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1- مقدمه
افـــراد  در  اغـلـــب  »تقلـــب«  واژه ی 
تداعی کننــده ی احساســات متفاوتــی اســت. 
ــده ی  ــن واژه تداعی کنن ــول ای ــور معم به ط
تخلــف،  خیانــت،  قبیــل  از  مفاهیمــی 
خــالف کاری و اعمــال تبهکارانــه اســت. 
ــی وارد  ــورت تخصص ــه ص ــه ب ــل از آن ک قب
تعاریــف و تعییــن حــدود و ثغــور آن در 
ــه  ــم ک ــیم، می دانی ــه ای باش ــات حرف ادبی
تقلــب یکــی از خطر هــای بســیار بااهمیتــی 
اســت کــه ســازمان ها و شــرکت ها در عصــر 
حاضــر بــا آن روبــه رو هســتند. خطــر تقلــب 
ــه از  ــان و چ ــی از کارکن ــق یک ــه از طری چ

طریــق تبانــی میــان چندیــن کارمنــد یــا بــه 
ــام  ــازمان انج ــرون از س دســت اشــخاص بی
ــازمان  ــه س ــت چراک ــایند اس ــود، ناخوش ش
ــنگین  ــی سـ ــای مال ــل  زیـان هـ را مـتحمـ
می ســازد. در نــگاه اول زیان هــای مالــی 
ــت  ــدا اس ــه پی ــا ناگفت ــت ام ــمگیر اس چش
ــات وارده  ــاری، صدم ــیب های اعتب ــه آس ک
ــد  ــب می توان ــت به مرات ــهرت و حیثی ــر ش ب
ــده،  ــای یادش ــد. پی آمد ه ــهمگین تر باش س
ارکان  و  ارشــد  مدیــران  مدیــره،  هیــأت 
بــر  را  شــرکت ها  و  ســازمان ها  راهبــری 
ــر  ــه بیش ت ــرای هرچ ــر اج ــا ب ــته ت آن داش
ــرل  ــال کنت ــب و اعم ــد تقل ــای ض برنامه ه
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1. International Professional Practices Framework
2 . mandatory guidance
3 . strongly recommended guidance

بــر فعالیت هــای کلیــدی تجــاری، و رعایــت 
ــد.  ــد کنن ــررات، تأکی ــن و مق قوانی

خوشــبختانه الزامــات ســازمان بــورس در 
ــی  ــای داخل ــتقرار کنترل ه ــه ی اس زمینــ
ابـــالغ شده  دستورالعمــــل  بـــراساس 
کـمـــیته های  بــا  مـــرتبط  الـــزامات  و 
ــی  ــد حسابرس ــتقرار واح ــسابرسی و اس حـ
داخـــلی بــرای شرکـــت های مشـــمول، 
ــاختارهای  ــود س ــی از بهب ــانه های خوب نش
راهبــری شــرکتی اســت کــه می توانــد 
نقــش مؤثــري در مدیریــت خطــر تقلــب را 

ــد.  ــته باش ــده داش برعه
ــر انجمــن  ــل تقدی ــای قاب ــم تالش ه به رغ
انســجام  در  ایــران  داخلــی  حسابرســان 
ــه ی آموزش هــای  ــه حرفــه، ارائ بخشــیدن ب
حرفــه ای، انتشــار مطالــب نظــری و عملــی 
ــه ی  ــالی حرف ــا و اعت ــرای ارتق ــالش ب و ت
بایــد  ایــران،  در  داخلــی  حسابرســی 
پذیرفــت کــه در ایــران حرفــه کمــاکان 
ــد.  ــپری می کن ــود را س ــوزادی خ دوران ن
ازایــن رو، جایــگاه مـــفاهیمی از قبیــل تقلب 
و وظایــف حرفــه ای حسابرســان داخلــی در 
ــف  ــب، کش ــی تقل ــب، بازرس ــت تقل مدیری
تقلــب، گزارشــگری مــوارد متقلبانــه و ســایر 
تبییــن  به روشــنی  مرتبــط  حوزه هــای 

ــت. ــده اس نش
اظهـــارات  و  مشــاهدات  اســـاس  بــر 
اخیـــر  کـنگـره هـــای  در  ارائـه شـــده 
بیش تــر  ایــران،  داخـــلی  حســـابرسی 
ــی  ــی داخل ــان حسابرس ــران و کارکن مدیـ
ایـــرانی دارای سابـقـــه ی  شرکت هـــای 
حســـابرسی مســتقل هســتند. پیش فــرض 
مســتقل  حسـابـــرسان  کــه  اســت  آن 
بـراســـاس  را  خــود  حسابـرسـی هـــای 
انـجــــام  حسـابرســـی  استاندارد هـــای 

ــی  ــای حسـابرسـ ــند. استاندارد هـ مـی دهـ
رهنمــود اصلــی بــرای حســـابرسان در 
ــی  اجــرای حسابرســی اســت کــه  چارچوب
بــرای تضمیــن کیفیــت خدمات حسابرســی 
ــه ی  ــد. خوشــبختانه در زمین فراهــم می کن
ــی(  ــای مال ــتقل )صورت ه ــی مس حسابرس
» مســئولیت    240 اســتاندارد  براســاس 
ــا تقلــب  و اشــتباه ،  حســابرس  در ارتبــاط  ب
مالــي«  صورت هــاي   حسابرســي   در 
رهنمود هــای الزم در حــوزه ی تقلــب بــرای 
فراهــم  مالــی  صورت هــای  حسابرســی 
شــده اســت. توصیف هــای  ارائه شــده در 
اســتاندارد یادشــده جنبه هــای مختلــف 
مســئولیت حسابرســان در زمینــه ی تقلــب، 
ــئولیت  ــب، مس ــتباه و تقل ــانگر های اش نش
هیــأت مدیــره و مدیریــت در اســتقرار 
ــئولیت  ــی، مس ــرل داخل ــتم های کنت سیس
ســایر  و  گزارشــگری  در  حسابرســان 
موضوع هــای مرتبــط را روشــن ســاخته کــه 
ــد  ــز می توان ــی نی ــان داخل ــرای حسابرس ب
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــر باش ــد و مثمرثم مفی
حسابرســی  ملــی  اســتاندارد های  نبــود 
ــای  ــاس توصیه ه ــران،  براس ــی در ای داخل
ــورس،  ــازمان ب ــای س ــه ای و رهنمود ه حرف
حسابرســی  بین المللــی  اســتاندارد های 
ــی  ــان داخل ــه ی راه حسابرس ــی، نقش داخل

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ق
ــی  ــاری حسابرس ــای ج ــی از چالش ه یک
از  ابهام زدایــی  داخلــی عــدم تصریــح و 
ــای  ــی در جنبه ه ــان داخل ــش حسابرس نق
مختلــف تقلــب )کشــف تقلــب، پیش گیــری 
از تقلــب، بازرســی تقلــب، گزارشــگری 
تقلــب، مدیریــت خطــر تقلــب وغیــره( 
ــتاندارد های  ــالف اس ــد. برخ ــد باش می توان
ــن  ــی، در بط ــای مال ــی صورت ه حسابرس

ــابرسی  ــی حسـ ــای بین المللـ اسـتاندارد هـ
داخلــی، رهنمودهــای روشــنی در حــوزه ی 
ــی  ــه ی حسابرســی داخل ــرای حرف ــب ب تقل

ــت. ــده اس ــه نش ارائ
 انجمــن حسابرســان داخلــی آمریــکا 
ــن  ــن انجم ــن مت ــس در ای ــن پ ــه از ای ک
حسابرســان داخـــلی یا IIA خـــوانده خواهد 
ــی کار  ــوب بین الملل ــه چارچ ــد، مجموع ش
ــدی  ــش بع ــه در بخ ــه ای IPPF(1( ک حرف
ــه  ــد، ارائ ــد ش ــی خواه ــه معرف ــن مقال ای
می توانــد  زمینــه  ایــن  در  کــه  کــرده 
راهگشــا باشــد. در ایــن راســتا و بــه منظــور 
حرفــه ای حسابرســان  وظایــف  تشــریح 
»رهنمــود  تقلــب،  در حــوزه ی  داخلــی 
انجمــن  توســط  شــده  ارائــه  عملــی« 
حسابرســی داخلــی در تاریــخ دســامبر 
ــی و  ــی داخل ــوان »حسابرس ــا عن 2009  ب

ــد. ــد ش ــه خواه ــب« ارائ تقل

IPPF 2- معرفی
حرفــه ای  کار  بیـــن المللی  چـــارچوب 
و  مـفهـومـــی  چـارچـــوبی   ،)IPPF(
طـــرف  از  کــه  اســت  هـدایت کـــننده 
 )IIA( داخلــی  حسابرســان  انجمــن 
یادشــده  چارچــوب  می یابــد.  انتشــار 
و  اســت  قابل اتــکا  جهانــی،  ســطح  در 
رهنمــودی از طــرف IIA بــرای حرفــه ی 
ــه  ــت ک ــان اس ــر جه ــی در سراس حسابرس
در دو بخــش »رهنمود هــای اجبــاری«2و 
»رهنمود هــای مــورد توصیــه ی اکیــد«3 
ــک  ــگاره ی ی ــت. ن ــده اس ــازمان دهی ش س
IPPF را بــه تصویــر می کشــد. گفتنــی 

اســت چارچــوب  IPPF را در ســال 2007 
انجمــن حسابرســان داخلــی معرفــی کــرده 

ــت. اس
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3

تعزیف
 چبرچًة 

یالملل ثیه  

ای حزفٍکبر    

استبوذاردَبی 
یالملل ثیه  

آئیه رفتبر 
ای حزفٍ  

ی َب مطبيرٌ
عملی

ی َب رَىمًد
عملی

مقبالت خبظ

چارچًب بیهوگاٌ ـ حرفٍی یک کار حسابرسان داخلیالمللی ای اوجمه

ٝتاالییٍ٘اضٜٚتاضً٘پؽیزایطٜزض٘مٓ«یاجثاضیٞاضٕٞٙٛز» تدٕٝ٘دایفزضآٔدسٜودٝٔكدتُٕتدطهطکی  یظٔمٙد
.اؾت8«ایمٗضفتاضحطفٝیآ»7ٚ«یإِّّتمٗاؾتا٘ساضزٞای»6،«تؼطیف»

ٝحؿاتطؾدیزاذّدیٚآیدمٗضفتداضایحطفٝیتطایواضإِّّتمٗتؼطیفحؿاتطؾیزاذّی،اؾتا٘ساضزٞای تٛؾدٍایحطفد
زضاذتمداض(global.theiia.org /na.theiia.org)ا٘جٕدٗٚزضتاضٕ٘دایایدٗسٜاؾدتقا٘جٕٗحؿاتطؾاٖزاذّیتثممٗ

. اؾتاِعأیواضٞایحؿاتطؾیزاذّییزضٕٞٝ«ضٕٞٙٛزٞایاجثاضی»ٔس٘ظطلطاضزازٖ٘اٌفتٝپمساؾت.اؾت
تٕٝ٘ایفزضآٔسٜٚٔكدتُٕخبکسترییپایمٙیٍ٘اضٜٚتاضً٘ظٔمٙٝیزایطٜزض٘مٓ«اومسیٔٛضزتٛنمٝیٞاضٕٞٙٛز»
ایٗضٕٞٙٛزٞازضحممممتتٝٔٙظدٛضاجدطای.اؾت11«یػّٕیٞاضٕٞٙٛز»10ٚ«یػّٕیٞأكاٚضٜ»9،«ذالٔماالت»تط
.یاتٙسا٘تكاضٔی«ایحطفٝمٗضفتاضیآ»ٚ«یإِّّتمٗیٞااؾتا٘ساضز»،«تؼاضیف»ثطؤٔ
قدایستتدٛاٖ.سوٙدوٕهٔیٞاتٝحؿاتطؾاٖزاذّیزضزضنٚتٝواضٌمطیاؾتا٘ساضز«اومسییٔٛضزتٛنمٝٞاضٕٞٙٛز»

فطاتطاظذسٔاتزاضایاضظـافدعٚزٜیداؾدایطٔٛيدٛػاتیودٝزضاؾدتا٘ساضزیتطٔٛيٛػاتٞااظٟاضزاقتوٝایٗضٕٞٙٛز
ا٘جٕٗحؿاتطؾاٖزاذّدیتطایاػًای«یػّٕیٞأكاٚضٜ»ٚ«ضٕٞٙٛزٞایػّٕی».پطزاظزذانیٔس٘ظطلطاضٍ٘طفتٝ،ٔی

6 . Definition of Internal Auditing

7 . International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)

8 . Code of Ethics

9. Position Papers

10. Practice Advisories

11. Practice Guides

نگاره ی یک ـ چارچوب بین المللی كار حرفه ای انجمن حسابرسان داخلی 

»رهنمود هــای اجبــاری« در نیم دایــره ی 
باالیــی نــگاره و بــا رنــگ پس زمینــه ی 
مشــکی بــه نمایــش درآمــده کــه مشــتمل بر 
ــی«2  ــتانداردهای بین الملل ــف«1،  »اس »تعری

ــه ای«3 اســت.  ــار حرف و » آییــن رفت
تعریــف حسابرســی داخلــی، اســتانداردهای 
ــی  ــه ای حسابرس ــرای کار حرف ــی ب بین الملل
داخلــی و آییــن رفتــار حرفــه ای توســط 
ــده  ــن ش ــی تبیی ــان داخل ــن حسابرس انجم
global.( ــن انجمــن اســت و در تارنمــای ای
اختیــار  در    )theiia.org / na.theiia.org

ــراردادن  ــر ق ــه پیداســت مدنظ اســت. ناگفت
»رهنمودهــای اجبــاری« در همــه ی کارهــای 

ــی اســت.  ــی الزام حسابرســی داخل
»رهنمود هــای مــورد توصیــه ی اکیــد« 
ــگ  ــا رن ــگاره و ب ــی ن ــره ی پایین در نیم دای
ــده  ــش درآم ــه نمای ــتری ب ــه ی خاکس زمین
خــاص«4،   »مقــاالت  بــر  مشــتمل  و 
»رهنمود هــای  و  عملــی«5  »مشــاوره های 
در  رهنمودهــا  ایــن  اســت.  عملــی«6 

مؤثــر  اجــرای  منظــور  بــه  حقیقیــت 
ــی« و  ــتاندارد های بین الملل ــف«، »اس »تعاری
»آییــن رفتــار حرفــه ای«  انتشــار می یابنــد.

»رهنمود هــای مــورد توصیــه ی اکیــد« 
بــه  و  درک  در  داخلــی  حسابرســان  بــه 
می کنــد.  کمــک  اســتاندارد ها  کارگیــری 
ایــن  کــه  داشــت  اظهــار  بتــوان  شــاید 
رهنمود هــا بــر موضوعاتــی فراتــر از خدمــات 
دارای ارزش افــزوده یــا ســایر موضوعاتــی 
کــه در اســتاندارد خاصــی مدنظــر قــرار 
»رهنمودهــای  می پــردازد.  نگرفتــه، 
بــرای  عملــی«  »مشــاوره های  و  عملــی« 
از  داخلــی  حسابرســان  انجمــن  اعضــای 
ــت  ــترس اس ــل دس ــای آن قاب ــق تارنم طری
ــر  ــرای غی ــاص« ب ــاالت خ ــه »مق در حالی ک
اعضــا نیــز از طریــق تارنمــای انجمــن قابــل 
دسترســی اســت. در ادامــه، شــرح مختصــری 

از آن هــا ارائــه می شــود:
ــان  ــه حسابرس ــی: ب ــاوره های عمل  مش
ــی  ــف حسابرس ــری تعری ــی در به کارگی داخل

و  حرفــه ای  رفتــار  آییــن  داخلــی، 
ــود  ــث بهب ــرده و باع ــک ک ــتاندارد ها کم اس
ــد  ــل خواه ــوه ی عم ــن نح ــای بهتری و ارتق
شــد. مشــاوره های یــاد شــده در برگیرنــده ی 
ــی  ــی، روش شناس ــی داخل ــرد حسابرس رویک
و  رویه هــا  امــا  اســت  آن  مالحظــات  و 
نمی گیــرد.   بــر  در  را  جزئــی  فرایند هــای 
بین المللــی،  مالحظــات  مشــاوره ها، 
خــاص،  کشــور  بــا  مرتبــط  مالحظــات 
خــاص،  صنعــت  بــا  مرتبــط  موضوعــات 
قوانیــن و مقــررات خــاص و ســایر مالحظــات 

دربرمی گیــرد. را  ویــژه 
ایــن  عملــی:  رهنمود هــای   
جزئیــات  بــرای  راهنمایــی  رهنمودهــا، 
اجــرای فعالیت هــای حسابرســی داخلــی 
یادشــده  رهنمودهــای  مــی آورد.  فراهــم 
ــا  ــا، ابزاره ــا و رویه ه ــده ی فراینده دربرگیرن
رویکرد هــای  و  برنامه هــا  تکنیک هــا،  و 
اســت. قابل ارائــه  مثال هــای  و  گام بــه گام 

 مقــاالت خــاص: طیــف وســیعی از 

1. Definition of Internal Auditing
2. International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)
3. Code of Ethics               4. Position Papers
5. Practice Advisories                 6. Practice Guides

رهنمودهاي اجباري

رهنمودهای مورد توصیه اكید
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ذی نفعــان یــا گروه هایــی کــه ممکــن اســت 
فراتــر از حرفــه ی حسابرســی داخلــی باشــد 
را دربرمی گیــرد و درک و فهــم آن هــا را 
ــا  ــر ی ــرکت ها، خط ــری ش ــوزه ی راهب در ح
ــش  ــا افزای ــا کنترل ه ــط ب ــات مرتب موضوع
ــوط،  ــبی از خط ــف مناس ــد و توصی می ده
ــی  ــی داخل ــش حسابرس ــئولیت ها و نق مس

ارائــه می کنــد.
ــان  ــن حسابرس ــه انجم ــت ک ــی اس گفتن
پیـش نـویـــس   2014 اوت  در  داخـلـــی 
نســخه ی بازنگــری شــده IPPF را بــرای 
آگاهــی منتشــر ســاخته اســت کــه براســاس 
شــده   پیش بینــی  زمان بنــدی  برنامــه ی 
ــده، در  ــن ش ــد تعیی ــی فراین ــس از ط و پ
ابتــدای ســال 2016 نســخه ی بازنگــری 
ــد  ــی خواه ــخه ی کنون ــن نس ــده جایگزی ش

ــد. ش
در مقالــه ی حاضــر یکــی از مجموعه هــای 

IIA در »رهنمود هــای عملــی« تحــت عنــوان 
»حسابرســی داخلــی و تقلــب« ارائــه خواهــد 
ــه ممکــن اســت برخــی  ــم این ک شــد. به رغ
مفاهیــم ایــن رهنمــود نیازمنــد بومی ســازی 
ــی  ــد ول ــران باش ــری در ای ــه کارگی ــرای ب ب
اســتاندارد های  پذیــرش  بــه  توجــه  بــا 
ــران  ــی در ای ــی بین الملل ــی داخل حسابرس
 ،IPPFمخاطبــان بــودن  بین المللــی  و 
ــه  ــن مقال ــده در ای ــه ش ــای ارائ رهنمود ه
ــران  ــی ای ــان داخل ــاالن حسابرس ــرای فع ب
قابــل اســتفاده و کاربــرد اســت و  نیــز 
بــه دلیــل توصیــف مناســب جنبه هــای 
ارزشــمندی  اطالعــات  تقلــب،  مختلــف 
بــرای مدیریــت و ارکان راهبــری شــرکت ها، 
بازیگــران  و ســایر  مســتقل  حسابرســان 
ــم  ــز فراه ــرکت ها نی ــری ش ــوزه ی راهب ح

ــی آورد. م
3- استانداردهای حسابرسی داخلی 

درباره ی تقلب
ــش  ــردی افزای ــای کارب ــن راهنم ــدف ای ه
در  داخلــی  حسابرســان  آگاهــی  ســطح 
ــور  ــه منظ ــی ب ــب و راهنمای ــوص تقل خص
کارهــای  در  تقلــب  خطــر  بــر  نظــارت 

حسابرســی داخلــی اســت.
ــر،  ــه ای زی ــتانداردهای حرف IPPF، در اس

ــی در  ــان داخل ــش حسابرس ــب و نق ــر تقل ب
ــر  ــر خط ــارت ب ــری و نظ ــف، پیش گی کش
ــد شــده اســت: ــب در رســیدگی ها تأکی تقل
و  تخصــص   :IIA  1200 اســتاندارد 
ــی  ــان داخل ــه ای حسابرس ــت حرف مراقب
اندازه گیــری  بــرای  کافــی  دانــش  بایــد 
بــه  آن  مدیریــت  روش  و  تقلــب  خطــر 
دســت ســازمان داشــته باشــند، ولــی چنیــن 
انتظــاری نیــز وجــود نــدارد کــه حســابرس 
ــردی کــه مســئولیت  ــه ی ف ــی از تجرب داخل

ــت  ــب اس ــی تقل ــف و بررس ــی او کش اصل
ــد. ــوردار باش برخ

اســتاندارد IIA 1220: در بــاب مراقبت 
حرفــه ای حســابرس داخلــي بایــد مراقبــت 
حرفــه اي را بــا توجــه بــه مــوارد زیــر اعمــال 

 : کن
ــه  ــت یابي ب ــراي دس ــزان کار الزم ب • می

ــي؛  ــداف کار حسابرس اه
ــبی  ــا ارزش نس ــت ی ــي، اهمی • پیچیدگ
ــای  ــا رویه ه ــورد آن ه ــه در م ــی ک موضوعات

