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رهنمودهـای  ارائـه  حسـابداری،  حرفـه ای  انجمن هـای  وظیفـه 
اخالقـی و آئیـن رفتـار حرفه ای)1( بـرای اعضای خویش اسـت. وظیفه 
جامعـه حسـابداران رسـمی ایـران، ارائـه قوانیـن اخالقـی، اصـول و 
انتظارات به اعضای انجمن و سـازمان ها اسـت و حسابرسـان مسـتقل 
از آئیـن رفتـار حرفـه ای ایـن جامعـه پیـروی می کننـد. ایـن امـکان 
وجـود دارد کـه حسابرسـان مسـتقل، عـالوه بـر عضویـت در جامعـه 
حسـابداران رسـمی ایـران، عضـو انجمـن حرفـه ای دیگری بـه عنوان 
نمونـه، انجمـن حسابرسـان داخلـی ایران هم باشـند در ایـن صورت، 
ایـن حسابرسـان باید با قوانیـن اخالقی مربوط به انجمن حسابرسـان 
داخلـی ایـران هـم کامـاًل آشـنا وآن را بـه کار گیرنـد. ایـن مقالـه، به 
بررسـی جهـات مختلـف آئیـن رفتـار حرفـه ای در کشـورهای کانادا، 
مصـر، ژاپـن و ایـران می پـردازد، بدیهی اسـت حسـابداران حرفه ای با 
در نظـر گرفتـن واجـرای مفـاد آئین رفتـار حرفه ای، انتظـارات جامعه 

را در سراسـر جهـان هـر چه بیشـتر بـرآورده می سـازند. 

اخال ق چیست؟
اخـالق، شـاخه ای از علـوم انسـانی اسـت کـه موضوع آن شـناخت 
ارزش هـا و بیانگـر راه هـای کسـب فضائـل و تـرك رذائـل اخالقـی 
اسـت. اخـالق، ارتبـاط نزدیکـی بـا درسـتکاری دارد. درسـتکاری بـه 
عنـوان پایبنـدی بـه اصـول اخالقـی و معنوی تعریف شـده اسـت. در 

عمـل، فـرد درسـتکار دارای دو ویژگـی ضـروری "آگاهـی از اخالق" 
و "صداقـت رفتـاری"  می باشـد. اولـی" آگاهـی از آنچـه کـه از نظـر 
اخالقـی صحیـح  اسـت" و دومی "شـجاعت انجام کار صحیح" اسـت. 
رفتـار غیـر اخالقـی به ندرت نشـات گرفتـه از "عدم آگهی نسـبت به 
کار صحیـح" می باشـد و نداشـتن شـجاعت بـرای انجـام کار صحیـح 
اسـت. البتـه در موارد نادری ممکن اسـت فرد با معضلی رو به رو شـود 
که  نتواند مسـیر درسـت را تشـخیص دهـد و به اصطـالح در "ناحیه 
خاکسـتری" قـرار دارد، اینجاسـت کـه بـه وسـیله درسـتکاری از این 

ناحیـه گـذر می کند.
 اخـالق هـر فـرد برگرفتـه از فرهنگی اسـت که در آن رشـد نموده 
و بـه تعبیـری، مـردم بـا "فرهنـگ اخالقـی" خـود تعریـف شـده اند. 
اخـالق دارای مرزهایـی اسـت کـه ایـن مرزهـا بـا نـوع کسـب وکار، 
طریقـه درمان مـردم، چگونگی محافظت از محیط زیسـت، از یکدیگر 
و... تفکیـک می شـوند. هـر فردی می توانـد جنبه هـای مختلف اخالق 
را از منابـع تاریخـی و ادبیـات یا از اصول مذهبی یا تجربیات شـخصی 
و مشـاهدات بیامـوزد. همه ایـن منابع به برخـی از ارزش های پذیرفته 
شـده جهانـی ماننـد اهمیت گفتـن حقیقت و احتـرام به جـان و مال 

مـردم اشـاره می کنند.
در مورد اخالق، سه اصل فلسفی وجود دارد:

اخـالق  اسـت.  درسـت  کـه  چیـزی  آن  دسـتوری)2(:  اخـالق 
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دسـتوری بـه معنـی عمل کردن بر اسـاس "دسـتور اخالقـی مطلق" 
مانند "دروغگویی یک اشـتباه اسـت" می باشـد. زیـر مجموعه اخالق 
دسـتوری، اخالقـی اسـت کـه از قوانیـن اخالقـی و اصـول آن تبعیت 

می کنـد ولـی وضعیـت خاص عواقب محا سـبه نشـده 
و در واقـع، عواقـب کار را در نظـر نمی گیـرد.

اخالق سـودمندگرایی)3(: عمل کـردن به چیزی 
اسـت کـه منفعت زیـادی دارد. در حالی کـه  افراط در 
اصـول اخالقـی، سـودمندگرایی را به سـمت امـور غیر 
اخالقـی سـوق می دهـد. فـرض کنیـد یـک زن زندانی 
اسـت در حالـی کـه مرتکـب خالفـی نشـده اسـت اما 
او از دیـد عمـوم، یـک جنایتـکار اسـت و عمـوم مردم 
اعتقـاد دارنـد کـه زندانـی بـودن او، ایـده ای خـوب و 

اطمینـان بخش اسـت. 
برهـان تعمیـم)4(: این رویکـرد ترکیبـی از اخالق 
دسـتوری و اخـالق سـودمندگرایی اسـت.این برهـان 
یعنـی "آنچـه درسـت اسـت بـا در نظر گرفتـن عواقب 

