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همکاری همیش�گی ش�ما با مجله برای ما فرصت ارزنده ای است. اجازه می خواهیم اولین پرسش خود را به 
این موضوع اختصاص دهیم که نظام راهبری بنگاه چه اهمیتی برای حسابرسان مستقل دارد؟

شریعتی
اهمی��ت کمیته حسابرس��ی از نظر حس��ابرس مس��تقل، نش��أت گرفته از جایگاه و نقش ویژه ای اس��ت ک��ه برای کمیته 
حسابرس��ی در س��اختار نظام راهبری شرکتی در نظر گرفته ش��ده و به اعتبار وظایفی است که برعهده کمیته حسابرسی 
قرار داده ش��ده اس��ت، به ویژه اینکه بخش عمده وظایف آن، تاحدود زیادی در راس��تای برخی از ش��یوه های اجرایی و 
فرایندهای عملیاتی است که حسابرسان به منظور فراهم آوردن شواهد کافی برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی 
به کار می گیرند. در این رابطه می توان به موضوعهایی مانند کس��ب اطمینان از اس��تقرار کنترلهای داخلی، ش��فافیت و 
قابلیت اتکای اطالعات مالی و رعایت قوانین و مقررات اشاره کرد. افزون بر این، اقدامات کمیته حسابرسی در استقرار 
واحد حسابرسی داخلی و نظارت بر عملیات آن، تا حد زیادی می تواند شرایط اطمینان بخش تری را در خصوص موارد 

در گفتگو با
محمد شریعتی

کمیته حسابرسی؛

 متناسب با ساختار مالکیتی و 

مدیریتی 

آقای محمد ش�ریعتی برای اصحاب حرفه چهره ای آشنا بوده و از 
چهره های شناخته شده جامعه حس��ابداری ایران به شمار می آیند. 
ایشان نقشی س��ازنده در توسعه و گس��ترش حرفه حسابداری ایران 

داشته است.
آق��ای محمد ش��ریعتی در ح��ال حاضر به عنوان ش��ریک مؤسس��ه 

حسابرسی نوین نگر مانا فعالیت دارند.
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پیشگفته فراهم آورد. 
همچنی��ن وجود کمیته حسابرس��ی در ش��رایطی ک��ه  وظایف 
محول شده را به درستی ایفا کند می تواند بستر و امکان مناسبی را 
برای حسابرسان از لحاظ حفظ استقالل حرفه ای، ارتباط مناسب 

با مدیران شرکت و رفع محدودیتهای حسابرسی فراهم آورد.

به نظر ش�ما کمیته حسابرس�ی چه ویژگیهایی باید داشته 
باش�د؟ آی�ا س�اختار کمیته های حسابرس�ی در ای�ران با 

انتظارات حسابداران رسمی انطباق دارد؟
شریعتی

س��اختار و ویژگیهای کمیته حسابرس��ی  تا حد زیادی از ساختار 
مالکیتی و نحوه ارتباط آن با مدیریت، قوانین و مقررات و نظام 
اقتصادی- فرهنگی حاکم تبعیت می  کند. ش��اید بتوان با قدری 
تس��امح شرکتها را از لحاظ س��اختار مالکیتی، شرایط محیطی و 

تأثیرپذیری از آن در دو طبقه کلی قرار داد. 
یک��ی نظامهایی که در آن، ش��رکتهای س��هامی ع��ام عمومًا 
در مالکی��ت و کنترل یک یا تعداد محدودی س��هامداران عمده 
حقیقی، نهادی و دولت اس��ت که به طور مستقیم و غیرمستقیم  
س��هم باالی��ی از مالکیت و ی��ا کنترل را در اختی��ار دارد که   نظام 

رابطه  محور نیز نامیده می  شود. 
بدیهی است که در چنین ساختار مالکیتی، ارتباط بین مدیران 
و س��هامداران، آنچنان درهم  آمیخته است که مدیریت و کنترل 
مدیریت شرکت عماًل در اختیار سهامداران عمده است. در این 
م��دل مقررات قانون��ی نیز به نوبه خود در جه��ت تحکیم همین 

وضعیت اس��ت؛ به  عن��وان نمونه مالحظه می  کنید که براس��اس 
ماده 107 اصالحیه قانون تجارت ایران انتخاب مدیران الزامًا از 

