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، 2011درسال  "انه پالس حسابرسی داخلییپرسش نامه سال"این حرفه را بوسیله  صاحب نظراننظرات  ،IIAز اجرایی حسابرسی مرک

سیار مهم بکه در این حرفه  سایلیم بوده و به نوظهوردر خصوص مشکالت موجود و یا  اطالعاتیحاوي موده است. پرسش نامه تجمیع ن

می  ها و تغییرات سطح کارمندان(مدیریت حسابرسی داخلی )مثل تخصیص برنامه حوزه به موضوعات مربوط همچنین به و هستند

 پردازد.

 ، جمع آوري شده است.2018اکتبر  4سپتامبر تا  5، از 2019پرسش نامه آنالین گزارش پالس آمریکاي شمالی در سال 

درصد پاسخ 85 بوده و الباقی سایر مدیران می باشند. سیمدیران اجرایی حسابرنفر آنها  447در این بررسی شرکت کردند که نفر  512

  باشند.در صد از کانادا و مابقی از سایر کشورها می 10دهندگان از آمریکا، 

 .اندها جدا شدهبراي تجزیه و تحلیل، پاسخ دهندگان بخش مالی از سایر بخش

 

 

 

 IIAی ته است، بعضی از نتایج در سایت پالس حسابرسی داخلنتایج پرسش نامه در گزارشات مختلفی طرح و مورد تحلیل قرار گرف

(www.theiia.org) .در دسترس عموم قرار گرفته است 

باشد. براي اطالعات بیشتر در خصوص عضویت در دسترس می (AEC) یحسابرس ییمرکز اجرا نیز براي اعضاي تخصصی ترگزارشات 

 را ببینید. (www.theiia/AEC) ، صفحهAECدر 
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را قیادر میی  (CAEs) مدیران اجرایی حسابرسییمرکز اجرایی حسابرسی بخش مهمی است که  :AECمرکز اجرایی حسابرسی بارهدر

 هايریسیکو  هیاچالشتیا بیه  کمک می کند  مدیران اجرایی حسابرسیبه  ،مرکزاطالعات و خدمات  واحد .عمل کنند ترموفقزد سا

 (www.theiia.org/AECاطالعات بیشتر در ) .نوظهور پاسخ دهند

 

تعریی  کننیده  وحرفیه حسابرسیی داخلیی در  شیدهوکیالي شیناخته  ،انجمینحسابرسان  :(حسابرسان داخلیانجمن ) IIA درباره

ضیر شیده و در حیال حا تأسیس 1941این سازمان در سال  هستند. هاگواهینامهاستانداردهاي حسابرسی و نویسنده دفاتر راهنما و 

  .ري فلوریدا واقع شده استام لِیکدفتر موسسه در داشته و کشور  170عضو از  190.000

 

یط و از این کتابچه نباید به منظور رفع شرا شده است.به منظور اهداف آموزشی و اطالعاتی چاپ  ، این سندIIAو  AEC:رفع مسئولیت

جارب و به منظور حل مشکالت خاص از ت دننکمیتوصیه  موکد IIAو  AECخاص استفاده کرد و تنها جنبه راهنمایی دارد. هايبحران

 در خصوص استفاده نابجا از این کتابچه ندارند.هیچگونه مسئولیتی  IIAو  AECدانش متخصصین استفاده گردد.
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 خالصه اجرایی

 (IIAان داخلی حسابرس انجمن(AEC) حسابرسی رکز اجرایی،توسط م رسش نامه آنالین تحقیقی  بشکل پ  2019سال در اواخرسال 

در ظهور صوص مشکالت موجود و یا نودر خ اطالعاتیپالس  حسابرسی:توصی  هم ترازي در یک فضاي ریسک پویا ،حاوي با عنوان ،  )

( CEAsنفر آنها مدیران اجرایی حسابرسی داخلی) 447در این بررسی شرکت کردند که نفر  512 .انجام شد  حرفه حسابرسی داخلی

بررسی   ه اینبودند. نتیجدر صد از کانادا و مابقی از سایر کشورها  10درصد پاسخ دهندگان از آمریکا، 85 و الباقی سایر مدیران و

 بشرح زیر می باشد. 

ها و سازمانها را مجبور کرده  تا با و شرکت  است هاي جدید به صورت عجیبی افزایش یافتهدر طول دهه گذشته، سرعت ظهور ریسک

ز ا تا قادر به ادامه فعالیت و رشد در محیطی پر،د هاي خود را دوباره تعری  کننخود را سازگار و اولویت ،هاي جدیداستراتژي

 هاي پیچیده و فزاینده باشند.ریسک

دید را ته هااهداف سازمان ،هاي ژئوپلتیکی و شرایط اقتصاد جهانیهاي مخرب، عدم قطعیتو ژيهایی از قبیل تکنولرشد فزاینده چالش

ره، کارمندان سایبري مدی هیئتي آگاه و آماده باشند. اعضاهمواره کند تا مجبور می کلیه بازیگران در مدیریت ریسک راو کنند می

خصوصاً در ارتباط با امنیت ،یسک رشان اطالعات بهتري در خصوص مدیریت ییکنند و از مدیریت اجران اضافه میاي را به تیمشاحرفه

ها و ها همچنین آگاه هستند که باید دانش خود را در خصوص تبعات و اثرات ریسککنند. آنسایبري )فضاي مجازي( درخواست می

باشد. بر اساس یمهامدیره ات هاي اولیه هیاز اولویت ها و مدیریت ریسکها، ارتقاء دهند. تقویت نظارت بر اجراي استراتژيفرصت

به حمایت از  ،هیئت مدیره و مدیران اجراییردید ،گ انجام 2019-2018در سال  شرکتهاملی مدیران  انجمنبررسی که توسط 

اند و این امر از رشد همکاران در بخش حسابرسی داخلی ت ریسک ادامه دادهیمدیرهمکاري در بخش  برايحسابرسی داخلی 

بوده است  ینرایرا گزارش کرده اند دو برابر تعداد مدکارکنان تعداد  شیفزا(که ا   (CEAs یحسابرس ییاجرا رانیپیداست. تعداد مد

در خصوص ریسک، به منظور اخلی و حسابرسان دمدیره  هاي مدیریت اجرایی و هیئتهمراستایی دیدگاهاعالم کرده اند.که کاهش 

بسیار حائز اهمیت ،خدمت رسانی موفق حسابرسی داخلی و این که به عنوان منبعی ضروري و با ارزش افزوده محسوب گردد

ختی از شناانها که ضروریست  مدیره و مدیریت اجرایی فعالیت کند، همچنین بایست هم راستا با هیئتاست.حسابرسی داخلی می

 مر اطمینان از این موضوع است که هیئت مدیره،د. شروع و خاتمه این انها داشته باشها و فرصتدیدگاه ذینفعان نسبت به ریسک

بایست براي مباحث رهنمون گر حسابرسی داخلی می مدیران را کجا بنا کند.  دخو اطالعات کامل و صحیحی از اینکه پایه تصمیمات

نحو  همچنین در صورتی که مدیریت به .خاصی تأخیر داشته باشد  هاي ممکن است مدیریت در شناخت ریسک آماده باشند، چرا که

 و اظهار نظر داشته باشد.بیان مطالب بایست قدرت یانها م اشد،بر موضوع متمرکز نب مناسبی
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ت مدیره توانند مدیران اجرایی و هیئکه ب فراهم کردن دانش و راه و روشی جهت کمک به حسابرسان داخلی استاین گزارش ، اهدف 

هاي شخص ثالث، ریسک(2اطالعات و امنیت سایبري، (1ریسک مهم عبارتست از:  4این آگاه کنند:  مهم ریسک 4را درخصوص 

 فعالیت مدیریت و هیئت مدیره.(4هاي نوظهور و غیرمعمول و ریسک(3

ها ین نگرانیامدیران اجرایی حسابرسی   بوده و نیاز است کهي فوق ها شان دهنده عدم توازن در فضاي ریسکناطالعات پرسشنامه  

 شان مطرح و برطرف کنند. را با کمیته حسابرسی

 امنیت سایبری :امنیت فضای مجازی و محافظت دیتا(1

د نیازمند ایجاد بخشد. این و مشورتی در این زمینه بهبوارائه خدمات اطمینان بخشی  هاي خود را برايحسابرسی داخلی باید تالش

و  هاي سایبري زیرک ازطریق آموزشها و سرعت بخشیدن به تالش در زمینه ساخت تیمCISOها و CIOروابط محکم با 

 هاي جدید یا همکاري خارج سازمانی می باشد. مدیران اجرایی حسابرسی باید در مورد داشتن برنامه حسابرسی مناسب کهاستخدام

دیر اجرایی مو در مورد هر حوزه اي که  ، اگاه باشند و فناوري اطالعات باشد ي سایبر  بخشی یناناطم خدمات  منعکس کننده اهمیت

 خلی باید خود را در آن زمینه تقویت کند به گفتگو بپردازد.کند که حسابرسی داحسابرسی احساس می

دهند، این مشکالت کلیدي به پوشش می % متوسط تصمیمات حسابرسی را20( حدود ITاطالعات ) فناوريدر حالیکه فضاي مجازي و 

ن قوانی ق باتطبیمالی و  ،گزارش گري عملیاتی موضوعات همانندو طور مداوم توسط هیئت مدیره به عنوان فاکتورهایی با ریسک پایین 

هاي ( و مهارتITطالعات )ا فناوريمدیران اجرایی حسابرسی گزارشی مبنی بر رشد آهسته در دانش ، شود. به عالوهدر نظر گرفته می

 که و شکاف بین تالش حوزه حسابرسی داخلی در زمینه امنیت فضاي مجازي و سطحی کنند می تهیه دنیاي مجازي کارمندان را 

 ه فراهم سازند، مشخص نمایندگستریدبطوربا ها باید در خصوص امنیت فضاي مجازيمدیران اجرایی حسابرسی  باور دارند که آن

شکالت م، متوازن نمودن عالقه روبه افزایش هیئت مدیره و وارد شدن به مدیران اجرایی حسابرسی داخلیوه اقدام بالق یک مورد

هایی هایی در جهت رفع چنین شکافهاي حسابرسی و همچنین برداشتن گامامنیت فضاي مجازي به منظور بروزرسانی و تطبیق روش

ها را مدنظرقرار دهد، به عنوان بایست کلیه انتخابمی ایی حسابرسی داخلیمدیران اجرباشد. ضمناً در حوزه چنین ریسک کلیدي می

انع هاي صادقانه با کمیته حسابرسی در خصوص موحثب .را میتوان نام برد سپاري به منظور افزایش مهارت سایبري کارمندان هم،مثال 

 .اندرفتهگدتوجه قرار دهد که مشکالت آتی سایبري مورحسابرسی داخلی، این اطمینان را میي حوزه 

  های شخص ثالثریسک(2

هاي شخص بخشی از اکوسیستم ریسک هاي هر سازمانی است و سازمانهایی که نتوانند به طور صحیح به ریسک،ارتباط شخص ثالث 

ع  یا اي ضثالث رسیدگی کنند در معرض مخاطره هستند. حسابرسی داخلی باید به هیئت مدیره و مدیریت اجرایی در زمینه ریسک ه

یستی عدم وجود کنترل در روابط شخص ثالث آموزش دهد و با کمیته حسابرسی و مدیریت براي تعری  نقشی که حسابرسی داخلی با

 همکاري نزدیک داشته باشد. ایفا نمایددر این حوزه مهم  اطمینان بخشیبراي 

هاي نظر سنجی به شود. پاسخی  به عنوان ضع  دیده مینظارت سازمانی بر روابط شخص ثالث، توسط نیمی ازمدیران اجرایی حسابرس

دهد و اینکه اگر در خصوص نحوه انتخاب و نظارت شخص ثالث را نشان می مدیران اجرایی حسابرسی داخلیطور واضحی نگرانی 
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مدیران اجرایی  . یک مورد توصیه شده برايآسیب خواهند دیدچگونه ،سازمانها حوزه فروشندگان را به درستی مدیریت نکنند 

حسابرسی  این است که به ذینفعان آموزش دهند که روابط شخص ثالث جزئی از اکوسیستم ریسک سازمان است و نباید آن را به 

هاي هاي ضعی  بر روي ریسکمدیران اجرایی حسابرسی  باید حساسیت در خصوص کنترل صورت جداگانه در نظر گرفت. همچنین

هایی که بر از مدیریت ریسک است که سایر ریسک یرسی افزایش دهند. این روابط، نیازمند همان سطحشخص ثالث را در کمیته حساب

 گذارند، نیاز به مدیریت دارندسازمان به طور مستقیم تأثیر می

 های نوظهور و غیر عادیریسک(3

 دادهرا افزایش  امکان آسیب رسانی آنانبا توجه به این که فناوري سرعت بلوغ و  عاديو غیر ظهورهاي نوتهدیدات ناشی از ریسک

توانند روي سازمانها ها باید در مورد ریسکهاي نوظهور و غیر عادي که میدر حال رشد می باشند. مدیران اجرایی حسابرسیاست 

ر ددیریتی م یاطمینان بخشتأثیربالقوه بگذارند، آموزش دریافت نمایند. مدیران اجرایی حسابرسی باید هنگامی که سازمان فقط به 

ریسک هاي  هايمورد کاهش ریسک هاي نوظهور و غیرعادي متکی می باشد سخن بگویند. مدیران اجرایی حسابرسی باید شاخص

 در نظرو غیرعادي  فرایند هایی که به منظور شناسایی، نظارت و کاهش ریسک هاي نوظهور براي اطمینان بخشی ازتري را قويکلیدي 

 بگیرند.

