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 کاهش تقاضا انیدر م هاهزینهو کاهش  ینگینقد سکیر
 

 

 یاهبرناده برجسات یبحاران فنااور نیادر ا رایاز ،انادبارده یبهاره اقتاااد ریااخ عیاز وقاا عیاز صنا یبرخ

 باوده کوویادقبال از  هااآن یبااتتر از حاد باات اریباو  و آماازون بسا سیسهام فا متیق کهیطوربهاست 

مسالله در سامت عرضاه آ ااز  کیا عنوانباهقابال   آنچاهاناد. نباوده شاانسخوش قادرآن هاآناست. اکثر 

رعت باه ساشایوع باود، از  یریجلاوگ در حاال ،و ماارس هیاژانو نیبااش با قرنطینه نیکه چ ی، زمانه بودشد

از  یاری، بساینقاد یهااانیاجر خشاک شادنتقاضاا باا  ساقوط .افاتی رییاطرف تقاضاا ت  ینگران کیبه 

 مجبور نمود. حالت بقا  ورود به را به هاشرکت
 

هلای خلدمات ریرملالی کله ملا بلرای مدیران ارشد حسابرسی در شلرکت

 ینگیاز یقدمصاحبه کردیم،  هاآنبا  2021های در کایون توجه سال ریسک

)در کنلار  یریلگهمله یفور ریتأث انیدر م یاز سه خطر فور یکی عنوانبه

( اجلرای کلار در خایله طیدر مح یبریسا تیکارکنان و امن یمنیسالمت و ا

ملدیران ( ٪42) دوپلنجماز  شیبلبه یقل از حال،  نیهم در صحبت کردید.

 ینگیو یقد یاهی، سرمایمال هایریسک، ما یکم یدر بررسارشد حسابرسی 

 ٪30یسبت به  شافزای ٪40 ،سازمان خود ذکر کردید یرا جزو پنج خطر اصل

احتملاال   نیلا ایلد.هگفتماه قبل  12را  صحبت که همان حسابرسی رهبران

 روسیلو وعیکه شل یزمای ،تدر ماه مارس اس ییظرسنج یبندزمان جهییت

 ینگییقلد به دیبال کاهش شلدید یقلدینگی، ریسلکو  دیکرویا به اروپا رس

 .افتی شیافزا یاگهایی طوربه هاشرکتاکثر  یبرا مدتکوتاه

 دیأکتهای خدمات مالی شایان ذکر است مدیران ارشد حسابرسی در شرکت
 بلر یمحلدود ریتلاکنون تلأث گیری جهلایی ویلروس کرویلاهمهکردید که 

یجلام ا یاتیلعمل گویلههیچ هلابایکدر  رایدر بخش داشته است، ز ینگییقد
د رکلو کیل، یجهلای ی، مایند بحلران ملالیریگهمه کهیدرحال یشده است.

 کیل هلم بلا 2008 سلال ،را تسلری  یملوده اسلتبزرگ در سراسر جهان 
ود در شکل قوی خل یبخش مال ،2020در سال  آراز شد. بایکداریشکست 

ایی ی پشلتیبها در برابر دشواری یلا شکسلت احتملالو از ترازیامه مایدهیباق
 ست.داده شده ا صیتخص ییظارت هیسرماگذشته  یهاسالدر  قوی یموده و

 اریللماینللد اخت دهیدبیآسللسللخت  یهللا، اگللر وام در بخللشوجللود نیللا بلا
ه بله ، کلیکلول شلود ادیو اوقات فرارت به تعداد ز یرذاخور ،کنندهمصرف
د، دار یبسلتگ یرکود اقتصلاد و محیط مربوط به طیشرا زمانمدتعمق و 

 .افتیخواهد  شیافزا هیسرما هایسکیر

هده مشلا قیاز طر ینگییقد سکیر یابیارز 2020در سال  هاشرکت تیاولو
 -و  اتیلمال ،کلاال یموجلود ،قابل پرداخلت یهایبده ،یافتنیمطالبات در

 کهیتوق است. در سطح شرکتپول یقد و معادل آن  -از همه  ترمهم دیشا
، دهنلدیمکلار را ایجلام  کیلهمه  انیو مشتر (کنندگاننیتأم)فروشندگان
ایی جلتلا  درآمد)حفظ(  نیو تأم یمال هایخروجیاز  یریجلوگ یهدف اصل

