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سی داخلی سابر ست ح سک .الزمه حاکمیت و عملکرد خوب یک مجموعه ا سی داخلی در مورد اداره ری سابر صلی ایجاد اطمینان میح کند، های ا

 .بخشدکند و عملکرد سازمان را بهبود میگیری مدیران را فراهم میاطالعات الزم برای تصمیم
شمند ستفاده از افراد آگاه و به روز، رویکرد هو شتیبانی می ما با ا شما را پ سی داخلی  سابر شمند، دپارتمان ح این ترکیب، یک ارزش  .کنیمو تکنولوژی هو

 .کندکمک می هاآنآورد و به بهبود عملکرد افزوده واقعی را برای مشتریان ما به ارمغان می

 راهکارهای آزمون پرداز برای شما در حوزه حسابرسی داخلی و ریسک

 برای: 

  ( ...های متنوع )کوزو، کوبیت، بلوغ و حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در چارچوباجرای انواع 

  ارزیابی اثربخشی و کیفیت فعالیت حسابرسی داخلی بر اساس مدل بلوغ با ارائه تائیدیه معتبر(واپایش حسابرسی داخلی توانگرا( 

  نظام ارزیابی کیفیتاستقرار حسابرسی داخلی، تدوین نظامنامه حسابرسی داخلی و استقرار 

 آموزش حسابرسی داخلی 

 های داخلیطراحی سیستم کنترل 

 انتخاب بهترین رویکرد برای تغییر –ها و تحلیل علل ریشه ای تحلیل داده 

 ارزیابی اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک، کمیته ریسک و کمیته حسابرسی 

 استقرار مکانیزم مدیریت ریسک 

  ود کارایی عملیاتیبهب –شش سیگما و مدیریت ناب 

 محک زنی و حسابرسی عملیاتی 

 .در تماس باشیدآزمون پرداز با ما در 

در کنار شما هستیم سپاری و آموزش و پژوهشسپاری، همبروندر هر یک از موارد، ما از سه طریق  . 
 

 انتشارات در حوزه حسابرسی داخلی
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©2020. All rights reserved. 

 
 

 



  3 صفحه                                                                : موضوعات داغ برای حسابرسان داخلی2021در کانون توجه سال های ریسک

  فهرست
 

 
   های قبل خواندید:آن چه در قسمت

  4 (2021در کانون توجه سال  هایریسکگفتار )پیش

  5 مقدمه

 6 شناسی(متدولوژی )روش
 

 7 ها: نتایج نظرسنجیتجزیه داده
 

 10 اولویت ریسک در برابر تمرکز حسابرسی
 

 11 های امروز و فرداریسک
 

 12 تمرکز حسابرسی در طول زمان
 

 13 هافتیکار گسترش  طیاطالعات در مح تیامن
 

   قسمت دوم:

 16 یو بازگشت به حالت عاد تسامح و بردباری نظارتی

 

 18 تالیجیو ضرورت د کیارتباط استراتژ

 
   قسمت سوم:

 23 کاهش تقاضا انیها در مو کاهش هزینه ینگینقد سکیر

 

 26 های سالمت و تنوع کارکنانمدیریت استعداد، چالش

 

   قسمت چهارم:

 30 یرگیاز همه هاییدرس: هاو بحران عیدر برابر فجا یآمادگ

 

   قسمت پنجم:

 هسابقیب ناپذیر، سریع وبینیپیش نوسانات انیدر م یاجتماع هایو تنش سمیونالیناس شیافزا

  یاقتصاد

34 

 

 39 کنندگانتأمین یو پرداخت بده نیتأم رهیاختالل در زنج

 

 ...ادامه دارد
 

 

 

 



  34 صفحه                                                                : موضوعات داغ برای حسابرسان داخلی2021در کانون توجه سال های ریسک

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ؛کیتیژئوپلنسبت به اقتصاد کالن و  نانیعدم اطم

 عنوانبه یارشد حسابرس رانیاز مد %33توسط 

سال جار کلیدی سکیپنج ر شده که  یدر  ذکر 

داشته  شیافزا یسال گذشته، کم %29نسبت به 

 .است
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 یاجتماع یهاو تنش سمیونالیناس شیافزا

و  سریع ،ناپذیربینیپیش نوسانات انیدر م

  یاقتصادابقه سیب
 

در  کلیدی سکیعنوان پنج ربه یارشد حسابرس رانمدی ٪33توسط  کیتیبه اقتصاد کالن و ژئوپل نسبت نانیعدم اطم

 نای ،هاآن از ٪8به گفته  کهیدرحال ؛داشته است شیافزا یسال گذشته کم %29ذکر شده که نسبت به  یسال جار

