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مقدمه
این مقاله برگرفته و ترجمه نشریه "10 اولویت 
در 2020: مالحظاتی برای واحدهای حسابرسی 
واحد  همت  به  که  است  تاثیرگذار"  داخلی 
تدوین   KPMG موسسه  داخلی  حسابرسی 
مشخص کننده  برتر  اولویت  ده  است.  شده 
باید  داخلی  حسابرسی  که  هستند  حوزه هایی 
طور  به  بتواند  تا  باشد  داشته  تمرکز  آنها  روی 
بر  آن  تاثیر  و  بیفزاید  سازمان  ارزش  به  موثر 
با  بدانیم  است  جالب  سازد.  حداکثر  را  شرکت 
امنیت  و  اطالعات  فناوری  روزافزون  گسترش 
امروزی،  شرکت های  در  و  جامعه  در  سایبری 
اهمیت ویژه تری به این زمینه داده شده و جزء 
بیشترین اولویت ها معرفی شده است. همچنین 
ریسک های سیستماتیک سازمان ها که برآمده از 
حمایتگری ها و تحریم ها نیز هستند از اولویت ها 
معرفی شده اند و نشان می دهد که بقا و حیات 
شرکتی که در شرایط تحریمی فعالیت می کند 
حسابرسان  نقش  و  داشت  خواهد  مسائلی  چه 
تاثیر  تحت  که  شرکتی  یا  سازمان  در  داخلی 
شرایط تحریمی قرار می گیرد چیست. همچنین 
در این مقاله ویژگی های افرادی که در سازمان 
مشغول به کار هستند و ریسک های برخواسته 
می تواند  که  شرکت  یا  سازمان  پیر  جمعیت  از 
انسانی شرکت را تهدید  بخش عملیاتی نیروی 
کند، به عنوان عامل کلیدی و پرریسک و دارای 
اولویت معرفی شده است. به نظر می رسد از این 
از  مهمی  بخش  عنوان  به  می توان  اولویت  ده 
عملیات واحد حسابرسی داخلی در شرکت های 
ایرانی بهره برد و اهداف و دامنه رسیدگی های 
کلیشه ای  های  بخش  از  را  داخلی  حسابرسی 
تغیر  روز  به  بخش های  به  سنتی(  )حسابرسی 

شکل داد.

مدل های  به  شرکتها  مستمر  آوردن  روی  با 
الزامات  تغییر،  حال  در  بسرعت  کسب وکار 
غیره،  و  فناوری  پیشرفت های  مقرراتی، 
به  داخلی  حسابرسی  روی  پیش  فرصت های 
در  شرکت ها  به  کمک  و  شناسایی  منظور 

واقع،  در  است.  گسترش  به  رو  ریسک ها  به  پاسخ 
حسابرسی داخلی می تواند نقش مهمی در کمک به 
سازمانها برای مدیریت محیط ریسک خود همزمان 
داشته  رشد  و  استراتژیک  اولویت های  پیشبرد  با 
باشد. حسابرسی داخلی برای ایجاد بیشترین ارزش 
باید فرصت هایی را برای به چالش کشیدن وضعیت 
موجود به منظور کاهش ریسک، بهبود کنترل ها و 
در  هزینه ها  مزایای  و  بالقوه  کارایی های  شناسایی 

سازمان بیاید.
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1. اتوماسیون هوشمند
فرایند  اتوماسیون  مانند  هوشمند  اتوماسیون 
روباتیک، یادگیری ماشینی، و راه حل های شناختی 
حال  در  ما  پیش چشمان  در  دنیای کسب وکار  در 
مهارت های  که  جدیدی  فناوری  هستند.  تغییر 
دارای  می دهد  افزایش  را  آنها  و  تکمیل  را  انسانی 
قدرت رشد نمایی به لحاظ سرعت، مقیاس، کیفیت، 
دقت، و کارایی عملیاتی در سازمانهاست. ماشین های 
انجام می دهد و حتی  اکنون فعالیت هایی  هوشمند 
تصمیماتی اتخاذ می کنند که قبال در حوزه انسانی 
سریعتر،  را  کارها  قبیل  این  ماشین ها  این  بودند. 
می دهند.  انجام  بزرگتری  مقیاس  در  و  دقیقتر، 
روزگاری که در آن کارکنان ساعات طوالنی را صرف 
به  بزودی  می کنند  تکراری  دستی  وظایف  تکرار 
با توجه به مزایای مشخص  خاطره تبدیل می شود. 
جای  هوشمند،  اتوماسیون  متعدد  استفاده  موارد  و 
تعجب نیست که این امر تبدیل به یک ابتکار مهم 
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حیاتی شده باشد. ولی زمانی که چنین پروژه تحول 
دیجیتال مهمی آغاز می شود، شرکت ها باید نسبت 
با  مرتبط  حاکمیتی  مسئولیت های  و  ریسک ها  به 
باشند.  آگاه  آن  کاربردهای  و  هوشمند  اتوماسیون 
ریسک و وظیفه حاکمیتی که درباره آن فکر شده، 
اتوماسیون هوشمند  برنامه های  تضمین می کند که 
مربوط  ریسک های  و  شده  پیاده  مناسب  به گونه ای 
آنها به طور موثر شناسایی، ارزیابی، و کاهش یاید یا 

در صورت امکان، پذیرفته شوند.

