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فراسوی مرزها

 از کوزو 1992 تا کوزو 2013
حمیدرضا گنجی/ وحید منتی
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1992 کـــــوزو  از 
2013 کـــــوزو  تا 

متداول  پرسش های 
به روز شده ی  چارچوب 
COSO کنترل داخلی  

حمیدرضا گنجی1/ وحید منتی2 

پیشگفتار
موفقیـــت  پیش نیازهـــای  از  یکـــی 
ســازمان ها به ویــژه شــرکت های پذیرفتــه 
بهــــادار در  اوراق  شـــده در بورس هـــای 
ــه  سراســر دنیــا، دسترســی مدیــران آن هــا ب
اطالعــات دقیــق، ارائــه ی اطالعــات به هنــگام 
و قابل اتــکا بــه اســتفاده کنندگان، اســتفاده ی 
کارا و اثربخــش از دارایی هــا و فرایندهــای 
شــرکت، حفـــظ و حراســـت مناســـب از 
دارایی هــای شــرکت و رعایــت قوانیــن و 
ــه  ــت ک ــدا اس ــه پی ــت. ناگفت ــررات اس مق
ــه  ــرکت ها ک ــه ی ش ــده در هم ــوارد یادش م
ــترک  ــده مش ــه ش ــام پذیرفت ــورت ع ــه ص ب
اســت و این هــا همــان اهــداف اســتقرار 
کنترل هــای داخلــی در ســازمان ها اســت. 

لــذا موفقیــت شــرکت ها در دســت یابی 
ــب و  ــی مناس ــه طراح ــوق ب ــداف ف ــه اه ب
ــودن کنترل هــای داخلــی )اعــم  اثربخــش ب

از مالــی و عملیاتــی( بســتگی دارد. 
بــا تصویــب دســتورالعمل کنترل هــای 
داخلــی توســط ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار در 1391/02/16، الزاماتــی بــرای 
بــورس  در  پذیرفتــه شــده  شــرکت های 
ایــران  اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس 
به وجــود آمــد کــه در دو ســال اخیــر کانــون 
مقامــات  و  حرفــه ی حســابداری  توجــه 
اجرایــی شــرکت ها بــوده اســت. مبانــی 
دســتورالعمل مذکــور بــر اســاس چارچــوب 
یکپارچــه ی کــوزو COSO نســخه ی 1992 

ــت.  ــده اس ــاده ش ــا نه بن

طــی 20 ســال از گذشــت چارچــوب اولیه ی 
بنگاه هــای  تجــاری،  واحدهــای   ،COSO

اقتصــادی و محیط هــای عملیاتــی بســیار 
تغییــر کــرده انــد. فناوری هــا بــه شــکل 
باورنکردنــی نســبت بــه گذشــته تغییــر 
ــی شــدن  ــه ســوی جهان یافتــه و فرایندهــا ب
رفته انــد. بــا توجــه بــه تغییــرات اتفــاق 
و  شــرکتی  راهبــری  حــوزه ی  در  افتــاده 
ــفافیت  ــان و ش ــای ذینفع ــر نیازه ــد ب تاکی
بیشــتر، COSO تصمیــم بــه روز نمــودن 
ــان  ــد اذع ــا بای ــود، ام ــه نم ــوب اولی چارچ
ــوب  ــی چارچ ــتخوان بندی اصل ــه اس ــرد ک ک
ــا گذشــت ایــن مــدت بــدون تغییــر  حتــی ب
ــال از  ــد 20 س ــر چن ــت. ه ــده اس ــی مان باق
چارچــوب ســال COSO 1992 می گــذرد 

1- دانشجوی دکترای دانشگاه تهران 
2- دانشجوی دکترای دانشگاه تهران
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ــزام دســتورالعمل کنترل هــای داخلــی  امــا ال
بــرای شــرکت های مشــمول در ایــران از 
ــوزه  ــن ح ــاالن در ای ــرای فع ــال 1391، ب س
چالش هــای زیــادی به وجــود آورده اســت 
ــای  ــا و کارگاه ه ــاالت، همایش ه ــه در مق ک
و  دانشــگاهیان  حرفــه،  اعضــای  مختلــف 
تبییــن  و  تشــریح  را  آن هــا  پژوهشــگران 
ــن و  ــزایی در تبیی ــش به س ــه نق ــد ک کرده ان
اعتــالی حرفــه در ایــن حــوزه داشــته اســت. 
در ایــاالت متحــد شــرکت ها می بایــد از 
15دســامبر ســال 2014 چارچــوب جدیــد را 
رعایــت کننــد. هــر چنــد بــه نظــر می رســد 
کــه آن هــا از ســال 1992 بــا چارچــوب 
الزامــات  اســاس  بــر  و  بوده انــد  آشــنا 
ــرمایه گذاران و  ــع س ــت از مناف ــون حفاظ قان
ــرکت های  ــابداری ش ــای حس ــالح رویه ه اص
بــه  معــروف   2002 ســال  عــام  ســهام 
ــی  ــزان اثربخش ــد می ــلی بای ــاربینز ـ آکس س
ــر گزارشــگری  ــم ب ــی حاک ــای داخل کنترل ه
ــه   ــوب یکپارچ ــای چارچ ــر مبن ــی را )ب مال
ارزیابــی کننــد  COSO( به طــور ســاالنه 

و نتایــج حاصــل از ارزیابــی انجام شــده را 
ــانند  ــوم برس ــالع عم ــه اط ــی ب ــی گزارش ط
و حســابرس مســتقل نیــز موظــف اســت 
اثربخشــی  دربــاره ی  خــود  گــزارش  در 
ــر گزارشــگری  ــم ب ــی حاک ــای داخل کنترل ه

مالــی شــرکت ها اظهارنظــر کنــد. 
ــتورالعمل  ــواد 12 و 17 دس ــاس م ــر اس ب
مصـــوب کـــنترل های داخلـــی مصـــوب 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، بــرای هیــأت 
ــرکت های  ــتقل ش ــان مس ــره و حسابرس مدی
بهــادار  اوراق  بــورس  در  شــده  پذیرفتــه 
الزامــات  ایــران نیــز  تهــران و فرابــورس 
مشــابهی، در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ــوع،  ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای

در  متــداول  پرســش های  مقالــه  ایــن  در 
 COSO خصــوص چارچــوب به روزشــده ی
کــه مؤسســه ی معتبــر پروتیویتــی )ویرایــش 
ــت،  ــده اس ــه ش ــپتامبر 2013( تهی دوم، س
ارائــه می شــود. بــه همیــن منظــور در ابتــدا، 
مختصــر  به طــور  پروتیویتــی  مؤسســه ی 

می شــود. معرفــی 

درباره ی پروتیوتی
پروتیویتــی3 یــك شــرکت فرعــی صددرصد 
ــاور  ــرکت مش ــاف4 )ش ــه رابرت ه ــق ب متعل
ــع انســانی و یکــی از شــرکت های عضــو  مناب
ــد پــی 500 (5 اســت کــه در  شــاخص اس ان
1948 تاســیس شــده اســت. پروتیویتــی 
یــك شــرکت مشــاور در زمینــه امــور تجــاری 
و حسابرســی داخلــی در ســطح جهــان اســت 
ــص در  ــان متخص ــکل از کارشناس ــه متش ک
ریســك، مشــاوره و خدمــات تجــاری اســت. 
پروتیویتــی مدعــی اســت کــه بــه حــل 
مســایل مالــی و تجــاری، عملیاتــی، فنــاوری، 
الزامــات  و  ریســك  راهبــری،  حقوقــی، 

رعایتــی شــرکت ها کمــك می کنــد. 
ــه ای در  ــناس حرف ــش از 3500 کارشـ بیـ
پروتیویتــی مجموعــه ای از خدمــات مشـــاوره 
را  داخلــی  حسـابرســـی  راه حـل هـــای  و 
ــرکت های  ــد از شـ ــش از 40 درص ــرای بی ب
شـــاخص 1000 شــرکت فورچــن6 و 500 
ــد.  ــه می کنن ــن7  ارائ ــال فورچ ــرکت گلوب ش
بــر اســاس ادعای ایــن مؤسســه، کارشناســان 
حرفه ای بســیار آموزش دیـــده و نتیجه گـــرای 
پروتیویتــی چشــم اندازی منحصربــه فــرد 
حیاتــی  مســایل  از  وســیعی  طیــف  در 
ســطح  در  مشــتریان  بــرای  کســب وکار 
ــوس  ــوزه اقیان ــیا و ح ــکا، آس ــای آمری قاره ه
آرام، اروپــا و خاورمیانــه فراهــم می کننــد. 

3-www.protiviti.com                                                4-Robert Half (Nyse: Rhi)  
5-S&P500                                                               6-®FORTUNE1000
7-®FORTUNE500 [
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کارشناســان حرفــه ای پروتیویتــی در حوزه ی 
ــون  ــی و رویــه ی رعایــت قان کنترل هــای مال
ســاربینز آکســلی )SOX(8 بــه شــرکت ها در 
ــر  ــم ب ــر حاک ــی مؤث ــرل داخل ــراری کنت برق

ــد.  ــك می کنن ــی کم ــگری مال گزارش
کار  حاصــل  کــه  پروتیویتــی  تجربــه ی 
بــه  دانشــی  اســت  شــرکت  بــا صدهــا 
ــا  ــد ت ــك می کن ــه کم ــد ک ــت می ده دس
ــد، انتخــاب  ــر کنن ــدت فک ــازمان ها بلندم س
کــه  همزمــان  و  دهنــد  انجــام  درســت 
ــداری را بهبــود می بخشــند ایجــاد ارزش  پای
ــع  ــر و جام ــاف پذی ــرد انعط ــد. رویک نماین
پروتیویتــی از یــك نقشــه راه سفارشی ســازی 
هــر  ضــروری  اولویت هــای  کــه  شــده 
مشــتری، بهبودهــای برنامه ریــزی شــده، 
و  بلندمــدت  اســتراتژیك  پیشــرفت های 
ــر  ــده را در نظ ــی ش ــی طراحـ ــداول زمان ج

ــت.  ــده اس ــتق ش ــرد، مشـ می گی
پروتیویتــی متفکــران گوناگونــی را، از تــازه 
ــان  ــا متخصص ــه ت ــالن گرفت ــارغ التحصی ف
بــا تجربــه و شــرکا اســتخدام و آمــوزش 
مشــتریان  بــه  توصیه هایــی  و  می دهــد 
خــود در بخش هــای مختلــف صنعــت و 

ــی  ــب وکار در حوزه های ــی کس ــائل حیات مس
عملکـــرد کســب وکار،  بهبــود  قبیـــل  از 
اطالعــات،  فنــاوری  حــوزه  در  مشــاوره 
ریســك و رعایــت، حسابرســی داخلــی و 
مشــاوره مالــی، خدمــات معامــالت، تجدیــد 
ــد  ــه می ده ــی ارائ ــاوی حقوق ــاختار و دع س
ــوارد  ــر م ــژه آن مشــتمل ب ــات وی ــه خدم ک

ــت:  ــل اس ذی
•  اجرا و پشتیبانی مجاری راهبری

• مستندســازی، ارزیابــی، آزمــون و کاهــش 
ــزی  ــت و برنـامه ریـ ــای مـدیریـ ریسـك هـ
و   »SOX قانـــون  رعایـــت  »پـــروژه ی 

کنترل هـــا.
ــیله ی  ــه وس ــه ب ــش هزین ــت کاه •  رعای
تفســیر منطقــی ریســك ها و کنترل هــا و 
ــود  ــر ریســك بهب ــی ب ــون مبتن اجــرای آزم
ــای  ــت فراینده ــی و کیفی ــای داخل کنترل ه
کلیــدی باالدســتی کســب وکار موثــر بــر 

ــی ــگری مال گزارش
ــمول  ــت ش ــداً تح ــرکت ها جدی ــه ش اینک
یــا  باشــند  گرفتــه  قــرار   SOX قانــون 
باشــد،  نمـــوده  پیــروی  آن  از  ســـال ها 
ــد  ــك می کن ــرکت ها کم ــه ش ــی ب پروتیویت

ــی  ــن مبتن ــه پایی ــاال ب ــرد ب ــك رویک ــا ی ت
بــر ریســك را در انطبــاق بــا راهنمایــی 
ــازی  ــاده س ــور پی ــه منظ ــیری SEC، ب تفس
ــه  ــه صرف ــرون ب ــت مق ــد رعای ــك فراین ی
بــکار گیریــد. پروتیویتــی بــه شــرکتها کمــك 
ــکهای  ــی ریس ــور منطق ــا بط ــد ت ــی کن م
ــدی را  ــای کلی ــیر، کنترل ه ــی را تفس بحران
ــتوانه  ــر پش ــواهد معتب ــد، ش ــایی کنی شناس
کنترل هــای  اثربخــش  اجــرای  طراحــی 
ــوص  ــخ گوئی در خص ــاد، پاس ــی را ایج داخل
ــك  ــازمان را تحری ــر س ــت را در سراس رعای
و  بهینــه ســازی فراینــد اعتباربخشــی تحــت 
ــال  ــماره 5 را اعم ــی ش ــتاندارد حسابرس اس

ــد.  نماین
پروتیویتــی و شــرکت های تحــت مالکیــت 
از  مشــتریان  بــه  مســتقلی  به طــور  آن 
ــکان در  ــش از 70 م ــبکه ای از بی ــق ش طری
ــه  ــات ارائ ــان خدم ــور جه ــش از 20 کش بی
بــا  همچنیــن  شــرکت  ایــن  می دهنــد. 
شــرکت های کوچك تــر و در حــال رشــد، 
ــروی  ــال پی ــه دنب ــه ب ــی ک ــه آن هائ از جمل
ــتند  ــی هس ــی و عموم ــازمان های دولت از س

نیــز همــکاری می کنــد.

Sarbanes-Oxley  -8: قانــون حفاظــت از منافــع ســرمایه گــذاران و 
ــام - ســال 2002 اصــالح رویه هــای حســابداری شــرکتهای ســهام ع
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مقـــدمه
نهــاد کــوزو )COSO(9 ســازمانی اســت کــه 
ــرل  ــرای کنت ــی ب ــری و راهنمای ــری فک رهب
داخلــی، مدیریت ریســك تجاری و تشــخیص 
ــوب  ــورزو چارچ ــی آورد. ک ــم م ــب فراه تقل
به روزرســانی  داخلــی  کنتــرل  یکپارچــه 
ــد( خــود را مــاه مــی  شــده )چارچــوب جدی
ــه  ــخه اولی ــود. نس ــر نم ــال 2013 منتش س
چارچــوب کــه در ســال 1992 منتشــر شــده 
ــرش و  ــورد پذی ــیعی م ــور وس ــه ط ــود؛ ب ب
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــترده ای م ــور گس به ط
گرفتــه بــود. چارچــوب مزبــور به عنــوان 
ــاط  ــع در ارتب ــار مرج ــوب و معی ــك چارچ ی
کنترل هــای  اثربخشــی  گزارشــگری  بــا 
مالــی  گزارشــگری  بــر  حاکــم  داخلــی 
ــرکت هایی  ــط ش ــوص توس )ICFR(10 به خص
ــش  ــا بخ ــق ب ــد در تطاب ــت متح ــه در ایال ک
404 قانــون ســارابینز آکســلی - ســاکس 
ــد، محســوب  ــه کار می گیرن )SOX(11 آن را ب
می شــود. همچنیــن آن چارچــوب خــارج 
ــط  ــول توس ــور معم ــده به ط ــت متح از ایال
دیگــر الزامــات قانونــی مشــابه نظیــر بخــش 
404 ژاپــن الزامــی گردیــده بــود. اکنــون این 

ــون  ــان آزم ــذر زم ــطه گ ــه واس ــوب ب چارچ
ــوان  ــم به عن ــوز ه ــس داده و هن ــود را پ خ
ــرای  ــودی ب ــوان رهنم ــرو به عن ــع پیش منب
طراحــی و ارزیابــی کنتــرل داخلــی شــناخته 
می شــود. در حالی کــه شــرکت ها احتمــاالً 
بــرای  را  کــوزو  چارچــوب  از  اســتفاده 
گزارشــگری مالــی خــود ادامــه خواهنــد داد، 
آن هــا همچنیــن می تواننــد آن را در ارزیابــی 
کنترل هــای داخلــی علمیاتــی، رعایتــی و 
ــد.  ــه کار بگیرن ــز ب ــی نی ــگری غیرمال گزارش
چارچــوب جدیــدی کــه توســط کــوزو 
مهمــی  پیشــرفت  اســت؛  منتشــر شــده 
ــازمان ها  ــالش س ــرا ت ــود زی ــوب می ش محس
صرفــه  بــه  سیســتم های  ایجــاد  بــرای 
دســت یابی  بــرای  داخلــی  کنترل هــای 
ــداری«  ــاری«، »پای ــم تج ــداف مه ــه »اه ب
و »بهبــود عملکــرد« را تســهیل می کنــد. 
ــرای  ــتوانه ای ب ــد پش ــوب جدی ــاً چارچ مضاف
تجــاری  محیــط  بــا  کــه  ســازمان هایی 
جدیــد )تغییــر مســتمر، افزایــش پیچیدگــی 
و...( مواجــه هســتند؛ ریســك ها را در ســطح 
قابــل قبــول مدیریــت می کننــد؛ قابلیــت 
تصمیم گیری هــا  بــرای  اطالعــات  اتــکای 

مــی آورد.  فراهــم  می دهنــد؛  ارتقــا  را 
شــرکت هایی کــه بــرای رعایــت الزامــات 
SOX و دیگــر اهــداف از چارچــوب 1992 

بــا  را  خــود  بایــد  می کردنــد؛  اســتفاده 
ــراه آن آشــنا  ــوارد هم ــد و م چارچــوب جدی
ــود را  ــوب خ ــر چارچ ــه تغیی ــازند، برنام س
ــد  ــوب جدی ــار چارچ ــد و انتش ــن کنن تعیی
بــه  را  ســازمان  بــرای  آن  کاربردهــای  و 
ــد.  ــالن نماین ــره و اع ــوط مخاب ــان مرب ذینفع
ــه آن هــا در  ــن راهنمــا ب ــد اســت کــه ای امی

ــد.  ــك نمای ــن کار کم ــروع ای ش
ــه در  ــی را ک ــؤاالت مختلف ــا س ــن راهنم ای
ــرح  ــوزو مط ــد ک ــوب جدی ــوص چارچ خص
ــانی  ــل به روزرس ــر »دالی ــتمل ب ــت؛ مش اس
چارچــوب چــه بــوده اســت؟«، »چــه چیــزی 
گــذار  »فراینــد  اســت؟«،  کــرده  تغییــر 
بــه چارچــوب جدیــد چه گونــه اســت؟«، 
»شــرکت ها بــرای گــذار از چارچــوب قدیمــی 
بــه چارچــوب بــه روزآوری شــده چــه مراحلی 
بیــان می کنــد.  نماینــد؟«  بایــد طــی  را 
ــه در  ــه ســؤاالتی ک ــن نســخه در پاســخ ب ای
ــانی  ــود به روزرس ــرح ب ــی مط ــش قبل ویرای
ــد  ــد می توانن ــخاص عالقمن ــت. اش ــده اس ش

9-The Committee Of Sponsoring Organization Of The Treading Commission (COSO).
10-Internal Control Over Financial Reporting (ICFR).
11-Sarbanes-Oxley  [
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ــه  ــد ب ــوب جدی ــه چارچ ــی ب ــرای دسترس ب
مراجعــه   )WWW.COSO.ORG( ســایت 

ــد.  کنن
مؤسسه ی پروتیوتی، سپتامبر 2013

 
1- کوزو کیست؟ 

کمیتــه ســازمان های حامــی12 کــه در ســال 
1985 بــه منظــور حمایــت از کمیســیون ملی 
گزارشــگری مالــی متقلبانــه13  تشــکیل شــد، 
ــه  ــت ک ــتقلی اس ــی مس ــاد خصوص ــك نه ی
بــه مطالعــه فاکتورهــای علــی کــه می توانــد 
منجــر بــه گزارشــگری مالــی متقلبانــه شــود، 
ــردازد. آن نهــاد همچنیــن پیشــنهاداتی  می پ
را بـــرای شـــرکت های ســـهامی عـــام و 
ــرای ســازمان  ــا، ب حسابرســان مســتقل آن ه
بــورس و اوراق بهــادار14 ایالــت متحــد و دیگر 
قانونگــذاران و نهادهــای دانشــگاهی ارائــه 
ــترک  ــور مش ــور به ط ــاد مذک ــد. نه می دهـ
ــر  ــه دفت ــه ای ک ــاد حرف ــج نه ــق پن از طری
مرکــزی آن هـــا در ایالــت متحــد اســت 
تأمیــن مالـــی می شــود آن نهادهــا عبارتنــد 
از: انجمــن حســابداری امریــکا15، انجمــن 
انجمــن  امریــکا16،  رســمی  حســابداران 
ــابداران  ــن حس ــی17، انجم ــان داخل حسابرس
ــی19. ــی بیــن الملل ــران مال مدیریــت18 و مدی

2- چارچوب 1992 چه گونه     
به روزرسانی شد؟

در ســال 2010، کــوزو تصمیــم گرفــت تــا 
ــا همــکاری و مشــارکت  ــازه و ب ــا نگاهــی ت ب
ــاوس  ــس ووتر ه ــی پرای ــه ی حسابرس مؤسس
را   1992 چـارچـــوب   20)PWC( کوپـــرز 
ــکل از  ــی متش ــد. کارگروه ــانی کن به روزرس
ــای  ــگاه، نهاده ــت، دانش ــی از صنع نمایندگان
غیرانتـفاعـــی  سـازمـان هـــای  و  دولتـــی 

ــد.  ــکیل ش ــروژه تش ــرفت پ ــور پیش به منظ
ــی  ــت نظـرخـواهـ ــس و یـادداشـ پیش نویـ
ــد و  ــه ش ــوم ارائ ــه عم ــر ب ــرای اظهارنظ ب
ــز  ــن و نی ــش آن الی ــق پیمای ــوزو از طری ک
نقــاط قابل تمرکــزات عمومــی بازخــورد را 
دریافــت کــرد. بــر اســاس ایــن نــکات، کــوزو 
چارچــوب را به روزرســانی کــرد کــه بــه 

ــد. ــر ش ــد منج ــخه ی جدی نس

3- چارچــوب به روزرســانی شــده 
چه گونــه ســازماندهی شــد؟

در طــی یــك دوره ی زمانــی 2.5 ســاله 
ــت  ــارت و هدای ــت نظ ــط PWC و تح توس
هیــأت مدیــره کــوزو، چارچــوب جدیــد 
آن  بــه  وابســته  تشــریحی  مســتندات  و 
جدیــد  اصلــی  چارچــوب  خــود  شــامل 
یکپارچــه کنترل هــای داخلــی، خالصــه  ی 
ــای  ــك راهنم ــه، ی ــن ضمیم ــی، چندی اجرای
ابـــزاری  فراهـم آورنـــده ی  به کارگیــــری 
از  جداگـــانه ای  چکیـــده ی  توضیحـــی، 
رویکردهـــا و مثا ل هــا، بــرای به کارگیــری 
چارچــوب جدیــد در خصــوص »کنترل هــای 
داخلــی حاکــم بــر گزارشــگری مالــی« ایجــاد 

ــد. ــاز ش و مج

4- چرا چارچوب 1992 به روزرسانی 
شد؟

ــه  ــی ک ــل قدیم ــك ضرب المث ــاس ی براس
ــت،  ــراب نیس ــه خ ــزی را ک ــد »چی می گوی
تعمیــرش نکــن!« ســؤالی پیرامــون چارچــوب 
1992 مطــرح می شــود: آیــا چارچــوب 1992 
خــراب شــده بــود؟ در یــك جملــه می تــوان 
گفــت »خیــر!« در قلــب فراینــد بهبــود 
ــرای به روزرســانی  ــوزو ب ــم ک مســتمر، تصمی
چارچــوب، ناشــی از تغییــرات وســیعی بــوده 

