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 چکیده 
 ارزیابی و بررسی طریق زا که شود می شمرده داخلی کنترل سیستم از بخشی سنتی طور به داخلی حسابرسی 

 مطرح با همزمان اما. کند می کمک خودشان وظایف ایفای در اقتصادی واحدهای مدیریت به داخلی های کنترل

 حسابرسی در اخیر دهه در تحولی مدیریت، ادبیات در سازمان راهبری یا بنگاه راهبری نظام جدید ایده شدن

 بخشی داخلی حسابرسی که شد گفته گرفت، شکل شرکتها دبیاتا در مفهوم این که زمانی. افتاد اتفاق داخلی

 و هدایت وظیفه که است مکانیزمی سازمان راهبری ساده طور به. است سازمان راهبری نظام از ناپذیر جدایی

. دارد عهده به است، سهامدارانش برای ارزش خلق که اشت اصلی هدف یا خود هدفهای سمت به را سازمان کنترل

 مختلف بعدهای از سازمان اهداف تسهیل و بخشی دراثر داخلی حسابرسی اهمیت به توجه با محقق لهمقا این در

 قابلیت ویزگی دو با محتوایی لحاظ از که حسابداری اطالعات کیفیت. است داده قرار بررسی مورد را مهم این

 و سرمایه بازار کارآیی ارتقاء در که است موضوعی باشد، می ارتباط در( تصمیم بر بودن مؤثر) بودن مربوط و اعتماد

 در موجود ابزارهای از یکی داخلی کنترل. است بوده خاص توجه مورد همواره گیری، تصمیم فرایند سازی بهینه

 از برخورداری و علمی موازین به اتکای با است توانسته داخلی حسابرسی امروزه. باشد می مهم این به دستیابی

 در داخلی حسابرسان بکارگیری تا گردد سبب و نموده مطرح بیشتر سازمانها در را خود اثربخشی نوین، های تئوری

  .شود نیاز احساس بیشتری شدت و قوت با سازمانها
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 مقدمه 

شده است که مدیران بنگاه های انتفاعی و غیرانتفاعی با توجه به پیچیدگی سازمانی و گسترش معامالت تجاری در اغلب کشورها موجب 

مسئولیت خود و در راستای دستیابی به اهداف سازمانی و به منظور کسب اطمینان از هدایت بهینه کلیه منابع، واحدی به نام حسابرسی 

افته است. از مهمترین ساز و کارهای ایفای داخلی تشکیل دهند. دامنه فعالیت های حسابرسی داخلی به مراتب بیش از پیش گسترش ی

مسئولیت پاسخگویی، کنترل های داخلی و به تبع آن حسابرسی داخلی است. حسابرسی داخلی در تدوین روش های کنترل داخلی اعم از 

برای بهبود این سیستم  مالی و غیرمالی، استقرار سیستم کنترل داخلی، بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی، ارائه پیشنهادهای سازنده

و و ارزیابی اثربخشی و کارایی استفاده از منابع بنگاه، نقشی اساسی و کلیدی دارد و در این راستا، سیستم های مالی، مدیریتی و عملیاتی 

چگونگی  همچنین رسیدگی های ویژه را در دامنه کار خود دارد. محدوده فعالیت ها، روش ها و وظایف حسابرسی داخلی در سازمان و

گزارشگری آن باید به روشنی مشخص بوده و افراد و گروه های ذیصالح دائماً عملکرد حسابرسی داخلی را ارزیابی نمایند. مدیران نیز باید 

 که ارزیابی وظیفه یعنی داخلی حسابرسیاز نتایج فعالیت های حسابرسی داخلی در جهت بهبود سازمان و اصالح عملکردها استفاده کنند. 

 کنترلی محیط اصلی آید و از ارکانوجود می واحد به آن به خدمت منظور ارائه به ،آن کارکنان و توسط واحد مورد رسیدگی در داخل

 برسیواحد حسا اصلی وظایف ، از جملهداخلی و کنترل حسابداری های سیستم و اثربخشی کفایت و بررسی ارزیابی .شودمی محسوب

(. حسابرسی داخلی، فعالیتی مستقل و مشاوره ای با اهداف مشخص است که برای 5، بند610)استانداردهای حسابرسی، بخش است داخلی

ایجاد ارزش و بهبود عملکرد، طراحی شده است. حسابرسی داخلی به شرکت کمک می کند تا با رویکردی ساختارمند به اهداف خود برسد 

انجمن حسابرسان )شی مدیریت ریسک، کنترل ها و فعالیت های حاکمیتی را ارزیابی می کند و بهبود می بخشد که در نتیجه اثربخ

. حسابرسان داخلی باید برای جلوگیری و کشف بی نظمی های کنترل داخلی، درک دقیقی از عملیات، فرآیندها و رویه (2000، 1داخلی

آیا فرآیندها و روشها همانطوری کار می کنند که مدنظر بوده است، باید قادر به طراحی های شرکت داشته باشند و به منظور تعیین اینکه 

(. ارائه اطالعات مربوط به کفایت و کارآیی نظام کنترل های داخلی و کیفیت عملکرد 1980و همکاران، 2و اجرای آزمون ها باشند )کالرک

ری، از مسئولیت های حسابرسان داخلی است. شرکت هایی که بهترین واحد تجاری به رئیس هیئت مدیره و مدیران اجرائی واحد تجا

آنهایی که رویه های پیشرو را به کار می گیرند و با انتظارات و اهداف راهبردی مقرر توسط  -دستورالعمل حسابرسی داخلی را دارند

