چشمانداز
ضابطهگذاری

ضابطهگذاری حسابداری در ایران:

نیازمنـد بازاندیشی و دگـرگونی

محسن قاسمی
1 .1مقدمه

این مقاله به مســئلهای میپــردازد که ذهن نگارنده

مطلوب ضابطهگذاری حســابداری و حسابرسی در ایران

از دو چشــمانداز ملــی و بینالمللی توصیف میشــود.

منافع شــاید در تاریخ حرفهی حســابداری و حسابرسی

ضابطهگذاری حسابداری و حسابرسی در ایران که در سه

ضابطهگذار قانونی بازار اوراق بهادار ایران یعنی ســازمان

اســت با دو چالش اساسی )1( :تضاد منافع ،و ( )2انحصار

بر ضابطهگذاری حســابداری و حسابرسی در ایران ندارد.

درونمایهی این مباحث بر این دیدگاه اســتوار است که

ســالها درگیر آن بوده اســت ،و آن چه ایــن روزها بر

دههی گذشــته از سوی "سازمان حسابرسی" انجام شده

اهمیت آن را روز به روز بیشتر هویدا کرده اســت .امید

روبرو اســت .از این رو ،در بزنگاه کنونی اقتصاد ایران که

حســابداری و حسابرســی ایران میگذرد تاثیرگذاری و
میرود واگویی و درمیانگذاری آن بتواند توجه اشــخاص
ذیربط و مربوط را به آن جلب کند .باشد که برای بهبود و
بالندگی صنعت حسابداری ،حسابرسی و بازار اوراق بهادار
ایران و پاسداری اثربخشتر از منافع عمومی چارهای برای

آن اندیشیده شود.

در حال گذار به اقتصاد بازار آزاد و جهانی اســت و روز به

روز بر گســتردگی بازار اوراق بهادار و ذینفعان آن افزوده

بــورس و اوراق بهادار نیز هیچ گونه اختیاری برای نظارت
در حالی که هدف اصلی ســازمان بــورس و اوراق بهادار

پاسداری از منافع عمومی است و حسابداری و حسابرسی
نیز تاثیرگذاری گستردهای بر منافع عمومی دارند .حتی در

میشود ادامهی این ضابطهگذاری قانونی ،حقانی و منطقی
نزدیک به سه دهه اســت که سازمان حسابرسی هم

میماند .این در شــرایطی است که ســازمان حسابرسی

هم تنها ضابطهگذار حسابداری و حسابرسی در ایران است.

بورس و اوراق بهادار و تحت نظارت آن ســازمان اســت و

به نظر نمیرسد.

در ایــن مقاله پس از مرور هدف مشــترک حرفههای

در پــاسداری از منافع عمومی ،وضعیت فعلی و وضعیت

یعنی ضابطهگزاری که ضابطهگذاری میکند .سازمانی که
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جهان بینظیر باشــد .افزون بر این وضعیت متناقضنما،

بعضی موارد دیده میشــود اجرای ضوابط سازمان بورس

بزرگترین موسسهی حسابداری عمومی ( )CPA firmو

حسابداری و حسابرسی و ضابطهگذاران بازار اوراق بهادار

مجری ضوابط وضعشــده توسط خودش است .این تضاد

و اوراق بهادار معطل ضابطهگذاری ســازمان حسابرســی
خــود یکی از موسســات حسابرســی معتمد ســازمان

بایــد ضوابط آن را رعایت کنــد .در حالی که در وضعیت
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فعلی این پتانســیل برای سازمان حسابرسی وجود دارد

نهادهای حرفهای حســابداری و حسابرسی ،بهروشنی و

اسالمی ایران" به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.

خود (در حســابداری و حسابرســی) به طور نامستقیم

از منافــع عمومی اعالم میکننــد .از این رو ،عنوان یکی

ســازمان بورس و اوراق بهادار در راســتاي پاسداری از
حقوق ســرمايهگذاران و با هدف ســاماندهي ،حفظ و
توســعهی بازار شــفاف ،منصفانه و كاراي اوراق بهادار و
به منظور نظارت بر حســن اجراي اين قانون راهاندازی

که اگــر اقتضای منافعاش بود با اختیــار ضابطهگذاری
در ضابطهگذاری ســازمان بورس و اوراق بهادار (در بازار
اوراق بهادار) اخالل کنــد .نمونهی این اخالل را در یک

ســال گذشــته در ارتباط با مادهی " 17دســتورالعمل

کنترلهای داخلی ناشــران پذیرفتهشده در بورس اوراق

بهادار تهران و فرابورس ایران" ( 16اردیبهشــت )1391
شاهد بودیم .جایی که سازمان حسابرسی با تعلل بیش از

یکساله در وضعکردن استاندارد گزارشگری حسابرسی

کنترل داخلی دســتآویزی برای بهجا نیاوردن تکلیف
حسابرسان در اظهارنظر نسبت به کنترل داخلی حاکم بر
گزارشگری مالی ناشران بورسی و فرابورسی بهدست داد.

بــا تاکیدگذاری ،هدف و آرمان اصلی خــود را پاسداری

از اصلیتریــن و تاثیرگذارتریــن حرفههای حســابداری

در همهی کشــورهای دارای اقتصادهای توســعهیافتهتر
"حسابداری عمومی" ( )Public Accountingاست ،و

حرفهایهای آن را نیز "حســابدار عمومی" (Certified

 Public Accountantبا سرواژهی  – )CPAدر ایران،

خدمــات عمومی گوناگون اســت .از ایــن رو ،در زمرهی

یک موسسهی عمومي نادولتي و داراي شخصيت حقوقي

حسابداران عمومی پاسداری از منافع عمومی از راه ارائهی
مهمترین حرفههای خدماتی دانسته میشوند .زیرا خدمات

بازار را بر عهده دارد 4.ســازمان بورس و اوراق بهادار نیز

و مالي مستقل است که در مقام ضابطهگذار قانونی بازار

حسابداری عمومی – خواه مستقیم ،خواه نامستقیم – بر

اوراق بهادار فعالیت میکند .وظایف شورای عالی بورس

حسابداری عمومی را میتوان با بهداشت عمومی مقایسه

قانون مقرر شدهاند؛ 6که شاهبیت همهی آنها را میتوان

زدهاند که سازمان حسابرسی یگانه ضابطهگذار انحصاری

کرد .از این چشــمانداز که گسترهی تاثیرگذاری بهداشت

عمومی و حسابداری عمومی هر دو بر منافع عموم است.

دیگری در ایران اختیار و حق ضابطهگذاری برای زمینههای

همان گونه کــه هدف و آرمان اصلی بهداشــت عمومی

سازمان حسابرسی بهتازگی با راهاندازی "کمیتهی تدوین

حسابداری عمومی نیز حفظ سالمت مالی عموم است.

حرفــهای گوناگون حســابداری و حسابرســی را ندارد.