 و وقت ٪3خودشان، فقط  گفتهبه  حالنیا با .استاست که شرکتشان در حال حاضر با آن روبرو  یسکیر نیتربزرگ

وجود  زیسال گذشته ن قاتیتحق جیعدم توجه در نتا نیا شود،یصرف آن م یتوجهبه طور قابل یداخل حسابرسی تالش

 .(٪4داشت )

 

که  هشدار دادسازمان ملل متحد  رکلی، دبگوترش ویآنتون ،2020سال  یدر ابتدا
قرن قرار  نیسطح خود در ا نیدر باالتر )جغرافیای سیاسی( کیتیژئوپل یهاتنش

کسب موقعیت  ی، برانیو چ آمریکا متحدهاالتیا ،دو ابرقدرت بزرگ جهان رایدارد، ز
 در حال یچند سال کهاندازه بی گریافراطی و ییگرایمل مورددر  .کنندیمرقابت 
شکستن درهم  در حال یفناورو  یگفت که تعارضات تجار نیز، است حبابی افزایش
با عواقب  نشدهینیبشیپ ماتیتصم"کشورها  شتریهر چه ب است و یجهان یبازارها

به همراه  با خود را اشتباه بینیو پیش قضاوت ریسک ،رندیگیم "ینیبشیپرقابلیغ
 .دارد

 ریگهمه یماریب کی عنوانبهکرونا  روسیو وعیقبل از آن بود که ش ن موضوعیا
 .شده است تشدید نیز انهیگرایمل یهاشکافاز آن پس  .شناخته شود یجهان

 هایریسکدر مورد  یسؤاالت اعمال شده و 2020از سال  یمرز یهاتیمحدود
 یورافن یهابخش .گردیدمطرح  نیچ یو فناور دیصنعت غرب به تول یاز اتکا یناش

 عیبر صناهمچنین اند و کرده یشروع به جداساز پیش از این نیو چ متحدهایاالت
جا که از آن .اندگذاشته ریتأث 5G و یابر انشیرا ،هایهادمهیمانند ن کیاستراتژ
در حال  ،کنندیم ایجاد یخارج یگذارهیدر سرما یشتریب یهاتیحدودها مدولت

