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یکپارچه ی  چارچوب 
COSO داخلی  کنترل 

حسین کثیری1
سهیل محمدحسن زاده2

ــی  ــرل داخل ــردوی )COSO(، در ســال 1992 میــالدی، چارچــوب کنت ــت از ســازمان های حامــی کمیســیون ت ــه ی حمای کمیت
یکپارچــه )نســخه ی اصلــی( خــود را منتشــر کــرده و ایــن نســخه به طــور گســترده ای مــورد پذیــرش و اکنــون در سراســر دنیــا مــورد 
اســتفاده قــرار گرفتــه و بــه عنــوان یــک چارچــوب پیشــرو در جهــت طراحــی، اجــرا و ارزیابــی اثربخشــی کنتــرل داخلــی شــناخته 
ــی به طــور چشــمگیری  ــای عملیات ــی، کســب و کار و محیط ه ــه از شــکل گیری چارچــوب اصل ــس از حــدود دو ده شــده اســت. پ
ــت. در  ــرده اس ــت ک ــدن حرک ــوی جهانی ش ــه س ــرده و ب ــدا ک ــری پی ــش پررنگ ت ــاوری نق ــده، فن ــر ش ــرده و پیچیده ت ــر ک تغیی
چنیــن زمانــی، ذی نفعــان و بــه طــور اخــص، ســهام داران بــه دنبــال شــفافیت و پاســخ گویی بیشــتر در عملیــات ســازمان ها، جهــت 
ــران  یکپارچگــی سیســتم های کنتــرل داخلــی حمایت کننــده ی تصمیم گیری هــای تجــاری و اداره ی امــور ســازمان هســتند. در ای
ــه ی  ــت تشــکیل کمیت ــی در جه ــزام قانون ــه ال ــه ب ــا توج ــی، ب ــای داخل ــی و کنترل ه ــه ی حسابرســی داخل ــه مقول ــه ب ــز، توج نی
حسابرســی در شــرکت های پذیرفته شــده در بــورس و اوراق بهــادار تهــران، و نیــز ارائــه ی گــزارش کنترل هــای داخلــی حاکــم بــر 
گزارشــگری مالــی، بیشــتر شــده و نگاهــی بــه ضرورت هــای به روز رســانی چارچــوب پیشــین )ســال 1992 میــالدی( و چارچــوب 

جدیــد )ســال 2013(، مفیــد بــه نظــر مي رســد و موضــوع محــوری ایــن مقالــه همیــن مبحــث اســت.

1-دکتراي حسابداري دانشگاه عالمه طباطبائی تهران
2-دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران

چکیده
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 ،1COSOمیــــالدی  2013 ســــال  در 
ــی  ــرل داخلـ ــه کنتـ ــوب یکپارچـ چـارچـ
ــال 1992  ــه در سـ ــود را، کـ ــین خـ پیشـ
میـــالدی، منتشـــر شــده و مــورد پذیــرش 
و اســتفاده گسترده در ســـراسر دنیـــا قـــرار 
ــرار داده و  ــر ق ــد نظ ــورد تجدی ــه، م گرفت
ــی،  ــرل داخل ــی کنت ــم اصل ــا حفــظ مفاهی ب
تغییراتــی همچــون در نظــر داشــتن راهبری 
فنــاوری  مفاهیــم  توســعه ی  شــرکت ها، 
و کنتـرل هـــای مربوطـــه، جهــانی شـــدن، 
کنترل هـــای خودکـــار و غیـــره، و نیز تغییر 
رویکـــرد ارزیابــی کنتـــرل داخلــی، به اصل- 

ــود.  ــال نم ــودن را، اعم ــور ب مح
ــرل  ــی سیســتم کنت ــی، ارزیاب ــور کل به ط
داخلــی در چارچــوب جدیــد، بــه ایــن 
صــورت انجــام خواهــد شــد کــه در ابتــدا، 
هــر یــک از اجــزاء کنتــرل داخلــی، کــه در 
ادامــه، بــه آن هــا اشــاره خواهــد شــد، دارای 
اصــول مختلــف بــوده کــه هــر یــک از ایــن 
اصــول، دارای نقــاط قابــل تمرکــز هســتند. 
ــل  ــاط قاب ــک از نق ــر ی ــه ه ــخ گویی ب پاس
تمرکــز، انجام شــده و در نهایــت، هــر اصــل، 
در خصــوص موجــود بــودن و عمــل کــردن، 
ــر  ــپس، ه ــه، س ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس م
جــزء، بــا توجــه بــه اصــول آن هــا، از حیــث 
موجــود بــودن و عمــل کــردن، بــرازش 
شــده و در نهایــت، نتیجه گیــری کلــی 
ــایی های  ــا نارس ــه آی ــن ک ــوص ای در خص
ــر سیســتم  ــی ب ــل توجه ــر قاب عمــده، تأثی
ــا  ــه ی اجــزاء، ب ــا کلی ــه آی ــن ک ــد و ای دارن
ــد  ــورت خواه ــتند، ص ــل هس ــم در تعام ه

ــت. پذیرف
تعاریــف بــه کار بــرده شــده در چارچــوب، 
در  آن،  به کارگیــری  امــکان  دلیــل  بــه 
در  شــده  )ذکــر  کوچــک  واحد هــای 

پیوســت چارچــوب جدیــد(، متوســط و 
ــوان  ــه عن ــوب، ب ــن چارچ ــزرگ )در مت ب
مالحظــات اضافـــی(، کلــی بــوده و بــا 
مناســب،  انعطاف پذیــری  و  جامعیــت 
مدیریــت آن هــا را قــادر بــه طراحــی، اجــراء 
و ارزیابــی اثربخشــی کنتـــرل داخلـــی، 

می کنـــد.
در ایــن مقالــه، بــا ذکــر مفاهیــم اولیــه ی 
ــورت  ــم ص ــرات مه ــی، تغیی ــرل داخل کنت
گرفتــه طــی دو دهــه اخیــر و نحــوه ی 
ــد  ــوب جدی ــا در چارچ ــذاری آن ه تأثیر گ
ــادی و  ــم بنی ــه مفاهی را بررســي کــرده و ب
جدیــد بــه کار بــرده شــده در چارچــوب بــه 
روز رســانی شــده نیــز، اشــاره خواهــد شــد. 
همچنیــن، در انتهــا، هشــت گام اجرایــی در 
جهــت پیاده ســازی چارچــوب یکپارچــه 
کنتــرل داخلــی بــه روز شــده، مــورد بحــث 

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ق

1.  مفاهیم اولیه ي كنترل داخلی
COSO در چارچوب   

1.1  مفاهیم جامع
1.1.1 كنترل داخلی

هــدف چارچــوب یکپارچــه ي کنتــرل 
ــت در  ــه مدیری ــی COSO، کمــک ب داخل
ــوده  ــرل مناســب تر ســازمان ب جهــت کنت
و بــه هیــأت2، در نظــارت کلــی بــر کنتــرل 
ــتم  ــاند. سیس ــاری می رس ــز، ی ــی نی داخل
ــران را در  ــش، مدی ــی اثربخ ــرل داخل کنت
خصــوص تمرکــز بــر دســتیابی بــه اهــداف 
اصلــی و فرعــی ســازمان، در هنگامــی 
ــدوده ی  ــرز و مح ــات آن، در م ــه عملی ک
ــرده  ــت ک ــت، حمای ــه اس ــن مربوط قوانی
آتــی  و رویدادهــای پیش بینــی نشــده 

ــل  ــن، تعدی ــزان ممک ــل می ــه حداق را، ب
مي کنــد و کاهــش می دهــد. 