هاي نوظهور و غیر عادي دهد که هیئت مدیره در خصوص شناسایی و ارزیابی ریسکان اجرایی حسابرسی نشان میمدیر گزارشات

ها، قدرت کنند که سازمانشوند تا حسابرسی داخلی ، در حالیکه اکثرمدیران اجرایی حسابرسی  ادعا میت متوسل مییبیشتر به مدیر

هایی ست که ظهور چنین ریسکامی گویند که این تقریباً عادي ز آنها اتقریباً نیمی  .هایی را دارندشناسایی و ارزیابی چنین ریسک

روز مدیریت را در طی یک سال متعجب و شگفت زده نماید . هشدار به هیئت مدیره در خصوص سوء استفاده احتمالی، در زمان ب

 ی داخلی در جهت ایفاي نقش بزرگتري )در زمان بروززکردن درب به سوي حسابرسهاي نوظهور و غیرمعمول اولین گام براي باریسک

یش ( که شامل پKRIهاي کلیدي ریسک )بایست از نظارت شاخصمدیران اجرایی حسابرسی  می باشد.هایی( میچنین ریسک

 ند، حمایت کنند.هاي نوظهور هستهاي ظهور ریسکزمینه

 هیئت مدیره و فعالیت مدیریتی(4

ها در کنند. آنقانون گذاران و سهامداران بر هیات مدیره فشاروارد می ،تأمین نظارت پیشبینانه صحیح امروز بیشتر از گذشته براي

کنند دقیق و توانند به بهترین شکل ممکن این کار را انجام دهند که اطالعاتی که تصمیمات خود را بر آن پایه گذاري میصورتی می

ره و رود اطمینان فراهم کنند و هیئت مدیورد کلیه اطالعاتی که به هیئت مدیره میکامل باشد. مدیران اجرایی حسابرسی باید در م

 آگاه سازند.تواند فراهم آورد، در مورد مزایایی که اطمینان بخشی مستقل میرا مدیریت اجرایی 

بکی، نوآوري و گفتگوي به چا -دنکه پیچیده، شتاب یافته و جهانی می باش –حسابرسان داخلیهاي پیش روي چالشمدیریت امروزه 

اساسی نیاز خواهد داشت تا این اطمینان حاصل شود که اطالعاتی  یک الزاممؤثر با هیئت مدیره و مدیریت اجرایی نیاز دارد. این امر به 

ه خود را در براي اینکه حسابرسی داخلی بتواند جایگا که هیات مدیره در اختیار دارد دقیق، کامل، به موقع، شفاف و قابل اعتماد است.

 این دنیاي جدید پیدا کند، باید با شهامت صداي خود را بلند کنند.
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ه هیئت بیش از نیمی از پاسخ دهندگان می گویند که حسابرسی داخلی هرگز و یا به ندرت، در مورد اطالعاتی که توسط مدیریت ب

یت اطالعات ارائه اعضاي هیئت مدیره می گویند که کیفآورد. همزمان مینگردد اطمینان و اطمینان بخشی را فراهم مدیره ارائه می

هاي کمیته ممکن است مانع دسترسی هیئت مدیره به بایست بهبود یابد ضمناً گوناگونی وظای  و مسئولیتشده توسط مدیریت می

 منیت سایبري گردد.هاي ریسکی کلیدي همانند اهاي حسابرسی داخلی در خصوص حوزهها و دیدگاهیافته

 

ا تن تالش کنند را داشته باشند، همچنید رواطالعاتی که به هیئت مدیره میبه  باید آمادگی اطمینان بخشی ران اجرایی حسابرسیمدی

 حضور یابند تا اطمینان حاصل خدمات هاي جیبرانهمانند فناوري اطالعات، ریسک و کمیته،هاي کلیدي دیگر هیئت مدیره در کمیته

 اند.رسی داخیلی به وضیوح به هیئیت مدیره اعالم شدههاي حسیابکنند که دیدگاه

 استفاده از این گزارش

قوه در توانند ذینفعان را از عدم توانایی بالمدیران اجرایی حسابرسی می با استفاده از افزایش بینش فراهم شده توسط این گزارش ،

کن اسایی و رسیدگی به هر گونه ضع  یا سوء استفاده که ممهاي توصیه شده براي شنهاي کلیدي ریسک آگاه کنند و از راهاین حوزه

هاي موجود جهت اقدام و با بحث و گفتگو با کمیته حسابرسی، نگرانی مند سازند. بهرهاست در سازمانشان وجود داشته باشد، 

 وهاي حسابرسی، کارمندان ج پرسشنامه، اطالعات با ارزشی در خصوص برنامههاي گذشته، نتایرسیدگی ثبت خواهند شد. همانند سال

اي از ریسک سوء باشد. هر حوزهگزارش حاوي روند سه ساله برنامه حسابرسی بر اساس نوع سازمان می. این دهد برون سپاري ارائه می

ا نیز دهد، بلکه اطمینان به اینکه حسابرسی داخلی نیز تضعی  شده باشد رهاي واضح سازمان را نمایش میاستفاده، نه تنها ریسک

ی قربان "حسابرسی داخلی کجا بود؟"د بحرانی، حسابرسی داخلی در مقابل سؤال اجتناب ناپذیر سازد. همانند اغلب موارنمایان می

ها شود و یا زمانیکه ریسکاي شناخته نمیتوانند در مواقعی که ضع  کنترلی یا سوء استفادهمی مدیران اجرایی حسابرسی خواهد شد.

ه به کشوند در مقابل چنین انتقاداتی صداي خود را بلند کرده و ازخود محافظت کنند. از این گذشته، ریسکی یی نمیبه درستی شناسا

 گفتگو گذاشته نشود تنها یک ریسک مفروض است

 

 معرفی

 هم ترازی: جایگاه توافق یا اتحاد

 ن اجراییتوان درک نیازهاي هیئت مدیره و مدیرا هبحث در خصوص هماهنگی کار حسابرسی داخلی با نیازهاي هیئت مدیره، عموماً ب

 دارد.تمرکز  مدیران اجرایی حسابرسی توسط

نکه را براي ایداخلی  رهبران حسابرسی هدایت می کند، نگران کندیا آنچه که باید آنها را  داردمیباز شباز خواب را  سهامدارانآنچه 

 اهمیت دارند.  ددیران ارشمهیئت مدیره و  هاياتاقبدانند چه چیزي در 

 .باشدمیناشی از ریسک و تهدیدهاي  هافرصتتعادل بین  این شامل درک درجه و راستاي مورد نظر سهامداران در مورد



8 

 

، بیشتر در خصوص صنایع سازمانی خیود اطالعیات کسیب کننید بایستمی  مدیران اجرایی حسابرسی براي دستیابی به این اهداف،

صان ریسیک با هیئت مدیره و کمیته حسابرسی، مدیران اجرایی و دیگر متخص تريقويبشناسند و رابطه اقتصادي خود را  هايفعالیت

 در سازمان برقرار کنند.

مدیران اجراییی  منابع بی شماري براي کمک به .باشدمی  مدیران اجرایی حسابرسی این امر به ناچار نیازمند مکالمات شجاعانه توسط

 NACD (The Nationalپرسیش نامیه سیا نه  کیه از آن جملیهتفکر هیئت مدیره دست پیدا کننید وجود دارد تا به   حسابرسی

Association of Corporate Directors(شرکتها رانیمد یانجمن مل))  به عنیوان مثیال پرسشینامه  .باشدمی هیئت مدیرهبراي

، رشید ياقتصیاد نیزول کنیديارتی، چشیم انیداز تغییرات در شرایط نظ، 2019طبق نظر اعضاء هیئت مدیره در سال  2018-2019

معرفیی کیرده  مهیم هايریسکتهدیدهاي امنیت سایبري، اختالل در مدل کسب و کار و بدتر شدن نوسانات ژئوپلتیکی را به عنوان 

را مطالعه  مطالب همان، آگاه بوده و کنندمیباید از مطالبی که هیئت مدیره و مدیریت اجرایی مطالعه   مدیران اجرایی حسابرسی است.

 کنند تا از آنها جلوتر باشند.

عکس العمل در مقابل ریسیک دشیوار اسیت، هیئیت میدیره  نشان دادن لی که چالش هیئت مدیره در جهت شناسایی، درک وادر ح

 پیشنهاد می دهند.نیز را  هایی فرصت هاریسککه  داندمی

میزاحم  تیرینبزرگرا به عنیوان  (AI)، مدیران، هوش مصنوعی 2019-2019در سال  NACDکلیدي پرسش نامه  هايیافتهمطابق 

نشان خواهد بیود نییز ماه آینده به نفع سازما 12، اما همچنین آن را به عنوان بزرگترین توانمند ساز که احتما ً در دانندمیتکنولوژِي 

 .کنندمیشناسایی 

شکل متکنولوژي آگاه باشند و بتوانند راحت در مورد تکنولوژي و  بیشتر از گذشته باید نسبت به تکنولوژي مدیران اجرایی حسابرسی

به طور کلی سرعت رشد پیشرفت تجارت را افزایش داده و همچنیین سیرعت ظهیور و بلیوغ  تکنولوژِي مطمئناً صحبت کنند. آفرین

 را نیز افزایش داده است. هاریسک

 است. مالت سایبري آشنا ساختهحجهان را با  اینترنت دري به سوي انقالب صنعتی چهارم باز کرده و همچنین

 ریسیک را تغیییر داده اسیت و هیاياولویتروبه رشد امنیت سایبري و حفاظت اطالعات به طیرز چشیم گییري  هايچالشدر واقع 

 تطبیق جدیدي ایجاد کرده است؛ همانند ایجاد قوانین سایبري جدید در اروپا، آمریکا و چیین، جنیبش حیریم خصوصیی هايریسک

داخلیی  و نیازمند مشارکت و اطمینان بیشتري از سوي حسیابرس دهدمییسک فناوري را رکردن مشخصات  ترپیچیده، وعده هاداده

 است.

ساس آنها به اطالعات کامل و صحیح که بر ا بایستمیاین تحو ت نشان دهنده اهمیت و ضرورت بیشتر این امر است که هیئت مدیره 

 رسی داشته باشد.، دستکندمیتصمیم گیري 

اج از تبه پر کردن این نقش کمک کند، دقیقاً همان گونه کیه نقیش حسیابرس داخلیی در سیازمان اسیتن تواندمیحسابرسی داخلی 

دیدگاه بایست میتحریک کننده است، بنابراین  هايبصیرتو  هابینشک منفعل به یکی از رااد اطمینان بخشیارائه شده و  هايواکنش

 ر خصوص تغییرات  زم در هیئت مدیره بسط دهد.دنیز خود را 
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 داشته باشیند، فهم و رعایت قواعد توسط هیئت مدیره از تريبیشنقش باید   مدیران اجرایی حسابرسیدر محیط ریسک پویاي امروز

 ن دارد.سازماجهانی  هايریسکاز  ابهامیاساس باشد که هیئت مدیره درک کامل و بدون این بر  بایستمیاین چشم انداز جدید 

رزش ا، اضافه کردن اطمینان بخشی تأمیندر توانایی حسابرسی داخلی در را بسیار مهمی  نقش این تغییر چشم انداز، در عین ظرافت،

 .کندمی بازي به سازمان و افزایش استفاده از مشاورین قابل اعتماد،

 هماهنگی با هیئت مدیره و مدیریت اجرایی

ورد میدر  هیئت مدیره و مدیریت اجراییی هايدیدگاهخصوص  در خود،ارتقا اگاهی ید از هر فرصتی براي با مدیران اجرایی حسابرسی

ییدي و ذینفعیان کل  میدیران اجراییی حسابرسیی مداوم بین مکالماتکند. این کار با  استفاده ،بیشتر با آنها براي هماهنگی ریسکها

 ه منظور کسب هماهنگی بسیار مهم است.ایجاد( ارتباطات، ب) حسابرسی داخلی امکان پذیر است.

