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حسابرسی فناوری اطالعات
نیلوفر ذلک

زاده 1

 1حسابرس ارشد دیوان محاسبات استان چهارمحال و بختیاری -کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده
بــا ورود فناوریﻫــای اﻃﻼﻋــات بــﻪ ﻋرﺻﻪی ﺗﺠارت ،ﺗﻐییــرات ﻋﻈیﻤی در محیــﻂ ﺗﺠــاری رخ داده اســت .اقتصاد جهانی بیشتر از
ﻫر زمان دیگر بﻪ ﻫﻤدیگر وابستﻪ شده اند و زیرساخت ﻫای الکترونیکی و ﺗﺠارت در فرآیندﻫای کسب و کار در سراسر جهان یکپارچﻪ شده
است و نیاز بﻪ کنترل و حسابرسی فناوری اﻃﻼﻋات بیش از پیش افزایش یافتﻪ است .از ایﻦ رو حسابرســان باید خود را بــا ایﻦ محیﻂ

جدید و پیﭽیده انﻄبــاق دﻫند .در ایﻦ محیــﻂ پیﭽیده اســتﻔاده از روش حسابرسی کامپیوﺗری و حسابرسی  ITﺿرورت
بیشتری خواﻫد یافت .ﺗوســﻌﻪی فناوری اﻃﻼﻋــات ،در ﻋیــﻦ حال کــﻪ محیــﻂ حسابرســی را پیﭽیدهﺗــر میســازد،
زمان ،شــیوهﻫا و ابزارﻫای جدیدﺗری را نیز برای مواجهﻪ شــدن حسابرســان با کار حسابرســی فراﻫــﻢ میکنــد .با استﻔاده
از روشهای حسابرسی مبتنی بر رایانﻪ ،ﺗﺠزیﻪ وﺗحلیل حﺠﻢ انبوﻫی از داده ﻫا در مدت زمان کوﺗاﻫی مﻤکﻦ شده و خﻄاﻫا،
ﺗقلبها و سوء استﻔاده ﻫا با سهولت بیشتری کشف می شوند.
واژههای كلیدی :حسابرسی ،فناوری اﻃﻼﻋات ،حسابرسی فناوری اﻃﻼﻋات
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مقدمه
مﻔهوم حسابرسی فناوری اﻃﻼﻋات ) )ITنخستیﻦ بار در اواسﻂ دﻫﻪی  1٩٦٠میﻼدی مﻄرح شــد .حسابرسی  ITسیستﻤی
مبتنی بر فناوری اﻃﻼﻋات بــا ﻫدف کﻤﻚ بﻪ حسابرســان در فراینــد برنامﻪریزی ،اجرا ،کنتــرل ،ﺗکﻤیل و ﻫدایت ﻋﻤلیات
حسابرسی است .حسابرسی  ITرا حسابرسی پردازش اﺗوماﺗیﻚ دادهﻫا ( )ADPو حسابرسی کامپیوﺗــری نیــز مینامند .ایــﻦ
نوع از حسابرســی قبﻼ بــا ﻋنوان حسابرســی پــردازش الکترونیکــی دادهﻫا ( )EDPنیز نامیده میشــده اســت.
حسابرســی فﻦآوری اﻃﻼﻋات ،حسابرســان را قادر میســازد ﺗا بﻪ ﻃور مســتقیﻢ و از ﻃریﻖ ابزارﻫای ارﺗباﻃی پیشرفتﻪ بﻪ
موﺿوﻋات حسابرسی دسترسی داشتﻪ باشند .امروزه کﻪ در بســیاری از شــرکتﻫا از سیستﻢﻫای مختلف پردازش الکترونیکی
دادهﻫا ( )EDPبرای پردازش اﻃﻼﻋات حســابداری اســتﻔاده میکنند ،ﺗنها راه بررســی و اﻋتباردﻫــی بــﻪ گزارشﻫا،
حسابرسی  ITاست.
در واقﻊ حسابرسان مســتقل کﻪ نقش اﺻلی شان اﻋتباردﻫی بــﻪ اﻃﻼﻋات حســابداری اســت ،برای اراﺋﻪی خدمات
حسابرســی گستردهﺗر و بﻪروز در خصوص دادهﻫای الکترونیکی حســابداری و نیــز برای جﻤــﻊآوری و آزمون اﻃﻼﻋات
حســابداری و افزایش کارایــی در حسابرســی بﻪ حسابرســی فناوری اﻃﻼﻋات رو آوردهاند.
 حسابرسی  ITفرایند سیستﻤاﺗیﻚ جﻤﻊ آوری و ارزیابی بیﻃرفانﻪی شواﻫد پشتوانﻪی یﻚ یا چند ادﻋا از
سیســتﻢﻫای اﻃﻼﻋاﺗی ،شــیوهﻫا و ﻋﻤلیات یﻚ ســازمان است .ارزیابی شــواﻫد کسب شــده در ایﻦ حسابرسی
نشــان میدﻫــد کﻪ اگــر سیســتﻢﻫای اﻃﻼﻋاﺗی ایﻤﻦ باشد؛ دادهﻫای نگهداری شــده ﺻحیﺢ و ﻋﻤلیات شرکت بﻪ
ﻃور کارا و موﺛر اﻫداف ســازمانی را ﺗحقﻖ میبخشد .ایﻦ نوع از حسابرسی مﻤکﻦ اســت ﻫـﻤـزمــان با
حـسـابـرســی ﺻورتﻫــای مالی ،حسابرســی داخلی و یا دیگر اشــکال خـدمــات اﻋتبــار بخشی انﺠام شود.
 حسابرسی فناوری اﻃﻼﻋات ( )ITیــا حسابرســی سیســتﻢﻫای اﻃﻼﻋاﺗی ،آزمون کنترلﻫای یﻚ ساختار فناوری
اﻃﻼﻋات است.
در بررسـی رابطـه حسابرسـی و كامپیوتـر دو جنبـه را مـی تـوان متصور بود :
الـف -ﺗاﺛیـر کامپیوﺗـر بـر محیـﻂ واحـد ﺗﺠـاری کـﻪ حسـابرس بایـد آن را بررسـی و حسابرسـی نﻤاید(حسابرسی فناوری
اﻃﻼﻋات).
ب -استﻔاده از کامپیوﺗر برای انﺠام حسابرسی .
مهمترین عواملی كه منجر به لزوم انجام حسابرسی فناوری اطالعات شدند :


حسابرسان متوجﻪ ﺗواناییهای نهﻔتﻪ در سیستﻢ ﻫای کامپیوﺗری برای انﺠام ﻋﻤلکرد گواﻫی دادن شدند.



شرکتها پردازش و مدیریت اﻃﻼﻋات را در سا زمان خود بﻪ رسﻤیت شناختند بﻄوری کﻪ رایانﻪ ﻫا منابﻊ کلیدی برای
رقابت در محیﻂ کسب و کار ،مشابﻪ سایر منابﻊ با ارزش کسب و کار در سازمان شدند و در نتیﺠﻪ  ،نیاز بﻪ کنترل و
حسابرسی آنها حیاﺗی گردید.



انﺠﻤﻦ ﻫای حرفﻪ ای و سازمان ﻫا و نهادﻫای نﻈارﺗی دولتی نیاز بﻪ کنترل و حسابرسی فناوری اﻃﻼﻋات را بﻪ
رسﻤیت شناختند.
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تأثیر فناوری اطالعات بر فرآیند حسابرسی
•

سیستﻢ ﻫای اﻃﻼﻋاﺗی حسابداری و مکانیزم ﻫای پردازش الکترونیکی داده ﻫای اقتصادی و ﺗﺠاری،کارکرد حرفﻪ
حسابرسی را بﻪ شدت ﺗحت ﺗأﺛیر قرار داده است .پردازش و گزارش اﻃﻼﻋات حسابداری ﺗوسﻂ حسابداران و
اﻋتباردﻫی بﻪ آن از سوی حسابرسان در محیﻂ سیستﻢ ﻫای اﻃﻼﻋاﺗی حسابداری ،مباحث و گزینش ﻫای جدیدی را
در برابر حرفﻪ حسابرسی قرار داده است کﻪ مستلزم واکنش متقابل از ﻃرف حرفﻪ حسابرسی است .بر ایﻦ اساس
حرفﻪ حسابرسی ناگزیر است خود را با ﺗحوال ت فناوری اﻃﻼﻋات ﻫﻤگام سازد ﺗا ﺿﻤﻦ حﻔظ جایگاه حرفﻪ ای خود در
جامﻌﻪ بﻪ ﻋنوان مرجﻊ اﻋتباردﻫی اﻃﻼﻋات مالی شرکت ﻫا ،از فرﺻت ﻫای جدیدی کﻪ فناوری اﻃﻼﻋات ﻋرﺿﻪ می
نﻤاید نیز بﻪ ﻃور مﻄلوب بهره جوید.

