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مقدمه
زمانی که صحبت از نظارت بر حســابداران رســمی شــاغل و مؤسســه های حسابرسی، یا نظارت 
حرفه ای در حسابرسی است، بی درنگ توجه همگان به کیفیت حسابرسی معطوف می شود. به طور 
طبیعی، کیفیت حسابرسی باید باالترین اولویت حسابداران رسمی شاغل و مؤسسه های حسابرسی 
باشــد؛ اما افزایش کیفیت حسابرســی بدون وجود ســازوکارهای نظارتی، که موید چنین وضعیتی 
باشــد، محل تردید اســت. بنابراین، یکی از هدفهای اصلی نظارت بر حسابداران رسمی شاغل و 
مؤسســه های حسابرسی، ســوق دادن فعالیتهای آنها به مسیری است که سرانجام موجب افزایش 

کیفیت حسابرسی شود.
کیفیت حسابرســی، از یک طرف متاثر از فعالیتهای حســابداران رســمی شاغل و مؤسسه های 
حسابرســی، و از طرف دیگر متأثر از فعالیتهای صاحبکار و اشخاص ثالث است. کوششهای به جا، 
به وســیله همه طرفهای درگیر در امر حسابرسی و کنشهای مناسب میان آنها، ممکن است ارتقای 

کیفیت حسابرسی را درپی داشته باشد.
نظــارت بر خدمات حرفه ای را می توان دربرگیرنده فعالیتها و کوششــهای اشــخاص ثالث برای 
ارتقای کیفیت حسابرســی دانســت، که شــعار اصلی همه اشــخاص مرتبط با حسابرســی است. 
به طورطبیعی، به دلیل حســاس بودن کیفیت حسابرسی، اشخاص و گروه های گوناگون، عالقه مند 

  دکتر کیهان مهام

نظارت بر حسابداران رسمی شاغل

 و

 موسسات حسابرسی
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به نظارت بر خدمات حرفه ای حسابرســان می باشند؛ که گاهی 
باعث بروز چالشــها و تبعاتی برای حسابداران رسمی شاغل و 

مؤسسه های حسابرسی شده است. 

مراجع نظارت بر حسابرسی در ایران
در ادامه، اهم فعالیتهای مهمترین اشخاص درگیر در امر نظارت 
بر خدمات حرفه ای حسابداران رســمی شاغل و مؤسسه های 

حسابرسی، در چارچوب قوانین و مقررات بررسی شده است.
الف- جامعه حسابداران رسمی ایران

نظــارت حرفه ای، آن گونه که امروزه در کشــور مطرح اســت، 
از قوانیــن و مقررات سرچشــمه می گیرد. بــرای مثال، فصل 
چهارم اساســنامه جامعه حسابداران رســمی ایران، به مبحث 
نظارت حرفه ای اختصاص دارد. در ماده 29 اساســنامه جامعه 
حسابداران رسمی ایران، ضرورت نظارت حرفه ای به شرح زیر 

تصریح گردیده است:
“به منظور اطمینان از ارتقای کیفیــت خدمات حرفه ای اعضا، 
هماهنگی در روشهای انجام امور حسابرسی و بازرسی قانونی، 
افزایش کیفیت گزارشهای حســابداران رسمی و مؤسسه های 
حسابرسی، پیشــگیری از رفتار ناســازگار با شئون حرفه ای و 
ضرورت گذراندن دوره های بازآموزی توســط اعضا، همچنین 
رعایــت مقررات قانونی مربوط شــامل مفاد این اساســنامه و 
آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی آن، جامعه بر کار حرفه ای 
حسابداران رسمی و مؤسســه های حسابرسی، نظارت مستمر 
دارد. کارگروه های تخصصــی و هیئت عالی نظارت، می توانند 
پرونده هــا، اطالعــات و مدارک مؤسســه های حسابرســی و 
شــاغالن انفرادی را در محل اســتقرار آنها یا در محل جامعه 

بررسی کنند.“
همچنیــن به موجب ماده 30 اساســنامه یادشــده، “رعایت 
مقــررات جامعه و پیروی از رهنمودها و تذکرات ابالغ شــده از 
ســوی ارکان ذیصالح جامعه در مورد رفع نارساییهای خدمت 
حرفه ای اعضا توسط آنها الزامی است. عدم توجه اعضا در این 
سرفصل، مســتلزم احاله نتیجه رسیدگی به هیئتهای انتظامی 

است.“
در ضمن، به موجب ماده 31 اساســنامه جامعه حســابداران 
رســمی ایران “هیئت مدیره موظف است حداقل هر سال یکبار 

براساس آیین نامه نظارت حرفه ای، چگونگی فعالیت حرفه ای 
اعضای شــاغل را بررســی و نتیجه را در پایگاه اطالع رسانی 
جامعه منتشر نماید. این بررسی شامل کنترل وضعیت در مورد 

مؤسسه های حسابرسی و کنترل کیفیت حسابرسی می باشد.“
با توجه به مفاد مواد 29 تا 31 اساســنامه جامعه حسابداران 

رسمی ایران:
اول این که، نظــارت حرفه ای جامعه بر اعضا )به ویژه اعضای 
شــاغل( و به طور طبیعی مؤسســه های متبوع آنها، ضرورتی 
محتوم و از عوامــل ارتقای کیفیت خدمات حرفه ای شــناخته 

