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 مقدمه

مدیره  هیأتمستقل و حسابرسان  ،کمیته حسابرسی بانک پارسیان، به عنوان پل ارتباطی بین حسابرسان داخلی
مدیره و بهبود آن جهت کسب  هیأت، کمک به ایفاي مسئولیت نظارتی آنهدف از تشکیل شود و می محسوب

 زیر می باشد:اطمینان معقول از موارد 

 هاي داخلی؛ و کنترلاثربخشی فرآیندهاي نظام راهبري  -1

 مت و کیفیت مطلوب گزارشگري مالی؛سال -2

 اثربخشی حسابرسی داخلی؛ -3

 و صالحیت حرفه اي حسابرس مستقل؛ و استقالل -4

 الزامات حاکم بر بانک. مقررات و رعایت قوانین، -5
 

 بانک پارسیان اعضاي کمیته حسابرسی 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
عضو غیر 

 هیأتموظف 
 مدیره

عضو 
 اهم سوابق مستقل

 و عضو رئیس جواد شکرخواهدکتر  1
 مدیره بانک پارسیان هیأتموظف غیر عضو   یبل کمیته

نایب رئیس و  محمد حسین رمضانی 2
مدیره، عضو  هیأتحسابرسی، مدیرمالی، عضو    عضو کمیته

 هاي حسابرسیکمیته

کمیته   عضو ابوالفضل نیکوکار 3
 بلی  حسابرسی

عضو جامعه حسابداران رسمی، مدرس مرکز 
آموزش و تحقیقات حسابداري و حسابرسی، 

هاي مدیره، عضو کمیته هیأتحسابرسی، عضو 
 حسابرسی

کمیته  عضو کامبیز جامع 4
 بلی  حسابرسی

و انجمن عضو جامعه حسابداران رسمی، عض
هاي عضو کمیته حسابرسی،حسابدران خبره، 

 حسابرسی

کمیته  عضو  مصطفی شهریاري 5
 بلی  حسابرسی

عضو جامعه حسابداران رسمی، عضو انجمن 
اي، حسابرسی، مدیرمالی، عضو مدیران مالی حرفه

 هاي حسابرسیکمیته
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 بانک پارسیان حسابرسی یتهکم  هايفعالیت 

آن، مصوب  برنامهدر چارچوب منشور کمیته حسابرسی و  1396فعالیت کمیته حسابرسی بانک پارسیان در سال 
، شفافیت و قابلیت اتکاي اطالعات به ویژه کافی و مناسبهاي داخلی در جهت حصول اطمینان از استقرار کنترل

با حسابرس  مناسب ی داخلی، ارتباطواحد حسابرس بخشیارتقاي اثر، مالی گوییگزارشگري مالی و بهبود پاسخ
انجام کمیته حسابرسی بانک پارسیان در راستاي  مستقل و بررسی رعایت قوانین و مقررات متمرکز بوده است.

 است. داده تشکیل 1396جلسه در سال  24تعداد  ،هاي یاد شدهمسئولیت
 

چارچوب در  1396سال در بانک پارسیان انجام شده توسط کمیته حسابرسیهاي فعالیتاهم 
 گردد:بندي میزیر طبقه، به شرح )منشور مصوببق اط(مهاي کمیته مسئولیت

 

 هاي داخلیکنترل )1
بخشی معقول از تحقق اهداف مدیریت بانک در ابعاد اثر کنترل داخلی، فرآیندي است که با هدف کسب اطمینان

، رعایت قوانین و مقررات و الزامات درون سازمانی و و کارایی عملیات، قابلیت اعتماد گزارشات مالی و غیر مالی
هاي میانی و کارکنان شرکت توسط هیات مدیره، مدیریت هاي بانک،حفاظت منابع و داراییبرون سازمانی و 
 حوزه، به شرح زیر است:ها و اقدامات کمیته حسابرسی در این گردد. اهم فعالیتطراحی و اجرا می

هاي حسابرسی داخلی گزارش هاي داخلی مندرج درو رفع نقاط ضعف کنترلها بررسی اجراي توصیه -1-1
 هاي بانک که از طرف کمیته به هیات مدیره ارجاع گردیده است.مدیریت

  ؛مدیریت ریسک و تطبیق 1395سال  حسابرسی داخلیگزارش  بررسی و تصویب - 2-1

  ؛مدیریت اعتبارات 1395سال  گزارش حسابرسی داخلی بررسی و تصویب - 3-1

 اداره مبارزه با پولشویی؛ و 1395بررسی و تصویب گزارش حسابرسی داخلی سال  - 4-1

اداره امنیت فناوري   1396ماهه اول سال  6و  1395سال  گزارش حسابرسی داخلیو تصویب بررسی  - 5-1
 اطالعات؛

مدیریت روابط  1396اول سال  ماهه 6و  1395داخلی سال بررسی و تصویب گزارش حسابرسی - 6-1
 عمومی.

