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 یک از چهار

 شیآزما کیکرونا مانند  روسیو وعیش نیا "

مهم  .است یاتیعمل یریدر انعطاف پذ بزرگ

فرآیند صفر تا صد  کسب و کار کی که است

که از  ییها میت و ندهایها و فرآ ستمی، سیمشتر

و سپس د را درک کند کننیم پشتیبانیآن 

تا  دداشته باش یمناسب یریپذانعطاف باتیترت

)در افتندهنگامی که اجزای خاصی از کار می

چه  ها(،صورت عدم موفقیت برخی مولفه

زنده  یبراهایی تعویض ،افرادو چه  یتکنولوژ

و اصلی انجام شود.  یدینگه داشتن خدمات کل

 "فاجعه است.  جبراناز  فراتر

 مدیر ارشد حسابرسی، گروه بانکی یورو نکست، ایرلند. 

 

 

 

 

فجایع "از مدیران ارشد حسابرسی، 

پنج  انیرا در م "و واکنش به بحران

سازمان خود  ی ریسکاصل تیاولو

 .قرار داده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 
 

مد  25 ارشدددد  رانیدرصدددد 

ارتباطات، "اند که گفته یحسابرس

از پنج  یکی "و شددهرت تیریمد

است که هم اکنون  یدیکل سکیر

یدر سددازمان خود با آن مواجه م

 .شوند

 

 یزیربرنامه پروتکل ها و یبه روز رسددان یبرا یفرصددت نیا"

 ویسنار نیما اکنون بدتر رایز، است( BCP) وکارتداوم کسب

 قا  یدق ما. میاداشته ،شده است لیرا که به زور به همگان تحم

شتباه افتاده، یچه اتفاق میدان یم سترخ داد یچه ا  نیو ا ه ا

عدم . بحران اسددت تیریبهبود مد یمناسددب برا یفرصددت

 است. آمادگی برای چنین یک مسئله

 و دیریتجربه عبرت نگ نیاسددت که از ا نیا زیچ نیاما بدتر

 نیا .دینشددو یاتفاق نیتکرار چن یبهتر برا یبه آمادگ موفق

 پذیریانطباق و وفقو  یریانعطاف پذ یبرا یفرصددت خوب

ست سبت به قبل ا و نحوه  دیمدل تول میتوانیما م .شرکت ن

انعطاف ارتجاعی بودن، تغییر و را از نظر  دیتول یسددازمانده

بحران  نیآخر نیمتأسفانه ا  .میکن یبازنگر یعملکرد یریپذ

 ".ستین

. فرانسه، صنعتیگروه پیمانکار دفاعی و مدیر ارشد حسابرسی،   
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 گیریهایی از همهها: درسآمادگی در برابر فجایع و بحران       

 

 

در برابدر بحدران و  یآمدادگ تیداهم، گرفدت یریدگتدوان از همدهیکده مد ییهادرس نیاز بزرگتر یکی

واکدنش در برابدر  اید کسدب و کدارتدداوم  یهدا همده شدرکت هدا برنامده .اسدت یاتیدعمل یریانعطاف پذ

شدبکه ،  ایدبدرق  یمددت مانندد قطعدکوتداه عیوقدا ادیدموارد به احتمال ز نیا در اما اند.بحران را اجرا کرده

را  یریدگمهدم همده یویهدا سدناراز آن یکمد تعدداد .پاسد  داده شدده اسدتها را ها و نقض دادهلرزهنیزم

نشدده  یزیدهمزمدان برنامده ر بدا یتقر یجهدان قرنطینده کید یبدرا کید چیشددند و احتمدا   هد یشامل م

 کرده است. جادیبحران ا تیریدر مد یدیجد سابقه یریگهمه بودند.

 
 

تداوم کسااب و  یهابرنامه ییکارآ چگونگیسااازمان ها در مورد 
فکری و خوشاساااتحکام  ها وو میزان پیروی از آن( BCP) شاااانکار
را انجام  یبعد یها یدر زمان بحران بررس یریگمیتصم رامونیپ تیحاکم

امواج دوم  لیبا توجه به پتانس دیبحران با یزیو برنامه ر تیریمدد. دهن یم
شود روسیو شتریب ای  ریگهمه  یها یماریبه ذکر ب یازینو  کرونا به روز 

 کنند. یرا دنبال مسرایت سریع مشابهی  ریکه مس ستین گرید یاحتمال
 یکم یو بحران ها در بررس حوادث ،یبار در سال جار نیاول یبرا

