نظارتبرحرفهحسابرسی
دیدگاه اعضایجامعه
حسابداران رسمی ایران

ضرورت وجود نهاد ناظر در کشور
در حوزه حسابرسی مستقل و بازرس قانونی

هوشنگ نادریان
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

حرفـه حسابرسـی در کشـور ،فـراز و نشـیبهای عمـدهای را طی
کـرده اسـت .قبـل از انقلاب اسلامی ،فعالیـت حرفـه عمدتـاً در
بخـش خصوصـی بود .تمرکـز بخش عمـده اقتصاد در بخـش دولتی
و عمومـی پـس از انقلاب اسلامی ،تأثیـر جـدی بـر فعالیتهـای
حرفـه گذاشـت ،بنحـوی کـه گرایـش بـه حسابرسـی دولتـی غلبـه
کـرد و حاصل آن تشـکیل مؤسسـات حسابرسـی در بخـش دولتی و
نهادهـای اداره کننـده واحدهـای اقتصـادی بخـش عمومـی بود که
نهایتـاً بـه تشـکیل سـازمان حسابرسـی و ارجـاع انحصـاری کارهای
حسابرسـی بخـش دولتـی و عمومـی بـه ایـن سـازمان گردیـد .بـا
تشـکیل جامعـه حسـابداران رسـمی ایران و شکسـته شـدن انحصار
سـازمان حسابرسـی ،طی دهه اول تشـکیل جامعه،سـهم بازار بخش
خصوصـی حسابرسـی از حـدود  20درصد در سـال  1380به حدود
 80درصـد افزایـش یافـت ضمـن آنکه حسابرسـی حجـم عظیمیاز
واحـد و شـرکتهایی کـه طبق مقـررات جامعه حسـابداران رسـمی
ایـران مکلـف بـه ارجـاع کار حسابرسـی خـود بـه اعضـای جامعـه
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هسـتند ،بـه دلیل عدم اشـراف اطالعاتی جامعه و ضعـف در فرهنگ
حسـابدهی تحقـق نیافتـه و حجـم بـازار بالقـوه جامعـه بـه مراتـب
بیـش از مـواردی اسـت کـه تـن بـه حسابرسـی دادهاند.
رشـدکیفی حرفـه حسابرسـی مسـتقل یـک دهـه اول تشـکیل
کمـی آن نبـوده اسـت و به
جامعـه حسـابداران ،متناسـب بـا رشـد ّ
نظـر میرسـد انتظـارات ذینفعـان بـه دالیـل مختلـف از جملـه
"عقـب افتادگـی فنـاوری"" ،عـدم تجهیـز مؤسسـات حسابرسـی
بـه خدمـات متنـوع"" ،ضعـف در تبییـن درسـت ارزشهـا و رعایت
اخلاق حرفـهای"" ،عـدم نظـارت اثربخـش و کارآ بـر عملکـرد
حسابرسـان"" ،کمبـود نیـروی انسـانی توانمنـد"و" ضعـف فرهنگ
حسـابدهی و حسـابخواهی و عـدم حمایـت جامـع دولت" ،بـرآورده
نگشـته و شـرایط حرفه بـا وضعیت مطلـوب ،فاصله معنـاداری دارد.
در سـالهای اخیـر پـس از وقـوع سـوء جریاناتـی ماننـد مـوارد
شـرکتهای انـرون و ورد کام در کشـورهای پیشـرفته صنعتـی کـه
حسابرسـان مسـتقل نیـز در آنهـا مقصـر شـناخته شـدند ،اقدامـات
مختلفـی ماننـد تصویـب قوانیـن آمـره (ماننـد قانـون سـاربینز
 اکسـلی) تـوأم بـا ایجـاد سـاز و کار نظـارت نهادهـای دولتـی بـرحرفـه حسابرسـی صـورت گرفـت کـه مهمتریـن ایـن سـاختارها
ایجـاد "نهـاد ناظـر" در اکثر کشـورهای پیشـرفته بـرای "نظارت بر
مجامـع حرفـهای و مؤسسـات حسابرسـی"" ،تدوین اسـتانداردهای
حسـابداری و حسابرسـی بـرای سـطح بنگاههایی که با عمـوم مردم
سـرو کار دارند"" ،تدوین مقررات انضباطی"" ،دخالت در شناسـایی
و به رسـمیت شـناختن حسابرسـان" و انجـام "اقدامـات انضباطی"
در شـرایط برخـورد بـا تخلفـات شـد .نمونـه بـارز ایـن مـوارد ایجاد
 PCAOBدر آمریکا FRC ،در انگلسـتان EGAOB ،در اتحادیه
اروپـا بـه عنوان "نهـاد ناظر" بر حرفه حسابرسـی اسـت کـه تقویت
نظـارت دولـت بـر مجامـع حرفـهای و مؤسسـات حسابرسـی را در
دسـتور کار خـود دارند
امـا در کشـور،طبق قانـون و مقـررات حاکم بر جامعه حسـابداران
رسـمی ایـران ،از ابتدا تعیین صالحیت حسـابداران رسـمی خارج از
جامعـه به عهده "هیات تشـخیص صالحیت حسـابداران رسـمی" با
انتخـاب وزیـر امور اقتصـاد و دارایی قرار گرفت" ،تصویب اساسـنامه
و مقـررات مهـم جامعـه" عمدتـاً بر عهده هیـات وزیران و یـا وزرای
کابینـه میباشـد بـه نحـوی کـه اکنـون بـا افزایـش تدریجـی ایـن
مـوارد " 47اتصـال" بیـن جامعه حسـابداران رسـمی و دولت وجود
دارد" .تدویـن اسـتانداردهای حسـابداری و حسابرسـی" نیـز پس از
تشـکیل جامعـه ،کماکان به عهده سـازمان حسابرسـی اسـت .ضمن
آنکـه دو سـاز و کار "نظـارت دولـت بر جامعـه" طبق اساسـنامه نیز
پیـش بینـی شـده کـه اولـی "حضـور سـه نماینـده ناظـر" از طرف
وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی ،سـازمان بـورس و بانـک مرکـزی
بـر جلسـات شـورایعالی جامعـه و دومیانتصـاب هیات عالـی نظارت
و تصویـب آییـن نامـه چگونگـی انجـام وظایـف هیات عالـی نظارت
توسـط وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی بـرای نظـارت مسـتمر بـر
عملکـرد جامعـه و اعضای آن میباشـد .در مورد "مسـائل انضباطی"
نیـز ضمـن آنکه آیین نامـه انضباطی جامعـه به تصویـب وزرای امور
اقتصـادی و دارایـی و دادگسـتری میرسـد ،دو عضـو از سـه عضـو
"هیـات عالـی انتظامـی" توسـط وزرای امـور اقتصـادی و دارایـی و
دادگسـتری منصـوب میشـوند ضمـن آنکـه دو عضـو از سـه عضـو
"هیـات ویـژه رسـیدگی" به مـوارد قصـور و اهمـال اعضـای جامعه

