ضرورت آشنایی

با چارچوب

Downloaded from hesabrasandakheli.ir at 11:45 +0330 on Wednesday November 21st 2018

حسابرسان داخلی

CORBIT5
ترجمه:رضا صبری،۱علیرضا غنجی فشکی،۲امیر ملکی نژاد

مقدمه
تأثیر فزاینده فناوری اطالعات بر اسرتاتژیهای تجاری و فعالیتهای روزانه
سازمان ،حرفه حسابرسی داخلی را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
فناوری اطالعات ،مهارتهایی را که واحد حسابرسی داخلی باید واجد آن
باشد و نحوه انجام خدمات اطمینانبخش و مشاوره را تغییر داده است.
در دنیای تجارت امروز ،عمالً غیرممکن است که واحد حسابرسی داخلی
بتواند برای سازمان متبوع خود ،ارزشافزوده ایجاد کند مگر اینکه دارای
دانش و مهارتهای الزم درزمینۀ ریسکها و کنرتلهای فناوری اطالعات
باشد و بتواند از فناوریهای مبتنی بر تکنیکهای حسابرسی استفاده مناید.
حسابرسان داخلی ارزیابی سیستمهای اطالعاتی را انجام میدهند و باید
تخصص الزم را در زمینۀ ریسکها و کنرتلهای فناوری اطالعات و حسابرسی
فناوری اطالعات داشته باشند .بااینوجود همه حسابرسان داخلی نیاز دارند
تا با عنارص اصلی و کلیدی سیستمهای اطالعاتی و ریسکهای فناوری
اطالعات که دستیابی به هدفهای تجاری سازمان را تهدید میکنند و
همچنین فرایندهای نظام راهربی فناوری اطالعات ،مدیریت ریسک و
فرایندهای کنرتل آشنا باشند.
نقش حسابرسی داخلی در راهربی سازمان و مدیریت ریسک و کنرتل داخلی
برای پرداخنت بهرت به نقش حسابرسان داخلی در راهربی ،مدیریت ریسک و
کنرتل داخلی ،در گام اول به تعریف حسابرسی داخلی میپردازیم .انجمن
بیناملللی حسابرسان داخلی ( )۲۰۱۶حسابرسی داخلی را اینگونه تعریف
میکند:
حسابرسی داخلی ،فعالیتی است اطمینانبخش ،مشاوره ای مستقل«
و واقعبینانه که در صدد ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان است.
حسابرسی داخلی با فراهم آوردن رویکردی سیستامتیک و نظامند برای
ارزیابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک ،کنرتل حاکمیت
رشکتی ،سازمان ها را در رسیدن به اهداف یاری می رساند».
…دوماهنامه حسابرسان داخلی…۳۶

