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اهمیت حسابرسی و نظارت بر آن
در

بازارهای سرمایه

از من خواسته شده است تا در مورد روند تصویب قانون ساربینز-آکسلی1 صحبت، و مروری کلی درباره هیئت نظارت بر حسابداری 
شرکتهای سهامی عام ارائه کنم. همچنین، برخی از اولویتهای سال آینده را با شما در میان بگذارم. 

اهمیت حسابرسی درکارکرد بازارهای سرمایه
در ابتدا می خواهم به آن گروه از شما که حسابداری و حسابرسی را به عنوان رشته تحصیلی خود برگزیده اید، تبریک بگویم. حسابداران 
و حسابرســان حرفه ای، نقش بسیار مهمی در بازارهای ســرمایه ایفا می کنند. گزارشگری مالی شفاف، با اطالعات مفید و دقیق، در 
حکم خون زندگی بخش درکالبد بازارهای سرمایه و پیش نیاز تصمیم گیریهای آگاهانه سرمایه گذاران در تخصیص سرمایه خود است.

بدون افشای اطالعات دقیق و اتکاپذیر و صورتهای مالی شرکتها- و حسابرسان باصالحیت برای حسابرسی آنها- نظام بازار آزاد 
رقابتی نمی تواند به درستی عمل کند.

متن ســخنرانی استیون هریس 
)Steven B. Harris) عضو هیئت 
شرکتهای  حسابداری  بر  نظارت 
سهامی عام در دانشگاه امریکن 
در   (American University)

واشنگتن
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خانوارهای امریکایی پس انداز خویش را یا از راه صندوقهای 
ســرمایه گذاری و یا خرید مستقیم سهام شرکتهای سهامی عام 
دربازارهای ســرمایه ســرمایه گذاری می کنند تا ثروت به دست 
آورند و یا مخارج مهمی چون هزینه تحصیل دانشگاه فرزندان، 
خرید خانه، و گذران دوران بازنشستگی را تأمین کنند. براساس 
نظرسنجی اداره آمار امریکا2 42درصد خانوارها دارای حساب 
پس انداز صرفه جویانه سرمایه گذاری شــده در بازارهای سرمایه 

هستند. 
براســاس قوانین فدرال اوراق بهادار، حسابرســان از امتیاز 
بی مانندی برخوردارند؛ زیرا هر شــرکت ســهامی عامی که به 
جمع آوری سرمایه در بازارهای ســرمایه می پردازد، و یا سهام 
آن در بورس پذیرفته می شود، باید برای حسابرسی صورتهای 
مالی خود یک حسابدار رسمی را به کار گیرد. دیوان عالی ایاالت 
 ،(Arthur Young) متحــد در پرونده مؤسســه آرتور یانگ
کارکرد حسابرســی را به منزله نگاهبان منافع عمومی3 تعریف 
می کند که “حســابرس باید اســتقالل کامــل از صاحبکار را در 
تمام اوقــات حفظ نماید و پایدارانه بــرای حفظ اعتمادعمومی 

بکوشد”4. 
نگاهبانی منافع عمومی و حفــظ اعتماد عمومی، تعهدهایی 

است که هزگز نباید فراموش کنید. 

قانون ساربینز-آکسلی
همانگونه که بیشــتر شــما می دانید، قانــون ساربینز-اکسلی 
(Sarbanes-Oxley) در ژوئیه 2002 به تصویب رســید. در 

زمان بررســی و تصویب ایــن قانون در کنگــره، من به عنوان 
سرپرســت کارشناســان و مشــاور ارشــد کمیتــه بانکداری، 
امورشهری و مســکن ســنای ایاالت متحد، به ریاست پاول 

اس ساربینز (Paul S. Sarbanes) خدمت می کردم.
درپـــی رســواییهـــای حسابداری و حسابرســی در انرون 
(Enron) و ورلدکام (WorldCom)، کنگره در ژوئیه 2002  

وارد عمل شــد. ســرمایه گذاران تنها در انرون 67 میلیارد و در 
ورلدکام 161 میلیارد دالر از ســرمایه خود را از کف داده بودند. 
کوتاهی های دیگری نیــز در بین بود که ازجمله می توان به نام 
شــرکتهایی چون تیکو (TYCO)  آدلفیــا (Adelphia) و 

گلوبال کراسینگ (Global Crossing) اشاره کرد. 