بین سهامداران پیش بینی شده است. 
اما در طرف دیگر مدلی است که در آن، مرزبندی شفافی بین  
مدیری��ت و مالکیت وجود دارد و عماًل ش��رکتها توس��ط مدیران 
اداره و کنت��رل  ش��ده و س��هامداران کنترل خ��ود را در چارچوب 
مق��ررات قانونی و از طری��ق حق رأی اِعم��ال می  کنند. حال با 
نگاهی به س��اختار و ویژگیهای کمیته حسابرسی در ایران، بهتر 
می  توان به میزان تناسب و هماهنگی آن با نظام حاکم و ساختار 

مالکیتی و مدیریتی در شرکتهای سهامی عام پی   برد.
کمیت��ه حسابرس��ی در ایران به  عن��وان یکی از اج��زای نظام 
راهبری ش��رکتی، هم بس��یار نوپا اس��ت و هم گس��تره نفوذ آن 
بسیار محدود است، چون  که از سال 1391  ایجاد آن به وسیله 

سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی شده است. 
ساختار و ویژگیهایی که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار 
برای کمیته حسابرسی تعریف و تعیین گردیده را می  توان به این 

شرح بیان کرد:
• کمیته حسابرس��ی از سه تا پنج عضو که اکثریت آنها مستقل و 
دارای تخصص مالی هس��تند، با انتخاب و انتصاب هیئت مدیره 

تشکیل می  شود،
•  رئیس کمیته حسابرس��ی باید از اعضای مستقل یا غیرموظف 

هیئت مدیره باشد.
ب��ر این اس��اس مهمتری��ن ویژگ��ی در نظر گرفته ش��ده برای 
اعض��ای کمیته حسابرس��ی یکی مس��تقل ب��ودن و دیگری دارا 

ساختار مالکیتی و مدیریتی 

حاکم بر شرکتهای سهامی عام در ایران 

زیرساخت مناسبی را برای تشکیل و اثربخشی 

کمیته های حسابرسی 

مطابق ویژگیهای موردنظر 

فراهم نمی نماید
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بودن تخصص مالی اس��ت. همچنین براس��اس ضوابط مذکور 
مهمتری��ن موارد نقض  کننده  اس��تقالل را ب��ه اختصار می  توان 

این گونه برشمرد: 
• مالکی��ت بیش از 5 درصد س��هام ش��رکت اصلی و ش��رکتهای 

فرعی، 
• وجود هر گونه رابطه اس��تخدامی و مسئولیت اجرایی در شرکت 
اصلی و شرکتهای فرعی طی مدت 2 سال قبل از انتخاب و وجود 
رابطه سببی و نسبی با مدیران، مشاوران و کارکنان ارشد فعلی. 

همچنین اعضای هیئت مدیره زمانی مس��تقل تلقی می  شوند 

ک��ه افزون بر دارا بودن س��ایر ش��رایط، عضو مس��تقل منتخب 
سهامدار عمده نیز نباشند.

همانگون��ه ک��ه مالحظه می ش��ود، به نظر می  رس��د س��اختار 
مالکیتی و مدیریتی موجود در شرکتهای سهامی عام در ایران، 
زیرس��اخت مناس��بی را برای تش��کیل کمیته حسابرسی مطابق 
ویژگیهایی که اش��اره ش��د، فراه��م نمی نمایند. زیرا خاس��تگاه 
ای��ن ویژگیها و س��اختار ب��رای کمیته حسابرس��ِی کش��ورهایی 
اس��ت که نظام مالکیت و مدیریت ش��رکتی در آنها از نوع رابطه 
محور نیس��ت و بدیهی اس��ت که ویژگیهای مذک��ور برای کمیته 

حسابرس��ی، متناس��ب با محیط اقتصادی و فرهنگی مربوط به 
آن طراحی ش��ده اس��ت. در حالی که نظ��ام مالکیت و مدیریت 
ش��رکتی در ایران بیش��تر رابطه محور اس��ت. از این رو مش��کل 
خواه��د بود ک��ه بتواند  در عم��ل از قابلیت اجرایی و اثربخش��ی 
الزم برخوردار باش��د و به  سبب الزام مقرراتی، بیش از هرچیز بر 
جنبه تشریفاتی آن افزوده می  شود؛ مگر در مواردی که مدیریت 
خود بر اهمیت خدمات کمیته حسابرس��ی آگاه باش��د، که در این 
حالت کمیته حسابرسی می  تواند مدیریت را در خصوص  ایفای 