می شــود؛ اعمــال  اطمینان بخشــی 
ــام  ــاي نظ ــي فراینده ــت و اثربخش • کفای
و  مـــدیریت ریسـک،کنتـــرل  راهـــبري، 

راهبــری؛
ــا  ــب ی ــتباهات، تقل ــوع اش ــال وق • احتم

ــم؛   ــررات مه ــن و مق ــت قوانی ــدم رعای ع
در  بخشــي  اطمینــان  هزینه هــاي   •
ــوه ی حاصــل از آن. ــع بالق ــا مناف مقایســه ب
ــه  اســتاندارد IIA 2060: گزارشــگری ب
مرجــع تصمیم گیــری و مدیریــت ارشــد  
رییــس حسابرســي داخلــي بایــد بــه هیــأت 
صــورت  بــه  ارشــد  مدیریــت  و  مدیــره 
دوره اي در مــورد هــدف، اختیــار، مســئولیت 
و عملکــرد فعالیــت حسابرســي داخلــي 
ــد.  ــزارش ده ــود گ ــرح خ ــا ط ــاط ب در ارتب
ــده ی خطرهــای  ــد دربرگیرن گزارشــگری بای
ــا  ــکالت کنترل ه ــش رو و مش ــت پی بااهمی
شامـــل خـطرهـــای تقلـــب، مشــکالت 
ــات مهــم  ــری شــرکت و ســایر موضوع راهب
یــا درخواســت شــده توســط هیــأت مدیــره 

ــد. ــد باش ــت ارش ــا مدیری ی
اســتاندارد IIA 2120: مدیریــت خطــر 
ــد  ــی بای ــی داخل ــت حسابرس ــب  فعالی تقل
پتانســیل رخــداد تقلــب و چگونگــی مدیریــت 
خطــر تقلــب توســط ســازمان را ارزیابــی کند.
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كار  اهــداف   :IIA  2210 اســتاندارد 
حسابرســان داخلــی بایــد احتمال اشــتباهات، 
ــررات و  ــن و مق ــت قوانی ــدم رعای ــب، ع تقل
ــگام  ــه هن ــش رو را ب ــم پی ــوارد مه ــایر م س

ــد. ــر بگیرن ــداف کار در نظ ــن اه تدوی

4- خالصه ی اجرایی
تقلــب، از راه هــای مختلفــی ســازمان ها 
ــرات  ــن اث ــد ای ــرار می ده ــر ق ــت تأثی را تح
شــامل اثــرات مالــی، شــهرت، روان شــناختی 
و اجتماعــی اســت. پیمایش هــای متعــدد 
ــات  ــی ناشــی از تقلب ــان مال ــده زی ــام ش انج
ــه  ــد درحالی ک ــی می کنن ــت ارزیاب را بااهمی
محاســبه ی دقیــق زیان هــای ناشــی از تقلــب 
ــه افزایــش آن در طــول زمــان و  ــا توجــه ب ب
خســارت های ایجــاد شــده بــه شــهرت و 
اندازه گیــری  قابــل  بــا مشــتریان  روابــط 
ــل  ــارت حاص ــدت خس ــب ش ــت. برحس نیس
مالــی  اثــرات  از  ســازمان ها  تقلــب،  از 
ــن  ــد. از ای ــیب می بینن ــه آس ــال متقلبان اعم
ــه  ــب ک ــد تقل ــه ی ض ــک برنام ــتن ی رو داش
ــی،  ــش ســطح آگاه ــای افزای ــامل برنامه ه ش
پیش گیــری و کشــف تقلــب و همچنیــن 
ــی خطــر تقلــب کــه خطرهــای تقلــب  ارزیاب
در ســطح ســازمان را مشــخص کنــد، اهمیــت 

می یابــد.
ــد در  ــک کارمن ــط ی ــد توس ــب می توان تقل
ســطوح مختلــف از درون یــا بیــرون ســازمان 
واقــع شــود. ســه ویژگــی معمــول اکثــر 

ــد از: ــات عبارتن تقلب
•  فشــار یــا انگیــزه ـ نیــازی کــه 
ــرای انجــام تقلــب ترغیــب  فــرد متقلــب را ب

می کـــند.
ــه  ــب ب ــام تقل ــی انج ــت ـ توانای •  فرص

ــب. ــت متقل دس

•  توجیــه ـ توانایــی شــخص متقلــب 
ــام  ــرای انج ــود ب ــردن خ ــد ک ــرای متقاع ب

ــب. تقل
ــامل  ــر ش ــب مؤث ــت تقل ــه ی مدیری برنام

اســت: بخش هــای زیــر 
ـ  ســازمان  اخالقــی  سیاســت های   *
ارزش هــای اخالقــی در ســطح باالی ســازمان

ـ  فهــم  تقلــب  بــه  آگاهــی نســبت   *
تقلــب ویژگی هــای  و  دالیــل  ماهیــت، 

* ارزیابــی خطــر تقلــب ـ اندازه گیــری 
ــب ــواع تقل ــوع ان ــر وق خط

ــی  ــت حسابرس ــتمر ـ فعالی ــارت مس * نظ
داخلــی کــه در هــر حسابرســی خطــر تقلــب 
را در نظــر داشــته و روش هــای مناســب را بــر 

اســاس خطــر تقلــب اجــرا کنــد.
* پیش گیــری و کشــف ـ تــالش بــرای 
ــری از  ــب و پیش گی کاهــش فرصت هــای تقل
وقــوع تقلــب از طریــق بازدارندگــی احتمــال 

ــا آن کشــف و مجــازات مرتبــط ب
مهارت هایــی  و  رویه هــا  ـ  رســیدگی   *
ــای  ــزارش رویداده ــی و گ ــرای بررس ــه ب ک

مشــکوک بــه تقلــب انجــام می شــود.
ــخص  ــی در مش ــی داخل ــت حسابرس فعالی
بســیار  تقلــب،  مســتعد  نقــاط  کــردن 
مســئولیت  اگرچــه  اســت.  یاری رســاننده 
ــت  ــا مدیری ــب ب ــی از تقل ــی بازدارندگ اصل
و هیــأت مدیــره اســت، امــا حسابرســان 
بررســی  طریــق  از  می تواننــد  داخلــی 
ترویــج  و  داخلــی  کنترل هــای  کفایــت 
محیــط کنترلــی مناســب در ایــن مســیر بــه 

مدیریــت کمــک کننــد.
رویکردهــای مختلفــی وجــود دارد کــه 
در  داخلــی می توانــد  رئیــس حسابرســی 
ارزیابــی تقلــب در زمــان انجــام فعالیت هــای 

ــرد: ــه کار ب ــی ب ــی داخل حسابرس

مـــدیریتی  کـــنترل های  حســـابرسی   *
مرتبــط بــا تقلــب. کــه شــامل رویه هــا، 
ــطح  ــای س ــده، ارزش ه ــات آگاهی دهن اقدام
ــأت  ــرکتی هی ــری ش ــازمان، راهب ــاالی س ب
مدیــره و مدیریــت ارشــد )محیــط کنترلــی( 
ــی  ــد ارزیاب ــط مانن ــات مرتب ــن اقدام همچنی
کنترل هــای  کفایــت  ارزیابــی  خطــر، 
در  کشـف کـــننده  و  پیـش گـیری کـــننده 
ــه،  ــت حادث ــت خطــر ســازمان، مدیری مدیری
رســیدگی ها و اقدامــات اصالحــی اســت.

ــب  ــف تقل ــور کش ــه منظ ــی ب * حسابرس
پرخطــر  فعالیت هــای  آزمــون  طریــق  از 
ــب  ــانه های تقل ــردن نش ــدا ک ــور پی ــه منظ ب
در ســازمان و یــا روابــط تجــاری خــارج 
و  آزمــون  مثــال  عنــوان  بــه  ســازمان. 
ــور  ــه منظ ــا ب ــوق و مزای ــه حق ــیدگی ب رس
ــون  ــا آزم ــی ی ــان غیرواقع ــایی کارکن شناس
منظــور  بــه  فروشــندگان  صورتحســاب 
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حسابرسی داخلی: نخستین گامها

بسترها و نیازهای حسابرسی داخلی 

ما و حسابرسی داخلی در قرن بیستویکم

دشواریهای استقرار نظام حسابرسی داخلی

نقش آیندهی حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک

ن  ��� ا�ا�ی ��دا������ �ا

Iranian Association 
of Internal Auditors

ن  ��� ا�ا�ی ��دا������ �ا

Iranian Association 
of Internal Auditors

شناســایی گران فروشــی ها و یــا مطابقــت 
ــه  ــان ب ــا آدرس کارکن ــندگان ب آدرس فروش
ــاختگی  ــندگان س ــایی فروش ــور شناس منظ
یــا بررســی پایگاه هــای داده بــه منظــور 

تکــراری. تراکنش هــای  شناســایی 
*  رســیدگی تقلــب به عنــوان بخشــی از هــر 
ــه عنــوان مثــال بهره گیــری از  حسابرســی. ب
اندیشــه های نــو و نــگاه جدیــد در مــورد 
ــب،  ــای تقل ــی کنترل ه ــب، ارزیاب ــر تقل خط
طراحــی روش هایــی کــه خطــر تقلــب را 
تعدیــل می کنــد، ارزیابــی تحریفــات بــه 
ــد  ــه می توانن ــی ک ــن خطاهای ــور تعیی منظ
ــج،  ــدی نتای ــند. جمع بن ــب باش ــانه ی تقل نش
بــودن  مؤثــر  ارزیابــی  در  را  حسابرســان 
آگاهــی مدیریــت و برنامه هــای مدیریــت 

ــد. ــاری می ده ــر ی خط
* خدمــات مشــاوره ای حسابرســان داخلــی 
ــر  ــی خط ــناخت، ارزیاب ــت در ش ــه مدیری ب
ــرای  ــب ب ــی مناس ــط کنترل ــن محی و تعیی
فرایندهــا، مخاطــرات تجــاری جدیــد یــا 
ــک  ــات کم ــاوری اطالع ــای فن ــرم افزاره ن
می کنــد. تســهیل خودارزیابــی مدیریــت 
مثــال دیگــری از ارزیابــی خطــر تقلــب، 
بــه منظــــور  اطـــمینان دهی کـــنترل ها 
ــت. ــج اس ــی نتای ــا و بررس ــکین خطره تس

5-  تعریف تقلب
در متــون مختلــف تعاریــف متعــددی از 
ــه،  ــن زمین ــت. در ای ــده اس ــه ش ــب ارائ تقل
 )AICPA( انجمن حســابداران رســمی آمریــکا

تقلــب را این گونــه تعریــف می کنــد:
ــه  ــدی و آگاهان ــدام عم ــک اق ــب، ی »تقل
ــات  ــه ی نادرســت اطالع ــه ارائ ــه ب اســت ک
بااهمـــیت در صـورت هـــای مالی می انجامد. 
نامطلــوب  و  نادرســت  ارائــه ی  نــوع  دو 

ــی  ــگری مال ــی گزارش ــه یک ــود دارد ک وج
ــه اســت و دیگــری  گمــراه کننــده و متقلبان
سـوءاسـتفاده هـــای نـــاشی از اختـــالس 

دارایی هــا«
عــالوه بــر ایــن، انجمــن بازرســان خبــره ی 
ــد: ــف می کن ــه تعری ــب را این گون ــب، تقل تقل

ــه ای  ــغلی و حرف ــت ش ــتفاده از موقعی »اس
ــق  ــخصی از طری ــای ش ــرای بهره برداری ه ب
یــا  آگاهانــه  و  عمــدی  سوءاســتفاده های 
اختــالس و دســتبرد بــه منابــع و دارایی هــای 

ــازمان« س
 IPPF ، تقلب را چنین تعریف می کند:

کــه  قانــون  خــالف  عمــل  »هرگونــه 
از طریــق فریــب دادن و پنهــان کاری یــا 
ــن  ــرد. ای ــام گی ــاد انج ــتفاده از اعتم سوءاس
گونــه اعمــال بــا خشــونت یــا اجبــار فیزیکی 
انجــام نمی شــود. تقلب هــا بــه دســت افــراد 
و ســازمان ها صــورت می گیــرد تــا در قبــال 
آن پــول، دارایــی یــا خدماتــی را بــدون 
ــای  ــا مزیت ه ــب ی ــای آن کس ــت به پرداخ

ــد.« ــل کنن ــاری تحصی ــا تج ــردی و ی ف
تعریــف دیگــری کــه در کتــاب »مدیریــت 
از  کاربــردی«  راهنمــای  تقلــب:  خطــر 
انتشــارات انجمــن حسابرســان داخلــی بیــان 

ــن شــرح اســت: شــده بدی
ــت  ــی اس ــدم اقدام ــا ع ــدام ی ــب، اق »تقل
ــایرین  ــب س ــور فری ــه منظ ــه ب ــدی ک تعم
انجــام و موجــب زیــان و رنجــش یــک 
طــرف و/یــا تحصیــل منافعــی بــرای مرتکــب 

می شــود.«
بنــد 4 اســتاندارد حسابرســی شــماره 240 
»مســئولیت حســابرس در ارتبــاط بــا تقلــب 
ــی  و اشــتباه در حسابرســی صورت هــای مال
تقلــب را بــه ایــن صــورت تعریــف می کنــد:

اقــدام  هرگونــه  از  عبارتســت  »تقلــب، 

ــد  ــا چن ــک ی ــه ی ی ــا فریب کاران ــدی ی عم
نفــر از مدیــران، کارکنــان یــا اشــخاص 
ثالــث، بــرای برخــورداری از مزیتــی نــاروا و 

ــی. ...« ــر قانون غی
از تفاوت هــای ایــن تعاریــف کــه بگذریــم، 
ــب  ــا قصــد فری ــه ی تقلب ه مشــخصه ی کلی
دادن و مشــتبه کــردن امــور در تقلب هــا 
اســت. از منظــر ایــن رهنمــود، مــواردی کــه 
ــوند و  ــده می ش ــب نامی ــی تقل ــر قانون از نظ
یــا در دیــدگاه عمــوم فســاد تلقــی می شــود، 

ــوند. ــده می ش ــب خوان تقل

6- آگاهی نسبت به تقلب
ــط  ــات در محی ــزان تقلب ــن می ــاال رفت ب
ــه از  ــخگویی ک ــئولیت پاس ــؤاالت، مس و س
ــتقل  ــان مس ــی، حسابرس ــان داخل حسابرس
می شــود،  درخواســت  مدیــره  هیــأت  و 
باعــث افزایــش تــالش ســازمان ها بــرای 
شــناخت تقلــب شــده اســت. حتــی در 
میــان فرهنگ هایــی بــا ســطح آگاهــی 
ــی  ــز ســازمان ها ممکــن اســت قربان ــاال نی ب
ــر  ــه خط ــان ب ــوند و موجودیت ش ــب ش تقل
تقلــب  طرح هــای  کــه  آن جــا  از  افتــد. 
عمومــاً جرایمــی پیوســته هســتند و کشــف 
گاه ســال ها  و  ماه هــا  اســت  ممکــن  آن 
ــری   ــر اندازه گی ــن ام ــد، ای ــول انجام ــه ط ب
ــد.  ــان تقلب هــا را مشــکل می کن ضــرر و زی
بســیاری از تقلب هــا بــه اطــالع عمــوم 
یــا حتــی کشــف نمی شــود.  نمی رســد 
ایــن امــر اندازه گیــری زیــان تقلب هــا را 
ــا بخــش  ــد. ام ــز می کن ــی مشــکل تر نی حت
کشف شــده ی ایــن زیان هــا نیــز از هنگفــت 
بــودن آن حکایــت دارد. البتــه زیــان واقعــی 
تقلب هــا عمومــاً بیــش از زیــان مالــی و پولی 
ــان و  ــد در طــول زم ــر آن بای آن اســت و اث
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بــا در نظــر گرفتــن منافــع دارایی هایــی کــه 
دســتخوش تقلــب قــرار گرفتــه و اثــرات آن 
ــا مشــتریان، مدنظــر  ــط ب ــار و رواب ــر اعتب ب

ــرد. ــرار گی ق
فســاد )سوءاســتفاده از موقعیــت و جایــگاه 
در اختیــار بــرای منافــع شــخصی( و تقلــب، 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــادی را تح ــازمان های زی س
راهبــری  بــاالی  هزینه هــای  می دهنــد. 
ــم  ــا آن و جرای شــرکت ها، تبعــات مرتبــط ب
ــات  ــتقیم تقلب ــه ی مس ــا، نتیج و مجازات ه
ــز در  ــازمان نی ــی س ــات اجرای ــت. مقام اس
کــه  زمانــی  و  می شــوند  احضــار  دادگاه 
عملکــرد آن هــا بــا الزامــات قانونــی و عرفــی 
ــه  ــت ب ــن اس ــی ممک ــد، حت ــازگار نباش س

ــوند. ــوم  ش ــز محک ــس نی حب
ــازمان ها را  ــی س ــرق مختلف ــب، از ط تقل
ــتمل  ــه مش ــد ک ــرار می ده ــر ق ــت تأثی تح
ــی، شــهرت، روان شــناختی و  ــرات مال ــر اث ب
اجتماعــی اســت. ســازمان ها ممکــن اســت 
اعتبــاری  و  مالــی  اثــرات  نتیجــه ی  در 
ــه توقــف عملیــات شــوند  تقلــب، محکــوم ب
و اثــرات روان شــناختی و اجتماعــی تقلبــات 

نیــز تأثیــر ویران کننــده ای بــر کارکنــان 
خواهــد داشــت. همچنیــن قربانیــان تقلــب، 
ــای  ــی، از ضربه ه ــای مال ــر زیان ه ــالوه ب ع
ذهنــی و عاطفــی و اثــرات فشــارهای روانــی 
ــراد  ــن اف ــرد. ای ــد ب ــج خواهن ــط، رن مرتب
ــود در  ــوال خ ــت دادن ام ــر از دس ــالوه ب ع
ــه  ــد ک ــاس می کنن ــب، احس ــه ی تقل نتیج
تعــرض بــه امنیــت و عــزت نفس شــان 
صــورت گرفتــه و حتــی مقــام خــود را نیــز 

ــد. ــده می یابن ــرقت ش س
تقلــب می توانــد از دزدی یــک کارمنــد 
تــا  دارایی هــا  از  سوء اســتفاده  در  جــزء 
ــای  ــا طرح ه ــه ی ــی متقلبان ــگری مال گزارش
را  ســرمایه گذاران  فریــب  بــرای  هرمــی 
دربرگیــرد. اگرچــه خطــر تقلــب بــا ترکیبــی 
و  کشــف  پیش گیــری،  راهکارهــای  از 
کاهــش  ارعــاب  طریــق  از  بازدارندگــی 
ــب از  ــای تقل ــر طرح ه ــا بیش ت ــد، ام می یاب
طریــق اســتقرار کنترل هــای داخلی اساســی 
ــش،  ــی اثربخ ــی و بازرس ــام حسابرس و انج
ــف  ــفانه کش ــت. متأس ــری اس قابل پیش گی
ــه دلیــل تحریــف اســناد مرتبــط و  تقلــب ب

یــا تبانــی برخــی از مدیــران، کارکنــان و یــا 
ــت. ــکل اس ــیار مش ــث بس ــخاص ثال اش

1-6- علل تقلب
بیش تــر تقلبــات در مقیــاس کوچــک آغــاز 
ــا  ــد ت ــه رشــد می کنن می شــوند و شــروع ب
ــب  ــال، اغل ــوان مث ــه عن ــوند. ب ــف ش کش
مرتکبــان تقلــب، دزدی هــای اولیــه ی خــود 
ــه  ــد ک ــه می کنن ــرض توجی ــوان ق را به عن
ــایی، آن را  ــش از شناس ــتند پی ــد داش قص
کم کــم  قرض هــا  ایــن  کننــد.  مســترد 
ــند  ــی می رس ــه جای ــد و ب ــدت می گیرن ش
ــچ  ــز هی ــب نی ــخص مرتک ــگاه ش ــه از ن ک
به دنبــال  نتیجــه  در  نــدارد  توجیهــی 
ــد  ــردن آن می رون ــان ک ــرای پنه ــی ب طرح
و بــرای جلوگیــری از کشــف آن تــالش 
ــب  ــه تقل ــوال ک ــن من ــه همی ــد. ب می کنن
ــک  ــت ی ــه دس ــاالً ب ــد، احتم ــد می کن رش
ــان  ــا حسابرس ــت ی ــزء، مدیری ــد ج کارمن

داخلــی و مســتقل کشــف می شــود.
مرتکبــان از عــدم کفایــت کنترل هــای 
بهره بــرداری  خــود  نفــع  بــه  داخلــی 
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می کننــد و خســارات ســنگینی بــه ســازمان 
ــرد  ــب م ــراد متقل ــوم اف ــد. عم وارد می آورن
ــال  ــد س ــرای چن ــتند. ب ــال هس و میان س
ــب در  ــد و اغل ــازمان بوده ان ــتخدام س در اس
ــد و معمــوالً  ــه کارن ــی مشــغول ب واحــد مال
در دوره ی کاری خــود اعتبــار الزم را کســب 
ــل  ــورد می ــت م ــول و فرص ــا پ ــد ت کرده ان
خــود را در اختیــار داشــته باشــند. بســیاری 
ــر  ــه بیش ت ــد ک ــات نشــان می دهن از مطالع
انجــام  مدیریتــی  ســطوح  در  تقلب هــا 
می شــود. مدیــران عمومــاً بــه اطالعــات 
کافــی دسترســی دارنــد و ایــن امــکان 
زیرپاگــذاردن  طریــق  از  کــه  دارنــد  را 
ــان  ــه کارکن ــبت ب ــی نس ــای داخل کنترل ه
بزرگ تــری  خســارات  پایین تــر،  ســطوح 
ــب  ــان تقل ــد. مرتکب ــازمان وارد کنن ــه س ب
ــورد اعتمــاد و آمــوزش  ــا م ــد ت ــل دارن تمای
ــا عضــو  ــر ی ــگاه مدی ــد و در جای ــرار گیرن ق
کمیته هــای ســازمان قــرار داشــته باشــند و 

