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 Asosai( رهنمودهاي آسوساي 
 براي )

( مبارزه با تقلب و فساد 
  )٢٠٠٣اآترب 

      قسمت اول       
هادي : مرتجم          
 فاوچي 

 پيشگفتار
ي و يكمني جلسه هيات رئيسه آسوسـاي آـه در           در س 

ــرب ٢۴ ــك  ٢٠٠٢ اآت ــد ي ــزار گردي ــل برگ  در ماني
آارگروه ويژه و يك هيات ويژه از اعضاء مرآـزي          

اي مقابله با فساد      براي تدوين رهنمودهاي منطقه   
آارگروه مذکور متـشكل از     . و تقلب تشكيل گرديد   

منايندگان مؤسسات عايل حـسابرسي بـنگالدش، هنـد،         
ــ ــستان ،  ژاپ ــال ، پاآ ــالزي ، نپ ــره ، م ن ، آ

فيليپني ، تايلند و ترآيه بـود و موسـسات عـايل            
حسابرسي هند ، ژاپن ، پاآستان و فيليپني اعضاء         

آار تدوين  . دادند    مرآزي هيات ويژه را تشكيل مي     
رهنمودها توسط موسـسه عـايل حـسابرسي ژاپـن از           
طريق اجراي يك حتقيـق مبـتين بـر پرسـشنامه، در            

 رويكردها و روشهاي فعلـی مـورد اسـتفاده          خصوص
موسسات عايل حسابرسي عضو آسوساي، آغاز شد ايـن         

 . طول کشيد٢٠٠٣ تا ژانويه ٢٠٠٢حتقيق از دسامرب 
موسسه عـايل حـسابرسي ژاپـن بـا در نظـر گـرفنت              

اي، و    پاسخهاي ارائه شـده بـه حتقيـق پرسـشنامه         
اي مـرتبط بـا موضـوع، سـند اوليـه             مباحث حرفه 

 دو  ١طـي يـك آارگـاه       . ا را تدوين منود   رهنموده
 ٢٠٠٣اي آه از دوازدهم تا بيست و سوم مـي             هفته

ــيش  ــد پ ــزار گردي ــو برگ ــه  در توآي ــويس اولي ن
نويس مذکور توسط اعـضاي       پيش. رهنمودها هتيه شد    

نـويس    مرآزي هيات ويژه اصالح شـده و اولـني پـيش          
آزمايشي رهنمودهاي حـسابرسي آسوسـاي در خـصوص         

نـويس آزمايـشی      پيش.  تدوين گرديد    تقلب و فساد  
 به منظور اعـالم نظـر       ٢٠٠٣در بيست و سوم جوالي      

اعـضاي  . براي اعضاء هيـات رئيـسه ارسـال شـد           
مرآزي هيات ويژه با حلـاظ منـودن نظـرات اعـضاء            

نـويس اوليـه، دومـني        هيات رئيسه در خـصوص پـيش      
 آن  ٢٠٠٣ اآتـرب    ٩نويس آزمايشي را هتيه و در         پيش
اطالعات مربوط به هنمني جممـع عمـومي        در قالب   (را  

. برای آليه اعضاء آسوساي ارسال منـود        ) آسوساي
پس از آن تالشهاي ديگري نيز توسط اعضاء مرآـزي          

نـويس دوم و هتيـه        هيات ويژه به منظور اصالح پيش     
نويس هنايي رهنمودهاي آسوساي بـراي مقابلـه          پيش

 . با تقلب و فساد صورت گرفت

 
. اين آارگاه آموزشي توسط موسسه عايل حسابرسي ژاپن تامني مايل گرديد -١
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نويس هنـايي در آميتـه         پيش ٢٠٠٣در نوزدهم اآترب    
آموزش مطرح ومورد تائيد قرار گرفت، پيش نـويس         

يد گرديـد و در بيـست و سـومني جلـسه            أيمذکور ت 
 برگزار شـد    ٢٠٠٣هيات رئيسه آه در بيستم اآترب       

و مهچنني در هنمني جممع عمـومي آـه در بيـست و دوم              
 . برگزار شد به تصويب رسيد٢٠٠٣اآترب 

اي مقابله با تقلب و فساد      رهنمودهاي آسوساي بر  
 رهنمود حسابرسي مشخص بـراي مقابلـه        ٣٠، حاوي   

هـر يـك از ايـن       . باشـد     با تقلـب و فـساد مـي       
رهنمودها به يكـي از اصـول يـا اسـتانداردهاي           
حـــسابرسي، و راهنمائيهـــاي ارائـــه شـــده در 

. استانداردهاي حسابرسي اينتوساي اشـاره دارد       
 رابطـه بـا     مهچنني يك فصل از رهنمودهـا نيـز در        

شناخت تقلب و فساد توسط حسابرسان موسسات عـايل         
 .حسابرسي عضو،به حبث مي پردازد

از موسسات عايل حسابرسي انتظار مريود رهنمودهاي       
آسوساي را در تدوين رهنمودهاي خاص موسسه عـايل         

بر ايـن اسـاس     . حسابرسي خود،  الگو قرار دهند     
س از  توانند پـ    هر يك از موسسات عايل حسابرسي مي      

اصالح رهنمودها آنرا در آشور خود مورد استفاده         
رهنمودهای حاضر در رابطه با مبارزه      . قرار دهد 

با تقلب و فساد بـراي حـسابرسان موسـسات عـايل            
 .حسابرسي عضو، بسيار مفيد واقع خواهد شد

*  *  * 
 زمينه های قبلي -١

 

اي بـه يكـي از نگرانيهـاي          تقلب و فساد بصورت فزاينده     -١-١
نقـش حـسابرسي    . مهم آشورهاي سراسر جهان تبديل گرديده است        

در رفع اين نگرانيها مورد بررسي انتقادی قرار گرفتـه اسـت            
از اينرو از موسسات عايل حسابرسي اين انتظار وجود دارد آـه            
بايد از طريق اقدامات مهاهنـگ نقـش مـوثرتري را در ارتقـاء              

گويي در اجـراي    فرهنگ ارزمشداري، صـداقت ، مـسئوليت و پاسـخ         
 .اختيارات خود و به آارگريي منابع ملي ايفاء منايند

 

 اين انتظارات در استانداردهاي حـسابرسي اينتوسـاي در          -١-٢
 :قالب عبارات ذيل ابراز گرديده 

الزم است حسابرسان از موقعيتها ، ضعفهاي آـنرتيل ، آاسـتيها            «
تاجيي آـه   در ثبت سوابق ، اشتباهات و مبادالت غري متعارف يا ن          

هاي غريقـانوني ، عمليـات غـري          تواند حاآي از تقلب ، هزينه         مي
جماز، اتالف، ناآارآمدي يا فقدان صالحيت باشد غفلت ننمـوده و           