گسترش  در  حیاتی  نقشی  نیز  داخلی  حسابرسی 
دارد.  دیجیتال  کار  محیط های  روزافزون 
شده  تعریف  اتوماسیون  برنامه  دستورالعمل های 
اهداف  برآوردن  در  سازمان  به  می تواند  مناسب 
و  انطباق  الزامات  و  کنترلها  ریسک،  حاکمیتی، 
جلوگیری از آسیب به روابط با شرکا، حسابرسان و 

قانونگذاران و همچنین جرایم مهم کمک کند.

پیشرانها:
دیجیتال سازی نیروی کار منجر به منسوخ شدن   

برخی عملیات کسب وکار سنتی می شود،
نوآوری،  در  سرمایه گذاری  کسب وکار  رهبران   
تقویت  یا  حفظ  را  دیجیتال  کار  نیروی  ویژه  به 

می کنند، و
روباتیک،  و  شناختی  محاسبات  مصنوعی،  هوش   
تحول  که  هستند  مهمی  فناوری های  جمله  از 

کسب وکار را به پیش می برند.

حسابرسی داخلی چگونه می تواند کمک کننده 
باشد:

با  مصنوعی  هوش  ابتکارات  همسویی  بررسی   
اهداف استراتژیک شرکت،

ارزیابی ثبات فرایندها برای کاربرد هوش مصنوعی و   
برخورد با خطا و برنامه ریزی راه حل در هنگام نیاز،

هوش  خروجی های  و  سرمایه گذاری ها  ارزیابی   
مصنوعی همسو با اهداف کسب وکار و استراتژی آن، و
طول  در  مصنوعی  هوش  آموزش  از  اطمینان   
تست پذیرش کاربر برای درک کامل ریسک ها و 

مالحظات.

2. تحلیل داده ها و بینش ها
با استمرار بهینه سازی ارزش ها توسط شرکت ها 
داده های  زیاد  مقدار  از  برخاسته  بینش های  و 
انبار شده در محیط کسب وکار، تضمین درستی 
داده ها  ذخیره سازی  و  کاربرد  در  کنترلها 
امکان  داده ها  اثربخش  حاکمیت  است.  حیاتی 
در  گسترده  و  باال-پایین  دیدگاه  یک  اعمال 
می آورد.  فراهم  داده ها  درباره کالن  را  سازمان 
داده ها  مالکیت  درباره  سواالتی  به  رویکرد  این 
می پردازد  سیاست هایی  به  وفاداری  تضمین  و 
است،  مهم  داده ها  کدام  می کند  مشخص  که 
و  تحلیل  انبار،  تجمیع،  ذخیره،  ایجاد،  چگونه 
برای حفظ  استفاده می شوند. حاکمیت داده ها 
محرمانگی داده ها و کمک به کسب وکارها برای 

تبدیل داده ها به بینش ها حیاتی است.

گرچه حسابرسی داخلی باید درجه مناسبی از 
کند،  را حفظ  مدیریتی  تفکیک مسئولیت های 
مدیریت  با  کار  برای  فرصت هایی  حال،  این  با 
داده ها  تحلیل  از  استفاده  توسعه  منظور  به 
داخلی  حسابرسی  فرایند  در  و  کسب وکار  در 
وجود دارد. افراد مسئول برای عملیات، انطباق 
تحلیل  از  استفاده  عموما  مالی  گزارشگری  و 
داده ها در اجرای مسئولیت های خود را افزایش 
این  اغلب  می تواند  داخلی  حسابرسی  داده اند. 
پلتفرم ها را به کار گرفته یا به نقش مشاوره برای 
کمک به بهبود فرایندها و کنترل های مربوطه 
کمک کند. استفاده از داده ها برای انجام تحلیل 
می تواند  داخلی  حسابرسی  فرایندهای  در 
حسابرسی  محدوده  و  ریسک  گسترده  پوشش 
عملی  را  آزمایشگری  دقت  بهبود  همچنین  و 
پایدار  و  تکرار  قابل  دادهای  تحلیل  سازد. 
می تواند به حسابرسی داخلی در ساده سازی و 
منجر  که  کند  کمک  حسابرسی  فرایند  بهبود 
افزایش ارزش در  باال،  با کیفیت  به حسابرسی 
می شود.  دقیق تر  کنترل  ارزیابی  و  کسب وکار 
تحلیل داده ها از طریق قادر ساختن حسابرسی 
داخلی به ارزیابی تعداد بیشتری از کنترل ها که 
می تواند  می شود،  گسترده تر  پوشش  به  منجر 

کمیته های  به  پاسخ  در  داخلی  حسابرسی  به 
حسابرسی و ذی نفعانی کمک کند که به دنبال 

انجام کار بیشتر با تالش کمتر هستند. 

