معیارات ن
بی الملیل برای اجرای مسلیک تفتیش
داخیل
(معیارات )

این معیارات توسط گروه کاری متشکل از هیئت مدیره انستیوت مفتش ن
ی داخیل افغانستان تحت نظر فضل هادی فضل
ترجمه گردیده است .در این ترجمه به حد اعظیم سیع گردیده است تا مفاهیم و مطالب به شکل اصیل و درست آن انتقال
گردد.

معیارات بین المللی اجرای مسلکی تفتیش داخلی (معیارات)

معیارهای ن
بی الملیل برای اجرای مسلیک تفتیش داخیل (معیارها)
ن
معرف معیارها
ی
ی
ن
قانون و فرهنگ متنوع؛ در نهادهای که هدف ،اندازه ،پیچیدگ و ساختار
تفتیش داخیل در محیط های
متفاوت دارند؛ توسط کارمندان اداره یا اشخاص بیون از آن اجرا یم شود .هر چند وجود این گونه تفاوتها
ممکن بر نحوه اجرای تفتیش داخیل در هر محیط تاثی بگذارد ،اما پیوی از معیارهای ن
بی الملیل برای
ن
مفتشی داخیل یا ( )IIAترتیب شده است
اجرای حرفه ای تفتیش داخیل (معیارها) که از سوی انستیتوت
ن
ن
مفتشی داخیل و واحد تفتیش داخیل ،ضوری میباشد.
برای ایفای مسئولیت های
اهداف معیارهای تفتیش داخیل قرار ذیل یم باشند:
.1
.2
.3
.4

رهنمان تطبیق و رعایت عناض اجباری چارچوب ن
بی الملیل اجرای مسلیک (.)IPPF
ی
ارائه چارچوب برای اجرا و بهبود خدمات متعدد ارزش افزای تفتیش داخیل.
ارزیان اجراات تفتیش داخیل.
ایجاد اساس برای
ی
ر
بیشی پروسه ها و اجراآت سازمان.
بهبود هر چه

معیارها مجموعه ای از مقتضیات اجباری ن
مبتن بر اصول بوده که از موارد ذیل متشکل میباشد:
ارزیان موثریت اجراات آن که
• بیانیه های مقتضیات اسایس برای اجرای مسلیک تفتیش داخیل و
ی
ن
به سطح ن
سازمان قابلیت تطبیق دارد.
بی الملیل در رده های فردی و
• تفسی بیانیه هاکه اصالحات و مفاهیم بکار رفته در معیارها را ر
تشی ح و توضیح یم کند.
معیارها یکجا با دستورالعمل طرز سلوک انعکاس دهنده تمایم عناض الزایم چارچوب ن
بی الملیل اجرای
ن
مبی رعایت تمایم عناض چارچوب
مسلیک بوده و بنا بر آن رعایت دستورالعمل طرز سلوک و معیارها
ن
بی الملیل اجرای مسلیک یم باشد.
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ن
در معیارها ن
معان ارائه گردیده است.
برخ از اصطالحا رن بهکار رفته است که تعاریف ویژه آن در فهرست
ن
معان مد نظر گرفته
برای درک و تطبیق درست معیارها الزم است تعاریف ارائه شده در بخش فهرست
ساخی الزایم بودن غی ر
رن
مشوط یک مورد و و کلمه
شود .عالوتا ،معیارها کلمه "باید" را برای مشخص
میید که تطبیق آن ،مورد توقع بوده مگر اینکه از قضاوت مسلیک استفاده صورت
"حتما" را در مواردی به کار ی
گرفته و حاالت انحراف را توجیه نموده بتواند.
معیارها متشکل از دو نوعیت میباشند :معیارهای ر
ذان و معیارهای اجران.
معیارهای ر
ذان مواصفات واحد های تفتیش داخیل و و افرادیکه تفتیش داخیل را اجرا مینمایند توضیح
یم نماید .معیارهای اجران ماهیت تفتیش داخیل را توضیح و معیارهای ن
کیف را که در مقایسه به آن
خدمات و فعالیت های تفتیش داخیل اندازه گیی میگردد ارائه میدارد .معیارهای ر
ذان و اجران ،قابلیت
طبیق در تمام انواع خدمات تفتیش داخیل یم باشند.
ی
ر
ر
ذان و معیارهای اجران با ارائه
تطبیف به منظور توضیح چگونگ استفاده از معیارهای
معیارهای
معلومات در مورد الزامات قابل تطبیق در خدمات اطمینان دیه ( )Aیا مشوره دیه ( ،)Cارائه گردیده اند.
ارزیان بیطرفانه شواهد توسط مفتش داخیل به منظور ارائه نظر یا نتیجه
خدمات اطمینان دیه متضمن
ی
گیی در یک نهاد ،فعالیت ،وظیفه ، ،پروسه ،سیستم یا دیگر موضوعات یم باشند .ماهیت و ساحه
ً
ن
تعیی یم گردد .عموما سه طرف در خدمات اطمینان دیه
کاری خدمات اطمینان دیه توسط مفتش داخیل
دخیل هستند )1( :فرد یا گرویه که به طور مستقیم با نهاد ،فعالیت ،سیستم ،وظیفه ،پروسه ،یا دیگر
موضوعات مدنظر دخیل هستند ،ن
ارزیان را انجام یم
یعن مسئول پروسه )2( ،فرد یا گروپ ایکه که عمل
ی
یعن مفتش داخیل ،و ( )3فرد یا گروپ ایکه از ارزیان انجام شده استفاده یم کنند ،ن
دهد ،ن
یعن استفاده
ی
کننده.
ً
خدمات مشوره دیه ماهیت مشور رن داشته و عموما بنا به تقاضای مشخص مرجع یا اداره دریافت
کننده خدمات تفتیش داخیل انجام یم شود .ماهیت و ساحه کاری خدمات مش ر
ورن ،ربط به توافق با اداره
ً
ر
مشورن دخیل هستند )1( :فرد یا
دریافت کننده خدمات تفتیش داخیل دارد .عموما دو گروه در خدمات
یعن مفتش داخیل و ( )2فرد یا گروپ درخواست کننده مشوره ،ن
گروپ ایکه مشوره ارائه مینمایند ،ن
یعن
مرجع یا اداره دریافت کننده خدمات تفتیش داخیل  .مفتش داخیل هنگام انجام خدمات مشوره دیه  ،باید
ن
بیطرف خویش را حفظ و نباید مسئولیت مدیریت مرجع را به عهده بگید.
ن
ن
مفتشی
مفتشی داخیل و واحد های تفتیش داخیل را دارد .همه
معیارات قابلیت تطبیق به سطح فردی
ن
داخیل مکلف به پیوی از معیارهای مرتبط با بیطرف فردی ،تخصص و دقت مناسب مسلیک ،و معیارات
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مرتبط به اجرای مسئولیت های وظیفوی شان یم باشند .روئسای تفتیش داخیل برعالوه مکلف بر رعایت
و تطبیق همه جانبه معیارات به سطح واحد تفتیش داخیل یم باشند.
ن
ن
مفتشی داخیل ویا واحد تفتیش داخیل را از پیوی و تطبیق بخشهای مشخیص از
قوانی یا مقررات،
اگر
ن
معیارات باز میدارند  ،تطبیق و رعایت بخش های باقیمانده آن الزایم بوده و افشای مناسب آن ضورت
معتی دیگر مورد استفاده قرار میگید ،گزارشات
است.اگر این معیارات در پهلوی مقررات صادره نهاد های
ی
و مکاتبات تفتیش داخیل میتواند از استفاده مقررات دیگر ن
نی تذکر به عمل آورد ،هر آنطوریکه مناسب
ن
چنی موارد ،در صورتیکه فعالیت تفتیش داخیل مطابقت با معیارات را اشاره مینماید و تناقض
باشد .در
ن
ن
مفتشی داخیل و فعالیت تفتیش داخیل باید معیارات را لزوما
بی مقررات دیگر و معیارات موجود باشد
رعایت و مقررات دیگر را ن
نی در صورتیکه بسیار جدی باشند تطبیق نموده میتوانند.
تجدید و انکشاف معیارات یک پروسه دومدار میباشد .بورد ن
بی الملیل ستندرد های تفتیش داخیل قبل
از انتشار معیارها  ،اقدام به کسب مشورت و نظرخوایه وسیع مینماید  .این اقدامات شامل درخواست
نظریات از رسارس جهان با استفاده از پروسه نمایش پیش نویس میباشد .تمام پیش نویس ها در وبسایت
منتش شده و به سایر شاخه های آن در جهان ن
ر
ن
نی ارسال میگردد.
مفتشی داخیل ()IIA
انستیتوت
نظریات و پیشنهادات خویش در مورد معیارات را میتوانید به آدرس ذیل ارسال نمایید: :
The Institute of Internal Auditors
Standards and Guidance
1035 Greenwood Blvd, Suite 401
Lake Mary, FL 32746 USA

Email: guidance@theiia.org

Web: www.globaliia.org
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معیارات ن
بی الملیل برای اجرای مسلیک تفتیش داخیل
(معیارات )
معیارات ذات
 – 1000مقصد ،صالحیت و مسئولیت
مقصد ،صالحیت و مسئولیت فعالیت تفتیش داخیل باید بگونه رسیم در منشور تفتیش داخیل تعریف و
توضیح گردد .طوریکه با ماموریت تفتیش داخیل ،عناض اجباری چارچوب ن
بی الملیل اجرای مسلیک(اصول
ر
ن
همسان
اسایس برای اجرای مسلیک تفتیش داخیل ،دستورالعمل اخالف ،معیارات و تعریف تفتیش داخیل)
و مطابقت داشته باشد .رئیس تفتیش داخیل باید به صورت دوره ن منشور تفتیش داخیل را تجدید و آن
را غرض منظوری ،به مدیریت ارشد و هیئت نظار (بورد) ارائه نماید.
تفسی:

منشور تفتیش داخیل سند رسیم هست که هدف ،صالحیت و مسئولیت فعالیت تفتیش داخیل را تعریف
و توضیح میسازد .منشور تفتیش داخیل ،جایگاه فعالیت تفتیش داخیل در سازمان را نهادینه ساخته ،ماهیت
تعی و صالحیت ر
رابطه گزارش دیه وظیفوی رئیس اداره تفتیش داخیل با بورد را ن
دسییس به اسناد،
سوابق ،پرسونل ،داران های ن
عین مرتبط به ساحه برریس را اعطاء و تصویب مینماید ؛عالوتا این سند
ی
نهان منشور تفتیش داخیل
تعریف و ساحه کاری فعالیت های تفتیش داخیل را مشخص میسازد .منظوری ی
بر عهده بورد است.
 – A1 .1000ماهیت خدمات اطمینان دیه که به نهاد ارائه یم شود باید در منشور تفتیش داخیل
تعریف شده باشد .اگر خدمات اطمنیان دیه به مراجع ثالث خارج از نهاد ارائه میگردد ،ماهیت
این خدمات ن
نی باید در منشور تفتیش داخیل توضیح گردد.
 – C1 .1000ماهیت خدمات مشوره دیه باید در منشور تفتیش داخیل تعریف گردد.

