
گـذاران و سـامان در راستاي حمایت از حقوق و منافع سـرمایه : مصوبه شوراي عالی بورس و اوراق بهادار
مـاده 1دهی و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عالیه بر امور و با هدف اجراي مفاد بنـد  

ردیـد سـازمان بـورس و اوراققانون بازار اوراق بهـادار مقـرر گ   7ماده  19، 18، 12، 11، 8و بندهاي  4
بـراي اسـتفاده "موسسات حسابرسـی معتمـد  "عنوان   بهادار مؤسساتی را از بین مؤسسات حسابرسی به

  . اشخاص حقوقی تعیین نماید
  دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

،  23/11/1385مـورخ   ارو اوراق بهـاد در اجراي بیست و چهارمین مصوبه شوراي عالی بورس 
دستورالعمل موسسـات حسابرسـی معتمـد سـازمان بـورس و اوراق"این دستورالعمل تحت عنوان 

بـه تصـویب 8/5/1386شـود در تـاریخ    که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده مـی  "بهادار
  .رسید و اوراق بهادارشوراي عالی بورس  

  تعریف اصطالحات: فصل اول

   1ماده 

: باشد هایی که در این دستورالعمل به کار رفته است داراي معانی زیر می اصطالحات و واژه
قـانون بـازار اوراق بهـادار جمهـوري 5سازمان بورس و اوراق بهادار است که به موجـب مـاده    :سازمان - 1

. شود ینامیده م "سازمان"تشکیل شده است و از این پس به اختصار  1384اسالمی ایران مصوب آذرماه 
جامعه حسابداران رسمی ایران است که به موجب ماده واحده قانون استفاده از خـدمات تخصصـی :جامعه - 2

تشکیل گردیده اسـت کـه از ایـن 1372اي حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی مصوب  و حرفه
. شود نامیده می "جامعه"پس به اختصار 

.شود این دستورالعمل تشکیل می 3اده اي است که مطابق م منظور کمیته :کمیته - 3
موسسه حسابرسی معتمد سازمان است که بر اساس ضوابط این دسـتورالعمل :موسسه حسابرسی معتمد - 4

.شود گیرد و در فهرست موسسات حسابرسی معتمد سازمان درج می مورد پذیرش قرار می
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  پذیرش موسسات حسابرسی معتمد: فصل دوم

  2ماده 
تواند با احراز شرایط زیر، پس از موافقت سـازمان در فهرسـت موسسـات برسی عضو جامعه میهر موسسه حسا     

  :حسابرسی معتمد قرار گیرد
.از مدت عضویت آن در جامعه حداقل یک سال گذشته باشد -1
.گزارش حسابرسی صورتهاي مالی را امضا کرده باشند 10هر یک از شرکاي موسسه حداقل  -2
اي تمام وقت متناسب با حجم فعالیـت خـود بـوده و ترکیـب کارکنان حرفه موسسه حسابرسی باید داراي -3

نامـه اي مختلف مطابق ضوابط و مقررات جامعه از جمله مقـررات آیـین   هاي حرفه کارکنان آن از نظر رده
اي توسـط اعضـاي جامعـه و دسـتورالعملهاي اجرایـی آن، سقف مجاز ارائـه خـدمات تخصصـی و حرفـه    

اي موسسـه بـا سـابقه کـار همچنـین تعـداد کارکنـان حرفـه    . ار حسابرسی باشدجوابگوي حفظ کیفیت ک
اي آن تجـاوز درصد مجموع کارکنان حرفه 40سال بعد از اخذ مدرك کارشناسی نباید از  2حسابرسی زیر 

.کند
.اسامی کارکنان آن به طور منظم در فهرست بیمه و فهرست مالیات موسسه حسابرسی درج شود -4
احـراز شـرایط موسسـه(کنتـرل کیفیـت در سـطح موسسـه     ) الـف (نظـر   سابرسی از نقطهامتیاز موسسه ح -5

اجـراي کـار حسابرسـی طبـق(کنتـرل کیفیـت سـطح کـار حسابرسـی      ) ب(و ) حسابرسی عضـو جامعـه  
شود از حـد نصـاب امتیـاز در ، که از طرف جامعه اعالم می)اي استانداردهاي حسابرسی و آیین رفتار حرفه

.ط هیئت مدیره سازمان براي موسسات حسابرسی معتمد، کمتر نباشدنظر گرفته شده توس
هـاي انضـباطی موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش و شرکا و مـدیران آن فاقـد سـابقه تخلفـات و تنبیـه      -6

