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کیفیت حسابرســی مفهومــی چندوجهی 
است که می تواند از ابعاد مختلف مورد سنجش 
قرار گیرد. با توجه به موقعیت منحصربه  فرد و 
متمایز اقتصاد و حرفه ی حسابرسی در ایران 
ضرورت دارد کیفیت حسابرســی در ابعاد اقتصاد و مختصات 
حرفه ی حسابرسی ایران تبیین و بررسی شود. نگاه تک بعدی و 
جستجوی کیفیت حسابرسی تنها در درون حرفه ی حسابرسی 
و شناسایی و اندازه گیری عوامل درون حرفه ای که خود تحت 
تأثیر و »معلول« عوامل برون حرفه ای هستند، منجر به ارتقای 
کیفیت حسابرسی نمی شود. دســتیابی به کیفیت حسابرسی 
مســتلزم اتخاذ رویکردی یکپارچــه و در نظر گرفتن الیه های 
مختلف آن می باشــد. در ایران جامعه ی حســابداران رسمی 
ایران بر اســاس مقررات مربوط نسبت به بررسی و اندازه گیری 
کیفیت حسابرســی و برخورد انضباطــی و حرفه ای با هرگونه 
عــدول از اصول و ضوابط حرفــه ای اقدام می نمایــد. فرآیند 
ســنجش کیفیت حسابرسی از طریق مراجعه ی حضوری گروه 
بررسی کننده جامعه حسابداران رسمی ایران به دفاتر مؤسسات 
حسابرســی جهت بازدید نظارتی و تکمیل دو فقره پرسشنامه 
تحت عنوان پرسشنامه ی کنترل وضعیت مؤسسه ی حسابرسی 
و پرسشنامه ی کنترل کیفیت کار حسابرسی صورت می گیرد. 
عناوین مورد بررســی در پرسشنامه کنترل وضعیت مؤسسه ی 
حسابرســی شامل 52 عنوان مورد بررسی و پرسشنامه کنترل 
کیفیــت کار حسابرســی شــامل 101 عنوان مورد بررســی 
می باشــد. هر پرسشــنامه بر مبنای 1000 امتیاز تدوین شده 
است. این بررســی در یک رویکرد طیف نگر به صورت سالیانه 

سید محمد علوی

و مســتمر اندازه گیری و منتشر می شود. واکاوای موانع پنهان 
کیفیت حسابرســی زمینه هاو فرصت های مستعد بهبود آن را 

تبیین می کند. 
1 - عرضه کنندگان خدمات حسابرسی 
2 - تقاضاکنندگان خدمات حسابرسی 

3 - نظارت نهادهای حرفه ای 
4 - نظارت نهادهای قانونی 

5 - محیط مقرراتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

1-2-1- عرضه کنندگان خدمات حسابرسی
1-1-2-1- انتخاب حســابداران رســمی )ضوابط و 

رویه ی مورد عمل(:
الف( به اســتناد »آیین نامه ی تعیین صالحیت حســابداران 
رســمی و چگونگی انتخــاب آنان« از شــرایط اصلی انتخاب 
حســابداران رســمی، داشــتن حداقل مدرک کارشناســی 
حسابداری یا رشته های مشــابه )حداقل 18 واحد حسابداری 
و مالی( و داشــتن شش ســال ســابقه کار حسابرسی بعد از 
اخذ مدرک کارشناســی و قبولی در آزمــون دروس چهارگانه 
)حسابداری، حسابرسی، قانون مالیات ها و سایر قوانین( است. 
ب( دارنــدگان مــدرک تحصیلــی دکترای حســابداری از 

آزمون های دروس حسابداری و حسابرسی معاف می باشند. 
پ( مدیران کل دســتگاه های اجرایی که حداقل ده سال در 
ارتباط با امور حسابرسی، محاســباتی، مالیاتی و مالی تصدی 

داشته باشند به تشخیص هیأت از آزمون معاف اند.
2-1-2-1- عوامل و موانع مؤثر:

1 - محتــوای دروس مقطــع کارشناســی حســابداری و 
رشــته های مشــابه کفایت کافی و تناســب الزم را با محیط 

کسب وکار و محیط حسابرسی ندارد.
2 - محتوای آزمون های چهارگانه فاقد قدرت غربالگری الزم 

جهت انتخاب داوطلبان ذی صالح و توانمند است. 
3 - شــش ســال ســابقه ی کار حسابرســی در مؤسسات 
حسابرسی عضو جامعه با توجه به حجم کار متفاوت مؤسسات 
حسابرســی عضو جامعه شامل بســیار کوچک و نیمه  فعال و 
طبقــات کیفی مختلف )الف، ب، ج و د( و عدم پیش بینی طی 
رده های حرفه ای برای ســابقه ی کار مزبور )حســابرس ارشد، 
سرپرست، سرپرست ارشد و مدیر حسابرسی( به صورت شکلی 

و حالت کنتـور انداختن دارد. 
4 - داوطلبــان دارای دکتــرای حســابداری از آزمون های 
دروس حســابداری و حسابرسی معاف می باشند. درصورتی که 
استانداردهای حسابداری و حسابرسی که مالک کار حسابرسان 

می باشد در دانشگاه از این بابت آموزش داده نمی شود. 
5 - معافیــت مدیران کل دســتگاه های اجرایــی از آزمون 
انتخاب حسابدار رســمی که صالحیت آن ها جهت حسابرسی 

عوامل و موانع
کیفیت حسابرسی

در ایران 
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مستقل صورت های مالی و صدور و امضای گزارش حسابرسی 
مســتقل احراز می شــود درصورتی که ســوابق حرفه ای آن ها 

هیچ گونه سنخیتی با وظایف محوله ندارد. 
6 - طبق ضوابط انتخاب حســابدار رسمی، صالحیت همه 
حســابداران رسمی مساوی می باشد. داشتن صالحیت مساوی 
در ارایه ی کلیــه ی خدمات تخصصی و حرفه ای برای ذینفعان 

کلیدی حرفه غیرقابل باور و پذیرش است. 
7 - ضوابط انتخاب حســابدار رسمی توسط هیأت تشخیص 
صالحیت حسابداران رســمی )وزارت امور اقتصادی و دارایی( 
در دو گروه با آزمون و بدون آزمون بیانگر آن است که، آزمونی 
از درک عمیق از مسئولیت های حرفه ای پیش رو و درک کافی 
از محیط و مناسبات کسب وکار و ریسک آن از داوطلبان گرفته 
نمی شود. حفظ بودن استاندارد و قانون تنها مهارت فنی است 
درصورتی که ایفای مســتقل مســئولیت های حرفه ای نیازمند 
مهارت های ارتباطــی، مدیریتی، اجتماعی و فردی می خواهد. 
حسابرس مســتقل از طریق کاربرد مستمر دانش، مهارت ها و 

ارزش های اخالقی و طی رده های حرفه ای، تربیت می شود.
8 - ارزش و اهمیت حفــظ صالحیت حرفه ای برای ارایه ی 
خدمات تخصصی و حرفه ای کم تر از کسب آن نیست و به مراتب 
بااهمیت تر از آن است. مرجع حرفه ای مسئول آموزش حرفه ای 
مستمر چگونه داوطلبانی را که صالحیت حرفه ای نداشته اند را 

بعد از انتخاب حفظ صالحیت کند.
9 - ضوابط و فرآیند انتخاب حســابدار رسمی باعث شده تا 
تجربه و تخصص حسابرسان مستقل کفایت الزم را برای ایفای 

وظایف محوله و مورد انتظار را نداشته باشد.
و  )ضوابط  مؤسسه ی حسابرسی  تشکیل   -1-2-1-3

رویه مورد عمل(: 
الف( طبق ماده )25( اساســنامه جامعه، حسابداران رسمی 
بعد از انتخاب به عنوان حســابدار رسمی پس از طی سه سال 
ســابقه ی مدیریت حسابرسی در مؤسســات حسابرسی عضو 
جامعه می توانند به عنوان شریک مؤسسه، فعالیت و مؤسسه ی 
حسابرســی تأســیس کنند و حداقل تعداد شرکای مؤسسات 

