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مقدمه
در دو دهه اخیر پدیده فس�اد مالی1 دغدغه اصلی توس��عه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار رفته و 
مس��ئله ای اس��ت که بخشهای مختلف اقتصاد هر کش��ور آن را تجربه می کنند. حادثه یازده سپتامبر، بحران انرون 
(Enron) و ورلدکام )World Com( و سوء استفاده مالی در شرکت بین المللی پارماالت )Parmalat( و... این دغدغه را 
دو صد چندان کرده اس��ت؛ در نتیجه مبارزه با فس��اد مالی و بی اخالقی تجاری در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان 

مسئله ای اساسی مورد نظر است. 
فس��اد مالی، نقض قوانین موجود برای تامین منافع و س��ود ش��خصی اس��ت که گاه در قالب رش�وه2، اختالس3 و گاه به ش��کل 
سوءاستفاده از موقعیت و ایجاد تبعیض بروز می کند؛ ولی به هر شکل و هر شمایلی که نمود یابد، فساد است و باید با آن مقابله کرد. 
فس��اد مالی گس��تره فعالیتهای سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیتهای زیرزمینی سوق داده و موجب 
پیدایش س��ازمانهای مجرمانه ای مانند مافیا ش��ده و با خرد کردن چرخ دنده های اقتصادی هر کش��ور، توسعه و رشد اقتصادی و تولید 

ناخالص ملی آن را تحت تاثیر قرار می دهد. 
بی اخالق��ی در تج��ارت نیز به رفتاره��ا یا اقدامهایی اطالق می ش��ود که در تجارت انج��ام آنها خالف اخالق ب��وده و موجب بروز 
خس��ارت به طرف یا طرفهای تجاری می ش��ود. بی اخالقی در تجارت می تواند به ش��کل گران فروش�ی4، کم فروش�ی5، احتکار6، 
انحصارطلبی7 و... ظاهر ش��ود که در هر ش��کل محکوم و دارای پیامدهای اجتماعی و اقتصادی منفی گسترده ای است و باید با آن 
مبارزه شود. بی توجهی به مسائل اخالقی در بخش تجارت می تواند خسارتهای زیادی به اقتصاد کشورها به ویژه در بخش بین المللی 
وارد کن��د؛ باع��ث تضییع حقوق مصرف کنندگان ش��ده، در عرضه و قیمت گ��ذاری کاالها در بازار انحصار ایجاد ک��رده یا منجر به بروز 
مشکالت زیست محیطی شود. از طرفی شکل گیری تجارتهای ضداخالقی مانند قاچاق مواد مخدر، اسلحه و انسان افزون بر ایجاد 
مش��کالت اجتماعی س��خت و جدی، در روند توس��عه اقتصادی کش��ور نیز اختالل ایجاد می  کند که همه موارد برشمرده ناشی از نبود 
نظام اخالقی در تجارت اس��ت. از آنجا که فس��اد مالی می تواند بر صورتهای مالی تاثیر داش��ته و ممکن اس��ت حسابرسان در جریان 
رس��یدگیهای به مدارک مالی و حس��ابداری و جمع آوری شواهد حسابرسی پش��توانه صورتهای مالی با مدارک و شواهدی که نشان از 
وقوع فساد مالی یا بی اخالقی تجاری دارد، مواجه شوند، نقش حسابرسان به عنوان ناظران مالی در مقابله با مفاسد مالی و بی اخالقی 
تجاری، می تواند بس��یار مهم و موثر باش��د. از آنجا که بیشتر دولتهای بزرگ جهان حسابرس��ان را به عنوان اولین نهاد مبارزه با فساد 
مالی می شناس��ند، بنابراین حسابرس��ان امروز نمی توانند تنها به اظهارنظر حرفه ای در قالب استانداردهای حسابرسی اکتفا کنند؛ زیرا 

در قوانین ضدفساد مالی و ضدپولشویی، کوتاهی از جانب حسابرسان در این مبارزه هم مشمول جریمه هایی قرار داده شده است. 

“تسامحدرمبارزهبافساد،همدستیبامفسداناست.”مقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(

 دکتر محمود همت فر
محمد اسالنی  

  فاطمه لطفعلیان
وظایف و نقشهای جدید

 برای حسابرسان

در هزاره سوم
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فساد مالی
اصطالح فساد از ریشه التین >Rumpare< به معنی شکستن 
گرفته ش��ده اس��ت. به این معنی که در فساد چیزی می شکند یا 
نقض می ش��ود که ممکن اس��ت هنجاری اخالقی ی��ا قانونی یا 
حتی مقررات اداری- مالی باش��د )امان��ی و دوانی، 1389(. در 
یک تعریف عام، فس��اد به عنوان پدیده ای برخواس��ته از تالقی 
منافع بخش��های عمومی و خصوصی ب��ا یکدیگر، حاصل رفتار 
منفعت جویانه کسانی است که نمایندگی بخش دولتی یا عمومی 
را ب��ر عهده داش��ته و از قدرت یا اختیاره��ای دولتی برخوردارند 
و از ای��ن قدرت برای مقاصد ش��خصی، خانوادگ��ی یا گروهی با 
انگیزه های کس��ب فرصتهای سیاس��ی یا اقتصادی سوء استفاده 
می کنن��د )دفت��ر مطالع��ات، 1386(. براس��اس قان��ون ارتقای 
س��المت نظام اداری و مقابله با فس��اد مص��وب 1387 مجلس 
ش��ورای اس��المی، فس��اد هرگونه فعل یا ترک فعلی اس��ت که 
توس��ط هر ش��خص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی 
یا س��ازمانی که به عمد و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز 
مس��تقیم یا غیرمس��تقیم برای خود یا دیگ��ری، با نقض قوانین 
و مق��ررات کش��وری انجام پذی��رد یا ضرر و زیان��ی را به اموال، 
مناف��ع، منابع یا س��المت و امنیت عمومی و ی��ا جمعی از مردم 
وارد کند؛ نظیر رش��ا، ارتش��ا، اختالس، تبانی، سوءاس��تفاده از 
مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطالعات، دریافت 
و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع 
به س��مت تخصیصهای غیرقانونی، جع��ل، تخریب یا اختفای 
اسناد و سوابق اداری و مالی )مجلس شورای اسالمی، 1387(. 
از نظ��ر تاریخ��ی، فس��اد در تمام��ی حوزه ه��ای اجتماعی، 
سیاسی، اداری، اقتصادی و در بخش دولتی و خصوصی وجود 
دارد. فساد مفهومی گس��ترده است که طیف وسیعی از رفتارها 
و فعالیته��ای غیرقانونی، نامش��روع، متقلبانه، غی��ر اصولی و 
ناهنجار را ش��امل می شود که نمونه شناخته شده آن فساد مالی 
اس��ت )کیانی منش، 1386(. اصطالح فس��اد مالی به طورکلی 
ب��ه هر نوع جرم غیر خش��ونت آمیزی اش��اره دارد ک��ه منجر به 
زی��ان مالی برای ش��خص یا اش��خاصی و کس��ب منفعت برای 
 .(Aslani et al., 2011) شخص یا اشخاصی دیگر می شود
مفاسد مالی شامل طیف گس��ترده ای از فعالیتهای غیرقانونی، 
از جمل��ه رش��وه خواری، تقل��ب، ف��رار از پرداخ��ت مالی��ات، 

