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هالحظاتي پيزاهَى اًتخاب 
حساتزساى هستقل تاًکْا ٍ 

 هَسسات اػتثاري
 

 مسعًد پُلًان زادٌ

اس تجاري ّاي تٌگاُ ٍ هَسسات سايز تا اػتثاري هَسسات ٍ تاًکْا تفاٍت 
 .تاشذ هي هالي هٌاتغ آٍري جوغ ٍ ػوليات ًَع حيث

 چيشي ّواى ايي) دارًذ سزٍکار آى تا هستقيوا کِ است اطلي ًْادُ پَل-
  هتفاٍت سَد ًزخْاي در هٌاتغ تخظيض ٍ هٌاتغ تجْيش تِ آى اس گاُ کِ است
   ،(شَد هي تؼثيز

 را آى ًتيجِ .دارد سزٍکار ػادي هزدم ٍ اجتواػي طثقات ػوَم تا ًَػي تِ-
 .کزد هشاّذُ تاًکْا شؼة فزاٍاًي در تَاى هي

  پَل تا هثادلِ در را خَد ّاي ًْادُ ّا، تٌگاُ سايز کِ است درحالي ايي-
 .آٍرًذ هي تذست

 طثقات درگيز، پَلي هثالغ)تٌَع ٍ فزاٍاًي حيث اس آًْا هشتزياى پايِ هؼوَال-
  .است تز گستزدُ غيزتاًکي هَسسات سايز تِ ًسثت (... ٍ هختلف اجتواػي

 تؼثيز آى اس گاُ کِ) ػوَهي هٌافغ حفظ کِ است ايي تحث ايي طثيؼي ًتيجِ-
 .ياتذ هي تيشتزي هَضَػيت ٍ اّويت (شَد هي گذاراى سپزدُ هٌافغ تِ
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تاال تسيار هالي اّزم تا هَسساتي  (Very High Leverage)   
 : ريوذ مي شمار بٍ

 است ًاچيش تسيار داراييْا کل تِ سزهايِ ًسثت ػثارتي تِ-
  هزدم ػوَم اس دريافتي ّاي سپزدُ سْن حال ّواى در-

 تاالست تسيار هالي، هٌاتغ کل در
  شزکتْا تِ هزتثط تسْيالت اگز خظَطي تاًکْاي هَرد در-

  کسز سْاهذاراى آٍردُ اس را تاًک تِ ٍاتستِ اشخاص ٍ
 .شَد هي تز تغزًج تسيار شزايط کٌين

 

ٍاي زوجيرٌ سرايت احتمال عاليٌ بٍ مسائل ايه مجمًع  

  مي مًجب اقتصادي، بخشُاي ساير بٍ مالي َاي بحران

  کشًرَاي مرکسي باوکُاي ي وظارتي مقامات کٍ کٍ شًد

  ي تًجٍ باوکُا مستقل حسابرسان تعييه بٍ وسبت مختلف

 .باشىذ داشتٍ اي ييژٌ حساسيت
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 تجشتِ جْاًي؛ قَاًيي ٍ هقشسات کطَسّاي سٌگاپَس ٍ آلواى □

 قًاويه ي مقررات کشًر سىگاپًر

  ،Banking act) تخص 58 قسوت) سٌگاپَس تاًکي هقشسات ٍ قَاًيي دس
  ريل هغالة تِ غشاحت تِ  ( (Auditing  حساتشسي دسخػَظ

 : است گشديذُ اضاسُ
 باوک تاييد از پس حساتشس اًتخاب تِ هَؽف ّا تاًک کليِ - 1

 .تاضٌذ هي مرکسي
  ًؾاست هقام تَسظ کِ) هحَلِ ٍؽايف اداي تِ قادس کِ حساتشساًي - 2

  حساتشس فٌَاى تِ ًثايستي ؛ ًثاضٌذ (گشديذُ هطخع تاًکي
 . ضًَذ تاييذ تاًکْا،

  هشکضي تاًک ريل ضشايظ تِ تَجِ تا کِ داسد ٍجَد اهکاى ايي  -3
 : ًوايذ اًتخاب سا حساتشس

