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  چکیده

گـذاران و اعتبـار    ن تحقیق بـه دنبـال شـواهدی دربـاره دیـدگاه حـسابرسان، حـسابداران، سـرمایه         ای
حسابرسی و تاثیر آن بر استقالل حسابرس می باشد که آیا استقالل              از خدمات غیر  ) ها  بانک(ندهندگا

د بینـ   بیند یا خیر و اگر آسیب می         خدمات غیر حسابرسی آسیب می     ارایهموسسات حسابرسی از طریق     
هـای    الزحمـه   چنین میزان حق   هم. شوند  چه نوع خدماتی باعث مخدوش شدن استقالل حسابرس می        

سرانجام این تحقیـق بـا      .غیر حسابرسی و اثر آن بر استقالل حسابرس مورد بررسی قرار گرفته است            
بـه  جامعه حسابداران رسمی ایران  به دنبال این موضوع است کـه  ای  در نظر گرفتن آیین رفتار حرفه 

هـای    الزحمـه   حـسابرسی و میـزان حـق        گذاران در ممنوعیت یا محدودیت برخی خدمات غیر         استاندارد
  .حسابرسی راهنمایی الزم را انجام دهد غیر
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  حسابرسی و موسسات حسابرسی
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  مقدمه 
ها از موسسات حسابرسی به منظور  فزایش تقاضای این شرکتها و ا    رشد روز افزون شرکت   

ای را با این مشکالتی مواجه ساخته است کـه آیـا               خدمات غیر حسابرسی مجامع حرفه     ارایه
دهنـد     مـی  ارایـه کـاران خـود       خدمات غیر حسابرسی کـه موسـسات حـسابرسی بـه صـاحب            

 شـده از طـرف      رایـه ا چـرا کـه خـدمات متعـدد          ؟کند یـا خیـر      را مخدوش می  ها   آن استقالل
کاران خـود نـوعی وابـستگی مـالی و کـاری بـین موسـسات                موسسات حسابرسی به صاحب   

جـا کـه  ارزش اظهـار نظـر حـسابرس بـه        از آن . کنـد   حسابرسی و مشتریان خـود ایجـاد مـی        
 برای رفع ایـن مـشکل و        رو  این  ازباشد    ی حسابرس و عاری بودن او از تضاد منافع می         طرف  بی

 خـدمات غیـر حـسابرسی بـه         ارایـه مخدوش شدن اسـتقالل حـسابرسان در        نیز جلوگیری از    
. انـد  های قـانونی پرداختـه   ای حسابداری به وضع چارچوب کاران خود، مجامع حرفه    صاحب
های دنیاست و بـه       ترین حرفه   ترین و منضبط    ی حسابداری و حسابرسی یکی از متشکل        حرفه

تداوم ایـن  . و اعتماد خاصی برخوردار است   شده، از اعتبار     ارایهدلیل نوع و ماهیت خدمات      
اعتبار و اعتماد و نیز تقویت آن، به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتـاری                  

  . و اخالقی آن بستگی دارد
ی حسابرسی دارای اهداف و اصـولی اسـت کـه             ای، حرفه   از دیدگاه آیین رفتاری حرفه    

در کنار این اهداف و . ظر به موارد خاصی نیست ی کلی داشته و نا      این اهداف و اصول جنبه    
ی کاربرد ایـن اهـداف و اصـول در رویـارویی              ی نحوه   اصول، احکامی وضع شده تا درباره     

بخشی از این احکام در ارتبـاط بـا موضـوع اسـتقالل     . ها رهنمود باشند  حسابرسان با موقعیت  
مـسئولیت انجـام خـدمات    نماید هنگامی که حسابرس مستقل  باشد که بیان می    حسابرسی می 

ای، صـرف نظـر از آثـار          گیرد باید فاقد هر گونـه نفـع و عالقـه            بخشی را به عهده می      گواهی
ی و استقالل ایشان تأثیر گذارد یا به        طرف  بیواقعی آن، باشند که ممکن است بر درستکاری،         

   .گذارد رسد که تأثیر می نظر 
از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت       موضوع کلی تضاد منافع در حسابرسی و حسابداری         

ای است که اثر      های حسابداری نشانگر تضاد منافع بالقوه       های عمده مالی و رسوایی      ناتوانایی
گـذاران را کـاهش       های مـالی و در نهایـت اطمینـان سـرمایه            بخشی و قابلیت اتکای صورت    

کنـد     ملـزم مـی     را  ای   حرفـه  انحسابدارای سازمان حسابرسی ایران       آیین رفتار حرفه  .دهد    می
 یـا نفـوذ       منـافع   تضاد ،  ، جانبداری   داوری   پیش  هرگونهکه  د  ن ده  د و نباید اجازه   ن باش  طرف  بی

ای    آیـین رفتـار حرفـه      . کنـد    مخـدوش   ای   حرفـه    خدمات  ارایهرا در   ها   آن  یطرف  بی،    دیگران
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 یـک  کند، یک ویژگی که به خدمات تعریف می» یک حالت ذهنی «عنوان بهتضاد منافع را  
  اصـل ای     یـک ویژگـی متمـایز حرفـه        عنـوان   بـه دهـد     ای ارزش می    موسسه یا حسابدار حرفه   

   دور از تضـاد منـافع       و به   کارانه ، درست    برخورد منصفانه    را به   ای   حرفه  ، حسابداران   یطرف  بی
. پردازند  می  ای   حرفه   خدمات  انجام   به  ابعاد مختلف   در  ای   حرفه  حسابداران. ]2 [کند   می  ملزم

،    خدمات   این  ارایه باید در     ای   حرفه  ، حسابداران   ای   حرفه   خدمات  ی   یا اندازه   صرفنظر از نوع  
ــتکاری ــظ درس ــضاوت   را حف ــد و در ق ــه   کنن ــود ب ــت  خ ــل  رعای ــی   کام ــ ب ــد  یطرف  پایبن

د  تـضا   خـود بـا موضـوع    ای   حرفـه    خـدمات   ارایهیند  آ در فر    اغلب  ای   حرفه  حسابداران.باشند
، از   بـسیار متفـاوت     هـای   شـکل    بـه    اسـت    ممکن   موارد تضاد منافع     این. شوند   روبرو می   منافع

امّـا حـسابدار    .  بروز کند    غیرقانونی   و اعمال    تقلب   چون  ای   پیچیده   تا مسائل   موارد نسبتاً ساده  
 . باشـد  آگـاه شـود،      مـی    بروز تضاد منـافع      منجر به    که   شرایطی   به   نسبت   باید همواره   ای  حرفه