حسابرسی سه نفر حسابدار رسمی است. 
ب( عرضه ی خدمـــات حسابرسی در ایران بر اساس قانون 
استفاده از خدمات تخصصی و حرفـــه ای حسابداران ذیصالح 
به عنوان حســابدار رسمی مصوب 1372/1/21 مجلس شورای 
اســالمی صورت می گیرد. بر اســاس تبصــره )3( این قانون 
مؤسســات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که 
از ســال 1380 تاکنون تشکیل و فعالیت می نمایند، می توانند 

خدمات حسابرسی و بازرسی قانونی ارایه نمایند.
پ( طبــق تبصره )5( قانون مذکور ســازمان حسابرســی 
تنها مؤسسه ی حسابرسی دولتی است که عضـــو جامعـــه ی 
حسابداران رسمی ایران نمی باشـــد و شــرکت ها و مؤسسات 

دولتی می توانند از خدمات ســازمان حسابرســی یا مؤسسات 
حسابرســی عضو جامعــه اســتفاده نمایند. با توجه شــروع 
به کار مؤسســات حسابرســی عضو جامعه از سال 1380 و لغو 
انحصار سازمان حسابرســی در حسابرسی شرکت های دولتی 
و تمایل صعودی شــرکت های دولتی در داشــتن حق انتخاب 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی از بین سازمان حسابرسی یا 
مؤسســات حسابرسی عضو جامعه و درنتیجه انتخاب تدریجی 
مؤسسات حسابرســی عضو جامعه به جای سازمان حسابرسی، 
در سال 1387 »آیین نامه ی نحوه ی انتخـــاب حسابرس برای 
شــرکت های دولتی« به تصویب هیأت وزیران رســید که حق 
انتخاب حســابرس از مجامع عمومی شرکت های دولتی سلب 
و بــه کارگروهی متشــکل از معاون امور شــرکت های دولتی 
وزارت امــور اقتصادی و دارایی )به عنــوان رییس کارگروه( و 
بــا عضویت مدیرعامــل و رییس هیأت عالی نظارت ســازمان 
حسابرســی و دبیرکل و رییــس هیأت عالی نظــارت جامعه 
حسابداران رســمی ایران محول شده است. مصوبات کارگروه 
مذکور بیانگر آن است که انتخاب سازمان حسابرسی در بیشتر 
شــرکت های دولتی اجباری گردیده اســت. با توجه به موارد 
مذکور و اجبار صاحب کاران در واگذاری کار حسابرســی خود 
و در اجرای مصوبات کارگروه انتخاب حســابرس لذا در عرضه 
خدمات حسابرسی هیچ یک از شاخص ها و سنجه های محرک 
کیفیت حسابرســی در خصوص فعالیت ســازمان حسابرسی 
نمی تواند موضوعیت داشته باشــد چون سازمانی است دولتی 
که مشمول مقررات انضباطی حســابداران رسمی نمی باشد و 
یک ســری صاحب کار باید حسابرسی ســاالنه ی خود را با هر 
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مبلغ حق الزحمه ی درخواستی به ســازمان حسابرسی بدهند 
و حق دادخواهی بابت کیفیت حسابرســی را نیز ندارند. بخش 
عمده کیفیت حسابرسی، ســازمان حسابرسی مدیون کیفیت 
صاحب کارانش اســت. هم چنین به اســتناد تبصــره )2( ماده 
)25( اساســنامه جامعه شرط مالکیت خصوصی شرکا در مورد 
مؤسســات حسابرسی مفید راهبر، ودجا و متین محاسب نوین 
اعمال نمی گردد بنابراین مؤسســات مذکــور نیز در عرضه ی 
خدمات حسابرســی مشــتریان ثابــت و خاص خــود را دارا 
می باشند که باید حتماً مؤسســات فوق را به عنوان حسابرس 
انتخاب نمایند. لذا در بررســی شاخص ها و سنجه های کیفیت 
حسابرســی باید موارد مذکور به صورت اســتثناء از فهرســت 

مؤسسات حسابرسی عضو جامعه در بررسی ها حذف شوند.
ت( مؤسســات حسابرســی به عنوان ارایه کننــدگان خدمات 
حسابرســی در اجرای اســتانداردهای حرفه ای ملــزم به رعایت 
استاندارد کنترل کیفیت )1( و استاندارد کنترل کیفیت حسابرسی 
اطالعات مالی تاریخی )220( هســتند. در گزارش حسابرسی در 
بخش مسئولیت حســابرس نســبت به اجرای آن اقرار و تأکید 
می شود. گرچه استانداردهای حسابرسی ایران در این زمینه مربوط 
به نسخه بیش از ده سال قبل استانداردهای بین المللی حسابرسی 

می باشد لیکن تفاوت کلیدی در این زمینه وجود ندارد.

ث( مبلغ حق الزحمه ی دریافتی مؤسسات حسابرسی 
عضو جامعه: 

• عمده درآمد مؤسسات حسابرسی، حق الزحمه ی حسابرسی 
می باشد و سهم سایر خدمات بسیار ناچیـز است.

• درآمد مؤسسات حسابرســی عضو جامعه در سال 1396 
مبلغ 545 میلیارد تومان )ســال قبــل 463 میلیارد تومان( و 
درآمد سازمان حسابرســی در همان سال 170 میلیارد تومان 
)ســال قبل 152 میلیارد تومان( بوده اســت، در واقع درآمد 
حرفه ی حسابرسی مستقل در کشور مبلغ 715 میلیارد تومان 

بوده است.
 • در ســال 1396 ســرانه ی مبلغ هر قرارداد حسابرســی 
به طــور میانگین مبلغ 15 میلیون تومان و ســرانه ی حقوق و 
مزایای کل پرسنل حسابرسی میانگین ماهیانه مبلغ 5 میلیون 

تومان است. 
 • کل حق الزحمــه حرفــه ی حسابرســی در ســال 1396 
 بــه مبلغ 715 میلیــارد تومان معادل 2 درصــد مبلغ فروش 
اولین شــرکت مندرج در فهرســت، 100 شــرکت برتر ایران 

می باشد.
• درآمد مؤسسه ی حسابرسی PWC در سال 1396 معادل 
مبلغ 000ر450 میلیارد تومان بوده که سرانه حقوق و مزایای 
کل کارکنان مؤسســه ماهانه معادل مبلغ 175 میلیون تومان 

در ماه می باشد. 
قابل ذکر است که بیش از 50 درصد درآمد مؤسسه، خدمات 

غیرحسابرسی می باشد.

ج( فراوانی مؤسســات حسابرســی بر حسب تعداد 
شرکا:

عناوین اصلی استاندارد کنترل کیفیت 1

مسئولیت مدیریت درباره ی کیفیت در درون مؤسسه 1
)وجود واحد کنترل کیفیت(.

الزامات اخالقی.2
پذیرش و ادامه کار.3
منابع انسانی.4
اجرای کار.5
شکایات و اتهامات.6
مستندسازی7

عناوین اصلی استاندارد کنترل کیفیت حسابرسی 
اطالعات مالی تاریخی220

مسئولیت های مرتبط با کیفیت حسابرسی.1
الزامات اخالقی.2
پذیرش و تداوم رابطه با صاحب کار و کارهای حسابرسی ویژه.3
تعیین گروه حسابرسی.4
انجام کار.5
مشاوره.6
اختالف نظر.7
بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی.8
نظارت.9

139113921393139413951396سال

مبلغ - 
میلیارد 

ریال
445ر6255ر1614ر3084ر8313ر3212ر2

تعداد شرکاردیف
تعداد 

مؤسسه ی 
حسابرسی

تعداد 
شریک 

حسابرسی
درصد

108803 شریک و بیشتر1
76422 شریک2
615906 شریک3
5231159 شریک4
44216816 شریک5
316846164 شریک و کمتر6

262956100جمع
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با رویکرد آمار تعداد شــرکا، تعداد 8 مؤسسه ی حسابرسی 
)ســه درصد( بزرگ، 86 مؤسسه ی حسابرســی )33 درصد( 
متوســط و 168 مؤسسه ی حسابرســی )64 درصد( کوچک 
می باشــند. با رویکرد مبلغ درآمد 20 مؤسسه ی حسابرسی )8 
درصد( بزرگ، 129 مؤسسه ی حسابرسی )49 درصد( متوسط 

و 113 مؤسسه ی حسابرسی )43درصد( کوچک می باشند.

