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آغاز  در  آمدید.  خوش  حسابرس  گفتگوی  میز  به 
با موضوع کیفیت حسابرسی و  گفتگو خوانندگان را 

موقعیت آن در ایران آشنا کنید.

عضدی
حسابرسی220  استاندارد  و   1 کیفیت  کنترل  استاندارد 
کیفیت  سطح  ارتقای  خصوص  در  را  جنبه هایی  دو  هر 
استانداردها،  این  در  داده اند.  قرار  مدنظر  حسابرسی 
سوی  از  باید  که  حرفه ای  الزامهای  چون  موضوعهایی 
روشهای  و  سیاستها  شود،  رعایت  موسسه  کارکنان 
تعیین  و  انسانی  منابع  صاحبکار،  با  کار  ادامه  و  پذیرش 
کارگروه، انجام کار، مشاوره و بازبینی کنترل کیفیت کار 

مورد توجه است. 
هر دو اســتاندارد تا حدودی در مســیر تحقق الزامها، 
موفــق عمل نکردند. یکی از مولفه های مهم مورد توجه 
در اســتاندارد کنترل کیفیت 1 که برقراری سیستم کنترل 
کیفیت اســت، در بســیاری از موسســه های حسابرسی 
برقرار نشده است. برخی از دالیل این موضوع عبارتند از 
اندازه موسسه، پایین بودن میزان حق الزحمه حسابرسی 
و باالبــودن هزینه هــای حسابرســی، عدم امکان جذب 
دانش آموختــگان خــوب، ترکیــب نامناســب کارکنان، 
و رقابــت نامعقــول. ایــن عوامــل منجر به هــواداری 

استانداردهای جدید مدیریت کیفیت؛استانداردهای جدید مدیریت کیفیت؛

 تاکیدی بر شاخصهای کیفیت تاکیدی بر شاخصهای کیفیت

محمدعلی عضدی 
مدیرارشد کنترل کیفیت و عضو 

کمیته کنترل کیفیت 

سازمان حسابرسی
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موسسه های حسابرســی از چابک ســازی اجرای کار و دوری 
از اســتقرار واحد کنترل کیفیت شــده و بنابراین، چاره اندیشی 
استانداردها در خصوص کنترل کیفیت عملیاتی نگردیده است.
این موضوع زیرســاختهای زیــادی الزم دارد. یکی از این 
زیرســاختها، تقاضای ذینفعان حرفه بــرای خدمات باکیفیت 
است که به دالیل متعددی ذینفعان حسابرسی در ایران توجهی 
به مســئله کیفیت حسابرســی نداشــته اند. در ایران ذینفعان 
گزارشــگری مالی در دو بخش، ذینفعان ســازمانهای دولتی و 
شــرکتهای خصوصی، طبقه بندی می شــوند. مدیران دولتی 
خواهان انجام حسابرســی در کوتاه ترین زمان ممکن و کسب 
نتایــج رضایت بخش هســتند. در این چارچــوب، این گروه از 
ذینفعــان توجــه خاصی به کیفیت حسابرســی از خود نشــان 
نمی دهند. از جانب دیگر، در بخش خصوصی به معنای اخص 
آن نیــز از آن جا که ذینفعان خود مدیریت شــرکتها را عهده دار 
هســتند، تمایلی به انجام حسابرسی باکیفیت ندارند و به شدت 
بــا آن مخالفنــد؛ چون عمــده تقاضای حسابرســی این گروه 
مربوط به مســائلی از قبیل امورمالیاتی و دریافت تسهیالت از 
بانکهاســت. به همین دلیل، ذینفعان تا زمانی که منافعشان در 

خطر قرار نگیرد به کیفیت حسابرسی توجهی ندارند. 
از جانــب دیگر، اجــرای بازبینی کنترل کیفیــت کار پیش از 
صدور گزارش )بررســی گرم( که ســهم به ســزایی در ارتقای 
کیفیت حسابرســی و حصول اطمینان از مناسب بودن گزارش 
حسابرسی در شرایط موجود ایفا می کند، رنگ باخته است. در 
صدور گزارش به دالیل مختلف با شــتابزدگی و فشار صاحبکار 
روبه رو هستیم و نظارت کافی بر گزارش صادرشده که محصول 
اصلی خدمات ماســت، اعمال نمی شود. صدور گزارش بدون 
مشــاوره گرفتن در موضوعهــای پیچیده، اســتفاده از ادبیات 
خاص بــدون رعایــت یکنواختی در نگارش گــزارش از دیگر 
آســیبهای عدم بررسی گرم کار شمرده می شــود. این موضوع 
هنگامی که مراجع نظارتی از قبیل بخش کنترل کیفیت جامعه 
حســابداران رســمی یا دادگاه به موضــوع ورود کنند، موجب 
آســیبهای جبران ناپذیری برای کارکنان و شــرکای موسســه 
خواهد بود. شــایان ذکر است برای ارتقای کیفیت حسابرسی، 
ِصرف تصویب اســتاندارد خوب راهگشا نیست؛ باید به سمتی 
حرکــت کرد که موضوع کنترل کیفیــت و ارائه خدمات باکیفیت 

به عنوان یک تقاضا از ســوی ذینفعــان مطالبه گردد. ما نیز در 
بازنگری استانداردهای کنترل کیفیت باید به گونه ای عمل کنیم 
که هر موسســه با هر اندازه و مقیاسی، امکان برقراری کنترل 

کیفیت مناسب شرایط موجود را داشته باشد.

