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کننلده، از مصلر  تیلما با توجه به همه مقررات مربلو  بله حما ایآ “

 ایلآ م؟یدهیرا ایجام م یاقدامات مناسب ای میریگیم در یظر ییایبرهایم

 فیرا تضع یمشتر یهااز دسته یکه ممکن است برخ میدار یما رفتار

 ینظاارت طیدر مح شود کهیباعث م نیا ایاست، آ نیکند، و اگر چن

 ”؟میباش ریسک، در معرض  میکنیم تیکه در آن فعال

 ، لوکزامبورگFTSE 100نیپرداخت آیال، ارائه دهنده یمدیر ارشد حسابرس

 

 

در ماااادیران ارشااااد حسابرساااای از 

ات قاانونی رییاتغ"ما گفتناد  ینظرسنج

 یباارا یپاانج خ اار ا اال "و رعایاات

هااااااا اساااااات.سااااااازمان آن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 مدیران از( ٪72سه چهارم ) باًیتقر

از  یکی نیا ندیگویم نیچن زین یحسابرس

 حسابرسیاست که  یا ل نهیپنج زم

وقت و تالش خود را در آن  شتریب یداخل

 .کندی رف م

 تار، مانظمترشیب یاتیمال یبا فشارها ما که دشویاحساس م “

در  اتیامال. میقابالً داشات که شکر باشد، اتیمال خواه ،میشویم

کنناده را مصارفرفتاار  ای اسات کاهمرحله حال وارد شدن به

در  آب و هوا است، رییتغ گرید کننده خاموشهدایت. هدایت کند

خواهاد وجاود  و مالیات بر کربن یکیپالست بر اقالم اتیمالآینده 

و  روز باه روز طاقات فرساا نیکه ا میکنیم ینیبشیپ ما. داشت

 ”.شود دشوار

 ”یگلستانا ،یمل یارهیزیج یها، سوپرمارکتمدیر ارشد حسابرسی
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 یو بازگشت به حالت عاد ینظارت یبردبارتسامح و 
 

                      

هاا فر ات ماانور و باه شارکت افاتیکااهش  یبار نظاارت 2020اول سال  مهیدر ن

اروپاا  هیادر سراسار اتحاد یملا نهادهاای نظاارتی( باه ESMAاروپاا ) یداد. سازمان اوراق بهادار و بازارهاا

شاده  رفتاهیپذ یهااشارکت یماال یهاادر انتشاار گازارش رینسبت به تأخ قدرت بردباری راکرد که  هیتو 

 کنند.اعمال ماه  دوتا 

 

بحلران پیرو گذشته  یهاسال یط هابایک ،یدر بخش خدمات مال

 نیا یاصل تمرکزاید و قرار گرفته یاسابقهیب ییظارتتحت فشار  یجهای یمال

و  ها را در برابر هرگویله ضلربهکنند تا آن تیرا تقو یاهیسرما سپراست که 

 ییهلازملان یبرا قاًیدق هاسپر نیامحکم کند.  یمال ستمیبه س یبعد شوک

 نیتلل م ی( بللراECBاروپللا ) ی، بایللک مرکللز جللهیدر یت مثللل االن بودیللد.

