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ا تحت ػٌَاى ضٌّوَزّبیی ثطای ًظبم هَثط .ا.ثبًه هطوعی ج 1386/    03/    31هَضخ  1172/    ضوبضُ هتپیطٍ ثرطٌبهِ 

 ػٌَاى العاهبت ًابرط ثاط  ثب  1396/ 02/ 24هَضخ  96/ 51935وٌتطل زاذلی زض هَسسبت اػتجبضی ٍ ثرطٌبهِ ضوبضُ 

وویتِ حسبثطسی ٍ ازاضُ حسبثطسی زاذلای ثبًاه زی اظ سابل    حبوویت ضطوتی زض هَسسبت اػتجبضی غیطزٍلتی 

وویتِ حسبثطسی اظ اخعای اضوبى ضاّجطی ثٌگبُ تلمی های ضاَز ٍ   . ایدبز ٍ فؼبلیت ذَز ضا آغبظ ًوَزُ است 1393

. وِ اػتجبض صَضتْبی هبلی حسبثطسی ضسُ ضا افعایص هی زّاس ػبهلی تؼییي وٌٌسُ زض ضًٍس گعاضضگطی هبلی است 

اظ عطف زیگط، ضطوت ّب ٍ سْبهساضاى ثطای ًظبضت زلیك تط ثط ظهیٌِ ّبیی ّوچَى ضیساه، خلاَگیطی اظ اتا ف    

هٌبثغ ضطوت، صحت گعاضضگطی هبلی ٍ ضػبیت العاهبت لبًًَی ٍ همطضاتی، ثط لضبٍت اػضبی وویتِ حسبثطسی اتىبء 

ٍریفِ اصلی وویتِ حسبثطسی ووه ثِ ایفبی هسئَلیت ًظبضتی ّیأت هسیطُ ٍ ثْجَز آى ثاطای وسات   . هی وٌٌس

اعویٌبى هؼمَل زضثبضُ هَضَػبتی ّوچَى اثطثرطی فطآیٌسّبی ًظبم ضاّجاطی، هاسیطیت ضیساه ٍ وٌتاطل ّابی      

 :یط هی ثبضسثٌبثطایي، ّسف اظ تطىیل وویتِ حسبثطسی، وست اعویٌبى هؼمَل اظ هَاضز ظ. زاذلی هی ثبضس

 ّبی زاذلی؛ اثطثرطی فطآیٌسّبی ًظبم ضاّجطی، هسیطیت ضیسه ٍ وٌتطل -1

 س هت گعاضضگطی هبلی؛  -2

 اثطثرطی حسبثطسی زاذلی؛ -3

 استم ل حسبثطس هستمل ٍ اثطثرطی حسبثطسی هستمل؛  -4

 .العاهبت همطضات ٍ ضػبیت لَاًیي، -5

 :ترکیت و ویژگی هبی اعضبی کمیته حسبثرسی -1

 ًفط ٍ هتطىل اظ یه ضئیس ٍ زٍ ػضَ هی ثبضس؛( 3)ثبًه زی ضبهل سِ  اػضبی وویتِ حسبثطسی -1-1

 ضئیس ٍ اػضبی وویتِ ثب تبییس اػضبی ّیأت هسیطُ ثبًه اًتربة ضسًس؛ -1-2

 ضئیس ازاضُ حسبثطسی زاذلی ذبضج اظ ػضَ، ثِ ػٌَاى زثیط وویتِ تَسظ ّیأت هسیطُ ثبًه هٌصَة گطزیس؛ -1-3

 ّیأت هسیطُ ثبًه صبزض گطزیس؛ حىن اًتصبة ضئیس ٍ اػضبی وویتِ تَسظ ضئیس -1-4

 اوثطیت اػضبء ٍ ضئیس وویتِ اظ هیبى اػضبی غیط هَرف ّیأت هسیطُ اًتربة ضسًس؛ -1-5
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دوره اقذامبت کمیته حسبثرسی ثبنک دی در راستبی تکبلیف و مسئولیت هبی قبنونی محوله ثرای  -2

