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تعریف کلی نظام کنترلهای داخلی:
کنترل داخلی بخش مهمی از مدیریت یک سازمان است .استقرار و استمرار یک نظام کنترلی داخلی توانمند در ساازمان امااان
مدیریت کارآ و موثر سازمان را برای مدیریت آن فراهم میآورد .کنترلهای داخلی باعث افزایش کاارایی کااهش ری اک از دسات
دادن دارایی ها و حصول اطمینان معقول از قابلیت اعتماد صورتهای مالی و رعایت قوانین و مقررات میشوند .کنترل داخلی به معناای
فرآیندی است که توسط هیات مدیره مدیریت و دیگر کارکنان یک موس ه اجرا میشود و هدف از ایجاد آن ک ب اطمینانی منطقی
و معقول از دستیابی به اهداف ذیل است:
 اثربخشی و کارایی عملیات
 قابلیت اعتماد به گزارشگری مالی
 پایبندی به قوانین و مقررات جاری
چهار حوزه اولیه کنترلهای داخلی عبارتند از:
 ساختارهای سازمانی (تعریف وظایف و م ئولیتها محدودیتهای تعیین شاده بارای تصاویب وام و رویاههاای تصامیم
گیری)
 رویههای ح ابداری (رفع مغایرت از ح ابها فهرستهای کنترلی ترازهای آزمایشی ادواری و غیره)
 اصل "نظارت دقیق" (تفایک وظایف گوناگون بازبینی مجدد کنترل مجدد داراییها درج امضاهای  2نفره و غیره)
 کنترل فیزیای اموال و سرمایهگذاریها
بنابراین کنترل داخلی باید موارد ذیل را در برگیرند:
 ترتیبات مشخصی برای تفویض اختیار و م ئولیت
 تفایک وظایف تعهدآور بانک پرداخت وجوه و ح ابداری داراییها و بدهیها از یادیگر
 رفع مغایرت از این فرآیندها
 محافظت از اموال بانک
 و ح ابرسی مناسب و م تقل داخلی و خارجی و وظایف تطبیقی جهت آزمون میزان پایبندی به ایان کنتارلهاا و نیاز باه
قوانین و مقررات ذیربط.
نظام کنترل داخلی همچون بازوی توانمندی است که به کمک آن می توان ری کهای بانای را به شیوهای اثربخش مدیریت و
از استقرار نظام توانمندی از حاکمیت شرکتی اطمینان حاصل نمود.
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کلیات نظام کنترل داخلی در بانک مشترک ایران و ونزوئال
در ارزیابی نظام کنترل داخلی بانک ،از اصول تدوین شده در مستند "چارچوبی بر نظام کنترلهای داخلیی در
واحدهای بانکی" ابالغی بانک مرکزی ج.ا.ا استفاده گردیده است.

بانک مشترک ایران و ونزوئال بر این باور است که کنترلهای داخلی مؤثر عاملی ضروری برای عملارد احتیاطی بانک باه
شمار آمده و درکل نقش مهمی را در افزایش ثبات نظام مالی بانک ایفا مینماید.

اصول حاکم در روند ارزیابی نظام کنترل داخلی بانک
نظارت مدیریت و فرهنگ کنترلی
 -1مسئولیت تصویب و بازبینی ادواری استراتژی های کلی تجاری و سیاست های عمده بانک بر عهده هیأت
مدیره قرار دارد .همچنین شناخت ریسکهای عمده فراروی بانک و تعیین سطوح قابل قبولی از ریسیکهیای مزبیور و
حصول اطمینان از اینکه مدیریت اقدامات ضروری الزم را جهت شناسایی ،اندازه گیری ،نظارت و کنترل آنها بیه عمیل
آورده است ،بر عهده هیأت مدیره بانک می باشد .تصویب ساختار سازمانی توسط هیأت مدیره انجام گرفته و پیای

و

حصول اطمینان بدین منظور که مدیریت ،بر اثربخشی نظام کنترل داخلیی نظیارت دارد توسیط هییأت میدیره انجیام
میگیرد ب ه نحوی که با کنترل مستمر آن ،اطمینان حاصل کند نظامی موثر و رضایتبخ

