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مقدمه
مفهوم ســاختار کنترلهای داخلی و ویژگی های آن از مفاهیمی اســت که در یک دهه اخیر به شکل ویژه ای 
مورد توجه مدیران، ســرمایه گذاران، مقام های دولتی و بســیاری از اشخاص حاضر در محیط تجاری قرار 
گرفته اســت. شــاید اصلی ترین دلیل این امر را بتوان نبود یا ضعف پاسخگویی، فرایند حسابرسی مستقل 
و دیگــر ارکان و رویه های نظارتی و اطمینان بخش برای اطمینان بخشــی به ذینفعاِن واحدهای تجاری و 
بنگاههای اقتصادی دانست. در این شرایط، بسیاری از معتبرترین و شناخته شده ترین نهادهای دانشگاهی 

و جوامع حرفه ای در صدد تدوین و انتشار مطالبی در این رابطه برآمدند.
 ،(CADBERY) کدبری ،(COBIT) کوبیت ،(COSO) چارچوبهای نظری منتشرشده ای همچون کوزو
و … حاصل این تالشــها بودند. در این میان، شاید چارچوب نظری کوزو از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. 
جامعیت و یکپارچگی مطالب، کاربردی بودن اصول و درک پذیری را می توان از ویژگی هایی به شمار آورد 
که باعث شــد این ســند نظری تا حد زیادی بین کاربران رایج شــود و مورد پذیرش قرار گیرد. یکی دیگر 
از دالیل پذیرش عمومی ســند پیشــگفته را نیز می توان اعتبار و جایگاه واالی کمیته ســازمانهای حامی 

 محمد جواد صفار
فرهود صابری سرابی

کوزو در گذر سالها
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چارچوب نظری

کوزو سال 2013

تا حد زیادی

با مبحث

ساختار مدیریت 

ریسک بنگاه

قرابت دارد

کمیســیون تردوی(Treadway) به عنوان منتشرکننده آن دانست. کمیته مذکور تا به حال چندین 
نســخه یا به عبارتی ویراســت در رابطه با ســند یادشده منتشر ســاخته که از این دست می توان به 
چارچوب نظری ساختار کنترلهای داخلی منتشرشده در سال 1992 به عنوان ویراست اول و نسخه 
منتشرشده در همین رابطه در سال 2013 به عنوان ویراست دوم اشاره کرد. بی شک این دو نسخه 
دارای تفاوتهایی می باشــند؛ اما محتوای بیان شده در هر دوی آنها یکسان است. در همین راستا، 
شــناخت و درک تفاوتها و شباهتهای این دونســخه از سند یادشده  می تواند کمک شایانی به درک 

بیشتر ماهیت و محتوای آن کند.
در ادامه ســعی شــده است تا با مقایسه نســخه اول )انتشاریافته در ســال 1992( و نسخه دوم 
)انتشاریافته در سال 2013( و تبیین اصلی ترین نقاط شباهت و تفاوت آنها، مروری مختصر بر این 
موارد داشــته باشیم. شــاید این امر بتواند در درک مسیر بهبود و تکوین این سند نظری و راهنمای 

عملی، مؤثر باشد.

اصلی ترین شباهتهای نسخه انتشاریافته سال 1992 و نسخه منتشرشده سال 
2013

1- تعریف سیســتم کنترلهای داخلی: در هر دو نسخه از سند کوزو، تعریف ارائه شده در رابطه با 
سیستم کنترلهای داخلی یکسان و به این شرح است:

“سیســتم کنترلهای داخلی عبارت اســت از مجموعه ای از سیاستها، خط مشــی ها، رویه ها و … که 
به وســیله مدیریت و دیگر کارکنان به کار گرفته می شــود تا از دستیابی ســازمان به هدفهای از پیش 