 :1331مبلی منتهی ثه پبیبن اسفنذ مبه 

 و مذیریت ریسک داخلی هبی کنترل -2-1

نساجت ثاه    حسابثرس مسات    هبی داخلی و اظهبر نظر  ارزیبثی حسبثرس داخلی از کنترل ثررسی -2-1-1

 :هبی داخلی کنترل

یىی اظ فطآیٌسّبی ثب اّویت زض وویتِ حسبثطسی زاذلی، ثطضسی ٍ تصَیت گعاضضبت ازاضُ حسبثطسی زاذلی 

زض فطایٌسّبی سغح ستبز ثبًه زی ٍ ضطوت ّبی گطٍُ است وِ ثغَض ازٍاضی هَضز ثطضسی اػضبء وویتِ لطاض 

ًتبیح آیٌسّبی ستبز، زض سغح فطوویتِ حسبثطسی زاذلی  22/05/1397هَضخ  34زض خلسِ ضوبضُ . هی گیطز

ثطضسی سَز پطزاذتی ثِ فطآیٌس ًحَُ هحبسجِ شذیطُ هغبلجبت هطىَن الَصَل، فطآیٌس ثطضسی حبصل اظ 

یٌس تسْی ت هطاثحِ آاعویٌبى اظ گعاضضگطی هبلی، فط گصاضی ثلٌسهست ثِ هٌظَض حصَلسپطزُ ّبی سطهبیِ 

زض سغح  .ضبء وویتِ تططیح گطزیسُ استهَضز ثطضسی ٍالغ ضسُ ٍ یبفتِ ّبی حسبثطسبى زاذلی ثطای اػ

ضطوت تَسؼِ ( هجتٌی ثط ضیسه)هٌترت فطآیٌسّبی  ضطوت ّبی فطػی ًیع ًتبیح اضظیبثی وٌتطل ّبی زاذلی

وْي، ضطوت ثیوِ زی ٍ ضطوت تَلیس ًیطٍی ثطق زهبًٍس هَضز ثطضسی ٍالغ ضسُ وِ ًتبیح آى ثِ  ضْط زًیب

ًحَُ ضسیسگی ّب ٍ  ذصَظ ٍ هصَثبت وویتِ حسبثطسی زض حسبثطسی ضسبًیسُ ضسُاع ع اػضبء وویتِ 

 .اًتمبل یبفتِ ّبی حسبثطسی ٍ پیگیطی پیطٌْبزات اص حی زض زستَضوبض ازاضُ حسبثطسی زاذلی لطاض هی گیطز

ثطضسی ٍ ثبظثیٌی ػولىطز ٍ یبفتِ ّبی وویتِ حسبثطسی ثِ  02/11/1397هَضخ  36ّوچٌیي، زض خلسِ ضوبضُ 

سغح ثبًه ٍ ضطوت ّبی فطػی ضبهل فطآیٌس اػتجبضسٌدی هطتطیبى تَسظ ضطوت  حسبثطسبى زاذلی زض

ذسهبت هبلی زی ایطاًیبى، حسبثْبی فی هبثیي ثبًه ٍ ضطوت ّبی گطٍُ، خبیگبُ وویتِ حسبثطسی ٍ ٍاحس 

حسبثطسی زاذلی ضطوت ّبی گطٍُ پصیطفتِ ضسُ زض سبظهبى ثَضس ٍ اٍضاق ثْبزاض ٍ فطآیٌس وبضت ّسیِ ٍ ثي 

 .پطزاذتِ است وبضت

 نساجت  اظهبرنظر و مذیره شبم  ارزیبثی تهیبتهیه شذه توسظ   داخلی هبی کنترل  گسارش ثررسی -2-1-2

