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 چکیده
 حاکمیتی ، نقش حاکمیت شرکتی و ابزارهایدر دهه اخیر های مالی و حتی غیر مالیبروز تخلفبا  »

کمیته  با وجود آمدن ، بیش از گذشته برجسته شده است. بطور مثالتقلب یا تخلفدر کاهش وقوع 
مدیره، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شرکت   ایجاد ارتباط مناسب بین هیئت رب ،حسابرسی

بازدارنده مدیریت از زیر پا گذاشتن عامل  عنوان به، این کمیتهچنان که . شایایی شده استکمک 
عنوان  ، بهحسابرسی کند. کمیته می ثری ایفا، نقش مؤمقابله با تقلبپیشگیری و و در  های داخلی کنترل
نیز شده های مالی حسابرسی  گزارشگری مالی، موجب افزایش اعتبار صورت مثبت روند کننده تعیین عامل

و بر  داشتهمدیره که مسئول حفظ منافع سهامداران است، همکاری  د. اعضای این کمیته با هیئتشو می
نظارت  مالی سی، کنترل داخلی و فرایند گزارشگریحسابررویه ، های مالی کیفیت و مطلوبیت صورت

، روند گزارش گری مدیره ، کمیته حسابرسی و هیئتمستقل حسابرسان بین برقراری ارتباطبا کند.  می
این  (.خواهد گذاست بسزایی تاثیرمدیره  هیات یا تغییر انتخاببر به نوعی نیز و شرکت افزایش یافته مالی

همانطور که در . خواهدب ودتاثیر گذار نیز در مقابل سهامداران مدیریت افزایش پاسخگویی برامر، 
استانداردهای حسابرسی آمریکا، استانداردحسابرسی   99ایران و بیانیه  240استاندارد حسابرسی شماره 

با درون سازمانی و  بیان شده است، تقلب ممکن است  2006استرالیا و قانون تقلب بریتانیا 2008-8001
ارائه  در شمولتقلب مدیریت ممکن است همچنین . باشد برون سازمان همراهی مدیریت یا کارکنان یا 

. زمانی که مدیریت به قرار گیرد شرکتاز منابع  هسوءاستفادنادرست اطالعات مالی به صورت عمدی یا 
رسد که  د، بعید به نظر مییا زمانی که مدیریت تبانی کرده باش نمایدسواستفاده منابع شرکت  از عمد طور
به همین جهت نیاز است د. ه را کشف نمایاشتبابتوانند تقلب یا مستقل   های معمول حسابرسی رویه

 ،اطالعات مالی  ریادوا ست با بررسیکمیته حسابرسی اسازمانی که درون بازوی اجرایی مقابله با تقلب 
کمیته  همچنین را اعمال نماید. تقلبهایی تقلب را شناسایی و در زمان مقتضی، برخورد مناسب با  نشانه

این ارتباط مستمر منجر به  ارتباط داشته باشد مستمرو حسابرسان بطور  ه باید با هیات مدیر حسابرسی
برای شناسایی تقلب  مناسب  های کنترل همچنین اعمال ومقابله با تقلب  جهت  کافی اطمینان  کسب
 . ی گرددمسب اطمینان از عدم وقوع تقلب های مقتضی در جهت ک بررسی وبالقوه 
 

 با تقلب ، مقابلهشرکتی، پیشگیریحاکمیت کمیته حسابرسی، تقلب، :کلمات کلیدي
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 مقدمه 

های بیشتر به منظور   های بزرگ، تالش برای وضع کنترل همواره پس از وقوع فساد مالی و تقلب
ها نیز در مواجهه با این شرایط، وضع  . رویکرد بنگاهیابدتقلب افزایش می از وقوعجلوگیری 
1تاس مناسب کنترلیساختارهای  تدوین مقررات و 

از جمله ارکان ساختار کنترل داخلی، کمیته   .
از سوی دیگر،  .ای شده استشرکتی به آن توجه ویژهحاکمیت ات ادبیدر که  است حسابرسی

ضوع این مو، است البتهحسابرسی  کمیتهد مباشرتی خود، نیازمنوظیفه منظور ایفای  دیر نیز بهم
 د، بلکهشدر شرکت با صرفنظارتی  نقشیک  ینخواهد بود که کمیته حسابرس مفهومبدین 

از طرف دیگر، کارایی، . عالوه بر نقش نظارتی، نقش مشاوره مدیریت را نیز بر عهده دارد
همچنین کمیته حسابرسی است. وجود مستلزم ) داخلی یا مستقل( اثربخشی و استقالل حسابرس 

مدیره، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی  ارتباط مناسب بین هیئتکمیته به ایجاد این 
بر نظارت نظیر ، تقویت نمایدارکان نظارتی شرکت را تواند  این کمیته می .کند شرکت کمک می

-زیر پا گذاشتن کنترلاز  بازدارندهبه عنوان عاملی شرکت  یهای کنترلبرقراری صحیح فعالیت

بخش، موجب افزایش  های حسابرسی اثر کمیته،. در روند گزارشگری مالیخواهد بود های داخلی
برقراری ارتباط حسابرسان، کمیته  . از طرف دیگر شود شده می های مالی حسابرسی اعتبار صورت

خواهد دهنده  بخش و آگاهی مدیره موجب افزایش جریان اطالعات سودمند، اثر حسابرسی و هیئت
و  نمودهمدیره که مسئول حفظ منافع سهامداران است، همکاری  میته با هیئت. اعضای این کشد

حسابرسی، کنترل داخلی و فرآیند  حسابداری،ساختار بر کیفیت و مطلوبیت صورتهای مالی، 
و افزایش  نمودهگیری کمک  تصمیمدر گذاران  سرمایهبه  چنان که کند گزارشگری نظارت می

