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هدف این پروژه چه بود؟
هــدف ایــن پــروژه، تدویــن چارچوبــی هدایتگرانــه بــرای 
درپیش گرفتن بهترین شیوه عمل در راستای حفظ منافع عمومی 
از ســوی حسابرسان، دیگر حســابداران حرفه  ای شاغل در 
محیط خدمات حرفه  ای عمومی3 و حسابداران حرفه ای در 
محیط کسب وکار4 در برخورد با رعایت نشدن یا مشکوک به 

رعایت نشدن قوانین و مقررات5 بود.
محور اصلی این بحث چه بود؟

محور اصلی بحث این بود که با توجه به مســئولیت حســابداران 
حرفــه      ای در حفظ منافع عمومی در برخورد با  رعایت نشــدن یا 
مشکوک به رعایت نشدن قوانین و مقررات، هنگام ارائه خدمات 
حرفه  ای به صاحبــکاران و یا انجام وظیفــه در برابر کارفرمایان 

خود، چه انتظاری باید از آنان داشت؟

این بیانیه از چه زمانی قابل اجرا است؟
این بیانیه از 15ژوئیه 2017 قابل اجرا است؛ البته کاربرد آن پیش 
از این تاریخ نیز مجاز اســت. برای کسب اطالعات بیشتر در این 
باره )شامل اطالعات مربوط به چگونگی اجرا(، می توان به مرکز 
اطالع رســانی اینترنتی هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالق 

حرفه     ای برای حسابداران، مراجعه کرد.

دلیل آغاز این پروژه و چگونگی مطلع شدن درباره آن
هیئت استانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران 
بر این باور اســت کــه برخورد با رعایت نشــدن یا مشــکوک به 
رعایت نشدن قوانین و مقررات، در چارچوب حفظ منافع عمومی 
قرار دارد. اطالع رســانی درباره روند تدوین چارچوب این بیانیه 
با انجام پژوهش مناســب، برگزاری دو جلســه عمومی و رسمی 

واکنش به رعایت نشدن قوانین و مقررات

مطلب کوتاه پیش رو، مروری اســت بــر بیانیه نهایی هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالق 

حرفه  ای برای حسابداران1 در واکنش نسبت به رعایت نشدن قوانین و مقررات.

بیانیه یادشــده، شــامل اصالحیه های تبعی و انطباق دهنده بخشــهایی از آیین اخــالق حرفه  ای برای 

حسابداران حرفه  ای تدوین شده به وسیله هیئت استانداردهای بین المللی اخالق حرفه  ای برای حسابداران2 

می باشد.

بیانیه  نهایی
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مشــورتی، ســه میزگرد بین المللی، و هم اندیشــی فراوان با 
سودبران، شــامل برگزاری جلسه های بحث و بررسی با گروه 
مشــورتی هیئت اســتانداردهای بین المللــی اخالق حرفه  ای 

برای حسابداران، به انجام رسید.
دلیل راه اندازی این پروژه چه بود؟

این پروژه، واکنشــی در برابر نگرانیهــای مراجع نظارتی و 
دیگر سودبران درباره موارد زیر بود:

• وظیفــه رازداری صاحبــکار در آیین حرفــه  ای، به مثابه 
مانعی در برابر حسابرســان برای افشــای به هنگام تقلب 
و دیگر موارد رعایت نشــدن قوانیــن و مقررات نزد مراجع 
نظارتی و ضابطین قضایی برای حفظ منافع عمومی عمل 

می کند؛
• حسابرســان به طور معمــول به محض برخــورد با موارد 
رعایت نشــدن یــا مشــکوک بــه رعایت نشــدن قوانین و 
مقــررات، بدون ابراز واکنش مناســب در این باره به رابطه 

خود با صاحبکار پایان می دهند؛ و
• نبــود رهنمــود در آیین اخالقی6  دربــاره فرایند تأمل و 
تعمق درخور و بایســته در این باره و اشاره نشــدن به دیگر 
عاملهای مربوط مؤثر در تعیین روند مناسب کنش در برابر 

اموری این چنین بااهمیت برای عموم مردم.
بنابرایــن بــرای دربرگیــری حسابرســان و نیــز دیگر 
حسابداران حرفه  ای در محیط خدمات حرفه ای عمومی، و 
حسابداران حرفه  ای در محیط کسب وکار، دامنه شمول این 

پروژه گسترده تر شد.