شده است.
در ابتــدا تصور می شــود این نوع نظارت، در اســاس از نوع 
خود انتظامی اســت، که در حقیقت همین طور هم هســت، اما 
باید اذعان داشــت اساسنامه جامعه حســابداران رسمی ایران 
به صورتی تدوین گردیده اســت که در جای جــای آن، ردپای 
نظــارت وزارت امور اقتصادی و دارایی نیــز بر عملکرد جامعه 
و اعضای آن مشــاهده می شــود؛ موضوعی که تا امروز ادامه 
دارد و به طــور یقین از عوامل تداوم حیات جامعه بوده اســت. 
با این حال، بازیگران عرصه نظارت بر حســابداران رســمی و 
مؤسسه های حسابرسی، محدود به این موارد نبوده و نهادهای 
دیگری نیز وارد این عرصه شــده اند که در ادامه مهمترین آنها 

مطرح می شود.
دوم این که، وظیفه نظارت حرفه ای به کارگروه های تخصصی 
ذیربط با نظارت ارکان صالحیت دار جامعه و هیئت عالی نظارت 
سپرده شده اســت که هر دو جزو تشکیالت جامعه حسابداران 
رســمی ایران به شــمار می روند و به قاعده در بررسیها و سایر 

گامهای خود از آزادی عمل برخوردار می باشند.
بــا ایــن حــال، باید متذکــر شــد کارگروه هــای تخصصی 
که بــا عضویت اعضــای جامعه تشــکیل می شــوند در عمل 
زیــر نظــر هیئت مدیره جامعــه فعالیت می کننــد، در حالی که 
هیئت عالی نظارت در اســاس نمایندگی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی را در امر نظارت مســتمر بر جامعه حسابداران رسمی 
ایــران بــر عهــده دارد، و از ایــن رو ماهیت و دامنــه نظارت 
کارگروه هــای تخصصی و هیئت عالی نظارت، تفاوتهایی با هم 

دارد.
ســوم این که، جامعه از طریق هیئت هــای انتظامی و صدور 
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احکام تنبیهی انضباطی، ممکن اســت کجرویهای سهوی یا 
به احتمال عمدی اعضای حقیقی یا حقوقی خود را اصالح کند، 
که چنین اقدامی متکــی به نتایج نظارت حرفه ای جامعه بوده 

و خواهد بود. تنبیه های انتظامی شامل موارد زیر می شود:
1- اخطار بدون درج در پرونده،

2- توبیخ با درج در پرونده،
3- ممنوعیــت هر گونه قرارداد خدمات حرفه ای و تخصصی و 

پذیرش بازرسی قانونی و حسابرسی در دوره معین،
4- تعلیق عضویت تا یکسال،

5- تعلیق عضویت از یک تا پنج سال،
6- لغو عنوان حسابدار رسمی.

چهارم این که، کنترل وضعیت مؤسســه های حسابرســی و 
کنترل کیفیت کار حسابرســی، که در مــورد چگونگی فعالیت 
حرفه ای اعضای شــاغل معمول می شــود، از تکالیف مصرح 
در مقررات جامعه اســت و باید دست کم سالی یکبار براساس 
آیین نامه مربوط اجرا شــود و نتایج آن در پایگاه اطالع رسانی 

جامعه اطالع رسانی شود. 
دربرگیرنده  کار حسابرســی  کیفیــت  کنتــرل  این که،  پنجم 
نحوه انجام رســیدگیها )فرایند برنامه ریزی و اجرای عملیات 

حسابرســی( و گزارشــگری نتایج )محصول کار حسابرسی( 
می باشــد، و در واقع هدفهای کنترل کیفیت و تضمین کیفیت 

باهم پیگیری می شود.
اهم فعالیتهای نظارتی جامعه حســابداران رسمی ایران که 

زیر نظارت هیئت مدیره آن انجام می شود به قرار زیر است:
1- انجــام کنتــرل وضعیت و کنتــرل کیفیت کار حسابرســی 

مؤسسه های حسابرسی و شاغلین انفرادی؛
2- رسیدگی به اعتراضات مؤسسه های حسابرسی و شاغالن 
انفــرادی از امتیــازات کنتــرل کیفیــت و اعالم نتایــج آن به 

مؤسسه های حسابرسی یا شاغالن انفرادی؛
3- اطالع رســانی امتیــازات نهایــی کنترل کیفیــت در مرکز 

اطالع رسانی جامعه؛ 
4- اعــالم امتیاز کنتــرل کیفیت و رعایت تناســب کارکنان و 

آیین نامه سقف مجاز به سازمان بورس و اوراق بهادار؛ 
5- مراجعه حضــوری همکاران واحد کنتــرل کیفیت به دفاتر 
فعالیت و احــراز چگونگی فعالیت شــاغلین انفرادی از لحاظ 
برخــورداری از امکانات اداری و منابع انســانی حرفه ای مورد 