 در مقابل سهامداران را در پی خواهد داشت. مدیریت پاسخگویی 

 
 

 قانون ساربنز اکسلی و نقش کمیته حسابرسی در پیشگیري از تقلب 
، دچار تغییرات 2، رویکرد مقابله با تقلب2002ام جوالی  با اجرای قانون ساربنز اکسلی در سی

در مورد تشکیل اساسی شد. به رغم آن که قبل از تصویب قانون ساربنز اکسلی بسیاری مقررات 
شرکتی وجود داشت. اما رعایت آن الزامی نبود و  سازوکارهای حاکمیت کمیتة حسابرسی در 

 ن. سقوط و ورشکستگی شرکت انروقرار گرفته بوددیران مجه مورد توبرخی از پیشنهادها  صرفاً
ترین ورشکستگی تاریخ بازار سرمایة جهان،  روز بعد از سقوط شرکت ورلدکام به عنوان بزرگ 9

                                                           
 یداخل حسابرس و یحسابرس تهیکم ،ییاجرا رانیمد نیب شرکت کی در تقلب از یریشگیپ با مرتبط یها تیمسئول است ذکر انیشا 1

 وقوع از یریجلوگ و کشف در یکنترل یها سمیمکان یریکارگ به در یینها تیمسئول البته (2010 ، همکاران و ویمونتان) شود یم میتقس

 .است رهیمد اتیه عهده بر تقلب

به اجماعی در  2008در سال   (ACFE)و انجمن ممیزان رسمی تقلب  (AICPA)، موسسه حسابداران تایید شده آمریکا(IIA)انجمن حسابرسان داخلی  2

 رنج قربانی در تحمل زیان  منجر بهجهت فریب دیگران که در طراحی شده  بطور ، فعلی عمدی یا نادیده انگاشتن وقایعتقلب رسیده اند که تقلبرد تعریف مو

 .شودمی سود غیر منصفانه دستیابی به یا 
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العادة  حرفة حسابرسی و حسابداری را با تهدید و خطر مقابله با افکار عمومی و انتظارات فوق
بازیگران بازار سرمایة جهانی مواجه ساخت. بسیاری از توجه به مشارکت برخی مدیران ارشد 

مریکا ـ در نادیده ترین مؤسسة حسابرسی آ مؤسسة حسابرسی آرتور آندرسن ـ به عنوان بزرگ
 زیر سؤال برد. نیز حسابرسی و حتی نهادهای نظارتی را   ، کل حرفةهاانگاشتن تقلب

در بسیاری موارد مطروحه در قانون ساربنز اکسلی از جمله  هدد نشان میشته تحقیقات گذبررسی 
ای بدان نکرده بودند. آرتور  ها توجه ای داشتند که مدیریت بنگاه کمیتة حسابرسی، پیشینه دیرینه

در دانشگاه نیویورک  1998در سخنرانی سپتامبر  لویت رئیس وقت بورس اوراق بهادار آمریکا
ها توسط  نمایی درآمد شرکت های بزرگ باعث بیش داری مورد عمل شرکتحساب نمودتأکید 

های بسیاری را پیرامون  مدیران آنها شده و این روند روبه افزایش است به طوری که پرسش
با تصویب  .کند های مالی مطرح می جهت کنترل تقلب مدیریت در صورت ها ها شرکت توانایی

مدیریت و عملیات  هایابرسی در افشای تقلبای کمیتة حسای بر قانون ساربنز اکسلی نقش ویژه
های داخلی سازمانی، استقالل کمیتة حسابرسی به عنوان بدنة  طراحی کنترل کنندة آن در خنثی

 اصلی راهبردی شرکت مطرح شد.

 پیشینة کمیتة حسابرسی در مقابله با تقلب 
های داخلی  کنترل سازوکارهایکه به رغم برقراری  2000ـ  2002های  سال با توجه به تقلب
قانون ساربنز اکسلی تأکید بسیاری بر استقالل  301دربخش  . در این خصوص،صورت گرفته بود

 تقلب مدیران شده است.نیز کمیتة حسابرسی به عنوان یک عامل بازدارندة تقلب کارکنان و 
ن اند رابینز مریکا بعد ازکشف تقلب درشرکت مکسر آواقعیت آن است که بورس اوراق بهادا

پیرامون ارزیابی موجودی کاالی  ،شرکتاین و پس از برمال شدن تقلب و فساد مدیریت  1972در
 1974در  پایان دوره، موضوع ایجاد کمیته حسابرسی به وسیلة مدیران مستقل را مطرح کرد و

( مجدداً مطرح شد. موظف مستقل )غیر رانمدیهای کمیتة حسابرسی و نقش  بحث افشای فعالیت
های داخلی توانمند به  ( بر کنترل1998بعدها نیز آرتور لویت رئیس بورس اوراق بهادار آمریکا )

ین سال سازمان خود های مالی تأکید گذارد. در هم صورت هایعنوان سدی در مقابل تقلب
ن تأکید داشت یبرکمیتة حسابرسی حمایت کرد. بلوتر چگونگی تأثیرگذاری بیشز ا 1نانتظام بلوریب
تشکیل کمیتة حسابرسی مستقل با حضور حداقل سه نفر آشنا به مسائل ها باید به  که شرکت

چنین تأکید دارد  کنند. این گزارش هم اقدام است، کارشناس خبرة مالیاز آنها یک نفر  کهمالی 
های داخلی تبیین نماید. بالفاصله پس  کنترل که کمیتة حسابرسی باید نمایة عملیاتی خود را در

ن تدابیر الزم را جهت دار ایاالت متحده و کمیتة بلوریبانتشار این گزارش، بورس اوراق بها از
سال  ها در سطوح مدیریت وقوع تقلباستقالل اعضای کمیتة حسابرسی، تصویب کردند و بعد از 

قانونی  را رسیباستقالل اعضای کمیتة حسا ،کنگرة آمریکا با تصویب قانون ساربنز اکسلی، 2002
 .نمود

                                                           
1
 Blue Ribbon Committee (BRC), (1999) Report and recommendations of the Blue 

Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees 

(Stamford, CT, BRC). 