•

یﻚ حسابرس باید در کسب و کار از مشتری برﺗر باشد .بﻪ ﻫﻤیﻦ منوال یﻚ حسابرس سیستﻢ اﻃﻼﻋاﺗی باید از یﻚ
مدیر سیستﻢ اﻃﻼﻋاﺗی درون ﺗشکیﻼت ،با سیستﻢ آشناﺗر باشد .در دنیای در حال ﺗﻐییر فناوری اﻃﻼﻋات ،اگر چﻪ
رسیدن بﻪ چنیﻦ درجﻪ باالیی از مهارت رویایی ولی یﻚ وظیﻔﻪ است .ﻫدف فناوری اﻃﻼﻋات ﺗﻐییر اﻫداف حسابرسی
نیست ،بلکﻪ مﻤکﻦ است ماﻫیت (ﻃبیﻌت) ،میزان (دامنﻪ) و زمانبندی فرایندحسابرسی را ﺗحت ﺗأﺛیر قرار دﻫد.

•

پردازش الکترونیکی داده ﻫا از دو جنبﻪ بر حسابرسی ﺻورت ﻫای مالی ﺗأﺛیر دارد .یﻚ جنبﻪ ،اﺛر آن در مﻄالﻌﻪ و
ارزیابی کنترل ﻫای داخلی است کﻪ شامل ارزیابی کنترل ﻫای ﻋﻤومی مرکز خدمات رایانﻪ ای و کنترل ﻫای کاربردی
نرم افزارﻫای مالی است .جنبﻪ دیگر ،اﺛر پردازش الکترونیکی داده ﻫا بر حسابرسی در مرحلﻪ آزمون محتوای ﺻورت
ﻫای مالی است .ﻫدف حسابرسی در مرحلﻪ ﺗأمیﻦ شواﻫد کافی بﻪ منﻈور ارایﻪ نﻈر درباره ﺻورت ﻫای مالی است.
نگرانی حسابرسان درباره فرآیند ﺗوزیﻊ داده ﻫا است .ﻫﻤﭽنیﻦ ،حسابرسان درباره ﺻحت و کامل بودن دادﻫها موقﻌی
کﻪ داده ﻫا بیﻦ کامپیوﺗر مرکزی (سرور) و شخصی (مشتری) منتقل میشوند ،نگران ﻫستند.

ریسک ذاتی خاص فناوری اطالعات
فناوری اﻃﻼﻋات ،ﻋوامل ریســﻚ خاﺻی را برای حســابداری ،حسابرسی و سامانﻪ ﻫا بﻪ ﻫﻤراه دارد؛ بﻪ ایﻦ مﻌنی کﻪ خود
فناوری اﻃﻼﻋات در ارﺗباط با ســامانﻪ ﻫا ،فرایندﻫای کسب و کار ﺗﺠاری و پردازش مالی و حســابداری ،برای واحد ﺗﺠاری
ریسﻚ بﻪ ﻫﻤراه می آورد .ایﻦ ریســﻚ ،مختص فناوری اﻃﻼﻋات اســت؛ بﻪ ایﻦ مﻌنی کﻪ بدون وجود فناوری اﻃﻼﻋات
دســتکﻢ در ایﻦ ســﻄﺢ ،ایﻦ ریسﻚ نیز بﻪ وجود نﻤی آید .برای ایﻦ کار ،نیاز است ﺗا فردی حرفﻪ ای ﻫﻤﭽون حســــابرس
فناوری اﻃﻼﻋات ،ریســﻚ ذاﺗی مرﺗبﻂ با فناوری اﻃﻼﻋات را شناسایی و ارزیابی کند .ﻋوامــل ریســﻚ پیشــگﻔتﻪ دربرگیرنده
موﺿوع ﻫــای مرﺗبﻂ با ســامانﻪ ﻫا مانند ایﺠاد ســامانﻪ ﻫا ،مدیریــت ﺗﻐییرات ،آســیب پذیری ﻫا و دیگر ﻋوامل خاص
فناوری اســت .بدون بــﻪ کار گﻤاردن متخصصــان حرفﻪ ای فنــاوری اﻃﻼﻋات ،چنیﻦ ریســکی مﻤکﻦ است از نﻈر دور
بﻤاند و موجب ایﺠاد ﺿرر برای واحد ﺗﺠاری شود .برای نﻤونﻪ ،دانشگاﻫی ﺗﺠربﻪ ای را در ارﺗباط با سامانﻪ ﻫای اﻋﻄای کﻤﻚ
مالی ،از سر گذرانده است ( میلیونها دالر کﻤﻚ مالی بﻪ اشــتباه اﻋﻄا شــد ).
با ایﻦ فرض کﻪ ﺗقریباً ﺗﻤام واحدﻫای ﺗﺠاری ،فناوری اﻃﻼﻋات را در سﻄوح مختلﻔی بﻪ کار می گیرند ،زمان آن فرا رسیده
است کﻪ آنها برای ارزیابی ریسﻚ ذاﺗــی فنــاوری اﻃﻼﻋات خــود ،از خدمات حسابرســان فنــاوری اﻃﻼﻋــات بهره مند
شــوند .حسابرسان فناوری اﻃﻼﻋات بﻪ ﻃور ویژه برای انﺠام ایﻦ وظیﻔﻪ آموزش دیده و از مهارت برخوردار ﻫستند .حسابرسان
فناوری اﻃﻼﻋات ﺗوانایی شناسایی ماﻫیت و ریسﻚ فناوریهای اﻃﻼﻋات و سامانﻪ ﻫا را دارند.
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كارهایــی كــه در حسابرســی  ITباید انجام شــود را میتوان با ســواﻻت زیر خالصه كرد:
 آیــا در ﺻــورت نیــاز ســازمان ،سیســتﻢﻫای کامپیوﺗــری ﻫﻤیشــﻪ برای شــرکت قابلیــت اســتﻔاده را
خواﻫــد داشت؟(در دسترس بودن)
 آیا اﻃﻼﻋات موجود در سیستﻢﻫا ﺗنها بــرای کاربران مﺠاز افشــا خواﻫند شد؟(محرمانﻪ بودن)
 آیــا اﻃﻼﻋــات ﺗهیــﻪ شــده برای سیســتﻢﻫا ﻫﻤواره ﺻحیــﺢ ،قابل اﺗکا و بﻪﻫنگام است؟(درستی)
حـسابرســی  ITبــر ریســﻚﻫـای ﺗﻌییﻦکننــده ی مربــوط بــﻪ داراییﻫای اﻃﻼﻋاﺗــی ﺗﻤرکز کرده ،ﺗا بــا ارزیابی ﺻحیﺢ
کنترلﻫا ،ایﻦ ریســﻚ را کاﻫش دﻫنــد .با اجــرای کنترلﻫــای مربوﻃﻪ ،اﺛر ایﻦ ریســﻚﻫا را میﺗوان بﻪ حداقل رســاند ،اما
نﻤیﺗوان ﻫﻤﻪ ایﻦ ریسﻚﻫا را بﻪ ﻃور کامل از بیﻦ برد.

