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 پیشگفتار مترجم

 Comparativeالمللی تطبیقی )کتاب حسابداری بین 21این مقاله ترجمه دقیقی از فصل 

International Accounting نوبز و روبرت پارکر  کریستین( چاپ یازدهم اثر مشهور

(Christopher Nobesand Robert Parkerاست، که در بسیاری از دانشگاه ) های معتبر آمریکا و

شود. عنوان این فصل، یعنی حسابرسی های کارشناسی ارشد و دکتری تدریس میاروپا در دوره

(، یکی از موضوعات مطرح در مباحث حسابداری بین المللی International Auditingالمللی )بین

نظران رشته حسابداری بوده است. محتوای اصلی بسیاری از پژوهشگران و صاحب است که مورد توجه

المللی و فرآیند سازی حسابرسی، تروی  استانداردهای بینالمللیاین فصل در سه محور دالیل بین

المللی همانند فرآیند عادی شود که با توجه به تشابه فرآیند حسابرسی بینالمللی ارائه میحسابرسی بین

حسابرسی، در این مقاله از ارائه این بخش صرف نظر شده است. در ادامه به تبیین اهمیت حسابرسی 

المللی شامل های بینها و گروهالمللی و عوامل مثثر بر تقاضای این رشته و همچنین نقش بخشبین

 خواهد شد. المللی پرداختهالمللی حسابداران در تروی  استانداردهای حسابرسی بینفدراسیون بین

 

 مقدمه . 1

 -American Accounting Association’s Committeeحسابداری آمریکا ) انجمن کمیته

AAA،) اقدامات مربوط  مورد در شواهد ارزیابی آوری وجمع در را فرآیند روشمند عینی حسابرسی

 نتای  مقرر و ارتباط ایمعیاره موارد گزارش شده و بین مطابقت درجه اقتصادی و تعیین رویدادهای به

از آن، تعریف نمود. گزارشگری درباره رویدادهای اقتصادی معموال به صورت کنندگان استفاده با

های اطالعاتی ذخیره شده و برای شود، که در سیستمبندی شده حسابداری، مشخص میهای طبقهداده
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یی معرف رویدادهای اقتصادی هستند. هاشوند. چنین دادههای مالی استفاده میتهیه و انتشار گزارش

بنابراین حسابرسی فرآیندی روشمند است، که شامل مراحل پذیرش و تعریف شرایط تعامل؛ 

 گزارش است. و شواهد آوریجمع ریسک؛ ارزیابی و ریزیبرنامه

های مالی را به طور حسابداران رسمی یا حسابرسان مستقل آنهایی هستند که حسابرسی صورت

های مالی به نحو مطلوب دهند و قادر به اظهار نظر در این باره هستند که آیا صورتجام میمستقل ان

به ارائه صحیح و منصفانه رویدادهای مالی طبق چارچوب گزارشگری مالی هست یا خیر معموال 

گذاران یا اعتباردهندگان های مالی را برای ذینفعان مستقل، همچون سرمایهحسابرسان مستقل، صورت

تواند متفاوت باشد. به عنوان نمونه حال وظیفه حسابرسان مستقل در کشورها میکنند. با اینارزیابی می

(، Saxons-Anglo) 1در ایاالت متحده و همچنین در بسیاری از دیگر کشورهای آنگلوساکسون

های مالی، است، در حالی که در کشور آلمان وظیفه حسابرسان اعتباربخشی نسبت به صورت

 ات حسابرسی است. تحقق مقاصد مالیاتی، مبنای عملی سابرسی در راستای رعایت قوانین و مقررات وح

المللی حسابرسی به همگرایی استانداردها و قوانین حسابرسی در بین کشورهای مختلف و جنبه بین

های مالی حسابرسی مبتنی بر یک یا چند مجموعه از اصول و مقررات در حسابرسی صورت

های ملی محدود ها فعالیتشان را به زمینههای چند ملیتی اشاره دارد. هنگامی که شرکتشرکت

های حسابرسی، برای ایجاد اصول داخلی خود کشور، توسط حسابرسان ملی کنند، فلسفه و تکنیکمی

شوند. در نتیجه، نقش حسابرسان و مسئولیت )داخل کشور( و با اقدامات حسابداری ملی تعیین می

های مالی شرکت تنها در محدوده همان کشور خواهد بود. کنندگان از صورتا نسبت به استفادههآن

شود. برای نمونه در برخی کشورها اثر چنین مواردی در روند آموزش حسابرسان، منعکس می

پردازند، در های اقتصاد میدانشجویان حسابرسی، تنها به تحصیل آموزش مفاهیم نظری در دانشکده

که در کشورهایی دیگر، بخش اعظمی از تحصیالت حسابرسی از طریق کارورزی )آموزش  حالی

ای از گیرد. عالوه بر این، به عنوان نتیجهحین کار( توسط آموزش رسمی مثسسات خاص صورت می

های مختلفی های مالی کشورها در طول تاریخ، حرفه حسابرسی از لحا  تاریخی نقشاهداف گزارش

                                                             
هاست و در هر ان رسمی آن. زبان انگلیسی، زبنام عمومی قبایل هرمنی که در قرن ششم میالدی بریتانیا را تصرف کردند. 1

)عمید حسن،  و سایر مناطق گویند؛ مثل انگلستان و ایاالت متحدهنقطه از دنیا که پراکنده باشند به این زبان سخن می

 (.1389دوم،  چاپ. فرهنگ اندیشمندان: ناشر ،تهران، فرهنگ فارسی عمید
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گذاران و حسابرسان مالیاتی ایفا کرده است. در این ها و سرمایهمدیریت شرکت، بانکدر رابطه با 

فصل تنها فعالیت حسابرسی مستقل، بررسی خواهد شد و انواع دیگر حسابرسی، همچون حسابرسی 

 های دولتی خار  از محدوده این فصل است. مالیاتی، حسابرسی داخلی و حسابرسی در سازمان

های مالی را به های چند ملیتی صورتن حسابرسی زمانی شروع شد که شرکتالمللی کردبین

ای از اصول حسابداری های مالی معموال نیازمند مجموعهصورت تلفیقی گزارش کردند. چنین صورت

های اصلی را های مرتبط با آن نیز ارائه گردد. همچنین حسابرسان، شرکتواحد بود، که آموزش

های تابعه کرد. پس از قوانینی برای اطمینان از کیفیت حسابرسی شرکت مجبور به وضع مجموعه

های اجرای حسابرسی در کشورهای مختلف و توسعه قوانین مدتی، برای همگرایی بیشتر روش

المللی دیده شد. بنابراین عواملی که موجب المللی، نیاز روشن به حرفه حسابرسی بینحسابرسی بین

 شد، عبارت است از:  المللی شدن حسابرسیبین

 ؛های چند ملیتیظهور شرکت -

 ؛ سازی بازارهای سرمایهالمللیافزایش بین -

المللی با رویکردهای مشترک اصول حسابرسی، آموزش و های حسابداری بینرشد مثسسه -

 بررسی کیفیت. 

