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 چکیده
ست  های بزرگ اتفاق افتادهبزرگی که امروزه در شرکت  مالی هایبا توجه به رسوایی   حسابرسی فعال به شدت احساس می      کمیته ، نیاز به یکا

ا باید ای بوجود آمده است ام که در ایران تشکیل کمیته حسابرسی سابقه طوالنی ندارد و چند سال بیشتر نیست که چنین کمیته         ، هرچندشود 

، در این پژوهش با توجه به اهمیت کمیته حسابرسی در سطح جامعه به     سیار خطیری را به عهده دارد توجه خاصی به آن شود چون مسئولیت ب   

ست.  ت صورت های کمیته حسابرسی بر کیفی  نقش هر یک از ویژگیبیان  ستقالل کم  های مالی پرداخته شده ا  یژگیو کیاغلب  یحسابرس   یتها

 یتموقع نیمستقل در بهتر یرانکه مد شودیو استدالل م شودیمحسوب م یمال یگزارشگر ینددر نظارت بر فرا یتهکم یمؤثر بر اثربخش یادیبن

 یهاصورت  تیفیسود دارند و ک  ستکاری در د یریتمد یمقابله با فشارها  یبرا یشتری ب ییهستند و توانا  یمال یگزارشگر  یندنظارت بر فرا یبرا

 .دهدیم یشرا افزا یمال

 های مالی.رسواییهای مالی، کیفیت صورت های کمیته حسابرسی،ویژگی کمیته حسابرسی، :واژگان کلیدی 

 

mailto:zarei@iaufala.ac.ir


 

2 

 

 مقدمه
سعه و پویایی بازار و در عین حال افزایش بی    شدن با تو شرکت    جهانی  سطح  شک و تردید در  س های بزرگ همراه بودهثباتی و  ت.  ا

اسووت. این  های مالی ایجاد کردهاتکای صووورت هایی را در رابطه با قابلیتهای مالی اخیر در سووطح جهان نگرانیهمچنین رسوووایی

ای مالی  ههای مالی است. عالوه بر این، فشار بحرانها و پیامدهای پس از آن دلیل اصلی برای توجه بیشتر به کیفیت صورترسوایی

 (.1111 1ریگات،های اخیر تقاضا برای حسابرسی با کیفیت باال را افزایش داده است )زوبر بسیاری از کشورهای جهان در سال

سوایی  به      شرکت  های اخیردلیل ر در ایتالیا،  3در ایاالت متحده و بحران های مالی اروپا همچون پارماالت 1هایی از قبیل وردکام و انرونمالی 

سکارترا   4آهلد صورت    6و بی بی وی ای5در هلند و گ سپانیا، کیفیت و قابلیت اتکای  سی در    در ا سابر سوء ظن و اتهام  های مالی و حرفۀ ح مظان 

ست و نقش کمیتۀ حسابرسی در کیفیت صورت     واقع شده  ست  اای به خود جلب کردهفزایندههای مالی توجه تدوین کنندگان مقررات را به طورا

 (.1112)کانسوئلو و دفیوئنتس، 

ت. این  هاس حسابرسی در شرکت   است، استفاده از کمیته   های اخیر در کشورهای پیشرفته رخ داده  یکی از تغییراتی که در سال 

در کشوورهای پیشورو، کمیته حسوابرسووی در شورکت ها       کنند.عنوان عامل نظارت بر فرآیند گزارشوگری مالی عمل می ها بهکمیته

ن کننده  عنوان عاملی تعییاست تا قابلیت اعتماد روند گزارشگری مالی را نظارت کند. کمیته حسابرسی بهتبدیل به ابزار مهمی شده 

شگری مالی عمل می د صورت     کند. کمیتهر روند گزار سی اثربخش، موجب افزایش اعتبار  سابر شده       های ح سی  سابر های مالی ح

ست، همکاری کرده و در امر نظارت بر کیفیت و         ساالنه می  سهام داران ا سئول حفظ منافع  ضای آن با هیأت مدیره که م شوند و اع

صورت  س     مطلوبیت  سابر سابداری، ح سئولیت   های مالی، ح شگری مالی، به مدیریت در ایفای م های خود یاری می  ی و فرآیند گزار

 (.1311رسانند )حساس یگانه و حسینی بهشتیان، 

واند  تبرای کمیته حسابرسی می توان چندین ویژگی از قبیل استقالل، تخصص، تالش، اندازه، دوره تصدی و اثربخشی که می       

اقع شود را برشمرد. استقالل کمیته حسابرسی اغلب به عنوان ویژگی ضروری تأثیرگذار بر         بر بهبود فرآیند گزارشگری مالی موثر و 

  شود. تخصص و مهارت اعضای کمیته حسابرسی     اثربخشی کمیته حسابرسی در فرآیند نظارت بر گزارشگری مالی در نظر گرفته می    

سی در        سابر سی رابطه تنگاتنگی دارد. تالش کمیته ح سابر شی کمیته ح ست که با چندی  با اثربخ ن  انجام وظایفش ویژگی دیگری ا

 (.  1331ها تعداد جلسات کمیته در سال است )تختائی و همکاران، ترین این شاخصرود. متداولشاخص بکار می

 

   کمیته حسابرسی

صوب می           شرکت من سط هیأت مدیرۀ  ستقل یا غیرموظف تو سی از میان مدیران م سابر ضای کمیته ح سی به عنوان یک     شوند. کمیته  اع سابر ح

سهام     ضمانت و افزایش منافع  شرکت  (. به خاطر این 1331؛ کلین، 1335 گیرد )والنایزر،داران را به عهده میگروه نماینده از طرف هیأت مدیرۀ 

سازوکار ک            ست به عنوان یک  سی اطالعات مالی و کنترل رفتار مدیریت در امور جاری ا سی برر سابر صلی کمیتۀ ح ف نترلی با هدکه  وظیفۀ ا

 (.1313 2شود )ایچنسحر و همکاران،کاهش عدم تقارن اطالعات میان اعضای داخلی و خارجی )مدیریت و غیرمدیریت( هیأت مدیره تلقی می

