نقش بازرسان
شرکت ها دركنترل
ها داخلي

هيچ لغزشي به خطا
بدل نمي شود،مگركمر
به اصالح آن نبندي

سابقه قانونی تشکیل شرکتهای تعاونی
• اولین بار مقررات مربوط به تشکیل شرکت های تعاونی در قانون تجارت
 1304وارد گردید و شرکت ها به تولید و مصرف تقسیم شدند.
• در سال  1311قانون بازنگری شد و مواد  190تا  194آن به شرکت
های تعاونی اختصاص یافت علیرغم تجدید نظر در این قانون مقررات
مربوط به شرکت های تعاونی تغییر چندانی نیافت.
• سومین قانون الیحه شرکت های تعاونی در سال  1332است که اولین
قانون خاص شرکت های تعاونی به شمار می رود تعداد آرای وکالتی،
حداکثر ده رای با وکالت برای هر عضو ،تشکیل اتحادیه تعاونی محلی و
مرکزی ،چگونگی انتقال سهام اعضا ،آزادی خروج اعضا از تعاونی،
میزان ذخیره احتیاطی ،نحوه پرداخت سود سهام و مازاد برگشتی به
اعضا از موارد اشاره شده در این قانون است.

سابقه قانونی تشکیل شرکتهای تعاونی
• در سال  1334مجلسین وقت ،الیحه ای با عنوان قانون شرکت های
تعاونی به ثبت رساندند .این قانون همان قانون  1332بود با تغییراتی
مانند تقلیل آراء وکالتی مجمع عمومی از ده به پنج رای ،با نام بودن سهام
تعاونی و غیر قابل تقسیم بودن ،لزوم پرداخت بهای سهم بصورت نقدی
ممنوعیت انتقال بهای سهام به اشخاص غیر عضو داشت.
• پنجمین قانون در مورد شرکت های تعاونی در سال  1350تصویب شد
این قانون مشتمل بر  142ماده و  57تبصره بود.
• ششمین قانون تعاون بر اساس حکم مقرر در اصل  44قانون اساسی،
قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مشتمل بر  71ماده و
پنجاه تبصره در سال  1370از تصویب مجلس گذشت.

ارکان شرکت تعاونی
• مجمع عمومی -هیات مدیره و بازرسان
ارکان شرکت های تعاونی در واقع نقش قوای سه گانه یک کشور را در
شرکت ایفا می کنند.
• اخذ تصمیمات و تصویب آن ها را مجمع عمومی(قوه مقننه)؛
• اجرای امور را هیات مدیره (قوه مجریه) و
• نظارت و کنترل فعالیت ها را بازرس( قوه قضائیه) به عهده دارند.

ارکان شرکت تعاونی
مجمع عمومی:
اجتماع اعضا تعاونی ها یا نمایندگان تام االختیار آن ها است که بر طبق
اصول و قواعد مقرر در قانون بخش تعاون و آیین نامه های مربوطه ،به
منظور اتخاذ تصمیم در اموری تشکیل می گردد که قانون در صالحیت این
رکن قرار داده است.
مطابق ماده  34قانون بخش تعاونی ،وظایف و اختیارات مجمع عمومی
عادی به شرح زیر است:
 -1انتخاب هیات مدیره و بازرسان
 -2رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر
گزارش های مالی هیات مدیره پس از قرایت گزارش بازرس یا بازرسان.
 -3تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه
گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد
هیات مدیره.

ارکان شرکت تعاونی
مجمع عمومی:
• اتخاذ تصمیم نسبت به کاهش یا افزایش سرمایه در حدود قوانین و
مقررات
• اتخاذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن
طبق اساسنامه
• تصویب دستورالعمل و مقررات داخلی تعاونی
• اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکت ها و اتحادیه
ها و اتاق تعاون و میزان سهام یا حق عضویت ساالنه پرداختی بر اساس
موازین مقرر در این قانون

ارکان شرکت تعاونی
مجمع عمومی فوق العاده:
مطابق ماده  35قانون بخش تعاونی ،وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق
العاده عبارتند از:
 -1تغییر مواد اساسنامه ( در حدود قانون بخش تعاون)
 -2تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیات مدیره
 -3انحالل تعاونی
 -4ادغام تعاونی

ارکان شرکت تعاونی
هیات مدیره:
هیات مدیره خواست و اراده اعضا را که در قالب مصوبات مجمع عمومی تبلور یافته
است ،جامه عمل پوشانیده و به نمایندگی از طرف آنان امور شرکت را اداره می نمایند.
اشخاصی که به عضویت هیات مدیره انتخاب می گردند باید از صالحیت و توانمندی الزم
برخوردار باشند لذا قانون گذار شرایط خاصی را برای تصدی سمت مذکور در نظر گرفته
است .ماده  38قانون بخش تعاونی شرایط مذکور را احصا نموده است:
 -1تابعیت جمهوری اسالمی ایران
 -2ایمان و تعهد عملی به اسالم
 -3دارا بودن اطالعات یا تجربه الزم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی
 -4عدم ممنوعیت قانونی و حجر
 -5عدم حضور در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد
 -6عدم سابقه محکومیت ،ارتشاء ،اختالس ،کالهبرداری ،خیانت در امانت

ارکان شرکت تعاونی
هیات مدیره:
انجام وظایف هیات مدیره بصورت جمعی است و هیچ یک از اعضا نمی
توانند از اختیارات هیات مدیره بصورت فردی استفاده کنند مگر در مواردی
که نمایندگی یا وکالت از طرف هیات مدیره داشته باشند.