ر نیز ه یی ومدیرت اجرا هیئت مدیره و در خصوصبیشتري  که بینشاست منابعی  سایرپرسش نامه و داده هاي  این امر همچنین شامل

 کند.میفراهم  گذاردمیآنچه که بر دیدگاه هیئت مدیره و مدیریت اجرایی اثر 

 بنیابراین نیز اهمیت زیادي دارد، با این حال هر ذینفعی متفاوت است؛ هاسازمانجرایی سایر ت مدیره و مدیران اادرک چشم انداز هی

 باشند.منطبق  سکیدر مورد رباید بادیدگاه هاي ویژه هیئت مدیره و مدیرت اجرایی   مدیران اجرایی حسابرسی

 درشمنابع براي درک و ارتباط برقرار کردن با هیئت مدیره و مدیران ا

 :گویدمیه چه هیئت مدیر

 CEDپرسش نامه جهانی سالیانه  -1

 هاشرکتپرسش نامه مدیران  -2

 (ERMمهم )دانشگاه کارو لیناي شمالی  هايریسکچشم اندازهاي اجرایی بر  -3

 (هاانجمن ملی مدیران شرکت)NACDعمومی  هايشرکتپرسش نامه مدیریت  -4

 

 :خوانندمیچه هیئت مدیره 

 د جهانیجهانی و فرم اقتصا هايریسکگزارشات  -1

 (هاانجمن ملی مدیران شرکت) NACDگزارش کمیسیون روبان آبی  -2

 (هاانجمن ملی مدیران شرکت) NACDگزارش چشم انداز دولت  -3

 

 به اشتراک بگذارد: بایستمیآنچه که حسابرس داخلی 

 (IIA)حسابرس داخلی  پالس -1

 (IIA) (tone at the top)سازمانراس در  یاخالق يفضا -2

 اروپا(کنفدراسیون حسابرس داخلی  مؤسساتمهم براي حسابرسین داخلی ) ریسک تمرکز: موضوعات -3
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 بخش اول

 امنیت سایبری و حفاظت از داده

 .اندشدهی توسط پاسخ دهندگان معرف هاریسک ترینمهممتوجه شده که فضاي سایبري و تکنولوژي اطالعات از  پالسپرسشنامه 

ات خصوصی بالقوه به شهرت سازمان است، که ناشی از افشاي نامناسب اطالع آسیب ،یمدیران اجرایی حسابرس نگرانی ترینبزرگ

ین نگرانی نشان ( ا2شکل ). اندکردهنفر، این مسئله را فضاي نگرانی بزرگی در سازمان خود شناسایی  10نفر از  7بوده است، حدود 

ضربه می  نسازمانشاعامل مهم که به  5سایبري را به عنوان دهنده هماهنگی با هیئت مدیره است، که به طور مداوم تهدیدات امنیت 

 (2018-19در سال  NACD. )مطابق با نظرسنجی اندکردهزند معرفی 

ورک و یا و نیوی با این حال، نگرانی در خصوص انطباق با قوانین جدید حفاظت اطالعات، همانند قوانین آمریکا درایالت هاي کالیفرنیا

ز پاسخ ادرصد  47شناسایی شده است و  ترپایین هايریسک( به عنوان GDPRالعات اتحادیه اروپا )قوانین عمومی حفاظت اط

 (1سازمانشان در این خصوص نگرانی کمی داشته و یا هیچ نگرانی ندارند. )شکل  اندکردهدهندگان ادعا 

 

 

 ریسک صدمه به مدیران اجرایی حسابرسیاز 70%

  ات خصوصیشهرت شرکت را ناشی از رخنه اطالع

 نگرانی بسیار  و آن را به عنوان دانندمی به بیرون

 .کنندمیمهم سازمان شناسایی 

 

 

 حریم شخصی هايریسکسازمانی در خصوص  هاينگرانی. 2شکل 
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شما  ازمانشخص ثالث که توسط س ایکارمندان  يداده ها یشخص میسازمان خود را در مورد حر ینگران زانیم : Q9 (9)سوال : یادداشت

ظر اند در تجزیه و تحلیل این متغیر در نرا انتخاب کرده "قابل استفاده نیست  "ها که پاسخ آن. دیکن انیشود، ب یم ينگهدار

 اند.گرفته نشده

 

 به عنوان مثال، .دهدمیدر مورد چگونگی و زمان محافظت از اطالعات و قوانین حریم شخصی را نشان  هاتفاهمبرخی سوء  این مسئله

انین به همان اندازه مسئول پیروي از قو سازمانشاندر آمریکا ممکن است متوجه نشوند که   مدیران اجرایی حسابرسیبرخی از

GDPR  د، یري سازمان ندارن. این مسئله بدین خاطر است که قوانین ارتباطی به محل قرارگباشندمی شاناروپاییهستند که همتایان

است که  اطالعات مشتري در آن جمع شده است. هر سازمانی که مشتریانی در سطح اروپا دارد ملزمبلکه به مکانی بستگی دارد که 

 را رعایت کند. GDPRمندرج در  هايدادهمقررات مربوط به حریم خصوصی و محافظت از 

، افزایش شودمی تربزرگان همانگونه که اندازه سازم GDPRچه بسا، به این نکته باید توجه کرد که نگرانی در خصوص انطباق قوانین 

 .یابدمی

 .اندکرده را بسیار مهم ارزیابی GDPRدرصد، انطباق با قوانین  62کارمند، 000/50در سازمانی با بیش از  مثال، عنوان به

قوانین  شتر بهبی بایستیم؛ عملیات بین المللی بیشتري دارند و لذا ترقويبزرگتر به احتمال  هايسازمانکه  دهدمیاین مسئله نشان 

GDPR .عمل کنند 

 ی از نگرانیامحدودهشکاف تالش، 
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 "ش شکاف تال " دهندهنشان سایبري  امنیتو اطمینان در مورد مناطق کلیدي  بخشی اطمینان بخشیدر خصوص  پالس هايداده

رواقع باید دبا سیاستی که  رددگمیحسابرسی داخلی که در حال حاضر انجام  حوزهتفاوت بین  دهندهاین شکاف نشان  است. معناداري

 .(همانگونه که توسط پاسخ دهندگان مشخص شده است) باشدمی شوداتخاذ 

سایبري  یدهايتهدرا براي آمادگی و پاسخ به  "زیاد یا قابل توجهی"د که آنها تالش درصد پاسخ دهندگان گفته ان 46، به عنوان مثال

 .(3شکل را فراهم کنند ) "تالش زیاد یا قابل توجهی  "باید  هاآن، اندگفتهدرصد  82، در حالیکه دهندمیانجام 

ادر نیست که خود را سریع با تغییرات سازگار کند و قاست شکاف تالش ممکن است بیانگر این باشد که حسابرسی داخلی موفق نشده 

ک و ن الویت هاي ریسسوء تفاهم بالقوه بی دهدهننشان  تواندمیو اطمینان  زم را ارائه دهد. این مفهوم همچنین  اطمینان بخشیکه 

 برنامه حسابرسی باشد.

، این دو دهندمیتصمیمات حسابرسی را نشان  %20تقریباً با روند رو به رشدي  (ITدر حالیکه مسائل سایبري و فناوري اطالعات )

در  Bشکل ) لیاتی و انطباق / مقرراتکم اهمیت همانند گزارشگري مالی، عم هاییریسکبه عنوان  ریسک براي هیئت مدیره حوزه

 .شوندمیضمیمه( تلقی 

 مطلوب هايتالشامنیت سایبري حسابرسی داخلی واقعی در برابر  هايتالش: 3شکل 

 

 "در سطح مورد انتظار" ای( Q6) "سطح موجوددر "را یداخل یحسابرس حوزه: سطح تالش Q7و  Q6 7و 6سوال هاي   :یادداشت

(Q7 در هر )بیان کنید يبریسا تیبا امن مرتبط يها نهیاز زم کی . 

 

  یبریساعات وموض و یداخل یحسابرسکشمکش بین 

مدیران  کنندمیعلیرغم اینکه سازمانها به طور یکسان امنیت سایبري و آگاهی سایبري را به عنوان الویت هاي کلیدي شناسایی 

 سایبري هاي %( ریسک68نفر ) 10نفر از  7 تقریباً ی زیادي دارند. نگران ITو تکنولوژي اطالعات  در خصوص سایبر  اجرایی حسابرسی
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باید مکث کرده و از خود بپرسد  CAE.هر اندنمودهرا با  و بسیار با  ارزیابی  IT% ریسک  53 و نیز اندکردهرا با  و بسیار با  ارزیابی 

 منابع حل این مسائل را دارد.و آیا حسابرس داخلی توانایی/ دکنمیبحث  هانگرانیهرچند وقت یکبار با کمیته حسابرسی درباره این 

از  بیشزه شده است. حو نیخود در ا يمهارت ها تیتقو يبرا یداخل حسابرسیتالش مداوم در این حوزه باعث رتبه با ي ریسک 

سی م در توانایی حسابرعدم تخصص حسابرسی داخلی در امنیت سایبري را به عنوان نقصی مه  مدیران اجرایی حسابرسیمی ازین

 .اندکردهامنیت سایبري ارزیابی  هايریسکداخلی در شناسایی 

ین کمبود و همچن ITکمبود همکاري یا ارتباطات از طریق تیم  ،مدیران اجرایی حسابرسینفر از 10نفر از  4عالوه بر این بیش از 

 (4شکل ) زیابی کردند.ار مالحظهمهم و قابل داراي اثررا حمایت توسط مدیریت اجرایی را به 

دانند. با این حال کنند میدر سازمانهایشان ایجاد می ITبه وضوح ریسکی را که مسائل سایبري و  مدیران اجرایی حسابرسی

هاي نظرسنجی نشان دهنده پیشرفت آهسته حسابرسی داخلی در استخدام/بهره گیري از کارکنان کارآزموده و یا آموزش به پاسخ

هاي حمالت رشد روزافزون و پیچیدگی باشد.هاي ریسکی فراهم کنند میمستقل در این حوزه اطمینان بخشیبتوانند  کارکنانی که

بایست با کمیته حسابرسی مورد بحث قرار گیرد. از جمله دهد. این موضوعات میاي رشد میسایبري این شکاف را به طرز نگران کننده

 .ITنیاز در دستیابی به اطمینان کافی در خصوص فضاي سایبري و گفتگوي صادقانه در خصوص منابع مورد 

 

 موانع پرداختی به ریسک امنیت سایبري – 4شکل 

 توضیحات مهمبسیار  تقریباً مهم بی اهمیت

 عدم وجود تخصص بین کارمندان حسابرسی داخلی 51% 26% 23%

 سازمان ITعدم وجود همکاري و ارتباط از بخش  43% 14% 43%

عدم وجود حمایت توسط مدیریت اجرایی در شناسایی ریسک امنیت  45% 13% 44%

 سایبري

 

 دارند؟ يبریسا تیمقابله با ریسک امن يبرا یداخلحسابرس  ییبر توانا يریچه تاث فوق: هر کدام از موانع Q8: دداشتیا

 

 یلموارد عم

حسابرسی  سایبري و د یل چرایی آن را به کمیته هايمهارتباید هرگونه پیشرفت یا کمبود در ایجاد  مدیران اجرایی حسابرسی -1

که در  هاییمهارتگزارش دهند. مباحث صادقانه با کمیته حسابرسی در خصوص کافی بودن پوشش حسابرسی و یا اینکه مجموعه 

 شرایط است. آن درحال حاضر وجود ندارد، تنها راه حل پاسخ به تغییرات مدام 
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نی است این بدین مع .ري را به مدیریت و کمیته حسابرسی اعالم کنندبهرگونه شکاف امنیت سایباید  مدیران اجرایی حسابرسی -2

نین مستند کنند، همچرا موجود منجمله منابع مهم در برون سپاري  هايشکافباید د یل  مدیران اجرایی حسابرسی که

 ثبت کنند. زا نیر ITحسابرسی و هر نوع عدم ارتباط حقیقی با  ي برنامههااولویت بایستمی

سط صرف کنند. عدم همکاري تو ها CIOها و  CISOباید وقت بیشتري در ساخت رابطه /همکاري با  مدیران اجرایی حسابرسی -3

 سایبري گردد. حوزهحسابرسی داخلی در خصوص  کفایتممکن است منجر به ضع  ارتباط یا نگرانی در خصوص عدم  ITبخش 

 تواندمیدرباره امنیت سایبري صرف کنند که این امر  هایشانتیموقت بیشتري در آموزش  بایستمی مدیران اجرایی حسابرسی -4

 NIST CFT ،NISTمثل  شوندمیدر امنیت سایبري استفاده  غالباً باشد که  هاییچهارچوبشامل بسط دادن ادراکی عمیق از 

800-53 ،ISO/IEC 2700. 