پیشرانها:
بهره گیری از ابزارهای کالن داده پیشرفته و   
فنون سازگاری سریع با تقاضاهای کسب وکار 

به سرعت در حال تکامل،
الزامات  و  جهانی  کسب وکار  با  سازگاری   

داده های نظارتی،
بهره  گیری از فناوری کالن داده ها و روش هایی   
برای بهبود کیفیت و دقت حسابرسی، کاهش 
هزینه های حسابرسی و توسه پوشش ریسک 

و محدوده حسابرسی، و
امکان شناسایی ریسک  ها و اقدامات اصالحی   

برای کنترل نقاط ضعف.

حسابرسی داخلی چگونه می تواند کمک کننده 
باشد:

شناسایی  برای  داده ها  تحلیل  از  استفاده   
ریسک های جاری و نوظهور به عنوان بخشی 

از فرایند ارزیابی ریسک،
تمرکز  با  خودکارشده  حسابرسی  انجام   
به  مدیریت  پاسخ  و  اصلی  علل  تحلیل  بر 

ریسک ها،
و  سیاست ها  مرور  و  شکل گیری  به  کمک   

فرایندهای حاکمیت داده ها،
جمله  از  کنترل،  نقاط  و  داده ها  مدل  مرور   
شناسایی  برای  داده ها  طبقه بندی  مسائل 

شکاف های امنیتی، و
تبدیل  استخراج،  فرایندهای  ایجاد  به  کمک   
با  همراه  خودکارشده   )ETL( بارگذاری  و 
امکان  که  پایدار  و  تکرارپذیر  تحلیل های 
گرفتن  نظر  در  با  را  نظارت  و  حسابرسی 

معیارهای ریسک مشخص فراهم می آورد.

3. تحول فناوری
شرکتهای بسیاری در پی پیشرفت های فناورانه 
برای  آنها  بودن  مناسب  ارزیابی  بدون  جدید 
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مدل کسب وکار و پایگاه مشتریان خود هستند. 
در  از شرکتها  بسیاری  ناتوانایی  با  رویکرد،  این 
اغلب  خود،  قدیمی  های  سیستم  کنارگذاشتن 
های  پیشرفت  بعالوه،  است.  رشد  برای  مانعی 
تاثیری  دارد؛  شرکتها  بر  زیادی  تاثیر  فناوری 
یافت.  خواهد  ادامه  هم  رو  پیش  آینده  در  که 
این پاسخ می تواند شامل تفکر مجدد ریشه ای 
اثربخشی  میزان  و  فناوری  به  رویکردها  درباره 
شرکتها در پرداختن به انتظارات مشتری باشد. 
باید  فناوری  حول  سازمانی  استراتژی  یک 
منعطف بوده و از استراتژی کسب وکار گسترده 
طی 3 تا 5 سال آینده حمایت کند. اما فناوری 
بخشی  این  کند.  هدایت  را  استراتژی  آن  نباید 

است که بسیاری شرکتها در آن خطا می کنند.

فراموش شده  اما  مشخص  ظاهر  به  حوزه  یک 
با فناوری، بازده سرمایه گذاری  دیگر در ارتباط 
است. چه چیزی را هزینه می کنید؟ چه چیزی به 
دست آورید؟ بازدهی چقدر است؟ شرکتها بیش 
دیجیتال  تغییرات  سرعت  از  متاثر  همیشه  از 
سازمان ها  بین  و  جهانی  همکاری های  هستند. 
به  دستیابی  است.  حیاتی  احتماال  شراکت ها  و 
دیدگاه  و  سرمایه  استعداد،  از  مناسب  آمیزه ای 
کارافرینانه برای پذیرا بودن فناوری ها موضوعی 

است که باید استمرار داشته باشد. 

پیشرانها:
تحول  برای  اولویت  حوزه های  شناسایی   

فناورانه،
حفظ یک برنامه فناوری که با وضعیت موجود   

مرتبط باشد نه وضعیت آینده مطلوب شما،
اینکه یک گلوگاه فناوری باشد نه کاتالیزوری   

برای تغییر، و
صرف هزینه روی کاربردهایی که شما نیازی   

به آن ندارید.

می تواند  چگونه  داخلی  حسابرسی 
کمک کننده باشد:

فناورانه  ابتکارات  آیا  که  می کند  ارزیابی   

موجود و برنامه ریزی شده همسو با استراتژی 
کلی سازمان است یا خیر،

مالحظات  ارزیابی  برای  را  سیستم  عملکرد   
مدیریت  حاکمیت،  استراتژی،  همسویی 
پروژه، گزارشگری وضعیت و ردیابی آمادگی 

کسب وکار بررسی می کند،
تحت  فراهم شده  برای خدمات  الزم  اقدامات   
مبنای  بر  که  می دهد  انجام  را  فرایندهایی 
برای  را  آن مدیریت یک وضعیت کسب وکار 
فناوری ها ایجاد کرده و بر داده ها و ریسک ها 

نظارت می کند، و
  ارزیابی به هنگام پروژه ها و محیط کنترل در 
مجوز  صدور  مانند  باال  ریسک  با  حوزه هایی 
پروژه، تغییرات دامنه، گزارش وضعیت، تقلب، 

پیمانکاری و مدیریت فروشندگان.