چگونگی دریافت اطالعات در روند بررسیهای هیئت 
فرایند تدوین بیانیه در طول بیش از شــش سال، از راه انجام 
پژوهشها و مشورتخواهی های عمومی بسیار و نظرخواهی از 

سودبران به روشهای زیر بود:
• گــرداوری داده ها درباره رویکردهای مراجع نظارتی در مورد 
گزارش رعایت نشدن قوانین و مقررات در بعضی از حوزه های 

گزارشگری در سطح جهان؛
• ارائه دو پیش نویس در این زمینه؛

• برگزاری ســه میزگــرد بین المللــی در منطقه ویــژه اداری 
هنگ کنگ، و شهرهای بروکسل و واشنگتن؛

• تشــکیل دوازده جلسه جداگانه بحث با گروه مشورتی هیئت 
استانداردهای بین المللی اخالق حرفه  ای برای حسابداران؛ و

• برگزاری چندیــن همایش با مراجع نظارتی درســطح ملی و 
بین المللی، شامل هیئتهای نظارت بر حسابرسی، سیاستگذاران 
بین المللی، ســرمایه گذاران، ارکان راهبری7، تدوین کنندگان 
استانداردهای ملی، تشکلهای حرفه ای حسابداری، نمایندگان 

مؤسسه های کوچک و بزرگ حسابرسی و دیگر سودبران.

عوامل اصلی در چارچوب واکنش و پیامدهای اصلی 
مورد نظر

چارچوب پروژه بر کســب پیامدهای مطلوب در راســتای 
حفظ منافع عمومی تأکید دارد؛ به این معنی که حسابداران 
حرفــه ای نبایــد چشــم خــود را بــر موضــوع ببندند، و 
رعایت نشدن یا مشکوک به رعایت نشدن قوانین و مقررات 
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بدون اقدام نماَند و پیامدهای رعایت نشــدن یا مشکوک به 
رعایت نشــدن قوانین و مقررات را پاســخ دهنــد، و این که 
هرگونه اقدام بعدی مناسب و الزم برای حفظ منافع عمومی 

جامعه انجام شود.
رعایت نشدن یا مشــکوک به رعایت نشدن قوانین و 

مقررات در چارچوب این بیانیه به چه معنا است؟
هرگونه انجام فعل یا ترک فعل عمدی یا غیرعمدی از سوی 
صاحبکار، کارفرمــا، ارکان راهبری، مدیریــت و یا هر فرد 
شــاغل زیرنظر صاحبکار یا کارفرما، کــه برخالف قوانین و 

مقررات موجود باشد. 
پیامدهای اصلی مورد نظر کدام است؟

پیامدهای اصلی درخصوص منافع عمومی شامل این موارد است:
• کســب اطمینان از واکنش به هنگام از ســوی حســابداران 
حرفــه ای در برابــر مــوارد رعایت نشــدن یا مشــکوک به 

رعایت نشدن قوانین و مقررات؛ 
• جبــران، رفــع اثر، یــا کاهش پیامدهــای زیانبــار موارد 
رعایت نشــدن یا مشکوک به رعایت نشدن قوانین و مقررات 

برای سودبران و عموم مردم؛
• پیشگیری از موارد رعایت نشدن یا مشکوک به رعایت نشدن 

قوانین و مقررات؛ و
• تشویق به گزارشــگری هرچه بیشتر موارد رعایت نشدن یا 
مشــکوک به رعایت نشــدن قوانین و مقررات در زمینه های 
تصریح شــده در متن قوانیــن و مقررات مزبور یــا در موارد 
تعیین شده در متن آیین اخالقی جهت حفظ منافع عمومی.