والن مسئ گویی دهد که پاسخ دهد، و این اطمینان را میلذا از نظر حسابداری، ایجاد کمیتۀ حسابرسی کیفیت و دقت اطالعات مالی را بهبود می   

 (.1112،  1گیرد )کانسوِئلو و دفیوئنتسبرای گزارشگری و افشای بیشتر مورد کنترل و نظارت قرار می

                                              
1 Zureigat 

1 World com & Enron 

3 Parmalat 

4 Ahold 

5 Gescartera 

6 BBVA 

2 Eichenseher  at al. 

1 Consuelo & De Fuentes  
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سهام  بنابراین کمیتۀ حسابرسی از مدیران مستقل و غیر     سرمایه موظف در جهت ضمانت و افزایش منافع  شرکت به عنوان  داران و  گذاران 

شووود. از طرف دیگر با ایجاد کمیتۀ داران و سووایر نینفعان تشووکیل می رن اطالعاتی بین سووهامیک سووازوکار کنترلی با هدف کاهش عدم تقا

ریت شرکت گویی مدیحسابرسی دقت و کیفیت اطالعات مالی و حسابداری بهبود یافته و با تهیه و تأیید اطالعات مالی شفاف، مسئولیت و پاسخ

ای هیأت مدیره هگیرد. کمیته حسابرسی یکی از کمیتهلی بیشتر تحت کنترل قرار میجهت افشاء کافی و مناسب و بهبود کیفیت گزارشگری ما

داران و سووایر اسووت. نقش اولیۀ آن این اسووت که در انجام  مسووئولیت نظارتی هیأت مدیره  از طریی بررسووی اطالعات مالی قابل ارائه به سووهام

ستفاده  ستم    ا سی سابداری،  سی به       های ککنندگان از اطالعات مالی و ح سابر سط مدیریت و هیأت مدیره و فرآیند ح شده تو نترل داخلی ایجاد 

 هیأت مدیره کمک نماید.

برای  اند.چندین مطالعه چارچوب تئوری نمایندگی را برای تحلیل انگیزۀ شورکت از تشوکیل کمیتۀ حسوابرسوی مورد اسوتفاده قرار داده      

هند دهایی که به طور اختیاری کمیتۀ حسابرسی تشکیل میداران شرکت، در شرکت؛ دریافت که جدایی مدیریت از سهام1111، 1مثال پینکاس

شرکت   سبت به  سی را می        ن سابر شتوانۀ نظری کمیتۀ ح ست. پ سی ندارند کمتر ا سابر شاهده ک هایی که کمیتۀ ح رد. توان در نظریۀ نمایندگی م

سهام   ساس نظریۀ نمایندگی،  ستانکاران به عنوان مالکان د برا ر صدد کسب حداکثر سودمندی از مدیریت هستند که به عنوان نمایندۀ      داران و ب

 (.1331کند )کالبرز و فوگارتی، ها انجام وظیفه میآن

صادی، نیروی بالقوه   ست. به      با فرض رفتار منفعت جویانۀ اقت سط نماینده وجود دارد که به زیان مالک ا صت طلبانه تو ای برای اعمال فر

هایی (. بنابراین، کنترل1326 1داران قادر به مشاهدۀ مستقیم اعمال مدیریت نیستند)جنسن و مک لینگ،مدیریت، سهامدلیل جدایی مالکیت و 

ها دارد هدف این کنترلداران شده باز  شود تا مدیران را از دنبال کردن اهدافی که مانع حداکثر کردن ثروت سهام  داران برقرار میاز جانب سهام 

 (. 3،1115همکاران های فرصت طلبانۀ مدیران است )دیالپورتاس وداران و هم محدود کردن فعالیتهای مدیران و سهامنگیزهنیز، همسو کردن ا

یری برای گها بخشی مهم از سیستم کنترل تصمیم    هایی در راهبری شرکتی است. این کمیته  های حسابرسی مثالی از چنین کنترل  کمیته

 (.1331هستند )کالبرز و فوگارتی، نظارت داخلی توسط هیأت مدیره 

های حسوووابرسوووی به طور اختیاری برای بهبود کیفیت جریان اطالعات مالی میان مالک و کند که کمیته( اسوووتدالل می1331برادبری )

اسووترالیا مورد توصوویه  ای در های حسووابرسووی به طور گسووتردهگیرد. کمیتههای باالی نمایندگی مورد اسووتفاده قرار مینماینده با وجود هزینه

؛ 1333شوووند )برای مثال، کمیته بلو ریبون های گزارشووگری مالی شوورکت در نظر گرفته می قرارگرفتند و ابزاری مهم برای بهبود کیفیت رویه

سی،   سترالیا،      1111رم شرکتی بورس اوراق بهادار ا شورای راهبری  صلی کمیتۀ   کند که وظیفۀ ا( تأکید می1333(. کمیتۀ بلو ریبون )1113؛ 

 های مالی است.حسابرسی کنترل و نظارت بر کیفیت صورت

  

 پیشینه کمیته حسابرسی

، سازمان بورس اوراق بهادار  4بعداز وقوع ماجرای تقلب مک کسون رابینز  .گرددبر می میالدی 1333 سال  به امریکا در حسابرسی   کمیته پیشینه 

شرکت  شده در بورس  امریکا به تمام  ستقل را گروهی از مدیران غیر موظف        5اوراق بهادار نیویورکهای پذیرفته  سان م سابر شنهاد کرد که ح پی

شرکت  سازمان از این       هیاًت مدیرۀ  شینند.  سی و تعیین حی الزحمۀ مربوط، با آنان به مذاکره بن سابر ها معرفی کنند و در مورد انعقاد قرارداد ح

به تصویب بورس اوراق بهادار امریکا رسید. سازمان بر این باور     1321ین پیشنهاد در سال   گروه غیرموظف به عنوان کمیتۀ حسابرسی یاد کرد. ا  
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4 Mc Kesson Robbins 
5 New York Stock Exchange (NYSE) 



 

4 

 

  1321های سهامی عام به شمار آید. در سال    گذاران شرکت ترین وسیلۀ حمایت از منافع سرمایه  تواند مناسب بود که وجود کمیتۀ حسابرسی می  

