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 قابل توجه خوانندگان

هاا   در مورد نحوه حساابدار  و حسابرسای دارایای    رسمی راهنمایی غیر ارائه رهنمود عملی،هدف این 

 ( بارا  ناادهاا  غیار   GAAPبه ترتیب تحت اصول حسابدار  پذیرفته شده ایاالت متحاده    یدیجیتال

 هنمااا باارا   ار( اسااتا ایاان  GAASدولتاای و اسااتانداردها  عمااومی پذیرفتااه شااده حسابرساای     

از فناور  بالکچین در نظار گرفتاه شاده     ا زمینهها  مالی با دانش  تن صورحسابرساکنندگان و تایه

به طاور کلای باه عناوان ساوابی دیجیتاالی        یها  دیجیتال، داراییرهنمود عملیاستا برا  اهداف این 

توزیع شاده   کلرو  یک دفتربر ی، یید و اهداف امنیتاشوند که با استفاده از رمزنگار  برا  تتعریف می

توزیع شاده کلیاه معاامالت در شا  ه      کلشوندا دفترمی ایجادشود(  که به عنوان بالکچین شناخته می

، همانطور که در اینجا تعریف شده است، مم ن اسات باا   یها  دیجیتالکندا داراییبالکچین را ث ت می

ارائاه یاا دسترسای باه      نمایناده ، وسیله م ادلاه یک  به عنوانجمله مقاصد مختلفی از قابلیت خود برا  

دیگار،   کاربردهاا  ، در میاان  اوراق بااادار تاامین ماالی، مانناد     ابازار کاالها یا خدمات، یا به عنوان یک 

توجای متفاوت اسات، هماان    ها  دیجیتال به طور قابل مشخص شودا حقوق و تعادات مربوط به دارایی

شودا توجه به این ن تاه حاائز اهمیات     می ب ار بردهها  طورکه اصطالحات مورد استفاده برا  توصیف آن

اص، شا ل، حقاوق   شارای  خا   باتوجه بهدر ناایت  یحسابدار  برا  یک دارایی دیجیتال نحوهاست که 

 شودااساسی و تعادات دارایی دیجیتال انجام می

در حال تحول است و انتظارات و تجارب ، یک حوزه و فناور  زیربنایی مرت   با آن یها  دیجیتالدارایی

مم ن است به همین ترتیب تغییر کندا بنابراین  گذارانقانوننندگان، حسابرسان و کتایه ذینفعان مانند

 رهنماود عملای  ذکر شاده در ایان    احتمالیها  ، مالحظات و رویهمخاطراتها، ها، چالشنمونهاالت، وس

 گرفتاه ها قرار باید در جریان پیشرفت ارکان راه ر کنندگان، حسابرسان و ن اید جامع تلقی شوندا تایه

 .نظر بگیرند و پیامدها  این تحوالت را در

هاا   ا  موجود و تجرباه اعااا  کاارگروه دارایای    براساس ادبیات حرفه رهنمود عملیراهنمایی در این 

و کارکناان   یهاا  دیجیتاال  نظرات کارگروه دارایی دهندهشانن رسمی استا این راهنما  غیر یدیجیتال

اساتانداردها   تادوین  اساتا ایان نشاریه توسا  هی ات       (AICPA) انجمن حسابداران رسمی آمری اا 

نشاده اسات و    ب ار گرفتهیا رد یید، ات انجمن حسابداران رسمی آمری ا اه ر ارکان ریا  اعااحسابرسی، 

 نیستا انجمن حسابداران رسمی آمری ارسمی  ها جزء بیانیه
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 یحسابرس: دوم بخش

 محتوای حسابرسی
 

 اطالعات دریافتی ازبر اساس انجمن حسابداران رسمی آمری ا  انکندهنده نظرات کاراین اطالعات نشان 

ییاد نشاده   ات انجمن حسابداران رسمی آمری اا  است و توس  کمیته ارشد یها  دیجیتالکارگروه دارایی

، 200AU-Cحسابرسی است کاه در بخاش    ها  نشریهرهنمود عملی، سایر استا بخش حسابرسی این 

اهداف کلی حسابرس مستقل و نحوه انجام حسابرسی مطابی باا اساتانداردها  عماومی پذیرفتاه شاده      

ساایر   اساتا  بارا  حسابرساان   رسامی  و هادف آن ارائاه راهنماایی غیار     تعریف شده است ،ابرسیحس

اساتانداردها  عماومی پذیرفتاه شاده      حسابرسی مم ن است به حساابرس کماک کناد تاا     ها  هنشری

حسابرسی که  رهنمودها نداردا در استفاده از  حالت الزامیرا بفامد و از آن استفاده کند اما  حسابرسی

ا  استفاده کناد و ارت ااط و مناساب    ، حسابرس باید از قااوت حرفهآمدهحسابرسی  ها  نشریه سایر در

 اهایی را با شرای  حسابرسی ارزیابی کندرهنمودبودن چنین 
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 زیر گروه حسابرسی

 کار با صاحبکار ادامهپذیرش و 

 بررسی اجمالی

 یحسابرسکار  ادامه ای رشیاست که حسابرسان در مورد پذ م احثی ی،عمل رهنمودبخش از  نیموجود در ا م احث

هاا باه دن اال    از آنجا کاه شارکت   ارندیگیدر نظر م ی جار ،تالیجید  هاییدارا ستمیاکوس درون واحدها  تجار 

منحصر به فارد    هاو چالشها ریسکو توجه به  اطیاحت دیهستند، با ستمیدرون اکوس ها  تجار واحد حسابرسی

  انجام شودا تالیجید  هاییدارا ستمیدر اکوس

 مرباوط باه   مالحظاات  ای آیین اخالقیمتمرکز است و  یحسابرس  برنامه ها بر یعمل رهنمودبخش از  نیم احث ا

انط ااق حساابرس باا      مالحظاات بارا   نیا ا کاه اگار چاه   ن ته ماام اسات    نیتوجه به ا کنداینم انیرا ب استقالل

ریساک  مم ن است  تالیجید ییدارا ستمیدر اکوس کار حسابرسی اماماند یم یباق بااهمیت ، احرفه  استانداردها

 میعاو ت کیبه عنوان مثال،  توس  حسابرس استا شتریب یکند که مستلزم بررس جادیرا ا یمتفاوت ای دیجد تط یی

بخش  انگادار  کندرا  یمورد حسابرس واحد تجار صادر شده توس   یتالیجید  هاییمم ن است دارا حسابرسی

1.200 ET  ،"قواعاد  " رعایات   را بارا  مخااطراتی کناد کاه   یمفراهم را  یطیشرا ایاز رواب   یی، مثالاا"استقالل 

-غیراعت ارمربوط به ارائه خدمات  مخاطرات، "دهیاعت ارریخدمات غ"، ET 1.295کند و بخش یم جادیا "استقالل

 :گیرددر نظر می به طور خاص را ریموارد ز ، از جملهیحسابرس صاح  ار به دهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاا  ق لای  قاااوت  نتاای   یحسابرسا  میتا  عاو ن هیا خطر -بینی در تجدید نظرخود  خطر 

 در ن ناد،  ارزیاابی  درساتی  باه  را اسات  کرده نظارت یا داده انجام( هم ار یا  عاو که خدمتی

 آن به اعت اردهی، خدمات قرارداد از بخشی عنوان به قااوت گیر ش ل هنگام عاو آن  هیحال

 اکرد خواهد ات ا

 صااح  ار  مادیریت  قاش ن تایم حسابرسای   عااو  کیا  ن هیا خطر -تیریمشارکت مد خطر 

  را یاعت اارده  خادمات صاح  ار مدیریت ها مس ولیت یا بگیرد، عاده به را یدهاعت ار خدمات

 ادهد انجام

 صااح  ار  تیموقع ای منافع عاو تیم حسابرسی، کی ن هیا خطر -(مخالفت ای) تیحما خطر 

 افتدیب خطر به  و استقالل که ییجا تا تروی  دهد را خدمات اعت اردهی
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 شود:یاعمال م صاح  اربا کار  ادامهو  رشیدر مورد مراحل پذ ریز  ، استانداردهاAICPA  رفتار حرفه ا عالوه بر

 

 تیفیک کنترل 10 بخش  QC)، است یحسابرس به مربوط که موسسه تیفیک کنترل ستمیس 

 200 بخشAU-C   اساتانداردها  ط ای  یحسابرسا  انجاام حساابرس مساتقل و    ی، اهاداف کلا  

 یحسابرس

  210بخشAU-C  ،حسابرسی  شرای  کار( قرارداد 

 220 بخش AU-Cعماومی  شاده  رفتاه یپذ ها اساتاندارد ط ای   کار انجام شده تیفی، کنترل ک 

 1ایحسابرس
 

 شوند: یم یمتقس یرز  هابه بخش یعمل رهنمودبخش از  ینشده در ا بحث موضوعات

 

 

 

 
 

 منحصر به فارد   هااز چالش یشود، سپس برخ یقابل اجرا آغاز م  حرفه ا  از استانداردها  اهر بخش با خالصه

کاه مم ان اسات حسابرساان      یعمل  هاهیو با توص شودیمشخص م تالیجید ییدارا ستمیدر اکوس کار حسابرسی

 اابدی یم انیها و الزامات اعمال کنند، پاچالش نیرفع ا  برا

 

 های حسابرسها و صالحیتمجموعه مهارت  -2

 استانداردهای حرفه ای مرتبط

پرسنل خاود   تیاز صالح موسسه یابیششامل الزامات مربوط به ارز کدامهر AU-C 2 220و بخش  10QC بخش

 استا ویژهو یا حسابرسی با صاح  ار  کار ادامهپذیرش و ق ل از  کار حسابرسیانجام   برا

                                                           
 
1
 . یافت ایران حسابرسی استانداردها  و AICPA ا  حرفه استاندارد در توان می را فوق ها  AU-C و QC بخشاا  تمام 

 .ایران 220  حسابرسی استاندارد 18 الی 14 و 1 کیفیت کنترل استاندارد 40 الی 35 بندهای   2

 

 حسابرس  هایتها و صالحمجموعه ماارت :2 بخش 

 هایتو صالح یریتمد  هامجموعه ماارت :3 بخش  

 کسب و کار یکل  و استراتژ یریتمد یاخالق یتصالح :4 بخش 

 اطالعات  وراها، از جمله فنکنترل یندها،فرآ: 5 بخش 
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 نیا در ا استا حسابرسی میها، منابع و در دسترس بودن تیی، تواناصالحیتشامل  یبه طور کل موسسه کی یابیارز

از جمله   ند اهاختصاص یافت که برا  کار حسابرسی موسسه، پرسنل حسابرسی کیشامل شرحسابرسی  می، تنهیزم

 باشندامی ،نیازصورت در برون سازمانی کارشناسان( و درون سازمانی کارشناسان

                                                                 :بیان داشته ،داده است حیرا توض تیصالحاصطالح  مفاوم AICPA  رفتار حرفه ا نییآ

 

 رواب  و حسابرسی ها کارکه تناا  است در مورد این موضوع معقول نانیاطم فراهم کردن ی موسسهابیهدف از ارز

 یو نظاارت  یو الزامات قاانون  یالملل نیب  استانداردها ط ی یحسابرسانجام  ،آناا  که براپذیرفته شود  انیصاح  ار

 اصادر نمود است،  یمتناسب با شرا که یتا بتوان گزارش حسابرس استقابل اجرا 

 

این کار با تسل  بر دانش مشترک مورد نیاز برا   ،دیآیم بدست تجربه و آموزش بیترک از صالحیت -03

-حرفه شرفتیو پ  ریادگیتعاد به  مندازین تیفظ صالحآغاز می شودا ححسابدار رسمی ین به عنوانتعی

در تمام و  حسابرسی ها کارا در تمام ابدیعاو ادامه  کی  حرفه ا یدر طول زندگ دیکه با است  ا

حاصل  نانیکه اطم ابندیدست  تیاز صالح  امتعاد شوند که به درجه دیاز اعاا با کیها، هر تیمس ول

این  اکندرا برآورده میاصول  نیامورد نیاز   گرا از حرفه ییعاو سطح باال نیخدمات ا تیفیک شود

 مس ولیت فرد  یک عاو استا 

-یعاو را قادر م کیو دانش است که  شناختاز  یو حفظ سطح یابینشان دهنده دست ،تیصالح -04

  هاییتوانامربوط به  ها محدودیت موضوع همچنین نیا خدمات ارائه دهدافراست، و  ساولتسازد با 

 تیاز صالح  احرفه کارحسابرسیکه ی مواقعدر کار ارجاع  ایمشاوره بر لزوم تاکید عاو را با  کی

 یابیمس ول ارز ،از اعاا کیهر کندا است را نیز تعیین میفراتر  حسابرسی موسسه ایعاو  کی یشخص

و مناسب  یکاف  ریپذ تیمس ول  برا آناا ، تجربه و قااوتالتیتحص ایآ ن هیا بارهخود در  تیصالح

 باشندامی، است

 "حرفه ا مراق ت "،  ET 0.300.060بخش 
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 3:کند یم انیرا ب ریموارد ز QC 10بخش 11A بندا

 

کاار حسابرسای    پاذیرش  ریسکبه منظور کاهش  کار، ادامه ای یحسابرس کار کی پذیرشموارد ق ل از  نیا یابیرزا