هلا بایک هیسرما زانیم یبه وجوه در اقتصاد ، به طور موقت و جزئ یدسترس

، مقلام حلال نیهمل در کنلد. نیکاهش داد تا اعتبار را تل مرا  2020در سال 

اروپلا را بله  هیلاسترس در سطح اتحاد تست ایجام ( ،EBAاروپا ) یبایکدار

خلود مراجعله  انیموکول کرد تا به بایک ها اجازه دهد به مشلتر 2021سال 

 کنند. تیریخود را مد یاعتبار یها سکیکرده و ر

 نیوام تضلم یهلاطرح انیدر م یدر بخش بایک و بردباری تسامح

 یستادگیبه لزوم ا ییظارت یها و یهادهادولت، به طوری که شده دولت است

وام دادن بله  یهلا بلراآن قیبحلران و تشلوها در اواسط بایکدر مقابل راه 

در ملورد  یاز وضلوح یظلارت ایدرجلهکله  یبردید. در حال یپ یاقتصاد واقع

 یاعتبلار یبنلدبه عنوان مثال رتبه ،کرویا وجود دارد روسیوام و یهابریامه

وام مجللاز بلله  دیللپرداخللت و تمد فیللتخف یتقاضللا ریتحللت تلل ث انیمشللتر

ها است که بایک ییارهایمع ،یمنطقه عمده خاکستر کی، ستیی یرگذاریت ث

کله  ریدیگیم میساختار شده تصم دیتجد یهاوام یمال طیمورد شرا با آن در

همله پل  از عبلور از وضلعیت ماید.یم یها باقآن و به صالحدید اریدر اخت

 رفتلار، را که گرفته شده یماتیها مجبور باشند تصمممکن است بایک ،یریگ

شلده  فرض ریگهمه یماریب وعیکه در اوج ش هاییریسکو  یها با مشترآن

 .کنند و تصدیق هیتوج ،است

وجلود دارد  زیی 1از یاظران داده یتر ، شواهدعیوس ییظارت نهیدر زم

 اید.داده رییتغ یریگبا توجه به همه GDPR یاجرا یخود را برا کردیکه رو

کشور فرایسله  یمل ونیسیاطالعات ایگلستان و هم کم ونیساریهم دفتر کم

هلا باتوجله بله که شلرکت یعمل یهاچالش یو آزاد یاطالع رسای نهیدر زم

از ها آن اید.را در یظر گرفتهشوید کنند با آن مواجه میها تنظیم میچه آنآن

باش یا هشدار  کلار حسابرسلی اید و به حالت آمادهکار حسابرسی بیرون رفته

بله  دنیرسل یکه بلرا ییهاسازمان هیعل یکمتر یهامهیجر واید خاتمه داده

کننلد، یشلدن تلالش مل ریگهمه جهیحفاظت از داده ها در یت یدهااستایدار

 بهاین  به وضوح پابرجا هستند، GDPR نیکه قوای یحال در .ایدکردهصادر 

هلا محلدود شلده اسلت و شلرکت یاتیعمل تیشناخته شده که ظرف تیرسم

 اید.دهیها سقو  درآمد را داز آن یاریبس

دهنلده یلک کلاهش یظلارتی گیری یشلانبنابراین، تا حدی، همه

ها در میلان یکلی از شود و دولتجزئی است. مقررات توسط دولت وضع می

های اقتصادی تاریخ تمایل کمتری بله جریمله گلرفتن از ترین بحرانبزرگ

ها دارید که به طور بالقوه کسب و کار را در معرض ریسک قلرار ملی شرکت

ست و به هلی  وجله مطللق دهد. اما تسامح و بردباری یظارتی فقط موقتی ا

های اخیر بله هملان ها در ماهییست. مقررات موجود پابرجاست؛ حتی اگر آن

شدت تهاجمی اعمال یشده باشند. همچنین ممکن است این وسوسه در بین 

اعملال مقلررات در سلال توجه بله  یالحظهها وجود داشته باشد که شرکت

ها شود آن یباعث مو  خ دهدر یاتفاق بد جهیر یتیمایند و دمتوقف را  2020

 دیبا ندهیمقررات آ یموکول شده برا یزمای یهااکنون عقب بمایند که بریامه

  شود. تیرعا 2021در سال 

 ات قوایین ورییما، تغ یدر بررسمدیران ارشد حسابرسی  ٪59 یبرا

 قاًیدق ها است،سازمان آن یبرا یاصل ریسکپنج جز ها آن رعایتمقررات و 

 ریسلک کی رعایتیشایه واضح است که  کیسال گذشته،  جهیمطابق با یت

، رعایت ندهیسه سال آطی  که ندیگو می %53در واقع ،  سبز است. شهیهم
 خواهد ماید. یباق ییابتدا ریسکهمچنان در پنج 

                                                
1 data watchdogs 
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بله رفتلار بلا  ازیلاز ی یآگلاه دیلدر همه شرکت ها ، صر  یظر از بخلش ، با

ممکن است  اختالل وجود داشته باشد. انیممکن در م یاستایداردها نیباالتر

 یگاشلت قیلاز طر دیلبا نیو بنابرامنابع عملکردهای رعایتی بسط داده شوید 

مناسلب  کلردیرو از، های رعایتی کلیدیریسک یبندتیو اولو( یبرداریقشه)

ایین و ایلن بایلد در ملورد قلو اسلتفاده کننلد.کار خود  یبرا سکیر مبتنی بر

همچنلین قلوایین و  ،GDPRبه عنوان مثال  ،ایدمقرراتی که قبالً وضع شده

در سلال  اعمال شود.یظارتی مقررات پیش رو و بالقوه به تعویق افتاده و سایر 

 رهنملود( دو رایزیی عمومی در مورد بازیگری در EC، کمیسیون اروپا )2020

بهبلود  خصلو  گزارشگری غیر مالی را آغاز کرد ، که به یظر ملی رسلد در

محیطلی و تنلوع زیسلتشرایط اقلیمی و  و قابل اجراسازگار  هایدادهافشای 

هلد   از  گلذارانسلرمایهها برای تصمیم گیری آگاهایه توسط شرکتها، آن

رود یگزارش است و ایتظار مل نیا یهد  استایداردساز .استکوتاه آمده خود 

 نیلابله دلیلل  رایل، زپایان یابد 2021در سه ماهه اول سال  EC هاییبررس

 افتاده است. قیبه تعو ریهمه گ یماریب
 

 