 خـدمات   ارایـه یک مشکل اساسی که توسط حرفه باید مهار شود عبارت اسـت از تعـارض                
راه حـل معمـول بـرای ایـن مـشکل عبارتـست از وضـع                . ای  حسابرسی بـا خـدمات مـشاوره      

 از اسـتانداردهای اسـتقالل      ههای مناسب بر خدمات مـشاوره مـدیریت بـا اسـتفاد             محدودیت
 . باشد می

   ناسـازگاری   ای   حرفه   خدمات  ارایه با    که  هایی  فعالیت   و انجام   اید از پذیرش   ب حسابرسان،
  لطمـه  هـا    آن  ای   حرفـه   شهرت   یا حسن   ، استقالل   یطرف  بی،     درستکاری   به   است  دارد و ممکن  

 حـسابدار     کـه   در شـرایطی  دارد    ای بیـان مـی       آیـین رفتارحرفـه    .دنـ  کن   خـودداری  ،وارد کند 
 و   تهیـه «  یـا     » حـساب   اصـالح  «   بـه    مربـوط   ای   حرفه   خدمات  ارایهدار     عهده  ، مستقل  ای  حرفه

   خـاص    مـالی   هـای    دوره   آن   نباید حـسابرسی    کار است    صاحب  » حسابداری   سوابق  نگهداری
   در روال    کـه   خـدماتی ای از     که در آیین رفتار حرفه       ذکر است    به  الزم.  شود  انجام او    توسط
از (شـود      مـی   ارایـه  ان خود کار   صاحب   به  ای   حسابدار حرفه    توسط   حسابرسی   عملیات  عادی
 و   آن  درمـورد رفـع     الزم   و پیـشنهادهای     مـدیریت    نامه  ارایه،     داخلی  ایه   کنترل   ارزیابی  قبیل
 نـشده اسـت      مذکور تلقـی     خدمات  از مصادیق )  ای   و مشاوره    پیشنهادی   تعدیل   هرگونه  ارایه

 الزم  1382ای جامعه حسابداران رسـمی کـه از اواخـر سـال                چنین آیین رفتار حرفه    هم .]2[
 خـدمات   ارایـه دار    االجرا شده بیان می دارد در شرایطی که حـسابدار رسـمی شـاغل عهـده               

) پ(تهیه و نگهداری سوابق حـسابداری،       ) ب(اصالح حساب،   ) الف(ای    تخصصی و حرفه  
تنظـیم  ) ج(و  حـسابرسی داخلـی     ) ت(العـاتی،   هـای اط    ای، طراحی سیـستم     خدمات مشاوره 

 .]1 [تواند حـسابرسی آن دوره مـالی خـاص را بـر عهـده بگیـرد             های مالی باشد نمی     صورت
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جامعـه  ای    هرچند خدماتی که بر استقالل حسابرس تاثیر گذار اسـت در آیـین رفتـار حرفـه                
 برمیگردد کـه    1382حسابداران رسمی آورده است، اما جامعه آماری این تحقیق به تابستان            

مزبور الزم االجرا نشده بود بنابراین تحقیـق مزبـور در جهـت شناسـایی               ای    آیین رفتار حرفه  
 عنـوان  بـه ی و اسـتقالل را  طرفـ   بـی گا  .نوع خدمات تاثیر گذار بر استقالل حسابرس می باشد        

 کند و از آنجـا کـه اسـتقالل تنهـا هنجـاری      ای معرفی می   مهمترین هنجارهای قانونمند حرفه   
ای اشاره دارد مبین و مـشخص کننـده کـنش حـسابرس در                است که به نقش حسابدار حرفه     

ارتباط بین خدمات حسابرسی و استقالل آسیب پـذیر          .]7 [باشد محدوده کلی حسابرسی می   
حسابرس موضوع بحث انگیزی است که تورنتون به این نتیجه رسید که نماینـدگان انجمـن                

 از چهار موسـسه بـزرگ حـسابرسی کـه در زمینـه چنـین                حسابداران رسمی آمریکا و سه تا     
کنـی اشـاره    ]. 9 [خدماتی فعالیت دارند نه استقالل ظاهری دارند و نه استقالل بـاطنی دارنـد             

کنــد کــه در بررســی شــواهد تجربــی هــیچ گونــه شــواهدی را پیــدا نکــردم کــه در آن  مــی
اشـته باشـند در واقـع       گذاران در زمینه حیطه خـدمات بـا قـانون گـذاران مـشارکت د                سرمایه

 بـر ایـن    نفعـان   ذی.  به وجود هم افزایی مثبت بین حسابرس و مـشاوره بـاور دارنـد                نفعان  ذی
باورند که منافع این هم افزایی مثبت بیش از اثـرات منفـی آن بـر اسـتقالل حـسابرس اسـت                      

  .]10 [های مشاوره با اهمیت نباشد مادامی که حق الزحمه

  مرور ادبیات
کـاران خـود      حسابرسی بـه صـاحب      ی خدمات غیر     در حال توسعه دامنه    موسسات حسابرسی 

شوند به این امیـد     ای معتقدند که بسیاری از موسسات حسابرسی، متقبل زیان می           عده. هستند
ایـن  . کاران خـود منعقـد کننـد    ای پر سود با صاحب های مشاوره که بتوانند در آینده قرارداد 

ی مدیر و شریک مؤسـسه بـرای           در رده  خصوص  بهن  شرایط، فشار قابل توجهی بر حسابرسا     
یابـد کـه      آورد و به دنبال آن این نگرانی افـزایش مـی            حفظ و گردش کسب و کار وارد می       

ی و اسـتقالل    طرفـ   بـی کـاران،     فشارهای اقتصادی برای حفظ روابط خوب تجاری با صاحب        
هـایی    حفاظـت اما برای کاهش تردید در خـصوص اسـتقالل          . برد  حسابرس را زیر سؤال می    

هـای کنتـرل کیفیـت در موسـسات حـسابرسی، انجـام               همانند بررسـی هـم پیـشگان و روش        
  .  ]14 [پذیرد می

رسیدگی توسط گروه حـسابرسی مـستقر در         حسابرسی شامل    ی  ساختار مرحله به مرحله   
واحد مورد رسیدگی، بررسی کار توسط سرپرست، مدیر فنـی و شـریک موسـسه در کنـار                  
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ران، کمکی است که به ایجاد اطمینان از اینکه گزارش حسابرسی بـه    کسب مشورت از دیگ   
مستقل بودن حسابرس این اطمینان را به استفاده کننـدگان از           . نحوی مناسب تهیه شده است    

