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پیشگفتار 
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، پس از زمینه سازی و استقرار محیط کنترلی مناسب در ساختار فعالیتهای 
اقتصادی، موضوع نظارت بر عملکرد مؤسســه های حسابرســی و گزارشــهای آنها از طریق تشکیل نهادهای 
نظارتــی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت. این نهادهای نظارتی توســط مجمــع بین المللی ناظران بر 
حسابرسان مستقلIFAIR( 1( کنترل می شوند که آشنایی با نهاد یادشده و عملکرد آن در شماره پیش نشریه 
ارائه شــد. در این مقاله ســعی بر این اســت که در ابتدا مختصری به نهادهای نظارتی امریکا بپردازیم و سپس 
نهاد نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عامPCAOB( 2( در امریکا که مرتبط با حسابرسی شرکتهای 

سهامی عام می باشد را با شرح و تفصیل بیشتری جهت استفاده همپیشگان محترم به نگارش بیاوریم.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار
کمیســیون بورس و اوراق بهادارSEC( 3( امریکا یک نهاد فدرال در ایاالت متحد امریکا است. مأموریت 
اصلی این کمیســیون، حمایت از ســرمایه گذاران، تثبیت و ایجاد نظم در بازار، و تســهیل در ســرمایه گذاری 
می باشد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار همچنین اعضای اصلی و فعال در بورسهای جهانی را نظارت می کند 
که این نظارت مشــمول بورســهای اوراق بهادار، کارگزاران و معامله گران بورس، مشــاوران سرمایه گذاری، 

 حمیدرضا کیهانی

نهادهای نظارتی در ایاالت متحد
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و صندوقهــای ســرمایه گذاری می باشــد. اصلی تریــن وظیفه 
کمیســیون بــورس و اوراق بهادار، انتشــار اطالعات مربوط به 
بــازار، حمایت از معامالت صحیح و منصفانه و حمایت در برابر 

هرگونه تقلب می باشد. 

هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام 
هیئت نظارت بر حســابداری شــرکتهای ســهامی عام 
)PCAOB( یک مؤسسه غیرانتفاعی در امریکا است که توسط 
کنگره امریکا تأسیس شد تا بر حسابداری شرکتهای سهامی عام 
و در راستای حفاظت از منافع سرمایه گذاران و منافع عمومی در 
تهیه گزارشهای حسابرسی صحیح، مستقل و حاوی اطالعات 

مفید، نظارت کند. 

سازمان تنظیم مقررات صنعت کارگزاری  
 ،)FINRA( 4ســازمان تنظیم مقررات صنعت کارگــزاری
بزرگترین نهاد ناظر مستقل بر مؤسسه های کارگزاری در امریکا 
می باشــد. مأموریتها و وظایف اصلی این مؤسســه حفاظت از 
ســرمایه گذاران، یکپارچگی بازار، و نظــارت بر تمام جنبه های 

صنعت کارگزاری می باشد. 

هیئت قانون گذاری اوراق بهادار شهرداری 
 )MSRB( 5هیئــت قانون گــذاری اوراق بهادار شــهرداری
به عنوان هیئــت قانون گــذاری اوراق بهادار در شــهرداریها انجام 
وظیفه می کند. این نهاد که در سال 1975 در پی اعمال اصالحات 
در قانون اوراق بهادار امریکا تأســیس شــد، خودنظارتی می باشد. 
مســئولیت اصلی این نهاد حمایت از ســرمایه گذاران، شــرکتها و 
نهادهای مربوط به شهرداریها و منافع عمومی است که این وظایف 
را از طریــق ترویج و حمایت از بازار عادالنه و کارامد شــهرداریها، 
نظارت بر مؤسسه هایی که با اوراق بهادار شهرداری سروکار دارند، 

عهده دار می باشد. 

کمیسیون معامالتی آتی کاال 
کمیســیون معامالتی آتی کاالCFTC( 6( یک نهاد مســتقل 
بوده که اجازه قانونی برای نظم بخشــیدن و نظارت بر معامالت 
آتی کاال و انتخاب روش شــرایط تعادل در بازار ایاالت متحد را 

عهده دار می باشد.

ناظران بر گزارشگری مالی در امریکا 
تا این جا نهادهای نظارتی در امریکا به طور کوتاه معرفی شدند. 
حال برای ارائه تعریف جامع تری از ناظران بر گزارشگری مالی 

نهادهای نظارتی در ایاالت متحد

شکل 1- نهادهای نظارت بر گزارشگری مالی در امریکا

SEC
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحد

 PCAOB
هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام 

FASB
هیئت استانداردهای حسابداری مالی

 GAAP
اصول 

پذیرفته شده 
حسابداری 

کنترل داخلی 
) کوزو(

 
استانداردهای 

کنترل کیفی 

 
استانداردهای 

حسابرسی 
استانداردهای 

             مستقل  

بازرسی و
 اجرا
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در امریکا، در ابتدا به شکل 1 نگاه کنید و سپس برای روشن تر 
شــدن وظایف و روشهای اجرایی هیئت نظارت بر حسابداری 
شرکتهای سهامی عام، توضیحهای کاملتری ارائه خواهد شد. 

هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام
هیئــت نظارت بر حســابداری شــرکتهای ســهامی عام یک 
نهاد خصوصی و غیردولتی می باشــد که توسط کنگره امریکا 
 ،)SOX( در ســال 2002 با تصویب قانون ساربینز-آکسلی
جهت نظارت بر مؤسسه هایی که حسابرسی مستقل شرکتهای 
ســهامی عام را انجام می دهند، به وجود آمد. این اولین باری 
بــود که حسابرســان در امریکا زیر نظارت واحدی مســتقل و 
بیــرون از حرفه قــرار می گرفتند. الزم به ذکر اســت که بیش 
از این حســابداران رســمی، زیر نظارت انجمن حسابداران 
رســمی امریکاAICPA( 7( که در ســال 1887 تأســیس 
شده بود و یکی از با ســابقه ترین تشکل حرفه ای حسابداری 
در امریکا و جهان و با قدمت بیش از 130 ســال اســت، قرار 
داشتند. هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای سهامی عام 
دارای پنج عضو حقیقی اســت که از ســوی کمیسیون بورس 
و اوراق بهــادار امریکا و پس از رایزنــی با رئیس هیئت مدیره 
بانــک مرکزی امریکا و وزیر اقتصــاد و امور دارایی برای یک 