وسعت دامنه پوشــش قوانین و مقررات مزبور چقدر 
است؟

قوانیــن و مقرراتــی کــه با آمــوزش و تخصــص  حرفه ای 

حسابداران حرفه ای در این دامنه قرار می گیرد که از آن جمله 
می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• قوانیــن و مقررات دارای تأثیر مســتقیم بــر تعیین مبالغ و 
موارد افشاپذیر مهم در صورتهای مالی، و

• دیگــر قوانیــن و مقرراتی که رعایت آنها نقشــی اساســی 
در کســب وکار و عملیات واحد تجاری و یــا دوری از تحمل 

جریمه های هنگفت دارد.
زمینه های خارج از این دامنه کدامند؟

• موارد آشکارا بی اهمیت؛
• هرگونه رفتار نابه جای اشــخاص، غیرمرتبط با فعالیتهای 

تجاری صاحبکار یا کارفرما؛ و
•  موارد رعایت نشــدن از سوی افرادی غیر از صاحبکاران و 
کارفرمایان، یا ارکان راهبری، مدیریت و یا دیگر افراد شاغل 
و دیگر اشخاص زیر سرپرستی مستقیم صاحبکار یا کارفرما.

واکنشهای مورد انتظار از حسابرسان در چارچوب 
بیانیه چیست؟

چارچوب بیانیه، رویکرد متفاتی برای واکنش در برابر موارد 
رعایت نشــدن یا مشکوک به رعایت نشدن قوانین و مقررات 

مشخص کرده است:
• واکنش حسابرســان در برابر دیگر حسابداران حرفه  ای در 

محیط خدمات حرفه ای عمومی؛ و
• واکنش حســابداران حرفه  ای ارشد در محیط کسب وکار در 

برابر دیگر حسابداران حرفه ای در محیط کسب وکار.
در این رویکرد، حوزه های فعالیتهای گوناگون بخشــهای 
مختلف حســابداران حرفــه  ای، حوزه های نفــوذ مختلف، 
ســطوح مختلف اختیار، مسئولیت و تصمیم گیری، و سطوح 
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مختلف انتظار و توقع عموم، شناسایی شده است.
به  مشــکوک  یا  رعایت نشــدن  مــوارد  مطرح کردن 
رعایت نشــدن قوانین و مقررات بــا مدیریت یا دیگر 

ارکان راهبری
• روشن ســاختن برداشــت فرد از موضوع، قطعیت دادن به 
موضوع یــا رفع نگرانی از آن، و امــکان دادن به مدیریت و 

ارکان راهبری، برای تفحص موضوع،
• مشورتدهی به مدیریت یا ارکان راهبری برای:

○ واکنش نشان دادن به پیامدها؛
○ جلوگیری از رعایت نشدن قوانین و مقررات؛ و

○ افشــای موضوع رعایت نشــدن با مقامهــای ذیصالح در 
صورت الزام قانونی یا مقرراتی و یا در صورتی که حفظ منافع 

عمومی مستلزم افشای آن باشد.
چگونگی انجام مسئولیتهای حرفه  ای

• درک و رعایت قوانین و مقررات مربوط، شــامل الزامهای 
مربــوط به گزارش موضــوع به مقامهای مســئول، و موارد 

منع کننده افشای اطالعات محرمانه8؛
• رعایت استانداردهای حسابرسی مرتبط با موضوع؛ و

• طرح موضوع در میان گروه همکاران به شیوه مناسب.
تشخیص لزوم انجام اقدام بعدی 

• ارزیابی درستی واکنش مدیریت یا ارکان راهبری؛ و
• بــا درنظر گرفتن واکنش یادشــده، تعیین واقع بینانه این که 

آیا اقدام بعدی در راستای حفظ منافع عمومی الزم است؟
ماهیــت و میزان اقــدام الزم بعدی به  عوامــل گوناگونی 

بستگی دارد؛ از جمله:
• شــواهد معتبر در مورد امــکان ورود صدمه جدی به واحد 

تجاری یا سودبران؛ و

• وجود هرگونه قانون بازدارنده افشــای اطالعات محرمانه 
نزد افراد برون سازمانی. 

اقدام بعدی ممکن است شامل  موارد زیر باشد:
• افشــای موضوع نزد مقامهای ذیصالح، حتی به رغم نبود 

الزام قانونی برای انجام این کار؛ و
• کناره گیری از کار و پایان دادن به رابطه با صاحبکار: 

○ در صورت کناره گیری، اطالع رسانی درباره موارد مشخص 
رعایت نکردن به حسابرس جانشین.

