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هیئتت  ، ایران فرابورس و تهران دارابه قاورا بورس  در  شده  پذیرفته  ناشران  براي  داخلی  هايکنترل  دستورالعمل  10ماده  در اجراي  

ماده   14شامل    07/10/1400در تاریخ    را  حسابرسی  کمیتهمنشور    )سهامی عام(  روي خراساننساجی خسخریسی و  ن  شرک مدیره  

 .مورد بررسی و تصویب قرار دادبه شرح زیر تبصره  2و 

 تعاریف

 باشند:داراي معانی زیر میکار رفته در این منشور، هاي بهصطالحات و واژها (:1) ماده

  باشد، موجب   اثرگذار   وي   مستقل   گیري تصمیم   بر   که مستقیم یا غیرمستقیم    منافع   رابطه یا   گونه ر ه   عضو مستقل: عضوي اس  فاقد  -1

 .  گردد شود یا سبب عدم رعای  منافع یکسان سهامداران    نفعان سهامداران یا سایر ذي   از   خاصی   گروه   یا   فرد   منافع   از   وي   جانبداري 

 اس . فرعیداراي یک یا چند شرک  که شرک  یک  :اصلیشرک   -2

 ( اس .شرک  اصلییک شرک  دیگر )تح  کنترل که شرک   یکشرک  فرعی:  -3

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

 وراق بهتتادارو ا ن بتتورسزماستتا مصتتو  ه مندرج در دستورالعمل معامالت با اشخاص وابستهاشخاص وابست  وابسته:  اشخاص -5

 باشد.می

مدیری    حسابرسی،  یا معتبر بین المللی در امور مالی )حسابداري،  داخلیتخصص مالی: مدرک دانشگاهی یا مدرک حرفه اي   -6

هتتاي ها و گزارشهمراه با توانایی تجزیه و تحلیل صورتمالی، اقتصاد، سایر رشته هاي مدیری  با گرایش مالی یا اقتصادي(  

 .گزارشگري مالی  داخلی حاکم بر  هايلی و کنترلما

 هدف

جهتت  کستتب اامینتتان و بهبتتود آن  متتدیرههیئ  نظتتارتی هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفاي مسئولی  (:2) ماده
 :معقول از موارد زیر می باشد

 ،هاي داخلییری  ریسک و کنترلنظام راهبري، مداثربخشی فرآیندهاي  -1

 ،مالی  گزارشگريسالم    -2

  ،داخلیخشی حسابرسی  رباث -3

  و و اثربخشی حسابرسی مستقل حسابرس مستقلاستقالل   -4

 .الزامات و مقررات قوانین،رعای   -5

 حسابرسی کمیته اختیارات

 دهد که: هاي کمیته حسابرسی، به آن اختیار میمدیره در چارچو  مسئولی هیئ  (:3) ماده

 ،انجام دهد حسابرسی هاي خود را در محدوده منشور کمیته فعالی -1

 ،را در راستاي انجام وظایف خود به کار گیرد صالحذيمشاوران  در صورت نیاز، -2

 ،داشته باشدنامحدود دسترسی مورد نیاز به مدیران، کارکنان و ااالعات  -3

گزارشتتگري متتالی و در رابطه بتتا  دریافتی    تخلف  يهاگزارشو    هاهایی را براي دریاف ، نگهداري و رسیدگی به شکای رویه -4

  ، ووضع کند هاي فرعیشرک  و شرک بوط به موضوعات مر  خلی یا سایر دا هايکنترل
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 . آورد   عمل   به   دعوت   جلسه   در   حضور   منظور   به   دیگر   افراد   یا   فرعی   هاي شرک    و   شرک    مستقل   حسابرس   و   کارکنان   مدیران،   از  -5

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

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

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

   ، و نحوه جبران خدمات اعضاي کمیته در چارچو  قوانین و مقررات مربوط معین گردد    -3

 .اختصاص یابدث و بررسی بح جه ته حسابرسی شرک  و کمی مدیرههیئ بین   هايفی براي رفع عدم توافقزمان کا -4

 حسابرسی یتهکم اعضای هایویژگی و بیترک

 :باشدمی زیر   شرح به حسابرسی کمیته اعضاي هايویژگی و ترکیب (:5) ماده

  تشتتکیل   متتدیره   هیئتت    انتصتتا    و   انتختتا    بتتا   هستتتند،   ی مال   تخصص   داراي   و   مستقل   ها آن   اکثری    که   عضو   سه   از   حسابرسی   کمیته  -1

 . گردد می 

 .ره باشدیئ  مدیه یرموظف مالیغعضو ا یهیئ  مدیره د عضو مستقل یبا یته حسابرسیکم سیرئ -2