دوره پنج ساله انتخاب می شوند.
وظایف هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام 

• ثبت مؤسسه های حسابرسی رسمی،
• استقرار استانداردهای حسابرسی، کنترل کیفی، اخالق حرفه ای 

و سایر موارد مربوط به حسابرسی شرکتهای سهامی عام،
• انجــام بازرســیها، تحقیقها و اقــدام انضباطــی مربوط به 

مؤسسه های حسابرسی رسمی، و
• نظــارت بر انطباق امور مؤسســه های حسابرســی با قانون 

ساربینز-آکسلی. 
زمانی کــه کنگــره امریکا، هیئــت نظارت بر حســابداری 
شــرکتهای ســهامی عام را ایجاد کرد، به کمیسیون بورس و 
اوراق بهــادار این اختیار را داد تا بــر فعالیتهای هیئت نظارت 
بر حسابداری شرکتهای سهامی عام نظارت کند، اعضای این 
هیئــت را انتصاب و یا عزل کند، مقــررات و بودجه مربوط به 
هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای ســهامی عام را تأیید 

و تصویب کند، و بر گزارشــهای بازرســی هیئــت نظارت بر 
حسابداری شرکتهای سهامی عام و اقدام انضباطی آن نظارت 

و در آنها تجدیدنظر کند. 
نحوه ثبت نام مؤسسه های حسابرسی 

برای ثبت نام مؤسســه های حسابرســی در هیئت نظارت بر 
حســابداری شرکتهای سهامی عام، مؤسسه ها در ابتدا باید به 
صورت الکترونیکی فرم درخواســت ثبت نــام را تکمیل کنند. 
این فرم باید به تأیید هیئت مدیره هیئت نظارت بر حسابداری 
شرکتهای سهامی عام برسد. مؤسسه هایی که به دنبال ثبت نام 
خود در فهرســت مؤسســه های مــورد تأیید هیئت یادشــده 

هستند، باید هزینه ثبت نام را نیز پرداخت کنند. 
قانون ساربنیز-آکسلی 2002 به هیئت مدیره هیئت نظارت 
بر حســابداری شرکتهای ســهامی عام این اجازه را می دهد تا 
هزینه بررســی تقاضای ثبــت مؤسســه ها را از آنها اخذ کند. 
هزینه بررسی و ثبت نام در حال حاضر به شرح جدول 1 است.
در این رابطه، درخور ذکر است که تا مبالغ مربوط به ثبت نام 
پرداخت نشــود، هیچگونه بررسی در مورد تقاضای عضویت 

صورت نخواهد گرفت. 
بعد از عضویت در هیئت نظارت بر حســابداری شــرکتهای 
سهامی عام، کلیه مؤسسه های ثبت شده در این نهاد نظارتی، 
مشمول پرداخت هزینه ساالنه به شرح جدول 2 خواهند شد. 

استقرار استانداردها، دستورعملها و نحوه صدور 
گزارشهای حسابرسی

استانداردها و مقررات حسابرســی که توسط هیئت نظارت بر 
حسابداری شــرکتهای ســهامی عام تاکنون ارائه شده است، 
شــامل مــوارد زیر می باشــد. در ضمــن، درخور ذکر اســت 
که اســتانداردها از 31 دســامبر 2016 پس از بررسی و تأیید 
سازمان بورس و اوراق بهادار امریکا به مرحله اجرا درآمدند.  

استانداردهای حسابرسی،  -1
مقررات اخالقی و استقالل،  -2
استانداردهای کنترل کیفیت،  -3

استانداردهای گواهی دهی.  -4
فرایند بازرسی هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای 

سهامی عام
هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای سهامی عام، کدام 
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مؤسســه ها را مورد بازرسی قرار می دهد و این بازرسی هر چند 
وقت یکبار انجام می پذیرد؟

حدود 1860 مؤسسه حسابرسی در هیئت نظارت بر حسابداری 
شرکتهای سهامی عام ثبت نام کرده اند. هیئت نظارت بر حسابداری 
شرکتهای سهامی عام آن دسته از مؤسسه هایی که طی سال بیش 
از 100 شــرکت ســهامی عام را حسابرســی کرده اند، سالی یکبار 
بازرســی می کند و آن دســته از مؤسســه هایی که تعداد شرکتهای 
ســهامی عام کمتری را حسابرســی کرده اند، حداقل هر سه سال 

یکبار بازرسی می کند. 
در ضمن، هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای سهامی عام 
مؤسســه های حسابرسی را که حسابرسی شرکتهای سهامی عام را 
انجام نمی دهند ولی در تهیه گزارش حسابرسی و عملیات بررسی 
آنها به مؤسســه های حسابرسی دیگر کمک می کنند را نیز بازرسی 

می کند.
برنامه بازرسی هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی 
عام حتی شامل آن دسته از مؤسســات حسابرسی خارجی که 
در حسابرسی شــرکتهای ســهامی عام امریکا دخیل هستند 
نیز می شــود. بیش از 882 مؤسسه حسابرسی خارجی نیز در 
هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای ســهامی عام ثبت نام 
شده اند و این مؤسســه ها ممکن است شرکتهای امریکایی را 
که در خارج از امریکا شعبه دارند حسابرسی کنند. بدیهی است 
که این مؤسســه ها نیز همانند روشهای اعمال شده در بازرسی 

مؤسسه های حسابرسی امریکایی، بازرسی خواهند شد. 
هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام با بسیاری 
از حوزه های گزارشــگری در نقاط مختلف دنیــا تفاهم نامه و 
قراردادهایی را امضا کرده اســت که به این نهاد اجازه می دهد 

تا بازرســیهای الزم را در مورد مؤسسه هایی که در آن کشورها 
ثبت شده اند انجام دهد. 

