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  حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايراناساسنامه نمونه مؤسسات 
  

  1/4/1390و   30/11/1387، 9/12/1385، 24/10/1382 هاي و اصالحيه 30/8/1380 مصوب
  عالي جامعه حسابداران رسمي ايران  شوراي

  

  * (حسابداران رسمي) …اساسنامه مؤسسه 

  فصل اول
  نام، نوع، مدت، مركز، تابعيت، موضوع

  1ماده  
  (حسابداران رسمي). … مؤسسه حسابرسي  نام مؤسسه:

  2ماده  
  مؤسسه غير تجاري انتفاعي.  نوع مؤسسه:

  3ماده  
  شود. مؤسسه از تاريخ تأسيس براي مدت نامحدود تشكيل مي  مدت:

  4ماده  
است. تغيير مركز اصـلي،   …(نام شهر)  …ه ـز اصلي مؤسسـمرك  ه:ـمركز اصلي مؤسس

 پذير است، خارج از كشور با تصويب مجمع شركا امكان تأسيس شعب و نمايندگي در داخل و
  باشد. مديره مي اما تعيين و تغيير نشاني در اختيار هيأت

  

  درج شده اجباري و بقيه آن اختياري است. )تر پر رنگبا فونت سياه (مواردي كه در اين اساسنامه    *
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  5ماده  
  مؤسسه داراي تابعيت ايراني است. :تابعيت مؤسسه

  6ماده  
  موضوع مؤسسه محدود به ارائه خدمات زير است:  موضوع مؤسسه:

  خدمات حسابرسي شامل انواع حسابرسي ) 6 -1
  بازرسي قانوني   ) 6 -2
  مشاوره مديريت مالي   ) 6 -3
  سيستم مالي   يساز ادهيپطراحي و  ) 6 -4
  خدمات مالي و حسابداري و مالياتي  ) 6 -5
 نظارت بر امور تصفيه ) 6 -6

چارچوب موارد باال ارجاع و توسـط   و مراجع قضايي در ها دادگاهخدماتي كه توسط  ) 6 - 7
 شود. حسابدار رسمي پذيرفته مي

 *داوري مالي ) 6 - 8

 *الشركه شهمارزيابي سهام و  ) 6 - 9

 شود. مي ساير مواردي كه توسط شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران اعالم و تأييد ) 6 - 10
  

  فصل دوم
  سرمايه، شركا، ورود و خروج شريك، تعهدات شركا

  7ماده  
  ريال است كه تماماً توسط شركا پرداخت شده است. …سرمايه مؤسسه  :سرمايه مؤسسه

  

  است. عالي، اضافه شده شوراي 1/4/1390مورخ  21/4طبق مصوبه  *
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  8  ماده 
   شرح زير است: الشركه آنها به شركا و سهم آنها:الشركه  شركا و سهم

  

  اقامتگاه  ريال - الشركه  مبلغ سهم  نام

  ...................................................................   .....................................................................    .....................................................................    

  ...................................................................   .....................................................................    .....................................................................    

  9ماده  

 شركاي مؤسسه بايد حسابدار رسمي شاغل، عضو جامعه حسـابداران   شرايط و تعداد شـركا: 
  زمان حداقل سه نفر باشد. رسمي ايران باشند و تعداد آنان در هر

يك از   زمان كه تعداد شركا از حداقل مقرر در فوق كمتر شود يا شرايط هر  هردر   : 1  تبصره
 شركـا از وضعيت حسابدار رسمي شاغل تغيير يابـد، انطباق وضـعيت مؤسسـه  

  ماه صورت گيرد. 6مقررات اين ماده بايد حداكثر ظرف مدت  با

هيچ يك از شركاي مؤسسه حق نـدارد مـادام كـه شـريك مؤسسـه اسـت،         : 2تبصره
د و يا كارهاي ـه داشته باشـات مشابـام خدمـر ديگري براي انجـيا دفت  مؤسسه
از مؤسسه بپذيرد يا در مؤسسه حسابرسي ديگـري   مؤسسه را خارج موضوع

  شريك شود.