 صااح  ار  رشیپاذ  زماندر  موسسه کیگر ا اشود، انجام میستین کار آن اثر بخشقادر به انجام  موسسه که زمانی

برطارف کناد،    ومشاخص  را  اضاافی  آماوزش  ایبه منابع  ازینداشته باشد و نتواند ن  یاز صنعت و مح یکاف شناخت

خواهاد باود و   دشاوار   موسساه آن   بارا  ،قابل اجرا  احرفه  با استانداردها مطابی ای حسابرسی اثربخشکار انجام 

 ام انپذیر ن اشدامم ن است 

 ساتم ی(، از جملاه س 4و  3آن  بخاش    یو محا  صااح  ار از  کامل شناختبه دست آوردن   حسابرس برا ییتوانا

به عنوان مثال، مم ن اسات   امام است یحسابرس برخوردو  سکیموثر ر یابیارز  (، برا5 بخش  آن یکنترل داخل

در آن صنعت مواجاه   صاح  ار کیداشته باشد و مم ن است با  یدر صنعت خدمات مال یقیتجربه عم موسسه کی

( 1، شاامل   کاار  ادامه نییو تع صاح  ار رشیپذ یابیدر ارز اتمالحظ اباشد زین تالیجید  هاییدارا دارا شود که 

ها  دیجیتاال در  ( شناخت چگونگی استفاده از دارایی3و   ؛تالیجید  هاییدارا شناخت( 2 ی، فعل تخصص صنعت

                                                           
3
 ایران  1 کنترل کیفیتاستاندارد  30بند  مشابه با -  

 

 برا  دیجدکار حسابرسی انجام   و منابع الزم برا یی، تواناتیصالح موسسه ایآ ن هینظرگرفتن ادر 

و  کیو مشخصات شرکار حسابرسی  ویژه الزامات یدارد، شامل بررسرا موجود صاح  ار  ای دیجدصاح  ار 

 :ایآ ن هی، از جمله ااست موجود در تمام سطوح مربوط کنانکار

  به  ی اثر بخشابیدست ییتوانا ایموضوعات مربوط  ای عیدانش مربوط به صنا  دارا موسسهپرسنل

 ادانش الزم هستند

  تیبه صالح اثربخش یابیدست ییتوانا ایمربوط   گزارشگر ای قانونی الزاماتتجربه  موسسهپرسنل-

 االزم را دارند  ها

 االزم را دارد  هاییها و تواناتیبا صالح یپرسنل کافموسسه  نیا 

 ادر دسترس هستند ، کارشناسان ذیصالحازیدر صورت ن 

 دارند، در صورت کار حسابرسی  تیفیکنترل ک بررسیانجام   را برا الزم  یو شرا ارهایکه مع  افراد

 ، ولزوم در دسترس هستند

 را ت میل کنداخود حسابرسی کار  گزارشگر ،تواند در مالت  یم موسسه 
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 عمل رد برا حسابرس  کی  براولفه دانش هر سه مباشدا حال ارزیابی شدن است، می که در ویژهشرای  صاح  ار 

 اداماه  اپذیرش یا آگاهانه   ریگ میتصم  برا کیانجام هر  ییتوانا یابیو ارز، الزم است کار حسابرسی کی اثر بخش

  ، مام استارصاح  ا کار

 تیا فیکنتارل ک  ساتم یس موسساه  کیا  ایجاب کند کهمم ن است  تالیجید ییدارا ستمیدر اکوس حسابرسیانجام 

 یقصد دارد کار حسابرس موسسهبه عنوان مثال، اگر ا بر آن داشته باشد  شترینظارت ب ایموجود خود را به روز کند 

 ،آن در حال حاضر یو آموزش استخدامی  هادن ال کند و برنامه، دارند ستمیدر اکوسمشارکت  موسساتی که  برارا 

و  یساتگ یبا شا یپرسنل کافموسسه  ایآ  هارزیابی این مم ن است، رندیرا در نظر نگ ستمیموارد منحصر به آن اکوس

بارون   کارشناساان به مشارکت  ازین ای تیفیکنترل ک  ندهایفرا ریآن و سا ادامه ای صاح  ار رشیدر پذالزم  ییتوانا

 االزم باشد، دارد سازمانی

 ای مربوطموضوع  ای عیدانش مربوط به صنا"مم ن است موسسه کند که پرسنل یم تایید QC 10بخش 11A بندا

هر  یابیارزمستلزم ، کارادامه  یینتعو  صاح  ار رشیپذ نیبنابرا "ادانش الزم را نداشته باشند اثربخشکسب  ییتوانا

باا   کاار اداماه   ای رشیدر صورت انتخاب پذ موسسه ایآ ن هیو ااست  موسسهپرسنل   هادر مجموعه ماارت خالدو 

 این خالها را برطرف کندا یبخش تیتواند به طور رضا ی، مصاح  ار

 ها  دیجیتالمانند دارایی در حال ظاور عیمسائل و صنا  به دانش الزم برا یابیام ان دست ،استاندارد ن هیا رغمیعل

 میتصام در اعتماد بایش از حاد    ریسکندارد، شناخت  یآناا تخصص ق ل  برا  کند، که بنگاه اقتصادیرا فراهم م

باید  موسسهمناسب  یفیک  هانظارت ایها کنترل بنابراین ، مام استاکار ادامهو  صاح  ار رشیپذنس ت به   ریگ

  بارا  به سرعت در حال ت امل اساتا  تالیجید ییدارا ستمیاکوس اشود انجام ماتیتصم نیا دنیبه چالش کش  برا

  برا راآن(  اب مرت    هاقسمت ای   ستمیدانش در مورد اکوس کسب  مام است که سطح تالش الزم براموسسه 

 اانجام دهد یحسابرسکار حیو انجام صح با صاح  ار ادامه کارو  رشیپذ نییتع

 

 های دیجیتالدارایی خاص هایچالش

شامل    شرکا  موسسهها  دیریت و کاهش ریسکبه عنوان ابزار  برا  م صاح  اربا  ادامه کارپذیرش و ها  رویه

عمال  کنترل کیفیت آن برا  کار حسابرسای  ژ  تاسترا( و اطالع از حسابرسی مستقل مقرراتا  و یا حرفه تعادات

ها  دیجیتال باه سارعت در حاال پیشارفت     روبرو هستند، اکوسیستم دارایی اگر چه همه صنایع با تغییرکنندا می

در طراحی روشاا برا  متشن  شوندا مم ن است برسان در این محی  اها  حسها و صالحیتمجموعه ماارت است،
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هاا و  و حفاظ مجموعاه مااارت    آور باروز  مم ان اسات در   موسسات، 10QCو بخش GAASمطابقت با الزامات 

 :روبرو شوند به شرح زیر هاییبا چالشها  دیجیتال با اکوسیستم داراییرابطه ها  حسابرسان در صالحیت

 

 باالقوه   ایا  یفعلا  صااح  اران که بار   یمال  گزارشگر ای  ورا، فنی، صنعتیمطلع بودن از تحوالت نظارت

 اقرار دهد ریرا تحت تأث یحسابرس  هاجن ه ریسا ای سکیر یابیگذارد و مم ن است ارزیمریتأث

  یک بازار کامال رقابتی، به ویاژه افاراد واجاد شارای  در فنااور       استخدام، توسعه و حفظ استعدادها در

 حسابرسیاکار امنیت سای ر جن ه ها  اطالعات و 

      و  درون ساازمانی هدایت، نظارت و بازبینی مناسب تیم کار  حسابرسای، شاامل کارکناان، کارشناساان

ها  آناا مم ن است برا  تیم حسابرسی ناآشنا که مجموعه ماارت سازمانی برونترکی ی ازکارشناسان 

 باشدا

  جدید مسائل شناخت یا اکوسیستم ت امل نتیجه در متفاوت یا جدید ها  ریسک با سازگار 

 ها  آموزشی برا  حسابرسان فعلی و آتی جات انط اق با عناصار باه سارعت در حاال     رسانی برنامهبروز

 ها  دیجیتال جدید و محی  تجار  و نظارتی اطراف آناها  دیجیتال، داراییاکوسیستم دارایی رشد
 

 

هاا  داشاتن   موسساه چاالش   QC 10بخاش  27هنگام در نظر گرفتن پذیرش یا ادامه کار حسابرسی مطابی با بند 

 صالحیت مناسب که ق ال ذکر شده است را در نظر می گیردا

 

 های دیجیتالدارایی یحسابرس یهاشرو مالحظات خاص

ها  دیجیتال که یک حسابرس مم ان اسات باه عناوان بخشای از فرایناد       ها  خاص برا  اکوسیستم داراییشرو

 کار حسابرسی انجام دهد، شامل موارد زیر است:ادامه کار و پذیرش

 

 موسسه که یحسابرس  کارها ای صاح  اران انواع ،موسسه تیفیک کنترل موضوعات ای استیس تشخیص 

 .است آناا پذیرش به قادر

 دیجیتاال  ها دارایی دارا  که صاح  ارانی پذیرش برا  را موسسه معیارها  یا و تمرکز نواحی گستره 

 باا  است مم ن موسسات برخی صاح  ار، پذیرش معیارها  تحقی شرط به مثالا کنید مشخص هستند،

  ،کنندزتمرک اعت ارسنجی تجار  احدها وبر  فق  بگیرند تصمیم درحسابرسی آناا تجربه سطح به توجه
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سانجی   اعت اار  تجاار   هاا  باه واحاد   خادمات  ارائاه  در است مم ن واحدها، سایر و هایی، واحد چنین

 نمای  یاا  پاذیرد  مای  موسساه  که صاح  ارانی انواع از کلی طور به حسابرسان اگر اباشند داشته اطمینان

 انجاام  صالحیت که را قرارداد  موسسه که داشت خواهد وجود کمی ریسک باشند، داشته آگاهی پذیرند

  اق ول کند ندارد، را آن

  باه   دیجیتال، ها دارایی اکوسیستم ذاتی مخاطرات درباره موسسه کارکنان بین در عمومی دانش ایجاد

 را موجاود  صااح  اران  حسابرسای  کار دسترس قابل منابع و هاریسک این فعلی حسابرسان که گونه ا 

 طریای  از چاه  مختلاف،  هاا  روش باه  اسات  مم ان  فعلای،  صااح  ار  یاک  مثال عنوان بها کنند درک

 دیجیتاال  هاا  دارایای  اکوسیستم با خودش، شخصی استراتژیک ها انتخاب یا و مشتریان فروشندگان،

 بیان ها ریسک مورد در که آموزشی برنامه یک تواند می موسسه ،دانشی چنین ایجاد برا ا شود مواجه

بارا    خاود  داخلی کیفیت کنترل سیستم در موسسه ی کههایروش با همراه عملی رهنمود این در شده

 مطرح می کند را در نظر بگیردا ها،ریسک این مقابله با

  صورت  و درانجام دهید موسسه  مرت   کارکنانمنابع مشاوره، آموزش یا راهنمایی را برا  اطالع رسانی

ها و شرای  درحال تغییر، مجدد ارزیاابی  صاح  ار را براساس واقعیت پذیرش و کارادامهلزوم، تصمیمات 

 کنیدا

  ها  شناخته شده و ثابات شاده در موسساات    از موسسه، با صالحیت بیرونفرد یا افراد  را در داخل یا

 کارشناسان(  ها  دیجیتال برا  ارائه خدمات به عنوان کارشناسدر زمینه اکوسیستم دارایی حسابرسی

(SME) ذیصالح
 موسساه چنین فرد  مم ن است توانایی  تشخیصدر  ناتوانیشناسایی کنیدا توجه:  4

 را زیر سوال ب ردا محی در به دست آوردن صالحیت الزم برا  انجام کار در این 

 ذیصالحکارشناسان  نام ،یآگاهایجاد   برا  SMEادیکن ی( را اطالع رسان  

  ذکر شده اند به صورت مناسب تنظیم و مستند شده باشند، به ق ال برا  اطمینان از این ه مالحظاتی که

پاذیرش صااح  ار نیااز     و کاار  ادامه مورددر تصمیم گیر  در (   (SMEذیصالح کارشناسان  مشارکت

 .دارید

 بحاث شاده در    فارد ها  منحصر به سکیو ر مسائلبا  کارکنان مرت  تط یی جات  یآموزشها  برنامه

 نظار را درصااح  ار   رشیپاذ  ناد یفرآ مشخص شده در  ازهایمتناسب با ن ،رهنمود نیا گرید  هابخش

 

                                                           
4
  - subject matter expert(s) 
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 ناسانکارش و یکارکنان حسابرس  منابع را جات آموزش متناسب برا ریسا ایAICPA 5منابع  ،بگیرید

 (  ریسا تیامن ایو  ارزیابیاطالعات،   مثال، فناور    برا ادیریدر نظر بگ درون سازمانی

  را  هاایی دستورالعملکه انتخاب خواهند شد،  برون سازمانی کارشناسان دسترسیجات تعیین چارچوب

،  620AU-Cبخاش  از 9  بناد  .ایجاد کنید که شاید درگذشته الزم ن وده است کارشناسانبرا  ارزیابی

6حسابرس( کارشناس نتای  کاراستفاده از 
 

 
 