 .هستند نوآور عیصنا تبدیل به محافظ

جهانی  ریگهمه روسیوبه  میمستق واکنشیاروپا در  ونیسی، کم 2020مارس  25در 

 .اروپا صادر کرد کیاستراتژ یهاییاز دارا تیحما برمبنی ییها، دستورالعملکرونا

 مهم یهایها و فناورییدارادر  یگذارهیسرمای غربالگر مربوط به یاصول کل

 گذارانهیسرماتوسط  هاآناز کنترل  یریجلوگ منظوربهاتحادیه کشورهای عضو 

نگرانی این است که  .باشدمی ،دارد رتیاروپا مغا هیبا اتحاد هاآنکه منافع  یخارج

ها و فناوری بازیگران خارج از کشور ممکن است برای تحصیل و کسب کنترل

 یهامهم مربوط به مراقبت یهاییبلکه دارا ،حساس یهایفناورنه تنها  ها،دارایی

 یهاماه .گیری باشندناشی از همهبرداری از اختالل در بازار به دنبال بهره ،یبهداشت

از جمله در  یغرب یکشورها انیدر م نیجبهه متحدتر در برابر چ کیشاهد  ریاخ

شرکت  گرفت می، انگلستان تصممثالعنوانبه .متحده است االتیاروپا ، و نه فقط ا

 کشورهایبال به دن ی،مل تیموضوع امن دلیل به ،خود  5Gرساختیرا از ز هوآوی

 .ممنوع کند ،متحدهاالتیاو  وانی، ژاپن، تالندیوزین ،ایاسترال

غرب و  نیب کیپلماتیشکاف د 2020تا  2019 یهاسالطی  از تحوالت در یتعداد

قانون  کی بیبا تصو نیدر چ که کنگهنگاعتراضات  ازجمله ؛داد شیافزارا  نیچ

در  یگریشواهد دکسب  توان بهمی همچنین ،دیرس انیبه پا زیبرانگبحث یتیامن

 کرونا روسیو وعیشپیرامون مبهم  درک و غوریاو یاهتیاقل شکنجهمورد آزار و 

پس از  متحدهایاالتاگر دولت  یاز آن است که حت یحاک هااینهمه  .اشاره کرد

و  یاسیس یهاکند، تنش رییتغ 2020در نوامبر  کایآمر یجمهوراستیرانتخابات 

  .همچنان باال باشد ممکن است یتجار

انتقال  برنامهگذار در ژوئن، دوره  شده دیمهلت تمد اتمامپس از  2021 هیژانو

 یمعامله تجار چیه 2020سال  انیاگر تا پا .رسدیم انیبه پا (Brexit)انگلستان 

 قیتعرفه واردات و صادرات از طربا  احتماالًانگلستان نشده باشد،  بیتوافق و تصو

 یرا برا یشتریب یهانهیهز درنهایت امر نیا .اروپا و بالعکس روبرو است هیاتحاد

به همراه  ییایتانیبر یهاشرکت یبرارا  یاژهیو یکند و نگرانیم ایجاد وکارهاکسب

تا  اند کههشدار دادهانگلستان  در ارشد رانینفر از مد 100از  شیب .خواهد داشت

 وسیع راتییتغ ایجاد برای آماده شدن یالزم را برا تیوقت و ظرف ،2020سال  انیپا

 .ندارند ،کرونا روسیاز و یتحوالت ناش باوجود ژهیوبه، تجارت نیدر قوان

با  زمانهم .شودیم یاجتماع یهاتنش جادیباعث اهمچنین  یگسترش نابرابر  

 مزددستآورد(، یهر واحد کار به دست م یکه شرکت برا ی)ارزش یوربهره شیافزا

 .ستدر پنج دهه گذشته راکد بوده ا یواقع
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صندوق بین2020 در ژوئن المللی ، 

یش پ مورد رشدددد پول  نی در  ی ب

هانی   به  -%3 را ازاقتصدددادی ج

 کاهش داد. - 4.9%

 

 

 ناشددی از کاهش اثرات یبرا یادیاقدامات ز"

جام روسیو تهان  ی نیزادیز یهانهیو هز گرف

ستتحمل   نیا ندهیچگونه در آ نی، بنابراشده ا

 ؟کند رییتغباید چیزی و چه  میکن تیریرا مد امر

 هاییها، بدهنهیبا تمام هز ندهیآ یهاسال یط

صاد ،شدهجادیا یعموم سرعت بهبود اقت ، یو 

 ".خواهد شداعمال  هادولتبر  یادیفشار ز

س ریمد سابر شد ح س نماینده ،یار سابر  ی،بخش دولت یح
 بلژیک

 ستمیسبرای نجات  دالر اردیلیم 700 متحدهایاالت

 مقایسه بادر  ،خرج کرد 2008در سال خود  یمال

ی دالر اردیلیم 3
تحت قانون  کرونا روسیو واکنش به یکه برا

HEROES  ،در نظر اختصاص داده شده است

 .بگیرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ای توو نیمختلف دا ح ل ح ضوون بتووه       یکشووها  

شکهک و  د ین  دی     آن  یکنند ک  آ یفکن م نی   ا هده و  م

  .وا تت  کنند نیحد      نیخهد اا ت  ا نیتأم نهیزبج

    داتیاز تهل ی ایبظن من شوو   شوو  د   زنندابدن  توو   

 هد؛  دیخها    آناز  ی ای توو یسوو زیخهد و مل یکشووها  

ش  د   ،یت لیدا ا Golden Powerطها ک  قهالً    ق بهن    ن

سنم  شتنی  ینینسخ  شها   دا مهاد   یخ اج ینذاا یک

خ ص  هد ینیجلهن ی نا ینی  ناه    قهاب ع مالت   .میاهاز م

س  ابزج ا   سنم  یشتنیم کن ا ته       یخ اج ینذاا یب

شد و  د شت     س  ک  ا یهیوجهد دا شکل نیا س   یم  ی ناا

ش یجه ب ی  شنک  تتنش و  هههد ح  خهد   یک     دبه ل ن

 . تتند

 ، ایتالیاکبورس نیویوردر  ذیرفته شدهپ -گروه مخابراتی حسابرسی،  ارشد ریمد
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 کهیطوربه، شودشکاف ثروت  شتریهرچه بباعث گسترش  این پاندمیرود انتظار می

در ژوئن  .شدکیرا به دوش م یاقتصاد یثباتیبار ب یکم مهارت به طور نامتناسب یروین
  - %3ا از ربینی خود در مورد رشد اقتصادی جهانی ل پیشپو یالمللنیب، صندوق 2020

نسبت ، دترکن یو بهبود دتریبحران باعث رکود شد نیگفت که او  کاهش داد - %9.4به 
که  ینژاد تبعیضاز  یناش یهاشورش .شده است رفت،یدر ابتدا انتظار مکه آنچه  به

 ماعیاجت یاز عالئم مربوط به شکاف اقتصاد یکی ،خودنمایی کردند 2020در سال 
مدنی امعه جثباتی موجب بی، یاست که همراه با بحران بهداشت عموم رشدروبهمداوم و 

