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آقای اسمعیل پور از اینکه موافقت کردید تا پرسشهایمان را در رابطه با موضوع محوری این شماره مجله حسابرس که 
درباره راهکارهای توسعه توان و ظرفیت خدمات غیرحسابرسی است با شما در میان بگذاریم بسیار سپاسگزاریم. 
اجازه می خواهیم اولین پرسش�مان را چنین با ش�ما در میان بگذاریم که خدمات غیرحسابرس�ی چیست و شامل چه 

نوع خدماتی می شود؟

اسمعیل پور
همان طور که در بند »ت« اساس��نامه جامعه حسابداران رس��می ذکر شده است خدمات قابل ارائه توسط مؤسسه های حسابرسی 

را می توان بدین نحو طبقه بندی کرد:
• خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی،

• بازرسی قانونی،
• مشاوره مدیریت مالی،

• طراحی و پیاده سازی سیستم مالی،
• خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی،

• نظارت بر تصفیه، و 

در گفتگو با

سعید اسمعیل پور زنجانی

توسعه توان و ظرفیت خدمات غیرحسابرسی

همسو با رشد اقتصاد 
آق��ای س�عيد اس�معيل پور زنجانی در س��ال 
ايش��ان  ش��ده اند.  متول��د  ته��ران  در   1339
دانش آموخت��ه  کاردان��ی صناي��ع، کارشناس��ی 
حسابداری و کارشناسی ارش��د مديريت دولتی 
و عض��و انجمنهای حسابرس��ان داخل��ی ايران، 
حس��ابداران خب��ره اي��ران و مدي��ران مالی بوده 
و ارزي��اب جايزه تعالی س��ازمانی و جايزه تعالی 

صنعت پتروشيمی می باشند. 
آق��ای اس��معيل پور از س��ال 1379 در صنايع 
مختلف در س��متهای مديري��ت و معاونت مالی 
مش��غول ب��ه کار ب��وده و در ح��ال حاض��ر مدي��ر 
حسابرس��ی عمليات��ی و مدي��ر تعالی س��ازمانی 

مؤسسه حسابرسی مفيد راهبر هستند.
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• خدمات��ی که از س��وی دادگاهها و مراجع قضایی به حس��ابدار 
رسمی ارجاع می شود.

از ی��ک دی��دگاه ای��ن خدم��ات را می ت��وان ب��ه دو دس��ته کل��ی 
و   (Assurance Services) اطمین�ان بخش��ی  خدم��ات 
 )Non-Assurance Services) خدمات غیراطمینان بخش�ی

طبقه بندی کرد. 
در ح��ال حاض��ر در کش��ور م��ا خدمات ارائه ش��ده از س��وی 
مؤسس��ه های حسابرس��ی کمتر از انگش��تان یک دست بوده و 
بیشتر تالش مؤسسه ها برای حضور در بازار خدمات حسابرسی 
مالی است که این امر موجب شده با توجه به ضریب نفوذ پایین 
حسابرسی مالی در اقتصاد کشور، رقابت در این بازار شدت گرفته 
و حرفه با معضل رقابت شدید و نرخ شکنی از سوی رقبا مواجه 
شود. در حالی که در مؤسس��ه های حسابرسی برتر دنیا، همسو 
با رش��د اقتصاد و پیچیده تر شدن کسب وکار، خدمات قابل ارائه 
نیز متنوع ترشده و تنها محدود به حسابرسی مالی نیست. طی 
فعالیت مس��تمر بهینه کاوی که مؤسس��ه حسابرسی مفید راهبر 
با موضوع بررس��ی وضعیت مؤسس�ه های برتر حسابرس�ی 
دنی�ا (BIG4) انج��ام می دهد به اطالعات س��ودمندی درباره 
خدمات، فرایندها و نحوه مدیریت این مؤسس��ه ها دس��ت پیدا 
کرده ایم که می تواند الگوی بس��یار مناس��بی برای مؤسسه های 

