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 "بنام خداوند رحمان و رحیم"

 

  نظارتی در آمریکانهادهای 
 

 : پیشگفتار -1

سازی و استقرار محیط کنترلی مناسب در ساختار فعالیتهای امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، پس از زمینه

ل نهادهای نظارتی نیز از جایگاه یاز طریق تشک گزارشات آنهاحسابرسی و  عملکرد موسساتع نظارت بر واقتصادی، موض

 1IFIARیا  "المللی ناظران بر حسابرسان مستقلمجمع بین"ای برخوردار است. این نهادهای نظارتی توسط ویژه

نمائیم. در این مقاله سعی بر این شده ر میدیگر واگذا فرصتیآشنایی و عملکرد نهاد مذکور را به شوند که کنترل می

که در ابتدا مختصری به نهادهای نظارتی در آمریکا بپردازیم و سپس به نهاد نظارت بر حسابرسی شرکتهای سهامی عام 

2(PCAOB) یل بیشتری جهت باشد را با شرح و تفضشرکتهای سهامی عام می یدر آمریکا که مرتبط با حسابرس

 بیاوریم. به نگارش پیشگامان محترماستفاده هم

 

 نهادهای نظارتی در آمریکا : -2

1-4-  

  (SEC )3 کمیسیون بورس و اوراق بهادار-1-2 -1-5

مأموریت اصلی این  .مریکا یک نهاد فدرال در ایاالت متحده آمریکا می باشدآکمیسیون بورس و اوراق بهادار 

 SEC .تسهیل در سرمایه گذاری می باشدنظم در بازار و  دتثبیت و ایجا کمیسیون حمایت از سرمایه گذاران 

همچنین اعضای کلیدی و فعال در بورسهای جهانی را نیز نظارت می کند که این نظارت مشمول بورسهای اوراق 

اصلی ترین  .سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری می باشد انمشاور ،کارگزاران و معامله گران بورس ،بهادار

حمایت از معامالت صحیح و منصفانه و حمایت در برابر هرگونه تقلب  ،انتشار اطالعات مربوط به بازار ،SEC توجه

  .می باشد

 

 :  (PCAOB)  شرکتهای سهامی عام حسابرسیبر  هیئت نظارت -2-2

PCAOB  نامیده  " عام سهامی شرکتهای رسیهیئت نظارت بر حساب "که  بودهیک موسسه غیر انتفاعی در آمریکا

در راستای حفاظت از منافع و  سهامی عاماین نهاد توسط کنگره آمریکا تأسیس شد تا بر حسابرسی شرکتهای  .می شود

  .نظارت نماید ،مستقل و حاوی اطالعات مفید ،یحو منافع عمومی در تهیه گزارشهای حسابرسی صحسرمایه گذاران 
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  (FINRA) 3 صنعت کارگزاری  سازمان تنظیم مقررات -3-2

FINRA  مأموریتها و وظایف اصلی این  .بر موسسات کارگزاری در آمریکا می باشد ناظر مستقلبزرگترین نهاد

  .یکپارچگی بازار و نظارت بر تمام جنبه های صنعت کارگزاری می باشد ،موسسه حفاظت از سرمایه گذاران

 

 (  MSRB)   4 هیئت قانون گذاری اوراق بهادار شهرداری-4-2 

MSRB  در  1975 این نهاد که در سال .ها انجام وظیفه می کندشهرداری  در هیئت قانون گذاری اوراق بهاداربعنوان

مسئولیت اصلی این نهاد حمایت از  .خود نظارتی می باشد ،شد پی اعمال اصالحات در قانون اوراق بهادار آمریکا تأسیس

که این وظایف را از طریق ترویج و  است عمومی شرکتها و نهادهای مربوط به شهرداری ها و منافع ،سرمایه گذاران

عهده دار می نظارت بر موسساتی که با اوراق بهادار شهرداری سرکار دارند  ،و کارآمد شهرداری ها بازار عادالنهحمایت از 

 . باشد

 

 (  CFTC) 5 کمیسیون معامالتی آتی کاال  -5-2

CFTC  اجازه قانونی  که بودهاین آژانس یک نهاد مستقل  .کمیسیون معامالت آتی کاال در آمریکا می باشد عنوانبه

عهده دار می بازار ایالت متحده را  انتخاب روش شرایط تعادل دربرای نظم بخشیدن و نظارت بر معامالت آتی کاال و 

 .باشد

 

 گزارشگری مالی در آمریکا : بر ناظران -3

تعریف جامع  ارائه حال برای ،بیان گردید خالصه ای از نهادهای نظارتی در آمریکا فوق 2-5الی  3-1بشرح ردیفهای 

مراجعه و سپس برای روشن تر شدن وظایف  یکدر ابتدا به جدول شماره  ،تری از ناظران بر گزارشگری مالی در آمریکا

  .رائه خواهد شدتوضیحات کاملتری امتعاقباً  PCAOBاجرایی  هایو روش
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FASB 

 استانداردهای حسابداری مالیهیئت 
 

استانداردهای 

 کنترل کیفی

استانداردهای 

  مستقل

بازرسی و 

 اجرا

استانداردهای 

 حسابرسی 

 

PCAOB  

 هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام 

GAAP  
اصول کلی 

پذیرفته شده 

 حسابداری 

داخلی  کنترل

 ) کوزو(
 

 : یکجدول شماره 

 

 نهادهای نظارتی بر گزارشگری مالی در آمریکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 : (PCAOB) شرکتهای سهامی عام  هیئت نظارت بر حسابرسی -4

شناخته می شود یک نهاد خصوصی و غیر  PCAOB اختصارعام که به سهامی شرکتهای  هیئت نظارت بر حسابرسی  

 موسساتیجهت نظارت بر  ،آکسلی –بینزقانون ساربا تصویب  2002در سال توسط کنگره آمریکا دولتی می باشد که 