نقض قریب الوقوع قوانین و مقررات
در شــرایط استثنایی که نقض قریب الوقوع قوانین و مقررات 
صدمــه جدی به ســودبران وارد می ســازد، افشــای فوری 

موضوع نزد مقامهای ذیصالح مجاز است.
مسیر اقدام درنظر گرفته شــده، قضاوتهای انجام شده، و 

تصمیمهای گرفته شده، باید مستند شود.

حسابداران حرفه ای ارشد در محیط کسب وکار، در 
چارچوب بیانیه، با چه الزامهایی روبه رو هستند؟

در چارچوب بیانیه، از حســابداران حرفه  ای ارشد در محیط 
کسب وکار، به عنوان مدیر، مقام مسئول، و یا کارمند ارشد 
که ممکن اســت بر تحصیل، به کارگیــری، و کنترل منابع 
انســانی، مالی، فناوری، عینی، و نامشهود، نفوذی جدی 
اعمــال و در این ارتباط تصمیم گیری کنند، یاد می شــود. 
حســابدار حرفه ای ارشد ممکن است در محیط کسب وکار، 
نقــش مهمی در ارتقای فرهنگ اخالق محور در ســازمان 
متبــوع خود ایفا کند و گامهای مناســبی جهت اســتقرار و 
به کارگیری ســامانه های داخلی، سیاســتها، و روشــهای 

جلوگیری از رعایت نشدن قوانین و مقررات بردارد.
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چگونگی پاسخگویی به انتظارات فراگیر
• فرهنگ مدیریت ســطوح باال9 را در ســازمان برقرار 

کنید؛
• سیاســتها و رویه هــای مناســب بــرای جلوگیــری از 
رعایت نشدن قوانین و مقررات ایجاد کنید؛ شامل روشهای 
دیدبانــی10 به مثابه یکی از اجــزای الزم راهبری داخلی 

خوب.
انجام مسئولیتهای حرفه  ای

انجام مسئولیتهای حرفه  ای مستلزم اقدام مناسب است از 
جمله:

• درمیان  گذاشــتن  موارد رعایت نشــدن یا مشــکوک به 
رعایت نشــدن قوانین و مقررات با مدیران ارشــد یا دیگر 

ارکان راهبری؛
• درک و رعایت قوانین و مقررات مربوط، شامل الزامهای 
گزارش موارد رعایت نشدن قوانین و مقررات به مقامهای 

ذیصالح؛
• جبران، رفع اثر و یا کاهش پیامدهای مربوط؛

• کاهش خطر تکرار موارد رعایت نشدن؛ و 
• تالش برای بازداری رعایت نشدن قوانین و مقررات.

افزون بــر ایــن، باید تعیین شــود که آیا افشــای موارد 
رعایت نشدن قوانین و مقررات نزد حسابرس مستقل، اگر 

وجود داشته باشد، الزم است.
تشخیص لزوم انجام اقدام بعدی

• ارزیابی درستی واکنش مدیریت یا ارکان راهبری؛ و
• با درنظر گرفتن واکنش یادشــده، تعیین واقع بینانه این که 
آیا اقدام بعدی در راستای حفظ منافع عمومی الزم است.

ماهیت و میــزان اقدام الزم بعــدی به عوامل گوناگونی 
بستگی دارد؛ از جمله:

• شــواهد معتبر در مورد امکان ورود صدمه جدی به واحد 
تجاری یا سودبران؛ و

• وجود هرگونه قانون بازدارنده افشای اطالعات محرمانه 
نزد افراد برون سازمانی. 

اقدام بعدی ممکن است شامل  موارد زیر باشد:
اطالع رســانی به مدیریت واحد تجاری اصلی، در صورتی 
 که موارد رعایت نشــدن قوانین و مقررات در واحد تجاری 

عضو گروه باشد؛
• افشــای موضوع نزد مقام ذیصالح حتی اگر قانون آن را 

الزامی نکرده باشد؛ و
• قطع رابطه استخدامی با کارفرما.