ه سطوح سابقه ب یب یاقتصاد )برانگیزاننده( محرک یهابسته زمان، نیدر هم .است
ی بانک در هنگام هامانده وثیقهاثر باقی یخینظر تارهای عمومی که از بدهیاز  یاالترب

 700متحده التایا این که )از نظر چشم انداز، .شوندیاضافه مبحران مالی جهانی است، 
 3سه با ، در مقایخرج کرد 2008خود در سال  یمال ستمیسبرای نجات  دالر اردیلیم
اختصاص  HEROESتحت قانون  کرونا روسیو واکنش به یکه برای دالر اردیلیم

 ( .بگیریددر نظر داده شده است، 

روبرو هستند،  یو مشکالت مال تیسن جمع شیاروپا که با افزا هیاتحاد یاز کشورها یبرخ یبرا
 .رسدیبه نظر م ریناپذاجتناب باًی، تقر2010در  یحکومت یهمانند بحران بده یبازگشت به بحران

 خواهد کرد را پرداخت یعموم یبده نیا ی: چه کسکندیم جادیا یسؤال اساس کیموضوع  نیا
 یاتیتوجه مالقابل دیتهد کیامر  نیثروت را رفع خواهد کرد؟ ا رشدهشکاف روب نیا چه کسی و

 یبرا یاهداف اصل یخارج هایشرکت ،ییگرایمل شیبا افزاهمراه  .است کسب و کارها یبرا
از  ایبازگرداندن درجه نیو همچن ،یعموم هاییمرتبط با جبران بده هاییکسر نیرفع ا
 وکارهایاز کسب اتیاخذ مال یدر راستا اهکه دولت یهرگونه اقدام .هستند یاقتصاد یبرابر
 یبازرگان هایمانند تعرفه یاسیس انهیجویمعموالً منجر به اقدامات تالف دهند،یانجام م یخارج
   .گرددمی هاشرکت یبار مال شیکه موجب افزا شودیعوارض م ریو سا

 

 حسابرسی داخلی اندازچشم

کنند که عدم یم ینیبشیپ ران ارشد حسابرسییاز مددرصد  8، حالنیا با .(٪3است ) تیدر اولو یداخل یحسابرس یهااز بخش یکوچک قسمت یبرا نهیزم نیدر ا یحسابرسکار  حاضردر حال 

بدانند که  دیها باسازمان .کندیمآن را صرف  خود وقت و تالش نیشتریب ،گریسه سال د یداخل یباشد که حسابرسمی ریسک یاز پنج حوزه اصل یکی کیتیاقتصاد کالن و ژئوپلنسبت به  نانیاطم

چه "ریسک  یوهایسنار .گیری استراتژیک و عملیاتی به موقع را فراهم نمایدبخشی از توانایی جهتتواند اطمینانمی یداخل یحسابرس حالنیدرعسازگار شوند و  طیشراتغییر با  سرعتبهتوانند یم

خارج از کنترل آن،  یخارج طیدر مح راتییو انطباق با تغ تغییرپذیریشرکت در  کی یی، تواناتیگنجانده شود و در نهاتداوم کسب و کار  برنامه در دیبا یاسیاقتصاد کالن و سهای  "...اگرشود می

به این هرگز  ریاخ یهاسالدر  یاسیس ماتیبودن تصم ینیبشیپرقابلیغ باوجودها شرکت یسازگارسرعت  .(31به صفحه  دیآن منجر شود )نگاه کن و توان بهبود سریع یاتیعمل یریبه انعطاف پذ

 .است نبوده یاتیو حاندازه مهم 

ممکن  نیا .ریخ ای اندحساب آوردهبه را را به همراه دارد یاسیس سکیر نیشتریب که کندمی تیفعال که در آن ییدر بازارها یوکار تحوالت احتمالکسب ایکند که آ یبررس تواندیم یداخل یحسابرس
 دیارشد با رانیمد نیدر ب .اندشدهلیتبد یاتیبه اهداف مال نکهیا ای و اندمستقر قرار گرفته یهادولت یاسیس ماتیتصم ریقبالً تحت تأث همپیشگانگروه  یهاشرکت ایامر باشد که آ نیاست شامل ا

 .برساند بیمتحده آس االتیدر ا ژهیبه بازار ، به و یتواند به چشم انداز شرکت و دسترس ی( مهوآوی)به عنوان مثال  یاسیبا فروشندگان حساس س ییوجود داشته باشد که همسو یآگاه نیا
 یسازیاستراتژ یندهایوجود فرا دیبا نیهمچن .شرکت لحاظ شده است کسب و کار یدر استراتژ کیتینسبت به اقتصاد کالن و ژئوپل نانیعدم اطمفاکتورهای کند که  دییتأ تواندیم یداخل حسابرسی