شعبده بازی حسابداری دراین شرکتها، سودهای ساختگی، 
معامله هــای افشانشــده بااشــخاص وابســته، درامدهــای 
بیش نمایی شــده و درپــی آن تجدیــد ارائــه  کالن را دربــر 

می گرفت. 
پیامد این کوتاهی ها، ازدســت رفتن اعتماد سرمایه گذاران 
بــه بازارهای ســرمایه بود. بین آوریل و ژوئیــه 2002، بازار 

سهام بیش از22درصد یا به عبارتی 2400 واحد افت کرد.
درســت در اولین جلسه استماع در کمیته بانکداری سنا، 
رئیس این کمیته، سناتور ساربینز، طرح کلی موضوعهای 
اصلــی مورد نظرخــود را برای بررســی معین کــرد. این 
موضوعها عبــارت بود از: نظارت ناکافی بر حســابداران، 
نبود استقالل حسابرس، روشهای ضعیف راهبری بنگاه، 
تضاد منافع تحلیلگران ســهام، تدابیر ناکافی درباره موارد 
افشــا، و بودجه به شدت ناکافی کمیســیون بورس و اوراق 

بهادار.
مهمترین دســتاورد قانون ساربینز-آکســلی این است که با 
ایجاد هیئت نظارت برحسابداری شرکتهای سهامی عام برای 
نظارت بر حرفه حسابرسی، به چارچوب خودانتظامی5 حرفه 

حسابرسی پایان داد.
این قانــون همچنین برای جلوگیری از بــروز تضاد منافع 
بین حسابرسان و صاحبکارانشــان، مؤسسه های حسابرسی 
را از ارائــه برخی از خدمات غیرحسابرســی بــه صاحبکاران 
حسابرســی خود بازداشــت و بر لزوم افزایش هرچه بیشــتر 
اســتقالل، بیطرفی و تردیــد حرفه ای حســابرس و ارتقای 
شفافیت و پاسخگویی از سوی حسابرس و مدیریت شرکت، 

تأکید ورزید.

نگاهی دوباره به هیئت نظارت برحسابداری 
شرکتهای سهامی عام

ماموریت هیئت، آنچنانکه در ماده101 قانون ساربینز-آکســلی 
تصریح شده، عبارت اســت از: “حفظ منافع سرمایه گذاران ... 
از راه زمینه ســازی برای تنظیم گزارش حسابرســی مستقل، با 
اطالعات مفید، و دقیق”. به طورکلی، تالش هیئت بر کســب 
اطمینان از انجام درســت حسابرســی از ســوی حسابرســان 

مستقل، متمرکز است. 
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هیئــت همچنین، نظــارت بر حسابرســی کارگزاران و 
معامله گران بورس اوراق بهادار را شامل گزارشهای رعایت 
مقــررات، که در پی قوانین فــدرال اوراق بهادار باید ارائه 

شود، به منظور حفظ منافع سرمایه گذاران برعهده دارد. 
افزون بر نظارت بر حسابرسی شرکتهای سهامی عام و 
کارگزاران و معامله گران بورس، دیگر وظایف این هیئت 

عبارت است از:
• ثبت نام مؤسسه های حسابداری عمومی که گزارشهای 
حسابرســی برای شــرکتهای ســهامی عام و کارگزاران 
و معامله گران، تهیه می کنند؛ شــامل شــرکتهایی که در 
فهرســت بورســهای ایاالت متحد قرار دارند. تا تاریخ 
مــارس 2014، بیــش از 2300 مؤسســه حســابداری 
ثبت نام شده، شامل بیش از 900 مؤسسه غیرامریکایی، 

از 68 کشور نزد هیئت وجود داشت.
• تهیه استانداردهای مرتبط با حرفه، شامل استانداردهای 
حسابرســی، کنترل کیفیت، اخالق حرفه ای، استقالل 
و دیگر اســتانداردها. این هیئت تاکنون، 17 استاندارد 
حسابرســی جدید و برخی مقررات مرتبط با استقالل و 

اخالق حرفه ای را تهیه کرده است.
• انجــام بازرســی حسابرســیهای اجراشــده ازســوی 
مؤسســه های ثبت نام شــده. هیئت بیــش از220 مورد 

بازرســی درسال2013، شامل بازرســی حسابرسیهای 
انجام شــده خارج از امریکا در 22 کشــور دیگر را انجام 

داد.
• تحقیــق و تفحص، انجام رســیدگیهای انضباطی، و 
اعمــال مجازات در مورد حسابرســان و مؤسســه های 

حسابرسی، درصورت لزوم.
رقم تخمینی بودجه عملیاتی سال 2014 هیئت 258 
میلیون دالر و تعداد کارمندان آن حدود 864 نفر است.