از کنترلهای داخلی در سطح

بانک ایجاد گردیده و حفظ میشود یا خیر؟
 -2مسئولیت اجرای استراتژی ها و سیاست های مصوب هیأت مدیره بر عهده مدیریت ارشد بانک میباشید.
توسعه روشهایی برای شناسایی ،اندازهگیری ،نظارت و کنترل ریسکهایی که بانک درگیر آنها اسیت ،حفیظ سیاختار
سازمانی موجود به شکلی که مسئولیت ها ،اختیارات و روابط گزارشگری را به طیور واضیح تعییین میینمایید؛ حصیول
اطمینان از این که مسئولیت های تفویض شده به شکلی موثر به اجرا درمیآیند؛ ایجاد خط مشیهیایی مناسیب بیرای
کنترل داخلی؛ و نظارت بر کفایت و اثربخشی نظام کنترل داخلی از دیگر وظایفی است که بر عهده مدیریت ارشد بانک
سپرده شده است.
 -3حسب مسئولیت هیأت مدیره و مدیریت ارشد اقدام در جهت ارتقاء استانداردهای عالی اخالقی و صداقت
صورت میگیرد و اهمیت کنترلهای داخلی برای کلیه سطوح کارکنان بیان و مورد تأکید قرار گرفته است.
تمامی کارکنان بانک به نحو مقتضی از نق

خود در فرآیند کنترلهای داخلی مطلع شده و تأکید به مشیارکت

کامل در انجام این مهم گردیده است.
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شناخت و ارزیابی ریسک
 -4در نظام کنترل داخلی بانک سعی در شناخت و ارزیابی مستمر ریسکهای عمدهای شده که بر دسیتیابی
به اهداف بانک -به شکلی نامطلوب -اثر میگذارند ،به نحوی که ریسکهایی را که بانک با آن مواجه است را پوشی
دهد.

فعالیتهای کنترلی و تفکیک وظایف
 -5فعالیتهای کنترلی ،بخ

جداییناپذیری از فعالیتهای روزانه بانک را تشکیل میدهید .در ایین مسییر

سعی شده ساختار کنترلی مناسبی ایجاد شود و در آن برای هر یک از سطوح کاری ،فعالیتهای کنترلی مربوط تعرییف
گردد.
این امر موارد ذیل را شامل شده است:
انجام بررسی توسط سطوح عالی مدیریت ،کنترل مناسب فعالیتهای واحدهای صفی و ستادی ،کنتیرلهیای
فیزیکی ،بررسی میزان انطباق با حدود تعیین شده برای مقدار منابع در معرض ریسک و پیگیری میوارد عیدم تطبیی ؛
وجود نظامی از مصوبات و مجوزها؛ واستقرار نظامی از رسیدگی ها و رفع مغایرت.
در این رابطه با رعایت مستندات و دستورالعملهای ذیربط کمیته عالی مدیریت ریسک نیز در سیاختار بانیک
ایجاد که حسب مورد و موضوع ،اقدامات و تصمیمات ذیربط را اتخاذ مینماید.
 -6در نظام کنترل داخلی بانک اقدام به تفکیک مناسب وظایف و عدم تخصیص مسیئولیت هیای متضیاد بیه
کارکنان شده است.

اطالعات و ارتباطات
 -7به دلیل پیاده سازی سیستم جامع بانکی موسوم به بنکو در بانک ،نظام کنترل داخلی مورد عمیل در میورد
امور مالی ،عملیاتی و تطبی  ،از داده های داخلی کافی و جامعی استفاده می کند و در مورد رویدادها و شیرایطی کیه بیر
تصمیم گیری اثر گذار هستند ،اطالعاتی نیز از بازار بیرونی جمع آوری و اخذ می گردد.
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 -8با هدف افزای

مطلوبیت نظام کنترل داخلی بانک ،مبادرت به استقرار نظام اطالعاتی معتبیری شیده کیه

تمامی فعالیت های عمده بانک را در بر گیرد .در این نظام اطالعاتی ،سعی در ایمن سازی ،نظارت مستقل و پشیتیبانی
از داده هایی شده که در قالب الکترونیکی نگهداری و مورد استفاده قرار می گیرند.
 -9به منظور افزای

کارآمدی نظام کنترل داخلی بانک ،سعی شده نظیام میذکور از کانیال هیای اطالعیاتی

موثری برخوردار شود .کارکنان ،از سیاست ها و رویه هایی که بر وظایف و مسئولیت های آنان اثر گذار می شود ،به طور
کامل مطلع شده و به آنها پای بند هستند.

