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مقدمه 

مستمر  پیرشفت  اقتصادی  واحدهای  روزافزون  پیچیدگی  و  توسعه 

فن آوری، افزایش حجم معامالت، کمبود منابع، افزایش رقابت و وجود 

سازمان؛ سبب شده  های  سیاست  و  اهداف  تهدیدکننده  انواع خطرات 

مستقیم  کنرتل  و  شده  معطوف  بی شامری  مسائل  به  مدیریت  ذهن  تا 

استقرار  به  نیاز  دلیل  همین  به  شود.  غیرممکن  واحدها،  این  انفرادی  و 

سیستم کنرتل داخلی اثربخش، به عنوان جزء الینفک از سیستم مدیریت 

داخلی، سیستمی  کنرتل  است. سیستم  قرارگرفته  توجه جدی  مورد  کارا 

پویاست که انواع خطرها و انحراف از سیاست ها و رویه ها در ادارات و 

نهادها را پوشش می دهد. ارزیابی و طراحی سیستم های کنرتول داخلی 

مدیریت،  که  ازآنجا  است.  برخوردار  حیاتی  اهمیت  از  مدیریت  برای 

دارد؛  عهده  به  را  داخلی  کنرتول  سیستم  و  مالی  صورت های  مسئولیت 

سیستم  عملکرد  ارزیابی  برای  داخلی  حسابرسی  خدمات  به کارگیری 

کنرتول داخلی به گونه ای فزاینده رشد یافته است. مفتشین مستقل نیز به 

اشتباه در  یا  تقلب  از  ناشی  برآورد خطرهای تحرف  و   منظور تشخیص 

صورت های مالی، قوانین و مقررات، پروسیجرها، پالیسی ها و طرزالعمل 

باشند؛  داشته  کافی  شناخت  تفتیش؛  روش های  اجرای  و  طراحی  و  ها 

درواقع سیستم های کنرتل داخلی از درون و بیرون سازمان مورد ارزیابی 

سیستم های  متداول  ضعف  نقاط  نخست  مقاله  این  در  می گیرند.  قرار 

مفتشین  و  مدیران  نقش  و سپس  می گیرد  قرار  موردبحث  داخلی  کنرتل 

داخلی و مفتشین مستقل/خارجی در ارزیابی سیستم کنرتل داخلی بررسی 

و آثار افشای اطالعات نقاط ضعف سیستم کنرتل داخلی بیان می شود.

سیستم کنرتول داخلی

به  برای دستیابی  به مدیریت،  به  منظور مساعدت  سیستم کنرتل داخلی 

کنرتول های  است؛  طراحی شده  مطلوب  نتایج  و  تجاری  واحد  اهداف 

به کار می  به راهربد واحد تجاری درراه های گوناگونی  با توجه  داخلی 

روند.  کنرتول داخلی فرایند است که به  وسیله مدیریت و سایر کارکنان 

رسیدگی  مورد  واحد  اهداف  به  دستیابی  از  تا  می شود؛  اجرا  و  طراحی 

عملیات  کارایی  اثربخشی،  مالی،  دهی  گزارش  اعتامد  قابلیت  درزمینۀ 

آید.  دست  به  معقول  اطمینان  مربوط  مقررات  و  قوانین  رعایت  و 

خطرهای  از  ای  دسته  شناساندن  برای  داخلی  کنرتول های  لحاظ  بدین 

کسب وکار طراحی و اجرا می شود که دستیابی به هر یک از این اهداف 

را تهدید می کند. طراحی و استقرار کنرتول های داخلی با توجه به اندازه و 

پیچیدگی واحد مورد رسیدگی متفاوت است به ویژه واحدهای کوچک تر 

ممکن است برای دستیابی به اهداف خود از ابزارها با رسمیت کمرت و از 

پردازش ها و روش های ساده تر استفاده کنند.