 باشد، بوده است.  پذیرامکانکه 
بله اثلرات  تلوانمیرا  نیلا ،گیریهملهاثرات خطر مربلوط بله  ریمایند سا
 یعنلی) یترازیامه قو با هاییشرکت یحت کرد. میتقس بلندمدتو  مدتکوتاه

ا سلال تل دیلبا ،کلم( یدر مقابل بلده ،پول یقد ویژهبه ،ییدارا یسطح باال
در  برایگیزچلالشبلالقوه  یتجار یفضا کیخود را در  یمال یداریپا 2021
ماال  با ( گفته است که جهان احتIMFپول ) المللیبینصندوق  .ریدییظر بگ

هشدار  روبرو خواهد شد و 1930 سال رکود از زمان رکود بزرگ نیترقیعم
 ملد.بله طلول ایجا رفلتیماز آیچه ایتظار  شیداد که بهبود ممکن است ب

 سلابقهیب یهلامحرکسهام و  یو بهبود بازارها دیکاهش شد ،گرید یبرخ
از  .کنندیمشکل عنوان  -V یایتظار بهبود اقتصاد لیرا از دال یو مال یپول

 در حلال وکارهاکسلباز  یاریاکنلون بسل ،هر طرف که صحت داشته باشد
م کل یدر خطوط تجلار هاآن هیدر گردش و حاش هیسرما یهانهیهز یبررس

 خود هستند. مدتیطوالی یمال یداریپا نیتأم یعملکرد برا
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 یدا  اریموضوع بس یمال آوریو تاب یریپذانعطاف»

از دسات  یادیاز یدیاماا درآماد و عا رایااست، ز

 تیریکه ما در رابطاه باا ماد دانمینم. من میدهیم

چگوناه کناار  ییربناایز یهایگذارهیسرماپروژه و 

 یکاف اندازهبهما  ایآ م؟یدار یابرنامه ایآمد.  آ میخواه

 گذاریسرمایه تیظرف ایآ م؟یدار یقو ینقد تیوضع

 قرار گرفته است؟ ریما تحت تأث

 یاقتاااد ازنظاربدانم کاه چقادر  خواهمیممن   

 ،هاپروژه ،ندهایدر فرآ راتییت  ازنظرهستیم و مقاوم 

 .چه اعمال شده است رهیو   هاگذاریسرمایه

 نیابادانم ا خواهممی آنچه ،یرابطه با حسابرس در

روناد  ،روناد بودجاهمانند  مهم یندهایاست که فرآ

 بودجاه تیمسالول ،بودجاه فیاتعر ،نهیهز تیریمد

 «؟اندشدهکنترل یخوببه چگونه

 مدیر ارشد حسابرسی، بیمارستان، بلژیک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42%  
 
 
 

 

( مدیران ارشد %42) دوپنجمبیش از 

در حسابرسی مدیران ارشد حسابرسی 

، یمال هایریسکما،  یکم یبررس

را جزو پنج  ینگیو نقد یاهیسرما

 .سازمان خود ذکر کردند یاصل ریسک
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اقدام  کی یاتیعمل یوربهرههبود بکه  ایدگفته ییاجرا رانمدی از ٪30 ،درواق 
 ییجوصرفه. شودمییجام ا 19کووید  به میخواهد بود که در پاسخ مستق یمال

 ییللوآور یهللاایللداختن بریاملله قیللممکللن اسللت شللامل بلله تعو نللهیدر هز
 ابللرقیرممکلن اسلت  نی)اگرچه اای فشرده مخارج سرمایه شدهیزیربریامه
راجعه م 19در صفحه  تالیجید ضرورتو  کیبه ارتباط استراتژ -باشد  هیتوص
 مسلدود کلردن ایل ها به سقف مشخصپرداختمحدود کردن افزایش  ،(دیکن
نلدان و اسلتخدام کاملل کارم یجابله یکار قلرارداد یروی، استفاده از یهاآن

 یبایلم ارزاملر مسلتلز نیاباشد.  یادار دفتر یهایامهاجاره دیایتخاب عدم تمد
 یهلاتیفعالو  غلاتی، تبلفلروش ،دیلسطح شرکت مایند تول عملیات درجام  
 هانهیهزاهش و ک ییکارا توجهقابلبهبود  یرا برا ییهانهیزماست تا  یابیبازار

 یشان دهد.