  .باشندنمی حسابرسی کمیته در عضوی  به مجاز  شرک ، اجرایی  مدیران: تبصره

 

 یحسابرس تهیکم تیمسئول

 ت ریسکو مدیری داخلی های  کنترل -1

 ر اس :یسک، به شرح زیخلی و مدیری  رهاي داکمیته حسابرسی نسب  به کنترل هاياهم مسئولی  (:6) ماده

 ،شامل کنترل فناوري ااالعات و حفظ امنی  آنهاشرک   هاي کنترل داخلی سیستماثربخشی  نظارت بر   -1

 ،شرک لی هاي داخاز کفای  دامنه بررسی حسابرسان داخلی از نظام کنترلکسب اامینان معقول  -2

 مدیری   ارزیابی،گیري، تجزیه و تحلیل،  اندازه  ی،شناسای  بر   تملشم  ریسک  مدیری   فرآیند  اثربخشی  از  معقول  اامینان  کسب -3

 ،ستم مدیری  ریسکسی بر  نظارت و

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

تتته گتتزارش ستتتقل بتته کمین داخلی و یا مهاي داخلی که توسط حسابرساها و رفع نقاط ضعف کنترلاي توصیهگیري اجر پی -5

  ، وشودمی

 .یفرعي هاشرک ی داخلي هاکنترل به نسب  اظهارنظر  و مدیره شامل ارزیابیهیئ  به داخلی هايکنترل  گزارش ارائه -6

 یمال یگزارشگر– 2

 :اس نسب  به گزارشگري مالی، به شرح زیر کمیته حسابرسی   هايمسئولی اهم  (:7) ماده

و   نحتتوه افشتتا  ،عمتتدهحستتابداري  هاي  ها و برآوردهاي عمده، رویتتهلی، قضاوتري مازارشگا اهمی  گموضوعات بنظارت بر   -1

 ،شرک  مالی هايگزارشدر  و افشاي معامالت با اشخاص وابسته هاآندر هر یک از تغییر  انتخا  و 

 ،شرک  ي مالیهاگزارشموقع بودن قابلی  اامینان و به ه بنسب  معقول نان یاامکسب  -2

 ،شرک  يهاگزارشر مقررات در یو سا يحسابدار ي  استانداردهایرعابه نسب  نان معقول اامیکسب  -3
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  ر قتترا   آنتتان   اختیتتار   در   مالی   گزارشگري   با   رابطه   در   مدیره هیئ    گیري   تصمیم   براي   الزم   ااالعات   همه   که این   از   معقول   اامینان   کسب  -4

 و   اس ،   گرفته 

  حستتابرس   پیشتتنهادهاي   همچنتتین   و   دیره م   هیئ   توسط   تصویب   از   قبل   شرک    مالی   هاي گزارش   نویس   پیش   بررسی  -5

 . آن   اصالحات   خصوص   در   مستقل 

 یداخل یحسابرس– 3

 :زیر اس کمیته حسابرسی نسب  به حسابرسی داخلی، به شرح   هايمسئولی اهم  (:8) ماده

ف و یوظتتا يفتتایا جهتت و استتتقالل آن   ساختار مزبور ینان از کفایو اام  یاخلد  یحسابرس  یساختار سازمانمنشور و    یبررس -1

 ،یداخل یحسابرس يها یئولسم

 مدیره جه  تصویب،به هیئ  برنامه ساالنه واحد حسابرسی داخلی و کفای  منابع مورد نیاز آنارسال  و  بررسی -2

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

 ،هاي آنفاي مسئولی ای مورد نیاز برايابع و ااالعات دسترسی واحد حسابرسی داخلی به مناز  معقول نانیاامکسب  -4

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

 ،شرک  حسب ضرورت مدیرههیئ و ارسال آن به    هاي حسابرسی داخلیبررسی گزارش -6

 ،اقدامات الزم ير یگی  و پیر یبه مد یحسابرسان داخل يمهم از سو يهاهیها و توصافتهیه ئاز ارا معقول نانیاامکسب  -7

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

 ،مدیر حسابرسی داخلی پاداش و مزایا و  حقوق  تعیینو  يبرکنار ،انتصا  براي مدیره هیئ  به پیشنهاد -9

قرارداد ختتدمات حسابرستتی  و شرایطمبلغ  ،سی داخلی، کمیته حسابرسی ارفلی  حسابر سپاري عامبروندر صورت  تبصره:  

 دهد. پیشنهاد می مدیرههیئ به ، خلی )یک نفر از افراد داخل شرک (همراه با مدیر حسابرسی داداخلی را  