ارزیابی سیستم کنترل داخلی و نقاط ضعف آن در سازمان

امین الله یونسی
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نقاط ضعف سیستم های کنرتول داخلی

کیفیت  بهبود  به  منظور  اکسلی«  »ساربینز-  قانون  ایاالت  متحده،  در 

اطمینان  و  اعتامد  بازگرداندن  برای  همچنین  و  مالی  گزارشدهی 

رسیده  تصویب  به  مالی،  صورت های  اعتامد  قابلیت  به  رسمایه گذاران 

است. از جنبه های مهم قانون ساربینز- اکسلی، الزامی شدن گزارش کنرتول 

سیستم  کیفیت  از  که  می دهد  اجازه  رسمایه گذاران  به  که  است  داخلی 

کنرتول داخلی رشکت مطلع شوند)shi&wang، 2011(. به  احتامل  زیاد 

نقاط ضعف موجود در سیستم کنرتول داخلی را طی گزارش های بازرسی 

شناسایی کرده و با افزایش کنرتول-های داخلی، آن را اصالح می کنند. 

نقاط ضعف موجود در سیستم کنرتول داخلی می تواند مربوط به نقاط 

ضعف در عملیات کنرتل داخلی باشد.

عدم وجود نظارت کافی، منجر به ایجاد نقاط ضعف در سیستم کنرتول 

تقلب،  برای  را  مناسب  محیط  به  نوبه خود  امر  این  که  می شود  داخلی 

سوءاستفاده و هدر رفت ایجاد می کند)Huefner،2011(. طبق استندرد 

نقاط ضعف  ازجمله-ی  هند،  محاسبات خربه  انجمن  داخلی12  مفتش 

متداول کنرتل های داخلی می توان به این موارد اشاره کرد:

عدم بیان رصیح قوانین و مسئولیت های سازمانی؛	 

هیئت 	  توسط  مناسب  زمان  در  صحیح  اطالعات  دریافت  عدم 

 مدیره با مدیریت.

ازجمله محدودیت های ذاتی سیستم کنرتل داخلی، 

می توان به موارد زیر اشاره کرد 

مالحظات مدیریت که هزینه کنرتل داخلی نباید از منافع مورد انتظار 

فراتر رود؛

حقیقت این است که غالب کنرتل های داخلی در مورد معامالت 	 

نیستند که ماهیت غیرمعمول دارند؛

حواس پرتی، 	  بی دقتی،  چون  انسانی؛  اشتباهات  بالقوه  احتامل 

اشتباهات قضاوتی و سوءتفاهم در دستورالعمل ها؛

از 	  داخلی،  کنرتول  سیستم  به  نسبت  کردن  پیش دستی  احتامل 

طریق تبانی با کارکنان یا طرفین خارج از سازمان؛

احتامل اینکه فرد مسئول اعامل کنرتل داخلی از مسئولیت خود، 	 

سوءاستفاده کند؛

و 	  برآوردها  یا  معامالت  مورد  در  مدیریت  دست کاری های 

 Accounting( قضاوت های موردنیاز در تهیه صورت های مالی

.)2009 ،of India The Institute of Chartered

فنگ و همکاران )2010( در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که پس 

اداره، پیش  نقاط ضعف عمده کنرتل داخلی توسط  از اصالح و ترمیم 

بود.)Feng et.al، 2010(.  کنرتل   بینی های مدیریت صحیح تر خواهد 

داخلی، رصف نظر از نحوه طراحی و اجرای آن، تنها می تواند اطمینان 

معقول از دستیابی به اهداف گزارشدهی مالی را برای واحد مورد رسیدگی 

تأمین کند. احتامل دستیابی به این اهداف، تحت تأثیر محدودیت های 

واقعیت  این  این محدودیت ها، شامل  است.  داخلی  های  کنرتول  ذاتی 

است که قضاوت انسان در تصمیم گیری می تواند اشتباه آمیز باشد و به 

می تواند  داخلی  کنرتول  ساده،  اشتباهات  چون  انسانی؛  خطاهای  دلیل 

داخلی 12  مفتش  استندرد  به  مطابق  که  است  ذکر  به  مختل شود. الزم 

به  منظور کسب شواهد  ها  هند، آزمون کنرتول  انجمن محاسبات خربه 

مفتش درباره بهره وری این موارد انجام می گردد:

برای . 1 به طور مناسب  طراحی سیستم های کنرتول داخلی؛ که آیا 

نادرست طراحی شده اند  ارائه های  یا کشف و اصالح  جلوگیری 

یا خیر؟؛

عملیات کنرتول داخلی در طی دوره؛. 2

اجزای آن، . 3 از  منافع کسب شده  برابر  بهای متام شده کنرتول در 

ارزیابی سیستم های کنرتول داخلی در سطح سازمان.

اعامل  ازلحاظ  هم  و  طراحی  ازلحاظ  هم  را  داخلی  کنرتول  سیستم 

سیاست ها و روش های کنرتل داخلی ارزیابی می کنند. ارزیابی و طراحی 

برخوردار  حیاتی  اهمیت  از  مدیریت  برای  داخلی  کنرتول  سیستم های 

یانگ)2003(  و  ارنست  موسسه   .)2001  ،Changchit.et.al( است 

انجام  به  برای  چارچوبی  اکسلی،  ساربینز-  قانون   404 بخش  اساس  بر 

رساندن ارزیابی کنرتل داخلی توسط مدیریت ارائه کرده است که شامل 

4 مرحله است:

درک تعریف کنرتل داخلی؛	 
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سازماندهی گروه طرح ریزی برای هدایت و اداره ارزیابی؛	 

ارزیابی کنرتول داخلی در سطح فرایندها، معامالت و خدمات؛	 

ارزیابی کارایی کلی، شناسایی مسائل مهم پیرشفت و توسعه و 	 

استقرار سیستم نظارتی؛

را 	  جاری  مالی  سال  برای  سازمان  داخلی  کنرتول های  کارایی 

ارزیابی کند؛

چارچوب مورد استفاده برای این ارزیابی شناسایی گردد.	 

اقتصادی،  لحاظ  از  را  داخلی  کنرتول  سیستم  کفایت  داخلی،  مفتش 

اثربخشی و کارآمدی استفاده از منابع، ارزیابی کرده و گزارش می دهد. 

مدیریت  و  دارد  داخلی  کنرتول  واال در سیستم  داخلی، جایگاه  مفتش 

از  خود،  وظایف  و  مسئولیت ها  دادن  انجام  در  را  اقتصادی  واحدهای 

طریق تقویت کنرتل ها، یاری می کند. مفتش داخلی باید به  وسیله انجام 

کنرتل  سیستم  رشد  به  رو  و  مستمر  کارایی  پیشنهادها،  ارائه  و  ارزیابی 

مفتشین  کند.  آن کمک  به  هم  و  دهد  قرار  بررسی  مورد  هم  را  داخلی 

داخلی باید مترکز خود را بر روی بهبود ساختار سیستم کنرتول و ارتقای 

اصول رهربی سازمان/نهادها بگذارند.

