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دس ایي استبًذاسد ،هسئَلیتْبی حسبثشس هستمل دس خػَظ استفبدُ اص وبس حسبثشسبى داخلی هغشح ضذُ است وهِ ضهبهل الهف) اسهتفبدُ اص
وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی دس وست ضَاّذ حسبثشسی ٍ ة) استفبدُ اص ووهه هسهتمین حسبثشسهبى داخلهی تدهت ّهذایت ،سش شسهتیٍ ،
ثشسسی حسبثشس هستمل هیثبضذ.
دس هَاسدی وِ ٍاحذ تزبسی فبلذ ٍاحذ حسبثشسی داخلی است ،ایي استبًذاسد وبسثشد ًذاسد( .سن@ ثٌذ ت)8-
اگش ٍاحذ تزبسی داسای ٍاحذ حسبثشسی داخلی ثبضذ ،دس غَست ٍرَد ضشایظ صیش الضاهبت ایي استبًذاسد وبسثشد ًذاسد@
الف  -هسئَلیتْب ٍ فقبلیتْبی آى ٍاحذ دس استجبط ثب حسبثشسی ًجبضذ ،یب
1
ة  -ثش اسبس ضٌبخت اٍلیِ حسبثشس هستمل اص ٍاحذ حسبثشسی داخلی وِ دس ًتیزِ سٍضْبی ارشاضذُ عجك استبًذاسد ; 97وسهت ضهذُ
است ،حسبثشس هستمل لػذ ًذاضتِ ثبضذ ثشای وست ضَاّذ حسبثشسی اص وبس ایي ٍاحذ استفبدُ وٌذ.
ایي استبًذاسد ،حسبثشس هستمل سا هلضم ًویوٌذ وِ ثِ هٌؾَس تقذیل هبّیت یب صهبًجٌذی ارشا ،یب وبّص هیضاى سٍضْبی حسبثشسی وهِ لهشاس
است هستمیوبً تَسظ حسبثشس هستمل ارشا ضَد ،اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی استفبدُ وٌذ .تػوینگیشی دس ایي خػَظٌّ ،گهبم تهذٍیي
عشح ولی حسبثشسی تَسظ حسبثشس هستمل غَست هیگیشد.
فالٍُ ثشایي ،دس هَاسدی وِ حسبثشس هستمل دس ثشًبهِسیضی حسبثشسی ،استفبدُ اص ووه هستمین حسبثشسبى داخلی سا لدبػ ًىٌذ ،الضاههبت
هشتجظ ثب ووه هستمین هغشح ضذُ دس ایي استبًذاسد وبسثشد ًذاسد.

رابطِ بیي استبًدارد ( 513تجدیدًظزشدُ  ٍ )1535استبًدارد ( 012تجدید ًظزشدُ )1531
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ثسیبسی اص ٍاحذّبی تزبسیٍ ،احذ حسبثشسی داخلی سا ثِ فٌَاى ثخطی اص سبختبس ساّجشی ٍ وٌتشلْبی داخلی خَد ایزبد هیوٌٌهذ .اّهذاو ٍ داهٌهِ وهبس
ٍاحذ حسبثشسی داخلی ،هبّیت هسئَلیتْب ٍ ربیگبُ سبصهبًی آى ،اص رولِ بسخگَیی ٍ حَصُ اختیبسات آى ،ثسیبس هتٌَؿ ثَدُ ٍ ثِ اًهذاصُ ٍ سهبختبس ٍاحهذ
تزبسی ٍ الضاهبت هذیشاى ارشایی ٍ ،حست هَسد ،اسوبى ساّجشی ثستگی داسد.
دس استبًذاسد ; 97هطخع ضذُ است وِ چگًَِ داًص ٍ تزشثِ ٍاحذ حسبثشسی داخلی هیتَاًذ ضٌبخت حسبثشس هستمل اص ٍاحذ تزبسی ٍ
هدیظ آى ٍ ،تطخیع ٍ اسصیبثی خغشّبی تدشیف ثباّویت سا تدت تأحیش لشاس دّذّ .وچٌیي ،دس اسهتبًذاسد ; ،097تطهشی ضهذُ اسهت وهِ
چگًَِ تقبهل هؤحش ثیي حسبثشسبى داخلی ٍ حسبثشسبى هستمل هدیغی سا ایزبد هیوٌذ وِ دس آى ،حسبثشس هستمل ههیتَاًهذ اص هَوهَفبت
فوذُای هغلـ ضَد وِ احتوبل داسد ثش وبس حسبثشس هستمل هؤحش ثبضذ.
افضٍى ثش ایي ،حسبثشس هستمل ،ثب دس ًؾش گشفتي هَاسد صیش هوىي است ثتَاًذ اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی ثِ غَست سبصًذُ ٍ هىول استفبدُ وٌذ@
الف -ایٌىِ آیب ربیگبُ سبصهبًی ٍاحذ حسبثشسی داخلی ٍ سیبستْب ٍ سٍضْبی هشتجظ ثب آى ،ثِ هیضاى وبفی اص ثیعشفهی حسبثشسهبى داخلهی
طتیجبًی هیوٌذ یب خیش،
ة  -هیضاى غالحیت ٍاحذ حسبثشسی داخلیٍ ،
ح  -ایٌىِ آیب ایي ٍاحذ ،اص سٍیىشدی هٌؾن ٍ سٍضوٌذ استفبدُ هیوٌذ یب خیش.
دس ایي استبًذاسد ،هسئَلیتْبی حسبثشس هستمل دس ضشایغی هغشح ضذُ است وِ ،ثشاسبس ضٌبخت اٍلیِ حسبثشس هستمل اص ٍاحذ حسبثشسهی
داخلی وِ دس ًتیزِ ارشای سٍضْبی هغشح ضذُ دس استبًذاسد ; 97وست ضذُ است ،حسبثشس هسهتمل لػهذ داسد اص وهبس ٍاحهذ حسبثشسهی
داخلی ثِ فٌَاى ثخطی اص ضَاّذ حسبثشسی وست ضذُ استفبدُ وٌذ 9.ثب ایي وبس ،هبّیت یب صهبًجٌذی ارشای سٍضْبی حسبثشسی وِ هسهتمیوبً
تَسظ حسبثشس هستمل ارشا هیضَد ،تقذیل یب هیضاى آى سٍضْب وبّص هییبثذ.
فالٍُ ثش ایي ،دس ایي استبًذاسد ،هسئَلیتْبی حسبثشس هستمل دس هَاسدی وِ استفبدُ اص ووهه هسهتمین حسبثشسهبى داخلهی تدهت ّهذایت،
سش شستی ٍ ،ثشسسی حسبثشس هستمل هذًؾش لشاس هیگیشدً ،یض هغشح هیضَد.
دس یه ٍاحذ تزبسی هوىي است افشادی ٍرَد داضتِ ثبضٌذ وِ سٍضْبیی هطبثِ ثب سٍضْبی ارشا ضذُ تَسظ ٍاحذ حسبثشسی داخلی سا ارهشا وٌٌهذ.
ثب ایي حبل ،ایي سٍضْب ثِ فٌَاى وٌتشلّبی داخلی هذ ًؾش لشاس هیگیشًذ ٍ وست ضَاّذ دس هَسد احشثخطی ایي وٌتشلْب ،ثخطی اص ثشخَسد حسهبثشس
ثب خغشّبی تدشیف ثباّویت اسصیبثی ضذُ عجك اسهتبًذاسد  :996ههیثبضهذ ،هگهش ایٌىهِ ایهي سٍضهْب تَسهظ ٍاحهذی ثهب غهالحیت ٍ ثهیعهشو ٍ ثهب
ثىبسگیشی سٍیىشدی هٌؾن ٍ سٍضوٌذ ،ضبهل وٌتشل ویفیت ،ارشا ضذُ ثبضذ.

 .7استبًذاسد حسبثشسی ;” ،97تطخیع ٍ اسصیبثی خغشّبی تدشیف ثباّویت اص عشیك ضٌبخت ٍاحذ تزبسی ٍ هدیظ آى (تزذیذًؾش ضذُ “)79?9
 .8استبًذاسد حسبثشسی ; ،97ثٌذ ت77<-
 .9ثِ ثٌذّبی  7:تب  8:هشارقِ ضَد.
 .:استبًذاسد حسبثشسی ” ،996ثشخَسدّبی حسبثشس ثب خغشّبی اسصیبثی ضذُ (تزذیذًؾش ضذُ “)79?9
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هسئَلیت حسببزس هستقل در قببل حسببزسي

. 76

هسئَلیت اؽْبسًؾش اسائِ ضذُ غشفب هتَرِ حسبثشس هستمل است ٍ ایي هسئَلیت ،ثِ دلیل استفبدُ اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلهی یهب ووهه
هستمین حسبثشسبى داخلی ثشای اًزبم وبس حسبثشسی ،وبّص ًوی یبثذ .اگشچِ ٍاحذ حسبثشسهی داخلهی یهب حسبثشسهبى داخلهی هوىهي اسهت
سٍضْبی حسبثشسی هطبثِ ثب سٍضْبی ارشا ضذُ تَسظ حسبثشس هستمل سا ارشا وٌٌذ ،ثهب ایهي حهبل آًْهب ،آىگًَهِ وهِ دس الضاههبت اسهتمالل
استبًذاسد  7866ثشای حسبثشسبى هستمل هغشح ضذُ است ،هستمل اص ٍاحذ تزبسی ًیستٌذ .ثٌبثشایي ،دس ایي استبًذاسد ،ضشایغی هغشح هیضهَد
وِ حسبثشس هستمل ثب سفبیت ضشایظ هضثَس هی تَاًذ اص وبس حسبثشسبى داخلی استفبدُ وٌذ؛ ٍ ّوچٌیي ،الهذاهبت زصم ثهشای وسهت ضهَاّذ
حسبثشسی وبفی ٍ هٌبست دسخػَظ وفبیت وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی ،یب ووهه هسهتمین حسبثشسهبى داخلهی ثهشای همبغهذ حسبثشسهی
هغشح هی ضَد .الضاهبت هضثَس ثِ هٌؾَس فشاّن سبختي چبسچَثی ثشای لضبٍتْبی حسهبثشس هسهتمل دسخػهَظ اسهتفبدُ اص وهبس حسبثشسهبى
داخلی تذٍیي ضذُ است تب اص استفبدُ ثیص اص اًذاصُ یب غیش لبثل تَریِ اص وبس حسبثشسبى داخلی رلَگیشی ضَد.

تبریخ اجزا

. 77

ایي استبًذاسد ثشای حسبثشسی غَستْبی هبلی وِ دٍسُ هبلی آًْب اص فشٍسدیي =? ٍ 79س اص آى ضشٍؿ هیضَد ،زصم ازرشاست.