 استانداردهاي  ٢-٢-۴١پاراگراف  (».نسبت به آهنا هشيار باشند      
 )عمومي حسابرسي دوليت

 

برسي آــه   املللي مـوسسات عـايل حـسا      شانزدمهني آنفرانس بني   -١-٣
نقـش موسـسات    «  در اوروگوئه برگزار شد موضـوع        ١٩٩٨در سال   

را در دسـتور    » عايل حسابرسي در پيشگريي و آشف تقلب و فـساد           
آار خود قرار داد آه نشانه آگاهي اينتوساي از مشكالتي اسـت            
آه در سطوح خمتلف آشورهاي عضو را حتت تـاثري قـرار داده و در               

 .گردد سي حمسوب ميآل چالشي براي جامعه حسابر
 

املللي اينتوساي در اوروگوئه ايـن توافـق           درآنفرانس بني  -١-۴
نظر وجود داشت آه فساد دوليت منجر به اتـالف منـابع ، آـاهش               
رشد اقتصادي کشورها،کاهش آيفيت زندگي مـردم ،از دسـت رفـنت            
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مشخـصا  . اعتبار هنادهاي دوليت و آاهش اثر خبـشي آهنـا ميـشود             
يكي بني فساد و تـضعيف هنادهـاي دولـيت وجـود            رابطه بسيار نزد  

فساد اغلب بستگی به حميط اقتصادي ـ اجتماعي جوامع از  . دارد
مجله عواملی مانند نبود عدالت اجتماعي و وجود فقر و خـشونت            
ــساد     ــت ف ــها در ماهي ــول و ارزش ــنن و اص دارد و آداب و س

 .تاثريگذار هستند
لـشهاي اجيـاد شـده      جامعه اينتوساي عالوه بر اينكه جاذبـه چا       

توسط فساد را مدنظر قرار داد به اين نكته نيز پي بـرد آـه               
آشف بسياري از موارد فساد و برآورد آثار مايل آهنـا در عمـل              

باشد  چرا آـه زيـان حاصـل از چـنني مـواردی               بسيار دشوار می  
 . يابد لزوما در صورهتاي مايل انعکاس مني

 

حـسابرسي در اوروگوئـه     املللي موسـسات عـايل         آنفرانس بني  -١-۵
 :توافقات ذيل را بدنبال داشته است

موسسات عايل حسابرسي توافق داشتند که تقلـب و فـساد مـشكالت             
شايان توجهي هستند آه هر يك از آشورها را بنحوی حتـت تـاثري              

بـراي  ) و بايـد  ( توانند  قرار داده و موسسات عايل حسابرسي مي      
. اعد باشد، تالش منايند     اجياد حميطي آه براي تقلب و فساد نامس       

 اينتوسـاي در بيانيـه ليمـا نيـز          ١٩٧٧مهانگونه آه در سـال      
عنوان منوده ، موسسات عايل حـسابرسي بايـسيت دارای اسـتقالل و             
اختيارات قانوني آايف، مبنظور مـشارآت فعـال در مبـارزه بـا             

مهچنني توافق گرديد آه در صـورت امكـان         . تقلب و فساد باشند     
 :سابرسي بايد موسسات عايل ح

 

 برای برخورداری از استقالل مايل و اجرايي        -١
 .و دامنه حسابرسي کافی تالش منايند

ــارايي و  -٢ ــابي آ ــالرتي را در ارزي ــش فع نق
اثرخبشي سيستمهاي مايل وآنرتل داخلي، و پيگريي       

 .هاي موسسه عايل حسابرسي ايفاء منايند  توصيه
طـر  با تعريف شاخصه هاي مؤثر برای اعالم خ       -٣

تقلــب، حــسابرسي را بــر منــاطق و عمليــاتي 
 .متمرآز سازند آه بيشرت مستعد تقلب هستند

ــات  -۴ ــومي گزارش ــشار عم ــؤثر انت ــهای م روش
حسابرسي و اطالعات ذيـربط،  منجملـه روابـط          

 .ها را برقرار سازند  مناسب با رسانه
گزارشات حسابرسي آه هتيه می مناينـد قابـل         -۵

 بـراي اسـتفاده     درك بوده و استفاده از آهنا     
 کنندگان براحتی امکانپذير باشد

املللي مبارزه با     با ساير هنادهاي ملي و بني     -۶
ــاري    ــات و مهك ــب اطالع ــه مناس ــساد، مبادل ف

 .نزديكرتی داشته باشند
مبادله جتارب در خصوص تقلب و فساد را بـا          -٧

 .ساير موسسات عايل حسابرسي حتكيم خبشند
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ــديريت -٨ ــای م ــتقرار رويكرده ــريوي  از اس  ن
انساني در رابطه با خدمات آشوري آـه قـادر          
به گزينش ، جـذب و تـشويق آارآنـان اليـق و             

 .صادق باشند، محايت منايند
از برقراري رهنمودهاي افـشاي مـايل بـرای         -٩

جويي رعايت آهنا بعنوان      آارآنان آشوري، و پي   
 .خبشي از فرايند حسابرسي مستمر، محايت کنند 

داردهاي اخالقي و آيني     براي ارتقاء استان   -١٠
اي براي خـدمات آـشوري، از آيـني           رفتار حرفه 
 .اي اينتوساي استفاده منايند  رفتار حرفه

 روشهاي دريافت و پردازش اطالعات مردمـی        -١١
در خصوص ختلفات مشاهده شده را برقرار سازند        

. 
ها و آارگروههـاي موجـود         از طريق آميته   -١٢

ب و فساد را    در اينتوساي، آار در زمينه تقل     
ــه    ــال آميتـ ــوان مثـ ــد بعنـ ــه دهنـ ادامـ
استانداردهاي حسابرسي ميتواند اين موضوعات     
ــاي   ــعه رهنموده ــشي از توس ــوان خب ــه عن را ب

 .اجرايي مدنظر قرار دهد

 
 ٢٠٠١ به منظـور تقويـت سـاختار اينتوسـاي، در دسـامرب              -١-۶

اي   اي را براي تقويـت ظرفيتـهاي آمـوزش منطقـه            آسوساي پروژه 
د که تاآيد آن بر هببود مهارهتاي حـسابرسي در رابطـه            شروع منو 

 يكي از موضوعات مورد تاآيد اين پـروژه         ٢.با آشف تقلب بود     
اي در خصوص تقلـب و فـساد بودکـه در             تدوين رهنمودهاي منطقه  

 در مانيل برگـزار     ٢٠٠٢آه در اآترب    (جلسه هيات رئيسه آسوساي   
 . قرار گرفت تدوين رهنمودهاي مذکور رمسًا مورد محايت) شد
 