آن" و شـما می توانیـد تصمیـم خـود را بـا درنظـر گرفتـن عواقب آن 
دهید.  انجـام 

آیین رفتار حرفه ای در کسـب وکار و حسابداری
از دیـدگاه آئین رفتار حرفه ای، اهداف حرفه حسـابداری، دسـتیابی 
بـه بهتریـن اصـول و ضوابـط حرفـه ای، اجـرای عملیـات در باالتریـن 
سـطح ممکـن، بـر اسـاس اصـول و ضوابـط مذکـور و بـه طـور کلی، 

تأمیـن منافع عمومی اسـت.
اهـداف حرفـه حسـابداری در آئیـن رفتـار حرفـه ای براسـاس سـه 

عنصر اساسـی اسـت:
1- پذیرش دانش توسط نهادهای عمومی

2- شناخت گسترده ای از اهداف
3- آئین رفتار حرفه ای الزم الجرا 

مجامـع حرفـه ای حسـابداری ماننـد  انجمـن حسابرسـان داخلی، 
انجمـن حسـابداران رسـمی آمریـکا، انجمـن حسـابداران مدیریت)5(  
رفتـار  آئیـن  تهیـه  بـه  اقـدام  بازرسـان خبـره تقلـب)6(،  انجمـن  و 
حرفـه ای بـرای اعضـای خـود نموده انـد. در سراسـر جهـان، دولت ها، 
سـازمان های حرفـه ای و شـرکت های تجـاری، بـرای اعضـای خـود 

آئیـن رفتـار حرفـه ای دارننـد. 

کانادا حرفه ای  رفتار  آئین 
انجمـن حسـابداران خبـره کانـادا)7( نهادی قانونی اسـت کـه قانون 
تشـکیل آن در مجلس کانادا در سـال 1902 به تصویب رسـیده است. 
آخریـن اصالحیـه آئیـن رفتار حرفـه ای کانـادا مربوط به ماه مه سـال 
1990 می باشـد. همان طور که در وب سـایت این انجمن اعالم شـده، 
ایـن انجمـن برنامـه راهبردی خـود را از طریق حمایـت در زمینه های 
حسـابداری و حسابرسـی و اطمینـان از اسـتاندارد های کسـب و کار، 
سـازمان های غیـر انتفاعـی و دولتـی، تدویـن  برنامه هـای آموزشـی 
قبـل و بعـد از احـراز صالحیـت و ارائـه طیـف وسـیعی از خدمـات به 
اعضـا،  بیـان ادبیـات حرفه، تحقیق و توسـعه، ارائـه رهنمودهای الزم 
در حـوزه مدیریـت ریسـک، اصـول راهبری شـرکت ها و ایجـاد روابط 
بـا ذی نفعـان ملـی و بین المللی، اجـرا می نماید. اعضای هیـات مدیره 
انجمـن حسـابداران خبره کانادا متشـکل از 12 عضو شـامل: رئیس و 

معـاون، دو نماینـده از چهـار منطقه جغرافیایـی )آنتریو،کبک، منطقه 
غـرب و شـرق( و دو نماینـده دیگر اسـت که عضو انجمن حسـابداران 
خبـره کانـادا نیسـتند. هیـات مدیـره ناظـر بـر فعالیت هـای انجمـن 
سـاختار حکومتـی  اسـت.  کانـادا  خبـره  حسـابداران 
جدیـد حسـابداران حرفـه ای کانـادا در سـال 2006 با 
امضـای پروتـکل توسـط تمـام مؤسسـات حسـابداران 

خبـره کانادا رسـمیت یافت.
کشـورهای  ماننـد  بـه  کانـادا   حسـابداری  حرفـه 
دیگـر، دارای اصـول رفتـاری و آئین خاص خود اسـت. 
رفتـار حرفـه ای و حرفـه ای گرایـی، اولیـن رده از سـه 
رده "کیفیـت فراگیـر و مهـارت" در برنامه ریزی هـای 
انجمـن حسـابداران خبـره کانـادا اسـت.  مقدماتـی  
وظیفـه کلیـدی اعضـای ایـن انجمـن، فراهـم آوردن 
برنامه های آموزشـی برای حسـابداران خبـره به منظور 
حفـظ و ایجـاد کیفیـت اخالقـی در حسـابداران خبره 
می باشـد. الزم اسـت کـه حسـابداران کانـادا، اصـول 
اخالقـی و رفتـار   حرفـه ای خـود را تقویـت نماینـد. عمـل کـردن با 
درسـتکاری و انطبـاق آن بـا اسـتاندارد های بـاالی اخالقـی در راس، 
مزیـت تعهـد حرفـه ای و خدمـت بـه منافـع عمومـی حسـابداران 

حرفـه ای کانـادا قـرار دارد.
برنامـه حسـابداران خبـره کانادا، فراهـم آوردن الزاماتـی برای عمل 
به اخالقیات و درسـتکاری اسـت. همه حسـابداران خبـره باید وظیفه 
خـود را در قالـب هدف هـای مشـخص و بـا حفـظ، گرایـش ذهنـی 
مسـتقل و همچنیـن بیـان حقیقـت ارائه نماینـد. انجمن حسـابداران 
خبـره کانـادا بـه شـدت بـه صداقـت حرفـه ای با هـدف ایجـاد کردن 
اعتبـار حرفـه ای بـرای امانـت و جلـب اعتمـاد کارفرمـا، مشـتریان و 

عمـوم  مـردم متعهد اسـت. 
آئیـن رفتـار حرفـه ای انجمـن حسـابداران خبـره کانادا بـه صورت 

اجمالـی در زیـر بیـان می شـود:
حفاظت از منافع عمومی)8( : حسـابدار خبره باید درك درسـتی 
از اسـتانداردهای حرفه ای در خصوص صالحیت و درسـتکاری داشـته 
باشـد و همچنیـن باید نسـبت به  به کارگیـری اسـتانداردها در زمینه 