شــورای عالی بورس و اوراق بهادار باالترين ركن بازار

"حسابدار رسمی" – مینامند .هدف و مسئولیت اصلی

طی ســه دههی گذشته هم سازمان حسابرسی و هم

حسابداری و حسابرســی در ایران است .یعنی ،هیچ نهاد

شدند.
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اوراق بهادار ایران است كه تصويب سياستهاي كالن این
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منافع عمومی تاثیرگذار است .در مقام مقایسهای بیمناقشه

گروهی از حرفهایهای حسابداری ایران به این باور دامن

طبق این قانون ،شــورای عالی بــورس و اوراق بهادار و

حفظ سالمت زیستی عموم اســت؛ هدف و آرمان اصلی
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و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار بهروشنی در

پــاسداری از منافع ســرمایهگذاران و به تعبیر کاملتر
"پاسداری از منافع عمومی" دانست.

بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت "قانون بازار اوراق بهادار

جمهوری اســامی ایران" ( )1384وضع شده است تا با
هدف اساسی پاسداری از منافع عمومی بازار اوراق بهادار

اســتانداردهای حســابداری دولتی" و "واحد حسابرسی

دیگــر حرفههــا و موضوعات حســابداری و مرتبط با

ایــران را تنظیم و برای آن ضابطهگذاری کند .نظارت بر

بخش عمومی (دولتی) و حسابرسی عملیاتی گسترش داده

برخوردارنــد .زیرا ،خدمــات همگی آنهــا دارای آثار و

بهطور مشخص بر شــورای عالی بورس و اوراق بهادار و

عملیاتــی" دامنهی ضابطهگذاری خود را به حســابداری

حســابداری نیز کم و بیش از ســطح اهمیت مشــابهی

رعایــت ضوابط و پیگیری تحقق اهــداف این قانون نیز

پیامدهایی بر منافع عمومی است .به عنوان مثال ،هر چند

سازمان بورس و اوراق بهادار تکلیف شده است.

معطل ضابطهگذاری ســازمان حسابرسی میدانند و تنها

اصطالح "عمومی" گنجانده نشده است؛ ولی خدمات آنان

4 .4ضابطهگذاری حسابداری و حسابرسی در ایران

حسابرسی در مقام ضابطهگذار بهرسمیت میشناسند .این

باشد .به عنوان نمونه ،نقش حسابرسان داخلی در مبارزه با

است و برای آنها هم استاندارد وضع میکند .آن گروه از

حرفهایهای حسابداری نیز برای هر عمل حرفهای خود را

این سازمان را در زمینههای حرفهای گوناگون حسابداری و

گروه با پافشاری بر این باورند که برای حسابرسی داخلی،

کنترل داخلی ... ،هم تنها ســازمان حسابرسی صالحیت
ضابطهگذاری دارد .گروهی از این افراد حتی پا را فراتر هم

میگذارند و به ضابطهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

در عنوان حرفهی "حسابرسی داخلی" و حرفهایهای آن

میتواند تاثیرگذاری گســتردهای بر منافع عمومی داشته

همان گونه که گفته شــد ،هدف و ماموریت قانون،

فساد ،تقلب و پولشویی دارای آثار و پیامدهای پردامنهای
بر منافع عمومی اســت .به یاد داریــم اَبَرتقلب مالی آغاز

اوراق بهادار اســت .سازوکارهای اصلی تحقق این هدف
و ماموریت نیز ضابطهگذاری و نظارت بر رعایت ضوابط

به بزرگترین اعالم ورشکســتگی آمریکا تا آن تاریخ شد

و پیامدهای گستردهای بر منافع عمومی در بازار اوراق

و در همان ســال ( ،)2002از سوی مجلهی تایم همچون

و منطقی انتظار داشــت ضابطهگذاری حســابداری و

هزارهی سوم در غول مخابراتی آمریکا ،وردکام ،که منجر

در حیطههایی که بر حرفهی حســابداری و حسابرســی

را "ســینتیا کوپر" رئیس حسابرسی داخلی آن افشا کرد،

بــورس و اوراق بهادار حق نــدارد در ضابطهگذاری برای

یک قهرمان بینالمللی به عنوان یکی از سه شخصیت زن

تاثیرگذار است نیز انتقاد وارد میکنند ،و معتقدند سازمان
حسابداری و حسابرسی ایران که – به باور آنان – تنها در
انحصار سازمان حسابرسی است ورود کند.

برتر سال – در کنار شرون وتکینز (افشاگر تقلب انران) ،و

کالین راولی (افشاگر فســاد ادارهی فدرال آگاهی آمریکا،
 – )FBIاعالم شد.
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2 .2حسابداری و حسابرسی ،خدماتی برای عموم

در گذشــته بعضی افراطیان سیاســی حســابداری و

3 .3قانون ،شورا ،سازمان برای پاسداری از منافع

طبقهی کارگر میدانســتند .ولی در جهان امروز همهی

 1آذر " 1384قانــون بــازار اوراق بهــادار جمهوری

حســابداران را در خدمت ســرمایهداران بــرای چپاول

4

عمومی

شــورا ،و ســازمان پاسداری از منافع عمومی در بازار

است .از دیگر سو ،حسابداری و حسابرسی نیز دارای آثار

بهادار هســتند .بنابراین ،میتوان از نظر قانونی ،حقانی

حسابرسی بهویژه در دامنههایی که تاثیرگذاری بیشتر

و مشــخصتری بر منافع عمومی در بــازار اوراق بهادار

دارند با نظارت (نه لزوما مدیریت مستقیم) ضابطهگذار

اصلی بــازار اوراق بهادار یعنی ســازمان بورس و اوراق
بهادار انجام شــود .این دیدگاه اصلی این نوشتار است
که در ادامه تالش میشــود قانونیبودن ،حقانیبودن و

منطقیبودن آن از دو چشــمانداز ملی و فراملی تبیین
شود.
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 .4.1چشمانداز ملی

قابل قبول حســابداري و حسابرسی (بدون ذکر دامنهی

برای تبیین این دیدگاه از چشمانداز ملی رویدادهایی

این ضابطهگذاری اعم از ملی و سازمانی) از جمله وظایف

ایران رخ داده اســت در چهار بــازهی زمانی زیر به طور

عمومی را نزدیک به سه دهه در مقام ضابطهگذار بالمنازع

الف) پیش از  :1362حرفهایهای حسابداری ایران

حتی در ســالهای اخیر دامنهی ایــن ضابطهگذاری به

که در چند دههی گذشــته در دوران نوین حســابداری
اجمالی مرور میشود.

این سازمان مقرر شد؛ بندی که این موسسهی حسابداری

و انحصاری حســابداری و حسابرسی ایران نشانده است.

