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 شناسنامه عمومی گزارش پژوهشی

0202ی کلیدی ریسک سال هاحوزه عنوان   

 مستندات و  

 شماره قرارداد
- 

 پژوهشکده بیمه کارفرما

 )راهبر میز حسابرسی داخلی، پژوهشکده بیمه( مرتضی اصلانی لوحه سرا مجری 

 پژوهشکده بیمه( )هیات علمی گروه مطالعات کلان بیمه، دکتر لیلی نیاکان ناظر علمی 

 2022اردیبهشت  تاریخ شروع اجرا 

 - مدت تمدید قرارداد

2022خرداد  تاریخ اتمام گزارش  
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                       شگفتارپی

متمرکز  یو کنترل داخل یستمیسهای تطبیقمباحث مربوط به  یرو شتریب حسابرسان داخلی، یطور سنتبه
؛ نبوده است حسابرسان یاصل تیسازمان معمولاً اولو یاصل ریسکدرمورد  دیدافزودن ارزش و ارائه  اند.شده

ایجاد منظور و به کردهسازمان را درک  یدیخطرات کل دیبا نوینعملکرد داخلی برای یک  حسابرسکه در حالی
دهد تا اجازه می حسابرسانبه موضوع  نیا .کند یینوظهور را شناسا یهاسازمان ریسک ارزش افزوده برای

خود  کیو نقش استراتژتخصیص داده کاهش خطرات  یبرارا مؤثر منابع صورتی بهو باشند ؤثر مسازمان  رایب
 . درا بیشتر توسعه دهن

با آن  0202تا قبل از سال  یمهم که حسابرسان داخل سکیر ستیب»گزارش حاضر که به دنبال انتشار گزارش 
در سال که  یدیخطرات کل پژوهشکده بیمه قرار گرفته است، به معرفیدر دستور کار « اندمواجه شده

 د.پردازمی دنریدر نظر بگ ی خودحسابرساستراتژیک سالانه برنامه  نیدر تدوبایست حسابرسان داخلی می0202

اند، و خانم دکتر عهده داشتهاز آقای اصلانی، راهبر میز تخصصی حسابرسی داخلی، که ترجمه گزارش را به
 کنم.اند تشکر مینیاکان، که گزارش را بررسی و ویرایش نموده

 

 کردبچه حمید
 رئیس پژوهشکده بیمه
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 خلاصه مدیریتی

شرح وظایف حسابرسی داخلی پیوسته در حال تغییر است تا بتواند ارزش افزوده بیشتری برای سازمان داشته 

  .دشومیی سالیانه حاکم بر تجارت و هر صنعت ایجاد هاریسکترین براساس مهم این تغییرات عمدتاً .باشد

برنامه سالانه خود را تدوین  ،ی مهم حاکم بر صنعتهاریسکبایست با شناسایی هر حسابرس داخلی می

 بندی نماید.ی تدوین شده را اولویتهابرنامه، هاریسکو براساس اهمیت نموده 

ترین که مهم 0202ی کلیدی هر سال بسیار اهمیت دارد. بدیهی است برای سال هاریسکاز این رو شناسایی 

باشد باید این ریسک و سایر تغییرات ناشی از ریسک حاکم بر صنعت، تغییرات ناشی از شیوع بیماری کرونا می

 .این ریسک در نظر گرفته شود

 ارائه شده است:گزارش ه و در این ی کلیدی ریسک به شرح زیر شناسایی شدهاحوزهترین حوزه از مهم 22

 پذیری تجارت : انعطاف 2حوزه شماره 

 : رفاه و مدیریت استعداد کارکنان 0حوزه شماره 

 استفاده از اختلالات عملیاتیء: تقلب و سو 3حوزه شماره 

 : تغییر اقلیم  4حوزه شماره 

 : مدیریت اشخاص ثالث 5حوزه شماره 

 )دورکاری( یافتهمحیط کار توسعه ها درو حریم خصوصی داده : امنیت سایبری 6حوزه شماره 

 : فرهنگ، رفتار و کنترل نرم  7حوزه شماره 

 : تنظیم مقررات 8حوزه شماره 

 : دیجیتالی شدن و اتوماسیون هوشمند 9حوزه شماره 

 وتحلیل اطلاعاتهها و تجزی: مدیریت داده 22حوزه شماره 
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  22211ي کلیدي ریسك سال هاحوزهداخلی:  حسابرسی