نقش مفتشین داخلی شامل موارد زیر می شود 

ارزیابی اثربخشی و کارایی کنرتول ها؛

پیشنهاد کنرتول های جدید یا حذف کنرتل های غیررضوری، در . 1

مواقع رضوری؛

به کار بردن چارچوب های کنرتول داخلی؛. 2

3 . Accounting of India( داخلی  کنرتول  خودارزیابی  توسعه 

.)2009 ،The Institute of Chartered

به تنهایی  تجاری  واحد  سطح  در  داخلی  کنرتل  ارزیابی  و  مستندسازی 

اما  منی کند؛  فراهم  تجاری  واحد  داخلی  کنرتل  از  کاملی  چشم انداز 

به هرحال نقطه رشوع مهمی است؛ زیرا ارزیابی کنرتل های سطح واحد 

اثر  نقاط ضعف شناسایی شوند، می تواند  به ویژه هنگامی که  تجاری،  

برای  داخلی  رویه های  و  کنرتول ها  کارایی  کلی  ارزیابی  بر  قابل توجهی 

گزارش دهی مالی داشته باشد)E&Y،2003(. طبق استندرد مفتش داخلی 

12 انجمن محاسبات خربه هند، ارزیابی مفتش داخلی از سیستم کنرتول 

داخلی اشاره به این موارد دارد:

تعیین اهمیت و میزان حساسیت خطر در مورد کنرتول های که . 1

در حال بررسی اند؛

ارزیابی مستعد بودن منابع برای سوءاستفاده، شکست در دستیابی . 2

به اهداف، در خصوص اصول اخالقی، رصفه اقتصادی، کارایی 

و اثربخشی یا شکست برای برآورده منودن تعهدات پاسخگویی 

و عدم تطابق قوانین و مقررات؛

شناسایی و درک طراحی و عملیات کنرتول های مربوط؛. 3

تعیین درجه کارایی کنرتل به وسیله آزمودن کنرتول ها؛. 4

ارزیابی کفایت طراحی کنرتول؛. 5

اقدامات . 6 مورد  در  بحث  و  داخلی  کنرتل  از  ارزیابی  گزارش 

اصالحی؛

و  مالی  از  اعم  داخلی  کنرتول  روش های  تدوین  در  داخلی  مفتش 

غیرمالی، استقرار، بررسی و ارزیابی سیستم کنرتول داخلی به معنای عام 

آن، ارائه پیشنهادهای سازنده برای بهبود این سیستم و ارزیابی اثربخشی 

و کارایی استفاده از منابع بنگاه، نقشی اساسی و کلیدی دارد و در این 

رسیدگی های  انجام  و  عملیاتی  و  مدیریتی  مالی،  سیستم های  راستا، 

کار  اجرای  برای  باید  داخلی  مفتش  دارد.  خود  کار  دامنه  در  را  ویژه 

مهم  فرایندهای  از  مفتش، درک درستی  مؤثر  رویکرد  توسعه  و  مفتش 

و  ارزیابی  برای  باید  مفتش  باشد.  داشته  داخلی  کنرتول  سیستم های  و 

بلوغ کنرتول داخلی واحد تجاری از قضاوت حرفه ای استفاده  سنجش 

کند. مفتش باید برای ارزیابی گرایش های مدیریت، اطالعات و اقدامات 

مربوط به کنرتل های داخلی و اهمیت آن ها در واحد تجاری، از محیط 

کنرتولی کافی درک درستی داشته باشد. مفتش داخلی به منظور تدوین 

طرح تفتش نیز باید از روش های کنرتول داخلی، شناخت الزم را به دست 

و  طراحی  باید  کنرتولی  محیط  کارایی  ارزیابی  برای  همچنین  او  آورد. 

عملیات کنرتول های داخلی را درک منوده و مستند سازد. به این منظور، 

باید از روش های رشح نوشته، رسم منودار و پرسشنامه استفاده  مفتش 

کند. کسب شناخت از کنرتول های داخلی شامل ارزیابی طراحی کنرتول 

Accounting of India The In- )و تعیین اجرا یا عدم اجرای آن است 

stitute of Chartered، 2009(. برای اطمینان از استقرار کنرتول های 
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قوی در سازمان، سواالتی؛ چون موارد زیر در نظر گرفته می شوند:

بیشرت 	  آینده  و  امروز  ما  را در سازمان  فعالیت هایی، کنرتول  چه 

بهبود می بخشند؟

چگونه می توانیم رویدادهایی ایجاد کنیم که کنرتول های مارا در 	 

طی زمان بهبود بخشند؟

چگونه طرز فکر و فرهنگی ایجاد مناییم که کنرتول های رشکت 	 

کامل و حامیت کنند؟

این  به  پاسخ  دریافنت  سازمان،  داخل  در  داخلی  مفتش  مؤثر  فعالیت 

پرسش ها و دستیابی به اهداف موردنظر را کمک خواهد کرد. درواقع، 

کنرتول های  مؤثر،  داخلی  مفتش  دستورالعمل های  دارای  رشکت های 

به کار می گیرند و  این رشکت ها، شیوه های پیرشو را  بهرتی دارند؛ زیرا 

با انتظارات و اهداف راهربدی معین توسط مدیریت و هیئت  مدیره، هم 

گام اند)رحیمیان و توکل نیا،1391(. مفتش داخلی باید بر اساس نتایج 

آزمون کنرتول ها، ارزیابی کند، که آیا کنرتول های داخلی هامن طور که 

اجرا  انتظار می رفت، طراحی شده و  از خطر کنرتل  ارزیابی نخستین  در 

تصمیم  این  با  منتج  است  ممکن  انحراف ها   ارزیابی  یا خیر؟  می شوند 

نظر  تجدید  به  نیاز  کنرتل  خطر  سطح  ارزیابی  که  شود  داخلی  مفتش 

دارد. مفتشین داخلی باید در نظر داشته باشند که آیا کنرتل های داخلی 

به طور  هایکه  کنرتول  اگر  خیر؟  یا  می شوند  گرفته  کار  به  دوره  در متام 

می شوند،  استفاده  مختلف  زمان های  در  متفاوت اند  قابل مالحظه ای 

مفتشین  ارزیابی مناید   و  نظر گرفته  را جداگانه در  باید هرکدام  مفتش 

داخلی  همچنان باید هرکدام را جداگانه در نظر گرفته و ارزیابی مناید. 

را،   شناسایی شده  داخلی  کنرتول  ناکارآمدی های  باید  داخلی  مفتشین 

ارزیابی منوده و سپس تعیین کنند که آیا این ناکارآمدی ها به تنهایی یا 

در مجموع، کمبود قابل  توجه یا نقاط ضعف عمده هستند یا خیر؟ مفتش 

اطالع  به  را  عمده  ضعف  نقاط  و  قابل توجه  کمبودی های  باید  داخلی 

مدیریت برساند. مفتش داخلی باید نقاط ضعف سیستم کنرتول داخلی 

اصالح  نشده را شناسایی منوده و توصیه ها و پیشنهادهایی را برای اصالح 

این  احتاملی  آثار  مورد  در  را  نظر خود  باید  دهد. همچنین  ارائه  آن ها 

Ac- )نقاط ضعف بر محیط کنرتول واحد تجاری به مدیریت ارائه مناید

counting of India The Institute of Chartered، 2009(. بررسی و 

ارزیابی کفایت و کارایی سیستم کنرتول داخلی سازمان و کیفیت عملکرد 

اجرای مسئولیت های اختصاص یافته، نشانگر عمده فعالیت های اساسی 

سیستم   .)2005،Fadzil et.at(است داخلی  مفتش  عهده  بر  که  است 

کنرتول داخلی دارای طراحی خوب این اطمینان را می دهد که اهداف 

از دیدگاه نظام رهربی  انجام خواهد شد.  با هزینه هایی معقولی  سازمان 

باید نسبت به  رشکت ها، کنرتول های داخلی به عنوان بخشی از سازمان، 

Jokip- )انواع خطرهایی واکنش نشان دهد که سازمان با آن مواجه است

 .)2009،ii

ارزیابی سیستم های کنرتل داخلی

 توسط مفتشین مستقل/خارجی

وجود  مستلزم  اطالعات،  استفاده کنندگان  به  پاسخگویی  که  آنجائی  از 

اطالعات معترب و قابل اتکاست و قابلیت اتکای اطالعات به دالیل زیادی 

اطالعات  تهیه کننده  از  مستقل،  شخص  توسط  آن ها  بررسی  نیازمند 

اطالعات،  اعتبار  تعیین  طریق  از  مفتش  پاسخگویی،  فرایند  در  است. 

