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 چکیده

حقیقت این استتت که تق د در حاا افزایا استتت. این از راندهای گزارش شتتده در چزدین گزارش 

 هایساا آشکار است. در بین 1(FECAبررسی کززدگان تق د گواهی شده )مزتشر شده توسط انجمن 

دالر می یارد  994تا  600 ایاالت متحده بهدر خا ص م ی  حستتتد تو ید نا زیان ها بر 2008ا  2002

تق د دارای . ه استتتافزایا یافت %7تا  %5تق د از  توستتطا درآمد ستتا یانه از دستتت رفته رستتیده 

، نیرای کار ، رخ دادهدر آن که  یشرکتبر  ،انشعاباتی است که رای چزدین جزء تأثیر می گذارد. تق د

شزدگان،  شتریانفرا شرکت های درگیر در فرآیزد نظارت صزعت ا آن م شرکتی ، افراد ا  آن به که ، 

تأثیر  ستترایم می دهد، بازار پایت ت ایاالت متحده، اصتدتتاد ایاالت متحده ا هم زین اصتدتتاد جهان

سان ها، فرآیزدهای حکومتی ا صانونی اندکی از اطمیزان  ،با هر مورد از تق د .مزفی دارد که هزوز در ان

که مسئو یت حسابرسان این است که در حا یحقیقت  .کم می شودا در بازارهای آزاد باصی مانده است 

ستقل ست ) م سایی تق د در طوا زمان افزایا یافته ا شزا از  ها اکثر تق د 99SAS  ،82SAS)2برای 

ردیابی می شوند.  مستقلفرآیزد حسابرسی مربوط به ش های طریق راش های دیگر ا نه از طریق تال

ست  حمایتتغییر کزد. هدف این مقا ه بحث در مورد چهار ابزار، تحت  شیوه بایداین  ستمر، ا بهبود م

سان  سابر ستقلکه به ح سی ها برای ج وگیری م سابر هم زین به  ا تق د از برای هدایت کامل تر ح

عزوان یک بازیگر مهم در حوزه ج وگیری ه کمک خواهد کرد که موصعیت خود را ب نیز حرفه حسابرسی

ست آارد. / شامل آموزش، آگاهی محیطی،  ردیابی تق د داباره بد شده در این مقا ه  چهار ابزار بحث 

هدف اص ی برای سودمزد باشزد،  هاای ایزکه این ابزارشکست حرفه ای ا تکیه کردن به تجربه است. بر

 ی ها باید بهبود مستمر باشد.حسابرس

 

 

 

 

 


