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 ی حسابرسیهانامهبر

 ضد رشوه و فساد
 (، حسابدار رسمیCIA) دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران، حسابرس داخلی خبره–1وحید منتی

 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران دانشجوی -الهه زمان

 پیشگفتار
ور و سران قوا مورد تأکید قرارگرفته است. تصویب    ترین مقامات کش های اخیر مبارزه با رشوه و فساد توسط عالی   در ایران در دهه

له با فسووواد         »های مختلف نظیر قانون مبارزه با پولشوووویی       و ابالغ قانون    برگزاری «قانون ارتقاء سوووالمت نظاد اداری و مقاب

قتصووادی   کن نمودن فسوواد  تردیدی نسووبت به بااهمیت بودن این موکوووا کالن ا،تماعی  امنظور ریشووههای متعدد بههمایش

ها در باب افشای فسادهای مختلف در سطوح    درپی رسانه های پیذکر است متأسفانه گزارش  گذارد. شایان سیاسی و... باقی نمی  

های ا،رایی در سوونوات گذشووته به امری عادی ،فت افعار عمومی بده شووده و متی بی   ن دسووتهاه مختلف مقامات دولتی و

  هاسازمان  فرین مسابرسی داخلی برای   رفته باشد. نقش ارزش ازمیان هاسازمان و سایر   هاشرکت رود که قبح فساد در سطوح   می

ساد  انهیزه    کوا مبارزه با ف سی داخلی فراه  می   و اهمیت مو سابر سف  خود    ای ،فت مرفه م  ورد تا بتواند در این زمینه به 

ایفای نقش نماید.

                                                      
1Vahid_Menaty@Yahoo.Com   
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 1ایمرفه   ا،رای  المللیبین چارچوب  

(IPPF)   شووده  مود شووناختهرهن تنفا

سوورتاسوور   مرفه مسووابرسووی داخلی در

تو،فی  ،فان اسووت و ماوی نعات قاب 

در خصوص عناصر اصلی ا،رای خدمات  

به     که   مسوووابرسوووی داخلی اسوووت 

انجوواموود. عنوواصووور     فرینی می    ارزش

ای  شام    المللی کار مرفهچارچوب بین

رهنمودهای ا،باری )تعریف مسابرسی    

ستانداردها(  ای اداخلی   یین رفتار مرفه

و رهنمودهووای مورد توصووویووه اکیوود   

های عملی  مقاالت خاص و     )مشووواوره

رهنمودهای عملی( اسوووت. نهفته پیدا     

اسووت رعایت رهنمود ا،باری کووروری 

صیه اکید      ست اما رهنمودهای مورد تو ا

یقووت بووه     مق ثر          در  مؤ ،رای  منظور ا

 «المللیاسووتانداردهای بین»  «تعاریف»

توسوووط  «  ای ئین رفتووار مرفووه     »و 

فه   بزرگ فاد مر  ایترین و معتبرترین ن

دنیا یعنی انجمن مسووابرسووان داخلی   

(IIA)   با تو،ه به       یابند.  می انتشوووار

با فسووواد و    مبارزه   موکووووا  اهمیت  

های   منظور تشوووریح وفایف و برنامه   به 

مسووووابرسوووی داخلی در این موزه        

ئه « رهنمود عملی» شوووده توسوووط  ارا

انجمن مسووابرسووی داخلی مورئ  وئن   

مه  » با عنوان    2014ه سوووا نا های   بر

ارائه « مسوابرسوی کود رشووه و فسواد     

 گردد.می

امید است تا با یاری خداوند سبحان  

گیری از تجارب ریزی مناسب  بفرهطرح

                                                      
 1.International Professional Practices Framework (IPPF)  
2.t PracticesActU.S. Foreign Corrup  
3.U.K. Bribery Act  

المللی  ،امعه مسابرسان داخلی بین

بتوانند به سف  خود در مبارزه با چنین 

ای  کشور عزیزمان موکوعات نعوهیده

 مایند.ایران را یاری ن

 خالصه اجرایی
های  شوودن  پیدیدگیگسووترش ،فانی

سیب  های ،دی مالی  قانونی و امتماه  

ی ها ریسووو و اعتباری منجر به ایجاد    

 های  برسووویرشووووه و فسووواد و مسوووا 

عنوان های کود رشووه و فسواد به   برنامه

.  اندشدهبده  شرکت   اصلی   موکوعات

های کوود رشوووه و  برنامه   مسووابرسووی

فسوواد نیاز   

ز ا به تیمی 

مسابرسان   

بووووووووووا  

ای مجموعه 

از 

فارت  ها    م

دانوووش و  

تجربووه در   

هووای موووزه

تقلب  رسووویدگی  امور قانونی  فناوری       

 اطالعات  مالی  فرهنگ و اخالق دارد.

  مبووارزه بووا قووانون  در ابعوواد ،فووانی     

خار،ی   برانهیز   مفسوووده  یهافعالیت

  قانون   (FCPA)2متحده  مریعا  ایاالت 

هایی از نمونه 3رشوووه کشووور انهلسووتان

وسووخت دارای کاربردهای  قوانین سووفت

ذکر اسووت المللی هسووتند. شووایان بین

چنین قوانینی در کشوووورهووای چین  

هنگ کن   هند و سووایر کشووورها نیز  

 اند.یافتهتوسعه

ی دولتی و  ها سوووازمان با این تفاسووویر   

ستار افزایش      هاشرکت  صی خوا ی خصو

خصوص افشای رشوه و فساد     گاهی در

ای  رهنمودهای  های منطقهکنوانسوویون

بفترین عملعرد و اطالعوواتی دربوواره              

فساد   و  هایی از رشوه مثاهمشاهدات و 

 هستند.

قوانین کووود رشووووه و فسووواد از طری  

تار        م  سووواخ تعریف دقی  ا،زا شوووا

راهبری  ارزیووابی     

شووام   ) ریسوو 

   اشخاص   بررسی  

  هاسیاست  ثالث(  

هوووا   و رویوووه

ارتووبوواطووات و    

 موزش  نظارت و   

    مسووووابرسوووی  

   و هووا گووزارش

تووحووقوویووقووات     

های ا،رایی  مجوزهای قانونی  کوومانت

منجر به توسعه  ها روزرسانیبررسی و به

های کووود رشووووه و فسووواد در    برنامه  

شده است. مسابرسان داخلی     هاسازمان 

های رسمی  ی دارای برنامههاسازمان در 

کد رشوه و فساد این فرصت رادارند تا       

   چهونهی تعام و  ،زء  هر  اثربخشووی 

 منظور بووا یعوودیهر بووه تمووامی ا،زا 

های مسابرسان داخلی در سازمان

های رسمی کد رشوه دارای برنامه

و فساد این فرصت رادارند تا 

اثربخشی هر ،زء و چهونهی تعام  

منظور تمامی ا،زا با یعدیهر به

دادن و کشف بازداشتن  تسعین 

 فساد و رشوه را ارزیابی کنند.
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بازداشتن  تسعین دادن و کشف فساد و  

رشوه را ارزیابی کنند.

فاقد   یهاسازمان داخلی در  مسابرسان   

برنامه یا فاقد برنامه رسمی و مدون کد    

دارند تا به   فساد این فرصت را   و   رشوه 

سووازمانشووان از طری  اسووتقرار مبانی    

قرمزها در    شوووناسوووایی و کاوش خط    

همانند روابط     ریسووو   پر  های هموز

لث      اشوووخاص  یا    ثا پذیرایی     و  هدا

و    تدارکات     4 سیاسی   هایمشارکت

ها و   یافته      کنند.     کم      خدمات   

ها و  این موزه در  مسابرسی  مشاهدات 

ند می  ها موزه سوووایر  از طری    توان

شوه و   اولویت کد ر بندی اقدامات اولیه 

های توسوووعه و    عنوان ورودیفسووواد به 

فسوواد   های کوود رشوووه وهتقویت برنام

 توسط سازمان تعدی  شوند.

های مسابرسی کد رشوه و فساد برنامه

و  یمساعمستلزد سطوح مختلف تشری 

گذاری اطالعات با سایر ارکان به اشتراک

شرکت همانند: رعایت قوانین و مقررات  

مسابرسان مستق   بازرسان و ارکان 

رادارند. پیش از همه  راهبری شرکت

رییس یا سرپرست  ت تاالزد اس

نماینده قانونی یا  مسابرسی داخلی با

مشاور سازمان مشورت کند تا درک 

کاملی از مفاهی  قانونی دامنه 

ها را به مسابرسی  چارچوب و یافته

 دست  ورد.

4.Political Contributions
5.The IIA Audit Executive Center Knowledge Briefing 
6.Internal Auditing and the Foreign Corrupt Practices Act

مقدمه
انجمن مسابرسان  200۹ساه  در

رهنمودی عملی  (IIA)داخلی  مریعا 

خصوص مسابرسی داخلی و تقلب  در

کرد که  گاهی مسابرسان داخلی  منتشر

های از تقلب را افزایش داده و راهنمایی

لب ی تقهاریس درباره چهونهی ردیابی 

 دهد.در کار مسابرسی داخلی ارائه می

ذکر است رهنمود مزبور تحت شایان

دوماهنامه انجمن مسابرسان  5شماره 

 داخلی ایران منتشر گردیده است.

لی توکیح گونه که در رهنمود عمهمان

های شده است  فساد یعی از نمونهداده

رایج تقلب بوده و رشوه شعلی از فساد 

است. این رهنمود عملی از طری  ارائه 

راهنمایی خاصی برای ارزیابی اثربخشی 

سیست  کنتره داخلی سازمان در مقاب  

فساد و رشوه  مسابرسی داخلی و تقلب 

کند. سایر رهنمودهای را کام  می

نجمن مسابرسان داخلی در این مرتبط ا

اتعای مسابرسان »اند از: موزه عبارت

دهندگان خدمات داخلی بر سایر ارائه

مسابرسی محیط »و « اطمینان بخشی

 مرکز ا،رایی ذکر استشایان«. کنترلی

 5مسابرسی انجمن مسابرسان داخلی

های قانون مسابرسان داخلی و رویه»

 را منتشر نموده است. 6«فساد خار،ی

ارتباط و اهمیت 

 وکارکسب
یی که اثرات امتمالی رشوه و هاسازمان

گیرند در کار خود با فساد را نادیده می

نظر از کشور صرف شوند.خطر موا،ه می

  هاسازمانمح  فعالیت  صنایع یا نوا 

دسترسی ،فانی ریس  ،فانی را به 

منطقه  دولت و پرو ه  همراه دارد. هر

ی هافرصتو ها  متغیرها پیدیدگی

خاصی برای فساد و رشوه دارد. 