پنج  انیرا در مموضوع  نیامدیران ارشد حسابرسی  ٪34ما گنجانده شد و 

مدیران ارشد حسابرسی  ٪10 سازمان خود قرار دادند.ریسک  یاصل تیاولو
 تیو امن یبریساااا تیامن نهیتنها در زم ساااکیر نیآن را به عنوان بزرگتر

قد هی، سااارمایبا مال کلی طور به و( ٪27داده ) و  رتغیی و( ٪11) ینگیو ن

 کنند.می برجسته( ٪11 نی)همچن یانطباق نظارت

 یریبه مفهوم انعطاف پذ یشاااتری، توجه بیریگقبل از بروز همه
 ،اساات زیمتما کسااب و کارتداوم  تیریاز مدماهرانه  و کامالً که ،یاتیعمل

شااارکت به  نیمربوط به پاسااا  ا جایی که مورد دوم .گرفتصاااورت می
باشااد، انعطاف  ییآب و هوا دیحوادث شااد ایمخل مانند قطع  یوهایساانار
از  نانیاطمو  یکپارچگیحفظ  ییاز توانا یتر عیوسااا دید یاتیعمل یریپذ
اگر  ی، حتددهیبه کار خود ادامه م رهیو غ ساااتمیتجارت ، سااا کی نکهیا
    ها را روشاان نگه )در هر شاارایطی چراغ نداشااته باشااد یادیز شاارفتیپ

بازگشااات به  یچگونگ ینه فقط بر رو یریانعطاف پذدهد. دارد( میمی
سب و کار سا ی، بلکه بر چگونگخاص دادیرو کیپس از وقوع  ک با  ییشنا
کساااب و کارها و محافظت از  یندهای، خدمات و فرآهاییدارا نیارزش تر
 تمرکز دارد. دهایبرند خود در برابر تهد ژهیارزش و، کارکنان و منابع

 نهیزم نیدر ا ییدر حال توساااعه راهنما سیانگل یاداره رفتار مال
در اواخر  یرسم ییشود راهنمایم ینیب شیپ است. یمال یهاشرکت یبرا

سال  مهیبا نظارت در ن 2020سال   یریگهمه رای، زشود یینها 2021دوم 
 شده است.  ناظر یعموممشاوره  در ریباعث تاخ

سال  نیبر ا عالوه  یزنیرا کیاروپا  ونیسی، کم 2020، در مارس 
 یاتیعمل یریچارچوب انعطاف پذچگونگی تنظیم  یبررساا یرا برا یعموم

اروپا  هیاتحاد یبخش خدمات مال یبراارتقا یافته  یبخشااا نیب یتالیجید
در صاانعت در  IT تیبر بهبود امن یاژهیتمرکز وموضااوع  نیا کرد. نهایی

 سراسر اروپا دارد.
که با  به این  ظارت نیاتوجه  هنوز در حال حرکت و  یتحوالت ن

شرکت ها  نیا هیاول تفکر ،شود یریگیپ ی بایدترکامل ییراهنما ست که  ا
س یم سا  یاتیعمل و مقاومت یریانعطاف پذ جادیا یبرا یتوانند چهار گام ا
 ها:شود سازمان. پیشنهاد میبردارند شتریب

سب و کارخدمات  نیمهمتر • صورت ا شانک تواند یاختالل م جادیکه در 
شرکت  یها )و براآن انیرا در عملکرد و مشتر یثبات یو ب بیآس نیشتریب

 ند. کن ییشناسا، کند جادیو بازارها( ا یمال ستمی، سیخدمات مال

آوری فشار )توان تحمل ضربه( را تاب کسب و کارمهم  خدمتهر  یبرا •
 کند.ی، که حداکثر سطح قابل تحمل را مختل مدنکن نییتع

هایافراد، فرا • ناورند عاتی، ف نات و اطال کا مات مهم  ی، ام خد که از  را 
 .ندو مستند کن ییشناسا ،کنندیم یبانیپشت یتجار

آوری فشااار )توان تحمل ابماندن در ت یباق یها براآن ییاسااترس توانا •
پذیرفتنی اما  دیاختالل شاد یوهایاز سانار یعیوسا فیط قیاز طرضاربه( 
حوادث شوک  ریها و سایریگهمه ریبه وضوح شامل تأث دیکه با ،)باورپذیر(

 .، آزمایش کنندباشد کنونی یجهان
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 کهرا  ییهاتیفعال رهیزنج دیبا وکارهاکسب سطح، نیتریدر اساس