اخلتالل  جلادیباعث ا وکارکسبمناب  از  حذف .ستیی ریسکبدون  نیا البته
را کاهش دهد و  یمقاومت اقتصاد یالزم برا یریپذایعطاف توایدیم، شودیم

 یاستراتژ کی هانهیهز کاهش را محدود کند. ندهیرشد آ لیممکن است پتایس
به  یادیتوجه ز دیبا وکارهاکسباست که  یامعامله نیا .ستیی بلندمدترشد 

 آن داشته باشند.

 

 

 دیدگاه حسابرسی داخلی
 دییلتا تأ بطلبدرا  داریخزایه یهایحسابرس ایجام توایدمی یحسابرس تهی/ کم مدیرههیئتاگرچه  ،ابدیکاهش  2021ممکن است تا سال  یمال مدتکوتاه هایریسک

در گلردش و  هیسلرما ،ییقلد هلایجریان نکلهیاموجلود در حلال ملدیریت شلدن هسلتند یلا  یمداوم سطح تقاضلاکاهش  انیدر م ینگییقد هایریسککند که 

  تحت یظارت هستند. کیاز یزد ،کنندمیمحصوالت و خدمات خود را تجربه  یباال یکه تقاضا هاییشرکتدر  هاگذاریسرمایه

 اتیلعمل وتحلیلتجزیلهبلا  وکارهاکسلباز  یباییپشلت ،اضلافه کنلد توجهیقابللارزش  توایدمی یداخل یاست که حسابرس ییجا هاهزینهمهار  یبرا مدتمیان ازیی

 یهاههزینلابتکلارات کلاهش  ایلآ کلهنیا یابیلارزدر  نیهمچنل منجر شود. ایدازپسبسته شود تا به  توایدمیکه  هایییاکارآمدیو  هاشکاف تعیین یبرا وکارکسب

ا  متوسلط در الل یسلبتتبه اخل توانیم یبخش نیب ییجوصرفهبا . وجود دارد دهینانییقش اطم کی، ایدقرارگرفته یموردبررسدارید و کامال   یاهداف روشن تیریمد

 شلتریست یسبتا  باممکن  اما، اشتخواهد د یشتریمخل ب ریاحتماال  تأث یتجار یکامل واحدها بیرون ایداختن ای یاتیگسترده عمل یهایبازساز .افتیدست  اتیعمل

 ، یشلان دهلد.دهلد د دارد ایجلامرا کله قصل یاز منطق هلر اقلدام یبتواید شواهد دیاما با ،دو را ایتخاب کند نیاز ا یبیممکن است ترک وکاریکسب کند. ایدازپس

 .شودیماب حس تیریمحاسبات مد در - نهیدر هز ییجوصرفه فقطیهو  هاهزینهمخل  - ثایویه و اتفاقی بعدیاثرات  ایکند که آ یابیارز توایدمی یداخل یحسابرس

 

 سواتت و مالحظات برای حسابرسی داخلی
 

 

 
 

چقلدر در تلالش  یملال ریو ملد یدارخزایهآیا  •
شلرکت موفلق  ینگییقلد هایریسک تیریمد یبرا

 ؟ایدبوده

 نیلخلدمات ا ایلمحصلوالت  یاگر تقاضا بلرا •
در  ایلآ باشد، افتهیکاهش یریشرکت به طرز چشمگ

و  شلدهییشناساآن  یاصلل یهاشلهیرصورت للزوم 
  گام برداشته شده است؟ یایطباق با مدل تجار یبرا
 نیچه حد چن تا و مستند شده است؟ هیتوج هانیا ایآ

 پروفایللبلر  یفلور کیاسلتراتژ ایل یاتیعوامل عمل
گذاشلته  ریکنترل آن تأث طیو مح وکارکسب سکیر

 است؟

 وکارکسلببله  توایلدیم یداخلل یحسابرس ایآ •
را کله  یاتیلعمل هایشکافو  هاکاراییکمک کند تا 

 مللدتطوالیی هایهزینلله ایللدازپس یبللرا توایللدمی
 ازجمله یاصل نفعانیذ ایکند؟ آ ییشناسا ،برطرف شود

ملورد را الزم داریلد؟ در صلورت  نیلارشلد ا تیریمد
 یداخل یرس، حسابتیظرف نیاز خط اول در ا یباییپشت
ایجلام داده  یحفظ اسلتقالل خلود چله اقلدامات یبرا