استانداردهای حسابرسی مستقل در طی  (.32008عموماً کنترل های بهتری خواهند داشت )هیرث،  -مدیریت و هیئت مدیره همگامند

مدت ها نقش حسابرسی داخلی را به عنوان منبع ارزشمند بالقوه در فرآیند گزارشگری مالی تأیید کرده اند )انجمن حسابداران رسمی 

ارائه  (. نخستین هدف سیستم کنترل داخلی سازمان،2007، 5و هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام 1991،  4امریکا

اطمینان معقول به مدیریت اجرایی از این موارد است: اطالعات مالی صحیح و قابل اعتمادند، سازمان در انطباق با سیاست ها، نقشه ها، 

رویه ها، قوانین و مقررات و قراردادها است، دارایی ها در برابر خسارت و سرقت محافظت شده اند، منابع به نحوی اثر بخش و مقرون به 

ه به کار گرفته شده اند و اهداف مشخص شده برای عملیات و برنامه ها، قابل دستیابی اند. حسابرسی داخلی روی ارزیابی این سیستم صرف

یا چارچوب کنترل داخلی متمرکز است. گونه دوم کار حسابرسی که حسابرسان به اجرای آن راهنمایی شده اند، بررسی صحت و قابلیت 

عملیاتی و ابزار مورد استفاده برای شناسایی، اندازه گیری، طبقه بندی و گزارش این اطالعات است. حسابرسان  اعتماد اطالعات مالی و

داخلی باید سیستم های اطالعاتی را بیازمایند و تعیین کنند که آیا سوابق و گزارش های مالی و عملیاتی شامل اطالعات صحیح، قابل 

ند و اینکه آیا کنترل های نگهداری سوابق و گزارشگری کافی و موثر هستند یا خیر. بررسی سیستم اعتماد، به موقع، کامل و مفید می باش

های مقرر، به منظور کسب اطمینان از مطابقت با سیاست ها، طرح ها، رویه ها، قوانین و مقررات، نشانگر رکن سوم فعالیت های حسابرسی 

                                                           
1 Institute of Internal Auditors (IIA) 
2 Clark 
3Hirth     
4 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 
5 Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

اجرایی مسئول برقراری سیستم هایی به منظور حصول اطمینان از تطابق با این است که توسط استانداردها تشریح شده است. مدیریت 

الزامات است و نقش حسابرسان داخلی تعیین این است که آیا سیستم های طراحی شده توسط مدیریت، کافی و موثر هستند و آیا فعالیت 

 (.2005مکاران، و ه 6)فادزیل ؟های حسابرسی شده با الزامات مقتضی منطبق می باشند یا خیر

 حسابرسی داخلی

شود . حسابرسی داخلی کفایت  وظیفه ارزیابی مستقلی است که توسط مدیریت سازمان برای بررسی سیستم کنترل داخلی ایجاد می

خلی کند .حسابرسی دا سیستم کنترل داخلی را از لحاظ اثر بخش و کارآمد بودن استفاده از منابع سازمان آزمون ارزیابی و گزارش می

حسابرسی داخلی مدیریت را در انجام دادن مسئولیت ها و وظایف خود از طریق تقویت کنترل های  کند : چگونه سازمان را یاری می

 تواند : حسابرسی داخلی می کند. داخلی یاری می

  .نقش بازدارنده را در برابر سوء استفاده کنندگان احتمالی داشته باشد -1

 .یری یا آشکار کردن تقلب و اشتباه بهبود بخشدکنترل را در جهت پیشگ -2

 .با انجام دادن حسابرسی داخلی تقلب ها را کشف کند -3

 (.1389)جهانبانی و همکاران،با شناسایی موارد اتالف منابع و عدم کارایی سبب صرفه جویی شود -4

 خلی عاید مدیران می شود:( به چهار منفعتی اشاره نمودند که از جانب حسابرسان دا1996)7ساویر و وینتن 

 آنان مبانی الزم برای اجرای عملیات و قضاوت را در دسترس مدیران قرار می دهند. (1

 از طریق گزارش نقاط ضعف کنترل داخلی و پیشنهاد برای بهبود آن، به مدیران کمک می کنند. (2

 .در مورد راه حل مشکالت واحد تجاری به مدیران و هیئت مدیره ها، مشاوره می دهند (3

 برای تمام سطوح مدیریت اطالعات بموقع، قابل اعتماد و مفید تهیه می کنند. (4

نشان داد که حسابرسی  10و ارنست و یانگ 9، موسسه حسابرسان داخلی مالزی8بررسی انجام شده توسط موسسه حاکمیت شرکتی مالزی

خلی به عنوان مشاور مدیریت برای کاهش خطرها داخلی برای درک و فهم فرآیندهای تجاری شرکت ها ایجاد شده است و حسابرسان دا

فعالیت می کنند. همچنین آنان به اداره موثرتر و کاراتر شرکت کمک می کنند. داشتن استقالل سازمانی کافی و بی طرفی باعث می شود 

 (.2005و همکاران، 11که خدمات حسابرسی داخلی به بهترین شکل ارائه شود )فادزیل 

 ، طبقه بندی حوزه کاری حسابرسی داخلی این چنین بیان شده است:12من حسابرسان داخلیانج 300در استاندارد 