 

 دیدگاه حسابرسی داخلی
)حسابرسلی  سلوم خلط ،دهدیما یشان م یبررس جیطور که یتا، همانها اطمینان حاصل کند اماکه از سازگاری و رعایت شرکت ستیی یداخل حسابرسی فهیوظاین 

 یبلرا اساسیمالحظات از موارد  یکیکند. ، صر  میاست ییظارت سکیاز ر شیب رعایتی یعملکردها که نیاز ا نانیاطم برایوقت و تالش خود را  شتریب داخلی(

)یاشلی از تغییلرات ملدیریتی در یلک  اتیلعمل تغییرات انیدر م رعایتی یقابل قبول یقادر به حفظ استایداردها کسب و کار تاچه حدکه این است  یداخل حسابرسی

چله  ریلاخ یاتیعمل هایریختگیو برهم التکند که اختال یبررس دیخط سوم با بوده است. یکنترل یها ستمیو س سازمان، یک بخش یا موارد مشابه یا تغییر کارها(

، بله طلوری کندیصدق م زیی کسب و کارمجدد  یامر در مورد سازمایده نیا داشته است. ی و تداوم رعایت کسب و کارسازگار ییو توایا رعایتیبر عملکرد  یریتاث

 بله بهتلرین وجله کله شلده اسلت گیلریصمیمت یسازمای "دیجد یعاد تیوضع" چه به عنوانآن متناسب با هر یکار باتیترت و گردیدباز میکارکنان به دفتر که 

 شوید.می میتنظ ،باشد آنکار  یرویو ی سازمانمتناسب با 

 بلر بله طلور ملداوم دیلو کلار باکسب  خارج کند. تی، از اولوایدافتاده قیرا که به تعو یکسب و کار وجود داشته باشد تا الزامات یظارت یبرا یااست وسوسه ممکن

 کیلایجام شود ، و بتوایلد بلا اتخلاذ  یچه زمایدر  دیبا یبفهمد چه اقدامات چشم بدوزید.در کایال ارتباطی اطالعات یظارتی در جریان است،  که یاییظارت تحوالت 

دستورات موکلول  با رعایتاز  نانیاطم یبرا یممکن است کار را یشان دهد. ییظارت یهاتیو اولو یجدول زمای تیریمد چگویگی، بمناس سکیبر ر یمبتن کردیرو

 .گرفته شده است میتصم نیمورد روشن وجود داشته باشد که چرا ا کی دیصورت ، حداقل با نیدر ا ؛افتد ریبه ت خ شده
 

 

 

 سواالت و مالحظات برای حسابرسی داخلی
 

 

ادامله  یسلازمان بلرا هلایو تالش یریگهمه •
تا چه ایدازه بلر ایجاد شده  اختالل نیدر ب تیفعال

 ایللآ گذاشللته اسللت؟ ریآن تلل ث ریسللک رعایللت
 ریو سا یاحتمال اجرایکه  ییایبرهایکارمندان از م
 ؟ایداستفاده کرده، کندیم جادیرا ا یتخلفات یظارت

 وعیز یظر شfآن ا یها تیو قابل رعایتی عملکرد •
مدت چگویله انیکرویا در کوتاه مدت و م روسیو

  قرار گرفته است؟ ریتحت ت ث

 رعایلتوجلود دارد کله عملکلرد  یچه شواهد •
در  یتوایسللته اسللت از خللط اول بلله ایللدازه کللاف

کنلد و  یباییپشت (ندهیآرو )پیش و  دیتحوالت جد
بلا  (ریت عملیلاتی)ملدییظارت خود را بر خط اول

 و مقررات موجود حفظ کند؟ نیتوجه به قوای

برای مواجهه با وضعیتی کله در آن سازمان  ایآ •
و  برگردیلد یهرگویله بردبلار از ییظارت ییهادها

، آماده دهند شیافزا 2021یظارت خود را در سال 
 ؟است

دارد و  رعایلتبله  یخلط اول توجله مناسلب ایآ •
 هلای رعلایتیریسلکرا در مورد  خود ییپاسخگو
 کند؟یدرک م