 (.1115 1عام توصیه کرد به ایجاد کمیتۀ حسابرسی مبادرت ورزند )ورا مونتز، های سهامیبه کلیۀ شرکت 1کمیسیون بورس اوراق بهادار

های سهامی عام پذیرفته شده   بورس اوراق بهادار نیویورک تشکیل کمیتۀ حسابرسی را برای شرکت      1321به دنبال این موضوع، در سال   

شی بورس اوراق بهادار نی  سی را به      در این بورس، الزامی کرد. به تبعیت از این خط م سابر شکیل کمیتۀ ح ویورک، بورس اوراق بهادار امریکا نیز ت

شرکت        شرکت  سی در  سابر شت زمان، ایجاد و به کارگیری کمیتۀ ح صیه کرد، اما آن را الزامی نکرد. با گذ ای ههای بورس اوراق بهادار امریکا تو

های تولیدی امریکا دارای کمیتۀ  درصد از شرکت 2/14الدی، تنها می 1351های انجام شده تا سال امریکایی روندی افزایشی یافت. طبی پژوهش 

شرکت       سهامی عام امریکا به  حسابرسی بودند، در حالی که میزان ایجاد کمیتۀ حسابرسی در  سال    6/11های بزرگ  میالدی و  1361درصد در 

 (. 1111، 3میالدی رسید )دلی و گیالن 1322درصد در سال  4/13

شرکت    با افزایش روند       شکیل       ایجاد کمیتۀ حسابرسی در  ستان نیز رواج یافت. روند پذیرش ت شکیل آن در انگل شۀ ت سهامی امریکا، اندی های 

شرکت      سی در  سابر سابداری، کمیتۀ        کمیتۀ ح شد که طبی گزارش گروه بین المللی مطالعات ح ستان کندتر بود. باید یادآور  سهامی انگل های 

شناخته ن      ستان نا شرکت حسابرسی در انگل شان نمی بود، اما  شرکت  ها به ایجاد آن تمایل ن شکیل این کمیته در  ستان  های اندادند. از این رو، ت گل

های پذیرفته شده در میالدی، کمیتۀ کادبری طی گزارشی به تمام شرکت 1331(. در این راستا و در سال  1336، 4بعید به نظر می رسید )کولیر 

صیه ک  صیه اختیاری بود، از این رو، بورس اوراق بهادار تمام     بورس اوراق بهادار لندن تو سی بپردازند. پذیرش این تو سابر رد که به ایجاد کمیتۀ ح

شا کنند تا به این ترتیب،         شرکت  سهام اف صاحبان  ساالنۀ مجمع عمومی  صیه را در گزارش  شده را ملزم کرد میزان پذیرش این تو های پذیرفته 

ۀ حسابرسی و یا دالیل عدم تشکیل آن آگاه شوند. با انتشار گزارش کمیتۀ کادبری، تعداد کمیتۀ حسابرسی در         داران از وضعیت ایجاد کمیت سهام 

های سهامی پذیرفته شده در    درصد از شرکت   1/13میالدی،  1334های انگلستان به طور چشمگیری افزایش یافت، به طوری که تا سال    شرکت 

 (.1336برسی بودند )کولیر، بورس اوراق بهادار لندن دارای کمیته حسا

های رود کمیته حسووابرسووی جایگاهی ویژه در واحدهای اخیر، انتظار میباتوجه به تغییر و تحوالت عمده در محیط اقتصووادی ایران در سووال     

ارزیابی رعایت قوانین و »  های حسابرسی با عنواناستاندارد 15بخش  31اقتصادی ایران داشته باشد. مثال کمیته فنی سازمان حسابرسی در بند 

صورت     شگری موارد عدم رعایت به مدیریت می « های مالیمقررات در حسابرسی  حسابرسی باید در اولین فرصت ممکن     » گوید: در زمینۀ گزار

و مدیریت ارشد مذاکره  های هیأت مدیره )به ویژه کمیته حسابرسی(کند با هیأت مدیره و کمیتهها برخورد میدرباره موارد عدم رعایتی که با آن

 «کند و یا شواهدی را دال بر آگاهی آنان از این موضوع به دست آورد.

 

 های کمیتۀ حسابرسی:هدف

 توان به شرح زیر برشمرد:های کلی کمیتۀ حسابرسی را میرئوس هدف

 های آنان.تر مسئولیتکمک به مدیران )سازمان/ شرکت( جهت ایفای هرچه بهتر و مؤثر 

 شیدن استقالل حسابرسان با گسترش دادن موقعیت استقالل آنان.بهبود بخ 

 های مالی.افزایش قابلیت اعتماد و اتکا و بیطرفی گزارش 

 .تقویت و مستحکم کردن نقش و جایگاه اعضای غیرموظف هیاًت مدیره 

  ،(.1323سهولت بخشیدن به فرآیند گزارشگری درون سازمانی و ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده )باقرزاده 

 

 های کمیته حسابرسیویژگی 

                                              
1 Securities and Exchange Commission (SEC) 

1 Vera-Munoz 
3 Deli and Gillan 
4 Collier 
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سوال مطرح می     دربارۀ ویژگی سی این  سابر صورت     شود که آیا ویژگی های کمیته ح سی در بهبود کیفیت  سابر ی  های مالی تأثیرهای کمیته ح

ستقالل، تخصص، اندازه، دورۀ تصدی، اثربخشی کمیته حسابر          واند در  تسی که می دارد؟ در این پژوهش چند ویژگی کمیته حسابرسی از قبیل ا

  گیرد.های مالی موثر واقع شود براساس مطالعات قبلی مورد بررسی قرار میبهبود کیفیت صورت

 

 استقالل کمیته حسابرسی 

(  1333)1گیرد استقالل کمیتۀ حسابرسی است. هیکمن و کارنسهای کمیته های حسابرسی که بسیار مورد تأکید قرار مییکی از مهترین ویژگی

ها حاکی از این بود که تقریباً یک سوم از اعضای کمیته حسابرسی در      ای توصیفی دربارۀ استقالل کمیتۀ حسابرسی انجام دادند. نتایج آن    مطالعه

بندی شوودند این مدیران عبارتند از های بورس اوراق بهادرار نیویورک به عنوان مدیران دارای وضووعیت مبهم طبقهنمونه خارج شووده از شوورکت