ارزش افزوده ایجاد می کند. از سوی دیگر، اتخاذ تصمیامت اقتصادی و 

تخصیص بهینه منابع، بدون وجود اطالعات معترب و قابل اتکا امکان پذیر 

نیست. جریان رسمایه های زمانی به سوی فعالیت های اقتصادی برتر رسازیر 
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به  متکی  که تصمیامت صاحبان رسمایه درزمینۀ رسمایه گذاری  می شود 

اطالعات به موقع، مربوط و قابل اتکا باشد. در این فرایند، مفتش نقش 

حیاتی تعیین میزان اعتبار اطالعات را ایفا می کند)نیکخواه آزاد،1379(. 

بخش 302  قانون ساربینز- اکسلی الزامی می کند که مدیر اجرایی ارشد و 

مدیر مالی ارشد کارایی کنرتول داخلی را ارزیابی منوده و هرگونه نقطه 

 ضعف در کنرتول داخلی را افشا کنند. که بخش 404 این قانون نیز الزامی 

کنرتول  سیستم  کارایی  طراحی  از  مدیریت  ارزیابی  رشکت  که  می کند 

داخلی را ثبت و ضبط کند و همچنین این قانون خواستار این است که 

ارزیابی  و  مدیریت  ارزیابی های  مورد  در  را  نظر جداگانه  اظهار  مفتش 

به  مستقل  مفتشین   .)2009،Ittonen(دهد ارایه  داخلی  کنرتول  از  خود 

 عنوان بخشی از مفتش یکپارچه کنرتول های داخلی و صورت های مالی 

گزارش مدیریت را بازبینی کرده و تحت ارزیابی مستقل قرار می دهند. 