اهداف بازرسی 
بازرســیهای هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام بر 

دو نکته تمرکز دارد: 
1- این کــه حسابرســیهای انجام شــده از ســوی مؤسســه های 

حسابرسی، به چه نحوی انجام شده است.
2- این کــه اثر بخشــی سیاســتهای کنتــرل کیفی مؤسســه های 

حسابرسی در انجام فرایندهای حسابرسی چگونه بوده است. 
به طورکلی، هدف این اســت که مشــخص شــود آیا بازرسیها 
به گونه ای طراحی شــده اند که نواقص و کمبودهای مؤسســه های 
حسابرســی در انجام حسابرسی شرکتهای سهامی عام، مشخص 
گردد، و همچنین آشــکار شود که آیا در کنترل کیفی اعمال شده از 

سوی مؤسسه های حسابرسی، ضعفی بوده است یا نه؟
بازرسی چگونه آغاز می شود؟

قبل از آغاز بازرسی، هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی 
عام به مؤسسه حسابرسی زمان شروع انجام عملیات را اطالع رسانی 

می کند و اطالعات زیر را از مؤسسه درخواست می کند: 
1- اطالعات مربوط به قراردادهای مؤسسه حسابرسی با شرکتهای 

سهامی عام. 
2- اسامی کارکنانی که حسابرسی توسط آنها انجام شده است. 

به طورمعمول بازرسی در محل مؤسسه مورد نظر انجام می شود 
و در بعضی از موارد نیز، به ویژه در مورد مؤسســه های حسابرسی 
کوچک، هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام مدارک 
و کارهای انجام شــده را در محل خود مورد بررسی قرار می دهد و 
پرسشــهای الزم را از طریق تلفن از مؤسسه بررسی شونده سئوال 

جدول 1- هزینه بررسی و ثبت نام موسسه های حسابرسی

مبلغ هزینه به دالرتعداد مشتریان مؤسسه های حسابرسی

500 از 0 تا 49 شرکت

000ر3از 50 تا 100 شرکت

000ر29از 101 تا 1000 شرکت

000ر390از 1001 به باال

جدول 2- هزینه ساالنه موسسه های حسابرسی برای ادامه عضویت

اندازه موسسه حسابرسی
مبلغ هزینه

 به دالر

000ر100 مؤسسه های با بیش از ده هزار کارمند و 500 مشتری 

000ر25 سایر مؤسسه ها با بیشتر از هزار کارمند و 200 مشتری 

500 تمام سایر مؤسسه ها
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می کند.
پرونده های حسابرسی جهت بازرسی چگونه انتخاب 

می شود؟
در مورد مؤسســه های حسابرســی بزرگ، هیئــت نظارت بر 
حسابداری شرکتهای سهامی عام یک رویکرد مبتنی برریسک 
را جهت انتخاب قراردادهای حسابرسی و بررسی آنها در پیش 
می گیرد. در نتیجه، بازرسیها شامل انتخاب تصادفی و یا یک 
نمونه از کارهای شرکتهای ســهامی که حسابرسی آنها توسط 

مؤسسه صورت گرفته، می شود.
هیئت نظارت بر حســابداری شــرکتهای سهامی عام  برای 
شناســایی و مشــخص کردن پرونده های حسابرسی که موارد 
ســخت و پیچیده ای دارند، از ابزار مختلفی اســتفاده می کند. 
این عوامل شــامل موارد ریسک ماهیت شرکت، نقش شرکت 
در بازارهای پویا و سایر عوامل موثر، نظیر نوع و اندازه شرکت 
سهامی عام که مؤسسه حسابرسی با آن قرارداد دارد، می باشد، 
همچنین، نتایج بازرســیهای قبلی و یافته های کسب شــده از 
مدیریت ریسک داخلی و فرایندهای بازرسی در فرایند انتخاب 
پرونده های مورد بررســی، ســهم مهمی دارنــد. همچنین، 
بازرســان هیئت نظارت بر حسابداری شــرکتهای سهامی عام 
کارها و تاریخچه بازرســیهای ســایر شــرکایی که شرکتهای 
سهامی را حسابرسی کرده اند را نیز مورد توجه قرار می دهند. 

در مــورد مؤسســه هایی کــه تعــداد قراردادهــای کمتری 
با شــرکتهای ســهامی دارند، هیئــت نظارت بر حســابداری 
شرکتهای ســهامی عام  به طورمعمول در زمان بازرسی، تمام 
پرونده های حسابرسی آنها را بازرسی می کند و یا این که پرونده 
حسابرســی آن دسته از شرکتهایی را که بیشــترین سهم بازار 
ســرمایه را دارند، مورد توجه بیشتری قرار می دهد. در ضمن، 
اگر مؤسسه حسابرســی کوچک چندین شریک داشته باشد که 
در حسابرسیهای شرکتهای ســهامی حضور داشته اند، هیئت 
نظارت بر حسابداری شــرکتهای سهامی عام تالش می کند تا 
در زمان بازرسی، حداقل یک کار حسابرسی انجام شده توسط 

هر یک از شرکا را بازرسی کند. 
همچنیــن، باید درنظر داشــت که بازرســان هیئت نظارت 
بر حســابداری شرکتهای ســهامی عام، ریسک حسابرسی در 
انتخاب فعالیتهای مؤسسه های حسابرسی کوچک را نیز مدنظر 

قرار می دهند. برای نمونه، چنانچه یک مؤسســه حسابرسی 
کوچک واقع در امریکا حسابرســی شرکتی را انجام می دهد که 
در خارج از امریکا است و نیازمند این است که زبان آن کشور و 
فعالیتهای تجاری محلی آن کشور را بداند، احتمال این که این 
قرارداد از سوی هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی 

عام مورد بررسی قرار بگیرد، بسیار زیاد است.
اهمیت کاربرگهای حسابرسی 

بازرســی  در  ویــژه ای  اهمیــت  از  حسابرســی  کاربرگهــای 
برخوردارند. طبق اســتانداردهای هیئت نظارت بر حسابداری 
شرکتهای ســهامی عام، کاربرگهای حسابرسی باید به گونه ای 
باشــند که یک حســابرس باتجربه که در عملیات حسابرســی 
آن شرکت دخیل نبوده اســت، بتواند با استفاده از آن کاربرگها 
ماهیت، زمان، حجم و نتایج عملیات انجام شده را درک کند، و 

