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شما از بســیاری نقاط جهان به واشــنگتن سفر کرده اید تا 
دانش و نظرهای خود را در مورد انتظام بخشــی حسابرسی 
بــه اشــتراک بگذارید. در این نشســت 30 شــرکت کننده 
از حوزه هایــی خــارج از ایاالت متحــد، و پنــج ســازمان 
بین المللی، در کنــار شــرکت کنندگانی از هیئت نظارت بر 
حسابداری شرکتهای ســهامی عام، سازمان بورس اوراق 
بهادار (SEC) امریکا، و وزارت خزانه داری ایاالت متحد، 

حضور دارند. 
آماده ایم که نظرهای شما را بشنویم. انجمن بین المللی 

نظارت بر حسابرســی- کــه زمانی مکانی بــود برای طرح 
تجارب ایاالت متحد در مورد نظارت مستقل بر حسابرسی- 
امروزه، بیشــتر محلی اســت بــرای شــنیدن و یادگرفتن 
دیدگاه هایــی کــه از دیگــر کشــورها و حوزه هــا به همراه 

می آورید. 
رشــد و تحول در مقررات حسابرسی در سراسر جهان، 
در دســتورکار تغییریافته انجمن آشــکار است. دستورکار، 
مبادلــه دوجانبــه اطالعات، تجربــه، و تخصص در مورد 
رویکردهای جاافتاده برای مقررات حسابرسی و همکاری 

اهمیت و آثار مثبت نظارت مستقل 

بر حسابرسی

 ترجمه: سمیرا نصیری
J. M. Franzel

متن سخنرانی عضو هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام1 امریکا در نشست انجمن بین المللی نظارت بر حسابرسی2 
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بین مراجع انتظام بخشی مستقل را نشان می دهد. 
بنابرایــن، اکنــون زمانــی اســت کــه بپرســیم، تأثیر 
انتظام بخشــی مستقل حسابرســی بر حرفه حسابرسی و 
بازارهای ســرمایه چیســت؟ باور دارم که تأثیر آن مثبت 
اســت. آیــا در نتیجــه آن، ســرمایه گذاران بهتر حمایت 
می شــوند؟ باور دارم که پاســخ آن مثبت است؛ ولی هنوز 
چیزهای زیــادی برای انجــام دادن وجــود دارد. در این 
نشست، درباره عرصه های زیادی که به کار و تمرکز بیشتر 

نیاز دارند، بحث خواهیم کرد.

نیـاز به همکـاری بیـن المللـی بـرای 
انتظـام بخشـی

ابتــدا، اجــازه دهید به خاطــر بیاوریم که چگونــه به اینجا 
رســیدیم: این انجمــن در ســال 2007 به عنــوان محل 
تجمع نمایندگان مراجع مســتقل انتظام بخشی حسابرسی 
و نماینــدگان دولتی، به منظــور یادگیری بیشــتر در مورد 
برنامه های هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی 
عــام و چگونگی انجــام وظایف در قالب قانون ســاربینز-

آکسلی، آغاز به کار کرد.
هدف مســتمر هیئت نظارت بــرای انجمن عبارت بوده 
اســت از: »فراهم آوردن همنشــینی برای بحثهای آزاد در 
مورد این که مراجع انتظام بخشــی حسابرســی در سرتاسر 
جهان چگونه ممکن اســت منافع ســرمایه گذاران را حفظ 
کنند و کارایی، اتکاپذیری و شفافیت را در گزارشگری مالی 

دقیق و اتکاپذیر، افزایش دهند.«
اولین نشســت انجمن تنها چندماه بعد از آن تشکیل شد 
که 18 مرجع مســتقل انتظام بخشی حسابرسی در سپتامبر 
بین المللی مراجع  همنشــینی  تأســیس  بــرای   2006
مســتقل انتظام بخشــی حسابرســی3 (IFIAR) به 

یکدیگر پیوستند.
از آن موقع تا کنون، همنشینی بین المللی مراجع مستقل 
انتظام بخشی حسابرسی، به 50 عضو افزایش و رویکردهای 
آنها برای انتظام بخشــی حسابرســی نیز تحول یافته است. 
می دانم که تعداد زیادی از شــما، نماینده حوزه هایی هستید 
که به همنشــینی تعلق دارد و در جلسه ها و کارگروه های آن 

شرکت می کنید. 
فعالیتهــای همنشــینی بین المللــی مراجع مســتقل 
انتظام بخشی حسابرسی، و مشــارکت مستقیم اعضای 
آن، از زمان ایجاد به طــور درخورتوجهی افزایش یافته 
اســت، و کارگاه های بازرسی همنشــینی، اولین وسیله 
بازرســان بــرای به اشــتراک گذاری روشــها و تجربه ها 

می باشد. 

دستورکار درحال تحول انجمن 
دســتورکار انجمن، امسال، همچنان از هیئت نظارت 
بر حســابداری شرکتهای ســهامی عام خواسته است 
درباره فعالیتهــا و عملیات هیئت، اطالعات در اختیار 
انجمــن قرار دهــد. همچنین، انجمــن تأکید زیادی 
بــر گفتگو میان مراجع همکار انتظام بخشــی در مورد 
موضوعهای انتظام بخشی دارد، که همه در آن سهیم 

هستند.
موجب افتخار اســت که سخنرانانی از 11 کشور و حوزه 
از سراســر جهان و مجموعه گوناگونی از دیگر نمایندگان 
و سازمانهای دولتی، در انجمن شــرکت دارند. افزون بر 
ســایر موضوعها، ما از بحث درباره یافته های مشــترک 
بازرســی، اصالحات حسابرســی اروپا، نقش حسابرسی 
در مبارزه با تقلب و فســاد جهانی، گزارش در حال تحول 
حسابرسی، و مســائل حسابرســی در بازارهای نوپدید، 

استقبال می کنیم. 
توجه شــما را به برگه ارزیابی انجمــن جلب  کرده، و از 
شــما دعوت می کنــم بازخورد خــود را دربــاره چگونگی 
وســعت دادن به دســتورکار، برای این مجمع در دستیابی 
به هدِف داشــتن »بحــث آزاد« در فضای انتظام بخشــی 

بین المللی در حال تحول، در اختیار انجمن قرار دهید. 