تعیین شده اطمینان به دست آید.”
از آنجایی که دســتیابی به هدفها، مفهوم محوری این تعریف از سیستم کنترلهای داخلی به شمار 
می رود، انجام تغییر در نسخه جدید کوزو )انتشاریافته سال 2013( که مفاهیم بسیاری در حوزه های 
ریســک مطرح می سازد، الزم نبوده اســت؛ چرا که در عمل مفهوم ریسک نقطه مقابل دستیابی به 
هدفها به شمار می رود و از اینرو می توان ساختار کنترلهای داخلی را ابزاری مناسب به منظور مدیریت 

ریسکهای پیش رو به شمار آورد.
2- هدفهای سیســتم کنترلهای داخلی: مطابق با تعریف ارائه شده در نسخه اول )انتشاریافته 
ســال 1992( ســند کوزو، هدفهای اصلی سیستم کنترلهای داخلی به شــرح ذیل تشریح گردیده 

است:
الف( کسب اطمینان از اثربخشی و کارایی عملیات بنگاه،

ب( کسب اطمینان از کیفیت و قابلیت اتکای گزارشهای مالی و عملیاتی، و
ج( کسب اطمینان از رعایت قوانین و مقررات حاکم بر عملیات شرکت.

هدفهای بیان شــده در رابطه با ســاختار کنترلهای داخلی در نسخه دوم سند کوزو )انتشار یافته در 
ســال 2013( نیز به طور کامل مشابه هدفهایی است که در نسخه اول شاهد آن بوده ایم. این هدفها 
به نحوی تدوین شــده که گستره وســیعی از عملیات سازمان را دربرگرفته و گذر زمان نقصانی در آن 

ایجاد نکرده است.
3- اجزای تشکیل دهنده ســاختار کنترلهای داخلی: در هــر دو نسخه از چارچوب نظری کوزو، 
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سیســتم کنترلهای داخلی جدای از ســازمان و بنگاهی که در آن 
به کار گرفته می شود، دارای پنج عنصر اصلی به این شرح است:

الف( محیط کنترلی: عبارت اســت از اســتانداردها، هنجارها، 
فرایندها و ســاختارهایی که زیربنای اصلی طراحی، اســتقرار و 
توسعه سیســتم کنترلهای داخلی در شــرکتها را فراهم می آورد. 
محیط کنترلی در حقیقت جو عمومی ســازمان را تشکیل می دهد 
و به شــکل کلی تعیین کننده رویکرد افراد درون سازمان نسبت به 

سیستم کنترلهای داخلی است.
ب( ارزیابی خطر )ریسک(: ارزیابــــی ریســــک که یکی از 
اجزای تشکیل دهنده ســاختار کنترلهای داخلی به شمار می رود، 
شــامل فراینــد شناســــایی و ارزیابــی ریســکهای پیش روی 

سازمان اســت.
ج( فعالیتهــای کنترلی: فعالیتهــــای کنترلی عبارت اســت از 
رویه ها، خط مشــــی ها و سیاست هایی که در حوزه های عملیاتی 
سازمان طراحی و مستقر گردیده و هدف از طراحی و استقرار آنها 
کاهــش ریســکهای پیش روی سازمان به منظور کسب اطمینان 

از دســتیابی به هدفهای از پیش تعیین شده است.
د( اطالعات و ارتباطات: در حقیقت این عنصر عبارت اســت 
از وجــود اطالعات کامل، دقیق و قابل اتــکا و نیز وجود مجاری 
ارتباطــی کــه اطالعات موجــود را در زمان مناســب و به میزان 
مناســب در اختیار کارکنان سازمان و در راســتای ایفای مناسب 

مسئولیتهای سازمانی قرار دهد.
ه( نظارت: انجــــام ارزیابــــی مســــتمر از کیفیت و اثربخشی 
هریک از اجزای ساختار کنترلهای داخلی و به خصوص فعالیتهای 
کنترلی نیز یکی دیگر از عناصر ســاختار کنترلهای داخلی به شمار 
می رود. در حقیقت، وجود سیســتمهای نظارتی مطلوب یکی از 
راهکارهایی است که می تواند اثربخشی مستمر سیستم کنترلهای 