نیااز باه    ، مم ن است موسسهشود یجیتال پذیرفتهها  دچند کار حسابرسی در رابطه با داراییدر صورتی ه یک یا 

 ها  احتمالی برا  کنترل کیفیت داشته باشد، از جمله انواع تغییرات زیر: رسانیدر نظر گرفتن سایر بروز

 

 ها  مختلف در رابطه نقشحسابرسی و سایرافراد تائید شده را جات انتصاب برا  کار مس ولمدیر سامیا

 (QC 10 از بخش 34و  33دیجیتال مشخص کنیدا  بخش ها  ها  با حسابرسی اکوسیستم دارایی

 ،ها  کار ، ها و برنامه، آموزشابزارها عملی،  ودهارهنم راهنما، حفظ به تعاد و ساز  پیاده طراحی

و  ریسکحسابرسی، نظارت و بازبینی، به ویژه درمرحله ارزیابی کیفیت درعمل رد کاربرا  ارتقا، ث ات و

 10بخش از  36و 35  هابند  ها  دیجیتالاکوسیستم دارایی حسابرسی درحسابرسی طرح کلیاجرا 

QC) 

 بهحسابرسی یا گزارشگر  مالی منحصر به فرد که مم ن است  را  مواردبرا ا الزامات مشاوره 

 (QC 10بخش از  37 بند اها  دیجیتال مرت   باشد، ایجاد کنیدا اکوسیستم دارایی

 کار تیفیکنترل ک یبررس ازمندین یحسابرس  کارهااز  کیکدام  ن هیا نییتع  را برا ییارهایعم 

 تیو صالح ،دیکن یرسان بروز را استمتفاوت  ای دیجد ها ریسکمتناسب با  بررسی، الزامات یحسابرس

 (QC 10بخش از  38 - 45ا  ا بندهادیکن یابیشده را ارز دییبازرسان تا تیو صالح یفن

  این رهنمود برا  ارزیابی کیفیت کار حسابرسی و اثربخشی اقدامات کنترل کیفیت شرح داده شده در

بعد از  یاق ل  یفیتکنترل ک ها روش ینظارتعملی، کارها  حسابرسی جدید یا پرریسک را در حیطه 

 (QC 10بخش از  52بند ا   ادهیدصدور گزارش قرار 
 

 

 

                                                           
5
  - AICPA  عنوان با دولت هیات گزارش یک همچنین و مالی امور و حسابدار  ا حرفه گواهینامه برا  بالکچین( اساسی اصول   م انی عنوان با ا دوره 

 ااست کرده تدوین بخشی اطمینان و حسابرسی حرفه در آن بالقوه تأثیر و بالکچین فناور 

6
 اکارشناس کار نتای  از استفاده  ایران 620 حسابرسی استاندارد 8 بند با مشابه  
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هایی که ق الً ذکر شد، موارد زیر برخی از سواالتی است که یک موسسه مم ن است در فرآیناد  عالوه بر رویه

ها  خود در نظر بگیردا برا  هرگونه ها و صالحیتبرا  ارزیابی مجموعه ماارت کار ادامه و صاح  ار پذیرش

پاسخ منفی یا ناشناخته، حسابرس مم ن است نیاز به انجام مراحل اضافی ق ل از ق ول یاا موافقات باا انجاام     

 شهیها نه جامع و نه همنمونه نیاکارحسابرسی داشته باشد، یا ناایتا صاح  ار یا کار حسابرسی را ق ول ن ندا 

 امتفاوت باشد گرید کاربه  کار حسابرسی کیمم ن است از   یها و شراتیواقع رایقابل اجرا هستند، ز

 دارد؟ ها  دیجیتالدر اکوسیستم دارایی  گریمشابه د مشتریانشرکت  نیا ایآ 

 واحاد   کیا  ریس ی م نای بار این اه    ایآ ن هیدارد و ا یقابل اجرا آگاه ینظارت  حسابرس از فاا ایآ

 ؟وجود دارد ن ند  رویو مقررات پ نیاز قوان  تجار

 آن  اتیا عمل ایا  صااح  ار   قابل اجارا بارا   یمال  که چارچوب گزارشگر درک می کندحسابرس  ایآ

 شود؟ یچگونه اعمال م

 کیاز جملاه شار     کاار حسابرسای   کاردن  نییپرسنل مناسب جات تع ییشناسا  حسابرس برا ایآ ،

را به انادازه   صاح  ار، عمل رد اثر بخش سکیر یابی( و انجام ارزکارشناسان درون سازمانیکارکنان و 

 ؟کرده است درک یکاف

 کماک  ای بیشتر  هاتوان با آموزش یم ایصورت، آ نیا ریبرخوردارند؟ در غ یپرسنل از دانش کاف اآی 

 ؟ها را برطرف کردخال نیا کارشناسان برون سازمانیاز 

تعامال باا    و شاناخت   بارا   شانااد یپ حسابرسی میت ییاالت به تواناوس نیکه ا دیتوجه داشته باش

مواضاع   دنیبه چالش کشا    برا ی، از جمله دانش کافگرید  هانهیآن در زمکارشناسان و  تیریمد

باه   ازیا مم ان اسات ن   موسساه  کیا شد، اشاره  5تا  3  همانطورکه دربخشاا ، اشاره دارداتیریمد

 ساواالتی  ، به طور باالقوه  الزم بداند صاح  ار ادامه کارو  رشیپذ را ق ل از تیریبا مد شتریب  گفتگو

در   واحد تجار یکنترل داخل ستمی، س واحد تجار اتیدر عمل تالیجید  هاییدارا زانیدر مورد م

کناد، معاامالت را چگوناه     یاساتفاده ما    از چه ابازار  واحد تجار ، تالیجید  ها ییدارا اب ارت اط

 نیا بعاالوه، ا ا کناد یاستفاده م فظت و نگادار احم ی برا یاه ارهاچه راز  ایکند یو ث ت م یابیارز

  اریا مناساب    هااارتممجموعه  و یپرسنل حسابرس یابیارز در االت مم ن است حسابرس راوس

 دهدا
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 را دارند؟ کار حسابرسی اثر بخشانجام   پرسنل وقت و منابع الزم برا ایآ 

مربوط به  یالزامات اخالق، برون سازمانیکارشناسان صورت استفاده از در  یکه حت دیتوجه داشته باش

 موسساه اسات کاه    نیمستلزم ا GAAS( و ET 0.300.060 بخش  ی و حرفه ا تخصص  هامراق ت

 داشته باشدا اریدر اخت یکار حسابرس برا  کفایت تیمس ول پذیرش نظارت و  را برا ییهاهیرو

ماورد    ابزارهاا  ایا   در فناور  گذار هیمم ن است شامل سرما "منابع"، نهیزم نی، در انیعالوه بر ا

، المعماو  باشدا تالیجیها و معامالت دییمناسب از دارا ی وکاف یشواهد حسابرس  جمع آور  برا ازین

 باشدا ارزیابی و اعت ارسنجی م ادالتمم ن است شامل منابع 

 ساواالت،  توجاه باه   با   شناادیپ حسابرسی میت ی انیپشت  برا یو منابع مناس  ندهایفرا موسسه ایآ

 دارد؟ اریدر اخت گزارش از صدور پیش بازبینی ایمشاوره 

 ایا مشااوره    برا شتریمنابع ب ای ییراهنما ارائه  برا موسساتداده شد، مم ن است  حیهمانطور که ق الً توض

  هاوهیش رییبه تغ ازی، نکار حسابرسی تیفیکنترل ک یجمله بررس ، ازگزارشاز صدور شیپ بازبینی  هاهیرو

 موسساات ، مم ان اسات   حسابرسی میعالوه بر ارائه آموزش و منابع به ت موجود داشته باشندا تیفیکنترل ک

 کار را انجام دهندا نیا باشدالزم  عملیات بازبینی و مشاوره را انجام می دهند نیزکه  یپرسنل  برا
 

 

 هامجموعه مهارتهای مدیریت و صالحیت -3

 مرتبطاستانداردهای حرفه ای 

 اکندیم ملزم بپذیردرا  خود تیکه مس ول توافقی با مدیریت به بدست آوردندر را  حسابرس 210AU-C،7بخش

                                                           
 

7
 ا حسابرسی قرارداد  ایران 210 حسابرسی استاندارد مشابه 

 

 پذیرفته شده یمال  مطابی با چارچوب گزارشگر یمال  صورتاا منصفانهو ارائه  هیتا-الف 

صورتاا  مالی که عار  از  منصفانهطراحی، اجرا و نگادار  کنترل داخلی مربوط به تایه و ارائه  - ب

 و باشد، چه به دلیل تقلب یا اشت اه با اهمیتتحریف 

 یبدست آوردن شواهد حسابرس  الزم برامرت   اطالعات و افراد  هیحسابرس به کل یدسترس - ج
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، AU-C 315از الزاماات بخاش    یبرخا  در نظر گارفتن داده شده است،  حیتوض 4بخش  ، همانطور که دربه عالوه

و  نی، در نظار گارفتن قاوان   AU-C 250و بخش ها  با اهمیت،فیتحر یابیآن و ارز  یو مح واحد تجار  شناخت

، بیا ترت نیباه هما   امفیاد اسات   با صاح  ار ادامه کارو  رشیپذ فرآیند، در یمال  هاصورت یمقررات در حسابرس

در ماورد برخای مشااغل خااص و      تیریماد و صاالحیت  تعااد   شاناخت   را برا ییهاهیحسابرسان مم ن است رو

، ه ار  اارکاان ر   هایژگیو دیبا نیحسابرس همچن ااعمال کنند، الزم ماارتاا و دانشسطوح چگونگی دستیابی به 

 اردی، در نظر بگدارند را خود  هاتیانجام مس ول  برا یآناا ماارت و دانش کاف ایآ ن هیتجربه آناا و او  سمتمانند 

 

 های دیجیتالداراییخاص  هایچالش

ها مم ن است فاقد مجموعه ماارت تیری، مدتالیجید  هاییو دارا نیبالکچ  مرت   با فناور یدگیچیبا توجه به پ

، نیبناابرا  باشادا    هاا ییدارا محافظت ازو  اسناد و مدارک واحد تجار  و نگادار    ث تالزم برا  هاتیصالح ای

فااکتور ماام    کیا  الزم برخوردار هستند، احتماال  هاییها و تواناتیاز صالح  پرسنل واحد تجار ایآ ن هیا یابیارز

 یاخالق تیصالحاز  تیریاگر مد یحت باشدای میکار حسابرسیک ادامه  ای رشیپذ  حسابرس برا میمرت   با تصم

مناساب برخاوردار   فنای   هاا  صاالحیت و هاا  ماارتمجموعه برخوردار باشد، اما از  کسب و کارمناسب   و استراتژ

این امار مم ان اسات ایان      دلیل ان اشد ریام ان پذبدون توجه به این کم ودها  یحسابرس کارمم ن است، ن اشد، 

 تیریماد  ایا ها اجرا نشده اند، و کنترل ندهایشوند، فراینم  مناسب نگاداربه طور  دفاتر و اسناد و مدارککه  باشد

 تیحسابرس قادر به انجام مس ول کند کهیم جادیرا ا ریسک نیا جهینت کند، دریاز حد به حسابرس اعتماد م شیب

 ان اشد  واحد تجار یمال  هاارائه نظر مستقل در مورد صورت نهیخود در زم

 تیریچاه زماان ماد    ن اه یا شاناخت ، کار ادامه ای رشیپذمورد مربوط به دوره  ها ریسک یابی، هنگام ارزهمچنین

 رایا اخ واحد تجار  کی، اگر به عنوان مثالا مام است اریالزم را کسب کرده بس  هایستگیها و شامجموعه ماارت

در  تیریمد ییحسابرس مام باشد که توانا  خود گنجانده است، مم ن است برا اتیرا در عمل تالیجید  هاییدارا

عاار  از تحریاف    یماال   هاا صاورت  ارائاه   را بارا  تاال یجید  هاییو کنترل دارا ندهایها، فرآستمیس  سازادهیپ

انجام نشاود،   یاقدامات خاص یکنترل تیفعال ایمعامله  کیبه طور مشابه، اگر در هنگام وقوع  لحاظ نمایدا، بااهمیت

 ن اه یبار ا  یم ن  مم ن است دشوار باشد  به عنوان مثال شواهد یاز شواهد حسابرس یبه دست آوردن انواع خاص

واحد فنی   هایی، تواناهمچنین (یا خیر کند یم کار اثربخشبه طور  خصوصیکلید مربوط به  ها  مدیریتکنترل

 امام است نیز، تالیجید ها ییدارا  ها در توسعه فناور  تجار
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مرباوط   یفن  هامجموعه ماارت مدیریت از یشامل درک عموم تیریمد  هاتیالزم و صالح  هامجموعه ماارت

 را انجام دهد: ریاست که موارد ز یکاف تیریمد  برا ،است تالیجید  هاییو دارا نیبالکچ  به فناور

 

 باا  برخاورد   را بارا  یداخلا   هاکرده و کنترل ییرا شناسامحی  منحصر به فرد موجود در  ها ریسک 

 در 8هویات  باودن  ناشاناس به عنوان مثال، با توجاه باه    ادیکن  ساز ادهیو پ یطراح هاییریسک نیچن