بـه حسـابداران رسـمي شـاغل،      مقررات مربـوط  به  توجه شركاي مؤسسه با  : 3تبصره
در  سريتد  موظف را ندارند، مگرهيچ شغلي اعم از موظف يا غير   اشتغال به  حق

 ها و مؤسسات آموزش عالي و عضويت در اركان و تشكيالت جامعـه  دانشگاه
  صورت پاره وقت.   حسابداران رسمي ايران به
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  10ماده  

الشـركه خـود و حقـوق ناشـي از آن را      تواند تمـام يـا قسـمتي از سـهم     هيچ يك از شركا نمي
الشـركه   غير واگذار كند، مگر با تصويب مجمع شركا. سـهم   بهوثيقه بگذارد يا   سازد، يا به مقيد
صورت تنها به ساير حسابداران رسمي شـاغل عضـو جامعـه حسـابداران رسـمي ايـران        هر در

  انتقال است. قابل

  11ماده  

از   دليل لغـو يـا بـيش     هر  يك از شركا در جامعه حسابداران رسمي ايران به  اگر عضويت هر
وي   شاغل تغيير يابد، خروج  غير  درآيد و يا وضعيت آن از شاغل بهحالت تعليق   به سال  كي

رأي اكثريـت عـددي     يك از شركا با  از مؤسسه الزامي است. ضمناً چنانچه ادامه همكاري هر
بيني شده  به موارد پيش توجه سرمايه مؤسسه را دارا باشند با *سوم شركا كـه حداقل دو

مزبور ملزم به خـروج از مؤسسـه اسـت. كليـه      مصلحت نباشد، شريك  اساسنامه به در اين
انـد و   به اجراي اين ماده  شركاي مؤسسه با قبول اين اساسنامه ضمن عقد خارج الزم، متعهد

دليل اختالفـات مـالي بـا مؤسسـه       شريكي كه مشمول مقررات اين ماده باشد حتي به  هيچ
  تواند از خروج از مؤسسه خودداري كند.  نمي

  12ماده 

يك از شركا، ساير شركا بايد نسبت به پرداخت كليـه   خروج قهري يا اختياري هردر صورت 
الشـركه   تعيين تكليـف سـهم  افراد ذينفع اقدام كنند.  وي يا به حقوق و مطالبات مربوط به

سـاير    الشركه به سهم طريق كاهش سرمايه يا انتقال شريك مزبور با تصويب مجمع شركا از
  هد گرفت.  خوا  شركا يا شريك جديد صورت

  

  سوم تغيير يافته است. به دو“ سه چهارم”عالي  شوراي 24/10/1382طبق اصالحيه مورخ * 
 



  اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

101 

  13ماده  

 هـا  يـي داراروز  الشـركه از خـالص ارزش   حقوق مربوط به شريك خارج شده به نسبت سـهم 
اضافه مبلغي بابت سهم سـرقفلي   كار به به درصد پيشرفت توجه جريان با شامل كارهاي در

محاسبه و پرداخـت اسـت. پرداخـت     توافق طرفين ذينفع قابل صورت وجود) با مؤسسه (در
ي شـريك خـارج شـده حـداكثر     هـا  يبـده اضـافه سـاير مطالبـات و كسـر      بـه حقوق فـوق  

  گيرد. ماه انجام مي … ظرف

  14ماده  

يـك از   گيـري هـر   ماه از تاريخ اعالم كتبي قصـد كنـاره   …مجمع شركا بايد حداكثر ظرف 
گيري، شريك مستعفي موظف  گيري كند. در صورت تحقق كناره به آن تصميم شركا، نسبت
  زمان كه الزم باشد اقدام كند. به خود تا هر نجام تعهدات مربوطا به است نسبت

  15ماده 
 فصل خواهد شد.  و  الطرفين حل زمان از طريق مراجعه به داور مرضي  اختالف بين شركا در هر

طريـق    اخـتالف از الطرفين، موضـوع   صورت عدم توافق شركا براي تعيين داور مرضي در
حسـابداران رسـمي ايـران     جامعه عالي  طرف شوراي ارجاع به هيأت داوري تعيين شده از

قبول شرايط اين ماده مكلفنـد از رأي صـادره    فصل خواهد شد. شركاي مؤسسه با و حل
  تبعيت كنند.