اولویتها
از هنگام پیوســتنم به هیئت، تمرکز اصلــی من بر ارتقای 
حفاظــت از منافــع ســرمایه گذاران از راه بهبــود کیفیــت 
حسابرســی و کسب اطمینان از این که سرمایه گذار به عنوان 

صاحبکار اصلی حسابرس شناخته می شود، قرار داشت.
اولین کلمات قانون ساربینز-آکسلی، چنین آغاز می شود: 
“قانونی برای حفاظت از سرمایه گذاران از راه بهبود دقت، و 
اتکاپذیری موارد افشای شرکتها ...”، و همانگونه که اشاره 
کردم، بخــش 101 این قانون تصریح می کند که رســالت 
هیئت عبارت است از “... نظارت بر حسابرسی شرکتهای 
ســهامی عام ... به منظــور حفظ منافع ســرمایه گذاران و 
افزودن منافع عمومی، در تهیه گزارشهای حاوی اطالعات 

همواره به دانشجویان مایل به پیوستن به

حرفه حسابرسی و حسابرسان فعلی

گوشزد شود که صاحبکار واقعی حسابرس

سرمایه گذار است

نه مدیریت
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مفید و دقیق و مستقل حسابرسی”.
مهم است که این خط مشی قانونی به خاطر سپرده شود، و 
همواره به دانشجویان مایل به پیوستن به حرفه حسابرسی و 
حسابرسان فعلی گوشزد شود که صاحبکار واقعی حسابرس، 
ســرمایه گذار اســت- نه مدیریت. من همچنان چشم انتظار 
حک شــدن این دیــدگاه در ســلول بنیادی ایــن حرفه باقی 

می مانم.
به عنــوان یکی از اعضــای هیئت نظارت بر حســابداری 
شــرکتهای ســهامی عــام، ریاســت گــروه مشــورتی 
ســرمایه گذاران6 و نیــز ریاســت کارگروه ســرمایه گذاران 
وابسته به همنشینی بین المللی مراجع مستقل نظارت بر 
حسابرسی7 (IFIAR) را برعهده دارم. دستورکار اصلی هر 
دو گروه عبارت است ازکسب اطمینان از ایجاد فرصت مناسب 
برای شنیده شــدن دیدگاههای نمایندگان سرمایه گذاران به 

شکلی معقول.
برخــی ازموضوعهای مورد نظــر هردوگــروه  عبارتند از: 
راه هــای بهبــود اســتقالل، واقع بینی8 و تردیــد حرفه ای 
حســابرس؛ کیفیت حسابرســی؛ شــفافیت و پاســخگویی 
مؤسســه؛ چگونگــی معنادارترکــردن الگوی گزارشــگری 
حسابرس برای ســرمایه گذاران؛ درســهای فراگرفته شده از 
بحران مالی؛ ساختار مؤسسه و راهبری آن؛ پایش شبکه های 
جهانی مؤسســه ها؛ نقش، مربوط بودن  و ارزش حسابرسی؛ 
تداوم فعالیت و ابتکار عملهای جهانی مرتبط؛ و نشانگرهای 

کیفیت حسابرسی9.
ازمیان موضوعهای پیش گفته، مایلم در مورد ســه موضوع 

زیر بیشتر صحبت کنم:
1- کسب اطمینان از استقالل حسابرس از مدیریت،

2- پایش ماهیت روبه تحول الگوی کســب وکار مؤسسه های 
حسابرسی بزرگ،

3- شفافیت بیشتر در اطالعات مالی مؤسسه های حسابرسی 
بزرگ.

استقالل
در الگوی »پرداخت  به عهده ناشــر«، که درآن مدیریت شــرکت 
حق الزحمه حسابرس را می پردازد، گاهی استقالل، واقع بینی 

و تردید حرفه ای حســابرس خدشــه دار می شــود یا شــائبه 
جانبداری از مدیریت پیش می آید.