منافع عمومی آگاه باشـد. 
بـا درسـتكاری وصداقـت)9(:  عملكـرد شایسـته همـراه 
حسـابدار خبـره، ایـن اطمینـان را می دهـد کـه در صـورت وجـود 
مشـکالتی در اجـرای آئیـن رفتـاری واحد تجـاری یا وجـود رفتار غیر 
اخالقـی،  موضـوع را بـه سرپرسـت گـزارش دهـد. و ایـن مکاتبات در 
سـطح مناسبی از سـازمان صورت می پذیرد. حسـابداران خبره، اتخاذ 
تصمیـم روشـن را همـراه بـا شـناخت و پذیـرش مسـئولیت عواقـب 

تصمیـم گیـری خـود می پذیرنـد. 
اعمـال مراقـب حرفـه ای)10(: حسـابدار خبـره، این اطمینـان را 
می دهـد کـه منافـع عمومـی ، صاحبـکار و مشـتریان باالتـر از منافع 

شـخصی وی می باشـد. 
حفـظ بی طرفـی و اسـتقالل)11(: حسـابدار خبـره از طرح هـای 
مطـرح شـده یـا تصمیمـات بایـد شـناخت بالقـوه ای داشـته باشـد و 
ایـن خـود، اولیـن گام های بی طرفی اسـت. حسـابدار خبـره، مراحلی 
را بـرای حفـظ اسـتقالل ظاهـری و اسـتقالل باطنـی انجـام می دهد 
و خـارج شـدن از ایـن مراحـل، موجـب خدشـه دار شـدن اسـتقالل 
می شـود. اسـتقالل بـه دوجنبه اسـتقالل ذهنـی و اسـتقالل ظاهری 

دو  داراي  درســتكار  فــرد 
ــي از  ــروري، آگاه ــي ض ويژگ
اخــاق و صداقــت رفتــاري 

اســت.
اســتقال ذهنــي حالتــي از 
ذهــن اســت كــه در قضاوت 
ــازه  ــابرس، اج ــه اي حس حرف
بــدون  نظــر  اظهــار  ارائــه 
تأثيرپذيــري از عوامــل ديگر 

مي دهــد. را 
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دارد. طبـق تعریـف انجمن حسـابداران خبـره کانادا، اسـتقالل ذهنی: 
حالتـی از ذهن اسـت کـه در قضاوت حرفه ای حسـابرس، اجـازه ارائه 
اظهـار نظـر بـدون تاثیـر پذیـری از عوامـل دیگر را می دهد و شـخص 
بایـد درسـتکار و بـی طرفـی خـودرا همـراه با تردیـد حرفـه ای اعمال 
نمایـد. اسـتقالل ظاهـری: پرهیـز از هـر گونـه وابسـتگی یـا رابطـه با 
اهمیـت اسـت کـه هر فـرد ثالـث ذیصـالح از کلیـه اطالعـات مربوط 
ازجملـه تدابیـر ایمنـی به کار رفته، به این نتیجه برسـد که وابسـتگی 
و ارتبـاط ممکن اسـت بـه درسـتکاری و واقع بینی و تردیـد حرفه ای 

حسـابرس خدشـه وارد نماید.
اجتنـاب از تضاد منافـع)12(: حسـابدار خبـره، آگاهانـه از تضاد 
منافـع حقیقـی یا احتمالی اجتنـاب می نماید. نحوه عملکـرد وی باید 
بـه گونـه ای باشـد تـا ایـن اطمینـان حاصل شـود کـه نسـبت به یک 
گـروه عالقه بیشـتری نـدارد. تعریف انجمن حسـابداران خبـره کانادا، 
از تضـاد منافـع، حسـابدار خبـره در کار حرفه ای یا کسـب و کار خود 
بـا تضـاد منافـع مواجـه اسـت. تضـاد منافع ممکن اسـت  بـی طرفی 
و همچنیـن اصـول اخالقـی را مـورد تهدیـد قـرار دهد.تضـاد منافـع 

می توانـد نشـات گرفتـه از مـوارد زیر باشـد:
 بـرای عضـوی کـه خدمـات حرفـه ای دو یـا چند گـروه را بر 

عهـده گرفتـه اسـت تضـاد منافع ایجـاد می شـود، یا 
 بیـن منافـع عضـو انجـام دهنـده خدمـات حرفـه ای و منافع 

گـروه تضـاد منافع وجـود دارد.
حفاظـت از محرمانـه بـودن اطالعـات)13(: حسـابدار خبـره، 
اقدامـات احتیاطـی را بـرای  جلوگیـری از انتشـار اطالعـات محرمانه 

انجـام می دهـد. 
حفظ شـهرت و آبـروی حرفه ای)14(: حسـابدار خبـره، باید به 
اخـالق حرفـه ای خـود پایبنـد باشـد و عمکـرد حسـابدار خبـره در 
همـه زمان هـا، بایـد بـر اسـاس قوانیـن و اصـول اخالقـی حاکـم بـر 

باشـد.  حرفه 

مصر  حرفه ای  رفتار  آئین 
از سـازمان های کلیـدی حرفـه ای حسـابداری در مصـر، انجمـن 
و  حسـابداران  انجمـن  اسـت.  مصـر)15(  حسابرسـان  و  حسـابداران 
حسابرسـان مصـر عضو فدراسـیون بیـن الملی حسـابداران)16( اسـت. 