  16 ماده 
ورود شريك جديد با موافقت اكثريت عددي شركا كه حداقل سه چهارم سرمايه مؤسسـه را  

  صورت خواهد گرفت. ،داشته باشند
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  17ماده 

اي و مكاتبـات مـرتبط بـه صـاحبكار ارائـه       يي كه در مورد انجام خدمات حرفهها گزارش
و يكي از حسابداران رسمي  شركايا يك نفر از  شركانفر از  2شود، بايد توسط حداقل  مي

انـد،   عهـده داشـته  بـه  كه تمام وقت در استخدام مؤسسه بوده و مسئوليت انجام كار را 
  .*انتشار يابد و ممهور به مهر مؤسسه امضا

  18ماده  

ي به اشـخاص ثالـث   ا حرفهمسئوليت جبران هرگونه خسارتي كه از ارائه خدمات تخصصي و 
موضـوع تنهـا از نظـر     بر عهده شريك (شركاي) مسئول كار خواهد بـود. ايـن   ،شود وارد مي

شركاي مؤسسه متضامناً مسئول  اما از نظر اشخاص ثالث كليهروابط بين شركا نافذ اسـت،  
   .جبران خسارت هستند

  

  فصل سوم
  اركان مؤسسه، وظايف و اختيارات، نحوه دعوت، تشكيل و اتخاذ تصميم

  19ماده  
  اركان مؤسسه عبارت است از:

  مجمع شركا   ) 1 
  هيأت مديره  ) 2

  *حسابرس  ) 3

  

 شرح فوق تغيير يافت. به 17عالي، ماده  شوراي 30/11/1387مورخ  29/3طبق مصوبه   *
 است. عالي، اضافه شده شوراي 9/12/1385مورخ  64/2طبق مصوبه  *
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  20ماده  

در سال، ظرف مدت چهار ماه بعد از پايان سال مـالي مؤسسـه    بار كمجمع شركا الاقل ي
  شرح زير است: تشكيل خواهد شد. وظايف و اختيارات مجمع شركا به

  انتخاب و يا عزل اعضاي هيأت مديره و حسابرس.   ) 1 
تصويب صورتهاي مالي مؤسسه و اتخـاذ تصـميم در خصـوص تقسـيم سـود و        ) 2

  حسابرس.از استماع گزارش  ها، پس اندوخته
  تعيين روزنامه كثيراالنتشار مؤسسه.  ) 3
  مشي مؤسسه. تعيين خط  ) 4
  تصويب بودجه ساالنه.  ) 5
  الزحمه حسابرس.   تعيين حقوق و مزايا، پاداش و حق حضور اعضاي هيأت مديره و حق  ) 6
  اتخاذ تصميم نسبت به ورود و خروج شركا.  ) 7
  شركا.الشركه بين  تصويب نقل و انتقال سهم  ) 8
  تغيير مركز اصلي، تأسيس شعب و يا نمايندگي در داخل و خارج از كشور.  ) 9

  تغيير مواد اساسنامه.  )10
  انحالل مؤسسه.  )11

 

تغيير در مواد اساسنامه از نظر مطابقت بـا مقـررات جامعـه حسـابداران       تبصره :
مزبـور  مديره و دبيركل جامعه   رسمي ايران قبالً بايد به تأييد رئيس هيأت

