منشور فعالیت حسابزسی داخلی

شزکت سزمایه گذاری آتیه دماوند(سهامی عام)

منشور فعبلیت حسببزسی داخلی

در اجزاي ٔبد 10 ٜدستٛراِعُٕ وٙتزَٞبي داخّی ثزاي ٘بضزاٖ پذیزفت ٝضذ ٜدر ثٛرس اٚراق ثٟبدار تٟزاٖ  ٚفزاثٛرس ایزاٖٙٔ ،طٛر
فعبِیت حسبثزسی داخّی ضزوت سزٔبیٌٝذاري آتیٝدٔب٘ٚذ(سٟبٔی عبْ) در تابری  1392/05/30ضابُٔ ٔ 10ابد 5 ٚ ٜتجػاز ٜثاٝ
تػٛیت ٞیأت ٔذیز ٜرسیذ  ٚاس تبری تػٛیت ،السْاالجزاست.

مبموریت و دامنه عملیبت
ماده (ٔ :)1بٔٛریت ٚاحذ حسبثزسی داخّی ،ارای ٝخذٔبت اعٕیٙبٖدٞی ٔ ٚطبٚرٜاي ٔستمُ  ٚثیعزفب٘ ،ٝثٙٔ ٝظٛر ارسشافشایای ٚ
ثٟجٛد عّٕیبت ضزوت ٔی ثبضذ .حسبثزسی داخّی ثب ایجبد رٚیىزدي ٔٙظٓ  ٚرٚضٕٙذ ث ٝضزوت وٕه ٔیوٙذ و ٝثزاي دستیبثی ثٝ
اٞذاف خٛد ،اثزثخطی فزآیٙذٞبي راٞجزئ ،ذیزیت ریسه  ٚوٙتزَ را ارسیبثی ٕ٘ٛد ٚ ٜثٟجٛد ثخطذ.
ماده ( :)2دأ ٝٙعّٕیبت ٚاحذ حسبثزسی داخّی ثبیذ ث٘ ٝحٛي تعییٗ ضٛد و ٝضجى ٝفزآیٙذٞبي راٞجزئ ،ذیزیت ریسه  ٚوٙتزَ
و ٝتٛسظ ٔذیزیت ضزوت 1عزاحی  ٚارای ٝضذ ٜاست ،در ٔٛارد سیز اعٕیٙبٖ فزا ٓٞآٚرد:
- 1ریسهٞب ث٘ ٝحٙٔ ٛبست ضٙبسبیی ٔ ٚذیزیت ٔیض٘ٛذ،
- 2در ٔٛالع ِش ،ْٚتعبُٔ ثب ٌزٜٞٚبي ٔختّف راٞجزي ضزوت ث٘ ٝحٙٔ ٛبست ٚجٛد دارد،
- 3اعالعبت ٔبِیٔ ،ذیزیتی  ٚعّٕیبتی ثب إٞیت ضزوت ،درست ،لبثُ اعتٕبد  ٚثٛٔ ٝلع ٔیثبضذ،
- 4فعبِیتٞبي وبروٙبٖ ٔغبثك ثب خظ ٔطیٞب ،استب٘ذاردٞب ،رٚیٞٝب ،لٛا٘یٗ ٔ ٚمزرات ٔیثبضذ،
- 5تحػیُ ٔٙبثع ث ٝغزفٔ ٝیثبضذ ،اس ٔٙبثع وبرا  ٚاثزثخص استفبدٔ ٜیضٛدٙٔ ٚ ،بثع ث٘ ٝحٙٔ ٛبست حفبظت ٔیضٛد،
- 6ثز٘بٔٞٝب ،عزحٞب  ٚاٞذاف ضزوت لبثُ تحمك است،
- 7ویفیت  ٚثٟجٛد ٔستٕز در فزآیٙذٞبي وٙتزِی ضزوت تزٚیج ٔیضٛد،
ٛٔ- 8ضٛعبت لب٘٘ٛی  ٚحمٛلی ثب إٞیت ٔٛثز ثز ضزوت ،ث٘ ٝحٙٔ ٛبست ضٙبسبیی ٔیضٛد ٛٔ ٚرد تٛج ٝلزار ٔیٌیز٘ذ.

