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 مصطفی جُاوباوی

 حؼبثذاس سػٕي                                                                         

 سمیٍ ظفزسادٌ

 وبسؿٙبع اسؿذ حؼبثذاسي اص دا٘ـٍبٜ فشدٚػي ٔـٟذ

 چکیدٌ

-ايفب ٔي ٞب ػبصٔبٖحؼبثشػي داخّي ٘مؾ ٟٕٔي دس وبسائي ٚ اثشثخـي ػيؼتٓ وٙتشَ داخّي 

حؼبثشػي داخّي ثبيذ اعالػبت كحيحي سا دس ساثغٝ ثب اثشثخـي ٔذيشيت سيؼه ٚ . ٕ٘بيذ

دس حبَ . داخّي ؿبُٔ پيشٚي اص لٛا٘يٗ ٚ ٔمشسات ػبصٔب٘ي ثٝ ٔذيشيت اسائٝ ٕ٘بيذ يٞب وٙتشَ

ي اص لجيُ آصٖٔٛ ٞبيسٚؽ داخّي ٚخٛد داؿتٝ وٝ ػٕذتبًف حؼبثشػي حبضش، ا٘ٛاع ٔختّ

ٔؼبٔالت، آصٖٔٛ كحت ٚ لبثّيت اتىبء دفبتش حؼبثذاسي ٚ ٌضاسؿبت ٔبِي، كحت، لبثّيت 

ثٛدٖ ٌضاسؿبت وٙتشِي ٚ آصٖٔٛ سػبيت اِضأبت لب٘ٛ٘ي ٚ ٔمشساتي سا پزيشفتٝ ٚ  ثٝ ٔٛلغاتىبء ٚ 
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 ظٜيثٝ ٚدس ساثغٝ ثب خٙجٝ ويفي ٔذيشيت ػبصٔب٘ي  ٞب آٖاص  وذاْ چيٞثب ايٗ حبَ، . ٕ٘بيٙذاخشا ٔي

٘يبص ثٝ تؼشيف  ٔدذد حؼبثشػي داخّي ٚ  ،ثٙبثشايٗ. ٕ٘بيٙذٔذيشيت سيؼه اظٟبس٘ظشي اسائٝ ٕ٘ي

ٞبي خذيذ ثشاي آٖ احؼبع ؿذٜ ثٝ ٘حٛي وٝ اص پزيشؽ اثضاسٞبي ٔذسٖ ٔذيشيت تؼييٗ حٛصٜ

سٞب ٚ ٕٞچٙيٗ وٕه ثٝ ٚاحذٞبي ػبصٔب٘ي ثشاي وبٞؾ سيؼه، وفبيت ٚ اثشثخـي ايٗ اثضا

ايٗ تغييش دس تٛخٝ ٚ تٕشوض حؼبثشػي داخّي اص عشيك اكالح . اعٕيٙبٖ حبكُ ؿٛد ٞب ؼهيس

ثب تٛخٝ ثٝ . ثبؿذٍ٘شؽ ثٝ حؼبثشػي ٚ تجذيُ آٖ ثٝ حؼبثشػي ٔجتٙي ثش سيؼه أىبٖ پزيش ٔي

حؼبثشػي داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه دس ايشاٖ، ػبصي ٚ ثىبسٌيشي ايٗ أش ٚ ٕٞچٙيٗ ػذْ پيبدٜ

ػبصي ٚ ثىبسٌيشي حؼبثشػي ٞذف اكّي ايٗ پظٚٞؾ اسائٝ ٔذِي خبٔغ ٚ ػّٕي ثشاي پيبدٜ

ٔذَ ٔزوٛس ثش اػبع ٔجب٘ي . ثبؿذٞبي ايشا٘ي ٔيٞب ٚ ػبصٔبٖداخّي ٔجتٙي ثش سيؼه دس ؿشوت

اي ٔؤِفبٖ ٚ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٝتئٛسيه اسائٝ ؿذٜ دس ٔٙبثغ ػّٕي ٚ پظٚٞؾ ٔشثٛعٝ ٚ تدشثٝ حشف

ٔذَ عشاحي ؿذٜ  ،ٕٞچٙيٗ. ٞبي ايشا٘ي عشاحي ٌشديذٜ اػتؿشايظ ٚ ٚضؼيت خبف ؿشوت

ػبصي ٚ اخشا ٌشديذٜ وٝ ايٗ أش ثش اسصؽ ٚ لبثّيت ٞبي ثضسي ايشا٘ي پيبدٜدس يىي اص ػبصٔبٖ

 .افضايذػبصي ٚ اخشاي آٖ ٔيپيبدٜ

 داخلی، مدیزیت ریسک، حاکمیت ضزکتی حسابزسی داخلی، کىتزل: کلمات کلیدی

 

 مقدمٍ -1

عَٛ دٞٝ ٌزؿتٝ تغييش ٕ٘ٛدٜ  اٍ٘يضي دسٜ ػُٕ حؼبثشػي داخّي ثٝ عٛس ؿٍفت٘حٜٛ ٚ ؿيٛ

ايٗ تغييش اص حؼبثشػي ٔجتٙي ثش ػيؼتٓ ثٝ حؼبثشػي ٔجتٙي ثش فشآيٙذ ٚ دس حبَ حبضش . اػت

حؼبثشػي داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه  >.20= ثبؿذتبويذ ثش حؼبثشػي داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه ٔي

ثبػث اػتفبدٜ ثٟيٙٝ اص ٔٙبثغ وٕيبة  ،ثبؿذ، ثٙبثشايٗٞبي ػبصٔب٘ي ٔئؼتّضْ تؼييٗ سيؼه

حؼبثشػي، ٕٞبٍٞٙي ثيـتش ثيٗ حؼبثشػبٖ داخّي ٚ اٞذاف ٔذيشيت، تؼٟيُ تٛػؼٝ ػبصٔب٘ي ٚ 
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ثب تٛخٝ . ؿٛدٞبي داساي ٘مبط ضؼف ٔيٞبي احتٕبِي اص عشيك تٕشوض ثش حٛصٜوبٞؾ سيؼه

ػذْ ٚ ٕٞچٙيٗ ٞب ثٝ ٘مؾ ٚ إٞيت سٚصافضٖٚ حؼبثشػي داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه دس ػبصٔبٖ

اكّي ايٗ پظٚٞؾ  ٔؼئّٝػبصي ٚ ثىبسٌيشي حؼبثشػي داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه دس ايشاٖ پيبدٜ

ٞبي ػبصي ٚ ثىبسٌيشي حؼبثشػي داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه ثشاي ؿشوتٔذَ پيبدٜ :ايٗ اػت وٝ

ٞب ٚ ؿشايظ الصْ ٚ ٕٞچٙيٗ چيؼت؟ ٚ صٔيٙٝ( ٞبثب تٛخٝ ثٝ ؿشايظ ٚ خلٛكيبت آٖ)ايشا٘ي 

 ػٛأُ ٔؤثش ثش آٖ وذأٙذ؟

اثتذا ٔجب٘ي تئٛسيه ٔشثٛط ثٝ حؼبثشػي داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه  ٔزوٛس، تثشاي پبػخ ثٝ ػٛاال

ٞبي ايشا٘ي تاص ٔٙبثغ ػّٕي ٔشثٛعٝ اػتخشاج ٚ ػپغ ثب تٛخٝ ثٝ ؿشايظ ٚ ٚضؼيت خبف ؿشو

ػپغ ٔذَ عشاحي ؿذٜ دس . اي ٔؤِفبٖ الذاْ ثٝ عشاحي ٔذَ ٌشديذٚ ثش اػبع تدشثيبت حشفٝ

ايٗ أش ثبػث ٌشديذ وٝ اؿىبالت . ػبصي ٚ اخشا ٌشديذٞبي ثضسي ايشا٘ي پيبدٜيىي اص ػبصٔبٖ

ٔذَ اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ  ،ثٙبثشايٗ. ٔٛخٛد دس عشاحي ٔذَ ٔـخق ٚ سفغ ٌشدد( احتٕبِي)

-٘يض ثشخٛسداس ٔي ثباليي ظٚٞؾ ػالٜٚ ثش خٙجٝ ػّٕي ٚ تئٛسيه اص پـتٛا٘ٝ ػّٕي ٚ اخشاييپ

تؼييٗ اٞذاف وٙتشِي، تدضيٝ ٚ تحّيُ ٚ اِٚٛيت ثٙذي : ٔذَ ٔزوٛس ؿبُٔ ٔشاحّي اص لجيُ .ثبؿذ

، تؼييٗ ٘مبط ضؼف وٙتشِي (ٞب ؼهيسؿشايظ الصْ ثشاي وبٞؾ )وٙتشِي  يٞب تيفؼبِ، ٞب ؼهيس

 .ثبؿذ ئ  تذٚيٗ ثش٘بٔٝ حؼبثشػي، ٚ ا٘دبْ سػيذٌي ٚ اسائٝ ٌضاسؽ حؼبثشػئٛخٛد، 

 ٞب ٚصٔيٙٝپيؾ ٔـخق ٕ٘ٛدٖ( 1): دػتبٚسد اكّي داسد وٝ ػجبستٙذ اص 3 حذالُ ايٗ پظٚٞؾ 

ٞبي ٞب ٚ ػبصٔبٖدس ؿشوت ػبصي ٚ ثىبسٌيشي حؼبثشػي داخّي ٔجتٙي ثش سيؼهاِضأبت پيبدٜ

ٞب ٚ ٔذيشيت سيؼه دس ؿشوتوبُٔ ػبصي ٚ اخشاي أىبٖ پيبدٜفشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ ( 2) ايشا٘ي

ػبصي ٚ اخشاي حؼبثشػي داخّي ٔجتٙي ثش اسائٝ ٔذِي خبٔغ ثشاي پيبدٜ( 3)ٞبي ايشا٘ي ػبصٔبٖ

 تؼشيف ٚ ٘مؾدس ايٗ ساػتب اثتذا ٔغبِجي دس ساثغٝ ثب  .ٞبي ايشا٘يٞب ٚ ػبصٔبٖسيؼه دس ؿشوت

اص ٘ظش ٔيضاٖ  ٞب ػبصٔبٖ، عجمٝ ثٙذي اسائٝ ٚ ػپغ ٔذيشيت سيؼهٞب حؼبثشػي داخّي دس ػبصٔبٖ

پيبدٜ ػبصي ٚ اخشاي حؼبثشػي  ( پيؾ ٘يبصٞبي)٘ؼجت ثٝ سيؼه، ٚ اِضأبت ( ثّٛؽ)آٔبدٌي 
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دس پبيبٖ ٘يض ٔذَ پيبدٜ ػبصي ٚ اخشاي حؼبثشػي . داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه تـشيح خٛاٞذ ؿذ

  .ٝ خٛاٞذ ؿذداخّي ٔجتٙي ثش سيؼه ثٝ عٛس تفليّي اسائ

 َاتؼزیف، اَمیت، ي وقص حسابزسان داخلی در ساسمان -2

حؼبثشػي داخّي يه ٔىب٘يؼٓ ضشٚسي  .تؼبسيف ٔختّفي اص حؼبثشػي داخّي ٚخٛد داسد

اعٕيٙبٖ  ٞبٝ يسٚٞب ٚ اػت وٝ اص ٚلٛع تمّت ٚ اؿتجبٞبت خٌّٛيشي ٕ٘ٛدٜ، اص سػبيت ػيبػت

حؼبثشػي داخّي خٟت ثٟجٛد  .>1= >10= ؿٛدثبػث افضايؾ وبسايي ٚ اثشثخـي ٔيدٞذ ٚ ٔي

ٞبي ٔشثٛعٝ تظبسات ٔجتٙي ثش ؿبخقدػتبٚسدٞبي ػبصٔبٖ ػّٕىشد ٚالؼي سا ثب اػتب٘ذاسدٞب ٚ ا٘

وٕه ثٝ تيٓ ٔذيشيت خٟت ثٟجٛد  ثٝ ٔٙظٛسٞبي خبٔغ ٔمبيؼٝ وشدٜ ٚ ؿبُٔ ثش٘بٔٝ ٚ سٚؽ

حؼبثشػي داخّي ثشاي ايدبد ، (تبسيخي)ثٝ عٛس ػٙتي  .>2> =25= ثبؿذٔيوٙتشَ ػبصٔب٘ي 

ٞبي ؿشوت عشاحي ؿذٜ اعٕيٙبٖ ٘ؼجت ثٝ لبثّيت اتىبء اعالػبت ٔبِي ٚ ٔحبفظت اص داسائي

اسصيبثي سيؼه،   ،حؼبثشػي داخّي تٛػؼٝ يبفتٝ ثٝ ٘حٛي وٝ حؼبثشػي ػّٕيبتي اخيشاً. اػت

يبفتٝ ثبػث تٛػؼٝايٗ ٘مؾ . ٌيشدٚ غيشٜ سا دس ثش ٔي فٙبٚسي اعالػبتخذٔبت اعٕيٙبٖ ثخؾ 

 افضايؾ إٞيت حؼبثشػي داخّي ثٝ ػٙٛاٖ ثخـي اص ػيؼتٓ ٔذيشيت سيؼه ػبصٔبٖ ؿذٜ اػت

  :>15= تؼشيف صيش سا ثشاي حؼبثشػي داخّي اسائٝ ٕ٘ٛدٜ اػت 1ا٘دٕٗ حؼبثشػبٖ داخّي.  >25=

عشاحي ؿذٜ  2 عشفب٘ٝاي ٔؼتمُ ٚ ثيحؼبثشػي داخّي يه فؼبِيت اعٕيٙبٖ ثخؾ ٚ ٔـبٚسٜ"

حؼبثشػي داخّي اص عشيك اسائٝ يه . ثبؿذثشاي افضايؾ اسصؽ ٚ ثٟجٛد ػّٕيبت يه ػبصٔبٖ ٔي