ارائه دهنده  که  می کند  منترش  جداگانه ای  گزارش های  مستقل  مفتش 

اطمینان معقول است. گزارش کنرتول داخلی مفتش اطمینانی معقول ارائه 

می دهند درباره اینکه آیا رشکت از متام جنبه های عمده؛ کنرتول داخلی 

یا خیر؟ همچنین  است  مالی حفظ کرده  را در سطح صورت های  مؤثر 

گزارش مفتش از این اطمینانی معقول می دهد که آیا صورت های مالی، 

نتیجه عملیاتی و تغییر در جریان های نقدی را به صورت  وضعیت مالی 

.)2007،Callaghan et.at(بی طرفانه می کنند یا خیر؟

ناشی  با اهمیت  به  منظور تشخیص و برآورد خطرهای تحریف   مفتش 

اجرای روش-های  و  و طراحی  مالی  اشتباه در صورت های  یا  تقلب  از 

مفتش الزم باید شناخت کافی از واحد مورد رسیدگی و محیط آن شامل 

بند   ،315 بخش  مفتش،  کند)استاندردهای  کسب  داخلی  های  کنرتول 

دستیابی  به  راجع  معقول  اطمینان  زمانی  داخلی  کنرتول  سیستم های   .)2

به اهداف سازمان برای مدیریت و هیئت مدیره فراهم می منایند که درآن 

پنج رکن چارچوب کوزو با یکدیگر کار کنند. سیستم های کنرتول داخلی 

Iones- شوند نظارت  زمان  در طی  اجرا  کیفیت  ارزیابی  به  منظور  )باید 

داده های  باشد  داشته  ضعیف  داخلی  کنرتول  رشکتی  اگر   .)2011،cu

Ash- داشت خواهند  بیشرتی  اختالالت  مالی  سال  پایان  در  )مالی 

baugh-Akaife،2007(. مفتش مستقل باید کنرتول های داخلی مرتبط 

با تفتیش را بشناسد؛ کسب شناخت از کنرتول های داخلی شامل طراحی 

کنرتول و تعیین اجرای آن است ارزیابی طراحی کنرتول عبارت از بررسی 

توانایی آن  به تنهایی یا همراه با سایر کنرتول ها در پیشگیری یا کشف 

معنای  به  کنرتول  اجرای  است.  اهمیت  با  تحریف های  مؤثر  صالح  و 

وجود کنرتول و به کارگیری آن توسط واحد مورد رسیدگی است مفتش 

مستقل طراحی کنرتول را بررسی می کند تا رضورت ارزیابی اجرای آن 

با  ضعف  نشانه  است  ممکن  کنرتول  نامناسب  طراحی  کند  مشخص  را 

اهمیت در کنرتول های داخلی واحد مورد رسیدگی باشد.

را  مدیره  هیئت   یا  اجرایی  مدیران  ممکن  فرصت  اولین  در  باید  مفتش 

یا  طراحی  در  است،  رسیده  وی  نظر  به  که  اهمیت  با  ضعف  نقاط  از 

بخش 315  مفتش  کند)استانداردهای  آگاه  داخلی  های  کنرتول  اجرای 

بندهای 54 و 120(. دستورالعمل مفتش داخلی سازمان معموال روشی 

ارزیابی سیستم کنرتول داخلی سازمان و همچنین  برای  را  سیستامتیک 

داخلی  مفتشین  می کند.  استفاده  فعالیت ها  و  رویه ها  فرایندها،  پردازش 

ناکارآمدی های عملیاتی و طراحی کنرتول ها را  به دنبال این هستند که 

اطمینان  می توانند  مدیران  که  منایند  تعیین  را  حدودی  و  کرده  ارزیابی 

دستورالعمل های  باشند.  داشته  سازمان  اهداف  به  دست یابی  از  معقول 

نظارت و مفتش، رویه های نظارتی به هم  پیچیده ای هستند که می توانند 

سوءاستفاده  و  تقلب  به  نسبت  واکنش  و  کشف  جلوگیری  به منظور 

اطالعات مهمی را در اختیار مدیریت قرار دهند. عالوه براین فعالیت ها 

محیط  عملکرد  کارایی  سنجش  در  سازمان  برای  اساسی  و  عمده  ابزار 

کنرتولی هستند.

قانون   404 بخش  با  انطباق  سلسله  مراتب  نشانگر   3 شامره  شکل  که   

ساربینز –  اکسلی در یک سال است مرحله نخست مستندسازی و آزمون 

انجام شده در حامیت از ارزیابی مدیریت از سیستم کنرتل داخلی را نشان 

می دهد مرحله دوم نیز منایانگر مستندسازی و آزمون مفتش مستقل است 

پس از شناسایی ناکارآمدی های کنرتول داخلی آن ناکارآمدی هایی که تا 

پایان سال اصالح  نشده اند با توجه به  شدت طبقه شده و با همدیگر جمع 

می شوند تا تعیین گردد که آیا نقطه  ضعف عمده ای را تشکیل می دهند یا 

خیر ؟ اگر تشکیل نقطه  ضعف عمده ای را تشکیل دهند آن موقع که باید 

به صورت عمومی منترش شوند.

مشخصه های وجود نقاط ضعف در سیستم کنرتل داخلی

کنرتول  سیستم  مشکالت  دچار  ها  سازمان  بررسی  با  محققان  از  برخی 

داخلی؛ مشخصه های مشرتک آن ها را برشمرده اند. پس از بررسی های 

می کنند  گزارش  عمده  ضعف  نقاط  که  رشکت هایی  که  یافتند  خود 

پیچیده تر و کوچک تر و کمرت سودآورند نسبت به رشکت های که نقاط 
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اشبا- اسکایف و همکاران  ضعف عمده ای گزارش منی کنند. همچنین 

