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دستورعمل حسابرسی؛ برمبنای نیازدستورعمل حسابرسی؛ برمبنای نیاز
علی صاره راز علی صاره راز )حسابدار رسمی()حسابدار رسمی(

حسابرسی  دستورعمل  محوری  به موضوع  که  شماره  این  در  را  شما  حضور  حسابرس  نشریه 
بر اساس دستورعمل حسابرسی  را  کار حسابرسی  اختصاص دارد خوش آمد می گوید. حسابرس 

انجام می دهد. دستورعمل حسابرسی چه کارکردی دارد؟

صاره راز
به شکل  کار  انجام  برای  است  ابزاری  کلی  به طور  بلکه  حسابرسی  کار  در  فقط  نه  حسابرسی  دستورعمل 
پیش بینی شده. به طور معمول هدف تدوین دستورعمل، ایجاد یکنواختی در انجام کار و در برخی موارد، مثاًل 

تعمیر و نگهداری وسایل پیچیده و حساس، ممانعت هرچه بیشتر از قضاوت فردی است.
دســتورعملها می توانند بر مبنای بهینه ســازی روشــهای انجام کار در گذشــته تدوین گردند، یا بر اساس 

پیش بینی انجام کار به بهترین شکل بر اساس تجربه )تصور( افراد تدوین کننده آن.
دســتورعملها معمــواًل از متدولوژی انجــام کار، راهنماییهای به کارگیــری، یا نحوه انجــام کار و باالخره 
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چک لیســتها که نقــش کمک کننــده و یاداوری کننــده دارند، 
تشکیل می شوند. 

حوزه  در  دستورعمل  از  شما  تعریف  توصیف  این  با 
حسابرسی چیست؟

صاره راز
با این مقدمه، دستورعمل حسابرسی نیز ابزاری است مشتمل 
دستورات،  و  کار  انجام  برای  انتخاب شده  متدولوژی  بر 
استانداردهای  طبق  کار  انجام  برای  چک لیستها  و  راهنماییها 

حسابرسی.

قدمت کدام بیشتر است دستورعمل یا استاندارد؟

صاره راز
استانداردهای  از  فراتر  قدمتی  حسابرسی  دستورعملهای 
و شرایط  احوال  و  اوضاع  از  متاثر  به شدت  و  دارند  حسابرسی 

اقتصادی در زمانهای مختلف بوده اند. 

دستورعمل  که  می شود  استنباط  شما  پاسخهای  از 
حسابرسی پیوسته نیاز به بازنگری و به روزرسانی دارد. 

چه عواملی موجب می شود که این نیاز پدید آید؟

صاره راز
تغییرات در دستورعمل حسابرسی معمواًل واکنشی به تحوالت 
رخ داده در خارج از حرفه حسابرسی و بحرانهایی است که بعضًا 
تعیین شده  نقش  عدم ایفای  اتهام  معرض  در  را  حسابرسان 
برای آنان قرار داده است. ازجمله این تحوالت، حسابرسی در 
محیطهای فناوری اطالعات و استفاده از کامپیوتر در حسابرسی 
اطراف  در  حسابرسی  از  را  حسابرسان  اصطالح،  در  که  است 

کامپیوتر به حسابرسی از طریق کامپیوتر سوق داده است. 
پیش از پاسخ به پرسش بعدی شما الزم است به دو نکته که 
در تدوین دستورعملهای حسابرسی در کشور کمتر مورد توجه 

قرار گرفته اند، اشاره کنم:
نکتــه اول، تدوین دســتورعمل بر مبنای نیازها و شــرایط 
حاکم بر جامعه و استفاده کنندگان دستورعمل است که متاسفانه 
علیرغم ادعــای این موضوع، مطالعه دســتورعملهای تدوین 
شده، نشــان می دهد توجه چندانی به شرایط و اوضاع و احوال 