1.1.2 مفروضــات تعریــف كنتــرل 
ــی داخل

ــرل  ــوم کنت ــف مفه ــوب، تعری  در چارچ
ــه  ــت ک ــی اس ــتلزم مفروضات ــی، مس داخل

بیــان می کننــد کنتــرل داخلــی:
گروه بنــدی  و  دســته بندی  علی رغــم   •
ــی،  ــای عملیات ــداف، هدف ه ــه ی اه جداگان
گزارشــگری و رعایتــی )تطبیــق(، قــادر بــه 
ــه اهــداف یــک و یــا چندگانــه  دســتیابی ب

اســت.
• یــک فراینــد شــامل عملیــات در حــال 

انجــام، مــداوم و مســتمر اســت.
• متأثر از اشخاص مختلفی است. 

اطمینــان  یــک  ارائــه ي  بــه  قــادر   •
ــق. ــان مطل ــه اطمین ــت، و ن ــول3، اس معق

• سازگار با ساختار واحد است.
1.1.3  اهداف كنترل داخلی

• اهــداف عملیاتــی: اثربخشــی4 و کارایــی5 
عملیــات واحــد، ماننــد اهــداف حفاظــت از 
ــر  ــتفاده را، در ب ــر سوء اس ــا در براب دارایی ه

می گیرنــد.
• اهـداف گـزارشـگری: گـزارشـگری مالی 
ــازمانی را در  ــرون س ــالِی درون و ب و غیر مـ
ــت  ــامل قابلی ــت ش ــن اس ــه و ممک برگرفت
اتـــکا6، به موقـــع بودن7، شــفافیت8و یا دیگر 
مــوارد تعییــن شــده توســط قانون گـــذاران، 
یــا  و  اسـتاندارد هـــا  تـدوین کننـــدگان 

ــند. ــازمان، باش س
• اهــداف رعایتــی )تطابــق(: پایبنــدی بــه 
ــازمان را،  ــر س ــم ب ــررات حاک ــن و مق قوانی

برمی گیرنــد. در 
1.1.4 یک فرایند

کنتــرل داخلــی، یــک رویــداد لحظــه ای 

1-Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission(COSO)
3-Reasonable assurance
4-Effectiveness

COSO -2، اصطــالح اســتفاده شــده »هیــأت« را بدنــه 
ــأت  ــره، هی ــأت مدی ــری ســازمان، شــامل هی ــی راهب اصل

ــد. ــأت ناظــر می دان ــا هی ــان و ی ــا، شــرکا، صاحب امن
ــرل  ــا کنت ــت، ام ــده اس ــر ش ــدی« ذک ــه »فراین 9- اگرچ

ــت. ــددی اس ــای متع ــامل فراینده ــی ش داخل

5-Efficiency
6-Reliability
7-Timeliness
8-Transparency
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ــا و  ــدی پوی ــه فرآین ــت، بلک ــت نیس و ثاب
مســتمر از فعالیت هایــی اســت کــه در 
مســیر مدیریــت واحــد و در ذات وجــودی 
ــی  ــد، کنترل های ــن فراین ــت. در ای آن اس
ماننــد تدویــن سیاســت ها و رویه هــا، 
ــن سیاســت ها،  ــه ای ــده شــده اند ک گنجان
اظهــارات مدیریــت و هیــأت مدیــره را 
ــی  ــرل داخل ــر کنت ــتی ب ــه بایس از آن چ
ــد و  ــند، را منعکــس می کنن ــذار باش اثرگ
ــی ممکــن اســت مســتند  چنیــن اظهارات
ــالم  ــت اع ــط مدیری ــاً توس ــوده، صراحت ب
شــده باشــند و یــا اقدامــات و تصمیمــات 
از  نیــز،  رویه هــا  باشــند.  او  ضمنــی 
اعمــال  و  بــرده  بــه کار  سیاســت های 

ــده اند. ــکیل ش ــده، تش ش
تاثیرپذیری از افراد  1.1.5

کنتــرل داخلــی، متاثــر از هیــأت مدیــره، 
مدیریــت، کارکنــان واحــد و نیــز، اشــخاص 
آن چــه  توســط  و  بــوده  برون ســازمانی 
افــراد می گوینــد و یــا عمــل می کننــد، 
اجــرا می شــود. افــراد، اهــداف واحــد را 
در  را  فعالیت هــا  و  کــرده  نشــانه گذاری 
ــداف، انجــام  ــن اه ــه ای جهــت دســتیابی ب

ــد. می دهنـ
ــره،  ــأت مدی ــی هی ــئولیت های نظارت مس
ــه  ــی ب ــاوره و جهت ده ــه ی مش ــامل ارائ ش
ــش رو،  ــای پی ــت چالش ه ــت، مدیری مدیری
ــارت  ــالت و نظ ــب سیاســت ها و معام تصوی
ــند  ــت می باشـ ــالیت های مدیریـ ــر فعـ بـ
کــه در نتیجــه، هیــأت مدیــره، عنصــر 
ــأت  ــت. هی ــی اس ــرل داخل ــی در کنت مهم
ــت  ــادآور اهمی ــت ارشــد، ی ــره و مدیری مدی
ــار  ــازمان و انتظ ــرای س ــی ب ــرل داخل کنت
ــد  ــر واح ــاری در سراس ــتانداردهای رفت اس

اســت. 

1.1.6 ارائه ی اطمینان معقول
اصطــالح »اطمینــان معقــول1« بــه جــای 
»اطمینــان مطلــق2« بــر ایــن مــورد اذعــان 
محدودیت هــا،  اســت  ممکــن  کــه  دارد 
سـراســـر  در  خـــطراتی  و  ابــهامـــات 
وجــود  داخلــی  کنتـــرل  سیســتم های 
ــد  ــس نمی توان ــه هیچ ک ــند ک ــته باش داش
بــا اطمینــان، دقــت و وضــوح کافــی آن هــا 

نمایــد. پیش بینــی 
1.1.7 سازگار با ساختار واحد

واحد هـــا، ممکن اســت در ابعــاد متفاوتی، 
ــی  ــدل عملیات ــند. م ــه باش ــاختار یافت س
مدیریــت ممکــن اســت از خطــوط محصول 
ــگری  ــد و گزارش ــروی کن ــت پی ــا خدم ی
ــی،  ــد تلفیق ــرای واح ــت ب ــن اس ــز ممک نی
ــی  ــا بازار های ــی ب ــد عملیات ــا واح ــش ی بخ
بــرای  متفــاوت  جغرافیایــی  محــل  بــا 
ــرد  ــاع عملک ــتر و اجتم ــیم بندی بیش تقس
مــدل  دارد  احتمـــال  پذیــرد.  صــورت 
ــدگان  ــت، از ارائه دهنـ ــی مدیریـ عملیاتــ
ــه  ــیدن ب ــپاری3برای رس ــات برون س خدم

ــد.  ــتفاده کن ــداف اس اه

1.2  اجــزاء كنتــرل داخلــی و 
ــه ــول مربوط اص

در ادامــه، هــر یــک از اجــزاء کنتــرل 
طــور  بــه  مربوطــه،  اصــول  و  داخلــی 
خواهنــد  قــرار  اشــاره  مــورد  خالصــه، 

گرفــت:
1.2.1  محیط كنترلی

ــه ای از  ــنترلی، مـجموعـ ــط کــ  محیــ
اســـتاندارد ها، رویه هـــا و ســـاختارهایی 
اســت کــه مبنایــی بــرای به کارگیــری 
ــه  کنتــرل داخلــی در سراســر ســازمان ارائ
ــه  ــوط ب ــر، مرب ــل زی ــج اص ــد. پن می کنن

ــتند: ــی هس ــط کنترل محی
• ســازمان، نشــان دهنده ی تعهــد بــه 

صداقــت و ارزش هــای اخالقــی اســت.
نشـــان دهنده ی  مدیـــره،  هیـــأت   •
اســتقالل از مدیریــت و اعمــال نظــارت بــر 
توســعه و عملکــرد کنترل هــای داخلــی 