ــد. ــه کنن ــود را توجی ــای خ کاره
طرح هــای  خــاص  شــرایط  از  گذشــته 
ــه  ــا ب ــی تقلب ه ــی عموم ــه ویژگ ــب، س تقل

ــت: ــر اس ــرح زی ش
1( ویژگــی اول، وجــود فشــار یــا انگیــزه  ی 
ــق  ــخص از طری ــه ش ــت ک ــازی اس ــع نی رف
ــال برطــرف ســاختن  ــه دنب ــب ب انجــام تقل
آن نیــاز اســت. اغلــب فشــار ناشــی از یــک 
ــن  ــا ممک ــت ی ــی اس ــکل مال ــا مش ــاز ی نی
اســت نیــاز بــه واســطه ی حفــظ شــغل 
ــرکت های  ــد. در ش ــاداش باش ــب پ ــا کس ی
عرضــه شــده بــه عمــوم، ممکن اســت فشــار 
دســت یابی بــه برآوردهــای تحلیلگــران نیــز 
مثــال  به عنــوان  باشــد.  داشــته  وجــود 
ــی  ــای مال ــا مزای ــاداش ی ــت پ ــن اس ممک
ــده  ــن ش ــداف تعیی ــه اه ــت یابی ب ــا دس ب

ــد.  ــده باش ــط ش مرتب
2( ویژگــی دوم، وجــود فرصــت اســت، 
بــدون  تقلــب  انجــام  توانایــی  فرصــت، 
کشــف شــدن آن را فراهــم می کنــد. از 
ــد  ــب نمی خواهن ــراد متقل ــه اف ــی ک آن جای
به واســطه ی کارهــای خــود بــه دام بیفتنــد، 
بایــد بــاور داشــته باشــند کــه کارهــای 
ــی  ــت، ناش ــود. فرص ــف نمی ش ــا کش آن ه
از ضعــف در کنترل هــای داخلــی، مدیریــت 
ــره و  ــأت مدی ــف هی ــارت ضعی ــف، نظ ضعی
یــا اســتفاده ی یــک شــخص از جایــگاه خــود 
بــرای زیــر پــا گــذاردن کنترل هــای داخلــی 
ــای  ــود سازوکـار هـ ــود. نب ــاد مـی شـ ایجـ
مناســب کشــف تقلــب نیــز فرصــت تقلــب را 
ــدازه  ــر ان ــد ه ــک فراین ــد. ی ــر می کن بیش ت
هــم درســت طراحــی شــده باشــد، ممکــن 
اســت شــرایطی فراهــم شــود کــه کنترل هــا 
از بیــن رفتــه و فرصــت تقلــب ایجــاد شــود. 
افــراد دارای جایــگاه قــدرت و نفــوذ، ممکــن 
اســت فرصــت پیــدا  کننــد کــه به واســطه ی 
افــراد زیردســت و ضعــف در کنترل هــای 
داخلــی، کنترل هــای موجــود را زیــر پــا 

ــد. گذارن
فرصــت اغلــب زمانــی ایجــاد می شــود کــه 
فــرد متقلــب از فراینــد حسابرســی آگاهــی 
مناســبی داشــته باشــد، یعنــی اگــر از نــوع 
رسیدگـــی ها، زمان بنـــدی رسـیدگـــی ها 
ــب  ــن ترتی ــود، بدی ــع ش ــم آن مطل و حج
ــد  ــاد خواه ــرای وی ایج ــب ب ــت مناس فرص
کــه  زمانــی  مثــال،  عنــوان  بــه  شــد. 
ــد حســابرس همیشــه  ــب بدان شــخص متقل
ــال  ــر س ــاه آخ ــزرگ در م ــای ب تراکنش ه
را  خــود  تقلــب  او  می کنــد،  آزمــون  را 
تراکنش هــای  در  و  دیگــر  ماه هــای  در 

می دهــد. انجــام  کوچک تــر 

3( ویژگــی ســوم کــه ویژگــی اساســی اغلب 
ــن  ــت. ای ــردن اس ــه ک ــت، توجی تقلب هاس
ــود را  ــد خ ــازه می ده ــرد اج ــه ف ــی ب ویژگ
در انجــام تقلــب ذی حــق بدانــد. ایــن توجیــه 
اقدامــی اســت کــه توســط فــرد بــرای انطباق 
تفکــرات خــود بــا اصــول درســت کاری و 
شایســتگی صــورت می پذیــرد. به عنــوان 
مثــال، شــخص متقلــب، اولویت را بــا خودش 
می بینــد و صرفــاً بــه رفــاه خــود  می اندیشــد 
و بــه منافــع کل ســازمان و جامعــه توجهــی 
ــاد  ــن اعتق ــر ای ــت ب ــن اس ــدارد. او ممک ن
باشــد کــه انجــام تقلــب بــه منظــور پرداخــت 
هزینه هــای درمانــی و حفــظ یــک عضــو 
ــتش دارد،  ــه دوس ــی ک ــا کس ــواده و ی خان
انجــام شــده اســت. در دفعــات بعــد، شــخص 
ــد  ــذاری می کن ــن« نام گ ــرض گرفت آن را »ق
دزدیــده  پول هــای  دارد  قصــد  این کــه  و 
شــده را در آینــده بازگردانــد. برخــی ممکــن 
اســت چیزهایــی کــه در ســازمان بــه عنــوان 
ــگ  ــه فرهن ــت، ب ــده نیس ــار پذیرفته ش رفت
عمومــی ســازمان بــدل کننــد تــا بــرای 
کارکنــان قبلــی نیــز پذیرفتــه شــده باشــد و 
در نتیجــه آن هــا می تواننــد تفکــرات خــود را 

ــد. ــه کنن ــه توجی ــک ضابط ــوان ی به عن
ــده را  ــاد ش ــات ایج ــد توجیه ــت بای مدیری
متوقــف ســازد و از طریــق در نظرگرفتــن 
ــی،  ــو جزئ ــرفت هایی ول ــرای پیش ــاداش ب پ
ــا  ــض ب ــر متناق ــه و غی ــار منصفان انجــام رفت
کارکنــان و ایجــاد الگوهــای مناســب رفتــاری 
و  الگو هــا  ســازمان،  بــاالی  ســطوح  در 
توجیهــات ناصحیــح رشــدیافته در ســازمان را 

ریشــه کن کنــد.
نخســتین گام در ایجاد و توســعه ی سیستم 
مؤثــر مدیریــت خطــر تقلــب، داشــتن بینــش 
ــب و  ــای تقل ــه انگیزه ه ــبت ب ــب نس مناس
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شــناخت رفتارهایــی اســت کــه ســازمان های 
دیگــر بــرای مقابلــه بــا ایــن انگیزه هــا انجــام 
داده انــد. از میــان ســه جــزء توصیف شــده در 
ــر جــزء  ــاً می تواننــد ب ــاال، شــرکت ها عمدت ب
باشــند. شــرکت ها  تأثیرگــذار  »فرصــت« 
ــاز  ــی نی ــی و رویه های ــای داخل ــه کنترل ه ب
دارنــد کــه بتوانــد از قــرار گرفتــن کارکنــان 
در موقعیــت تقلــب پیش گیــری و در صــورت 
انجــام تقلــب آن را کشــف کنــد. اگرچــه 
ــزه  ــی، انگی ــان داخل ــت حسابرس ــن اس ممک
یــا توجیــه اصلــی تقلــب را نداننــد ولــی نیــاز 
ــب را بشناســند.  ــد کــه فرصت هــای تقل دارن
ــد  ــاز دارن ــی نی ــان داخل ــن حسابرس همچنی
ــایی  ــب را شناس ــای تقل ــناریوها و طرح ه س
ــه نشــانه های تقلــب و شــیوه ی  ــا نســبت ب ت

جلوگیــری از آن آگاهــی یابنــد.

2-6- مثال هایی از تقلب
تقلــب بــه دســت شــخصی انجــام می شــود 
ــد ایــن کار مزیت هــای غیرمجــاز  کــه می دان
و غیــر قانونــی بــرای او، ســازمان و یا شــخص 
ــط  ــد توس ــی آورد و می توان ــم م ــث فراه ثال
شــخصی در درون یــا بیــرون ســازمان انجــام 
شــود. بعضــی از انــواع معمــول تقلــب بدیــن 

شــرح اســت:
Asset( دارایــی هـــا  اخــتـــــالس   •

misappropriation( شــامل بــه ســرقت 

رفتــن وجــه نقــد و ســایر دارایی هــا از 
ســازمان )شــامل موجــودی کاال و ملزومــات، 
ــر  ــت. در بیش ت ــات( اس ــزات و اطالع تجهی
ــد از  ــب تــالش می کن ــع، شــخص متقل مواق
طریــق تغییــر در ثبت هــا آن را پنهــان کنــد.

• دســت کاری )Skimming( زمانــی اتفــاق 
ــه  ــل از این ک ــد قب ــوه نق ــه وج ــد ک می افت
ــه ســرقت  ــت شــود ب ــر ســازمان ثب در دفات

ــد،  ــک کارمن ــال ی ــوان مث ــه عن ــی رود. ب م
وجــوه دریافتــی از مشــتریان را در دفاتــر 

ثبــت نمی کنــد.
• تقلــب در پرداخــت یــا خــرج کــرد 
اتفــاق  زمانــی   )Disbursement Fraud(
می افتــد کــه شــخص از طــرف ســازمان بابــت 
کاال و خدمــات موهــوم و ســاختگی پرداختــی 
انجــام می دهــد یــا صورتحســاب هایی  را 
ــاب های  ــا صورتحس ــی ی ــام غیرواقع ــا ارق ب
شــخصی را پرداخــت می کنــد. به عنــوان 
مثــال، کارمنــد ســازمان می توانــد یــک 
ــق  ــن طری ــاد و از ای ــاختگی ایج ــرکت س ش
ــد  ــرای خدماتــی کــه وجــود خارجــی ندارن ب
صورتحســاب صــادر کنــد. ادعاهــای مرتبــط 
ســالمت  و  بهداشــتی  مراقبت هــای  بــا 
ــورت  ــه ص ــی ک ــرای خدمات ــاب ب )صورتحس
ــا صــدور صورتحســاب هایی کــه  ــه ی نپذیرفت
ــای آن بســته نشــده اســت(،  ــاً انته اصطالح
ــرای  ــرای دریافــت بیمــه ی بیــکاری ب ادعــا ب
ــای  ــد، ادع ــه کارن ــغول ب ــه مش ــرادی ک اف
بــرای  عمومــی  خدمــات  و  مســتمری 
افــرادی کــه فــوت کرده انــد، از جملــه ســایر 

ــت. ــوزه اس ــن ح ــب در ای ــای تقل نمونه ه
Expense( تقلــب در پرداخــت هزینه هــا •

اتفــاق  زمانــی   )reimbursement fraud

می افتــد کــه یــک کارمنــد بابــت هزینه هــای 
ــی  ــع« پرداخت ــش از واق ــا »بی ــی و ی غیرواقع
ــد  ــال، کارمن ــوان مث ــه عن ــد. ب ــام می ده انج
متقلــب گــزارش غیرواقعــی و متقلبانــه بابــت 
مســافرت های شــخصی، هزینــه ی غــذای 
ــده،  ــع ش ــه واق ــش از آن چ ــا بی ــی ی غیرواقع

ــد. ــلیم می کن ــت تس ــرای دریاف ب
 )Payroll fraud ( تقلــب حقــوق و مزایــا  •
ــت  ــازمان باب ــه س ــد ک ــاق می افت ــی اتف زمان
مــوارد غیــر واقعــی اقــالم حقــوق و دســتمزد، 

ــال،  ــوان مث ــد. به عن ــت می کن ــا پرداخ مزای
ســاعاتی کــه یــک کارمند بــرای ســازمان کار 
ــی  ــاعات وی بیش نمای ــا س ــت ی ــرده اس نک
تقلــب  مــوارد  جملــه  از  اســت  شــده 
ــه کارکنــان غیــر واقعــی  اســت. پـــرداخت ب
ــوق و  ــب در بخــش حق ــوع تقل شــایع ترین ن

ــوان شــده اســت. ــا عن مزای
Financial( تقلــب در صورت هــای مالــی •

statement fraud( مشــتمل بــر اشــتباه 

ــی  ــای مال ــالم صورت ه ــردن اق ــس ک منعک
ــی  ــش نمای ــق بی ــب از طری ــه اغل ــت ک اس
ــی  ــم نمای ــا ک ــا و ی ــا درآمده ــا ی دارایی ه
بدهی هــا و هزینه هــا صــورت می پذیــرد. 
ایــن نــوع از تقلــب معمــوالً بــه دســت 
مدیــران ســازمان هایی کــه بــه دنبــال بهتــر 
نشــان دادن چهــره و عملکــرد اقتصــادی 
ــود.  ــام می ش ــتند، انج ــود هس ــازمان خ س
ممکــن اســت شــخص مدیــر از طریــق 
فــروش ســهام، دریافــت پــاداش و ســایر 
منافــع، از مزایــای ایــن تقلــب بهره منــد 
گزارشــگری  ایــن  از  این کــه  یــا  شــوند 
متقلبانــه بــه منظور ســازمان دادن و پوشــش 

ــد. ــره جوی ــر، به ــات دیگ ــایر تقلب ــه س ب
اطـالعـــات  دادن  نشـــان  اشـتبـــاه   •
 )Information misrepresentation(
مشــتمل بــر ارائـــه ی اطالعــات غلــط و 
گمراه کننــده اســت کــه عمومــاً بــرای افــراد 
ــد  ــود. هرچن ــه می ش ــازمان تهی ــارج از س خ
عمــده ی ایــن اطالعــات غلــط در صورت هــای 
ــن  ــی ای ــد، ول ــور می یاب ــه تبل ــی متقلبان مال
ــای  ــات مبن ــت کاری اطالع ــب، دس ــوع تقل ن

ارزیابــی عملکــرد را نیــز دربرمی گیــرد.
• فســاد )Corruption( عبــارت اســت از 
اســتفاده ی نادرســت از قــدرت در اختیــار 
ــع شــخصی. فســاد مشــتمل  در جهــت مناف
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بــر رشــوه خــواری و ســایر اســتفاده های 
ــاً  ــدرت می شــود. فســاد عموم نادرســت از ق
ــه ایــن  ــر اســت ب یــک تقلــب خــارج از دفات
ــی  ــای مال ــواهدی در صورت ه ــه ش ــا ک معن
باشــد،  تقلــب  ایــن  نشــان دهنده ی  کــه 
وجــود نــدارد. کارکنانــی کــه مرتکــب فســاد 
ــور  ــه منظ ــی را ب ــای مال ــده اند، صورت ه ش
پنهــان کــردن جــرم خــود تغییــر نمی دهنــد؛ 
ــورت  ــه ص ــد را ب ــوه نق ــی وج ــان به راحت آن
اغلــب  در  می کننــد.  دریافــت  زیرمیــزی 
ــه  ــی ک ــا زمان ــا ت ــوع از جرم ه ــن ن ــع ای مواق
شــکایتی از طــرف شــخص ثالــث طــرح 
ــود،  ــی داده نش ــاً گزارش ــا اصطالح ــود ی نش
ــد  ــد. فعالیت هــای خری ــی می مان ــی باق مخف
و تأمیــن عمدتــاً درمعــرض فســاد قــرار 
می گیرنــد و کارمنــد مســئول صــدور مجــوز 
ــد  ــز می توان ــازمان نی ــه در س ــت وج پرداخ

ــد. ــاد  باش ــن فس ــب ای داوطل
• رشــوه خــواری )Bribery( بــه معنــی 
پیشــنهاد، اخــذ، واگــذاری یــا تقاضــای یــک 
»موضــوع دارای ارزش پولــی« اســت کــه 
ــوه  ــد. رش ــرار ده ــر ق ــدی را تحت تأثی پی آم
ممکــن اســت بــه کارکنــان یــا مدیــران 
کلیــدی همچــون مأمــوران خریــد کــه 
انتخــاب فروشــنده حــق رأی دارنــد،  در 
ــا  ــد ب ــور خری ــی مأم ــود. یعن ــنهاد ش پیش
انتخــاب  در  کــه  می پذیــرد  آن  دریافــت 
ــت  ــر را در اولوی ــنده مدنظ ــنده، فروش فروش
ــنهاد و  ــرده ی پیش ــت پ ــد. در پش ــرار ده ق
دریافــت رشــوه، تقاضــای شــخص بــرای 
احــراز شــرایط خــاص مخفــی اســت. مثــال 
دیگــر آن فســاد کارمنــدی اســت کــه بــرای 
ــد. ــوه می کن ــای رش ــک وام، تقاض ــد ی تأیی

 )Conflict of interest( تضــاد منافــع •
ــد،  ــک کارمن ــه ی ــود ک ــاد می ش ــی ایج زمان

ــک  ــازمان در ی ــی س ــام اجرای ــا مق ــر ی مدی
ــر  ــخصی و غی ــاری ش ــع تج ــه، مناف معامل
آشــکاری بــا ســازمان دارد کــه ممکــن اســت 
ــت  ــهام دارانش را تح ــا س ــازمان ی ــع س مناف

ــد. ــرار ده ــر ق تأثی
• انحــراف )Diversion( اقدامــی اســت کــه 
بــا هــدف منحــرف ســاختن یــک معاملــه ی 
ســودآور بالقــوه بــرای ســازمان بــه نفــع یکی 
از کارکنــان یــا یــک شــخص بیرونــی انجــام 
ــاس  ــر براس ــه اگ ــا ک ــن معن ــود. بدی می ش
ــرف  ــور منح ــه ي مزب ــادی، معامل ــرایط ع ش
نمی شــد، بــرای ســازمان منافعــی بــه همــراه 

می داشــت. 
ــی از  ــدون اجــازه و غیرقانون • اســتفاده ی ب
ــت  ــه در جه ــات اختصاصــی و محرمان اطالع

منافــع نادرســت یــک شــخص.
Related( فعالیت هــای اشــخاص وابســته •

ــه در آن  ــت ک ــرایطی اس party activity( ش

یــک طــرف منافعــی را کســب می کنــد کــه 
در شــرایط عــادی تجــاری قابــل دســت یابی 

. نیست
ــارت  ــی )Tax evasion( عب ــرار مالیات • ف
ــراه  ــط و گم ــات غل ــزارش اطالع ــت از گ اس
کننــده  بــه صــورت تعمــدی کــه بــه منظــور 
صــورت  مالیاتــی  بدهی هــای  کاهــش 

می پذیــرد.