 اميد اسـت آـه رهنمودهـاي حاضـر بعنـوان يـک مرجـع و                 -١-٧

راهنمای مفيد توسط موسسات عايل حسابرسي منطقه مورد استفاده         
اي براي مهاهنگي حسابرسان در خـصوص مـسائل           قرار گريد و وسيله   

ناشي از تقلب و فساد بوده و به آهنا در اختاذ تدابري مناسب و              
 . مبوقع آمك منايد

 

 عاريف و اصطالحات مرتبطت
 فصل دوم رهنمودها آه در ارتباط با مفاهيم مـرتبط بـا             -١-٨

ترين و هبرتيـن تعـاريف تقلـب و           تقلب و فساد است برخي از آلي      
تعـدد ايـن تعـاريف نـشانه وجـود          . منايـد     فساد را فهرست مي   

اصطالحات . روشهاي خمتلف برای درك و تفسري تقلب و فساد ميباشد         
ترين مفهوم آن بشرح ذيـل تعريـف شـده            در گسرتده تقلب و فساد    

 :است 
 

                                                 
. اين پروژه با تامني مايل و پشتيباني بانك توسعه آسيايي اجرا شد -٢
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تقلب عبارت است از حتريف حقايق و يا اطالعات         
با امهيت، به منظور آسب منافع مايل نامـشروع         

 . يا ناحق 
فساد عبارت است از تالش براي اعمال نفـوذ و          
يا سوء استفاده از اختيارات دوليت، از طريق        

 نامشروع براي   اعطاء يا قبول هديه يا پاداش     
 .منافع ناحق فردی يا خصوصي 

 
 تقلب غالبًا مستلزم حتريف عمدي اطالعات ثبت و تلخيص شده           -١-٩

توسط يك واحد است لکن  تاثريات حاصله از آن با يـك اشـتباه               
تقلب در موضـوعاتی از قبيـل       . باشد  حسابداري قابل مقايسه مي   

 .دسنجش، وقوع رخدادها و افشاي اطالعات اجنام ميگري
اي بسيار جدي است چرا آه تقلب         ازديدگاه حسابرسي تقلب مسئله   

معموًال با تالش براي خمفي سازي، حتريف و گمراه سـاخنت اسـتفاده             
باشد   کنندگان از  سوابق و گزارشات واحد حتت حسابرسی مهراه مي          

تواند در سطح مـديريت نيـز         تالش براي ارائه غلط اطالعات مي     . 
دنبال فروپاشـی شـرآتهاي بـزرگ ايـن         اتفاق افتد چنانچـه بـ     
. اي مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت  ديــدگاه بــصورت گــسرتده

درصورتيكه مديريت در فراهم ساخنت مقدمات تقلـب دخيـل باشـد            
فعاليت مذآور داراي جنبه فساد هم بـوده و جمـازات فـساد را              

از اين رو تقلب و فـساد بـا هـم مـرتبط             . نيز بدنبال دارد    
توان بعنـوان     ع خاصي از تقلب را ضرورتًا مني      هرچند انوا .هستند

تواننـد    فساد تلقي منود ، لكن يك شخص يا گروه آوچك نيـز مـي             
اي آـه فـساد بـراي حـسابرسي اجيـاد             مسئله. مرتكب تقلب شوند  

باشد چرا کـه ممكـن        منايد ارتباط فساد با مفهوم  ارتشاء مي         مي
بعنوان . داست ارتشاء اثر مستقيمی بر صورهتاي مايل داشته باش        

منونه ميتوان مواردي را نام برد آه يك شـرآت بـراي انعقـاد              
در چنني  . دهد  گري و با نفوذ رشوه مي       قرارداد به يك مقام تصميم    

منايد چون در اقدام      مواردي موضوع عدم افشاي صحيح نيز صدق مي       
به فساد از طريق پرداخت غري قانوني ، هزينه مربوطـه معمـوًال             

. شـود     سابداري يا گزارشگري پوشش داده مي     از طريق تقلب در ح    
با اين حال در بسياري  از مـوارد فـساد ضـرورتًا منجـر بـه                 

ايـن  . گردد آه توسط واحد ثبـت يـا گـزارش شـوند             مبادالتي مني 
موارد به خصوص در رابطه با  انتصاب افراد خاص ،به مناصـبی             
آه داراي اختيارات گسرتده قانونی بوده يـا مرجـع اظهـارنظر            

چنني فسادي آه بـدليل رواج گـسرتده        . باشند، مصداق می يابد     مي
تواند مهمرتين عامل در تـضعيف روحيـه آالبـد جامعـه و               آن مي 

تضعيف عملكرد و اعتبار نظارهتاي دولت باشد معموًال در اطالعات          
 .مورد بررسی در حسابرسي منعكس منيگردد

 

آنكـه  مناينـد بـا وجود       از اينرو رهنمودها پيشنهاد مـي      -١-١٠
ضرورت دارد  تقلب و فـساد بـدليل آاربردهـاي بيـشمار آهنـا               
بصورت مستقل مورد توجه قرار گريند ، لکن حسابرسان بايد بـه            

در رهنمودها  . خوبي از روابط پيچيده بني اين دو آگاه باشند          
اين دو با هم مورد اشاره قرار خواهند گرفت، اما در مواردي            

حتمال وقوع جداگانه هر يـك از       منايد بايد ا    آه وضعيت اجياب مي   
 .آهنا نيز مورد توجه قرار گريد
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 مسئوليتها در قبال پيشگريي از تقلب و فساد
 يكي از وظايف اساسي مديريت ، استقرار آنرتهلا و حفاظت           -١-١١

مهچـنني از اولـني مـسئوليتهاي       . باشـد   از دارائيهاي واحـد مـي     
 نتايج عمليـات    مديريت ، ثبت دقيق آليه مبادالت مهم و گزارش        

از اينرو مسئوليت اوليـه اجيـاد حميطـي آـه از            . باشد  واحد مي 
اتالف دارائيهاي با ارزش واحد به دليل تقلب و فساد جلـوگريي            

با توجه به اينکه اجرای روشهاي      . منايد بر عهده مديريت است      
مناسب مديريت مستلزم استقرار مطابقتها و آنرتهلاي آـايف اسـت           

 و فساد نتيجه طبيعي مـسئوليت اجيـاد حمـيط           مسئوليت آشف تقلب  
اين مسئوليت اختاذ   . باشد    پيشگريي و ممانعت از تقلب و فساد مي       

الحي، منجملـه اقـدامات انـضباطي ، قـانوني و           ـــاقدامات اص 
هـا    ها و رويـه     جزايي مقتضي و مهچنني وظيفه متحول ساخنت خط مشي        

 را شـامل    به منظور اطمينان از عدم وقوع جمدد مـوارد مـشابه          
 .گردد مي

 