ــت. اس
ــره،  ــأت مدی ــارت هی ــا نظ ــت، ب • مدیری
ســاختارها، خطــوط گزارشــگری و مقامــات 
در  مســئولیت پذیری های  و  مناســب 
مســیر دســتیابی بــه اهــداف را تعییــن 

. می کنــد
• ســازمان، متعهــد بــه جــذب، توســعه ي 
توانایی هــا و حفــظ افــراد بــا صالحیــت 
در جهــت رســیدن بــه اهــداف مــورد نظــر 

اســت.
جهــت  پاســخگو4  افــراد  ســازمان،   •
مسـئولیت هـــای5 کنتـرل داخلـی در جهت 
رســیدن بــه اهــداف کنترل هــای داخلــی را 

1-Reasonable assurance
2-Absolute assurance
3-Outsourced service providers

4-Accountable
5-Responsibilities
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حفــظ می کنــد.
1.2.2 ارزیابی ریسک

 ارزیابــی ریســک، شــامل فرآینــدی مکــرر 
ــل  ــه و تحلی ــی و تجزی ــرای ارزیاب ــا ب و پوی
ــد و  ــداف واح ــه اه ــتیابی ب ــرات دس خط
ــرای تعییــن چگونگــی مدیریــت  مبنایــی ب
ــرات  ــت، تغیی ــت. مدیری ــرات اس ــن خط ای
و  برون ســازمانی  محیــط  در  احتمالــی 
ــع  ــد مان ــه می توانن ــب و کاری ک ــدل کس م
ــر  ــوند را در نظ ــداف ش ــه اه ــتیابی ب دس
ــه  ــوط ب ــر، مرب ــل زی ــار اص ــرد. چه می گی

ــتند: ــک هس ــی ریس ارزیاب
ــی  ــوح کاف ــا وض ــداف را ب ــازمان، اه • س
بــرای توانایــی شناســایی و ارزیابــی خطرات 

ــد. ــن می کن ــه اهــداف، تعیی ــوط ب مرب
بــه  دســتیابی  خطــرات  ســازمان،   •
اهــداف خــود را در سراســر واحــد تجــاری 
ــوان  ــه عن ــرده و خطــرات را ب شناســایی ک
چگونگــی  تعییــن  بــرای  اســاس  یــک 
ــل  ــه و تحلی ــورد تجزی ــا، م ــت آن ه مدیری

می دهــد. قــرار 
ارزیابــی  در  بالقــوه  تقلــب  • ســازمان، 
ــر  ــداف را در نظ ــه اه ــتیابی ب ــک دس ریس

می گیـــرد.
می تواننــد  کــه  تغییراتــی  ســازمان،   •
ــرل  ــتم کنت ــر سیس ــی ب ــل توجه ــر قاب تأثی
و  شناســایی  را  باشــند  داشــته  داخلــی 

می کنــد. ارزیابــی 
1.2.3 فعالیت های كنترلی

ــت  ــی اس ــی، اقدامات ــای کنترل  فعالیت ه
کــه سیاســت ها و رویه هــا بــرای کمــک 
دســتورات  کــه  ایــن  از  اطمینــان  بــه 
ــرات  ــش خطـ ــت کاهـ ــت در جهـ مدیریـ
دســتیابی بــه اهــداف صــادر می شــوند، 
ــی،  ــای کنترل ــد. فعالیت ه ــخص می کن مش
در تمــام ســطوح واحــد، در مراحــل مختلــف 
فرایندهای کسـب و کـــار و هـــمچنین سراسر 
محیــط فنــاوری اجــرا می شــوند. ســه اصــل 
زیــر، مربــوط بــه فعالیت هــای کنترلــی 

ــتند: هس

• ســـازمان، فعـالیت هـــای کنترلـــی را 
ــه  ــه ب ــد ک ــرده و توســعه می ده انتخــاب ک
ــه  ــه اهــداف ب کاهــش خطــرات دســتیابی ب

ــانند. ــاری می رس ــول، ی ــل قبـ ــطح قاب س
ــی  ــی کل ــای کنترلـ ــازمان، فعالیت ه • س
ــت از  ــرای حمای ــاوری ب ــه فن ــا توجــه ب را ب
دســـتیابی بــه اهـــداف، انتخــاب مي کنــد و 

توســعه می دهــد.
از  را  کنترلــی  فعالیت هــای  • ســازمان، 
ــه  ــش ب ــت های واکن ــاد سیاس ــق ایج طری
ــه  ــی ک ــار و روش های ــورد انتظ ــات م اتفاق
می کننــد،  عملــی  را  سیاســـت ها  ایــن 

می کنــد. مســتقر 
1.2.4 اطالعـات و ارتباطـات: اطالعات، 
بــرای انجــام مســئولیت های کنتــرل داخلــی 
ــه اهــداف، مــورد  در حمایــت از دســتیابی ب
ــورت  ــه دو ص ــات، ب ــتند. ارتباط ــاز هس نی
داخلــی و خارجــی رخ داده و اطالعــات مورد 
نیــاز بــرای انجــام کنترل هــای روزمــره 
را تهیــه می کننــد. ارتباطــات، کارکنـــان 
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مسـئولـیت پذیـــری ها  بــه درک  قــادر  را 
و اهمیت شـــان در جهــت دســتیابی بــه 
اهــداف می نمایــد. ســه اصــل زیــر، مربــوط 

ــتند: ــات هس ــات و ارتباط ــه اطالع ب
• ســازمان، اطالعــات مربــوط و بــا کیفیــت 
ــی  ــرل داخل ــت از عملکــرد کنت ــرای حمای ب
را بــه دســت آورده یــا تولیــد کــرده و مــورد 

ــد. ــرار می ده ــتفاده ق اس
• ســازمان، بــا اطالعاتــی از جملــه اهــداف 
داخلــی  کنتــرل  مســئولیت پذیری های  و 
عملکــرد  از  بــرای حمایــت  نیــاز  مــورد 
ــرار  ــر ق ــی ب ــاط داخل ــی، ارتب ــرل داخل کنت

ــد. می کنـ
• ســازمان، بــا افــراد برون ســازمانی در 
ــرل  ــرد کنت ــر عملک ــر ب ــائل مؤث ــورد مس م

ــد. ــرار می کن ــر ق ــاط ب ــی، ارتب داخل
1.2.5 فعالیت های نظارتی

یــا  و  جداگانــه  مــداوم،  ارزیابی هــای 
ترکیبــی از هــر دو، بــرای بررســی هــر پنــج 
ــای  ــامل کنترل ه ــی ش ــرل داخل ــزء کنت ج
مؤثــر بــر اصــول هــر جــزء، مــورد اســتفاده 
ــی  ــورد بررس ــا، م ــد. یافته ه ــرار می گیرن ق
ــورد  ــض و م ــه نق ــر گون ــه و ه ــرار گرفت ق
بــا اهمیتــی، ســریعاً بــه اطــالع هیــأت 
مدیــره می رســد. دو اصــل زیــر، مربــوط بــه 

فعالیت هــای نظارتــی هســتند:
ــام  ــال انج ــای در ح ــازمان، ارزیابی ه • س
و/یــا ارزیابی هــای جداگانــه را در جهــت 
ــی،  ــرل داخل ــزای کنت ــه اج ــن این ک تعیی
ــه می شــوند، انتخــاب،  ــه کار گرفت ــه و ب ارائ

ــد. ــرا می کن ــعه و اج توس
ــی  ــرل داخل ــای کنت ــازمان، کمبوده • س
مســئول  کــه  را  افــرادی  بــا  مرتبــط 
اقدامــات اصالحـــی هســتند ارزیابــی کــرده 
ــورت  ــه در ص ــان، از جمل ــالع آن ــه اط و ب

