقالعاده حداقل  2روز قبل از جلسه ،برای اعضا ارساا گردد،
-8از موارد مطروحه در هر جلسه و تصمیمات اتخاذ شده ،صورتجلسهای توسط دبیر کمیته تهیه می گردد که
به امضاء اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید .یک نسخه از صورتجلسات کمیته حسابرسی مشتمل بر خالصه
تصمیمات اتخاذ شده حداکثر یک هفته پس از تاریخ برگزاری هر جلسه ،جهت طرخ در هیئت مدیره برای
دبیرخانه هیئت مدیره شرکت ارساا میگردد،
-9مسئولیت نگهداری نظاممند صورتجلسات و سایر مستندات مربور به فعالیتهای کمیته به عهده دبیر
کمیته میباشد .و
-10چنانچه هر یک از اعضای کمیته حسابرسی نسبت به موضوعی تضاد منافع داشته باشد ،باید آن را پیش از
شروع جلسه اعالم نماید تا پس از تصمیمگیری سایر اعضا ،اقدام الزم انجام و موضوع در صورتجلسه درج
شود.
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استاندارد های عمومی/استق ل وبیطر ی
-1100استق ل وبیطر ی
عالی حسابرسی داخلی باید مستقج باشد وحسابرسان داخلی باید درانجام وظیفده خدود بیطدرا
باشود(تفسیر کامج استق ل وبیطر ی -دوماهوامه انجمن حسابرسان داخلی –آقای وحید موتی )
تفسیر:
استق ل عبارتود از آزادی عمدج درشدرایطی کده تواندایی عالید حسابرسدی داخلدی بده صدور
غیرجان دارانه (غیرمغرضانه )تهدید میشدود اسدتق ل میتواندد از طریدق گدزارک دهدی دوگانده
بدسد آیددد مددوارد تهدیددد کووددده اسددتق ل بایددد در سددطوح شخصددی حسددابرس ،کار،کددارکردی
وسازمانی مدیری شود
بی طر ی عبارتود از نارک ذهوی غیرجاند دارانده ی کده بده حسابرسدان داخلدی اجدازه میدهدد
کارهارا به نحوی انجام دهود که ضمن اعتقاد به نتیجه کارشدان هدیچ مصدالحه وسازشدی درمدورد
کیفی صور نایرد بدی طر دی ایجداب میاودد کده حسابرسدان داخلدی قضاوتشدان درخصدوص
قضاوتشان درخصوص موضوعا مورد حسابرسی راتابع ن در دیادران قرارندهودد مدوارد تهدیدد
کووده ی بیطر ی باید در سطوح حسابرس کار کارکردی وسازمانی مدیری شود
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استاندارد های عمومی/استق ل وبیطر ی
-1100استق ل وبیطر ی
-1110استق ل سازمانی
رییس حسابرسی داخلی باید گزارک خودرا به مقدامی از سدازمان ارائده دهدد کده اجدازه میدهدد
حسابرسان داخلی به مسوولی های خود عمج کوود /رییس حسابرسی داخلی بایدد حدداقج سدالی
یایبار استق ل سازمانی عالی حسابرسی داخلی را برای هیا مدیره مورد تایید قراردهد
تفسیر:
استق ل سازمانی بطور موار زمانی حاصج میشود که رییس حسابرسی داخلی بصدور کدارکردی
به هیا مدیره گزارک میدهد مثالهایی از گزارک دهی کارکردی به هیا مدیره ونتاید حاصدج
:
 -1تصوی موشور حسابرسی داخلی
 -2تصوی برنامه حسابرسی داخلی مبتوی برریسم
-3تصوی بودجه وموابع مورد نیاز حسابرسی داخلی
-4دریا گزارشهای رییس حسابرسی داخلی درمورد عملارد عالی هدای حسابرسدی داخلدی
توسط هیا مدیره (مرتبط به برنامه حسابرسی داخلی ودیار موضوعا )
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استاندارد های عمومی/استق ل وبیطر ی
-1100استق ل وبیطر ی
-1110استق ل سازمانی
-5تصوی تصمیما مربوم به انتصاب ویاعزل رییس حسابرسی داخلی
-6تصوی پاداک ریسیس حسابرسی داخلی
طرح سواال مواس از مدیری ورییس حسابرسی داخلی برای ایواه مشدخص شدود آیدا داموده
عملیا نامواس اس ویا در خصوص موابع مورد نیاز محدودیتی وجودارد

-1110الف .1-عالی حسابرسی داخلدی بایدد بددون دخالد دیادران در مدورد تعیدین حددود
عملیا ؛انجام کاروانعااس نتاید مربوطه صور گیرد رییس حسابرسی باید چوین دخالتی را بده
اط ع هیا مدیره رسانده ودرمورد پیامد آن توضیح دهد
-1111تعامج مستقیال باهیا مدیره
رییس حسابرسی داخلی باید بطور مستقیال باهیا مدیره ،تعامج وارتبام داشته باشد
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استاندارد های عمومی/استق ل وبیطر ی
-1100استق ل وبیطر ی
 .1112نقش های رییس حسابرسی داخلی راتر از حسابرسی داخلی
درجایی که رییس حسابرسی داخلی نقش وبامسوولی خارج از حسابرسی داخلدی دارد ویاانت دار
میرود که داشته باشد .باید تدابیر مواسبی بدرای محددود نمدودن اخدت ال ویدا خدشده دار شددن
استق ل وبی طر ی برقرارشود
تفسیر:
ممان اس از رییس حسابرسی داخلی برای اجرای نقش های اضدا ی ومسدوولی هدای خدارج از
حسابرسی داخلی درخواس هایی صور گیرد .از قبیج مسوولی های مدیری ریسم بارعای
قوانین ومقررا .این قوانین ومسدوولی هدا ممادن اسد اسدتق ل سدازمانی عالید حسابرسدی
داخلی یابیطر ی حسابرسی داخلی را مختج نموده وخدشده دارکودد  .عالید هدای ن دارتی هیدا
مدیره از قبیج ارزیابی دوره ای خطوم گزارشاری ومسوولی هدا تددابیر مواسدبی بدرای محددود
نمودن اخت ال ویا خدشه دار شدن استق ل وبی طر ی محسوب میشود
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استاندارد های عمومی/استق ل وبیطر ی
-1100استق ل وبیطر ی
-1120بیطر ی ردی
حسابرسی داخلی باید ر تاری غیرمغرضانه وغیرجان دارانه داشته واز تضاد موا ع پرهیز کود
تفسیر:
تضاد موا ع ،وضعیتی اس که درآن حسابرس داخلی مورد اعتمداد ،دارای موفعد شخصدی یدا در
رقاب حر ه ای قراردارد .چوین موا ع رقابتی میتواند انجام بدی طر انده وظدایفش را مشداج کودد
.تضاد موا ع ،حتی اگر هیچ عمدج غیراخ قدی ونامواسدبی صدور نایدرد وجدوددارد تضداد مودا ع
اطمیوان به کارحسابرسی داخلی راکاهش داده وباع تضدعیف نداتوانی حسابرسدی داخلدی بدرای
انجام بی طر انه وظایف ومسوولی های محوله میشود
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استاندارد های عمومی/استق ل وبیطر ی
-1100استق ل وبیطر ی
-1130مخدوک شدن استق ل یابی طر ی
اگر استق ل یا بی طر ی در واقعی یدا بده صدور ظداهری مخددوک شدود،جزئیا آن بایدد بده
صور مواسبی برای اشخاص مربوم ا شا گردد .ماهی ا شاء به میزان مخددوک شددن اسدتق ل
وبی طر ی بستای دارد
تفسیر :
مخدوک شدن استق ل سازمانی وبی طر ی ردی ممان اس به تضاد موا ع ردی ،محدودیتهای
داموه عملیا محدودی های دسترسی به اب ها ،ا راد ،دارایی هدا ومودابع ،از قبیدج مودابع مدالی
؛محدود ناردد .تعیین اشخاصی مواس که جزئیا مخدوک شدن استق ل وبی طر ی باید بدرای
انان ا شاء شوند مطابق مفاد موشور حسابرسی داخلدی وماهید مخددوک شددن ،بده انت دارا از
حسابرسی داخلی ومسوولی های رییس حسابرسی داخلی در مقابج مدیری ارشد وهیا مدیره
،بستای دارد .
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استاندارد های عمومی/استق ل وبیطر ی
-1100استق ل وبیطر ی
-1130مخدوک شدن استق ل یابی طر ی
ادامه تفسیر:
-1130الف .1.حسابرسان داخلی بایدد از ارزیدابی عملیدا مشخصدی کده درگذشدته مسدوول آن
بودند خودداری کوود .چوانده حسابرس داخلدی خددما اطمیودان دهدی را درمدورد عدالیتی کده
درسال های قبج مسوول آن بوده اس انجام دهد بی طر ی وی مخددوک یاتضدعیف شدده درض
میاردد.
-1130الف .2.خدما اطمیوان دهی درمورد وظایفی که رییس حسابرسی داخلدی مسدوول انجدام
آنها میباشد ،باید توسط شخصی خارج از عالی حسابرسی داخلی سرپرستی شود.
-1130الف  . 3.عالی حسابرسی داخلی ممان اس درجایی خدما اطمیوان دهی ارائه کود که
قب خدما مشاوره ای ارائه نموده اس ماهی مشاوره ارائه شد ،بدی طر دی رامخددوک نادرده
وبی طر ی ردی درزمان ارزیابی موابع موردنیاز برای انجام حسابرسی داخلی ،مدیری میشود .
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استاندارد های عمومی/استق ل وبیطر ی
-1100استق ل وبیطر ی
-1130مخدوک شدن استق ل یابی طر ی
ادامه تفسیر:
-1130م  .1-حسابرسان داخلی ممان اس در مورد عملیاتی که خدود قدب مسدوولی آن را بدر
عهده داشته اند خدما مشاوره ای ارائه کوود
-1130م  .2-اگر حسابرسان داخلی دارای آسی پذیری بالقوه ای از لحاظ اسدتق ل یدا بیطر دی
جه ارائه خدما مشاوره ای پیشوهادی باشود باید قبج از قبول کار موضوع رابه مشدتری ا شداء
کوود
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استاندارد های عمومی/خبرگی ومراقب