برای  هاریس  طورمعموههرماه  بهبه

تر در مناط  بزرگ یهاسازمان

،غرافیایی و صنایع خاص  بیشتر 

باشند.می
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 ی مرتبطهاریسک
در   هاوکارها و دولتفساد و رشوه کسب   

س  قرار      سر ،فان را در معرض ری سرا

و اشوووخاص را تحت  هانسوووازماداده و 

فسووواد و رشووووه در   دهد.تأثیر قرار می

خصوصی و   دولتی های بخش  معامالت

 کراتو در روابط تجاری میان طرفین به

  مقیقت  فساد و  دراست.   شده   گزارش

رشوووه به موکوووعات اصوولی در بخش    

  شووده و به تبدی   دولتی و خصوووصووی

انتصووابات    با  زمانی که خاص  ای گونه

سرساز     درد  تند  هس     مربوط   دولتی

را در   هاسازمان شوند. فساد و رشوه    می

دستیابی به اهداف عملیاتی  گزارشهری 

و    کرده  موا،ه  مخاطره    با   رعایتی  و 

 به موارد ذی  منجر گردند: است  ممعن

 بین رفتن رقابت بازار  از 

  ایجاد موانع رشد اقتصادی 

 بفبود    برای   هوواییمحوودودیووت

 استانداردهای زندگی 

   کاالها و      باالتر  های  قیمت   تحمی

 خدمات 

  کاهش اعتماد عمومی 

  هایبردن انهیزه ز میانا و  دلسردی  

 گذاری مستقی  خار،ی.سرمایه

 

 

استانداردهای حسابرسی 

داخلی مرتبط با 

 موضوع
 ایالمللی کووار مرفووه      چووارچوب بین   

(IPPF) المللی زیر را استانداردهای بین

ای مسووابرسووی داخلی  برای رویه مرفه

ستا     شام ) نداردها( در ارتباط با تقلب)ا

 نماید:رشوه( ارائه می فساد و

: مهارت و 1200استاندارد 
 ایحرفه هایمراقبت

A2-1210-    مسووووابرسووووان داخلی

منظور ارزیابی ریسووو  تقلب و رویه    به 

  بایستمی  سازمان   توسط  مدیریت  ن

  هااما از  ن  باشووند  دانش کافی دارای 

ه اشخاصی که    اندازرود که بهانتظار نمی

 و بررسیکشف  ها  ن  صلیا  مسئولیت

تخصوو     و  خبرگی از  اسووت    تقلب

 برخوردار باشد.

 ای: مراقبت حرفه1220 استاندارد

A1-1220-      سان داخلی باید با سابر م

قبووت              در مرا یر   موارد ز تن  ف گر ظر  ن

 ای را اعماه کنند:مرفه

       به یابی  میزان کار الزد برای دسوووت

 اهداف کار مسابرسی 

  اهمیت و ارزش   ی نسوووبی پیدیدگ

کوعاتی که در مورد  ن    سبی مو ها  ن

های اطمینان بخشوووی  اعماه      رویه 

 شود می

    کفایت و اثربخشوی فر یندهای نظاد

 راهبری  مدیریت ریس  و کنتره 

         امتماه وقوا اشوووتباهات  تقلب یا

 مالمظه وعدد رعایت قاب 

  اطمینان    خدمات     تأمین    هزینه

 ن.قوه  بخشی در ارتباط با منافع بال

: گزارشگری به 2060 استاندارد

 گیری و مدیریت ارشدمرجع تصمیم

 صورترییس مسابرسی داخلی باید به

خصوص هدف فعالیت  ای دردوره

اختیارات   مسابرسی داخلی 

ها و عملعرد مرتبط با طرح مسئولیت

مسابرسی داخلی  به مر،ع 

گیری و مدیریت ارشد گزارش تصمی 

ین باید شام  چنگزارشهری ه  دهد.

ی هاریس موکوعات کنتره و افشای 

ی تقلب  هاریس بااهمیت  از،مله 

موکوعات راهبری و سایر موکوعات 

موردنیاز یا مورد درخواست مر،ع 

 گیری و مدیریت ارشد  باشد.تصمی 

 : مدیریت ریسک2120 استاندارد

A2-2120-  فعالیت مسابرسی داخلی

ریت یباید پتانسی  وقوا تقلب و نحوه مد

ریس  تقلب توسط سازمان را ارزیابی 

 کند.

: اهداف کار 2210استاندارد 

 حسابرسی

A2-2210- مسابرسان داخلی باید 

امتماه اشتباهات بااهمیت  تقلب  عدد 

رعایت و سایر موارد مف  پیش رو را به 

 هنهاد تدوین اهداف کار در نظر بهیرند.
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تعریف مفاهیم کلیدی
ارکان راهبری: باالترین سطح هیأت

است که مسئولیت نظارت مستقی  بر 

و مدیریت سازمان را بر عفده  هافعالیت

االصوه هیأت شام  گروهی از علی دارد.

همانند هیأت مدیره  ) اعضای مستق 

شود. هیأت نافر یا هیأت راهبری( می

اگر چنین گروهی و،ود نداشته باشد  

ممعن است منظور از هیأت  رئیس 

. هیأت ممعن است اشاره سازمان باشد

به کمیته مسابرسی داشته باشد که نفاد 

راهبری بعضی وفایف را به  ن محوه 

استانداردهای مسابرسی ) کرده است

 داخلی(.

پیشنفاد دادن  پرداخت کردن  :رشوه

 دریافت کردن یا تقاکا کردن هر چیز با

 نتیجه تأثیر بر   که ارزشی

  رهنمود)گذارد می

 مسابرسی عملی 

و تقلب  داخلی

200۹.) 

شووام  هر :کنترل

که توسوووط     قدامی  ا

یا یأت  یت  ه مدیر

خش      ب یر  هوواسووووا

یت     به  مدیر منظور 

ریسوووو  و افزایش 

امتماه دسوووتیابی به  

شووده صووورت اهداف مشووخ 

ی  هافعالیتگیرد  می باشد. مدیریت  می

به   منظور فراه  کردن اطمینان  کافی را 

بخشووی معقوه در دسووتیابی به اهداف    

مه   نا مان  ربر یت    یزی  سووواز هدا دهی و 

کند.می

اختیار سوءاستفاده از قدرت در   :فساد 

رهنمود عملی   ) برای منافع شخصی

(.  200۹مسوووابرسوووی داخلی و تقلب  

ذکر اسوووت مطاب  بند الف ماده  شوووایان

قانون ارتقاء سوووالمت نظاد      »ی  قانون   

ایران  فسووواد   «اداری و مقابله با فسووواد

 شده است:صورت ذی  تعریفبه

 رکت یافع   هرگونهقانون  این درفساد »

فعلی است که توسط هر شخ  مقیقی 

فردی  ،معی یا  صورتبهیا مقوقی 

 هرگونهو باهدف کسب عمداً سازمان که 

 قی غیرمست یامنفعت یا امتیاز مستقی  

 وبرای خود یا دیهری با نق  قوانین 

 و کرر یاکشوری انجاد پذیرد  مقررات

منافع  منابع یا سالمت   را به امواه زیانی

 وارد مردد از،معی  یا عمومی و امنیت و

نظیر رشاء  ارتشاء  اختالس  تبانی  نماید

سوءاستفاده از مقاد یا موقعیت اداری  

 دریافت و  اطالعات یا امعانات  سیاسی

غیرقانونی از منابع عمومی  یهاپرداخت

منابع به سمت  این از انحراف و

 تخریب  ،ع   غیرقانونی هایتخصی 

«مالی و سواب  اداری و اسناد اختفاء یا

هرگونه اقداد غیرقانونی از طری   تقلب:

کاری یا تخطی از اعتماد فریب  پنفان

باشد. این اقدامات به تفدید به می

خشونت یا ا،بار فیزیعی بستهی ندارند. 

 هاسازمانها توسط اشخاص و تقلب

  منظور کسب پوه  دارایی یا خدماتبه

خودداری از پرداخت یا از دست دادن 

خدمات  یا مفظ مزیت تجاری و 

 پذیرندشخصی  صورت می

استانداردهای مسابرسی داخلی(.)

ی  عالمت هشدار  :خط قرمزها

دهد مشعلی و،ود عالمتی که نشان می

دارد که باید موردتو،ه قرار گیرد یا با  ن 

 فرهنگ مریاد وبستر(.) برخورد گردد

متماه وقوا ی  رویداد کها :ریسک

بر دستیابی بر اهداف تأثیر خواهد 

گذاشت. ریس  در غالب وا گان تأثیر و 

استانداردهای ) شودامتماه معنی می

مسابرسی داخلی(.
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دیدگاه جهانی
ی هاشرکتی بخش دولتی و هاسازمان

 یهاریس خصوصی در سراسر ،فان به 

دهند. فساد و رشوه واکنش نشان می

توان به موارد می هااین واکنشاز،مله 

 ذی  اشاره نمود:

o المللی  ،ایی که تواف  بین

اساس سیستمی  کشورهای عضو  بر

ها از اصوه موردتواف  و تصویب  ن

به شع  قانون   ن را 

پذیرند. دو مثاه از این می

کنوانسیون »توافقات  

مبارزه با فساد مل  

بیانیه کد »و  7«متحد

د فساد و رشوه مل  متح

در معامالت تجاری 

هستند  8«المللیبین

o  قوانین ملی

o ا ههای مرتبط با بفترین رویه یین

o ای ،ایی که نفادهای توافقات منطقه

شده  معموالً در مناطقی با شناسایی

رو روبه مشعالت فساد و رشوه

هایی از اهداف را هستند  بیانیه

کنند منتشر می

o های سیاست بخش دولتی و بیانیه

وصی خص

o ی غیرانتفاعی که شواهدی هاسازمان

و  هااز سوءاستفاده  بفترین رویه

7The United Nations Convention against Corruption 
8inst Corruption and Bribery in International Commercial TransactionsThe United Nations Declaration aga 
9www.transparency.org 

