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ساز و کار کمیتهی حسابرسی اثربخش

ترجمه و تألیف: مسعود محمدپور، و
                       شاهرخ شهرابی

مقدمه
بهبودمستمردرشرایطپیچیدهوتغییراتفزایندهی
ســاختاریکســبوکارها،نیازمندراهبریومدیریتی
"کارآ"و"اثربخش"اســت.درادبیــاتحرفهایکنونی،
کمیتهیحسابرســیبهعنوانیکیازکمیتههایفرعی
هیاتمدیرهشناختهمیشودوجزئیضروریازساختار
راهبریشــرکتِیاثربخشبهحســابمیآید.کمیتهی
حسابرســیدرحلمسائلمترتببرحوزهیکسبوکار
بههیاتمدیرهیســازمانکمکمیکندوازاســتقرار
وکارکرداثربخشســامانههاینظارتمستمر،اطمینان
کافیبهدســتمیدهد.کارآییکمیتهیحسابرسیبه
نفعمدیرانارشدســازمان،مدیراناجرایی،حسابرسان
مستقل،وحسابرســانداخلیاست.زیرا،اینکمیتهبه
آنهادرایفایمناسبمسئولیتهایخودبهعنوانافرادی

.)1999 ,SET(حرفهایکمکمیکند
کمیتهیحسابرســیهمچنین،وظیفــهیبااهمیتی
ازطرفســهامدارانجهتنظارتبرفرآیندگزارشگری
مالیوحسابرسیداخلیومستقلدارد.درزمانکنونی،
سهامدارانونهادهایقانونگذاردربازارهایمالیبهطور
فزایندهایبرنقشکمیتهیحسابرسیدرایفایمسئولیت
پاســخگویینســبتبهوظایفخودبهخصوصازمنظر
نظارتبرصورتهایمالیحسابرسیشده،تمرکزکردهاند

.)2013 ,FEE(

دراینمقالهتالششــدهاســتتادرابتدا،سازوکار
ونقشکمیتهیحسابرســیازمنظر»بهترینرویههای
بینالمللــیاجرایی«1وپژوهشهایتجربیانجامشــده
ارزیابیشود،سپس،فعالیتهایانجامشدهدرایرانبرای
بهرسمیتشــناختنجایگاهکمیتهیحسابرسیبررسی
شود.درنهایت،مقایسهیمفاهیمچارچوبنظریپیرامون
کمیتهیحسابرسیدرایرانباچارچوبمفهومــــیدر

رویکردبینالمللیموردتوجهقرارگــرفتهاست.

بخش اول: بهتریــن رویه   های بین   المللی کمیته   ی 
حسابرسی 

1. اهداف، گســتره   ی فعالیت، و سازوکار کمیته   ی 
حسابرسی

هدفازتشــکیلکمیتهیحسابرسی،بهبودکارآیی
عملیاتوارزشافزاییبرایســازماناســت.اینهدف
بهطــورکلیبااتکابرمواریکهدرادامهمیآیندحاصل
میشود.)اینمواردهمچنین،گسترهیفعالیتکمیتهی
حسابرسیراتشــریحمیکنند(:1.بهبوِدقابلیتاتکاو
اعتبارگزارشهایمالــی؛2.افزایشدقتهیاتمدیره
درانجــاموظایــف؛3.افزایشتمرکزهیــاتمدیرهبر
وظایفاصلــیخودازطریقتفویــضاختیارنظارتبر
کنترلهــایداخلیوفعالیتهایحسابرســیداخلیو
حسابرسیمســتقلبهکمیتهیحسابرســی؛4.بهبود
وظایــفوفرآیندهــایحسابرســیداخلــیوافزایش
کارآییدربرقراریارتباطمیانهیاتمدیره،حسابرسی
داخلی،وحسابرســیمستقل؛5.هماهنگیبیشترمیان

مقاله
راهبری شرکتی
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مدیراناجراییوواحدمدیریتمالی؛6.تقویتاستقالل
حسابرسانداخلیوواحدحسابرسیداخلیبرایارائهی
نظراتمســتقیمبههیاتمدیرهجهــتافزایشکارآیی
عملیات؛7.تقویتاســتقاللحسابرسانوفرآهمآوردن
امکاناظهارنظربدونایجادتضادبامدیرانســازماناز
مجرایکمیتهیحسابرسی؛8.بهبودکیفیتگزارشهای
حسابرســیداخلــی؛9.تقویتنقشواختیــارمدیران
غیرموظف.10.کســباطمینانازدرکصحیحمدیران

.)1999 ,SET( ازدامنهیکارحسابرسیتعریفشده
باوجوداینکهمعموالکمیتههایحسابرسیوظایف
مشــخصیرابرعهدهدارند،الزامهــایقانونیمترتببر
فعالیتآنها،بهطورگســتردهایدرکشورهایمختلف،
متفاوتاســت.براینمونه،تشکیلکمیتهیحسابرسی
دربرخــیحوزههااجباری،ودربرخــیدیگر،اختیاری
اســت.وظایفکمیتهیحسابرسیدرهرکشورمتفاوت
استوبستگیبهفرهنگوسازوکارکسبوکارمنطقهی
جغرافیایــی،ونیازهــایخاِصهیاتمدیــرهومدیران
اجراییدارد.برایمثال،دربرخیکشــورهامانندآلمان
وهلند،ســازوکارراهبری،دوهیاتیاســت.یعنییک
هیاتمدیره)باوظیفهیاجراییوعملیاتی(ویکهیات
سرپرستی)باوظیفهینظارتی(وجوددارد.دراینمدل
راهبری،کمیتهیحسابرســیبهطورمنطقیبیشــتربا
هیاتسرپرســتیدرارتباطاســتواعضایآنازطرف

 .)2003 ,PWC(اینهیاتانتخابمیشوند

2. ویژگی   های اثرگذار بر فعالیت کمیته    حسابرسی
2-1. تنوع در ترکیب کمیته   ی حسابرسی

صاحبنظــرانحرفهایبــراینباورندکــهتنوعدر
ترکیبکمیتهیحسابرسیبســیاربااهمیتاست.آنان
اعتقاددارنددراختیارداشــتنتجربیاتمالیوغیرمالی
گوناگونمنجربهکارآییبیشــترکمیتهیحسابرســی
میشــود.براینمونه،اینامرممکناســتباعثبهبود
سازوکارتفکرگروهییااستفادهازفنونطوفانذهنی2