باشـند یـا) و اصـالحات بعـدي   1378مصوب شـهریور  (اساسنامه جامعه  35ماده  6تا  3موضوع بندهاي 
.دوره تعلیق یا دوره محکومیت آنها سپري شده باشدحداقل یک سال از زمان پایان 

شرکاء و مدیران موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش، جزء شرکاء و مدیران متخلف موسسـات حسابرسـی -7
.حذف شده از فهرست موسسات حسابرسی معتمد نباشند

مالك درج نام موسسـه حسابرسـی در فهرسـت موسسـات حسابرسـی معتمـد، تـاریخ صـدور .1تبصره 
  .افقتنامه سازمان مبنی بر پذیرش موسسه حسابرسی به عنوان موسسه حسابرسی معتمد استمو

موسسات حسابرسی پس از پذیرش به عنوان موسسات حسابرسـی معتمـد، همـواره بایـد حـد .2تبصره 
را کسب کننـد، در) این ماده 5موضوع بند (نصاب امتیاز کنترل کیفیت در سطح موسسه و کار حسابرسی 

  .ن صورت از فهرست موسسات حسابرسی معتمد حذف خواهند شدغیر ای
در مواردي که شریک یا مدیر موسسه، امضا کننده گزارش حسابرسی یا مسـئول کـار موضـوع .3تبصره 

  .این ماده نخواهد بود 7تخلف نباشد، مشمول بند 
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موسسـات شـود ـ جـزء    سازمان حسابرسی ـ که تنها سازمان حسابرسی دولتـی محسـوب مـی     .4تبصره 
  .شود حسابرسی معتمد سازمان شناخته می

کلیه موسسات حسابرسی که به موجب مقررات قبلی جزء موسسات حسابرسی معتمـد سـازمان .5تبصره 
اند، به عنوان موسسه حسابرسی معتمد سازمان پذیرفتـه کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده

اریخ تصویب ایـن دسـتورالعمل مهلـت دارنـد وضـعیت خـود را بـاشوند، و حداکثر ظرف یک سال از ت می
  .شرایط مقرر در این ماده تطبیق دهند

تاریخ صدور راي  روز از 30بنا به دستور رئیس شوراي عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه ظرف  .6تبصره
ی معتمد و قطعی و نهایی توسط هیئت عالی انتظامی، نتایج آراء صادره در خصوص موسسات حسابرس

.نماید  می به سازمان اعالم را  موسسات حسابرسی متقاضی پذیرش
شوند و  در مواردي که شرکاي موسسات حسابرسی معتمد از این موسسات حسابرسی جدا  .7تبصره

این ماده  1نمایند، موسسه حسابرسی جدید از محدودیت موضوع بند  موسسه حسابرسی جدید تاسیس 
این که حداقل دو نفر از شرکاي موسسه حسابرسی جزء شرکاي قبلی موسسات  مستثنی است، مشروط به

.حسابرسی معتمد باشند

   3ماده 
سال سابقه مـدیر 5داراي حداقل نفر حسابدار رسمی  5متشکل از  اي در راستاي اجراي این دستورالعمل، کمیته     

عضو کمیته، یک عضو به پیشـنهاد جامعـه و 5ز ا. شود به انتخاب هیئت مدیره سازمان تشکیل می ارشد حسابرسی
تایید هیئت مدیره سازمان، یک عضو به پیشنهاد سازمان حسابرسی و تایید هیئت مدیره سازمان و سه عضـو دیگـر

نحـوه انجـام وظـایف و اداره جلسـات آن در.  نیز به طور مستقیم توسط هیئت مدیره سازمان انتخاب خواهند شـد 
رالعمل، به موجب دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد کمیته بـه تصـویب هیئـتچارچوب مفاد این دستو

  .رسد مدیره سازمان می

  4ماده 
موسسات حسابرسی متقاضی پذیرش به عنوان موسسات حسابرسی معتمد باید تقاضاي پذیرش خود را مطـابق     

همراه اسناد و مدارك مورد نیاز براي اثبـات احـرازشود، به  فرمهایی که توسط سازمان براي این منظور طراحی می
  :العمل و همچنین اطالعات مشروحه زیر به سازمان تسلیم کنند این دستور 2بینی شده در ماده  شرایط پیش

الف ـ فهرست تمام اشخاصی که ظرف سه  سال قبل از ارائه درخواست پذیرش براي آنها خدمات حسابرسی انجام
اي غیـر سی صادر کرده و همچنین مشتریانی که براي آنها خـدمات تخصصـی و حرفـه   داده و گزارش حسابر
  اند، حسابرسی، ارائه نموده

