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ممكن است به نظر برسدد :هفده اصل کنترل داخلی 
که فعالیتهای خوبی دراین زمینه انجام میشود، امدا 
ن برای بسیاری از شرکتهای دولتی این اصول به عنوا

چارچوبی الزم برای ارزیابی اثربخشدی کنترلهدای 
داخلددی هنهددا در گگارشددلری مددالی میتوانددد 

شرکت های خصوصی اگرچه مسدتییما  . کارسازباشد
د ، تحت تأثیراستفاده از  فرهیند کوزوقرار نلرفته ان

اما می توانند با ارزیابی خود در میابل ایدن اصدول 
.                              بصورت مستمر ، از هنها سود ببرند



17 Principles of Internal 
Control:

، 2002به عنوان پیش زمینه ، قانون ساربنگهکسلی در سال 
،  Enronدر پاسخ به رسدواییهای مهدح اسدابداری در 
WorldCom و سایر شرکتها ، تغییدرات عمدده ای را در
رویه های مالی شرکت های دولتی و ااکمیت شرکت ایجاد 

از جمله موارد دیلر ، این قانون اسابرسی مستیل از . کرد
شیوه های کنترل داخلی شرکت ها را در مورد گگارشلری 
مالی الگامی می کند واین عمل  به مدیریت نیاز دارد تدا 
یک گگارش ساالنه تهیه کند که باید اثربخشدی سداختار و
رویددده هدددای کنتدددرل داخلدددی را ارزیدددابی 
.                                                                                                 کندددددددددددددددددددددددددددددددد
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چارچوب اصلی ، که پنج مؤلفه کنتدرل داخلدی را 
مشخص مدی کدرد ، بدرای اسدتفاده در ارزیدابی 
. اثربخشی کنترل های داخلی به کدار گرفتده شدد

اصل نیشه 17چارچوبی که  اخیرا  به روز شده هن ، 
.     برداری به مؤلفه های اصلی را شناسایی می کند
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محیط کنترل: 1مؤلفه 

تعهد به یكپارچلی و ارزشهای اخالقی را نشان می دهد-1
مسئولیت نظارت بر اعمال-2
ساختار ، اقتدار و مسئولیت را ایجاد می کند-3
تعهد به صالایت را نشان می دهد-4
پاسخلویی را تیویت می کند-5
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ارزیابی ریسک: 2مؤلفه 

اهداف مناسب را مشخص می کند-6
خطر را شناسایی و تحلیل می کند-7
خطر تیلب را ارزیابی می کند-8
ندتغییر قابل توجهی را شناسایی و تجگیه و تحلیل می ک-9
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فعالیتهای کنترلی را انتخاب و توسعه می دهد-10
کنترل های عمومی بر روی فناوری را انتخاب و توسعه می دهد-11
استقرار از طریق سیاست ها و رویه ها-12

فعالیتهای کنترل: 3مؤلفه 
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از اطالعات مربوطه استفاده می کند-13
در داخل سیستح  ارتباط برقرار می کند-14
از خارج سیستح نیگ ارتباط برقرار می کند-15

اطالعات و ارتباطات: 4مؤلفه 
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یا جداگانه را انجام می دهد/ ارزیابی مداوم و -16
نیص ها را ارزیابی و ارتباط می دهد-17

فعالیت های نظارت: 5مؤلفه 
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این اصول به اندازه کافی گسترده است که در مدورد 
انواع فعالیت های تجاری کاربرد دارد و هنها مكمدل 
عالی برای سایر ابتكارات اخالقی  است ، کده مفیدد 

هنها ارزش . برای نهادهای دولتی و خصوصی هستند
ه این را دارند که بیشتر فكر کنند ، وباید به هن توجد

.                                                                     بیشتری شود
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کوزو یک وکیل مدافع اخالق است کده 
می تواند شرکتها را از همده ابعداد در 
برطرف کردن الگامات  ساربنرهکسلی و 
ایجاد فرهنگ اخالق و پاسخلویی یاری 

.                                                             دهد
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، بررای 1985کمیته حمایت از سازمانهای کمیسیون ترردوی در سرال 
در. حمایت از کمیسیون ملی گزارشگری مالی کالهبرداری تشکیل شرد

، 1992سال  COSO یکپارچه چارچوب را منتشر کرد -کنترل داخلی 
.                                به روز شد و دوباره منتشر شد2013، که در ماه مه 

درسایت ذیل درباره کوزوبیشتر بدانید                            
http://www.coso.org/ic.htm



کنترل آی تی 

اشتراک گذاری 
وانتقال آن

متنوع سازی ویا 
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کنترل

اشتراک گذاری  کاهش وکنترل

پذیرش
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ریسک کمتر

خطرات کمتر

خطرات کمتر
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ضربات
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کوزودر

مدیریت ریسک شرکت
چارچوب یكپارچه-

visit

www.coso.org
or

www.theiia.org

or

www.iaia.org.ir

http://www.theiia.org/