.)2013 ,FEE(شود
بایدتوجهداشــتداشتنتخصصحسابدارییامالی
برایتماماعضــایکمیتهضرورتینــدارد.زیراکمیته
میتواندازنظرمشــاوراندرحوزههایتخصصیاستفاده
کنــد.امادرهرصورت،اعضایکمیتهبایدقادرباشــند
ســواالتصحیحیمطرحکنندوپاسخهارانیزبهخوبی
تحلیلکننــد.البته،نبایدفراموششــودبرایافزایش
اثربخشــیوکیفیتعملکرد،الزماســتتاحداقلیکی
ازاعضایکمیتهدرزمینهیحسابدارییامدیریتمالی

تخصصداشــتهباشــدوازتمامرویدادهاوتغییراتدر
فرآیندهاوالزامهایگزارشگریآگاهیداشتهباشد؛زیرا
وظیفهیاصلیکمیتهحسابرســی،بررســیفرآیندهای
گزارشگریمالیبرایکسباطمینانازکیفیتآناست

.)1999 ,SET(

2-2. قدرت رئیس کمیته   ی حسابرســی به عنوان 
یک رهبر

وجودرئیســیقدرتمندوبانفــوذبرایایفاینقش
رهبریکمیتهیحسابرسیضروریاست.رئیسکمیتهی
حسابرســیبایدقادربهبرقراریارتباطموثرمیانهیات
مدیره،مدیراناجرایی،حسابرسانداخلی،وحسابرسان
مستقلباشد.اینکاربرایکمیتهیحسابرسیبهعنوان
درگاهیکهازیکطرفدادههاواطالعاتدرونسازمانی
راجمعآوریمیکندوازطرفدیگر،برگزارشگریآنها
نظارتمیکند،حائزاهمیتاســت.رئیسقدرتمندبا
ایجادارتباطاتدرونسازمانیاثربخش،اعضایکمیتهرا
برایطرحســوالهایمهموانتقادیازمدیراناجرایی،
حسابرسانداخلی،وحسابرسانمستقلتشویقمیکند
وازاینراه،فرآیندنظارتبرسازوکاروگزارشگریمالی
 ,FEE(ونظارتبرحسابرسیمستقلرابهبودمیبخشد

.)2013

2-3. اثربخشی کمیته   ی حسابرسی
بدونتوجهبهســازوکارووظایفمتفاوتحسابرسی
داخلــیدرحوزههــایمختلف،برایایجــادکمیتهای
اثربخشبایدبهاینمواردتوجهشــود:1.تدوینمنشور
شفافکمیتهیحسابرسیکهدرصورتلزومبرایتبیین
فعالیتهایکمیتهاستفادهشود؛2.انتخاباعضایواجد
شرایطبهگونهایکهوظایفکمیتهبهبهترینشکلایفا
شود؛3.مدنظرقراردادناســتقاللوبیطرفیاعضای
کمیتهدرزمــانانتصاب؛4.توجهبهمــدتزمانیکه
اعضادرکمیتهعضویــتدارند؛5.برنامهریزیصحیحو
دقیقجلســاتکمیته؛6.تخصیصمنابعمالیوانسانی
کافی؛7.تعریفسازوکارآشناییاعضایجدیدکمیتهبا
وظایفوفعالیتهــایآن.هریکازاینمواردمیتواند
بهتنهاییبراثربخشــیفعالیتهایکمیتهیحسابرسی

.)2003 ,PWC( تاثیرمسقیمبگذارد
بهعنوانگامهاییعملی،10راهبرایبهبوداثربخشی
کمیتهیحسابرســیوجوددارد.اینگامهاعبارتانداز:
1.وظایــفونحوهیارزیابیعملکــردرئیسکمیتهی
حسابرسیبایدبهطورشــفافمشخصشود؛2.اعضای
کمیتــهبایــددرکروشــنیازپایهواســاسانتخاب
روشهایحســابداری،طــرزفکرمدیرانســازمان،و

اثرآنبــردســتکاریاطالعاتمالیبهدســتآورند؛
3.بایداطمینانحاصلشــودکمیتهیحسابرســیبه
هماناندازهکهمســتقلبهنظرمیرسد،بیطرفانهعمل
میکند؛4.اســتخدام،جهتدهیبهفعالیتها،آموزش،
وبازنشســتگیاعضایکمیتهبایدبادقتانجامشــود؛
5.کمیتهیحسابرســیبایددســتورالعملوســازوکار
مستندسازیمناســبیبرایتبییننقشهیراهوفرآیند
گزارشــگریبههیاتمدیرهداشــتهباشد؛6.بایدتالش
شــودرابطهیمناســبیبینمدیراناجراییوکمیتهی
حسابرســیپیرامونمسائلگزارشــگریایجادشود.؛7.
سازوکاراثربخشمدیریتریسکتحتنظارتکمیتهی
حسابرسیتشکیلشود؛8.ایجادواحدحسابرسیداخلی
قدرتمندکهبهطورمســتقیمبهکمیتهیحسابرســی
گزارشدهد.9.اســتفادهیموثرازنشستهایاجرایی
باکمیتهیحسابرســی؛10.ارزیابیمستمراثربخشیو
همراســتاییکمیتهیحسابرسیبااهدافکالنسازمان

)Leblanc, 2007(.

2-4. منشور کمیته   ی حسابرسی
کمیتهیحسابرســیبایدمنشوریمدونبرایتبیین
فعالیتهایخودداشــتهباشــد.اینمنشورباعثایجاد
درکیشــفافازنقشکمیتهیحسابرســیدرسازمان
میشــود.منشوریکهبهدقتوباتوجهکافیبهجزئیات
تهیهشدهباشد،میتواندچارچوبیرابرایساختاربندی
کمیتهوتشریحوظایفآندرقبالهیاتمدیره،اعضای
کمیتهحسابرسی،مدیراناجرایی،وحسابرسانداخلیو
مستقلفرآهمکند.همچنین،بایدتمهیداتیمانندارائه
منشوربههمراهگزارشهایســاالنهبهسهامدارانبرای
کســباطمینانازدردســترسقرارگرفتنآن،درنظر
گرفتهشــود.بهطورکلی،منشــورکمیتهیحسابرسی
حداقلبایداینمــواردرادربرگیرد:1.اهدافکلی؛2.
ســازوکار،زمانبندی،وتعدادجلساتدرطولسال؛3.
وظایفومســئولیتهایکمیته؛4.نحوهیارتباطمیان
مدیریت،حسابرســیداخلی،وحسابرســیمستقل؛5.
وظایفگزارشــگری؛و6.اختیارانجامبررسیهایخاص

