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پیشگفتار 
ضرورت وجود حســابرس و انجام حسابرســی در شــرکتها، اول 
بــار در قانون تجارت مصوب ســال 1311 و ســپس در اصالحیه 
قانون تجارت سال 1347 ایران مطرح شد. مطابق اصالحیه اخیر 
قانون تجارت که کماکان در حوزه فعالیتهای اقتصادی کشور جاری 
است، مقرر شد که شرکتهای سهامی عام صورت حساب سودوزیان 
و ترازنامــه خــود را به همراه گــزارش حسابداران رســمی جهت 
تصمیم گیری تحویل مجمع عمومی عادی دهند. در همین راستا، 
پس از فرازونشیبهای متعدد، سازمان حسابرسی برای حسابرسی 
بخش عمومی در ســال 1366 تأسیس و سپس مقدمات تشکیل 
جامعه حسابداران رســمی ایران به منظور “تنظیــم امور و اعتالی 
حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت بر کار حسابداران رسمی” 
در سال 1372 فراهم شــد و درنهایت جامعه حسابداران رسمی از 

سال 1380 آغاز به فعالیت کرد. 

نهادهای ناظر بر مؤسسه های حسابرسی ایران 
بــه جهــت اهمیــت گزارشــهای حسابرســی، الزم اســت که 

مؤسسه های حسابرسی همواره زیر نظارت یک نهاد ناظر باشند. در 
شرایط کنونی، دو مرجع رسمی امر نظارت بر حسابرسی را در کشور 
ایران به عهده دارند؛ الف( هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی، 

و ب( هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران.
نهــاد نظــارت بــر سازمان حسابرســی، »هیئت عالی نظــارت 
سازمان حسابرسی« است که به موجب ماده 8 اساسنامه، جزو ارکان 
ســازمان یادشده اســت و به موجب ماده 22 و تبصره آن، مرکب 
از یک رئیس و چهار عضو می باشــد. رئیــس هیئت عالی نظارت 
و یــک عضو با پیشــنهاد وزیــر اموراقتصادی ودارایی و تصویب 
هیئت وزیران و دو عضو با انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشــور 
و یک عضو با پیشــنهاد دادستان کل کشور منصوب می شوند. اهم 

وظایف نهاد نظارت یادشده به شرح زیر است:
• نظارت مســتمر بر عملیات جــاری سازمان حسابرســی و واحدهای 
اجرایی تابعه آن به منظور جلوگیری از هرگونه انحرافات احتمالی و ...،

• مطالعه و بررســی دستورالعملها و روشهای حسابرسی و حصول 
اطمینان از کفایت آنها،

• بررســی گزارشــهای حسابرســی به منظور حصول اطمینان از 

نگاهی گذرا به نهادهای ناظر بر حرفه حسابرسی در ایران و جهان

 حمیدرضا کیهانی
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تعقیب و اقدام الزم در مورد متخلفین،
• اجرای وظایف بازرس قانونی سازمان و واحدهای اجرایی تابعه،

• تأیید صالحیت اشــخاص حقیقی که به امر حسابرســی کارهای 
ارجاعی از طرف سازمان انتخاب می شوند.

نهاد نظارت بر جامعه حسابداران رسمی ایران، »هیئت عالی نظارت 
جامعه حسابداران رســمی« اســت که به موجب ماده 4 اساســنامه 
جامعــه، یکــی از ارکان جامعه به حســاب می آیــد و مرکب از یک 
رئیــس و دو نفر عضو اســت که از بین حســابداران رســمی عضو 
جامعه، توسط وزیر اموراقتصادی ودارایی برای مدت دوسال تعیین 

می شوند، که اهم وظایف آن به شرح زیر است:
• رســیدگی و اظهارنظر درباره درستی اطالعات مندرج در گزارش 

عملکرد ساالنه شورای عالی و هیئت مدیره جامعه،
• رســیدگی و اظهارنظــر درخصــوص صورتهای مالــی و گزارش 

عملکرد ساالنه جامعه که توسط هیئت مدیره تهیه می شود، 
• نظارت بر فعالیتهای جامعه برای حصول اطمینان از حسن اجرای امور،
• نظارت بر فعالیتهای حرفه ای اعضای جامعه حسب مورد یا ارجاع 
وزیر اموراقتصادی ودارایی یا شورای عالی جامعه یا بنا به تشخیص 

هیئت عالی نظارت، 
• نظارت بر برگزاری انتخابات شورای عالی جامعه. 