و  (یبلرداریقشلهیگاشت)بلا  رعایتیعملکرد  ایآ •
، تیرعا یاصل یهاها و بخشسکیر یبندتیاولو
خود  کردرا در کار سکیبر ر یمناسب مبتن کردیرو

 اتخاذ کرده است؟

بلرای  خلود را ییظارت میتقو رعایتیعملکرد  ایآ •
بلله  نیمقللررات و قللوایپاسللخگویی در خصللو  

به روز کرده  اید،شدهمتوقف که موقتاً افتاده  قیتعو
 نیلا دیلجد یهامهلت یعملکرد برا ایاست تا ؟ آ

 موارد آماده شده است؟

 ییظارت سکیر یابیارز دیبا یداخل یحسابرس ایآ •
 چقلدر بلاایلن ارزیلابی  ندیمستقل ایجام دهد و بب

)مدیریت ریسک و عملکردهلای  خط دوم یابیارز
 مطابقت دارد؟ رعایتی(
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 ارتباط استراتژیک و ضرورت دیجیتال
 

 

، در در مواجهاه باا مشاکالت ایابا عزم راسخ  هاتیفعال ای فیاقدامات، وظا ادامه ها به منظوراین نیاز برای شرکت

جز انتقال به ارائه خدمات  یاچاره یادیز یهابخش .شان، به وضوح آشکار شده استدستیابی به اهداف دیجیتالی

 ناهیگز کیاخرده فروشاان  یبرا گرید یکیتجارت الکترونبرای مثال،  اند.نداشته یجمع قرن ینه نیدر ح یتالیجید

کروناا از  روسیاو وعیشا انیخود جلوتر بودند در م تالیجیکه در تکامل د ییهاشرکت ضرورت بود. کیبلکه  ،نبود

 برخوردار بودند. یقابل توجه تیمز
 نیرا بزرگتر کلرده اسلت، و چنل تالیجیضرورت د یریطر ، همه گ کیاز 

در همه از طر  دیگر،  کرده است. لیتر تبدیفور تیاولو کیرا به  دگرگویی

 یتلالیجید آغاز پیشروی)جریان( و دگرگوییبه طور موقت  یریگهمهموارد ، 

گلذاری قریطینه و اقدامات فاصلله کرده است. زتریتر و چالش برایگدهیچیرا پ

    کلرده و بله طلور بلالقوه ملایع تلر تقسلیمبه اجلزای کوچلکسازمان ها را 

    کلاراز راه دور  شلرایطکله در  شلودملی ییهلاشلرکت یهمکار یهاتالش

 یهلاچلالش تیریمد یاید تالش خود را براها مجبور شدهشرکت .کنندیمی

 رایلز ،کارکنان خلود متمرکلز کننلد یمنیمربو  به بحران مایند بهداشت و ا

 یکپلارچگیشوید و یبازگردایده م کار در محل ا یو با احت جیکارگران به تدر

ممکلن  کسب و کار یمالحظات اصل نیچن است. نیت م یهارهیو تداوم زیج

و در  کیمدت که ارتبلا  اسلترات  یطوالی یتالیجیاست توجه را از اهدا  د

  دارد ، دور کند. یها بستگشرکت به آن ندهیآ جهییت

 ی، فنلاور یسلازتلالیجدی( ٪50) مدیران ارشد حسابرسیاز  یمیی

 یهلاسازمان یاصل سکیاز پنج ر یکیرا به عنوان  یو هوش مصنوع دیجد

 افتلهی کلاهش گذشلته سال در ٪58 از است که یدر حال نی، ادداینیخود م

کوتاه مدت  راتیتوجه به ت ث رییسقو  ممکن است یشان دهنده تغ نیا است.

GCP نیا متوقف شدید. ایکند شده  تالیجیتحول د یپروژه ها رایز ،باشد 

 ریسلک نیایتظار دارید که ا یحسابرس روسای از ٪67که  تیواقع نیامر با ا

تر ، بیشباشدها سازمان آن یبرا یاصل ریسکپنج آتی جزء سه سال  یدر ط

  است. ریسک تیاولو نیا ییشان دهنده توقف موقتشود و پشتیبایی می

در محل کار وجود دارد کله بله موجلب آن  یفرآیند تخریب خالق

زیلرا یلوآوران  ،های بزرگ در حال کوتاه شلدن اسلتامید به زیدگی شرکت

 .کنندیکار م یمیبه سبک قدشوید که کاری میهای محافظهگروهجایگزین 

 S&P 500 هلایشرکت از ٪75،  2027زده شده است که تا سال  نیتخم

 22بله  1958سال در  61ها از آن یسن نیایگیوجود یخواهند داشت، م گرید

 یبلرا یهلا بله یلوآورشرکت ازیدهنده ییشان نیا  2.است افتهیسال کاهش 

یلوآوران همایطور کله  ایآ دید دیبا ها است.ایقراض آن ای شانیبازارها تیهدا

، دهنلد یرشلد مل ایلموجود خود را حفظ کرده  رهبریامروزه  یبزرگ فناور

و  تلالیجیدر د شلتریاختالل ب جادیبحران با ا ایآ نکهیا ایمعکوس خواهد شد 

  کند.یم عیروید را تسر نیبازار ، ا

 