انجمـن حسـابداران خبـره تـا به حـال اسـتانداردهای 
آموزشـی و حرفه ای را برای حدود 1200 نفر از اعضای 
خـود تدویـن نمـوده اسـت. ایـن انجمـن نقش بسـیار 
کلیـدی در رشـد حرفه ای حسـابداری داشـته اسـت و 
بسـیاری از اعضـای آن در ارائـه خدمـات حسابرسـی 
شـرکت می کننـد. در سـال 1946، منشـور سـلطنتی 
بـرای انجمـن حسـابداران و حسابرسـان مصر منتشـر 
شـد که پس از آن مشـروعیت بیشـتری قانونگذاری را 

بـه وزرا در ایـن کشـور داده شـده اسـت.
انجمن حسـابداران و حسابرسـان مصر توسط هیات 
مدیـره اداره می شـود و عضویـت در آن دارای الزامـات 

خاصـی به شـرح زیر اسـت:
خبـره  حسـابداران  انجمـن  در  عضویـت  )الـف( 
انگلسـتان و ولز)17(یـا اینکـه عضویـت در یکـی از 

نهادهـای حرفـه ای بین المللی وگذرانـدن آزمون مربـوط به قوانین 
شـرکت ها و قوانیـن مالیاتـی مصـر.

)ب( کسـب درجه دکترای حسـابداری و داشـتن سـه سال سابقه 
حرفه ای. فعالیت 

)ج( حداقل سـه سـال سـابقه عضویت مسـتمر به عنوان حسابرس 
تمـام وقـت و اتمام موفقیت آمیـز آزمون دو مرحلـه ای این انجمن

اقتصـاد مصـر از وسـیع ترین )بـا قدمت تریـن( اقتصادها در آسـیای 
شـرق میانـه اسـت. تاثیـر بـازار سـهام مصـر از سـال 1882 شـروع 
شـده اسـت. سـازمان بـازار سـهام مصـر بـه دنبـال اطمینان بخشـی 
برگزارشـگری مالـی وشـفافیت بازار سـهام اسـت. سـازمان بـورس به 
عضویـت، تمدیـد و لغـو عضویـت شـرکت ها در بـازار سـهام قاهـره و 
بـورس اسـکندریه نظـارت می نمایـد. شـرکت های پذیرفتـه شـده در 
بـورس کشـور مصـر، ملـزم بـه افشـای عملکـرد مالـی، غیـر مالـی و 
عملیاتـی بـه صـورت سـه ماهـه؛ شـش ماهـه و یـک سـاله هسـتند.
در کشـور مصـر، بـرای گزارشـگری اطالعـات مالـی اسـتانداردهای 
بین المللـی حسـابداری اسـتفاده می شـود. از چالش های بـه کارگیری 
گزارشـگری اسـتانداردهای بین المللـی در این کشـور، پیچیدگی های 
ترجمـه از زبـان انگلیسـی به زبـان عربی اسـت. با توجه به تالشـهای 
صـورت گرفته، انجمن حسـابداران و حسابرسـان مصـر، تغییرات قابل 
توجهـی در سـال های اخیـر داشـته و تـا حدودی توانسـته بـه مرحله 
حسـابداری  بین المللـی  اسـتانداردهای  طبـق  گزارشـگری  اجرایـی 

یابد.  دسـت 
انجمـن حسـابداران و حسابرسـان مصـر، اصول اخالقی قـوی برای 
هدایـت حسـابداران و حسابرسـان تدوین کرده اسـت. ایـن انجمن به 
دنبال به دسـت آوردن کیفیت و خوشـنامی برای حسـابداران حرفه ای 
مصـر اسـت. درآئین رفتـار حرفه ای انجمن حسـابداران و حسابرسـان 

مصـر، بـه طور خالصـه، موضوعات زیر مطرح شـده اسـت: 
درسـتكاری: حسـابداران رسـمی بایـد در تمـام روابـط کاری و 

حرفـه ای خـود درسـتکار و صـادق باشـند.
بی طرفـی: حسـابداران رسـمی بایـد بـه دور از هر گونـه تعصب ؛ 
تضـاد منافـع ؛ اعمال نفوذ نـاروا دیگـران وظایف خـود را انجام دهند. 
در غیـر ایـن صـورت، موجب نادیـده گرفتـن قضاوت هـای حرفه ای و 

کاری خود می شـوند. 
صالحیـت حرفـه ای )18(: حسـابداران رسـمی  وظیفـه دارنـد در 
حفـظ دانـش و مهـارت حرفه ای در سـطح مـورد نیاز بـرای اطمینان 
خاطـر )کسـب اعتماد( مشـتری یا کارفرمـای خدمات 
حرفـه ای کوشـا باشـند. حسـابداران رسـمی در هنگام 
ارائـه خدمـات حرفـه ای خـود کوشـش می نماینـد که 
رفتـاری طبـق شـیوه های کاربـردی و اسـتانداردهای 

حرفه ای داشـته باشـند.
رازداری )19(: حسـابداران رسـمی بایـد از محرمانـه 
بـودن اطالعـات بـه دسـت آورده بـه عنـوان نتیجه ای 
از روابـط حرفـه ای و کسـب و کار احتـرام گذاشـته و 
نبایـد هـر گونـه اطالعـات مربـوط بـه اشـخاص ثالـث 
بـدون مجـوز اسـتفاده و فـاش نمایـد مگـر ایـن که از 
نظـر قانونـی یـا حرفـه ای حق یا مسـئولیت به افشـای 

اطالعـات وجـود دارد.
بایـد  رسـمی  حسـابداران  حرفـه ای )20(:  رفتـار 
طبـق قوانیـن و مقـررات مربـوط، وظایـف خویـش را 
انجـام دهـد و بایـد از اقدامی اجتنـاب کننـد کـه موجـب بـی اعتبار 