 وابستهاشخاص  ییشناسا  را برا یداخل  هامم ن است کنترل تیریمد دیجیتال، ها دارایی با ارت اط

-رویاه ی ی از  شناخت صاح  ار،به عنوان مثال،  پیاده ساز  کندا وابستهو رواب  و معامالت با اشخاص 

 کنترلی مام استا ها 

  را بشناسیدا بیشتر تعداد کارکناننیاز به  یا بیشتر ها پیشرفت فناور  و نیاز به کنترلسرعت 

 مناساب از معاامالت و    ی انیپشات  اظات و مناساب، از جملاه حف   دفاتر و اسناد و مادارک  نگادار   برا

 کیا به عنوان مثاال،  ا دیداشته باش ییهاو کنترل ندهایمناسب، فرا یمال  استفاده از چارچوب گزارشگر

خالصه  با و آن را ه باشداشتد تالیجید ییدر مورد معامالت دارا یمم ن است سابقه مستقل  واحد تجار

 نمایدا گیر مغایرت ،توس  متصد  نگادار معامالت ارائه شده 

  را داشاته   یماال   استفاده مناسب از چاارچوب گزارشاگر   ییکه تواناید باش داشته یواجد شرایطپرسنل

 اباشند

 ادیکن ییساشنامیل را و مقررات در حال ت  نیقوان  هاحوزه ایو مقررات قابل اجرا  نیقوان 

 صالحیذ یحقوق به عنوان مثال، مشاور ادیرا داشته باش کارشناسانبه  ازین ییشناسا ییتوانا ای یدسترس ،

 ا  ریسا تیامن کارشناس ایاطالعات   فناور کارشناس
 

 

 تالیجید یهاییدارا یحسابرس یهاشروخاص  مالحظات

 رشیپذ فرآینددر  تیریمد  هایستگیها و شامجموعه ماارت یابیشرح داده شد، ارز ق الکه  ییهابا توجه به چالش

شاود،  یانجاام ما   کاار  اداماه  ای دیجد صاح  اران ریسا  از آنچه معموالً برا شتریتواند ب یم کار با صاح  ار ادامه ای

                                                           
8
 باا شود می          استفاده مجوز اعطا  برا  خصوصی کلیدها  از و شوندمی م ادله بالکچین ها آدرس بین دیجیتال ها دارایی بالکچین، ها محی  در  

 شخصی بازشناسی مختلف ها روش طریی از هویت تعیین اگرچها نیست مشخص کلیدها و ها آدرس آن با صریحا معامله طرفین مشخص هویت و نام حال، این

 .ماندمی پناان اشخاص هویت شخصی، شناسایی قابل اطالعات ارائه بدون و معامله با اما است، پذیر ام ان
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 ایا باشاد کاه آ   موضاوع  نیا یابیمم ن است شامل ارز کار با صاح  ار ادامهو  رشیپذ  هاهیرو چالش برانگیز باشدا

موضاوع   نیا ا اریخ ایقابل اجرا دارد  یمال  الزم و چارچوب گزارشگر  ها، کنترلهاریسکالزم از  شناخت تیریمد

اسات کاه    ییربناا یز  موجاود در فنااور   هاا  ریسک به یدگیو رس ییدر شناسا  واحد تجار ییتوانا یابیشامل ارز

 اایجاد کندتقلب  ایاشت اهات  لیرا به دل با اهمیت فیتحر ریسکمم ن است 

 یابیا ارز  بارا  ادامه کاار و  رشیپذ فرآیند یابیحسابرس است که مم ن است در ارز کیاز سواالت  یبرخ ریموارد ز

 ابگیردگرفته در نظر  تیریمد ها ها و تواناییمجموعه ماارت

 هاا  ساوال انجام  ای   شده توس  واحد تجار هیتا  حسابدار  هاهیرو عملالمطالعه دستور، یعالوه بر سواالت ق ل

باه    حساابدار   از اساتانداردها  ن اه یعالوه بار ا   واحد تجار ایآ برا  تعیین این هبه حسابرس ( تیریمداز  ییدق

 اکند یکمک م ا خیر،ی داردرا   حسابدار  کاربرد استانداردها یابیارز  برا دانش کافیاستفاده کرده است،  یدرست

 باا  مناساب   حساابدار  برخورد یینتع  برا ، و حسابدار یمال گرو ها در دارا  صالحیتاعااء  یدبا  واحد تجار

 

 منحصر به فرد  ها ریسکدارد که بتواند   اتجربه یتالیجید  ها ییدارا ستمیدر اکوس تیریمد ایآ

 ییهاسکیر نیبه چن ییپاسخگو  را برا یداخل  هاکرده و کنترل ییرا شناسا این محی موجود در 

  ، معامالت و افشایخصوص دیکل تیریمربوط به مد ها ریسکبه عنوان مثال،  و اجرا کند   یطراح

 (؟تقلب ها  ریسک ریسا ای اشخاص وابسته

 کند؟یو مقررات در حال ت امل را درک م نیقوان ها حوزهقابل اجرا و  ینظارت  یمح تیریمد ایآ 

 شخص ثالث نگادار ای نیمستقل از بالکچبه صورت را دفاتر و اسناد و مدارکی ( 1  تیریمد ایآ       

اظاارات ارائه شده توس  شخص ثالث بدست  ای نیرا فق  از بالکچ  ( سوابی واحد تجار2  ایکندیم

 ادامه و پذیرش فرآینداز  یاگر مورد دوم باشد، مم ن است حسابرس بخواهد به عنوان بخش آورد؟ یم

 ابشناسد شتریاطالعات را ب نیااضافی مربوط به  تیفیو کنترل ک تیریمد  ندهایفرا کار،

 ت لزوم، زمانی را در صور  یمناسب و واجد شرا  شاوران حسابدارم ای کارشناسان ذیصالح ،تیریمد ایآ

 درون سازمانی ی به عنوان مثال، مشاور حقوق رد،یگیندارد به کار م یتخصص کاف ایدانش  ،تیریمدکه 

ها  اثربخش ارزیابی( و   ریسا تیو امن  رمزنگار کارشناساناطالعات، از جمله   فناور کارشناسان ای

 دهد؟را انجام می کارشناسانیچنین  از کار انجام شده توس 

 به  ؟کندرا درک می یشعمل ردها برقابل اجرا  یمال  گزارشگرچارچوب  چگونگی اعمال تیریمد ایآ 

 ا(دیمراجعه کن یعمل رهنمود نیا " گروه حسابدار ریز"بخش 
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      باشاند کاه    ی داشاته مختلفا هاا   ویژگای مم ان اسات    تاال یجید  هاا ییدارا داشته باشدارا  یجیتالد  هاییدارا

،  ری، اندازه گیی، عدم شناساساییشنا یابیارز  برا ادنکنمی ایجابرا  یمال  هامختلف در صورت  ها ط قه بند

در نظرگرفته شوند  باه بخاش    دیبا ییندهایفرا، دیجد تالیجید  هاییدارا به موقع و مناسب یابیو رد  ط قه بند

 ا(دیمراجعه کن یعمل رهنمود نیا " گروه حسابدار یرز"

داشاته   بیشاتر اطالعاات    جساتجو  ایا سواالت ه ب ازیها، حسابرسان مم ن است نهیسواالت و رو نیا  یبسته به نتا

  و استراتژ تیریمد صالحیت اخالقی، تیریمد  هاتیها و صالحمجموعه ماارت یابیارزحسابرس عالوه بر  اباشند

 داندا یم کار ادامهو  رشیپذ فرآینداز  یرا بخش تالیجید  هاییراجع به دارا کسب و کار یکل

 

 کسب و کار یکل یو استراتژ تیریمد یاخالق تیصالح -4

 ای مرتبطاستانداردهای حرفه

قرارداد  و صاح  اربا  کار ادامهو  رشیپذ  را برا ییهاهیها و رواستیس دیبا موسسه، QC 10بخش 27مطابی با بند

روابا  و   اداماه یاا   پاذیرش  کاه حاصل کند  معقول نانیاطمموسسه  برا  این ه هاییو روشکند،  ایجاد حسابرسی

نداشته باشد  یرا در نظر گرفته باشد و اطالعات صاح  ار درست ار  موسسهکه   ، فق  در مواردکارها  حسابرسی

 ، طراحی کندااست درست ار فاقد  صاح  ارکه  رسدب جهینت نیکه بتواند به ا

 9است: ریدر نظر گرفته شود شامل موارد ز صاح  ار درست ار در مورد  دیکه با  موارد

                                                           
9
 اایران 1 کیفیت کنترل استاندارد 28 بند  با مشابه 



 18 | های دیجیتالیحسابداری و حسابرسی دارایی

 

  هاا بخاش  ریساا  باشد کاه در  دی، مفکار ادامهو  رشیهنگام انجام مراحل پذحسابرس   مم ن است برا نیهمچن

AU-C را  ی، ماوارد خاصا  فتاد یاتفاق ب کار با صاح  ار ادامهو  رشیکه مم ن است پس از پذ ییهاتیدر مورد فعال

حسابرس را ملازم   AU-C،10 315از بخش  12به عنوان مثال، بند ا  250AU-Cو 315 کند، مانند بخش یبررس

کناد کاه مم ان    یم واحد آنو صنعت مربوط به تجارت   هاسکیو ر  واحد تجار راه ردها اهداف و  شناختبه 

 یدبا که حسابرس کندمی ایجاب ینهمچن AU-C 315بخش  از 15بند  شودا بااهمیت یفتحرایجاد است منجر به 

 11:یاآ ین ها یابیداشته باشد، از جمله ارز کنترلی ی از مح یشناخت

 

و  تیریباشاند شاامل ارت اطاات ماد     شناخت مربوط نیکه مم ن است هنگام بدست آوردن ا یکنترل  یناصر محع

تجرباه و  مانند  ارکان راه ر   اایژگیو نیو همچن تیو تعاد به صالح یاخالق  و ارزشاا درست ار الزام اجرایی 

 AU-C)12 315بخش از  79A بند ا  ا هستند آناا حسن شارت
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 اآن محی  و تجار  واحد شناخت طریی از بااهمیت تحریف خطرها  ارزیابی و تشخیص  315 حسابرسی استاندارد 11 بند مشابه 
 آن محی  و تجار  واحد شناخت طریی از بااهمیت تحریف خطرها  ارزیابی و تشخیص  315 حسابرسی استاندارد 14 بند مشابه 11
12

 اآن محی  و تجار  واحد شناخت طریی از بااهمیت تحریف خطرها  ارزیابی و تشخیص  315 حسابرسی استاندارد 77-ت بند  مشابه  

 

 و مدیران اجراییا هی ت مدیره، صاح  ار یاصل مال ان  تجار شارتو  تیهو 

 آن  تجار ها شامل رویه، صاح  ار اتیعمل تیماه 

 مانند  هی ت مدیره و مدیران اجرایی درباره موضوعاتی، صاح  ار یاصل مال اننگرش  درباره یاطالعات

  حسابدار  استانداردها گزارشگر  مطابی با ای یکنترل داخل

  کار دامنهدر  غیر متعارف تیمحدود نشانه ها  

 مجرمانه نقش داشته  ها فعالیت ریسا ای ییمم ن است در پولشو صاح  اردهد یکه نشان م  موارد

 اباشد

 12 بند ای ق ل موسسهمجدد  انتخابو عدم  موسسه انتخاب شناادیپ لیدالA  10بخش ازQC ا) 

 

 واند و حفظ کرده تروی را  یاخالق رفتار و درست ار فرهنگ  راه ر ، ارکان، با نظارت ان اجراییریمد ، 

 یفراهم م یکنترل داخل اجزا  ریسا  برا یمناس  بستر ،در مجموع یکنترل  ینقاط قوت عناصر مح-

 اریخ ای نندیبیم بیآس ،کنترلی محی   اایینارسا اثر در یداخل کنترل  اجزا سایر آیا کند، و این ه
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 را برجساته  مقرراتای و  یقانون  یمح  هارا که جن ه AU-C 250مم ن است الزامات بخش نیحسابرسان همچن

را  ریاز موارد ز یکل شناختمستلزم آن است که حسابرس AU-C 13 250بخش  12بند ا بگیرندانظر می کند، در 

 :بدست آورد

 

 تالیجید یها ییدارا خاصیهاچالش

 کار با صاح  ار ادامهو  رشیپذ ندیحسابرسان در فرآ  را برا  مالحظات منحصر به فرد تالیجید ییدارا ستمیاکوس

آن  کیاهاداف اساتراتژ   هام باه   و مقررات و نیبه انط اق با قوان تیریمد و تعاد درست ار دهد، که هم به یارائه م

 :ریبه عنوان مثال، موارد ز شودا یمربوط م

 

  هاا تیا فعال  را بارا  یمم ان اسات فرصات    تاال یجید  هاا یای معامالت داراناشناس بودن هویت در  

  شاناخت  هاا هیانط اق با روعدم ا فراهم کند یرقانونیغ  ها تیفعال ریسا ای ییمانند پولشو یرقانونیغ

را باه   یقابال تاوجا    تجاار ریساک  تواند  یمقررات م ریو سا ییم ارزه با پولشو  ، روش هاصاح  ار