کــه در طــی دو دهــه گذشــته رخ داده بــود. 
ــط  ــرات از 1992 در محی ــن تغیی ــر ای بیش ت
تجــاری رخ داده بــود. بــرای مثــال، ایــن 
ــرای  ــارات ب ــش انتظ ــامل افزای ــرات ش تغیی
نظــارت حاکمیتــی، جلــب توجــه بیش تــر بــه 
ــر ریســك،  ــی ب ــای مبتن ریســك و رویکرده
جهانی شــدن بازارهــا و عملیــات، افزایــش 
ــازمان ها  ــارت و س ــاختار تج ــی سـ پیچیدگـ
)شـــامل برون ســـپاری و تأمین کننـــدگان 
ــده ی  ــترش خـیره کننـ ــتراتژیك(، گسـ اسـ
ــی در  ــا و پیچیدگ ــش تقاضاه ــاوری، افزای فن
قوانیــن و مقــررات و اســتانداردها، اســت کــه 

ــد.  ــه بودن ــش یافت ــدت افزای ــی به ش همگ
افــزون  بــر ایــن، بــه اثــرات آســیب زننده ی 
ســوداگران بــزرگ، مدیــران بزرگ و شکســت 
مرتبــط بــا کنتــرل داخلــی )شــامل شکســت 
تحقیرآمیــز اوراق مشــتقه در دهــه ی 1990(، 
ــی  ــرمایه، بحران های ــدت س ــت بلندم مدیری
مشــابه بــا انــرون و بحران هــای مالــی جهانــی 
ــرات و  ــل تغیی ــوان عل ــوان به عن ــر می ت اخی
ــن  ــرد. ای ــاره ک ــه روزآوری اش ــای ب انگیزه ه
ارزشــمندی  بســیار  بحران هــا درس هــای 
ــرای  ــف داشــته اســت. ب در حوزه هــای مختل
مثــال، می تــوان بــه پی آمدهــای تخطــی 
ــك و  ــدان تفکی ــع، فق ــاد مناف ــت، تض مدیری
تقســیم وظایــف، شــفافیت انــدک، مدیریــت 
هیــأت  غیرموثــر  نظارت هــای  ریســك، 
خدمــات  جبــران  ســاختارهای  مدیــره، 
ــا  نامتــوازن کــه رفتارهــای غیرمســئوالنه و ی
ــد،  ــك می کن ــرد را تحری ــه عملک ناوابســته ب

اشــاره کــرد.
در حالی کــه چارچــوب کنتــرل داخلــی، 
هیــچ پاســخی بــه ایــن مســائل فراهــم 
نمــی آورد، تردیــدی نیســت کــه اغلــب ایــن 
ــال 1992  ــوب س ــه چارچ ــوارد از زمانی ک م

12-The Committee Of Sponsoring Organizations    13-National Commission On Fraudulent Financial Reporting
14-Securities And Exchange Commission) SEC)    15-American Accounting Association (AAA)
16-American Institute Of Certified Public Accountants) AICPA)
17-The Instirute Of Internal Auditors                        18-Institute Of Management Accountants
19-Financial Executives International                      20-Pricewaterhousecoopers

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

ia
m

ag
az

in
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             6 / 34

http://iaiamagazine.ir/article-1-56-fa.html


55

کــوزو منتشــر شــد، نمایــان گشــته اند و 
ــن تغییــرات،  ــه علــت ای ــود ب ــن رو الزم ب ازای
ایــن چارچــوب به روزرســانی شــود. بــه مــوارد 
یادشــده، افزایــش انتظــارات از پاســخ گویی در 
تمــام ســطوح ســازمانی و افزایــش انتظــارت 
نیــز  را  تقلــب  کشــف  و  جلوگیــری  از 
ــل  ــن دلی ــه همی ــرد، ب ــه ک ــوان اضاف می ت
به روزرســانی چارچــوب 20 ســاله،  لــزوم 

ــید.  ــر می رس ــه نظ ــروری ب ض

5- چه چیزی تغییر نكرده است؟ 
 1992 چارچــوب  از  کــه  کارشناســانی 
اســتفاده کرده انــد، بــا چارچــوب جدیــد 
2013 آشــــنایی بیــش تـــری احســـاس 
ــد  ــوب جدی ــه چارچ ــرا ک ــرد، چ ــد ک خواهن
ــه  ــخه ی اولی ــتخوان بندی نس ــاس اس ــر اس ب
ــه در چارچــوب  ــرای نمون بنــا شــده اســت. ب
جدیــد، تعریــف کنتــرل داخلــی و پنــج جــزء 

اصلــی آن کــه مکعــب ســه وجهــی معــروف 
ــد،  ــی کنن ــم م ــزی را فراه ــته ی مرک و هس
حفــظ شــده اســت. در ادامــه، در ایــن زمینــه 

می شــود. بحــث  بیش تــر 
ــاً  ــی اساس ــرل داخل ــزی کنت ــف مرک تعری
ــف  ــت. تعری ــده اس ــی مان ــر باق ــدون تغیی ب
به روزرســانی شــده بیانگــر توســعه ی اهــداف 
گزارشــگری اســت کــه در ادامــه مــورد بحــث 

ــت: ــد گرف ــرار خواه ــی ق و بررس
»کنتــرل داخلــی فراینــدی اســت که 
تحــت تأثیــر هیــأت مدیــره، مدیریــت 
تجــاری،  واحــد  پرســنل  دیگــر  و 
بــه منظــور اطمینان دهــی معقــول 
اهــداف  بــه  دســت یابی  دربــاره ی 
ــگری و  ــات، گزارش ــا عملی ــط ب مرتب

ــت.« ــده اس ــی ش ــت طراح رعای
ــود را  ــم خ ــار قدی ــاکان اعتب ــب کم مکع
ــداف  ــه اه ــه ب ــت. باتوج ــرده اس ــظ ک حف

منــدرج در تعریــف بــاال کــه مرتبــط بــا 
اهــداف عملیاتــی، گزارشــگری و رعایتــی 
تشــکیل  معکــــب  ســـتون های  اســـت، 
می شــود. هــر ســـازمانی اهــداف مرتبــط 
ــا و  ــد و طرح هـ ــن می کن ــود را تعیی ــا خ ب
ــه  ــت یابی ب ــرای دس ــژی هایی را بـ اسـتراتـ
آنــان برقــرار می کنــد. وجــه کنــاری مکعــب 
ــت  ــن اس ــداف ممک ــه اه ــد ک ــان می ده نش
بــرای واحــد تجــاری به عنــوان یـــك کل، یــا 
ــای  ــاص، واحده ــی خ ــورت بخش های ــه ص ب
عملیاتــی و وظایــف درون واحــد تجــاری 
ــروش،  ــر ف ــای تجــاری نظی ــامل فراینده )ش
خریــد و تولیــد( در نظــر گرفتــه شــده باشــند 
ــاختار  ــی س ــه پایین ــاال ب ــاِن ب ــن جری و چنی

را تشــکیل می دهــد.  اغلــب ســازمان ها 
در ضلــع روبــروی معکــب پنــج جــزء 
کنتـــرل داخلــی کــه بیانگـــر ســطرهای 
معکــب هســتند، قــرار گرفتــه اســت. هماننــد 

» منبع: فصل دوم چارچوب یکپارچه ی کنترل داخلی کوزو 2013«
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چارچــوب ســال 1992، ایــن اجزا پشــتوانه ی 
بــرای  خــود  تالش هــای  در  ســازمان 
ــه اهــداف آن اســت. ایــن پنــج  دســت یابی ب
ــی  ــی، ارزیاب ــط کنترل ــد از محی ــزء عبارتن ج
ــات و  ــی، اطالع ــای کنترل ــك، فعالیت ه ریس
ارتباطــات، و فعالیت هــای نظارتــی. آن هــا 
ــه  ــا کل واحــد تجــاری هســتند، ب ــط ب مرتب
ایــن معنــی کــه در ســطح کل واحــد تجــاری 
بخش هــا،  تمــام  ســطح  در  همچنیــن  و 
واحدهــای عملیاتــی، وظایــف، واحدهــای 
واحــد  زیرمجموعه هــای  دیگــر  و  فرعــی 

تجــاری، عمــل می کننــد.
ــداف  ــان اه ــتقیم می ــه ی مس ــب رابط مکع
تجــاری  واحــد  کــه  )آن چــه  ســازمانی 
تــالش مــی کنــد بــه آن دســت یابــد(، 
ــرای  ــه ب ــه ک ــی )آنچ ــرل داخل ــزای کنت اج
و  ضروری انــد(؛  اهــداف  بــه  دســت یابی 
واحدهــای عملیاتــی، شــخصیت های حقوقــی 
واحــد  در  ســاختارها  دیگــر  و  قانونــی  ـ 
ــزای  ــه اج ــازمان ک ــطوحی از س ــاری )س تج
ــد( را  ــل می کنن ــی در آن عم ــرل داخل کنت
ــی  ــرل داخل ــزء کنت ــر ج ــد. ه ــان می ده نش
بــه تمــام ســه طبقــه از اهــداف ضلــع باالیــی 
معکــب اعمــال می شــود و آن هــا را از عــرض 

قطــع می کنــد. 
بــا در نظــر گرفتــن تعریــف کنتــرل داخلــی 
ــاً  ــه اساس ــاد آن ک ــب و ابع ــاختار مکع و س
 1992 ســال  اولیــه ی  چارچــوب  مشــابه 
بــرای  استفاده شــده  معیارهــای  اســت، 
ارزیابــی اثربخشــی سیســتم کنتــرل داخلــی 
به طــور گســترده ای بــدون تغییــر باقــی 
مانــده اســت. ارزیابــی اثربخشــی کنتــرل 
ــر  ــا اســتفاده از رویکــرد مبتنــی ب ــی، ب داخل
اصــول،21 نســبت بــه پنــج جــزء کنتــرل 
داخلــی صــورت می گیــرد. بــرای داشــتن 

یــك سیســتم کنتــرل داخلــی اثربخــش 
مرتبــط بــه یــك، دو یــا چنــد طبقــه از 
اهــداف، تمــام پنــج جــزء بایــد حاضــر باشــند 
ــل  ــم عم ــا ه ــان ب ــش22 و همزم ــای نق و ایف
کننــد23. بــرای مثــال، زمانی کــه کنتــرل 
ــی  ــدف عملیات ــك ه ــا ی ــط ب ــی مرتب داخل
بــرای  نظــر گرفتــه می شــود؛  خــاص در 
این کــه ایــن نتیجــه حاصــل شــود کــه 
ــه هــدف عملیــات  ــوط ب ــی مرب کنتــرل داخل
ــا  ــد ب ــزء بای ــج ج ــام پن ــت، تم ــش اس اثربخ
ــد و  ــای نقــش کنن ــم حاضــر باشــند و ایف ه

ــد.  ــل کنن ــم عم ــا ه ــان ب ــور همزم بط
جدیــد  چارچــوب  از  دیگــری  جنبــه ی 
ــت،  ــده اس ــر مان ــدون تغیی ــان ب ــه همچن ک
ــد  ــال قضــاوت« اســت. چارچــوب جدی »اعم
ــت در  ــاوت مدیری ــت قض ــر اهمی ــان ب همچن
ــرل  ــتم کنت ــك سیس ــی ی ــی اثربخش ارزیاب
داخلــی تأکیــد می کنــد. تعییــن این کــه 
ــاص  ــی خ ــرل داخل ــتم کنت ــك سیس ــا ی آی
به کارگیــری  مســتلزم  اســت؛  اثربخــش 
ــی  ــه از ارزیاب ــت ک ــی اس ــاوت ذهن ــك قض ی
ایــن کــه آیــا هــر یــك از پنــج جــزء کنتــرل 
داخلــی وجــود دارنــد و نقــش ایفــا مــی کنند، 
ناشــی می شــود. بــرای تســهیل بــه کارگیــری 
ــرای هــر جــزء از کنتــرل  ــی ب قضــاوت، اصول
داخلــی ارائــه شــده اســت و مدیریــت از 
ــور و  ــزان حض ــن می ــود در تعیی ــاوت خ قض
ایفــای نقــش ایــن اصــول اســتفاده می کنــد.

6- چه چیزی تغییر کرده است؟ 
چارچــوب جدیــد چندیــن تغییــر مهــم 
ــا در  ــورد از آن ه ــت م ــه هف داشــته اســت ک

ــت: ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــر م زی
را  اصولــی  جدیـــد  چـــارچوب   -1-6
پنــج  پشــتوانه ی  کــه  می کنــد  تدویــن 

21-Principles-Based
23-Operating Together

Present And Functioning-22: در این مقاله منظور از اینکه یك جزء 
کنترل داخلی و یا یك کنترل خاص »حاضر است و نقش ایفا می کند« این 

است که آن جزء یا کنترل داخلی خاص »وجود« داشته باشد.
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ــه  ــت. در حالی ک ــی اس ــرل داخل ــزء کنت ج
ضمنــی  به طــور   1992 ســال  چارچــوب 
ــی را منعکــس  ــرل داخل ــزی کنت اصــول مرک
به طــور  می کــرد؛ چارچــوب ســال 2013 
عینــی 17 اصلــی را کــه بیانگــر مفاهیــم 
بنیــادی مرتبــط بــه پنــج جــزء کنتــرل 
داخلــی هســتند، بیــان می کنــد.24 کــوزو بــه 
منظــور افزایــش درک مدیریــت از آن چــه 
ــکیل  ــی را تش ــرل داخل ــی کنت ــه اثربخش ک
می دهــد، تصمیــم بــه بیــان صریــح و روشــن 
ــان  ــول آن چن ــن اص ــت. ای ــول گرف ــن اص ای
وســیع و گســترده هســتند کــه بتــوان آن هــا 
)مشــتمل  انتفاعــی  شــرکت های  بــرای  را 
بــر شــرکت های ســهامی عــام و ســهامی 
خــاص(، واحدهــای تجــاری غیرانتفاعــی و 
ســازمان های دولتــی و دیگــر نهادهــا، اعمــال 

ــرد. ک
پشــتوانه ی هــر اصــل، »نقــاط قابل تمرکــز« 
اســت کــه بیانگــر ویژگی هــای مهــم وابســته 
ــه  ــز ب ــاط قابل تمرک ــتند. نق ــول هس ــه اص ب
ــرای  قصــد فراهــم آوردن رهنمــودی مفیــد ب
ــی،  ــت در طراح ــه مدیری ــاری ب ــك و ی کم
ــی  ــای داخل ــت کنترل ه ــری و هدای به کارگی
اصــول  آیــا  این کــه  ارزیابــی  در  نیــز  و 
مرتبــط حاضرنــد و نقــش ایفــا می کننــد، 
حالی کــه  در  بنابرایــن،  شــده اند.  ارائــه 
ــد 77 نقطــه ی قابل تمرکــز را  چارچــوب جدی
تعریــف مــی کنــد، الزم نیســت کــه ارزیابــی 
ــام  ــا تم ــه آی ــد ک ــل آی ــه عم ــه ای ب جداگان
ــه  ــه کار گرفت ــز ب ــن 77 نقطــه ی قابل تمرک ای
ــال  ــرای اعم ــت ب ــر. مدیری ــا خی ــوند ی می ش
قضــاوت در تعییــن مناســب و مربــوط بــودن 
ایــن نقــاط قابل تمرکــز کــه در چارچــوب 
جدیــد ارائــه شــده اســت، آزادی عمــل دارد. 
در واقــع چارچــوب جدیــد ایــن احتمــال 

را کــه مدیریــت ممکــن اســت تشــخیص 
ــر  دهــد ویژگی هــای مهــم دیگــری مبتنــی ب
ــه  ــرایط خــاص واحــد تجــاری منتســب ب ش
یــك اصــل خــاص وجــود دارد و بایــد در 
ــد و از آن  ــه شــود را مجــاز می دان نظــر گرفت

حمایــت می کنــد. 
ــکل  ــاری را ش ــم معی ــا ه ــول ب ــزا و اص اج
می دهنــد و نقــاط قابل تمرکــز راهنمایــی 
ــه مدیریــت اطمینــان  فراهــم مــی آورد کــه ب
می دهــد کــه اجــزای کنتــرل داخلــی وجــود 
ایــن  و  می کننــد  نقــش  ایفــای  دارنــد، 
ــل  ــازمان عم ــان در س ــور همزم ــه ط ــزا ب اج
ــز  ــاط قابل تمرک ــك از نق ــر ی ــد. ه می نماین
ــه یکــی از 17 اصــل و هــر  بطــور مســتقیم ب
یــك از اصــول بــه طــور مســتقیم بــه یکــی از 

ــد.  ــده ان ــط ش ــزء مرتب ــج ج پن
6-2- چارچـــوب جدیــد نقــش تنظیــم 
به روشــنی  را  داخلــی  کنتــرل  در  اهــداف 
تصریــح می کنــد. چارچــوب ســال 1992 
بیــان می کــرد کــه تنظیــم اهــداف یــك 
ــتن  ــه داش ــت و این ک ــی اس ــد مدیریت فراین
ــرل  ــرای کنت ــرط ب ــش ش ــك پی ــداف ی اه
داخلــی اســت. در حالی کــه چارچــوب جدیــد 
ــدگاه مفهومــی را حفــظ کــرده اســت،  آن دی
ــی  ــم ارزیاب ــز را از مفاهی ــیت و تمرک حساس
ــن  ــر ای ــد ب ــه تأکی ــل دوم( ب ــك )فص ریس
نکتــه کــه تنظیــم اهــداف بخشــی از کنتــرل 

داخلــی نیســت، ســوق می دهــد. 
ــری  ــطح بیش ت ــد س ــوب جدی 6-3- چارچ
منعکــس  را  فنــاوری  بـــودن  مربـــوط  از 
می ســازد. تعــداد ســازمان هایی کــه یــا از 
فنــاوری اســتفاده می کننــد یــا بــه آن متکــی 
هســتند؛ هــر دو در 20 ســال گذشــته بســیار 
ــات  ــا از طبق ــه اســت. فناوری ه ــش یافت افزای
محیط هــای  می شــوند،  ناشــی  وســیع تر 

ابررایانــه ای کــه دسترســی بــه معامــالت 
و  می کننــد  پــردازش  را  تراکنش هــا  و 
ــدیداً  ــز و ش ــراه، غیرمتمرک ــای هم نرم افزاره
پیچیــده شــامل فعالیت هــای آن الیــن؛ در 
سیســتم ها، ســازمان ها و فرایندهــا نقــش 
برگرفته انــد.  در  را  ســازمان ها  و  دارنــد 
ــی  ــد چگونگ ــر می توان ــای پیچیده ت فناوری ه
کنترل هــای  اجــزای  تمــام  به کارگیــری 

ــازند. ــر س ــی را متأث داخل
6-4- چارچــوب جدیــد مباحــث بیش تــری 
از مفاهیــم راهبــری را مطــرح می کنــد و 
اساســاً  مفاهیــم  ایــن  می آمیــزد.  درهــم 
ــای  ــن کمیته ه ــره و همچنی ــأت مدی ــا هی ب
فرعــی هیــأت مدیــره شــامل کمیته هــای 
حسـابرســـی، کــمیته هـــای پـــــاداش و 
ــام  ــت. پی ــط اس ــری مرتب ــای راهب کمیته ه
کلیــدی ماجــرا ایــن اســت کــه نظــارت 
ــرل  ــی کنت ــرای اثربخش ــره ب ــأت مدیـ هیـ

داخلـــی حیاتـــی اســت. 
6-5- چارچـــوب جدیـد طبقه ی گزارشگری 
را به عنــوان یکــی از اهــداف )همان طــوری 
کــه در مکعــب کاماًل واضح اســت( گســترش و 
بســط داده اســت. طبقه ی اهداف گزارشــگری 
مالــی بــه منظــور لحــاظ کــردن ســایر 
گزارش هــای بیرونــی فراتــر از گزارشــگری 
ــم  ــی اع ــن گزارشــگری داخل ــی25 همچنی مال
ــی، گســترش یافتــه اســت.  ــی و غیرمال از مال
بنابرایــن چهــار نــوع گزارشــگری وجــود دارد: 
گزارشــگری مالی درون ســازمانی، گزارشــگری 
ــی  ــگری مال ــازمانی، گزارش ــی درون س غیرمال
ــی  ــگری غـیرمالـ ــازمانی و گزارشـ بـرون سـ

برون ســازمانی. 
6-6- چـــارچوب جــــدید مالحظـــات 
انتظـــارات ضدتقلبـی را افـزایـش داده است. 
ــر  ــب را در نظ ــال 1992، تقل ــوب س چارچ

24-ایــن یــك مفهــوم جدیــد بــرای COSO نیســت. رویکــرد مبتنــی بــر اصــول توســط COSO در ICFR ســال 2006 - راهنمایــی برای شــرکت های 
کوچك تــر - آن نیــز تضمیــن شــده بــود. ایــده اصلــی اســتفاده از اصــول، افزایــش درک و ســاده نمــودن طراحــی کنتــرل داخلــی و فراینــد ارزیابــی اســت.

25-گزارشــگری کنتــرل داخلــی کــه تحــت مقــررات بخــش 404 قانــون SOX در آمریــکا منتشــر می شــود نمونــه ای از ســایر گزارشــگری بیرونــی اســت. 
مثــال دیگــر کــه می توانــد جایــز باشــد آن اســت کــه مدیریــت در تطابــق بــا ISO بــرای مدیریــت کیفیــت اســتانداردهایی را وضــع می نمایــد. در چنیــن 
مــواردی ممکــن اســت راجــع بــه عملیــات شــرکت بــرای عمــوم گزارشــگری انجــام شــود )مثــاًل یــك حســابرس مســتقل ممکــن اســت گزارشــی دربــاره 
میــزان تطابــق شــرکت بــا ISO9001 منتشــر کنــد(. مثــال ســوم گــزارش پایــداری اســت کــه شــرکت ها بطــور داوطلبانــه و اختیــاری منتشــر می کننــد.
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ــون  ــث پیرام ــه مباح ــر چ ــود، اگ ــه ب گرفت
ــب  ــن تقل ــب و رابطــه بی انتظــارات ضدتقلـ
و کنتــرل داخلــی کمتــر برجســته بــود. 
قابــل  به طـــور  چارچـــوب ســال 2013 
ــه  ــع ب ــتری راج ــث بیش ــه  ای مباح مالحظ
تقلــب دربــردارد و همچنیــن علــل بالقــوه ی 
ــه ی  ــل جداگان ــك اص ــوان ی ــب را به عن تقل

ــت.  ــه اس ــر گرفت ــی در نظ ــرل داخل کنت
6-7- چارچــوب جدیــد تمرکــز بــر اهــداف 
گزارشــگری غیرمالــی را افزایــش داده اســت. 
ــات،  ــر روی اهــداف عملی افزایــش تمرکــز ب
ــای  ــی راهنم ــگری غیرمال ــت و گزارش رعای
قوی تــری را در این گونــه مــوارد نتیجــه 
داده اســت. ایــن راهنمــا بــا ایــن امیــد کــه 
چارچــوب  بیش تــری  اســتفاده کنندگان 
جدیــد را فراتــر از گزارشــگری مالــی بــه کار 

گیرنــد، تهیــه شــده اســت. 
تغییــرات یادشــده، در حالی کــه مهــم 
اساســی  تغییــری  به هیچ وجــه  هســتند، 
ــال  ــوب س ــا چارچ ــه ب ــانی ک ــتند. کس نیس
ــد  ــه خواهن ــتند، مالحظ ــنا هس 1992 آش
ــد  ــوب جدی ــوای چارچـ ــه محتـ ــرد کـ ک
مشــابه  مربــوط،  زمینـــه های  تمـــام  در 

چارچــوب قبلــی اســت.