  .حسابرسی حسابداری و المللیبین مشترک چارچوب تقارب -

 شود.المللی شده موضوع حسابداری پرداخته میه در ارتباط با بیندر ادامه به تشریح موارد یاد شد

 

 المللی شدن حسابرسی دالیل بین. 2

 های چند ملیتی نقش شرکت. 2.1

ها المللی شدن حسابرسی شد. زیرا این شرکتهای چند ملیتی، تا حد زیادی موجب بینظهور شرکت

موضوع نیاز به کنترل و رسیدگی داشت. عموما،  همواره با عملیات برون مرزی سروکار داشتند و این

کنند، نیاز به حسابرسی این های مالی تلفیقی را تهیه میهای چند ملیتی صورتزمانی که شرکت

ها بر اساس قوانین کشور مبدأ و شرکت اصلی، وجود خواهد داشت. بنابراین، دفتر مرکزی صورت

ردهایی برای کیفیت حسابرسی در کشورهای خارجی نیازمند حسابرسانی بود که استاندا شرکت اصلی،

های تابعه در هایی به حسابرسان شرکتتنظیم کنند. این استانداردها در راستای ارائه دستورالعمل

بایست به ارائه اطالعات از سراسر جهان به مدیران ارشد، جهت گزارشگری کشورهایی بود که می
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جایی که مدیریت شرکت اصلی گرفت. از آنورت میهای مالی تلفیقی، صصحیح و منصفانه صورت

به دنبال، کسب اطمینان از حسابرسی محلی، برای اعتباردهی به اطالعات از طرف مدیریت محلی 

های تابعه، بوده، لذا این موضوع نیازمند آن است که حسابرسان، عملیات حسابرسی را به شرکت

بخش باشد. این سان شرکت اصلی رضایتروشی اجرا کنند که برای مدیریت مرکزی و حسابر

های جدیدی در های حسابرسی جدید و روشتحوالت در برخی کشورها، منجر به ایجاد تکنیک

 ارتباط با مدیریت محلی و مرکزی شد. 

المللی های حسابرسی و تلفیق بینهای چند ملیتی، موجب تحوالتی در نقش مثسسهظهور شرکت

های چند ها و مستقل بودن از شرکتودی منجر به توانمندسازی آنها شد که تا حددر بین شرکت

جایی که حرفه حسابرسی معتقد است که روند اجرای عملیات نباید استقالل حسابرس ملیتی شد. از آن

های حسابرسی در مثسسه که این رابطه توجه داشتن به این مسئله مهم است دار شود. بنابراین درخدشه

 به را خودهای اند فعالیتاند و توانستهرشد کرده خود ملیتی چند مشتریان به خدمات ارائه تالش برای

ها این خدمات را با ت سیس دفاتری در کشورهایی گسترش دهند. برخی شرکت خارجی کشورهای

( با بررسی روند 1998) Post et alاند. شان در آن کشورها قرار داشتند، انجام دادهکه مشتریان اصلی

ها به منظور حفظ توانایی ارائه خدمت به های حسابرسی بزرگ هلند، بیان کردند که این مثسسهسهمثس

اند. در هر دو مورد )چه های حسابرسی خارجی ادغام شدهمشتریان خود در سراسر جهان، با مثسسه

ی خود های حسابرسی قادر به ارائه خدمات به مشتریان چند ملیتت سیس دفتر و چه ادغام(، مثسسه

که مثسسه حسابرسی تمامی فرآیند حسابرسی را در تمام یا بیشتر کشورهایی که شرکت هستند، تا این

 خاصهای گیریتصمیم تمرکز به منجر امر چند ملیتی در آن قرار دارد، به تنهایی انجام دهد. این

حسابرسی برای تثبیت ها شد. عالوه بر این، نیاز به کالس جهانی و تنظیم اولویت و سطح حسابرسی در

های تابعه محلی است. در چنین مواردی، روند حسابرسی اهداف خود، نیازمند رعایت قوانین شرکت

 آنجایی که ها برای اهداف تثبیتی تلفیق خواهد شد. ازکه نیازمند حسابرسی قانونی است، با نیازمندی

حسابداری بتواند برای  اصول ازای مجموعه ای نرسیده است کهحسابداری هنوز به مرحله همگرایی

کند، آماده و به کار عمل می ملیتی چند شرکت آن که کشورهایی تمام در حسابداری یکنواخت

گیرد. بنابراین در های حسابداری داخلی هر کشور، مالک عمل حسابرسی قرار میرویه گرفته شود،
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ات برای گزارش مالی حسابداری المللی شده است، این اقدامموارد بسیاری که روند حسابرسی بین

 شود. های داخلی هر کشور انجام میها و رویههای محلی، با حفظ روشهای شرکت

 

 المللی سرمایه المللی از طرف بازارهای بینتقاضا برای حسابرسی بین. 2.2

ن مالی در های مالی، در راستای ت میکنندگان صورتالمللی از جنبه استفادهتقاضا برای حسابرسی بین

المللی سرمایه، گذاران در بازارهای بینالمللی سرمایه نیز، قابل بررسی است. برای سرمایهبازارهای بین

های مالی و دیگر گزارش حسابرسی و کیفیت کار حسابرسی انجام شده، جهت توجیه اعتبار صورت

ها های اقتصادی آنگیریگذاری و تصمیماطالعات مالی که به عنوان یک ورودی برای سرمایه

گذاران و اعتباردهندگان، تمایل به المللی سرمایه، سرمایهشود، مهم است. در بازارهای بیناستفاده می

های معتبر ها مطابق با قوانین و آئین نامههای مالی آنهایی هستند که صورتگذاری در شرکتسرمایه

ها سطحی خاص، قابلیت مقایسه را برای آن ای که با افشای اطالعات درمنتشر شده باشد. به گونه

های خارجی، در کنار سطح های مالی شرکتفراهم آورد. به منظور ارتقا سطح قابلیت اتکای صورت

توان مطرح کرد، از نقطه نظر افشای اطالعات، کیفیت حسابرسی نیز مهم است. به عنوان یک نتیجه می

های مالی دیگر، مفاد گزارش های خارجی و ابزاردر سهام گذارانگذاران بازار سرمایه و سرمایهقانون

حسابرسی مهم است و کیفیت حسابرسی اجرا شده بر اساس انتظارات همان بازارها )که قرار است 

سهام شرکت در آن عرضه شود( نیز بااهمیت است. به منظور دستیابی به چنین کیفیتی، حسابرسان 

زارشگری کشورهایی که بازار سرمایه پذیرای سهام آن خارجی بایستی با مقررات حسابرسی و گ