سٚيٝ ػيؼتٕبتيه ٚ ٔٙظٓ ثشاي اسصيبثي ٚ ثٟجٛد اثش ثخـي ٔذيشيت سيؼه، وٙتشَ ٚ فشآيٙذٞبي 

ايٗ تؼشيف ٘ـبٖ دٞٙذٜ تغييش . "ٕ٘بيذحبوٕيتي، ػبصٔبٖ سا دس سػيذٖ ثٝ اٞذافؾ وٕه ٔي

اي دٞذ وٝ اسائٝ خذٔبت ٔـبٚسٜايٗ تغييش ٘ـبٖ ٔي. ثبؿذاػبػي دس ٘مؾ حؼبثشػبٖ داخّي ٔي

                                                
1
 The Institute of Internal Auditors (IIA) 

2
 Objective 
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ٞذف حؼبثشػي داخّي . ثبؿذدس حبَ حبضش يه ثخؾ ٟٔٓ اص فؼبِيت حؼبثشػي داخّي ٔي

آٌبٞي دادٖ ثٝ ٔذيشيت دس ساثغٝ ثب ٚخٛد يه ػيؼتٓ وٙتشَ داخّي ٔؼمَٛ ٚ وبسايي ٚ 

ع سيؼىـٟبئي وٝ ثب ي وٝ ثتٛا٘ذ ػبصٔبٖ سا دس ٔمبثُ صيبٖ ٘بؿي اص ا٘ـٛااثشثخـي آٖ ثٛدٜ ثٝ ٘حٛ

 .>22= ؿٛد ٔحبفظت ٕ٘بيذٔٛاخٝ ٔي ٞب آٖ

خٟت حلَٛ اعٕيٙبٖ اص اػتمشاس يه ػيؼتٓ  ييٟ٘بٔذيشٜ دس ٞش ػبصٔبٖ داساي ٔؼئِٛيت  أتيٞ

وٙتشَ داخّي وبفي ٚ وبسآٔذ ٚ ٕٞچٙيٗ يه ػيؼتٓ اسصيبثي سيؼه ثٛدٜ ثٝ ٘حٛي وٝ 

ٞبي ػبصٔبٖ تؼييٗ، ا٘ذاصٜ ٌيشي، ٘ظبست ٚ وٙتشَ ؿٛ٘ذ ٞش چٙذ وٝ ٔؼئِٛيت اخشائي سيؼه

ايٗ صٔيٙٝ حؼبثشػبٖ  دس. ثبؿذٞبيي ثب ٔذيشيت اسؿذ ػبصٔبٖ ٔيايدبد ٚ اػتمشاس چٙيٗ ػيؼتٓ

ٞبي ٔؼتمُ دس ٔٛسد ٞبي داخّي اص عشيك ا٘دبْ اسصيبثيداخّي ثب ا٘دبْ ٘ظبست ٔؼتٕش ثش وٙتشَ

س ٔذيشيت اسؿذ سا د ٔذيشٜ ٚ أتيٞٞبي تؼييٗ ؿذٜ ػبصٔب٘ي، ٞب ٚ سٚيٝوفبيت ٚ سػبيت ػيبػت

 يإِّّٗ يثاػبع اػتب٘ذاسدٞبي ش ث >.3= ٕ٘بيذٞبيـبٖ وٕه ٔيا٘دبْ وبس ٚ اثشثخـي ٔؼئِٛيت

حؼبثشػبٖ داخّي ثبيذ ثب اػتفبدٜ اص يه سٚؽ ػيؼتٕبتيه ٚ ٔٙظٓ دس  ،حؼبثشػي داخّي

اسصيبثي ٚ ثٟجٛد ٔذيشيت سيؼه ٚ فشآيٙذٞبي وٙتشِي ٔـبسوت ٕ٘ٛدٜ ٚ ػبصٔبٖ سا دس تؼييٗ ٚ 

. ٕ٘بيٙذٞبي وٙتشِي وٕه ٞبي احتٕبِي ٚ ثٟجٛد ٔذيشيت سيؼه ٚ ػيؼتٓاسصيبثي سيؼه

ٞبي احتٕبِي حؼبثشػي داخّي ثبيذ اثشثخـي ػيؼتٓ ٔذيشيـت سيؼه ػبصٔبٖ ٚ سيؼه

 : ٞبي اعالػبتي ٔشثٛط ثٝ ٔٛاسد صيش سا اسصيبثي ٕ٘بيٙذحبوٕيت ػبصٔب٘ي، ػّٕيبت ٚ ػيؼتٓ

 لبثّيت اتىبء ٚ دسػتي  اعالػبت ٔبِي ٚ ػّٕيبتي  -

 وبسائي ٚ اثشثخـي ػّٕيبت -

 ٞبٔحبفظت اص داسائي -

 سػبيت لٛا٘يٗ، ٔمشسات ٚ لشاسدادٞب -

ٞب تٕشوض وشدٜ ٚ ٘ؼجت ثٝ ٚخٛد حؼبثشػي داخّي ثبيذ ثب تٛخٝ ثٝ اٞذاف سػيذٌي، ثش سيؼه

دس ػيٗ حبَ، ٘مؾ يب ٚظيفٝ اكّي حؼبثشػي داخّي . ٞبي ثب إٞيت آٌبٜ ثبؿٙذػبيش سيؼه



5 
 

-وٙذ يب ٘ٝ، ٔئذيشيت ٔياسائٝ اعٕيٙبٖ ٔؼتمُ ٘ؼجت ثٝ ايٙىٝ آيب ػبصٔبٖ سيؼه سا ثٝ خٛثي 

-ٞبي ثب إٞيت وٝ ٕٔىٗ اػت ثش اٞذاف، فؼبِيتؼبثشػبٖ داخّي ثبيذ ٘ؼجت ثٝ سيؼهح. ثبؿذ

ثٝ ٞش حبَ فشآيٙذٞبي اعٕيٙبٖ ثخؾ ثٝ تٟٙبيي حتي اٌش ثب . داؿتٝ، آٌبٜ ثبؿٙذ شيتأثٞب يب ٔٙبثغ 

ٞبي ػٕذٜ تؼييٗ هوٙذ وٝ تٕبْ سيؼ، تضٕيٗ ٕ٘ياي ا٘دبْ ؿٛدٞبي حشفٝػٕبَ ٔشالجتا

ٞب، ٞبي ٔٛخٛد ثشاي وبٞؾ سيؼهحؼبثشػي داخّي دس ساثغٝ ثب وفبيت وٙتشَ. خٛاٞذ ؿذ

-وبسائي ٚ اثشثخـي فشآيٙذٞبي وٙتشِي ٚ تحمك اٞذاف وٛتبٜ ٚ ثّٙذٔذت ػبصٔب٘ي اعٕيٙبٖ ٔي

 . دٞذ

٘حٜٛ تؼييٗ ٚ  يٚ اثشثخـ، حؼبثشػبٖ داخّي وفبيت ح حبكُ اص اسصيبثي سيؼهثش اػبع ٘تبي

ٞب ٕٞب٘ٙذ اكَٛ اخاللي ٚ ٞب ٕٞچٙيٗ ػبيش خٙجٝآٖ. ٕ٘بيٙذٞب سا اسصيبثي ٔئذيشيت سيؼه

ٞبي دسٖٚ ػبصٔبٖ، ٔذيشيت ػّٕىشد، ا٘تمبَ اعالػبت ٔشثٛط ثٝ سيؼه ٚ وٙتشَ دس اسصؽ

دس حبِيىٝ . ٕ٘بيٙذدسٖٚ ػبصٔبٖ ثٝ ٔٙظٛس تؼٟيُ يه فشآيٙذ خٛة حبوٕيتي سا اسصيبثي ٔي

ثبؿذ، حؼبثشػبٖ داخّي ايٗ اعٕيٙبٖ سا ثٝ ٔذيشيت ٚ ٞبي داخّي ٔئذيشيت ٔؼئَٛ وٙتشَ

. ٕ٘بيٙذٞبي داخّي وبسا ثٛدٜ ٚ ٔغبثك ثب ا٘تظبس ػُٕ ٔيدٞٙذ وٝ وٙتشَوٕيتٝ حؼبثشػي ٔي

. ثبؿذٔذيشٜ ٚ وٕيتٝ حؼبثشػي ٔي أتيٞ، حؼبثشػي داخّي يه ٔٙجغ ثب اسصؽ ثشاي ٔذيشيت

ٞبي اي ثبػث ثٟجٛد وٙتشَتٛا٘ذ ثٝ عٛس ػٕذٜست ٚ دا٘ؾ حؼبثشػبٖ داخّي ٔي، ٟٔبعشفيثي

 . داخّي، ٔذيشيت سيؼه ٚ فشآيٙذ حبوٕيتي ؿشوت ؿٛد

-ثخـي ثٝ ػبيش ريٙفؼبٖ ٔب٘ٙذ لبٖ٘ٛتٛا٘ذ ثبػث اعٕيٙبٖٕٞچٙيٗ، يه حؼبثشػي داخّي وبسا ٔي

ٞبي تشيٗ ٘مؾدس ادأٝ ثٝ ػٕذٜ .>2= >1= دٌزاساٖ، وبسوٙبٖ، اػتجبسدٞٙذٌبٖ ٚ ػٟبٔذاساٖ ؿٛ

 . ؿٛدحؼبثشػبٖ داخّي دس ػبصٔبٖ پشداختٝ ٔي

 وقص حسابزسان داخلی در حاکمیت ضزکتی  -2-1

حؼبثشػبٖ داخّي ثٝ عٛس سٚصافضٖٚ ثٝ ػٙٛاٖ ثبصيٍشاٖ اػبػي دس يه حبوٕيت ؿشوتي خٛة 

حبوي ( IIA)آٔبسٞبي خذيذ اسائٝ ؿذٜ تٛػظ ا٘دٕٗ حؼبثشػبٖ داخّي  .>21= ؿٛ٘ذؿٙبختٝ ٔي
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اوؼّي ػبُٔ  - تلٛيت ٚ اخشاي لبٖ٘ٛ ػبسثٗ. ثبؿذاص افضايؾ تمبضب ثشاي حؼبثشػبٖ داخّي ٔي

اٍ٘يضي اػت وٝ ٚ ٕٞچٙيٗ آؿىبس ٕ٘ٛدٖ اسصؽ ؿٍفت IIAاكّي دس افضايؾ تؼذاد اػضبء 

  .>15= خٛد اضبفٝ ٕ٘بيٙذ يٞب ػبصٔبٖثٝ  تٛا٘ٙذ ئحؼبثشػبٖ داخّي 

 ،>7= ٌزاسي ا٘تمبِئذيشيت ليٕت ،>24= ٕيتٝ حؼبثشػيو دس ٘مؾ ٟٕٔي داخّي حؼبثشػبٖ

-اػتب٘ذاسدٞبي ٌضاسؿٍشي ٔبِي ثيٗ( ثىبسٌيشي) اخشا ،>16= ٞبي وبٔپيٛتشئجبسصٜ ثب خشْ

حدٓ وبس ٚ  ، وبٞؾ>27= ٔب٘ٙذ حؼبثشػي ٔؼتٕش ٞبي خذيذثىبسٌيشي تىِٙٛٛطي ،>7= إِّّي

ٞبي داخّي ثٟجٛد وٙتشَ( 1: حؼبثشػبٖ داخّي اص عشيك. داس٘ذ >12= ٞضيٙٝ حؼبثشػبٖ ٔؼتمُ

وٕه ( 3ٞبي ٔبِي وٝ حؼبثشػبٖ داخّي ثتٛا٘ٙذ ثش آٖ اتىب وشدٜ ٚ ا٘دبْ آصٖٔٛ( 2ؿشوت، 

حؼبثشػي داخّي  >.26= ؿٛ٘ذحؼبثشػي ٔي( ٞضيٙٝ) اِضحٕٝ حكوّي ثٝ حؼبثشػبٖ ثبػث وبٞؾ 

ٞبي ػبصٔب٘ي ٚ وٕه ثٝ ايدبد اعٕيٙبٖ ٘ؼجت ثٝ لبثّيت اػتٕبد اص عشيك ٘ظبست ثش سيؼه

  >.23> =8= ٌضاسؿٍشي ٔبِي ٘مؾ ٔٙحلش ثٝ فشد ٚ اػبػي دس حبوٕيت ؿشوتي داسد

 حسابزسان داخلی بٍ ػىًان پطتیبان مدیزیت ارضد  -2-2

ٚ ٔـبٚسٜ ( ػيٙي)عشفب٘ٝ ٔذيشٜ ٕٔىٗ اػت خٛاػتبس اعٕيٙبٖ  ثي أتيٞٔذيشيت اسؿذ ٚ 

يه حؼبثشػي داخّي داساي ٔٙبثغ وبفي، . ٞب ثبؿٙذٞب ٚ وٙتشَدس ساثغٝ ثب سيؼه( سإٞٙبيي)

ثٝ ػالٜٚ حؼبثشػي داخّي ٘مؾ  >.11= اي سا اسائٝ ٕ٘بيذٕٔىٗ اػت چٙيٗ اعٕيٙبٖ ٚ ٔـبٚسٜ

ٞب ثشاي ثٟجٛد فشايٙذٞبي ٔذيشيت سيؼه ٚ تؼييٗ حٛصٜ ٞبي ػٕذٜوّيذي دس ٘ظبست ثش سيؼه

اي خٟت ثٟجٛد ػيؼتٓ وٙتشَ حؼبثشػبٖ داخّي ٕٞچٙيٗ اص عشيك اسائٝ خذٔبت ٔـبٚسٜ. داسد

ثبػث ايدبد فشآيٙذٞبي ٔذيشيت سيؼه ٔؼمَٛ ؿذٜ ٚ ٘يض اص عشيك آٌبٜ  تبًيٟ٘بداخّي وٝ 

 ٕ٘بيذػبختٗ ٔذيشيت ٘ؼجت ثٝ اثشات تغييشات ػبصٔب٘ي ثش آٖ ػيؼتٓ، ثٝ ٔذيشيت وٕه ٔي

=25= <17< . 
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، وٙتشَ داخّي ٚ حبوٕيت ٔـبٚسٜ دس ٔذيشيت سيؼه ػالٜٚ ثش ٘مؾ ٟٔٓ اعٕيٙبٖ ثخـي ٚ