مورد  ایران  کنونی  استانداردهای  در  مهمی  تغییرات  چه 
نیاز است؟ تغییر استانداردهای کیفیت تا چه اندازه برای 

بهبود کیفیت حسابرسی در ایران سودمند است؟ 

عضدی
به  استانداردها  رویکرد  در  تغییر  که  شد  یاداور  باید  ابتدا  در 
از  اعم  محیطی  شرایط  مطالعه  و  نیازسنجی  نتیجه  کیفیت، 
انتظارهای  میان  موجود  فاصله  است.  اجتماعی  و  اقتصادی 
استفاده کنندگان از اطالعات حسابرسی شده در معنای گسترده 
آن با وضعیت موجود، یکی از محرکهای اصلی در این موضوع 
فعالیتهای  محیط  مالی،  بحرانهای  به دنبال  است.  بوده 
و  کرد  تجربه  را  توجهی  قابل  تغییر  حسابرسی  موسسه های 
یافت.  افزایش  چشمگیری  به شکل  کیفیت  بحث  بر  تمرکز 
استانداردهای  به کارگیری  به همین دلیل، حرفه حسابرسی در 
حرفه ای، الزامهای اخالق حرفه ای و بازرسیهای نظارتی جهت 
به عنوان  عمومی  منافع  از  حفاظت  به منظور  گزارشهایی  ارائه 
بااهمیت ترین مطالبه از حسابرسان، به توافق همگانی رسید. 
این مقصود حاصل نخواهد شد مگر با ارائه خدمات با کیفیت. 
استاندارد  همچنین  و   1 کیفیت  کنترل  استاندارد  تدوین  لذا 
بین المللی حسابرسی 220 کنترل کیفیت حسابرسی اطالعات 
 2009 دسامبر  از  اجرا  قابل  بازنگری(  )اولین  تاریخی  مالی 
به همراه تغییراتی که در الزامهای اخالق حرفه ای به عمل آمد 

نیز در پاسخ به همین نیاز ارزیابی می گردد. 
اما کار بدین جا ختم نشــد. هیئت اســتانداردهای بین المللی 
حسابرســی و اطمینان بخشــی، پروژه بازنگری در اســتاندارد 
بین المللــی کنترل کیفیت 1 را ســال 2014 آغاز کرد. گام مهم 
و ضروری در این راســتا، برنامه ترکیبی پیشنهادی هیئت برای 
بازنگری در اســتاندارد بین المللی کنترل کیفیت 1 و اســتاندارد 
بین المللی حسابرسی220 و استاندارد بین المللی حسابرسی600 
بــود. این برنامــه پیشــنهادهایی را در خصــوص بازنگری در 

استاندارد بین المللی کنترل کیفیت 1 در برداشت، ازجمله:
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)الف( پیشنهاد تجدیدنظر در استاندارد بین المللی کنترل کیفیت 
کارهایی  کلیه  کیفیت جهت  و اصالح مدیریت  تقویت  برای   1
که طبق استانداردهای بین المللی حسابرسی در موسسه انجام 
می شود با به کارگیری رویکرد مدیریت کیفیت در سطح موسسه، 
تقویت توانایی استاندارد برای به کارگیری در سطح گسترده ای 

از شرایط و افزایش الزامها و موارد کاربردی در استاندارد.
)ب( پیشنهاد اصالح سایر استانداردهای بین المللی حسابرسی 

و درنتیجه، تغییرهای این استاندارد.
به این ترتیــب با توجه به اهمیتی که موضوع منافع عمومی 
دارد، تغییرات گسترده ای در استاندارد بین المللی کنترل کیفیت 
پدیدار شد و در نتیجه پروژه یادشده به استانداردهای مدیریت 
کیفیــت 1 و 2 و همچنیــن بازنگری در اســتاندارد بین المللی 
حسابرســی 220 ختم شــد. این بازنگری، منتج به تغییراتی 
ساختاری در استانداردها گردید؛ ازجمله ایجاد رویکرد عمومی 
به مدیریــت کیفیت و ســنجش پذیری اســتانداردها. اهداف 
اســتانداردها نیز در جهت حفاظت از منافــع عمومی، اصالح 
گردیــد. همچنین، اجزا و ســاختار مدیریــت کیفیت تغییرات 
بنیادی داشــت و رویکرد غالب در استاندارد به توصیف اهداف 
کیفی و ریســکهای کیفیت و واکنشــهای مناســب در برابر آن 
معطوف شد. در این راستا، فرایند ارزیابی ریسک در استاندارد 
گنجانده شد و بخش جدیدی در استانداردها برای منابع ازجمله 
ارائه دهندگان خدمات، طراحی گردید و بخشــهای اطالعات و 
ارتباطات و نظارت و مستندســازی، بهبــود یافت. با توجه به 
این نکته ها، سایر استانداردهای حسابرسی نیز دچار تغییرهای 

لفظی و محتوایی شده است.

ایــن تغییــر در نگرش به کیفیــت حسابرســی در ایران نیز 
ضــرورت دارد، چرا کــه در واقع ارتقای ســطح کیفی خدمات 
حسابرسی، افزون بر آن که موجب اتکاپذیری و افزایش اعتبار 
فرایند گزارشــگری مالی می شــود که نتیجه آن تصمیم گیری 
آگاهانه اقتصادی در راســتای تخصیــص بهینه منابع و کارایی 
بازار سرمایه اســت، در بازتاب صالحیت حرفه ای حسابرسان 
بازار حسابرســی هم تاثیرگذار اســت. باید خاطر نشان کنم که 
در سالهای گذشته در پژوهشهای دانشگاهی تا حدودی زیادی 
به آزمون کیفیت حسابرســی در ابعاد مختلف توجه شده است، 
ولی تعداد انگشت شــماری از این پژوهشها به موضوع تدوین 
یک چارچوب کلی برای کیفیت حسابرسی پرداخته اند. چنانچه 
این پژوهشــها گســترش یابند، امکان تغییر نگرش به کیفیت 
حسابرســی فراهم خواهد شد و احتمال این که مسیر مورد نظر 
موجب افزایش ســطح کیفیت حسابرســی گردد، قوت خواهد 
گرفــت. بدون تردیــد چنانچه تغییراتی در نگــرش به کیفیت 
حادث گردد، باید اصالحهای ضروری در ســایر استانداردهای 

حسابرسی نیز مدنظر قرار گیرد.