                                                
2 Corporate Longevity Forecast: Creative Destruction is Accelerating | Innosight 

شللدن بلله طللور معمللول دو هللد  دارد: فعللال کللردن  یتللالیجید

-، فلن یاتیاز یقطه یظر عمل آن. یهاتیفعال تیشرکت و تقو کی یاسترات 

 ضمن این یو هوش مصنوع نیماش یریادگی، خودکارسازیمایند  ییهایآور

،  نلدهایدر فرا عیباعلث تسلر ،کننلدیرا برطر  م یبه پردازش دست ازیکه ی

 یابیلمدت)به عنوان مثال پ  از بازبلندها در نهیو کاهش هز ییکارا شیافزا

 یتوایند بلا یلوآوریم نیها همچنشرکت شوید.می( یگذارهیسرما یهانهیهز

-آن کیاز ارتبا  استرات  نانی، اطمیکیزیو ف تالیجید دیجد یهایآوردر فن

 یبازارهلا ایلموجلود را بله هلم بزینلد  یوجودشان، بازارها سازیایمنها و 

 ی هلمتلالیجید دگرگوییاز  کسب و کارها نییگرترندهیآ. کنند جادیا یدیجد

 یبلرا  هلم و 2021/2020 یرشد خود در خارج از رکود اقتصاد عیتسر یبرا

آتلی اسلتفاده و  یکنوی یهایریگدر برابر همه یاتیعمل یریپذایعطا  جادیا

هلا در ها یا فرصلتترین ریسکخواهند کرد. این ممکن است یکی از بزرگ

ی ریلدر اواسط ماه مارس ، بالفاصله قبل از فراگشرایط اقلیمی کنویی باشد. 

هلر در هلر دسلتور کلار  بلاًیتقر یمتحده ، یوآور االتیدر اروپا و ا 19کووید 

 یگلذارهیگفتند که قصد سلرما ییارشد اجرا رانمدی از ٪8فقط . بود یشرکت

رقلم بله  نیلا لغو ای ریت خدر یتیجه  ماه بعد کی تنها را یدارید. نهیزم نیدر ا

 بود. دهرسی 25٪
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 یترشیکرونا ، فشار ب روسیو یفعل تیوضع“

وارد  ندهایفرآ یسازتالیجیو د یسازنهیرا به به

هاا باا اداماه کاار ساازمان یبارا رایکند ، زیم

باه  ازیا، نکننادیما   که از راه دور کار  یافراد

. خواهااد شااد تاارشیکارهااا باا خودکارسااازی

 یتاردهیاچیتار و پدهیاچیخودکار پ یندهایآرف

 یحسابرسا یزرگ براسوال ب کیوجود دارد و 

را  نادهایفرآ نیااست کاه چگوناه ا نیا یداخل

 ”میکن یحسابرس

 شی، اتریو فناور قاتی، سازمان تحقیحسابرس تهیکم  یرئ

 
 
 
 
 

 
 

در ااد  70ود کاه شایزده ما نیتخما“

     بااه اهااداف خااود یتااالیجیاقاادامات د

 ”رسندینم

Source: Forbes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 (٪50) مدیران ارشلد حسابرسلیاز  یمیی
و  دیاجد ی، فنااوریسازتالیجدی

از  یکلیرا به عنلوان  یهوش مصنوع

   خللود یهلاسلازمان یاصللل سلکیپلنج ر
 د.داینیم

 اریبخش بس نیدر ا ژهیبه و کیضرورت ارتباط استراتژ"“

 تیریمدت ماا اسات، کاه مادریسک بلند نیا مهم است.