می شـود. حرفـه ای 

يعنــي  درستكـــاري 
حســابداران رســمي  بايــد 
و  كاري  روابــط  تمــام  در 
ــتكار و  ــود درس ــه اي خ حرف

باشــند. صــادق 
بي طرفــي يعنــي حســابداران 
رســمي بايد بــه دور از هــر 
گونــه تعصــب، تضــاد منافع 
نــارواي  نفــوذ  اعمــال  و 
را  خــود  وظايــف  ديگــران 

ــد. ــام دهن انج

 آیین 
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ژاپن رفتار حرفه ای  آئین 
مسـئول  ژاپـن )21(،  رسـمی  انجمـن حسـابداران  اخـالق  کمیتـه 
تصویـب، تنظیـم و اصـالح قانـون اخـالق حرفه ای بـرای حسـابداران 
رسـمی ژاپـن اسـت. ایـن کمیتـه در جـوالی سـال2004 بـا هـدف 
تقویـت اسـتقالل حسـابداران بـر اسـاس قانـون حسـابداران رسـمی 
انجمـن  رفتـار  آئیـن  آن،  از  قبـل  نمـود.  کار  بـه  شـروع  مسـتقل 
حسـابداران رسـمی ژاپـن، دو بـار مـورد تجدیـد بازنگری قـرار گرفته 
بـود. اولیـن بازنگـری در سـال 2000 بـه منظـور هماهنـگ سـازی 
آئیـن رفتـار حرفـه ای انجمن حسـابداران رسـمی ژاپن با فدراسـیون 
بین المللـی حسـابداران  و دومیـن بازنگـری در جـوالی سـال 2004 
در واکنـش نسـبت بـه تصویب قانون انجمن حسـابداران رسـمی قبل 
از رخـداد رسـوایی مالـی داخلـی وبین المللـی صـورت پذیرفـت. ایـن 
رسـوایی موجـب گردید تا مؤسسـات بـرای بهبود مقررات حسابرسـی 

وگزارشـگری مالـی اقـدام نمایند. 
انجمـن حسـابداران رسـمی ژاپـن، در یـک چشـم انـدازی وسـیع، 
بـر  را  خـود  وظایـف  کـه  می نماینـد  ملـزم  را  رسـمی  حسـابداران 
اسـاس دو اصـل عمده"اطمینـان از کیفیت خدمات حرفـه ای" و دوم 

"اطمینـان از کیفیـت رفتـار حرفـه ای بـرای بـرآوردن 
مسـئولیت عمومـی ) منافـع عمومـی ("  انجـام دهند 
و همچنیـن ضـرورت دارد کـه این رفتارهـا آئین رفتار 
حرفـه ای باشـد. ایـن در واقـع، نقطـه شـروعی بـرای 
حسـابداران رسـمی در ژاپـن اسـت، عـالوه بـر ایـن، 
حسـابداران رسـمی ژاپـن بایـد بـه قـدری بـا اصـول 
اخالقی سـازگار باشـند کـه در مواردی کـه هیچ قانون 
خاصـی در اصـول اخالقـی مقرر نشـده، بـه آن )اصول 
اخالقـی( عمـل نماینـد.  انجمـن حسـابداران رسـمی 
ژاپـن، همـه حسـابداران رسـمی  را ملـزم می نمایـد 
کـه اصـول اساسـی خدمات حرفـه ای: درسـتکاری؛ بی 
طرفی؛ صالحیـت حرفه ای؛ مراقبت حرفـه ای؛ رازداری 

و رفتـار حرفـه ای رعایـت نمایند.
همیشـه  بایـد  رسـمی  درسـتكاری: حسـابداران 
بـه درسـتی عمـل کـرده و نبایـد در تهیـه اطالعـات، 

مشـارکت نماینـد. وحسـابداران رسـمی همچنیـن بایـد نسـبت بـه 
اطالعاتـی کـه، خطـر بـا اهمیتـی دارد و حـاوی اظهـار نظـر گمـراه 
کننـده اسـت، اشـتباهات بـا اهمیـت، ابهـام و از قلـم افتادگـی اسـت 

رفتـار درسـتی داشـته باشـند.
بی طرفی: حسـابداران رسـمی بی طرف بـوده و بایـد از قضاوت های 
سـوگیرانه شـامل هر گونـه تعصب، تضاد منافـع، نفوذ دیگـران و پیش 
داوری، جلوگیـری نماینـد. اصـل بـی طرفـی نیاز حسـابداران رسـمی 
اسـت، آنـان موظف به حفـظ بی طرفـی در انجام قضاوت هـای حرفه ای 
خـود هسـتند و ایـن شـامل عملکـرد مناسـب خدمـات حرفـه ای و 
شـناخت اهمیت موضـوع در رسـیدگی های خدمات می باشـد و همراه 

بـا قضاوت هـای بی طرفانه اسـت. 
صالحیت حرفه ای: حسـابداران رسـمی ملزم اسـت میـزان دانش 
و مهـارت حرفـه ای را سـطحی نگهـداری کند کـه این اطمینـان را به 
صاحبـکار یـا اشـخاص ثالـث بدهـد کـه خدمات حرفـه ای ارائه شـده 

همـراه با صالحیـت حرفه ای می باشـد. 
مراقبـت حرفه ای: حسـابداران رسـمی در خدمات حرفـه ای باید 
عملکـردی مطلـوب و مطایـق بـا الزامـات حرفـه ای و اسـتاندارهای 

حرفـه ای را ارائـه نماینـد. عـالوه بـر ایـن آنهـا بایـد ایـن اطمینـان را 
بـه صاحبـکاران، اشـخاص ثالـث یـا دیگـر اسـتفاده کننـدگان بدهند 
کـه خدمـات حرفـه ای ارائه شـده بـه دور از هرگونـه محدودیت ذاتی 