 بندي بانک مرکزي)؛ 90نامه ارزیابی کنترل داخلی ( چک لیست بررسی پرسش - 7-1

بر  مهاي داخلی حاکچک لیست رعایت الزامات کنترلبررسی گزارش تهیه شده در خصوص  - 8-1
 ؛بندي مصوب کمیته فنی سازمان حسابرسی) 29 چک لیست( گزارشگري

 مجمع مدیریت عملکرد صف؛ 1395ماهه سال  12بررسی گزارش - 9-1
 .1395اسفند  30بررسی تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادي صاحبان سهام براي سال منتهی به  - 10-1
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 گزارشگري مالی )2
-شـرکت  اطالعـات  افشـاي  اجرایی بانک در چارچوب دستورالعمل مالی هاي صورتبررسی نحوه انتشار  -1-2

 ؛هاي الزم به هیات مدیره بانکو ارائه هشدار بهادار اوراق و نزد سازمان بورس شده ثبت هاي
هاي مالی تلفیقی و بانـک پارسـیان بـراي    نویس گزارش حسابرسی مستقل نسبت به صورتپیشبررسی  -2-2

 ؛1396اسفند  29سال مالی منتهی به 
 اي و ساالنه بانک.دورهي مالی میان هاتاکیدات الزم نسبت به قابلیت اطمینان و ارائه به موقع صورت -3-2

 

 حسابرسی داخلی )3
  ؛مدیریت حسابرسی داخلی و کفایت منابع الزم 1396برنامه سال و تایید بررسی -1-3
 ؛متناسب با شرایطمدیره بررسی منشور کمیته حسابرسی و پیشنهاد هر گونه تغییرات الزامی به هیات -2-3
بررسی ساختار سازمانی مدیریت حسابرسی داخلی و اطمینان از کفایت سـاختار مـورد نظـر و اسـتقالل      -3-3

سی داخلی و همچنین ارایه پیشنهادات در خصـوص هـر گونـه    هاي حسابرایفاي وظایف و مسئولیتآن جهت 
 ؛تغییرات الزم

 ؛عملکرد شش ماهه مدیریت حسابرسی داخلیگزارش بررسی  -4-3
 گزارش عملکرد ساالنه مدیریت حسابرسی داخلی؛بررسی  -5-3
 ؛ وو اثر بخشی واحد حسابرسی داخلی ، کاراییبررسی کلی عملکرد -6-3
 ؛1397بررسی کلیات برنامه واحد حسابرسی داخلی براي سال  -7-3
 )) فوق.1هاي صادره توسط مدیریت حسابرسی داخلی به شرح بخش ((بررسی گزارش -8-3

 

 

 گزارش دهی )4
 

واحد حسابرسی داخلی بانک پارسیان در سال کمیته حسابرسی و گزارش عملکرد ساالنه  تهیه و تدوین -
هاي مندرج در منشور فعالیت کمیته و واحد حسابرسی داخلی و در چارچوب وظایف و مسئولیت 1395

 ارسال گزارش مذکور به هیات مدیره بانک.
 

 هاي فرعیحسابرسی داخلی شرکتهاي حسابرسی و واحد پایش عملکرد کمیته )5
 

ي تحـت کنتـرل   هـا هلـدینگ  در داخلی حسابرسی واحد و حسابرسی هاي کمیته تشکیل وضعیتکلی  بررسی -
 ها.متبوع آن فرعی هايشرکت و مستقیم بانک 
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 کمیته حسابرسی  مقایسه برنامه مصوب و عملکرد

و بـه  حسابرسـی داخلـی   به دالیل مختلف از جمله عدم جذب نیروي انسانی مورد درخواست واحد  1396در سال         
اطالعـات   موقـع به عدم تهیه و ارائههمچنین ، اي الزمهاي حرفهواحد حسابرسی داخلی از نیروي تبع آن عدم برخورداري

ریزي، اجرا و انجام گزارش حسابرسـی  برنامه نیز و ربطذيهاي توسط مدیریتمورد درخواست مدیریت حسابرسی داخلی 
 حسابرسیمدیریت ، امکان تحقق برخی از برنامه هاي مصوب )اولیه (خارج از برنامه مصوب مدیریت روابط عمومی داخلی
  ،توسط کمیتـه حسابرسـی   مربوطهاي بررسی انجام بع آنتو به ) 16/02/1396مورخ  137(مصوب جلسه شماره  داخلی

 است: گردیدهیسر نبه شرح زیر م

 عدم تامین نیروي انسانی:موارد مرتبط با الف. 

   ؛مدیریت بازرسی و نظارتحسابرسی داخلی  -1

   ؛اداره توسعه و فناوري اطالعاتحسابرسی داخلی  -2

هاي حسابداري مالی، حسابداري شعب و بودجـه و  مدیریت مالی و گزارشگري (ادارهحسابرسی داخلی  -3
   گزارشات).

 عدم ارائه اطالعات:موارد مرتبط با ب. 

 اسـفند  30 بـه  یمنتهـ  یمال سال عملکرد يبرا انیپارس بانک وگروه  یقیتلف یمال يها صورت یبررس -1
 ؛1395

ماهـه   9 و 1396 خـرداد  31 بـه  یمنتهـ  ماهـه  3 يبـرا  بانک يا دوره انیم یمال يها صورت یبررس -2
 ؛1396آذر  30منتهی به 

 ؛1397 سال به مربوطبانک  یآت یمال يها صورت ینیب شیپ یبررس -3

 بـه  یمنتهـ  یمـال  سـال هـاي مـالی   در ارتبـاط بـا صـورت    مسـتقل  حسـابرس  تیریمـد  نامـه  یبررس  -4
30/12/1395. 

مدیریت حسابرسـی   1397سال فوق، عمدتا در برنامه هاي حسابرسی داخلی مدیریتهاي برنامه يشایان ذکر است، اجرا
 کمیته حسابرسی رسیده است. بینی گردیده و به تصویبپیشداخلی 

 