فعالیت های نظارتی و اصالح نارسایی ها
 -11اثر بخشی کلی کنترل های داخلی بانک ،به طور مستمر تحت نظارت قرار می گیرند .نظارت بر ریسیک
های عمده و انجام ارزیابی های ادواری توسط واحدهای کاری ذی ربط و اداره بازرسی و حسابرسی داخلی بیه عنیوان
بخشی از فعالیت های روزانه آنها تعریف گردیده است.
 -11اداره بازرسی و حسابرسی داخلی تمام اهتمام خود را در رابطه با پیاده سازی نظام کنترل داخلی به کار
گرفته و عملیات مذکور توسط کارکنانی انجام می شود که از نظر عملیاتی استقالل یافته و به نحو مقتضی ،آموزش دیده
اند و آموزشهای آنها استمرار دارد .اداره بازرسی و حسابرسی داخلی _ به عنوان اصلی ترین واحد برای نظارت بر نظام
کنترلهای داخلی بانک ،گزارش خود را حسب مورد ،مستقیماً به هیات مدیره یا کمیته عالی بازرسی و حسابرسی داخلی
آن و نیز به مدیریت ارشد بانک ارایه می نماید.
 -12تکلیف گردیده که هر گونه نارسایی های احتمالی در کنترل داخلی ،خواه توسیط واحید کیاری ذیربیط
شناسایی شود و خواه توسط اداره بازرسی و حسابرسی داخلی یا سایر کارکنان واحدهای کنترلی ،در اسیرع وقیت بیه
مدیریت ذی ربط گزارش شده تا فوراً مورد پیگیری قرار گیرد .همچنین نارسایی های احتمالی مهم کنتیرل داخلیی بیه
مدیریت ارشد و هیات مدیره نیز گزارش می شود.

عناصر اصلی در فرآیند کنترل داخلی
الف -نظارت مدیریت و فرهنگ کنترلی
هیأت مدیره
فعالیتهای هیات مدیره موارد ذیل را در برمیگیرد:
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 )1تبادل نظر ادواری با مدیریت در مورد اثربخشی نظام کنترل داخلی
 )2بررسی به موقع ارزیابی هایی که مدیریت و بازرسان داخلی و ح ابرسان م تقل راجع به کنترلهای داخلی به عمل میآورند.
 )3انجام اقدامات ادواری به منظور حصول اطمینان از این که مدیریت اقدام به پیگیری توصیهها و مواردی نموده است که
ح ابرسان و مراجع نظارتی درخصوص نقاط ضعف کنترل داخلی بیان داشتهاند.
 )4بررسی ادواری میزان تناسب و همخوانی استراتژی بانک و محدودیتهای وضع شده در زمینه ری ک
 )5از دیگر گزینه های مورد استفاده بانک ایجاد کمیته عالی بازرسی و ح ابرسی داخلی جهات کماک در روناد اتخااذ تصامیم
مقتضی به هیات مدیره در انجام وظایف ذیربط بوده است.
تشایل کمیته مذکور در بانک این اماان را فراهم آورده که بدون نیاز به صرف وقت قابل مالحظه از سوی تمامی مدیران اطالعات
و گزارشها به طور مشروح مورد بررسی قرار گیرند .نظارت بر فرآیند گزارش گری مالی و نظام کنترل داخلی بر عهده کمیته بازرسای
وح ابرسی داخلی است .این کمیته در انجام بخشی از م ئولیتهای خود وظیفه دارد تا بر فعالیت اداره بازرسی و ح ابرسای داخلای
بانک نظارت نموده و به واسطه ارتباط م تقیمی که با واحد مزبور دارد از آن پشتیبانی مینماید .همچنین کمیته مذکور باا ح اابر
م تقل نیز در ارتباط بوده و خدمات مورد نیاز آنها را ارایه میکند.