لــزوم مدیریــت ارشــد و هیــأت مدیــره، 
ند. می رســا

1.3 سایر مفاهیم مربوطه
1.3.1 نقاط قابل تمركز1

 چارچــوب بــه روز شــده، نقــاط قابــل تمرکز 
ــول  ــم « اص ــای مه ــوان »ویژگی ه ــه عن را ب
ــی، تشــریح می کنــد. مدیریــت  کنتــرل داخل
واحــد، ممکــن اســت برخــی از ایــن نقــاط را، 
مناســب یــا مربــوط ندانــد و ســایر نقاطــی را 
ــا ویژگی هــای خــاص واحــد  کــه متناســب ب
اســت، شناســایی نمایــد. نقــاط قابــل تمرکــز، 
مدیریــت را در طراحــی، اجــرا و هدایــت 
کنترل هــای داخلــی و تعییــن این کــه اصــول 
کنترل هــای داخلــی مربــوط، در واقعیــت، 
وجــود داشــته و عمــل می نمایــد، یــاری 
ــه تعییــن  می دهــد. چارچــوب، مدیریــت را ب
جداگانــه ایــن کــه آیــا نقاط قابــل تمرکــز، در 
جــای مناســب قــرار دارنــد، ملــزم نمی کنــد.
كنتـــرل  مـحدودیت هـــای   1.3.2

داخلــی
حتــی اگــر سیســتم کنتــرل داخلــی مؤثــر 
باشــد، ممکــن اســت شکســت را تجربــه 
ــت از  ــن اس ــا ممک ــن محدودیت ه ــد. ای کن

ــر ناشــی شــده باشــند: ــوارد زی م
ــل  ــه دلی ــت ب ــن اس ــت ها، ممک •  شکس
ــا روی  ــه خطاه ــردی از جمل ــتباهات ف اش

ــد. دهن
•  امــکان نادیــده گرفتــن کنتــرل داخلــی 

توســط مدیریــت
•  امــکان تبانــی مدیریــت یــا دیگــر 
ــرای دور  ــث ب ــخاص ثال ــا اش ــان و/ی کارکن

ــا زدن کـنترل هـ
•  روی دادن وقایــع خــارج از کنتــرل 

ســازمان

1.3.3 نارسایی های كنترل داخلی
ــی«،  ــرل داخل ــایی کنت ــالح »نارس  اصط
ــا چنــد جــزء  ــه نقصــی در یــک ی اشــاره ب
احتمــال  کــه  دارد  مربوطــه  اصــول  و 
دســتیابی بــه اهــداف واحــد را کاهــش 
می دهــد. یــک نارســایی یــا ترکیبــی از 
نارســایی ها کــه می تواننــد اثــر زیــادی 
بــه  دســتیابی  احتمــال  کاهــش  بــر 
ــوان  ــه عن ــداف واحــد داشــته باشــند، ب اه
ــوند.  ــناخته می ش ــی« ش ــایي اساس »نارس
از  شــاخه ای  اساســی،  نارســایی  یــک 
اســت.  داخلــی  کنتــرل  نارســایی های 
ــک نارســایی اساســی،  ــب، ی ــن ترتی ــه ای ب
ــز  ــی نی ــرل داخل ــوان نارســایی کنت ــه عن ب
شــناخته می شــود. یــک نارســایی اساســی 
ــی  ــراي جزئ ــه و اج ــا ارائ ــزء، ب ــک ج در ی
ــش  ــی کاه ــل قبول ــطح قاب ــه س ــر، ب دیگ
صــورت،  همیــن  بــه  یافــت.  نخواهــد 
نارســایی اساســی در یــک اصــل مربوطــه، 
ــه  ــر، ب ــای دیگ ــراي اصل ه ــه و اج ــا ارائ ب
ســطح قابــل قبولــی تعدیــل نخواهــد یافت.
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قضاوت  1.3.4
ــری  ــد به کارگی ــی، نیازمن ــرل داخل کنت
قـضاوت در طـراحی، پیـاده سـازی و اجراي 
اثربخشــی  ارزیابــی  و  داخلــی  کنتــرل 
آن اســت. قضــاوت مناســب مدیریــت، 
تصمیم گیری هــای بهتــری در خصــوص 
امــا  کنتــرل داخلــی فراهــم می کنــد، 
ــری  ــی از جلوگی ــن کامل ــد تضمی نمی توان
از عواقــب ضعف هــا ارائــه کنــد. بــرای 
در  را  مدیریــت، قضــاوت خــود  مثــال، 
ــابداری  ــول حس ــری اص ــن و به کارگی تعیی
ــه  ــه ب ــواردی ک ــوص م ــه خص ــب، ب مناس
انـدازه گـــیری های ذهنـــی و معامـــالت 
پیچیـــده مربـــوط می شـوند نیـــز بـه کـار 
می گیـــرد. بــرای مثـــال، مدیریــت، قضاوت 
و  پیش فرض هــا  تعییــن  در  را  خـــود 
بـه کـارگیـــری داده هـــا در تـوســـعه ی 
برآورد هـــای حسابـــداری، در به کارگیـــری 
ــالت  ــت معامـ ــداری جهـ ــول حسـابـ اصـ
پیچیــده و در ارائــه و افشــاهای قبــل اتــکا 
و شــفاف، اعمــال می کنــد. کنترل هــای 

ــی،  ــگری مال ــر گزارش ــم ب ــی حاک داخلـ
تعصــــب و یـکسـونـــگری1در اعـمـــال 
ــر  ــد منجـ ــه می تواننــ ــاوت هایی کـ قضـ
بــه نادیــد گرفتــن یــا تحریــف مــوارد 
ــرون ســازمانی شــوند  ــی ب گزارشــگری مال

ــوند. ــامل می شـ را شـ

2. تغییرات گسترده ي كسب و 
   كار و محیط عملیاتی

در طــی دو دهــه ی اخیــر، مــوارد قابــل 
ذکــر بســیاری، در محیط کســب و کار، رخ 
داده انــد. تغییراتــی کــه، نیــاز مدیریــت را 
ــرل  ــک سیســتم کنت در درنظرداشــتن ی
ــرده و  ــته تر ک ــش، برجس ــی اثربخ داخل
ــده  ــه ش ــای ارائ ــتی در راهنمایی ه بایس
در جهــت دســتیابی بــه سیســتم کنتــرل 
داخلــی ای کــه اطمینانــی معقــول از 
ــی  ــی و فرع ــداف اصل ــه اه ــتیابی ب دس
واحــد مـــی دهد، گـــنجانده شـــوند. 
بــه صــورت خالصــه، ایــن تغییــرات، 
ــر  ــه مــوارد زی شــامل مثال هایــی از جمل

ــتند: هس
• انتظارات از نظارت بر راهبری2 
• جهانی شدن بازارها و عملیات ها

بیش تــر  پیچیدگی هــای  و  تغییــرات   •
ــب و کار در کس

قوانیــن،  پیچیدگی هــای  و  تقاضاهــا   •
اســتانداردها و  مقــررات  رویه هــا، 

• انتظـــارات از توانـمندی هـا3و پاسخگویی4 
افراد 

• اســتفاده از و/یــا تکیــه بــر فناوری هــای 
در حــال پیشــرفت

• انتظــارات از پیشــگیری و شناســایی 
تقلب5 

3.  اهّم به روز رسانی های 
     چارچوب جدید

ــی  ــرد مبتن ــری رویک 3.1  به كارگی
بــر اصــول 

چارچــوب بــه روز شــده ي COSO، تمرکــز 
و توجــه بیشــتری بــر اصــول، دارد. در حالــی 
کــه چارچــوب اصلــی )1992(، بــه طــور 
ــرل  ــول کنت ــته ي اص ــز و هس ــی، مرک ضمن
ایــن  اســت،  کــرده  منعکــس  را  داخلــی 
چارچــوب، بــه صراحــت، هفــده اصــل را 
ــده  ــه ش ــادی تخصیص یافت ــم بنی ــه مفاهی ک
ــان  ــتند، نش ــی هس ــرل داخل ــزاء کنت ــا اج ب