ها ادعا کردند که وجود چنین مدیرانی سوال  ویشاوندان مدیریت مشاوران شرکت، مدیران وابسته و هیأت اجرایی مدیران بازنشسته بودند. آن       خ

 (.1111 زوریگات،برانگیز است )

( عوامل تعیین کنندۀ استقالل کمیته حسابرسی را مورد مطالعه قرار داد. این مطالعه نشان داد که استقالل کمیتۀ حسابرسی         1111کلین )      

ابد. یها کاهش میهای شرکتهای رشد شرکت و گزارشگری متوالی زیانبا افزایش اندازۀ هیأت مدیره و استقالل هیأت مدیره افزایش و با فرصت  

ته  کند. اسووتقالل کمین برنتایج مهم مربوط به متغیرهای هیأت مدیره و اهمیت تأثیر هیأت مدیره بر روی کمیته حسووابرسووی تاکید می همچنی

صورت            سی در فرآیند نظارت بر کیفیت  سابر شی کمیته ح ضروری تاثیرگذار بر اثربخ سی اغلب به عنوان ویژگی  سابر رگرفته های مالی در نظح

شکیل ها و قوانین برای تمیته مدیران خارجی مستقل از مدیریت هستند. اهمیت استقالل کمیته حسابرسی در اکثر توصیهشود زیرا اعضای کمی

 کنند که اکثریت اعضای کمیته حسابرسی باید از مدیران غیرموظف باشند.شود، که توصیه یا الزام میاجباری کمیته حسابرسی منعکس می

 

 تخصص اعضای کمیته حسابرسی
های کمیته حسابرسی است که با اثربخشی کمیته حسابرسی ارتباط       ص و مهارت اعضای کمیتۀ اعضای حسابرسی، ویژگی دیگری از ویژگی    تخص 

شم       شین به نحو چ ست و در ادبیات تحقیقات پی شته ا سالتریو   تنگاتنگی دا ست. دی زورت و  ای از (  نمونه1111) 1گیری مورد توجه قرارگرفته ا

ها را نسبت به مذاکرات میان حسابرس مستقل و مدیریت    های کانادایی را مورد بررسی قرار دادند تا واکنش آن حسابرسی شرکت   اعضای کمیتۀ  

قل و دانش تر مدیر مست تر از حسابرس مستقل به وسیلۀ کمیته حسابرسی با تجربۀ بیش      ها دریافتند که حمایت بیششرکت مشخص کنند. آن  

 (.1114 4،؛ دیویدسون و همکاران1111 3مدیران ارتباط دارد )بیسلی و سالتریو،باالتر گزارشگری حسابرسی 

بدون درجۀ مشخصی از تخصص، برای اعضای کمیته حسابرسی دشوار خواهد بود تا اطالعات مالی را که ملزم به ارزیابی آن هستند به اندازه         

شوووان و الزامات قانونی پیرامون   نی تمایل به داشوووتن آگاهی بیشوووتر از وظایف      ای قانو کافی درک کنند عالوه براین مدیران برای مدارک حرفه     

ای در زمینه تخصوووص کمیته    های تدوین کنندۀ  مقررات در ایاالت متحده امریکا اهمیت قابل مالحظه           گزارشوووگری مالی دارند. همچنین نهاد   

صیه       شخیص داده اند. به دنبال تو سی ت سابر گران اوراق های اوراق بهادرار نیویورک و انجمن ملی معاملهبورس( 1333های کمیتۀ  بلو ریبون )ح

بهادار، برای اینکه اعضای کمیته حسابرسی را ملزم به داشتن سطح مشخصی از سواد مالی و حسابداری یا تخصص مدیریت مالی مربوطه نمایند،  

 .شان را اصالح کردندمقررات

 

 اندازۀ کمیته حسابرسی 

                                              
1  Hickman & Carnes. 
1 Dezoort & Salterio 
3 Beasley and  Salterio 

4 Davidson,  and  Xu 
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کمیته ها  توانند موثرتر باشد به طوری کهای روی کمیته داشته باشد. کمیته حسابرسی بزرگتر میمی تواند تاثیر سازنده اندازۀ کمیته حسابرسی 

صص     ضایی با تخ شامل اع شند )چوی   های گوناگون برای انجام کنترل جدی تر رویهتمایل دارند که  شگری مالی با (. 1111،و همکاران های گزار

شد. به هرحال کمیته       توصیه می ( 1333کمیته بلو ریبون ) شته با های حسابرسی کمتر تمایل    کند که کمیته حسابرسی حداقل باید سه عضو دا

ای خطی باشند؛ به این معنی که با افزایش اندازۀ کمیتۀ حسابرسی مؤثر و با کاهش اندازه کمیته غیرمؤثر باشند. در این     دارند که براساس رابطه 

سون و همکاران، زمینه ) سیع     گویند که کمیته( می1114 دیوید سی بزرگتر، دانش و سابر ستنتاج    های ح ستدالل و ا تری دارند که برمبنای آن ا

رف کند. از طای منفی میان اندازه هیأت مدیره و اثربخشی نقش کنترلی مدیران فراهم می کنند. ادبیات مالی موجود شواهدی در زمینۀ رابطه می

سی بزرگتر   سابر سخت   دیگر هرچه کمیته ح شد، برای مدیران اجرایی  صالح  با ضا را برای انجام ا شنهادی ارائ تر خواهد بود که اکثریت اع ه های پی

 شده از سوی حسابرسان مستقل تحت فشار قرار دهند.

صورت           شتباه با اهمیت در  ضوع در عوض، احتمال ا سابداری را کاهش خواه    این مو شدۀ ح صول پذیرفته  د داد  که  های مالی و عدم رعایت ا

منجر به گزارش حسابرسی مقبول خواهد شد و احتمال افشای شرایط ابهام یا محدودیت در رسیدگی افزایش خواهد یافت. بنابراین تعداد اعضای 

کمیته حسابرسی ممکن است نگرش مدیریت را نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهادهای تعدیالتی حسابرس مستقل تحت تاثیر قراردهد          

های حسابرسی تمایل ندارند که با افزایش اندازۀ کمیته حسابرسی مؤثر و با کاهش اندازۀ     (. در هر صورت کمیته 1112 1و ئلو و دفیو أنتس،)کانس 

 کمیته حسابرسی غیر مؤثر باشند.