سرمایه گذاران تنها در صورتی ممکن است به اظهارنظری که 
حســابرس ارائه می کند، و به خوِد حسابرسی، اطمینان کنند که 
اعتقاد وجود داشــته باشد حســابرس یک شخص ثالث مستقل 
است، و در واقع همین گونه نیز باشد؛ یعنی کسی که “عقیده خود 

را همان گونه که در واقع هست، بیان می کند”. 
کمیســیون بورس و اوراق بهــادار10 (SEC) ، هنگام 
بررســی رعایــت الزامهای اســتقالل در رابطه حســابرس-

صاحبکار، به طور مشخص به بررسی این موارد می پردازد که 
آیا چنین رابطه ای:

1- بــه ایجاد تضاد منافع یا منافع دوجانبه میان حســابرس و 
صاحبکار می انجامد،

2- حســابرس را در موقعیتی قرار می دهد کــه کار خودش را 
حسابرسی کند،

3- موجب می شــود حســابرس به عنوان مدیریــت یا کارمند 
صاحبکار عمل کند، یا

4- حسابرس را در موقعیتی قرار می دهد که طرفدار صاحبکار 
باشد11.

آنگونه که اشاره کردم، قانون ساربینز-آکسلی حسابرسان را 
از ارائه برخی خدمات غیرحسابرســی به صاحبکار حسابرسی 
که به تضاد منافع بین حســابرس و صاحبکار می انجامد، منع 
کرده اســت. در چند سال گذشته، شــاهد کاهش تعداد موارد 
نقض استقالل از سوی مؤسسه های حسابرسی بوده ایم؛ اما 
این واقعیت که هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی 
عــام همچنان با چنیــن مواردی روبرو می شــود، موضوعی 

نگران کننده است.
هیئــت نظــارت بایــد همچنان بــر رعایت هرچه بیشــتر 
الزامهای مربوط به اســتقالل، واقع بینی و تردید حرفه ای از 

سوی حسابرسان، پافشاری کند.

الگوی کسب وکار
ماهیت درحال تحول الگوهای کسب وکار مؤسسه های بزرگ، 
به طورمســتقیم با موضوع اســتقالل مرتبط اســت. از ژوئن 
2012 تا نوامبر  2013، مؤسسه های عضو شبکه  جهانی چهار 
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مؤسسه بزرگ و مؤسسه های وابسته به آنها، بیش از 36 مورد 
تحصیل کسب وکارهای مشــاوره را اعالم کردند که 19 مورد 

آنها مربوط به چهار مؤسسه حسابرسی بزرگ امریکایی بود.
در نوامبر2013، یکی ازاین مؤسسه ها تأسیس یک صندوق 
سرمایه گذاری را با هدف سرمایه گذاری، مشارکت، و تحصیل 
سازمانهای متخصص در ابزار و داراییهای تحلیلگری داده ها، 
اعالم کــرد. مدت کوتاهی بعد، مؤسســه دیگــری تحصیل 
یک مؤسســه مشــاوره ای بزرگ در حوزه تخصصی ادغام و 
تجدید ســاختار، تأمین مالی شرکتهای سهامی عام، فناوری 
دیجیتال، و مدیریت اســتعدادها را اعــالن کرد، و در ابتدای 
همین هفته، یکی از مؤسســه های خارجی وابســته به یکی 
ازچهار مؤسســه بزرگ، طرحهای خود را برای بدل شــدن به 
یکی از 20 بازیگر اصلی صحنه خدمات حقوقی طی پنج سال 

آینده، اعالم کرد.
به طور همزمان، ســهم فزاینده ای از درامد مؤسســه های 
حسابرســی را درامد ناشــی از خدمات مشــاوره ای تشــکیل 
می دهد. درامد خدمات مشــاوره ای مؤسسه های عضو شبکه 
جهانی چهار مؤسســه بزرگ در مدت پنج ســال گذشــته در 
مقایسه با رشد 6درصدی درامد حسابرسی، 33درصد افزایش 
داشته اســت. افزون براین، هریک از چهار مؤسسه بزرگ در 
10ســال آینده در قیاس با رشد کند تعداد کارهای حسابرسی، 
افزایشــی دورقمی در میزان کارهای مشاوره ای و مستشاری 