نهادهای بین المللی ناظر بر مؤسسه های حسابرسی
در بســیاری از کشــورهای پیشرو در امر حسابرســی، و آنهائی که 
عالقه مند بــه نظارت بر ســازمانهای اقتصادی خــود و بهبود در 
روشــهای مالی و آســودگی خیــال ســرمایه گذاران در بنگاهها و 
واحدهای اقتصادی هســتند، از نهاد مســتقل نظارت بر عملکرد 

مؤسسه های حسابرسی در کشورشان استفاده می کنند. 
این نهادهای نظـــــارتی به وسیلـه مجمع بین المللی نهادهای 
برای  (IFIAR) کنترل می شوند.  مستقل نظارت برحسابرسی1 
آشــنایی در ابتدا مناســب اســت که درباره این مجمع توضیحاتی 

به شرح زیر ارائه شود. 
مجمع بین المللی نهادهای مستقل نظارت برحسابرسی

این مجمع بین المللی در 15 دســامبر 2006 توسط 18 عضو ناظر 
مســتقل از کشــورهای مختلف در کشور فرانســه تأسیس شد و از 
زمان تأسیس، پیوســته نهادهای نظارتی جدید به عضویت مجمع 
یادشــده پذیرفته می شــوند و این مجمع پیوسته در حال گسترش 

بوده است. مجمع  بین المللی  نهادهای مستقل نظارت برحسابرسی 
هــم اکنـــون 55 عضــو دارد که هر کــدام از اعضا در کشــور خود 
نقش نهـــاد مستقــل نظـارتـی را ایفـــا می کند. درصــد فـراوانی 
مجمع   بین المللی نهادهای مستقل نظارت برحسابرسی در حوزه های 

جغرافیایی مختلف در دنیا به شرح نمودار 1 است.

هدف اصلی مجمع بین المللی نهادهای مستقل نظارت برحسابرسی 
بهبود کیفیت حسابرســی در جهان بوده و بــر فعالیتهای زیر تمرکز 

دارد: 
الــف- به اشــتراک گذاردن اطالعــات و تجارب عملــی نهادهای 
نظارتی با تمرکز بر بازرسی مؤسسه های حسابرسی و حسابرسان 

مستقل،
ب- ترویج همکاری و یکپارچگی در حوزه فعالیت نظارتی اعضا،

ج- ایجاد و فراهم کردن بســتری مناســب برای تعامل و گفتگو با 
دیگر ســازمانهای بین المللی که به باالرفتن کیفیت حسابرسی خود 

عالقه مند هستند.
مجمع بین المللی نهادهای مستقل نظارت برحسابرســی از زمــان 
تأســیس تا پایان سال 2012 جلســات مربوط به تبادل اطالعات 
مرتبط با بازرســی مؤسسه های حسابرسی و همچنین، کارگاه های 
آموزشــی را به صورت ساالنه و جلســات مجمع عمومی خود را در 

نمودار1- مجمع بین المللی نهادهای مستقل نظارت بر حسابرسی
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هر شــش ماه یکبار برگزار می کرد، لیکن از سال 2013 جلسات 
مجمع عمومی مجمع یادشــده به طور ســاالنه برگزار می شــود. 
درخور اشــاره است که آخرین جلســه مجمع عمومی این مجمع 
بین المللی در آوریل 2018 با محور موضوعی توانمندسازهای 
نوپدید ازهم گســیختگی و آینده حسابرســی2 برگزار شد. 
در همین راســتا درخور اشاره اســت که در کنار مجامع عمومی و 
کارگاه ها، تعدادی »کارگروه« تشــکیل می شود که حوزه نهادهای 
ناظر بر مؤسسه های حسابرســی را مورد بررســی قرار می دهند. 
این کارگروهها هسته اصلی فعالیتهای مجمع بین المللی نهادهای 