 است؟

کلاهش  یرا بلرا یارشد اقلدامات تیریمد ایآ •
 نیداده است؟ اگلر چنل شنهادیپ ایایجام داده  نهیهز

اخلتالل  جلادیموارد باعلث ا نیتا چه ایدازه ا ،است
مورد محاسبه شده است؟ اقدامات  نیا ایو آ شودمی

تا چله  یاتیعمل یوربهرهتمرکز بر  ای نهیکاهش هز
رشد  ،یاتیعمل یآورتاب یک ریسک، عنوانبهایدازه 

 ؟کندیم دیسازمان را تهد کیو بریامه استراتژ

بلندملدت و مالی  ینگییقدهای ریسکبه آیا  •
به اعتبار مجدد الزم هنگام ایقضلا  یو مایند دسترس

 ؟ایدشدهو برطرف ام و اوراق قرضه پرداخته مدت و
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( از  %35باایش از یااک از سااه )"

مدیران ارشاد حسابرسای سارمایه 

انساااانی و مااادیریت اساااتعداد را 

اصلی ذکر کرده  ریسکپنج  عنوانبه

از آناان یاک  %27است، در حاالی 

"سال پیش هماین را گفتاه بودناد.
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 های سالمت و تنوع کارکنانمدیریت استعداد، چالش

 

 

 یکااار ماااتیبااه ساامت تنظ شیگاارا باااپرساانل  یدهسااازمانکااار و  دیااجد یهاااروش ریاااخ یهااادر سااال 

 باا؛ باود اجرایای شادننسابت باه کاار در حاال  ینگارش نسال رییات  باا شاتریب یو خودمختاار رتریپذانعطاف

 .کندمی عیرا تسر یجیآن تکامل تدر یریگهمه ،یفور با یکار از راه دور تقر اجباری شدن
 

 

واسلطه بحلران سلالمت وکار کله بهکسب یاصل یرویدها گریازجمله د
 یهلاتیباقابل ییهااست که بله شلرکت یرقابت تیمز، شودیم یریگیپ
ال بلا یرابفشار بر رقبا  شیشود و باعث افزاارائه می یزدیمثال تالیجید

اسلتخر  کیلاسلتخدام از  یبله معنلا نیلا شلود.خلود می یبردن بلاز
 رد اسلت. یرقلابت اریاست که در حلال حاضلر بسل تالیجید یابیاستعداد

در سلال  یو تنلوع در مرکلز بحلث عملوم یاجتماع یبرابر ،حال نیهم
های کارکنلان و ها، سیاسلتبود، که باعث شلده اخلالق شلرکت 2020
ار موردتوجله قلر یگلریاز هر زملان د شیب یتیو جنس ییژاد یندگییما
 .ردیگ

و  یایسللای هیسللرما مللدیران ارشللد حسابرسللی( ٪35)سللوم یکاز  شیبل
 کلهایلد، درحالیذکر کرده یاصل ریسکعنوان پنج استعداد را به تیریمد

 ریسک نیا زانی. میدگفته بود را نیهم شیسال پ کاز آیان ی ٪27 تنها

ی از ملدیران ارشلد حسابرسل ٪37 کهیطوربه است شیدر حال افزا زیی
 شد.با تیاولو این ریسک در گریسه سال د کنندمی ینیبشیپ که گفتند

 بینلیشپیو ( بلردارییقشه)از مهارت یگاشت  یدرجات دیبا وکارهاکسبهمه 
اشلته د سلازمان یایسلای هیسرما ییازهای بینیپیشدرک و  یرا برا هامهارت
 دیبا ییو یامزدها هامهارتچه  نکهیرا در مورد ا یقبل نشیب تنهایه نیا. باشند

 نیلذب اج یبرا دیکه با یمراحل و کندمیشوید فراهم  نیاز جهان خارج تأم

 موجلود در یهلامهارتو توسلعه  یابیلرد یبلرابلکله  –افراد برداشته شود 
 هلایموقعیتتا با پر کلردن  کندمیکمک تجاری  هایسازمان به وکارکسب
 .پرورش و حفظ استعداد داشته باشند ،یداخل
 هایحیطمبه حفظ  ازیی لیبه دل یدرخواست یاستعدادها نیتأم ،مدتکوتاهدر 
در حلال  هاشلرکت خواهلد شلد. ترپیچیلدهو سالمت کارکنلان  منیا یکار