خود پیش بینی کرده اند.
اغلب مؤسسه ها ادعا می کنند که تحصیل و سرمایه گذاری در 
کارهای مشــاوره ای و مستشاری، موجب بهبود توانمندیهای 
حسابرســی آنها اســت و بنابراین آنها بهتــر می توانند منابع 
تخصصــی و تخصص را برای حسابرســان خود تأمین کنند. 
شــاید چنین ادعایی درست باشد، اما مسئولیت هیئت عبارت 
است از کســب اطمینان از استمرار واقعی تمرکز مؤسسه های 
حسابرســی بــر حفظ و ارتقــای چگونگی حفاظــت از منافع 

سرمایه گذاران از راه انجام حسابرسی با کیفیت برتر.
در نهایت، چگونگی تأثیــر این حوزه های گوناگون فعالیت 
بر کیفیت حسابرسی، استقالل حسابرس، تضاد منافع و حفظ 
منافع سرمایه گذار، چیزی اســت که هیئت باید به دقت مورد 

پایش و تحلیل قرار دهد.

شفافیت مؤسسه ها
ادامه ارائه خدمات بیشــتر، از ســوی مؤسسه های اصلی، با 
بزرگترشــدن حجم و افزایش اهمیت آنهــا در اقتصاد همراه 
بوده است. مجموع درامد چهار مؤسسه بزرگ ایاالت متحد 
درســال2013 به طور تقریب 39/8 میلیــارد دالر بود و این 
چهار مؤسســه به  تنهایی حسابرســی 98 درصد بــازار را بر 

حسب ارزش بازار شرکتها، در اختیار داشتند. 
در ســال 2008، کمیته مشورتی وزارت خزانه داری  
درباره حرفه حسابرسی (ACAP) دولت بوش،چنین 
توصیه کرد که مؤسســه های حسابرسی بزرگ، صورتهای 
مالــی حسابرسی شــده خــود را بــه هیئــت نظــارت بر 
حسابداری شــرکتهای ســهامی عام ارائه کنند؛ و ریاست 
این کمیته به طور مشــخص پیشــنهاد کرد که در کمترین 
حالت، مؤسســه های حسابرســی بزرگ، صورتهای مالی 
حسابرسی شده خود را در دسترس عموم مردم قرار دهند و 
دربیانیه خود چنین ادعا کردند که “انتشــار صورتهای مالی 
حسابرسی شده، شفافیت بیشتری فراهم می کند، انضباط 
را افزایش می دهد و به تمرکز دقیقتر، پاسخگویی و اعتماد 

کمک می کند12”.
برخــی حوزه های گزارشــگری خاص، در حــال حاضر، 
مؤسســه های حسابرســی را ملزم به ارائه چنین صورتهای 
مالی می کننــد. برای مثال، مؤسســه های حسابرســی در 
بریتانیا، هلنــد و اتریش، صورتهای مالی حسابرسی شــده 
را به عنوان بخشی از گزارشهای ســاالنه شفافیت در پایگاه 

اطالع رسانی اینترنتی خود منتشر می کنند.13 
برای بسیاری از اشخاص تعجب آور است که مؤسسه های 
حسابرسی در امریکا، که وظیفه شان اطمینان بخشی درباره 
شــفافیت صورتهای مالی دیگران اســت، در برابر انتشــار 
عمومــی صورتهــای مالی خــود مقاومت می کننــد. دلیل 
آشکاری وجود ندارد که مؤسسه های حسابرسی که به عنوان 
نگهبانان بازارهــای اوراق بهادار خدمت می کنند، خود نباید 
در برابر ســرمایه گذاران به اندازه شــرکتهایی که حسابرسی 

می کنند، شفاف باشند.
هیئــت نظارت برحســابداری شــرکتهای ســهامی عام، 
بایــد برای پایش و شناســایی بهتــر روندها و ریســکهای 
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احتمالی مؤثر بر کیفیت حسابرســی، اعضای حرفه را مانند 
دیگــر واحدهای تجاری، ملــزم به ارائــه صورتهای مالی 

حسابرسی شده  کند.

