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  شرکت سهامی عام نمونه
رانیا فرابورس یا تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
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، منشور ایران فرابورس و تهران دارابه قاورا بورس در شده پذیرفته ناشران براي داخلی هاي کنترل دستورالعمل 10ماده در اجراي 
سـازمان   مـدیره  هیئتبه تصویب تبصره  2و ماده  14شامل  23/11/1391در تاریخ  )سهامی عام( نمونه شرکت حسابرسی کمیته

 .االجراست رسید و از تاریخ تصویب، الزم بورس و اوراق بهادار

  تعاریف
 :باشندداراي معانی زیر میکار رفته در این منشور، هاي بهاصطالحات و واژه ):1( ماده

 باشد، موجـب  اثرگذار وي مستقل گیري تصمیم بر کهمستقیم یا غیرمستقیم  رابطه یا منافع هرگونه عضوي است فاقد: عضو مستقل - 1
  1. گرددشود یا سبب عدم رعایت منافع یکسان سهامداران  نفعان سهامداران یا سایر ذي از خاصی گروه یا فرد منافع از وي جانبداري

 .است فرعیداراي یک یا چند شرکت که شرکت یک  :اصلیشرکت  -2

 .است) شرکت اصلی(یک شرکت دیگر تحت کنترل که شرکت یک : شرکت فرعی -3

 .باشد می آن، هاي فعالیت از اقتصادي منافع کسب منظور به تجاري واحد یک عملیاتی و مالی هاي سیاست راهبري توانایی: کنترل - 4

 و اوراق بهـادار   سازمان بـورس  مصوب ه مندرج در دستورالعمل معامالت با اشخاص وابستهاشخاص وابست :وابسته اشخاص -5
 .باشد می

مدیریت  حسابرسی، حسابداري،(یا معتبر بین المللی در امور مالی  داخلیمدرك دانشگاهی یا مدرك حرفه اي : تخصص مالی -6
هاي  ها و گزارش همراه با توانایی تجزیه و تحلیل صورت) مالی، اقتصاد، سایر رشته هاي مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادي

  هاي داخلی حاکم بر گزارشگري مالی مالی و کنترل
  هدف
جهـت کسـب اطمینـان    و بهبـود آن   مدیره هیئت نظارتی هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفاي مسئولیت ):2( ماده

  :2معقول از موارد زیر می باشد
                                                             

  :شود مستقل عضو تعریف تحقق عدمبه  منجر ممکن است) به تشخیص مقام انتخاب کننده(ی است که مصادیق از برخی ذیل موارد .١
  باشد، آن عمده سهامداران و خاص مشارکت فرعی، هاي شرکت اصلی، شرکت سهام درصد پنج از بیش مالک) الف
 فرعی، هاي شرکت اصلی، شرکت با غیرمستقیم یا مستقیم بااهمیت تجاري روابط یا تجاري معامالت داراي یا قرارداد طرف انتخاب، از قبل سال سه طی) ب

  باشد، آن عمده سهامداران و خاص مشارکت
 عمده سهامداران و خاص مشارکت  فرعی، هاي شرکت اصلی، شرکت در استخدامی رابطه و ییاجرا مسئولیت هرگونه انتخاب، از قبل سال دو مدت طی در) ج
  باشد، داشته  آن
  باشد، داشته  فعلی ارشد کارکنان یا مشاوران مدیره،مدیرعامل، هیأت اعضاي با) دومطبقه اول و ( نسبی یا سببی رابطۀ) د
   باشد، داشته فعالیت است، آن عمده سهامداران و خاص مشارکت فرعی، ايه شرکت اصلی، شرکت مشابه ماهیتاً که کاري و کسب در) ه
  د، وهاي فرعی، مشارکت خاص و سهامداران عمده آن باش جزء کارکنان مؤسسه حسابرسی مستقل شرکت اصلی، شرکت) و
  .باشد داشته ها آن ايه مدیره هیئت یا ها شرکت سایر در شرکت، مدیره هیئت اعضاي با اهمیتی با مشترك رابطه یا منافع) ز

