
 
 

دستورالعمل  10و اشخاص موضوع ماده موسسات حسابرسی بندي طبقهدستورالعمل 

اوراق بهادار و بورس معتمد سازمانموسسات حسابرسی 
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  به نام خدابه نام خدا

دستورالعمل موسسات  10بندي موسسات حسابرسی و اشخاص موضوع ماده دستورالعمل طبقه
  حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

 10اجراي ماده و در اوراق بهادار شفاف و منصفانه گذاران و ساماندهی و توسعه بازار  در راستاي حمایت از حقوق سرمایه
اصالحیه مورخ و  8/05/1386مصوب جلسه (سازمان بورس و اوراق بهادار  سسات حسابرسی معتمدؤملعمل دستورا

به تصویب  28/11/91تبصره در تاریخ  8ماده و  9این دستورالعمل در ، )شوراي عالی بورس و اوراق بهادار 17/11/1390
  .باشد زم االجرا میمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و از تاریخ تصویب ال هیأت

  

، به همان مفاهیم در 1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ) 1(ي  هاي تعریف شده در ماده اصطالحات و واژه -  1 ماده
  :باشند هاي دیگر در این دستورالعمل، داراي معانی زیر می واژه. اند این دستورالعمل به کار رفته

اي  ست که به موجب ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهجامعه حسابداران رسمی ایران ا :جامعه
 .تشکیل گردیده است 1372حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 

موسسات موسسه حسابرسی معتمد سازمان است که بر اساس ضوابط دستورالعمل  :موسسه حسابرسی معتمد
حسابرسی معتمد در فهرست موسسات و   گرفتهمورد پذیرش قرار  دارسازمان بورس و اوراق بها حسابرسی معتمد

  .شده استسازمان درج 

سازمان بورس و اوراق بهادار  سسات حسابرسی معتمدؤمدستورالعمل  :دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد
  .دباش می) شوراي عالی بورس و اوراق بهادار 17/11/1390و اصالحیه مورخ  8/05/1386مصوب جلسه (

  :این اشخاص عبارتند از. استدستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد  10مشمول ماده شخص حقوقی  :شرکت
  شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار یا بازارهاي خارج از بورس، - الف
خارج  ا بازارهايی وراق بهادارا متقاضی پذیرش در بورس ایثبت شده نزد سازمان  شرکتهاي شرکتهاي فرعی –ب 

  ،از بورس
  شرکتهاي سهامی عام  با عرضه عمومی، –پ 
شامل شرکتهاي کارگزاري،  نهادهاي مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران –ت 

گذاري، شرکتهاي تأمین سرمایه، صندوقهاي بازنشستگی،  هاي سرمایه گذاري، صندوق شرکتهاي سرمایه
گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه  هاي سپرده ها، بازارهاي خارج از بورس، شرکت رکتهاي هلدینگ، بورسش

  وجوه، و 
  .که متقاضی انتشار عمومی اوراق مشارکت مشمول ثبت نزد سازمان هستند طرحهائی–ث 
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اس معیارهاي مندرج در جدول را براساوراق بهادار و موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس ، هر سال یکبار سازمان -  2 ماده
.نماید میبه عموم اعالم  نتایج آن را و نمودهبندي  طبقهو زیر، ارزیابی 

  موسسات حسابرسی معتمدبندي  طبقهمعیارهاي 
  حداکثر امتیاز  شرح معیار  ردیف 

  معیارهاي عادي –الف 
  300  شرکا یابیارز يها معیار  1
  200  کارکنان موسسه یابیارز هاي معیار  2
  200  ساختار و سازمان موسسه یابیارز هاي معیار  3
  100  يا در بازار حرفه تیو موقعرسانی  اطالع ،تنوع ارائه خدمات یابیارز هاي معیار  4
  200  خدمات تیفیک یابیارز هاي معیار  5

  1000  جمع امتیازات عادي
  تخلفاتیمعیارهاي  –ب 

  -200  )ریسال اخ 5 یط(موسسه  یسوابق تخلفات  6
-100  )ریسال اخ 5 یط(موسسه  کیشر یسوابق تخلفات  7

