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 های داخلیدستورالعمل کنترل

 شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایرانناشران پذیرفته

گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و در راستای حمایت از حقوق سرمایه. 

اوراق قانون بازار  ۷ماده  ۱۸و  ۱۱، ۸توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهای 

مجلس شورای اسالمی( و با هدف اجرای  ۱۸۸۱بهادار جمهوری اسالمی ایران )مصوب آذرماه 

دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران )اصالحیه مصوب  ۸۲و  ۵۲مواد 

تبصره به تصویب هیئت  ۵ماده و  ۱۸در  ۱۱/۵۵/۱۸۳۱(، این دستورالعمل در تاریخ ۱۲/۵۲/۱۸۳۵

ی سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. رعایت مفاد این دستورالعمل، از تاریخ ابالغ آن، برای همدیر

 شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران الزامی است.ناشران پذیرفته

 فصل اول: تعاریف.

 (۱ماده ) 

جمهوری اسالمی ایران،  ی یک قانون بازار اوراق بهادارشده در مادههای تعریفاصطالحات و واژه

ها به اصطالحات و واژه  اند. سایرکار رفتهدر صورت کاربرد، با همان مفاهیم در این دستورالعمل به

 شوند:شرح زیر تعریف می

 شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایرانناشر پذیرفتهشرکت:  -۱.

 مدیرعامل، معاونان و مدیران بالفصل مدیرعامل شرکتاعضای هیئت مدیره، مدیریت ارشد شرکت:  -۲.

فرآیندی است که با هدف کسب اطمینان معقول از تحقق اثربخشی و های داخلی: سیستم کنترل -۳.

کارایی عملیات، قابلیت اعتماد گزارشگری مالی، رعایت قوانین و مقررات مربوط و حفاظت از منابع 

 شود.سازی و اجرا میمدیریت و کارکنان شرکت پیاده های شرکت توسط هیئت مدیره،و دارایی

ی نگرش مدیریت های داخلی که در برگیرندهجو عمومی شرکت در رابطه با کنترلمحیط کنترلی:  -۴.

 های اخالقی، و مقررات داخلی شرکت است.های داخلی، ارزشو کارکنان نسبت به کنترل
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ابی به اهداف شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. امکان وقوع رویدادی که دستی)خطر(:  ریسک -۵.

 شود.گیری میاندازه« احتمال»و « تحت تاثیر قرار دادن»ریسک با دو عامل 

های مرتبط با دستیابی به شناسایی، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل ریسکارزیابی ریسک:  -۶.

 اهداف شرکت است.

اقداماتی هستند که در هر شرکت برای رویارویی با  ها وها، رویهمشیخط های کنترلی:فعالیت -۷.

 شوند.سازی و اجرا میشده، طراحی، پیادههای شناساییریسک

ها و اقداماتی هستند که به طور عمومی در اغلب ها، رویهمشیخطهای عمومی: کنترل -۸.

ت و مستمر این کارگیری درسها از بهشود و به کمک آنهای اطالعاتی به کار گرفته میسامانه

کند. این های کاربردی را پشتیبانی میشود و کارکرد مؤثر کنترلها اطمینان حاصل میسامانه

ها، تحصیل، تغییر و نگهداری های حاکم بر عملیات مرکز دادهها به طور معمول شامل کنترلکنترل

های کاربردی ستمهای دسترسی، امنیتی و حفاظتی و ایجاد و نگهداری سیافزارها، کنترلنرم

 شوند.می

افزارهای های دستی یا خودکاری است که به منظور کنترل پردازش نرمروش های کاربردی:کنترل -۹.

بودن و صحت پردازش، تصویب و اعتبار معامالت ها از کاملشود و به کمک آناجرایی طراحی می

 شود.اطمینان حاصل می

 .چند شرکت فرعی است شرکتی که دارای یک یا: شرکت اصلی -۱۱.

االجرا، تحت کنترل شرکت اصلی شرکتی که طبق استانداردهای حسابداری الزم شرکت فرعی: -۱۱.

 است.