می دهــد.
3.2 شفاف ســازی الزامــات كنتــرل 

ــش ــی اثربخ داخل
معیارهایــی  شــامل  اصــول،  و  اجــزاء   
هســتند کــه مدیریــت را در ارزیابــی ایــن کــه 
آیــا یــک واحــد، کنتــرل داخلــی اثــر بخــش 
چارچــوب،  ایــن  می کننــد.  کمــک  دارد، 
ــه  ــه ارائ ــزم ب ــه را مل ــول مربوط ــزاء و اص اج
شــدن و عمــل کــردن و نیــز، وجــود تعامــل 

ــت. ــرده اس ــر، ک ــا یکدیگ ــزاء ب اج
3.3  گسترش اهداف گزارشگری 

ــرای در  ــی، بــ ــگری مالـ ــدف گزارشـ هـ
نظــــر داشـــتن ســـایر گـــزارشگری های 
برون ســازمانی فراتــر از گزارشــگری مالــی را، 
همچـــون گزارشــگری داخلــی مالــی و غیــر 

مالــی، گســترش داده اســت.
3.4  شفاف ســازی نقــش هدف-تنظیــم 

ــرل داخلی در كنت
بــه  چارچــوب اصلــی، هدف-تنظیــم را 
عنــوان فراینــدی مدیریتــی و تعییــن اهــداف 
بــرای  پیش شــرطی  عنــوان  بــه  نیــز،  را 
کنتــرل داخلــی، در نظــر گرفتــه اســت. 

1-Bias
2-Governance oversight
3-Competencies

4-Accountability
5-Fraud
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چارچــوب بــه روز شــده، چنیــن دیدگاهــی را 
حفــظ کــرده و نیــز، مفاهیــم تعییــن اهــداف 
ــده را،  ــن ش ــداف تعیی ــودن اه ــب ب و مناس

ــت.  ــترش داده اس گس
ــدن  ــی ش ــتن جهان ــر داش 3.5  در نظ

بازارهــا و عملیات هــا
ســازمان ها، فراتــر از بازار هــای داخلــی، 
بــه دنبــال افزایــش ارزش، بــه بازار هــای 
بین المللــی ورود کــرده و بــا ســازمان های 
آن هــا  یــا  و  شــده  ادغــام  برون مــرزی، 
چارچــوب،  ایــن  می کننــد.  تحصیــل  را، 
ــت،  ــی مدیری ــای عملیات ــرات در مدل ه تغیی
ســاختار های قانونــی واحد هــا، و نقش هــا، 
ــای  ــا و پـاسـخ گویی هـ مـسـئولیت پذیری هـ
ــر  ــد و زی ــی واح ــرل داخل ــه کنت ــوط ب مرب
ــر  ــالوه ب ــت. ع ــرده اس ــریح ک ــد را، تش واح
ــایی و  ــده، شناس ــه روز ش ــوب ب ــن، چارچ ای
ــل ریســک های درون  ــل عوام ــه و تحلی تجزی
و  ادغام هــا  بــه  مربــوط  برون ســازمانی  و 
ــت. ــه اس ــر گرفت ــز در نظ ــا را، نی تحصیل ه

3.6 ارتقـاي مفاهیـم  )راهبـری(
ــأت  ــه هی ــوط ب ــري مرب ــات راهب  توضیح
مـــدیره و کـمیته هـــای هیـــأت، شـــامل 
ــان و  ــت کارکن ــران خدمـ ــی، جبـ حسابرسـ

مــوارد دیگــر، گســترش یافتــه اســت.
مدل هــای  داشــتن  نظــر  در    3.7
كســب وكار و ســاختار های ســازمانی 

ــف  مختل
مدل هــای کســب و کار و ســاختار ها، در 
ــته  ــرفت داش ــته، پیش ــال گذش ــت س بیس
ــد ها،  ــیاری از واحـ ــر، بس ــال حاضـ در حـ
مـــدل های کسب و کـــار خــود را بـــرای 
ارائـه دهـــندگان  از  اســتفاده  تـوانایـــی 
ــدات  ــت تولی ــپاری، جه ــات برون س خدم
ــات  ــرای عملی ــاز ب ــورد نی ــات م ــا خدم ی

ــد. چشــم انداز  ــاء داده ان ــد، ارتق ــی واح فعل
رقابتــی، جهانی شــدن، صنعــت پویــا و 
مدل هــای  ارتقــاي  فنــاوری،  تغییــرات 
کسـب و کـــار، رقابـــت بــرای اســتعداد، 
ــت  ــل، مدیری ــایر عوام ــا، و س ــت به مدیری
ــات  ــر عملی ــر ب ــی فرات ــه نگاه ــزم ب را مل
درون ســازمانی، بــرای دســتیابی بــه منابــع 

مــورد نیــاز می کننــد.
3.8  در نظــر داشــتن خواســته ها 
و پیچیدگی هــای قوانیــن، رویه هــا، 

مقــررات، و اســتاندارد ها 
ــده ی  ــای تدوین کنن ــذاران و نهاده قانون گ
ــر  ــان بیش ت ــت و اطمین ــتاندارد، حفاظ اس
و مـناســـب تری جهـــت ذی نفعـــان، در 
ــیله ی  ــه وس ــازمانی، ب ــگری برون س گزارش
ــررات و اســتانداردها،  ــن، مق ــر در قوانی تغیی
به روز شــده،  کرده انــد. چارچــوب  فراهــم 
ــای  ــذاران و نهاد هــ ــای قانون گـــ نقش هـ
تدوین کننـــده ی اســـتاندارد، در تعییـــن 
ــی  ــرای ارزیاب ــار ب ــه ی معی ــداف و در ارائ اه
شـــدت و نیـــز، گـــزارش نارســـایی های 
کنتــرل داخلــی را، بــه رســمیت می شناســد.
3.9  در نظــر داشــتن انتظــارات از 

پاســخگویی  و  صالحیــت 
خواسـته هـــای در مـــورد صـــالحیت و 
ــی  ــش پیچیدگ ــا افزای ــراه ب پاســخ گویی، هم
ســـازمان ها، تحصیـــل واحد هــا، تجدیــد 
ــوالت  ــی محص ــازمانی، معرف ــاختار های س س
ــا  ــازی فرایند ه ــد، و پیاده س ــات جدی و خدم
و فناوری هـــای جـدیـد، گسـترش یـافته انـد. 
اســت مـــدل های  ســـازمان ها، ممکــــن 
عملیاتــی مدیریــت را، تغییــر داده و تفویــض 
ــری در  ــخ گویی بیش ت ــا پاسـ ــتیارات ی اخـ
نظــر داشــته باشــند. چارچــوب بــه روز شــده، 
ــوارد را، گســترش  ــن م ــون ای مباحــث پیرام
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ــت. داده اس
3.10 منعکــس كــردن فناوری هــای 