های مالی در کشور خارجی با آن مواجه هاست، و همچنین قوانینی که به هنگام ثبت صورتشرکت

خواهد شد، آشنا باشند. همچنین بیان گزارش حسابرسی برای ارتباط مثثر اظهار نظر حسابرس، مهم 

هایی تفاوت منصفانه حسابرس با و م اظهارنظر صحیحاست. در کشورهای مختلف، بین تعریف مفهو

های مرتبط با آن در ارتباط ها و رویهو روش مالی هایهمراه است که این موضوع با انطباق با صورت

ای با یکنواختی المللی سرمایه، نیاز به مجموعهاست. به منظور برقراری ارتباط منظم با بازارهای بین

حسابرسی  گزارش در حسابرسان المللی است تا توضیح دهنده نظراتر بینهای کمتبیشتر یا تفاوت

 Internationalهای اوراق بهادار )المللی کمیسیون(. سازمان بینNobes ،1993باشد )

Organization of Securities Commissions- IOSCO در نظر دارد تا موانع موجود در )

المللی بردارد. این سازمان رایزنی نزدیکی با فدراسیون بین المللی سرمایه را از میانبازارهای بین
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( در رابطه با استانداردهای International Federation of Accountants- IFACحسابداران )

المللی حسابرسی دارد، تا سطوح کیفی یکنواختی از حسابرسی مشخص شود و ارتباطات مثثر بین

( بر توسعه استانداردهای IOSCOا تروی  نماید. به طور کلی، )های حسابرسی رالمللی در گزارشبین

المللی در حسابرسی نظارت دارد تا تعیین کند که آیا این استانداردها برای اهداف تعیین شده این بین

 سازمان قابل ت یید است یا خیر. 

 

 المللی های حسابرسی بیننقش مؤسسه. 2.3

المللی واقع شده است. همانطور های حسابرسی بینی در مثسسهسازی حسابرسی تا حد زیادالمللیبین

های حسابرسی به ( قابل مشاهده است، در طول چند دهه گذشته، بسیاری از مثسسه1که در جدول )

های حسابرسی اند. چهار ادغام بسیار بزرگ بین مثسسهالمللی ادغام شدههای بینصورت گروه

اتفاق افتاده است، که نتیجه آن ادغام، پن  )در حال حاضر  1990و  1980های المللی در طول دههبین

المللی بزرگ در بازار است. )آمار درآمد در جدول، به خاطر دسترسی اخیر برخی چهار( مثسسه بین

های ترین مثسسهدهد(. مهمهای مشاوره خود، یک روند رو به رشدی را نشان نمیها به شیوهشرکت

ها از اند، با این حال شرکتاز پایگاه خود در انگلستان یا ایاالت متحده رشد کردهالمللی حسابرسی بین

ها و همچنین از ها در فعالیتهای آنها با توجه به روشها متفاوت هستند. این ویژگیلحا  ویژگی

ها در عملیات از یک رویکرد شود. از لحا  تاریخی، سبک آنها مشخص میشکل سازمانی آن

( متفاوت است. با این حال، به KPMG( تا با یک رویکرد نسبتا غیرمتمرکز )Andersen)متمرکز 

شود. در یک مثسسه متمرکز بسیاری المللی یک رویکرد واحد اعمال میطور فزآینده، برای کار بین

های که اساسا در مثسسه غیرمتمرکز، تنها تصمیمشود، در حالیاز عملیات در سطح مرکزی اجرا می

ها راتژیک بازار و عملیات فنی معین به صورت متمرکز است. در صورتی که شکل سازمانی آناست

کنند؛ غالبا استانداردهای های عضو عمل میالمللی از مثسسهمتمرکز باشد، به صورت یک شبکه بین

این گیرد. اما با ها و تکنولوهی به صورت اشتراکی صورت میها، آموزشفنی معمول و عملیاتی، روش

 المللی یک نهاد حقوقی مستقل و جداگانه است. حال، هر شرکت عضو بین
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 المللی )درآمد به میلیون دالر(بین حسابرسی بزرگی هاشرکت ادغام و (: رشد1جدول )

2008 2000 1992 
 مثسساتنام 

US World US World US World 

7.578 28.185 8.299 19.566 - - 
 زکوپر هاوس واتر پرایس

(PricewaterhouseCoopers) 

 (Coopers & Lybrandو لی برند ) کوپرز 5.350 1.557 - - - -

 (Price Waterhouseواترهاوس ) پرایس 3.761 1.370 - - - -

 (Arthur Andersenاندرسن ) آرتور 5.577 2.680 8.400 3.600 - -

8.074 24.500 4.271 9.200 2.281 5.701 

 (وینی و آرتور، یانگ و ارنست قبال) یانگ و ارنست

Arthur Young and Ernst & Whinney )Ernst 

& Young) 

5.679 22.690 4.724 13.500 1.820 6.153 
KPMG (پیت مارویک و کیلینولد مین  به قبال

 (اوردیلرگی

Peat Marwick and Klynveld Main Goerdeler 

10.980 27.400 5.838 12.508 1.955 4.800 
 لویت، هاسکینز و سلرز، توویچ راس)دی لویتدی

(Deloitte Haskins & Sells and Touche Ross) 

Deloitte 

 

 المللی عبارتند از: وجود یک رویکردهای حسابرسی بزرگ بینهای تمامی مثسسهویژگی

ابی و های بازاریالمللی، ایجاد تحوالت و استراتژیهای کنترل کیفیت بینحسابرسی، سیستم المللیبین

المللی برای حسابرسی، معموال به شکل یک رویکرد حسابرسی عادی المللی. رویکرد بینارتباطات بین

است، که به مراحل مختلفی به دقت تعریف شده و شامل مقررات دقیق برای رویکرد حسابرسی است، 

های )مثال آزمونها، رویکردهای آزمون ریزی، فرآیند ارزیابی ریسکبرای مثال، شرح فرآیند برنامه

هاست(. شرحی از رویکردهای یا تکیه بر سیستم -تکیه بر اسناد برای اعتبارسنجی اظهارات -محتوایی

 المللی است. گزارش و ارتباط نتای  حسابرسی نیز بخشی از چنین فرآیند حسابرسی بین

 المللی خدمات حسابرسی دو هدف اصلی دارد:رویکردهای بین
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ها و ان چند ملیتی در سرتاسر جهان، در رابطه با استفاده از روشدهی به مشتریاطمیان .1

 .های یکسان جهت اطمینان از کیفیت حسابرسیسیاست

المللی، مثسسات را قادر به سازگاری عناصر اصلی در روند حسابرسی در مقیاس بین .2

سازد. همچنین یک وری و اثربخشی فرآیند حسابرسی در سراسر جهان میافزایش بهره

وش حسابرسی مشترک در سرتاسر جهان، ارتباط آسان در مسائل فنی، از جمله سطح ر

 .اهمیت مورد استفاده در فرآیند حسابرسی

شده را  تمام المللی برای حسابرسی، برخی از انحرافات بهایبه واسطه استفاده از یک روش بین