مستقل نظارت برحسابرسی را تشکیل می دهند.
لمللی نهـادهـای مستقل نظـــارت برحسابرسی  مجمـع بیـن ا
در ســال 2011 به عضویــت گروه نظارت3 درآمــد. این گروه که 
خــود زیرنظر سازمان بین المللی  کمیســیونهای اوراق بهادار4 
(IOSCO) مـی بـاشـــد، نظــارت بــر فعـالیتهـــای تــــدوین 

اســتانداردهای مربــوط به حسابرســی و حســابداری از ســوی 
فعالیتهــای  و   (IFAC) فدراسیون بین المللی حســابداران5 
هیئت نظارت برمنافع عمومــی6 (PIOB) را بــر عهــده دارد و 
نشســتهایی را به منظور بحث پیرامون مســائل مربوط به کیفیت 
حسابرســی، امور نظارتی و توســعه بــازار برگــزار می کند، که بر 

مؤسسه های حسابرسی تأثیرگذار هستند.
کارگروهها 

در حال حاضر 5 کارگروه در مجمع بین المللی نهادهای مستقل نظارت 
برحسابرسی به شرح زیر وجود دارند:

کارگروه سرمایه گذاران و سهامداران

این کارگروه مسئولیت هماهنگی گفتگوهای مجمع را با نمایندگان 
سرمایه گذاران و ســایر ذینفعان در کمیته های حسابرسی ویژه و 

انتشار اطالعات مربوط به این گفتگوها را در مرکز اطالع رسانی 
اینترنتی مجمع به عهده دارد. 

کارگروه کیفیت جهانی حسابرسی

وظیفه این کارگروه هماهنگی جلسات و گفتگوهای در جریان مجمع 
کمیته سیاســت عمومی جهانی7  با مؤسسه های حسابرســی عضو 
(GPPC) است که متشکل از 6 شبکه مؤسسه حسابرسی بین المللی 

 ،(BDO) می باشــد )شــامل مؤسسه های حسابرســی بــی دی او
 ،(KPMG) کی پی ام جی ،(EY) یی وای ،(Deloitte) دیلویت
 .(Grant Thornton)) و گرانت تورنتون ،(PwC) پی دبلیوسی

کارگروه هماهنگی استانداردها 

مسئولیت این کارگروه برگزاری همایش برای اعضای مجمع به منظور 
تبـــــادل دیدگاه ها، درباره اعالمیه های رسمی صادرشده از سوی 
اطمینان بخشی8  هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی  و 
هیئـت استــانـداردهـای اخـالق حـرفـــه ای  و   (IAASB)

 برای حسابداران9 (IESBA) می باشد. 
کارگروه کارگاه بازرسی 

مسئولیت این کارگروه ســازمان دهی کارگاه های بازرسی ساالنه 
می باشد که این کار با همکاری اعضای مجمع انجام می شود.

کارگروه همکاری بین المللی 

مســئولیت این کارگروه بررســی راه های افزایش همکاری بین 
اعضای مجمع و به اشتراک گذاشــتن اطالعات مربوط به بازرسی 
مؤسسه های حسابرسی و قرارداد حسابرسی و همچنین شناسایی 
حوزه هایی می باشد که اعضای مجمع می توانند در آنجا همکاری 

مؤثری داشته باشند. 
تمام نهادهــای ناظر در کشــورهای مختلــف، عضو مجمع 
هســتند که اســامی آنها در مرکز اطالع رســانی اینترنتی مجمع 

هدف اصلی مجمع بین المللی
نهادهای مسقل نظارت بر حسابرسی

بهبود کیفیت حسابرسی
در جهان است
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به شناســه (www.ifiar.org) ثبت شــده است؛ برای نمونه 
اســامی تعدادی از نهادهــای ناظر واقع در کشــورهای جهان 

