
ITجایگاه حسابرسی 

در حاکمیت فناوری اطالعات



بستر قانونی حاکمیت فناوری اطالعات

اندد کدب بدب    ویژگی های سیستم اطالعاتی مطمئن را سیستمی می د: قانون تجارت الکترونیک2بند ح ماده •
صددی حدحیح   نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد، سطح معقولی از قابلیت دسترسی و ت

.ده باشدرا دارا باشد، بب نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری کب انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی ش
امدور باندک   مسئولیت سیاستگذاری، مدیریت ریسک، نظدارت و اداره کلیدب  :  الیحب قانون بانکداری29ماده •

ومی براساس قوانین و مقررات برعهده هیأت مدیره ای است کب از میان اشخاص حقیقی توسد  مجمدع عمد   
.رداین هیأت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر بانک ها را برعهده دا. انتخاب می شوند

یریت مؤسسب اعتباری موظف است اطالعات مربوط بب حورتهای مالی، مدد : الیحب قانون بانکداری73ماده •
داخلی، و همچنین گزارش عملکرد هیأت مددیره و رویددادهای بدا اهمیدت     ریسک، حاکمیت شرکتی، کنترل

رای کب با پیشنهاد بانک مرکزی بب تصویب هیأت نظدارت م یرسدد بد   طی هر دوره را مطابق با دستورالعملی
.عموم منتشر نماید

زارت در اجدرای ایدن مداده و   : قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور16ماده 3تبصره •
عمدومی  امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سب سال مطابق دستورالعملی کب بب تصویب مجمع

.تی اقدام کندبانک ها می رسد، نسبت بب بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دول



مقرراتی حاکمیت فناوری اطالعاتبستر 
اداره مطالعات و مقررات بانکی باندک  16/12/84مب مورخ /2400بخشنامب شماره  10بند •

« انحسابرسی داخلدی در باندک هدا و ارتبداط بدین نداظرین و حسابرسد       »مرکزی با عنوان 
سیسدتم  درخصوص بررسی و ارزیابی کفایت و کارایی سیستم های کنترل داخلدی درحدوزه  

اطالعات الکترونیکی و خدمات بانکی الکترونیکی
اداره مطالعات و مقررات بانکی 31/3/86مب مورخ /1172از فصل چهارم بخشنامب 2-9بند •

« بداری رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعت»بانک مرکزی با عنوان 
درخصوص کنترل فرآیند داده پردازی

کدداری  گانب برای نظارت بانکی موثر از انتشارات کمیتب نظدارت بان 29از احول  25احل  •
.بال درخصوص سیاست های و فرآیندهای مربوط بب فناوری اطالعات



حاکمیت فناوری اطالعات

ت آن یکی از اجزا حاکمیت شرکتی، حاکمیت فناوری اطالعات است کب مسئولی•
بعهده هیأت مدیره بانک است

حاکمیت فن آوری اطالعات بب ساختار سازمانی وشرح وظایف آن اشاره دارد تا  •
پشتیبانی  را بب خوبیعملیات بانکی اطمینان حاحل شود کب فناوری اطالعات بانک، 

بب طور  همچنین تضمین می نماید کب منابع فناوری اطالعات. می نمایدو تسهیل 
مدیریتبا فناوری بب نحو احسنریسکهای مرتب  موثر مورد استفاده قرار گرفتب و 

.می شوند
برنامب 
ریزی

کنترلارزیابی

پایش



حاکمیت فناوری اطالعات

مدعی (IT Governance Institute)حاکمیت فناوری اطالعاتموسسب •
ناوری  حاکمیت ف. است کب حاکمیت فناوری اطالعات دارای معنای جداگانب ای نیست

بنابراین  باشد وشرکتی اطالعات می بایست یک عنصر پایب ای از عناحر حاکمیت 
ط بب  نیازمند توجب سطح هیئت مدیره سازمان بب منظور تضمین ریسکهای مربو

.فناوری اطالعات است

سیستم مدیریت ریسک فناوری اطالعات مناسب شامل  •
حاکمیت فناوری اطالعات▫
فرایند مستمر مدیریت ریسک فناوری اطالعات▫
اجرای شیوه های ححیح با توجب بب کنترل های فناوری اطالعات ▫



چارچوب حاکمیت فناوری اطالعات



هیأت مدیره و حاکمیت فناوری اطالعات
و پیاده هیأت مدیره مسئولیت نهایی شناسایی ریسک های فناوری اطالعات و نظارت بر طراحی•

.سازی یک سیستم مدیریت ریسک مناسب را بب عهده دارد
یب  هیأت مدیره باید طرح های فناوری اطالعات سیاست ها و هزینب های عمده مربوطب را بب تصو•

های  هدف هیات مدیره حصول اطمینان از انجام فعالیت ها بب نحو مطلوب، اتخاذ برنامب. برساند
جام  برای ان. راهبردی مؤثر فناوری اطالعات و نظارت کارا بر عملکرد فناوری اطالعات می باشد

آشنا  این مهم، اعضای هیأت مدیره باید با مفاهیم فناوری اطالعات و مرکز داده ها و فعالیتهای آن
.باشد