درصورتنیاز.
اینمنشــورپــسازتهیه،بایدتوســطهیاتمدیره
بررســیشــود،درصورتنیازبازبینیشود،ودرنهایت
تصویبمیشــود.درتدوینمنشــوربایدتوجهشــود
فعالیتهایکمیتهبیجهتمحدودنشدهباشدووظایف
ومســئولیتهایکمیتهبهاندازهیکافــیانعطافپذیر
باشــدتاامکانفعالیتاثربخــشرابرایآنفرآهمکند.
هیــاتمدیرهنیزبایداطمینانحاصلکنداینمنشــور
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خودراباتغییرنیازهایسازمانهمآهنگمیکند.
تدوینمنشــوریمناســبتنهازمانیثمربخشاست
کهکمیتهیحسابرســیازآنبهعنوانابزاریســودمند
استفادهکند.براینمونه،منشورباید:1.راهنماییعملی
برایتدویندستورجلسههایکمیتهارائهدهد؛2.بهطور
ساالنهبازبینیشودتاازمناسببودنآنجهتدستیابی
اعضــایکمیتهبهاهدافخود،اطمینانحاصلشــود؛و
3.چارچوبــیبرایگزارشــگریفعالیتهــایکمیتهی

.)1999 ,PWC( حسابرسیبههیاتمدیرهباشد

3. وظایف و مسئولیت   های کمیته   ی حسابرسی
بهطورمعمــول،کمیتهیحسابرســیازطرفهیات
مدیره،مســئولنظارتبرکنترلهایداخلی،گزارشگری
مالی،وحصولاطمینانازرعایتقوانینورویههایناظر
برفعالیتهایســازماناســت.وظایفهرکمیتهبهطور
 ,PWC(گســتردهایبهشــرایطسازمانوابســتهاست

.)2003

شــرحوظایفکمیتهیحسابرسیتوسطهیاتمدیره
ابالغمیشــودوتوســطاینکمیتهبامدنظرقراردادن
وســعتوپیچیدگیســازمان،ماهیتصنعت،وساختار
هیاتمدیره،پذیرفتهمیشــود.وظایفکمیتههمچنین،
بایدبهطورشــفافمکتوبوبهســهامدارانارائهشــود.
وظایفکمیتهیحسابرســیبایدبهطورمســتمربررسی
شــودودرصورتنیاز،بازبینیشــودتاازمناسببودن
آناطمینانکافیحاصلشــود.درنهایت،اگرشرکتدر
بورساوراقبهادارپذیرفتهشــدهباشد،تغییردروظایف
کمیتهیحسابرســیبایدبهاطالعاینســازمانبرسد.
بهطــورکلی،وظایــفومســئولیتهایاصلیکمیتهی
حسابرســیعبارتانداز:1.بررســیسازوکارگزارشگری
مالیســازمانجهتکســباطمینانازصحتوکفایت
افشــااطالعاتمالیدرهماهنگیباحسابرسانمستقلو
اعضایهیاتمدیرهکهوظیفهیگزارشــگریمالِیفصلی
وســاالنهرابرعهدهدارند.کمیتهیحسابرسیمیتواند
بهحسابرسانمستقلپیشــنهاددهدبرخیحسابهایا
معامالتخاصراموردبررســیویژهقراردهند؛2.کسب
اطمینانازوجودوکارکردسامانهیکنترلهایداخلیبا
کمکحسابرسانمستقلیاحسابرسانداخلی)درصورت
وجود(؛3.نظارتوبررسیعملکردشرکتپیرامونرعایت
قوانینبــورساوراقبهادار،نهادهایقانونگذار،وقوانین
کســبوکار؛4.شناســاییوانتخابحسابرسمستقلو
مدیریتمســائلمرتبطباقراردادحسابرسی؛5.بررسی
کفایتافشــااطالعاتمرتبطبامعاملهبااشخاصوابسته

ومعامالتیکهممکناســتکارکنانسازماندرآنها
منافعیداشتهباشــند؛6.انجامکارهاییکهاختیارشان
ازطریقهیاتمدیرهبهاینکمیتهتفویضشــدهاست؛
مانندبررســیسیاســتهایمدیریتمالیومدیریت
ریســک؛7.تهیهیگزارشهایمســتندازفعالیتهای
انجامشــدهتوسطکمیتهوافشــاآنبههمراهصورتها

وگزارشهایمالیساالنه.
درنهایت،بهمنظوررعایتساختارسازمانیاثربخش،
کمیتهیحسابرسینســبتبهوظایفواختیارتفویض
شده،بههیاتمدیرهپاسخگوخواهدبود؛اماپاسخگویی
دربرابراشخاصثالث،همچنانبرعهدهیهیاتمدیره

.)1999 ,SET( است

4. برگزاری جلسات کمیته حسابرسی
کمیتهیحسابرســیبایدباتوجهبهماهیتوحجم
فعالیتهایســازمان،جلســاتخودرابهطورمستمر
تشــکیلدهد.اینجلساتبایدحداقلبهصورتفصلی
)ســهماهه(برگزارشوند.دراینبخش،بهطورمختصر،
ســازوکاربرقراریجلساتتوســطکمیتهیحسابرسی
مطرحشدهاست.نمایشگر)1(ارکانجلساتکمیتهی

حسابرسیرانمایشمیدهد.
4-1. دستور جلسه: قبلازبرگزاریهرجلسه،دستور
آنبایدبهصورتشفافومکتوبتدوینشودوبهتمام
شرکتکنندگانارائهشود.دستورجلساتبایدبهصورت

نظاممندمستندسازیشوند.
4-2. صورت   جلســات:پسازبرگزاریهرجلســه،
صورتجلسهبایدبامســئولیتدبیرجلسهتدوینشود

وبهامضاشرکتکنندگانبرسد.
4-3. تعداد جلســات ســاالنه:تعداداینجلسات

بایدمتناســببااندازهونوعفعالیتســازمانباشد.به
طورمعمول،جلســاتکمیتهیحسابرسیبایدحداقل
چهارباردرهرسالمالیتشکیلشود.درصورتلزوم،
رئیسکمیتهیحسابرسیمیتواندجلساتیرابهصورت

فوقالعادهبرگزارکند.
4-4. شــرکت   کنندگان:تمــاماعضــایکمیتــهی
حسابرســیبایددرجلســاتحضورداشــتهباشــند.
همچنیــن،کمیتهبایدحدنصابــیبرایحداقلحضور
اعضاجهترســمیتیافتنتعیینکند.بهعالوه،باتوجه
بهموضوعاتموردبررســی،برخیمدیــرانیااعضای
ســازمانمیتوانندبــهصورتمدعودرجلســهحضور