در نهایت نتیجه گیری الزم را انجام دهد. 
هیئت نظارت چگونه یک مؤسسه حسابرسی را بازرسی 

می کند؟
به اســتثنای مؤسسه های حسابرســی خیلی کوچک، بازرسیها 
شــامل کل فعالیت مؤسســه حسابرســی نمی شــود، بلکه بر 
قســمتهایی تمرکز می شــود که برای بازرســان چالش برانگیز 
جلوه می کنند. هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای سهامی 
عام از قبل به مؤسســه حسابرســی مورد نظر در مورد کارهای 
حسابرســی که قرار است بررسی شوند، اطالع می دهد و حتی 
قســمتهایی که قرار است بررسی شــوند را به اطالع مؤسسه 
حسابرســی می رســاند و آن مؤسســه موظف است اطالعات 
الزم مربوط به آن قســمتها را برای بازرسان هیئت نظارت بر 

حسابداری شرکتهای سهامی عام فراهم کند. 
در مورد هر پرونده حسابرســی که انتخاب می شــود، گروه 
بازرســی هیئت نظارت بر حســابداری شــرکتهای ســهامی 
عــام با گروهی کــه کار حسابرســی را انجــام داده اند مالقات 
می کند و کاربرگهای مؤسســه حسابرســی را بازبینی و بررسی 
می کند. هدف بازرســان این اســت که نحوه انجام حسابرسی 

را تجزیه وتحلیل کنند و برای پرسشهای زیر پاسخ پیدا کنند: 
الف- آیا مؤسسه حسابرسی اســتانداردهای حسابرسی هیئت 
نظارت بر حسابداری شرکتهای ســهامی عام را در فعالیتهای 

خود اجرا نموده است؟
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ب- آیا مؤسسه حسابرســی، آن قسمتهایی از صورتهای مالی 
را که با اصول پذیرفته شده حسابداریGAAP( 8( مطابقت 

ندارند، شناسایی کرده است؟
ج- آیا مؤسســه حسابرســی صحت صورتهای مالی را بررسی 

کرده است؟
د- آیا طبق الزامها و قوانین کمیســیون بــورس و اوراق بهادار 
ایاالت متحد و هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای سهامی 
عام، نشانه و دلیلی وجود داشته که مؤسسه حسابرسی مستقل 

نبوده است؟
اگر در کاربرگهای حسابرسی نشان از نبود کفایت در رسیدگی 
حســابرس وجود داشــته باشــد که از دیدگاه بازرســان هیئت 
نظارت بر حسابداری شرکتهای ســهامی عام رعایت آن الزم 
بوده اســت، این فرصت به مؤسســه حسابرســی داده خواهد 
شــد تا توضیح الزم را ارائه دهد و مواردی را که در کاربرگهای 

حسابرسی مکتوب و مستند نشده است، بیان کند.
چه اتفاقی می افتد اگر در حسابرسی صورت گرفته، نقص 

و کمبودی وجود داشته باشد؟
اگر تیم بازرســی هیئت نقصانی را شناسایی کند و متوجه شود 
که حسابرســی انجام شــده در راستای اســتانداردهای هیئت 
نظارت بر حســابداری شرکتهای سهامی عام نبوده است، ابتدا 
با مؤسســه حسابرسی شــروع به گفتگو می کند. اگر ابهامهای 
بازرســان در جلســات گفتگو برطرف نشود یک »فرم توضیح« 
صادر خواهد شــد تا مؤسسه حسابرســی به صورت مکتوب به 

ابهامهای بازرسان پاسخ دهد. 
فرایند »فرم توضیح« این فرصت را به مؤسســه حسابرسی 
می دهد تا دیدگاه های خود را در مواردی از حسابرسی که مورد 

سؤال بازرسان است، بیان کند. 
بعد از بررســی پاســخ مؤسســه حسابرســی، گروه بازرسی 
تصمیم می گیرد که آیا مؤسســه مورد نظر به صورتی شایســته 
و مناسب نگرانیهای بازرســان را برطرف کرده و یا این که این 
موضوع را باید به عنوان نقص و کمبود در گزارش بازرسی خود 

بیان کند. 
استفاده حسابرس از قضاوت حرفه ای

از آنجاکه حسابرسیهای انجام شده باید مطابق با استانداردهای 
هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام انجام شوند، 

حســابرس شــاید در شــرایط و موقعیت خاص در به کارگیری 
اســتانداردها از قضاوت حرفه ای خود استفاده کند. در بسیاری 
از مواقع، حســابرس ممکن است از روشــهای مختلفی برای 
رســیدگی اســتفاده کند و در این شرایط مشــخص کردن این 
نکته که بهترین روش حسابرســی کدام اســت، ممکن اســت 
چالش برانگیز باشــد و یا در بعضی از شــرایط نیز ممکن است 
مؤسسه های حرفه ای در مورد این که استانداردها چه چیزی را 
الزام داشــته اند، به نتایج مختلفی برســند. در چنین مواردی، 
بازرســان هیئت نظارت بر حسابداری شــرکتهای سهامی عام 
به دنبال شــواهدی می گردند که بیانگر نحوه رسیدن حسابرس 
به قضاوت حرفه ای خود باشــد. به طورکلی، هیئت نظارت بر 
حسابداری شــرکتهای ســهامی عام انتظار دارد که حسابرس 
شــواهد قضاوت حرفــه ای را در کاربرگهای حسابرســی خود 

مستندکرده باشد.
هرگاه هیئت نظارت بر حســابداری شــرکتهای سهامی عام 
ابهــام و یا اشــکالی درخصــوص کاربرد اصول پذیرفته شــده 
حســابداری در صورتهای مالی شــرکت مورد رسیدگی داشته 
باشــد، مؤسســه حسابرســی به شــرکت حسابرسی شده این 
موضوع را اطالع می دهد. در این حالت، شــرکت با کمیسیون 
بــورس و اوراق بهادار ایاالت متحد موضوع را مطرح می کند و 
مرجع مذکور به عنوان مرجع نهایی ممکن است تصمیم بگیرد 
که چگونه اصول پذیرفته شده حســابداری در صورتهای مالی 

شرکت سهامی عام مورد استفاده قرار بگیرد.
کمیته های حسابرسی چه نقشی در بازرسیها دارند؟