پولش��ویی و ... اس��ت (United Nations, 2005). هرچند 
مفه��وم فس��اد مالی موضوع تازه ای نیس��ت، اما روش��هایی که 
به وسیله آنها مفاس��د مالی انجام می شود همواره در حال تغییر 
اس��ت (Srinivas, 2005) و پیشرفتهای س��ریع در فناوری، 
فرصته��ای جدی��دی برای این گونه مفاس��د را فراه��م می آورد 
(Aslani et al, 2011). فس��اد مال��ی پیامده��ای اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی دارد. برخی ابعاد اقتصادی فس��اد ش��امل 

تخصیص ناکارامد منابع عمومی، کاهش سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی، کاهش کیفیت خدم��ات و کاالهای تولیدی و از بین 
رفتن رقابت، کاهش درامدهای مالیاتی دولت و ایجاد کس��ری 
بودجه ملی و ... و برخی ابعاد اجتماعی فس��اد شامل احساس 
س��رخوردگی و بی اعتم��ادی در ش��هروندان، تضعی��ف اص��ول 
اخالقی در جامعه، تضعیف قوانین و مقررات طراحی شده برای 
افزایش مس��ئولیت پذیری و پاس��خگویی اجتماعی ش��رکتها و 
موسس��ه های تجاری، تضعیف زیرساختها و خدمات عمومی، 
تضعیف مش��روعیت نظام قانونی- سیاسی و در نهایت بی ثباتی 

سیاسی و ... است )رشیدی، 1390(. 
به دلیل ابعاد گس��ترده و پیچیده فساد مالی، مبارزه با آن باید 
به صورت عمومی و در همه س��طوح جامعه با مش��ارکت دولت 
و نهاده��ای مختلف مالی، سیاس��ی و قضای��ی صورت گیرد که 
این امر نیازمند تعهد دولت و وجود چارچوبی استوار و یکپارچه 
ش��امل مجموعه ای از قوانین، مقررات، سیستمهای کنترلی و 
معیارهای اخالقی اس��ت که فس��اد را منع کند و جرایم س��ختی 
ب��رای مرتکبان آن در نظر بگی��رد. افزون بر آن، قوانین باید از 
اشخاصی که به موجب وظیفه یا به حکم اخالق با فساد مبارزه 
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می کنن��د، حمایت کن��د. بنابراین حرفه حسابرس��ی نمی تواند 
به تنهای��ی به این مبارزه بپردازد؛ اما اگر زیرس��اختهای الزم و 
حمای��ت عمومی کافی وجود داش��ته باش��د، به عنوان عضوی 
از اعض��ای جامع��ه می تواند در کنار س��ایر حرفه ها و نهادهای 
تجاری، اع��م از خصوصی و عمومی در این فرایند مش��ارکت 
داش��ته باشد )دوانی، 1390(. طبقه بندی مفاسد مالی مشکل 

است، اما برجسته ترین مفاسد مالی به شرح زیر است:
رش�وه: رش��وه جوه��ره اصل��ی فس��اد مالی اس��ت و ب��رای آن   •
اصطالحهای معادل فراوانی نظیر حق و حساب، انعام، حق العمل، 
پ��ول کار چاق کنی، پول ش��یرینی، ادای دین، حق س��کوت، حق 
تس��ریع، پ��ول چای و ... وج��ود دارد. در این ن��وع رابطه آلوده و 
فاس��د، وجه��ی نقدی یا جنس��ی داده ی��ا گرفته می ش��ود. به طور 
معمول رش��وه دهنده ب��رای کاهش هزینه ها یا افزایش س��وددهی 

خود رشوه پرداخت می کند )دفتر مطالعات اقتصادی، 1386(.
اخت�الس: اختالس، برداش��ت ی��ا تصاحب مناب��ع عمومی   •
توسط کارکنان دولت به نفع خود یا دیگری که مدیریت همان 
منابع به آنها سپرده شده است )دادگر و معصومی نیا، 1387(. 
ف�رار مالیات�ی8: ف��رار از پرداخ��ت مالی��ات به عن��وان عمل��ی   •
غیرقانونی برای ممانعت از پرداخت مالیات به وسیله نقض قوانین 
مالیاتی تعریف ش��ده اس��ت (Akdede, 2006). افش��ا نکردن 
درام��د واقعی، پرداخت نکردن درام��د مالیاتی، توافقهای پنهانی 
ب��ا مقامهای مالیاتی، سوء اس��تفاده از خالءهای موجود در قوانین 
مالیاتی، صورتحس��اب کردن کمت��ر از واقع صادرات و ... در این 

.(Aslani et al., 2012) گروه از مفاسد مالی قرار می گیرد
فرار سرمایه9: فرار سرمایه زمانی اتفاق می افتد که تاجران   •
سرمایه خود را در خارج از کشور با جعل اسناد تجاری نگه دارند. 
فرار س��رمایه می تواند با اس��تفاده از صورتحس��اب کردن کمتر 
از واقع صادرات و صورتحس��اب کردن بیش��تر از واقع واردات 
انجام ش��ود (Aslani et al., 2012). البته فرار سرمایه فقط 
ب��ه ص��ادرات و واردات و یا بازرگانان محدود نمی ش��ود، بلکه 
فرار س��رمایه می تواند از طریق راههای مختلف دیگری مانند 
انتق��ال وجه نقد ی��ا کاال، عتیقه ها، جواه��رات گران بها، طال، 
 (Schneider,نقره و دیگر فلزات گران بها با چمدان مسافران
 (2003 و استفاده از بازار سیاه ارز برای انتقال پول، شرکتهای 

پوشش��ی به منظور حفظ  بخش��ی از درامد حاصل از صادرات، 

حسابهای خارج از کشور برای دریافت کمیسیون، حق و حساب 
.(Rashid, 2007) و رشوه انجام شود