ــوده  ــه ب ــرات چ ــن تغیی 7- مهم تری
ــت؟  اس

مهم تریــن تغییــر در چارچــوب جدیــد، 
ــه  ــت ک ــی اس ــح 17 اصل ــدی صری پیکره بن
بیانگــر مفاهیــم بنیــادی مرتبــط بــا اجــزای 
کنتــرل داخلــی اســت. از آن جایــی کــه ایــن 
اصــول به طــور مســتقیم از اجــزا اســتخراج 
ــال  ــا اعم ــاری ب ــد تج ــك واح ــده اند، ی ش
همــه ی آن هــا می توانــد بــه کنتــرل داخلــی 
ــه  ــد. تمــام اصــول ب ــدا کن ــر دســت پی مؤث

ــا ایــن قصــد  هــر یــك از طبقــات اهــداف ب
بــه کار گرفتــه می شــوند کــه چارچــوب 
جدیــد را هــر چــه بیش تــر مبتنــی بــر 

اصــول ســازد. 
اســتفاده از اصــول بــه ایــن معنــی نیســت 
کــه یــك چك لیســت را تکمیــل کنیــد. 
ــود  ــی ب ــن نگرانی های ــی از مهم تری ــن یک ای
ــس  ــر روی پیش نوی ــه ب ــی ک ــه در نکات ک
یادداشــت نظرخواهــی توســط کــوزو منتشــر 
ــژه در  ــد، به وی ــه می ش ــود، مالحظ ــده ب ش
ــاط قابل تمرکــزی  خصــوص آن دســته از نق
ــود. در  ــط ب ــك از اصــول مرتب ــه هری ــه ب ک
ــه  ــی این ک ــرای ارزیاب ــول ب ــتفاده از اص اس
آیــا سیســتم کنتــرل داخلــی اثربخــش 
ــره  ــأت مدی ــت و هی ــر، مدیری ــا خی اســت ی
میزانــی را کــه هریــك از ایــن اصــول مرتبط 
ــد و  ــه، حاضرن ــزای پنج گان ــی از اج ــه یک ب
ــن  ــد. ای ــن می کنن ــد، تعیی ــا کنن ــش ایف نق
ــی  ــن چگونگ ــتلزم درنظرگرفت ــی مس ارزیاب
ــاط  ــز نق ــری اصــول )و نی اعمــال و به کارگی
ــه  ــر قابل توج ــای آن، اگ ــز زیربن قابل تمرک

باشــد( اســت.
پنــج جــزء کنتــرل داخلــی بیــش از آن چه 
ــر  ــد غی ــه ح ــد ب ــور می کنی ــما تص ــه ش ک
قابل تصــوری وســیع و گســترده هســتند. 
ــرل  ــزء کنت ــر ج ــال 1992 ه ــوب س چارچ
داخلــی را توضیــح می دهــد و راهنمــای 
کاربــردی پشــتوانه ی آن، کــه اغلــب مــوارد 
ارزیابی هــای  ابزارهــای  در  را  توضیحــی 
ــوب  ــتفاده کنندگان چارچ ــه اس ــف ک مختل
ابزارهــای  طراحــی  بــرای  آن  از  اصلــی 
ــه  ــد، ارائ ــتفاده کرده ان ــود اس ــخصی خ ش
کــرده اســت. چارچــوب جدیــد مــوارد 
بــه  را تحــت 17 اصــل کــه  توضیحــی 
ــازمان دهی  ــتند، س ــته هس ــزء وابس ــج ج پن

می کنــد. در حالی کــه عمــوم می تواننــد 
ــد؛  ــد بنامن ــت دارن ــه دوس ــه ک آن را هرچ
بــه  کمــك  پایانــی  مطلــوب  نتیجــه ی 
آن چــه  بهتــر  در درک  اســتفاده کنندگان 
ــی را تشــکیل  ــرل داخل ــه اثربخشــی کنت ک
ــرد  ــن رویک ــن ای ــت و همچنی ــد، اس می ده
ــد  ــرار می ده ــی ق ــازمان ها را در موقعیت س
در  را  آگاهانــه ای  قضــاوت  بتواننــد  کــه 
کنترل هــای  اثربخشــی  ارزیابــی  هنــگام 

ــد.  ــه کنن ــی، ارائ داخل
ــرح  ــه ش ــل ب ــن 17 اص ــه، ای ــرای نمون ب
ــوزو  ــزای ک ــات اج ــا طبق ــق ب ــر و مطاب زی

ــد: ــدی شـده انـ گروه بنـ
جزء اول: محیط کنترلی

1- ســازمان بــه ارزش هــای اخالقــی و 
می دهــد.  نشــان  تعهــد  درســت کاری 

ــت  ــتقالل از مدیری ــره اس ــأت مدی 2- هی
ــرد  ــاد و عملک ــر ایج ــد و ب ــان می ده را نش

ــد.  ــارت می کن ــی نظ ــرل داخل کنت
3- مــدیریـــت، بــا نـظـــارت هیـــأت 
ــگری،  ــوط گزارش ــاختارها، خط ــره، س مدی
ــای  ــض اختیـارهــ ــئولیت ها و تفویــ مســ
ــه  ــت یابی ب ــور دسـ ــه منظـ ــب را ب مناســ

ــازد.  ــرار می س ــداف برقــ اهــ
4- ســازمان در راســتای اهــداف تعهــد بــه 
ــراد شایســته از  ــظ اف جــذب، توســعه و حف

ــد.  ــان می ده ــود نش خ
ــه  ــت یابی ب ــور دس ــه منظ ــازمان ب 5- س
اهــداف،  افــراد را در راســتای مســئولیت های 
ــد.  ــخ گو می دان ــان پاس ــی آن ــرل داخل کنت

جزء دوم: ارزیابی ریسك
6- ســازمان اهــداف را بــا شــفافیت کافــی 
تبییــن می کنــد تــا بــه شناســایی و ارزیابــی 
ریســك های مرتبــط بــا اهــداف قــادر باشــد. 
بــا  مرتبــط  ریســك های  ســازمان   -7
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ــایی  ــود را شناس ــداف خ ــه اه ــت یابی ب دس
ــن  ــرای تعیی ــی ب ــوان مبنای ــا را به عن و آن ه
ــل  ــك ها تحلی ــت آن ریس ــی مدیری چگونگ

می کنــد. 
ــه  ــت یابی ب ــور دس ــه منظ ــازمان ب 8- س
اهــداف، تقلب هــای بالقــوه را در ارزیابــی 

نظــر می گیــرد.  در  ریســك ها 
9- ســازمان تغییراتــی را کــه تأثیــرات 
بزرگــی بــر سیســتم کنتــرل داخلــی دارنــد 

مشــخص و ارزیابــی می کنــد. 
جزء سوم: فعالیت های کنترلی

10- ســازمان آن دســته  از فعالیت هــای 
کنترلـــی را کـــه در کـاهـــش ریســـك 
دســت یابی بــه اهــداف بــه یــك ســطح 
قابل قبــول نقــش دارنــد، انتخــاب و توســعه 

می دهــد. 
از  منظــور حمایــت  بــه  11- ســازمان 
دســـت یابی بـــه اهـــداف، فعالیت هـــای 
ــاوری را  ــر فن ــم ب ــی حاک ــی عموم کنترلـ

می دهــد.  توســعه  و  انتخـــاب 
ــی را از  ــای کنترل ــازمان فعالیت ه 12- س
طریــق خط مشــی هایی کــه تعیین کننــده ی 
آنچــه کــه مــورد انتظــار اســت، و رویه هایــی 
کــه خط مشــی ها را قابــل اعمــال می کننــد، 

ــد.  ــترش می ده گس
جزء چهارم: اطالعات و ارتباطات

ــوط  ــی و مرب ــات کیف 13- ســازمان اطالع
ــرد  ــش و کارک ــای نق ــت از ایف ــرای حمای ب
ــاد و  ــی را ایج ــرل داخل ــزای کنت ــر اج دیگ

ــد.  ــردآوری می کن ــا گ ــتفاده ی اس
14- ســـازمان ارتباطـــات و اطالعـــات 
ــداف و مســئولیت های  ــامل اه ــی را ش داخل
کنتــرل داخلــی الزم بــرای حمایــت از ایفای 

ــد.  ــرار می کن ــی برق ــرل داخل ــش کنت نق
15- ســازمان موضوعاتــی را کــه بــر ایفــای 

نقــش دیگــر اجــزای کنتــرل داخلــی اثرگذار 
ــانی  ــی اطالع رس ــخاص بیرون ــه اش ــت ب اس

می کنــد. 
جزء پنجم: نظارت

ــا  ــتمر و ی ــای مس ــازمان ارزیابی ه 16- س
جداگانــه ای را بــرای اطمینــان از این کــه 
آیــا اجــزای کنتــرل داخلــی وجــود دارنــد و 
ــد،  ــاب می کن ــد انتخ ــش می کنن ــای نق ایف

ــرد.  ــه کار می گی ــد و ب ــعه می ده توس
نارســـایی های کنتـــرل  17- ســـازمان 
ــی و  ــگام ارزیاب ــکلی به هن ــه ش ــی را ب داخل
بــه اشــخاصی کــه مســئول اعمــال اقدامــات 
اصالحــی هســتند شــامل مدیریــت و هیــأت 
مدیــره، هــر کــدام مناســب تر اســت، اطــالع 

می دهــد. 
ــزء  ــج ج ــر پن ــرد مؤث ــول عملک ــن اص ای
ــتم  ــن کل سیس ــی و همچنی ــرل داخل کنت
مقــدور  و  ممکــن  را  داخلــی  کنتــرل 
ــك  ــه ی ــان دادن این ک ــرای نش ــازد. ب می س
می شــود،  اعمــال  و  دارد  وجــود  اصــل 
ــه  ــل و این ک ــور آن اص ــد منظ ــازمان بای س
درک  می شــود  گرفتــه  بــه کار  چه گونــه 
ــنل  ــه پرس ــه ب ــد ک ــد کاری  کن ــد، بای کن
ــد  ــل در واح ــتمر اص ــال مس در درک و اعم
تجــاری کمــك کنــد؛ و بایــد ضعفــی را 
ــد  ــود خواه ــل وج ــك اص ــاب ی ــه در غی ک
ــت  ــه مدیری ــا توج ــت ت ــت و الزم اس داش
ــد.  ــد، مشــاهده نمای ــب کن ــود جل ــه خ را ب
ــت در  ــه مدیری ــتند ک ــی هس ــا عوامل این ه
ــی  ــب در ط ــاوت مناس ــال قض ــگام اعم هن
ارزیابــی کنتــرل داخلــی بایــد در نظــر 
بگیــرد. گفتنــی اســت کــه چارچــوب جدیــد 
ــتقر  ــد مس ــه بای ــی را ک ــای خاص کنترل ه
شــوند تجویــز نمی کنــد. تحــت رویکــرد 
ــی  ــت کنترل های ــول، مدیری ــر اص ــی ب مبتن

کــه بــر اصــول از طریــق طراحــی و اعمــال 
ــد،  ــوذ دارن ــا نف ــر ی ــازمان تأثی ــا در س آن ه

شناســایی و تعییــن می کنــد.
ــا  ــش ایف ــت و نق ــر اس ــه حاض ــی ک اصل
می کنــد، یعنــی در دامنــه ای پذیرفتنــی 
عمــل می کنــد، امــا دال بــر ایــن نیســت کــه 
ــا اعمــال ایــن اصــل  ســازمان حتمــاً بایــد ب
ــد.  ــن ســطح عملکــرد دســت یاب ــه باالتری ب
ــه  ــی موازن مدیریــت ممکــن اســت در ارزیاب
تکامــل  بــه  دســت یابی  هزینــه ی  بیــن 
ســطوح  در  عمــل  از  حاصــل  مزایــای  و 
خــود  قضــاوت  عملکــرد،  از  پایین تــری 
ــت  ــا اس ــدان معن ــن ب ــد. ای ــال کنن را اعم
ــه مناســب همــه ی  ــچ رویکــردی ک ــه هی ک
اندازه هــا باشــد در ارزیابــی کنتــرل داخلــی 

ــدارد.  ــود ن وج

8-نقـــاط قـــابل تمرکز چه گـــونه 
می شــوند؟  گرفتــه  بــه کار 

نقــاط قابل تمرکــز در چارچــوب جدیــد 
ــك از  ــر ی ــم ه ــت در فه ــش دق ــرای افزای ب
اصــول ارائــه شــده اســت. نقــاط قابل تمرکــز 
ویژگی هــای مهــم وابســته بــه اصــول را 
نشــان می دهنــد و همچنیــن بــرای اصولــی 
کــه بــه آن هــا مربــوط هســتند، پشــتوانه ای 
اولیــن  مثــال،  بــرای  فراهــم می آورنــد. 
ــه  ــی ارائ ــط کنترل ــرای محی ــه ب ــی ک اصل
شــده اســت، یعنــی »ســازمان بــه ارزش های 
اخالقـــی و شایســـتگی تعهـــد نشـــان 
می دهــد« را در نظــر بگیریــد. چارچــوب 
ــرای  ــز ب ــه ی قابل تمرک ــار نقط ــد چه جدی

ــی آورد:  ــم م ــل فراه ــن اص ای
ــای  ــی و فضـ ــّو عمومـ ــراری جـ • برقـ

ــازمان ــاالی سـ ــطح بـ ــب در سـ مناسـ
• برقراری استانداردهای اخالقی 
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• ارزیابــی گرایــش بــه اســتانداردهای 
اخالقــی

شــیوه ای  بــه  انحرافــات  گــزارش   •
بـه هنـگـــام

• برقــراری جــو عمومــی و فضای مناســب 
ــره  ــأت مدی ــازمان: هی ــاالی س ــطح ب در س
ــازمان از  ــطوح س ــام س ــت در تم و مدیری
ــای  ــات و رفتاره ــتورات، اقدام ــق دس طری
آنــان اهمیتــی را کــه بــرای اصــول اخالقــی 
از  بــه منظــور حمایــت  و درســت کاری 
ــل  ــی قائ ــرل داخل ــتم کنت ــرد سیس کارک

ــد.  ــان می دهن ــتند، نش هس
• برقـــراری اســـتانداردهای اخالقـــی: 
انتظــارات هیــأت مدیــره و مدیریــت ارشــد 
ــای  ــه ارزش ه ــی راجــع ب ــه نگران نســبت ب
ــتانداردهای  ــت کاری در اس ــی و درس اخالق
اخالقــی واحــد تجــاری تعریــف و در تمــام 
ســطوح سازمـــان و همچنیـــن توســط 
ــای  ــات و شـرکـ ــان خدمـ تامیـن کننـدگـ

تجـــاری بیرونـــی درک شـــده اسـت. 
• ارزیابــی گرایــش بــه اســتانداردهای 
اخالقــی: فرایندهایـــی بــه منظــور ارزیابــی 
عمــلکـــرد افــراد و تیـم هـــا در برابـــر 
ــار  ــورد انتظـ ــی مـ ــتانداردهای اخالقـ اس
ــود.  ــه می شـ ــه کار گرفت ــاری ب ــد تج واح
• گــزارش انحرافــات بــه شــیوه ای بهنگام: 
انحرافــات از اســتانداردهای اخالقــی مــورد 
انتظــار واحــد تجــاری شناســایی و بــه 

شــیوه ای به هنــگام ترمیــم می شــوند. 
بســیاری از ســازمان ها ایــن چهــار نقطه ی 

قابل تمرکــز را در زمــان ارزیابــی این کــه آیــا 
اصــول حاضرند و نقش ایفـــا می کننـــد، در 
ــه  ــود این ک ــه می ش ــد. گفت ــر می گیرن نظ
ــن  ــام ای ــن تم ــدون تعیی اصــول متناظــر ب
ــار نقطــه ی قابل تمرکــز حاضــر باشــند  چه
و ایفــای نقــش کننــد ممکــن اســت. بــرای 
نمونــه، مدیریــت ممکــن اســت بــر اســاس 
ــاط  ــا از نق ــه ت ــط س ــه فق ــی این ک ارزیاب
قابل تمرکــز بنیــادی بــاال وجــود دارنــد 
قــادر باشــد تعییــن کنــد اصــل اول مرتبــط 
بــا ارزش هــای اخالقــی و درســت کاری 
می کنــد.  ایفــا  نقــش  و  اســت  حاضــر 
ســازمان ممکــن اســت جــّو عمومــی و 
فضــای مناســب را در ســطح باالی ســازمان 
برقــرار، گرایــش بــه اســتانداردهای اخالقــی 
را ارزیابــی کــرده، و گــزارش انحرافــات بــه 
شــیوه ای به هنــگام را مدنظــر قــرار داده 
باشــد، ولــی به طــور رســمی انتظــارات 
ــه  ــبت ب ــره را نس ــأت مدی ــت و هی مدیری
ــف  ــازمان تعری ــی س ــتانداردهای اخالق اس
نکــرده باشــد. عالوه برایــن، کنترل هــای 
جایگزیـــن یــا جبرانــی ممکـــن اســت 
بــرای پشــتیبانی و حمایــت از ایــن نتیجــه 

ــد.   مســتقر شــده باش
ــاره  ــش اش ــؤال ش ــه در س ــور ک همان ط
اجــزا و اصــول،  این کــه  شــد، تصریــح 
ــه  ــد ک ــکیل می دهنـ ــی را تشـ معیارهایـ
مدیریــت را در ارزیابــی این کــه اجــزای 
ــا  ــد، نقــش ایف ــی حاضرن کنترل هــای داخل
ــر  ــا یکدیگ ــان ب ــور همزم ــد و به ط می کنن

ــم اســت.  ــد، مه در ســازمان عمــل می کنن
در حالی کــه نقــاط قابل تمرکــز ممکــن 
ــت  ــرای مدیری ــدی ب ــای مفی ــت راهنم اس
فراهــم آورد، ارزیابــی جداگانــه ی آن هــا 
ــد  ــوب جدی ــت در چارچ ــه دســت مدیری ب
ــز  ــاًل نی ــه قب ــی نیســت. همان طــور ک الزام
گفتــه شــد، نقــاط قابل تمرکــز به طــور 
ــده اند.  ــط ش ــل مرتب ــه 17 اص ــتقیم ب مس
جداولــی کــه در صفحــات بعــدی آمده انــد، 
ــك از  ــر ی ــای ه ــز زیربن ــاط قابل تمرک نق
ــور  ــد و همان ط ــان می ده ــل را نش 17 اص
ــه شــده  ــد ارائ کــه توســط چارچــوب جدی
ــر  ــور مختص ــورد به ط ــت، در کل 77 م اس

توصیــف می شــود26.
ــه  ــه ای ک ــه در خالص ــد ک ــه کنیـ توج
نقــاط  تمــام  می شــود  ارائــه  زیــر  در 
قابل تمرکــز فهرســت شــده بــه ترتیــب 
شـــماره گذاری شـده انـــد، به جـــز ســه 
گــروه از نقــاط قابل تمرکــز مربــوط بــه 
ــا  اصــل شــش کــه مشــخصات اهــداف را ب
ــم آوردن  ــور فراه ــه منظ ــی ب ــوح کاف وض
ــر  ــك در نظ ــی ریس ــرای ارزیاب ــه ای ب زمین
ــه  ــن س ــوای ای ــه و محت ــد. زمین می گیرن
برحســب  قابل تمرکــز  نقــاط  از  گــروه 
ــوند،  ــه می ش ــه گفت ــداف ک ــه ای از اه طبق
ــر  ــر در زی ــح بیش ت ــت. توضی ــاوت اس متف

ــت:  ــده اس آم
ــه  • نقـــاط قـابل تـمرکـــز 21 مربـــوط ب
ــف اهــداف اســت.  ــرای تعری ــام مجــاز ب مق
بــرای مثــال اهــداف گزارشــگری مالــی 

26-چارچوب جدید شامل مباحث وسیع تری درباره هر یك از این نقاط قابل تمرکز است.
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ــگری  ــای گزارش ــر گزاره ه ــی ب ــی مبتن بیرون
ــتانداردهای  ــوی »اس ــده از س ــه ش ــی ارائ مال
حســابداری الزم االجــرا« هســتند، در حالی که 
اهــداف گزارشــگری مالــی عملیاتــی و داخلــی 
مبتنــی بــر اختیــارات مدیریــت اســت )بــرای 
نمونــه، انتخاب هــای مدیریــت را منعکــس 
می کنــد(. در ایــن گــروه چهــار نقطــه ی 
قابل تمرکــز از »21 الــف« تــا »21 د« وجــود 
ــداف  ــه از اه ــج طبق ــه پن ــط ب ــه مرتب دارد ک

ــه اصــل شــش اســت.  ــوط ب مرب

بــه  مربــوط   22 قابل تمرکــز  نقــاط   •
ــرای اعمــال معیارهــای  آســتانه ی مدیریــت ب
و  طراحــی  زمــان  در  معقــول  اطمینــان 
ارزیابــی اثربخشــی عملیاتــی کنتــرل داخلــی 
ــگری  ــتانه ی گزاش ــال، آس ــرای مث ــت. ب اس
مالــی بیرونــی اســتاندارد مرســوم »اهمیــت« 
اســت، در حالی کــه آســتانه ی اهــداف رعایتــی 
و عملیاتــی »ســطح قابل تحمــل ریســك« 
ــروه ســه  ــن گ ــت اســت. در ای توســط مدیری
نقــاط قابل تمرکــز از »22 الــف« تــا »22 ج« 

ــداف  ــه از اه ــج طبق ــه پن ــه ب ــود دارد ک وج
ــت.  ــط اس ــش مرتب ــل ش ــه اص ــوط ب مرب

• نقـاط قـابل تـمرکـز 25-»منعکس کننده ی 
فعالیت هــای واحــد تجــاری« ـ زمانــی اعمــال 
می شــود کــه اهــداف گزارشــگری مالــی 
بیرونــی، گزارشــگری غیرمالــی بیرونــی و یــا 
گزارشــگری داخلــی لحــاظ شــده و اثربخشــی 

ــی می شــود.  ــی ارزیاب ــرل داخل کنت
ــاط قابل تمرکــز 23  ــد کــه نق • توجــه کنی
و 24 مرتبــط بــه اهــداف عملیاتــی هســتند. 
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محیط کنترلی

نقاط قابل تمرکزشمارهاصولردیف

سازمان به ارزش های اخالقی و 1
درست کاری تعهد نشان می دهد.

برقراری جّو عمومی  و فضای مناسب در سطح باالی سازمان1

برقراری استانداردهای اخالقی2

ارزیابی گرایش به استانداردهای اخالقی3

گزارش انحرافات به شیوه ای به هنگام4

هیأت مدیره استقالل از مدیریت را 2
نشان می دهد و بر ایجاد و عملکرد 

کنترل داخلی نظارت می کند.

برقراری مسئولیت های نظارتی5

به کارگیری اظهارنظر تخصصی مربوط6

عمل به طور مستقل7

ــای 8 ــك، فعالیت ه ــی ریس ــی، ارزیاب ــط کنترل ــر محی ــارت ب ــم آوردن نظ فراه
کنترلــی، اطالعــات و ارتباطــات، و فعالیت هــای نظارتــی

مدیریت، با نظارت هیأت مدیره، 3
ساختارها، خطوط گزارشگری، 

مسئولیت ها و تفویض اختیارهای 
مناسب را به منظور دست یابی به 

اهداف برقرار می سازد.

در نظر گرفتن تمام ساختارهای واحد تجاری9

برقراری خطوط گزارشگری10

معرفی، تخصیص و مشخص کردن اختیارات و مسؤولیت ها11

سازمان در راستای اهداف تعهد به 4
جذب، توسعه و حفظ افراد شایسته 

از خود نشان می دهد.

برقراری خط مشی ها و رویه ها12

ارزیابی شایستگی و درنظرگرفتن کاستی ها13

جذب، توسعه و حفظ افراد14

طرح ها و آماده سازی ها برای جانشینی15

سـازمان به منظور دست یابی 5
به اهـداف افراد را در راستای 

مسـئولیت های کنتـرل داخلـی 
آنــان پاسـخ گو می داند.