ػّٕيبتي، ثشسػي  1تٛا٘ٙذ ثٝ ٔذيشيت دس اسصيبثي وبسائيٕٞچٙيٗ ٔيؿشوتي، حؼبثشػبٖ داخّي 

 >.6= ٞبي تدبسي وٕه ٕ٘بيٙذٔبِي ٚ اسائٝ دا٘ؾ ٔشثٛط ثٝ فؼبِيت يٞب يٌزاسثبصدٜ ػشٔبيٝ 

ؿٛد وٝ ثب ٔذيشيت اسؿذ دس ػبيش دس ثؼضي اص ٔٛاسد اص حؼبثشػبٖ داخّي خٛاػتٝ ٔي ،ٕٞچٙيٗ

 >.5=ٕٞىبسي ٕ٘بيٙذ  ٞب ؼتٓيػٞبي ػبصٔب٘ي ٕٞب٘ٙذ تحليُ، ادغبْ ٚ تٛػؼٝ ٚ ثىبسٌيشي فؼبِيت

ٔٙغك ايٙؼت وٝ ٔٙبفغ ثيـتشي اص عشيك ثشسػي، اسائٝ سإٞٙبئي يب ٔـبٚسٜ ٔؼتميٓ ثٝ ٔذيشيت 

  >.4= دخٟت وٕه ثٝ آٖ دس تؼييٗ اٞذاف ٚاحذ تدبسي تحليُ ؿٛ

 آندر  ي وقص حسابزسان داخلی مدیزیت ریسک -3

تٕشوض ٔذيشيت . ثبؿذٔذيشيت سيؼه يه ثخؾ ٟٔٓ اص ٔذيشيت اػتشاتظيه ػبصٔبٖ ٔي

ثٝ ( ٔؼتٕش)ٞذف آٖ افضٚدٖ حذاوثش اسصؽ پبيذاس ثٛدٜ ٚ ٞب سيؼه ثش تؼييٗ ٚ وبٞؾ سيؼه

تحمك اٞذاف وّي  ٚ احتٕبَ ٔٛفميتسيؼه ٔذيشيت . ثبؿذٞبي ػبصٔبٖ ٔيتٕبٔي فؼبِيت

يب ؿشايغي وٝ ( سٚيذادٞب)تٛاٖ ثٝ ػٙٛاٖ ا٘ٛاع ٚلبيغ سيؼه سا ٔي. دٞذٔيافضايؾ ػبصٔبٖ سا 

ػبصٔبٖ اػتب٘ذاسدٞبي  .>22=  ٕٔىٗ اػت ػبصٔبٖ سا اص سػيذٖ ثٝ اٞذافؾ ثبصداسد، تؼشيف ٕ٘ٛد

. ٕ٘بيذسيؼه سا ثٝ ػٙٛاٖ تشويجي اص احتٕبَ يه سٚيذاد ٚ اثشات آٖ تؼشيف ٔي 2يإِّّٗ يث

ثخؾ اكّي  ٞب آٖاحتٕبِي دس يه فشآيٙذ ٚ احتٕبَ ٚلٛع  يٞب ؼهيسثٙبثشايٗ، تؼييٗ تٕبْ 

تٛاٖ ثٝ سا ٔي 3ثش ايٗ اػبع ٔذيشيت سيؼه ؿشوت . ثبؿذاسصيبثي سيؼه يه ػبصٔبٖ ٔي

ٌيشي دس ػٙٛاٖ فشآيٙذي پيٛػتٝ ٚ ػبصٔبٖ يبفتٝ دس وُ ػبصٔبٖ ثشاي تؼييٗ، اسصيبثي، تلٕيٓ

ثٝ اٞذاف سا تحت  يبثي دػتٞب ٚ خغشاتي وٝ شكتساثغٝ ثب پبػخ ٚ ٌضاسؿٍشي دس ساثغٝ ثب ف

                                                
1
 Efficiency 

2
 ISO/IEC Guide 

3
 Enterprise Risk Management 
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تٛا٘ٙذ فشكت ثبؿٙذ ٚ ٞب ٞٓ ٔيثٙبثشايٗ، اص ٘ظش تىٙيىي سيؼه. دٞذ تؼشيف ٕ٘ٛدلشاس ٔي شيتأث

 . ٞٓ خغش

ثٝ  يبثي دػتدس حبَ حبضش تبويذ صيبدي ثش ٔذيشيت سيؼه ثٝ ػٙٛاٖ وّيذي ثشاي ٔٛفميت دس 

ٞبي ثضسي ثٝ دِيُ تخّفبت ٞبي اخيش ؿشوتپغ اص ٚسؿىؼتٍي. اٞذاف ػبصٔب٘ي ٚخٛد داسد

، (2000)اوؼّي -ٔبِي، لٛا٘يٗ خذيذي اص خّٕٝ لبٖ٘ٛ ثٛسع ػٟبْ ٘يٛيٛسن، لبٖ٘ٛ ػبسثٗ

ثٛسع ػٟبْ ،  1٘ظبست حؼبثذاسي ؿشوت ػٕٛٔي أتيٞتمٛيت ؿذٜ تٛػظ اػتب٘ذاسدٞبئي اص 

دس آٔشيىب ٚ ( پزيشفتٝ ؿذٜ دس ثٛسع)ٞبي ثٛسػي ، ؿشوت3، سإٞٙبي وٕيتٝ تشٖ ثُ 2ِٙذٖ

 اٍّ٘ؼتبٖ سا خٟت ٔحبفظت اص ٔٙبفغ ريٙفؼبٖ ّٔضْ ثٝ داؿتٗ ػيؼتٓ ٔذيشيت سيؼه وشدٜ اػت

=14.< 

حؼبثشػي داخّي . ٕ٘بيذحؼبثشػي داخّي ٘مؾ اػبػي دس حٛصٜ ٔذيشيت سيؼه ايفب ٔي

ٜ تٛػظ ٔذيشيت ثشاي آصٖٔٛ ٚ اسصيبثي فشآيٙذ ٔذيشيت سيؼه فؼبِيت ٔؼتمُ ايدبد ؿذ

ثٝ  يبثي دػتٚ اسائٝ پيـٟٙبداتي ثـشاي  ٞبي وٙتشِي ٚ فشآيٙذ حبوٕيت ؿشوتيػيؼتٓ، ػبصٔبٖ

ٔذيشيت ػبصٔبٖ  4ٞش چٙذ وٝ عجك سإٞٙبي اػٕيت ٚ تشٖ ثُ .>22= ثبؿذاٞذاف ؿشوت ٔي

ٞبي ٔب حؼبثشػبٖ داخّي دس تؼييٗ سيؼهثبؿذ اٞبي دسٚ٘ي ٚ ثيشٚ٘ي ٔئؼئَٛ تؼييٗ سيؼه

. ٕ٘بيٙذپزيش ػبصٔبٖ ثٝ ٔذيشيت وٕه ٔيٞب ٚ تؼييٗ ٘مبط سيؼهثبِمٜٛ، اسصيبثي سيؼه

ٞب، عشفب٘ٝ ٚ ٔؼتمُ دس ساثغٝ ثب اثش ٔؼيبسٞبي پبػخ ثٝ سيؼهيه اظٟبس ٘ظش ثي ٞب آٖ ،ٕٞچٙيٗ

ا٘ذ يب خيش، يه حذ لبثُ لجَٛ وبٞؾ يبفتٝٞبي ػبصٔبٖ ثٝ ٞبي وّيذي ٚ ايٙىٝ آيب سيؼهوٙتشَ

 ٞب ؼهيسٞب ثبيذ تٛػظ ٔذيشاٖ تؼييٗ ٌشدد ٚ خبيٍبٞي ثشاي تٟيٝ ِيؼت سيؼه. ٕ٘بيٙذاسائٝ ٔي

ٞبيي تٟٙب ثبيذ ثشاي وٙتشَ ايٙىٝ سيؼىي اص لّٓ چٙيٗ ِيؼت. تٛػظ حؼبثشػبٖ ٚخٛد ٘ذاسد

                                                
1
 Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 

2
 Combined Code 

3
 Turnbull Committee Guidance (TCG) 

4
 Smith and Turnbull Guidances 
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اٌش حؼبثشػبٖ . تفبدٜ حؼبثشػبٖ لشاس ٌيشدٞب ٔٛسد اػ٘يفتبدٜ ثبؿذ، دس پبيبٖ ٔشحّٝ تؼييٗ سيؼه

ٞبي ثب إٞيت سا تؼييٗ ٘ىشدٜ، ايٗ ٔٛضٛع ثبيذ ، تٕبْ سيؼهثٝ ايٗ ٘تيدٝ ثشػٙذ وٝ ٔذيشيت

، ثٝ ٔذيشيت اسؿذ يب ٛعٝ ٔغشح ٚ دس كٛست ػذْ حُ ٔٛضٛعتٛػظ حؼبثشع ثب ٔذيشيت ٔشث

اي دسٌيش ٘جبيذ ثٝ ٌٛ٘ٝحؼبثشػبٖ داخّي . ػبصٔبٖ ٌضاسؽ ؿٛد/ حؼبثشػي ؿشوت وٕيتٝ

 .داس ؿٛدآ٘بٖ خذؿٝ يعشف يثٞبي ٔذيشيت سيؼه ؿذٜ وٝ اػتمالَ ٚ فؼبِيت

 ریسک وسبت بٍ ( بلًؽ)اس وظز میشان آمادگی  َاطبقٍ بىدی ساسمان -4

. ثبؿذداخّي ٚ خبسخي ٔي يٞب ؼهيسٞش ػبصٔب٘ي ثب اٞذاف ٔـخق وٛتبٜ ٚ ثّٙذٔذت داساي 

سا تب  ٞب آٖسا ٔذيشيت وشدٜ ٚ  ٞب ؼهيستٛا٘ذ وٝ يه ػبصٔبٖ ٔيٞبي ٔختّفي ٚخٛد داسد ساٜ

ٔذيشٜ ثٝ ػٙٛاٖ ػغح لبثُ لجَٛ دس ٘ظش ٌشفتٝ  أتيٞػغحي وبٞؾ دادٜ وٝ اص ٘ظش ٔذيشيت يب 

سيضي ثشاي ، پزيشؽ سيؼه ثذٖٚ ا٘دبْ ثش٘بٔٝ، ا٘تمبَ سيؼهاختٙبة اص سيؼه: ؿٛد ؿبُٔٔي

، پزيشؽ سيؼه ٚ ا٘دبْ (افتذخيّي ثٝ ٘ذست اتفبق ٔي ٞب ؼهيسايٗ ٘ٛع ) ٞب آٖٚلٛع احتٕبِي 

يب ٞب يب ٔؼيبسٞبئي ثشاي وبٞؾ اثش ايدبد سٚؽ تبًيٟ٘بٚ  ٞب آٖسيضي ثشاي ٚلٛع احتٕبِي ثش٘بٔٝ

ٞبي وّيذي ثٝ ػٙٛاٖ پبػخ ثٝ سيؼه يب وٙتشَ ٔؼٕٛالًٞب ٚ ٔؼيبسٞب ايٗ سٚؽ. احتٕبَ سيؼه

سيضي ثشاي ٔٙذ ثٝ ثش٘بٔٝٞبيي وٝ ػاللٝدس آٖ ٘ٛع اص ػبصٔبٖحؼبثشػي داخّي . ؿٛ٘ذ٘بٔيذٜ ٔي

ثٝ  ٞب آٖٞب ٚ ٔذيشيت ٞبي ٔٙبػت ثشاي وبٞؾ سيؼهٞب، ايدبد وٙتشَٚلٛع احتٕبِي سيؼه

 . ثبؿذ، داساي يـه ٘مـؾ ثشخؼتٝ ٔيػغٛح  لبثُ لجَٛ ثٛدٜ

ثٝ ٔذيشيت دس ساثغٝ ثب  عشفب٘ٝ يثٞذف اكّي حؼبثشػي داخّي اسائٝ يه اظٟبس٘ظش ٔؼتمُ ٚ 

حؼبثشػي داخّي داساي . ثبؿذا٘ذ، ٔيٞب ثٝ يه ػغح لبثُ لجَٛ ٔذيشيت ؿذٜايٙىٝ آيب سيؼه

حؼبثشػي داخّي . ثبؿذيه ٘مؾ ػٕذٜ دس ٔذيشيت سيؼه يه ػبصٔبٖ ثب اٞذاف ٔـخق ٔي

سيؼه ٚ تؼييٗ ٘مبط داساي سيؼه ثٝ ( لٛت)ٞبي ثبِمٜٛ، اسصيبثي ؿذت دس تؼييٗ سيؼه

دس ساثغٝ ثب اثش ٔؼيبسٞبي  عشفب٘ٝ يثػبصٔبٖ وٕه ٕ٘ٛدٜ ٚ ٕٞچٙيٗ يه اظٟبس٘ظش ٔؼتمُ ٚ 
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ٞبي ػبصٔبٖ ثٝ ػغٛح لبثُ لجَٛ ايٙىٝ آيب سيؼه ٞبي وّيذي ٚپبػخ ثٝ سيؼه، وٙتشَ

ثٝ ٞش حبَ، ٘مؾ ٚ . ثبؿذايٗ يه فشآيٙذ پيٛػتٝ ٔي. وٙذا٘ذ يب خيش اسائٝ ٔئذيشيت ؿذٜ

داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه دس ٔذيشيت سيؼه يه ػبصٔبٖ ثؼتٍي ثٝ ثّٛؽ ٔؼئِٛيت حؼبثشػي 