قاچ�اق کاال10: فعالیته��ای اقتص��ادی زیرزمین��ی در هم��ه   •
کش��ورها وج��ود دارد. ای��ن فعالیته��ا، تج��ارت کاالی قانونی 
اس��ت؛ اما برای فرار از مالیات به طور رس��می ثبت نشده است 
(Myint, 2000). قان�ون نه�ادی11 12/ 1995در رابطه با 

مب��ارزه قاچاق، قاچاق را به عن��وان “واردات یا صادرات کاالی 
قاب��ل معامله به صورت قانونی بدون ترخیص در اداره گمرک و 
همچنین انجام معامله، تصاحب یا توزیع کردن کاال به صورت 
قانونی بدون داشتن شرایط واردات قانونی و ...” تعریف کرده 

.(Aslani et al, 2012) است
تقلب بانک�ی12: اقدام یا تالش آگاهان��ه برای اجرای طرح   •
یا ترفندی به منظور فریب موسس��ه های مال��ی و بانکها برای 
به دس��ت آوردن پول، بودجه، اعتبار، دارایی، اوراق بهادار و یا 
دیگر اموال متعلق یا تحت اختیار یا کنترل آنها به وس��یله ادعا، 
 (Rashid, اظهاره��ا ی��ا تعهدهای جعلی تعریف ش��ده اس��ت

.2007)

تقل�ب بیم�ه ای13: تقلب در بیم��ه مش��کلی درخور توجه و   •
پرهزینه برای بیمه گذار و ش��رکتهای بیمه در تمام بخش��های 
صنع��ت بیم��ه اس��ت (Snider & Tam, 1996). تقلب در 
بیم��ه می توان��د در تمامی فرایند بیمه ش��امل تقاضا، ارزیابی، 
نرخ گذاری، صورتحس��اب کردن و ادعای خسارت، روی دهد 
و می تواند به وسیله مشتریان، نمایندگیها و کارگزاران، کارکنان 

.(Ngai et al., 2011) شرکتهای بیمه و... انجام شود
جرمه�ای س�ازمان یافته14: جرمه��ای س��ازمان یافته ی��ا   •
س��ازمانهای جنایی به وس��یله اش��خاص جنایتکار برای هدف 
مش��ترک تولید جریان نقدی مثبت از اعمال غیرقانونی کنترل 
و اداره می ش��ود. به عنوان مثال، قاچ��اق مواد مخدر نمونه ای 
بارز از جرمی س��ازمان یافته اس��ت. جنایتهای سازمانی زمانی 
روی می دهد که ش��رکتهای دولتی و خصوصی، س��ازمانهای 
غیرانتفاعی و نهادهای دولتی و س��ازمانهای مش��روع در طرح 

.(Kranacher,2010) فعالیتهای مجرمانه شرکت دارند
تامین مالی تروریسم15: گروههای تروریستی برای انجام   •
اقدامهای خود، خرید اس��لحه، مواد منفجره و دیگر تجهیزات 
و آموزشهای الزم به سرمایه نیاز دارند و بیشتر اوقات به عنوان 
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سازمان فعالیت می کنند. این سازمانها اغلب منابع مالی خود را 
 (Aslani et به وس��یله شبکه بانکی بین المللی انتقال می دهند

.al., 2011)

طرحه�ای هرمی16: در یک طرح هرمی، برای پیوس��تن به   •
س��ازمان حق عضویت به وسیله عضو جدید پرداخت می شود و 
عضو جدید پس از پیوستن انتظار دارد که برای جذب و ثبت نام 
اعضای جدید، حق عضویت خود را به نمایندگی از س��ازمان از 
آنها دریافت کند. این سازمان نه به وسیله فروش کاال و خدمات 
به مش��تریان، بلکه با دریافت ح��ق عضویت از اعضای جدید، 
جری��ان نقدی ایج��اد می کند. س��پس حق عضوی��ت دریافتی 
به عنوان بازگش��ت س��رمایه گذاری )س��ود س��هام( بین اعضای 
قدیم��ی برای نگه داش��تن آنها و ج��ذب اعضای جدی��د توزیع 

.(Kranacher, 2010) می شود
• پولش�ویی17: پولش��ویی فعالیتی بزهکارانه مالی است که در 
آن عوای��د حاصل از فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی و پولهای 
کثیف حاصل از قاچ��اق موادمخدر، قاچاق داروهای آرام بخش 
و روان گردان، قاچاق اس��لحه، قاچاق انسان و اعضای انسان، 
رش��وه، اخاذی، فحش��ا، کالهبرداری، گروگان گی��ری، قمار، 
جع��ل پ��ول و اس��ناد و م��دارک، تقلبه��ای مال��ی در اینترنت، 
تروریس��م، رباخ��واری، س��رقت و... در چرخ��ه ای از فعالیتها 
و معام��الت با گذر از مراحلی، شس��ته و به پ��ول قانونی و تمیز 
تبدیل می ش��ود. پولهای کثیف زمانی ک��ه در فعالیتهای قانونی 
وارد و س��رمایه گذاری ش��وند، در طول گردش و دست به دست 
ش��دن با پوله��ای تمیز مخلوط می ش��وند، به ط��وری که دیگر 
شناسایی آن غیرممکن است )بهرامزاده و شریعتی، 1383(. 

• تقل�ب صورتهای مالی18: تقل��ب نوعی از دروغ، کالهبرداری 
و حیله گری اس��ت ک��ه باعث ایج��اد برتری ناعادالن��ه متقلب بر 
دیگران می شود. تقلب گونه ای از نقض قانون و از مصادیق مهم 
فس��اد است که بیشتر کاربرد مالی دارد. تقلب، سرقت و اختالس 
عموم��ًا در فرایندی ص��ورت می گیرند که انگی��زه اصلی عامالن 
آن ب��راورد نیازهای مالی اس��ت؛ با این تفاوت ک��ه تقلب با تبانی 
یعنی مشارکت چند نفر در این عمل داللت دارد )امانی و دوانی، 
1389(. تقل��ب صورته��ای مال��ی عبارت اس��ت تحریف عمدی 
صورته��ای مالی ب��رای ارائه تصویر نادرس��ت از ش��رکت؛ مانند 
بیش نمای��ی داراییها و کم نمای��ی هزینه ها، بیش نمایی درامدها و 