 ـیل مالتحلی نشرهی 
  1398سال (، 1شماره )(، 3دوره )

 
  

 
 

www.ijfa.ir 

 شرکتی و کمیته حسابرسیحاکمیت 
نگاه  (2004)  1شرکتی از دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادیحاکمیت اصول اگر به 

شرکتی، توجه به حقوق ذینفعان حاکمیت خواهد شد از جمله دالیل تدوین اصول مشخص  کنیم،
 است برخی از این اصول شامل موارد زیر است.

o  قرارگیردحقوق ذینفعان مورد احترام، 
o شود هنگامی که حقوق آنها تضیع میدر عان جبران خسارت ذینف،  
o وذینفعان به اطالعات دسترسی داشته باشند،  
o  ذینفعان باید مجاز باشند که رویه های غیر اخالقی و غیر قانونی هیات مدیره را فاش

 نمایند. 
o  نوع و شرکتی نقش با اهمیتی در تعیین و مشخص ساختن حاکمیت مقدرات بنابراین

می ذینفعان  حدود و شرایطی که  بطوری کهدر سازمان خواهد داشت روابط میزان 
بگذارند  از یک سو و پاسخگویی مدیریت از مدیریت تاثیر  بر تصمیم گیری توانند

 سوی دیگر مورد توجه قرار گرفته است. 
را مدیره و تعهدات آنها   عملکرد هیئتاست که حق قانونی سهامداران طبق این اصول،  بنابراین

های صورتمدیره نسبت به صحت و ارائه منصفانه   . عالوه بر این، هیئتمورد بررسی قرار دهند
منظور دستیابی به اطالعات و  مدیره باید به  هیئت، در نتیجهمالی واحد تجاری مسئولیت دارد. 

های حسابداری را بر اساس  ها و روش طور مستمر سیاست های مالی صحیح و منصفانه، به صورت

 .تفاده کندوردهای منطقی و محتاطانه اسآکار برده و در صورت نیاز از بر  هاستانداردهای موجود ب
خواهند موثر واقع   ،های مالی کنترلنیز و  استاندارد های حسابداری ها و رویه در صورتی روشاما 
طور منظم بررسی شوند. از سوی  وسیله حسابرسان داخلی و نیز کمیته حسابرسی به  که به شد

کنند  امضا میرا های مالی  صورتکه ای بین حسابرسان و مدیرانی  دیگر، باید نوعی ارتباط حرفه
 .د، برقرار شودنگیر وسیله آن مورد حسابرسی قرار می بهو 

موقعی درباره وضعیت مالی شرکت و نیز  کمیته حسابرسی با حسابرسان، اطالعات به با ارتباط 
-میمدیره شرکت قرار   اطالعات الزم برای ارزیابی کارایی و درستکاری مدیریت در اختیار هیئت

شرکتی، فرایند گزارشگری مالی، حاکمیت در واقع، کمیته حسابرسی مسئول نظارت بر  گیرد.
های حسابرس مستقل است و به نیابت ساختار کنترل داخلی، عملکرد حسابرس داخلی و فعالیت

حمایت  سرمایه گذارانبخشی نسبت به پاسخگویی شرکت، از   مدیره و از طریق اطمینان از هیئت
 .کند می
، بودپاسخگو نها که مدیریت در قبال آ بودندگذاران تنها اشخاصی  ن و سرمایهسهامداراگذشته  در

، مدیریت های جامعهبر سایر بخشو تاثیر آن تجاری  واحدهای الیتفعبا درک ، در حال حاضراما 
  نیز پاسخگو باشد. جامعهباید در قبال 

                                                           
1 Organization for Economic Co-operation and Development  

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2F&ei=pdDOUOepDYSF4ASN94CoCQ&usg=AFQjCNHOvha_Kgd0PZryx-7E0w8swGHlKA&sig2=bVRW-25rbRf9zoSXE_Ajng&bvm=bv.1355325884,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2F&ei=pdDOUOepDYSF4ASN94CoCQ&usg=AFQjCNHOvha_Kgd0PZryx-7E0w8swGHlKA&sig2=bVRW-25rbRf9zoSXE_Ajng&bvm=bv.1355325884,d.d2k
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 KPMGپیشنهادي موسسه  در مقابله با تقلب(، ساختار نظارتی شرکت 1نمایه)

 هاي کنترلی شرکت فعالیت
، )بازدارنده( ، ترکیبی از سه رویکرد پیشگیرانهشرکتهای کنترلی  روشهمانطور که مطرح است 

  های مرتبط با هر رویکرد است نمونه های زیر از جمله روش که کشف کننده و اصالحی است

 استفاده از رمزهای عبور  ،تفکیک وظایفنظیر ) )بازدارنده( فعالیتهای پیشگیرانه 
 های فیزیکی(. حفاظتو

  د مشکالت به وقوع پیوسته مطلع میدر مور راکشف کننده، که مدیریت کنترل های-

 انحرافات از سطح استاندارد یا بودجه شده( ،ند )نظیر تهیه صورت مغایرت بانکیک

  مانند  بالقوه استبه بازیابی شرکت در رویارویی یا مشکالت کنترلهای اصالحی، کمک
 .ای مناسببیمهبرخورداری از پوشش 

فرآیندهای فوق شرکت را شود کمیته حسابرسی در کدامیک از  سوالی که مطرح می
مقابله با واحد یا بخش ی، یعنی حسابرسی داخلی و دو بازوی کمیته حسابرسکند،  همراهی می