ح( کارکنان مؤسســات حسابرســی در سال 1396 
به قرار ذیل است:

• سرانه ی هر یک از شرکای حسابرسی از کارکنان حرفه ای، 
تعداد 8 نفر می باشد.

خ( عوامل و موانع مؤثر:
1( آمار و اطالعات مزبــور بیانگر پایین بودن حق الزحمه ی 
حسابرســی، کوچک بودن اندازه مؤسسات حسابرسی، فقدان 
ساختار ســازمانی متناسب، ترکیب نامناســب هرم کارکنان 
حرفــه ای، پایین بودن حقوق و مزایــای کارکنان و ماندگاری 
پایین کارکنان ارشــد حرفه ای است که عمدتاً ناشی از فقدان 

فرهنگ کارگروهی و عدم وجود الگوی مناســب مؤسسه داری 
و شــبکه کاری، فقدان تنوع خدمات حرفــه ای و اتکای بیش 
از حد به درآمد حسابرســی است و فصلی بودن کار مؤسسات 

حسابرسی است.
2( طبق آییـن نامـه سقف مجـاز خدمات حرفه ای و تخصصی 
شرکای مؤسسات حسابرسی به 2 گروه مشتمل با 6 سال سابقه 
مدیریت حسابرسی و بیش از 6 سال سابقه مدیریت حسابرسی 
تقســیم و به صورت میانگین هر دو گروه حداکثر تعداد 15 نفر 
کارکنان حرفه ای می توانند داشته باشند که در صورت استخدام 
حداکثر دو نفر حسابدار رسمی تحت استخدام میانگین تعداد 5 
نفر نیـز می توانند کارکنان حرفه ای تحت پوشش داشته باشند. 
در صــورت اعمال فرمــول مزبور کارکنان حرفه ای مؤسســات 
حسابرســی باید بالغ بر 000ر20 نفر باشــند. در صورتی که بر 
اساس فهرست کارکنان مؤسســات حسابرسی عضو جامعه در 
پایان ســال 1396 تعداد کارکنان حرفه ای شاغل در مؤسسات 
حسابرســی500ر7 نفر می باشــد که به طور میانگین 500ر12 
نفر ظرفیت بالاستفاده وجود دارد. درواقع مؤسسات حسابرسی 
موجود با یک سوم ظرفیت فعالیت می نمایند. نتیجه این فرایند 
دامن زدن به نرخ شــکنی مستمر اســت و ماندن در دور باطل 

حق الزحمه ی پایین حسابرسی است.
3( دســتورالعمل حسابرســی ســهولت کاربــرد و درک 
استانداردهای حسابرسی را فراهم می کند. مؤسسات حسابرسی 
باید دستورالعمل حسابرسی داشته باشند لیکن به دلیل کوچک 
بودن مؤسسات حسابرسی و فقدان بضاعت الزم در این زمینه، 
این موضوع توســط جامعه صورت گرفته اســت. درصورتی که 
جهت دو اســتاندارد کنترل کیفیت دستورالعمل های اجرایی 
الزم تهیه نشده است و دستورالعمل های موجود ناظر بر اجرای 

عملیات و گزارشگری می باشد. 

چ( فراوانی مؤسسات حسابرسی بر حسب درآمد:

اندازه 
مبلغ درآمد مؤسسات حسابرسیمؤسسه

139613951394139313921391

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

208135135734231با درآمد باالتر از 50 میلیارد ریالبزرگ

متوسط

628352213110/4با درآمد بین 40 تا 50 میلیارد ریال
114135124835263با درآمد بین 30 تا 40 میلیارد ریال
41163011239177187104با درآمد بین 20 تا 30 میلیارد ریال
712767257628793065264920با درآمد بین 10 تا 20 میلیارد ریال

کوچک
712778298130793075307932با درآمد بین 5 تا 10 میلیارد ریال

371450184517612367278234با درآمد بین یک تا 5 میلیارد ریال
521041356395146با درآمد زیر یک میلیارد ریال

262100269100268100259100246100244100

درصدتعدادرده حرفه ایردیف
3004مدیر )حسابدار رسمی(1
2003سرپرست ارشد حسابرسی2
5007سرپرست حسابرسی3
100013حسابرس ارشد4
450060حسابرس5
100013کمک حسابرس6

500100ر7جمع
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2-2-1- تقاضاکنندگان خدمات حسابرسی مستقل:
الف( متقاضیان حسابرســی مســتقل در کشــور به استناد 
مــاده ی )2( آیین نامــه اجرایی تبصره )4( قانون اســتفاده از 
خدمــات تخصصی و حرفه ای حســابداران ذی صالح به عنوان 

حسابدار رسمی:
• شرکت های پذیرفته شــده یا متقاضی پذیرش در بورس 

اوراق بهادار و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها. 
• شرکت های سهامی عام و شــرکت های تابعه و وابسته به 

آن ها. 
• شــرکت های موضوع بندهای )الف( و )ب( اساســنامه ی 
ســازمان حسابرســی )شــرکت های دولتی و نهادهای انقالب 

اسالمی و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها(. 
• شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی.

• مؤسســات و نهادهــای عمومی غیردولتی و شــرکت ها، 
سازمان ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن ها. 

• ســایر اشــخاص حقوقی و حقیقی که مبلغ فروش آن ها 
بیش از 5 میلیارد ریال یا جمع دارایی آن ها بیش از 8 میلیارد 
ریال باشــد. )این نصاب توسط ســازمان امور مالیاتی سالیانه 

اعالم می شود(
ب( آیین نامه راهکارهــای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت 

حسابرسی:
• اعطای تســهیالت ارزی و ریالی به اشــخاص مشمول که 

فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشد ممنوع است. 
• دستگاه های اجرایی مذکور در ماده ی )5( قانون مدیریت 
خدمات کشــوری مکلّفند از انعقاد قــرارداد مازاد بر مبلغ 10 

برابــر نصاب معامــالت بزرگ )مبلــع 200ر2 میلیارد تومان( 
موضوع قانون برگزاری مناقصات با اشــخاص مشمول که فاقد 

صورت های مالی حسابرسی شده باشند خودداری نمایند. 
• بنابراین جهت اخذ تســهیالت بانکی و شرکت در مناقصه 
داشتن گزارش حسابرسی برای اشخاص مشمول، ضرورت دارد.

ج( عوامل و موانع مؤثر:
1( در ســه ســال منتهی به ســال 1396 متوســط حدود 
000ر20 شــرکت سالیانه توسط مؤسســات حسابرسی عضو 
جامعه حسابرســی شــده اند که عمدتاً بابت اجتناب از جرایم 

مالیاتی، اخذ وام بانکی و شرکت در مناقصه، بوده است.
2( در ســال 1396 حــدود 000ر300 شــرکت اظهارنامه 
مالیاتی تسلیم ســازمان امور مالیاتی کشور نموده اند. با توجه 
به این آمار تنها 5 درصد آن ها حسابرسی شده اند که حاکی از 
پایین بودن ضریب نفوذ حسابرســی و نظارت مالی در کشور و 

فقدان حسابدهی در سطح ملی است. 
3( قابــل بخشــش بــودن 20 درصــد جریمه عــدم ارایه 
صورت های مالی حسابرســی شــده موضوع مفــاد ماده 272 
قانون مالیات های مســتقیم و نیز نظــارت مالی محصول نگر 
)صورت های مالی حسابرســی شده( بجای نظارت مالی فرایند 
نگر )انتخاب حســابرس مستقل به عنوان بازرس قانونی و رکن 
شــرکت و بررســی اظهارنامه مالیاتی(. از عوامل اصلی پایین 

بودن ضریب نفوذ حسابرسی در کشور است. 
4( عدم شــناخت عمومی در کشــور نســبت به قابلیت و 
ضرورت حرفه ی حسابرســی و انجام حسابرسی صرفاً به خاطر 

انجام تکلیف قانونی.