 یرابلمحلدود  تیظرف بازگشت کارکنان با یبراای مرحله نیب گیریتصمیم
اسلت  ممکلن .هستند یدائم صورتبه فیارائه تکال ای ،یحفظ فاصله اجتماع

و  فتلدیبمصلاحبه، پلردازش و آملوزش افلراد از راه دور اتفلاق ییاز شود کله 
 طیاشلر انیلاحساس وحدت، هدف مشترک و تعلق در م جادیبا ا انیکارفرما

 یبلرا خصلو بهو از راه دور روبرو هستند، کله  )یامتناسب(یاهمگون یکار
 خواهد بود. برایگیزچالشعضو  دیجد یاعضا

 یفعل تیموقع تیکنار گذاشتن امن و هایقش یییامزدها ممکن است به جابجا
 انیلر مسلازمان یاآشلنا د کیبه  وستنیپ یبرا ،شناسندمیکه  یمیخود در ت
 .یداشته باشند یلیتما یاقتصاد نانیعدم اطم

 
 

را وادار بله بازگشلت  کارکنلانیداریلد  لیتما انیکارفرما 
 یاز سالمت جسم نانیاطم یبرا یاطیکنند و اقدامات احت
های کنندهتقسیم ،کننده دستضدعفویی ،کارکنان )ماسک

 دیل( با(شلفاف کیترموپالسلت کیللیآکر نیرز) پرسپکس
 .ابلدیکاهش  یسالمت ریسک نیکه ا یایجام شود تا زمای

 ایلاحتمال وجود موج دوم  ،یمنیاز موارد مهم ا گرید یکی

 .است روسیاز و شتریبامواج 

از مهارت نگاشات  یدرجات دیبا وکارهاکسبهمه »

در  و  یرا برا هامهارت بینیپیشو برداری( )نقشه

داشاته  ،سازمان یانسان هیسرما نیازهای بینیپیش

 «.باشند
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بزرگ  یهاشرکت ٪77،دایشمندان بهداشتو  متخصصان یبه هشدارها توجهبا 
بلالقوه  ویسنار نیا کارمند دارید( 1000از  شیکه ب ییهاشرکت یعنی) ییکایآمر

 وکارهاکسلب 1.ایلدگنجایدهبازگشلت بله محلل کلار خلود  یهایاستراتژرا در 
 ممکن اسلتایزوا  هاماهباشند که  یایشناختروان راتیمراقب تأث دیبا نیهمچن

پرسلنل  است که بلدون داشلتن نیا یییها جهییت داشته است. هاآنبر کارگران 
کله  ییهاشلرکت و مختل شود یطورجدبه توایدیمسازمان  کیعملکرد  ،سالم

فلظ ح یبلرا ملدتبلندممکلن اسلت در  ،خود یداریلد کارکناناز  یمراقبت کاف
 کنند. و مبارزهقال استعداد خود ت

درصلد  17را در کایون توجله قلرار داده اسلت.  یمنیمالحظات سالمت و ا نیا
 پلنجریسلک جلزو  نیلما گفتنلد کله ا یکم یدر بررسمدیران ارشد حسابرسی 

 10یسبت به سال گذشته یسبت بله  یدرصد 70 شیافزابا  ،است یاصل ریسک
  .را گفتند نیهم شیسال پ کیکه  یدرصد از رهبران حسابرس

 هیرماسل یاملدهایپ نیلو ا به خود گرفتله اسلت یاتازه تیدستور کار تنوع اهم
 ایلمطابقلت "بلر اسلاس  کله ،یرملالیر یدستورالعمل گزارشلگر دارد. یایسای
 یابلرو  اسلتقرار گرفته تحت مشاوره  2020و در سال  کندمیعمل  "حیتوض

را  )در خلود داری(تنلوع و شلمول تیشلفاف ،کمک به استایدارد کلردن گلزارش
عضو  یابه کشوره 2018در سال  این دستورالعمل ازآیجاکه کرده است. قیتشو

 رودملی و ایتظلار اسلت افتلهیتنوع و شمول در منطقه بهبلود  یافشا ،ارائه شد
 .ابدی شیافزا شتریب

چگویله کله  باشلند و آگلاه اریهوشل یگریاز هر زمان د شیب دیبا وکارهاکسب
 هلایارزش هلاآنرفتلار کارکنلان  ،یاز تنوع و برابلر یآگاه شیبا افزا زمانهم