نقض قریب الوقوع قوانین و مقررات
در شرایط استثنایی که نقض قریب الوقوع قوانین و مقررات 
صدمه جدی به ســودبران وارد می ســازد، افشای فوری 

موضوع نزد مقامهای ذیصالح مجاز است.
توصیه می شــود در این موارد به مستندســازی توجه 

شود.

درچارچوب این بیانیه، دیگر حسابداران حرفه  ای 
در محیط خدمات حرفه ای عمومی و حسابداران 

حرفه ای در محیط کسب وکار با چه الزامهایی 
روبه رو هستند؟

اصــول اخالقی اصلی، بــرای همه حســابداران حرفه  ای 
یکســان اســت، به عبارت دیگر، همه آنان باید نسبت به 
نقض قوانین و مقررات واکنش نشان دهند و چشمان خود 
را روی آن نبندنــد. البته، به کارگیری اصول یادشــده، به 
نقش، سطح ارشــدیت، و حوزه نفوذ حسابداران حرفه ای 

بستگی دارد.
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محیط خدمات  در  غیرحســابرس  حسابداران حرفه ای 
حرفه  ای عمومی

• درمیان گذاشــتن مــوارد رعایت نشــدن یــا مشــکوک بــه 
رعایت نشــدن قوانیــن و مقررات با مدیریت، و اگر دسترســی 

وجود دارد و درصورت لزوم، با دیگر ارکان راهبری؛
• اگر صاحبکار، در مؤسسه حسابرسی صاحبکار حسابرسی نیز 
هست، یا بخشــی از یک صاحبکار حسابرسی است، موضوع 
را با مؤسســه حسابرسی در میان بگذارید تا شریک مسئول کار 

درباره موضوع مطلع شود؛ و
• اگـر صـاحبکار مـورد نظر، صاحبکارحسابرسی مـؤسسه 
عضو شبکه مؤسسه ها باشــد، توصیه می شود تبادل نظر 
در این مــورد در چارچوب شــبکه مزبور صــورت گیرد؛ 
به گونه ای که شریک حسابرسی یادشده نیز در جریان قرار 

گیرد.
• بــرای دیگر صاحبــکاران، تبادل نظر دربــاره موضوع، با هر 
مؤسســه دیگری را که حسابرس مســتقل صاحبکار است، اگر 

وجود داشته باشد، درنظر بگیرید.
مراقب باشید

• انجام اقدام بعــدی الزم جهت حفظ منافع عمومی را در نظر 
قرار دهید.

اقدام بعدی ممکن است دربرگیرنده  موارد زیر باشد:
• افشای موضوع نزد مقام ذیصالح حتی اگر قانون آن را الزامی 

نکرده باشد؛ و
• کناره گیری از کار و پایان دادن به رابطه با صاحبکار.

ماهیــت و میزان اقــدام بعدی به عوامل گوناگونی بســتگی 
دارد.

نقض قریب الوقوع 

در شرایط استثنایی و در صورت قریب  الوقوع  بودن نقض قوانین 

و مقرراتی کــه احتمال ورود صدمه جدی به ســودبران را دربر 
دارد، می توان موضوع را بالفاصله نزد مقام ذیصالح افشا کرد.

حســابداران حرفه  ای در محیط کسب وکار، که حسابدار 
حرفه ای ارشد نیستند 

• اطالع رسانی مورد رعایت نشدن یا مشکوک به رعایت نشدن 
قوانیــن و مقررات بــه رده باالتر بعدی، یا مقام مســئول رده 

باالتر؛ یا
• به کارگیــری ســازوکار موجــوِد درون ســازمانی برای 

دیدبانی.
مستندســازی در مــورد هر دو گــروه حســابداران حرفه  ای 
غیرحسابرس در محیط خدمات حرفه  ای عمومی، و حسابداران 

حرفه  ای در محیط کسب وکار، توصیه می شود.