و آوردن  یو ناوآور ساتیچاباک ن یبه انادازه کااف رییتغ

و  دیجد یهابه بازار ، چه برنامه دیمحصوالت و خدمات جد

شاد. کیطول ما اریتلفن همراه، بس دیجد یچه خدمات مال

ایان هماان های رعایتی، حوزهاز  یدور با، کنمیمن فکر م

 .بودی خواهد داخل یتمرکز حسابرس شتریبجایی است که 

،  دیاکنینگاه م رییتغ تیریمانند مد یشما به موارد سپس

کنناده را انادازه چگونه شرکت رفتاار مصارف نکهیمانند ا

انجاام  رقبااکه  ییکارهابر شرکت  چگونه کند و یم یریگ

 "کند؟ ینظارت م ،دهدیم

د، هلنشده یزدکپذیرفته ، شرکت مخابرات مدیر ارشد حسابرسی

%50  
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ممکن است قابل درک باشلد، املا ایتظلار  ا یبه احت لیتما

سلرآمد  یکه در حال حاضلر در یلوآور ییهارود شرکتیم

خلود اسلتفاده  یرقابت تیمز تیتقو یبرااز بحران د، هستن

سازی و یوآوری سریع ریسک دو طرفه عدم دیجیتالی کنند.

کلار بله صلورت  نیاتا حدی که بتواید رقابت کند و ایجام 

 .وجود دارد یتصادف ایمتمرکز  ریغ

 تلالیجیدرصلد ابتکلارات د 70شلود کله  یزده مل نیتخم

 یگلذارهیدالر سرما اردیلیم 1.3دالر از  اردیلیم 900معادل 

بله اهلدا  خلود   2019در سلال  تالیجیشده در تحول د

بداید چله  تیریمدمهم است که  لیدل نیبه هم. رسندییم

    هللایی در جریللان هسللتند و چیسللتی و چگللویگیپللروژه

شلده و  یزیلرکه بریامه یسازیتالیجیمختلف د یهاپروژه

 نیلا یسوال اساسل کیرا درک کند.  ،هستنداجرا  حالدر 

 تیلدر اولو ییهلافهمد چه پلروژهیم کسب و کار ایآ است

شرکت واقعاً الزم  ندهیاز آ نانیاطم یبرا هاآن هستند و چرا

 هستند.

 
 

 

   هاااشاارکت ،یباار نااوآور هیاابااا تک“

 یمرباوط باه بحاران ماال یهادرس

 ”.رندیگ یم دهیرا ناد یجهان

 

 بله یبرتر ملال یهاپاسخاز ها نهیهز جویی درصرفه ریکنار اخراج و سا در ،هاپروژه ییوآور

GCP  .کلاهش  یبرا یزیراید که در حال بریامهگفته ییارشد اجرا رانمدی از ٪28است

 .هستند ییوآور

 2020تا سال  وکارهاکسباز  یاریمطمئناً، بسهای خا  خود را دارد. این وضعیت ریسک

ها به چله آن صورت وضعیت مالیسالمت و ها آن ییقد ایاتیجر نکهیبسته به ا 2021و 

کاهش  انیها در م نهیو کاهش هز ینگییقد سکیقرار گرفته است )به ر ریتحت ت ث زانیم

ها استرات ی بلندمدت ییست. اما کاهش هزینه خود دارید. یهانهیبه کنترل هز ازیی (تقاضا

و  گیریدا یادیده میهای مربو  به بحران مالی جهایی رها درسبا تکیه بر یوآوری، شرکت

 شتریب یخود و با مایدگار یتر از رقبا یقو، کردید یگذار هیکه سرما یکسای در این حین،

  مدت از بحران خارج شدید.بلنددر 

 

 دیدگاه حسابرسی داخلی
 یاز چگلویگ کسلب و کلارموضوع اسلت کله  نیا دییموارد شامل ت  نیا پشتیبایی کند.های متعدد تواید اهدا  دیجیتالی استرات یک را با راهی میداخل حسابرسی

 مهم هستند.ها آنو چرا  ستیچ ابتکاراتهد   یعنیکند، یشرکت را فعال م یکل یها باخبر است و استرات ییوآور گریو د تالیجیابتکارات د و سازگاری مطابقت

کله  یها و اهدا  مشخصآن تیعدم موفق ای تیموفق یمناسب برا ییکند، از جمله پاسخگو یابیها را ارزپروژه نیا تیتواید حاکم یم نیهمچن یداخل یحسابرس 

 رهیملد ئتیتواید به هیم یداخل یحسابرس، شویدیاز خط خارج م یریگاختالل در ارتبا  با همه به دلیل که ییدر مورد پروژه ها شرکت سازگار است. یبا استرات 

 .)برگرداید( درست قرار دهد ریها را در مسارشد، پروژه تیریتر و ورود مد قیموضوعات را درک کند تا با یظارت دق نیکمک کند تا ا