۳

در ادامه نقش حسابرسی داخلی در این سه حوزه ترشیح می گردد:
نقش حسابرسی داخلی در ارزیابی راهربی سازمان
راهربی عبارت است از ترکیب فرآیندها و ساختارهای مورداجرا توسط کمیته
راهربی بهمنظور آگاهی ،هدایت ،مدیریت و پایش فعالیتهای سازمان
در جهت دستیابی به اهداف سازمان .بدین ترتیب راهربی بخش اساسی
تعریف حسابرسی داخلی محسوب می شود .این موضوع در استانداردهای
بیناملللی اجرای حرفهای حسابرسی داخلی ۴و رهنمودهای مربوطه نیز
مدنظر قرار گرفته است .استانداردهای بیناملللی اجرای حرفهای حسابرسی
داخلی که ازاینپس استانداردهای حسابرسی داخلی خوانده میشود در
بخش  ۲۱۱۰مقرر می کند؛ واحد حسابرسی داخلی باید فرآیند راهربی را
ارزیابی و پیشنهادهای مناسبی را برای بهبود آن ،در راستای تحقق اهداف
زیر ارائه کند:
>تصمیمگیریهای راهربدی و عملیاتی
>نظارت بر مدیریت ریسک و کنرتل
>ترویج اصول و ارزشهای اخالقی مناسب در سازمان
>تضمین مدیریت عملکرد سازمانی مناسب و پاسخگویی
>اطالعرسانی مربوط به ریسک و کنرتل به حوزههای ذیربط در سازمان
>هامهنگی فعالیتها و تبادل اطالعات بین هیئتمدیره ،حسابرسان
مستقل و داخلی ،دیگر عرضهکنندگان خدمات اطمینان بخشی و مدیران
اجرایی
نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک سازمان
استاندارد حسابرسی داخلی ( .۲۱۲۰الف  )۱واحد حسابرسی داخلی باید
ریسکهای مرتبط با راهربی ،عملیات و سیستمهای اطالعاتی سازمان را در
موارد زیر ارزیابی کند:
>تحقق اهداف راهربدی سازمان
>قابلیت اتکا و درستی اطالعات مالی و عملیاتی
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>اثربخشی و کارایی عملیات و برنامهها
>حفاظت از داراییها
رعایت قوانین ،مقررات ،سیاستها ،روشها و قراردادها
استاندارد حسابرسی داخلی ( .۲۱۲۰الف  )۲مقرر می کند؛ واحد حسابرسی
داخلی باید احتامل وقوع تقلب و چگونگی مدیریت ریسک تقلب توسط
سازمان ،ارزیابی را مناید .همچنین بند ( .۲۱۲۰م  )۱استاندارد ،حسابرسان
را به بررسی ریسک مرتبط با هر فعالیت مشاوره ای و آگاهی از سایر
ریسکهای مهم ملزم می دارد .در همین راستا بندهای ( .۲۱۲۰م  )۲و
( .۲۱۲۰م  )۳استاندارد به ترتیب حسابرسان داخلی را به استفاده از آگاهی
و دانش بهدستآمده از کارهای مشاوره ای در ارزیابی ریسکهای سازمان
و عدم پذیرش هرگونه مسئولیت در مدیریت ریسکهای سازمان و ایجاد و
بهبود فرآیندهای مدیریت ریسک هدایت می کند.
نقش حسابرسی داخلی در برقراری کنرتلهای داخلی
واحد حسابرسی داخلی باید سازمان را در برقراری کنرتلهای اثربخش از
طریق ارزشیابی اثربخشی و کارایی آنها و از طریق بهبودهای مستمر
یاری رساند .بر اساس استاندارد حسابرسی داخلی ( .۲۱۳۰الف )۱
واحد حسابرسی داخلی باید کفایت و اثربخشی کنرتلها
را در برخورد با ریسکهای موجود در نظام راهربی،
عملیات و سیستمهای اطالعاتی سازمان با توجه
به موارد زیر ارزیابی کند:
>تحقق اهداف راهربدی سازمان
>قابلیت اتکا و درستی اطالعات عملیاتی و مالی
>اثربخشی و کارایی عملکرد و برنامه ها
>حفاظت از داراییها
>رعایت قوانین ،مقررات ،سیاستها ،روشها و قراردادها
ارتباط بین راهربی ،ریسک و کنرتل (فناوری اطالعات) ۵با راهربی ،ریسک
و کنرتل سازمان
در بیشرت سازمانها حاکمیت کلی ،مسئولیت هیئتمدیره تحت رهربی
رئیس کمیته است .مخصوصاً در سازمانهای بزرگ و پیچیده ،مسئولیتهای
راهربی خاص ،ممکن است به ساختارهای سازمانی خاص در سطحی
مناسب ،واگذار شوند .راهربی فناوری اطالعات به صورتهای مختلفي
تعریف میشود .در چارچوب COBIT۵راهربی فناوری اطالعات را بهصورت
زیر تعریف میکند :راهربی فناوری اطالعات بهعنوان ساختاری از ارتباطات
و فرآیندها در جهت هدایت و كنرتل سازمان ،بهمنظور دستیايب به اهداف
سازمان ،بهوسیله افزایش ارزش در حین متوازنسازی ریسك در مقابل عایدی
فناوری اطالعات و فرآیندهایش تعریف میشود .به سبب اینکه فناوری
اطالعات جزء الینفك عملیات سازمان شده است ،راهربی فناوری اطالعات
نیز عنرص الینفك راهربی سازمان خواهد بود .درواقع میتوان گفت كه
راهربی فناوری اطالعات بخيش از راهربی سازمان است كه هم در بخش
راهربی کسبوکار و هم در بخش راهربی رشكتي میتواند موردبررسی قرار
گیرد .راهربی ،ریسک و کنرتل (فناوری اطالعات) را باید بخيش از راهربی