 (؛310اعتبار و درستی اطالعات )استاندارد  (1

 (؛320پذیرش و رعایت خط مشیءها، طرح ها، رویه ها، قوانین ومقررات )استاندارد  (2

 (؛330حفاظت از دارایی ها )استاندارد  (3

 (؛و340روت )استاندارد استفاده اقتصادی و کارآمد از ث (4

                                                           
6 Fadzil 
7 Sawyer and Vinten 
8 Malaysian Institute |of Corporate Governance (MICG)     
9 The Institute of Internal Auditors Malaysian (IIAM)  
10 Ernst and Young (E&Y) 
11 Fadzil   et al. 
12 IIA - Standard 300 - Scope of Work  
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 (350اجرای اهداف با استفاده از بودجه های مقرر برای عملیات و برنامه ها )استاندارد  (5

 دالئل استفاده از سیستم کنترل داخلی

ن واحد های اقتصادی هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ پیچیدگی فعالیت چنان رشد میکنند که کنترل مستقیم و انفرادی آنها نا ممک -

 شود. از این رو کنترل های داخلی برای اعمال مدیریت و سرپرستی در راستای برنامه های استراتژیک ضروری است . می

 واحد های اقتصادی دارای الزامات قانونی میباشند که باید به آنها عمل شود . از این رو باید کنترل های داخلی الزم را برای شناسایی و -

 (.1391)رحیمیان و توکل نیا،گونه الزامات قانونی برقرار نمایند  کنترل میزان رعایت این

 عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی

 .بررسی موثر و کارآمد توسط مدیریت غیر اجرایی -1

سرپرستی یا کنترل مسائل مالی و همچنین  و نظارت –وجود سیستم کنترل مدیریتی شامل تعیین و تدوین هدف ها و برنامه ها  -2

 .مات پیشگیرانه و اصالحیاقدا

 و تصویب و مجوز صدور های روش – وظایف تفکیک –وجود سیستم ها و روشهای کنترل مالی و عملیاتی شامل محافظت از دارایی ها  -3

 اطالعاتی. های سیستم

 (.1391کل نیا،)رحیمیان و تووجود یک واحد حسابرسی داخلی که طبق اصول و استاندارد های حسابرسی داخلی فعالیت کند  -4

 هدفهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

 سیستم کنترل داخلی به منظور اطمینان یافتن از موارد زیر استقرار می یابد :

 .اعمال شدن سیاست ها و خط مشی های سازمان -1

 .شناسایی و شناساندن اصول و ارزشهای سازمان -2

 .رعایت قوانین و مقررات -3

 .بودن صورت های مالی و سایر اطالعات منتشر شده دقیق و قابل اعتماد -4

 .مدیریت کارآمد و اثر بخش نیروی انسانی و سایر منابع -5

)انصاری و شود  هدف حسابرسی داخلی کمک به مدیریت است تا اطمینان یابد کلیه موارد باال به همان گونه که باید اجرا یا رعایت می

 .(1389تذرجی،
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 سیستم کنترل کیفیت در موسسه های حسابرسی

هایی کار کنند که برای سازد در موسسهای حسابداران رسمی، اعضای خود را از جمله ملزم میای انجمنهای حرفهضوابط رفتار حرفه

ترل کیفیت برخوردارند. از آنجا که خدمات حسابداران اطمینان از شایستگی خدمات ارائه شده و کفایت نظارت انجام شده، از سیستم کن

های گیرد، موسسهبینی و درستکاری حسابداران رسمی مبنای اعتماد عمومی قرار می رسمی با منافع عمومی سروکار دارد و واقع

 (.1392ن،)پاکرواکنند سیستم کنترل کیفیت داشته باشندحسابرسی باید برای خدماتی که در زمینه حسابرسی عرضه می

 سیستم کنترل کیفیت

 ارهای حسابرسی را رعایتای مربوط به کهر موسسه حسابرسی مسئولیت دارد اطمینان پیدا کند که کارکنانش استانداردهای حرفه

دهد که کارکنانش کنند. سیستم کنترل کیفیت در مفهوم وسیع آن، فرایندی است که به موسسه حسابرسی اطمینانی معقول میمی

های طراحی شده برای استقرار  ها و روش کنند. سیاستهای کیفی موسسه را رعایت می ای مربوط و استانداردهای حرفه اندارداست

سیستم در یک بخش از فعالیت موسسه ممکن است با سیاستها و روشهای طراحی شده برای بخش دیگر یکسان، متفاوت یا وابسته به 

سیستم کنترل کیفیت موسسه حسابرسی، ساختار  تمام بخشهای فعالیت موسسه یکسان است. یکدیگر باشند، اما هدف سیستم برای

گیرد که به موسسه حسابرسی اطمینانی معقول دهد که سازمانی موسسه و سیاستهای اقتباس شده و روشهای فراهم شده را دربرمی

وشهای موسسه حسابرسی باید با توجه به اندازه و تعداد ای رعایت شده است. ماهیت، حدود و رسمیت سیاستها و راستانداردهای حرفه

دفترهای موسسه، میزان اختیارات داده شده به کارکنان و دفترهای موسسه، دانش و تجربه کارکنان، ماهیت و پیچیدگی کارهای موسسه، 

 حظات مربوط به فزونی منافع برمخارج، به نسبت جامع و به طور مناسب طراحی شده باشد.و مال

 دهد. تفاوت در عملکرد و درک هر فرد از:ر سیستم کنترل کیفیت دارای محدودیتهای ذاتی است که اثربخشی آن را کاهش میه