صـورت گرفته اسـت. 
رازداری: حسـابداران رسـمی نبایـد اطالعـات را افشـا نماینـد یـا 
اینکـه اطالعـات به دسـت آمـده در جریـان انجـام خدمـات حرفه ای 
نبایـد بـدون اجـازه صاحبـکار وکارفرمـا اسـتفاده نمایند. حسـابداران 
حرفـه ای بایـد ایـن اطمینان را ایجـاد نمایند که تمـام وظایف خود را 

بـا در نظـر گرفتـن رازداری انجـام می دهند. 
ــه افشــای  ــزم ب ــر مل حســابداران رســمی، در شــرایط خــاص زی

ــات هســتند:  اطالع
1. در صورتی که توسط صاحبکار مجاز باشد. 

2. در صورتـی کـه در قانون بیان شـده باشـد. به عنـوان نمونه، 
در مـورد مسـائل حقوقـی یا مقـررات خـاص ممکن اسـت نیاز 

به افشـای اطالعات باشـد. 
3. جزئـی از وظایـف حرفـه ای باشـد و در مورد آن منـع قانونی 
وجـود نداشـته باشـد، ماننـد حفاظـت از منافـع حرفـه ای خود 
در فرآینـد قانونـی، همچنیـن مطابقـت آن بـا ارزیابـی 
کنتـرل کیفیـت در انجمـن حسـابداران رسـمی ژاپـن 
یـا بـرای اطمینـان از ارتبـاط بیـن حسابرسـان قبلی و 

باشد. جانشـین 
رفتـار حرفه ای: حسـابداران رسـمی بایـد عملکرد 
حرفـه ای داشـته باشـد و مطابـق بـا قوانیـن و مقررات 
مربـوط و اجتنـاب از هـر گونه اقدام یـا عمل که ممکن 
اسـت اعتبار و شـهرت حرفـه ای او را مخـدوش نماید.

ایران  آئین رفتار حرفه ای در 
حسابرسـی  سـازمان  اساسـنامه  طبـق  ایـران،  در 
مصـوب 17 شـهریور 1366، تدویـن اصـول و ضوابـط 
حسـابداری و حسابرسـی بـه عنـوان بخشـی از وظایف 
ایـن سـازمان تعییـن شـده اسـت. اصـول و ضوابـط 
اسـتانداردهای  شـامل  حسابرسـی  و  حسـابداری 
و  حرفـه ای  رفتـار  آئیـن  حسابرسـی،  اسـتانداردهای  حسـابداری، 
رهنمودهـای مربـوط اسـت. اصول و ضوابط حسـابداری و حسابرسـی 
از تصویـب مراجـع ذیصـالح سـازمان الزم االجـرا می شـود. پـس 

 احـکام آئیـن رفتـار حرفـه ای در مورد کلیـه حسـابداران حرفه ای 
بـه یـک میـزان معتبر اسـت. مگـر در مـواردی که خـالف آن تصریح 
شـده باشـد.از دیـدگاه آئین رفتار حرفـه ای، اهداف حرفه حسـابداری، 
دسـتیابی بـه بهتریـن اصـول و ضوابـط حرفـه ای، اجـرای عملیات در 
باالتریـن سـطح ممکـن، براسـاس اصـول و ضوابـط مذکـور و به طور 
کلـی تأمیـن منافع عمومی اسـت. تحقـق این اهداف، مسـتلزم تأمین 

مـوارد زیر اسـت:
اعتبـار: جامعـه بـه اطالعـات و سیسـتم های اطالعاتی قابـل اتکا 

ومعتبر نیـاز دارد.
حسـابداری  زمینه هـای  در  حرفـه ای  افـراد  بـودن:  حرفـه ای 
حرفـه ای بایـد بـه سـادگی توسـط صاحبـکاران، کارفرمایـان و سـایر 

اشـخاص ذی نفـع، قابـل تشـخیص و شناسـایی باشـند.
کیفیت خدمات: اطمینان از این که کلیه خدمات ارائه شده توسط 

حسابداران حرفه ای با باالترین کیفیت ممکن انجام می شود.

بايـد  رسـمي  حسـابدار 
بـا  را  حرفـه اي  خدمـات 
دقت، شايسـتگي و پشتكار 
همـواره  وي  دهـد،  انجـام 
موظف اسـت ميـزان دانش 
را  خـود  حرفـه اي  مهـارت  و 
داردكـه  نـگاه  سـطحي  در 
بتـوان اطمينـان حاصـل كرد 
خدمـات او به گونـه اي قابل 
قبـول و مبتنـي بـر آخريـن 
تحـوالت در حرفـه و قوانين و 

مي شـود. ارائـه  مقـررات 
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اطمینان: اسـتفاده کننـدگان از خدمات حسـابداران حرفه ای باید 
مطمئـن شـوند چارچوبـی بـرای رفتـار حرفه ای وجـود دارد کـه ناظر 

بـر ارائـه آن خدمات می باشـد.
الزمـه دسـتیابی بـه اهـداف حرفه حسـابداری توسـط حسـابداران 

حرفـه ای پـای بنـدی به اصـول بنیـادی زیر اسـت :
درسـتكاری: حسـابدار رسـمی بایـد در انجـام خدمـات حرفه ای 

خود درسـتکار باشـند.