برای نخستین بار در مادهی " 30قانون مالیات بر درآمد"

حسابرسی عملیاتی و حسابداری بخش عمومی (دولتی)

محاسبين و كارشناسان قسمخورده" از سوی قانونگذار

بعضی از حرفهایهای حســابداری و حسابرسی ایران با

دارایي مكلف شــد پس از راهاندازی این انجمن نتيجهی
رســيدگي محاسبين قســمخورده را در مورد حساب يا
ترازنامهی بازرگان يا شركت بپذيرد و در اين موارد براي
تشــخيص ماليات مودي ديگر حاجت رسيدگي به دفاتر
و اوراق مودي نباشــد 7.البته نزدیک به هشــت سال به

به حسابرســی داخلی ،کنترل داخلی ،و دیگر زمینههای

قانونی حسابداری و حسابرسی ایران با انتقادهای جدی

محاســبین قسمخورده و کارشناســان ایران" به عنوان

ذکــر دامنهی ضابطهگذاری در بنــد  4تبصرهی  2ماده

در این دوره ،هیچ نهادی به طور رســمی و پذیرفته

استدالل گسترش این دامنه از سازمانی به ملی را اساسا

( 10مرداد  )1334در لوای پیشبینی راهاندازی "انجمن

هم گسترش پیدا کرده اســت .در یک سال گذشته نیز

به رســمیت شــناخته شــدند .طبق این ماده ،وزارت

افراطیگری بر طبل گسترش دامنهی این ضابطهگذاری

حرفهای حسابداری میکوبند .البته ،از سویی دیگر ،طی

این سالها بعضی از صاحبنظران نیز استناد به این بند

را برای نشــاندن سازمان حسابرسی در مقام ضابطهگذار

درازا انجامید تا ســرانجام ،در تیر " ،1342انجمن قانونی

روبرو کردهاند .به طوری که این منتقدان با توجه به عدم

نخستین انجمن حرفهای حسابداری ایران راهاندازی شد.

واحدهی "قانون تشکیل ســازمان حسابرسی" ()1362

مسئول ضابطهگذاری حسابداری و حسابرسی ایران نبود.

فاقد وجاهت قانونی میدانند.

مبنای درسنامههای دانشــگاهی ،و ترجمههای جسته

رسمی دیگر آگاه بود بر کرسی ضابطهگذاری حسابداری

استانداردهای حســابداری و حسابرسی ،و بهروشهای

رهنمودهای حســابداری" ( )1371و "کمیتهی تدوین

آمریکا و انگلستان) انجام میشدند.

راهاندازی شــدند تا اســتانداردهای ملی حســابداری و

در عمل ،حســابداری و حسابرسی به طور غیررسمی بر
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به هر حال ،سازمان حسابرسی که از نبود ضابطهگذاران

و گریختــه از اصول حســابداری پذیرفتــهی همگانی،

و حسابرســی ایران تکیه زد .از این رو" ،کمیتهی تدوین

قلمروهای پیشرو حسابداری و حسابرسی جهان (مثل،

رهنمودهای حسابرســی" ( )1375نیز در این ســازمان

ب)  1362تــا  :1378دوشــنبه ۵ ،دي، ۱۳۶2

حسابرســی ملی را وضع کنند .هر چند ،در این دوره نیز

رســید و نطفهی یکی از تاثیرگذارترین ســازمانها در

مبنای درسنامههای دانشــگاهی ،و ترجمههای جسته

گذشت تا ســرانجام در سهشنبه ۱۷ ،شــهریور، ۱۳۶6

اســتانداردهای حسابداری و حسابرســی و بهروشهای

رسید و سازمان حسابرسی از ادغام چهار بزرگ حرفهی

(آمریکا و انگلستان) انجام میشدند.

ســازمان صنايع ملي و سازمان برنامه (تاسیس،)۱۳۵۹ :

از چنــد دهه ســرانجام دارای ضوابط ملی حســابداری

موسســهی حسابرسي شاهد (تاسیس )۱۳۶۲ :و شرکت

رهنمودهــای حســابداری از ســوی کمیتــهی تدوین

شــرکتهاي دولتي) – در هیات بزرگترین موسسهی

برای دو سال الزماالجرا شــد .در همان سال ،نخستین

"قانون تشکیل ســازمان حسابرسی" به تصویب مجلس

همچنان حســابداری و حسابرسی به طور غیررسمی بر

تاریخ حســابداری ایران بسته شد .نزدیک به چهار سال

و گریختــه از اصول حســابداری پذیرفتــهی همگانی،

"اساسنامه سازمان حسابرســي" نیز به تصویب مجلس

حسابداری ایران آن روزها – شامل ،موسسهی حسابرسي

قلمروهای پیشرو در حســابداری و حسابرســی جهان
پ)  1378تا  :1384در آغــاز این دوره ،ایران پس

به ترتیب به "کمیتهی تدوین استانداردهای حسابداری"
و "کمیتهی تدوین استانداردهای حسابرسی" تغییر نام
یافتند.

دیگــر رویداد مهــم این بــازهی زمانــی راهاندازی

"جامعهی حسابداران رســمی ایران" ( )1380بود .این

نهاد تنها انجمن حرفهای حسابداران عمومی ایران است

که به موجب تبصرهی  2ماده واحدهی "قانون اســتفاده
از خدمات تخصصی و حرفهای حســابداران ذیصالح به

عنوان حسابدار رسمی" ( 21دی  )1372تشکیل شد .در

این مــاده واحده ،هدف از راهاندازی این انجمن حرفهای

اعمال نظــارت مالي بر واحدهاي توليــدي ،بازرگاني و
خدماتي و همچنين بهدستآمدن اطمينان از اعتمادپذیر
بــودن صورتهايمالي این واحدها در راســتای حفظ
منافع عمومي ،صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق
و ذينفع اعالم شده است 9.هر چند در این هدفگذاری
"حفظ منافع عمومی" بهدرستی برجسته شده است ،ولی

این انجمن طی  12ســال گذشــته هیچ گونه مشارکت
رسمی در ضابطهگذاری حســابداری و حسابرسی ایران
نداشته اســت ،و این ضابطهگذاری هم برای حسابداری

و هم برای حسابرســی و دیگر خدمات اطمینانبخشی
همچنان به طور انحصاری از ســوی سازمان حسابرسی
انجام شده اســت .در واقع ،ســهم این انجمن حرفهای

در ضابطهگذاری حســابداری و حسابرسی ایران فراتر از

صدور چند دســتورالعمل ،و رهنمود و چکلیست برای

انجام عمل حسابرسی صورتهای مالی و دیگر خدمات

اطمینانبخشی نبوده است.

ت)  1384تاکنــون :تصویب "قانون بــازار اوراق

بهادار جمهوری اســامی ایران" در  1آذر  1384رویداد
بزرگی بــود که تاثیرگذاری آن بر حرفهی حســابداری

و حسابرســی ایران میتوانســت بیشتر از این باشد که

هست .این تاثیرگذاری ناکامل از تدوین خود این قانون
آغاز شــد .زیرا ،به رغم این که هدف اصلی تصویب این

قانون پــاسداری از منافع عمومــی در اقتصاد در حال

خصوصیشــدن و جهانیشــدن ایران بود؛ ولی ،به نظر

میرسد قانونگذار یا ناآگاهانه یا آگاهانه با وفادار ماندن

موسسهی حسابرسي بنياد مستضعفان (تاسیس،)۱۳۵۹ :

و حسابرســی شــد .در  ،1378نخســتین مجموعهی

به رویکرد چیره در زمان تصویب "قانون تشکیل سازمان

ســهامي حسابرسي (تاســیس۱۳۵۰ :؛ برای حسابرسي

رهنمودهای حســابداری ســازمان حسابرسی منتشر و

( – )۱۳۶6فضــای اقتصاد دولتی دههی  – 1360نقش

حسابداری عمومی تاریخ حسابداری ایران سر برآورد.