کم نمایی داراییهای سرقت ش��ده به وسیله سندسازی، دستکاری 
مدارک حس��ابداری یا مدارک پشتوانه تهیه صورتهای مالی، ارائه 
نادرس��ت رویدادهای مال��ی در صورتهای مال��ی یا حذف عمدی 
آنه��ا یا به کارگیری نادرس��ت عمدی اس��تانداردهای حس��ابداری 
مرتب��ط ب��ا اندازه گیری، شناس��ایی، طبقه بن��دی و ارائه یا افش��ا 
)وکیلی ف��رد و هم��کاران، 1388(. همچنین، تقلب حس��ابداری 
می تواند ش��امل نگهداری دفاتر حس��ابداری جعل��ی، تهیه دفاتر 
حس��ابداری مختل��ف برای اش��خاص مختل��ف مانن��د مقامهای 
 .(Rashid, 2007) مالیات��ی، بانکها، س��هامداران و ... باش��د

برجسته ترین مفاسد مالی:

رشوه

اختالس

فرار مالیاتی

فرار سرمایه

قاچاق کاال

تقلب بانکی

تقلب بیمه ای

جرمهای سازمان یافته

تامین مالی تروریسم

طرحهای هرمی

پولشویی

تقلب صورتهای مالی
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انگیزه های گزارش��گری مالی متقلبان��ه می تواند دریافت پاداش 
مدیریت مبتنی بر س��ود گزارش شده، فریب دادن سهامداران در 
رابطه با وضعیت و عملکرد مالی به منظور حفظ یا افزایش قیمت 
بازار س��هام، فریب دادن مقامهای مالیاتی جهت فرار از پرداخت 
مالی��ات، فریب دادن بانکها و موسس��ه های مالی برای دریافت 

اعتبار و وام و ... باشد )وکیلی فرد و همکاران، 1388(.

نقش حرفه حسابرسی در مبارزه با فساد مالی
از آنج��ا که یک��ی از مهمتری��ن ویژگیهای حرفه حسابرس��ی، 
همانند بسیاری از حرفه ها، ویژگی ارائه خدمت به جامعه بوده 
و بقای آن نیز در گرو توانایی براوردن خواس��ته هایی اس��ت که 
جامع��ه از وی انتظار دارد، بنابراین باید با تغییر درخواس��تها و 
یا اهمیت آنها، حرفه حسابرس��ی نیز خ��ود را با آنها هماهنگ 
کن��د )امان��ی و دوان��ی، 1389(. به عبارتی، اگر موسس��ه های 
حسابرسی در کنار اعتباربخش��ی به صورتهای مالی، مبارزه با 
مفاسد مالی و اقتصادی را به عنوان مرکز ثقل خدمات خود قرار 
ندهند، نه تنها با خط��ر از بین رفتن اعتبار خود روبه رو خواهند 
ب��ود، بلکه بقای آنه��ا نیز به خط��ر خواهد افتاد. حسابرس��ان 
داخلی و حسابرسان مستقل می توانند در کمک به پیشگیری و 

بازدارندگی از تقلب و فساد مالی نقش مهمی ایفا کنند. 
به عبارت��ی، تقل��ب و فس��اد مال��ی را می توان به وس��یله منابع 
مختلف مانند حسابرسان داخلی یا مستقل، حسابداران قانونی، 
 .(AICPA, 2005) کارکنان، فروشندگان و دیگران کشف کرد
حسابرس��ی مس��تقل به عنوان س��ازوکار نظارت برای بررس��ی 
دقت و درس��تی اطالعات مالی و ب��رای جلوگیری از اختالس 
مالی اس��ت. به طور خاص، حسابرس��ی مستقل می تواند برای 

تش��خیص بی نظمی ه��ای مالی نیز مورد اس��تفاده ق��رار گیرد 
 .(Aslani et al, 2011)

به ط��ور س��نتی، حسابرس��ان داخل��ی به عنوان پلی��س، وظیفه 
بررس��ی و نظ��ارت بر روش��های ش��رکت و تطابق با قوانی��ن را بر 
عه��ده دارن��د. همچنی��ن، حسابرس��ی داخل��ی بخ��ش مهمی از 
ساختار حاکمیت شرکتی در درون سازمان است که باید خط مقدم 
 (Skinner and مبارزه با ارتش��ا و فس��اد اداری را تش��کیل دهد
(Spira, 2003. حس�ابداری قانون�ی19 نیز ح��وزه جدیدی در 

حسابرس��ی است که تنها هدف آن کش��ف تقلب در داخل و خارج 
از س��ازمان اس��ت. حسابرس��ی قانونی در واقع کاربرد حسابداری 
مالی و مهارتهای تحقیقی در حد اس��تاندارد قابل قبول به وس��یله 
دادگاه برای رسیدگی به مسائل مورد اختالف در زمینه دادخواهی 
مدن��ی و کیفری اس��ت (Shamki, 2009). حس��ابداری قانونی 
به وس��یله یک متخصص برای بررس��ی اطالعات، تعیین ارزش، 
بررس��ی تقلب، صحت انطباق با مقررات دولت، درس��تی تطابق 
با قراردادها و برای تحقیق و گزارش در مورد مس��ائل دیگر انجام 
می شود (Minniti, 2008). بنابراین حسابرسان می توانند نقش 
مهمی در کمک به سازمانهای مسئول تحقیقهای فساد مالی مانند 
کمیسیون مبارزه با فساد اداری، پلیس، قوه قضاییه و... ایفا کند. 
حسابرس��ان باید از چارچوب ش��واهد و مستندهای درون سازمانی 
خارج ش��وند و اطالعات از منابع خارجی مانند مشتریان و یا حتی 
جامعه جمع آوری کنند (Akram Khan, 2006). استانداردهای 
جدید حسابرسی مانند بیانیه استانداردهای حسابرسی شماره 
99 امریکا با عنوان »بررسی تقلب در حسابرسی صورتهای 
مال�ی«20 و اس�تاندارد بین الملل�ی حسابرس�ی ش�ماره240 
ب�ا عن�وان »مس�ئولیت حسابرس�ان در ارتباط ب�ا تقلب در 