فکـری، در فرآینـد کـسب و بررسـی شـواهد       دهد که حسابرسان از نظـر اطالعات مالی می
  .  هستندطرف بیحسابرسی و صدور گزارش، 

 از    شده  تعریفی جامع و پذیرفته   . ی حسابرسی دارد     اهمیتی که استقالل برای حرفه     رغم  به
استقالل در واقـع، مفهـومی انتزاعـی اسـت کـه قابـل مـشاهده مـستقیم                  .  نشده است  ارایهآن  

انـد کـه بـا مفـاهیمی همچـون            اغلب آن را بـه عنـوان حـالتی ذهنـی توصـیف کـرده              . نیست
در اغلب تعاریف موجـود دو بعـد بـرای    . رتباط داردی، صداقت، امانت و شخصیت ا  طرف  بی

بارلت . باشد  استقالل ذکر شده است، که یکی استقالل واقعی و دیگری استقالل ظاهری می            
و اسـتقالل   » فقدان گرایش ذهنی در اجرای عملیات حـسابرسی       «استقالل واقعی را به عنوان      

کـار نـشان      آشـکار بـا صـاحب     پرهیز از شرایطی که حسابرس را در تضاد منـافع           «ظاهری را   
طـور    بـه بنابراین اسـتقالل واقعـی بـا بیطرفـی، و اسـتقالل ظـاهری               . تعریف کرده است  » دهد  

کنندگان از وجـود تـضاد منـافع حـسابرس در یـک وضـعیت معـین                   معمول با تصور استفاده   
  .]6 [ارتباط دارد

 توجهـات  خـود، یکـی از  1957کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا در گزارش ساالنه      
 ارایـه کاران خـود      اولیه خود را در مورد افزایش خدماتی بکار برد که حسابرسان به صاحب            

انـد کـه تـصمیماتی را     کار خود نزدیک شده    دادند و این که حسابرسان آنقدر به صاحب         می
رئـیس کمیـسیون بـورس اوراق    . نماینـد  اتخاذ مـی  ها  آنکه باید توسط مدیریت گرفته شود  

کـاران    ، در این زمینه بیان نمود که حسابرسانی که عمیقاً به صـاحب            1959 در   بهادار آمریکا 
هـای مـالی مـورد        ی که برای حسابرسی صورت    طرف  بیدهند     می ارایهخود خدمات مدیریتی    

، ماتز و شرف، خـدمات غیـر حـسابرسی  را            1961و در سال    . دهند  نیاز است را از دست می     
گیـری نمودنـد کـه خـدمات مـشاوره مـدیریت و               تیجـه مورد مطالعه و بررسی قرار دادند و ن       

ی انجمن حـسابداران   کمیته. باشد می مشاوره مالیاتی بر استقالل ظاهری حسابرس تاثیرگذار
 با تاکید بـر  1963 را در سال  12ای، بیانیه شماره      رسمی آمریکا در زمینه اصول اخالق حرفه      

 منتـشر نمـود کـه در آن  اسـتقالل             شورای انجمن حسابداران رسمی آمریکـا،      1947ی    بیانیه
معهذا بیان نمود که برای حفظ اعتماد عمومی باید از          . حسابرس را یک حالت ذهنی دانست     

 اضافه نمود تا 12بیانیه . کنند خودداری شود     خدماتی که در ظاهر تضاد منافع ایجاد می        ارایه
یـت اخالقـی بـرای      گیـری ننماینـد هـیچ ممنوع           مدیریت تصمیم  جای  بهزمانی که حسابرسان    
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مخـدوش  ها   آن یطرفـ   بـی آیـد و       خدمات مـشاوره مـدیریت پـیش نمـی         ارایهحسابرسان در   
گذاری کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا مقرراتی       ، بخش قانون  1977 در سال    .شود  نمی

کاران    خدمات استخدام کارمندان اجرایی به صاحب      ارایهرا وضع نمود که حسابرسان را از        
ی انجمـن حـسابداران رسـمی آمریکـا در            کمیته. س اوراق بهادار ممنوع نمود    کمیسیون بور 

 حیطـه خـدمات غیـر حـسابرسی کـه موسـسات             خـصوص ، مطالعه و بررسـی در       1966سال  
دهند، را آغـاز نمـود و گـزارش خـود را در سـال                  می ارایهکاران خود     حسابرسی به صاحب  

نکه خـدمات غیـر حـسابرسی اسـتقالل         اما هیچ گواه و مدرکی مبنی بر ای       .  منتشر نمود  1969
امّـا بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه برخـی              . سازد، را مـشاهده ننمـود       واقعی حسابرس را مخدوش     

کننـدگان  بـاور بـر آن دارنـد کـه چنـین خـدماتی،  اسـتقالل ظـاهری حـسابرس را                          استفاده
هـای    ، کمیسیون مستقل کوهن را تـشکیل داد کـه جنبـه           1974و در سال    . سازد  مخدوش می 

های خـود را در سـال         ی حسابداری را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و یافته            مختلف حرفه 
کمیسیون کوهن در میان دیگر موارد مطرح شده در مورد خـدمات غیـر              .  منتشر نمود  1978

 شده توسط   ارایهتمام خدمات   )  یا کمیته حسابرسی  (حسابرسی توصیه نمود که هیات مدیره       
دهد و حسابرس نیـز هیـات مـدیره را از             سیدگی را مد نظر قرار      حسابرس به شرکت مورد ر    

ــد     ــع نمای ــامالً مطل ــرکت ک ــا ش ــاتش ب ــامی خــدمات و ارتباط ــال، بخــش  . تم ــان س در هم
هـای عـضو را ملـزم بـه افـشاء             گذاری کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکـا  شـرکت           قانون
 .]15 [های مالی نمود های غیر حسابرسی در صورت الزحمه حق

کـه کمیـسیون کـوهن شـکل یافـت ، مجلـس سـنای                 مدت زمان کوتاهی پس از این      در
ی   اطـالع از حرفـه     بی فرعی متکاف را در باب عملیات دولتی و کس           ایاالت متحده، کمیته  

حسابداری ایجاد نمود که از جملـه وظـایف آن بررسـی ماهیـت خـدماتی بـود کـه توسـط                      
 منتشر شـد و  1977 این کمیته در سال گزارش نهایی . پذیرفت  موسسات حسابرسی انجام می   

گـردد    مـی ارایـه کـاران حـسابرسی    بیان نمود که خدمات مشاوره مـدیریت کـه بـه صـاحب          
هـای    و نیز  برخی خـدمات غیـر حـسابرسی و طراحـی سیـستم              . گردد  موجب تضاد منافع می   