در مورد ارتباط با حسابرس چنین هم .دهند را یاری می این کمیتهها،  تقلب در کشف تخلف
پررنگ است، بنابراین کمیته حسابرسی در  یمستقل در کشف تقلب، نقش کمیته حسابرس

های اصالحی،  طور مستقیم دخیل است اما در کنترلتقلب، به جلوگیری و کشف دو فعالیت 
بیمه شرکت است که  در سطح باالتر امور شرکت یا  های برای اصالح نیازمند تدوین برنامه

 .داشتمدیریت ارشد شرکت نیاز خواهد مجوز  بهتایید برنامه فوق 

 هادر سایر بورس ساختار کمیته حسابرسینمونه هایی از 
که کمیته حسابرسی حداقل با سه  ملزم نموده استرا ها شرکت کانادا()تورنتوبورس اوراق بهادار 

داشتن استقالل در جهت اهداف کمیته به منظور  .عضو تشکیل شود و هر یک باید مستقل باشند
بطور  و نباید تشخیص داده شودهای انتصاب و پاداش مستقل  کمیتهدر مدیر اوال حسابرسی، 

دریافت  این خدماتیا حق الزحمه برای جبران تقیم و غیر مستقیم هر گونه مشورت، مشاوره مس

 هیات مدیره/ مدیر عامل

 کمیته حسابرسی

 حسابرس داخلی

 برنامه کنترل تقلب

 ارزیابی ریسک تقلب

 اداره کنترل تقلب
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(، یا  است حقوقی، سرمایه گذاری بانکی و  مالیشامل مشاوره حسابداری ،این خدمات ) نماید
حق الزحمه ای از جهت داشتن ظرفیتی به عنوان عضو هیات مدیره یا هر کمیته یا ریاست پاره 

همچنین ذکر شده  . ئم مقام ریاست هیات یا هر گونه پاداش کمیته در شرکت را بپذیردوقت یا قا
در  همچنین.  ) از اشخاص وابسته شرکت باشد(وابسته باشد به شرکت شخصاست که نباید 

در  یاعضا کمیته نباید مشارکت که بیان شده است ) نزدک(من ملی معامله گران اوراق بهادارانج
 د.نداشته باش های مالی شرکت در طی سه سال اخیر تهیه صورت

 حسابرس مستقل  و ارتباط باکمیته حسابرسی 
  61 استاندارد پذیرفته شده شماره  در مورد ارتباط بین کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل در 

بیان شده  انجمن حسابداران رسمی آمریکا“ ارتباط حسابرسان با کمیته حسابرسی “ با عنوان 

 :موارد زیر را به اطالع کمیته حسابرسی برسانندهستند حسابرسان مستقل ملزم است 

 اهمیت ـ شرایط قابل گزارش و نقاط ضعف با

 ـ شواهدی بر وقوع تقلب

 درباره اعمال غیرقانونی  ـ اطالعاتی

 ـ اطالعاتی درباره تحریفات بااهمیت، مندرج در اطالعات مالی میان دوره ای 

 (PCOAB)های عام  هیات نظارت بر حسابداری شرکت شانزدهن در بیانیه شماره همچنی
 را به شرح زیر بر می شمارد:مواردی که حسابرس باید با کمیته حسابرسی ارتباط برقرار نماید 

  تغییر مدیران شرکتانتخاب اولین ) نظیر رویه ها و رویکردهای حسابداری با اهمیت ،
های با اهمیت حسابداری و موارد بحث انگیز در بخش هایی که رهنمود رویهر در د

 شود (. مجازی در عمل مشاهده نمی

  بحرانیرویه ها و رویکردهای   

  بحرانیبرآوردهای   

  معامالت غیر عادی با اهمیت 
کند کمیته  می همچنین حسابرسان را ملزمانجمن حسابداران رسمی آمریکا   61استاندارد 

 : حسابرسی را نسبت به موارد زیر مطلع سازند

 ،های حسابرسی در انطباق با استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی مسئولیت-

 ،های حسابرسی با اهمیتخط مشی-

 ،های مدیریت و برآوردهای حسابداریقضاوت- 

 ،تعدیالت بااهمیت حسابرسی- 

 ،های مالی حسابرسی شدههمراه صورت و اطالعات مسئولیت حسابرس در مورد سایر مدارک-

 ،عدم توافق با مدیریت -

 ،مشاوره مدیریت با سایر حسابرسان حسب مورد-

 و ،مطرح گردیده استآن موضوعات مهمی که با مدیریت قبل از نهایی شدن -

 .سایر مشکالت بوجود آمده در اجرای حسابرسی-
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 برنامه مقابله با تقلب در کمیته حسابرسی
به همین  .(2000است )ابوت و همکاران، کمیته حسابرسی پیشگیری و کشف تقلب  از جمله وظایف

در زیر چهار هدف برنامه مقابله  .مورد تاکید قرار گرفته است موضوع برای این  ایجهت لزوم تهیه برنامه
 حسابرسی مطرح می شود. کمیتهبا تقلب در 

 ارزیابی ریسک تقلب  -1

مطرح است های ایاالت متحده، کانادا و انگلیس تحقیقات گذشته در بورسدر ور که همانط
یری آن ریسک تقلب را یک روش استاندارد وجود ندارد که یک سازمان بتواند با بکار گ

چوب کنترلی ربه چا الزم به ذکر است هر روش ارزیابی ریسک تقلب البته، ارزیابی کند
رسمی و سیستماتیک یابی هدف ارز مرتبط است.پذیرفته شده و دریافت دیدگاه مدیریت 

دن به و اولویت داو سناریوهای تقلب  طرح، کشف عوامل ریسک ، شناساییریسک تقلب
و نت ) شریک موسسه حسابرسی دیلیوت پیتر دهای تقلب شناسایی شده است.  ریسک