  .نباشند عمده سهامدار منتخب مستقل، عضومقرر در تعریف  شرایط احراز بر عالوه که شوند می محسوب مستقل عضو زمانی مدیره، هیئت اعضاي است، ذکر به الزم: *
  .باشد می» سهامدار داراي کنترل«منظور از سهامدار عمده در این منشور، **: 

 ،"3 مــاده 1 بنــد در ریســک مــدیریت و راهبــري نظــام فرآینــدهاي اثربخشــی" شــامل( راهبــري نظــام از هــاییبخــش یــا ریســک مــدیریت قبیــل از وظــایف از هــاییبخــش چنانچــه.  2
ـان  کسب" ـتمل  ریسـک  مـدیریت  فرآینـد  اثربخشـی  از معقـول  اطمین ـایی،  بـر  مش ـابی،  تحلیـل،  و تجزیـه  گیـري،  انـدازه  شناس ـارت  و مـدیریت  ارزی ـتم  بـر  نظ  3 بنـد  در ریسـک  ریتمـدی  سیس

ـاده  ـاي  اجـراي  پیگیــري و راهبـردي  برنامـه  وجـود " و "7 م ـتاي  در شـرکت  راهبرده ـابی  دســت راس ـاتی  و کلــی اهـداف  بـه  ی ـاده  2 بنـد  عملی ـاي کمیتــه بـه ) "11 م  شــده تفـویض  دیگـري  ه
ـبت  فقـط  حسابرسـی  کمیتـه  شـود،  آن دار  عهـده  مستقیما مدیره هیئت خود یا باشد ـا کنتـرل    کـه  مزبـور  مـوارد  از بخـش  آن بـه  نس ـاي داخلـی    مـرتبط ب ـاکم ه  اسـت،  مـالی  گزارشـگري  بـر  ح

   .داشت خواهد مسئولیت
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 ،هاي داخلی یریت ریسک و کنترلنظام راهبري، مداثربخشی فرآیندهاي  -1

 ،مالی گزارشگريسالمت   -2

  ،اثربخشی حسابرسی داخلی -3

  و و اثربخشی حسابرسی مستقل حسابرس مستقلاستقالل  -4

 .الزامات و مقررات قوانین،رعایت  - 5

  حسابرسی کمیته اختیارات
  : دهد که هاي کمیته حسابرسی، به آن اختیار می مدیره در چارچوب مسئولیت هیئت ):3( ماده

  ،انجام دهد حسابرسی تهاي خود را در محدوده منشور کمیتهفعالی -1
  ،را در راستاي انجام وظایف خود به کار گیرد صالحذيدر صورت نیاز، مشاوران  -2
  ،داشته باشدنامحدود دسترسی مورد نیاز به مدیران، کارکنان و اطالعات  -3
گزارشـگري مـالی و   در رابطه بـا  دریافتی  تخلف يها گزارشو  ها هایی را براي دریافت، نگهداري و رسیدگی به شکایت رویه -4

  ، ووضع کند هاي فرعی شرکت و شرکتکنترلهاي داخلی یا سایر موضوعات مربوط به 

 .آورد عمل به دعوت جلسه در حضور منظور به دیگر افراد یا فرعی هاي شرکت و شرکت مستقل حسابرس و کارکنان مدیران، از - 5

 :آورد که هیئت مدیره تمهیداتی را فراهم می ):4( ماده

  ،گیرد قرار آن اختیار در مانعی هیچ بدون و کامل طور به کمیته این وظایف انجام براي نیاز مورد منابع -1

  ،اطالعات مناسب، کافی و به موقع در اختیار کمیته حسابرسی قرار گیرد -2

  ، ونحوه جبران خدمات اعضاي کمیته در چارچوب قوانین و مقررات مربوط معین گردد  - 3

 .اختصاص یابدشرکت و کمیته حسابرسی جهت بحث و بررسی  مدیره هیئتبین  هاي فی براي رفع عدم توافقزمان کا -4

  حسابرسی یتهکم اعضاي هاي ویژگی و بیترک
 :باشد می زیر شرح به حسابرسی کمیته اعضاي هاي ویژگی و ترکیب ):5( ماده

 تشـکیل  مـدیره  هیئت انتصاب و انتخاب با هستند، یمال تخصص داراي و مستقل ها آن اکثریت که عضو پنج تا سه از حسابرسی کمیته - 1
 .گرددمی

 .3ره باشدیئت مدیه یرموظف مالیغعضو ا یهیئت مدیره د عضو مستقل یبا یته حسابرسیکم سیرئ -2

  .باشند نمی حسابرسی کمیته در عضویت به مجاز شرکت، اجرایی مدیران: تبصره

  یحسابرس تهیکم  تیمسئول
  ت ریسکو مدیری داخلی هاي کنترل -1

                                                             
  :باشد زیر جدول شرح به تواند می نفر، 5 و 3 حالت دو در حسابرسی کمیته اعضاي ترکیب ،6 ماده شرایط به توجه با، مثالبه عنوان .  3

  کمیته رئیس    
      مدیره هیئت غیرموظف اعضاي سایر    )مدیره هیئتمالی  یا غیرموظف مستقل عضو(

  شرکت از خارج مالی تخصص داراي مستقل افراد
  نفر سه    نفر یک    نفر یک    :عضو 5 داراي کمیته
  نفر دو    -    نفر یک    :عضو 3 داراي کمیته
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  :هاي داخلی و مدیریت ریسک، به شرح زیر است کمیته حسابرسی نسبت به کنترل  هاي اهم مسئولیت ):6( ماده
 ،شامل کنترل فناوري اطالعات و حفظ امنیت آنهاشرکت هاي کنترل داخلی  سیستماثربخشی نظارت بر  -1

 ،شرکتلی هاي داخ از کفایت دامنه بررسی حسابرسان داخلی از نظام کنترلکسب اطمینان معقول  -2

 مدیریت ارزیابی،گیري، تجزیه و تحلیل،  اندازه شناسایی، بر مشتمل ریسک مدیریت فرآیند اثربخشی از معقول اطمینان کسب -3
 ،ستم مدیریت ریسکسی بر نظارت و

 ،هاي داخلی نسبت به کنترل حسابرس مستقلهاي داخلی و اظهار نظر  بررسی ارزیابی حسابرس داخلی از کنترل -4

ها و رفع نقاط ضعف کنترلهاي داخلی که توسط حسابرسان داخلی و یـا مسـتقل بـه کمیتـه گـزارش       اي توصیهگیري اجر پی -5
  ، وشود می

 .یفرعي ها شرکتی داخلي ها کنترل به نسبت اظهارنظر و مدیره شامل ارزیابی هیئت به داخلی هاي کنترل  گزارش ارائه -6

  یمال يگزارشگر– 2
  :استنسبت به گزارشگري مالی، به شرح زیر کمیته حسابرسی   هاي مسئولیتاهم  ):7( ماده

و  نحـوه افشـا   ،عمـده حسـابداري  هـاي   ها و برآوردهاي عمده، رویه موضوعات با اهمیت گزارشگري مالی، قضاوتنظارت بر  -1
 ،شرکت مالی هاي گزارشدر  و افشاي معامالت با اشخاص وابسته ها آندر هر یک از تغییر انتخاب و 

  ،شرکت ي مالیها گزارشموقع بودن قابلیت اطمینان و به ه بنسبت معقول نان یاطمکسب  -2
 ،شرکت يها گزارشر مقررات در یو سا يحسابدار يت استانداردهایرعابه کسب اطمینان معقول نسبت  -3

ـان  اختیـار  در مـالی  گزارشگري با رابطه در مدیره هیئت گیري تصمیم براي الزم اطالعات همه که این از معقول اطمینان کسب - 4  رقـرا  آن
   است، گرفته

 حسـابرس  پیشنهادهاي همچنین و مدیره هیئت توسط تصویب از قبل شرکت مالی هاي گزارش نویس پیش بررسی - 5
 .آن اصالحات خصوص در مستقل

  یداخل یحسابرس– 3
  :زیر استکمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی داخلی، به شرح   هاي مسئولیتاهم  ):8( ماده

ف و یوظـا  يفـا یا جهـت و استقالل آن ت ساختار مزبور ینان از کفایو اطم یاخلد یحسابرس یساختار سازمانمنشور و  یبررس -1
 ،یداخل یحسابرس يها تیمسئول 

 مدیره جهت تصویب، به هیئت برنامه ساالنه واحد حسابرسی داخلی و کفایت منابع مورد نیاز آنارسال  و بررسی -2

 ات،طبق ضوابط و مقرر حسابرسی داخلیو عملکرد صحیح  نظارت بر اثربخشی -3

 ،هاي آن دسترسی واحد حسابرسی داخلی به منابع و اطالعات مورد نیاز براي ایفاي مسئولیتاز  معقول نانیاطمکسب  -4

 ،ی مربوطن المللیبیا  االجراداخلی الزم ياز استانداردهاحسابرسی داخلی واحد  يرویپکسب اطمینان معقول از  -5

 ،شرکت حسب ضرورت مدیره هیئتو ارسال آن به  هاي حسابرسی داخلی بررسی گزارش -6

 ،اقدامات الزم يریگیت و پیریبه مد یحسابرسان داخل يمهم از سو يها هیها و توص افتهیه ئاز ارا معقول نانیاطمکسب  -7

 ،کمیته حسابرسیبا واحد حسابرسی داخلی  مدیر ارتباط آزاد و کاملبرقراري امکان  -8

 ،مدیر حسابرسی داخلی پاداش و مزایا و حقوق تعیینو  يبرکنار ،انتصاب براي مدیره هیئت به پیشنهاد -9
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قرارداد خدمات حسابرسـی    و شرایطمبلغ  ،سپاري عاملیت حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی طرف در صورت برون: تبصره
 . دهد پیشنهاد می مدیره هیئتبه ، )یک نفر از افراد داخل شرکت(خلی همراه با مدیر حسابرسی داداخلی را 

 مدیر و کارکنان واحد حسابرسی داخلیهاي  توانایی وبررسی صالحیت   -10

  مستقل یحسابرس– 4
  :استکمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی مستقل، به شرح زیر   هاي مسئولیتاهم  ):9( ماده

  مستقل، حسابرس بر حاکم اي حرفه رفتار آیین به توجه با آن بالقوه منافع تضاد عدم و مستقل حسابرس استقالل پایش - 1

 ،حسابرس مستقل دریافتی الزحمه حق تناسب و حسابرسی قرارداد شرایط کلیه بررسی - 2

 و ها   بررسی با متناسب مدیره هیئت به قانونی بازرس و مستقل حسابرس تغییر یا چرخش انتخاب، درباره پیشنهاد ارائه - 3
 الزامات،

 ،ها و نتایج کار آنشرکت  و بازرس قانونی حسابرس مستقل اثربخشی عملکرد پایش - 4

 ،یحسابرس ریزي کلی و راهبرد برنامه درباره یقانون بازرس و مستقل حسابرس با مذاکره -5

ـ  کـه   يموارد در یفرع و یاصل هاي شرکتمستقل ِ یحسابرس یهماهنگ از معقول نانیاطم کسب ،مورد حسب -6 ـ  از شیب  کی
 ،است یر کار حسابرسیدرگ یحسابرس مؤسسۀ

 ،داخلی یحسابرس با مستقل حسابرسی امور سازي هماهنگ -7

حسـابرس مسـتقل بـا    بـین  نظر  اختالفحسابرس مستقل و بازرس قانونی و مساعدت جهت رفع   نویس گزارش ررسی پیشب -8
 ،مدیره و مدیرعامل هیئت

ایـن بررسـی شـامل بررسـی هرگونـه      . اجرایـی  با حضور مـدیریت و بازرس قانونی  حسابرس مستقلي ها یافتهبررسی نتایج  -9
هـاي کلیـدي    ، قضـاوت بـا مـدیریت   حسـابرس مسـتقل  هرگونه عدم توافق ، حسابرس مستقلمحدودیت در دامنه رسیدگی 

 ،نیز می باشد خواهی از مدیریت اجرایی و حسب مورد پاسخ هاي مالی ات و اصالحات گزارشهاشتبا، حسابداري و حسابرسی

  ،آن به پاسخ درارشد  مدیریت اقدامات پیگیري و مستقل حسابرس "مدیریت نامۀ" بررسی -10
ـالیف  و قـانونی  بازرس و حسابرسی گزارش در مندرج بندهاي رفع براي شده انجام اقدامات پیگیري و رسیبر - 11  توسـط  شـده  تعیـین  تک

 عمومی، مجامع

و  حسـابرس مسـتقل  اي توسـط   انجام خدمات غیر حسابرسی مجاز با توجه به آیین رفتار حرفه در خصوصقبلی  نظراعالم  -12
 ، وارایه این خدمات همچنین مهارت و تجربه حسابرس براي

 .کمیته حسابرسیبا  حسابرس مستقلبرقراري امکان ارتباط آزاد و کامل  -13

  الزامات و مقررات ،نیت قوانیرعا – 5
از وجـود   معقـول  اطمینـان  کسـب ، الزامات و مقررات قوانین، رعایتکمیته حسابرسی نسبت به   هاي مسئولیتاهم  ):10( ماده

  : زیر استموارد بخش جهت نظارت بر  اثر فرآیندهايرویکرد و 
 ،شرکتدر  رعایت قوانین، مقررات و الزامات -1

 ،یابی به اهداف کلی و عملیاتی اهبردهاي شرکت در راستاي دستراجراي و پیگیري  راهبردي برنامه وجود -2

 ،و کارکنان به آنارشد وجود منشور اخالقی سازمانی و پایبندي مدیریت  -3
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 ، ومقررات مربوطه بر فعالیت شرکت تغییرات صورت گرفته در قوانین و آثارپیگیري  -4

 .مدیره هیئتو الزامات شامل مصوبات  مقررات ،نیت قوانیبر عدم رعا یمبن یافتیدر هاي گزارش يریگیپ -5

  دهی گزارش – 6
  :است، به شرح زیر دهی کمیته حسابرسی نسبت به گزارش هاي  مسئولیتاهم  ):11( ماده

  ،به هیئت مدیره شرکتبرسی مستقل و حسادر خصوص عملکرد واحد حسابرسی داخلی  ه گزارشئارا -1

 انجـام  هـاي  فعالیـت  ،وظـایف  اهم ها، آن سوابق و اعضا معرفی شامل حداقل حسابرسی کمیته ساالنه فعالیت گزارش تدوین -2
 ،عمومی مجمع به مدیره هیئتفعالیت  گزارشجهت درج در  آتی هاي برنامه و دستاوردها شده،

 .منشور این چارچوب در رهمدی هیئت به الزم هاي گزارش سایر ئهارا -3

مدیره، هیئت مدیره مکلف است موضوع را در  در صورت وجود موارد با اهمیتی از عدم توافق کمیته حسابرسی و هیئت ):12( ماده
 . هاي داخلی توضیح دهد گزارش کنترل

  ها  سایر مسئولیت– 7
  :است، به شرح زیر حسابرسی کمیته  هاي مسئولیت سایراهم  ):13( ماده

  ،مرتبط با معامالت با اشخاص وابستهرعایت الزامات و  نظارت بر اطالعات، شرایط -1

ي تهیه شده براي انتشار به خـارج از  ها گزارش، قابلیت اعتماد و به موقع بودن سایر سالمت به نسبت کسب اطمینان معقول -2
 ،شرکت

 ، در مجمع عمومی جهت پاسخگویی به سواالت سهامدارانکمیته حسابرسی  رئیسحضور  -3

ـالی  وضعیت بر اهمیتی با اثر است ممکن که موضوعاتی از مدیره هیئت آگاهی از لمعقو اطمینان کسب - 4  فعالیـت  بـا  مـرتبط  امـور  یـا  م
 باشد، داشته شرکت

  ،رهیئت مدیه يها  تهیر کمیتعامل با سا -5

 ، وتهیک از اعضا و کمیته اعم از عملکرد هر یمنظم عملکرد کم یابیارز -6

 .رهیمد هیئتشود، بنا به درخواست  یمربوط م ن منشوریکه به ا ییتهایر فعالیانجام سا -7

  جلسات تشکیل
  :باشد الزامات تشکیل جلسات کمیته حسابرسی شامل موارد زیر می ):14( ماده

 ،گردد به عنوان دبیر کمیته منصوب می یکی از اعضاي کمیته -1

تعـداد جلسـات   . درسـ  در اولین جلسه کمیته حسابرسی به تصویب کمیته می ها تقویم تعداد جلسات عادي و زمان تشکیل آن -2
 ، بار در سال باشد و باید با دوره گزارشگري مالی شرکت هماهنگ باشد 6کمیته نباید کمتر از 

 ، حضور سایر افراد فقط با اجازه کمیته مجاز می باشد. یابد جلسات کمیته با اکثریت اعضا رسمیت می -3

. گیـرد  قـرار  گیـري نتیجـه  و بررسـی  اسـتدالل،  بحث، مورد تموضوعا کافی،  اندازه به که شود تنظیم طوري باید جلسه هر زمان مدت - 4
 اختیار در مناسب صورت به کمیته هاي گزارش و نتایج که گردد تنظیم طوري باید مدیره هیئت جلسات با کمیته جلسات فاصله عالوه به

  گیرد، قرار مدیره هیئت

  کند، برگزار مربوطه موضوعات خصوص در رکتش مستقل حسابرس با اختصاصی نشست مالی، سال در جلسه دو حداقل کمیته - 5
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عالوه موضوعات ارجاعی به کمیته بر  هب. تصویب خواهد شدبررسی و در اولین جلسه سال مالی، برنامه فعالیت ساالنه کمیته  -6
  ،شود میه ئطبقه بندي و جهت تصویب به کمیته ارا ریس کمیتهحسب اهمیت توسط 

اي از مطالب  یس کمیته، توسط دبیر کمیته حسابرسی تدوین می گردد، حاوي خالصهدستور جلسات کمیته که با هماهنگی ری -7
باید براي جلسات عادي یک هفتـه قبـل از برگـزاري جلسـات و بـراي       دستورجلسات. قابل طرح در جلسه کمیته خواهد بود

 ،روز قبل از جلسه، براي اعضا ارسال گردد 2العاده حداقل  جلسات فوق

اي توسط دبیر کمیته تهیه می گردد که به امضاء اعضـاي   ، صورتجلسهاتخاذ شدههر جلسه و تصمیمات  از موارد مطروحه در -8
حـداکثر  مشتمل بر خالصه تصمیمات اتخاذ شده یک نسخه از صورتجلسات کمیته حسابرسی . حاضر در جلسه خواهد رسید

 ،گردد مدیره شرکت ارسال می هیئترخانه مدیره براي دبی هیئتطرح در یک هفته پس از تاریخ برگزاري هر جلسه، جهت 

 و. باشد میکمیته به عهده دبیر کمیته هاي  فعالیتبه صورتجلسات و سایر مستندات مربوط مند  نظامنگهداري مسئولیت  -9

 اعالم جلسه شروع از شیپ را آن دیبا د،باش داشته منافع تضاد یموضوع به نسبت یحسابرس تهیکم ياعضا از کی هر چنانچه -10
 .شود درج صورتجلسه در موضوع و انجام الزم اقدام اعضا، ریسا يریگمیتصم از پس تا دینما

 
 


