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رحمتاهللاکرمی

حرفه ی حسابرســی 
خدمات  ارائه کننــده ی 
اهمیتی  بــا  عمومــی 
عمــوم  بــه  و  اســت 
مردم خدمت رســانی می کنــد. دوام این 
حرفه همچون دیگــر حرفه  ها به کیفیت 
خدمات ارائه شــده توســط افراد شاغل 
در آن و ظرفیت حرفه برای پاســخ گویی 
کارا و اثربخش به درخواست های اقتصاد 
و جامعه بســتگی دارد. بــرای تضمین 
کیفیت خدمــات، از ســازوکارها انتظام 
بخشی استفاده می شود. انتظام بخشی به 
دنبال تضمین کیفیت مناسب و اطمینان 
از کیفیــت خدمات حسابرســی اســت. 
انتظام بخشی به حرفه ی حسابرسی ممکن 
اســت به صورت خودانتظامی به وســیله 
حرفه، خودانتظامی تحت نظارت عمومی 
به همراه پاسخگویی و انتظام بخشی خارج 
از حرفه باشــد. در ســال های نه چندان 
دور، در بســیاری از کشورهای دنیا اکثر 
مسئولیت های مرتبط با انتظام بخشی به 
حرفه واگذار شــده بود؛ به طوری که این 
فرایند به خودانتظامی نزدیک تر بود. با این 
وجود، به  علت عدم اعتماد به خودانتظامی 
در حسابرسی به عنوان یک سازوکار مؤثر 
انتظام بخشی، در بسیاری از این کشورها 
نظام های انتظام بخش از طریق تأســیس 

هیأت هــای مختلف عالی انتظام بخش1 و 
افزایش نظارت عمومی تقویت شــده اند، 
به طوری که این فراینــد از خودانتظامی 
فاصلــه گرفــت. در حقیقت، تأســیس 
هیأت هــای مختلف عالــی انتظام بخش 
در کشــورهای مختلف )همچون شورای 
گزارشــگری مالیFRC( 2( در انگلستان، 
هیأت نظارت بر حســابداری شرکت های 
ســهامی عــامPCAOB( 3( در امریــکا، 
هیأت نظارت بر حسابرسی و حسابداران 
رسمیCPAAOB( 4( در ژاپن و کمیسیون 
نظارت بر حسابرسانAOC( 5( در آلمان( 
به منظور نظارت بر حسابرسان، حاکی از 
آن است که اعتماد عمومی به حسابرسان 
و خودانتظامی به طــور قابل مالحظه ای 
کاهش یافته است. دلیل این ادعا آن است 
که تمامی این هیأت ها برای مطرح کردن 
قواعد خــاص برای حسابرســی و وضع 
شــرایط ارائه مجوز به حسابرسان قدرت 
عالــی دارند و می توانند نظارت ســاالنه 
بر مؤسســات حسابرســی اعمال کنند. 
همچنین، به هیأت های مذکور این قدرت 
داده شــده اســت که در صورت تخلف 
یا عدم کاربــرد صحیح اســتانداردهای 
حرفه ای برای حسابرسی توسط مؤسسات 
حسابرسی، بهترین اقدام انضباطی را در 
مــورد آن ها اعمال کنند. بنابراین، به طور 

خالصه می تــوان گفت که با مشــخص 
شدن نارسایی های خودانتظامی )از جمله 
رســوایی های بزرگ مالی ابتــدای قرن 
بیســت و یکم( و به دنبــال آن افزایش 
به کیفیت حسابرسی  انتظارات نســبت 
و کاهــش اعتماد عمومی بــه حرفه، در 
بسیاری از کشــورها قوانینی برای خارج 
کردن انتظام بخشی به حرفه ی حسابرسی 
از حالــت خودانتظام، وضع و اجرا شــده 
اســت، به طوری که در بیش از 50 کشور6 
دنیا ســازمان های دولتی بــرای نظارت 
مســتقیم و یا غیر مســتقیم بر حرفه ی 

حسابرسی ایجاد شد. 
در ایران، جامعه حســابداران رسمی 
به منظــور تنظیم امــور و اعتالی حرفه 
حســابداری و حسابرســی در کشور و 
بر حســابداران  رسمی  نظارت حرفه ای 
تأسیس شــده اســت. طبق اساس نامه 
این جامعه، شــورای عالی، هیأت مدیره 
و هیــأت عالی نظــارت ارکان اصلی آن 
محسوب می شوند. در عمل شورای عالی 
و هیأت مدیــره، هیــأت راهبری جامعه 
هســتند و هیأت عالی نظــارت بر این 
دو رکن نظارت می کند. اعضای شورای 
عالی از میان اعضای جامعه توسط اعضا 
انتخاب می شــوند )البتــه رییس هیأت 
عالــی نظارت یا یکــی از اعضای هیأت 