برای مقابله با  های دولت راتالش

د.کننفساد و رشوه ففرست بندی می

گذاریقانون
 یافتهبسیاری از کشورهای توسعه

اد اقد منظور ،لوگیری از فساد و رشوهبه

اند. سایر کشورها  کرده گذاریبه قانون

گیرد یا در ن ،دیدی را در نظر میقانو

روزرسانی قانون فرایند پذیرش یا به

باشند.می ،اری خود

طور اساسی برخی از قوانین بر تعام  به

که گذارند درمالیی  کشور اثر می

ارند. المللی دبسیاری از قوانین اثرات بین

ترین قوانین گیرانهدو مورد از سخت

وه رش اد وشده برای مقابله با فسطرامی

ی هافعالیت مبارزه باقانون » شام :

متحده خار،ی ایاالت مفسده برانهیز

رشوه کشور »و قانون « (FCPA)  مریعا

سازمان شفافیت  باشد.می« انهلستان

 و نیز مروری بر قوانین فساد ۹المللیبین

دهد.می رشوه و تغییرات نوففور ارائه

ارتقاء سالمت »قانون  ذکر استشایان

مصوب  «د اداری و مقابله با فسادنظا

کمسیون  17/2/1387،لسه مورئ 

الیحه به مجلس  عنوان باا،تماعی که 

 علنی ،لسه در شورای اسالمی تقدی  و

 مجلس 2۹/2/1387مورئ  یعشنبه روز

با ا،رای  زمایشی  ن به مدت سه ساه 

 دوازده  و صدی اص   مطاب  وموافقت 

اساسی ،مفوری اسالمی  قانون 112

ایران به مجمع تشخی  مصلحت نظاد 

 یدتأی و اصالح باارساه گردیده بود 

به  7/8/13۹0تاریخ  در ن مجمع 

ریاست محترد ،مفور ابالغ 

مو،ب روزنامه رسمی و به  گردید

مورئ  11/ 57620شماره 

توسط ریاست  1۹/0۹/13۹0

منتشر گردید.  محترد ،مفور

ذکر است وامد مسابرسی شایان

لیست مزبور را  داخلی تعمی  چ

در راستای اهداف رعایتی در ایران 

دهند.را مدنظر قرار می

ی هافعالیت مبارزه باقانون  .1

خارجی  مفسده برانگیز

(FCPA) متحده آمریکاایاالت

و اشخاص  مریعایی را از  هاشرکت

پرداخت به نفادهای دولتی خار،ی یا 

سیاستمدارانی که بر معامالت تجاری 

 چنینکند. ه نع میتأثیرگذارند  م

FCPA  شام  قوانین مسابداری نیز

طری  اسناد  باشد که شفافیت را ازمی

قوانین   ترینگیرانهسخت  از  دو مورد

وه رش و  با فساد  مقابله  برای  شده طراحی

های فعالیت  با  مبارزه  قانون»  شامل:

متحده  ایاالت  خارجی  برانگیز مفسده 

رشوه کشور » قانون  و  «(FCPA)  آمریکا

باشد.می  «انگلستان



 

 

 84 

مسابداری مناسب و کار در مسیری 

مطاب  با قوانین کد رشوه الزامی 

 نماید.می

مرکز ا،رایی مسابرسی انجمن 

قانون مسابرسان » مسابرسان داخلی در

« های فساد خار،یداخلی و رویه

در قالب قانون ارائه کرده و هایی رهنمود

ها برای رییس مسابرسی بر بفترین رویه

 یهاریس در ارزیابی ها داخلی و هیأت

FCPA کنند. بعضی از این تأکید می

 اند از:عبارت هابفترین رویه

  مسابرسی داخلی این اطمینان را

 هاکنترهکنند که ایجاد می

 ای مناسب طرامی گونهبه

 اند دسازی شدهسازی و مستنپیاده

 های ریس بر ورد موزهFCPA  از

 ها و رویه هاسیاستطری  ارزیابی 

 های رعایت در سراسر سازمان مشوق

و  هاسیاستمنظور توسعه به

های فساد را هایی که عم رویه

 کنند مشخ  می

   اعضای هیأت اطمینان ماص

ای و کنند که اصوه اخالق مرفهمی

ی های سازمان گادهاسیاست

را  FCPAموردنیاز برای مطابقت با 

 کنند.ریزی میطرح

قانون رشوه کشور انگلستان،  .2

2010 

قانون رشوه انهلستان پیهردهای قانونی 

هایی را با چارچوبی قوی فراه  و دادگاه

کند تا رشوه را در انهلستان و خارج می

 FCPAاز از  ن ردیابی کند. این قانون 

کلی طورتر است زیرا بهگسترده

های دولتی و خصوصی را دربرمی بخش

  قانون رشوه FCPAگیرد. در مقایسه با 

 طورکشور انهلستان  رشوه را به

کند و استاندارد تر تعریف میگسترده

 ناتوانی در»خصوص  تعفد وری در

،لوگیری از پرداخت رشوه به اشخاص 

 نماید.را اعماه می« وابسته

ونه گنقانون رشوه انهلستان  رشوه را ای

دریافت یا پیشنفاد/ »کند: تعریف می

دادن هر منفعتی از طری  یا به کارمند 

دولت یا شاغ  یا هر مدیر یا کارمندی از 

منظور وادار کردن سازمان خصوصی به

شخ  به انجاد کاری نامناسب در 

قباه دولت یا  تناقض با وفیفه خود در

« استخداد  ن است. سازمانی که در

: به پاداش ی  قرارداد مثاهعنوانبه

تأثیرگذاری بر  منظورصادرات و رشوه به

توان اشاره کرد. فر یند مناقصه  می

های رشوه قانون رشوه انهلستان 

پرداختی به افرادی را که متی اگر 

دارنده مسئولیت در سازمان مربوطه یا 

ماه از طری  سایر دولت نباشند  بااین

به  یا روابط قادر هاسازمانافراد  

تأثیرگذاری بر شخ  گماشته شده 

باشند  را دربرمی گیرد. این قانون 

 عنوانهای پرداختی بهرشوه چنینه 

ای برای افراد که عم  نادرستی را انهیزه

منظور قوه یا تواف  قبلی انجاد دهند  به

 دهد.پوشش می

 شعنیقانون مزبور موارد زیر را قانون

 داند:می

  رشوه 

 عم  رشوه دادن  

  رشوه به مقامات دولتی خار،ی 

  ناتوانی سازمان تجاری در ،لوگیری

 از رشوه از ،انب خود.

این اقدامات  انهلستان یا خارج از  ن  در

که رشوه توسط شخصی که درصورتی

انهلیسی است  یهاسازمانمرتبط با 

 پرداخت شود  غیرقانونی هستند.

سایر قوانین و معیارهای ضد  .3

 رشوه و فساد

ن کد رشوه و فساد در تمامی ،فان قوانی

رسد که هنوز و،ود دارند  اما به نظر می

ه  نیاز به قوانین  اصوه اخالقی و 

اقدامات الزامی بفتری و،ود دارد. منابع 

خصوص موزه ،فانی  ذی   اطالعاتی در

معیارهای کد رشوه و فساد فراه  

 (:2013از  وئن ) کنندمی

 المللیسازمان شفافیت بین 

(www.transparency.org) 

  توافقنامه کد رشوه سازمان همعاری

 و توسعه اقتصادی

(www.oecd.org) 

 گروه کاری برای  -مل  متحد

 (www.unodc.org) بازنهری ا،را

 پیمان ،فانی -مل  متحد 

(www.unglobalcompact.co

m) 

  وامد سالمت نفادها  –بان  ،فانی

(www.worldbank.org) 

  راهبری و کد  –انجمن بان  ،فانی

 (www.worldbank.org) فساد

http://www.oecd.org/
http://www.unodc.org/
http://www.unglobalcompact.com/
http://www.unglobalcompact.com/
http://www.unglobalcompact.com/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
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همعاری  -دادگاه اقتصادی ،فان

 علیه فساد

(www.weforum.org)

کنوانسیون اتحادیه افریقا در 

 خصوص ،لوگیری و مقابله با فساد

(2013،والی )

از ) کنوانسیون مل  متحد علیه فساد

الزامی شد(؛ 2005 دسامبر

شام  ) ی کد فسادهاشاخ  -چین

های تقانون ،نایی و قانون رقاب

ناعادالنه و قوانین موقتی برای 

،لوگیری از رشوه تجاری(

لوگیری از مع  فساد -کنگهنگ، 

(POBO) 

قانون ،لوگیری از فساد -هند 

1۹88(PCA)

قوانین مختلف شام   -اندونزی

کن قانون راهبری خوب  قانون ریشه

ای  کمیسیون نمودن ،رائ  مفسده

( و KPKقانون ) فساد کنیریشه

حاکمات فساددیوان م

چندین قانون از،مله قانون  - اپن

اخالقی خدمات عمومی ملی و قانون 

اخالق سیاسی

قانون ،لوگیری از فساد -سنهاپور 

(PCA)و    قانون مجازات کیفری

 هایو سایر ،رد فساد  مخدرها

عمده.

مؤثر ضد  هایبرنامه

رشوه و فساد و نقش 

 حسابرس داخلی
ساد باید ی  برنامه ،امع کد رشوه و ف

ی سطح سازمان  سطح هاکنترهشام  

فر یند و سطح معامالت باشد. ا،زای 

های کد رشوه و فساد  شعار برنامه

،و اخالقی در سطح باالی » شام :

ارزیابی »  «ساختار راهبری»  «سازمان

  «هاو رویه هاسیاست»  «ریس 

نظارت و »  « موزش و ارتباطات»

  «هابازرسی و گزارش»  «مسابرسی

بررسی و »و « الزامات و مصوبات»

نقش  باشد.می« هاروزرسانیبه

مسابرسی داخلی در برنامه کد رشوه و 

فساد بستهی به ساختار راهبری سازمان 

دارد. سطح مشارکت مسابرسی داخلی 

باید توسط رییس مسابرسی داخلی 

مشخ  و توسط هیأت تایید شود. 

تواند نقش مسابرسی داخلی می

های کد بااهمیتی در برنامه دهندهیاری

 رشوه و فساد داشته باشد.