نیاز برای فعالیت حرفه ای؛ 
6- کنترل وضعیت ساالنه شاغلین انفرادی جهت احراز شرایط 

در این اواخر موضوع

مرجع مستقل نظارت بر حرفه

نیز در ادبیات کشور ما وارد و

بحث درباره آن رشوع شده است
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اعتبار پروانه صادرشده؛ 
7- بررســی پرونده های حسابرســی مؤسسه های حسابرسی و 
شــاغلین انفرادی به صورت نمونه ای یا بر حســب شکایات و 

درخواستها؛
8- بررسی هرگونه نقض اصول و ضوابط حرفه ای مشاهده شده 
و طرح در کارگروه های مربوط و اتخاذ تصمیم در خصوص آن؛ 
9- بررسی شکایات مطرح شده علیه مؤسسه های حسابرسی و 
شرکای آنها حسب مورد، و ارجاع آن پس از بررسی گزارشهای 
صادرشــده یا پرونده حسابرســی، و جمع بنــدی دبیر کارگروه 

کنترل کیفیت، به کارگروه کنترل کیفیت؛
10- بررســی موارد ارجاعی از جانب ســازمان بورس و اوراق 
بهادار و ارجاع به کارگروه کنترل کیفیت و اعالم نتایج رسیدگی 

به سازمان بورس و اوراق بهادار؛
11- الزام ارســال اطالعات مؤسســه ها، ازجمله ســاعات کار 
مصرفی به تفکیک رده، هر کار، درامد، و …، ازطریق سامانه 

سحر به جامعه؛ و
12- بررســی شــرایط متقاضیــان خواهان پذیــرش به عنوان 

شریک مؤسسه.
با توجه به مراتب مذکور، می توان اذعان داشت بخش عمده 
فعالیتهای اجرایی جامعه حسابداران رسمی معطوف به نظارت 
حرفه ای است و از این رو، بخش درخورتوجهی از منابع بودجه 

جامعه نیز صرف نظارت حرفه ای می شود. 
همان گونــه که پیش از این عنوان گردید، هیئت عالی نظارت 
جامعه نیز از ارکان نظارت حرفه ای جامعه به شــمار می رود که 
در کنار ســایر ارکان و تشــکیالت جامعه، نقــش نظارتی خود 
را ایفــا می کند. طبق ماده 17 اساســنامه جامعه حســابداران 
رســمی ایران، هیئت عالی نظــارت دارای وظایف عدیده ای از 
جمله “ نظــارت بر فعالیتهای جامعه بــرای حصول اطمینان از 
حســن اجرای امور “ و “نظارت بر فعالیتهای حرفه ای اعضای 
جامعه حســب مورد بــا ارجاع وزیر امور اقتصــادی و دارایی یا 
شورای عالی جامعه یا به تشخیص هیئت عالی نظارت“ می باشد 
که انجــام وظایف مذکور در ارتقای عملکرد جامعه و به ویژه در 

تقویت نظارت حرفه ای نقش مهمی دارد.
اهم وظایف هیئت مذکور شامل موارد زیر است:

1- نظارت بر چگونگی برگزاری مجمع و انتخابات شورای عالی 

و گــزارش نتایج به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رســیدگی و 
اتخاذ تصمیم نسبت به شکایات دریافت شده در ارتباط با نحوه 
برگزاری انتخابات و نظارت بر حسن اجرای تصمیمات مجمع 

عمومی.
2- بررســی مصوبات شــورای عالی به منظور کسب اطمینان از 
همســویی آن با هدفهــای جامعه و رعایــت قوانین و مقررات 

حاکم بر جامعه.
3- بررسی گزارش عملکرد ساالنه شورای عالی به منظور کسب 
اطمینان از درســتی اطالعات مندرج در آن و گزارش نتایج به 

وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجمع عمومی و شورای عالی.
4- حسابرسی صورتهای مالی ساالنه جامعه طبق استانداردهای 
حسابرســی و ارائه گزارش حسابرسی به وزیر امور اقتصادی و 

دارایی و شورای عالی.
5- بررســی فعالیتهای دبیرکل و اعضای هیئت مدیره به منظور 
کســب اطمینان از رعایت قوانین و مقــررات حاکم بر جامعه، 
حسن اجرای مصوبات شورای عالی و هیئت مدیره، و همسویی 
فعالیتهای آموزشــی، تحقیقاتی و انتشاراتی جامعه در راستای 
تامیــن اهداف جامعه و باالبردن دانش تخصصی حســابداران 

رسمی.
6- بررسی کفایت کنترلها در خصوص رعایت سقف مجاز ارائه 
خدمات تخصصی و حرفــه ای و نیز تعیین حق الزحمه خدمات 

حرفه ای توسط اعضا با توجه به آیین نامه های مربوط.
7- بررســی کفایت کنترلها در خصوص رعایت مفاد ماده 27 و 

آیین نامه اجرایی ماده 28 اساسنامه توسط اعضا.
8-  بررســی کفایت اقدام نســبت به گزارشــهای حسابرســی 
صادرشــده توســط اعضا برای مشــتریان، ازجمله گزارشهای 
موضوع تبصره ماده 26 اساســنامه در راســتای اعمال نظارت 

حرفه ای.
9- بررسی کفایت فرایند نظارت حرفه ای بر اعضا.