 :یفرعی هب شرکت ثبنک و یداخلی هب کنترل ثه
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ّط سبل هبلی تَسظ ّیأت هسیطُ تْیِ ٍ هَضز تأییس ایطابى لاطاض گطفتاِ ٍ زض     زضگعاضش وٌتطل ّبی زاذلی 

ثططح شیل  29/12/1397ثِ تبضید وٌتطل ّبی زاذلی ثؼٌَاى ًوًَِ، گعاضش . سبهبًِ وسال ثبضگصاضی هی گطزز

 : هی ثبضس

 چبضچَة وٌتطل ّبی زاذلی

چَة ضذَز یىپبضچِ ًوَزُ ٍ اخاعای چاب  ثبًه زی، هسیطیت ضیسه ٍ وٌتطل زاذلی ضا زض فطآیٌس وست ٍ وبض "

وٌتطل زاذلی ضبهل هحیظ وٌتطلی، اضظیبثی ضیسه، فؼبلیتْبی وٌتطلی، اع ػبت ٍ اضتجبعبت ٍ ًظبضت ضا هغبثك 

سابهبًِ  . ثب هفبز زستَضالؼول وٌتطل زاذلی سبظهبى ثَضس ٍ اٍضاق ثْبزاض، عطاحی، هستمط ٍ اخاطا ًواَزُ اسات   

اظ تحطیف ّاب  حی آى، ثِ زلیل هحسٍزیتْبی شاتی ذَز هوىي است ًتَاًس عطااظ ًَع  وٌتطل زاذلی، صطف ًظط

ِ گعاضضْبی هبلی ثِ هَلغ ٍ بى هؼمَلی ضا ًسجت ثِ تْیِ ٍ اضائاعویٌ ،ثب ایي حبل. پیطگیطی یب آًْب ضا وطف وٌس

 ."فطاّن هی وٌس ءلبثل اتىب

 : ثططح شیل هی ثبضس 29/12/1397د ارْبضًظط ّیأت هسیطُ هحتطم ثبًه زض آذطیي گعاضش هعثَض ثِ تبضی  

ػسم ٍخَز ضؼف ثب اّویت زض وٌتطل ّبی زاذلی؛ ثطاسبس اضظیبثی ّبی اًدبم ضسُ ّیأت هسیطُ هؼتمس اسات  "

اعویٌبى هؼمَلی اظ زستیبثی ثِ اّساف  29/12/1397وِ وٌتطل ّبی زاذلی حبون ثط گعاضضگطی هبلی زض تبضید 

ضبیبى شوط است ػسم تَافك ثاب اّویتای ثایي    . یبزضسُ اثطثرص ثَزُ استضطوت هی زّس ٍ ثطاسبس هؼیبضّبی 

 ."وویتِ حسبثطسی ٍ ّیأت هسیطُ زض ذصَظ وٌتطل ّبی زاذلی حبون ثط گعاضضگطی هبلی ٍخَز ًساضز

 یمبل گسارشگری -2-2

هابی   هب و ثرآوردهبی عمذه، رویه موضوعبت ثب اهمیت گسارشگری مبلی، قضبوتثر  و ثررسی نظبرت -2-2-1

و افشابی ماابم ت ثاب اشاخب       هب آندر هر یک از تغییر انتخبة و و  نحوه افشب ،عمذهحسبثذاری 

 :و شرکت هبی فرعی ثبنک مبلی هبی گسارشدر  واثسته

ثِ ثطضسی ٍ تحلیل صَضتْبی هبلی ًِ هبِّ  30/11/1397هَضخ  37زض خلسِ وویتِ حسبثطسی ثِ ضوبضُ 

اظ خولِ هَضَػبتی وِ زض . تفسیطی هسیطیت پطزاذتِ ضسُ استثِ ّوطاُ گعاضش  1397آشض هبُ  30هٌتْی ثِ 

ٍ همبیسِ آى ثب  لیل زضآهس تسْی ت ٍ سپطزُ گصاضیثبًه؛ تح هبلی خلسِ هغطح گطزیسُ افعایص ظیبى زٍضُ