ن
شناخی رهنمودهای اجباری در منشور تفتیش داخیل
 – 1010به رسمیت
ر
اخالف ،معیارات و تعریف
ماهیت اجباری اصول اسایس اجرای مسلیک تفتیش داخیل ،دستور العمل
تفتیش داخیل باید در منشور تفتیش داخیل به رسمیت شناخته شوند .رئیس تفتیش داخیل باید ماموریت
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تفتیش داخیل و عناض اجباری چارچوب ن
بی الملیل اجرای مسلیک ( )IPPFرا با مدیر یت ارشد و بورد بحث
نموده ررسیک سازد.

ن
 – 1100استقاللیت و بیطرف
ن
مفتشی داخیل باید در انجام وظایف خویش  ،بیطرف باشند.
فعالیت تفتیش داخیل باید مستقل بوده و
تفسی:

ن
توانان فعالیت تفتیش داخیل در انجام غی جانبدارانه
رهان از حاالتیست که
ی
استقاللیت به معن ی
مسئولیت هایش را تهدید نماید .به منظور دستیان به ن
میان الزم استقاللیت غرض ایفای موثر مسئولیت
ی
ر
های فعالیتهای تفتیش داخیل ،رئیس تفتیش داخیل باید دسییس مستقیم و نامحدود به مدیر یت ارشد و
بورد داشته باشد .این امر از طریق یک رابطه گزارشدیه دو گانه قابل تحقق است .عوامل تهدید کننده
استقاللیت باید به سطح انفرادی مفتش داخیل ،به سطح برریس ،به سطح فعالیت تفتیش داخیل و در
مجموع به سطح نهاد مدیریت شود.
ن
بیطرف ،نگرش ن
ن
مفتشی داخیل اجازه یم دهد تا برریس های
ذهن بیغرض و عاری از تعصب است که به
خویش را به گونه ای که خود به آن باور داشته باشند انجام داده و در کیفیت کار هیچ نوع سازش صورت
ن
ن
مفتشی داخیل نباید قضاوت خویش در مورد امورات تفتیش را تحت
بیطرف مستلزم این است که
نگید
ن
بیطرف باید در سطوح فردی ،برریس ،فعالیت تفتیش داخیل
تاثی دیگران قرار دهد .عوامل نقض کننده
و نهاد مدیریت گردد.

ن
 – 1110استقاللیت سازمات
رئیس تفتیش داخیل باید به مقایم در سازمان گزارش دهد که به فعالیت تفتیش داخیل اجازه یم دهد تا
ن
سازمان
مسئولیت هایش را ایفا نماید .رئیس تفتیش داخیل باید حداقل سال یکبار به بورد از استقاللیت
تفتیش داخیل اطمینان دهد.
تفسی:

سازمان ،ن
ن
ن
تأمی میشود که رئیس تفتیش داخیل از لحاظ وظیفوی به بورد
زمان به گونه موثر
استقاللیت
گزارش دهد .گزارشدیه وظیفوی بورد را در موارد ذیل دخیل میسازد:
• منظوری منشور تفتیش داخیل.
• منظوری پالن تفتیش داخیل ن
مبتن بر خطر.
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• منظوری بودجه و پالنگذاری منابع تفتیش داخیل.
• دریافت گزارش از رئیس تفتیش داخیل در مورد اجراآت واحد تفتیش داخیل در مقایسه با پالن
تفتیش داخیل و سایر موضوعات؛
• منظوری تصامیم مربوط به عزل و نصب رئیس تفتیش داخیل؛
• منظوری حقوق و امتیازات رئیس اداره تفتیش داخیل.
• بازپرس از مدیریت نهاد و رئیس تفتیش داخیل غرض تشخیص محدودیت های نامناسب در رابطه
به ساحه کاری یا منابع
ی
ن
تعیی ساحه کاری ،چگونگ انجام فعالیت
 – A1 .1110فعالیت تفتیش داخیل باید عاری از دخالت در
ها  ،و گزارش دیه نتایج فعالیت تفتیش داخیل باشد .در صورت وجود هرگونه دخالت ،رئیس تفتیش
داخیل باید آنرا به بورد افشا نماید و تاثیات آن را ن
نی توضیح دهد.

 – 1111ارتباط مستقیم با بورد
رئیس تفتیش داخیل باید با بورد ارتباط و تعامل مستقیم داشته باشد.

 – 1112نقش رئیس تفتیش داخیل فراتر از تفتیش داخیل
در صورتیکه رئیس تفتیش داخیل نقش و/یا مسئولیت فراتر از تفتیش داخیل داشته و یا همچو توقع از
ن
بیطرف محدود گردد.
وی موجود باشد؛ باید اقدامات الزم در نظر گرفته شود تا نواقض استقاللیت و
تفسی:

ممکن از رئیس تفتیش داخیل تقاضا شود که نقش ها و مسئولیت های ر
بیشیی را خارج از دائره تفتیش
ن
قوانی و مقررات و یا فعالیت های مدیریت خطر را به عهده
داخیل ،به عنوان مثال مسئولیت رعایت
ن
بگید .این نقش ها و مسئولیت ها ممکن ظاهرا و یا هم حقیقتا استقاللیت سازمان فعالیت تفتیش داخیل
ن
ر
ر
نظارن
حفاظن عبارت از آنعده فعالیت های
بیطرف فردی مفتش داخیل را نقض کند .اقدامات
و یا به
ی
ً
مد نظر گرفته میشود و ممکن
هست که اغلبا از سوی بورد به منظور رسیده گ به نواقض بالقوه
ارزیان دوره ای از مسئولیت ها گزارشدیه و تدوین پروسه های بدیل جهت حصول
فعالیت های را مانند
ی
اطمینان در مورد دامنه مسئولیت های ن
اضاف را شامل گردد.

ن
 – 1120بیطرف فردی
ن
مفتشی داخیل باید روش غی مغرضانه و عاری از تعصب داشته و از هر گونه تضاد منافع جلوگیی
نماید.
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تفسی:

تضاد منافع ر
حالن هست که در آن ،مفتش داخیل ،که در جایگاه مورد اعتماد قرار دارد ،دارای منفعت
ن
مفتشی داخیل
شخیص یا مسلیک متعارض باشد .وجود این گونه منافع یم تواند انجام ین طرفانه وظایف
ر
را دشوار سازد .ر
ن
مفتشی داخیل رس نزند ،باز هم تضاد منافع میتواند
اخالف یا نادرست از
حن اگر عمیل غی
ن
مفتشی داخیل را ایجاد نماید که یم
موجود باشد .موجودیت تضاد منافع ممکن تصویر نا شایسته از
تواند به اعتماد به مفتش داخیل ،فعالیت تفتیش داخیل و مسلک تفتیش داخیل صدمه وارد نماید .تضاد
ن
مفتشی داخیل برای انجام بیطرفانه وظایف و مسئولیت ها را نقض کند.
توانان های فردی
منافع یم تواند
ی

ن
ن
مفتشی داخیل
 – 1130نقض استقاللیت یا بیطرف

ن
بیطرف در واقع و یا در ظاهر نقض شود ،جزئیات این نقض باید به اشخاص ذیربط
اگر استقاللیت یا
ی
ی
افشا و معلومات داده شود .چگونگ افشای این موضوع به ن
نقیص بستگ دارد که به وجود آمده است.
تفسی:

ن
ن
بیطرف فردی یم تواند شامل و غی محدود به مواردی چون تضاد منافع
سازمان و
نقض استقاللیت
ر
کارن محدودیت در دسییس به سوابق ،پرسونل ،و دار یان ها و محدودیت در
شخیص ،محدودیت ساحه ی
منابیع چون بودجه باشد.
ن
ن
بیطرف باید برای شان معلومات ارائه و افشا شود،
تعیی اطراف ذیربیط که جزئیات نقض استقاللیت یا
به انتظارات از فعالیت تفتیش داخیل و مسئولیت های رئیس تفتیش داخیل در قبال مدیران ارشد و بورد
ی
طوریکه در منشور تفتیش داخیل ترصی ح گردیده و به ماهیت نقض بستگ دارد.
ن
ارزیان فعالیتهای مشخیص که در گذشته مسئولیت آنرا به
مفتشی داخیل باید از
– A1 .1130
ی
ر
فعالین
عهده داشته اند ،خودداری نمایند .چنانچه مفتش داخیل ،خدمات اطمینان دیه خود را به
ن
بیطرف شان در
معطوف نماید که در سال گذشته مسئولیت آن را به عهده داشته است ،نقض
ن
چنی حالت محتمل خواهد بود.
هان که مسئولیت آن بر عهده رئیس تفتیش
 – A2 .1130ارائه خدمات اطمینان دیه به فعالیت ی
داخیل باشد باید توسط شخص یا مرجع خارج از فعالیت تفتیش داخیل نظارت شود.
ً
قبال خدمات مش ر
ورن را به اجرا گذاشته
 – A3 .1130فعالیت تفتیش داخیل میتواند در جائیکه
ن
بیطرف
است ،خدمات اطمینان دیه ارائه نماید به ررسطیکه ماهیت مشوره دیه سبب نقض
ن
ن
حی توزی ع منابع به  ،برریس مدیریت شده باشد.
بیطرف فردی
نگردیده و
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ن
مفتشی داخیل یم توانند مرتبط به فعالیتهاییکه که در گذشته مسئولیت آنها را به
– C1 .1130
ر
ن
مفتشی داخیل با عوامل بالقوه
عهده داشته اند خدمات مشورن ارائه دارند – C2 .1130.اگر
ن
بیطرف در زمینه خدمات مشوره دیه درخواست شده مواجه میشوند
نقض کننده استقاللیت یا
چنی ماموریت به اطالع اداره خواهان خدمات مشورنر
ن
باید موضوع را پیش از قبول کردن
ن
(متقاض) برسانند.

 – 1200تخصص و دقت مناسب مسلیک
خدمات تفتیش داخیل باید با مهارت و دقت مناسب مسلیک انجام شود.