3-2-1- نظــارت نهادهای حرفه ای )ضوابط و رویه ی 
مورد عمل(:

الف( در ســطح کشــور جامعه ی حســابداران رسمی ایران 
به عنوان نهاد قانونی حرفه ی حسابرســی فعالیت می نماید. به 
استناد فصل چهارم اساســنامه، جامعه مرجع کنترل کیفیت 
مؤسسات حسابرســی می باشــد که طبق ماده 31 اساسنامه 
جامعه باید سالیانه کلیه مؤسسات حسابرسی عضو را بازرسی و 

نتیجه را در پایگاه اطالع رسانی خود منتشر نماید.
ب( طبق مفاد ماده )1( آیین نامه ی نظارت حرفه ای مصوب 
1383/5/12 و اصالحیــه مورخ 1395/5/25 مصوب وزیر امور 
اقتصادی و دارایی هــدف از نظارت حرفه ای، حصول اطمینان 
از رعایت موارد زیر توســط مؤسسات حسابرسی و حسابداران 

رسمی عضو جامعه است: 
• استانداردهای حرفه ای.

• آیین رفتار حرفه ای. 
• قوانین، مقــررات، آیین نامه ها، مصوبــات ارکان جامعه و 
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دستورالعمل های اجرایی مرتبط با ارائـه خدمات حرفه ای.
• اجرای هماهنگ روش های انجام حسابرســی، بازرســی 

قانونی و ارائه خدمات حرفه ای.
• حفــظ و ارتقــای کیفیــت خدمــات حرفــه ای و صدور 

گزارش های حرفه ای متناسب با شرایط موجود. 
• ضوابط آموزش حرفه ای مستمر مصوب شورای عالی جامعه. 
• در اجرای آیین نامه مذکور گروه بررسی کننده مشتمل بر 
دو نفر از حسابداران رسمی با حداقل 5 سال سابقه ی مدیریت 
حسابرســی با معرفی جامعه به دفتر مؤسســات حسابرســی 
مراجعه و به عنوان بازدید نظارتی پرسشنامه ی کنترل کیفیت 
در ســطح مؤسسه ی حسابرسی )وضعیت( و کنترل کیفیت در 
سطح کار حسابرسی را تکمیل می نمایند. هر پرسشنامه 1000 
امتیــاز دارد که میانگین آن ها به عنــوان امتیاز کنترل کیفیت 
در کارگــروه کنترل کیفیت جامعه مورد بررســی قرار گرفته 
و امتیــازات مربوط پس از تصویب به عضــو ذی ربط اطالع و 
سالیانه بر حسب طبقه بندی انجام شده در پایگاه اطالع رسانی 

جامعه منتشر می گردد.
• به مؤسســات حسابرســی که امتیاز کمتــر از 500 اخذ 
نموده اند شــش ماه فرصت بهبود و اصالح داده می شــود و در 
صورت تکرار جهت اعمال مقررات بــه هیأت انتظامی معرفی 

می شوند. 
• بــا توجه به ماهیت حسابرســی رویکرد بررســی کیفیت 
حسابرســی در جامعــه رویکرد صفر و یک نیســت و رویکرد 

طیف نگر است.
پ( پرسشنامه ی کنترل  کیفیت در سطح مؤسسه ی حسابرسی 
)وضعیت(، ساختار و تشکیالت مؤسســه ی حسابرسی را مورد 
ارزیابی قرار می دهد تا بتوان اطمینان حاصل کرد که ظرفیت و 
توانایی فنی و حرفه ای در ارایه خدمات حسابرسی وجود داشته 

و مفاد آیین اخالق و رفتار حرفه ای رعایت شده است.

ت( پرسشنامه ی کنترل کیفیت کار حسابرسی حداقل یک 
پرونده حسابرســی که معرف کارهای مؤسســه باشد انتخاب 
و بر اســاس پرسشــنامه کنترل کیفیت کار مورد بازبینی قرار 
می گیرد. اســاس پرسشــنامه کنترل کیفیت کار احراز اجرای 
استانداردهای حسابرسی ناظر بر برنامه ریزی، اجرای عملیات و 

گزارشگری می باشد.

ث( تا قبل از ســال 1390 کنترل کیفیت کار حسابرســی 
مؤسســات حسابرسی هر سه سال یک بار توسط جامعه صورت 
می گرفت بر اســاس اصالحیه مورخ 1390/4/5 هیأت وزیران 
اساســنامه جامعه اصالح و کنترل  کیفیت کار سالیانه از همه 
مؤسســات حسابرسی توسط جامعه الزامی گردیده است که با 
توجه به تاریخ ابالغ اصالحیه و برنامه ریزی انجام شــده کنترل 
کیفیت عماًل از ســال 1391 به صورت مستمر توسط جامعه به 
روش فوق انجام می شــود. میانگین امتیاز دو فقره پرسشنامه 
تکمیل شده بر حســب گروه بندی )الف، ب، ج و د( در سایت 
جامعه اطالع رســانی می شــود و هرگونه عدول و عدم رعایت 
قوانین و مقررات جامعه که در تکمیل پرسشــنامه مشــاهده 
شده به هیأت انتظامی ارجاع می شود. همچنین بر اساس مفاد 
 تبصره ی )2( ماده ی )3( آیین نامه ی اجرایی هیأت های انتظامی 
هرگونه شــکایت ذینفعان از عملکرد مؤسســات حسابرســی 
و حســابداران رسمی پس از طرح و بررســی در کارگروه های 
تخصصــی در صورت احــراز تخلف به هیــأت انتظامی ارجاع 

می گردد.

• طبقه بندی امتیاز پرسشنامه ها ی کنترل کیفیت: 

عناوین مورد بررسی در پرسشنامه ردیف
امتیازکنترل وضعیت مؤسسه

150رعایت اصول و ضوابط حرفه ای1
50ضوابط محل مؤسسه2
50نگهداری سوابق حسابرسی3
100بیمه و مالیات4
150تناسب کارها و کارکنان5
220استخدام، آموزش و ارتقای کارکنان6
50نظام مندی کنترل کار7
100نظام کنترل کیفیت مؤسسه8
130نظام مندی دستورالعمل حسابرسی9

1000جمع

عناوین مورد بررسی در پرسشنامه ردیف
امتیازکنترل کیفیت کار حسابرسی

15ضوابط پذیرش کار و استقالل1
50پرونده های مکاتباتی و دائمی2
210ارزیابی کنترل های داخلی و آزمون رعایت3
290آزمون های محتوا4
200کنترل و سرپرستی کار5
235گزارشگری6

1000جمع

طبقهامتیاز مکتسبهردیف
الف801 تا 000ر11
ب651 تا 2800
ج501 تا 3650
د  0 تا 4500
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امتیاز کنتــرل وضعیت و کنترل  نتایج میانگین  ج( 
کیفیت مؤسسات حسابرسی:

چ( نتایج پرسشنامه ی کنترل کیفیت کار حسابرسی 
سال 1396 مؤسسات حسابرسی:

• همان گونه  که مشــخص اســت بر مبنای میانگین امتیاز 
پرسشنامه های کنترل وضعیت و کنترل کیفیت کار حسابرسی، 
تعداد 92 مؤسســه ی حسابرسی در طبقه )الف( قرارگرفته اند، 
در صورتی که صرفاً بر اساس امتیاز پرسشنامه کنترل کیفیت 
کار حسابرسی، تعداد 30 مؤسسه ی حسابرسی در طبقه )الف( 