ارکان شرکت تعاونی
بازرسی:
از نظر لغوی مترادف واژه تفتیش است و تفتیش کردن یعنی تفحص کردن و بازجستن.
الف )عنوان مفتش مربوط است به قانون تجارت مصوب 1311
ب)عنوان هیات نظار در مواد  109و  165تا  170قانون تجارت سال  1311بکار رفته
است ،رکن بازرسی شرکت ها با مسئولیت محدود و مختلط سهامی را معرفی می کند.
ج) بازرسان :ورود این اصطالح به مقررات مربوط به شرکت های تجاری اولین بار در
الیحه اصالحی قانون تجارت سال  1347صورت گرفت ،این قانون که جایگزین مقررات
شرکت های سهامی از قانون تجارت  1311بوده از بکارگیری اصطالحات مفتشین و
هیات نظار عدول کرده و واژه بازرس را برای سمت مذکور برگزید .با ورود این
اصطالح به مقررات شرکت های سهامی ،قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350
از آن بهره جسته و مقررات فصل ششم تحت همین عنوان ارائه گردید.

ارکان شرکت تعاونی
سابقه قانونی رکن بازرسی در شرکت های تعاونی:
 -1اولین قانون که مقررات مربوط به شرکت های تعاونی را ارائه نمود ،یعنی قانون
تجارت مصوب سال  ،1304هیچگونه احکام خاصی راجع به رکن بازرسی در تعاونی ها
ندارد.
 -2الیحه شرکت های تعاونی مصوب  1332بدون وضع احکامی خاص برای بازرسی
شرکت تعاونی ،قانون تجارت را برای تعاونی ها تکرار نمودند.
 -3قانون تعاون سال  1334سخنی از امکان تشکیل شرکت بر طبق اصول شرکت های
سهامی به میان نیاورده است و از مفاد ماده  5آن بر می آید که امکان تشکیل شرکت بر
اساس شورای عالی تعاون است.
 -4قانون سال  1350بر خالف قوانین گذشته خال بازرس را تا حدودی جبران نموده است
و پنج ماده از این قانون به بحث بازرس اختصاص یافته است.
 -5قانون سال  1370مانند سال  1350به بحث بازرس و وظایف آن بطور اختصاصی
پرداخته است.

ارکان شرکت تعاونی
وظایف بازرس به شرح زیر است:
 -1نظارت بر نحوه انطباق اداره امور شرکت با مقررات اساسنامه و آیین نامه های
مصوب و تصمیمات مجمع عمومی برای این منظور بازرسان می توانند هر موقع که
مقتضی بدانند ،به نحوی که به عملیات جاری شرکت لطمه وارد نشود ،کلیه حساب ها،
دفاتر ،اسناد و مدارک مالی ،دارایی نقدی و موجودی کاال را شخصا و در صورت لزوم
با استفاده از کارشناس مورد رسیدگی قرار دهد.
 -2اعالم کتبی تخلفات احتمالی در نحوه اداره امور شرکت به هیات مدیره و تقاضای رفع
نقص
 -3رسیدگی به حساب های شرکت حداقل سالی دو بار و مخصوصا رسیدگی به
صورتحساب های مالی مانند ترازنامه ساالنه و صورت سود و زیان و اعالم نظر خود تا
بیست روز قبل از جلسه مجمع عمومی ساالنه.
-4دعوت مجمع عمومی بر اساس ماده  26و ماده  58این قانون در صورت لزوم
 -5نظارت در مورد اجرای تذکرات و پیشنهادات وزارت تعاون و امور روستاها.

ارکان شرکت تعاونی
تبصره -بازرس حق دخالت مستقیم در اداره امور شرکت را ندارد و می تواند بدون حق
رای در جلسات هیات مدیره شرکت کند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری شرکت
بیان کند این نظرات باید در دفاتر صورتجلسه هیات مدیره با اسم درج گردد.
ماده  -56با خاتمه ماموریت بازرسان تا زمانی که بازرس جدید انتخاب نشده است،
بازرس قبلی کماکان وظایف محوله را به عهده خواهد داشت.
ماده  -57بازرسان برای انجام وظایف خود حق دریافت حقوق ندارند.
ماده  -58در صورتیکه هر یک از بازرسان ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد که
هیات مدیره مرتکب خالفی شده اند و عملیات آن ها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجمع
عمومی و مقررات و آیین نامه های مصوب باشد باید مجمع عمومی را برای اتخاذ تصمیم
دعوت نماید.
ماده  -59معامالت شرکت با هریک از اعضای هیات مدیره یا بازرسان تابع مقررات و
ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت برسد.

سایر صور نظارت و بازرسی در شرکت تعاونی
 -1نظارت سازمان ها و دستگاههای سرمایه گذار
 -2نظارت اتحادیه های تعاونی
 -3نظارت وزرارت تعاون و امور روستاها

شرایط تصدی بازرس
 -1تابعیت جمهوری اسالمی ایران
 -2ایمان و تعهد عملی به اسالم
 -3دارا بودن اطالعات و تجربه الزم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی
 -4عدم ممنوعیت قانونی و حجر
 -5عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد
 -6عدم سابقه محکومیت ارتشاء ،اختالس ،کالهبرداری ،خیانت در امانت

خاتمه تصدی بازرس
-1انقضای مدت تصدی
 -2استعفا
 -3ممنوعیت قانونی
 -4غیبت
 -5عزل بازرس