 ًطَد؛ حساتشس اًتخاب تِ هَفق دليلي ّش تِ تاًک اگش•
 تَسظ ضذُ اًتخاب) تاًک فشفي ضشکتْاي حساتشس اگش•

   تاضذ؛ ًذاضتِ سا هغلَب ضشايظ (اغلي حساتشس
 : است ريل ضشح تِ ضذُ اًتخاب حسابرس يظايف -4  

   ٍ تاًک ّاي حساب سشفػل تاييذ  ساالًِ اًجام  (الف

 قاًَى دس هشتثظ الضاهات ٍ تخطْاي تا هغاتق گضاسش اسايِ  ( ب
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  هقام تَسظ ريل ٍؽايف تواهي يا ٍ تشخي ايٌْا کٌاس دس  -5

 : ضَد هي ٍاگزاس حساتشساى تِ ًؾاستي

    تِ حساتشسي، کاس تا ساتغِ دس اضافي اعالفات تشخي اسايِ (الف 

 هشکضي؛ تاًک تطخيع

  ٍ کاس اص اًجام، دست دس حساتشسي سسيذگي داهٌِ  گستشش ( ب

 تاًک؛ فقاليت

  خاظ هَاسد تِ سسيذگي يا ٍ ديگش سسيذگي گًَِ ّش اًجام ( ج 

  ؛(ٍيژُ گضاسضات اسايِ)

  اص حساتشس (Remuneration)حق الضحوِ پشداخت ٍؽيفِ -6

  هزکَس اضافي ٍؽايف تشاي پشداختي ّشگًَِ يا ٍ کلي لحاػ

   .تَد خَاّذ تاًک فْذُ تِ ديگش تخطْاي دس

  ٍ تشاصًاهِ ضويوِ تايستي حساتشس تَسظ ضذُ اسايِ گضاسش  -7

  ضويوِ تايذ آى اص کپي يک ٍ ضَد تاًک صياى ٍ سَد غَست

  ٍحساتشس تاضذ هشتثظ تخطْاي دس ضذُ اسايِ گضاسضات کليِ

 .ًوايذ اسسال هشکضي تاًک تشاي سا گضاسضات ايي است هلضم
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 فَسا تايذ گشدد ريل هَاسد هتَجِ حساتشسي اًجام حيي دس حساتشس يک اگش -8 

    :کٌذ گضاسش هشکضي تاًک تِ سسيذگي دٍسُ پاياى اص قثل ٍ

 يا ٍ تاًک فولکشد دس هقشسات سفايت فذم يا جذي ًقض گًَِ ّش ٍجَد ( الف 

  ؛ افطاء فذم ٍ تخلف تقلة، ضاهل تخلف، ٍجَد

 سشهايِ کاّص تافث کِ ًحَي تِ تاًک تَسظ ضذُ هتحول صياًْاي ٍجَد ( ب 

  ضَد دسغذ 50 تا تاًک

 تِ تاًک هذيشيتي ٍ هالي تضلضل هَجة کِ خغشاتي تواهي کلي تغَس ٍ ( ج 

 هطتشياى هقاتل دس خَد تقْذات ايفاي تِ هَفق ًتَاًذ تاًک کِ ضَد ًحَي

 .ضَد ريٌفقاى ٍ

 آلمان کشًر مقررات
 حساتشس ،حساتشس اًتخاب هحض تِ تايستي افتثاسي هَسسات ٍ تاًکْا•

 عي .کٌٌذ هقشفي هشکضي تاًک ٍ تاًکي ًؾاست هقاهات تِ سا ضذُ اًتخاب
 اّذاف تِ دستياتي هٌؾَس تِ ٍ ًياص غَست دس اعالفات، دسيافت اص يکواُ

 حساتشس اًتخاب تِ دستَس است هوکي ًؾاستي، هقاهات ًؾش هَسد حساتشسي
 .(حساتشس تقَيض)ضَد دادُ ديگشي

 تاًک سَي اص تاًکْا فوَهي هجاهـ تِ ًوايٌذُ اي فشستادى ٍ تقييي اختياس    
 تش ًاؽشاى افضاء جلسِ تاًک، ضشکاء جلسات يا فوَهي جلسات ،هشکضي
  تاًک ّا