 کندا جادیا  واحد تجار  برا یو مدن  فریو مجازات اعم از ک مهیعنوان جر

  ییمم ان اسات شناساا    یعماوم  نیمعامالت بالکچا  کنندگان درشرکت هویت بودن ناشناسبه دلیل 

  کاله اردار  ایا  یرقاانون یکه مم ن است قصد غ "  ه رها( بد کاربران" ای وابستهمعامالت با اشخاص 

  هاا در طارح  درگیار شادن    را بارا  ییهاا مم ان اسات فرصات    نیهمچن داشته باشند دشوار باشدا

 فراهم کندادوسویه مانند معامالت   کاله ردار

 کناد  جادیا ایکند  داد و ستد را تالیجید ییدارا کیتواند  یم هر شخصی یعنی  ساولت ورود به بازار) 

  هاییدارا ستمیبه اکوسرا هستند  تیبه صالح فاقد تعاد ای درست ار را که فاقد  یمم ن است کسان

 جذب کندا تالیجید

 

                                                           
13

 امالی صورتاا  حسابرسی در مقررات و قوانین رعایت ارزیابی  ایران 250  حسابرسی استاندارد  12 بند  مشابه  

 

 تیدر آن فعال  که واحد تجار یبخش ایو صنعت  واحد تجار  مقرراتی حاکم بر و  یچارچوب قانون -الف

 ، وکند یم

 واحد تجار ا قوانین و مقررات توس  گی رعایت اینچگون -ب
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 یمح ای یاساس دستورالعمل ها و   ، فناورتالیجید  هاییاز دارا یکاف شناخت تیریمم ن است مد  

و  نیعادم انط ااق باا قاوان     ایا   مربوط به کاله اردار  ها ریسک ییشناسا  در حال توسعه برا ینظارت

  هاا ییمربوط به دارا  هاتیادعا کند که فعال تیریبعالوه، اگرچه مم ن است مد مقررات نداشته باشدا

حسابرس ماام اسات کاه هنگاام       برااما قابل توجه ن اشند  یمال  صورتاا  برا مم ن است تالیجید

 تیا و مقررات  به عنوان مثال عادم رعا  نی، عدم انط اق با قوانکار ادامهو  صاح  ار رشیپذ یابیانجام ارز

 اردیباشد( را در نظر بگ "اوراق باادار "یک مربوط به صدور توکن که مم ن است  یالزامات نظارت

 

 تالیجید یها دارایی بهخاص  توجه برای هاشرو

 ساتم یموجاود در اکوس  ها  تجار واحد یحسابرس  برا کار با صاح  ار، ادامهو  رشیپذ  برا  ریگ میهنگام تصم

 اتیا ، عمل واحاد تجاار    تجاار   اساتراتژ  شناخت  اطالعات الزم برا افتیدرال، حسابرسان احتماتالیجید ییدارا

 ارائه قصد دارد ایکند یم ارائه تالیجید  ها ییدارا ستمیدر کل اکوس  را که واحد تجار یشده و نقش  زیبرنامه ر

 امی دانندکند، مام 

  هاا  یای دارا دردر مشاارکت آن   قابل توجه راتییتغ ایآن  هیاول مشارکتدر   هدف واحد تجار کسب شناخت از 

 کیا  ایشود  رفتهیپذ دیجد کار حسابرسی کیاگر  ااست تیریمد درست ار  یابیدر ارز یجن ه اساس کی، تالیجید

 یاف تحر هاا  ریساک  یابیو ارز تشخیص جات یاتینقطه شروع ح شناختی نی، چنابدیموجود ادامه  کار حسابرسی

 باه عناوان مثاال،     داشته باشاد  نیازرا  یحسابرس ژهیو یاست که مم ن است بررس هاییقسمتمربوط به  بااهمیت

 (ااشخاص وابستهبا معامالت 

را  تاال یجید  هاا یای کاه دارا  واحاد تجاار    به عنوان مثال  تالیجید ییدارا ستمیدر اکوس ی، هر نقشنیعالوه بر ا

       تالیجید  هاییکه در دارا ییهاصندوق، های، صرافهاپول یفک ها شرکت یا  نگادار متصدیانکنند، یم  نگادار

اسات مالحظاات   کنند و اعت ارسان  هاا( مم ان    یمق ول را  تالیجیکه ارز د یکنند، فروشندگانیم  گذار هیسرما

 ا را ارائه دهند  منحصر به فرد

کاار حسابرسای    اداماه  ایا  دیا جد کار حسابرسی رشیشده، حسابرسان با توجه به پذ فیتوص  هابا توجه به چالش

 در نظار گارفتن  خود را با  معمول  هاشرو شیافزا معموال، تالیجید ییدارا ستمیدر اکوس صاح  اران  موجود برا

 نیا ا زانیا و م تیا و ماه ساتند ین جاامع و کامال  ارائه شده  نمونه ها    دانندا یمناسب م ریتمام موارد ز ای یبرخ
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واحاد  در دسات   تاال یجید  هاا یای و نوع دارا ستمیدر اکوس واحد تجار نمونه مم ن است بسته به نقش   روشاا

 (متفاوت باشدا تجار 
 

 

   تیریاز ماد  ،تاال یجید  هاا یای دارادر  آتی،و  یفعل قرارداددر رابطه با   تجار واحد هدف شناختبرا 

مشاارکت   تیا و اهم تیا مم ن است بسته به ماه هاپرس و جو نیا یعمی و گستردگ اکنیدو جو  پرس

طارف  گاذار،   هیمالاک، سارما  این اه  متفاوت باشد  به عنوان مثال،  تالیجید  هاییدارا در  واحد تجار

باه عناوان مثاال، اگار     ( استها  دیجیتال و یا معامله آناا دارایینگادار  ، مس ول معامله واحد تجار 

کناد،   لیت اد   اا یاما بالفاصله آن را باه دالر آمر  ردیرا بپذ تالیجید  هاییپرداخت در دارا  واحد تجار

مم ان اسات در    تاال یجید  هاا یای دارا مشاارکت در  واحد تجاار  از هدف  دربارهحسابرس  مالحظات

 تر باشدا دهیچیدهد، پ یرا ارائه م تالیجید  هاییاز دارا یکه انواع مختلف یصراف با سهیمقا

 سا ک  مادیریت  فلسافه  جملاه ، از رده باال  ساازمان  فاا  اخالقی درو  یکنترل  یمح شناخت  برا ،

مم ان اسات باه منظاور      هاپرس و جو نیا ادیکن پرس و جو تیری، از مدسکیو سطح تحمل ر عملیات

 ساک یر یابیاز ارز یبه عنوان بخش تالیجید  هاییدر دارا  واحد تجار مشارکت هچگوناین که  شناخت

هساتند، در نظار    ریسک پذیر  کلی خاود  شرای در  رشیبه پذ لیکه آناا ما یس یر زانیو م تیریمد

 گرفته شده استا

 تیا و اهم  نگاادار   در نظر گرفته شده برا اشده ی  نگادار تالیجید  هاییدارا تیماه شناخت  برا 

 شاناخت هاا مم ان اسات باه      پرس و جاو  اکنیدپرس و جو  تیریکسب و کار از مد  ها براییدارا نیا

 اها بپردازدییدارا نیا تیو اهم  موجود در واحد تجار تالیجید  هاییاز نوع دارا یدرست

 نقاش   ریارت اط با ساا   برقرار ای دیجد انیمشتر با کار مورد در آناا  هاشرو و هااستیس شناخت  برا

مم ان اسات    هاپرس و جو نیاکنید  پرس و جواز مدیریت ، تالیجید  هاییدارا ستمیدر اکوس آفرینان

 شاناخت   بارا  اقادامات احتیااطی الزم   ریو ساا  پولشاویی   ها، روشصاح  ارشناخت   هاششامل رو

 فرآیناد از  یدرسات  شاناخت توانناد باه    یما  نیها همچنهیرو نیا طرف مقابل باشدا درست ار و  تیهو

 هاا پرس و جو کمک کنندا با اشخاص وابستهو معامالت  وابستهاشخاص و رواب   ییشناسا  برا تیریمد

باشد و در صورت لزوم شامل   ارشد حسابدار ریو مد یارشد مال ری، مدییاجرا ریمم ن است فراتر از مد

ارشد  مدیران ای تجار واحد  یحقوق دپارتمان ای سکیر تیری، مدکنترلیارشد  مدیرانبحث و گفتگو با 

 باشدا ییم ارزه با پولشو
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 مشا وک  ایا  یرقانونیغ تینظارت بر معامالت مربوط به فعال  آناا برا  هاهیو رو ندهایفرآ شناخت  برا 

 وارد شدن به یک رابطه کسب و کار جدیاد، از مادیریت   ای دیجدصاح  اران  م اشرت بامعارفه و از  پس

 باشاد کاه مم ان    یاشخاص ثالث شناخت  برا پرس و جوشامل  موضوع می تواند نیاو جو کنیدا  پرس

 استفاده شودا از آناا (صرافی ارز دیجیتال به عنوان مثال  تالیجید ییمعامالت دارا لیتسا  برااست 

  ییدر معامالت دارا اجراقابل  یو نظارت یاز چارچوب قانون یدرست کنید تا شناخت پرس و جواز مدیریت 

در  راتییا در آن مشغول به کار اسات، تغ   که واحد تجار ییهاحوزه ری، از جمله مقررات در ساتالیجید

 ادیکسب کن ار یو نظارت یحفظ انط اق با الزامات قانون  برا تیریمد فرآیندو   یمح نیا

  مستندات فرآیناد  ایشده توس  شخص ثالث  هیتا  ، گزارش هاپولشوییقانون  ای یبان  قوانیندر مورد 

 ایکند که آپرس و جو تواند  یحسابرس مکنیدا  پرس و جو تیریاز مدرا  واحد تجار شده توس   هیتا

  از ناادهاا   واحد تجار ن هیا ایو مقررات رخ داده است  نیقوان نیموارد شناخته شده عدم مطابقت با ا

کارده   افتیدر گزارشاتیو مقررات  نینوع قوان نیبا ا  عدم انط اق واحد تجار ایدر مورد انط اق  ینظارت

 استا

 تاال یجیباالقوه د   هاا ییدارا یابی، هنگام ارزها  کافیروشاز جمله  ها،شرو و هاسیاست شناخت  برا 

مم ن است بسته به  هاپرس و جو نیا گستردگیعمی و  ادیکنپرس و جو  تیریمعامله، از مدانجام   برا

معت ار   تاال یجید یای دارا کیا متفاوت باشد  به عنوان مثال،  تالیجید ییو نوع دارا ستمینقش در اکوس

ریساک    دارا دارا  نقادینگی کمتار،   ایا کمتر شناخته شده  تالیجید ییبا دارا سهیمم ن است در مقا

 متفاوتی باشدا(

 و معامالت باا اشاخاص    وابستهاشخاص  شناساییواحد تجار  برا    هاهیها و رواستیس برا  شناخت

کننادگان در معاامالت   شارکت هویات  با توجاه باه ناشاناس باودن     کنیدا  پرس و جووابسته از مدیریت 

 ریساک  نیو همچن وابستهاشخاص   مرت   با معامالت و افشا یاساس  هااستفادهء ، خطر سونیبالکچ

درآمد( مم ن  شیافزا  با اشخاص وابسته برا ام معامالتمتقل انه  به عنوان مثال، انج  هاتیانجام فعال

 وابساته اشخاص  ییشناسا  برا تیریمد  هاهیها و رواستیاز س یبه شناخت یابیدست اابدی شیاست افزا

توسعه فرهنگ   برا  تعاد واحد تجار یابی، مم ن است حسابرس را در ارزوابستهو معامالت با اشخاص 

 کندا  اریها و کنترل ندهایفرا  اجرا ییاز طر یاخالق

 تاال یجید  هاا یای دارا اب مرت   یدفاتر، اسناد و مدارک کاف  مالحظات مربوط به نگادار شناخت  برا  

 احتمالی ملحقات ای  زیکند، از جمله هرگونه برنامه ر یمعامله مرا  در حال حاضر آناا   که واحد تجار
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از  یینمونه ها ادیکن پرس و جو تیریاز مد شودیم  که در حال حاضر نگادار تالیجید  هاییدارا برا 

و  تیا ماه  اساتا  تیا اث اات مال   ییو تواناا  وابساته و نظارت بر اشخاص  ییمالحظات شامل شناسا نیا

اسات باه   صاورتاا  ماالی مم ان    در  تیریمد  ادعاها ی انیپشتبرا   اسناد و مدارک ،دفاتر گستردگی

 داشته باشدا یبستگ یخاص تالیجید  هاییدارا

 قارارداد را  نیا ا ایکه آ ردیبگ میکند تا تصم یکه به حسابرس کمک م  در صورت لزوم، در مورد موارد 

 اپرس و جو کنید یاز حسابرس ق ل ،AU-C 14 210 بخش از 11ا بند با مطابی، یا خیر ق ول کند

 هاا یصراف ای سرمایه گذار  انیاز اشخاص ثالث  به عنوان مثال متصد تیریمد ایآ برا  آگاهی از این ه )

اگار خادمات   ا دیا کن پرس و جو تیریاز مد ،است موجود SOC15 گزارش مناسب ایکند و آ یاستفاده م

واحاد تجاار  اساتفاده کنناده      یماال   صورت ها یمربوط به حسابرس ،ارائه دهندگانارائه شده توس  