مقررات مربوط به اعضای تعاونی از دیدگاه بازرس
 -1کنترل ظرفیت و امکانات شرکت برای پذیرش عضو
 -2نظارت بر احراز شرایط متقاضیان عضویت
 -3نظارت بر تادیه سهام شرکت
 -4نظارت بر نقل و انتقال سهام اعضا
 -5کنترل ایفای تعهدات اعضا
 -6نظارت بر رعایت حقوق اعضا
 -1-6حق حضور در مجامع عمومی و اعمال رای
 -2-6حق نظارت بر کلیه امور تعاونی
 -3-6استفاده از سود و مازاد برگشتی
 -4-6حق برخورداری از خدمات شرکت
 -5-6حق خروج از شرکت
 -6-6حق دریافت مطالبات در صورت قطع رابطه عضویت
 -7-6نظارت بر اخراج عضو و موجبات اخراج عضو
 -8-6رسیدگی به شکایات اعضا و ارائه گزارش به مجمع

وظیفه بازرس در ارتباط با مجمع عمومی
 -1برگزاری مجمع در مواعد قانونی
 -2رعایت دقیق ضوابط انتشار آگهی ( بیش از یکصد عضو در جراید کثیراالنتشار درج گردد)
 -3رعایت فاصله انتشارآگهی تا برگزاری مجمع عمومی
 -4نظارت بر چگونگی برگزاری مجمع
 -1-4فقط اعضا یا نمایندگان تام االختیار آن ها و ناظرین دستگاههای سرمایه گذار و دستگاههای
نظارتی در مجمع حضور داشته باشند و از حضور غیر عضو جلوگیری شود.
 -2-4نمایندگی تام االختیار و وکالت نامه ها به دقت کنترل شود.
 -3-4مجمع حتما دارای هیات رئیسه باشد و این هیات برابر تشریفات انتخاب گردد.
 -4-4عضو و نماینده وی توامان در مجمع حضور نیابند.
 -5-4حد نصاب برگزاری مجمع با توجه به نوع آن و نوبت برگزاری رعایت گردد.
 -6-4نصاب تصمیم گیری ها با توجه به نوع تصمیم و نوع مجمع کنترل شود.
 -7-4در رای گیری کتبی اوراق رای اوراق رای صرفا در اختیار اعضا و نمایندگان اعضا غائب
قرار می گیرد.
 -8-4صورتجلسه مجمع به نحو صحیح تنظیم و امضا گردد

وظیفه بازرس در ارتباط با هیات مدیره و تخلفات شرکت
-1بازرس در اجرای وظایف نظارتی خود می تواند در جلسات هیات مدیره شرکت کند ولی حق
رای ندارد
 -2مناسب ترین رویه که بازرس می تواند در برخورد با تخلفات اتخاذ نماید جلوگیری از بروز آن
هاست.
 -3گزارش به مجمع عمومی
 -4مراجعه به مراجع قضایی

انواع مسئولیت بازرس
 -1مسئولیت کیفری:
هرگاه بازرس در عمل به وظایف و تعهدات خود مرتکب تخلف شود و از این طریق زیان به
شرکت وارد گردد.
 -2مسئولیت مدنی
گاهی اوقات نیز عمل ارتکابی عالوه بر مجرمانه بودن ،زیان به شخص یا اشخاص حقوقی مثل
عضو ،شرکت ،و یا اشخاص ثالث وارد می کند که در این صورت عالوه بر مسئولیت کیفری
مسئولیت مدنی نیز برای بازرس می باشد .مانند ارتکاب اعمالی با سوء نیت و بر خالف اصول
مقرر در قانون و اساسنامه های مصوب که موجب زیان شرکت گردد ،ارائه گزارش خالف واقع به
مجمع عمومی ،خیانت در امانت

نکات ضروری در بررسی اسناد توسط بازرس
 -1اسناد مالی باید منضم به مدارک مثبته باشد.
 -2تاریخ مدارک و ضمایم سند باید با تاریخ تنظیم سند تطابق داشته باشد و در برخی موارد قبل از
تاریخ تنظیم سند باشد.
 -3تاریخ پرداخت های نقدی یا چک با تاریخ تنظیم سند مطابق باشد.
 -4ماهیت مدارک و ضمائم سند باید با تاریخ تنظیم سند تطابق داشته باشد و در برخی موارد قبل از
تنظیم سند باشد.
 -5در زمان اصالح سند باید جزئیات عملیات و نحوه محاسبه اصالحات در سند درج شده باشد.
 -6چنانچه ضمائم سند زیاد باشد ،می توان نماینده سند را بجای مدارک ضمیمه اسناد نمود.مانند
فاکتورهای فروش که می توان خالصه فروش را ضمیمه کرد.
 -7شماره اسناد پیاپی باشد.
 -8محاسبات سند کنترل شود و جمع ضمایم سند و فاکتورها مورد بررسی قرار گیرد.
 -9اسناد مالی به امضای مسئولین قانونی تعاونی رسیده باشد.