3-6- نشانگرهای بالقوه ی تقلب
یــا  اغـــلب رفـــتارها  افـــراد متقلـــب 
ــروز می دهنــد کــه از  ویژگی هایــی از خــود ب
آن هــا می تــوان بــه عنــوان عالیــم هشــدار یــا 
ــوان  ــت. به عن ــک گرف ــز کم ــای قرم پرچم ه
مثــال بعضــی از مرتکبــان تقلــب به نحــو غیر 
ــزاج و بداخــالق می شــوند،  ــد م ــی تن معمول
برخــی بــه یکبــاره ولخــرج می شــوند و 

ــو  ــه نح ــود ب ــای خ ــام کاره ــی در انج بعض
ــوند.  ــان کار می ش ــوز و پنه ــده ای مرم فزاین
ــه  ــن نشــانه ها ب ــدا شــدن ای ــد هوی ــر چن ه
خــودی خــود مبیــن وقــوع تقلــب یــا وقــوع 

ــت. ــده نیس ــی آن در آین حتم
عالیــم هشــداردهنده برحســب زمــان، 
ــراد  ــخصیت اف ــزان و ش ــل، می ــرار، مح تک
متفــاوت اســت. ایــن نشــانه ها شــامل مــوارد 

زیــر می شــود: 
توســط  کنترل هــا  گذاشــتن  پــا  زیــر 
ــادی  ــات غیرع ــدان، اقدام ــا کارمن ــران ی مدی
یــا بــدون توضیــح مدیریــت، پیشــی گرفتــن 
از اهــداف بــدون تغییــر چشــمگیر در شــرایط 
اقتصــادی و رقابتــی، بــاال رفتــن میــزان 
معامــالت یــا اســناد غیرعــادی، مشــکل 
یــا تأخیــر در فراهــم ســاختن اطالعــات 
ــادی و  ــرات غیرع ــده و تغیی ــت ش درخواس
عمــده در مشــتریان یــا تأمین کننــدگان 

ــه. ــواد اولی م
ــداردهنده ی  ــم هش ــن، عالی ــر ای ــالوه ب ع
ــه  ــت ک ــی اس ــر معامالت ــتمل ب ــر مش دیگ
ــا  ــص در تأییدیه ه ــا نق ــدارک ی ــری م کس
توســط  چــک  دســتی  دریافــت  دارنــد، 
ــتریان  ــکایت مش ــران، ش ــا مدی ــان ی کارکن
ــف  ــا و ضع ــل دادن کااله ــوص تحوی در خص
ــات همچــون  ــاوری اطالع ــای فن در کنترل ه

ــت. ــذرواژه«، اس »گ
عالیــم هشــداردهنده ی فــردی شــامل 
قطــع  کارکنــان،  شــغلی  نارضایتی هــای 
ــدگان،  ــا تأمین کنن ــادی ب ــای غیرع ارتباط ه
شــخصی،  و  شــدید  مالــی  خســارت های 
ــا قمــار،  ــکل و ی ــواد مخــدر، ال ــه م ــاد ب اعتی
و  شــخصی  احــوال  و  اوضــاع  در  تغییــر 
ــود.  ــازمانی، می ش ــع برون س ــعه ی مناف توس
ــد  ــز وجــود دارن ــی نی ــراد متقلب ــالوه، اف به ع
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کــه دایمــاً عملکــرد ضعیــف را توجیــه 
می کننــد، ارتباطــات و گزارش هــای غیــر 
قابل اتــکا فراهــم می آورنــد، به نــدرت بــه 
تعطیــالت می رونــد یــا مرخصــی اســتعالجی 
می گیرنــد و زمانــی کــه در مرخصــی هســتند 
جایگزینــی بــرای آن هــا در انجام امــور تعیین 
ــد  ــز می توان ــم نی ــن عالی ــت. ای ــده اس نش
به عنــوان عالیــم هشــداردهنده تلقی گــردد و 
ــه  ــن زمین ــر در ای ــی های بیش ت ــزوم بررس ل

را خاطرنشــان می کنــد.
ــاال،  ــده در ب ــداردهنده ی یادش ــم هش عالی
نشــانگرهای اعمــال خــالف هســتند، ازایــن رو 
الزم اســت تا مدیریت ســازمان و حسابرســان 
زمینــه ی  در  الزم  آموزش هــای  داخلــی 
ــد.  ــب کنن ــدارها را کس ــن هش ــناخت ای ش
مادامــی کــه  به رغــم نبــود نشــانگر های 
یادشــده، کارکنــان مرتکــب تقلــب شــده اند، 
ــانگر های  ــی از نش ــه ترکیب ــه ب ــاید توج ش
ــی  ــان داخل ــرای حسابرس ــاال ب یادشــده در ب

در واکاوی بیش تــر، مثمرثمــر باشــد.
از طریــق  تقلــب  از طرح هــای  آگاهــی 
و  مدیریــت  دســت  بــه  ادواری  ارزیابــی 

کارکنــان  آمــوزش  داخلــی،  حسابرســان 
و  مدیــران  میــان  پیوســته  ارتباطــات  و 

کارکنــان، ارتقــا خواهــد یافــت.

7- نقش ها و مسئولیت ها 
در پیش گیری وكشف تقلب

ــر،  ــب مؤث ــری و کشــف تقل ــرای پیش گی ب
وجــود اقدامــات نظارتــی نقــش اساســی دارد. 
ایــن نظــارت می توانــد اشــکال مختلــف 
بــه خــود بگیــرد و بــه شــکل درون یــا 
هیــأت  نظــارت  تحــت  و  برون ســازمانی 

ــود. ــام ش ــره انج مدی

1-7- هیأت مدیره
ــراری راهبــری  ــره مســئول برق هیــأت مدی
ــت.  ــات اس ــه ی تقلب ــرکت در زمین ــر ش مؤث
نقــش هیــأت مدیــره در خصــوص مدیریــت 
خطــر تقلــب، سرپرســتی و نظــارت بــر 
اقدامــات مدیریــت اســت. بــه عبــارت دیگــر، 
هیــأت مدیــره، شــناخت مدیریــت از مدیریت 
خطــر، اجــرای اقدامــات ضــد تقلــب و ایجــاد 
و ارتقــای ارزش هــای اخالقــی در ســطح 

بــاالی ســازمان را ارزیابــی می کنــد. از آن جــا 
کــه هیــأت مدیــره باالتریــن مقــام ســازمانی 
ــت  ــدگاه مدیری اســت، مســئولیت ایجــاد دی
ــر عهــده دارد.  ــب در ســازمان را ب خطــر تقل
هیــأت مدیــره می توانــد سیاســت هایی را 
ــه  ــد کــه رفتارهــای اخالق مداران ــی کن اجرای
را تشــویق می کنــد، ایــن سیاســت ها شــامل 
ــان، مشــتریان و  ــورد کارکن ــی در م روش های
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــاری خارج ــرکای تج ش
ســازمان در ارتباط انــد. بــه تبــع تدویــن 
ســازمان،  ســطح  در  سیاســت ها  ایــن 
ایــن سیاســت ها  گــزارش مــوارد نقــض 
ــا  ــره ب ــد. هیــأت مدی نیــز موضوعیــت می یاب
تعییــن یــک مدیــر اجرایــی کــه مســئولیت 
و  ســازمان  در  تقلــب  خطــر  هماهنگــی 
ــر  ــره را دارد ب ــأت مدی ــه هی ــزارش آن ب گ
اثربخشــی برنامــه ی مدیریــت خطــر ســازمان 
نظــارت می کنــد. بــرای برقــراری ارزش هــای 
ــور  ــازمان به ط ــاالی س ــطح ب ــی در س اخالق
کلــی هیــأت مدیــره بــه یــک ســازوکار 
ــت  ــد اس ــرکت نیازمن ــری ش ــب راهب مناس
جنبه هــای  تمامــی  موضــوع  ایــن  کــه 
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دربرمی گیــرد.  را  شــرکت ها  راهبــری 
اجــزای راهبــری مناســب و موردنیــاز شــرکت  
مدیــره ی  هیــأت  اعضــای  از:  عبارت انــد 
مســتقل کــه کنترل هــای مناســبی بــر 
ــره  ــأت مدی ــات هی ــات و دستورجلس اطالع
ــره  اعمــال می کننــد، دسترســی هیــأت مدی
ــاوران  ــتفاده از مش ــی، اس ــران اجرای ــه مدی ب
ــتقل  ــورت مس ــه ص ــه ب ــت ک ــرادی اس و اف
مســئولیت کمیته هــای راهبــری شــرکت، 
ــی و  ــه ی حسابرس ــاداش، کمیت ــه ی پ کمیت
ســایر کمیته هــا را بــر عهــده می گیرنــد.

2-7- کمیته ی حسابرسی
کمیتــه ی حسابرســی هیــأت مدیــره در 
و  ســرمایه گذاران  گــوش  و  واقــع چشــم 
ــه صــورت  ســایر ســهام داران هســتند کــه ب
ــه ی  ــش کمیت ــد. نق ــل می کنن ــتقل عم مس
ــت از  ــناخت مدیری ــی ش ــی، ارزیاب حسابرس
خطــر تقلــب و اجــرای  اقدامــات ضــد تقلــب 
ــت در  ــرد مدیری ــی عملک ــن ارزیاب و همچنی
ــی در  ــای اخالق ــراری ارزش ه ــه ی برق زمین
ــرای پیش گیــری از  ــاالی ســازمان ب ســطح ب
وقــوع تقلـب   اسـت. کـمیته ی حسـابرسی، 
ــا  ــد ت حسابرســان مســتقل را تعییــن می کن
ــی گــزارش دهنــد  در مــورد صورت هــای مال
ــی،  ــای داخل ــود کنترل ه ــور بهب ــه منظ و ب
ــی  ــد. گفتن ــه کنن ــه ای ارائ ــای حرف توصیه ه
اســت کــه حسابرســان مســتقل بــه کمیته ی 
بــه  نــه  حسابرســی گــزارش می دهنــد، 

ــرکت. ــت ش مدیری
ــان  ــر کار حسابرس ــی ب ــه ی حسابرس کمیت
ــتاندارد  ــد. اس ــارت می کن ــز نظ ــی نی داخل
ــأت  ــه هی ــورد گزارشــگری ب IIA 2060 در م

مدیــره و مدیریــت ارشــد چنیــن بیــان 
ــی کند:  مـ

»رییــس حسابرســی داخلــی بایــد بــه 
صــورت دوره ای بــه هیــأت مدیــره و مدیریــت 
ــار، مســئولیت  ــدف، اختی ــورد ه ارشــد در م
داخلــی  حسابرســی  واحــد  عملکــرد  و 
در زمینــه ی طــرح خــود گــزارش دهــد. 
ــای  ــده ی خطره ــد دربرگیرن ــگری بای گزارش
ــا  ــکالت کنترل ه ــش رو و مش ــت پی بااهمی
شــامل خطرهــای تقلــب، مشــکالت راهبــری 
ــا مــورد  شــرکت و ســایر موضوعــات مهــم ی
یــا  مدیــره  هیــأت  اعضــای  درخواســت 

ــد.« ــد باش ــت ارش مدیری
کمیتــه ی حسابرســی مســئول بررســی 
ــف  ــری و کش ــور جلوگی ــه منظ ــا ب کنترل ه
ــن  ــای ای ــرای ایف ــت. ب ــت اس ــب مدیری تقل
نقــش، کمیتــه مســئول بررســی گزارشــگری 
زیرپاگذاشــتن  از  پیش گیــری  و  مالــی 
ــازوکارهای  ــایر س ــی و س ــای داخل کنترل ه
کنترلــی گزارشــگری مدیریــت ارشــد اســت.

3-7-  مدیریت
ــات  ــر اقدام ــارت ب ــئول نظ ــت مس مدیری
ــق  ــا از طری ــرای آن ه ــان و حســن اج کارکن
ــارت  ــی و نظ ــنترل های داخل ــراری کـ برقـ
بــر اجــرای آن اســت. مضافــاً مدیریــت، 
آسیب پـــذیری سـازمـــان از فـــعالیت های 
متقلبانــه را ارزیابــی می کنــد. تقلــب ممکــن 
اســت در هــر ســازمانی روی دهــد امــا درجــه 
و جزئیــات آن در ارزیابــی خطــر، بــه انــدازه و 

ــتگی دارد. ــازمان بس ــی س پیچیدگ
ــای  ــراری کنترل ه ــئول برق ــت، مس مدیری
داخلــی مؤثــر در ســازمان بــا هزینــه ای معقول 
اســت. به عــالوه پاســخ گویی مدیریــت بــه 
ــی  ــاوران حقوق ــات بازرســی کننده و مش مقام
نقــش مهمــی در توســعه ی ســازوکار های 

ــی دارد.  ــی و بازرس کنترل

4-7- مشاوران حقوقی
نقش و مســئولیت مشــاوران درون سازمانی، 
اغلــب تابــع قلمــرو قضایــی هــر کشــور 
تعییــن می شــود. یــک وکیــل عمومــاً در 
جهــت منافــع ســازمان عمــل می کنــد و 
ــوکل  ــا از اســرار م ــزم اســت ت ــن مل همچنی
خــود حفاظــت کنــد. کشــف تقلــب ممکــن 
اســت ایــن دو وظیفــه ی قانونــی را بــا تناقض 
مواجــه کنــد. وکیــل زمانــی کــه بــا موکالنــی 
از ســازمان مواجــه می شــود کــه قصــد 
ترتیــب دادن یــک تقلــب را دارنــد، می توانــد 
تصمیم شــان  در  بازنگــری  بــه  را  آن هــا 
ــری از  ــطح باالت ــه س ــوع را ب ــا موض وادارد ی
مدیریــت ســازمان ارجــاع دهــد. زمانــی کــه 
توســعه ی  بــرای  مشــاور  مشــاوره های  از 
تقلــب اســتفاده شــود، ممکــن اســت مشــاور 
تصمیــم بــه اســتعفای خــود را مــورد ارزیابــی 
قــرار دهــد. در صــورت اســتعفا، مشــاور 
ــب  ــازمان را در قال ــای س ــتباه اعض ــد اش بای
ــاری  ــد: 1( رفت ــتند  کن ــل مس ــات ذی اطالع
کــه قصــد انجــام آن وجــود داشــته، 2( 
پی آمــد آن رفتــار، و 3( تــالش مشــاور بــرای 

ــار. ــراد از آن رفت ــتن اف بازداش

5-7- حسابرسان داخلی
را کــه  حسابرســان داخلــی خطرهایــی 
سازمـــان بــا آن روبه روســـت از طـریـــق 
آزمون هــای مناســب در برنامــه ی حسابرســی 
ــی باید  ــا مـ ــنند. آن ه ــی می کـ ــود ارزیاب خ
در  تقلـــب  ایجـــاد  امــکان  و  نشـانه هـــا 
ســازمان را هشــدار دهنــد. از آن جــا کــه 
ــت  ــف بااهمی ــر تحری ــان مســتقل ب حسابرس
ــد،  ــز می کنن ــی تمرک ــورت های مالـ در صـ
جایــگاه  در  معمــوالً  داخلــی  حسابرســان 
ــب در  ــانه های تقل ــا نش ــتند ت ــری هس بهت
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ســازمان را کشــف کننــد. حسابرســان داخلــی 
ــه  ــد ک ــازمان دارن ــری در س ــور مداوم ت حض
ایــن امــر موجــب می شــود درک بهتــری 
ــی  ــای داخل ــتم کنترل ه ــازمان و سیس از س
خاص تــر،  نحــو  بــه  باشــند.  داشــته  آن 
حسابرســان داخلــی می تواننــد  از طریــق 
ارزیابــی و آزمــون کفایــت و مؤثــر بــودن 
تقلــب  کشــف  بــه  داخلــی  کنترل هــای 
ــد  ــا می توانن ــالوه، آن ه ــد. به ع ــک کنن کم
ــف  ــوت و ضع ــاط ق ــاندن نق ــق شناس از طری
ــاوره ای،  ــات مش ــی و خدم ــای داخل کنترل ه
ــه  ــب ب ــری از تقل ــراری نظــام پیش گی در برق

ــد. ــک کنن ــت کم مدیری
اهـــمیتی کــه یــک سـازمـــان بـــرای 
حسابرســی داخلــی قائــل اســت، نشــانه ای از 
ــی  ــای داخل ــه کنترل ه ــازمان ب ــد آن س تعه
مؤثــر و مدیریــت خطــر تقلــب اســت. نقــش 
ــت  ــه ی مدیری ــی در زمین ــان داخل حسابرس
ــر  ــوارد زی ــامل م ــد ش ــب می توان ــر تقل خط
ــات  ــل اقدام ــا کام ــه ی ــی اولی ــد: بررس باش
ــه تقلــب، تحلیــل ریشــه ی ایجــاد  مظنــون ب
بهبـــود  بــرای  توصـــیه هایی  تقلــب،  آن 
کنترل هــای مرتبــط، بررســی خطــوط گزارش 
مــوارد مشــکوک و برگــزاری دوره هــای ارتقای 
بــرای  کارکنــان.  در  اخالقــی  آموزه  هــای 
ــی  ــن وظایفــی حسابرســان داخل انجــام چنی
صـــالحیت های  و  مهـــارت ها  مـــوظف اند 
تقلــب،  طرح هــای  زمینه هــای  در  کافــی 
تکنیک هــای رســیدگی و آشــنایی بــا قوانیــن 

ــد. ــراز کنن ــررات، اح و مق
حسـابرســـان داخلـــی ممکـــن اســـت 
حســـابرسی را به سـمت بـررسی استفاده های 
نادرســت از دارایی هــا و ارائــه ی نادرســت 
ــن  ــن کار ممک ــد. ای ــت کنن ــات هدای اطالع
تکنیک هــای  از  اســتفاده  شــامل  اســت 

ــف  ــرای کش ــون داده کاوی ب ــه ای همچ رایان
ــان  ــد. حسابرس ــب، باش ــی از تقل ــواع خاص ان
داخلــی همچنیــن می تواننــد بررســی های 
ــد  ــه کارگیرن ــا را ب ــایر روش ه ــی و س تحلیل
تــا اقــالم غیرعــادی را کشــف کننــد و آزمــون 
جزئیــات مانــده ی حســاب ها را در مــورد 
ــف  ــرای کش ــر ب ــر باالت ــا خط ــاب های ب حس

ــد. ــرا کنن ــب را اج تقل
ــی  ــات کاف ــه اطالع در فرصــت مناســب ک
ــی،  ــی داخل ــس حسابرس ــد، ریی ــب ش کس
مدیریــت ارشــد و کمیتــه ی حسابرســی را در 
ــا  ــان ی ــاص در جری ــی های خ ــان بررس جری

تکمیل شــده، قــرار می دهــد.

6-7- حسابرسان مستقل
اســـاس  بــر  مسـتقـــل  حسـابرســـان 
ــد  ــئولیت دارن ــه ای مس ــتانداردهای حرف اس
حسابرســی صورت هــای مالــی را چنــان 
برنامه ریــزی و اجــرا کننــد کــه از نبــود 
تحریــف بااهمیــت ناشــی از تقلــب یــا اشــتباه 
در صورت هــای مالــی اطمینــان معقــول، 
زمانــی کــه حسابرســان  کســب کننــد. 
ــود  ــر وج ــی ب ــواهدی مبن ــه ش ــتقل ب مس
ــه ی  ــتانداردهای حرف ــد، اس ــی ببرن ــب پ تقل
ــد  ــزم می کن ــان را مل ــی، حسابرس حسابرس
ــه اطــالع ســطح مناســبی  ــه موضــوع را ب ک
ــتقل  ــان مس ــانند. حسابرس ــت برس از مدیری
عمومــاً تقلبــات مرتبــط بــا مدیریــت ارشــد را 
مســتقیماً بــه ارکان راهبــری شــرکت همانند 
کمیتــه ی حسابرســی گــزارش می کننــد.

اهمیـــت  دلیــل  بــه  اســـت  گـــفتنی 
و  پیش گیــری  در  داخلــی  کنترل هــای 
کشــف تقلــب، »اطالع رســانی ضعف هــای 
راهبــری  ارکان  بــه  داخلــی  کنترل هــای 
از  یکــی  به عنــوان  اجرایــی«  مدیــران  و 

ابتـــدای  از  الزم االجـــرا  استانـدارد هـــای 
ــی 265( ــتاندارد حسابرس ــال 1394 )اس س

در راســتای الزامــات بین المللــی، توســط 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــی مدنظ ــازمان حسابرس س

ــت. اس

7-7- مدیر مسئول اجتناب از زیان
بــا  زیــان  از  اجتنــاب  مســئول  مدیــر 
ــم،  ــل جرای ــای خطــر تجــاری از قبی حوزه ه
و  امــوال  تضییــع  و  رخدادهــا  فجایــع، 
ــه شکســت واحــد  ــد ب دارایی هــا کــه می توان
ــد  ــد. همانن ــد، ســروکار دارن تجــاری بینجام
متخصصــان حراســت ســازمان، مدیر مســئول 
ــادی در  ــای زی ــان، دارای مزای ــاب از زی اجتن
ــران  ــا ســایر مدی اطالع رســانی و ارتباطــات ب
منصــف اســت. از ایــن رو، از طریق شناســایی 
و درک الگوهــای واقعــی واحــد تجــاری، مدیر 
یادشــده می توانــد بینــش ارزشــمندی بــرای 
مدیریــت در خصــوص قضــاوت پیرامــون 
ــت خطــر ســازمان  ــد مدیری اثربخشــی فراین
ــب  ــر یادشــده اغل فراهــم آورد. به عــالوه مدی
ارتباطــات نزدیکــی بــا حسابرســان داخلی در 
شناســایی حوزه هــای ضعــف کنترل هــای 
داخلــی ســازمان دارد. خالصــه آن کــه مدیــر 
فراینــد پیش گیــری و کشــف  مزبــور در 

تقلــب می توانــد یاری رســان باشــد.

8-7- بازرسان تقلب
بازرســان تقلــب معمــوالً وظیفــه ی کشــف 
اســترداد  و  تقلــب  مــورد  در  تحقیــق  و 
ــش  ــن نق ــا همچنی ــد. آن ه ــا را دارن دارایی ه
ــد  ــت ارش ــد. مدیری ــز دارن ــده نی پیش گیرن
از  حمایــت  بــا  حسابرســی  کمیتــه ی  و 
بازرســی تقلــب بــه همــه ی ســهام داران پیــام 
ــبت  ــد نس ــازمان می توان ــه س ــد ک می دهن
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بــه خطــر تقلــب واکنــش ســریع و مناســب 
داشــته باشــد. جایــگاه ســازمانی واحــد 
ــاوت  ــیار متف ــد بس ــب می توان ــی تقل بازرس
ــش  ــر بخ ــر نظ ــد زی ــن واح ــر ای ــد. اگ باش
ــر  ــد، بهت ــت می کن ــرکت فعالی ــری ش راهب
ــتا  ــد هم راس ــن واح ــای ای ــت فعالیت ه اس
ــا واحــد حسابرســی داخلــی باشــد. از ایــن  ب
ــان  ــای حسابرس ــه یافته ه ــا ب ــق آن ه طری
داخلی و مســتقل دسترســی خواهند داشــت. 
بازرســان تقلــب معمــوالً بــا مشــاوران قانونــی 
ــی  ــدام حقوق ــا اق ــد ت ــی دارن ــاط نزدیک ارتب
دهنــد.  انجــام  مرتکبــان  مــورد  در  الزم 
ارتباطــات میــان بازرســان تقلــب و مشــاوران 
حقوقــی محرمانــه بــوده و همچنیــن کار 
بازرســان تقلــب نیــز از منظــر مشــاوران 
ــود. ــی می ش ــه تلق ــت، محرمان ــد وکال همانن

ــب،  ــام ســازمانی بازرســی تقل ــن مق باالتری
دانــش،  از  ســطحی  تعییــن  مســئولیت 
ــرای  ــرای اج ــه ب ــت را ک ــارت و صالحی مه
مؤثــر بازرســی توســط کارکنــان مــورد 
ــر عهــده دارد. گفتنــی اســت،  ــاز اســت، ب نی
اطمینــان یافتــن از نبــود تضــاد منافــع 
میــان کارکنــان بازرســی بــا ســایر کارکنــان 
ــن  ــئولیت های باالتری ــدر مس ــازمان، درص س

مقــام واحــد بازرســی قــرار می گیــرد.