بازرسی یک پروژه حسابرسی شامل بررسی هرگونه ارتباط بین 
مؤسسه حسابرســی و کمیته حسابرسی شرکت مورد رسیدگی 
می باشد. به عنوان بخشــی از این بررسی، گروه بازرسی کننده 
ممکن است با رئیس کمیته حسابرسی گفتگوهایی داشته باشد 

که به طورمعمول این کار با تلفن انجام می شود. 
مذاکره با رئیس کمیته حسابرسی شامل چه موضوعهایی 

ممکن است باشد؟ 
• تعداد و ماهیت گفتگوهای انجام گرفته بین حسابرس و کمیته 

حسابرسی.
• دیدگاه هــای کمیتــه حسابرســی درخصــوص ارزیابیهــای 

حسابرس در ارتباط با تغییر براوردهای حسابداری. 
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• تعدیلهای حسابرسی.
• معامالت با اشخاص وابسته و براوردهای مدیریتی.

 البته پرواضح است که هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای 
ســهامی عام عملکرد کمیته های حسابرســی را کنترل و مورد 

ارزیابی و بررسی قرار نمی دهد. 
به جــز مصاحبه با رئیــس کمیته حسابرســی، اعضای گروه 
بازرســی هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام با 
شــرکت هیچگونه ارتباطی برقرار نمی کنند. هیئت نظارت بر 
حسابداری شــرکتهای ســهامی عام اطالعات مربوط به روند 
بازرســی خود از کمیته حسابرســی را در تارنمای خود منتشــر 
می کند. عالوه براین، پیشــنهادهای ارائه شده به حسابرس در 
مورد بازرسی انجام شده از مؤسسه حسابرسی را نیز در تارنمای 

خود منتشر می کند. 
بازرسی از روشهای کنترل کیفی مؤسسه های حسابرسی  
بررسیهای هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام 
از سیســتم کنترل کیفی مؤسسه های حسابرســی، بر این امر 
تمرکز دارد که آیا این سیســتمها )کنترل کیفی( در حین انجام 
کار توسط مؤسسه های حسابرسی اجرا می شود؟ و آیا بر نحوه 

بررسی قراردادهای حسابرسی تأثیر می گذارد؟
محــدوده توجــه و بررســیهای کنترل کیفی توســط هیئت 
نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام بر مؤسسه ها، هر 
سال نسبت به سال قبل قدری تغییر می کند. از جمله مواردی 

که مورد بررسی قرار می گیرند به شرح زیر می باشد:
بررسی ساختار و روشــهای اجرایی و عملیاتی مؤسسه 
حسابرســی: فرایندهای این حوزه بر این امــر تمرکز دارند 
که چگونه مدیریت، کار و فعالیت مؤسســه را انجام می دهد و 
این که آیا مدیریت، اخــالق حرفه ای درخصوص یکپارچگی، 
استقالل و کیفیت حسابرســی را به تدریج به کارکنان حرفه ای 

خود انتقال می دهد؟ 
بررسی شرکای مؤسســه: این جنبــه از بازرسی در پی این 
است که مشــخص کند که آیا نظارت شرکای مؤسسه، به طور 
صحیــح و فنی و مناســب بــر کیفیــت حسابرســی تأثیرگذار 
می باشــد؟ مواردی که در این خصوص مورد بررســی بازرسان 
قرار می گیرد، شــامل ارزیابی عملکرد شریک، حقوق و مزایا، 
نحوه پذیرش شــراکت یا همکاری و اقدام انضباطی می باشد. 

بازرســان همچنیــن فرایندهای مؤسســه در تخصیص منابع 
شــریک و میزان پاسخگویی و مســئولیتها در سطوح مختلف 

شرکای مؤسسه را مورد بررسی قرار می دهند. 
بررســی پذیرش و ادامه کار: گروه بازرســی، سیاســتها و 
فرایندهای مؤسسه در شناسایی و ارزیابی خطرهای موجود در 
پذیرش کار و ادامه قراردادهای حسابرســی شرکتهای سهامی 
را مورد ارزیابی قرار می دهد. بازرســان همچنین به دنبال این 
هستند که مشخص کنند آیا فرایندهای حسابرسی، پاسخگوی 
خطرهای شناسایی شده در جریان پذیرش و ادامه کار هستند؟

بررســی اســتفاده از خدمات حسابرســی انجام شده 
توسط مؤسســه های حسابرسی وابسته خارجی: کنترل 
کیفی حسابرســیهای انجام شــده در خارج از کشــور )امریکا( 
یک موضوع بســیار مهم در بازرســی مؤسسه های حسابرسی 
بــزرگ می باشــد. گــروه بازرســی، سیاســتها و فرایندهای 
مؤسسه حسابرســی در نظارت و بررسی کار انجام شده توسط 
مؤسســه های وابسته خارجی که بخشــی از آن می باشد را نیز 

مورد بررسی قرار می دهد. 
بررســی روشــهای مؤسســه در نظارت بــر عملیات 
حسابرسی: فرایندهای بازرســی این حــوزه شامل ارزیابی و 
بررســی این مطلب است که مؤسســه های حسابرسی به چه 
نحوی کمبودها و نواقص موجود در عملیات حسابرســی خود 
را شناســایی، ارزیابی و رفع می کنند. این امر شامل روشهایی 
بــرای شناســایی و ارزیابی نواقص حسابرســی، سیاســتها و 
روشــهای مســتقل و فرایندهای پاســخگویی به نقاط ضعف 

موجود در کنترل کیفی می شود. 
تفاوت بین بازرسیهای متداول دوره ای و بازرسیهای اجرایی

