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نظارت بر حرفه حسابرسی
منصور شمس احمدی
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

نظارت بر خدمات حسابرسـی تا قبل از سـال  2002و رسـوائیهای مالی نظیر شـرکتهای انرون و ورلدکام در
آمریـکا و کشـورهای دیگـر توسـط مجامـع حرفـهای ( )Professional bodiesصورت میگرفت .رسـوائیهای
مزبـور ،دولتهـا بر آن داشـت تا خود مسـتقیماً به ویـژه در مواردی که منافـع عمـوم ( )Public interestمطرح
اسـت بـر کار حسابرسـان نظارت کننـد .درآمریکا با تصویب قانون سـاربینز  -اکسـلی ،هیات نظارت برحسـابداری
شـرکتهای عـام ( )PCAOBزیرنظـر سـازمان بـورس و اوراق بهـادار ( )SECتشـکیل شـد .نهادهـای نظارتـی
مشـابه نیز در کشـورهای دیگـر به مـرور فعالیت خود را آغـاز کردند.
به عنوان مثال:
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در حـال حاضـر 51 ،کشـور دارای نهـاد نظـارت بـر خدمات حسابرسـان بوده و عضـو مجمـع بینالمللی نظارت
بـر حسابرسـان مسـتقل ()International Forum of Independent Audit Regulators- IFIAR
میباشـند .اخیـرا ً بحثهائـی در ایـران مطـرح شـده اسـت کـه ما هـم باید یک نهـاد نظارتی داشـته باشـیم .حال
آنکه جامـــعه حسـابداران رسـمی ایران عم ً
ال یک نهـــاد نظارتی( )Regulatory bodyاسـت و نه یک مجمع
حرفـهای ( .)Professional bodyنهادهـای نظارتـی بـه نوعـی زیـر نظر دولت قـرار دارند .در حالـی که مجامع
ً
کاملا مسـتقل بـوده و دولتهـا هیچگونه دخالتـی در اداره آنهـا ندارند.
حرفـهای
جدول زیر برخی ویژگیهای نهادهای نظارتی و جامعه حسابداران رسمی را نشان میدهد.
با این توصیفها ،ما نظارت کم که نداریم هیچ ،زیاد هم داریم.
نهادهای نظارتی عضو IFIAR

جامعه حسابداران رسمیایران

مجامع حرفهای قبال ً وجود داشتهاند و نهادهای
نظارتی بعدا ً به وجود آمدهاند.

مجامع حرفهای وجود نداشتهاند و جامعه حسابداران رسمی
به عنوان یک نهاد نظارتی به وجود آمده است.

نظارت مستقل بر حسابرسان بینالمللی وجود
نداشته است.

مؤسسات حسابرسی بینالمللی در ایران اجازه ندارند
به فعالیت حسابرسی بپردازند.

نظارت عموما ً مربوط به مواردی است که منافع
عموم مطرح است (شرکتهای بورسی و)...

نظارت شامل همه شرکتها است.

یک یا چند مسئول دولتی در نهاد نظارتی
حضور دارند.

تاییدیه صالحیت اعضای شورای عالی با وزیر امور اقتصادی و دارائی است.
هر سه عضو هیات عالی نظارت توسط وزیر امور اقتصادی  دارائی تعیین میشوند.
دو عضو از سه عضو هیات عالی انتظامیتوسط دولت تعیین میشود.

حسابداران رسمی توسط مجامع حرفهای
انتخاب میشوند.

حسابداران رسمی توسط هیات تشخیص صالحیت انتخاب میشوند که هر هفت
عضو آن را وزیر امور اقتصادی و دارائی تعیین میکند.
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