اهداف

. 78

دس هَاسدی وِ ٍاحذ تزبسی داسای ٍاحذ حسبثشسی داخلی است ٍ حسبثشس هستمل لػذ داسد اص وهبس ایهي ٍاحهذ ثهشای تقهذیل هبّیهت یهب
صهبًجٌذی ارشا یب وبّص هیضاى سٍضْبی حسبثشسی وِ هستمیوبً تَسظ ٍی ارشا هی ضَد ،استفبدُ وٌذ یب اص ووه هستمین حسبثشسهبى داخلهی
استفبدُ ًوبیذ ،اّذاو حسبثشس هستمل ثِ ضشح صیش است@
الف -تقییي ایٌىِ آیب هی تَاى اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی یب ووه هستمین حسبثشسبى داخلی استفبدُ وشد یب خیش ٍ ،دس غَست اهىهبى
استفبدُ ،تقییي حَصُّب ٍ هیضاى استفبدُ،
ة  -دس غَست استفبدُ اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی ،تقییي وفبیت وبس آى ٍاحذ ثشای همبغذ حسبثشسیٍ ،
ح  -دس غَست استفبدُ اص ووه هستمین حسبثشسبى داخلیّ ،ذایت ،سش شستی ٍ ،ثشسسی هٌبست وبس آًبى.

تعاریف

. 79

دس استبًذاسدّبی حسبثشسی ،اغغالحبت صیش ثب هقبًی هطخع ضذُ ثشای آًْب ثىبس سفتِ است@
الف  -واحد حسابرسی داخلی -ثخطی دس ٍاحذ تزبسی است وهِ ثهِ هٌؾهَس اسصیهبثی ٍ ثْجهَد احشثخطهی فشآیٌهذّبی ساّجهشی ،ههذیشیت سیسهه ٍ
وٌتشلّبی داخلی ٍاحذ تزبسی ،فقبلیتْبی اعویٌبى ثخطی ٍ هطبٍسُای اًزبم هیدّذ( .سن@ ثٌذّبی ته 7تب ت ه ):
ة  -کمک مستقیم -استفبدُ اص حسبثشسبى داخلی ثشای ارشای سٍضْبی حسبثشسی ،تدت ّذایت ،سش شستی ٍ ،ثشسسی حسبثشس هستمل.

السامات
تعییي اهکبى ،حَسُّب ٍ ،هیشاى استفبدُ اس کبر ٍاحد حسببزسي داخلي
ارسیببي ٍاحد حسببزسي داخلي

. 7:

;. 7

حسبثشس هستمل ثب اسصیبثی هَاسد صیش ،ثبیذ هطخع وٌذ وِ آیب هیتَاًذ ثشای همبغذ حسبثشسی اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی استفبدُ ًوبیذ یب خیش@
الف -هیضاى طتیجبًی ربیگبُ سبصهبًی ٍاحذ حسبثشسی داخلی ٍ سیبستْب ٍ سٍضْبی هشتجظ ثهب آى ،اص ثهیعشفهی حسبثشسهبى داخلهی( ،سن@
ثٌذّبی ت ;-تب ت)?-
ة  -هیضاى غالحیت ٍاحذ حسبثشسی داخلی( ٍ ،سن@ ثٌذّبی ت ;-تب ت)?-
ح  -ایٌىِ ٍاحذ حسبثشسی داخلی اص سٍیىشدی هٌؾن ٍ سٍضوٌذ ،ضبهل وٌتشل ویفیت ،استفبدُ هیوٌذ یب خیش( .سن@ ثٌذّبی ت ٍ 76-ت)77-
چٌبًچِ حسبثشس هستمل ثِ ایي ًتیزِ ثشسذ وِ ضشایظ صیش ٍرَد داسدً ،جبیذ اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی استفبدُ وٌذ@
الف -ربیگبُ سبصهبًی ٍاحذ حسبثشسی داخلی ٍ سیبستْب ٍ سٍضْبی هشتجظ ثب آى ،ثِ هیضاى وبفی اص ثیعشفی حسبثشسبى داخلی طتیجبًی ًىٌذ،
ة  -ایي ٍاحذ ،اص غالحیت وبفی ثشخَسداس ًجبضذ ،یب
ح  -ایي ٍاحذ ،اص سٍیىشدی هٌؾن ٍ سٍضوٌذ ،ضبهل وٌتشل ویفیت ،استفبدُ ًىٌذ( .سن@ ثٌذّبی ت ٍ 78-ت)79-

تعییي هبّیت ٍ هیشاى کبر قببل استفبدُ اس ٍاحد حسببزسي داخلي

<. 7
=.7

حسبثشس هستمل ثشای تقییي حَصُ ّب ٍ هیضاى استفبدُ اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی ،ثبیذ ثِ هبّیت ٍ داهٌِ وبس اًزبمضذُ یب ثشًبهِسیضی ضذُ
تَسظ ٍاحذ حسبثشسی داخلی ٍ ،هیضاى هشثَط ثَدى آى ثِ عشح ولی ٍ ثشًبهِ حسبثشسی تَرِ وٌذ( .سن@ ثٌذّبی ت 7:-تب ت)7<-
حسبثشس هستمل ثبیذ توبم لضبٍتْبی فوذُ وبس حسبثشسی سا خَد اًزبم دّذ ٍ ثِ هٌؾَس رلَگیشی اص استفبدُ غیش لبثل تَریِ اص وبس ٍاحهذ

 .7استبًذاسد حسبثشسی ” ،866اّذاو ولی حسبثشس هستمل ٍ اًزبم حسبثشسی عجك استبًذاسدّبی حسبثشسی (تزذیذًؾش ضذُ  ،“)79?7ثٌذ 7:
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حسبثشسی داخلی ،ثِ گًَِای ثشًبهِسیضی وٌذ وِ دس هَاسد صیش اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی ووتش استفبدُ ضَد ٍ لسوت ثیطتشی اص وبس سا
هستمیوبً خَد اًزبم دّذ@ (سن@ ثٌذّبی ت 7:-تب ت)7<-
الف  -لضبٍت دس هَاسد صیش وبسثشد ثیطتشی داضتِ ثبضذ@

 .7ثشًبهِسیضی ٍ ارشای سٍضْبی حسبثشسی هشثَطٍ ،
 .8اسصیبثی ضَاّذ حسبثشسی گشدآٍسیضذُ( ،سن@ ثٌذّبی ت ٍ 7=-ت)7>-

>. 7
?. 7

ة  -خغش تدشیف ثباّویت دس سغ ادفب ثبزتش اسصیبثی ضَد ،ثب تَرِ خبظ ثِ خغشّبیی وِ ثهِ فٌهَاى خغهش فوهذُ هطهخع ضهذُاًهذ،
(سن@ ثٌذّبی ت ه ? 7تب ت ه )87
ح  -هیضاى طتیجبًی ربیگبُ سبصهبًی ٍ سیبستْب ٍ سٍضْبی ٍاحذ حسبثشسی داخلی ،اص ثیعشفی حسبثشسبى داخلی ووتش ثبضذٍ ،
ت  -هیضاى غالحیت ٍاحذ حسبثشسی داخلی ،بییيتش ثبضذ.
ثب تَرِ ثِ ایٌىِ هسئَلیت اؽْبسًؾش اسائِ ضذُ غشفب هتَرِ حسبثشس هستمل استٍ ،ی ثبیذ ّوچٌیي اسصیبثی وٌذ وِ استفبدُ اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی
تب هیضاى ثشًبهِسیضی ضذُ ،دس هزوَؿ ،هبًـ اص هطبسوت وبفی حسبثشس هستمل دس اًزبم وبس حسبثشسی ًطذُ ثبضذ( .سن@ ثٌذّبی ت 7:-تب ت)87-
7
حسبثشس هستمل ثبیذ دس اعالؿسسبًی ولیبت صهبًجٌذی ٍ داهٌِ ثشًبهِسیهضی ضهذُ وهبس حسبثشسهی ثهِ اسوهبى ساّجهشی عجهك اسهتبًذاسد ، 8<6
چگًَگی ثشًبهِسیضی خَد ثشای استفبدُ اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی سا ًیض ثِ اعالؿ آًْب ثشسبًذ( .سن@ ثٌذ ت)88-

استفبدُ اس کبر ٍاحد حسببزسي داخلي
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چٌبًچِ حسبثشس هستمل ثخَاّذ اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی استفبدُ وٌذ ،ثبیذ ثِ هٌؾَس ّوبٌّگی فقبلیتْبی حسبثشسبى داخلهی ٍ هسهتمل ثهب یىهذیگش،
دس هَسد هیضاى استفبدُ اص وبس آى ٍاحذ ،ثب ٍاحذ حسبثشسی داخلی هزاوشُ وٌذ( .سن@ ثٌذ ت 89-تب ت)8;-
حسبثشس هستمل ثبیذ گضاسضْبی ٍاحذ حسبثشسی داخلی سا وِ لػذ داسد ثشای وست ضٌبخت اص هبّیت ٍ هیضاى سٍضهْبی حسبثشسهی ارهشا
ضذُ ٍاحذ هضثَس ٍ یبفتِّبی هشثَط ،اص آى استفبدُ وٌذ ،هغبلقِ ًوبیذ.
حسبثشس هستمل دس هَسد آى ثخص اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی وِ ثِ فٌَاى هزوَفِ ای ٍاحذ لػذ استفبدُ اص آى سا داسد ،ثبیذ سٍضْبی
حسبثشسی وبفی سا ارشا وٌذ تب وفبیت آى سا ثشای همبغذ حسبثشسی ،اص رولِ اسصیبثی هَاسد صیش تقییي وٌذ@
الف -ایٌىِ آیب وبس ایي ٍاحذ ثِ گًَِای هٌبست ،ثشًبهِسیضی ،ارشا ،سش شستی ،ثشسسی ٍ هستٌذ ضذُ است یب خیش،
ة  -ایٌىِ آیب ضَاّذ حسبثشسی وبفی ٍ هٌبست ثِ گًَِای وست ضذُ است وِ ایي ٍاحذ ثتَاًذ ثِ ًتیزِگیشیْبی هقمَلی دست یبثذ یب خیشٍ ،
ح  -ایٌىِ آیب ًتیزِگیشیْبی ثِ دست آهذُ هٌبست ضشایظ هَرَد است یب خیش ٍ گضاسضْبی تْیِ ضذُ تَسهظ ایهي ٍاحهذ ثهب ًتهبیذ وهبس
اًزبمضذُ سبصگبس است یب خیش( .سن@ ثٌذّبی ت 8<-تب ت)8?-
هبّیت ٍ هیضاى سٍضْبی حسبثشسی حسبثشس هستمل ثبیذ هتٌبست ثب اسصیبثی ٍی اص هَاسد صیش ثبضذ@
الف  -هیضاى ًیبص ثِ لضبٍت،
ة  -خغش تدشیف ثباّویت اسصیبثیضذُ،
ح  -هیضاى طتیجبًی ربیگبُ سبصهبًی ٍاحذ حسبثشسی داخلی ٍ سیبستْب ٍ سٍضْبی هشتجظ ثب آى ،اص ثیعشفی حسبثشسبى داخلیٍ ،
ت  -هیضاى غالحیت ٍاحذ حسبثشسی داخلی( ،8سن@ ثٌذّبی ت 8<-تب ت)8>-
ووي آًىِ ثبیذ ضبهل ارشای هزذد ثخطی اص وبس ًیض ثبضذ( .سن@ ثٌذ ت)8?-
حسبثشس هستمل ّوچٌیي ثبیذ اسصیبثی وٌذ وِ آیب ًتیزِ گیشیْبیص دسثبسُ ٍاحذ حسبثشسی داخلی عجك ثٌذ  7:ایهي اسهتبًذاسد ٍ تػهوین ٍی
دسثبسُ هبّیت ٍ هیضاى استفبدُ اص وبس ایي ٍاحذ ثشای همبغذ حسبثشسی ثِ ضشح ثٌذّبی = 7> ٍ 7ایي استبًذاسد ّوچٌبى هٌبست است یب خیش.