مجموعهی اســتانداردهای حسابرسی نیز منتشر و برای

طبق بند  4تبصرهی  2ماده واحدهی "قانون تشکیل

سازمان حسابرسی" ( )1362تدوين اصول و ضوابط فني

حسابدار/مرداد 1392

صورتهــای مالی که آغاز دورهی آنهــا از  1فروردین

 1378به بعد بود ،الزماالجرا شــد .بعدها این دو کمیته

حسابرسی" ( )۱۳۶2و "اساسنامهی سازمان حسابرسی"

و جایگاهــی حداقلــی در ضابطهگذاری حســابداری و
حسابرسی ایران برای شورای عالی بورس و اوراق بهادار و
سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین کرده است .زیرا ،در
وظایف شــورای عالی بورس و اوراق بهادار در این ارتباط
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کامال ســکوت اختیار شده است و هیچ اشارهای به نقش

و جایــگاه آن در نظارت بر ضابطهگذاری حســابداری و
حسابرســی ایران نشده اســت 10.در وظايف و اختيارات
ســازمان بــورس و اوراق بهادار هم کــه وضع به مراتب

عجیبتر اســت .چون ،نهتنها اختیــاری برای نظارت بر
ضابطهگذاری حســابداری و حسابرسی ایران به سازمان

بورس و اوراق بهادار داده نشــده است؛ بلکه در بند 19

مــادهی  7این قانون نیز همکاري نزديک و هماهنگي با
مراجع حســابداري بهويژه هيئت تدوين استانداردهاي
حسابرسي بر هیات مدیرهی سازمان بورس و اوراق بهادار
تکلیف شــده است .به عبارت دیگر ،در قانونی که قاعدتا

برای بازار اوراق بهادار یک اقتصاد در حال خصوصیشدن

و جهانیشدن نوشته شده است و تکلیف اصلی نهادهای
ضابطهگذار و ناظــر این بازار پاسداری از منافع عمومی
مقرر شده اســت ،هیچ گونه اختیار مصرحی در نظارت

بر ضابطهگذاری حسابداری و حسابرسی برای عالیترین
رکن آن یعنی شــورای عالی بورس و اوراق بهادار دیده

نشده است ،و از آن عجیبتر ،با صراحت و تاکید بر نهاد

ضابطهگذار و ناظر آن یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار

نیز تکلیف شده است که باید خود را با یکی از کمیتههای

یکی از موسسههای حسابداری عمومی تحت نظارت خود
(سازمان حسابرسی) هماهنگ کند.

در واقع ،هر چند ســازمان حسابرسی بیش از بیست

ســال پیش از تاریخ تصویب این قانون در فضای اقتصاد

دولتــی آن زمــان و در نبود نهاد تخصصــی و حرفهای
دیگری عهدهدار مســئولیت ضابطهگذاری حسابداری و
حسابرسی ایران شده اســت ،ولی چون این سازمان به

عنوان یک موسســهی حســابداری عمومی ضابطهگزار
(مجری ضوابط) نیز اســت تضاد منافع آشکاری در این

ارتباط وجــود دارد .وضعیت متناقضنمــای دیگر این

که ،هم اکنون ســازمان حسابرســی یکی از موسسات
حسابرسی معتمد ســازمان بورس و اوراق بهادار است و
فعالیــت حرفهای آن از نظر قانونی ،حقانی و منطقی زیر

نظارت این ســازمان ضابطهگذار (سازمان بورس و اوراق
بهادار) است .ولی از سویی دیگر ،طبق این قانون ،سازمان

بورس و اوراق بهادار باید در ضابطهگذاری حســابداری و

حسابرســی خود را با یکی از کمیتههای این موسسهی
حسابداری عمومی زیر نظارت خودش هماهنگ کند.

البتــه در مــادهی  42این قانون به ناشــران تکلیف

شــده اســت باید صورتهــاي مالي را طبــق مقررات
قانوني ،استانداردهاي حســابداري و گزارشدهي مالي
و آييننامههــا و دســتورالعملهاي اجرايي كه توســط
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سازمان بورس و اوراق بهادار ابالغ ميشوند ،تهيه كنند.
ولی با توجه به این که اختیار ســازمان حسابرسی برای

ضابطهگذاری حسابداری و حسابرسی ایران که از "قانون

در دورهای وضعیت نسبتا – نه دقیقا – مشابهی داشتهاند.

ولی ،با توســعهی بازارهــای مربوط به آن ســازمانها

مســئولیت ضابطهگــذاری و نظارت بــه ضابطهگذاران

تشکیل ســازمان حسابرســی" ( )1362و "اساسنامهی

مســتقل (در دو مثال پیش ،بــه بانک مرکزی و بیمهی

همچنان پا بر جا اســت ،و سازمان حسابرسی همچنان

منافع در صنعت حسابداری ایران نه تنها رو به اصالح و

ســازمان حسابرســی" ( )1366اســتنباط شده است

با اســتناد به آن ضابطهگذاری میکند ،سازمان بورس و

مرکزی) منتقل شده است .ولی ،گویی این انحصار و تضاد

بهبود نیست بلکه در سالهای گذشته روز به روز در حال

اوراق بهادار طی ســالهای گذشته عمال جایگاه و نقشی

وخیمترشدن است.

نداشته است.

به اقتصاد خصوصی اســت .به طوری که ،در یک دههی

در نظارت بر ضابطهگذاری حسابداری و حسابرسی ایران

ایــران امروز در حال گذار پرشــتاب از اقتصاد دولتی

ایــن جا فعال بحث بر ســر این نیســت که عملکرد

گذشته بزرگترین حجم خصوصسازی در اقتصاد ایران

تاثیرگذاری ســازمان حسابرســی در پــرورش دانش و

روز نیز بر شمار و گستردگی سرمایهگذاران و سهامداران

سازمان حسابرســی زیر سوال برده شود .نمیتوان منکر

حرفهی حســابداری ایــران بود .هر چنــد عملکرد این
سازمان در ترویج دانش حســابداری و اصطالحشناسی

حسابداری (به دلیل بیبرنامگی ،نابسامانی و ناهماهنگی

در معادلسازی و ترویج اصطالحات تخصصی حسابداری)
و اســتانداردگذاری حســابداری و حسابرسی (به دلیل

انجام شده اســت و این روند همچنان ادامه دارد .روز به
خصوصی افزوده میشــود .افزون بر این ،در چند ســال

گذشــته گســتردهترین اصالحات اقتصادی در راستای
آزادســازی اقتصاد ایران انجام شده است .در آیندهای نه

چندان دور نیز به سازمان تجارت جهانی خواهیم پیوست

و شاهد افزایش حضور سرمایهگذاران بینالمللی خواهیم

بومیسازیهای گاه افراطی و نادقیق) طی این سالها با

بود .در چنین چشــماندازی پرســش کلیدی این است،

به دلیل انتشــار بیش از  200عنوان نشریهی تخصصی

حسابداری عمومی همزمان با فروش خدمات حسابداری

انتقادهایی جدی روبرو بوده است ،با این حال ،این سازمان

حســابداری طی نزدیک به سه دههی گذشته (که البته

میتوانست به مراتب بیشتر و باکیفیتتر باشد) و وضع

استانداردهای حسابداری و حسابرسی برای تنظیم عمل

حسابداری و حسابرسی (که البته میتوانست بینالمللی

و نابومی باشد) برای همیشه جایگاهی ماندگار در تاریخ
حســابداری ایران خواهد داشــت .ولی ،به این واقعیت

