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ترکیب اعضا، برگزاری جلسات 
و تحصیالت در کمیته های حسابرسی

طــرح  قالــب  در  را  تحقیقاتــی  همه ســاله   Deloitte دیلویــت  حسابرســی  مؤسســه ی  شــركت«  راهبــري  »مركــز 
پرســش هایی مربــوط بــه موضوعــات راهبــري شــركت از تعــدادی از شــركت های ســهامی عــام انجــام می دهــد 
و نتیجــه را در گزارشــی تحــت عنــوان »گــزارش عملکــرد هیــأت مدیــره« منتشــر می كنــد. در ســال 2011 نیــز 
ــق  ــج تحقی ــی از نتای ــت. بخش ــام داده اس ــام انج ــهامی ع ــركت س ــر 200 ش ــغ ب ــق را از بال ــن تحقی ــت ای ــه ی دیلوی مؤسس
ــراه  ــی« هم ــه ی حسابرس ــوان »خالصــه ی كمیت ــه تحــت عن ــور جداگان ــه ط ــوده ب ــی ب ــای حسابرس ــه كمیته ه ــوط ب ــه مرب ك
ــات  ــزاری جلس ــا، برگ ــب اعض ــی تركی ــی یعن ــوع اساس ــه موض ــه س ــه ب ــه ك ــار یافت ــه انتش ــیرآن مؤسس ــح و تفس ــا توضی ب
و تحصیــالت در كمیته هــای حسابرســی اختصــاص یافتــه اســت. ایــن مقالــه ترجمـــه ی گــزارش یادشــده اســت. 
ــت. ــده اس ــاد ش ــب ایج ــه ی مطال ــب ارائ ــي در ترتی ــرورت، تغییرات ــه ض ــا ب ــوارد، بن ــاره اي م ــه در پ ــت ك ــی اس گفتن
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ترکیب کمیته هاي حسابرسي

تعداد اعضا
قانــون ســاربینز ـ آكســلی و مقــررات 
ــك  ــای نزدی ــركت ها دربورس ه ــرش ش پذی
و نیویــورك الــزام می كننــد كــه تمامــی 
دســت كم  بایــد  حسابرســی  كمیته هــای 
ــد  ــا بای ــه ی اعض ــته و هم ــو داش ــه عض س
ــیار  ــی بس ــتقالل ویژگ ــند. اس ــتقل باش مس
ــه  ــی ب ــای حسابرس ــرای كمیته ه ــی ب مهم
شــمار مــی رود و در پرتــو ایــن اصــل اســت 
كــه كمیته هــا مي تواننــد ارزیابــی عینــی 
ــی  ــای مال ــت، صورت ه ــرد مدیری از عملک
ــته  ــوط داش ــی مرب ــای حسابرس و گزارش ه
ــور  ــه طـ ــد ب ــتقالل بای ــل اس ــند. اص باش

مسـتمـــر مـــورد بازنـگری قـــرار گیـرد.
ــد  ــسابرسی بایـ ــمیته های حـ ــه كـ اگرچ
ــا  ــند، ام ــه عضــو داشــته باشـ دســت كم سـ
تعــداد مناســب اعضـــا را هیــأت مـــدیره ها 
ــا  ــه ی اعضـ ــداد بهین ــد. تعـ ــن می كننـ تعییـ
برپایـــه ی عـــواملی همچـــون انـــدازه ی 
ــن  ــت و همچنیـ ــوع صنعـ ــت ها، ن شـركـ
ماهیـــت كار آن هـــا متفـــاوت و متغیـــر 
خواهــد بــود. براســـاس یافته هـــاي »گزارش 
عملکــرد هیــأت مدیره« ســال 2011، نســبت 
ــی دارای  ــای حسابرس ــد از كمیته ه 61 درص
ســـه یا چهار عضـــو و 39 درصـــد آن ها پنج 
ــودن تعــداد  ــرد ب ــه عضــو داشــته اند. ف ــا ن ت
اعضـــا مـــانع تســـاوی آرای اعضـــا در یك 