حاکم نشده و بیشتر متکی بر ترجمه منابع خارجی است. برای 
نمونه، یکی از خطراتی که در دســتورعملهای حسابرسی مورد 
اشــاره قرار می گیرند، خطر خویشاوندی مدیران اصلی است. 
به نظر می رســد در شرایط کنونی و نقش پررنگ دولت در اداره 
واحدهــای اقتصادی )از طریق بانکهــای دولتی ، صندوقهای 
بازنشســتگی و...( خویشاوندی نیاز به تعریف جدید یا خاصی 
دارد. در کشــور ما خویشاوندی نه برخاســته از روابط سببی و 
نسبی بلکه متاثر از نزدیکی سیاسی و شباهت نگرش سیاسی، 

اجتماعی و اقتصادی به امور مختلف است. 
نکته بعدی، کم توجهی به توصیــف متدولوژی انجام کار در 
دستورعملهای حسابرسی است که معمواًل درحد اشاره ای گذرا 
به انجام کار بر مبنای مدیریت ریســک، بسنده گردیده است، 
در حالی کــه توضیحات کافی در این خصــوص به درک و فهم 
بهتر استفاده کنندگان از دستورعمل کمک می کند. به خصوص 

که این متدولوژی عمر چندانی حداقل در کشور ما ندارد. 

بپردازیم.  ایران  در  تاریخچه دستورعمل حسابرسی  به 
شما از ابتدا در فرایند تدوین دستورعملهای حسابرسی 

مشارکت موثر داشته اید. درباره آن صحبت کنیم.

صاره راز
و  دولت  پوشش  زیر  حسابرسی  موسسه های  تشکیل  با 

مطالعه دستورعملها نشان می دهد 

توجه چندانی به شرایط و 

اوضواع و احوال حاکم نشده 

و دستورعملها 

بیشتر متکی بر ترجمه 

منبع مورد استفاده است
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سازمان دهی  انقالب،  از  پس  اولیه  سالهای  در  نهادها 
رسیدگی  روشهای  و  مستندسازی  حسابرسی،  پرونده های 
از  مانده  به جا  دستورعملهای  و  برنامه ها  غیررسمی،  به شکل 
بین المللی فعال در کشور در سالهای  موسسه های حسابرسی 
قبل از آن بود که هریک از این موسسه ها الگوی خاص خود 
را داشتند. با تشکیل سازمان حسابرسی و ادغام موسسه های 
مزبور و شرکت سهامی حسابرسی، اولین تالش برای تدوین 
کنترلهای  به  اتکا  و  ارزیابی  رویکرد  با  دستورعمل حسابرسی 
داخلی در تعیین نوع و اندازه آزمونهای محتوا، صورت گرفت. 
اگر چه این دستورعمل منجر به یکنواختی در شکل انجام کار 
زمینه  در  خود  موردنظر  اهداف  تحقق  به  موفق  ولی  گردید 

محتوای انجام کار نگردید. 

به دالیل آن می توانید اشاره کنید؟

صاره راز
دالیل آن به طور کلی شرایط حاکم بر شرکتهای مورد رسیدگی 
شامل نحوه مدیریت و اداره آن ها از یک سو و فقدان آموزش 
سیستم  ارزیابی  و  شناخت  زمینه  در  حسابرسان  نزد  کافی 

کنترلهای داخلی از سوی دیگر بود. 

تاریخی  سیر  این  در  حسابرسی  استانداردهای  انتشار 
چه تاثیری بر دستورعملها گذاشت؟

صاره راز
صورت  دیگری  تالش  حسابرسی،  استانداردهای  انتشار  با 
گرفت تا با آسیب شناسی دالیل عدم توفیق دستورعمل قبلی و 
افزودن بخشهایی به آن، رویکرد مطرح شده در استانداردهای 
نشریه ای  قالب  در  تالش  این  گردد.  حاکم  آن  بر  حسابرسی 
سازمان  دستورعمل  تجدیدنظرشده  بخشهای  عنوان  با 
حسابرسی منتشر گردید که بخشی از آن در باب کّمی نمودن 
واقع  گسترده ای  استقبال  مورد  موجود،  خال  به دلیل  اهمیت، 
دستورعمل  انتشار  زمینه،  این  در  تالشها  آخرین  گردید. 
حسابداران  جامعه  و  حسابرسی  سازمان  توسط  حسابرسی 
آنها  درباره  بیشتر  می توانیم  گفتگو  ادامه  در  که  است  رسمی 

صحبت کنیم.

