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حسابرسی در محیط رایانهحسابرسی در محیط رایانه  ای ای 

جنبه های خاص حسابرسی در یک محیط 
رایانه ای

فناوری اطالعات (IT) جزء جدا نشدنی سیستمهای 
اطالعاتی حسابداری و مدیریت مدرن است. بنابراین 
فناوری  تاثیر  از  کاماًل  حسابرسان  است  ضروری 
صاحبکار  مالی  صورتهای  حسابرسی  بر  اطالعات 
آگاه باشند؛ هم در زمینه نحوه استفاده مشتری از آن 
برای جمع اوری، پردازش و گزارش اطالعات مالی در 
صورتهای مالی، هم نحوه استفاده حسابرس از فناوری 

اطالعات در فرایند حسابرسی صورتهای مالی.
هدف این مقاله1 ارائه راهنمایی در موارد زیر در یک 

محیط حسابداری رایانه ای است:
پردازش،  ورودی،  شامل  کاربردی،  کنترلهای   •
توسط  ایجادشده  اصلی  فایل  کنترلهای  و  خروجی 

صاحبکار روی سیستم حسابداری رایانه  ای.
 (CAAT) رایانه  کمک  به  حسابرسی  فنون   •
و  آزمون  برای  حسابرسان  توسط  است  ممکن  که 
حسابداری  سیستم  درستی  مورد  در  نتیجه گیری 

رایانه ای صاحبکار استفاده شود.

      ترجمه: دکتر موسی بزرگ اصل
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کنترلهای کاربردی
کنترلهای کاربردی آن دسته از کنترلها )دستی و رایانه ای( هستند 
که به معامالت و داده های ثابت مربوط به یک سیستم حسابداری 
رایانه ای مربوط می شوند. این کنترلها مختص یک برنامه خاص 
سوابق  صحت  و  کامل بودن  از  اطمینان  آن ها  اهداف  و  هستند 
حسابداری و اعتبار ثبتهای انجام شده در آن سوابق است. یک 
در  کافی  کنترلهای  که  می کند  تضمین  رایانه ای  کارامد  سیستم 
و  رایانه  پردازش  چرخه  خروجی  و  پردازش  ورودی،  مراحل 
روی داده های موجود در فایلهای اصلی وجود دارد. کنترلهای 
کاربردی باید توسط حسابرس به عنوان بخشی از فرایند 
تعیین خطر تحریف با اهمیت در صورتهای مالی صاحبکار 

حسابرسی، ثبت و ارزیابی شود.

کنترلهای ورودی
فعالیتهای کنترلی که برای اطمینان از مجاز بودن، کامل بودن، 
دقیق بودن و به موقع بودن ورودی طراحی شده اند، به عنوان 
برنامه  پیچیدگی  به  بسته  می شوند.  نامیده  ورودی  کنترلهای 
کاربردی موردنظر، چنین کنترلهایی از نظر کمیت و پیچیدگی 
متفاوت خواهند بود. عواملی که باید در تعیین این متغیرها در 
نظر گرفته شوند شامل مالحظات هزینه و الزامات محرمانگی 
در  رایج  ورودی  کنترلهای  است.  داده ها  ورودی  به  توجه  با 
روی  فوری  امکانات  شامل  موثر  کاربردی  برنامه های  بیشتر 
صفحه )به عنوان مثال، درخواست برای یک کاربر مجاز برای 
»ورود به سیستم«( و تسهیالتی برای تولید یک رد حسابرسی 

است که به کاربر اجازه می دهد یک تراکنش را از مبدا تا مقصد 
ردیابی کند. 