ب -شناخت و ارزیابی ریسک
 )1چون بانک در یک حرفه ری ک پذیر فعالیت دارد لذا به عنوان بخشی از یک نظام کنترل داخلی شناخت و ارزیابی م اتمر
ری کهای مزبور امری ضروری به شمار میآید .از دیدگاه کنترل داخلی در ارزیابی ری ک باید اقدام به شناسایی و ارزیابی آن گروه
از عوامل داخلی و خارجی نمود که ممان است دارای اثری نامطلوب بر روی دستیابی به اهداف عملاارد و نیاز اهاداف اطالعااتی و
تطبیقی بانک باشند .این فرآیند تمامی ری کهای فراروی بانک را در بر گرفته و در تمامی سطوح بانک به اجرا در میآید.
 )2فرآیند ارزیابی موثر ری ک با شناسایی و در نظار داشاتن عوامال داخلای (از جملاه پیچیادگی سااختار ساازمان ماهیات
فعالیت های بانک کیفیت کارکنان تغییرات سازمانی و جابجایی کارکنان) و نیز عوامل خارجی (از جمله نوسانات اقتصاادی تحاو ت
پدید آمده در صنعت و پیشرفت فناوری) صورت میگیرد .دستیابی به این امر از طرق مختلفی اماانپذیر است .ارزیابی کارآمد ری ک
به جوانب قابل سنجش و غیرقابل سنجش ری ک پرداخته هزینههای کنترل را در برابر منافع آن مورد ارزیابی قرار میدهد.
 )3هدف از فرآیند ارزیابی ری ک تشخیص ری کهای قابل و غیرقابل کنترل در بانک اسات .در ماورد ری اکهاای قابال
کنترل بانک این موضوع را مورد ارزیابی قرار میدهد که آیا قصد دارد ری کهای مزبور را تحمل کند یا خیر.
 )4به منظور حفظ اثربخشی ارزیابی ری ک و در نتیجه حفظ کارآمدی نظام کنترلی داخلی مدیریت ری اکهاایی را کاه بار
دستیابی به اهداف بانک اثرگذار ه تند را به طور م تمر ارزیابی نموده تا ن بت به اوضاع و شرایط متغیر واکنش مناسب نشان دهاد.
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سناریوهای مختلف (سناریوهای اقتصادی و غیره) بر روی جریانات نقدی و درآمدهای ناشی از ابزارها و مباد ت ماالی ماورد بررسای
قرار میگیرند .بر همین اسا

بانک با در نظر گرفتن هوشمندانه طیف وسیعی از مشاالت احتمالی -از درک غلط انتظارات مشاتری

تا نواقص عملیاتی -سعی در استخراج مالحظات مهم کنترلی مینماید.

پ -فعالیتهای کنترلی و تفکیک وظایف
 )1فعالیت های کنترلی ،بخ

جدایی ناپذیری از فعالیتهای روزانه بانک را تشکیل میدهد .از آنجایی که الزمیه

یک نظام کنترل داخلی موثر ،ایجاد ساختار کنترلی مناسبی است که در آن برای هر یک از سطوح کاری ،فعالییتهیای
کنترلی مربوط تعریف شده باشد لذا در این خصوص ،موارد ذیل مدنظر قرار گرفته است:
انجام بررسی توسط سطوح عالی بانک ،کنترل مناسب فعالیتهای واحدها یا بخ

های مختلف ،کنتیرلهیای

فیزیکی ،بررسی میزان انطباق با محدودیتهای تعیین شده در مورد مقدار منابع در معیرض ریسیک و پیگییری میوارد
عدم تطبی  ،وجود نظامی از مصوبات و مجوزها ،و استقرار نظامی از رسیدگیها و رفع مغایرات.

 )2فعالیتهای کنترلی بدین منظور طراحی شده و به اجرا درمیآیند تا ری کهایی را کاه از طریاق فرآیناد ارزیاابی ری اک
شناسایی شدهاند مورد بررسی قرار گیرند.
فعالیتهای کنترلی شامل دو مرحله میشوند:
)1-2

وضع سیاستها و رویههای کنترلی

)2-2

بررسی میزان پیروی از سیاستها و رویههای کنترلی

فعالیتهای کنترلی تمامی سطوح کارکنان بانک -از مدیریت تا کارکنان واحدهای عملیاتی -را در بر میگیرد که ذیالً به
نمونههایی از فعالیتهای کنترلی در بانک اشاره میشود:
 انجام بررسی ها توسط سطوح عالی -هیات مدیره و مدیریت اغلب متقاضی ارائه و دریافت گزارش های عملارد ه تند تاا
بر اسا

آن گزارشها میزان پیشرفت بانک در حرکت به سمت اهداف را مورد ارزیابی قرار دهند.

