
چکیده

 به منظور حداقل منودن ریسک های داخلی و خارجی سازمان و همچنین ارزش

 افزایی سازمان، واحدهای حسابرسی داخلی در شامر زیادی از رشکت های

 فنی و مهندسی مستقر و آغاز به کار منوده اند. یکی از کارهای اساسی این

 واحدها، مشارکت در مدیریت ریسک آن رشکت ها است. هدف اصلی این

 مقاله نشان دادن این موضوع است که رشکت های فنی و مهندسی چگونه

مشارکت ریسک  مدیریت  نظام  در  را  خود  داخلی  حسابرسی   واحدهای 

 داده و واحدهای مزبور برای این منظور )ارزیابی ریسک ها( از شیوه های

گرفته اند. بهره   ... و  مراتبی         سلسله  تجزیه وتحلیل  نظیر   مختلفی 

 افزون بر این مزایای حسابرسی داخلی درگیر چنین فرایندی ارائه و وضعیت

نیز مهندسی  رشکت های  ریسک  مدیریت  نظام  در  آن ها  درگیری   جاری 

و مترکز ریسک  بر  مبتنی  به کارگیری حسابرسی  پایان  در  است.   ارائه شده 

از پروژه های مهندسی  بر خدمات مشاوره ای در   بیشرت حسابرسی داخلی 

 پیشنهادهای اصلی این مقاله است چراکه بدین ترتیب حسابرسی داخلی

می تواند توان رقابتی این گونه رشکت ها را ارتقا  بخشد.

مقدمه

 نقش و جایگاه حسابرسی داخلی در مشارکت بخشی از مدیریت ریسک

است. حسابرسی اساسی  بسیار  )چین(  ما  کشور  در  مهندسی   پروژه های 

 داخلی کشور ما نسبتاً دیر محقق شده و هنوز در مرحله اولیه می باشد،

 درنتیجه گسرتش کار حسابرسی به مدیریت ریسک و کنرتل سیستم مشکل

 می باشد. در این مقاله، ابتدا مدیریت ریسک پروژه های مهندسی مطرح و

 سپس مزیت های حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک پروژههای مهندسی

 بیان می شود و در ادامه، به معرفی کاربرد حسابرسی داخلی در مدیریت

 ریسک این پروژه ها و اقدامات بهینه حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک

پروژه های مهندسی، پرداخته می شود.

)A.H.P(

مدیریت ریسک پروژه های مهندسی

 پروژه های مهندسی دارای ویژگی های مختلفی مانند مشارکت های متعدد، 

 فناوری پیچیده، ساخت دشوار و ساخت طوالنی است و »طرفین پروژه«

 درگیر در فرآیند اجرای پروژه به طور اجتناب ناپذیری با ریسکهای زیادی

 مواجه می باشند. این ریسک ها باعث کاهش منافع اقتصادی پروژه شده،

در گرفته  پژوهش های صورت  کند، طبق  ناموفق  را  پروژه   حتی می تواند 

 چین، رشکت های مهندسی برای مقاومت در برابر ریسک ها، ناتوان هستند،

 آن ها فاقد روش های مدیریت استاندارد و علمی کارآمد می باشند، مدیریت

کشورها ساختارهای  زمینه  در  نقطه ضعف  مهندسی،  پروژه های   ریسک 

 میباشد، مدیریت ریسک پروژه ها از اهمیت زیادی برخوردار است و نه تنها

 به طور مستقیم مربوط به کیفیت پروژه ها می شود بلکه به طور مستقیم بر

 هزینه پروژه ها تأثیر می گذارد. لذا باید عمالً در مقابل ریسکهای مختلف

 احتاملی در فرایند ساخت پروژه های مهندسی ایستادگی شود و با جلوگیری

 از پیامدهای غیررضوری آسیب، انجام آسان پروژه های مهندسی را تضمین

کرد )دافلید و همکاران۲ ،۲۰۰۶(.

 برای کنرتل طرح، هزینه، کیفیت و ایمنی پروژه ها، باید مدیریت ریسک

ریسک که  است  فرایندی  پروژه ها،  ریسک  مدیریت  داد.  انجام  را   پروژه 

 پروژه را ارزیابی می کند و راه های برخورد با ریسک را ایجاد و انتخاب می

 کند. مدیریت ریسک در پروژه های مهندسی از اواخر دهه ۱۹۸۰ آغاز شد.