– 1210

تخصص

ن
مفتشی داخیل باید از دانش ،مهارت ها و دیگر توانان های الزم برای انجام مسئولیت های فردی خویش
 ،برخوردار باشند .فعالیت تفتیش داخیل باید بشکل جمیع دانش ،مهارت ها و دیگر توانان های الزم برای
انجام وظایف را داشته باشد و یا کسب نماید .
تفسی:

ن
رن
مفتشی داخیل
توانان های مورد نیاز
داشی دانش ،مهارت ها و سایر
تخصص اصطالح جامعیهست که
ی
برای انجام موثر مسئولیت های مسلیک شان را در بر گرفته فعالیت های جاری ،گرایش ها و مسائل
ن
ن
مفتشی
مفتشی را قادر به ارائه سفارشات و مشوره های مرتبط بسازند .به
جدید را احاطه مینماید تا
داخیل توصیه یم شود که تخصص خویش را با کسب مدارک و تصدیق نامه های مسلیک مناسب مانند
ن
مفتشی داخیل و سایر مراجع مسلیک ذیصالح
عنوان "مفتش داخیل مسلیک" و مدارک دیگری که انستیتوت
عرضه یم کنند ،نشان دهند.
ن
توانان های الزم برای
مفتشی داخیل از دانش ،مهارت ها و یا سایر
 – A1 .1210در صورتیکه
ی
انجام تمایم یا ر
اهنمان
بخش از ماموریت را نداشته باشند ،رئیس تفتیش داخیل باید مشاوره و ر
ی
درست را در زمینه بدست آورد.
مفتشی داخیل باید دانش ن
ن
ارزیان خطر تقلب و شیوه ای که توسط آن در
کاف برای
– A2 .1210
ی
سازمان مدیریت یم شود را داشته باشند ،ویل از ایشان انتظار نیم رود که تخصص شان در حد
فردی باشد که مسئولیت اصیل وی ،کشف و تحقیق موارد تقلب است.
مفتشی داخیل باید دانش ن
کاف در باره خطرات و ر
ن
کنیول های کلیدی تکنالوژی
– A3 .1210
ر
ن
مبتن بر تکنالوژی برای انجام وظایف محوله را داشته باشند .با
معلومان و تکنیک های تفتیش

صفحه  9از 33

تجدید :اکتوبر 2016
مرعی االجرا :جنوری 2017
©  2016انستیتوت مفتشین داخلی

معیارات بین المللی اجرای مسلکی تفتیش داخلی (معیارات)

ن
مفتشی داخیل انتظار نیم رود در این زمینه به اندازه فردی مهارت داشته باشند
این وجود ،از همه
ر
که مسئولیت اصیل وی تفتیش تکنالوژی معلومان است.
ن
مفتشی داخیل ،دانش ،مهارتها و یا سایر
 – C1 .1210اگر رئیس تفتیش داخیل تشخیص دهد که
توانان های الزم برای انجام تمایم یا ر
بخش از ماموریت را برخوردار نیستند باید از پذیرش آن
ی
خودداری کند و یا اینکه مشاوره و همکاری درست را بدست آورد.

 – 1220دقت مناسب مسلیک
ر
ن
مهارن را که از یک مفتش داخیل محتاط و شایسته انتظار یم رود به کار گید.
مفتشی داخیل باید دقت و
دقت مناسب مسلیک به ن
معن مصئونیت از خطا نیست.
ن
مفتشی داخیل باید دقت مناسب مسلیک را با در نظرداشت موارد ذیل اعمال
– A1 .1220
نمایند.
دستیان به اهداف ماموریت.
• حجم و وسعت کار موردنیاز برای
ی
ی
ر
• پیچیدگ ،سطح اهمیت (مییالیت) و یا اهمیت موضوعان که روش ها و آزمایشات
اطمینان دیه در مورد آنها بکار گرفته یم شوند؛
• کفایت و موثریت پروسه های حکومتداری ،مدیریت خطر و ر
کنیول؛
ن
قوانی و مقررات؛
• احتمال وقوع موارد عمده اشتباهات  ،تقلب یا عدم رعایت
• هزینه خدمات اطمینان دیه در مقایسه با فواید بالقوه آن.
حی اعمال دقت مناسب مسلیک باید استفاده از تفتیش ن
ن
ن
مبتن بر
مفتشی داخیل
– A2 .1220
تکنالوژی و دیگر تکنیک های تجزیه و تحلیل اطالعات را مورد توجه خویش قرار دهند.
ن
مفتشی داخیل باید نسبت به وقوع خطرات عمده ایکه که میتواند اهداف ،فعالیت
– A3 .1220
ها ،یا منابع را تحت تاثی قرار دهد مواظب باشند .با این وجود ،روش ها و آزمایشات اطمینان
دیه به تنهان ،ر
حن اگر با دقت مناسب مسلیک تطبیق همشوند ،تشخیص همه خطرات عمده را
ی
ن
تضمی نماید.
نمیتواند
مفتشی داخیل باید ن
ن
حی ارائه خدمات مشوره دیه دقت مناسب مسلیک را با در
– C1 .1220
نظرداشت موارد ر
آن اعمال نمایند.
ن
متقاض  /به شمول ماهیت ،زمان بندی و گزارش دیه
• نیازمندی و و توقعات مراجع
نتایج ماموریت.
ی
نسن و ن
دستیان به اهداف ماموریت.
ای
ر
ب
نیاز
مورد
کار
ان
می
پیچیدگ
•
ی
ی
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ر
مشورن در مقایسه با منافع بالقوه آن.
• هزینه خدمات

 – 1230رشد مسلیک دوامدار
ن
توانان های خویش را از طریق رشد مسلیک مداوم ارتقا بخشند.
مفتشی داخیل باید دانش ،مهارت ها و سایر
ی

ن
تضمی کیفیت
 – 1300برنامه بهبود و
ن
تضمی کیفیت را که همه ابعاد کارکرد تفتیش داخیل را احتوا نماید
رئیس تفتیش داخیل باید برنامه بهبود و
ایجاد و نگهداری نماید.
تفسی:
تضمی کیفیت ،به منظور ارزیان ن
ن
ارزیان
میان پیوی فعالیت تفتیش داخیل از معیارها و
برنامه بهبود و
ی
ی
ن
ن
ن
همچنی ،مفیدیت و موثریت
مفتشی داخیل ،طراخ یم شود .این برنامه
میان رعایت کود اخالقیات توسط
ارزیان و فرصت ها را جهت انکشاف و بهبود مشخص یم سازد .رئیس تفتیش
فعالیت تفتیش داخیل را
ی
ن
تضمی کیفیت را تشجیع نماید.
داخیل حتما نظارت بورد در قبال برنامه بهبود و

ن
تضمی کیفیت
 – 1310الزامات برنامه بهبود و
تضمی کیفیت باید شامل ارزیان های داخیل و بی ن
ن
ون باشد.
برنامه بهبود و
ی

ارزیات های داخیل
– 1311
ی
ارزیان های داخیل باید شامل موارد ر
آن باشد:
ی
• نظارت دوامدر از اجراآت فعالیت تفتیش داخیل.
• ارزیان های خودی بصورت دوره ن ،یا ارزیان توسط افراد دیگر از داخل سازمان که دانش ن
کاف
ی
ی
در باره فعالیت های تفتیش داخیل داشته باشند.
تفسی:

نظارت دوامدار ،جزء الینفک نظارت روزمره ،برریس و اندازه گیی عملکرد فعالیت تفتیش داخیل است.
نظارت دوامدار در پالیش ها و طرزالعمل های معمول که به منظور مدیریت فعالیت تفتیش داخیل استفاده
ر
اطالعان استفاده میشود که برای ارزیان ن
میان تطبیق
یم شوند نهادینه شده و از پروسه ها ،ابزارها و
ی
دستورالعمل طرز سلوک و معیارات نضوری پنداشته میشود.
ارزیان های دوره ن برای ارزیان ن
میان تطبیق دستورالعمل طرز سلوک و معیارات انجام میگردد.
ی
ی
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داشی دانش ن
رن
کاف در باره فعالیت های تفتیش داخیل مستلزم حد اقل شناخت و درک از تمایم عناض
چارچوب ن
بی الملیل اجرای مسلیک ( )IPPFمیباشد.

ن
ارزیات های بیوت
– 1312
ی
ی
ارزیان کننده
خارخ باید حداقل هر پنج سال یک بار توسط یک ارزیا ین کننده یا ی گروپ
ارزی یان های
ی
مستقل و واجد ررسایط خارج از اداره انجام شود .رئیس تفتیش داخیل باید موارد ذیل را با بورد بحث نماید:
خارخ.
ی
ارزیان
• شکل و دفعات
ی
ر
ی
خارخ  ،به شمول هر
ارزیان کننده
یان کننده و یا هیئت
ی
• واجد رسایط بودن و استقاللیت فرد ارز ی
گونه تضاد منافع بالقوه.
تفسی:

ارزیا ین های ی
ارزیان کننده
ارزیان خودی با تایید
ارزیان بی نون کیل و یا یک
خارخ یم تواند به شکل یک
ی
ی
ی
ر
خارخ انجام شود.
ارزیان کننده ی
مستقل ی
خارخ باید رعایت و تطبیق دستورالعمل اخالف و یا طرز سلوک
ی
ن
ارزیان بیون ً همچنان میتواند شامل نظریات
و استندردها را در نتیجه گیی خویش انعکاس دهد؛
ی
ر
ر
اسی ر
عملیان باشد.
اتییک و
ی
ارزیان کننده واجد ررسایط در دو ناحیه از خود شایستگ نشان میدهد :طرز اجرای
یک فرد و یا گروپ
ی
ی
ی
کین از تجربه و آموزه های نظری
ارزیان
مسلیک تفتیش داخیل و پروسه
خارخ .شایستگ یم تواند تر ی
ی
ی
باشد .تجارب به دست آمده در سازمان های که از لحاظ اندازه ،پیچیدگ ،سکتور ،نوعیت و مسائل
تخنیگ ،مشابه هستند با ارزش تر از تجربه کاری که ر
ارزیان توسط
کمی مرتبط یم باشد .در مواردی که
ی
ی
یک هیئت انجام یم شود ،نیاز نیست تا همه اعضای هیئت تمام شایستگ های الزم را داشته باشند؛ در
ی
ارزیان کیل باید دارای شایستگ های الزم و واجد ررسایط باشد .رئیس تفتیش داخیل در
حقیقت هیئت
ی
ی
ارزیان خویش از شایستگ ن
ارزیان کننده میتواند قضاوت مسلیک
کاف و واجد ررسایط بودن فرد و یا هیئت
ی
ی
خویش را استفاده نماید.
نداشی تضاد منافع واقیع یا ظاهری و تحت ر
رن
کنیول و یا
ارزیان کننده مستقل
منظور از فرد و یا هیئت
ی
جزء نبودن اداره ای هست که فعالیت تفتیش داخیل به آن تعلق دارد .رئیس تفتیش داخیل حتما نظارت
خارخ تشجیع نماید تا سطح تضاد منافع متصور و بالقوه را کاهش دهد.
ارزیان ی
بورد را در قبال
ی

ن
تضمی کیفیت
 – 1320گزارش دیه در باره برنامه بهبود و
ن
تضمی کیفیت را به اطالع مدیران ارشد و
رئیس تفتیش داخیل باید نتایج بدست آمده از برنامه بهبود و
بورد برساند .این معلومات حتما مشمول موارد ر
آن باشد:
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•
•
•
•

خارخ.
ارزیان های داخیل و ی
ساحه کاری و دفعات
ی
ی
ارزیان کننده ،شامل هر گونه تضاد منافع بالقوه.
شایستگ و استقاللیت فرد و یا هیئت
ی
ارزیان کنندها
نتیجه گیی
ی
پالن فعالیتهای اصالخ

تفسی:
ن
تضمی کیفیت از طریق گفتگو با مدیران ارشد و
شکل ،محتوا و تناوب گزارش دیه نتایج برنامه بهبود و
بورد و با توجه به مسئولیت های فعالیتهای تفتیش داخیل و رئیس تفتیش داخیل مطابق با محتوای منشور
ر
ن
ارزیان
اخالف و یا طرز سلوک و معیارات نتایج
تعیی میگردد.جهت تطبیق دستورالعمل
تفتیش داخیل
ی
ی
رزیان های دوره ن داخیل به محض تکمیل آن و نتایج نظارت دوامدار حداقل سال یکبار
های
خارخ و ا ی
گزارش داده یم شود .نتایج شامل ارزیان فرد و یا هیئت ارزیان کننده از ن
میان رعایت موضوعات متذکره
ی
ی
میباشد.