4. امنیت سایبری
امنیت  مستمر،  ارتباطات  با  امروز  دنیای  در 
بسیاری  در  اصلی  موضوع  یک  سایبری 
شرکتهاست. امنیت سایبری غالبا در دستورکار 
گسترده بسیاری گنجانده شده و به نظر می رسد 
نقض امنیت داده ها تقریباً به صورت هفتگی تیتر 
خبری است. چندین عامل منجر به افزایش توجه 
به مسائل امنیت سایبری می شود، که از جمله 
تغییرات  تهدید،  چشم انداز  در  تغییرات  آنها، 
سریع در فناوری، محیط مقرراتی در حال تغییر، 
تغییر اجتماعی، و تغییر سازمانی است. همچنین 
قابلیت ها و فناوری های مورد استفاده هکرها به 
طور مستمر رشد کرده و در حال تکامل هستند. 
به ویژه فناوری های مرتبط با هدفگیری اطالعات 
خاص یا افراد. روش های جدید به طور مستمر 
را  شرکتها  که  کارکشته ای  هکرهای  توسط 
طریق  از  بلکه  شبکه ها  طریق  از  مستقیما  نه 
فناوری  شرکای  و  تامین کنندگان  با  ارتباطات 
عواقب  می یابد.  توسعه  گرفته اند،  هدف  کلیدی 
گسست در امنیت می تواند فاجعه بار باشد. زیرا 
مهم  بسیار  می گذارد.  تأثیر  سازمان  اعتبار  بر 
است که همه شرکت ها نسبت به همه معیارهای 

جدید محافظت، هشیار و بروز باشند.

پیشرانها:
تهدیدهای جدید و نوظهور امنیت سایبری و   

نحوه تاثیر آنها بر کل سازمان،
امنیت  نقض  پرهزینه  پیامدهای  از  اجتناب   
قانونی،  جریمه های  تحقیقات،  مانند  داده ها 
پوشش زیان های مشتری، تالش های اصالح، 
از دست رفتن زمان و تمرکز مدیران و فقدان 

بالقوه مشتریان و کسب وکارها،
امادگی یا عدم آمادگی برنامه امنیت سایبری   

سازمان، و
جلوگیری از از دست رفتن دارایی و سرمایه   

فکری و دیگر اطالعات مهم شرکت.

می تواند  چگونه  داخلی  حسابرسی 
کمک کننده باشد:

کنترل  و  فرایندها  ریسک،  ارزیابی  مرور   
استفاده  با  سازمان  سایبری  امنیت  های 
و  راهنما  مانند  صنعت  استانداردهای  از 

فراهم سازی توصیه هایی برای بهبود،
فناوری  امنیت  مدلهای  کاربرد  ارزیابی   
روش های  چندالیه،  دفاع  مانند  بازبینی شده 
داده های  رمزگذاری  و  تشخیص  پیشرفته 

خروج از شبکه،
به  تعلیم قوی  و  آموزش  برنامه  از  پشتیبانی   
برنامه  در  کلیدی  نقش  کارکنان  که  طوری 

حفظ جامع ایفا می کنند، و
ارزیابی امنیت شخص ثالث برای ارزیابی حد   
و  به طور کامل  به غالب ریسک ها  پرداختن 

کافی.

5. انطباق و مقررات
ما در مدیریت کنونی در هنگ کنگ شاهد روند 
همچنین  هستیم.  مقررات  شدن  گسترده تر 
مقررات جهانی وضع شده در ایاالت متحده، اروپا 
می گذارند.  تاثیر  محلی  شرکت های  بر  چین  و 
شرکت هایی که در هنگ کنگ مستقر هستند، 
باید بر استانداردهای انطباق کنونی تمرکز کنند 
تا ریسک حداقل شود. در سراسر جهان نیز تمرکز 
رو به افزایشی بر روی مقررات مرتبط با تقلب، 
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مسئولیت  عملیات،  داده ای،  و  سایبری  امنیت 
مصرف کننده،  از  حمایت  رقابت،  محصول، 
زیست  و  اجتماعی  مالحظات  و  قیمت  کنترل 
و  قوانین  که  حالی  در  دارد.  وجود  محیطی 
مقررات در حال تدوین و به روزرسانی هستند، 
قوانین و مقررات بسیار هزینه بر  این  با  انطباق 
است و نیاز به کنترل های داخلی کسب وکار و 

واحدهای حقوقی باتجربه دارد.