اجزای اولیه حسابرسی فناوری اطالعات :
•

اول ،استﻔاده از روش ﻫای حسابرسی سنتی ،روش ﻫای کنترل داخلی و کنکاش و ﺗحلیل برروی فلسﻔﻪ کنترل

•

دوم ،مدیریت سیستﻢ ﻫای اﻃﻼﻋاﺗی می باشد ،کﻪ روش ﻫای الزم برای رسیدن بﻪ ﻃراحی و اجرای موفقیت آمیز
سیستﻢ ﻫا را فراﻫﻢ می کند.

•

سوم  ،زمینﻪ ﻋلوم کامپیوﺗر و دانش الزم در مورد مﻔاﻫیﻢ کنترل  ،نﻈﻢ و انضباط  ،نﻈریﻪ ﻫا ،مدل ﻫای رسﻤی کﻪ
زمینﻪ ی ﻃراحی سخت افزار و نرم افزار ﻫا را بﻪ ﻋنوان پایﻪ ای برای حﻔظ اﻋتبار داده ﻫا  ،قابلیت اﻃﻤینان ،و ﺻداقت
فراﻫﻢ می کند.

بدیﻦ ﺗرﺗیب حسابرسی فناوری اﻃﻼﻋات بخشی جدایی ناپذیر از ﺗابﻊ حسابرسی است ،زیرا پشتیبانی از قضاوت حسابرس در
کیﻔیت پردازش اﻃﻼﻋات ﺗوسﻂ سیستﻢ ﻫای کامپیوﺗری را بر ﻋهده دارد .بﻄوریکﻪ در ابتدا ،بﻪ ﻋقیده حسابرسان ،مهارﺗهای
حسابرسی فناوری اﻃﻼﻋات بﻪ ﻋنوان منابﻊ ﺗکنولوژیکی برای کارکنان حسابرسی بﻪ شﻤار می آمد .کارکنان حسابرسی اغلب بﻪ
ایﻦ منابﻊ بﻪ ﻋنوان کﻤﻚ ﻫای فنی نگاه میکرند.
بسـیاری از شـرکتها از سیسـتﻤهای مختلف پـردازش الکترونیکـی داده ﻫا برای پـردازش اﻃﻼﻋات حسـابداری اسـتﻔاده مـی
کننـد ،ﺗنها راه بررسـی و اﻋتباردﻫی بﻪ گزارشـها ،حسابرسـی فنـاوری اﻃﻼﻋات اسـت .از ایﻦ رو ،حسابرسـان مسـتقل کﻪ نقش
اﺻلیشـان اﻋتباردﻫی بﻪ اﻃﻼﻋات حسـابداری اسـت ،برای اراﺋـﻪ خدمـات حسابرسـی گسـترده ﺗر و بـﻪ روز در خصوص داده
ﻫـای الک ترونیکی حسـابداری و نیز برای جﻤﻊ آوری و آزمون اﻃﻼﻋات حسـابداری و افزایش کارایی در حسابرسـی بﻪ
حسابرسـی فناوری اﻃﻼﻋات روی آورده انـد.
آیا حسابرسان صورتهای مالی باید از دانش و مهارتهای حسابرسان فناوری اطالعات برخوردار باشند؟
حسابرسان ﺻورﺗهای مالی یا باید خود از دانش و مهارﺗهای الزم برای حسابرسی حوزه ﻫایی از فناوری اﻃﻼﻋات کﻪ مرﺗبﻂ و
مربوط گزارشــگری مالی اســت برخــوردار باشــند و یــا از خدمات حسابرســان فنــاوری اﻃﻼﻋات در ایــﻦ زمینﻪ
اســتﻔاده کنند .در ﻫﻤیﻦ راســتا بیشتر مﺆسسﻪﻫای حسابرســی بزرگ و بﻪنام در ســﻄﺢ بیﻦالﻤلل ،از واحد حسابرســی
فناوری اﻃﻼﻋات در ﺗرکیب ســازمانی خود برخوردارند .برای ﺗﻌییﻦ میزان مشارکت حسابرســان فناوری اﻃﻼﻋات در
حسابرسی ﺻورﺗهای مالی ،بﻪنحــوی کــﻪ نــﻪ خیلی کــﻢ و نــﻪ خیلی زیــاد باشــد ،ﺿوابﻂ حسابرسی مبتنی بر ریسک باید
مدنﻈر قرار گیرد.
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برای ایﻦ منﻈور ابتدا باید دامنﻪ گزارشــگری مالی مشخص شــود (ﻃبﻖ شکل) و بــا در نﻈــر داشــتﻦ محــدوده یادشــده
بﻪ پرسشهای زیر پاسخ داده شود:
• چﻪ سیستﻤها و روشهایی اﻋﻢ از دستی و خودکار برای گزارشگری مالی استﻔاده می شود؟
•اﻃﻼﻋات کدام حسابها و گروﻫهای مﻌامﻼت و موارد افشا در گزارشگری مالی دخیل ﻫستند؟
•در چرخﻪ فرایند گزارشگری مالی چﻪ پردازشهایی اﻋﻢ از دستی و خودکار بﻪ وقوع می پیوندد؟