به شرح زیر است:
کشــورهای امارات، آلبانی، آلمان، اندونزی، ایتالیا، استرالیا، 
ایــاالت متحد، اتریــش، افریقــای جنوبی، اســپانیا، ایرلند، 
انگلســتان، بلژیک، برزیل، پرتقال، ترکیه، چک، روســیه، 
ژاپن، دانمارک، سنگاپور، ســوئد، سوییس، فنالند، فرانسه، 
کانادا، کره، لهســتان، مصر، مالزی، مجارستان، نروژ، هلند، 
یونــان و .... تاکنون ایران بنا به شــرایط خــاص به عضویت 

مجمع مذکور در نیامده است.
در جلسات مجمع، نهادها و ســازمانهای زیر به عنوان ناظر 

حضور دارند: 
هیئــت نظـارت بـرمنـافـع عمــومــی  جهــانــــی،  بـــانک 
 ،(IAIS) مجمـع بیـن المللـی نــاظــران بیمــه10   ،(PIOB)

و   (IOSCO) سازمـان بیــن المللی کمیسیــون اوراق بهـادار 
.(EC) کمیسیون اروپا

نحوه عضویت در مجمع
تمام ناظران بر مؤسسه های حسابرســی می توانند به عضویت 
مجمــع درآیند که در این خصوص دارا بــودن دو ویژگی زیر از 

الزمه های عضویت در این مرجع بین المللی می باشد: 
1- نهاد ناظر باید مســتقل از حرفه حسابرسی باشد و به تعبیری 
این نهاد ممکن نیســت جزو مؤسسه های حسابرســی، افراد و 
نهادهای حرفه ای و شرکتهای مرتبط با حرفه حسابرسی باشد. 
2- مسئولیت نهاد ناظر صرفًا بازرسی از مؤسسه های حسابرسی 
باشــد، به ویژه آن دســته از مؤسســه هایی که در حسابرســی 
شرکتهای ســهامی عام دخیل هستند. درخور اشــاره است که 
مسئولیت نظارت ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم 

باشد.
تمام نهادهای ناظری که دارای دو ویژگی یادشــده باشــند 
ممکن اســت به عضویــت مجمع درآیند. ضمنــًا چنانچه نهاد 
یادشــده دارای توانایــی الزم در پرداخت هزینه های ســاالنه 
خود نباشــد ممکن است به صورت یک عضو وابسته، به مجمع 
ملحق شــود. مدت زمان این نوع عضویت ممکن نیست بیش 

از 2 سال باشد.

ختم کالم 
تا اینجا بــه نهادهای ناظر بر مؤسسه های حسابرســی ایران و 
نهادهای بین المللی ناظر بر مؤسسه های حسابرســی پرداخته 
شــد و بیــان گردید کــه در خارج از ایــران نهادهــای نظارتی 
مجمع بین المللی نهادهای مستقل نظارت برحسابرسی  به وسیله 
کنترل می شــوند که درخصوص مجمع مذکــور و کارگروه ها و 
نحوه عضویت در آن توضیحاتی داده شد. امید است این مقاله 
مختصر نیاز به وجود یک نهاد نظارتی مســتقل در کشور ایران 
را فراهم آورده باشــد. در همین راســتا »نهادهای نظارتی در 
ایاالت متحد« در قالب مقاله جداگانه در شماره های بعد معرفی 

خواهند شد. 

پانوشتها:
1- International Forum of Independent Audit Regulators 
(IFAIR)
2- Emerging Disruptive Enablers and the Future of Audit
فناوری ازهم گســیختن (Disruptive Technology)، اشــاره به هرگونه 
فناوری پیشــرفته و کامال نو دارد که فناوری موجود را ازهم می گســلد و آن را 
 (C.M. Christensen) جایگزین و منسوخ می کند. پروفسور کریستنسن
از دانشگاه هاروارد (Harvard Business Scholl) این اصطالح را تعریف 

کرده است. 
3- Monitoring Group
4- International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO)
5- International Federation of Accountants (IFAC)
6- Public Interest Oversight Board (PIOB)
7- Global Public Policy Committee (GPPC)
8- International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB)
9- International Ethics Standards Board for Accountants 
(IESBA)
10- International Association of Insurance Supervisors 
(IAIS)

منابع:
• www.IFIAR.org
• www.Accounting Foundation.org
• http://www.Sec.gov/answers/pcaob.htm
• Charter of IFIAR (ratified on August 30 , 2016(