 از آن، زمان زیادی منی گذرد و به همین دلیل هنوز مشکالت زیادی از قبیل

موارد زیر، وجود دارد:

   مشکالت فنی در مدیریت ریسک

شناسایی را  پروژه ها  مختلف  ریسک های  مهندسی،  رشکت های   اغلب 

اطالعات و  پروژه  مدت  طول  در  احتاملی  ریسک های  انواع  و   نکردهاند 

 مدیریت ریسک پروژه خود آن ها کامل نبوده است، خطاهای زیادی در

نقش

پروژه های مهندسی

در مدیریت ریسک

حسابرسی داخلی

ترجمه:سید جواد میر عباسی۱

۳۱… دوماهنامه حسابرسان داخلی…
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کیفیت، به جای  ریسک  تجزیه وتحلیل  می گیرد،  صورت  ریسک   ارزیابی 

بیشرت به کمیت تأکید دارد.

   پیرشفته نبودن )عدم توسعه( روش های مدیریت ریسک

 در رشایط کنونی، اکرث مدیران پروژه، خواهان انجام کنرتل و حفظ ریسک

 هستند اما بدون شناسایی و ارزیابی دقیق ریسک، کنرتل ریسک مبهم و

 ذهنی است و به معنای هزینه های ریسک بیشرت می باشد. بعالوه، حفظ

 ریسک فقط می تواند حاکی از آن باشد که احتامل وقوع ریسک به واسطه

 ارزیابی ریسک خیلی پایین برآورده شده یا خسارت احتاملی از محل برخی

 از منافع پروژه جربان گردد که در این صورت، خیلی خطرناک است )گوانگ

شی وانگ۳ ، ۲۰۰۵(.

 تجزیه وتحلیل مزیت های حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک پروژه های 

مهندسی

 حسابرسی داخلی، در قرن بیست و یکم باید کارشناسان مدیریت ریسک

 باشند، نتایج حسابرسی داخلی نباید به ریسک موجود اشاره کنند، بلکه باید

 نشان دهند که چطور باید ریسک مدیریت و کنرتل شود و چه احتیاط هایی

باید قبل از ریسک صورت گیرند. برخی از این مزیت ها به رشح زیر است:

در حسابرسی مستقل  به طور  و  واقع بینانه  به طور  می تواند  ریسک      

داخلی موردبررسی قرار گیرد

رشکت های خاص  )اجرای(  ساخت  فعالیت های  در  داخلی   حسابرسی 

برای مستقیم  مسئولیت پذیری  به  نیازی  درنتیجه،  ندارد،  وجود   مهندسی 

 مشکالت موجود در مدیریت های مختلف پروژه ها وجود ندارد، جایگاه

 استقالل نسبی آن اساسی را فراهم می آورد که استقالل حسابرسی داخلی

 حفظ شود. نظرات حسابرسی بیان شده به واسطه انجام روش های بررسی

 حسابرسی داخلی می تواند به اطالع مدیریت ارشد رشکت برسد، درنتیجه،

حسابرسی داخلی نسبتاً واقع بینانه )بی طرفانه( است.

    حسابرسی داخلی می تواند ریسک را در وضعیت کلی کنرتل کند

 ریسک رشکت های مهندسی در متام جنبه ها پنهان است، درنتیجه، مدیریت

 ریسک، در وضعیت کلی، نیازمند انجام ارزیابی جامع برای میزان تأثیر و

 اولویت های ریسک و هامهنگی متام جنبه های اقدام برای مدیریت ریسک

ارزیابی و  تجزیه وتحلیل  جامع  ارزیابی  به  داخلی،  حسابرسی   می باشد. 

 ریسک به صورت کلی )شامل نظرات هدفمند و حرفه ای، بررسی و ارزیابی

پیشگیری ضعف  نقاط  و  مزیت ها  ارزیابی  رشکت ها،  ریسک   مدیریت 

پروژه های ریسک  مدیریت  جایگاه  بررسی  و  مالی  منفعت  و  ریسک   از 

مهندسی در مقایسه بین ریسک و منفعت( می پردازد.

