اهم اقدمات انجام شده در راستای اجرای خودکنترلی در شعب
-1اجرای طرح خودکنترلی در  257شعبه و ارسال  19چک لیست و  7دسته چک لیست
-2اجرای  12دوره و ارسال  708سوال در قالب سیستم خودکنترلی به شعب و دریافت  438جواب از

شعب.
-3اجرای  5دوره حسابرسی موردی( با توجه به تجزیه و تحلیل حسابرسان از سرفصل های شعب )

از  25شعبه

محورهای اجرایی اعضاء کمیته حسابرسی در سال :1394
•
•
•
•

•
•
•
•
•

تأکید بر لزوم فعالیت کمیته حسابرسی براساس مفاد منشور مصوب ،در چارچوب سیاست ها و خط
مشی های بانك مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار .
بررسی میزان اثرگذاری مصوبات کمیته بر تصمیمات و سیاست های اجرایی بانك خصوصاً تصمیمات
اعضاء محترم هیأت مدیره .
نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های داخلی توسط اعضای کمیته حسابرسی .
اظهارنظر درخصوص چگونگی استفاده مناسب از نتایج بررسی های انجام شده براساس شرایط حاکم بر
اقتصاد جامعه با در نظر گرفتن منافع سهامداران .
اظهار نظر اعضاء کمیته و حسابرسان داخلی در کلیه بخشهای تخصصی صنعت بانكداری اعم از ریالی و
ارزی و بودجه عملیاتی .
ارتباط و تبادل نظر اعضاء کمیته حسابرسی با بدنه مدیریتی بانك  ،حسابرسان مستقل بانك و شرکت
های گروه و مدیران اجرایی آنها بر اساس منشور مصوب .
پیشنهاد انتخاب حسابرسان دارای صالحیت جهت انجام حسابرسی شرکت های گروه توسط اعضاء
کمیته .
بررسی محدودیت ها و امكانات در اختیار قرار داده شده به واحد حسابرسی داخلی و مطابقت آن با
خواسته های بانك با توجه به امكانات مزبور .
راه اندازی کمیته و واحد حسابرسی داخلی در شرکتهای گروه.

• راه اندازی کمیته عالی حسابرسی داخلی در بانک شهر
•

در اجراي ماده  10دستورالعمل کنترلهاي داخلی سازمان بورس اوراق بهادار تهران تشکیل کمیته
حسابرسی داخلی الزماالجراگردیده است.

•

کمیته حسابرسی داخلی بانک با حضور  5عضو شروع به کار نموده و اولین جلسه آن در مورخ
1393/07/05با حضور اعضائ محترم برگذار گردید .

•

تاکنون بالغ بر  14جلسه تشکیل و نسخه اي از این صورتجلسات جهت طرح و تصویب در جلسات هیات
مدیره ارائه و در جلسه شماره  233مصوب گردیده است.