سپس الزم است حوزه فناوری اﻃﻼﻋات شناسایی شود ﺗا اجزایی از ایﻦ حوزه کﻪ مربوط و مرﺗبﻂ بﻪ حوزه گزارشگری مالی است
ﺗﻌییﻦ شود .از ایﻦ ﻃریﻖ ،دامنﻪ کار حسابرسی فناوری اﻃﻼﻋات محدود بﻪ شناخت و احتﻤا ًال ارزیابی کنترلهای حاکﻢ بر ایﻦ
اجزا خواﻫد شد ﻫﻤانﻄور کﻪ در شکل مشخص است ،ﺗنها بخشی از حوزه فناوری اﻃﻼﻋات بﻪ فرایند گزارشگری مالی مربوط
است و کنترلهای آن بﻪ ﻋنوان کنترلهای مرﺗبﻂ با حسابرسی ﺻورﺗهای مالی (ﻃبﻖ ﺗﻌریف استاندارد  315حسابرسی) در نﻈر
گرفتﻪ می شود ،پس ایﻦ بخش باید مورد شناخت و در ﺻورت ﺿرورت مورد ارزیابی حسابرس قرار گیرد .اجزای ایﻦ بخش در
ﻋﻤل می ﺗواند شامل روشهای گردآوری ،پردازش ،ذخیره سازی و انتقال داده ﻫا باشد.
ﻃبﻖ استاندارد حسابرسی شﻤاره  ، 315فرایند کسب شناخت باید بﻪ نحوی انﺠام شود کﻪ حسابرس را قادر بﻪ ﺗشخیص و براورد
خﻄرﻫای ﺗحریف با اﻫﻤیت کﻪ متشکل از خﻄر ذاﺗی و خﻄر کنترل است نﻤاید .در محیﻄهای بهره مند از فناوری اﻃﻼﻋات،
خﻄر کنترل وابستگی زیادی بﻪ فناوری اﻃﻼﻋات دارد؛ از اینرو ﺗﻌییﻦ ریسکهای ناشی از کنترلهای فناوری اﻃﻼﻋات و از میان
آنها شناسایی ریسکهایی کﻪ مﻤکﻦ است اشتباﻫهای بااﻫﻤیت در ﺻورﺗهای مالی ایﺠاد کنند ،امری اجتناب ناپذیر است.
در اینﺠا ﺗوجﻪ بﻪ ایﻦ نکتﻪ ﺿروریست کﻪ وسﻌت حوزه فناوری اﻃﻼﻋات الزام ًا ﺗابﻊ اندازه سازمانها نیست بلکﻪ ﺗابﻊ سﻄﺢ کﻤال
فناوری اﻃﻼﻋـات ) (Level of IT Sophisticationدر ﻫر سازمان است .یﻚ سازمان کوچﻚ  5٠نﻔری کﻪ برای ﺗوزیﻊ
محصوالت یا خدمات ،برای اﻋﻼم داده ﻫای حقوق کارکنان بﻪ بانﻚ و برای دسترسی آنﻼی ﻦ مدیران بﻪ اﻃﻼﻋات گردش ﻋﻤلیات
برای اداره امور شرکت از فناوری اﻃﻼﻋات استﻔاده می کند ،در نهایت متکی بﻪ کنترلهای فناوری اﻃﻼﻋات در فرایندﻫای
گزارشگری مالی است ،در سﻄحی متوسﻂ بﻪ باال از کﻤال فناوری اﻃﻼﻋات ﻃبقﻪ بندی می شود .در نقﻄﻪ مقابل ،کارخانﻪ ای با
انبا رﻫای متﻌدد و ﻫزاران مشتری و ﺻدﻫا کارگر ،ولی متکی بﻪ نرم افزارﻫای ﺗﺠاری گوناگون کﻪ برای ﺗهیﻪ گزارشهای مالی بﻪ
یﻚ سرور متصل شده اند ،درسﻄحی پاییﻦ از کﻤال فناوری اﻃﻼﻋات قرار دارد  .ﻫرچﻪ سﻄﺢ کﻤال فناوری اﻃﻼﻋات در سازمان
پایینتر باشد ،حوزه فناوری اﻃﻼﻋات در آ ن سازمان کوچکتر و دامنﻪ کار حسابرسی فناوری اﻃﻼﻋات برای حسابرسان ﺻورﺗهای
مالی محدودﺗر خواﻫد بود و بالﻌکس.
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مـسـتـنـدات حـسابرسـی در حسابرسی IT
ﻫیﺌــت اســتانداردﻫای انﺠﻤــﻦ حسابرســان سیســتﻢﻫای اﻃﻼﻋاﺗــی رایانﻪای ،مستندات حسابرسی را ایﻦگونﻪ ﺗﻌریف
میکند:
مدارک انﺠام شدن کار حسابرسی و شواﻫد پشــتوانﻪ یافتﻪﻫای حسابرســی و نتیﺠﻪگیریﻫای حسابرس از سیســتﻢﻫای
کامپیوﺗری.
در واقﻊ ﻫر چیزی کــﻪ در ارﺗباط بــا موﺿوع مورد رسیدگی ،دیده ،شنیده ،مشاﻫده و آزمون میشود ،شواﻫد حسابرسی است
و باید مســتند گردد .از ســوی دیگر در محیﻂ ﺗﺠــاری امــروزی ،شــرکتﻫا بایــد اﻃﻼﻋاﺗــی بــﻪروز و قابل اﺗــکا برای
ذینﻔﻌان فراﻫــﻢ کنند .امروزه بسیاری از شــرکـتﻫـای پیشرفتﻪ رویدادﻫای مالی خود را بدون مســتندات کاغذی و بـــﻪ
ﺻـورت الـکـتـرونـیـکیشـناسایـی ،ﺛبت ،انــدازه گیــری و گزارش مـیکـنند .بــدون ﺗــردیــد حـسـابـرســی در چنیــﻦ
محیﻄــی با حسابرسی سنتی کﻪ ﻫﻤواره با مستندات کاغذی ﻫﻤراه بــوده ،ﺗﻔاوتﻫای زیادی دارد.
امروزه در بســیاری از کشــورﻫای جهان اســتﻔاده از مبادالت الکترونیکی دادهﻫا ( )EDIکامﻼً مرسوم شده است اســتﻔاده از
مبادالت الکترونیکی باﻋث میشود ﺗا شرکتﻫا با انﺠام فﻌالیتﻫای ﺗﺠاری بدون استﻔاده از مستندات کاغذی بﻪ ﻃور غیر
مستقیﻢ در زمان و پول ﺻرفﻪجویی کنند .اما در ایﻦ راســتا ﺗحـول اساسی کﻪ میﺗواند در حرفــﻪی حسابرســی رخ دﻫد ،ایﻦ
است کﻪ ســرمایﻪ گذاران با دسترسی بﻪ اﻃﻼﻋات بــﻪروز بانﻚﻫــای اﻃﻼﻋاﺗی شــرکتﻫا ،مﻤکﻦ اســت دیگر ﻋﻼقﻪی
چندانــی بــﻪ ﺻورتﻫای مالی ســاالنﻪ مبتنی بر اﻃﻼﻋــات ﺗاریخی و در نتیﺠﻪ اظهــار نﻈر ادواری حسابرســان در ایﻦ
مورد ،نداشتﻪ باشند .در مقابل ،ﺗقاﺿای ذینﻔﻌــان از حرفﻪی حسابرســی ﺗﻐیییر کــرده و خواﻫان ایﻦ ﻫســتند کﻪ بدانند
حسابرســان در مورد کیﻔیــت و قابلیت اﺗــکای اﻃﻼﻋــات بــﻪروز موجــود در بانﻚﻫای اﻃﻼﻋاﺗی شرکتﻫا چﻪ اظهار نﻈری
میکننــد .در واقﻊ آیــا ﺗﻤام ایﻦاﻃﻼﻋات مندرج در بانﻚﻫای اﻃﻼﻋاﺗی مورد حسابرسی قرار گرفتﻪ و قابل اﺗکا است؟
كنترلهای فناوری
بیانیﻪ استانداردﻫای حسابرسی شﻤاره  78با ﻋنوان بررسی ساختار کنترل داخلی در حسابرسی ﺻورﺗهای مالی بیان میکند:
کنترل داخلی فرایندی است برای فراﻫﻢ کردن اﻃﻤینان مﻌقول از دستیابی بﻪ ﻫدفهای الف) اﻋتﻤادپذیری گزارشگری مالی ،ب)
اﺛربخشی و کارایی ﻋﻤلیات ،و ج) رﻋایت قوانیﻦ و مقررات مربوط.
حسابرسان برای دستیابی بﻪ درک مورد نیاز از کنترلها باید آشنایی فزاینده ای با کنترلهای فناوری اﻃﻼﻋات بیابند؛ ولی ﻋﻤده
حسابرسان آگاﻫی کافی از ایﻦ موﺿوع ندارند .ﻫیﺌت ﺗدویﻦ استاندارد حسابرسی ایﻦ مشکل را ﺗشخیص داده و در بیانیﻪ
استاندارد حسابرسی شﻤاره  ،78رﻫنﻤودﻫای بیشتری درباره کنترلهای فناوری اﻃﻼﻋات اراﺋﻪ کرده است .متاسﻔانﻪ ایﻦ بیانیﻪ
ﺗاﺛیر اندکی بر نحوه اجرای حسابرسی بﻪ وسیلﻪ مﺆسسﻪ ﻫای حسابرسی داشت.
بنابرایﻦ ﻫیﺌت ﺗدویﻦ استانداردﻫای حسابرسی در بیانیﻪ شﻤاره  ٩4ﺗاﺛیر فناوری اﻃﻼﻋات بر بررسی کنترلهای داخلی بﻪ وسیلﻪ
حسابرسان را مورد ﺗوجﻪ قرار داد .بﻪ ﺻورت مختصر ،در ایﻦ استاندارد چنیﻦ بیان شده است« :بشتابید حسابرسان؛ دیگر نﻤی
ﺗوانید فناوری را نادیده بگیرید!» .برای خنثی نﻤودن ﺗﻐییرﻫای فناوری برای مقابلﻪ با چالش سریﻊ در حسابرسیِ ﺻاحبکار با
ریسﻚ باال یا پیﭽیده  ،مﺆسسﻪ ﻫای حسابرسی باید استﻔاده از متخصصان فناوری را بﻪ ﻋنوان ﻋضوی از گروه ،مدنﻈر قرار دﻫند.
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بﻪ ﻃور مسلﻢ ایﻦ ﻫﻤکاری منﺠر بﻪ حسابرسی با کیﻔیت باالﺗری خواﻫد شد و احتﻤال دارد گروه حسابرسی با شناسایی ﺿﻌﻔها
و فرﺻتهای فناوری اﻃﻼﻋات ،خدمات بهتری را بﻪ ﺻاحبکاران اراﺋﻪ نﻤاید.
برای درک بهتر کنترلهایی کﻪ مﻤکﻦ است در شرکت وجود داشتﻪ باشد ،از الگوی مﻔهومی موسسﻪ آدیت واچ ( Audit
 ) Watchاستﻔاده شده است در ایﻦ الگوی مﻔهومی ،مسیر حرکت یﻚ مﻌاملﻪ از آغاز ﺗا مقصد نهایی کﻪ ﻫﻤانا ﺻورﺗهای مالی
است ،بﻪ ﺻورت "جریان" نﻤایش داده شده است:
كنترلهای ورودی :موجب اﻃﻤینان از ورود ﺻحیﺢ اﻃﻼﻋات بﻪ سیستﻢ رایانﻪ ای می شوند .برای مثال ،حسابداری قبل از وارد
کردن اﻃﻼﻋات بﻪ رایانﻪ اﺛبات می کند کﻪ ﻫﻤﻪ سﻔارشهای خرید بﻪ نحو مناسبی ﺗایید و کدگذاری شده است .ﻃی سالها،
حسابرسان بﻪ ﻫنگام کسب شناخت از سیستﻢ ﺻاحبکار روی ایﻦ نوع کنترلها ﺗﻤرکز کرده اند.
كنترلهای فناوری اطالعات :کنترلهایی خودکارند کﻪ بﻪ پیشگیری از ﺗحریﻔها کﻤﻚ میکنند .با وجود رواج فزاینده فناوری
اﻃﻼﻋات در دنیای ﺗﺠارت ،بسیاری از حسابرسان ایﻦ کنترلها را نﻤی فهﻤند و در نتیﺠﻪ از آنها دوری میکنند .
كنترلهای خروجی :پس از پردازش اﻃﻼﻋات در سیستﻢ رایانﻪ ای وارد ﻋﻤل می شوند .ایﻦ کنترلها در ﻫنگام بررسی ستانده
ﻫای ﺗولیدشده بﻪ وسیلﻪ سیستﻢ ،مورد استﻔاده قرار می گیرد .برای مثال اگر برای اﻃﻤینان از ﺛبت کلیﻪ بدﻫی ﻫا ،پرداختﻪ
ای بﻌد از ﺗاریخ ﺗرازنامﻪ کنترل شود ،ایﻦ کنترلها می ﺗوانند بسیار مﻔید باشد .بﻪ ﻫﻤیﻦ دلیل ،ﺗﻌداد فزاینده ای از حسابرسان
برای درک بهتر نحوه ﻋﻤلکرد آنها زمان ﺻرف می کنند .