داخلی را تا حد چشمگیری تضمین کند.
در حقیقت، نگاه ریزبینانه و مبتنی بر واقعیت کمیته سازمانهای 
حامی کمیسیون تردوی به فضای تجاری و کسب وکار، باعث شد 
تا اجزای تشــکیل دهنده سیستم یادشده آنچنان جامع و یکپارچه 
تدوین و تعریف شــود که پس از گذشــت 22 سال از انتشار اولین 
نســخه ســند کوزو، هنوز نیازی به تعدیل و اصالح این مفاهیم 
کلیدی حس نشــده است و این امر نشان از پایه های نظری قوی 
و مستحکم چارچوب نظری سیستم کنترلهای داخلی منتشرشده 

ازسوی کوزو دارد.
4- نقش قضاوت در رابطه با ساختار کنترلهای داخلی: یکی 
از مسائل مهم و مورد تأکید در هر دو نسخه کوزو، تأکید بر اعمال 
قضاوت حرفه ای در رابطه با طراحی، استقرار، عملیات و ارزیابی 
کنترلهای داخلی اســت. در حقیقت در ســند یادشده سعی شده 
است تا با تبیین اصول بنیادی مرتبط با سیستم کنترلهای داخلی 
و ســپس مطرح نمودن قضــاوت حرفه ای در رابطه با مســائلی 
همچون طراحی، اســتقرار، عملیات و ارزیابی کنترلهای داخلی،  
چارچوبــی انعطاف پذیــر در رابطه با ســاختار یادشــده در درون 
واحدهای تجــاری و بنگاههای اقتصادی فراهم آید. بی شــک 
انعطاف پذیری ســند پیشــگفته نقــش به ســزایی را در پذیرش 
عمومی آن توســط واحدهای تجاری و بنگاههای اقتصادی ایفا 

نموده است.
بدون تغییــر ماندن مســائل کلیدی در رابطه با ســاختار 
کنترلهای داخلــی در چارچوب نظری کوزو مطابق با مطالب 
پیش گفته، نشان دهنده آن اســت که تالشها و مطالعه های 
پایــه ای و پشــتوانه ای ســند کــوزو از اســتحکام، روایی و 
پایایی بســیار مطلوبی برخوردار بوده اســت؛ اما کاملترین و 
باکیفیت ترین مطالعه ها و پژوهشــهای علمی انجام شده نیز 
در بعضی اوقــات دارای تفاوتهایی فاحش بــا واقعیت های 

عینی است.
 از اینرو پس از گذشــت 22 ســال از انتشــار اولین نسخه 
چارچــوب نظــری کــوزو و بــا در نظــر گرفتــن تغییرها و 
پیشــرفتهای درخور توجه حاصل شده در زمینه های مختلف 
از جملــه در مفاهیم مرتبط بــا نظام راهبری بنــگاه، کمیته 
ســازمانهای حامی کمیســیون تردوی با همکاری مؤسســه 
معتبر پروتی ویتی1 (Protiviti)، اقدام به انتشــار نســخه ای 
بازنگری شده از سند یادشده در سپتامبر سال 2013  کرد. در 
ادامه سعی می شود اصلی ترین تفاوتهای موجود در چارچوب 
نظری منتشر شده کوزو در ســالهای 1992 و 2013 تعیین و 

به شکل کوتاه اشاره شود.
1- تشــریح هر یک از اجزای سیستم کنترلهای داخلی در 
قالب 17 اصل تفصیلی: شــاید اصلی ترین تفاوت موجود بین 
چارچوب نظری کوزوی سال 1992 با سند مذکور در سال 2013، 
مطرح ســاختن 17 اصل کلیدی در رابطه با اجزای تشکیل دهنده 
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ســاختار کنترلهای داخلی است. در سند انتشــار یافته کوزو در سال 
2013 افزون بر مطرح ســاختن 5 عنصر تشــکیل دهنده ســاختار 
کنترلهای داخلی و تعریف هریک، 17 اصل بنیادی در رابطه با این 
اجزا معرفی شــد که عالوه بر تبیین دقیقتر گســتره آنها، شرایط را 