 مقدمه

و نفوذشأا  را  ریپیوسته در حال توسعه است تا تأث  یداخل یحسابرس فیسراسر دنیا، شرح وظا در

 نیدر خصأو  مهمتأر نأا یایجأاد اطم نیو همچنأ ياارائه خدمات مشأاوره قیدر سازما ، از طر

 ي سازما  افزایش دهند.هاریسك

  
ارشدد  ریکه به ذهن هر مدد یسوال اصل ،یحسابرسی داخلهای سالانه بندی طرحو اولویت یزیرشروع برنامه با

 رسد این است که:حسابرسی می

                                                           
 متشر شده است. 0202در سال  KPMGاست که توسط موسسه  Internal Audit: Key risk areas 2021“ ” این گزارش ترجمه گزارشی با عنوان2 
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 د؟یآگاهی کافی دار یی فعلی و آتی مرتبط با حوزه کاری حسابرسان داخلهاریسکاز  ایآ

و  هابرنامده نیدر تددو دیدبا یداخلد یزیرا که مم ییهاسکیی تمرکزی مربوط به رهاحوزهاز  یاین رو، برخ از

 ایم.و تدوین نموده ییشناسا ردینظر بگ 0202اجرا در سال  یآنها برا یبندتیاولو

و براسداس اتفاقدات شدروع شدده در آن  0202بدون هر سوال و جوابی، از سال  0202سال  یدیی کلهاریسک

 فیدکم سابقه و اغتشاشات اجتمداعی تعر یعیطب یایاز بلا یاکرونا و مجموعه روسیو یجهان وعیمانند ش ،سال

 دیدتحولات جد نیاند. اساخته یاآتی مه یهاسال یبرا یو عاد دیشده و عرصه را برای ورود به یک فضای جد

ی هاریسدکدر برنامه سالانه خود بدون توجده بده  دیبا یداخل یهمراه شد که حسابرس یی نوظهورهاریسکبا 

هدای در اولویدت 0202در سال  ریریسک زی هاحوزهکه  می، ما معتقدجهیشده، در نظر بگیرد. در نت جادیا یاصل

 گیرند.قرار می یاصل
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 تجارت يریپذ: انعطاف 1شماره  حوزه

روز رسانی شود، و نیازی به تاکیدد کرونا به روسیگیری وهمهاز بعد  دیبرای آن با یزیربحران و برنامه تیریمد

 .گیردکنند را نیز در بر میمشابه دنبال می یریکه مس یاحتمال یریگموارد همه گرینیست که د

لازم را انجام داده است تا مشدخص نمایدد تدا  ییهایسازمان بررس ایکند که آ یتواند بررسیم یداخل یحسابرس

هدای مدرتبط بدا العمدلعکس ایوکار تداوم و توسعه کسب یهابرنامه ایتواند با بحران کنار بیاید؟ و آچه حد می

ند. شدومیرسدانی  روزبده هابرنامدهو یا اینکه این  ریخ ایداف در نظر گرفته شده، مناسب هستند اه یبحران برا

 نمدودهآوری در مورد بحران را جمع یریگمیتصم رامونیپ ،تیاز حاکم یشواهد دیبا نیهمچن یداخل یحسابرس

 گزارش نماید. اصلی یهاتهیکمبه ها و اطلاعات منسجمی را و داده
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 استعداد کارکنا  تیری: رفاه و مد 2شماره  حوزه  

 یماریب وعیامور مربوط به کارکنان با استفاده اجباری از دورکاری ناشی از ش یکار و سازمانده دیجد یهاروش