9-7- سایر کارکنان
هــر یــک از کارکنــان نقشــی در مبــارزه بــا 
تقلــب دارد. کارکنــان چشــم وگوش ســازمان 
هســتند و بایــد اختیــار داشــته باشــند کــه در 
جهــت حفــظ ارزش هــای اخالقــی محــل کار 
خــود اقــدام کننــد. کارکنــان موارد مشــکوک 
ارتباطــی  خــط  طریــق  از  را  تقلــب  بــه 
گزارش هــای کارکنــان بــه واحــد حسابرســی 
ــزارش  ــی گ ــام مدیریت ــک مق ــا ی ــی ی داخل
ــاد  ــد. بســیاری از صاحب نظــران اعتق می کنن
دارنــد وجــود چنیــن خــط ارتباطــی کــه بــه 
نحــو مناســبی رصــد می شــود به تنهایــی 
کشــف کننده ی  و  بازدارنــده  عامــل  یــک 

ــود. ــی می ش ــادی، تلق ــش و اقتص اثربخ

8- مسئولیت هـــای حسابرســـان 
داخلـــی در زمـــان اشــتغال بــه 

ســی بر حسا ر كا
از آن جــا کــه تقلــب ممکــن اســت در 
ــف  ــی کش ــادی حسابرس ــای ع ــالل کاره خ
ــر را  ــئولیت های زی ــتانداردها مس ــود، اس ش
ــر عهــده حسابرســان  ــب ب ــرای کشــف تقل ب

ــت: ــرار داده اس ــی ق داخل
• اعمــال مراقبــت حرفــه ای )اســتاندارد 

)1220
• مدیریت خطر )استاندارد 2120(

• تعیین اهداف کار )استاندارد 2210(
ــار  ــی انتظ ــان داخل ــال، از حسابرس به هرح
ــه  ــخاصی ک ــدازه ی اش ــه ان ــا ب ــی رود ت نم
ــا، کشــف و بازرســی  ــی آن ه مســئولیت اصل
ــب داشــته  ــش کشــف تقل ــب اســت، دان تقل
باشـــند. به علـــاوه انجـــام حسـابـرســـی 
ــای  ــه مراقبت ه ــی ک ــی زمان ــی حت به تنهای
ــه  حرفــه ای الزم نیــز انجــام شــود، نســبت ب
ــد. ــق نمی ده ــان مطل ــب اطمین ــف تقل کش

سیســتم کنتــرل داخلــی مطلــوب بایــد در 
پیش گیــری و کشــف تقلــب یاری رســان 
دســت  بــه  کــه  آزمون هایــی  باشــد. 
می شــود،  انجــام  داخلــی  حسابرســان 
را  بااهمیــت  تقلب هــای  احتمــال کشــف 
آزمون هــای  بــرای  و  می بخشــد  بهبــود 
می گیــرد. قــرار  توجــه  مــورد  بیش تــر 

1-8-  هدایت کار حسابرسی
بــرای هدایــت کار حسابرســی، حسابرســان 

داخلــی  بایــد:
ــر  ــی، خط ــای داخل ــی کنترل ه • در ارزیاب
تقلــب را نیــز مدنظــر قــرار دهنــد و گام هــای 
ــر مبنــای آن تعییــن کننــد.  حسابرســی را ب
نمــی رود  انتظــار  داخلــی  حسابرســان  از 
ایــن  امــا  کننــد  را کشــف  تقلــب  کــه 
ــورد  ــه در م ــود دارد ک ــا وج ــار از آن ه انتظ
ــه اهــداف ســازمان در فعالیــت  دســت یابی ب
ــم  ــول فراه ــان معق ــی، اطمین ــورد بررس م
ــی  ــای داخل ــف کنترل ه ــاط ضع ــد و نق آورن
ــر  ــی خط ــد. ارزیاب ــف کنن ــت را کش بااهمی
تقلــب و همچنیــن پیوســتگی خطــر تقلــب 
ــای  ــاص در کاربرگ ه ــی خ ــا کار حسابرس ب

حسابرســی مســتند می شــود.
• آگاهــی کافــی در مــورد تقلــب بــه منظور 
شــناخت نشــانه های تقلــب کــه بیان گــر 
احتمــال ارتــکاب تقلــب اســت. ایــن آگاهــی 
شــامل شــناخت مشــخصه های یــک تقلــب، 
ترفندهــای مــورد اســتفاده در ارتــکاب تقلــب 
ــناریوهای  ــف و س ــب مختل ــای تقل و طرح ه
ــت  ــت تح ــه ی فعالی ــه در زمین ــی ک متفاوت
بررســی ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد.

• هشــدار دادن در مــورد فرصت هایــی کــه 
ــود،  ــب ش ــاد تقل ــث ایج ــت باع ــن اس ممک
ــه  ــی ک ــا. زمان ــت کنترل ه ــد عدم کفای مانن
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ــت  ــی بااهمی ــرل داخل ــک کنت ــه ی نســبت ب
آزمون هــای  دارد،  وجــود  کفایــت  عــدم 
ــرا  ــی اج ــان داخل ــط حسابرس ــی توس اضاف
می شــود تــا نســبت بــه عــدم رخــداد تقلــب 

ــود. ــل ش ــان حاص اطمین
ــا مدیریــت  ــی ایــن موضــوع کــه آی • ارزیاب
ــر  ــارت ب ــئولیت نظ ــبی مس ــو مناس ــه نح ب
مدیریــت خطــر تقلــب را انجــام داده تــا 
بــا  مرتبــط  اصالحــی  اقدامــات  به موقــع 
عدم کفایــت و ضعــف در کنترل هــای داخلــی 
را برطــرف و برنامــه ی نظــارت مســتمر بــرای 
بهبــود مســتمر مدیریــت خطــر تقلــب را 

ــد. ــی کن اجرای
• ارزیابــی نشــانه های تقلــب و تصمیم گیــری 
نســبت بــه ضــرورت انجــام اقدامــات اضافــی یا 

بازرسی.
در  توصیه شــده  بازرســی های  انجــام   •

ــرورت. ــع ض مواق

2-8- تردید حرفه ای حسابرس داخلی
تردیــد حرفــه ای نگرشــی مشــتمل بــر 
داشــتن ذهــن پرســش گر و ارزیابــی نقادانــه 
از شــواهد حسابرســی اســت.  حســابرس 
هرگــز  حرفــه ای،  تردیــد  دارای  داخلــی 
عــدم  بــر  را  بنــا  پیش فــرض  به صــورت 
ــذارد و  ــان نمی گ ــران و کارکن ــت مدی صداق
هرگــز بــدون پرســش و واکاوی، فــرض را بــر 

صداقــت مبتنــی نمی کنــد.
ــرای  ــی، اج ــای حسابرس ــه ی کاره در هم
ــا  ــود ی ــت. نب ــروری اس ــه ای ض ــد حرف تردی
عــدم کفایــت تردیــد حرفــه ای یکــی از 
شــایع ترین دالیــل عــدم کشــف تقلبــات 
بااهمیــت اســت. حسابرســان داخلــی نقــش 
ــت  ــا شکســت مدیری اساســی در موفقیــت ی
ــل  ــه دلی ــد. ب ــازی می کنن ــب ب ــر تقل خط

ــی  ــی و نهــادی حسابرســان داخل ــش ذات دان
در امــور شــرکت، آن هــا موقعیــت بی نظیــری 
ــب  ــا تقل ــط ب ــل مرتب ــایی عوام ــرای شناس ب
ــا  ــی ب ــان داخل ــه حسابرس ــد. هنگامی ک دارن
ــی  ــر اثربخش ــه ای ب ــد حرف ــتفاده از تردی اس
می کننــد،  تمرکــز  داخلــی  کنترل هــای 
احتمــال برجســته کــردن نشــانه های تقلــب 
از ســوی آن هــا افزایــش یابــد و افــزون بــر آن 
احتمــال کشــف اقدامــات متقلبانــه احتمالــی 

ــد داشــت. ــود خواه وج
بــه منظــور اعمــال تردیــد حرفــه ای از 
طــرف حسابرســان داخلــی، اســتاندارد 1111 
انجمــن حسابرســان داخلــی )تعامل مســتقیم 
بــا هیــأت مدیــره( امــکان اطالع رســانی 
ــه  ــی ب ــی داخل ــس حسابرس ــتقیم ریی مس
هیــأت مدیــره را فراهــم می کنــد. افــزون بــر 
ــی  ــن، براســاس اســتاندارد 1120 )بی طرف ای
ــرش  ــد نگ ــي بای ــان داخل ــردی( حسابرس ف
داشــته  ســوگیري  بــدون  و  بي طرفانــه 
باشــند و از تضــاد منافــع بپرهیزنــد کــه ایــن 
ــرای  ــا اج ــو ب ــگام و هم س ــز هم ــوع نی موض
ــه ی  ــارت کمیت ــت. نظ ــه ای اس ــد حرف تردی
فعالیــت  از  آن  پشــتیبانی  و  حسابرســی 
ــه حسابرســان داخلــی  حسابرســی داخلــی ب
ــی  ــتقالل و بی طرف ــا اس ــد ت ــک می کن کم
خــود را حفــط و بدیــن شــیوه بتواننــد تردیــد 

ــد. ــال کنن ــش را اعم ــه ای خوی حرف

3-8- اطالع رسانی به هیأت مدیره
ــا  ــی ب ــی داخل ــس حسابرس ــات ریی ارتباط
ــگری و  ــر گزارش ــتمل ب ــره مش ــأت مدی هی
ــان  ــت. حسابرس ــی اس ــش نظارت ــای نق ایف
ــژه ی خــود،  ــگاه وی ــی به واســطه ی جای داخل
نقــش مهمــی در ارزیابــی اهمیــت برنامه های 
ــری  ــره در پیش گی ــأت مدی ــت و هی مدیری

از  بــودن  آگاه  دارنــد.  تقلــب  کشــف  و 
ــه  ــژه ی صنعــت و ســازمان، ب رخداد هــای وی
حسابرســان داخلــی ایــن امــکان را می دهــد 
تــا بتواننــد بــرای هیــأت مدیــره به خوبــی بــر 

ــد. ــد کنن ــب تأکی ــرات تقل مخاط
ــی  ــی داخل ــس حسابرس ــه ی ریی در مباحث
ــن  ــب، ممک ــون تقل ــره پیرام ــأت مدی ــا هی ب
اســت مــوارد ذیــل مــورد بحــث قــرار گیــرد:
• کلیــه ی حسابرســی های انجام شــده در 

حــوزه ی تقلــب
• فرایند ارزیابی خطر تقلب

• تقلـــب یــا تضـــاد مـــنافع و نتایـــج 
بـــرنامه های نظــارت، رعـــایت قـــوانین و 

مـــقررات و منشـــور اخـــالقی
• ساخـــتار سازمـــانی فعالیــت حسابرســی 

ــرد. ــز دربرمی گی ــب را نی ــه تقل ــی ک داخلـ
ــان  ــا حسابرس ــی ب ــکاری و هماهنگ • هم

ــب ــی تقل ــرای حسابرس ــتقل در اج مس
• ارزیابی کلی محیط کنترلی سازمان

• سنجـــه های بودجـــه ای و بهـــره وری 
فعـــالیت های حسابرســی داخلــی در زمینه ی 

ــب تقل
فعالیت هــای  • ســنجه زنی و مقایســه ی 
ــا  ــب ب ــه ی تقل ــی در زمین ــی داخل حسابرس

ســایر ســازمان ها
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 حسبثرس  گسارش ضَد ی ثِ کویتِثبیذ زهبً  کِ هَضَع  ًوًَِ هبتریس رٍیذاد  کویتِ حسبثرس 

ی در جلسِ یفَر اّویت ی درجِ رٍیذاد
 آت 

گسارش 
سبالًِ

درج در 
سبالًِ  خالغِ

 خیبًت در اهبًت، تملت ٍ دزدی 1
 هذیریت ارضذ درگیر ًجَدُ است

 ُ ی ّکب  کٌتکرل  ی ضیست ػوکذ
 ّسار دالر 10از  ثیص داخل 

ّسار دالر 10ثیص از  هَارد تجبً    

ّسار دالر 10ثیص از  ئجسهَارد

 ّوِ هَارد درگیرثَدى هذیریت ارضذ

رد درخَاست حسبثرس  داخل   2
 ّوِ هَارد ّب یبث  ثِ افراد یب دادُ از دست

ِ تخط  از هٌطک  3 یّکب  َر ٍ رٍیک
  اخالف 

 ّوِ هذیریت ارضذ

ّوِهذیریت هیبً 

هجبحکث هککرتجا ثکب جککبیگسیٌ   4
 حسبثرس  داخل  یسیر

ارسیبثی خطز تقلت -9
ضٚٝتد٘ٛػیتاذُطتمّةضٚتٝاؾتٞافطایٙسییٞؿتٙسوٝ٘مطٚیا٘ؿا٘یجعییاظآٖٞافطایٙسییوٝزاضایٞإٞٝؾاظٔاٖ

ٝٞأمعاٖایٗذُطزضؾاظٔاٖ.ٞؿتٙس َٔمدعاٖاثدطتردفتدٛزٖیٔرتّفتد وٙٙدسٌٜٚمدطیپدمفیزاذّدیٞداوٙتدط
ؾعاییتدطٔمدعاٖٝتاثمطت،زضٌمطٞؿتٙسٞافطایٙسواضیافطازیوٝزضتمّةتؿتٍیزاضزٚنسالتٚزضؾتیوٙٙسٜوكف

.زاضزایٗذُط
یٔتمّثا٘دٝٞدااحتٕاَضذسازتمّةٚفؼاِمت.اؾتیآٖتطایؾاظٔاٖٞأسآٚپیٚالغاحتٕاَضذسازتمّةذُطتمّةزض
ٝیتمّةٚؾاتمٝییا٘جاْتمّة،ػٛأُتطاٍ٘معا٘ٙسٜٞااِٛنَٛتٛزٖضاٜٚاتؿتٝتٝؾُٟ تمّدةیٚاحدستجداضیزضظٔمٙد

.اؾت
ٔدس٘ظطلدطاض«تٍٙداٜذُدطٔسیطیت»یٞاط٘أٝتطؾاظٔاٖاظجّٕٝتٞایٚؾمغتمّةغاِثاًزضٔجٕٛػٝتط٘أٝذُطاضظیاتی

ْستاتٝوٙتمّةاتعاضیاؾتوٝتٝٔسیطیتٚحؿاتطؾاٖزاذّیوٕهٔیذُطاضظیاتی.ٌمطزٔی ٔٙدستتٛا٘ٙدسنٛضت٘ظدا

ــی  ــی در بازرس ــی داخل ــش حسابرس • نق
ــب تقل

رییــس حسابرســی داخلــی ممکــن اســت 
ــور  ــه منظ ــب ب ــان مناس ــوص زم در خص
اطالع رســانی موضوعــات مرتبــط بــا تقلــب 
هیــأت  و  مدیریــت  از  متفــاوت  نظــری 
ــل  ــن رو، راه ح ــد. ازای ــته باش ــره داش مدی
برطــرف کــردن نگرانی هــا نســبت بــه ایــن 

ــی  ــس حسابرس ــرف ریی ــدی از ط زمان بن
داخلــی بــا مدیریــت ارشــد و هیــأت مدیــره 
ــب،  ــگری مناس ــان گزارش ــوص زم در خص
ــزارش  ــوای گ ــگری، محت ــیوه ی گزارش ش
مــورد نیــاز آن هــا و چگونگــی اطــالع 
رســانی مــورد بحــث قــرار می گیــرد. انجــام 
ــه  ــد ک ــی ده ــی نشــان م ــن بحث های چنی
اســتاندارد  داخلــی  حسابرســی  رییــس 

2060 )گزارشــگری بــه هیــأت مدیــره 
و مدیریــت ارشــد( انجمــن حسابرســان 
ــدول  ــت. ج ــرده اس ــت ک ــی را رعای داخل
یــک نمونــه ای از مــدارک و مســتندات 
ــح ماهیــت و زمان بنــدی  ــه منظــور تصری ب
ــی  ــی داخل ــس حسابرس ــانی ریی اطالع رس
بــه هیــأت مدیــره در خصــوص تقلــب 

ــت: اس

جدول یک 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

ia
m

ag
az

in
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            16 / 28

http://iaiamagazine.ir/article-1-72-fa.html


49

نشریه حرفهای انجمن حسابرسان داخلی ایران سال یکم - شماره یکم - اردیبهشت و خرداد 1393

حسابرسی داخلی: نخستین گامها

بسترها و نیازهای حسابرسی داخلی 

ما و حسابرسی داخلی در قرن بیستویکم

دشواریهای استقرار نظام حسابرسی داخلی

نقش آیندهی حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک

ن  ��� ا�ا�ی ��دا������ �ا

Iranian Association 
of Internal Auditors

ن  ��� ا�ا�ی ��دا������ �ا

Iranian Association 
of Internal Auditors

9-  ارزیابی خطر تقلب
هـمـــه ي سـازمـان هـایـــی کـــه دارای 
ــانی  ــروی انس ــه نی ــتند ک ــی هس فرایند های
ــا  ــی ب ــت به نوع ــا اس ــی از آن فرایند ه جزی
ــن  ــزان ای ــتند. می ــه رو هس ــب روب ــر تقل خط
ــزان  ــه  می ــف ب ــازمان های مختل ــر در س خط
داخلــی  کنترل هــای  بــودن  بخــش  اثــر 
ــب  پیش گیــری کننــده و کشــف کننده ی تقل
درســت کاری  و  صداقــت  و  دارد  بســتگی 
ــتند،  ــر هس ــا درگی ــه در فرایند ه ــرادی ک اف
ــر میــزان ایــن خطــر دارد. تاثیــر به ســزایی ب

خطــر تقلــب درواقــع احتمــال رخــداد 
تقلــب و پی آمد هــای آن بــرای ســازمان 
اســت. احتمــال رخــداد تقلــب و فعالیت هــای 
ــودن  ــهل الوصول ب ــه س ــته ب ــه وابس متقلبان
راه هــای انجــام تقلــب، عوامــل برانگیزاننده ی 
تقلــب و ســابقه ی واحــد تجــاری در زمینــه ی 

تقلــب اســت.
ــه  ــاً در مجموع ــب غالب ــر تقل ــی خط ارزیاب
جملــه  از  ســازمان  وســیع تر  برنامه هــای 
بنــگاه«  خطــر  »مدیریــت  برنامه هــای 
ارزیابــی خطــر  قــرار می گیــرد.  مدنظــر 
ــت و  ــه مدیری ــه ب ــت ک ــزاری اس ــب اب تقل
حسابرســان داخلــی کمــک می کنــد تــا 
حوزه هــا  بتواننــد  نظام منــد  به صــورت 
ــتعد  ــراد مس ــب و اف ــام تقل ــی انج و چگونگ
انجــام آن را شناســایی کننــد. بررســی و 
ــازمان در  ــش روی س ــای پی ــی خطر ه ارزیاب
ــرای  زمینــه ی تقلــب گام مهــم و ضــروری ب
مدیریــت و به ویــژه مدیریــت ارشــد ســازمان 
ــود.  ــی می ش ــه آن تلق ــدن ب ــل آم ــرای نای ب
ــب  ــای تقل ــر طرح ه ــب ب ــی خطــر تقل ارزیاب
کنترل هایــی  اســتقرار  و  تعییــن  بــرای 
ــب احاطــه داشــته  ــر تقل ــد ب ــی توانن ــه م ک

ــت. ــز اس ــند، متمرک باش

ــر  ــارت ب ــت، نظ ــش مدیری ــن نق مهم تری
اجــرای صحیــح ارزیابــی خطــر تقلــب اســت 
چراکــه باالتریــن درک از مخاطــرات تقلــب و 
کنترل هــای محدودکننــده ی آن را دارنــد. 
هزینه هــای  تــا  نیازمندنــد  ســازمان ها 
کنترل کننــده ی خطــر تقلــب در مقایســه بــا 
ــده ی  ــا از بین برن ــای تســکین دهنده و ی مزای

ــد. ــه و مقایســه کنن آن را مقابل
اساســاً ارزیابــی خطــر تقلــب شــامل پنــج 

ــر اســت: گام زی
ــا  1. گام اول: شناســایی  عوامــل مرتبــط ب

خطــر تقلــب
2. گام دوم: شناســایی طرح هــای بالقــوه ی 
تقلــب و اولویت بنــدی آن هــا بــر اســاس 

خطــر
تعییــن   و  رهگیــری  ســوم:  گام   .3
ــوه  ــای بالق ــه طرح ه ــود ب ــای موج کنترل ه

آن شــکاف های  شناســایی  و  تقلــب 
4. گام چهــارم: آزمــون اثربخشــی کنترل های 

کشــف کننده و پیش گیری کننــده ی تقلــب

5. گام پنجــم: مستندســازی و گزارشــگری 
نتایــج حاصــل از ارزیابــی خطــر تقلــب