 باشـد نبایـد توسـط    های داخلی شرکت مـورد نیـاز مـی    اطالعاتی که برای بهبود رویه کنترل    
چنـین بیـان نمـود کـه انـواع            هـم .  گـردد  ارایـه کـاران  خـود        موسسات حسابرسی به صاحب   

مشخصی از خدمات همانند استخدام کارمندان اجرایی، تجزیه و تحلیل بازاریابی، تجزیـه و              
کـاران    تحلیل محصول و خدمات آماری بیمه، نباید توسط موسسات حسابرسی بـه صـاحب             

ی    پاسخ به گزارشـات کمیتـه فرعـی متکـالف و کمیتـه             حرفه حسابرسی در  . شود ارایهخود  



    ... موسساتهای غیر حسابرسیِ الزحمه بررسی اثر خدمات و میزان حق
  

135

گـذاری کمیـسیون      فرعی موس با یک برنامه خـود تنظیمـی از جملـه تـشکیل بخـش قـانون                 
پیـشگان، تـشکیل هیـات        بورس اوراق بهادار آمریکا، تجدید نظر درباره  نیاز به بررسی هـم            

بهادار واکـنش   گذاری کمیسیون بورس اوراق       نظارت عمومی جهت نظارت بر بخش قانون      
نشان داد و معیارهایی را جهت حیطـه خـدمات مـورد قبـول قـرار داد و مـشخص نمـود کـه              

های عمومی، کمک در تحصیل و        آوری نظریه   تواند خدمات جمع    موسسات حسابرسی نمی  
.  دهنـد  ارایـه هـای بیمـه       ادغام، استخدام کارمندان اجرایی، خدمات بیمه آماری بـه شـرکت          

ی کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا، موظف هستند سـاالنه بـه     گذار  اعضای بخش قانون  
که ) مشاوره مدیریت(ی حسابرسی در ارتباط با ماهیت و مبلغ خدمات غیر حسابرسی            کمیته

هـم چنـین    .  شده، گزارش دهند   ارایهکاران کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا         به صاحب 
سیون بـورس اوراق بهـادار آمریکـا بایـد          گذاری کمیـ    گزارش ساالنه اعضاء به  بخش قانون      

کـاران کمیـسیون بـورس اوراق بهـادار           شامل مبالغ خدمات مشاوره مدیریت بـرای صـاحب        
 شـده   ارایـه کاران و نیز درصد مبلـغ خـدمات غیـر حـسابرسی               ، با ذکر تعداد صاحب      آمریکا

  . ]15 [نسبت به درآمد حسابرسی باشد
 منتـشر   1999دهای استقالل که در ژانویه سـال         هیات تدوین استاندار   1استاندارد شماره   

تمـام روابـط بـین حـسابرسان و         ) الـف (طور کتبی    ه ساالنه ب  هشد، حسابرسان را ملزم نمود ک     
کاران خود که بطور معقولی انتظـار رود بـر اسـتقالل حـسابرس اثـر گـذار اسـت را                        صاحب

 کمیـسیون بـورس اوراق      ،1978در سـال    ). 8(و استقالل خود را تایید کنند     ) ب(افشاء کنند   
های تجدید نظر شده در خصوص الزامات افشای مشخص در ارتبـاط بـا                بهادار آمریکا بیانیه  

این افشاها در خصوص درصد کـل       . های سهامی را پذیرفت     خدمات غیر حسابرسی شرکت   
الزحمــه حــسابرسی، و نیــز درصــد هــر کــدام از  حــسابرسی بــه حــق هــای غیــر حــق الزحمــه

  . باشد الزحمه حسابرسی می ر حسابرسی به حقهای غی الزحمه حق
مطالعات زیادی در ارتباط با اثر خدمات غیـر حـسابرسی بـر اسـتقالل حـسابرسی انجـام                   

 خـدمات غیـر     ارایـه پذیرفته است الو و پنـی بـا بررسـی دیـدگاه اعتباردهنـدگان نـسبت بـه                   
د زمـانی کـه     دهند دریافتن    می ارایهکاران خود     حسابرسی که موسسات حسابرسی به صاحب     

موسسه حـسابرسی بـه شـرکت مـورد رسـیدگی وابـستگی شـدیدی داشـته باشـند اسـتقالل                     
هـای غیـر حـسابرسی پـایین باشـد          الزحمـه   چنـین اگـر حـق       گردد هـم    حسابرس مخدوش می  

و این در حالی اسـت کـه گیگـر بـه ایـن              ) 11(شود  استقالل ظاهری حسابرس مخدوش نمی    
کاران خود خـدمات حـسابرسی        رسی به صاحب  نتیجه دست یافت زمانی که موسسات حساب      
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گــردد بــه هــر حــال دیــدگاه   بیــشتر مخــدوش مــیها  آننماینــد اســتقالل  مــیارایــهداخلــی 
 هــر یــک از خــدمات غیــر حــسابرسی توســط موســسات ارایــهکننــدگان نــسبت بــه  اســتفاده

  . کند کاران خود فرق می حسابرسی به صاحب
هـا را ملـزم بـه افـشاء      ار آمریکا  شـرکت  کمیسیون بورس اوراق بهاد2000الزامات سال   

بعـد از جلـسات   .  شده بـود، نمـود  ارایهها  آن خدمات غیر حسابرسی که توسط حسابرسان به      
متعددی که توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا برگزار شد این کمیسیون در سـال               

ابرسان بـه   آن توسـط حـس  ارایـه حسابرسی را شناسایی نمود کـه    نوع خدمات غیر10،  2003
 نـوع   10کـه ایـن     . گـردد   کاران خود موجب مخدوش شدن استقالل حـسابرس مـی           صاحب

  :باشند خدمات بشرح ذیل می
هـای مـالی      های حـسابداری یـا صـورت        داری یا هر گونه خدمات مرتبط با ثبت         دفتر) 1(

خـدمات ارزیـابی یـا    ) 3( هـای اطالعـات مـالی    طراحـی و اجـرای سیـستم   ) 2( رصاحب کـا 
خـدمات  ) 4(هـای غیـر نقـدی       ی مطلوبیـت یـا گـزارش آورده         ، اظهار نظـر دربـاره     ارزشیابی

) 8(منـابع انـسانی     ) 7(وظایف مـدیریتی    ) 6(خدمات حسابرسی داخلی    ) 5(کارشناسی بیمه   
خدمات کارشناسـی غیـر     ) 10(خدمات قانونی   ) 9(گذاری    گر، مشاور سرمایه    دالل یا معامله  