 – 1321به کار گیی جمله "طبق معیارات ن
بی الملیل اجرای مسلیک تفتیش داخیل "
ادعای اینکه فعالیت تفتیش داخیل در مطابقت با معیارات ن
بی الملیل اجرای مسلیک تفتیش داخیل اجراآت
ن
ن
تضمی کیفیت ،از این موضوع را تأیید
زمان درست خواهد بود که نتایج حاصله از برنامه بهبود و
مینماید
نماید..
تفسی:

ر
فعالیت تفتیش داخیل ن
اخالف و معیارات قرار خواهد داشت که نتایج
زمان در مطابقت با دستورالعمل
ن
تضمی کیفیت ،شامل نتایج حاصله از
متذکره در آنرا به دست بیاورد .نتایج حاصله از برنامه بهبود و
ارزیان های داخیل و ی
ارزیان های داخیل را دارا بوده و
خارخ است .تمام فعالیت های تفتیش داخیل نتایج
ی
ی
فعالیت های تفتیش داخیل که حداقل پنج سال از عمر آن یم گذرد ،دارای نتایج ارزیان خار یخ ن
نی میباشند.
ی

 – 1322افشای موارد عدم رعایت
ر
اخالف و یا معیارات طور کیل ساحه کاری و و اجراآت فعالیت
در مواردی که عدم رعایت دستورالعمل
تفتیش داخیل را متأثر میسازد ،رئیس تفتیش داخیل باید موارد عدم رعایت و تاثیات آنرا به اطالع مدیران
ارشد و بورد اطالع دهد.
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معیارهای اجرات
 – 2000مدیریت فعالیت تفتیش داخیل
ن
آفرین آن برای
رئیس تفتیش داخیل باید فعالیت تفتیش داخیل را به گونه ای موثر مدیریت کند تا ارزش
اداره محقق شود.
تفسی:

فعالیت تفتیش داخیل ن
زمان به گونه ای موثر مدیریت شده است که:
• مقصد و مسئولیت مندرج منشور تفتیش داخیل را حاصل و ایفا نماید.
• معیارات را رعایت نماید.
ر
• اعضای انفرادی تفتیش داخیل دستورالعمل اخالف و معیارات را مراعات نمایند.
• روندها و موضوعات در حال ظهور که باالی اداره تاثی یم گذارد را در نظر گرفته باشد.
آفرین میکند که ر
سی ر
اداره تفتیش داخیل هنگایم برای سازمان و ذینفعان آن ازش ن
اتیی ها  ،اهداف و خطرات
را در نظر گرفته؛ سیع میکند تا راه های را جهت بهبود پروسه های حکومتداری ،مدیریت خطر و ر
کنیول
ارائه نماید ،و فعالیتهای های اطمینان دیه مربوطه را بشکل بیطرفانه آن انجام دهد.

 – 2010پالن گذاری
تعیی اولویت های فعالیت تفتیش داخیل باید پالن ن
ن
مبتن بر خطر را در مطابقت
رئیس تفتیش داخیل برای
با اهداف سازمان تدوین نماید.
تفسی:

جهت تدوین پالن ن
مبتن بر خطر ،رئیس تفتیش داخیل با مدیران ارشد و بورد مشورت یم نماید و در مورد
ر
اسی ر
اتیی های اداره ،اهداف کلیدی اداره ،خطرات مرتبط و پروسه های مدیریت خطر معلومات حاصل
یم نماید .رئیس تفتیش داخیل باید در صورت لزوم و در پاسخ به بروز تغییات در طرز فعالیت ،خطرات،
اجراآت ،برنامه ها ،سیستم ها و ر
کنیول های سازمان پالن کاری فعالیت تفتیش داخیل را بازنگری و تعدیل
نماید.
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ن
ارزیان مستند خطرات باشدکه
مبتن بر
 – A1 .2010پالن کاری ماموریتهای تفتیش داخیل باید
ی
حداقل سال یک بار انجام یم شود .نظریات مدیران ارشد و بورد باید در جریان پروسه متذکره مد
نظر گرفته شود.
 – A2 .2010رئیس تفتیش داخیل باید توقعات مدیران ارشد ،بورد و سایر ذینفعان را در مورد
اظهار نظرها و دیگر نتایج کار تفتیش داخیل تشخیص آنرا مد نظر قرار دهد.
ر
مشورن پیشنهاد شده را ظرفیت
 – C1 .2010رئیس تفتیش داخیل حتما اساس پذیرش خدمات
این خدمات در بهبود مدیریت خطرات ،ارزش آ ن
فرین و بهبود عملکرد سازمان قرار دهد .ماموریت
ر
مشورن قبول شده باید شامل پالن تفتیش داخیل گردد.
های خدمات

– 2020ابالغ و منظوری
رئیس تفتیش داخیل باید پالن های کاری و منابع مورد نیاز فعالیت تفتیش داخیل را به شمول تغییات عمده
ر
ن
همچنی باید تاثیات
موقن غرض مرور و منظوری به مدیران ارشد و بورد ارائه نماید .رئیس تفتیش داخیل
محدودیت در منابع را معلومات دهد.

 – 2030مدیریت منابع
رئیس تفتیش داخیل باید از مناسب بودن ،ن
دستیان
کاف بودن و استفاده موثر منابع تفتیش داخیل به منظور
ی
به پالن منظور شده اطمینان حاصل نماید.
تفسی:

مناسب بودنبه ترکیب دانش ،مهارتها و سایر توانان های مورد نیاز برای انجام پالن اطالق میگردد .ن
کاف
ی
ن
دستیان به پالن اطالق میگردد .منابع زمان به گونه ای موثر آن به
بودن به کمیت منابع مورد نیاز برای
ی
دستیان به پالن منظور شده را میش سازد.
کار گرفته شده است که استفاده آن
ی

 – 2040پالییس ها و طرزالعمل ها
رئیس تفتیش داخیل باید جهت هدایت فعالیت تفتیش داخیل پالیش ها و طرزالعمل ها را وضع نماید.
تفسی:

ی
شکل و محتوای پالیش ها و طرزالعمل ها ،به اندازه و ساختار فعالیت تفتیش داخیل و پیچیدگ کار آن
ی
بستگ دارد.

ی
 – 2050هماهنگ و اعتماد
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رئیس تفتیش داخیل به منظور حصول اطمینان از پوشش مناسب و کاهش تکرار تالشها حتمامعلومات را
ر
مشورن داخیل
ررسیک  ،فعالیت ها را هماهنگ و اتکا باالی کار سایر عرضه کنندگان خدمات اطمینان دیه و
و بی ن
ون را مد نظر گید.
تفسی:
رن
ساخی فعالیتها ،رئیس تفتیش داخیل میتواند باالی کار عرضه کنندگان خدمات اطمینان دیه
در هماهنگ
ر
َ
مشورن دیگر اتکا نماید .بناء برای مبنای اعتماد حتما یک پروسه ثابت و همسان ایجاد و رئیس
و
ی
ن
تفتیش داخیل حتما شایستگ ،بیطرف و دقت مناسب مسلیک عرضه کنندگان خدمات اطمینان دیه و
ر
مشورن را مد نظر بگید.
همچنان رئیس تفتیش داخیل حتما فهم واضح از ساحه کاری،اهداف و نتایج کاری خدمات ایکه توسط
ر
مشورن انجام یافته است ،را داشته باشد .در صورتیکه
سایر عرضه کنندگان خدمات اطمینان دیه و
اعتماد بر کار دیگران شده باشد با آن هم رئیس تفتیش داخیل در زمینه حصول اطمینان از موجودیت اسناد
حمایوی ن
کاف در قبال نتیجه گیی و نظریات ایکهفعالیت تفتیش داخیل به آن نایل گردیده است ،مسئول
و حسابده یم باشد.

 – 2060گزارش دیه به مدیران ارشد و بورد
رئیس تفتیش داخیل باید به طور دوره ای در مورد مقصد ،مسئولیت ،صالحیت و اجراآت تفتیش داخیل
ر
اخالف و معیارات به مدیریت ارشد و بورد گزارش دهد.
در مقایسه با پالن آن و رعایت دستورالعمل
گزارش دیه همچنان باید موارد عمده خطر و ر
کنیول ،به شمول خطرات تقلب ،مسائل مربوط به
حاکمیت و موارد دیگر ایکه قابل توجه مدیران ارشد و بورد باشد را احتوا نماید.
تفسی:

تناوب و محتوای گزارش دیه با تفاهم ر
ن
مشیک ن
تعیی میگردد.
بی رئیس تفتیش داخیل ،مدیران ارشد و بورد
ر
معلومان که گزارش یم شود و استعجالیت اقدامات ایکه توسط
تناوب و محتوای گزارش دیه به اهمیت
ی
مدیران ارشد و بورد اتخاذ خواهند شد بستگ دارد.
گزارش دیه و اطالع ن
رسان رئیس تفتیش داخیل به مدیران ارشد و بورد باید شامل معلومات ذیل باشد:
•
•
•
•

منشور تفتیش داخیل
استقاللیت فعالیت تفتیش داخیل
پالن کاری تفتیش داخیل و ر
پیشفت اجراآت در مقایسه به آن
منابع مورد نیاز
صفحه  16از 33

تجدید :اکتوبر 2016
مرعی االجرا :جنوری 2017
©  2016انستیتوت مفتشین داخلی

معیارات بین المللی اجرای مسلکی تفتیش داخلی (معیارات)

• نتایج فعالیت های تفتیش
ر
اخالف و طرز سلوک  ،معیارات و پالن های اقدامات اصالخ در قبال موارد
• رعایت دستورالعمل
عمده عدم رعایت
• پاسخ مدیریت به خطر ران که ،به اساس قضاوت رئیس تفتیش داخیل ،ممکن برای سازمان غی
قابل قبول باشند.