  هذيشُ، ّيات تِ گضاسش ٍ ساالًِ هػَب هالي غَستْاي اسايِ تش فالٍُ•
 تذٍى ساالًِ حساتْاي خػَظ دس حساتشسي گضاسش اسايِ تِ هلضم حساتشس

  .تاضذ هي حساتشسي فوليات پاياى دس هشکضي تاًک ٍ ًؾاستي هقام تِ تاخيش،
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  اي ٍاسغِ ًْادّاي سايش ٍ افتثاسي هَسسات سايش تا ساتغِ دس•
  ٍ حساتشسي گضاسش اسائِ تِ هلضم حساتشس (تاًکْا جض تِ)هالي

   .تاضذ هي ًؾاستي هقاهات خَاست تِ تٌا خاظ گضاسضْاي

 

حساتشساى خاظ ٍؽايف   

  فوليات ٍ حساتْا تِ دٍسُ اي هياى يا ساالًِ سسيذگيْاي تش فالٍُ•

  هَاسدي تشسسي تِ هلضم حساتشس ، تاًکْا ٍ افتثاسي هَسسات

 .تاضذ هي هْن هشکضي تاًک ٍ ًؾاستي هقام ًؾش اص کِ هي تاضذ
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  خغش هَاسد ضاهل اعالفاتي حساتشس ، حساتشسي حيي دس اگش•

  ّايي ًطاًِ يا آى ٍخاهت ٍ جذي ّاي ًؾوي تي تاًک، تشاي آفشيي

  افتثاسي هَسسِ ٍ تاًک فقاليت هَضَؿ يا ٍ قَاًيي سفايت فذم اص

  تاًک ٍ ًؾاستي هقام تِ هَاسد ايي گضاسش تِ اقذام فَسا تايستي ضَد،

 .کٌذ هشکضي

 
  کاسي گشدش دٍسُ تِ هشتَط تَجِ قاتل هَضَؿ آخشيي    

  تشاي حساتشس گشدش آلواى دس .است (Rotation)حساتشسي
  سال 6 ّش (حساتشسي هَسسِ دس) حساتشسي کاس دسگيش ضشيک
  است، ضذُ تَجِ هَضَؿ ايي تِ کطَسّا اص تسياسي دس .است يکثاس
    :کلي تغَس ٍلي

  تاصاس دس حاکن ضشايظ تِ تَجِ تا حساتشس کاسي گشدش دٍسُ      
  حفؼ اّويت تِ تَجِ تا ٍ آًْا هطتشياى تقذاد ٍ کطَسّا حساتشسي

  (افتثاسي هَسسات ٍ تاًکْا ايٌجا دس)غاحثکاس اص حساتشس استقالل
  تشخي ٍ اختياسي کطَسّا تشخي دس گشدش دٍسُ .ضَد هي تقييي
  هي تَجِ هَضَؿ ايي تِ غَست ّش دس ليکي است، اجثاسي ديگش
 .ضَد
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 هـَاسد هشتثـظ تا ايــشاى  -ب 