 کنترل فعالیت ها – مدیریت واحدهای تابعه ذی ربط به صورت روزانه هفتگی و ماهانه گزارش هایی را پیراماون عملاارد
استاندارد و موارد انحراف دریافت کرده و مورد بررسی قرار می دهند.
 کنترل های فیزیای -تمرکز کنترل های فیزیای معمو ً بر روی ایجاد محدودیت در دسترسی به دارایی هاای مشاهود از
جمله وجوه نقد و اوراق بهادار است .فعالیت های کنترلی شامل محدودیت های فیزیای حفاظت مضاعف و کنتارل ادواری
موجودی ها است.
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 رعایت حدود وضع شده در زمینه مقدار منابع در معرض ری ک -وضع حدود احتیاطی برای مقدار منابع در معرض ری اک
بخش مهمی از مدیریت ری ک را تشایل می دهد .در نتیجه فرآیند بررسی میازان انطبااق باا چناین محادودیتهاایی و
پیگیری موارد عدم مطابقت با آنها؛ بخش مهمی از کنترلهای داخلی بانک را تشایل می دهد.
 مصوبات و مجوزها -الزام به اخذ مصوبه و مجوز -برای معامالتی که بیش از حدود تعیین شده ه اتند – ایان اطمیناان را
برای بانک به وجود آورده که سطح ذیربط مدیریت از معامله یا وضعیت مزبور آگاهی حاصل می کناد و نتیجتااً باه ایجااد
پاسخگویی می انجامد.
 رسیدگی ها و رفع مغایرات -رسیدگی پیرامون جزئیات مباد ت و فعالیت ها و ستاده (خروجی) مادل هاای ماورد اساتفاده
بانک در زمینه مدیریت ری ک جزء فعالیتهای کنترلی مهمی به شمار میآیند .انجام تطبیق های ادواری همچون مقای ه
جریانات نقدی با سوابق ح ابها و صورت های مالی ممان است باعث شناسایی فعالیت ها و سوابقی شود که می بای ات
اصالح شوند .در نتیجه مقرر گردیده هر وقت که م ائل یا مشاالت بالقوه مورد شناسائی قرار گرفتند در اسرع وقت نتاای
این تحقیقات به سطوح ذیربط مدیریت گزارش شود.
 )3با هدف افزایش اثر بخشی فعالیت های کنترلی بانک مدیریت و تمامی کارکنان آنها را نه به عنوان یک وظیفاه اضاافی و
جنبی – بلاه بعنوان بخشی جدایی ناپذیر از فعالیت روزمره خود به ح اب می آورند .بر همین اسا

چاون اقادامات کنترلای بخاش

جدایی ناپذیری از فعالیت های روزانه را تشایل می دهند توان ارائه واکنش سریع به شارایط متغیار و اجتنااب از هزیناه هاای غیار
ضروری را فراهم می آورند.
 )4از آنجایی که اگر مدیریت صرفاً مبادرت به وضع سیاست ها و رویه هایی مناسب برای فعالیت ها و بخاش هاای مختلاف
بانک نماید به تنهایی کافی نی ت لذا به طور منظم این اطمینان حاصل می شود که تمامی بخش های بانک در انطباق با سیاستها
و رویههای مزبور قرار دارند و کماکان م ی بای ت بررسی و اعالم شود سیاست ها و رویه های موجود همچنان به قاوت خاود بااقی
است یا خیر و این موضوع وظیفه اصلی اداره ارزیابی و ح ابرسی داخلی به شمار می آید.
ت -چون الزمه یک نظام کنترل داخلی موثر ،تفکیک مناسب وظایف و عدم تخصیص مسئولیت هیای متضیاد بیه
کارکنان اس ت لذا سعی در شناسایی زمینه های بالقوه تضاد منابع با هدف به حداقل رساندن آنها شده و با نظارت دقی
و مستقل این روند استمرار دارد.

بر همین اسا

وظایف درون بانک – تا حد ممان در بین افراد مختلف – تق یم شده تا از این طریق ری اک دساتااری در