ITحاکمیت

یکمیتب نظارت

کمیتب  
حسابرسی

کمیتب بحران
کمیتب فناوری
اطالعات

هیأت مدیره



عاتنقش کمیتب حسابرسی در پیاده سازی حاکمیت فناوری اطال

یئت مدیره و هدف از تشکیل کمیتب حسابرسی، کمک بب ایفای مسئولیت نظارتی ه•
:بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد

اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی،

سالمت گزارشگری مالی

اثربخشی حسابرسی داخلی و مستقل 

.رعایت قوانین، مقررات و الزامات



فناوری اطالعاتاستاندارد و چارچوب های حسابرسی 



حسابرسی فناوری اطالعات
د برای معدین  فرآیند سیستماتیک جمع آوری و ارزیابی بی طرفانب شواه: حسابرسی فناوری اطالعات•

کردن اینکب  
آیا  سیستمهای اطالعاتی از دارایی ها محافظت می کند؟▫
یکپارچگی داده ها را حفظ می کند؟▫
دستیابی بب اهداف سازمانی را بب حورت موثری محقق می کند؟▫
از منابع، استفاده بهینب می کند؟▫

، استراتژیک و حسابرسی فناوری اطالعات نمود عینی اتخاذ تدابیر مدیریتی در ریسک های عملیاتی•
. شهرت است

بدر  بهترین روش انجام حسابرسی فناوری اطالعات اجدرای حسابرسدی فنداوری اطالعدات مبتندی     •
.ریسک است

: حسابرسی فناوری اطالعات باید دو فاکتور زیر را مد نظر قرار دهد•
ارزیابی کنترل های عمومی•
کنترل برنامب های کاربردی•



برنامب حسابرسی فناوری اطالعات

ارتی  ارزیابی اثربخشی برنامب ریزی های مدیریتی و نظ
ITفعالیت های 

های  ارزیابی اثربخشی فرآیندهای عملیاتی و کنترل
داخلی

سنجش کفایت تطابق اقدامات بعمل آمده و روش های
کنترل داخلی با سیاست های فناوری اطالعات

شناسایی نارسایی ها و ارائب پیشنهادات



شرح وظایف واحد حسابرسی فناوری اطالعات بانک مسکن
برمبتنیردیرویکومناسبمتدولوژیبکارگیریباانعطافقابلاطالعاتفناوریحسابرسی(کلیطرح)برنامبیکواجرایتهیب.1

.ریسک
:برمشتملبانکاطالعاتفناوریفعالیتهایحسابرسی.2
اطالعاتفناوریدرحوزهداخلیکنترلسیستمهایاثربخشیوکاراییکفایت،ارزیابیوبررسی-1-2
شدهتهیبگزارشهایوهاپروژهمعامالت،قراردادها،اسناد،وبانکاطالعاتفناوریساختارببمربوطفعالیتهایکلیببررسی-2-2
خ استانداردها،،هانامبآییندستورالعملها،وبانکاساسنامبواهدافمقرراتی،وقانونیالزاماتباآنتطبیقازاطمینانحصولمنظوربب

.مربوطبهایرویبوهامشی
دادهبودنسدسترقابلوامنیتجامعیت،وححتلحاظببنوینبانکداریخدماتنیزواطالعاتیسیستمهایآزمونوبررسی-3-2

.مالیغیرومالیهای
وهامببرناتحققمیزانوشدهتعیینزماندراطالعات،فناوریحوزهدرمدیرههیاتمصوباتمطلوبوححیحاجرایبررسی-4-2

.مربوطهایزمینبدربانکراهبریاهداف
.آنهاریپیگیواطالعاتیسیستمهایداخلیکنترلباارتباطدرمستقلحسابرسانهایتوحیبوپیشنهادهابررسی-5-2
.شدهسپاریبروناطالعاتفناوریهایحسابرسیوهارسیدگیبرنظارت-6-2
.خاصهایحسابرسیانجام-7-2
.اطالعاتفناوریحسابرسیزمینبدرمستمرایحرفبآموزشکسب.3



حسابرسی داخلی و چارچوب کوزو

چارچوب کوزو
:اهداف

اثربخشی و کارایی عملیات-1

قابلیت اطمینان گزارشهای مالی -2

انطباق با قوانین و مقررات-3

:اجزا

محی  کنترل، ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی، اطالعات و ارتباطات، و نظارت





حسابرسی فناوری اطالعات و چارچوب  کوبیت

، چددارچوبی ارائددب شددده توسدد  موسسددب نظددام حاکمیددت فندداوری        (COBIT)کوبیددت•
و راه اندددازی شددده توسدد  انجمددن حسابرسددی و کنتددرل سیسددتمهای    ( ITGI)اطالعددات
کوبیدت  . برای حسابرسدی، کنتدرل و راهبدری فنداوری اطالعدات اسدت      ( ISACA)اطالعاتی

و چارچوب جامعی از هدفهای کنترلی است کب بب حسابرسان فناوری اطالعات، مددیران عامدل  
ده و مدیران فناوری اطالعات کمک می کند کب سیستمهای فناوری اطالعات خود را درک کدر 