حر ه ای الزم

حر ه ای الزم(کارها باید با خبرگی ومراقب

-1200خبرگی ومراقب
 -1210خبرگی
حسابرسان داخلی باید دارای دانش،مهار هدا وسدایر شایسدتای هدای مدورد نیداز جهد انجدام
مسوولی های ردی باشود .به طور کلی حسابرس داخلی بایدد دارای داندش ،مهدار هدا وسدایر
شایستای های الزم برای انجام تاالیف محوله باشد یا آنهارا کس نماید
تفسیر:
خبرگی اص حی کلی اس که معطوا به داندش مهدار هدا ودیادر شایسدتای هدای مدورد نیداز
حسابرسان داخلی برای انجام مسوولی های حر ه ای انان به طور مدوار میباشدد .خبرگدی شدامج
توانایی ارائه مشاوره وتوصیه های مربوم بدا اسدتفاده از رسدیدگی عالید هدای جداری روندد هدا
وموضوعا مشخص اس .حسابرسان داخلدی بدرای نشدان دادن کدارایی ومهارتشدان ،بده کسد
ص حی وگواهیوامه های صادره توسط iiaو سازمانهای حر ه ای مواس تشویق میشوند
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استاندارد های عمومی/خبرگی ومراقب

حر ه ای الزم

حر ه ای الزم(کارها باید با خبرگی ومراقب

-1200خبرگی ومراقب
 -1210خبرگی
ادامه تفسیر:
 -1210الف –  .1رییس حسابرسدی داخلدی بایدد در صدور قددان داندش ،مهدار هدا وسدایر
شایستای های الزم درمورد حسابرسان داخلی ،بدرای انجدام تمدام یدا قسدمتی از کدار ،از مشداوره
وکمم ا راد یا ص حی بهره مود شود .
-1210الف  .2-حسابرسان داخلی باید دانش کا ی جه ارزیابی ریسم تقل وارزیابی ریسدم
مذکور در حالتی که توسط سازمان مددیری میشدود ،را داشدته باشدد ،امدا انت دار داشدتن تجربده
شخصی که مسوولی اصلی وی کشف وتجسس تقل اس از آنان نمیرود
 -1210الف  .3-حسابرسان داخلی باید دارای دانش کا ی درمورد ریسم ها وکوترلهای کلیددی
واوری اط عا وتاویم های حسابرسی مبتوی بر واوری موجود برای انجدام کارارجداعی باشدود
اگر چه از همه حسابرسان داخلی انت ار نمیرود تجربه یم حسابرس داخلی کده مسدوولی اصدلی
وی حسابرسی واوری اط عا اس را داراباشود
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استاندارد های عمومی/خبرگی ومراقب

حر ه ای الزم

حر ه ای الزم(کارها باید با خبرگی ومراقب

-1200خبرگی ومراقب
 -1210خبرگی
ادامه تفسیر:
-1210م  .1-رییس حسابرسی داخلی باید در صور قدان دانش ،مهار ها وسایر شایسدتای
های الزم در مورد حسابرسان داخلی ،بدرای انجدام تمدام یدا قسدمتی از کدار ،از قبدول کارخددما
مشاوره ای امتواع کرده یااز مشاوره وکمم ا راد باص حی بهره مود شود
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استاندارد های عمومی/خبرگی ومراقب

حر ه ای الزم
حر ه ای الزم انجام شود)

-1200خبرگی ومراقب حر ه ای الزم(کارها باید با خبرگی ومراقب
 -1220مراقب حر ه ای الزم
-1220حسابرسان داخلی باید مراقب ومهارتی را کده از یدم حسدابرس داخلدی نسدبتا محتدام
وشایسته انت ارمیرود ،اعمال کوود مراقب حر ه ای الزم مصونی از اشتباه معوی نمیدهد.
-1220الف  .1-حسابرسان داخلی باید با مدرن ر قراردادن موارد ذیج مراقب حر ده ای الزم را
اعمال کوود :
حدود رسیدگی مورد نیاز برای دستیابی به اهداا کارپیدیدگی نسبی ،اهمی موضوعاتی که روک های اطمیوان دهی در مورد انها باارگر ته باشدبسودگی وااربخشی رآیود های ن ام راهبری ،مدیری ریسم وکوترلاحتمال اشتباها ،تقل یاعدم رعای قوانین ومقررا مهال-هزیوه اطمیوان دهی نسب به موا ع بالقوه آن
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استاندارد های عمومی/خبرگی ومراقب

حر ه ای الزم
حر ه ای الزم انجام شود)

-1200خبرگی ومراقب حر ه ای الزم(کارها باید با خبرگی ومراقب
 -1220مراقب حر ه ای الزم
-1220الف  .2-برای انجام مراقب حر ه ای الزم ،حسابرسان داخلی باید اسدتفاده از حسابرسدی
مبتوی بر واوری وسایر تاویم های تجزیه وتحلیج داده ها را مدن ر قراردهود
-1220الف . 3-حسابرسان داخلی باید نسب به ریسم های بااهمیتی که ممان اس براهدداا
،عملیا یا موا ع موار واقع گردند هوشیار باشود به هرحال ،روک های اطمیوان دهدی بده توهدایی
،حتی وقتی که با مراقب های حر ه ای الزم انجام میشدوند ،شواسدایی همده ریسدم هدای مهدال را
تضمین نمیاوود .
-1220م  .1-حسابرسان داخلی باید مراقب هدای حر ده ای الزم را در خصدوص ارائده خددما
مشاوره ای ،با مد ن ر قرارموارد زیر ،اعمال کوود :
انت ارا ونیازهای مشتریان مشتمج بر ماهی ،زمانبودی وگزارک نتاید کارپیدیدگی نسبی وحدود رسیدگی مورد نیاز به مو ور دستیابی به اهداا حسابرسی-هزیوه ارائه خدما مشاوره ای نسب به موا ع بالقوه آن
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استاندارد های عمومی/خبرگی ومراقب