المللی ساخته شود و در قیاس بینتواند بر اساس یک متوان به دست آورد زیرا برنامه حسابرسی میمی

المللی های تابعه با روش بینصورتی که سطح جزئیات اعمال شده در حسابداری برخی از شرکت

ها جلوگیری خواهد کرد. با این حال، تا حدی که حسابرسی قانونی محلی مطابقت نداشته باشد از آن

بداری هر کشور؛ انحرافات بهای تمام شده های حساهای قانونی در رویهضروری باشد، یا تا حد تفاوت

 تواند بسیار محدود باشد. می

سازی این است که اگر یک روش متفاوتی در هر کشور به کار المللیهای بینیکی دیگر از مزیت

که این موضوع  توانند ارتباط کارکنان خود را تسهیل بخشد،های حسابرسی میگرفته شود، مثسسه

تواند به حسابرس کمک کند تا در المللی میبرد. عالوه بر این، یک رویکرد بینیوری را باال مبهره

ها را مشخص کند. گرچه رویکرد های مشخص در سرتاسر جهان، اولویتمورد سطح توجه به ریسک

های حسابرسی، حسابرسی ممکن است در مورد حسابرسی مشتریان چند ملیتی، با مثسسه

اما هنوز این در مورد حسابداری صحت ندارد. البته یک مشتری چند ملیتی  سازی شده باشد،المللیبین

های حسابداری کشور موردنظر است )یعنی کشوری که شرکت اصلی در آن مجبور به عمل طبق رویه

های شرکت اصلی های مالی طبق رویههای تابعه مجبور به انطباق صورتقرار دارد( و تمامی شرکت

های های مالی طبق رویهسازی صورتهای تابعه، مجبور به آمادهبیشتر شرکتهستند. با این حال، 

های المللی، افراد شاغل در دفاتر محلی مثسسهکشور خود نیز هستند. به منظور اجرای حسابرسی بین

المللی، مجبور به آشنایی با قوانین حسابداری اعمال شده در کشورهای خارجی موردنظر حسابرسی بین

های تابعه خارجی حسابرسی مشتریان چند ملیتی ایاالت متحده، ند. برای مثال برای شرکتنیز هست

 Generally Accepted Accountingمعموال اصول پذیرفته شده حسابداری ایاالت متحده )
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Principles - GAAPکند که در بسیاری از کشورها، توسط دفاتر حسابرسی محلی ( را پذیرش می

های چند شود. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از شرکتری بزرگ استفاده میهای حسابدامثسسه

 International Financial Reportingالمللی گزارشگری مالی )ملیتی، استانداردهای بین

Standard - IFRS های پذیرفته شده توسط کنند، به عنوان مثال برای تمامی شرکتاستفاده می( را

 2005هالی مالی تلفیقی از سال ( برای گزارشگری صورتIFRS( استفاده از )EUاتحادیه اروپا )

های آموزشی پرسنل خود در راستای های حسابرسی اصلی، برنامهالزامی است. بدین ترتیب مثسسه

 اند. چارچوب حسابداری مورد پذیرش در جهان، توسعه داده

المللی است. جدا از فرآیند ای حسابرسی بینهالمللی، یک ابزار مهم برای مثسسهایجاد توسعه بین

المللی های ت سیس شده بینالمللی و شبکهها، نرم افزارهایی را برای استفاده بینحسابرسی، شرکت

المللی و بین سهام مبادالت مشتریان مشاوره در دهند؛ برای مثال برای قادر بودن به شرکتتوسعه می

المللی، وضعیت المللی. یک ویژگی مهم از حسابرسی بینبین ها و تحصیالتبرای توصیه به ادغام

المللی است. کنترل کیفیت در سه سطح قابل المللی با شبکه حسابداری بینمعیارهای کنترل کیفیت بین

المللی های کنترل کیفیت، شبکه بینتعریف است: تعامالت مشتری، دفاتر و هر کشور. از طریق سیستم

های ملی عضو در آن با های مشترکی وضع کند که شرکتها و روشاستتواند سییک شرکت می

استفاده از موارد تدوین شده، اطمینان کاری و کیفیت کاری باالیی داشته باشند. در حال حاضر، 

شود، طبق استانداردهای های بزرگ انجام میاقداماتی که در مورد ارتقای کیفیت توسط مثسسه

( تدوین International Standards on Quality Control- ISQCالمللی کنترل کیفیت )بین

های انجام شده برای بهبود روند حسابرسی، معیارهای دیگر نیز در است. عالوه بر بررسی فعالیتشده

کشورهای مختلف وضع شده است. یکی از معیارهای کنترل کیفیت این است که در کشورهای 

یی شرکت اصلی و حسابرسان آن در ارتباط مثثر با حسابرسی خارجی مورد نظر، برای ایجاد توانا

های تابعه، پرسنل خود را در آنجا مستقر کند. جنبه مهم دیگر در کنترل کیفیت، نیاز به آموزش شرکت

های پشتیبانی ها و سیستمهای حسابرسی است. به منظور وضع تکنیکالمللی پرسنل فنی مثسسهبین

های حسابداری مشتریان چند ملیتی، نیاز به مشخصی از ارتباط با رویهجدید و همچنین تعیین سطح 

 های آموزشی داخلی مثسسات است. برگزاری دوره
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اندازی سازمانی به عنوان ( اقدام به ت سیس و راهIFACبه عنوان یک گام مهم، ) 2001در سال 

ان افزایش ارتباط و ( نمود. هدف این دیوThe Forum of Firms- FOF, Forumها )دیوان شرکت

ای بزرگ، در جهت توسعه استانداردهای فنی و ارتقای کیفیت های شبکههماهنگی بیشتر شرکت

 های عضو این دیوان در حسابرسی فراملی عبارتند از:آور شرکتحسابرسی است. تعهدات الزام

ها کنترل کیفیت، استاندارد .المللیحفظ استانداردهای کنترل کیفیت مطابق با استانداردهای بین

 International Auditing andبخشی )اطمینان و حسابرسی المللیتوسط هیئت استانداردهای بین

Assurance Standards Board- IAASBشود که به منظور انطباق با استانداردهای ( منتشر می

و بررسی تضمین کنترل کیفیت ملی و هدایت آن تا جایی که مغایر با قوانین داخلی کشورها نباشد 

 های وضع شده جهانی. کیفیت داخلی مطابق با رویه

المللی المللی بر مبنای استانداردهای بینهای بینحسابرسی انجامی هامشی و روشارائه خط

های مشیارائه خط.تدوین شده (International Standards on Auditing- IASحسابرسی )