در هزاره سوم 

مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان 

بسی فراتر از 

سایر حوزه های مسئولیتی آنان 

مطرح شده است
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حسابرس�ی صورتهای مالی«21، پیش گرفت��ن رویکردی فعال 
به وس��یله حسابرسان در رابطه با ارزیابی اس��تقرار سیستم مناسب 
کنت��رل و مدیری��ت ریس��ک تقل��ب توس��ط مدیری��ت را ضروری 
دانس��ته اس��ت (Aslani et al, 2011). مث��ال دیگر، بند 112 
استانداردهای حسابرسی ش�ماره 240 هنگ کنگ22 است که 
طبق آن حسابرس و دیگر اشخاص وظیفه قانونی دارند اطالعات 
و تردید خود در مورد داراییهایی که نش��ان دهنده درامد قاچاق مواد 
مخ��در وجریمه های قابل پیگ��رد قانونی می باش��د را به مقامهای 
ذیص��الح اطالع دهند. دول��ت بریتانیا قوانین��ی23 را مصوب کرده 
که براس��اس آن حس��ابداران و حسابرس��ان و دیگر مشاوران مالی 
نقشی محوری در شناسایی و گزارش کالهبرداری و پولشویی ایفا 
می کنند. این قانون از حسابداران و حسابرسان انتظار دارد طرحها 
و معامالت مش��کوک به فس��اد را ب��ه مقامهای ذیص��الح گزارش 
کنن��د (Aslani et al, 2012). انجم�ن حس�ابداران خب�ره 
انگلس�تان و ویلز24 و انجمن حسابداران رسمی امریکا25 نیز 
طی رهنمودهای خاصی وظایف زیر را برای حسابرس��ان مستقل 

در مورد مبارزه با فساد مالی بر شمرده اند:
• بررسی معامالت مشکوک، 

• شناس��ایی معامالتی که هدفهای رشوه خواری برای مقامهای 
دولتی دارد، 

• آموزشهای کاربردی خاص برای مبارزه با فساد مالی، 
• کشف پرداختهای نامشروع، 

• بررس��ی روابط اس��تخدامی افراد مش��کوک که ممکن اس��ت 
پرداخت به آنها انجام ش��ود، اما در شرکت خدمتی ارائه نکنند و 

یا احکام مشاورین،
• بررس��ی کاه��ش غیرمترقب��ه حس��ابهای دریافتنی به وس��یله 
سوخت  مطالبات و دریافت مطالبات خارج از صورتهای مالی،

• دریافت صورتحس��ابهای غیرواقعی و خروج پول از ش��رکت و 
زدوبند با مقامات یا فروشندگان،

• واگ��ذاری مناقصه ه��ا ب��دون تش��ریقات مناقص��ه و ی��ا ترک 
مناقصه  برخالف روشهای مرسوم و متداول قانونی یا واگذاری  

مناقصات با زدوبندهای قبلی،
• تعدی��ل مبل��غ قراردادهای حین انجام کار ی��ا پس از انجام کار 
به ط��وری که مبلغ تعدیل به ع��الوه مبلغ اولیه ق��رارداد از مبلغ  

پیشنهادی نفر دوم بیشتر شده باشد،

• خرید اجناس به قیمتی بیش از قیمت بازار،
• فروش کاال و خدمات به قیمت کمتر از قیمت عادالنه بازار،

• واگذاری امکانات و منابع مالی ش��رکت به س��ایر اش��خاص  و 
نهادهای غیرمرتبط با فعالیتهای شرکت،

• خرید س��هام به قیمت باال و فروش آن بالفاصله یا در فاصله 
کمی پس  از خرید، به قیمت کمتر و یا عکس آن، و

• واگذاری امتی��از فروش کاال یا اعطای نمایندگی انحصاری به  
افراد خاص )دوانی،1390(. 

قان��ون   14 م��اده  براس��اس 
ارتقای س��المت نظام اداری و 
مقابله با فس��اد مص��وب 1387 
اس��الم�ی  ش���ورای  مجل���س 
جمه��وری اس��المی ای��ران نیز 
کارشناسان رسمی،  بازرس��ان، 

حسابرس��ان و حس��ابداران، ممیزین، ذی حساب ها، ناظرین و 
دیگر اش��خاصی که مسئول ثبت یا رس��یدگی به اسناد، دفاتر و 
فعالیت های اش��خاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود 
هستند، موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع ماده 
5 قانون مذکور، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب 
را ب��ه مرجع نظارتی یا قضایی ذی صالح اعالم کنند. متخلفین 
به س��ه س��ال محرومیت یا انفصال از خدمت در دس��تگاه های 
مش��مول این قانون و یا ج��زای نقدی به می��زان دو تا ده برابر 
مبلغ معام��الت بزرگ مذک��ور در قانون برگ��زاری مناقصه ها و 
نیز لغو عضویت در انجمنها، موسس��ه ها و اتحادیه های صنفی 
و حرف��ه ای و ی��ا ه��ر دو مج��ازات محکوم می ش��وند. هر چند 
که حسابرس��ان نمی توانند حسابرس��ی خود را براس��اس کشف 
فس��اد های موضوع قانون مزبور برنامه ریزی کنند، اما مشاهده 

چنین عواملی مسئولیتهای آنان را چند برابر می کند.
فساد پدیده ای نیست که به کمک حسابرسان و با شفاف سازی  
بتوان به مقابله با آن پرداخت، اما اجرای مجموعه ای از روش ها 
و راه کارهای اجتماعی، اقتصادی و حسابرس��ی می تواند بس��تر 
فس��اد را خشک یا آن را به حداقل برس��اند. مهمترین مواردی 
که می تواند موجب توفیق بیش��تر حسابرس��ی در انجام رسالت 

پیشگیری و مبارزه با فساد شود، عبارت است  از:
1- احاطه گروه حسابرس��ی به واحد تجاری حسابرسی شونده از 
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طریق  آشنایی کامل با همه فعالیتها و واحدهای اداری آن،
2- شناس��ایی نقاط آسیب پذیر واحد تجاری که در معرض خطر 

بروز فساد هستند،
3- اولویت دادن رسیدگی به موضوعها و برنامه هایی که ارتباط 

بیشتری با نقاط آسیب پذیر واحد تجاری دارند،
4- اولویت دادن رسیدگی طرحهای عمرانی و سرمایه ای  واحد 

تجاری،
5- به دس��ت آوردن اطمینان از نبود مصادیق فسادهای اداری 
از قبیل رش��وه، اختالس، حساب سازی و... به عنوان یکی از 
حدود رس��یدگی در برنامه های حسابرس��ی در نظر گرفته ش��ود 
و کنترله��ای الزم را در ای��ن زمین��ه حی��ن اج��رای برنامه های 

رسیدگی اعمال کنند،
6- ارزیابی و بررسی سیستمهای کنترلهای داخلی در بخشهای  
مختلف واحد تجاری و گزارش هرگونه نقاط ضعف مشاهده شده 
و همچنین ارائه پیش��نهادهای مفی��د و مؤثر در زمینه تقویت و 

بهبود سیستمهای کنترلهای داخلی واحد تجاری،
7- به محدودیت هایی که در رس��یدگیهای حسابرس��ی از سوی  
واح��د تجاری به وجود آمده بی توجهی نش��ده و ضمن انعکاس  
م��وارد در گزارش حسابرس��ی، محدودیت های ایجادش��ده در 
رس��یدگی به برنامه های حسابرسی که با نقاط آسیب پذیر واحد 
تج��اری ارتب��اط دارند برای حصول نتیجه و کش��ف حقیقت به 

سطوح  ذیصالح منعکس شوند، و
8- م��واردی ک��ه به طور مس��تند به بروز فس��اد مالی مش��کوک 
رس��یدگی های  در  مرب��وط  م��دارک  و  مس��تندات  و  هس��تند 
حسابرسی به صورت کارشناسانه مورد بررسی دقیق قرار گرفته 
و برای کشف  فسادهای پنهان به سطوح ذیصالح گزارش شود 

)رستمی، 1387(.

