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اعالم سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی  و همچنین تشریح شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئر در 

  موسسه بیمه و نحوه انجام وظایف آنها:

هاي  با عنایت به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت موثر و مستمر بر  فعالیت هاي شرکت و کلیه شعب و نمایندگی

به ایجاد کمیته حسابرسی شرکت، آیین نامه حسابرسی داخلی با شرایط ذیل که براساس  تحت پوشش آن و با توجه

است. و جهت اجرا و رعایت مفاد آن با تصویب کمیته   منشور نظام حسابرسی و نیازهاي کنترلی شرکت  تنظیم شده

 گردد. حسابرسی و هیات مدیره جهت اجرا ابالغ می

 تعاریف:

 رفته در این آیین نامه داراي معانی زیر می باشد: اصطالحات و واژه هاي به کار

 می باشد. "ما": منظور شرکت بیمه شرکت

 باشد. می "ما": دفاتر مستقر در مراکز استانها که وابسته به شرکت بیمه شعب

 مصوب شوراي عالی بیمه مرکزي بعنوان نماینده 75نامه شماره  : افراد حقیقی و حقوقی که بر اساس آئیننمایندگی

 معرفی شده اند. "ما"شرکت بیمه 

 باشد. نامه هیات مدیره می : منظور از مدیریت در این آیینمدیریت

 : کمیته حسابرسی شرکتکمیته حسابرسی

 ماموریت و دامنه عملیات

: ماموریت واحد حسابرسی داخلی، ارائه خدمات مشاوره، اطمینان دهی و رسیدگی هاي مستقل و بی طرفانه، 1ماده 

منظور تقویت کنترل هاي داخلی و ارزش افزایی و بهبود عملیات و ارائه پیشنهادهاي الزم حسب مورد می باشد. به 

حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردي منظم و روشمند به  شرکت کمک می کند که براي دستیابی به اهداف خود، 

 و بهبود بخشد. اثربخشی فرایندهاي راهبري، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نموده



: دامنه عملیات واحد حسابرسی داخلی باید به نحوي تعیین شود که شبکه فرایندهاي راهبري، مدیریت 2ماده 

 ریسک و کنترل که توسط مدیریت طراحی و ارائه شده است در موارد زیر اطمینان فراهم آورد:

 شوند. ها به نحو مناسب شناسایی، بررسی و کنترل می ریسک -1-2

 هاي مختلف راهبري شرکت به نحو مناسب صورت می پذیرد. در مواقع لزوم، تعامل با گروه-2-2

ها به درستی تهیه و قابلیت اعتماد  اطالعات مالی، مدیریتی و عملیاتی با اهمیت  شرکت، شعب و نمایندگی -3-2

 داشته و به موقع گزارش می گردد.

 باشد. ها، قوانین و مقررات می ستانداردها، رویهها، ا هاي کارکنان مطابق با خط مشی فعالیت -4-2

شود و منابع به نحو مناسب  باشد از منابع به طور کارا و اثربخش استفاده می تحصیل منابع به صرفه می -5-2

 شود. حفاظت می

 باشد. ها و اهداف  شرکت قابل تحقق می برنامه ها، طرح -6-2

 شود. رلی  شرکت ترویج میکیفیت و بهبود مستمر در فرآیندهاي کنت -7-2

شود و مورد توجه قرار  موضوعات قانونی و حقوقی با اهمیت موثر بر فعالیت شرکت به نحو مناسب شناسایی می -8-2

 گیرد. می

 اختیارات واحد حسابرسی داخلی

 دهد که: هاي واحد حسابرسی داخلی به آن اختیار می : مدیریت در چارچوب مسئولیت3ماده 

ها، ارتباط با کارکنان  دسترسی نامحدود به کلیه اسناد و مدارك مورد نیاز، بازرسی و کنترل داراییامکان  -1-3

 ها را داشته باشد. ذیربط و مشاهده فرآیندهاي شرکت، شعب و نمایندگی

 به کمیته حسابرسی دسترسی داشته باشد. -2-3

را جذب کرده و موضوعات، دامنه عملیات و  با موافقت کمیته حسابرسی، منابع مالی و انسانی مورد نیاز -3-3

 هاي دستیابی به اهداف حسابرسی داخلی را تعیین و اجرا نماید. روش

ها و آموزش کارکنان حسابرسی خود را حسب نیاز از داخل یا  خدمات خاص مورد نیاز براي ایفاي مسئولیت -4-3

 خارج از  شرکت تامین نماید.



و کارکنان در قبال ارائه اسناد ، مدارك و اطالعات درست و به موقع به حسابرسی  ها، مدیران : کلیه معاونت4ماده 

باشند. همچنین واحد حسابرسی داخلی مسئول حفاظت از اسناد مدارك و اطالعات  داخلی موظف به پاسخگویی می

 باشد. و اسرار  شرکت که بنا به موقعیت کاري به آنها دسترسی پیدا می کند، می

 حسابرسی داخلی و کارکنان واحد حسابرسی داخلی مجاز به انجام موارد زیر نیستند: : مدیر5ماده 

 ها انجام هرگونه وظایف اجرایی در  شرکت، شعب و نمایندگی -1-5

 هاي حسابداري خارج از واحد حسابرسی داخلی ایجاد و یا تصویب تراکنش -2-5

ی که آنان براي کمک به واحد حسابرسی داخلی هدایت فعالیت هاي سایر کارکنان شرکت مگر تا میزان -3-5

 تخصیص داده شده باشند.