فرهنلگ  ،استخدام هایسیاست .کنندمیجامعه را هماهنگ و منعکس  یفرهنگ
هرگز قبل از آن یبلوده  کهطوریبهخواهد گرفت، قرار  بینذره ریز، کار و اخالق

از جنلبش  بعلدو  بود یدر مرکز بحث عموم 2020در سال  ییژاد یبرابراست. 
Black Lives Matter (BLM)  و  سیدادن به خشویت پلل انیخواستار پا

 مؤسسللاتو  هاشللرکتاز  یاریبسلل یژادپرسللتایه شللد.اجللرای قللایون اقللدامات 
 وضلو بهپارلملان اروپلا کله  ازجمله ،ایددادهیشان را  BLMبا خود  یهمبستگ
 دیسلف یو برتر ییژادپرست و یکوهش حیتقب یرا برا یرقایوییرآور الزامقطعنامه 
 ییابرابر و کنندمی یرویکه علنا  از تنوع پ یبزرگ یهاشرکت رساید. بیبه تصو
)فقلط  کننلدمی کارکمرا  پوستنیریگافراد  هنوز و کنندمیرا محکوم  یاجتماع

اخلتالف حقلوق در  یدارا ایل گیریلد( به کلار ملی ها راآن به صورت پاره وقت
و  اعتبلار بیآسل. دیروبلرو شلو یاست با سایسور عملوم ممکن، هستند تیجنس

 گرفت. کمدست دییبامهم را  نیا شهرت

 
 

 

 

 دیدگاه حسابرسی داخلی
درک دارد و  وکارکسلبکله  اشدب یبه دیبال شواهد دیبا یداخل یحسابرس د.نباش و هماهنگ همسو کیاز یزد دیبا سازمانپرسنل  تیریو مد یشرکت ی، استراتژوکارکسب

اسلت  ممکلن. کنلدمی ینلیبشیپرا درک کلرده و  ازیلموردی یهلایگرشو  هایسلتگیشا ،هلامهارت، آن مدتیطوالی کیبازار و ارتباط استراتژ تیاز موقع نانیاطم یبرا
 هلایهپروژ اهنگ شدن باو هم خا  و مشخصات کارگران در حال مطابقت یهامهارتکه حاصل کند  ای شود تا اطمینانبخشینانیاطم ممکن است جویای رهیمدئتیه

کله  یچالشل ،خواهلد شلد ترپیچیلده دور(  کلار در خایله)از راهبه ایجام   یسر رییامر با تغ نیا خواهد کرد. نییشرکت را تع ندهیآ تیموفقاست که  شدهریزیبریامه ییوآور
 دارد. بر آن رلبه یایسای هیسرماییاز دارد یشان دهد که از منظر  وکارکسب

از  یریجلوگ یابر که یمناب  ایسای یهاوهیش یاثربخش تا فراهم شدهخط سوم  یبرا ایدامنه ،یکی یبرا برطرف کرد. زیی یداخل یبا کمک حسابرس توانمیچالش تنوع را 
دم دسلتیابی بله علوجود یا دالیلل م هرگویه تعصبات یاشهیر بخشد. علل اصلی و نانیاطم است، شده یطراحکارکنان  یندگیاز برخورد منصفایه و یما نانیتعصبات و اطم

 تنوع را تحلیل کند.
ف یقلاط کشل ایلاف تنوع خلود به اهد یابیبودن شرکت در دست اثربخش یدر مورد چگویگ طرفایهیب دید کی یحسابرس تهی/ کم رهیمدئتیهد به توایمی یداخل یحسابرس

عناصلر سلی حسابر ایلفرهنگ  ابرسیحس یبرا ایدامنه نجایا در دهد. ،شودیمکارکنان  یشغل شرفتیدر رفتار و پ یکه منجر به یاسازگار یهایسیاست ای هاهیروضعف در 
 .کندمی آن را منعکس تیموردحما یهاارزشروزمره سازمان و رفتار کارکنان آن  یوجود دارد تا یشان دهد چگویه زیدگ یمناب  ایسای یفرهنگ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. 77% of organizations are planning for a second wave of Covid-19 infections | I4CP Survey 

 

https://www.i4cp.com/coronavirus/i4cp-survey-77-of-organizations-are-planning-for-a-second-wave-of-covid-19-infections
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 سواتت و مالحظات برای حسابرسی داخلی
 

 

 
 

 هیو سلرما یایسلای یازهلایچگویه ی وکارکسب •
 تیریو مللد فیللخللود را تعر سللکیو ر یابیاسللتعداد