طلبدد. را مدی شدتریخواهند شد و استقلال ب رتریپذکند که کارها انعطافبه سمتی حرکت می 29-کووید ریگهمه

 ینیبشیدرک و پ یدر حوزه مهارت را برا زمهای لاینیبشیو پ هابرنامهتدوین  ییبایست تواناصنایع مختلف می

ها با استفاده از دورکاری نیز سازوکار خاص خود را سازمان داشته باشند. انجام ماموریت یانسان هیسرما یازهاین

 طلبد.می

هدا، سازمان بده درک لدازم در خصدوص مهدارتدهد یباشد که نشان م یدنبال شواهدبه دیبا یداخل یحسابرس

ی بلندمدت استراتژیک رسیده است هابرنامهخود در بازار و  تیتثبیت موقع یبرا لازم یهاها و نگرشیستگیشا

در خصدوص حسابرسدی  یعناصر فرهنگ ایفرهنگ،  یای از حسابرسی با عنوان حسابرسحوزه نجاییا خیر. در ا

 رفتهیپذ یهاهای روزمره سازمان و رفتار کارکنان آن، ارزشنشان دهد چگونه فعالیتآید تا می پدید یمنابع انسان

 کند. یشده را منعکس م
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 یاتیاستفاده از اختلالات عملء: تقلب و سو 3شماره  حوزه 

طور قابدل کرونا به یریگهای مرتبط با تقلب پس از همهسکیر ژهیوکند و بهیم رییتغ سکیمشخصات ر همواره

کداهش  لیددلقصور بالقوه ممکدن اسدت بده یهاتیکرده است. چارچوب کنترل و نظارت بر فعال رییتغ یتوجه

 جدادیدر کشدف تقلدب و در نهایدت ا ییهاشکاف جادیشده باشد و این امر باعث ا فیحضور و دورکاری تضع

ی مدرتبط بدا هاریسدکطلب شدود. همچندین کروندا در افدزایش و کارمندان فرصت انیمشتر یبرا ییهافرصت

ی کداهش جدهیریسدک تقلدب در نت شیتواند منجر بده افدزادارد که می یمدت اثر قابل توجهدر کوتاه ینگینقد

ها اقدام به حذف برخی مبالغ پرداختی در حوزه نظارت هزینه اهشهای نظارتی شود. در واقع در راستای کنهیهز

 .دشومی

، در مدورد خطدرات تقلدب سدازمان خدود ریداخ اتیرات اخلال در عملاث یید با شناساتوانمی یداخل یحسابرس

و  ییشناسدا یتقلب را در هر حسابرسد یی احتمالهاریسک دیبا یداخل یاطلاعات کافی را کسب کند. حسابرس

متقلبانده ایجداد شدده اسدت و  یمناسب برای پیشدگیری از رفتارهدا یهاکنترل ایبدین شکل که آ ؛نماید یابیارز

ی هداکنترلبدا اسدتفاده از  تدوانمدیها اثربخش هستند یا خیر. اینکه آیا همواره برقرار هستند و این که آیا کنترل

 ی داخلی مناسب در فرایندهای مختلف رسید.هاکنترلسازی موجود به اطمینان کافی در خصوص پیاده
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 يبحرا  بعد: میاقل ریی: تغ 4حوزه شماره  

به اهداف ثبات و به حداقل  یابییی را که سازمان در دستهاریسکها و چالش یاندهیطور فزابه یداخل یحسابرس

 کند.با آنها مواجه است را شناسایی می ییآب و هوا راتییرساندن سهم خود در تغ

مواجه شدن با بحران آب و هدوا چقددر آمداده  ید به سازمان کمک کند تا بداند که براتوانمی یداخل یحسابرس

در راستای کمدک  ،جای اقدامات بعد از انجامکه به شودحاصل  نانیباید انجام دهد تا اطم یهست و چه کارهای

از  ،یاتیدی عملهداحوزهد تواندمدی یخلدا یهمچنین حسابرس .کنیم که برای ما سودآور باشد حرکتبه مسیری 