 یدر حلقه بازخورد استراتژکه تجربه گذشته  نیو همچن کندیم بیو ترک یروزرساننظارت، به ،یابیارز ،ییشناسا یدیکل یرا در بازارها یو اقتصاد یاسیس هایسکین ریبه طور روزمره آخر که
 .اطمینان بخشدرا  است شدهگنجانده

 

 حسابرسی داخلی برای و مالحظات سؤاالت

 
 

اقتصکککاد کالن و  های مرتبط باریسکککک ایآ •
و  کسککککب و کککار یدر اسکککتراتژ کیککتیژئوپل
 شرکت نقش دارد؟ یریگمیتصم

مادگ یهاتهیکمدارای  وکارکسکککب ایآ •  یآ
ست صاد کالن  یویسنار یزیربرنامهاز  ایآ ؟ا اقت

 ؟ شودیاستفاده م مؤثربه طور  کیتیو ژئوپل

آوری در جریان تابتداوم /  یهابرنامه ایآ •
را به ی اسککیسکک زهیبا انگ یتجار اقدامات دیبا که

با با دقت  ،دهد)تشکککدید کند( شیافزا سکککرعت
 شود؟شواهد و موارد اثبات و پشتیبانی می

حسککاس  کنندگانتامیناز  کسککب و کار ایآ •
شترشرکت هوآوی مثالً) که ارتباط با  یانی( و م

ست ممکن هاآن صت ا را به خطر  ندهیآ یهافر
 ، آگاه است؟ندازدیب

عدم معامله  دسککتورالعمل کسکککب و کار ایآ •
Brexit   فتککه اسککککت؟ گر ظر  ن ین را در  و ا

دستورالعمل برای کسب و کار چه معنایی خواهد 
 داشت؟

که  اسکککتگرفته در نظر  کسکککب و کار ایآ •
 کیبه  یخاص ییقضا یهادر حوزهدارد  احتمال

 شکککود، نیاگر چن شکککود؟ لیتبد یاتیهدف مال
جام  یکارچه هد دادان خارج  مثالعنوانبه ؟خوا

ضایی،شدن از آن  سازی  حوزه ق به   عملیاتباز
قانونی برای  محافظت از سککود، برای طرح  طور

پرونده خود زودتر با دولت تعامل کند؟
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 یو پرداخت بده نیتأم رهیاختالل در زنج

 کنندگانتأمین
 

 

 کنندگانعرضه یو سالمت اخالق ییمالحظات گذشته بر کارا .اندقرار گرفته یادیز فشارتحت نیتأم یهارهیزنج

، نیچ .است افتهیرییتغتمرکز  ریسکو  نیتأم یهارهیقدرت زنج رب دیتأک اگرچه در حال حاضر ،متمرکز بود

 یهایو نگران غلبه کردکرونا  روسیموج و نیاول بر ؛توجهقابل بافاصلهکننده در جهان نیکشور تأم نیتربزرگ

مدیران ارشد  از ٪26فقط  .شد لیبه تقاضا تبد ،عرضه سرعت ازبه، شیوع ویروس ییابتدا یهاهفته انیدر م هیاول

دانند یشان میهاشرکت اول سکیپنج ر انیدر م را "ماn"حزب  سکیو ر یسپار، بروننیتأم رهیزنج حسابرسی

 سکیر نیتربزرگ عنوانبه را آن ٪2کمتر از و همچنین ، بوده است ٪36  گذشتهدر سال ای آن مقایسهکه عدد 

 .کنندانتخاب میخود 

شیوع  .کرده باشد جادیا هاشرکت یرا برا یکاذب تیامناحساس ویروس کرونا،  گیریهمه با عرضه موجود در مقابل یافتهکاهش یتقاضا نیتأم ییاناتوممکن است 
 یهارهیطول زنجو  یدگیچیپ و همچنین شود ندهیدر آ نیاختالالت تأم ایجاد باعث ممکن است دیجد ریگهمه یهایماریب ایکرونا  روسیو ی مانندموارد مجدد

اختالل را  یواقع گیریاندازه ریتواند تأثیم امر نیا .خود را ادامه دهداز ابتدا تا انتها کار  یریهر تأخ کهها طول بکشد ماه ممکن استاست که  یمعن نیبه ا نیتأم
 .سخت کند

به   2020اولین فصل سال کرونا در  روسیو ورود هنگامدر تجهیزات ایمنی فردی، کمبود با که  یتیواقع ؛هستند ترفیضعاز هر زمان دیگری  زین نیتأم یهارهیزنج
و همسویی تولید با ضایعات  بردننیب ازاخیر برای  یهادههدر  (Just-in-Time) سیستم تولید بهنگام مدیریت موجودی با الهام از یهاکیتکن .، آشکار شداروپا