 های داخلیفصل دوم: چارچوب کنترل

 (۲ماده )

ها و سایر ها، وظایف، فعالیتهای داخلی باید در برگیرندۀ سیاستها، رویهسیستم کنترل

 مجموع:هایی باشد که در جنبه
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به حصول اطمینان معقول از اینکه از منابع و داراییهای آن در برابر اتالف، تقلب و سوء استفاده -الف

 گردد، کمک کند.محافظت می

شود، کمک به حصول اطمینان معقول از اینکه عملیات شرکت، کارا و اثر بخش انجام می -ب.

 نماید.

نماید. این امر مستلزم بکارگیری ری مالی کمک به حصول اطمینان معقول از کیفیت گزارشگ -ج.

 باشد.موقع میفرایندها و نگهداری مستندات مناسب جهت انتقال اطالعات قابل اتکا، مربوط و به

به حصول اطمینان معقول از رعایت قوانین و مقررات مربوط و همچنین رعایت سیاستهای  -د.

 نماید.کنان شرکت کمک داخلِی مرتبط با کسب و کار توسط مدیران و کار

 (۳ماده ).

های داخلی هر شرکت با توجه به اندازه و نوع فعالیت آن متفاوت است، اما این سیستم کنترل

ای طراحی، مستقر، اجرا و مستندسازی شود که سیستم در هر شرکت باید به گونه

 ی تمام اجزای زیر باشد:دربرگیرنده

 الف( محیط کنترلی،.

 ب( ارزیابی ریسک،

 های کنترلی،ج( فعالیت

 د( اطالعات و ارتباطات، و

 هـ( نظارت
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 محیط کنترلی:.

 (۴ماده )

 مدیریت ارشد شرکت باید با ایجاد نظم و انضباط سازمانی، تدوین مقررات داخلی و تأثیر بر وجدان

اساسی ای فرآهم آورد که پایه و های اخالقی کارکنان، محیط کنترلی را به گونهکاری و ارزش

های داخلی باشد. صداقت، درستکاری و پایبندی مدیریت مناسب برای اجرای سایر اجزای کنترل

های های داخلی، حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی، رعایت ارزشارشد به رعایت کنترل

ها و اختیارات هر جایگاه سازمانی، اخالقی، صالحیت کارکنان، تعیین حدود مسئولیت

مندکردن ارتقای کارکنان، و رهنمودهای مدیریت برای کمک به اختیارات، نظام دهی تفویضسامان

شرایط الزم بهبود محیط کنترلی، برخی از عوامل اصلی محیط کنترلی شرکت هستند. بنابراین،

 برای ایجاد محیط کنترلی مناسب شامل موارد زیر است:

ور اخالقی مدون باشد. مدیریت ارشد باید شرکت باید دارای منشهای اخالقی: الف( درستکاری و ارزش.

های اخالقی طبق منشور اخالقی، ضمن التزام به صداقت، درستکاری، اعتقاد و پایبندی به ارزش

تمهیدات الزم را برای رعایت منشور اخالقی توسط کارکنان فراهم نماید. بعالوه مدیریت ارشد 

های شرکت، استفاده از ساز و کارهای رزشرسانی اشرکت باید از طریق اقداماتی از قبیل اطالع

مدت و برخورد مناسب با کارکنان، جو تشویقی و تنبیهی، عدم تأکید بیش از حد بر نتایج کوتاه

 اخالقی شرکت را ارتقا دهد.

هیئت مدیره باید از تحصیالت علمی، تجربه و توانمندی الزم های نظارتی هیئت مدیره: ب( ایفای مسئولیت.

های الزم را اعمال نماید. همچنین هیئت مدیره وده و در راستای وظایف راهبری، نظارتبرخوردار ب

های تخصصی مورد نیاز را تشکیل داده و تمهیداتی فراهم باید کمیته حسابرسی و سایر کمیته

های داخلی ها و واحد حسابرسی داخلی، از استقرار و اجرای کنترلنماید که با تعامل کمیته

 ر بخش اطمینان حاصل شود.مناسب و اث

های شغلی مختلف افراد مدیریت ارشد شرکت باید در رده ج( صالحیت کارکنان و مدیریت منابع انسانی:.