تواید با ارائه چشم ایداز منحصر به فلرد یم حسابرسی داخلی کند. لیها دخبه عنوان مشاور در پروژهخود را  خیلی زود توایدیم یداخل یتر، حسابرس قیدر سطح دق

 نلانیاطم حسابرسلی داخللی از استقالل کامل دیبا طیشرا نیدر االبته  شده مشورت کند. یتالیجید یندهای، در مرحله توسعه، درمورد فرآسکیکنترل ر یخود برا

گویله   یبعلداً در هل دیلدهلد یبایکه مشاوره م یدهد و حسابرسیفقط مشاوره م و ستیکنترل پاسخگو ی یطراح یهرگز برا یداخل یحسابرس یعنیحاصل شود، 

 لیلهلا دخپلروژه ای ندهایفرا نیاز ا یرسم یگویه حسابرس  یبعداً در ه دییبا ،دهدیکه مشاوره م یحسابرس باشد. لیپروژه ها دخ ای ندهایفرا نیاز ا یرسم یزیمم

ها حساب شده و ثبلت و کنترل هاریسک ایآ نکهیاز ا نانیاطم یبرا ،از پروژه را یدیجد )بازگویی(تکرار نفعانیکه ذ یهنگام ،در مورد توسعه محصول چابک. باشد

 سریع حاضر باشد.  یبررس یبرا دیبا یداخل یحسابرس، دهندیایجام م ریخ ایاید شده

 د.یلدار یبلاال بسلتگ تیلفیو بلا ک قیلدق یهلابه داده تالیجید یندهایمام فرات کند. یحسابرس را هاو تکنولوژی هایآورتواید فنیم شخود 3خط سوم نیهمچن

اطالعلات  یو پاکسلاز تیری، ملدهیلتهشامل چگلویگی ، های بحرایی کسب و کار()داده یمهم تجار یهارا در مورد داده تیممکن است حاکم یداخل یحسابرس

 یداخلل یممکلن اسلت حسابرسل -اعملال شلود  زیی ،شویدیم یباییها پشتداده نیکه از ا ییهاتمیخط سوم ممکن است در الگور بخشینانیکار اطم کند. یابیارز

 باشند. یو اخالق نییمستند ، قابل تب دیها باتمیالگور نیا دهند.یرا ارائه م یمطلوب جیکنند و یتایم هیها را طبق ایتظار تجزها دادهتمیالگور آیا کند که یبررس

خدشله وارد کنلد ، ممکلن اسلت  یتیجمع یکه یاعادالیه به گروه ها یزیکرد و هر چ یزیبریامه ر ینیماش یریادگیسهواً در  ایتوان عمداً  یرا م یایسای تعصبات

 و شهرت باشد. ی، یظارت یقایوی یجد یامدهایپ یدارا
 
 
 
 

                                                
 توضیحات کامل مربو  به خط سوم در مقاله دیگری به صورت مشروح مورد بحث قرار خواهد گرفت.  3
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 سواالت و مالحظات برای حسابرسی داخلی
 

 

کلدام  نکلهیدربلاره ا یواضلح دید تیریمد اآی •
از ارتبللا   نللانیاطم یبللرا ییللوآور یهللاپللروژه
است،  یاتیشرکت ح ندهیآ یو مایدگار کیاسترات 
شلده  نیبه طور مناسب تل م هاآنمنابع  ایدارد؟ آ
 ؟است

حواسشان پرت اسلت و از رقبا  زمایی کهدر  ایآ •
گلذاری در یلوآوری منحلر  کار اصللی سلرمایه

 ییهلافرصت، مدیریت )در کناری هستند( ایدشده
در زملان آراملش  یدر یوآور یگذارهیسرما یبرا

 ؟کندمیشناسایی  یاقتصاد)سکون( 

مایند ملدل توسعه  هایبا چارچوب تیحاکم ایآ •
ی بیترک یهامدل و یآبشار توسعه چابک، توسعه
توسعه  یهااز چارچوب ایآ؟ سازگار و همسو است

 ایلشلود و آیاستفاده م درستاهدا   یپروژه برا
هلا ، یقلش ایلآ ؟شلده اسلت هیلتوجموضوع  نیا

بلا روش توسلعه  تیریملد ییو پاسلخگو فیوظا
 ؟ همسو است ایتخابی افتهی

هلا از مورد ایتظار در ملورد پلروژه تیحاکم ایآ •
 جریاندر  ییپروژه و پاسخگو یکل تیجمله مالک
دارای  تلالیجیهر پلروژه تحلول د ایآ اجرا است؟