  اي و تخصصی در جریان، اي و سایر خدمات حرفه ب ـ فهرست قراردادهاي حسابرسی، مشاوره
صـی والزحمه دریافتی از هر یک از اشخاص بـر حسـب خـدمات حسابرسـی و خـدمات تخص      پ ـ صورت ریز حق 

  اي غیرحسابرسی براي دو سال اخیر، حرفه
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اي غیـر ت ـ بیانیه سیاستهاي کنترل کیفیت موسسه در خصوص خدمات حسابرسی و خـدمات تخصصـی و حرفـه    
  حسابرسی،

  اي موسسه حسابرسی با ذکر خالصه مشخصات و سوابق، ث ـ فهرست تمام کارکنان حرفه
سی به مشتریان که بنا به تشـخیص سـازمان بـراي حفـظ منـافعج ـ سایر اطالعات مربوط به ارائه خدمات حسابر 

  گذاران ضروري باشد، و عمومی و حمایت از سرمایه
ـ تاییدیه جامعه مبنی بر احراز شرایط موسسات حسابرسی عضو جامعه، و نداشتن سابقه تخلف و محکومیـت بـه چ

.این دستورالعمل 2ماده  6شرح بند 
کنترل کیفیت موسسه براي موسسـات حسابرسـی عضـو جامعـه، متعاقـب صـدور ارائه بیانیه سیاستهاي .1تبصره

  .ماه از تاریخ تصویب دستورالعمل مزبور الزامی است 6دستورالعمل جامعه، حداکثر ظرف مدت 
اي، به جامعه مجوز الزم را اعطا نمایند تا در صورت  کلیه موسسات حسابرسی معتمد موظفند طی نامه .2تبصره 

عات مورد نیاز سازمان طبق این دستورالعمل در خصوص موسسات حسابرسی معتمد، اطالعات درخواست اطال
همچنین موسسات حسابرسی معتمد موظفند رونوشتی از نامه . مذکور از سوي جامعه در اختیار سازمان قرار گیرد

  .مذکور را همزمان به سازمان ارسال نمایند
از مؤسسـات حسابرسـی متقاضـی پـذیرش توسـط سـازمان جـزءاطالعات دریافتی موضوع ایـن مـاده    .3تبصره 

. اطالعات محرمانه تلقی خواهد شد

  5ماده 
 10سازمان باید تقاضاي موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش را همراه با اسناد و مـدارك مربـوط، ظـرف مـدت          

بیرخانه کمیته نیز باید موضوع را د. گیري به دبیرخانه کمیته ارسال کند روز از تاریخ دریافت، جهت بررسی و تصمیم
روز پس از تکمیل مدارك در جلسه کمیته مطرح کند و تصمیمات کمیته در خصوص رد یا قبـول 15حداکثر ظرف 

روز پـس از تـاریخ 10را ظـرف حـداکثر   )  با ذکر دالیل در صـورت رد تقاضـا  (تقاضاي پذیرش موسسه حسابرسی 
  .تشکیل جلسه به سازمان گزارش نماید

  6ده ما
چنانچه سازمان یا دبیرخانه کمیته، فرمهاي تقاضاي تکمیل شده و مـدارك ارسـالی را بـراي پـذیرش موسسـه     

حسابرسی متقاضی ناقص تشخیص دهد، باید موضوع را ظرف مدت دو هفته به ترتیب از تاریخ ثبت درخواسـت در
  .ذیرش اعالم کندسازمان یا ارسال به دبیرخانه کمیته، به موسسه حسابرسی متقاضی پ

  7ماده 
سازمان باید بر اساس تصمیمات کمیته، موافقت یا عدم موافقت خود را با پذیرش موسسه حسابرسـی متقاضـی     

حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ کسب نظر کمیته، بـه موسسـه حسابرسـی) با ذکر دالیل در صورت رد تقاضا(
. مذکور اعالم نماید
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موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش نسبت به رد تقاضاي خود اعتراض نماید، کمیته موظـفدر صورتی که  .تبصره
روز از تاریخ دریافت اعتراض، آن را بررسی و نتیجه را به سازمان گزارش نماید و سـازمان نیـز بایـد 15است ظرف 

  .روز از تاریخ کسب نظر کمیته، تصمیم نهایی خود را به موسسه حسابرسی اعالم کند 10ظرف 

  8ماده 
موسسات حسابرسی معتمد پس از پذیرش و قبل از درج نام آنها در فهرست موسسات حسابرسـی معتمـد، بایـد     