 به هر حال اين تاآيد جمـدد و شـناخت صـريح از نقـش و                 -١-١٢
مسئوليت اوليه مديريت ، نايف مسئوليت حسابرسي در رابطه بـا           

در چـارچوب وظـايف و اختيـارات        (تامني اطمينان قابـل قبـول       
از اقدامات اجنام يافته توسط مـديريت و        ) موسسه عايل حسابرسي  

 قابل توجـه بـر تفـسري گزارشـهاي مـايل            يا اقداماتي آه تاثري   
 .باشد حسابرسي شده دارند، مني

شود آه گزارشـات مـايل يـا           اين مسئوليت شامل مواردي نيز مي     
ساير سوابق مورد حسابرسي ممكن است بصورت با امهييت حتريف شـده            
و اين حتريف با اطالع يا دخالـت مـديريت يـا بـدون آن صـورت                 

سابرس در ادامه مسئوليت حـسابرس      اين مسئوليت ح  . گرفته باشد 
در رابطه با تـامني اطمينـان در خـصوص واحـد حتـت رسـيدگي و                 
صورهتاي مايل آن ، و وظيفه آگاه ساخنت مديريت  از نقـاط ضـعف               
موجــود در طراحــي يــا عمليــات سيــستمهاي آــنرتل داخلــي يــا 

اي مـورد بررسـي       آه توسط وي در اجراي وظايف حرفه      ( حسابداري
اين امر ممکن است مستقيما در هر يـك         . (باشد  مي) گريند  قرار مي 

) از واحدها و يا از طريق گزارش به قـوه مقننـه اجنـام گـريد               
گرچه مـسئوليت اوليـه پيـشگريي از تقلـب و فـساد بـر عهـده                 

تواند تاثري قابـل تـوجهي در         حسابرسي نيست ، لكن حسابرسي مي     
ا تواننـد بـ     حـسابرسان مـي   . آاهش تقلب و فساد داشته باشـد        

اجراي يك حسابرسي حساس نسبت به احتمال خطر تقلـب و فـساد،             
 . تری داشته باشند در پيشگريي از تقلب و فساد مشارآت فعاالنه

 

 اختيارات و وظايف حسابرسي
 در حاليكه جايگاه قانوني و وظايف و اختيارات قانوني          -١-١٣

هـا و     آننـده خطـي مـشي       هر يک از موسسات عايل حسابرسي، تعـيني       
رهنمودهاي . باشد،  ودهاي حسابرسي اختاذ شده توسط آنان مي      رهنم

منايند آه موسسه عايل حسابرسي در تفسري وظايف و           حاضر توصيه مي  
: اختيارات قانوني خود بايد به اين نکتـه واقـف باشـد آـه               

تصور عمومي از تقلب و فساد ، نقش و مسئوليت ملي موسسه و             
رض خطـر جـدي قـرار       هاي حسابرسي آن را در مع       اعتبار يافته 

موسسات عايل حسابرسي بايد با توجه به شرايط خـاص          . دهد    مي
خود فعاالنه بدنبال اختاذ يك خط مشي يا راهـربد رمسـي بـراي              

در سازماهنايي آه در مشول حـسابرسي       ( و فساد مبارزه با تقلب    
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باشند  رهنمودهاي حاضر براسـاس آگـاهي از ايـن           ) آهنا هستند 
وسسات عـايل حـسابرسي داراي اختيـارات        موضوع تدوين شده آه م    

ريـزي و     قانوني آايف براي مبارزه با تقلب و فساد در برنامـه          
اجراي حسابرسي بوده و اين اختيارات معموًال خبشي از اختيارات          

با اين حال چنانچه موسسه عايل      . باشد    و وظايف قانوني آهنا مي    
 خـود   حسابرسي احساس منايد در اجراي آارهـاي عـادي حـسابرسي          

برای رسيدگی به موارد مشكوك به تقلب و فساد دچـار حمـدوديت             
ايـن  . است بايد بدنبال تقويت اختيارات قانوني خـود باشـد           

تواند از طريق تصويب مقررات قانوني باشد آه اعـالم            تقويت مي 
آليه موارد مشكوك به تقلب و فساد يا موارد گـزارش شـده در              

 .رسي  الزامی سازداين رابطه را، به موسسه عايل حساب
 

  شناخت  تقلب و فساد-٢
 تقلب و فساد شامل مواردي آه توسط آارآنـان دولـت يـا              -٢-١

و ) تقلب و فساد درونـي    (گريد    مديريت واحد حتت رسيدگي اجنام مي     
مواردي آه توسط افراد يا گروههاي خارج از سازمان بر عليـه            

. گـردد     مي) تقلب و فساد بريوني   (گريد    واحد حتت رسيدگي صورت مي    
تقلب و فساد دروني ممكن است منتج به آسب منـافع از سـازمان              

بعنوان مثال سرقت دارائيها و وجـوه نقـد ، دسـت بـردن در               (
بعنـوان مثـال سـرقت      (يا از شخص ثالـث      ) هاي ليست حقوق    داده

مورد اخري ممكن است موجب ضرر و زيـان         . گردد  ) اموال بيماران 
نگـردد ، لكـن در صـورتيكه از         فوري براي واحد موردحسابرسي     

تواند موجب تعهـد بـه        اعتماد افراد سوءاستفاده شده باشد مي     
تقلب و فساد بريونـي بعنـوان مثـال         . جربان ضرر و زيان گردد      

شامل اجنام تقاضاهاي متقلبانه براي آمكها و مزاياي دوليت يا          
آننـدگان آـاال و       صدور صورحتساهباي جعلي يا تكراري توسط تـامني       

 .باشد  ت ميخدما
 

 در حاليكه در خصوص موارد تقلب معموًال زيـان وارده بـه             -٢-٢
باشـد در خـصوص مـوارد فـساد ،            واحد حتت حسابرسي مـشهود مـي      

مند شود    تواند از مزاياي اين اقدام هبره       آارمند فاسد دولت مي   
، لكن ممكن است ضرر و زياني به واحد حتت حسابرسي وارد نـشده              

 .آن تاثري چندانی نداشته باشديا در اطالعات مايل 
 

.  درخصوص تقلب تعاريف عمومي و فين بـسياري وجـود دارد             -٢-٣
در بيشرت آشورها تقلب و فساد گرچه به روشـهاي خمتلفـي مـورد              

يكـي از   . گريند ، لكن مفـاهيمي حقـوقي هـستند          اشاره قرار مي  
سازد عامدانه بـودن      عواملي آه تقلب را از اشتباه متمايز مي       

 عامدانه بودن علت اصلي است، گرچه شناخت نيـت افـراد            يا غري 
خصوصا در موضوعاتي آه بـا قـضاوت و داوري افـراد ارتبـاط              (

 .اغلب دشوار است) پيدا ميکند 
 

 تعاريف تقلب
 در  ١٩٩٨املللي اينتوساي آـه در سـال            شانزدمهني آنگره بني   -٢-۴