بین المللی  استاندارد  در  کیفیت  کنترل  سیستم  اجزای 
مدیریت کیفیت 1 شامل چه مواردی است؟ در مقایسه با 
استاندارد کنترل کیفیت فعلی چه تفاوتهایی دیده می شود؟

عضدی
حسابرسی  بین المللی  استانداردهای  هیئت  که  همانطور 
استاندارد  است،  کرده  اعالم   (IAASB) اطمینان بخشی  و 
برای  کیفیت  مدیریت  عنوان  با   1 کیفیت  مدیریت  بین المللی 
موسسه هایی که حسابرسی یا بررسی اجمالی صورتهای مالی 
یا سایر خدمات اطمینان بخشی یا سایر خدمات مربوط را انجام 
تاریخ 15 دسامبر 2022  از  که  برای دوره های مالی  می دهند 
به بعد آغاز می گردد، جایگزین استاندارد کنونی کنترل کیفیت 
که مسئولیت های موسسه در مورد سیستم کنترل کیفیت آن را 
بیان می کند، خواهد شد. طبق بند 4 استاندارد کنترل کیفیت 1، 
کیفیت موسسه شامل سیاستهای طراحی شده  کنترل  سیستم 
برای اطمینان معقول از این است که الزامهای استانداردهای 
حرفه ای، قانونی و مقرراتی رعایت می گردد و گزارشها مناسب 
شرایط موجود، صادر می شود و همچنین روشهای الزم برای 

تغییر در رویکرد استانداردها

به کیفیت

نتیجه نیازسنجی و 

مطالعه شرایط محیطی

است
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اجرای آن سیاستها و نظارت بر رعایت آنها را در بر می گیرد. 
در اســتاندارد کنونی، اجزای سیستم کنترل کیفیت عبارتند از 
1- مســئولیتهای مدیریت درباره کیفیت در درون موسسه، 2- 
الزامهای اخالقی، 3- پذیرش و ادامه کار، 4- منابع انسانی، 5- 
اجرای کار، و 6- نظارت. این استاندارد سعی دارد تا حد ممکن 
سیســتم کنترل کیفیت موسســه های حسابرســی را به ساختار 
یک سیســتم کنترل داخلی آن چنان که اجزای آن در استاندارد 
حسابرسی 315 با عنوان تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف 
بااهمیت از طریق شــناخت واحد تجاری و محیط آن برشمرده 
شــده، نزدیک کند که تا حدودی نیــز در این زمینه موفق عمل 
کــرده بود گرچــه در عمل با نارســاییهایی مواجه بــود. نتیجه 
بازنگری در اســتاندارد مذکــور در قالب اســتاندارد بین المللی 
مدیریت کیفیت 1 تجلی یافت. این استاندارد، رویکرد مدیریت 
کیفیت را معرفی کرده اســت. طبق بند 16 اســتاندارد مذکور، 
موسســه های حسابرســی به طراحی و پیاده ســازی و اعمال 
یک سیســتم مدیریت کیفیت به منظور ارائــه اطمینان معقول 
از این که موسســه و کارکنان آن مســئولیتهای خود را مطابق با 
اســتانداردهای حرفه ای و الزامهای قانونــی و مقرراتی انجام 
می دهنــد و کارهــای خود را مطابــق با چنین اســتانداردهای 
حرفــه ای و الزامهای قانونی و مقرراتــی هدایت و اجرا می کنند 
و همچنین گزارشــهای صادرشده از ســوی موسسه یا شریک 

مسئول هر کار در شرایط موجود مناسب است، ملزم هستند. 
دربند 6 این اســتاندارد، اجزای هشت گانه سیستم مدیریت 
کیفیت که به صورت مداوم و تکرارشــونده اما غیرخطی، عمل 
می کند و نســبت به تغییرات در ماهیت و شــرایط موسســه و 
کارهــای آن واکنش نشــان می دهــد، به ایــن ترتیب معرفی 
شده اســت: 1- فرایند ارزیابی ریسک موسسه، 2- راهبری و 
مدیریــت، 3- الزامهای اخالقی مرتبط، 4- پذیرش و ادامه کار 
با صاحبکاران و قراردادهای خــاص، 5- انجام کار، 6- منابع، 
7- اطالعــات و ارتباطات، 8- فرایند نظارت و اصالح. بدیهی 
است که هر موسسه می تواند برای توصیف چارچوب و اجزای 
سیســتم مدیریت کیفیت از واژگان مورد نظر خود استفاده کند. 
در این اســتاندارد برای هر جزو، اهداف کیفی مشــخص شده 
است که باید از سوی موسسه حسابرسی مورد توجه قرار گیرد. 
همچنین، تفاوت دیگر میان اســتاندارد مدیریت کیفیت 1 و 

اســتاندارد کنترل کیفیت 1 توجه خاص به مقوله ارزیابی ریسک 
اســت. افزون بر آن، نقش و مســئولیتهای رهبری موسسه در 
مدیریت کیفیت موسســه تقویت شده اســت. این استاندارد در 
خصوص نقش رهبری به این موارد توجه کرده است که موسسه 
تعهدش به کیفیت را از طریق فرهنگ موجود موسســه نشــان 
می دهد و شامل شناخت و تقویت مواردی از قبیل نقش موسسه 
در خدمــت به منافــع عمومی با انجام کارهای باکیفیت اســت. 
اهمیت دادن به کیفیت تصمیمها و فعالیتهای راهبردی موسسه، 
شامل مواردی اســت که به اولویتهای مالی و عملیاتی موسسه 
مربوط می گردد. نقشــها، مســئولیتها و پاســخگویی رهبری، 
ویژگیهای رهبری و انجام ارزیابی ساالنه عملکرد رهبری نیز از 