     طرح های پیشنهادی واحد حسابرسی داخلی باعث توجه دهی بیشرت

می شود

 متام اطالعات و تجربه مدیریت ریسک کسب شده توسط واحد حسابرسی

 داخلی، ناشی از مامرست بلندمدت است که بهبود مدیریت ریسک و کنرتل

 هزینه رشکت را به دنبال خواهد داشت. درصورتی که حسابرسی داخلی بر

تأکید بیشرتی مناید، گزارش های آن آسان تر درک و موردپذیرش  ریسک ها 

 قرار می گیرد. حسابرسان داخلی به سان سهامداران اصلی رشکت، دارای

 مسئولیت بیشرتی راجع به پیامدها و استقرار سازوکارهای اساسی مدیریت

ریسک خواهند بود.

کاربرد خاص حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک پروژه مهندسی
در این بخش همه عواملی که در چارچوب مدیریت ریسک بنگاه۴

 متعلق به کمیته سازمان حامی کمیسیون تردوی۵              مدنظر قرارگرفته اند

 را به عنوان یک بخش جداگانه موردبررسی قرار داده و سپس نقش و جایگاه

مورد مهندسی  و  فنی  پروژه های  ریسک  مدیریت  در  داخلی   حسابرسی 

 تجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت. برخی از این عوامل و پرسش ها عبارت اند

 از: آیا مدیریت ریسک سازمان اثربخش می باشد. آیا رویکردهای مدیریت

اجرای اصولی  به صورت  شیوه ها  این  یا  هستند  ذهنی  به صورت   ریسک 

 می گردند؟ آیا حسابرسی داخلی در مورد اثربخش بودن رویه های مدیریت

ریسک، اظهارنظر می کند؟

    تجزیه وتحلیل محیط ریسک

و می باشد  ریسک  مدیریت  در  دیگر  عامل های  از  یکی  داخلی   محیط 

در محیط می کند.  را مشخص  دیگر  عوامل  برای  و محدودیت   چارچوب 

 کنرتل داخلی، حسابرسان داخلی نسبت به گردش کاری آگاهی کامل دارند و

 به نقاط حیاتی کنرتلی قاطع واقف اند. جایگاه آنان در رشکت نسبتاً مستقل

 می باشد، آنان به طورکلی در امور مربوط به تصمیم گیری یا مدیریت خاص

 رشکت منی کنند و به خوبی کسب وکار در به صورت کلی مورد ارزیابی قرار

 می دهند؛ لذا بینش شفاف تری نسبت به نقاط ضعف عملکرد تجاری دارند

 و نسبت به اجرای مؤثر فعالیت های ساخت، خدمات اطمینان بخشی ارائه

می کنند )زی و همکاران۶، ۲۰۰۴(.

محیطی اطالعات  متام  ریسک،  مدیریت  روش  بررسی  در  باید   مدیریت 

 داخلی و خارجی را در نظر بگیرد و حسابرسان داخلی زمینه کلی ریسک

 سازمان را بیان می کنند یا از طریق تلفیق اطالعات آن را بیان می کنند.

پروژه خارجی  محیط  با  باید  داخلی  محیط  زمان حسابرسی  در   درنتیجه، 

مهندسی ترکیب شود.