ورس اوراق بهادار آمریکـا از ایـن کـار، افـزایش            مرتبط با حسابرسی، که هدف کمیسیون ب      
بـورس اوراق بهـادار آمریکـا و        . باشد  گذاران نسبت به استقالل حسابرس می       اطمینان سرمایه 

اند که در ارتباط با مـشاوره مـدیریت            اُکسلی هر دو خدماتی را ممنوع نموده       -قانون ساربینز 
مجموعه خـدماتی   ). 5(وجود بیاورد بوده و ممکن است برای استقالل حسابرس تضاد منافع ب         

کار خود ممنوع نمـود مجـدداً در قـانون             آن توسط حسابداران مستقل به صاحب      ارایهرا که   
هـای موجـود بـین         تجدید نظـر شـد کـه خالصـه تفـاوت           2003بورس اوراق بهادار آمریکا     

یکـا  ، قانون بـورس اوراق بهـادار آمر       2002 اُکسلی   -خدمات غیر حسابرسی در قانون سابینز     
 و انجمـن حـسابداران رسـمی آمریکـا در     2003، قانون بـورس اوراق بهـادار آمریکـا          2000

  . ]9 [جدول ضمیمه الف بیان شده است
اُکسلی خـدماتی غیـر حـسابرسی کـه انجـام آن نیازمنـد تـصویب              -بر طبق قانون ساربینز   

گـذاران    ایهای برای استفاده سرم     های دوره   باشد، باید در گزارش     توسط کمیته حسابرسی می   
های حـسابرسی     الزحمه  قانون نهایی بورس اوراق بهادار آمریکا الزامات افشا حق        . افشا گردد 

و غیر حسابرسی پرداختـی بـه حـسابداران مـستقل را در اظهارنامـه بـورس بـه چهـار گـروه                       
الزحمه مالیـاتی   های مرتبط با خدمات حسابرسی، حق  الزحمه  های حسابرسی، حق    الزحمه  حق
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 2003طبـق قـانون بـورس اوراق بهـادار آمریکـا       . هـا بیـان نمـوده اسـت         الزحمـه   قو سایر حـ   
های پرداختی به حـسابداران مـستقل در اظهارنامـه بـورس              الزحمه  ها ملزم به افشا حق      شرکت

ای جامعـه حـسابداران رسـمی ایـران       این در حالی است که آیین رفتار حرفه        ).12(باشند    می
ای از درآمـدهای سـاالنه حـسابدار رسـمی از طریـق یـک            دارد که اگر بخش عمده      بیان می 
توانـد    شـود، چنـین وضـعیتی مـی         کاران مـرتبط تـامین مـی        کار یا گروهی از صاحب      صاحب

اگـر چـه مالحظـات اسـتقالل از     . موجب بروز شک و ابهـام نـسبت بـه اسـتقالل وی گـردد              
د از   درصـ  25های حـسابدار رسـمی اسـت، امـا در هـر صـورت تحـصیل بـیش از                      مسئولیت

کـار یـا      درآمدهای مستمر ساالنه یک حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی از یک صـاحب            
 .]1 [کار خاص، برای مدت دو بیش از دو سال مجاز نیست گروه صاحب

 سـال کـار   5طبق قانون بورس اوراق بهادار آمریکا شریک موسسه حسابرسی که بعد از          
 سـال بعـد     5نماید تا     کار مشخص، کار خود را به شریک دیگری واگذار می           با یک صاحب  

این الزام موسسه حـسابرسی     .  بگیرد هکار را بر عهد     تواند مدیریت کار آن صاحب      از آن نمی  
رسـاندن شـریک جدیـد بـه تجربـه کـافی، در ارتبـاط بـا آن         را به تحمـل هزینـه اضـافی تـا           

اما موسسات بـزرگ حـسابرسی آن را بـه عنـوان معیـار کنتـرل                . کند  کار مجبور می    صاحب
قـانون بـورس اوراق بهـادار آمریکـا موسـسات حـسابرسی را از پرداخـت                 . داننـد   کیفی مـی  
کـار    سابرسی به صاحب   خدمات غیر ح   ارایههای مالی به شرکا یا کارمندان بر مبنای           محرک

 اُکسلی و بورس اوراق بهادار آمریکا حسابرسان را ملزم          -قوانین ساربینز . ممنوع نموده است  
هــای  اقــدامات و رویــه) 1( گزارشــات مــنظم بــه کمیتــه حــسابرسی در ارتبــاط بــا  ارایــهبــه 

ی برخوردهـای حـسابداری       کلیـه ) 2(گیـرد،     حسابداری انتقادی که مورد استفاده قـرار مـی        
سایر )  3(های مالی،   وناگون مطابق اصول پذیرفته شده حسابداری برای اقالم مهم صورت         گ

تورنتـون  . کار همانند نامه مدیریت، نمـوده اسـت         ارتباطات مکتوب بین حسابرس و صاحب     
 درک متفاوتی از این نکته دارند که چه         نفعان  ذی به این نتیجه رسید که اکثر        2002در سال   

نیکـل   ویوان لی، داوید هـای و رابـرت   . کند  حسابرس را مخدوش مینوع خدماتی استقالل
حسابرسی رابطـه مثبتـی       های غیر   الزحمه  های حسابرسی و حق     الزحمه  بیان نمودند که بین حق    

امّا به شواهدی عینی که نشان دهـد  . تواند استقالل حسابرس را نقض کند      وجود دارد که می   
تنـد و در نهایـت مطالعـات ایـشان نـشان داد،             استقالل حسابرس نقض شده اسـت دسـت نیاف        

حـسابرسی را بـر مبنـای قـرار داد            زمانی که موسسات حسابرسی خـدمات حـسابرسی و غیـر          
کننـد بطـور      مشترک فی ما بین موسـسه حـسابرسی و شـرکت مـورد حـسابرسی منعقـد مـی                  
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  ).13(شود می ای استقالل ظاهری حسابرس مخدوش  بالقوه

  های تحقیق فرضیه
و مـدیران  ) هـا  بانـک ( از دیـدگاه حـسابداران، حـسابرسان، اعتباردهنـدگان       :فرضیه اول 

کـاران   حسابرسی توسط موسـسات حـسابرسی بـه صـاحب      خدمات غیر    ارایهگذاری    سرمایه
   .P     :  H≤ 5/0.         خود، بر استقالل حسابرس اثر ندارد

و مــدیران ) هــا بانــک(ن، اعتباردهنــدگان  دیــدگاه حــسابداران، حــسابرسا:فرضــیه دوم
های غیر حسابرسی موسسات حسابرسی بـر         الزحمه  گذاری بر این است که میزان حق        سرمایه