  -300  تخلفاتیامتیازات جمع 

  .معیارهاي تفصیلی امتیازدهی در پیوست این دستورالعمل درج گردیده است :1تبصره 
شایان ذکر است  .شود میحاصل  تخلفاتیهر مؤسسه حسابرسی از حاصل جمع امتیازهاي عادي و  امتیاز نهایی :2تبصره 

  .دباش می "منفی"ه امتیازهاي تخلفاتی در محاسبه امتیاز نهایی داراي نمره ک
طی سال ضرورت یابد، سازمان  اي موسسه  در صورتی که به دلیل وقوع تخلفات یا سایر شرایط، تغییر طبقه :3تبصره 

  .تواند نسبت به انجام این امر اقدام نماید می

موسسه   طبقهتعیین  مبناي ،این دستورالعمل 2 رهاي موضوع مادهاساس معیا برموسسه حسابرسی جمع امتیازات  -  3 ماده
 "چهارم"و  "سوم"، "دوم"، "اول" هطبقچهار موسسات حسابرسی معتمد به ترتیب بیشترین امتیاز، در . است حسابرسی
 :استبه شرح جدول زیر حد نصاب امتیاز الزم براي هر طبقه . گیرند قرار می

  بندي امتیازات مبناي طبقه
  طبقه امتیاز هر   طبقه
   امتیاز 700 بیشتر ازمساوي یا   اول
  امتیاز 700و کمتر از  امتیاز 600 بیشتر ازمساوي یا   دوم
  امتیاز 600و کمتر از  امتیاز 500 بیشتر ازمساوي یا   سوم

  امتیاز 500کمتر از   چهارم
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عات، اسناد و مدارك، امکان ارزیابی را فراهم به هر دلیل از جمله عدم ارائه اطالمعتمد موسسه حسابرسی که درصورتی -  4 ماده
.گردد بندي می طبقه "چهارم" طبقه درنیاورد، 

به چهار گروه زیر،  معیارهاياساس  بر ،دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد 10کلیه اشخاص حقوقی مشمول ماده  -  5 ماده
. شوند می يبند طبقه "چهارم"و  "سوم"، "دوم"، "اول"

  معتمد یدستورالعمل مؤسسات حسابرس 10مشمول ماده  یاشخاص حقوق يبند طبقه معیارهاي
  طبقههر  يو حد نصاب الزم برا هااریمع  طبقه

ریال ارد میلی 50ر000بیشتر از مساوي یا : ها و درآمد فروش داراییجمع میانگین   اول
                    ریال ارد میلی 50ر000بیشتر از مساوي یا : ارزش بازار

  نفر 5ر000 بیشتر از مساوي یا : تعداد کارکنان

  دوم
  میلیاردریال 50ر000و کمتر از  20ر000بیشتر از مساوي یا : ها و درآمد فروش دارایی جمع میانگین

  میلیاردریال 50ر000و کمتر از  20ر000بیشتر از مساوي یا : ارزش بازار
  نفر 5ر000فر و کمتر از ن 2ر000بیشتر از مساوي یا : تعداد کارکنان

  سوم
  میلیاردریال 20ر000و کمتر از  5ر000بیشتر از مساوي یا : ها و درآمد فروش داراییجمع میانگین 

  میلیاردریال 20ر000و کمتر از  5ر000بیشتر از مساوي یا : ارزش بازار
  نفر 2ر000 نفر و کمتر از 500 بیشتر ازمساوي یا : تعداد کارکنان

  چهارم
  ریال ارد میلی 5ر000کمتر از : ها و درآمد فروش دارایی جمع نمیانگی

     ریال ارد میلی 5ر000 کمتر از: ارزش بازار
  نفر 500کمتر از : تعداد کارکنان

آخرین صورتهاي مالی ساالنه حسابرسی شده، اطالعات تاریخ ترازنامه و طبق تعیین طبقۀ هر شرکت بر اساس  :1 تبصره
 .گیرد صورت می

تعداد " و "ارزش بازار"، "ها و درآمد فروش دارایی جمعمیانگین "هاي معیاردر صورتی که شرکت بر اساس  :2تبصره 
بندي شرکت قرار خواهد  مالك طبقه "باالترین طبقه"، طبق جدول فوق، حائز شرایط طبقات متفاوتی شود، "کارکنان
  .گرفت