تعییي اهکبى ،حَسُّب ٍ ،هیشاى استفبدُ اس کوک هستقین حسببزسبى داخلي
تعییي ایٌکِ آیب هيتَاى بزاي هقبصد حسببزسي اس کوک هستقین حسببزسبى داخلي استفبدُ کزد یب خیز

;.8

چٌبًچِ حسبثشس هستمل ثخَاّذ اص ووه هستمی ن حسبثشسبى داخلی استفبدُ وٌذٍ ،ی ثبیذ ٍرَد ٍ اّویت تْذیذّبی هشثَط ثِ ثیعشفهی ٍ
هیضاى غالحیت حسبثشسبى داخلی اسائِ دٌّهذُ چٌهیي ووىهی سا ههَسد اسصیهبثی لهشاس دّهذ .اسصیهبثی حسهبثشس هسهتمل اص ٍرهَد ٍ اّویهت
تْذیذّبی هشثَط ثِ ثیعشفی حسبثشسبى داخلی ثبیذ ضبهل شس ٍ رَ اص حسبثشسبى داخلی دس هَسد هٌبفـ ٍ سٍاثغی ثبضذ وهِ هوىهي اسهت
ثیعشفی آًْب سا تْذیذ وٌذ( .سن@ ثٌذّبی ت 96-تب ت)98-

 .7استبًذاسد حسبثشسی ” ،8<6اعالؿسسبًی ثِ اسوبى ساّجشی“ ،ثٌذ ;7
 .8ثِ ثٌذ = 7هشارقِ ضَد.

:
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دس غَست ٍرَد هَاسد صیش ،حسبثشس هستمل ًجبیذ اص ووه هستمین حسبثشس داخلی استفبدُ وٌذ@
الف ٍ -رَد تْذیذّبی فوذُ هشثَط ثِ ثیعشفی حسبثشس داخلی ،یب
ة  -فذم غالحیت وبفی حسبثشس داخلی ثشای اًزبم وبس هَسد ًؾش( .سن@ ثٌذّبی ت ه  96تب ت ه )98

تعییي هبّیت ٍ هیشاى کبر قببل ٍاگذاري بِ حسببزسبى داخلي کِ بِ حسببزس هستقل کوک هستقین هيکٌٌد

=.8

>. 8

?. 8

. 96

حسبثشس هستمل ،دس تقییي هبّیت ٍ هیضاى وهبس لبثهل ٍاگهزاسی ثهِ حسبثشسهبى داخلهی ٍ تقیهیي هبّیهت ،صهبًجٌهذی ارهشا ٍ هیهضاى ّهذایت،
سش شستی ٍ ،ثشسسی وبس هٌبست ضشایظ هَرَد ،ثبیذ هَاسد صیش سا دس ًؾش ثگیشد@
الف -هیضاى ًیبص ثِ لضبٍت دس هَاسد صیش@
 .7ثشًبهِسیضی ٍ ارشای سٍضْبی حسبثشسی هشثَطٍ ،
 .8اسصیبثی ضَاّذ حسبثشسی وست ضذُ،
ة  -خغش تدشیف ثباّویت اسصیبثیضذٍُ ،
ح  -اسصیبثی حسبثشس هستمل اص ٍرَد ٍ اّویت تْذیذّبی هشثَط ثِ ثیعشفی ٍ هیضاى غالحیت حسبثشسبى داخلی وِ چٌهیي ووىهی سا
اًزبم هیدٌّذ( .سن@ ثٌذّبی ت 99-تب ت)9=-
حسبثشس هستمل دس ارشای سٍضْبی صیش ًجبیذ اص ووه هستمین حسبثشسبى داخلی استفبدُ وٌذ@
الف  -سٍضْبی ًیبصهٌذ لضبٍتْبی فوذُ دس حسبثشسی( ،سن@ ثٌذ ت)7>-
ة  -سٍضْبی هشتجظ ثب خغشّبی تدشیف ثباّویت اسصیبثیضذُ دس سغَح ثبزتش دس غَستی وِ دس ارشای سٍضْبی حسبثشسی هشثهَط یهب
اسصیبثی ضَاّذ حسبثشسی گشدآٍسی ضذُ ،لضبٍت هَسد ًیبص ثیطتش اص هیضاى هدذٍد ثبضذ( ،سن@ ثٌذ ت)9<-
ح  -سٍضْبی هشتجظ ثب وبسی وِ حسبثشسبى داخلی دس آى هطبسوت داضتِ اًذ ٍ ًتبیذ آى وبستَسظ ٍاحذ حسبثشسهی داخلهی ثهِ ههذیشاى
ارشایی یب اسوبى ساّجشی گضاسشضذُ یب خَاّذ ضذ ،یب
ت  -سٍضْبی هشتجظ ثب تػویوبتی وِ عجك ایي استبًذاسد ،حسبثشس هسهتمل دس خػهَظ ٍاحهذ حسبثشسهی داخلهی ٍ اسهتفبدُ اص وهبس یهب
ووه هستمین حسبثشسبى داخلی اتخبر هیوٌذ( .سن@ ثٌذّبی ت 99-تب ت)9=-
حسبثشس هستمل س اص اسصیبثی هٌبست ایي هَوَؿ وِ آیب اهىبى استفبدُ اص ووه هستمین حسبثشسبى داخلی ٍرَد داسد یهب خیهش ٍ ،اگهش چٌهیي اهىهبًی
ٍرَد داسد تب چِ هیضاى ثبیذ اص ووه هستمین آًْب استفبدُ ضَد ،ثبیذ دس اعالؿسسبًی ولیبت صهبًجٌذی ٍ داهٌِ ثشًبهِسیضی ضذُ وهبس حسبثشسهی ثهِ اسوهبى
ساّجشی عجك استبًذاسد ،78<6هبّیت ٍ هیضاى استفبدُ ثشًبهِسیضیضذُ اص ووه هستمین حسبثشسبى داخلی سا اعهالؿسسهبًی وٌهذ تهب ثهِ ایهي تشتیهت ،دسن
هطتشوی اص ایي هَوَؿ حبغل ضَد وِ هیضاى استفبدُ اص چٌیي ووىی دس ضشایظ آى وبس حسبثشسی ،ثیص اص اًذاصُ ًیست( .سن@ ثٌذ ت)9=-
ثب تَرِ ثِ ایٌىِ هسئَلیت اؽْبسًؾش اسائِ ضذُ غشف ًب هتَرِ حسبثشس هستمل اسهتٍ ،ی ثبیهذ اسصیهبثی وٌهذ وهِ اسهتفبدُ اص ووهه هسهتمین
حسبثشسبى داخلی ٍ ّوچٌیي استفبدُ اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی تب هیضاى ثشًبهِسیضی ضذُ ،دس هزوَؿ ،هبًـ اص هطبسوت وبفی حسهبثشس
هستمل دس اًزبم وبس حسبثشسی ًطذُ ثبضذ.
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حسبثشس هستمل یص اص استفبدُ اص ووه هستمین حسبثشسبى داخلی ثشای همبغذ حسبثشسی ،ثبیذ@
الف  -هَافمت هىتَثی اص اضخبظ ریػالح ٍاحذ تزبسی دسیبفت وٌذ هجٌی ثش ایٌىِ حسبثشسبى داخلی اربصُ اًزبم دسخَاستْبی حسبثشس
هستمل سا داسًذ ٍ ٍاحذ تزبسی دس وبسی وِ حسبثشسبى داخلی ثشای حسبثشس هستمل اًزبم هیدٌّذ ،دخبلت ًویوٌذٍ ،
ة  -هَافمت هىتَثی اص حسبثشسبى داخلی دسیبفت وٌذ هجٌی ثش ایٌىِ آًْب هَوهَفبت خبغهی سا وهِ حسهبثشس هسهتمل ثهِ اعهالؿ آًْهب
سسبًذُ است ،هدشهبًِ تلمی خَاٌّذ وشد ٍ حسبثشس هستمل سا اص ّش گًَِ تْذیذ هشثَط ثِ ثیعشفی آًْب هغلـ هیوٌٌذ.
حسبثشس هستمل ثبیذ عجك استبًذاسد  0886اًزبم وبس اسربؿ ضذُ ثِ حسبثشسبى داخلی ساّ ،ذایت ،سش شستی ٍ ،ثشسسی وٌذ .ثشای ایي هٌؾَس@
الف  -دس تقییي هبّیت ،صهبًجٌذی ارشا ٍ هیضاى ّذایت ،سش شستی ٍ ،ثشسسی وبس ثبیذ ثِ هستمل ًجَدى حسبثشسبى داخلی اص ٍاحذ تزبسی ٍ
ًتیزِ اسصیبثی هَاسد هٌذسد دس ثٌذ = 8ایي استبًذاسد تَرِ ضَدٍ ،
ة  -سٍضْبی ثشسسی وبس ثبیذ ضبهل ثبصثیٌی ضَاّذ حسبثشسی طتَاًِ ثخطی اص وبس اسربؿ ضذُ ثِ حسبثشسبى داخلی ،تَسظ حسبثشس هستمل ثبضذ.
ّذایت ،سش شستی ٍ ،ثشسسی وبس اسربؿ ضذُ ثِ حسبثشسبى داخلی تَسظ حسبثشس هستمل ثبیذ ثِ گًَِای غهَست گیهشد وهِ حسهبثشس هسهتمل هتمبفهذ
ضَد حسبثشسبى داخلی ضَاّذ وبفی ٍ هٌبسجی سا ثِ فٌَاى طتَاًِ ًتیزِگیشیْبی حبغل اص آى وبس وست وشدُاًذ( .سن@ ثٌذّبی ت ٍ 9>-ت)9?-
حسبثشس هستمل ووي ّذایت ،سش شستی ٍ ،ثشسسهی وهبس اسرهبؿ ضهذُ ثهِ حسبثشسهبى داخلهی ،ثبیهذ ًسهجت ثهِ ًطهبًِّهبی ًبهٌبسهت ثهَدى
اسصیبثیّبی خَد ،ثِ ضشح هٌذسد دس ثٌذ ;ّ ،8طیبس ثبضذ.

