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 "بنام خداوند رحمان و رحیم"
  

   ایران و جهاندر  حسابرسی حرفه ناظر برنهادهاي نگاهی گذرا به 

  

  : پیشگفتار -1

در و سپس  1311در قانون تجارت مصوب سال  اول بار ،در شرکتهاو انجام حسابرسی ضرورت وجود حسابرس     

ایران مطرح شد مطابق اصالحیه اخیر قانون تجارت که کماکان در حوزه فعالیتهاي  1347اصالحیه قانون تجارت سال 

مقرر شد که شرکتهاي سهامی عام صورت حساب سود و زیان و ترازنامه خود را به همراه  ،اقتصادي کشور جاري است

در همین راستا پس از فراز و  .نمایند عادي رسمی جهت تصمیم گیري تحویل مجمع عمومی گزارش حسابداران

مقدمات تشکیل سپس و تأسیس  1366نشیبهاي متعدد سازمان حسابرسی براي حسابرسی بخش عمومی در سال 

بر کار  تنظیم امور و اعتالي حرفه حسابداري و حسابرسی و نظارت " جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور

    .آغاز به فعالیت نمود 1380و نهایتًا از سال  1372در سال " حسابداران رسمی 

  

  : نهادهاي ناظر بر موسسات حسابرسی ایران -2

در  .باشند ناظر الزم است که موسسات حسابرسی همواره تحت نظارت یک نهاد ،به جهت اهمیت گزارشات حسابرسی

سازمان  هیئت عالی نظارت الف ) .بعهده دارندایران در کشور  حسابرسی را نظارت بررسمی امر  مرجعشرایط کنونی دو 

  حسابرسی 

  جامعه حسابداران رسمی ایران هیئت عالی نظارت ب ) 

اساسنامه  8که بموجب ماده  باشدمی  "حسابرسی هیئت عالی نظارت سازمان  "نهاد نظارتی بر سازمان حسابرسی  - 1-2

رئیس هیئت  .می باشدو تبصره آن مرکب از یک رئیس و چهار عضو  22و بموجب ماده  بوده مذکورجزو ارکان سازمان 

عالی نظارت و یک عضو با پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و تصویب هیئت وزیران و دو عضو با انتخاب رئیس دیوان 

اهم وظایف نهاد نظارت مذکور بشرح زیر  .می شوندشنهاد دادستان کل کشور منصوب با پیمحاسبات کشور و یک عضو 

  می باشد :

 اتتابعه آن بمنظور جلوگیري از هرگونه انحرافو واحدهاي اجرایی  حسابرسی نظارت مستمر بر عملیات جاري سازمان 

 ...........احتمالی و
 مطالعه و بررسی دستورالعملها و روشهاي حسابرسی و حصول اطمینان از کفایت آنها. 
 ات حسابرسی بمنظور حصول اطمینان از تعقیب و اقدامات الزم در مورد متخلفینبررسی گزارش. 
 اجراي وظایف بازرس قانونی سازمان و واحدهاي اجرایی تابعه 
 تأیید صالحیت اشخاص حقیقی اي که به امر حسابرسی کارهاي ارجاعی از طرف سازمان انتخاب می شوند. 
که  نامیده می شود"جامعه حسابداران رسمی  هیئت عالی نظارت "جامعه حسابداران رسمی ایران  بر نهاد نظارتی - 2-2

مرکب از یک رئیس و دو نفر عضو بوده که از  و باشدمی  جامعهارکان ز ی ایکبعنوان  اساسنامه جامعه 4بموجب ماده 
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سال تعیین می شوند که اهم  دوبراي مدت  توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی ،بین حسابداران رسمی عضو جامعه

  وظایف آن بشرح زیر می باشد :

 شوراي عالی و هیئت مدیره جامعه. رسیدگی و اظهارنظر درباره درستی اطالعات مندرج در گزارش عملکرد ساالنه 
  می شودرسیدگی و اظهارنظر در خصوص صورتهاي مالی و گزارش عملکرد ساالنه جامعه که توسط هیئت مدیره تهیه.  
 نظارت بر فعالیتهاي جامعه براي حصول اطمینان از حسن اجراي امور. 
  نظارت بر فعالیتهاي حرفه اي اعضاي جامعه حسب مورد یا ارجاع وزیر امور اقتصاد و دارایی یا شوراي عالی جامعه یا بنا

  .به تشخیص هیئت عالی نظارت
 نظارت بر برگزاري انتخابات شوراي عالی جامعه.   