اکسلی (  ربینز) سا SOXو تحت عنوان  بوجود آمد ،را انجام می دهندمستقل شرکتهای سهامی عام  یکه حسابرس

تحت نظارت واحدی مستقل و بیرون از خود قرار می  و این اولین باری بود که حسابرسان در آمریکاشناسایی می شود 

 (AICPA) 6 تحت نظارت انجمن حسابداران رسمی آمریکا ،رسمیالزم بذکر است که بیش از این حسابداران  .گرفتند

با  و جهان یکی از با سابقه ترین تشکل حرفه ای حسابداری در آمریکا و تأسیس شده 1887در سال  که

دارای پنج عضو حقیقی است که از سوی  PCAOB .شدنداداره می است سال  130از بیش  قدمت

مدیره بانک مرکزی آمریکا و وزیر آمریکا پس از رایزنی با رئیس هیئت کمیسیون بورس اوراق بهادار 

 .ساله انتخاب می شوندبرای یک دوره پنج  اقتصاد و امور دارایی

SEC 

 کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده
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 به شرح زیر می باشد : PCAOBوظایف  

  رسمیثبت موسسات حسابرسی 

 اخالق حرفه ای و سایر موارد مربوط به حسابرسی شرکتهای سهامی  ،کنترل کیفی ،استانداردهای حسابرسی استقرار

 .عام

  تحقیقات و اقدامات انضباطی مربوط به موسسات حسابرسی رسمی  ،انجام بازرسی ها 

  آکسلی  – زنبینظارت بر انطباق امور موسسات حسابرسی با قانون سار 

تا بر  داد) کمیسیون بورس و اوراق بهادار ( این اختیار را  SECرا ایجاد کرد به  PCAOBزمانیکه کنگره آمریکا 

 PCAOBقوانین و بودجه مربوط به  ،این هیئت را انتصاب و یا عزل کند اعضای ،نظارت کند PCAOBفعالیتهای 

  .و اقدامات انضباطی آن نظارت و تجدید نظر داشته باشد PCAOBرا تأیید و تصویب کند و بر گزارشات بازرسی 

 نحوه ثبت نام موسسات حسابرسی   -1-4 -1-6

به صورت الکترونیکی فرم درخواست ثبت در ابتدا باید موسسات  ،PCAOBحسابرسی در  اتموسس نام ثبتبرای 

موسساتی که به دنبال ثبت نام خود  .برسد PCAOB این فرم بایستی به تأیید هیئت مدیره  .را تکمیل کنندنام 

  .را نیز پرداخت کنند نام هستند بایستی هزینه ثبت PCAOBدر لیست موسسات مورد تأیید 

تقاضای ثبت این اجازه را می دهد تا هزینه بررسی  PCAOB مدیره به هیئت 2002آکسلی  – بنیزقانون سار

  .اخذ کنند آنهاموسسات را از 

 در حال حاضر به شرح زیر است : نام هزینه این بررسی و ثبت 
 $ -مبلغ  هزینه  تعداد مشتریان موسسات حسابرسی 

  500 شرکت 49تا  0از 

 3ر000 شرکت 100تا  50از 

 29ر000 شرکت 1000تا  101از 

 390ر000 به باال 1001از 

عضویت  یهیچگونه بررسی در مورد تقاضا نشوددر این رابطه قابل ذکر است که تا مبالغ مربوط به ثبت نام پرداخت 

 صورت نخواهد گرفت. 

نهاد نظارتی مشمول پرداخت هزینه سالیانه به شرح کلیه موسسات ثبت شده در این  PCOABبعد از عضویت در 

 جدول زیر خواهند شد: 
 دالر 100ر000  مشتری  500موسسات با بیش از ده هزار پرسنل و 

  دالر 25ر000  مشتری  500موسسات با بیش از ده هزار پرسنل و 

 دالر  500 سایر موسسات

 

 دستورالعمل ها و نحوه صدور گزارشات حسابرسی : ،استقرار استانداردها-2-4 -1-7

ضمنا قابل ذکر  .ارائه شده است شامل موارد زیر می باشدتاکنون  PCAOBاستانداردهای حسابرسی که توسط 

بورس و اوراق بهادار آمریکا به تأیید سازمان  بررسی و پس از 2016 دسامبر 31 است که این استانداردها از سال

  .مدندمرحله اجرا در آ
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  : استانداردهای حسابرسی

 ستانداردهای حسابرسی عمومیا -1

 های حسابرسی دستورالعمل -2

 برسی اگزارش حس -3

 فدرال امنیتیطبق قوانین  اسناد موضوعات مربوط به بایگانی -4

 سایر موضوعات مربوط به حسابرسی  -5

 

 : PCAOBفرآیند بازرسی  -5

PCAOB  وقت یکبار انجام می پذیرد ؟ کدام موسسات را مورد بازرسی قرار می دهد و این بازرسی هر چند 

سال در طی آن دسته از موسساتی را که  PCAOB .اند کردهنام ثبت  PCAOBموسسه حسابرسی در  1860حدود   

و آن دسته  قرار می دهندبازرسی  مورد سالی یکبار داده اند رارا مورد حسابرسی قرار  سهامی عامشرکت  100بیش از 

حداقل هر سه سال یکبار مورد  داده اند رارا مورد حسابرسی قرار کمتری  سهامی عاماز موسساتی که تعداد شرکتهای 

  .می دهدبازرسی قرار 

ولی در تهیه ی  هندرا انجام نمی د ی سهامی عام موسسات حسابرسی ای را که حسابرسی شرکتها PCAOBضمنا   

مورد بازرسی قرار می  را نیزگزارش حسابرسی و عملیات بررسی آنها به موسسات حسابرسی دیگر کمک می کنند 