نوان یک عرا به  (cosourcingمی بایست همسپاري)در سازمان کافی نیستند ها هنگامی که مهارتباید  مدیران اجرایی حسابرسی -5

 . عامل مهم در نظر بگیرند

 ITرا با کمک تیم  امنیت سایبري هايحسابرسیبراي کارمندانشان باشند تا  هاییفرصتباید به دنبال  مدیران اجرایی حسابرسی -6

تهدید داخلی و  هايکنترلزمان که نیازمند محافظت هستند، بررسی مهم سا هايداراییانجام دهند. به عنوان مثال شناسایی 

 .اندشدهعمدي یا سهوي اطالعات سازمان طراحی  ءکه به منظور افشا ساختارهاییو  فرایندهاارزیابی 

 

 منابع

 

 Artificial Intelligence: The Data Below (Internal Audit Foundation) 

 Approaches to Upskilling for Internal Auditors (IIA Global Knowledge Brief) 

 The Future of Cybersecurity in Internal Audit (Internal Audit Foundation and Crowe) 

 Auditing Cyber Security: Evaluating Risk and Auditing Controls (ISACA) 

 Cybersecurity Framework (National Institute of Standards and Technology {NIST}) 

 Global Information Security Survey (EY) 

 ISO/IEC 27001:2013: Information Security Management Systems — Requirements 

(International Organization for 

 Standardization/International Electrotechnical Commission {ISO/IEC}) 

 Security and Privacy Controls for Federal Information Systems and Organizations (NIST 

Special Publication 800-53 Rev. 4) 

 

 نکات کلیدی
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  70 .گرددمیشمال آمریکا، نگران بزرگی محسوب  هايسازمانآسیب به شهرت در ارتباط یا نفوذهاي سایبري براي %

رت که ناشی زیاد یا بسیار زیادي در خصوص آسیب بالقوه شه هاينگرانیزمانشان می گویند سا  مدیران اجرایی حسابرسیاز

 از افشاي نامناسب اطالعات شخصی است دارند.

  حسابرسی مدیران اجرایی% از51 نقص دارد. امنیت سایبري تأمینو تجاربی به منظور  هامهارتحسابرسی داخلی در توسعه  

 متوجه ریسک امنیت سایبري نشوند. شودمیمشکلی است که باعث  عدم مهارت کارکنان در سایبر اندگفته

  ن و آ کلیدي سایبري انجام می گردد هايحوزهشکاف تالشی، بین سطحی از تالش که در حال حاضر توسط حسابرس در

ف بین کاش  مدیران اجرایی حسابرسی% از36 معتقدند که باید انجام گردد وجود دارد.  مدیران اجرایی حسابرسی سطحی که

 .اندکردهواقعی و مورد دلخواه را در خصوص آمادگی و پاسخ به تهدیدهاي سایبري گزارش 

 يازهایو ن ریسک ها رییبا تغ عیسر ینتوانسته به اندازه کاف یداخل یباشد که حسابرس نیا انگریشکاف تالش ممکن است ب 

 وجود دارد. یبرنامه حسابرس يها تیوو اول ریسک هاي نیبالقوه ب هماهنگیسازگار شود ، و عدم  نفعانیذ
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 ش دومبخ

 ص ثالثاشخاهای ریسک
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نشان  هاداده در خصوص نحوه مدیریت ریسک شخص ثالث در سازمانها را گردآوري کرده است.زشمندي ار، اطالعاتی پالسپرسشنامه 

کسب و  هايیسسروو  ITستند که شامل کلیدي ریسک متکی ه هايحوزهشخص ثالث در تأمین کنندگان  بر قویاً هاسازمان دهدمی

 .باشدمیکار 

براي  هاآنتاي  10از  7دارند و  ITقراردادهاي شخص ثالث براي خدمات  ،سازمان 10از  مورد 8 مدیران اجرایی حسابرسیطبق نظر

 راردادهاي شخص ثالث دارند.قسایر خدمات کسب و کار همانند زنجیره عرضه یا حسابداري نیز 

این  ست وثالث ا اشخاصبه وضوح نشان دهنده نگرانی با  در خصوص نحوه انتخاب و بازرسی   یران اجرایی حسابرسیمد هايپاسخ

 .باشدمیکه سازمانها چقدر آمادگی مدیریت فروشندگان ضعی  را دارند نیز است  از این نگرانی ها ناشی

 

 نظارت، انتخاب فرایندهای

 ریسکزنگ 

 پاسخ داده شده، نتیجه گرفته شده این است که: ايهپرسشنامهآنچه از  تقریباً

 %(21) .اندنداشتهفرایندي جهت انتخابشان  اصالًو یا  اندکردهدر انتخاب شخص ثالث ضعی  عمل  هاسازمان -1

 %(22) فرایندي قوي براي انتخاب آنها توسط سازمان به کار گرفته شده. -2

 .اندکردهوصی  فرایند انتخاب را کافی و نه خوب ت ،باقیمانده 57% -3

نظارت را   مدیران اجرایی حسابرسی% از9وجود دارند. تنها  هاشرکتکنندگان شخص ثالث  تأمینهمین اعداد نگران کننده در بحث 

 (5شکل ) دارد.نظارتی وجود ن اصالًو یا اعتقاد دارند  انددانسته% آن را ضعی  48% آن را کافی و 43، اندکردهقوي توصی  

 

 کنندگان شخص ثالث تأمینازمان در انتخاب و بررسی تالش س-5شکل

 قوی کافی ضعیف د نداردوجو

 انتخاب 22% 57% 19% 2%

 نظارت 9% 43% 36% 12%

 

دمات شخص ارائه دهندگان خبر  نظارت  حسن انتخاب و انجام يسازمان خود را برا ي: تالشهاQ29و  Q28 29و  28سوا ت  :یادداشت

  د؟یکن یم  یثالث چگونه توص
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 نادرو لوکس مسئله بازیابی، یک  هایبرنامه

 ه است.نگران کنند زیشده است ن یارائه دهنده خدمات شخص ثالث طراح کی  یرفع عملکرد ضع يکه برا یابیباز يبرنامه ها میزان

 ودمات دارند خاختالل در ادهایی که بازیابی براي محافظت سازمانها بوسیله شناسایی فرایندي براي پایان دادن قرارد هايبرنامه

مدیران اجرایی یمی از. با این وجود بیش از ناندشدهو شهرت سازمان طراحی  هاداراییقانونی و محافظت از  هايبدهیمحدود کردن 

 مدیراناز %42. به طور کلی تنها اندکردهضعی  بنا  هايپایه را بربازیابی  هايبرنامهکه سازمانشان چنین  انددادهگزارش   حسابرسی

ه ثالث و یا آنها ک بازیابی براي تمام قراردادهاي شخص هايبرنامهکه گویا  اندکردهسازمانشان را طوري توصی    اجرایی حسابرسی

 (6شکل ) ، دارند.کنندمیبا  به موسسه تحمیل  هايریسک

 

 لثهاي ثاضعی  شخص حوزههاي بازیابی به منظور نشان دادن برنامه: فراوانی 6شکل 

 براي کلیه قراردادهاي شخص ثالث 3%

 هاي ثالث با ریسک با براي شخص 39%

 ثالث خاص، نه برمبناي ریسکشان اشخاصبراي برخی  53%

 بدون برنامه 5%

 

 ؟چقدر استارائه دهنده خدمات شخص ثالث   یرفع عملکرد ضع يبرا زمان شماسا بهبود يبرنامه ها زانی: مQ30: دداشتیا

 

نده مدیریت ریسک شخص ثالث سازمانشان را عمدتاً راضی کن از را ت خودیرضا زانمی مدیران اجرایی حسابرسی سوم کمتر ازیک

 (7شکل ). اندکردهتوصی  

 : رضایت از مدیریت ریسک شخص ثالث7شکل 

 خیلی راضی 2%

 راضی تقریباً 28

 کمی راضی 32%

 بسیارکم راضی 25%

 ناراضی 13%

 

  ؟چقدر استمربوط به فروشندگان شخص ثالث  سکیر تیریشما از مدمیؤان رضایت  یور کل: به طQ31: دداشتیا
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 ث و اکوسیستم ریسکشخص ثال اطمینان بخشی

 اقل متخصصیندهنده حد پرسشنامه نشان هايپاسخ، اندشدهبیان   مدیران اجرایی حسابرسی مهم که توسط هاينگرانیبرخالف 

 شخص ثالث است. برنامه حسابرسی براي بررسی روابط

برمبناي ) دهدمیریسک شخص ثالث اختصاص  طمینان بخشی در خصوصادرصد از منابع خود را به  4به طور متوسط حسابرسی 

 بایستمی و گرددمیآسیب پذیري هاي شخص ثالث تسهیل  طهبه واسحمالت سایبري  تناوب .(2013سال  پالساطالعات پرسشنامه 

 شود. یابیارز یبرنامه حسابرس تیبه عنوان اولو دیبا سکیر نیکه ا د تا مشخص گرددبگیر مورد بررسی قرار این موضوع

ه کهمانگونه ) قرارگرفتند. ریسک، درمعرض 2018هشت سازمان بلند پایه به دلیل افشاي اطالعات شخص ثالث درنیمه اول سال 

 ته است.(سایبر نیزمورد توجه قرار گرف GRXدراین مطلب توسط مشاور امنیت سایبري 

گیردش  يزیو برنامه ر ونیاتوماس يها ستمیو س يخدمات مشتر يعامل ها ستمیفروش ، چت و س يها ستمیهکرها از نقاط ضع  س

نین . قیواخود قرار داده است سوءاسیتفاده کردنید دیرا در معرض د يپرونده مشتر ونیلیم 250از  شیکار که به طور محافظه کارانه ب

ه کی. دقیت کنیید کندمیرا مطرح  يبیشترتطبیق  ریسک هاي مالی و ،از اطالعات دراروپا، آمریکا و چینو محافظت  نگهداريجدید 

 .باشدمیشهرت وعملیاتی  هايریسک ،لقوهاداراي فساد ب ،روابط شخص ثالث، شخص ثالث فقط مختص سایبر نیست هايریسک

 يهاریسکهمه  .گیرندبسازمان خود در نظر  هايریسک از ايمرتبط با روابط شخص ثالث را جد هايریسک توانندنمی هاسازمان

 .کنندمیفعالیت  هاسازمانآن  بخشی از اکو سیستم ریسکی هستند که در ... مستقیم، ثانویه، ثالث و 

نیا باشند، دوي ربوط در آن سناشی از اتفاقات نام تواندمی تأمینزنجیره  هايریسککه  اندکردهدرک  هاسازماندرست همان طور که 

 باشد.روابط شخص ثالث  ارمغان تواندمیباید بدانید که ضع  کنترل نیز 

 

 :عملی دموار

 (recovery plan) زیابیباانتخاب، نظارت و برنامه  يندهایرا از کمبود در فرآ یحسابرس تهیکم بایستمی مدیران اجرایی حسابرسی-1

 شخص ثالث آگاه سازند.

ي دگی و اثر برروکلیه روابط شخص ثالث و نرخ ریسک را براساس اندازه، پیچی بایستمیطور فعا نه  به مدیران اجرایی حسابرسی-2

 سازمانشان ارزیابی و مشخص کنند.

، نظارت و يدیلک يکنترل ها -ینظرسنج قیاحتما ً از طر-از صاحبان روابط  در خصوص هر یک دیبا مدیران اجرایی حسابرسی-3

 مطلع سازند. جیرا از نتا یحسابرس تهیکنند و کم نییتع موجود را عملیات حسابرسی

 و حسابرسی را انجام دهند. شودحسابرسی  دبایمشخص کنند کدام رابطه  بایستمی  مدیران اجرایی حسابرسی--4
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 منابع:

 

• Auditing Third-party Risk Management (IIA Practice Guide) 

• Auditing Outsourced Functions: Risk Management in an Outsourced World (Internal Audit Foundation) 

• Oversight of Third-party Risks: Insights From the Audit Committee Leadership Networks (EY) 

 

 

 :ییدنکات کل

 درنظرریسک را ، فروشندگان ضعی  براي شناساییبازیابی  هايبرنامهکه  انددادهگزارش  مدیران اجرایی حسابرسیبیش از نیمی از 

اما  اندشدهیجاد اروابط خاص شخص ثالث   بازیابی براي هايبرنامه انددادهگزارش   مدیران اجرایی حسابرسی% از53.نگرفته اند

 براساس ریسک نیستند.

 مدیران % از30 ند.ضی هستفروش شخص ثالث راریسک خصوص  ازمدیریت سازمانشان در مدیران اجرایی حسابرسیتعداد کمی از

 ص ثالث سازمانشان بسیار راضی هستند.اشخا ریسک می گویند که از نحوه مدیریت  اجرایی حسابرسی

 ه روابط کدرک کنند  رهیمد ئتیو ه تیریحاصل شود که مد نانیتا اطمبیشتر به این موضوع بپردازند  دیبا مدیران اجرایی حسابرسی

 .ستندیدارند و از سازمان جدا ن ها نقش سکیر یکل ستمیشخص ثالث در اکوس
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 های نوظهور و غیر عادیریسک3بخش 

نوظهور و غیر عادي  هايریسکو اختال ت تکنولوژي باعث بروز  انددادهپویاي ژئوپلتیک، شرایط اقتصاد جهانی را تغییر  هايمحیط

  .اندشده، دیریت ارشدمو  درخط مقدم هیئت مدیره



23 

 

 عده بازنویسینسل پنجم، و هايموبایل ،تا ارزهاي رمز گذاري شدهگرفته ید و مفاهیم کسب و کار، از هوش مصنوعی فن آوري هاي جد

 .دهندمیغیر متعارف و پتانسیل آنها در ضربه زدن به سازمان را ریسک هاي قوانین 

 هايریسک( بایستمی) لی که سازمانریسک بسیارحیاتی است، درحا هاي حوزهتمامی ترازي و هماهنگی بین  هم برخالف گذشته،

 نوظهورو غیر عادي را شناسایی، رمز گشایی و بررسی کند.