حسابرسی  موسسه های  در  حسابرسی  دستورعملهای 
در سطح بین المللی چه مشخصات و ویژگیهایی دارند؟

صاره راز
شواهد و قراین حاکی از استفاده از دستورعملهای اختصاصی 
توجه  با  است.  بین المللی  موسسه های  از  هریک  توسط 
قانونی  شرایط  تنوع  و  آن ها  فعالیت  جغرافیایی  گستره  به 
ساختاری،  شباهتهای  علیرغم  فعالیت،  حوزه های  بر  حاکم 
آن ها  فعالیت  مختلف  حوزه های  برای  دستورعملها  این 
این  می باشد.  فعالیت  محل  کشور  از  متاثر  تفاوتهایی  دارای 
کارکنان  بازآموزی  و  آموزش  شرایط  ازجمله  دستورعملها 

حرفه ای را فراهم می کند.

دو دستورعمل حسابرسی بااهمیت در این اواخر تدوین 
سازمان  حسابرسی  دستورعمل  است؛  شده  منتشر  و 
حسابرسی و دستورعمل حسابرسی جامعه حسابداران 
دستورعملهای  به مقایسه  بپردازیم  ایران.  رسمی 
سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی؟ به طور 

کلی شباهتها و تفاوتها چیست؟

صاره راز
ابتدا به این نکته اشاره کنم که یکی از تفاوتهای مهم بخشهای 
تجدیدنظرشده دستورعمل قبلی حسابرسی با دو دستورعمل 
رویکرد  در  جامعه،  و  حسابرسی  سازمان  جدید  حسابرسی 
با هدف مدیریت  است. بخشهای تجدیدنظرشده  آن ها  کلی 
ریسک حسابرسی در سطح برنامه ریزی شده، تدوین گردیده 
یا  از خطر حسابرسی  براورد حسابرسان  دلیل  به همین  و  بود 
به عبارت دیگر سطح اطمینان موردنظر برای اظهارنظر نقش 
برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی داشت.  پررنگی در 
در بخشهای تجدیدنظرشده، یکی از عوامل مهم، گستردگی 
می شد  باعث  که  بود  مالی  صورتهای  استفاده کنندگان  دامنه 
اظهارنظر  نهایت  در  و  حسابرسی  کار  انجام  و  برنامه ریزی 
بورس  در  پذیرفته شده  شرکتهای  مالی  به صورتهای  نسبت 
در مقایسه با سایر شرکتها، با سطح اطمینان باالتری صورت 
جامعه  و  سازمان  جدید  دستورعملهای  حالیکه  در  پذیرد. 
به طور عمده با رویکرد تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف 
گردیده  تدوین  ارزیابی شده  خطرهای  با  برخورد  و  بااهمیت 
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و  استانداردهای 315  با  بیشتری  انطباق  منظر  این  از  است. 
330 حسابرسی دارد. 

در خصوص دو دســتورعمل حسابرسی سازمان حسابرسی 
و جامعه حســابداران رسمی بررسی کلی نشان می دهد به دلیل 
اســتفاده از منبع یکســان، در کلیت و در بســیاری از جزییات 

اساسی مشابه یکدیگر هستند. 

این دو دستورعمل وجود  بین  تفاوتهای درخورتوجه  آیا 
دارد؟

صاره راز
براورد اولیه از سطح اهمیت، تعیین اهمیت عملیاتی یا اهمیت 
با هم  نمونه در دو دستورعمل  اندازه  تعیین  نهایتًا  و  اجرا،  در 

تفاوتهایی دارند.