    شناسایی کامل ریسک

در را  خارجی  و  داخلی  ریسک  اتفاقات  متام  باید  مهندسی   رشکت های 

ریسک ها زمینه  تلفیق  تضمین  به منظور  ریسک  شناسایی   فعالیت های 

 شناسایی کنند. در عمل، انواع ریسک های اغلب درهم تنیده، دالیل ریسک

 پیچیده هستند و آن مشکالتی را در بررسی شناسایی صحیح ریسک ایجاد

از فناوری های مختلف تا  نیاز دارند   می کند. درنتیجه حسابرسان داخلی 

پرسشنامه شامل  ابزارها  از  ازجمله  بگیرند.  کمک  ریسک   تجزیه وتحلیل 

 تجزیه وتحلیل ریسک، مشاهده مناسب و خالقانه پروژه است. به کمک این

 ابزارها حسابرسان داخلی می توانند ارزیابی منایند که آیا مدیریت به طور

 کامل متام ریسک های رشکت را شناسایی کرده است یا خیر؟ درصورتی که

گزارش های در  باشد،  نداده  قرار  مدنظر  را  ریسک ها  از  بخشی   مدیریت، 

رسانی اطالع  بازنگری،  جهت  ریسک  مدیریت  مدیران  به  را  آن ها   خود، 

باعث عدم یا دو شیوه محتمالً  از یک  استفاده رصف  کنند. بی شک،   می 

 شناسایی متام ریسک های پیش روی رشکت ها می شود؛ بنابراین حسابرسان

COSO

)ERM(
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 داخلی باید از فنون شناسایی استفاده بهینه کنند تا اطمینان حاصل کنند که

آیا ریسک رشکت ها در باالترین مرحله شناسایی شده اند یا خیر؟

ریسک شناسایی  ریسک،  مدیریت  فرایند  در  نکته  ترین  مهم   به عنوان 

 مستلزم این است که واحد حسابرسی داخلی، کفایت ریسک شناسایی شده

 را ارزیابی و ریسک شناسایی نشده را بیابد. ارزیابی می تواند با تأکید بر

موارد زیر صورت پذیرد:

تائید نیز  حسابرسی  طریق  از  که  باشد  ریسکی  دامنه  طبق  بر   اول: 

داده شده تشخیص  کامل  به طور  ریسک  اینکه  تائید  به منظور   شده، 

ریسک و سوم  باشد  معقول  ریسک  متام سطوح طبقه بندی   دوم:   است. 

قابل کنرتل و ریسک غیرقابل کنرتل به طور علمی شناسایی شده باشد.

 روش های رایج برای شناسایی ریسک پروژه مهندسی عبارت اند از روش 

 دلفی، تجزیه وتحلیل صورت های مالی، روش منوداری، تجزیه وتحلیل سناریو

 و تجزیه ساختار شکست پروژه

     ارزیابی منطقی ریسک

از را  وقوع  میزان  است  الزم  ریسک،  شناسایی  از  بعد  داخلی   حسابرسان 

حسابرسی مورد  واحد  حسابرسی  نتایج  برای  مختلف  ریسک های   طریق 

که است  مشکل  این  حل  با  فقط  آنان  دهند.  قرار  تجزیه وتحلیل   مورد 

 می¬توانند روش صحیح را در فعالیت های ارزیابی ریسک انتخاب کنند.

می کند، ایجاب  داخلی  حسابرسی  خاص  مستقل  وضعیت  که   هامن طور 

تجزیه وتحلیل طریق  از  واقع بینانه ای  به صورت  را  ریسک  می توانند   آنان 

 مفروضات ریسک و روش های محاسبه مورد ارزیابی قرار دهند و سپس

 توصیه های حرفه ای ارائه کنند. حسابرسان داخلی باید نتایج ریسک را برای

 بررسی این موضوع مورد ارزیابی قرار دهند که آیا صحیح می باشند یا خیر

 و نتایج نامناسب را اصالح کنند. ارزیابی »ماتریس ریسک و کنرتل« و شیوه

 روش ارزیابی درجه اولویت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی            روش های

سلسله تحلیل  فرآیند  می باشند.  ریسک  برای  مورداستفاده  رایج   ارزیابی 

مراتبی مناسب ترین روش می باشد. طبق این شیوه:

< موضوعات بالقوه مورد آزمایش قرار می گیرند،

ارزیابی مورد  را  نامساعد  موضوعات  برای  باقیامنده  و  بالقوه  ریسک   >  

قرار می دهد،

< واریانس را به منظور یافنت حداکرث آسیب ها در دوره زمانی و ارزیابی   

معین مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد.

 سیاست ها و روش های مرتبط با مدیریت ریسک باید به طور دقیق اجرا

 شوند. بااین حال با گذر زمان رشایط عمومی اقتصاد و محیط داخلی سازمان

 دستخوش تغییر خواهد شد. همچنین عامل های ریسک جدید نیز منایان

بودن مناسب  منظم  به طور  باید  داخلی  حسابرسان  بنابراین  شد؛   خواهد 

 سیاست ها و روش های مدیریت ریسک را مورد ارزیابی قرار دهند و از

 وجود رویه های سازمانی که بهبود مستمر این رویه ها را تضمین می کند،

اطمینان حاصل کنند.