شی اثربخ تواند  میمدیریت معتقد است که  الملل (   متخصص مقابله با فساد در سطح بین
های جدید باید طراحی و به کار گرفته  کنترلیا آو اینکه  ارزیابی نماید را های موجود  کنترل

های با  ، هرچند اکثر تقلبانجام ارزیابی ریسک تقلب استمسئولیت اصلی مدیریت  . شود
اهمیت بطور مستقیم مرتبط به مدیر بوده است، حداقل در بخشی توسط کارمندان یا اشخاصی 

، کشف شده است. دارای مسئولیت هستندشرکتی در سایر سطوح سازمانی حاکمیت که طبق 
 .باشندکه کارمندان به دور از  مدیریت در ارزیابی ریسک درگیر  اهمیت است بنابراین واجد

شرکت باشد که بطور مستقیم یا تحت  ابی ریسک تقلب باید شامل ارزیابی فرآیند تجاری ارزی
بخش سیستم  ت، مدیریبطور مثالشرکت صورت می گیردذی نفوذ  مالکان یا اشخاص نظر

ها در ی این توانایی است که کنترلا، دارکه در طرح تقلب مشارکت داشته است اطالعاتی
 .نماید سیستم اطالعاتی را فریب یا آنها را غیر فعال

ی ها فرصت هستند که ریسک تقلب و کنترلدارای این ، حسابرسان داخلی در تمام موارد فوق
، بررسی و ها در توسعهی نماید. آنارزیابی و شناساینها طه وظایف محوله به آرا در حی سازمانی

ت آوردن تمام نمایند. برای بدس میمشارکت  "ریسک تقلبارزیابی "ارزیابی مستمر از روند 
ی با کمیته حسابرسی حسابرسان داخلی باید یک خط مستقیم ارتباط، مزایای سیستم هشدار

مشخصات مدیریت کمیته حسابرسی یا هیات مدیره باید هویت و داشته باشند و در نهایت 
برای  ریسک تقلب را ارزیابی و نقش فعالی در فرآیند ارزیابی ریسک تقلب داشته باشند.

و دارای تنوع فعالیت یا از فناوری پیشرفته اطالعاتی های مختلف  های که در حوزه شرکت
رند. این تلف را در نظر گیتهدیدهای مخباید ارزیابی ریسک تقلب، ، باید در  بهره می برند
هایی که  سازمانشوند.  بیشتر روبرو می های متقلبانه ناشناخته فعالیتبا   ها ن گونه شرکت

نیاز به  –اص در اقتصادهای نوظهور خبطور  – هستندخارج از کشور  دارای شعبه های
با  دارند.، سرقت و فساد تقلبهای کافی برای پیشگیری از وقوع  ها و کنترل کارگیری برنامه

وجود  اجرایی و کارکنان انسایر مدیراحتمال تاثیر آن بر افزایش فساد در محیط عملیاتی، 
اما در چنین محیطی، آنچه که اهمیت خود را از دست خواهد داد، اعتبار و سابقه  خواهد داشت.

 است. مدیران قابل اعتماد
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 1افشا گريبرنامه 

اخالقی و برنامه ، تعیین مرزهای یاکسل زنون ساربنکانادا و قا مقررات بورس اوراق بهاداردر 
با توجه به شده است. این کشور نیز معرفی  شده است. این برنامه در پارلمان یافشاگری الزام

حمایت از  بر 2و حمایت از اطالعات شخصیبخش خصوصی قانون مستندات الکترونیکی 
 در مقابلهاند، گزارش کردهف را به کمیسیون موارد خالکه گری  اشاففرآیند از کارکنان متضرر 

 .تاکید شده است مجرم، جویانهتالفی  اقدام
 ای قدرت داشته باشند کهاید به اندازهب یپیشگامان افشاگراما این موضوع نیز مطرح است که 

باید به  ارتباطیخطوط البته . در مقابل فشارهای مدیریتی، بتواند موارد تخلف را فاش نمایند
ری و آموزش گ برنامه فاشبتوانند اثر بخشی سیستم  یسابرسکمیته حتا دزه ای کفایت باشااند

 نمایند.، پیگیری کارکنان را 
به نوعی برقرار شود تا  امکان دریافت اطالعات مخابره شده توسط باید ، هشدارخطوط 

ایی که ه شرکت تمامی کارکنان قابل دسترس باشد.برای  باشد و نهادهای نظارتی وجود داشته
به  مشتری و نمایندگان را، امکان دسترسی فروشندگان، های داخلیبرنامه رعایت کنترلدر 

باره  رکه د ش فعالیت بسیار حایز اهمیت استگزاراند، در گسترش داده یسیستم های اطالعا
بحث با ذکر جزییات مورد های فوق با سامانه اطالعاتی شرکت دسترسی گروه یو نحوه نوع

جهت اطمینان از پیگیری صحیح های خاص  باید شامل رویهبرنامه این . همچنین قرار گیرد
مناسب نانسبت به ادعاهای دریافت شده باشد. بطور خاص هنگامی که فعالیت غیر اخالقی یا 

هایی برای دریافت، حفاظت  ه رویهشود یک برنامه افشاگری باید مطمئن سازد ک شناسایی می
 وجود دارد.ور مرتبط به حسابداری، کنترل داخلی و حسابرسی یا رفتار با مدعیان در ام

 رویه مقابله با تقلب / اصول اخالقی -2

 ن الزاماتییرابناب، است در ارتباط با فلسفه پیشگیری تقلب عاملاولین  ،اصول اخالقی شرکت
ین . تمایز بشده استایجاد –برای پیشگیری از تقلب  –محیط کنترلی قوی  در جهت برقراری