شایسته، متخصص و متعهد را به کار گیرد. به این منظور باید استانداردها و سطوح مورد انتظار 

صالحیت علمی، تجربه، مهارت و پایبندی به اصول اخالقی را برای هر شغل تعیین و فرآیندی از 

ابق را تدوین و اجرا نماید که اطمینان معقولی از احراز ، و یا بررسی سوقبیل آزمون، مصاحبه



 شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایرانناشران پذیرفته های داخلیدستورالعمل کنترل

 

 
                                                                                                                                                               

 www.anh.irوب سایت:    22523232  -22213322  -22535322موسسه آریا نیک حساب       تلفن: 

های مدون صالحیت الزم برای آن شغل حاصل شود. عالوه بر این، باید ضمن تهیه و اجرای روش

دهی و اقدامات انضباطی، از حفظ صالحیت مدیران و جهت آموزش مستمر، ارزیابی، پاداش

 کارکنان اطمینان حاصل نماید.

مدیریت ارشد شرکت باید ساختار سازمانی مناسب مانی، تفویض اختیار و تعیین مسئولیت: د( ساختار ساز.

های کلیدی اختیار و مسئولیت را تعیین کند. را برای دستیابی به اهداف ایجاد نماید و حوزه

همچنین باید دامنه اختیار، مسئولیت، روابط گزارشدهی و پاسخگویی هر جایگاه سازمانی را 

 .مشخص نماید

. 

مدیریت ارشد شرکت باید هرگونه شرایط دیگری را که برای محیط کنترلی مناسب : ه( سایر شرایط

 ضروری است فراهم نماید.

 ارزیابی ریسک: 

 (۵ماده )

، های مربوط به شرکت شامل شناسایی ریسکمدیریت ارشد شرکت باید فرآیند ارزیابی ریسک

را ریسک های مدیریتطراحی و اجرای روشگیری ریسک، تجزیه و تحلیل ریسک و اندازه

ها، تعیین اهداف اصلی شرط الزم برای شناسایی ریسکسازی کند. با توجه به این که پیشپیاده

شرکت )شامل اهداف عملیاتی، اهداف گزارشگری مالی، و اهداف رعایتی موضوع بندهای الف 

شرکت باید ضمن تعیین این  این دستورالعمل( است، بنابراین مدیریت ارشد ۵تا د ماده 

ها را نیز شناسایی، تجزیه و تحلیل و برای کنترل و های دستیابی به هر یک از آنریسکاهداف،

 های مناسبی را طراحی و اجرا کند.ها فعالیتمدیریت آن

 های کنترلی:فعالیت  

 (۶ماده )
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گزارشگری مالی، و رعایتی آن های کنترلی هر شرکت باید متناسب با اهداف عملیاتی، فعالیت

ها باید بسته به اندازه، نوع عملیات، اهداف، و شرایط هر شرکت باشد. هر چند که این فعالیت

های عمومی های کنترلی هر شرکت باید عالوه بر کنترلسازی شوند، اما فعالیتطراحی و پیاده

 ی بر اصول زیر باشد:و مبتن های اطالعاتی، دربرگیرندهو کاربردِی حاکم بر سامانه

عملکردهای واقعی شرکت باید توسط مدیریت ارشد، حداقل با بودجه،  های مدیریت ارشد:الف( بررسی.

های گذشته، شاخص صنعت و عملکرد رقباء مقایسه و دلیل انحرافات پیگیری شود. عملکرد دوره

ها، تولید، مدیریت هزینه چنین، مدیریت ارشد شرکت باید افزایش سهم بازار، بهبود فرآیندهایهم

و موارد ی تأمین مالی،های عمدههای مشترک، روشگذاریهای جدید تولید، سرمایهاجرای طرح

 ها را پیگیری کند.نظیر آن را نیز تجزیه و تحلیل و اقدامات اصالحی و بهبود آن

ها تعیین و یک از مدیریت در هر شرکت باید اهداف در سطح هر ها و کارکردها:ب( مدیریت مستقیم فعالیت.

ها طراحی و محاسبه شود. مدیران هر قسمت باید موظف هایی برای ارزیابی عملکرد آنشاخص

باشند از حصول اهداف شرکت در سطح مدیریت تحت نظارت خود اطمینان حاصل نموده و ضمن 

یل و نتایج آن های عملکرد مربوط به واحد خود، انحرافات احتمالی را تجزیه و تحلبررسی شاخص

 را به مدیریت ارشد گزارش کنند.

های مختلفی باید برای اطمینان از درستی، کامل بودن و کنترل های اعتبار و پردازش معامالت:ج( کنترل.