بررســیهای اعتبار سنجی ورودی خاص ممکن است شامل 
موارد زیر باشد:
بررسی شکل

این کنترلها اطمینان می دهند اطالعات به شکل صحیح وارد 
می شود. برای مثال، الزام ورود تاریخ فروش تنها به صورت 

عددی - نه عددی و الفبایی.
بررسی دامنه

با  سازگار  ورودی  داده های  می دهد  اطمینان  بررسی  این 
انتظارات معقول است. به عنوان مثال، در جایی که یک واحد 

از  بیش  ارزش  با  انبوه  خریدهای  هرگز،  یا  به ندرت،  تجاری 
ورودی  ارزش  با  خرید  فاکتور  می دهد،  انجام  دالر  000ر50 

بیش از 000ر50 دالر برای بررسی و پیگیری رد می شود.
بررسی سازگاری

این بررسی اطمینان می دهد داده های ورودی از دو یا چند فیلد 
با هم سازگار است. به عنوان مثال، ارزش فاکتور فروش باید با 
مقدار مالیات بر فروش که در فاکتور دریافت می شود، سازگار 

باشد.
بررسی اعتبار

معتبر  ورودی  داده های  که  می دهد  اطمینان  بررسی  این 
سیستم  یک  واحد  یک  که  جایی  در  مثال،  به عنوان  هستند. 
هزینه یابی سفارش کار را اجرا می کند هزینه های ورودی برای 

یک کار قباًل تکمیل شده باید به عنوان داده نامعتبر رد شود.
بررسی موارد استثنا

این بررسی اطمینان می دهد یک گزارش استثنا تولید می شود 
مورد خاص  یک  ورودی  به دنبال  که  را  غیرمعمولی  موارد  که 
به وجود آمده است برجسته می کند؛ به عنوان مثال، انتقال یک 

ارزش منفی برای موجودی کاال.
بررسی توالی

خارج  که  اسنادی  این که  از  اطمینان  حصول  با  بررسی  این 
را  کامل  پردازش  می شوند،  رد  شده اند  پردازش  ترتیب  از 
از  انبار  رسید  که  مواردی  در  مثال،  به عنوان  می کند.  تسهیل 
پیش شماره گذاری شده به منظور تایید ورود کاال به انبار صادر 

می شود، هرگونه رسید خارج از توالی باید رد شود.
جمعهای کنترلی

این کنترل با اطمینان از این که جمع کنترلی از پیش ورودی و 
دستی آماده شده با ورودی کل کنترل مقایسه می شوند، کامل 
مجموع  مثال،  به عنوان  می کند.  تسهیل  را  پردازش  شدن 
به  منجر  باید  خرید  فاکتورهای  »مجموعه«  یک  غیرمنطبق 
یک درخواست روی صفحه کاربر یا تولید یک گزارش استثنا 
برای پیگیری شود. استفاده از جمعهای کنترلی در این روش 

معمواًل به عنوان کنترلهای خروجی نیز شناخته می شود.
تایید رقم کنترلی

این فرایند از الگوریتمهایی برای اطمینان از صحت داده های 
ورودی استفاده می کند. به عنوان مثال، کدهای مرجع که برای 
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باید  می شود  تعریف  شرکت  داخل  در  کاالها  تامین کنندگان 
کد  با  خرید  فاکتور  ورودی  هر  که  شوند  قالب بندی  به گونه ای 

نادرست به طور خودکار رد شود.

کنترلهای پردازش
هدف کنترلهای پردازش، حصول اطمینان از پردازش درست 
به نحو  داده  فایلهای  به روزرسانی  و  ورودی  داده های  تمام 
برای  پردازش  کنترلهای  است.  به موقع  درست  و  مناسب 
از  قبل  سپس  و  طراحی  باید  مشخص  کاربردی  برنامه  یک 
معمواًل  اینها  شوند.  آزمایش  واقعی  داده های  با  به کارگیری 
باشد  اجرا«  به  »اجرا  کنترلهای  از  استفاده  شامل  است  ممکن 
که تضمین می کند درستی جمعهای انباشته موجود در سوابق 
از یک مرحله پردازش داده به مرحله بعدی حفظ  حسابداری 
می شود؛ به عنوان مثال، موجودی منتقل شده حساب بانکی 
باید شامل  پردازش  کنترلهای  در دفتر کل یک شرکت. سایر 
باشد،  ورودی  نقطه  در  ردشده  داده های  بعدی  پردازش 

به عنوان مثال:
▪ رایانه ای فهرست اقالم ردشده را تهیه می  کند.