ــه  ــش یافت ــوط افزای مرب
ــتفاده  ــاوری اس ــه از فن ــی ک ــداد واحدهای تع
ــور  ــد، به ط ــه می کنن ــر آن تکی ــا ب ــرده و ی ک
ــال 1992،  ــه س ــبت ب ــه ای نس ــل مالحظ قاب
ــیاری  ــون در بس ــاوری اکن ــه فن ــدی ک در ح
افزایــش  می شــود،  اســتفاده  واحد هــا  از 
مــحیط هـــای  فـنـاوری هـــا،  یـافـته انـــد. 
کــه  بزرگــی  مســتقل  مرکــزی  پردازنــده 
ــده  ــزرگ معامــالت بســیار پیچی دســته های ب
نیــز  انجــام می دهنــد، و  و غیر متمرکــز را 
برنامه هــای کاربــردی تلفــن همــراه، کــه 
می تواننــد  کــه  برخطــی  فعالیت هــای 
و  فــرایند هـــا  سـازمان هـــا،  سیســـتم ها، 
فناوری های بســـیاری را دربـرگیرنـــد را، شامل 
شــده اند. این تغییـــرات در فناوری، مـی تـــواند 
بــر چـگونگـــی پیاده ســازی و اجــرای تمامــی 

ــد. ــر بگذارن ــی، تأثی ــرل خال ــزای کنت اج
3.11 ارتقــاي مفاهیــم مربــوط بــه 

ــی  ــارات ضد-تقلب انتظـ
ــی و  ــارات ضدتقلب ــف از انتظ ــه، تعاری اگرچ
ارتبــاط میــان تقلــب و کنتــرل داخلــی کم تــر 
برجســته شــده بودنــد، چارچــوب اصلــی، 
ــن چارچــوب،  ــود. ای ــب را پوشــش داده ب تقل
شــرح بیش تــری از تقلــب، ارائــه داده و تقلــب 
ــرل  ــل از کنت ــک اص ــوان ی ــه عن ــوه را، ب بالق

ــرار داده اســت. ــورد بحــث ق ــی، م داخل
3.12 دستیابی به اهداف 

ــاره  ــه اش ــن نکت ــه ای ــی، ب ــوب اصل چارچ
ــأت  ــه هی ــی ک ــه، در صورت ــت ک ــرده اس ک
مدیــره و مدیریــت، اطمینــان معقولــی از 
مــوارد زیــر داشــته باشــند، کنتــرل داخلــی، 

می توانــد اثربخــش باشــد:
ــه  ــن را ک ــت، ای ــره و مدیری ــأت مدی • هی

ــه  ــد، ب ــی واح ــداف عملیات ــد، اه ــه ح ــا چ ت
ــد ــد، بدانن ــد آم ــت خواهن دس

• صورت هــای مالــی منتشــر شــده، بــه 
ــوند. ــه می ش ــکا، تهی ــل ات ــورت قاب ص

• تطابــق بــا قوانیــن و مقــررات قابــل 
قبــول، رعایــت شــده اســت.

4. تغییرات در اجزاي كنترل 
    داخلی

4.1 محیط كنترلی
ــل، در  ــج اص ــث پن ــدن مباح ــب ش • ترکی
ــی،  ــای اخالق ــت و ارزش ه ــا صداق ــاط ب ارتب
ــأت  ــت، هی ــتگی و صالحی ــه شایس ــد ب تعه
طــرز  کمیتــه ی حسابرســی،  یــا  مدیــره 
ــاختار  ــی، س ــت و ســبک عملیات ــر مدیری فک
ــئولیت، و  ــار و مس ــض اختی ــازمانی، تفوی س

انســانی سیاســت ها و رویه هــای منابــع 
• بحــث و توضیــح، در خصــوص روابــط 
میــان اجــزاي مختلــف کنتــرل داخلــی 
محیــط  بنیــادی  مفاهیــم  دادن  نشــان  و 
ــتم  ــر سیس ــم ب ــّو حاک ــرای ج ــی، ب کنترل

کنتــرل داخلــی
خصــــوص  در  تـوضیـــح،  و  بحـــث   •
نقش هـــای راهبـــری در یــک ســـازمان، 
ــات،  ــاختاری، الزام ــای س ــناخت تفاوت ه ش
و چـالـش هـــای حاکـــم بــر حوزه هـــای 
قضایـــی1، بخش هـــا، و انـــواع واحـــد ها

ــوم  ــوص مفه ــح، در خص ــث و توضیـ • بح
نظــارت بــر ریســـک و تقویـــت رابطــه میــان 
ریســـک و عملکـــرد، بــراي کمـــک بــه 
تخصیــص منابــع بــرای حمایــت از دســتیابی 

ــی. ــرل داخل ــد، در کنت ــداف واح ــه اه ب
4.2 ارزیابی ریسک

• تغییــر موقعیــت بیش تــر بــر روی تشــریح 

1-Jurisdictions
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هــدف - تنظیــم، کــه همچنــان بــه عنــوان یک 
ــی ریســک، در فصــل  ــرای ارزیاب پیش شــرط ب
ــده  ــده ش ــول«، دی ــزاء و اص ــداف، اج دوم، »اه
ــداف،  ــته های اه ــریح دس ــامل تش ــر ش و دیگ
رابطــه ی میــان اهــداف و دســتیابی بــه اهــداف، 

ــود.  ــک«، نمی ش ــی ریس ــزء »ارزیاب در ج
ــگری  ــداف گزارش ــته ي اه ــترش دس • گس
مالــی، بــرای شــامل شــدن ســایر جنبه هــای 

ــرون و درون ســازمانی گزارشــگری ب
ــی ریســک،  ــه ارزیاب ــن ک • شفاف ســازی ای
و  تجزیــه  شناســایی،  فرایند هــای  شــامل 

ــود ــک می ش ــه ریس ــش ب ــل، و واکن تحلی
)تعییــن  ریســک  دامنــه ی  گنجانــدن   •
دامنـــه ی ریســـک، به عنـوان یـک پیش شرط 
بــرای کنتــرل داخلــی و در نظــر داشــتن 
ــرد و  ــان در عملک ــول نوس ــل قب ــطح قاب س
ســطح اهمیــت اهــداف مربوطــه(، در ارزیابــی 

ــک ــول ریس ــل قب ــطوح قاب س
ــوط  ــب مرب ــتن ریســک تقل ــر داش • در نظ
بــه حــذف یــا اظهــار نادرســت ســطح اهمیــت 

گزارشــگری، حفاظــت نامناســب از دارایی هــا 
)ســوء اســتفاده از آن هــا( و فســاد، بــه عنــوان 

بخشــی از فراینــد ارزیابــی ریســک
4.3 فعالیت های كنترلی

• گســترش بحــث در خصــوص رابطــه ی 
میــان فعالیت هــای کنترلــی خــودکار و 
کنترل هــای کلــی حاکــم بــر فنــاوری، 
فرایند هــای  بــا  ارتبــاط  تقویــت  بــرای 
کســـب و کار، بــا جزییــات جداشــده در 
ــودکار  ــی خ ــای کنترل ــوص فعالیت ه خص
ــاوری،  ــر فن ــاکم ب ــی حـ ــای کل و کنترل ه
به منظــور  گـــسسته،  بخـــش های  بــه 

شفاف ســازی تمایــز میــان ایــن دو
• گســترش بحــث در خصــوص ایــن 
کــه فعالیت هــای کنترلــی، بــه طیــف 
وســیعی از تکنیک هــای کنترلــی، بــه 
وســیله ی تعریــف بــا جزییــات بیش تــر از 
ــک  ــه ی ی ــا، و ارائ ــواع و تکنیک ه ــن ان ای
ــاد  ــا، ایج ــته بندی آن ه ــرای دس روش ب
کنترل هــای ســطح معامالتــی متمایــز 

ــازمان،  ــر س ــطوح دیگ ــای س از کنترل ه
در  بیش تــر،  جزییــات  بــا  تشــریح  و 
مــورد اهــداف پــردازش اطالعــات، کمــک 