اختیبرات
ماده (ٞ :)3یأت ٔذیز ٜدر چبرچٛة ٔسئِٛیتٞبي ٚاحذ حسبثزسی داخّی ،ث ٝآٖ اختیبر ٔیدٞذ و:ٝ
- 1أىبٖ دستزسی ٘بٔحذٚد ث ٝوّی ٝاسٙبد ٔ ٚذارن ،داراییٞب ،وبروٙبٖ ٔ ٚطبٞذ ٜفزآیٙذٞبي ضزوت  ٚضزوتٞابي فزعای داضاتٝ
ثبضذ،
- 2ث ٝوٕیت ٝحسبثزسی دستزسی داضت ٝثبضذ،
ٙٔ- 3بثع ٔبِی  ٚا٘سب٘ی ٔٛرد ٘یبس را جذة وزدٛٔ ٚ ٜضٛعبت ،دأٝٙي عّٕیبت  ٚرٚشٞبي دستیبثی ث ٝاٞذاف حسبثزسی داخّای را تعیایٗ ٚ
اجزا ٕ٘بیذ،
- 4خذٔبت خبظ ٔٛرد ٘یبس ثزاي ایفبي ٔسئِٛیتٞب  ٚآٔٛسش وبروٙبٖ حسبثزسی خٛد را حست ٘یبس اس داخُ یب خابر اس ضازوت
وست ٕ٘بیذ،
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ماده (ٞ :)4یأت ٔذیز ٜوّی ٝوبروٙبٖ را در لجبَ ارای ٝاسٙبدٔ ،ذارن  ٚاعالعبت درست  ٚثٛٔ ٝلع در لجبَ حسبثزسی داخّی ٔٛظف
 ٚپبسخٍٔ ٛیدا٘ذٕٞ .چٙیٗ ٞیأت ٔذیزٚ ،ٜاحذ حسبثزسی داخّی را ٔسئ َٛحفبظت اس اسٙبدٔ ،ذارن ،اعالعبت  ٚاسزار ضازوت ٚ
ضزوتٞبي فزعی و ٝثٙب ثٛٔ ٝلعیت وبري ث ٝآٟ٘ب دستزسی پیذا ٔیوٙذٔ ،یدا٘ذ.
ماده (ٔ :)5ذیز حسبثزسی داخّی  ٚوبروٙبٖ ٚاحذ حسبثزسی داخّی ٔجبس ث ٝا٘جبْ ٔٛارد سیز ٘یستٙذ:
- 1ا٘جبْ ٞزٌٚ ٝ٘ٛظبیف اجزایی در ضزوت  ٚضزوتٞبي فزعی،
- 2ایجبد  ٚیب تػٛیت تزاوٙصٞبي حسبثذاري خبر اس ٚاحذ حسبثزسی داخّی،
ٞ- 3ذایت فعبِیتٞبي سبیز وبروٙبٖ ضزوت ٍٔز تب ٔیشا٘ی و ٝآ٘بٖ ثزاي وٕه ث ٝتیٓ حسبثزسی داخّی تخػیع داد ٜضذ ٜا٘ذ،
- 4حسبثزسی فعبِیتٞبیی را و ٝخٛد لجالً در آٖ ٔسئِٛیت اجزایی داضتٝا٘ذ،
- 5ا٘جبْ سبیز اعٕبِی و ٝاستمالَ  ٚثیعزفی آ٘بٖ را تحت تبثیز لزار ٔیدٞذ.