موارد ممنوع در دفتر نویسی
-1قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی و نوشتن بین سطور و حاشیه آن ها
 -2تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر قانونی
 -3محو یا ناپدید کردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر یا هرگونه وسایل شیمیایی و نظایر آن
 -4جای سفید گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانونی و همچنین سفید ماندن تمام
یا چند صفحه از دفتر قانونی
 -5بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی

موارد رد دفتر و تعلق جرائم
 -1عدم ثبت و پلمپ دفاتر قانونی در مهلت مقرر
 -2در صورتی که دفاتر به نحوی از پلمپ خارج شده باشد یا فاقد یک یا چند برگه باشد.
 -3عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی در دفاتر به شرط احراز
 -4تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آن ها.
 -5ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطور
 -6تراشیدن و پاک کردن مندرجات به منظور سوء استفاده
 -7جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه به منظور سوء
استفاده
 -8محو کردن مندرجات با مواد شیمیایی
 -9ناپدید کردن مندرجات با رنگ یا جوهر و نظایر آن به منظور سوء استفاده
 -10بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی مگر اینکه حساب های بانکی با صورتحساب بانک
مطابقت نماید.
 -11عدم ثبت خالصه شعب
 -12استفاده از دفاتر سنوات گذشته

روش نگهداری و تحریر دفتر کل
-1صفحات دفتر کل بصورت پیاپی شماره گذاری شود.
 -2به هر یک از حساب های دفتر کل صفحه یا صفحات جداگانه اختصاص یابد.
 -3حساب ها به ترتیب انعکاس در ترازنامه در دفتر کل مرتب می شوند یعنی ابتدا حساب دارایی،
سپس حساب های بدهی و باالخره حساب سرمایه
 -4برای سهولت مراجعه به حساب های دفتر کل می توان حساب ها را شماره گذاری کرد.

موارد قابل توجه بازرس در مورد دفتر کل
 -1معامالت باید در همان روزی که دفتر روزنامه ثبت شده یا در کمترین فاصله زمانی ( حداکثر
ظرف  15روز) به دفتر کل منتقل شود.
 -2ستون شرح دفتر کل به اختصار نوشته شود.
 -3دفتر کل باید تمیز با خطی خوانا و قلم نوشته شود.
 -4هیچ مطلبی نباید بین سطور یا در حاشیه نوشته شود
 -5از قلم خوردگی باید اجتناب شود مگر در موارد استثنایی و تصحیح حساب
 -6هیچیک از صفحات دفتر را نباید باطل و از آن خارج کرد.
 -7در پایان هر صفحه دفتر کل باید جمع ستون بدهکار و جمع ستون بستانکار را تعیین کرد.
تفاوت این دو مبلغ باید برابر با مانده حساب باشد.
 -8جمع ستون های بدهکار ،بستانکار و مانده هر حساب در پایان هر صفحه را باید به اولین سطر
صفحه بعد انتقال داد.

نحوه کنترل و بررسی تراز آزمایشی
-1تراز آزمایشی باید در پایان هر سه ماه تهیه شود.
 -2تراز آزمایشی باید به امضای مسئولین شرکت تعاونی رسیده باشد( مدیرعامل ،حسابدار و رئیس
هیات مدیره)
 -3جمع ستون های بدهکار و بستانکار مساوی باشد.
 -4جمع ستون های مانده بدهکار و بستانکار برابر باشد.
 -5جمع گردش عملیات تراز آزمایشی با جمع گردش عملیات دفتر روزنامه برابر باشد.
 -6ارقام مربوط به مانده حساب هایی نظیر بدهکاران ،پیش پرداخت و جاری شرکا با دفتر معین
کنترل شود.
 -7موجودی صندوق با مانده در تراز آزمایشی کنترل شود.
 -8حساب هایی که رقم گردش و مانده آن ها بیش از سایر حسابها است بصورت موردی کنترل
شود.
 -9در صورت مغایرت حساب بانکی پرینت حساب بانکی کنترل شود.

كنترل هاي داخلي چه
مفهومي دارد؟

كنترل داخلي بخشي از فرآيند مديريت بوده و شامل
اقداماتي است كه توسط مديريت براي برنامه ريزي،
سازمان دهي و رهبري انجام فعاليت هاي كافي براي
حصول اطمينان منطقي از دستيابي به اهداف زير
صورت ميگيرد:
* تحقق اهداف و مقاصد تعيين شده براي
عمليات و برنامه ها.
* استفاده كارا و اقتصادي از منابع
* انسجام و قابليت اعتماد اطالعات

* تطبيق با سياست ها ،برنامه ها ،رويه ها،
قوانين و مقررات

يک سيستم کنترل داخلی کارآ جزء حياتی از
مديريت شرکت و مبنايی برای عمليات ايمن و
بیعيب و نقص است .عالوه بر اين ،برای
عمليات محتاطانه شرکت و ترقی ثبات سيستم
مالی به عنوان يک مجموعه اين امر يک
ضرورت است.

سيستم کنترل داخلی شرکت بايد بر
پايه آن دسته از عناصر ضروری
قرار گيرد که برای اطمينان از
رعايت قوانين و مقررات ،دستيابی
به خدمت رسانی وسودآوری
بلندمدت ،تهيه گزارشهای مالی و
مديريتی قابل اتکا و کاهش زيانهای
پيشبينی نشده يا خدشهدارنشدن
حسن شهرت موثرباشد.

فعاليت هاي كنترل
.فعاليت های کنترل سیاست های
کنترل و روش مي بایست بگونه اي
اطمینان حاصل نماید که
 .خطرات ناشي ازعملیات روزانه
به حداقل سیده وریسك عملیاتي را
درحد معقول رحسب اندازه دامنه
فعالیت كاهش داده است به عنوان
مثال :
ثبت معامالت نامتعارف ومغایر با
الزامات