 .7استبًذاسد حسبثشسی  ،8<6ثٌذ ;7
 .8استبًذاسد حسبثشسی ” ،886وٌتشل ویفیت حسبثشسی اعالفبت هبلی تبسیخی (تزذیذًؾش ضذُ <>“)79

;
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چٌبًچِ حسبثشس هستمل اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی استفبدُ ًوبیذ ،ثبیذ هَاسد صیش سا هستٌذ وٌذ@
الف  -اسصیبثی هَاسد صیش@
 .7ایٌىِ آیب ربیگبُ سبصهبًی ٍاحذ حسبثشسی داخلی ٍ سیبستْب ٍ سٍضْبی هشتجظ ثب آى ،ثهِ هیهضاى وهبفی اص ثهیعشفهی حسبثشسهبى
داخلی طتیجبًی هیوٌذ یب خیش،
 .8هیضاى غالحیت ٍاحذ حسبثشسی داخلیٍ ،
 .9ایٌىِ آیب ٍاحذ حسبثشسی داخلی سٍیىشدی هٌؾن ٍ سٍضوٌذ ،ضبهل وٌتشل ویفیت ،سا ثىبس هیثشد یب خیش.
ة  -هبّیت ٍ هیضاى وبس استفبدُضذُ ٍ هجٌبی تػوین دس ایي خػَظٍ ،
ح  -سٍ ضْبی حسبثشسی ارشاضذُ تَسظ حسبثشس هستمل ثِ هٌؾَس اسصیبثی وفبیت وبس استفبدُ ضذُ.
دس غَست استفبدُ حسبثشس هستمل اص ووه هستمین حسبثشسبى داخلی دس حسبثشسی ،ثبیذ هَاسد صیش تَسظ حسبثشس هستمل هستٌذ ضَد@
الف  -اسصیبثی ٍرَد ٍ اّویت تْذیذّبی هشثَط ثِ ثیعشفی ٍ هیضاى غالحیت حسبثشسبى داخلی وِ اص ووه هستمین آًْب استفبدُ ضذُ است،
ة  -هجٌبی تػوینگیشی دسخػَظ هبّیت ٍ هیضاى وبس اسربؿ ضذُ ثِ حسبثشسبى داخلی،
ح ً -بم ضخع ثشسسیوٌٌذُ وبس اًزبم ضذُ ٍ تبسیخ ٍ هیضاى ثشسسی عجك استبًذاسد ،7896
ت  -هَافمتًبهِّبی دسیبفت ضذُ اص اضخبظ ریػالح ٍاحذ تزبسی ٍ حسبثشسبى داخلی عجك ثٌذ  97ایي استبًذاسدٍ ،
ث  -وبسثشگْبی تْیِ ضذُ تَسظ حسبثشسبى داخلی وِ دس وبس حسبثشسی اص ووه هستمین آًْب استفبدُ ضذُ است.

***
توضیحات کاربردی
تعزیف ٍاحد حسببزسي داخلي (سن@ ثٌذّبی  79 ،8ه الف)

ت.7-

اّذاو ٍ داهٌِ وبس ٍاحذّبی حسبثشسی داخلی هقوَزً ضبهل فقبلیتْبی اعویٌبىثخطی ٍ هطبٍسُ ای ًؾیش ههَاسد صیهش اسهت وهِ ثهِ هٌؾهَس
اسصیبثی ٍ ثْجَد احشثخطی فشایٌذّبی ساّجشی ،هذیشیت سیسه ٍ وٌتشلّبی داخلی ٍاحذ تزبسی عشاحی ضذُاًذ@
فعبلیتْبي هزتبط بب راّبزي

ٍ احذ حسبثشسی داخلی هوىي ا ست فشایٌذ ساّجشی ٍاحذ تزبسی سا اص رْت دستیبثی آى ثِ اّهذاو هشثهَط ثهِ اخاللیهبت ٍ اسصضهْب،
هذیشیت فولىشد ٍ بسخگَیی ،اعالؿ سسبًی اعالفهبت هشثهَط ثهِ وٌتهشل ٍ سیسهه ثهِ حهَصُّهبی هٌبسهجی اص سهبصهبى ٍ احشثخطهی
اعالؿسسبًی ثیي اسوبى ساّجشی ،حسبثشسبى داخلی ٍ هستمل ٍ ،هذیشاى ارشایی ،هَسد اسصیبثی لشاس دّذ.
فعبلیتْبي هزتبط بب هدیزیت ریسک

ٍ احذ حسبثشسی داخلی هوىي است ثب تطخیع ٍ اسصیبثی صهیٌِ ّبی ثباّویت هستقذ سیسه ٍ هطبسوت دس ثْجَد هذیشیت سیسهه ٍ
وٌتشلّبی داخلی (ضبهل احشثخطی فشایٌذ گضاسضگشی هبلی) ثِ ٍاحذ تزبسی ووه وٌذ.
ٍ احذ حس بثشسی داخلی هوىي است ثشای ووه ثِ ٍاحذ تزبسی دس وطف تملت ،سٍضْبیی سا ارشا وٌذ.
فعبلیتْبي هزتبط بب کٌتزلّبي داخلي

 اسصیبثی وٌتشلّبی داخلیٍ .احذ حسبثشسی داخلی هوىي است هسئَلیت هطخػی ثشای ثشسسی وٌتشلْهب ،اسصیهبثی وهبسوشد آًْهب ٍ اسائهِ
یطٌْبد ثشای ثْجَد آًْب ثش فْذُ داضتِ ثبضذ .دس ایي غَستٍ ،احذ حسبثشسی داخلی ،دسخػَظ وٌتشلْب ،اعویٌبى فشاّن هیوٌهذ .ثهشای
هخبلٍ ،احذ حسبثشسی داخلی هوىي است آصهًَْب یب سٍضْبی دیگشی سا ثِ هٌؾَس فشاّن سبختي اعویٌبى ثهشای ههذیشاى ارشایهی ٍ اسوهبى
ساّجشی دسخػَظ عشاحی ،افوبل ٍ احشثخطی وبسوشد وٌتشلْبی داخلی ،ضبهل وٌتشلْبی هشتجظ ثب حسبثشسی ،عشاحی ٍ ارشا وٌذ.
 سسیذگی ثِ اعالفبت هبلی ٍ فولیبتی .ثشسسی سٍضْبی استفبدُ ضذُ ثشای تطخیع ،ضٌبسبیی ،اًهذاصُگیهشی ،عجمهِثٌهذی ٍ ،گهضاسش
اعالفبت هبلی ٍ فولیبتی ٍ ،شس ٍ رَّبی خبظ دس هَسد ّش یه اص الهالم ،اص رولهِ آصههَى رضئیهبت هقهبهالت ،هبًهذُ حسهبثْب ٍ
سٍیِ ّب ،هوىي است ثِ ٍاحذ حسبثشسی داخلی ٍاگزاس ضذُ ثبضذ.
 ثشسسی فقبلیتْبی فولیبتی .ثشسسی وبسایی ،احشثخطی ٍ ،غشفِ التػهبدی فقبلیتْهبی فولیهبتی ،ضهبهل فقبلیتْهبی غیشههبلی ٍاحهذ تزهبسی،
هوىي است ثِ ٍاحذ حسبثشسی داخلی ٍاگزاس ضذُ ثبضذ.
 ثشسسی سفبیت لَاًیي ٍ همشسات .ثشسسی سفبیت لَاًیي ،همشسات ٍ سبیش الضاهبت ثشٍىسبصهبًی ٍ ،سفبیت سیبستْب ٍ سٌّوَدّبی هذیشاى
ارشایی ٍ سبیش الضاهبت دسٍىسبصهبًی ،هوىي است ثِ ٍاحذ حسبثشسی داخلی ٍاگزاس ضذُ ثبضذ.
 .7استبًذاسد حسبثشسی ” ،896هستٌذات حسبثشسی (تزذیذًؾش ضذُ ;?“)79
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ت .8-فقبلیتْبیی هطبثِ ثب آًچِ وِ تَسظ ٍاحذ حسبثشسی داخلی اًزبم هیضَد ،هوىي است دسٍى ٍاحذ تزبسی ،تَسظ ٍاحهذّبیی ثهب فٌهبٍیي دیگهش اًزهبم
ضَدّ .وچٌیي ،توبم یب ثشخی اص فقبلیتْبی ٍاحذ حسبثشسی داخلی هوىي است ثِ اضخبظ حبلج اسائِوٌٌذُ خذهبت ،ثشٍىسپبسی ضَد .فٌَاى ایي ٍاحذ،
یب اًزبم وبس تَسظ ٍاحذ تزبسی یب اضخبظ حبلج اسائِوٌٌذُ خذهبت ،ثِ تٌْبیی تقییيوٌٌذُ اهىبى یب فذم اهىبى استفبدُ حسبثشس هستمل اص وبس ٍاحهذ
حسبثشسی داخلی ًیست ،ثلىِ هبّیت فقبلیتْب ،هیضاى طتیجبًی ربیگبُ سبصهبًی ٍاحذ حسبثشسی داخلی ٍ سیبستْب ٍ سٍضْبی ههشتجظ ثهب آى ،اص ثهیعشفهی
حسبثشسبى داخلی ،غالحیت ٍاحذ حسبثشسی داخلی ٍ ،ثىبسگیشی سٍیىشدی هٌؾن ٍ سٍضوٌذ تَسظ آى ٍاحذ ،فَاهل تقییيوٌٌذُ ّسهتٌذ .عجهك ایهي
استبًذاسد ،وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی ،ضبهل فقبلیتْبی سبیش ٍاحذّب یب اضخبظ حبلج اسائِوٌٌذُ خذهبت وِ ٍارذ ایي ٍیژگیّب ّستٌذً ،یض هیضَد.
ت  .9-فالٍُ ثش ایي ،هقوَزً ٍرَد تْذیذّبیی ًسجت ثِ ثیعشفی آًذستِ اص افشاد دسٍىسبصهبًی وهِ ٍؽهبیف ٍ هسهئَلیتْبی فولیهبتی ٍ ههذیشیتی
خبسد اص ٍاحذ حسبثشسی داخلی سا ثشفْذُ داسًذ ،هبًـ اص آى هی ضَد وِ ثهشای همبغهذ ایهي اسهتبًذاسد ،آًْهب ثهِ فٌهَاى ثخطهی اص ٍاحهذ
حسبثشسی داخلی تلمی ضًَذ ،اگشچِ آًْب هوىي است فقبلیتْبی وٌتشلی اًزبم دٌّذ وِ عجك استبًذاسد  7996لبثل آصهَى ثبضهذ .ثهِ ّوهیي
دلیل ،وٌتشلْبی ًؾبستی اًزبم ضذُ تَسظ هذیشههبله هقبدل وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی دس ًؾش گشفتِ ًویضَد.
ت –  .:اگشچِ اّذاو حسبثشس هستمل ٍ ٍاحذ حسبثشسی داخلی ٍاحذ تزبسی ثب ّن هتفبٍت استٍ ،احذ هضثَس هوىي است سٍضْبی حسبثشسی
هطبثِ ثب سٍضْبی ارشاضذُ تَسظ حسبثشس هستمل دس حسبثشسی غَستْبی هبلی سا ارشا وٌذ .دس ایي حبلت ،حسبثشس هستمل هوىي است
ثب ثىبسگیشی یه یب ّش دٍ سٍش صیش ،اص ایي ٍاحذ ثشای همبغذ حسبثشسی استفبدُ وٌذ@
 وست اعالفبت هشتجظ ثب اسصیبثی حسبثشس هستمل اص خغشّبی تدشیف ثباّویت ًبضی اص اضتجبُ یب تملت .دس ایهي ساسهتب ،عجهك اسهتبًذاسد
2
; 97حسبثشس هستمل هلضم است اص هبّیت هسئَلیتْبی ٍاحذ حسبثشسی داخلی ،ربیگبُ سبصهبًی ٍ ،فقبلیتْبی اًزبم ضذُ یهب فقبلیتْهبیی
وِ لشاس است تَسظ آى ٍاحذ اًزبم ضَد ،ضٌبخ ت وست وٌذ ٍ ،اص اضخبظ ریهشثظ دس ٍاحهذ حسبثشسهی داخلهی (دس غهَست ٍرهَد
چٌیي ٍاحذی دس ٍاحذ تزبسی) شس ٍ رَ وٌذ؛ یب
 حسبثشس هستمل ،س اص اسصیبثی هٌبست ،هوىي است ثِ ایي ًتیزِ ثشسذ وِ اص وبس اًزبم ضذُ تَسظ ٍاحذ حسبثشسی داخلی عی دٍسُ،
ثِ فٌَاى ربیگضیٌی ًسجی ثشای ضَاّذ حسبثشسی وِ هی تَاًذ هستمیوبً تَسظ ٍی وست ضَد ،استفبدُ وٌذ ،هگهش ایٌىهِ عجهك لهَاًیي یهب
3