  .اي، رعایت کلیه مفاد این دستورالعمل را تعهد نمایند طی تعهدنامه
ر قراردادهـايموسسات حسابرسی معتمد باید لزوم ارسال مکاتبات موضوع این دستورالعمل به سـازمان را د . تبصره

  .بینی نمایند حسابرسی با شرکت مورد حسابرسی پیش

   9ماده 
موسسات حسابرسی معتمد مکلفند در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قـانونی کـه طبـق اصـول و ضـوابط     

شود نسبت به صورتهاي مـالی تهیه می 1347حسابرسی و با رعایت قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 
  :دگی شده، درباره موارد زیر صریحاً اظهارنظر نمایندرسی

الف ـ رعایت  استانداردهاي حسابداري  در تهیه و ارائه صورتهاي مالی اساسی و یادداشتهاي توضـیحی صـورتهاي
  مالی مزبور،

  ب ـ عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان، و
  .ین و مقررات مرتبط با فعالیت واحد مورد رسیدگیپ ـ عدم رعایت قوانین و مقررات تجاري، مالیاتی و سایر قوان

موسسات حسابرسی معتمد سازمان در چارچوب  استانداردهاي حسابرسی مکلفنـد عـالوه بـر اظهـارنظر .1تبصره 
قـانون 45اي خود نسبت به صورتهاي مالی ساالنه، نسبت به سایر موارد مقرر در دسـتورالعمل اجرائـی مـاده     حرفه

هاي حسابرس مستقل و بازرس قانونی یا به صـورت گـزارش ار جمهوري اسالمی ایران، در گزارشبازار اوراق بهاد
  .جداگانه یا ویژه براي استفاده سازمان نیز اظهارنظر کنند

چک لیست رعایت مجموعه مقررات سـازمان، بایـد از طریـق سـازمان بـا همکـاري جامعـه و سـازمان .2تبصره 
  .موسسات حسابرسی معتمد قرار گیردحسابرسی تهیه شود و در اختیار 

ها و مقررات مربوطه را کتباً یا از طریق سایت اینترنتی رسمی خـود در اختیـار سازمان باید کلیه بخشنامه .3تبصره 
  .جامعه، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی معتمد قرار دهد

موسسات حسابرسی معتمد را تعیین خواهد هاي ویژه  سازمان محتواي اطالعات مورد نیاز خود از گزارش .4تبصره 
  .نمود و این موسسات موظفند بر اساس آن اقدام نمایند

  اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی موضوع این دستورالعمل: فصل سوم
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  10ماده 
اشخاص حقوقی زیر مکلفند حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود را از میان سازمان حسابرسی یا موسسـات

  :اند، انتخاب نمایند جامعه که در فهرست موسسات حسابرسی معتمد درج شده حسابرسی عضو
  شرکتهاي پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار، -الف
  شرکتهاي فرعی شرکتهاي پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار، –ب 
  شرکتهاي سهامی عام  با عرضه عمومی، –پ 
شامل شرکتهاي کارگزاري، شرکتهاي  مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایراننهادهاي  –ت 

گذاري،  شرکتهاي تأمین سرمایه،  صـندوقهاي  بازنشسـتگی، شـرکتهاي سرمایه هاي گذاري، صندوق سرمایه
دار و تسویه وجـوه،گذاري مرکزي اوراق بها سپرده هاي ، بازارهاي خارج از بورس،  شرکتها هلدینگ،  بورس

  و 
  .که متقاضی انتشار عمومی اوراق مشارکت مشمول ثبت نزد سازمان هستند حسابرسی طرحهائی –ث 

  .شود ضوابط تشخیص شرکتهاي فرعی با توجه به استانداردهاي حسابداري تعیین می .1تبصره 

ی فوق مجاز نیستند بعـدمؤسسات حسابرسی و شرکاي مسئول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوق .2تبصره 
ضـمناً در صـورت. سال، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قـانونی شـرکت مـذکور را بپذیرنـد     4از گذشت 

تواند بـا حضـور بـه عنـوان شـریک در سال قبل، نمی 4خروج شرکاء از مؤسسه قبلی، شریک مسئول کار در دوره 
  . شروع این مهلت از تاریخ تصویب این دستورالعمل خواهد بود. ا قبول کندمؤسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور ر

  نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد: فصل چهارم

  11ماده 
گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کاراي  در راستاي حمایت از حقوق سرمایه

