گسارش عولکرد کویته حسببرسی
برای سبل هبلی هنتهی به  92اسفند هبه 9328

اردیبهشت هبه 9322

هقدهه
کویتِ حسبثرسی ثبًک پبرسیبى ،ثِ عٌَاى پل ارتجبطی ثیي حسبثرسبى داخلی ،حسبثرسبى هستمل ٍ ّیأت هذیرُ
هحسَة هیضَد ٍ ّذف از تطکیل آى ،کوک ثِ ایفبی هسئَلیت ًظبرتی ّیأت هذیرُ ٍ ثْجَد آى جْت کست
اطویٌبى هعمَل از هَارد زیر هی ثبضذ:
 -1اثرثخطی فرآیٌذّبی ًظبم راّجری ٍ کٌترلّبی داخلی؛
 -2سالهت ٍ کیفیت هللَة زسارضرری هبلی؛
 -3اثرثخطی حسبثرسی داخلی؛
 -4استمالل ٍ صالحیت حرفِای حسبثرس هستمل؛
 -5رعبیت لَاًیي ،همررات ٍ الساهبت حبکن ثر ثبًک.
 اعضبی کویته حسببرسی ببنک پبرسیبى

ردیف

ًبم ٍ ًبم خبًَادزی

سوت

عضَ غیر
هَظف ّیأت
هذیرُ

1

جَاد ضکرخَاُ

رئیس ٍ عضَ
کویتِ

ثلی

عضَ
هستمل

اّن سَاثك
عضَ غیرهَظف ّیأت هذیرُ ثبًک پبرسیبى-
عضَ ّیأت علوی داًطربُ عالهِ طجبطجبیی،
داًطکذُ التصبد ٍ حسبثذاری

2

اثَالفضل ًیکَکبر

عضَ کویتِ
حسبثرسی

ثلی

عضَ جبهعِ حسبثذاراى رسوی ،هذرس هرکس
آهَزش ٍ تحمیمبت حسبثذاری ٍ حسبثرسی،
حسبثرسی ،عضَ ّیأت هذیرُ ،عضَ کویتِّبی
حسبثرسی

3

کبهجیس جبهع

عضَ کویتِ
حسبثرسی

ثلی

عضَ جبهعِ حسبثذاراى رسوی ،عضَ اًجوي
حسبثذراى خجرُ ،حسبثرسی ،هذیرهبلی ،عضَ
کویتِّبی حسبثرسی

4

هصلفی ضْریبری

عضَ کویتِ
حسبثرسی

ثلی

عضَ جبهعِ حسبثذاراى رسوی ،عضَ اًجوي
هذیراى هبلی حرفِای ،حسبثرسی ،هذیرهبلی ،عضَ
کویتِّبی حسبثرسی

1

هایکمیتهحسابرسيبانکپارسیان
 فعالیت 

فعبلیت کویتِ حسبثزسی ثبًک پبرسیبى در سبل  1398در چبرچَة هٌشَر کویتِ حسبثزسی ٍ ٍظبیف هصَة آى،
در جْت حصَل اطویٌبى اس استقزار کٌتزلّبی داخلی کبفی ٍ هٌبست ،شفبفیت ٍ قبثلیت اتکبی اطالعبت ثِ ٍیژُ
گشارشگزی هبلی ٍ ثْجَد پبسخگَیی هبلی ،ارتقبی اثزثخشی ٍاحذ حسبثزسی داخلی ،ارتجبط هٌبست ثب حسبثزس
هستقل ٍ ثزرسی رعبیت قَاًیي ٍ هقزرات هتوزکش ثَدُ است .کویتِ حسبثزسی ثبًک پبرسیبى در راستبی اًجبم
هسئَلیتّبی یبد شذُ ،تعذاد  12جلسِ در سبل  1398تشکیل دادُ است.
اهن فعبلیتهبی انجبم شده توسط کویته حسببرسی ببنک پبرسیبى در سبل  9328در چبرچوة
هسئولیتهبی کویته (هطببق هنشور هصوة) ،به شرح زیر طبقهبندی هیگردد:
 )9کنترلهبی داخلی