دامنــه و حــدود ارزیابــی خطــر تقلــب 
ــا  ــی ی ــازمان، پیچیدگ ــدازه ی س برحســب ان
نــوع صنعــت می توانــد متفــاوت باشــد. 
برخــط  مثــال، کســب وکار های  به عنــوان 
)آن الیــن از طریــق اینترنــت( کــه فاقــد 
انسـانی انـــد و مـوجـودی هـــای  نیـــروی 
ــه  ــد، نســبت ب ــد محــدود دارن جنســی و نق
واحد هــای تجــاری کــه دارای حجــم عظیــم 
ــراوان  ــان ف ــی و کارکن ــای جنس موجودی ه
بــه موجودی هــای  کــه دارای دسترســی 
نقــد هســتند، قاعدتــاً خطــر تقلــب متفاوتــی 
ــی  ــه ی ارزیاب ــیر، دامن ــن تفاس ــا ای ــد. ب دارن
مختلــف  شــرکت های  در  تقلــب  خطــر 
ــی از  ــه برخ ــا ک ــن معن ــت بدی ــاوت اس متف
ــای  ــام حوزه ه ــت تم ــن اس ــرکت ها ممک ش
خــود را در خصــوص ارزیابــی خطر هــای 
بالقــوه ی تقلــب ارزیابــی کننــد، در حالی کــه 
در ســازمان های دیگــر بــه دلیــل گســتردگی 
فعالیت هــای خــود، صرفــاً نواحــی بحرانــی و 
خطــرزا را در دامنــه ی ارزیابــی خطــر تقلــب 
نمونــه، گــروه  بــرای  باشــند.  قــرار داده 
فرعــی  شــرکت های  دارای  کــه  تجــاری 
زیــادی باشــد، احتمــاالً هــر شــرکت تابعــه ی 
خــود را جداگانــه ارزیابــی و یــا بــا اســتفاده 
از روش هــای ترکیبــی ارزیابــی را انجــام 

ــد داد. خواه

1-9- شناســایی عوامــل مرتبــط بــا خطــر 
تقلــب

ــب  ــر تقل ــی خط ــتین گام در ارزیاب نخس
ــات در  ــردآوری اطالع ــت از گ ــارت اس عب
و  واحدتجــاری  فعالیت هــای  خصــوص 
ــای  ــه خطر ه ــبت ب ــناخت نس ــش ش افزای
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تقلــب مشــتمل بــر ارتباطــات تجــاری 
ــن  ــت. ای ــرکا اس ــا ش ــرکت ب ــارج از ش خ
ــی  ــی و بررس ــر  ارزیاب ــتمل ب ــد مش فراین
مســتندات ســابق در زمینــه ی تقلــب و 
ــی  ــه تقلــب، ارزیاب فعالیت هــای مشــکوک ب
ــازمان  ــته س ــردی گذش ــنجه های عملک س
ــای شــرکت اســت.  ــا رقب و مقایســه ی آن ب
ــن  ــای ناســازگار مبی ــال الگو ه ــوان مث به عن
ــی و  ــر مال ــنجه های غی ــودن س ــوازن ب نامت
افراطــی  بهره گیــری  مالــی،  ســنجه های 
یــا  و  نـرم افـــزاری  حـق امتیاز هـــای  از 
ــد  ــوی می توان ــای معن ــتفاده از دارایی ه اس
احـــتمالی  تقلـــب های  نشان دهـــنده ی 

ــد.  باش

بالقــوه ی  طرح هــای  شناســایی    -9-2
تقلــب و اولویت بنــدی آن هــا بــر اســاس 

ــر خط
ــت  ــارت اس ــب عب ــف، تقل ــاس تعری براس
ــه  ــالف ک ــال خ ــه ی اعم ــرای عامدان از اج
کشــف  تــا  می شــوند  طراحــی  چنــان 
نگردنــد. ازایــن رو، گــروه ارزیابــی خطــر 
دو  هــر  پیش بینــی  به منظــور  تقلــب 
و  درون ســازمانی  تقلــب  طرح هــای  نــوع 
ــد  ــازمان می توانن ــارج از س ــه خ ــرادی ک اف
ــازمان را طراحــی  ــب ضــد س ــای تقل طرح ه
اســتدالل های  اجــرای  مســتلزم  کننــد، 
ارزیابــی خطــر  گــروه  باشــد.  راهبــردی 
ــب علی  االصــول متشــکل از حسابرســان  تقل

داخلــی، مالــی، حقوقــی، فنــاوری اطالعــات، 
ــوع  ــع ن ــه تب ــا ب ــایر گروه ه ــت و س حراس

ــت. ــازمان اس س
ــال  ــه دنب ــب ب ــر تقل ــی خط ــروه ارزیاب گ
ــه  ــای متقلبان ــا و طرح ه ــایی فعالیت ه شناس
از طریــق تشــکیل گروه هــای توفــان مغــزی، 
مصاحبــه بــا مدیــران، اجــرای رویه هــای 
ــته در  ــای گذش ــی تقلب ه ــی و بررس تحلیل
ســازمان اســت. در طــی ایــن فراینــد، گــروه 
ارزیابــی خطــر تقلــب از طریــق بررســی 
تجــاری،  واحــد  فعالیت هــای  ارزیابــی  و 
ــا صنعتــی کــه شــرکت  طرح هــای مرتبــط ب
ــال  ــه دنب ــواره ب ــد، هم ــت می کن درآن فعالی
ــای  ــا و ویژگی ه ــرار دادن بنیان ه ــر ق مدنظ
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اصلــی تقلــب )فشــار، انگیــزه، فرصــت و 
توجیــه( از طریــق پرســیدن مــوارد زیــر 

اســت:
کــدام  در  تقلــب  انجــام  فرصت هــای   •

دارد؟ قــرار  ســازمان  حوزه هــای 
• مدیریــت بــا چــه میــزان فشــار می توانــد 

از کنترل هــای داخلــی تخطــی کنــد؟
اهــداف  بــه  نتوانــد  مدیریــت  اگــر   •
تعیین شــده دســت یابــد، پی آمد هــای آن 

بــرای مدیریــت چیســت؟
ــدون  ــد ب ــب بای ــای تقل ــی از حوزه ه برخ
ــای  ــی کنترل ه ــر بخش ــن اث ــر گرفت در نظ
داخلــی، مدنظــر قــرار گیــرد. ارزیابــی بایــد با 
ــه صــورت  در نظــر گرفتــن رخــداد تقلــب ب
ــا  ــی و ی ــی گروه ــه صــورت تبان ــرادی، ب انف
پشــتیابی از طریــق افــراد خــارج از ســازمان، 

ــرد. صــورت پذی
مــوارد زیــر از جملــه عواملــی اســت کــه در 
اولویت بنــدی خطر هــای تقلــب موردنظــر 

ــد: ــرار می گیرن ق
• تأثیر ریالی 

• تأثیر بر شهرت واحد تجاری
• زیان بهره وری

حقوقــی  اقدامــات  بالقــوه/  جرایــم   •
ــر جرایــم ناشــی از عــدم رعایــت  مشــتمل ب

قوانیــن و مقــررات
• درست کاری و امنیت داده ها

• زیان ناشی از دارایی ها
• موقعیت و اندازه ی عملیات و واحدها

• فرهنگ سازمانی
ــران  ــی مدی ــش و جابه جای ــزان چرخ • می

و کارکنــان
• نقدشوندگی دارایی ها

• اندازه و حجم معامالت
• حجم فعالیت های برون سپاری شده

3-9-  رهگیــری و تعییــن  کنترل هــای 
موجــود در طرح هــای بالقــوه ی تقلــب و 

آن شــکاف های  شناســایی 
ــای  ــب، کنترل ه ــی خطــر تقل ــروه ارزیاب گ
کشــف کننده ی  و  کننــده  پیش گیــری 
تقلــب را شناســایی می کنــد و بــا توجــه 
ــب  ــال تقل ــزان و احتم ــا می ــه آن کنترل ه ب
بالقــوه را ارزیابــی می کنــد. در ســطح واحــد 
ــل  ــب از قبی ــد تقل ــای ض ــاری، کنترل ه تج
ــور  ــی، منش ــانی الکترونیک ــگاه اطالع رس پای
ــره،  ــأت مدی ــارت هی ــازمان، نظ ــی س اخالق
نتایــج نظــارت مســتمر و دیــدگاه و عقیــده ی 
مدیریــت در زمینــه ی ارزیابــی خطــر تقلــب 
ــن،  ــر ای ــزون ب ــرد. اف ــرار می گی ــر ق مدنظ
کنترل هــای  از  مدیریــت  تخطــی  خطــر 
ــرار  ــر ق ــت مدنظ ــد به صراح ــی می بای داخل
ــده«ی  ــه ـ فای ــوع »هزین ــه موض ــرد و ب گی
کنترل هــای داخلــی مرتبــط بــا تقلــب، 

ــود. ــه ش توج

عملیاتــی  بخشــی  اثــر  آزمــون   -9-4
ــری  ــده و پیش گی ــف کنن ــای کش کنترل ه

کننــده از تقلــب
ــیار  ــش بس ــوالً نق ــی اص ــی داخل حسابرس
ــای  ــی کنترل ه ــی اثربخش ــی در ارزیاب مهم
عملیاتــی ایفــا می کنــد. حسابرســان داخلــی 
صرفــاً وجــود کنترل هــای داخلــی را مدنظــر 
ــداده بلکــه از طریــق آزمــون ادواری،  ــرار ن ق
می آزماینــد.  را  کنترل هــا  آن  اثربخشــی 
به عنــوان مثــال، شــرکت دارای رویــه ی رمــز 
ــر  ــه ه ــت ک ــود اس ــبکه های خ ــور در ش عب
ــود.  ــام ش ــز انج ــر رم ــد تغیی 30 روز می بای
امــا اجــازه ی ورود بــه شــبکه ی کاربرانــی کــه 
ــود  ــز خ ــده رم ــان تعیین ش ــدت زم ــی م ط
را تغییــر ندهنــد، محــدود نشــده اســت. 
ــه  ــم ک ــاهده می کنی ــی، مش ــن مثال در چنی

ــه  ــا ب ــود دارد ام ــب وج ــای مناس کنترل ه
ــود.  ــال نمی ش ــر اعم ــو مؤث نح

5-9- مســتند ســازی و گــزارش حاصــل از 
ارزیابــی خطــر تقلــب

ارزیابــی  مــدارک  می بایــد  ســازمان ها 
ــازی  ــب را مستندس ــر تقل ــایی خط و شناس
کننــد. عناصــر اصلــی مستندســازی ارزیابــی 
خطــر تقلــب مشــتمل بــر مــوارد ذیل اســت:
احتمــال  کــه  تقلــب  از  گونه هایــی   •

دارد. وجــود  آن هــا  رخــداد 
• خطــر ذاتــی تقلــب از قبیــل نقدشــوندگی 
دارایی هــا، وجــدان ســازمانی و چرخــش 
نیــروی انســانی، ســابقه ی تقلــب در شــرکت 
و ســایر شــاخص های خــاص فعالیــت واحــد 

تجــاری
ــب،  ــد تقل ــای ض ــودن برنامه ه ــی ب • کاف
کـنترل هـــای  و  نظـــارت  بـرنامـه هـــای 

پیـــش گیری کـــننده
ــای  ــان کنترل ه ــوه می ــکاف های بالق • ش
بــر  مشــتمل  ســازمانی  تقلــب  ویــژه ی 

تقکیــک وظایــف
• احتمال رخداد تقلب های بااهمیت

• آثــار بــا اهمیــت تقلــب بــر فعالیت هــای 
واحــد تجــاری

انجمــن   2060 اســتاندارد  براســاس 
ــانی  ــکا )اطالع رس ــی آمری ــان داخل حسابرس
بــه مدیریــت ارشــد و هیــأت مدیــره(، رییس 
حسابرســی داخلــی بایــد بــه صــورت ادواری 
ــا  ــا کنترل ه ــط ب ــت مرتب ــرات بااهمی مخاط
ــره  ــأت مدی ــه هی ــب را ب ــه خطــر تقل ازجمل
کنــد.  اطالع رســانی  ارشــد  مدیریــت  و 
حسابرســی  رییــس  و  شــرکت  مدیریــت 
داخلــی بــه صــورت ادواری هیــأت مدیــره را 
نســبت بــه وضعیــت و نتایــج ارزیابــی خطــر 
ــانی  ــن اطالع رس ــد.  ای ــع می کن ــب مطل تقل
نســبت بــه وجــود و اثــر بخشــی برنامه هــای 
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ــه  ــت ب ــالش مدیری ــامل ت ــب، ش ــد تقل ض
ــای  ــان خطره ــکاف می ــردن ش ــور پرک منظ
ــا کنترل هــای موجــود در  شناســایی شــده ب

زمــان ارزیابــی، می شــود. 

10-  جلوگیری و كشف تقلب
ســطوح  کلیــه ی  در  می توانــد  تقلــب 
ســازمانی رخ دهــد، لــذا بایســته اســت 
و  پیش گیری کننــده  تکنیک هــای  تــا 
کشــف کننده در کلیــه ی ســطوح بــه کار 
گرفتــه شــود. اگرچــه پیش گیــری و کشــف، 
امــا  مرتبط انــد  هــم  بــه  مقوله هایــی 
ــب  ــری از تقل ــتند. پیش گی ــم نیس ــبیه ه ش
دربرگیرنــده ی اجــرای رویه هــا و رویکردهــا، 
ارتباطــات  و  انســانی  منابــع  آمــوزش 
مدیریــت بــرای آمــوزش و آشــنایی پرســنل 
در مبــارزه بــا تقلــب اســت. امــا کشــف 
ــت  ــی اس ــده ی فعالیت های ــب دربرگیرن تقل
کــه به منظــور شناســایی اعمــال خــالف 
ــارت  ــه عب ــده اند، ب ــی ش ــه طراح و متقلبان

ــاط  ــاًل رخ داده اســت. ارتب ــب قب ــر، تقل دیگ
ــب  ــی تقل ــف و بررس ــری، کش ــان جلوگی می
در نمــودار دو بــه تصویــر کشــیده شــده 

ــت. اس
خطــر  نمی تواننــد  هرگــز  ســازمان ها 
ــرد  ــواره ف ــد. هم ــان بردارن ــب را از می تقل
یــا افــرادی یافــت می شــوند کــه دارای 
انگیــزه ی تقلــب و مســتعد انجــام آن هســتند 
ــرای  ــز ب ــه ی الزم نی ــن زمین ــر ای ــزون ب و اف
تخطــی از کنترل هــای الزم فراهــم اســت 
یــا از طریــق تبانــی بــا ســایرین آن هــا 
می تواننــد از کنترل هــای داخلــی عــدول 
ــب در  ــام تقل ــال انج ــن رو احتم ــد. ازای کنن
همــه ی ســازمان ها وجــود دارد، بنابرایــن 
ــالش  ــد ت ــده« نبای ــه ـ فای ــدگاه »هزین از دی
کــرد تــا همــه ی خطر هــای تقلــب را از 
میــان برداشــت. یــک ســازمان ممکــن اســت 
به دنبــال طراحــی و انتخــاب کنترل هــای 
کـشف کـــننده باشـــد تــا کـنترل هـــای 

ــننده! پیـــش گیری کـ

ــارت  ــرا و نظ ــی، اج ــه ی طراح ــر هزین اگ
ــر از  ــب فرات ــد تقل ــی ض ــای داخل کنترل ه
مخاطــرات حاصــل از آن باشــد، ازایــن رو 
از نــگاه »هزینــه ـ فایــده«، به کارگیــری 
کنتــرل داخلــی یادشــده صرفــه ی اقتصــادی 

ــت. ــد داش نخواه
 به منظــور شــناخت و ارزیابــی فرصــت 
تقلــب در ســازمان ها، ممکــن اســت از نــگاه 
افــراد حرفــه ای، شــناخت فرهنــگ ســازمانی  
ــرد.  ــرار گی ــت ق ــت اولوی ــه ی نخس در درج
فرهنــگ ســازمانی دیدگاهــی جامــع در 
خصــوص فلســفه و محیــط کنترلــی ســازمان 
ــد  ــه ی اول، هرچن ــی آورد. در وهل ــم م فراه
ــش  ــت چال ــن اس ــازمانی ممک ــگ س فرهن
ــا کاهــش خطــر  ــه نظــر رســد ام ــز ب برانگی
تقلــب مســتلزم آمــوزش و تربیــت کارکنــان، 
ــر  ــارت ب ــور نظ ــه منظ ــوی ب ــای ق رویه ه
کـــنترل های داخلــی، رویه هایــی بــه منظــور 
کشــف و رویه هایــی بــه منظــور بررســی 

ــت. ــب اس ــم تقل منظ

 نمودار دو.  درس های فراگرفته شده مؤثر بر استفاده آتی از كنترل های پیش گیری كننده
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دي کىترلدرس.  ومًدار بر استفادٌ آتی از شدٌ مؤثر کىىدٌَای پیشَای فراگرفتٍ گیری
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جلوگیری از تقلب  -10-1
جلوگیــری از تقلــب مشــتمل بــر اقداماتــی 
اســت کــه بــه منظــور محــدود کــردن 
ــازمانی  ــگ س ــود. فرهن ــام می ش ــب انج تقل
و  و جــو ســالم  فضــا  برقــراری  و  قــوی 
از  ســازمان،  بــاالی  ســطوح  در  مناســب 
از  پیش گیــری  در  مهــم  عناصــر  جملــه 
تقلــب اســت. کنترل هــای داخلــی مؤثــر 
ســازوکار  و  اصــل  قوی تریــن  کارامــد،  و 
شــمار  بــه  تقلــب  از  جلوگیــری  بــرای 
ــا شــامل غربالگــری  ــن کنترل ه ــد. ای می رون
ــاری  ــرکای تج ــندگان و ش ــتریان، فروش مش
ــی  ــای داخل ــت. کنترل ه ــازمانی اس برون س
ــرای متقلبــان هــراس  قــوی در ســازمان ها ب
متقلــب  از  را  فرصــت  و  می کنــد  ایجــاد 
مهم تریــن  ســازمان  مدیریــت  می گیــرد. 
ــراری و  ــئولیت برق ــه مس ــت ک ــی اس گروه
ــازمان  ــی را در س ــای داخل ــظ کنترل ه حف
ــه ی  ــوزو- COSO )کمیت ــد. ک ــده دارن برعه
ــردوی(  ــیون ت ــئول کمیس ــازمان های مس س
ارائــه  را  داخلــی  کنترل هــای  چارچــوب 
ــود  ــی و بهب ــن ارزیاب ــه ضم ــت ک ــرده اس ک
ــا تقلــب نیــز مبــارزه  کنترل هــای داخلــی، ب

می کنــد. کــوزو پنــج جــزء را به عنــوان 
ــای  ــه ی کنترل ه ــوب یکپارچ ــزای چارچ اج
داخلــی ارائــه کــرده کــه عبارت انــداز محیــط 
فعالیت هــای  خطــر،  ارزیابــی  کنترلــی، 
ــارت.  ــات، و نظ ــات و ارتباط ــی، اطالع کنترل
ــا  ــا ب ــده اند ت ــی ش ــده  طراح ــزای یادش اج
تقلــب مبــارزه کننــد چــرا کــه یکــی از 
اهــداف اصلــی کنترل هــای داخلــی اجتنــاب 
ــا  ــده ب ــزای یادش ــت. اج ــب اس ــروز تقل از ب
ــز  ــتگی نی ــم پیوس ــی و به ه ــر تالق همدیگ
ــای  ــن ارتق ــوب ضم ــن چارچ ــه ای ــد ک دارن
ــب  ــروز تقل ــد از ب ــازمانی می توان ــط س محی
ــه  ــری ب ــازمانی جلوگی ــطوح س ــام س در تم

ــل آورد. عم

آموزش تقلب   -10-2
آمــوزش تقلــب معمــوالً عاملــی مهــم 
آمــوزش  اســت.  تقلــب  بازدارندگــی  در 
از  تجــاری  واحــد  انتظــارات  می توانــد 
رویه هــای  اجــرای  در خصــوص  پرســنل 
صحیــح، اســتاندارد های ضــروری در اجــرای 
کارکنــان  نقــش  و  داخلــی  کنترل هــای 
گــزارش  در  ایشــان  مســئولیت های  و 

ــدان  ــد. کارمن ــوارد خــالف را پوشــش ده م
می بایــد بــا منشــور اخالقــی ســازمان و 
ــا  ــار از آن ه ــورد انتظ ــی م ــای اخالق رفتاره
آشــنا باشــند. کارکنــان جدیــد نیــز می بایــد 
و  ســازمان  مأموریت هــای  و  اهــداف  بــا 
ــای  ــی، گونه ه ــای اخالق ــا و معیار ه ارزش ه
تقلــب، مســئولیت پرســنل در اطــالع رســانی 
ــات  ــه و اقدام ــالف و متقلبان ــای خ فعالیت ه

ــوند.  ــنا ش ــب آش ــده ی تقل بازدارن
کارکنــان  بــرای  تقلــب  آموزش هــای 
موقعیت هــای  بــه  توجــه  بــا  می بایــد 
ســازمانی ایشــان در ســازمان تنظیــم شــود. 
ــد  ــز می توان ــی نی ــای عموم ــه آموزش ه البت
ــا  ــایی خطر ه ــا شناس ــد، ام ــر باش ــر ثم مثم
گســترده  و  ســازمان  بــاالی  ســطوح  در 
ــای  ــرای رده ه ــب ب ــای تقل ــردن آموزش ه ک
اثربخش تــر  می توانــد  ســازمان  کلیــدی 
عمــل کنــد. هرچنــد ممکــن اســت کارمندان 
یــا مدیــران متقلــب نیــز در برنامه هــای 
ــام  ــا پی آموزشــی حضــور داشــته باشــند، ام
ــد  ــز می توان ــا نی ــرای آن ه ــا ب ــن آموزش ه ای

ــد. ــده باش بازدارن
نکتــه ی قابــل توجــه آن اســت کــه ارائــه ی 
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کنــار  در  کارکنــان  دوره ای  آموزش هــای 
افزایــش آگاهــی در رده هــای مختلــف شــغلی 
ــل  ــازمان تحمی ــه س ــز ب ــی را نی هزینه های
ــک هــدف اساســی در خصــوص  ــد. ی می کن
ایــن آموزش هــا، آزمــون میــزان ارتقــای 
ــا  ــن دوره ه ــان در نتیجــه ی ای ــش کارکن دان
ــت  ــته اس ــوب، شایس ــن چارچ ــت. در ای اس
ادراکات و طــرز تلقــی پرســنل از آموزش هــا 
مــورد  برخــط  پیمایش هــای  طریــق  از 
ــل  ــان حاص ــا اطمین ــرد ت ــرار گی ــون ق آزم
ــش  ــی اثربخ ــای آموزش ــه برنامه ه ــود ک ش

بوده انــد.