اي و مفاد ایـن دسـتورالعمل، سـازمان بـه عایت اصول و ضوابط حرفهاوراق بهادار و همچنین حصول اطمینان از ر
  :اي موسسات حسابرسی معتمد نظارت مستمر دارد شرح زیر بر کار حرفه

کمیته مجاز است به منظور حصول اطمینان از احراز شرایط مورد نظر در این دسـتورالعمل توسـط موسسـات –الف 
پـس از پـذیرش توسـط موسسـات حسابرسـی معتمـد و حسابرسی متقاضی پذیرش و حفظ شـرایط مـذکور  

همچنین حصول اطمینان از رعایت مقـررات سـازمان، حـاکم بـر فعالیـت موسسـات حسابرسـی معتمـد، بـا
موسسات حسابرسی و جامعه مکاتبه و از آنها اطالعات، اسناد و مدارك درخواست نماید و در صورت لزوم، در 

نترل کیفیت جامعه به محل مؤسسات حسابرسـی مراجعـه و از آنهـاچارچوب موارد فوق از طریق کار گروه ک
   . بازرسی کند

کنترل کیفیت پرونده حسابرسی اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی موضـوع ایـن دسـتورالعمل، بـه منظـور –ب 
اي بر کار موسسات حسابرسی معتمد عضو جامعه و سازمان حسابرسی به ترتیب از طریق  اعمال نظارت حرفه
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در جامعـه و .گیـرد  وه کنترل کیفیت جامعه و کمیته کنتـرل کیفیـت سـازمان حسابرسـی صـورت مـی      کار گر
سازمان حسابرسی  براي موارد ارجاعی از سوي سازمان یک کمیته کنترل کیفیت  ویـژه مرکـب از پـنج نفـر

   .نماینده از سوي سازمان تشکیل شود 2حسابدار رسمی، با امکان حضور 
، یا بنا بـه اطـالع واحـدهاي نظـارت سـازمان و یـا بـر اسـاس 3ته موضوع ماده در مواردي که کمی –پ  مستقیماً

شکایات واصله نسبت به گزارش حسابرسی، به مواردي حاکی از عدم رعایت استانداردهاي حسابرسی و سایر 
جامعه یا  اي یا هرگونه سوال و ابهامی در این خصوص برخورد نماید، موضوع را کتباً به اصول و ضوابط حرفه

سازمان حسابرسی حسب مورد اطالع داده تا پرونده و مدارك حسابرسی در ارتبـاط بـا شـرکت مزبـور ظـرف
این مـاده رسـیدگی و نتیجـه بـه "ب"روز توسط کار گروه یا کمیته کنترل کیفیت یاد شده در بند  30مهلت 

  . سازمان گزارش شود
اوراق بهادار، جامعه گـزارش امتیـازات کنتـرل کیفیـت دربنا به دستور رئیس شوراي عالی بورس و  .1تبصره 

سطح موسسه و سطح کار حسابرسی هر سال را حداکثر تا پایان فروردین مـاه سـال بعـد بـه سـازمان اعـالم
نماید و در مواردي که موسسه حسابرسی معتمد طی سال، شـرایط مقـرر در ایـن دسـتورالعمل را از دسـت می

  .رساند به اطالع سازمان می) موارد(برسی را با ذکر مورد دهد، همزمان نام موسسه حسا
هاي خـود در خصـوص بنا به دستور رئیس شوراي عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه نتیجه ارزیابی .2تبصره 

اي توسط موسسات حسابرسی معتمد در هـر سـال نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه رعایت آیین
  .نماید ماه سال بعد به سازمان ارسال میرا تا آخر فروردین 

، در شرایط خاص  با ذکر دلیل به درخواست جامعه یا سـازمان حسابرسـی "پ"مهلت مقرر در بند  .3تبصره 
  .روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود 30تا 

   12ماده 
حـراز شـرایط موسسـها(اساسنامه جامعه، حداقل تناوب کنترل کیفیـت در سـطح موسسـه     30بر اساس ماده  

در اجراي کار حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسی و (، کنترل کیفیت در سطح کار حسابرسی )حسابرسی معتمد
اي توسط موسسات حسابرسی معتمـد نامه سقف مجاز ارائه خدمات حرفه و ارزیابی رعایت آیین) اي آیین رفتار حرفه

  .باشد هر سال یکبار می

  استقالل: فصل پنجم 

  13ماده 
اي جامعـه اي، عالوه بر ضوابط آیین رفتـار حرفـه   موسسات حسابرسی معتمد در خصوص حفظ استقالل حرفه