، نسبت به دیروز مشکل شده است. حتی برای امور تجاریسفید و سیاه از محیط خاکستری 
که  هنگامی .تاثیر گذار هستند باطلحق و  بین  تمایزدر های فرهنگی  ، تفاوتزبانیمرزهای 

 ، شرکت ممکن است بخواهد :یابد یک اصل اخالقی گسترش می
o  نمایدگردآوری  را مختلف نیز گروه های و تیمی از بخش ها. 
o را بر رویه جاری شرکت ت مقابله با تقلب سازمان و نتایج آنصورت آشکار موقعی به 

 برای عموم مطرح کند
o  شود  منتشرشیوه پسندیده   بهاخالقی  رویه های 
o   مشخص شودای خاص از رفتار قابل قبول و غیر قابل قبول ه نمونه 
o  برقرار شودبرابر برای تمام کارکنان و اعضای مجمع  یرفتار اصول 
o   ی به روز رسان ، انعکاس محیط مقرراتی و تجاری در جهتاصول اخالقی آیین نامه

 شود

                                                           
1
 Whistleblower plan  

2
 تصویب شد 2000این قانون در سال  
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اصول عالوه بر  نای بلکه بایدکند.  ب کفایت نمیتنها داشتن اصول اخالقی خوباید یادآوری نمود که 
-ی معرفی مید. هنگامی که اصول اخالقناستفاده قرار گیرپذیرش و مورد  مورد ،باشند قابل فهم آنکه

برای کمک که می تواند رهنمودی  تواند بر اهمیت و رعایت آن تاکید نمایدای از مدیریت مید، نامهنشو
. اصول اخالقی به را درک نمایندرسالت سازمان انتخاب مدیریت در مسیر مسیر تفکر باشد تا به کارکنان 

ها تدوین شود  به صورتی گه  رهنمودو  الزاماتاز  ایمجموعهبر طبق  تواندمی ،اقدامعنوان یک پیش 
  را آسانتر نماید. به تخلفمظنون گزارش موارد 

 دیدگاه کمیته حسابرسی و هیات مدیره -3

باید به تنهایی با مدیریت درباره شناسایی ، کمیته حسابرسی های مقابله با تقلب فعالیت بیان چشم اندازدر 
 های تقلب و اثر بخشی فعالیتهای کنترلی بحث نماید. ریسک

های داخلی  است در غالب زیرپا گذاشتن کنترل وجود تقلب آن هم در سطح با اهمیت که ممکن با فرض
حسابرس مستقل، اعضای هیات مدیره کمیته حسابرسی، راهی جز برقراری ارتباط با  توسط مدیریت باشد

 باید از بیان صحیح ریسککمیته حسابرسی به همین جهت ، انی نداردو نهادهای نظارتی برون سازم
نون به طور مثال در قا .نماید ارزیابیریسک هر بخش را به درستی  و اطمینان یابد های داخلی کنترل

  :بورس سنگاپور مطرح می شود که

اگر اعضای کمیته حسابرسی نسبت به موارد تقلب و عدم رعایت مقررات یا نقض 
از قوانین تجارت، مقررات بورس اوراق بهادار یا هر گونه مقررات ملزم به دریافت 

بر نتایج عملیات و موقعیت  بطوری که موارد فوقد نآگاه گردمجوز در سنگاپور است 
برسی باید چنین موضعی را باحسابرسان مستقل مالی ناشر تاثیر گذار باشد،. کمیته حسا

ماده )  شرکت در میان گذاشته و در زمان مناسب، آن را به هیات مدیره گزارش نماید
 (قانون بورس اوراق بهادارسنگاپور 719

را به  کنترل داخلی اصول اخالقی و برنامه رعایت شرکتکمیته حسابرسی باید همواره مطمئن شود که 
مورد  مورد در این را شرکت های مختلف بخشری دوات باید بطور اهبه همین ج کندخوبی اجرا می

 .دهدقرار  آزمون

(  بطور خاص بیان شده است که PCAOBعام ) سهامی های شرکتحسابداری هیات نظارت بر در 
از وجود مقابله با تقلب کمیته حسابرسی ممکن است یک شاخص قوی تاثیر  ناکافی و بیهای فعالیت

 باشد.های مالی ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی در سطح صورت
عضو کمیته  500 در مورد  1سابرسی موسسه کی پی ام جیحنهاد کمیته  2004 سال در بررسی

، درصد 10.5درصد تولیدی  12.7اوری ، فندرصد 37.6ختلف شامل خدمات مالی حسابرسی از صنایع م
ارتباطی  ،درصد 2.2درصد، حمل و نقل  5.2درصد، انرژی  8.4درصد، درمانی  9.4فروشی صنایع خرده 

های گزارشگری مالی در  قق شده در تعدادی از رسواییهای مح بر این عقیده هستند که  زیاندرصد  1.6
گزارشگری مالی و فرآیند حسابرسی یک شرکت  یافت اگر  اخیر قابل اجتناب بوده و کاهش میچند سال 

  .توسط کمیته حسابرسی مورد بررسی قرار می گرفت
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برای کشف را  شرکت های فعالیت ارزیابیشرکت، اطالعات  به دسترسی کاملعالوه بر کمیته حسابرسی 
  گیرد. میبر عهده تقلب مدیریت تخلف و ممانعت از  و 

 حسابرسی براي انجام وظایف محوله در شرکتکمیته جلسات  تشکیل و تعداد زمان
 

 تعداد خواهد بود.در نزدیک ترین زمان ممکن معموال اولین جلسه کمیته بعد از تشکیل آن در شرکت 
سه یا چهار  حدوددر  های کمیته دارد و مسئولیتمیزان وظایف و بستگی به حسابرسی جلسات کمیته 
الی  2002ای هد از قاون ساربنز اکسلی بین سالالبته بع. بوده است 2001تا قبل از سال جلسه در سال 

