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مقدمه  
به منظ��ور نظ��ارت ب��ر فراین��د و کیفیت گزارش��گری مال��ی، عملکرد 
حسابرسی داخلی و مستقل، ارزیابی نظام کنترلهای داخلی، مدیریت 
خطر تقلب و...، کمیته حسابرسی از اعضای غیرموظف هیئت مدیره 
که مس��ئولیت اجرایی ندارند، تش��کیل می ش��ود. تحقیقهای مختلف 
نشان می دهد وجود کمیته حسابرسی قوی و کارامد در کنار حسابرسی 
داخلی و مس��تقل، موجب افزایش سطح کیفیت حسابرسی، کمک به 
مدیریت در بهبود امر راهبری س��ازمان با توصیه های مفید و افزایش 

سطح مسئولیت پاسخگویی1 در برابر ذینفعان می شود. 

علیرضا ساسانی 	
محمد شریفی راد  

اثربخشی
کمیته حسابرسی 
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تاریخچه کمیته های حسابرسی
در کش��ور امریکا س��ابقه کمیته حسابرس��ی به 
س��ال 1940 میالدی برمی گردد. در این سال 
سازمان بورس و اوراق بهادار2 به شرکتهای 
پذیرفته ش��ده در ب��ورس نیوی��ورک پیش��نهاد 
ک��رد ک��ه فرایند انتخاب حسابرس��ان مس��تقل 
را در اختی��ار بخش��ی از مدی��ران غیرموظ��ف 
ش��رکتها ق��رار دهن��د ت��ا س��ازمان، اصطالح 
کمیته حسابرس��ی را برای این گروه از مدیران 
غیرموظ��ف به کار برد. پیش��نهاد یادش��ده در 
سال 1971 به تصویب سازمان بورس و اوراق 
بهادار امریکا رس��ید. در س��ال 1978، بورس 
نیویورک تش��کیل نه��اد کمیته حسابرس��ی را 
برای شرکتهای بورسی الزامی کرد )باباجانی، 
1390(. کمیس��یون ب��ورس و اوراق به��ادار از 
س��ال 2003 میالدی ش��رکتها را موظف کرده 
تا در ترکیب کمیته حسابرس��ی خود دس��ت کم 
ی��ک نفر را ب��ا تخص��ص مالی یا حس��ابداری 
به کار بگیرند و در ص��ورت نبوِد عضوی با این 
ویژگ��ی، موض��وع را در یادداش��تهای هم��راه 
صورتهای مالی افشا کنند )تختائی، 1390(. 

در ای��ران نی��ز کمیته حسابرس��ی هیئت مدیره 
بورس اوراق بهادار تهران و مدیریت حسابرس��ی 
داخلی ازس��ال 1387، ب��ا تدوین منش��ور کمیته 
داخل��ی،  حسابرس��ی  نظامنام��ه  حسابرس��ی، 
آیین نامه دبیرخانه کمیته و بازنگری در آیین نامه 
نظام راهبری ش��رکتی، فعالیت خود را آغاز کرده 
است. سازمان بورس اوراق بهادار نیز با در اختیار 
گذاشتن پیش نویس منش��ور کمیته حسابرسی و 
منش��ور فعالی��ت حسابرس��ی داخل��ی، از تمامی 
ناشران پذیرفته شده بورسی و فرابورسی خواسته 
اس��ت تا مش��خصات رئیس کمیته حسابرس��ی، 
دیگ��ر اعض��ای ای��ن کمیت��ه و مدیر حسابرس��ی 
داخل��ی ش��رکت را به این س��ازمان اع��الم کنند 

)سازمان بورس اوراق بهادار، 1391(.

جایگاه کمیته حسابرسی در هرم 
سازمانی

کمیته حسابرس��ی مستقل یک جزء اساسی از 
ساختار حاکمیت ش�رکتی3 شناخته می شود 

.(CPA, 2010)

به ط��ور معمول، اعضای کمیته حسابرس��ی از 
مدی��ران غیرموظف یا مس��تقلی که در س��ازمان 
مس��ئولیت اجرایی نداشته و از سوی هیئت مدیره 
منصوب خواهند شد، شکل می گیرد. این کمیته 
به منظور افزایش منافع سهامداران و ذینفعان و با 
هدف کاهش نبود تقارن اطالعاتی بین مدیران و 
سهامداران، تشکیل می شود )تختائی، 1390(.