مسابرسی داخلی باید اثربخشی 

منظور های کد رشوه و فساد را بهبرنامه

پیش بینی ریس  و شناسایی کم  به

و،ود رویدادهای امتمالی و واقعی 

ارزیابی کند. دو رویعرد متفاوت اما 

 تنفایی یامعملی که ممعن است به

 اند از:همراه باه  به کار روند  عبارت

 :هر ی  از  مسابرسی رویکرد اول

ا،زاء برنامه کد رشوه و فساد 

 :اعماه ارزیابی  رویکرد دوم

معیارهای کد رشوه و فساد در 

در صورت ) هاتمامی مسابرسی

ی هاریس لزود(. در این رویعرد  

فساد و رشوه باید در ارزیابی ریس  

ه نظر گرفت رسی درو فر یند هر مساب

مسابرسی » مثاه  درعنوانشوند. به

ممعن است شام  « موزه مالی

 بررسی معامالت نقدی و در

ممعن « مسابرسی مدیریت فروش»

های نظارت است شام  بررسی رویه

توسط اشخاص ثالث شود. هر 

مسابرسی داخلی ممعن شام 

موارد ذی  باشد:

 یهاریس هایی برای ارزیابی رویه 

و رشوه  فساد

 رشوه  ارزیابی سناریوهای فساد و

 های ارزیابی محیط کنترلی و برنامه

رشوه و فساد در این موزه از  کد

مسابرسی 

 های مرتبط کردن موزه رویه

مسابرسی به ریس  بر وردی  ن.

http://www.weforum.org/


86

منظور پیدا کردن هر دو رویعرد باید به

خط قرمزها و کسب سایر شواهد مربوط 

ه و فساد از های کد رشوبه برنامه

ها استفاده کنند. وتحلی  دادهتجزیه

این بخش برای مسابرسان های رهنمود

داخلی که به دنباه رویعرد برنامه ای 

هستند  مفید خواهد بود. مسابرسان 

مند به رویعرد دود ممعن داخلی عالقه

است تمای  داشته باشند تا بر بخش 

  خط هاریس ) بعدی این رهنمود

ی مسابرسی( تأکید هایتفعالقرمزها و 

هرماه  هر دو بخش بیشتری نمایند. به

دارای مزایایی  نظر از نوا رویعرد صرف

 مخت  به خود هستند.

در سطح باالی  یجو اخالق .1

/ ساختار راهبری سازمان

 نمای کلی

ای گونهکاهش و تسعین ریس  به

،و اخالقی »واسطه برقراری اثربخش به

عنوان مبنایی به «در سطح باالی سازمان

برای چارچوب کلی رعایت  تأمین 

،و اخالقی در سطح باالی »شود. می

ی  محیط اخالقی است که « سازمان

توسط رهبران سازمان پرورش داده 

کننده ترین عام  تعیینشود و مف می

برابر رشوه و  در ایستادگی سازمان در

ذکر است هیچ سیست  فساد است. شایان

ساد ف برابر مأموریت ند درتواکنترلی نمی

هرماه  و رشوه تضمین مطل  دهد. به

کند تا هیأت  سازمان را ملزد می

رشوه و فساد را  های ،امع کدبرنامه

 ایجاد و توسعه دهند.

اگرچه هر سازمانی ممعن است 

ی متفاوتی برای ایجاد این هاروش

هرماه ی  محیط داشته باشد  اما به

صوه اخالقی نقطه شروا خوب انتشار ا

 رشوه و فساد توسط هیأت و سیاست کد

ر طوکنار اینعه هیأت به مدیره است. در

گذاری قوی شفافی اقداد به سیاست

کرده است  بفترین رویعرد رعایت کام  

رشوه و فساد است. این امر  قوانین کد

تنفا از بعد اخالقی نیست بلعه فشار 

مضاعفی برای رعایت از سوی نفادهای 

ی غیردولتی نیز هاسازمانو قانونی 

و،ود دارد.

 نقش مسابرسی داخلی

مسابرسی داخلی باید طرز برخورد و 

 ستانه تحم  هیأت و مدیریت ا،رایی را 

ی فساد و رشوه هاریس قباه  در

بشناسد  ارزیابی کند که  یا این طرز 

اندازه کافی محدودکننده است برخورد به

رد وتائید کند که این طرز برخ خیر؟ یا

سراسر سازمان  ای مناسب درگونهبه

 شده است یا خیر؟انتقاه داده

چنین  مسابرسی داخلی باید ه  

دقت ساختار راهبری را موردبررسی به

های مربوط به قرار داده و مسئولیت

های کد رشوه و فساد را نظارت برنامه

کند.
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 ها ،فت بررسینمونه پرسش

ها رسشمنظور مطالعه بیشتر نمونه پبه

،و »و رهنمودهای مربوط در خصوص 

و « اخالقی در سطح باالی سازمان

توان به ساختار راهبری شرکتی می

انتشارات انجمن مسابرسان داخلی 

  مریعا به شرح ذی  مرا،عه نمود:

  رهنمود عملی  مسابرسی محیط

کنترلی 

 ها و رهنمود عملی  ارزیابی برنامه

ی مربوط به اخالق هافعالیت

 مود عملی  مسابرسی داخلی و رهن

دوماهنامه انجمن مسابرسان )تقلب 

(5داخلی ایران  شماره 

ارزیابی ریسک .2

 نمای کلی

ی رشوه هاریس ارزیابی ریس  ،امع  

سراسر سازمان  شام  تماد  و فساد را در

وکارها را ها و انواا کسبموقعیت

کند. وتحلی  میشناسایی و تجزیه

د برای ایجا شرطیپیش ارزیابی ریس  

رشوه و  های کدا،زای باقیمانده برنامه

باشد. اساساً مف  است که فساد می

ی فعلی و بالقوه رشوه و فساد هاریس 

ی هاکنترهموردبررسی قرار گیرد و 

توسعه داده  هاریس دهنده این تسعین

شود.

 نقش مسابرسی داخلی

مسابرسی داخلی باید قب  از ا،رای 

تمامی ابعاد برنامه  های ریس  ارزیابی

رشوه و فساد فعلی مدیریت را درک  کد

عنوان مسابرسی داخلی باید به کند.

،زئی از ارزیابی ریس  ،امع خود  

ی ذاتی رشوه و فساد را ارزیابی هاریس 

 چنین  طرح مسابرسی بایدکند. ه 

 هایمنظور ارزیابی اثربخشی برنامهبه

رشوه و فساد مبتنی بر ریس  باشد. کد

 ها ،فت بررسینمونه پرسش

 یا سازمان از منابع هوش تجاری  .1

(BIبه ) یهاریس منظور شناسایی 

و،ود  مدن  رشوه و فساد در زمان به

ی سازمان در بازارهای هافرصت

 گیرد؟مو،ود و نوففور  بفره می

 ای منظ  ازگونه یا سازمان به .2

در ( موشعافانه) ی ویژههابررسی

اشخاص ) کنندگانخصوص تأمین

گیرد؟ثالث( بفره می

ی ویژه سازمان  هابررسی یا فر یند  .3

کام  بودن و دامنه الزامات قانونی را 

دربرمی گیرد؟

 یا قراردادهای منعقده شده با  .4

اشخاص ثالث دارای مصوبه 

 باشند؟می

و  ای از دعاوی  ،رائ  یا تاریخده .5

مربوط به رشوه و فساد های مجازات

د؟در سازمان و،ود دار

هاسیاستها و رویه .3

 نمای کلی

رشوه و فساد سازمان  استانداردهای کد

ای شفاف به شع  گونهباید به

شده  تعریف شوند.  ی مستندهاسیاست

های زیربنایی این استانداردها باید رویه

توکیح دهند که کارمندان  شرکای 

شرکت و اشخاص ثالث چهونه باید رفتار 

خ  کنند که طور واکح مشکنند و به

قبوه و نامنطب  با چه رفتاری غیرقاب 

ها و رویه هاسیاستاستانداردها است. 

هایی ایجاد کرده و مشخصات محدودیت

های مربوط به تقلب  سازمان و رویه

رشوه و فساد را تعریف و دربرمی گیرند. 

ها باید شام  و رویه هاسیاست

هایی برای معامالت اشخاص پروتع 

ند پرداخت  گزارشهری ثالث  فر ی

منظور ها و  موزش باشند. بههزینه

در  های شخصی ،لوگیری از سلیقه

ها باید و رویه هاسیاستتدوین 

مسائ  شغلی و  های مرتبطمحدودیت

تضاد منافع را مدنظر قرارداد.

 نقش مسابرسی داخلی

مسابرسی داخلی باید در  زمون 

ر ها  موارد ذی  را مدنظو رویه هاسیاست

 قرار دهند:

 ای مناسب مستندسازی گونه یا به

اند؟شده

  یا توسط سطوح مناسب مدیریت 

اند؟شدهتصویب

  یا با قوانین و مقررات ا،رایی 

مطابقت دارند؟

 سازی ای مؤثر پیادهگونه یا به

شوند یا خیر؟می

 ها ،فت بررسینمونه پرسش

رشوه   یا استانداردهای برنامه کد .1

ین و مقررات الزد و فساد با قوان

 اال،راء مطابقت دارند؟

ها بر و رویه هاسیاست یا  .2

ی نظیر هدایا  مسافرت هاپرداخت
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های خیریه  نظارت و غذا  کم 

 کنند؟می

 ارتباطات و آموزش .4

 نمای کلی

های رشوه و فساد برنامه های کدبرنامه

را  دقت ارتباطات و  موزشی پیوسته و با

منظور همراهی هرا ب هاالزامی کرده و  ن

با تغییرات قوانین و استنتاج از عرف 

کنند.  موزش روزرسانی میکشورها به

اینعه رشوه و فساد » کلی شام :

چهونه به سازمان  سیب »  «چیست؟

چهونه باید گزارش »و « رساند؟می

تمامی کارکنان سازمان باید به« شود؟

ارائه گردد و مضافاً  موزش باید توسط 

گردد که مسئولیت شناسایی  مقامی ارائه

عفده  ی رشوه و فساد را برهاریس 

 دارد.

های اخذ ذکر است ا،رای برنامهشایان

تأییدیه )خود تأییدی( ه  ممعن است 

ی مرتبط را کاهش دهد. بدین هاریس 

ر طومعنا که سطوح مختلف مدیریت به

ها هیچ کنند که  نای تائید میدوره

د و درباره اینعه انای پرداخت نعردهرشوه

دهندگان خدمات سایر کارمندان یا ارائه

این کار را انجاد داده باشند  اطالعی 

 ندارند.