10- بررســی کفایت اقدام نســبت به شــکایت دریافت شده، 
گزارشهای دریافت شــده از مراجع نظارتی و سایر دستگاه های 

ذیربط.
11- بررســی وجود و کفایت کنترلهای الزم در خصوص کسب 
اطمینان از اجرای احکام انضباطی صادرشده از سوی هیئتهای 

انتظامی توسط اعضای مختلف.



90

13
98

ر  
 تی

 1
01

ه  
مار

ش

12- بررسی کفایت تمهیدات دبیرکل درخصوص نظارت خاص 
بر فرایند تکمیل کارهای در جریان، موضوع تبصره 7 ماده 36 

اساسنامه.
13- بررسی بهره برداری به هنگام و مناسب جامعه، از اطالعات 
دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی )بانکها، سازمان بورس 
و اوراق بهادار، ســازمان امور مالیاتی، …( نسبت به عملکرد 

حرفه ای اعضا.
14- بررســی حســن اجرای ســایر وظایفی که در اساسنامه، 
آیین نامه ها، دستورالعملهای مربوط و سایر مقررات وضع شده، 

بر عهده دبیرکل و هیئت مدیره گذاشته شده است.
ب- سازمان بورس و اوراق بهادار

1- دســتورالعمل مؤسســه های حسابرســی معتمد سازمان 

بورس و اوراق بهادار

در راســتای حمایــت از حقــوق و منافــع ســرمایه گذاران و 
ســاماندهی بــازار اوراق بهادار و در اجرای بیســت وچهارمین 
مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ 1386/05/8، 
»دستورالعمل مؤسسه های حسابرسی معتمد سازمان بورس و 
اوراق بهادار« به تصویب شــورای مذکور رسید و در تاریخهای 

1390/11/17 و 1392/04/31 اصالح گردید.
این دستورالعمل دربرگیرنده ضوابط گوناگونی است، و شامل 
ضوابط پذیرش مؤسسه های حسابرسی معتمد و نظارت بر آنها 
نیز می شود. در ماده 3 دستورالعمل یادشده تصریح شده است 
که: “در راستای اجرای این دستورالعمل، کمیته ای متشکل از 
5 نفر حسابدار رســمی دارای حداقل 5 سال سابقه مدیر ارشد 
حسابرســی به انتخاب هیئت مدیره ســازمان تشکیل می شود 

“.…
در ضمن در ماده 11 دستورالعمل مذکور تصریح شده است: 
“در راســتای حمایــت از حقــوق ســرمایه گذاران و همچنین 
حصول اطمینان از رعایت اصول و ضوابط حرفه ای و مفاد این 
دستورالعمل، سازمان به شرح زیر بر کار حرفه ای مؤسسه های 

حسابرسی معتمد نظارت دارد:
الف- کمیته مجاز اســت ... با مؤسسه های حسابرسی جامعه 
مکاتبه و از آنها اطالعات، اســناد و مدارک درخواست نماید و 
در صورت لزوم، … به محل مؤسســه های حسابرسی مراجعه 

و از آنها بازرسی کند.

ب- کنترل کیفیت پرونده حسابرسی اشخاص حقوقی مشمول 
حسابرســی موضوع این دستورالعمل، به منظور اعمال نظارت 
حرفه ای بر کار مؤسســه های حسابرسی معتمد عضو جامعه و 
ســازمان حسابرســی به ترتیب از طریق کارگروه کنترل کیفیت 
جامعــه و کمیتــه کنترل کیفیت ســازمان حسابرســی صورت 
می گیرد. در جامعه و ســازمان حسابرسی برای موارد ارجاعی 
از سوی ســازمان، کمیته کنترل کیفیت ویژه مرکب از پنج نفر 
حســابدار رســمی، با امکان حضور 2 نماینده از سوی سازمان 

تشکیل شود.
پ- در مــواردی که کمیتــه موضوع ماده 3 مســتقیمًا یا بنا به 
اطالع واحدهای نظارت سازمان و یا بر اساس شکایات واصله 
نســبت به گزارش حسابرسی، به مواردی حاکی از عدم رعایت 
اســتانداردهای حسابرسی و ســایر اصول و ضوابط حرفه ای و 
یا هر گونه ســوال یــا ابهامی در این خصــوص برخورد نماید، 
موضوع را کتبًا به جامعه حســابداران یا ســازمان حسابرســی 
حسب مورد اطالع داده تا پرونده و مدارک حسابرسی در ارتباط 
با شرکت مزبور، ظرف مهلتی 30 روزه توسط کارگروه یا کمیته 
کنترل کیفیت یادشده در بند »ب« این ماده رسیدگی و نتیجه به 

سازمان گزارش شود ...."
به طور کلی، وظیفه کمیته، انجام مســئولیتهای محول شده 
در دستورالعمل مؤسسه های حسابرسی معتمد سازمان بورس 
اســت. وظایــف اصلی کمیتــه را می توان زیــر عنوانهای زیر 

برشمرد:
الف- پذیرش مؤسسه های حسابرسی متقاضی،

ب- نظارت بر مؤسسه های حسابرسی معتمد سازمان بورس،
ج- بررسی درخواستهای پذیرش شرکا و مدیران جدید، 

د- طراحی و به کارگیری فرمها و روشــها و بهره وری از سیستم 
اطالعات حسابرسان معتمد، و

ه- بررســی و پیشــنهاد ضوابــط طبقه بنــدی مؤسســه های 
حسابرسی. 