آیا شایســته یا بهحق یا منطقی است که یک موسسهی

عمومی مســئول ضابطهگذاری حسابداری و حسابرسی

آن هــم بهطور انحصاری و در همهی زمینههای حرفهی
حسابداری ایران باشــد .در حالی که ضابطهگذار قانونی

بازار اوراق بهادار در حال توسعهی ایران (سازمان بورس
و اوراق بهــادار) که ناظر بر عرضــه و تقاضای اطالعات

مالی به ویژه صورتهای مالی اســت هیچ نظارتی بر این

نیز توجه کنید که نزدیک به  26ســال اســت سازمان

ضابطهگذاری نداشته باشد؟ و آیا این ضابطهگذار در نبود

و حسابرســی و هم بزرگترین موسســهی حسابداری

پاسداری از منافع عمومی را با اثربخشی محقق کند؟

حسابرسی همزمان هم ضابطهگذار انحصاری حسابداری

عمومی بیرقیب – عمــا ،یگانهبزرگ ( – )Big1ایران
است .چه انحصار و تضاد منافعی بزرگتر از این در تاریخ

حســابداری جهان میتوان پیدا کرد .در واقع ،بر پایهی
مطالعهها و بررسیهای تطبیقی به جرات میتوان گفت

این اختیار قانونی و حقانی و منطقی عمال میتواند هدف
البته ســازمان بورس و اوراق بهادار طی ســالهای

گذشته تا حدودی از اختیارات قانونی ،حقانی ،و منطقی
خود استفاده کرده است و ضوابطی را برای پاسداری از

منافع عمومی وضع کرده است که کم و بیش بر حرفهی

سازمان حسابرسی تنها موسســهی حسابداری عمومی

حسابداری و حسابرســی ایران نیز تاثیرگذار بودهاند .به

و حسابرســی کشــور خود بهطور انحصاری و در همهی

اجرایی افشای اطالعات شرکتهای ثبتشده نزد سازمان

تاریخ حســابداری جهان اســت که هم برای حسابداری

زمینههای حرفهای حسابداری و حسابرسی ضابطهگذاری

عنوان مثال ،بعضی از این ضوابط عبارتاند از :دستورالعمل
( ،)1386دســتورالعمل موسســات حسابرسی معتمد

میکند و همزمان خدمات گوناگون حسابداری عمومی

ســازمان بورس و اوراق بهادار ( ،)1386دســتورالعمل

البته در ایران این سابقه برای سازمانهای دیگر (مثال،

دســتورالعمل انضباطی ناشــران پذیرفتهشده در بورس

به صاحبکاران دولتی و خصوصی میفروشد.

بانک ملی ایران و بیمهی ایران) نیز وجود داشته است که

پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (،)1386
اوراق بهادار تهران ( ،)1387دستورالعمل پذیرش ،عرضه
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و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران (،)1388

کنترل داخلی ناشران بورســی و فرابورسی را به کرسی

و حسابرســی ایــران بــا قلمروهای پیــشرو وضعیت

ایران ( ،)1388دستورالعمل انضباطی ناشران غیربورسی

آن قدر زیادهروی کنند که حتی گذاشتن استانداردهای

به عنوان رهبران حســابداری جهان بهطور اجمالی مرور

دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفتهشده در فرابورس
و غیرفرابورســی ثبتشــده نــزد ســازمان (،)1388

بنشــانند؛ یا گروهی از حرفهایهــا در این رویکرد خود

حسابرســی داخلی را هم از ســازمان حسابرسی طلب

دســتورالعمل اجرایی ثبــت و گزارشدهی رویدادهای

کنند؛ یا حتی پذیرفتن اســتانداردهای گزارشگری مالی

دســتورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشــویی در

نمیشد که در منطقهی نه چندان توسعهیافتهی خودمان

مالی صندوقهای ســرمایهگذاری مشــترک (،)1388

خدمات الکترونیک بازار سرمایه ( ،)1390دستورالعمل

كنترلهای داخلي ناشران پذيرفتهشده در بورس اوراق

بینالمللی ( )IFRSsتوســط کشــور ما این قدر معوق

حتی از سوریه و تاجیکستان و افغانستان هم جا بمانیم و
این ریسک برایمان روز به روز بزرگتر شود که اگر بنیاد

ضابطهگذاری حسابداری و حسابرسی در آمریکا و بریتانیا

میشود.

 .4.2.1.1آمریکا

پــس از بحران بزرگ مالی اواخــر دههی  1920که

عمدتــا در اثر بیضابطگی بــازار اوراق بهادار پدید آمده

بود ،ســرانجام" ،قانــون اوراق بهــادار  "1933و "قانون

بورس اوراق بهادار  "1934وضع شــدند 6 .ژوئن ،1934

بهادار تهران و فرابورس ایران ( ،)1391منشور کمیتهی

اســتانداردهای گزارشــگری مالی بینالمللی یک کشور
فارسیزبان دیگر – مث ً
ال ،تاجیکستان یا افغانستان – را

"کمیســیون بورس اوراق بهادار" ( )SECراهاندازی شد

و اشــخاص موضوع مادهی  10دستورالعمل موسسات

فارسی بپذیرد آن وقت در آیندهی نزدیک ما مجبور شویم

پــاسداری کند .طبق ایــن قوانین ،کنگــرهی آمریکا

یا افغانی تهیه کنیم و در دانشگاههایمان هم زبان فارسی

حسابداری و حسابرســی را به  SECواگذار کرد .البته،

حسابرســی ( ،)1391منشور فعالیت حسابرسی داخلی

( ،)1391دستورالعمل طبقهبندی موسسات حسابرسی
حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (،)1391

و به تازگی نیز پیشنویس دستورالعمل راهبری شرکتی
ناشــران پذيرفتهشــده در بورس اوراق بهادار تهران و
فرابــورس ایــران ( .)1392ولی این روزهــا در کمال

شــگفتی میبینیم بعضی از حرفهایهای حســابداری

به عنوان مرجع رسمی ترجمهی این استانداردها به زبان

گزارشهای مالی خود را به زبان فارسی نسخهی تاجیکی
تاجیکی یا افغانی را به دانشجویان حسابداری بیاموزیم؛ یا

معضلهای پرشمار دیگری را شاهد باشیم که این روزها
گریبانگیر حرفهی حسابداری و حسابرسی ایران بهویژه

و حسابرســی ایران با این گمان کــه ورود به حیطهی

در دامنههایی است که بر منافع عمومی تاثیرگذار است.

ســازمان بورس و اوراق بهادار نیســت ،همهجانبه و با

و موارد مشــابه در آینده ،باید ضوابــط و ضابطهگذاری

ضابطهگذاری قانونی ،حقانی ،و منطقی هستند .حتی در

که اجرای این ضوابط به ضابطهگذاری تکمیلی و مستقل

ضابطهگذاری حســابداری و حسابرســی در صالحیت
تمام قوا ،در حال انتقاد بــه این ضوابط ،ضابطهگذار ،و

بعضی موارد ،از رعایت این ضوابط الزماالجرا سرپیچی و
آشکارا ضابطهشکنی میکنند.