می کننــد.
کــه  موضــوع  ایــن  شفاف ســازی   •
فعالیت هــای کنترلــی، اقداماتــی هســتند کــه 
بــه وســیله سیاســت ها و رویه هــا، تعییــن 
ــه  ــت و روی ــا، سیاس ــود آن ه ــوند و خ می ش

ــتند. نیس
4.4 اطالعات و ارتباطات

• تأکید بر اهمیت کیفیت اطالعات
ــارات  ــوص انتظ ــث در خص ــترش بح • گس
ــی  ــات، در زمان ــظ اطالع ــع و حف ــد منب تأیی
اهــداف  از  حمایــت  بــرای  آن هــا،  کــه 
ــازمانی،  ــای برون س ــراي نهاد ه ــگری ب گزارش

می شــوند اســتفاده 
تأثیــر  خصــوص  در  بحــث  گســترش   •
ــکا  ــت ات ــه قابلی ــوط ب ــی مرب ــات قانون الزام

اطالعــات حفاظــت  و  )اعتمــاد( 
ــایر  ــاوری و س ــر فن ــردن تأثی • منعکــس ک
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1نمودار شماره

کتترل داخلی، که کلی سیست برای مستتد سازی و ارزیابی عتوان اب اری نشانبه فوق نمودار سوم از در مرحله
ب )فرم( زیر است، ا گو برده میهداده شده شود:کار

ارزیابی کلی سیستم 
کنترل داخلی

ارزیابی اجزای 

کنترل داخلی

خالصه ارزیابی هر یک از 
اجزای کنترل داخلی

خالصه ارزیابی هر یک از 
کنترل داخلیاصول 

روز رسانی میزان شدت به
های کنترل داخلینارسایی

های ثبت نارسایی  
کنترل های داخلی

ارزیابی اصول کنترل 
داخلی

های ای از نارساییخالصه
های داخلیکنترل  

مرحله چهارم

 مرحله دوم

 مرحله اول

 مرحله سوم

نمودار یک

ــت، و  ــرعت، دق ــر س ــی، ب ــای ارتباطات راه ه
ــات ــان اطالع ــت جری کیفی

4.5 فعالیت های نظارتی
ــه  ــات. ک ــا و اصطالح ــالح واژه ه • اص
فعالیت هــای  از  اصلــی  دســته ي  دو 
نظارتــی را هــم اکنــون، بــا ارزیابی هــای 
ــرار  ــاره ق ــورد اش ــه، م ــداوم و جداگان م

ــت. داده اس
ــب از  ــرای درک مناس ــاز، ب ــک نی ــزودن ی • اف
تعییــن و بررســی ارزیابی هــای مــداوم و جداگانــه

• گســـترش بحــث در خصــوص اســـتفاده 
ــات  ــان خدمــ ــاوری و ارائـه دهنـدگـ از فنـ

برون سازمـانـــی

5. ارزیابی اثربخشی سیستم 
   كنترل داخلی

این سیستم، مستلزم آن است که:
• هــر یــک از پنــج جــزء کنتــرل داخلــی 
ــل  ــته و عم ــه، وجــود داش و اصــول مربوط

و می نماینــد 
ــا  ــه شــیوه ای یکپارچــه ب ــج جــزء، ب • پن

ــل باشــند. ــم در تعام ه
توضیحــی،  ابزار هــــای  همچنیـــن، 
ــی سیســـتم کنتــرل  ــرای ارزیاب وســیله ای ب
داخلــی هســتند. ایــن ابزار هـــا و نیـــز 
 ،COSO ــه ــا، ک ــناریو ه ــا و ســ الگــو هــ

ــه داده  ــی ارائ ــد ارزیاب ــرای مقاصـ آن هــا را ب
اســت، در چارچــوب بــه روز شــده نمــود 
پیــدا کرده انــد. الـگوهـــا، مــی تواننــــد 
در ارزیـابــــی اثربخشـــی سیســتم کنتــرل 
ــن  ــازی ای ــه مستندس ــک ب ــی و کمـ داخلـ
ــانده و از آن حمایـــت  ــاری رسـ ارزیابـــی، ی
ــز، شــامل  ــد. ســناریو های توضیحــی نی کنن
چندیــن مثــال عملــی در خصــوص نحــوه ی 
کنتــرل  سیســـتم  ارزیابــی  از  اســتفاده 
داخلــی، هســتند. نمــودار یــک، مراحــل 
کنترل هــای  اثربخشــی  ارزیابــی  فرآینــد 
داخلــی را، به طــور کلــی، نشـــان می دهـــد. 

)کثیــری،1392(:
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ــازی  ــرای مستند س ــزاری ب ــوان اب ــه عن ب
ــی،  ــرل داخل ــی سیســتم کنت ــی کل و ارزیاب
کــه در مرحلــه ســوم از نمــودار فــوق نشــان 
ــک(  ــماره ي ی ــو ) ش ــت، الگ ــده اس داده ش

ــود.  ــرده می ش ــه کار ب ــر ب زی
مدیریــت بایســتی قضــاوت خــود را در

ــتم  ــک سیس ــی ی ــن اثربخش ــگام تعیی هن
کنتــرل داخلــی، بــرای ارزیابــی این کــه 

هــر یــک از اجــزا و اصــول مربوطــه، وجــود 
در  اجــزاء،  و  و عمــل می کننــد  داشــته 
تعامــل بــا یکدیگــر عمــل می کننــد، بــه کار 

ــرد. گی
5.1 تعامل با یکدیگر1:

چارچــوب، کلیــه ی اجــزا را ملــزم بــه 
ــیوه ای  ــر در ش ــا یکدیگ ــی ب ــل عملیات تعام
ــر«،  ــا یکدیگ ــل ب ــد. »تعام ــه می کن یکپارچ

هــر  جانبــه ي  همــه  تــوان  معنــای  بــه 
ــدم  ــک ع ــل ریس ــرای تعدی ــزء، ب ــج ج پن
دســتیابی بــه یــک هــدف، بــه ســطحی قابــل 
قبــول اســـت. به عنـــوان مثـــال، ارتباطـــات 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــرل داخل ــایی های کنت نارس
بــه  اصالحــی،  اقدامــات  انجــام  مســئول 
ــی«،  ــای نظارت ــی از »فعالیت ه ــوان بخش عن
نیـــاز بــه درک کاملــی از ارتبــاط حــول 

ارزیابی کلی سیستم کنترل داخلی
ساختار واحد یاا بخشای از ساازمان، کاه موضاوع      

 ارزیابی است
هدف/اهاااداف ماااورد نظااار بااارای آن دامتاااه از  

 گیرندی داخلی که مورد ارزیابی قرار میهاکتترل
مالحظا  مرتبط با سطح ریسک مورد قبول مدیریت

عملیاتی
گ ارشگری

رعایتی
موجود؟ 
 )بلی/خیر(

در حال کار؟ 
)بلی/خیر(

شرح/نتیجه 
گیری

محیط کتتر ی
ارزیابی ریسک

های کتتر یفعا یت
اطالعا  و ارتباطا 

های نظارتیفعا یت
و بهه شهکلی یکرارچهه،    با هم آیا تمام اجزاء، 

 کنند؟عمل می
های کتتارل  ابی کتید که آیا ترکیبی از نارساییارزی

جا اء، تجمیاع شاوند،    داخلی، وقتی از میان تماام ا 
 کتتد؟ای را نمایان مینارسایی عمده

آیا سیست  کتترل داخلی، باه شاکل کلای کارآماد     
 است؟ )بلی/خیر(

گیریمبتای نتیجه
1فرم شماره 

هار کاه این برای ارزیابی کتترل داخلی، اثربخشی یک سیست هتگام تعیین در خود را مدیریت بایستی قضاو 
اج اء و اصول مربوطه، عمل مییک از عمل مایو اکتتدوجود داشته و تعامل با یکدیگر در باهج اء، کاارکتتاد،

گیرد.