 .ددهن

شرکتهای سهامی عام  یحتی شامل آندسته از موسسات حسابرسی خارجی که در حسابرس PCAOBبرنامه بازرسی   

شده اند و این  نام ثبت PCAOBنیز در  خارجی سه حسابرسیموس 882بیش از  .می شود نیز ،آمریکا دخیل هستند

بدیهی است که  .حسابرسی کنندنیز را  آمریکایی را که در خارج از آمریکا شعبه دارندموسسات ممکن است شرکتهای 

مورد بررسی قرار خواهند  ،موسسات حسابرسی آمریکایینیز همانند روشهای اعمال شده در بازرسی این موسسات 

  .گرفت

  PCAOB  کرده که به این نهاد  امضاءبا بسیاری از حوزه های قضایی در نقاط مختلف دنیا تفاهم نامه و قراردادهایی را

  .اجازه می دهد تا بررسی های الزم را در مورد موسساتی که در آن کشورها ثبت شده اند را انجام دهد

 

 :اهداف بازرسی  -6

 بر دو نکته تمرکز دارد :  PCAOBبازرسی های 

 .حسابرسی به چه نحوی انجام شده است ابرسی های انجام شده از سوی موسساتاینکه حس  -1

  .حسابرسی چگونه بوده استهای فرآیند حسابرسی در انجام  اتسیاستهای کنترل کیفی موسساثر بخشی اینکه   -2

گونه ای طراحی شده اند که نواقص و کمبودهای بازرسی ها به بطور کلی هدف بر این است که مشخص شود که آیا 

و همچنین آشکار شود که آیا در کنترل  شدهمشخص  ، سهامی عامحسابرسی در انجام حسابرسی شرکتهای  اتموسس

 ؟حسابرسی ضعفی بوده است یا نه  اتکیفی اعمال شده از سوی موسس
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 چگونه بازرسی آغاز می شود ؟ -7

اطالعات زیر و اطالع رسانی می کند   را عملیاتانجام شروع  به موسسه حسابرسی زمان PCAOB ،قبل از آغاز بازرسی

 را از موسسه درخواست می کند : 

  .اطالعات مربوط به قراردادهای موسسه حسابرسی با شرکت های سهامی عام -1

  .انجام شده استتوسط آنها حسابرسی که  اسامی کارکنانی -2

حسابرسی به ویژه در مورد موسسات  ،ورد نظر انجام می شود و در بعضی از موارد نیزبازرسی در محل موسسه م معموالً 

الزم را از  پرسشهای د بررسی قرار می دهد و مورخود مدارک و کارهای انجام شده را در محل  PCAOB ،کوچک

 بررسی شونده سئوال می کند. طریق تلفن از موسسه

 

 به چه صورت می باشد ؟ PCAOBهای حسابرسی جهت بازرسی از سوی  پروندهنحوه انتخاب  -8

یک رویکرد مبتنی بر ریسک را جهت انتخاب قراردادهای  PCAOB ،در مورد موسسات حسابرسی بزرگ -1-8

 هایدر نتیجه بازرسی ها شامل انتخاب تصادفی و یا یک نمونه از کار .در پیش می گیرد حسابرسی و بررسی آنها

 .می شود ،شرکتهای سهامی که حسابرسی آنها توسط موسسه صورت گرفته

  PCAOB   از  ،که موارد سخت و پیچیده ای دارند ایبرای شناسایی و مشخص کردن پرونده های حسابرسی

 نقش شرکت در بازارهای پویا و ،ریسک ماهیت شرکت این عوامل شامل موارد .ابزارهای مختلفی استفاده می کند

همچنین  ،می باشدآن قرارداد دارد  باکه موسسه حسابرسی  عام سهامی نظیر نوع و اندازه شرکت ،موثر عواملسایر 

 از مدیریت ریسک داخلی و فرآیندهای بازرسی درفرآیند انتخاب کسب شدهنتایج بازرسی های قبلی و یافته های 

کارها و تاریخچه بازرسی های سایر  PCAOBهمچنین بازرسین  .مهمی دارندسهم   ،پرونده های مورد بررسی

  .قرار می دهندتوجه را نیز مورد  کرده اندشرکایی که شرکتهای سهامی را حسابرسی 

در زمان  معموال  PCAOB ،با شرکتهای سهامی دارند تریدر مورد موسساتی که تعداد قراردادهای کم -2-8

آن دسته  را مورد بازرسی قرار می دهند و یا اینکه پرونده حسابرسی حسابرسی آنهاپرونده های تمام  بررسی

در ضمن اگر  .قرار می دهند بیشتری مورد توجه  ،سرمایه را دارند بازار از شرکتهایی را که بیشترین سهم

داشته حضور سهامی  هایموسسه حسابرسی کوچک چندین شریک داشته باشد که در حسابرسی های شرکت

حداقل یک کار حسابرسی انجام شده توسط هر یک از  ،بازرسیدر زمان ش میکند تا تال PCAOB ،اند

ریسک حسابرسی در  PCAOBبازرسین  همچنین باید در نظر داشت که شرکاء را مورد بازرسی قرار دهند.

 یک موسسه نمونه چنانچه برای  . قرار میدهندکوچک را نیز مدنظر  حسابرسی انتخاب فعالیتهای موسسات

را انجام می دهد که در خارج از آمریکا است و نیازمند  یدر آمریکا حسابرسی شرکت واقع کوچک  حسابرسی

احتمال اینکه این قرارداد از سوی  ،این است که زبان آن کشور و فعالیتهای تجاری محلی آن کشور را بداند

PCAOB مورد بررسی قرار بگیرد بسیار زیاد است.  