 اًتخاب چگًَگي ٍ ضشايظ خػَظ دس سسوي سٌذ ّيچ حاضش حال دس  -1

 .ًذاسد ٍجَد افتثاسي هَسسات ٍ تاًکْا هستقل حساتشساى

 ضشٍؿ هشکضي تاًک هجَص تا افتثاسي هَسسات ٍ تاًکْا کِ است دسحالي ايي   -2

 هي ”خاص مقررات ي قًاويه حاکميت"قافذُ تِ استٌاد تا ٍ هي کٌٌذ فقاليت تِ

  .ًوَد اقذام هَسد ايي دس تَاى

 حساتشساى اًتخاب ًحَُ هَسد دس ضَاتغي تذٍيي تشاي اخيشا ّايي تالش   -3

 پيص دس هحَسي اغَل .است جشياى دس افتثاسي هَسسات ٍ تاًکْا تشاي

  :است صيش هَاسد ضاهل اخيشالزکش ضَاتظ ًْايي ًَيس

 ٍ تاًکْا تشاي سقاتتي حساتشسي تاصاس يک ايجاد تشاي حذاکثشي تالش (الف

 ّوِ کِ ًحَي تِ ضشايظ ٍاجذ حساتشسي هَسسات ٍ افتثاسي هَسسات

 .ضًَذ تاصاس ايي ٍاسد تتَاًٌذ ضشايظ ٍاجذ حساتشسي هَسسات

  افتثاسي هَسسات ٍ تاًکْا تشاي ضشايظ ٍاجذ حساتشس اًتخاب اص غفلت کِ ضَد فشاهَش ًثايذ ًکتِ ايي اها √     

  تِ تَاًذ هي کِ است هالي تحشاًْاي اي صًجيشُ  سشايت سيسک پزيشش هقٌي تِ (سقاتت ايجاد تْاًِ تِ)

  تشاي حساتشس اًتخاب لزا .ًوايذ تْذيذ سا کطَس اقتػاد کل ٍ ضذُ فوَهي تحشاى يک تِ تثذيل سشفت

  اقتػادي هَسسات سايش تشاي قاًًَي تاصسس ٍ حساتشس اًتخاب سٌگ ّن ًثايذ افتثاسي هَسسات ٍ تاًکْا

 .ضَد دادُ آى تِ الصم تْاي هشتَعِ حساسيتْاي ٍ الَيتْا گشفتي ًؾش دس تا تشفکس ٍ ضذُ اًگاضتِ

  هَسسات تَسظ تاًکْا حساتشسي کِ داضت اًتؾاس اًتؾاهي تٌثيْات تِ استٌاد تا غشفا تَاى ًوي هثال تشاي √     

  يا غالحيت فاقذ هَسسات ٍسٍد اص ضَد سقي پيطگيشاًِ اقذاهي فٌَاى تِ تايذ تلکِ .ضَد اًجام ضشايظ حائض

  دس تحشاى اص ًاضي صياًْاي جثشاى صيشا .ضَد جلَگيشي افتثاسي هَسسات ٍ تاًکْا حساتشسي کاس تِ تجشتِ تي

  کاس حلقِ آخشيي ٍلي تَد خَاّذ کاسساص خَد جاي دس ًيض اًتؾاهي هقشسات چِ اگش .است دضَاس هالي تخص

   .است
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 کاسي هَاصي اص پشّيض ٍ اي حشفِ هجاهـ تخػػي اهَس دس هذاخلِ فذم ( ب

 سغح دس حساتشسي کيفيت ٍ غالحيت احشاص هثل اهَسي) اهَس ايي دس

 دس .(... ٍ اًتؾاهي هقشسات حساتشسي، کاس سغح دس ٍ حساتشسي هَسسِ

 عشيق اص اي حشفِ هجاهـ تا ّوکاسي ٍ تقاهل تشاي هکاًيسوي ًتيجِ

 .است ضذُ تيٌي پيص ضَاتظ دس ّوکاسي ًاهِ تفاّن اهضاء

 هجاهـ ٍ هشکضي تاًک تيي اعالفات تثادل تشاي ّايي هکاًيسن تقثيِ (ج

 اداهِ تَاًذ هي کِ سٍيذادّايي اص هَقـ تِ اعالؿ تشاي اي حشفِ ٍ فٌي

 .کٌذ سٍتشٍ جذي هخاعشُ تا سا افتثاسي هَسسات ٍ تاًکْا فقاليت

 

 

ايجاد استثاط، تقاهل ساصًذُ ٍ ّوکاسي تيي ًاؽشاى تاًکي دس تاًک هشکضي ( د
ٍ حساتشساى هستقل تاًکْا ٍ هَسسات افتثاسي دس سّگيشي تِ هَقـ 

هخاعشات احتوالي اص عشيق هکاًيسن ّايي هثل گضاسضْاي ٍيژُ ٍ تشسسي 
 .  هَاسدي کِ اص ًؾش ًاؽشاى تاًکي تا اّويت تلقي هي گشدد
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   با تشکر ي سپاس