نیز  تیریمد  هاو کنترل فرآیندهااز  شناخت کسب ،SOCگزارش  یابیو ارز کردنکسب عالوه بر  ،باشد

از انجاام شاده    نیگزیجاا   ها، در مورد روشموجود نیست SOCاگر احتماالً گزارش ا مرت   خواهد بود

 به عنوان متصاد  نگاادار    یاز شخص ثالث  به عنوان مثال، اگر واحد تجار ادیکن پرس و جو مدیریت

  هاا ییشخص ثالث دارا ایکه آ دیکن پرس و جو تیریکند، از مد یخود استفاده م تالیجید  هاییدارا

-ساپرده  گار ید تاال یجید  هاا ییکند که دارا یجمع م یآدرس عموم کیرا در  واحد تجار  تالیجید

  ، مشاتر ی پارچه می شاوند  تالیجید  هاییدارا متصدیان نگادار  یوقتا شودمیشامل  زیگذاران را ن

، ندیراب  وب شخص ثالث ب  ییاز طر تالیجید ییهر دارا  خود را برا شخصیحساب  ماندهمم ن است 

شافاف    مشاتر   وجود داشته باشد، مم ان اسات بارا    نیدر بالکچ یتالیجید  هاییدارا نیا ن هیاما ا

باشد که هار دو از هماان     دو مشتر نی( بافتیارسال / در ای/ فروش  دیبعالوه، اگر معامالت  خر ن اشدا

 میمم ان اسات تصام    متصد  نگاادار  کنند،  یاستفاده م متصدیان نگادار به عنوان  واحد تجار  

 استفاده کندا یعموم نیاز بالکچ ن هیخود منتقل کند تا ا یداخل  هاستمیکه وجوه را فق  در س ردیبگ

و باه   یدفاتر، اسناد و مدارک کااف   نگادار، مم ن است در هم ی پارچه می شوندها ییکه دارا یهنگام

که درهم  یطیدر شراا باشد زتریبرانگچالش تیریمد  برا یکاف و مناسب یدست آوردن شواهد حسابرس

  دییا ات  بارا  تیریمد  و کنترلاا ندهایفرادر مورد حسابرسان مام است که   وجود دارد، برا یختگیآم

                                                           
14 حسابرسی قرارداد  ایران  210  حسابرسی استاندارد    

  
15

 یا خدماتی سازمان یک سیستم سطح در کنترل با ارت اط در است مم ن که است CPA پیشنااد  خدمات مجموعه (SOC) سازمان و سیستم ها کنترل  

 واحدها  داخلی کنترل به مربوط خدماتی سازمان یک در موجود ها کنترل بر SOC 1 ها گزارشا شود ارائه دیگر ها سازمان از تجار  واحد سطح ها کنترل

 پردازش، ی پارچگی بودن، دسترس در امنیت، به مربوط خدماتی سازمان یک ها کنترل بر SOC 2 ها گزارش و مالی گزارشگر  بر کننده استفاده تجار 

 .است متمرکز خصوصی حریم و رازدار 
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شناخت پیادا  ادامه آن  ای رشیپذ آناا، ق ل از نس ت به واحد تجار و حقوق  تالیجید  هاییوجود دارا

  مناساب بارا   SOC گازارش  که آیا یکموضوع خواهد بود  نیا درباره شناختشامل  احتماال نیا اکنند

  واحد تجار  استفاده هاو کنترل واحد تجار  تالیجید  هاییدارا متصد  نگادار که  یشخص ثالث

      را  نیگزیجاا   ، روش هاا موجاود ن اشاد   SOCاگار گازارش    ن اه یا ایا است  موجود، است کننده م مل

 توان انجام دادا یم

 باه   تاال یجید  هاا ییدارا عیو توز جادیا  مشابه برا  وکارهاساز ای ارز هیاولعرضه که یی هاشرکت  برا

 ساود  توکنیزاسایون  به عنوان مثاال،   هدف تجار  این عرضهدارند،  انجام آن را قصد ایرا دارند  گرانید

توسعه پلت فرم   برا هیسرما شیافزا ای دارا  ریسک  گذارهیصندوق سرما کیدر محدود مشارکت  یک

و مقاررات   نیاز قوان  رویو پ تشخیص دادن، به روز ماندن، فرآیندها، تیریمد اتتعاد یابی( و ارز ابزار

 هگسترزمینه را بشناسیدا افزایش در این  (یالملل نیفدرال و ب ،ی، محلیالتیقابل اجرا  به عنوان مثال ، ا

 ادیریرا در نظر بگ یم ات ات اضاف ایاسناد  یو بازرس واحد تجار  یمشاور حقوق از ها پرس و جو

 فرآیناد  کنناد،   گاذار هیمشابه سارما  عرضه ای ارز هیاول عرضه کیخواهند در  یکه م ییهاشرکت  برا 

شاود، از جملاه    یمحسوب م 16اواراق باادار کیبه عنوان  تالیجید ییدارا ن هیا یابیارز  را برا تیریمد

انجاام   معاملاه طارف   نس ت باه  واحد تجار الزم که   هامراق ت  هاهی، روتیریمد خ رگاناستفاده از 

 هیاول عرضهاز معامله طرف   و هدف تجار عرضه اولیه ارزدر   گذارهیسرما  برا  منطی تجار دهد،می

 ارز را بشناسیدا

 یبه دست آمده است، از جمله اطالعات گریاز منابع د یا ها ورسانه در را که با جستجو یاطالعات متناقا 

را در  باشد تیریمدنشان دهنده اخالقی ن ودن که مم ن است  ییهامعیارو  تیریسابقه مد یکه از بررس

 نظر بگیریدا
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 تحلیل و تجزیه برا  را چارچوبی ،( 2019 آوریل 3 " گذار  سرمایه قرارداد "دیجیتال ها دارایی تحلیل و تجزیه برا  چارچوبی" SEC FinHub کارمندان  

 .کنند می فراهم شود، می فروخته یا عرضه گذار  سرمایه قرارداد عنوان به دیجیتال دارایی این ه
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 فناوری اطالعات از جمله ،هانترلک ،فرآیندها -5

 مرتبط یحرفه ا یاستانداردها

در  تیریماد  ییتواناا  ی،شارط حسابرسا   شیشرح داده شده است، پ AU-C17 210بخش  06همانطور که در بند 

موثر بر  یداخل  کنترلاا  ، اجرا و نگاداریو طراح یمال  هاصورت منصفانهارائه  تیمس ولبه عاده گرفتن و  هیتا

، باا صااح  ار  کاار   اداماه و  رشیپاذ  فرآیندها در شرط شیپ نیحسابرسان از ا یابیارز زانیم استا یمال  گزارشگر

 پارس و جاو   اغلاب ، تاال یجید یای دارا ستمیدر اکوس ا کار حسابرسیمتفاوت باشد یمم ن است به طور قابل توجا

موضاوع   نیا ا کنادا  یما  ایجااب ها شرط شیپ نیا یابیارز  برا ،با صاح  ارکار  ادامهو  رشیپذ فرآینددر  ی راقیدق

در  یمرباوط باه حسابرسا     هاا منحصر به فارد و چاالش  ریسک ها  و  ییربنایز  فناور یدگیچیپ لیعمدتا به دل

 ریاطالعاات، تاأث    ، از جملاه کنتارل فنااور   یداخلا   هاا کنترلا است و کافیمناسب  یشواهد حسابرس  آورجمع

ها، چالش نیدرک ا  باشد حسابرسان برا  دارد و مم ن است الزم یاساس یمال تیکنترل فعال تیبر قابل یمیمستق

 ITواحاد تجاار  باه     چگونه این ه شناختبه عنوان مثال،  را گسترش دهنداکار  ادامه ای رشیپذ یسنت  هاروش

  ث ت و نگادار  برا یاطالعات  هاستمیو نحوه استفاده از س می شود قابل اجراوابسته است و یا چگونه توس  آن 

  فنااور  درگیار کاه   هاا  تجاار   واحاد   برا با صاح  ارکار  ادامه ای رشیپذ ندیمم ن است در فرآ یاطالعات مال

 اتر باشدیاتیهستند، ح  دتریجد

 

 تالیجید یهاییدارا خاص یهاچالش

 مرور کلی

اعماال    هاوکنترل IT زیربنایی زمینه، تالیجید  هاییاز دارا  از نحوه استفاده واحد تجار مناسب شناخت کسب

 اداماه  ای رشیدر مورد پذ  ریگ میحسابرس در تصم  ، احتماال براتالیجید  هاییبر دارا  شده توس  واحد تجار

، با کار ادامه ای رشیپذ هیاول میموارد، حسابرس مم ن است پس از تصم یدر برخ خواهد بودا کار حسابرسی مربوط

 صیکاه حساابرس تشاخ     باشد، مانند موارد میمجدد تصم یابیارز  برا یلیروبرو شود که مم ن است دل یطیشرا

قاادر باه    ایا  ایفا ن ردهرا  یمال  هاصورت منصفانهو ارائه  هیتا زمینه خود در  هاتیمس ول تیریداده است که مد

را انجام داده  بااهمیتی تالیجید  هاییبار معامالت دارا نیاول  برا  به عنوان مثال، اگر واحد تجار استیانجام آن ن

کناد،  یروزمره استفاده م اتیدر عمل تالیجید  هاییبپردازد که از دارا کسب و کار به  کیبه طور استراتژ ایباشد 
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  برا یداخل  هاکنترل ای، دفاتر و اسناد و مدارک مث ته، مناسب شناختمجموعه ماارت و از مم ن است  تیریمد

 ن اشدا ربرخوردا ی،مال  هامعامالت مرت   در صورت ای تالیجید  ها ییدارا منصفانهو ارائه   حسابدار

 ت میال   هاا( بارا   به عنوان مثاال باناک    واسطه مرکز کیبه  ازیتواند ن یم نیبالکچ  فناور  از کاربردها یبرخ

 و حقوق وجود در موردها واسطه نیاز ا یکه به طور سنت ی، شواهد حسابرسبیترت نیبه هم ب ردا نیاز ب را معامالت

را از دسات   یخصوصا  دیا باه کل  یدسترس واحد تجار اگر ا ستندی، در دسترس نندیآیبه دست م ییو تعادات دارا

را باه آدرس   تاال یجید  هاا یای کند و دارا دایپ یدسترس یخصوص دیبه طور نامناسب به کل  گریطرف د ایبدهد، 

صاورت مم ان اسات     نیاطالع ندارد، در ا یخصوص دیکل از  که واحد تجار یمنتقل کند در صورت  گرید یعموم

 دیکل اطالع ازها،  یژگیو نیبا توجه به اا هدرا از دست بد تالیجید  ها ییبه دارا یدسترس ایکنترل  واحد اقتصاد 

 باه عناوان مثاال، ارساال      ییهاا هیا اگرچه مم ن است رو استا تالیجید  هایینشان دهنده کنترل دارا یخصوص

باه شاواهد    یابیدست  انجام شود، اما برا تالیجید ییکنترل شواهد دارا  ها( براییانتقال دارا ایاماا شده   هاامیپ

 یاثربخشا  آزماون  طاور مثاال،  ه با    توس  واحاد تجاار   تالیجید ها دارایی تیاز مال  یکاف و مناسب یحسابرس

 انجام شودا بیشتر اقدامات مم ن است (، یخصوص دیکل تیریها بر مدکنترل یاتیعمل

برد، یم نیکنندگان در معامالت از بشرکت نیبه اعتماد را در ب ازین نیبالکچ  شود که فناور یادعا م یاگرچه گاه

و  ییا کامال دق نیث ت شده در بالکچ عیوقاا کندیاطالعات موجود در آن را ذاتا قابل اعتماد نم زیربنایی،  اما فناور

  فنااور  ناان یاطم تیا باه قابل   ادیا ز یبساتگ  نیبه دست آمده از بالکچ  هاداده نانیاطم تیو قابل ستندیکامل ن

و  بالکچاین  نیرا که با  IT دیجد  هامم ن است برنامه واحد تجار ، نیعالوه بر ا داردا زیربنا  بالکچین دهیچیپ

 IT  یمحا  یدگیچیراب  مم ن است پ ستمیس کی یمعرف کنندا  ساز ادهیدارند، پراب   یمال  گزارشگر ستمیس

  کندا شتریرا ب واحد تجار 

معامالت  ای اشخاص وابسته افشا نشدهمربوط به معامالت ها  ریسکاغلب  یعموم نیبالکچدر  تیناشناس بودن هو

مم ن است در مورد معامالت مربوط به  آنااا دهد یم شیمقررات را افزا ریسا ای میمشمول تحر ها  تجار واحدبا 

، نیا عاالوه بار ا   ا(باشاد  چناین  است مم ن اولیه، قرارداد طرف توافی وجود صورت در ،ن نند نگادار  سوابقی هم

کناد و   ارائاه معامله کننده و مقدار ارز م ادله شاده را   نیطرف یمم ن است آدرس عموم بالکچین کلاگرچه دفتر 

در  یاطالعاات  چیها   فناور نیااما کرد،  یابیآدرس رد کی ایمعامله  ییاستفاده از شماره شناساتوان با بمعامالت را 