 مدیر و کارکنان واحد حسابرسی داخلیهاي توانایی وبررسی صالحی   -10

 مستقل یحسابرس– 4

 :اس کمیته حسابرسی نسب  به حسابرسی مستقل، به شرح زیر   هايلی مسئواهم  (: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   هتتا بررستتی   بتتا   متناسب   مدیره   هیئ    به   قانونی   بازرس   و   مستقل   حسابرس   تغییر   یا   چرخش   انتخا ،   درباره   اد پیشنه   ارائه  -3

 الزامات، 

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

 ،یحسابرس هبردریزي کلی و رابرنامه درباره یقانون بازرس و مستقل حسابرس با مذاکره -5

 کیتت   از  شیبتت   کتته  يمتتوارد  در  یفرع  و  یاصل  هايشرک مستقل     یحسابرس  یهماهنگ  از  معقول  نانیاام  کسب  ،مورد  حسب -6

 ،اس  یر کار حسابرسیدرگ  یحسابرس مؤسسة

 ،داخلی یحسابرس با  مستقل حسابرسی  امور سازيهماهنگ -7
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حستتابرس مستتتقل بتتا بتتین  نظتتر  تالفاخت جه  رفع  حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مساعد  نویس گزارشررسی پیشب -8

 ،مدیره و مدیرعاملهیئ 

. ایتتن بررستتی شتتامل بررستتی هرگونتته اجرایتتی  با حضتتور متتدیری و بازرس قانونی    حسابرس مستقلي  هایافتهبررسی نتایج   -9

یتتدي هاي کل، قضتتاوتبتتا متتدیری   حستتابرس مستتتقلهرگونه عتتدم توافتتق  ،  حسابرس مستقلمحدودی  در دامنه رسیدگی  

 ،نیز می باشد خواهی از مدیری  اجراییو حسب مورد پاسخ هاي مالیات و اصالحات گزارشهاشتبا،  و حسابرسی حسابداري

 ،آن به پاسخ درارشد  مدیری  اقدامات پیگیري و مستقل حسابرس "مدیری  نامة"  بررسی -10

  توستتط   شتتده   تعیتتین   تکتتالیف   و   انونی ق   بازرس   و   سی حسابر   گزارش   در   مندرج   بندهاي   رفع   براي   شده   انجام   اقدامات   پیگیري   و   رسی بر  -11

 عمومی،   مجامع 

و   حستتابرس مستتتقلاي توستتط  انجام خدمات غیر حسابرسی مجاز با توجه به آیین رفتار حرفتته  در خصوصقبلی    نظر اعالم   -12

 ، وارایه این خدمات همچنین مهارت و تجربه حسابرس براي

 .رسیکمیته حسابا ب حسابرس مستقلبرقراري امکان ارتباط آزاد و کامل  -13

 الزامات و مقررات ،نیت قوانیرعا – 5

از وجتتود  معقتتول اامینتتان کستتب، الزامتتات و مقتتررات قوانین، رعای کمیته حسابرسی نسب  به   هايمسئولی اهم   (:10) ماده

 زیر اس : موارد بخش جه  نظارت بر  اثر  فرآیندهايرویکرد و 

 ،شرک در  رعای  قوانین، مقررات و الزامات -1

 ،یابی به اهداف کلی و عملیاتیاهبردهاي شرک  در راستاي دس راجراي  یگیري  و پ  راهبردي برنامه  وجود -2

 ،و کارکنان به آنارشد وجود منشور اخالقی سازمانی و پایبندي مدیری   -3

 ، ومقررات مربواه بر فعالی  شرک  تغییرات صورت گرفته در قوانین و  آثارپیگیري   -4

 .مدیرههیئ و الزامات شامل مصوبات  مقررات ،نین  قوایدم رعابر ع یمبن یافتیدر  هايگزارش  ير یگیپ -5

 دهیگزارش –  6

 :اس ، به شرح زیر دهیکمیته حسابرسی نسب  به گزارش هايمسئولی اهم  (:11) ماده

  ،به هیئ  مدیره شرک برسی مستقل و حسادر خصوص عملکرد واحد حسابرسی داخلی   ه گزارشئارا -1

 انجتتام هتتايفعالی  ،وظتتایف اهتتم هتتا،آن سوابق و اعضا معرفی املش حداقل برسیحسا  کمیته  ساالنه  فعالی   گزارش  تدوین -2

 ،عمومی مجمع به مدیرههیئ فعالی    گزارشجه  درج در   آتی هايبرنامه و دستاوردها شده،