 حسابرسی فعالیت هایی را که خود قبالً در آن مسئولیت اجرایی داشته اند. -4-5

 انجام سایر اعمالی که استقالل و بی طرفی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. -5-5

 مسئولیت هاي واحد حسابرسی داخلی:

 مسئولیت هاي واحد حسابرسی داخلی به شرح زیر است:: اهم 6ماده

تدوین برنامه انعطاف پذیر ساالنه حسابرسی داخلی با استفاده از روش هاي متناسب مبتنی بر ریسک، شامل  -1-6

 هرگونه ریسک یا مالحظات کنترلی و پیشنهاد آن به کمیته حسابرسی جهت بررسی و تصویب.

داخلی با در نظر گرفتن اولویت ها حداقل باید شامل برنامه ارزیابی و بهبود ((تحقق : برنامه ساالنه حسابرسی 1تبصره

اهداف راهبردي)) اثربخشی (فرآیندهاي نظام راهبري، مدیریت ریسک کنترل هاي داخلی، حفاظت از داراییها، 

با اهمیت و معامالت رعایت قوانین، مقررات و الزامات شاخص هاي بهره وري و سالمت ((اطالعات مالی و غیرمالی 

 عمده)) باشد. 

هاي شرکت در قبال  : وظایف مدیر و کارکنان حسابرسی داخلی، نافی وظایف مدیران و کارکنان سایر بخش2تبصره

هاي داخلی و رعایت قوانین و مقررات و نظارت بر  مواردي همچون اثربخشی نظام راهبري، مدیریت ریسک، کنترل

 می باشد.هاي خود ن عملکرد زیر مجموعه

 اجراي برنامه ساالنه مصوب و هرگونه رسیدگی و گزارش خاص مورد درخواست مدیریت و کمیته حسابرسی. -2-6



بررسی و ارزیابی مستمر اثربخشی سیستم کنترل هاي داخلی، گزارش نتایج به کمیته حسابرسی و مدیریت ،  -3-6

 ي داخلیپیشنهاد و ارتقاء و پیگیري روش هاي بهبود سیستم کنترل ها

اي  جذب و آموزش و حفظ ترکیب نیروي انسانی داراي دانش، تجربه و مهارت کافی و مدارك رسمی حرفه -4-6

 متناسب طبق الزامات قانونی و ضوابط داخلی شرکت براي اجراي مطلوب مفاد این آئین نامه.

 حسابرسی داخلیتدوین و اجراي برنامه هاي آموزشی مناسب جهت ارتقاء دانش کارکنان واحد  -5-6

: با توجه به اهداف و مسئولیت هاي واحد حسابرسی داخلی، کارکنان حسابرسی داخلی در مجموع باید از 1تبصره

دانش، تجربه و مهارت متنوع (در حوزه هاي مختلفی مانند دانش مالی، فناوري اطالعات، سیستم ها و دانش جامع 

 هاي بازرگانی) برخوردار باشند. بیمه

 رار برنامه ارزیابی کیفیت براي کسب اطمینان از عملکرد مناسب حسابرسی داخلیاستق -6-6

اي عالوه بر خدمات اطمینان دهی حسابرسی داخلی براي کمک به مدیریت شرکت در  ارائه خدمات مشاوره -7-6

 دستیابی به اهداف شرکت.

در خدمات، فرآیندها، عملیات و فرآیندهاي ها و ایجاد یا تغییر  ارزشیابی و ارزیابی ادغام یا تلفیق فعالیت -8-6

 کنترلی متناسب با شرایط ایجاد، استقرار یا توسعه انها.

هاي موردي) در خصوص خالصه نتایج حاصل از  اي منظم (و در صورت نیاز گزارش هاي دوره ارائه گزارش -9-6

 فعالیت هاي واحد حسابرسی داخلی به مدیریت و کمیته.

هاي محقق شده و میزان پیشرفت برنامه ساالنه  مندرج در گزارش باید شامل برنامه : حداقل موارد1تبصره 

حسابرسی داخلی و محدودیت هاي احتمالی باشد همچنین ضروري است پیشنهادهاي الزم و نتایج پیگیري و اجراي 

 پیشنهادهاي قبلی گزارش گردد.

هاي مورد درخواست مدیر عامل به کمیته  : رونوشت گزارشات واحد حسابرسی داخلی در خصوص گزارش2تبصره 

 حسابرسی و مدیریت ارسال شود.

هاي مالی قبل از تصویب مدیریت و همچنین پیشنهادهاي حسابرس مستقل در  نویس صورت بررسی پیش -10-6

 خصوص اصالحات آن.