می شــود. موضــوع 

دانش مالی
اگرچـــه هـــمه ی اعضـــای كمـیـــته بایـــد 
ــررات  ــا مق ــند، ام ــته باش ــی داش ــواد مال سـ
ــد  ــزام می كن ــزدك ال ــورك و ن ــورس نیوی ب
ــه  ــر از اعضــای كمیت ــك نف ــه دســت كم ی ك
بایــد كارشــناس حســابداری و یــا مدیریــت 
مالــی باشــد. كمیســیون بــورس و اوراق 

ــه یکــی از  ــدارد ك ــی ن ــادار )SEC( الزام به
ــی داشــته باشــد،  ــه و ســواد مال اعضــا تجرب
امــا در صــورت وجــود كارشــناس مالــی در 
ــد  ــی، بای ــه ی حسابرس ــای كمیت ــان اعض می
ــر  ــود و اگ ــا ش ــخصات او افش ــام و مش ن
كارشــناس مالــی وجــود نداشــته باشــد 
ــركت  ــد ش ــز بای ــی آن را نی ــل توضیح دالی

ــد. ــا كن ــه و افش ارائ
 )SEC( كمیســیون بــورس و اوراق بهــادار
كارشــناس مالــی كمیتــه ی حسابرســی را 
ــی  ــر معرف ــای زی ــخصی دارای ویژگی ه ش

می كنــد:
ــول  ــی و اصـ ــای مالـ • درك صـورت هـ
عـمومـــی پذیـرفته شـــده ی حســـابداری 

 )GAAP (
ــرد اصــول  ــی در تشــخیص و كارب • توانای
عـــمومی پـذیرفته شـــده ی حسـابـــداری 
)GAAP( در زمینـه ی حـسابداری برآوردها، 

اقــالم تعهــدی و ذخیره هــا 
• داشــتن تجربــه در زمینــه ی تهیــه، تحلیل، 
ــی  ــای مال ــی صورت ه ــی و حسابرس ارزیاب
موضوع هــای  پیچیدگــی  از  ســطحی  در 
انتظــار  كــه  آن چــه  مشــابه  حســابداری 
ــركت ها  ــی ش ــای مال ــی رود در صورت ه م
رخ دهــد، و یــا داشــتن تجربــه در نظــارت و 

سرپرســتی فعالیت هــای یادشــده 
ــد  ــی و فراین ــای داخل ــناخت كنترل ه • ش

ــی گزارشــگری مال
نقــش  و  وظایــف  درك  و  شــناخت   •

حسابرســی  كمیته هــای 
از دیــدگاه قوانیــن و مقــررات ویژگی هــای 
كارشناســی مالــی را می تــوان بــه شــیوه های 

ــر كســب كرد: زی
• تحصیــل و تجربــه بــه عنــوان مدیر ارشــد 
ــر،  ــابداری، كنترل ــد حس ــر ارش ــی، مدی مال
ــتن  ــا داش ــابرس و ی ــمی، حس ــابدار رس حس
تجربــه ی كاری در موقعیت هایــی مشــابه كــه 

ــا وظایــف یادشــده مرتبــط باشــد. ب

نظــارت  كاری  تجربــه ی  داشــتن   •
بــر مدیــر ارشــد مالــی، مدیــر ارشــد 
حســابداری، حســابدار رســمی، حســابرس 
ــام  ــابهی انج ــف مش ــه وظای ــانی ك ــا كس ی

. هنــد می د
یــا  بــاال  ســطح  نظــارت  تجربــه ی   •
ــركت ها  ــابداران ش ــرد حس ــی عملک ارزیاب
ــه،  ــوص تهی ــمی در خص ــابداران رس یاحس
ــی. ــی و حسابرســی صورت هــای مال ارزیاب

• سایر تجربه های مرتبط.