 حوزهمان و به توان ساز ايمالحظهبه طرز قابل  مدیران اجرایی حسابرسی که اندکردهادعا  پالسپاسخ دهندگان به پرسشنامه 

بسیار  متوسط تا زا این اطمینان را مدیران اجرایی حسابرسی% از92نوظهور، ایمان دارند.  هايریسکحسابرسی در ارزیابی و شناسایی 

 (8شکل ) .اندکردهبا  عنوان 

 *هاي نوظهور: اطمینان از شناسایی و ارزیابی ریسک8شکل 

 

ظهور بیان نو يها سکیر یابیرزو ا ییشناسا يبرا یداخل حسابرسیسازمان و  يها ییتواناتان به اعتمادمیزان : لطفا Q18: یادداشت

 کنید.

 .ندنداشته ا پیامدي چیهستند که در گذشته ه يدیجد هايریسکریسک هاي نوظهور *  

 

ییا آنهیایی کیه  شوندمیو ارزیابی  شناساییکه سخت  هاییریسک"غیر عادي که به  هايریسکاین اطمینان فقط درزمان شناسایی 

بسیار به توان  هاآنمی گویند،   مدیران اجرایی حسابرسیازنفر  10نفر از  8. یابدمیکاهش  یکم ،شوندمیتعری   "بسیار نادر هستند

هاي غییر در زمانیکه بحث شناسایی و ارزییابی ریسیکاطمینان دارند.  غیر عادي، هايریسکحسابرسی در شناخت و ارزیابی  حوزه

 (9شکل ). یابدمینفر کاهش  10از  نفر 7و به  یابدمیاطمینان آنها کمی کاهش شود عادي مطرح می

نوظهور و غیر عادي از  هايریسکارزیابی  که براي شناسایی و اندکردهگزارش  مدیران اجرایی حسابرسینفر از 10نفر از  3فقط 

 .کنندمیپیشرفته اطالعات استفاده  هايتکنیک
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 *اطمینان از شناسایی و ارزیابی ریسک غیر عادي 9شکل 

 

 

دي بیان عا ریغ يها سکیر یابیو ارز ییشناسا يبرا یداخل حسابرسیسازمان و  يها ییتواناتان به اعتماد میزان: لطفا Q19: اشتدایا

 کنید.

یار نادر انها بس رخدادارزیابی آنها بسیار دشوار است و یا  طالق می شود که شناسایی وی اریسک هایبه  ديریسک هاي غیر عا*  

 است.

 

 اعتماد شگفت انگیز 

با این   برسیمدیران اجرایی حسا% از47اول  .دارد مغایرت زیر، سؤالدو به   مدیران اجرایی حسابرسی اعتماد با پاسخ این بسا، چه

زارش % گ24دوم،  (10موافق هستند. )شکل  "نوظهور و غیر عادي مدیریت را شگفت زده کند هايریسکعادي است که "مطلب که 

 ماه گذشته رخ داده است. 12در  "گیزيانریسک شگفت "که  اندداده

 

 : عادي است که ریسک نوظهور یا غیر عادي مدیریت را شگفت زده کند10شکل 

 

                      تیریمد است که باعث تعجب يکامالً عاد يرعادیغ ایظهور نو ریسک کی چقدر است؟جمله  نیبا ا شماتوافق  زانمی: Q24: دداشتیا

 د.شو
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 حسابرسی داخلی:حاشیه مشارکت 

ا نوظهور و غیر عادي به آنه هايریسکبا مراجعه به منابعی که هیئت مدیره براي کسب اطالعات درخصوص  توانمیاین ناسازگاري را 

الباً به مدیریت غ، هیئت مدیره اندگفته مدیران اجرایی حسابرسیحدود سه چهارم از .، مورد بررسی بیشتر قراردادکندمیاعتماد 

 (11شکل ). اندگفتهمدیریت ریسک  حوزهکمتر از نص  آنها همین مطلب را درخصوص حسابرسی داخلی یا  اما ،کندمیتکیه  اجرایی

 

 نوظهور و غیر عادي هايریسکمختل  به منظور شناسایی و بررسی  هايگروه: اتکا هئیت مدیره به 11شکل                    

 

 

 

 

 

چقدر  نوظهور و غیر عادي ریسک هاي یابیو ارز ییشناسا يبرا فوق يبه طرفها رهیمد ئتیهاتکا  احتمال میزان :Q23: یادداشت

         است؟ 

ن در شناسایی و توان سازمانشا ممکن است نشان دهنده اعتماد نادرست در مدیران اجرایی حسابرسی هايپاسخاین که                

 .نگران کننده است نوظهور و غیر عادي باشد هايریسککاهش 

 

ک و ارزییابی ریسی ايدورهمدیریتی و بیه روزرسیانی هیاي  هايمصاحبه، مدیران اجرایی حسابرسیبه عنوان مثال، درحالیکه بیشتر

کلیدي ریسک از جملیه  هايشاخص کمتر از نص  آنها، کمی ،اندکردهبراي ارزیابی ریسک گزارش  هاییروشحسابرسی را  هايرنامهب

 (12شکل ). کنندمیدر حال رشد را، شناسایی و ارزیابی  هايریسکنوظهور یا  هايریسک

ه و تکیهاي کلیدي را اندازه گیري کنند زارهاي کنترلی، ریسککه هیئت مدیره به جاي آن که مستقالً و با اب شودمیاین مسئله باعث 

 .داشته باشداست  بیشتري برآن چیزي از مدیریت شنیده اتکا

 .دهدمی را نیز نشان آورشگفت  هايریسکت گزارش و تفاو CAEاین مسئله همچنین تفاوت بین سطح اطمینان 

 

 

 

 

 بسیار محتمل محتمل کمی محتمل نامحتمل

 مدیریت اجرایی 78% 15% 6% 1%

 حسابرسی داخلی 49% 35% 14% 2%

 مدیریت ریسک حوزه 48% 29% 15% 8%
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 : استفاده از متدهاي ارزیابی ریسک12شکل 

اده استف

 نشده

کم استفاده 

 شده

استفاده ط متوس

 شده

بسیاراستفاده 

 شده

3% 9% 25% 63% 
اي مدیریت در طول سال به منظور مصاحبه دوره

 شناسایی تغییرات ریسک سازمان

 حسابرسی به روز رسانی رسمی ارزیابی ریسک و برنامه 53% 33% 12% 2%

 سکهاي کلیدي ریمعرفی و نظارت شاخص 14% 34% 29% 23%

31% 39% 24% 6% 

هاي تحلیل پیشرفته اطالعات در استفاده از روش

هایی که قابل شناسایی و ارزیابی تغییرات ریسک

 دنیستن مشاهده

 

را  سکیر یابیارز يبرا لذکرفوق ا ياز روشها را در سازمان خود یداخل یحسابرس دهاستفا زانی: لطفاً مQ20 20یادداشت: سوال 

 .دیمشخص کن

 

 

 عملیموارد 

 به روز شوند: نظارت داشته و در خصوص آنهازیر بر موارد باید  مدیران اجرایی حسابرسی -1

  اقتصادي هايبینیپیش. 

 در حال برنامه ریزي است.که  ابتکارات جدید 

 قانونگذاري و نظارتی هايدیدگاه. 

 تهدیدها و فرصتهاي پیش روي صنعت. 

  هاآن هايچالشرقباي اولیه و. 

 سنتی یا اجتماعی. هايرسانهر شده در عناوین از طریق پدیدا ریسک هاي 

 

مدیریت و کمیته حسابرسی/ هیات مدیره به گسترش نقش حسابرسیی داخلیی در  ه همراهباید ب مدیران اجرایی حسابرسی -2

 شناسایی و ارزیابی ریسکهاي نوظهور یا غیرمعمول بپردازد.
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هاي مدیریتی درمورد آنچه که براي نظارت بر ا که فقط به مصاحبههاي مدیریت ریسک رباید شیوه مدیران اجرایی حسابرسی -3

و چگیونگی آن  پرسش از چراییتنها به به چالش بکشند و به  ،شود متکی هستندنوظهور و غیرعادي انجام می ریسک هاي

 اکتفا نکنند.

ارها براي و سایر ابز هادادهتحلیل  ، تجزیه وKRIباید بر بهبود چگونگی استفاده سازمانهایشان از  مدیران اجرایی حسابرسی -4

 .تمرکز کنندظهور نودر حال رشد و هاي  کریسبر پیش سازهاي شناسایی و نظارت 

 

 

 منابع

 Internal Audit and Emerging Risks: From Hilltops to Desktops (Chambers on the Profession( 

 Auditing and Disruptive Technologies (Internal Audit Foundation( 

 International Risk Governance Council (Website( 

 

 :ییدنکات کل

 غیر درحال ظهور و  يهاسکیر یابیو ارز ییشناسا يبرا یحسابرسحوزه خود و  يهاسازمان ییتوانا به مدیران اجرایی حسابرسی

 يراب سازمانهاي خود ییتوانا بهطور متوسط ب ایبه شدت  یحسابرس ییاجرا دیراندرصد از م 87 دارند. نانیاطم اریبس عادي

 .دارند نانیاطم عادي ریظهور و غ نو يهاسکیر یابیو ارز ییشناسا

 47ده است. شگفت زده ش غیر عاديدرحال ظهور و  يهاسکیر لهیبارها بوس تیریگفتند مد مدیران اجرایی حسابرسیاز  یمین باًیتقر 

 .شود تیریموجب تعجب مد غیر عاديدرحال ظهور و  يهاسکیمتداول است که ر بتانس ،گفتند مدیران اجرایی حسابرسیدرصد از 

  يدر با  غیر عاديظهور و نو يهاسکیاطالعات در مورد ر در خصوص داشتن یداخل یحسابرس می دهند گزارشمدیران اجرایی 

و  ییساشنا يبرا)نه حسابرسان داخلی( تیریمد به رهیمد ئتیه دیگویم مدیران اجرایی حسابرسیدرصد از  78. قرار ندارد ستیل

 شد. متوسل خواهد غیر عاديدرحال ظهور و  يهاسکیر یابیارز

 به احتمال  عادي غیرهاي درحال ظهور و دهند که هیئت مدیره براي شناسایی و ارزیابی ریسکگزارش می مدیران اجرایی حسابرسی

 د.نشوزیاد به مدیریت متوسل می
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 4بخش 

 دیره مدیریتهیئت مفعالیت 
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 و میدیریت را همیدیرهیئیت  نظیارت این و؛ امنیت سایبري در حال رشد است فشارهاي نظارتی، به ویژه در زمینه گزارشگري مالی و

شیده  نییه ابمنجر  اجتماعی هايرسانهو در بانکداري  هادادهمحافظت از  در نظارت و اخیر شکست هاي . دهدمیقرار کانون توجه در

 زیین رهیمید ئتیه ياز اعضا یبرخهمچنین کنگره فراخوانده شوند و  يها تهیاقدامات خود به کم حیتوض يارشد برا انریاست که مد

 وند.مجبور به استعفا ش
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نجی سیال طبق نظیر سی بر . به عنوان مثال،کندمیبررسی  کنندمیبا دقت بیشتري اطالعاتی را که از مدیریت دریافت  هیئت مدیره

2019-2018 NACD، مدیریت دریافت می نمایند  از که  براي مرور اطالعاتی آنهازمانی که که  دهندمیعضاي هیئت مدیره گزارش ا

و سه  پنجاه ،هایافتهبا توجه به  ". عالوه بر این، نمایند می از منابع خارجیدریافتی صرف مرور اطالعات که تقریبا دوبرابر زمانی است 

بیه  هیات میدیره نییازکه این نشان می دهد گزارش مدیریت به هیئت مدیره باید بهبود یابد،  درصد مدیران اظهار داشتند که کیفیت

 "دارد  نه بیشترو بهتر اطالعا 

ی دریافت ماز ریسک هیات مدیره تصویر کاملی  ،CAEاز دید  قصد دارد این را مورد سنجش قرار بدهد که آیا ،2019نظرسنجی پالس 

 درباره اطالعات دریافت شده از هیئت مدیره دارد. اطمینان بخشیقشی در داخلی، ن حسابرسیآیا و  نماید

 