 .منشور  این چارچو  در رهمدیهیئ  به الزم هايگزارش  سایر  ئهارا -3

مدیره مکلف اس  موضتتور را در مدیره، هیئ و هیئ   میته حسابرسیدر صورت وجود موارد با اهمیتی از عدم توافق ک (:12) ماده

 هاي داخلی توضیح دهد. گزارش کنترل

 ها سایر مسئولیت– 7

 :اس ، به شرح زیر حسابرسی کمیته هايمسئولی   سایر اهم  (:13) ماده

  ،مرتبط با معامالت با اشخاص وابستهرعای  الزامات و  نظارت بر ااالعات، شرایط -1
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ي تهیه شده براي انتشار بتته ختتارج از هاگزارش، قابلی  اعتماد و به موقع بودن سایر  الم س  به  نسب   ولکسب اامینان معق  -2

 ،شرک 

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

  فعالیتت    بتتا   متترتبط   ور امتت   یتتا   مالی     وضعی   بر   اهمیتی   با   اثر   اس    ممکن   که   موضوعاتی   از   مدیره   هیئ    آگاهی   از   ل معقو   اامینان   کسب  -4

 باشد،   داشته   شرک  

  ،رهیئ  مدیه يهاتهیر کمیتعامل با سا -5

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

 .رهیمدهیئ شود، بنا به درخواس   یمربوط م ن منشوریکه به ا ییتهایر فعالیانجام سا -7

 جلسات  تشکیل 

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

 ،گرددبه عنوان دبیر کمیته منصو  می یکی از اعضاي کمیته -1

د. تعتتداد جلستتات رستت در اولین جلسه کمیته حسابرسی به تصویب کمیتتته می  هاتقویم تعداد جلسات عادي و زمان تشکیل آن -2

 ، لی شرک  هماهنگ باشدگزارشگري ما بار در سال باشد و باید با دوره 6کمیته نباید کمتر از 

 ، یابد. حضور سایر افراد فقط با اجازه کمیته مجاز می باشدجلسات کمیته با اکثری  اعضا رسمی  می -3

.  گیتترد   قتترار   گیتتري نتیجتته   و   بررستتی   استدالل،   بحث،   مورد   ت موضوعا   کافی،   اندازه   به   که   شود   تنظیم   اوري   باید   جلسه   هر   زمان   مدت  -4

  اختیار   در   مناسب   صورت   به   کمیته   هاي گزارش   و   نتایج   که   گردد   تنظیم   اوري   باید   مدیره هیئ    جلسات   ا ب   کمیته   لسات ج   فاصله   عالوه به 

   گیرد،   قرار   مدیره هیئ  

   کند،   برگزار   مربواه   موضوعات   خصوص   در   رک  ش   مستقل   حسابرس   با   اختصاصی   نشس    مالی،   سال   در   جلسه   دو   حداقل   کمیته  -5

عالوه موضوعات ارجاعی به کمیته بتتر هتصویب خواهد شد. ببررسی و  االنه کمیته  امه فعالی  سدر اولین جلسه سال مالی، برن -6

  ،شودمیه ئابقه بندي و جه  تصویب به کمیته ارا ریس کمیتهحسب اهمی  توسط  

طالب اي از میس کمیته، توسط دبیر کمیته حسابرسی تدوین می گردد، حاوي خالصهدستور جلسات کمیته که با هماهنگی ری -7

باید براي جلسات عادي یتتک هفتتته قبتتل از برگتتزاري جلستتات و بتتراي   . دستورجلساتح در جلسه کمیته خواهد بودقابل ار 

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

ضتتاا اعضتتاي ردد که به اماي توسط دبیر کمیته تهیه می گ، صورتجلسهاتخاذ شدههر جلسه و تصمیمات    از موارد مطروحه در -8

حتتداکثر مشتمل بر خالصه تصمیمات اتختتاذ شتتده حاضر در جلسه خواهد رسید. یک نسخه از صورتجلسات کمیته حسابرسی 

 ،گرددمدیره شرک  ارسال می هیئ رخانه  مدیره براي دبی هیئ ارح در یک هفته پس از تاریخ برگزاري هر جلسه، جه  

 وباشد. میکمیته به عهده دبیر کمیته هاي فعالی به مستندات مربوط لسات و سایر صورتجمند نظامنگهداري مسئولی   -9

 اعالم  جلسه  شرور   از  شیپ  را  آن  دیبا  د،باش  داشته  منافع  تضاد  یموضوع  به  نسب   یحسابرس  تهیکم  ياعضا  از  کی  هر   چنانچه-10

 .شود درج هصورتجلس در  موضور  و انجام الزم اقدام اعضا، ر یسا  ير یگمیتصم از پس تا دینما

 
 