مهارت و تجربه 
عنــوان  بــه  حسابرســی  كمیته هــای 
فعـــالیت هایي هـــدایت كننده می تواننـــد 
تـركیبـــی باشـــند از اعضـــایي كــه در 
كاری  مهـــم و گـــوناگون  حــوزهـــاي 
ــی،  ــی، حسابرس ــگری مال ــون گزارش همچ
مدیریــت صنعتــی، مدیریــت ریســك و 
ــرای  ــد. ب ــوابق و تجربه ان ــاوری دارای س فن
اصلــی  مســئولیت های  كــردن  بــرآورده 
اســت  بهتــر  اعضــا  همــه ی  كمیته هــا، 
ــه  ــادر ب ــند و ق ــته باش ــی داش ــه ی مال تجرب
ــی  ــگری مال ــای گزارش ــدن موضوع ه فهمی
و پیچیدگی هــای حاصــل از فعالیت هــای 
داشــتن  باشــند.  شــركت ها  تجــاری 
ســابقه ی مالــی و حســابداری بــرای اكثریت 
ــت.  ــادی نیسـ ــر غیرع ــه ام ــای كمیت اعض
كمیته هــای حسابرســـی عــالوه بــر داشـــتن 
تـخصص هـــاي یادشـــده، باید بهره گیـــري 
از دانـــش و تجربــه ی كارشناســان صنعتــی 
و دیگــر كارشناســان را بــرای حـل وفصـــل 
مشـــکالت مـنحصربه فـــرد شــركت ها و یــا 
صنایع شــان مــورد نظــر داشــته باشــند.

ایــن نکتــه نیــز مهــم اســت كــه اعضــای 
بــرای  آمــاده  و  كنجــکاو  بایــد  كمیتــه 
مبــارزه بــا موقعیت هـــا و چـالش هـــای 
مدیــران، حسابرســان مســتقل و حسابرســان 
داخلــی باشــند. آنــان بایــد درك روشــنی از 
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ــرای  ــان ب ــی و مسئولیت ش ــگری مال گزارش
ــان  ــط حسابرس ــر رواب ــارت ب ــال نظ اعم
مســتقل داشــته باشــند و بــرای پاســخ گویی 
ــران و  ــروه مدی ــر دو گ ــش های ه ــه پرس ب

ــند. ــاده باش ــتقل آم ــان مس حسابرس

تنوع
ــه  ــیتی ازجـملـ ــژادی و جـنسـ ــوع نـ تنـ
خصوصیـــات دیگـــری اســت كــه می توانــد 
ــاي  ــتره ای از دیدگاه هـ ــن گسـ ــرای تأمی ب
مختلـــف لحــاظ شــود. ایــن خصـــوصیات 
ــب  ــه تركیـ ــه ب ــواردی ك ــداقل در مـ حـ
هیــأت مـــدیره ها مربــوط می شـــود بــه 
طــور فزاینــده ای در میــان قانون گــذاران 
و ســـهام داران مـــورد توجـــه قــرار گـــرفته 
اســت. كشــورهای فرانســـه و نــروژ الزاماتی 
را بــرای ســهمیه بندی هیـــأت مـــدیره ها 
ــرده اند. در  ــرار كـ ــشورهاي شان برقـ در كـ
كشـــور فرانســـه حداقـــل 20درصـــد و در 
كشـــور نــروژ حداقـــل 40 درصـــد اعضای 
ــوان  ــان بانـ ــد از می ــا بای ــأت مـدیره هـ هی
ــوع  ــال تنـ ــن حـ ــا ای ــوند. ب ــده ش برگزی

موضوعــی فراتــر از نژادی و جنســیتی اســت 
ــی  ــادی حتــی حوزه هــای تجرب و مــوارد زی

اعضــا را نیــز در بــر می گیــرد.

رییس کمیته
رییــس كمیتــه ی حسابرســی نقــش اساســی 
در تنظیــم روابــط و راهبــري كمیتــه و تأمیــن 
ــد. او  ــا می كن ــي آن ایفـ ــي و اثربخشـ كارایـ
ــه،  ــری كمیت ــی در رهب ــی باالی ــد توانای بای
مهــارت اداره و همــکاری بــا دیگر اعضـــای 
كـــمیته، مدیریـــت شـــركت، حسـابرســـان 
داخلـــی و حسـابرســـان مســـتقل به نمایش 
بگـــذارد. رییـــس كمیتـــه را اغلـــب كـــل 
ــد.  ــاب می كنن ــره انتخ ــأت مدی ــای هی اعض
ــای  ــت اعض ــا رأی اكثری ــد ب ــا او می توان ام
كمیتــه ی حســـابرسی هــم برگـــزیده شــود. 
بـــراساس یافـــته هاي تحقیــق »شــاخص 
ــن  ــال 2011 )ای ــر« س ــتوارت اسـپانسـ اسـ
ــی  ــای دریافت ــر گزارش ه ــی ب شــاخص مبتن
از شــركت هاي تشــکیل دهنده ی شــاخص 
ــد پــورز 500« اســت( حــدود  »اســتاندارد ان
ــای حسابرســی  39 درصــد رؤســای كمیته ه