آٖ ثشاي ( ثّٛؽ)ثّٛؽ سيؼه يه ػبصٔبٖ ثٝ عٛس وّي ثش اػبع ٔيضاٖ آٔبدٌي . سيؼه آٖ داسد

 :>13=ؿٛد ٞبي راتي ثٝ پٙح دػتٝ تمؼيٓ ثٙذي ٔئٛاخٟٝ ثب سيؼه

  :1مسلط بز ریسک -4-1
. ا٘ذدس ػّٕيبت ؿذٜ( داخُ)عٛس وبُٔ ٚاسد  دس ايٗ حبِت ٔذيشيت سيؼه ٚ وٙتشَ داخّي ثٝ

ٞب دس ايٗ ٘ٛع ػبصٔبٖ ثؼيبس ٔـىُ ٚ ٔذيشيت سيؼه ٚ ٘ظبست ثش وٙتشَ( دسن)ؿٙبخت 

-سيضي حؼبثشػي دس دػتشع ٔيثشاي ثش٘بٔٝ 2ٞب يه ِيؼت وبّٔي اص سيؼه. ثبؿذپيچيذٜ ٔي

ٞبي حؼبثشػي اػتفبدٜ اص تىٙيهحؼبثشػبٖ سا ثٝ اتىبء ثٝ فشآيٙذ ٔذيشيت سيؼه ثبيذ . ثبؿذ

 شيتأثٞب ٌشفتٝ تب آٟ٘بئي وٝ وُ ؿشوت سا تحت ٔختّف، اص وٙتشَ ٔذيشيت ٞش يه اص سيؼه

اثشثخـي ( 1)احتٕبَ ايٙىٝ حؼبثشػي داخّي ثب ٔـىالتي دس ساثغٝ ثب . ، لبدس ػبصددٞٙذيلشاس ٔ

اسصيبثي كحيح ( 2)ٕيت ٞبي ثب اٞفشآيٙذٞبي ٔٛسد اػتفبدٜ تٛػظ ٔذيشيت ثشاي تؼييٗ سيؼه

-يشيت سيؼه ٔٛاخٝ ؿٛد ثؼيبس وٓ ٔياسصيبثي فشآيٙذٞبي ٔذ( 3)ٞب تٛػظ ٔذيشيت ٚ سيؼه

ثبؿذ وٝ وبسوشد فشآيٙذٞبي ٔذيشيت سيؼه ثٝ ٘حٛ تبويذ حؼبثشػي داخّي ثش ايٗ ٔي. ثبؿذ

-ٙتشَثش ؤذيشٜ ٌضاسؽ ؿذٜ ٚ ٘ظبست  أتيٞٞبي وّيذي ثٝ ايٙىٝ سيؼه ظٜيثٝ ٚٔٙبػت ثٛدٜ، 

 . ٌيشدٞب تٛػظ ٔذيشيت ا٘دبْ ٔي

 : 3مدیزیت کىىدٌ ریسک  -4-2

ايٗ سٚؽ ٔـبثٝ . وٝ سٚؽ وّي ػبصٔبٖ ثشاي ٔذيشيت سيؼه ايدبد ٚ ٔٙتمُ ؿذٜ اػت ييخب

ٞبي ػبصٔبٖ ٕٔىٗ اػت الصْ سٚؽ ٔؼّظ ثش سيؼه ثٛدٜ، ثٝ خض ايٙىٝ دس ثؼضي اص لؼٕت
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دس ٔٛاسد  .تبويذ ثيـتش كٛست ٌيشد( 1ٚ  2ٚ  3)ثبؿذ ثش ٔٛاسد روش ؿذٜ دس پبساٌشاف يه ثبال 

 .لذاْ پيـٟٙبدي ٔذيشيت ضشٚست يبثذٚخٛد ٘مبط ضؼف ٕٔىٗ اػت تؼٟيُ دس اخشاي ا

 :  1مؼیه کىىدٌ ریسک  -4-3

ٞب ٚخٛد داؿتٝ ٚ ٔٙتمُ ؿذٜ ٚ ػغح لـبثُ لجَٛ سيؼه ٘يض ٞب ٚ ػيبػتوٝ اػتشاتظي ييخب

آٚسي ٞب سا خٕغٞبيي اص سيؼهاػت ِيؼتدس حبِيىٝ اوثش ٔذيشاٖ ٕٔىٗ . ٔـخق ؿذٜ اػت

ثب يىذيٍش تشويت ٘ـذٜ ٚ يه ِيؼت  ٞب ؼتيِوشدٜ ثبؿٙذ ِٚي ايٗ احتٕبَ ٚخٛد داسد وٝ ايٗ 

، حؼبثشع داخّي ثٝ ػٙٛاٖ دس ايٗ ؿشايظ. ٚخٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ 2ٞب ؼهيسوبُٔ ٚ خبٔؼي اص 

آٚسي تٛػظ ٔذيشيت خٕغ لجالًٞبئي وٝ ٔـبٚس ثشاي وٕه ثٝ تٟيٝ يه ِيؼت وبّٔي اص سيؼه

ويفيت ٔذيشيت سيؼه ٕٔىٗ اػت دس ػغٛح ٔختّف ايٗ ٘ٛع . ٕ٘بيذ، ػُٕ ٔيا٘ذؿذٜ

ػغح ثّٛؽ ( ؿٙبخت)ثٙبثشايٗ، ٞش حؼبثشع ثبيذ تبويذ سا ثش دسن . ػبصٔبٖ ٔتفبٚت ثبؿذ

ٞبيي وٝ ٔذيشيت سيؼه ضؼيف دس ٔحذٚدٜ. ٞبي ٔٛسد سػيذٌي لشاس دٞذسيؼه دس ٔحذٚدٜ

ٞب سا تؼٟيُ ٞب تؼييٗ سيؼهٚ ٔلبحجٝ ٞب وبسٌبٜحؼبثشػي داخّي ثبيذ ثب اػتفبدٜ اص  ثبؿذ،ٔي

اسائٝ ٔـبٚسٜ ثٝ ٔذيشيت  احتٕبالًخٛاٞذ ثٛد ٚ  1ٚ  2ٚ  3تبويذ ثيـتشي ثش ٔٛاسد روش ؿذٜ . ٕ٘بيذ

، ضشٚست ثبؿٙذٞبيي وٝ داساي ٘مبط ضؼف ٔيخٟت ا٘دبْ الذأبت الصْ دس ساثغٝ ثب ٔحذٚدٜ

 .يبثذ ٔي

 :  3آگاٌ اس ریسک  -4-4

دس ايٗ . ثبؿٙذثشاي ٔذيشيت سيؼه ٔي 4پشاوٙذٜ( ا٘جبس)ٞبيي ثب سٚؽ ٔدٕٛػٝ ػبصٔبٖ ٞبٗ يا

ٞبي ػذٜ ٔؼذٚدي اص ٔذيشاٖ سيؼه كشفبًٞب ٚخٛد ٘ذاؿتٝ ٚ ٞب ِيؼت وبّٔي اص سيؼهػبصٔبٖ

ثب )ْ اسصيبثي سيؼه حؼبثشػي داخّي ثٝ ػٙٛاٖ يه ٔـبٚس ثشاي ا٘دب. ا٘ذخٛد سا تؼييٗ ٕ٘ٛدٜ
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ٚ تؼييٗ وبس ٔٛسد ٘يبص خٟت اخشاي يه چبسچٛة سيؼه وٝ ثشآٚسدٜ ( ٕٞىبسي ٔذيشيت

ٞبي وّيذي ٔٛسد ٕٞچٙيٗ ثب اػتفبدٜ اص سيؼه. ٕ٘بيذػُٕ ٔي ٔذيشٜ ثبؿذ، أتيٞوٙٙذٜ اِضأبت 

ٞب سيؼهاي ثب ٞذف اسائٝ اعٕيٙبٖ ٘ؼجت ثٝ ايٙىٝ ٔـبٚسٜ/، يه ثش٘بٔٝ حؼبثشػيلجَٛ ٔذيشيت

اص آ٘دبئيىٝ . وٙذ، تذٚيٗ ٔيٞب آٖٔذيشيت ؿذٜ ٚ يب اسائٝ سإٞٙبئي دس ساثغٝ ثب ٘حٜٛ پبػخ ثٝ 

ٞب داساي چبسچٛة ٔذيشيت سيؼه ٘جٛدٜ، حؼبثشػي داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه ايٗ ٘ٛع اص ػبصٔبٖ

سا ٞب تٛا٘ذ دس خبٞبئي وٝ ٔذيشيت، سيؼهثٝ ٞش حبَ، حؼبثشػي ٔي. تٛا٘ذ ا٘دبْ ؿٛدٕ٘ي

ٞب ؿٙبػبئي وشدٜ ٚ يب دس ؿشايغي وٝ حؼبثشع داخّي داساي تدشثٝ وبفي ثشاي تؼييٗ سيؼه

ت ثشعشف ثؼالٜٚ، اسائٝ ٔـبٚسٜ ثٝ ػبصٔبٖ تٛػظ حؼبثشع داخّي خٟ. ثبؿذ كٛست پزيشد

 . ثبؿذٔي يضشٚسٕ٘ٛدٖ ٘مبط ضؼف 

 : 1بی تجزبٍ وسبت بٍ ریسک -4-5

. ٌيش٘ذٔذيشيت سيؼه دس ايٗ ٌشٜٚ لشاس ٔي يبفتٝ ثشايٞبي فبلذ سٚؽ سػٕي تٛػؼٝػبصٔبٖ

ٞبي آٌبٜ اص سيؼه، اسائٝ سإٞٙبئي ثشاي اػتمشاس يب ايدبد چبسچٛة ٔذيشيت ٕٞب٘ٙذ ػبصٔبٖ

تب صٔب٘ي وٝ ايٗ وبس ا٘دبْ ٘ـٛد . ثبؿذٞب الصْ ٚ ضشٚسي ٔيسيؼه ثشاي ايٗ ٘ٛع ػبصٔبٖ

ي ثش سيؼه دس كٛست آٔٛصؽ حؼبثشػي ٔجتٙ. حؼبثشػي ٔجتٙي ثش سيؼه اخشائي ٘خٛاٞذ ؿذ

ٞبي ٞبي ٔشثٛط ثٝ حٛصٜٞبي ثشسػي سيؼه ثشاي تؼييٗ سيؼهٔذيشيت ٚ ثشٌضاسي وبسٌبٜ

سا تؼييٗ  ٞب ؼهيسحؼبثشػبٖ داخّي ٘جبيذ ثذٖٚ ٔـبسوت ٔذيشيت . ٔٛسد ٘ظش ٕٔىٗ خٛاٞذ ثٛد

شاي ٔذيشيت ايٗ وبس ثبػث ايدبد ايٗ تلٛيش ث. ٞب سا تٟيٝ ٕ٘بيٙذيب خٛدؿبٖ ِيؼتي اص سيؼه

ٞبئي وٝ ٔـَٕٛ ثشاي ػبصٔبٖ. ثبؿٙذٔذيشيت سيؼه ٔي ؿذٜ وٝ حؼبثشػبٖ داخّي ٔؼئَٛ

سيؼه دس ( آٌبٞي اص)ثبؿٙذ، ػغح ثّٛؽ ٔمشسات ٔشثٛط ثٝ وفبيت ٔذيشيت سيؼه ٔي

بثشػي ثبيذ اص تدشثٝ لبثُ لجَٛ ٘جٛدٜ ٚ وٕيتٝ حؼٞبي ثيٞبي آٌبٜ اص سيؼه ٚ ػبصٔبٖػبصٔبٖ

ٞبي ٔؼّظ ثش سيؼه، حؼبثشػي داخّي ثبيذ ٞب ثدض ػبصٔبٖدس تٕبْ ػبصٔبٖ. ٔغّغ ٌشددايٗ أش 

                                                
1
 Risk Naive 



13 
 

تدضيٝ ٚ تحّيُ ( ٞبي ثبِمٜٛؿبُٔ تؼييٗ ٚ عجمٝ ثٙذي تٕبْ سيؼه)ٚظيفٝ اسصيبثي سيؼه 

 ٔتأػفب٘ٝ. ي ٚ ٌضاسؿٍشي سيؼه سا ا٘دبْ دٞذسيؼه، ؿشح سيؼه، ثشآٚسد سيؼه، اسصيبث

تدشثٝ ٘ؼجت ثٝ سيؼه ٞبي ايشا٘ي ثيٞب ٚ ػبصٔبٖوٝ اوثش ؿشوتدٞذ ؿٛاٞذ ٔٛخٛد ٘ـبٖ ٔي

تٛا٘ذ ٘مؾ وّيذي دس فشايٙذ ٔذيشيت ٔذَ اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ پظٚٞؾ ٔي ،ثٙبثشايٗ. ثبؿٙذٔي

 .ٕ٘بيذ ءايفب ٞب آٖسيؼه 

حسابزسی داخلی  ساسی ي اجزایپیادٌمدل ( پیص ویاسَای)الشامات  -5

 مبتىی بز ریسک

ػبصي ٚ اخشاي حؼبثشػي پيبدٜ ٔذَ اِضأبت ٚ پيؾ ٘يبصٞبي ٔشثٛط ثٝ ٗيتش ٟٔٓدس ايٗ لؼٕت 

 :ٌشددٔيٚ تـشيح داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه اسائٝ 

 ضىاسایی ي تؼییه اَداف ي فزایىدَای ساسماوی -5-1

ؿٛ٘ذ، تٕبْ فشآيٙذٞبي اٞذاف ػبصٔبٖ اص عشيك فشآيٙذٞبي ٔختّف تحليُ ٔي ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ

يب چٙذ وٝ ٞش فشآيٙذ دس ػُٕ داساي يه  اص آ٘دبئي .ٌشد٘ذتؼييٗ ٚ ٔؼتٙذػبصي  ثبيذ ػبصٔبٖ