تأکید بر پاسخ گویی از طریق ساختارها، اختیارات و مسئولیت ها16

برقراری معیارهای عملکرد، مشوق ها و پاداش ها17

ارزیابی معیارهای عملکرد، مشوق ها و پاداش های در حال اجرا18

درنظرگرفتن فشار های بیش از حد19

ارزیابی عملکرد و پاداش ها یا منضبط کردن افراد20
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ارزیابی ریسك

نقاط قابل تمرکزشمارهاصولردیف

سازمان اهداف را با شفافیت کافی تبیین می کند تا به شناسایی و ارزیابی ریسك های مرتبط با اهداف قادر باشد:6

6-1
 

اهداف عملیاتی
انعکاس انتخاب های مدیریت21 الف

درنظرگرفتن میزان تحمل ریسك22 الف

مشمول کردن اهداف عملیاتی و عملکرد مالی23

شکل دادن مبنایی برای تعهد به منابع24

اهداف گزارشگری مالی برون سازمانی6-2
تطبیق با استانداردهای حسابداری قابل اعمال21 ب

درنظرگرفتن اهمیت22 ب

منعکس کردن فعالیت های واحد تجاری25

اهداف گزارشگری غیرمالی 6-3
برون سازمانی

تطبیق با چارچوب ها و استانداردهایی که در بیرون از سازمان وضع شده است21 ج

درنظرگرفتن سطح دقت مورد نیاز22 ج

منعکس کردن فعالیت های واحد تجاری25

اهداف گزارشگری درون سازمانی6-4
انعکاس انتخاب های مدیریت21 الف

درنظرگرفتن سطح دقت مورد نیاز22 ج

منعکس کردن فعالیت های واحد تجاری25

منعکس کردن قوانین و مقررات برون سازمانی21داهداف رعایت6-5

درنظرگرفتن میزان تحمل ریسك22 الف

7

سازمان ریسك های مرتبط با 
دست یابی به اهداف خود را 

شناسایی و آن ها را به عنوان مبنایی 
برای تعیین چگونگی مدیریت آن 

ریسك ها تحلیل می کند. 

شمول واحد تجاری، واحدهای تابعه، بخش، واحد عملیاتی، و وظایف26

تحلیل فاکتورها و عوامل درون و برون سازمانی27

شامل کردن سطوح مناسب مدیریت28

برآورد اهمیت و معنی داری ریسك هایی شناسایی شده29

تعیین چگونگی پاسخ دادن به ریسك های30

8
سازمان به منظور دست یابی به 

اهداف، تقلب بالقوه را در ارزیابی 
ریسك ها در نظر می گیرد.

درنظرگرفتن انواع مختلف تقلب31

ارزیابی انگیزه ها و فشارها32

ارزیابی فرصت ها33

ارزیابی نگرش ها و توجیهات34

سازمان تغییراتی که تأثیرات قابل 9
مالحظه ای بر سیستم کنترل داخلی 

دارند را مشخص و ارزیابی می کند.

ارزیابی تغییرات در محیط بیرونی35

ارزیابی تغییرات در مدل کسب وکار36

ارزیابی تغییرات در رهبری37
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10
سازمان آن دسته  از فعالیت های 

کنترلی که در کاهش ریسك 
دست یابی به اهداف به یك سطح 
قابل قبول نقش دارند، انتخاب و 

توسعه می دهد.

یکپارچه سازی با ارزیابی ریسك38

درنظرگرفتن عوامل خاص واحد تجاری39

تعیین فرایندهای کسب وکار مرتبط40

ارزیابی ترکیبی از انواع فعالیت های کنترلی41

درنظرگرفتن این که فعالیت ها در چه سطحی اعمال می شوند42

توجه به تفکیك وظایف43

11
سازمان به منظور حمایت از 

دست یابی به اهداف، فعالیت هـای 
کنترلـی عمومی حاکم بر فناوری را 

انتخاب و توسعه می دهد.

تعییــن وابســتگی بیــن اســتفاده از فنــاوری در فرایندهــای کســب وکار و 44
کنترل هــای عمومــی حاکــم بــر فنــاوری

برقراری فعالیت های کنترلی زیرساخت های فناوری مرتبط45

برقراری فعالیت های کنترلی فرایند مدیریت امنیت مرتبط46

ــر و 47 ــل، ایجــاد و توســعه، و تعمی ــد تحصی ــی فراین ــای کنترل ــراری فعالیت ه برق
نگهــداری فنــاوری مرتبــط

12

سازمان فعالیت های کنترلی را از 
طریق خط مشی هایی که تعیین 

کننده آنچه که مورد انتظار است، 
و رویه هایی که خط مشی ها را قابل 
اعمال می کنند، گسترش می دهد.

ــری رهنمودهــای 48 ــت از به کارگی ــرای حمای ــا ب ــراری خط مشــی ها و رویکرده برق
یت یر مد

برقراری مسئولیت و پاسخ گویی برای اجرای خط مشی ها و رویکردها49

انجام به شیوه ای به هنگام50

انجام اقدام اصالحی51

انجام با استفاده از پرسنل شایسته52

ارزیابی مجدد خط مشی ها و رویکردها53

13

سازمان اطالعات کیفی و مربوط 
برای حمایت از ایفای نقش و کارکرد 
دیگر اجزای کنترل داخلی را ایجاد و 

استفاده یا جمع آوری می کند.

شناسایی الزامات اطالعاتی54

به دست آوردن منابع اطالعاتی داخلی و خارجی55

پردازش و تبدیل داده های مربوط به اطالعات56

حفظ کیفیت در سراسر پردازش57

درنظرگرفتن هزینه ها و منافع58

فعالیت های کنترلی

نقاط قابل تمرکزشمارهاصولردیف

اطالعات و ارتباطات

نقاط قابل تمرکزشمارهاصولردیف
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ــال قضــاوت  ــت در اعم ــه مدیری ــد ک ــان می کن ــد به وضــوح بی ــوب جدی ــد، چارچ ــان ش ــی بی ــؤاالت قبل ــه در س ــور ک ــی اســت همان ط گفتن
ــر ایــن،  در خصــوص تعییــن قابلیــت تناســب یــا مربــوط بــودن نقــاط قابل تمرکــزی کــه فراهــم مــی آورد، آزادی عمــل باالیــی دارد. عــالوه ب
ــت ممکــن اســت دیگــر  ــع را تشــکیل می دهــد. مدیری ــل و جام ــك فهرســت کام ــز ی ــن 77 نقطــه ی قابل تمرک ــه ای ــد ک ــان نمی کن کــوزو بی
ــی تعییــن و در نظــر  ــات قانون ــر فعالیت هــای ســازمانی، شــرایط خــاص و الزام ــك اصــل خــاص را مبتنــی ب ــه ی ــوط ب ویژگی هــای مهــم مرب

گیــرد. 

اطالعات و ارتباطات

نقاط قابل تمرکزشمارهاصولردیف

فعالیت های نظارتی

نقاط قابل تمرکزشمارهاصولردیف

14
سازمان ارتباطات و اطالعات داخلی 

شامل اهداف و مسئولیت های کنترل 
داخلی الزم برای حمایت از ایفای 

نقش کنترل داخلی را برقرار می کند

اطالع رسانی و انتقال اطالعات کنترل داخلی59

ارتباط با هیئت مدیره60

فراهم آوردن خطوط ارتباطی جداگانه61

انتخاب روش های ارتباطی مربوط62

15

سازمان موضوعاتی را که بر ایفای 
نقش دیگر اجزای کنترل داخلی 
اثرگذار است به اشخاص بیرونی 

اطالع رسانی می نماید.

ارتباط با اشخاص بیرونی63

امکان ارتباطات درون محدوده ای64

ارتباط با هیأت مدیره65

فراهم آوردن خطوط ارتباطی جداگانه66

انتخاب روش های ارتباطی مربوط67

16

سازمان ارزیابی های مستمر و یا 
جداگانه ای را برای اطمینان از این که 
آیا اجزای کنترل داخلی وجود دارند 

و ایفای نقش می کنند انتخاب، 
توسعه و به کار می گیرد.

درنظرگرفتن ترکیبی از ارزیابی های در حال انجام و جداگانه68

درنظرگرفتن نرخ تغییرات69

برقراری درک پایه70

استفاده از پرسنل آگاه71

یکپارچه شدن با فرایندهای کسب وکار72

تنظیم دامنه و تناوب73

ارزیابی هدف مندانه74

17

سازمان نارسایی های کنترل داخلی 
را به شکلی به هنگام ارزیابی و به 

اشخاصی که مسئول اعمال اقدامات 
اصالحی هستند شامل مدیریت و 

هیأت مدیره هر کدام مناسبتر است، 
مخابره می نماید. 

یافته های ارزیابی ها75

ــه منظــور اقدامــات اصالحــی 76 ــه اشــخاص مســئول ب اطالع رســانی نارســایی ها ب
و نیــز بــه مدیریــت ارشــد و هیئــت مدیــره

نظارت بر اقدامات اصالحی77
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کنتـرل هـــای  نارســـایی های   -9
ارزیــابـــی  چه گونـــه  داخلـــی 

؟ ند می شـــو
در  نارســایی  جدیــد  چارچــوب  در 
تعریــف  این گونــه  داخلــی  کنترل هــای 
می شــود: »ضعــف در جــزء یــا اجــزای 
ــه  ــوط ب ــول مرب ــی و اص ــای داخل کنترل ه
نحــوی کــه احتمــال دســت یابی واحــد 
کاهــش  را  خــود  اهــداف  بــه  تجــاری 
هــر  این کـــه  تشـــخیص  می دهـــد«. 
ــود  ــه ش ــن نتیج ــه ای ــر ب ــایی، منج نارس
کــه واحــد تجــاری فاقــد سیســتم کنتــرل 
ــت.  ــم اس ــد، مه ــش می باش ــی اثربخ داخل
زمانــی کــه یــك ســازمان وجــود نارســایی 
بایــد  مدیریــت  می کنــد،  شناســایی  را 
شــدت تأثیــر آن نارســایی بــر سیســتم 
کنتــرل داخلــی را ارزیابــی کنــد. نارســایی 
ــن شــرح  ــه ای ــی ب ــرل داخل ــده در کنت عم
ــرل  ــف کنت ــك ضع ــود: »ی ــف می ش تعری
کــه  ضعف هــا  از  ترکیبــی  یــا  داخلــی 
تجــاری  واحــد  دســت یابی  احتمــال 
به شــدت کاهــش  را  اهــداف خــود  بــه 
ضعفــی  چنیــن  زمانی کــه  می دهــد«. 
وجــود دارد، مدیریــت تعییــن می کنــد کــه 
یــك جــزء )و یــك یــا چنــد اصــل مربــوط( 
ــد  ــا نمی کنن ــش ایف ــدارد و نق ــود ن ــا وج ی
و یــا این کــه آن اجــزا به طــور همزمــان 
بــا هــم عمــل نمی کننــد. وجــود یــك 
نارســایی عمــده مانــع از ایــن می شــود کــه 
ــتم  ــه سیس ــد ک ــری کن ــازمان نتیجه گی س

ــت.  ــش اس ــی اثربخ ــرل داخل کنت
اعــالم  به صراحــت  جدیــد  چارچــوب 
می کنــد کــه ارزیابــی شــدت یــك نارســایی 
یــا ترکیبــی از آن هــا بــرای تعییــن این کــه 
اصــول  و  داخلــی  کنتــرل  اجــزای  آیــا 

مربــوط مســتقر هســتند و نقــش ایفــا 
ــم  ــا ه ــان ب ــور همزم ــا به ط ــد و ی می کنن
ــاز دارد.  ــاوت نی ــه قض ــد؛ ب ــل می کنن عم
ــا  ــد بن ــوب جدی ــا چارچ ــه ب ــی ک ضوابط
ــق اجــزا  ــال از طری ــرای مث شــده اســت )ب
ــرای  ــت ب ــرای مدیری ــی ب ــول( مبنای و اص
اعمــال قضــاوت، هنــگام ارزیابــی اثربخشــی 
کنتــرل داخلــی، فراهــم مــی آورد. بــه عالوه 
ــه  ــد ک ــم آی ــت فراه ــن اس ــرایطی ممک ش
مدیریــت ملــزم بــه لحــاظ کــردن معیارهای 
اضافــی تعییــن شــده به وســیله ی اشــخاص 
ــت  ــه دس ــال ب ــرای مث ــی ب ــث و بیرون ثال
قانون گذاران، تـدوین کننـــدگان اســـتاندارد 
و دیگـــر اشــخاص ثالــث باشــد. در حالی که 
ــی را  ــار اضاف ــچ معی ــد هی ــوب جدی چارچ
تجویــز نمی کنــد؛ اختیــار و مســئولیت 
ــرار  ــط را مدنظــر ق ــی مرتب اشــخاص بیرون
بــرای  کافــی  انــدازه ی  بــه  و  می دهــد 
ــه  ــی ک ــار اضاف ــه معی ــر گون ــرش ه پذی
آن هــا الزم دارنــد؛ نظیــر رویه هایــی کــه در 
ــی  ــرل داخل ــایی های کنت ــدت نارس آن ش
انعطاف پذیــر  اســت،  طبقه بنــدی شــده 

اســت.
اثربخشــی  ارزیابــی  کلــی،  به طــور 
بــه  به طــور مســتقیم  داخلــی  کنتــرل 
ــر  ــی و اصــول زی ــرل داخل ــج جــزء کنت پن
بنــای آن مرتبــط اســت و براســاس آن 
ــم  ــور فراهـ ــه منظـ ــود. ب ــت می شـ هدای
این کــه  از  معقــول«  »اطمینانــی  آوردن 
یــا  بــرآورده می شــود  اهــداف مرتبــط 
ــد  ــان ده ــی نش ــار ارزیاب ــد معی ــر بای خی
ــرل  ــزء کنت ــج ج ــك از پن ــر ی ــا ه ــه آی ک
داخلــی وجــود دارنــد یــا خیــر؟ و آیــا پنــج 
جــزء کنتــرل داخلــی به طــور همزمــان 
ــا  ــر؟ و آی ــا خی ــد ی ــل می کنن ــم عم ــا ه ب
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اصــول پشــتوانه ی آن نیــز وجــود دارنــد یــا 
ــه  ــوم این ک ــور درک و مفه ــه منظ ــر؟ ب خی
ــوب  ــده« در چارچ ــایی عم ــه »نارس چه گون
جدیــد ســال 2013 بــر گــزارش شــرکت ها 
کنترل هــای  ضعــف  نقــاط  دربــاره ی 
ــد  ــاالت متح ــت SOX در ای ــی تح داخل
ــه  ــؤال 18 مراجع ــه س ــذارد، ب ــر می گ تأثی

ــد.  کنی

ــد و  ــارت »حاضرن ــور از عب 10- منظ
ــت؟  ــد« چیس ــش می کنن ــای نق ایف
می کنــد  بیــان  جدیــد  چارچــوب 
کــه عبــارت »حاضرنــد و ایفــای نقــش 
می کننــد« بــرای هــر دو قســمت اجــزا 
کار  بــه  داخلــی  کنترل هــای  اصــول  و 
مــی رود. عبــارت »حاضــر« بــه تعییــن 
در  مربــوط  اصــول  و  »اجــزا  این کــه 
طراحــی و اجــرای سیســتم کنتــرل داخلــی 
خــاص  اهــداف  بــه  دســت یابی  بــرای 
ــل  ــد. در مقاب ــد« اشــاره می کن وجــود دارن
»تعییــن  بــه  نقــش«  »ایفــای  عبــارت 
ــت  این کــه اجــزا و اصــول مرتبــط در هدای
بــرای  داخلــی  کنترل هــای  سیســتم 
ــود  ــه وج ــاص ب ــداف خ ــه اه ــت یابی ب دس
ــد.  ــاره می کن ــد« اش ــه می دهن ــود ادام خ
دربــاره ی  »حاضــر«  عبــارت  بنابرایــن 
ــری اثربخــش« اســت  »طراحــی و به کارگی
در حالی کــه »ایفــای نقــش« دربــاره ی 
»عملیــات اثربخــش« اســت. در تعییــن 
ــی  ــرل داخل ــزء کنت ــك ج ــا ی ــه آی این ک
می کنــد،  ایفــا  نقــش  و  اســت  حاضــر 
مدیریــت ارشــد، بــا نظــارت هیــأت مدیــره، 
ــزان  ــه می ــه چ ــه ب ــد ک ــن کن ــد تعیی بای
اصــول مربــوط و زیــر بنــای اجــزا حاضرند و 

نقــش ایفــا می کننــد.

مدیریـــت  چه گونـــه   -11
ــام  ــه تم ــد ک ــابی می کن ارزیـ
ــا هــم  اجــزا به طــور همزمــان ب

می کننــد؟ عمــل 
ــرل  ــزء کنت ــج ج ــك از پن ــر ی ــی ه ارزیاب
داخلــی، بــه در نظــر گرفتــن چگونگــی 
ــت  ــب کلی ــال آن در قال ــری و اعم به کارگی
سیســتم کنتــرل داخلــی توســط هــر واحــد 
ــزء  ــك ج ــه ی ــه این ک ــاز دارد، ن ــاری نی تج
خــاص بــه تنهایــی نقــش ایفــا کنــد، بدیــن 
ــن اجــزا بخــش  ــك از ای ــر ی ــه ه ــی ک معن
کنتــرل  سیســتم  یــك  از  یکپارچــه ای 
داخلــی اثربخــش در حــال اجــرا اســت. 
در حالی کــه مدیریــت ممکــن اســت در 
ــج  ــك از پن ــر ی ــه ه ــد ک ــن کن ــدا تعیی ابت
جــزء حاضرنــد و نقــش ایفــا می کننــد، امــا 
نمی توانــد نتیجه گیــری کنــد کــه ســازمان، 
مگــر  دارد  اثربخشــی  داخلــی  کنتــرل 
ــور  ــزء به ط ــج ج ــد پن ــن کن ــه تعیی این ک

همزمــان عمــل می کنــد.27
ازایــن رو چارچــوب جدیــد بیــان می کنــد 
کــه »عملیــات همزمــان بــا هــم« بــه 
معنــای ایــن اســت کــه »تمــام پنــج جــزء 
ــدم  ــی در مجمــوع ریســك ع ــرل داخل کنت
ــل  ــه ســطح قاب ــه اهــداف را ب دســت یابی ب
»عملیــات  می دهنــد«.  کاهــش  قبولــی 
ــه  ــد ک ــان می ده ــم« نش ــا ه ــان ب همزم
ــم دارد و  ــه ه ــی ب ــتگی درون ــر وابس عناص
دارای اثــرات متقابلــی بــا انبوهــی از روابــط 
و شــبکه ارتباطــات بــر هــم هســتند. از 
نقــاط قابل تمرکــز خــاص چارچــوب جدیــد 
بیــان می کنــد کــه مدیریــت می توانــد 
ــا هــم و همزمــان  نشــان دهــد کــه اجــزا ب
عمــل می کننــد )زمانــی کــه آن هــا حاضــر 
ضعف هــای  و  می کننــد(  ایفــا  نقــش  و 

کنتــرل داخلــی پدیــدار شــده در اجــزا 
ــه  ــد شــد ک ــن نتیجــه نخواه ــه ای منجــر ب

ــود دارد. ــایی وج ــد نارس ــا چن ــك ی ی
ــه، ارتباطــات و وابســتگی های  ــرای نمون ب
درونـــی ذاتی میـــان اجزای کنترل داخلـی، 
ایجـــاد و بـــه کــارگـــیری خط مشـــی ها و 
ــای  ــی از فعالیت ه ــوان بخش ــا به عن رویه ه
کنترلـــی در ارزیابـــی و کاهش ریســك های 
شناســایی و تحلیــل شــده نقش و مشــارکت 
دارنــد. به عنــوان مثــال دیگــر، اطالع رســانی 
ــوان  ــی به عن ــرل داخلـ ــایی های کنتـ نارس
بخشــی از فعالیت هــای نظارتــی بــه افــرادی 
کــه مســئول انجــام اقدامــات اصالحــی 
هســتند؛ بیانگــر درک کامــل ســاختار واحــد 
تجــاری، خطــوط گزارشــگری، پاســخ گویی  
و تفویــض اختیــاری اســت کــه در »محیــط 
ــزء  ــق ج ــده و از طری ــاظ ش ــی« لح کنترل
اطالع رســانی  ارتباطــات«  و  »اطالعــات 
ــای  ــد مثال ه ــوب جدی ــت. چارچ ــده اس ش
دیگــری را هــم در ایــن زمینــه در بــر 

می گیــرد. 

ــی  ــی جزئ ــخاص بیرون ــا اش 12- آی
داخلــی  کنترل هــای  سیســتم  از 

ــتند؟  هس
حسابرســان  نظیــر  بیرونــی  اشــخاص 
مســتقل و مقامــات قانون گــذار، جزئــی 
و  نیســتند  داخلــی  کنتــرل  از سیســتم 
ــرای کشــف  نمی تواننــد به عنــوان منبعــی ب
داخلــی  کنتــرل  ضعف هــای  ارزیابــی  و 
در نظــر گرفتــه شــوند، به ویــژه زمانــی 
کــه واحــد تجــاری اثربخشــی ســاختار 
ارزیابــی  را  خــود  داخلــی  کنترل هــای 
می کنــد. بــه طــور طبیعــی مســئولیت 
شناســایی و ارزیابــی ضعف هــای کنتــرل 

27- Operating Together
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داخلــی، در هنــگام انجــام وظایــف مســتمر، 
ــت.  ــازمان اس ــان س ــا کارکن ب

ــد  ــوب جدی ــری چارچ 13- به کارگی
ــی الزامــی اســت؟  از چــه زمان

ــازمان هایی  ــوص س ــش در خص ــن پرس ای
صــادق اســت کــه قبــاًل از چارچــوب 1992 
موضــوع  ایــن  می کرده انــد.  اســتفاده 
کــه  شــرکت هایی  خصــوص  در  به ویــژه 
ــات  ــت الزام ــرای رعای ــد را ب چارچــوب جدی
ــز مطــرح  ــت نی ــد گرف ــه کار خواهن SOX ب

ــت.  اس
کــه  اســت  داشــته  اعــالم  کــوزو 
شــرایط  بــه  باتوجــه  اســتفاده کنندگان 
خــاص آن هــا، بایســتی در ســریع ترین زمــان 
ــد  ــوب جدی ــه چارچ ــال ب ــا انتق ــن ب ممک
ســال 2013 آن را اجــرا و مستندســازی 
 2014 دســامبر   15 تــا  کــوزو  کننــد. 
ــترس  ــوب 1992 را در دس ــان چارچ همچن
قــرار خواهــد داد و پــس از آن زمــان، اجــرای 
چارچــوب ســال 1992 لغــو شــده محســوب 
خواهــد شــد. کــوزو معتقــد اســت مفاهیــم و 
ــی  ــش اصل اصــول کلیــدی موجــود در ویرای
ــورد  چارچــوب 1992 بطــور گســترده ای م
پذیــرش عمــوم واقــع شــده اســت، بــه 

همیــن دلیــل بــه کار گیــری آن چارچــوب را 
در طــی دوره گــذار )14 مــی 2013 تــا 15 

مناســب می دانــد.  دســامبر 2014( 
بــه ایــن معنــا کــه شــرکت هایی کــه 
ــت،  ــی اس ــال تقویم ــا س ــی آن ه ــال مال س
ــال 1992 را در  ــن اســت چارچــوب س ممک
ســال تقویمــی 2013 بــه کار گرفتــه باشــند 
ــداف  ــه اه ــت یابی ب ــور دس ــه منظ ــی ب ول
ســال  از  قبــل  بایــد  جدیــد،  چارچــوب 
تقویمــی 2014 بــه چارچــوب جدیــد انتقــال 
ــرکت هایی  ــد. ش ــه کار گیرن ــه و آن را ب یافت
ــی  ــال تقویم ــا س ــا ب ــی آن ه ــال مال ــه س ک
ــوب  ــت چارچ ــن اس ــت، ممک ــق نیس منطب
ــد،  ــد را در اســرع زمــان ممکــن بپذیرن جدی
انتقــال آن هــا بــه  انتظــار مــی رود  امــا 
چارچــوب جدیــد، بــرای ارزیابــی اثربخشــی 
ــر گزارشــگری  کنترل هــای داخلــی حاکــم ب
مالــی، بــرای اولیــن ســال مالــی پــس از 15 

ــد.  ــده باش ــل ش ــامبر 2014، کام دس
ــی  ــال مال ــد س ــرض کنی ــال ف ــرای مث ب
ــد  ــد و بای ــن خاتمــه می یاب شــرکتی 30 ژوئ
بخــش 404 قانــون SOX را رعایــت کنــد. از 
آن جــا کــه مــاه دســامبر بــرای ایــن شــرکت 
نیمــه ســال )6 ماهــه( اســت، آخریــن مهلــت 
ــن  ــرای ای ــد ب ــوب جدی ــه چارچ ــال ب انتق