درضمن، ماده 16 دســتورالعمل مؤسســه های حسابرسی 
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر کرده است که: 

“مؤسسه های حسابرســی معتمد در صورت عدم رعایت مفاد 
این دستورالعمل و سایر ضوابط و مقررات حاکم بر فعالیت آنها، 
به پیشنهاد کمیته و براساس موارد پیش بینی شده ... و با تائید 
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سازمان مشمول اقداماتی به شرح زیر خواهند بود:
1- تذکر با درج در پرونده،

2- اخطار با درج در پرونده،
3- عدم پذیرش کار جدید،

4- حذف از فهرســت مؤسسه های حسابرســی معتمد تا مدت 
یکسال، و

5- حذف از فهرست مؤسسه های حسابرسی معتمد برای بیش 
از یک سال. “

شــایان ذکر است در قســمتهای دیگر دســتورالعمل مذکور 
وظایف نظارتی دیگری نیز برای ســازمان و تکالیف و ضوابط 
دیگــری نیز برای اعضــای حقیقی و حقوقی معتمد ســازمان 
تعیین شده است که نشــان از اهمیت کیفیت خدمات حرفه ای 
حسابرسان از دیدگاه سازمان بورس و اوراق بهادار دارد. برای 
مثال، در تبصره 3 ماده 10 دستورالعمل مؤسسه های حسابرسی 
معتمد چنین عنوان شــده اســت که:  “به منظور تعیین توانایی 
مؤسســه های حسابرســی معتمد متناســب با اندازه شرکتها، 
ســازمان موظف اســت تا پایان بهمن ماه هر ســال نسبت به 
طبقه بندی مؤسسه های حسابرسی معتمد اقدام نموده و نتایج 

را اعالم نماید.“ در ادامه، فرازهایی از دستورالعمل طبقه بندی 
مؤسسه های حسابرسی مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و 

اوراق بهادار مطرح شده است.
2- دستورالعمل طبقه بندی مؤسسه های حسابرسی

در راســتای حمایت از حقوق ســرمایه گذاران و ســاماندهی و 
توسعه بازار شــفاف و منصفانه اوراق بهادار و در اجرای تبصره 
3 ماده 10 دستورالعمل مؤسسه های حسابرسی معتمد سازمان 
بورس و اوراق بهادار، دســتورالعمل طبقه بندی مؤسســه های 
دســتورالعمل  مــاده 10  موضــوع  اشــخاص  و  حسابرســی 
مؤسسه های حسابرسی معتمد ســازمان بورس و اوراق بهادار 
در تاریخ 1391/01/28 به تصویب هیئت مدیره ســازمان رسید 

و در تاریخ 1395/09/02 اصالح گردید.
طبق ماده 2 دســتورالعمل مذکور “ ســازمان هرسال یکبار 
مؤسسه های حسابرســی معتمد را بر اساس اطالعات یکسال 
اخیــر منتهی بــه تاریخ آخرین پرسشــنامه ارســالی و مطابق 
با معیارهــای مندرج در جــدول زیر )جــدول 1(، ارزیابی و 

طبقه بندی نموده و نتایج آن را به عموم اعالم می کند. “
ضمنــًا طبق مــاده 3 دســتورالعمل مذکور “جمــع امتیازات 

حداکثر امتیازشرح معیارردیف

الف- معیارهای عادی

200معیارهای ارزیابی شرکا1

280معیارهای ارزیابی کارکنان مؤسسه 2

 220معیارهای ارزیابی ساختار و سازمان مؤسسه3

100معیارهای ارزیابی تنوع ارائه خدمات، اطالع رسانی، و موقعیت در بازار حرفه ای 4

200معیارهای ارزیابی کیفیت خدمات 5

1000جمع امتیازات عادی 

ب- معیارهای تخلفاتی 

100-سوابق تخلفاتی مؤسسه )طی 2 سال اخیر(6

100-سوابق تخلفاتی شریک مؤسسه )طی 2 سال اخیر(7

200-جمع امتیازات تخلفاتی 

جدول 1- معیارهای طبقه بندی مؤسسه های حسابرسی معتمد
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مؤسسه حسابرسی معتمد بر اساس معیارهای موضوع ماده 2 
این دستورالعمل، مبنای تعیین طبقه مؤسسه های حسابرسی 
معتمد است. مؤسسه های حسابرسی معتمد به ترتیِب بیشترین 
امتیاز، در چهار طبقه »اول«، »دوم«، »سوم« و »چهارم«، قرار 
می گیرند. حد نصاب امتیاز الزم برای هر طبقه به شرح جدول 