  

 ناظر بر موسسات حسابرسی: بین المللی نهادهاي – 3
سازمان هاي اقتصادي خود و بهبود در  نظارت بر به و آنهائیکه عالقمند  پیشرو در امر حسابرسیکشورهاي  بسیاري از در

بر مستقل نظارتی  از نهاد ،اقتصادي می باشند هايدر بنگاهها و واحد آسودگی خیال سرمایه گذارانروش هاي مالی و 

   .در کشورشان استفاده می کنندعملکرد موسسات حسابرسی 

براي  .دن)کنترل می شو IFIAR(  1 "مجمع بین المللی ناظران بر حسابرسان مستقل"این نهادهاي نظارتی توسط 

   .درباره این نهاد توضیحاتی ارائه شود ذیالًآشنایی در ابتدا مناسب است که 

    

  ) IFIARمستقل (  انحسابرس نهادهاي نظارتی بر ناظر نهاد بین المللی -1-3

تأسیس در کشور فرانسه ناظر مستقل از کشورهاي مختلف عضو  18توسط   2006دسامبر  15در این نهاد بین المللی 

بوده پذیرفته و دائماً در حال گسترش نهاد مذکور پیوسته نهادهاي نظارتی جدید به عضویت  ،از زمان تأسیس وشد 

ا ـرا ایف یـنظارت مستقل عضو دارد که هر کدام از اعضاء در کشورهاي خود نقش نهاد 55ون ـاکن هم IFIAR .است

  می باشد : زیردر دنیا بشرح جدول در حوزه هاي جغرافیایی مختلف   IFIAR صد فراوانیدر .کنندمی
  

                

                                                                
   

 آمریکاي شمالی

% 11و جنوبی 

خاورمیانه و 

%6آسیا 
 اقیانوسیه-آسیا

25%

% 58اروپا 
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  :در جهان بوده و بر فعالیتهاي زیر تمرکز دارد  یبهبود کیفیت حسابرس IFIARهدف اصلی  -3- 1-1
با تمرکز بر بازرسی موسسات حسابرسی و  عملی نهادهاي نظارتی ببه اشتراك گذاردن اطالعات و تجار -الف 

 .حسابرسان مستقل
 ترویج همکاري و یکپارچگی در حوزه فعالیت نظارتی اعضاء -ب 
کیفیت  رفتنباال به براي تعامل و گفتگو با دیگر سازمانهاي بین المللی که  مناسب ایجاد و فراهم کردن بستري -ج 

 .عالقه مند هستند خود حسابرسی
2-1 -3-IFIAR  بازرسی موسسات  مرتبط باتبادل اطالعات جلسات مربوط به  2012از زمان تأسیس تا پایان سال

برگزار در هر شش ماه جلسات مجمع عمومی خود را  وسالیانه بصورت  را آموزشیهاي کارگاه  ،و همچنینحسابرسی 

قابل ذکر است که  .می شودبه طور سالیانه برگزار  IFIARعمومی  مجمع جلسات 2013از سال  لیکن ،نمودمی 

و آینده  عمديبا محوریت موضوعی خرابکاریهاي  2018المللی در آوریل مجمع عمومی این نهاد ناظر بین آخرین جلسه

 "کارگروه"تعدادي  ،در کنار مجامع عمومی و کارگاه ها در همین راستا قابل ذکر است که ،حسابرسی برگزار شد
این کارگروهها هسته  .ی قرار می دهندرا مورد بررسحسابرسی موسسات بر که حوزه نهادهاي ناظر تشکیل می شود 

 .را تشکیل می دهند IFIARاصلی فعالیتهاي 

 IFIAR-3-1-2 گروه نظارت " به عضویت 2011سال از " ) Monitoring GrourP  (این گروه که خود درآمد .