اهميت گسارش
•

•

•
•

گضاسش هحػَل ًْبيي فؼبليتْبي حسبثشس است ٍ دس چبسچَة آى يبفتِ
ّبي خَد سا ثِ ضىل هٌبست اسائِ هي ًوبيذ
استفبدُ وٌٌذگبى گضاسش غشفب ثِ هتي گضاسش دستشسي داسًذ ٍ دس خشيبى
فشايٌذ تْيِ گضاسش ًيستٌذ ًتيدِ ثخص ثَدى تالضْبي حسبثشس دس
اخشاي حسبثشسي هٌَط ثِ اسائِ گضاسش هٌبست ٍ حبٍي هغبلت الصم است
گضاسش تٌْب دس غَستي ًتيدِ ثخص است وِ تَسظ همبهبت ريشثظ
(تػوين گيشًذُ) هغبلؼِ ضذُ ،ثخَثي دسن ضذُ ٍ اًگيضُ ايدبد ًوبيذ
ثْتشيي گضاسضبت حسبثشسي ًيض دس غَستيىِ ًتَاًٌذ تَخِ خَاًٌذُ سا ثِ خَد
خلت ًوَدُ ٍ ثش اٍ تبثيش گزاس ثبضذ ثي فبيذُ خَاّذ ثَد

ارائه اطالعات با اهميت و روز آمذ
•
•
•
•

اعالػبت گضاسش ثبيذ حبئض اّويت ٍ خذيذتشيي اعالػبت ثبضذ
گضاسش هَضَػبت ون اّويت ثَدُ وِ دس گزضتِ ّبي دٍس اتفبق افتبدُ
ثشاي خَاًٌذُ خزاثيت ًخَاّذ داضت
اعالػبت گضاسش ثبيذ ثشاي استفبدُ ثوَلغ دس اختيبس هذيشيت،هشاخغ
لبًًَي ٍ سبيش اضخبظ ريشثظ لشاس گيشد
گضاسضي وِ ثب تبخيش اسائِ ضَد حتي اگش ثب دلت ّن تْيِ ضذُ ثبضذ ثشاي
تػوين گيشي اسصش چٌذاًي ًذاسد

مستقل و بيطرفانه بودن
•
•
•
•
•

گضاسش ثبيذ ثيغشفبًِ ثَدُ ٍ ثػَست هٌػفبًِ ثِ دستبٍسدّبي هثجت دستگبُ
اخشايي ًيض اضبسُ ًوبيذ
ًجبيذ غشفبً ثش يبفتِ ّبي هٌفي تبويذ داضتِ ٍ خبًجذاساًِ ثٌظش ثشسذ
اسائِ حمبيك ٍدادُ ّب ثػَست هدضا اص اظْبس ًظشّب ٍتفبسيش آًْب
روش هَاًغ ٍ هطىالت هَخَد ثش سش ساُ دستيبثي دستگبُ ثِ غشفِ التػبدي،
وبسايي ٍ اثشثخطي دس اخشاي فؼبليت ّب ٍ هذيشيت اهَس
دسج ًوَدى ًمغِ ًظشات دستگبُ ٍ پبسخْبي اسائِ ضذُ دس ساثغِ ثب ًَالع دس
گضاسش تب حذٍد صيبدي ضجِْ خبًجذاساًِ ثَدى گضاسش سا ثشعشف خَاّذ
سبخت

كامل و دقيق بودن
•
•
•
•
•

•

گضاسش ثؼٌَاى هجٌبي اسصيبثي ٍ لضبٍت دس ساثغِ ثب ػولىشد دستگبُ است
گضاسش ثبيستي وبهالً ضفبف ،دليك ،خبهغ ٍوبهل ثبضذ
وليِ اعالػبت ٍ استذاللْبي الصم دس آى دسج ضذُ ثبضذ
حبٍي اعالػبت ،يبفتِ ّب ٍ ًتيدِ گيشيْبيي ثبضذ وِ لبثل اتىب ،هستٌذ ٍ
غحيح ثَدُ ٍ ثب ضَاّذ وبفي ٍ لبثل لجَل اثجبت ضًَذ
خَاًٌذُ گضاسشً ،سجت ثِ غحت ٍ دلت يبفتِ ّب ٍ لبثل لجَل ثَدى
ًتيدِ گيشيْب ٍ هٌبفغ ًبضي اص تَغيِ ّب لبًغ ضَد
ثشاي لبثل اتىب ًوَدى يبفتِ ّب دس هَاسد لضٍم هٌبثغ هَضَػبت روش ضَد

كامل و دقيق بودن  -ادامه
•
•
•
•
•
•
•

اهبًت داسي ٍ دلت دس ثيبى حمبيك ٍ استخشاج ًتيدِ گيشيْب
ٍخَد اضتجبّبت ثب اّويت دس گضاسش اػتجبس ول گضاسش سا صيش سَال هي ثشد
ًتيدِ گيشي آى سا هَسد تشديذ لشاس هيذّذ
ثِ اػتجبس حسبثشس ٍ هَسسِ حسبثشسي خذضِ ٍاسد هي سبصد
تَخِ خَاًٌذُ سا اص هحتَاي گضاسش هٌحشف هي سبصد
گضاسش هحذٍد ثِ تطشيح ٍ تَغيف ًحَُ اخشاي فؼبليتْب ًجبضذ ٍ تبويذ
ثيطتش ثش داليل اخشاي فؼبليتْبً ،حَُ ًظبست ثش آًْب ٍ ًتبيح آًْب ثبضذ
گضاسش ثبيذ ثٌحَ هٌبست ثب دسج تبسيخ اهضب ضَد