داشتهباشند.
4-5. حق رای: تعدادونامکســانیکهدرجلسات
کمیتهحقرایدارند،بایدبهطورمشخصثبتواعالم
 ,SET( شود.بایدتوجهشوددبیرکمیتهحقرایندارد

.)1999

بایــدبهمنابع 4-6. منابع:کمیتهیحسابرســی
ضروریوموردنیازخوددسترســیداشتهباشد.اینامر
بهطورمعمولنیازمندپیگیریهایمستمرمالیواداری
اســت.درزمانیکهمنابعخاصیبراینمونه،مشاورهی
حقوقییااســتفادهازنظرهایکارشناســانفنیمورد
نیازاســت)مثالوقتیقراراســتبررسیویژهایانجام
شود(،بایدازدراختیاربودنآنهااطمینانحاصلشود 

 .)2003 ,PWC(

5. گزارشگری کمیته   ی حسابرسی
بهدلیلآنکهاختیاراتکمیتهیحسابرسیازطرف
هیاتمدیرهبهآنتفویضشدهاست،اینکمیتهوظیفه
دارددربارهیفعالیتهایخودبههیاتمدیرهپاســخگو
باشــد.دربرخیازکشورها،گزارشهایارائهشدهحتی
دراختیارسهامداراننیزقرارمیگیرد )PWC, 1999(.
بهطورکلی،کمیتهیحسابرسیوظیفهومسئولیتدارد
گــزارشتمامفعالیتهایخودرابــههیاتمدیرهارائه
کنــد)SET, 1999(.درنهایت،گزارشــگریکمیتهی
حسابرســیبهدوگروه،بهرسمیتشناختهشدهاست:

)1(هیاتمدیره،و)2(سهامداران.
5-1. گزارشگری به هیات مدیره

ســاختار،جزئیات،وتعدادگزارشهاییکهکمیتهی
حسابرســیبههیاتمدیرهارائهمیکند،بســیارمتنوع
اســت.برایمثال،هیاتمدیرهممکناســتازکمیته
بخواهــدکنترلهایداخلــیرابهصورتیگســتردهتر
بررسیونتایجراگزارشکند.گزارشهابهطورکلیباید

نمایشگر 1
ارکان برگزاری جلسات کمیته ی حسابرسی

تعدادجلسات

دستورجلسات

حقرأی

صورتجلسات

منابعموردنیاز

شرکتکنندگان

ارکان برگزاری 
کمیته ی 
حسابرسی
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شــاملخالصه،شرحفعالیتهایکمیتهدرطولدورهی
گزارشگری،ومجموعهایازپیشــنهادهاباشد.درزمان
تهیهگزارشها،کمیتهبایدازمنشورکمیتهیحسابرسی
بهعنــوانراهنمایعملاســتفادهکند.اگــرکمیتهی
حسابرسیقصدداردپیشنهادهاییارائهدهدکهمستلزم
دخالــتوهمکاریهیــاتمدیرهاســت،بایداطمینان
حاصلکندهیاتمدیرهزمانکافیبرایدرنظرگرفتن
پیشــنهادهاداشتهباشدوبهآنهاپاسخمناسبرانشان

.)2003 ,PWC( دهد
5-2. گزارشگری به سهام   داران

درحالحاضر،کشورهایزیادیکمیتهیحسابرسی
راملزمکردهاندبهطورمســتقیمبهســهامدارانگزارش
دهد.ولی،کارگــروهبلوریبــون3درآمریکاتالشکرد
گزارشهایکمیتهیحسابرســی،درقالــبنامهایبه
همراهصورتهایمالیســاالنهمنتشرشود.مطابقنظر
اینکارگــروه،ایننامــهبایددربرگیرنــدهیاظهارنظر
دربــارهیبحثهاییمیــانمدیراناجراییســازمانو
حسابرســانمســتقلپیرامونکیفیتاصولحسابداری
بهکارگرفتهشــدهوقضاوتهایبااهمیتواینموضوع
باشــدکهکمیتهیحسابرسیباورداردصورتهایمالی
درتطابقبااصولپذیرفتهشــدهیحسابرسیبهگونهای
منصفانهارائهشــدهاند.البته،ارائهیچنینگزارشهای
مستمریبهســهامدارانبهعنوانیکگزارشمتداول،
نیازمنــدتغییرنقشکمیتهیحسابرســیدرراســتای
 ,PWC(بهبودشفافیتمالیواطالعاتارائهشدهاست

.)1999

 بخش دوم: پیشینه و پژوهش   های تجربی
1. پیشینه   ی تاریخی کمیته   ی حسابرسی

1-2. کمیته   ی حسابرسی در آمریکا
پیشــینهیایجادکمیتهیحسابرســیبه1939باز
میگردد.بعدازوقوعماجرایتقلبمککیسونرابینز4،
کمیسیونبورساوراقبهادارآمریکا5بهتمامشرکتهای
پذیرفتهشدهدربورسنیویورکپیشنهاددادحسابرسان
مستقلراازمدیرانغیرموظفهیاتمدیرهیشرکتها
برگزیننــدودرموردانعقادقراردادحسابرســیوتعیین
حقالزحمهبــاآنانمذاکرهکنند.ســازمانازاینگروه
غیرموظــفباعنــوان»کمیتهِیحسابرســی«یادکرد.
امااینپیشــنهادبافاصلهیزمانیزیــادیودر1971
بــهتصویببورساوراقبهادارآمریکارســید.در1972
کمیســیونبــورساوراقبهاداربههمهیشــرکتهای
سهامیعامتوصیهکردکمیتهیحسابرسیرادرساختار

ســازمانیخودایجادکنند.درنهایت،تشکیلکمیتهی
حسابرسیبرایشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراق

بهادارنیویورکاز1978الزامیشد.
در1988،انجمنحسابدارانرسمیآمریکااستاندارد
حسابرسیشــمارهی61راباعنوان»تعاملباکمیتهی
حسابرســی«منتشــرکرد.ایناســتانداردرابطهیبین
حســابرسمستقل،کمیتهحسابرســی،ومدیریترادر
ارتباطباگزارشــگریمالیبهکمیســیونبورساوراق
بهادارآمریــکاتبیینمیکــرد.در1999،بورساوراق
بهادارنیویــورک6،انجمنملیمعاملهگراناوراقبهادار7
،بــورساوراقبهادارآمریکا8،کمیســیونبورساوراق
بهادارآمریکا،وانجمنحســابدارانرسمیآمریکاقوانین
گستردهایپیرامونبهبوداثربخشیکمیتهیحسابرسی
درراهبریشرکتیرابرپایهینظراتکارگروهبلوریبون9
تصویبکردنــد.در2002وپسازرســواییهایمالی
متعدد،قانونســاربنز-آگزلی10،استفادهازمتخصصان
مالیومتخصصانکشفتقلبدرکمیتهیحسابرسیرا
الزامیکرد)PWC ;2007 ;2005 ,KPMG, 2003(.