از  را  داده  پردازش  کارکنان  که  رسمی  کتبی  دستورعملهای   ▪
کنند مطلع  دنبال  با موارد ردشده  رابطه  باید در  که  رویه هایی 

می کند.
▪ بررسی/پیگیری مناسب با توجه به موارد ردشده.

و  شده  تصحیح  ردشده  خطاهای  اینکه  مبنی بر  شواهدی   ▪
دوباره وارد شده است.

کنترلهای خروجی
و  داده ها  پردازش همه  از  اطمینان  کنترلهای خروجی،  هدف 
توزیع خروجیها فقط بین کاربران مجاز است. در حالی که درجه 
از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است  کنترلهای خروجی 
)بسته به محرمانه بودن اطالعات و اندازه سازمان(، کنترلهای 

رایج عبارتند از:
▪ استفاده از کنترل دسته ای، همانطور که در باال توضیح داده 

شد )به »کنترلهای ورودی« مراجعه کنید(.
برای  استثنا  گزارش  اطالعات  مناسب  پیگیری  و  بررسی   ▪
باقی  دایم  به طور  استثنایی  مورد  هیچ  این که  از  اطمینان 

نمی ماند.
تسهیل  به  کمک  برای  داده ها  پردازش  دقیق  برنامه ریزی   ▪

توزیع به موقع اطالعات به کاربران نهایی.
از  را  داده  پردازش  پرسنل  که  رسمی  کتبی  دستورعملهای   ▪

روشهای توزیع مجاز مطلع می کند.
▪ نظارت مستمر توسط یک مقام مسئول، بر توزیع خروجی، 

برای اطمینان از توزیع آن مطابق با خط مشی مجاز.

کنترلهای فایل اصلی
مداوم  درستی  از  اطمینان  اصلی  فایل  کنترلهای  از  هدف 
کنترلهای  اعمال  است.  اصلی  فایلهای  در  موجود  داده های 

»امنیتی« دقیق روی همه فایلهای اصلی، بسیار مهم است.
این کنترلها شامل موارد زیر است:

کردن  محدود  برای  عبور،  رمزهای  از  مناسب  استفاده   ▪
دسترسی به داده های فایل اصلی.

تفکیک  شامل  داده ها،  اصالح  برای  کافی  رویه های  ایجاد   ▪
مناسب وظایف، و محدودشدن اختیار اصالح به افراد مسئول 

مناسب.
▪ انطباق منظم داده های فایل اصلی با داده های مجاز، توسط 

یک مقام مسئول مستقل.

اهداف کنترلهای کاربردی 

اطمینان از کامل بودن و 

صحت سوابق حسابداری و 

اطمینان از ثبت های انجام شده 

در آن سوابق است
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از  اصلی،  فایلهای  به روزرسانی  روی  بر  پردازش  کنترلهای   ▪
جمله استفاده از تعداد رکوردها و جمعهای کنترلی.

(CAAT) فنون حسابرسی به کمک کامپیوتر
به گونه ای  رایانه  مبتنی بر  حسابداری  سیستمهای  ماهیت 
صاحبکار  شرکت  رایانه  از  است  ممکن  حسابرسان  که  است 
در  حسابرسی  ابزار  به عنوان  خودشان  رایانه  یا  حسابرسی 
حسابرس  انتخاب  میزان  کنند.  استفاده  حسابرسی  روشهای 
کمک  به  حسابرسی  فنون  از  استفاده  بین  از  استفاده  بین 
به  کامپیوتر و تکنیکهای دستی در یک کار حسابرسی خاص 

عوامل زیر بستگی دارد:
▪ عملی بودن انجام آزمون دستی،

کمک  به  حسابرسی  فنون  از  استفاده  هزینه  اثربخشی   ▪
کامپیوتر،

▪ وجود زمان کافی حسابرسی،
▪ در دسترس بودن امکانات رایانه ای صاحبکار حسابرسی،

فن  یک  از  استفاده  در  و تخصص حسابرسی  تجربه  ▪ سطح 
مشخص حسابرسی به کمک کامپیوتر،

▪ سطح فنون حسابرسی به کمک کامپیوتر انجام شده توسط 
مستقل  حسابرس  که  میزانی  و  صاحبکار  داخلی  حسابرسی 

می تواند بر این کار تکیه کند.
ســه طبقه از فنون حسابرسی به کمک کامپیوتر به شرح زیر 

وجود دارد:
▪ نرم افزار حسابرسی،
▪ داده های آزمایشی،

▪ سایر فنون.