مسئولیت پاسخگویی یاری کند. 
در ای��ن رابطه الزم اس��ت با توج��ه به تجربه ه��ر چند اندک 
بنگاه  ه��ای  اقتص��ادی در این خصوص و همچنی��ن تنگناها و 
مش��کالتی که کمیته  های حسابرس��ی در مسیر تشکیل و انجام 
وظایفشان با آن مواجه هستند به  وسیله مطالعه میدانی، ساختار 
و ویژگیهای کمیته حسابرسی را مورد بررسی و بازبینی قرار داد، 
چرا که س��اختار مالکیتی و مدیریتی حاکم بر شرکتهای سهامی 
عام، در ایران زیرس��اخت مناس��بی را برای تشکیل و اثربخشی 
کمیته  ه��ای حسابرس��ی مطاب��ق ویژگیه��ای موردنظ��ر فراهم 
نم��ی  آورد. بدیهی اس��ت که در این وضعیت کمیته حسابرس��ی 
ق��ادر نخواهد بود  انتظارات حسابرس��ان را نیز به نحو مناس��بی 

براورده کند.

مسئولیتها و وظایف کمیته حسابرسی شرکت در ارتباط با 
حسابرس مستقل شرکت چیست؟ 

شریعتی
داش��تن درک صحیح��ی از هدفها و وظیفه حس��ابرس مس��تقل 
شرکت، عامل مهمی است که می تواند کمیته را در ایفای وظیفه 
خ��ود در رابطه با حس��ابرس مس��تقل یاری کن��د. انتخاب عمده 
اعضای کمیته از بین حسابداران رسمی و متخصصان مالی نیز تا 

حد زیادی، دستیابی به این هدف را ممکن می سازد.
 تحقی��ق و بررس��ی در خصوص انتخاب حس��ابرس مس��تقل 
که دارای ش��رایط تجربی و س��ازمان کاری مناس��ب با حجم کار 
شرکت باش��د و پیش��نهاد آن به مجمع، مراقبت در فراهم بودن 
ش��رایط الزم برای حفظ اس��تقالل حسابرس مس��تقل، بررسی 
حدود کار حسابرسی به منظور پرهیز از واگذاری خدمات ناسازگار 
با خدمات اعتباربخش��ی حس��ابرس، فراهم آوردن شرایط الزم 

از آنجا که نظام مالکیت و مدیریت شرکتی

در ایران

بیشتر رابطه محور است

مشکل است که کمیته حسابرسی 

بتواند در عمل از 

قابلیت اجرایی و اثربخشی الزم 

برخوردار باشد
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برای دسترسی حس��ابرس مس��تقل به کمیته حسابرسی و طرح 
مشکالت و موضوعهای مرتبط با  کار حسابرسی، اهتمام در رفع 
محدودیتهای حسابرس��ی، تشکیل جلس��ه با حسابرس مستقل 
و مذاک��ره در زمین��ه موارد نبوِد توافق حس��ابرس ب��ا مدیریت، از 
مهمترین مسئولیتهایی اس��ت که کمیته حسابرسی در این حوزه 

به عهده دارد.

ارزیابی شما از وضعیت حسابرسی داخلی در ایران و تأثیر 
آن بر کار حسابرس مستقل چیست؟ برای بهبود اثربخشی 

کار حسابرسی داخلی چه کارهایی باید انجام شود؟
شریعتی

اگرچه از س��الهای نه چندان دور در تع��داد محدودی از نهادها و 
بنگاه ه��ای اقتصادی ب��ا وجود فرد یا واحدی به نام حسابرس��ی 
داخلی آشنا هس��تیم و به تازگی نیز ایجاد چنین واحدی متعاقب 
الزامات  سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با نظام راهبری 
ش��رکتی در سطح ش��رکتهای بورس��ی تا حدی گس��ترش یافته 
اس��ت، اما به س��بب نبوِد منابع آکادمیک و آموزشی کافی و نبود 
س��ابقه تجربی ضابطه من��د و مبتنی بر مبان��ی حرفه ای مدون، 