ریسک و کنرتل داخلی سازمان دانست که از عملیات سازمان حامیت
میکند .در راهربی ،ریسک و کنرتل داخلی فناوری اطالعات ،راهربی فناوری
اطالعات ،قالبي برای مدیریت ریسک فناوری اطالعات و مدیریت کنرتل
داخلی فناوری اطالعات ایجاد میمناید ،به این معنا که مدیریت ریسک
فناوری اطالعات و کنرتل داخلی فناوری اطالعات ابزاری تسهیيل برای
راهربی فناوری اطالعات هستند.
رضورت مهارت در فناوری اطالعات و اعامل مراقبتهای حرفهای برای
حسابرسان داخلی
دو استاندارد حسابرسی داخلی از استانداردهای «ویژگیهای شخصی»
به رشح ذیل ،تأکید ویژه ای دارند که حسابرسان داخلی باید مهارتها و
تجربیات الزم در خصوص ریسکها و کنرتلهای فناوری اطالعات داشته
باشند و آنها باید تکنیکهای حسابرسی داخلی فناوری محور را مدنظر
قرار دهند.
>استاندارد حسابرسی داخلی ( .۱۲۱۰الف  :)۳حسابرسان داخلی باید
دانش کافی درباره ریسکها و کنرتلهای اصلی فناوری اطالعات و
تکنیکهای حسابرسی فناوری محور موجود برای انجام کارهای
محول ،داشته باشند .بااینوجود ،از همه حسابرسان داخلی
انتظار منیرود در این زمینه بهاندازه فردی خربه
باشند که مسئولیت اصلی وی ،حسابرسی فناوری
اطالعات است.
>استاندارد حسابرسی داخلی ( .۱۲۲۰الف :)۲
ت حرفهای باید
حسابرسان داخلی در اعامل مراقب 
بهرهگیری از حسابرسی فنآوری محور و دیگر تکنیکهای
تحلیل دادهها را موردتوجه قرار دهند.
سه استاندارد از استانداردهای اجرای عملیات ،ب هرصاحت،
مسئولیتهای حسابرسان داخلی را در خصوص سیستمهای اطالعاتی و
فناوری اطالعات را به رشح ذیل ارائه میدهند:
>استاندارد حسابرسی داخلی ( .۲۱۱۰الف  :)۲واحد حسابرسی داخلی باید
این نکته را مورد ارزیابی قرار دهد که آیا راهربی فنآوری اطالعات ،از
اهداف و راهربدهای سازمان پشتیبانی میکند یا خیر.
>استاندارد حسابرسی داخلی ( .۲۱۲۰الف  :)۱واحد حسابرسی داخلی باید
ریسکهای مرتبط با راهربی ،عملیات و سیستمهای اطالعاتی سازمان را
ارزیابی کند.
>استاندارد حسابرسی داخلی ( .۲۱۳۰الف  :)۱واحد حسابرسی داخلی باید
کفایت و اثربخشی کنرتلها را در برخورد با ریسکهای موجود در نظام
راهربی ،عملیات و سیستمهای اطالعاتی سازمان ارزیابی کند.
استانداردهای فوق؛ این واقعیت را منعکس میکنند که یک واحد حسابرسی
داخلی ،منیتواند فرآیندهای نظام راهربی ،مدیریت ریسک و کنرتل را بدون
در نظر گرفنت سیستمهای اطالعاتی و فناوری اطالعات ،بهگونهای مؤثر
ارزیابی مناید .واحد حسابرسی ،برای ایفای مسئولیتهای خود در ارتباط با
فناوری اطالعات باید:

…دوماهنامه حسابرسان داخلی…۳۸
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>ارزیابی اثربخشی کنرتلهای داخلی مرتبط با سیستمهای اطالعاتی
سازمان را در فرایند برنامهریزی حسابرسی ساالنه خود ،منظور مناید.
>ریسکهای فناوری اطالعات سازمان را ارزیابی کند.
>نظام راهربی فناوری اطالعات ،مدیریت ریسک و کنرتلهای فناوری
اطالعات سازمان را ارزیابی مناید.
>اطمینان حاصل مناید که کارکنان حسابرسی داخلی از دانش و تخصص
کافی در زمینه کنرتلهای فناوری اطالعات برخوردارباشند.
چارچوب COBIT۶بهعنوان چارچوبی برای راهربی ،ریسک و کنرتل (فناوری
اطالعات)
«اهداف کنرتلی برای اطالعات و فناوریهای مرتبط با آن» مجموعهای
از روشها برای مدیریت فناوری اطالعات است که توسط انجمن کنرتل
و حسابرسی سیستمهای اطالعاتی  (ISACA)۷و انجمن راهربی فناوری
اطالعات (ITGI)۸در سال  ۱۹۹۶ایجاد شد .چارچوب COBITنیازمندیهای
کسبوکار برای اطالعات و راهربی را به اهداف خدمات فناوری اطالعات
گره میزند .مدل فرآیند  COBITاین امکان مدیریت و تحت کنرتل قرار
دادن صحیح فعالیتهای فناوری اطالعات و منابع پشتیبانی آنها را
بر اساس اهداف کنرتلی  COBITهمچنین همسویی و راهربی آنها را
فراهم میسازد .بهطور خالصه میتوان گفت که منابع فناوری اطالعات
توسط فرآیندهای فناوری اطالعات مدیریت میشوند تا اهداف فناوری
اطالعات را برآورند ،بهطوریکه بتوانند پاسخگوی نیازمندیهای کسبوکار
باشند COBIT۵ .در اواخر سال  ۲۰۱۲توسط ISACAمنترش گردید که دارای
 ۵اصل و  ۷توامنند ساز برای مدیریت و راهربی فناوری اطالعات سازمان
است .در ادامه به خالصهای از اصول و توامنند ساز و مدل مرجع فرآیندها
در  COBIT۵میپردازیم.
اصولCOBIT
 COBITبر پایه ی پنج اصل زیر برای مدیریت و راهربی فناوری
اطالعات سازمان بناشده است:
اصل اول :برآوردن نیازهای ذینفعان
سازمانها به وجود آمدهاند تا بهوسیله برقراری تعادل میان تحقق
مزایا و بهینهسازی ریسک و استفاده از منابع ،برای ذینفعان خود ،خلق
ارزش منایندCOBIT .متام فرآیندهای موردنیاز برای حامیت از خلق ارزش
کسبوکار ،با استفاده از فناوری اطالعات را فراهم میآورد .به این دلیل
که هر سازمانی اهداف متفاوتی دارد ،یک سازمان میتواندCOBITرا برای
ایجاد تناسب بین مفاهیمش با استفاده از آبشار اهداف ،ترجمه ی اهداف
سطح باالی سازمان به اهداف مشخص و قابل مدیریت با فناوری اطالعات
و نگاشت آنها به فرآیندها و روال کارهای مشخص ،سفارشی مناید.
اصل دوم :پوشش متام سازمان
 COBITراهربی فناوری اطالعات سازمان را در راهربی سازمان تجمیع
میکند COBIT .متام نقشها و فرآیندهای درون یک سازمان را پوشش
میدهد و تنها بر «کارکرد فناوری اطالعات» مترکز منیکند ،بلکه با اطالعات
و فناوریهای مربوط به آن ،بهعنوان داراییهایی برخورد میکند که باید