عذم استفاده از اصطالحات فني
•
•
•
•
•

صثبى گضاسش ثبيذ صثبى لبثل دسن ٍ غيش فٌي ثبضذ
استفبدُ وٌٌذگبى اغلت افشادي غيشفٌي ٍ داساي هطغلِ وبسي ّستٌذ
دس غَست دضَاسي دس دسن گضاسش يب ثشخَسد ثب اغغالحبت فٌي هوىي
است اص آى ثشداضت اضتجبُ ًوبيٌذ
دس غَست ضشٍست استفبدُ اص اغغالحبت فٌي ٍ اختػبسات ًبآضٌب ثبيذ آًْب
سا ثػَست ٍاضح تؼشيف ًوَد
فْشست اغغالحبت فٌي ٍ هؼبًي آًْب ثػَست يه پيَست خذاگبًِ
ضويوِ گضاسش ضَد

ارائه آسان مطالب
•
•
•
•
•

ًتبيح ثبيذ ثػَست سبدُ ٍ لبثل دسن اسائِ ضًَذ
هحتَاي گضاسش ثبيذ سٍاى ٍ ػبسي اص ّشگًَِ اثْبم ٍ تشديذ ثبضذ
ًوَداسّب ،ػٌبٍيي اغلي ٍ فشػي ،خذاٍل ٍخالغِ ّب ثسشػت اخز
اعالػبت اص گضاسش ووه هي ًوبيذ
ًوَداسّب ثبيذ ثِ ًحَي تْيِ ضًَذ وِ هستمال هغبلت سا سسبًذُ ٍ چٌبى
گَيب ثبضذ وِ خَاًٌذُ ثشاي دسن آًْب هدجَس ثِ هغبلؼِ هتي گضاسش ًطَد
اعالػبت اسائِ ضذُ دس گضاسش ثبيذ اهىبى اًدبم همبيسِ ثيي ػولىشد يه
ٍاحذ دس صهبًْبي هختلف يب ثيي ػولىشد ٍاحذّبي هطبثِ دس يه صهبى
خبظ سا فشاّن سبصد

ارائه آسان مطالب -ادامه
•
•
•
•
•
•

خذاٍل  :ثشاي اسائِ اعالػبت ػذدي ٍ همبيسِ اسلبم
ًوَداس يه خغي  :ثشاي ًطبى دادى سًٍذّب عي يه دٍسُ
ًوَداس چٌذ خغي  :ثشاي همبيسِ دٍ يب چٌذ هتغيش
ًوَداس ستًَي  :ثشاي همبيسِ سشخوغ يه هتغيش عي يه دٍسُ صهبًي
ًوَداس دايشُ اي  :ثشاي همبيسِ يه ول ثب اخضاء آى
ًوَداس گشدش وبس (فلَچبست)  :ثشاي ًطبى دادى سٍضْب يب تشتيت اخشاي
دستَسات

اختصار
•
•
•

•
•
•
•

گضاسش ثبيذ خالغِ ثَدُ ٍ غشفب حبٍي اعالػبت هَسد ًيبص ثبضذ
ًجبيذ عَالًي تش اص آًچِ ثشاي سسبًذى پيبم ٍ تبئيذ آى ضشٍست داسد ،ثبضذ
يبفتِ ّبي ون اّويت سا هي تَاى دس گضاسش دسج ًٌوَد ٍ عي يبدداضتي
ثشاي سفغ ًَالع ثِ دستگبُ اػالم ًوَد.
اسخبع هَضَع ثِ يه يبفتِ خبظ ثوٌظَس خلَگيشي اص تىشاس اعالػبت هطبثِ
گضاسضبت وبهل ٍ دس ػيي حبل هختػش دس خزة خَاًٌذُ هَفك تش است
اختػبس ًجبيذ ثِ وبهل ٍ خبهغ ثَدى گضاسش خذضِ ٍاسد سبصد
گضاسش ثبيذ توبم هَضَػبت اغلي سا دس ثش گشفتِ ٍ پَضص دّذ

مفيذ و سازنذه بودن
•

•

•
•

دس گضاسش ثبيذ اص صثبى هَدثبًِ ٍ هحتشهبًِ ٍ اغغالحبت هثجت ٍسبصًذُ
ثدبي ولوبت داساي ثبس هٌفي استفبدُ ضَد تب هَخت تخشيت ضبى افشاد ٍ
هَضؼگيشي خػوبًِ آًْب ًگشدد
گشچِ تبويذ ثبصسسي ثيطتش ثِ هطىالت ٍ ًَالع است لىي يىي اص فَايذ آى
اهىبى دسج يبفتِ ّب ٍ اسصيبثي ّبي هثجت ٍ هٌفي ثػَست تَام دس گضاسش
است
اعالػبت گضاسش حسبثشسي ػولىشد ثبيذ ثشاي ثْجَد غشفِ التػبدي،
وبسايي ٍ اثشثخطي فؼبليتْب لبثل استفبدُ ثبضذ
گضاسش ثبيستي الذاهبت الصهي سا وِ دستگبُ ثبيذ اًدبم دّذ پيطٌْبد ًوبيذ

مفيذ و سازنذه بودن  -ادامه
•
•
•
•
•
•
•

گضاسش حسبثشسي ثبيذ ثشاي افشاد ريٌفغ اسصش افضٍدُ ايدبد ًوَدُ ،اّذاف
تؼييي ضذُ سا هحمك سبصد
داساي سبختبس هٌبست ثَدُ ٍ ػجبسات هَسد استفبدُ آى اثْبم ثشاًگيض ًجبضذ
ايي اهش هستلضم سػبيت هَاسد ريل است :
اسائِ خذاگبًِ يبفتِ ّب ٍ ًتيدِ گيشيْب
اسائِ حمبيك ٍ تفسيش آًْب ثب سػبيت ثيغشفي
اسائِ ًمغِ ًظشات ٍ ديذگبّْبي هختلف
دسج ًوَدى وليِ ضَاّذ ٍ استذاللْب ٍ يبفتِ ّبي هشثَط
دسج ًتيدِ گيشيْبي هثجت