ها و  میانگین دارایی"باشند، محاسبه معیار  هاي مالی تلفیقی می تکه موظف به تهیه صور هایی شرکتدر مورد  :3تبصره 
  .گیرد شده تلفیقی صورت می هاي مالی ساالنه حسابرسی براساس آخرین صورت "درآمد فروش

این دستورالعمل، حسب ضرورت، بصورت ساالنه مورد بازنگري قرار  5و  2هاي مقرر در مواد  ها و حد نصاباریمع: 4 تبصره
  .رفتخواهد گ

حسابرس مستقل و شود،  تعیین می 5شرکت مکلف است با توجه به طبقۀ خود که بر حسب معیارهاي ذکر شده در ماده  -  6 ماده
.انتخاب نماید، که در همان طبقه یا طبقات باالتر قرار دارندبازرس قانونی را از میان موسسات حسابرسی معتمد 
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را ملزم نماید که صرفنظر  ص یا گروهی از اشخاص تحت نظارتشختواند حسب ضرورت،  می سازمانهیئت مدیره : تبصره

 .انتخاب نمایند دومیا و  اول طبقه یحسابرسموسسات حسابرس مستقل خود را از از اندازه و طبقه شرکت، 

الزم متناسب با اندازه  ییاز توانا يبرخوردار در صورت ،موسسات حسابرسی معتمد مکلف هستند بر اساس طبقۀ موسسه -  7 ماده
اي توسط اعضاي  نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه آیین«و با رعایت سقف خدمات مجاز موضوع  ،تشرک

تواند به  موسسه حسابرسی نمی .اقدام به پذیرش کار حسابرسی نمایند و مقررات ذیربط،» جامعه حسابداران رسمی ایران
.خدمات حسابرسی ارائه نمایدموسسه قرار دارند  ۀباالتر از طبق اي هایی که در طبقه شرکت

که از طریق سامانه و سایر اطالعات مربوط وضعیت فعالیت مؤسسه و شرکاي آن  به اطالعات مربوطمسئولیت صحت  -  8 ماده
باشد و در  مؤسسه حسابرسی می مدیره هیئت عهدهگردد بر  نماید، ارسال می کدال یا به طرقی که سازمان اعالم می

.دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد اقدام خواهد شد 16صورت ارائه اطالعات خالف واقع، مطابق ماده 

ی انضباط دستورالعمل سوم فصل مطابقحسب مورد ، ها شرکتدر صورت عدم رعایت مقررات این دستورالعمل توسط  -  9 ماده
 ،در فرابورس ایرانشران پذیرفته شده نای انضباط دستورالعملبورس اوراق بهادار تهران،  در ناشران پذیرفته شده

همچنین در صورت عدم . خواهد شدعمل دستورالعمل انضباطی ناشران غیربورسی و غیرفرابورسی ثبت شده نزد سازمان 
دستورالعمل مؤسسات حسابرسی  16ماده ، مطابق مؤسسات حسابرسی معتمدرعایت مقررات این دستورالعمل توسط 

. خواهد شداقدام معتمد 
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  پیوست

  معیارهاي تفصیلی امتیازدهی موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
  هاي تفصیلی ارزیابی شرکا معیار: 1جدول 

حداکثر   شرح  ردیف
نحوه امتیاز دهی  امتیاز

امتیاز 25شریک  3به ازاي هر شریک مازاد بر   125  تعداد شرکا1

  25ترکیب و درصد مالکیت شرکا2
  کل امتیاز ؛درصد یا کمتر باشد 34ک یشرهر الشرکۀ  که حداکثر سهمدر صورتی

  صفر امتیاز ؛درصد باشد 50بیشتر یا مساوي هر شریک الشرکۀ  اگر حداکثر سهم
درصد باشد، به  50درصد تا  34بین هر شریک الشرکۀ  حداکثر سهم چنانچه
امتیازتناسب 

3 
خذسابقه کار مفید شرکا در حرفه حسابرسی بعد از ا

 مدرك کارشناسی
7امتیاز، و به ازاي هر شریک حداکثر  1به ازاي هر سال سابقه کار هر شریک   25

 امتیاز

4 
از اخذ مفید شرکا در حرفه حسابرسی بعد سابقه کار

 رسمی مدرك حسابدار
7امتیاز، و به ازاي هر شریک حداکثر  1به ازاي هر سال سابقه کار هر شریک   30