ظر اوروگوئه برگزار شد تقلب را بعنوان يك مفهوم حقوقي مد ن          
دهد آه مستلزم اقدام براي فريب ، نرينگ ، پنهانكاري            قرار مي 

يا سوء استفاده از اعتماد به منظـور هبـره بـردن از منـافع               
باشد آـه     نامشروع يا ناحق و رابطه غري قانوني بني دو واحد مي          

يك طرف به منظور هبره بردن از منافع نامشروع يا ناحق عامدًا            
 .دهد   طرف ديگر را فريب مياز طريق ارائه اطالعات جعلی
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 براســاس آتابچــه راهنمــاي تقلــب اجنمــن -٢-۵
موسسات عايل حسابرسي جنوب اقيانوس آرام تقلب       
يك اصطالح آلي است آه شامل آليه روشهايي است         
آه از استعداد بشر منبعث شـده و فـرد بـراي            
سود بردن از ديگران از طريق حتريـف واقعيـات           

ز آجنـايي آـه تقلـب       ا. گـردد     به آن متوسل مي   
شامل روشهاي نادرست، عجيـب ، فريبكارانـه و         

باشـد يـك      اي براي فريـب ديگـران مـي         ماهرانه
 .قاعده قطعي براي تعريف آن وجود ندارد 

 

شـود     تقلب مهانگونه آه امروزه بصورت متداول شناخته مـي         -٢-۶
به معناي خيانت به شكل فريب عامدانـه يـا حتريـف ارادي يـك               

دروغگويي ، بيان ارادي يك امـر آـذب ،          . باشد    حقيقت مهم مي  
 کشی ناحق يا غري عادالنه از ديگري، را نيـز            فريب دادن و هبره   

توان در تعريف آلمه تقلب آورد ، زيـرا ايـن مـوارد نيـز                 مي
 .مانند خيانت بر عمد يا اراده براي فريب داللت دارند 

 
ر خـصوص    حسابرسي آانادا کـه د     ٢١براساس راهنماي مشاره     -٢-٧

آگاهي از تقلب ميباشد ، تقلب اقدامي است شامل از دست دادن            
يك منبع با ارزش در نتيجه ارائه اطالعات نادرست آـه بـصورت             

چـنني  . آگاهانه و بدون اعتقاد به درسيت آن اجنام گرفتـه اسـت           
تواند منجر به اهتاماتي گردد آه در قوانني موضـوعه            اقدامي مي 

 . است  يني شدهآانادا برای آن جمازات تع
 

 به نظر اداره حسابرسي ملي پادشاهي متحده بريتانيـا ،           -٢-٨
تقلب مستلزم استفاده از فريـب بـراي آـسب منـافع مـايل غـري                
قانوني يا نامشروع مهچنني حتريف عمدي يا از قلم انداخنت مبالغ           
يا عدم افشا در سوابق حسابداري يا صـورهتاي مـايل يـك واحـد               

صـرفنظر از   . گـردد   ني شامل سـرقت نيـز مـي       تقلب مهچن . باشد    مي
اينكه مهراه با حتريف و دستكاري سوابق حسابداري يـا صـورهتاي            

 .مايل باشد يا نباشد
 

تقلب اقـدام ارادي    » راهنماي بازرسان تقلب    «  بر اساس    -٢-٩
يا تعمدي براي حمروم ساخنت ديگري از پـول يـا دارايـي وي از               

باشـد بـه مهـني        نادرست مـي  طريق حيله ، فريب يا ساير روشهاي        
نيـز  ) ٢۴٠مشـاره   (املللي حسابرسي       ترتيب از نظر استاندارد بني    

تقلب يك عمل ارادي است که توسط يك يا چند فـرد از مـديران               
آه مسئوليت نظارت آارآنان يا اشخاص ثالث بـا آهناسـت اجنـام             
ميگريد و اين عمل مستلزم استفاده از فريب براي تامني منـافع            

 .ني يا نامشروع باشدغري قانو
 

 اساسًا تقلب اشاره به حتريف عمدي اطالعات مايل توسط يـك            -٢-١٠
يا چند نفر از مديران ، آارآنان يا اشخاص ثالث دارد و اين             
امر مستلزم استفاده از فريب براي آسب منافع مايل غري قانوني           

 .باشد مي
 

 : تقلب ممكن است مستلزم -٢-١١
  تغيري سوابق يا مدارك، دستكاري ، حتريف يا    
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  ختصيص نادرست يا آاربرد نادرست دارائيها،    
مكتوم ساخنت يا از قلم انداخنت اثرات مبادالت از   

 سوابق يا مدارك، 
  ثبت مبادالت صوري، و    
 هاي حسابداري، باشد  سوء آاربرد خط مشي    

 

 عناصر تقلب
 :رح ذيل خالصه منود توان به ش  عناصر اساسي تقلب را مي-٢-١٢

 

ب حداقل بايد دو طرف بنام      ـــ در تقل     
 و طريف آه ) عامل(مرتكب 

توانـست    در نتيجه آن آسيب ديده يا مـي       
به عبـارت ديگـر قربـاني       (آسيب ببيند   

 .وجود داشته باشد) تقلب
 از قلم افتادگي يا حتريـف بـا امهـييت              

 ه ــــورت آگاهانــبايد بص
 .جنام شده باشدتوسط عامل تقلب ا

ــراي       ــل ب ــرف عام ــد از ط ــد تعم  باي
 ر عليه قرباني ـال حتريف بــاعم

 .وجود داشته باشد         
 قرباني بايدداراي حق قـانوني پاسـخ           

  ،دادن به مطالب ارائه شده
 .باشد           

رر و زيــان عملــي، يــا ــــايد ضــــ ب   
 احتمال خطر آن براي قرباني در 

نتيجه اعتماد منودن به عامل وجـود               
 .داشته باشد 

معموًال تالش براي پنهانكاري وجود دارد         
. 