فعالیتهاي تدوین استانداردهاي  نظارت بر،می باشد)  IOSCO ( 2اوراق بهادار  کمسیونهايزیرنظر سازمان بین المللی 

هیئت نظارت  " و فعالیتهاي FAC)(I 3حسابداران  بین المللیمربوط به حسابرسی و حسابداري از سوي فدراسیون 

را به  و جلساتیدارد  را بر عهده ،می باشد IFAC زیر نظرنیز که این هیئت را   ) PIOB(  4 " بر منافع عمومی

حسابرسی تأثیر موسسات  و توسعه بازار که بر  امور نظارتی  ،مربوط به کیفیت حسابرسیمنظور بحث پیرامون مسائل 

 .تشکیل می دهندگذار هستند را 
 

 ) Working Groups ( کارگروهها -2-3
  و به شرح زیر وجود دارند : IFIARکارگروه در  5در حال حاضر 

  سهامداران :سرمایه گذاران و کارگروه  -1-2-3

با نمایندگان سرمایه گذاران و سایر ذینفعان در کمیته هاي را  IFIARگفتگوهاي  یهماهنگ مسئولیت گروه کار این 

   .دبعهده دار IFIARدر وب سایت را  انتشار اطالعات مربوط به این گفتگوها ویژه و حسابرسی 

  :کارگروه کیفیت حسابرسی جهانی  -3- 2-2

که ) GPPC( 5 عضو حسابرسی با موسسات IFIARدر جریان  يگروه هماهنگی جلسات و گفتگوهاکار وظیفه این 

 ،BDO،  Deloitte، E&Y شامل موسسات حسابرسی (  می باشد بین المللیحسابرسی  موسسهشبکه  6متشکل از 

PWC، KPMG  و  Grant Thornton  (   

   



  ھیھ کننده : حمیدرضا کیھانیت
keyhani@hadihesab.com 

  

۴ 
 

  

  کارگروه هماهنگی استانداردها  - 3-2-3

درباره اعالمیه هاي رسمی  ،به منظور تبادل دیدگاهها  IFIARگروه برگزاري همایش براي اعضاي  کار مسئولیت این

و هیئت استانداردهاي  (IAASB) 6 صادر شده از سوي هیئت استانداردهاي بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی

  .می باشد (IESBA) 7 براي حسابداران اخالق حرفه اي
  کارگروه کارگاه بازرسی  -3- 4-2

       انجام IFIAR اعضاي می باشد که این کار را با همکاريگروه سازمان دهی کارگاههاي بازرسی سالیانه کار مسئولیت این 

 .شودمی 
  همکاري بین المللی  کارگروه -3- 5-2

به بازرسی  مربوطو به اشتراك گذاشتن اطالعات  IFIARبررسی راههاي افزایش همکاري بین اعضاي مسئولیت این گروه 

می توانند در آنجا  IFIARموسسات حسابرسی و قرارداد حسابرسی و همچنین شناسایی حوزه هایی که اعضاي 

   .می باشد ،همکاري موثري داشته باشند

           می این سازمانآنها در سایت رس هستند که اسامی IFIARعضو  ،تمام نهادهاي ناظر در کشورهاي مختلف - 6-2-3

 )www.ifiar.org  ( به شرح  نهادهاي ناظر واقع در کشورهاي جهان از براي نمونه اسامی تعدادي ،ثبت شده است

  می شود : زیر ذکر

 ،بلژیک ،انگلستان ،ایرلند ،اسپانیا ،آفریقاي جنوبی ،اتریش ،آمریکا ،استرالیا،ایتالیا ،اندونزي ،آلمان ،آلبانی ،کشورهاي امارات