زیر )جدول 2( است.“
همچنین به موجب ماده 5 دســتورالعمل مذکور، اشــخاص 
حقوقی ماده 10 دســتورالعمل مؤسسه های حسابرسی معتمد، 
براســاس میانگین جمــع داراییهــا و درامد فــروش و ارزش 
بازار آنهــا در تاریــخ ترازنامه، طبق آخریــن صورتهای مالی 
حسابرسی شــده، در چهار طبقه زیر )جــدول 3( طبقه بندی 
شده اند. بر اساس ماده 6 دستورالعمل مذکور اشخاص حقوقی 
یادشــده ...“ مکلف هستند با توجه به طبقه خود که بر حسب 
معیارهای ذکرشده در ماده 5 تعیین می شود، حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی خود را از میان مؤسسه های حسابرسی معتمد 
که در همــان طبقه یا طبقه هــای باالتر قرار دارنــد، انتخاب 

نمایند. “
افــزون بر ایــن، وفــق مــاده 7 دســتورالعمل طبقه بندی 
معتمد  “مؤسســه های حسابرســی  مؤسســه های حسابرسی 
مکلف هستند بر اساس طبقه مؤسسه، در صورت برخورداری 
از توانایی الزم متناسب با اندازه اشخاص حقوقی مشمول ماده 
10 دســتورالعمل مؤسسه های حسابرســی معتمد و با رعایت 

ســقف مجاز موضــوع »آیین نامه ســقف مجاز ارائــه خدمات 
تخصصی و حرفه ای توســط اعضای جامعه حسابداران رسمی 
ایران« و مقــررات ذیربط، اقــدام به پذیرش کار حسابرســی 
نمایند. مؤسســه حسابرســی نمی تواند به اشــخاص حقوقی 
مشمول ماده 10 دســتورالعمل مؤسسه های حسابرسی معتمد 
کــه در طبقه ای باالتر از طبقه مؤسســه قــرار دارند، خدمات 

حسابرسی ارائه نماید.“
با عنایت به مندرجات دستورالعمل مؤسسه های حسابرسی 
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار و دستورالعمل مؤسسه های 

حسابرسی، نکات زیر درخورتوجه می باشد:
اول، فعالیتهای نظارتی سازمان بورس مکمل نظارت حرفه ای 
جامعه حســابداران رســمی ایران با درنظرگرفتــن ویژگیهای 

خاص بازار است و به طور طبیعی نافی آن نیست.
دوم، ســازمان عالوه بر نظارت بر مؤسســه های حسابرسی 
معتمــد، ضوابــط خاصــی را بــرای پذیــرش مؤسســه های 
حسابرسی معتمد وضع کرده است که ضوابط یادشده در ماده 2 
دستورالعمل مؤسسه های حسابرسی معتمد قید گردیده است. 
ضوابط یادشــده شــامل دوران پس از پذیرش نیز می شــود. 
به عبارت دیگر، در صورت از دست رفتن شرایط، مؤسسه های 

حسابرسی معتمد، حذف خواهند شد.
سوم، ســازمان برای تشــویق مؤسســه های حسابرسی به 
بزرگ شــدن، معیارهای تفصیلــی امتیازدهی مؤسســه های 

امتیاز هر طبقهطبقه

حداقل 700 امتیاز و 70 درصد امتیاز بخش کارکنان و شرکا اول 

حداقل 600 امتیاز و 60 درصد امتیاز بخش کارکنان و شرکا دوم 

حداقل 500 امتیاز و 50 درصد امتیاز بخش کارکنان و شرکا سوم

کمتر از 500 امتیازچهارم 

معیارها و حدنصاب الزم برای هر طبقهطبقه

اول 
میانگین جمع داراییها و درامد فروش: مساوی یا بیشتر از 50.000 میلیارد ریال

ارزش بازار: مساوی یا بیشتر از 50.000 میلیارد ریال 

دوم 
میانگین جمع داراییها و درامد فروش: مساوی یا بیشتر از 20.000 و کمتر از 50.000 میلیارد ریال

ارزش بازار: مساوی یا بیشتر از 20.000 و کمتر از 50.000 میلیارد ریال

سوم
میانگین جمع داراییها و درامد فروش: مساوی یا بیشتر از 50.000 و کمتر از 20.000 میلیارد ریال

ارزش بازار: مساوی یا بیشتر از 50.000 و کمتر از 20.000 میلیارد ریال

چهارم
میانگین جمع داراییها و درامد فروش: کمتر از 50.000 میلیارد ریال 

ارزش بازار: کمتر از 50.000 میلیارد ریال

جدول 2- امتیازات مبنای طبقه بندی
جدول 3- معیارهای طبقه بندی اشخاص حقوقی مشمول ماده 10

 دستورالعمل مؤسسه  های حسابرسی معتمد
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حسابرســی معتمد را تا حــدود زیادی متوجــه عوامل کّمی، 
نظیر تعداد شرکا، ســابقه و ماندگاری شرکا، تعداد حسابداران 
رســمی غیرشــریک، تعــداد مدیران، سرپرســتان ارشــد و 
سرپرستان حسابرســی، تعداد حسابرسان ارشد و حسابرسان 
و کمک حسابرســان، و نظایر آن ساخته است و چنین برداشت 
می شود که سازمان بر این باور است که با تشویق مؤسسه ها به 
بزرگ شــدن، زمینه استقالل آنها بیش ازبیش فراهم می شود. 
همین مســاله و اقدام دیگر ســازمان بورس باعث شــد تعداد 
زیادی از مؤسســه های حسابرســی دســت به ادغام بزنند تا 
بتوانند از مزایای ادغام بهره مند شــوند یا از تبعات ادغام نشدن 