 هیات مدیره به اطالع رسانی

فیت دریا ریسیک حییاتی هايمحدودهاطالعات مورد نیاز خود را در هیات مدیره معتقدند که  مدیران اجرایی حسابرسیبه طور کلی، 

ارائه می جه قابل تو درمورد ریسک هاي بالقوه عتقدند که اطالعاتی که مدیریتما حدودي ت یابه شدت  اکثریت قریب به اتفاق .کنندمی

 هستند.، به موقع و شفاف بیانگر، کامل، مداومدقیق، نماید 

مربوط به هیئت  هی کتمام اطالعات این موضوع کهبا  اياندازهتا درصد به شدت یا  85که  دهدمینشان  CAE هايپاسخبه عنوان مثال، 

 (13 شکل) .می رسدهیات مدیره به ، کندمیمدیریت پشتیبانی  هايدیدگاهکه از  نه فقط اطالعات و شودمیمدیره 

 24. در حالی کیه روندمیاز طرف مدیریت به هیئت مدیره که است اطالعاتی تأثیر کوتاه مدت  ،بالقوه  ن حال، یک حوزه از نگرانیبا ای

ازمان بر اساس تأثیر طو نی مدت آن ها بر ستند که مدیریت در درجه اول مسائل را کامالً موافق هس مدیران اجرایی حسابرسیدرصد 

 ستند.این موضوع هتا حدودي یا به شدت مخال   (درصد 23)، تقریباً یک چهارم هستند موافقدرصد تا حدودي  53و  کندمیارزیابی 

 (14)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49% 

36% 

53% 

میرتبط را  سکیهمه اطالعات ر تیری: مد13شکل 

 .کندیفراهم م رهیمد اتیه يبرا

تاثیر  اساسبر  مسائل مربوطه را تیری: مد14 شکل

 .کندیمآن ارزیابی  بلند مدت
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 حسابرسی داخلی پیرامونیشارکت م

فیراهم  سدردر مورد اطالعاتی که به هیئت مدیره می  اطمینان  زم را حسابرسی داخلی اینکهدرباره  را تصویري دلگرم کننده هاداده

 ، نمایان نمی کند.می آورد

ییت از کیف یداخلی به نیدرت ییا هرگیز اطمینیان حسابرسیکه  انددهداگزارش  مدیران اجرایی حسابرسینفر  10 از نفر 6نزدیک به 

ریت به طور رسیمی بیه و مدی هیات مدیرهه ب رسی داخلی در مورد اطالعات مربوطکند و همچنین حسابنمیایجاد  ،اطالعات داده شده

 (.15 شکل)گفتگو نمی پردازد 

میتیه )مثالً کمیته جبران خسارت، کمیته ریسیک، کمتعددي هستند  ايهکمیتهنکته مهم دیگر این است که هیئت مدیره غالباً داراي 

ییت اطمینیان در کیف تامینارزیابی و  توانایی محدودي در . حسابرسی داخلیدنشونمیکه شامل حسابرسی داخلی  فناوري اطالعات(

 .دارد، کندمیدریافت  هاکمیته ایناطالعاتی که هیات مدیره از 

بیه منظیور حسابرسیی داخلیی درخواست از ، ممکن است کندمیهیئت مدیره رشد  نگذاردر مورد خطاهايقانوکه انتظارات  همچنان

 سییدنرباید فرایندهاي مربوط بیه  مدیران اجرایی حسابرسی. افزایش یابد کندمیاطالعاتی که هیئت مدیره دریافت اطمینان بخشی 

ن از اطمینیان ییافتهرگونه اطالعاتی که هیئت مدیره به دنبیال سابرسی آماده ح ورا مورد بررسی قرار دهند  به هیات مدیره اطالعات

 هاییکنترلنین عدم وجود چ درموردهیئت مدیره به یا هشدار مربوطههاي کنترل با رسیدگی کردن به  توانندمی هاآن. باشند انهاست،

ییا  دهیی خیدمات اطمینیان توانیدمیاخلیی د حسابرسیکه   ساخت. در نهایت، هدف این است که هیئت مدیره را آگاه شروع کنند

 دهد.بارائه  می نمایددریافت مدیره در مورد اطالعاتی که هیئت  ايمشاوره

 

 هیات مدیره از مدیریتدریافتی اطالعات  درخصوص: فعالیت حسابرسی داخلی 15شکل 

 هرگز
هاي تنها براي وضعیت

 غیر عادي

براي برخی 

 موضوعات

موضوعات راي همه ب

 با اهمیت

15% 

 مخال  داًیشد ي موافقااندازهتا  موافق کامالً

 
Q11 :مورد  در خود را عدم توافق ایتوافق  زانیم

 ای)به هیات مدیره  تیریمداطالعاتی که  يهایژگیو

مرتبط  اطالعات همه مشخص کنید. دهدیارائه م مشابه(

 تیریاز نظرات مد آنهایی کهنه فقط  و شودیارائه م

 0کندیمپشتیبانی 

24% 23% 

 مخال  داًیشد ي موافقاندازهتا ا موافق کامالً

 
Q10: از  کیعدم توافق خود را با هر  ایتوافق  زانیم

 انیب تانانسازمجاري  تیوضعدر مورد  فوق يهاگفته

را بر اساس  موضوعات در درجه اول تیریمد .دیکن

 کندیم یابیارز سازمان بر آن مدت یطو ن ریتأث
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در مورد ) اطالعات ارائه شده توسط مدیریت به هیات مدیره در خصوصحسابرسی داخلی را مشارکت  انیزم:  Q13: یادداشت

 .مشخص کنید (موضوعات مهم

 

 داخلی حسابرسیصدای  شنواندن

 السیؤمدیریتی به طور غیرمسیتقیم ییک  هايفعالیتدر مورد هیئت مدیره و  حسابرسی اجرایی یترمدی هايپاسختجزیه و تحلیل 

لیی کیافی حسابرسی داخ هايتوصیهو  هایافتهکه آیا خطوط گزارشگري سنتی براي اطمینان از شنیده شدن  کندمیرا مطرح اساسی 

به و  CEOبه  (administratively)اداري به صورتخط گزارش که در آن حسابرسی داخلی دوگانه از یک ساختار  IIA .یا خیر است

داراي خطیوط  هاسیازمان. در عمیل، بیشیتر کنیدمیپشیتیبانی  دهدمیگزارش دیره به هیئت م (functionally) عملکرديصورت 

 .دهدمیگزارش مدیره به کمیته حسابرسی هیئت  مدیر اجرایی حسابرسیدر آن هستند که  عملکرديگزارشگري 

 کند کیه  واقعیت ایجاد می ا دراین امکان ر د(همانطور که قبالً اشاره ش)در ساختار و مسئولیت کمیته حسابرسی  پراکنشبا این حال، 

سیدگی رکه به موضوعات مهمی مانند امنیت سایبري و نظارت به ریسک کلی  هاییکمیته باحسابرسی داخلی  ،از سازمان ها در برخی

حسابرسی،  هايکمیتهنه و ریسک و فناوري اطالعات،  هايکمیته، هاسازمان. به عنوان مثال، در بسیاري از می کنند، برهمکنش ندارند

 آندر مورد ه ارائه دیدگاداخلی را براي  حسابرسیتوانایی  تواندمی. چنین شرایطی را دارند يامنیت سایبر آمادگی و سرپرستیوظیفه 

  با نقصان مواجه سازد. ،ریسک هايحوزه

 راییی حسابرسییمدیر اجخلی را با توانایی ارتباط حسابرسی دا تواندمی هاسازمانعالوه بر این، خط گزارشگري اداري در بسیاري از 

، که دهندمیرا به رئیس ارشد مالی ادامه  مدیر اجرایی حسابرسیاداري  گريکند. به عنوان مثال، بسیاري از سازمانها گزارش ترمحدود

 .کندمیایجاد  CEOو  CAEیک  یه گزارش اضافی بین این موضوع 

در این  دهندمیگزارش  CFOبه صورت اداري به ابراز نموده اند که نفر  10از نفر  4پاسخ دهندگان نظرسنجی پالس،  مجموع در میان

. تفکییک دهنیدمی سایر مراجع درون سازمانی گیزارش گزارش می دهند و افراد باقیمانده به CEOبه نفر 10 ازنفر  3که است  حالی

بیه احتمیال   مدیران اجرایی حسابرسیی ی خاصها بر اساس نوع آن ها نشان می دهد که در شرکت هاي سهامی عام و سهام سازمان

 (.16 شکل) نفر 10  از نفر 7حدود   دهندمیگزارش  CFOبسیار بیشتري به 

29% 31% 13% 27% 

حسابرسی داخلی اطمینان می دهد که 

اطالعات ارائه شده به هیات مدیره کامل، به 

 موقع و ... است.

23% 34% 13% 30% 

حسابرسی داخلی بطور رسمی در مورد کامل 

بودن، به موقع بودن و ... اطالعات با هیئت 

 کند.مدیره و مدیریت گفتگو می
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 *: خطوط گزارشگري اداري16شکل 

 سایر
کمیته حسابرسی، هیئت 

 مدیره یا معادل آن

 مدیرانسایر 

 اجرایی

CEO ،رئیس ،

 رئیس آژانس

مدیر ارشد مالی یا موارد 

 شابهم

 سهامی عام 75% 9% 10% 6% 0

 سهامی خاص 64% 9% 19% 8% 0

 غیر انتفاعی 25% 25% 42% 8% 0

 خدمات مالی 19% 47% 22% 12% 0

 بخش عمومی 10% 55% 15% 17% 3%

 کل 40% 31% 18% 10% 1%

 

 ؟استچگونه شما سازمان ( یا رئیس حسابرسی داخلی در CAE) مدیر اجرایی حسابرسیاداري براي  خط گزارشگري: Q3:یادداشت

 .اشاره دارد هارویهو داخلی  يهاسیاستمنابع انسانی، ارتباطات، مدیریت * گزارش اداري به نظارت بر امور روزمره، تأیید هزینه، 

 

 موارد عملی:

براي فراهم کیردن در مورد تمایل حسابرسی داخلی  کمیته حسابرسی مدیربا  فعالستی بطور بای مدیران اجرایی حسابرسی -1

 .گفتگو کنندهیئت مدیره ارائه شده به  هايدادهمینان در مورد صحت، کامل بودن، به موقع بودن، شفافیت اط

 لیتدر کمتیرین حاو  بررسیی نمایید رودمییکه به هیات مدیره  را مطالبیکه خواسته شود  مدیر اجرایی حسابرسیاز باید  -2

بیه  را سیلبیاطمینان د. به عنوان مثال می توان نن ارائه دهآبودن، به موقع بودن، شفافیت  کامل صحت، از سلبی یاطمینان

ورد مموارد یاد شده از جانب حسابرسی داخلی در عنوان تأیید صحت، کامل بودن، به موقع بودن، شفافیت و قابلیت اطمینان 

 شته باشد. ر خالف آن وجود ندابی که هیچ شواهدي طابد توصی  کرد در شرایی که به هیئت مدیره راه میموضوعاتی 

ند، ، ریسک و جبران خسارت حضور یابIT، از جمله هاکمیتهدر جلسات دیگر خواسته شودکه  مدیر اجرایی حسابرسیازباید  -3

 هیئت مدیره را به اشتراک بگذارد. مرتبط با هايبینشحسابرسی داخلی ممکن است اطالعات و است که  جاییو این 

مربیوط بیه خطیوط باید تحقیقات  مدیران اجرایی حسابرسی ،طرفانه یستقل و باثربخش، م یبخش نانیاطم جادیبه منظور ا -4

 .به اشتراک بگذارندبا رئیس کمیته حسابرسی  را ترجیحیگزارشگري 

 

 

 منابع

 The Audit Committee and the CAE: Sustaining a Strategic Partnership (Internal Audit 

Foundation) 
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 CAE Strategic Relationships: Building Rapport With The Executive Suite (Internal Audit 

Foundation) 

 Interaction With the Board (IIA Practice Guide) 

 Internal Auditing’s Role in Corporate Governance (IIA Position Paper) 

 Why Conformance Matters (IIA Position Paper) 

 

 نکات کلیدی

 ً در اختیار ، دارند ازیبه آن ن رهیمد اتیه کهرا  سکیرمربوط به  اطالعاتیی اجرا تیریمد معتقدند مدیران اجرایی حسابرسی معمو

دي موار، فقط رسدیم به هیات مدیره ی کهاطالعات موافق هستند که مدیران اجرایی حسابرسیدرصد  85 ایشان قرار می دهد.