پیامد انتظام بخشی مستقل حسابرسی
سال گذشته، در ســایه دهمین ســالگرد هیئت نظارت بر 
حسابداری شرکتهای ســهامی عام، به بحث در مورد رشد 
و تحول انتظام بخشی مستقل حسابرسی در سراسر جهان 
پرداختیم. امســال، می خواهم در مورد پیامد انتظام بخشی 
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مستقل حسابرســی بر حرفه حسابرسی و بازارهای سرمایه 
صحبت کنم. 

به عبارت دیگر، آیا رشد و تحول در انتظام بخشی مستقل 
حسابرســی که از ســال 2003 شروع شــد، تأثیر مثبتی بر 
کیفیت حسابرســی و حمایت از سرمایه گذاران داشته است؟ 

پاسخ بدون تردید، مثبت است. 
فعالیتهــای نظارتــی،  بازرســیها، و دیگــر  از طریــق 
انتظام بخشــی حسابرسی ضعفها، ریســکها، و چالشهای 
حرفه حسابرســی را مشــخص ســاخته و توجــه را به آنها 

معطوف کرده است. 
برای مثــال، گزارشــهای عمومــی ســاالنه و دوره ای 
انتظام بخشــی  همنشــینی بین المللــی مراجــع مســتقل 
حسابرســی و اعضای آن، در دو سال گذشــته به طور دائم 
توجه دقیقی را به یافته های بازرســیهای عمومی در سراسر 

جهان، جلب کرده است.
بــرای مثــال، در ایاالت متحــد، ا فزون بر گزارشــهای 
بازرســی منفرد، هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای 
ســهامی عام تعدادی گزارش عمومی، هشــدارهای رویه 
حسابرســی کارشناســان، و دیگر اســناد عمومی منتشر 
کرده اســت که دامنه ای از یافته ها را آشــکار می سازد که 
در بازرســی از مؤسسه های حسابرسی ثبت شده، به دست 

می آید.
در پاســخ به چنیــن مواردی، و در پاســخ بــه تقاضای 
سرمایه گذاران و دیگر شــرکت کنندگان در بازار برای بهبود 
روشهای حسابرسی، مراجع انتظام بخشی در سراسر جهان 
استانداردهای حسابرسی را تجدیدنظر کرده اند و برای نقض 
این اســتانداردها و قوانین و مقررات مربوط، اقدام اجرایی 

انجام داده اند. 
تردیدی نیســت که شــفافیت عمومی در مورد نقایص و 
ریسک حسابرســی، بر حرفه حسابرسی تأثیر مثبتی داشته 
است و بیشــتر مؤسسه های حسابرســی، با اقدام به بهبود 
رعایت مقررات و کیفیت کلی حسابرســی، به طور مسئوالنه 

واکنش نشان داده اند.
همچنین بــاور دارم که انتظام بخشــی به وســیله هیئت 
نظارت بر حســابداری شرکتهای ســهامی عام و دیگران، 

موجب بهبود ضروری رفتار و رویه های حسابرســی شــده 
است. 

اقدامات ما به عنوان مراجع انتظام بخشــی حسابرســی، 
تأثیر مثبتی بر کیفیت حسابرســی داشــته است. این بدان 
معنی نیســت که بگوئیم موفق شده ایم و فرض کنیم که کار 
انجام شــده است. می دانیم که برای دستیابی به حسابرسی 
باکیفیــت، و حفــظ آن، کارهای زیادی وجــود دارد که باید 
به طور پیوســته انجام دهیم. ولی تغییر مثبت را مشــاهده 

کرده ایم و می دانیم که امکان پذیر است. 
همانطــور که ســال گذشــته و امســال نیز بحث شــد، 
اندازه گیری هر تغییری در کیفیت حسابرسی مشکل است. 
بعضــی از مقرراتگذاران، پیشــرفت در بعضــی جنبه های 

حسابرسی را اندازه گیری و گزارش کرده اند. 
با وجود این، هنوز مجموعــه ای کاربردپذیر از معیارهای 
یکنواخــت و با دامنه وســیع که یک مرجع مشــترک برای 
تجزیه وتحلیــل و همــکاری بیشــتر باشــد، نداریــم. در 
ایاالت متحــد، هیئــت نظارت بر حســابداری شــرکتهای 
ســهامی عــام برنامه ریزی کرده اســت که در آینده بســیار 
نزدیک، برای کمک به پیشرفت بحث در مورد شاخصهای 

کیفیت حسابرسی، یک بیانیه مفهومی منتشر کند .
یکی از اجزای اساســی تحــول آینده در انتظام بخشــی 
مستقل حسابرســی، پیدا کردن رویکردهای مشترک برای 
اندازه گیــری و بحــث صادقانــه در مورد وضعیــت کیفیت 
حسابرسی است. چنین چیزی، به انتظام بخشی حسابرسی 
مؤثرتر و یکنواخت تر برای حمایت از سرمایه گذاران و منافع 

آنان، کمک می کند. 
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