  :باشند یا سازمان حسابرسی حسب مورد، ملزم به رعایت موارد زیر می
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موسسه حسابرسی معتمد مجاز نیست در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شـریک و سـهیم بـوده، یـا بـا -الف
احد مزبور معامالت بازرگانی و انتفاعی داشته یا همزمان با ارائه خدمات حسابرسی مستقل و بـازرس قـانونیو

سـازي طراحی و پیاده) 3(مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی، ) 2(خدمات مالی و حسابداري، ) 1(به یک صاحبکار 
کنـد، ارائـه ماتی که کمیتـه تعیـین مـی   سایر خد) 6(خدمات حسابرسی داخلی، ) 5(ارزیابی سهام، ) 4(سیستم، 

همچنـین گـزارش موسسـه. نماید و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات هیئت مـدیره داشـته باشـد   
حسابرسی معتمد در صورت عدم رعایت این ضابطه، معتبر نیست و به نفع واحد مزبـور قابـل اسـتناد نخواهـد

  .بود
اي و طراحـی دار ارائه خدمات مشـاوره  تمد قبل از انتخاب، عهدهدر صورتی که موسسه حسابرسی مع .1تبصره

قبـل از شـروع عملیـات(سیستمهاي مالی به صاحبکار شـده باشـد، بایـد ضـمن اعـالم مراتـب بـه سـازمان         
اي و  اي عمـل کنـد کـه بـه صـالحیت حرفـه       اي، بـه گونـه   و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه) حسابرسی

  .استقالل وي خدشه وارد نشود
در صورتی که موسسه حسابرسی معتمد به شرکتی، خدمات طراحی سیستم حسابداري ارائه نمایـد،. 2تبصره 

  .اندازي کامل سیستم مزبور مجاز خواهد بود پذیرش حسابرسی صاحبکار مزبور دو سال بعد از استقرار و راه
ال سـهام شـرکتی کـهموسسه حسابرسی معتمـد مجـاز نیسـت تـا دو سـال از تـاریخ نقـل و انتقـ         .3تبصره 
.گذاري آن را به عهده داشته است، حسابرسی آن شرکت را بپذیرد قیمت

موسسه حسابرسی معتمد و شرکاي آن، همسر و اشخاص تحت والیت، وصایت و قیمومت شـرکاي مـذکور، –ب 
ه مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد موسسه مجاز نیستند در هیچ یک از واحدهاي مورد رسـیدگی موسسـ  

  .حسابرسی معتمد، مدیر یا سهامدار باشند
موسسات حسابرسـی معتمـد موضـوع ایـن دسـتورالعمل مکلفنـد لیسـت اسـامی شـرکتهاي مـورد .1تبصره 

 فهرسـت "حسابرسی را که به شرح فوق جهت حفظ استقالل، حق دارا بودن سهام آن را ندارند، تحت عنـوان  
  .دتهیه و به سازمان ارائه نماین "رعایت استقالل

موسسه حسابرسی معتمد در صورتی که در مراحل بعدي بـه عنـوان حسـابرس مسـتقل و بـازرس .2تبصره 
 فهرسـت "قانونی یک شرکت پذیرفته شده در بورس انتخاب شود، باید نام و مشخصات شـرکت جدیـد را در   

دارا بودن سـهام اعالم کند تا کلیه شرکاء، مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد در صورت" رعایت استقالل
  .ماه نسبت به فروش سهام خود در آن شرکت اقدام کنند 3آن شرکت حداکثر ظرف مدت 

سـال حسابرسـی شـرکتهایی را بپذیرنـد کـه مـدیران و شـرکاي آن 3موسسات حسابرسی معتمد نبایـد تـا    –پ 
سـال 3تند تـا  همچنین موسسات حسابرسـی معتمـد مجـاز نیسـ    . اند موسسات قبالً در آن شرکتها شاغل بوده

حسابرسی شرکتهایی را بپذیرند که شرکاي آن موسسه حسابرسی قبالً به عنوان مـدیر و سرپرسـت ارشـد در
.اند دار بوده موسسات حسابرسی و یا در سازمان حسابرسی مسئولیت انجام حسابرسی آن شرکتها را عهده

 14ماده 
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عمل حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخابی را این دستورال 10که اشخاص حقوقی موضوع مادة  در صورتی
شـروع اولـین دوره. قبل از پایان چهار سال متوالی تغییر دهند باید مراتب را با ذکر دلیل به اطالع سازمان برسـانند 