 .کندیم یبانیپشتدیدگاه مدیریت  از هست که

 ریبه تأث ییاجرا تیریمد ندیگو یم مدیران اجرایی حسابرسیدرصد  23 دیدگاه بلند مدت را به کار نبندد. شهیهم تیریاست مد ممکن 

 .کندیبلند مدت موضوعات نگاه نم

  رصد د 57 می شود که در مورد اطالعاتی که به هیئت مدیره میرسد تامین اطمینان نماید. خواسته یداخل یحسابرسبه ندرت از

 تیافشف و ییبودن، به موقع بودن، راستگو کاملمورد هرگز در ایبه ندرت  آن ها که دهندیگزارش م مدیران اجرایی حسابرسی

 .کنندینمبا هیات مدیره یا مدیریت گفتگو  دی رسمکه به هیات مدیره داده  اطالعات

 ته هاي سایر کمی کافی با به اندازه، ممکن است دهدمیش از آنجا که حسابرسی داخلی به طور معمول به کمیته حسابرسی گزار

 .دنتعامل کافی نداشته باش کنندمیمانند فناوري اطالعات یا مدیریت ریسک رسیدگی  یبه مسائل مهممدیریتی که 
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 حسابرسی داخلی برای تعیین جایگاه خود در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است، در حال مسابقه است.
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 نتیجه گیری

هاي فناوري در روباتیک و هوش با پیشرفتها  و داده ارتباطاتدر آن  که)این مکان جایی است که نوید انقالب صنعتی چهارم 

بر این تحو ت  توانندمی. کسانی که گذاردمیبه نمایش سازمانها از رهبران تصویري قدرتمند  پیوند می خورند(با هم مصنوعی 

 .خواهند کرد هدایتبه موفقیت  رسیدنسمت  بهخود را سازمانهاي  تسلط داشته باشند،دگرگون کننده جهان 

هاي فناوري را ایجاد شده توسط این پیشرفت ریسک هايفرصتها و  توانندمیبا این وجود، موفقیت فقط به کسانی خواهد رسید که 

 برسیحسا که مند این استن این تعادل باشد. این کار نیازدر کمک به آنها براي یافت مرکزيکنند و حسابرسی داخلی باید نقش  تعدیل

ر مورد مسائل دمستقل  اطمینان بخشخدمات ارائه براي  را  زم هايمهارت ایشانتوسعه بدهد که به گونه اي را  تیماعضاي  ،داخلی

 دیره مهیات  در اتاقآنان  هايصدا کاري کنند کهکه  داشته باشندرهبران این شجاعت را  این که وداشته باشند پیچیده  یریسک

 .شودشنیده 

 در آنصداي حسابرسی داخلی می تواند که  کندمیآمریکاي شمالی چهار حوزه ریسک را مشخص  2019داخلی  حسابرسی پالس

 :شنیده شود

 

 امنیت سایبری

 ایجادمند یازنبهبود بخشد. این  مشورتی در این زمینهو اطمینان بخشی ارائه خدمات  خود را براي هايتالشحسابرسی داخلی باید 

 هاياماستخدازطریق آموزش،  زیرکسایبري  هايتیم ساخت در زمینهو سرعت بخشیدن به تالش  هاCISOو  هاCIOروابط محکم با 

کننده  منعکس کهمناسب باید در مورد داشتن برنامه حسابرسی  مدیران اجرایی حسابرسی .می باشد همکاري خارج سازمانی جدید یا

 احساس برسیمدیر اجرایی حساکه  هر حوزه ايو در مورد  نمایندابراز باشد  سایبر و فناوري اطالعات بخشی اطمینان خدمات  اهمیت

 .به گفتگو بپردازد زمینه تقویت کند آنحسابرسی داخلی باید خود را در  که کندمی

 

 شخص ثالث ریسک های

 هاي شخصریسکاست و سازمانهایی که نتوانند به طور صحیح به  یسازمان هر ریسک هايارتباط شخص ثالث بخشی از اکوسیستم 

ع  یا ض ریسک هاي . حسابرسی داخلی باید به هیئت مدیره و مدیریت اجرایی در زمینههستند مخاطرهثالث رسیدگی کنند در معرض 

ستی یبالی داخ حسابرسی ی کهنقش ری براي تعکمیته حسابرسی و مدیریت با عدم وجود کنترل در روابط شخص ثالث آموزش دهد و 

 داشته باشد.همکاري نزدیک  ایفا نمایددر این حوزه مهم  اطمینان بخشیبراي 
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 نوظهور و غیرعادی ریسک های

داده افزایش  آسیب رسانی آنان رابلوغ و امکان  سرعتفناوري  با توجه به این که عاديو غیر ظهورنو هايریسکتهدیدات ناشی از 

 سازمانهاروي  توانندمینوظهور و غیر عادي که  ریسکهايدر مورد  باید هاحسابرسیمدیران اجرایی . رشد می باشند در حالاست 

دیریتی در م اطمینان بخشیباید هنگامی که سازمان فقط به  مدیران اجرایی حسابرسی. دریافت نمایندد، آموزش نبگذار بالقوهتأثیر

ریسک هاي  هايشاخص باید مدیران اجرایی حسابرسی .می باشد سخن بگویندمتکی  ينوظهور و غیرعاد ریسک هايمورد کاهش 

در نظر  رعادينوظهور و غی ریسک هايناسایی، نظارت و کاهش ش فرایند هایی که به منظور براي اطمینان بخشی ازرا  تريقويکلیدي 

 بگیرند.

 

 هیئت مدیره و فعالیت مدیریتی

در  هاآن. کنندمیوارد فشارهیات مدیره  بر و سهامداران قانون گذاران ،ن نظارت پیشبینانه صحیحبراي تأمی گذشته امروز بیشتر از

دقیق و  کنندمیري پایه گذابر آن تصمیمات خود را  که اطالعاتی این کار را انجام دهند کهبه بهترین شکل ممکن  توانندمیصورتی 

هیئت مدیره و  واطمینان فراهم کنند  رودمیلیه اطالعاتی که به هیئت مدیره ک در موردباید  مدیران اجرایی حسابرسی. دکامل باش

 آگاه سازند.، فراهم آورد تواندمیمستقل  اطمینان بخشیدر مورد مزایایی که را مدیریت اجرایی 

نوآوري و گفتگوي کی، به چاب -دنمی باشجهانی  و پیچیده، شتاب یافتهکه  –حسابرسان داخلیپیش روي  هايچالشمدیریت امروزه 

طالعاتی ال شود که اطمینان حاص این اساسی نیاز خواهد داشت تا یک الزاماجرایی نیاز دارد. این امر به مدیریت مؤثر با هیئت مدیره و 

ر درا  ایگاه خودجداخلی بتواند  حسابرسیبراي اینکه  .است دقیق، کامل، به موقع، شفاف و قابل اعتماددر اختیار دارد هیات مدیره که 

 پیدا کند، باید با شهامت صداي خود را بلند کنند. جدیداین دنیاي 
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 ضمایم

 

 مدیریت حسابرسی داخلی (Metrics)معیارهای
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قوي وتوانایی استفاده بهینه از  یمدیریت هايمهارتباید  مدیران اجرایی حسابرسی ،به منظور دستیابی به اهداف حسابرسی داخلی

را جمع حسابرسی داخلی مدیریت کلیدي معیار هاي اطالعات مربوط به  IIA،داخلی حسابرسی سالیانه پالس رد. داشته باشندرا منابع 

در  www.theiia.org/AEC در AECاعضاي  براي تردقیق هايگزارش .ارائه خواهد شد بخشبرخی از آنها در این  .کندمیآوري 

 .هد بوددسترس خوا

بخش عمومی،  خدمات، سهامی خاص ،سهامی خاص، سهامی عام –معیارهاي مدیریت حسابرسی داخلی به پنج نوع سازمان 

 (. Aدسته بندي شده است )شکل مالی خدمات و  غیرانتفاعی

 

 : نوع سازمان Aشکل 

 

خدمات راي ب 96خدمات مالی،  براي 151، امسهامی ع؟ براي کنیدمیبراي چه نوع سازمانی فعالیت در حال حاضر : Q80: یادداشت

 .بخش غیرانتفاعیبراي  48، سهامی خاصبراي  53، عمومی

 

 عبارت اند از: رندیگ یطبقه ها قرار م نیاز ا کیکه در هر  یعیصنا نیمتداول تر

 سهامی عام

 (٪30) تولید 

 ( 10معادن و استخراج نفت و گاز٪) 

 (٪9) خدمات رفاهی 

 ( 6خرده فروشی٪) 

 (٪6هاي اجتماعی )هاي بهداشتی و کمکتمراقب 

 ،(٪6ها( )پردازش داده اطالعات )به عنوان مثال، نشریات، صدا و سیما 

http://www.theiia.org/AEC
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 ( )(٪6سایر خدمات )به جز مدیریت دولتی 

 

 خدمات مالی

 ( 55موسسه مالی٪) 

 ( 28بیمه٪) 

 ( 7مدیریت دارایی٪) 

 (٪3) ید ل 

 ( 7سایر٪) 

 

 عمومیخدمات 

 (٪40) یعموم تیریمد 

 (٪28) یآموزش خدمات 

 (٪8) خدمات رفاهی 

 (٪5) یاجتماع يهاو کمک یبهداشت يهامراقبت 

 

 سهامی خاص

 (٪25) تولید 

 (٪13) یاجتماع يهاو کمک یبهداشت يهامراقبت 

 (٪11) یو فن ی، علمياخدمات حرفه 

 (٪9( )یدولت تیریخدمات )به جز مد ریسا 

 (٪8) یخدمات آموزش 

 

 بخش غیرانتفاعیبخش 

 (٪58) یاجتماع يهاو کمک یبهداشت يهامراقبت 

 (٪15) یخدمات آموزش 

 (٪15( )یدولت تیریخدمات )به جز مد ریسا 
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 کلیه پاسخ دهندگان -برنامه حسابرسی 

یانگین همه حسابرسی بر اساس طبقه بندي در طی یک دوره سه ساله ارائه شده است. م هايبرنامهتفصیل روندهاي به در بخش زیر 

. اما دهندمی و چشم انداز بزرگی را در مورد اقدامات برنامه حسابرسی ارائه دهندمیشروع خوبی را ارائه  پاسخ دهندگان نقطه

 ، تقریباً یکامکد مالی هرخدمات و  سهامی عام.  زم به ذکر است که شودمی ها حاصل نوع سازمانعد از تفکیک مفیدترین اطالعات ب

 (.B)شکل  کنندمیبنابراین نتایج میانگین کلی را هدایت  و در بر می گیردسوم از پاسخ دهندگان را 

 

 (2019تا  2017لیه پاسخ دهندگان )ک -: تخصیص برنامه حسابرسی Bشکل 

 

 

ر بحاکم داخلی  هاي = کنترل ICFR. 2019تا  2017 سال با توجه به بررسی سا نه پالس از حسابرسی: تخصیص تالش یادداشت

 . در این نمودار موجود نیست "سایر"داده شده به  گزارشگري مالی. درصد اختصاص

 درصد افزایش یا بیشتر( 1روند صعودي ) ■ 

 (درصد تغییر  1( )کمتر از توپرخنثی )خط  ■
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 درصد کاهش یا بیشتر( 1روند نزولی ) ■ 

 درصد تغییر( 1)کمتر از  *( چینسیاه )خط  ■

 .شودمیبراي کمک به تمایز خطوط استفاده  نقطه چین* خط 

 سهامی عام –برنامه حسابرسی 

درصید از  40حیدود  سیهامی عیام تاکیید دارد. يدر شرکتها یحسابرس يبر عملکردها وضوحبه تطبیق و  یمال يمقررات گزارشگر

ایبر و عملییاتی، سی)دیگیر  ریسیک حوزه پردارد. با افزودن سه به این دو حوزه اختصاص  سازمانها حسابرسی در این نوع  هايبرنامه

 31 شیودمیاختصاص داده شده است. این باعث  ریسکپنج حوزه  برنامه حسابرسی به ایندرصد از  69نزدیک به  ( وري اطالعاتفنا

کالهبرداري، روابط شخص ثالث و حاکمیت  کش از جمله مدیریت ریسک سازمانی،  ریسکدرصد باقیمانده بین سایر مناطق در معرض 

 و فرهنگ تقسیم شود.