دیگر موضوعهایی است که مورد اشاره قرار گرفته است. 
همچنین، برجسته شــدن منابع و اطالعــات و ارتباطات، از 
موارد قابل توجه اســتاندارد بین المللی مدیریت کیفیت 1 است. 
در بند 32 اســتاندارد، منابع موسسه گسترش یافته و در قالب 
منابع انســانی، فناوری و فکری مورد بحث قرار گرفته است. 
یعنی، موسســه به منظــور این که قادر به طراحی، اســتقرار و 
عملیاتی کردن سیســتم مدیریــت کیفیت باشــد، باید اهداف 
کیفی خاصی را در خصوص کســب، توسعه، استفاده، حفظ و 
تخصیص منابع مناسب تدوین کند. بر همین اساس، استاندارد 
منابع مالی را نیز به سیســتم مدیریت کیفیت مربوط محسوب 
کرده اســت؛ زیرا برای کسب، توسعه، اســتفاده و حفظ منابع 

انسانی، فناوری و فکری موسسه، ضروری است.

استاندارد کنترل کیفیت 1 با موضوع استفاده موسسه های 
حسابرسی از فناوری چه برخوردی داشته است؟ 

عضدی
به طور شفاف در استاندارد کنترل کیفیت 1 به موضوع استفاده 
از فناوری از سوی موسسه های حسابرسی اشاره نشده است. 
البته در بند 103 استاندارد مقرر می کند موسسه باید سیاستها و 
روشهای مستندسازی مناسب را برقرار کند تا شواهدی درباره 
کارکرد هر یك از اجزای سیستم کنترل کیفیت خود فراهم کند. 
در ادامه، بند 104 یاداوری می کند که چگونگی مستندسازی 
مثال،  برای  دارد.  بستگی  موسسه  تصمیم  به  موضوعها  این 
برای مستندسازی موضوعهایی  موسسه های بزرگ می توانند 
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نتایج  و  عملکرد  ارزیابیهای  استقالل،  تاییدیه های  چون 
استفاده  الکترونیکی  اطالعاتی  پایگاه  از  نظارتی  بازبینیهای 

کنند و بیش از این، مطلبی در استاندارد قید نگردیده است. 
البته در اســتاندارد مدیریت کیفیت 1، منابع فناوری به طور 
شــفاف مورد اشــاره قرار گرفته اســت؛ در جزو ج بند 34 قید 
گردیده به منظور عملیاتی کردن یک سیستم مدیریت کیفیت در 
موسســه و انجام کارها، منابع فناوری مناسبی گرداوری شده، 
مستقر و نگهداری شــده و مورد استفاده قرار می گیرد. در این 
راســتا، اســتاندارد در بند توضیحی 98 بیــان می کند که منابع 
اطالعاتی به طور معمول برنامه های کاربردی فناوری اطالعات 
هســتند که بخشــی از محیط فنــاوری اطالعات موسســه را 
تشکیل می دهند. همچنین، محیط فناوری اطالعات موسسه 
زیرساختهای پشــتیبانی کننده فناوری اطالعات و فرایندهای 
پردازش فنــاوری اطالعــات را دربر می گیرد. بر اســاس بند 
توضیحی 104 اســتاندارد، همچنین موسســه ممکن اســت 
سیاستها و روشهای مربوط به استفاده از منابع فناوری و فکری 
را تدوین کند. چنین سیاستها و روشهایی ممکن است استفاده 
از یک برنامه کاربردی فناوری اطالعات یا منابع فکری خاص 
را برای انجام کارها الزامی کند؛ یا این سیاستها و روشها ممکن 
اســت به ســایر جنبه های کار از قبیل بایگانی کردن پرونده ها 
مربوط باشد؛ یا ممکن اســت این سیاستها و روشها شرایط یا 
تجربه هایی را که افراد برای استفاده از منابع نیاز دارند از قبیل 

نیاز به یک متخصص یا آموزش عملی را مشخص کنند. 
برای مثال، موسسه ممکن است شرایط یا تجربه های مورد 
نیاز برای اســتفاده از برنامه کاربردی فناوری اطالعات تحلیل 
داده ها را مشخص کند. این سیاستها و روشها همچنین می تواند 
مسئولیتهای مدیر مســئول کار درباره استفاده از منابع فناوری 
و فکری را مشــخص کند؛ یــا نحوه اســتفاده از منابع فناوری 
و فکــری، ازجمله نحوه تعامــل افراد با برنامه هــای کاربردی 
فناوری اطالعات یا نحوه اســتفاده از یک منبع فکری از سوی 
افراد را تدوین کند؛ و چگونگی دسترســی افراد به پشــتیبانی و 

کمک در استفاده از منابع فناوری و فکری را تنظیم کند.