نقاط قوت چارچوب بیانیه در چیست؟
آییــن اخالقــی به تنهایــی ممکــن نیســت به همــه  موارد 
رعایت نشــدن قوانیــن و مقررات بپــردازد. در ایــن موارد، 
برای آگاهی بخشــی به حســابداران حرفه  ای برای درک بهتر 
مسئولیتهای قانونی، نظارتی و اخالقی آنها در واکنش در برابر 
رعایت نشدن قوانین و مقررات، به سامانه های قوی راهبری 
بنگاه، روشــهای محکم، مطمئن و مؤثــر حقوقی، نظارتی 
و تالشــهای مستمر مؤسســه های حســابداری، تشکلهای 
حرفه ای، نهادهای دانشگاهی و دیگر دست اندرکاران نیز نیاز 

است.
الگویی کل نگر و متوازن

• بر کســب دستاوردهای سودمند در جهت حفظ منافع عمومی 
متمرکز است؛

• بر کنشــهای حسابرســان و دیگــر حســابداران حرفه ای، و 
به همیــن ترتیب بر مســئولیتهای مدیریــت و ارکان راهبری، 
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به شکل الزم و بایسته، تأکید می ورزد؛ و
• تعادل مناسبی بین لزوم کنش حسابداران حرفه ای در راستای 
منافع عمومی، در مقابل مالحظات مربوط به کارکرد بین المللی 

برقرار می سازد.
رویکرد متناسب 

• چارچــوب بیانیــه می پذیرد کــه ظرفیتهــا و حوزه های نفوذ 
متفاوت، و سطوح مختلف انتظارهای عمومی، برای گروه های 
گوناگون حسابداران حرفه  ای، وجود دارد و مسئولیتها را به طور 

مناسبی مقیاس بندی می کند. 
تأکیدی دوباره بر تعهد اخالقی مدیریت رده باال

• چارچوب بیانیه، بر اهمیت نقش حســابداران حرفه ای ارشد 
در محیط کسب وکار، در اعتالی فرهنگ پایبندی به قوانین و 
مقررات و جلوگیری از رعایت نشدن قوانین و مقررات در درون 

سازمانها، تأکید می ورزد.
جعبه ابزار گسترش یافته حسابرسان

• چارچــوب بیانیــه، مســیری بــرای افشــای مــوارد جدی 
رعایت نشدن یا مشــکوک به رعایت نشدن قوانین و مقررات، 
نزد مقامهای ذیصالح در شــرایط مناســب، فراهم می سازد؛ 
بــدون این که وظیفه اخالقــی رازداری، مانعی در این مســیر 

به شمار آید؛ و
• اگر حســابرس در نتیجه پیش گرفتن مســیر توصیه شــده در 
چارچوب بیانیــه، تصمیم به ختم ارتباط بــا صاحبکار گرفت، 
در صورت مراجعه حســابرس جانشــین، ملزم است اطالعات 
مربوط به رعایت نشدن یا مشــکوک به رعایت نشدن قوانین و 
مقررات را بدون نیاز به کســب موافقــت صاحبکار در اختیار او 

قرار دهد.

تکمیل قوانین و مقررات
• چارچوب بیانیه، شــکاف موجود در قوانین و مقررات را که در 
برابر مسئولیت حسابداران حرفه  ای در رابطه با واکنش به موارد 
نقض قوانین و مقررات مسکوت باقی مانده است را پر می کند، 
و در حوزه هــای گزارشــگری  که چنین شــکافی وجود ندارد، 
بــا ارائه رهنمود الزم به حســابداران حرفــه  ای در پایبندی به 
الزامهای قوانین و مقررات، به عنوان مکمل قوانین و مقررات 

عمل می کند. 

پانوشتها:
1- International Ethics Standards Board for Accountants 
(IESBA)
2- آییــن رفتار حرفه ای برای حســابداران حرفه ای، هیئت اســتانداردهای 
بین المللی اخالق حرفه  ای برای حســابداران، ویرایش 2016، به کوشــش 
آقــای ارباب سلیمانی به فارسی ترجمه و از سوی جامعه حسابدارن رسمی 

ایران در سال 1396 منتشر شده است.
3- Other Professional Accountants in Public Practice 
(PAPPs)
4- Professional Accountants in Business (PAIBs)
5- Non-Compliance or Suspected non-Compliance with 
Laws And Regulations (NOCLAR)
6- The Code
7- Those Charged With Governance (TCWG)
8- Tipping-off
9- Tone at the Top
10- Whistleblowing 

منبع:
FINAL Pronouncement: Responding to Non-Compli-
ance with Laws and Regulations www.ifac.org, 2016