محرمانه بودن
•

•
•
•
•

اعالػبت گضاسش ٍ ًتبيح ثشسسيْبي حبغلِ ثبيذ هحشهبًِ تلمي ضذُ ٍ
هحشهبًِ ًگْذاسي ضَد
دس غَست حزف اعالػبت ثِ دليل هحشهبًِ ثَدى آى ،ثبيذ ثِ هبّيت
اعالػبت ٍ الضاهبت لبًًَي وِ حزف آى سا ضشٍسي سبختِ اضبسُ ضَد
چٌبًچِ افطبي هىتَة دادُ ّبي ريشثظ هوٌَع است هي تَاى دس
غَست لضٍم آى سا ثػَست ضفبّي ثِ هذيشيت اًتمبل داد
گيشًذُ گضاسش ثبيذ ايي اعويٌبى سا داضتِ ثبضذ وِ پيص ًَيس گضاسش
ٍ هحتَيبت آى دس اختيبس افشاد غيش هسئَل ٍ غيش هدبص لشاس ًگشفتِ است
دس گضاسش هستميوبً ثِ احَال ضخػيِ اضخبظ حميمي اضبسُ ًطَد

رعايت قوائذ نگارشي
•
•
•
•
•
•

ًمص هْن دس تبثيش گزاسي گضاسش ٍ تسْيل استجبط ثب خَاًٌذُ
استفبدُ اص پبساگشافْبي وَتبُ ضذُ ٍ تشتيت خوالت ّش پبساگشاف
اص هغشح سبختي دٍ هفَْم يب ًظش خذاگبًِ دس يه خولِ خَدداسي ضَد
ثدبي ثىبسگيشي خوالت هدَْل اص خوالت هؼلَم استفبدُ ضَد تب فبػل
خولِ ثِ سٍضٌي ثشاي خَاًٌذُ گضاسش آضىبس ضَد
خوالت ثسيبس وَتبُ هؼوَال هفَْم تبويذي ثيطتشي داسًذ لىي دس غَست
استفبدُ هىشس هَخت خستگي خَاًٌذُ گضاسش هيطًَذ
اص تىشاس ثيص اص حذ خوالت ٍ ولوبت اختٌبة ضَد

خالصه گسارش
• ًحَُ ضشٍع سسيذگي ً :حَُ ثشًبهِ سيضي ٍ اخشاي ثبصسسي ،داليل
اًتخبة هَضَع ،هحل اًدبم سسيذگيْب ،هَاًغ ٍ هطىالت احتوبلي
• داهٌِ ٍاّذاف سسيذگي  :اّذاف ثبصسسي ،داهٌِ سسيذگيْب ،سٍش ضٌبختي
هَسد استفبدُ ،سٍش اًتخبة ًوًَِ ّب ،استبًذاسدّبي هَسد ػول
• خالغِ ًتبيح  :دستبٍسدّبي اخشاي عشح يب ثشًبهِ ثػَست وبهالً
ثيغشفبًِ ٍهختػش ،ضؼفْبًَ ،الع ٍ اضىبالت اسبسي ٍ ًتيدِ گيشي
ًْبئي

يافته ها و نتايج بازرسي
•
•
•

•
•

اثتذا يبفتِ ّبي ثب اّويت تش ٍسپس يبفتِ ّبي داساي اّويت ووتش
هغشح ضَد
يبفتِ ّب ثبيذ ثِ صثبى سبدُ ثَدُ ٍ ثشاحتي لبثل دسن ثبضذ
ضشحي اص ٍضؼيت يب ضشايظ،داليل ايدبد يب اداهِ ٍضؼيت يب ضشايظٍ ،
آثبس آى اسائِ گشدد
ثِ داليل ٍضؼيت ايدبد ضذُ ٍوبسّبئي وِ هذيشيت هيتَاًست ثشاي
اختٌبة اص آثبس هٌفي ٍ تمَيت آثبس هثجت ػوليبت ثبًدبم سسبًذ اضبسُ ضَد
ّش هبًغ ٍهطىلي وِ ثش ػولىشد دستگبُ تبثيش (هثجت يب هٌفي) گزاضتِ اص
خولِ هَاسدي وِ خبسج اص وٌتشل هذيشيت ثَدُ است روش گشدد

يافته ها و نتايج بازرسي  -ادامه
•

•
•

•

ًيبص سٌدي ،اهىبى سٌدي ٍ اٍلَيت سٌديً :تبيح ثشسسي ضشٍست اخشاي
ػوليبتّ ،ضيٌِ ّبي هبلي (يب ّضيٌِ فشغت) ػذم اخشاٍ ،ضؼيت ٍ ضشايظ
هٌغمِ يب خوؼيت ّذف دس غَست ػذم اخشاي ػوليبت ،ايٌىِ آيب ػوليبت
اخشا ضذُ ثْتشيي گضيٌِ هوىي ٍ دس اختيبس هذيشيت ٍ دس اٍلَيت اٍل ثَدُ
است يب خيش
فشايٌذّب ٍ ًحَُ اخشاي ػوليبت ٍ هىبى يبثي آى
هؼيبسّبي ثشًبهِ  :هؼيبسّبي تؼييي ضذُ تَسظ هذيشيت يب حسبثشس ،هجبًي
هؼيبسّب ثب اضبسُ ثِ هٌبثغ ٍ هشاخغ هؼتجش
ضشح ثشسسيْبي اًدبم گشفتِ :ضشح داهٌِ ٍ سٍش ضٌبختي هَسد استفبدُ
ثشاي اسصيبثي ّش فؼبليت خبظ