 .کند یپسماند و فرایندهای مرتبط با آن را بررس تیریونقل و تدارکات و مدمواد گرفته تا حمل نیمنابع تأم
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 فروشنده یو پرداخت بده نیتام رهیاشخا   الث: اخلال در زنج تیری: مد 5شماره  حوزه

خدود را  یتجدار فیبرخی وظا ندگیرمی میها تصمسازمان رایز ؛اشخاص ثالث بسیار مهم است سکیر تیریمد

 29-کووید ریگهمه یماریکه ب ییقرارداد دارند. از آنجا تیریبه مد ازیشدت نبه اشخاص ثالث واگذار کنند و به

هم ریخته است، روابط با اشخاص ثالث نیز به را هااز شرکت یاریبس یخدمات تجار یاندازو راه نیتأم رهیزنج

 یاختلال گسترده در این روابط شود و تعدداد جادیممکن است باعث ا یاست. ورشکستگ رییپیوسته در حال تغ

 قرار ایآس یاز جنوب شرق یبه مناطق خارج از کشور مانند هند و مناطق یسپارخطر بروندرمعرض ها از شرکت

 اند.جهانی کرونا قرار گرفته رییگبدان معناست که تحت تاثیر همه نیدارند و ا

از آن  تیدحما یبدرا یقدو یدارد و چارچوب یانداز روشنشرکت چشم ایآ نکهیا یابیارز یبرا یداخل یحسابرس

اشدخاص ثالدث  سدکیر تیریقرارداد نسبت به مدد تیرینگاه جامع و فراتر از مد کی دیبا ،تدوین نموده است

 .داشته باشد

 یهدایو اسدتراتژ نیتأم یهارهیبه مهندسی مجدد زنج ازیسازمان ن ایکند که آ یابید ارزتوانمی یداخل یحسابرس

 .خود دارد یا خیر یاتیعمل یریپذبهبود انعطاف یبرا یسپاربرون
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 )دورکاري( یافتهکار توسعه طیها در محداده یخصوص میو حر يبریسا تی: امن 6شماره  حوزه

هایشان در برابدر ها برای انجام ماموریتسازمان یریپذبیسرعت آسبه ،ی سازمان و دورکاریسریع اندازه رشد

 یاینترندت خدانگ یهداکار اکنون مجبور به اشتراک شدبکه یهاتاپلپ رایز ؛دهدیم شیافزا را یبریحملات سا

 یمندینادیده گرفتن کنترل و اقدامات ا یبرا یشتریب لیپتانس درصورت عدم نظارت بر کارکنان، نیهستند. همچن

در وقدت حدذف  ییجدوصدرفه یگیرندد و بدراتوجه قدرار نمیانگاری مورد اغلب آنها با سهل رای، زوجود دارد

 شیرا افدزا یتدیامن یهداتعداد دفعات حمله سایبری و تقلب و یدگیچیپ ،یفناور شرفتیشوند. ضمن اینکه پیم

 دهد.یم

و احتمال انتشار غیر مجاز و بدون مجوز  هاکنترلانطباق با  زانید نظر خود را در مورد متوانمی یداخل یحسابرس

کند کده اطلاعدات لدازم در خصدوص  یبررس دیبا نیهمچن یداخل یاعلام نماید. حسابرس تینقض امن ایها داده

کدار و  طیدر محد رییدکارکندان بدا توجده بده تغ شآمدوز ایدآ نکهیشده و ا تیتقو یبه اندازه کاف یبریسا تیامن

 روز شده است؟اطلاعات به یفناور یهارساختیز

کداهش  یاحتمال یهایرا بهبود ببخشد و استراتژ یبریسا تیدرک سازمان از خطرات امن دیبا یداخل یحسابرس

 شوند.می تیریمد یبه اندازه کاف ینترنتیخطرات ا ایکند که آ نییتا تع نموده ییخطرات را شناسا نیا
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 نرم يهاکنترل: فرهنگ و رفتار و  7حوزه شماره  

ترند. آنها اعتماد به مشخص موفق یهاف و مجموعه ارزشاهدابا  ییهانشان داده است که شرکت ریاخ مطالعات