 تقلب مستلزم سوء استفاده از اعتماد          
 .باشد  ديگران مي

 

 تعاريف فساد
 

در .  فساد يـك موضـوع پيچيـده اسـت           -٢-١٣
هـاي آن در تارخيچـه فرهنگـي و           حاليكه ريشه 

توسـعه اقتـصادي و     اجتماعي خاص هر آشور ،      
ها و آداب و سنن و تشريفات         سياسي و خط مشي   

توان بيان    اداري آن قرار دارد بطور آلي مي      
آنـد آـه موسـسات        منود آه فساد وقيت رشد مـي      

هاي اقتصادي بـازار را       ضعيف بوده و خط مشي    
 .دچار احنراف ساخته باشند 
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 تعاريف ذيل از فـساد توسـط بانـك توسـعه آسـيايي در               -٢-١۴
فـساد مـستلزم    « . ابطه با خط مشي ضد فساد هتيه شـده اسـت            ر

رفتار از طرف ماموران خبشهاي دوليت و خصوصي است آه در آن از             
طريق سوءاستفاده از موقعييت آه در آن قرار دارند بصورت غـري            
قــانوني و غــري مــشروع بــه ثــروت خــود و يــا نزديكــان خــود 

ان فـراهم   افزايند يـا موجبـات ايـن آـار را بـراي ديگـر               مي
 ».سازند  مي

 

» اقدام بـه فـساد      «  قانون ضد فساد مجهوري آره اصطالح        -٢-١۵
اقدام هر يك از مقامات دوليت در سـوء اسـتفاده           « را بعنوان   

از موقعيت يا اختيارات خود و يا ختلف از قوانني و مقررات در             
رابطه با وظايف آنان براي آسب منافع خودشـان يـا هـر شـخص               

 .منوده است تعريف » ثالث 
 

 موسسه عايل حسابداري و ماليه عمـومي پادشـاهي متحـده            -٢-١۶
بريتانيا فساد را بعنوان پيشنهاد آـردن ، دادن ، درخواسـت            

تواند اقـدامات     آردن يا قبول آردن هر هديه يا پاداشي آه مي         
بدين معـين آـه     . شخص را حتت تاثري قرار دهد، تعريف منوده است          

ن پاداش يا مشوق اجنام اقدام يـا عـدم          اي را بعنوا    فردي رشوه 
اجنام اقدامي آـه مغـاير روش صـحيح اجـراي وظـايف وي باشـد                

 .دريافت مينمايدتا شخص ثالثی منافع مستقيمي را آسب منايد 
 

بانك جهاني فساد را بعنوان سوء استفاده از اختيارات          -٢-١٧
دوليت براي منافع شخـصي فـرد، يـا گروهـي آـه از آن تبعيـت                 

 .يد تعريف منوده است منا مي
 

 مـديل را بـراي توضـيح نـريوي          ١٩٩۶ در سال    ٣آليتگارد   -٢-١٨
 .حمرآه فساد تدوين منود 

 اختيار ـ پاسخگويي+ احنصار قدرت = فساد 
 

 عناصر فساد
تواند متشكل از يك يا چند مـورد از            اقدام به فساد مي    -٢-١٩

 :عناصر ذيل باشد 
د وجود دارنـد شخـصي آـه          ـ حداقل دو طرف در اقدام به فسا       

 .آند  دهد و طريف آه آن را قبول مي پاداش يا هديه را مي
اده از پست يا اختيـارات      ــايد سوء استف  ـ ب    

 ود ـبراي استفاده شخصي وج
 .داشته باشد          

 .  پيشنهاد و يا قبول هديه وجود دارد    
 اقدام به درخواست هديه يا پـاداش بعنـوان             

  اجنام يك اقدام قانونی مزايای
 .رمسی  و         

ــومي      ــوال عم ــق آن ام ــه ازطري  هراقــدامي آ
 يااموال دستگاه بصورت نادرست 

 .ختصيص يابد         
 ممكن است اقدام به پنهانكاري وجـود داشـته             

 .باشد 

                                                 
 انتشارات بانك جهاني ، امهيت موسسات عايل حسابرسي در حمدود سازي -٣

فساد
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ــاد      ــتفاده از اعتم ــوء اس ــستلزم س  فــساد م
 .باشد  ديگران مي

 

 بر تقلب و فسادعوامل تاثري گذار 
 براي حـسابرسان اطـالع از عوامـل انگيزشـي ، حميطـي و               -٢-٢٠

وجـود چـنني عـواملي      . سازماني تقلب و فساد مفيد خواهد بود        
باشد بلكـه آگـاهي از        ضرورتًا به معناي وقوع تقلب و فساد مني       

بايد حساسيت حسابرس را به امكان وقوع تقلب        وجود اين عوامل    
موًال عوامل آليـدي مهـراه بـا تقلـب و            مع .و فساد افزايش دهد   
 :باشند  فساد بشرح ذيل مي

 
 

 عوامل انگيزشي
 انگيزش و موقعيت عواملي هستند آـه معمـوًال زمينـه            -٢-٢١

توانـد    سازند اين امر مي     ارتكاب تقلب و فساد را فراهم مي      
 :به صور ذيل باشد 

تـرين     منافع يـا نيـاز مـايل متـداول         :انگيزه اقتصادي    ـ
اغلب افرادي آـه حمكـوم بـه        . باشد  تقلب و فساد مي   انگيزه  

منايند آـه مـشكالت مـايل غـري           اند عنوان مي    تقلب و فساد شده   
حل مشروعي براي آن وجـود        اند آه هيچ راه     قابل حتملي داشته  

 .نداشته است 
 افراد داراي قدرت و اختيارات اغلب بـه دليـل           : ـ  طمع    

مرتكـب تقلـب و     اينكه حرص و طمع انگيزه آهنا بـوده اسـت           
 .شوند  فساد مي

افراد ممكن اسـت    : ـ قدر و منزلت و مورد توجه قرار گرفنت          
احساس آنند آه استحقاق قـدر و منزلـت و توجـه بيـشرت را               

انگيزه چنني افرادي اغلب حسادت ، انتقام ، خـشم          . دارند  
آهنا اغلب اعتقـاد دارنـد آـه برتـر از           . باشد  يا غرور مي  

 زيرك هستند آه ديگـران را گـيج و          ديگران هستند و آنقدر   
سر در گم ساخته و بتوانند بـدون آنكـه بـه دام بيفتنـد               

 .مرتكب تقلب و فساد شوند 
 افراد ممكن است به دليـل اينكـه تـصور           : ـ برتري اخالقي    

يا در ايـن    (آنند از نظر فضائل اخالقي برتر از قرباني           مي
 . آنندهستند برای تقلب و فساد انگيزه پيدا) مورد دولت

 

 عوامل حميطي ـ سازماني
 فضاي سازماني و فرهنگ آن نقش انگيزشي مهمی درفـراهم           -٢-٢٢

 .منايد  هاي تقلب و فساد ايفاء مي شدن زمينه
 

تفـاوت ، خيلـي       شود مديريت بي     در مواردي آه مشاهده مي     -٢-٢٣
خشك يا خيلي حساس و نامطمئن بوده و با آارآنان بد رفتـاري             

د آنان را براساس نتـايج آوتـاه مـدت و يـا             منايد و عملكر    مي
دهـد    بدون در نظر گرفنت مشكالت عملياتي مورد ارزيابي قرار مي         

، تاثري اين عوامـل در روحيـه آارآنـان ميتوانـد منجـر بـه                
 .مواردي از تقلب و فساد گردد

 