. این مهلت از تاریخ تصویب این دستورالعمل خواهد بود

   15ماده 
عتمد از یک صاحبکار یا گـروه صـاحبکار خـاص دردرصد درآمدهاي مؤسسه حسابرسی م 25تحصیل بیش از 

. یک سال مالی مجاز نیست

  ضمانت اجرایی: ششمفصل 

   16ماده 
مؤسسات حسابرسی معتمد در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل و سـایر ضـوابط و مقـررات حـاکم بـر

پیوسـت و بـا  تاییـد سـازمان مشـمول بینی شـده در جـدول   فعالیت آنها، به پیشنهاد کمیته و بر اساس موارد پیش
  :اقداماتی به شرح زیر خواهند بود

  تذکر با درج در پرونده، .1
اخطار با درج در پرونده،  .2
عدم پذیرش کار جدید .3
حذف از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد تا مدت یکسال، .4
حذف از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد براي بیش از یکسال،  .5

ی سایر مراجع ذیصـالح از جملـه جامعـه، مـانع از اجـراي اقـدامات مقـرر در ایـن مـادهاقدامات انضباط .1تبصره 
  .شود نمی

آراء صادره در خصوص حذف موسسـات حسابرسـی معتمـد، در صـورت درخواسـت تجدیـد نظـر توسـط .2تبصره 
هیئـت اعضـاي ایـن  . شـود  ارجاع می) استیناف(موسسه حسابرسی معتمد ذیربط یا شرکاي آن به هیئت تجدیدنظر 

سه نفر با انتخاب سـازمان، یـک نفـر بـا( سال سابقه مدیر ارشد حسابرسی 7داراي حداقل پنج نفر حسابدار رسمی 
در صورت صدور راي به نفع تجدید نظر خـواه هزینـه. است) انتخاب جامعه و یک نفر با انتخاب سازمان حسابرسی

  .ادرسی بر عهده تجدیدنظر خواه استصورت هزینه د باشد در غیر این دادرسی بر عهده سازمان می

  سایر مقررات: هفتمفصل 
 17ماده 
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مؤسسات حسابرسی معتمد باید عالوه بر رعایت ضوابط و مقرراتی که در مورد تشکیل، اداره و نحـوه فعالیـت
شود، مقـررات ایـن دسـتورالعمل را نیـز رعایـت مؤسسات حسابرسی توسط جامعه و سایر مراجع ذیصالح وضع می

. نندک

   18ماده 
مؤسسات حسابرسی معتمد باید هرگونه تغییر در شرکاء و مدیران خود را ظرف مدت یک ماه کتباً بـه سـازمان

سازمان پس از بررسی تغییر ترکیب شرکاء و مدیران موسسه حسابرسی معتمد، نسـبت بـه تـداوم درج. اعالم نمایند
مد یا حذف آن از فهرست مزبور تصمیمات الزم را اتخـاذنام موسسه حسابرسی در فهرست موسسات حسابرسی معت

  .خواهد کرد
توانند شـرکاء و مـدیران مؤسسـات حسابرسـی کـه از فهرسـت مؤسسـات مؤسسات حسابرسی معتمد نمی .تبصره

. اند، را حداقل براي مدت محکومیت بعنوان شـریک یـا مـدیر حسابرسـی بکـار گیرنـد       حسابرسی معتمد حذف شده
این افراد بعنوان شریک یا مدیر حسابرسی با پیشنهاد کمیته و تایید هیئـت مـدیره سـازمان انجـام  بکارگیري مجدد 

. شود می

   19ماده 
مؤسسات حسابرسی معتمد باید رونوشت نامه ارسال گزارشهاي خود در خصوص حسابرس مسـتقل و بـازرس

مالی آتـی و افـزایش سـرمایه مربـوط بـهاي، حسابرسی اطالعات  قانونی، بررسی اجمالی صورتهاي مالی میاندوره
. اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی طبق این دستورالعمل را در تاریخ صدور آن به سازمان ارائه کنند

  20ماده 
دسـتورالعمل در خصـوص 4مؤسسات حسابرسی معتمد باید اطالعـات درخواسـتی توسـط سـازمان در مـاده      

هاي شش ماهه اول و دوم سـال، بـه ترتیـب حـداکثر تـا پایـان دورهوضعیت فعالیت مؤسسه و شرکاي آن را براي 
  .مهرماه هر سال و فروردین ماه سال بعد در اختیار سازمان قرار دهند

  21ماده 
در صورت تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موسسه حسابرسی معتمـد جانشـین موظـف اسـت طبـق