فصیلی برای . تهیه برنامه کاری تجلسه در سال است 10تا  5بطور میانگین  جلساتتعداد این  2006
ای که توسط کند نه برنامهکاری مخصوص خود را تعیین کمیته باید برنامه ت.تمرکز کمیته حیاتی اس

  د.شو مدیریت تهیه می
درباره اهداف حسابرسی  بطور کلی، کمیته قبل از شروع حسابرسی با حسابرسان مستقل مالقات و با آنان

، آنها درباره نتایج حسابرسی با یکدیگر مذاکره های مالیآن و قبل از انتشار صورت. بعد از دکنمذاکره می
های داخلی و موارد ار کنترلکنند. کمیته همچنین باید با حسابرسان مستقل درباره نظارت بر ساخت می

ای  ای برنامه ریزی شود که اطالعات مالی میان دوره . جلسات باید به گونهداشته باشدمربوط مذاکره 
 اشخاصیهای حسابرس مستقل یا موارد مربوط به پروژه های خاص مورد بحث قرار گیرد.  بررسی و یافته

مک نمایند، کمیته باید بخشی از زمان جلسات را ، باید به نظارت کمیته کمی کنندکه در جلسات شرکت 
حسابرسان مستقل، حسابرسی  مرتبط با امور حسابرسی و بازبینی گزارش های مالی بابه مسائل اجرایی 

 شرکت مشاورین نیز بحث و گفتگو با ومقررات جدید ارایه شده  آیین نامه ها وبررسی  ،داخلی، مدیریت
 اختصاص دهد.

در مورد زمانی که هر یک از ایفی که کمیته حسابرسی در شرکت بر عهده دارد، همواره ظبا توجه به و
بر طبق  ؟مطرح شده است کنند، سوالیصرف می اعضای کمیته حسابرسی برای ایفای وظایف خود

در بیشتر جلسات کمیته صرف شده زمان  ،2015و  2011در دو سال  کی پی ام جیبررسی موسسه 
، گزارش حسابرس ابی پروندهایارز ،قات، شامل مالبرای ایفای نقش در کمیته حسابرسی حسابرسی

، تعیین وظایف جدید برای اعضا، مشاوره به هیات مدیره، مالقات حضوری با یمستقل، حسابرسان داخل
صرف شده  زمان . در جدول زیربوده است ساعت 100و  50بین  ،نهادهای نظارتیاعضای هیات مدیره و 

 مشاهده می شود. توسط اعضای کمیته های حسابرسی
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2011-2015در دوسال ، KPMGبررسی موسسه حسابرسی  طبق (، زمان تخصیص یافته در جلسات کمیته حسابرسی1جدول )

  

ن رسیدگی های کمیته های حسابرسی اام جی  بیشترین میزین طبق بررسی موسسه حسابرسی کی پی نهمچ 
ها درصد نیز مرتبط با حوزه گزارش های مالی شرکت 40درصد و  70 در حدودمرتبط با وضعیت ریسک شرکت 

که ریسک تقلب در  ( بیشترین حوزه های مورد بررسی کمیته حسابرسی مالحظه می شود2در جدول) بوده است.
 درصد حوزه های مورد بررسی کمیته ها را در بر داشته است. 6حدود 

 درصد           حوزه مورد بررسی

  شرکت مدیریت ریسک

 

70 

 40 افشا( و ) ارزش منصفانه، برکناری یا تجدید ارزیابی دارایی هاموضوعات مرتبط با صورتهای مالی نظیر 
بر گزارشگری شرکت،  (، مقررات مالیمصرفی شرکت ، محیط عملیاتی، انرژی اتاصالح) نظیر تاثیر سیاست های عمومی شرکت 

 31 رعایت، ریسک و فرآیندهای کنترلی
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 KPMGموسسه حسابرسی رین موارد مورد بررسی در کمیته هاي حسابرسی  طبق بررسی بیشت (، 2جدول )

 

  آینده کمیته حسابرسی
نشان داد که متأسفانه با  در بورس نیویورک 2007به رغم تأکیدات و الزامات قانونی، بحران سال 

کننده است. این موضوع نشان از آن  ها نگران حضورکمیتة حسابرسی همچنان نرخ رشد تقلب درشرکت
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های  ر فعالیتای ب دارد که حتی با وجود کمیتة حسابرسی نیز پدیده تقلب کماکان تأثیرات قابل مالحظه
 .شرکت داشته استمالی 

البته تحقیق های اخیر تایید بر کاهش تقلب با رجوع بیشتر به کمیته حسابرسی در ساختار نظارتی شرکت 
 ( توضیح داد کمیته حسابرسی، پیشگام در جلوگیری و کشف گزارشگری متقلبانه2000دارند. یانگ )

داند.  عدم رجوع به کمیتة حسابرسی را متأثر بر وقوع گزارشگری مالی متقلبانه می 1(1996است. بیزلی ) 

های غیر متقلب در طی سال به کمیتة  شرکت 11%های متقلب و  شرکت 35%وی مشاهده نمود که 
های متقلب به کمیته  ( دریافت که شرکت1996حسابرسی مراجعه ننمودند. همچنین دچو و همکاران )

 توجه دارند. حسابرسی کمتر 

 نقش و وظایف حسابرس داخلی
حوزه با اهمیت مورد بررسی واحد حسابرسی  9، انجمن حسابرسان داخلی، 2010طبق تحقیق سال 

 درصد(، 75حسابرسی رعایت قوانین و مقررات ) درصد(، 89ها شامل حسابرسی عملیاتی )داخلی شرکت
درصد(، ارزیابی اثر  71)رعایت مقررات درصد(، بررسی تقلب و عدم 72های مالی)حسابرسی ریسک