هیئت نظارت بر حسابداری شــرکتهای سهامی عام عالوه بر 
برنامه بازرســی متداول خود، یک برنامه بازرســی اجرایی یا 
اجباری نیز دارد. اگر مشخص شود که یک تخلف جدی توسط 
مؤسسه های حسابرســی رخ داده، ممکن اســت یک پرونده 
قضایی علیه مؤسســه آغاز شــود که در آن مدارک و شــواهد 
ارائه شــده در دادگاه مورد سمع و بازدید مسئول پرونده حقوقی 
قرار می گیرد. اگر مســئول رسیدگی متوجه وقوع تخلف شود، 
مؤسســه یا فرد خاطی ممکن است به پرداخت جریمه نقدی، 
تعلیق و یا محرومیت از انجام حسابرســی شــرکتهای سهامی 
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عــام، محکوم شــوند. یافته های مســئول پرونــده به اطالع 
هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای ســهامی عام می رسد 
و تصمیمهای هیئت نیز به اســتحضار ســازمان بورس و اوراق 
بهادار رســانده می شود. قابل ذکر اســت که دستورات سازمان 
بورس و اوراق بهــادار در دادگاه های فــدرال قابل تجدیدنظر 

می باشد. 
مراحل صدور گزارش بازرسی هیئت نظارت بر حسابداری 

شرکتهای سهامی عام 
بعد از پایان بازرســی و دریافت نظرها، بازرسان هیئت نظارت 
بر حسابداری شرکتهای سهامی عام یک گزارش پیش نویس را 
که محتوی یافته های آنها می باشد، آماده می کنند. گزارشهای 
پیش نویس در چندین مرحله در حوزه های داخلی هیئت نظارت 
بر حسابداری شرکتهای سهامی عام مورد بررسی قرار می گیرند 
و ممکن است تجدیدنظر شوند. بعد از فرایند بررسی، گزارش 
پیش نویس جهت بررسی به مؤسسه حسابرسی داده می شود. 
هرگونه پاسخ کتبی مؤسسه، به عنوان قسمتی از گزارش نهایی 
بازرســی خواهد بود. در بعضی از موارد ممکن اســت پاســخ 
مؤسسه حسابرســی منجربه تغییرهایی در پیش نویس گزارش 
بازرســان هیئت نظارت بر حسابداری شــرکتهای سهامی عام 

شود.
بازرســان هیئت نظارت بر حســابداری شــرکتهای سهامی 

عام، گزارش و پاسخ مؤسسه را به هیئت نظارت بر حسابداری 
شرکتهای ســهامی عام تحویل می دهند. هیئت مذکور، نتایج 
بازرســی را با کارکنان خود مورد بحث قــرار می دهد و ممکن 
اســت از بازرســان خــود بخواهد کــه تغییرهایــی در گزارش 
پیش نویس انجام دهند. وقتی که بیشتر اعضای هیئت نظارت 
بر حسابداری شــرکتهای ســهامی عام گزارش پیش نویس را 

تأیید کنند، این گزارش نهایی می شود. 
بعد از تأیید هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای سهامی 
عام، گزارش نهایی بازرســی به مؤسســه حسابرســی ارسال 
می شود. مؤسســه این فرصت و امکان را دارد که از کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار ایاالت متحد تقاضا کند تا گزارش را مورد 
بررسی قرار دهد. اگر مؤسسه تقاضای بررسی توسط کمیسیون 
بــورس و اوراق بهادار ایاالت متحد را نداشــته باشــد، هیئت 
نظارت بر حسابداری شرکتهای ســهامی عام قسمت عمومی 
گزارش را در تارنمای خود منتشر می کند و اگر مؤسسه تقاضای 
بررســی آن را توسط کمیســیون بورس و اوراق بهادار ایاالت 
متحد بکند، انتشــار گــزارش تا پایان یافتن بررســی به تعویق 

می افتد. 
بخشهای عمومی و غیرعمومی گزارش بازرسی

هر بازرســی هیئت نظارت بر حســابداری شــرکتهای سهامی 
عــام در نهایت منجربه صدور یک گزارش مکتوب می شــود. 

بررسی شدنی است که
نهادی ناظر و مستقل

در کشور و
با برنامه ای هدفمند

ایجاد گردد
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محتوای گزارش بازرسی، شامل مواردی است که بازرسان در 
جریان انجام کار بدان رســیده اند. تمامی گزارشــها دارای یک 
بخش عمومــی و یک بخش غیرعمومی می باشــد که بخش 
اخیر کنترلهای کیفی مؤسســه های حسابرسی را مورد بررسی 
قرار می دهد. الزم به توضیح اســت که اگر در جریان بازرسی 
هیــچ ایرادی بر سیســتم کنترل کیفی مؤسســه وارد نباشــد، 

مطلبی در بخش غیرعمومی ذکر نخواهد شد.
موارد درج شدنی در بخش عمومی در گزارش بازرسی 

در این بخش، گزارش بازرســی به توصیف مواردی می پردازد 
که از نظر هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای سهامی عام 
جزو نواقص و کمبودهای مهم حسابرسی محسوب می شوند. 
این نواقص ممکن اســت شامل اشــتباه در اجرای فرایندهای 
مورد نیاز حسابرســی و اشــتباههای ناشــی از رعایت نشــدن 
اصول پذیرفته شــده حسابداری در صورتهای مالی باشد )البته 
ذکــر مطالب در این قســمت، به الزام به این معنی نیســت که 

صورتهای مالی اشتباه تهیه شده است(. 
بخش عمومی فقط شــامل آن دســته از موارد حسابرســی 
می باشــد که از دیدگاه هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای 
سهامی عام مهم هستند و مؤسسه حسابرسی در هنگام صدور 
گزارش حسابرســی به آنها توجه نکــرده، ولی دالیل کافی در 
حمایت از صورتهای مالی دارد. اگر نواقص حسابرســی مهمی 
یافت نشود، در بخش عمومی به این مطلب اشاره می شود. در 
ضمن درخور ذکر اســت که در بخش عمومی اشاره ای به نام و 
هویت شرکتهای بررسی شده نمی شود و فقط با عنوان شرکت 

»الف« یا »ب« و غیره از آنها در گزارش نام برده می شود.
بخش عمومی این گزارش همچنین شامل توضیح در مورد 
گزارشــهای بازرســی هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای 
ســهامی عام می باشــد که توســط بازرس در این قسمت درج 
می شــود. به طور مثال، هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای 
ســهامی عام اذعــان می کند که گزارشــهای بازرســی به الزام 
نمی توانند معیاری در جهت امتیازدهی برای مؤسسه ها، به کار 
گرفته شــوند. همچنین در گزارشهای بازرسی به این موضوع 
اشاره می شود که نواقص حسابرسی بر پایه یک فرایند رسمی 
و به مثابه رســیدگیهای انجام شده توســط دادگاه ها نبوده و لذا 