نظارت ســازمان بورس و اوراق بهادار انجام شــود .اگر

چنیــن وضعیتی برقرار بود دیگر این روزها شــاهد آن
نبودیم که موسســات حسابرسی معتمد سازمان بورس
و اوراق بهادار به دلیل نگذاشــتن اســتاندارد از سوی

"انجمــن حســابداران عمومی گواهیشــدهی آمریکا"
( )AICPAواگذار کرده بود و این انجمن ضابطهگذاری

حســابداری و حسابرسی را انجام میداد .ولی ،در 1973

سازمان بورس و اوراق بهادار فصلالخطاب باشند .نه این
و انحصاری یک موسسهی حســابداری عمومی موکول

بار به عهدهی "هیات اصول حسابداری" ( )APBوابسته

شــود که خود بهطور قانونی ،حقانی و منطقی باید زیر

و اوراق بهادار است بلکه اصلیترین تکلیف این سازمان

که بر منافع عمومی تاثیرگذار اســت بیتردید باید زیر

 SECتــا دهــهی  1970این اختیار قانونــی خود را به

مسئولیت تدوین اصول حسابداری پذیرفتهی همگانی و

توجیه شود .اکنون ،چه کسی مسئول ،پاسخگو و پیگیر

ضابطهگذاری حسابداری و حسابرسی نیز در دامنههایی

ضابطهگــذاری اوراق بهــادار از جملــه ضابطهگــذاری

برای پاسداری از منافع عمومی ،در همهی این موارد

ضابطهگــذاری در دامنههایی کــه بر منافع عمومی

به شــمار میآید .یعنی ،از نظر قانونی ،حقانی و منطقی

تا با ضابطهگــذاری بازار اوراق بهــادار از منافع عمومی

با راهاندازی "هیات اســتانداردهای حســابداری مالی"

نظارت این سازمان فعالیت کند .بدتر از آن ،ضابطهشکنی

تاثیرگذار هســتند نه تنها در صالحیت سازمان بورس

به موجب بخش " 4قانون بــورس اوراق بهادار ،"1934

( )FASBاز ســوی "بنیاد حســابداری مالی" ()FAF

اســتانداردهای حسابداری (بخش خصوصی) که آخرین

بــه  AICPAبود بــه  FASBواگذار شــد FAF .یک

ســازمان مستقل بخش خصوصی اســت که مسئولیت

دستهجمعی حسابداران عمومی با این دستاویزجوییها

نظارت ،اداره ،و تامین مالی نهادهای ملی ضابطهگذاری

بیاعتنایی دســتهجمعی و اعتصابگونهی حسابرســان

این نهادها عبارتاند از ،هیات استانداردهای حسابداری

معتمد ســازمان بورس و اوراق بهادار به "دســتورالعمل

كنترلهای داخلي ناشــران پذيرفتهشده در بورس اوراق

بهادار تهران و فرابورس ایران" ( )1391به عنوان یکی از

ضوابط پاسدار منافع عمومی در بازار اوراق بهادار ایران

است؟

 .4.2چشمانداز فراملی

حسابداری مالی و گزارشــگری آمریکا را بر عهده دارد.

مالی ( ،)FASBهیات اســتانداردهای حسابداری دولتی

( ،)GASBشورای مشــورتی استانداردهای حسابداری

مالی ( ،)FASACو شــورای مشورتی اســتانداردهای
حســابداری دولتی ( .)GASACپنــج مقام اجرایی در

کنار هیات امنایــی چهارده نفری مســئولیت راهبری
و مدیریــت  FAFرا بر عهده دارند .این افراد از ســوی

سازمان حسابرسی مفاد صریح مادهی " 17دستورالعمل

در این بخــش از مقاله تالش میشــود ،از دو جنب ه

ســازمانهای آمریکایــی دارای منافع در گزارشــگری

اوراق بهــادار تهــران و فرابورس ایــران" ( 11)1391و

و اوراق بهادار بر ضابطهگذاری حســابداری و حسابرسی

انجمن حســابداری آمریکا ( ،)AAAانجمن حسابداران

كنترلهــای داخلي ناشــران پذيرفتهشــده در بورس

"دســتورالعمل موسسات حسابرســی معتمد سازمان
بورس و اوراق بهادار" ( 21)1386را با چراغ سبز جامعهی

حسابداران رســمی ایران به جماعت نقض کنند و این

ضابطهشــکنی آشــکار در اظهارنظر نکردن نسبت به
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فراملی ،حقانیبودن و منطقیبودن نظارت سازمان بورس

ایران در دامنههــای دارای تاثیرگذاری بر منافع عمومی

تبیین شود.

 .4.2.1مطالعهی تطبیقی

بــرای تطبیق وضعیــت ضابطهگذاری حســابداری

مالی برگزیده میشــوند .این ســازمانها عبارتاند از،

عمومــی گواهیشــدهی آمریــکا ( ،)AICPAانجمن

تحلیلگران مالی خبره ( ،)CFAIســازمان بینالمللی
مدیــران اجرایی مالــی ( ،)FEIانجمن مدیــران مالی

دولتی ( ،)GFOAانجمن حسابداران مدیریت (،)IMA
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انجمن ملی حسابرسان ،ذیحسابان ،و خزانهداران ایالتی

( ،)NASACTو انجمن صنعت اوراق بهادار و بازارهای
مالی (.)SIFMA

ضابطهگــذاری در "قانون شــرکتهای  "1985بریتانیا

تعیین شــده است FRC .یک شرکت با ضمانت محدود
اســت که توســط دولت و صنایع راهاندازی شده است.

تــا  ،2002ضابطهگــذاری در زمینههایــی از جمله

اعضای هیات مدیرهی  FRCتوســط وزیر کســبوکار،

گواهیگری ،کنترل کیفی موسسات حسابداری عمومی،

 FRCترویج راهبری شــرکتی و گزارشگری پرکیفیت

حسابرسی گزارشــگری مالی ،اخالق حرفهای ،خدمات

خدمــات مالیاتــی ،ارزشگــذاری ،و برنامهریزی مالی

همچنان در اختیــار  AICPAبود .تــا این که پس از
رســواییهای زنجیرهای آغاز هزارهی ســوم و فروپاشی
یکی از  5ابرموسســهی حســابداری عمومی آن زمان،
آرتور اندرســون ،سیاســتگذاران فدرال آمریکا به این

نتیجه رسیدند که مسئولیت ضابطهگذاری حسابرسی و

خدمات اطمینانبخشی باید به نهادهای دولتی مستقلتر
و دارای اختیــارات بیشتر واگذار شــود .در نتیجه ،در

 ،2002طبــق بخش " 101قانون ســاربنز آکســلی"
(" ،)2002هیات نظارت بر حسابداری شرکتهای عام"

( )PCAOBزیر نظارت  SECراهاندازی شد و مسئولیت
ضابطهگــذاری در همهی زمینههای کاری حســابداران

عمومــی در ارتباط با شــرکتهای عــام به PCAOB
واگذار شد .مسئولیت  PCAOBضابطهگذاری و نظارت

بر حسابرسی شــرکتهای عام و کارگزاران اوراق بهادار
برای پاسداری از منافع عمومی و ســرمایهگذاران از راه

بهبود کیفیت گزارشهای حسابرســی آگاهانه ،درست،
و مســتقل اســت PCAOB .پنج عضو تماموقت دارد
که از ســوی  SECبرای دورههای پنجســاله برگزیده و