ارتباط با کیفیت حسابرسی
در ارتباط با مس��ئله کیفیت حسابرسی، نقش 
عنص��ر   5 چارچ��وب  در  حسابرس��ی  کمیت��ه 
اصل��ی شناسایی ش��ده در خص��وص کیفی��ت 
حسابرس��ی ک��ه در قال��ب کیفی��ت به وس��یله 
شورای گزارش��گری مالی انگلستان در فوریه 
2008 میالدی اعالم شده، به شرح زیر است 

 :(CPA, 2010)

1- فرهن�گ س�ازمانی4 در ی�ک موسس�ه 
حسابرسی شامل:

• ارزش��های اصلی م��ورد نظر حس��ابرس چه 
مواردی است؟

• آیاحس��ابرس ب��ه اص��ول رفت��ار حرف��ه ای 
نظی��ر صداق�ت و درس�تکاری5، صالحیت 

حرفه ای6 و حفظ استقالل7 متعهد است؟ و
• ارزیابی چگونگی انطباق حسابرس با ارزشها 

و اصول رفتار حرفه ای است.
2- مهارته�ا، ویژگیها و توانایی کارکنان و 
شریکان موسسه های حسابرسی شامل:

• آیا ش��ریکان و کارکنان موسسه حسابرسی از 
شرایط کسب وکار و چارچوب قانونی صاحبکار 

درک کاملی دارند؟

کمیته حسابرسی 

به منظور افزایش منافع 

سهامداران و ذینفعان و 

با هدف کاهش 

نبود تقارن اطالعاتی 

بین مدیران و سهامداران 

تشکیل می شود
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• آی��ا کارکن��ان دارای صالحی��ت فن��ی ب��وده و درک صحیحی از 
استانداردهای حسابداری، حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای دارند؟

• آیا ش��ریکان و کارکنان با مسائل شناسایی شده درطول دوره 
حسابرسی با رویکرد تردید حرفه ای8 برخورد می کنند؟ 

3- اثربخشی فرایند حسابرسی
• ش��ریکان و مدی��ران حسابرس��ی ازنزدی��ک در برنامه ریزی 

حسابرسی مشارکت دارند؟
• آیا برنامه حسابرسی مستقل قبل از پایان سال در جلسه های 

کمیته حسابرسی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؟
• آی��ا وج��ود مهل��ت و تس��ریع در ارائ��ه گ��زارش واقعبینانه و 
دردس��ترس به منظور در اختیار گذاشتن اطالعات قابل اعتماد 
و مربوط به حسابرسان، به کیفیت حسابرسی منجر می شود؟

• چگون��ه فن��اوری مورد اس��تفاده در حسابرس��ی س��ازمان از 
رویکردهای حسابرسی پشتیبانی می کند؟

• پش��تیبانی و حمایتهای فنی کافی در دس��ترس که مورد نیاز 
گروه حسابرسی است، کدام است؟

• نح��وه تعام��ل و اس��تفاده حسابرس��ی مس��تقل از کار واح��د 
حسابرسی داخلی چگونه است؟

• آیا حس��ابرس شما دسترسی مناسبی9 به کمیته حسابرسی 
دارد؟

گزارش�های  س�ودمندی  و  )ات�کا(  اعتم�اد  قابلی�ت   -4
حسابرسی

• آی��ا حس��ابرس ب��ا جزئی��ات الزم در محدوده حسابرس��ی و 

گزارش��های همراه )شامل روشهای خطر تحریف در داده های 
صورتهای مالی(، ارتباط برقرار می کند؟

• آیا گزارش حس��ابرس بر مبنای ادعاهای مدیریت در ارزیابی 
و به کارگیری اس��تانداردهای حسابداری، با ارزیابی قضاوت10 

حسابرس همخوانی دارد؟
• آیا گزارشهای حسابرسی به شیوه ای روشن تهیه شده است؟ 

چگونه این گزارشها می تواند بهبود یابد؟
• آیا در گزارش��های حسابرسی برای بهبود گزارشگری مالی و 

کنترلهای داخلی، پیشنهاد بالقوه ای وجود دارد؟
• آی��ا حس��ابرس فهرس��تی از موارد نب�ود تطبی�ق11 و تفاوت 

شناسایی شده در طول دوره حسابرسی تهیه می کند؟
• آیا حس��ابرس به دنب��ال بازخوردی از عملکرد ش��ما برمبنای 

ارزیابی عادی و متعارف هست؟
5- عوامل موثر خارج از کنترل حسابرسان

• آیا س��ازمان ش��ما به اهمیت تناسب12 گزارش��گری مالی و 
فرایند حسابرسی دست یافته است؟

• تهیه کنندگان صورتهای مالی درس��ازمان شما درچه سطحی 
از تجربه و کیفیت کار عمل می کنند؟

• آیا ترکیب کمیته حسابرس��ی در س��ازمان در تناسب کافی13 
با مهارته�ا14، تجربه ها15 و دانش صنعت16 به منظور ایجاد 