درصد(، حسابرسی ریسک  62آن)و ریسک فناوری اطالعات  درصد(، حسابرسی  69بخشی کنترل داخلی)
درصد(، بررسی پژوه های اصلی  57ریسک بنگاه) مدیریت فرآیندهای ، حسابرسیدرصد( 61اطالعات )

 درصد(  است. 55) شرکت

  ایرانتحقیقات صورت گرفته در 
تحقیق نیکخواه آزاد و شاید از اولین تحقیقات جامع صورت گرفته در مورد حسابرس داخلی را 

ایران به  در داخلی حسابرسی ارتقاء هایروش و توسعه عدم عواملکه در بررسی  است (1377قناد)
که شناخت ناکافی مدیران از واحد  نتیجه رسیدندو به این ه اشاره شد، محیطی و فردی را زمانیعوامل سا

حسابرسی داخلی و عدم به کارگری نیروی های زبده )عامل سازمانی(، عدم اتکا به نتایج کار حسابرسان 
، شتن مهارت ارتباطیداعامل محیطی( و عدم متخصص) نیرویداخلی توسط حسابرس مستقل و نبود 

عامل فردی( از جمله مهترین عوامل مطرح شده در این تحقیق در بورس تهران م )دانش و تجربه الز
بررسی  بهمطالعات دیگری نیز در پس از این تحقیق،   شرکتی بورس تهران بوده است. 123مرتبط برای 

( 1382توان به تحقیق علوی )پرداخته شد که می ن با حسابرسی مستقلو ارتباط آ نقش حسابرس داخلی
حسابرسی داخلی  گزارشمفید بودن  از جهتمنابع تخصیصی یافته به واحد حسابرسی داخلی  در مورد

( در 1387) نیکبخت و معاذی نژاد  ،برای حسابرس مستقل و نیز تاثیر آن بر کاهش  هزینه حسابرسی
انصاری حسابدار رسمی در مورد تاثیر فعالیت حسابرسی داخلی بر حسابرسی مستقل،   130 بررسی نظرات

( دربررسی بی طرفی و شایستگی حسابرس و تاثیر 1389( و حساس یگانه و همکاران )1388و شفیعی )
 در بررسی وضعیت کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی آن بر مخارج حسابرسی مستقل، اشاره نمود.

ی آنها سه درصد کمیته حسابرس 89حدود ، 1394 سالتا پایان  شرکت بورسی و فرابورسی در ایران 293
ها ، مورد واحد حسابرسی داخلی این شرکتعضو بوده اند. در  پنجدرصد نیز دارای  11نفره و در حدود 

شرکت نیز از خدمات برون سپاری  24و حدود اند ا دارای واحد حسابرسی داخلی بودهدرصد آنه 92حدود 
 استفاده کرده اند.خود  موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای واحد حسابرسی داخلی
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 تعداد اعضای کمیته حسابرسی
 

 حسابرس داخلی
 

 جمع برون سپاری واحد حسابرسی داخلی جمع پنج نفره سه نفره




 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران 293بررسی کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در  (، 3جدول )

 

 نتیجه گیري
دیگر نشان یکبا اعضای کمیته حسابرسی، حسابرسان مستقل و هیات مدیره نقش و روابط 

تا با برقراری ارتباطی موثر، از سهامداران حمایت  هستند به نوعی در تالش گی دهد که هم می
کند و با کمک آنها وظایف  ارتباط برقرار می حسابرسی  مدیره با کمیته  کنند. در این راستا، هیئت

های کنترلی  وه بر نظارت بر فعالیت، عالحسابرسی کمیته.دهد اجرایی و نظارتی خود را انجام می
د. نده های مدیریت را مورد سؤال قرار می گرانه، قضاوت نش نگرش جستجوگزی با شرکتی،
دنبال دارد و با  را بهسابرس داخلی حمستقل و جایگاه  تقویت استقالل حسابرس این امر همچنین

در  .کند گیری، کمک می به پیدایش جریان اطالعاتی سودمند جهت تصمیم هابرقراری ارتباط با آن
کمیته حسابرسی، می  و صورت گرفته در ایران در مورد حسابرسی داخلیبررسی حوزه تحقیقات 

-حسابرسی هنوز در سال کمیتهتوان بیان داشت حوزه کلیدی مطالعه بر واحد حسابرسی داخلی و 

حرفه های این است. البته این نیاز احساس می شود بطور متناوب به چالشهای ابتدایی خود 
های تواند بر عهده انجمنمطالعاتی که می ،( پرداخته شود1377)و قنادمانند تحقیق نیکخواه آزاد 

 قرار گیرد.ای حسابرسی یا حسابداری حرفه
 منابع

مدیره در پاسخگویی به  قش و روابط حسابرس، کمیته حسابرسی و هیئتن (1390) محمد محمدیان
 .56، مجله حسابرس، شماره سهامداران

، حاکمیت شرکتی، حسابرسی و کمیته حسابرسی، حسابدار، (1384)یگانه یحیی و مرتضی معیری حساس
200 ،66-57  

بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه (  1388حسین شفیعی) عبد المهدی انصاری،
 34-21 (،5)16دوره تحقیقات مالی ، حسابرسی 

عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار (1388)ژاد   نـ محمدمهدی معاذی ،ضارمحمد نیکبخت 
 112-93(، 26)10حسابرسان داخلی،

وامل عدم توسعه و روشهای ارتقاء حسابرسی داخلی در ع (1377)حمیدرضا قناد علی ، نیکخواه آزاد 
 59-35(، 1)6،ایران

Abbott L.A, Y. Park, S. Parker,. (2000).The effects of audit committee 
activity and independence on corporate fraud", Managerial Finance, 
26(11);55 - 68 
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https://jfr.ut.ac.ir/?_action=article&au=111643&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B0%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D9%80%E2%80%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://acctgrev.ut.ac.ir/?_action=article&au=103967&_au=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87++%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
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