ســهامخودافشــاکنند.بهاینترتیب،ســهامداراناز
وضعیتایجادکمیتهیحسابرسییادالیلعدمتشکیل
آنآگاهمیشــدند.باانتشــارگزارشکمیتهیکدبری،
تعدادشــرکتهاییکهکمیتهیحسابرســیراتشکیل
دادند،بهطورچشــمگیریافزایشیافت.بهطوریکهدر
سال1994،درحدود83.8درصدازشرکتهایسهامی
پذیرفتهشــدهدربورساوراقبهادارلندن،درســاختار
سازمانیخودجاییبرایکمیتهیحسابرسیداشتهاند.

درهرصورت،یکدههبعد،مزایایپیشبینیشــده
دربیانیــهیکمیتهیکدبریپیرامــونجایگاهکمیتهی
حسابرســیدرراهبریشــرکتیموردتوجهقرارگرفت.
پسازماجرایانروننیزانتظارهادربارهینقشکمیتهی
حسابرسیدربهبوداستقاللحسابرسانمستقلافزایش

.)2003 ,Spira(یافت

2. پژوهش   های تجربی پیرامون کمیته   ی حسابرسی
 )2011 ,.Neal et al(پژوهشنیــلوهمــکاران
نشــاندادباافزایــشقدرتنفوذهیــاتمدیره،وجود

1-2. کمیته   ی حسابرسی در انگلستان
باافزایشروندایجادکمیتهحسابرسیدرشرکتهای
ســهامیآمریکا،اندیشهتشکیلآندرانگلستاننیزرواج
یافت.سرعتپذیرشاینکمیتهدرانگلستانکندتربود
وشرکتهاتمایلیبهایجادآننشاننمیدادند.برخالف
بیشترنظریههایپیشرودرحسابداریکهبهسرعتمورد
توجهقرارمیگرفتند،ایدهیایجادکمیتهیحسابرســی
 ,Spira(دراینکشــور،درابتدابااستقبالروبهرونشد

.)2003

در1992،کمیتــهیکدبریطیگزارشــیبهتمام
شــرکتهایپذیرفتهشــدهدربورساوراقبهادارلندن
توصیهکردکمیتهیحسابرســیراایجــادکنند.چون
پذیرشاینتوصیهاختیاریبودبورساوراقبهادارلندن
تمامشرکتهایپذیرفتهشدهراملزمکردمیزانپذیرش
اینتوصیهرادرگزارشساالنهیمجمععمومیصاحبان

افرادباتخصصهایمالیدرکمیتهیحسابرسیباعث
کاهشواکنشمنفیبازارســهامبهتجدیدارائهیسود

هرسهممیشود.
حسابرســی موسســه پیوســتهی پژوهشهــای
کیپیامجــی11در2005تا2008نشــانمیدهدکه
)1(کمیتههایحسابرســیمعموال3یــا4عضودارند
ورئیــسکمیتهنیــزمعموالفردیاســتکهوظیفهی
مدیریتمالی،حسابرسیمســتقل،ومدیریتعاملیرا
درســازمانهامختلفبرعهدهداشتهاست؛)2(بهطور
متوسط،کمیتهیحسابرسیبین6تا10باردرهرسال
تشکیلشدهاســت؛)3(بســیاریازافرادعقیدهدارند
بعدازتصویبقانونساربنزآگزلی،اثربخشیکمیتههای
حسابرســیافزایشیافتهاست؛)4(بهطورمیانگین،41
درصدازاعضــایکمیتهازعملکردحسابرســیداخلی
راضیبودهاند،و52درصدنیزرضایتنســبیداشتهاند 

با وجود این که معموال کمیته   های حسابرسی وظایف مشخصی 
را بر عهده دارند، الزام   های قانونی مترتب بر فعالیت آن   ها، به   طور 

گسترده   ای در کشورهای مختلف، متفاوت است. 
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افزایشمســتمرمیانگیــندورهیتصدیاعضایکمیته
طییکدورهی10ساله،بیشتربهدلیلافزایشاعضای
غیرموظفکمیتهیحسابرسیبودهاستکهاینمیانگین
 Spizzirri &( رادرحدودیکســالافزایشدادهاست

.)2008 ;2007 ;2005 ,KPMG(

)Jiambalvo&Defond. وجیامبالــوو دفونــد
1991(عواملمرتبطباشــرکتهاییرابررسیکردند

کهدرآمدساالنهیخودرابینسالهای1977تا1988
بیشازواقعگزارشکردهبودند.نتایجنشــانداد.هیچ

کدامازاینشرکتهاکمیتهیحسابرسینداشتهاند.
تحقیقویلد)Wild.1996(پیرامونشــرکتهای
دارایکمیتهیحسابرســینشاندادکهپسازتاسیس
اینکمیتهها،محتوایاطالعاتیگزارشهایســوداین

واحدهایاقتصادیافزایشیافتهاست.
ابــوتوهمــکاران)Abbott et al., 2002(بــا
انجــاممطالعاتیدریافتندنبوداعضایمتخصصمالیدر
کمیتهیحسابرسی،ارتباطمعناداریباافزایشاحتمال
وقوعاشتباهوتقلبمالیدارد.همچنین،آنهادریافتند
وجودکمیتهیحسابرسیکامالمستقلازاعضایهیات
مدیره،احتمالرخدادتقلبواشتباهراکاهشمیدهد.

 Xie, Davidson,( واالس و دیویدســن، شــی،
DaDalt, 2003(درنتیجهیانجاممطالعاتیدربارهی

اقالمتعهدیبانکهاِیســرمایهگذاری،دریافتندوجود
کمیتهیحسابرسی،باکاهشاقالمتعهدیدرواحدهای

اقتصادیرابطهدارد.