 امتیاز

امتیاز،  1هر شریک ) از تاریخ آخرین ورود به موسسه(به ازاي هر سال ماندگاري   30  شرکا در موسسه ماندگاري5
امتیاز 7و به ازاي هر شریک حداکثر 

  25سوابق تحصیلی شرکا 6
، 15کارشناسی حسابداري : امتیاز هر مقطع تحصیلی(میانگین امتیاز شرکا 

، دکتراي 10غیر حسابداري ، کارشناسی ارشد 20کارشناسی ارشد حسابداري 
)10، دکتراي غیر حسابداري 20حسابداري 

:موسسه از نظراز هاي خارج شرکا در فعالیت ارکتمش 7
ها تدریس در دانشگاه  -1-7
اي، هاي حرفه ها، کمیته شرکت در کارگروه -2-7

  ...جامعه، بورس و 
...تالیف کتب، ارائه مقاالت و  -3-7

10  
10  
10  

امتیاز 5ازاي هرشریک حداکثر  امتیاز؛ و به 1سال تدریس هرشریک هر
امتیاز؛ و به ازاي هر  1ها  ها و کمیته هر شریک هر سال شرکت در کارگروه

  امتیاز 5شریک حداکثر 
 امتیاز 2امتیاز، هر مقاله  5هر کتاب 

  10 المللی اي داخلی و بین عضویت در مجامع حرفه 8
اي داخلی یا کارشناس رسمی بودن  جامع حرفههر شریک هر سال عضویت در م

و به ؛ امتیاز 2اي خارجی  امتیاز، هرشریک هرسال عضویت در مجامع حرفه 1
امتیاز 5ازاي هر شریک حداکثر 

  300جمع امتیاز

  کارکنان موسسه یابیارزهاي تفصیلی  معیار: 2جدول 

حداکثر   شرح  ردیف
نحوه امتیاز دهی  امتیاز

امتیاز 5هر حسابدار رسمی   30  ران رسمی غیر از شرکاتعداد حسابدا 1
امتیاز 5به ازاي هر نفر   30 شغلی  تفکیک هر رده ارشد و سرپرستان بهتعداد سرپرستان  2

3 
سال  2تعداد حسابرسان ارشد و حسابرسان داراي بیش از 

 سابقه بعد از اخذ مدرك کارشناسی
امتیاز 2به ازاي هر نفر 40

  30لی کارکنانسوابق تحصی 4
کارشناسی : امتیاز هر مقطع تحصیلی(اي  میانگین امتیاز کارکنان حرفه

، کارشناسی ارشد غیر 20، کارشناسی ارشد حسابداري 15حسابداري 
)10، دکتراي غیر حسابداري 20، دکتراي حسابداري 10حسابداري 
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حداکثر   شرح  ردیف
نحوه امتیاز دهی  امتیاز

امتیاز 0,5سال سابقه هر نفر بعد از اخذ مدرك کارشناسی،  2اي هر به از  40 سوابق کار مفید کارکنان بعد از دریافت مدرك کارشناسی  5

سال از تاریخ آخرین ورود  2مازاد بر (به ازاي هر سال ماندگاري هر نفر   20  ضریب ماندگاري و همکاري کارکنان با موسسه 6
امتیاز 0,5) به موسسه

جامعهآموزش نسبت امتیاز  به  10 ...)در جامعه، موسسه و (اي کارکنان  سوابق آموزش حرفه 7
  200جمع امتیاز

  ساختار و سازمان موسسه یابیارزهاي تفصیلی  معیار: 3جدول 

حداکثر   شرح  ردیف
نحوه امتیاز دهی  امتیاز

1

مندي از فضاي کافی براي نگهداري مدارك و متناسب با  بهره-
خدمات و تعداد کارکنان

مدت اقامت در محل-
افزارهاي مناسب زارها و نرماف مندي از سخت بهره-
هاي اتوماسیون اداري درجه اتکاء به سیستم-
بندي،  مندي اداره امور کارکنان شامل استخدام، طبقه نظام-

آموزش، ترفیع و عزل
بندي آنها و  مندي از تناسب منطقی کارکنان از نظر رده بهره-

تناسب تعداد کارکنان با کارهاي حسابرسی

رل وضعیت موسسات اعالم شده توسطکنتبه نسبت امتیاز   200
  *بر اساس چک لیست بازدید از موسسه یا/ جامعه