هـاي    هاي اختاذ شده در سازماهنا و خط مشي          نظامها و رويه   -٢-٢۴
سازماني آه در آن خـط      . باشند  اي مي   يژهسازماني، حائز امهيت و   

هاي عمومي نامشخص هستند ، آنرتل داخلي آايف وجود نـدارد،             مشي
مقــررات بــيش از حــد و تــشريفات زائــد اداري حــاآم اســت،  

هـا وجـود      پاسخگويي آايف نيست و سابقه سوءاستفاده از برنامه       
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دارد، احتماًال موارد بيشرتي از تقلب و فساد را شـاهد خواهـد             
 .بود

 

 شناخت فضاي سازمان ، حـسابرس را قـادر بـه ارزيـابي              -٢-٢۵
ميزان احتمال خطر تقلب و فساد در دستگاه و تعـديل برنامـه             

ها و ساختار ضعيف      خط مشي . حسابرسي متناسب با آن خواهد ساخت     
توان از طريق تعداد زياد آارمنـدان مـستعفي ،            مديريت را مي  

 آگاهي اندك از الزامـات      غيبت آارآنان ، مستند سازي  ضعيف،      
 .دهي تشخيص داد نظارتي و فقدان شفافيت در نظام پاداش

 

باشد آه در اغلب موارد مرتكبني         اين نكته حائز امهيت مي     -٢-٢۶
تقلب و فساد، اقدامات خود را با انواع توجيهات تفسري منـوده            

بعنوان مثال آارمندي آـه متـهم بـه         . دهند    و منطقي جلوه مي   
 است احتماًال اقدام خود را با گفـنت يـا اعتقـاد             تقلب و فساد  

منايد   داشنت به اينكه حقوق اندک وي اجنام اين آار را توجيه مي           
دهنـد او     يا اينكه چون افراد ديگر نيز اين آار را اجنام مـي           
دهـد، در     نيز حق دارد اين آار را اجنام دهد، منطقي جلوه مـي           

 را بعنـوان يكـي      حاليكه يك پيمانكار اقدام به تقلب و فساد       
هاي اجنام فعاليت خود يا بـه هبانـه مـشكالت انعقـاد               از هزينه 

 .منايد  قرارداد با يك دستگاه دوليت توجيه مي
 

 انواع تقلب و فساد
ترين انواع تقلـب و فـساد بـشرح ذيـل              برخي از متداول   -٢-٢٧
باشند  : مي
 دادن ، دريافت آردن ، پيشنهاد آردن يـا درخواسـت   :رشوه   

 ور ـــز با ارزش به منظــ هر چيآردن
حتت تاثري قرار دادن يك فرد در حنوه اجنام يا عـدم اجنـام                   

 .وظايف وي 
افتـد آـه      وقيت اتفاق مي  : اظهارات جمعول يا ادعاهاي جمعول       

 ورت ارادي ـــيك فرد آگاهانه و بص
يك حقيقت مهم را جعل منوده يـا اطالعـات سـاختگي و غـري                    

 ا ـه داده يا يك ادعاي واهي يواقعي ارائ
جعلي آه منجر به زيان مـايل يـا اقتـصادي مـدعي عليـه                    

شود را پ .رونده سازي منايد  مي
عبـارت اسـت از تبـديل متقلبانـه دارائيهـاي در      : اختالس   

  اد ــه اعتمـآه براساس رابط(اختيار شخص 
 .به دارايـي شخـصي      ) متقابل در اختيار وي قرار گرفته          
 اي از روشهاي پنهان ساخنت اختالس  منونه

باشـد    بازي يا طرحهاي جاجبايي ارقام مي       استفاده از سفته       
. 

در سفته بازي وجه نقد از طريق بـه حـساب گذاشـنت چكهـايي               
آه هنوز  وجه آهنا توسط بانك وصول نشده         (بنام اشخاص ديگر    

بـراي  . توسط فرد سفته بـاز از بانـک وصـول ميـشود             ) است
نهان ساخنت اين تقلب در حـساهبا، فـرد سـفته بـاز بـصورت               پ

مداوم چكهايي به مهان مبالغ در عهده مانده صـوري حـساهباي            
 ).آند چكها را بني دو بانك جاجبا مي(منايد  بانک صادر مي

در جاجبايي شخص خمتلس وجه نقد را به عنوان پرداخت حـساهباي            
 وجوه مربوط بـه     منايد و بصورت مداوم از      دريافتين برداشت مي  

پرداخت ساير حساهباي دريافتين براي پنهان ساخنت وجه برداشت         
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دو حساب متوايل را با هم جاجبـا        (منايد    شده اصلي استفاده مي   
 ).آند مي
افتـد آـه شـخص دارای منـافع       وقيت اتفاق مـي :تضاد منافع   

 ده در ــي افشا نشـــادي يا شخصـاقتص
آوري بـراي آارفرمـاي وي        يـان اي است آه اثرات ز      مبادله     

نبال خواهد داشت  .بد
اب آن  ــ يك شرآت غري واقعي است آه صورحتس       :پيمانكار صوري    
 راي پرداخت توسط افراد ـب

دخيل در فرايند خريد ار   
 ممكن است شخص اقالمي را با هدف        :خريد براي استفاده شخصي      

 ي يا مازاد ــاستفاده شخص

 .شود  ائه مي  

ر اقالم مورد نياز خريداري منـوده و برخـي از آهنـا را              ب     
 .بعدًا به استفاده شخصي اختصاص دهد

 خريدها به دو يا چنـد       :تفكيك مبلغ خريد به اقالم آوچكرت        
 ا ـشوند ت خريد با مبلغ کمرت تقسيم مي

از اين طريق حمدوديت سقف اختيارات موجود براي معامالت دور          
اين امـر ممكـن اسـت       .  اجنام نشود    زده شده و مناقصه رقابيت    

شامل پرداخت رشوه توسـط پيمانكـار بـه يكـي از آارآنـان              
 .آارفرما نيز باشد 

گروهـي  : ، تثبيت قيمت يا ساخت و پاخـت  تباني در مناقصه   
 ه ــرکت در مناقصـاز پيمانكاران با ش

آورنـد آـه      يك قرارداد توافق منوده و ترتيبـاتي بعمـل مـي          
اين توافق ممكن   . سازند   برداشته يا حمدود     رقابت را از ميان   

 .است شامل رشوه نيز بشود 
 پيمانكـار بـا ارائـه       : تقلب در پرداخت صـورت وضـعيتها         

 رفت آار تقاضاي ــورت وضعيت پيشــص
منايد در حاليكه صورت وضعيت مذکور براساس         پرداخت آن را مي   

اطالعات جمعول به کارفرما تقد .مي شده است 
افتـد آـه حتريـف      وقيت اتفاق مي:ب مازاد يا اشتباه  صورحتسا 

 اب در ـعمدي در مقادير صورحتس
مقايسه با  آاالها يا خدمات دريافت يا ارائه شده وجود                

 .داشته باشد 
 استفاده از قدرت براي تضمني مزايا يا منافع مايل          : اجحاف   

 .غري مشروع است 
 استفاده غري قـانوني  :انتصاب و جانبداري به نفع نزديكان   

 ان و ــاز مناصب دوليت به نفع دوست
 .بستگان     

 : عدم حتقق درآمدها در نتيجـه فـرار از ماليـات و عـوارض       
 ي ــاي خمتلفـــتواند شامل موقعيته مي

شوند   باشد آه در آن درآمدهاي دولت دريافت يا پرداخت مني             
. 