در باب سطح اهمیت تفاوتها در چیست؟

صاره راز
دامنه های اهمیت 

مشابه ای  جدول  از  دستورعمل  دو  هر  اهمیت  دامنه های  در 
در  و  یورو  به  مبالغ  جامعه  دستورعمل  در  که  کرده اند  استفاده 

دستورعمل سازمان مبالغ به میلیون ریال است. 
این گزاره  با  از واحد پولی یورو در دستورعمل جامعه  استفاده 
هنگامی  حسابرسی  »دستورعمل  که  مقدمه  در  درج شده 
می تواند پویا و مفید باشد که با نگرش به شرایط زمان و مکان 
و با توجه به موقعیت کاربران تدوین شده و به کار گرفته شود«، 
دستورعمل  تدوین کنندگان  دیگر،  سوی  از  دارد.  تعارض 
جامعه  سطح  در  موجود  پیش بینیهای  ظاهراً  نیز  سازمان 
یعنی پیش بینی هر یورو 000ر100 تومان در آینده را مدنظر 

داشته اند.
در ایــن خصوص، توجه همکاران را به تحقیق گســترده ای 
جلب می کنم که چندســال پیش در امریکا با بررســی ســطح 
اهمیــت انتخاب شــده در صدها پرونده حسابرســی و با هدف 
تنظیــم چنین دامنه ای بــا توجه به قضاوتهــای به عمل آمده 

توسط حسابرسان، صورت گرفت. 
بــراورد اولیه از ســطح اهمیت با اســتفاده از مبانی مختلف 
یعنــی، فروش یا درامد، جمع داراییها و باالخره ســود خالص 

محاســبه می گردد، لیکن رهنمودی در باب علت محاســبه با 
استفاده از مبانی مختلف و نهایتًا نحوه انتخاب یکی از سه مورد 
باال ارائه نمی شود. در ادامه، جدولی ارائه گردیده تا ابتدا اهمیت 
در سطح هر یک از سرفصلهای صورتهای مالی یا موضوعات 
مورد رسیدگی تعیین و ســپس با استفاده از عامل باقی مانده، 
ســطح اولیه اهمیت عملیاتی تعیین گــردد. هیچ رهنمودی در 
این بخش درباب نحوه تخصیص سطح اهمیت کلی برآوردی 
)بر اساس دامنه های اهمیت( به سرفصلها و موضوعات مورد 
رســیدگی ارائه نمی گردد. همچنین به این نکته اساسی  اشاره 
نمی شود که مجموع اهمیت عملیاتی برای سرفصل های مختلف 
مورد رســیدگی، نمی تواند از حد معینی )نسبت به سطح اهمیت 

کلی( تجاوز کند.
تدوین کنندگان دستورعمل باید به این نکته مهم توجه داشته 
باشــند که بخشی از کارهای مطرح شده در دستورعمل ممکن 
است در گذشته توسط حسابرسان انجام نشده باشد و به همین 
دلیل ارائــه راهنمایی های الزم در این زمینــه به آنان ضروری 

است. 
در بخش محاســبه اهمیت در اجرا، بــرای تعیین اهمیت 
عملیاتــی یا اهمیــت در اجرا، هر دو دســتورعمل از جدول 
مشــابه ای برای تعدیل ســطح اهمیت تعیین شــده به شرح 
یادشده استفاده کرده اند که از آن با عنوان عامل باقیمانده نام 
برده می شــود، ولی هیچیک اشاره ای به دالیل این تعدیل و 

دستورعملهای جدید

 سازمان و جامعه 

انطباق بیشتری با 

استانداردهای 315 و 330 

حسابرسی  دارند
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انتخاب عنوان مورد اســتفاده نمی کنند. البته در دستورعمل 
ســازمان در دو ســطر بعد، نــام آن به  ضریب خطــر تغییر 