حر ه ای الزم
حر ه ای الزم انجام شود)

-1200خبرگی ومراقب حر ه ای الزم(کارها باید با خبرگی ومراقب
 -1230بهبود حر ه ای مستمر
حسابرسان داخلی باید دانش مهارتها وسایر شایستای های خودرا از طریق برنامده ریدزی بهبدود
حر ه ای مستمر ا زایش دهود
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استاندارد های عمومی/برنامه بهبود واطمیوان دهی در مورد کیفی
-1300برنامه بهبود واطمیوان دهی در مورد کیفی
رییس حسابرسی داخلی باید یم برنامه بهبود واطمیوان دهی درمورد کیفی که همه جوبده هدای
عالی حسابرسی داخلی را پوشش دهد تدوین وبرقرارنماید
تفسیر :
برنامه بهبود واطمیوان دهی در مورد کیفی ،بدرای ایجداد تواندایی ارزیدابی انطبداق عالید هدای
حسابرسی داخلی بااستاندارد هاوآیین ر تارحر ه ای طراحی میشود برنامه مذکورهمدوین کارایی
وااددر بخشددی عالی د حسابرسددی داخلددی راارزیددابی و رص د هددای بهبددود را شواسددایی میاوددد
انت ارمیرود رییس حسابرسی داخلی ن ار هیدا مددیره رابربرنامده بهبدود واطمیودان دهدی در
مورد کیفی ،مورد تشویق قرارمیدهد
-1310الزاما برنامه بهبود واطمیوان دهی درمورد کیفی
برنامه بهبود واطمیوان دهی درمورد کیفی باید مشتمج برارزیابی های درونی وبیرونی باشد
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استاندارد های عمومی/برنامه بهبود واطمیوان دهی در مورد کیفی
-1300برنامه بهبود واطمیوان دهی در مورد کیفی
-1311ارزیابی درونی
ارزیابی درونی باید مشتمج برموارد زیر باشد :
ن ار مستمر عملارد عالی حسابرسی داخلیانجام بررسی هدای دوره ای از طریدق خودارزیدابی یااشدخاص دیادر درون سدازمانی کده دارایدانش کا ی جه انجام حسابرسی داخلی باشد
تفسیر:
ن ار مستمر قسمتی جدایی ناپدذیر از سرپرسدتی روزانده ،مدرور وسدوجش عالید حسابرسدی
داخلی اس .ن ار مستمر ،از طریق مدیری عالید حسابرسدی داخلدی وبااسدتفاده از ابزارهدا
وبررسی اط عا ضروری ،به مو ور ارزیدابی انطبداق عالید حسابرسدی داخلدی بااسدتاندارد هدا
وآیین ر تار حر ه ای صور میایرد .ارزیابی دوره ای نیز با هدا انطباق بااسدتاندارد هدا .آیدین
ر تار حر ه ای انجام میشود .دانش کا ی درمورد کارحسابرسی داخلی ،حداقج مستلزم درک همه
عواصر IPPFاس
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استاندارد های عمومی/برنامه بهبود واطمیوان دهی در مورد کیفی
-1300برنامه بهبود واطمیوان دهی در مورد کیفی
-1312ارزیابی بیرونی
ارزیابی درونی باید حداقج هرپود سال یم مرتبه توسط بررسی کوودده ای بدا صد حی ومسدتقج
یایم تیال بررسی خارج از سازمان انجام شود رییس حسابرسی داخلی باید در موارد زیر باهیدا
مدیره مذاکره کود :
نیاز به ارزیابی بیرونیی مارر .ص حی واستق ل بررسی کووده یاتیال بررسی بیرونی ،مشتمج برهرگونه تضاد موا ع بالقوهتفسیر :
ارزیابی بیرونی ممان اس از طریق ارزیابی کامج بیروندی یدا از طریدق خدود ارزیدابی کده اعتبدار
استق ل آن در سطح ارزیابی کامج بیرونی اس انجام میشود ارزیابی بیرونی بایدد بده ایدن نتیجده
برسد که استاندارد ها وآیین ر تار ر ه ای رعای شده اس ارزیابی بیرونی ممان اس همدوین
موتد به ارائه ن را عملیاتی واستراتژیم گردد .یم ارزیاب یا تیال ارزیدابی کوودده بدا صد حی
،در دو حوزه دارای شایستای اس ؛کار حر ه ای حسابرسی داخلی و رآیود ارزیابی بیرونی
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استاندارد های عمومی/برنامه بهبود واطمیوان دهی در مورد کیفی
-1300برنامه بهبود واطمیوان دهی در مورد کیفی
-1312ارزیابی بیرونی
ادامه تفسیر :
شایستای میتواند از طریق ترکیبی از تجربه ویادگیری ن ری حاصج شود تجربه بدس آمدده در
سازمانهای بااندازه پیدیدگی ،بخش یا صوع وموضوعا تاویای مشابه ،باارزک تر از تجربده ی
کمتر مرتبط اس تعدادی از اعضای تیال ارزیدابی الزم اسد همده ی شایسدتای هدا را داراباشدود
.چوین تیمی در کج با ص حی محسوب میشود .ریدیس حسابرسدی داخلدی از قضداو حر ده ای
خود برای ارزیابی شایستای وص حی تیال استفاده میاود ،یدم ارزیداب یدا تدیال ارزیدابی کوودده
مستقج به این معوی اس که تضاد موا ع نداشته وتح کوتدرل سدازمانی کده عالید حسابرسدی
داخلی متعلق به آن اس ،نمیباشد
انت ارمیرود رییس حسابرسی داخلی مشوق ن دار هیدا مددیره در مدورد ارزیدابی بیروندی بده
مو ور کاهش تضاد موا ع درک شده بالقوه باشد
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استاندارد های عمومی/برنامه بهبود واطمیوان دهی در مورد کیفی
-1300برنامه بهبود واطمیوان دهی در مورد کیفی
-1320گزارک دهی در خصوص برنامه بهبود واطمیوان دهی کیفی
رییس حسابرسی داخلی باید نتاید برنامه بهبود واطمیوان دهدی در مدورد کیفید را بده مددیری
ارشد وهیا مدیره گزارک کود انت ارمیرود گزارک مذکور مشتمج بر موارد ذیج باشد :
داموه دوره های زمانی ارزیابی درونی وبیرونیص حی واستق ل ارزیاب یاتیال ارزیابی کووده ،مشتمج برتضاد موا ع بالقوهنتاید حاصج از ارزیابیبرنامه های اقداما اص حیتفسیر:
رم ،محتواودوره های زمانی گزارک دهی نتاید برنامه بهبدود واطمیودان دهدی کیفید ،از کریدق
مذاکره بامدیری ارشد وهیا مدیره وبررسی مسوولی های عالی حسابرسی داخلی وریدیس
حسابرسی داخلی ،مطابق مفاد موشور حسابرسی داخلی تعیین میشود
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استاندارد های عمومی/برنامه بهبود واطمیوان دهی در مورد کیفی
-1300برنامه بهبود واطمیوان دهی در مورد کیفی
-1320گزارک دهی در خصوص برنامه بهبود واطمیوان دهی کیفی
ادامه تفسیر:
برای نشان دادن پیروی از استاندارد ها وآیین ر تار حر ه ای ،نتاید حاصج از ارزیابی های درونی
دوره ای وبیرونی ،پس از تامیج چودین ارزیدابی هدایی گدزارک میشدود همدودین نتداید ن دار
مستمر ،حداقج به طور ساالنه گزارک میاردد .نتاید مذکور شامج ارزیابی بده عمدج آمدده توسدط
ارزیاب ویا تیال ارزیابی کووده در مورد میزان پیروی از استاندارد ها وآیین ر تار حر ه ای میباشد
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استاندارد های عمومی/برنامه بهبود واطمیوان دهی در مورد کیفی
-1300برنامه بهبود واطمیوان دهی در مورد کیفی
-1321تطبیق بااستانداردهای بین المللی کارحر ه ای حسابرسی داخلی
نشان دادن این که عالی حسابرسی داخلدی بااسدتاندارد هدای بدین المللدی بدرای کدار حر ده ای
حسابرسی داخلی مطابق دارد .مشروم براین که نتاید اجرای برنامده بهبدود واطمیودان دهدی در
مورد کیفی ،از این مطابق پشتیبانی میاود
تفسیر :عالی حسابرسی داخلی زمانی باآیین ر تار حر ه ای واستوداردها مطابق دارد که پیامدد
های مودرج درآنها حاصج شود .نتاید برنامه بهبود واطمیوان دهی کیفی مشتمج بر نتاید ارزیابی
درونی وبیرونی اس .همه ی عالی های حسابرسی داخلی ،شامج نتاید ارزیدابی دروندی خواهدد
بود  .عالی حسابرسی داخلی انجام شده ،حداقج هرپود سال ،شدامج نتداید ارزیدابی بیروندی نیدز
میباشد .
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استاندارد های عمومی/برنامه بهبود واطمیوان دهی در مورد کیفی
-1300برنامه بهبود واطمیوان دهی در مورد کیفی
-1321ا شای عدم انطباق
زمانی که عدم پیروی از آیین ر تار حر ه ای یااستاندارد ها بده طدور کلدی برحددود رسدیدگی یدا
عملیا عالی حسابرسی داخلی تاایر میاذارد ،رییس حسابرسی داخلی باید موارد عدم پیدروی
واارا آن را برای مدیری ارشد وهیا مدیره ا شاکود .
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استاندارد های عملارد/مدیری