چالش های مقررات برای شرکت ها در اندازه های 
مختلف وجود دارد. در 2019، قانون گذاران به 
به حاکمیت،  توجه  برای  از شرکتها  درخواست 
به ویژه  ریسک  مدیریت  گزارشگری  و  کنترل 
مدیریت  سایبری،  امنیت  حوزه های  در 
ادامه  فرهنگ  و  رفتار  و  ثالث،  شخص  ریسک 
می دهند. شرکتها با در نظر گرفتن امنیت باالی 
مصرف کننده و امنیت داده ها به عنوان اولویتی 
در  مندرج  الزامات  از  باید  قانونگذاری  برای 
داده های شخصی  و   GDPR EU دستورالعمل 
باشند.  آگاه  کنگ  هنگ  در  خصوصی(  )حریم 
فناوری های  و  اتوماسیون  مستمر  پذیرش 
شناختی نوظهور نیز احتماال به تغییر پایدار و 
موثر در این چالش های مقرراتی کمک می کند. 

پیشرانها:
تضمین انطباق با تعداد فزاینده مقررات هم   

به صورت داخلی و هم از خارج،
شمار  با  انطباق  فزاینده  هزینه های  کاهش   

روزافزون مقررات،
اثرات  کاهش  برای  استراتژی  توسعه   
با عملیات  انطباق  فعالیت های  محدودکننده 

کسب وکار، و
اطمینان از این که عملیات کسب وکار پس از   

ادغام و خرید همسو هستند.

می تواند  چگونه  داخلی  حسابرسی 
کمک کننده باشد:

بازبینی تعهدات موثر بر شرکت و نظارت بر   
انطباق کلی شرکت،

ارزیابی رویکرد شرکت به مدیریت فعالیت های   
انطباق جهانی خود شامل یکپارچگی الزامات 

شرکت های تحصیل شده،
مورد  گونه  هر  به  شرکت  پاسخ  ارزیابی   
و  ساز  بازبینی  و  انطباق  عدم  توجه  قابل 
از  اطمینان  برای  تشدید  گزارشگری/  کار 

گزارشگری سریع مسائل عدم انطباق،
اطمینان از این که انطباق برنامه های آموزش   
برای  ذینفعان  دیگر  و  کارکنان  پیشنهادی 
نقش و منطقه جغرافیایی مناسب هستند، و

برای جمع آوری،  کنترلها  و  فرایندها  بررسی   
اطالعات  تسهیم  و  ذخیره سازی  تحلیل، 
کارکنان در کسب وکار و ایجاد سازوکارهایی 

برای اطمینان از انطباق با مقررات داده ها.

6. شرکت توزیع شده
با مدل های  بهره وری و سازگاری  افزایش  برای 
به طور  شرکت ها  تغییر،  حال  در  کسب وکار 
انجام  برای  ثالث  اشخاص  بر  متکی  فزاینده ای 
حاصل  که  هستند  کسب وکار  کلیدی  وظایف 
است.  شده  توزیع  گسترده  کسب وکار  مدلهای 
البته این شرکت های توزیع شده منجر به ایجاد 
انطباق می  ریسک های جدید و شکست های 
شود که می تواند منجر به جریمه، پرونده های 
به  آسیب  و  عملیاتی  های  ممنوعیت  قضایی، 

اعتبار انها شود.

شاید شرکای کسب وکار از این امر آگاه نباشند. 
توافق های  یا  محیط  پیچیدگی  دلیل  به  ولی 
با شکست مواجه شوند. غالباً  آنها ممکن است 
شرکت  شبکه های  به  می توانند  ثالث  اشخاص 
حریم  نقض  احتمال  کنند،  پیدا  دسترسی 
اطالعات را افزایش می دهند، یا شرکت ها ممکن 
است از این امر مطلع باشند که اشخاص ثالث 
از پیمانکارانی استفاده می کنند که ممکن است 
به  بخواهند در کارهایشان و تالش های مربوط 
اشخاص  نهایت،  در  کنند.  اقدام  خود  انطباق 
قطعیت  عدم  با  حوزه هایی  در  می توانند  ثالث 
سیاسی فعالیت کنند و شرکت های پیمانکار را 

در معرض ریسک های بیشتر قرار دهند.

با توجه به همه این موارد، باید اطمینان حاصل 
این  از  را  مزیت  بیشترین  آنها  همه  که  شود 
حال،  عین  در  و  به دست آورده  خارجی  روابط 
تعهدات  کاهش  برای  را  مناسبی  کنترل های 

اعمال می کنند. 

پیشرانها:
روابط  تعداد  افزایش  با  مرتبط  ریسک های   
شخص ثالث، نظارت بر روابط و ریسک های 

مرتبط با آن فعالیت ها،
افزایش درآمد و کاهش هزینه،  

بهبود قرارداد و کنترل فروشنده،  
شخصی  گزارشگری  فرایندهای  ایجاد   

قراردادی موثرتر، و
پیشگیری یا شناسایی به موقع شکست های   
کسب وکار  شرکای  در  ریسک  مدیریت 

شخص ثالث.