 .شوندیکارمندان خود م نیرفاقت در ب جادیآورند و باعث ابه ارمغان می انیمحصولات را برای مشتر

 یهاکنترل یآن بر اثربخش ریاز وجود فرهنگ لازم در سازمان و تأث نانیبایست به منظور اطممی یداخل یحسابرس

 با کنترل نرم ادامه دهد. یهاشده، به انجام حسابرسی نییتع
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 مقررات میاز تنظ یناش سكی: ر 8شماره  حوزه  

از مقررات حداکم در داخدل و خدارج از کشدور انجدام  یاز انطباق با تعداد نانیدر انطباق مقررات، با اطم کنترل

فشدار  دیدمقدررات جد نیشوند. ایمحاصره م دیجد ینظر از صنعت، با الزامات قانونها، صرفشود. سازمانیم

 .کنندیم جادیو کنترل سازمان ا تیساختار حاکم ررا د ییهایدگیچیو پ کردهوارد  ییاجرا تیریبر مد یاندهیفزا

کند داشدته باشدد تدا یم تیموجود که سازمان در آن فعال ینظارت یاز فضا یکامل یابیارز دیبا یداخل یحسابرس

 و مقررات مربوط را انجام دهد. ینظارت نیانطباق با قوان یابیارز

بدا توجده بده را  یعملدی خدوب، الزامدات قدانون یهداو نمونده ارهاید با استفاده از معتوانمی یداخل یحسابرس

 حاصل کند. نانیو از رعایت آنها در بلندمدت اطم یسازادهیطور موثر پبهها یاستراتژ
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 هوشمند و یشد  و اتوماس یتالیجی: د 9حوزه شماره 

 نی( از جملده برتدرRPA) کیدربات نددیفرآ ونیو اتوماسد یهدا، محاسدبات شدناختتمی، الگدوریمصدنوع هوش

کده  ییخواهند داشت. از آنجا ندهیدر آ وکارکسبدر نحوه انجام امور  یقابل توجه ریهستند که تأث ییهایفناور

ریسدک و  تیخواهد داد، در نها ییررا تغ یتجار یهاو مدل یتجار یندهایدر کارها، ساختار فرآ یسازتالیجید

 .به همراه خواهد داشت تالیجیعصر د نیرا در ا یدیجد یهاچالش

 تیری، مددتید، بده ادغدام حاکمرییدتغ تیریمد ندیفرا قیها از طرسازماند با کمک به توانمی یداخل یحسابرس

، کنتدرل مناسدب و یتیحاکم یهاچارچوب جادیدر ا ینقش مهم یداخل یها کمک کند. حسابرسو کنترل سکیر

 دارد. کتدر کل شر تالیجیمورد نیاز برای تحول د یاستراتژ جادیا یبرا یارائه ورود
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 ها و اطلاعاتداده لیوتحلهیو تجز تیری: مد 12حوزه شماره 

مشداغل  یفرصت را برا نیا یآورفن یهاشرفتیسرعت در حال توسعه است. پها بهداده تیریو مد یآورجمع

 رشیپدذدر این شدرایط، . رندیتری بگهوشمندانه یتجار ماتیو تصم دادهرا افزایش  یورکند که بهرهیفراهم م

 نموده ورا ادغام  هاریسکها امکانات و است که سازمان یشود و ضروریمهم م اریها بسلیوتحلهیها و تجزداده

 کنند. ییخود شناسا یتجار یهایو استراتژ اتیرا در عمل یفناور یهاتیقابل نیا

متناسدب ها و گزارش داشدبورد داده لیوتحلهیتجز یابزارها یو اجرا جادیبه سازمان در ا دیبا یداخل یحسابرس

خداص و  یهداسدتمیدر توسدعه گدزارش س ینقدش مهمد یداخلد یشان کمک کند. حسابرسیتجار یازهایبا ن

 خطر دارد. یاصل یهانهیمنظور نظارت بر زمخودکار به یکنترلها

   
 