 مجاز بودن تمام معامالت شرکت اعمال شود.

یزات، شرکت باید تمهیداتی را فراهم کند که از حفاظت و ایمنی تجه های فیزیکی:د( کنترل.

یدکی، قطعات، ابزارآالت، ملزومات، اوراق بهادار، کاال، لوازمآالت، وسایل نقلیه، موجودیماشین

طور های مزبور را بهشود. بعالوه شرکت باید دارایی ها اطمینان حاصلوجوه نقد، و سایر دارایی

 نماید.ادواری شمارش و با اسناد و مدارک مربوط مقایسه

های عملکرد و با بررسی نتایج غیرمنتظره یا شرکت باید با توجه به شاخص عملکرد:های ه( شاخص.

روندهای غیرعادی، شرایطی را که سبب می شود دستیابی به اهداف اقتصادی مورد تهدید قرار 

 گیرد، شناسایی نماید.

ف در تمام فرآیندهای عملیاتی شرکت باید تفکیک مناسبی در خصوص وظای و( تفکیک وظایف:.

 ای که ریسک اقدامات متقلبانه یا اشتباه کاهش یابد.انجام شود به گونه
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های کنترلی باید در برگیرندۀ دو عنصر خط مشی و رویه باشد. خط فعالیتها: ها و رویهز( خط مشی.

ها ابزار اعمال خط مشی ها است و رویهمشی، بیانگر سیاست کنترلی و مبنایی برای رویه

 هستند.

شرکت باید هرگونه فعالیت دیگری از قبیل ایجاد سامانه گزارش تخلفات به های کنترلی: ح( سایر فعالیت

های کنترلِی مناسب، های اجباری که برای فعالیتمدیریت، چرخش وظایف کارکنان و مرخصی

  ضروری است را ایجاد نماید.

ظیم و نگهداری مستندات مربوط به های مناسبی را برای تهیه، تنشرکت باید روشط( مستندسازی: 

شماره کردن فاکتورها و سایر اسناد خام و تسریع در رخداد معامالت و رویدادها وضع کند. پیش

ها هایی از این روشهای الزم، نمونهارسال اصل اسناد به واحد حسابداری جهت انجام ثبت

  است. 

 (۷ماده )

های کاربردی را های عمومی و کنترلامل کنترلهای اطالعاتی شهای سامانهشرکت باید کنترل

سامانه   اعمال کند و از کامل، دقیق و معتبر بودن اطالعات مالی و سایر اطالعات موجود در

های اطالعاتی مناسبی را برای شناسایی، نماید. شرکت باید سامانه  اطالعاتی اطمینان حاصل

ای که کارکنان را در ایفای ه باشد، به گونهگردآوری، پردازش و گزارشگری اطالعات مربوط داشت

هایشان به منظور تحقق اهداف شرکت شامل اهداف عملیاتی، اهداف گزارشگری مسئولیت

 مالی، و اهداف رعایتی، یاری کند.

آوری اطالعات های تجارت الکترونیک و فنهایی که برای مقاصد مختلف از سامانهشرکت تبصره:

آوری های مربوط به فنگیری و ارزیابی ریسکضمن شناسایی، اندازهکنند، باید استفاده می

های سازی و اجرا نمایند. از جمله ریسکهای داخلی متناسب را طراحی، پیادهاطالعات، کنترل

های کاربری کاربران توان به استفاده افراد غیرمجاز از شناسهآوری اطالعات میموجود در فن

های الکترونیکی و سرقت های مخرب و نفوذپذیری سامانهه ویروسها بمجاز، آلودگی رایانه

 اطالعات هویتی کاربران اشاره کرد.
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 اطالعات و ارتباطات:

 (۸ماده )

ای را بین کارکنان و مدیریت برقرار کند. مدیریت شرکت باید مسیرهای ارتباطی مناسب و دوسویه

های های کارکنان در رابطه با کنترلولیتشرکت از طریق این مسیرهای ارتباطی باید بتواند مسئ

داخلی را به آنان اعالم کند و کارکنان نیز از این طریق باید بتوانند اطالعات مهم را به مدیریت 

 گزارش کنند.