 ای، یاالزامات حرفه -الف 

 سیاستها و روشهای کنترل کیفیت موسسه، -ب

 گذارد.اثیر میبر میزان رعایت سیاستها و روشهای تجویز شده موسسه، و در نتیجه براثربخشی سیستم ت -ت

های وابسته مطابق دفترها و موسسه به اضافهسیستم کنترل کیفیت باید اطمینانی معقول به موسسه بدهد که کارهای انجام شده -ث

 (.1391)ساسانی و شریفی راد،ای بوده استاستانداردهای حرفه

 عناصر کنترل کیفیت

 باید دربرگیرنده عناصر زیر باشد: سیاستها و روشهای کنترل کیفیت مربوط به موسسه حسابرسی

 بینی، و واقع درستکاری ل،استقال -الف

 مدیریت نیروی انسانی، -ب 

 پذیرش کار و تداوم روابط با صاحبکاران، -ج 

 عملکرد کار حسابرسی، -د 

 نظارت. -ه 
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ل، مستلزم ارزیابی پیوسته روابط با ، استقالزمعناصر کنترل کیفیت به هم مرتبطند. برای مثال، حفظ درستکاری، واقعبینی، و در موارد ال

ای، استخدام، پیشرفت و ارجاع کار به کارکنان موسسه است طور مشابه، عنصر دربرگیرنده معیارهایی برای توسعه حرفهصاحبکار است. به

به همین ترتیب، سیاستها و گذارد. که بر سیاستها و روشهای ایجاد شده برای تحقق هدفهای عنصر دیگر کنترل کیفیت یعنی اثر می

کیفیت یعنی به این منظور ایجاد شده که اطمینانی معقول به موسسه بدهد که سیاستها و روشهای مربوط به روشهای عنصر دیگرکنترل

ی معقول موسسه حسابرسی باید برای ایجاد اطمینان اند.سایر عناصر کنترل کیفیت به طور مناسب طراحی شده و به طور موثر به کار رفته

ای را با درستکاری انجام کنند، تمام مسئولیتهای حرفهزم حفظ میل )ظاهری و باطنی( را در همه شرایط الدر این باره که کارکنان، استقال

یت سیستم کنترل کیف زم را ایجاد کند.گیرند، سیاستها و روشهای الای درنظر میدهند، و واقعبینی را در ایفای مسئولیتهای حرفهمی

زم است موسسه حسابرسی سخت به دانش و مهارت کارکنان موسسه بستگی دارد. در ارجاع کار به کارکنان، ماهیت و حدود نظارتی که ال

شوند هرچه تواناتر و با به کار رود، باید درنظر گرفته شود. به طور عمومی، کارکنانی که برای انجام یک کار حسابرسی درنظر گرفته می

کیفیت کار یک موسسه حسابرسی در نهایت به درستکاری، واقعبینی، هوشمندی،  شند به نظارت مستقیم کمتری نیاز دارند.تر باتجربه

کنند. در نتیجه، سیاستها و دهند، نظارت و بررسی میشایستگی، تجربه، و انگیزش کارکنانی بستگی دارد که کار حسابرسی را انجام می

 (.1390)مدرس و بیداری،سسه، در حفظ کیفیت مورد نظر دخیل استروشهای مدیریت نیروی انسانی مو

 موسسه حسابرسی باید برای تصمیمگیری درباره پذیرش کار و تداوم روابط با صاحبکار و یا انجام یک کار معین برای آن صاحبکار، سیاست

ه موسسه بدهد که احتمال همکاری با صاحبکارانی که گونه سیاستها وروشها باید اطمینانی معقول بزم را ایجاد کند. اینها و روشهای ال

 گونه سیاستها و روشها به این معنی نیست که موسسه مسئول درستکاری یا اعتمادرسد. ایجاد اینمدیریت درستکاری ندارند، به حداقل می

اران به جز خود در قبال هیچ شخص پذیری صاحبکار است و نیز به این مفهوم نیست که موسسه در ارتباط با پذیرش، رد یا حفظ صاحبک

کند که موسسه حسابرسی در تعیین روابط با ای حکم میای به عهده دارد. به هر صورت، مراقبت حرفهیا موسسه دیگری وظیفه

سیله موسسه حسابرسی باید برای ایجاد اطمینانی معقول که کار انجام شده به و ای، گزینشی عمل کند.صاحبکاران و عرضه خدمات حرفه

کیفی موسسه مطابقت  ای مربوط، الزامات انتظامی، و استانداردهایکارکنانی که کار حسابرسی را به عهده دارند، با استانداردهای حرفه

 سی تمام مراحل طراحی و اجرای کارزم را ایجاد کند. سیاستها و روشهای مربوط به عملکرد کار حسابردارد، سیاستها و روشهای ال

ریزی، کند، برنامهای مربوط الزام میگیرد. سیاستها و روشها باید، درحد مناسب و به ترتیبی که استانداردهای حرفهدربرمی حسابرسی را

م نتایج هر کار حسابرسی را پوشش دهد. این سیاستها و روشها همچنین باید، هرجا مناسب اجرا، نظارت، بررسی، مستندسازی، و اعال

موسسه حسابرسی باید برای ایجاد اطمینانی معقول که سیاستها و روشهای  سی مدیر دوم را نیز درنظر بگیرد.برر باشد، الزامات مربوط به

ایجاد شده به وسیله موسسه برای هر یک از دیگر عناصر کنترل کیفیت پیشگفته به طور مناسب طراحی شده و به طور موثر به کار 