 ی حسابرسی اهمیت کاربرگها-3-8 -1-8

کاربرگهای  PCAOBطبق استانداردهای  .کاربرگهای حسابرسی از اهمیت ویژه ای در بازرسی برخوردار هستند  

عملیات حسابرسی آن شرکت دخیل نبوده است  درد که یک حسابرس با تجربه که نحسابرسی باید به گونه ای باش
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نتیجه گیری نهایتاً  و ،درک نماید حجم و نتایج عملیاتهای انجام شده را  ،زمان ،بتواند با استفاده از آن کاربرگها ماهیت

  الزم را از آن بنماید. 
 

 ؟حسابرسی را مورد بازرسی قرار می دهد موسسه یک  PCAOBچگونه   -9

بلکه  ،حسابرسی نمی شود موسسه بازرسی ها شامل کل فعالیت ،خیلی کوچک حسابرسی باستثنای موسسات -1-9

از قبل به  PCAOB .که برای بازرسین چالش برانگیز جلوه می کنند شودبر روی قسمتهایی تمرکز می 

اطالع می  ،موسسه حسابرسی مورد نظر در مورد کارهای حسابرسی ای که قرار است مورد بررسی قرار گیرند

ه حسابرسی می رساند و آن دهد و حتی قسمتهایی که قرار است مورد بررسی قرار گیرند را به اطالع موسس

 . فراهم کند PCAOBبه آن قسمتها را برای بازرسین  مربوط موسسه موظف است اطالعات الزم

کار حسابرسی را انجام  که با تیمی PCAOBتیم بازرسی  ،در مورد هر پرونده حسابرسی که انتخاب می شود -2-9

هدف  .حسابرسی را مورد بازبینی و بررسی قرا می دهد موسسه  داده اند مالقات می کند و کاربرگهای

  برای سواالت زیر پاسخ پیدا کنند :بازرسین این است که نحوه انجام حسابرسی را تجزیه و تحلیل کنند و 

 اجرا نموده است ؟را در فعالیتهای خود  PCAOBاستانداردهای حسابرسی حسابرسی آیا موسسه  -الف(

مطابقت ندارند شناسایی  GAAP 7 آن قسمتهایی از صورتهای مالی را که با ،حسابرسی آیا موسسه -ب(

 ؟کرده است 

 ؟ کرده است بررسیصورتهای مالی را  صحتحسابرسی موسسه  آیا -ج(

مستقل حسابرسی که موسسه  داشتهنشانه و دلیلی وجود  ،PCAOBو  SECطبق الزامات و قوانین آیا  -د(

 نبوده است؟

از  وجود داشته باشد کهحسابرس  کفایت در رسیدگیبرگهای حسابرسی نشان از عدم انجام کاردر  اگر -1-2-9

این فرصت به موسسه حسابرسی داده خواهد شد  ،رعایت آن الزم بوده است  PCAOBدیدگاه بازرسان 

 د.مکتوب و مستند نشده است را بیان کنندر کاربرگهای حسابرسی مواردی ارائه دهند و الزم را تا توضیح 

 

نقص و  ،حسابرسی صورت گرفته به این باور برسند که در PCAOBبازرسین  اگرچه اتفاقی می افتد   -10

 ؟وجود دارد  یکمبود

 PCAOBانجام شده در راستای استانداردهای  سیی را شناسایی کند و متوجه شود که حسابراگر تیم بازرسی نقصان  

بازرسان در جلسات گفتگو بر طرف نشود   ابهاماتاگر  .ابتدا با موسسه حسابرسی شروع به گفتگو می کند .نبوده است

  .بازرسان پاسخ دهد ابهامات به به صورت مکتوب تا موسسه حسابرسی شدصادر خواهند  "فرم توضیح  "یک 

ابرسی که ای خود را در مواردی از حساین فرصت را به موسسه حسابرسی می دهد تا دیدگاهه " فرم توضیح" فرایند   

  .بیان کنندمورد سوال بازرسان است 

رد که آیا موسسه مورد نظر به صورت شایسته و یتیم بازرسی تصمیم می گ ،بعد از بررسی پاسخ موسسه حسابرسی  

و کمبود در گزارش بازرسی   صباید به عنوان نقرا مناسب نگرانی های بازرسین را بر طرف کرده و یا اینکه این موضوع 

  .کندبیان خود 
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 ؟ های صورت گرفته استفاده می کندقضاوت حرفه ای در حسابرسی  از PCAOBآیا  -11

شاید در  حسابرس ،انجام شوند PCAOBباید مطابق با استانداردهای  ی انجام شدهاز آنجائیکه حسابرسی ها -1-11

 مواقعدر بسیاری از  .استفاده کنددر بکارگیری استانداردها از قضاوت حرفه ای خود  شرایط و موقعیت خاص

مشخص کردن این شرایط در این  و نمایداستفاده از روش های مختلفی برای رسیدگی ممکن است  حسابرس

 ،در بعضی از شرایط نیز و یا انگیز باشدبرنکته که بهترین روش حسابرسی کدام است ممکن است چالش 

به نتایج مختلفی موسسات حرفه ای در مورد اینکه استانداردها چه چیزی را الزام داشته اند ممکن است 

به دنبال شواهدی می گردند که بیانگر نحوه رسیدن حسابرس  PCAOBبازرسان  ،برسند. در چنین مواردی

حسابرس را حرفه ای انتظار دارد شواهدی که قضاوت  PCAOBبه طور کلی  .خود باشدحرفه ای به قضاوت 

 .باشد کردهمستندخود در کاربرگهای حسابرسی  را دادهقرار مورد توجه 

شرکت مورد رسیدگی   در صورتهای مالی GAABابهام و یا اشکالی در خصوص کاربرد  PCAOBهرگاه  -2-11

در این حالت شرکت  .موسسه حسابرسی به شرکت حسابرسی شده این موضوع را اطالع می دهد ،داشته باشد

مطرح می کند و مرجع مذکور بعنوان مرجع نهایی می تواند تصمیم بگیرد که چگونه  را موضوع SECبا 

GAAP  مورد استفاده قرار بگیرد سهامی عام در صورتهای مالی شرکت. 
 