 .ایحرفه حسابداران ( برایIFAC) قیهای اصول اخالمنطبق با دستورالعمل

های چندملیتی با موارد ذکر شده در باال به وضوح نشان دهنده سودمندی همکاری شرکت

 ( ارائه دهنده شواهدی در این راستا هستند.3( و )2های )المللی است. جدولهای حسابرسی بینمثسسه
 

 گ در بین ( سهم درصدی بازار حسابرسی توسط چهار شرکت بزر2جدول )

 (2008کشورهای منتخب برگزار شد ) سال

 

 نام مثسسات ایاالت متحده هاپن انگلستان آلمان فرانسه

 (PWC) کوپرز هاوس واتر پرایس 33 8 42 30 16

15 51 24 31 19 KPMG 

 (Deloitteلویت )دی 24 23 21 6 21

 (EY) یانگ و ارنست 24 33 13 11 27

 سایرین 0 5 0 2 21
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 (2008( دو شرکت انتخابی بزرگ در هر یک از کشورها ) سال3)جدول 

 نام مثسسات ایاالت متحده هاپن انگلستان آلمان فرانسه کانادا

 (PWC) کوپرز هاوس واتر پرایس  * * *  

* * * * *  KPMG 

 (Deloitteلویت )دی *    * *

 (EY) یانگ و ارنست *     

 

 ی المللترویج استانداردهای بین. 3

ها، )در صورت پذیرش کند تا حسابرس گروه شرکتالمللی ایجاب مینیاز عمومی حسابرسان بین

های مالی آن گروه، اظهارنظر کند. به مسئولیت برای حسابرسی( نسبت به تمامی موارد در صورت

منظور قبول چنین مسئولیتی، حسابرس گروه مجبور به کسب اطمینان نسبت به کیفیت فرآیند اجرا 

 آوری شده است. سه فعالیت اصلی در این زمینه عبارت است از: عملیات و شواهد جمع

 حسابرسی هایروش در حسابرسان دیگر دهد تادقیقی می هایدستورالعمل گروه حسابرس -

 .به کار گیرند

حسابرس گروه نیازمند حسابرسان دیگری است تا پایبند به استانداردهای حسابرسی قابل  -

ها بر اساس که تمام حسابرسی گروهی باشند )برای مثال نیاز استرسی اجرا در حساب

 .المللی در حسابرسی انجام شوند(استانداردهای بین

های حسابرس گروه نیاز به انجام فرآیند حسابرسی براساس مجموعه اصول و روش -

حسابرسی، توسط همه تمامی حسابرسان مشترک است )برای مثال حسابرسی دستی شرکت 

 .ها همه عضو آن هستند(المللی که آنبین

 مختلف است، کشورهای در حقوقی اشخاص از متشکل المللیبین گروه یک که آنجایی از

 و هم هر کشور در استانداردهای حاکم با هم مطابق است ها ممکنگروه از یک هر مالی هایصورت

های جود مغایرت و تفاوت در رویهبدیهی است که عدم و .باشد گروهی حسابرسی هایرویه با مطابق

هایی که جهت به دست آوردن مورد نظر همگان است. این دلیلی است برای تالش یاد شده،

 شود.استانداردهای هماهنگ در یک مقیاس جهانی انجام می
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 المللیکنندکان استانداردهای بینتدوین .3.1

سازمانی است که قادر به اجرای آن باشد. المللی نیازمند یک نهاد و تدوین استانداردهایی در سطح بین

ترین نهاد درگیر با تنظیم چنین سازمانی نیاز به سیطره فراملی در حوزه حسابداری است. مهم

 المللی حسابداران است. المللی، فدراسیون بیناستانداردهای حسابرسی بین
 

 المللی حسابداران فدراسیون بین

( یک سازمان خصوصی مستقل، و IFACت سیس شد. ) 1977سال  المللی حسابداران درفدراسیون بین

های ملی های حسابداری است. نهادها و انجمنیک نهاد غیرانتفاعی، غیردولتی و غیرسیاسی از سازمان

ای خوب در توانند با پذیرش شرایط این فدراسیون مبنی بر سازمان ملی اصلی با سابقههر کشور می

سازمان  150ضویت این فدراسیون درآیند. در حال حاضر بیش از مورد حرفه حسابداری، به ع

 ( هستند.IFACکشور جهان، عضو ) 100حسابداری از بیش از 

( عبارت است از: تقویت حرفه حسابداری در سطح جهانی و تدوین و IFACماموریت اصلی )

اد قدرتمند جهانی و ای با کیفیت، در راستای گسترش یک اقتصتروی  پایبندی به استانداردهای حرفه

( شدامل یک نماینده از هر IFACای باشد. شورای )حفظ منافع عمومی که مرتبط با تخصص حرفه

کند. این شود، هیئت مدیره خود را انتخاب میسازمان عضو است. شورا که هر سال یکبار تشکیل می

( IFAC( هستند. )IFACکاری )عضو از سطح جهان است، که مسئول اجرای برنامه 22هیئت شامل 

ای در های ثابت دارد، آنهایی که مسئول تنظیم استانداردهای حرفهها و هیئتیک تعداد از کمیته

بخشی، و حسابداری بخش عمومی هستند. کار های آموزش، اصول اخالقی، حسابرسی و اطمینانزمینه

 Public) ت منافع عمومیهیئت نظار توسط 2005ها تنظیم استانداردهایی است که از سال این هیئت

Interest Oversight Board- PIOB)- شده از استانداردهای تدوینکه بخشی به اینطمینانجهت ا

که در سال  (IAASB)گیرد. مورد ارزیابی قرار می -است سوی آیفک در راستای منافع عمومی

 International Auditing Practicesالمللی حسابرسی )های بینجانشین کمیته روش 2002

Committee- IAPCترین کمیته( شد، یک از مهم( های فعال درIFAC است. این کمیته، به انتشار )

( قدرت صدور بیانیه IAASBپردازد. )ها و گزارشگری حسابرسی میهای رسمی درباره روشبیانیه

منافع عمومی  ( را دارد اما نیاز به ت یید هیئت نظارتیIFACرسمی بدون تصویب از طرف هیئت )

(IPOB) - را دارد. این روند شامل ارائه عمومی موضوعات  - در راستای ت مین منافع عمومی
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و  - های حسابداری بخش عمومی و دیگر ذینفعانگذاران، سازمانشامل سرمایه -نویس شده پیش

های یانیهها و بنویسها در دوره زمانی مشخص است. الزم به ذکر است، تصویب پیشدریافت پاسخ

 پذیر است. نهایی تنها با رأی مثبت حداقل دو سوم از اعضا امکان

( پرداخته ISAالمللی حسابرسی )(، به ارائه استانداردهای بینIAASBدر طول سه سال گذشته، )

