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موانع اجرای 

حسابرسی عملیاتی در ایران
محمدعلی باقرپور هوشنگ نادریان

والشانی

ــم  ــه ی پنج ــون برنام ــاده ی 218 قان ــه در م چنان ک
ــدف  ــت ه ــده اس ــح ش ــعه )94-1390( تصری توس
اصلــی از الزامــی کردن اجــرای حسابرســی عملیاتی 
در شــرکت ها افزایــش صرفــه ی اقتصــادی، کارایــی 
و اثربخشــی فعالیــت و عملیــات آن هــا بــوده اســت. 
ــهیل در  ــث تس ــد باع ــت می توان ــه در نهای ــری ک ام
دســتیابی بــه اهــداف برنامــه ، از جملــه رشــد مناســب 
اقتصــادی شــود. در عمــل، مشــکات متعــددی 
باعــث شــده به رغــم الــزام مذکــور، حسابرســی 
عملیاتــی در بســیاری از شــرکت  ها اجرایــی نشــود. 
هــدف از نــگارش ایــن مقالــه، شــناخت ایــن عوامــل 
ــات  ــزی اقدام ــور طرح ری ــوده به منظ ــکات ب و مش
الزم بــرای برطــرف ســاختن آن هــا و اجــرای کامــل 
حسـابرســـی عملیاتـــی در تمامـــی شـــرکت های 

مشــمول اســت. 

عوامل و مشکالت اجرای حسابرسی عملياتی
عوامــل و مشــکات اجرای حسابرســی عملیاتی در 
قالــب ســه گــروه کلــی، شــامل عوامــل و مشــکات 

ــی  ــرای حسابرس ــان اج ــرکت ها، متولی ــا ش ــط ب مرتب
ــی و  ــه ي حسابرس ــی حرف ــای متول ــی، نهاده عملیات

ــت. ــده اس ــه ش ــی ارائ ــرکت های بورس ــر ش ــر ب ناظ

1.  عوامل و مشکالت مرتبط با شركت ها
ــه  ــده ک ــث ش ــددی باع ــکات متع ــل و مش عوام
ــی  ــزام قانون ــی ال ــوان مخاطــب اصل شــرکت ها به عن
یادشــده تمایــل و رغبــت چندانــی بــه اجــرای 
حسابرســی عملیاتــی نداشــته و بــه همیــن دلیــل 
ــی  ــون در بســیاری از آن هــا حسابرســی عملیات تاکن
انجــام نشــده اســت. مهم تریــن آن هــا بــه شــرح زیــر 

ــت: اس
ــت  ــاور مدیری 1-1- عــدم آگاهــی، شــناخت و ب
ــی  ــی عملیات ــه حسابرس ــبت ب ــرکت ها نس ــد ش ارش
شــواهد موجــود نشــان می دهــد کــه بســیاری از 
و...( شــرکت ها  )هیئــت مدیــره  ارشــد  مدیــران 
اهــداف،  از  کافــی  و  الزم  آگاهــی  و  شــناخت 
نقــش و کارکــرد حسابرســی عملیاتــی نداشــته اند و 
ــه اهمیــت و ضــرورت  ــی ب ــن رو، اعتقــاد چندان ازای

اجــرای آن ندارنــد. بــه عبــارت دیگــر، از دیــد 
ــع  ــی اساســاً رف ــران، اجــرای حسابرســی عملیات مدی
ــك  ــری ی ــه به کارگی ــوده، ن ــی ب ــزام قانون ــك ال ی
ایجــاد  در  می توانــد  کــه  ارزش آفریــن  دانــش 
ــرکت  ــان ش ــرای ذی نفع ــر ب ــزوده ی بیش ت ارزش اف
ــه ایــن نکتــه توجــه  ــه آن هــا کمــك کنــد. بایــد ب ب
ــوان  ــارج به عن ــر مخ ــع ب ــی مناف ــه فزون ــت ک داش
یــك اصــل کلــی و منطقــی در تمامــی تصمیمــات 
اجــرای  بــوده و  نظــر  مــد  اقدامــات مدیــران  و 
حسابرســی عملیاتــی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا 
تاریخــی و شــواهد  نیســت. همچنیــن تجربــه ی 
ــوالً در  ــران معم ــه مدی ــد ک ــان می ده ــود نش موج
فناوری هــای  و  دانــش  روش هــا،  به کارگیــری 
جدیــد کــه بتوانــد بــه آن هــا در اســتفاده ی بهینــه از 
ــه اهــداف  ــری ب ــع به منظــور دســت یابی حداکث مناب
ــد، مشــروط  ــد، پیشــتاز بوده ان ســازمانی کمــك کن
ــن  ــاور الزم در ای ــناخت و ب ــی، ش ــه آگاه ــه آن ک ب