از میــان مدیــران ارشــد اجـــرایی و یــا 
ســایر مـــدیران ســـطح باالی مشـــغول به كار 
ــوده اند و 21  ــته ی شـــركت بـ ــا بازنشسـ و ی
درصــد آن هــا نیــز از مـدیـــران ارشـــد مالــی، 
ــا مدیـــران مالـــی مشــغول  خزانـــه داران و ی
شــده  تشــکیل  بازنشســته  یــا  و  بــه كار 
اســت. ایــن تحقیــق اشــاره می كنــد كــه 
ــه داران و  ــی، خزان ــد مال ــران ارش ــهم مدی س
ــای  ــی در رأس كمیته ه ــی مال ــران اجرای مدی
ــال 2006  ــد در س ــی از 10درصـ حسـابرسـ
بــه21 درصــد كنونـــی رســیده كــه با11درصد 
افزایــش روبــه رو بــوده اســـت. جـــدول یك 
درصــد رؤســای كمیته هـــای حسابرســی را از 
میـــان گـــروه های گوناگـون نشـــان می دهد.

مدت زمان کاری 
كمیتــه ی  اعضــای  كــه  زمانــی  مــدت 
ــاز  ــای نقــش خــود نی ــرای ایف حسابرســی ب
ــرد. در  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــد بای دارن
تحقیــق »اســتوارت اسپانســر« 66 درصــد 
پرسـش شـــوندگان پاســـخ داده انــد كــه 
ــت كم  ــا دسـ ــی آن ه ــای حسابرسـ كمیته ه
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یی باید توانا کند. اوایفا مین آ بخشیاثرکارایی و  تأمین کمیته وراهبري  روابط و تنظیم نق  اساسی در ي حسابرسیکمیتهیس یر

مستقل به حسابرسان  مدیریت شرکت، حسابرسان داخلی و، کمیته يدیگر اعاا همكاري با و مهارت اداره ،رهبري کمیته باالیی در

ي کمیتاه ي اکرریات اعاااي   أر تواناد باا  مای  او اماا کنند. مدیره انتخاب می هیأتاغل  کل اعااي  رایس کمیته ینمای  بگذارد. ر

 هاي)این شاخص مبتنی بر گزار  1122سال  «شاخص استوارت اسپانسر»تحقیق ي هایافته براساسهم برگزیده شود.  حسابرسی

از  ي حسابرسای هاا ساي کمیتهؤدرصد ر 93( حدود است «011استاندارد اند سورز » شاخص يدهندههاي تشكیلشرکت دریافتی از

از  نیاز  هاا درصاد آن  12و  اناد شارکت باوده   يبازنشسته یا کار وهیا سایر مدیران سطح باالي مشغول ب مدیران ارشد اجرایی ومیان 

کند که ساهم  این تحقیق اشاره می .یا بازنشسته تشكیل شده است کار وهمدیران مالی مشغول ب یاداران و خزانه ،مدیران ارشد مالی

درصد کنونی  12به 1111سال  درصد در21از حسابرسی ي هاس کمیتهأمدیران اجرایی مالی در ر داران ومدیران ارشد مالی، خزانه

هاي گوناگون نشاان  از میان گروه را ي حسابرسیهاساي کمیتهؤدرصد ر یک جدول بوده است. روهدرصد افزای  روب22سیده که بار

 .دهدمی

 

 هاي حسابرسیجدول یک ا ترکی  رؤساي کمیته

دهندهافراد تشكیل درصد  

 کارهمشغول ب اجرایی بازنشسته و مدیران 93% 

 کارهمشغول ب مدیران مالی باز نشسته و 12% 

 حسابداران رسمی 22% 

 گذاريمدیران سرمایه گذاران وسرمایه 8% 

 هامدیران اجرایی شرکت دیگر 7% 

 سایر 21% 

 