برقراری  بر  کیفیت  مدیریت  بین المللی  استاندارد  در 
سیستم اطالعات و ارتباطات دوطرفه در موسسه تاکید 

اطالعات  به جریان  نسبت  کارکنان  تمامی  و  است  شده 
کیفیت  بر  آن  اثر  دارند.  مسئولیت  اطالعات  تبادل  و 

حسابرسی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عضدی
استاندارد مدیریت کیفیت 1 بر جریان مستمر اطالعات درون 
موسسه و با گروه حسابرسی تاکید دارد و موسسه را به سوی 
تدوین یک سیستم اطالعاتی سوق می دهد. این استاندارد در 
بند 33 چند هدف کیفی را برای این منظور مقرر داشته است؛ 
و  مربوط  اطالعات  باید  اطالعاتی  سیستم  این  آن که  ازجمله 
قابل اتکایی را که از سیستم مدیریت کیفیت پشتیبانی می کند از 
منابع داخلی یا خارج از موسسه شناسایی،گرداوری، پردازش و 
حفظ کند. همچنین، فرهنگ موسسه باید مسئولیت کارکنان 
برای تبادل اطالعات با موسسه و بین خودشان را تقویت کند. 
اطالعات قابل اتکا و مربوط که درون موسسه و بین گروه های 
حسابرسی مبادله می شود، شامل اطالعاتی است که ماهیت، 
و  کارکنان  آن که  برای  باید  اطالعات  آن  میزان  و  زمان بندی 
گروه های حسابرسی را قادر به درک و انجام مسئولیتهای خود 
کیفیت  مدیریت  سیستم  درون  اجرایی  فعالیتهای  قبال  در 

باشند، کفایت کنند. 
اطالعــات قابل اتــکا و مربوط که بــا افراد خارج از موسســه 
مبادله می گردد، شــامل اطالعاتی اســت که قانــون، مقررات و 
اســتانداردهای حرفــه ای تبــادل آن را الزامی کرده یــا به منظور 
پشــتیبانی از درک اشخاص خارج از موسســه نسبت به سیستم 
مدیریــت کیفیت، ضروری تشــخیص داده اســت؛ مانند زمانی 
کــه قانون یا مقــررات اوراق بهــادار، مبادله اطالعــات با ارکان 
راهبری درباره سیستم مدیریت کیفیت موسسه ای که حسابرسی 
صورتهای مالی شرکتهای بورسی را برعهده دارد، الزامی می کند؛ 
یا هنگامی که موسســه از عدم رعایت قوانین و مقررات از ســوی 
مشــتری آگاهی پیدا می کنــد و الزامهای اخالقی موسســه را به 
گزارش عدم رعایت قوانین و مقررات به یک مرجع صالح خارج از 
مشــتری ملزم می کند. همچنین، ممکن است قانون و مقررات، 
موسسه را ملزم به انتشار گزارش شفافیت کند و ماهیت اطالعاتی 

که الزم است در گزارش مذکور گنجانده شود را مشخص سازد.

در استاندارد جدید مدیریت کیفیت موسسه حسابرسی 
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استقرار  طراحی،  برای  را  ریسک  مبتنی بر  رویکرد  باید 
داشته  کیفیت  مدیریت  اجزای سیستم  کردن  و عملیاتی 

باشد. منظور چیست؟

عضدی
در رویکرد جدید، تمرکز بر شیوه ای است که هر موسسه باید 
ریسکهای خود در مورد کیفیت را مدیریت کند. به این منظور، 
استاندارد مدیریت کیفیت 1 رویکرد مبتنی بر ریسک دستیابی 
به اهداف کیفیت حسابرسی را در کانون توجه خود قرار داده، 
قابل بررسی است  گام  این رویکرد در سه  معرفی کرده است. 
ریسکهای  ارزیابی  و  تشخیص   -2 کیفی،  اهداف  تدوین   -1
به  مناسب  واکنشهای  استقرار  و  طراحی   -3 و  کیفیت، 
ریسکهای کیفیت. تدوین اهداف کیفی بنا بر تعریفی که در بند 
مطلوبی  نتایج  گردیده،  ارائه   1 کیفیت  مدیریت  استاندارد   16
از  باید  که  اجزای سیستم مدیریت کیفیت،  است در خصوص 
استاندارد   8 بند  الف  جزو  طبق  شود.  حاصل  موسسه  سوی 
کیفی  اهداف  تدوین  به  ملزم  موسسه های حسابرسی  مذکور، 
با توجه به اهدافی که در این استاندارد برای هر جزو سیستم 
مدیریت کیفیت مشخص شده، هستند و افزون بر آن، اهداف 
کیفی بیشتری که برای نیل به اهداف سیستم مدیریت کیفیت 

ضروری تشخیص می دهند، باید تدوین کنند. 
در این راســتا، بند توضیحی 42 اســتاندارد مدیریت کیفیت 
1 بیــان می کند که قانون، مقررات یا اســتانداردهای حرفه ای 
ممکن اســت الزامهایی را تعیین کنند که اهداف کیفی بیشتر را 
موجب گردد. به عنوان نمونه، ممکن است موسسه حسابرسی 
بر اساس قانون و مقررات، ملزم به انتصاب افراد غیراجرایی در 
ساختار راهبری موسســه گردد و موسسه تدوین اهداف کیفی 
بیشــتر را ضروری تشخیص دهد. همچنین، ماهیت و شرایط 
موسســه و کارهای آن ممکن است به گونه ای باشد که موسسه 
تعیین اهداف کیفی بیشتر را الزم بداند یا ممکن است موسسه 
به منظور تقویت و بهبود تشخیص و ارزیابی ریسکهای کیفیت، 
اهــداف فرعی را تدوین کند که این عامــل نیز منجر به تعیین 

اهداف کیفیت بیشتر خواهد شد.
گام دوم مربــوط به تشــخیص و ارزیابی ریســکهای کیفیت 
اســت. تعریف دقیق ریســک کیفیت در بند 16 این استاندارد 