کشف تقلب  -10-3
منظــور  بــه  کشــف کننده  کنترل هــای 
ارائــه ی شــواهدی در خصــوص رخــداد تقلب 
داخلــی  کنترل هــای  می شــود.  طراحــی 
کنترل هایــی  از  آن دســته  مؤثــر شــامل 
ــات  ــرای اقدام ــرس جــدی ب ــه ت می شــود ک
ــد.  ــه وجــود می آورن ــه ب و رفتارهــای متقلبان
داخلــی  کنترل هــای  همزمــان  اجــرای 
کشــف کننده ی  و  کننــده  پیش گیــری 
ــی  ــای اثربخش ــث ارتق ــد باع ــب می توان تقل
ــود،  ــب ش ــر تقل ــت خط ــای مدیری برنامه ه
ــل  ــن قبی ــه ای ــت ک ــدا اس ــه پی ــا ناگفت ام

کـــنترل ها شـواهدی از تقلـــب های رخ داده، 
ــل  ــوان عام ــد به عن ــد و نمی توان ــه می کن ارائ

ــد. ــش کن ــای نق ــب ایف ــده ی تقل بازدارن
رویـــکرد های کشــف تقلـــب می بایـــد 
منعطــف، ســازگار بــا محیــط و مســتلزم 
تغییــر مســتمر باشــد تــا بتوانــد بــا تغییــرات 
محیطــی خــود را ســازگار کنــد. درحالی کــه 
ــوم  ــخص و معل ــده مش ــای بازدارن کنترل ه
کشــف کننده  کنترل هــای  امــا  هســتند 
ــتترند.  ــه مس ــتند و در پس زمین ــدا نیس هوی
مــوارد  بــر گــزارش  اغلــب  ســازمان ها 
کارکنــان  توســط  گزارش شــده  تخلــف 
گزارش هــای  ارتباطــی  خــط  طریــق  از 
ــب  ــن ترتی ــد و بدی ــکا می کنن ــان ات کارکن
ــط  ــان از محی ــته های کارکن ــاً از دانس صرف
دیگــر  راه  امــا  می شــوند.  آگاه  شــرکت 
ســامانه های  طراحــی  بــا  تــا  اســت  آن 
مختلــف، شــرکت بتوانــد از دانســته های 
ــر  ــب نظی ــه ی تقل ــخاص در زمین ــایر اش س
ــد  ــره جوی ــهام داران به ــدگان و س تامین کنن
ــون  ــالف قان ــال خ ــق از اعم ــن طری ــا بدی ت
و رفتارهــای متقلبانــه علیــه شــرکت آگاه 
ــد  ــات می توان ــب اطالع ــای کس ــود. راه ه ش

ــد: ــر باش ــوارد زی ــر م ــتمل ب مش
ــه  ــی ک ــی: هنگام ــور اخالق ــد منش • تأیی

ــا  ــاالنه را امض ــی س ــان منشــور اخالق کارکن
می کننــد از مسئولیت های شــان در کشــف 
و  می شــوند  آگاه  تقلــب  از  جلوگیــری  و 
ــالف  ــال خ ــوص اعم ــب در خص ــن ترتی بدی
ــرار  ــت ق ــورد بازخواس ــان را م ــوان آن می ت

داد.
می توانــد  اطالع رســانی:  پایگاه هــای   •
بــه صــورت پیام گیــر تلفنــی یــا گزارشــگری 

ــر وب باشــد. ــی ب الکترونیکــی مبتن
آخریــن  مصاحبــه:  آخریــن  تکنیــک   •
ــه  ــا مصاحب ــه ب ــه تکنیکــی اســت ک مصاحب
ــت  ــل خدم ــر دلی ــه ه ــه ب ــی ک ــا کارکنان ب
آن هــا خاتمــه یافتــه اســت در زمینــه ی 
از  و  ســؤال  آنــان  از  تقلــب  طرح هــای 
شــاید  کــرد.  اســتفاده  آن هــا  اطالعــات 
ــا از  ــی آن ه ــت، ارزیاب ــن وضعی ــوان در ای بت
ــا شــد و  ــز جوی ــت را نی درســت کاری مدیری
ــب  ــرایط تقل ــوص ش ــق در خص ــن طری بدی

آورد. به دســت  خوبــی  اطالعــات 
کارکنــان:  پویشــگرایانه ی  پیمایــش   •
پیمایش هــای معمولــی بــه قصــد تقاضــا 
اطالعــات  ارائــه ی  بــرای  کارکنــان  از 
تقلــب  و  خــالف  اعمــال  خصــوص  در 
پرس وجو هــای  امــا  می پذیــرد  صــورت 
اطالعــات  دریافــت  باعــث  کنش گرایانــه 
از افــراد ناشــناس می شــود ازایــن رو بــه 
ــریع تر وارد  ــا س ــد ت ــک می کن ــازمان کم س
ــا  ــن موضــوع در مقایســه ب عمــل شــود و ای
ــان  ــه از کارکن ــات داوطلبان ــت اطالع دریاف
بســیار اثربخش تــر عمــل خواهــد کــرد.

می توانــد  یادشــده  شــیوه های  همــه ی 
مبتنــی بــر روش هــای ســنتی از قبیــل 
مـــصاحبه ی تلفنـی، تکمیـل اینترنـی فرم ها، 
ــه ی  ــس و »مصاحب ــل، فاک ــت ای میـ دریاف

رودررو« نیــز باشــد.
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ــد  ــب می توان ــیوه های کشــف تقل ــایر ش س
شــامل حسابرســی غیرمنتظــره ی نواحــی 
مخاطره آمیــز از طریــق حسابرســان داخلــی، 
حسابرســان مســتقل یــا مدیریــت بــه کمــک 
نظــارت مســتمر بــر داده هــای بحرانــی 
بــا آن و شناســایی  و روند هــای مرتبــط 
عــادی  غیــر  انحراف هــای  و  موقعیت هــا 
باشــد. تطبیــق خوشــه ای اطالعــات عمومــی 
بــا اطالعــات شــرکت و یــا مقابلــه ی داده های 
فهرســت های  بــا  معامــالت  بــه  مربــوط 
فروشــندگان، فهرســت کارکنــان و ســایر 
ــب  ــرای کشــف تقل ــد ب ــز می توان ــا نی داده ه

ــد. ــر باش ــیار مثمرثم بس

11- بازرسی تقلب
رخــداد  بــه  کــه  هنگامــی  ســازمان ها 
و  شــرکت  در  متقلبانــه  فعالیت هــای 
احتمــال آن مشــکوک می شــوند، دســت 
بــه تحقیــق، تفحــص و بازرســی در ایــن 
زمینــه می زننــد. شــک و تردیــد نســبت 
بــه رخ داد چنیــن فعالیت هایــی می توانــد 
در نتیجــه ی گــزارش مــوارد رســمی یــا 
ــای  ــل گزارش ه ــمی از قبی ــر رس ــوارد غی م
محرمانــه و یــا گزارش هــای حسابرســان 
ــد.  ــود آی ــب( به وج ــی تقل ــامل حسابرس )ش
ــی  ــه حسابرس ــت ک ــه اس ــایان توج ــا ش ام
نیســت.  تقلــب  بازرســی  تقلــب معــادل 
ــف  ــال کش ــه دنب ــب ب ــی تقل ــرا حسابرس زی
اســت  معامالتــی  و  فرایند هــا  در  تقلــب 
ــا  ــب ب ــر تقل ــت از خط ــا حکای ــه تحلیل ه ک

اهمیــت در آن معامــالت را دارد.
بازرســی تقلــب شــامل گــردآوری اطالعات 
ــام  ــاص و انج ــات خ ــاره ی جزئی ــی درب کاف
تعییــن  دربــاره ی  ضــروری  رویکرد هــای 
رخــداد تقلــب، زیان هــای مرتبــط بــا تقلــب، 

اشــخاص درگیــر و چگونگــی رخــداد تقلــب 
ــب آن  ــی تقل ــی بازرس ــد اصل ــت. پی آم اس
اســت کــه اشــخاص بی گنــاه مشــخص 
ایشــان  متوجــه  اتهامــی  و  می شــوند 

نمی گــردد.
بازرســی تقلــب شــامل گــردآوری اطالعات 
کافــی دربــاره ی جزئیــات فرایندهایــی اســت 
کــه الزم اســت بررســی وقــوع تقلــب در مورد 
آن هــا انجــام شــود و تعییــن چگونگــی انجــام 
آن اســت. کار بازرســی شــامل آماده ســازی، 
مستندســازی و فراهــم کــردن شــواهد کافــی 

بــرای اقــدام حقوقــی احتمالــی اســت.
بازرســان،  وکال،  داخلــی،  حسابرســان 
کارکنــان حراســت و ســایر کارشناســان 
داخلــی و خــارج از ســازمان معمــوالً در 
می جوینــد. مشــارکت  تقلــب  بازرســی 

ســایر  و  تقلــب  بازرســی  فعالیت هــای 
برنامه هــای مرتبــط می بایــد بــا دقــت کامــل 
و مطابــق قوانیــن و مقــررات صــورت پذیــرد. 
قوانیــن محلــی ممکــن اســت چگونگــی 
تشــریفات مرتبــط بــا بازرســی تقلــب را 
تعییــن کــرده باشــد. بنابرایــن بهتریــن رویــه 
ــح  ــرای صحی ــور اج ــه منظ ــا ب ــت ت آن اس
قانونــی و حرفــه ای بازرســی،  پس از مشــاوره 
ــلط  ــازمان کــه مس ــی س ــد حقوق ــا واح ب

ــر  ــم ب ــررات حاک ــن و مق ــا قوانی ــنا ب و آش
کشــور اســت، اقدامــات الزم را به عمــل آورد.

فرایند بازرسی  -11-1
ــعه ی  ــئولیت توس ــازمان مس ــت س مدیری
کنترل هــای حاکــم بــر فراینــد بازرســی 
شــامل توســعه ی رویه هایــی بــرای اثربخشــی 
مدیریــت  و  شــواهد  تهیــه ی  بازرســی، 
نتایــج و گــزارش و اطالع رســانی یافته هــا 
اســتاندارد هایی  چنیــن  دارد.  برعهــده  را 
ــازی  ــب مستندس ــای تقل ــوالً در رویه ه معم
ــی  ــی در ارزیاب ــان داخل ــده اند و حسابرس ش
چنیــن رویه هایــی بــه مدیریــت کمــک 
بایــد  اســتاندارد هایی  چنیــن  می کننــد. 
مــواردی از قبیــل مدنظــر قــراردادن حقــوق 
افــراد، صالحیــت بررســی کنندگان و قوانیــن 
و مقــررات مرتبــط بــا تقلــب را مــورد توجــه 
قــرار دهنــد. ایــن سیاســت ها همچنیــن 
می بایــد حــدود و میزانــی کــه مدیریــت 
و  تأمین کننــدگان  کارکنــان،  ســازمان، 
مشــتریان را نظــم داده اســت، مدنظــر قــرار 
ــنجه های  ــن س ــال تعیی ــوان مث ــد. به عن ده
قانونــی بــه منظــور احقــاق حقــوق ســازمان 
ــده و  ــل ش ــان متحم ــرر و زی ــه ض در نتیج
و  اقدامــات  در  آن هــا  بازیافــت  نحــوه ی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

ia
m

ag
az

in
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            23 / 28

http://iaiamagazine.ir/article-1-72-fa.html


56
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حسابرسی داخلی: نخستین گامها

بسترها و نیازهای حسابرسی داخلی 

ما و حسابرسی داخلی در قرن بیستویکم

دشواریهای استقرار نظام حسابرسی داخلی

نقش آیندهی حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک

ن  ��� ا�ا�ی ��دا������ �ا

Iranian Association 
of Internal Auditors

ن  ��� ا�ا�ی ��دا������ �ا

Iranian Association 
of Internal Auditors

شــده  مشــخص  حقوقــی  پی گیری هــای 
کــه  اســت  اهمیــت  بــا  بســیار  باشــد. 
مدیریــت بــه طــور شــفاف اختیــارات و 
مســئولیت های کســانی را کــه در فراینــد 
ــد و  ــد مشــخص کن بازرســی مشــارکت دارن
ــی  ــا واحــد حقوق ــاط آن هــا را ب ــژه ارتب به وی
ــت  ــز اهمی ــه ی حائ ــازد. نکت ــن س ــز روش نی
ــی  ــت در طراح ــه مدیری ــت ک ــر آن اس دیگ
و رعایــت ایــن رویه هــا )بــه منظــور بــه 
حداقــل رســاندن اطالعــات و ارتباطــات 
داخلــی در مراحــل اولیــه( مــوارد الزم را 

ــد. ــرار ده ــر ق مدنظ
چنیــن سیاســت هایی مســتلزم آن هســتند 
هنگامــی  در  بررســی کنندگان  نقــش  تــا 
ــد، روشــن و  ــاده باش ــاق افت ــی اتف ــه تقلب ک
مشــخص شــود. بررســی کنندگان و مدیــران، 
هــردو می بایــد در خصــوص گــزارش مــوارد 
تقلــب بــه مراجــع ذی صــالح قانونــی از 
عمــل  مدیریــت  تصمیم گیــری  طریــق 
کننــد. قضــاوت در خصــوص رخــداد تقلــب 
ــی  ــای قضای ــیاری از حوزه ه ــاس بس ــر اس ب
ــوط  ــاص مرب ــات خ ــن و الزام ــق قوانی مطاب
بررســی ها  نتایــج  می شــوند.  تعییــن 
می بایــد تصریــح کنــد کــه آیــا از رویه هــای 
ــه  ــا این ک ــت ی ــده اس ــی ش ــازمانی تخط س

ــت. ــب رخ داده اس ــاالً تقل احتم

در  داخلــی  حسابرســی  نقــش   -11-2
تقلــب بازرســی 

چنیــن  در  داخلــی  حسابرســان  نقــش 
ــی  ــور حسابرس ــد در منش ــی بای فعالیت های
سیاســت های  و  رویه هــا  در  و  داخلــی 
ــوان  ــردد. به عن ــن گ ــب مشــخص و تعیی تقل
ــت  ــن اس ــی ممک ــی داخل ــال، حسابرس مث
ــا  ــد ی ــب باش ــی تقل ــی بازرس ــئول اصل مس
ــع  ممکــن اســت از او به عنــوان یکــی از مناب
ــب  ــی تقل ــه ی بازرس ــتفاده در برنام قابل اس
اســتفاده شــود و یــا این کــه مبــرا از چنیــن 
فعالیت هایــی باشــد. حسابرســی داخلــی 
ــئولیت  ــه مس ــل آن ک ــت به دلی ــن اس ممک
بازرســی  برنامه هــای  اثربخشــی  ارزیابــی 
تقلــب را بــر عهــده دارد، از مشــارکت در 
باشــد.  شــده  منــع  برنامه هایــی  چنیــن 
بــاال،  در  شــده  یــاد  نقش هــای  تمامــی 
ــی پذیرفتنــی اســت  ــرای حسابرســی داخل ب
ــد  ــن واح ــتقالل ای ــه اس ــه ب ــرطی ک به ش

خدشــه ای وارد نیــاورد.
بــرای حفــظ جوانــب حرفــه ای بــودن، 
ــب، مســئولیت  ــاره ی تقل ــق درب ــروه تحقی گ
ــه ی طرح هــای  ــش خــود در زمین حفــظ دان
ــص  ــای تفح ــا و تکنیک ه ــب و مهارت ه تقل
و قوانیــن و مقــررات الزم االجــرا در ایــن 
زمینــه اســت. گفتنــی اســت کــه برنامه هــای 

ــادی در  ــی زی ــا بین الملل ــی و ی آموزشــی مل
ــود دارد. ــب وج خصــوص بررســی تقل

اگــر واحــد حسابرســی داخلــی مســئولیت 
ــاره ی تقلــب را برعهــده داشــته  تحقیــق درب
از  را  تفحــص  فراینــد  می توانــد  باشــد، 
طریــق کارکنــان واحــد حسابرســی داخلــی، 
ــرا  ــا، اج ــی از آن ه ــا ترکیب ــپاری و ی برون س
ــی  ــم حسابرس ــوارد تی ــی از م ــد. در برخ کن
داخلــی می توانــد از ســایر کارکنــان ســازمان 
ــوارد تشــکیل  ــرد. برخــی از م ــز بهــره گی نی
ــف  ــای مختل ــان گروه ه ــی از می ــم بازرس تی
ــت،  ــوت وق ــری از ف ــرای جلوگی ــازمانی ب س
ــه در دســترس  ــا توجــه ب ضــروری اســت. ب
بــودن منابــع خــارج از ســازمان، در صــورت 
انتخــاب متخصصــان برون ســازمانی، رییــس 
داخلــی می توانــد صالحیــت  حسابرســی 

ــد. ــرار ده ــورد بررســی ق ــا را م آن ه
در ســازمان هایی کــه مســئولیت اصلــی 
بازرســی تقلــب برعهــده ی حسابرســی داخلی 
گذاشــته نشــده اســت، فعالیــت حسابرســی 
ــات و  ــردآوری اطالع ــد در گ ــی می توان داخل
ــای  ــود کنترل ه ــرای بهب ــه ب ــه ی توصی ارائ
داخلــی بــا توجــه بــه تســلط بــه ایــن 
ــد. ــک کن ــی کم ــروه بازرس ــه گ ــوع ب موض

اجرای بازرسی  -11-3
و  رویه هــا  اجــرای  در  بازرســی ای  هــر 
پروتکل هــای ســازمانی، طــرح ویــژه ی خــود 
را  داراســت. مســئول گــروه بازرســی تقلــب، 
دانــش، مهــارت و صالحیــت افــراد تیــم 
را تعییــن می کنــد. ایــن فراینــد شــامل 
حصــول اطمینــان از آن اســت کــه مشــارکت 
ــاد  ــه تض ــروه هیچ گون ــن گ ــدگان در ای کنن

ــد. ــازمان ندارن ــان س ــا کارکن ــی ب منافع
شــامل  بایــد  بازرســی  اجــرای  طــرح 
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باشــد: زیــر  فعالیت هــای 
• گــردآوری شــواهد از طریــق نظــارت، 

ــوب ــه ی مکت ــا بیانی ــه و ی مصاحب
بــا  شــواهد  ارائــه ی  و  مستندســازی   •
ــواهد و  ــی ش ــش قانون ــن نق ــر گرفت در نظ

کاربــرد تجــاری چنیــن شــواهدی
• تعیین حدود تقلب

ــای  ــردن تکنیک ه ــن و مشــخص ک • تعیی
انجــام تقلــب

• ارزیابی علل انجام تقلب
• شناسایی مرتکبان تقلب

در هــر مقطعــی از انجــام فراینــد بــاال، اگــر 
ــازرس متوجــه شــود کــه مــورد مشــکوک  ب
یافــت نشــده اســت بایــد براســاس رویه هــای 

ســازمانی پرونــده ی آن را مختومــه کنــد.
رویه هــای خاصــی کــه در برخــی از مــوارد 
بــه کار گرفتــه می شــوند، ممکــن اســت 
اهــداف  براســاس موقعیــت خــاص آن و 
گــروه بررســی کننده متفــاوت باشــد. برخــی 
از رویه هــای خــاص مشــتمل بــر مــوارد 

ــل اســت: ذی
گــردآوری  شــواهد:   آوردن  به دســت   •
ــناخت و  ــرای ش ــواهد ب ــردن ش ــا ک و مهی
آشــنایی بــا تقلــب و اعمــال خــالف موضوعی 
ــواهد یادشــده  ــی می شــود و ش اساســی تقل
ــرای نتیجه گیــری گــروه  به عنــوان مبنایــی ب
بررســی کننده ایفــای نقــش می کنــد. گــروه 
بررســی کننده ممکــن اســت از تکنیک هــای 
رایانــه ای و یــا تحلیــل رایانــه ای داده هــا 
گزارش هــا،  تمامــی  کننــد.  اســتفاده 
مســتندات و شــواهد بایــد براســاس ترتیــب 
ــی شــوند. برخــی از  ــی مســتند و بایگان زمان

شــواهد به عنــوان نمونــه عبارت انــد از:
• مکاتبــات، اعالمیه هــا و پاســخ های آن 
ــذی از  ــاپ کاغ ــا چ ــی و ی ــم از الکترونیک اع