كنترلهای حسابرسی IT
بســیاری از ﺻاحب نﻈــران ﺗﻼش میکننــد ﺗا کنترلﻫای حسابرســی را بﻪ حوزهﻫــای متﻌددی ﺗقســیﻢ بندی کنند.
برخی کارشناســان حسابرســی ITدر حوزهی بیﻤــﻪی اﻃﻼﻋات ،بیان میکنند کــﻪ ﺻرفنﻈر از نوع حسابرســی اجرا شده،
ســﻪ نوع کنترل اﺻلی در حیﻄﻪی حسابرســی  ITوجود دارد؛ کنترلﻫای امنیتی ،کنترلﻫای دسترسی و کنترلﻫای اﻃﻼﻋات
حسابداری.
در ســﻄــﺢ اساســیﺗر میﺗوان نشــان داد کــﻪ ایﻦ کنترلﻫا ﻫــر کدام شــامل سﻪ سﻄﺢ از کنترلﻫای پایﻪایﺗر است:
کـنتـرلﻫای پیشــگیری کننده-حﻔاظتی ،کنترلﻫای کـشفکـنـنـده و کـنترلﻫای اﺻﻼح کننده-واکنشی.
در ســﻄﺢ اول ،کنترلﻫای پیشگیری کـننـده -حـﻔاظتی حـوزهی گستردهای داشــتﻪ و ﺗاکید آن بر انﻄباق رفتارﻫا با قوانیﻦ
پذیرفتﻪ شده میباشد .بﻪ ﻋنوان مثال ،یﻚ مﺠﻤوﻋﻪ از قوانیﻦ حســابداری ﻋﻤومی ﺗﻌریف شده اســت کﻪ باید بﻪ ﻃــور ﻋﻤومی
ﻫﻤﻪی شــرکتﻫای بازرگانــی آن را رﻋایــت کنند .ﻫر بخشــی از شرکت باید بﻪ ﻃور کلی پاســخگوی ﺗﻄابﻖ روشﻫای مالی
و حســابداری جاری بﻪکارگرفتﻪ شده با قوانیﻦ پذیرفتﻪشده باشد .استانداردﻫای حسابداری و الزامات بورس را میﺗوان بــﻪ
ﻋنوان کنترلﻫای پیشــگیریکننده یا حﻔاظتی نام برد.
"

"

در سﻄﺢ دوم ،کنترلﻫای کشفکنندهﻫســتند کﻪ اغلب بــﻪ ﻋنوان کنترلﻫای حسابرســی ﺗلقی میشــوند کــﻪ البتﻪ لزومی
ندارد آنها را ﺻرفاً بﻪ کنترلﻫای حسابرســی محدود کنیﻢ .ﻫر ﻋاملی کﻪ فﻌالیتی نﻈارﺗی را اجرا میکند ،میﺗواند بﻪ ﻋنوان یﻚ
کنترل کشــفکننده ﺗلقی شــود .در واقﻊ یکــی از کنترلﻫایی کﻪ شــرکتﻫا باید ﻋـﻼوه بــر کنترلﻫای حﻔاظتی انﺠام
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دﻫند ،ایﻦ اســت کﻪ باید نتایــﺞ مالی خــود را بﻪ وســیلﻪی یﻚ حسابدار رسﻤی مستقل مورد حسابرسی قــرار دﻫد .در
حقیقت ﻫر حســابرس بﻪ ﻋنــوان یﻚ کنتــرل کشــفکننده ﻋﻤل میکنــد .اگر ســازمان مورد رســیدگی بﻪ ﻃــور
ﻋﻤومــی از قوانیــﻦ مربوﻃﻪی حسابداری پیروی کرده باشد ،حسابرس باید بتواند ایرادات جزﺋی را کﻪ موجب میشــود برخی
از کنترلﻫای شرکت بﻪ ﻃــور کارا و موﺛر ﻋﻤل نکند شناســایی کند.
ســﻄﺢ ســوم کنترلﻫای حسابرسی  ،ITشــامل کنترلﻫــای اﺻﻼحکننده -واکنشــی اســت .ایﻦ کنترلﻫا در پاسخ بــﻪ
کنترل کشــفکننده واکنش نشــان میدﻫند .پاســخدﻫی از چنیﻦ ﻃریقی در واقﻊ نقش آگاﻫیبخش و ﺗصحیﺢکننده را ایﻔا
میکند .کﻤیتﻪی حسابرســی یﻚ شرکت مورد بررسی و یا خود مقام ناظر بورس میﺗوانند بــر مبنای گزارشﻫای ایﺠــاد
شــده بﻪ وســیلﻪی حسابرســان مســتقل ،برخی از اﻋﻤــال اﺻﻼحکننده را انﺠام دﻫنــد .از ایﻦ رو میﺗوان آنﻫا را بﻪ
ﻋنــوان کنترلﻫای اﺻﻼح کننده یا واکنشی بﻪ حساب آورد.

حال مﻤکﻦ اســت ایﻦ سوال مﻄرح شــود کــﻪ وقتــی ســازمانﻫای ﺗحت حسابرســی  ،ITبا مشکﻼﺗی مثل ﺗحﻤل برخــی
زیانﻫا یا خﻄر کشــف رمزﻫای اینترنتــی و ســایر مســایل امنیتی در در محیﻂ فناوری اﻃﻼﻋات قرار میگیرند ،شرکتﻫایی
کﻪ فاقد کنترلﻫای مناسب بــرای ایﻦ محیﻂ ﻫســتند ،بایــد از چﻪ کنترلﻫایی اســتﻔاده کننــد؟ در حقیقت نﻤیﺗــوان
راﻫکاری ﻋام برای پاســخ بﻪ ایﻦ ســوال داد ،اما میﺗوان بﻪ ﻃورکلی گﻔت کــﻪ آنﻫــا الزاما باید از ﻫر ســﻪ ســﻄﺢ
کنترلﻫای مربوط بﻪ حسابرســی ( ITپیشــگیریکننده ،کشــفکننده و واکنشی) استﻔاده کنند.