عالی

حسابرسی داخلی

-2000مدیری عالی حسابرسی داخلی
رییس حسابرسی داخلی باید به مو ور حصوص اطمیوان از این که عالی حسابرسی داخلی برای
سازمان ارطزک آ ریوی میاود ،کارحسابرسی داخلی را بطور موار مدیری نماید .
تفسیر:
 عالی حسابرسی داخلی به طور موار مدیری میشود که :اهداا ومسوولی های مودرج در موشور حسابرسی داخلی محقق میشوداستاندارد ها رعای شوداعضای ردی از آیین ر تارحر ه ای واستاندارد ها پیروی کوودروند ها وموضوعاتی که میتوانود برسازمان اار گذارند ،مورد بررسی قرارگیرند
عالی حسابرسی داخلی برای سازمان وذیوفعدان آن ارزک میا زایودد وبابررسدی اسدتراتژی هدا
،اهداا عملیاتی وریسم ها ،ت ک میاود راههای بهبدود رآیودد هدای ن دام راهبدری ،مددیری
ریسم وکوترل را پیشوهاد داده وبی طر انه اطمیوان دهی مربوم را راهال کود.
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استاندارد های عملارد/مدیری

عالی

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی

-2000مدیری عالی
-2010برنامه ریزی
رییس حسابرسی داخلی باید برنامه ریزی مبتوی بر ریسم تدوین کود به نحوی که اولوی هدای
عالی حسابرسی داخلی درراستای اهداا کلی goalsسازمان تعیین شود .
تفسیر:
رییس حسابرسی داخلی برای تدوین برنامه ریزی مبتوی برریسم بامدیری ارشد وهیا مدیره
مشور کرده ودرک مواسبی از اسدتراتژی هدای سدازمان اهدداا عملیدا کلیددی کسد وکدار
،ریسم های مرتبط و رآیود های مدیری ریسم ،کس میاود
رییس حسابرسی داخلی باید درصور ضرور جه واکوش نسدب بده تغییدرا کسد وکدار
سازمان ،ریسم ها ،عملیا ،برنامه ها .سیستال ها وکوترل ها برنامه ریدزی حسابرسدی داخلدی را
مرور وتعدیج کود
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استاندارد های عملارد/مدیری

عالی

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی

-2000مدیری عالی
-2010برنامه ریزی
ادامه تفسیر:
-2010الف.1-برنامه کاری عالی حسابرسی داخلی باید مبتوی بر ارزیابی ریسم مستودسدازی
شده بوده وحداقج به طور ساالنه تدوین شود در رایود تددوین برنامده مدذکور بایدد دیددگاههای
مدیری ارشد وهیا مدیره مدن ر قرارگیرد .
-2010الف  .2-رییس حسابرسی داخلی بایدد انت دارا مددیری ارشدد ،هیدا مددیره ودیادر
ذیوفعان را شواسایی وبررسی کرده ودر اظهارن ر ها ونتیجه گیری های خود مد ن ر قراردهد.
-2010م .1-انت ارمیرود رییس حسابرسی داخلی کارهدای مشداوره ای پیشدوهادی را بدا درن در
گر تن قابلی بالقوه آنها برای بهبود مددیری ریسدم ارزک ا زایدی وبهبدود عملیدا سدازمان
بپذیرد کارهای پذیر ته شده باید دربرنامه کاری حسابرسی داخلی مدن ر قرارگیرد
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استاندارد های عملارد/مدیری

عالی

حسابرسی داخلی

-2000مدیری عالی حسابرسی داخلی
-2020ارائه برنامه وتصوی آن
رییس حسابرسی داخلی باید برنامه عالی های حسابرسی داخلی وموابع مدورد نیداز مشدتمج بدر
تغییرا میان دوره ای مهال ،راجه بررسی وتصوی به مدیری ارشد وهیا مدیره ارائه نماید
.رییس حسابرسی داخلی همدوین باید آاار محدودی موابع را گزارک کود .
-2030مدیری موابع
رییس حسابرسی داخلی باید اطمیوان حاصج کود که موابع حسابرسی داخلی مواس ،کا ی ومدوار
برای تحقق اهداا برنامه مصوب هستود
تفسیر:
واژه « مواس « به ترکیبی از دانش ،مهار وسایر شایستای های مورد نیاز جه اجدرای برنامده
مصوب حسابرسی داخلی اشاره دارد وواژه « کا ی « به کمی موا ع مور نیاز بدرای اجدرای برنامده
مصوب حسابرسی داخلی اشاره دارد .موابع زمانی به طور موار بده خددم گر تده میشدود کده در
راستای تحقق بهیوه ی برنامه مصوب حسابرسی داخلی باارمیرود
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استاندارد های عملارد/مدیری

عالی

حسابرسی داخلی

-2000مدیری عالی حسابرسی داخلی
-2040روک ها وخط مشی
رییس حسابرسی داخلی باید برای هددای عالید حسابرسدی داخلدی ،روک هدا وخدط مشدی را
تدوین کود
تفسیر :
شاج ومحتوای خط مشی وروک هدا بده انددازه وسداختار عالید حسابرسدی داخلدی وپیدیددگی
کارآن بستای دارد .
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عالی

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی

-2000مدیری عالی
-2050هماهوای واتاا
انت ارمیرود رییس حسابرسی داخلی برای این که از پوشش مواس .بده حدداقج رسداندن دوبداره
کاری اطمیوان حاصج نماید .اط عا را به اشتراک گذاشته  ،عالی ها را هماهوگ نموده واتاابده
خدما اطمیوان دهی ومشداوره ای ارائده شدده توسدط اشدخاص درون وبدرون سدازمانی را مدورد
بررسی قراردهد.
تفسیر :
رییس حسابرسی داخلی به مو ور هماهوای عالی ها ،ممان اس بده کارسدایر ارائده دهوددگان
خدما اطمیوان دهی ومشداوره ای اتادا کودد .انت دارمیرود رآیوددی مشدخص ومواسد درایدن
مستقر شده ورییس حسابرسی داخلی ،شایسدتای ،بیطر دی ومراقبد حر ده ای ارائده دهوددگان
خدما اطمیوان دهی ومشاوره ای را بررسی کود همدوین انت ارمیرود رییس حسابرسدی داخلدی
درک شفا ی ازداموه رسیدگی ،اهدداا ونتداید کدار سدایرارائه دهوددگان خددما اطمیودان دهدی
ومشاوره ای داشته باشد
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استاندارد های عملارد/مدیری