3. بررســی تغییرات برخی شــاخص   های موثر بر 
ترکیب کمیته   ی حسابرسی از  2001 تا 2010

 ,Spizzirri & Fullbrook(اســپیزیریوُفلبُرک
2011(درگــزارشپژوهشــیخودباعنــوان"تحلیل

کمیتهیحسابرســی"کهبرایمرکزاثربخشــیهیات
مدیرهیکالرکســونانجــامدادند،بــهآمارهایقابل
توجهیدســتیافتند.آناناظهارداشتندپسازتصویب
قانونســاربنز-آگزلی)2002(،مسئولیتوقدرتعمل
کمیتهیحسابرسیدرشرکتهاافزایشیافت.اینقانون
تعدادافرادیراکهبایدعضوکمیتهباشــندافزایشداده
است،افشایاطالعاتمرتبطبامتخصصانمالیکمیتهی
حسابرسیراخواستارشدهاست،ونقشواهمیتمدیران
مستقلرابهبودبخشیدهاست.دراینتحقیق،بااستفاده
ازبررسیکمیتههایحسابرسیشرکتهایپذیرفتهشده
دربورساوراقبهادارتورنتوکاناداوفهرســتاساندپی
آمریکا،بهطورخالصهآمارهاونتایجاینبخشبهدســت

آمدهاست.
3-1. دوران تصدی عضو کمیته      ی حسابرسی

مطابــقنمایشــگر)2(،در2001،میانگیــندورهی
تصدیاعضایکمیتهیحسابرســی،درحدود7ســال

بــود.اینرقمبرای2007بهحــدود6.3درصدکاهش
یافت.ولیدرسال2010،مدتتصدیاعضایکمیتهی
حسابرســیدرحدود7.3تخمینزدهشدکهبیشترین
دورهیزمانیاز2001تااینزمانرادربرگرفتهاســت.

نمایشگر 3
تغییر در استفاده از مدیران متخصص در حوزهی مالی و حسابداری در ترکیب کمیته ی حسابرسی
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نمایشگر 2
بررسی میانگین دوره ی تصدی اعضای کمیته ی حسابرسی
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.)2011 ,Fullbrook

3-2. اندازه و ترکیب کمیته   ی حسابرسی
دربینســالهای2001تا2010،اندازهیکمیتهی
حسابرســیتقریباثابــتباقیماندهاســت.بزرگترین
تغییــردرانــدازهکمیتــه،تغییر4.5-درصدیســال
2010،نســبتبهسال2009بودهاست.اگرچهاندازهی
کمیتهیحسابرســیتغییرمحسوسینکرده،امااستفاده
ازمتخصصــانمالــیدرترکیــبکمیتهبهطــورقابل
توجهیافزایشیافتهاســت.در2001،بهطورمتوسط،
میانگیناعضایکمیتهباســابقهیرسمیحسابدارییا
مدیریــتمالیدرحدود0.77نفــربودهکهاینرقمدر
2010بارشــدی56درصدی،بهحدود1.2نفررسیده
است.نمایشــگر)3(اینروندرابهتصویرکشیدهاست.

.)2011 ,Spizzirri & Fullbrook(

نمایشگر)4(نشــانمیدهددر2003،درحدود42
درصدازاعضایجدیدکمیتهیحسابرســیشرکتهای
پذیرفتهشدهدربورستورنتوواساندپیدارایسابقهو
تخصصمالیبودهاند.مطابقمشاهداتانجامشدهتعداد
اعضایجدیدکمیتههایحسابرســیبهسرعتافزایش
یافتهانــد)Spizzirri & Fullbrook, 2011(.باوجود
اینکــهدر2004میزاناســتفادهازمتخصصانمالی
درکمیتهیحسابرســیدرحدود23درصدکاهشپیدا
کردهاست،اماهمچنانبهکارگیریمتخصصانمالیدر
کمیتههایحسابرســیروندیافزایندهدارد.همچنین،
همانطورکهنمایشــگر)5(نشــانمیدهد،درنمونهی
اخذشدهبرایتحقیق،در2003،استفادهازمتخصصان
مالیدرترکیبکمیتهیحسابرسی25درصدافــزایش
 ,Spizzirri & Fullbrook( راتجربهکــــردهاســـت

.)2011

3-3. حق   الزحمه ساالنه   ی رئیس کمیته حسابرسی
فضایکســبوکاِرپسازقانونساربنز-آگزلی،توجه
هیاتمدیرهرابهاثربخشــیکمیتهیحسابرســیبرای
ایفاینقشمشارکتیدرپاسخگوییتحتتاثیرقرارداد.
بههمیندلیل،حقالزحمهیرئیسکمیتهیحسابرسی
ازمیانگیــن13هــزاردالربا1.7برابــرافزایشیافتو
به22هزاردالردرســالرســید.بههمیندلیل،حقوق
وپاداشســاالنهیرئیسکمیتهحسابرســیدر2010
حدود105هزاردالربودهاســتکهنســبتبه2005،
درحدود86.5درصدافزایشیافتهاســت.نمایشگر)6(
روندتغییراتحقالزحمهرئیسکمیتهیحسابرسیرااز
 Spizzirri &(ســالهای2005تا2010نشانمیدهد

Fullbrook, 2011(.

نمایشگر 4
الگوی اعضای جدید کمیته ی حسابرسی در استفاده از متخصصان مالی

مقایســه:تعدادشــرکتهاییکهازمتخصصانمالیوترکیبکمیتهیحسابرسیخوداستفادهکردهاند)بورستورنتو

)S&P(وبورساساندپی

شرکتهاییکهاعضایجدیدیبرایکمیتهخودبرگزیدهاندشرکتهاییکهاعضایجدیدباتخصصمالیبرایخودبرگزیدهاند
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نمایشگر 5
روند تغییر در به کارگیری/استعفای اعضای کمیته حسابرسی

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0%

18%
20%

27%

35%

30%

27%

23%

42%

19%

15%

)S&P(مقایسه:الگویاعضایجدیدکمیتهحسابرسیپذیرفتهشدهدربورستورنتوواساندپی

2001
0

10

20

30

40

50

60

70

80

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

دید
ج

ای
عض

دا
عدا

ت

تعداداعضایجدیدکمیتهیحسابرسی درصدافرادجدیدیکهتخصصمالیدارند

ایران پیرامــون کمیته   ی  بخش ســوم: تجربه   ی 
حسابرسی

بهدلیلآنکهدرعمل،تجربهیاستفادهازکمیتهی
حسابرســیدرایراندورانابتداییخودراپشــتســر
میگذاردوهنوزتاثیراتبااهمیتآنبرراهبریشرکتی
واطالعاتموثربرارزششرکتهابهخوبیقابلمطالعه