همشسات ،اص ایي وبس هٌـ یب هدذٍد ثِ هَاسد خبغی ضذُ ثبضذ.
فالٍُ ثش ایي ،حسبثشس هستمل هوىي است اص حسبثشسبى داخلی ثشای ارشای سٍضْبی حسبثشسی تدت ّذایت ،سش شستی ٍ ،ثشسسی خَد
استفبدُ وٌذ (وِ دس ایي استبًذاسد ثِ ایي هَوَؿ ثب فٌَاى ووه هستمین اضبسُ ضذُ است) هگش ایٌىِ عجك لَاًیي یب همشسات ،اص ایهي وهبس
:
هٌـ یب هدذٍد ثِ هَاسد خبغی ضذُ ثبضذ.
تعییي اهکبى ،حَسُّب ٍ ،هیشاى استفبدُ اس کبر ٍاحد حسببزسي داخلي
ارسیببي ٍاحد حسببزسي داخلي
بیطرفی و صالحیت (رک 4بندهای 41ـالف و 41ـب)

ت– ; .حسبثشس هستمل دس تقییي اهىبى استفبدُ اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی ثشای همبغذ حسبثشسی ٍ ،هبّیت ٍ هیهضاى وهبس ٍاحهذ حسبثشسهی
داخلی وِ دس ضشایظ هَرَد هیتَاًذ هَسد استفبدُ لشاس گیشد ،اص لضبٍت حشفِای استفبدُ هیوٌذ.
ت – < .هیضاى طتیجبًی ربیگبُ سبصهبًی ٍاحذ حسبثشسی داخلی ٍ سیبستْب ٍ سٍضْبی هشتجظ ثب آى اص ثیعشفی حسبثشسبى داخلی ٍ هیضاى غهالحیت ایهي ٍاحهذ،
دس تقییي اهىبى استفبدُ ٍ ،دس غَست استفبدُ ،دس تقییي هبّیت ٍ هیضاى استفبدُ اص وبس ایي ٍاحذ هتٌبست ثب ضشایظ هَرَد ،اّویت ٍیژُای داسد.
ت– = .ثی عشفی ،ثِ تَاًبیی اًزبم ٍؽبیف ثذٍى ربًجذاسی ،تضبد هٌبفـ یب افوبل ًفَر غیش لبثل تَریِ دیگشاى ثشای تدت تبحیش لهشاسدادى لضهبٍت
حشفِای اضبسُ داسد .فَاهلی وِ هوىي است اسصیبثی حسبثشس هستمل سا تدت تأحیش لشاس دّذ ،ضبهل هَاسد صیش است@
 ایٌ ىِ آیب ربیگبُ سبصهبًی ٍاحذ حسبثشسی داخلی ،ضبهل بسخگَیی ٍ حَصُ اختیبسات آى ،اص تَاًبیی ایي ٍاحهذ دس اًزهبم ٍؽهبیف
ثذٍى ربًجذاسی ،تضبد هٌبفـ یب افوبل ًفَر غیش لبثل تَریِ دیگشاى ثشای تدت تبحیش لشاسدادى لضبٍت حشفِای طهتیجبًی ههیوٌهذ یهب
خیش .ثشای هخبل ،آیب ٍاحذ حسبثشسی داخلی ثِ اسوبى ساّجشی یب یه ضخع ثب اختیبسات هٌبست گضاسش هیوٌذ یب خیش ،یب اگش ایهي
ٍاحذ ثِ هذیشاى ارشایی گضاسش هیوٌذ ،آیب دستشسی هستمیوی ثِ اسوبى ساّجشی داسد یب خیش.
 .7ثِ ثٌذ ? هشارقِ ضَد
 .8استبًذاسد حسبثشسی ; ،97ثٌذ < ه الف
 .9ثِ ثٌذّبی  7:تب  8:هشارقِ ضَد
 .:ثِ ثٌذّبی ; 8تب  99هشارقِ ضَد
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ت – >.






ت– ?.

ایٌىِ آیب ٍاحذ حسبثشسی داخلی فبلذ ّش گًَِ هسئَلیتْبی هتضبد (ثشای هخبل ،هسئَلیتْب یب ٍؽهبیف فولیهبتی یهب ههذیشیتی خهبسد اص
هدذٍدُ وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی) است یب خیش.
ایٌىِ آیب اسوبى ساّجشی ٍاحذ تزبسی ثش تػوینگیشیْبی هشتجظ ثب اضتغبل دس ٍاحذ حسبثشسهی داخلهی (ثهشای هخهبل ،تقیهیي سیبسهت
بداشدّی هٌبست) ًؾبست داسًذ یب خیش.
ایٌىِ آیب هذیشاى ارشایی یب اسوبى ساّجشی ٍاحذ تزبسی لیهذ ٍ ثٌهذ یهب هدهذٍدیتی (ثهشای هخهبل ،دس اعهالؿسسهبًی یبفتهِّهبی ٍاحهذ
حسبثشسی داخلی ثِ حسبثشس هستمل) دس هَسد ٍاحذ حسبثشسی داخلی افوبل هیوٌٌذ یب خیش.
ایٌىِ آیب حسبثشسبى داخلی ،فضَ ًْبدّبی حشفِ ای هشثَط ّستٌذ ٍ ایي فضَیت ،آًْب سا هتقْذ ثِ سفبیهت اسهتبًذاسدّبی حشفهِای
هشتجظ ثب ثیعشفی هی وٌذ یب خیش ،یب ایٌىِ آیب سیبستْبی داخلی ٍاحذ حسبثشسی داخلی ًیل ثِ ایي اّذاو سا هدمك هیسبصد یب خیش.

غالحیت ٍاحذ حسبثشسی داخلی ثِ وست ٍ حفؼ داًص ٍ هْبستْبی هَسد ًیبص ایي ٍاحذ ثِ عَس ولهی ٍ دس سهغدی اضهبسُ داسد وهِ آى
ٍاحذ سا لبدس سبصد ٍؽبیف تقییي ضذُ سا ثِ غَست دلیك ٍ عجك استبًذاسدّبی حشفِای هشثَط اًزبم دّهذ .فهَاهلی وهِ هوىهي اسهت ثهش
تػوین حسبثشس هستمل دس ایي خػَظ هؤحش ثبضذ ،ضبهل هَاسد صیش است@
ایٌىِ آیب ٍاحذ حسبثشسی داخلی هتٌبست ثب اًذاصُ ٍاحذ تزبسی ٍ هبّیت فولیبت آى ،داسای هٌبثـ وبفی ٍ هٌبست است یب خیش.
ایٌىِ آیب سیبستْبی هذٍى ثشای استخذام ،آهَصش ٍ ٍاگزاسی وبسّبی حسبثشسی ثِ حسبثشسبى داخلی ٍرَد داسد یب خیش.
ایٌىِ آیب حسبثشسبى داخلی ،هْبست ٍ آهَصش فٌی وبفی سا دس حسبثشسی داسًذ یب خیش .هقیبسّبی هشثهَعی وهِ هوىهي اسهت حسهبثشس
هستمل دس اسصیبثی هذًؾش لشاس دّذ ،ثشای هخبل ،هیتَاًذ ضبهل ٍرَد تزبسة ٍ فٌبٍیي حشفِای ثشای حسبثشسبى داخلی ثبضذ.
ایٌىِ آیب حسبثشسبى داخلی داسای داًص زصم دسخػَظ چبسچَة گضاسضگشی هبلی هشثَط ٍ گضاسضگشی هبلی ٍاحذ تزبسی ّستٌذ یب
خیش ٍ ایٌىِ آیب ٍاحذ حسب ثشسی داخلی ،داسای هْبستْبی زصم (ثشای هخبل ،داًص خبظ غٌقت) ثشای اًزبم وهبس ههشتجظ ثهب غهَستْبی
هبلی ٍاحذ تزبسی هیثبضذ یب خیش.
ایٌىِ آیب حسبثشسبى داخلی ،فضَ ًْبدّبی حشفِ ای هشثَط ّستٌذ وِ آًْب سا هتقْذ ثِ سفبیت اسهتبًذاسدّبی حشفهِای هشثهَط اص رولهِ
الضاهبت یطشفت حشفِای هستوش وٌذ یب خیش.
ثی عشفی ٍ غالحیت ًوی تَاًٌذ هىول ّن ثبضٌذّ .شچِ ربیگبُ سبصهبًی ٍاحذ حسبثشسی داخلی ٍ سیبسهتْب ٍ سٍضهْبی ههشتجظ ثهب آى ثهب
وفبیت ثیطتشی اص ثی عشفی حسبثشسبى داخلی طتیجبًی وٌذّ ٍ ،ش چِ هیضاى غالحیت ایي ٍاحذ ثیطتش ثبضذ ،احتوهبل ثیطهتشی ٍرهَد داسد
وِ حسبثشس هستمل ثتَاًذ اص وبس ایي ٍاحذ ٍ ،دس حَصُّبی ثیطتشی ،استفبدُ وٌهذ .ثهب ایهي حهبل ،ایهيوهِ ربیگهبُ سهبصهبًی ٍ سیبسهتْب ٍ
سٍضْبی هشتجظ ثب آى ،طتَاًِ هدىوی ثشای ثیعشفهی حسبثشسهبى داخلهی ثهِ ٍرهَد ههیآٍسدً ،وهیتَاًهذ ًجهَد غهالحیت وهبفی ٍاحهذ
حسبثشسی داخ لی سا رجشاى وٌذّ .وچٌیي ،صهبًی وِ ربیگبُ سبصهبًی ٍ سیبسهتْب ٍ سٍضهْبی ههشتجظ ثهب آى ،ثهِ هیهضاى وهبفی اص ثهیعشفهی
حسبثشسبى داخلی طتیجبًی ًویوٌذ ،ثبز ثَدى هیضاى غالحیت ٍاحذ حسبثشسی داخلی ًویتَاًذ رجشاى وٌٌذُ ایي هَوَؿ ثبضذ.