بی طرفـی: حسـابدار رسـمی بایـد بی طـرف باشـد و نبایـد اجازه 
دهـد هـر گونه پیشـداوری، جانبـداری، تضـاد منافع یا نفـوذ دیگران، 

بی طرفـی او را در ارائـه خدمـات حرفـه ای مخـدوش کند
صالحیـت و مراقبت حرفه ای: حسـابدار رسـمی  بایـد خدمات 
حرفـه ای را بـا دقـت، شایسـتگی و پشـتکار انجـام دهـد، وی همواره 
موظـف اسـت میـزان دانـش و مهـارت حرفـه ای خـود را در سـطحی 
نـگاه دارد کـه بتـوان اطمینـان حاصـل کرد خدمـات وی بـه گونه ای 

جدولشماره1-اصولمشترکآئینرفتارحرفهایسازمانهایحرفهای

ایرانمصرژاپنکاناداموضوع

درستکاری
درسـت رسـمیدرک حسـابداران
اسـتانداردهای از شـفافی و
درسـتکاریوصداقتداشتهباشد

حسـابدارانرسـمیبایـدهمیشـه
صـادقباشـدوبـاصداقـتعمـل

کننـد.

حسـابدارانرسـمیبایـددرتمـام
بـی خـود حرفـهای و کاری روابـط

باشـند. پـرواوصـادق

حسـابداررسـمیبایـدهمیشـهبـه
درسـتیعمـلنمایـد.

بیطرفی

حسـابدارخبـرهازطرحهـایمطـرح
شـدهویـاتصمیمـاتبایدشـناخت
بالقـوهایداشـتهباشـدوایـنخود
اولیـنگامهـایبـیطرفیاسـت.

حسـابدارانرسـمیبایـدبیطرف
تعصـب، گونـه هـر از و باشـند
و دیگـران نفـوذ یـا منافـع تضـاد
نماینـد. جلوگیـری پیـشداوری

دور بـه حسـابدارانرسـمیبایـد
ازهـرگونـهتعصب؛تضـادمنافع؛
بایـد دیگـران نـاروا نفـوذ اعمـال
وظایـفخودراانجـامدهنددرغیر
ایـنصـورتموجبنادیـدهگرفتن
قضاوتهـایحرفـهایوکاریخـود

میشـوند.

بیطـرف بایـد  رسـمی حسـابدار
هـر دهـد اجـازه نبایـد و باشـد
گونهپیشـداوری،جانبـداری،تضاد
منافـعیـانفـوذدیگـران،بیطرفـی
حرفـهای خدمـات ارائـه در را او

کنـد. مخـدوش

صالحیت
حرفهای

تـالش بایـد رسـمی حسـابداران
توسـعه و ارتقـاء بـرای مسـتمر
خـود فنـی مهارتهـای و دانـش
بایـد مهـارت ایـن باشـند داشـته
قضـاوت و مراقبـت بـا همـراه

باشـد. همـراه حرفـهای

اسـت ملـزم رسـمی حسـابداران
ومهـارتحرفـهای میـزاندانـش
راسـطحینگهـداریکنـدکـهایـن
اطمینـانرابهصاحبکاریااشـخاص
ثالـثمیدهـدکهخدمـاتحرفهای
صالحیـت بـا همـراه شـده ارائـه

میباشـد.  حرفـهای

وظیفــه  رســمی حســابداران
ــارت ــشومه ــظدان ــددرحف دارن
نیــاز مــورد ســطح در حرفــهای
)کســب خاطــر اطمینــان بــرای
کارفرمــا یــا مشــتری اعتمــاد(
خدمــاتحرفــهایرابــراســاس
دهنــد. انجــام جــاری تدویــن

میـزان بایـد رسـمی حسـابداران
دانـشومهـارتحرفـهایخـودرا
بتـوان کـه دارد نـگاه سـطحی در
اطمینـانحاصـلکـردخدمـاتوی
بـهگونـهایقابـلقبـولومبتنـی
بـرآخریـنتحـوالتدرحرفـهایو
قوانیـنومقـرراتارائـهمیشـود.

مراقبت
حرفهای

اطمینـان ایـن خبـره حسـابدار
رامیدهـدکـهمنافـععمومی،
صاحبکار،مشـتریانباالترازمنافع

میباشـد. وی شـخصی

خدمـات در رسـمی حسـابداران
کوشـا عملکـرد بایـد حرفـهای
و حرفـهای الزامـات بـا ومطایـق
ارائـه را حرفـهای اسـتاندارههای

ینـد. نما

بـا مطابـق بایـد انجمـن عضـو
الزامـاتحرفـهای و اسـتانداردها

نمایـد. عمـل

خدمـات بایـد رسـمی حسـابدار
شایسـتگی دقـت، بـا را حرفـهای
وپشـتکارانجـامدهـد،وهمچنیـن
گونـهایقابـلقبـولومبتنـیبـر
و حرفـهای در تحـوالت آخریـن
قوانیـنومقـرراتارائـهمیشـود.

رازداری
حسـابدارانرسـمینبایـداطالعات
اسـتفاده یـا و فـاش را محرمانـه

نماینـد.