 د. نظارت بر کار حسابرسی مستلزم درنظر گرفتن و ارزیابی مداوم موارد زیر است:اند، سیاستها و روشهای مناسب ایجاد کنرفته

 مربوط بودن و کافی بودن سیاستها و روشها، -الف

 مناسب بودن نشریات کمک آموزشی و راهنما، -ب 

 ای،اثربخشی فعالتیهای توسعه حرفه -ج 

 (Gibson& Edwards,2013)رعایت سیاستها و روشهای موسسه -د 

 دوديت های سیستم کنترل داخلیمح

 

 مواردی از قبیل بی دقتی ، سهل انگاری ، برداشت غلط ازدستورها، سایر موارد مربوط به رفتار انسانی .  -1

با توجه به این که مدیریت ارشد مسئول استقرار سیستم کنترل داخلی است ودر سطحی باالتر از کنترل های داخلی قرار دارد این  -2

 ی تواند مانع ازاحتمال تقلب مدیریت ارشد شود .کنترل ها نم
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 احتمال تبانی یاتقلب کارکنان . -3

اصل هزینه منفعت که بر طبق این اصل ) محدودیت ( نتایج حاصل ازاستقرار سیستم کنترل داخلی )منافع( بیشتر از هزینه های  -4

 استقرار آن سیستم باشد .

بکار مبنایی راهم برای برنامه ریزی حسابرسی وهم برای برآورد احتمال خطرکنترل شناخت حسابرسان از سیستم کنترل داخلی صاح

داخلی فراهم می آورد . در برنامه ریزی حسابرسی شناخت کا فی از محیط کنترل سیستم حسابداری وروش های کنترل برای حسابرسان 

از اعمال شدن یا نشدن آنهاست . حسابرسان با داشتن  ضروری است این شناخت هم شامل طراحی رویه ها ، روش ها ومدارک وهم آگاهی

به  این شناخت می توانند اوالً انواع بالقوه تحریف های صورتهای مالی را شناسایی کنند و ثانیاً آزمونهای محتوای مؤثرتری را برای رسیدگی

 (.1389)علوی طبری و عصابخش، اقالم صورتهای مالی طراحی کنند .

 داری شناخت از سیستم حساب

شناسایی کند . ثانیاً : حسابرسان برای شناخت از سیستم حسابداری باید اوالً : انواع عمده معامالتی را که واحد تجاری انجام می دهد 

حسابرسان باید با نحوه انجام شدن معامالت شامل چگونگی شروع این معامالت مدارک حسابداری مربوط و نحوه پردازش این معامالت 

 آشنا شویم و ثالثاً : حسابرسان باید روش گزارشگری مورد استفاده برای تهیه صورتهای مالی شامل نحوه افشاء و تعیین برآوردهای

 (Ferreira,2007). حسابداری را شناسایی می کنند .

آشنایی با روش گزارشگری : روش گزارشگری مانند استفاده از روش مناسب برای تهیه گزارشهای مالی در جهت رسیدن به هدف   

 گزارشگری ثابت و قطعی است . مثالً تهیه سود و زیان شرکت که می توان از روشهای مختلف استفاده کرد . 

چرخه های معامالت در هر شرکت به نوع و ماهیت فعالیتهای تجاری آن بستگی دارد . برای مثال یک بانک چرخه تولید ندارد و  -1کته ن

 اما هم چرخه وام واعتبار و هم چرخه سپرده های دیداری دارد .

کند . برای مثال چرخه فروش و وصول  حسابرسان ممکن است چرخه های معامالت یک شرکت را به گونه های متفاوتی تعیین -2نکته 

 دریافت و ثبت وجوه نقد تقسیم شود .  -2پردازش و ثبت فروشهای نسیه و  -1وجوه حاصل از فروش می تواند به چرخه های جداگانه 

خود را در هدف اساسی در تقسیم کل سیستم کنترل داخلی به چرخه های معامالت این است که حسابرسان بدین ترتیب می توانند توجه 

 (.1390)مدرس و بیداری،آن دسته از کنترل های داخلی متمرکز کنند که بر قابلیت اتکاء اقالم خاصی از صورت های مالی اثر دارد 

 اجزای تشکیل دهنده کنترل های داخلی

 الف ( محیط کنترلی :

یگر را تشکیل می دهد . نگرش اشخاص عهده نخستین جزء تشکیل دهنده کنترل داخلی محیط کنترلی است که شالوده و اساس اجزای د

دار سیستم کنترل داخلی ، تعیین کننده محیط کنترلی می باشد . قابلیت اتکای ادعاهای مدیریت در مورد منصفانه بودن صورت های 

آنها منوط به مالی ، شدیدآ به الگوی مدیریت در حمایت مستمر از کنترل های داخلی بستگی دارد و همچنین منصفانه بودن ارائه 

گزارشگری مالی صحیح می باشد . هنگامی که نگرش مدیریت درباره کنترل داخلی با درستکاری مدیریت و ارزش های اخالقی مناسب 

ترکیب شوند ، با انتخاب مناسب اصول حسابداری ، وضعیت مالی ، نتایج عملیات ، جریان های نقدی و برآوردهای حسابداری واحد 

نصفانه نشان داده می شوند . عدم توجه به حسابداری مناسب ، موجب نفی کنترل های دیگر شده و به دنبال آن ، کل اقتصادی به طور م

تنها اتکاء کنترل داخلی به رفتار اخالقی و شایستگی های فنی اشخاصی  سیستم کنترل داخلی ، اثربخشی خود را از دست خواهد داد .