 

 

جدول یک ـ ترکیب رؤسای کمیته های حسابرسی
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جلســه  تشــکیل  ســال  در  بــار  هشــت 
ــزان  ــری می ــو آینده نگ ــر عض ــد. ه می دهن
وقــت موردنیــاز بــرای صــرف امــور كمیته ی 
ــت  ــرش مأموری ــش از پذی ــی را پی حسابرس

ــد. ــی كن ــی و بررس ــد ارزیاب ــود بای خ
ــورك  ــادار نیوی ــورس اوراق به ــررات ب مق
ــه  ــوط ب ــات مرب ــش الزام )NYSE( در بخ
ــو  ــك عض ــر ی ــه اگ ــد ك ــرر می كن ــا مق افش
بیــش  كمیتــه ی حسابرســی هم زمــان در 
از ســه كمیتــه ی حسابرســی شــركت های 
ســهامي عــام مشــغول بــه كار باشــد، هیــأت 
ــه  ــد ك ــن كن ــی و تعیی ــد ارزیاب ــره بای مدی
چنیــن خدمــات هم زمانــي، بــه توانایــی 
ــر  ــات مؤث ــه ی خدم ــور در ارائ ــو مزب عض
بــه كمیته هــای حسابرســی لطمــه ای وارد 
ــم در  ــد ه ــی را بای ــن ارزیاب ــد و ای نمی كن
وب ســایت شــركت و هــم در گزارش هــای 
ــیاری از  ــن، بس ــد. بنابرای ــا كن ــاالنه افش س
زمینــه  ایــن  در  حسابرســی  كمیته هــای 

كرده انــد. ایجــاد  محدودیت هایــی 
براســاس یافته هــاي بیــان شــده در گــزارش 
»عملکــرد هیــأت مدیــره«ی ســال 2011، در 

ــهامي  ــركت های س ــد از ش ــدود 51 درص ح
ــای  ــاركت اعضــای كمیته ه ــراي مش ــام، ب ع
ــر  ــمیته های دیگ ــود در كـ ــابرسی خـ حسـ
ــد. از  ــن كرده انـ ــقف تعییـ ــان ها سـ سـازمـ
میــان شـــركت های محدودكننــده 43 درصــد 
ِ اعضــای كمیته هــای خود را  ارائـــه ی خدمتـــ
بــه دو كمیتــه ی دیگــر و 42 درصــد بــه ســه 

ــد. ــدود كرده ان ــر مح ــه ی دیگ كمیت

چرخش اعضای کمیته های حسابرسی
مسـئولـیت هـــای نـظارتـــی كـمیتـــه ی 
حســــابرسی در پاســخ گـــویی بــه نیازهای 
ــود  ــگری نم ــادی و گزارشـ ــی، اقتص قانون
ــه  ــت ك ــم اس ــن مه ــد و بنابرای ــدا می كن پی
ــا در  ــب كمیته ه ــورت دوره ای تركی ــه ص ب
واكنــش بــه نیازهــای نوظهــور مــورد ارزیابی 
قــرار گیــرد. برنامه ریزی هــای دقیــق و منظــم 
ــا  ــتن كمیته ه ــه داش ــه روز نگ ــد در ب می توان
ــابداری و  ــده ی حسـ ــوع های پیچی در موضـ
گزارشــگری مالـــی كمــك كنــــد. كمیته هــا 
بایــد بــرای ایجــاد و نگــه داری تــوازن میــان 
ــه تــالش  اعضــای جدیــد و اعضــای باتجرب

كننــد. گــزارش »عملکــرد هیــأت مدیــره«ی 
ــد  ــه20 درص ــد ك ــان مي ده ــال 2011 نش س
از شـركـــت های ســـهامي عـــام بـــرای 
چـرخـــش عضویـــت كمیته هاي حسابرســی 
ــرا  ــی اج ــن و برنامه های ــت هایی تدوی سیاس
كرده انــد. اگرچــه چرخـــش زیــاد مـــی تواند 
بــه كارایــی لطمـــه بزنـــد امــا دیدگاه هـــای 
جدیــد اعضــا بــا گســـتره ای گوناگـــون 
ــي  ــك دارایــ ــد ی ــارت ها مـی توانـ از مهـ

فوق العـــاده ارزشـــمند باشــد.