ــن  ــه 30 ژوئ ــی منتهــی ب شــرکت ســال مال
ــه  ــر از آنجــا ک ــان دیگ ــه بی 2015 اســت. ب
چارچــوب ســال 1992 تــا 15 دســامبر 
2014 لغــو نشــده اســت، آن چارچــوب 
ــه 30  ــی ب ــی منته ــال مال ــرای س ــوز ب هن
ــی  ــت، یعن ــال اس ــل اعم ــن 2014 قاب ژوئ
ــی  چارچــوب جدیــد ســال 2013 بایــد زمان
بــه کار گرفتــه شــده باشــد کــه شــرکت 
ارزیابــی خــود از کنترل هــای داخلــی حاکــم 
ــی  ــرای ســال مال ــی را ب ــر گزارشــگری مال ب

ــد.  ــرده باش ــروع ک ــد ش بع
از آنجــا کــه کــوزو قانون گــذار نیســت 
ناشــران  بــرای  را  الزاماتــی  نمی توانــد  و 
اجبــاری کنــد، بیــان کــرده اســت کــه 
ــوب  ــط چارچ ــال 1992 توس ــوب س چارچ
ــد ســال 2013 در 15 دســامبر 2014،  جدی
ــن خواهــد شــد. البتــه در آن زمــان  جایگزی
بــرای هــر کــدام از ناشــران مشــکل خواهــد 
ــه  ــد ک ــاذ کنن ــی را اتخ ــه موقعیت ــود ک ب
واجــد  شــده  جایگزیــن  چارچــوب  آیــا 
ــط  ــده توس ــن ش ــای تعیی ــرایط معیاره ش
  SECکمیسســیون بــورس و اوراق بهــادار
بــرای یــك »چارچــوب مناســب« بــه منظــور 
ــش 404  ــا بخ ــت ب ــاق و رعای ــداف انطب اه

قانــون SOX می باشــد یــا خیــر؟
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بــه  گــذار  در   SEC موضــع   -14
چیســت؟ جدیــد  چارچــوب 

ــزارش )دســامبر  ــن گ ــان انتشــار ای ــا زم ت
خــود  رســمی  موضــع   SEC  ،)2013
جدیــد  چارچــوب  بــه  گــذار  دربــاره ی 
رعایــت  زمینــه ی  در  کــه  ســؤاالتی  و 
بخــش 404 مطــرح می شــود، مشــخص 
ــی از  ــخنرانی، یک ــك س ــت. در ی ــرده اس نک
کارمنــدان SEC گفــت کــه ایــن کمیســیون 
ــران  ــذار ناش ــل گ ــد دارد دوران و مراح قص
اســتفاده کننده از چارچــوب ســال 1992 
بــه چارچــوب جدیــد را تحــت نظــر داشــته 
باشــند. در ایــن خصــوص وی خاطــر نشــان 

ــه:  ــرد ک ک
ــوزو  ــه ک ــت ک ــده اس ــه ش "SEC متوج

می خواهــد چارچــوب ســال 1992 خــود 
را در 15 دســامبر 2014 جایگزیــن کنــد 
ــاره ی  و مــا انتظــار داریــم کــه ســؤاالتی درب
این کــه آیــا SEC بــرای مدیریــت شــرکت ها 
راهنمــای به کارگیــری یــا راهنمــای گــذار از 
چارچــوب موجــود بــه چارچــوب جدیــد 
فراهــم مــی آورد یــا خیر، مطــرح شــود. کوزو 
ــان کــرده  ــده خــود را بی به طــور علنــی عقی
بایــد تحــت شــرایط  اســت »شــرکت ها 
خــاص آن هــا، در اســرع زمــان ممکــن 

برنامه هــا و مســتندات خــود را بــه چارچــوب 
جدیــد بــه روز شــده تغییــر دهنــد« و این کــه 
»مفاهیــم و اصــول کلیــدی تعبیــه شــده در 
ــوده و  ــی دار ب ــاً معن ــی اساس ــوب اصل چارچ
به طــور گســترده ای در بــازار پذیرفتــه شــده 
اســت، بنابرایــن تــداوم اســتفاده از چارچــوب 
ســال 1992 در دوره گــذار )14 مــی 2012 
تــا 15 دســامبر 2015(، مجــاز اســت.« 
می دهــد  بیش تــری  توضیحــات  کــوزو 
»هــدف کــوزو در به روزرســانی چارچــوب 
اولیــه، انعــکاس تغییــرات در محیط هــای 
تجــاری و عملیاتــی کــه شــرکت ها در آن 
کار می کننــد، صورتبنــدی صریح تــر اصولــی 
ــه  ــده ب ــه ش ــی تعبی ــوب اصل ــه در چارچ ک
نحــوی کــه ایجــاد و توســعه ی کنتــرل 
داخلــی اثربخــش و ارزیابــی اثربخشــی آن را 
تســهیل کنــد، و افزایــش ســادگی اســتفاده 
ــد  ــداف واح ــه اه ــت یابی ب ــرای دس از آن ب

ــت.« ــاری، اس تج
هــدف SEC بــرای نظــارت بــر دوران و 
ــه از  ــذار در خصــوص ناشــرانی ک مراحــل گ
ــد،  ــتفاده می کنن ــال 1992 اس ــوب س چارچ
 SEC ارزیابــی ایــن اســت کــه آیــا اقدامــات
ــا  ــب ی ــده مناس ــور در آین ــن منظ ــرای ای ب
ــال  ــال، در ح ــن ح ــا ای ــت؟ ب ــروری اس ض

چارچــوب  از  اســتفاده کنندگان  حاضــر، 
کــوزو را بــه بیانیه هــای کــوزو دربــاره ی 
چارچــوب جدیــد و نظــرات آن دربــاره دوران 

ــم. ــاع می دهی ــذار ارج ــل گ و مراح
روش SEC بــر اســاس تجربیــات گذشــته 
بــر ایــن منــوال بــوده اســت کــه تــا زمانــی 
ــو  ــه نح ــی ب ــش خصوص ــای بخ ــه رویه ه ک
ــا  ــچ راهنم ــوند، هی ــال می ش ــب اعم مناس
ــا  ــد. در این ج ــر نکن ــتورالعملی منتش و دس
ــت،  ــاده اس ــاق افت ــت اتف ــن حال ــز همی نی
ــنگین را  ــه ی س ــوزو وزن ــه ک ــور ک همان ط
ــه اســت  ــاً گفت ــته اســت، SEC صرف برداش
ــام  ــرکت ها انج ــه ش ــه را ک ــا آن چ ــه تنه ک
می دهنــد، مشــاهده می کنــد و بــه نظــر 
ــا  ــه آن ه ــت ک ــزی اس ــان چی ــد هم می رس
ــی  ــه SEC حام ــم ک ــا معتقدی ــد. م گفته ان
رویکــرد پیشــنهاد شــده ی کــوزو بــری 
ــوب  ــه چارچ ــوب 1992 ب ــال از چارچ انتق
همچنیــن  اســت.   2013 ســال  جدیــد 
معتقدیــم کــه بیانیه هــای SEC دال بــر 
ایــن اســت کــه کارکنــان SEC انتظــار 
دارنــد ناشــران بــه همــان شــکل و ترتیبــی 
ــت، از  ــرده اس ــی ک ــش بین ــوزو پی ــه ک ک
چارچــوب جدیــد  بــه  چارچــوب 1992 

ــد.  ــام دهن ــال را انج انتق
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دوره ی  از  پــس  صورتی کــه  در   -15
ــوب  ــوزو از چارچ ــر ک ــورد نظ ــذار م گ
ــی  ــه اتفاق ــود، چ ــتفاده ش ــه اس اولی

ــاد؟ ــد افت خواه
ــت  ــه رعای ــزم ب ــرای شــرکت هایی کــه مل ب
ــون SOX هســتند به نظــر نمی رســد کــه  قان
ــه ای باشــد.  ایــن موضــوع انتخــاب خردمندان
ــه  ــت ک ــد اس ــوزو معتق ــذار ک در دوره ی گ
ــرل  ــه ی کنت ــوب یکپارچ ــری چارچ به کارگی
داخلــی کــه دربردارنــده ی گزارشــگری مالــی 
ــد  ــد به صراحــت افشــا کن ــی اســت بای بیرون
کــه آیــا از چارچــوب قدیمــی اســتفاده شــده 
ــد. همان طــور کــه  ــا چارچــوب جدی اســت ی
ــالم  ــنی اع ــد SEC به روش ــه ش ــاال گفت در ب
کــرده کــه آن هــا انتقــال از چارچــوب قدیــم 
ــن رو  ــد. از ای ــارت می کنن ــد را نظ ــه جدی ب
ــرض وجــود دارد  ــن پیش ف ــه ای ــم ک معتقدی
کــه چارچــوب جدیــد 2013 پــس از انقضــای 
دوره ی گــذار در عمــل اســتفاده خواهــد شــد. 
ــه اســتفاده از چارچــوب  ــه ب شــرکت هایی ک
1992 جایگزیــن شــده ادامــه دهنــد احتمــاالً 
ــاید  ــا ش ــتقل و ی ــان مس ــوی حسابرس از س
مخالفت هایــی  بــا   SEC ســوی  از  هــم 

مواجــه شــوند.28
اگـــر شـــرکتی کــه ســال گزارشــگری 
ــال  ــی س ــداف ارزیاب ــرای اه ــی دارد ب تقویم
ــاب و از آن  ــوب 1992 را انتخ 2014، چارچ
اســتفاده کنــد، کارمنــدان SEC احتمــاالً 
یــك نامــه ی نــکات29 منتشــر خواهنــد کــرد. 
ــوزو  ــان ک ــن زم ــه در ای ــرض ک ــن ف ــا ای ب
ــرده اســت،  ــن ک چارچــوب 1992 را جایگزی
دشــوار اســـت کــه SEC یـــا هــر شـــخص 
چارچــوب  کــه  شــود  متقاعــد  دیگــری 
1992 بیانگــر یــك چارچــوب مناســب بــرای 
 SOX ــون ــش 404 قان ــت بخ ــداف رعای اه

اســت. حسابرســان مســتقل احتمــاالً تصمیــم 
ــال  ــوب س ــتفاده از چارچ ــرای اس ــرکت ب ش
1992 را زمانی کــه بــا چارچــوب جدیــد 
ــت  ــد پذیرف ــد، نخواهن ــده باش ــن ش جایگزی
ــد  ــزارش خواهن ــت را گ ــاالً عدم رعای و احتم
کــرد. بنابرایــن پیشــنهاد نمی شــود کــه 
ــن  ــا ای شــرکت ها مؤسســات حسابرســی را ب

ــد. ــون کنن ــدگاه آزم دی

16- آیــا در راســتای رعایــت الزامــات 
بایــد   SOX قانــون   302 بخــش 
چارچــوب جدیــد 2013 را در ســه مــاه 
ــت؟ ــه کار گرف ــز ب ــال 2014 نی اول س

بخــش 302 قانــون SOX الــزام بــه ارائــه ی 
تاییدیــه ی مدیــران اجرایــی بــرای هــر فصــل 
ــه  ــق ب ــد طری ــه چن ــه ب ــن تاییدی دارد. ای
ــر گزارشــگری  ــم ب ــی حاک ــای داخل کنترل ه
مالــی ارجــاع دارد. بــرای مثــال مدیــران 
ــد:  ــد گواهــی کنن ــر را بای ــوارد زی ــی م اجرای
• آن هــا مســئول برقــراری و حفــظ »کنترل 
داخلــی حاکــم بــر گزارشــگری مالــی« ناشــر 

 . هستند
بــر  حاکــم  داخلــی  »کنتــرل  آن هــا   •
ــا  ــد ی ــی« را طراحــی کرده ان گزارشــگری مال
ــرل  ــن »کنت ــی چنی ــبب طراح ــه مس این ک
داخلــی حاکــم بــر گزارشــگری مالــی« تحــت 
نظــر آن هــا بــوده اســت، تــا اطمینــان 
معقولــی دربــاره ی قابلیت اتــکای گزارشــگری 
در  مالــی  صورت هــای  تهیــه ی  و  مالــی 
ــا »اصــول پذیرفته شــده ی  ــق ب راســتای تطاب
ــازمانی  ــداف برون س ــرای اه ــابداری« ب حس

ــد. ــده باش ــم آم فراه
هــر  کــه  می کننــد  گواهــی  آن هــا   •
تغییــری کــه در »کنتــرل داخلــی حاکــم بــر 
ــن  ــی آخری ــر در ط ــی« ناش ــگری مال گزارش

ــه ماهه رخ داده  ــی س ــگری مال دوره ی گزارش
اســت و به طــور بااهمیتــی »کنتــرل داخلــی 
حاکــم بــر گزارشــگری مالــی« ناشــر را تحــت 
تأثیــر قــرار داده یــا منطقــاً احتمــال مــی رود 
ــا  ــد، افش ــرار ده ــت ق ــر بااهمی ــت تأثی تح

کرده انــد. 
ــا  ــی آن ه ــن ارزیاب ــای جدیدتری ــر مبن • ب
ــگری  ــر گزارش ــم ب ــی حاک ــرل داخل از »کنت
بااهمیــت  نارســایی های  آن هــا  مالــی«، 
بــرای  را  تقلبــات  و  عمــده  و ضعف هــای 
حسابرســان مســتقل و کمیتــه ی حسابرســی 

می کننــد.  افشــا 
پیــش  شــرکتی  بــرای  مذکــور  ســؤال 
می آیــد کــه ســال مالــی گزارشــگری آن 
ســال تقویمــی اســت. بــه ایــن منظــور 
ــی  ــرل داخل ــه »کنت ــاال ب ــا اشــارات ب ــه آی ک
حاکــم بــر گزارشــگری مالــی« در تأییدیــه ی 
فصلــی مدیــران اجرایــی، بــه اســتفاده از 
چارچــوب جدیــد 2013 در اولیــن فصــل 
ــم  ــر، معتقدی ــا خی ــاز دارد ی ــال 2014 نی س
کــه قصــد کــوزو در انتشــار رهنمــود، فراهــم 
ــه  آوردن یــك دوره ی گــذار معقــول اســت ب
ــرای  ــکالت، ب ــاد مش ــث ایج ــه باع ــوی ک نح
شــرکت ها در طــی دوران انتقــال نشــود. 
کــوزو شــرکت ها را بــه انتقــال بــه چارچــوب 
جدیــد 2013 در ســریع ترین زمــان ممکــن، 
ــرای  ــه ب ــد ک ــا می دان ــد ام ــویق می کن تش
انتقــال  فراینــد  شــرکت ها  از  بســیاری 
مــا  نظــر  بــه  باشــد.  زمان بــر  می توانــد 
مهلــت انتقــال 15 دســامبر 2014 بی معنــی 
ــری  ــرای به کارگی ــی ب ــه الزام ــرا ک ــت زی اس
چارچــوب جدیــد 2013 بــا شــروع فصــل اول 
2014 وجــود نــدارد. چارچــوب ســال 1992 
اول 2014 هنــوز  ماهــه ی  در طــی ســه 
ــه در  ــور ک ــت، همان ط ــر اس ــرار و معتب برق

28-  کارمندان SEC ممکن است راهنمای به کارگیری در این خصوص منتشر کنند. اما در غیاب 
یك چنین راهنمایی، اگر ناشران از چارچوب سال 1992 به عنوان »چارچوب مناسب« پس از 15 

دسامبر 2014 استفاده نمایند، کارمندان می توانند نگران باشند.
29-Comment Letter [
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نامــه ی کــوزو نیــز ذکــر شــده اســت. عــالوه 
بــر ایــن ارزیابــی بخــش 404 یــك ارزیابــی و 
ــخ  اظهــار نظــر »در تاریــخ«30 اســت. در تاری
اعتبارســنجی  آزمون هــای  ســال  پایــان 
اثربخشــی طراحــی و عملیــات اساســاً تحــت 
ویرایش هــای 1992 یــا 2013 چارچــوب 
ــه  ــاس آن چ ــر اس ــتند. ب ــان هس ــوزو یکس ک
ــان شــد، رویکــرد مناســب آن اســت  ــه بی ک
کــه اقداماتــی کــه پشــتوانه ی الزامــات بخــش 
302 اســت همزمــان بــا انتقــال انجــام شــود.

17- چــه الزاماتــی بــرای رعایــت 
اســت؟ SOX الزم  قانــون 

همان طورکــه قبــاًل اشــاره شــد؛ شــرکت ها 
بایــد به صراحــت در گــزارش کنتــرل داخلــی 
ــش  ــدام ویرای ــه از ک ــد ک ــا کنن ــود افش خ
چارچــوب کــوزو )1992 یــا 2013( را در طی 
دوره ی انتقــال اســتفاده کــرده اســت. عــالوه 
بــر ایــن مســتندات کنتــرل داخلــی موجــود 
بایــد بــه رویکــرد مبتنــی بــه اصــول چارچوب 
جدیــد تبدیــل شــود. در مــورد شــرکت هایی 
کــه چندیــن ســال رعایــت بخــش 404 
ــم  ــد، معتقدی ــه کرده ان ــون SOX را تجرب قان
نخواهــد  دشــوار  مســئولیت  ایــن  کــه 
ــط  ــور محی ــت فاکت ــه، هف ــرای نمون ــود. ب ب
ــه ی ســال 1992  ــی در چارچــوب اولی کنترل
ــی  ــج اصل ــت پن ــوان تح ــادگی می ت را به س
کــه در چارچــوب جدیــد 2013 ارائــه شــده 

ــرد.  ــازمان دهی ک ــت، س اس
چارچــوب  کــه  باشــید  داشــته  توجــه 
وابســته  تشــریحی  مســتندات  و  جدیــد 
اصلــی  چارچــوب  خــود  شــامل  آن  بــه 
یکپارچــه ی کنترل هــای داخلــی،  جدیــد 
ــن ضمیمــه، یــك  ــی، چندی خالصــه ی اجرای
آورنــده ی  فراهــم  به کارگیــری  راهنمــای 

ــه ای  ــده ی جداگان ــی و چکی ــزاری توضیح اب
ــری  ــرای به کارگی ــا ب ــا و مثا ل ه از رویکرده
چارچــوب جدیــد در خصــوص »کنترل هــای 
مالــی«  گزارشــگری  بــر  حاکــم  داخلــی 
اســت. چکیــده ی اخیــر ممکــن اســت بــرای 
شــرکت هایی کــه قانــون SOX را رعایــت 

می کننــد، مفیــد و کافــی باشــد. 
ــه اصــول  ــر تفســیرهای راجــع ب ــوارد زی م
ــای  ــی »کنترل ه ــه ی ارزیاب ــاص در زمین خ
ــه  ــی« ب ــگری مال ــر گزارش ــم ب ــی حاک داخل
منظــور رعایــت الزامــات بخــش 404 قانــون 

ــت: SOX اس

• اصــل 8: ســازمان امــکان تقلــب را در 
بــه  دســـت یابی  ریســـك هایی  ارزیابـــی 
از  بســیاری  می گیــرد.  نظــر  در  اهــداف 
اثربخشــی  از  خــود  ارزیابــی  شــرکت ها 
تقلــب  ریســـك  کاهنــده ی  کنترل هــای 
را همــراه بــا ارزیابــی دیگــر کنترل هــای 
سـازمـــان  فـرایندهـــای  در  تعیین شـــده 
زیربنایــی  قضیــه ی  یکپارچـــه می کننــد. 
ایــن اســت کــه فعالیت هــای کنترلــی بخــش 
به هــم پیوســته و یکپارچــه ای از فرایندهــای 
تجــاری هســتند کــه باعــث کارکــرد سیســتم 
ــکان  ــن ام ــا ای ــه در فراینده ــوند. تعبی می ش
ــا  ــه فراینده ــه از این ک ــی آورد ک ــم م را فراه
ــات  ــا و تقلب ــف خطاه ــری و کش در جلوگی
ــان  ــد اطمین ــل می کن ــگام عم ــور به هن به ط
داشــته باشــیم و هــر چــه کــه بــه منابــع نیــز 
ــن اطمینــان را می دهــد  ــر باشــد، ای نزدیك ت
ــا گزارشــگری مالــی  کــه ادعاهــای مرتبــط ب
فعالیت هــای  شــده اند.  بــرآورده  مربــوط 
ــش  ــور کاه ــه منظ ــا ب ــی در فراینده کنترل
ــگری  ــا گزارش ــط ب ــای مرتب ــك ادعاه ریس
ــامل  ــول ش ــطح قابل قب ــك س ــه ی ــی ب مال
و  ادعاهــا  شــده اند.  بنــا  تقلــب  ریســك 

ریســك های گزارشــگری مالــی )هــر چیــزی 
ــوط  ــد( مرب ــف باش ــده ی تحری ــه دربرگیرن ک
بــه دســت یابی بــه آن ادعاهــا، زمینــه ای 
اثربخــش  طراحــی  ارزیابــی  بــرای  را 
فعالیت هــای کنترلــی در ســطح فرایندهــا 
فراهــم مــی آورد. ریســك تقلــب اغلــب بــرای 
ــود.  ــه می ش ــه کار گرفت ــك ها ب ــن ریس تعیی
ارزیابــی  شــرکت ها  از  بســیاری  بنابرایــن 
ــی  ــی کل ــب را در ارزیاب ــود از ریســك تقل خ
ریســك گزارشــگری مالــی تعبیــه می کننــد. 
ــر از  ــات دیگ ــایر مؤسس ــه و س ــن مؤسس ای
ایــن رویکــرد یکپارچــه پشــتیبانی می کننــد 
ــا ســناریوهای  ــد ت ــم می آورن ــی فراه و مبنای
تقلــب مرســوم در یــك صنعــت خــاص 
ــوند.  ــه ش ــر گرفت ــبی در نظ ــور مناس به ط
ســؤال دیگــری کــه ممکــن اســت مطــرح 
شــود ایــن اســت کــه آیــا الزامــی بــه 
هشــت  اصــل  جداگانــه ی  مستندســازی 
وجــود دارد. ایــن موضــوع  تضمیــن می کنــد 
مراحــل  گــذار  فراینــد  ابتــدای  در  کــه 
درســتی در حــال طــی شــدن اســت. بعضــی 
کنترل هــا  از  ارزیابی هایــی  شــرکت ها  از 
عمــل  بــه  تقلــب  ضــد  برنامه هــای  و 
ــه  ــرانی ک ــته از ناش ــرای آن دس ــد. ب می آورن
اخیــراً ارزیابــی جداگانــه ای از برنامه هــای 
موضــوع  کرده انــد،  اجــرا  را  تقلــب  ضــد 
مستندســازی تقریبــاً ســاده اســت. امــا بــرای 
ــب را در  ــای ضــد تقل ــه کنترل ه ناشــرانی ک
فرایندهــای مستندســازی خــود یکپارچــه 
اســت  ممکــن  مستندســازی  کرده انــد، 
کامــاًل واضــح و آشــکار نباشــد و تعییــن 
مشــکل تر  را  کنترل هــا  آن  شناســایی  و 
ــه  ــوارد، ممکــن اســت ک ــد. در بعضــی م کن
الزامــات و انتظــارات حسابرســان مســتقل را 
ــم،  ــن کنی ــا تعیی ــا آن ه ــاط ب ــق ارتب از طری

30-Comment Letter
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عناصــر برنامه هــای ضــد تقلبــی را کــه اخیــراً 
ــت  ــتند فهرس ــعه هس ــت توس ــرا و در دس اج
ریســك های  از  کلــی  و خالصــه ای  کنیــم 
ــا از  ــه آن ه ــه چه گون ــت و این ک ــب بااهمی تقل
طریــق برنامه هــای ضدتقلــب، در نظــر گرفتــه 
مــوارد  در  کنیــم.  مستندســازی  شــده اند، 
ــد ممکــن  ــه چارچــوب جدی ــال ب ــر، انتق دیگ
ــرای در نظــر گرفتــن  ــی ب اســت فرصــت خوب
دوبــاره ی ایــن باشــد کــه آیــا برنامه هــای ضــد 
ــد  ــی نیرومن ــدازه ی کاف ــه ان ــب ناشــران ب تقل
ــك هایی  ــام ریس ــا تم ــال آی ــرای مث ــت. ب اس