داده های مالی یا حیف و میل دارائی به حداقل ممان تقلیل یابد.
در خصوص مقوله تفایک وظایف حوزه هایی که از تعارضات بالقوه برخوردار بودهاند شناسایی شده و به حداقل مماان تقلیال
یافته اند و به نحو مقتضی تحت نظارت هوشیارانه شخص ثالث م تقلی قرار گرفتهاند .همچنین وظایف و م ئولیتهای افراد کلیادی
نیز به طور ادواری -مورد کنترل قرار می گیرد تا از تداوم صحت عملارد آنها اطمینان حاصل آید.
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ث -اطالعات و ارتباطات
 )1اطالعات مافی و ارتباطات اثر بخش عواملی ضروری برای کارکرد مناسب یک نظام کنترل داخلی ه تند .از نقطاه نظار
بانک برای ایناه اطالعات سودمند باشند زم است که آنها اطالعاتی مرتبط معتبر باه موقاع و قابال دسترسای باوده و در قاالبی
هماهنگ (سازگار و همخوان) تهیه شده باشند .اطالعات مزبور هم دادههای مالی عملیاتی و تطبیقی بانک را شامل می شوند و هام
اطالعات بازار خارجی در مورد رویدادها و شرایط مرتبط با تصمیم گیری را در بر می گیرند .اطالعات داخلی بخشای از یاک فرایناد
ضبط سوابق است که باید رویه های موجود در مورد نگهداری از سوابق را شامل شوند.
 )2بخش مهمی از فعالیتهای بانک ایجاد و حفظ نظامهای اطالعات مدیریتی است که گ تره کاملی از فعالیتهای آن را در بر
میگیرد و این اطالعات توسط ابزارهای الاترونیای و غیرالاترونیای تهیه میشوند .در مورد الزامات سازمانی و کنتارلهاای داخلای
مرتبط با پردازش الاترونیای اطالعات و نیز ضرورت برخورداری از یک زنجیره عطف ح ابرسی مناساب؛ آگااهیهاای زم ک اب
گردیده است.
 )3بهرهگیری از سی تمهای الاترونیای اطالعات و استفاده از فناوری اطالعات متضمن ری کهایی است که بانک به شایوه
موثری آنها را کنترل مینمایند تا بدین طریق از ایجاد اختالل در عملیات تجاری و بروز زیانهای بالقوه جلوگیری شود .کنتارلهاای
اعمال شده بر روی فناوری و نظامهای اطالعاتی هم کنترلهای عمومی و هم کنترلهای کاربردی (تخصصی) را در بر گرفته است.
کنترلهای عمومی کنترلهایی ه تند که بر روی سی تمهای رایانهای (برای مثال رایانه مرکزی سرویس گیرنده /سرویس دهناده
و ای تگاههای عملیاتی کاربران نهایی) اعمال شده تا از صحت و استمرار عملیات آنها اطمینان حاصل شود .کنترلهای عمومی شامل
رویههای داخلی تهیه فایلهای پشتیبان و بازیابی اطالعات سیاستهای توسعه و خرید نرمافزار رویههای نگهداری (کنتارل تغییار) و
کنترلهای امنیتی در دسترسی فیزیای و منطقی به اطالعات است .کنترلهای کاربردی نیز مراحل کامپیوتری در درون نرمافزارهای
کاربردی و دیگر رویههای دستی ه تند که پردازش مباد ت و فعالیتهای کاری را تحت کنترل دارند.
به عنوان مثال کنترلهای کاربردی شامل انجام بررسیهای اصالحی و اعمل کنترلهای ویژه در دسترسای منطقای باه اطالعااتی
است که تنها به یک سی تم تجاری خاص تعلق دارد.
 )4عالوه بر ری کها و کنترلهایی که فوقاً اشاره شد و مدنظر بانک نیز قرار گرفته ری کهایی وجود دارند که با ایجاد زیاان
یا اختالل وسیع در خدمات همراه میشوند و توسط عواملی به وجود میآیند که خارج از کنترل و اختیاار باناک ه اتندو از آنجاا کاه
توزیع خدمات بانک و مشتری با مباحث مهم مباد تی استراتژیک و نیز مباحث مربوط به شهرت بانک در ارتباط اسات ایان امااان
وجود دارد که در شرایط حاد چنین م ائلی به ایجاد مشاالتی جدی برای بانک بینجامد و حتی توان انجام فعالیتهای کاری مهم را
به مخاطره اندازد .برای مقابله با این خطرات بالقوه بانک برنامههایی را برای راهاندازی مجدد فعالیتهای کاری و همچنین برنامههای
اقتضایی پیش بینی کرده است .این امر شامل مدیریت امور تجاری است و به عملیات متمرکز رایانهای محدود نمیشود لذا برنامههای
راهاندازی مجدد فعالیتهای کاری به طور ادواری مورد آزمون قرار میگیرند تا از قابلیت کارکرد برنامههای مزبور _در صاورت وقاوع
یک حادثه غیرمنتظره_ اطمینان حاصل شود.
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ج -یک نظام کنترل داخلی کارآمد نیازمند برخورداری از کانالهای اطالعاتی موثری است کیه اطمینیان مییدهید
تمامی کارکنان ،از سیاستها و رویههایی که بر روی وظایف و مسئولیتهای آنان اثر میگذارند،؛ به طور کامل مطلع بوده
و به آنها پایبند هستند .کانالهایی که اطمینان میدهند اطالعات مرتبط دیگر نیز در اختیار کارکنان سطح مربیوط قیرار
میگیرند.