عبارت است از ریسکی که ضمن برخورداری از احتمال معقول 
وقوع، به تنهایی یا به همراه سایر ریسکهای دیگر، بر دستیابی 
به یــک یا تعداد بیشــتری از اهــداف کیفی، تاثیــر نامطلوبی 
دارد. در جزو ب بند 8 اســتاندارد مورد نظر، ریسکهای کیفیت 
به عنــوان ریســکهای مربوط بــه اهداف کیفیت تعریف شــده 
و موسســه حسابرســی به منظور ارائه مبنایی بــرای طراحی و 
استقرار واکنشــهای مناسب به این ریسکها، ملزم به تشخیص 
و ارزیابی آنها شــده است. در این راســتا، موسسه باید نسبت 
به موقعیتها، رویدادها، شرایط، کنشــها و عدم کنشهایی که بر 
اهداف کیفیت اثر نامطلوب دارند، شــناحت کسب کند. بند 25 
اســتاندارد مدیریــت کیفیت 1 ضمن بیان این نکته، شــناخت 
مذکور را شامل مواردی مانند ماهیت و شرایط موسسه از قبیل 
)پیچیدگی و شــرایط عملیاتی موسســه، تصمیمها و کنشهای 
راهبردی و عملیاتی و فرایند و مدل کسب وکار موسسه، ویژگیها 
و سبک مدیریت رهبری، منابع موسسه )شامل منابع ارائه شده 
از سوی ارائه دهندگان خدمات، قانون، مقررات و استانداردهای 
حرفه ای و محیط فعالیت موسســه( و ماهیت و شرایط کارهایی 
که موسســه انجام داده است )از قبیل انواع کارهایی که از سوی 
موسســه انجام شــده و گزارشــهایی که باید صادر گردد و انواع 
واحدهای تجاری که خدمات به آنها ارائه می شــود(، برشمرده 
اســت. اســتاندارد در بند توضیحــی 46 یــاداوری می کند که 
قضاوت حرفه ای می تواند به موسسه در تعیین این که آیا ریسک 

شناسایی شده، ریسک کیفیت است یا خیر، کمک کند.

استاندارد مدیریت کیفیت 1

بر جریان مستمر اطالعات

درون موسسه و

با گروه حسابرسی 

تاکید دارد
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در گام ســوم، موسســه حسابرسی واکنشــهای مناسب به 
ریسکهای کیفیت را طراحی و مستقر می کند. برمبنای جزو پ 
بند 8 استاندارد مدیریت کیفیت 1، ماهیت، زمان بندی و حدود 
واکنشــها به این ریسکها مبتنی بر دالیل ارزیابیهای انجام شده 
برای ریســکهای کیفیت و پاسخ به آنهاست. بند توضیحی 50 
تاکید دارد که واکنشــهای طراحی شده و اســتقرار یافته ممکن 
اســت در سطح موسسه یا در ســطح کار باشد؛ یا ممکن است 
این واکنشها ترکیبی از مسئولیتها جهت کنشهایی باشد که باید 
هم در ســطح موسسه و هم در سطح کار اجرا شود. همچنین، 
اســتاندارد حاوی واکنشهای مشخصی برای ریسکهای کیفیت 
است؛ اما این واکنشها جامع نیست و موسسه ها باید با توجه به 

شرایط خود واکنشهای مناسب را برقرار کنند. 

و  باشد  داشته  باید  مهمی  ویژگی  چه  بازبینی  فرایند 
خروجی این فرایند چه باید باشد؟

عضدی
بین المللی  استانداردهای  در  انجام شده  تغییرات  به  توجه  با 
کنترل کیفیت و تفکیک آن به دو استاندارد جداگانه که یکی از 
آنها به طور مستقل به فرایند بازبینی کار اختصاص یافته است 
شد.  خواهد  مشخص  آن  مسئول  فرد  و  فرایند  این  اهمیت  و 
همان گونه که در بند 15 استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت 1 
و بند 7 استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت 2 با عنوان بازبینی 
کیفیت کارها بیان گردیده است، منافع عمومی با انجام مداوم 
کارهای باکیفیت تامین می گردد و کارهای باکیفیت نیز از طریق 
اساس  بر  آنها،  در خصوص  گزارشگری  و  اجرا  و  برنامه ریزی 
و مقرراتی، حاصل  قانونی  الزامهای  و  استانداردهای حرفه ای 
می شود. از جانب دیگر، دستیابی به اهداف این استانداردها و 
رعایت الزامهای قانونی و مقرراتی، مستلزم به کارگیری قضاوت 

حرفه ای و با توجه به نوع کار، اعمال تردید حرفه ای است.
با توجــه به این مقدمــه باید خاطرنشــان کرد کــه بند 13 
اســتاندارد بین المللــی مدیریــت کیفیت 2 عنــوان می کند که 
بازبینی کیفیــت، یک ارزیابــی عینی از قضاوتهــای عمده و 
فراگیــر و نتیجه گیریهــای مبتنی بــر آن قضاوتها اســت که از 
سوی گروه حسابرسی صورت گرفته است. این بازبینی توسط 
بازبینی کننده کیفیت انجام می شود و همزمان یا پیش از تاریخ 

گزارش تکمیل می شــود. ایــن نکته را باید اضافــه کنم که بر 
اساس بند 8 اســتاندارد مذکور، ارزیابی بازبینی کننده کیفیت از 
قضاوتهای عمده و فراگیر در چارچوب و زمینه اســتانداردهای 
حرفه ای و الزامهای قانونــی و مقرراتی انجام می گیرد. به این 
ترتیب، بازبینی کنترل کیفیت به منظــور ارزیابی این که آیا کل 
کار حسابرسی در انطباق با استانداردهای حرفه ای و الزامهای 
قانونی و مقرراتی یا سیاســتها و روشهای موسسه قرار دارد یا 
خیر، درنظر گرفته نشــده اســت و اجرای بازبینی کیفیت کار، 
تغییری در مسئولیتهای شریک مســئول کار از بابت مدیریت 
و دســتیابی به کیفیت باال در کار یا هدایت و سرپرستی اعضای 
گروه حسابرسی و بازبینی کار آنان از سوی وی، ایجاد نمی کند 
بنابراین، خروجــی فرایند مذکور یک واکنــش طراحی و اجرا 
شــده به منظور رفع ریســکهای کیفیت اســت که باید اهداف 
مشخص شده، در مقدمه ای که مورد اشاره قرار گرفت و به ویژه 

تامین منافع عمومی، را تامین کند.