خارج خدمات و مسئولیت اداره در قبال تفتیش داخیل
ی
 – 2070عرضه کننده
ی
خارخ خدمات به عنوان فعالیت تفتیش داخیل عمل میکند ،عرضه کننده
هنگایم که یک عرضه کننده
باید سازمان را از این مسئله آگاه سازد که مسئولیت داشتنحیک فعالیت تفتیش داخیل موثر بر عهده
سازمان است.
تفسی:

ر
ن
اخالف و طرز سلوک و
تضمی کیفیت ،که رعایت دستورالعمل
این مسئولیت با استفاده از برنامه بهبود و
ارزیان مینماید توضیح و ارائه میگردد.
معیارات را
ی

 – 2100ماهیت کار
ن
مبتن بر خطر پروسه
فعالیت تفتیش داخیل باید با استفاده از روش های سیستماتیک ،منظم و روش
های حکومتداری ،مدیریت خطر ،و ر
ارزیان و در بهبود آن نقش ایفا نماید .اعتبار و ارزش تفتیش
کنیول را
ی
داخیل ن
ن
ارزیان های شان یک بینش جدیدی
مفتشی بگونه پیشگیانه عمل نمایند و
زمان ارتقاء میابد که
ی
را عرضه و تاثیات آینده را مدنظر گیند.

 – 2110حکومتداری
ارزیان و پیشنهادات مناسب را برای بهبود پروسه
فعالیت تفتیش داخیل باید پروسه حکومتداری را
ی
حکومتداری برای موارد ذیل ارائه نماید:
•
•
•
•
•
•

ر
اخذ تصامیم ر
سی ر
عملیان.
اتییک و
نظارت از مدیریت خطر و ر
کنیول.
ر
اخالف مناسب در سازمان.
تروی ج اصول و ارزشهای
حصول اطمینان از موثریت مدیریت عملکرد سازم نان و حسابدیه.
گزارش دیه موضوعات خطر و ر
کنیول به بخش های مناسب در اداره.
ی
ن
ن
ماهنگ فعالیت ها ،و تبادله معلومات ن
مفتشی ی
مفتشی داخیل ،و سایر عرضه
خارخ و
بی ،بورد،
ه
کننده گان خدمات اطمیناند دیه ،و مدیریت سازمان
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 – A1 .2110فعالیت تفتیش داخیل باید طرح ،شیوه تطبیق ،و موثریت اهداف ،برنامه ها ،و
ر
ارزیان نماید.
اخالف سازمان را
فعالیت های مرتبط به اصول
ی
 – A2 2110فعالیت تفتیش داخیل باید ارزیان نماید که آیا حکومتداری تکنالوژی معلو ر
مان
ی
سازمان اهداف و ر
اسی ر
اتیی های سازمان را حمایت یم نماید یا خی.

 – 2120مدیریت خطر
ارزیان و در بهبود آن نقش ایفا نماید.
فعالیت تفتیش داخیل باید موثریت پروسه های مدیریت خطر را
ی
تفسی:

ر
ارزیان مفتش
قضاون است که در نتیجه
تشخیص اینکه آیا پروسه های مدیریت خطر موثر است یا خی
ی
داخیل حاصل یم شود که:
ن
ن
پشتیبان مینماید.
سازمان با ماموریت سازمان مطابقت داشته و آنرا
• اهداف
ارزیان گریده.
شناسان و
• خطرات عمده
ی
ی
• شیوه های مناسب پاسخ به خطرات انتخاب گردیده که خطرات را با سطح قابل پذیرش آن در
سازمان ر
همیاز میسازد.
• اطالعات خطرات مرتبط جمع آوری و به موقع در رستارس سازمان ابالغ گردیده است تا کارمندان،
مدیریت و بورد را قادر به انجام مسئولیت های شان سازد.
فعالیت تفتیش داخیل میتواند معلومات را یط چندین ماموریت یا بررسیجمع آوری نماید تا بتواند این
ر
خون را از
ارزیان را حمایت کند  .نتایج ماموریت های متذکره وقن طور کیل مالحظه گردد فهم و درک ی
ی
ن
پروسه های مدیریت خطر سازمان و میان موثریت آنها میش میسازد.
ر
ارزیان های جداگانه ،یا هر دو ،نظارت
مدیرین،
پروسه های مدیریت خطر از طریق فعالیت های دوامدار
ی
یم شوند.
 – A1 .2120فعالیت تفتیش داخیل باید ن
میان خطرات متوجه به حاکمیت  ،فعالیت ها و سیستم
اطالعان سازمان را با در نظرداشت موارد ر
ر
ارزیان نماید.
آن
های
ی
•
•
•
•
•

تحقق اهداف ر
اسی ر
اتییک سازمان.
ر
ر
عملیان.
معتی بودن اطالعات مایل و
درسن و ی
موثریت و مفیدیت اجراآت و برنامه ها.
حفاظت از دار یان ها.
ن
قوانی ،مقررات ،پالیش ها ،طرزالعمل ها و قراردادها.
رعایت
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ی
 – A2 .2120فعالیت تفتیش داخیل باید احتمال وقوع تقلب و چگونگ مدیریت خطر تقلب توسط
ارزیان نماید.
سازمان را
ی
ر
ن
مشورن باید خطرات همردیف با اهداف
مفتشی داخیل در جریان انجام خدمات
– C1 .2120
ماموریت را مورد توجه قرار داده و نسبت به وجود خطرات بااهمیت دیگر ،مواظب باشند.
ن
مفتشی داخیل باید دانش خویش را که در رابطه به خطرات در نتیجه ارائه خدمات
– C2 .2120
ر
ارزیان پروسه های مدیریت خطر سازمان بکار گیند.
مشورن حاصل کرده اند ،در
ی
ن
مفتشی داخیل هنگام کمک به مدیریت نهاد در ایجاد و انکشاف پروسه های
– C3 .2120
ر
مدیرین واقیع در ارتباط با مدیریت خطرات
مدیریت خطر ،باید از پذیرش هر گونه مسئولیت
اجتناب نمایند.

 – 2130کنیول
فعالیت تفتیش داخیل باید از طریق ارزیان موثریت و مفیدیت ر
کنیول ها و تشویق بهبود مداوم آنها ،با
ی
سازمان در حفظ ر
کنیول های موثر همکاری نماید.
 – A1 .2130فعالیت تفتیش داخیل باید کفایت و موثریت ر
کنیول ها در مقابل خطرات موجود در
اطالعان سازمان را با توجه به موارد ر
ر
ارزیان نماید:
آن
پروسه حکومتداری ،عملیات  ،و سیستم های
ی
• تحقق اهداف ر
اسی ر
اتییک سازمان.
ر
عملیان.
• صحت و ثقت اطالعات مایل و
• موثریت و مفیدیت عملیات و برنامه ها.
• حفاظت از دار یان ها.
ن
قوانی ،مقررات ،پالیش ها ،طرزالعمل ها و قراردادها.
• رعایت
مفتشی داخیل باید دانش خویش در رابطه به ر
ن
کنیولها را که در نتیجه ارائه خدمات
– C1 .2130
ر
ر
ارزیان پروسه های کنیول سازمان بکار گیند.
مشورن حاصل کرده اند ،در
ی

 – 2200پالن گذاری ماموریت
مفتش ن
ی داخیل باید برای هر ماموریت یک پالن کاری تهیه و تدوین نمایند که شامل اهداف ماموریت ،
ساحه کاری ،زمان بندی و تخصیص منابع میباشد .پالن باید ر
سی ر
اتیی های سازمان ،اهداف ،و خطرهای
مرتبط به ماموریت را مد نظر داشته باشد.
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 – 2201موارد قابل توجه در پالنگذاری
مفتشی داخیل باید در پالن گذاری ماموریت موارد ر
ن
آن را مد نظر گیند:
•
•
•
•

ر ر
هان که فعالیت متذکره با
اهداف و سیاتییهای فعالیت تحت برریس و روش ی
آناجراآت و فعالیت های خویش را ر
کنیول مینماید.
هان
خطرات عمده ایکه اهداف  ،منابع و عملیات فعالیت تحت برریس را تهدید میکند و روش ی
که به وسیله آن تاثیات بالقوه خطرات متذکره در سطوح قابل پذیرش مهار یم شود.
کفایت و موثریت پروسه های حکومتداری ،مدیریت خطر و ر
کنیول فعالیت تحت برریس در
مقایسه با یک مودل یا چارچوب مرتبط.
فرصت های بهبود عمده در پروسه های حکومتداری ،مدیریت خطر ،و ر
کنیول فعالیت تحت
برریس.
استفاده از

ن
مفتشی داخیل هنگام پالن گذاری یک ماموریت ییای طرف های خارج از سازمان باید
– A1 .2201
کتن را در مورد اهداف ،ساحه کاری ،مسئولیت های دو طرف ،و دیگر توقعات به شمول
تفاهم ی
نش نتایج برریس و ر
محدودیت هاباالی پخش و ر
دسییس به سوابق مورد برریس را با ایشان به
وجود آورد.
ن
مفتشی داخیل باید در مورد اهداف ،ساحه کاری ،مسئولیت های دو طرف و دیگر
– C1 .2201
ر
ر
ن
طرفی را با متقاضیان خدمات مشورن تفاهم نمایند .در خدمات مشورن عمده ،این تفاهم
باید مستند گردد.
ن
تعیی گردد.
 – 2210اهداف ماموریت اهداف باید برای هر ماموریت
ر
ن
مقدمان خطرات مرتبط با فعالیت تحت برریس را انجام
ارزیان
مفتشی داخیل باید
– A1 .2210
ی
دهند .اهداف ماموریت باید نتایج هم ن
ارزیان را انعکاس دهد.
ی
ی
ن
مفتشی داخیل باید هنگام تدوین اهداف ماموریت احتمال وقوع اشتباهات ،تقلب،
– A2 .2210
موارد عمده عدم رعایت  ،و سایر خطرات دیگر را مد نظر گیند.
کنیولها معیارهای ن
 – A3 .2210غرض ارزیان حکومتداری ،مدیریت خطر و ر
کاف نیاز است.
ی
ن
دستیان به اهداف
مفتشی داخیل باید اطمینان حاصل نمایند که مدیریت نهاد و یا بورد به منظور
ی
کوتاه مدت و بلند مدت نهاد تا چه اندازه معیارات ن
کاف ومناسب وضع کرده اند .درصورتیکه
معیارات ن
ن
کاف باشند.
ارزیان خویش مورد استفاده قرار
مفتشی داخیل باید معیارات متذکره را را در
ی
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ن
ارزیان را از طریق
مفتشی داخیل باید معیارات مناسب
دهند .در صورت عدم کفایتمعیارات ،
ی
مباحثه با مدیریت نهاد و یا بورد تشخیص نمایند.
تفسی:

انواع معیارات شامل موارد ذیل بوده یم تواند:
معیارات داخیل (بگونه مثال ،پالیش ها و طرزالعمل های اداره).
ن
قوانی و مقرراتیکه از سوی نهادهای ذیربط وضع شده اند).
معیارهای ی
خارخ (بگونه مثال،
روش های ر
بهی و پیشتاز (بگونه مثال ،رهنمودهای مسلیک و رشتوی).
ر
مشورن باید پروسه های حکومتداری ،مدیریت خطر ،و ر
کنیول را
 – C1 .2210اهداف خدمات
ن
متقاض یا اداره مورد نظر توافق شده است.
تا حدی در بر گید که با
ر
مشورن باید با ارزش ها ،ر
سی ر
اتیی ها ،و اهداف سازمان سازگار
 – C2 .2210اهداف خدمات
باشد.