 دارند ؟ PCAOBکمیته های حسابرسی چه نقشی در بازرسی های  -12

ارتباط بین موسسه حسابرسی و کمیته حسابرسی  هرگونهحسابرسی شامل بررسی  پروژه بازرسی یک -1-12

ممکن است با رئیس  کننده تیم بازرسی ،بعنوان بخشی از این بررسی .باشدمی مورد رسیدگی شرکت 

  .با تلفن انجام می شود این عمل که معموالً مذاکراتی داشته باشدکمیته حسابرسی 

 

  ؟می تواند باشد شامل چه موضوعاتی با رئیس کمیته حسابرسی مذاکره -2-12

   بین حسابرس و کمیته حسابرسیمذاکرات انجام گرفته تعداد و ماهیت 

  برآوردهای غییرت در ارتباط باحسابرس  های ارزیابی در خصوصکمیته حسابرسی  نقطه نظرات  

 حسابداری   

  تعدیالت حسابرسی 

   برآوردهای مدیریتیمعامالت با اشخاص وابسته و. 

  که  البته پر واضح استPCAOB  و بررسی ل و مورد ارزیابی رکمیته های حسابرسی را کنتعملکرد 

    دهند.نمی قرار  

 هیچگونه ارتباطی برقراربا شرکت  PCAOBاعضاء تیم بازرسی  ،به جز مصاحبه با رئیس کمیته حسابرسی -3-12

اطالعات مربوط به روند بازرسی خود از کمیته حسابرسی را در سایت خود منتشر  PCAOB .نمی کنند

 را حسابرسی موسسه انجام شده پیشنهادات ارائه شده به حسابرس در مورد بازرسی  ،عالوه بر این ،می کند

  .نمایدنیز در سایت منتشر می 
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13- PCAOB  مورد در شرکتهای مورد رسیدگی آنها حسابرسی را  کیفی موسساتکنترل روش های چگونه

 بازرسی قرار می دهد ؟  

) کنترل  این سیستمها که امر تمرکز دارد بر اینموسسات حسابرسی  کنترل کیفی برمربوط  PCAOBبررسی های  

تأثیر  حسابرسیقراردادهای نحوه بررسی بر آیا   اجرا می شود وحسابرسی  اتتوسط موسسکیفی ( در حین انجام کار 

  .می گذارند

هر سال نسبت به سال قبل قدری تغییر  ،بر موسسات PCAOBتوسط  بررسی های کنترل کیفی محدوده توجه و 

 بشرح زیر می باشد :از جمله مواردی که مورد بررسی قرار می گیرند  .می کند

 روش های اجرایی و عملیاتی موسسه حسابرسی :بررسی ساختار و  -1-13

کار و فعالیت موسسه را انجام می دهد و  ،فرآیندهای این حوزه بر این امر تمرکز دارند که چگونه مدیریت   

به  بتدریجاستقالل و کیفیت حسابرسی را  ،یکپارچگی اخالق حرفه ای را در خصوصاینکه آیا مدیریت 

    .کارکنان حرفه ای خود انتقال می دهد

 شرکایاین است که مشخص کند که آیا نظارت  در پیه از بازرسی بررسی شرکاء موسسه : این جنب -2-13

مواردیکه در این خصوص  .تأثیر گذار می باشد یح و فنی و مناسب بر کیفیت حسابرسیبطور صح ،موسسه

نحوه پذیرش شراکت یا  ،حقوق و مزایا ،شریک عملکرد ارزیابی شاملمورد بررسی بازرسین قرار می گیرد 

. بازرسین همچنین فرایندهای موسسه در تخصیص منابع شریک و انضباطی می باشدمکاری و اقدامات ه

  .میزان پاسخگویی و مسئولیتها در سطوح مختلف شرکای موسسه را مورد بررسی قرار می دهد

سیاستها و فرآیندهای موسسه در شناسایی و ارزیابی خطرات  ،کار : تیم بازرسی و ادامه سی پذیرشبرر -3-13

 .پذیرش کار و ادامه قراردادهای حسابرسی شرکتهای سهامی را مورد ارزیابی قرار می دهد موجود در

بازرسین همچنین به دنبال این هستند که مشخص کنند آیا فرایندهای حسابرسی پاسخگوی خطرات 

  .شناسایی شده در جریان پذیرش و ادامه کار هستند

رل کیفی کنت : وابسته خارجی حسابرسی حسابرسی انجام شده توسط موسسات از خدماتبررسی استفاده  -4-13

 بسیار مهم در بازرسی موسسات موضوعانجام شده در خارج از کشور ) آمریکا ( یک حسابرسی های 

در نظارت و بررسی کار  حسابرسی را تیم بازرسی سیاستها و فرایندهای موسسه .بزرگ می باشد حسابرسی

  .می باشد را نیز مورد بررسی قرار می دهدآن موسسات وابسته خارجی که بخشی از انجام شده توسط 

 :حسابرسی عملیات موسسه در نظارت بر  روش هایبررسی  -5-13

به چه نحوی  این مطلب است که موسسات حسابرسی و بررسیشامل ارزیابی فرایندهای بازرسی این حوزه   

این امر شامل  .رفع می کنندارزیابی و  ،سابرسی خود را شناساییها و نواقص موجود در عملیات حکمبود

پاسخگویی  یمستقل و فرآیندها روش هایسیاستها و  ،نواقص حسابرسی ارزیابیبرای شناسایی و  روشهایی

  .ل کیفی می شودرموجود در کنت نقاط ضعفبه 
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 :و بازرسی های اجرایی  PCAOB دوره ای متداول های تفاوت بین بازرسی -14