نرم افزار حسابرسی
برای  که  است  عمومی  اصطالح  یک  حسابرسی  نرم افزار 
انجام  برای  طراحی شده  رایانه ای  برنامه های  توصیف 
آزمونهای کنترل و/ یا آزمونهای محتوا استفاده می شود. چنین 

برنامه هایی را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:
بسته های آماده شده

این برنامه ها شامل برنامه های عمومی از پیش آماده  شده ای 

یک  »ویژه  و  می شوند  استفاده  حسابرسان  توسط  که  هستند 
انجام  برای  است  ممکن  بسته ها  این  نیستند.  صاحبکار« 
نمونه،  یک  انتخاب  مثال،  برای  متعدد،  حسابرسی  وظایف 
در  شکاف  بررسی  و  ریاضی  محاسبات  قضاوتی(،  یا  )آماری 

پردازش توالیها استفاده شوند.
برنامه های خاص

و ممکن  « هستند  »ویژه یک صاحبکار  برنامه ها معمواًل  این 
است برای انجام آزمونهای کنترل یا آزمونهای محتوا استفاده 
شوند. نرم افزار حسابرسی ممکن است خریداری شود یا توسعه 
یابد، اما در هر صورت در طرح حسابرسی موسسه حسابرسی 
از  اطمینان  برای  تمهیداتی  که  شود  حاصل  اطمینان  باید 
و  مشتری  سیستم  برای  خاص  برنامه های  مناسب بودن 
است  ممکن  معمواًل،  است؛  شده  فراهم  حسابرسی  نیازهای 
برای اجرای مجدد رویه های کنترل رایانه ای )مثاًل محاسبات 
سنی  تحلیل  انجام  برای  شاید  یا  فروش(  تمام شده  بهای 

حسابهای دریافتنی تجاری استفاده شود.
برنامه های پرس وجو

با  صاحبکارند،  حسابداری  سیستم  از  جزیی  برنامه ها  این 
سازگار شوند.  اهداف حسابرسی  برای  است  ممکن  حال  این 
برای مثال، در جایی که یک سیستم گزارشهای معمولی را به 
صورت »ماهانه« از استخدام و انفصال کارکنان فراهم می کند، 
حسابرسی  هنگام  امکانات  این  از  است  ممکن  حسابرس 
کند.  استفاده  صاحبکار  مالی  صورتهای  در  حقوق ودستمزد 
طوالنی  معوق  پرداختنی  مانده های  گزارش  برنامه  همچنین 
مدت می تواند توسط حسابرس هنگام بررسی ارزش حسابهای 

پرداختنی مورد استفاده قرار گیرد.

داده های آزمایشی
داده های آزمایشی حسابرسی

داده های آزمایشی حسابرسی برای آزمایش وجود و اثربخشی 
استفاده  مورد  کاربردی  برنامه های  در  تعبیه شده  کنترلهای 
اینکار،  برای  می شود.  استفاده  حسابرسی  صاحبکار  توسط 
مشتری  رایانه ای  سیستم  طریق  از  ساختگی  تراکنشهای 
موردانتظار  نتایج  با  پردازش  نتایج  سپس  می شوند.  پردازش 
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حسابرس مقایسه می شود تا مشخص شود که آیا کنترلها به طور 
کارامد عمل می کنند و قابلیت اتکای سیستمها محرز می شوند. 
به عنوان مثال، دو تراکنش پرداخت بانکی ساختگی )یکی در 
دامنه و دیگری خارج از دامنه پارامترهای مجاز( ممکن است 
تراکنش پردازش شده در  انتظار پردازش شوند که فقط  این  با 
دامنه پارامترها توسط سیستم »پذیرفته« شود. بدیهی است، 
در  را  انتظار  مورد  نتایج  پردازش شده  ساختگی  معامالت  اگر 
خروجی ایجاد نکند، حسابرس باید نیاز به افزایش آزمونهای 