    مقابله مناسب با ریسک

مدیریت بعد از ارزیابی ریسک باید تصمیم بگیرد که چگونه نسبت به

شامل خصوص  این  در  اصلی  راهربدهای  بدهد.  نشان  واکنش   ریسک 

انتقال ریسک می باشد. خامته دادن یا  دادن   محدودسازی، تحمل، خامته 

 به ریسک عمالً غیرممکن می باشد. اگر حسابرسان داخلی با این راهربدها

 موافق باشند، باید همواره در نظر داشته باشند که اول جلوگیری از ریسک

 غیرممکن است و دوم آنکه شیوه های مزبور اقتصادی ترین روش ها هستند

 و سوم آنکه ریسک های جدید دیگری ممکن است حتی با متوقف سازی

ریسک، منایان گردند. به طورکلی ریسک ها همواره وجود خواهند داشت.

مؤثر باید  داخلی  حسابرسان  ریسک،  کردن  محدود  رویه های  مورد   در 

 بودن کنرتل های طراحی شده و اجرای آن ها را موردبررسی قرار دهند و از

 اجرای مناسب آن اطمینان حاصل منایند.در مورد ارزیابی انتقال ریسک نیز

 حسابرسان داخلی باید مزایا و هزینه های اشکال مختلف آن را مدنظر قرار

 دهند؛ اما اگر مدیریت اجرایی رشکت، اسرتاتژی تحمل ریسک را برگزیند،

 حسابرسان داخلی در مورد منطقی بودن آن باید سه رشط اساسی زیر را

مدنظر قرار دهند:

۱.هزینه مقابله با ریسک بیشرت از تحمل آن باشد.

۲.ثار نامساعد ریسک از طریق پیامدهای مساعد  

آن قابل جربان باشد.

۳.به هر ترتیب ریسک را نتوان منتقل   

ممکن زیان  از  اجتناب  یا  و   منود 

نباشد.

کنرتل ریسک به شیوه علمی

ریسک، کنرتل  های  فعالیت   در 

از طریق طراحی را   رشکت ها ریسک 

 روش های کنرتلی محدود کرده و کاهش

 می دهند. بسیاری از روش های کنرتل داخلی

این هدف طراحی شده اند. حسابرسی داخلی  برای 

 می تواند در فرایند ارزیابی کلی ریسک مشارکت کند، نقاط ضعف و نقطه

 حیاتی کنرتل ریسک را بیاید، ریسک موجود را در متام فرایند کنرتل کند تا

 بدین ترتیب امکان اجتناب از آثار نامساعد رشکت برای سازمان امکان پذیر

گردد.

     انتقال به موقع اطالعات ریسک

 مدیریت ریسک نیازمند این است که اطالعات ریسک، به موقع و به طور

به موقع تا  شود  منتقل  داخلی  دست اندرکاران  به  ارتباط  طریق  از   مؤثر 

 اقدامات الزم انجام پذیرد به ویژه کنرتل های الزم مستقر گردد. تبادل ریسک

می داخلی  حسابرسان  ارزیابی،  گزارش  سیستم  طبق  بر  است.   دوسویه 

 توانند اطالعات را به طور صحیح منتقل کنند. گزارش حسابرسی داخلی به

 هیئت مدیره و کمیته حسابرسی موجب آگاهی آنان از ریسک ها برای انجام

نظارت و  ارزیابی  با  داخلی  از طرفی حسابرسان  می شود.  مؤثر   اقدامات 

 مستمر بر کنرتل های داخلی و مدیریت ریسک، وضعیت اثربخشی آن ها

 و اطمینان بخشی نسبت به آن ها، اطالعات مفیدی برای اعتباردهندگان و

ذینفعان فراهم می آورند.