به کار گمارده میشــوند .ضابطهگذاری  PCAOBدر

قالب استانداردهای حسابرســی ،اخالق ،کنترل کیفی،

نوآوری و مهارتهای بریتانیا منصوب میشــوند .هدف
برای بالندگی سرمایهگذاری اســت .این اهداف با وضع

با تصویب استانداردهای حسابرسی مربوط به هر موضوع

از ســوی  PCAOBبه تدریج از درجهی اعتبار ساقط
و با اســتانداردهای جدید جایگزین میشوند .مقررات،

اســتانداردها ،و بودجــهی  PCAOBهمگــی باید به

مرتبط با آن (مثل ،حسابداری بخش عمومی (دولتی)،

حسابرســی داخلی ،کنترل داخلی ،مدیریت ریســک،
راهبری شــرکتی )... ،نیز در هیچ کدام از این قلمروها

کــردن بهکارگیری این اســتانداردها رعایت آنها را نیز

(اکچوئــری) برآورده میشــود FRC .ضمن الزماالجرا

پایش میکند .فعالیتهای ضابطهگذاری دیگر نهادهای

حرفهای حسابداری و بیمهســنجی بریتانیا نیز زیر نظر

 FRCانجام میشــوند .همچنین ،این نهاد در ارتباط با
موضوعات منافع عمومی که حســابداران و بیمهسنجان
در آنها درگیر هســتند نیز اقدامات انضباطی مستقلی
را انجــام میدهــد .اســتانداردهای  FRCچارچوبی را

برای فعالیت حســابداران ،حسابرســان ،و بیمهسنجان

بریتانیا پدید مــیآورد .افزون بر این" ،کدنامهی راهبری

شرکتی بریتانیا" (برای شرکتها) و "کدنامهی مباشرت"
(برای سرمایهگذاران) نیز توســط  FRCوضع و ترویج
شده اســت .بنابراین ،ذینفعان و کاربران اصلی ضوابط

 FRCرا میتوان حسابداران ،حسابرسان ،بیمهسنجان،

ت مدیرهی شرکتها،
کارگروههای حسابرسی ،اعضای هیا 
و سرمایهگذاران دانست.

با توجه به این که اســتانداردهای حسابداری نقشی

حیاتی در کارکرد اثربخش شرکتها و بازارهای سرمایه

دارنــد FRC ،افــزون بر نقش بســیار پویایــی که در

میکند .آن گروه از اســتانداردهای حسابرســی پیشین

موقت" ( )AU110-AU901تایید و ابالغ شدهاند .ولی

با ضابطهگذاری دیگر زمینههای حرفهای حسابداری و

عنوان مثال ،در آمریکا" ،هیات استانداردهای حسابداری

( )IASBدارد ،استانداردهای حسابداری الزماالجرایی را

مورد پذیرش قرار گرفتهاند نیز با عنوان "اســتانداردهای

(در ایران ،سازمان حسابرســی) انجام شود .در ارتباط

اســتانداردهایی برای گزارشگری شرکتی و بیمهسنجی

و گواهیگــری انجام میشــود و رهنمودهایی را نیز به

(وضعشده از ســوی  )AICPAکه از سوی PCAOB

اوراق بهادار از سوی یک موسسهی حسابداری عمومی

نمیبینیم که یک انجمن یا نهاد ضابطهگذاری انحصاری

استانداردگذاری بینالمللی حســابداری از راه مشارکت

فراخور موضوع در ارتباط با این اســتانداردها منتشــر

ضابطهگذاری آن هم بــدون نظارت نهادهای ناظر بازار

موثر در "هیات استانداردهای حســابداری بینالمللی"

نیز برای بنگاههــای اقتصادی بریتانیا و جمهوری ایرلند

کــه ملزم به رعایت "اســتانداردهای گزارشــگری مالی
بینالمللی" ( )IFRSنیستند ،وضع میکند.
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همان گونه که میبینید در این دو کشــور (آمریکا و

بریتانیا) که پیشروان حسابداری جهان به شمار میآیند
ضابطهگذاری حســابداری و حسابرســی از نظر قانونی،

حقانی و منطقــی در اختیار ضابطهگــذاران بازار اوراق

در همهی زمینههای حرفهای را بر عهده داشته باشد .به

دولتــی" ( )GASBو "هیــات رایزنی اســتانداردهای
حســابداری فدرال" ( )FASABضوابط حســابداری

دولتی را وضع میکنند؛ یا" ،انجمن حسابرسان داخلی"
( )IIAضوابــط عمــل حرفهای حسابرســی داخلی را

وضع میکند؛ یا" ،کارگروه ســازمانهای پشتیبان مالی

کمیسیون تردوی" ( )COSOضوابط کنترل داخلی و
مدیریت ریســک را وضع میکند .برای نگارنده حقیقتا
جای پرســش است که سازمان حسابرسی با چه منطق

و پشــتوانهی تجربی "کمیتهی تدوین اســتانداردهای

حســابداری دولتی" را راهاندازی کرده است و ماموریت

وضعکردن استاندارد برای حســابداری بخش عمومی

(دولتی) ایران را به این کمیته واگذار کرده است؟
 .4.2.2منطق جهانیشدن

همه میدانیم ،دیر یا زود ایران نیز به سازمان تجارت

جهانی خواهد پیوســت و دروازههای اقتصادش به روی
سرمایهگذاران بینالمللی باز خواهد شد .روزی را تصور

کنید که یک ســرمایهگذار بینالمللی از شما به عنوان
یک کارشناس دربارهی فرایند ضابطهگذاری حسابداری

و حسابرسی در ایران میپرسد .شما چگونه به او توضیح

خواهید داد که در بازار اوراق بهادار ایران ضابطهگذاری
حســابداری و حسابرســی توســط یــک موسســهی
حسابداری عمومی انجام میشود؛ آن هم از حسابداری

بخش خصوصی و عمومی (دولتی) گرفته تا حسابرسی

عملیاتی و حسابرسی داخلی و کنترل داخلی و . ...

البتــه در آن روزهــا ،قطعا وضع بهســامان خواهد

شد و حتی اگر نوســتالژی بومیسازی و ایرانیزهکردن

اســتانداردهای بینالمللی هم به ســر بعضی مقامات

بهادار اســت و زیــر نظارت آنها انجام میشــود .حتی

نهادهــای حرفــهای ایران بزنــد ،برای حفــظ اعتماد

در بریتانیا "شــورای گزارشــگری مالــی" ()FRC

حرفهای در زمینههایی که دارای تاثیرگذاری گستردهتر

این استانداردهای بینالمللی نخواهند داشت .بنابراین،

را برعهــده دارد .جایــگاه قانونــی  FRCبــرای ایــن

و بالفعل منســوخ شده است؛ چه برســد به این که این

تصویب نهایی  SECبرسند.
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 .4.2.1.2بریتانیا

