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  ارزیابی ریسک و حسابرسی مبتنی بر ریسک
  

  1مرتضی اسدی
  اردکانی مهدی ناظمی

  
نی و عمـق     فراوا .سسه را پوشش خواهد داد    ؤهای اصلی یک م     تمام فعالیت  ؤثر حسابرسی مبتنی بر ریسک م     یک برنامه 

بایست تعیـین کننـد      کنندگان می  بررسی .متفاوت خواهد بود   بر مبنای ارزیابی ریسک هر قسمت        حسابرسی هر قسمت  
  ؟سسه مناسب است یا خیرؤکه آیا عملکرد حسابرسی به تناسب اندازه و پیچیدگی م

  

  .ارزیابی ریسک، پوشش حسابرسی، امتیازبندی ریسک، ریسک تجاری: های کلیدی واژه
  

   عناصر برنامه.1
 افـزایش    کـارایی و اثربخـشی حـسابرسی را        احتمـاالً طراحی شـده حـسابرسی مبتنـی بـر ریـسک            های   برنامه
های مبتنی بر ریـسک ممکـن اسـت بـسته بـه انـدازه و پیچیـدگی                   قابلیت اتکا و رسمیت حسابرسی     .دهند می
 ،سـازمان  ITی بـرای محـیط      به منظور تعیین سطح مناسب پوشش حسابرس       .دن متفاوت باش  یکدیگرسسه با   ؤم

بایست برای حسابرس     ارزیابی می  این شیوه  .نمایدمشخص  ثر ارزیابی ریسک را     ؤ م بایست شیوه   مدیریت می 
 فـراهم   های حسابرسی به درسـتی     طرفانه در جهت تعیین اولویت تخصیص برنامه       ت مدیره اطالعاتی بی   أو هی 
  : این موارد رعایت شوندبایست  بر ریسک میمبتنی ITهای حسابرسی  برنامه اجرای به منظور .نماید
   های عملیاتی و اجرایی سیستم تکنولوژی، امکانات،  پرسنل،از قبیلسسه ؤاطالعات مشناسایی  −
  یک از آن طبقاتها و فرایندهای تجاری در هر فعالیتشناسایی  −

هـای   سک ریـ  ،هـا    یـا سیـستم    ها و خطوط تولید     بخش های واحدهای تجاری مهم،    پروندهلحاظ کردن    −
 های کنترل تجاری مرتبط و مشخصه

هـای کنتـرل و تجـاری را بـرای واحـدهای             گیـری ریـسک    یک سیستم امتیازبندی یا اندازه    بکارگیری   −
 ها و محصوالت بخش تجاری،

                                                 
 asadi@ses.ac.ir                                                                                             .عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصادی. 1
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هـای سـاالنه    هـای ریـسک و برنامـه       از ارزیـابی  ت مـدیره    أیید کمیتـه حـسابرسی یـا هیـ        أتلحاظ نمودن    −
 و کـاری   برنامـه های حسابرسی، حـوزه  اول زمانی حسابرسی، چرخه حسابرسی مبتنی بر ریسک که جد     

 تخصیص منبع برای هر قسمت حسابرسی شده

 .ریزی، اجرا، گزارشگری و پیگیری  حسابرسی از طریق برنامهاجرای برنامه −

 صـورت  و آن را حـداقل بـه         کنـد  تنظیم مـی  را   یندی که به طور منظم ارزیابی ریسک      افرلحاظ نمودن    −
 .کند  به روز میها ها و محصوالت یا سیستم تمام واحدهای تجاری مهم، قسمتساالنه برای 

  
  سیستم امتیازبندی ریسک. 2

 در وضع .ثر امتیازبندی باشدؤتواند بر مبنای یک سیستم م مبتنی بر ریسک موفق می IT حسابرسی یک برنامه
ند که سیستم قابل فهـم اسـت،        ن اطمینان حاصل ک   بایست  ت مدیره و مدیریت می    أهی ،یک سیستم امتیازبندی  

عوامـل   .کنـد  گرایی اجتنـاب مـی      و تا حد ممکن از ذهنیت      گیرد   عوامل مربوط به ریسک را در نظر می        تمام
  :شود  شامل موارد زیر میدنشو کار گرفته میهای امتیازبندی ب  در سیستماصلی ریسک که معموالً

 )م پولی و پیچیدگیتعداد و حج، ثال مبه عنوان(ماهیت مبادالت و رویدادها  −

ــه عنــوان مثــال، تغییــرات در حجــم (ماهیــت محــیط عملیــاتی  − ) اســتقرار( سیــستم و تمرکــز  درجــه،ب
  تجـاری،  ؤسـسه یندهای بحرانـی م   اثیرگذاری بر فر  أحساسیت اطالعات رسیدگی شده، ت     گزارشگری،

 ریزی شده و محیط قانونی و اقتصادی ، تغییرات برنامهأثیر بالقوه مالیت

 ها کی و معقول اطالعات، تجهیزات و ساختمانامنیت فیزی −

 مدیریت عملیاتی و تنظیم و کنترل1فایت غفلتک −

 نظرپاسخگویی مدیریت در موضوعات موردقبلی و ) منظم( نتایج حسابرسی و قانونی −

یکـی، طـرح جانـشینی مـدیریت و          مدیریت و کارکنان، گـردش، رقابـت تکن        منابع انسانی شامل تجربه    −
 أت نمایندگی هیدرجه