اطمینان در دستیابی به کیفیت حسابرسی قرار دارد؟
• آیا اعضای کمیته حسابرسی درخصوص مسائل شناسایی شده 

در طول دوره حسابرسی، مشارکت فعال و حرفه ای دارند؟

تئوری نمایندگی17/ نبود تقارن اطالعاتی18

هیئت مدیره

کمیته حسابرسی/ منشور کمیته حسابرسی

حسابرسی مستقلکنترلهای داخلی- مدیریت ریسک

ارزیابی رعایت قوانین و مقرراتحسابرسی داخلی

ذینفعان/سهامداران
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• آی��ا قابلی��ت گزارش��گری مالی س��ازمان با 
انتظار ش��ما از نظر ماهی��ت، ترکیب و اندازه 

مطابقت دارد؟
ب��رای  آی��ا س��ازمان ش��ما فرص��ت الزم   •
گزارش��گری مالی به منظور ایج��اد اطمینان 
از کیفیت گزارشهای مالی و حسابرسی قائل 

می شود (CPA, 2010)؟

هدف کمیته حسابرسی
ه��دف از تش��کیل کمیته حسابرس��ی کمک 
به ایفای مس��ئولیت نظارت��ی هیئت مدیره و 
بهب��ود آن به منظور کس��ب اطمینان معقول 
از موارد زیر اس��ت )س��ازمان ب��ورس اوراق 

بهادار، 1391(:
1- اثربخش��ی فراینده��ای نظ��ام راهبری، 

مدیریت ریسک وکنترلهای داخلی،
2- سالمت گزارشگری مالی، مدیریت خطر 

تقلب،
3- اثربخشی حسابرسی داخلی،

4- استقالل حسابرسی مستقل و اثربخشی آن، و
5- رعایت قوانین و مقررات.

گس��ترش تع��داد و زمینه فعالیت ش��رکتها 
مس��ئولیت  س��طح  افزای��ش  ب��ه  منج��ر 

پاسخگویی شده است )باقرزاده، 1389(. 
ب��ر همین اس��اس، ای��ن کمیت��ه از طریق 
برقراری اطمینان از پاسخگویی مدیریت به 
ذینفع��ان و س��رمایه گذاران و در جهت حفظ 
مناف��ع آنها بر پایه مفهوم تئ��وری نمایندگی 
تشکیل می ش��ود )محمدیان، 1390(. این 
کمیت��ه ب��ه س��هامداران و ذینفعان س��ازمان 
ای��ن اطمین��ان را می ده��د ک��ه معیاره��ای 
ارزیابی عملکرد به کارگرفته شده در مجموعه 
س��ازمان )ش��امل نظ��ام کنترله��ای داخلی، 
حسابرس��ی داخلی و حسابرسی مستقل( در 
راس��تای افزایش ارزش و ثروت سهامداران 

.(CPA, 2010) در حرکت است

اثربخشی کمیته های حسابرسی
1- قدم اول در باب اثربخش بودن فعالیتهای 
ی��ا  و  منش��ور  تدوی��ن  حسابرس��ی،  کمیت��ه 
 .(Morrow, 2007)    اساسنامه فعالیت است
به ط��ور معم��ول کان��ون توجه منش��ور کمیته 
حسابرس��ی به تعاملهای فعالیت حسابرس��ی 
مس��تقل، کیفیت خدمات حسابرسی مستقل 
و حسابرس��ی داخلی و ارزیابی رعایت قوانین 
ومقررات می پ��ردازد. برای مثال، نقاط مورد 
توج��ه در منش��ور کمیته حسابرس��ی ش��امل 

:(Leblance, 2007)

حسابرس��ان  عملک��رد  دوره ای  بررس��ی   *
مستقل،

اس��تقالل  و  اثربخش��ی  از  کل��ی  *بررس��ی 
حسابرسان مستقل،

* مرور، نقد و بررسی ساالنه کارکرد حسابرسان 
مس��تقل، ش��امل دامن��ه و نتایج رس��یدگیها و 

ارزیابی و نظارت بر عملکرد ایشان، 
* ارزیابی عملکرد حسابرسی مستقل در طول 

مدت انتصاب و پیشرفت فعالیت حسابرسی.
2- تعیی��ن صالحیتها، ترکی��ب و ویژگیهای 
اعضای کمیته حسابرس��ی )س��ازمان بورس 

اوراق بهادار، 1391(.
3- اس��تقالل کمیت��ه حسابرس��ی )کثی��ری، 

.)1384
گزارش��های  ارائ��ه  و  فعالیته��ا  زمانبن��دی   -4
عملکردی به هیئت مدیره در فاصله های زمانی 
 .(Morrow, 2007) تعیین شده و سایر موارد
5- تعیین س��ازوکار و سلسله مراتب سازمانی 
ب��رای گ��زارش اقدامه��ای انجام گرفت��ه ب��ه 

