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تحوالت حسابرسی و فرصتهای حوزه تحوالت حسابرسی و فرصتهای حوزه 
شناختی، بالک چین، و استعدادهاشناختی، بالک چین، و استعدادها

فرصت فناوری حسابرسی امروز
تکامل سریع فناوری، به سرعت، در حال تغییر نحوه انجام تجارت در همه صنایع است، حتی برخی از آنها که قرن ها قدمت دارند. 
برای مثال، هوش مصنوعی (AI) می تواند هزینه مراقبت های بهداشتی را با تعیین دقیق تر دوز دارو برای بیماران و کاهش احتمالی 
خطاها کاهش دهد. همچنین می تواند به پزشکان در تشخیص اولیه بیماریهایی مانند سرطان پوست و به بیمارستانها در کاهش زمان 

انتظار کمک کند.
در صنعــت انــرژی، تجزیه وتحلیل ها پیش بینی آب وهوای بهتری را با مزایای دوگانه ارائه می کنند: شــرکت ها را قادر می ســازد تا انرژی 
پایدار تــری ارائــه دهند و به طور بالقوه در هزینه ها صرفه جویی کنند. در سراســر صنایع، تجزیه وتحلیل و اینترنت اشــیا (IoT) داده هایی 

ترجمه: دکترموسی بزرگ اصل   

)موسسه حسابرسی دیلویت(
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را برای پیش بینی خرابی ماشــین ها و تجهیــزات تولید می کنند 
و بــه تولیدکنندگان و ســایرین اجازه می دهند تــا به طور فعال به 
آنها رســیدگی کنند. یک نوآوری نســبتًا جدید که شروع به نشان 
(Block� تدادن خــود در چندین صنعت کرده اســ ، بالک چین
(chain اســت ، یک فناوری دفترکل ایمن و توزیع شده. در ابتدا، 

بالک چین برای بیت کوین (Bitcoin) ایجاد شــد، اما پتانسیل 
بســیار گســترده تر آن اکنون در زنجیره تامین، امور مالی، بیمه و 

سایر زمینه ها به کار گرفته می شود.
آنچه در مورد اختالل بالقوه ای که این موج جدید فناوری  ها 
ممکن اســت برای صنایع چندصد ســاله ایجــاد کند، واضح 
اســت که این فقط یک اختالل نیست که ســازگاری را الزامی 
می کند، بلکه فرصت جدیدی برای تحول در صنایع اســت تا 
آنها انعطاف پذیرتر، موثرتر و ارزشمندتر باشند. در حسابرسی، 
نقطه عطف فناوری فعلی ممکن اســت بزرگترین فرصت را تا 
به امروز نشان دهد: توانایی اســتفاده از داده های بزرگ برای 
ایجاد بینش و افزایش کیفیت حسابرســی. در گذشــته، مقدار 
داده ها- و منابع بی شــماری که حسابرسان به طور سنتی از آنها 
برای جمع آوری، سازمان دهی، تجزیه وتحلیل، آماده سازی و 
ارزیابی این داده ها نیاز داشتند- عاملی حیاتی در تعیین زمان و 
پیچیدگی حسابرسی بوده است. این موضوع منجر به پتانسیلی 
برای فرآیندهای زمان بر و بالقوه مســتعد خطا شده است که از 
توانایی های حرفه ای حســابداری برای دیدن تصویر بزرگ تر 

به طور کامل استفاده نمی کنند.
فناوری های حسابرسی می تواند به کاهش زمان و پیچیدگی 
حسابرسی کمک کند. برای مثال، اتوماسیون فرآیند روباتیک 
می تواند گردش کار را اســتاندارد کند و سرعت بخشد، در حالی 
که هــوش مصنوعــی و تجزیه وتحلیل به حسابرســان کمک 
می کند تا کل جمعیت داده ها را تجســم و درک کنند و با کمک 
همبســتگی ها، ناهنجاری ها و موارد پرت، شناســایی ریسک 
و تمرکز بر موارد با اهمیت را بهبود بخشــند. همچنین بســیار 
محتمل است که در چند ســال آینده، حسابرسیهای بیشتری 
توسط فناوری های شناختی انجام شود، که بسیاری از مزایای 
مشابه را به همراه دارد و ممکن است پتانسیل بیشتری را نسبت 
به سایر فناوری ها برای حسابرسی به همراه داشته باشد. برای 
مثال، پردازش زبان طبیعی در حال حاضر با یادگیری ماشینی 