کنتــرل در نظــر گرفتــه شــده اند؟ 
• اصــل 10: ســازمان آن دســته فعالیت هــای 
ــه  ــد ک ــعه می ده ــاب و توس ــی را انتخ کنترل
بــه  دســت یابی  ریســك هایی  کاهــش  در 
اهــداف بــه ســطح قابــل قبــول نقــش داشــته 
باشــند. در حالی کــه ایــن اصــل چیــز جدیــدی 
ارائــه نمی دهــد، امــا بــر هــدف بنیــادی 
ــر گزارشــگری  »کنترل هــای داخلــی حاکــم ب
مالــی« کــه همــان کاهــش ریســك تحریــف یا 
کامــل نبــودن اقــالم بااهمیــت در صورت هــای 
ــد  ــول اســت، تاکی ــل قب ــه ســطح قاب ــی ب مال
بخــش  مستندســازی  کــه  ناشــرانی  دارد. 
اهــداف  بــه  دســت یابی  بــر  آن هــا   404
گزارشــگری مالــی متمرکــز شــده اســت، 
ممکــن اســت نیــاز داشــته باشــند تــا تمرکــز 
اهــداف و موضوعــات بــر کاهــش ریســك 
ــه ســطح قابل قبــول  ــه اهــداف ب دســت یابی ب
ــا  ــن معن ــد، بدی ــی کنن ــر جهت ده را باردیگ
ــك »ســطح  ــه ی ــه مستندســازی آن چــه ک ک
قابل قبــول از ریســك« محســوب می شــود، 
ــام  ــت انج ــوم اهمی ــن مفه ــر گرفت ــا در نظ ب

ــرد.  گی
فعـالیت هـــای  اصـــل 11: سـازمـــان   •
کنترلــی عمومــی حاکــم بــر فنــاوری را بــرای 

پشــتیبانی از دســت یابی بــه اهــداف انتخــاب 
ارزیابــی کنترل هــای  و توســعه می دهــد. 
ارزیابــی  راســتای  در  عمومــی  فنــاوری 
حاکــم  داخلــی  »کنترل هــای  اثربخشــی 
ــدی  ــوع جدی ــی« موض ــگری مال ــر گزارش ب
نیســت. آن چــه جدیــد اســت تأکیــدی اســت 
کــه اصــل 11 در ایــن زمینــه ارائــه می دهــد 
بــه کفایــت دامنــه و  و پرسشــی راجــع 
می ســازد.  مطــرح  مذکــور  مستندســازی 
ایــن موضــوع تضمیــن می کنــد کــه مباحــث 
و مذاکــرات در مراحــل اولیــه فراینــد انتقــال، 
در ایــن خصــوص کــه مستندســازی در طــی 
به خوبــی  کنترل هــا،  نقشــه ریزی  فراینــد 
ــم  ــان الزم فراه ــت اطمین ــده اس ــل ش تکمی
ــرای ایــن منظــور، ممکــن اســت  مــی آورد. ب
کــه الزامــات و انتظارات حسابرســان مســتقل 
را از طریــق ارتبــاط بــا آن هــا تعییــن کنیــم 
ــده  ــام ش ــای انج ــی از کاره و خالصــه ای کل
ــاوری  ــای فن ــردن کنترل ه ــاظ ک ــرای لح ب
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــی را مستندســازی کنی عموم

ــم. ــال نمایی ــق آن را اعم ــن طری بدی
• اصــل 13: ســازمان بــه منظــور حمایــت از 
ایفــای نقــش دیگــر اجــزای کنتــرل داخلــی، 
جمــع  کیفیــت  بــا  و  مربــوط  اطالعــات 
ــن  ــد. ای ــتفاده می نمای ــاد و اس ــا ایج آوری ی
ــه  ــت ک ــی اس ــواره از زمینه های ــوع هم موض
در ارزیابــی »کنترل هــای داخلــی حاکــم 
ــی  ــات دقیق ــی« مالحظ ــگری مال ــر گزارش ب
فعالیت هــای  از  بســیاری  می طلبــد.  را 
کنترلــی متکــی بــه قابلیــت اتــکا و به هنــگام 
ــتند.  ــان هس ــی زم ــا در ط ــودن گزارش ه ب
ارزیابــی کنترل هــا بــدون لحــاظ کــردن 
اســتفاده  گزارش هــای  اتــکای  قابلیــت 
ــی  ــك ارزیاب ــا ی ــرای کنترل ه ــده در اج ش
ــای  ــه در گزارش ه ــن نکت ــت. ای ــص اس ناق

31-  Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)
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ــتانداردهای  ــر اس ــر ب ــأت ناظ ــی »هی بازرس
حســابداری شــرکت های ســهامی«31 نیــز 
ــن  ــوالً ای ــت. معم ــه اس ــرار گرفت ــر ق مدنظ
ــون  ــك آزم ــش الینف ــوان بخ ــوع به عن موض
اثربخشـــی عملــی »کنترل هـــای داخلــی 
حاکــم بــر گزارشــگری مالــی« محســوب 
اولیــه  مراحــل  در  نتیجــه،  در  می شــود. 
ــه در  ــد ک ــان می ده ــال اطمین ــد انتق فراین
ــا،  ــه ریزی32 کنترل هـ ــد نقش ــگام فراینـ هن
ــل  ــته ای تکمی ــور شایس ــازی به ط مستندس
شــده اســت. نقــاط قابل تمرکــزی کــه در 
ــت  ــده اس ــه ش ــد 2013 ارائ ــوب جدی چارچ
ــد،  ــخص می کن ــی را مش ــات اطالعات ـ الزام
منابــع اطالعاتــی درونــی و بیرونــی را جــذب 
ــات  ــه اطالع ــوط را ب ــای مرب ــد، داده ه می کن
تبدیــل می نمایـــد، در سراســـر فراینـــد 
کیفیــت را حفــظ می کنــد و هزینــه و فایــده 
را در نظــر می گیــرد ـ ممکــن اســت در 
ــازی  ــی مستندس ــرای چگونگ ــردازی ب ایده پ

ــود.  ــع ش ــد واق ــل مفی ــن اص ای
• اصــل 14: ســازمان اطالعاتــی را کــه 
ــرل  ــش کنت ــای نق ــتیبانی از ایف ــرای پش ب
ــداف و  ــامل اه ــتند ش ــروری هس ــی ض داخل
به طــور  داخلــی،  کنتــرل  مســئولیت های 
داخلــی اطالع رســانی می کنــد. چارچــوب 
جدیــد بیــان می کنــد کــه اطالع رســانی 
فراینــد مســتمر و تکــراری فراهــم آوردن، 
بــه اشــتراک گذاشــتن و به دســت آوردن 
اطالعــات از سراســر ســازمان و پی گیــری 
اطالعــات  اســت.  تجــاری  واحــد  کل  در 
داخلــی پرســنل را قــادر می ســازد تــا از 
مدیریـــت ارشـــد پیام هـــای واضح تـــری 
آن هــا  کنترلــی  دربــاره ی مســئولیت های 
دریافــت کننــد. نقــاط قابل تمرکــز ایــن 
داخلــی  اطالعــات  اطالع رســانی  ـ  اصــل 

کنترل هــا، ارتباطــات بــا هیــأت مدیــره، 
ــه و  ــم آوردن خطــوط ارتباطــی جداگان فراه
ــن  ــانی ـ ممک ــای اطالع رس ــاب روش ه انتخ
ــی  ــه چگونگ ــع ب ــردازی راج ــت در ایده پ اس
مستندســازی ایــن اصــل مفیــد واقــع شــود.

ــه  ــی را ک ــازمان موضوعات ــل 15: س • اص
بــر ایفــای نقــش دیگــر اجــزای کنتــرل 
داخلــی اثرگــذار اســت، بــه اشــخاص بیرونــی 
اطالع رســانی می کنــد. چارچــوب جدیــد 
ــر اطالع رســانی  بیــان می کنــد کــه تمرکــز ب
بیرونــی، دوگانــه اســت. نخســت، محــدوده ای 
از اطالعــات بیرونــی مربوط که برای ارزیابـــی 
ــی  ــای کنترلـ ــت فعالیت هـ ــك، هدایـ ریسـ
و نظــارت بــر کنترل هـــا و ریسـك هـــای 
ضــروری اســت، ارتباطــات داخــل را ممکــن 
الزامــات و  بــه  پاســخ  می ســازد. دوم، در 
انتظــارات، اطالعاتــی دربــاره ی »کنترل هــای 
داخلــی حاکــم بــر گزارشــگری مالــی« بــرای 
ــاط  ــی آورد. نق ــم م ــی فراه ــخاص بیرون اش
قابل تمرکــز ایــن اصــل ـ ارتبــاط بــا اشــخاص 
ــانی درون  ــودن اطالع رس ــن ب ــی، ممک بیرون
محــدوده ای، ارتبــاط بــا هیــأت مدیــره، فراهم 
آوردن خطــوط ارتباطــی جداگانــه و انتخــاب 
اطالع رســانی،  بــرای  مربــوط  روش هــای 
ــه  ــع ب ــردازی راج ــده پ ــت در ای ــن اس ممک
ــد  ــل مفی ــن اص ــازی ای ــی مستندس چگونگ

ــع شــود. واق
نارسـایی هـــای  ســـازمان   :17 اصــل   •
کنتــرل داخلــی را ارزیابــی و بــه شــکل 
مناســب و به هنــگام بــه اشــخاصی کـــه 
ــر  ــات اصالحــی هســتند، نظی مســئول اقدام
مدیریــت ارشــد و هیــأت مدیــره )هــر کــدام 
مناســب تر اســت(، اطالع رســانی می کنــد. 
باردیگــر، چیــز جدیــدی در ایــن اصــل ارائــه 
ــر اهمیــت اقــدام  نشــده اســت. ایــن اصــل ب

ــدن  ــه ش ــگام مواج ــع در هن ــع و به موق قاط
بــا نارســایی های کنتــرل داخلــی تأکیــد دارد. 
ــن  ــر گرفت ــع و در نظ ــی، تجمی ــه ی نهای نکت
ــن  ــت. ای ــی اس ــرل داخل ــایی های کنت نارس
ــد  ــرکت ها می خواهن ــه ش ــت ک ــوزه ای اس ح
در آن مشـــابه با حسابرســان مســتقل گزارش 
خــود را )از نظــر حجــم گــزارش( ارائــه کنند. 
عواملــی کــه هنــگام ارزیابــی نارســایی ها باید 
ــع،  ــد از منب ــوند عبارتن ــه ش ــر گرفت در نظ
ماهیــت، مقــدار مشــخص و شناسایی شــده ی 
ــی  ــای مال ــر صورت ه ــه ب ــف ک ــك تحری ی
ناشــر تأثیــر دارد، مقــدار محتمــل و بالقــوه ی 
ــد  ــه می توان ــف ک ــك تحری ــایی های ی نارس
تأثیــر  ناشــران  مالــی  صورت هــای  بــر 
بگــذارد و اثــرات انباشــته ی نارســایی های 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــابه را تح ــی مش ــه نواح ک
ــدی  ــایی ج ــك نارس ــد ی ــد و می توان می ده

ــد. ــان ده ــری را نش ت

ــایی های  ــوم »نارس ــه مفه 18-چه گون
عمــده« در چارچــوب جدیــد 2013، 
بـــر شـــیوه ای کـــه شـرکت هـــا 
نارســایی های کنتــرل داخلــی را تحــت 
ــر  ــد، اث ــزارش می کنن ــط SOX گ ضواب

می گــذارد؟
تبعــات و اثــرات اضافــی بیش تــری مالحظه 
ــه  ــی ک ــه اصطالحات ــد. مجموع ــد ش نخواه
ــه  ــد 2013 پذیرفت ــوزو در چارچــوب جدی ک
ــان  ــی در می ــتفاده ی بین الملل ــد اس ــه قص ب
حقوقــی  نظام هــای  و  کشــورها  تمامــی 
ــان  ــد بی ــوب جدی ــت. چارچ ــده اس ــه ش ارائ

می کنــد کــه: 
داخلــی،  کنتــرل  نارســایی  گزارشــگری 
ــط  ــه توس ــت ک ــی اس ــه ضوابط ــته ب وابس
قانونگــذاران، تدوین کننــدگان اســتاندارد و 

32-Mapping
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ــه  ــدام ک ــر ک ــره ـ ه ــأت مدی ــت و هی مدیری
مناســب تر اســت ـ تدویــن شــده اســت. 
ــر اســاس ایــن معیارهــا اســت کــه نتایــج  ب
ارزیابی هــای مســتمر و جداگانــه، محتویــات 
تعییــن  گــزارش  مخاطــب  و  گــزارش 
می شــود. بــه طــور بدیــل، هــر معیــار 
دیگــری کــه مدیریــت و هیــأت مدیــره 
ــرایط  ــر ش ــی ب ــاً مبتن ــد اساس ــن کن تدوی
و حقایــق واحــد تجــاری و اســتانداردها، 
مقــررات، و قواعــد حاکــم بــر شــرکت اســت.

معیــاری کــه در ایــاالت متحــد بــرای 
بـــر  حاکـــم  داخلـــی  »کنترل هـــای 
ــت،  ــده اس ــن ش ــی« تعیی ــگری مال گزارش
اســـتاندارد »نارســـایی،33 نارسـایی هـــای 
قابل مالحظــه یــا نارســایی بااهمیــت34 و 
ضعــف بااهمیــت«35 را از لحاظ واژه شناســی 
مشــخص کــرده اســت و بــرای چندیــن دهه 
ــن  ــود. ای ــه می ش ــه کار گرفت ــه ب ــت ک اس
ــش  ــت بخ ــداف رعای ــرای اه ــات ب اصطالح

ــت و از  ــد یاف ــه خواهن ــان ادام 404 همچن
ــد.  ــد ش ــتفاده خواه آن اس

19- آیـــا چارچــوب جدیــد 2013 
بــر روش هایـــی کــه شـرکت هـــا 
کنترل هـــای داخلـــی  حاکــم بــر 
ــد،  ــی می کنن ــود را ارزیاب ــاوری خ فن

ــذارد؟ ــر می گـ تأثیـ
دلیــل  بــه   2013 جدیــد  چارچــوب 
و  متمرکــز  ســیال،  فنــاوری  محیط هــای 
فعالیت هــای  شــامل  امــروزی  پیچیده تــر 
میـــــان  در  لحظــــه ای  و  چنــدگــــانه 
و  فـرایندهـــا  بی شــــمار،  سیستـــم های 
اســـت.  شـــده  به روزرســانی  ســازمان ها 
ــال 1992 منتشــر  ــه چارچــوب س ــی ک زمان
تکنیك هــا  شــامل  فقــط  فنــاوری  شــد، 
ارزیـــابی  بـــرای  روش شناسـی هـــایی  و 
اثربخشــی طراحــی و اثربخشــی عملیاتــی 
بــوده  فنــاوری  بــر  حاکــم  کنترل هــای 
اســت. چارچــوب یکپارچــه ی کنتــرل داخلــی 

ــداف  ــه اه ــن ک ــی از ای ــی کل ــوزو چارچوب ک
ــرآورده  ــی ب ــگری و عملیات ــی و گزارش رعایت
خواهنــد شــد، فراهــم مــی آورد و بــه صــورت 

تجویــزی نیســت.
بــه دلیــل ویژگی هــای ضمنــی ســطح 
بــاالی مــورد نیــاز در مدنظــر قــرار دادن 
ــی از  ــاوری، بعض ــر فن ــم ب ــای حاک کنترل ه
ــری  ــای دیگ ــران از ابزاره ــرکت ها و مدی ش
کنترل هــا  ایــن  ارزیابــی  تســهیل  بــرای 
ــوب  ــال چارچ ــرای مث ــد. ب ــتفاده می کنن اس
کلــی  راهنمــای   ISACA37 در   COBIT36

بــرای دســت یابی بــه طیــف وســیع تری 
ــرل  ــط کنت ــر محی ــم ب ــاص حاک ــاد خ از ابع
ــه  ــن زمین ــی آورد. در ای ــم م ــاوری فراه فن
بایــد  کــوزو  چارچــوب  حالی کــه  در 
به عنــوان یــك چارچــوب ارزیابــی کلــی 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــای داخل ــرای کنترل ه ب
شــود، COBIT رهنمــودی بــرای ارزیابــی 
کنترل هــای داخلــی حاکــم بــر فنــاوری 

33-Deficiency              34-Significant Deficiency               
35-Material Weakness
36-Control Objectives For Information And Related Technologies
37-Information Systems Audit And Control Association
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اطالعــات فراهــم مــی آورد.
اصــل  کــوزو،  جدیــد  چارچــوب  در 
بــر  مرتبــط   )11 )شــماره  جداگانــه ای 
ــاوری  ــر فن ــم ب ــی حاک ــای عموم کنترل ه
وجــود دارد. عــالوه بــر این، چارچــوب جدید 
ــاوری در  ــرگاه فن ــه ه ــد ک ــق می کن تصدی
فرایند هــای تجــاری واحدهــای تجــاری 
تعبیــه شــده باشــد )نظیــر اتوماســیون 
کارخانه هــای  در  رباتیــك  عملیــات  و 
تولیــدی( فعالیت هــای کنترلــی بــه منظــور 
ــب  ــرد مناس ــدم کارک ــك ع ــش ریس کاه
ــداف  ــه اه ــت یابی ب ــرای دس ــا ب فناوری ه
ــر  ــالوه ب ســازمان ضــروری و الزم اســت. ع
ایــن، چارچــوب جدیــد بیــان می کنــد کــه 
ــك  ــی در ی ــای کنترل ــیاری از فعالیت ه بس
ــاوری  ــتفاده از فن ــك اس ــه کم ــازمان ب س
به تمامــی یــا به طــور جزئــی بــه شــکل 
ــا  ــن رویه ه ــوند. ای ــال می ش ــك اعم اتوماتی
در چارچــوب جدیــد، فعالیت هــای کنترلــی 
اتوماتیــك  کنترل هـــای  یــا  اتوماتیـــك 
ــن  ــدی در ای نامیــده شــده اند. مطلــب جدی
زمینــه وجــود نــدارد زیــرا در طــول ســالیان 

ــوند.  ــه می ش ــه کار گرفت ــر ب اخی
تجربــه نشــان داده اســت کــه اغلــب 
فـــرایندهـــای تجـــاری، تـــرکیبـــی از 
کنترل هــای اتوماتیــك و دســـتی دارنــد 
کــه بــه میــزان در دســترس بــودن فنــاوری 
در واحــد تجــاری بســتگی دارد. چارچــوب 
جدیــد بیــان می کنــد کــه کنترل هــای 
اتوماتیـــك گرایــش بیـــش تری بــه قابل اتکا 
ــرح  ــؤال مط ــن س ــی ای ــد. وقت ــودن دارن ب
ــی  ــای عموم ــا کنترل ه ــه »آی ــود ک می ش
فنــاوری اجـــرا و اعمـــال می شـــود یــا 
ــرض  ــر در مع ــه کم ت ــا ک ــر؟« از آن ج خی
قضــاوت شــخصی انســان و اشــتباهات قــرار 

ــن  ــد. ای ــل می کنن ــر عم ــد، کارات می گیرن
نقــاط قابل تمرکــز بیانگــر یــك رویــه ی 

ــت. ــدت اس درازم
مؤسســـه ی حســابرســـی پـروتیوتـــی 
و  کـنترل هـــا  به کـارگیـــری  راهنمـــای 
ریســك های فنــاوری اطالعــات را ارائــه 
کــرده کــه در راســتای رعایــت بخــش 
404 قانــون SOX تدویــن شــده اســت. 
هــدف آن بــوده اســت کــه تیم هــای پــروژه، 
کنترل هـــا و ریسـك هـای حاکـم بر فناوری 
اطالعــات را هــم در ســطح واحــد تجــاری و 
ــرار  ــر ق ــد نظ ــا م ــطح فعالیت ه ــم در س ه
دهنــد. پرســش و پاســخ های ارائه شــده 
ــاختار  ــن س ــل بی ــر تعام ــا ب ــن راهنم در ای
فنــاوری اطالعــات و صاحبــان پــردازش 
تجــاری  واحــد  کارکردهــای  و  داده هــا 
تمرکــز دارد و کاربــرد کنترل هــای عمومــی 
فنــاوری اطالعــات و چگونگــی اســتقرار 
آن هــا در ســـطح فرایندهـــا و پردازش هــا را 
ــن  ــا همچنی ــن راهنم ــد. ای ــح می ده توضی
چگونگــی یکپارچــه شــدن ارزیابی هــای 
ــای  ــی کنترل ه ــا ارزیاب ــردی ب ــرل کارب کنت
داده،  گســترش  را  تجــاری  فرایندهــای 
مستندســازی، آزمــون و مســائل مربــوط بــه 

ــد.  ــرار می ده ــر ق ــد نظ ــازی را م بازس

ــرل  ــزارش کنت ــرکت ها در گ 20- ش
ــی  ــه چارچوب ــاالنه چه گون ــی س داخل
را کــه در طــی دوران انتقــال اســتفاده 

ــد؟ ــا می کنن ــت افش ــده اس ش
در گــزارش کنتــرل داخلــی، مدیریــت باید 
چارچــوب استفاده شــده را کــه معیــاری 
اثربخشــی »کنترل هــای  ارزیابــی  بــرای 
داخلــی حاکــم بــر گزارشــگری مالــی« 
ــوده اســت، افشــا کنــد. در انجــام چنیــن  ب

افشــایی زمانــی کــه از چارچــوب کــوزو 
مناســب«  »چارچــوب  یــك  به عنــوان 
کــه  همان طــور  ـ  می شــود  اســتفاده 
ــرده اســت ـ شــرکت ها  ــی ک SEC راهنمای

»معیارهـــای  بیـــان  ایـــن  از  معمـــوالً 
تدوین شــده در کنتــرل داخلــی ـ چارچــوب 
یکپارچــه ی منتشرشــده توســط کــوزو« 
ــرکت ها در  ــرگاه ش ــد. ه ــتفاده می کنن اس
ــرل  ــزارش کنت ــك گ ــال ی ــی دوران انتق ط
داخلــی منتشــر  کننــد، بایــد منبــع را نیــز 
بــه شــکل داخــل پرانتــزی )1992( یــا 
ــوم،  ــه ی مرس ــك روی ــوان ی )2013( به عن
مشــخص  کننــد و آن را پــس از عبــارت 
»کنتــرل داخلــی چارچــوب یکپارچــه« 
ــا چنیــن افشــایی پــس  ــد. این کــه آی بیاورن
ــی  ــد، الزام ــه می یاب ــال خاتم از دوره ی انتق
ــه موقــت اســت،  ــا یــك روی ــود ی خواهــد ب

ــتگی دارد.  ــده بس ــه آین ب

21- در حــال حاضــر چــه کاری الزم 
اســت کــه انجــام شــود؟ 

شــرکت هایی کــه در حــال حاضــر از 
چارچــوب اولیــه ی ســال 1992 کــوزو 
ــال  ــرح انتق ــد ط ــد، بای ــتفاده می کنن اس
ــال 2013  ــد س ــوب جدی ــه چارچ ــود ب خ
ــرای  ــال، ب ــرای مث ــد. ب ــخص کنن را مش
شــرکت هایی بــا ســال مالــی تقویمــی، 
ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه آیــا شــرکت 
ــد  ــوب جدی ــال 2013 چارچ ــل س در اوای
را بــه کار می گیــرد یــا بــه اســتفاده از 
ــد؟  ــه می ده ــال 1992 ادام ــوب س چارچ
عــالوه بــر ایــن، زمانــی کــه طــرح انتقــال 
ــد و  ــت ارش ــد مدیری ــد، بای ــخص ش مش
کمیتــه حسابرســی در جریــان اوضــاع 