ــصفانه  ــري من ــتخدام غ ــداري: اس ــال جانب ــد  اعم  در فراين
منافع غري قانوني تخدام مبنظور کسب  .اس

اي در رابطـه بـا     هـر رفتـار متقلبانـه   :اي  تقلب رايانـه   
 اي آردن اطالعات آه از طريق آن شخص  رايانه

« بعنوان مثـال    . قصد آسب مزاياي نامشروع را داشته باشد        
اي است آه در آن       يك تقلب رايانه  » مجع کردن خرده ريزه ها        

عشاري مربوط به حماسبات هبره حساهبا، به يك حساب شخصي          کسر ا 
 .شود  انتقال داده مي



 

١۶

 
ي
ا
س
و
س
آ
 
ي
ا
ه
د
و
م
ن
ه
ر

 
)

A
so

si
(
 

 
و

 

 شناسايي مناطق پر خطر
سـازد آـه       شناخت واحد حتت رسيدگي حسابرس را قـادر مـي          -٢-٢٨

مناطق پر خطر را شناسايي منوده و به حنو مناسب روشها و فنون             
 . حسابرسي را تعديل و اصالح منايد 

آه بصورت متـداول بعنـوان منـاطق پـر خطـر            برخي از مناطقي    
 :باشند  اند بشرح ذيل مي شناخته شده
  قراردادهاي خريد آاال و خدمات   
  مديريت موجوديها   
  صدور جموزها ، تسويه حساهبا   
  مديريت برنامه   
  وصول درآمدها   
  مديريت وجوه نقد   
 هاي عمومي   هزينه   
ه در آن تعامـل بـا مـردم وجـود            ساير مناطقي آ      

 .دارد 
 

موسسات عايل حسابرسي بايد براساس جتارب و تشخيص خـود در حـني             
ريزي حسابرسي، چنني مناطق پر خطري را شناسايي مناينـد            برنامه

. 
 
 
 

 تقلب و فساد در قراردادها
 تدارك آاالها و خدمات يكي از فعاليتهاي عمده خبش دوليت           -٢-٢٩

از اين رو شناخت تقلب     . د تقلب و فساد است    است و معموال مستع   
. تواند براي حسابرس مفيد واقع گردد       و فساد در قراردادها مي    

در پيوست مشاره يك فهرسـتی از صـور خمتلـف تقلـب و فـساد در                 
رابطه با قراردادها ارائه گرديده تـا شـناخت حـسابرسان را            

 .ارتقاء خبشد 
 

برسي، يكي از نواحي     از اينرو در اآثر موسسات عايل حسا       -٢-٣٠
مورد تاآيد حسابرسانی آه  به احتمال تقلـب در ايـن زمينـه              

 ٢در پيوست مشـاره     . حساسيت دارند حسابرسي قراردادها ميباشد    
فهرسيت از عالئم اخطاري آه حسابرس بايد در جـستجوي آن باشـد             
ارائه گرديده، اين عالئم حسابرس را از ضرورت بررسي بيشرت يا           

اندازه منونـه يـا فنـون       . سازند  موضوع آگاه مي  رسيدگي دقيقرت   
اختاذ شده برای حسابرسی نيز بايد متناسب با اين ضرورت اصالح           

 .گردد
 

 اي تقلب رايانه
 

 با توجه به  اسـتفاده روزافـزون از فنـآوري            -٢-٣١
اطالعــات در آــارآرد دســتگاهها و آــاربرد فزاينــده 

نـسبت  آوري اطالعات، الزم است حـسابرسان         سيستمهاي فن 
به پيچيده تر شـدن روشـهای اجنـام تقلـب و فـساد و               
متعاقب آن روشهای آشف چـنني مـواردي آگـاهی داشـته            

 .باشند
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اي ميتواند شامل دستكاري رايانه        تقلب رايانه  -٢-٣٢
اي به هر روشي، بـه منظـور آـسب            هاي رايانه   يا داده 

پول ، مال يا ساير مزاياي نامشروع و يا اجياد ضـرر            
  .و زيان باشد

 حسابرس بايد خصوصًا آگاهی الزم در رابطـه بـا           -٢-٣٣
 توسط   زجنريه حسابرسي ، روشهای اجنام مطابقت و موازنه       

آوري اطالعات و سـطح آنرتهلـای سيـستم را            سيستمهاي فن 
دارا بوده و مهچنني بر حنوه دور زدن آنرتهلاي پردازشـي           

هـا اشـراف      ها و دسـتكاري داده     و حنوه دسرتسي به داده    
آوري   خصوصًا براي حسابرس سيستمهاي فـن     . ته باشد   داش

اطالعات نکته ای که حائز امهيـت اسـت ارزيـابي سـطح             
آنرتهلاي امنييت پيشبينی شده در سيستم و کفايـت آهنـا           

 .باشد  هاي خمتلف مي با توجه به ميزان حساسيت داده
ــن -٢-٣۴ ــيط ف ــسابرسي در حم ــواهد ح ــردآوري ش آوري   گ

ر از حـسابرسي دسـيت و معمـولی         ت  اطالعات اغلب پيچيده  
آوري اطالعات عالوه بر شـناخت        در يك حميط فن   . باشد    مي

ها و سيستم، شـناخت روشـهاي         فنون ارزيابي صحت داده   
الزم اســـت . گـــردآوري شـــواهد نيـــز ضـــرورت دارد

استانداردهاي گردآوري شواهد حسابرسي، با توجه بـه        
جايگاه قانوني موسـسه عـايل حـسابرسي و مطـابق بـا             

شود   قوانني و مقرراتي آه حسابرسي براساس آن اجرا مي        
 .توسط موسسه تدوين گردد 

هـاي    آوري اطالعات يكي از زمينه       از آجنائيكه فن   -٢-٣۵
جديد حسابرسي است که حتوالت آن بسيار سـريع در حـال            

باشد موسسات عايل حسابرسي بايد مهـواره حنـوه           وقوع مي 
آوري اطالعـات و     گردآوري اطالعات در حـسابرسيهاي فـن      

 .مهچنني فنون به آار گرفته شده را مدنظر قرار دهند