برگزاری نشست ها 
دو ســوم شــركت های ســهامي عــام در 
یــك ســال از یــك تــا چهــار جلســه ی 
حضـــوری را تشـــکیل می دهنــد در حالی كه 
تنهــا یك ســوم آن هــا از پنــج تــا نــه جلســه ی 
حضــوری دارنــد. بــر اســاس گـــزارش 
ــال 2011 در  ــره« س ــأت مدی ــرد هی »عملک
حــدود 85 درصــد شــركت های ســهامي 
را  جلسات شــان  تشــکیل  تنــاوب  عــام 
ــد. 67  ــر نداده ان ــل تغیی ــال قب ــه س نســبت ب
ــش های  ــه پرس ــخ دهندگان ب ــد از پاس درص
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و بهاران را باور کن
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ــا  ــن دو ت ــه جلســات بی ــد ك ــق گفته ان تحقی
ــر  ــالوه ب ــت الزم دارد. ع ــاعت وق ــه س س
ــد از  ــدود 80 درص ــوری، ح ــات حض جلس
ــس  ــق كنفران جلســات غیرحضــوری از طری
تلفنــی از یــك تــا پنــج بــار در ســال و 
ــار در  ــه ب ــا ن ــج ت ــر از پن ــد دیگ 20 درص
ــی  ــس تلفن ــیوه ی كنفران ــان ش ــه هم ــال ب س
برگــزار شــده اســت. تنهــا شــش درصــد از 
ــه  ــد ك ــاور بوده ان ــن ب ــخ دهندگان برای پاس
برگــزاری جلســات تلفنــی بــا جلســات 

ــت. ــاوت اس ــوری متف حض
ــالوه  ــد ع ــانی بای ــه كس ــه چ ــن این ك تعیی
بر اعضـــای كمیته ی حسابرســی در جلســات 
كمیتــه شــركت داشــته باشــند از دیگــر 
مالحظــات مهــم اســت. براســاس یافته هــای 
تحقیــق »عملکــرد هیــأت مدیــره« 84 درصــد 
حضــور  بــا  حسابرســی  كمیته هــای  از 
مدیــران شــركت تشــکیل شــده اســت. اكثــر 
كــه  كرده انــد  گــزارش  پاســخ دهندگان 
اعضــای اصلـــی و مهــم حسابرســی داخلــی 
منظــم  به طــور  مالــی  ارشــد  مدیــران  و 
حسابرســي  كمیته هــاي  نشســت هاي  در 
ــركت كنندگان  ــر ش ــته اند. دیگ ــركت داش ش
ــامل  ــی ش ــای حسابرس ــات كمیته ه در جلس
ــر ارشــد اجرایــی و  مشــاورین عمومــی، مدی
مدیــر ارشــد تطبیــق قوانیــن و مقــررات بــوده 

ــت. اس
گــزارش ســال 2011 »عملکــرد هیــأت 
ــای  ــه كمیته ه ــازد ك ــن می س ــره« روش مدی

ــرای شــركت در  حسابرســی از كارشناســان ب
ــه  ــد. در حالی ك ــوت كرده ان جلسات شــان دع
28 درصـــد از كمیته هـــای حسـابرـــسی 
منــدرج در  بــرای موضوع هــای  هیــچ گاه 
ــان  ــتوركار خــود متخصصــان و كارشناس دس
ــدود  ــال ح ــن ح ــا ای ــد، ب ــه كار نگرفته ان را ب
ــرای  ــن كاری را ب ــا چنی ــد از آن ه 50 درص
یك بــار در ســال انجــام داده انــد. كارشناســان 
ــی،  ــات، ارزش یاب ــون مالی ــی همچ حوزه های
تملــك و ادغــام شــركت ها بــا همدیگــر 
ــري از  ــر و فرات ــات بیش ت ــد اطالع می توانن
موضوع هــای عــادی موردبحــث ارائــه كننــد. 
عــالوه بــر تنــاوب و تکــرار نشســت ها، 
تاثیرگــذاري جلســات بــه آمادگــی و روابــط 
متقابــل اعضــا بــا همدیگــر نیــز بســتگی دارد. 
رییــس كمیتــه ی حسابرســی عمومــاً مســئول 
تنظیــم روابــط و دســتور جلســات اســت، امــا 
ایجــاد یــك نشســت موفــق و پربــار نیازمنــد 
ــال  ــت نظــر و حضــور فع سخت كوشــی، دق