 نقش مسابرسی داخلی

مسابرسی داخلی باید اطالعات را به 

اشتراک بهذارد و با سایر وامدها از،مله: 

وامد بررسی تقلب  مشاور قانونی  وامد 

رعایت و مسابرسی مستق  همعاری 

مثاه   یین راهبری عنوانید. بهنما

دارد که هیأت  فریقای ،نوبی بیان می

صرامت اطمینان ماص  کند که باید به

مسابرسی داخلی مبتنی بر ریس   وامد

اطالعاتی در  تواندمؤثر و،ود دارد که می

خصوص: تقلب  رشوه و فساد  رفتار 

و سایر اعماه خالف قانون   غیراخالقی

ین  در سایر کشورها  چنارائه نماید. ه 

این الزاد و،ود دارد که وامد مسابرسی 

 داخلی ملزد است تا اطالعات مرتبط با

اعماه خالف قانون به مسابرسان 

 گذاری ذیصالحیا نفاد قانون مستق  و

 12مثاه مطاب  ماده عنوانارائه نماید. به

دستورالعم  ا،رایی مبارزه با پولشویی 

ات ی تجاری و مؤسسهاشرکتدر 

 غیرتجاری ایران:

وامد مسابرسی داخلی شرکت »  

موفف است بر اساس مفاد قانون و 

دستورالعم  ا،رایی مبارزه با "

  "پولشویی توسط مسابرس مستق 

هرگونه اطالعات و مستندات داه بر 

فعالیت پولشویی را در اسرا وقت در 

اختیار مسابرس مستق  شرکت قرار 

 «دهد.

مسابرسی ی هاگروهچنین بعضی ه 

داخلی نقش کلیدی در  موزش کارکنان 

  رشوه و فساد دارند. ی کدهاسیاستدر 

در زمان بازدید مناط  ،غرافیایی یا 

وامدهای شرکت  مسابرسان داخلی 

ممعن است قرار مالقات خود با 

کارمندان را تنظی  کنند تا 

رشوه و فساد سازمان  های کدپیاد

ها مخابره نمایند. را با  ن

نین  مسابرسان داخلی چه 

ی قانونی و هاگروهممعن است با 

اخالقی در  موزش و 

رشوه و فساد  کد های برسیمسا

های طوه دوره همعاری کنند. در

رشوه و فساد    موزش کد

  قانون FCPAکار موزان باید به 

رشوه انهلستان  رهنمودهای 

ای برای مسابرسان داخلی مرفه



89

و سایر  2010در قانون رشوه انهلیس در 

قوانین و رهنمودها مرا،عه کنند. ذکر 

این نعته کروری است که مسابرسان 

داخلی می بایست  ثار ارائه  موزش و یا 

ی ارتباطاتی در این هافعالیتسایر 

بررسی  طرفی خودخصوص را بر بی

نمایند.

 ها ،فت بررسینمونه پرسش

ی ،فانی هاریس  یا سازمان از  .1

موا،ه  رشوه و فساد که با  ن

 باشد   گاهی دارد؟می

رشوه و فساد برای   یا  موزش کد .2

 تمامی کارکنان ا،باری است؟

اصوه  طور کام  از یا کارمندان به .3

رشوه و فساد  ی کدهاسیاست

 سازمان مطلع هستند؟

 یا  موزش و ارتباطات برای مناط  .4

مختلف ،غرافیایی  وامدهای 

های مختلف سازمانی و مسئولیت

 شده است؟نی  طرامیشغلی سازما

ای تصدی  طور دوره یا کارمندان به .5

 نمایند که استانداردهای کدمی

رشوه و فساد را رعایت نموده و 

دهند از وقوا رشوه و گواهی می

 اند؟گونه اطالعی نداشتهفساد هیچ

نظارت و حسابرسی .5

 نمای کلی

ی نظارتی مستمر و هافعالیت

د موردی باید ا،را شون های برسیمسا

 تا:

 رشوه و  های کداز اثربخشی برنامه

فساد اطمینان ماص  کنند 

  هاریس زمان کمتری برای کشف 

صرف شود 

  از بفبود مستمر ممایت کند و

کننده را های عملی اصالحبرنامه

دنباه نمایند.

ذکر است مستندات نظارت و شایان

تواند مبین  ن باشد که مسابرسی می

( رهای خالفسازمان )قب  از کشف کا

در زمینه رعایت قوانین کد رشوه و 

فساد  فعاه بوده است.

نقش مسابرسی داخلی

 ،ایی) ممعن است میان دیدگاه نزدی 

که امتماه وقوا رویداد و،ود دارد( از 

و دیدگاه  «ی رشوه و فسادهاریس »

در سطح هیأت مدیره( تفاوت ) دور

فراوانی و،ود داشته باشد. این امر 

یابد که زیاد زمانی مصداق میامتماهبه

های اثربخش ریس   ارزیابی

و ارتباطات دارای فقدان  هاتحلی وتجزیه

باید  هاسازمانو کعف باشند. لذا 

روز نمودن( به) منظور  گاه نمودنبه

ی هاسیست مدیران ارشد ا،رایی  

اما  نظارتی اثربخشی ایجاد نمایند؛

هرماه  سازد بهخاطرنشان می

ی نظارتی مسابرسان داخلی هافعالیت

نباید ،ایهزین نقش نظارتی مدیریت 

شود.

 ها ،فت بررسینمونه پرسش

 یا سازمان دارای فر یندی رسمی  .1

منظور مصوه اطمینان از به نظارتی

رشوه و  های کداثربخشی برنامه

 فساد می باشد؟

 یا اطمینان دهی چنین فرایندی  .2

 باشد؟طرفانه میبی

ای مناسب گونهه یا این فر یند ب .3

سازی شده است؟پیاده
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 هاها و گزارشرسیدگی .6

 نمای کلی

افراد در تمامی سطوح سازمان باید برای 

م  مشعالت اخالقی و گرفتن 

تصمیمات مناسب همعاری کنند. یعی 

رسان  دسترسی به از راه ارتباطی و پیاد

ناد( در بی) های محرمانهگزارش

خصوص گزارش تخلفات مشعوک و 

در کنار مجوزهای  باشد.مالی میامت

نیز باید ابزاری  هاسازمانقانونی محلی  

اد نیا بی برای دریافت گزارش محرمانه و

ی مشعوک رشوه هافعالیتدر خصوص 

 فساد  پیشنفاد نمایند.

نه گفته پیدا است که این مسئولیت 

هیأت است که اطمینان ماص  کند که 

سازمان فر یندی اثربخش برای 

های محرمانه دارد. فر یند رسیدگی

هایی شام  پروتع  رسیدگی مداود 

 وری و ارزیابی اطالعات  برای ،مع

ارزیابی تخلفات امتمالی و ا،رای 

ی هازیانکاهش  منظورمجازات  به

 باشد.امتمالی و مدیریت ریس  می

کنندگان باید مجوز و رسیدگی

های الزد برای ارزیابی تمامی مفارت

کارگیری اقداد مناسب را ادعاها و به

داشته باشند. اگر ی  رسیدگی عمی  به 

 کنندگاننظر مناسب برسد  رسیدگی

های الزد را از باید در ابتدا موافقت

مدیریت ارشد  مدیران  نفادهای قانونی 

و سایر نفادهای نظارتی ذیصالح  

دریافت کنند. در شرایط خاص ه  

ممعن است الزد شود که برای نفادهای 

ها گذاران  ذینفعان  رسانهانونی  قانونق

های ذیصالح  یا سایر مقامات و دستهاه

افشای عمومی انجاد شود. بدیفی است 

فا باید تن درهرصورت انجاد این افشائیات

 توسط مقامات مجاز صورت پذیرد.

 نقش مسابرسی داخلی

 هارسیدگی -الف

نقش مسابرسی داخلی در رسیدگی به 

د به منابع تخلفات رشوه و فسا

مسابرسی داخلی و ساختار راهبری  ن 

 هایسازمان بستهی دارد. باید به مفارت

فناوری اطالعات  مبامث قانونی و تقلب 

ممعن  هاسازماننیز تو،ه شود. بعضی 

های رشوه و فساد است نیاز به رسیدگی

 تحت نظارت کمیته خاص  نفاد

گذار  بخش قانونی یا سایر ارکان قانون

 را داشته باشند.راهبری 

سوءفن  کشف و رسیدگی به رشوه و 

فساد موکوعات مساسی هستند. 

مسابرسان داخلی نیاز دارند که ابعاد 

فرهنهی و قانونی محیطی را که مورد 

گیرد را درک کرده و قضاوت قرار می

منظور رسیدگی و گزارشهری با به

ن چنیهای محلی  شنا باشند. ه پروتع 

ید با هیأت و مسابرسان داخلی با

مدیریت ارشد همعاری کند تا 

هایی را برای گزارشهری پروتع 

ها یا رویدادهای مربوط به رشوه سوءفن

 و فساد  ایجاد کنند.

نیاز به رسیدگی ممعن است در طوه 

دوره مسابرسی پدید  ید. اگر شواهد 

دهنده اعماه خالف مسابرسی نشان

قانون امتمالی باشد  مسابرسان داخلی 

 د:بای

  های گزارشهری پیروی از پروتع

کرده و موکوعات را به گروه 

کننده ار،اا دهند. اگر رسیدگی

مسابرس داخلی مظنون شود که 

مدیریت در این اعماه خالف قانون 

مشارکت دارد  باید به شخ  یا 

سطح مناسبی از ارکان راهبری 

 موکوا را گزارش نماید.

 منظور ممایت از اقدامات کافی به

های مسابرسی  نتایج و هیافت

پیشنفادات را انجاد داده و مستند 

 نماید.

اگر شواهد مسابرسی مبین رخداد 

اعماه غیرقانونی باشد  مسابرسی 

داخلی باید با استناد به قوانین و مقررات 

م  مناسب را ،فت رعایت و اعماه راه

به مدیریت پیشنفاد دهد. مسابرسی 

 ونداخلی باید با اشخاص مناسبی همد

و « کننده به تقلبوامد رسیدگی»

 منظور تعیینسطوح مناسب مدیریت به

مخاطرات مرتبط با اقدامات غیرقانونی و 

 تأثیر  ن بر وامد تجاری  همعاری نماید.