عالی

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی

-2000مدیری عالی
-2050هماهوای واتاا
ادامه تفسیر :
درمواردی که به کاردیاران اتاامیشود رییس حسابرسی داخلی همدوان پاسخاو بوده ودر مورد
حصول اطمیوان از این که عالی حسابرسی داخلی از اظهارن ر ها ونتیجه گیری های بدس امده
به اندازه کا ی پشتیبانی میاود مسوولی دارد
-2060گزارک دهی به مدیری ارشد وهیا مدیره
رییس حسابرسی داخلی باید به صور ادواری در مورد اهداا اختیارا ،مسوولی ها وعملادرد
مرتبط بابرنامه ریزی به عمج آمده وپیروی از آیدین ر تارحر ده ای واسدتاندارد هدا بده مددیری
ارشد وهیا مدیره گزارک دهد گزارک دهی بایدد همدودین مشدتمج برریسدم هدای بااهمید
موجود وموضوعا کوترلی ،در برگیرنده ی ریسم های تقل ،موضوعا ن ان راهبدری وسدایر
موارد نیازمود توجه مدیری ارشد وهیا مدیره میباشد .
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عالی

حسابرسی داخلی

-2000مدیری عالی حسابرسی داخلی
-2060گزارک دهی به مدیری ارشد وهیا مدیره
تفسیر:
بازه زمانی ومحتوای گزارک دهی باهمااری ریدیس حسابرسدی داخلدی ،مددیری ارشدد وهیدا
مدددیره تعیددین میشددود بددازه زمددانی ومحتددوای گددزارک دهددی بدده اهمی د اط عدداتی کدده ارائدده
میارددو ورید اقددداما مربددوم کدده بایددد توسددط مدددیری ارشددد ویددا هیددا مدددیره صددور
گیرد،بستای دارد .مااتبه وگزارک دهی ریدیس حسابرسدی داخلدی بده مددیری ارشدد وهیدا
مدیره باید مشتمج براط عاتی درباره موارد ذیج باشد :
موشور حسابرسیاستق ل عالی حسابرسی داخلیبرنامه ومیزان پیشر عملیا حسابرسیموابع مورد نیازنتاید حاصج از عالی حسابرسیانطباق باآیین حر ه ای واستانداردها،وبرنامه های عملیاتی موضوعا بهال مربوم به انطباق91
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عالی

حسابرسی داخلی

-2000مدیری عالی حسابرسی داخلی
-2060گزارک دهی به مدیری ارشد وهیا مدیره
ادامه تفسیر:
واکوش مدیری درمورد ریسم ناشی از عدم پذیرک قضاو حر ه ای رییس حسابرسی داخلی
توسط سازمان
موارد وق وسایر نیازهای ارتباطی رییس حسابرسی داخلی که در استاندارد ها به آن اشاره شدده
اس
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عالی

حسابرسی داخلی/اهمی

کارها

-2000مدیری عالی حسابرسی داخلی
-2070ارائه کووده خدما برون سازمانی ومسوولی سازمانی در مورد حسابرس داخلی
هواامی که یم تامین کووده خدما برون سازمانی  ،عالی حسابرسی داخلی راارائه میدهد ،این
شخص باید به آگاهی سازمان برساند که مسوولی حسابرسی داخلی اار بخش به عهدده سدازمان
اس
تفسیر:
مسوولی سازمان در این مورد از طریق اجرای برنامه بهبدود وکیفید اطمیودان دهدی کده انطبداق
عالی حسابرسی داخلی رابا آیین ر تار حر ه ای واستاندارد ها ارزیابی میاود ،ایفا میشود
-2100ماهی کارها
عالی حسابرسی داخلی باید با استفاده از رویاردی روشمود ومو ال ومبتوی بدر ریسدم رآیودد
های ن ام راهبری ،مدیری ریسم وکوترل را مورد ارزیابی قرارداده وبده بهبدود آن کمدم کودد
هواامی که حسابرسی داخلی موت ر وقوع رویدادهای آتی نمی مانود وبه اسدتقبال تحدوال پدیش
رومیروند وارزیدابی هدای اندان مودتد بده پیشدوهاد بیدوش هدای جدیدد ومدد ن در قدراردادن آادار
رخدادهای آتی میشود ،ارزک واعتبار حسابرسی داخلی ا زایش می یابد
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کارها

-2100اهمی کارها
-2110ن ام راهبری
عالی حسابرسی داخلی به مو ور بهبود رایود های ن دام راهبدری بایدد ارزیدابی وتوصدیه هدای
مواس در موارد زیر ارائه کود :
تصمیال گیری های استراتژیم وعملیاتین ار برمدیری ریسم وکوترلتروید ارزشها ور تارحر ه ای مواس درسازمانحصول اطمیوان از پاسخاویی ومدیری موار عملارد سازمانیاط ع رسانی در مورد اطلعا ریسم وکوترل به واحد های مربوم سازمانهماهوگ نمودن عالی ها واط ع رسانی میان هیا مدیره و،حسابرسان داخلی وخارجی ،سدایرارائه دهودگان خدما اطمیوان دهی ومدیری
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استاندارد های عملارد/اهمی

کارها

-2100اهمی کارها
-2110ن ام راهبری
-2110الف  .1-عالی های حسابرسی داخلی باید طراحی ،اجرا واار بخشی آیین ر تارحر ده ای
سازمان را در ارتبام بااهداا ،برنامه ها و عالی ها ،مورد ارزیابلی قراردهد
-2110الف  .2-عالی حسابرسی داخلی باید ارزیابی کود که آیا ن ام راهبری وداوری اط عدا
سازمان ،از اهداا واستراتژی های سازمان پشتیبانی میاود

-2120مدیری ریسم
عالی حسابرسی داخلی باید رایود هدای مددیری
ارزیابی قرارداده وبه بهبود آن کمم کود
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استاندارد های عملارد/اهمی

کارها

-2100اهمی کارها
-2120مدیری ریسم
تفسیر:
قضاو حر ه ای ناشی از ارزیابی حسابرسان داخلی در موارد زیر ،اار بخش بدودن رآیودد هدای
مدیری ریسم را معین میاود :
اهداا عملیاتی سازمان باماموری سازمان هال راستا بوده واز آن پشتیبانی میاودریسم های مهال شواسایی شده در مورد ارزیابی قرارمیایرندواکوش های مواس نسب به ریسم ها،بطوری که سطح آنها را باسدطح ریسدم قابدج پدذیرکسازمان هال تراز کود ،به عمج می آید
اط عا ریسم های مربوم،به موقع گردآوری وارائه میشود تاکارکوان مدیری وهیا مددیرهراقادرمیسازد که مسوولیتشان را ایفا کوود
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کارها

-2100اهمی کارها
-2120مدیری ریسم
ادامه تفسیر:
عالی حسابرسی داخلی میتواند اط عا الزم برای پشتیبانی از این ارزیدابی هدا را درطدول چودد
کارگردآوری کود .نتاید این کارهدا ،زمدانی کده بداهال مددن ر قرارگیرندد درکدی از رایودد هدای
مدیری ریسم واار بخشی انها راهال میاوود رایودد مددیری ریسدم از طریدق عالید هدای
مستمر مدیریتی ،ارزیابی های جداگانه یاهردو ،ن ار میشود
-2120الف  .1-عالی حسابرسی داخلی باید ریسم هدای پدیش روی مدرتبط بدا ن دام راهبدری
،عملیا وسیستال های اط عاتی سازمان را درموارد زیر مورد ارزیابی قراردهد
دستیابی به اهداا عملیاتی استراتژیم سازمانقابلی اعتماد واتاا به اط عا مالی وعملیاتیااربخشی وکارایی عملیا وبرنامه هاحفاظ از داراییهارعای قوانین ومقررا ،خط مشی ،روک ها وقراردادها97
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استاندارد های عملارد/اهمی