هیئت مدیره )مهدوی، 1391(.
6- استقرار گروه حسابرسی داخلی درسازمان 
کمیت��ه  مس��اعدت  و  هم��کاری  به منظ��ور 

قدم اول 

در باب اثربخش بودن 

فعالیتهای

 کمیته حسابرسی 

تدوین منشور و یا 

اساسنامه فعالیت است
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.(Leblance, 2007) حسابرسی
7- وج��ود اختیاره��ای الزم به منظ��ور برقراری جلس��ه هایی با 
ارکان مختلف س��ازمان با همکاری واحد حسابرس��ی داخلی و 

.(Leblance, 2007) لزوم پاسخگو بودن ایشان
8- بررس��ی منظم میزان اثربخش��ی فعالیت حسابرسی داخلی 

و کمیته حسابرسی به وسیله هیئت مدیره )مهدوی، 1391(.
پژوهش��های انجام ش��ده در ح��وزه اثربخش��ی فعالی��ت کمیته 
حسابرسی نش��ان می دهد فعالیت این کمیته در افزایش سطح 
کیفیت گزارش��گری مالی، کیفیت س��ود، مدیریت خطر تقلب، 
کاه��ش نبود تق��ارن اطالعاتی و افزایش س��طح پاس��خگویی 

مدیریت، تاثیرگذار است )تختائی، 1390(.

نتیجه گیری
قدم اصلی در سنجش میزان اثربخشی فعالیت کمیته حسابرسی، 
وجود یک اساس��نامه و یا منش��ور فعالیت است که دربردارنده تمام 
آنچه م��ورد انتظار هیئت مدیره در باب مس��ئولیت نظارت، کنترل 
و راهبری س��ازمان بوده،  باش��د. بدون تصویب یک منش��ور و یا 
اساس��نامه مدون، هدفه��ای کمیته حسابرس��ی از جمل��ه نظارت 
ب��ر قابلی��ت اعتماد و ات��کای صورته��ای مالی، نظ��ارت بر اعمال 
الزامه��ای قانون��ی، رعای��ت اصل اس��تقالل و صالحی��ت و نحوه 
انتخاب حسابرسان مستقل، نظارت بر عملکرد حسابرسان داخلی 
و... محقق نشده، بلکه س��نجش میزان اثربخشی فعالیت کمیته 
حسابرس��ی نیز امکان پذیر نیس��ت. از یک ط��رف، اعضای کمیته 
حسابرس��ی اقدامه��ای هیئت مدی��ره را به منظ��ور افزایش س��طح 
مس��ئولیت پاس��خگویی در قبال ذینفعان و افزایش س��طح کیفیت 
حسابرسی مورد بررسی قرار می دهند؛ از طرف دیگر، هیئت مدیره 
بای��د به ص��ورت منظم اثربخش��ی فعالیت کمیته حسابرس��ی را در 
چارچ��وب منش��ور عملیاتی ای��ن کمیته به منظور نظ��ارت عالی در 
راهبری س��ازمان و کاهش شکاف اطالعاتی بر پایه مفهوم تئوری 

نمایندگی میان هیئت مدیره و سهامداران، ارزیابی کند. 

پانوشتها:
1- Accountability
2-  Securities and Exchange Commission (SEC)
3- Corporate Governance Structure
4- Culture

5- Honesty and Integrity
6- Professional Competence
7- Independence
8- Appropriate Professional Skepticism
9- Appropriate Access
10- Judgments
11- Unadjusted
12- Appropriate Importance
13- Sufficiently Balanced
14- Skills
15- Experience
16- Industry Knowledge
17- Agency Theory
18- Asymetric Information

منابع: 
• آزاد عبداله، مهرداد بختیاری، جایگاه کمیته حسابرس�ی، حسابرس�ی 
داخلی و کنترل های داخلی در نظام راهبری ش�رکتی، فصلنامه حسابدار 

رسمی شماره 13، بهار1390
• باباجانی جعفر، مس��عود بابایی، تاثیر اس�تقرار واحد حسابرسی داخلی 
و تش�کیل کمیته حسابرس�ی در ارتقای سطح مس�ئولیت پاسخگویی 
مالی دانش�گاهها و موسس�ات آموزش عالی و تحقیقاتی، مجله دانش 

حسابداری، سال دوم، شماره 4، 1390
• باق��رزاده س��عید، تاملی در نق�ش و جایگاه کمیته های حسابرس�ی در 
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