شيوه انهم اجرايي پذريش و نظارت رب موسسات حساربسي

سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
خرداد 9316

بسمه تعالي

مقذمٍ:
این شیوه نامه دس ساستای مفااد مااده  4دساتوساعمل نواوه اساتفاده اص ااذماس موسحااس سحاتشسا دس
شهشداسیها ،ساصمانها ،موسحاس ،ششکتهای واتحته و تاتمه ته آنها اتالغ ته شلاسه  36963ماوس 96/3/8
وصیش موتشم کشوس تهیه و تذوین گشدیذه است و ته تشسیم شااصها و ممیاسهای الصم تشای اسصیات موسحاس
سحاتشس عضو جاممه سحاتذاسان سسل ایشان م پشداصد که آمادگ اود سا تشای اسائاه ااذماس سش اهای و
تخصص سحاتذاسان سسل ته شهشداسیها تا اسسال اطالعاس الصم اتشاص م نلاینذ.

تعاریف ي اصطالحات
مادٌ -1اصطالساس و واطههای که دس این شیوه نامه ته کاس س ته است داسای ممان صیش م تاشذ:
 .1ساسمان :ساصمان شهشداسیها و دهیاسیهای وصاسس کشوس
 .2کارگزيٌ پذیزش ي وظارت :کاسگشوه که تشای اسصیات اطالعاس موسحاس سحاتشس و نظااسس تاش
سفظ کیفیت سسیذگ های موسحاس سحاتشس دس ساصمان تشکی م شود.
 .3جامعٍ :جاممه سحاتذاسان سسل ایشان است که ته موجة ماده واساذه ااانون اساتفاده اص ااذماس
تخصص و سش های سحاتذاس ریصالح ته عنوان سحاتذاس سسل مصوب  1372تشکی گشدیذه اسات
که اص این پس ته ااتصاس جاممه نامیذه م شود.
 .4مًسسٍ حسابزسی مىتخب :موسحه سحاتشس عضو جاممه که منتخة و هلکاس ساصمان است.
 .5شًرا :شوسای اسالم شهش.

شاخصَا ي معیارَا
مادٌ -2شااصهای ستثه تنذی موسحاس سحاتشس منتخاة دس دو طثقاهی اصای شاااصهاای کنتاشل
کیفیت جاممه و شناات ششایط مویط و اانون شهشداسیها اشاس م گیشد:
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تثصشه -پشونذههای تخیفات ششکای موسحاس سحاتشس دس جاممه و ساصمان تا توجه ته نوع تخیف (دسج دس
پشونذه ( 5امتیاص منف ) ،ااطاس تا دسج دس پشونذه( 10امتیاص منف ) ،تمییا ( 15امتیااص منفا )) اص  5تاا 15
امتیاص منف اواهذ داشت.

رتبٍ بىذی مًسسات حسابزسی مىتخب

مادٌ -3تا توجه ته شااصهای و ممیاسهای تیان شذه دس ماده  2ایان شایوه ناماه ،ستثاه تناذی موسحااس
سحاتشس منتخة دس چاسچوب مفاد ماده  4دستوساعمل نووه استفاده اص اذماس موسحاس سحاتشسا دس
شهشداسیها ،ساصمانها ،موسحاس ،ششکتهای واتحته و تاتماه اتالغا تاه شالاسه  36963ماوس 96/03/08
توسط وصیش موتشم کشوس ته صوسس جذول ری صیش اواهذ تود:
مجمًع امتیاس

رتبٍ

بیه  70تا 100

1

بیه  50تا 70

2

پاییهتز اس 50

3

تثصشه -1ساصمان سحاتشس ته عنوان تنها ساصمان سحاتشس دوعت دس ستثه  1اشاس اواهذ گش ت.
تثصشه -2دس ساستای ماده  4دستوساعمل نواوه اساتفاده اص ااذماس موسحااس سحاتشسا دس شاهشداسیها ،
ساصمانها  ،موسحاس  ،ششکتهای واتحته و تاتمه  ،اتالغ توسط وصیش موتشم کشاوس ،شاوساهای اساالم شاهش
شایحته است تا توجه ته دسجه شهشداسی و امتیاص هشموسحه سحاتشس نحثت تاه انتخااب سحااتشس اااذام
نلاینذ.
بازرسقانونیدرشهرداریهایکشور(موضوعماده4دستورالعملابالغیوزيرمحترمکشور) 

نحوهیانتخابحسابرسو


شرح

حداقل رتبه موسسات حسابرسی

شوراهای اسالمی شهرهایی که شهرداریهای آنها بر اساس
طبقه بندی وزارت کشور در رتبههای  1تا  5قرار دارند و سازمانها
 ،موسسات  ،شرکتهای وابسته و تابعه
شوراهای اسالمی شهرهایی که شهرداریهای آنها بر اساس
طبقه بندی وزارت کشور در رتبههای  6تا  9قرار دارند و سازمانها
 ،موسسات  ،شرکتهای وابسته و تابعه
شوراهای اسالمی شهرهایی که شهرداریهای آنها بر اساس
طبقه بندی وزارت کشور در رتبههای  11تا  12قرار دارند و
سازمانها  ،موسسات  ،شرکتهای وابسته و تابعه

3

2

1

مادٌ  -4ساصمان تشتیث اتخار م نلایذ تا هش ساال ساذاکثش تاا پایاان ماشداد مااه هشسات تااصن شی شاذه
موسحاس سحاتشس منتخة تشای انتخاب دس دستشس شوساها اشاس گیشد .ته عاالوه ،شاوساها موففناذ ضالن
تاسگزاسی نحخهای اص اشاس داد منمقذه تا موسحاس سحاتشس منتخة ،اطالعاس مشتثط تا موسحااس مضتاوس سا
سذاکثش تا پایان شهشیوس ماه هش سال دس سامانه ای که ته این منظوس طشاس م شود ،ثثت کننذ.
این شیوه نامه دس 4ماده و  3تثصشه تذوین و اص تاسیخ اتالغ الصم االجشا اواهذ تود.