ویژگیهایالیحهی
نهادناظردروزارت
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یاد شــده به همراه سه نفر به نمایندگی 
از دولت )نماینــدگان وزیر محترم امور 
اقتصادی و دارایــی، رییس کل محترم 
بانک مرکزی و رییس محترم ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار( بدون حق رأی 
در جلســات شورای عالی جامعه شرکت 
می کننــد(. اعضای هیأت مدیــره نیز از 
بین اعضای جامعه توســط شورای عالی 
انتخــاب و با حکــم رییس این شــورا 
نظارت  منصوب می شــوند. هیأت عالی 
تنهــا رکــن جامعه اســت که توســط 
وزیر امــور اقتصادی و دارایــی از میان 
حسابداران رســمی عضو جامعه تعیین 
می گــردد. بنابراین، با توجــه به فرایند 
ارکان، می توان  ایــن  اعضــای  گزینش 
دو رکن اول جامعه حســابدارن رسمی 
)شورای عالی و هیأت مدیره( را حرفه ای 
و رکن ســوم آن )هیــأت عالی نظارت( 

اعتقاد  به  دانســت.  را حرفه ای-عمومی 
بنده، مشکالت فعلی حرفه ی حسابرسی، 
خودانتظامی و بررسی کیفیت حسابرسی 
صرفا توســط حرفه، عدم یکنواختی در 
نظارت و نقش محدود حسابرســان در 

مقابله با فساد است. 
برای حل مشکالت حرفه ی حسابرسی، 
سه سناریو در وزارت امور اقتصادی و دارایی 
مطرح شــده است که شــامل: 1-تبدیل 
ســازمان حسابرســی به نهاد تنظیم گر و 
انجام امورحسابرسی شــرکت های دولتی 
توسط بخش خصوصی، 2- تبدیل سازمان 
حسابرسی به نهاد تنظیم گر و ایجاد موسسه 
جدید دولتی برای انجام امورحسابرســی 
شرکت های دولتی و 3- ایجاد یک سازمان 
مســتقل به عنوان نهاد تنظیم گر و انجام 
اســتراتژیک و  حسابرسی شــرکت های 

حاکمیتی توسط سازمان حسابرسی.

نهایتا با بررسی های جامع و کسب نظر 
و حرفه ای،  دانشــگاهی  از صاحبنظران 
سناریو سوم مورد پذیرش قرار گرفت و 
مقرر گردید در تدوین سیاست متناسب 
با آن مالحظاتی شــامل: مشخص شدن 
شرکت های دولتی استراتژیک با کارکرد 
حاکمیتــی که حسابرســی آن بر عهده 
لحاظ  بود،  خواهد  سازمان حسابرســی 
شــدن نظرات و دیدگاه سایر ذی نفعان 
همانند جامعه حســابداران رســمی در 
الیحه اصالح ساختار حسابرسی مستقل، 
لزوم جامعیت الیحه پیشنهادی و توجه 
به زنجیره دانش حسابرسی و حسابداری، 
احصاء قوانین و مقررات مرتبط و موازی 
و اصــالح آن در الیحه ی مذکور مدنظر 
قــرار گیــرد. هم اکنــون، وزارت امــور 
اقتصادی و دارایی در حال تدوین چنین 

الیحه ای است. 

Super regulatory bodies .1
Financial Reporting Council .2

 Public Company Accounting .3
Oversight Board

 Certified Public Accountants and .4
Auditing Oversight Board

Auditor Oversight Commission .5
6. در بسیاری از کشورهای دنیا نهادهای مستقل که 

اکثرا دولتی هستند برای نظارت بر حرفه ایجاد شده اند. 
از بین آن ها، نهادهای 50 کشور عضو انجمن بین المللی 
 International( انتظام بخشان مستقل بر حسابرسی
 )Forum of Independent Audit Regulators
هستند. این کشورها شــامل امارات )ابوظبی و دبی(، 
آلبانی، اســترالیا، اتریش، بلژیک، بوتســوانا، برزیل، 
بلغارســتان، کانادا، جزایر کیمن، تایوان، کرواســی، 

قبرس، جمهوری چک، دانمارک، مصر، فنالند، فرانسه، 
آلمان، جبل الطارق، یونان، مجارستان، اندونزی، ایرلند، 
ایتالیــا، ژاپن، جرزی، کره، لیختن اشــتاین، لیتوانی، 
لوکزامبورگ، مالزی، موریــس، هلند، نیوزیلند، نروژ، 
لهستان، پرتقال، روسیه، سنگاپور، اسلواکی، افریقای 
جنوبی، اسپانیا، سری النکا، ســوئد، سوئیس، تایلند، 

ترکیه، انگلستان و امریکا می باشند.

پینویسها:


