
 

 
 
 

  دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
  عالي بورس و اوراق بهادارشوراي 31/04/1392و  71/11/1390مورخ  هاياصالحيه و 8/5/1386مصوب جلسه 



1  
 

گذاران و ساماندهي در راستاي حمايت از حقوق و منافع سرمايه مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار:
ـــرورت نظارت عاليه بر امور و با هدف اجراي مفاد بند  ـــعه بازار اوراق بهادار و نظر به ض و  4ماده  1و توس

ندهاي  هاد 7ماده  19، 18، 12، 11، 8ب هادار قانون بازار اوراق ب ـــازمان بورس و اوراق ب ار مقرر گرديد س
سساتي را از بين مؤسسات حسابرسي به شخاص  "موسسات حسابرسي معتمد"عنوان مؤ ستفاده ا براي ا

  حقوقي تعيين نمايد. 
  

  بورس و اوراق بهادارسازمان دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد 
  عالي بورس و اوراق بهادارشوراي 31/04/1392و  71/11/1390مورخ  هاياصالحيه و 8/5/1386مصوب جلسه 

  
  

ن ي، ا 23/11/1385بورس و اوراق بهادار مورخ  يعال ين مصـــوبه شـــورايســـت و چهارميب يدر اجرا
كه از  "معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار يدستورالعمل موسسات حسابرس"عنوان  دستورالعمل تحت

ستورالعمل ناميا صار د صو 8/5/1386خ يود در تارشيده مين پس به اخت شورايبه ت بورس  و  يعال يب 
  اصالح شد. 31/04/1392و  17/11/1390 هايد و در تاريخيرساوراق بهادار 

  
  فصل اول: تعريف اصطالحات

  

   1ماده 

  باشد: هايي كه در اين دستورالعمل به كار رفته است داراي معاني زير مياصطالحات و واژه
ست كه به موجب ماده  سازمان: -1 سالمي  5سازمان بورس و اوراق بهادار ا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ا

  شود. ناميده مي "سازمان"تشكيل شده است و از اين پس به اختصار  1384ايران مصوب آذرماه 
ستفاده از خدمات تخصصي و  جامعه: -2 ست كه به موجب ماده واحده قانون ا سمي ايران ا سابداران ر جامعه ح

تشكيل گرديده است كه از اين پس به  1372اي حسابداران ذيصالح به عنوان حسابدار رسمي مصوب حرفه
 شود. ناميده مي "جامعه"اختصار 

 شود.رالعمل تشكيل مياين دستو 3اي است كه مطابق ماده منظور كميته كميته: -3

ضوابط اين دستورالعمل  موسسه حسابرسي معتمد: -4 سازمان است كه بر اساس  موسسه حسابرسي معتمد 
 شود.گيرد و در فهرست موسسات حسابرسي معتمد سازمان درج ميمورد پذيرش قرار مي

  
  



2  
 

  فصل دوم: پذيرش موسسات حسابرسي معتمد
  2ماده 
ضو جامعه مي      سي ع سابر سه ح س سات هر مو س ست مو سازمان در فهر شرايط زير، پس از موافقت  تواند با احراز 

  حسابرسي معتمد قرار گيرد:
  از مدت عضويت آن در جامعه حداقل يك سال گذشته باشد. -1
شركاي موسسه حداقل  -2 شريك باشد و هر يك از  سه  صورتهاي مالي  10حداقل داراي  را طي گزارش حسابرسي 

شند. همچنين حداقل  ضا كرده با ست ام سال قبل از تاريخ درخوا سه بايد حداقل  3سه  س شركاي مو  10نفر از 
 گزارش حسابرسي صورتهاي مالي را طي سه سال اخير در موسسه حسابرسي متقاضي پذيرش امضا كرده باشند. 

 الشركه را دارا باشند.درصد سهم 51هيچ يك از شركاي موسسه نبايد مالكيت بيش از  -3

  موسسه بايد به تاييد جامعه از سيستم كنترل داخلي مطلوب برخوردار باشد. -4
 باشد. نفر 15 نبايدكمتر ازاي تمام وقت موسسه تعداد كاركنان حرفه -5

ان آن اي تمام وقت متناسب با حجم فعاليت خود بوده و تركيب كاركنموسسه حسابرسي بايد داراي كاركنان حرفه -6
نامه ســـقف مجاز ارائه اي مختلف مطابق ضـــوابط و مقررات جامعه از جمله مقررات آيينهاي حرفهاز نظر رده

صي و حرفه ص شخيص كميته جوابگوي خدمات تخ ستورالعملهاي اجرايي آن، به ت ضاي جامعه و د سط اع اي تو
سال بعد  2سابقه كار حسابرسي زير  اي موسسه باحفظ كيفيت كار حسابرسي باشد. همچنين تعداد كاركنان حرفه

 اي آن تجاوز كند.درصد مجموع كاركنان حرفه 40از اخذ مدرك كارشناسي نبايد از 

 اسامي كاركنان آن به طور منظم در فهرست بيمه و فهرست ماليات موسسه حسابرسي درج شود. -7

از شرايط موسسه حسابرسي عضو نظر (الف) كنترل كيفيت در سطح موسسه (احرامتياز موسسه حسابرسي از نقطه -8
سي و آيين  سابر ستانداردهاي ح سي طبق ا سابر سي (اجراي كار ح سابر سطح كار ح جامعه) و (ب) كنترل كيفيت 

ــط هيئت مديره اي)، كه از طرف جامعه اعالم ميرفتار حرفه ــده توس ــاب امتياز در نظر گرفته ش ــود از حد نص ش
 اشد.سازمان براي موسسات حسابرسي معتمد، كمتر نب

هاي انضباطي موضوع بندهاي تخلفات و تنبيهموسسه حسابرسي متقاضي پذيرش و شركا و مديران آن فاقد سابقه  -9
شهريور  36ماده  6تا  3 صوب  سنامه جامعه (م سا سال از زمان  1378ا شند يا حداقل يك  صالحات بعدي) با و ا

ــد. پايان دوره تعليق يا دوره ــده باش ــپري ش ــابقه تخلفات همچنين  محكوميت آنها س ــورت دارا بودن س و در ص
 .دوره محكوميت آنها سپري شده باشد ،اين دستورالعمل 16ماده  7 تا 3بندهاي هاي انضباطي موضوع تنبيه

شركاء و مديران متخلف موسسات حسابرسي حذف  - 10 شركاء و مديران موسسه حسابرسي متقاضي پذيرش، جزء 
 شده از فهرست موسسات حسابرسي معتمد نباشند.

مالك درج نام موسسه حسابرسي در فهرست موسسات حسابرسي معتمد، تاريخ صدور موافقتنامه سازمان  .1تبصره 
  مبني بر پذيرش موسسه حسابرسي به عنوان موسسه حسابرسي معتمد است.

صره  صاب امتياز  .2تب سي معتمد، همواره بايد حد ن سابر سات ح س سي پس از پذيرش به عنوان مو سابر سات ح س مو
اين ماده) را كسب كنند، در غير اين صورت  8كنترل كيفيت در سطح موسسه و كار حسابرسي (موضوع بند 

  از فهرست موسسات حسابرسي معتمد حذف خواهند شد.
موسسه، امضا كننده گزارش حسابرسي يا مسئول كار موضوع تخلف نباشد،  در مواردي كه شريك يا مدير .3تبصره 

  اين ماده نخواهد بود. 10مشمول بند 



3  
 

ـ كه تنها سازمان حسابرسي دولتي محسوب مي .4تبصره  ـ جزء موسسات حسابرسي معتمد سازمان حسابرسي  شود 
شناخته مي شركاسازمان  سازمان حسابرسي  يا مديران شود.  در اين دستورالعمل، به مديران مسئول كار در 

  گردد.نيز اطالق مي
سازمان كارگزاران  .5تبصره  كليه موسسات حسابرسي كه به موجب مقررات قبلي جزء موسسات حسابرسي معتمد 

شده سازمان پذيرفته بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته  سابرسي معتمد  سسه ح شوند، و مياند، به عنوان مو
شرايط مقرر در اين  سال از تاريخ تصويب اين دستورالعمل مهلت دارند وضعيت خود را با  حداكثر ظرف يك 

  ماده تطبيق دهند.
تاريخ صدور راي قطعي و نهايي  روز از 30بنا به دستور رئيس شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، جامعه ظرف  .6تبصره

آراء صادره در خصوص موسسات حسابرسي معتمد و موسسات حسابرسي  توسط هيئت عالي انتظامي، نتايج
  نمايد.مي به سازمان اعالم را  متقاضي پذيرش

شوند و موسسه حسابرسي در مواردي كه شركاي موسسات حسابرسي معتمد از اين موسسات حسابرسي جدا  .7تبصره
اين ماده مستثني است، مشروط به  1د نمايند، موسسه حسابرسي جديد از محدوديت موضوع بنجديد تاسيس 

جزء شركاي قبلي موسسات ك سال يبه مدت بيش از اين كه حداقل دو نفر از شركاي موسسه حسابرسي 
  حسابرسي معتمد باشند.

كه موسسات حسابرسي معتمد موجود، برنامه مشخصي براي توسعه و افزايش تعداد شركا داشته در صورتي .8تبصره 
اين ماده را  3سال از تاريخ تصويب اين ماده مهلت دارند تا حدنصاب مقرر در بند  2سازمان تا باشند، با تاييد 

  احراز نمايند.

   3ماده 
ستورالعمل، كميته      ستاي اجراي اين د شكل از در را سمي  5اي مت سابدار ر سابقه مدير  5داراي حداقل نفر ح سال 

عضو كميته، يك عضو به پيشنهاد جامعه و تاييد  5شود. از يل ميبه انتخاب هيئت مديره سازمان تشك ارشد حسابرسي
سه عضو ديگر نيز به  سازمان و  سازمان حسابرسي و تاييد هيئت مديره  شنهاد  سازمان، يك عضو به پي هيئت مديره 

فاد طور مستقيم توسط هيئت مديره سازمان انتخاب خواهند شد.  نحوه انجام وظايف و اداره جلسات آن در چارچوب م
اين دســتورالعمل، به موجب دســتورالعمل اجرايي خواهد بود كه به پيشــنهاد كميته به تصــويب هيئت مديره ســازمان 

  رسد.مي
  4ماده 
ضاي پذيرش خود را مطابق       موسسات حسابرسي متقاضي پذيرش به عنوان موسسات حسابرسي معتمد بايد تقا

شــود، به همراه اســناد و مدارك مورد نياز براي اثبات احراز ميفرمهايي كه توســط ســازمان براي اين منظور طراحي 
  العمل و همچنين اطالعات مشروحه زير به سازمان تسليم كنند:اين دستور 2بيني شده در ماده شرايط پيش

ـــ فهرست تمام اشخاصي كه ظرف سه  سال قبل از ارائه درخواست پذيرش براي آنها خدمات حسابرسي انجام  الف ـ
اي غير گزارش حســابرســي صــادر كرده و همچنين مشــترياني كه براي آنها خدمات تخصــصــي و حرفهداده و 

  اند، با ذكر مشخصات سهامداران عمده آنهاحسابرسي، ارائه نموده
  اي و تخصصي در جريان،اي و ساير خدمات حرفهب ـ فهرست قراردادهاي حسابرسي، مشاوره
ـــ صورت ريز ساعات رسيدگي و حق اي ه قراردادها بر حسب خدمات حسابرسي و خدمات تخصصي و حرفهالزحمپ ـ

  غيرحسابرسي براي هر يك از اشخاص طي دو سال اخير،
سابرسي و خدمات تخصصي و حرفه سسه در خصوص خدمات ح ستهاي كنترل كيفيت مو سيا ـــ بيانيه  اي غير ت ـ

  حسابرسي،
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  صه مشخصات و سوابق مورد تاييد جامعه.اي موسسه حسابرسي با ذكر خالث ـ فهرست تمام كاركنان حرفه
ج ـ ساير اطالعات مربوط به ارائه خدمات حسابرسي به مشتريان كه بنا به تشخيص سازمان براي حفظ منافع عمومي 

  گذاران ضروري باشد، وو حمايت از سرمايه
سابقه  چ شرايط موسسات حسابرسي عضو جامعه، و نداشتن  ـــ تاييديه جامعه مبني بر احراز  تخلف و محكوميت به ـ

  اين دستورالعمل. 2ماده  9شرح بند 

صره صدور  .1تب ضو جامعه، متعاقب  سي ع سابر سات ح س سه براي مو س ستهاي كنترل كيفيت مو سيا ارائه بيانيه 
  ماه از تاريخ تصويب دستورالعمل مزبور الزامي است. 6دستورالعمل جامعه، حداكثر ظرف مدت 

اي، به جامعه مجوز الزم را اعطا نمايند تا در صورت كليه موسسات حسابرسي معتمد موظفند طي نامه .2تبصره 
درخواست اطالعات مورد نياز سازمان طبق اين دستورالعمل در خصوص موسسات حسابرسي معتمد، اطالعات 

موظفند رونوشتي از نامه مذكور از سوي جامعه در اختيار سازمان قرار گيرد. همچنين موسسات حسابرسي معتمد 
  مذكور را همزمان به سازمان ارسال نمايند.

سازمان جزء اطالعات  .3تبصره  اطالعات دريافتي موضوع اين ماده از مؤسسات حسابرسي متقاضي پذيرش توسط 
  محرمانه تلقي خواهد شد. 

  5ماده 
روز از  10د و مدارك مربوط، ظرف مدت سازمان بايد تقاضاي موسسه حسابرسي متقاضي پذيرش را همراه با اسنا     

صميم سي و ت ضوع را حداكثر تاريخ دريافت، جهت برر سال كند. دبيرخانه كميته نيز بايد مو گيري به دبيرخانه كميته ار
ضاي  15ظرف  صوص رد يا قبول تقا صميمات كميته در خ سه كميته مطرح كند و ت روز پس از تكميل مدارك در جل

روز پس از تاريخ تشكيل جلسه به  10با ذكر داليل در صورت رد تقاضا)  را ظرف حداكثر پذيرش موسسه حسابرسي (
  سازمان گزارش نمايد. 

  6ماده 
چنانچه ســازمان يا دبيرخانه كميته، فرمهاي تقاضــاي تكميل شــده و مدارك ارســالي را براي پذيرش موســســه      

ضوع را ظرف مدت شخيص دهد، بايد مو ضي ناقص ت سي متقا سابر ست در  ح دو هفته به ترتيب از تاريخ ثبت درخوا
  سازمان يا ارسال به دبيرخانه كميته، به موسسه حسابرسي متقاضي پذيرش اعالم كند.

  

  7ماده 
سازمان بايد بر اساس تصميمات كميته، موافقت يا عدم موافقت خود را با پذيرش موسسه حسابرسي متقاضي (با      

ضا)  صورت رد تقا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ كسب نظر كميته، به موسسه حسابرسي مذكور ذكر داليل در 
  اعالم نمايد. 

صره. ضاي خود اعتراض نمايد، كميته موظف  تب سبت به رد تقا ضي پذيرش ن سي متقا سابر سسه ح صورتي كه مو در 
ايد و سازمان نيز بايد روز از تاريخ دريافت اعتراض، آن را بررسي و نتيجه را به سازمان گزارش نم 15است ظرف 

  روز از تاريخ كسب نظر كميته، تصميم نهايي خود را به موسسه حسابرسي اعالم كند. 10ظرف 
  8ماده 
موسسات حسابرسي معتمد پس از پذيرش و قبل از درج نام آنها در فهرست موسسات حسابرسي معتمد، بايد طي      

  تعهد نمايند. اي، رعايت كليه مفاد اين دستورالعمل راتعهدنامه
صره.  ستورالعمل به تب ضوع اين د ستندات مو سال مكاتبات، اطالعات و م سي معتمد بايد لزوم ار سابر سات ح س مو

  بيني نمايند.سازمان را در قراردادهاي حسابرسي با شركت مورد حسابرسي پيش
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   9ماده 
موسـسـات حسـابرسـي معتمد مكلفند در گزارش حسـابرس مسـتقل و بازرس قانوني كه طبق اصـول و ضـوابط      

صوب  سمتي از قانون تجارت م صالح ق سي و با رعايت قانون ا سابر صورتهاي مالي تهيه مي 1347ح سبت به  شود ن
  ر نمايند:ماهه رسيدگي شده، درباره موارد زير صريحاً اظهارنظ 6اي ساالنه و مياندوره

ـــ رعايت استانداردهاي مالي  ادداشتهاي توضيحي صورتهايي و اساسي تهيه و ارائه صورتهاي مالي حسابداري در الف ـ
  مزبور،

  ب ـ رعايت ضوابط و مقررات سازمان، و
  پ ـ عدم رعايت قوانين و مقررات تجاري، مالياتي و ساير قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت واحد مورد رسيدگي.

  

اي موسسات حسابرسي معتمد سازمان در چارچوب استانداردهاي حسابرسي مكلفند عالوه بر اظهارنظر حرفه .1تبصره 
قانون بازار  45خود نسبت به صورتهاي مالي ساالنه، نسبت به ساير موارد مقرر در دستورالعمل اجرائي ماده 

ــالمي ايران، در گزارش ــاوراق بهادار جمهوري اس ــابرس مس ــورت هاي حس تقل و بازرس قانوني يا به ص
  گزارش جداگانه يا ويژه براي استفاده سازمان نيز اظهارنظر كنند.

چك ليست رعايت مجموعه مقررات سازمان، بايد از طريق سازمان با همكاري جامعه و سازمان حسابرسي  .2تبصره 
  تهيه شود و در اختيار موسسات حسابرسي معتمد قرار گيرد.

صره  شنامهسازما .3تب سمي خود در اختيار ن بايد كليه بخ سايت اينترنتي ر ها و مقررات مربوطه را كتباً يا از طريق 
  جامعه، سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي معتمد قرار دهد.

صره  سي معتمد را تعيين خواهد سازمان محتواي اطالعات مورد نياز خود از گزارش .4تب سابر سات ح س هاي ويژه مو
  موسسات موظفند بر اساس آن اقدام نمايند. نمود و اين

  
  فصل سوم: اشخاص حقوقي مشمول حسابرسي موضوع اين دستورالعمل

  

  10ماده 
سسات  سي يا مو سابر سازمان ح ستقل و بازرس قانوني خود را از ميان  سابرس م شخاص حقوقي زير مكلفند ح ا

شده سي معتمد درج  سابر سات ح س ست مو ضو جامعه كه در فهر سي ع سابر سب با اندازه  ييو از توانااند، ح الزم متنا
  انتخاب نمايند:شركت برخوردار هستند، 

  سازمان يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار يا بازارهاي خارج از بورس،شركتهاي ثبت شده نزد  -الف
سازمان  شركتهاي شركتهاي فرعي –ب  شده نزد  ضي پذيرش در بورس اوراق بهاداريثبت  خارج از  ا بازارهايي ا متقا

  بورس
  شركتهاي سهامي عام  با عرضه عمومي، –پ 
ضوع قانون بازار اوراق ب –ت  سالمي ايراننهادهاي مالي مو شركتهاي  هادار جمهوري ا شركتهاي كارگزاري،  شامل 

صندوقسرمايه سرمايهگذاري،  شركتهاي هاي  ستگي،  ش صندوقهاي بازن سرمايه،   شركتهاي تأمين  گذاري، 
  گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، و هاي سپردهها، بازارهاي خارج از بورس، شركتهلدينگ، بورس

  كه متقاضي انتشار عمومي اوراق مشاركت مشمول ثبت نزد سازمان هستند. رحهائيحسابرسي ط –ث 
  شود.ضوابط تشخيص شركتهاي فرعي با توجه به استانداردهاي حسابداري تعيين مي .1تبصره 
حسابرسي هر يك از اشخاص حقوقي فوق مجاز نيستند  مسئول كاريا مديران  شركامؤسسات حسابرسي و  .2تبصره 

سمت حسابرس مستقل 4گذشت بعد از  شركت مذكور را بپذيرند. پذيرش  سال متوالي، مجدداً  و بازرس قانوني 
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سپري  شخاص مذكور پس از  سي ا سابر ست.  4سال از پايان دوره  2شدن حداقل مجدد ح ساله مزبور مجاز ا
شركا صورت خروج  شريك  يا مديران ضمناً در  سه قبلي،  س سئول كار يا مديراز مؤ سال قبل،  4در دوره  م

شريك  2تواند تا نمي ضور به عنوان  سمت مزبور را قبول كند. يا مدير سال با ح سي ديگر  سابر سه ح س در مؤ
   شروع اين مهلت از تاريخ تصويب اين دستورالعمل خواهد بود.

سازمان  يموسسات حسابرس يين تواناييبمنظور تع :3تبصره  شركتها،  تا بهمن است  موظفمعتمد متناسب با اندازه 
  د.يج را اعالم نمايمعتمد اقدام نموده و نتا يموسسات حسابرس يبندهر سال نسبت به طبقه ماه 

گردد و موسسات حسابرسي معتمد مكلف هستند ها، توسط سازمان اعالم ميمعيارهاي تعيين اندازة شركت: 4تبصره
  پذيرش كار حسابرسي نمايند.بر اساس طبقة موسسه و معيارهاي اعالم شده توسط سازمان، اقدام به 

الشركه را دارا نباشند، درصد سهم 20شريك بوده و هيچ يك از شركا بيش از  20موسساتي كه حداقل داراي  .5تبصره
اين ماده را با تغيير تيم  2توانند شرايط مقرر در تبصره نمايد ميبر اساس ضوابطي كه سازمان تعيين مي

  احراز نمايند. كننده و شركاي مسئول كاررسيدگي
  

  فصل چهارم: نظارت بر موسسات حسابرسي معتمد
  11ماده 

سرمايه ستاي حمايت از حقوق  صفانه و كاراي در را شفاف، من سعه بازار  ساماندهي، حفظ و تو گذاران و با هدف 
ضوابط حرفه صول و  سازماناوراق بهادار و همچنين حصول اطمينان از رعايت ا شرح  اي و مفاد اين دستورالعمل،  به 

  اي موسسات حسابرسي معتمد نظارت مستمر دارد:زير بر كار حرفه
سات  –الف  س سط مو ستورالعمل تو شرايط مورد نظر در اين د صول اطمينان از احراز  ست به منظور ح كميته مجاز ا

حسابرسي متقاضي پذيرش و حفظ شرايط مذكور پس از پذيرش توسط موسسات حسابرسي معتمد و همچنين 
وسسات حسابرسي و حصول اطمينان از رعايت مقررات سازمان، حاكم بر فعاليت موسسات حسابرسي معتمد، با م

سازمان مي سناد و مدارك درخواست نمايد.  صورت لزوم، در چارچوب جامعه مكاتبه و از آنها اطالعات، ا تواند در 
و از آنها بازرسي  موارد فوق راساً يا از طريق كار گروه كنترل كيفيت جامعه به محل مؤسسات حسابرسي مراجعه

   كند. 
شخاص حقوقي مشمول حسابرسي موضوع اين دستورالعمل، به منظور اعمال كنترل كيفيت پرونده حسابرسي ا –ب 

اي بر كار موسسات حسابرسي معتمد عضو جامعه و سازمان حسابرسي به ترتيب از طريق كار گروه نظارت حرفه
صورت مي سازمان حسابرسي  سازمان حسابرسي   گيرد.كنترل كيفيت جامعه و كميته كنترل كيفيت  در جامعه و 

سازمان يك كميته كنترل كيفيت  ويژه مركب از پنج نفر حسابدار رسمي، با امكان براي  سوي  موارد ارجاعي از 
   نماينده از سوي سازمان تشكيل شود. 2حضور 

ضوع ماده  –پ  شكايات  3در مواردي كه كميته مو ساس  سازمان و يا بر ا ستقيماً، يا بنا به اطالع واحدهاي نظارت  م
سبت به گزارش صله ن صول و  وا ساير ا ستانداردهاي حسابرسي و  حسابرسي، به مواردي حاكي از عدم رعايت ا

سازمان ضوابط حرفه ضوع را كتباً به جامعه يا  صوص برخورد نمايد، مو سوال و ابهامي در اين خ اي يا هرگونه 
شركت مزبور ظرف مهل روز  30ت حسابرسي حسب مورد اطالع داده تا پرونده و مدارك حسابرسي در ارتباط با 

اين ماده رســيدگي و نتيجه به ســازمان گزارش  "ب"توســط كار گروه يا كميته كنترل كيفيت ياد شــده در بند 
  شود. 

ــطح  .1تبصــره  ــوراي عالي بورس و اوراق بهادار، جامعه گزارش امتيازات كنترل كيفيت در س ــتور رئيس ش بنا به دس
سال را بر حسب امتياز  سطح كار حسابرسي هر  شده از كل امتياز حداكثر تا پايان فروردين ماه موسسه و  كسب 
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سازمان اعالم مي شرايط مقرر در اين سال بعد به  سال،  سي معتمد طي  سابر سه ح س نمايد و در مواردي كه مو
  رساند.دستورالعمل را از دست دهد، همزمان نام موسسه حسابرسي را با ذكر مورد (موارد) به اطالع سازمان مي

صره  شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، جامعه نتيجه ارزيابيبنا  .2تب ستور رئيس  صوص رعايت به د هاي خود در خ
سقف مجاز ارائه خدمات تخصصي و حرفهآيين سال را تا آخر نامه  اي توسط موسسات حسابرسي معتمد در هر 

  نمايد.فروردين ماه سال بعد به سازمان ارسال مي
روز  30، در شرايط خاص  با ذكر دليل به درخواست جامعه يا سازمان حسابرسي تا  "پ"مهلت مقرر در بند  .3تبصره 

شده از  ديگر نيز قابل تمديد خواهد بود. صورت عدم اعالم نتيجه ظرف مهلت مقرر در اين ماده، موارد اعالم  در 
  قطعي تلقي خواهد شد. 3سوي كميتة موضوع ماده 

  

   12ماده 
جامعه، حداقل تناوب كنترل كيفيت در سـطح موسـسـه (احراز شـرايط موسـسـه اسـاسـنامه  31بر اسـاس ماده 

ستانداردهاي حسابرسي و  سطح كار حسابرسي (در اجراي كار حسابرسي طبق ا حسابرسي معتمد)، كنترل كيفيت در 
تمد هر اي توسط موسسات حسابرسي معنامه سقف مجاز ارائه خدمات حرفهاي) و ارزيابي رعايت آيينآيين رفتار حرفه
  باشد.سال يكبار مي

  

  فصل پنجم : استقالل
  13ماده 

ستقالل حرفه سي معتمد در خصوص حفظ ا سابر سات ح س ضوابط آيين رفتار حرفهمو اي جامعه يا اي، عالوه بر 
  باشند:سازمان حسابرسي حسب مورد، ملزم به رعايت موارد زير مي

سابرسي معتمد  -الف سسه ح سمي آن) مو سابداران ر شركا، مديران يا ح سسه،  شامل مو سرمايه و ( مجاز نيست در 
، يا با واحد مزبور معامالت بازرگاني و انتفاعي داشته يا همزمان با حد مورد رسيدگي شريك و سهيم بودهمنافع وا

صاحبكار ( ستقل و بازرس قانوني به يك  سي م سابر سابداري، 1ارائه خدمات ح شاوره 2() خدمات مالي و ح ) م
ستم، () طراحي و پياده3مديريت مالي و مالياتي، ( سي سهام، (4سازي  ) 6) خدمات حسابرسي داخلي، (5) ارزيابي 

كند، ارائه نمايد و يا از طرف آن واحد وكالت حضــور در جلســات هيئت مديره ســاير خدماتي كه كميته تعيين مي
صورت عدم رعايت اين ضابطه، معتبر نيست و به نفع  داشته باشد. همچنين گزارش موسسه حسابرسي معتمد در

  واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود.
صره ــابرســي معتمد قبل از انتخاب، عهده .1تب ــاورهدر صــورتي كه موســســه حس اي و طراحي دار ارائه خدمات مش

مليات حسابرسي) سيستمهاي مالي به صاحبكار شده باشد، بايد ضمن اعالم مراتب به سازمان (قبل از شروع ع
اي و استقالل وي خدشه اي عمل كند كه به صالحيت حرفهاي، به گونهو رعايت دقيق اصول و ضوابط حرفه

  وارد نشود.
در صورتي كه موسسه حسابرسي معتمد به شركتي، خدمات طراحي سيستم حسابداري ارائه نمايد، پذيرش . 2تبصره 

  اندازي كامل سيستم مزبور مجاز خواهد بود.استقرار و راهحسابرسي صاحبكار مزبور دو سال بعد از 
گذاري آن را موسسه حسابرسي معتمد مجاز نيست تا دو سال از تاريخ نقل و انتقال سهام شركتي كه قيمت .3تبصره 

 به عهده داشته است، حسابرسي آن شركت را بپذيرد.

شخاص تحت و –ب  سر و ا شركاي آن، هم سي معتمد و  سابر سه ح س شركاي مذكور، مو صايت و قيمومت  اليت، و
سسه  سيدگي مو ستند در هيچ يك از واحدهاي مورد ر سسه مجاز ني شد مو سان ار سابر ستان و ح سرپر مديران، 

  حسابرسي معتمد، مدير يا سهامدار باشند.
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موسسات حسابرسي معتمد موضوع اين دستورالعمل مكلفند ليست اسامي شركتهاي مورد حسابرسي را  .1تبصره 
 "رعايت استقالل فهرست"ه به شرح فوق جهت حفظ استقالل، حق دارا بودن سهام آن را ندارند، تحت عنوان ك

  تهيه و به سازمان ارائه نمايند.
موسسه حسابرسي معتمد در صورتي كه در مراحل بعدي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني  .2تبصره 

شود، شده در بورس انتخاب  شركت پذيرفته  شركت جديد را در  يك  صات  شخ ست"بايد نام و م رعايت  فهر
اعالم كند تا كليه شركاء، مديران، سرپرستان و حسابرسان ارشد در صورت دارا بودن سهام آن شركت " استقالل

  ماه نسبت به فروش سهام خود در آن شركت اقدام كنند. 3حداكثر ظرف مدت 
شركاي آن موسسات سال حساب 3موسسات حسابرسي معتمد نبايد تا  –پ  شركتهايي را بپذيرند كه مديران و  رسي 

شاغل بوده شركتها  ستند تا قبالً در آن  سي معتمد مجاز ني سابر سات ح س سي س 3اند. همچنين مو سابر ال ح
سات  س شد در مو ست ار سرپر سي قبالً به عنوان مدير و  سابر سه ح س شركاي آن مو شركتهايي را بپذيرند كه 

  اند.دار بودهحسابرسي مسئوليت انجام حسابرسي آن شركتها را عهدهحسابرسي و يا در سازمان 
  

   14ماده 
صورتي ضوع مادة در  شخاص حقوقي مو ستقل و بازرس قانوني انتخابي را  10كه ا سابرس م ستورالعمل ح اين د

شروع اولين دوره اين  سانند.  سازمان بر سال متوالي تغيير دهند بايد مراتب را با ذكر دليل به اطالع  قبل از پايان چهار 
  مهلت از تاريخ تصويب اين دستورالعمل خواهد بود. 

  

   15ماده 
درصد درآمدهاي مؤسسه حسابرسي معتمد از يك صاحبكار يا گروه صاحبكار خاص در يك  25تحصيل بيش از 

  سال مالي مجاز نيست. 
  : ضمانت اجراييششمفصل 

   16ماده 
مؤسسات حسابرسي معتمد در صورت عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل و ساير ضوابط و مقررات حاكم بر فعاليت 

شنه ساس موارد پيشآنها، به پي شرح اد كميته و بر ا شمول اقداماتي به  سازمان م شده در جدول پيوست با تاييد  بيني 
  زير خواهند بود:

  تذكر با درج در پرونده .1
 اخطار با درج در پرونده .2

 جديد و قرارداد عدم پذيرش كار .3

 كساليمعتمد تا  ير در موسسات حسابرسيك و مديسمت شر يعدم امكان تصد .4

 براي بيش از يكسالمعتمد  ير در موسسات حسابرسيك و مديسمت شر يتصدعدم امكان  .5

 حذف از فهرست مؤسسات حسابرسي معتمد تا مدت يكسال .6

 حذف از فهرست مؤسسات حسابرسي معتمد براي بيش از يكسال .7
 

  شود.اده نمياقدامات انضباطي ساير مراجع ذيصالح از جمله جامعه، مانع از اجراي اقدامات مقرر در اين م .1تبصره 
اين ماده، عالوه بر موسسه، به شركاي متخلف نيز تسري يافته و در سوابق  2و  1هاي آراي انضباطي رديف .2تبصره 

  گردد.آنها درج مي
  رسد.آراي انضباطي صادره حسب مورد به نحو مقتضي از طريق سايت رسمي سازمان به اطالع عموم مي: 3تبصره 
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صره سي كه به دليل كيفيت گزارش :4تب سابر سات ح س سات اين ماده  7طبق رديف ها شركاي مو س ست مو از فهر
سال از تاريخ حذف، به عنوان شريك در موسسات  2توانند تا سپري شدن حداقل اند نميحسابرسي معتمد حذف شده
  معتمد سازمان فعاليت نمايند.

  
  : ساير مقرراتهفتمفصل 

   17ماده 
س سابر سات ح س شكيل، اداره و نحوه فعاليت مؤ ضوابط و مقرراتي كه در مورد ت ي معتمد بايد عالوه بر رعايت 

شود، مقررات اين دستورالعمل را نيز رعايت مؤسسات حسابرسي توسط سازمان، جامعه و ساير مراجع ذيصالح وضع مي
  كنند. 

  
   18ماده 

شركاء و مديران سي معتمد بايد هرگونه تغيير در  سابر سات ح س سازمان  مؤ خود را ظرف مدت يك ماه كتباً به 
اعالم نمايند. سازمان پس از بررسي تغيير تركيب شركاء و مديران موسسه حسابرسي معتمد، نسبت به تداوم درج نام 
موسسه حسابرسي در فهرست موسسات حسابرسي معتمد يا حذف آن از فهرست مزبور تصميمات الزم را اتخاذ خواهد 

  كرد.
صره سي معتمد نمي .1 تب سابر سات ح س سات مؤ س ست مؤ سي كه از فهر سابر سات ح س شركاء و مديران مؤ توانند 

اند، را حداقل براي مدت محكوميت بعنوان شريك يا مدير حسابرسي بكار گيرند. حسابرسي معتمد حذف شده
شنهاد كميته و تاييد هيئت سي با پي سابر شريك يا مدير ح سازمان  بكارگيري مجدد اين افراد بعنوان  مديره 

  شود. انجام  مي
ماه از تاريخ ثبت صورتجلسه مجمع در صورت ورود شريك جديد، موسسه مكلف است حداكثر ظرف يك .2تبصره 

تاييديه جامعه مبني بر نداشتن سابقه تخلف در روزنامه رسمي، مشخصات و سوابق شريك جديد را به همراه 
شرح بند  سازمان ارسال نمايد. در هر العمل اين دستور 2ماده  9و محكوميت به  را جهت بررسي در كميته به 

ــت، نمي ــازمان قرار نگرفته اس ــريك جديد مورد تاييد س ــورت تا زماني كه ش ــهاي مربوط به ص تواند گزارش
  اين دستورالعمل را امضا نمايد.  10اشخاص ماده 

  سال اخير امضا نموده باشد. 2الي طي گزارش حسابرسي صورتهاي م 10جديد بايد حداقل يا مدير شريك  .3تبصره 
در صورتي كه تعداد شركا به يك شريك كاهش يابد، نام موسسه از فهرست موسسات حسابرسي معتمد  .4تبصره 

سه حداكثر  س شريك كاهش يابد، مو شركا به دو  صورتي كه تعداد  شد. همچنين در  ماه از  6حذف خواهد 
تا نسبت به تكميل حداقل تعداد شركا اقدام نمايد؛ در غير  تاريخ صورتجلسه مجمع خروج شريك فرصت دارد

  اينصورت نام موسسه از فهرست موسسات حسابرسي معتمد حذف خواهد شد. 
ماه غيرمتوالي داراي كمتر از سه  9سال به مدت  2در صورت تغيير مكرر شركا يا در صورتيكه موسسه طي  .5تبصره

  دستورالعمل خواهد شد.  16اده شريك باشد، مشمول آراي انضباطي موضوع م
  

   19ماده 
ن دستورالعمل را يا 10چ شركت مشمول ماده يهمتوالي معتمد به مدت دو سال  يكه موسسه حسابرسيدر صورت

س سابر سيننما يح سابر سات ح س ست مو شد. يد از فهر سازمان حذف خواهد  سه مذكور حداقل پس از  معتمد  س مو
  درخواست پذيرش مجدد ارائه نمايد.تواند كسال از تاريخ حذف، مييگذشت 
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   20ماده 

ستقل و بازرس  سابرس م شهاي خود در خصوص ح سال گزار شت نامه ار سي معتمد بايد رونو سابر سات ح س مؤ
اي، حسابرسي اطالعات مالي آتي و افزايش سرمايه مربوط به اشخاص قانوني، بررسي اجمالي صورتهاي مالي مياندوره

  ن ارائه كنند. حقوقي مشمول حسابرسي طبق اين دستورالعمل را در تاريخ صدور آن به سازما
  

  21ماده 
سازمان اعالم  شرح زير را به طريقي كه  سازمان به  مؤسسات حسابرسي معتمد بايد اطالعات درخواستي توسط 

  نمايد ارسال نمايند:مي
ضوع ماده  -الف شركاي آن را براي دوره 4اطالعات مو سه و  س ضعيت فعاليت مؤ صوص و ستورالعمل در خ هاي د

  به ترتيب حداكثر تا پايان مهرماه هر سال و فروردين ماه سال بعدشش ماهه اول و دوم سال، 
  فهرست بيمه و ماليات شهريور و اسفندماه هرسال -ب
  صورتهاي مالي ساالنه حسابرسي شده موسسه -ج
هاي فرعي و وابسته سازمان و شركت هاي مورد رسيدگي ثبت شده نزدحسابرس و صورتهاي مالي شركتگزارش -د

  آنها 
  

  22ماده 
نامه در صورت تغيير حسابرس مستقل و بازرس قانوني، موسسه حسابرسي معتمد جانشين موظف است طبق آيين

اي با حســـابرس قبلي مكاتبه و داليل تغيير حســـابرس و بازرس قانوني را اســـتعالم نموده و نتيجه را به رفتار حرفه
  سازمان اطالع دهد.

  
   23ماده 
ستورالعمل در يا صره و  39ه و ماد 23ن د ست در تاريك پيتب صو 8/05/1386خ يو شورايبه ت بورس  يعال يب 
س شد 31/04/1392و  17/11/90و در تاريخ د ير صالح  سنيين آيگزيجاو  ا سابر سات ح س ضوابط مؤ معتمد  ينامه 

سه  صوب جل س يشورا 20/12/1380سازمان بورس اوراق بهادار تهران (م سابر سات ح س ضوابط مو و  يبورس) و 
  د.يبورس) گرد يشورا 3/3/1378معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب  يبازرسان قانون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 

 

  دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
  دستورالعمل 16تطبيق تخلفات مؤسسات حسابرسي معتمد و شركا و مديران آنها با اقدامات مقرر در ماده  1جدول شماره 

  

اقدامات                                                    رديف
  موارد تخلف    

تذكر با درج   
  در پرونده 

اخطار با 
درج در 
  پرونده

عدم پذيرش 
 كار و قرارداد

  جديد

از  موسسه حذف
فهرست تا 
  يكسال

 يتصدممنوعيت 
ك و يسمت شر

  تا يكسال ريمد

از  موسسه حذف
فهرست براي 
  بيش از يكسال

سمت  يتصدممنوعيت
براي  ريمد/ كيشر

  بيش از يكسال
          3بند  – 2ماده  الشركه هر شريكمقرر براي سهمعدم رعايت حدنصاب  1
          4بند  – 2ماده  كنترل داخلي مطلوبعدم برخورداري از سيستم  2
          5بند  – 2ماده  ايعدم رعايت حداقل كاركنان حرفه  3
          6بند  – 2ماده  اي كاركنان با ضوابط جامعههاي حرفهعدم تطبيق رده  4
          6بند  – 2ماده  عدم رعايت سقف مجاز ارائه خدمات  5
          6بند  – 2ماده  سال2كاركنان با سابقه كمتر ازدرصد40عدم رعايت حد نصاب  6
          6بند  – 2ماده  اي مؤسسهنامناسب بودن تركيب كاركنان حرفه  7
          7بند  – 2ماده  عدم درج منظم اسامي كاركنان در ليست بيمه و يا ليست ماليات   8
         2تبصره – 8بند  – 2ماده  عدم كسب حدنصاب امتياز كنترل كيفيت  9
دستورالعمل5عدم تطبيق شرايط موسسه با شرايط مقرر در تبصره  10

  ظرف مهلت تعيين شده
          5تبصره  – 2ماده 

          6تبصره -2ماده هاي انضباطي توسط جامعهاعمال تنبيه  11
         8ماده عدم امضاي تعهدنامه  12
جهت ارسال مكاتبات، اطالعات و مستنداتعدم اتخاذ تدابير الزم  13

سي با  سابر سازمان، در قراردادهاي ح ستورالعمل به  ضوع اين د مو
  شركت مورد رسيدگي

          تبصره -8ماده

سيدگيها  14 سازمان در انجام ر ضوابط و مقررات  عدم توجه به رعايت 
  و اظهارنظر

         9ماده

ستقل و بازرس  15 سابرس م سمت ح صاحبكارپذيرش  قانوني يك 
  سال مالي متوالي 4براي بيش از 

          2تبصره  – 10ماده 



  
 

 

 

قدامات ا                                                   رديف
  موارد تخلف    

تذكر با درج   
  در پرونده 

اخطار با 
درج در 
  پرونده

عدم پذيرش 
 كار و قرارداد

  جديد

از  موسسه حذف
فهرست تا 
  يكسال

 يتصدممنوعيت 
ك و يسمت شر

  تا يكسال ريمد

از  موسسه حذف
فهرست براي 
  بيش از يكسال

سمت  يتصدممنوعيت
براي  ريمد/ كيشر

  بيش از يكسال
انددوره حسابرس آن بوده4پذيرش مجدد حسابرسي اشخاصي كه  16

  سال 2پيش از سپري شدن حداقل 
          2تبصره  – 10ماده 

عدم رعايت الزامات ســازمان درخصــوص پذيرش كار حســابرســي  17
 موسسه و اندازه شركتمتناسب با طبقه

          4تبصره  – 10ماده 

          5تبصره  – 10ماده  عدم رعايت ضوابط سازمان در چرخش كارها  18
سناد و  19 سازمان در زمينه ارائه اطالعات، ا عدم همكاري با كميته يا 

 مدارك درخواستي و بازرسي موسسه
          بند الف – 11ماده 

جام  20 عت از ان مان كار گروه كنترلم يا  ته  گان كمي ند ماي ظايف ن و
 ها، اطالعات و مدارك مورد نياز به آنهاكيفيت و عدم ارائه پرونده

          بند ب – 11ماده 

         13ماده ايعدم رعايت الزامات مربوط به حفظ استقالل حرفه  21
عدم رعايت فاصــلة زماني مقرر در دســتورالعمل براي ارائه خدمات  22

 اي غيرمجازحسابرسي و ساير خدمات حرفه
         13ماده

         15ماده عدم رعايت سقف درآمد حاصل از يك صاحبكار يا گروه صاحبكار  23
         17ماده عدم رعايت مقررات جامعه و سازمان  24
سال اطالعات  25 سازمان و ار شركا و مديران به  عدم اعالم تغيير در 

 مربوطه ظرف مهلت مقرر
          2و تبصره -18ماده

بكارگيري شركا و مديران متخلف مؤسسات حسابرسي حذف شده  26
 از فهرست مؤسسات حسابرسي معتمد

          1تبصره  – 18ماده 

شمول اين  27 شركتهاي م شهاي  ضاي گزار سطام ستورالعمل تو د
 مدير/شريك جديد، قبل از تاييد مدير/شريك مزبور توسط سازمان

          6و  2تبصره  – 18ماده 

سه به مدت  28 س شريك بودن مو سه  شركا يا كمتر از  9تغيير مكرر 
 سال2ماه غيرمتوالي طي

          5تبصره  – 18ماده 

         20ماده عدم ارائه رونوشت نامه ارسال گزارش حسابرسي به سازمان  29
         21ماده عدم ارسال اطالعات مقرر در دستورالعمل  30



  
 

 

 

قدامات ا                                                   رديف
  موارد تخلف    

تذكر با درج   
  در پرونده 

اخطار با 
درج در 
  پرونده

عدم پذيرش 
 كار و قرارداد

  جديد

از  موسسه حذف
فهرست تا 
  يكسال

 يتصدممنوعيت 
ك و يسمت شر

  تا يكسال ريمد

از  موسسه حذف
فهرست براي 
  بيش از يكسال

سمت  يتصدممنوعيت
براي  ريمد/ كيشر

  بيش از يكسال
         21ماده ارائه اطالعات درخواستي توسط سازمان با تأخير  31
         22ماده عدم اعالم نتيجه مكاتبات داليل تغيير حسابرس به سازمان  32
سازمان  33 ستندات جعلي به  ست، خالف واقع يا م ارائه اطالعات نادر

 يا تصديق يا استفاده از آنها در تهيه گزارش
         

          ايعدم رعايت اصول و ضوابط حرفه  34
          عدم رعايت استانداردها در گزارشهاي حسابرسي  35
          ساير موارد  36

  

  دستورالعمل 16تطبيق تخلفات مديران/شركاي مؤسسات حسابرسي معتمد با اقدامات مقرر در ماده   2جدول شماره 
 اقدامات                                                              

  

  موارد تخلف                    
تذكر با درج در 

شريك و عدم امكان تصدي سمت   اخطار با درج در پرونده  پرونده
  مدير در موسسات معتمد تا يكسال

عدم امكان تصدي سمت شريك و مدير 
  در موسسات معتمد بيش از يكسال

         دريافت تذكر با درج در پرونده توسط موسسه
         دريافت اخطار با درج در پرونده توسط موسسه

         تذكر با درج در پرونده توسط شريك 3دريافت 
         سال توسط شريك2در پرونده طياخطار با درج 3دريافت 
حكوميتسال از اتمام دوره م2ر پرونده طيدرج داخطار با 2دريافت 

  قبلي مبني بر عدم امكان سمت شريك و مدير در موسسات معتمد
        

         اخطار با درج در پرونده توسط شريك 6دريافت 
اي يا عدم رعايت استانداردها در گزارشهاي حسابرسي باشد حسب مورد به مديران/شركاي متخلف و در ساير موارد به *: در صورتي كه تذكر و اخطار بدليل عدم رعايت اصول و ضوابط حرفه

  يابد. مديره موسسه تسري مياعضاي هيئت
  

  