بهمانند هر دارایی دیگری توسط افراد در سازمان ،با آنها برخورد شود.
 COBITمتام توامنندسازیهای مدیریت و راهربی مربوط به فناوری
اطالعات را بهصورت جامع و در رسارس سازمان ،در نظر میگیرد یعنی
دربرگیرند ه متامی موارد و افراد (داخلی و خارجی) که به مدیریت و راهربی
اطالعات و فناوریهای مرتبط با فناوری اطالعات سازمان ،مرتبط است.
اصل سوم :بهکارگیری چارچوبی منفرد و یکپارچه
استانداردها و رویههای کاری مرتبط با فناوری اطالعات بسیاری وجود
دارند که هرکدام راهنامیی برای زیرمجموعهای از فعالیتهای  ITفراهم
میآورند COBIT۵ .با استانداردها و چارچوبهای دیگر در سطح باالیی
همسو است پس بنابراین میتواند بهعنوان چارچوبی فراگیر برای مدیریت
.و راهربی فناوری اطالعات سازمان مورداستفاده قرارگیرد
اصل چهارم :ایجاد رویکردی کلینگر
راهربی و مدیریت اثربخش و کارآمد فناوری اطالعات سازمان ،نیازمند
رویکردی جامع است که چندین مؤلفهی متقابل را در نظر میگیرد.
 ، COBIT۵مجموعهای از توامنند سازها را جهت پشتیبانی از پیادهسازی
یک سیستم راهربی و مدیریت جامع فناوری اطالعات سازمان ،تعریف
میکند .توامنند سازها ،بهصورت مواردی تعریف میشوند که بتوانند در
جهت رسیدن به اهداف سازمان یاریرسان باشند .چارچوب  COBIT۵هفت
گروه از توامنند سازها را تعریف میکند:
>اصول ،سیاستها و چارچوبها
>فرآیندها
>ساختارهای سازمانی
>فرهنگ ،اخالق و رفتار
>اطالعات
>خدمات ،زیرساختها و برنامههای کاربردی
>افراد ،مهارتها و شایستگیها
اصل پنجم :تفکیک راهربی از مدیریت
چارچوب  COBIT۵متایز واضحی بین مدیریت و راهربی قائل
است .ازآنجاییکه این دو ،فعالیتهای متفاوتی انجام میدهند ،نیازمند
ساختارهای سازمانی متفاوتی هستند و اهداف متفاوتی را دنبال میکنند.
این پنج اصل در کنار هم به سازمان اجازه میدهد تا یک چارچوب مدیریت
و راهربی اثربخش ایجاد مناید که اطالعات و رسمایهگذاری فناوری و کاربرد
مزایای ذینفعان فناوری اطالعات را بهینه مناید.
توامنندسازیCOBIT۹
توامنند سازها معیارهایی هستند که بهطور جزئی یا کلی ،بر روی اینکه
آیا چیزی عملی است یا خیر ،تأثیر میگذارد .در این مورد حاکمیت و
مدیریت فناوری اطالعات سازمان را در نظر میگیریم .توامنند سازها
بهوسیلهی آبشار اهداف ،توامنندسازی شدهاند ،مانند اهداف مرتبط با
فناوری اطالعات سطح باال که توامنندسازیهای مختلفی که باید به آنها
دستیابیم را تعیین میکنند.
 ۷دسته از توامنند سازهای در چارچوب  COBIT۵عبارتاند از:

دسته اول :اصول ،سیاستها و چارچوبها
وسیلهای برای ترجمه ی رفتارهای مطلوب به راهنامی عملی برای مدیریت روزانه

دسته سوم :ساختارهای سازمانی
نهادهای تصمیمگیرندهی کلیدی در یک سازمان

دسته چهارم :فرهنگ ،اخالق و رفتار
افراد و سازمانها که اغلب ناچیز شمرده میشوند مانند عامل موفقیت در فعالیتهای مدیریتی و راهربی.

دسته پنجم :اطالعات
عمل تأثیرگذار در هر سازمانی است و شامل متامی اطالعاتی میباشد که تولیدشده و بهوسیلهی سازمان
بکار گرفتهشده است .اطالعات برای حفظ حرکت و راهربی صحیح سازمان موردنیاز است ،اما در سطح
عملیاتی ،اطالعات ،اغلب محصول کلیدی خود سازمان است.

دسته ششم :خدمات ،زیرساختها و برنامههای کاربردی
شامل زیرساختها ،تکنولوژیها و برنامههای کاربردی که سازمان را با پردازش فناوری اطالعات و خدمات،
مجهز میکند.