  200  جمع امتیاز

  .، به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسیدچک لیست بازدید از موسسه*: 

  اي حرفهو موقعیت در بازار  رسانی ، اطالعهاي تفصیلی ارزیابی تنوع خدمات معیار: 4جدول 

حداکثر   شرح  ردیف
نحوه امتیاز دهی  امتیاز

اي براساس نسبت  تنوع خدمات و ترکیب مناسب خدمات حرفه1
درصد 2که بیش از ) بجز حسابرسی(به ازاي هر خدمت   20ساعات مصرفی هر گروه به جمع ساعات مصرفی

 امتیاز 5از جمع ساعات مصرفی به آن اختصاص یافته،  

برابر میانگین  2موسساتی که درآمد آنها معادل یا بیش از   20ز نظر درآمد ساالنه موسسه نسبت به سایر موسساتموقعیت موسسه ا2
امتیاز، سایرین به تناسب  20درآمد کل موسسات است، 

 تعداد شرکتهاي مورد حسابرسیِ پذیرفته شده در بورس یا فرابورس3
  امتیاز 4 البه ازاي هر شرکت در هر س  20  )طی دو سال اخیر(

امتیاز 1به ازاي هرسال   10قدمت موسسه4

هاي عضویت موسسه به عنوان موسسه حسابرسی معتمد  سال5
امتیاز 1هر سال عضویت   10سازمان بورس

روز تاخیر در ارسال دو پرسشنامه کل  30مجموعا تا   20 ارسال به موقع اطالعات به سازمان
امتیاز منفی 2خیر مازاد به ازاي هر روز تا. امتیاز

  100جمع امتیاز
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  خدمات تیفیکهاي تفصیلی ارزیابی  معیار: 5جدول 

  شرح  ردیف
حداکثر 
نحوه امتیاز دهی  امتیاز

1 
مندي انجام عملیات حسابرسی شامل استفاده از  نظام

 ها و سایر ابزارها  لیست ها، چک ها، پرسشنامه دستورالعمل
100

هاي حسابرسی  ها و روش ي دستورالعملمند به نسبت امتیاز نظام
یا بر اساس ) مربوط به امتیاز کنترل کیفیت کار دریافتی از جامعه(

چک لیست بازدید از موسسه

  100کیفیت گزارشات 2
مربوط به امتیاز کنترل (هاي حسابرسی  به نسبت امتیاز گزارش

یا بر اساس چک لیست بررسی ) کیفیت کار دریافتی از جامعه
*حسابرسی پرونده

  200جمع امتیاز 

  .، به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسیدبررسی پرونده حسابرسیچک لیست *: 

  )سال اخیر 5طی (موسسه  یسوابق تخلفات: 6جدول 

حداکثر  شرح  ردیف
نحوه امتیاز دهی  امتیاز

امتیاز منفی 10درج در پرونده با در ازاي هر تذکر   -20  تذکر با درج در پرونده 1
امتیاز منفی 15در ازاي هر اخطار با درج در پرونده   -30  اخطار با درج در پرونده 2

امتیاز  25  "جدید رعدم پذیرش کا"هر تخلف منجر به در ازاي   -50 عدم پذیرش کار جدید3
  منفی

حذف از فهرست موسسات حسابرسی معتمد "خلف منجر به در ت  -100 )با قید مدت(حذف از فهرست موسسات حسابرسی معتمد  4
  امتیاز منفی 100  "

- 200) منفی(جمع امتیاز

  )سال اخیر 5طی (موسسه  کیشر یسوابق تخلفات: 7جدول 

حداکثر   شرح  ردیف
نحوه امتیاز دهی  امتیاز

امتیاز منفی 10 ونده به هر شریکازاي هر تذکر با درج در پردر -20 تذکر با درج در پرونده1
  امتیاز منفی 15ازاي هر اخطار با درج در پرونده به هر شریک  در   -30 اخطار با درج در پرونده2

 25براي هر شریک "کار جدیدپذیرش عدم  "در ازاي هر ازاي تخلف منجر به   -50 )معادل تعلیق(عدم پذیرش کار جدید 3
  امتیاز منفی

  - 100) منفی(جمع امتیاز 
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