قرار گرفته اند.
ح( عوامل و موانع مؤثر:

1- عناوین مورد بررســی در پرسشــنامه ی کنترل  وضعیت 
بیانگر آن اســت که امتیاز مکتسبه ردیف )4( تناسب کارها و 
کارکنــان و ردیف )5( آموزش حرفه ای از ســال 1391 لغایت 
1396 همواره کمتر از 50 درصد امتیاز، کســب شــده است. 
دلیل اصلی آن مناســب نبودن هــرم کارکنان حرفه ای و عدم 

کفایت آموزش حرفه ای مستمر می باشد.
2- عناوین مورد بررســی در پرسشــنامه ی کنترل کیفیت 
کار حسابرسی بیانگر آن اســت که امتیاز مکتسبه ردیف )3( 
شناخت کنترل های داخلی و آزمون های رعایت از سال 1391 
لغایت 1396 همواره کم تر از 50 درصد امتیاز، کســب شــده 
اســت. دلیل اصلی آن مدون نبودن نظــام کنترل های داخلی 
در واحدهای مورد رســیدگی و عدم جاری سازی آن و فقدان 
نظارت های داخلی بوده اســت که اثـــر مســتقیم بر کیفیت 

حسابرسی داشته است. 
3- تغییر روش اعالم عمومی امتیاز کنترل کیفیت از روش 
طبقه بندی میانگین به اعالم صرفــاً امتیاز کنترل کیفیت کار 
حسابرسی منجر به بهبود و ارتقای کیفیت حسابرسی می شود. 

خ( بر اساس مفاد ماده )36( اساسنامه ی جامعه، تنبیه های 
انتظامی مقرر شامل موارد ذیل است:

1- اخطار بدون درج در پرونده،
2- توبیخ با درج در پرونده،

3- ممنوعیت انعقـــاد هرگونـه قرارداد خدمـات حرفه ای و 
تخصصی و پذیرش بازرسی قانونی و حسابرسی در دوره معین،

4- تعلیق عضویت تا یک سال،
5- تعلیق عضویت از یک تا پنج سال، و

6- لغو عنوان حسابدار رسمی.
• طبق تبصره ی )8( ماده ی )36( اساسنامه اسامی اشخاصی 
که تنبیه های انضباطی موضوع ردیف های )3( تا )6( اعمال شده 
در روزنامه کثیراالنتشار جامعه و روزنامه رسمی درج می گردد و 

در سایت جامعه تا انقضای مدت حکم منعکس می شود.

ذ( عملکرد هیأت های انتظامی جامعه:

• اعضــای هیأت عالی انتظامی جامعه متشــکل از یک نفر 
حسابدار رســمی غیرشــاغل به انتخاب وزیر امور اقتصادی و 
دارایــی )به عنوان رییس هیأت(، یــک نفر متخصص حقوق به 
انتخاب وزیر دادگســتری و یک نفر حسابدار رسمی غیرشاغل 
بــه انتخاب شــورای عالی جامعه حســابداران رســمی ایران 
می باشــد. آرای ردیف هــای )5( و )6( موضوع تنبیه های ماده 
)36( اساســنامه با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل اجرا 

می باشد.
عوامل و موانع مؤثر:

آمار مزبور بیانگر آن اســت که از سال 1391 لغایت 1396 

139613951394139313921391طبقه/ سال
9280706668125الف
11110411610412274ب
273543554128ج
84151983د

238223244244239230مؤسسه

درصدتعدادطبقهردیف
3013الف1
12653ب2
7331ج3
93د4

238100مؤسسه

ردیف
تنبیه های انضباطی
موضوع ماده )36( 

اساسنامه جامعه
جمع139113921393139413951396

20016131647اخطار بدون درج در پرونده 1
16121330846125توبیخ با درج در پرونده 2

3

ممنوعیت انعقاد هرگونه 
قرارداد خدمات حرفه ای و 
تخصصی و پذیرش بازرسی 

قانونی و حسابرسی در 
دوره معین 

1951121139

3126810847تعلیق عضویت تا یک سال4

تعلیق عضویت از یک تا 5
141341730پنج سال 

0001001لغو عنوان حسابدار رسمی6
61200716نقض رأی بدوی -

473435603495306تعداد رأی
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تعداد 306 فقره پرونده انضباطی علیه حسابرســان در جامعه 
تشکیل گردیده است. تعداد 172 فقره آن )56 درصد( منجر به 
اخطار و توبیخ گردیده و تعداد 117 فقره )38 درصد( منجر به 
محدودیت و تعلیق فعالیت حسابداران رسمی شده است و 16 
فقره هم نقض رأی شــده است. بنابراین عدم توجه به کیفیت 
حسابرسی و عدول از اصول و ضوابط حرفه ای برای مؤسسه ی 
حسابرسی هزینه و ریسک دارد. بنابراین، نظارت نهاد حرفه ای 

منجر به ارتقای کیفیت حسابرسی شده است.

4-2-1- نظارت نهادهای قانونی:
الف( بازار سرمایه:

نظر به این که بازار سرمایه از استفاده کنندگان اصلی خدمات 
مؤسسات حسابرسی می باشند لذا قبل از تصویب ساختار نوین 
بازار ســرمایه در ســال 1384 که بازار ســرمایه تحت نظارت 
بانک مرکزی بود در غیاب نهاد حرفه ای از زمان تأســیس در 
بهمن ماه 1346 لغایت 1357 تعداد 14 مؤسسه ی حسابرسی 
بر اساس مصوبات هیأت مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق 
بهــادار تهران به عنوان مؤسســات حسابرســی معتمد بورس 
 فعالیت می نمودند. پس از شکل گیری نظام نوین بازار سرمایه 
در پی تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 
در آذرماه 1384 دســتورالعمل های ذیل تصویب و اجرا شده 

است.

بر  نظارت  و  پذیــرش  کلیدی دســتورالعمل  نکات 
مؤسســات حسابرسی معتمد ســازمان بورس و اوراق 

بهادار: 
• از مدت عضویت مؤسسه در جامعه یک سال گذشته باشد. 
• حداقل دارای ســه شریک باشــد و هر شریک حداقل ده 

فقره گزارش حسابرسی امضاء کرده باشند. 

• هیچ یک از شــرکای مؤسســه نباید مالکیت بیش از 40 
درصد سهم الشرکه را دارا باشند. 

• تعداد کارکنان حرفه ای مؤسسه نباید کم تر از 15 نفر باشد. 
• تعداد کارکنان حرفه ای مؤسســه با سابقه کار حسابرسی 
کمتر از 2 ســال بعد از مدرک لیســانس نبایــد از 40 درصد 

مجموع کارکنان حرفه ای آن تجاوز کند. 
• مؤسســه ی حسابرسی متقاضی پذیرش و شرکا و مدیران 
آن فاقد ســابقه تخلفات و تنبیه های انضباطی موضوع بندهای 
)3( تا )6( ماده )36( اساســنامه جامعه باشــند یا حداقل یک 

سال از زمان پایان دوره محکومیت سپری شده باشد.
• امتیــاز کنترل کیفیــت کار حسابرســی و امتیاز کنترل 
وضعیت مؤسســه صادر شده توســط جامعه به ترتیب حداقل 
600 و حداقل 700 باشــد و همواره این نصاب سالیانه رعایت 

گردد. 
• در مواردی که بنا به اطالع واحدهای نظارت سازمان بورس 
و اوراق بهادار و یا بر اســاس شکایات واصله نسبت به گزارش 
حسابرســی به مواردی حاکی از عدم رعایت اســتانداردهای 
حسابرســی و ســایر اصول و ضوابط حرفه ای یا هرگونه سؤال 
و ابهامی برخــورد نماید موضوع کتباً به جامعـــه اطالع داده 
می شـــود تا پرونده حسابرسی شــرکت مربوط ظرف 30 روز 
توســط کارگروه کنترل کیفیت جامعه رســیدگی و نتیجه به 

سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش شود.
• هیچ مؤسسه ی حسابرســی نمی تواند بیش از چهار سال 
به عنوان حسابرس شرکت بورسی انتخاب شود و انتخاب مجدد 

بعد از وقفه دو ساله امکان پذیر خواهد بود. 
دستورالعمل طبقه بندی مؤسسات حسابرسی معتمد 

بورس: 

طبقه بندی مؤسسات حسابرسی معتمد بورس:

مرجع تصویبتاریخ تصویبموضوعردیف

1

دستورالعمل 
مؤسسات حسابرسی 

معتمد سازمان 
بورس و اوراق بهادار

شورای عالی 1386/5/8
بورس

2

دستورالعمل اجرایی 
کمیته ی پذیرش و 
نظارت بر مؤسسات 
حسابرسی معتمد 
سازمان بورس و 

اوراق بهادار

1386/13/14
هیأت مدیره 

سازمان بورس و 
اوراق بهادار

3
دستورالعمل 

طبقه بندی مؤسسات 
حسابرسی و ناشران 

1391/11/28
هیأت مدیره 

سازمان بورس و 
اوراق بهادار

امتیازشرح معیارردیف
220ساختار و سازمان مؤسسه1
100تنوع خدمات حرفه ای 2
200ارزیابی شرکا و مدیران3
280ارزیابی کارکنان حرفه ای 4
200امتیاز کنترل کیفیت جامعه5

1000جمع

امتیاز مکتسبهطبقه
حداقل 700اول
حداقل 600دوم
حداقل 500سوم

کمتر از 500چهارم
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ب( بازار پول:
بانــک مرکزی در تاریــخ 1390/2/28 ضوابط مؤسســات 
حسابرسی منتخب بانک مرکزی را ابالغ نموده است. محتوای 
این ضوابط تقریباً همان ضوابط مؤسســات حسابرسی معتمد 
بورس اســت مضافاً این که یکی از شرکای مؤسسه باید حداقل 
ســه فقره گزارش حسابرســی صورت های مالی بانک را امضاء 

کرده باشند.
عوامل و موانع مؤثر: 

1- با توجه به جدول تخلفات مؤسســات حسابرسی معتمد، 
عدم رعایــت هریک از نکات کلیــدی پیش گفته باعث حذف 
مؤسسات حسابرسی از فهرســت مؤسسات حسابرسی معتمد 
می شــود. بنابراین عدم توجه به کیفیت حسابرسی و عدول از 
اصول و ضوابط حرفه ای برای مؤسســه ی حسابرسی هزینه و 

ریسک دارد. 
2- تعداد مؤسسات حسابرسی معتمد بورس در سال 1396 
تعداد 76 مؤسســه ی حسابرسی است که تعداد 25 مؤسسه ی 
حسابرســی در طبقــه اول آن قرار دارد و عمده شــرکت های 
بورسی و شرکت های تابعه و وابسته آن ها نیز توسط این گروه 
از مؤسســات حسابرسی رسیدگی می شوند که همگی در زمره 
مؤسسات حسابرســی بزرگ جامعه از لحاظ درآمدی و تعداد 

شرکا قرار دارند. 
3- نظارت نهاد قانونی در ایران تبدیل به مداخله شده است 
و بجای برقراری زیرســاخت و تسهیل انجام خدمات حرفه ای 
و هماهنگــی و همراهی با نهاد حرفــه ای، به اقدامات موازی و 

مداخله گونه روی آورده است.
4- حسابرســان مســتقل در کشــورهای پیشــرفته، بیمه 
مسئولیت حرفه ای می باشند تا در صورت ورود هرگونه خسارت 
به استفاده کنندگان و اتکاءکنندگان صورت های مالی حسابرسی 
شده، شرکت های بیمه نسبت به پرداخت خسارت مربوط اقدام 
نمایند. نهادهای ناظر بازار سرمایه و پول در رجیستری مؤسسات 
حسابرسی، میزان تعهدات شرکت های بیمه را از این بابت کنترل 
می نمایند. در صورتی که در ایران نهادهای ناظر به جای اطمینان 
از محل تأمین خسارت احتمالی سهامداران و سرمایه گذاران در 
قبال عملکرد مؤسسات حسابرسی اقدام به کنترل های ُخرد در 
زمینه کیفیت حسابرسی می نمایند. برقراری بیمه ی مسئولیت 
حرفــه ای در ارتباط با خدمات حسابرســی در بازار ســرمایه و 
پول ضرورت دارد. چون مؤسســه ی حسابرسی هزینه ی بیمه را 
پرداخت می کند و هزینه بیمه رابطه مستقیم با حسن شهرت و 
تخلفات مؤسسه دارد، لذا مؤسسه جهت کم کردن هزینه بیمه 

باید کیفیت حسابرسی را ارتقاء دهد.

پ( نظارت نهادهای مستقل:
پس از فروپاشی شــرکت انرون در امریکا به سال 2001 که 
موجب از دســت رفتن ســرمایه هزاران نفر شــد. این رسوایی 
مالی پیامدهــای مهمی برای ذینفعان، ســهامداران، مدیران و 
حسابرســان مستقل داشــت که باعث تصویب قوانین مختلفی 
در امریکا از جمله قانون ســابینز آکســلی، تدوین اصول نظام 
راهبری شرکتی و قانون شــرکت ها و قانون تقلب در بریتانیا و 
قانون مدیریت ریســک و سیستم های داخلی در استرالیا، قانون 
ابــزار چندجانبه در کانادا، قانون آیین رفتــار حرفه ای راهبری 
شــرکتی در هلند و بلژیک شد. حسابرس مستقل شرکت انرون 
مؤسســه ی حسابرســی آرتور اندرســن یکی از پنج مؤسسه ی 
 حسابرســی بزرگ جهــان بود که پــس از ایــن واقعه منحل 
شد و مؤسسات بزرگ به چهار مؤسسه ی حسابرسی تقلیل یافت. 
در ادبیات حسابرسی » چهار بزرگ« یا »BIG 4« اصطالحی 
اســت که برای اشــاره به نام چهار مؤسسه ی حسابرسی بزرگ 
 DELIOT ،PWC بین المللی بکار می رود. مؤسســات حسابرسی
E&Y، و KPMG قریب به اتفاق شــرکت های بورسی، برندهای 
خصوصی و واحدهای عمومی را در سراســر جهان حسابرســی 
می نمایند. از یک سو این گستردگی و حجم کار و منوپل موجود 
و از سوی دیگر بیمه مسئولیت حرفه ای این مؤسسات حسابرسی 
که کلیه خسارت اتکاءکنندگان به گزارش حسابرسی را پرداخت 
می کنند و پاســخگو نبودن آن ها به هیچ نهاد برون حرفه ای و 
غیرقابل مشاهده و غیرقابل درک بودن کیفیت حسابرسی باعث 
شد پس از رسوایی مذکور بابت پاسخگو نمودن مؤسسات بزرگ 
حسابرســی چند ملیتی، نهادهای مســتقلی جهت نظارت بر 
حرفه ی حسابرســی به تدریج در کشورهای پیشرفته تشکیل و 
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 FRC ،در امریکا PCAOB .یا ســازمان های موجود تقویت گردید
در انگلستان و CPAB در کانادا به بازرسی و نظارت بر مؤسسات 
حسابرسی پرداختند و به تدریج نظارت موردی و سمبولیک نهاد 
حرفه ای تبدیل به نظارت مستمر گردید. سپس به منظور اشاعه 
 دانش، ایجاد هماهنگی و اشتراک گذاری تجارب مربوط در بازرسی 
و نظــارت بــر مؤسســات حسابرســی، مجمــع بین المللــی 
نظارت کنندگان مســتقل بر حسابرسی )IFIAR( در سال 2006 
تشــکیل گردید که در حال حاضر 55 کشــور عضو نهاد مزبور 