 

 ی تصدی کمیتۀ حسابرسیدوره

رۀ هایش کمک کند. هرچه دوبخشی آن در انجام مسؤلیتاثررود تا به است انتظار میدورۀ زمانی که یک کمیتۀ حسابرسی برای آن تشکیل شده 

ود مادامی که  رشان بیشتر خواهد شد. بنابراین انتظار می   تر باشد، تجربۀ اعضای کمیتۀ حسابرسی در انجام وظایف     زمانی تشکیل کمیته طوالنی 

سی آگاهی و دانش عمیی     سابر ضای کمیتۀ ح شگری مالی  تری در مورد رویهاع سازنده       های گزار شاهد تأثیرات  شند  شته با ای بر روی شرکت دا

 های مالی باشیم.کیفیت صورت

 

 بخشی کمیتۀ حسابرسیاثر

سی قرار داده       سی عوامل گوناگونی را مورد برر سابر شی کمیتۀ ح سئو و دفیوئنتس ،  تحقیقات تجربی در زمینۀ اثربخ سپنگلر و  1112اند ) کان (. ا

های حسابرسی مورد بررسی قرار    های رهبری رؤسای کمیته اثربخشی کمیتۀ حسابرسی را بر اساس شیوه      ( سعی کردند عنوان 1331) 1همکاران

ی کمیته حسابرسی، شرکای حسابرسی و مدیریت ارشد شرکت را مورد بررسی قرار داد. نتایج حاکی از این بود که تغییر          دهند. این مطالعه اعضا 

( پیشنهاد  1331های حسابرسی داشتند. کالبرز و فوگارتی )   ای روی اثربخشی کمیته ر قابل مالحظهرهبری و مدیریت بر مبنای استثنای فعال آثا 

ی ای که بر روی نمایندگان کمیته حسابرس  کنند که اثربخشی کمیته حسابرسی تابعی از انواع و دامنۀ قدرت کمیتۀ حسابرسی است. مطالعه       می

سی را در      سابر شی کمیتۀ ح سان داخلی و کنترل داخلی مورد     چارچوب نقشانجام گرفت، اثربخ سابر شگری مالی، ح های نظارتی مربوط به گزار

 بررسی قرار داد.

شان داد که کمیته یافته       شتیبانی بنیادی را          های این مطالعه ن شتکار و تالش و جدیت و پ سازمانی قوی، پ شور  سی اثر بخش من سابر های ح

شن ایجاد می صورت     1111ا مورثی، )کند. در مطالعۀ دیگری کری سی و کیفیت  سابر شی کمیتۀ ح های مالی را ( تعدادی از عناوین مربوط به اثربخ

های حسابرسی و عوامل   مورد بررسی قرار داد این مطالعه برای گردآوری دیدگاه شرکای حسابرسی و مدیران در رابطه با نقش و مسؤلیت کمیته     

د که  کنندگان دراین بررسی نشان دادن  کند مورد بررسی قرار گرفت. اکثریت شرکت  ضمین می هایی که اثربخشی کمیته حسابرسی را ت   و ویژگی

ین  آورند. همچنترین بخش کمیته حسابرسی به حساب می   های مالی را مهمهای حسابداری با کیفیت باال و نظارت بر صورت  اطمینان از سیاست  

 کردند.های مالی تا حدودی اثربخش تلقی میهای صورتهای حسابرسی را در انجام مسؤلیتاعضای کمیته

                                              
1Consuelo & De Fuentes  

1 Spangler at al. 
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سلین        سی مورد مطالعه قرار دادند. این مطالعه       1114) 1گندرون، بدالد و گا سابر شی کمیتۀ ح سی اثربخ ( رویکرد مطالعه میدانی را برای برر

سات بر آن تأکید می         کنند؛ چگونه اعضای کمیتۀ حسابرسی این     درصدد تحلیل عناوین زیر بود: موضوعاتی که اعضای کمیته حسابرسی در جل

شیابی می    ضوعات را ارز سخ       مو سی پا سابر ضای کمیته ح سات ارزیابی      کنند؛ و جگونه اع سان را هنگام جل سابر ها و اظهارنظرهای مدیران و ح

 مورد استفاده قرار گرفتند.کنند. در این مطالعه، اطالعات مربوط به سه شرکت سهامی عام کانادایی را به عنوان مبنای مطالعۀ میدانی می

ی؛ های داخلهای مالی؛ اثربخشی کنترل ی کمیتۀ حسابرسی بر چند عنوان اصلی در جلسات شامل؛ صحت صورت        ها نشان داد که اعضا  یافته      

ش برانگیز ه سواالت چال ها دریافتند که جنبه اصلی کار کمیته حسابرسی پاسخ ب    کیفیت کار حسابرسی انجام شده، تأکید دارند عالوه بر این آن   

ی و اغراق گویها بود. اعضای کمیته حسابرسی ممکن است تمایل داشته باشند تا درباره اثربخشی خود زیاده       مدیران و حسابرسان و ارزیابی پاسخ   

اید مدیریت ارشوود کنند برای اینکه خودشووان را با اهمیت جلوه دهند، در حالی که اگر کمیته حسووابرسووی بر مدیریت شوورکت انتقادی وارد نم 

 (.1331شرکت ممکن است اثربخشی کمیته حسابرسی را کم اهمیت جلوه دهند )اسپنگلر و همکاران، 

 

 

 

 کمیته حسابرسی مطابق با آیین نامه راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار تهران 
شرکتی بورس اوراق بهادار تهران نییآ مطابی با صوب هیأت مدیره بورس تهران  نامه نظام راهبری    ،( هیأت مدیره11/11/1316، )م

 دهد:سه کمیته تخصصی به شرح زیر تشکیل می

 ( کمیته حسابرسی1)

  کمیته مدیریت ریسک( 1)

 ( کمیته جبران خدمات 3)

حسابرسی مسئول اجرای نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به مجمع عمومی صاحبان               کمیته