حسابرسی بزرگ داخلی باشد. 
یک��ی از تفاوته��ای فاح��ش مؤسس��ه های بین الملل��ی ب��ا 
مؤسس��ه های داخل��ی در ارتباط ب��ا تنوع و تع��داد خدمات قابل 
ارائه اس��ت. به طور مثال طی بررسیهای به عمل آمده، مؤسسه 
دیلوی�ت (Deloitte) در حدود 114 نوع خدمت متفاوت ارائه 
می کن��د و 65 درص��د از کل درام��د خ��ود را از طری��ق خدماتی 
ب��ه غیر از حسابرس��ی صورتهای مالی به دس��ت م��ی آورد. در 
س��ال 2012 همین مؤسس��ه طی یک قرارداد 10 ساله با کالج 
کس��ب وکار لندن اقدام به تأسیس مؤسسه خالقیت و کارافرینی 
دیلویت با هدف پاس��خ دهی س��ریع و هوش��مندانه به نیازهای 
بازار و مش��تریان کرده اس��ت. در مباحث مدیریت استراتژیک 
نی��ز مفهومی به نام اقیان��وس آبی وجود دارد که به طور خالصه 
بیان می کند: “بهتر اس��ت به جای رقابت ُکشنده و شدید در یک 
ب��ازار محدود و ت��الش برای براورده کردن نیازهای مش��تریان 
)اقیان��وس قرم��ز(، وارد بازار جدیدی بش��ویم ک��ه هنوز رقابت 

در آن ش��دت نگرفت��ه و چارچوبها و قواعد آن هنوز مش��خص 
نشده اس��ت )اقیانوس آبی(؛ و به جای براورده نمودن نیازهای 
فعلی مش��تریان، ب��رای خلق نیازهای جدید مش��تریان تالش 
کنیم”. این اس��تراتژی را مؤسسه های حسابرسی برتر به خوبی 
درک کرده و با اهمیت دادن به خالقیت و نوآوری و شناس��ایی 
نیازهای پنهان مشتریان، ش��اهد خلق خدمات جدید به وسیله 
آنها هس��تیم. به گونه ای که این مؤسس��ه ها با در اختیار داشتن 
ش��بکه ارزش��مندی از متخصص��ان در حوزه ه��ای مختل��ف از 
قبی��ل مدیریت، فناوری اطالعات، منابع انس��انی، مهندس��ی 
صنایع، حقوق و غیره قابلیت ارائه خدمات مشاوره مدیریت در 
زمینه ه��ای متفاوتی را دارا هس��تند. به طور کلی هر جا صحبت 
از اطمین��ان جامع��ه و اعتباردهی به فراین��دی وجود دارد نقش 

حسابرسان مستقل پررنگتر می شود.
به طور مثال چندی پیش در یکی از مجله های خارجی آگهی 
پیش فروش یک برج در کشور امارات منتشر شده و آرم مؤسسه 
پرایس واترهاوس کوپرز (PWC) در گوشه آگهی درج شده 
بود. درج این لوگو به وس��یله ش��رکت سازنده نش��ان دهنده این 
اس��ت که تمامی مفاد قرارداد پیش فروش به وس��یله ش��خصی 
مس��تقل )حسابرس( بررس��ی و اعتباردهی می ش��ود. این نوع 

در حال حاضر در کشور ما

خدمات ارائه شده از سوی

مؤسسه های حسابرسی

کمتر از انگشتان یک دست بوده و

بيشتر تالش مؤسسه ها 

برای حضور در بازار

خدمات حسابرسی مالی

است
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در مؤسسه های حسابرسی برتر دنيا

 همسو با رشد اقتصاد و

 پيچيده تر شدن کسب وکار

خدمات قابل ارائه نيز

متنوع ترشده و تنها محدود به 

حسابرسی مالی نيست

خدمات اطمینان بخش��ی و اعتباردهی مؤسسه های حسابرسی 
در کلیه امور، از برنامه های راهبردی و نظام مدیریت ریس��ک 
بنگاه تا اظهارنظر درباره چارچوب کنترلهای داخلی و سیس��تم 
اطالعات مدیریت قابل ارائه اس��ت. هرچند بخشی از خدماتی 
که این مؤسس��ه ها ارائه می دهند ناشی از قوانین متفاوت حاکم 
بر اقتصاد کش��ورهای توس��عه یافته و ش��کوفایی اقتصادی آنها 
اس��ت ولی بخش دیگری از این خدمات به طور کامل در کشور 
ما هم قابل پیاده سازی است و هم اکنون نیاز به این نوع خدمات 
نیز در کش��ور احساس می شود. در قرعه کشی بانکها و شرکتها 
به تازگی اگر دقت کرده باشید یک نماینده از دادستانی کل کشور 
و یا اداره کل بازرگانی صداوس��یما ش��رکت می کنند؛ حضور این 
افراد بیانگر این است که فرایند قرعه کشی به صورت صحیح و 

بدون هرگونه شبهه انجام شده است.
در بخش خدمات مش��اوره نیز مؤسسه های برتر حسابرسی در 
دنیا پیش��رو بوده اند به نحوی که در بازار وس��یع خدمات مش��اوره 
مدیری��ت رتبه یک از نظر درامد به مؤسس��ه دیلویت تعلق دارد. 
این فعالیت دامنه گسترده ای داشته و به مدیریت در تصمیم گیری 
در م��ورد تمام��ی جوانب ی��ک س��ازمان از قبیل منابع انس��انی، 
اس��تراتژی، شیوه های تأمین مالی، فناوری اطالعات و مدیریت 
دانش، آینده پژوهی و سناریونویسی، ارزشیابی شرکتها، مدیریت 