   .P  :    H≤ 5/0.                        استقالل حسابرس اثر ندارد
 ارایـه کاران خـود     از آنجا که خدمات غیر حسابرسی که موسسات حسابرسی به صاحب          

 آن ممکـن اسـت بـر        ارایـه  نوع خدمات غیـر حـسابرسی کـه          19باشد لذا     دهند متنوع می    می
استقالل حسابرس تاثیر گذار باشد، شناسایی کردید و هر یک از این نوع خدمات در قالـب          

 در ارتباط با هر یک از ایـن نـوع خـدمات غیـر               نفعان  ذی   فرضیه فرعی مطرح، و دیدگاه     19
که این خدمات غیر حسابرسی بـه شـرح زیـر           .  از پرسش شوندگان گردیده است     حسابرسی

  :باشد می
  خدمات اصالح حساب) الف
هـای    های حسابداری یا صورت     خدمات دفترداری یا هرگونه خدمات مرتبط با ثبت       ) ب
  مالی

  های اطالعاتی خدمات طراحی واجرای سیستم)پ
  سهامدارانی غیرنقدی  ی آورده خدمات اظهار نظر درباره)ت
  خدمات مشاوره بیمه) ث
  خدمات حسابرسی داخلی ) ج
  ) جای مدیریت گیری به تصمیم(خدمات وظایف مدیریتی)چ
  ) استخدام کارکنان اجرایی(خدمات منابع انسانی)ح
  ) گذاری ی سرمایه مشاوره(ای خدمات داللی یا مشاوره)خ
  ی حقوقی  خدمات مشاوره)د
  ی مدیریت  خدمات نامه) ذ
  ه و تحلیل محصول و بازاریابی تجزی) ر
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  خدمات کمک به ادغام و تحصیل ) ز
  حسابرسی بیمه ) ژ

  آموزش مدیران ) س
  ی مالیاتی  مشاوره) ش
  حسابرسی مالیاتی ) ص
  ی مدیریت  خدمات مشاوره) ض
  خدمات ارزیابی سهام) ط

 و. های حسابرسی دو فرضیه فرعی مطـرح گردیـده اسـت            الزحمه  در ارتباط با میزان حق    
های غیر حسابرسی هر فرضیه در قالب یـک           الزحمه   در ارتباط با میزان حق     نفعان  ذی  دیدگاه

  :باشند  فرعی آن بشرح زیر میها فرضیهکه . شوندگان مطرح شده است سوال از پرسش
های حسابرسی در     های غیرحسابرسی به حق الزحمه      عدم افشاء نسبت حق الزحمه     )الف(

  کار های مالی صاحب صورت
  الزحمه حسابرسی حسابرسی نسبت به حق های غیر الزحمه باال بودن درصد حق) ب(

  روش تحقیق
جامعـه  . آوری شـدند   تحقیـق از طریـق پرسـشنامه جمـع     هـا   فرضیه ثانیهاطالعات الزم جهت    

گـذاری پذیرفتـه در       هـای سـرمایه     گـذاری شـرکت     آماری این تحقیق شامل مدیران سـرمایه      
های پذیرفته شده در بـورس        به شرکت ) ها  بانک(تباردهندگان  بورس اوراق بهادار تهران، اع    

هـای    اوراق بهادار تهران، حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی که به حسابرسی شرکت           
های پذیرفتـه   و نیز حسابداران شرکت پردازند پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می

گـذاری    ر ایـن تحقیـق مـدیران سـرمایه        کـه د  . باشـد   شده در بورس اوراق بهادار تهـران مـی        
گـذاران    گـذاری بـورس اوراق بهـادار تهـران جـایگزین عمـوم سـرمایه                های سرمایه   شرکت
گذاران و هم بخاطر احتمـال        این جایگزینی هم بدلیل گستردگی بسیار زیاد سرمایه       . اند  شده

  . باشند بسیار زیاد در عدم آشنایی آنان با موضوع انجام شده می
پردازد لـذا چهـار    های مختلف می ه این تحقیق به بررسی تضاد منافع بین گروه از آنجا ک  
هـای    تهیـه کننـدگان صـورت     ) 2(هـای مـالی،       کنندگان از صورت    استفاده) 1(گروه اصلی،   

) 4(کننــد و هــای مــالی اظهــار نظــر مــی حــسابرسانی کــه نــسبت بــه ایــن صــورت) 3(مــالی،
کنند   ها تسهیالت مالی اعطا می      ه این شرکت  های مالی ب    اعتباردهندگان که بر اساس صورت    
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گیـری در     های موجود نمونه    اند از میان روش     به عنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شده       
با توجه به محتـوای سـواالت،       . ای استفاده شده است     گیری خوشه   این تحقیق از روش نمونه    

 برای سـه ماهـه دوم سـال         های فعال بورس اوراق بهادار تهران       تصمیم گرفته شد که شرکت    
 شرکت فعال در بـورس اوراق بهـادار تهـران بـه             50 به عنوان نمونه انتخاب گردد که        1383

ها معموالً بدلیل سودآوری بیشتر، خواهان  عنوان نمونه انتخاب شدند؛ زیرا سهام این شرکت 
ی و نیـز    شود که تقاضا برای خدمات غیر حـسابرس         بیشتری دارند و در نتیجه احتمال داده می       

 ها که سهام ها نسبت به سایر شرکت  مسائل مربوط به استقالل حسابرس از طرف این شرکت        
 50در نهایت جدیـدترین فهرسـت     . در بازار مالی جذبه زیادی ندارند، بیشتر پیش بیاید        ها  آن

 کـه از سـوی مرکـز تحقیقـات و توسـعه           1382شرکت فعال بورس برای سه ماهه دوم سـال          
ن اعالم شده بـود، بـه عنـوان نمونـه انتخـاب گردیـد و بـرای حـسابداران و                   بازار سرمایه ایرا  

اند پرسشنامه    ها وام و اعتبار داده      هایی که به این شرکت      ها و نیز بانک     حسابرسان آن شرکت  
گذاری  های سرمایه گذاران، مدیران شرکت با توجه به این که به جای سرمایه  . ارسال گردید 

 50 در فهرسـت   1383گذاری که در سه ماهه دوم سـال         رمایه شرکت س  14انتخاب شدند لذا    
و برای  . گذاران انتخاب گردید     سرمایه جای  بهشرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران بودند        