كنترلهای فناوری اطالعات و الزامات استانداردهای حسابرسی
در استانداردﻫای حسابرسی  315و  33٠بیان شده :حسابرس ﻫنگام شناخت از کنترلهای مرﺗبﻂ با حسابرسی باید اجرای
روشهایی افزون بر پرس و جو از کارکنان واحد ﺗﺠاری ،ﻃراحی آن کنترلها را ارزیابی کند و مشخص کند کﻪ آیا کنترلها اﻋﻤال
شده اند یا خیر.
استﻔاده از فناوری اﻃﻼﻋات نحوه اﻋﻤال فﻌالیتهای کنترلی را ﺗحت ﺗاﺛیر قرار می دﻫد .حسابرس باید از روشهای موجود در
سیستﻤهای فناوری اﻃﻼﻋات کﻪ بﻪ وسیلﻪ آنها مﻌامﻼت شروع ،ﺛبت ،پردازش ،در ﺻورت لزوم اﺻﻼح ،بﻪ حسابهای کل منتقل و
در ﺻورﺗهای مالی گزارش می شود ،شناخت کسب کند .حسابرس ﻫنگام شناخت فﻌالیتهای کنترلی واحد ﺗﺠاری ،باید از نحوه
برخورد واحد ﺗﺠاری با خﻄرﻫای ناشی از فناوری اﻃﻼﻋات ،شناخت کسب کند.
ﻫنگامــی کــﻪ واحد ﺗﺠــاری فﻌالیتهــای خود را با اســتﻔاده از فناوری اﻃﻼﻋات انﺠام می دﻫد و ﻫیﭽگونﻪ مســتنداﺗی
درباره مﻌامﻼت بﻪ جز آنﭽﻪ بﻪ وســیلﻪ سیستﻢ فناوری اﻃﻼﻋات ایﺠاد می شــود وجود نداشــتﻪ باشــد ،حســابرس ملزم
اســت آزمون کنترلها ،بﻪ خصوص کنترلهای فناوری اﻃﻼﻋات را اجرا کند.
از نﻈر حســابرس ،کنترلهای حاکﻢ بر سیستﻤهای اﻃﻼﻋاﺗی ﻫنگامی مﺆﺛر اســت کﻪ درســتی اﻃﻼﻋــات و امنیت داده ﻫای
مورد پردازش در ایﻦ سیســتﻤها را حﻔظ کند و شامل کنترلهای اﺛر بخش "ﻋﻤومی" و "کاربردی" فناوری اﻃﻼﻋات باشد.
در اســتاندارد حسابرسی  315ایﻦ کنترلها بﻪ شرح زیر ﺗشریﺢ شده است:
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كنترلهای عمومی فناوری اطالعات :سیاســتها و روشهایی اســت کﻪ بﻪ نرم افزارﻫای کاربردی متﻌددی مربوط می شــود و
از کارکرد مﺆﺛر کنترلهای کاربردی پشــتیبانی میکند ،درستی اﻃﻼﻋات و امنیت داده ﻫا را حﻔــظ می کننــد بﻪ ﻃور مﻌﻤول
شــامل کنترلهــای مربوط بﻪ "مرکز داده ﻫا و ﻋﻤلیات شــبکﻪ"" ،ﺗحصیل ،ﺗﻐییر و نگهداری نرم افــزار سیســتﻢ"" ،ﺗﻐییــر
برنامــﻪ""،امنیت دسترســی" و "ﺗحصیل ،ﺗوسﻌﻪ و نگهداری سیستﻢ کاربردی" است .ایﻦ کنترلهــا بﻪ ﻃور مﻌﻤــول بﻪ
منﻈور برخــورد با خﻄرﻫای ناشی از مواردی چون موارد زیر ﻃراحی و اجرا می شوند :
دسترســی غیرمﺠاز بﻪ داده ﻫا ،کﻪ مﻤکﻦ است موجب از بیﻦ رفتــﻦ داده ﻫا یــا ﺗﻐییر نابﻪ جا در داده ﻫا ،شــامل ﺛبت
مﻌامﻼت غیر مﺠاز یا واﻫی ،یا ﺛبت نادرست مﻌامﻼت شود،
احتﻤــال برخــورداری کارکنــان فناوری اﻃﻼﻋــات از امکان دسترســی بیش از حد نیاز برای انﺠــام وظایف خود و از ایﻦ
رو ،نقض ﺗﻔکیﻚ وظایف،
ﺗﻐییرات غیر مﺠاز داده ﻫا در پرونده ﻫای اﺻلی،
ﺗﻐییرات غیر مﺠاز در سیستﻤها یا برنامﻪ ﻫا،
کوﺗاﻫی در انﺠام ﺗﻐییرات الزم در سیستﻤها و برنامﻪ ﻫا،
دخالتهای دستی نامناسب ،و
احتﻤــال از دســت رفتــﻦ داده ﻫا یــا ناﺗوانی در دسترســی بﻪ داده ﻫای مورد نیاز.
كنترلهـای كاربردی فناوری اطالعات :روشــهای دســتی یا خودکاری اســت کﻪ بﻪ ﻃور مﻌﻤول در سﻄﺢ فرایندﻫای
ﺗﺠاری اجرا می شــود و برای پردازش مﻌامﻼت بﻪ وسیلﻪ نرم افزارﻫای کاربــردی بﻪ کار مــی رود .کنترلهای کاربــردی می
ﺗواند ماﻫیت پیشــگیری کنندگی یــا کشــف کنندگی داشــتﻪ باشــد و بــرای بﻪ دســت آوردن اﻃﻤینان از درستی
ســوابﻖ حسابداری ﻃراحی می شود .از ایﻦ رو ،کنترلهای کاربردی بﻪ روشهای مورد استﻔاده در انﺠام ،ﺛبت ،پردازش و گزارش
مﻌامﻼت یا دیگر اﻃﻼﻋات مالی مربوط می شــود.
ایﻦ کنترلها برای اﻃﻤینان از موارد زیر ﻫستند:
● داده وارده بﻪ سیســتﻢ ،دقیﻖ ،کامل ،مﺠاز و اﺻﻼح شده است،
● داده در مدت زمان قابل قبول ﺗحت پردازشــهای مد نﻈر قرار می گیرد،
● داده ذخیره شده ،ﺻحیﺢ و کامل است،
● خروجیها ﺻحیﺢ و کامل ﻫستند ،و
● ســابقﻪ قابل ردیابی جریان داده از ﻫنگام ورود ﺗا ذخیره سازی و خروج احتﻤالــی (حذف داده) ،در قالب یﻚ رکورد
اﻃﻼﻋاﺗی وجود دارد.
انواع مختلــف کنترلهای کاربردی برای دســتیابی بﻪ ﻫدفهای یاد شده ﻋبارﺗند از:
● کنترلهای ورودی
● کنترلهای پردازشـی
● کنترلهای خروجی
● کنترلهـای یکپارچگـی
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● پی جویی مدیریت
چگونگی اجرای یک راهبرد حسابرسی فناوری اطالعات اثربخش برای هر سازمان
استقالل :پیشنیاز حسابرسی فناوری اﻃﻼﻋات اﺛربخش ،ایﻦ است کﻪ کوشش برای انﺠام حسابرسی بﻪگونﻪای پایﻪریزی شود
کﻪ حسابرس در ﻋﻤل و در ظاﻫر از واحد مورد رسیدگی مستقل باشد .جایگاه حسابرس فناوری اﻃﻼﻋات از نﻈر ﺗشکیﻼﺗی،
نبایستی زیر مﺠﻤوﻋﻪ واحد فناوری اﻃﻼﻋات سازمان باشد .انﺠام ایﻦ کار با جذب حسابرسان سیستﻤهای اﻃﻼﻋاﺗی دارای
ﺻﻼحیت حرفﻪای آغاز میشود .خدمات حسابرسی فناوری اﻃﻼﻋات مﻤکﻦ است از سوی کارکنان واحد حسابرسی داخلی یا
مشاوران و شرکتهای برونسازمانی فراﻫﻢ شود.
تخصص :در حوزه ﺗخصصی حسابرسی فناوری اﻃﻼﻋات ،ﻫیچ سابقﻪ کاری مقتضی ایﻦ نوع حسابرسی وجود ندارد .برخی از
حسابرسان فناوری اﻃﻼﻋات با ﻋنوان حسابرسان مالی یا ﻋﻤلیاﺗی ایﻦ کار را آغاز میکنند ،در حالی کﻪ دیگران از سایر
ﺗخصصهای فناوری اﻃﻼﻋات ،بﻪ حسابرسی فناوری اﻃﻼﻋات میآیند .در ﻫر حال ،انﺠﻤﻦ حسابرسی و کنترل سیستﻤهای
اﻃﻼﻋاﺗی( 1)ISACAبﻪ حسابرسان فناوری اﻃﻼﻋات ،یﻚ گواﻫی مﻌتبر جهانی ﺗحت ﻋنوان گواﻫینامﻪ حسابرس سیستﻤهای
اﻃﻼﻋاﺗی(2)CISAاﻋﻄا میکند .افراد حرفﻪای با دریافت ایﻦ ﻋنوان در واقﻊ نشان میدﻫند کﻪ مهارت الزم برای انﺠام کاری کﻪ
از آنان انتﻈار میرود را با پشت سر گذاشتﻦ یﻚ آزمون سخت و کسب ﺗﺠربﻪ ،آموزش و ﺻﻼحیتهای شخصیتی بﻪدست
آوردهاند .ﻫﻤﭽنیﻦ از آنان انتﻈار میرود کﻪ از استانداردﻫا و رﻫنﻤودﻫای حرفﻪای پیروی نﻤایند .در حال حاﺿر بﻪ حسابرسان
دارای گواﻫینامﻪ سیستﻤهای اﻃﻼﻋاﺗی نیازی مبرم است ،چون سازمانها کوشش میکنند کﻪ در برابر الزامات قانون ساربینزـ
اکسلی و دیگر موارد ابتکار ﻋﻤل و قانونگذاری جدید در سﻄﺢ جهانی پاسخگو باشند.
برنامه حسابرسی  :کار حسابرسی فناوری اﻃﻼﻋات برای سازمان بایستی براساس برنامﻪ حسابرسی مبتنی بر ریسﻚ انتخاب
شود .حسابرسیها باید بﻪﻃور مستقیﻢ بﻪسوی حوزهﻫایی ﻫدایت شوند کﻪ سازمان بیشتریﻦ منافﻊ را از آنها دریافت خواﻫد کرد.
فرد ﺗهیﻪکننده برنامﻪ باید ﻋناﺻر ریسﻚ را بﻪ گونﻪای ﺗﻌییﻦ کند کﻪ برای سازمان مناسب است.
ﻋناﺻر ریسﻚ اﺛربخش در برگیرنده موارد زیر است:
• اﻫﻤیت سیستﻢ برای سازمان،
• فاﺻلﻪ زمانی با حسابرسی پیشیﻦ،
• حﺠﻢ داراییهای موجود ،و
• جدید بودن سیستﻢ.

