کلیات نظام کنترل داخلی بانک
ثِ هٌظَر تطریح ٍضؼیت ًظبم وٌترل داخلی ثبًه ،ثِ ثررسی ضرایط ثبًه در ّریه از ٍجَُ ًظابم هاووَر ثار اساب
سٌذ هٌتطرُ تَسط ثبًه هروسی ج.ا.ا .تحت ػٌَاى " رٌّوَدّبی ًظبم هَثر وٌتارل داخلای در هَسساب اػتجابری "
هی پردازین :
محیط کنترلی
ثبًه ثِ هٌظَر حػَل اطویٌبى از ایجبد هحیط وٌترلی ٍ ایجبد فضب ٍ فرٌّگی فراگیر در ثایي وبروٌابى واِ راٌّوابی
حرفِ ای ٍ اخاللی آى ّب در اجرای اهَر هحَلِ ثبضذً ،سجت ثِ تْیِ هٌطَر اخاللی ،ضار ٍاابیا ادارا ٍ وبروٌابى،
ایجبد سبختبر سبزهبًی هٌبست ،تؼییي ضرایط احراز هطبغل ٍ اجرای اغَل هذیریت هٌابثغ اًسابًی الاذام ًواَدُ اسات.
ضوٌبً ثب ایجبد وویتِ ّبی تخػػی تالش ًوَدُ تػوین گیری در خػَظ ثرخی اهَر را ثِ گرٍُ ّبی تخػػی ثسپبرد.
ّریه از هَارد اضبرُ ضذُ تَسط ادارُ سبزهبى ٍ تَسؼِ فرآیٌذّب ثِ وبروٌبى اثالؽ گردیذُ تب ًسجت ثِ ًمص خَد در ایي
ثخص از فرآیٌذ وٌترل داخلی آگبّی الزم را داضتِ ثبضٌذ.
ثبًه ثب ایجبد وویتِ ّبی ریسه ٍ حسبثرسی سبختبر الزم ثرای ایجبد هحایط وٌترلای هبابثك ثاب اساتبًذاردّبی ثایي
الوللی ٍ اػوبل حبوویت ضروتی را فراّن ًوَدُ استٍ .احذ هذیریت اهَر ریسه تحت ًظار وویتاِ ریساه ،ثاب اراهاِ
گسارضب دٍرُ ای ٍ تحلیل ٍضؼیت ریسه ّبیی وِ ثبًه در هؼرؼ آى ّب لرار داردّ ،یب هذیرُ را یبری های رسابًذ.
ٍاحذ حسبثرسی داخلی ثب تْیِ ٍ اراهِ گسارضب حسبثرسی داخلی ثاِ وویتاِ حسبثرسایّ ،یاب هاذیرُ را ًساجت ثاِ
اثرثخطی ٍ وفبیت سیستن وٌترل داخلی ،رػبیت لَاًیي ٍ همررا هبوئي هی سبزد.

شناسایی و ارزیابی ریسک
ثب تطىیل ٍاحذ اهَر هذیریت ریسه از زهبى تبسیس ثبًه ،ریسه ّبی هترتت وِ تحمك اّذاف ثبًه را تحت تبثیر لرار
هی دّذ ،ضٌبسبیی ٍ تحلیل هی گردًذ .گسارضب در حَزُ اًَاع ریسه ّبی ًمذیٌگی ،اػتجبری ،ػولیبتی ثِ غَر دٍرُ
ای تْیِ ٍ ثِ وویتِ ػبلی هذیریت ریسه جْت ثررسی ارسبل هی گردد.