کٌتزل داخلی ،فزآیٌذی است کِ ثب ّذف کست اطویٌبى هعقَل اس تحقق اّذاف هذیزیت ثبًک در اثعبد اثزثخشی
ٍکبرایی عولیبت ،قبثلیت اعتوبد گشارشّبی هبلی ٍ غیزهبلی ،رعبیت قَاًیي ٍ هقزرات ٍ الشاهبت درٍى سبسهبًی ٍ
ثزٍى سبسهبًی ٍ حفبظت هٌبثع ٍ داراییّبی ثبًک ،تَسط ّیأت هذیزُ ،هذیزیتّبی هیبًی ٍ کبرکٌبى ثبًک طزاحی
ٍ اجزا هیگزدد .اّن فعبلیتّب ٍ اقذاهبت کویتِ حسبثزسی در ایي حَسُ ،ثِ شزح سیز است:
 -1-1ثزرسی گشارش چک لیست کٌتزلی کَثیت  5هزثَط ثِ فزآیٌذّبی فٌبٍری اطالعبت؛
 -1-2ثزرسی ٍ تصَیت گشارش حسبثزسی داخلی سبل  1397هذیزیت سیستنّبی ًزمافشاری ٍ اطالعبتی؛
 -1-3ثزرسی گشارش یبفتِّبی حبصل اس اجزای چک لیست کَثیت  5در حَسُ فٌبٍری اطالعبت؛
 -1-4ثزرسی گشارش حسبثزسی رعبیت  4فقزُ اس ثخشٌبهِّبی ثبًک هزکشی (هَضَع ًبهِ شوبرُ  98/47300هَرخ
 1398/02/18ثبًک هزکشی ج.ا.ا)؛
 -1-5ثزرسی ٍ تصَیت گشارش حسبثزسی داخلی سبل  1397هذیزیت پیگیزی ٍ ٍصَل هطبلجبت؛
 -1-6ثزرسی ٍ تصَیت گشارش حسبثزسی داخلی سبل  1397هذیزیت پشتیجبًی؛
 -1-7ثزرسی ٍ تصَیت گشارش حسبثزسی داخلی سبل  1397ادارُ تطجیق هقزرات؛
 -1-8ثزرسی گشارش اقذاهبت اًجبم شذُ درخصَص تکبلیف هجوع عوَهی عبدی سبالًِ هزثَط ثِ عولکزد سبل
هبلی 1397؛
 -1-9ثزرسی گشارش حسبثزسی داخلی رعبیت آییيًبهِ تسْیالت ٍ تعْذات اشخبص هزتجط؛
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 -1-10ثزرسی گشارش حسبثزسی داخلی در خصَص اقذاهبت اًجبم شذُ ًسجت ثِ هَارد هستعذ ثْجَد هٌذرج در
گشارشّبی حسبثزسی داخلی ٍاحذّبی ثبًک.
 )9گسارشگری هبلی

 -2-1ثررسی زسارش تجسیِ ٍ تحلیل صَرتّبی هبلی هٌتْی ثِ  29اسفٌذ  1397ثبًک پبرسیبى؛
 -2-2ثررسی زسارش تجسیِ ٍ تحلیل صَرتّبی هبلی دٍرُ  6هبِّ هٌتْی ثِ  31ضْریَر  1398ثبًک
پبرسیبى.
 )3حسببرسی داخلی

 -3-1ثررسی ٍ تبییذ ثرًبهِ سبل  1398هذیریت حسبثرسی داخلی ٍ کفبیت هٌبثع الزم؛
 -3-2ثررسی زسارش عولکرد  6هبِّ اٍل سبل ٍ 1398احذ حسبثرسی داخلی ثبًک پبرسیبى؛
 -3-3ثررسی پیطیٌِ ٍ سبختبر ٍاحذ حسبثرسی داخلی ثبًک پبرسیبى ٍ ثررسی راّکبرّبی الزم ثرای اجرای
ثرًبهِ سبلیبًِ هصَة هذیریت حسبثرسی داخلی؛
 -3-4ثررسی هَارد افتراق هٌطَر کویتِ حسبثرسی ٍ دستَرالعولّبی حبکویت ضرکتی هٌتطرُ ثبًک
هرکسی ج.ا.ا ٍ سبزهبى ثَرس ٍ اٍراق ثْبدار؛
 -3-5ثررسی زسارشّبی صبدرُ تَسط هذیریت حسبثرسی داخلی ثِ ضرح ثخص ( )1فَق.

 )4گسارشدهی

 -4-1تْیِ ٍ تذٍیي گشارش عولکزد  6هبِّ کویتِ حسبثزسی ٍ ٍاحذ حسبثزسی داخلی ثبًک پبرسیبى در سبل
 1398در چبرچَة ٍظبیف ٍ هسئَلیتّبی هٌذرج در هٌشَر فعبلیت کویتِ ٍ ٍاحذ حسبثزسی داخلی ٍ ارسبل
گشارش هذکَر ثِ ّیأت هذیزُ ثبًک؛
 -4-2تْیِ ٍ تذٍیي گشارش رعبیت آییيًبهِ تسْیالت ٍ تعْذات اشخبص هزتجط ثزای  6هبِّ اٍل سبل 1398
ٍ ارسبل گشارش هذکَر ثِ ّیأت هذیزُ ثبًک.
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