خطر، بهبود عملکرد و فرایندها و غیره کمک می کنند. 
یک��ی دیگ��ر از خدم��ات جالب این مؤسس��ه ها جم��ع آوری، 
طبقه بن��دی و تجزیه وتحلی��ل اطالعات و آماره��ای واحدهای 
م��ورد رس��یدگی ب��وده ک��ه در قال��ب گزارش��های بهین�ه کاوی 
(Benchmarking) و تحلیل هر صنعت به فروش می رس��د. 

به طور مث��ال پرایس واترهاوس کوپرز با در اختیار داش��تن 776 
ش��عبه در 158 کشور دنیا و فعالیت در صنعتهای مختلف، بانک 
اطالعاتی جامعی از کلیه میانگینها و ُنرمهای صنایع و بخشهای 

مختلف داشته و به عنوان یک خدمت به فروش می رساند.

کدامیک از خدمات غیرحسابرسی در ایران نیاز بنگاههای 
اقتصادی را برای توسعه و رشد برطرف می کند؟

اسمعیل پور
برای پاس��خ به این پرسش ابتدا باید بدانیم مشکالت بنگاههای 
اقتصادی کش��ور چیس��ت. در حال حاضر به نظ��ر اینجانب عمده 

مش��کالت بنگاههای کش��ور، نب��ود مدیریت صحیح، س��اختار 
س��ازمانی و کنترله��ای داخل��ی نامناس��ب، فق��دان مکانیزمهای 
ارزیابی عملک��رد کارا، کمبود نیروی کار ماهر و تأمین نقدینگی، 
بزرگی بخش عمومی و نقش تصدی گری دولت، وجود فرهنگ 
اداری س��نتی بر پایه نظارت و کنترل مرک��زی و ناکارایی اینگونه 
نظامه��ا، وجود روحیه محافظه کاری و طرز تلقی دولتی و فقدان 
روحی��ه خالقیت و ن��وآوری و مدرک گرایی به ج��ای حرفه گرایی 
تخصصی می باشد. برای همه این موارد مؤسسه های حسابرسی 
برتر راه حلهای مناسب و در قالب قراردادهای مشخص در اختیار 
دارن��د. متأس��فانه در ح��ال حاضر عملک��رد مدی��ران را در ایران 
تنها براس��اس شاخصهای مالی و س��ودآوری کوتاه مدت بنگاهها 
ارزیاب��ی می کنن��د. در حالی ک��ه در عصر حاض��ر، تکیه صرف بر 
شاخصهای مالی به منظور ارزیابی عملکرد منسوخ شده و ترکیبی 
از  ش��اخصهای مال��ی و غیرمالی مبنای ارزیابی عملکرد اس��ت. 
ب��رای رس��یدن به این منظ��ور یکی از خدماتی که مؤسس��ه های 
حسابرسی می توانند ارائه دهند در مرحله اول شناسایی و تدوین 
ش�اخصهای کلی�دی عملکرد (KPI) و در مرحل��ه بعد ارزیابی 
این شاخصها و معیارها در قالب قراردادهای حسابرسی عملیاتی 
و عملکرد اس��ت. در برنامه پنجم توسعه کشور نیز طی ماده های 

79 و 218 به این موارد اشاره شده است.
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یکی دیگر از زمینه های کاری که به تازگی به وس��یله س��ازمان 
بورس اوراق بهادار نیز اجباری شده، گزارشگری هیئت مدیره در 
مورد چارچوب کنترلهای داخلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار اس��ت ک��ه تا زمان تدوین چارچوب رس��یدگی آن از 
سوی سازمان حسابرسی، مؤسسه ها می توانند در زمینه تدوین، 
اصالح و بهبود ساختار کنترلهای داخلی به شرکتها مشاوره دهند. 
از دیگر زمینه های کاری مؤسس��ه های حسابرس��ی، حسابرسی 
راهبردها و برنامه های تدوین شده به وسیله شرکتهاست. وظیفه 
حسابرس��ی در این نوع خدمت عالوه بر تطبیق چارچوب تدوین 
راهبردها با مدلهای علمی رایج، اظهارنظر درباره قابلیت اجرای 
راهبردها، مناب��ع موردنیاز برای اجرا، سیس��تم کنترل راهبردها 
و همچنین بررس��ی همس��ویی سیاس��تهای ش��رکت با سازمان 
باالدس��تی است. البته الزم به ذکر است که در تمامی زمینه های 
کاری یادش��ده وجود مش��اوران متخصص و کارکشته در کنار تیم 

حسابرسی بر غنای گزارش خواهد افزود. 