می تواند  چگونه  داخلی  حسابرسی 
کمک کننده باشد:

روندهای  ثالث،  شخص  شناسایی  بررسی   
و  پردازش  و  انتخاب  فرایندهای  قانونی، 

کنترلها،
قرارداد  مدیریت  فرایندهای  ارزیابی   
ردیابی  برای  مدیریت  توسط  مورداستفاده 

روابط شخص ثالث،
با  مرتبط  قانونی  پیشرفت های  بر  نظارت   

شخص ثالث،
اعمال و اطمینان از سازگاری ممیزی صحیح،  

استانداردهای  با  ثالث  انطباق شخص  اعمال   
امنیت اطالعات شرکت،

نظارت  سیستم  درجه بندی  و  اجرا  توسعه،   
شرکای  از  گزارش شده  داده های  مستمر 

کسب وکار شخص ثالث، و
مرور و نظارت بر انطباق قراردادهای شخص   
ثالث شامل حقوق مالکیت فکری و توافقات 

توزیع کننده/فروشنده مجدد.
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7. ریسک فرهنگی
از  بسیاری  عامل  عنوان  به  فرهنگی  ریسک 
عمومی  اعتماد  بر  که  رفتار  سوء  رویدادهای 
رهبران  سوی  از  زیادی  توجه  می گذارد،  تاثیر 
یک  اگر  حتی  است.  کرده  کسب  کسب وکار 
اگر  باشد،  مشخصی  استراتژی  دارای  شرکت 
نکند  پشتیبانی  آن  اجرای  از  شرکت  فرهنگ 
می تواند  فرهنگ  بود.  خواهد  بعید  موفقیت 
یابد  تغییر  زمانی  طول  در  و  نظارت  مشاهده، 
استراتژیک  رفتار  و  یافته  کاهش  رفتار  سوء  تا 
در  گسترده  فرهنگی  برنامه  یک  شود.  تشویق 
انطباق،  مسائل خاص حاکمیت،  به  توجه  عین 
و مدیریت ریسک، بر درک نحوه اتخاذ تصمیم 
تقاضاهای  برآورده سازی  برای  سازمانها  توسط 
بر  تصمیمات  این  تاثیر  و  مختلف،  ذینفعان 
خواهد  تمرکز  نیز  مطلوب،  و  جاری  فرهنگ 

داشت.

پیشرانها:
انتظارات  افزایش  امنیت مقرراتی و  بر  تاکید   

فرهنگی،
سازمانهای جهانی رو به گسترش با هنجارها   

و شیوه های فرهنگی متنوع،
امکان  و  اجتماعی  رسانه های  درگاههای   

انتشار گسترده رویدادهای سوء رفتار، و
پاسخگویی  انتظارات  و  کنترل،  نظارت،   

دقیق تر.

می تواند  چگونه  داخلی  حسابرسی 
کمک کننده باشد:

انجام ارزیابی پیشرانهای فرهنگی سازمان در   
ارتباط با هنجار سازمانی،

برای  عملکرد  معیارهای  همسویی  بررسی   
استراتژی به منظور اطمینان از این که رفتار 

مطلوب تشویق شده و برانگیخته می شود،
همسویی  و  تکامل  با  ارتباط  در  تضمین   
آنها  انطباقی  فعالیت های  با  سازمان  فرهنگ 
و همچنین اهداف مالی و مدلهای عملیاتی و 

کسب وکار آنها،

شناسایی ریسک فرهنگی با استفاده از تحلیل   
داده ها و حسابرسی های شخص ثالث،

درباره  تحقیقات  در  مشارکت  یا  هدایت   
موضوعات مرتبط با سوء رفتار بالقوه، و

و  آزمون  طریق  از  مستمر  بهبود  هدایت   
ارزیابی برنامه تغییر فرهنگ سازمانی.

8. مسئولیت سازمانی
شرکتها با افزایش مستمر انتظارات ذینفعان و 
الزامات مقرراتی در ارتباط با مسائل مسئولیت 
امروز  کسب وکارهای  هستند.  مواجه  سازمانی 
کار  شده  جهانی  و  پیوسته  بهم  جهان  در 
تغییرات آب و هوایی،  مانند  می کنند. مسائلی 
کمبود آب، و حقوق بشر، به طور فزاینده ای به 
می شوند  تلقی  بالقوه ای  ریسک  عوامل  عنوان 
قانونگذاران  و  مشتریان  ذینفعان،  سوی  از  که 
در  مثال  می گیرند.  قرار  موشکافی  مورد 
سرمایه گذاران  از  تقاضا  افزایش  کنگ،  هنگ 
کسب وکارهای  در  سرمایه گذاری  برای  نهادی 
عمومی  انتظارات  افزایش  با  همراه  پایدار 
تمرکز  به  منجر  سازمانی،  مسئولیت  درباره 
زیست،  محیط  مالحظات  به  شرکت ها  بیشتر 
برای  که  می شود   )ESG( راهبری  و  اجتماعی 
افزایش  تقاضای  دارند.  اهمیت  کسب وکارها 
شفافیت و افشای اطالعات به معنی این است 
تولید  برای  فزاینده  فشار  تحت  شرکت ها  که 
اطالعات قابل اطمینان و دقیق نه تنها از سوی 
عملیات خود بلکه همه زنجیره تامین هستند. 
حسابرسی داخلی نقش کلیدی در کاهش این 
ریسک ها و افزایش فرصت هایی دارد که تمرکز 