می باشند. 
نهادهای مســتقل نظارت بر حسابرســی تالش های زیادی 
برای فراهم کردن شاخص هایی برای ارزیابی کیفیت حسابرسی 
به عمل آورده اند گرچه این شاخص ها تنوع فراوانی دارند لیکن 
همســویی و رویکردی مشترک دارند این شاخص ها بر ارزیابی 
صالحیــت فردی حســابرس و اجرای عملیات حسابرســی و 
گزارشگری آن طبق استانداردهای حسابرسی تأکید دارند. در 
جوالی سال PCAOB ،2015، 28 شاخص کیفیت حسابرسی 
را منتشر نمود و رهنمودهایی را برای جاری سازی آن نیز ارایه 

نموده است.
:)PCAOB( شاخص های اندازه گیری کیفیت حسابرسی

عوامل و موانع مؤثر:
1- ساختار و تشکیالت نهاد حرفه ای در ایران مشابه نهادهای 
حرفه ای دیگر کشورها نمی باشــد، نوعی نهاد حرفه ای که تحت 
کنترل کامل دولت اســت، هیات عالی نظارت تمام وقت و هیات 
ویژه رسیدگی که از لحاظ ساختاری مستقل از جامعه می باشند 
و هــم دارای اختیارات کامل جهــت کنترل کیفیت و نیز اعمال 
مقررات انضباطی می باشــد، بنابراین انتقادی که به نظارت نهاد 
حرفه ای در ایران مطرح اســت حضور افراد شاغل به عنوان گروه 
بررسی کننده ی کیفیت اســت، لذا استفاده از حسابداران رسمی 
غیر شاغل در این زمینه در بهبود ساختار و عملکرد آن مؤثر است.
2- نهادهای ناظر بر حرفه ی حسابرســی تشــکیل شده در 
کشورهای پیشرفته نشــان می دهد بیشتر تحت نظارت دولت 
هســتند. قابل ذکر است که دولت آن کشــورها تصدی گری 
و بنــگاه داری نمی کنــد پس صالحیت نظــارت عالیه را دارد. 
درصورتی که در ایران دولت بزرگترین بنگاه دار اســت و بخش 
عمده اقتصاد دولتی اســت و وزارت امــور اقتصادی و دارایی 

متولی شرکت های دولتی است.
3- تجربه ی بازار ســرمایه ایران که از زمان تأســیس در سال 
1346 تحت نظارت بانک مرکزی بود و از ســال 1384 با ساختار 
نوین تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. 
با توجه به ســاختار اقتصاد کشــور حداقل استقالل ظاهری آن 

مخدوش به نظر می رسد، باید این تجربه مورد توجه قرار گیرد.
4- فعالیت PCAOB از ســال 2004 آغاز شــده و تا ســال 
2016 بــا حــدود 900 نفــر کارمند و بودجــه 250 میلیون 
دالری در ســال، خروجــی آن بازدید نظارتــی از حدود 250 
مؤسســه ی حسابرسی در ســال و مجموعاً رسیدگی به 160 
پرونده، 125مورد جرایم نقدی، 64 مورد لغو ثبت نام، 86 مورد 
ممنوعیــت فعالیت و 11 مورد تعلیق فعالیت بوده اســت. در 
صورتی که مؤسسات حسابرســی بزرگ »BIG 4« حدود 98 
درصد شرکت های بازار سرمایه آمریکا را حسابرسی می نمایند، 
که با توجه به پرونده های مفتوح رســانه ای شده مبنی بر نقض 
فاحــش اصول بنیادی آییــن رفتار حرفه ای، قصــور و اهمال 

بخش اول- منابع انسانی
1- شاخص کارکنان ارشد مجرب.

2- میزان ساعات کار شریک.
3- ساعات کار مدیران و کارکنان.

4- مشورت های دریافتی حسابداری و حسابرسی.
5- استفاده از خدمات کارشناسان غیر از حسابداری و حسابرسی.

6- تجربه کارکنان حسابرسی.
7- ورزیدگی و تجربه در صنعت.

8- جابجایی و گردش مستمر کارکنان حسابرسی.
9- زمان تخصیص یافته به مشتریان.

10- ساعات آموزش حرفه ای حسابرسان.
11- ساعات حسابرسی تخصیص یافته و ریسک.

12- تخصیص ساعات حسابرسی به مراحل حسابرسی.
بخش دوم- فرآیند حسابرسی
13- نتایج نظر سنجی مستقل از کارکنان حرفه ای.
14- انطباق کیفیت حسابرسی و پاداش کارکنان.
15- حق الزحمه حسابرسی و ریسک صاحب کار.

16- رعایت الزامات استقالل.
17- میزان سرمایه گذاری مؤسسه در زیرساخت های حسابرسی کیفی.

18- نتایج کنترل کیفیت داخلی مؤسسه.
19- نتایج آزمون  شایستگی های فنی.

20- نتایج بررسی های هیأت نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام.

بخش سوم:  نتایج حسابرسی
21- ارایه ی مجدد صورت های مالی و تأثیر بازار.

22- تقلب و سایر تخلف های گزارشگری مالی.
23- استنتاج کیفیت از معیارهای گزارشگری مالی.
24- گزارشگری بهنگام ضعف های کنترل داخلی.
25- گزارشگری به موقع موضوعات تداوم فعالیت.

26- نتایج بررسی های کمیته های حسابرسی.
27- موضوعات مطرح در دادخواهی خصوصی.

28- موضوعــات مطرح در اجراییات هیأت نظارت بر حســابداری 
شرکت های سهامی عام.
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حرفه ای فقط به پرداخت جرایم نقدی محکوم شده اند. به نظر، 
علی رغم زیرســاخت های مستحکم آمریکا از این بابت تحصیل 
حاصل نشده اســت. حال بدون زیرساخت های الزم در ایران، 
مترجمین داخلی انتظار دور از واقعیت در تأســیس و کارکرد 

نهاد نظارت مستقل دارند.

5-2-1- محیط مقرراتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: 
ساختار خاص اقتصادی کشور )اقتصاد دولتی و عمومی(، بستر 
غیر شفاف، ناکارا بودن بازار سرمایه، فقدان قانون نظام راهبری 
شرکتی جاری سازی شــده، وضعیت مالی و اقتصادی تحریمی 
و رکود و تورم، تشــدید فعالیت مدیریت ســود، عدم تناســب 
اســتانداردهای حسابداری با خواســتگاه بازار آزاد و ارزش های 
قابل اتکای جاری با وضعیت اقتصادی کشــور، فقدان ارتباطات 
بین المللی در حوزه حسابرســی و عقب ماندگــی تکنولوژیکی 
حرفه ی حسابرسی، وجود فاصله انتظاری بین ذینفعان کلیدی 
حرفه ی حسابرســی و نیز ماهیت حسابرســی مســتقل، عدم 
مقررات گذاری انحراف از اســتانداردهای حســابداری به عنوان 
نقض قوانین و مقررات اقتصــادی، فقدان ضمانت اجرایی مفاد 
گزارش های حسابرســی، عدم حمایت از حسابرسان مستقل در 
قوانین و مقررات، انجام حسابرســی صرفاً بر مبنای الزام قانون، 
عدم شناخت عمومی از نقش حرفه ی حسابرسی، نظارت گریزی 
و فقدان فرهنگ پاسخگویی و حسابدهی عمومی باعث شده که 
بستر کامل مقرراتی و اقتصادی، فرهنگی جهت انجام حسابرسی 
مهیـا نباشـــد. به نوعی حسابرسی نرم افزاری است که با وجود 

سخت افزار مرتبط ران می شود.