يافته ها و نتايج بازرسي  -ادامه
• همبيسِ حمبيك ثب هؼيبسّبي تؼييي ضذُ  :اضبسُ ثِ حمبيك ثب تَخِ ثِ
ضشايظٍ ،ضؼيت ٍ هجبدالت اًدبم ضذُ ،روش ًتيدِ گيشي حسبثشس دس
خػَظ ػذم وفبيت آًْب
• ًتيدِ گيشيْب وبهل ضشح دادُ ضًَذ تب خبي تفسيش ًذاضتِ ثبضذ
• تؼييي هيضاى آثبس هثجت دستيبثي ثِ اّذاف ،يب صيبى ّبي حبدث اص ػذم
دستيبثي (دسغَست اهىبى ثشآٍسد هيضاى پَلي ايي آثبس هثجت ٍ صيبًْب)

ارزيابي كارائي،اثربخشي و صرفه اقتصادی
•
•
•

•

اسصيبثي هيضاى دستيبثي هدشي ثِ اّذاف تؼييي ضذُ ٍ ثشسسي تبثيش سبيش
ػَاهل دس دستيبثي ٍ ػذم دستيبثي ثِ اّذاف
اسصيبثي هيضاى اثش ثخطي اخشاي پشٍطُ يب ثشًبهِ يب هَضَع فؼبليت
اسصيبثي هيضاى وبسايي دستگبُ اخشايي پشٍطُ يب ثشًبهِ يب هَضَع فؼبليت:
وبسائي ٍ ثْشُ ٍسي وبسوٌبى،وبسائي دستگبّْب ،تدْيضات ٍ سبيش اهىبًبت
دس اختيبس ثب تَخِ ثِ خٌجِ ّبي ويفي آى
اسصيبثي غشفِ التػبدي هٌبثغ ثىبس گشفتِ ضذُ دس اخشاي پشٍطُ يب ثشًبهِ يب
هَضَع فؼبليت

ضعف های مهم در كنترلهای مذيريت
•
•
•
•

•

ضؼفْبي وٌتشل داخلي سبصهبى دس يبفتِ ّب هَسد اضبسُ لشاس گيشد
آيب هذيشيت دس سٌَات ٍ دٍسُ ّبي لجل ثِ ايي ضؼف ٍالف ثَدُ
ٍضؼيت الذاهبت اغالحي (ػذم اخشا  ،دس دست اخشا ،ػذم وفبيت)
دس غَست ػذم دستيبثي ثِ اّذاف ،داليل اثش ثخص ًجَدى سٍضْب ٍ سٍيِ ّبيي
وِ تَسظ هذيشيت ثوٌظَس ّذايت وبسوٌبى ٍ دستيبثي ثِ اّذاف تذٍيي گشديذُ،
هَسد تحليل لشاس گيشد
ضعف با اهمیت:وضعیتي است كه در آن طراحي یا عملکرد یك یا
چند عنصر از عناصر ساختار كنترل داخلي به گونه اي بوده كه
احتمال وقوع یا كشف به موقع اشتباهات یا تخلفات مهم ( نسبت به كل
برنامه  ،وظیفه یا فعالیت مورد حسابرسي ) را كاهش نمي دهد

ضعف با اهميت
• ٍضؼيتي است وِ دس آى عشاحي يب ػولىشد يه يب چٌذ ػٌػش اص ػٌبغش
سبختبس وٌتشل داخلي ثِ گًَِ اي ثَدُ وِ احتوبل ٍلَع يب وطف ثِ هَلغ
اضتجبّبت يب تخلفبت هْن (ًسجت ثِ ول ثشًبهِ ٍ ،ظيفِ يب فؼبليت هَسد
حسبثشسي) سا وبّص ًوي دّذ
• هبّيت ًَالع وٌتشلي ٍ اّويت پَلي هَضَع هَسد حسبثشسي
• ثغَس ولي دس ضؼف ّبي هْن ،يب اغَال وٌتشلْبي داخلي تدَيض ًطذُ اًذ
يب اگش تدَيض ضذُ اًذ وبفي ًجَدُ اًذ

توصيه های بازرسي
•
•
•
•
•
•

ثب تَخِ ثِ اسصيبثيْب ٍ ًتيدِ گيشيْبي اًدبم ضذُ ،دس غَست دستيبثي
ػوليبت ثِ اّذاف خظ هطيْب ٍ سٍضْبي استفبدُ ضذُ هَسد تبئيذ لشاس گيشد
دس غَست ػذم دستيبثي ،لضٍم تغييش آًْب ثوٌظَس دستيبثي ثِ اّذاف تؼييي
ضذُ هَسد تبويذ لشاس گيشد ٍ پيطٌْبدات ػولي ثوٌظَس اًدبم تغييشات الصم
ٍ اغالح ًبسسبئيْبي هَخَد ٍ ثْجَد ػوليبت اسائِ ضَد
ثشآٍسد غشفِ خَئيْبي هبلي ٍ سبيش آثبس هثجت هبلي ٍغيش هبلي ًبضي اص
اخشاي ّش تَغيِ روش ضَد
ًظشات دستگبُ دس خػَظ تَغيِ ّب ثػَست هختػش ثيبى ضَد
دس غَست لبثل لجَل ٍلبًغ وٌٌذُ ثَدى ًظشات هزوَس ايي هسئلِ روش گشدد
داليل لبًغ وٌٌذُ ًجَدى ًظشات هزوَس تَضيح دادُ ضَد