پایداری برای سازمان به همراه می آورد. 

پیشرانها:
اجتماعی  و  محیطی  زیست  مسائل  ادغام   
مانند تغییر آب و هوایی، کمیابی آب و حقوق 
مسائل  به عنوان  فزاینده ای  به طور  که  بشر، 

مالی و نه غیرمالی تلقی می شوند،
شفافیت  برای  از شرکت ها  انتظارات  افزایش   
مسئولیت های  حوزه  در  عملکردشان  درباره 

پیش  مالی  ریسک های  همچنین  و  شرکت 
روی آنها و احتماال اثرات آن بر ایجاد ارزش 

کسب وکار در بلندمدت و کوتاه مدت،
سریع  تغییر  حال  در  نوظهور  ریسک  محیط   
پیچیدگی  حال  در  قانونی  محیط  جمله  از 

فزاینده، و
افزایش الزامات گزارشگری الزامی و تعهدات   

مسئولیت سازمانی.

می تواند  چگونه  داخلی  حسابرسی 
کمک کننده باشد:

پایداری شرکت، همسویی  استراتژی  ارزیابی   
آن با استراتژی شرکت و ریسک های مربوط،

شناسایی مسائل زیست محیطی و اجتماعی   
و  بر شرکت  تاثیرگذاری  پتانسیل  که  مهمی 

ذینفعان آن را دارد، و
مسئولیت  افشای  برای  تفاضا  افزایش  با   
برای  موجود  سیستم های  ارزیابی  سازمان، 
مورد  اطالعات  افشای  و  تحلیل  جمع آوری، 

نیاز.

9. حمایت گری و تحریم ها
افزایش اخــــیر در سیاست هـــای تجــــاری 
بزرگی  ریسک های  ایجاد  به  منجر  حمایتگری 
برای کسب وکارها شده است. ایاالت متحده در 
نبرد با چین بر سر رقابت پذیری واردات درگیر 
شده است و شماری از معیارها بر شرکت های 
در  که  است  شده  وضع  هدف  چینی  فناوری 
این،  بر  افزون  است.  یافته  گسترش  نیز  اروپا 
افزایش تحریم های تجاری منجر به جریمه های 
اقتصاد  این دو  مواجهه  با  است.  سنگینی شده 
که  کنگ  هنگ  تعرفه ها،  سر  بر  جهان  بزرگ 
این  بین  عنوان قطب صادرات مجدد  به  سالها 
است.  گرفته  قرار  فشار  تحت  ناگزیر  بوده  دو 
بینی  پیش  و  بوده  باال  دولت ها  واکنش پذیری 
این که کدام کاالها و تا چه حد قبل از انتشار 
می گیرند،  قرار  تاثیر  تحت  دستورالعمل ها 
توانایی یک شرکت  این وجود،  با  دشوار است. 
برای پاسخ به تغییرات سیاست و در نظر گرفتن 
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استراتژی های اقتضایی و کاهش ریسک کاری 
را  آن  می تواند  داخلی  حسابرسی  که  است 

تضمین کند. 

پیشرانها:
روند افزایش کاهش تجارت ایاالت متحده با   
و  شده  کشور  دو  بین  جدال  به  منجر  چین 
سیاستمداران امریکا مدتهاست که از حمایت 
چین از شرکت های چینی شکایت می کنند، و
پیامدهای  می تواند  سیاسی  نزاع های   
ناخواسته ای را به همراه داشته باشد که فراتر 
عدم  برای  سنگین  جریمه های  پرداخت  از 

انطباق است.

می تواند  چگونه  داخلی  حسابرسی 
کمک کننده باشد:

تضمین انطباق شرکت و عملکرد تدارکات و   
اجتناب از جریمه هـــا و همچنین ارزیـــابـی 

تاثیرات بر قیمت گذاری بازار و رقابت پذیری،
ایجاد بینش درباره فرایند ارزیابی تصمیمات   
استراتژیک و پاسخ به ریسک های سیاسی و 
تضمین این که تاثیرات عملیاتی روی زنجیره 

تامین لحاظ شده اند، و
و  ریسک  ارزیابی  فعالیت  اهمیت  بر  تاکید   
و هیئت  برای مدیریت  فراهم سازی شواهد 
کافی  منابع  و  زمان  که  این  درباره  مدیره 
شده  داده  اختصاص  تالش ها  این  برای 

است. 