قوانین ناظر و حاکم بر عملکرد حسابرسان مستقل:

1- عدم شــناخت عمومی نسبت به حرفه ی حسابرسی باعث 
شده به لحاظ مقرراتی نیز موضوع تخلف، قصور، تقصیر و اهمال 
حسابرسان مســتقل در ایفای وظایف و مسئولیت های حرفه ای 
خود به روشنی تبیین نشود. قوانین و مقررات حاکم بر پاسخگویی 
حسابرســان مستقل از سال 1339 که در قانون مسئولیت مدنی 
درج شده مبنی بر »انتشار یا تصدیقات غیر واقع« که دقیقاً همین 
ادبیات سنوات بعد نیز در قانون تجارت، قانون اوراق بهادار و قانون 
مجازات اسالمی به صورت مبهم و کلی تکرار شده است که قابلیت 
تفســیر و تأویل توسط مراجع مختلف را باز گذاشته است. ضعف 
اساسی مفاد قانون و عدم جامعیت و استحکام آن و ناشناخته ماندن 
ماهیت کار حسابرسان مستقل مانع از دادخواهی و پاسخ  خواهی 

علیه حسابرسان در محاکم قضایی شده است. 
2- آیین اخالق حرفه ای حســابداران رسمی به عنوان زیربنا 
و اســاس حرفه ی حسابرســی و جهان بینی حرفه ای است که 
مبنــای ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای می باشــد و متأثر از 
اخالق عمومی جامعه است. با توجه به وضعیت نابهنجار اخالق 
در جامعه، از بیــن رفتن قبح قانون گریــزی، افزایش فزاینده 
فســاد مالی و اقتصادی، جرم، جنایت، طالق، اعتیاد، وضعیت 
فضای مجازی، حاکمیت فرهنگ منافع فردی، وجود شــکاف 
نسلی، اشــرافی گری، وضعیت محیط زیســت و... بر رعایت و 
جاری شدن اخالق حرفه ای حسابداران رسمی تأثیر می گذارد. 
هرچقدر جامعه اخالق محور باشــد رعایت اخالق حرفه ای نیز 
بیشتر و هرقدر اخالق جامعه نابهنجار باشد میزان پایبندی به 

اخالق حرفه ای کمرنگ خواهد بود. 
3- قانون مــاده واحده ی مربــوط به اســتفاده از خدمات 
حسابداران رســمی منحصر به حسابرسی مستقل صورت های 
مالی و بازرسی قانونی می باشد. یعنی فقط حرفه ی حسابرسی 

مفادمادهقانون

مسئولیت مدنی 
13398

کســی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران 
آن است.  شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن 

باشد می تواند موقوف شدن عملیات  مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.

154و تجارت 1347
267

ماده 154- بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند 
طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

ماده 267- هرکس در ســمت بازرسی شرکت سهامی که عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود 
اطالعات خالف  حقیقت بدهد و یا این گونه اطالعات را تصدیق کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

بازار اوراق 
بهادار جمهوری 

اسالمی ایران
1384

47
اشخاصي که اطالعات خالف واقع یا مستندات جعلي را به »سازمان« و یا »بورس« ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطالعات، 
اســناد و یا مدارک جعلي را در تهیة گزارش هاي موضوع این قانون مورد اســتفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات هاي 

مقرر در قانون مجازات اسالمي مصوب 1375/3/6 محکوم خواهند شد.

مجازات اسالمی 
1375588

هر یک از داوران و ممیزان و کارشناســان اعم از این که توسط  دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل 
اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از 

سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آن چه رفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
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1- استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخش و خدمات مرتبط، انتشارات سازمان حسابرسی )1397(.  
2- سعیدی و همکاران، تاریخ بازار سرمایه ایران، انتشارات بورس، )1395(.
3- قانون و مقررات بازار اوراق بهادار- انتشارات اطالع رسانی بورس )1396(.

4- مجموعه قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران، انتشارات جامعه )1397(.

مشــمول احراز صالحیت و نظارت حرفه ای شــده اســت، تا 
حرفه ی حســابداری و عوامل زنجیره گزارشگری مالی مشمول 
نظارت حرفه ای نشــوند. نظارت حرفه ای بر حرفه ی حسابرسی 
مســتقل توســط نهاد حرفه ای یا نهاد دولتی یا نهاد مستقل، 

اثربخشی و کارایی الزم را نخواهد داشت. 
عوامل و موانع مؤثر:

1- ضعف قوانین مربوط در حوزه ی حسابرســان مســتقل 
مانع از دادخواهی علیه حسابرسان مستقل شده است. بنابراین 

ریسک دادخواهی بسیار پایین است. 
2- عدول از استانداردهای حسابداری توسط واحدهای مورد 
رسیدگی طبق قانون تخلف از قوانین و مقررات تلقی نشده است. 
3- نظــارت حرفه ای بر زنجیره گزارشــگری مالی، مکمل و 

مقدمه نظارت حرفه ای به حرفه ی حسابرسی می باشد.
4- تعــدد مراجع نظارتی در حرفه ی حسابرســی جایگزین 

بیمه مسئولیت حرفه ای حسابرسان مستقل شده است.
5- فقدان قوانین و مقررات جامع و مانع در خصوص مبارزه 
با فســاد و پول شویی، کارایی و اثربخشی حسابرسی مستقل را 

به چالش کشیده است.
6- نابهنجاری اخالق عمومی جامعه مانع از نهادینه شدن و 

جاری سازی اخالق حرفه ای شده است. 
کیفیت حسابرســی در جهان یکی از مباحث مورد مناقشــه 
در بین حرفه ی حسابرســی، ذینفعان کلیــدی، قانون گذاران و 
پژوهشگران می باشد. در صورتیکه در ایران موضوع کاماًل متفاوت 
اســت. حسابرسی خدمتی اقتصادی اســت که عرضه و تقاضا و 
حتی حق الزحمه ی آن در مدل اقتصادی باید توجیه شــود.در 
متغییر های اقتصادی هر کاال و خدماتی که کیفیت داشته باشد و 
بابت کیفیت آن هزینه شده باشد از طریق فروش، هزینه مربوط 
بازیافت می شود. یعنی رابطه ی مستقیم و مثبت بین کیفیت و 
فروش وجود دارد. هرچقدر کیفیت محصول و خدمات باال برود 
در مقابل مبالغ فروش و ســود نیز باال مــی رود و زمینه جبران 
هزینه وجود دارد. در حرفه ی حسابرسی در ایران هزینه کیفیت 
حسابرســی را چه کســی جبران می کند؟ وقتی تقاضا تکلیفی 
اســت.متقاضی دنبال کیفیت این خدمــت نخواهند رفت. پس 
هزینه های مؤسسه ی حسابرسی بابت کیفیت حسابرسی چگونه 

تامین خواهد شد؟ مؤسســه ی حسابرسی؟ مشتری؟ یا دولت؟ 
مؤسسه های حسابرسی واحدهای اقتصادی هستند که درآمد و 
هزینه ی آن ها باید متوازن باشــد تا تداوم فعالیت داشته باشند. 
بنابراین در بلند مدت امکان تقبل هزینه های کیفیت حسابرسی 
توسط مؤسسات حسابرسی میسر نیست. مشتری نیز حاضر به 
پرداخت هزینه های کیفیت حسابرسی نیست. پس می ماند دولت 
که باید جهت برون رفت از وضعیت فعلی مؤسسات حسابرسی 
را کمک کند. ارایه ی حسابرسی شــرکت های دولتی )کارگروه 
انتخاب حســابرس( ارایه ی تکنولوژی )نرم افزار( روز حسابرسی، 
تدارک و پشتیبانی از خدمات غیر حسابرسی )مشاوره، خدمات 
حسابداری، مالیاتی، حسابرسی داخلی، حسابرسی عملیاتی و.....( 
می تواند در زمینه ی جبران هزینه های کیفیت حسابرسی کمک 
کننده باشــند. نگاه تک بعدی و مترجمی به کیفیت حسابرسی 
نمی تواند ما را به کیفیت پایدار حسابرسی برساند. کیفیت پایدار 
حسابرسی در کشورهای پیشــرفته مدیون اصالح همه جانبه ی 

ساختارها، رفتارها و زیر ساخت ها بوده است. 

1- www.PCAOB.org
2- www.IFIAR.org
3- www.FRC.org

منابع فارسی:

منابع انگلیسی: 