گزارش  داخلی  کنرتول  ناکارآمدی  رشکت هایی  کردند  عنوان   )2007(

عملیاتی  دارند،  قرار  گسرتده تری  مفتش  خطر  معرض  در  که  می کنند 

برای رسمایه گذاری در کنرتل داخلی  منابع کمرتی  و  داشته  پیچیده تری 

Ash- )دارند. و احتامل استفاده از مفتش برجسته در آن ها بیشرت است 

baugh-Skaife et.at،2007(. ژانگ و همکاران )2007( در تحقیقات 

و  کمرت  مالی  تخصص  آن ها  مفتش  کمیته  که  رشکت های  یافتند  خود 

تخصص مالی غیر حسابداری دارد، مفتشین آن ها استقالل کمرتی دارند 

داخلی  کنرتول  بیشرتی  به احتامل  داده اند،  تغییر  را  مفتش خود  اخیراً  و 

.)2007،Zhang et.at(همراه با نقاط ضعف خواهند داشت

تیجه  گیری

کارکنان  سایر  و  مدیریت  به وسیله  که  است  فرایندی  داخلی،  کنرتول 

رسیدگی  مورد  واحد  اهداف  به  دستیابی  از  تا  می شود  اجرا  و  طراحی 

درزمینۀ قابلیت اعتامد گزارش دهی مالی، اثربخشی، کارایی عملیات و 

رعایت قوانین و مقررات مربوط، اطمینانی معقولی به دست آید. نقاط 

ضعف موجود در سیستم کنرتل داخلی می تواند مربوط به نقاط ضعف 

نقاط ضعف در عملیات کنرتل  به  مربوط  یا  باشد؛  در طراحی کنرتل ها 

واحد  سطح  در  داخلی  کنرتول  ارزیابی  و  مستندسازی  باشد.  داخلی 

تجاری به  تنهایی چشم انداز کاملی از کنرتول داخلی واحد تجاری فراهم 

به  باید  داخلی  مفتش  است.  مهمی  رشوع  نقطه  هرحال  به   اما  منی کند 

 وسیله انجام ارزیابی و ارائه پیشنهادها، کارایی مستمر و رو به رشد سیستم 

کنرتول داخلی را هم مورد بررسی قرار می دهد و هم به آن کمک می کند. 

داخلی  مفتش  که  باشد  گونه ای  به   باید  داخلی  مفتش  سازمان  جایگاه 

بتواند وظایف خود را به وجه احسن انجام دهد. مفتش مستقل، طراحی 

کنرتول را بررسی می کند تا رضورت ارزیابی اجرای آن را مشخص کند. 

طراحی نامناسب کنرتول داخلی می تواند نشانه ضعف با اهمیت

 در کنرتول های داخلی واحد مورد رسیدگی باشد. مفتش مستقل باید از 

کنرتول های داخلی مرتبط به مفتش شناخت کسب کند. کسب شناخت

از کنرتول های داخلی شامل ارزیابی طراحی کنرتل و تعیین اجرا با عدم 

اجرای آن است. در مجموع و با توجه به تحقیقات انجام شده، می توان 

گفت که وجود گزارش کنرتول های داخلی، بیشرت موجب قابلیت اعتامد 

ویژگی  قابل مالحظه ای  حد  تا  و  می شود  رشکت  منترششده  اطالعات 

مربوط بودن اطالعات را نیز تقویت می کند. پس می توان نتیجه گرفت 

استفاده کننده  گروه های  همه  دیدگاه  از  داخلی  کنرتول های  گزارش  که 

موجب افزایش کیفیت )ارزشمندی( اطالعات منترششده رشکت به ویژه 

بعد از قابلیت اعتامد اطالعات می شود. همچنین تهیه گزارش کنرتول های 

)شفافیت(  بهبود  موجب  شود،  الزامی  قانون  بنابر  درصورتی که  داخلی 

گزارش دهی مالی رشکت خواهد شد.