 حسابرسی داخلیاطالع رسانی منظم به کمیته حسابرسی در خصوص موضوعات نوین اثرگذار بر انجام بهتر  -11-6

 ارایه فهرستی از اهداف کمی عملیاتی و نتایج تحقق یافته به کمیته حسابرسی -12-6



هاي پولشویی) و  همکاري در فرآیند رسیدگی به فعالیت هاي مشکوك به تقلب در شرکت (و یا فعالیت -13-6

 با پولشویی)هشدار به موقع و مناسب به مدیریت شرکت و کمیته حسابرسی (و یا مسئول مبارزه 

مد نظر قراردادن دامنه رسیدگی هاي حسابرسان مستقل و ارتباط و همکاري با آنان به منظور انجام  -14-6

حسابرسی بهینه شرکت با هزینه معقول و نیز ارائه اطالعات و مستندات دال بر فعالیتهاي پولشویی به حسابرس 

 مستقل شرکت طبق مقررات.

الع رسانی و مناسب به سایر کارکنان شرکت در خصوص حسابرسی داخلی و فرهنگ سازي از طریق اط -15-6

 ماهیت ارزش افزایی.

 : پاسخگویی  7ماده 

مدیر واحد حسابرسی داخلی، در چارچوب این آئین نامه، باید در موارد زیر به کمیته حسابرسی و مـدیریت پاسـخگو   

 باشد:  

 انجام برنامه ساالنه حسابرسی مصوب کمیته حسابرسی. -1

ها و مدیریت ها در مورد کنترل فعالیت ارزیابی ساالنه کفایت و اثربخشی فرآیندهاي شرکت، شعب و نمایندگی -2

 ریسک با توجه به ماموریت و دامنه عملیات،

ها شامل  هاي شرکت، شعب و نمایندگی گزارش موارد با اهمیت در خصوص فرآیندهاي مربوط به کنترل فعالیت -3

 فرآیندهاي مزبور، هاي بهبود بالقوه در فرصت

 اي در خصوص وضعیت و نتایج برنامه ساالنه حسابرسی داخلی و کفایت منابع تحت اختیار، ارایه اطالعات دوره -4

هاي نظارتیِ و کنترلی (مانند مدیریت ریسک، رعایت مقررات، الزامات  فراهم کردن امکان انجام سایر فعالیت -5

 ها، حسابرسی مستقل)  و هماهنگی با آناي، و  قانونی، امنیت اطالعات، اخالق حرفه

هاي  سازي برنامه تضمین و ارتقاي کیفیت جهت کسب اطمینان معقول از انجام با کیفیت فعالیت تدوین و پیاده -6

 حسابرسی داخلی.

 نامه. مدیره در چارچوب وظایف حسابرسی داخلی عالوه بر الزامات این آئین انجام سایر الزامات مصوب هیئت -7

 اي تقالل، بی طرفی و مراقبت حرفه: اس8ماده 



به منظور کسب اطمینان از مستقل بودن حسابرسان داخلی، واحد حسابرسی داخلی مستقیما زیر نظر کمیته 

شود. افزون بر این  نماید و مدیر  آن به  پیشنهاد کمیته حسابرسی توسط مدیریت منصوب می حسابرسی فعالیت می

 گیرد. ر کمیته حسابرسی قرار میگزارشهاي حسابرسان داخلی در اختیا

 : مدیر و کارکنان حسابرسی داخلی باید:9ماده 

اي برخوردار و  ها، ارائه پیشنهادها و گزارش نتایج، از استقالل حرفه در تعیین حدود رسیدگی ، انجام رسیدگی -1-9

 نگرش بی طرفانه داشته و از تضاد منافع بپرهیزند.

حسابرسی داخلی را با هماهنگی واحدهاي مورد نظر پیش بینی و تعیین نمایند مگر زمان اجراي برنامه هاي  -2-9

 در موارد استثنایی که رسیدگی بدون اعالم قبلی از ضروریات حسابرسی داخلی است.

شواهد جمع آوري شده شامل کاربرگ ها، صورتجلسه ها، پرونده ها و یافته هاي حسابرسی داخلی را محرمانه  -3-9

 ند.تلقی نمای

یافته ها و پیشنهادهاي حسابرسی داخلی را با توجه به ماهیت ، اهمیت و پیامد آن متناسب با سطوح مدیران  -4-9

 یا مسئوالن مربوطه، بر حسب مورد در میان گذارند.

 اي معقول مورد انتظار را اعمال نمایند. مراقبت حرفه -5-9

 اي حسابرسی داخلی استانداردها و آئین رفتار حرفه

حسابرسان داخلی در انجام وظایف حسابرسی داخلی باید استانداردهاي تخصصی الزم االجرا و آیین رفتار  :10اده م

اي حسابرسان داخلی و در نبود استانداردهاي داخلی مربوطه استانداردهاي بین المللی حسابرسی داخلی را  حرفه

 رعایت نمایند.

 

 

 

 

 

 

 