مسئولیت ضابطهگذاری مستقل حسابداری و حسابرسی

8

الگوی واگــذاری اختیار ضابطهگذاری بــه انجمنهای

بر منافع عمومی اســت نیز به دلیــل تضاد منافع بالقوه

ســرمایهگذاران بینالمللی ،چارهای جــز تن دادن به

توجیهپذیــری بســیاری از پروژههایــی که ســازمان

حسابرســی برای ضابطهگذاری بومــی و نابینالمللی

حسابدار/مرداد1392

حسابداری و حسابرسی ایران طی این سالها فعال کرده

اســت عمال از بین میرود .آن زمان دیگر بومیسازی و

ایرانیزهکردن همــهی اســتانداردهای بینالمللی دنیا
اولویت نخست حرفهی حســابداری و حسابرسی ایران
فرض نمیشود .در آن دوران ،به نهاد ضابطهگذاری نیاز
است که در راستای حفظ منافع ملی ایران و پاسداری
از منافع عمومی سرمایهگذاران ملی و بینالمللی بتواند

با اختیار تام استانداردها و ضوابط بینالمللی را در ایران

الزماالجرا کنــد و با قدرت تمام بر اجرای آنها نظارت

کند .نهــاد ضابطهگذاری که هیچ شــخص یا گروهی
نتواند با هیچ توجیهی در برابر آن ضابطهشکنی کند؛ یا
دستهجمعی منافع عمومی را به مخاطره بیندازد .بسیار
بعید است رویهی ضابطهگذاری حسابداری و حسابرسی

ایران امروز امکان تداوم در ایران جهانیشــدهی فردا را

نیز داشته باشد .پس چه بهتر که این رویه هر چه زودتر
تصحیح شود.

5 .5ختم کالم

چنانچه به دور از هرگونه تعصب شــخصی ،گروهی

یا سازمانی با نگاهی منطقی به شرایط ایران امروز نگاه

کنیم؛ میپذیریم که یک موسسهی حسابداری عمومی
(سازمان حسابرسی) که در اوج اقتصاد دولتی ایران در

دههی  1360و نیز در نبود قانون و نهادهای ضابطهگذار
بــازار اوراق بهــادار و انجمنهای حرفــهای عهدهدار

ضابطهگذاری انحصاری حســابداری و حسابرسی ایران
شده اســت ،دیگر نمیتواند در بزنگاه خصوصیسازی،
آزادســازی و جهانیســازی اقتصاد ایران و دوران پس

از آن کارایــی و هماهنگی قانونــی ،حقانی و منطقی با
این وضعیت جدید داشته باشد .ضمن این که واگذاری

اختیــار ضابطهگــذاری آن هم در همــهی زمینههای

حرفهای به یک موسســهی حسابداری عمومی که خود

بزرگترین عرضهکنندهی خدمات حســابداری عمومی

در ایران اســت ،نه تنها از نظر منطقی از توان حرفهای
و تجربی این موسسه بیرون است ،بلکه آشکارترین نوع
تضاد منافع در ضابطهگذاری حرفهای است .همانگونه

که نمونهای از این تضاد منافع را در یکســال گذشته
در ارتباط با تکلیف حسابرسان معتمد سازمان بورس و

اوراق بهادار طبق مادهی " 17دستورالعمل کنترلهای
داخلي ناشــران پذيرفتهشــده در بــورس اوراق بهادار
تهران و فرابورس ایران" ( )1391دیدم .جایی که تعلل
سازمان حسابرسی در وضعکردن استاندارد گزارشگری

حسابرسی کنترل داخلی دستاویزی برای ضابطهشکنی

حسابدار/مرداد 1392

دســتهجمعی حسابرســان معتمد ســازمان بورس و

زمینههای حرفــهای دیگر (مثل ،حسابرســی داخلی،

کنترل داخلی ناشــران بورسی و فرابورسی شد .آیا اگر

مربــوط (مثل ،انجمن حسابرســان داخلی ایــران)... ،

زیر نظارت ســازمان بورس و اوراق بهادار انجام میشد

که میتوان برای ســازمان حسابرســی قائل شد همان

شاهد چنین ضابطهشکنی منحصربهفردی در بازار اوراق

به توســعهی دانش حرفهای حســابداری و حسابرسی

بهادار با انتشــار ترجمهی "استاندارد حسابرسی شماره

"چهار بزرگ" ( ،Big4شامل ،پرایس واترهاوسکوپرز،

که با حسابرســی صورتهای مالی یکپارچه میشــود"

هنگفت خود در توســعهی دانش حرفهای حسابداری و

اوراق بهــادار و خودداری آنان از اظهارنظر نســبت به

حســابداری دولتی )... ،به نهادها و انجمنهای حرفهای

ضابطهگذاری حسابرسی ناشــران بورسی و فرابورسی

واگذار شــود .در این راهکار ،نهایــت ماموریت بجایی

(مشابه ماموریتی که  PCAOBدر آمریکا دارد) باز هم

حسابرســی شــرکتهای انتفاعی دولتی و البته کمک

بهادار ایران بودیم؟ سال گذشته ،سازمان بورس و اوراق

ایران از راه آموزش و پژوهش اســت – مثل ،نقشی که

 :۵حسابرســی کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

دیلویت ،ارنست اند یانگ ،و کیپیامجی) با منابع مالی

( )PCAOBتــاش کرد امکان اجرای دســتورالعمل

حسابرسی جهان ایفا میکنند.

کنتــرل داخلی فراهم شــود .ولی ،چون این ســازمان
نظارتی موثر بر ضابطهگذاری حســابداری و حسابرسی
ندارد این تالش ناکام ماند.

برای برونرفت از وضعیت نابســامان ضابطهگذاری

(وضعکردن ضوابط) و ضابطهگزاری (اجراکردن ضوابط)

حســابداری و حسابرسی در بازار اوراق بهادار ایران ،که

در بســیاری از مــوارد در پــاسداری از منافع عمومی
ناکارآمد و حتی ناکام اســت ،باید اختیار قانونی نظارت

بر ضابطهگذاری حسابداری و حسابرسی در زمینههایی
که دارای تاثیرگذاری گســترده بــر منافع عمومی در
بازار اوراق بهادار اســت به ضابطهگذار قانونی ،حقانی و
منطقی این بازار (سازمان بورس و اوراق بهادار) واگذار
شــود .یک راهکار این است این ضابطهگذاری همچنان
توســط ســازمان حسابرســی ولی زیر نظارت سازمان

بورس و اوراق بهادار انجام شود .در این حالت ،سازمان

حسابرســی باید ،برای از میان برداشتن تضاد منافع ،از

ارائــهی هر گونه خدمات حرفهای حســابداری عمومی
خــودداری کند و تنها به عنوان یــک نهاد ضابطهگذار
زیر نظارت ســازمان بورس و اوراق بهــادار عمل کند.

البته ضابطهگذاری در زمینههای حرفهای دیگر (مثل،
حسابرسی داخلی ،کنترل داخلی ،حسابداری دولتی)...،

نیــز باید به نهادها و انجمنهای حرفهای مربوط (مثل،
انجمن حسابرسان داخلی ایران )... ،واگذار شود و برای

ضابطهگذاری ســازمان حسابرسی اختیار انحصاری در
همهی زمینههای حرفهای حسابداری قائل نشد.

راهــکار دیگر و منطقیتر این اســت که اختیار هر

گونه ضابطهگذاری از ســازمان حسابرســی سلب و در
زمینههایی کــه دارای تاثیرگذاری گســترده بر منافع
عمومی در بازار اوراق بهادار اســت به نهادی مســتقل
و زیــر نظارت ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،و در
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