 )1چون بدون وجود ارتباطات موثر اطالعات سودمند نخواهد بود لذا به منظور حصول اطمینان از این که اطالعات مورد نیاز در
اختیار افراد ذیربط قرار می گیرد مدیریت بانک م یرهای ارتباطی را ایجاد نموده است .اطالعات مزبور هم سیاساتهاا و رویاههاای
عملیاتی بانک را در بر میگیرد و هم شامل عملارد واقعی سازمان در امور عملیاتی است.
 )2در طراحی ساختار سازمانی موجود بانک سعی گردیده که ت هیلکننده جریان کافی اطالعات -به سامت باا پاایین و در
عرض سازمان -باشد به نحوی که اطمینان حاصل شود اطالعات به سمت با ی سازمان جریان داشته و هیأت مادیره و مادیریت از
ری کهای تجاری و کارکرد عملیاتی بانک به هنگام مطلع شوند .همچنین برقراری جریان اطالعات به سمت پایین سازمان اطمیناان
میدهد که اهداف استراتژیها و انتظارات بانک و نیز خط مشیها و رویههای جاری آن باه ساطوح پاایینتار مادیریت و کارکناان
عملیاتی ابالغ می گردد تا موجب تالش واحد و من جم تمامی کارکنان بانک در نیل به اهداف سازمان شود .همچنین مقرر است کاه
اطالعات یک واحد به سایر ادارات یا ق مت هایی که متأثر از آن اطالعات ه تند منتقل شود لذا برقاراری ارتباطاات در عارض نیاز
جریان یافته است.

فعالیتهای نظارتی و اصالح نارسائیها
چ -مراتب اثربخشی کلی کنترلهای داخلی بانک ،به طور مستمر تحت نظیارت قیرار گرفتیه اسیت .نظیارت بیر
ریسک های عمده و نیز انجام ارزیابیهای ادواری توسط واحدهای تابعه ذی ربط و اداره بازرسی و حسابرسی داخلی به
عنوان بخشی از فعالیتهای دائمی و مستمر آنها انجام میگیرد.

 )1از آنجا که باناداری صنعتی پویاست که به سرعت رشد و تاامل مییابد بانک سی تمهای کنترل داخلی خود را باه طاور
م تمر و در پرتو شرایط متغیر داخلی و خارجی مورد نظارت و ارزیابی قرار میدهد تا به منظور حفظ اثربخشی سی تمهای مزباور -در
صورت نیاز -ن بت به بهبود آنها اقدام نماید.
 )2نظارت بر اثربخشی کنترلهای داخلی توسط کارشناسان حوزه های مختلف کاری بانک و به ویژه مدیریت امور مالی و اداره
بازرسی و ح ابرسی داخلی و مدیریت امور اعتبارات انجام میپذیرد .در همین راستا مدیریت به طور واضح مشخص نموده که هر یک
از وظایف نظارتی توسط چه واحدی به انجام برسد .تعدد فعالیتهای مختلف نظارتی در بانک بر اسا
کثرت تغییراتی که در محیط عملیاتی میبای ت واقع شود را تعیین مینماید.
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 )3به واسطهی انجام فعالیتهای م تمر نظارتی توسط واحدهای مختلف کشاف ناواقص موجاود در نظاام کنتارل داخلای و
اصالح آنها سریعتر محقق میگردد و نهایتاً اثربخشی کنترلهای داخلی فزونی مییابد .از آنجایی که این ارزیابیها توساط کارشناساان
حوزههای کاری ذیربط انجام میگیرد هنگامی که اشخاص م ئول برای انجام یک وظیفه خاص باه تعیاین اثار بخشای اقادامات
کنترلی مربوط به فعالیتهای خود میپردازند ارزیابیهای موردی نظام کنترل داخلی شال خود ارزیابی پیدا میکنند تا مدیریت اقدام به
بررسی م تندات و نتایح حاصل از ارزیابیهای انجام شده نماید .تالیف گردیده که بررسیهای انجام شده در تمامی سطوح باه قادر
کفایت م تندسازی شده و به موقع به مدیریت ذیربط گزارش شوند.
ح -نهایت سعی بر آن شده که فرآیند انجام حسابرسی داخلی کارآمد و جامعی در مورد نظام کنترل داخلی ایجاد
گردد .این امر توسط کارکنان آموزش دیدهای انجام میشود که از نظر عملیاتی نییز مسیتقل هسیتند .اداره بازرسیی و
حسابرسی داخلی به عنوان بخشی از نظارت کنترل های داخلی گزارش خود را حسب مورد به طور مسیتقیم بیه هییات
مدیره یا کمیته حسابرسی آن و نیز به مدیریت ارائه مینمایند.