 (.2009دسامبر  15( قابل مشاهده است )قابل اجرای از 4است که لیست آن در جدول )
 

 المللی حسابرسیی بین( استانداردها4جدول )

 ISAتعداد موضوعات مطرح و عناوین اسناد 

 ها اصول کلی و مسئولیت 209 - 200

 المللی حسابرسیاهداف کلی حسابرسی مستقل و انجام حسابرسی مطابق با استانداردهای بین 200

 توافق شرایط در قراردادهای حسابرسی 210

 های مالیکنترل کیفیت حسابرسی صورت 220

 مستندات حسابرسی  230

 های مالی مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب در صورت 240

 های مالی بررسی قوانین و مقررات در حسابرسی صورت 250

 راهبری نظام با همراه با ارتباط 260

 مدیریت راهبری و نظام با همراه به داخلی کنترل به شنود و کمبود 265

 های ارزیابی شدهگویی به ریسکارزیابی ریسک و پاسخ 499 - 300

 مالی صورتهای حسابرسی ریزیبرنامه 300

 آن محیط و تجاری واحد درک طریق از بااهمیت تحریف از ناشی خطرات ارزیابی و شناسایی 315

 حسابرسی اجرای و ریزیاهمیت برنامه 320

 های ارزیابیریسک با حسابرس پاسخ 330

 خدماتی سازمان یک از استفاده با هادن یک به مربوط حسابرسی مالحظات 402

 حسابرسی طول در شده شناسایی هایتحریف ارزیابی 450

 شواهد حسابرسی 599 - 500

 شواهد حسابرسی  500

 های انتخاب شده های ویژه برای آیتمرسیدگی  - شواهد حسابرسی 501

 تاییدیه برون سازمانی  505
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 ایش تعادل در گش - تعامالت حسابرسی اولیه 510

 های تحلیلی روش 520

 نمونه برداری حسابرسی  530

 های مرتبط برآوردهای حسابداری حسابرسی، شامل برآورد ارزش منصفانه حسابداری، و افشاگری 540

 های مرتبط بخش 550

 رخدادهای بعد از تاریخ ترازنامه  560

 تداوم فعالیت  570

 ت ییدیه مدیران 580

 دیگران  استفاده از کار 699 - 600

 های مالی گروهی )شامل کار حسابرسان جزئی( های صورتحسابرسی - های ویژهرسیدگی 600

 استفاده از کار حسابرسان داخلی 610

 استفاده از کار کارشناسان حسابرس 620

 نتای  حسابرسی و گزارشگری  899  - 700

 های مالیگیری افکار و گزارشگری نسبت صورتشکل 700

 نظر در رابطه با گزارش حسابرسی اصالح  705

 ت کید بر موضوعات خاص در گزارش حسابرس مستقل  706

 ای های مالی مقایسهصحت ارقام و صورت - ایاطالعات مقایسه 710

 های مالی حسابرسی شده مسئولیت حسابرس در ارتباط با سایر اطالعات، و مستندات مربوط به صورت 720

 های هدف ویژه های مالی آماده شده مطابق با چارچوبهای صورتحسابرسی -مالحظات خاص 800

 های صورت مالی ها یا آیتمهای مالی ساده و عناصر ویژه، حسابرسیهای صورتحسابرسی -مالحظات خاص 805

 های مالی تعامالت گزارش خالصه صورت 810

 

(IAASB( همچنین استانداردهای بررسی تعامالت )Standards Review Engagements - 

ISREsدهی حسابرسی و بررسی اطالعات مالی تاریخی )(، تعامالت اطمینانAssurance 

Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information- 

ISAEs( و دیگر خدمات مرتبط )other Related Services- ISRSs) کند. به دنبال را منتشر می

(، IAASB، و جانشینی )2001، در سال (IAPC)ها، ساخار و روند سابق زی مجدد مسئولیتبازسا

:  50ها مطرح شد. تعداد اعضای عمومی و غیرشاغل با هدف رسیدن به تعادل )سطح وسیعی از تجربه

نصف، نصف اعضا( از ورودی شاغل و غیرشاغل به تدری  افزایش یافت. گرچه تعداد اعضای  -50



 

 

 1394ماه دی و بهمن ، نوزده و بیستشماره                         های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

130 

 

( به حصول اطمینان از یک درجه معناداری ورودی PIOB( و )IFACاهش یافت، اما )ای کحرفه

نفر عضو منصوب در  10نفره شامل  18اند. در حال حاضر یک هیئت افراد شاغل، متعهد مانده

های ( هستند )هم شاغل و هم غیرشاغل(، پن  شاغل، منصوب در شبکهIFACای )های حرفهسازمان

ها، و سه عضو از اعضای عمومی غیر شاغلین هستند. بازسازسای نجمن شرکتبزرگ حسابداری از ا

دهد که در بسیاری از موارد و موضوعات مطرح شده و گسترش یافته، مجدد همچنین نشان می

های ( دستورالعملIAASBکه، استانداردهای حسابرسی )استانداردها در دسترس است. به عالوه آن

های روش حسابرسی کند که با عنوان بیانیهاص و مسائل حسابرسی منتشر میمعتبری را درباره صنایع خ

شود. این ( شناخته میInternational Audit Practice Statements- IAPSsالمللی )بین

های کوچک نیز هست. در ها و شرکتموضوعات همچنین شامل رهنمودهایی درباره حسابرسی بانک

( همچنین، هشدارهای روش حسابرسی را روی IAASBیر، )زمینه بحران اقتصادی جهانی اخ

های های حسابرسی درباره برآورد ارزشموضوعات مهم و بهنگام را منتشر کرده است از جمله چالش

اکتبر  -( Challenges in Auditing Fair Value Accounting Estimatesحسابداری) منصفانه

 Auditing Considerations in Respect ofتداوم فعالیت ) حسابرسی و مالحظات - 2008

Going Concern )-  2009هانویه( این هشدارها .Alerts به صورت مجموعه از استانداردها و )

رو اند اما بر عناصر کلیدی مرتبط با اظهارات موجود ت کید دارند. از اینمقررات جدید تعیین نشده

تواند به آسانی محقق ند. همگرایی استانداردها میچنین مواردی موضوع مراحل روند توسعه عادی نیست

ای از کوچکترین مخر  مشترک باشد(، اما این شود، اگر تنها به موضوعات مشترک بپردازد )مجموعه

( نیست، بلکه استانداردها و رهنمودها در سطحی که حسابداران با تجربه مشاهده IFACروند سیاست )

شوند. گرچه نمایندگان تی توسط این حرفه بدست آید؛ تنظیم میکنند، به بهترین صورتی که بایسمی

(IAASBممکن است توسط حوزه )رود که نسبت به های انتخاباتی ویژه منصوب شوند، باز انتظار می

 دستاوردهای استانداردهایی که برای حرفه جهانی بهترین هستند، کار کرده و اتخاذ رأی نمایند. 

ایجاد شده است که در سطوحی از  (ISAs)المللی حسابرسی دهای بیناز لحا  تاریخی، استاندار

جزئیات بسیار شبیه به استانداردهای حسابرسی انگلستان، هلند دارند. الزم به ذکر است تنها آن دسته از 

 استانداردهای حسابرسی مورد قبول ایاالت متحده قرار گرفته که، بسیار دقیق هستند. 



 

 

 1394ماه دی و بهمن ، نوزده و بیستشماره                         های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

131 

 

 مجدد بررسی به (،Clarity Projectشفافیت ) پروهه (، با آغازIAASB) ،2004 سال اواخر در

 جای استانداردها پرداخت. این امر با هدف ارائه یک مجموعه به روز شده از استانداردها )به ساختار

تک استانداردها در طی زمان( انجام شد. مالحظات مهم در این رابطه بررسی میزان تحقق اصالح تک

از استانداردها بود، که با تعامل گسترده با ذینفعان استانداردهای حسابرسی انجام اهداف تعریف شده 

استاندارد بروز شده برای  36 (PIOB)که پس از ت یید  کامل شد. 2009شد. این پروهه در فوریه سال 

 به بعد، قابل استفاده شد.  2009دسامبر  15های مالی شروع شده از حسابرسی دوره

(IFACبه ) های قدرتی درباره اعالم نیازهای خود برای رعایت شدن در بیانیه خود، هیچ خودی

ای ملی رسمی نیست، همانطور که هیچ صالحیتی روی حسابداران ندارد. اما نهادهای حسابرسی حرفه

ها با رعایت بیانیه تصویبی تعهدات دهند. آن( هستند، این کار را انجام میIFACهر کشور، که عضو )

المللی حسابرسی انجام سازی استانداردهای بینبهترین تالش خود را برای پیاده (SMO)اعضا 

اند که به چندین زبان ( را با عنوان استانداردهای ملی پذیرفتهISAsدهند. در بسیاری از کشورها )می

 نیز ترجمه شده است. 

( بر این اشاره دارد که IOSCO) های اوراق بهادارالمللی کمیسیونسازمان بین، 2007برنامه کاری 

( را برای IAASBکند، به ویژه پروهه شفافیت )( نظارت میISAsاز نزدیک بر سیر تکاملی )

جهت تحقق اهداف تعیین شده کافی  رسیدگی به این موضوع است که آیا استانداردها برای استفاده در

کند، لذا ی سرمایه حرکت میسازی بازارها( در راستای جهانیIOSCOجایی که )است یا نه. از آن

( مهم است. از دیگر جنبه اهمیت این نظارت، میزان ISAsها از کیفیت مورد انتظار از )ت یید آن

المللی های مالی حسابرسی شده طبق استانداردهای بینپذیرش بورس کشورهای مختلف از صورت

( را ISAsتواند )و تا چه حد میکند که چگونه حسابرسی است. همچنین اتحادیه اروپا نیز بررسی می

(، در بسیاری از IFACای مختلفی از )نهادهای منطقهبرای استفاده در قاره اروپا به تصویب برساند. 

 ها عبارتند از: های جهان ت سیس شده که مهمترین آنبخش

 Confederation of Asian and Pacificاقیانوسیه ) و آسیا حسابداران کنفدراسیون

Accountants- CAPA فدراسیون کارشناسان اروپا (؛(Fédération des Experts 

Comptables Européens- FEE) انجمن حسابداری داخلی آمریکا ؛(Interamerican 
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Accounting Association- IAA)فدراسیون حسابداران شرق، مرکز و جنوب آفریقا  ؛

(Eastern, Central and Southern African Federation of Accountants- ECSAFA) . 

اند، اما ( را قبول کردهIFACالمللی حسابرسی )ها استانداردهای بیندر حالی که بیشتر این نهاد

ها در بازاریابی استانداردهای کدام از استانداردگذاران این استانداردها نیستند. با این حال آنهیچ

شان از طریق آموزش، در بهبود این حرفه در منطقه ها و همچنینالمللی موجود در دیگر زبانبین

 کنند. نقش مهمی ایفا می ها،گراییهمها و کنگره

 

 اتحادیه اروپا 

در اتحادیه اروپا، شورای اتحادیه اروپا، دستورالعملی را در رابطه با تهیه، انتشار و حسابرسی 

کمیسیون اروپا با انتشار گزارشی های ساالنه مالی )دستورالعمل هشتم( منتشر کرده است. گزارش

به تعیین استراتژی آتی اتحادیه درباره مسائل  2003 درباره تقویت قانونی حسابرسی در اروپا، در می

باره عبارت است از: نیاز به بروزرسانی حسابرسی پرداخت. برخی از موارد مطرح شده در این

اد ساختار نظارتی مناسب در سطح اتحادیه ای و ایجدستورالعمل هشتم، تقویت نظارت عمومی حرفه

 اروپا.

منتشر شد و در ادامه با مذاکرات  2004در مارس  دستورالعمل هشتم، تجدیدنظر نویس پیش

به تصویب نهایی رسید. دستورالعمل  2006ها توسط کمیته پارلمان اروپا، در آوریل گسترده و بررسی

( را در سطح اتحادیه اروپا، مقامات دولتی را مجاز به ISAsتصویب شده با تصریح به الزام استفاده از )

 اضافه نمودن شرایط بیشتر در کشور خود کرد. 

که متفاوت از حمایت این اتحادیه  –(، ISAsبا توجه به حمایت کمیسیون اروپا از به کارگیری )

اروپا، گروه ( با شرایط ISAsدر راستای همگرایی بیشتر ) - ( بودIFRSاستانداردهای حسابداری )

 - European Group of Audit Oversight Bodies)اروپایی نهادهای نظارت حسابرسی 

EGAOB) ( را تشکیل داد تا بر روند تعدیالت و تغییرات پروهه شفافیتIAASB نظارت کرده و ،)

 ها بپردازد.به نقد و بررسی آن
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 ایاالت متحده های عامهیئت نظارت بر حسابداری شرکت

 US Public Company Accounting)ایاالت متحده  های عامارت بر حسابداری شرکتهیئت نظ

Oversight Board - PCAOB)  است؛  آمریکایک شرکت سهامی غیرانتفاعی بخش خصوصی در

های شرکت) های عامایجاد شد تا بر حسابرسان شرکت 2002آکسلی -قانون ساربنزکه به موجب 

بر  (PCAOB)گرچه تمرکز اصلی نظارت کند.  پذیرفته شده در بازارهای سرمایه ایاالت متحده(

های های بومی و حسابرسان ایاالت متحده است اما حیطه اختیار آن تا حسابرسان شرکتشرکت

در قالب  (PCAOB)گذاری ضابطه رسد.خارجی پذیرفته شده در بازار سرمایه آمریکا نیز می

شود؛ و رهنمودهایی را نیز به گری انجام میاستانداردهای حسابرسی، اخالق، کنترل کیفی، و گواهی

. از جمله استانداردهای ارائه شده کندفراخور موضوع در ارتباط با این استانداردها منتشر می

(PCAOB)  کنترل  های حسابرسان در رابطه بادرباره مسئولیت پذیری 2استاندارد حسابرسی شماره

مهم  عمومیهای بحث از ( که پسSarbanes- Oxleyقانون  4-4هاست )طبق بخش داخلی شرکت

(PCAOB)  2، جایگزین استاندارد شماره 2007را منتشر و از نوامبر  5استانداردهای حسابرسی شماره 

 نمود. 