 مواد اضافیموجودی  انبارشکاهش نگهداری و  منظوربه کنندگانناشی از تحویل مقدار کمتر مواد اما با دفعات بیشتر توسط عرضهاین امر  .تقاضا به کار گرفته شد
و های تامین جهانی زنجیرهطول  .اندشده ترشکننده جهیدرنت، و دیده شدهزشآمو جهانی نیتأمهای که زنجیرهاین واقعیت را آشکار کرد  وضعیت بحرانی است.

 .برای تأمین تقاضا بسیار کند باشد تواندیمبه این معنی است که عرضه  هاآنضعف 

کنندگان نیتأم بقایتداوم  یابیمجبور به ارز نیبزرگ همچن یهاشرکت 
 قطعبرای اطمینان از این که عملیات خودشان  بوده و در صورت لزوم، کلیدی

عدم توان  دهند.یارائه م یمال هایکمک پرداختپیش با پرداخت شود،نمی
 به همراه را ایگسترده اختالل جادیامکان ا ،کنندگانهای تامینپرداخت بدهی

سطح  ،آورندآن را به حساب میها از شرکت یکور که تعداد کمنقطه  کی .دارد
 یاز جنوب شرق یخارج از کشور مانند هند و مناطق هایسرزمین به یسپاربرون

ناشی از جهانی  نهیقرنط بروز در صورت ی این امرااینکه معن و باشدمی ایآس
خدمات  وظیفه پذیر استامکان ای، آمثالعنوانبه .چیستگیر یک ویروس همه

اگر دورکاری انجام داد؟  صورتبهاز فروشی را که در هند مستقر است،  پس
اگر  ؟افتدیم یچه اتفاق ،شوند قرنطینهوارد  زمانهم یسپاربرونقلمرو  نیچند
به آنان واگذار شده قرنطینه  یسپاربرونتعدادی از کشورهایی که  زمانهم

 یلیها تاکنون دلکه شرکت هستند یسؤاالت هااین شوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
 .انداز خود نداشته هاآن دنیپرس یبرا
 

 

 

از هر زمان  زین نیتأم یهارهیزنج
 یتیواقع ؛هستند ترفیضعدیگری 

تجهیزات ایمنی فردی، کمبود با که 
کرونا در  روسیو ورود هنگامدر 

به اروپا،   2020اولین فصل سال 
  آشکار شد. 
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را که  یمناطق شهیهم یداخل یکه حسابرس کنمیم فرضمن 

 باتوجه، کند، اما اکنونیم یبررس ،وجود دارد ریسک هاآندر 

 ؛مثالعنوانبه .دشد نخواه تریجد اریبس این شرایط به

را  دید خطوط تولتوانیکه م کلیدی کنندگاننیتأم یورشکستگ

که  زمانی م؟ییآیبرم یطیشرا نیچگونه از پس چن .دمتوقف کن

 مستمر یبررسبه  کسب و کارها، میبحران عبور کن نیاز ا

 .خواهند پرداخت هاآن وابستگیو  نیتأم یهارهیزنج

 ، سوئدیخانگلوازممدیر کمیته حسابرسی، شرکت تولیدکننده 

 

در  دیاست که با یمطمئناً موضوع کنندگاننیبه تأم یوابستگ

 یبه آن فکر کرد. ما همچنان به کشورها ترقیعم ندهیآ

وابسته  ستند،یشفاف ن خیلیها که اطالعات آن دوردست

 .یمهست
 

 ، فرانسه40کَک  ییمواد غذا فروشخردهمدیر ارشد حسابرسی، 

 

 

 

 

 

 

26%  
 

 
 
 
 

 رهیزنج مدیران ارشد حسابرسی چهارمکی از بیش
در  را "ماn"حزب  سکیو ر یسپار، بروننیتأم
دانند که یشان میهاشرکت اول سکیپنج ر انیم

بوده  ٪36  ای آن در سال گذشتهعدد مقایسه
 .است

 
 

 

 

 
 

 

 کنندهنیتأممربوط به ریسک  مالحظات

را  ریموارد ز ،گزارش امسال یبراموضوعی  کارشناسانبررسی 

 یسپاربرونمرتبط با  ،مالحظات حال حاضر نیترمهم عنوانبه

 ردند:ک ییشناسا

 کنندهنیتنوع منابع تأم تیبه تقو ازنی •

 یمحل نیمنابع تأم تیبه تقو ازنی •

 نیتأم یهارهیشدن زنج یتخصص باعث طوالن شافزای •
 ("ماn"احزاب ر شتیب) شودیم

 تیاهم رییاز کارشناسان خواسته شد تا در مورد تغ نیهمچن
 کسب و کار آن بر راتیو تأث کنندهنیتأممربوط به  هایریسک