بی اخالقی در تجارت
تجارت وس��یله ای برای کس��ب س��ود و منفعت بوده و ورود به 
عرص��ه تج��ارت نیز به طور عم��ده با هدف کس��ب موفقیت در 
ب��ازار و س��وداوری انج��ام می  ش��ود. در میان عوام��ل موثر بر 
موفقی��ت تج��ارت، گاه از اخ��الق تجاری هم س��خن به میان 
می آید. اخالق تجاری مجموعه ای از ضوابط و معیارهاست که 
کارگزاران اقتصادی با رعایت آن ضمن کسب منفعت شخصی 

به منافع جامعه آس��یب نمی رس��انند. صداقت یا درس��تکاری، 
انصاف، مس��ئولیت پذیری، حفظ اس��رار )رازداری( و پایبندی 
به تعهده��ا از مهمترین اصول اخالقی اس��ت ک��ه رعایت آنها 
در تجارت در س��طح بین الملی پذیرفته ش��ده است )همت فر و 
هم��کاران، 1391(. ام��ا گاه برخی از واحده��ای تجاری برای 
موفقیت در بازار، به ش��گردهای غیراخالقی چون کم فروشی، 
ارائ��ه اطالعات نادرس��ت و تبان��ی برای حذف رقی��ب و... رو 
می آورند. این مش��کل به طور عمده ناش��ی از این مسئله است 
ک��ه فض��ای کس��ب وکار محیط��ی خش��ک و متاث��ر از عادتها و 
رویکردهای محاس��به گرایانه اس��ت. زیاده روی در حسابگری 
می تواند اف��راد را به ناهنجاری های اخالق��ی فرو برد. چنانکه 
در بس��یاری از موارد اهل کسب وکار می توانند با زیر پا گذاشتن 
اخالق به س��ود بیش��تری- الاقل در کوتاهمدت- دس��ت یابند. 
برخ��ی از م��وارد بی اخالقی در تج��ارت که می تواند به وس��یله 

حسابرسان شناسایی شود، به شرح زیر است:
• تولید و فروش کاالهای تقلبی: کاالهایی که مواد و قطعات 

انجمن حسابداران خبره 

جامعه حسابداران رسمی 

انجمن حسابرسان داخلی و... 

کمیته ای برای تدوین 

راهبردهای مناسب  برای 

برخورد با تقلب و فساد مالی 

تشکیل دهند
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آن دارای کیف��ت یا ترکیب اظهارش��ده نب��وده، ارزش کاربردی 
ن��دارد، فاق��د پروانه س��اخت اس��ت و یا به س��المت انس��انها، 
حیوانات، گیاهان، محیط زیس��ت و اکولوژی انسانی آسیب وارد 

می کند، تقلبی به شمار می روند. 
• کم فروش�ی: ممکن اس��ت برخی واحده��ای تجاری به جای 
افزای��ش بهای فروش محصوالت خ��ود وزن محصول موجود 
در بس��ته بندی را کاهش داده و همچنان روی بسته بندی وزن 
قبل��ی محصول را اظه��ار کنند. به عبارتی وزن درج ش��ده روی 

بسته بندی بیشتر از محصول موجود در بسته بندی باشد.
• ع�دم ایف�ای تعهدها: ممکن اس��ت واحده��ای تجاری در 
خص��وص تعهدهای خ��ود به مش��تریان مانند تحوی��ل بموقع 
محصول پیش فروش ش��ده، مطابقت محصول تحویل ش��ده با 
ویژگیهای محصول پیش فروش شده یا معرفی شده در تبلیغات، 
عدم ارائه خدمات پس از فروش و... تخلف یا کوتاهی کنند. 

• احت�کار: انبار کردن مواد غذایی و دیگر کاالها به قصد ایجاد 
کمیاب��ی و افزای��ش مصنوع��ی قیمتهای آن احتکار محس��وب 
می ش��ود. هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت طلبی 
از تمایل و ش��تابی اس��ت که خریداران در اثر باور کردن کمیابی 

کاال از خود نشان می دهند.  
• برگ�زاری مزای�ده جعل�ی: برخ��ی از واحده��ای تجاری در 
جری��ان برگزاری مزای��ده حضوری ب��ا قرار دادن ی��ک خریدار 
جعلی، خریداران واقعی را به افزایش قیمت پیشنهادی مجبور 

می کنند. 
• تبلیغ�ات گمراه کننده: تمام��ی مطالبی که در تبلیغات عنوان 
می ش��ود باید درس��ت، منطبق با واقعیات، مقررات و برخوردار 
از عفت کالم باش��د. کاتالوگ، بروش��ور یا مواد تبلیغی که برای 
فروش کاال به خریدار بالقوه ارائه می ش��ود، باید منعکس کننده 
واقعیت باشد و فروشنده اجازه ندارد که برای معرفی کاالی خود 

از تصاویر غیرواقعی استفاده کند.
• انحصارطلب�ی: در ای��ن روش یک یا چند ش��رکت تجاری یا 
تولی��دی بزرگ کاالها ی��ا خدمات خود را ب��ه قیمتهایی کمتر از 
هزین��ه تولید به بازار عرضه ک��رده26 و از ورود رقیبان به صحنه 
تج��ارت یا صنع��ت جلوگیری ک��رده یا ش��رکتهای کوچک را از 

صحنه رقابت حذف می کنند. 
• بورس بازی: بورس بازى فعالیتی اقتصادى است که با هدف 

دس��تیابی به س��ود از طریق پیش بینی تغییره��ای قیمت کاال، 
اوراق بهادار یا ارز انجام می ش��ود. انگیزه اصلی بورس بازان از 
انج��ام معامالت و خریدوف��روش داراییهاى گوناگون، تحصیل 
سود است. بورس بازان ممکن است با انجام معامالت صورى، 
پخش ش��ایعه های و تبانی با یکدیگ��ر و احتکار، بر قیمت بازار 