)A.H.P(۷

۳۳… دوماهنامه حسابرسان داخلی…
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    نظارت جامع بر ریسک

 از طریق نظارت فرایند عملیاتی سیستم کنرتل داخلی، نتایج مورد ارزیابی

را داخلی  کنرتل  سیستم  به روزرسانی  داخلی  حسابرسان  می گیرند.   قرار 

 موردبررسی قرار می دهند و ریسک های جدید را مورد تجزیه وتحلیل قرار

 داده و نتایج آن را به مدیریت ارائه می کنند؛ بنابراین، بر اساس نارسایی های

 گزارش شده قبلی و پیگیری های بعدی واحد حسابرسی داخلی پیرامون رفع

 آن ها، حسابرسان داخلی می توانند مؤثر بودن کنرتل های جدید را ارزیابی

 کنند. نتایج این تجزیه وتحلیل ها و پیشنهادهای حسابرسان داخلی می تواند

مدیریت را برای بهبود مستمر کنرتل ها، یاری کند )جینگفنگ وانگ۸ ، ۲۰۱۰(.

 سنجه های ارتقای اجرای حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک پروژه های

مهندسی

این سنجه ها شامل موارد ذیل می باشند:

انجام حسابرسی داخلی ریسک محور برای مدیریت ریسک پروژه مهندسی

اساس بر  ریسک  کنرتل  و  انتقال  محور،  ریسک  داخلی  حسابرسی   اساس 

 ظرفیت ریسک رشکت می باشد. علت این گونه حسابرسی، اطمینان بخشی

 مستقل نسبت به مدیریت ریسک سازمان و ارائه رهنمودهای

و دامنه  راستا،  این  در  می باشد.  الزم  زمان  در   بهبود 

پیش ریسک های  اساس  بر  حسابرسی   اولویت های 

روی رشکت تعیین می گردد.

 با توجه به این موضوعت، مزیت های حسابرسی

حسابرسی با  مقایسه  در  محور  ریسک   داخلی 

داخلی سنتی عبارت اند از:

۱.اساس کار حسابرسی در تجزیه وتحلیل ریسک،  

 مترکز بر آینده است لذا حسابرسی بیشرت به ریسک و

وضعیت آتی کسب وکار توجه می کند،

۲.نظارت بر ریسک به صورت مستمر است، 

۳.روش های حسابرسی بر ریسک عملیاتی مترکز دارند

 در عرص مدیریت ریسک جامع، هامن طور که ابزار مؤثر حسابرسی داخلی

 و مدیریت ریسک را ترکیب می کند، حسابرسی داخلی ریسک محور باعث

خواهد شد که حسابرسی داخلی تأثیرگذاری بیشرت داشته باشد.

     بهبود کیفیت حسابرسان داخلی، تقویت و ترسیع جنبه های حرفه ای گری

حسابرسی داخلی

 حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک تأکید می کند که حسابرسان داخلی نباید

 رصفاً آشنا به مسائل حسابداری و حسابرسی باشند بلکه آن ها باید آشنا به

 متام فرآیند فعالیت های ساختاری رشکت مهندسی باشند. به هرحال تعداد

 زیادی از حسابرسان داخلی در کشور ما )چین(، از رشته های حسابداری،

حسابرسان از  توصیفات  این  با  می شوند.  انتخاب  مدیریت  یا   حسابرسی 

داخلی داشت. حسابرسان  مالی  به غیراز حسابرسی  انتظاری  نباید   داخلی 

 باید به طور مستمر در حوزه های اطالعات، مدیریت ریسک و فعالیت های

 ساخت و دیگر زمینه ها، خود را به روز منایند. آنان باید به روزرسانی دانش

را ادامه دهند و به عنوان یادگیرندگان مادم العمر باشند. عالوه بر این، در

 ارزیابی ریسک های خاص، واحدهای حسابرسی داخلی می توانند به طور

و بگیرند  به خدمت  و ساخت  نظارت  بخش  از  را  افراد حرفه ای   موقت 

می تواند موضوع  این  منایند.  فعالیت  منسجم  گروه  یک  به عنوان   همگی 

فرایند حرفه ای شدن حسابرسی داخلی را ترسیع مناید.

    تعیین صحیح اهداف حسابرسی داخلی و تقویت آگاهی از ریسک

 حسابرسی داخلی کشور ما )چین(، رصفاً نقش های سازمانی را مورد ارزیابی

 و نظارت قرار می دهند. حسابرسی داخلی سازمان های دولتی به آن سازمان

 خدمات ارائه منی کند بلکه مترکز اصلی آن اجتناب از فرار مالیاتی قرار دارد.