بگریزند.
چهارم، ســازمان در فصل ســوم دســتورالعمل مؤسسه های 
حسابرسی معتمد، به اســتقالل مؤسسه ها بها داده و الزامی را 
برای حفظ استقالل مؤسســه ها، عالوه بر ضوابط آیین رفتار 
حرفه ای جامعه یا ســازمان حسابرسی مقرر داشته است. برای 
مثــال، یکی از الزامات مذکور این اســت کــه: “ درصورتی که 
اشخاص حقوقی موضوع ماده 10 این دستورالعمل، حسابرس 
مســتقل و بازرس قانونی انتخابی را قبل از پایان چهار ســال 
متوالی تغییر دهند باید مراتب را با ذکر دلیل به اطالع ســازمان 
برسانند ...“. شایان ذکر است عالوه بر این موضوع، سازمان 
از طرق دیگر نیز تالش می کند زمینه اســتقالل حســابداران 
رسمی شاغل و مؤسسه ها را فراهم آورد. برای مثال، سازمان 
با صدور دســتورالعمل کنترلهای داخلی و پیش بینی تشــکیل 
کمیته های حسابرسی در آن، و تدوین منشور کمیته حسابرسی 
شــرکت نمونه، تالش کرده اســت با برقــراری الزامهایی در 
چارچوب نظامهای نوین راهبری شــرکت در دنیا، بر استقالل 
حسابداران رسمی بیفزاید. همچنین سازمان با صدور ابالغیه 
مورخ 12 دی 1395 خود، بنا داشــته که ناســازگاریهای ناشی 
از تقبــل همزمان وظایف حسابرســی مســتقل و عضویت در 
کمیته های حسابرسی و حسابرسی داخلی را، که به احتمال تاثیر 
منفی بر عملکرد حســابداران رسمی و مؤسسه های حسابرسی 

بر جای خواهد گذاشت، از بین ببرد.
پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی

یکــی از مهمتریــن بازیگران عرصــه نظارت بر حســابداران 
رســمی، مؤسسه های حسابرســی و جامعه حسابداران رسمی 

ایــران، وزارت امــور اقتصادی و دارایی اســت. همان گونه که 
پیش از این خاطرنشان شــد، یکی از ابزار نظارتی وزارتخانه، 
هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی است، ولی نظارت 
وزارتخانــه محدود بــه فعالیتهای این هیئت نیســت. ردپای 
نظارت وزارتخانه در جای جای اساســنامه جامعه حســابداران 

رسمی ایران مشاهده می شود.
بــرای مثال، ســاختار جامعــه حســابداران رســمی ایران 
به گونه ای طراحی شــده است که پذیرش و انتخاب حسابداران 
رسمی ایران توســط هیئت تشــخیص صالحیت حسابداران 
رســمی که منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشــند، 
انجام می شود. رئیس و نایب رئیس هیئت عالی انتظامی جامعه 
حســابداران رسمی ایران توســط وزیر امور اقتصادی و دارایی 
تعیین می شــوند. نماینده وزیر و اعضای هیئت عالی نظارت در 
جلسات شورای عالی جامعه حســابداران رسمی به عنوان ناظر 
شرکت دارند. احکام انتظامی تعلیق عضویت با تائید وزیر اجرا 
می شــود و هرگونه اصالح در اساسنامه با تایید وزیر انجام پذیر 

است. 
افزون بــر این، به موجب مــاده 2 آیین نامه نحــوه انتخاب 
حسابرس برای شــرکتهای دولتی، حسابرس و بازرس قانونی 
شــرکتهای موضوع مــاده 1 آئین نامه مذکور از بین ســازمان 
حسابرسی و مؤسسه های عضو جامعه حسابداران رسمی توسط 
کارگروه مــاده 3 معرفی می گردد و به موجــب ماده 3 آئین نامه 
یادشده، اعضای کارگروه عبارتند از رئیس سازمان حسابرسی، 
دبیرکل جامعه حســابداران رســمی ایران، معاون ذیربط وزیر 
امور اقتصادی و دارایی و روسای هیئت عالی نظارت در سازمان 
حسابرســی و جامعه حسابداران رســمی ایران که توسط وزیر 

امور اقتصادی و دارایی تعیین می شوند.
ت- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

یکی دیگر از فعاالن حوزه نظارت بر مؤسسه های حسابرسی، 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران اســت. حساسیتهای 
بانک مذکور به کیفیت حسابرســی و بازرسی بانکها، این بانک 
را بر آن داشــت که برای به کارگیری مؤسســه های حسابرسی 
توسط بانکها،  »ضوابط مؤسسه های حسابرسی منتخب بانک 
مرکزی« را تدوین و در 28 اردیبهشــت سال 1390 برای اجرا 

ابالغ کند.
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این مجموعه از ضوابط شــامل فصول مختلف نظیر وظایف 
مؤسســه های اعتباری در اســتفاده از خدمات مؤسســه های 
حسابرسی، شــرایط و نحوه پذیرش مؤسسه های حسابرسی، 
وظایف مؤسســه های حسابرســی، نظارت بر مؤسســه های 
حسابرســی، لزوم حفظ اســتقالل مؤسســه های حسابرسی، 