به و دالیل تغییر حسابرس و بازرس قانونی را استعالم نموده و نتیجه اي با حسابرس قبلی مکات نامه رفتار حرفه آیین
  .را به سازمان اطالع دهد
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   22ماده 
به تصویب شوراي عالی بـورس 8/05/1386تبصره و یک پیوست در تاریخ  29ماده و  22این دستورالعمل در 

مصـوب جلسـه(راق بهـادار تهـران   نامه ضوابط مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اورسید و جایگزین آیین
و ضوابط موسسات حسابرسی و بازرسان قانونی معتمد سـازمان بـورس اوراق بهـادار) شوراي بورس 20/12/1380

  .گردید) شوراي بورس 3/3/1378مصوب (تهران 
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  سازمان بورس و اوراق بهادارمؤسسات حسابرسی معتمد  ضوابطدستورالعمل 
  دستورالعمل 18مقرر در ماده اقدامات تطبیق تخلفات مؤسسات حسابرسی معتمد با جدول 

  ردیف
 اقدامات 

  موارد تخلف 

تذکر با درج در 
  پرونده

اخطار با درج در 
  پرونده

عدم پذیرش کار 
  جدید

حذف از فهرست تا 
  مدت یکسال

 حذف از فهرست
  براي بیش از یکسال

  3بند  – 2ماده   اي مؤسسه   نامناسب بودن ترکیب کارکنان حرفه  1
عدم درج منظم اسامی کارکنان در لیست بیمه و یا لیست   2

مالیات  
  4بند  – 2ماده 

– 5بند  – 2ماده   عدم کسب حدنصاب امتیاز کنترل کیفیت   3
  2تبصره 

سسات حسابرسـی معتمـد سـازمان    مو شرایط عدم تطبیق  4
 5کارگزاران بورس اوراق بهادار با شرایط مقرر در تبصـره  

  تعیین شدهدستورالعمل ظرف مهلت 

  5تبصره  – 2ماده 

  6تبصره  -2ماده   هاي انضباطی توسط جامعه  اعمال تنبیه  5
  8ماده تعهدنامه  عدم امضاي  6
قررات سـازمان در انجـام   عدم توجه به رعایت ضوابط و م  7

  رسیدگیها و اظهارنظر
  10ماده 

قـانونی یـک    مسـتقل و بـازرس   حسابرس سمت پذیرش  8
  صاحبکار براي بیش از سه دوره مالی متوالی

  3تبصره  – 10ماده 

عدم همکاري با کمیته در زمینه ارائه اطالعـات، اسـناد و     9
  ارك درخواستی و بازرسی موسسهدم

  بند الف – 11ماده 

ممانعت از انجام وظایف نمایندگان کمیتـه یـا کـار گـروه       10
ها، اطالعـات و مـدارك    کنترل کیفیت و عدم ارائه پرونده

  بند ب – 11ماده 
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  ردیف
 اقدامات 

  موارد تخلف 

تذکر با درج در 
  پرونده

اخطار با درج در 
  پرونده

عدم پذیرش کار 
  جدید

حذف از فهرست تا 
  مدت یکسال

 حذف از فهرست
  براي بیش از یکسال

  مورد نیاز به آنها
  13ماده   اي  عدم حفظ استقالل حرفه  11
اي  ارائه همزمان خدمات حسابرسی و سایر خدمات حرفـه   12

 جازغیرم
  13ماده 

  15ماده   عدم رعایت سقف درآمد حاصل از یک صاحبکار  13
شـرکا و مـدیران بـه سـازمان ظـرف       عدم اعالم تغییر در  14

مهلت مقرر 
 18ماده 

بکارگیري شرکا و مدیران متخلـف مؤسسـات حسابرسـی      15
  حذف شده از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد 

  تبصره - 18ماده 

عدم ارائه رونوشـت نامـه ارسـال گـزارش حسابرسـی بـه         16
سازمان 

  19ماده 

عدم ارسال اطالعـات درخواسـتی در خصـوص وضـعیت       17
ــه  فعالیــت مؤسســه و شــرکاي آن در دوره هــاي معــین ب

سازمان 

  20ماده 

  20ماده   ارائه اطالعات درخواستی توسط سازمان با تأخیر  18
نتیجه مکاتبـات دالیـل تغییـر حسـابرس بـه       عدم اعالم  19

سازمان 
  21ماده 

ارائه اطالعات خالف واقع یا مستندات جعلی به سازمان یا   20
تصدیق یا استفاده از آنها در تهیه گزارش 

اي  عدم رعایت اصول و ضوابط حرفه  21
  سایر موارد  22
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