ؼيٓ ثٝ اٞذاف ٚ فشآيٙذٞبي فشػي تمػبصٔبٖ  فشآيٙذ ٚ ٞذف اكّيثبيؼتي ثبؿذ، ٞذف فشػي ٔي

ٞبي داخّي ٚ خبسخي ٔشثٛعٝ فشػي آٖ فشآيٙذ ٚ سيؼه( اٞذاف) دس ٞش فشآيٙذ، ٞذف .ؿٛ٘ذ

يه ٘مـٝ تفليّي اص . ٌشد٘ذثٙذي ٔيثٍزاس٘ذ تؼييٗ ٚ عجمٝ شيتأثوٝ ٕٔىٗ اػت ثش آٖ ٞذف 

تب  (چشخٝ) فشآيٙذ فشػي ثٝفشآيٙذ تمؼيٓ ( سٚ٘ذ)ػُٕ . فشآيٙذ دس ايٗ وبس ٔفيذ خٛاٞذ ثٛد

تٛا٘ذ ا٘دبْ ؿٛد وٝ حؼبثشع داخّي آٖ سا يه ا٘ذاصٜ ٔٙغمي ثشاي ا٘دبْ حؼبثشػي خبئي ٔي

ثشايٗ، ٞش سيؼه ٔـخق ؿذٜ ثبيذ ثٝ فشآيٙذ ٚ ٞذف ٔشثٛعٝ ٘ؼجت دادٜ ؿذٜ ثٝ ثٙب. ثذا٘ذ

. حؼبثشػي سا تؼٟيُ ٕ٘بيذ يٞب ثش٘بٔٝ٘حٛي وٝ تـىيُ ٚاحذٞبي حؼبثشػي ٚ دس ٘تيدٝ تٟيٝ 

اػتفبدٜ ؿذٜ ٚ ايٗ فشآيٙذٞب  ٞب ؼهيسفشآيٙذٞب فمظ ثشاي وٕه ثٝ عجمٝ ثٙذي تؼذاد صيبدي اص 

دس ٞش ػغحي اص فشآيٙذ ٚ ٔشتجظ وشدٖ  ٞب ؼهيسثب تؼييٗ . ٚالؼي ثبؿٙذ ِضٚٔبًثبيذ ٔٙغمي ٚ ٘ٝ 
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تٛا٘ذ ٘ؼجت ثٝ تؼييٗ تٕبْ ثٝ ٞذف ٚ فشآيٙذ اكّي، حؼبثشع ثٝ عٛس ٔؼمِٛي ٔي ٞب آٖ

دس تٕبْ فشآيٙذٞبئي  ٞب ؼهيسايٗ سٚؽ تٛخٝ ثٝ . ٟٔٓ ػبصٔبٖ اعٕيٙبٖ حبكُ ٕ٘بيذ يٞب ؼهيس

. ثبؿذٔي ٞب ؼهيسمؾ داس٘ذ، داساي ٔضيت ايدبد ػبختبسي ثشاي وٝ دس تحمك اٞذاف ػبصٔبٖ ٘

ػبختبس اسصيبثي سيؼه دس حميمت ثشاي ٔذيشيت خٟت حلَٛ اعٕيٙبٖ ٘ؼجت ثٝ ايٙىٝ 

ٔذيشيت  يٞب تئؼئِٛتؼييٗ ؿذٜ وبُٔ ثٛدٜ ٚ يب پبػخ ٔٙبػت ايدبد ؿذٜ ٚ  يٞب ؼهيس

 .ثبؿذسيؼه ٚاٌزاس ؿذٜ، ٔفيذ ٔي

آگاَی ي جُت افشایص  آمًسضی یَا بزوامٍه رکىان ي تديیآمًسش کا -5-2

 آوانتًان فىی 

 ٞبيٚ فٙبٚسي ٞبٓػيؼت ىبسٌيشيث ٚ پزيشؽٔشثٛط ثٝ  ٔـىالتٞب ٚ چبِؾ ٗيتش ٟٔٓ اص يىي

افضايؾ  ،ثٙبثشايٗ >.18= ثبؿذٔي ٞب آٖ اص اػتفبدٜ وبفي ثشاي دا٘ؾفمذاٖ ؿٙبخت ٚ  خذيذ،

ٞب ٚ ٘حٜٛ ثىبسٌيشي ػغح آٌبٞي ٚ دا٘ؾ وبسثشاٖ ٚ وبسوٙبٖ ػبصٔبٖ دس خلٛف لبثّيت

دس ػبصٔبٖ داؿتٝ  ٞب آٖاخشاي ٚ  پزيشؽدس  ثبسصيتٛا٘ذ ٘مؾ ٞبي خذيذ ٔيٞب ٚ فٙبٚسيػيؼتٓ

ػبصي ٚ ثىبسٌيشي حؼبثشػي داخّي ٔجتٙي ثش ثش ايٗ اػبع يىي اص اِضأبت پيبدٜ >.19= ثبؿذ

حؼبثشػي داخّي ػبصٔبٖ دس خلٛف ٘حٜٛ ػُٕ ٚ ( ثخؾ)سيؼه، آٔٛصؽ وبسوٙبٖ دايشٜ 

ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ٔذيشاٖ ٚ وبسوٙبٖ  ،ٕٞچٙيٗ. ثبؿذػبصي ٚ اخشاي آٖ ٔئشاحُ ٔختّف پيبدٜ

٘مؾ ٟٕٔي دس تدضيٝ ٚ تحّيُ ( ٔتِٛيبٖ فشايٙذٞب)ٞب ٚ دٚايش ٔختّف دسٌيش دس فشايٙذٞب ثخؾ

ٞبي آٔٛصؿي دس داس٘ذ، ثبيذ وبسٌبٜ....( ٚ  ٞب ؼهيسي، تؼييٗ ٚ اسصيبثي ؿٙبػبي)ٞب سيؼه

ثؼالٜٚ، ثبيذ اص عشق . خلٛف ٘حٜٛ ٚ چٍٍٛ٘ي ا٘دبْ آٖ ثشاي ٔتِٛيبٖ فشايٙذٞب ثشٌضاس ٌشدد

ػبيش وبسوٙبٖ سا ٘ؼجت ( آٔٛصؿي يٞب بْيپاص خّٕٝ ثشٌضاسي ػٕيٙبس، اسػبَ خضٚات ٚ )ٔختّف 

 . ٔذَ خذيذ حؼبثشػي آؿٙب ٕ٘ٛد يٞب تيلبثّثٝ خلٛكيبت ٚ 
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 پذیزش ي حمایت مدیزیت ارضد -5-3

 يٞب يفٙبٚسٚ  ٞب ؼتٓيػػبصي ٚ ثىبسٌيشي حٕبيت ٔذيشيت اسؿذ اص فشايٙذ پيبدٜپزيشؽ ٚ 

ايٗ پزيشؽ ٚ حٕبيت ٔذيشيت اسؿذ كٛست  >.9= داسد ٞب آٖخذيذ ٘مؾ اػبػي دس ٔٛفميت 

خذيذ  يٞب يفٙبٚسٚ  ٞب ؼتٓيػاص آٌبٞي ٚ ؿٙبخت الصْ ٘ؼجت ثٝ  ٞب آٍٖٔش آ٘ىٝ  شديٌ يٕ٘

ثش ٔخبسج ٔشثٛعٝ لب٘غ  ٞب آٖثشخٛسداس ٌـتٝ ٚ دس ساثغٝ ثب ِضْٚ ثىبسٌيشي ٚ فضٚ٘ي ٔٙبفغ 

صيبدي وٝ داس٘ذ  اسؿذ، ثب تٛخٝ ثٝ اختيبسات ٔذيشاٖ ايشا٘ي يٞب ػبصٔبٖٚ  ٞب ؿشوتدس . ٌشد٘ذ

 يب وّيذي داؿتٝ ٚ حٕبيت شيتأثتٛا٘ٙذ ثش سٚ٘ذ پزيشؽ حؼبثشػي داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه ٔي

حؼبثشػي داخّي ٔجتٙي ثش ٚ اخشاي ػبصي پيبدٜ ؿىؼت ٚ ٔٛفميت دس ٔذيشاٖ ايٗ حٕبيت ػذْ

ٚظيفٝ خّت ٘ظش ٚ حٕبيت ٔذيشيت اسؿذ دس خلٛف  .داسد لشاس إٞيت اَٚ دسخٝ سيؼه دس

داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه تب حذ ثؼيبس صيبدي ثٝ ػٟذٜ ثخؾ يب اداسٜ  پيبدٜ ػبصي ٔذَ حؼبثشػي

تٛا٘ذ اص عشيك تغييش ٍ٘شؽ يب تفىش ٔذيشيت اسؿذ دس ايٗ أش ٔي. ثبؿذ ئحؼبثشػي داخّي 

ساثغٝ ثب حؼبثشػي داخّي، ٘مؾ ٚ إٞيت آٖ دس ػبصٔبٖ، ضشٚست ٚخٛد حؼبثشػي داخّي ثٝ 

كٛست وّي، ٔضايب ٚ فٛايذ حؼبثشػي داخّي ٚ ثٝ ٚيظٜ حؼبثشػي داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه 

 . كٛست پزيشد

 ی بز ریسک ساسی ي اجزای حسابزسی داخلی مبتىل پیادٌدم -6

ٞب ٚ ػبصي ٚ اخشاي حؼبثشػي داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه دس ؿشوتپيبدٜٔذَ  دس ايٗ ثخؾ

اثتذا ثبيذ وبسثشٌي تحت ػٙٛاٖ ثذيٗ ٔٙظٛس، . ٌشددٞبي ايشا٘ي ثب روش ٔثبَ تـشيح ٔيػبصٔبٖ

دس ايٗ (. 1ؿىُ)ٌشدد عشاحي  "ثش سيؼه حؼبثشػي داخّي ٔجتٙيػبصي ٚ اخشاي پيبدٜٔذَ "

ٚ اِٚٛيت  تدضيٝ ٚ تحّيُ( 2)، تؼييٗ اٞذاف وٙتشِي( 1)ؿبُٔ  يوبسثشي الذأبت ٚ ٔشاحّ

ؿشايظ )ٞبي وٙتشِي فؼبِيت( 3)، (سيؼه ػغح ثشآٚسدي ٚػبُٔ ثبِمٜٛ  تؼييٗ)ٞب ثٙذي سيؼه

، تذٚيٗ ثش٘بٔٝ حؼبثشػي( 5)ٚ   ٘مبط ضؼف وٙتشِي ٔٛخٛد( 4)، (الصْ ثشاي وبٞؾ سيؼه
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ٔشاحُ ٔذَ ٔزوٛس  ،ػالٜٚ ثش ايٗ .ٌشد٘ذدس ادأٝ ثٝ عٛس ٔفلُ تـشيح ٔياسائٝ ؿذٜ اػت وٝ 

ثب تٛخٝ ثٝ ضشٚست ؿٙبػبيي ٚ  .ثبؿذؿبُٔ ا٘دبْ سػيذٌي ٚ اسائٝ ٌضاسؽ حؼبثشػي ٘يض ٔي

، وبسثشي ٔزوٛس ثبيذ ثشاي تٕبٔي حؼبثشػي تٕبْ فشايٙذٞبي ػبصٔب٘ي ٞب ٚ ٟ٘بيتبًتؼييٗ سيؼه

 . فشايٙذٞبي ٔزوٛس ثٝ كٛست خذاٌب٘ٝ تٟيٝ ٌشدد

 تؼییه اَداف کىتزلی -6-1

وٝ لجالً روش ٌشديذ ٞش يه اص فشايٙذٞبي ػبصٔب٘ي ػالٜٚ ثش ٘مـي وٝ دس تحمك  عٛس ٕٞبٖ

وٝ ايٗ اٞذاف ثبيذ ؿٙبػبيي  ثٛدٜخبف ( اٞذاف)ػبصٔب٘ي داس٘ذ، خٛد ٘يض داساي ٞذف اٞذاف 

خبف ثٛدٜ وٝ آٖ ( اٞذاف)ٞش فشايٙذ دس خذٔت تحمك ٞذف  ،ثٝ ػجبست ديٍش. ٚ تؼييٗ ٌشد٘ذ

ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ، ٞذف اكّي . ثبؿذتؼييٗ وٙٙذٜ فّؼفٝ ٚخٛدي آٖ فشايٙذ ٔي( اٞذاف)ٞذف 

وٝ ا٘ٛاع خشيذٞب  ييٞب ػبصٔبٖدس . ثبؿذوبال ٚ خذٔبت ٔٛسد ٘يبص ػبصٔبٖ ٔي ٗيتأٔفشايٙذ خشيذ 

ٚخٛد داؿتٝ، ثب تٛخٝ ثٝ ٔتفبٚت ثٛدٖ ٔشاحُ ٚ ؿيٜٛ ػُٕ دس ساثغٝ ( ػٕذٜ، ٔتٛػظ ٚ خضئي)

ايدبد ؿذٜ وٝ ٞش يه داساي اٞذاف خبف ( ييٞبچشخٝ)فشايٙذٞبي فشػي  ،ٞبآٖثب ٞش يه اص 

ٞب ٘يض دس داخُ خٛد ٕٔىٗ اػت داساي ٞش يه اص ايٗ چشخٝ ،دس ػيٗ حبَ. ثبؿٙذخٛد ٔي

كٛست ٌشفتٝ دس ٞش  يٞب تيفؼبِدس ايٗ كٛست ثخـي اص الذأبت ٚ . اٞذاف فشػي ثبؿٙذ

ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ، اٞذاف وٙتشِي چشخٝ خشيذ . ثبؿٙذچشخٝ دس خذٔت تحمك اٞذاف ٔزوٛس ٔي