کارها

-2100اهمی کارها
-2120مدیری ریسم
-2120الف  .2-عالی حسابرسی داخلی باید وقدوع بدالقوه ،تقلد وچادونای مددیری ریسدم
تقل توسط سازمان را مورد ارزیابی قراردهد
-2120م.1-حسابرسان داخلی باید هواام انجام کارهای مشاوره ای به ریسم مربوم به اهدداا
عملیاتی آن کارها توجه نموده ودر مورد وجود سایر ریسم بااهمی هوشیار باشود
-2120م.2-حسابرسان داخلی باید دانش مربوم به ریسم هایی را که درجریدان ارائده خددما
مشاوره ای بدس آورده اند ،جه ارزیابی رآیود های مدیری ریسم سازمان باارگیرند .
-2120م.3-هواام مساعد به مدیری جه استقرار یا بهبود رآیودد هدای مددیری ریسدم
،حسابرسان داخلی باید بطور جدی از پدذیرک هرگونده مسدوولی مددیری در مدورد مددیری
ریسم ،خودداری نمایود.
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استاندارد های عملارد/اهمی

کارها

کارها

-2100اهمی
-2130کوترل
عالی حسابرسی داخلی باید با ارزیابی اار بخشی وکارایی کوترلها وتروید بهبود مستمر ،مستمر
،سازمان را جه استقرار کوترلهای اار بخش کمم کود .
-2130الف  .1-عالی حسابرسی داخلی بایدد کفاید واادر بخشدی کوترلهدا را در رویدارویی بدا
ریسم های ن ام راهبری ،عملیا وسیستال های اط عاتی سازمان درمدوارد زیدر ،مدورد ارزیدابی
قراردهد:
دستیابی به اهداا عملیاتی استراتژیم سازمانقابلی اعتماد واتااءبه اط عا مالی وعملیاتیاار بخشی وکارایی عملیا وبرنامه هاحفاظ از دارایی هارعای قوانین ومقررا ،خط مشی ،روک ها وقراردادها-2130م .1-حسابرسان داخلی باید دانش کس شده جه ارائده خددما مشداوره ای را بدرای
ارزیابی رایود های کوترلی سازمان باارگیرند
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استاندارد های عملارد/برنامه ریزی کارها
-2200برنامه ریزی کارها
حسابرسددان داخلددی بایددد برنامدده ای بددرای هرکار،مشددتمج بددر اهددداا آن کددار ،حدددود رسددیدگی
،زمانبودددی وتخصددیص موددابع تدددوین ومسددتودکوود برنامدده ریددزی مذکوربایددد بددا درن ددر گددر تن
استراتژی ها ،اهداا عملیاتی وریسم های مرتبط باکارسازمان ،تدوین شودو
-2201م ح ا برنامه ریزی
دربرنامه ریزی کارها،حسابرسان داخلی باید موارد زیر را مدن ر قراردهود :
استراتژی ها واهداا عملیاتی عالی مورد بررسی وروک هدایی کده بده کمدم آنهدا ،عملادردعالی کوترل میشود
ریسم های بااهمی اهداا عالی ،موابع عملیا وروک هایی که اارا بدالقوه ریسدم را درحد قابج قبول ناه میدارد
مواس واار بخش بودن رآیود های ن ام راهبری ،مدیری ریسم وکوترل عالی در مقایسدهبا یم مدل چارچوب مربوم
 -رص های بهبود بااهمی درمورد رایود های ن ام راهبری مدیری ریسم وکوترل عالی
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استاندارد های عملارد/برنامه ریزی کارها
-2200برنامه ریزی کارها
-2201م ح ا برنامه ریزی
-2201الف .1-هواام برنامه ریزی یم کار برای اشخاص خدارج از سدازمان حسابرسدان داخلدی
بایدد تفداهال نامده ای در مدورد اهدداا ،حددود رسدیدگی ،مسدوولی هاوسدایر انت دارا مشددتمج
برمحدودی درمورد توزیع نسخ گزارک ها ودسترسی به اسواد مورد لزوم تو یال وتدوین کوود
-2201الددف .2-حسابرسددان داخلددی بایددد جه د ارائدده خدددما مشدداوره ای در مددورد اهددداا
،حدودرسیدگی ،مسوولی هاوسایر انت ارا بامشتریان به تفاهال برسود .برای کارهدای بااهمید
این تفاهال باید مستود سازی شود
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استاندارد های عملارد/برنامه ریزی کارها
-2200برنامه ریزی کارها
-2210اهداا عملیاتی کارها
اهداا عملیاتی هرکاری باید تدوین شود
-2210الف  .1-حسابرسان داخلی باید ارزیابی اولیه ای از ریسم های مربوم بده عالید مدورد
رسیدگی انجام دهود،اهداا عملیاتی کار باید نتاید این ارزیابی راموعاس نماید
-2210الف .2-حسابرسان داخلدی بایدد هوادام تددوین اهدداا عملیداتی کار،احتمدال اشدتباها
،تقل ،عدم رعای قوانین مقررا وسایر نارسایی های بااهمی را مد ن ر قرار دهود
-2210الف  .3-برای ارزیابی راهبری ،مدیری ریسم وکوترل ها ،معیارهای مواس مدورد نیداز
اس .حسابرسان داخلی باید مشخص کوود که مدیری ویا هیا مدیره تاچده حدد معیارمواسد
برای تشخیص تحقق اهداا کلی وعملیاتی تدوین کدرده اسد .در صدور عددم مواسد بدودن
معیارهاحسابرسان داخلی باید باهمااری مددیری ،معیارهدای مواسد جهد ارزیدابی شواسدایی
کوود
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استاندارد های عملارد/برنامه ریزی کارها
-2200برنامه ریزی کارها
-2210اهداا عملیاتی کارها
تفسیر:
انواع معیارها میتواند شامج موارد ذیج باشد :
داخلی (از قبیج :خط مشی وروک های سازمان )خارجی (از قبیج :قوانین ومقررا وضع شده توسط مراجع ذیص ح )
راهومای امور (از قبیج :رهومود های صوع وحر ه ای )
-2210م  .1-اهداا عملیاتی کارهدای مشداوره ای بایدد رایودد هدای ن دام راهبدری ومددیری
ریسم ،کوترل را تاحدی که با مشتری توا ق شده در برگیرد .
-2210م.2-اهداا عملیاتی کارهای مشاوره ای باید با ارزک هدا ،راهبدرد هدا واهدداا عملیداتی
سازمان مطابق داشته باشد
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استاندارد های عملارد/برنامه ریزی کارها
-2200برنامه ریزی کارها
-22200حدود رسیدگی
حدود رسیدگی باید برای تحقق اهداا عملیاتی حسابرسی کفای کود .
-2220الف .1-حدود رسیدگی باید باتوجه سیستال ها  ،اب ها ،کارکوان ودارایدی هدای یزیادی
مربوم ،مشتمج بردارایی های تح کوترل اشخاص اال تعیین شود
-2220الف .2-چوانده رص هدای ارائده خددما مشداوره ای بااهمید هوادام ارائده خددما
اطمیوان دهی پیش آیدد ،انت دارمیرود یدم تفداهال نامده ویدژه در مدورد اهدداا عملیداتی ،حددود
رسیدگی ،مسوولی هدای مربدوم وسدایر انت دارا تو دیال شدده ونتداید کدا رمشداوره ای مطدابق
استاندارد های مشاوره گزارک گردد.
-2220م  .1-در اجرای کارهای مشاوره ای ،حسابرسان داخلی بایدد از کفاید حددود رسدیدگی
باتوجه به اهداا مورد توا ق اطمیوان حاصج نماید .اگر حسابرسان داخلی هوادام کدارتغییراتی را
درمورد داموه رسیدگی به عمج آورند ،باید این تغییرا را به مو ور مشخص کردن ادامه کدار بدا
مشتری در میان گذارند
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استاندارد های عملارد/برنامه ریزی کارها
-2200برنامه ریزی کارها
-2220حدود رسیدگی
ادامه :
-2220م .2-حسابرسددان داخلددی بایددد در انجددام کارهددای مشدداوره ای ،بدده کوترلدده ای هماهوددگ
بااهداا کارتوجه کوود ودر مورد کوترلهای بااهمی هوشیار باشود
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استاندارد های عملارد/برنامه ریزی کارها
-2200برنامه ریزی کارها
-2230تخصیص موابع
حسابرسان داخلی باید موابع مواس واکفی را برای دستیابی به اهداا عملیاتی حسابرسی ،مبتودی
برارزیابی ماهی وپیدیدگی هرکار،محدودی های زمانی وموابع در اختیار ،تعیین کوود .
تفسیر:
واژه مواس به دانش ،مهار ها وسایر شایستای های مورد نیاز برای انجام کار ،اشاره دارد-واژه کا ی به کمی موابع مورد نیاز برای انجام کار با مراقب حر ه ای مقتضی اشاره دارد
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استاندارد های عملارد/برنامه ریزی کارها
-2200برنامه ریزی کارها
-2240برنامه رسیدگی
حسابرسان داخلی باید برنامه ای را تدوین کوود که اهداا عملیاتی حسابرسی را محقق سازد
-2240الف .1-برنامه های رسیدگی باید روک های شواسایی ،تجزیه وتحلیدج ،ارزیدابی ومسدتود
سازی اط عا را درحین کار ،شامج شود .برنامه رسیدگی باید قبج از اجراتصوی شده وهرگونه
اص حاتی در مورد آن نیز بی درنگ باید به تصوی برسد .
-2240م .1-برنامه های رسیدگی در مورد خدما مشاوره ای ممان اس از ن ر شاج ومحتدوا
برحس ماهی کارمتفاو باشود.
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استاندارد های عملارد/انجام رسیدگی ها
-2300انجام رسیدگیها
حسابرسان داخلی باید برای تحقق اهداا عملیا حسابرسی ،اط عا کا ی را شواسایی ،تجزیده
وتحلیج ،ارزیابی ومستود سازی نمایود
-2310شواسایی اط عا
حسابرسان داخلی باید برای تحقق واهداا عملیاتی کار،اط عا کا ی قابج اتادا،مربوم ومفیدد را
شواسایی کوود
تفسیر:
اط عا کا ی ،اط عا واقعی ،مواس وقانع کووده اس که براساس آن شخصدی آگداه ومحتدام
،به همان نتایجی برسد که حسابرسی به آن دس می یابد .اط عدا قابدج اتادا،بهترین اط عدا
بدس آمده از طریدق بادارگیری تاویدم هدای مواسد حسابرسدی اسد .اط عدا مربدوم ،از
مشاهدا وتوصیه های مربوم به کار حسابرسی پشتیبانی کرده وبا اهدداا کدار مدذکور مطابقد
دارد .اط عا سودمود به تحقق اهداا کلی سازمان کمم میاود
-2320تجزیه وتحلیج وارزیابی
حسابرسان داخلی باید نتیجه گیریها وجمع بوددی هدا را بدر پایده تجزیده وتحلیدج وارزیدابی هدای
مواس قراردهود
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استاندارد های عملارد/انجام رسیدگی ها
-2300انجام رسیدگیها