 – 2220ساحه کاری ماموریت
تعیی شده برای هر ماموریتباید برای دستیان به اهداف ماموریت متذکره ن
ن
کاف باشد.
ساحه کاری
ی
 – A1 .2220ساحه کاری برریس باید شامل مالحظه سیستم ها ،سوابق ،پرسونل و دار یان های
عین مرتبط به شمول موارد متذکره که تحت ر
ن
کنیول اشخاص ثالث هستند باشد.
ر
مشورن
هان برای ارائه خدمات
– A2 .2220اگر در جریان انجام ماموریت اطمینان دیه ،فرصت ی
کتن حاوی اهداف  ،ساحه کاری  ،مسئولیت های طرف ن
ی و دیگر
مهم به وجود یم آید ،تفاهم ی
ر
ر
توقعات حتما ن
مشورن ،اطالع
مشورن طبق معیارات خدمات
بی هم توافق و نتایج خدمات
ن
رسان گردد.
مشورن باید از ن
ر
ن
دستیان
کاف بودن ساحه کاری برای
مفتشی داخیل در اجرای خدمات
– C1 .220
ی
ن
مفتشی داخیل در جریان انجام ماموریت به
به اهداف توافق شده اطمینان حاصل نمایند .اگر
ن
ن
ن
اضاف نیاز احساس میکنند ،باید موضوع نیاز ساحه کاری اضاف را با متقاض خدمات
ساحه
ر
مشورن ررسیک سازد تا در مورد ادامه ماموریت تصمیم اتخاذ گردد.
ر
مشورن باید ر
ن
کنیول های
مفتشی داخیل در جریان انجام ماموریت های خدمات
– C2 .2220
سازگار با اهداف ماموریت خویش را مورد توجه قرار داده و نسبت به مسائل ر
کنیویل عمده
مواظب باشند.
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 – 2230تخصیص منابع ماموریت
مفتشی داخیل باید منابع ن
ن
ارزیان ماهیت و
دستیان به اهداف ماموریت بر مبنای
کاف و مناسب را برای
ی
ی
ی
پیچیدگ هر ماموریت ،محدودیت های ن
زمان ،و منابع موجود تشخیص .
تفسی:

توانان های مورد نیاز برای انجام ماموریت مشخص
واژه مناسب ،به ترکیب دانش ،مهارت ها و سایر
ی
اطالق میگردد .واژه ن
کاف ،به کمیت منابع مورد نیاز برای انجام وظیفه با دقت مناسب مسلیک اشاره دارد.

 – 2240برنامه کاری ماموریت
ن
دستیان به اهداف ماموریت را میشسازد ترتیب و تدوین
مفتشی داخیل باید برنامه های کاری را که
ی
نمایند.
شناسان ،تجزیه و تحلیل،
 – A1 .2240برنامههای کاری باید شامل روش ها و آزمایشات برای
ی
ارزیان ،و مستند سازی معلومات در جریان انجام ماموریت باشند .منظوری برنامه کاری باید قبل
ی
ن
از تطبیق آن اخذ و هر گونه تعدیالت در آن نی فورا غرض منظوری ارائه گردد.
ر
مشورن میتواند حسب ماهیت هر
 – C1 .2240برنامه های کاری ماموریت های خدمات
محتوان از همدیگر تفاوت داشته باشند.
ماموریت از لحاظ شکیل و
ی

 – 2300اجرای ماموریت
مفتشی داخیل باید به منظور دستیان به اهداف ماموریت ،معلومات ن
ن
شناسان ،تجزیه و تحلیل،
کاف را
ی
ی
ارزیان و مستندسازی کنند.
ی

 – 2310تشخیص معلومات
مفتشی داخیل باید برای دستیان به اهداف ماموریت ،معلومات ن
ن
کاف ،موثق ،مرتبط و مفید را تشخیص
ی
نمایند.
تفسی:

مبتن بر حقایق ،ن
معلومات ن
ر
ن
کاف و متقاعدکننده باشند به گونه ای که یک
معلومان هست که
کاف،
شخص محتاط و آگاه با استفاده از آن ،به همان نتیجه ای برسد که مفتش به آن رسیده است .معلومات
ر
معلومان هست که با به کارگیی تکنیک های مناسب ماموریت ر
بهی دستیاب باشد .معلومات
موثق،
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مرتبط ،یافته ها و سفارشات ماموریت را تأیید نموده و با اهداف ماموریت سازگار میباشد .معلومات
مفید سازمان را در راستای نیل به اهداف آن کمک مینماید.

ارزیات
 – 2320تجزیه ،تحلیل و
ی
ارزیان های مناسب
مفتیشن داخیل باید نتیجه گیی ها و نتایج ماموریت خویش را به تجزیه  ،تحلیل و
ی
استوار سازند.

 – 2330مستند سازی معلومات
مفتشی داخیل باید به منظور حمایت و تأیید نتایج ماموریت و نتیجه گیی ها باید معلومات ن
ن
کاف ،موثق،
مرتبط و مفید را مستندسازی کنند.
دسییس به سوابق و اسناد ماموریت را ر
 – A1 .2330رئیس تفتیش داخیل باید ر
کنیول کند .رئیس
تفتیش داخیل باید قبل از ارائه چ ن
نی اسناد و سوابق به اشخاص و طرف های خارج از سازمان،
ر
حقوف را به نحو مناسب دریافت کند.
موافقه مدیریت ارشد و /یا مشاوریت
 – A2 .2330ضف نظر از نوعیت ابزار و وسائل مورد استفاده برای نگهداری انواع اسناد ،رئیس
تفتیش داخیل باید مقرر ران را ن
مبن بر طرز نگهداری سوابق و اسناد ایجاد و وضع نماید .مقررات
ن
قانون یا سایر الزامات مربوطه
نگهداری متذکره باید با رهنمودهای سازمان و هر گونه مقررات
مطابقت داشته باشد.
 – C1 .2330رئیس تفتیش داخیل باید پالیش های تنظیم حفظ و نگهداری اسناد و سوابق
ر
مشورن و طرز ر
نش و ارائه آن به طرف های داخل و خارج از اداره را تدوین نماید .این
ماموریت
ن
پالیش ها باید با رهنمودهای سازمان و هر گونه مقررات قانون و سایر الزامات مربوطه سازگار
باشند.

– 2340نظارت ماموریت
ن
تضمی و ظرفیت
دستیان به اهداف میش ،کیفیت
ماموریت ها باید به گونه درست نظارت گردند تا
ی
پرسونل ارتقا یابد.

تفسی:

ی
ی
ن
ن
مفتشی داخیل و پیچیدگ ماموریت مشخص بستگ دارد .رئیس
میان نظارت الزم به تخصص و تجربه
تفتیش داخیل مسئولیت عمویم نظارت از یک ماموریت را بر عهده دارد ،چه این ماموریت توسط فعالیت
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ی
تفتیش داخیل و یا به نماینده گ از آن انجام شود .اما یم تواند پرسونل باتجربه فعالیت تفتیش داخیل را
ن
تعیی نماید .شواهد مناسب از نظارت ،مستند سازی و نگهداری یم شود.
برای برریس/مرور

– 2400گزارشدیه نتایج
ن
مفتشی داخیل باید نتایج ماموریت ها را گزارش دهد.

 – 2410معیار برای گزارشدیه
گزارش باید شامل اهداف ،ساحهکاری و نتایج ماموریت باشد.
 – A1 .2410گزارش نهان نتایج ماموریتباید در در صورت لزوم شامل نتیجه گیی ها ،و همچنان
مفتشی داخیل و/یا اقدامات ن
ن
ن
مفتشی
پالن باشد .درصورتیکه مناسب باشد حتما نظر
سفارشات
ن
مفتشی داخیل باید توقعات مدیریت ارشد  ،بورد و سایر ذینفعان
ارائه گردد .نظر یا نتیجه گیی
را مد نظر گرفته و متگ به معلومات ن
کاف ،موثق ،مرتبط و مفید باشد.
تفسی:

نظر به سطح ماموریت یم تواند به شکل درجه بندی ها ،نتیجه گیی ها ،یا توضیحات دیگر نتایج باشد.
مامورین میتواند در رابطه به ر
ر
ر
ن
بخش از فعالیت های
کنیول های مربوط به یک پروسه ،خطر ،یا
چنی
گرفی نتایج ماموریت و ن
نهاد باشد .شکل دیه این گونه نظرها مستلزم در نظر ر ن
میان اهمیت آنها یم باشد.
ن
مفتشی داخیل تشویق یم شوند تا از اجراات قناعت بخش در گزارش ماموریت
– A2 .2410
یادآوری و تصدیق نمایند.
ن
حی ارائه گزارش نتایج ماموریت به اشخاص و طرف های خارج از اداره  ،گزارش
– A3 .2410
باید محدودیتهای ر
نش (تکثی) و استفاده از نتایج آنرا در گزارش انعکاس دهد.
ر
 – C1 .2410گزارش ر
مشورن ،از لحاظ شکل و محتوا با
پیشفت و نتایج ماموریت های خدمات
ن
متقاض متفاوت خواهد بود.
در نظرداشت ماهیت ماموریت و نیازهای

 – 2420کیفیت گزارشات
گزارشات باید درست ،بیطرفانه ،واضح ،مخترص ،سازنده ،کامل و به موقع باشند.
تفسی:

گزارشات درست ،عاری از اشتباهات و نارسان ها بوده و ن
مبتن بر واقعیت ها و صادقانه معلومات ارائه
ی
مینماید .گزارشات بیطرفانه ،طور منصفانه ،بدون جانبداری و تبعیض معلومات ارائه داشته و حاصل
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ر
منطف و
رزیان های منصفانه و متوازن از تمام واقعیت ها و ررسایط مربوطه یم باشند .گزارشات واضح،
ا ی
ن
به آسان قابل فهم بوده ،از اصطالحات و جمالت تخنیگ غی نضوری اجتناب نموده و همه اطالعات
مهم و مرتبط را ارائه یم نماید .گزارشات مخترص متمرکز به نکات اصیل بوده و از ارائه تفصیل غی
ن
ن
متقاض یا
گون هااجتناب مینماید .گزارشات سازنده برای
ضوری ،جزئیات بیحد ،تکرار مطالب و زیاده ی
اداره تحت تفتیش و نهاد مربوطه مفید بوده و در صورت لزوم منجر به بهبود میگردد .گزارشات کامل،
هیچ ن
چیی را که برای مخاطب نضوری باشد کمبود ندارد و شامل همه معلومات مهم و مرتبط و یافته
هاییکه مؤید پیشنهادات و نتیجه گیی ها هست یم باشد .گزارشات به موقع ،در وقت و فرصت مناسب
با توجه به اهمیت موضوع ارائه گردیده و به مدیریت نهاد اجازه یم دهد تا اقدامات اصالخ مناسب را
روی دست گیند.