شماره 1

1-Operating Together
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جــزء »اطالعــات و ارتباطــات« و ســاختار 
واحـــد، خطـــوط گزارشـــگری، ِســمت ها 
و مـسئولیت شناســـی هایی اســـت کــه در 
بخـــش »محیــط کنترلــی« تعییــن شــده اند 

دارد.

6 هشت گام اجرایی برای 
پیاده سازی چارچوب 

COSO – 2013 به روزشده

چارچــوب  اســتقرار  بــراي  ســازمان ها، 
یکپارچــه کنتــرل داخلــی COSO، نیازمنــد 
ــر هســتند  ــه شــرح زی برداشــتن گام هایــی ب

:)Prawitt & Tysiac,2013(
ــن  ــروه و تدوی ــک گ ــکیل ی 6.1  تش

ــرح  ط
ــی  ــور مال ــر ام ــوارد، مدی ــیاری از م در بس
ــق و رییــس اداره ي ریســک،  و رییــس تطبی
بــا همراهــی یکدیگــر، بــر اجــرای چارچــوب 
حسابرســان  می کننــد.  نظــارت  کــوزو، 
داخلــی، نقــش ارزشــمندی را در پشــتیبانی و 
ــاز  ــه، نی ــد و در نتیج ــازی می کنن ــی ب ارزیاب
ــی در  ــرای واقع بین ــود را ب ــی خ ــد توانای دارن

ــد. ــظ کنن ــده، حف ــی های آین حسابرس
6.2  اســتفاده از رویکــرد عناصــر 

ــوب  ــاخت چارچ ــی س اصل
ــوب،  ــی چارچ ــزء اصل ــج ج ــتفاده از پن اس
بخش هــای  بــه  پــروژه  شکســتن  بــرای 
ــز و  ــپس، تمرک ــرورت دارد. س ــل کار، ض قاب
اطمینــان از ایــن کــه اصــول مربــوط بــه هــر 
یــک از اجــزاء، بــا یکدیگــر آن گونــه کــه بایــد 
ــد، همچــون گذشــته،  باشــند، عمــل می کنن
ــده ای از  ــزان عم ــد می ــوع نیازمن ــن موض ای

قضــاوت اســت.
حــال  در  آن چــه  بازســازی    6.3

حاضـــر انجـــام می دهیــم 
شــرکت هایی کــه سیســتم کنترلــی خوبــی 
ــی  ــرل داخل ــتم کنت ــد سیس ــد، می توانن دارن
ــی از  ــد. برخ ــازی کنن ــود را، بازس ــی خ قبل
واحد هــا، ممکــن اســت نیازمنــد تمرکــز 
مجــدد یــا پاالیــش کنترل هــا یــا صرفــاً 
ــند. ــا، باش ــانی آن ه ــازی به روز رس مستند س

6.4  توجه به نقاط قابل تمركز 
هــر یــک از اصــول کنتــرل داخلــی، توســط 
همراهــی  تمرکــز  قابــل  نقــاط  تعــدادی 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــتی م ــه بایس ــوند ک می ش
ــل  ــاط قاب ــن نق ــه برخــی از ای ــد. اگرچ گیرن
ــرایط  ــه ي ش ــت در کلی ــن اس ــز، ممک تمرک
ــن  ــن ای ــد، لیک ــرار نگیرن ــتفاده ق ــورد اس م
نقـــاط، راهنمایـــی و نگـــرش خوبــی در 
اســتقرار و ارزیابــی سیســتم کنتــرل داخلــی، 

ــت. ــد داش خواهن
ابــزار  مســـتندات  كاربـــرد   6.5
توضیحــی و چکیــده ی رویکرد هــا و 
ــر  ــم ب ــی حاك ــرل داخل ــای كنت مثال ه

گزارشــگری مالــی چارچــوب
مثال هــای موجــود در چکیــده، ایــده ی 
خوبـــی را در به کارگیـــری چارچـــوب در 
ــزار  ــتندات اب ــد. مس ــاص، می ده ــرایط خ ش
توضیحــی در برگیرنــده الگو هــا )فرم هــا(، 
ــی  ــازی اثربخش ــی و مستند س ــت ارزیابـ جه

کنترل هــای داخلــی اســت.
ــاوری  ــش فن ــر نق ــز بـ 6.6 تمركـ

اطالعــات 
الــزامـــات  فـنـــاوری،  در  تـغییــــرات 
هدایت کننــده ای در تصمیمــات به روز رســانی 

چارچــوب، بــه وجــود می آورنــد. در نظــر 
چه گونــه  فنــاوری،  کــه  ایــن  گرفتــن 
تمرکــز  قــرار می گیــرد،  اســتفاده  مــورد 
ــبات  ــد محاس ــر مانن ــرفت های اخی ــر پیش ب
نظــر  در  و  اجتماعــی  رســانه های  ابــری، 
ــاط  ــاوری در ارتب ــای فن ــتن پیچیدگی ه داش
ــات  ــن الزام ــه ای ــی، از جمل ــرل داخل ــا کنت ب

ــت. اس
6.7 در جستجوی ارزش افزایی 

اجــرای ایــن پــروژه، نبایــد صرفــاً بــا رویکرد 
رعایــت الزامــات )رفــع تکلیف( صــورت گیرد، 
ــه  ــرای دســتیابی ب بلکــه بایســتی فرصتــی ب
راه هــای بهبــود اثربخشــی و افزایــش کارایــی 
ــه  ــود. ب ــی ش ــی، تلق ــرل داخل ــتم کنت سیس
ــدف  ــه ه ــتیابی ب ــه در دس ــی، آن چ عبارت
ــر از  اجــرای چارچــوب مــد نظــر اســت، فرات

رعایــت و رفــع تکلیــف صــرف اســت.
6.8  شروع یک چرخش 

تدویـــن  مـرجـــع   ،COSO کمیتـــه ی 
ــردن  ــی ک ــدرت الزام اســتاندارد نیســت، و ق
چارچــوب  از  چرخــش  بــه  ســازمان ها 
ــده ي 2013 را  ــخه ي به روزش ــه نس 1992 ب
نــدارد. امــا، پــس از اتمــام دوره ی گــذار کــه 
ــال 2014 )24  ــامبر س ــه 15 دس ــی ب منته
ــال 1992،  ــوب س ــت، چارچ آذر 1393( اس
ــرکت های  ــد و ش ــد ش ــته خواه ــار گذاش کن
ــن  ــح ای ــکالتی در توضی ــام، مش ــهامی ع س
کــه چــرا هنــوز از چارچــوب قبلــی اســتفاده 
ــه  ــذار ب ــه دوره ی گ ــی ک ــد، در حال می کنن
ــت. در  ــد داش ــت، خواهن ــیده اس ــام رس اتم
ضمــن، در دوره ی گــذار بایــد مشــخص شــود 
کــه از کــدام نســخه چارچــوب اســتفاده 

شــده و بــه آن رجــوع می شــود.

"راهنمــای   .)1392( حســین.  کثیــری،   -1
شــناخت و ارزیابــی اثربخشــی سیســتم کنتــرل 
داخلــی )درســطح ســازمان(". تهــران: موسســه 

ــز. ــیار ممی ــی هوش حسابرس

2- Committee on Sponsoring Or-
ganization of the Treadway Com-
mission (COSO), "Internal Control 
Integrated Framework", COSO 
Report, 1994, p. 1-163.
3- Committee on Sponsoring Or-
ganization of the Treadway Com-

mission (COSO),"Internal Control 
Integrated Framework, COSO 
Report", 2013,Pp. 1-150
4- Doung Prawitt, CPA, PH.d. & 
Ken Tysiac. (2013). “8 Steps to 
update internal control”
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