ــت. ــه ی اعضاس هم
ســطح  در  بایــد  جلســه  موضوع هــای 
ــه و  ــا ارائ ــرای اعض ــات ب ــبی از جزئی مناس
ــرای  ــه ب ــکیل جلس ــل از تش ــد روز قب چن
ــرای  ــا زمــان كافــی ب اعضــا ارســال شــود ت
بررســی هــر موضــوع توســط اعضــا وجــود 
ــان  ــا كاركن داشــته باشــد. تشــکیل جلســه ب
اجرایــی نیــز از اهمیــت زیــادی بــرای 
ــت.  ــوردار اس ــی برخ ــای حسابرس كمیته ه
راهبــري  مقــررات  و  قواعــد  براســاس 

ــورك،  ــادار نیوی ــورس اوراق به ــركت ب ش
بــرای ارتقــای گفت وگو هــای آزاد میــان 
رؤســای غیرمدیــر، كمیتــه ی حسابرســي 
ــزار  ــی برگ ــد جلســات منظم ــركت ها بای ش
بخش هــاي  رؤســاي  آن  در  كــه  كنــد 
مشــاركت  بــدون  شــركت ها  مختلــف 
ــران حضــور داشــته باشــند. زمان بنــدی  مدی
ــدگاه  ــا از دی ــاتی نه تنه ــن جلس ــم چنی منظ
ایجــاد روابــط بهتــر بلکــه حتــی بــرای 
جـلوگـــیری از نتیـجه گـــیری هاي منفــی 
ــات  ــه جلس ــراد ب ــی اف ــه ی فراخوان در زمین

ــتند. ــم هس ــیار مه ــی بس اجرای
در طــی ایــن جلســات، اعضــای كمیتــه ی 
حسابرســی می توانند ســؤاالت و موضوعات 
موردنظــر در خصوص مدیریت، حسابرســان 
مســتقل، منابــع و دیگــر موضوعــات مربــوط 
بــه امــور مالــی و محیــط گزارشــگری 

ــد. ــرح كنن ــی را مط ــای داخل كنترل ه

تحصیالت
ــورس  ــركت ها در ب ــرش ش ــط پذی ضواب
ــه  ــد ك ــزام می كن ــورك ال ــادار نیوی اوراق به
ــش  ــره در بخ ــأت مدی ــالت هی ــد تحصی بای
افشــا  شــركت ها  راهبــري  رهنمودهــای 
شــود. هیــأت مدیــره و كمیتــه ی حسابرســی 
نیازســنجی  روش هــای  طریــق  از  بایــد 
ــای  ــرای برنامه ه ــاص را ب ــای خ موضوع ه

ــد. ــن كنن ــتمر تعیی ــوزش مس آم
بــا توجـــه بــه این كـــه تمركــــز روی 
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ــای  ــره و كمیته ه ــأت مدی ــئولیت های هی مس
ــه ی  ــت، ادام ــه اس ــش یافت ــی افرای حسابرس
تحصیــل بــرای مدیــران و مســئوالن اهمیــت 
بســیار زیــادی پیــدا كــرده اســت. بــر پایــه ی 
ــال  ــره« س ــأت مدی ــرد هی ــزارش »عملک گ
2011 در حدود 71 درصد از مدیران تحـــت 
آمـــوزش های درون سـازمـــانی مدیریــت 
قــرار داشــته اند. در مــورد بالــغ بــر 60 
ــوزش  ــای آم ــران، هزینه هـ ــد از مدی درصـ
ــی و  ــای عموم ــور در كالس ه ــت حض باب
ــت  ــرب بازپرداخ ــای مج ــات گروه ه جلس
شــده اســت. 21 درصــد از مدیــران نیــز 
ــث  ــخاص ثال ــازمانی از اش ــای س آموزش ه