 دهدا یارائه نم یمال  هامناسب در صورت  ط قه بند ایشناخت  ایطرف مقابل  تیمورد هو
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-ییدارا زمینهها را در و کنترل ندهایفرآ یبرخ یاثر بخش که حسابرس عوامل، مم ن است الزم باشد نیا جهیدر نت

 یدسات آوردن شاواهد حسابرسا    باه   بارا به تناایی  ها  محتواآزمونمم ن است  رایکند ز بررسی تالیجید  ها

هاا  موظف است آن کنترل و ، ات ا کندها توجه: اگر حسابرس قصد دارد به کنترل   18اکفایت ن ند ی،کافومناسب 

ساازمان و   یاسناد مرباوط در ماورد کنتارل داخلا     یبررس ایتر  ییدق ها پرس و جو، جهیدر نت ( 19کندا بررسیرا 

مم ان   یو بررسا پرس و جو  نیچن مناسب باشدا با صاح  ارکار  ادامهو  رشیپذ فرآیندمم ن است در  IT  یمح

 :متمرکز باشد ریز  ها نهیاست در زم

 امورد بحث قرار گرفته است  شتریب اتیبا جزئ موضوعات نیاز ا کیهر ادامه در 

و گزارش مانده  یریگ یرتمغاانباشت،  ،یابیرد یبرا یکه توسط واحد تجار نیبالکچ یو فناور یتکنولوژ

 مورد استفاده قرارگرفته و به آن اعتماد کرده است. تالیجید یهاییو معامالت دارا

ماورد    و فنااور  نیبالکچا   فنااور  تیا از ماه یبه شناخت یابی، دستبا صاح  ارکار  ادامهو  رشیپذ ندیفرآ یدر ط

-یبه حسابرس کمک م تالیجید  ها ییو معامالت دارا ماندهو گزارش  گیر مغایرت، ان اشت، یابیرد  استفاده برا

باه دسات     انجام شاده بارا    هاشرو زانیو م تیماه کندا یابیرا ارز ازیمورد ن یحسابرس  هاشرو زانیکند تا م

 یای دارا ساتم یدر اکوس  ، بسته باه نقاش واحاد تجاار     مورد استفاده توس  واحد تجار  ورااز فن یآوردن شناخت

 متفاوت خواهد بودا تالیجید

 تاال یجید یای مرباوط باه معاامالت دارا    نیبالکچا  بناییریز  از فناور یدرست شناختحسابرس مام است که   برا

اظاارات ارائه شده توس   ای نیاز بالکچ تنااو معامالت خود را  اسناد و مدارکدفاتر و   اگر واحد تجار داشته باشدا
                                                           

 محای   و تجاار   واحد شناخت طریی از بااهمیت تحریف خطرها  ارزیابی و تشخیص ایران،   315 حسابرسی استاندارد 30بند  .AU-C 315بخش  31بند ا  18
 (اآن

 (. شده ارزیابی هایبا خطر حسابرس هایبرخورد ایران،  330 یحسابرس استاندارد 8بند ) .AU-C 330بخش  07بند .  19

 

   ماندهو گزارش   ریگمغایرت، ان اشت، یابیرد  برا  که توس  واحد تجار نیبالکچ  و فناورت نولوژ 

 مورد استفاده قرار گرفته و به آن اعتماد کرده استا تالیجید  هاییو معامالت دارا

 یابیو رد دییو تأ تالیجید  هاییدارا  ساز منیو ا  نگادار  براواحد تجار  که   هاو کنترل ها روش 

 اجرا شده استا تالیجید ییمعامالت دارا

 و رواب  و معامالت با اشخاص وابسته اشخاص  تصویبو  دییا، تییشناسا  براکه  واحد تجار   هاکنترل

 اشده است ایجاد وابسته
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 تیریماد   ندهای، فراکار ادامهو  رشیپذ فرآینداز  یاست، به عنوان بخششخص ثالث بدست آورد، حسابرس مم ن 

باه دسات    یدر موارد خاص، شواهد حسابرسا داشته باشدا   شتریبخواهد شناخت ب این اطالعات، تیفیو کنترل ک

را   اقادامات بعاد   ، ون اشد یکافو مناسب  یمم ن است شواهد حسابرس یاشخاص ثالث نیچن ای نیآمده از بالکچ

 اکند ایجاب

 یمال  گزارشگر  هاستمیشخص ثالث، س ای نیمم ن است جدا از بالکچ  اقتصاد  شد، واحدها بیانهمانطورکه 

ث ات  خود  یسوابی مال دربه طور مناسب  را تالیجید ییمعامالت دارا ایآ که کنندیابیداشته باشند تا ارز  اجداگانه

  حساابدار  اسناد و مدارکو معامالت از  تالیجید  ها ییدارا مانده  ریگمغایرتبه عنوان مثال،  اریخ ای اند نموده

 خودکار انجام شودا ای یدست  ندهایفرا ییشخص ثالث مم ن است از طر ایمربوط  نیبالکچ تا

ها و معامالت، از مانده نیو نحوه پردازش ا  پردازش شده توس  واحد تجار ها و آدرس  حجم معامالت حسابدار

ها در  ستمیس ن هیا ایکند یمستقل معامالت حفظ م گیر مغایرت  را برا نیبالکچ یکپ  واحد تجار ن هیجمله ا

 یحسابرسا   هاا شرو زانیا م نیای تع  برا ، مم ن استاندشده   داریاز اشخاص ثالث خر ایاند افتهیداخل توسعه 

 امام باشد نیز یکافو مناسب  یبه دست آوردن شواهد حسابرس  الزم برا

 امم ن است ماام باشاد   زین نیو انتقال آن به بالکچ واحد تجار ث ت مانده و معامالت توس   زانی، منیعالوه بر ا

کنند، فق  در یم تیفعال تالیجید ییم ادالت دارا درکه ها  تجار  واحد، در درجه اول ها  تجار واحداز  یبرخ

، مم ان اسات معاامالت     آدرس کنترل شده و آدرس کنترل نشاده توسا  واحاد تجاار     نیصورت انجام معامله ب

 بارون معاامالت   دانا ارساال کن  نیدر بالکچ ث ت  د و معامالت را برانث ت کن یدفتر داخل کیخود را در  انیمشتر

در باه دسات آوردن     گار ید  ث ت شده، چالش ها نیکه در بالکچ  با معامله ا سهیمم ن است در مقا ا رهیزنج

 کندا جادیا یشواهد حسابرس

  هاا ییدارا تیپردازش و ث ت فعال  برا IT ستمیس  به تعداد معموال تالیجید  هاییاز دارا محافظتو  تمعامال

شاواهد   ییباه تنااا   اهاا  محتاو  آزمون ایکند که آ یابی، حسابرس مم ن است ارزبیترت نیبه اا دارد ازین تالیجید

 مناساب و  یشواهد حسابرسا  ییبه تناا اها  محتوآزمونکه   در مواردا کنندیرا ارائه م یکافو مناسب  یحسابرس

و  IT یعماوم   هاا عمل رد کنترل یو اثربخش  ساز ادهی، پیاز طراح شناخترا ارائه ندهند، به دست آوردن  یکاف

 مام باشدابا صاح  ار کار  ادامه ای رشی، مم ن است در روند پذ کاربرد  هاکنترل
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  هاا یای دارا ساتم یدر اکوسفعاال    هاشرکتمورد استفاده   صنعت و فناور افتهیت امل  تی، با توجه به ماهناایتا

ماورد اساتفاده    ا پایه  شده فناور ینیب شیو پ یفعل راتییو حسابرس مام است که از تغ تیریمد  ، براتالیجید

 مطلع شوندا  واحد تجار

 یابیا و رد دییا اتو  تاال یجید یهاا ییدارا منیتو ا ینگهدار یکه برا یواحد تجار یهاو کنترل هاروش

 اجرا شده است. تالیجید ییمعامالت دارا

هر   توان برایاگرچه م استا رمم نیغ ایآناا دشوار  برگشت دادناند که شده یطراح  ابه گونه نیمعامالت بالکچ

معناسات کاه    نیباد  نیبالکچ  همتاهمتا به  تیرا گفت، اما ماه نیهم زینسیستم ث ت حسابدار  دوطرفه برنامه 

وجاود   تعادیلی  نیبالکچ ث ت چیکند، هیارسال م یپول خاص فیرا به آدرس ک  امعامله واحد تجار که  یهنگام

  هاا یای ، انتقاال دارا بیا ترت نیباه هما  ا شود ریطرف مقابل به طور فعال درگ ن هیندارد که بتواند انجام شود مگر ا

، کنتارل  جهیدر نت شودا یتالیجید  هاییدارا یرفتن دائم نینامناسب مم ن است منجر به از ب ایاشت اه  یتالیجید

 مام استا اریبر شروع و مجوز معامالت بس

  "یخصوصا   دهایا کل"که منجر به   با استفاده از رمزنگار یتالیجید  هاییدارا ن هی، با توجه به ابیترت نیبه هم

خطار   کیا  نیا است، ا منیکند، ایم نیمامرت   را ت تالیجید  هاییانتقال( دارا ییتوانا یعنیکنترل   که شود یم

مورد سوء استفاده قرار  یخارج ای یداخل  هاتوس  طرف ای سرقت شود، یخصوص  دهایتواند کلیاست که م یذات

ها ییدارا  گزارش نادرست عمد لیتسا  برا یخصوص  دهایتواند اشتراک کلیاستفاده م ءنمونه از سو کی ابگیرد

برخوردار  زیاد  تیاز اهم یخصوص  دهایکنترل کل یچگونگ شناختو  یخصوص دیکل تیامنا باشد تقلب ییاز طر

ها ییتواند از آن دارایداشته باشد م یدسترس واحد تجار   هاییدارا یخصوص  دهایکه به کل یهر کس رایاست، ز

 دیو حفاظت از کل رهیذخ  برا واحد تجار   هااز روش شناختکسب  نیبنابراآناا را ارسال کند و  ایاستفاده کند 

 استا دارا  اهمیتثالث(  متصد  نگادار  ییاز طر ایگرم/ سرد   ساز رهی به عنوان مثال، خود ذخ یخصوص

 

 واحد تجاریهای دیجیتال نگهداری شده توسط دارایی

 ییاز جمله توانا واحد تجار ،مربوط به  یفن  هاییتوانا ،کند  رهیرا ذخ یتالیجید  هاییخود دارا  اگر واحد تجار

 یای دارا از باین رفاتن  الزم بارا  جلاوگیر      هافظتاحم نیو همچن تالیجید ییوجود دارا دییادر ت  واحد تجار

 ا حسابرس مام باشد  برامم ن است اشت اه  ایتقلب  لیبه دل تالیجید
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، تاال یجید  هاا یای مجوز دارا وو شروع معامله   ساز رهیمربوط به ذخ ها  واحد تجار فظتاحماز  شناخت کسب

باشد، اما محدود به آن  ریمربوط به موارد ز  هاو کنترل ندهایها، فرااستیدر مورد س پرس و جومم ن است شامل 

 :ستین

بدسات   تاال یجید  هاییدارا تیمال ادعا  ارائه شواهد مربوط به   برا تیریمد یاز چگونگ شناختی دیحسابرس با

 ،(sign messages  هاامیپ  در اماا واحد تجار  ییمم ن است ادعا کند که توانا تیریموارد، مد یدر برخ اآورد

را  تیا مال   ادعاا  یتواند شواهد حسابرسا  یم نیدهد و بنابرا یرا نشان م یتالیجید  ها ییدارا نیکنترل آناا بر ا

  دهایا باا اساتفاده از کل   امیا پ  مم ن است شخص را از امااا  یاتیعمل  هاتیدر موارد خاص، محدود اارائه دهد

ا دهدیکاهش م شتریب تیمال   از ادعا تیحما  موجود را برامحتوایی امر شواهد  نیخود منع کند، که ا یخصوص

 ایا کناد کاه آ   نییتع دیاست، اما حسابرس با تیمال   ادعا یابیاز مالحظات ارز ی ی تالیجید ییاگرچه کنترل دارا

مالحظاات   ایدهد  یمربوط را نشان م تالیجید  ها ییدارا تیاز مال  یشواهد کاف ،ییطر نیکنترل از ا نشان دادن

دهاد کاه    صیحسابرس مم ن اسات تشاخ  ا الزم است یداخل  هاکنترل یاثربخش آزمونمانند ، گرید  هاشرو ای

 استندین یکاف تیمال   از ادعا کافی و مناسب یارائه شواهد حسابرس  برا ییبه تناا ها  محتواآزمون

 

 نگهداری شده توسط متصدی نگهداری ثالث تالیجید یهاییدارا

-ریسکاعتماد کند، حسابرس ی ثالث  نگادار  خود به متصد تالیجید  هاییدارا  نگادار  برا  اگر واحد تجار

و  واحد تجاار   نیسطح تعامل ب نییتع گیردامینگادارنده در نظر   و هم برا  واحد تجار  را هم برا یاضافها  

 

 یخصوص  دهایکل یم انموقعیت  تیامن 

 سخت افزار، نرم افزار و  دیکل دیتول ندی، از جمله فرآدیکل عمرچرخه  تیریمربوط به مد  ندهایفرآ 