ــرد.  ــرار گی ق
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بــه چارچــوب جدیــد 2013 الزم اســت؟ 
در آغــاز، کســانی کــه مســئول فراینــد 
انتقــال خواهنــد بــود، بایــد خــود را بــا 
ــد آشــنا ســاخته و حضــور در  چارچــوب جدی
دوره هــای آموزشــی موجــود را مــد نظــر قــرار 
دهنــد. برحســب ماهیــت و زمان بنــدی طــرح 
انتقــال، شــرکت ها ممکــن اســت بخواهنــد کــه 
یــك دیســپلین متمرکــز ـ هماننــد یــك تیــم 
مدیریــت پــروژه ـ را بــرای اطمینــان از اعمــال 
ــاظ  ــن38 و از لح ــه پایی ــاال ب ــرد ب ــك رویک ی
هزینــه به صرفــه بــرای تبدیــل مســتندات 
ــتوانه ای  ــا پش ــد، ت ــه کار گیرن ــی ب ــر بنای زی
ــه  ــی ک ــول زیربنای ــه اص ــد ک ــن باش ــرای ای ب
ــود  ــده اند، وج ــه ش ــد ارائ ــوب جدی در چارچ
ــرد  ــن رویک ــد. ای ــا می کنن ــش ایف ــد و نق دارن
و  مســئولیت ها  نقش هــا،  تعییــن  مســتلزم 
ــت.  ــتندات اس ــل مس ــرای تبدی ــارات ب اختی

اصــول بایــد بــه نحــوی بــه مســتندات 
کــه  شــود  مرتبــط  موجــود  کنترل هــای 
ــد  ــی کن ــواهدی را ارزیاب ــد ش ــت بتوان مدیری
ــن نتیجــه هســتند کــه اصــول  کــه بیانگــر ای
ــت  ــد. در حال ــا می کنن ــش ایف ــد و نق حاضرن
موجــود  کنترل هــای  مســتندات  ایــده آل 
ــی را  ــه ی ارتباط ــن روی ــای ای ــب ورودی ه اغل
ــرکت  ــر ش ــوص اگ ــد. به خص ــم می آورن فراه
ــال 1992  ــوب س ــتفاده از چارچ ــا اس ــاًل ب قب
مناســب  بــه شــکل  را  کنترل هــای خــود 
ــرض  ــد. ف ــرده باش ــتند ک ــدی مس و قدرتمن
رویکــرد  یــك  شــرکت ها  کــه  می شــود 
ــك را در  ــر ریس ــی ب ــن و مبتن ــه پایی ــاال ب ب
در  آن هــا  کلیــدی  کنترل هــای  تعییــن 
و  انــد،  کــرده  دنبــال  گذشــته  ســال های 
ــن  ــرای ای ــه ای ب ــد آین ــد نقشه کشــی بای فراین
ــد(. در  ــس کن ــد )و آن را منعک ــرد باش رویک

تکمیــل رویــه ی ارتباط دهــی، مقرراتــی را 
ــد  ــه چن ــرل ب ــك کنت ــاط دادن ی ــرای ارتب ب
اصــل، اگــر واقعــاً بــه آن اصــول مرتبــط باشــد، 

ــرد.  ــال ک ــد اعم بای
اصــول  بعضــی  بــرای  شــکاف هایی  اگــر 
اســت  باشــد، الزم  خــاص وجــود داشــته 
کنترل هــای  آیــا  یابــد  اطمینــان  شــرکت 
ــری  ــن دیگ ــای جایگزی ــا کنترل ه ــی ی اضاف
ایــن  پشــتوانه های  کــردن  قوی تــر  بــرای 
ــد و ایفــای  نتیجــه کــه آن اصــول وجــود دارن
زمانــی  اســت.  موجــود  می کننــد،  نقــش 
ــد،  ــرار گرفتن ــر ق ــکاف ها مدنظ ــام ش ــه تم ک
کــه  بــود  خواهــد  موضعــی  در  مدیریــت 
اجــزای  این کــه  خصــوص  در  می توانــد 
ایفــای  و  حاضرنــد  داخلــی  کنترل هــای 
ــپس  ــد. س ــری کن ــد، نتیجه گی ــش می کنن نق
ــج  ــا پن ــد آی ــی کن ــد ارزیاب ــت می توان مدیری
جــزء کنتــرل داخلــی به طــور همزمــان عمــل 

می کننــد یــا خیــر.  
نقشه کشــی،  رویکــرد  کــردن  نهایــی  در 
انتظــارات حسابرســان مســتقل نیــز بایــد 
ــود  ــل ش ــان حاص ــا اطمین ــه ت ــر گرفت در نظ
ــه  ــل ب ــدون توس ــی ب ــات حسابرس ــه الزام ک
دوباره کاری هــای پرهزینــه پــس از تکمیــل 
فراینــد تبدیــل بــرآورده می شــود. عــالوه 
بــر ایــن، حســابرس داخلــی بایــد تمرکــز 
بــرای  جدیــد  چارچــوب  بــه  انتقــال  بــر 
ــگری  ــت و گزارش ــزی، هدای ــداف برنامه ری اه
حسابرســی مبتنــی بــر ریســك را آغــاز کنــد. 
یــك طــرح ارتباطــی نیــز مناســب خواهــد بــود 

) بــه ســؤاالت 27 و 28 مراجعــه کنیــد(.  
اگـــر چـــه نتیجـــه ی نهایــی از انتشــار 
چارچــوب جدیــد، خلــق یــك چك لیســت 
دیگــر نیســت، امــا ممکــن اســت چك لیســت 
ــرادی  ــط اف ــوارد توس ــی از م ــری در بعض دیگ

ــه  ــه کار گرفت از قبیــل حسابرســان مســتقل ب
ــا  ــروژه )ی ــت پ ــم مدیری ــه تی ــی ک ــود. وقت ش
ــج  ــتوانه ی پن ــول پش ــابه( اص ــای مش گروه ه
بــه کنترل هــای  را  جــزء کنتــرل داخلــی 
ســازمانی متصــل می کننــد، مدیریــت ممکــن 
اســت مایــل باشــد تــا بــر نقــاط قابل تمرکــزی 
توجــه کنــد کــه بــر اســاس چارچــوب جدیــد 
ــد  ــرض کنی ــت. ف ــده اس ــم ش ــه و فراه ارائ
ارزیابــی  هنــگام  در  دارد  قصــد  مدیریــت 
این کــه اصولــی کــه بــه کار گرفته انــد آیــا 
حاضرنــد و نقــش ایفــا می کننــد، از نقــاط 
قابل تمرکــز اســتفاده کنــد، بــا توجــه بــه 
چارچــوب  توضیحــی  قابل تمرکــز  نقــاط 
ــا  ــی کنــد کــه ی ــد ارزیاب ــد، مدیریــت بای جدی
آن هــا بــر اســاس شــرایط خــاص شــرکت قابل 
اعتمــاد، مناســب مربــوط و کامــل هســتند یــا 
خیــر؟ تیــم مدیریــت پــروژه اطمینــان از وقــوع 

ــی آورد.  ــم م ــی را فراه ــن ارزیاب چنی

ــرای  ــالش ب ــطحی از ت ــه س 23- چ
ــای  ــه کنترل ه ــول ب ــی اص نقشه کش

ــت؟  ــود الزم اس موج
ــال  ــرای انتق ــاز ب ــورد نی ــالش م ــطح ت س
بــه  موجــود  کنترل هــای  مســتندات 
ــه  ــول ب ــر اص ــی ب ــد مبتن ــوب جدی چارچ

نظیــر:  دارد،  بســتگی  زیــادی  عوامــل 
)بــرای  شــرکت  پیچیدگــی  و  انــدازه   •
ــر  ــا، ناش ــداد از واحده ــه تع ــرای چ ــه ب نمون
ــاری را  ــد تج ــطح واح ــای س ــد کنترل ه بای

ــد(.  ــتند کن مس
ــا  ــه ب ــرای مواجه ــر ب ــه ناش ــی ک • میزان
ــان  ــی زم ــاری در ط ــد تج ــرات در واح تغیی
مســتندات کنترل هــا را بــه روز نگهــداری 

 . می کنــد
به کارگیــری  راهنمــای  از  ناشــر  آیــا   •

38- Top-Down
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توســط   ارائــه شــده  اصــول  بــر  مبتنــی 
کوچـــك39  شـــرکت های  بـــرای   COSO

اســت؟ کــرده  اســتفاده 
• انتظــارات حسابرســان مســتقل راجــع بــه 
ماهیــت و میــزان مســتنداتی کــه آن هــا برای 
ارزیابــی اثربخشــی »کنترل هــای داخلــی 
حاکــم بــر گزارشــگری مالــی« بــا اســتفاده از 

ــد.  ــاز دارن ــد نی چارچــوب جدی
کــه  اســت  ایــن  واقعیــت  اکنــون 
شــرکت های اندکــی نقشه کشــی را انجــام 
داده انــد. ازایــن رو پاســخ ســاده ای بــرای 
ایــن ســؤال در خصــوص میــزان تــالش 
ــر  ــروع ه ــل، ش ــن دلی ــه ای ــدارد. ب ــود ن وج
چــه ســریع تر فراینــد برنامه ریــزی دارای 

اهمیــت اســت. 

ــم  ــه بخواهی ــرض این ک ــا فـ 24- بـ
ــد  ــوب جدی ــه چارچ ــال 2014 ب در س
ــت  ــا الزم اس ــویم، آی ــل ش 2013 منتق
17 اصــل چارچــوب جدیــد را بــه 
ــال 2013  ــی س ــود در ط ــای خ کنترل ه

ــم؟ ــل کنی وص
ــه  ــرای ب ــم ب ــت. تصمی ــی اس ــخ منف پاس
چارچــوب  بــه  انتقــال  انداختــن  تأخیــر 
ــی  ــن معن ــه ای ــد ب ــه ســال بع ســال 2013 ب
ــال  ــد دارد در س ــر قص ــه ناش ــود ک ــد ب خواه
ســال  اولیــه ی  چارچــوب  از  نیــز  جــاری 
1992 اســتفاده کنــد. چارچــوب اولیــه ی 
ســال 1992 اســتفاده ی محــض از 17 اصلــی 
را کــه در چارچــوب جدیــد ســال 2013 
نمی دانــد.  ضــروری  اســت،  شــده  تعبیــه 
ــاط  ــودن ارتب ــوب ب ــده ای در خصــوص مطل ع
ــای  ــتندات کنترل ه ــه مس ــل ب دادن 17 اص
ــون  ــوان »آزم ــاری به عن ــال ج ــود در س موج
کامــل بــودن« مســتندات مباحثــی را مطــرح 

کرده انــد امــا نظــر مــا ایــن اســت کــه 
ــه  ــاری ب ــال ج ــاط دادن در س ــه ی ارتب گزین
منابــع در دســترس، بودجــه و زمــان بســتگی 
دارد. در هــر حــال، ارتبــاط دادن بایــد در 
ســریع ترین زمــان ممکــن در ســال بعــد 
تکمیــل گــردد تــا از فراینــد انتقــال پشــتیبانی 

ــد.  کن
25- آیــا چارچــوب جدید ســال 2013 
رویكــرد مــورد اســتفاده بــرای انطبــاق 

ــا بخــش 404 را تغییــر می دهــد؟ ب
بــر اســاس رهنمــود  اغلــب شــرکت ها 
تفســیری SEC ســال 2007  40و همانطــور 
کــه در اســتاندارد حسابرســی شــماره 5 
ــن«  ــه پایی ــاال ب ــرد »ب ــده از رویک ــد ش تأکی
و یــا »مبتنــی بــر ریســك« در ارزیابــی 
حاکــم  داخلــی  »کنترل هــای  اثربخشــی 
اســتفاده  خــود  مالــی«  گزارشــگری  بــر 
می کننــد. چارچــوب جدیــد ســال 2013 آن 
ــداده اســت و خالصــه ی  ــر ن رویکــرد را تغیی
ــر گزارشــگری  ــم ب ــی حاک ــای داخل کنترل ه
ــاال  ــاً از رویکــرد »ب ــی نیــز عموم ــی بیرون مال
بــه پاییــن« و یــا »مبتنــی بــر ریســك« 

می کنــد. حمایــت 

ــد  ــوب جدی ــای چارچ 26- کاربرده
نقــش  خصــوص  در   2013 ســال 
حسابرســی داخلــی و مدیریت ریســك 
ــون  ــات قان ــت الزام ــر رعای ــالوه ب ع
ــرای  ــابه ب ــن مش ــر قوانی SOX و دیگ
ــت؟  ــی چیس ــگری مال ــرل گزارش کنت
از  بیــش  حــدود  در  کــوزو  چارچــوب 
ــر  ــون SOX و دیگ ــل از قان ــه قب ــك ده ی
ــده و  ــاالت متح ــه در ای ــابه ک ــررات مش مق
ــه کار گرفتــه شــده، ایجــاد  دیگــر کشــورها ب
ــای  ــد همت ــت. همانن ــه اس ــترش یافت و گس

ســال 1992، چارچــوب جدیــد ســال 2013 
نیــز بــه قصــد قابلیــت کاربــرد مناســب 
فراســوی »کنترل هــای گزارشــگری مالــی 
اســت.  شــده  ارائــه  و  تدویــن  شــرکت« 

خبــره  داخلــی  حسابرســان  از  بســیاری 
ــه«ی  ــوب یکپارچ ــی ـ چارچ ــرل داخل »کنت
ــل  ــه در عم ــی ک ــوان چارچوب ــوزو را به عن ک
ــی  ــای حسابرســی داخل پشــتوانه ی فعالیت ه
و  اجــرا  برنامه ریــزی،  بــرای  مبنایــی  و 
گزارشــگری اســت، مــورد اســتفاده قــرار 
ــه همیــن ترتیــب مهلــت پایــان  می دهنــد. ب
ــف و  ــن وظای ــرای ای ــز ب ــال مشــابهی نی انتق

می شــود.  اعمــال  نقش هــا 
انتقــال  شــروع  ســازمان ها  از  بســیاری 
ــد  ــق فراین ــد را از طری ــوب جدی ــه چارچ ب
ارزیابــی ســاالنه و یــا مســتمر ریســك کــه از 
طریــق وظیفــه ی حسابرســی داخلــی شــرکت 
هدایــت می شــود و همچنیــن نقش هــای 
مدیریــت ریســك و مدیریــت رعایــت را مفید 
یافته انــد. بــرای شــرکت هایی بــا ســال مالــی 
گزارشــگری تقویمــی، ایــن فعالیــت ارزیابــی 
ــال  ــارم س ــه ماهه ی چه ــت در س ــن اس ممک
2013 شــروع شــود. ایــن فعالیت هــا ممکــن 
اســت نقطــه ی آغــاز خوبــی بــرای طرح هــای 
انتقــال ســازمان فراهــم آورد و همچنیــن 
ــد موجــود  ــد از فراین ــه شــرکت اجــازه ده ب
ــه  ــر ب ــاس دیگ ــه ی تم ــك نقط ــوان ی به عن
ــان  ــوزش ذی نفع ــانی و آم ــور اطالع رس منظ
کلیــدی دربــاره ی انتقــال بــه چارچــوب 
از  بعضــی  بــرای  اســتفاده کنــد.  جدیــد 
ــه  ــوع ب ــن موض ــت ای ــن اس ــرکت ها ممک ش
ــد.  ــیار زود باش ــع بس ــت مناب ــت محدودی عل
در چنیــن مــواردی بــه کارگیــری چارچــوب 
ــارم  ــه ماهه ی چه ــال 2013 در س ــد س جدی
ــی  ــداف ارزیاب ــور اه ــه منظ ــال 2014 ب س

 39-به راهنمای به کارگیری ICFR برای شرکت های سهامی عام کوچك تر )2006( موجود درWWW.COSO.ORG مراجعه نمایید.
40-به راهنمای به کارگیری کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا درخصوص گزارش مدیریت درخصوص ICFR تحت ضوابط بخش A13 یا A15 از 

قانون اوراق بهادار سال 1934 قابل دسترسی درHTTP://WWW.SEC.GOV/RULES/INTERP/2007/33-8810.PDF  مراجعه نمایید.
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ریســکی کــه حسابرســی داخلــی ســال 
ریســك  مدیریــت  اولویت هــای  و   2015
و رعایــت را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، 

باشــد.  قابل قبــول  می توانــد 
ــاط  ــد ارتب ــانی بای ــه کس ــا چ 27- ب
ــه  ــد ب ــزی بای ــه چی ــرد و چ ــرار ک برق

ــت؟  ــا گف آن ه
بـــرای شــرکت هایی کــه در حــال حاضــر، 
به منظــور رعایــت قانــون SOX، از چارچــوب 
اســتفاده  کــوزو   1992 ســـال  اولیـــه ی 
می کننــد، احتمــاالً ضــروری اســت فقــط 
بــا مدیــران ارشــد ذی ربــط و کمیتــه ی 
حسابرســی ارتبــاط برقرار شــود. ایــن مدیران 
و مجریــان بایــد از انتشــار چارچــوب جدیــد 
ــر »چــه چیــزی جدیــد اســت؟«،  مشــتمل ب
»چــه چیــزی تغییــر نکــرده اســت؟«، »طــرح 
انتقــال پیشــنهادی شــرکت کــدام اســت؟«، 
ــی دوران  ــرکت در ط ــای ش ــدات افش »تعه

ــند. ــت؟«، آگاه باش ــال چیس انتق

ــه اطــالع  ــد ب 28- چــه چیــزی را بای
ــاند؟ ــی رس ــه ی حسابرس کمیت

بــه  ســؤاالتی  حسابرســی  کمیته هــای 
شــرح زیــر خواهنــد داشــت:

ــرل  ــوزو در کنت ــه ک ــی ک ــرات اصل • تغیی
داخلــی ـ چارچــوب یکپارچــه بــه وجــود 

آورده اســت، چیســت؟ 
ــد ســال 2013  ــه چارچــوب جدی • چه گون
ــت بخــش  ــرای رعای ــت ب ــر رویکــرد مدیری ب

ــذارد؟   ــر می گ ــون SOX تأثی 404 قان
جــاری  ســال  در  مدیریــت  چه گونــه   •
الزامــات بخــش 404 قانــون SOX را رعایــت 
خواهــد کــرد )بــرای نمونــه شــرکت از کــدام 
ــال  ــا س ــال 1992 ی ــوزو ـ س ــوب ک چارچ

ــد؟( ــتفاده کن ــد اس 2013 ـ بای

ــد در  ــته باش ــد داش ــت قص ــر مدیری • اگ
 1992 ســال  چارچــوب  از  جــاری  ســال 
اســتفاده کنــد؛ چــه افشــاهایی را بایــد انجــام 

ــد؟ ده
بــه  انتقــال  بــرای  مدیریــت  طــرح   •
چارچــوب جدیــد ســال 2013 چیســت؟ 
و  ســؤاالت  خصــوص  در  راهنمــا  ایــن 
ــد  ــك خواه ــت کم ــه مدیری ــاال ب ــث ب مباح

ــرد.  ک

ــال  ــد س ــوب جدی ــر چارچ 29- اگ
2013 را بــرای »کنترل هــای داخلــی 
حاکــم بــر گزارشــگری مالــی« در ســال 
ــرای  ــی ب ــیم ول ــه باش ــاری پذیرفت ج
ــت  ــی، رعای ــای عملیات ــر حوزه ه دیگ
ــا  ــیم، آی ــه باش ــگری نپذیرفت و گزارش
ــرل  ــزارش کنت ــوز در گ ــم هن می توانی
داخلــی ســال جــاری افشــا کنیــم کــه 
ــم؟ ــد را پذیرفته ای ــوب جدی ــا چارچ م

ــن  ــورد ای ــد در م ــوب جدی ــه. در چارچ بل
بیــان  خــاص  طــور  بــه  چیــزی  ســؤال 
ــه  ــور ک ــال، همانط ــا این ح ــت. ب ــده اس نش
ــوب  ــت؛ چارچ ــده اس ــه ش ــب تعبی در مکع
ــان طراحــی شــده اســت کــه در  ــد چن جدی
کاربــرد اهــداف متفــاوت انعطاف پذیــر باشــد. 
بــا ایــن وجــود، اعــالن مدیریــت در گــزارش 
ــش 404  ــط بخ ــه توس ــی ک ــرل داخل کنت
قانــون SOX الزامــی اســت، تنهــا اثربخشــی 
»کنترل هــای داخلــی حاکــم بــر گزارشــگری 
مالــی« را مــد نظــر قــرار می دهــد. بنابرایــن 
ــرل  ــت در گــزارش کنت ممکــن اســت مدیری
داخلــی بــه چارچــوب جدیــد اشــاره کنــد بــه 
ــی  ــت آن را در ارزیاب ــه مدیری ــض این ک مح
ــر  ــم ب ــی حاک ــای داخل ــی »کنترل ه اثربخش
ــه  ــاًل پذیرفت ــی ICFR« کام ــگری مال گزارش
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ــرل  ــزارش کنت ــا، گ ــرای افش ــد. در اج باش
ــال  ــه س ــز ب ــل پرانت ــد در داخ ــی بای داخل
ــه ســؤال 20 مراجعــه  2013 اشــاره کنــد )ب

ــد(.   کنی
30- آیــا بــازار بــه شــرکت هایی 
کــه بــه موقــع اقــدام نكننــد، واکنــش 

ــد داد؟ ــان خواه نش
ــه  ــرکت هایی ک ــه ش ــم ک ــن باوری ــر ای ب
ــه ی ســال  در حــال حاضــر از چارچــوب اولی
 SOX ــون ــات قان ــت الزام ــرای رعای 1992 ب
چارچــوب  از  اگــر  می کننــد،  اســتفاده 
اولیــه ی ســال 1992 در طــی دوران انتقــال 
اســتفاده کننــد، هیــچ گونــه واکنشــی از 
ــت.  ــد داش ــان داده نخواه ــازار نش ــوی ب س
کــوزو یــك فراینــد ترتیبــی را بــرای انتقــال 
بــه چارچــوب جدیــد در نظــر گرفتــه و 
ی  اولیــه  چارچــوب  کــه  اســت  معتقــد 
ــرکت ها و  ــان ش ــاً در می ــال 1992 اساس س
ســرمایه گذاران نهادینــه و بــه طــور وســیعی 
ــع شــده اســت. ــرش واق ــورد پذی ــازار م در ب

ــه  ــا ب ــه رقب ــای این ک 31- پی آمده
ــال  ــال 2013 انتق ــد س ــوب جدی چارچ
ــن  ــا ای ــرکت م ــی ش ــند ول ــه باش یافت
ــه  ــد، چ ــداده باش ــام ن ــذار را انج گ

ــود؟ ــد ب خواه
ــمی  ــنجی های غیررس ــای نظرس ــر مبن ب
در کنفرانس هــا و ســمینارها و مذاکــرات 
بــا شــرکت ها، بــه نظــر می رســد کــه 
ــال  ــران در ح ــی از ناش ــیار کم ــداد بس تع
 2013 جدیــد  چارچــوب  بــه  انتقــال 
کــه  ناشــرانی  باشــند.   2013 ســال  در 
بــه رعایــت بخــش 404 دارنــد،  الــزام 
ــد از  ــال بع ــرای آن در س ــه ی اج ــا توصی ب
ــه  ــود مواج ــتقل خ ــان مس ــوی حسابرس س

شــده اند. بــا توجــه بــه این کــه شــمار 
زیــادی از شــرکت ها ایــن گــذار را تــا ســال 
بعــد بــه تأخیــر انداخته انــد، جامعــه ی 
ســرمایه گذاران صرف نظــر از آن چــه کــه 
ــد،  دیگــر هم پیشــه گان آن هــا انجــام داده ان
ــد.  ــت دارن ــم رضای ــن تصمی ــاالً از ای احتم
پــس بــرای شــرکت هایی کــه تصمیــم 
ــال  ــد در س ــوب جدی ــه چارچ ــر ب ــه تغیی ب
ــه آن هایــی کــه  ــد، نســبت ب جــاری را دارن
قصــد تاخیــر دارنــد، نمی تــوان مزیــت 