ی
 – 2421اشتباهات و از قلم افتادگ ها

ی
اگر گزارش نهان حاوی اشتباهات یا موارد قلم افتادگ های عمده باشد رئیس تفتیش داخیل باید معلومات
تصحیح شده را به همه طرف هاییکه گزارش اصیل را دریافت نموده اند گزارش دهد – 2430.استفاده

از عبارت "در مطابقت به معیارهای ن
بی الملیل برای اجرای مسلیک تفتیش داخیل انجام
گردیده است"

بیان اینکه ماموریت ها "در مطابقت به معیارهای ن
بی الملیل برای اجرای مسلیک تفتیش داخیل " انجام
شده است ن
ن
تضمی کیفیت ،ادعای متذکره را تأیید نماید.
زمان مناسب است که نتایج برنامه بهبود و

 – 2431افشای عدم پیوی در ماموریت ها
زمانیکه عدم پیوی از دستور العمل طرز سلوک یا معیارات یک ماموریت مشخص را متاثر میسازد،
گزارش نتایج باید موارد ذیل را افشا سازد:
• اصول یا قواعد دستورالعمل طرز سلوک و یا معیارات ایکه تطبیق کامل آن صورت نگرفته است.
• دالیل عدم تطبیق
• تاثی موارد عدم تطبیق بر ماموریت و نتایج گزارش شده آن.

 – 2440ابالغ و نش نتایج
رئیس تفتیش داخیل باید نتایج را به اشخاص مناسب ابالغ نماید.
تفسی:
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رئیس تفتیش داخیل مسئول مرور و منظوری نتایج نهان ماموریتقبل از صدور آن و تصمیم گیی در مورد
اینکه به گ ها و چطور ابالغ و رنش گردد میباشد .در صورتیکه رئیس تفتیش داخیل این وظایف را به
شخص دیگری تفویض مینماید ،مسئولیت نهان آن باز هم به عهده ایشان بر میگردد.
 – A1 .2440رئیس تفتیش داخیل مسئول ابالغ نتایج نها ن به طرف ها و اشخاض هست که یم
توانند از توجه ن
کاف به نتایج ماموریت اطمینان دهند.
ر
ن
قانون و مقرر ران طور دیگری حکم ننماید ،رئیس تفتیش داخیل
حقوف،
 – A2 .2440اگر الزامات
نش و ر
قبل از ر
تشیک نتایج با اشخاص خارج از اداره باید:

ارزیان نماید.
• خطرات بالقوه متوجه به سازمان را
ی
ر
• در صورت لزوم با مدیریت ارشد و  /یا مشاوریت حقوف مشورت کند.
• انتشار نتایج را از طریق محدود کردن استفاده از آن ر
کنیول نماید.
ر
ن
متقیص
مشورن به اداره
نهان خدمات
 – C1 .2440رئیس تفتیش داخیل مسئول گزارشدیه نتایج ی
مشوره دیه است.
ر
مشورن ،ممکن موضوعات حکومتداری ،مدیریت خطر ،و
 – C2 .2440در جریان خدمات
ر
کنیولها تشخیص شوند .هرگاه این موضوعات برای سازمان مهم باشند باید به مدیریت ارشد و
بورد اطالع داده شود.

 – 2450نظر کیل
هنگامیکه نظر کیل ارائه میگردد ،باید ر
سی ر
اتیی ها ،اهداف ،و خطرات سازمان مد نظر گرفته شود.؛ و
همچنان به توقعات مدیریت ارشد ،بورد و سایر ذینفعان ن
نی توجه گردد .نظر کیل باید متگ به اطالعات
ن
کاف ،موثق ،مرتبط و مفید باشد.
تفسی:

گزارش شامل موارد ذیل یم گردد:
•
•
•
•
•
•

ساحه کاری ،به شمول دوره زما نن که نظر تفتیش به آن مربوط میگردد.
محدودیت های ساحه کاری.
در نظر ر ن
گرفی همه پروژهای مرتبط ،به شمول اتکا بر عرضه کنندگان خدمات اطمینان دیه دیگر.
ر
معلومان که نظر را حمایت و تأیید مینماید.
خالصه
ر
چارچوب کنیول یا خطر یا دیگر معیارات استفاده شده به عنوان مبنای اظهارنظر کیل.
نظر کیل ،قضاوت ،یا نتیجه گیی حاصل شده.
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دالیل ارائه نظر کیل عدم رضایت باید توضیح گردد – 2500.نظارت پیشفت
رئیس تفتیش داخیل باید سیستیم را برای نظارت از تطبیق نتایج گزارش شده به مدیریت ایجاد و نگهداری
نماید.
 – A1 .2500رئیس تفتیش داخیل باید پروسه پیگیی نظارت و حصول اطمینان از موثریت تطبیق
اقدامات مدیریت و یا قبول خطر عدم تطبیق توسط مدیریت ارشد را ایجاد نماید.
ر
ن
متقاض
مشورن را در حدیکه با
 – C1 .2500فعالیت تفتیش داخیل باید تطبیق نتایج خدمات
توافق گردیده است نظارت و پیگیی نماید.

 – 2600گزارش پذیرش خطرات
هرگاه رئیس تفتیش داخیل به این نتیجه یم رسد که ن
میان خطر پذیرفته شده توسط مدیر یت ارشد در
سطح غی قابل قبول به سازمان میباشد ،در این صورت رئیس تفتیش داخیل باید این موضوع را با مدیریت
ارشد بحث نماید .اگر رئیس تفتیش داخیل موضوع را باز هم نا حل شده ر
تلف میکند باید موضوع متذکره
را به اطالع بورد برساند.
تفسی:

تشخیص خطرات پذیرفته شده توسط مدیر یت ممکن از طریق ارائه خدمات اطمینان دیه یا خدمات
ر
مشورن ،نظارت بر ر
پیشفت اقدامات انجام شده توسط مدیریت در نتیجه ماموریت های قبیل یا به
روشهای دیگر صورت گید .مسئولیت رفع خطر بر عهده رئیس تفتیش داخیل نیست.
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ن
فهرست معات
ارزش افزاتAdd Value -
فعالیت تفتیش داخیل ن
زمان برای سازمان (و ذینفعان آن) ارزش افز یان میکند که اطمینان دیه بیطرفانه و
مرتبط را عرضه نموده و در موثریت و مفیدیت پروسه های حکومتداری ،مدیریت خطر ،و ر
کنیول نقش
خویش را ایفا کند.

ن
کنیول کاف Adequate Control -
کنیول ن
ر
ر
صورن وجود دارد که مدیریت آنرا به گونه ای پالنگذاری و سازماندیه(طرح) کرده باشند
کاف در
نسن را از اینکه خطرات مهم اداره بشکل موثر مدیریت گردیده و اهداف و مقاصد سازمان به
تا اطمینان ی
گونه موثر و اقتصادی آن تحقق پیدا خواهد کرد.

خدمات اطمینان دیه Assurance Services -
یان مستقل از پروسه های حکومتداری ،مدیریت
عبارت از برریس بیطرفانه شواهد به هدف ارائه نتایج ارز ی
خطر و ر
کنیول برای سازمان یم باشد .مثال های این نوع خدمات یم تواند شامل ا ماموریت های برریس
ن
قوانی و مقررات  ،امنیت سیستم و برریس های خاص ( Due Diligence
مایل ،عملکرد ،رعایت
 )Engagementsباشد.

بورد Board-
ر
رهیی ،هیئت نظار ،هیئت حاکمه و یا امنا) یک
بورد عبارت از عالییین سطح هیئت حاکمه (مثال ،هیئت ی
رهیی و نظارت فعالیت های سازمان و حسابگیی از مدیریت ارشد اداره را بر
سازمان بوده که مسئولیت ی
ً
معموال اعضای بورد کسانن
عهده دارد .هرچند تنظیم حاکمیت در ادارات و سکتورها متفاوت است،
هستند که جزء مدیریت محسوب نمیشوند .اگر در یک سازمان بورد وجود نداشته باشد ،اصطالح "بورد"
در معیارات به گروپ و یا فردی که در که مسئولیت حاکمیت سازمان را به عهده داشته باشد اطالق میگردد.
هیئن که هیئت حاکمه ن
عالوتا" ،بورد" میتواند به کمیته و یا ر
بعیص از وظایف را تفویض نموده باشد اطالق
گردد .مثال ،کمیته تفتیش داخیل

منشور Charter-
ن
تعی
منشور تفتیش داخیل سند رسیم هست که مقصد ،صالحیت و مسئولیت فعالیت تفتیش داخیل را
و توضیح مینماید .منشور تفتیش داخیل ،جایگاه فعالیت تفتیش داخیل در سازمان را نهادینه ساخته؛
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صالحیت ر
دسییس به سوابق پرسونل و داران های ن
عین مرتبط با انجام ماموریت را اعطا؛ و ساحه کاری
ی
فعالیت تفتیش داخیل را مشخص یم سازد.

رئیس تفتیش داخیل Chief Audit Executive -
شخیص با پست ارشد که مسئولیت مدیریت موثر فعالیت تفتیش داخیل را طبق منشور تفتیش داخیل و
عناض الزایم چارچوب ن
بی الملیل اجرای مسلیک ( )IPPFبر عهده دارد .رئیس تفتیش داخیل یا اشخاض که
به رئیس تفتیش داخیل گزارشده هستند تصدیقنامه های مسلیک و تحصیالت و تجارب مناست خواهند
داشت .ممکن عنوان موقف و/یا مسولیت های رئیس تفتیش داخیل در ادارات مختلف ،متفاوت باشند.

دستورالعمل طرز سلوک Code of Ethics -
ن
مفتشی داخیل یا ( ،)IIAاصول مرتبط به مسلک و طرز فعالیت
دستورالعمل طرز سلوک انستیتوت
ن
مفتشی داخیل را توضیح
تفتیش داخیل میباشد و شامل قواعد طرز سلوک هست که سلوک متوقعه از
مینماید .دستورالعمل طرز سلوک هم برای اشخاص و هم برای ادارات عرضه کننده خدمات تفتیش داخیل
ر
ن
جهان
اخالف در مسلک
قابل تطبیق میباشد.مقصد از وضع دستورالعمل طرز سلوک تروی ج فرهنگ
تفتیش داخیل میباشد.