متأسفانه این حرفه از غنای الزم برخوردار نشده است. 
در ح��ال حاض��ر بی��ش از هر چیز ضروری اس��ت ک��ه در کنار 
افزای��ش بار علم��ی و ارتقای س��طح آموزش، موض��وع تدوین 
دس��تورالعمل مناس��ب حاوی رهنمودها و فرایندها و شیوه های 
الزم ب��رای دس��تیابی به هدفهای حسابرس��ی داخل��ی در حوزه 
ارزیابی کنترلهای داخلی و حسابرسی عملکرد در دستور کار قرار 
گیرد. البته ناگفته نباش��د که اقداماتی در س��طح تعداد محدودی 

از مؤسسه های حرفه ای و بنگاه های اقتصادی بزرگ برای رفع 
نیازهایش��ان در این زمینه انجام شده، اما نتایج به دست آمده در 
این خصوص برای استفاده و هم افزایی، در دسترس عموم قرار 

نگرفته است.
انتظ��ار م��ی رود با تش��کیل انجمن حسابرس��ان داخلی که به 
اهتمام مؤسس��ان آن در سال 1391 صورت گرفته  است، بستر 
مناس��بی برای ارتقای س��طح کیفی خدمات حس��ابرس داخلی 
به عن��وان یک خدمت ارزش آفرین ایجاد ش��ود و البته که باید از 
جان��ب ذینفعان )از جمله نهادهای متولی بازار پول و س��رمایه( 

حمایت شود. 
همچنین با توجه به گسترش فناوری اطالعات در حوزه های 
مختل��ف فعالیته��ای بنگاه های اقتصادی، نیاز ب��ه تجهیز واحد 
حسابرسی داخلی به دانش و تخصص انجام حسابرسی فناوری 
اطالعات بیش از هر چیز احس��اس می ش��ود. در حالی که هنوز 
اق��دام فراگی��ری در ای��ن زمین��ه  انجام نش��ده  و به دلی��ل نبوِد 

تخصص الزم، نیازمند توجه ویژه است.

فرایند انتخاب حسابرس مستقل در ایران چگونه است؟ 
در فرایند انتخاب چه معیارهایی به کار گرفته می شود؟ آیا 

کمیته حسابرسی در آن نقشی دارد؟
شریعتی

طبق ماده 144 اصالحیه قان��ون تجارت الزام و اختیار انتخاب 
ب��ازرس ب��رای ش��رکتهای س��هامی، توس��ط مجم��ع عمومی 
عادی پیش بینی ش��ده، اما به طور صریح اش��اره ای به  انتخاب 
حسابرس مستقل نشده است. افزون بر این به جز صالحیتهای 

نیاز به تجهیز واحد حسابرسی داخلی 

به دانش و تخصص انجام حسابرسی فناوری اطالعات 

بیش از هر چیز احساس می شود
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عمومی که برای بازرس در ماده 147 قانون مذکور اش��اره شده 
اس��ت در مورد صالحیته��ای حرفه ای بازرس، قانون س��اکت 
اس��ت. اما با توجه به وظایفی که در سایر مواد اصالحیه قانون 
تجارت برای بازرس تعریف ش��ده اس��ت از جمله ماده 148 که 
بازرس را مکلف کرده تا درباره صحت و درستی صورت دارایی 
و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سودوزیان و ترازنامه ای 
که هیئت مدیره در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند، اظهارنظر 
کن��د، این ض��رورت وج��ود دارد که ب��ازرس باید خ��ود  دارای 
صالحیت الزم برای انجام حسابرس��ی باش��د ی��ا در این امر از 

افراد دارای صالحیت استفاده کند.
در غیاب مقررات و ضوابط کافی در اصالحیه قانون تجارت در 
خصوص صالحیتهای بازرس قانونی »قانون اس��تفاده از خدمات 
تخصص��ی و حرف��ه ای حس��ابداران ذیصالح به عنوان حس��ابدار 
رس��می« وظیفه انجام حسابرس��ی و بازرس قانونی در شرکتهای 
سهامی و همچنین وظیفه حسابرسی در سایر شرکتهای مشمول 
قانون مذکور را  به عهده حس��ابداران رس��می که براساس ضوابط  
مقرر در قانون مذکور و مقررات مربوط انتخاب می شوند، قرار داده 
است. افزون براین سازمان بورس و اوراق بهادار نیز شاخصهایی 
را در انتخاب حسابرسان برای انجام حسابرسی شرکتهای سهامی 
عام پذیرفته شده در بورس )مانند امتیاز کنترل کیفیت مؤسسه های 
حسابرسی، تجارب و سابقه کار و ...(  برای انتخاب مؤسسه های 