تاثیر گذاشته و آن را به نفع خود تغییر دهند )علمی، 1387(.
• ایف�ا نک�ردن تعهده�ای اجتماع�ی: مس��ئولیت اجتماعی 

ش��رایطی  به عنوان  ش��رکتها 
تعریف می ش��ود ک��ه به علت 
آن، ش��رکت از وظیفه اصلی 
از  قانون��ی  انتظ��ار  و  خ��ود 
ش��رکت فراتر می رود و درگیر 
فعالیتهایی می شود که بیشتر 
به صالح جامعه است. حوزه 

مس��ئولیت اجتماعی در برگیرنده فعالیتهای س��ازمانی در زمینه 
فعالیته��ای اجتماع��ی )مانند کمکه��ای خیرخواهان��ه، احداث 
پارک، ورزشگاه، خانه س��المندان، درمانگاه و...(، فعالیتهای 
زیس��ت محیطی )کاهش انتش��ار گازهای گلخان��ه ای، بازیافت 
زباله ه��ا، کاه��ش آلودگی صوت��ی و...( و فعالیته��ای اخالقی 
)رعایت انصاف، عدالت، درست بودن، پرهیز از آسیب رساندن 
به جامعه و دیگران و...( است )همت فر و همکاران، 1391(.

نقش حسابرس در مقابله با بی اخالقی تجاری
در اقتصاد س��رمایه داری نقش حسابرس��ان، اعتباربخش��ی به 
اطالعات مالی منتشرشده صورتهای مالی شرکتها و وظیفه آنها 
حمایت از منافع سهامداران و برخی از ذینفعان در شرکت است؛ 
ب��ا فرض اینکه این امر منجر به کارایی بازار ش��ده و به وس��یله 
تخصیص بهینه منابع اقتصادی منجر به رفاه اجتماعی خواهد 
شد. بنابراین مسئولیت حسابرس به طور مستقیم تنها در مقابل 
کارفرمای خود یعنی مالکان ش��رکت و محدود به اظهارنظر در 
رابطه با وضعیت مالی واحد تجاری می شود. اما واحد تجاری در 
یک محیط اجتماعی- اقتصادی فعالیت می  کند و خط مش��ی ها 
و عملیات آنها در بخش��های مختلف جامع��ه تاثیر می گذارد. از 
طرفی حسابرس نماینده ای اس��ت که به اسناد مدارک سازمان 
دسترس��ی مستقیم داشته و به واس��طه ویژگی استقالل قادر به 
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تفس��یر پیامدهای اجتماعی- اقتصادی عملک��رد واحد تجاری 
است. در جامعه های س��رمایه داری نقش حسابرس به بررسی 
عملکرد مدیریت و پیامدهای آن بر جامعه گسترش نمی یابد و 
واحدهای تجاری پاس��خگوی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی 
ی��ا اخالقی اقدامهای خود نیس��تند. در نتیج��ه، کنترل خارجی 
فعالیت ه��ای واح��د تج��اری به س��ختی انجام می ش��ود؛ زیرا 
هیچگونه نه��ادی برای نظارت بر رفتار س��ازمان های تجاری 
مطاب��ق ب��ا هدفه��ای اقتص��ادی- اجتماعی و اخالق��ی جامعه 
وج��ود ن��دارد (Akram Khan,1985). ام��ا حسابرس��ی در 

اقتص��اد اخالق مح��ور بای��د 
 حوزه گسترده تری را پوشش 
ارزش��های  پرت��و  در  و  داده 
ذینفعان  تمامی  به  اخالقی، 
و جامع��ه پاس��خگو باش��د، 
اقدامه��ای مدیریت را از بعد 
اجتماعی- اقتصادی ارزیابی 
نم��وده و در م��ورد مطابقت 
عملک��رد مدیری��ت و واح��د 
تج��اری ب��ا اخ��الق تجاری 
از جمل��ه اج��رای قراردادها، 
از  اجتن��اب  درس��تکاری، 

انحصارطلب��ی و بی عدالت��ی و ... گ��زارش ده��د. به عبارتی، 
حسابرس��ان در مورد میزان رعای��ت اخالق تجاری در عملیات 
واحدهای تجاری نیز اظهارنظر و موارد بی اخالقی تجاری را در 
بندهای گزارش حسابرسی گزارش می کنند. با توجه به جایگاه 
قانونی و مستقل حسابرس��ان می توان با طراحی و پیاده سازی 
الگ��وی حسابرس��ی اخالق��ی و گس��ترش دامنه مس��ئولیتها و 
رس��یدگی حسابرسان، تا حد زیادی از حقوق مصرف کنندگان و 
مش��تریان واحدهای تجاری حمایت کرده و به حاکمیت اخالق 
تج��اری در واحدهای تج��اری و به طور کل��ی در اقتصاد کمک 

درخورتوجهی کرد. 

بحث  و نتیجه گیری
 اعتباربخش��ی ب��ه صورتهای مال��ی وظیفه اصلی حسابرس��ان  
اس��ت ک��ه منعکس کننده عملک��رد مدیران واحده��ای تجاری 

اس��ت؛ اما هرگونه انحراف  از ش��فافیت مالی، نبود صداقت در 
ارائه اطالعات مالی، نبود تقارن اطالعاتی، نبود افش��ای کامل 
اطالعات مالی، ارائه اطالعات مالی غیرقابل اتکا و... می تواند 
نش��انه ای از روی دادن فس��اد مالی در واحد تجاری باش��د. از 
آنجا که توس��عه اقتصادی کش��ورها و رف��اه اجتماعی مردم آنها 
در گرو سالمت و امنیت اقتصادی است، وظیفه حسابرسان در 
قبال مبارزه با فس��اد مالی در چارچوب مس��ئولیتهای اجتماعی 
بس��یار بااهمی��ت اس��ت. به طوری که بیش��تر دولته��ای بزرگ 
جهان، حسابرس��ان را به عنوان اولین نهادهای مبارزه با فس��اد 
مال��ی می شناس��ند. در واق��ع، در 
هزاره سوم مس��ئولیت حسابرسان 
در س��ه حوزه حرف��ه ای، قانونی و 
اجتماع��ی ابع��اد بیش��تری یافته و 
ش��اید بتوان گفت که مسئولیتهای 
اجتماعی حسابرس��ان بس��ی فراتر 
از س��ایر حوزه های مسئولیتی آنان 
مطرح شده است؛ زیرا گزارشهای 
کل  اس��تناد  م��ورد  حسابرس��ان 
جامع��ه ق��رار خواه��د گرف��ت. از 
این رهگ��ذر در چارچ��وب نظریه 
اجتماع�ی27، حسابرس��ان  رف�اه 
ب��ه ض��رورت نمی توانند فقط به اس��تانداردهای حسابرس��ی و 
آیین رفت��ار حرفه ای اتکا کرده و تنها ب��ه اظهارنظر حرفه ای در 
مورد مطابقت صورتهای مالی با استانداردهای حسابداری اکتفا 
کنند. زیرا در قوانین ضد فس��اد مالی و ضد پولشویی، کوتاهی 
از جانب حسابرس��ان در این مبارزه را هم مشمول جریمه هایی 