چون اداره بازرسی و ح ابرسی داخلی گزارشهای خود را به طور م تقیم و عالی ترین سطوح باناک ارائاه ماینمایاد و معماو ً
سطوح مزبور شامل هیات مدیره کمیته عالی بازرسی و ح ابرسی داخلی و نیز مدیریت میشود لذا این موضوع اماان کارکرد مناسب
حاکمیت شرکتی را از طریق ارائه اطالعات به هیات مدیره فراهم میآورد.
خ -مقرر گردیده که نارسائیهای موجود در کنترل داخلی ،خواه توسط واحد کاری شناسایی شده باشیند و خیواه
توسط اداره بازرسی و حسابرسی داخلی یا دیگر کارکنان واحدهای کنترلی؛ باید به موقع به میدیریت ذییربط گیزارش
شده تا فوراً مورد پیگیری قرار گیرند .همچنین نارسائی های مهم کنترل داخلی به مدیریت ارشید و هییات میدیره نییز
گزارش میگردد.

 )1پس از وصول گزارش مذکور مدیریت اقدامات زم را در جهت رفع باه هنگاام ناواقص معماول مزباور معماول مایدارد.
همچنین اداره بازرسی و ح ابرسی داخلی اقدام به پیگیری بررسیها یا دیگر اشاال مناسب نظاارت نماوده و بایدرناگ مادیریت و
هیأت مدیره را از هر گونه نقصی که اصالح نشده است مطلع میکند.
 )2هیأت مدیره و مدیریت مقرر نمودهاند که به طور ادواری گزارشهایی تهیه و ارائه گردد که تمامی مباحث کنترلی شناسایی
شده را به طور خالصه در آن منعاس باشد زیرا هنگامی که فرآیندهای کنترلی در ارتباط با یادیگر مورد بررسی قرار گیرند مماان
است این موضوعات به وجود نواقص و نارساییهای مهم در فرآیندهای کنترلی اشاره نموده تا تصمیم مناسب در جهت اصالح و رفاع
آنها اتخاذ گردد.
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د -وظایف و مسئولیتهای حسابرسان مستقل
 )1اگر چه ح ابرسان م تقل به عنوان زیرمجموعهی بانک به شمار نمیآیند و از اینرو بخشی از نظام کنترل داخلی بانک به
ح اب نمیآیند لیان دارای تأثیر مهمی بر روی کیفیت کنترلهای داخلی ه تند .این مهم از طریق فعالیتهای ح ابرسای آنهاا از
جمله تبادلنظر با مدیریت و ارائه توصیههای چند در خصوص بهبود کنترلهای داخلی انجاام مایپاذیرد .حسابرسیان مسیتقل
بازخورد مهمی را در مورد اثربخشی نظام کنترل داخلی فراهم میآورند.
 )2گر چه هدف اولیه حوزه ح ابرسی م تقل اظهارنظر پیرامون ح ابهای یک بانک در پایان دورههای ماالی اسات لایان
م تقل اثربخشی نظام کنترل داخلی بانک را مورد ارزیابی قرار میدهد تا از صحت آن اطمینان حاصل کند و میزان اتااای

ح ابر

آن را مشخص سازند.
 )3عالوه بر م ئولیت قانونی ح ابر
ح ابر

م تقل بانک مرکزی ج.ا.ا در جایگاه مقام ناظر سی تم بانای کشور تالیف نموده کاه

م تقل در مورد حیطه کفایت و اثربخشی نظام کنترل داخلی بانک و از جمله نظام ح ابرسی داخلی آن ارزیابی ویژهای باه

عمل آورند و موارد احتمالی عدم رعایت ضوابط و الزامات مقرر سی تم بانای به مرجع ناظر منعاس و گزارش شود که این امر توسط
ح ابر

م تقل بانک مشترک ایران و ونزوئال نیز طی سنوات اخیر فعالیت مورد بررسی ح ابر

به بانک مرکزی ج.ا.ا و مدیریت اعالم گردیده است.
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م تقل قرار گرفته و نتای حاصله