ممکن نیست به عنوان یک گزارش قطعی و نهایی باشد.
در مورد مؤسســه های حسابرســی بزرگ، قسمت عمومی 
گزارش شامل یک پیوست نیز می باشد که در آن روند بازرسی 
توضیح داده شــده اســت. البته، هیئت نظارت بر حسابداری 
شــرکتهای ســهامی عام،  فرایندهای بازرســی خاص را افشا 

نمی کند.
در پایان، این که قســمت عمومی گزارش، شــامل هر نوع 
پاســخ کتبی مؤسسه حسابرسی بازرسی شــده به کمیته تدوین 

گزارش بازرسی نیز می باشد. 
موارد درج شدنی در بخش غیرعمومی در گزارش بازرسی

اگــر بازرس، نقدی بر کنترل کیفی مؤسســه حسابرســی 
داشته باشــد و یا مواردی را شناسایی کند، در نتیجه آن، 
گزارش بازرسی دارای بخش غیرعمومی خواهد بود. الزم 
به ذکر اســت که بخش غیرعمومــی در اختیار عموم قرار 

نمی گیرد. 
بخش غیرعمومی شــامل دیدگاه های هیئــت نظارت بر 
حســابداری شرکتهای سهامی عام در حوزه هایی می شود که 
در آن مؤسســه باید کنترلهای کیفی خود را در انجام فعالیت 

حسابرسی، ارتقا دهد. 
حوزه های مربوط به کنتــرل کیفی که در بخش غیرعمومی 

گزارش بدان اشاره می شوند، شامل موارد زیر هستند:
• روشهای مؤسسه در تضمین استقالل، و 

• اصول اخالقی منعکس شــده از ســوی مدیریت مؤسســه و 
برنامه بازرسی داخلی مؤسسه.

البته موارد مربوط به کنترل کیفی ممکن است بر مجموعه ای 
از موارد شناسایی شــده در یک قرارداد حسابرســی خاص نیز 
تمرکز داشته باشد که ممکن است شامل نبود موفقیت سیستم 
کنترل کیفی مؤسسه در اطمینان بخشی در یک حوزه خاص و 

به پیروی از استانداردهای حسابرسی باشد.
بخش غیرعمومی گزارش ممکن اســت جزئیات بیشتری از 
نواقص حسابرسی که در بخش عمومی بدان اشاره شده است 

را نیز شامل شود. 
دسترس به گزارشهای بازرسی 

بخــش عمومی گزارشــهای نهایی شــده در تارنمای هیئت 
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نظارت بر حســابداری شــرکتهای ســهامی عــام به آدرس 
»www.pcaobus.org« در دسترس است. جهت دسترس 
به کلیه گزارشــهای بازرسی صادرشده از سوی هیئت نظارت 
بر حســابداری شرکتهای ســهامی عام، می توانید با ورود به 
صفحــه بازرسیها )Inspections tab( که در صفحه اصلی 
هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای سهامی عام گنجانده 
شــده اســت، آنها را مشاهده کنید. فهرســت موجود در این 
قســمت با توجه به نام مؤسســه، تاریخ صــدور گزارش و یا 
کشوری که مؤسسه در آن مستقر است، قابلیت جستجو دارد. 

اقدام اصالحی 
بازرســیها با قصد باالبردن کیفیت حسابرســی مؤسســه های 
حسابرسی صورت می گیرد و از آنها انتظار می رود که پاسخگوی 
موارد و مســائل مطرح شده در گزارشهای بازرسی خود باشند. 
بعد از دریافت گزارش بازرســی و قبل از صدور گزارش نهایی، 
مؤسســه بازدیدشــده باید تمام نواقص حسابرسی و نقدهای 
هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای ســهامی عام را مورد 

بررسی و توجه قرار دهد. 
رفع نواقص حسابرسی

اســتانداردهای حسابرســی، حســابرس را ملــزم می کند که 
تأثیر روشــهای مؤثر و اجرانشــده بر عملیات حسابرسی خود 
را به منظور اظهارنظر حسابرســی، مدنظر داشــته باشد. البته 
این زمانی است که حســابرس متوجه شود روشهای مناسب 
حسابرســی در زمان انجام بررســیها، انجام نشده است. در 
بررسی نواقص حسابرسی ذکرشــده در قسمت اول گزارش، 
مؤسســه ممکن است به این نتیجه برسد که انجام کار اضافی 
را الزم بداند. همچنین، مؤسســه ممکن است تصمیم بگیرد 
که کاربرگهــای مکمل را که حاوی اطالعــات اضافی درباره 
روشهای صورت گرفته قبلی هســتند، و یا اطالعات دیگری 
را، اضافه کند کــه اظهارنظر حسابرســی را حمایت کنند. در 
بعضی از موارد، ممکن است مؤسسه از اظهارنظر حسابرسی 
خود عقب نشــینی کند و یــا آن را اصالح کنــد. در بعضی از 
اوقات، بازرســیهای هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای 
سهامی عام مواردی را مطرح می کنند که ممکن است مؤسسه 
حسابرسی شــده را مجبور به تجدید بررســی صورتهای مالی 

حسابرسی شده کند. 
نقدهای وارد بر کنترل کیفی

مؤسســه حسابرســی 12 ماه فرصت دارد تا به صورت مطلوب 
انتقادهــای وارد بــر کنترل کیفی را که از ســوی هیئت نظارت 
بر حســابداری شــرکتهای سهامی عام بیان شــده و در بخش 
غیرعمومی گزارش بازرســی بدان اشاره شــده است، اصالح 
کند. نرسیدن به موفقیت در اصالح این موارد، منجربه افشای 
مطالــب در بخش غیرعمومی گزارش خواهد شــد. تشــویق 
مؤسســه های حسابرســی در رفــع انتقادهای هیئــت نظارت 
بر حسابداری شــرکتهای ســهامی عام در مورد کنترل کیفی، 
موجب بهبود و ارتقای وضعیت کنترلهای کیفی مؤسســه های 