بنابراین دستیابی به کنترل داخلی مناسب ، مستلزم تعهد اشخاص مسئول در قبال درستکاری و است که مسولیت آن را برعهده دارند . 

ارزش های اخالقی قوی می باشد .اگر قرار باشد کنترل های داخلی به درستی طراحی و اجرا شود ، تعهد مذکور باید از باالترین مقام 

 (.1389طبری و عصابخش،)علوی اجرایی سازمان شروع شده و به کل سازمان سرایت کند

نگرش مدیریت در پذیرش ریسک نیز در زمره محیط کنترلی می باشد .دارایی هایی مثل امالک و مستغالت که از سرمایه گذاری در 

فرصت های پر ریسک حاصل می شوند ، ممکن است بر حسب بهای تمام شده در مقابل ارزش جاری بازار بیش از واقع گزارش شوند یا 
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شتریانی که از ریسک اعتباری باالیی برخوردارند ، ممکن است به مطالباتی منجر شود که با وجود تردید در قابلیت وصول آنها ، فروش به م

به عنوان داراییهای جاری طبقه بندی شوند . نگرشی که موجب پذیرش ریسک تضمین نشده شود، اثر نامناسبی بر ادعاهای ارائه یا 

ابرسی داخلی به عنوان جنبه مثبت محیط کنترلی، در جلوگیری و کشف تحریفات ناشی از گزارش سد حوجو ارزشیابی خواهد داشت .

ونی نیز رعوامل بی بیش از واقع معامالت و رویدادها و گزارش کمتر از واقع معامالت و رویدادها و اشتباهات ارزیابی مفید واقع خواهد شد .

ثر دارد . با وجود اینکه برخی از آن عوامل موجب تقویت کنترل های داخلی می شوند ، بر کنترل های داخلی مالی یک واحد اقتصادی ا

عوامل دیگری نیز هستند که موجبات سوء استفاده از کنترل های داخلی را فراهم می سازند .مقررات وزارت دارائی و شرایط قانون 

ه هایی از عوامل بیرونی هستند که کنترل های داخلی را معامالت رشوه خواری خارجی جهت حمایت از کنترل داخلی مناسب ، نمون

تقویت می نمایند . وجود اشخاص وابسته و معامالت با اشخاص وابسته ، نیز از جمله عواملی هستند که موجب تضعیف کنترل های داخلی 

 (.1391)رحیمیان و توکل نیا، موجود می شوند

 :ب( ارزيابی ريسک 

ریسک ارائه اظهارنظر مقبول درباره صورت های مالی که به صورت با اهمیتی تحریف شده  –حسابرسی  همانگونه که حسابرسان ، ریسک

را ارزیابی می نمایند ، مدیران نیز اقدام به ارزیابی ریسک تجاری  )ریسکی که واحد اقتصادی را از دستیابی به اهداف خود باز می  –اند 

را از دستیابی به اهداف خود باز می دارند ، عبارتند از : عوامل بیرونی و درونی ، نیروهای دارد( می نمایند . عواملی که واحد اقتصادی 

تاثیرگذار بر واحد اقتصادی و سرانجام ریسک مرتبط به تداوم فعالیت و سودآوری واحد اقتصادی . دستیابی به اهداف واحد اقتصادی ، 

بخش ، مدیران را در ارزیابی و مدیریت ریسک تجاری کمک می بدون پذیرش ریسک حاصل نمی شود . کنترل های داخلی اثر

 (.1388)وکیلی فرد و صالحی نژاد،کنند

برای اینکه کنترل های مدیریت ریسک ، قابل اجرا باشند ، اهداف کنترلی باید مشخص و به روشنی تعریف شوند . اهذاف عملیاتی مرتبط 

تند . این اهداف باید در برگیرنده کل واحد اقتصادی بوده و منطقآ قابل دستیابی و حاوی با استفاده موثر و کارا از منابع واحد اقتصادی هس

، استراتژی های اجرائی باشند . نمونه هایی از ریسک هایی که دستیابی به اهداف عملیاتی را تهدید می نمایند عبارتند از : فن آوری جدید 

جدید ، بالیای طبیعی و تغییرات اقتصادی. اهداف گزارشگری مالی به تهیه صورت های  تغییر نیازها یا انتظارات مشتری ، رقابت ، قوانین

مالی قابل اتکاء توجه دارند .این اهداف به وسیله اصول پذیرفته شده حسابداری و ادعاهای زیربنایی صورت های مالی یک واحد اقتصادی 

هیه صورت های مالی قابل اتکاء اثر دارند عبارتند از : تغییرات در سیستم تعیین می شوند . نمونه هایی از عواملیکه به ریسک مرتبط با ت

پردازش اطالعات ، تغییر پرسنل حسابداری و پرسنل حسابرسی داخلی . اهذاف رعایت بستگی به عوامل بیرونی مانند قوانین مالی ، الزامات 

موجب ایجاد ریسک رعایت می شوند . در ارزیابی ریسک جهت نهادهای قانون گذاری دارند . تغییرات در قوانین و مقررات کاربردی 

گزارشگری مالی ، باید ریسک های مربوط به تهیه صورت های مالی تعیین ، تجزیه و تحلیل و مدیریت شوند . ریسک های مربوط به 

و اثر نامناسبی بر توانایی واحد گزارشگری مالی عبارت است از : رویدادها و پیشامدهای بیرونی و درونی که ممکن است اتفاق افتاده 

  (Ferreira,2007).اقتصادی در ثبت ، پردازش ، تلخیص و گزارشگری داده های مالی منطبق با ادعاهای صورت های مالی داشته باشند

بی خواهند در صورتی که شرایط باعث به حداقل رسیدن اشتباهات و تقلب شوند ، در چنین شرایطی ، کنترل های مالی بسیار قوی ارزیا

برای  شد . بنابراین یک سیستم کنترلی اثربخش باید شرایط الزم جهت شناسایی و اصالح به موقع اشتباهات و تقلبات را فراهم آورد .