هـای   با توجه به این که در یک تیم حـسابرسی رده . نیز پرسشنامه ارسال گردیدها  آن مدیران
 که رده حسابرس ارشد و  باالتر به عنوان    سازمانی مختلفی وجود دارد لذا تصمیم گرفته شد       
به موضوع مورد بحث و نیـز پاسـخ         ها   آن نمونه انتخاب شود این انتخاب بدلیل آشنایی بیشتر       

بود و حسابرسانی که از       منطقی به سواالت این تحقیق نیازمند چند سال تجربه حسابرسی می          
از . شـدند   های مربوط نمی     پاسخ یهاراای الزم برخوردار نباشند، احتماال موفق به          تجربه حرفه 

ها در حیطه وظایف رئیس شـعبه،         ها تصمیم به اعطای تسهیالت به شرکت        آنجا که در بانک   
باشد لذا بـرای رئـیس شـعبه، معـاون شـعبه و رئـیس                 معاون شعبه و رئیس دایره اعتبارات می      

، حـسابرسان  73 هـا  ها پرسشنامه ارسال گردید که در نهایت برای بانک     دایره اعتبارات بانک  
 281 پرسـشنامه، کـه در  مجمـوع          14گـذاری      و بـرای مـدیران سـرمایه       84، حسابداران   110

آوری و مـورد       پرسـشنامه جمـع    212پرسشنامه برای این افراد ارسال گردیـد کـه در نهایـت             
  .تجزیه و تحلیل قرار گرفت

امالً مخـالفم   از آنجا که سواالت تحقیق بر مبنای طیف لیکـرت از کـامالً مـوافقم تـا کـ      
هـا، فرضـیه صـفر و فرضـیه مقابـل بـه صـورت زیـر                   اند لذا تجزیه و تحلیـل داده        مطرح شده 
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  :باشد می
ای اسـتفاده شـده اسـت از آنجـا کـه       هـا، از آزمـون دو جملـه    برای تجزیه و تحلیـل داده    

 و  5/0باشد، لذا احتمـال پـذیرش فـرض صـفر              می 25/0ها    احتمال انتخاب هر یک از گزینه     
 .H باشـد فرضـیه    P ≤5/0بنـابراین هـر گـاه احتمـال    .  می باشـد 5/0 رد فرض صفر احتمال

در مواردی . شود پذیرفته می  H1شده و در نتیجه   رد .5/0P < ، Hشود و هر گاه  پذیرفته می
از ای و در مواردی که حجم نمونه           بوده است از توزیع دو جمله      30که تعداد نمونه کمتر از      

  .  بیشتر بوده است از توزیع نرمال استفاده گردیده است30

  ها یافته
همانطور که در باال اشاره گردید ایـن تحقیـق از دیـدگاه حـسابداران، حـسابرسان، مـدیران                   

که از دیدگاه چهار گـروه      . گذاری و اعتباردهندگان مورد پژوهش قرار گرفته است         سرمایه
سی اصالح حساب و خدمات دفترداری یـا هرگونـه           خدمات غیر حسابر   ارایهمورد پژوهش   

هـای مـالی، خـدمات حـسابرسی داخلـی و             های حسابداری یا صورت     خدمات مرتبط با ثبت   
ی مـدیریت     و خـدمات مـشاوره    ) جـای مـدیریت     گیری به   تصمیم(خدمات وظایف مدیریتی  

کاران خود در همان سالی که حسابرسی آن شـرکت            توسط موسسات حسابرسی به صاحب    
ای نیـز     نماید کـه آیـین رفتـار حرفـه          اند، استقالل حسابرس را مخدوش می       بر عهده داشته  را  

هـای     خدمات اصالح حساب و خدمات دفترداری یا هرگونه خـدمات مـرتبط بـا ثبـت                ارایه
هـم چنـین    . ای ممنوع نمـوده اسـت       های مالی را توسط حسابدار حرفه       حسابداری یا صورت  

اسـتخدام  (هـای اطالعـاتی و خـدمات منـابع انـسانی            م خدمات طراحی و اجـرای سیـست       ارایه
گـذاری اسـتقالل      از دیدگاه حسابداران، اعتباردهندگان و مدیران سرمایه      ) کارکنان اجرایی 

گذاری و اعتباردهندگان کمک     نماید و از  دیدگاه مدیران سرمایه        حسابرس را مخدوش می   
 و خـدمات اظهـار نظـر        توانـد اسـتقالل حـسابرس را مخـدوش کنـد            به ادغام و تحصیل مـی     

ی غیرنقدی سهامداران و مشاوره مالیاتی از دیدگاه اعتباردهندگان اسـتقالل          ی آورده   درباره
آوری شـده در   هـای جمـع   کند که در نهایت تجزیه و تحلیل همه داده        حسابرس را نقض می   

ارتبـاط بــا ایــن فرضــیه نـشان مــی دهــد کــه خـدمات غیــر حــسابرسی در مجمــوع اســتقالل    
که اگر بخواهیم دیدگاه چهار گروه . گردد  تایید می.Hکند و فرض ن را نقض نمی   حسابرسا

کـاری ایـن چهـار     را با هم مقایسه گردد به این نتیجه دست خواهیم یافت که ترتیب محافظه        
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باشـد و   گذاری، حسابداران و حسابرسان  می    گروه به ترتیب اعتباردهندگان، مدیران سرمایه     
کنندگان نسبت به خدمات غیـر حـسابرسی          که دیدگاه همه استفاده   دهد    این تحقیق نشان می   

 .غیر از مواردی تقریباً شبیه به همدیگر است
های غیر حسابرسی و اثر آن بر استقالل حـسابرس            الزحمه  فرضیه اصلی دوم به میزان حق     

گـذاری و اعتباردهنـدگان       می پردازد که از دیدگاه حسابداران، حسابرسان، مدیران سـرمایه         
هــای حــسابرسی در  هــای غیرحــسابرسی بــه حــق الزحمــه دم افــشاء نــسبت حــق الزحمــهعــ

حـسابرسی نـسبت بـه        هـای غیـر     الزحمه  کار و باال بودن درصد حق       های مالی صاحب    صورت
هـا نـشان مـی     کند و نتیجـه تحلیـل داده        الزحمه حسابرسی استقالل حسابرس را نقض می        حق

  .گردد  تایید میH1 ت فرضدهد که فرضیه اصلی دوم رد شده و در نهای

  هاگیری و پیشنهاد نتیجه
کـاران خـود ایـن      برخی خدمات غیر حسابرسی توسط موسسات حسابرسی به صـاحب      ارایه

های مالی ایجاد می کنـد کـه حـسابرسان در جامعـه      کنندگان از صورت تصور را در استفاده   
مـستقل نباشـند، بـه      مستقل به نظر نرسند آنچه مسلم اسـت اگـر حـسابرسان از نظـر جامعـه،                  