 ها ،فت بررسینمونه پرسش

منظور واکنش یی بههاکنترهچه  .1

موقع به اقدامات رشوه و مناسب و به

 فساد  و،ود دارد؟

فر یندی رسمی و  یا سازمان  .2

هایی شده شام  پروتع تعریف

منظور رسیدگی به رشوه و به

 فسادهای ادعاشده را دارد؟
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  یا اشخاص مسئوه رسیدگی  .3

طرفی و ها  تجربه  بیمفارت

 استقاله سازمانی الزد را دارند؟

منظور گزارش رشوه و  یا سازمان به .4

فسادهای ادعاشده یا تائید شده به 

های ر  پروتع هیأت یا نفاد دیه

ای دارد؟شدهتعریف

 هاگزارش -ب

  رییس 2060 اساس استاندارد بر

مسابرسی داخلی باید به مر،ع 

 صورتگیری و مدیریت ارشد بهتصمی 

ای در مورد هدف  اختیار  دوره

مسئولیت عملعرد وامد مسابرسی 

داخلی در ارتباط با طرح خود گزارش 

ی دهد. گزارشهری باید دربرگیرنده

ی بااهمیت پیش رو و مشعالت هاریس 

 ی تقلبهاریس شام   هاکنتره

ها و عدد از،مله رشوه و فساد  نقض)

های امتمالی و  ثار بر وردی رعایت

ها(  مشعالت راهبری شرکتی و سایر  ن

ی موکوعات مف  یا درخواست شده

گیری یا مدیریت ارشد  مر،ع تصمی 

 باشد.

وه و خصوص گزارش رش ممعن است در

فساد به هیأت  مقاومت و،ود داشته 

باشد. مدیریت و مشاور قانونی ممعن 

 است اقدامات نادرست را پنفان کنند یا

ممعن است از مسابرسی داخلی 

بخواهند که گزارشهری را تا زمان انجاد 

اقدامات اصالمی به تعوی  بیندازند. 

طور واکح مسابرسی داخلی باید به

مسابرسی استانداردهای ) الزامات

خصوص  داخلی( ارتباطات با هیأت در

 رشوه و فساد شام  نوا اطالعات و تعرار

 ن   شنا باشد. طب  استانداردهای 

انجمن مسابرسان داخلی  اگر در 

قضاوت رییس مسابرسی داخلی ریس  

تعدی  نشده بااهمیتی و،ود داشته 

باید به مدیریت و  هاریس باشد  این 

ر . در بیشتسپس به هیأت گزارش شوند

  هیأت از وامد مسابرسی هاسازمان

ی مرتبط هاریس خواهد تا داخلی می

وکاست و فوت وقت گزارش ک را بی

 نمایند.

از  گزارشهری خار،ی ممعن است

مدیریت یا  الزامات و تعفدات قانونی

اعماه خالف قانون را کشف  افرادی که

بدون تو،ه  اند یا هردوی  نان باشد.کرده

های سایر اشخاص در لیتبه مسئو

 سازمانی  برخصوص گزارشهری برون

اساس الزامات رازداری و رعایت اصوه و 

ای  گزارشهری  ئین رفتار مرفه

سازمانی مقدد و دارای اولویت درون

شد. باسازمانی مینسبت به گزارش برون

هرماه  در برخی از موارد خاص  به

مسابرس داخلی ممعن است ملزد به 

  عم  غیرقانونی یا اقدامات افشای ی

خالف قانون باشد در چنین شرایطی 

مسابرس داخلی مطاب  الزامات قانونی 

 عم  می نمایند.

زمانی که گزارشهری خار،ی الزامی 

طور عمومی قب  شود  گزارش باید بهمی

از انتشار خار،ی توسط مشاور قانونی 

چنین گزارش باید توسط تائید شود. ه 

ار و هیأت بازنهری کمدیریت صامب

ا،را یا اینعه قوانین قاب  شود  مهر

شرایط خاص به مسابرسی دیعته شده 

باشد. در بخش دولتی  برخی از الزامات 

قانونی ممعن است م  دسترسی 

تمامی مستندات سازمان را شفروندان به

 اعطا نمایند.

رهنمود عملی مسابرسی داخلی و تقلب 

 انجمن مسابرسی داخلی  مریعا

های (  قوانین خاص و مسئولیت200۹)

،لوگیری و کشف تقلب را توصیف 

کند. بعضی قوانین مربوط به قوانین می

:مثاهعنوانرشوه و فساد هستند. به کد

 کنندگان تقلب معموالً رسیدگی

مسئوه کشف و رسیدگی تقلب و 

ها هستند.  ن هاداراییبازیابی 

چنین در ،لوگیری از تقلب و ه 

لیت دارند.فساد مسئو

 به تقلب و مسابرسی  وامد رسیدگی

ر طور نزدیعی با یعدیهداخلی باید به

های همعاری نمایند و از یافته

دگان کننیعدیهر  گاه باشند. بررسی

طور نزدیعی با تقلب اغلب به

کنند تا مشاوران قانونی کار می

اقدامات قانونی علیه متقلبان صورت 

 والًکننده معمرهبر رسیدگی گیرد.

ی  ت منابع موردنیاز برای رسیدگی و

 کند.کارمندان را تعیین می

تواند در مسابرسی داخلی می

ا هوتحلی  دادههایی مث  تجزیهموزه

ها کم  نماید.به  ن

  قوانین موزه قضائی اغلب مشاور

قانونی سازمان را هدایت می نماید. 



92

مشاور سازمان معموالً به روشی عم  

ن نفع را برای کند که بیشتریمی

چنین مسئوه سازمان داشته و ه 

مشتری  -محافظت از اولویت وکی 

است.

  ی مالی هاصورتزمان مسابرسی

مسابرسان مستق  مسئولیت دارند 

ای رفتار تا طب  استانداردهای مرفه

کرده و تعیین کنند که  یا اطمینان 

ی هاصورتمعقولی و،ود دارد که 

مالی عاری از هرگونه تحریف 

بااهمیت است یا خیر. اگر شواهدی 

در خصوص اشتباهات و،ود دارد  

مسابرسان مستق  باید مشخ  

کنند که این اشتباهات ناشی از 

تقلب است یا اشتباه.

   زمانی که مسابرسان مستق

خصوص عدد رعایت یا  شواهدی در

یابند  اقدامات غیرقانونی می

ای  نان را ملزد استانداردهای مرفه

ه موکوا را به اطالا سازد کمی

سطح مناسبی از مدیریت سازمان 

برسانند. اگر مدیریت ارشد در موارد 

عدد رعایت یا اعماه غیرقانونی 

مشارکت داشته باشد  گزارش 

مستقی  به ارکان  طورمعموالً به

راهبری مانند هیأت مدیره یا کمیته 

گردد.مسابرسی  ارائه می

 توانند کارکنان سازمان می

ای مرتبط با عدد رعایت یا هسوءفن

اعماه غیرقانونی را به کارکنان 

مسئوه رسیدگی  مسابرسان داخلی 

یا عضوی از مدیریت شرکت گزارش 

دهند. ،فت کشف تقلب و 

سوءاستفاده  بسیاری از متخصصان 

معتقدند که هر ی  از کارمندان 

ن تریصرفهترین و بهسازمان مناسب

معانیس  ،فت رسیدگی  نظارت و 

.باشندف اقدامات غیرقانونی میکش

الزامات اجرایی .7

 نمای کلی

های و موارد عدد رعایت شعنیقانون

طور واکحی فساد و رشوه باید به

مشخ  شود و قوانین مربوطه باید 

واکح بیان گردد.

 نقش مسابرسی داخلی

ای و،ود داشته شدهباید فر یند تعریف

باشد که مقررات سازمانی را شام  شود 

وارد رشوه و فساد را ارزیابی کرده و تا م

طب  ی  سیاست رسمی  قوانین را بر

 ا،رایی کند.

 ها ،فت بررسینمونه پرسش

  یا کارمندان و اشخاص ثالث .1

همانند نمایندگان  مشاوران فروش  )

 بر( کنندگان و فروشندگانتوزیع

طب  اصوه سازمانی علیه رشوه و 

 کنند؟فساد عم  می

د رعایت و تخطی  یا پیامدهای عد .2

ق مقو نظیر) رشوه و فساد برنامه کد

و دستمزد  ارتقا و استخداد( برای 

 کارکنان تففی  شده است؟

 طور یا موارد رشوه و فساد به .3

اند و مقررات شدهطرفانه ارزیابیبی

ا،رایی مطاب  با این سیاست 

 شود؟سازی میپیاده

هاروزرسانیبازنگری و به .8

و فساد نیاز به رشوه  های کدبرنامه

نظارت مداود الزامات قانونی دارند. 

ها باید درزمان تمامی ا،زای این برنامه

روزرسانی شوند تا از همهامی با نیاز به

برگرفتن اصوه  تغییرات قوانین و در

های قانونی که قانونی تمامی موزه

کند  ها فعالیت میسازمان با  ن

 اطمینان ماص  شود.
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، هاریسک

قرمزها  طخ

و 

 یهافعالیت

حسابرسی
 هاریس 

را در معرض  هاسازمانرشوه و فساد 

در  هاریس ای از طیف گسترده

ده  شدستیابی به اهداف عملیات تعیین

دهند. گزارشهری و رعایت قرار می

باید امتماه  اثر و  هاسازمان

ی هاریس پذیری هر ی  از  سیب

ر کذشده را ارزیابی کنند. شایانمشخ 

ار نظر از باست که اثر رشوه و فساد صرف

مالی  ن ممعن است صدمات 

ناپذیری بر اعتباری سازمان وارد ،بران

را با مخاطرات ،دی موا،ه   ید و  ن

ی ،امعی برای مقابله هاکنترهلذا  نماید.

ی رشوه و فساد موردنیاز هاریس با 

ی اثربخش هاکنترهی هستند و توسعه

صوص عملیات داخلی خ نیاز به دانش در

و خار،ی سازمان دارد.

 های ریس موزه

بیشتر رشوه و فسادها شام  

ی نقدی  برپایی کیافت  هاپرداخت

شوند. هدایا  مسافرت و استخداد می

هرماه  سایر عوام  در بسیاری از به

توانند های مختلف سازمان نیز میموزه

های پر درگیر رشوه و فساد شوند. موزه

،غرافیا و » و فساد شام : ریس  رشوه

مدیریت فروش/ »  «استخداد»  «صنعت

هدایا  پذیرایی  »  «اشخاص ثالث

های امعانات  تفریحات و مشارکت

  «اکتساب و تحصی »  «سیاسی

  «فناوری اطالعات»  «مالی»  «فروش»

 «روابط دولتی»و « مدیران سطوح باال»

 باشند.می

جغرافیا و صنعت (1

نمای کلی موزه ریس 

در  هاسازماندر بعضی از کشورهای که 

کنند و ساختار اقتصادی  نجا فعالیت می

مبتنی بر و،ه دارند  امتماه بیشتری 

برای رشوه و فساد و،ود دارد. محیط 

ر اث هاریس قانونی محلی نیز بر روی 

 طور مشابه  بعضی صنایعبه گذارد.می

ها( بیشتر وساز/ زیرساختمانند ساخت)

چنین و فساد هستند. ه مستعد رشوه 

در نظر گرفتن صنایع مربوط به شرکای 

تجاری و اشخاص ثالث ه  موکوا 

 بااهمیتی است.