 درنتیجه واحد حسابرسی داخلی اغلب در تنگنا قرار می گیرد. بااین وجود

 انجمن حسابرسان داخلی۹            معتقد است که وظیفه حسابرسی داخلی

ارائه خدمات اطمینان بخشی نیست بلکه ارائه خدمات مشاوره به  رصفاً 

 سازمان جهت یاری رساندن به آن برای دستیابی به اهدافش نیز از وظایف

حسابرسی که  است  آن  از  حاکی  وضعیت  این  است.  داخلی   حسابرسی 

 داخلی به تدریج از حالت پلیس گونه که رصفاً به نظارت اولویت می¬دهد،

به عنوان داخلی  حسابرسان  و  است  داده  نقش  تغییر  مشاور  دستیار   به 

مشاوران برتر سازمان )مدیران( بدل شده اند.

 بنابراین برای اجرای مناسب حسابرسی داخلی به منظور مؤثر بودن در نظام

مدیریت ریسک باید:

قرار به گونه ای در سیستم رشکت ها مدنظر  باید  <اول حسابرسی داخلی   

گیرد تا مترکز اصلی اش بر ارزش افزایی باشد.

خدمات ارائه  با  ارزیابی  و  نظارت  از  فراتر  داخلی  حسابرسی  <دوم   

مشاوره ای سازمان را در دستیابی به اهدافش یاری برساند.

<در آخر حسابرسی داخلی کشور ما باید روش حسابرسی داخلی به سمت  

 مترکز بیشرت بر ریسک و کنرتل که از آن طریق برای رشکت ها ارزش افزوده

ایجاد می شود، تغییر دهد )زنگ و شنگ۱۰، ۲۰۰۶(.

)IIA(
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خالصه و نتیجه گیری

 حسابرسی داخلی، نقش مهمی را در مدیریت ریسک پروژه های مهندسی

 ایفا می کند. حسابرسان داخلی می توانند از تخصص خود در مدیریت

خصوص این  در  و  کنند  استفاده  بی طرفانه  و  مستقل  به طور   ریسک 

 خدمات اطمینان بخشی و مشاوره ای ارزشمندی را ارائه منایند و بدین

ترتیب سطح نظام مدیریت ریسک رشکت های مهندسی را ارتقا بخشند.م

 این مقاله نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک پروژه های مهندسی

 و مسائل پیرامون آن را موردبررسی قرار داد و بر کاربردهای

با عنارص تلفیق آن  از طریق   ویژه حسابرسی داخلی 

 چارچوب مدیریت ریسک بنگاه در این خصوص

 تأکید کرد. برای اینکه حسابرسی داخلی بتواند

گردید پیشنهاد  باشد  داشته  مؤثرتری   نتایج 

 که حسابرسی داخلی ریسک محور به طور

 جامع در مدیریت ریسک رشکت های فنی و

مهندسی به کار گرفته شود.

به عنوان  نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک پروژه ی مهندسی 

برای را  فرصت هایی  نه تنها  داخلی  حسابرسی  جدید  پیرشفت   مسیر 

 پیرشفت آن ایجاد می کند، بلکه موجب شدت رقابت پذیری رشکت ها در

 بازارها خواهد شد و بدین ترتیب موقعیت »برد- برد« را برای حسابرسی

پیچیدگی های روزافزون  افزایش  با  می آورد.  وجود  به  رشکت  و   داخلی 

بهبود مداوم  و  مستمر  به طور  ریسک  مدیریت  فنون   محیط رشکت ها، 

 خواهد یافت و به طور همزمان حسابرسی داخلی و فنون آن نیز متناسب

 به پیش خواهند رفت. با این توصیفات انتظار می رود درگیری

 حسابرسی داخلی در مطالعه مدیریت ریسک دورمنای

پیرشفت با  باشد.  داشته  آینده  در   وسیع تری 

نیازمند داخلی  حسابرسی  عمل،   شیوه های 

 به کارگیری افراد حرفه ای خواهد بود چراکه

باید بلکه  نیستند  کافی  نظریه ها   رصفاً 

شیوه های عمل نیز توسعه یابند.
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