حسابدارانرسمینبایداطالعاترا
افشـانمایندویااینکهاطالعاتیکه
درجریـانارائهخدماتحرفهایبه
دسـتمیآورنـدنبایـدبـدون
اجـازهصاحبـکار،کارفرمـااسـتفاده
حرفـهای حسـابداران نماینـد.
بایـدایـناطمینـانرابدهنـدکـه
نظـر در بـا را خـود تمامیوظایـف
میدهنـد. انجـام رازداری گرفتـن

از بایـد رسـمی حسـابداران
محرمانـهبـودناطالعـاتبهدسـت
از نتیجـه یـک عنـوان بـه آورده
کار و کسـب و حرفـهای روابـط
هـر نبایـد و  گذاشـته احتـرام
گونـهاطالعـاتمربـوطبـهاشـخاص
ثالثبـدونمجوزاسـتفادهوفاش
نمایـدمگـرایـنکـهازنظـرقانونی
یـاحرفـهایحـقویـامسـئولیتبه

دارد. وجـود افشـای

حسـابداررسـمیبایـدبـهمحرمانه
بـودناطالعاتیکـهدرجریانارائه
بـهدسـت خدمـاتحرفـهایخـود
مـیآوردتوجـهکنـدونبایـدچنیـن
صریـح مجـوز بـدون را اطالعاتـی
اسـتفاده کارفرمـا، یـا صاحبـکار
از اینکـه مگـر کنـد، افشـا یـا و
نظـرقانونـییـاحرفـهایحـقویـا
داشـته آنـرا افشـای مسـئولیت

باشـد.

رفتار
حرفهای

اخـالق بـه بایـد خبـره حسـابدار
حرفـهایخـودپایبندباشـدعمکرد
زمانهـا همـه در خبـره حسـابدار
بایـدمنطبـقبـرقوانیـنواصـول
اخالقـیحاکـمبـرحرفـهباشـد.

حسـابدارانرسـمیبایـدعملکـرد
مطابـق باشـدو داشـته حرفـهای
و مربوطـه، مقـررات و قوانیـن بـا
اجتنـابازهـرگونهاقـدامیاعمل
کـهممکـناسـتاعتبـاروشـهرت
نمایـد. مخـدوش اورا حرفـهای

حسـابدارانرسـمیبایدمطایقبا
قوانیـنومقـرراتمربوطهوظایف
بایـد دهـدو انجـام را خویـش
اقدامیکـه هـر از کننـد اجتنـاب
موجـببیاعتبارحرفهایمیشـود.

حسـابداررسـمیبایـدبـهگونـهای
شـهرت حسـن بـا کـه کنـد عمـل
از و باشـد سـازگار او حرفـهای
انجـاماعمالـیبپرهیـزدکـهممکـن
اسـتاعتبـارحرفـهراخدشـهدار

کنـد.
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قابـل قبـول و مبتنـی بـر آخریـن تحـوالت در حرفـه ای و قوانیـن و 
مقـررات ارائـه می شـود.

توجه  اطالعاتی  بودن  به محرمانه  باید  رازداری: حسابدار رسمی 
کندکه در جریان ارائه خدمات حرفه ای خود به دست می آورد و نباید 
چنین اطالعاتی را بدون مجوز صریح صاحبکار یا کارفرما، استفاده و یا 
افشا کند، مگر اینکه از نظر قانونی یا حرفه ای حق یا مسئولیت افشای 
آن  را داشته باشد. هنگامی که حسابدار رسمی موظف یا محق به افشای 
اطالعات باشد از جمله در رعایت الزامات اصول و ضوابط حرفه ای برای 
حفظ منافع حرفه ای خود در دعاوی حقوقی یا در انجام بررسی های 

کیفی توسط جامعه حسابداران رسمی ایران.
رفتـار حرفه ای: حسـابدار رسـمی باید بـه گونه ای عمـل کند که 
با حسـن شـهرت حرفه ای او سـازگار باشـد و از انجام اعمالی بپرهیزد 

که ممکن اسـت اعتبـار حرفه را خدشـه دار کند.
اصـول و ضوابـط حرفـه ای: حسـابدار رسـمی بایـد خدمـات 
تخصصـی حرفـه ای را مطابـق اصـول و ضوابـط حرفه ای انجـام دهد و 
همچنیـن در خواسـت های صاحبـکار یـا کارفرما خـود را بـه گونه ای 
بـا مهـارت و دقـت انجام دهد کـه با الزامـات درسـتکاری، بی طرفی و 
در مورد حسـابداران رسـمی شـاغل با استقالل وی نیز سـازگار باشد.
سـازمان های حرفـه ای بـرای اعضـای خـود، آئیـن رفتـار حرفـه ای 
آئیـن  شـده  انجـام  بررسـی های  بـه  توجـه  بـا  می نماینـد.  تنظیـم 
رفتـار حرفـه ای چهـار کشـور ذکر شـده، کانـادا، مصـر، ژاپـن و ایران 
شـباهت های زیـادی دیـده شـده اسـت کـه برخـی از ایـن اصـول 

مشـترك، در جـدول شـماره یـک ذکـر شـده اسـت: 

گیری  نتیجه  و  خالصه 
اخـالق بـه عنـوان شـاخه ای از فلسـفه اسـت در آن، ارزش هـای 
رفتـاری انسـان مربـوط بـه حـق و نادرسـتی اعمـال و نیـت خـوب 
و بـد و عواقـب چنیـن اقداماتـی بیان شـده اسـت. مجامـع حرفه ای 
وظیفـه تشـخیص وظایف حرفـه ای برای ارائـه راهنمایـی اخالقی به 
اعضـای خـود را دارنـد و بـرای اعضـای خـود، آئیـن رفتـار حرفه ای 
تنظیـم می نمایند. بررسـی آئین رفتـار حرفه ای  حسـابداری مجامع 
حرفـه ای در کانـادا، مصـر، ژاپـن و ایـران نشـان می دهد شـباهتهای 
حسـابداران  جملـه  از  حرفـه ای،  حسـابداران  و  داشـته  زیـادی 
شـرکت ها و حسابرسـان داخلـی، قـادر خواهنـد بود کـه  نقش مهم 
اخالق حسـابداری در کشـورها و در سراسـر جهان افزایش دهد. در 
تمام کشـورها، نقـش اخالق انتقـادی به ماموریت حرفه حسـابداری 

اسـت. مهم 
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