 (دیمرت   با تول  ها تمیالگور

 واحد تجار مراکز داده  تیامن 

 یاضاف خصوصی  دهای، از جمله کلیخصوص  دهایبه کل یدسترس 

 الزامات   ای دهایکل میو تقس  رمزگذار ییمعامله، چه از طر کیپردازش   برا ازیتعداد کاربران مورد ن

 قابلیت چند اماایی 

  تالیجید  هاییمجوز معامالت دارااعطا  در  فیوظا کیتف 
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-شارط  شیوجود پا  نییتع  شروع معامالت را دارند، مم ن است برا ییکه توانا  ، از جمله افرادمتصد  نگادار 

به  از طریی تالیجید ییدارا تیمال  آزمون  برا یحسابرس  هاشروبه عنوان مثال، ا باشد ضرور  یحسابرس  ها

 درکصاورت،   نیا در اا داشته باشاد  متصد  نگادار به تعامل با  ازیاماا شده مم ن است ن  هاامیدست آوردن پ

 این ه یابیارز برا است، به حسابرس  یحسابرس فرآیندقادر به کمک در  یو از نظر فن لیما متصد  نگادار  ن هیا

توان شواهد یم ایآ ن هیا نییتع  همانطورکه اشاره شد، برا کندا، کمک میوجود دارد یحسابرس  هاشرط شیپ ایآ

  احرفه  مربوط بدست آورد، مم ن است به داور تالیجید ییدارا تیاث ات مال   را برا یمناسب و کاف یحسابرس

 باشدا ازین

  هاا آدرس دررا  انیاز مشاتر   اریبسا  ییمم ن است دارا  نگادار  ، متصدسایر دالیل ای یی، کاراتیامن لیبه دل

و خارج از  مختل   درهم آمیخته شده(  دفترها داردا گهنخود  زنجیرهخارج از  را و دفترآمیخته کند مشابه درهم 

، شاود یم توس  متصد  نگادار را که  واحد تجار خاص   ها ییحسابرس در مورد دارا یهدییاتتواند  یم رهیزنج

موارد، مم ن است الزم باشاد   نیدر ا استین واحد تجار   هاییدارا ندهیفق  نما گرید نیبالکچ رایزکند،  دهیچیپ

 هاا  شروا ردیا را در نظار بگ  متصد  نگادار با  مانده  دارایی ها  دیجیتال( یهدییات هایی را برا شرو حسابرس

معت ر  یبه عنوان شواهد حسابرس متصد  نگادارنده یهتشخیص دهد آیا تاییدکند که ی، حسابرس را ملزم میهدییتأ

 یاه دییاتفارم   چیمقاله، ه نیاز زمان نگارش ا اداشته باشد ازین بیشتر ها شرومم ن است به  که این هم، می باشد

  مشابه آنچاه بارا   یتالیجید ییدارا  هایصراف ای ییدارا متصدیان نگادار   برا  اشده رفتهیپذ یهدییات ندیفرآ ای

  ، موجود نیستاوجود دارد یموجود در موسسات مال  نقد  هامانده

، از جملاه  یماال   هاا صورت منصفانهو ارائه  هیمربوط به تا ی، اجرا و حفظ کنترل داخلیطراح تیمس ول ،تیریمد

را که مم ان   ییفظت از دارااحمکنترل  ایمانند م ادله  یخدمات  شده از سازماناا افتیکنترل بر اطالعات در جادیا

، حساابرس  کاار  اداماه و  رشیپاذ  ناد یاز فرآ یبخشا به عنوان  شود، بر عاده داردا جادیا متصد  نگادار است نزد 

 اباشاد  یخادمات   هاا نظارت بار ساازمان    برا تیریاعمال شده توس  مد  هاکنترل شناختمم ن است به دن ال 

مجموعاه   باا  یتوس  پرسانل  SOC  هاگزارشاز مناسب   هایمم ن است شامل انجام بررس تیریمد  هاکنترل

، SOC  هاا در صاورت در دساترس ن اودن گازارش     ام مل باشاد   هاکنترل  و اجرا مرت   تیصالح ماارت و

شاخص ثالاث باا      هاا داده گیار  مغایرت به عنوان مثال  تیریاعمال شده توس  مد نیگزیجا  هاکنترل شناخت

را بدست  SOCحسابرس مم ن است بخواهد گزارش  ا( مام خواهد بودواحد تجار  مستقلدفاتر، اسناد و مدارک 

اعتماد  SOCبه گزارش کار  ادامهو  رشیپذ فرآینداز  یتواند به عنوان بخشیحسابرس م ایکند که آ یآورد تا بررس

اهاداف    دامناه گازارش بارا    ایاعتماد کند   SOCتواند به گزارش یدهد که م صیاگر حسابرس نتواند تشخ اکند
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در سازمان  یحسابرس  هاحسابرس در انجام روش ییدر مورد توانا صاح  اراز  پرس و جو، ستیمربوط ن یحسابرس

غال ااً   کنادا  یابیا ارز را بدست آورد دتوان یرا که م یشواهد حسابرس تیکند تا کفا یبه حسابرس کمک م یخدمات

  اگرچاه گازارش هاا    دهنادا  یرا ارائه ما  SOC 2ها  ، گزارش SOC 1  هاگزارش  به جا متصدیان نگادار 

SOC 2 ارائه  دهیاطمینانپرداختن به اصول خدمات   اجرا شده برا  هادر مورد کنترل  شتریب نشیتوانند ب یم

، نیا عالوه بار ا  دهندایارائه نم یمال  هاگزارش صورت  درباره کنترل پردازش معامالت برا ینشیب الزومدهند، اما 

مورد اساتفاده    دهایو نظارت بر کل ایمنی، دیمربوط به تول یاهداف کنترل  مم ن است حاو SOC 1  هاگزارش

مرباوط    هاا از کنترل یکامل شناختاطالعات مم ن است در به دست آوردن  نیمعامالت ن اشد، و کم ود ا نیدر ا

 ایکند آ یحسابرس مام است که بررس  در دسترس ن اشد، برا SOCاگر گزارش  بگذاردا ریثات یمال  به گزارشگر

شده توس  سازمان  ایجادات ا به اطالعات   برا یمناسب و کاف یبه شواهد حسابرس یابیدست  برا بیشتر  هاروش

 استا یالزم و عمل یخدمات

 هاا  شرو و انیمشاتر از  شناخت، به دست آوردن نیمعامالت بالکچ ناشناس بودن هویت در لی، به دلنیعالوه بر ا

 مخااطرات  ایا کناد کاه آ   نییکند تا تعیحسابرس کمک مشود، به یانجام م متصد  نگادار توس  که  دقت عمل

 تیا مرت   با عادم رعا ها  ریسک ریسا ای یقانون مخاطراتتواند منجر به  یم متصد  نگادار  ارت اط با در  تجار

 مقررات شودا ریسا ایقوانین بان ی یا پولشویی 

اشخاص وابسته و روابط و معامالت با اشخاص  بیو تصو دییات ،ییشناسا یکه برا یواحد تجار یهاکنترل

 شده است ایجادوابسته 

کاه واحاد    ییهاطرف تیهو نییرا در تع ییهامم ن است چالش نیمعامالت بالکچ در ناشناس بودن هویت ماهیت

را  وابستهاشخاص   ، معامالت و افشاکامل بودنمرت   با  ریسکرو  نیکند، از ا جادیکند ایبا آناا معامله م  تجار

 یابیا ، حساابرس را در ارز  انجام شده توس  واحد تجار  هاو کنترل ندهایها، فرااستیس شناخت دهدایم شیافزا

 کندا یم  اری افشا نشدهبالقوه  شخص وابسته کیبه عنوان   مقابل در معامالت واحد تجار شخص سکیر

 4مقررات همانطورکاه در بخاش    ریو ساو قوانین پولشویی  شناخت مشتر  انط اق با رامونیحسابرس پ پرس و جو

 نیو همچنا  وابساته و روابا    اشاخاص  ییتواناد در شناساا   یبحث شده اسات، ما   ندهایفرا ریبه طور همزمان با سا

 کمک کندا وابستهمعامالت با اشخاص 
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 های دیجیتالدارایی یحسابرس یهاشرو مالحظات خاص

-حل چاالش   مم ن است حسابرسان برا یی را کههاشرو ایاز سواالت  یبرخ نیچالش ها و همچن یدر بخش ق ل

که باه   تالیجید ییدارا ستمیاکوس  خاص برا بیشتر  از روشاا یبرخلحاظ کنند، در نظر گرفته شدا  یاساس  ها

 باشد: ریتواند شامل موارد ز یدر نظر گرفته شده است، م کار ادامهو  رشیپذ فرآینداز  یعنوان بخش

 

 یعموم  هاکنترل تیماه شناخت  برا ITو  ان اشت، یابیرد  موجود برا  ندهایها، فرا، کنترل برنامه

  زیربنایی بالکچین مربوط به فناور IT مخاطراتکاهش  نیو همچن تالیجید  هاییدارا گیر مغایرت

 پرس و جوهستند،  ITبخش  درکه  یکسان ژهی، به وتیریمد از، ها  شناخته شدهنارساییو هرگونه 

 ادیکن

 مورد استفاده   و فناور دیکن یابیرا ارز ندهایها و فرآمرت   با کنترل واحد تجار پرسنل  تیصالح

 ابشناسیدرا  تالیجید  هاییمعامله با دارا  برا

  ایآ ن هی( و ابرون سازمانی ای درون سازمانی  اطالعات  فناور کارشناساناز  واحد تجار استفاده نحوه 

 ابشناسیدوجود دارد را  تالیجید ییپردازش معامالت دارا  برا دیجد  ورافن  اجرا  برا ییهابرنامه

 تیریبه مد ازیشوند، نیم ی انیو پشت جادیا دیجد  ها که توس  فناور دیجد یتالیجید  هاییدارا

و حساب کردن آناا  تالیجید  هاییخواندن و پردازش معامالت دارا  را برا ییندهایدارند تا بتوانند فرا

 کنندا  ساز ادهیپ

  یخصوص  دهایکل ایمن ساز    به عنوان مثال، برا یخدمات  هااز سازمان تجاریواحدنحوه استفاده )

 SOC ازجمله گزارش   SOCهرگونه گزارش  ادرنظر بگیریدرا  SOC  هادسترس بودن گزارش و در

و  SOC 1  هاگزارش یبررس  برا ییهاکنترل تیریمد ایکه آ دیو درک کن دی( موجود را بخوان2

موجود در   هاکنترل ییبر پاسخگو دیبا حسابرس داردا ،م مل   واحد تجار  استفاده کنندههاکنترل

 تمرکز کندا یمال  گزارشگر مخاطرات در رابطه با SOCگزارش 

 ثالثارائه دهندگان خدمات شخص  رابطه با آناا که در آزمایی راستیها  رویه برا  شناخت تیریاز مد 

انجام شده   هاو کنترل ندهایفرآ شناخت(، از جمله متصدیان نگادار شود  به عنوان مثال یانجام م

 ادیکن پرس و جو، آزمایی راستیو  انیبا مشتر یمربوط به معارفه و معاشرت سازمان ثالثتوس  شخص 
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  نحوه  لی، از ق دیجد تالیجید  هاییدارا معامله در  برا  واحد تجار آزمایی راستی ندیفراشناخت

پول موجود را که مم ن است  فینرم افزار ک یابیارز فرآیند، و مدل و عمومی توافی دستورالعمل یابیارز

 میحر شتریب شیافزا  برا ویژهکه به طور  یخاص  هاییدارا ایکه آ دیریدر نظر بگ معامله الزم باشدا  برا

ی کاف یحسابرس در به دست آوردن شواهد حسابرس ییتوانند بر توانایشده اند، م یافراد طراح یخصوص

 اتاثیرگذار باشندمناسب  و

 در نظر را  ری، از جمله موارد زصاح  اراطالعات  ریو سا یخصوص  دهایاز کل واحد تجار فظت احم

 بگیرید:

 نگادار ، از جمله نحوه یخصوص  دهایکل نگادار و  دیتول  مورد استفاده برا  هارساختیز -

 پول سرد( فیپول گرم و ک فی به عنوان مثال ک یخصوص  دهایکل

 تالیجید  هاییمجوز معامالت دارا  در اعطا فیوظا کیتف  -

  ای دهایکل میو تقس  رمزگذار ییمعامله، چه از طر کیپردازش   برا ازیتعداد کاربران مورد ن -

 ییچند اماا تیالزامات قابل

 مجاز ریغ تیهرگونه فعال  ها برانظارت بر آدرس -

  معامالت  نی، و همچنوابستهاشخاص و رواب    و افشا  ، حسابدارتشخیص  را برا فرآیند واحد تجار

 ادر نظر بگیرید اشخاص وابسته

 در نظر بگیریدامعت ر را  یمخابرات  هااز شرکت سرقت مهیب ای ینترنتیا میوجود جرا 

 از  ایآ ن هی به عنوان مثال، ا در نظر بگیریدپول را  فیک هیتا  انیپول و نسخه پشت فیکنرم افزار

 ی، دسترسستمیس یشود تا در صورت خراب یم هیتا  انیشده پشت  رمزنگار یخصوص دیاطالعات کل

 (ادفراهم کن واحد تجار   را برا یخصوص دیمستمر به کل



 35 | های دیجیتالیحسابداری و حسابرسی دارایی

 

 