وشناسایینیست،تحقیقهایگستردهایبهمانندآنچه
درکشــورهایپیشروانجامشده،درایرانصورتنگرفته
است.اماتحقیقهایصورتگرفتهمانندابراهیمیمندو
ســجادی)1384(،وعصابخشوعلویطبری)1389(
همگیبهنتایجیمشــابهباتحقیقهایبینالمللیدست

یافتهاند.
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ازمنظرحرفهای،تالشهابرایبهرســمیتشناختن
کمیتــهیحسابرســیدرایــرانازدوراهاصلــیانجام
میشــود:یکیانتشاراستانداردهایمصوبوپیشنویس
اســتانداردهایحسابرسیتوسطســازمانحسابرسیو
یکیدستورالعملهاوآییننامههایپیشنهادیومصوب
سازمانبورسواوراقبهادار.درادامه،برخیازمهمترین
اســتانداردهاودســتورالعملهاییکهتاکنونمنتشریا

تصویبشدهاند،بررسیمیشوند.
3-1. پیش   نویس اســتاندارد 260 حسابرســی با 

موضوع »اطالع   رسانی به ارکان راهبری«
پیشنویساســتانداردحسابرســیشــماره260با
عنوان"اطالعرســانیبهارکانراهبری"توسطسازمان
حسابرســیمنتشــرشــدکهپایانفرآیندنظرخواهی
عمومــیآننیزانتهایشــهریور1392بود.تاکیداین
اســتانداردبرشناســاییارکاناصلیراهبریشــرکت،
جهتارائهیگزارشهایحسابرسیمستقلبهآناست.
درایناســتاندارد،پسازتبییناهدافوتشــریحانواع
ارکانراهبریآمدهاســتکه:"ممکناســتکمیتهی
حسابرســی،اززیرمجموعههایارکانراهبریباشــد"

)سازمانحسابرسی،ت-2،1391(.
همچنیــن،بخــشت-7اینپیشنویــسمیگوید:
"کمیتههایحسابرسی)یاگروههایزیرمجموعهمشابهبا
نامهایمختلف(دربسیاریازکشورهاوجوددارد.اگرچه
وظایفواختیاراتآنهامتفاوتاست،اطالعرسانیهای

حســابرسبهکمیتهیحسابرســی)درصــورتوجود(
بخشمهمیازاطالعرســانیحسابرسبهارکانراهبری

محسوبمیشود".
درنتیجــه،ایناســتانداردکمیتهیحسابرســیرا
بهعنوانرکنیازشــرکتکهنتایجحسابرســیوسایر
رســیدگیهابایدبهاطالعآنبرسد،بهرسمیتشناخته

است.
3-2. دســتورالعمل کنترل های داخلي ناشــران 
تهران و  بهــادار  اوراق  بورس  پذیرفته شــده در 

فرابورس ایران
ایندســتورالعملدراردیبهشــت1391بهتصویب
ســازمانبورسواوراقبهاداررسید.دربخشبمادهی
4ایندستورالعملآمدهاست:"هیاتمدیرهبایدکمیته
حسابرســیوســایرکمیتههایتخصصیمــوردنیازرا
تشکیلدهدوتمهیداتیفرآهمکندکهباتعاملکمیتهها
وواحدحسابرسیداخلی،ازاستقرارواجرایکنترلهای
داخلــیمناســبواثربخــشاطمینانحاصلشــود".
بهعالوه،بند10مجدداتاکیدمیکندکه:"مدیریتارشد
شــرکتبایدکمیتهحسابرســیرازیرنظرهیاتمدیره
مطابقباضوابطسازمانتشکیلدهد".درادامهیهمین
بند،دســتورالعملتببینمیکندکــه:"اعضایکمیته
حسابرســیبایدمتشکلازسهتاپنجنفرواکثریتآنها
مستقلودارایتخصصمالیباشــند.ریاستکمیتهبا
عضومســتقلیاعضومالیغیرموظفهیاتمدیرهاست.

عالوهبراین،شــرکتبایدواحدحسابرسیداخلیرازیر
نظرکمیتهحسابرسیتشــکیلدهد")سازمانبورسو

اوراقبهادار،1391(.
درایــنبنــد،برخالفرویــهیمرســومدرادبیات
کمیتهیحسابرســیدرسطحبینالملل،ذکرشدهاست
کهاکثریتکمیتهبایدتخصصمالیداشــتهباشند،در
حالیکهمطابقرویههــایقابلقبولبینالمللی،لزومی
نداردهمهیاعضایکمیتهیحسابرسی،تخصصمالییا

حسابداریداشتهباشند.
درایندســتورالعملبهطورمشخصذکرشدهاست
کهحسابرسیداخلیبایدنتایجارزیابیاثربخشیسیستم
کنترلهایداخلــیرابهکمیتهیحسابرســیوهیات

مدیرهگزارشدهد.
پــس،ازاینبیانیهمیتواننتیجهگرفتکهکمیتهی
حسابرسیبهعنوانمرجعصاحبصالحیتبرایدریافت
گزارشهایحسابرســیداخلیاستونقشینظارتیبر
ارزیابیاثربخشیسیستمکنترلهایداخلیسازمانایفا

میکند.
شرکتي  راهبري  دســتورالعمل  پیش   نویس   .3-3
اوراق  بورس  در  پذیرفته شــده  براي شرکت   هاي 

بهادار تهران
مادهی17ایــنپیشنویستاکیــدمیکند"هیات
مدیــرهبرایانجامامورمهمشــرکت،بایــدکمیتههای
متعددیراتشکیلدهد")سازمانبورسواوراقبهادار،
1390(.همچنین،اینمادهمیگویدتشــکیلکمیتهی
حسابرسیباشرایطیکهدردستورالعملذکرشدهاست،

اجباریخواهدبود.
وجودچنیــنمادهایدرایندســتورالعملنشــان
دهندهیآناســتکهبافاصلهای34ســالهازاجباری
شدنتشــکیلکمیتهیحسابرســیتوسطشرکتهای
پذیرفتــهشــدهدربورسهایمختلِفآمریــکا،اینامر
دربارهیشــرکتهایپذیرفتهشــدهدربورسواوراق