مقررات انتظامی و ... می باشد.
طبق ماده 11 ضوابط یادشــده، “کارگــروه »منظور کارگروه 
مســئول انتخاب، ارزیابی و بررسی مؤسسه های حسابرسی« 
مجاز اســت در چارچوب رعایــت اصول و ضوابــط حرفه ای 
و اطمینــان از احراز شــرایط موردنظر در این ضوابط توســط 
مؤسســه های حسابرسی حایز شــرایط، و حفظ شرایط مذکور 
پــس از تائیــد، و همچنین اطمینان از رعایــت مقررات بانک 
مرکزی حاکم بر فعالیت مؤسســه های حسابرسی حائز شرایط، 
عنداللــزوم با مؤسســه های حسابرســی، جامعه و ســازمان 
حسابرســی مکاتبه و از آنها اطالعات و اســناد و مدارک مورد 
نیاز را درخواســت نماید و در صورت لــزوم در چارچوب موارد 
فوق حســب مورد از کارگروه کنترل کیفیت سازمان حسابرسی 

درخواست بازرسی نماید. “
البته دامنه نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 
حال حاضر محدود به ماده 11 نبوده و وارد حیطه های دیگری 
نظیر محتوای گزارشــهای حسابرسان شده است. برای مثال، 
طبق اطالعیه مــورخ 1398/02/18 بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، حسابرسان مســتقل و بازرسان قانونی بانکها 
و مؤسســه های اعتباری موظف شــده اند در راســتای بررسی 
صورتهای مالی ســاالنه بانکها و مؤسســه های اعتباری و در 
چارچوب استانداردهای حرفه ای خود، عالوه بر افشای موارد 
نبود انطباق عملکرد هر یک از بانکها و مؤسســه های اعتباری 
از قوانین و مقررات پولی و بانکی بخشنامه های بانک مرکزی، 
با احصای عنوان مقررشــده، موارد تخلــف و همچنین میزان 
تخلف در گزارش صادرشده خود جهت ارائه به مجمع عمومی، 
گزارشــی از انطبــاق یا نبــود انطباق عملکرد بانک/مؤسســه 
اعتبــاری با ضوابط نظارتی 25گانــه را نیز با ذکر مصادیق نبود 
انطباق، ارقام و جزئیات و پرهیز از هر گونه کلی گویی به بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ارسال کنند.
این اطالعیه و ضابطه گذاریهای مشــابه کــه رو به افزایش 

اســت، نشــان از حضور موثر بازیگر مهم دیگــری در عرصه 
نظارت بر حســابداران رسمی شاغل و مؤسسه های حسابرسی 
متبــوع آنها اســت، کــه البتــه از اقتــدار درخورتوجهی برای 

دیکته کردن الزامات خود نیز برخوردار است.

نتیجه گیری
کیفیت کار حسابداران رسمی شاغل و مؤسسه های حسابرسی 
متبوع آنها و شــاغالن انفــرادی، عالوه بر اســتفاده کنندگان 
عادی، نظیر ســهامداران ریزودرشت شرکتهای بورسی، مورد 
توجه خاص طیف وســیعی از اشــخاص دیگر اســت که نحوه 
نظــارت برخــی از مهمترین آنها در این مقاله بررســی شــد. 
بدیهی اســت نظارت بر کیفیت کار حســابداران رسمی شاغل 
و مؤسســه های حسابرســی، محدود به اشــخاص یادشده در 
این گزارش نیست و اشــخاص دیگری نیز به صورت واقعی یا 

ممکن، وارد این عرصه شده اند. 
دلیــل اصلــی ورود بازیگــران متعدد به عرصــه نظارت بر 
حسابرســی، حساســیت بیش ازحد زیاد کیفیت کار حسابرسی 
برای اشخاص عالقه مند و سودبر است و همین موارد است که 
مسئولیتهای حسابرسان را افزایش داده است. به طور طبیعی، 
ایفای این گونه مســئولیتهای روزافزون به سادگی میسر نیست 
و تالش بیش ازحد می طلبد و ممکن اســت حسابداران رسمی 
شاغل، مؤسسه های حسابرسی متبوع آنها، و شاغالن انفرادی 
برای ایفای این گونه مسئولیتها با محدودیتهایی مواجه شوند، 
که از نظر ناظران در بعضی موارد دفاع پذیر و منطقی و در موارد 
دیگر دفاع ناپذیر یا غیرمنطقی اســت. بــا این همه، انتظارات 
از حرفه حسابرســی همچنان باال است و به نظر می رسد باالتر 
هم خواهد رفــت. به قاعده، برای ایفای این مســئولیتها باید 
زیرســاختهای خوبی در حرفه حسابرسی کشور ایجاد شود که 

بحث در باره آن در این مقال نمی گنجد.
در این اواخر، موضوع »مرجع مستقل نظارت بر حرفه« نیز 
در ادبیات کشــور مــا وارد و بحث در باره آن شــروع و مزایا و 

معایب آن نیز مطرح شده است. 
موضــوع یادشــده و بررســی وضعیت نظارت بــر حرفه در 

کشورهای دیگر، در شماره های بعد، بررسی خواهد شد.