لمللی اکدام استانداردگذار را در سطح بین (PCAOB)که بررسی شود  است زود خیلی هنوز

المللی مثثر تحت ت ثیر قرار خواهد داد و یا روی کدام کارهای انجام شده در روش حسابرس بین

خستین بار در تاریخ حسابرسی خواهد بود. آنچه قابل مشاهده است این موضوع است که برای ن

ظار . با این حال انتگرفتند قرار (PCAOB)توسط حسابرسان زیر نظارت بیرونی و مستقل  ،آمریکا

  المللی داشته باشد.رشد مثثری در زمینه حسابرسی بین (PCAOB)رود که می

 

 ها دیگر سازمان

 Organisation) سازمان همکاری و توسعه اقتصادیالمللی از جمله های بینتعدادی از دیگر سازمان

for Economic Co-operation and Development- OECD)  شورای تجارت و توسعه ایاالت

و بانک  (United Nations Council on Trade and Development- UNCTAD)تحده م

اند. با این حال، مستقیما شامل های مالی منتشر کردههای رسمی خود را در مورد گزارشجهانی، بیانیه

 تنظیم استانداردهای حسابرسی در سطح فنی نیستند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%B2-%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%84%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B2
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المللی عضو، یک سری گران بینها و تحلیلان(، با پشتیبانی از سازمIFAC، )2003در اواخر سال 

های تنظیم استاندارد اصالحات برای افزایش اعتماد عمومی تصویب کرد و مطرح نمود فعالیت

(IFACبه منظور منافع عمومی صورت می )( گیرد کهIFACدر این ) پس از باره پاسخگوست. لذا

که - (PIOB) هیئت نظارت منافع عمومی ،2005 فوریه 28، در های مالی آغاز هزاره سومرسوایی

گذاری شد. این هیئت اطمینان های آیفک بنیانبا هدف نظارت بر فعالیت -المللی استیک نهاد بین

 .شده از سوی آیفک در راستای منافع عمومی قرار دارددهد استانداردهای تدوینمی

(PIOB،) کمیته بازل، کمیسیون اروپا، منصوب  نظارتیی هاسازمان اعضای از نفر ده از متشکل(

(IOSCOانجمن ،) های تنظیم استاندارد در بیمه و بانک جهانی( است که بر فعالیت ناظران المللیبین

کنند. آن همچنین بر برنامه انطباق حیطه حسابرسی و تعهد، اخالق، استقالل و آموزش، نظارت می

های نظارتی آن را نیز الیانه در فعالیتهای عمومی س( گزارشPIOBکند. )سازمان عضو نظارت می

 کند. صادر می

توسعه یافته و  G20توسط رهبران اصلی کشورهای  2009بحران مالی جهانی منجر به توافق آوریل 

، قبال مجمع ثبات FSBدر حال توسعه شد تا منجر به ایستادگی، منابع و اختیارات شورای ثبات مالی )

های های سیاست کاری سازمانهم اصلی خواهد شد و بررسی( یک سازمان مFSBمالی( شود. )

شوند، هماهنگ خواهد المللی گوناگونی را که استانداردهای تنظیمی برای ثبات مالی مهم تلقی میبین

شود و از این رو ( شناخته میFSBالمللی است و توسط )استاندارد بین 12( یکی از ISAsکرد. )

 ( و نظارت خواهد بود. IAASBهای تنظیم استاندارد )نزدیک با فعالیتاحتماال در آینده در ارتباط 

 

 بندی خالصه و جمع. 4

 شواهد ارزیابی آوری وروشمند عینی است، جهت جمع فرآیندی چه بیان شد؛ حسابرسیبر اساس آن

و  رویدادهای اقتصادی، مبتنی بر اصول و اقدامات های مالی وراستای اظهارنظر نسبت به صورت در

در  .است های مالی و عالقمندانکنندگان از صورتاستفاده قواعد حسابداری، و اعالم این نظر به به

سازی بازارهای المللیهای چند ملیتی، افزایش بیناین راستا با توجه به عواملی همچون ظهور شرکت

سی و آموزش و المللی با رویکردهای مشترک اصول حسابرهای حسابداری بینسرمایه، رشد مثسسه

حسابرسی، دالیلی برای مطرح شده  حسابداری و المللیبین مشترک چارچوب بررسی کیفیت، تقارب
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مبنایی برای همگرایی  تواندمی المللیبین المللی وجود داشته که حسابرسیمبحث حسابرسی بین

 بر حسابرسی، هماهنگی در نحوه عمل جهان و سراسر مقررات مربوطه در و حسابرسی استانداردهای

 چند های شرکت توسط شده تهیه مالی اطالعات حسابرسی، قوانین از مجموعه چند یا یک اساس

ظهور کرده که  دوم جهانی جنگ از پس حسابرسی المللیبین به طور کلی روند .شودمی دیده ملیتی

ین فرآیند به ترین دالیل و عوامل بود. ایکی از اصلی ملیتی، چند هایشرکت در گسترش آن، توسعه

ها، چه بیان شد، با توجه به وجوه تفاوتطور محسوس از اواسط قرن بیستم گسترش یافت. با همه آن

المللی تیازمند یک جنبش های و فرآیندها ملی هر کشور، فرآیند حسابرسی بینها، اختالفسنت

وری است که جهانی در جهت همگرایی در سطح اهداف و عمل است. در پایان ذکر این نکته ضر

 سرمایه، بازارهای شدن های مستقیم خارجی و جهانیگذاریگسترش مبادالت تجاری و رشد سرمایه

های مالی، صورت به ابزاری جهت اعتباربخشی عنوان به حسابرسی برای شده تعریف نقش یک به نیاز

 استانداردهای حسابرسینیاز به تدوین  نقش، این تعریف منظور به سرمایه است. المللیبین بازارهای در

مالی و حرکت بر پایه اهداف تعریف شده  المللیمبتنی بر استانداردهای گزارشگری بین المللیبین

(IFACاست ) . 
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