-2230مستود سازی اط عا
حسابرسان داخلی باید اط عا کا ی ،قابج اتااء ،مربدوم وسدودمود را جهد پشدتیبانی از نتیجده
گیری ها وجمع بودی ها مستود سازی نمایود
-2330الف .1-رییس حسابرسی داخلی باید دسترسی بده اسدواد رسدیدگی (شدواهد حسابرسدی
)راکوترل کود .رییس حسابرسی داخلی باید قبج از ارائه چوین اسوادومدارکی به اشخاص خدارجی
،مجوز الزم را از مدیری ارشد اخذ نموده ویا با مشاور حقوقی دراین مورد مشور نماید
-2330الف .2-رییس حسابرسی داخلی باید الزاما ناهداری اسواد رسیدگی را مشخص نمایدد
صرا ن ر از وسیله ای که درآن اسوادمذکور ناهداری میشود .این الزامدا بایدد بدا رهومدود هدا
،مقررا ودیار الزما ایجاد شده توسط سازمان مطابق داشته باشد
-2330م  .1-رییس حسابرسی داخلی باید سیاس های حاکال برناهداری اسوادرسیدگی مربوم
به خدما مشاوره ای وهمدوین ارائه انها به اشخاص داخلی وخارجی راتدوین کود .ایدن سیاسد
ها باید با رهومود ها ،مقررا ودیار الزاما ایجاد شده توسط سازمان مطابق داشته باشد
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استاندارد های عملارد/انجام رسیدگی ها
-2300انجام رسیدگیها
-2240سرپرستی کار
کارباید بده نحدو مواسد ،جهد حصدول اطمیودان از تحقدق از اهدداا عملیداتی ،تضدمین کیفید
وتخصیص موابع انسانی الزم ،سرپرستی شود .
تفسیر:
میزان سرپرستی الزم به مهار وتجربه حسابرسان داخلدی وپیدیددگی کاربسدتای دارد .صدرا
ن ر از این که سرپرستی کارتوسط رییس حسابرسی داخلدی بدا یادی از اعضدای تدیال حسابرسدی
داخلی صور گیرد .مسوولی کلی سرپرس کاربرعهده رییس حسابرسی داخلدی اسد ممادن
اس یای از اعضای باتجربه ی کا ی در تیال حسابرسی داخلی ،برای مرور کارمربوم تعیین شدود
.شواهدمواس سرپرستی ،مستودسازی وناهداری میشود
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استاندارد های عملارد/گزارک نتاید رسیدگی
-2400گزارک نتاید رسیدگی
حسابرسان داخلی باید نتاید رسیدگی را گزارک کوود
-2410معیارهای گزارک دهی
-2410الف  .1-گزارک نهایی نتداید رسدیدگی بایدد مشدتمج برنتیجده گیدری هدا وتوصدیه هدای
کاربردی ویا برنامه های اقداما اجرایی باشد انت ار میرود حس اقتضداء اظهدارن ر حسابرسدان
داخلی ارائه شود اظهارن ر باید باتوجه به انت ارا مدیری ارشد ،هیا مددیره وسدایر ذیوفعدان
ارائه شده وتوسط اط عا کا ی ،قابج اتااء ،مربوم وسودمودپشتیبانی گردد
تفسیر:
اظهارن ر در مورد یم کدار میتواندد اولوید بوددی هدا ،نتیجده گیدری یدا سدایر توصدیفا نتداید
رسیدگی باشد .چوین کاری ممان اس در ارتبام با کوترل های یم رایود مشدخص ،ریسدم یدا
واحد کس وکار باشد .تدوین چوین اظهار ن راتی مسدتلزم نتداید رسدیدگی واهمید آنهدا اسد
(اهمی نتاید رسیدگی )
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استاندارد های عملارد/گزارک نتاید رسیدگی
-2400گزارک نتاید رسیدگی
حسابرسان داخلی باید نتاید رسیدگی را گزارک کوود
-2410معیارهای گزارک دهی
-2410الف .2-حسابرسدان داخلدی ترغید میشدوند کده انجدام رضدایتبخش رسدیدگی هدارا در
گزارک هارا در گزارک ها موعاس نمایود
-2410الف .3هواام ارائه نتاید رسیدگی به اشخاص خدارج از سدازمان ،محددودی هدای توزیدع
واستفاده از نتاید رسیدگی باید در گزارک درج شود.
-2410م  .1گزارک پیشر ونتاید کاری مشاوره ای ،باتوجه به ماهی کا رو نیازهدای مشدتری
،از ن ر شاج ومحتوا با یادیار تفاو دارند .
-2420کیفی گزارک
گزارک ها باید دقیق ،بی طر انه ،شفاا ،مختصر ،سازنده ،کامج وبه موقع باشد
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استاندارد های عملارد/گزارک نتاید رسیدگی
-2400گزارک نتاید رسیدگی
-2420کیفی گزارک
تفسیر:
گزارک دهی های دقیق ،عاری از اشتباها وتحریفا بااهمی بدوده وبراسداس واقعید هدایموجود تدوین میشوند
گزارک دهی های بیطر انه ،موصفانه ،غیر مغرضانه وغیدر جاند دارانده بدوده ومدوعاس کووددهنتاید حاصج از ارزیابی موصفانه همه واقعی ها ورویدادهای مربوم هستود.
گزارک دهی شفاا ،موطقی وبه آسانی قابج هال بوده ودر تدوین آنها از باارگیری ادبیا ودیوغیرضروری خودداری شده وهمه اط عا مربوم وبا اهمی راارائه میدهود.
در گزارک دهی مختصدر ،مسدتقیما بده موضدوع مدورد ن در پرداختده شدده واز پیدیددگی ،درججزییا زائد واطاله ک م اجتواب میاردد
 گزارک دهی های سازنده برای مشتری سودمود بوده ودر جایی که سازمان احتیاج دارد بده آنکمم میاود
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استاندارد های عملارد/گزارک نتاید رسیدگی
-2400گزارک نتاید رسیدگی
-2420کیفی گزارک
ادامه تفسیر:
در گزارک دهی کامج از بیان هیچ ناته ای که برای آگاهی مخاط ضروری اس ،کوتاهی نشده
ومشتمج بدر همده اط عدا ومشداهدا بااهمید ومربدوم جهد پشدتیبانی از نتیجده گیدری هدا
وپیشوهادها میباشد
گزارک های به موقع ،گزارک هدای بهوادام ودر راسدتای مصدلح سدازمان بدوده وبده اهمیدموضوعا ولزوم آگاهی ودستور مدیری در رابطده باانجدام اقدداما اصد حی مواسد ،بسدتای
دارد .
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استاندارد های عملارد/گزارک نتاید رسیدگی
-2400گزارک نتاید رسیدگی
-2421اشتباها وقصور (از قلال ا تادگی ها)
اگر گزارک نهایی شامج اشتباه یاقصور (از قلدال ا تدادگی هدا )بدااهمیتی باشدد ،ریدیس حسدابرس
داخلی باید اط عا اص ح شده را به تمدامی اشخاصدی کده گدزارک اصدلی رادریا د کدرده اندد
گزارک کود .
-2430استفاده از جمله [انجام شدده طبدق اسدتاندارد هدای بدین المللدی کارحر ده ای حسابرسدی
داخلی ]
استفاده از جمله [انجام شده طبق استاندارد های بین المللی کارحر ه ای حسابرسی داخلی ] صدر ا
زمانی مواس اس که نتاید برنامه بهبود واطمیوان دهی در مدورد کیفید ایدن ادعدا را پشدتیبانی
کود
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استاندارد های عملارد/گزارک نتاید رسیدگی
-2400گزارک نتاید رسیدگی
-2431ا شای عدم پیروی یاعدم مطابق
درصور عدم پیروی از تعریف حسابرسی داخلی ،آیین ر تار حر ه ای یا اسدتاندارد هلدی مدوار
برکاری مشخص ،موارد زیر باید در گزارک نتاید رسیدگی درج شود :
مواردی از آیین ر تار حر ه ای (اصول یا ضوابط ر تاری )یا استاندارد ها که بطور کامدج پیدروینشده اس
دلیج یا دالیج عدم پیرویآاار عدم پیروی برکار وگزارک نتاید رسیدگی-2440انتشار نتاید
رییس حسابرسی داخلی باید نتیجه رسیدگی را به اشخاص مواس گزارک کود .
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استاندارد های عملارد/گزارک نتاید رسیدگی
-2400گزارک نتاید رسیدگی
-2440انتشار نتاید
رییس حسابرسی داخلی باید نتیجه رسیدگی را به اشخاص مواس گزارک کود .
تفسیر:
رییس حسابرسی داخلی مسوول بررسی وتصوی نهایی رسیدگی ،قبج از انتشدار وتصدمیال گیدری
در مورد مخاط گزارک مربوم وچاونای انتشار آن اس .
-2440الف .1-رییس حسابرسی داخلی مسوول گزارک نتاید نهایی رسیدگی به اشخاصی اسد
که میتواند اطمیوان دهود نتاید مذکور مورد توجه قرارمیایرد.
-2440الف .2-چوانده موع قانونی الزاما مقرراتی وجودنداشته باشد ،رییس حسابرسی داخلدی
قبج از ارائه نتاید رسیدگی به اشخاص خارج از سازمان باید :
ریسم بالقوه متوجه سازمان را ارزیابی کودبه نحو مقتضی با مدیری ارشد ویا مشاور حقوقی مشور کودبا محدود کردن استفاده از نتاید رسیدگی ،بخش اط عا مربوم را کوترل کود117
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استاندارد های عملارد/گزارک نتاید رسیدگی
-2400گزارک نتاید رسیدگی
-2440انتشار نتاید
ادامه تفسیر:
-2440م .1-رییس حسابرسی داخلی مسوول گزارک نهدایی خددما مشداوره ای بده مشدتریان
اس
-2440م .2-هواام ارائه خدما مشاوره ای ،مدوارد مدرتبط بدا ن دام راهبدری مددیری ریسدم
وکوترل ممان اس شواسایی شود هرگاه این موارد برای سازمان باهمی بودند،باید به مددیری
ارشد وهیا مدیره گزارک شوند
-2450اظهارن رهای کلی
هواامی که اظها ن ر های کلی ارئده میشدود بایدد اسدتراتژی هدا ،اهدداا عملیداتی ،ریسدم هدای
سازمان انت ارا مدیری ارشد ،هیا مدیره وسایرذیوفعان مد ن ر قرارگیرد .اظهدارن ر کلدی
باید توسط اط عا کا ی ،قابج اتااء مربوم وسودمود پشتیبانی گردد
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استاندارد های عملارد/گزارک نتاید رسیدگی
-2400گزارک نتاید رسیدگی
-2450اظهارن رهای کلی
تفسیر:
گزارک نتاید رسیدگی مشتمج بر موارد ذیج خواهد بود
داموه ی رسیدگی ،مشتمج بر دوره ی زمانی مورد اظهارن رمحدودی های مربوم به داموه رسیدگیتوجه به همه پروژه های مرتبط ،مشتمج بر اتااء به گزارک های سایر ارائده کووددگان خددمااطمیوان دهی
خ صه ای از اط عاتی که از اظهارن رپشتیبانی میاودریسم یا چارچوب کوترل یا سایر معیارهای مورد استفاده به عووان مبوای اظهرن ر کلی-اظهار ن ر کلی نامطلوب باید بیان شود
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استاندارد های عملارد/ن ار