به منظــور بهبود و ارتقای هریک از اجــزای مذکور فراهم می آورد. 
در جدول 1 اصول مطرح شــده و ارتباط آنها بــا هریک از اجزای 
تشکیل دهنده ســاختار کنترلهای داخلی به شــکل اجمالی تشریح 

گردیده است. 

جدول 1- اصول بنیادی اجزای سیستم کنترل داخلی

اصول بنیادیاجزاردیف

محیط کنترلی1

1 - سازمان به ارزشهای اخالقی و درستکاری متعهد است.

2 - هیئت مدیره به شــکل مستقل از مدیریت عمل می کند و بر ایجاد و عملکرد ساختار کنترلهای داخلی نظارت 
می نماید.

3- مدیریــت با نظارت هیئت مدیره، نحوه گزارشــگری، تعریف و تفویض مســئولیتها و … را طراحی و مســتقر 
می سازد.

4- سازمان نسبت به جذب، ارتقا و حفظ کارکنان با صالحیت و شایسته متعهد است.

5- سازمان پس از تعریف مسئولیت افراد در قبال سیستم کنترلهای داخلی، آنها را در مقابل این موضوع پاسخگو 
می داند.

ارزیابی ریسک2

6- ســازمان هدفهای خود را به شــکل شــفاف و روشــن تبیین می کند تا زمینه شناســایی و ارزیابی ریسکهای 
تهدیدکننده عملیات خود فراهم آید.

7- ســازمان پس از شناسایی و ارزیابی ریسکهای تهدیدکننده عملیات خود، آنها را به منظور حصول اطمینان از 
دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده تحلیل می کند.

8- ســازمان در جهت حصول اطمینان از دســتیابی به هدفهای از پیش تعیین شده، ریسک بروز بالقوه تقلب را 
در نظر خواهد گرفت.

9- ســازمان تغییر و تحولهایی را که می تواند تأثیر چشم گیری بر سیســتم کنترلهای داخلی بگذارد، شناسایی و 
اثر آنها را ارزیابی می کند.

فعالیتهای کنترلی3

10- ســازمان فعالیتهایی را که می تواند در جهت کاهش ریســکهای تهدید کننده عملیات ســازمان مؤثر باشد، 
شناسایی می کند و گسترش می دهد.

11- ســازمان به منظور حصول اطمینان از دستیابی به هدفهای خود، کنترلهای عمومی حاکم بر فضای فناوری 
اطالعات را گسترش می دهد.

12- ســازمان از طریق تدوین و ابالغ خط مشی هایی که گویای وضعیت مورد انتظار است، فعالیتهای کنترلی را 
گسترش خواهد داد.

4
اطالعات 

و
ارتباطات

13- سازمان اطالعات کیفی و مربوط به پشتیبانی و گسترش کارکرد سیستم کنترلهای داخلی را تهیه و گرداوردی 
می کند.

14- ســازمان ارتباطهای اثربخشی را به منظور پشتیبانی و گســترش کارکرد سیستم کنترلهای داخلی، تدوین و 
مستقر می سازد.

15- سازمان موضوعهای بااهمیتی که بر نقش و کارکرد ساختار کنترلهای داخلی اثرگذار است را به  استفاده کنندگان 
و اشخاص برون سازمانی اطالع رسانی می نماید.

نظارت5

16- ســازمان رویه هایی را که بر اثربخشی طراحی و عملکرد ساختار کنترلهای داخلی نظارت می کند، شناسایی 
کرده و توسعه می دهد.