زض . ب ٍ تغییطات ظیبى اًجبضتِ ثبًه ثَزُ استّسَز پطزاذتی ثِ سپطزُ ّب؛ ثسّی ثِ ثبًه هطوعی ٍ سبیط ثبًه 

گطزیسُ  لبًَى تدبضت اضائِ 141ٍج اظ هبزُ طٌْبزاتی خْت تسطیغ زض افعایص سطهبیِ ثبًه خْت ذطپی ًْبیت
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گعاضضگطی هبلی ثَزُ وِ فؼبلیت  ءػ ٍُ ثط ایي، یىی اظ اّساف ازاضُ حسبثطسی زاذلی اضظیبثی لبثلیت اتىب .است

 لبثلیت ت ّبی هبلی، اضظیبثیّبیی ّوچَى تدعیِ ٍ تحلیل صَضت ّبی هبلی، تْیِ وبضثطي اثجبت ال م صَض

اصلی ٍ پیگیطی ثٌسّبی گعاضش حسبثطسبى  ضطوت ٍ تلفیمی هبلی صَضتْبی زٌّسُ تطىیل ال م اتىبی

 .هستمل خْت تحمك ّسف هعثَض صَضت هی پصیطز

 حسبثرسی داخلی -2-3

و است  ل ت سبختبر مسثور ینبن از کفبیو اعم یداخل یحسبثرس یسبختبر سبزمبنمنشور و  یثررس -2-3-1

 :محوله یهب تیمسئول ف و یوظب یفبیا جهتآن 

ثسیي  29/08/1397هَضخ  35سبذتبض تفصیلی ازاضُ حسبثطسی زاذلی زض خلسِ وویتِ حسبثطسی ثِ ضوبضُ 

هسئَلیت ّب، اذتیبضات، خبیگبُ سبظهبًی، زاهٌِ فؼبلیت، ٍ هٌبثغ زض ". ضطح هَضز تصَیت لطاض گطفتِ است

، IIAسی زاذلی اذتیبض حسبثطسی زاذلی زض ضاستبی استبًساضزّبی ثیي الوللی وبض حطفِ ای حسبثط

ا زض اضتجبط ثب حبوویت ضطوتی ٍ ًظبم وٌتطل ّبی زاذلی .ا.ضٌّوَزّبی وویتِ ثبل ٍ العاهبت ثبًه هطوعی ج

تَضیح ایٌىِ هٌطَض فؼبلیت حسبثطسی زاذلی ٍ ًظبم ًبهِ وٌتطل زاذلی ثبًه )عطاحی ٍ تسٍیي ضسُ است 

ل فؼبلیت حسبثطس زاذلی ثبیس حسالل سِ ّسف ثِ ّویي زلی( لج ً هَضز تصَیت ّیأت هسیطُ لطاض گطفتِ است

وٌتطل زاذلی ثب ػٌَاى لبثلیت اتىبی گعاضضگطی هبلی، اثطثرطی ٍ وبضایی ػولیبت ٍ ضػبیت لَاًیي ٍ همطضات ضا 

 .پیطٌْبز ثبظثیٌی زض سبذتبض تفصیلی ازاضُ حسبثطس زاذلی هغطح گطزیسُ است زض ّویي ضاستب "هحمك ًوبیس

و اعمینبن از  مذیره جهت تصویت  تثه هیبسبالنه واحذ حسبثرسی داخلی ثررسی و ارسبل ثرنبمه  -2-3-2

 :کفبیت منبثع مورد نیبز آن

فؼبلیت ازاضُ حسبثطسی زاذلی ٍ وفبیت  1398اظ هٌطَض وویتِ حسبثطسی ثطضسی ثطًبهِ سبل  8هغبثك هبزُ 

هَضز ثطضسی لطاض  14/12/1397هَضخ  38هٌبثغ ضطٍضی خْت تحمك آى زض خلسِ وویتِ حسبثطسی ثِ ضوبضُ 