  رسيده باشد.
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  21ماده  

سـاير مـواد ايـن     نصاب الزم براي تشكيل جلسه مجمع شركا و  اخذ رأي، در مواردي كه در
  شرح زير است: اساسنامه تعيين نشده، به

 11و  10، 9ي پيرامون بندهاي ريگ ميتصمنصاب الزم براي تشكيل جلسه، در موارد  ) 21 - 1
دارا  را  الاقـل سـه چهـارم سـرمايه     ) باال اكثريت عددي شركايي است كـه 20(  ماده

از نصف   اعضاي حاضر كه بيش دو سومباشند. تصميمات مجمع با رأي موافق حداقل 
  باشند معتبر خواهد بود.   سرمايه را دارا

نصاب الزم براي تشكيل ساير جلسات مجمع، براي بار اول، اكثريـت عـددي شـركا     ) 21 - 2
تعداد از شركا كـه بـيش از    سرمايه را دارا باشند، براي بار دوم، هر دو سومالاقل  كه

نصف سرمايه را دارا باشند و براي بار سوم، هر تعداد از شركا با هر ميزان سـرمايه  
جلسـه   تصميمات مجمع همواره با رأي موافق حداقل نصف اعضاي حاضـر در  است.

  معتبر خواهد بود.

  22ماده  

وت براي تشكيل مجمع شركا از طريق پست سفارشي و روزنامه كثيراالنتشار صورت ـدع
  خواهد گرفت. در صورت حضور تمامي شركا، رعايت تشريفات فوق الزامي نخواهد بود.  

  23ماده  

دعوت براي تشكيل مجمع شركا توسط رئيس هيأت مديره و در غياب يـا اسـتنكاف ايشـان    
 ا دارندگان حداقل يك سوم سرمايه مؤسسه (اصـالتاً و وكالتـاً)  توسط حداقل يك سوم از شركا ي

  عمل خواهد آمد. به
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  24ماده 

روز و حـداكثر   10فاصله تاريخ دعوت تا تاريخ تشكيل مجامع شـركاي مؤسسـه حـداقل    
  روز است.  40

  25ماده  

اخذ رأي در مجمع شركا به شركاي ديگـر مؤسسـه كتبـاً     توانند براي حضور و  شركا مي
  بدهند. وكالت

  26ماده  

 …نفر از شركا كه توسط مجمع شركا براي مدت …اي مركب از  هيأت مديره توسطمؤسسه،  
 شوند، اداره خواهد شد. تجديد انتخاب اعضاي هيأت مديره بالمـانع اسـت.   سال انتخاب مي

رئـيس   نايب يكهيأت مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيأت مديره، يك رئيس، 
مدير عامل توسط  كند. وظايف و اختيارات رئيس، نايب رئيس و مدير عامل تعيين ميو يك 
  شود.  مديره تعيين مي  هيأت

  27ماده  

مـواردي كـه طبـق ايـن اساسـنامه در       جـز  بـه هيأت مديره براي اداره كليه امور مؤسسـه  
مـديره   باشد. اهـم اختيـارات هيـأت    صالحيت مجمع شركاست، داراي اختيارات كامل مي

  شرح زير است:  به
  ي الزم.ها دستورالعملها و  نامه اداره امور مؤسسه و تصويب و اجراي آيين  ) 1
  ها يا مؤسسات اعتباري.  نام مؤسسه نزد بانك افتتاح حساب و استفاده از آن به  ) 2
  امضا و ظهرنويسي و پذيرش اوراق تجاري.  ) 3
  نمايندگي مؤسسه در برابر اشخاص ثالث.  ) 4
  دريافت مطالبات و پرداخت ديون مؤسسه.  ) 5
  نوع قرارداد و تغيير و تبديل يا فسخ و اقاله آن. انعقاد هر  ) 6
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  نوع استقراض  و مؤسسات و هر ها شركتو  ها بانكتحصيل اعتبار از   ) 7
  و فك رهن ولو كراراً. رمنقوليغترهين اموال مؤسسه اعم از منقول و   ) 8
  دفاع از هرگونه دعوي يا فيصله به دعوي يا انصراف از آن.اقامه هرگونه دعوي و   ) 9