فعالیت های کنترلی
ّیئت هذیرُ ٍ هذیرػبهل ثبًه در راستبی ٍابیا ًظبرتی خَد ثارای دریبفات گاسارش ػولىارد ثبًاه در حاَزُ ّابی
هختلاٍ ،احذّبی اجرایی را هَاا ثِ ارسبل گسارضب دٍرُ ای در زهیٌِ فؼبلیت تخػػی خَد ًوَدُ اًذ .در ایي ثبًه
ٍاحذی تحت ػٌَاى اهَر ػوَهی ٍ ّوبٌّگی ٍ ،ایفِ پیگیری ،جوغ آٍری ٍ تجویغ ایي گسارضب ٍ اراهِ آى ثِ هذیراى
ارضذ را دارا ّستٌذ .ػالٍُ ثر آى ایي ثبًه در فَاغل زهبًی هطخع ّوبیص ّبیی ثرای هذیراى غا ٍ ستبد ثرگسار هی
ًوبیذ وِ یىی از اّذاف آى اراهِ گسارش ػولىرد ٍاحذّبست.
در حَزُ هذیریت هٌبثغ اًسبًی ایي ثبًه تالش ًوَدُ است ثب ثِ وبرگیری یه فرآیٌذ اساتبًذارد جاوة ًیارٍ از جولاِ
ثرگساری آزهَى ّبی استخذاهیً ،سجت ثِ تبهیي ًیرٍی اًسبًی هٌبست ٍ دارای غالحیت ٍ ثب ثاِ وابرگیری یاه ًظابم
اًگیسضی از جولِ طراحی سیستن ججراى خذهب  ،اًگیسُ الزم را در وبروٌبى ایجبد ٍ زهیٌِ افسایص اثر ثخطی ٍ وبر آیی
ٍ تذاٍم فؼبلیت آى ّب را فراّن ًوبیذ.

ّوبًبَر وِ لجالً ًیس اضبرُ ضذ ثب تْیِ ضر ٍابیا ٍاحذّب سؼی ضذُ است اختیبرا ٍ هسئَلیت ّب تؼیایي ٍ تفىیاه
ٍابیا غَر پویردّ .وچٌیي ثب تؼییي حذٍد اختیبرا در هؼبهال ثبًه از جولِ اػببی تسْیال  ،خریذ تجْیاسا ،
سرهبیِ گواری ٍ ً ٍ ...ظبر هستور ثر آى ّب ضوي تَزیغ هسئَلیت ّب ،آگابّی هاذیراى ارضاذ از رٍیاذادّبی ثبًاه را
هَجت ضذُ اًذ.
وٌترل فیسیىی دارایی ّبی ثبًه ثِ غَر ادٍاری تَسط ٍاحذ ثبزرسی ٍ حسبثرسی داخلی ثبًه غَر هی پویرد ،ایي
ٍاحذ هَارد هرثَطِ را ثب ثجت ّبی سیستوی وٌترل ٍ تبجیك هی ًوبیذ.

اطالعات و ارتباطات
ایي ثبًه ثب ثْرُ گیری از سبهبًِ ثبًىذاری هتوروس ،اطالػب ػولیاب ثابًىی خاَد را ثاِ غاَر یىپبرباِ ٍ ثار خاط
ًگْذاری هی ًوبیذ ٍ ثِ غَر ادٍاری ثٌب ثِ درخَاست ٍاحذّب ًسجت ثاِ اغاال ٍ ثْجاَد آى الاذام های ًوبیاذ .ایاي
سیستن تبهیي وٌٌذُ ثسیبری از ًیبزّبی اطالػبتی ٍاحذ ّب در لبلات گسارضاب اسات .ثاب ایاي ٍجاَد در هاَاردی واِ
هحذٍدیت در ایي سیستن ٍجَد دارد ،ثب ثِ وبرگیری سبهبًِ َّش تجبری وِ دادُ ّابی خاَد را از اًجابرُ دادُ سابهبًِ
ثبًىذاری ٍ دیگر ثبًىْبی اطالػبتی هَجَد ٍ در دستر

تبهیي هی ًوبیذً ،سجت ثِ تبهیي گسارضب الاذام های گاردد.

ثرای اًجبم اهَر جبری ٍ پیگیری ارجبػب از سیستن اتَهبسیَى استفبدُ هی گردد.