 د:قضاوت کنن

وضعی   تغیین دا ا  ی 

 فعلی
 بتیج  اثن/  

   حاضر ترمهم
شرکت موظف  ایکه طبق آن شخص  یبیترت

  شرکت خاص معامله کند. کیاست فقط با 

 ثالث اشخاصوابستگی به 

   حاضر ترمهم
 یریپذاسیمق

 ؛واقعی بدون تغییر

 ترمهمکمی 
   حاضر

به سطوح ناشناخته  ازحدشیب تکایااعتماد و 

 کنترل

 ؛واقعی بدون تغییر
 ترمهمکمی 

   حاضر
 know howفقدان اطالعات تخصصی و 

 ؛واقعی بدون تغییر

 ترهمکمی م
   حاضر

 هاکنترلف یضع یابیرد تیو قابل نانیاطم

 (وق مربوط به حسابرسی)شامل حق
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 حسابرسی داخلی اندازچشم 
سب و کار شار و گلوگاه دیبا ک ضعف، نقاط ف ش هیمواد اول های منتهی بههمه راه یابیرد و نیتأم هایرهیزنج یاحتمال هایاز نقاط   یو چابک یریپذانعطاف .دخودآگاه با

در حالت  نیگزیجا کنندگاننیاما داشککتن تأم د،دار ازین یشککتریبه تالش ب تردهیچیپ نیتأم رهیزنجیک درواقع، گرچه نظارت بر  .موارد کمک کند نیبه کاهش ا تواندیم
 .دهدیکاهش م ی بخورد،های سختتکان وقوع حوادثکه باید در را  تمرکز ریسکمختلف،  ییایباش در مناطق جغرافآماده

توجه  ،خود یاتیعمل آوریتاببهبود  یبرا یسپاربرون یهایو استراتژ نیتأم یهارهیزنج مدل یبازساز ازیبه ن کسب و کار ایکند که آ یابیارز تواندیم یداخل یحسابرس

 ،کسب و کارو  دیتول هایفعالیت یبازگرداندن دائم ای، نیگزیجا کنندگاننیتأممانند  ی،اقدامات احتمال هیبه شکل تعب ممکن است یبازساز نیا .ریخ ای داشته است یکاف

شد ندهیمقابله بهتر با مشکالت آ یبرا شت منطق  دیبا کسب و کار .با ستفاده م یکردیو رو های زنجیره تامینمدلپ ناب  تیریشامل هرگونه روش مد ،کندیکه از آن ا

ضرا  یموجود شد حیدرک کرده و قادر به تو س .آن با سابر صم تیها و حاکمداده تیفیاز ک یشواهد به دنبال تواندیم یداخل یح شد یریگمیت ستراتژ یربنایز که با  یا

 .است پیشرفت درحال نیتأم رهیزنج

 )وضککعیت اقتصککادی سککالم( پایه مالی مناسککبممکن اسککت به دنبال کسککب اطمینان از  نیهمچن رهیمدئتیهگیرد، فشککار و اسککترس قرار می جا که اقتصککاد تحتاز آن

شند.کنندگان کلیدی تأمین سته به ارزش رابطه و  با سکیب ضهکه  ری سب و کار یبراکننده، عدم توان پرداخت دیون عر ستامر  نیکند، ایم جادیا ک ستلزم ممکن ا  م

کننده به اندازه ریسک عدم توان پرداخت دیون تامینباشد که  یشواهددنبال  به تواندیم یداخل یحسابرس .باشد یگرید یمال حلراه ای ،لیپرداخت قبل از تحو شنهادیپ

 .کافی مدیریت شده است یا خیر

 

 حسابرسی داخلی برای و مالحظات سؤاالت

 

 

 شرکت یسپاربرونو  نیتأم رهیزنج سکیر •

پس  سکیر هاییابیارز ایو آ ؟شودیم نییتع چگونه

 اخیر یابیارزدر  ایآ شده است؟ روزبه گیریهمهاز 

 های متمرکزبرای ریسک نیتأم رهیزنج سکیر

 ؟است شدهگرفتهدر نظر  هاو وابستگی کنندهعرضه

از  یناشبینی ناپذیر و سریع هرگونه نوسان پیش •

 ریتأث نیتأم رهیزنجچگونه بر  ویروس کرونا گیریهمه

 نیکاهش ا یبرا کسب و کار اینکه و گذارد؟می

 ؟داده استانجام  یکارچه ،ندهیدر آ پیامدها

 