تقویت شــده است، به طوری که یک سیستم می تواند در مورد 
قراردادها و اســناد قانونی- که در گذشــته حسابرســان مجبور 
بوده اند آنها را به صورت دســتی مطالعــه کنند- »آموزش« داده 
و می تواند به طور موثر تفاوت های عبارات کلیدی مرتبط برای 

حسابرسی را استخراج و شناسایی کند. 

قدرت بالک چین
بالک چین فناوری است که در صدد تغییر روش انجام تجارت 
است. نظرسنجی جهانی دیلویت در مورد بالک چین در سال 
که  پاسخ دهندگان می گویند  از  که 53 درصد  داد  نشان   2019
بالک چین به یک اولویت حیاتی برای سازمانهای آنها تبدیل 
شده است )10 درصد بیش از سال قبل(، و 83 درصد شاهد 
زمانی  که  حالی  در  هستند.  بالک چین  از  جذاب  استفاده های 
خدمات مالی و فین تک توسعه بالک چین را رهبری می کردند، 
این فناوری در صنایعی مانند مد- که در آن بالک چین می تواند 
به مصرف کنندگان آگاه اجتماعی از منشأ و تولید یک پوشاک 
می تواند  بالک چین  آن  در  که  داروسازی،  تا  دهد-  اطمینان 
دید و شفافیت را در سراسر زنجیره تامین فراهم کند، استفاده 
جلوگیری می شود.  و جعل  تقلب  از  این طریق  از  و  می شود 
تأثیر فزاینده بالک چین بر صنایع و کنترل های داخلی حاکم بر 
گزارشگری مالی نیز به این معنی است که روش های حسابرسی 
باید تکامل یابد، زیرا این فناوری خطرات جدیدی را در ارتباط 
با قابلیت اطمینان بالک چین، کنترل های خودکار و معامالت با 

اشخاص وابسته به همراه دارد.
به عنوان یک مؤسســه، دیلویت خدمات حرفه ای که خدمات 
اطمینان بخشی و سایر خدمات را به مشتریان در صنایع مختلف 
ارائه می دهد، رویکردی چندوجهی و چندرشته ای برای پرداختن 
به اکوسیستم بالک چین دارد و هدف آن کمک به شرکت ها برای 

پاسخ به سؤاالتی فراتر از حسابرسی در موارد زیر است:
منافع همه طرف ها در یک  آیا  اینکه  مانند  اثرات تجاری،    •

پایگاه داده مشترک به وضوح تعیین شده است یا خیر.
منبع  غیرمستقیم،  مالیات های  ازجمله  مالیاتی،  مالحظات   •
حوزه  برنامه ریزی  و  مالکیت،  گزارشگری،  الزامات  درآمد، 

قضایی.
•  ریسک و رعایت قوانین و مقررات، ازجمله خطرات مالی، 
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عملیاتی و سایبری.
پیشنهاد  و  حسابداری  و  حسابرسی  سرعت  برای  پیشنهاد   •

خاص برای دارایی های دیجیتال و بالک چین.
• توسعه و طراحی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی 
بالک چین  و  دیجیتال  دارایی های  ریسک  به  رسیدگی  برای 