 (2019تا  2017) سهامی عام –نامه حسابرسی : تخصیص برC شکل

 

بیر  حیاکم = کنتیرل داخلیی ICFR. 2019تیا  2017 سیال با توجه به بررسی سا نه پالس از حسابرسی: تخصیص تالش داشتیاد

)بیه سهامی عامدر این نمودار موجود نیست. فقط پاسخ دهندگان  "سایر"گزارشگري مالی. درصد اختصاص داده شده به 

 خدمات مالی( استثناي
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 درصد افزایش یا بیشتر( 1روند صعودي ) ■

 درصد تغییر( 1( )کمتر از توپرخط خنثی ) ■

 درصد کاهش یا بیشتر( 1روند نزولی ) ■

 درصد تغییر( 1)کمتر از  *( چینسیاه )خط  ■

 .شودمی* خط نقطه چین براي کمک به تمایز خطوط استفاده 

 

 خدمات مالی -برنامه حسابرسی 

زان فراتیر از میی تالش عملییاتیدر برنامه حسابرسی د شرایط نظارتی سنگین در خدمات مالی، این تنها نوع سازمانی است که با وجو

را خیود  درصد( برنامه حسابرسی 26) ، خدمات مالی فقط حدود یک چهارمسهامی عام هايشرکت. در مقایسه با دهدمیانجام  مقبول

است کیه قادر  یسه با سهامی عامدر مقا . در واقع، خدمات مالی(Sarbanes-Oxleyمی دهد )ص اختصا به انطباق و گزارشگري مالی 

و  یحاکمیت ریسک هايشخص ثالث و  ریسک هاي، IT  /cyber ،ERMعملیاتی،  بخش خود را به درصد با تري از برنامه حسابرسی

 عملییاتبخشیی از بیه عنیوان باق، مانند تست اسیترس را  زم به ذکر است که برخی سازمانها الزامات انط .اختصاص بدهد یفرهنگ

 (.D شکل) .تخصیص عملیات را با تر ببرد کژيتواندمی، که دانندمی

تا  2017خدمات مالی ) -حسابرسی  برنامه: تخصیص Dشکل 

2019)
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بر گزارشیگري  حاکم  داخلی= کنترل  ICFR. 2019تا  2017با توجه به بررسی سا نه پالس از  حسابرسی: تخصیص تالش یادداشت

 در این نمودار درج نشده است. فقط پاسخ دهندگان خدمات مالی.  "سایر"درصد اختصاص داده شده به  مالی.

 درصد افزایش یا بیشتر( 1روند صعودي ) ■

 درصد تغییر( 1( )کمتر از توپرخط خنثی ) ■

 درصد کاهش یا بیشتر( 1روند نزولی ) ■

 (درصد تغییر 1از  ( * )کمترچینسیاه )خط  ■

 .شودمی* خط نقطه چین براي کمک به تمایز خطوط استفاده 

 

 عمومیخدمات  -برنامه حسابرسی 

از قوه مقننه  ياجبار حسابرسی هاياست، که عمدتا توسط  خدمات دولتی بخش يبرا یبرنامه حسابرس بخش نیبزرگتر یعمومتطبیق 

 یولتد يعملکرد اقتصاد سازمان ها یبررس باعملیاتی  هايحسابرسیهمین ترتیب،  به .حاکمیتی هدایت می شود يدستگاه ها ریسا ای

برنامیه در حسابرسیی عملییاتی بیه مییزان قابیل تیوجهی سهم   صورت می پذیرد. اگر چهو استفاده مؤثر از منابع موجود  ییکارآ و

، کیه اختصاص می دهید / سایبر ITترکیب براي را درصد  14 خدمات عمومی همچنان رتبه دوم را دارد. ولیکاهش یافته  حسابرسی

 (.Eاز میانگین همه پاسخ دهندگان است )شکل  ترپاییندرصد  1فقط 

 

 (2019تا  2017) خدمات عمومی -: تخصیص برنامه حسابرسی Eشکل 
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بیر حیاکم   داخلیی هیاي= کنترل ICFR. 2019تیا  2017با توجه به بررسی سیا نه پیالس از  حسابرسی: تخصیص تالش یادداشت

 خدمات عمیومیدر این نمودار موجود نیست. فقط پاسخ دهندگان  "سایر"گزارشگري مالی. درصداختصاص داده شده به 

 )به استثناي خدمات مالی(. 

 درصد افزایش یا بیشتر( 1روند صعودي ) ■

 درصد تغییر( 1( )کمتر از توپرخط خنثی ) ■

 درصد کاهش یا بیشتر( 1روند نزولی ) ■

 درصد تغییر( 1( * )کمتر از چین )خط سیاه ■

 .شودمیبراي کمک به تمایز خطوط استفاده  نقطه چین* خط 

 

 سهامی خاص -برنامه حسابرسی 

تمیر کیز آن است که  را به خود اختصاص دادههاي سهامی خاص سازمانفعالیت  تولید، خدمات درمانی و خدمات علمی، بخش عمده از

شتی و زیست محیطی، بهدا هاينگرانی براین صنایع بیشتر  ریسک هاي  .است ی و تالش هاي نظارتیغیر مالبیشتر بر روي موضوعات 

اختصیاص میی  و مسائل مربوط به فناوري اطالعات يسایبر راي موضوعاترا بها تالش بیشتري نوع سازمان  این. متمرکز است ایمنی

 ریو سا GDPRا به دلیل تطبیق بیشتر بیا میتواند و  باشد هادادهاز  در مورد حفاظت بیشتري هاينگرانیناشی از ، که ممکن است دهد

 (F شکل) به اجرا در آمد، باشد. 2018سال  در ی کهخصوص میمحافظت از داده ها و حر نیقوان
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 (2019براي  2017) سهامی خاص-: تخصیص برنامه حسابرسی Fشکل 

 

بر گزارشیگري حاکم = کنترل داخلی  ICFR. 2019تا  2017نه پالس از با توجه به بررسی سا  حسابرسی: تخصیص تالش یادداشت 

در این نمودار درج نشده است. فقط پاسخ دهندگان خصوصیی )بیه اسیتثناي  "سایر"مالی. درصد اختصاص داده شده به 

 خدمات مالی(. 

 درصد افزایش یا بیشتر( 1روند صعودي ) ■

 (درصد تغییر  1( )کمتر از توپرخنثی )خط  ■

 درصد کاهش یا بیشتر( 1روند نزولی ) ■

 ( درصد تغییر 1)کمتر از  * (چینسیاه )خط  ■

 .شودمی* خط نقطه چین براي کمک به تمایز خطوط استفاده 
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براي . (درصد 58اجتماعی بوده است ) هايکمکبهداشتی و  هايمراقبتدو گروه براي این نوع سازمان در درجه اول مربوط به  ها پاسخ

 هايبرنامیهدرصید بیا تري از  ،نسبت به میانگینهمچنین  . هر دو گروهاستتقریباً یکسان  ،ریسکدو منطقه در معرض  ،دو گروه ینا

 برنامهاز  بیشتري درصد %، 17میانگین کلی  با در مقایسهغیر انتفاعی  يهاسازمان .داده انداختصاص  سایبر/  ITحسابرسی خود را به 

ه مدیریت را ب با تريدرصد  % ،6در مقایسه با میانگین کلی همچنین آن ها  .داده انداختصاص  ( ٪20)/ سایبر  ITحسابرسی خود را به 

 (.G شکل)  %( 10داده اند)اختصاص ریسک سازمانی 

 (2019براي  2017) بخش غیرانتفاعی بخش -: تخصیص برنامه حسابرسی Gشکل 

 

بیر گزارشیگري  حاکم = کنترل داخلی ICFR. 2019تا  2017ا نه پالس از سال طبق بررسی س حسابرسیتخصیص تالش  اشت:دیاد

)بیه  بخیش غیرانتفیاعیدر این نمودار درج نشده است. فقط پاسخ دهندگان  "سایر"مالی. درصد اختصاص داده شده به 

 استثناي خدمات مالی(. 

 درصد افزایش یا بیشتر( 1روند صعودي ) ■

 درصد تغییر( 1( )کمتر از توپرخنثی )خط  ■

 درصد کاهش یا بیشتر( 1روند نزولی ) ■

 درصد تغییر( 1( * )کمتر از چینسیاه )خط  ■

 .شودمی* خط نقطه چین براي کمک به تمایز خطوط استفاده 
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 کارمندان

ت کیه نی بوده اسیگزارش کرده اند دو برابر تعداد مدیرارا تعداد کارکنان که افزایش  مدیران اجرایی حسابرسیتعداد در سال گذشته 

ه بیدر مقایسه با میانگین کلی ( FTE 3تا  1) حوزه هاشایان ذکر است که کوچکترین  (.درصد11درصد به  26)گزارش کرده اندکاهش 

 15 تیا 10بیا  هیایی حوزهدرصد(. بیشترین رشد در  26درصد در مقایسه با  13)طور معناداري احتمال پایین تري براي افزایش دارند 

FTE (داده انددرصد گزارش کاهش  16در مقابل بوده وافزایش  ها حاکی از درصد گزارش 35 )، ده استرخ دا (شکل H.) 

ش افیزایش ییا کیاه)که تغییري را تجربه کرده است  داخلی حسابرسیاز  ییها حوزههایی را که در  FTEنمودار پایین صفحه تعداد  

در حالی کیه بیه طیور  یابدمیافزایش  هاFTE 2.7ند به طور متوسط ه اا تجربه کردهایی که تغییر ر حوزه. دهدمینشان  را (اندیافته 

اهش قابل کبا افزایش و  نوسانات بیشتري را ، FTEیا بیشتر  50با  هایی حوزه.  زم به ذکر است که یابدمیکاهش  FTE 3.2متوسط 

 (.I)نمودار  اندکردهگزارش  FTEتوجه 

 

 در سال گذشته حسابرسی داخلی حوزهگزارش افزایش یا کاهش : Hشکل 

 

 حسابرسی داخلی حوزهاندازه 

 حیوزهر دماه گذشته، تعداد پرسنل معادل تمام وقت )کارمندان، پیمانکاران، کارآموز و برون سپاري(  12: با نگاهی به Q42: یادداشت

ادل ساعات کاري کارکنان تمام معمخف   FTE، یا کاهش را تجربه کرده است. عدم تغییرحسابرسی داخلی شما: افزایش، 

 است.  وقت

 افزایش را تجربه کرد     ■ 

 کاهش را تجربه کرد 

 

 

 

 

 در سال گذشته FTEیا کاهش  افزایش: متوسط Iشکل 
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در مقایسه ؟داده ایدهمکار و برون سپاري( را افزایش  هايشرکتکارمندان خود )کارمندان، پیمانکاران، به چه تعدادي : Q43:یادداشت

فی  مخ FTE)کارمندان، پیمانکاران، تأیید شده، و برون سپاري(؟  داده ایدکاهش  را : چه تعداد از کارمندان خودQ44ا ب

 . است معادل ساعات کاري کارکنان تمام وقت

 افزایش یافته است هاFTE  میزان     ■ 

  ها کاهش یافته است FTE میزان 

 

 یمانکاریو پ همکار بیرونی، برون سپاری، سازمانیدرون 

راي فعالییت بیپیمانکاري ، یا همکار بیرونیبرون سپاري،  هاي FTEدرمورد تعداد  هاییداده ،براي اولین بار، معیارهاي مدیریت پالس

به طیور کلیی حسابرسان داخلی غیر هاي FTE تعداد نشان داده شده است،  Jهمانطور که در شکل  را پوشش داد. حسابرسی داخلی

 حیوزهي براي تأثیر برون سپار می دهد که. این نشان یابدنمیحسابرسی داخلی افزایش  حوزهمتناسب با اندازه  د ومی باش 3تا  1بین 

 کوچکتر بیشتر است. هاي

 

 *برون سپاري // پیمانکاري هاي همکاري خارجی FTEدر مقایسه با  هاي حسابرسی داخلی درون سازمانی J :FTEشکل 

 

 حسابرسی داخلی حوزهاندازه 
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د : تعیدا Q38، کارمندان و پیمانکاران بلند مدت( را وارد کنید.CAE)شامل هاي درون سازمانی FTE  : تعداد تقریبیQ37:ادداشتی

میوارد  سیایر، برون سپاري ییا همکاري خارجیهاي بدست آمده را از طریق قراردادهاي کوتاه مدت،  FTEتقریبی سایر 

  .ت یک کارمند تمام وقت استدل تعداد ساعااعم FTE وارد نمایید.  مشابه

ها هحوزگروه نسبت به سایر  اینهاي FTEباعث شده است که میانگین  50+ طبقه حسابرسی داخلی بسیار بزرگ در حوزه* چندین  

 با  باشد. اریبس

 درون سازمانی     

 قراردادهاي برون سپاري / همکاري خارجی / قراردادهاي پیمانکاري   

 

 خطوط گزارشگری:

 

 *گري عملکردي: خطوط گزارش Kکل ش

 

 

شیما سازمان ( یا رئیس حسابرسی داخلی در CAE) مدیر اجرایی حسابرسیبراي گري عملکردي : خط اصلی گزارش Q35:یادداشت

 چیست؟ 

ی، حسابرسی داخلی، از جمله تصویب منشور حسابرسی داخلی، تصویب برنامه حسابرس حوزه هايمسئولیتبه نظارت بر  * 

 اشاره دارد. .CAE، جبران خسارات CAEی ارزیاب

 

 

 *: خطوط گزارشگري اداري Lشکل 
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 ( یا رئیس حسابرسی داخلی چیست؟ CAE)  مدیر اجرایی حسابرسیخط اصلی گزارش اداري براي در سازمان شما : Q34:یادداشت

اشاره  داخلی هايرویهو  هاسیاسترتباطات، ا، منابع انسانیمدیریت * گزارشگري اداري به نظارت بر امور روزمره، تأیید هزینه، 

 دارد.
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