 كشفٝ ػبصٔبٖ عجك ضٛاثظ ٚ ثب سػبيت ا٘دبْ خشيذ ػٕذٜ( 1)ؿبُٔ ( ػبصٔبٖ ٕ٘ٛ٘ٝدس )ػٕذٜ 

ثشٌضاسي خّؼٝ وٕيؼيٖٛ ٚ تؼييٗ ثش٘ذٜ ( 3)ٚ ثشٌضاسي ٔٙبللٝ ( 2)، (سيبَ..... خشيذ ثيـتش اص )

عجيؼتبً ٔؼتّضْ  (دس ػغح فشايٙذ ٚ چشخٝ)تؼييٗ اٞذاف ٔزوٛس . (1ؿىُ) ثبؿذٔٙبللٝ ٔي

اخشاي  ػبصي ٚػبصي فشايٙذٞبي ػبصٔب٘ي ثٛدٜ وٝ ثٝ ػٙٛاٖ پيؾ ٘يبص پيبدٜؿٙبػبيي ٚ ٔؼتٙذ

 .حؼبثشػي داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه لجالً روش ٌشديذٜ اػت

 َا سکیرتجشیٍ ي تحلیل ي ايلًیت بىدی  -6-2
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، اسصيبثي (ػبُٔ ثبِمٜٛ سيؼه)ٞب ٞب ؿبُٔ ؿٙبػبيي ٚ تؼييٗ سيؼهتدضيٝ ٚ تحّيُ سيؼه

ثبؿذ وٝ دس ادأٝ ٞش وذاْ تـشيح ٔي (تؼييٗ ػغح ثشآٚسدي) ٞب آٖٚ اِٚٛيت ثٙذي ٞب سيؼه

 .ا٘ذ ؿذٜ

 (ػامل بالقًٌ ریسک) َا سکیرضىاسایی ي تؼییه  -6-2-1

ٞبي ٔشثٛط ثٝ ٞش يه اص اٞذاف ثبيذ تٕبٔي سيؼه( ت لجُٕلؼ)پغ اص تؼييٗ اٞذاف وٙتشِي 

اص سيؼه ٔجٙي ثش ؿذٜ تٛػظ ساي اسائٝ ثذيٗ ٔٙظٛس تؼشيف . ٔزوٛس ؿٙبػبيي ٚ تؼييٗ ٌشد٘ذ

ثبؿذ وٝ ٕٔىٗ اػت ػبصٔبٖ سا اص ؿشايغي ٔييب ( سٚيذادٞب)سيؼه ؿبُٔ ا٘ٛاع ٚلبيغ "ايٙىٝ 

ٞبي ٔشثٛط ثٝ ثشاي تؼييٗ سيؼه ،ثٙبثشايٗ .>22=ثبؿذثؼيبس ٔفيذ ٔي "داسد سػيذٖ ثٝ اٞذافؾ ثبص

ٞش يه اص اٞذاف وٙتشِي ثبيذ ؿشايظ ٚ ػٛأّي سا ثٝ ػٙٛاٖ سيؼه ؿٙبػبيي ٕ٘ٛد وٝ دس 

سا ثب ٔـىُ  ٞب آٖٔب٘غ اص تحمك اٞذاف ٔزوٛس ؿذٜ ٚ يب سػيذٖ ثٝ  كٛست ٚخٛد يب ٚلٛع،

ا٘دبْ خشيذ )ٞبي ٔشثٛط ثٝ ٞذف وٙتشِي اَٚ سيؼه ،ثش ايٗ اػبع. ٔٛاخٝ ٚ ثٝ تؼٛيك ا٘ذاصد

تٛا٘ذ ؿبُٔ ٔٛاسدي ٔيػبصٔبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ( كالح ػبصٔبٖػٕذٜ عجك ضٛاثظ ٚ ثب سػبيت كشفٝ ٚ 

ٔذٖٚ دس خلٛف ؿشايظ ٚ ٘حٜٛ خشيذ وبال ٚ خذٔبت ٚ  فمذاٖ دػتٛساِؼّٕي( 1: )اص لجيُ

ػذْ سػبيت وبُٔ ٔفبد ( 2)ٚاحذ ػبصٔب٘ي ٔـخق ثٝ ػٙٛاٖ تٟٙب ٔتِٛي خشيذ وبال ٚ خذٔبت، 

اص عجمٝ ػٕذٜ ثٝ ٔتٛػظ ٚ اص  ذٞبيخشا٘تمبَ ( 3)، (آئيٗ ٘بٔٝ ٔؼبٔالت) اِزوش فٛقدػتٛساِؼُٕ 

ػذْ ثشٌضاسي ( 4)ٔتٛػظ ثٝ خضئي تٛػظ يب اص عشيك ا٘دبْ خشيذ ٔشثٛعٝ عي ٔشاحُ ٔختّف، 

ا٘ؼمبد ( 6)آ٘بٖ ٚ  يػججا٘دبْ ٔؼبّٔٝ ثب وبسوٙبٖ ػبصٔبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ الشثبء ٘ؼجي ٚ  (5) ٔٙبللٝ،

 . ثبؿذٔٙبللٝ /اص ثش٘ذٜ اػتؼالْ شيغ ثٝلشاسداد ثب ؿخلي 

اي حؼبثشػي لٛيب ٔؼتمذ٘ذ وٝ تؼييٗ ٚ اسصيبثي حؼبثشػبٖ داخّي ٚ ػبيش ٔدبٔغ حشفٝا٘دٕٗ 

ٞب اص عـشيك ٞبي ٔٙبػت ثشاي ثشخٛسد ثب ايٗ سيؼهٞبي ثبِمٜٛ ػبصٔبٖ، ايدبد ٔالنسيؼه

دس حبِيىٝ . ثبؿذٞبي ٔـٙبػت ٚ تؼييٗ ػغح لبثُ لجَٛ سيؼه ػبصٔبٖ، ٚظيفٝ ٔذيشيت ٔيوٙتشَ

ؼّظ ثش سيؼه ٚ ٔذيشيت وٙٙذٜ سيؼه ايٗ ٚظبيف چٙبٖ وٝ ثبيذ، تٛػظ ٞبي ٔدس ػبصٔبٖ
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ٞبي ثبِمـٜٛ ٚ اسصيبثي ٞب ٚظيفٝ تؼييٗ سيؼهؿٛد، دس اوثش ػبيش ا٘ٛاع ػبصٔبٖٔذيشيت ا٘دبْ ٔي

-سيؼه. ؿٛدپزيش ػبصٔبٖ ثٝ ػٟذٜ حؼبثشػي داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه ٌزاؿتٝ ٔي٘مـبط سيؼه

ثٝ ٞش حبَ، تؼييٗ سيؼه ثبيذ ثب يه . ؿٛ٘ذٔختّفي تؼييٗ ٔيٞبي ٞبي يه ػبصٔبٖ ثٝ سٚؽ

ٞبي ٟٔٓ ػبصٔبٖ سٚؽ ػيؼتٕبتيه ا٘دبْ ؿٛد تب ايٗ اعٕيٙبٖ حبكُ ٌشدد وٝ تٕبْ فؼبِيت

سٚؽ ٔجتٙي ثش فشآيٙذ . ا٘ذٞب تؼييٗ ؿذٜٞبي ٘بؿي اص ايٗ فؼبِيتٔـخق ؿذٜ ٚ تٕبْ سيؼه

ٞبي ٔختّفي ٚخٛد داسد وٝ حؼبثشػبٖ سٚؽ. ثبؿذٔيآػبٖ  ٘ؼجتبًٞب وبساتش ٚ ثشاي تؼييٗ سيؼه

تشيٗ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اص ػٕٛٔي. ٞبي ثبِمٜٛ ػبصٔبٖ سا تؼييٗ ٚ اسصيبثي ٕ٘بيٙذتٛا٘ٙذ سيؼهداخّي ٔي

خٛد ( 2)اي ثشاي اسصيبثي سيؼه ٚ تـىيُ وٕيتٝ( 1: )ٞبي ٔٛسد اػتفبدٜ ػجبستٙذ اصسٚؽ

 . ؼهاسصيبثي سي

 (سطح بزآيردی ریسک) َا سکیرارسیابی ي ايلًیت بىدی  -6-2-2

ثٝ  يبثي دػتٞب ثش چشخٝ، ثبيذ اثش احتٕبِي آٖ/ٞبي ثبِمٜٛ ثشاي ٞش فشايٙذتؼييٗ سيؼهپغ اص 

ثٙذي سيؼه ٚ اسصيبثي ٚ اِٚٛيتثشاي . سا تؼييٗ ٕ٘ٛد ٞب آٖاٞذاف وٙتشِي ٚ احتٕبَ ٚلٛع 

سيؼه ثب تٛخٝ ثٝ اثش  ٞبي ػذدي ثٝ ٞشٞبي ثبِمٜٛ، تؼييٗ يب اختلبف اسصؽثٙذي سيؼهعجمٝ

يه ٔبتشيغ ؿذت سيؼه  يثش سٚ ٞب آٖ( تشػيٓ)ٚ ٕ٘بيؾ ( 2ؿىُ )ٚ احتٕبَ ٚلٛع آٖ 

ٚ ثب احتٕبَ ٚلٛع ( ٔليجت ثبس) ضيفبخؼٝ اٍ٘يه سيؼه ثب اثشات (. 3ؿىُ)ثبؿذ ٔٙبػت ٔي

-يب ثيٚ يه سيؼه ثب اثش حذالُ . ؿٛدثٙذي ٔيستجٝ 5* 5;25لغؼي دس حذ ثبال ثب ؿٕبسٜ  جبًيتمش

ثٙذي دس ٔبتشيغ ستجٝ 1*1;1تشيٗ حذ ثب ؿٕبسٜ دس پبييٗ( ثٙذست)إٞيت ٚ ثب احتٕبَ خيّي وٓ 

 .ٌشددٔي

تٛاٖ اص ػبيش اختيبسي ثٛدٜ ٚ ٔي( 5تب  1اختلبف اػذاد )ؿيٜٛ اسصيبثي  ،الصْ ثٝ روش اػت وٝ

ٕٞچٙيٗ، ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ  .٘يض دس ايٗ صٔيٙٝ اػتفبدٜ ٕ٘ٛد( 100تب  1ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ اػذاد )ٔؼيبسٞب 

تٛاٖ ثشاي اسصيبثي احتٕبَ ثبؿذ، ٔئبسي احتٕبَ ٚلٛع ٞش سٚيذاد ثيٗ كفش ٚ يه ٔياص ٘ظش آ

تٛاٖ ٔي ،ثؼالٜٚ. اػتفبدٜ ٕ٘ٛد.... ( ٚ % 30، %20ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ )ٚلٛع اص دسكذٞبيي دس ايٗ دأٙٝ 
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دس )پزيش ػبصٔبٖ ط سيؼهٞبي ٔختّف ٚ ٘مبثٙذي سيؼهٞبي ٔختّف خٟت عجمٝاص سً٘

تٛاٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي. اػتفبدٜ ٕ٘ٛد( ٔبتشيغ ؿذت سيؼه ٚ ػتٖٛ ػغح ثشآٚسدي سيؼه

دس ٔبتشيغ سيؼه ثشاي ٔٙبعك غيش لبثُ لجَٛ اص سً٘ لشٔض ٚ ثشاي ٔٙبعك لبثُ لجَٛ اص سً٘ 

 .ػجض اػتفبدٜ ٕ٘ٛد

 (َا سکیرضزایط السم بزای کاَص )کىتزلی  یَا تیفؼال -6-3

٘يض ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت، ٔؼئِٛيت اكّي  (3ؿىُ )وٝ دس ٔبتشيغ ؿذت سيؼه  عٛس ٕٞبٖ

ثٝ . ثبؿذٞبي ػبصٔب٘ي ثٝ يه ػغح لبثُ لجَٛ ٔيػيؼتٓ وٙتشَ داخّي وبٞؾ ػغح سيؼه

ٛاع ٘ٞبي ٘بؿي اص اػجبست ديٍش ػيؼتٓ وٙتشَ داخّي ثبيذ ثتٛا٘ذ اص ػبصٔبٖ دس ٔمبثُ صيبٖ

پغ اص ؿٙبػبيي ٚ اسصيبثي  ،ثٙبثشايٗ. ثبؿذ، ٔحبفظت ٕ٘بيذٔٛاخٝ ٔي ٞب آٖٞبيي وٝ ثب سيؼه

ٞبي وٙتشَ داخّي ٔغّٛة ػبصٔبٖ سا تؼييٗ سٚؽ ٞب آٖٞبي ػبصٔب٘ي ثبيذ ٔتٙبػت ثب سيؼه

ٞب ٚ حلَٛ اعٕيٙبٖ ٘ؼجت ثٝ وبٞؾ سيؼه ثبػث( ػيؼتٕي) ييٞب سٚؽٚخٛد چٙيٗ . ٕ٘ٛد

وٝ لجالً ٘يض روش ٌشديذ، وٙتشَ  عٛس ٕٞبٖ. ؿٛدٚ ثّٙذٔذت ػبصٔب٘ي ٔي تحمك اٞذاف وٛتبٜ

ٞب پبػخ يب ٚاوٙؾ ثٝ ثٝ ػجبست ديٍش وٙتشَ. وٙذداخّي سٚؿي اػت وٝ سيؼه سا ٔذيشيت ٔي

ػبصٔبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ وٙتشِي ٔشثٛط ثٝ ٞذف اَٚ دس  يٞب تيفؼبِثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ . ثبؿٙذٞب ٔيسيؼه

ٔـخق خٟت ا٘دبْ أٛس ٔشثٛط ثٝ  ٚخٛد دػتٛساِؼُٕ ٔذٖٚ ٚ ٚاحذ ػبصٔب٘ي: ػجبستٙذ اص

 .لٛا٘يٗ ٚ ٔمشسات ٔشثٛعٝ اخشاي خشيذ ػٕذٜ ٚ تحٛيُ وبال ٚ ٕٞچٙيٗ ٘ظبست ثش حؼٗ 

 تؼییه وقاط ضؼف کىتزلی مًجًد -6-4

ٔغّٛة، اص آٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼيبس ٚ ( وٙتشِي يٞب تيفؼبِ)پغ اص تؼييٗ ػيؼتٓ وٙتشَ داخّي 