حسابرسی در آینده خواهد شد.
موارد و اقدام اصالحی که از ســوی مؤسسه های حسابرسی 
صورت می گیرد، بســتگی به ماهیت مشــکالت کنترل کیفی 
شناسایی شده از ســوی هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای 
ســهامی عام دارد. نمونه های اصالحی شامل تغییر در فرایند 
حسابرســی مؤسســه ها و آموزش اضافی می شــود. در مورد 
مؤسســه های حسابرســی بزرگ یــا حسابرســیهای پیچیده، 
هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام انتظار دارد 
که مؤسســه، تجزیه وتحلیلی از عوامل ایجادکننده مشــکالت 
شناسایی شده داشته باشــد و اقدام اصالحی خود را با توجه به 

آن، طی بررسی تحلیلی انجام داده باشد. 
بعضی از موارد مربوط به مسائل کنترل کیفی در مدت زمان 
کوتاهــی با راهنمایی و آموزش بیشــتر در حسابرســی امکان 
رفع شــدن دارند و بعضــی دیگــر از آنها نیازمند مــدت زمان 

بیشتری هستند.
در بازه زمانی 12 ماهه ای که به مؤسســه ها داده می شــود، 
کارکنان هیئت نظارت بر حســابداری شــرکتهای سهامی عام 
با مؤسســه مورد نظر در ارتباط هســتند تا مطمئن شــوند که 
مؤسســه ها انتظارهای هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای 
سهامی عام را به درستی درک کرده و قبل از پایان مهلت مقرر، 
نواقص موجود را رفع کرده باشند. در راستای این امور، هیئت 
نظارت بر حســابداری شرکتهای ســهامی عام از مؤسسه های 
بــزرگ می خواهد کــه در ظرف مــدت 60 روز پــس از تاریخ 
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گزارش، یک برنامه مکتوب جهت اصالح آن دســته از موارد 
کنترل کیفی که دارای اهمیت ویژه ای هســتند را تهیه و ارسال 

دارند.
اگر هیئت نظارت بر حســابداری شــرکتهای سهامی عام از 
اصالحات مؤسسه راضی نباشــد، در تارنمای خود آن قسمت 
از گزارش بازرســی را که به مشــکالت کنتــرل کیفی پرداخته 
است، منتشر می کند. این در صورتی که است که این مشکالت 
از سوی مؤسســه به صورت رضایت بخشی مورد اصالح قرار 
نگیرند. تصمیم گیــری در مورد این که آیا مؤسســه به صورت 
مطلوبی اشــکاالت وارد بر کنترل کیفی را اصالح کرده است، 
برعهده هیئت نظارت بر حســابداری شــرکتهای سهامی عام 

می باشد که با اکثریت رأی اعضا صورت می گیرد. 
تصمیم هیئت نظارت بر حســابداری شــرکتهای ســهامی 
عام مبنی بر انجام نشــدن مطلوب اصالحات از سوی مؤسسه 
ممکن اســت از ســوی ســازمان بورس و اوراق بهادار امریکا 
مورد بررســی قرار گیرد. اگر مؤسســه تقاضای بررسی خود از 
سوی کمیســیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحد را داشته 
باشد، افشای قسمت غیرعمومی گزارش تا پایان انجام بررسی 
به تعویــق می افتــد. در تارنمای هیئت نظارت بر حســابداری 
شرکتهای ســهامی عام می توانید فهرست مؤسسه هایی را که 
قســمت غیرعمومی گزارش بازرســی آنها منتشر شده است، 

مشاهده کنید.
ترویج اعتماد در سرمایه گذاران

هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام این اطمینان 
را به ســرمایه گذاران می دهد که مؤسسه های حسابرسی مورد 
بازرســیهای دوره ای و ســخت گیرانه قرار می گیرند. بررســی 
قراردادهای حسابرســی و سیستمهای کنترل کیفی مؤسسه ها 
از ســوی هیئت نظارت بر حسابداری شــرکتهای سهامی عام 
تأثیر به ســزایی در کیفیت حسابرســی دارد. اگر چه قسمتی از  
فرایند بازرســی هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی 
عام غیرعمومی می باشــد، درک اهــداف و فرایندهای موجود 
در برنامه های بازرســی هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای 
ســهامی عام، گام مهمی در ارتقای اعتماد ســرمایه گذاران به 
درســتی و صحت صورتهای مالی حسابرسی شــده شرکتهای 

عمومی می باشد.

 ختم کالم
همانگونــه که بیان گردید کشــورهائی که درصــدد باالبردن 
ضریب اطمینان ســرمایه گذاران به گزارشــهای حسابرسی 
می باشــند، الزم اســت که زیر نظارت و کنترل هدفمند یک 
نهاد ناظر و مستقل باشــند. در کلیه کشورهای عالقه مند به 
شــفافیت، نهادهای ناظر مســتقل آنها خود زیر کنترل یک 
نهاد بین المللی به نام مجمع بین المللی ناظران بر حسابرسان 
مســتقل می باشــند. در شــرایط فعلــی به جهت شــرایط 
تحمیل شده تحریم بر کشور عزیزمان ایران، امکان ورود به 
مجمع بین المللی ناظران بر حسابرسان مستقل فراهم نشده 
اســت. ولی این امکان بررسی شدنی است که نهادی ناظر و 
مســتقل در کشور و با برنامه ای هدفمند ایجاد گردد تا جامعه 
حســابداران رسمی ایران در چارچوب آن و با برنامه ای واحد 
و منســجم و بدون اعمال نظر بر ســاختار درونی آن، ایفای 

نقش کند. 

پانوشتها:
 1- IFIAR (International Forum of Independent Audit
Regulation)
 2- (PCAOB) Public Company Accounting Oversight
 Board
3- SEC (U.S. Securities and Exchange Commission)
4- FINRA (Financial Industry Regulatory Authority)
5- MSRB (Minicipal Securities Rulemaking Board)
6- CFTC (US Commodity Futures Trading Commis-
sion)
7- AICPA (American Institute of Certified Public Ac-
countants)
8- GAAP (Generaly Accepted Accounting Principles)

منابع:
 •FAF, www.accountingfoundation.org    
•http://www.Sec.gov/answers/pcaob.htm   
•CAQ, Guide to PCAOB Inspections, 2012 