شود و در این صورت کسی جز حسابرسان متـضرر نخواهنـد            گزارشات حسابرسی اتکا نمی   
اشـاره شـد اسـتقالل    ها  آنبا توجه به این که برخی خدمات غیر حسابرسی که در باال به         . شد

گیری بـه ایـن امـر در ممنوعیـت یـا              کند لذا لزوم توجه مراجع تصمیم       حسابرس را نقض می   
 این خدمات ضروری به ارایه این نوع خدمات یا ایجاد الزامات خاص برای  ارایهمحدودیت  

های غیر حسابرسی و نیز تـاثیر         الزحمه  رسد هم چنین با توجه به تاثیر عدم افشای حق           نظر می 
های غیر حسابرسی بر استقالل حسابرسان، تدوین اسـتانداردهای           الزحمه  باال بودن میزان حق   

هــای غیــر حــسابرسی و نیــز  الزحمــه یــصالح بــرای افــشا میــزان حــقالزم از ســوی مراجــع ذ
و . رسد های غیر حسابرسی به حسابرسی ضروری به نظر می الزحمه محدودیت در میزان حق
ــی   ــشنهاد م ــان پی ــانونی        در پای ــع ق ــک مرج ــوان ی ــه عن ــسابرسی ب ــازمان ح ــه س ــردد ک گ

ای بـرای بـاال بـردن         هاستانداردگذاری و جامعه حسابداران رسمی به عنوان یـک نهـاد حرفـ            
 خـدمات   ارایـه کیفیت حسابرسی و نیز جلب اعتماد جامعـه نـسبت بـه حرفـه حـسابرسی در                  

هـای مـالی      هـای غیـر حـسابرسی در صـورت          الزحمـه   حسابرسی مقرراتی را بـرای افـشا حـق        
هـایی در میـزان       هـای مـالی و نیـز محـدودیت          کنندگان از صـورت     کار برای استفاده    صاحب

ابرسی توسط یک موسسه حسابرسی به یک صاحب کار خاص تـدوین            های حس   الزحمه  حق
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بـورس اوراق   کنـد هماننـد       تعلل کمیته تدوین اسـتانداردهای حـسابداری ایجـاب مـی          کنند  
 هـم چنـین      پیشقدم گـردد   وضع قوانین مربوطه  در  اوراق بهادار تهران    ، بورس   بهادار آمریکا 

ی بـه آن اشـاره شـده تجدیـد نظـر            ا  در نوع خدمات غیر حسابرسی که در آیین رفتار حرفـه          
  .گردد
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   شرایط عمده درباره الزامات استقالل حسابرسان- ضمیمه الفنگاره
مقررات اخالقی  

AICPA 
قانون نهایی     

2000SEC 
اُکسلی-قانون ساربینز
2002  

قانون نهایی     
2003SEC  

منافع مالی در )1
 کار کت صاحبشر

محدودیت منافع مالی 
گذاری برای  و سرمایه

همه شرکا و وابستگان 
 ها آن

منافع مالی صرفاً به 
  شده محدود  کسانی 
کار  بر  توانند  که می

حسابرسی اثرگذار 
 .باشند

 پیش بینی نشده پیش بینی نشده

اشتغال حسابرسان )2
پیشین در شرکت 

دوره (کار صاحب
 )فرونشینی

مستلزم به دوره  شدهپیش بینی ن
 فرونشینی نیست

یک سال برای آنهایی 
که در حسابرسی آن 

شرکت مشارکت 
اند و در  داشته

 های کنترلر،   پست
cao،ceo،cfo 

 .شوند مشغول می

یک سال برای 
حسابرسانی که به نقش
نظارت بر حسابداری 
یا گزارشگری مالی 

 .شوند مشغول می

حیطه خدمات ) 3
 هارایغیرحسابرسی که 
کار  آن به صاحب

 .ممنوع شده است

) 2 (دفترداری )1 پیش بینی نشده
های اطالعات  سیستم
) 4(ارزیابی ) 3(مالی

) 5(بیمه آماری
) 6(حسابرسی داخلی 

) 7(نقش مدیریت 
) 8(منابع انسانی

خدمات کارگزاری  
خدمات قانونی ) 9(

خدمات ) 10(
 کارشناسی

) 2 (دفترداری )1
های اطالعات  سیستم
) 4(ارزیابی ) 3(مالی

) 5(بیمه آماری
) 6(حسابرسی داخلی 

نقش مدیریت و منابع 
خدمات )7(انسانی

) 8(کارگزاری 
) 9(خدمات قانونی 

خدمات مرتبط با 
 حسابرسی

مشابه قانون نهایی 
بورس اوراق بهادار 

 2000آمریکا 

خدمات غیر ) 4
حسابرسی که انجام 
آن مجاز و نیاز به 

تصویب توسط کمیته 
 اردحسابرسی د

 خدمات غیرارایهبرای  پیش بینی نشده پیش بینی نشده
حسابرسی مجاز 
تصویب کمیته 

.حسابرسی الزم است

 خدمات غیرارایهبرای 
حسابرسی مجاز 
تصویب کمیته 

حسابرسی الزم است 
شامل خدمات (

 )مالیاتی
الزحمه  افشا حق) 5

خدمات حسابرسی 
 وغیرحسابرسی

الزحمه  افشا حق پیش بینی نشده
ابرسی و حس

غیرحسابرسی در اظهار
 نامه بورس

باید خدمات غیر 
حسابرسی توسط 
کمیته حسابرسی 

تصویب و در 
 مالی برای تگزارشا

گذاران  سرمایه
 افشاشود

 -همانند قانون ساربینز
اُکسلی و قانون افشا 
بورس اوراق بهادار 

 2000آمریکا 
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مقررات اخالقی  

aicpa 
ایی     قانون نه
2000sec 

اُکسلی-قانون ساربینز
2002  

قانون نهایی     
2003sec  

گردش متوالی )6
 شرکا حسابرسی

الزامی نیست اما به 
عنوان فرآیندکنترل 

کیفی در برخی 
موسسات بزرگ 
حسابرسی بکار 

 .رود می
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 یهاراکار  برای صاحب
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 کمیته حسابرسی

بر اساس استانداردهای
پذیرفته شده حسابرسی
 بجز احکام استقالل

گزارش بموقع در  ش بینی نشدهپی
های همه رویه) 1(مورد

)2(حسابداری انتقادی 
برخوردها و افشاهای 
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نامه ) 3(حسابداری

 مدیریت
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