-ػبصٔبٖ اػتفبدٜ ٔي( فؼّي)ٔٛخٛد ( يٞب وٙتشَ)ٔب٘ذٞي ػيؼتٓ صؿبخلي ثشاي اسصيبثي ٚ ػب

تٓ ؼ٘مبط ضؼف وٙتشِي ٔٛخٛد دس ٚالغ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٔٛاسد ػذْ تغبثك ثيٗ دٚ ػي. ٌشدد

تدشثٝ ثٝ دػت . الذاْ ٌشدد ٞب آٖثبؿٙذ وٝ ثبيذ ٘ؼجت ثٝ اكالح ٚ ثٟجٛد ٔي( ٔغّٛة ٚ ٔٛخٛد)

ٞبي ػبصٔبٖػبصي ٚ اخشاي ٔذَ حؼبثشػي داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه دس يىي اص آٔذٜ اص پيبدٜ
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 ٌٛ٘ٝ چيٞ ٞب آٖٞبيي ٚخٛد داؿتٝ وٝ خٟت ٔذيشيت ٚ وٙتشَ دٞذ وٝ سيؼهايشا٘ي ٘ـبٖ ٔي

ٞبي ػبصٔب٘ي ايٗ أش ٘بؿي اص ػذْ ؿٙبػبيي ٚ تؼييٗ سيؼه. پزيشدكٛست ٕ٘يفؼبِيت وٙتشِي 

ٚ  ٞب آٖػذْ عشاحي ػيؼتٓ وٙتشَ داخّي ٔتٙبػت ثب يبفتٝ ٚ ثٝ كٛست ػيؼتٕبتيه ٚ ػبصٔبٖ

ثٛدٜ وٝ  ٞب ؿشوت/ٞب ػبصٔبٖوؼت ٚ وبس ٚ ٔحيظ فؼبِيت  ٕٞچٙيٗ تغييش دس اٞذاف، فشايٙذٞبي

٘مبط ضؼف ؿٙبػبيي  ،ثشاي سفغ ايٗ ٔـىُ. ذٙٞبي ٔشثٛعٝ ٘يض تغييش يبثؿٛد سيؼهثبػث ٔي

ي ثبيذ ثٝ ٔذيشيت اسؿذ ٌضاسؽ ٚ تلٕيٕبت ٚ ٞبي وٙتشِي پيـٟٙبدؿذٜ ثٝ ٕٞشاٜ فؼبِيت

. كٛست پزيشد يـٟٙبديپٞبي ٚ ثىبسٌيشي وٙتشَ ٞب آٖ خٟت سفغ ٚ ثٟجٛدالصْ الذأبت 

٘ظبست ٚ ٞش ٌٛ٘ٝ تغييش دس اٞذاف، فشايٙذٞب ٚ  ٔؼتٕشٞبي ػبصٔب٘ي ثٝ عٛس ثبيذ سيؼه ،ٕٞچٙيٗ

 .كٛست پزيشد ٞب آٖٞبي ٔشثٛعٝ ؿٙبػبيي ٚ الذأبت الصْ خٟت ٔذيشيت سيؼه

 تديیه بزوامٍ حسابزسی -6-5

اسائٝ اظٟبس٘ظش حؼبثشع ثبيذ ثش٘بٔٝ حؼبثشػي ثشاي آٚسي ؿٛاٞذ الصْ دس ايٗ ٔشحّٝ خٟت خٕغ

ثٝ عٛس خذاٌب٘ٝ  ٞب چشخٝ/ثشاي ٞش يه اص فشايٙذٞب( ثٝ ػٙٛاٖ اثضاسي خٟت ٌشدآٚسي ؿٛاٞذ )

/ ٘بْ فشايٙذ)ثش٘بٔٝ حؼبثشػي اسائٝ وٙٙذٜ چبسچٛة وّي اص حٛصٜ ٔٛسد سػيذٌي  .1ٌشدد ٗيتذٚ

تٟيٝ ٚ )، دٚسٜ ٔٛسد سػيذٌي، ٞذف اص ا٘دبْ حؼبثشػي، تبسيخ تٟيٝ، تيٓ حؼبثشػي (چشخٝ

-وٙتشِي ٔي يٞب سٚؽؿيٜٛ ا٘تخبة ٕ٘ٛ٘ٝ، ٔحُ اخشاي ثش٘بٔٝ اص ٘ظش ػبصٔب٘ي ٚ ، (ثشسػي وٙٙذٜ

ٞبي وّيذي وٙتشِي ٔٛخٛد دس ثش٘بٔٝ حؼبثشػي دس ٚالغ وٙتشَ يٞب سٚؽ. (4ؿىُ ) ثبؿذ

ٞبي ػبصٔب٘ي ثٝ ثبػث وبٞؾ سيؼه ٞب آٖٔشثٛط ثٝ ٞش فؼبِيت وٙتشِي ثٛدٜ وٝ اخشا يب سػبيت 

ٔمشسات ٚ لٛاػذ ٔختّف حبوٓ ٚ ٘بظش ثش ٞش فشايٙذ، فشاٞٓ  ،لٛا٘يٗ. ؿٛدػغح لبثُ لجَٛ ٔي

ثشاي تذٚيٗ ثش٘بٔٝ  ،ثٙبثشايٗ .ثبؿٙذٔيثٛط ثٝ آٖ وٙتشِي ٔش يٞب تيفؼبِ وٙٙذٜ چبسچٛة

                                                
 
تٛاٖ دس ثشخي اص ٔٛاسد ٔتٙبػت ثب ؿشايظ ٚ خلٛكيبت فشايٙذ ٔٛسد سػيذٌي اص چه ِيؼت ٘يض ٔي 

 .اػتفبدٜ ٕ٘ٛد
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 يٞب وٙتشَ ٞب آٖحؼبثشػي ثبيذ تٕبٔي ٔٛاسد ٔزوٛس ٔٛسد ٔغبِؼٝ ٚ ثشسػي لشاس ٌشفتٝ ٚ اص ٔيبٖ 

 . ا٘تخبة ٌشد٘ذ( ؿٙبػبيي ؿذٜ يٞب ؼهيسٔتٙبػت ثب )وّيذي 

 حسابزسی گشارشاوجام رسیدگی ي ارائٍ  -6-6

راتي دس ٞش فشآيٙذ ٚ اثش  يٞب ؼهيساسصيبثي داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه ثب ٞذف حؼبثشػي 

دس فشايٙذ حؼبثشػي  .ٌيشدثبليٕب٘ذٜ ا٘دبْ ٔي يٞب ؼهيسوّيذي ٔٛخٛد ٚ تؼييٗ  يٞب وٙتشَ

ثٝ ػٙٛاٖ سإٞٙبي اخشاي ػّٕيبت ٚ اص ( 4ؿىُ)داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه، اص ثش٘بٔٝ حؼبثشػي 

ٚ ٕٞچٙيٗ ؿٛاٞذ  ٞب ٚ الذأبت كٛست ٌشفتٝػبصي سػيذٌيوبسثشي حؼبثشػي ثشاي ٔؼتٙذ

تٛا٘ذ دس فشايٙذ اخشاي ٔي( 5ؿىُ)وبسثشي ٕ٘ٛ٘ٝ اسائٝ ؿذٜ . ؿٛداػتفبدٜ ٔيٌشدآٚسي ؿذٜ 

ايٗ وبسثشي ثبيذ داساي سإٞٙبي . حؼبثشػي داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌيشد

دس خلٛف ٘حٜٛ اػتفبدٜ ٚ ثىبسٌيشي ثٝ  تىٕيُ ثٛدٜ وٝ سإٞٙبيي ٚ اعالػبت الصْ سا

ي تمذْ يب دٚسٜ صٔب٘ي حؼبثشػي، ٕٔىٗ اػت اص ٔبتشيغ دس صٔيٙٝ .حؼبثشػبٖ داخّي اسائٝ ٕ٘بيذ

داساي ستجٝ خيّي صيبد ٕٔىٗ اػت دس  يٞب ؼهيس. ؿذت سيؼه، ثشاي ا٘تخبة اػتفبدٜ ؿٛد

ستجٝ ٔتٛػظ دس ػبَ ػْٛ  يٞب ؼهيسداساي ستجٝ صيبد دس ػبَ دْٚ ٚ  يٞب ؼهيسػبَ اَٚ ٚ 

ايٗ سٚؽ صٔب٘ي لبثُ . ٕٔىٗ اػت ٞشٌض سػيذٌي ٘ـٛ٘ذ ٞب ؼهيسسػيذٌي ؿذٜ ٚ ػبيش 

تٙظيٓ ٚ ٌشدآٚسي  .اعٕيٙبٖ ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ ٞب ؼهيساػتفبدٜ ثٛدٜ وٝ ٘ؼجت ثٝ ستجٝ ثٙذي 

ػبصٔبٖ، وبسائي  يٞب ؼهيسٚاحذٞبي حؼبثشػي ٔدضا ثب ػغف ثٝ اٞذاف اكّي ٚ  يٞب ٌضاسؽ

، اسائٝ وٙٙذٜ اعٕيٙب٘ي خبٔغ ٚ وبُٔ ثٝ ٔذيشيت دس صٔيٙٝ اثش ثخـي ٞب وٙتشَٚ اثش ثخـي 

ثبلي ٔب٘ذٜ ٚ پٛؿؾ  يٞب ؼهيسثٝ ػغٛح لبثُ لجَٛ،  ٞب ؼهيسوّيذي دس ٔذيشيت  يٞب وٙتشَ

ٔمذٔٝ، ٞذف ٚ دأٙٝ : تٛا٘ذ ؿبٌُٔضاسؽ حؼبثشػي داخّي ٔي .سيؼه ػبصٔبٖ اػت ييٟ٘ب

حبوٓ ثش  يٞب تئحذٚدحؼبثشػي،  يٞب بفتٝيؼبثشػي، ٔشاحُ وّي اخشاي حؼبثشػي، ح

 .سػيذٌي، ٚ پيـٟٙبدات اكالحي ثبؿذ

 گیزی ي پیطىُادوتیجٍ -7
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 ٞب ػبصٔبٖثب تٛخٝ ثٝ ٘مؾ ٚ إٞيت حؼبثشػي داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه ٚ ٔضايبي ٔتؼذد آٖ ثشاي 

ٞبي ايشا٘ي، تذٚيٗ ٔذِي ٞب ٚ ؿشوتػبصٔبٖػبصي ٚ ثىبسٌيشي آٖ تٛػظ ٚ ٕٞچٙيٗ ػذْ پيبدٜ

دس پبػخ ثٝ ايٗ ٘يبص پظٚٞؾ حبضش ٔذِي خبٔغ ٚ وبسثشدي . ثبؿذ ئدس ايٗ صٔيٙٝ ضشٚسي 

ٞبي شوتؿٞب ٚ ٔجتٙي ثش سيؼه دس ػبصٔبٖ خٟت پيبدٜ ػبصي ٚ ثىبسٌيشي حؼبثشػي داخّي

يٝ ٚ تحّيُ ٚ تؼييٗ اٞذاف وٙتشِي، تدض: ايٗ ٔذَ ؿبُٔ ٔشاحّي اص لجيُ .ٕ٘بيذايشا٘ي اسائٝ ٔي

شِي ٔٛخٛد، تذٚيٗ ثش٘بٔٝ ، تؼييٗ ٘مبط ضؼف وٙتٞبي وٙتشِي، فؼبِيتٞبثٙذي سيؼهاِٚٛيت

تٟٙب  ٘ٝ اػتفبدٜ اص ايٗ ٔذَ. ثبؿذ ئ، ٚ ا٘دبْ سػيذٌي ٚ اسائٝ ٌضاسؽ حؼبثشػي حؼبثشػي

فشاٞٓ : ثبػث افضايؾ وبسايي ٚ اثشثخـي حؼبثشػي داخّي ؿذٜ ثّىٝ داساي ٔضايبيي اص لجيُ

الصْ ثشاي پيبدٜ ػبصي ٚ اخشاي حؼبثشػي  داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه،   ٕ٘ٛدٖ ؿشايظ ٚ أىبٖ

ٚ وبُٔ ٔذيشيت سيؼه، ثٟجٛد الصْ ثشاي پيبدٜ ػبصي ٚ اخشاي  فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ ؿشايظ ٚ أىبٖ

ػب٘ي ػيؼتٓ وٙتشَ داخّي اص عشيك ؿٙبػبيي ٚ تؼييٗ ٘مبط ضؼف ٔٛخٛد ٚ ا٘دبْ ثٝ سٚص س

، ٚ دس ٟ٘بيت وبٞؾ ٞضيٙٝ حؼبثشػي ٞب ػبصٔبٖالذأبت اكالحي، وبٞؾ سيؼه پزيشي 

ثشخٛسداسي ثٝ ٔٙظٛس ؿٛد تٛكيٝ ٔيٞب ٞب ٚ ؿشوتثٙبثشايٗ، ثٝ ػبصٔبٖ. ثبؿذ ئداخّي ٚ ٔؼتمُ 

 ثىبسٌيشي حؼبثشػي داخّي ٔجتٙي ثش سيؼه  ػبصي ٚ، پيبدٜپزيشؽثٝ ٘ؼجت س ٛزؤاص ٔضايبي 

 . ٕ٘بيٙذثب اػتفبدٜ اص ٔذَ اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ تحميك الذاْ 
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 سديف
اَداف کىتزلی فزایىد 

 (چزخٍ)