رعایتCompliance-
ن
قوانی ،مقررات ،قراردادها یا دیگر الزامات یم باشد.
پیوی از پالیش ها ،پالن ها ،طرزالعمل ها،

تضاد منافعConflict of Interest -
هرگونه رابطه ایکه بگونه واقیع یا ظاهری در راستای منافع ر
بهی سازمان نباشد تضاد منافع شمرده میشود.
انان فرد ب در انجام بیطرفانه وظایف و مسئولیت هایش صدمه میساند.
تضاد منافعبه تو ی

خدمات مشورت Consulting Services -
ر
ن
متقاض بوده که ماهیت و ساحه کاری
خدمان مرتبط به اداره
فعالیت های مشوره دیه و فعالیت های
ن
متقاض ن
تعی ،و به منظور ارزش افز یان و بهبود پروسه های حکومتداری ،مدیریت خطر و
آن در توافق با
ر
ر
کنیول سازمان اجرا میگردد .بدون اینکه مفتش داخیل مسئولیت های مدیرین را به عهده بگید.
ر
آموزیس یا تریننگ ها یم
مثال های این گونه خدمات شامل مشوره دیه ،توصیه ،تسهیالت و برنامه های
باشد.
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کنیول Control
یان به
هر گونه اقدامیکه مدیریت  ،بورد یا اشخاص دیگر برای مدیریت خطر و افزایش احتمال دست ی
تعیی شده انجام یم دهند ر
ن
کنیول شمرده میشود .مدیریت با پالن گذاری ،سازماندیه و
اهداف و مقاصد
صدور اوامر و هدایات در قبال اجراآت و اقدامات ن
کاف و الزم از تحقق اهداف کوتاه مدت و دراز مدت
اطمینان حاصل یم نمایند.
محیط کنیویل – Control Environment
کنیول در سازمان یم باشد .محیط ر
طرز برخورد و اقدامات بورد و مدیریت در خصوص اهمیت ر
کنیویل
کنیول داخیل فراهم میسازد .محیط ر
نظم و ساختار الزم را برای تحقق اهداف اصیل سیستم ر
کنیویل شامل
عناض ذیل است:
•
•
•
•
•
•

ر
اخالف؛
صداقت و ارزش های
فلسفه و شیوه کاری مدیریت ؛
ر
تشکیالن سازمان؛
ساختار
ن
تعی و تفویض صالحیت ها و مسئولیت ها؛
پالیش ها و اجراآت منابع ر
بشی؛
ظرفیت پرسونل.

پروسه های کنیول – Control Processes
بخش از چارچوب ر
ر
ر
کنیویل یم باشد ،که به
هان که
پالیش ها ،روش ها (خودکار و دسن) ،و فعالیت ی
منظور حصول اطمینان از موجودیت خطرات در محدوده قابل پذیرش سازمان طرح و مورد اجرا قرار
میگیند.
اصول اسایس اجرای مسلیک تفتیش داخیل – Core Principles for the Professional Practice
of Internal Auditing
اصول اسایس اجرای مسلیک تفتیش داخیل مبنای چارچوب ن
بی الملیل اجرای مسلیک ( )IPPFرا تشکیل و
موثریت تفتیش داخیل را حمایت مینماید.
ماموریت Engagement -
ارزیان خودی
گمارش ،وظیفه یا فعالیت برریس مشخص تفتیش داخیل هست مانند برریس داخیل،
ی
ر
ر
مشورن .یک ماموریت میتواند شامل چندین وظیفه و یا فعالیت باشد
کنیول ،برریس تقلب و یا خدمات
که به هدف رسیدن مجموعه مشخص اهداف مرتبط طرح میگردد.
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اهداف ماموریت – Engagement Objectives
اظهارات ر
ن
مفتشی داخیل انکشاف داده شده و ماموریت مورد نظر را تعریف مینماید.
گسیده ایکه توسط
نظر ماموریت – Engagement Opinion
درجه بندی ،نتیجه گیی یا توضیح نتایج طور دیگر از یک ماموریت تفتیش داخیل مرتبط به جنبه های
گنجانیده شده در اهداف و ساحه کاری آن ماموریت میباشد.
برنامه کاری ماموریت – Engagement Work Program
سندی است که روش های مورد استفاده در یک ماموریت را لست نموده و به منظور تطبیق پالن ماموریت
طرح میگردد.
ن
وت خدمات – External Service Providerفرد یا ررس ر
کن خارج از سازمان که دارای
ارائه کننده بی
دانش ،مهارت و تجربه خاص در یک رشته مشخص میباشد.
تقلب Fraud -
هر عمل غی ن
قانون هست که مشخصه آن خدعه ،فریب کاری ،پنهان کاری یا نقض اعتماد باشد.این اعمال
وابسته به تهدید خشونت یا فشار های فزیگ نیست  .تقلب توسط اشخاص و ادارات به منظور کسب
پول ،مال یا خدمات؛ جلوگیی از پرداخت یا از دست دادن خدمات؛ یا به منظور حصول منافع شخیص یا
تجاری انجام یم شود.
حکومتداری – Governance
رهنمان ،مدیریت و
مجموعه پروسه ها و ساختارهای تطبیق شده توسط بورد به منظور آگایه دیه،
ی
یان به اهداف آن میباشد.
نظارت فعالیت های یک سازمان در راستای دست ی
نقض Impairment -
ن
ن
بیطرف فردی یم تواند شامل تضاد منافع شخیص ،محدودیت های ساحوی
سازمان و
نقض به استقاللیت
 ،محدودیت های ر
دسییس به سوابق ،پرسونل و دار یان ها ،و محدودیت در منابع (مایل) باشد.
استقاللیت Independence -
توانان فعالیت تفتیش داخیل را برای انجام ین طرفانه مسئولیت های تفتیش
رهان از حاالتیکه
ی
آزادی و ی
داخیل تهدید مینماید.
کنیول های تکنالوژی معلومات – Information Technology Controls
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کنیول هاییکه مدیریت و حاکمیت اداره را حمایت نموده و همچنان ر
ر
کنیول های عمویم و تخنیگ را
ر
معلومان مانند برنامه ها ،معلومات ،زیربنا و اشخاص ارائه میدارد.
باالی زیربنای تکنالوژی
حکومتداری تکنالوژی معلومات – Information Technology Governance
ر
ر
هان است که حمایت
حکومتداری تکنالوژی معلومان متشکل از ی
رهیی ،ساختارهای تشکیالن و پروسه ی
ر
معلومان سازمان از ر
اسی ر
اتیی ها و اهداف اداره را اطمینان میدهد.
سیستم تکنالوژی
فعالیت تفتیش داخیل – Internal Audit Activity
ریاست ،شعبه ،تیم مشاورین یا دیگر دست اندرکاران مسلیک که خدمات مستقل و بیطرفانه اطمینان دیه
و مشوره دیه را به منظور ارزش افز یان و بهبود فعالیت های سازمان ،عرضه یم دارند .فعالیت تفتیش
ارزیان و بهبود موثریت پروسه های حکومتداری ،مدیریت
داخیل با استفاده از شیوه سیستماتیک و منظم
ی
خطر و ر
کنیول سازمان را در نیل به اهدافش کمک میکند.
چارچوب ن
بی الملیل اجرای مسلیک – International Professional Practices Framework
ر
ن
مفتشی داخیل ( )IIAرا تشکیل میدهد .این
منتشه انستیتوت
معتی
چارچوب مفهومیکه رهنمودهای
ی
ً
رهنمودها متشکل از دو کتگوری میباشد )1( :رهنمودهای الزایم و ( )2رهنمودهای جدا توصیه شده.
باید Must -
معیارات کلمه "باید" را جهت مشخص نمودن الزامات غی ر
مشوط استفاده مینماید.
ن
بیطرف – Objectivity
نگرش ن
ن
مفتشی داخیل اجازه یم دهد تا ماموریت ها را به گونه ای انجام دهند
ذهن غی جانبدارانه ایکه به
که به نتیجه کار خویش باور و اعتماد داشته باشند و برکیفیت کار را معامله و مصالحه صورت نگید.
ن
ن
مفتشی داخیل قضاوت خویش از موضوعات تحت تفتیش را تحت تأثی دیگران
بیطرف اقتضا مینماید تا
قرار ندهند.
نظر کیل – Overall Opinion
درجه بندی ،نتیجه گیی و یا توضیح نوع دیگر نتایج که توسط رئیس تفتیش داخیل ارائه شده و در سطح
کلییوسه های حکومتداری ،مدیریت خطر و ر
کنیول سازمان را تحت شعاع خویش قرار میدهد .نظر کیل،
ر
هان است
قضاوت مسلیک رئیس تفتیش داخیل بر مبنای نتایج ماموریت های مشخص و دیگر فعالیت ی
که در یک مقطع ن
زمان مشخص انجام شده است.
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خطر Risk -
دستیان به اهداف را متاثر میسازد .خطر با در نظرداشت تاثیات و احتمال وقوع
امکان وقوع رویدادی که
ی
آن اندازه گیی میگردد.
خطر پذیری – Risk Appetite
سطح خطراتیکه سازمان مایل به پذیرش آن است.
مدیریت خطر Risk Management -
پروسه شناسان ،ارزیان ،مدیریت و ر
کنیول حوادث واقعات یا حاالت بالقوه ایکه به منظور ارائه اطمینان
ی
ی
ر
دستیان به اهداف سازمان استفاده یم شود.
منطف از
ی
حتما – Should
معیارات کلمه "حتما" را در صورتیکه پیوی و مطابقت متوقع باشد مگر اینکه قضاوت مسلیک و یا حاالت
انحراف از آن را توجیه نماید استفاده مینماید.
اهمیت Significance -
اهمیت نسن یک موضوع در زمینه ایکه در نظر گرفته میشود و شامل عوامل کیم و ن
کیف مانند اندازه،
ی
ن
ارزیان اهمیت موضوعات در
مفتشی داخیل را در
ماهیت ،تاثی ،ارتباط و اثر میشود .قضاوت مسلیک
ی
زمینه اهداف مربوطه کمک مینماید.
معیار Standard -
ر
منتشه بورد ن
بی الملیل معیارات تفتیش داخیل که ررسایط و الزامات اجرای فعالیت های
دستورات مسلیک
ارزیان اجراآت تفتیش داخیل را ترسیم و تدوین مینماید.
وسیع و متعدد تفتیش داخیل و طرز
ی
روش های تفتیش متگ بر تکنالوژی – Technology-based Audit Techniques
ر
آزمایش،
هر گونه افزار خود کار تفتیش ،مانند نرم افزار عمویم تفتیش ،نرم افزار های تولید معلومات
برنامه های کمپیوتری تفتیش  ،نرم افزارهای خاص تفتیش و تکنیک های تفتتیش با استفاده از کمپیوتر
(.)CAAT
###
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