دسته هفتم :افراد ،مهارتها و تواناییها
که مرتبط با افراد هستند و برای امتام موفقیتآمیز همه ی فعالیتها و برای تصمیمگیریهای درست و
انجام فعالیتهای بهبودیافته ،موردنیاز است.
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دسته دوم :فرآیندها
مجموعهای سازمانیافته از رویههای کار و فعالیتها ،برای دستیابی به اهداف معین و ایجاد مجموعهای
از خروجیها در پشتیبانی از دستیابی به اهداف کلی

شکل  .۱فرایندهای حاکمیت و مدیریت فناوری اطالعات سازمان (ارزیابی ،هدایت و پایش)

MEA01
نظارت،ارزیابی،تعیین
عملکرد وانطباق

MEA01
نظارت،ارزیابی،تعیین
کنرتل های داخلی

MEA01
نظارت،ارزیابی؛تعیین
انطباق باالزامات
خارجی

AP0013:
مدیریت امنیت

MEA
پایش،ارزیابی
وممیزی

 APOهمسوسازی،برنامه ریزی و سازمان دهی
AP006:
AP005:
مدیریت بودجه و مدیریت پرتفولیو
هزینه ها
AP0012:
مدیریت ریسک

AP0011:
مدیریت کیفیت

 BAIایجاد،در اختیارگیری و پیاده سازی
BAI05:
BAI06:
مدیریت تغییرات مدیریت توامنندی
تغییرات سازمانی

AP004:
مدیریت نوآوری

AP0010:
مدیریت تامین

BAI04:
مدیریت قابلیت
و ظرفیت

AP003:
مدیریت معامری
سازمان
AP009:
مدیریت قراردادهای
خدمت رسانی
BAI03:
مدیریت شناسایی و
ساخت راه حل

BAI10:
BAI09:
مدیریت پیکربندی مدیریت دارایی ها

AP002:
مدیریت اسرتاتژی

AP008:
مدیریت روابط

AP001:
مدیریت چارچوب
فناوری اطالعات
AP007:
مدیریت منابع
انسانی

BAI01:
BAI02:
مدیریت تعریف مدیریت برنامه ها و
پروژه ها
نیازها
BAI08:
مدیریت دانش

BAI07:
مدیریت پذیرش
تغییر و تحول

 DSSارائه،خدمت رسانی و پشتیبانی
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DSS06:
مدیریت کنرتل
فرآیند کسب و کار

DSS05:
مدیریت خدمات
امنیتی

DSS04:
مدیریت تداوم

فرآیندها برای مدیریت اطالعات

DSS01:
DSS02:
DSS03:
مدیریت مشکالت مدیریت درخواست مدیریت عملیات
خدمات و رویدادها
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مدل مرجع فرآیند COBIT5فرآیندهای راهربی و مدیریت فناوری اطالعات
سازمان را به دامنه فرآیند اصلی تقسیم میکند:
>راهربی :شامل  ۵فرآیند راهربی است :در هر فرآیند ،روالهای کار
ارزیابی ،هدایت و پایش (EDM)۱۰تعریفشدهاند.
>مدیریت :شامل  ۴دامنه است و ه مراستا با حوزههای برنامهریزی ،ایجاد،
اجرا و پایش (PBRM)۱۱بوده و پوشش دهی فناوری اطالعات را بهطور کامل
فراهم میکند .این دامنهها ،تکاملی از دامنه  COBIT4.1و ساختار فرآیند
است .نام این دامنهها در جهت معرفی نام ناحیه ی اصلی انتخابشدهاند،
اما شامل افعال بیشرتی هستند که آنها را توصیف میکنند:
>همسوسازی ،برنامهریزی و سازماندهی(APO)۱۲
>ایجاد ،در اختیار گیری(تحصیل) و پیادهسازی(BAI)۱۳
>ارائه ،خدمترسانی و پشتیبانی(DSS)۱۴
>پایش ،ارزیابی و ممیزی(MEA)۱۵
هر دامنهای شامل تعدادی فرآیند است .اگر بیشرت فرآیندها نیازمند