 تجشیٍ ي تحلیل ریسک
 کىتزلی یَا تیفؼال

 (ؿشايظ الصْ ثشاي ثشآٚسد وبٞؾ سيؼه)
ػطف  ثش٘بٔٝ حؼبثشػي ٘مبط ضؼف وٙتشِي ٔٛخٛد

 فؼالیت
سطح بزآيردی  ػامل بالقًٌ ریسک

 ریسک

خشيذ )ا٘دبْ خشيذ ػٕذٜ   اِف

عجك ( سيبَ... ثيـتش اص 

ضٛاثظ ٚ ثب سػبيت كشفٝ 

 ٚ كالح ؿشوت

   فمذاٖ دػتٛساِؼّٕي ٔذٖٚ دس خلـٛف

ؿشايظ ٚ ٘حٜٛ خشيذ وبال ٚ خـذٔبت ٚ  

ٚاحذ ػبصٔب٘ي ٔــخق ثـٝ ػٙـٛاٖ تٟٙـب     

 .ٔتِٛي خشيذ وبال ٚ خذٔبت

   ُٕػـذْ سػبيــت وبٔــُ ٔفــبد دػــتٛساِؼ

 (آئيٗ ٘بٔٝ ٔؼبٔالت) اِزوش فٛق

  َثـٝ ٔتٛػـظ    اص عجمٝ ػٕذٜ ذٞبيخشا٘تمب

ٚ اص ٔتٛػظ ثٝ خضئي تٛػظ يب اص عشيـك  

 ا٘دبْ خشيذ ٔشثٛعٝ عي ٔشاحُ ٔختّف

  ٝػذْ ثشٌضاسي ٔٙبلل 

   ٚ ٝا٘دبْ ٔؼبّٔٝ ثب وبسوٙبٖ ػبصٔبٖ ٕ٘ٛ٘ـ

 آ٘بٖ يػججالشثبء ٘ؼجي ٚ 

  اص ثش٘ـذٜ   شيغ ثٝا٘ؼمبد لشاسداد ثب ؿخلي

 ٔٙبللٝ/اػتؼالْ

ٚخٛد دػـتٛساِؼُٕ ٔـذٖٚ ٚ ٚاحـذ     

ػبصٔب٘ي ٔـخق خٟت ا٘دبْ أـٛس  

ٔشثــٛط ثــٝ خشيــذ ػٕــذٜ ٚ تحٛيــُ 

وــبال ٚ ٕٞچٙــيٗ ٘ظــبست ثــش حؼــٗ 

 لٛا٘يٗ ٚ ٔمشسات ٔشثٛعٝ اخشاي

ــي   ــٝ حؼبثشػــ ثش٘بٔــ

 تدضيٝ ٚ تحّيُ

 

 

 ي اجزای حسابزسی داخلی مبتىی بز ریسک یساسمدل پیادٌ : 1ضکل 

 

 
 

:تبسيخ تٟيٝ   ػبصٔبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ 
 

:تٟيٝ وٙٙذٜ    خذٔبتچشخٝ خشيذ ػٕذٜ وبال ٚ  

:ثشسػي وٙٙذٜ    
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:يقًع ریسک ػبارت است اس ی جٍیوتاگز اثز یا   
یا ضاوس يقًع ریسک 

:ػبارت است اس  

( مؼیار)بىابزایه اوداسٌ 

:بزابز است با   

ٚسؿىؼتٍي يب تؼغيّي ػبصٔبٖ ، يب يه ثخؾ ٟٔٓ آٖ ثشاي يه ٔذت ثؼيبس 

 عٛال٘ي 
لغؼي جبًيتمش (5)خيّي صيبد   

 يا ػٕذٜػبصٔبٖ ثٝ ثخؾ  يبثي دػتعٛال٘ي ٔب٘غ اص ( ٔذت)ثشاي يه دٚسٜ 

 ؿٛد ئاص اٞذافؾ 
(4)صيبد احتٕبِي  

(3)ٔتٛػظ ٕٔىٗ ؿٛد ئػبصٔبٖ ثٝ ثؼضي اص اٞذافؾ  يبثي دػتثشاي ٔذت ٔحذٚدي ٔب٘غ اص   

(2)وٓ غيش ٔحتُٕ ثٝ اٞذاف ٟٔٓ ٘ذاسد يبثي دػتثش  يشيتأثايدبد ٔـىُ وشدٜ أب   

(1)خيّي وٓ ٘بدس ثٝ اٞذاف ٘ذاسد يبثي دػتثش  يشيتأثٔـىالت خيّي خضيي ايدبد وشدٜ وٝ   

 

 [13] وحًٌ ارسیابی ریسک: 2ضکل 
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 غيش لبثُ لجَٛ
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 ٔٛضٛع لبثُ تٛخٝ
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مش ٔٛضٛع خضئي
ت
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 غيش لبثُ لجَٛ

16 

 غيش لبثُ لجَٛ

12 

ٔٛضٛع لبثُ تٛخٝ           
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 ٔٛضٛع خضئي

4  

ِي لبثُ لجَٛ
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حت
ا

(4)
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 غيش لبثُ لجَٛ
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ٔٛضٛع لبثُ 

 تٛخٝ
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ٔٛضٛع لبثُ تٛخٝ          

6  

 ٔٛضٛع خضئي

3 

ىٗ لبثُ لجَٛ
ٕٔ

(3)
 

10 

 ٔٛضٛع لبثُ تٛخٝ

8 

 ٔٛضٛع خضئي

6 

 ٔٛضٛع خضئي

4  

 لبثُ لجَٛ

2  

ُٕ شيغ لبثُ لجَٛ
حت

ٔ
(2)

 

5 

 ٔٛضٛع لبثُ تٛخٝ

4 

 لبثُ لجَٛ

3 

 لبثُ لجَٛ

2 

 لبثُ لجَٛ

1 

 لبثُ لجَٛ

دس
٘ب

(1)
 

(5)خيّي صيبد (5)صيبد   (3)ٔتٛػظ    (2)وٓ   (1)خيّي وٓ    

ریسک( وتیجٍ)اثز   

 ٔذيشيت سيؼه٘يبصٔٙذ الذاْ فٛسي ثشاي ; غيشلبثُ لجَٛ 

 ٘يبصٔٙذ الذاْ ثشاي ٔذيشيت سيؼه ; ٔٛضٛع لبثُ تٛخٝ 

  ؿٛد ئدس كٛست ٚخٛد ٔٙبثغ ، ا٘دبْ الذاْ تٛكيٝ ; ٔٛضٛع خضئي 

  ثبؿذ يٕ٘٘يبص ثٝ ا٘دبْ الذأي ; لبثُ لجَٛ 

 
 ٔذيشاٖ اسؿذ ػبصٔبٖ/ ٔذيشٜ  أتيٞػغح سيؼه لبثُ لجَٛ ؿشوت ، تؼييٗ ؿذٜ تٛػظ 

 

 

IR  ; سيؼه راتي RR  ;ٜسيؼه ثبلي ٔب٘ذ 

 [13] ماتزیس ضدت ریسک: 3ضکل 
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خل
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 .داخلي ناظر بر فرآینذ خریذ عمذه کاال و خذمات یها کنترل تیرعا ازحصول اطمينان : هذف 

 محل اجرا مسئول انجبم عطف رسيذگي یهب روش رديف

تصادفي انتخاب و  صورت بهفقره از خریذهای عمذه را ... را استخراج و تعذاد ..... با بررسي حساب خریذ، ليستي از خریذهای عمذه صورت گرفته طي دوره در اداره  :شيوه انتخبة نمونه 

 .ذیينمازیر را اعمال  یها کنترل

     (ریال...... خریذ بيشتر از )خریذ عمذه کاال و خذمات  الف

 ...اداره    ؿذٜ اػت؟( ٔىب٘يضٜ)تاییدخذٔبت تٛػظ ٔؼئَٛ ثخؾ ٔتمبضي ٚ سئيغ اداسٜ تذاسوبت، خذٔبت ٚ ٘مّيٝ /آيب دسخٛاػت خشيذ وبال 1

 //   تبٔيٗ اػتجبس ؿذٜ اػت؟ ( اػتبار هیتأمچزخٍ ٔغبثك )آيب ثشاي خٕغ خشيذ ٔٙذسج دس ثشي دسخٛاػت خشيذ  2

    بزگشاری مىاقصٍ 1الف

 //   ؿذٜ اػت؟( دػتي)اص عشيك اخز اػتؼالْ ليٕت اص وبسؿٙبػبٖ خبسج اص ػبصٔبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ تؼييٗ ( دس كٛست ٘يبص)آيب ليٕت پبيٝ ٔٙبللٝ  3

    صًرتیکٍ مىاقصٍ محديد باضد در 11الف

 //   ٔؼبٚ٘ت ٔشتجظ ػبصٔبٖ دس خلٛف ثشٌضاسي ٔٙبللٝ ثٝ كٛست ٔحذٚد ٔٛخٛد اػت؟( ٔىب٘يضٜ)مًافقتآيب  4

 //   وٙٙذٌبٖ ٔدبص اسػبَ ؿذٜ اػت؟  ٗيتأٔثشاي  كشفبًؿشوت دس ٔٙبللٝ  ٘بٔٝ دػٛتآيب  5

    در صًرتیکٍ مىاقصٍ ػمًمی باضد 11الف

 //   ؿذٜ اػت؟( ٔىب٘يضٜ)دسخٛاػتي ٔجٙي ثش اػالْ ػٕٛٔي آٌٟي ٔٙبللٝ ثٝ اداسٜ تذاسوبت، خذٔبت ٚ ٘مّيٝ اسػبَ آيب  6

ٚ ٚة ( سيبَ ثيــتش ثبؿـذ  ...... دس كٛستي وٝ ٔٛضٛع ٔؼبّٔٝ اص )آيب اػالْ ػٕٛٔي آٌٟي ٔٙبللٝ دس سٚص٘بٔٝ وثيشاال٘تـبس ٔحّي ٚ سٚص٘بٔٝ وثيشاال٘تـبس وـٛس  7

 ٕ٘ٛ٘ٝ كٛست ٌشفتٝ اػت؟ػبصٔبٖ 

  // 

 زوامٍ حسابزسیب: 4ضکل 

 

 

 :تبريخ تهيه 
 

 ساسمان ومًوٍ

 خزید ػمدٌ کاال ي خدمات چزخٍ

 13.../ .../ .. ديرٌ مىتُی بٍ  

 

  :تهيه كننذه 

  :بررسي كننذه 
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:تبريخ تهيه   
 سبزمبن نمونه

 خريذ عمذه چرخه

 31.../ .../ .. دوره منتهي به  

:تهيه كننذه    

:بررسي كننذه   

 توضيحبت

 (بنذهبی برنبمه حسببرسي)انجبم شذه  یهب كنترل

 شــرح

 مستنذات مورد رسيذگي

 رديف
 شمبره تبريخ 3 2 1 4 5 . .     .

          3 

          2 

          1 

          

. 

. 

. 

ــذْ     ــٛاسد ػ ــٝ ٔ ــٛط ث ــيحبت ٔشث تٛض

دس ريُ وبسثشي ٚ  تٛاٖ ئسػبيت سا 

ــفحبت   ــبص اص كـــ ــٛست ٘يـــ دس كـــ

اػـتفبدٜ  ( ثـب ػغـف ٌـزاسي   )خذاٌب٘ٝ

 .ٕ٘ٛد

 

ثب تٛخٝ ثٝ ٔؼتٙذات روش ؿذٜ دس ثش٘بٔٝ حؼبثشػي، دس 

سػبيت ٞش وٙتشَ دس ػتٖٛ ٔشثٛعٝ ػالٔت كٛست 

( ػذْ سػبيت)دس غيش ايٗ كٛست. ؿٛد ئصدٜ ( )تيه

ثٝ )ثبيذ اص ؿٕبسٜ ػذدي ثبؿذ ئوٝ ثٝ ػٙٛاٖ ايشاد ٔغشح 

ٚ دس كٛست ٘يبص ثٝ ( تشتيت اص ؿٕبسٜ يه ثٝ ثؼذ

تٛضيحبت ثيـتش، اص حشٚف ثشاي ػغف ثٝ تٛضيحبت 

 .ٔشثٛعٝ اػتفبدٜ ٌشدد

تبسيخ كذٚس ػـٙذ   يبِي خشيذؿشح ٚ ٔيضاٖ س

تبسيخ / حؼبثذاسي 

 ػمذ لشاسداد

ؿــــــٕبسٜ ػــــــٙذ 

ــبثذاسي  / حؼـــــــ

ؿــــٕبسٜ لــــشاسداد 

 ٔٙؼمذ ؿذٜ

ل
مي

تك
ی 

ما
هن

 را

 :توضيحبت ضروری 

 :نتيجه گيری 

 کاربزگ رسیدگی: 5ضکل 
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Abstract  

Internal auditing plays an important role in the efficiency and effectiveness of internal control system in organizations. Internal auditing 

should provide correct information to management about effectiveness of risk management and internal controls including compliance 

with organizational laws and regulations. At this time, there are different types of internal auditing which primarily accept and apply 

procedures such as testing transactions, testing accuracy and reliability of accounting books and financial reports, the accuracy, reliability 

and timeliness of control reports and testing compliance with legal and regulatory requirements. However, none of these offer an opinion 

about qualitative aspects of organizational management, especially risk management. Therefore, it is necessary to redefine internal 

auditing and to determine the new scopes for it in order to ensure from adoption of modern risk management tools, adequacy and 

effectiveness of these tools and also helping organizational units to reduce risks. These changes in focus and attention of internal auditing 

are possible by revision in attitudes to audit and changing it to risk-based internal auditing. Regarding this matter and also the lack of 

using risk-based internal auditing in Iran, the main purpose of this study is to provide a comprehensive and practical model for 

implementing and using risk-based internal auditing in Iranian companies and organizations. This model is designed based on theoretical 

principles presented in the literature and relevant research as well as professional experience of the authors and with considering special 
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situation and conditions of Iranian companies. Also, this designed model was implemented in one of the large Iranian organizations, 

which increases the value and applicability of the model. 

 

 