ــد.  ــل ش ــی قائ رقابت

32- آیا چارچوب جدید توضیحاتی در 
خصوص محدودیت های کنترل داخلی 

ارائه می دهد؟ 
داخلــی  کنتــرل  حالی کــه  در  بلــه. 
مزایــای مهمــی فراهــم مــی آورد، چارچــوب 
ــه طــور واضــح بیــان می کنــد کــه  ــد ب جدی
ــن  ــت. ای ــود اس ــز موج ــی نی محدودیت های
محدودیت هــا مشــتمل بــر کیفیت و تناســب 
ــوان پیش شــرط  ــن شــده به عن ــداف تدوی اه
قضـاوت هــــای  داخلـــی،  کنتـرل هـــای 
تصـمیم گـــیری،  در  نادرســـت  انســـانی 
مالحظــات مدیریــت در خصــوص هزینــه 
ــك و  ــه ریس ــخ ب ــبی در پاس ــده ی نس ـ فای
زیــر  پتانســیل  برقرارشــده،  کنترل هــای 
ــه  ــا ب ــادن کنترل ه ــتن و ازکارافت ــا گذاش پ
دلیــل بی توجهــی و ناتوانی هــای انســانی 
ــاده(،  ــی س ــا خطاهای ــتباهات ی ــر اش )نظی
یــا  دو  تبانــی  اثــر  در  این کــه  احتمــال 
چنــد فــرد کنترل هــا زیــر پــا گذاشــته 
شــوند، و توانایــی مدیریــت در ابطــال و 
کنترل هــای  وظایــف  و  تصمیمــات  لغــو 
داخلــی اســت. ایــن محدودیت هــا مانــع 
از دســت یابی مدیریــت و هیــأت مدیــره 
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بــه  دســت یابی  از  کامــل  اطمینــان  بــه 
ــن،  ــود. بنابرای ــاری می ش ــد تج ــداف واح اه
کنترل هــا تنهــا اطمینــان معقــول و نــه 

فراهــم می آورنــد.  مطلــق 
33- چه گونــه از ابزارهــای توضیحــی 
ــتم  ــی سیس ــی اثربخش ــرای ارزیاب ب
ــود؟  ــتفاده می ش ــی اس ــرل داخل کنت
انتشــار ابزارهــای توضیحــی بــه قصــد 
کمــك بــه مدیریــت اســت ـ بهویــژه در 
ــرای  ــد ب ــوب جدی ــتفاده از چارچ ــان اس زم
ــك  ــر ی ــا ه ــه آی ــوع ک ــن موض ــی ای ارزیاب
ــد و  ــه حاضرن ــول مربوط ــزء و اص ــج ج از پن
ــا ایــن پنــج جــزء  نقــش ایفــا می کننــد و آی
بــه شــکلی یکپارچــه بــا هــم بطــور همزمــان 
ــزار  ــدف اب ــر؟ ـ ه ــا خی ــد ی ــل می کنن عم
توضیحــی فقــط تشــریح فراینــد ارزیابــی 
ــر اســاس الزامــات کنتــرل داخلــی  ممکــن ب
اثربخــش )همان گونــه کــه در چارچــوب 
ــن  ــدف ای ــت و ه ــده( اس ــاظ ش ــد لح جدی
نیســت کــه بهجــای چارچــوب جدیــد از 
ــا در دو بخــش  آن اســتفاده شــود. آن ابزاره
ــش  ــت، بخ ــت: نخس ــده اس ــازماندهی ش س
ــه  ــی آورد ک ــم م ــی فراه ــا«، قالب های »الگوه
می توانــد پشــتوانه ی مستندســازی و ارزیابــی 
اثربخشــی هــر سیســتم کنتــرل داخلــی 
ــاره ی  باشــد و دوم، بخــش »ســناریوها«، درب
بــه  می توانــد  الگوهــا  چه گونــه  این کــه 
اثربخشــی  ارزیابــی  از  منظــور پشــتیبانی 
یــك سیســتم کنتــرل داخلــی اســتفاده 
ــح  ــی را توضی ــه ی عمل ــن نمون ــوند چندی ش
می دهــد. بخــش الگوهــا و ســناریوها هــر دو 
ــی اجــزا و اصــول وابســته  ــر ارزیاب ــم ب ــا ه ب
بــه آن تمرکــز دارنــد و تنهــا خالصــه ای 
از نتایــج ارزیابــی را ارائــه می دهــد و بــر 
بــر  کــه  زیربنایــی  کنترل هــای  ارزیابــی 

اصــول مربــوط اثــر می گذارنــد )بــرای نمونــه 
ــالت(  ــطح معام ــی در س ــای کنترل فعالیت ه
بیــان  به صراحــت  کــوزو  نــدارد.  تمرکــز 
می کنــد کــه الگوهــا تنهــا توضیح دهنــده 
هســتند و بخــش الینفــك چارچــوب جدیــد 
ــی  ــام موضوعات ــت تم ــن اس ــت و ممک نیس
ــك  ــی ی ــگام ارزیاب ــا هن ــت ت ــه الزم اس را ک
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــرل داخل ــتم کنت سیس
شــوند را لحــاظ نکنــد. عــالوه بــر ایــن، آن هــا 
بــه قصــد بیــان کــردن یــك »روش مرجــع« 
بــرای نتیجــه گیــری و مستندســازِی ارزیابــی 

ــتند.  نیس
34- چــرا کــوزو چارچــوب »کنتــرل 
ــی  ــگری مال ــر گزارش ــم ب ــی حاک داخل
بیرونــی: چكیــده ای از رویكردهــا و 

ــت؟ ــرده اس ــر ک ــا« را منتش مثال ه
براســاس نظر کــوزو، هــدف »خالصــه«41 کمك 
به کـــارگیری  در  استـفاده کنندگـــان  بـــه 
ــی  ــای داخل ــد در »کنترل ه ــوب جدی چارچ
بیرونــی  مالــی  گزارشــگری  بــر  حاکــم 
)ICEFR(«42 اســـت. بنابرایــن »خالصــه« 
جدیــد  چارچــوب  همــراه  نشــریه  یــك 
اســت کــه رویکردهــا و مثال هایــی بــرای 
مــی آورد  فراهــم  مســأله  ایــن   تشــریح 
کــه چه گونــه واحدهــای تجــاری اصولــی 
را کــه در چارچــوب جدیــد بــرای یــك 
ــر  ــم ب ــی حاک ــای داخل ــتم »کنترل ه سیس
ــده  ــم ش ــی« تنظی ــی بیرون ــگری مال گزارش
بــه کار می گیرنــد. »خالصــه«، مثال هــا و 
ــه  ــد ک ــه می کن ــی ای ارائ ــای عمل رویکرده
چگونگــی به کارگیــری اجــزا و اصــول مربــوط 
را  جدیــد  چارچــوب  در  شــده  مشــخص 
ــرای طراحــی، اجــرا و هدایــت کنترل هــای  ب
داخلــی حاکــم بــر تهیــه ی صورت هــای 
ــا  ــد. رویکرده ــریح می کن ــی تش ــی بیرون مال

ــج  ــك از پن ــر ی ــه ه ــط ب ــای مرتب و مثال ه
جــزء و 17 اصــل در چارچــوب جدیــد بیــان 
ــه  ــه چه گون ــد ک ــریح می کنن ــده اند و تش ش
ــت  ــن اس ــول ممک ــف اص ــای مختل ویژگی ه
ــر  ــداف ICEFR حاض ــتمی از اه درون سیس
ــال،  ــد. بااین ح ــش کنن ــای نق ــند و ایف باش
آن هــا تمــام جنبه هــای اجــزا و اصــول مربوط 
را کــه بــرای یــك ICEFR اثربخــش ضــروری 
ــان  ــا بی ــد. رویکرده ــف نمی کنن اســت توصی
ــن  ــازمان ها ممک ــه س ــه چه گون ــد ک می کنن
 ICEFR اســت اصــول مربــوط را در سیســتم
خــود بــه کار گیرنــد تــا بــه اســتفاده کنندگان 
توصیفــی مختصــر از فعالیت هایــی را کــه 
مدیریــت در نظــر می گیــرد ـ همان طــور 
ــه ی  ــد را در زمین ــا چارچــوب جدی کــه آن ه
ICEFR بــه کار گرفته انــد ـ ارائــه دهنــد. 

ــران  ــرای کارب ــاص ب ــات خ ــا توضیح مثال ه
در خصــوص کاربــرد هــر اصــل، مبتنــی 
ــه از  ــی آورد ک ــم م ــی فراه ــر موقعیت های ب
ــك  ــی حاصــل شــده اســت و ی تجــارب عمل
ــه  ــته ب ــز وابس ــه ی قابل تمرک ــد نقط ــا چن ی

ــد.  ــریح می کنن ــل را تش ــك اص ی

35- آیــا الزم اســت از خالصــه ی  
گزارشــگری مالــی بیرونــی کــوزو  نیــز 

ــرد؟  ــتفاده ک اس
»خالصــه« یــك مــدرک مکمــل اســت 
قــرار  مدنظــر  هنــگام  در  می توانــد  کــه 
چارچــوب  بــا  ارتبــاط  در   ICEFR دادن 
ــن و  ــرد، و جایگزی ــتفاده ک ــد از آن اس جدی
ــت.  ــد نیس ــوب جدی ــده ی چارچ تعدیل کنن
ایــاالت  در   SOX رعایــت  زمینــه ی  در 
ــه  ــه« ب ــتفاده از »خالص ــزان اس ــده، می متح
تجربــه ی ناشــر در خصــوص فراینــد رعایــت 
قانــون بســتگی دارد. بــرای شــرکت هایی 

41- Copendium 
42-Internal Control over External Financial Reporting
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کــه به تازگــی ســهامی عــام شــده اند یــا 
در  بــار  اولیــن  بــرای  کــه  شــرکت هایی 
ــورس هســتند، بی تردیــد  ــه ب حــال عرضــه ب
ــرار دادن  ــر ق ــد در مدنظ ــه« می توان »خالص
ICEFR در ارتبــاط بــا چارچــوب جدیــد 

ــتقرار  ــرکت های اس ــرای ش ــد. ب ــك کن کم
یافتــه ای کــه ســال ها بخــش 404 را شــامل 
ــت  ــان، رعای ــی حسابرس ــررات اعتباربخش مق
چه طــور  این کــه  درک  بــرای  کرده انــد، 
مســتندات موجــود را کــه بــر طبــق چارچوب 
ســاختار  بــه  شــده،  تهیــه  ســال 1992 
مبتنــی بــر اصــول در چارچــوب جدیــد 
ــه در  ــی ک ــا در موقعیت های ــد ی ــل کنن تبدی
ــا و  ــرایط، پردازش ه ــرات ش ــده ی تغیی بردارن
فرایندهــا اســت، احتمــاالً بــه طــور دلخــواه از 

»خالصــه« اســتفاده می کننــد. 
ــدارد کــه »خالصــه«  کــوزو هرگــز قصــد ن
ــد اســتفاده شــود.  ــه جــای چارچــوب جدی ب
ــر  ــتاندارد معتب ــك اس ــد ی ــوب جدی چارچ
ــی  ــوزو اخطارهای ــن، ک ــر ای ــالوه ب ــت. ع اس
بــه  حــد  از  بیــش  اتــکای  خصــوص  در 
ــوزو ســعی نکــرده  »خالصــه« داده اســت. ک
ــا تمــام جنبه هــای اجــزا و اصــول وابســته  ت
ــك ICEFR اثربخــش ضــروری  ــرای ی کــه ب
اســت را در »خالصــه« تشــریح کنــد. در 
ــه  ــا در خالص ــا و مثال ه ــه رویکرده حالی ک
ــه اصــول  بــه منظــور تشــریح این کــه چه گون
ممکــن اســت حاضــر باشــند و ایفــای نقــش 
ــن این کــه  ــرای تعیی ــه شــده اند، ب ــد ارائ کنن
کدام یــك از هریــك از اجــزا و اصــول وابســته 
حاضرنــد و نقــش دارنــد، بــرای ســازمان 
مثال هــا،  حالی کــه  در  نیســت.  کافــی 
ــتفاده کنندگان  ــرای اس ــاص ب ــات خ توضیح
فراهــم  اصــل  هــر  کاربــرد  در خصــوص 
می آورنــد؛ بــر اســاس موقعیت هایــی کــه 

ــك  ــود و ی ــی می ش ــی ناش ــه ی عمل از تجرب
ــه  ــته ب ــز وابس ــه ی قابل تمرک ــد نقط ــا چن ی
ــد  ــه قص ــا ب ــد، آن ه ــریح می کن ــل را تش اص
این کــه  از  جامــع  مثــال  آوردن  فراهــم 
ــل  ــور کام ــول به ط ــل از اص ــه در عم چه گون
ــده اند.  ــی نش ــد، طراح ــد ش ــتفاده خواه اس
ــی  ــا نمونه های ــا و مثال ه ــن رویکرده بنابرای
ــد  ــت بای ــه مدیری ــای هســتند ک از فعالیت ه
فهرســت  این کــه  نــه  و  بگیــرد  نظــر  در 
ــرف  ــه ی مع ــا نمون ــوارد ی ــی از کل م جامع
ــرای  ــدگان ب ــر، خوانن ــور مختص ــد. به ط باش
ــور  ــه چه ط ــه این ک ــع ب ــل راج ــث کام بح
ــی را  ــرل داخل ــك سیســتم کنت شــرکت ها ی
ــز  ــد، و نی ــت می کنن ــرا و هدای ــی، اج طراح
ــش،  ــی اثربخ ــرل داخل ــات کنت ــرای الزام ب
ــد.  ــه کنن ــد مراجع ــه چارچــوب جدی ــد ب بای

ــد در  ــوب جدی ــه چارچ 36- چه گون
ــه  ــه کار گرفت ــك ب ــرکت های کوچ ش

می شــود؟ 
ــا 202  ــات 198 ت ــه ی C در صفح ضمیم
چارچــوب جدیــد، ویژگی هــای واحدهــای 
تجــاری کوچك تــر و چالش هایــی را کــه 
ــی اثربخــش  آن هــا در داشــتن کنتــرل داخل
شــرح  مواجه انــد  آن  بــا  هزینــه  کــم  و 

می دهــد. 

37- آیــا چارچــوب جدیــد راهنمــای 
خصــوص  در  کــوزو  به کارگیــری 

نظــارت را لغــو می کنــد؟ 
خیــر. کــوزو راهنمــای به کارگیــری نظــارت 
بــر سیســتم کنتــرل داخلــی )راهنمــای 
ــر  ــال 2006 منتش ــوزو( را در س ــارت ک نظ
کــرد. ایــن راهنمــای به کارگیــری جــزء 
نظــارت در کنتــرل داخلــی را همان طــور 

کــه در چارچــوب 1992 بحــث شــده اســت، 
بــه دقــت و تفصیــل شــرح داده اســت. 
ــارت  ــای نظ ــد 2013 راهنم ــوب جدی چارچ
کــوزو را لغــو نکــرده اســت، زیــرا ایــن راهنمــا 
ــا اســتفاده  ــد ت ــه ســازمان ها کمــك می کن ب
ــش  ــه اثربخ ــی ک ــژه زمان ــارت را به وی از نظ
اســت تشــخیص دهنــد و بــه حداکثر رســانند 
ــه  ــی ک ــارت را در حوزه های ــن نظ و همچنی
ــش  ــد، افزای ــن کن ــود را تضمی ــد بهب می توان
ــای  ــا نمونه ه ــن راهنم ــن ای ــد. همچنی دهن
چه گونــه  این کــه  خصــوص  در  عملــی 
نظــارت می توانــد در فراینــد کنتــرل داخلــی 
ــه  ــر س ــود و ه ــه ش ــه کار گرفت ــازمان ب س
هــدف ارائه شــده در چارچــوب یکپارچــه 
کنتــرل داخلــی کــوزو را بــرآورده نمایــد ذکــر 
ــا  ــان یــك منبــع ب ــن همچن می کنــد. بنابرای
ارزش اســت. راهنمــای نظــارت کــوزو هیــچ 
یــك از اجــزای بنیــادی چارچــوب یکپارچــه 
کنتــرل داخلــی کــوزو را تغییــر نــداده اســت.

جدیــد  چارچــوب  چه گونــه   -38
در  آن  اصــل   17 به خصــوص  و   2013
ــم  ــی حاک ــای داخل ــی کنترل ه ارزیاب

ــود؟  ــال می ش ــت اعم ــر رعای ب
اهــداف  بــه منظــور  چارچــوب جدیــد 
رعایتــی بســیار ســازگار اســت. مباحــث 
ــج جــزء  ــا اســتفاده از پن ــر 17 اصــل را ب زی

بــر می گیــرد.  در  چارچــوب جدیــد 
ــدازه کــه  ــه همــان ان ــی ب • محیــط کنترل
ــتیبانی  ــج پش ــا پن ــك ت ــول ی ــوی اص از س
می شــود، محیطــی بــرای رعایــت و هــر 
ــی  ــرل داخل ــای کنت ــر حوزه ه ــك از دیگ ی
فراهــم می کنــد. ایــن پنــج اصــل در ارتبــاط 
هســتند بــا: 1( تعهــد بــه شایســتگی و 
نظــارت  هیــأت   )2 اخالقــی  ارزش هــای 
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مســتقل 3( برقــراری ســاختارهای مناســب، 
ــئولیت ها و  ــی و مس ــزارش ده ــوط گ خط
مقامــات مناســب 4( تعهــد بــه جــذب، 
توســعه و حفــظ افــراد شایســته 5( مســئول 
عــدم  بــرای  افــراد  بــودن  پاســخ گو  و 
ــوص  ــا در خص ــئولیت های آن ه ــام مس انج
ــل  ــج اص ــن پن ــام ای ــی. تم ــرل داخل کنت
بــرای کنتــرل داخلــی اثربخــش حاکــم بــر 

ــتند.  ــروری هس ــت ض رعای
• ارزیابــی کنتــرل داخلــی همــراه بــا هــر 
ــگری  ــت، گزارش ــی، رعای ــی ـ عملیات هدف
آغــاز  مربــوط  ریســك های  درک  بــا  ـ 
ــی  ــی ریســك، اهداف ــرای ارزیاب می شــود. ب
ــوان  ــا بت ــاز اســت ت ــی نی ــا شــفافیت کاف ب
ریســك های  تعییــن  و  شناســایی  بــه 
مربــوط قــادر بــود. در تعییــن اهــداف 
ــه  ــی دارد ک ــزام م ــت، اصــل ششــم ال رعای
بیرونــی الزم االجــرا  قوانیــن و مقــررات 
اســت و همچنیــن قــدرت تحمــل ریســك 
ــل  ــرد. اص ــرار بگی ــر ق ــد نظ ــت م مدیری
هفتــم بــه شناســایی ریســك و اصــل نهــم 
اثــرات تغییــرات مربــوط می شــود  بــه 
ــت  ــزان رعای ــه می ــدت ب ــر دو به ش ــه ه ک
ــتم  ــل هش ــتند. اص ــته هس ــت وابس مدیری
نیــز اگــر قابــل کاربــرد باشــد، بــه در نظــر 
ــود  ــوط می ش ــب مرب ــك تقل ــن ریس گرفت
ــد  ــد م ــك بای ــی ریس ــان ارزیاب ــه در زم ک

ــرد. ــرار گی ــر ق نظ
ــرکت  ــك ش ــت از ریس ــی مدیری • ارزیاب
فعالیت هــای  طراحــی  بــرای  زمینــه ای 
کنترلــی ضــروری بــرای کاهــش ریســك ها 
ــول 10  ــول )اص ــل قب ــطح قاب ــك س ــه ی ب
تــا 12( فراهــم مــی آورد. توجــه کنیــد 
و  انتخــاب  بــه  مربــوط  اصــل 10  کــه 

کــه  کنترلـــی  فعالیت هـــای  توســعه ی 
کاهنــده ی ریســـك دســـت یابی بــه اهــداف 
ــه گســترش  ــوط ب ــت و اصــل 12 مرب رعای
ایجــاد  از طریــق  فعالیت هــای کنترلــی 
اصــل  اســت.  خط مشـــی ها  و  رویه هـــا 
بــر  حاکــم  کنترل هــای  اثـــر  نیــز   11
کــه  زمینــه ای  در  را  عمومــی  فنــاوری 
ــر  ــت اث ــه دســت یابی اهــداف رعای ــا ب آن ه

می کنــد.  بیــان  می گذارنــد، 
و  اطالعــات  گرفتــن  نظــر  در  بــا   •
ــیار  ــه بس ــی ک ــول مختلف ــات، اص ارتباط
ــتند  ــول 13 و 14 و 15( هس ــیع )اص وسـ
پذیرفتــه  رعایــت  بــرای  به آســانی  و 

دارد.  وجــود  می شــوند، 
را  کنترل هــا  حیاتی تریــن  نظــارت   •
ــر دو  ــول 16 و 17 ه ــد و اص ــر می کن ذک

ــتند.  ــت هس ــه رعای ــوط ب مرب
به طـــور خالصـــه تمـــام کنترل هــا و 
ــی  ــت همگ ــه رعای ــوط ب ــك های مرب ریس
الزم االجــرای  مقــررات  و  قوانیــن  از 
بیرونــی اســت و از میــزان تحمــل ریســك 
مدیریــت ناشــی می شــوند. در حالی کــه 
چارچــوب جدیــد 2013 تعدیلــی بــرای هــر 
شــرکت محســـوب می شــود، معتقدیــم کــه 
ــت  ــرای رعای ــای آن ب ــرکت ها کاربرده ش
را به ســادگی پیــدا خواهنــد نمــود. بــا 
احتــرام بــه تعامــل بــا حسابرســان مســتقل 
و قانون گــذاران، پیشــنهاد می شــود کــه 
ــود  ــرد خ ــدی رویک ــرکت ها در صورتبن ش
بــه  جدیــد  چارچــوب  به کارگیــری  در 
منظــور اهــداف رعایــت، راهنمایی هــای 
ــح  ــا توضی ــند ت ــاده باش ــذ و آم الزم را اخ
ــای  ــه رویکرده ــرا و چه گون ــه چ ــد ک دهن
آن هــا مؤثــر اســت. هــر شــرکتی با شــرکت 

ــوزو به صراحــت  ــاوت اســت و ک ــر متف دیگ
بیــان داشــته اســت کــه قضــاوت حرفــه ای 
در اعمــال و به کارگیــری چارچــوب جدیــد 
شــرکت های  تمــام  بــرای  اســت.  الزم 
ســهامی عــام پذیرفتــه شــده در بازار هــای 
ســرمایه ی ایــاالت متحــد، تجربــه ی آن هــا 
ــم  ــی حاک ــای داخل ــی »کنترل ه در ارزیاب
بــر گزارشــگری مالــی« در راســتای بخــش 
404 قانــون SOX بــه آن هــا در اعمــال 
چارچــوب جدیــد بــرای دیگــر نواحــی 

رعایــت کمــك می کنــد.

کــوزو  جدیــد  چارچــوب   -39
ــك  ــت ریسـ ــا مدیری ــه بـ چه گونـ
ســازمان ارتبــاط پیــدا می کنــد؟ 
 G ضمیمــه ی  جدیــد،  چارچــوب  در 
ایــن  بــه  پاســخ  بــرای  کــوزو  توســط 
ــای  ــت. به ج ــده اس ــرار داده ش ــش ق پرس
تکــرار تمــام آن نــکات در اینجــا، صرفــاً بــه 
ــالوه  ــود. ع ــاع داده می ش ــه ارج آن ضمیم
بــر ایــن، مدیریــت ریســك واحــد تجــاری ـ 
ــوزو  ــال 2004 ک ــه ی س چارچــوب یکپارچ
ــت  ــی مدیری ــرای ارزیاب ــی ب ــه چارچوب ک
ــن  ــاری )ERM(43 تدوی ــد تج ــك واح ریس
ضمیمــه ای  بردارنــده ی  در  می کنــد، 
ــش  ــز پوش ــوع را نی ــن موض ــه ای ــت ک اس
ــی  ــای اصل ــات و میثاق ه ــد. مفروض می ده
 ERM ــه ــت ک ــده آن اس ــه ی یادش ضمیم
ــی  ــرل داخل ــیع تر از کنت ــترده تر و وس گس
اســت و به طــور مســتقیم بــر روی ریســك 
ــش  ــی بخ ــرل داخل ــت. کنت ــز اس متمرک
 ERM از  کاســتی  و  بی کــم  و  یکپارچــه  
ــك  ــی از ی ــه ERM بخش ــت، در حالیک اس
ــت. ــرکتی  اس ــری ش ــر راهب ــد لی ت فراین
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