بکارگیری رویکردی منظم و روشمند (رک 4بندهای  41ـ پ)

ت –  .76ثىبسگیشی سٍیىشدی هٌؾن ٍ سٍضوٌذ ثشای ثشًبهِسیضی ،ارشا ،سش شستی ،ثشسسی ٍ ،هستٌذسبصی فقبلیتْب ،هتوهبیض وٌٌهذُ فقبلیتْهبی ٍاحهذ
حسبثشسی داخلی اص سبیش فقبلیتْبی وٌتشلی هیثبضذ وِ هوىي است دس ٍاحذ تزبسی اًزبم ضَد.
ت–  .77فَاهلی وِ هوىي است ثش ًتیزِ گیشی حسبثشس هستمل دس هَسد استفبدُ یب فذم اسهتفبدُ ٍاحهذ حسبثشسهی داخلهی اص سٍیىهشدی ههٌؾن ٍ
سٍضوٌذ هؤحش ثبضذ ،ضبهل هَاسد صیش است@
ٍ رَد ،وفبیت ٍ استفبدُ اص سٍضْبی حسبثشسی داخلی هستٌذ یب سٌّوَدّبیی وِ حَصُّبیی ًؾیش اسصیبثی سیسه ،ثشًبهِّبی وهبسی،
هستٌذسبصی ٍ گضاسضگشی ،هبّیت ٍ هیضاى تٌبست آًْب ثب اًذاصُ ٍ ضشایظ ٍاحذ تزبسی سا َضص هیدّذ.
 ایٌىِ آیب ٍاحذ حسبثشسی داخلی  ،داسای سیبستْب ٍ سٍضهْبی وٌتهشل ویفیهت هٌبسهت ،ثهشای هخهبل ،سیبسهتْب ٍ سٍضهْبی هٌهذسد دس
استبًذاسد وٌتشل ویفیت  17وِ ثشای ٍاحذ حسبثشسی داخلی وبسثشد داسد (ًؾیش هَاسد هشتجظ ثب هذیشیت ،هٌبثـ اًسبًی ٍ ارهشای وهبس)
یب الضاهبت وٌتشل ویفیت هٌذسد دس استبًذاسدّبی ًْبدّبی حشفِای حسبثشسبى داخلی هیثبضذ یب خیش .فالٍُ ثش ایيًْ ،بدّبی حشفِای
هشثَط هوىي است الضاهبت هٌبست دیگشی ًؾیش اًزبم اسصیبثی ویفیت ادٍاسی ثشٍىسبصهبًی سا ٍوـ وشدُ ثبضٌذ.

 . 7استبًذاسد وٌتشل ویفیت ” ،7وٌتشل ویفیت دس هؤسسبت اسائِوٌٌذُ خذهبت حسبثشسی ،سبیش خذهبت اعویٌبىثخطی ٍ خذهبت هشتجظ“

>
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(تزذیذ ًؾش ضذُ=?)79
شرایطی که در آن نمیتوان از کار واحد حسابرسی داخلی استفاده کرد (رک 4بند )41

ت–  .78اسصیبثی حسبثشس هستمل اص ایٌىِ ربیگبُ سبصهبًی ٍاحذ حسبثشسی داخلی ٍ سیبستْب ٍ سٍضْبی هشتجظ ثب آى ،ثهِ هیهضاى وهبفی اص ثهیعشفهی حسبثشسهبى
داخلی طتیجبًی هیوٌذ یب خیش ،هیضاى غالحیت ٍاحذ حسبثشسی داخلی ٍ ،ثىبسگیشی سٍیىشدی هٌؾن ٍ سٍضوٌذ تَسظ ایي ٍاحذ ،هوىي است ثیبًگش
ایي ثبضذ وِ سیسىْبی هشثَط ثِ ویفیت وبس ایي ٍاحذ فوذُ است ٍ ثٌبثشایي استفبدُ اص وبس ایي ٍاحذ ثِ فٌَاى ضَاّذ حسبثشسی ،هٌبست ًیست.
ت–  .79تَرِ ثِ فَاهل هٌذسد دس ثٌذّبی ت ،=-ت ٍ >-ت 77-ایي استبًذاسد ثِ غَست رذاگبًِ ٍ دس هزوَؿ حبئض اّویت است صیشا اغلت یه فبههل
ثِ تٌْبیی ًویتَاًذ ثشای ًتیزِ گیشی دس هَسد فذم استفبدُ اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی ثهشای همبغهذ حسبثشسهی ،وهبفی ثبضهذ .ثهشای هخهبل ،دس
اسصیبثی تْذیذّبی هشثَط ثِ ثیعشفی حسبثشسبى داخلی ،ربیگبُ سبصهبًی ٍاحذ حسبثشسی داخلی اّویهت ٍیهژُای داسد .چٌبًچهِ گهضاسش ٍاحهذ
حسبثشسی داخلی ثِ هذیشاى ارشایی اسائِ ضَد ،ایي هَوَؿ ثِ فٌَاى تْذیذی ثشای ثیعشفی ٍاحذ حسبثشسی داخلی تلمی هیضَد هگش ایٌىِ سهبیش
فَاهل ًؾیش فَاهل هٌذسد دس ثٌذ ت ه = دس هزوَؿ تذاثیش ایوٌی وبفی ثشای وبّص تْذیذ ثِ سغدی لبثل لجَل فشاّن آٍسًذ.
تعییي هبّیت ٍ هیشاى کبر قببل استفبدُ اس ٍاحد حسببزسي داخلي
عَاهل هَثز بز تعییي هبّیت ٍ هیشاى کبر قببل استفبدُ اس ٍاحد حسببزسي داخلي (سن@ ثٌذّبی < 7تب >)7

ت– .7:

ت– ;.7






ت– <.7

ٌّگبهی وِ حسبثشس هستمل ثِ ایي ًتیزِ سسیذُ است وِ هیتَاًذ اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی ثشای همبغذ حسبثشسی استفبدُ وٌهذ ،اثتهذا ثبیهذ
ایي هَوَؿ سا هَسد تَرِ لشاس دّذ وِ آیب هبّیت ٍ داهٌِ ثشًبهِسیضی ضذُ وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی وِ اًزبم ضذُ یب ثشای اًزبم آى ثشًبهِسیضی
ضذُ است ،ثشای عشح ولی ٍ ثشًبهِ حسبثشسی وِ حسبثشس هستمل عجك استبًذاسد  1966تْیِ وشدُ است ،سَدهٌذ هیثبضذ یب خیش.
ًوًَِّبیی اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی وِ هیتَاًذ تَسظ حسبثشس هستمل استفبدُ ضَد ،ضبهل هَاسد صیش است@
آصهَى احشثخطی وبسوشد وٌتشلْب.
آصهًَْبی هدتَای هستلضم لضبٍت هدذٍد.
ًؾبست ثش ضوبسش هَرَدیْب.
سدیبثی هقبهالت دس سیستن اعالفبتی هشتجظ ثب گضاسضگشی هبلی.
آصهَى سفبیت الضاهبت لبًًَی ٍ همشساتی.
دس ثشخی ضشایظ ،حسبثشسی یب ثشسسی اعالفبت هبلی ٍاحذّبی تزبسی فشفی وِ ثِ فٌَاى ثخطْبی فوهذُ گهشٍُ تلمهی ًوهیضهًَذ (دس
8
غَستی وِ ثب الضاهبت استبًذاسد  <66دس تضبد ًجبضٌذ).
تقییي هبّیت ٍ هیضاى استفبدُ ثشًبهِسیضی ضذُ اص وبس ٍاحذ حسبثشسهی داخلهی تدهت تهبحیش اسصیهبثی حسهبثشس هسهتمل اص هیهضاى طهتیجبًی
ربیگبُ سبصهبًی ٍاحذ حسبثشسی داخلی ٍ سیبستْب ٍ سٍضْبی ههشتجظ ثهب آى ،اص ثهیعشفهی حسبثشسهبى داخلهی ٍ هیهضاى غهالحیت ٍاحهذ
حسبثشسی داخلی عجك ثٌذ = 7است .فالٍُ ثش ایي ،هیضاى لضبٍت هَسد ًیبص دس ثشًبهِسیضی ،ارشا ٍ اسصیبثی وبس ٍاحذ حسبثشسهی داخلهی ٍ
خغش تدشیف ثباّویت اسصیبثیضذُ دس سغ ادفب ،دس تقییي هبّیت ٍ هیضاى استفبدُ ثشًبهِسیضی ضذُ اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلهی ًمهص
داسدّ .وچٌیيّ ،وبىگًَِ وِ دس ثٌذ ; 7ایي استبًذاسد تطشی ضذُ است ،ضشایغی ٍرَد داسد وِ حسبثشس هستمل ًویتَاًذ دس آى ضشایظ
اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی ثشای همبغذ حسبثشسی ،استفبدُ وٌذ.

قضاوت در برنامهریسی و اجرای روشهای حسابرسی و ارزیابی نتایج (رک 4بندهای 41ـ الف و  92ـ الف)

ت – =.7
ت – >.7







ّش چِ هیضاى لضبٍت زصم دس ثشًبهِ سیضی ٍ ارشای سٍضْبی حسبثشسی ٍ اسصیبثی ضَاّذ حسبثشسی وبسثشد ثیطتشی داضتِ ثبضذ ،حسهبثشس
هستمل ثبیذ عجك ثٌهذ = ، 7سٍضهْبی ثیطهتشی سا هسهتمیوب خهَدش اًزهبم دّهذ ،صیهشا اسهتفبدُ اص وهبس ٍاحهذ حسبثشسهی داخلهی ثهِ تٌْهبیی
فشاّن وٌٌذُ ضَاّذ حسبثشسی وبفی ٍ هٌبسجی ثشای حسبثشس هستمل ًخَاّذ ثَد.
اص آًزب وِ هسئَلیت اؽْبسًؾش اسائِ ضذُ غشفب هتَرِ حسبثشس هستمل استٍ ،ی ثبیذ عجك ثٌهذ = ،7لضهبٍتْبی فوهذُ وهبس حسبثشسهی سا
خَد اًزبم دّذ .لضبٍتْبی فوذُ ضبهل هَاسد صیش است@
اسصیبثی خغشّبی تدشیف ثباّویت،
اسصیبثی وفبیت آصهًَْبی اًزبم ضذُ،
اسصیبثی هٌبست ثَدى استفبدُ هذیشاى ارشایی اص فشؼ تذاٍم فقبلیت،
اسصیبثی ثشآٍسدّبی حسبثذاسی فوذٍُ ،
اسصیبثی وفبیت هَاسد افطب دس غَستْبی هبلی ٍ ،سبیش هَوَفبت هَحش ثش گضاسش حسبثشس.