دریافــت كرده انــد.
ــه ی راهبــري  كالس هــای عمومــی در زمین
ــه های  ــیاري از مؤسس ــوی بس ــركتی از س ش
حـرفـــه ای، دانشـــگاه ها و سـازمان هـــای 
غیرانتفاعــی پیشــنهاد می شــود. مزایــای ایــن 
آموزش هــا ایــن اســت كــه مدیــران فرصــت 
ــدا  ــود را پی ــراد هم ســطح خ ــا اف ــات ب مالق
ــر  ــا یکدیگ ــان را ب ــد و تجربه های ش می كنن
ــن  ــب ای ــن ترتی ــد و بدی ــان می گذارن در می
ــه  ــت یابی ب ــر دس ــد از نظ ــا می توان برنامه ه

ــراد تحســین شــده  ــش كارشناســان و اف دان
ــمند  ــركت ها ارزش ــري ش ــه ی راهب در زمین
باشــد. به هرحــال، هیــأت مدیــره نبایــد 
تنهــا بــه برنامه هــای آمــوزش عمومــی 
ــائل و  ــا مس ــن برنامه ه ــرا ای ــد زی ــا كن اكتف
موضوعــات ویــژه ي صنعتــی را كــه شــركت 
ــرار  ــورد توجــه ق ــد م ــت می كن در آن فعالی
نمی دهــد. یکــی از برنامه هایــی كــه بــه 
طــور فزاینــده ای مــورد اســتقبال قــرار 
ــده  ــل ش ــوزش تعدی ــای آم ــه برنامه ه گرفت
ــر پایــه ی نیــاز مشــتری اســت. در هنــگام  ب
ــره  ــأت مدی ــی هی ــن برنامه های طراحــی چنی
ــده ای  ــای پیچی ــك ها و موضوع ه ــد ریس بای
اســت  روبــه رو  آن  بــا  كــه ســازمان  را 
ــده  ــا گنجان ــا در برنامه ه ــد ت ــایی كن شناسـ
شود. بـــرای كـمیته هـای حســـابرسی آن چه 
ــت  ــم اس ــاص مه ــی خ ــور خیل ــه ط ــه ب ك
تمركــز روی اقدامــات مهــم نظارتــی، روابط 
با حسابرسـان مستقل و فراینـد گزارشـگری 
فعالیت هــای  اســت.  مدیریــت  مالـــی 
ــی و  ــگری مال ــب گزارشـ ــی اغلـ آموزشـ
از  حسـابـــداری  بااهمیــت  موضوع هــای 
جملـــه خط مشـی هـــای اساسی حسابداری، 

ــی را  ــای داخل ــی و كنترل ه ــات قانون الزام
ــر آموزش هــای  پوشــش می دهنــد. عــالوه ب
مســتمر، شــركت بایــد برنامه هــای هدفمنــد 
و  تــازه كار  مدیــران  بــرای  جهــت دار  و 
اعضــای جدیــد كمیته هــای حسابرســی 
در نظــر بگیــرد. مــواد درســی می توانــد 
تاریخچــه  دربــاره ی  اطالعاتــی  شــامل 
شــركت،  راهبــري  شــركت،  فعالیــت  و 
درخواســت های  قانونــی  موضوع هــای 
اوراق  و  بــورس  كمیســیون  جدیــد 
صنعتــی،  گرایش هــای   )SEC( بهــادار 
عملیاتــی،  و  حســابداری  خط مشــی های 
سیاســت های شــركت و ارزش هــای خــالق 
ــی و تجــاری شــركت باشــد.  و ریســك مال
بــر اســاس گــزارش »عملکــرد هیــأت 
ــد  ــدود 74درص ــال2011 در ح ــره« س مدی
كــه  كرده انــد  اشــاره  پاســخ دهندگان  از 
آموزش هــای رســمی شــناخت ســازمانی 
)بــرای كاركنــان جدیــد( داشــته اند و 99 
كــه  گفته انــد  دهنده هــا  پاســخ  درصــد 
مراحــل آموزش هــای شــناخت ســازمانی را 
یکــی از افــراد هیــأت مدیــره و یــا كاركنــان 

ــت. ــرده اس ــه ك ــازمان ارائ س




