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 چکیده

كا به اطلاعات قابل ات یابيضرورت دست يالملل ینمعاملات ب دو سرعت رش يجهان یبازارها ترشبا گس

ح درسط هامو فروش س ید. خرتاس یافته یادیز یتاهم يجهان یدر بازارها یتموفق یبرا یفیت بالاو با ک

 بارآن هم متفاوت ازخدمات اعت و يالملل ینب یرشپذ یتبا قابل ياعتبارده خدمات مستلزم وجود يالملل ینب

 قابل اعتبار و يالملل ینب یها در صحنه  رکتش يمال یها یق صورتطر یناست، تا ازا يمل طحدر س يده

سخ پا ينوع يالملل ینب ي. مفهوم حسابرسی قرارگیردرزو برون م يگذاران خارج رمایهس ی تفادهمورد اس

جهان  ورهایدر کش يمال گریوجود تنوع گزارش يمقاله ابتدا با بررس ینا در است. يجهان یازن ینبه ا یيگو

مختلف جهان  ورهایدر کش ي. در ادامه، حسابرسیشودم  ارائه بین المللي يحسابرس یبرا یهساز ینزم

ین دوم منجر به ب يکه پس از جنگ جهان عواملي بین المللي به يمفهوم حسابرس يو پس از ارائ ه يبررس

هدف  عنيیبین المللي  ي درسطحتنوع حسابرس یل. سپس دلاشود ياشاره م ید،گرد يالمللي شدن حسابرس

 يحسابرس شده که باعث يحسابرس یها شو گزار يحسابرس یگذار نقانو ي،حسابرس یطمح ي،حسابرس

ت، یشده است. در نها یحاختصار تشر همراه باشد، به یرکشورهامتفاوت از سا ییراتبا تغ یدرسطح هرکشور

و مطر  011بین المللي شماره  تانداردبین المللي برطبق اس يحسابرس یگزارش هااز  ینمون ها ی ارائه با

 جمع ،بین المللي يعنوان ابزار انجام حسابرس به يبین المللي حسابرس ی استانداردهایحكردن موانع اجرا

 عمل آمده است. به یریگ هیجو نت یبند

 واژگان کلیدی: حسابرسي بین المللي، حسابرسي، بازار های جهاني، سرمایه گذاران خارجي
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 مقدمه

 يجهان يهبه اصطلاح دهكد  یسو به ات آن رو زبه روز در حال حرکتارتباط جهان و ی،رفت فنآوریشبا پ

کشورها را  یایيجغراف مرزهای عرضه کننده و تقاضاکننده بوده تلاقي ان، بازارها که محلیم ین. در ااست

 یااز مكان ه یكي عنوان به ي،الملل ینسهام ب ی. بازارهایده استو فروش را سرعت بخش یدکار خر و درنوشته

 دست را در یاسهام از سراسر دن تقاضاکنندگان شرکت ها، دست عرضه کنندگان و ي سهامو عرض ه یدخر

 اتیدهند. ادب يرا انجام م ی خوداقتصاد یریمگ يداشتن اطلاعات تصم با گذاران یهگذارد. سرما يم یكدیگر

 یرسه مورد ز به حاصل از اطلاعات به طور مشترک منافع در ارتباط با یو حسابدار یاقتصاد ی مالي،ها حوزه

ادار هب از دادوستد اوراق يبه بازده ناش دستیابي و یریمگ يتصم یفیتره، بهبود کخاطم کند: کاهش ياشاره م

  (.1311:31والاس، )

ط منتشره توس ي شدهحسابرس يمال یصورت ها یری اقتصادیگ یممهم اطلاعات جهت تصم منابع از یكي

 یهرمااست که از س کلیدیی از ابزارها یكيان مستقل حسابرس توسط يمال یصور تها حسابرسي هاست. تشرک

 یتواندو م  است از ارزش مضاعف برخوردار يوقت ی ماليکند. گزار شها يم یتحما یهرماس گذاران در بازار