منحصر به فرد.
• راهبری بالک چین، ازجمله مکانیسم های اجماع، ورودی و 

.(IP) کنترل مشارکت کنندگان، و مالکیت و مدیریت آی پی

دیلویت کوینیا   و آینده حسابرسی
فناوری  نوآوری  (Deloitte COINIA) یک  کوینیا  دیلویت 
اختصاصی است که توسط دیلویت برای کمک به حسابرسان 
دیجیتال،  دارایی های  مختلف  انواع  موثر  تجزیه وتحلیل  در 
ارتفاعات و تاریخهای خاص بلوک و تأیید  بازیابی مانده ها در 
قباًل  که  است-  یافته  توسعه  انبوه  به صورت  آدرس ها  مالکیت 
با  بود.  چالش  یک  بالک چین  طراحی  روش  کنترل  به دلیل 
انبوه  به صورت  می توان  را  آدرس  هزار  صدها  کوینیا،  دیلویت 
دیلویت  و  کرد،  بارگذاری  رمزنگاری  دارایی های  انواع  برای 
می تواند 100 درصد تراکنشها را ببیند و آنها را با دفاتر و سوابق 
از  استفاده  با  همچنین  کوینیا  دیلویت  دهد.  تطبیق  مشتریان 
تأیید  برای  توسعه یافته  و سفارشی  نوآورانه  کاری  گردش  یک 
درستی یک پیام امضاشده، به تأیید غیرزنجیره ای مالکیت کلید 
خصوصی کمک می کند. این ابزار با چندین بالک چین عمومی 
کش  بیت کوین  بیت کوین،  ازجمله  دیجیتال،  دارایی های  و 
(Bitcoin Cash)، اتریوم (Ethereum)، اتریوم کالسیک 

ریپل   ،(Lightcoin) الیت کوین   ،(Classic Ethereum)

 20 یی آرسی  توکنهای  تمام  و   (Dash) دش   ،(Ripple)

بیشتری  موارد  تقاضا،  در صورت  و  است  (ERC 20) سازگار 

به  همچنین  کوینیا  دیلویت  چابک  طراحی  می شود.  اضافه 
این معنی است که امروزه نه تنها برای دارایی های رمزنگاری، 
فراتر  و  دارایی های دیجیتال  از  پایگاه گسترده تری  برای  بلکه 
از آن، می توان از آن استفاده کرد، زیرا در آینده توسط جامعه 
ردیابی  شامل  موارد می تواند  این  می شوند.  پشتیبانی  تجاری 
زنجیره تامین، مدیریت حقوق دیجیتال، انتقال مالکیت امالک 
دنیای  در  دارایی  شدن  دیجیتالی  اشکال  سایر  و  مستغالت  و 
 (Cortex) واقعی باشد. دیلویت کوینیا توسعه پلتفرم کورتکس
با  که  ابر  مبتنی بر  داده  پلتفرم  دیلویت است، یک  برنده جوایز 
یکپارچه سازی ایمن و یکپارچه جمع آوری داده ها با آماده سازی 
این  می کند.  استفاده  داده ها  قدرت  از  داده،  تجزیه وتحلیل  و 
تا  می کند  ترکیب  تجاری  فرآیندهای  با  را  پیشرفته  فناوری 
و  تکرارپذیر  شیوه ای  به  را  ارزشمندی  و  معنادار  بینش های 
پایدار ایجاد کند. نکته مهم این است که در حالی که فناوری ها 
در  اما  می کنند،  ارائه  حسابرسی  فرآیند  در  بی نظیری  مزایای 
از  بهره مندی  بدون  نمی ایستند.  به تنهایی  حسابرسی  تغییر 
متخصصان حسابرسی ماهر برای ارائه تفکر عمیق و قضاوت 
که  نوآورانه ای  بدون روش شناسی  و  یافته ها-  و درک  صحیح 
استانداردها، مقررات و دستورالعمل های  در حالی که مبتنی بر 
مشترک است، تکامل می یابد- فناوری به تنهایی زمینه و هدف 
خود را از دست می دهد. زمانی که فناوری های حسابرسی در 
قوی ترین حالت خود قرار دارند، به عنوان بخشی از یک روش 
حسابرسی مؤثر که قضاوت و تجربه حسابرسان را در بر می گیرد، 
با هم کار می کنند، که همه آنها برای ارائه حسابرسی های بسیار 
باکیفیت و ایجاد بینش هایی که خطرات و فرصت های تجاری 
ترکیب  این  وعده  می آیند.  گردهم  می دهد،  نشان  را  بزرگ تر 
قدرتمند نه تنها یک تغییر بازی برای دنیای حسابرسی است، 
بلکه یک مزیت برای سازمان ها و به طور کلی افزایش اعتماد 

سرمایه گذاران است. 
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روش های حسابرسی  باید تکامل یابد