  دریافت گزارش حسابرسی و نیز   الزحمه و عزل حسابرسان مستقل، بررسی دفعات حسابرسی،       سهام به منظور انتصاب، تعیین حی  

ها، عدم تطابی با  ها و کاسووتیکسووب اطمینان از انجام اقدامات اصووالحی به موقع و صووحیح توسووط مدیریت برای کنترل ضووعف   

 ها، قوانین و مقررات و سایر مشکالت شناسایی شده از سوی حسابرسان است.سیاست

ور  منش » کمیته حسابرسی درچارچوب  شوند. ریاست و تعداد اعضای    اعضای کمیته حسابرسی توسط هیأت مدیره منصوب می            

منشور خاص خود را داشته که مطابی با قوانین الزم االجرای راهبری شرکتی بورس و سایر قوانین،  ، شوند. کمیتهتعیین می «کمیته

موریت و وظایف کمیته و همچنین شرایط عضویت در کمیته، مراحل الزم برای    أ. این منشور م است های مربوطه نامهینمقررات و آی

 کند.دهی به هیأت مدیره را تعیین مینصب و عزل اعضای کمیته، ساختار کمیته و نحوه عملکرد و گزارش

ات کمیته را مطابی با شرایط نکر شده در منشور تعیین      کمیته حسابرسی با مشورت اعضای کمیته، تعداد و مدت جلس       رئیس    

 کند.می

  اشد، موجب ب اثرگذار وی مستقل  گیریتصمیم  بر مستقیم یا غیرمستقیم که   رابطه یا منافع هرگونه عضو مستقل: عضوی است فاقد    

صی  گروه یا فرد منافع از وی جانبداری سایر نی سهام  از خا سبب عدم     نفعانداران یا  سهام   شود یا  سان  داران گردد.  رعایت منافع یک

 منشور کمیته حسابرسی(سازمان بورس و اوراق بهادار )

مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد    هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت    

 زیر است:

 ی داخلی،هااثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل .1

 سالمت گزارشگری مالی، .1

                                              
1 Gendron, Bedard & Gosselin  

http://tse.ir/cms/Portals/1/Hesabresi%20Dakheli/rahbari%20sherkati.pdf
http://tse.ir/cms/Portals/1/Hesabresi%20Dakheli/manshore%20komite%20hesabresi.pdf
http://tse.ir/cms/Portals/1/Hesabresi%20Dakheli/manshore%20komite%20hesabresi.pdf
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 اثربخشی حسابرسی داخلی،   .3

 استقالل حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل، .4

 الزامات. مقررات و رعایت قوانین، .5

 

 32/11/1231طبق منشور کمیـتۀ حسابرسی مورخ حسابرسی  کمیته اختیارات 

 دهد که:  های کمیته حسابرسی، به آن اختیار میمدیره در چارچوب مسئولیت( منشور کمیتۀ حسابرسی، هیأت 3طبی ماده )

 انجام دهد. های خود را در محدوده منشور کمیته حسابرسیفعالیت -1

 در صورت نیاز، مشاوران نیصالح را در راستای انجام وظایف خود به کار گیرد. -1

 و اطالعات مورد نیاز دسترسی نامحدود داشته باشد. به مدیران، کارکنان -3

های تخلف دریافتی در رابطه با گزارشوووگری مالی و  ها و گزارشهایی را برای دریافت، نگهداری و رسووویدگی به شوووکایترویه

شرکت      کنترل شرکت و  ضوعات مربوط به  سایر مو سابرس   های داخلی یا  ضع کند، و از مدیران، کارکنان و ح ستقل    های فرعی و م

 های فرعی یا افراد دیگر به منظور حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.شرکت و شرکت

 

 

 (32/11/1231حسابرسی مورخ ) یتۀکمطبق منشور حسابرسی  یتۀکم اعضای هایویژگی و ترکیب

 :زیر است شرح به حسابرسی کمیته اعضای هایویژگی و حسابرسی ترکیب ( منشور کمیته5طبی ماده )  

هستند، با انتخاب و انتصاب هیأت مدیره    ی مال تخصص ی دارا و مستقل  هاآن عضو که اکثریت  پنج تا سه  از حسابرسی   کمیته -1

 شود.تشکیل می

 1.رئیس کمیته حسابرسی باید عضو مستقل هیأت مدیره یا عضو غیرموظف مالی هیأت مدیره باشد -1

 : مدیران اجرایی شرکت، مجاز به عضویت در کمیته حسابرسی نیستند.  تبصره

کمیته حسابرسی نسبت به گزارشگری مالی،        های( منشور کمیتۀ حسابرسی اهم مسئولیت    2طبی ماده )ی:  مال گزارشگری 

 به شرح زیر است:

های حسابداری عمده، نحوه  رویهها و برآوردهای عمده، نظارت بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی، قضاوت .1

 های مالی شرکت،ها و افشای معامالت با اشخاص وابسته در گزارشافشا و انتخاب و تغییر در هر یک از آن

 های مالی شرکت،کسب اطمینان معقول نسبت به قابلیت اطمینان و به موقع بودن گزارش .1

 های شرکت،و سایر مقررات در گزارشکسب اطمینان معقول نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری  .3

                                              
 :زیر باشد شرح به تواند می نفر، 5 و 3 حالت دو در حسابرسی کمیته اعضای ترکیب ،6 ماده شرایط به توجه به عنوان نمونه، با1 

 

 کمیته

کمیته رئیس  

)عضو مستقل یا غیرموظف مالی هیأت 

 مدیره(

 

 مدیره هیأت غیرموظف اعضای سایر

 

 خارج مالی تخصص دارای مستقل افراد

 شرکت از

:عضو 5 دارای کمیته  سه نفر یک نفر یک نفر 

 دو نفر - یک نفر عضو 3 دارای کمیته

 



 

9 

 

  لیما گزارشگری با رابطه در مدیرههیأت  گیریتصمیم برای الزم اطالعات همه کهاین از معقول اطمینان کسب .4

 است،   گرفته قرار اختیار آنان در

مدیره و همچنین پیشوونهادهای  های مالی شوورکت قبل از تصووویب توسووط هیأت  نویس گزارشبررسووی پیش .5