 نظارت:

 (۹ماده )

های داخلی شرکت باید به طور مداوم مورد نظارت قرار گیرد. این نظارت عملکرد سیستم کنترل

های موردی یا ترکیبی از این دو انجام شود. های نظارتی مستمر، ارزیابیفعالیتباید از طریق 

های مدیریتی و های نظارتی مستمر باید در روال عادی عملیات و از طریق فعالیتفعالیت

سرپرستی معمول، حسابرسی داخلی و دیگر اقداماتی که کارکنان برای ایفای وظایف خود انجام 

ها و میزان اثربخشی ی ارزیابی ریسکهای موردی به نتیجهارزیابی شود.دهند اعمال می

ها لزوم طراحی و ی ارزیابی ریسکچه در نتیجههای نظارتی مستمر بستگی دارد؛ چنانفعالیت

های نظارتی مستمر به میزان های موردی، ضروری تشخیص داده شود یا فعالیتاجرای ارزیابی

 های موردی بیشتری باید طراحی و اجرا شوند.کافی اثربخش نباشند، ارزیابی

 (۱۱ماده )

مدیره مطابق با ضوابط سازمان مدیریت ارشد شرکت باید کمیته حسابرسی را زیر نظر هیئت

ها مستقل و تشکیل دهد. اعضای کمیته حسابرسی باید متشکل از سه تا پنج نفر و اکثریت آن

مدیره ستقل یا عضو مالی غیرموظف هیئتدارای تخصص مالی باشند. ریاست کمیته با عضو م

است. عالوه بر این، شرکت باید واحد حسابرسی داخلی را زیر نظر کمیته حسابرسی تشکیل 

های داخلی را مورد دهد. واحد حسابرسی داخلی باید به طور مستمر اثربخشی سیستم کنترل
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مدیره گزارش نماید و بررسی و ارزیابی قرار داده و نتایج را به کمیته حسابرسی و هیئت

های داخلی را پیگیری نماید. مدیر حسابرسی داخلی، با های بهبود سیستم کنترلروش

های شود و باید دارای صالحیتمدیره منصوب میپیشنهاد کمیتۀ حسابرسی و تصویب هیئت

 ای الزم باشد.علمی و حرفه

 (۱۱ماده )

های خلی عملیاتی و رعایتی، کنترلهای دامدیره شرکت مکلف است عالوه بر کنترلهیئت

موقع بودن داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را بمنظور دستیابی به اطمینان معقول در خصوص به

های داخلی حاکم بر گزارشگری کار گیرد. کنترلو قابلیت اتکای گزارشگری مالی طراحی و به

وص موارد زیر اطمینان معقول ها و اقداماتی است که حداقل در خصمالی، شامل سیاستها، رویه

 نماید:ایجاد می

 نگهداری مستندات مناسب در خصوص معامالت و رویدادهای حاکم بر گزارشگری مالی. -۱

ثبت و گزارشگری کلیۀ معامالت و رویدادهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و ضوابط  -۵

 االجرا.الزم

طبق استانداردهای حسابداری و ضوابط  افشای مناسب و کامل اطالعات اشخاص وابسته -۸

 االجرا.الزم

بینی درآمد هر سهم، بینی شده از جمله اطالعات پیشمنطقی بودن اطالعات مالی پیش -۱

 مدیره به مجمع.اطالعات آتی مندرج در گزارش توجیهی افزایش سرمایه و گزارش فعالیت هیئت

ماهه، و افشای کامل دالیل مغایرت  ۸ع مقایسۀ عملکرد واقعی با بودجه، حداقل در مقاط -۲

 بااهمیت آنها.

 افشای فوری اطالعات مهم طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات. -۱

 های بااهمیت در گزارشگری مالی.ها و سایر تحریفموقع تقلبپیشگیری و کشف به -۷
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داری و ضوابط های مالی شرکت اصلی و تلفیقی مطابق با استانداردهای حسابتهیه صورت -۸

 الزم االجرا.

 های داخلیفصل سوم: گزارش کنترل

 (۱۲ماده )

های داخلی مناسب و اثربخش کارگیری کنترلمکلف است نسبت به استقرار و به هیئت مدیره

مدیره بمنظور دستیابی به اهداف شرکت، اطمینان حاصل نماید. برای ایفای این مسئولیت، هیئت

های داخلی ذکر شده در های داخلی را با توجه به چارچوب کنترلکنترلشرکت باید سیستم 

طور ساالنه بررسی و نتایج آن را در گزارشی تحت عنوان فصل دوم این دستورالعمل، حداقل به

 درج و افشا نماید.” های داخلیگزارش کنترل“

 (۱۱ماده )

را به ” های داخلیگزارش کنترل“ باید مبانی ارزیابی و همچنین مستندات مربوط به هیئت مدیره

 نحو مناسب مستندسازی نماید.