17- سازمان نارساییهای ســاختار کنترلهای داخلی را به شکلی بهنگام ارزیابی و به اشخاصی که مسئول اعمال 
اقدامهای اصالحی هستند، شامل مدیریت و هیئت مدیره )هر کدام مناسب تر است(، اطالع رسانی می نماید.
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2- توجــه به فضــای فنــاوری اطالعات: 
یکی دیگــر از تفاوتهای درخــور توجه کوزوی 
ســال 2013 نســبت به ســند انتشــاریافته در 
ســال 1992، توجه و تأکید بــر فضای فناوری 
اطالعات و کنترلهای داخلی مرتبط با این حوزه 
است. شدت گرفتن نیاز به بهره گیری از فناوری 
اطالعــات در فضــای تجــاری و رواج یافتــن 
فناوریهای مربــوط، از اصلی ترین دالیل تغییر 
مطرح شــده در چارچوب نظری کوزو به شــمار 
می رود. در کل شــاید بتوان مطالب مطرح شده 
در ویراست ســال 2013 چارچوب نظری کوزو 
در رابطــه با فضای فنــاوری اطالعات را تا حد 
درخور توجهــی برگرفته از اصــول و رویه های 
مطرح شــده در چارچوب نظری کوبیت دانست. 
تأکیــد بــر کنترلهــای داخلی حاکم بــر فضای 
فناوری اطالعات در ســند کوزوی منتشرشــده 
ســال 2013 را می توان شــامل مجموعه ای از 
رهنمودها در رابطه بــا رویه ها و اصول کنترلی 

حاکم بر فضای فناوری اطالعات دانست.
به ویژه  و  بر مســئله ریســک  تأکید   -3
ریســک تقلب: یکــی دیگــر از تغییرهای 
رویکردی ســند کوزوی سال 2013 نسبت به 
ســند انتشــاریافته قبلی را می توان به دیدگاه 
خاص ویراســت جدید نســبت بــه مفهومی 
به نام ریسک دانســت. در این سند، سیستم 
کنترلهای داخلی به شــکل عمده ای در جهت 
شناسایی و کنترل ریسکهای بااهمیت موجود 
در فضای عملیات سازمانها طراحی و مستقر 
می شــود. از این منظــر، چارچــوب نظری 
کــوزو 2013 تا حد زیادی با مبحث ســاختار 
قرابت   (ERM) بنگاه  ریســک  مدیریت 
داشــته و در عمل مبنای طراحی و اســتقرار 
آن را فراهم می آورد. امــا در این میان تأکید 
اصلی ســند مذکور بر ریسک تقلب و یا خطر 
رخ دادن فعالیتهای فریبکارانه و متقلبانه طی 

عملیات شرکت است. شاید بتوان این شرایط 
را واکنشــی معقول به رخ دادن رسوایی های 
پارماالت  ورلــدکام،  انــرون،  مالی همچون 
و نظایر آنها دانســت. این شــرایط باعث شد 
مراحلی همچون ارزیابی ریســک به مراحل 
فرایند حسابرسی داخلی اضافه و رویکردی با 
عنوان »حسابرســی داخلی مبتنی بر ریسک« 

در این حوزه مطرح شود.
موارد یادشــده از اصلی تریــن تفاوتها و 
شــباهتهای چارچــوب یکپارچه سیســتم 
کنترلهــای داخلی منتشر شــده از ســوی 
کمیته سازمانهای حامی کمیسیون تردوی 
به شــمار می رود. امید است تشریح و درک 
این موارد بتواند در به کارگیری و اســتفاده 
از ســند مذکور در جهت طراحی و استقرار 
ســاختار کنترلهــای داخلــی اثربخش در 
شرکتها و سپس ارزیابی مطلوب آنها، مؤثر 

واقع گردد.

پانوشت:
1- مؤسســه پروتی ویتی (Protiviti) یکی از بزرگترین 
مؤسسه های مشــاوره ای در حوزه های راهبری شرکتی و 

حسابرسی داخلی در دنیا به شمار می رود.
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