 مستقل در خصوص اصالحات آن.حسابرس 

 

 های مالیهای کمیتۀ حسابرسی و کیفیت صورترابطۀ  بین ویژگی

شان می     شابه در متون مختلف را ن شرکت مطالعات قبلی یک پیوستگی م سود را زمانی  دهد. ابتدا در یک نمونه از  های کانادایی، کاهش مدیریت 

کند که تأسیس کمیتۀ حسابرسی موجب کاهش عمدی مدیریت    این نتیجه ارائه می است، نشان داد همچنین  که کمیتۀ حسابرسی تأسیس شده    

دریافتند که تأسیس کمیتۀ حسابرسی ارتباط     1111تا  1333ها از  سال  . ارتباط مشابه دیگر در فرانسه بود که در بررسی شرکت    شود سود می 

دف این مطالعه آزمون ویژگی های کمیتۀ حسووابرسووی اسووت که تعیین   . و موارد دیگری از این قبیل. ههای مالی داردمثبتی با کیفیت صووورت

 توانند به دو دستۀ زیر تقسیم شوند:ها میگذارد. این ویژگیهای مالی اثر میکند کدام یک بر کیفیت صورتمی

 فعالیتگیرد: استقالل، تخصص، ، سه سه ویژگی از وجهۀ هر مدیر مورد مطالعه قرار میوجۀ مدیران کمیتۀ حسابرسی .1

 اندازه کمیته حسابرسی .1

 

 

 

 های مالیاستقالل اعضای کمیتۀ حسابرسی و کیفیت صورت 

شود. همانطور که در باال گفته شد کمیتۀ حسابرسی     های مالی امری حیاتی محسوب می کمیتۀ حسابرسی مستقل برای کنترل کیفیت صورت     

( در یک نمونه 1111اعضا مستلزم به استقالل هستند. این ویژگی توسط کلین )     در ایران نیازمندحداقل یک عضو مستقل است. در امریکا تمام    

شان داد، به عبارت دیگر به نظر می     621از  سود را ن شت   شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج یک ارتباط منفی با مدیریت  سد تعداد بی ری از ر

 خشد.بهای مالی را بهبود میاعضای مستقل کمیتۀ حسابرسی، کیفیت صورت

تند ها دریاف( به بررسی اینکه آیا اکثریت اعضای مستقل ارتباطی با کاهش مدیریت سود دارد یا خیر، پرداختند آن    1114) بدارد و همکاران      

سود را می    ستقالل تنها زمانی اجازۀ کاهش مدیریت  ستقل          ا شد نه فقط اکثریت م ستقل با ضای م سی مرکب از اع سابر دهد که تمام کمیتۀ ح

( دریافتند که یک ارتباط منفی معنی داری بین اسووتقالل و مدیریت سوود  1111ای  در اسووترالیا توسووط کنت و همکاران )باشووند. طی مطالعه

شند، مدیریت کمتر می        شتری در کمیته با ستقل بی ضای م صورت وجود دارد. هرچه تعداد اع سایر    تواند  ستکاری کند.  های مالی را ماهرانه د

( هیچ ارتباطی بین استقالل اعضای کمیتۀ حسابرسی   1113باکستر و کوتر ) ( و 1113) 1(، ژی و همکاران1112پیوت و جانین )مطالعات مانند 

 کنیم که یک ارتباط منفی بین استقالل و مدیریت سود وجود دارد. و مدیریت سود گزارش نکردند. بنابراین ما فرض می

 شود.های مالی از طریی تئوری نمایندگی تبیین میتچگونگی اثرگذاری کمیته حسابرسی برکیفیت صور

ضاد منافع و نگرش             شکالت نمایندگی، ت صلی م ست که دو علت ا ست. این      اعتقاد بر این ا سک ا سبت به ری های مختلف مالک و مدیریت ن

شی می   ضاد از عدم تقارن اطالعات بین مالکان و مدیران نا صمیم    ت سخگویی، ت  های مدیریت نیاز به نظارتها و فعالیتگیریشود. برای هدف، پا

ی از های باال و در برخدارد. نظارت نزدیک زمانی ممکن اسووت که مالکان خود به طور فعال بتواند بر این فرایند نظارت کنند ولی به دلیل هزینه

 هاین حال هیأت مدیره مجبور اسووت مکانیزمتوانند فعاالنه در این فرایند درگیر شوووند با ایها نمیموارد به دلیل فقدان تخصووص و دانش آن

اسووتقالل کمیته حسووابرسووی اغلب یک ویژگی بنیادی مؤثر بر  قر کند. داران دارد طراحی و مسووتنظارتی را به دلیل تعهدی که در قبال سووهام

ت بر هترین موقعیت برای نظارشود که مدیران مستقل در ب  شود. استدالل می  اثربخشی کمیته در نظارت بر فرایند گزارشگری مالی محسوب می   

 (.1334فرایند گزارشگری مالی هستند و توانایی بیشتری برای مقابله با فشارهای مدیریت در دستکاری سود دارند )بذرافشان و همکاران، 

                                              
1 Xie et al 
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 های مالیتخصص مالی اعضای کمیتۀ حسابرسی و کیفیت صورت
ست که اعضای کمیتۀ حسابرسی       شند. در ایران همۀ اعضای کمیتۀ          در امریکا قانون ملزم کرده ا باید دارای تخصص حسابداری و حسابرسی با

ها های امریکایی را بررسی کردند آن ( یک نمونه از شرکت 1114حسابرسی دارای تخصص حسابداری و حسابرسی نیستند. بدارد و همکاران )         

اط های مالی وجود دارد. باکستر و کاتر ارتب کیفیت صورت یافتند که ارتباطی بین تخصص حسابداری و حسابرسی اعضای کمیتۀ حسابرسی و          

سلو و همکاران     سترالیا آزمون کردند. کار شابهی را در ا سود        1211) 1م سی و کاهش مدیریت  سابر سابداری کمیتۀ ح صص ح ( ارتباطی بین تخ

د. میزان مدیریت سود گزارش کردن  یافتند. این سه مطالعه یک ارتباط منفی بین تخصص حسابداری و حسابرسی اعضای کمیتۀ حسابرسی و          