ــود. ــاد ش ــا ایج ــه در آن ه زمین
1-2- عــدم تعییــن نقــش و جایــگاه ســازمانی 
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ــرکت ها  ــی در ش ــی عملیات ــرای حسابرس ــب ب مناس
عــدم تعییــن و تبییــن جایــگاه ســازمانی خــاص 
ــوی  ــه نح ــی ب ــی عملیات ــرای حسابرس ــب ب و مناس
کــه تداخلــی بــا وظایــف و مســولیت های ســایر 
بخش هــا نداشــته باشــد باعــث شــده کــه در بســیاری 
از شــرکت ها ایــن ســوال مطــرح شــود کــه بــا 
ــا  ــدد در بخش ه ــای متع ــام ارزیابی ه ــه انج ــه ب توج
و ســطوح مختلــف شــرکت )به عنــوان مثــال بخــش 
ــه انجــام حسابرســی  ــازی ب ــرل کیفیــت( چــه نی کنت
ــن  ــن و تبیی ــدم تعیی ــع، ع ــت؟ در واق ــی اس عملیات
ــی )کــه  ــگاه حسابرســی داخل مناســب نقــش و جای
ــث  ــت( باع ــی از آن اس ــی جزی ــی عملیات حسابرس
ــرش و  ــن ابهامــی شــده؛ امــری کــه پذی ایجــاد چنی
اجــرای حسابرســی عملیاتــی را بــا مشــکاتی همــراه 

ــت. ــرده اس ک
1-3- کمبــود یــا نبــود اطاعــات الزم بــرای انجام 

حسابرســی عملیاتی
کمبــود یــا نبــود اطاعــات مــورد نیــاز عامــل 
ــی  ــی عملیات ــرای حسابرس ــه اج ــت ک ــری اس دیگ
بــا مشــکاتی همــراه کــرده اســت. اجــرای  را 
حسابرســی عملیاتــی بــا توجــه بــه اهــداف و ماهیــت 
آن نیازمنــد اطاعــات جامــع و متنــوع )به ویــژه 
اطاعــات غیــر مالــی( در خصــوص جنبه هــای 
مختلــف عملیــات و فعالیت شــرکت اســت. در حال 

حاضــر در برخــی از شــرکت ها بــه دلیــل عــدم 
اطاعاتــی  سیســتم های  به کارگیــری  و  اســتقرار 
مناســب و یکپارچــه )به عنــوان مثــال جزیــره ای 
ــه  ــات تهی ــن اطاع ــیاری از ای ــتم ها( بس ــودن سیس ب
ــد  ــب نمی توان ــن ترتی ــود و بدی ــداری نمی ش و نگه
به راحتــی بــرای اجــرای حسابرســی عملیاتــی مــورد 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق اس

2- عوامل و مشکالت مرتبط با متوليان 
اجرای حسابرسی عملياتی

پنجــم  برنامــه ی  قانــون  براســاس مــاده ی 218 
توســعه، مؤسســات عضــو جامعــه ی حســابداران 
رســمی و ســازمان حسابرســی به عنــوان متولیــان 
شــده اند.  معرفــی  عملیاتــی  حسابرســی  اجــرای 
شــواهد موجــود نشــان می دهــد کــه مؤسســات 
عمدتــاً درگیــر اجــرای حسابرســـی مســتقل )مالــی( 
ــات  ــایر خدمـ ــه ی سـ ــه ارائـ ــر ب ــد و کم تـ بوده انـ
)شــامل حسابرســی عملیاتــی( می پردازنــد. ایــن 
ــه  ــددی از جمل ــل متع ــی از عوام ــد ناش ــر می توان ام
ارائــه ی  توانایــی  و  ظرفیــت  و  بــازار  تقاضــای 
بــودن  جدیــد  باشــد.  آن هــا  توســط  خدمــات 
موضــوع حسابرســی عملیاتــی در ایــران و عــدم 
انجــام اقدامــات الزم در ایــن زمینــه )از جملــه تربیت 
و به کارگیــری نیروهــای متخصــص( در مؤسســات 

ــث  ــه باع ــت ک ــکاتی اس ــه مش ــی از جمل حسابرس
ــود. ــم نش ــده فراه ــت یادش ــون ظرفی ــده تاکن ش

مســتلزم وجــود  اجــرای حسابرســی عملیاتــی 
حسابرســانی اســت کــه عــاوه بــر دارا بــودن دانــش 
و تجربــه ی الزم در زمینــه ی حسابرســی عملیاتــی از 
ــه  ــا از جمل ــایر زمینه ه ــارت الزم در س ــش و مه دان
ــه  ــی )تجزی ــای تحلیل ــات، روش ه ــاوری اطاع فن
و تحلیــل اطاعــات(، برقــراری ارتبــاط و انتقــال 
مناســب نتایــج برخــوردار باشــند. گفتنــی اســت کــه 
در زمینــه ی حسابرســی عملیاتــی اقدامــات اجرایــی 
متعــدد  پروژه هــای  انجــام  جملــه  از  مناســبی، 
حسابرســی عملیاتــی بــه دســت ســازمان حسابرســی، 

انجــام شــده اســت.

3- عوامل و مشکالت مرتبط با نهادهای 
متولی حرفه ی حسابرسی و ناظر 

بر شركت های بورسی
به طـــور کلـــی از نهادهـــای متولـــی حرفـــه ی 
ــه ی  ــی و جامعـ ــازمان حسابـرسـ ــی )سـ حسابـرسـ
ــر شــرکت های  حســابداران رســمی( و نهــاد ناظــر ب
ــار  ــادار( انتظ ــورس و اوراق به ــازمان ب ــی )س بورس
مــی رود کــه اقدامــات الزم را بــرای فراهــم کــردن 
شــرایط و بســتر مناســب بــرای اجرایــی کــردن 
دهنــد.  انجــام  کشــور  در  عملیاتــی  حسابرســی 