ی با هاشرکتشدن  واسطه ،فانیبه

ممعن  هاسازماناهداف خاص و روابط  

های از ،فان عملیاتی است در بخش

اندازی کنند که محیط اخالقی  نجا راه

یا ،ایی متفاوت از کشور بومی خود 

شود است که فرهنگ شام  اعمالی می

م  قاب  قبولی عنوان راهکه رشوه را به

 وکار دربرای تسفی  کسب

گیرد  باشد. نظر می

ممعن است  هاریس 

رشوه  ی کدهاسیاستزمانی که 

طور واکح و شفاف و با ،زئیات و فساد به

 اند وهای محلی برگردانده نشدهبه زبان

ای وکار منطقهی کسبهاسیاستبه 

 صورت ترکیبی و،ودمربوط نیستند  به

داشته باشند.

خط قرمزها

  فعالیت تجاری در کشورهایی که

دارای ریس  باالی رشوه و فساد 

مشفور هستند 

 یی با صنایع یا سازمان هافعالیت

خاصی که به داشتن ریس  باالی 

رشوه و فساد مشفور هستند.

ی مسابرسی داخلیهافعالیت

که فرهنگ رشوه و فساد و،ود ،ایی 

دارد  مسابرسان داخلی شرکت مادر 

ی با هاشرکتها شام  باید همه وکعیت

اهداف خاص/مشارکتی را ارزیابی کرده 

 و مسئله را با هیأت در میان بهذارند.

زمانی که مدیریت ارشد از سیاست کد 

کند و سازمان در رشوه ممایت نمی

فرهنهی مشغوه به فعالیت است که 

رشوه و فساد از موکوعات رایج هستند  

قبوه است و  نده مرز بین  نده قاب 

باشد. قبوه نیست  مبف  میقاب 
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نظر از مسابرس داخلی باید صرف

 هافعالیت دیدگاه مدیریت ارشد  چنین

 و اقداماتی را مورد ارزیابی قرار دهد.

 استخدام (2

 نمای کلی موزه ریس 

ینه شفر یند استخداد  شام  بررسی پی

افراد داوطلب  یعی از مالمظات مف  

برای رشوه و فساد است. این موکوا 

خصوص در موارد ادغاد و تحصی  به

 کند.بیشتر صدق می

 خط قرمزها

  استخداد کارمندان دارای

 سوءپیشینه

 .کارمندان غیرواقعی 

 ی مسابرسی داخلیهافعالیت

  و  هاسیاستبررسی اثربخشی

 ینعه افرادیمنظور تائید اهای بهرویه

که برای استخداد در نظر 

 اند اند  فاقد سوءپیشینهشدهگرفته

  بررسی و،ود کارمندان در

 کشور/منطقه یا موزه استخدامی 

 .بررسی اعتبار کارمندان 

مدیریت فروشندگان/ اشخاص  (3

 ثالث

 نمای کلی موزه ریس 

روابط با فروشندگان  نمایندگان  

یر مبلغان  پیمانعاران  مشاوران و سا

های توانند منجر به توطئهها میواسطه

رشوه شوند که اغلب در قلب فساد قرار 

دارند. اشخاص ثالثی که درگیر رشوه و 

شوند  سازمان را در معرض فساد می

ی رعایت  مالی و اعتباری قرار هاریس 

 دهند.می

 خط قرمزها

 نتیجه یا مشعوک با های بیمصامبه

 ان افراد  نمایندگان و پیمانعار

  روابط بسیار نزدی  یا فامیلی میان

 کارمندان و فروشندگان 

 زنی رقابتی فقدان فر یندهای چانه

 برای فروشندگان یا مشتریان 

  استفاده از نمایندگان یا اشخاص

 ثالث برای پرداخت رشوه.

 ی مسابرسی داخلیهافعالیت

 فرایند انتخاب نمایندگان و  بررسی

ری لهسایر اشخاص ثالث  فرایند غربا

 ی خاص هابررسی نان و 

 هایی در خصوص تدواد بررسی رویه

 یهافعالیتمالعیت اشخاص ثالث و 

 ادغاد و تحصی  

 های استخداد و تمدید رویه بررسی

قرارداد با نمایندگان و پیمانعاران و 

رشوه و فساد  های کد موزش برنامه

 ها به  ن

   مصوه اطمینان از اینعه قراردادها

 ای و قوانین کدمرفهاصوه اخالق 

 دهند رشوه و فساد را پوشش می

 منظور اطمینان بررسی قراردادها به

انجاد  از و،ود شروط مربوط به

 مسابرسی 

 های پرداختی به هزینه بررسی

اشخاص ثالث و مدنظر قرارداد 

عنوان به) منطقی و کروری بودن

نمونه  یا انتخاب شخ  ثالث ،فت 

؟( مخارج انجاد  ن منطقی بوده است

 گرفته.انجاد

هدایا، پذیرایی، امکانات و  (4

 های سیاسیمشارکت

 نمای کلی موزه ریس 

شده یا مسافرت  پذیرایی و هدایای داده

دریافت شده توسط سازمان یا کارمندان 

ی رشوه هاروشتواند از،مله سازمان می

 باشد.

 خط قرمزها

 های پذیرایی ها و هزینهمسافرت

خصوص برای هافراطی و غیرعادی ب

 پذیرایی از مقامات دولتی 

  پذیرایی مستمر یا افراطی و هدایای

شده برای مشتریان  تفیه

 کنندگان یا نفادهای دولتی عرکه

 کم  به امور خیریه افراطی و 

 هدایای سیاسی 

  های و رویه هاسیاستفقدان یا و،ود

مبف  مربوط به هدیه/ 

 پذیرایی/تفریحات

 خلیی مسابرسی داهافعالیت

 ی هاسیاستمناسب بودن  بررسی

 پذیرایی و هدایا 

  ی مربوط به هاپرداختبررسی

 مسافرت  پذیرایی و هدایا 

  بررسی مصوبات موردنیاز ،فت

 اعطای هدایا
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  ی اساسی و کلیدی هابررسیا،رای

 ها هزینهخصوص سفر و گزارش در

مسافرت/هدایای غیرعادی 

  های و رویه هاسیاستبررسی رعایت

های خیریه با کم  مرتبط

  ی صورت گرفته به هاپرداختبررسی

ی خیریه و سیاسی هاسازمان

  مدنظر قرار دادن ارتباطات میان

مانند ) هاها و سایر بخشخیریه

نفادهای دولتی و مدیریت سازمان( 

 ی هاسازمانها بررسی اینعه خیریه

دارای مسن نیت هستند.

 خرید (5

نمای کلی موزه ریس 

ا و خدمات دارای ارزش تحصی  کااله

ای رایج برای فساد تواند موزهباال می

 باشد.

خط قرمزها

 کنندگان ،علی و،ود عرکه

  پذیرش نامناسب هدایا  پوه یا

قباه  پرداخت هزینه پذیرایی در

رفتار تر،یحی از ،انب 

دهندگان تخفیف کاال و خدمات ارائه

 تضاد منافع میان اعضای تی  ارزیابی 

ی عمده( و هاپرداختبرای )

 دهنده تخفیفات فروشندگان ارائه

شام  فروشندگان مربوط به 

نفادهای دولتی 

 ای از انجاد خرید چندمرمله

منظور کننده/ گان وامد بهعرکه

نامه های  یینتخطی از مدنصاب

ساختاربندی معامله( )معامالت 

های متوالی تمدید قرارداد برای دوره

ابی بازار نظر از بررسی و ارزیصرف

ی بفتر هافرصتگیری از ،فت بفره

 تأمین خرید عمده از ی

کننده انحصاری عرکه

 خرید کاالهای نامناسب و نامنطب  با

نیازهای سازمان  شام  پرداخت 

مازاد برای خدمات و کاالها 

 فقدان مستندات خرج کرد و یا و،ود

مستندات کدونقیض در خصوص 

مخارج صورت گرفته 

روشندگان انحصاری که خرید از ف

 اند  شام  عدددرستی تائید نشدهبه

نامه معامالت  یین رعایت

 انتخاب نامناسب فروشنده

مضاعف( ) ی تعراریهاپرداخت

  تفعی  محدود وفایف در چرخه

  اعتبارات و عدد تطبی  هاپرداخت

مساب مستمر با فروشندگان و 

مشتریان عمده.

ی مسابرسی داخلیهافعالیت

 ی ماک  بر انتخاب هاکنترهرسی بر

کننده و فروشنده عرکه

  بررسی نحوه ثبت و اعماه مساب

فروشنده در سیست  پرداخت 

 زنی رقابتی بررسی فر یند چانه

خرید باصرفه اقتصادی( )

  زمون و بررسی اینعه کاال واقعی 

گرفته و تحوی  شده  خدمات انجاد

اساس عرف بازار  ها برمضافاً قیمت

است بوده 

  برگزاری ،لسه و نشست باعرکه

کنندگان و مصامبه با  نان 

 های بررسی و کنتره  درس

فروشندگان 

  ی هاشرکتبررسی و کنتره

فروشندگان از طری  اینترنت و سایر 

منظور بررسی واقعی بودن به هاروش

ها  ن

فروش (6

نمای کلی موزه ریس 

شدن و انعقاد های برندهیعی از شیوه

 هاشرکتویژه قرارداد فروش با هقرارداد ب

 باشد.  پرداخت رشوه میهاسازمانو 

خط قرمزها

 یا پذیرایی و  فراه  کردن هدایا  پوه

ارائه امعانات برای ایجاد ی  معامله 

افزایش فروش یا کسب مزایا 

 مرتبط با هدایا  هایفقدان رویه

پذیرایی و ... 

 عرکه کنندگان به معامله کردن با 

یافت نمودن کمیسیون و یا منظور در

پاداش 

 ی متوالی به نفاد خاص یا هاروشف

قراردادهای بلندمدت با  نان بدون 

زنی یا برگزاری تشریفات مزایدهچانه

ی مسابرسی داخلیهافعالیت

 های فر یند بررسی گزارشات هزینه

و  هاسیاستفروش و مطابقت با

های مربوطه رویه
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  ا وی هدایهاسیاستبررسی تناسب 

ی مربوطه ها موزشو ارائه  پذیرایی

 به کارمندان فروش 

  بررسی مصوبات قرارداد فروش  دوره

 پرداخت و شرایط  ن

  بررسی مطابقت با قرارداد دولت و

 رهنمودهای موردتواف .

