
دکتر علی رحمانی 	

حسابرسی داخلی:
کامیابی ها و جهت گیری های آینده

در آغ��از مایلم س��ال نو، س��ال 1394 را به همه فارس��ی زبانان 
دانش��گاهی در ح��وزه  و  به خص��وص هم��کاران حرف��ه ای  و 
حس��ابداری، حسابرس��ی و مالی تبریک عرض کنم. روزگاری 

خوش همراه با موفقیت و سالمت برای همه آرزو دارم.
حسابرسی  داخلی طی چند دهه گذشته نقاط عطفی را تجربه 
ک��رده و به طور فزاینده ای مورد توجه و عنایت بوده اس��ت. این 
به دلی��ل ارزش آفرینی خدمات حسابرس��ی داخلی  و نقش ویژه 

آن در ارتقای سالمت سازمانهاست.

خالص��ه ای از ای��ن رویدادهای مه��م در س��طح بین المللی 
فهرست وار به ترتیب سال میالدی ارائه می شود:

س��ال1992- تصویب و انتش��ار متن چارچوب کنترلهای داخلی 
کوزو-  چارچوب یکپارچه،

سال2002-  تصویب قانون ساربنزاکسلی،
س��ال2002- ایجاد هيئت نظارت بر حس�ابداری شرکتهای 

 ،)PCAOB( سهامی عام امریکا
س��ال2003- بورس اوراق به��ادار نیویورک ب��ا تصویب بخش 
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303 آ(303A(  ش��رکتهای پذیرفته شده در بورس را به ایجاد 
واحد حسابرسی داخلی ملزم کرد،

سال 2008- وقوع  ورشکستگیهای بزرگ در صنعت بانکداری 
امریکا )مثل لمن برادرز(،

سال2010- کمیسیون بورس اوراق بهادار امریکا افشای نقش 
هیئت مدیره در فرایند نظارت بر ریسک را الزامی کرد،

سال2010- تصویب قانون ضدفساد در انگلستان،
س��ال2011- انجمن حسابرس�ان داخل�ی)IIA( چارچوب 

رویه های حرفه ای بين المللی)IPPF( را بازنگری کرد،
اس��تانداردهای  داخل��ی  حسابرس��ان  انجم��ن  س��ال2013- 

بازنگری شده انجمن حسابرسان داخلی را منتشر کرد، و
س��ال2013- ک��وزو چارچ��وب یکپارچ��ه کنترله��ای داخلی را 

به روزآوری کرد.
 در ای��ران نی��ز در س��ال 1391 انجم��ن حسابرس��ان داخلی 
تشکیل و دستورالعمل کنترلهای داخلی از سوی سازمان بورس 
و اوراق به��ادار ابالغ و اجرای آن از س��ال 1392 الزامی ش��د. 
براساس همین مقررات، ایجاد حسابرسی داخلی در شرکتهای 
پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار ته��ران و فرابورس ایران 
 الزامی ش��د. مح��رک اصلی تغییرات گس��ترده در حسابرس��ی 
داخلی ش��امل شوکها، بحرانها و فسادهای اقتصادی، تغییرات 

مقرراتی و همچنین تغییرات فناوری است.
انتظار می رود در دهه بعد، حسابرسان داخلی با روشهای زیر 

به ارزش آفرینی سازمانها کمک کنند:
1- هشدار زودهنگام در مورد ریسکهای نوظهور،

2- تمرکز عمیق بر موضوعهای عملیاتی، رعایت و گزارشگری 
غیرمالی،

3- بهبود اطالعات برای تصمیم گیری در سرتاسر سازمان، و
4- نگاه و توجه به عالمتهای تهدید و زوال فرهنگ ریسک.

ارتق��ای  و  حرفه ای گ��ری  پرچالش��ی،  محی��ط  چنی��ن  در 
صالحیتهای محوری حسابرسان داخلی اهمیت ویژه ای دارد. 
انجمن حسابرس��ان داخلی که ش��عار خ��ود را »رهبری علمی و 
مرجعی��ت حرفه ای در حسابرس��ی داخلی« در ای��ران قرار داده 
است، رس��الت خود را اهتمام به توسعه و ارتقای صالحیتهای 
حسابرسان داخلی ایران می داند. خوشبختانه دو کنگره ساالنه 
ب��ا حضور درخور توجه اعضا برگزار و مطالب علمی  و حرفه ای 

روز به بحث و بررس��ی گذاشته ش��ده است. کنگره سال 1394 
نیز به »حسابرس��ان داخلی: صالحیته��ای حرفه ای، کارامدی 
س��ازمانی« خواه��د پرداخ��ت. طراح��ی دوره های آموزش��ی، 
برگ��زاری آزمونهای تعیی��ن صالحیت ب��رای پذیرش اعضای 
جدید، تدوین ش��اخصهای حسابرس��ی داخلی خب��ره و معرفی 
اولی��ن گروه آنه��ا نیز از دیگ��ر توفیقه��ا و کامیابی های انجمن 

حسابرسی داخلی ایران است.
م��ا امیدواریم بتوانیم همگام با توس��عه فناوری حسابرس��ی 
داخل��ی در س��طح جه��ان، به روزام��دی حسابرس��ان داخلی و 
فن��اوری حسابرس��ی داخل��ی ایران  کم��ک کنیم. س��خن را با 

اشعاری از مرحوم مجتبی کاشانی به پایان می برم:
ذهن ما باغچه است

گل در آن باید کاشت 
 گل بکاریم بیا

تا مجال علف هرز فراهم نشود 
بی گل آرایی ذهن

نازنین
هرگز آدم، آدم نشود

سالی سرشار از عشق، آرامش و سالمت داشته باشید.

محرک اصلی تغییرات گسترده

در حسابرسی داخلی

شامل شوکها

بحرانها و

فسادهای اقتصادی

تغییرات مقرراتی

و همچنین

تغییرات فناوری

است
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