 (۱۴ماده )

 باید حداقل شامل موارد زیر باشد:” های داخلیگزارش کنترل“

در این قسمت باید ضمن اعالم دورۀ مورد گزارش، تصریح شود  الف( دورۀ موردگزارش و دامنۀ گزارش:

های داخلی شامل عملیاتی، گزارشگری و رعایتی کنترلیک از اهداف که دامنۀ این گزارش کدام

های مشمول این دستورالعمل باید حداقل های داخلی شرکتگیرد. گزارش کنترلرا دربرمی

  های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی باشد.شامل کنترل

. 
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احی، مدیره درخصوص طرهیئت مسئولیتدر این قسمت باید  :مدیرهی مسئولیت هیئتب( بیانیه

 های داخلی شرکت تصریح شود.سازی، اجراء، و نظارت بر سیستم کنترلپیاده

های داخلی سیستم کنترل ی گانهدر این قسمت باید تمام اجزای پنج :های داخلیج( چارچوب کنترل

اند ذکر شود. همچنین الزم است اهم مواردی که شرکت به ترتیبی که در این دستورالعمل آمده

های داخلی شرکت نسبت به دوره مالی قبل انجام شده است، شرح داده کنترلجهت بهبود 

 شود.

ی شرکت ضمن تصریح انجام ارزیابی در این قسمت باید هیئت مدیره :های داخلید( ارزیابی کنترل

 های ارزیابی سیستم مزبور را توصیف کند.های داخلی، روشسیستم کنترل

های داخلی حاکم بر باید تصریح کند که کنترل مدیرهقسمت هیئتدر این  مدیره:هـ( اظهارنظر هیئت

گزارشگری مالی را بر اساس فصل دوم این دستورالعمل ارزیابی نموده است. بعالوه باید در مورد 

های داخلی شرکت اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت اینکه سیستم کنترل

مچنین در صورت وجود نقاط ضعف بااهمیت در سیستم دهد، به طور صریح اظهارنظر نماید. همی

 های داخلی شرکت، این موارد و نحوۀ اصالح آنها باید در گزارش افشا شود.کنترل

 و( تاریخ صدور گزارش

 گزارش ز( اسامی و سمت امضاکنندگان

 (۱۵ماده )

های کنترلارزیابی و اظهارنظر نسبت به شرکت باید دربرگیرنده” های داخلیگزارش کنترل“

 های فرعی آن نیز باشد.داخلی شرکت

 (۱۶ماده )

مدیره، باالترین مقام مالی و رئیس های داخلی باید به امضای مدیرعامل، هیئتگزارش کنترل

 کمیتۀ حسابرسی شرکت برسد.
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 (۱۷ماده )

حسابرس مستقل شرکت موظف است در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام در 

های داخلی مناسب و اثربخش توسط شرکت، با کارگیری سیستم کنترلبهخصوص استقرار و 

های داخلی ذکر شده در فصل دوم این دستورالعمل، اظهارنظر کند. عالوه توجه به چارچوب کنترل

های داخلی حاکم بر گزارشگری بر این در صورتی که نقاط ضعف بااهمیتی در سیستم کنترل

هیئت مدیره افشا نشده ” های داخلیگزارش کنترل“در  مالی شرکت وجود داشته باشد ولی

باشد یا افشای آن ناقص باشد، این موضوع باید در گزارش حسابرس تصریح و نسبت به اثرات آن 

 گیری شود.شده موضعبر دستیابی شرکت به اهداف تعیین

. 

ارش گز“ی مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت موظف است با توجه به هیئت رئیسه: تبصره

های داخلی، اقدامات مقتضی و اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به کنترل” های داخلیکنترل

 را به هیئت مدیرۀ شرکت تکلیف کند.

 (۱۸ماده )

در صورت عدم رعایت الزامات مقرر در این دستورالعمل، مطابق فصل سوم دستورالعمل انضباطی 

 و فرابورس ایران عمل خواهد شد.ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 