مسئولیتهب
ماده ( :)6أ ٓٞسئِٛیتٞبي ٚاحذ حسبثزسی داخّی ث ٝضزح سیز است:
- 1تذٚیٗ ثز٘بٔ ٝا٘عغبفپذیز سبال٘ ٝحسبثزسی داخّی ثب استفبد ٜاس رٚشضٙبسی ٔتٙبستِ ٔجتٙی ثز ریسه ،ضبُٔ ٞزٌ ٝ٘ٛریسه
یب ٔالحظبت وٙتزِی ٔٛرد ٘ظز ٔذیزیت ضزوت ٚ ،پیطٟٙبد آٖ ث ٝوٕیتٝي حسبثزسی جٟت ثزرسی (لجاُ اس تػاٛیت تٛساظ
ٞیأت ٔذیز،)ٜ
تبصره  :1ثز٘بٔ ٝسبال٘ ٝحسبثزسی داخّی ثب در ٘ظز ٌزفتٗ اِٛٚیتٞب حذالُ ثبیذ ضبُٔ ثز٘بٔا ٝارسیابثی  ٚثٟجاٛد "تحماك
اٞذاف راٞجزدي ضزوت" ،اثزثخطی "فزآیٙذٞبي ٘ظبْ راٞجزئ ،ذیزیت ریسه ،وٙتزَٞبي داخّی ،حفبظات اس دارایایٞاب،
رعبیت لٛا٘یٗٔ ،مزرات  ٚاِشأبت ٚ ،ضبخعٞبي ثٟزٜٚري"  ٚسالٔت "اعالعبت ٔبِی  ٚغیزٔابِی ثاب إٞیات ٔ ٚعابٔالت
عٕذ ٜضزوت" ثبضذ.
تبصره ٚ :2ظبیف ٔذیز  ٚوبروٙبٖ حسبثزسی داخّی٘ ،بفی ٚظبیف ٔذیزاٖ  ٚوبروٙبٖ سبیز ثخصٞبي سبسٔب٘ی در لجابَ ٔاٛاردي
ٕٞچ ٖٛاثزثخطی ٘ظبْ راٞجزئ ،ذیزیت ریسه ،وٙتزَٞبي داخّی  ٚرعبیت لٛا٘یٗ ٔ ٚمزرات ٕ٘یثبضذ.
- 2اجزاي ثز٘بٔ ٝسبال٘ٔ ٝػٛة ٞیأت ٔذیز ٜضبُٔ ٞزٌٚ ٝ٘ٛظبیف  ٚپزٚصٜٞبي ٔٛرد درخٛاست ٔذیزیت ضزوت  ٚوٕیت ٝحسبثزسی،
- 3ثزرسی  ٚارسیبثی ٔستٕز اثزثخطی سیستٓ وٙتزَٞبي داخّیٌ ،شارش ٘تبیج ث ٝوٕیت ٝحسبثزسی ٞ ٚیأتٔذیز ٚ ٜپیٍیزي رٚشٞابي
ثٟجٛد سیستٓ وٙتزَٞبي داخّی،
- 4حفظ تزویت ٘یزٚي ا٘سب٘ی داراي دا٘ص ،تجزثٟٔ ٚ ٝبرت وبفی ٔ ٚذارن رسٕی حزفاٝاي ٔتٙبسات عجاك اِشأابت سابسٔبٖ
ثٛرس  ٚاٚراق ثٟبدار ،ثزاي اجزاي ٔغّٛة ٔفبد ایٗ ٔٙطٛر  ٚتذٚیٗ  ٚاجزاي ثز٘بٔٞٝبي آٔٛسضی ٔٙبست،
تبصره :اغّت ثب تٛج ٝث ٝاٞذاف ٔ ٚسئِٛیت ٞبي ٚاحذ حسبثزسی داخّی ،تیٓ حسبثزسی داخّای در ٔجٕا ٛثبیاذ اس دا٘اص ،تجزثاٚ ٝ
ٟٔبرتٞبي ٔت( ٛٙدر حٛسٜٞبي ٔختّفی ٔب٘ٙذ دا٘ص ٔبِی ،فٙبٚري اعالعبت ،سیساتٓٞاب ٕٞ ٚچٙایٗ دا٘اص خابظ عّٕیابت اغاّی
ضزوت) ثزخٛردار ثبضذ.
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- 5استمزار ثز٘بٔ ٝارسیبثی ویفیت ثزاي وست اعٕیٙبٖ اس عّٕىزد ٔٙبست حسبثزسی داخّی،
- 6ا٘جبْ خذٔبت ٔطبٚر ٜاي عال ٜٚثز خذٔبت اعٕیٙبٖ دٞی حسبثزسی داخّی ثزاي وٕه ثأ ٝاذیزیت ضازوت در دساتیبثی ثاٝ
اٞذاف ضزوت،
- 7ارسضیبثی  ٚارسیبثی ادغبْ یب تّفیك فعبِیتٞب  ٚایجبد یب تغییز در خذٔبت ،فزآیٙذٞب ،عّٕیبت  ٚفزآیٙذٞبي وٙتزِایٔ ،تٙبسات ثاب
ضزایظ ایجبد ،استمزار یب تٛسع ٝآٖٞب،
- 8ارایٌ ٝشارشٞبي دٚر ٜاي ٔٙظٓ ( ٚدر غٛرت ٘یبس ٌشارشٞبي ٔٛردي) در خػٛظ خالغ٘ ٝتبیج حبغُ اس فعبِیتٞبي ٚاحذ
حسبثزسی داخّی ث ٝوٕیت ٝحسبثزسی ٞ ٚیأت ٔذیز،ٜ
تبصره  :1حذالُ ٔٛارد ٔٙذر در ٌشارش ثبیذ ضبُٔ ثز٘بٔٞ ٝبي ٔحمك ضذٔ ٚ ٜیشاٖ پیطازفت ثز٘بٔا ٝسابال٘ ٝحسبثزسای
داخّی ٔ ٚحذٚدیت ٞبي احتٕبِی ثبضذٕٞ .چٙیٗ ضزٚري است پیطٟٙبدٞبي السْ ٘ ٚتبیجِ پیٍیزي  ٚاجزاي پیطٟٙبدٞبي لجّی
ٌشارش ٌزدد.
تبصره  :2رٛ٘ٚضت ٌشارضبت ٚاحذ حسبثزسی داخّی پیزأٌ ٖٛشارشٞبي ٔٛرد درخٛاست ٔذیزعبُٔ ،ثا ٝوٕیتا ٝحسبثزسای ٞ ٚیاأت
ٔذیز ٜارسبَ ضٛد.
- 9اعال رسب٘ی ٔٙظٓ ث ٝوٕیت ٝحسبثزسی در خػٛظ ٔٛضٛعبت ٘ٛیٗ اثزٌذار ثز ا٘جبْ ثٟتز حسبثزسی داخّی،
- 10ارای ٝفٟزستی اس اٞذاف وٕی عّٕیبتی ٘ ٚتبیج تحمك یبفت ٝث ٝوٕیت ٝحسبثزسی،
ٕٞ- 11ىبري درفزآیٙذ رسیذٌی ث ٝفعبِیتٞبي ٔطىٛن ث ٝتمّت در ضزوت ( ٚیب فعبِیاتٞابي پِٛطاٛیی) ٞ ٚطاذار ثاٛٔ ٝلاع ٚ
ٔٙبست ثٔ ٝذیزیت ضزوت  ٚوٕیت ٝحسبثزسی ( ٚیب ٔسئٔ َٛجبرس ٜثب پِٛطٛیی)،
ٔ- 12ذ ٘ظزلزاردادٖ دأ ٝٙرسیذٌی ٞبي حسبثزسبٖ ٔستمُ  ٚارتجبط ٕٞ ٚىبري ثب آ٘بٖ ثٙٔ ٝظٛر ا٘جبْ حسبثزسی ثٟی ٝٙضزوت ثب ٞشیٙاٝ
ٔعم٘ ٚ َٛیش ارای ٝاعالعبت ٔ ٚستٙذات داَ ثز فعبِیتٞبي پِٛطٛیی ث ٝحسبثزس ٔستمُ ضزوت عجك ٔمزرات،
- 13فزًٙٞسبسي اس عزیك اعال رسب٘ی ٔٙبست ث ٝسبیز وبروٙبٖ ضزوت در خػٛظ حسبثزسی داخّی ٔ ٚبٞیت ارسشافشایی آٖ.