، دهندیمارائه  کارفرمایانو  انیرا که به مشتر یمحصول ای یخدمات تجار
شخاص ثالث الزم که به آن سته هستندشامل تمام ا  رندیبگ در نظر ،ها واب

شرکت م. و درک کنند سناریسپس  د و کن شیمختلف را آزما یوهایتواند 
سآن بر کارکنان ریتأث شتر اتی، عملهاستمی،  سیبر یرا برا انیو م  نکهیا ر
. کند یابیارز باشد راداشته یبه توجه فور ازیوجود دارد که ن ینقاط ضعف ایآ

و  متمقاو یبررساا یها براهمه سااازمان یآل برادهیا ی، فرصااتیریگهمه
 ت.اسااا یواقع یبحران زندگ یویسااانار مواجهه باخود در  پذیریانعطاف
 برود. نیاز ب دیپاس  نبا درو بهبود از آن  یریادگیفرصت 

سخگو کمال صل ییپا سازمان ا شکیبه بحران در هر   کی لی، ت
 روسیوگیری همه شااده اساات. نییتع شیاز پ یبحران / اضااطرار تهیکم

 کی وایایمتاثر کردن تمام ز ییها تواناکرونا نشااان داده اساات که بحران
چند  یردعملک دیبا یاضااطرار یها تهیکم نیا نیسااازمان را دارند و بنابرا

، ایترع، ی، حقوق، ارتباطاتیمنابع انسااان یجانبه داشااته و شااامل روسااا
شتر س سکیر تیری، مدیخدمات م سابر شد  یداخل یو ح سط و با  کیتو

رر )حداقل به طور منظم و مک دیبحران با میت نیا شود. تیریارشد مد مدیر
ر مورد بحث د ی، بسته به شدت بحران( برااگر نه روزانه یبه صورت هفتگ

سب و کارچگونه  نکهیا شرا یدر زمان واقع دیبا ک ست  که ممکن یطیبه  ا
شد شخص با سرعت در حال تکامل و نام س  عمل ؛به  ستراتژ یاتیپا  کیو ا

 .جلسه داشته باشند، دهد

 رفتار ردیمورد توجه قرار گ یبحران طیدر شرا دیکه با یگریعامل د
شتر ست یبا م سب و کار یبرااین که و  ا  .دهدمی یایمعن چه شهرت ک
 ییهاشرکت گریو د یمخابرات یها، شرکتیساتیتاس یهاها، شرکتبانک

 انیمشاااتر ییبا دقت در مورد توانا دی، بادهندیارائه م یکه خدمات اعتبار
 افتهی شیافزا یکارینرخ ب رای، زخود فکر کنند یخود در انجام تعهدات مال

کنندگان شود و مصرفیم و موشکافانه قیدق یها باعث بررسبحران است.
کنند و در صورت یمدت چگونه رفتار م نیها در اآورند که شرکتیم ادیبه 

 ریسکدر معرض  هاشهرت .1دهندیم یرأ خود پول فیبا ک طیبهبود شرا
 انیکه به مشتر کسب و کارهاو آن دسته از  قرار دارد و به خطر افتاده است

مک و پشااات ندیم یبانیک با تقویم ،کن ند  مدت یروابط طوالن تیتوان

مدیران ارشاااد ( ٪25هر چهار نفر ) از .برگردانندرا به نفع خود  یریگهمه
سی، یک نفر  سابر شهرت  تیریکه ارتباطات، مد دیگویمح از پنج  یکیو 

( ٪22سازمان در حال حاضر است که نسبت به سال گذشته ) یاصل ریسک
 دارد. یکم شافزای

 
 

مه مه  یآل برادهیا ی، فرصددتیریگه ه

و  یریپذانعطاف یبررسدد یها براسددازمان

بحران  یویخود در برابر آنچه سددنار مقاومت

 باشدیبوده است، م یواقع یزندگ

 
برنامه تداوم کسااب و  از هر یبخشاا دیبا یارتباطات بحران خارج

 یارائه به روزرسااان یبرا ییهاپروتکل تا کسااب و کار باشااد BCP کار
ز شته باشد. اسهامداران دا ریو سا کلیدی انیو اطالعات به مشتر تیوضع

کسب و  ییپاسخگوچگونگی و صادقانه  حیصر میترس یبرا دیموارد با نیا
شودبه بحران  کار ستفاده   دیبا موارد نیا. و کاهش فعاالنه اثرات اختالل ا

