ماده  ) 31کلیات نظام کنترل داخلی بانک
ثِ هٌظَر تشریح ٍضؼیت ًظبم کٌترل داخلی ثبًک ،ثِ ثررسی شرایط ثبًک در ّریک از ٍجَُ ًظابم هاوکَر ثار اساب
سٌذ هٌتشرُ تَسط ثبًک هرکسی ج.ا.ا .تحت ػٌَاى " رٌّوَدّبی ًظبم هَثر کٌتارل داخلای در هَستابع اػتجابری "
هی پردازین :
محیط کنترلی
ثبًک ثِ هٌظَر حظَل اطویٌبى از ایجبد هحیط کٌترلی ٍ ایجبد فضب ٍ فرٌّگی فراگیر در ثایي کبرکٌابى کاِ راٌّوابی
حرفِ ای ٍ اخالقی آى ّب در اجرای اهَر هحَلِ ثبشذً ،تجت ثِ تْیِ هٌشَر اخالقی ،شار ٍاابیا اداراع ٍ کبرکٌابى،
ایجبد سبختبر سبزهبًی هٌبست ،تؼییي شرایط احراز هشبغل ٍ اجرای اطَل هذیریت هٌابثغ اًتابًی اقاذام ًواَدُ اسات.
ضوٌبً ثب ایجبد کویتِ ّبی تخظظی تالش ًوَدُ تظوین گیری در خظَص ثرخی اهَر را ثِ گرٍُ ّبی تخظظی ثتپبرد.
ّریک از هَارد اشبرُ شذُ تَسط ادارُ سبزهبى ٍ تَسؼِ فرآیٌذّب ثِ کبرکٌبى اثالؽ گردیذُ تب ًتجت ثِ ًقش خَد در ایي
ثخش از فرآیٌذ کٌترل داخلی آگبّی الزم را داشتِ ثبشٌذ.
ثبًک ثب ایجبد کویتِ ّبی ریتک ٍ حتبثرسی سبختبر الزم ثرای ایجبد هحایط کٌترلای هبابثا ثاب اساتبًذاردّبی ثایي
الوللی ٍ اػوبل حبکویت شرکتی را فراّن ًوَدُ استٍ .احذ هذیریت اهَر ریتک تحت ًظار کویتاِ ریتاک ،ثاب ارا اِ
گسارشبع دٍرُ ای ٍ تحلیل ٍضؼیت ریتک ّبیی کِ ثبًک در هؼرع آى ّب قرار داردّ ،یبع هذیرُ را یبری های رسابًذ.
ٍاحذ حتبثرسی داخلی ثب تْیِ ٍ ارا ِ گسارشبع حتبثرسی داخلی ثاِ کویتاِ حتبثرسایّ ،یابع هاذیرُ را ًتاجت ثاِ
اثرثخشی ٍ کفبیت سیتتن کٌترل داخلی ،رػبیت قَاًیي ٍ هقرراع هبوئي هی سبزد.

شناسایی و ارزیابی ریسک
ثب تشکیل ٍاحذ اهَر هذیریت ریتک از زهبى تبسیس ثبًک ،ریتک ّبی هترتت کِ تحقا اّذاف ثبًک را تحت تبثیر قرار
هی دّذ ،شٌبسبیی ٍ تحلیل هی گردًذ .گسارشبع در حَزُ اًَاع ریتک ّبی ًقذیٌگی ،اػتجبری ،ػولیبتی ثِ طَرع دٍرُ
ای تْیِ ٍ ثِ کویتِ ػبلی هذیریت ریتک جْت ثررسی ارسبل هی گردد.

فعالیت های کنترلی
ّیئت هذیرُ ٍ هذیرػبهل ثبًک در راستبی ٍابیا ًظبرتی خَد ثارای دریبفات گاسارش ػولکارد ثبًاک در حاَزُ ّابی
هختلاٍ ،احذّبی اجرایی را هَاا ثِ ارسبل گسارشبع دٍرُ ای در زهیٌِ فؼبلیت تخظظی خَد ًوَدُ اًذ .در ایي ثبًک
ٍاحذی تحت ػٌَاى اهَر ػوَ هی ٍ ّوبٌّگی ٍ ،ایفِ پیگیری ،جوغ آٍری ٍ تجویغ ایي گسارشبع ٍ ارا ِ آى ثِ هذیراى
ارشذ را دارا ّتتٌذ .ػالٍُ ثر آى ایي ثبًک در فَاطل زهبًی هشخض ّوبیش ّبیی ثرای هذیراى طا ٍ ستبد ثرگسار هی
ًوبیذ کِ یکی از اّذاف آى ارا ِ گسارش ػولکرد ٍاحذّبست.
در حَزُ هذیریت هٌب ثغ اًتبًی ایي ثبًک تالش ًوَدُ است ثب ثِ کبرگیری یک فرآیٌذ اساتبًذارد جاوة ًیارٍ از جولاِ
ثرگساری آزهَى ّبی استخذاهیً ،تجت ثِ تبهیي ًیرٍی اًتبًی هٌبست ٍ دارای طالحیت ٍ ثب ثاِ کابرگیری یاک ًظابم
اًگیسشی از جولِ طراحی سیتتن ججراى خذهبع ،اًگیسُ الزم را در کبرکٌبى ایجبد ٍ زهیٌِ افسایش اثر ثخشی ٍ کبر آیی
ٍ تذاٍم فؼبلیت آى ّب را فراّن ًوبیذ.