.  از سطح امنیت، اطمینان و کیفیت آنها آگاهی یابند

• Control Objectives for Information and Related Technology

• IT Governance Institute

• Information Systems Audit & Control Association



مکعب کوبیت

ان و کوبیت، تمامی فرآیندهای فناوری اطالعات و منابع آن را با هددف امنیدت، اطمیند   •
.کیفیت مورد ارزیابی قرار می دهد



 COBITاحول
تحقق نیازهای  

ذینفعان

پوشش فراگیر  
سازمان

بکارگیری یک 
چارچوب یکپارچه

رویکرد کل نگر

جداسازی نظام  
راهبری از مدیریت

ب ایدن  کوبیت، شامل رهنمودهای مدیریتی و یک مجموعدب ابدزار پشدتیبانی اسدت کد     •
ی و امکان را بب مدیران می دهد کب شدکاف بدین نیازهدای کنترلدی، موتدوعات  فند      

.ریسک های کسب وکار را پر کنند



مراجع انجام حسابرسی فناوری اطالعات

گروه های خاحی را طراحی کرده اند ( CPA)امروزه شرکت های حسابدار رسمی•
یر  شرکت هایی نظ. کب در زمینب حسابرسی فناوری اطالعات متخصص هستند

PWC  ،Ernest & Young ،Deloitte،KPMG  دارای ستادهایی
ا بب  اکثر این گروه ه. هستند کب حسابرسی های فناوری اطالعات را انجام می دهند

ر آنها  حسابرسان مالی در تصدیق ححت حورت های مالی برای شرکت هایی کب د
.حسابرسی انجام می دهند، کمک می کنند

• Certified Public Accountant



IT System Audit, Review and Assessment

The goal of IT system 
audit

Identify risks and weaknesses

Accelerate the business information 
collection process

Centralize the control system

Regulatory compliance

Reduce IT-related costs

Ensure information confidentiality, 
integrity and availability

Align IT assessment and IT strategy

Deloitte Approach

Testing logical and physical security 
controls

Testing IT operations

Testing disaster recovery procedures

Testing business continuity

Data integrity assessment

IT strategy preview

IT Process & organization review 

Results

Reliable IT controls and risk 
management capability

Security information management 
enabled

Improved data availability and 
integrity

Improved ability to enter new 
markets

Enhanced reputation

Long-term savings

Revenue growth

IT audit constitutes an assessment of IT system management, its alignment to 
corporate management, vision, mission and organizational goals.



• Security and Privacy (Information leakage prevention, Security of changes, 
Biometrics and identity management)

• Data (Data privacy, Data quality, Data access)
• Resilience and Continuity (Recovery after IS failure, Resilience and 

preparedness, Testing, drills and simulations)
• Fraud (IT forensics, Fraud risk management)
• Payments (Payment risk management, PSD/SEPA preparedness, Sanctions 

OFAC)
• Projects and Testing (Project risk management, Test management, 

Implementation of tests)
• Contracts (Contracting risk, Supplier risk management)
• IT Controls (Controlling changes, Technology risk management, Organization-

level risk management, IT internal audit)

Key areas

IT Risk Management

IT risk management enables measuring, managing and controlling IT-related risks, 
thus enhancing the reliability of processes and the entire information system.



Key areas

• IT Due Diligence entails a comprehensive analysis of 
the organization's IT sector to ascertain its alignment 
with business goals and the extent to which it 
supports other parts of the organization.

• It is commonly performed when a potential 
investor/partner wishes to gain insight into the level 
of IT support to business and IT resources.

IT Due Diligence



ITنقش مقام ناظر بانک ها در اجرای حسابرسی 
.  تغییر استمحی  کسب و کار بانکداری پویا و متناسب با توسعب فناوری دستخوش•

ر واحدهای  تا کنون اغلب اسناد باالدستی در قالب رهنمود بب مقولب کنترل و نظارت ب
.فناوری اطالعات پرداختب اند

تأکید اسناد الزام آور نیز بب طور مشخص بب لزوم انجام حسابرسی فناوری اطالعات•
ا استقرار  ننموده اند و حرفا از طریق توحیب در زمینب مدیریت ریسک های مرتب  و ی

.کنترل های داخلی مربوط بب این مسئلب پرداختب اند



پیشنهادات اجرایی برای نظام بانکی کشور

وزه بر تأکید  مراجع باالدستی با توجب بب درجب اهمیت و ریسک مترتب بر این ح•
.ترورت انجام حسابرسی فناوری اطالعات

.  در بانکها و موسسات اعتباریITاستفاده از تجربب جهانی در استقرار حسابرسی •

سسات  تدوین دستورالعملهای بومی شده متناسب با فناوری اطالعات بانکها و مو•
.اعتباری بب منظور تسهیل در انجام حسابرسی فناوری اطالعات 

.تقویت جایگاه حرفب ای و استقالل حرفب ای حسابرسان داخلی در بانک ها•

نهادسازی بب منظور برون سپاری خدمات فناوری اطالعات•