  كراراً. تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با و يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل ولو  )10
ي مؤسسه و ارائـه آن بـه حسـابرس    ها تيفعالتهيه و تنظيم صورتهاي مالي و گزارش   )11

  مالي. سال پاياناز  ماه پس ظرف مدت سه حداكثر
  تهيه و تنظيم بودجه ساالنه.  )12
  اجراي تصميمات مجمع شركا.  )13
هاي مالي به جامعه حسـابداران   ه صورتـم بـه يك نسخه گزارش حسابرس منضـارائ  )14

  از صدور. رسمي ايران، حداكثر ظرف مدت يك هفته پس
  هاي آموزشي و تحقيقاتي الزم. تصويب و اجراي برنامه  )15

توانند تمام يا قسمتي از اختيارات و نيز حق امضاي خود را  اعضاي هيأت مديره مي  : تبصره
يـك يـا چنـد نفـر از شـركا تفـويض كننـد.         مسئوليت خود به يكديگر و يـا بـه   به

  اطالع ساير شركا برسد.  تفويض اختيار بايد كتبي باشد و به اين

  *مكرر  27ماده 

حسابرسي از مؤسسـات حسابرسـي عضـو جامعـه     ال، يك مؤسسه ـس  مجمع شركا در هر
كنـد. حسـابرس منتخـب طبـق      عنوان حسابرس انتخاب مي  حسابداران رسمي ايران را به

را حـداكثر ظـرف     را انجام داده و گزارش خـود   استانداردهاي حسابرسي ايران وظايف خود
اتخـاذ   اختيار مجمع شركاء خواهد گذاشت.  هاي مالي در از دريافت صورت  روز پس 20مدت 

هاي مالي بدون اسـتماع گـزارش حسـابرس فاقـد اعتبـار اسـت.        به صورت  تصميم نسبت
  بود. صورت متقابل مجاز نخواهد  حسابرسي مؤسسات حسابرسي توسط يكديگر به

   

  

 مكرر به اساسنامه اضافه شد. 27عالي، ماده  شوراي 9/12/1385مورخ  64/2جلسه   موجب صورت به   *
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  فصل چهارم
  ي مؤسسه وها حسابصاحبان امضاي مجاز، سال مالي، 

  تقسيم سود، انحالل، تصفيه و ساير موارد

  28ماده  
)، كليه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبيل 17ي موضوع ماده (ها گزارشبه استثناي 

نفـر از اعضـاي   … قراردادها، چك، سـفته، بـرات و سـاير اوراق تجـاري بـا امضـاي      
  مديره و مهر مؤسسه معتبر است.   هيأت

  29ماده  
 سـال بعـد)  (همان سـال/  … ماه… سال آغاز و در روز  ماه هر… مالي مؤسسه از روز سال
  رسد، در سال اول تأسيس، آغاز سال مالي، تاريخ تشكيل مؤسسه است. پايان مي به

  30ماده  
  تصويب صورتهاي مالي توسط مجمع شركا در حكم مفاصا حساب هيأت مديره است.

  31ماده  
در صورت تصويب انحالل مؤسسه توسط مجمع شركا، يك نفر از بين شركا يا خارج از شركا 

اساس مقررات فصـل سـوم قـانون     شود و امور تصفيـه را بر ر تصفيه انتخاب ميسمت مدي به
  دهد.  تجارت انجام مي

  32ماده  
 بيني نشده در اين اساسنامه تابع قانون تجارت و مقررات جامعه حسابداران رسمي موارد پيش

  ايران است.

  33ماده  
تصويب مجمـع   به …تبصره در تاريخ  …ماده و  …اين اساسنامه مشتمل بر چهار فصل، 

 شركا رسيده است. 