ّوبًبَر کِ قجالً ًیس اشبرُ شذ ثب تْیِ شر ٍابیا ٍاحذّب سؼی شذُ است اختیبراع ٍ هتئَلیت ّب تؼیایي ٍ تفکیاک
ٍابیا طَرع پویردّ .وچٌیي ثب تؼییي حذٍد اختیبراع در هؼبهالع ثبًک از جولِ اػببی تتْیالع ،خریذ تجْیاساع،
سرهبیِ گواری ٍ ً ٍ ...ظبرع هتتور ثر آى ّب ضوي تَزیغ هتئَلیت ّب ،آگابّی هاذیراى ارشاذ از رٍیاذادّبی ثبًاک را
هَجت شذُ اًذ.
کٌترل فیسیکی دارایی ّبی ثبًک ثِ طَرع ادٍاری تَسط ٍاحذ ثبزرسی ٍ حتبثرسی داخلی ثبًک طَرع هی پویرد ،ایي
ٍاحذ هَارد هرثَطِ را ثب ثجت ّبی سیتتوی کٌترل ٍ تبجیا هی ًوبیذ.

اطالعات و ارتباطات
ایي ثبًک ثب ثْرُ گیری از سبهبًِ ثبًکذاری هتورکس ،اطالػبع ػولیابع ثابًکی خاَد را ثاِ طاَرع یکپبرباِ ٍ ثار خاط
ًگْذاری هی ًوبیذ ٍ ثِ طَرع ادٍاری ثٌب ثِ درخَاست ٍاحذّب ًتجت ثاِ اطاال ٍ ثْجاَد آى اقاذام های ًوبیاذ .ایاي
سیتتن تبهیي کٌٌذُ ثتیبری از ًیبزّبی اطالػبتی ٍاحذ ّب در قبلات گسارشابع اسات .ثاب ایاي ٍجاَد در هاَاردی کاِ
هحذٍدیت در ایي سیتتن ٍجَد دارد ،ثب ثِ کبرگیری سبهبًِ َّش تجبری کِ دادُ ّابی خاَد را از اًجابرُ دادُ سابهبًِ
ثبًکذاری ٍ دیگر ثبًکْبی اطالػبتی هَجَد ٍ در دستر

تبهیي هی ًوبیذً ،تجت ثِ تبهیي گسارشبع اقاذام های گاردد.

ثرای اًجبم اهَر جبری ٍ پیگیری ارجبػبع از سیتتن اتَهبسیَى استفبدُ هی گردد.

خود ارزیابی ،نظارت و اصالح نارسائی ها
ٍاحذ حتبثرسی داخلی ایي ثبًک ٍایفِ ایجبد اطویٌبى از کبرکرد هٌبست ٍ اثرثخش ًظبم کٌترل داخلی را ثرػْذُ دارد.
ثِ ّویي هٌظَر تحت ًظبرع کویتِ حتبثرسی ثرای حتبثرسی حَزُ ّبی هختلا ثراسب

هیاساى ریتاکی کاِ از ّار

حَزُ هتَجِ ثبًک هی گردد ،در سبلجبری ثرًبهِ ریسی شذُ است ٍ تبکٌَى سِ حاَزُ اطالی ثبًاک اػان از اػتجابراع ٍ
سرهبیِ گواری ،هبلی ٍ پشتیجبًی ٍ هٌبثغ اًتبًی ٍ سبزهبى حتبثرسی شذُ اًذ .فٌبٍری اطالػبع ثرًبهِ ثؼذی حتبثرسی
هحتَة هی گردد .گسارشبع ایي حتبثرسی ّب ػالٍُ ثر تبکیذ ثر ًبرسب یْبی اًذک هَجَد ،حبٍی پیشٌْبداع اطاالحی
است کِ هتؼبقجبً در کویتِ حتبثرسی ثب حضَر هذیراى اجرایی ثررسی ٍ ػٌذاللسٍم ثِ کبر گرفتِ هی شًَذ.