PCAOB  اگر مشخص شود که  .یا اجباری نیز دارد بازرسی اجرایییک برنامه  ،متداول خودعالوه بر برنامه بازرسی

 شودآغاز  موسسهقضایی بر علیه ممکن است یک پرونده  ،باشدرخ داده  توسط موسسات حسابرسی یک تخلف جدی

اگر مسئول  .قرار می گیرد پرونده حقوقیو شواهد ارائه شده در دادگاه مورد سمع و بازدید مسئول  مدارککه در آن 

 محرومیت از ،تعلیق ،موسسه یا فرد خاطی ممکن است به پرداخت جریمه نقدی ،رسیدگی متوجه وقوع تخلف شود

می رسد  PCAOBهیئت  اطالعد. یافته های مسئول پرونده به نمحکوم شو ،عام سهامی حسابرسی شرکتهای انجام

قابل ذکر است که  .رسانده می شود (SEC)و تصمیمات هیئت نیز به استحضار سازمان بورس و اوراق بهادار 

 . می باشد های فدرال قابل تجدید نظرهدر دادگا (SEC)دستورات سازمان بورس و اوراق بهادار 

 

 :  PCAOBمراحل صدور گزارش بازرسی  -15

یک گزارش پیش نویس را که محتوی یافته های  PCAOBبازرسان  ،بازرسی و دریافت نظراتبعد از پایان  -1-15

 PCAOBداخلی  حوزه هایگزارشهای پیش نویس در چندین مرحله در  .آنها می باشد را آماده می کنند

گزارش پیش نویس  ،بعد از فرآیند بررسی .مورد بررسی قرار می گیرند و ممکن است تجدید نظر شوند

قسمتی از گزارش بعنوان  ،هرگونه پاسخ کتبی موسسه .جهت بررسی به موسسه حسابرسی داده می شود

پیش  حسابرسی منجر به تغییراتی درموسسه ممکن است پاسخ در بعضی از موارد  .نهایی بازرسی خواهد بود

 .شوند PCAOBگزارش بازرسان نویس 

مورد  ،مذکورهیئت  .تحویل می دهند PCAOBاسخ موسسه را به هیئت گزارش و پ ،PCAOBبازرسان  -2-15

کنان خود مورد بحث قرار می دهد و ممکن است از بازرسان خود بخواهد که تغییراتی در بازرسی را با کار

گزارش پیش نویس را تأیید می  PCAOBوقتی که اکثریت اعضای هیئت  .گزارش پیش نویس انجام دهند

  .نهایی می شود ،این گزارش ،کنند

موسسه این  .ارسال می شود حسابرسی گزارش نهایی بازرسی به موسسه ، PCAOB   بعد از تأیید هیئت -3-15

 اگر موسسه تقاضای بررسی .گزارش را مورد بررسی قرار دهد ،تقاضا کند SECفرصت و امکان را دارد که از 

و اگر  در سایت خود منتشر می کند  ،گزارش را عمومیقسمت   PCAOB ،را نداشته باشد SEC توسط

  .انتشار گزارش تا پایان یافتن بررسی به تعویق می افتد ،بکند SECموسسه تقاضای بررسی آن را توسط 

 

 :بخشهای عمومی و غیر عمومی گزارش بازرسی  -16

مواردی شامل  ،گزارش بازرسیمحتوی  .در نهایت منجر به صدور یک گزارش مکتوب می شود PCAOB یهر بازرس 

بخش غیر عمومی  ویک بخش عمومی  دارای گزارشها یتمام .که بازرسان در جریان انجام کار بدان رسیده اند است

الزم به توضیح است که  .دنرا مورد بررسی قرار می ده ات حسابرسیکنترلهای کیفی موسسبخش اخیر که  می باشند

ذکر بخش غیر عمومی در  مطلبی ،موسسه وارد نباشدبر سیستم کنترل کیفی  یاگر در جریان بازرسی هیچ ایراد

 .نخواهد شد
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 : PCAOBگزارش بازرسی  قابل درج در بخش عمومی در موارد -1-16

قص و اجزء نو PCAOBبه توصیف مواردی می پردازد که از نظر  ،بخش گزارش بازرسی در این -1-1-16

شامل اشتباه در اجرای  تواندمی این نواقص  .کمبودهای مهم حسابرسی محسوب می شوند

در صورتهای مالی   GAAPفرایندهای مورد نیاز حسابرسی و اشتباهات ناشی از عدم رعایت از

اشتباه تهیه  ،ورتهای مالیلزوما به این معنی نیست که ص البته ذکر مطالب در این قسمتباشد ) 

  .( شده است

مهم  PCAOBسی می باشد که از دیدگاه شامل آن دسته از موارد حسابر بخش عمومی فقط -2-1-16

دالیل کافی در  لیکنهستند ولی موسسه در هنگام صدور گزارش حسابرسی به آنها توجه نکرده 

مهمی یافت نشود در بخش عمومی به این اگر نواقص حسابرسی  .حمایت از صورتهای مالی دارد

ضمناً قابل ذکر است که در بخش عمومی اشاره ای به ذکر نام و هویت  .مطلب اشاره می شود

و غیره از آنها در گزارش نام  Bیا  Aشرکتهای بررسی شده نمی شود و صرفاً با عنوان شرکت 

 .برده می شود

می  PCAOBدر مورد گزارشات بازرسی  توضیحاتیعمومی این گزارش همچنین شامل  بخش -3-1-16

اذعان می کند که  PCAOBبه طور مثال  .رس در این قسمت درج می شودکه توسط بازباشد 

به کار گرفته  ی در جهت امتیازدهی برای موسساتمعیارگزارشات بازرسی لزوماً نمی توانند 