می یابد.
به هــر حــال، در این بخش بــراورد اولیه از ســطح اهمیت 
بــرای تعیین اهمیت در اجرا، با درنظــر گرفتن ضریب خطر یا 
عامل باقیمانده تعدیــل می گردد. دامنه این تعدیل بین یک تا 
5 برابر اســت. یعنی اگر خطر در ســطح صورتهای مالی پایین 
باشــد و خطر در ســطح ادعا هم پایین باشــد برای حسابرس 
نامساعدترین حالت تلقی می شود، زیرا باید همان براورد اولیه 
از اهمیــت را به عنــوان اهمیت در اجرا در نظــر بگیرد. براورد 
اولیه از اهمیت تقســیم بر 1/1. اگر خطر در دو مورد یادشــده 
یعنی در ســطح صورتهای مالی و ادعا باال باشــد، اهمیت در 
اجرا حاصل تقسیم براورد اولیه از سطح اهمیت بر 1/5 خواهد 
شــد که حاصل آن 5 برابر شدن اهمیت در اجرا است. از آن جا 
که برای تعیین اندازه نمونه، مانده حســاب یا گروه معامله های 
مورد رســیدگی بر اهمیت در اجرا تقســیم می گردد، با بزرگتر 
شــدن مخرج کســر، تعداد نمونه کمتری خواهیم داشت. این 
نحــوه عمل مغایر با جدول تعیین اندازه نمونه ای اســت که در 

بخشهای بعدی مطرح می شود:
بــرای مثال بــه تعــداد نمونه در رســیدگی به حســابهای 

سودوزیان توجه کنید:

خطر در سطح 
صورتهای مالی: پایین 

خطر در سطح 
ادعا: پایین 

تعداد نمونه: 20

خطر در سطح 
صورتهای مالی: باال

خطردر سطح 
ادعا: باال 

تعداد نمونه: 40

دو  این  هم  نمونه  اندازه  موضوع  در  که  داشتید  اشاره 
دستورعمل فرقهایی باهم دارند؟

صاره راز
اندازه نمونه  هر دو دستورعمل از فرمول واحدی برای تعیین 
ترازنامه  اندازه نمونه در بخش اقالم  استفاده می کنند. سپس 
اندازه نهایی نمونه  با دو جدول فرعی مقایسه و  و سودوزیان 
تفاوتهای اساسی زیر  نتیجه گیری ،  تعیین می شود. در بخش 

وجود دارد.
• طبق دستورعمل سازمان

 اگر طبق نتایج جدول یادشده اندازه نمونه  کوچک تر از رابطه 
باال به دست بدهد باید از جدول مربوط استفاده شود.

• طبق دستورعمل جامعه 
اگر طبق نتایج جدول یادشده اندازه نمونه  بزرگ تر از رابطه 

باال به دست بدهد باید از جدول مربوط استفاده شود.
آخریــن نکته در ایــن بخش، موضــوع الزام به رســیدگی 
به تمامی اقــالم بزرگتر از اهمیت عملیاتی یــا اهمیت در اجرا 
اســت. از آنجاکه اهمیت در اجرا، حداکثر اشــتباه قابل تحمل 
در جامعه مورد رسیدگی است، رسیدگی 100 درصدی به اقالم 
بزرگتر از آن، توجیه ندارد و ممکن اســت باعث افزایش قابل 

مالحظه حجم رسیدگی ها گردد. 

کیفیت  کنترل  کار  بر  تاثیری  چه  دید شما  از  دستورعمل 
خواهد داشت؟

صاره راز
بندهای 45 و 46 استاندارد 1 کنترل کیفیت، موسسه  بر اساس 
باید برای کسب اطمینان از انجام کار طبق الزامهای استانداردهای 
با  متناسب  گزارشهای  صدور  و  مقرراتی  و  قانونی  حرفه ای، 

رهنمودی درباب علت محاسبه

سطح اهمیت 

 با استفاده از مبانی مختلف 

و نهایتًا نحوه انتخاب

 یکی از سه مورد پیشنهادی 

ارائه نمی شود
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را  الزم  روشهای  و  سیاستها  موسسه،  توسط  موجود  شرایط 
طراحی و برقرار کند. موسسه از طریق سیاستها و روشهای خود، 
طریق  از  اغلب  امر  این  است.  کار  انجام  کیفیت  حفظ  درصدد 

دستورعملهای کتبی یا الکترونیکی و ... انجام می شود.
همانگونــه کــه در تعریف دســتورعمل مطرح شــد وجود 
دســتورعمل امکان ارزیابی انجام کار به شــکل پیش بینی شده 
را میســر می ســازد. دســتورعمل حسابرســی بــرای حرفه 
حسابرســی به مثابه نظام کنترل داخلی برای یک واحد تجاری 
اســت همانگونه که حسابرســان برای ارزیابی انجام امور یک 
واحد تجاری به شکل پیش بینی شــده، اقدام به آزمون اجرای 
کنترلها می نمایند، نهاد کنترل کیفیت نیز با بررســی انطباق کار 

انجام شده با دستورعمل، کیفیت آن را ارزیابی می کند. 