1

)Information Systems Audit and Control Association (ISACA

2

)Certified Information Systems Auditor (CISA
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گرداوری اطالعات :ﻫر حسابرسی بایستی بر شناخت کلی از حوزه مورد رسیدگی متکی و دربرگیرنده اﻃﻼﻋاﺗی مانند موارد
زیر باشد:
• الزامات ﺗﺠاری،
• ریسکها،
• نقشها و مسﺌولیتها،
• سیاستها و رویﻪﻫا،
• رﻋایت قوانیﻦ و مقررات ،و
• کنترلهای داخلی موجود.
حسابرسان میﺗوانند ایﻦ شناخت را از ﻃریﻖ مصاحبﻪ با افراد کلیدی و بررسی اسناد سازمان بﻪدست آورند.
تعیین هدفهای كنترل :ﻫدف کنترل فناوری اﻃﻼﻋات ﻋبارت است از "اراﺋﻪ یﻚ بیانیﻪ از نتیﺠﻪ یا ﻫدفی مورد انتﻈار کﻪ با
اجرای رویﻪﻫای کنترل در یﻚ فﻌالیت فناوری خاص بﻪدست میآید ".بﻪ ﻋبارت دیگر ،کنترلی است کﻪ حسابرس و مدیر ﺗﻤایل
دارند آن را بﻪکارگیرند ﺗا اﻃﻤینان یابند یﻚ جنبﻪ از فﻌالیت فناوری اﻃﻼﻋات بﻪدرستی کنترل میشود انﺠﻤﻦ راﻫبری فناوری
اﻃﻼﻋات چارچوبی بیﻦالﻤللی بﻪ نام ﻫدفهای کنترل اﻃﻼﻋات و فناوری مرﺗبﻂ را فهرست میکند کﻪ پوشش دﻫنده کل دامنﻪ
حسابرسی فناوری اﻃﻼﻋات ﻫﻢ در سﻄﺢ باال و ﻫﻢ ﺗﻔصیلی است .ﻫدفهای کنترل اﻃﻼﻋات و فناوری مرﺗبﻂ ،مرجﻌی با اﻃﻼﻋات
گسترده است کﻪ بﻪ حسابرسان در ﺗﻌییﻦ ایﻦ کﻪ در جستﺠوی چﻪ باشند و بﻪ مدیریت درباره مسﺌولیتهای رو بﻪ رشد برای
مدیریت درست فناوری اﻃﻼﻋات ،کﻤﻚ میکند .اﻫداف کنترل اﻃﻼﻋات و فناوری مرﺗبﻂ ،بﻪ ﻃور دورهای برای انﻌکاس ﺗﻐییرات
در فناوری ،حسابرسی فناوری اﻃﻼﻋات و بهتریﻦ شیوهﻫای نﻈارت بر فناوری اﻃﻼﻋات ،بهنگام میشود.
ده چالش فناوری برای حسابرسان
براساس نﻈرسنﺠی کﻪ از سوی انﺠﻤﻦ کنترل و حسابرسی سامانﻪ ﻫای اﻃﻼﻋاﺗی (  -) ISACAانﺠﻤﻦ جهانی برای متخصصان
خدمات اﻃﻤینان بخشیِ فناوری اﻃﻼﻋات ،راﻫبری و امنیت سایبری -انﺠام شده است ،ده مورد از برﺗریﻦ چالشهایی کﻪ
سازمانهای حسابرسی با آنها رو بﻪ رو ﻫستند ،ﻋبارﺗند از:
 -1فناوریهای نوپدید و ﺗﻐییرﻫای زیرساختی_ دگرگونی ،نوآوری و گسیختگی،
 -2امنیت فناوری اﻃﻼﻋات و حریﻢ خصوﺻی -امنیت سایبری،
-3منابﻊ -کارکنان -چالشهای مهارﺗی،
-4مدیریت زیرساخت،
-5رایانش ابری -مﺠاز ی سازی،
-٦مرﺗبﻂ ساختﻦ فناوری و کسب وکار،
-7داده ﻫای بزرگ و ﺗحلیل داده ﻫا،
-8مدیریت پروژه و مدیریت ﺗﻐییر،
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-٩رﻋایت مقررات ،و
-1٠بودجﻪ و کنترل ﻫزینﻪﻫا.
فناوری اطالعات و خطرتقلب
سازمانها در ﻫﻤﻪ زمینﻪ ﻫا نﻈیر انﺠام کسب وکار ،برقراری ارﺗباﻃات و فراوری اﻃﻼﻋات مالی ،بر واحد فناوری اﻃﻼﻋات ﺗکیﻪ
میکنند .در شرایﻄی کﻪ فناوری اﻃﻼﻋات بﻪ ﻃور مناسبی ﻃراحی نشده و یا بﻪ نحو مﻄلوبی کنترل نﻤیشود ،سازمان مﻤکﻦ
است در مﻌرض ﺗقلب قرار داشتﻪ باشد .امروزه سیستﻤهای رایانﻪ ای کﻪ متصل بﻪ شبکﻪ ﻫای ملی و بیﻦ الﻤللی ﻫستند ،در
مﻌرض ﺗهدیدﻫای مداوم فضای مﺠازی و انواع ﺗهدیدﻫایی قرار دارند کﻪ مﻤکﻦ است منﺠر بﻪ زیانهای اﻃﻼﻋاﺗی و مالی
بیشﻤاری شوند .فناوری اﻃﻼﻋات جزو مهﻤی از فرایند مدیریت خﻄر است؛ بﻪ ویژه زمانی کﻪ خﻄر ﺗقلب در دستور کار قرار
گیرد .خﻄرﻫای فناوری اﻃﻼﻋات شامل ﺗهدید ﻋلیﻪ ﺗﻤامیت و پیوستگی اﻃﻼﻋات و ﻫﻤﭽنیﻦ ﺗهدیدﻫای نﻔوذکنندگان رایانﻪ ای،
امنیت سیستﻢ و دزدی اﻃﻼﻋات حساس مالی مربوط بﻪ کسب وکار سازمان است .خﻄر فناوری اﻃﻼﻋات بﻪ ﻫر ﺻورﺗی کﻪ
باشد ،از قبیل نﻔوذ رایانﻪ ای ،جاسوسی اقتصادی ،دگرگون سازی ،دستبرد بﻪ اﻃﻼﻋات ،ویروس ،دستیابی غیرمﺠاز بﻪ اﻃﻼﻋات
و سایر خﻄرﻫای ﺗقلب فناوری اﻃﻼﻋات ،ﻫر کسی را مﻤکﻦ است ﺗحت ﺗاﺛیر قرار دﻫد .در حقیقت ،فناوری می ﺗواند از سوی
افرادی کﻪ نیت ارﺗکاب ﺗقلب دارند ،در ﻫریﻚ از سﻪ زمینﻪ ﺗقلبهای مربوط بﻪ شﻐل کﻪ بﻪ وسیلﻪ انﺠﻤﻦ بررسی کنندگان خبره
ﺗقلب ﺗﻌریف شده است ،مورد استﻔاده قرار گیرد.
 گزارشگری مالی متقلبانه
 سوء استفاده از داراییها
 فساد