10. ویژگی های جمعیت شناختی نیروی کار
که  است  کلیدی  عناصر  از  یکی  دانش  انتقال 
محیط  یک  در  بقا  و  رشد  به  قادر  را  شرکت 
تجربه  و  اطالعات  می کند.  رقابتی  کسب وکار 
سالها  طول  در  کارکنان  توسط  به دست آمده 
بازنشستگی  با  به ویژه  دارد؛  حیاتی  اهمیت 
تغییر  یک  جمعیت.  انفجار  نسل  قریب الوقوع 
طور  به  دانش  که  است  این  تضمین  عمده 
موثری به دیگر کارکنان انتقال می یابد تا سطح 
با  شود.  تضمین  سازمان  در  دانش  از  پایداری 

ورود روبات ها و تکنولوژی های شناختی به جای 
نیروی کار انسانی، رهبران به طور فزاینده ای با 
چالش یکپارچگی و کسب بیشترین بازدهی از 
این نوع نیروی کار مواجه هستند. چالشها مهم 
هستند. رهبران منابع انسانی نیاز به شناسایی 
واقعا  که  دارند  جدیدی  قابلیت های  و  مهارتها 
در آینده مورد نیاز هستند. کارکنان کنونی که 
شناسایی  باید  هستند  آموزش  و  مهارت  بدون 
و  باید جذب، حفظ  استعدادهای جدید  شوند. 
با کسب وکار یکپارچه شود. فقدان ارتباطات با 
کارکنان می تواند منجر به ترک شرکت توسط 
ممکن  رقبا  نهایت،  در  شود.  استعداد  با  افراد 
است آمیزه موثرتری از نیروی کار را برای کسب 

سود بکار گیرند. 

پیشرانها:
سالخوردگی نیروی کار به علت نزدیک شدن   
افت  و  بازنشستگی  به  جمعیت  انفجار  نسل 

غیرمنتظره در جمعیت کاری،
فناوری های  دیگر  و  روبات ها  گسترش   
شناختی که شانه به شانه نیروی کار انسانی 

کار می کنند،

می تواند  چگونه  داخلی  حسابرسی 
کمک کننده باشد:

تحت  انسانی  منابع  قابلیت های  جامع  مرور   
مدل های در حال تکامل نیروی کار از جمله 
نیاز به تفکر دوباره درباره سیستم های اقتصاد 

رفتاری، تحلیل و مهارت های مشاوره،
بحث درباره مدیریت انتظارات آینده شرکت   
در ارتباط با تحول نیروی کار و برنامه ها برای 

توجه به تغییرات آینده، و
جانشینی  برنامه ریزی  استراتژیک  ارزیابی   
شرکت برای اطمینان از این که موقعیت های 

حیاتی بخوبی مورد توجه قرار گرفته است.

نتیجه گیری
تحوالت  و  گستردگی  که  این  به  توجه  با 
از  مراتب  به  ایرانی  شرکت های  در  تکنولوژی 

کشورهای اروپایی و آسیای شرقی عقب تر است 
و ده اولویت معرفی شده در شرایط امروزی این 
کشورها معرفی شده است. ولی می توان از این 
اولویت به عنوان برنامه ای برای شرکت های  ده 
مسیر  در  که  شرکت هایی  و  تغیر  حال  در 
تغییرات تکنولوژیکی هستند بهره برد. همچنین 
ایرانی  از شرکت های  این که برخی  به  با توجه 
نیازسنجی های  و  سازمانی  ساختار  به  تقریبا 
واحدهای  ندارند،  توجهی  انسانی  نیروی  آتی 
اولویت ها  این  از  می توانند  داخلی  حسابرسی 
موضوع  خود  کاری  برنامه های  در  و  برده  بهره 
و  جوان  نیروهای  ترکیب  و  سازمانی  ساختار 
نیروی  ریسک ها  و  کرده  رصد  را  سازمان  پیر 
موارد  اغلب  نهایت  در  کنند.  معرفی  را  انسانی 
گفته شده در این مقاله و سایر مقاالت مرتبط 
با حسابرسی به فرهنگ سازمانی بر می گردد. تا 
زمانی که فرهنگ سازمانی حسابرسی داخلی در 
را  نیفتند معضالتی  به طور قوی جا  سازمان ها 
داخلی  حسابرسان  برای  رسیدگی ها  اجرای  در 
فراهم خواهد کرد. شاید به دور از واقعیت نباشد 
از فرهنگ سازی به شرایط تحریمی  که بخشی 
و ریسک های سیستماتیک شرکت ها نیز مرتبط 
عنوان  به  داخلی  حسابرسی  واحد  که  باشد 
نتایج  می تواند  موفق  سازمان  یک  از  بخشی 
حاصل از ریسک تحریم ها را قبل از اتفاق برای 

سازمان معرفی کند.                            
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