ها بر شد را آزمود. آن ( در پژوهشی عکس العمل بازار را زمانی که مدیران جدید برای کمیتۀ حسابرسی تعیین می   1115) 1دی فوند و همکاران

سال         151سه روز از بازده غیرعادی   سی تعیین کردند در  سابر ضو جدیدی برای کمیتۀ ح شدند و   1111تا  1333های شرکت که ع متمرکز 

شد. آن               سابداری با سی و ح سابر صص ح شده، دارای تخ ضو جدید معرفی  ست که ع ها این دریافتند که عکس العمل بازار تنها زمانی مثبت ا

 های بسیار مؤثر باشد توضیح دادند.تواند در کنترل کیفیت صورتواقعیت را با این فرض که تخصص می

( نشان داد که اگر تمام اعضای کمیتۀ حسابرسی دارای پیش زمینۀ حسابداری و حسابرسی باشند،          1111) 3هرچند مطالعۀ هی و همکاران     

ی شان را دارند، سودمندی دارد. وقتکمیتۀ حسابرسی کمتر از زمانی که اعضای کمیتۀ حسابرسی به قدر کافی صالحیت برای رسیدن به اهداف 

 نیم ارتباط را پیش بینی کنیم.تواهای پیشین باهم ترکیب شوند ما نمیپژوهش

 

 های مالیفعالیت کمیتۀ حسابرسی و کیفیت صورت
 4سومین و آخرین متغیر از وجۀ مدیران برای کمیتۀ حسابرسی سابقۀ مدیریتی است که توسط یک عضو متصرف شده است. یانگ و کریشنان            

( در پژوهشی دریافتند که اعضای کمیتۀ حسابرسی دارای چندین پست ریاست، تجربۀ بیشتری در کاهش مدیریت سود دارند. سان و            1115)

سایر مطالعه          1111) 5همکاران سود یافتند.  سابقۀ مدیریتی و مدیریت  سال  سه  سبت مدیران با  شی یک ارتباط منفی بین ن ا نتایج ه( در پژوه

 ش کردند.عکسی را گزاربر

 

 های مالیاندازۀ کمیتۀ حسابرسی و کیفیت صورت
هستند،   یمال تخصصی دارا و مستقل هاآن عضو که اکثریت پنج تا سه از حسابرسی   که در باال به طور مفصل بیان شد کمیته  

شکیل می    صاب هیأت مدیره ت شنان )      با انتخاب و انت سط یانگ و کری شده تو   6و همکاران ( و کنت1115شود. مطالعات انجام 

صورت    1111) سی و کیفیت  سابر گونه ارتباطی را  های مالی یافتند. دیگر مطالعات هیچ( یک ارتباط مثبت بین اندازۀ کمیتۀ ح

 گزارش نکردند.

 

 گیرینتیجه

سی این    صلی انجام این پژوهش برر ست که آیا بین ویژگی هدف ا صورت    نکته ا سی و کیفیت  سابر ی  اههای مالی رابطهای کمیته ح

 :توان به دو دستۀ زیر تقسیم کردهای کمیته حسابرسی را میویژگی استفاده از مطالعات گذشته که با وجود دارد یا خیر.

                                              
1 Carcello et al. 

1 DeFond et al. 
3 He et al 

4Yang and Krishnan.  

5 Sun et al. 

6 Kent et al 
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 وجۀ مدیران کمیتۀ حسابرسی -1

 اندازۀ کمیتۀ حسابرسی -1

 :دهد کهنشان میگیرد: استقالل، تخصص، فعالیت. نتایج سه ویژگی از وجهۀ هر مدیر مورد مطالعه قرار میکه در این پژوهش 

سوب            (1 شگری مالی مح شی کمیته در نظارت بر فرایند گزار سی اغلب یک ویژگی بنیادی مؤثر بر اثربخ سابر ستقالل کمیته ح ا

ستدالل می   می ستند و توانایی       شود و ا شگری مالی ه ستقل در بهترین موقعیت برای نظارت بر فرایند گزار شود که مدیران م

 دهد.های مالی را افزایش میت صورتی مدیریت در دستکاری سود دارند و کیفیبیشتری برای مقابله با فشارها

سی کمتر از                (1 سابر شند، کمیتۀ ح سی با سابر سابداری و ح سی دارای پیش زمینۀ ح سابر ضای کمیتۀ ح هرچند که اگر تمام اع

ودمندی دارد. وقتی  شووان را دارند، سووزمانی که اعضووای کمیتۀ حسووابرسووی به قدر کافی صووالحیت برای رسوویدن به اهداف  

ای هتخصص مالی اعضای کمیتۀ حسابرسی و کیفیت صورت      توانیم ارتباطی بینهای پیشین باهم ترکیب شوند ما نمی  پژوهش

 اند.ی منفی رسیدهی مثبت و برخی به رابطهرا پیش بینی کنیم چون برخی به رابطه مالی

ست.           سومین و آخرین متغیر از وجۀ مدیران برای کمیتۀ حسابرسی     (3 شده ا ست که توسط یک عضو متصرف  سابقۀ مدیریتی ا

( در پژوهشی دریافتند که اعضای کمیتۀ حسابرسی دارای چندین پست ریاست، تجربۀ بیشتری در         1115) 1یانگ و کریشنان 

 .کردندعکسی را گزارش ها نتایج بر. سایر مطالعهدهدهای مالی را افزایش میو کیفیت صورت کاهش مدیریت سود دارند

  صص تخی دارا و مستقل  هاآن عضو که اکثریت  پنج تا سه  از حسابرسی   که در باال به طور مفصل بیان شد کمیته   (4

شووود. مطالعات انجام شووده توسووط یانگ و کریشوونان  هسووتند، با انتخاب و انتصوواب هیأت مدیره تشووکیل میی مال

های مالی  میتۀ حسووابرسووی و کیفیت صووورت ( یک ارتباط مثبت بین اندازۀ ک1111) 1( و کنت و همکاران1115)

 گونه ارتباطی را گزارش نکردند.یافتند. دیگر مطالعات هیچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              

1Yang and Krishnan.  

1 Kent et al 
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