 ؟کندمی

کلار بلا  یرویل/ ی یمنلاب  ایسلای یاستراتژ ایآ •
و  همسللو هللاارزشفرهنللگ و  ،شللرکت یاسللتراتژ
 ؟کنندمیرا آگاه  گریکدی هاآن ایاست و آ هماهنگ

 هللایمهارتقصللد دارد  کسللب و کلارچگویله  •
مثلال.  عنوانبله ؟خود را جذب و حفظ کند ازیموردی
 شلودمیباعلث  یزیلچله چ. تلالیجید هلایمهارت
تصمیم بگیرد در این شرکت کلار کنلد بله  استعداد 

 جای کلار در شلرکتی کله بلا آن در رقابلت اسلت؟
 کاری باتیترت ،یشغل تیرضا ،مثال حقوق عنوانبه)

  .شرکت( یهاارزشفرهنگ و  ،ریپذایعطاف

مهلارت  بینلیپیش تیلاز قابل کسب و کلار ایآ •
در  هاییاستخدامچه  نکهیدرک ا ایبرخوردار است و آ

 ،اسلت موردییلاز بلندملدتو  ملدتمیان ،مدتکوتاه
 وجود دارد؟

وجلود دارد  کسب و کارکه در  یهایمهارت ایآ •
 ایل؟ آایدشلدهشناسایی هاشلکاف ایلشلده و آ میترس

 نیتللأم یبلرا وکارکسلبوجلود دارد کله  یشلواهد
 ؟کندمی جادیخود مهارت ا کیاستراتژ یازهایی

بازگشلت بله کلار مشلخص  یاستراتژ کی ایآ •
 تیکارکنان را در اولو یمنیوجود دارد که سالمت و ا

 قرار دهد؟

اطمینان  از تندرسلتی چقدر در  کسب و کار  •
کارکنایش چه در  یو روح یسالمت جسم نیتأمو 

کلار در خایله )دورکلاری(  طیدفتر و چله در محل
گیلری هملهاز زمان  ایآاست؟ اثربخش عمل کرده
داده  قیلملورد تطب نیلا دیبا جهایی ویروس کرویا

 چگویه؟ شود؟

 کننلدهمنعکسکلار سلازمان  یرویتنوع ی ایآ •
 آن است؟ یعموم تیموردحما هایارزش

وجلود دارد کله  یهایسیاستو  ندهایچه فرا •
 ایآ ؟کندمی نیبرخورد منصفایه با کارکنان را تضم

ملذهب ، تیخصوصا  در رابطه با یژاد، جنس یتعصب
وجود دارد که منجر بله برخلورد  یجنس شیو گرا

 ؟یلللللللابرابر بلللللللا کلللللللارگران شلللللللود

 

 
 
 
 

 

 

 یبرا یدر منابع انسان تیاولو یدارا یها نهیزم

یداخل یحسابرس  
 ییزول بیبه ترت دیکه با یعوامل نیتوسط کارشناسان موضوع به عنوان مهمتر ریز موارد

 .شدید یشوید، رتبه بند حسابرسی

 دیجد یجذب استعدادها ییتوانا 

 ی و کلیدیکارکنان اصل ینرخ نگهدار 

 سطح تنوع 

 یش ل یسطح فرسودگ 

 یریگمیسرعت تام 

 اتیعمل یریپذانعطاف 

  بتی 

 یتعهد ش ل 

 یو آموزش مداوم شخا شرفتیپ 
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 اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

 رشته حسابداری و حسابرسیکارشناسان رسمی دادگستری در 

 (ACCAحسابداران خبره رسمی انگلستان )

 (FRMمدیران ریسک مالی )

 (Platinum)( در باتترین سطح ACCAکارفرمای مورد تایید انجمن حسابداران خبره رسمی انگلستان )

 

 معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 1حسابرسان رتبه 

 کیفیت از جامعه حسابداران رسمی ایرانکنترل « الف»موسسه حسابرسی رتبه 

 
 

 :دفتر مرکزی

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

 :دفتر اصفهان 

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

 8143995951کدپستی: 

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

 خالصه سوابق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

او در مقط  است.  حسابرسی داخلیفاطمه مهدی، مدیر 

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

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

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

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

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

  .های زیرمجموعه آن تدوین شده است داخلی در گروه مپنا و شرکت
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