گزارشگری مالی متقلبانه
•

دسترسی غیرمجاز به سیستمهای عملیاتی حسابداری -کارکنان با دسترسی غیرمﺠاز بﻪ دفتر کل ،سیستﻤهای
فرﻋی یا ابزار گزارشگری مالی ،مﻤکﻦ است نسبت بﻪ انﺠام ﺛبتهای متقلبانﻪ اقدام کنند.

•

بی اثر كردن سیستمهای كنترلهای داخلی -کنترلهای ﻋﻤومی رایانﻪ ای شامل محدودیت در دستیابی بﻪ
سیستﻢ ،دستیابی محدود بﻪ سیستﻤهای ﻋﻤلیاﺗی و کنترلهای ﺗﻌویض برنامﻪ است .کارکنان فناوری اﻃﻼﻋات مﻤکﻦ
است قادر بﻪ دستیابی غیرمﺠاز بﻪ اﻃﻼﻋات محدودشده و یا ﺗﻌدیل ﺛبتها بﻪ ﻃور متقلبانﻪ باشند.

سوء استفاده از داراییها
•

سرقت داراییهای مشهود -در سازمانها ،افرادی کﻪ بﻪ داراییهای مشهود (مانند پول نقد ،کاال و داراییهای ﺛابت) و
بﻪ سیستﻤهای حسابداری مربوط بﻪ ﺛبت فﻌالیتهای ایﻦ داراییها دسترسی دارند ،میتوانند با استﻔاده از فناوری
اﻃﻼﻋ ات ،دزدی داراییها را مخﻔی کنند .برای نﻤونﻪ ،فردی مﻤکﻦ است ﺗامیﻦ کننده ی جﻌلی در پرونده اﺻلی ﺗامیﻦ
کنندگان ایﺠاد کند ﺗا پرداخت در مقابل ﺻورﺗحساب جﻌلی خرید را ﺗسهیل سازد؛ یا فردی کاالی موجود را دزدیده و
بهای اقﻼم سرقت شده را در حساب بهای ﺗﻤام شده ﺛبت کند ﺗا بﻪ ایﻦ ﺗرﺗیب ،دارایی از ﺗرازنامﻪ حذف شود.
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•

سرقت داراییهای نامشهود -در دنیای امروز با ﺗوجﻪ بﻪ ِاقتصاد دانش محور و مبتنی بر خدمات ،پر ارزش ﺗریﻦ
داراییهای سازمان ،داراییهای نامشهودی مانند فهرست مشتریان ،ﺗﺠربﻪ ﻫای ﺗﺠاری ،حﻖ اختراع و حﻖ چاپ است .
بﻪ ﻋنوان نﻤونﻪ ﻫایی از دزدی دارایی نامشهود میتوان دزدی نرم افزارﻫا یا محصوالت ،یا حﻖ چاپ بﻪ وسیلﻪ افراد
داخل یا خارج از سازمان را نام برد.

فساد
سوء استﻔاده از مشتریان -کارکنان داخل یا خارج از سازمان می ﺗوانند اﻃﻼﻋات کارکنان یا مشریان را بﻪ دست آورند و از ایﻦ
اﻃﻼﻋات برای دستیابی بﻪ اﻋتبار یا ﻫدفهای متقلبانﻪ دیگر استﻔاده کنند.
بﻪ خاﻃر داشتﻪ باشید کﻪ افراد متقلب در فضای مﺠازی ،حتی مﺠبور بﻪ ﺗرک خانﻪ ﻫای خود برای ارﺗکاب بﻪ ﺗقلب نیستند؛
بلکﻪ آنها می ﺗوانند بﻪ ﻃور ﻋادی و از ﻃریﻖ شرکتهای مخابرات محلی ،خدمات راه دور ،اراﺋﻪ دﻫندگان خدمات اینترنت و
شبکﻪ ﻫای ماﻫواره ای و بی سیﻢ ،با دیگران ارﺗباط برقرارکنند.
آنان می ﺗوانند قبل از حﻤلﻪ بﻪ سیستﻢ ﻫای ﻫدف در سراسر جهان و بﻪ منﻈور اختﻔای خود ،بﻪ رایانﻪ ﻫای مستقر در سایر
کشورﻫای جهان وارد شده و از آنﺠا اقدام کنند .آنﭽﻪ اﻫﻤیت دارد ایﻦ است کﻪ ﺗﻤام اﻃﻼﻋات و نﻪ ﺗنها اﻃﻼﻋات مالی از ایﻦ
بابت در خﻄر است و خسارﺗهای ناشی از ایﻦ گونﻪ مخاﻃرات روزبﻪ روز و ﻫﻤزمان با ﺗکامل فناوری ،بیشتر و بیشتر می شود.
بﻪ منﻈور مدیریت خﻄر رو بﻪ رشد اداره سازمانها در ﻋصر اﻃﻼﻋات ،باید زمینﻪ ﻫای آسیب پذیری شناسایی شود و باید قادر بود
مخاﻃرات را بﻪ روشی مقرون بﻪ ﺻرفﻪ کاﻫش داد .بنابرایﻦ ،خﻄر فناوری اﻃﻼﻋات باید در ارزیابی خﻄر ﺗقلب کلی سازمان مورد
ﺗوجﻪ قرار گرفتﻪ و بﻪ ﻃور کامل در نﻈر گرفتﻪ شود.
حسابرسی سیستﻤهای اﻃﻼﻋاﺗی باید ایﻦ اﻃﻤینان را ایﺠاد کند کﻪ ﻋﻼوه بر حﻔاظت شایستﻪ از داراییها ،امکان استﻔاده بهینﻪ از
آنها در جهت رسیدن بﻪ ﻫدفهای سازمانی نیز فراﻫﻢ است.

منبع
-حسابرسی ،فناوری اﻃﻼﻋات ،حسابرسی فناوری اﻃﻼﻋات.
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