 .7استبًذاسد حسبثشسی ” ،966ثشًبهِسیضی حسبثشسی غَستْبی هبلی (تزذیذًؾش ضذُ “)79?8
 .8استبًذاسد حسبثشسی  ” ،<66هالحؾبت خبظ دس حسبثشسی غَستْبی هبلی گشٍُ (ضبهل وبس حسبثشسبى ثخص (تزذیذًؾش ضذُ ?>“)79

?
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(تزذیذ ًؾش ضذُ=?)79
خطر تحریف بااهمیت ارزیابیشده (رک 4بند 41ـ ب)

تّ .7?-شچِ خغش تدشیف ثباّویت اسصیبثیضذُ دس سغ ادفب دس هَسد یه هبًذُ حسبة ،هقبهالت یب ههَسد افطهبی خهبظ ثهبزتش ثبضهذ ،ثهشای
ثشًبهِ سیضی ٍ ارشای سٍضْبی حسبثشسی ٍ اسصیبثی ًتبیذ آى ،غبلجب اًزبم لضبٍت ثیطتشی ًیبص است .دس ایي ضشایظ ،عجك ثٌهذ =7حسهبثشس
هستمل ثبیذ سٍضْبی ثیطتشی سا هستمیوبً ارشا وٌذ ٍ دس ًتیزِ اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی ثشای وست ضَاّذ حسبثشسی وبفی ٍ هٌبست
ووتش استفبدُ وٌذ .فالٍُ ثش ایي ،عجك استبًذاسد ّ ،7866ش چِ خغش تدشیف ثباّویت اسصیبثیضذُ ثهبزتش ثبضهذ ،حسهبثشس هسهتمل ضهَاّذ
حسبثشسی هتمبفذوٌٌذُ تشی ًیبص داسد ٍ ثٌبثشایي ،ثبیذ لسوت ثیطتشی اص وبس سا هستمیوبً خَدش اًزبم دّذ.
ت–  .86عجك استبًذاسد ; ،897خغشّبی فوذُ هستلضم تَرِ خبظ حسبثشس هستمل اسهت ٍ اص ایهي سٍ ،دس غهَست ٍرهَد خغهش فوهذُ ،اسهتفبدُ
حسبثشس هستمل اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی ،هدذٍد ثِ سٍضْبیی هی ضَد وِ ًیبصهٌذ لضبٍت هدذٍد است .فالٍُ ثش ایهي ،صههبًی وهِ
خغشّبی تدشیف ثباّویت بییي ثبضذ ،ثقیذ است استفبدُ اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی ثِ تٌْبیی ،خغش حسبثشسی سا ثِ سغ بییي لبثهل
لجَل وبّص دّذ ٍ ًیبص ثِ ارشای هستمین ثشخی آصهًَْب تَسظ حسبثشس هستمل ًجبضذ.
ت–  .87ارشای سٍضْب عجك ایي استبًذاسد هوىي است ثبفج ضَد حسبثشس هستمل اسصیبثی خهَد اص خغشّهبی تدشیهف ثباّویهت سا هزهذدا ههَسد
اسصیبثی لشاس دّذ .دس ًتیزِ ،ایي اسصیبثی هزذد هوىي است ثش تػوین حسبثشس هستمل دس هَسد استفبدُ اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلهی ٍ
وشٍست ثىبسگیشی ایي استبًذاسد احش گزاسد.
اطالعرسانی به ارکان راهبری (رک 4بند )43

ت.88-

عجك استبًذاسد  ،98<6حسبثشس هستمل ثبیذ ولیبت صهبًجٌذی ٍ داهٌِ ثشًبهِسیضی ضذُ وبس حسبثشسی سا ثِ اعهالؿ اسوهبى ساّجهشی ثشسهبًذ.
ثشًبهِسیضی ثشای استفبدُ اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی ،ثخص رذایی ًب زیش عشح ولی حسبثشسی حسبثشس هستمل است ٍ ثٌبثشایي ثشای
ضٌبخت اسوبى ساّجشی اص سٍیىشد حسبثشسی یطٌْبدی ،سَدهٌذ هیثبضذ.

استفبدُ اس کبر ٍاحد حسببزسي داخلي
هذاکزُ ٍ ّوبٌّگي بب ٍاحد حسببزسي داخلي (سن@ ثٌذ )86

ت – ٌّ .89گبم هزاوشُ دس خػَظ استفبدُ ثشًبهِسیضی ضذُ اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی ثِ فٌهَاى هجٌهبیی ثهشای ّوهبٌّگی فقبلیتْهبی هشثهَط،
هوىي است تَرِ ثِ هَوَفبت صیش سَدهٌذ ثبضذ@
 صهبًجٌذی اًزبم وبس.
 هبّیت وبس اًزبم ضذُ.
 هیضاى گستشُ حسبثشسی.
 سغ اّویت ثشای غَستْبی هبلی ثِ فٌَاى یه هزوَفِ ٍاحذ (دس هَاسد همتضی ،سغ یب سغَح اّویت هشثَط ثِ گشٍُ هقبهالت،
هبًذُ حسبثْب یب هَاسد افطبی خبظ) ٍ ،اّویت دس ارشا.
 سٍضْبی یطٌْبدی اًتخبة الالم ٍ اًذاصُ ًوًَِ.
 هستٌذسبصی وبس اًزبم ضذُ.
 سٍضْبی ثشسسی ٍ گضاسضگشی.
ت–ّ .8:وبٌّگی ثیي حسبثشس هستمل ٍ ٍاحذ حسبثشسی داخلی ٌّگبهی احشثخص است وِ ،ثشای هخبل@
 هزاوشات ثیي آًْب دس فَاغل صهبًی هٌبست عی دٍسُ حسبثشسی ،غَست گیشد.
 حسبثشس هستملٍ ،احذ حسبثشسی داخلی سا اص هَوَفبت فوذُای وِ هوىي است ثش ایي ٍاحذ احش ثگزاسد ،آگبُ وٌذ.
 حسبثشس هستمل اص گضاسضْبی هشثَط ٍاحذ حسبثشسی داخلی آگبّی یبثذ ٍ ثِ آًْهب دستشسهی داضهتِ ثبضهذ ٍ اص ّهش گًَهِ هَوهَؿ
فوذُ ای وِ هَسد تَرِ ایي ٍاحذ لشاس گشفتِ است ٍ ،هوىي است ثش وبس حسبثشس هستمل تأحیش داضتِ ثبضذ ،هغلـ ضَد ثِ ًدَی وهِ
ٍی تَاًبیی ثشسسی یبهذّبی چٌیي هَوَفبتی سا ثش وبس حسبثشسی داضتِ ثبضذ.

 .7استبًذاسد حسبثشسی  ،866ثٌذ ت8<-
 .8استبًذاسد حسبثشسی ; ،97ثٌذ :ه ث
 .9استبًذاسد حسبثشسی  ،8<6ثٌذ ;7

76

استاندارد حسابرسی 016
استفاده از کار حسابرسان داخلی

(تزذیذ ًؾش ضذُ=?)79
ت– ; .8دس استبًذاسد  ،7866ثش اّویت ثشًبهِسیضی ٍ ارشای حسبثشسی ثب حفؼ تشدیهذ حشفهِای تأویهذ ضهذُ اسهت وهِ ضهبهل ّطهیبسی ًسهجت ثهِ
اعالفبتی است وِ دس هَسد لبثل اتىب ثَدى اسٌبد ٍ هذاسن ٍ ًتبیذ حبغل اص شس ٍ رَّبی هَسد استفبدُ ثِ فٌهَاى ضهَاّذ حسبثشسهی،
تشدیذ ایزبد هیوٌذ .ثش ایي اسبس ،ثشلشاسی استجبط ثب ٍاحذ حسبثشسی داخلی دس رشیبى وبس حسبثشسی ،هوىي است اهىبًی سا فشاّن وٌذ
تب اعالفبتی ثِ حسبثشس هستمل اسائِ ضَد وِ هی تَاًذ ثش وبس ٍی هؤحش ثبضذ ٍ هَسد تَرِ ٍی لشاس گیشد .8دس ًتیزِ ،حسبثشس هستمل لبدس
است ایي اعالفبت سا دس فشایٌذ تطخیع ٍ اسصیبثی خغشّبی تدشیف ثباّویت ،هذًؾش لشاس دّذ .فالٍُ ثش ایي ،عجك اسهتبًذاسد  ،8:6اگهش
چٌیي اعالفبتی ثیبًگش خغشّبی تدشیف ثباّویت غَستْبی هبلی ثبضذ یهب ثهِ ههَاسد تملهت لغقهی یهب هطهىَن ثهِ تملهت هشثهَط ثبضهذ،
9
حسبثشس هستمل هیتَاًذ ایي اعالفبت سا دس تطخیع خغشّبی تدشیف ثباّویت ًبضی اص تملت ،هذًؾش لشاس دّذ.
رٍشْبي تعییي کفبیت کبر ٍاحد حسببزسي داخلي (سن@ ثٌذّبی )89 ٍ 88

ت– < .8سٍضْبی حسبثشسی ارشا ضذُ تَسظ حسبثشس هستمل دس هَسد آى ثخص اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی وِ دس هزوهَؿ لػهذ اسهتفبدُ اص
آى سا داسد ،هجٌبیی ثشای اسصیبثی ویفیت ولی وبس ایي ٍاحذ ٍ ثیعشفی آى دس وبسی وِ اًزبم دادُ است ،فشاّن هیوٌذ.
ت – = .8سٍضْبیی وِ حسبثشس هستمل هوىي است ثشای اسصیبثی ویفیت وبس اًزبم ضذُ ٍ ًتیزِگیشیْهبی ثذسهت آههذُ تَسهظ ٍاحهذ حسبثشسهی
داخلی ارشا وٌذ ،فالٍُ ثش ارشای هزذد وبس ،عجك ثٌذ  ،89ضبهل هَاسد صیش ًیض هیثبضذ@
 شس ٍ رَ اص اضخبظ ریشثظ دس ٍاحذ حسبثشسی داخلی.
ً ؾبست ثش سٍضْبی ارشا ضذُ تَسظ ٍاحذ حسبثشسی داخلی.
 ثشسسی وبسثشگْب ٍ ثشًبهِ وبسی ٍاحذ حسبثشسی داخلی.
تّ .8>-ش چِ لضبٍت ثیطتشی هَسد ًیبص ثبضذ ،خغش تدشیف ثباّویت اسصیبثیضذُ ثبزتش هیسٍدّ ٍ ،ش چِ ربیگبُ سبصهبًی ٍاحذ حسبثشسی داخلی ٍ سیبستْب ٍ
سٍضْبی هشتجظ ثب آى ،ثِ هیضاى ووتشی اص ثیعشفی حسبثشسبى داخلی طتیجبًی وٌذ ،یب هیضاى غالحیت ٍاحذ حسبثشسی داخلهی ووتهش ثبضهذ ،سٍضهْبی
حسبثشسی هَسد ًیبص وِ ثبیذ تَسظ حسبثشس هستمل دسخػَظ ول هزوَفِ وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی ارهشا ضهَد تهب طهتَاًِ زصم ثهشای تػهوین
حسبثشس هستمل رْت استفبدُ اص وبس آى ٍاحذ ثِ هٌؾَس وست ضَاّذ حسبثشسی وبفی ٍ هٌبست ثِ فٌَاى هجٌبی اؽْبسًؾش ثبضذ ،ثیطتش خَاّذ ضذ.
اجرای مجدد (رک 4بند)92

ت.8?-

ثشای اّذاو ایي استبًذاسد ،ارشای هزذد وبس هستلضم ارشای هستمل سٍضْب تَسظ حسبثشس هستمل ،ثِ هٌؾَس افتجبسثخطی ثِ ًتیزِگیهشیّهبی ثذسهت
ال تَسهظ ٍاحهذ
آهذُ تَسظ ٍاحذ حسبثشسی داخلی ،است .دستیبثی ثِ ایي ّذو هوىي است اص عشیهك سسهیذگی ثهِ الالههی غهَست گیهشد وهِ لهج ً
حسبثشسی داخلی هَسد سسیذگی لشاس گشفتِ است یب ،دس غَست فولی ًجَدى چٌیي وبسی ،ایي ّذو هوىي است اص عشیك سسیذگی وبفی سبیش الهالم
هطبثْی حبغل ضَد وِ تَسظ ٍاحذ حسبثشسی داخلی سسیذگی ًطذُ است .ارشای هزذد وبس دس همبیسِ ثب سبیش سٍضْبیی وِ حسبثشس هستمل هوىي
است عجك ثٌذ ت ه > 8ارشا وٌذ ،ضَاّذ هتمبفذوٌٌذُتشی سا دس هَسد وفبیت وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی فهشاّن ههیآٍسد .اگشچهِ حسهبثشس هسهتمل
هلضم ًیست توبهی حَصُّبی وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی سا وِ استفبدُ هیوٌذ ،ارشای هزذد وٌذ ،ثب ایي حبل ،دس خػَظ ثشخهی اص حهَصُّهبی آى
ثخص اص وبس ٍاحذ حسبثشسی داخلی وِ دس هزوَؿ ،عجك ثٌذ  89استفبدُ اص آى سا ثشًبهِسیضی وشدُ است ،ارشای هزذد سٍضْب الضاهی است .حسهبثشس
هستمل ثِ احتوبل ثسیبس صیبد ثش ارشای هزذد وبس دس حَصُّبیی توشوض هیوٌذ وِ لضهبٍت ثیطهتشی دس ثشًبههِسیهضی ،ارهشا ٍ اسصیهبثی ًتهبیذ سٍضهْبی
حسبثشسی تَسظ ٍاحذ حسبثشسی داخلی ًیبص داضتِ است ٍ ّوچٌیي دس حَصُّبیی وِ خغش تدشیف ثباّویت دس آًْب ثبزتش است.