 تیلموفق یپاسلخگووی که  است یواحد مالک
 ؟آن باشد

 تیلها را با موفقتواید پروژهیم کسب و کار ایآ •
 ایل تیلاز موفق ایلآ کنلد؟ رییلکنلد و تغ تیریمد

آموختله  ییهلاگذشلته درس یهلاپروژه شکست
مورد وجود دارد؟  نیدر ا شواهدیچه  شده است؟

خلط در این رابطه توسلط ها یستگیشکا  شا ایآ
 ؟درک شده استاول 

شلده و معتبلر  تیریمد ستمیس کیشرکت  اآی •
 ییلوآور جیو یتلا شرفتی، پیگذارهیسرما یابیرد یبرا
توایمندسلازی  یکله بلرا ییهاو داده یفناور ایآ ؟دارد

هسلتند، مطلابق  یشرکت اساسل یو استرات  عملیات
ها بله عنلوان مثلال تمیالگور ایآ کنند؟یایتظار عمل م

  طرفایه هستند؟یو ب یاخالق

 

 

  
 

 
 

 
 

 

  و دانشموجود  های حسابرسی داخلیشکاف مهارت
 مشکل دارد: ریز تعهداتدر ایجام  یحسابرس "متوسط"ما در یظر گرفتند که عملکرد  قیموضوع تحق کارشناسان ،یداخل یحسابرس و تخصص بر اساس مهارت

 

 

 

 
 

 

 تیمسائل امن یابیارز

اطالعات مربو  به 

 دیجد یهایفناور رشیپذ

اقدامات  تیکفا یابیارز یبرا

 مربو  به  یخصوص میحر

، نی)بالکچ دیجد یهایآورفن

 (رهیو غ هیرمزپا یارزها

 تیامن نیتضم یبرا 

 ICT یها ستمیس

1  1 
 

6 Highly proficient 

1 2 3 

1 

 یتعهدات حسابرس

 

از استفاده از  نانیاطم یبرا

 یاخالق یهاتمیالگور

 تیفیاز ک نانیاطم یبرا

 یبرا دیجد یهاداده

 یریگمیتصم

 

ت
هار
ح م
سط
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 اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

 کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی

 (ACCAحسابداران خبره رسمی انگلستان )

 (FRMمدیران ریسک مالی )

 (Platinum)( در باالترین س ح ACCAتایید انجمن حسابداران خبره رسمی انگلستان )کارفرمای مورد 

 

 معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 1حسابرسان رتبه 

 کنترل کیفیت از جامعه حسابداران رسمی ایران« الف»موسسه حسابرسی رتبه 

 
 

 :دفتر مرکزی

، کدپستی: 4، واحد 36خیابان ششم، شماره  ،)احمد قصیر( هران، خیابان بخارستت
1514643515 

 :دفتر ا فهان 

  20و  19، واحللدهای 4اصللفهان، چهللارراه فلسللطین، سللاختمان حللافظ، طبقلله 

 8143995951کدپستی: 

 88503528فاک :          88544590 -2تلفن:   88503528فاک :          88544590 -2تلفن: 
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 مدیر حسابرسی داخلی - فاطمه مهدی

 خال ه سوابق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

او در مقطع است.  فاطمه مهدی، مدیر حسابرسی داخلی

اسالمی واحد تحصیلی کارشناسی ارشد رشته حسابداری از دایشگاه آزاد 
التحصیل شده است. وی حسابدار رسمی عضو جامعه تهران شمال فارغ

ای در سال تجربه حرفه 14حسابداران رسمی ایران و دارای بیش از 
های زمینه حسابداری، حسابرسی و بازار سرمایه شامل ارزیابی کنترل

های مالی تلفیقی و ایواع گزارشات داخلی، طراحی سیستم، تهیه صورت
حلیلی و مدیریتی است. وی کتاب های متعددی در زمینه حسابداری و ت

ترین آن کاربرد الگوی بکر در حسابرسی تالیف و اقتباس یموده که مهم
های داخلی بر اساس مدل ترکیبی حسابرسی داخلی )ارزیابی کنترل

بلوغ، کوزو و ریسک( است که بر اساس تجربه اجرایی حسابرسی 

  .های زیرمجموعه آن تدوین شده است و شرکتداخلی در گروه مپنا 

 +۹۸ 2۱ ۸۸۵۴۴۵۹۰ -2تلفن: 

 +۹۸ 2۱ ۸۸۵۰۳۵2۸فکس: 

 +۹۸ ۹۱2 277 ۴۹76موبایل: 

 fatemeh.mahdi@azpar.comایمیل: 

 :همکاران در این ترجمه   
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