پبسخگویی
ماده (ٔ :)7ذیز ٚاحذ حسبثزسی داخّی ،در چبرچٛة ایٗ ٔٙطٛر ،ثبیذ در ٔٛارد سیز ث ٝوٕیت ٝحسبثزسی ٞ ٚیأت ٔذیز ٜپبسخٍ ٛثبضذ:
- 1ا٘جبْ ثز٘بٔ ٝسبال٘ٔ ٝػٛة ٞیأتٔذیز،ٜ
- 2ارسیبثی سبال٘ ٝوفبیت  ٚاثزثخطی فزآیٙذٞبي ضزوت در ٔٛرد وٙتزَ فعبِیتٞب ٔ ٚذیزیت ریسه ثب تٛجا ٝثأ ٝبٔٛریات  ٚدأٙاٝ
عّٕیبت،
ٌ- 3شارش ٔٛارد ثب إٞیت در خػٛظ فزآیٙذٞبي ٔزثٛط ث ٝوٙتزَ فعبِیتٞبي ضزوت  ٚضزوتٞبي فزعی ضبُٔ فزغتٞبي ثٟجٛد
ثبِم ٜٛدر فزآیٙذٞبي ٔشثٛر،
- 4ارای ٝاعالعبت دٚرٜاي در خػٛظ ٚضعیت ٘ ٚتبیج ثز٘بٔ ٝسبال٘ ٝحسبثزسی داخّی  ٚوفبیت ٔٙبثع تحت اختیبر،
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- 5فزا ٓٞوزدٖ أىبٖ ا٘جبْ سبیز فعبِیتٞبي ٘ظبرتیِ  ٚوٙتزِی (ٔب٘ٙذ ٔذیزیت ریساه ،رعبیات ٔمازرات ،اِشأابت لاب٘٘ٛی ،أٙیات
اعالعبت ،اخالق حزفٝاي ٚ ،حسبثزسی ٔستمُ) ٕٞ ٚبٍٙٞی ثب آٟ٘ب،
- 6تذٚیٗ  ٚپیبدٜسبسي ثز٘بٔ ٝتضٕیٗ  ٚارتمبي ویفیت جٟت وست اعٕیٙبٖ ٔعم َٛاس ا٘جبْ ثب ویفیت فعبِیتٞبي حسبثزسی داخّی،
- 7ا٘جبْ سبیز اِشأبت ٔػٛة ٞیأتٔذیز ٜدر چبرچٛة ٚظبیف حسبثزسی داخّی عال ٜٚثز اِشأبت ایٗ ٔٙطٛر.