خود ارزیابی ،نظارت و اصالح نارسائی ها
ٍاحذ حسبثرسی داخلی ایي ثبًه ٍایفِ ایجبد اطویٌبى از وبرورد هٌبست ٍ اثرثخص ًظبم وٌترل داخلی را ثرػْذُ دارد.
ثِ ّویي هٌظَر تحت ًظبر وویتِ حسبثرسی ثرای حسبثرسی حَزُ ّبی هختلا ثراسب

هیاساى ریساىی واِ از ّار

حَزُ هتَجِ ثبًه هی گردد ،در سبلجبری ثرًبهِ ریسی ضذُ است ٍ تبوٌَى سِ حاَزُ اغالی ثبًاه اػان از اػتجابرا ٍ
سرهبیِ گواری ،هبلی ٍ پطتیجبًی ٍ هٌبثغ اًسبًی ٍ سبزهبى حسبثرسی ضذُ اًذ .فٌبٍری اطالػب ثرًبهِ ثؼذی حسبثرسی
هحسَة هی گردد .گسارضب ایي حسبثرسی ّب ػالٍُ ثر تبویذ ثر ًبرسبهیْبی اًذن هَجَد ،حبٍی پیطٌْبدا اغاالحی
است وِ هتؼبلجبً در وویتِ حسبثرسی ثب حضَر هذیراى اجرایی ثررسی ٍ ػٌذاللسٍم ثِ وبر گرفتِ هی ضًَذ.

گسارش عملکرد کمیته حسابرسی
وویتِ حسبثرسی وِ از تبریخ  94/41/41ثر اسب

اثالؽ هذیریت اهَر سبزهبى ٍ ثْجَد رٍش ّب آغبز ثِ وبر ًوَدُ است،

ترویت اػضبی ایي وویتِ ثِ غَر زیر هی ثبضذ :
ردیف

نام عضو

سمت در کمیته حسابرسی

4

ػلی سٌگیٌیبى

رهیس وویتِ حسبثرسی ٍ ػضَ ّیئت هذیرُ

1

هحوذغبدق طبّری

ػضَ وویتِ حسبثرسی ٍ ػضَ ّیئت هذیرُ

3

ػلی زیرن ًژاد

ػضَ هستمل وویتِ حسبثرسی

1

حسیي سیذالوبسی

ػضَ هستمل وویتِ حسبثرسی

5

هٌػَر ضوس احوذی

ػضَ هستمل وویتِ حسبثرسی

وویتِ حسبثرسی تبوٌَى  8جلسِ ػبدی ٍ فَق الؼبدُ داضتِ است وِ اّن فؼبلیت ّبی ایي وویتِ ثِ ضر زیر است :
 .4تْیِ ٍ تػَیت هٌطَر فؼبلیت حسبثرسی داخلی ٍ هٌطَر وویتِ حسبثرسی
 .1اهىبى سٌجی هَضَع ثرٍى سپبری فؼبلیت حسبثرسی داخلی
 .3ثررسی پیطٌْبدا فٌی ٍ لیوت ضروت ّبی پیوبًىبر حسبثرسی داخلی
 .1اًتخبة ضروت پیوبًىبر حسبثرسی داخلی ٍ ثرگساری جلسب فٌی ثب ضروت هووَر
 .5ثررسی ٍ تبهیذ هفبد لرارداد ضروت پیوبًىبر ٍ تؼییي ٍابیا ٍ هسئَلیت ّبی آى در لرارداد
 .6تْیِ ثرًبهِ اجرایی ضروت پیوبًىبر حسبثرسی داخلی در طَل هذ لرارداد ضبهل حسبثرسی  1ثخص اغالی ثبًاه
ضبهل اػتجبرا ٍ سرهبیِ گواری ،هبلی ٍ پطتیجبًی ،هٌبثغ اًسبًی ٍ سبزهبى ٍ فٌبٍری اطالػب
 .7ثررسی ضرایط ارتمب ٍ افسایص سبح ویفیت فؼبلیت حسبثرسی داخلی