بهادارتهراننیزالزامیخواهدشد.
مادهی18ایندســتورالعملحداقــلتعداداعضای
کمیتهیحسابرســیرا5نفرتعیینکردهاستواظهار
داشتهاســت:"اکثریتاعضایاینکمیتهبایدازاعضای
مســتقلیاغیرموظــفورئیساینکمیتــهبایدعضو
ماليمستقلهیاتمدیرهباشــد.تماماعضایکمیتهي
حسابرســیبایددانشوتجربهیمالیمتناســبداشته
باشند")سازمانبورسواوراقبهادار،1390(.دراینجا
نیزتفاوتهاییبارویههایپذیرفتهشــدهیجهانیدیده
میشــود.بهطورکلــی،حداقلتعداداعضــایکمیته3

نمایشگر 6
حق الزحمه ساالنه ی رئیس کمیته حسابرسی
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نمایشگر 7
مقایسه رویکرد بین المللی با رویکرد ایران به کمیته ی حسابرسی

رویکرد ایرانرویکرد بین المللیموضوع

هدفازتشکیلکمیتهحسابرسی
ایجادکارآییدرعملیاتوخلقارزشافزودهبرایسازمانازمجراینظارتبر
گزارشگریمالی،استقاللحسابرس،کنترلهایداخلی،وتقویتنقشمدیران

غیرموظف.

ایفاوبهبودمسئولیتنظارتیهیاتمدیرهدربارهیمدیریتریسک،
کنترلهایداخلی،گزارشگریمالی،حسابرسیداخلی،استقالل

حسابرس،رعایتقوانین.

حداقل5نفرحداقل3نفرتعداداعضایکمیتهحسابرسی

حداقلوجودیکعضومالیالزامیاستوضرورتینداردکهتمامیاعضادانشترکیباعضایکمیتهحسابرسی
مالیوحسابداریداشتهباشند.

اکثریت/تمامیاعضایکمیتهحسابرسیبایدتخصصوتجربهکافیدر
امورمالیوحسابداریداشتهباشند.

افرادکمیتهبایدمستقلازسازمانبودهومستقلعملکنند.اینافرادنبایددراستقاللاعضایکمیتهحسابرسی
سازماناصلییاسازمانهایفرعیآنمنافعبااهمیتیداشتهباشند.

تعریفشفافمدیرانمستقلوتاکیدبراستفادهیحداکثریازمدیران
غیرموظف

توسطهیاتمدیرهتوسطسهامدارانیاهیاتمدیرهانتصاباعضایکمیتهحسابرسی

مطلبخاصیذکرنشدهاستحداقلششماههارزیابیکمیتهحسابرسی

نفر،برآوردمیشــودولزومیهــمنداردتاهمگیدانش
وتجربهیمالیداشــتهباشند.نمایشگر)7(،مجموعهی
رویههــایســاختاربندیوایفــایوظایــفکمیتهی
حسابرســیدرایرانرابارویههایمتــداومبینالمللی

مقایسهکردهاست.
3-4. منشور کمیته   ی حسابرسی براي شرکت   هاي 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
مطابقمنشــورکمیتهیحسابرسیمصوب23بهمن
1391ســازمانبورسواوراقبهادار،هدفازتشــکیل
کمیتهیحسابرســي،کمکبهایفایمسئولیتنظارتی
هیاتمدیرهوبهبودآنجهتکســباطمینانمعقولاز
)1(اثربخشيفرآیندهاینظامراهبری،مدیریتریسک
وکنترلهایداخلی؛)2(ســالمتگزارشگریمالی؛)3(
اثربخشــیحسابرسيداخلي؛)4(اســتقاللواثربخشی
حسابرسیمستقل؛و)5(رعایتقوانین،مقرراتوالزامها

است.)سازمانبورسواوراقبهادار،1391(.
منشورکمیتهیحسابرسیدرمادهی5خودکمیتهی
حسابرسیرا،کمیتهایسهتاپنجنفریبااکثریتاعضای
مستقلودارایتخصصمدیریتمالیتعریفکردهاست
کهتوســطهیاتمدیرهمنصوبمیشوند.درنتیجه،این
مادهناقضمادهی18پیشنویسدســتورالعملراهبري
شــرکتيمبنیبروجودحداقلپنــجعضودرکمیتهی

حسابرسیاست.
اینمنشــورهمچنینبهتفصیلپیرامونمســئولیت
کمیتهیحسابرسیدربارهیکنترلهایداخلیومدیریت
ریسک،گزارشــگریمالی،حسابرسیداخلی،حسابرسی
مستقل،رعایتقوانین،مقررات،والزامها،گزارشدهی،و

سایرمسئولیتهامطالبیرامطرحکردهاست.

بحث و نتیجه   گیری
جایگاهکمیتهیحسابرســیدرنظامراهبریشرکتی
اثربخشوضرورتوجودآنجهتنظارتبرفعالیتهای
سازماندرمیانصاحبنظرانحرفهایودانشگاهیمورد
تاکیدقرارگرفتهاست.باتوجهبهگسترهیوظایفهیات
مدیرهبهخصوصدرکسبوکارهایبزرگوسازمانهای
چندملیتی،نظارتمســتقیمبرتمــامجنبههادرعمل
امکانپذیرنیست.بههمیندلیل،هیاتمدیرهباتشکیل
کمیتههایفرعیوتفویضاختیاراتخود،تالشمیکند
مدیریتیاثربخشداشتهباشدوارزشسازمانراافزایش

دهد.
تشــکیلکمیتهیحسابرســیبههیاتمدیرهکمک
میکندتامسئولیتخودنسبتبهفرآیندهاوفعالیتهای
مالیازقبیلگزارشــگری،نظارتبرکنترلهایداخلی،
ونظــارتبــررعایتقوانیــنرابهخوبیایفــاکندواز
صحتاطالعاتمنتشــرشــدهاطمینانحاصلکند.در
حالحاضر،تشــکیلکمیتهیحسابرسیبابهکارگیری
متخصصــاندرهمهیزمینههاوبهخصوصامورمالیو
حسابداریبرایشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراق

بهاداراکثرکشورهاالزامیشدهاست.
درایران،تشــکیلواســتفادهازخدمــاتکمیتهی
حسابرســیدرآغازراهخودقــرارداردوانتظارمیرود
باتوجهبهتجربهیموفقســایرکشورهاوسازمانهادر
بهکارگیریکمیتهیحسابرســی،الزامبهتشکیلآندر
شرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهراناز
مجرایاســتقرارونظارتاثربخشبرکنترلهایداخلی،
شفافیتمالیگزارشهایبرونسازمانیراافزایشدادهو

منجربهبهبودکارآییبازارسرمایهشود.
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