حسابرسی معتمد بورس در نظر گرفته است. 
خ��ارج از مواردی ک��ه برش��مردم، به طور عموم��ی، میزان 
شناخت ش��خصی شرکتها نسبت به مؤسسه های حسابرسی و 
حسابرس��ان، و نظر مدیریت و امور مالی شرکتها، عمده ترین 
عامل مؤثر برای انتخاب حس��ابرس به وسیله مجامع عمومی 
است. از این رو به دشواری می توان به معیارهای ضابطه مندی 

که در این س��طح مورد اس��تفاده قرار می گیرد، اش��اره کرد.
البته در ش��رکتهایی که کمیته حسابرس��ی در آنها به ش��کل 
فعال تش��کیل شده، پیشنهاد حسابرس در شمار وظیفه کمیته 
حسابرسی قرار گرفته است. اما به دلیل عمر کوتاه این کمیته، 
نمی توان رویه فراگیری را در خصوص ویژگیهایی که از سوی 
کمیته مدنظر قرار می گیرد، فهرست کرد. با این حال، با توجه 
به تجربه شخصی ام، ویژگیهایی مانند دارا بودن شرایط الزم 
برای رعایت اس��تقالل حرفه ای، آش��نایی با صنعت مربوط و 
دارا بودن تجربه حسابرس��ی در صنعت و ش��ناخت از مقررات 

حاکم بر آن، حس��ن شهرت حرفه ای و برخورداری از سازمان 
کاری الزم، از جمله مواردی است که جهت انتخاب حسابرس 

مس��تقل مورد توجه کمیته های حسابرس��ی قرار می گیرد.

چه پیش�نهادهایی برای بهبود فرایند انتخاب حسابرس 
مستقل در ایران دارید؟

شریعتی
انتخاب حس��ابرس توس��ط مجمع عمومی براس��اس پیشنهاد 
کمیته حسابرس��ی، فرایند مناس��بی اس��ت، مش��روط بر اینکه 
اعضای کمیته حسابرسی هم از ویژگی های الزم طبق ضوابط 

مقرر در منشور کمیته حسابرسی برخوردار باشند. 
بدیهی است در مورد اینکه آیا کمیته حسابرسی می تواند کار 
حس��ابرس را ارزیابی کند، باید در این راستا دو موضوع را مورد 
توج��ه قرارداد. از یک ط��رف، اعضای کمیته خ��ود از ویژگیها 
و صالحیته��ای الزم طب��ق ضواب��ط مق��رر در منش��ور کمیت��ه 
حسابرس��ی برخ��وردار باش��ند و از طرف دیگر، س��طح ارزیابی 
می توان��د فق��ط محدود ب��ه معیاره��ای عمومی ب��رای انتخاب 
حس��ابرس باش��د، )از جمله مواردی که در پاس��خ به پرس��ش 

چهارم شما به آن  اشاره کردم(. 
ب��ا این حال مهم اس��ت  که این موضوع توجه ش��ود که نتایج 
ارزیابی براس��اس معیارهای مذکور، به طور عمده برای انتخاب 
حس��ابرس به وس��یله واحد مورد رس��یدگی  کاربرد داشته و نباید 
ب��رای ارزیابی حرفه ای حس��ابرس توس��ط جامعه حس��ابداران 
رس��می، به عنوان یک ش��اخص تأثیرگذار و قض��اوت قابل اتکا 
مالک عمل  قرار گیرد؛ چرا که ارزیابی حسابرس به وسیله جامعه 
در چارچ��وب معیاره��ای مقرر در اس��تانداردهای حسابرس��ی و 
رهنمودهای جامعه و به وسیله اشخاص حرفه ای صاحب شرایط 
انجام می گیرد و افزون بر این تالش می ش��ود تا ارزیابی کنندگان 
درگیر موضوعهایی نش��وند که می توان��د از مصادیق تضاد منافع 
تلق��ی ش��ود. در حالی ک��ه اعضای کمیت��ه حسابرس��ی، به ویژه 
اعضای هیئت مدیره، در هر حال در ارزیابی حسابرس مستقل از 

موضوعهای تضاد منافع مصون نیستند.

امیدواری�م س�ازمان بورس ب�ه کمک حرفه حسابرس�ی 
بتوان�د از ابتکار خود برای ش�کل دهی کمیته حسابرس�ی 

نتایج ارزشمندی به دست آورد. 