محتوا در حوزه مورد بررسی را در نظر بگیرد.
امکانات آزمون یکپارچه

برای جلوگیری از خطر خراب کردن سیستم حساب مشتری، با 
پردازش داده های آزمایشی با سایر داده های »زنده« مشتری، 
داده های  »فقط  پردازش  عملیات  است  ممکن  حسابرسان 
آزمایشی« را برای داده های آزمون حسابرسی اجرا کنند. عیب 
اصلی اینکار، این است که حسابرس اطمینان کامل ندارد که 
مشتری  واقعی  داده های  با  مشابه  به روشی  آزمون  داده های 
این موضوع، حسابرس  به  برای رسیدگی  پردازش می شوند. 
ممکن است از مشتری برای ایجاد یک مرکز آزمون یکپارچه 
در سیستم حسابداری اجازه بگیرد. این کار مستلزم ایجاد یک 
واحد ساختگی است، به عنوان مثال، یک حساب تامین کننده 

آزمایشی حسابرس در طول دوره های  داده های  که  ساختگی 
پردازش عادی بر اساس آن پردازش می شود.

سایر فنون
(EAFs) برنامه حسابرسی تعبیه شده

این تکنیک مستلزم آن است که کد برنامه خود حسابرس در 
نرم افزار کاربردی مشتری جاسازی شود )ادغام شود(، به طوری 
که رویه های راستی آزمایی را بتوان بر اساس نیاز در داده های 
در حال پردازش انجام داد. برای مثال، آزمون کنترل ممکن 
ورودی  اعتبارسنجی  بررسیهای  مجدد  انجام  شامل  است 
تراکنشهای  ببینید(-  را  باال  ورودی  )کنترلهای  باشد  خاص 
طریق  از  و  شوند«  »برچسب گذاری  است  ممکن  انتخابی 
و  کنترلها  آیا  که  شود  حاصل  اطمینان  تا  شوند  دنبال  سیستم 
اعمال  رایانه  توسط  تراکنشها  آن  برای  اعالم شده  فرایندهای 
نتایج  ایجاد کند که  باید اطمینان  یا خیر. این سیستم  شده اند 
آزمایش در یک پرونده امن خاص برای بررسی بعدی توسط 
حسابرس ثبت شده است، که بتواند از نتایج آزمایش در مورد 

درستی کنترلهای پردازش به طور کلی نتیجه گیری کند. 
بررسی برنامه کاربردی

کاربردی،  کنترلهای  به  اتکا  میزان  تعیین  هنگام  حسابرسان 
نظر  در  را  مشخص شده  کنترلهای  صحیح  اجرای  میزان  باید 
بگیرند. برای مثال، در مواردی که اصالحات سیستم در طول 
یک دوره حسابداری رخ داده است، حسابرس به اطمینان از 
وجود کنترلهای الزم قبل و بعد از اصالح نیاز دارد. حسابرس 
ممکن است با استفاده از یک برنامه نرم افزاری برای مقایسه 
کسب  به دنبال  اصالح،  تاریخ  از  بعد  و  قبل  موجود  کنترلهای 

چنین اطمینانی باشد.

پانوشت:
1- هدف این مقاله ارائه یک تصویر کلی برای حسابرسی در محیط رایانه ای 
است. مطالعه آن توسط حسابرسان به ایجاد بینش منظم در زمینه حسابرسی 

رایانه ای کمک می کند.
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هدف کنترل های پردازش

حصول اطمینان از

پردازش درست تمام داده های ورودی

و به روزرسانی فایل های داده

به نحو مناسب و درست به موقع است