ــده  ــات ذخیره ش ــا اطالع ــل و ی ــل ای می قبی
در رایانه هــای شــخصی

میــان  انتقــال  رایانــه ای،  پوشــه های   •
حســاب ها یــا ســایر ثبت هــای رایانــه ای

• فنــاوری اطالعــات یــا دسترســی بــه 
ثبت هــا بــا  مرتبــط  ســامانه های 

• امنیــت و تجهیــزات ثبــت و ضبــط از 
ــه  ــا و درجــه ی دسترســی ب ــل دوربین ه قبی

ــا آن ه
تلفن هــای  بــا  مرتبــط  ضبط هــای   •

داخلــی
• اطالعــات مرتبــط بــا مشــتریان یــا 
ــات  ــا اطالع ــی ی ــم از عموم ــندگان اع فروش
قراردادهــا،  قبیــل  از  شــرکت  مختــص 
ــت  ــا دریاف ــط ب ــات مرتب ــا و اطالع فاکتوره

پرداخــت و 
ثبــت  قبیــل  از  عمومــی  ثبت هــای   •
تجــاری از طریــق نهاد هــای دولتــی یــا 
ثبت هــای مرتبــط بــا دارایی هــا و امــوال

وب ســایت  داخلــی،  پورتــال  اخبــار،   •
شــرکت یــا ســایر شــبکه های اجتماعــی

ــا اشــخاص  ــازرس ب ــردن:  ب ــه ک • مصاحب
ــه  ــان مصاحب ــر کارکن ــا دیگ ــاهدان ی ــا ش ی
ــز  ــم نی ــخاص مته ــوالً اش ــرد. اص ــد ک خواه

ــال  ــواهد قابل اعم ــه ش ــت یابی ب ــس از دس پ
ــیاری  ــد. بس ــرار می گیرن ــه ق ــورد مصاحب م
از بازرســان ترجیــح می دهنــد تــا پــس 
از داشــتن شــواهد کافــی و مناســب بــه 
متهمــان نزدیــک شــوند تــا بتواننــد از آن هــا 
اعتــراف بگیرنــد. عمومــاً دو گــروه از متهمــان 
مصاحبــه می گیرنــد: 1 ( بازرســان بــا تجربــه 
و 2( شــخص دیگــری کــه یادداشــت برداری 
از مصاحبــه را انجــام داده و درصــورت لــزوم 
ــد.  ــش می کن ــای نق ــاهد ایف ــوان ش ــه عن ب
افــزون بــر ایــن، ضــروری اســت تــا اطالعــات 
ــح  ــو صحی ــه نح ــه ب ــده از مصاحب کسب ش

ارائــه شــود.
فعالیت هــای بازرســی مســتلزم هماهنگــی 
ســایر  و  حقوقــی  گــروه  مدیریــت،  بــا 
کارشناســان از قبیــل منابــع انســانی یــا 
ــن  ــه ای ــت، چراک ــه اس ــر بیم ــت خط مدیری
هماهنگــی می توانــد در فراینــد بازرســی 

ــد. ــر باش ــر ثم مثم
ــد  ــن نیازمن ــی همچنی ــای بازرس فعالیت ه
آن اســت تــا دانــش و آگاهــی کافــی در 
حــدود  در  اشــخاص  حقــوق  خصــوص 
رســیدگی ها و شــهرت واحــد تجــاری وجــود 
داشــته باشــد. بازرســان مســئولیت دارنــد تــا 
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ــه  ــی ب ــد بازرس ــه فراین ــد ک ــان دهن اطمین
ــود. ــرا می ش ــه اج ــیوه ای محتاطان ش

ــب در  ــارکت در تقل ــزان مش ــطح و می س
قــرار  ارزیابــی  مــورد  می بایــد  ســازمان 
آن  منظــور  بــه  ارزیابی هــا  ایــن  گیــرد. 
ــق  ــده از طری ــواهد گمراه کنن ــا ش ــت ت اس
ــب مشــارکت  ــد تقل ــه در فراین اشــخاصی ک

نشــود. گــردآوری  داشــته اند، 
فراینــد بازرســی می بایــد بــه انــدازه ی 
کافــی در زمینــه ی شــواهد گــردآوری شــده 

ــل آورد. ــه عم ــت الزم را ب حفاظ

گزارش بازرسی تقلب  -11-4
تقلــب  بازرســی  کار  حاصــل  گــزارش 
ــفاهی،  ــف ش ــای مختل ــر گونه ه ــتمل ب مش
ــی  ــانی نهای ــا اطالع رس ــی ی ــی، اجمال کتب
بــه مدیریــت ارشــد یــا هیــأت مدیــره نســبت 
ــت.  ــت وجو ها اس ــج جس ــت و نتای ــه وضعی ب
گزارش هــا می توانــد پــس از اتمــام بازرســی 

ــرد. ــام گی ــد آن انج ــول فراین ــا در ط ی
ــکال  ــایر اش ــا س ــی ی ــزارش کتب ــک گ ی
ــت  ــن اس ــانی ممک ــگری و اطالع رس گزارش
ــری  ــی و نتیجه گی ــد بازرس ــان فراین در پای
می توانــد  گــزارش  گیــرد.  انجــام  آن 
مشــتمل بــر دالیــل شــروع جســت وجو، 
ــری،  ــاهدات، نتیجه گی ــی، مش ــداول زمان ج
ــا(  ــی )توصیه ه ــات اصالح ــا و اقدام راه حل ه
بــه منظــور ارتقــای کنترل هــا را در برگیــرد. 
ــام  ــص انج ــه تفح ــه چه گون ــب این ک برحس
ــد  ــت نیازمن ــن اس ــزارش ممک ــرد، گ می گی
آن باشــد کــه بــه شــیوه ی محرمانــه نســبت 
ــب نگاشــته  ــر تقل ــراد درگی ــه برخــی از اف ب
ــده  ــزارش، تفحص کنن ــتن گ ــود. در نوش ش
ــت  ــره و مدیری ــأت مدی ــای هی ــد نیازه بای
ــای  ــررات و رویه ه ــن و مق ــت قوانی در رعای

ــد. ــرار ده ــر ق ــازمان را مدنظ س
ســایر مالحظــات در زمینــه ی نــگارش 

از: عبارت انــد  تقلــب  گــزارش 
تقلــب  نهایــی  گــزارش  پیش نویــس   •
ســازمان  کــه  شــرایطی  در  به ویــژه 
ــود  ــوق خ ــی، حق ــل حقوق ــد از وکی می توان
را پی گیــری کنــد، مخاطــب گــزارش گــروه 

ــود. ــد ب ــی خواه حقوق
مدیریــت  بــه  به موقــع  اطالع رســانی   •
ــه  ــی ک ــره در مواقع ــأت مدی ــا هی ــد ی ارش
ــاد  ــر اعتم ــا ب ــت رخ داده و ی ــب بااهمی تقل

ــت. ــده اس ــه وارد آم ــازمان، خدش س
• نتایــج بازرســی تقلــب ممکــن اســت 
مبیــن آن باشــد کــه تقلــب در گذشــته 
نیــز رخ داده امــا کشــف نشــده اســت و 
آثــار آن صورت هــای مالــی صادرشــده در 
ــر داشــته اســت.  ــز درب ــش را نی ســنوات پی
ــره  ــأت مدی ــا هی ــت ارشــد ی ــن رو مدیری ازای
ــد  ــه منظــور اطالع رســانی مناســب، می بای ب
پــس از مشــاوره بــا کارشناســان به ویــژه 
ــا حسابرســان مســتقل، تصمیمــات الزم را  ب

ــد. ــاذ کن اتخ
اگــر حسابرســان داخلــی فراینــد بازرســی 
را اجــرا کننــد، اســتاندارد 2400 انجمــن 
ــج(  ــانی نتای ــی ) اطالع رس ــان داخل حسابرس
اطالعــات و رهنمــود الزم را در خصــوص 

می کنــد. ارائــه  اطالع رســانی 
تقلــب  زمینــه ی  در  تصمیــم   -11-5

شــده ایجــاد 
ایــن تصمیــم مشــتمل بــر تعییــن اقداماتی 
اســت کــه می بایــد زمانــی کــه طــرح تقلــب 
و مرتکبــان آن بــه طــور کامــل بازرســی 
ــد.  ــرا درآی ــه اج ــازمان ب ــط س ــدند توس ش
ــئول واکاوی  ــت مس ــره و مدیری ــأت مدی هی
ــه  ــود ک ــح ش ــد تصری ــتند و بای ــب هس تقل

ــئول  ــان، مس ــا بازرس ــی ی ــان داخل حسابرس
ــأت  ــت از هی ــه نیاب ــه ب ــتند بلک ــی نیس اصل
ــام  ــی را انج ــن بازرس ــت ای ــره و مدیری مدی

می دهنــد.
ایــن تصمیمــات ممکــن اســت شــامل 
ــد: ــل باش ــوارد ذی ــی از م ــا برخ ــی ی تمام
ــوص  ــات در خص ــه اقدام ــه دادن ب • خاتم
افــرادی کــه در مراحــل اولیــه مظنــون بــوده 
ــه  ــت ک ــده اس ــخص ش ــداً مش ــا بع ــد ام ان

ــده اند. ــب نش ــی مرتک خطای
• خاتمــه دادن بــه مظنــون بــودن بــه 
ــد. ــزارش داده ان ــه مشــکل را گ اشــخاصی ک

ــان  ــه کارکن ــی ب ــامان دهی و نظم ده • س
حقــوق  ســازمانی،  رویه هــای  براســاس 

پرســنلی قرارداد هــای  و  پرســنل 
ــی  ــاده ی مال ــه ی اع ــت داوطلبان • درخواس
ــدگان ــا تأمین کنن ــتریان ی ــان، مش از کارکن

• خاتمه ی قرارداد با تأمین کنندگان
• گــزارش تقلــب بــه عوامــل اجــرای قانون، 
نهاد هــای قانونــی یــا ســایر نهادهــای مشــابه 
و ترغیــب آن هــا بــرای پی گیــری متقلبــان و 

همــکاری بــا آن هــا در بازرســی و پی گیــری
• ورود بــه دعــوای حقوقــی یــا ســایر 
فرایند هــای مشــابه بــه منظــور بازیافــت 
و احقــاق حقــوق و منابــع تضییع شــده ی 

ســازمان
ــور  ــه منظ ــه ب ــده ی بیم ــکیل پرون • تش

ــان ــران زی جب
ــده ی شــکایت از مرتکبــان • تشــکیل پرون

تقلــب 
ــای  ــور ارتق ــه منظ ــا ب ــرای توصیه ه • اج

کنترل هــا

گزارش رخداد تقلب  -11-6
ــوص  ــاال در خص ــات ب ــر مالحظ ــالوه ب ع
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گزارشــگری تقلــب، دو شــیوه ی خبررســانی 
و  اطــالع رســانی نتایــج بازرســی عبارت انــد 
اطالع رســانی  و  عمومــی  اطالع رســانی  از 

ــده. ــزی ش ــی برنامه  ری داخل
مدیریــت یــا هیــأت مدیــره بعــد از مشــاوره 
ــی،  ــاوران حقوق ــل مش ــخاصی از قبی ــا اش ب
منابــع انســانی و رییــس حسابرســی داخلــی، 
اطالع رســانی  تــا  می کنــد  تصمیم گیــری 
برون ســازمانی را انجــام دهنــد یــا خیــر. 
ســازمان ممکــن اســت مســئول اطــالع 
ــوص  ــی در خص ــای دولت ــه نهاد ه ــانی ب رس
اقدامــات  و  تقلــب  گونه هــای  از  برخــی 
مشــتمل  نهاد هــا  ایــن  باشــد.  متقلبانــه 
بــر نهاد هــای اجــرای قانــون، نهاد هــای 
اســت.  نظارتــی  نهاد هــای  یــا  قانونــی 
ــد  ــن، ســازمان در مــواردی بای ــر ای ــزون ب اف
بــه شــرکت های بیمه گــر، بانک هــا و یــا 
حسابرســان مســتقل در زمینــه ی تقلــب 

توضیــح  هرگونــه  کنــد.  اطالع رســانی 
نهاد هــای  رســانه ها،  بــرای  مدیریــت 
ــی،  ــا ســایر نهاد هــای بیرون ــون ی اجــرای قان
حقوقــی  واحــد  هماهنگــی  بــا  می بایــد 
انجــام گیــرد. عمومــاً تنهــا ســخنگوی مجــاز 
ــوص  ــی در خص ــد توضیحات ــرکت می توان ش

کنــد. اطالع رســانی  اقدامــات  این گونــه 
ــن  ــی در چنی ــای اساس ــی از تصمیم ه یک
تبهــکاران  پی گیــری  تصمیــم  فراینــدی، 
ــن  ــت. ای ــان اس ــه آن ــی علی ــدام حقوق و اق
تصمیــم از طریــق مدیریــت و هیــأت مدیــره 
برمبنــای مشــاوره و اطالعــات واحــد حقوقــی، 
ــی  اتخــاذ می شــود. اگرچــه چنیــن تصمیمات
را واحــد حسابرســی داخلــی اتخــاذ نمی کنــد 
امــا واحــد حسابرســی داخلــی ممکــن اســت 
مدیریــت و هیــأت مدیــره را در خصــوص 
پی گیــری شــکایت از مجرمــان به منظــور 
جلوگیــری از اقدامــات مشــابه در آینــده 

اعمــال  به عنــوان  متقلبــان  مجــازات  و 
پیش گیــری کننــده، آگاه کننــد.

اطالع رســانی داخلــی به عنــوان ابــزاری 
راهبــردی بــرای مدیــران بــرای تثبیــت 
ــت کاری  ــه ی درس ــود در زمین ــت خ موقعی
جملــه  )از  مناســب  اقدامــات  انجــام  و 
زمانــی  در  مناســب(  حقوقــی  پی گیــری 
تخطــی  ســازمانی  رویه هــای  از  کــه 
می شــود، تلقــی شــده و نشــان می دهــد 
کــه کنترل هــای داخلــی اهمیــت بســیار 
ــد  ــانی می توان ــه اطالع رس ــن گون ــد. ای دارن
از طریــق خبرنامــه، اطالعیــه ی مدیریــت 
یــا آموزش هــای الزم در زمینــه ی تقلــب 
باشــد. ایــن اطالع رســانی ها عمومــاً بعــد 
ــی  ــه صــورت داخل از حــل شــدن مســائل ب
ــردن  ــام ب انجــام می شــود و ممکــن اســت ن
ــته  ــی نداش ــان ضرورت ــان و مجرم از متقلب
باشــد. بازرســی تقلــب و یافته هــای آن ممکــن 
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نشریه حرفهای انجمن حسابرسان داخلی ایران سال یکم - شماره یکم - اردیبهشت و خرداد 1393

حسابرسی داخلی: نخستین گامها

بسترها و نیازهای حسابرسی داخلی 

ما و حسابرسی داخلی در قرن بیستویکم

دشواریهای استقرار نظام حسابرسی داخلی

نقش آیندهی حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک

ن  ��� ا�ا�ی ��دا������ �ا

Iranian Association 
of Internal Auditors

ن  ��� ا�ا�ی ��دا������ �ا

Iranian Association 
of Internal Auditors

اســت بــر موضوعــات اخالقــی و فرهنگــی 
ســازمان، به ویــژه زمانــی کــه تقلــب جنبــه ی 
عمومــی پیــدا می کنــد، تأثیــر بااهمیتــی 
ــق  ــت از طری ــن اس ــت ممک ــذارد.  مدیری بگ
برگــزاری جلســه بــا کارکنــان یــا ســایر 
اعتمــاد و  ایجــاد  ترفند هــای الزم در پــی 
ــد. ــان باش ــان کارکن ــی آن می ــت مبان تقوی

تحلیل درس های آموخته شده  -11-7
ــی آن،  ــب و بازرس ــک تقل ــوع ی ــد از وق بع
می پذیــرد.  صــورت  نتایــج  اطالع رســانی 
ــه  ــت ک ــت آن اس ــز اهمی ــه ی حائ ــا نکت ام
ــرای مدیریــت و حسابرســان داخلــی بســیار  ب
حائــز اهمیــت اســت تــا بــا بازخــورد از 
ــه  ــرا گرفت ــب ف ــی از تقل ــته، درس های گذش
ــی از  ــوان به خوب ــق بت ــن طری ــا بدی ــود ت ش
رخــداد آن در آینــده اجتنــاب کــرد. ایــن 
ــه  ــخ ب ــر پاس ــتمل ب ــد مش ــا می توان درس ه

باشــد: ذیــل  پرســش های 
• تقلب چه گونه رخ داد؟

• چه کنترل هایی درست عمل نکردند؟
• از چه کنترل هایی تخطی شد؟

• چرا تقلب زودتر کشف نشد؟
ــز( را  ــای قرم ــدارهایی )پرچم ه ــه هش • چ

ــه اســت؟ ــده گرفت ــت نادی مدیری
• چــه هشــدار هایی را واحــد حسابرســی 

ــت؟ ــه اس ــده گرفت ــی نادی داخل
• چه گونــه می تــوان در آینــده از چنیــن 
تقلب هایــی جلوگیــری کــرد و بــه موقــع 

ــرد؟ ــف ک ــا را کش آن ه
• چه کنترل هایی را باید تقویت کرد؟

ــل آن  ــی و مراح ــی داخل ــرح حسابرس • ط
چه گونــه می بایــد ارتقــا یابنــد؟

ــرا  ــوان ف ــری می ت ــای بیش ت ــه درس ه • چ
گرفــت؟

دو  هــر  داخلــی  و حسابرســان  مدیریــت 
ممکــن اســت آموخته هــای خــود را درجلســات 
ــا از  ــک بازخــورد پوی ــد. ی ــه کنن آموزشــی ارائ
آن ایــن اســت کــه همــواره می بایــد اطالعــات 
الزم در زمینــه ی طرح هــا و اقدامــات متقلبانــه 
بــه  اطالعــات  ایــن  کــرد.  بــه روزآوری  را 
حسابرســان داخلــی یــا ســایر گروه هــای ضــد 
تقلــب کمــک می کنــد تــا بهتریــن رویکردهــا 
ــف آن  ــا کش ــری ی ــرای جلوگی ــا را ب و رویه ه

ــد. ــه کار گیرن ــات ب اقدام
رویه هــای مدیریــت در زمینــه ی تقلــب، 
نقــش و مســئولیت هــر واحــد در ایــن فراینــد 
را تبییــن می کنــد. نقــش حسابرســان داخلــی 
در ایــن فراینــد نیــز ممکــن اســت بــه صــورت 
مشــاوره ای باشــد بــه شــرط آن کــه مالحظــات 
ــات  ــی مراع ــتقالل آن به خوب ــا اس ــط ب مرتب
شــده باشــد. عــالوه بــر ارائــه ی خدمــات 
ــی  ــان داخل ــت، حسابرس ــه مدیری ــاوره ب مش
می تواننــد بــه شــیوه های ذیــل در فراینــد 

ــد: ــب مشــارکت جوین بازرســی تقل
ــور  ــی به منظ ــد بازرس ــر فراین ــارت ب • نظ
ــات  ــری اقدام ــازمان در پی گی ــه س ــک ب کم
کــه  مواقعــی  در  مربــوط  رویه هــای  و 
اجــرای  مســئولیت  داخلــی  حسابرســان 

بازرســی را بــر عهــده ندارنــد.
کــه  موقعیت هایــی  کــردن  برجســته   •
امنیــت و حفاظــت مناســب از دارایی هــای 

نمی پذیــرد. صــورت  به خوبــی  شــرکت، 
• پشــتیبانی از ســازمان در اجــرای دعــاوی 
حقوقــی، ادعــا علیــه بیمه گــران و ســایر 
ــارت ــت خس ــور بازیاف ــه منظ ــات الزم ب اقدام

اطالع رســانی  بــر  نظــارت  و  ارزیابــی   •
داخلــی یــا بیرونــی بعــد از بازرســی

ــه  ــای توصی ــرای کنترل ه ــر اج ــارت ب • نظ
شــده 

حسابرســان داخلــی اصــوالً بــه ارزیابــی 
ــت در  ــه مدیری ــه ب ــی و توصی ــع بازرس وقای
زمینه ی عدم اثربخشی کـنترل هـــای داخلـــی 
در خصـــوص تقلــب مـــی پردازند. حسابرســان 
داخلــی ممکــن اســت طرح هــا یــا برنـــامه های 
حسـابـــرسی تقلـــب را برنامه ریــزی کننــد تــا 
بدیــن ترتیــب بتواننــد مــوارد تقلــب مشــابه را 

افشــا کننــد.

12- گزارشگری كنترل های داخلی 
مرتبط با تقلب

می تواننــد  مدیریــت  یــا  مدیــره  هیــأت 
در  تــا  بخواهنــد  داخلــی  حسابرســان  از 
خصــوص کنترل هــای داخلــی مرتبــط بــا 
ــور  ــن منظ ــرای ای ــد. ب ــر کنن ــب اظهارنظ تقل
می تــوان بــرای کســب اطالعــات تکمیلــی بــه 

ــرد: ــه ک ــر مراجع ــع زی مناب
ــی،  • توصیه هــای انجمــن حسابرســان داخل

مجموعــه 2410
• رهنمود هــای اجرایــی انجمــن حسابرســان 
پیـــرامون  عملـــی  مـــالحظات  داخلـــی، 
حســابرس داخلـــی، صــدور اظـــهارنظر در 

ــی  ــنترل های داخلـ ــه ی کـ زمینـ
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, December 2009, The institute of 
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2- "Internal Auditing: Assurance 
& Consulting Services", 2009, 
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