بهبود  در  نقشی  چه  حسابرسی  بازبینی کننده کیفیت 
و  ویژگیها  چه  از  و  دارد  موسسه  کارهای  انواع  کیفیت 

شایستگیهایی باید برخوردار باشد؟

عضدی
استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت 2 با عنوان بازبینی کیفیت 

در رویکرد جدید
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کارها، دامنه کارهای مشمول بازبینی را مشخص کرده است و 
مالی  بازبینی عالوه بر حسابرسی صورتهای  مشمول  کارهای 
شرکتهای بورسی به حسابرسی و سایر کارهایی که به استناد 
قانون یا مقررات بازبینی کیفیت آنها الزامی است یا حسابرسی 
واکنش  را  آن  کیفیت  بازبینی  موسسه  که  کارهایی  سایر  و 
مناسبی نسبت به ریسکهای کیفیت تلقی می نماید، گسترش 
پیدا کرده است. از جانب دیگر، همین استاندارد در بند 9 بیان 
می دارد که بازبینی کننده کیفیت کار از اعضای گروه حسابرسی 
نیست؛ بنابراین، بازبینی کننده کیفیت کار ملزم به کسب شواهد 
کار نیست؛ ولی  نتیجه گیری  یا  و  اظهارنظر  از  برای پشتیبانی 
به  پاسخ  در  را  بیشتری  شواهد  است  ممکن  حسابرسی  گروه 

موارد مطرح شده در خالل بازبینی کیفیت کار، گرداوری کند. 
بند 17 این استاندارد، مقرر می کند که موسسه باید سیاستها 
و روشهای الزم برای واگذاری مسئولیت انتخاب بازبینی کننده 
کیفیت را به افــرادی دارای صالحیت و توانایــی الزم ازجمله 
داشــتن زمان کافی و اختیار مناســب در موسســه، واگذار کند. 
این سیاســتها و روشــها باید افــراد مذکور را ملــزم به انتخاب 
بازبینی کننده کیفیت کند. بند 18 اســتاندارد نیز مقررکرده است 
که موسسه باید سیاستها و روشهای معیارهای مسئول بازبینی 
کیفیت کار را تعیین کند. این سیاســتها و روشــها مســتلزم آن 
اســت که بازبینی کننده کیفیت از اعضای گروه حسابرسی نباشد 
و عالوه بر آن )1( از صالحیت و توانایی الزم ازجمله داشــتن 
زمان کافی و اختیار مناســب بــرای انجام بازبینــی، برخوردار 
باشــد، )2( الزامهای اخالقی از قبیل بی طرفی و اســتقالل از 
ســوی بازبینی کننده کیفیت رعایت شــود، و )3( رعایت قانون 
و مقررات مرتبط با صالحیــت فنی بازبینی کننده کنترل کیفیت 
دربر داشته باشد. بند 19 این استاندارد با هدف رفع تهدیدهای 
مربــوط به الــزام اخالقــی بی طرفی، ضــرورت گذراندن یک 
دوره آمادگی دوســاله یا بیشــتر پیش از این که شریک مسئول 
کار نقــش بازبینی کننده کیفیت را برعهده گیــرد، درنظر گرفته 
اســت. چنان چه این موضوع در الزمهای اخالقی الزامی شــده 
باشد همچنین، این استاندارد معیارهای دستیاران بازبینی کننده 
کیفیت را که به وی کمک می کنند، مشابه معیارهای صالحیت 
فنی بازبینی کننده کیفیت دانسته است. این استاندارد، استفاده 
از بازبینی کننده بیرونی واجد شرایط مناسب را مجاز اعالم نموده 

و همچنین جزو ب بند24 اســتاندارد مذکــور به منظور تقویت 
جایگاه بازبینی کننده کیفیت، شریک مسئول کار از تاریخ گذاری 
گزارش پیــش از این که از بازبینی کننده کیفیــت پیامی مبنی بر 

تکمیل فرایند بازبینی دریافت کند، منع شده است. 
از نکته های قابل تامل این اســتاندارد، بیان شــرایطی است 
که به شایســتگیهای بازبینی کننده کیفیت خدشه وارد می کند. 
مطابــق با بند 23 اســتاندارد مدیریت کیفیــت 2، هنگامی که 
بازبینی کننده کیفیت از شرایطی آگاه می شود که شایستگیهای 
وی برای بازبینی کیفیت دچار خدشــه شــده اســت، باید این 
موضوع را به افراد مناســبی در موسســه اعالم کند و چنان چه 
بازبینی کیفیت آغاز نشــده باشــد، انتخاب خود برای بازبینی 
کیفیــت را رد کند یا چنان چه فرایند بازبینی آغاز شــده باشــد، 
اجــرای بازبینی کیفیت را متوقف کند. تمامی این موارد موجب 

اعتالی کیفیت کار حسابرسی خواهد شد.