استقالل ،بی طزفی و مزاقبتحزفهای
ماده ( :)8ثٙٔ ٝظٛر وست اعٕیٙبٖ اس ٔستمُ ثٛدٖ حسبثزسبٖ داخّیٚ ،احذ حسبثزسی داخّی ٔستمیٕب سیز ٘ظز وٕیت ٝحسبثزسای
فعبِیت ٔیٕ٘بیذ ٔ ٚذیز آٖ ث ٝپیطٟٙبد وٕیت ٝحسبثزسی تٛسظ ٞیأت ٔذیزٙٔ ٜػاٛة ٔای ضاٛد .افاش ٖٚثاز ایاٗ ٌاشار ش ٞابي
حسبثزسبٖ داخّی در اختیبر ٞیأت ٔذیز ٚ ٜوٕیت ٝحسبثزسی لزار ٔیٌیزد.
ماده (ٔ :)9ذیز  ٚوبروٙبٖ حسبثزسی داخّی ثبیذ:
- 1در تعییٗ حذٚد رسیذٌی ،ا٘جبْ رسیذٌیٞب ،ارای ٝپیطٟٙبدٞب ٌ ٚشارش ٘تبیج اس اساتمالَ حزفاٝاي ثزخاٛردار ثبضاٙذٍ٘ ،زضای
ثیغزفب٘ ٝداضت ٝثبضٙذ  ٚاس تضبد ٔٙبفع ثپزٞیش٘ذ،
- 2سٔبٖ اجزاي حسبثزسی داخّی را ثب ٕٞبٍٙٞی ٔذیزیت ٚاحذٞبي ٔٛرد رسیذٌی تٙظایٓ وٙٙاذٍٔ ،از در ٔاٛارد اساتنٙبیی واٝ
رسیذٌی ثذ ٖٚاعالْ لجّی اس ضزٚریبت حسبثزسی داخّی است،
- 3ضٛاٞذ جٕع آٚري ضذ ،ٜوبرثزيٞبي پطتٛا٘ ،ٝپز٘ٚذٜٞب  ٚیبفتٞٝبي حسبثزسی داخّی را ٔحزٔب٘ ٝتّمی ٕ٘بیٙذ،
- 4یبفتٞٝب  ٚپیطٟٙبدٞبي حسبثزسی داخّی را ثب تٛج ٝثٔ ٝبٞیت ،إٞیت  ٚپیبٔذ آٖٔ ،تٙبست ثب سغٛح ٔاذیزاٖ یاب وبروٙابٖ در
ٔیبٖ ٌذار٘ذ،
ٔ- 5زالجت حزف ٝاي ٔعمٛٔ َٛرد ا٘تظبر را اعٕبَ ٕ٘بیٙذ.

استبنذاردهب و آئین رفتبر حزفهای حسببزسی داخلی
ماده ( :)11حسبثزسبٖ داخّی در ا٘جبْ حسبثزسی داخّی ثبیذ استب٘ذاردٞبي داخّی السْ االجزا  ٚآییٗ رفتابر حزفا ٝاي حسبثزسابٖ
داخّی  ٚدر ٘جٛد استب٘ذاردٞبي ٔٛرد٘یبس ،استب٘ذاردٞبي ثیٗ إِّّی حسبثزسی داخّی را رعبیت ٕ٘بیٙذ.

هیأت مذیزه شزکت سزمبیه گذاری آیته دمبونذ
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