بر پیشر

(پایش پیشر

)

-2500پایش پیشر
رییس حسابرسی داخلی باید سیستمی بده مو دور ن دار بدر حدج و صدج نتداید رسدیدگی هدای
گزارک شده به مدیری ،ایجاد واز آن مراقب کود
-2500الددف .1-ریددیس حسابرسددی داخلددی بایددد رآیودددی را جه د پیایددری مفددا د گددزارک
حسابرسی ایجاد نماید تااز اجرای موار اقداما مددیری ویدا قبدول ریسدم عددم اقددام توسدط
مدیری اطمیوان حاصج نموده وآن را ن ار کود
-2500م  .1عالی حسابرسی داخلی باید بر حج و صدج نتداید خددما مشداوره ای ارائده شدده
،همان طور که با مشتری توا ق گردیده ،ن ار کود
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استاندارد های عملارد/گزارک پذیرک ریسم ها
-2600گزارک پذیرک ریسم ها
هواامی که رییس حسابرسی داخلی به این نتیجه برسد که مدیری ارشد ،سدطحی ازریسدم کده
ممان اس برای سازمان غیرقابج قبول باشد را پذیر تده ،درایدن صدور بایدد ایدن مسدوله را بدا
مدیری ارشد در میان باذارد اگر رییس حسابرسی داخلی تشخیص دهد که مسوله مدذکور حدج
و صج نشده ،باید آن را به هیا مدیره گزارک کود
تفسیر:
شواسایی ریسم پذیر ته شده توسط مدیری ،میتواند از طریق خدما اطمیودان دهدی ومشداوره
ای ،ن ار بر پیشر اقداما به عمج آمده توسط مدیری ،مانود نتیجه کارهدای قبلدی یاسدایر
ابزارها ،صور گیرد .مسوولی حج و صج ریسم ،به عهده رییس حسابرسی داخلی نیس
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باتشکر ار حوصله ماش
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