 

 

 

 

 

 

 یسپار/ برون نیتأم رهیزنج فعلی مدل منطق •

و  هانهیاز هز شتریآن ب یایهنوز مزا ایآ ست؟یچ

وجود دارد که  یلیدل ایاست؟ آ یاحتمال هایریسک

پیامدهای  برای کاهش تاثیر را  یمثال موجودعنوانبه

عملیات تجاری که  ای میده شیافزاعرضه  یهاشوک

ی ربه کشومجدداً  ،به خارج از کشور منتقل شده است

 ؟انتقال دهیمو از آن انتقال یافته، که در ابتدا بوده 

 از مواد و قطعات نیتأم نهیدر هز ییجوصرفه ایآ •

وضعیت  یاتیعملهای ریسکاز  ترمهم ،خارج کشور

 منفعت - نهیهز لیوتحلهیتجز راً یاخ ایآ است؟ فعلی

 انجام شده است؟ واحد تجاری توسط

کنندگان مواد و قطعات کلیدی جایگزین آیا تامین •

اند و در حالت آماده به کار به کار شناسایی شده

 اند.گماشته شده

 

 
 

 

مدت، کوتاه یاحتمال هایبرنامه کسب و کار ایآ •

-می قطع ای کهشده یسپاربرون هایتیفعال برای

در نظر گرفته  کسب و کار ایرا در نظر دارد؟ آ شوند،

شرکت در خارج  یاصل هایتیداشتن فعالآیا است که 

 ؟شودتلقی می یمنطق سکیاز کشور هنوز از منظر ر

و  تیحاکم نهیدر زم یکاف شنیسازمان ب ایآ •

در  هاآن ییو توانا یقرارداد کنندگاننیتأمکنترل 

 ایآ خود دارد؟ کنندهنیتأم سکیو ر ینگینقد تیریمد

رابطه  ،قراردادها ایآ وجود دارد؟ یحسابرساجرای حق 

دهنده خدمات سازمان و ارائه نیب یمتعادل قراردادی

 مقررات خروجو منظم رات مجدد کو شامل مذا ،دارند

 گاهیپا تا داده شودت اجازه کبه شر که باشندیم

؟ ندک روزبهخود را  کنندهعرضه
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 اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

 کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی

 (ACCAحسابداران خبره رسمی انگلستان )

 (FRMریسک مالی )مدیران 

 (Platinum)( در باالترین سطح ACCAانجمن حسابداران خبره رسمی انگلستان ) دیتائکارفرمای 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( بخارستهران، خیابان ت
1514643515 

 :دفتر اصفهان 

کدپستی:   20و  19، واحدهای 4اصفهان، چهارراه فلسطین، ساختمان حافظ، طبقه 
8143995951 

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

 خالصه سوابق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :همکاران در این ترجمه   

او در مقطع تحصیلی است.  فاطمه مهدی، مدیر حسابرسی داخلی

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

ای در زمینه حسابداری، حسابرسی و بازار سال تجربه حرفه 14و دارای بیش از 
های مالی اخلی، طراحی سیستم، تهیه صورتهای دسرمایه شامل ارزیابی کنترل

متعددی در زمینه  یهاکتابتلفیقی و انواع گزارشات تحلیلی و مدیریتی است. وی 
ترین آن کاربرد الگوی بکر و اقتباس نموده که مهم فیتألحسابداری و حسابرسی 

های داخلی بر اساس مدل ترکیبی بلوغ، کوزو در حسابرسی داخلی )ارزیابی کنترل
و ریسک( است که بر اساس تجربه اجرایی حسابرسی داخلی در گروه مپنا و 

  زیرمجموعه آن تدوین شده است. یهاشرکت

 

 +۹۸ 2۱ ۸۸۵۴۴۵۹۰ -2تلفن: 

 +۹۸ 2۱ ۸۸۵۰۳۵2۸فکس: 

 +۹۸ ۹۱2 277 ۴۹76موبایل: 

 fatemeh.mahdi@azpar.comایمیل: 

 حسابرس داخلی -امیررضا پورآقاجان  

 
است. او در مقطع تحصیلی کارشناسی رشته  امیررضا پورآقاجان، حسابرس داخلی

. وی دارای چهار سابقه کار التحصیل شده استفارغ مازندرانحسابداری از دانشگاه 
در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی در  اکنونهمو  ای بودهحرفه

  حال تحصیل است.

 +۹۸ 2۱ ۸۸۵۴۴۵۹۰ -2تلفن: : 

 +۹۸ 2۱ ۸۸۵۰۳۵2۸فکس: 