همچنین در گزارشات بازرسی به این موضوع اشاره می شود که نواقصات حسابرسی بر  .شوند

دادگاهها نبوده و لذا نمی توان  توسط دگی های انجام شدهرسی ابهبه مثپایه یک فرآیند رسمی و 

 .بعنوان یک گزارش قطعی و نهایی باشند

می باشد که  نیز قسمت عمومی گزارش شامل یک پیوست ،بزرگ حسابرسی در مورد موسسات -4-1-16

فرآیندهای بازرسی خاص را افشاء  ،PCAOBالبته  .در آن روند بازرسی توضیح داده شده است

 .نمی کند

بازرسی شده  حسابرسی پاسخ کتبی موسسههر نوع قسمت عمومی گزارش شامل  ،در پایان اینکه -5-1-16

  .به کمیته تدوین گزارش بازرسی نیز می باشد

 

 : PCAOB یگزارش بازرس موارد قابل درج در بخش غیر عمومی در -2-16 

در نتیجه  ،مواردی را شناسایی کند یا داشته باشد و حسابرسی موسسه نقدی بر کنترل کیفی اگر بازرس 

الزم به ذکر است که بخش غیر عمومی در اختیار عموم  .خواهد بود عمومیغیر بخش گزارش بازرسی دارای 

 . قرار نمی گیرد

در حوزه هایی می شود که در آن موسسه باید کنترلهای  PCAOBشامل دیدگاههای  بخش غیر عمومی 

  .ارتقاء دهد ،کیفی خود را در انجام فعالیت حسابرسی

ره می شوند شامل این موارد گزارش بدان اشا غیر عمومیحوزه های مربوط به کنترل کیفی که در بخش 

 :هستند
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   روشهای موسسه در تضمین استقالل 

  اصول اخالقی منعکس شده از سوی مدیریت موسسه و برنامه بازرسی داخلی موسسه. 

مربوط به کنترل کیفی می تواند بر یکسری موارد شناسایی شده در یک قرارداد حسابرسی خاص  مواردالبته  

در  یعدم موفقیت سیستم کنترل کیفی موسسه در اطمینان بخشکه می تواند شامل  داشته باشد نیز تمرکز

 .باشدداردهای حسابرسی استان ازبه پیروی  یک حوزه خاص و

بدان  عمومیگزارش ممکن است جزئیات بیشتری از نواقص حسابرسی را که در بخش  بخش غیر عمومی 

  .اشاره شده است را نیز شامل شود

 

 ؟  چگونه امکان پذیر است PCAOBگزارشات بازرسی دسترسی به  -17

 .قابل دسترسی است www.pcaobus.orgبه آدرس  PCAOBگزارشات نهایی شده در وب سایت  عمومیبخش  

د با ورود به قسمت یمی توان  PCAOBجهت دسترسی به کلیه گزارشهای بازرسی صادر شده از سوی 

Inspections tab  که در صفحه اصلیPCAOB لیست موجود در این  .آنها را مشاهده کنید ،گنجانده شده است

  .قابلیت جستجو دارد ،تاریخ صدور گزارش و یا کشوری که موسسه در آن مستقر است ،قسمت با توجه به نام موسسه

 

 : اصالح -18

انتظار می رود که  آنهاو از  موسسات حسابرسی صورت می گیردکیفیت حسابرسی باال بردن بازرسی ها با قصد 

بعد از دریافت گزارش بازرسی و قبل از صدور  .باشند خود پاسخگوی موارد و مسائل مطرح شده در گزارشات بازرسی

قرار بررسی و توجه مورد  را PCAOBموسسه بازدید شده باید تمام نواقص حسابرسی و نقدهای  ،گزارش نهایی

  .دهد
 

 :نواقص حسابرسی رفع  -19

  اجرا نشده بر عملیات حسابرسی خود را ،روشهای موثر حسابرس را ملزم می کند که تأثیر ،حسابرسیاستانداردهای 

 شهای مناسبالبته این زمانی است که حسابرس متوجه شود که رو .حسابرسی مدنظر داشته باشد ربه منظور اظهارنظ

 ،رسی ذکر شده در قسمت اول گزارشانجام نشده است. در بررسی نواقص حساب بررسی هایحسابرسی در زمان انجام 

همچنین موسسه ممکن است تصمیم  .موسسه ممکن است به این نتیجه برسد که انجام کار اضافی را الزم بداند

صورت گرفته قبلی و یا اطالعات دیگری را  شهای بگیرد که کاربرگهای مکمل را که حاوی اطالعات اضافی درباره رو

ممکن است موسسه از اظهارنظر حسابرسی  ،در بعضی از موارد .سی را حمایت کننداضافه کنند که اظهارنظر حسابر

مواردی را مطرح می کنند   PCAOBبازرسی های  ،عضی از اوقاتدر ب .خود عقب نشینی کند و یا آن را اصالح کند

  .نماید حسابرسی شده صورتهای مالی بررسی به تجدید مجبوررا  حسابرسی شده موسسهکه ممکن است 

 

 :نقدهای وارد بر کنترل کیفی  -20

انتقادات وارد بر کنترل کیفی را که از سوی  مطلوبیماه فرصت داد تا به صورت  12حسابرسیموسسه  -1-20

PCAOB  عدم  .گزارش بازرسی بدان اشاره شده است را اصالح کند غیر عمومیبیان شده و در بخش

تشویق  .گزارش خواهد شد بخش غیر عمومی مطالب در  موفقیت در اصالح این موارد منجر به افشای

http://www.pcaobus.org/
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وضعیت موجب بهبود و ارتقاء در  ،در مورد کنترل کیفی PCAOB انتقادات رفعدر  حسابرسی موسسات

 .خواهد شدآینده  کیفی موسسات حسابرسی درکنترلهای 

کنترل مشکالت  اهیتصورت می گیرد بسته به م و اقدامات اصالحی که از سوی موسسات حسابرسیموارد  -2-20