 مالی (7

 نمای کلی موزه ریس 

ها در پرداخت نقدی و بیشترین رشوه

در دفاتر مالی رئ  هاپرداختثبت این 

 .دهندمی

 خط قرمزها

 منظور تسفی  پرداخت نقدی به

 معامالت و رویدادها 

  فقدان مستندات مناسب برای

 معامالت نقدی 

  فقدان تفعی  وفایف مناسب برای

ی هاپرداختکنتره و،ه نقد  

 غیرمعموه یا سایر معامالت 

  فقدان یا کعف مستندات هزینه 

  و،ه نقد پرداختی ،فت رشوه دادن 

  ی خارج از ی بانعهامسابو،ود

 نشده( ثبت)ترازنامه 

 ی اعتباری و تخفیفات هامساب

عنوان روشی ،فت شده بهاستفاده

 پرداخت رشوه 

 های دفتری ناکافیثبت 

  افزایش یا اعماه ذخیره مستمر

 ی دریافتنی.هامساب،فت 

 

 ی مسابرسی داخلیهاعالیتف

 های پایاپای بررسی فر یند هزینه

چ /انتقاه العترونیعی و،وه  

 تنخواه  مقوق و دستمزد کارمندان

 هزینه کارمندان  و بازپرداخت

  یی مرتبط با ایجاد هاکنترهبررسی

ی بانعی و معرفی امضاهای هامساب

 مجاز 

  ی مرتبط با صورت هاکنترهبررسی

 مغایرت بانعی و فرایند تفیه  ن 

  گردان ی تنخواههاکنترهبررسی 

  ی مسافرت و هاپرداختبررسی

شیوه ) هابازپرداخت  نپذیرایی و 

 متداوه پرداخت رشوه( 

 اطالعات مالی   ،وییبررسی و پی

ی دارای ،زئیات  هامساب

ی بانعی و اسناد پرداخت هامساب

منظور ردیابی هرگونه مساب به

 نشده بانعی ثبت

   و  زمون معامالت  هاکنترهبررسی

اعتباری و ی هامسابمربوط به

 تخفیفات 

 ی هامسابار و مقد بررسی ماهیت

اعتباری و تخفیفات مطاب  با 

 های سازمانی نامه یین

 ی هاسیاستها و بررسی رویه

منظور ارزیابی رعایت مسابداری به

 قوانین و مقررات 

   مطابقت دادن دفاتر روزنامه و ک 

  منظور تعیین به هامسابارزیابی

دو دفتره( در ) اینعه  یا دفاتر موازی

شوند می کشورهای خاص نهفداری

تا رویدادهای غیرقانونی یا 

 غیرمعموه را پنفان کنند؟

 فناوری اطالعات (8

 نمای کلی موزه ریس 

محیط کنترلی فناوری اطالعات 

ی هاکنترهمخصوصاً با تو،ه به 

دسترسی و تفعی  وفایف برای و،ود 

نقد و کشف رویدادهای غیرعادی ی  

 موزه بسیار مساس است.

 خط قرمزها

 ایف شام  تفعی  محدود وف

و مطابقت    اعتباراتهاپرداخت

 کنندگان فروشندگان و عرکه

 تحصی  و خرید  هرگونه خط قرمز

 های فناوری اطالعات.زیرساخت

 ی مسابرسی داخلیهافعالیت

  ی هاکنترهبررسی و  زمون

دسترسی فناوری اطالعات مربوط به 

ی هامسابمدیریت فروش  

 ی دریافتنی هامسابپرداختنی و 

 ی سطح معامالت هاکنترهن  زمو

،فت بررسی تفعی  مناسب 

 وفایف 

  ی مرتبط با بخش هاکنترهانجاد

 ی نقدی.هاپرداخت
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 مدیران سطوح باال (9

 نمای کلی موزه ریس 

طری  فرهنهی که  مدیران سطوح باال از

کند  اثر کم  می هافعالیتبه پرورش 

فراگیر و نافذی بر ریس  رشوه یا فساد 

 دارد.

 هاخط قرمز

  رکایت و استقباه مدیریت یا هیأت

 مدیره از ریس  رشوه و فساد 

 های اندازه به رسیدگیتو،ه بی

تواند نشان دهنده خاص که می

 مشارکت مدیریت باشد 

 رشوه و  فقدان سیاست واکح کد

 فساد 

  فقدان فر یند عینی برای رسیدگی

 به موارد مشعوک به رشوه و فساد.

 ی مسابرسی داخلیهافعالیت

  مسابرس داخلی ممعن است درباره

چهونهی رفتار کردن با موکوعات 

رشوه و فسادی که مدیران ارشد 

ا،رایی سازمان در  ن مشارکت 

دارند  مطمئن نباشد. متی صرف 

گزارشهری چنین مواردی به سازمان 

تواند ی  چالش باشد. رییس می

مسابرسی داخلی ممعن است 

بخواهد در این خصوص با مشاور 

 نماید. مشورت

  اگر مدیرعام  در این موکوعات

مشارکت نداشته باشد و خط 

گزارشهری میان مدیرعام  و رییس 

مسابرسی داخلی مؤثر باشد  ممعن 

گونه مشع  گزارشهری است هیچ

هرماه  اگر و،ود نداشته باشد. به

مدیرعام  مشارکت داشته باشد  

 ای نیاز خواهد بود.تو،ه ویژه

 ا اید موکورییس مسابرسی داخلی ب

را به اشخاص مستق  همدون 

اعضای هیأت مدیره یا کمیته 

مسابرسی و رییس هیأت مدیره  

خاص ممعن  گزارش دهد. در موارد

است گزارش به نفاد قانونی ه  

الزامی باشد. اگر مدیران ارشد در 

فرایند رشوه مشارکت داشته باشند  

داده در موزه رشوه و فسادی که رئ

باشد و بااهمیت ریس  اعتباری می

گردد و نباید صرفاً به مبلغ تلقی می

 ریالی تخلف تو،فی نمود.

  بعضی کشورها  نفادهای دولتی را

هایی در برای چنین گزارشهری

اند. گرفته بخش عمومی در نظر

مسابرسان داخلی در بخش عمومی 

صورت لزود به  باید موکوعات را در

 این نفادها گزارش دهند.

ر ماه ماکر دبیر خانه شایان ذکر است د

شورای عالی مبارزه با پولشویی 

وزارت امور اقتصادی و دارایی  

الزد به منظور دریافت های سامانه

گزارشات معامالت مشعوک 

پولشویی راه اندازی نموده است. 

برای اطالعات بیشتر می توان به 

www.iranaml.com  مرا،عه

 مود.ن

 خواری اگر مدیران ارشد در رشوه

دست داشته باشند یا از ی  فرهنگ 

پوشی کنند  نادرست چش 

منظور بفبود مسابرسی داخلی به

محیط سازمانی نیاز به ممایت قوی 

از سوی مدیران مستق  خواهد 

 داشت.

  سازمان ممعن است ی  سیاست

رشوه نداشته باشد یا در محیطی  کد

ر اب  رشوه صبوفعالیت کند که در مق

باشد. اگر چنین باشد  رییس 

مسابرسی داخلی باید شرایط را با 

هیأت مدیره موردبررسی قرار دهد تا 

 به اقداد مناسب دست یابد.

 از رشوه  هاسازمانبعضی شرایط   در

کنند اما به دنباه پوشی نمیچش 

 فعالیت در کشورهایی هستند که در

یی مستعد رئ هافعالیت نجا چنین 

هایی ادن هستند. چنین رویهد

ی هاپرداختممعن است منجر به 

 سان شود و درنتیجه رییس 

ی هاریس مسابرسی داخلی باید 

مربوطه را با مشاوران قانونی  هیأت 

 یا کمیته مسابرسی و مدیریت ارشد

گزارش و موکوعات را با  نان در 

 میان بهذارد.

 روابط دولت (10

 نمای کلی موزه ریس 

ها  معامالت عمده با در بعضی کشور

نفادهای دولتی ممعن است منجر به 

http://www.iranaml.com/
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های ی باالتر یا هزینههاریس تحم  

 رعایت گردد.

 خط قرمزها

 طور اعطای مجوزهای دولتی به

 معرر 

  روابط شخصی نزدی  میان اشخاص

 دولتی و کارمندان 

 های ثبت تاریخی ،رائ  یا مجازات

 دولتی 

  استفاده از نفادها یا اشخاص ثالث

منظور توسعه روابط کاری در به

 کشورهای خار،ی 

 ی غیرقانونی به نفادهای هاپرداخت

 دولتی 

   ممایت از کارگزاران دولتی شام

مسافرت  بازپرداخت هزینه  یا 

استفاده از مزایای عملعرد ) تفریحات

 طور مستقی  یا غیرمستقی ( به

 های سیاسی سطح باالی مشارکت 

 شاوران برای ها یا ماستفاده از واسطه

تسفی  فر یند پیهیری با نفادهای 

 وکاردولتی یا امتیازات کسب

  پیشنفادهای هدایا به کارمندان و

 نفادهای دولتی.

 ی مسابرسی داخلیهافعالیت

  شده به ی انجادهاپرداختبررسی

 نفادهای دولتی 

  بررسی استفاده از اشخاص ثالث برای

  هاپرداختاین 

 هاینندهکبررسی و کنتره دریافت 

اصلی و مقادیر مربوطه به 

 ی دولتی هاپرداخت

  بررسی و کنتره فعاه و مداود

ی با ریس  باال نظیر هافعالیت

ی ترخی  کاال از گمرک و هافعالیت

 اعطای مجوز

 منابع

  دستورالعم  ا،رایی مبارزه با

ی تجاری و هاشرکتپولشویی در 

دسترس از مؤسسات غیرتجاری  قاب 

دبیرخانه شورای عالی تارنمای  طری 

مبارزه با پولشویی  وزارت امور 

اقتصادی و دارایی ،مفوری اسالمی 

 www.iranaml.comایران  

  قانون ارتقاء سالمت نظاد اداری و

 مقابله با فساد

 (. 13۹4.)منتی  ومید  بابایی  مقداد

  حسابرسی داخلی و تقلب

دوماهنامه انجمن مسابرسان داخلی 
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