اثر رعایت دستورعمل بر کارایی و اثربخشی حسابرسی 
چیست؟

صاره راز
دستورعمل جدید حسابرسی، در صورت فهم صحیح رویکرد 
مهم  به موضوعهای  حسابرسان  هدایت  به دلیل  انتخاب شده، 
اثربخشی  بر  کار، قطعًا  بر جنبه های اساسی  و اصلی و تمرکز 
حسابرسی تاثیر مثبتی خواهد داشت. اما، به دلیل تفاوت آن با 
انجام کار در گذشته و نیاز به تغییر برخی عادتها و انجام کارهای 
جدید، در سالهای اولیه اجرا، باعث افزایش هزینه حسابرسی 
خواهد بود که در بلندمدت این نقیصه برطرف خواهد شد. اما، 
خطری که اثربخشی کار را در آینده تهدید خواهد کرد، اتکای 

یک  به  کار  مجدد  تبدیل  و  قبلی  قضاوتهای  به  حد  از  بیش 
عادت و نه یک فرایند پویا، می باشد.

با استفاده  ارتباط  دستورعمل جدید چه رویکردی را در 
از فناوری اطالعات و ارتباطات در کار حسابرسی دنبال 

می کند؟

صاره راز
فناوری  از  استفاده  به  مشخصی  اشاره  جدید  دستورعمل 
اطالعات و ارتباطات در حسابرسی ندارد. هرچند مانند گذشته 
حسابرسان به استفاده از تهیه کاربرگها به صورت الکترونیکی و 
استفاده از نرم افزارهای عمومی موجود برای انجام بررسیهای 
تحلیلی و ثبت سیستم خواهند پرداخت. خصوصًا که در بند 7 
روی  حسابرسی  مستندات  ثبت  به   230 حسابرسی  استاندارد 

وسایل الکترونیکی اشاره شده است.
نگرش سنتی دستورعمل حسابرسی عمدتًا در حوزه سیستم 
کنترلهای داخلی و پرسشــنامه های ارزیابــی آن ها )به عنوان 
نمونه موجودی مواد و کاال، حقوق و دستمزد( نمود دارد که در 
برخی موارد با شرایط فعلی و موجود سیستمهای مزبور فاصله 
دارد و رهنمودی در زمینه اینگونه سیستمها و یا کسب وکارهای 
جدید ندارد. بنابراین، مشــکالتی برای موسســه هایی که کار 
حسابرســی را با اســتفاده از فناوری اطالعات انجام می دهند 

نخواهند داشت. 
در بخشــهای مســتلزم قضاوت در خصوص براورد خطر در 
ســه ســطح کیفی پایین، متوسط و باال در ســطح صورتهای 
مالی و ادعاها که متاثر از ارزیابیهای انجام شــده می باشــد، در 
دستورعمل رهنمودهای الزم و یاری رسان به حسابرس وجود 
ندارد. اســتفاده از فنــاوری اطالعات در این زمینه در ســطح 
ایده آل مســتلزم فناوری پیچیده )هوش مصنوعی( اســت. با 
این وجود، موسســه ها می توانند بــا طراحی جداول تخصیص 
امتیاز به عوامل موثر در قضاوت، از فناوری متناسب با نیاز خود 

استفاده نمایند.

مخاطبان  با  شما  دغدغه مند  و  صمیمانه  همراهی  از 
حسابرس سپاسگزاریم.

دستورعمل جدید اشاره مشخصی 

به استفاده از 

فناوری اطالعات و ارتباطات 

در حسابرسی ندارد