فعالیتهای «برنامهریزی»« ،پیادهسازی» و «پایش» در داخل فرآیند یا داخل
موضوعات خاصی که اشاره شد ،هستند (مانند کیفیت و امنیت) .زمانی که
به فناوری اطالعات در سطح سازمان نگاه میکنیم ،در دامنههایی همسو با
حوزههای مرتبطتر با فعالیت قرارگرفتهاند .شکل ( )۱زیرمجموعهای کامل
از  ۳۷فرآیند مدیریتی و راهربی در  COBIT5را نشان میدهد.
نحوه پوشش راهربی ،مدیریت ریسک و کنرتل فناوری اطالعات
توسط COBIT5
فرایندهای زیر چگونگی انطباق  COBIT5را با راهربی ،ریسک و کنرتل
(فناوری اطالعات) بیان میدارد:ن
>فرایند حوزه راهربی  EDM ۰۱تا  DM ۰۵بر فرایندهای راهربی سازمان 5
در حوزه فناوری اطالعات تأکیددارند.
>فرایند  APO۱۲بر مدیریت ریسک فناوری اطالعات تأکید دارد.
>فرایند MEA۰۲بر نظارت ،سنجش و ارزیابی سیستم کنرتل داخلی تأکید
دارد.

شکل  .۲جایگاه COBITنسبت به سایر چارچوب های معترب
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ارتباط بین  COBITبا COSO۱۶
شکل ( )۲جایگاه چارچوب  COBITنسبت به چارچوب  COSOو سایر
استانداردهای فناوری اطالعات را به منایش میگذارد COSO .بهعنوان
چارچوب یکپارچه کل راهربی رشكتي را پوشش قرار میدهد و چارچوب
 COBITبهعنوان بخشی از چارچوب  COSOدر حوزه کنرتلهای فناوری
اطالعات است که مانند چرتی متامی استانداردهای حوزه فناوری اطالعات را
تحت الشعاع خود دارد.
موقعیت COBITنسبت به COSO
شکل ( )۳جایگاه  COBITو راهربی فناوری اطالعات را در راهربی رشكتي
نشان میدهد .هامنطور که مالحظه میکنید ،دو بعد راهربی رشكتي
مطابقت و عملکرد با بهکارگیری چارچوب  COSOو  BSC۱۷میتواند تحقق
یابد .سازمانها میتوانند با پیادهسازی و بهکارگیری چارچوب  COBITو
ایجاد راهربی فناوری اطالعات در سازمان ،سبب بهبود سیستم کنرتل داخلی
سازمان و درنهایت افزایش راهربی سازمانی گردند.

نتیجه گیری
با توجه به نقش حسابرسی داخلی در اطمینانبخشی و مشاوره به
هیئتمدیره در راستای راهربی ،ریسک و کنرتل سازمان که امروزه با
عنایت به اهمیت راهربی ،ریسک و کنرتل (فناوری اطالعات) در تحقق
اهداف سازمان بهویژه بانکها و مؤسسات اعتباری ،بیمه ها و رشکتهای
مخابراتی دارد ،یادگیری و استفاده از استانداردها و چارچوبهای حوزه
فناوری اطالعات امروزه برای حسابرسان داخلی اجتنابناپذیر است.
یکی از چارچوبها که بهعنوان چارچوب پذیرفتهشده در حوزه راهربی،
ریسک و کنرتل فناوری اطالعات وجود دارد ،چارچوب  COBITاست .با
عنایت به اینکه چارچوب  COBITبا چارچوب کنرتلهای داخلی یکپارچه
 COSOهمسو و همجهت است ،آموزش ،یادگیری و بهکارگیری این
چارچوب برای حسابرسان داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری ،بیمهها و
رشکتهای مخابراتی جهت حسابرسی و ارزیابی کنرتلهای داخلی فناوری
اطالعات امری رضوری و اجتنابناپذیراست.

شکل  .۳جایگاه COBITو راهربی فناوری اطالعات در راهربی رشكتي

راهربی
رشکتی

کارت امتیاز
متوازن

راهربی
فن آوری
اطالعات

COSO

COBIT

بهرتین
استاندارد
اجرایی

ISO
9001:2000

ISO
17799

ISO
20000

فرآیند ها
و
مراحل

اصول
محرمانگی

روش های
تضمین کیفیت

انباره زیرساخت
فن آوری اطالعات
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