حسبثطسی زاذلی زض تسٍیي ثطًبهِ سبالًِ ثبیس ثِ . گطفتِ ٍ ثطای ّیأت هسیطُ خْت تصَیت اضسبل گطزیسُ است

ایي هْن تَخِ ًوبیس وِ زاهٌِ ػولیبت ٍاحس حسبثطسی زاذلی ثبیس ثِ ًحَی ثبضس وِ ثب پَضص ضجىِ 

وِ  اعویٌبى حبصل وٌس ،عطاحی ٍ اضائِ ًوَزُضاّجطی ٍ هسیطیت ضیسه ٍ وٌتطل وِ هسیطیت ًظبم فطآیٌسّبی 

حسبثطسی زاذلی ثبیس ثطًبهِ ای هجتٌی ثط ضیسه تسٍیي وٌس ثِ . اّساف حسبثطسی زاذلی تحمك ذَاّس یبفت
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ًحَی وِ اٍلَیت ّبی فؼبلیت حسبثطسی زاذلی زض ضاستبی اّساف ولی سبظهبى تؼییي ٍ اًتظبضات هسیطیت 

 .  هسًظط لطاض گیطز اضضس، ّیأت هسیطُ ٍ زیگط شیٌفؼبى

دسترسی واحذ حسبثرسی داخلی ثه منبثع و اع عبت مورد نیبز ثرای از  ما ول نبنیاعمکست  -2-3-3

 :هبی آن ایفبی مسئولیت

ثِ هَضَع لعٍم ّوىبضی  22/05/1397هَضخ  34زض خلسبت هتؼسز وویتِ حسبثطسی اظ خولِ خلسِ ضوبضُ 

زستطسی ثِ هَلغ ثِ گعاضضْبی هبلی هَضز تأویس اػضب  هتمبثل ٍاحسّب ثب ازاضُ حسبثطسی زاذلی ثِ هٌظَض

وویتِ لطاض گطفتِ است ٍ تأویس گطزیسُ زض صَضت ٍخَز هحسٍزیت زستطسی ثِ اع ػبت هَضَع ثبیس ثِ 

 .وویتِ حسبثطسی گعاضش ٍ هطاتت هَضز پیگیطی لطاض گیطز

 حسبثرسی مست   -2-4

و شرکت هبی فرعی ثه شرح ری   مسئولیت کمیته حسبثرسی در ارتجبط ثب حسبثرسی مست   ثبنک

 :می ثبشذ

ثطضسی ػولىطز ازاضُ حسبثطسی زاذلی زض اضتجبط ثب پیگیطی ضفغ ًمبط ضؼف ثب اّویت هٌسضج زض ثٌسّبی 

زض خلسِ ضوبضُ  1396گعاضش حسبثطس هستمل صَضت ّبی هبلی تلفیمی ثطای زٍضُ هبلی هٌتْی ثِ پبیبى سبل 

هغطح ٍ فطآیٌس اًدبم وبض تططیح گطزیسُ است؛ ثسیي صَضت وِ  29/08/1397وویتِ حسبثطسی ثِ تبضید  35

پس اظ زضیبفت صَضتْبی هبلی ثبًه ٍ ضطوت ّب ٍ هغبلؼِ ثٌسّبی گعاضش، یبفتِ ّبی ثب اّویت ٍ پطضیسه 

گعاضش حسبثطسی ثب هسیطیت ضطوت هىبتجِ گطزیسُ ٍ ثصَضت حضَضی ثِ ثطضسی هستٌسات ٍ ضیطِ یبثی ضؼف 

ُ پطزاذتِ ٍ ثطًبهِ هسیطیت خْت ضفغ ثٌس حسبثطس هستمل زضیبفت گطزیسُ است ٍ سپس اّویت گعاضش ضس ثب

 .پیگیطی الساهبت صَضت گطفتِ تَسظ هسیطیت تب ظهبى ضفغ هَضَع ثٌس حسبثطس اًدبم هی پصیطز

 

 

 