رسانه  ای ی، اعم از مشتراستهکه مخاطب آن یمتناسب با مخاطب خاص
بخش از معادله اساات.  کیبحران تنها  تیریمد باشااند.شااده متناسااب 

شرکت تواند اعتباریبحران م یارتباطات در پ تیریمد و اعتماد به نام  یک 
 ببرد. نیاز ب را آن یتجار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 .را دوست ندارد یزیه چدوست دارد و چ چیزی راچه  کهدهد مینشان ، ردخمیچه آنو  دیبا انتخاب مکان خر 1

 .خرندمیا را نهدهند و آنیم یپول را فیها با کما محصوالت ما را دوست ندارند، آن انیاگر مشتر
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 دیدگاه حسابرسی داخلی
سی فهیوظاین  سابر شرکت ستین یداخل ح سازگاری و رعایت  صل کند که از  س جیطور که نتا، هماناماها اطمینان حا شان م یبرر  سوم خط ،دهدیما ن

 شتریب )حسابرسی داخلی(
سوم م سب کنار آمدن خوب مقدار نییتع یتواند برایخط  سب یهابرنامه ایآ این که و یریگبا بحران همه وکارک  یبراکه واکنش به بحران  ایوکار تداوم ک
 یحتدهد. میانجام بررسی پس از وقوع )کالبدشکافی و تحلیل وقایع بعد از رخداد آن( شوند، می یروزرسان به ازین در صورتشوند و یاند، دنبال مهدف مناسب بوده

حاصاال از  یهایریگجهینت و یکپارچگی تواند به تساات صااحتیم نیا خود را به طور مسااتقل انجام دهد. بررساای پس از وقوعکه  ردیبگ میممکن اساات تصاام
 خط اول کمک کند. یهایابیارز

مستلزم  یواقع یاتیعمل یریپذ انعطاف است. های تداوم کسب و کاربرنامهبه  یجهان قرنطینه یوهایو افزودن سنار یفراتر از به روزرسان کردهایروترین بالغ
کرده و اقدامات پاس  و  نییرا تع آوری)توان تحمل( فشارتابکنند،  ی(بردارنقشهنگاشت)و  ییرا شناسا یتجار یو واحدها کلیدیافراد  کسب و کارهااست که  نیا
 ئتیه یرا برا پذیریمقاومت و انعطاف یسازمان برا کردیتواند هرگونه خأل در بلوغ رویم یداخل یحسابرس کنند. نییتع هاآن تحملتوان آزمون را بر اساس  یابیباز
  برجسته کند. رهیمد

بحران  یهاتهیها و اطالعات گزارش شده به کمداده یکپارچگیدر مورد بحران و  یریگمیتصم رامونیپ تیاز حاکم یبه دنبال شواهد دیبا یداخل یحسابرس
 کسب و کاربر  ماتیتصم ریخود را در مورد تأث دگاهیباشد تا بتواند د یکرس یبحران دارا تهیکم کیمشاور در  کیممکن است به عنوان  ارشد حسابرسی دیرم باشد.

ستقالل حسابرسصورت،  نیا در ارائه دهد. ریسکدر معرض  آن تنو قرار گرف  یریگ میبا نهاد تصم یحسابرس سیرئ یهمجوارنزدیکی و  مستلزم حفظ یداخل یا
سر یبرقرار یشرکت را برا یتواند آمادگیم نیسوم همچن خط خواهد بود.بحران  تیریمد شترو موثر  عیارتباط  سانهانیبا م شرا، مردم و ر س یبحران طیها در   یبرر
سئول یشواهد دیبا کند. شن مربوط به مد یهاها و گزارشتیاز م شد یبحران و کنترل خسارت در دامنه عموم تیریرو شته با سو   وجود دا تواند یم یداخل یحسابر
ها پلتفرم نیتواند از ایم یچه کساا نکهیاز جمله ا ؛کند یابی، ارزاندشااده یطراح یاجتماع یهادر شاابکه حیاز تعامالت صااح نانیاطم یرا که برا ییهاکنترل تیکفا

 .دنکن انیب ،هستندمجاز را  چیزهایاستفاده کند و چه
 

 

 سوا ت و مالحظات برای حسابرسی داخلی
 

 

 

سخگو چقدرسازمان  • سازگار ییدر پا با  یو 
در سااازگار  نیا ایآ ؟ه اسااتبودموثر  رییگهمه