کاهش ریسک معامات ثبت نشده ، سیستم کنترل داخلی باید یک زنجیره عطف حسابرسی مناسب ارائه نماید که درباره شناسایی و ثبت 

ت تکمیل شده ، اطمینان معقولی ارائه نماید . برای به حداقل رساندن معامالت جعلی ، سیستم کنترل داخلی باید معامالت تمامی معامال

را به درستی تایید و بررسی نماید . برای اجتناب از نادید گرفتن تعدیالت ضروری حسابداری و ریسک برآوردهای غیر واقعی حسابداری ، 

 (.1388)وکیلی فرد و صالحی نژاد،مل مجموعه ای سیستماتیک از روش های متصل به هم در پایان دوره باشندکنترل های داخلی باید شا

عامل دیگری که به ریسک گزارشگری مالی اثر دارد ، مربوط به اهداف بودجه ای و ریسک تحریف عمدی می باشد . اگر اهداف عملیاتی 

قابل دستیابی نباشند ، اشخاصی که دارای مسئولیت بوجه ای می باشند ، ممکن است مربوط به هزینه ها ، درآمدها و سودآوری منطقآ 
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جهت دستیابی به مقایسات بوجه ای مناسب )مساعد( تمایل به ارائه نادرست نتایج واقعی داشته باشند . هنگامی که محرک های حقوق و 

افزایش می یابد . در چنین شرایطی ، ادعاهای وجود یا رخداد ،  دستمزد بستگی به انحرافات مساعد بودجه داشته باشند ، ریسک تحریفات

کامل بودن و ارزشیابی شدیدآ در مخاطره قرار می گیرند . جهت کاهش ریسک ارائه نامطلوب ، واحدهای اقتصادی باید سیستم های برنامه 

اه با استراتژی های اجرایی کامآل مشخص باشند ریزی و بودجه بندی را به نحوی تدوین نمایند که مشوق تدوین اهداف دست یافتنی همر

. سپس این اهداف و استراتژیها به اشخاصی که دارای مسئولیت خاص بودجه ای هستد ، به وضوح ابالغ شوند . همچنین ریسک های 

گزارشگری مالی متضمن  ریسک عمده ای که در رسیدن به اهداف عملیاتی تاثیر می گذارند ، دقیقآ ارزیابی شده و جزئی از بودجه شوند .

توانایی مدیریت تغییر نیز می باشد . با تغییر محیط واحد اقتصادی ، ریسک ها و فرصت های جدیدی به وجود می آیند . پرسنل جدید 

حسابداری و یا سیستم های اطالعات حسابداری جدید یا تغییریافته ، موجب افزایش ریسک کوتاه مدت گزارش های مالی تحریف شده 

شوند . به این دلیل ، کنترل داخلی اثربخش باید به پرسنل جدید ، آموزش کافی و مناسب داده و آنها را تحت نظارت دقیق خود در می 

.تغییرات پیشنهادی در سیستم اطالعات  بیاورد تا در زمینه حسابداری و جنبه های کنترل مالی شغل خود ، مهارت الزم را کسب نمایند

، تجزیه و تحلیل شده و به درستی اجراء شوند . در طول مراحل طراحی و نصب سیستم جدید ، باید توجه کافی به  حسابداری باید دقیقآ

استقرار تمامی کنترل های الزم در رسیدن به اهداف کنترلی صورت گیرد . بعد از اعمال تغییرات ، سیستم قبلی باید به صورت موازی با 

 (.1388)وکیلی فرد و صالحی نژاد،. سیستم جدید به کار خود ادامه دهد

  

:اطالعات و ارتباطات ج(   

تم کنترل برای اینکه یک سیتم کنترل داخلی ، اثربخش باشد باید اطالعات و ارتباطات مربوط و به موقع ارائه نماید . سیس

ائه نماید ارش های مورد نیاز را ارداخلی باید نیازهای اطالعاتی را شناسایی کرده و سیستم اطالعاتی ایجاد نماید که داده ها و گز

 .واحد اقتصادی در ارزیابی تناسب سیستم اطالعاتی باید به موضوعات زیر توجه نماید :

ت به کسب اطالعات بیرونی و درونی و همچنین ارائه گزارش های ضروری به مدیریت در زمینه عملکرد واحد اقتصادی نسب -

 اهداف تعیین شده .