پیشنهاد یا برنامه شما برای بهبود کیفیت حسابرسی در 
ایران چیست؟

عضدی
شاید بتوان کیفیت حسابرسی را به عنوان ایجاد اطمینان از این که 
بااهمیتی است، تعریف کرد. این  صورتهای مالی فاقد تحریف 
هم  حاصل  نتیجه  و  دارد.  تاکید  حسابرسی  نتیجه  بر  تعریف 
کیفیت  می رسد  به نظر  کند.  کمک  عمومی  منافع  حفظ  به  باید 
قابلیت  آن،  حین  در  یا  و  حسابرسی  انجام  از  قبل  حسابرسی 
مشاهده ندارد؛ بنابراین، نیاز به متغیرهایی است تا بر اساس آنها 
بتوان کیفیت واقعی حسابرسی را ارزیابی کرد. برای این منظور، 
وجود یک چارچوب مفهومی یا مدل برای کیفیت ضرورت دارد 
میدانی  پژوهشهای  از  برامده  نیازسنجی های  مبتنی بر  باید  که 
شاخصهای  تشخیص  در  می تواند  پژوهشها  این  ویژگی  باشد. 
کیفیت حسابرسی ملموس باشد؛ هرچند باید اذعان کنم در  این 
شاخصهای  مناسب ترین  درباره  اتفاق نظری  تاکنون  خصوص 

کیفیت حسابرسی هم به وجود نیامده است. 
با توجه به وظیفه اینجانب در ســازمان حسابرســی، بیشتر 
مایلــم تا از منظر دید یک بازبینی کننده کیفیت به موضوع نگاه 
کنم. شاخصهای کیفیت حسابرســی سنجه های کمی و کیفی 
کیفیت حسابرسی مستقل است که هم ورودیها و هم خروجیها 
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را بر می گیرد. این شــاخصها توانایی تاریخــی، فعلی و آینده 
موسسه را در انجام حسابرسی باکیفیت نشان می دهند و بینشی 
را درباره کیفیت حسابرســی فراهم می کنند. پایش و نظارت بر 
شــاخصهای کیفیت حسابرسی از آن جهت برای موسسه های 
حسابرســی ارزشــمند اســت که آیا آنها از هر لحاظ از شرایط 
بهینه ای در مورد  سیاســتها، روشــها و منابع برخوداردارند تا 
حسابرسی باکیفیت را ترغیب کنند یا خیر. موسسه ها می توانند 
از این مسیر بر روند کیفیت نظارت کنند. برخی از نکته هایی که 
در استاندارد مدیریت کیفیت 2 مطرح شده است، برامده از این 
شــاخصهای کیفیت است که در جامعه حرفه ای ما نیز ضرورت 
آن احساس می شــود؛ ازجمله برخورداری فرد مسئول بازبینی 
از صالحیت فنی و توانمندیهای حرفه ای مشخص. سیاستها و 
روشهای انتخاب بازبینی کننده کیفیت کار و دستیاران وی باید 
از ســوی مدیریت ســطح باالی کلیه موسسه های حسابرسی 
به صورت شــفاف مستندسازی شــده و به همه کارکنان ابالغ 
گردد. شاید الزم باشد جهت احراز سمت بازبینی کننده کیفیت، 

افراد از مجوزها و تخصصهای خاصی برخوردار باشند. 
موضــوع دیگری که باید به آن اشــاره کنــم، اعطای زمان 
مناسب به مســئول بازبینی برای اجرای فرایند بازبینی است. 
در بررســی موضوعــی شــاخصهای کیفیت حسابرســی که از 
ســوی شــورای گزارشــگری مالی بریتانیا در مــاه می 2020 

منتشر شد، به این موضوع در قالب یکی از شاخصهای کیفیت 
حسابرســی نگریسته و تاکید شده که ســاعتهای بازبینی کننده 
کیفیت حسابرســی باید یا با حداقل ســاعتهای مورد انتظار یا 
با درصدی از ساعتهای کار مقایســه شود. این امر، با حصول 
اطمینان از این که بازبینی کننده کیفیت حسابرسی از زمان کافی 
برخوردار بوده و به طور مناسبی درگیر کار بوده است، به کیفیت 
حسابرسی کمک می کند. البته برای حصول اطمینان بیشتر از 
کیفیت حسابرسی، می توان به بررســی کیفیت کار حسابرسی 
دردســت انجام در زمان واقعی اشــاره داشــت. البته این امر 
به هیچ وجه رافع مســئولیتهای بازبینی کیفیت درباره بررســی 
گزارش حســابرس پیش از انتشار نیســت. این روش می تواند 
برای نمونــه ای از کارها در هر مرحله اعم از برنامه ریزی، اجرا 
و نتیجه گیری صورت پذیرد. این موضوع زمانی مفیدتر خواهد 
بود که گروه های حسابرســی برای توضیــح ماهیت و جزییات 
چالشــهای پیش آمده با مشــتری و نتایج اقدام خود، ردی در 
پرونده حسابرسی باقی نگذاشته باشند و درنتیجه، این امکان 
وجود نداشــته باشــد که بدانیم در واقع چه گذشته است. باید 
به مولفه هایی که ســبب عدم موفقیت اســتانداردهای کنونی 
کنترل کیفیت شد نیز دقت الزم را مبذول داشت و چاره اندیشی 
مناســبی درخصوص آنان انجام داد. به نظر می رســد الزام به 
حضور یک نفر مسئول کنترل کیفیت در هر موسسه حسابرسی 
می توانــد تا اندازه بســیار قابل توجهی در ارتقــای کیفیت کار 
نقش ایفا کند. بهره گیری از دانش آموختگان خوب دانشگاه ها 
با ایجاد انگیزه های مناســب برای جــذب و نگهداری آنان در 
بلندمدت  می تواند کمک شایانی در این زمینه محسوب شود. 
همچنین افزایش آگاهی استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی 
نسبت به مزایای خدمات باکیفیت نقش مهمی در زمینه ارتقای 

کیفیت خدمات حرفه ای به دنبال خواهد داشت.

و  حسابرسی  کیفیت  از  روشنی  تصویر  شما  با  گفتگوی 
برای  سودمندی  مرجع  و  می کند  فراهم  آن  چالشهای 
آن  تحوالت  و  حسابرسی  کیفیت  موضوع  به  مشتاقان 

است. برایتان آرزوی سالمتی داریم.
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