 نه ، چرا؟ اگر ؟است هبود تمام قلمرو آن

 یویشامل سنار کسب و کارتداوم  برنامه ایآ •
به  یهاچالش و یجهان ریهمه گ به آن  مربوط 
شامل  برنامه نیاکنون ا ایآ شده است؟ رسانیروز

ست و  یخارج سکیر یاحتمال یدادهایهمه رو ا
هد؟یها را پوشاااش مآن نار ایآ د هایسااا و  و
 کارکساااب و تداوم  برنامهمختلف  یهابیترت
 شده است؟ شیآزما

 ریگهمه یویاز زمان ساانار کسااب و کار ایآ •
 یهااابهبود واکنش خود در برابر بحران یبرا
را انجام  2آموخته شااادههای تمرین آموزه ندهیآ

 ؟اندهآموخته شد ییهادرس چه است؟داده 
 
 
 
 
 
 
 
 
سا شدهآموخته  هایآموزه 2 شنا ست و  تیموفق ییدر  شکست پروژه متمرکز ا و 

 .ها استدر پروژه ندهیبهبود عملکرد آ یبرا ییهاهیشامل توص

 
 
 

 

کار  یبررساا یبه جا یداخل یحسااابرساا ایآ •
تنها بررسی ، به طور مستقل نهیزم نیتجارت در ا

خداد آن(  عد از ر قایع ب یل و پس از وقوع )تحل
جام داده اسااات؟  تهی/ کم رهیمد ئتیه ایآ ان

س سابر ستقل  یبرا یح تحلیل وقایع بعد انجام م
 دارد؟ ازیبه خط سوم ن از وقوع آن

 طیدر مورد بحران با شاارا یریگمیتصاام ایآ •
به  یریگمیتصاااماین  ایخاص همساااو بوده و آ

 تیحاکم ایآ بوده است؟ وثرو م عیسر یاندازه کاف
مورد انتظار بوده چه که طبق آن ماتیتصاام نیا

و  حیصاح اتیها و فرضابر اسااس دادهاسات و 
 بر تیریمد ایآ اساات؟ و منسااجم بوده سااازگار
نظارت  ،را که گرفته است یماتیتصم نیاثرات اول

 نمودهعمل  ماتیآن تصم جیکرده و بر اساس نتا
 است؟

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

باط یهاهیرو ایآ • مهبحران در  یارت نا  بر
شااده اساات که هم  نییتع کسااب و کارتداوم 
نان و هم برا یبرا عان یکارک  یخارج ذینف

کنندگان و سااهامداران نی، تأمانیمانند مشااتر
 شود؟یاعمال م

 سااکیارشااد ارزش برند و ر تیریمد ایآ •
 ریتحت تأث نیا ایآ کند؟ یاعتبار آن را درک م

 یو بحران اقتصااااد یریگهمه پاسااا  آن به
 ؟قرار گرفته است متعاقب آن
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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 با ترین سطح ACCAکارفرمای مورد تایید انجمن حسابداران خبره رسمی انگلستان )

 

 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 اصفهان 

  20و  19، واحدهای 4اصاافهان، چهارراه فلسااطین، ساااختمان حافظ، طبقه 

 8143995951کدپستی: 

 88503528فاکس:          88544590 -2تلفن:   88503528فاکس:          88544590 -2تلفن: 
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50 

 
 مدیر حسابرسی داخلی - فاطمه مهدی

 خالصه سوابق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

او در مقطع است.  فاطمه مهدی، مدیر حسابرسی داخلی

تحصیلی کارشناسی ارشد رشته حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
عضو جامعه التحصیل شده است. وی حسابدار رسمی 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 انواع گزارشات داخلی، طراحی سیستم، تهیه صورت
تحلیلی و مدیریتی است. وی کتاب های متعددی در زمینه حسابداری و 

ترین آن کاربرد الگوی بکر در سابرسی تالیف و اقتباس نموده که مهمح
های داخلی بر اساس مدل ترکیبی بلوغ، حسابرسی داخلی )ارزیابی کنترل

کوزو و ریسک( است که بر اساس تجربه اجرایی حسابرسی داخلی در 

  .های زیرمجموعه آن تدوین شده است گروه مپنا و شرکت

 +۹۸ 2۱ ۸۸۵۴۴۵۹۰ -2تلفن: 

 +۹۸ 2۱ ۸۸۵۰۳۵2۸فکس: 

 +۹۸ ۹۱2 277 ۴۹76موبایل: 

 fatemeh.mahdi@azpar.comایمیل: 

 :همکاران در این ترجمه   
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