آیا ارجاع خدمات غیرحسابرس�ی به حس�ابرس مس�تقل 
توسط کمیته حسابرسی و تصویب خدمات غیرحسابرسی 
انجام شده به وسیله کمیته حسابرسی می تواند رافع تضاد 

منافع باشد؟

اسمعیل پور
فارغ از اینکه نهاد ارجاع دهنده خدمات غیر از حسابرس��ی مالی 
چه نهادی باش��د و چه جایگاهی داش��ته باش��د به نظر اینجانب 
همانط��ور که در تبصره ماده یک اساس��نامه جامعه حس��ابداران 
رس��می بیان ش��ده اس��ت: “ ارائ��ه خدمات س��ه گانه )مش��اوره 
مدیری��ت مالی، طراحی و پیاده س��ازی سیس��تم مالی، خدمات 
مالی و حس��ابداری مالیاتی( به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی 
که مسئولیتهای حس��ابداری رسمی واحدهای مورد رسیدگی بر 
عهده آنهاس��ت، ممنوع است.” با دقت به این موضوع می توان 
پ��ی برد ارائه هرگونه خدمات همزمان با حسابرس��ی صورتهای 
مالی که به طور مس��تقیم با نظام مالی صاحبکار در ارتباط است 
ممکن اس��ت استقالل حس��ابرس را خدش��ه دار کند. اما به نظر 
اینجانب سایر خدمات استقالل حسابرس را زیر سئوال نمی برد 
و خدش��ه ای بر موضوع تضاد منافع ایجاد نمی کند. به طور مثال 
در ارائه خدماتی از قبیل ارزیابی منابع انس��انی و یا حسابرس��ی 

راهبرد یا حسابرس��ی مدیریت ریس��ک، تیم حسابرس��ی با امور 
مالی واحد مورد رس��یدگی ارتباط کاری چندانی نداشته و به طور 

عمده با دیگر بخشهای عملیاتی در تعامل است.

آی�ا انج�ام خدم�ات حسابرس�ی مالیاتی یا حسابرس�ی 
عملیاتی، تضاد منافع ایجاد نمی کند؟

اسمعیل پور
اگر منظور ارائه همزمان خدمات حسابرس��ی مالیاتی و عملیاتی 
است، حسابرس��ی عملیاتی ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه 
اقتص��ادی عملی��ات و ارزیاب��ی کنترله��ای داخل��ی و ارزیاب��ی 
رعای��ت قوانی��ن و مق��ررات و ارزیاب��ی تحلیلهای آت��ی مطابق 
 (GAGAS)استانداردهای حسابرسی دولتی پذیرفته شده

و مقررات کاربردی و نیز سیاستها و روشهای داخلی است.
از سویی هدف حسابرس��ی عملیاتی ارزیابی نتایج عملکرد، 
شناس��ایی فرصتهای بهبود، پیش��نهاد برای بهب��ود عملیات و 
بررس��ی رعایت قوانی��ن و مقررات مربوط می باش��د. در هر دو 
تعریف حسابرسی یادشده الزام قانونی برای رسیدگی به رعایت 

قوانین و مقررات دیده شده است.
از س��ویی تض��اد مناف��ع در آیین رفت��ار حرفه ای، ناش��ی از 
انتظارات درون و بیرون واحد مورد رسیدگی، روابط و منافعی 
که بر کار حسابرس��ان تأثی��ر نامطلوب بگذارد، ارائه و انتش��ار 
اطالع��ات گمراه کننده ای که مغایر با اصول و ضوابط حرفه ای 
و در جه��ت منافع صاحبکار باش��د و تقلب و اعمال غیرقانونی 

تعریف شده است.
بنابراین همانند دیگر حسابرس��ان، حسابرسان عملیاتی نیز 
مکلف ب��ه رعایت موازی��ن آیین اخالق حرفه ای هس��تند و در 
موارد عدم رعایت آن در مقام پاسخگویی قرار خواهند گرفت.

و درآخر در چنین هنگامه ای سازمانهایی موفق می باشند که 
نگاهی نو در بازشناس��ی پدیده های درون و بیرون خود دارند و 

به عبارتی:
چشمها را باید شست،

جور دیگر باید دید.

از حضور و صرف وقت ش�ما برای انجام این گفتگو بسیار 
سپاسگزاریم.