 ،لهستان ،هکر ،کانادا ،فرانسه  ،فنالند  ،سوییس ،سوئد ،سنگاپور ،دانمارك ،ژاپن ،روسیه ،چک ،ترکیه ،پرتقال ،برزیل

بنا به  می باشند لیکن تاکنون ایران  IFIAR از اعضايهمگی که ... .ویونان  ،هلند ،نروژ ،مجارستان  ،مالزي ،مصر

  .شرایط خاص به عضویت نهاد مذکور در نیامده است

  زیر به عنوان ناظر حضور دارند :  ينهادها و سازمان ها IFIARدر جلسات  -7-2-3

سازمان بین المللی  ،(IAIS ) 8مجمع بین المللی ناظران بیمه  ،(PIOB) هیئت نظارت بر منافع عمومی ،بانک جهانی

 ( بخش مجریه اتحادیه اروپا )  کمیسیون اروپا) و IOSCO(  اوراق بهادارکمیسیون 
  

 IFIARنحوه عضویت در  - 3-3
در آیند که در این خصوص دارا بودن دو ویژگی زیر  IFIARتمام ناظران بر موسسات حسابرسی می توانند به عضویت 

  از الزمه هاي عضویت در این نهاد بین المللی می باشد : 

افراد  ،باشد و به تعبیري این نهاد نمی تواند جزء موسسات حسابرسی حرفه حسابرسیاد ناظر می باید مستقل از نه -1

  .و نهادهاي حرفه اي و شرکتهاي مرتبط با حرفه حسابرسی باشد
مسئولیت نهاد ناظر صرفاً بازرسی از موسسات حسابرسی باشد به ویژه آن دسته از موسساتی که در حسابرسی  -2

این مسئولیت نظارت می تواند به صورت مستقیم یا غیر  قابل ذکر است که .شرکتهاي سهامی عام دخیل هستند

 .مستقیم باشد
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ضمناً چنانچه  .در آیند IFIARتمام نهادهاي ناظري که داراي دو ویژگی ذکر شده در باال باشند می توانند به عضویت 

تواند به صورت یک عضو وابسته به باشد می ننهاد مذکور داراي توانایی الزم در پرداخت هزینه هاي سالیانه خود 

IFIAR سال باشد 2مدت زمان این نوع عضویت نمی تواند بیش از  .ملحق شود.  

 ختم کالم  – 4
 المللی ناظر بر موسسات حسابرسی پرداخته شد وي ناظر بر موسسات حسابرسی ایران و نهادهاي بینهاتا اینجا به نهاد

یا همان  "المللی ناظران بر حسابرسان مستقلمجمع بین"که در خارج از ایران این نهاد نظارتی توسط  گردید بیان

IFIAR شوند که در خصوص مجمع مذکور و کارگروهها و نحوه عضویت در آن بشرح فوق توضیحاتی داده شد. کنترل می

. در همین راستا شور ایران را فراهم آورده باشدمختصر نیاز به وجود یک نهاد نظارتی مستقل در کامید است این مقاله 

اي نزدیک است در آینده که امید ،تهیه شده "نهادهاي نظارتی در آمریکا"اي تحت عنوان توسط این کم بضاعت مقاله

  مورد استفاده همگان قرار گیرد. والسالم.چاپ و  ،توسط نشریه وزین حسابرس
  

  پی نوشتها :

  

  

1- IFIAR  (:International  Forum of  Independent Audit Regulatiors). 
2- IOSCO ( International Organization of Securities Commissions ) 
3- IFAC  (Intertional Federation of Accountants). 
4- PIOB (Public interest Oversight Board). 
5- GPPC (Global Public Policy Committee). 
6- IAASB( International Auditing and Assurance Standards Board). 
7- IESBA ( International Ethics Standards Board for Accountants). 
8- IAIS ( International Association of Insurance Supervisors). 

  منابع :

  

  

1- www.IFIAR.org 
2- www.Accounting Foundation.org 
3- http://www.Sec.gov/answers/pcaob.htm 
4- Charter of IFIAR ( ratified on August 30 , 2016 ) 