بهره گیری از تحلیل اقتصادی در فرایند تدوین 
استاندارد

اکنون مایلم چند کلمــه ای درباره فرایند تدوین اســتاندارد در 
هیئت بگویم. اعضای هیئت قبول دارند که تالشــهای آنها در 
پرداختن به مسئله استانداردگذاری باید متوازن باشد. برهمین 
اساس، کارشناسان هیئت- با پیروی از شیوه نامه هیئت دراین 
زمینه- رهنمود ویژه ای در مورد کاربرد تحلیل اقتصادی به مثابه 

بخشی از فرایند تدوین استاندارد، تهیه کرده اند.
براســاس این رهنمود، هریک از استانداردهای پیشنهادی 

هیئت باید به موارد زیر پاسخ دهد: 
1- ضرورت اقدام پیشنهادی،

2- مبنای ســنجش پیامدهــای اقتصادی احتمالــی مقررات 
پیشنهادی،

3- گزینه های مورد توجه در رویکردهای مقرراتی، و
4- ارزیابی پیامد اقتصادی اقدام پیشــنهادی، شــامل منافع و 

مخارج- هم کیفی و هم کمی- و گزینه های اصلی مشخص شده 
در تحلیل.

هیئت، همچنین به این موضــوع توجه می کند که اقدام 
پیشــنهادی در راستای منافع عمومی باشد، و این که منافع 
سرمایه گذاران را حفظ  کند، و آیا کارایی، رقابت، و تشکیل 

سرمایه را ارتقا می دهد یا خیر.
هــدف من به عنوان یکی از افــراد نظارت کننده بر حرفه 
حسابرســی، این اســت که بر چنان فراینــد مقرراتگذاری 
نظــارت کنم که هدفمند، اثربخــش، و مقرون به صرفه14 
باشــد. گنجانــدن تحلیــل اقتصــادی در فراینــد تدوین 
اســتانداردها، توانایــی هیئــت در ایجاد اســتانداردهایی 
سرراست، ساده، و هدفمند را افزایش می دهد، و این امید 
وجود دارد کــه موجب کاهش پیچیدگــی و مقررات گذاری 

بی مورد بشود.

موضوعهای دیگر 
در پایــان، مایلــم چنــد جملــه ای دربــاره دیگــر 
موضوعهــای مورد توجــه هیئت بیان کنــم. اولین 
مورد، موضوع بهبود نشانگرهای کیفیت حسابرسی 

ایجاد هیئت نظارت بر

حسابداری شرکتهای سهامی عام

برای نظارت

بر حرفه

به چارچوب خودانتظامی

 حرفه حسابرسی

پایان داد
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اســت. پروژه هیئــت درباره این نشــانگرها، در پی 
آن است که سبدی از ســنجه های کّمی تهیه کند که 
بینشی جدید نسبت به کیفیت حسابرسی فراهم سازد 
و نشان دهد که چگونه آن سنجه ها را ممکن است به 
شــیوه ای به کار برد که کیفیت را به بهترین وجه ارتقا 
دهد. این نشــانگرها با این هدف طراحی می شــوند 
کمیته های حسابرســی، ســرمایه گذاران  یاریگر  که 
و دیگــر دریافت کننــدگان خدمات حسابرســان، در 
ارزیابــی عملکرد هر مؤسســه باشــد. هیئت درنظر 
دارد در آینده ای نزدیک دســت به انتشار یک بیانیه 
مفهومی، در راستای دریافت داده ها از عموم درباره 

مسیر پروژه یادشده بزند.
دومین موضــوع، برنامه کارشناســان هیئت بــرای تدوین 
رهنمود دیگری اســت کــه دیدگاه های هیئــت درباره تحلیل 
علتهــای بنیادین15 را دربر می گیرد. کارشناســان بازرســی  
هیئــت، در ارزیابی اقــدام جبرانی هرمؤسســه، در واکنش به 
یافته های بازرســی، به ارزیابی ایــن موضوع می پردازند که آیا 
مؤسســه به طور مناســب اقدام به تحلیل علتهای بنیادین در 
انجام اقدام جبرانی کرده است یا خیر. باتوجه به این که تحلیل 
عمیق علتهــای بنیادین، بــه تمهید اقــدام اصالحی مؤثری 
می انجامــد که امکان رخداد دوباره کاســتیهای حسابرســی را 
کاهش می دهد و حـــذف مـی کنـد، انتشـــار رهنمـود اضافی 

سودمند است.
و سومین موضوع این است که هیئت باید بر نقش حسابرس 
درخصــوص امنیت فضای مجازی تمرکز کنــد و یک کارگروه 
داخلی در این مورد تشــکیل دهد یا یک هشــدار حسابرســی 
برای ریســکهای امنیت فضای مجازی و تأثیــر احتمالی آنها 

برحسابرسی، منتشر سازد.
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