نیـز توسـط وزرای فوقاالشـاره تعییـن میگردنـد .علاوه بـر آنکـه
"تأییـد آرای صـادره" در مـورد جرائـم سـنگین انضباطـی بـه عهده
وزیـر امـور اقتصـاد و دارایی اسـت.
مراتـب فـوق مؤیـد ایـن امـر اسـت کـه دولـت از گذشـته نقـش
کلیـدی و پررنگـی در بحـث نظـارت و عملکـرد جامعـه حسـابداران
رسـمی و اعضـای آن دارد و بـه نحـوی میتـوان دولـت را شـریک
کلیـدی در انجـام وظایـف محولـه بـه جامعـه حسـابداران رسـمی
دانسـت کـه این حجم نظـارت دولت را اساسـاً در کمتر کشـورهایی
پیشـرفته کـه تازگـی گرایـش بـه تقویـت نظـارت دولـت بـر مراجع
حرفـهای پیـدا کردهانـد ،میتـوان یافـت.
بـا توجـه بـه مراتـب فوق علاوه بـر ضـرورت "اصالحـات جدی"
در اساسـنامه و مقـررات جامعـه ،بـه نظـر میرسـد مناسـب اسـت
جهـت تشـکل و تجمیـع نظارتهـای مختلـف مـورد عمـل دولـت،
بـورس و بانـک مرکـزی و ...بـر جامعـه حسـابداران رسـمی و پرهیز
از مـوازی کاری در امـر نظـارت و افزایـش اثـر بخشـی آن ،مجموعه
امـور نظارتـی دولـت و سـایر مراجع بـر جامعه بـا بازنگری شـاکله و
وظائـف ،در هیـات عالـی نظارت جامعـه با اصالح ترکیـب ان تجمیع
گردنـد .بـر این اسـاس میتـوان هیات عالـی نظارت جامعـه به جای
سـه نفـر فعلـی منصـوب وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی ،متشـکل از
 7نفـر حسـابدار رسـمی واجـد شـرایط حرفـهای شـامل نمایندگان
"وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی"" ،رئیـس کل بانـک مرکـزی"،
"شـورایعالی بـورس اوراق بهـادار"" ،وزیر صنعت معـدن و تجارت"،
"وزیـر دادگسـتری"" ،اتـاق صنایـع بازرگانـی" و "شـورایعالی
جامعـه" باشـد .ایـن هیـات با حکـم وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی
منصـوبشـود و کلیـه نظارتهـای دولـت ،بـورس ،بانـک مرکـزی
و سـایر مراجـع مختلـف در هیـات عالـی نظـارت بشـرح فـوق قابل
تجمیـع میباشـد .بـرای تضمیـن اسـتقالل آن نیـز مناسـب اسـت
بودجـه و تشـکیالت هیـات توسـط وزارت امـور اقتصـادی تأمیـن
میگـردد.
شـرح وظایـف هیـات در شـرایط جدیـد را میتوان به شـرح ذیل
پیشنهاد داد:
 .1نظـارت بـر فعالیتهـای جامعـه بـرای حصـول از حسـن
جریـان امور،
 .2اعلام نظـر نسـبت بـه صورتهـای مالـی و گزارشهـای
عملکـرد جامعه،
 .3نظارت بر فعالیتهای حرفهای اعضای جامعه،
 .4نظارت بر برگزاری انتخابات شورایعالی جامعه،
 .5طبقهبنـدی تـوان حرفـهای مؤسسـات عضـو جامعـه برای
اسـتفاده بـورس و سـازمانهای دولتـی اسـتفاده کننـده از
خدمـات آنان
مشـارکت در تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی

.6
با مرجع رسـمی آن
 .7تأییـد نهایـی ضوابـط و مقـررات و آییـن نامههـای جامعه
کـه بـه عهـده مراجع دولتی گذاشـته شـده اسـت
در مقایسـه بـا نهادهـای ناظـر در سـایر کشـورها به نظر میرسـد
در صورتـی کـه هیـات نظـارت فـوق متشـکل از "افـراد حرفـهای و
واجـد شـرایط" باشـند قطعـاً تأمیـن کننـده نظـارت کیفـی و مؤثر
دولـت بـه نمایندگی از منافـع عمومی بر عملکرد جامعه حسـابداران
رسـمی واعضای آن باشـد.
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