  مدیریت ارشدغفلت −

 ایجـاد و    های کتبی در مورد اسـتفاده از ابزارهـای ارزیـابی ریـسک              دستورالعمل بایست  حسابرسان می 
قابلیـت   ،مورد بازنگری قـرار دهنـد      ت مدیره أ حسابرسی یا هی   ها را با کمیته      و این دستورالعمل   گسترش دهند 

  حـوزه  ، پیچیـدگی  ،بـسته بـه انـدازه     )  جداگانـه  صـورت بـه   (ؤسـسات   ی م ها بـرا   اتکا و رسمیت دستورالعمل   
تواند بـر     سسه می ؤم . متفاوت خواهد بود   کار گرفته شده  های مختلف ب    تکنولوژی ، تنوع جغرافیایی  ،ها  فعالیت
 حـسابرسان   .اتکـا کنـد     در جهـت امتیازبنـدی ریـسک       هـای خـود      عمل استاندارد صنعت یا بـر تجربـه        شیوه

                                                 
1. Oversight 
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 کـردن دامنـه     هـای اصـلی ریـسک و مـشخص         بندی یا ارزیابی حوزه    جهها را برای در     دستورالعمل بایست  می
پایین، ریسک متوسط و ریسک باال یا   ریسکمانندبندی    مثال، طبقه  به عنوان  .کار برند  ب ها امتیازات یا ارزیابی  

بایـست عناصـر زیـر را        های کتبی ارزیابی ریسک می     دستورالعمل .1-5 مانند عددی   ه صورت یک زنجیره   ب
  :ندمشخص ساز

مثـال،  بـه عنـوان     ( اساس امتیازات ریسک  های حسابرسی بر    یک حداکثر طول دوره زمانی برای چرخه       −
  ماهـه  24های با ریسک بـاال،        ماهه یا کمتر برای قسمت     12های حسابرسی خود را      سسات چرخه ؤ م برخی

 هـای بـا ریـسک پـایین،         مـاه بـرای حـوزه      36های بـا ریـسک متوسـط و بـیش از             یا کمتر برای قسمت   
 .)بایست نامحدود باشد برسی نمیهای حسا چرخه

هـا بـه صـورت سـاالنه          ریـسک  معمـوالً ( ریسک برای هر قسمت یا هر فعالیت        های   بندی ارزیابی  زمان −
سـسه رشـد سـریع یـا     ؤ اگـر م ،هایی با تکرار بیشتر ممکن است الزم باشـد  شوند، اما ارزیابی ارزیابی می 

 . کند  تجربه میهایش تغییری با اهمیت در عملیات یا فعالیت

 تصمیمات امتیازبندی سازی الزامات و نیازها در جهت حمایت ازمستند −

 باطل شـوند   توانند لغو و   اساس آنچه می  ای ریسک در شرایط خاص بر     ه هایی برای لغو ارزیابی   رهنمود −
  را لغـو کنـد و چگونـه        هـا   ارزیـابی  تواند  مشخص کند چه کسی می     بایست می، رهنمود   مثالبه عنوان   (

 .)شود شود و مستند می ، گزارش میشود یید میأکردن تلغو

هـا یـا    مـدل  هـا،  ورنـد مـاتریس  آدسـت  ه توانند بـ  سسات می ؤهای صنعتی منابعی که م     گروه بسیاری از 
های  توان به گروه   ها می   این گروه  های ریسک از جمله     در مورد ارزیابی   .کنند  را پیشنهاد می   اطالعات اضافی 

  . IIA و )AICPA( ، انجمن حسابداران خبره آمریکا)ABA( ، انجمن بانکداران امریکاISACA :نمودزیر اشاره 
باشـدکه حـوزه       مدیر حسابرسی داخلـی مـی      مدیریت روزانه برنامه حسابرسی مبتنی بر ریسک برعهده       

 حـد کفایـت بـاقی بمانـد       ن از اینکه پوشش حـسابرسی در      اطمیناهای ریسک در جهت        ارزیابی  و حسابرسی
 بنـدی ریـسک، حـوزه       کـه رتبـه    هـایی   گـزارش   همچنـین مـدیر حـسابرسی داخلـی        .کنـد   کنترل می  تنظیم و 
  .کند دهد، آماده می  نشان می حسابرسی برای هر حوزهریزی شده و چرخه برنامه

گـاه کـه    ریسک حداقل بـه صـورت سـاالنه یـا هر           سیستم ارزیابی    ء قابلیت اتکا  بایست  داخلی می مدیر
  .یید کندأ را تشود  عملکرد حادث میتغییرات مهمی در یک بخش یا

هـا و    بایست بـا همـدیگر در ارزیـابی ریـسک در تمـام بخـش               مدیران بخش عملیاتی و حسابرسان می     
حـسابرسان   . همکـاری کننـد    جهت تعیین معقـول بودنـشان     های ریسک در    عملکردها با بازنگری در ارزیابی    

های عملیاتی و   و داده مورد بازنگری قرار دهندرا های کنترل داخلی  به طور ادواری نتایج پردازش بایست  می
  . تحلیل کنند بر ارزیابی ریسک یا امتیازبندیثیرأتمالی را برای هر
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ها   تغییرات اصلی در بخش    درباره تمام بایست ملزم باشد تا حسابرسان را        بنابراین، مدیریت عملیاتی می   
  یک سیستم جدید، تغییـرات اسـتعمال      رایمعرفی یک محصول جدید، اج      از جمله  داردبروز نگه  و وظایف 

  .ها یا کارکنان یا تغییرات مهم در سازمان
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