فرایند حسابرسی نمونه های اصالحی شامل تغییرات در  .دارد PCAOBکیفی شناسایی شده از سوی 

 ،حسابرسی های پیچیده یابزرگ حسابرسی در مورد موسسات  .و آموزش اضافی می شود موسسات

PCAOB تجزیه و تحلیلی از عوامل ایجاد کننده مشکالت شناسایی شده داشته  ،انتظار دارد که موسسه

  .داده باشدبررسی تحلیلی انجام طی باشد و اقدامات اصالحی خود را با توجه به آن 

بعضی از موارد مربوط به مسائل کنترل کیفی در مدت زمان کوتاهی با راهنمایی و آموزش بیشتر در  -3-20

 .باشند و بعضی دیگر از آنها نیازمند مدت زمان بیشتری هستند حسابرسی قابل رفع شدن می

با موسسه مورد نظر در ارتباط  PCAOBکارکنان  ،ماه که به موسسات داده می شود 12در بازه زمانی  -4-20

و قبل از پایان مهلت را به درستی درک کرده  PCAOBانتظارات  اتهستند تا مطمئن شوند که موسس

که  دسسات بزرگ می خواهاز مو PCAOB ،در راستای این امور .را رفع کرده باشندمقرر نواقص موجود 

یک برنامه مکتوب جهت اصالح آن دسته از موارد کنترل کیفی  ،روز پس از تاریخ گزارش 60در ظرف مدت 

 .را تهیه و ارسال دارندکه دارای اهمیت ویژه ای هستند 

در وب سایت خود آن قسمت از گزارش بازرسی را که به  ،از اصالحات موسسه راضی نباشد PCAOBاگر  -5-20

در صورتیکه است که این مشکالت از سوی این  .مشکالت کنترل کیفی پرداخته است را منتشر می کند

 تصمیم گیری در مورد اینکه آیا موسسه به صورت .مورد اصالح قرار نگیرند یموسسه به صورت رضایت بخش

می باشد که با  PCAOBمطلوبی اشکاالت وارد بر کنترل کیفی را اصالح کرده است بر عهده هیئت 

 . اعضاء صورت می گیرداکثریت رأی 

) سازمان بورس و  SECمبنی بر عدم اصالح مطلوب از سوی موسسه می تواند از سوی  PCAOBتصمیم  -6-20

را داشته  SEC خود را از سوی سه تقاضای بررسیسمو اگر .اوراق بهادار آمریکا ( مورد بررسی قرار گیرد

می  PCAOBدر سایت  .گزارش تا پایان انجام بررسی به تعویق می افتد غیر عمومیافشای قسمت  ،دنباش

 .مشاهده نمودگزارش بازرسی آنها منتشر شده است را  غیر عمومیقسمت  توانید لیست موسساتی را که

 

 :ترویج اعتماد در سرمایه گذاران  -21

PCAOB  خت رسی مورد بازرسی های دوره ای و سکه موسسات حسابمی دهد  سرمایه گذاراناین اطمینان را به

تأثیر  PCAOBبررسی قراردادهای حسابرسی و سیستمهای کنترل کیفی موسسات از سوی  .گیرانه قرار می گیرند

درک اهداف و  ،غیر عمومی می باشد PCAOBاگر چه قسمتی از فرایند بازرسی  .بسزایی در کیفیت حسابرسی دارد

گام مهمی در ارتقاء اعتماد سرمایه گذاران به درستی وصحت  PCAOBفرایندهای موجود در برنامه های بازرسی 

 .صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای عمومی می باشد

 

 ختم کالم  -22

کشورهائیکه در صدد باال بردن ضریب اطمینان سرمایه گذاران به گزارشات همانگونه که بشرح فوق بیان گردید 

در کلیه کشورها  ،الزم است که تحت نظارت و کنترل و هدفمند یک نهاد ناظر و مستقل باشند ،حسابرسی می باشند
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میباشد. در  IFIARبنام  بین المللینهادهای ناظر مستقل آنها خود تحت کنترل یک نهاد  ،عالقمند به شفافیت

 مقدور نمی باشد.  IFIARامکان ورود به  ،شرایط فعلی به جهت شرایط تحمیل شده تحریم بر کشور عزیزمان ایران

جامعه  لکن این امکان قابل بررسی است که نهادی ناظر و مستقل در کشور و با برنامه ای هدفمند ایجاد گردد تا 

ی (تحت لوای آن و با برنامه ای واحد و منسجم و بدون اعمال نظر بر م از خصوصی و دولتحسابداران رسمی ایران ) اع

 ایفای نقش کند.  ،ساختار درونی آن

خود را به  اتلذا از عزیزان تقاضا دارد نقطه نظرات و پیشنهادات یا انتقاد کمبودهایی می باشداین مقاله دارای  قطعاً 

 والسالم .ارسال دارند Keyhani@HadiHesab.comآدرس ایمیل 
 

 پی نوشتها :
1- IFIAR(International Forum of Independent Audit Regulation). 

2- (PCAOB)Public Company Accounting Oversight Board.  
3- SEC ( U.S. Securities and Exchange Commission). 

4- FINRA  (Financial Industry Regulatory Authority). 
5- MSRB (  Minicipal Securities Rulemaking Board). 
6- CFTC (  US Commodity Futures Trading Commission). 
7- AICPA ( American Institute of Certified Public Accountants ). 

8- GAAP( Generaly Accepted Accounting Principles). 
 

 منابع :
1- www.Accounting Foundation.org 

2- http://www.Sec.gov/answers/pcaob.htm 

3- Guide to PCAOB Inspections. 

mailto:Keyhani@HadiHesab.com
http://www.accounting/
http://www.sec.gov/answers/pcaob.htm