وقع و با تفصیل کافی به افراد شایسته تا در انجام موثر و کارای مسئولیت ها توانا باشند .ارائه اطالعات به م-  

ایجاد یا تجدید نظر در سیستم های اطالعاتی -  

حمایت مدیریت از سیستم های اطالعاتی ضروری که از طریق تخصیص مناسب منابع اثبات می شود .-  

 

:فعالیت های کنترلی د(   

به سیاست ها و روشهایی اطالق می شود که جهت حصول اطمینان از انجام دستورالعمل های مدیریت انجام می  فعالیت های کنترلی

پذیرند. فعالیت های کنترلی همچنین جهت حصول اطمینان از اینکه اقدامات ضروری برای مقابله با خطرات دستیابی به اهداف واحد 

 ت های کنترلی که جهت جلوگیری و کشف اشتباهات در داده های حسابداری طراحیاقتصادی انجام می شود ، طراحی می شوند . فعالی

 (Hirth,2008). می شوند ، به تقویت سیستم اطالعات حسابداری در تهیه صورتهای مالی قابل اتکا کمک می کنند

:مستند سازی ، تايید ، اثبات و مغايرت گیری   

ت مطابق ی وکشف اشتباهات کامل بودن ، وجود و اطمینان از اینکه معامالاین مجموعه فعالیت های کنترلی به منظور جلوگیر

 با اصول پذیرفته شده حسابداری ثبت شده اند ، طراحی می شوند .

:گزارشگری   

 فعالیت های کنترل داخلی که موجب تقویت عناصر گزارشگری سیستم اطالعات حسابداری می شوند ، عبارتند از :

امل فهرست تمامی حساب ها و کد حساب هاالف( فهرست حساب ها : ش  
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در  ب( دستورالعمل های حسابداری : این دستورالعمل ها با تعریف حساب ها ومعامالت و شرح ارزیابی و طبقه بندی صحیح

 صورت های مالی ، درباره ضرورت افشاء در یادداشت های همراه صورت های مالی نیز بحث می نمایند .

نشده پایان  ای استاندارد روزنامه ای برای تعدیالت تکراری و تجزیه و تحلیل تراز آزمایشی تعدیلپ( وجود یک سیستم ثبت ه

 دوره و فایل های پشتیبان به منظور تعدیالت اضافی و یا مغایرت گیری .

د .باشت( سیاست هایی که هدفشان ارائه یک نگرش معقول درباره انجام برآوردهای مدیریت موجود در صورت های مالی می   

)نیک بخت و معاذی ث( سیاست های مستندسازی و نگهداری مدارک در حافظه تا زمان انتشار مدارک توسط حسابرسان مستقل 

(.1387نژاد،  

:نظارته(   

برای حصول اطمینان از اینکه کنترل های داخلی در طول زمان اثربخش هستند ، باید به طور مستمر تحت نظارت قرار گیرند . در مورد 

خی کنترل ها نظارت می تواند به صورت مستمر انجام شود . یعنی نظارت به صورت پیوسته و کامال خودکار می باشد . بررسی داده های بر

عملیاتی ، مقایسه بودجه با عملکرد واقعی و سپس اقدام به اصالح انحرافات ، نمونه ای از نظارت مستمر می باشد . ارسال صورت حساب به 

خ گویی به موارد اختالف جهت روشن ساختن موارد اختالفی که در صورت حسابهای ارسالی عرضه کنندگان کاال وجود مشتریان و پاس

 .(1387)نیک بخت و معاذی نژاد، دارد نمونه دیگری از نظارت مستمر است

 

 نتیجه گیری

به طور عمده به کنترل فرآیندهای کسب و کار اطالعات حسابداری برای هر دو اهداف داخلی و خارجی استفاده می شود. اطالعات داخلی 

بهبود عملکرد مدیران موجب بهبود  .سوق می یابند. اطالعات خارجی بر گزارش نتایج مالی و موقعیت های مالی سازمان نظارت می کنند

پاسخگویی که  :را کهلیت سیستم کنترل داخلی را به عهده دارد. چ وئدر هر سازمان، مدیریت مسکیفیت اطالعات حسابداری می شود.

خواستگاه آن احترام به حقوق انسان هاست در زمینه ها و سطوح مختلف مطرح است. و یکی از مهم ترین کنترل های داخلی که امروزه در 

ر اکثر کشورهای پیشرفته و شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد حسابرسی داخلی است که می تواند تاثیرات قابل مالحظه ای ب

مدیران مؤسسات بازرگانی و حسابرسان مستقل توجه وافری به  .برآوردن نیازهای استفاده کنندگان از نتایج حاصل از عملیاتش بگذارد

کنترل  .سیستم های کنترل داخلی دارند، زیرا کنترل داخلی وسیله ایست برای حصول اطمینان در انجام مسئولیت و وظایف مالی و اداری

ترین سیستم کنترل داخلی، تنها موفقیت یک واحد اقتصادی یا حتّی تداوم حیات آن را تضمین کند. حتی اثربخش تواندداخلی نمی

تواند مدیریت را به اطالعاتی دربارة تواند به واحد اقتصادی کمک کند تا به اهداف تجاری اساسی دست یابد.کنترل داخلی اثربخش میمی

ها یا برنامه های غیر قابل کنترل مانند سیاستتواند رویدادها یا پدیدهقق اهداف مجهز کند، امّا نمیپیشرفت یا عدم پیشرفت در راستای تح

 های دولت، اقدامات رقبا یا شرایط اقتصادی را تغییر دهد. ولی برای دستیابی به اکثر اهداف مهم، بکارگیری کنترلهای داخلی گریز ناپذیر

های بهتر و برتر کنترل داخلی و گزارش عملکرد آنها بطور مدام رو به افزایش است. با دقت نظر است. به همین جهت، تقاضا برای سیستم

توان دریافت که کنترل داخلی ابزاری مفید برای حل مشکالت بالقوه است. کنترلهای داخلی تنها به حسابداری و امور مالی بیشتر می

 .شودامل میهای آن را ششود بلکه تمام واحد و فعالیتمحدود نمی
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