قرار داده اند. 
از طرف دیگر، مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان در قلمرو 
حکمرانی خوب28 وظیفه سنگینی را بر عهده حسابرسان قرار 
می دهد که آنها باید با مس��ائلی مانند پولش��ویی، رشوه خواری 
و ارتشا، تقلب، حس��اب آرایی، کم فروشی، انحصارطلبی و... 

مقابله کنند. 
تا قبل از جهانی ش��دن موضوع  فس��اد، حسابرس��ان محدوده 
وظای��ف خود را اعتباربخش��ی ب��ه صورتهای مالی  می دانس��تند و 
تاکید بیش��تری روی ارزیاب��ی تحریف بااهمیت ناش��ی از تقلب و 
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اش��تباهی که در صورتهای مالی واقع ش��ده و ن��ه تخلف، تقلب و 
فس��اد مالی در واحدهای تجاری داش��ته اند. اما امروزه با توجه به 
درخواس��ت جامعه جهانی برای رویارویی با تقلب و فس��اد مالی و 
ناتوانی  حسابرسان در کشف فس��اد مالی در برخی از شرکتها مثل 
انرون و ورلدکام که به رسواییهای مالی منجر شد، تدوین کنندگان 
اس��تانداردهای  حسابرس��ی در س��طح جه��ان را وادار ب��ه تدوین  
اس��تانداردهایی با کاربرد عملی تر و ملموس تر برای کشف  تقلب و 

بازگرداندن اعتماد عمومی به حرفه حسابرسی کرده است. 
جهت گیری جامعه جهانی در مقابله با فس��اد مالی و ش��رایط 
خاص حاکم بر اقتصاد کش��ور و ضرورت ایجاد امنیت اقتصادی 
برای ایجاد امکان زمینه مناسب سرمایه گذاری در بخش واقعی 
اقتصاد و در راستای نامگذاری سال 1391 از جانب مقام معظم 
رهب��ری )مدظله العالی( با عنوان »س��ال تولید ملی؛ حمایت از 
کار و س��رمایه ایران��ی« ایجاب می کند تا تش��کل های حرفه ای 
از جمله جامعه  حس��ابداران رسمی و س��ازمان حسابرسی توجه 
بیش��تری را به جلوگیری، کش��ف و گزارش مناسب موارد تقلب 
و فس��اد مالی به دستگاههای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل 

کشور و دیوان محاسبات کشور نشان دهند. 
بنابرای��ن در راس��تای ارتق��ای س��المت اقتص��ادی جامعه و 
برای افزایش بیش از پیش اعتبار حرفه حسابرس��ی در جامعه، 

پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می شود: 
• هیئت تدوین اس��تانداردهای حسابرسی سازمان حسابرسی، 
اس��تانداردهای حسابرس��ی تدوین ش��ده را به منظ��ور مدنظ��ر 
ق��رار دادن موضوع کش��ف تقلب و فس��اد مال��ی و هماهنگی با 
انتظارهای قانونی و اجتماعی از حسابرس��ان در مورد کش��ف و 

گزارش تقلب و فساد مالی مورد بازنگری قرار دهد.
• نهاده��ا و انجمنه��ای حرف��ه ای حسابرس��ی مانن��د انجم��ن 
حسابداران خبره، جامعه حسابداران رسمی، انجمن حسابرسان 
داخلی و... کمیته یا بخش مش��خصی ب��رای مطالعه و تدوین 
راهبردهای مناس��ب  برای حسابرسان به منظور برخورد با تقلب 

و فساد مالی تشکیل دهند.
• برنامه های آموزش مستمر حرفه ای حسابرسان در حورزه های 
بازرس قانونی و حسابرس��ی تقلب )حسابداری قانونی( تدوین 

و اجرا شود.
• تاکید بیشتری بر رعایت آیین رفتار حرفه ای و به کارگیری تردید 

حرفه ای در تمامی مراحل رسیدگی به وسیله حسابرسان شود.
• در گروه حسابرسی از بازرسین قانونی نیز استفاده شود.

• کنترلهای داخلی با تمرکز بر توانایی کش��ف تقلب و فساد مالی 
ارزیابی شود.

• اطالعات مالی و غیرمالی از منابع مختلف خارجی واحد مورد 
رسیدگی نیز کسب شود.

• میزان رعایت اصول منش��وراخالقی سازمان و اصول اخالقی 
عرف تجارت توسط واحدهای مورد رسیدگی بررسی و گزارش 

شود.
• گزارش حسابرس��ی اخالقی یا حسابرسی مسئولیت اجتماعی 
به عنوان مکمل گزارش حسابرس��ی صورتهای مالی به وس��یله 

حسابرسان مستقل ارائه شود. 

پانوشتها:
1- Corruption  
2- Bribery 
3- Embezzle 
4- Extortion 
5- Use of Short Weights  
6- Hoarding  
7- Monopolization 
8- Tax Evasion
9- Capital Flight 
10- Smuggling 
11- Organic Law
12- Bank Fraud
13- Insurance Fraud 
14- Organized Crime
15- Terrorism Financing
16- Pyramid Schemes 
17- Money Laundering
18- Financial Statement Fraud 
19- Forensic Accounting
20- Statement on Auditing Standards No. 99 (SAS 99): 
Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit
21- International Standard on Auditing (ISA) 240, “The 
Auditor’s Responsibilities Relating to Fraud in an Audit 
of Financial Statements”
22- Hong Kong Standard on Auditing 240, paragraph 
No. 112 
23- Criminal Justice Act 1993 and The Money-Launder-
ing Regulations 1993
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24- Institute Of Chartered Accountants Of England And 
Wales (ICAEW)
25- Certified Public Accountant (CPA)

26- به این عمل در اصطالح دامپینگ )Dumping( گفته می شود.
27- Social Welfare Theory 
28- Good Governance 
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