 دگيیرس مورد که توسط حسابرس مستقل یردگ قرار نفع یان سهام و اشخاص ذیری صاحبگ یمتصم یمبنا

: دارد ه با استفاده کنندگان اطلاعاتی دوطرفهاحسابرس رابط  (.4ص  1316 ي،هشیرد )و اظهار نظر قرار گ

لاعات بر اط یفیترابطه با ک در اظهارنظرش به استفاده کنندگان گزارش از استفاده کنندگان و یارمع یافتدر

 یاز بور سها ته صحبي کزمان یارمع ینا (.1303:21 ی حسابرسي،ادیم بنیمفاه يهیانیب)ا یارهمع ی آنمبنا

ان سرتاسر جه از در بازار یراستفاده کنندگان درگ ی یرش همهاست که مورد پذ یاریمعود مي ش بین المللي

 در منتشره يمال یگزارش ها ی یهته مبنای که یحسابدار بین المللي یتانداردهایری اس. ب هكارگتاس

ین ا یمبنابر که ياستفاده کنندگان برای شدن آن یتن دارد تا رعایبه ا ت، نیازاس یهسرما يالملل ینب یبازارها

 یليبه دلا یارهامع ینا یت شدنرعا یید. امكان تایردقرار گ یقینو  تایید مورد ي کنند،م یریمگ يشها تصم گزار

 یماهمف يه یانيب) یممستق يعدم دسترس  پیچیدگي،  یت،با اهم یاقتصاد یآمدهایع،  پمناف همچون تضاد

 یورئت ياساس ی یانیهدر ب ي. از طرفیستن میسر خود استفاده کنندگان ی، برا( 1303:  13 ي،حسابرس یادیبن

 ییدکه عبارتست از مربوط بودن، تا شده اطلاعات ارائه یابيارز یارهایوان مععن به یژگيچهار و یحسابدار

که اگر  تمعناس ینبد 5 تاییدپذیری ینب ین. در ایریپذ یتو کم (ودنب طرفانه يب) یریاز سوگ یعار ی،رپذی

از آن  يیژگو ین. ایابند دست يمشابه یهای یرو انداز هگ یجبه نتا کنند چند کارشناس، اطلاعات را آزمون یا دو

 يسدستر یمتقمس طور هکنند که ب ياستفاده م یافراد کلي را به طور یکه اطلاعات حسابدار دارد یترو اهم

 تاییدپذیری یتطلاعات محدودتر باشد، اهمه اب یممستق يدارند. هرچه دسترس اطلاعات به آن یمحدود

 تنوع منافع استفاده کنندگان اطلاعات یا یيسو مه یلبه دل ینهمچن یری،پذ تایید .یابد يم یشاطلاعات، افزا

 یبرا يلازم یژگيو ی،رتاییدپذی( 1303:4 ي،حسابرس یادیبن مفاهیم يه یانيب)است  یتحائز اهم یابدارحس
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ت یدارند و نه صلاح يدسترس یربنایي اطلاعاتد که نه به مدارک زیا مي کنمه یافراد یاتكا به اطلاعات را برا

 یتتجارت مسئول یایرو در دن این از (. 1303:6 ي،حسابرس یادیبن ی مفاهیم هیانیب)آن را  يحسابرس تخصصي

 يهانییب) تشده اس گذارده و حسابرسان مستقل يداخل حسابرسان حسابرسان، اعم از یبه عهده  یید اطلاعاتتا

 يحسابرس یبرا ياطلاعات مالدهي( شهادت) يمسئول گواه یا (. حسابرس 1303:0 ي،حسابرس یم بنیادیمفاه

 يیاببا آن به ارز خاص کشور یکجدا از آ نچه در درون  ابزاری به یازن بین المللي یهسرما یبازارها محیط در

 یارابدحس بین المللي یاستانداردهایار مع رسیدگي مورد یارمع یراپرداخته است، دارد. ز ي ميمال یصور تها

ي ه نوعابزار ب ین. ایردقرار گ رسیدگي متناسب با آن استانداردها مورد بین المللي ابزار یکبا  یدکه با تاس