تعییي اهکبى ،حَسُّب ٍ ،هیشاى استفبدُ اس کوک هستقین حسببزسبى داخلي
تعییي ایٌکِ آیب هيتَاى بزاي هقبصد حسببزسي اس کوک هستقین حسببزسبى داخلي استفبدُ کزد یب خیز (سن@ ثٌذّبی ;)8< ٍ 8

ت–  .96عجك ثٌذ ت ،=-ثیعشفی ثِ تَاًبیی اًزبم ٍؽبیف ثذٍى ربًجذاسی ،تضبد هٌبفـ یب افوبل ًفَر غیهش لبثهل تَریهِ دیگهشاى ثهشای تدهت تهبحیش
لشاسدادى لضبٍت حشفِای اعالق هیضَد .ثشای اسصیبثی ٍرَد ٍ اّویت تْذیذّبی هشثَط ثِ ثیعشفی حسبثشسهبى داخلهی ،هوىهي اسهت
هَوَفبت صیش هَسد تَرِ لشاس گیشد@
:
 هیضاى طتیجبًی ربیگبُ سبصهبًی ٍاحذ حسبثشسی داخلی ٍ سیبستْب ٍ سٍضْبی هشتجظ ثب آى ،اص ثیعشفی حسبثشسبى داخلی.
 سٍاثظ خبًَادگی ٍ ضخػی حسبثشسبى داخلی ثب هسئَزى یب وبسوٌبى هشتجظ ثب وبس هَسد ثشسسی.
 ساثغِ ثب ثخص یب لسوتی اص ٍاحذ تزبسی وِ ثب وبس هَسد ًؾش هشتجظ است.
 هٌبفـ هبلی فوذُ حسبثشسبى داخلی دس ٍاحذ تزبسی ،غیش اص حمَق ٍ هضایبیی وِ ثِ سبیش وبسوٌبى ٍ هذیشاى ّن سهغ ثهب آًهبى عجهك
وَاثظ هقوَل شداخت هیضَد.
 .7استبًذاسد حسبثشسی  ،866ثٌذّبی ; ٍ 7ت ه ;7
 .8استبًذاسد حسبثشسی ; ،97ثٌذ ت77<-
 .9استبًذاسد حسبثشسی ; ،97ثٌذ ت 77-دس ساثغِ ثب استبًذاسد حسبثشسی ” ،8:6هسئَلیت حسبثشس دس استجبط ثب تملت ،دس حسبثشسی غَستْبی هبلی (تزذیذًؾش ضذُ “)79?:
 .:ثِ ثٌذ ت =-هشارقِ ضَد.
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هغبلت هٌتطش ضذُ تَسظ ًْبدّبی حشفِای هشثَط ثشای حسبثشسبى داخلی ،هیتَاًذ سٌّوَدّبی سَدهٌذ دیگشی سا دس ایي صهیٌِ فشاّن آٍسد.
ت– ّ .97وچٌیي ،هوىي است ضشایغی ٍرَد داضتِ ثبضذ وِ اّویت تْذیذّبی هشثَط ثِ ثیعشفی حسبثشسبى داخلی آىلذس صیهبد ثبضهذ وهِ ّهی
یه اص تذاثیش ایوٌی ًتَاًذ آى سا ثِ سغ لبثل لجَلی وبّص دّذ .ثشای ًوًَِ ،اص آًزب وِ وفبیت تهذاثیش ایوٌهی تدهت تهبحیش اّویهت وهبس
حسبثشسی هستمل است ،دس ثٌذّبی > 8ه الف ٍ >8ه ة ،استفبدُ اص ووه هستمین حسبثشسبى داخلی هٌـ ضذُ استّ .وچٌیي ،ایهي حبلهت
دس هَاسدی غبدق است وِ تْذیذّبی ًبضی اص ثشسسی وبس خَد ٍرَد داسد ،صیشا حسبثشسبى داخلی دس ایهي ضهشایظ اص ارهشای سٍضهْبی
تَغیف ضذُ دس ثٌذّبی >8ه ح ٍ > 8ه ت هٌـ ضذُاًذ.
ت– .98دس اسصیبثی هیضاى غالحیت حسبثشس داخلی ،ثسیبسی اص فَاهل هٌذسد دس ثٌذ تً >-یض هوىي است ّن دس ههَسد ّهش یهه اص حسبثشسهبى
داخلی ٍ ّن دس هَسد وبس هدَل ضذُ ثِ آًْب هشثَط ثبضذ.
تعییي هبّیت ٍ هیشاى کبر قببل ٍاگذاري بِ حسببزسبى داخلي کِ بِ حسببزس هستقل کوک هستقین هيکٌٌد (ثٌذّبی = 8تب ?)8

ت– .99
ت– .9:

ت– ;.9

ت–<.9

ت– =.9

دس ثٌذّبی ت 7:-تب ت 87-سٌّوَدّبی هٌبسجی ثشای تقییي هبّیت ٍ هیضاى وبسی وِ ثشای اًزبم آى هیتَاى اص ووه هستمین حسبثشسبى
داخلی استفبدُ وشد ،اسائِ ضذُ است.
حسبثشس هستمل دس تقییي هبّیت وبس لبثل ٍاگزاسی ثِ حسبثشسبى داخلی ،هشالت است تب ایي وبس سا ثِ حهَصُّهبیی وهِ ٍاگهزاسی آى هٌبسهت اسهت،
هدذٍد وٌذً .وًَِّبیی اص فقبلیتْب ٍ ٍؽبیفی وِ استفبدُ اص ووه هستمین حسبثشسبى داخلی ثشای اًزبم آًْب هٌبست ًیست ،ثِ ضشح صیش است@
 هزاوشُ دس خػَظ خغشّبی تملت .ثب ایهي حهبل ،حسبثشسهبى هسهتمل هوىهي اسهت عجهك اسهتبًذاسد ; 97اص حسبثشسهبى داخلهی دس
7
خػَظ خغشّبی تملت دس سبصهبى شس ٍ رَ وٌٌذ.
 تقییي سٍضْبی حسبثشسی غیش لبثل یص ثیٌی عجك استبًذاسد .8:6
ثِ ّویي تشتیت ،اص آًزب وِ حسبثشس هستمل عجك استبًذاسد ; ،;6هلضم است فشآیٌذ دسخَاستْبی تأییذیِ ثشٍىسهبصهبًی سا وٌتهشل وٌهذ ٍ
ًتبیذ ایي سٍضْب سا اسصیبثی وٌذٍ ،اگزاسی ایي هسئَلیتْب ثِ حسبثشسبى داخلی هٌبست ًویثبضذ .ثب ایي حبل ،حسبثشسبى داخلی هوىي است
دس روـآٍسی اعالفبت وشٍسی ثشای حل ٍ فػل هَاسد هغبیشت دس بسخْبی تأییذیِ ،ثِ حسبثشس هستمل ووه وٌٌذ.
هیضاى لضبٍت هَسد ًیبص ٍ خغش تدشیف ثباّویت ًیض دس تقییي وبس لبثل ٍاگزاسی ثِ حسبثشسبى داخلی وِ ووه هستمین اسائهِ ههیوٌٌهذ،
ًمص داسد .ثشای ًوًَِ ،دس ضشایغی وِ اسصضیبثی حسبثْبی دسیبفتٌی ثِ فٌَاى حَصُ شخغش اسصیبثی هیضهَد ،حسهبثشس هسهتمل ههیتَاًهذ
ثبصثیٌی غدت رذٍل سٌی سا ثِ حسبثشس داخلی وِ ووه هستمین اسائِ هیوٌذٍ ،اگزاس وٌذ .ثب ایي حبل ،اص آًزب وِ اسصضهیبثی وفبیهت
رخیشُ ثش هجٌبی رذٍل سٌی هستلضم لضبٍتی ثیص اص لضبٍت هدذٍد استٍ ،اگزاسی اسصضیبثی وفبیهت رخیهشُ ثهِ حسهبثشس داخلهی وهِ
ووه هستمین اسائِ هیوٌذ ،هٌبست ًویثبضذ.
ثذٍى دسًؾش گشفتي ّذایت ،سش شستی ٍ ،ثشسسی وبس تَسظ حسبثشس هستمل ،استفبدُ ثیص اص اًذاصُ اص ووه هستمین حسبثشسهبى داخلهی
هوىي است استمالل ؽبّشی وبس حسبثشس هستمل سا تدت تأحیش لشاس دّذ.

استفبدُ اس کوک هستقین حسببزسبى داخلي (سن@ ثٌذ )98

ت– > .9اص آًزب وِ وبسوٌبى ٍاحذ حسبثشسی داخلی ثِ اًذاصُای وِ حسبثشسبى هستمل ثبیذ ثشای اؽْبسًؾش ًسجت ثهِ غهَستْبی ههبلی هسهتمل ثبضهٌذ ،هسهتمل اص
ٍاحذ تزبسی ًیستٌذ ،لزا ّذایت ،سش شستی ٍ ،ثشسسی وبس اسربؿ ضذُ ثِ حسبثشسبى داخلی دس لبلت ووه هستمینً ،سجت ثِ صههبًی وهِ افضهبی تهین
حسبثشسی هستمل ،وبس سا اًزبم هیدٌّذ ،ثِ عَس ولی داسای هبّیتی هتفبٍت ثَدُ ٍ گستشدُتش است.
ت– ? .9حسبثشس هستمل دس ساستبی ّذایت حسبثشسبى داخلی هوىي است ،ثشای ًوًَِ ،هسبئل حسبثذاسی ٍ حسبثشسهی هطهخع ضهذُ دس رشیهبى حسبثشسهی
وِ هَسد تَرِ ٍی است سا ثِ آًْب یبدآٍسی وٌذ .دس ثشسسی وبس اسربؿ ضذُ ثِ حسبثشسبى داخلی ،هالحؾهبت حسهبثشس هسهتمل ضهبهل ایهي هَوهَؿ
است وِ آیب ضَاّذ وست ضذُ دس ضشایظ هَرَد ،وبفی ٍ هٌبست است یب خیش ٍ آیب اص ًتیزِگیشی ثذست آهذُ طتیجبًی هیوٌذ یب خیش.

 .7استبًذاسد حسبثشسی ; ،97ثٌذ < ه الف
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