یي تها شرک يمال یه صور تهاي باعتبارده یبرا يالملل ینب ی حسابرسيحسابرسان از استانداردها يتفاد هاس

منام  تفاه یاامض است. سهام بین الملليی فعالان بازارها یریگ ی تصمیمآ نها مبنا يمال یکه صور تها است

ه رفتیشپ یورهاکش را که مد تها قبل در يبحث ی(زمال مثل)کشورها  یرو سا یرانورس این بب یهمكار يه

با  ونهندریكس است. يالملل ینب يحسابرس یدجد مفهوم بحث بر سر ینمطرح کرد. ا یزن ایران مطرح بوده در

 6گذشته را قرن حسابرسان مستقل  قرن در سطح جهان، یبا حسابدار مرتبط متعدد یدادهاینام بردن رو

ل یقرن گذشته و اوا اواخر از بین الملليدر سطح  حسابرسي خصوصاً يبه موضوع حسابرس اهتمام اما، ده نامی

بر  یشاهد يالملل ي بینحسابرس ی. انتشار استانداردهااست به خود گرفته یتریشب یّتجد ي میلادیقرن فعل

 ییررعت در حال تغس به یو حسابدار تاس یساز يجهان به و گذر یشو کار درحال افزا کسب مدعاست. ینا

 یدکتا ی جهاني هیسرما یدر بازارها یهسرما ینتأم ی وگذار یهسرما یع. رشد سرین تقاضاهاست ا ینتأم یبرا

ا ب . است گذارده یاخلاق حرفه ا یتانداردهااس و يحسابرس ی،حسابدار يالملل ی بین وسعهبر ت یدوباره ا

كا و با ات به اطلاعات قابل یابي تدس ضرورت بین المللي التسرعت رشد معام ي وجهان یگسترش بازارها

 نبحرا یا،آس 1330 - 31 ي. بحران مالاست یافته یادیز یتاهم يجهان یادربازاره یتموفق یبالا برا یفیتک

 و 0 ینگرون، وردکام و گلوبال کروزان چون يبزرگ یها شامل شرکت متحده، یالاتدر ا ير شرکتیاخ یها

 بین المللي یها جنبه چند را برجسته تر کرده اند. هر اعتباردهي سهام نقش خدمات یقوط بازارهاس

 يها در ط تشرک یانمورد عمل در م یها هیو رو حسابرسي یاستانداردها یساز تیكنواخ یژهو هب ي،حسابرس

گرفته  قرار یمورد توجه کمتر يمال یگرگزارش یاستانداردها یساز یكنواختبا  مقایسه گذشته در یسه دهه 

 یو راهبر يالملل ینب يحسابرس مفاهیم گذار، یهسرما ینانبازگرداندن اطم پیرامون یراخ یاما بحث ها ت،اس

را  يهدف حسابرس حسابرسي، بین المللي یلحاظ استانداردها بدین. کرده استتر مطرح  یرا جد يرکتش

 یشرک تها يفروپاش يطرف از. داند يم يمال یاره صور تهادرب ان استفاده کنندگانیناطم یه درج یتتقو

 يشرکت یراهبر یبرجسته  نقش توجه همگان را به یر،اخ یسا لها در یكامانند انرون و وردکام در آمر بزرگ

 یهگذاران در موارد یرماس .تجلب کرده اس یهافروپاش ینا از یریگیشبه اصول آن در مورد پ یدج و توجه 1

 یها یزمو مكان الزامات شوند که احساس کنند که يخارج سهام یسهام در بازارها یدوف به خرمعط توانند يم
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ازمان س زمینه ینشده است. در ا یتهستند رعا درک قابل يالملل ینسطح ب یککه در  شرکتي یراهبر ياساس

به ادغام بازار  و کمک کرده یاسهام سراسر دن بازارهای توسعه یشبه افزا عه توس و یاقتصاد یهمكا ری ها

 (. 1314 یگانه،حساس ) ندیککمک م یزن یهسرما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


