
 كفايت سرمايۀ نهادهاي مالي الزاماتدستورالعمل 

 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 03/30/0033مصوب 

صله از بند  ساس اختیارات حا سالمي ایران 7مادۀ  2برا صوب آذرماه  قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ا  نامةآیین 5و مادۀ  4831م

صوب هیأت وزیران و در اجراي مواد  سب میان  22و  23اجرایي آن قانون م ستورالعمل با هدف برقراري تنا شده، این د قانون یاد 

كنند، تنظیم ده ميگذاراني كه از خدمات آنها استفاها و تعهدات نهادهاي مالي و به منظور حمایت از حقوق سرمایهها با بدهيدارایي

  .شده است

  1ماده:  

شده در مادهواژه سال  4 هاي تعریف  صوب آذرماه  سالمي ایران م ستورالعمل به  4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ا در این د

ظور از تعهد، تعهدات اند. تعاریف اقالم دارایي و بدهي براساس استانداردهاي حسابداري ملي ایران است و منهمان معاني به كار رفته

  .باشداین دستورالعمل مي 2مالي مندرج در جدول پیوست 

  2ماده:  

اند قبل از پذیرت این تعهدات، نستتبت جاري تعدیل باشتتند، مو فآن دستتته از نهادهاي مالي كه مزاز به پذیرت تعهدات زیر مي

 :این دستورالعمل محاسبه نمایند 7بدهي و تعهدات تعدیل شده را به شرح مادۀ  شده و نسبت

نویستتي یا تعهد خرید هر گونه اوراق بهادار از جمله ااياي حا اختیار فروت اوراق بهادار به دیيري در بازارهاي ریر تعهد پذیره( 4

 متشكل؛

 گذاري؛ضمانت اصل یا حداقل سود سرمایه( 2

 ا ضمانت نقدشوندگي اوراق بهادار؛بازارگرداني ی( 8

 ااياي هرگونه حا اختیار خرید دارایي به دیيري در بازارهاي ریرمتشكل؛( 1

 در مقابل شخص ثالث -از جمله تعهد یا بدهي احتمالي دیيري -ضمانت، تعهد یا پذیرت پرداخت هرگونه تعهد یا بدهي دیيري( 5

اي( بیش از یك درصد جمع دارایي نهاد برسي شده )اام از ساالنه یا میان دورههاي مالي حساكه میزان آن بر اساس آخرین صورت

 مالي یا بیش از ده میلیارد ریال هر كدام كمتر است باشد؛

 %4بیش از  أي(اام از ساالنه یا میان دوره)هرگونه تعهد یا بدهي دیير كه مبلغ آن براساس آخرین صورت مالي حسابرسي شده ( 6

 .نهاد مالي یا بیش از ده میلیارد ریال هر كدام كمتراست باشد هايجمع دارایي

 

 



o  1تبصره:  

فرض پذیرت تعهد موردنظر، صورت پذیرد و  ها و باهاي موضوع این ماده باید براساس آخرین تراز آزمایشي حسابمحاسبة نسبت

اد است مفدر صورتي كه نهاد مالي تعهدات موضوع این ماده را بپذیرد )خواه مستقالً یا با مشاركت شخص یا اشخاص دیير(، مو ف

  .هاي یادشده( و سایر مواد این دستورالعمل را راایت نمایداین ماده )درمحاسبة نسبت

o  2تبصره:  

ده ششود، سپردۀ گذاشتهها كه اختیار معامالت و قراردادهاي آتي براساس مقررات خاصي معامله ميتشكل نظیر بورسدر بازارهاي م

دهد، لذا در صتتورت تعهد خرید یا ااياي حا اختیار فروت یا خرید نزد مراجع مربوطه كفاف پوشتتش تعهدات طرفین معامله را مي

این دستتتورالعمل لحا   7هاي موضتتوع مادۀ تعهدات مربوطه نباید در محاستتبة نستتبتدارایي به دیيري در این بازارها، ستتپرده و 

  .گردد

  3ماده:  

گران، بازارگردانان و اند و همچنین كارگزاران، كارگزارمعاملهرا پذیرفته 2آن دستتتته از نهادهاي مالي كه تعهدات موضتتتوع مادۀ 

  :این دستورالعمل را محاسبه نمایند 7ضوع مادۀ هاي موها، مو فند در مقاطع زماني زیر، نسبتسبدگردان

o  1بند:  

 ها در پایان آن ماه؛ روز كاري پس از پایان هر ماه، براساس تراز آزمایشي دفاتر حساب 41حداكثر  رف 

o  2بند:  

صورت صورتهمزمان با تهیة  ساالنه یا  سال( كه نهدورههاي مالي میانهاي مالي  ادمالي باید ميابا اي )براي مقاطعي كمتر از یك 

 اي مربوطه؛ هاي مالي ساالنه یا میان دورهمقررات مربوطه تهیه نماید، براساس صورت

o تبصره:  

سبت 2در موااد مقرر در بند  صورت 7هاي موضوع مادۀ این ماده، ن ساس  شده و درصورتيباید برا ساالنه حسابرسي   كههاي مالي 

صورت سي  سابر سایر مقررات، ح ساس  صورتهاي مالي میان دورهبرا ساس  شد، باید برا اي هاي مالي میان دورهاي نیز الزامي با

حسابرسي شده، محاسبه شده و به تأیید حسابرس نهاد مالي برسد. در صورت وجود اختالف نظر بین حسابرس و مدیران نهادهاي 

صورت سبتهاي مالي، مالي در مورد اقالم  صورتن ساس  شدههاي مذكور باید برا سابرس تعدیل  ساس نظر ح اند، هاي مالي كه برا

كه حسابرس نهاد مالي در ا هارنظر راجع به برخي اقالم صورت مالي، درصورتي .محاسبه شده و به تأیید حسابرس نهادمالي برسد

ع باید بالفاصله توسط نهاد مالي به سازمان گزارت گردد گاه موضومحدودیت اساسي داشته یا رقم تعدیل را تعیین نكرده باشد، آن

 .تا در صورت تشخیص سازمان، میزان تعدیل الزم، با حسابرسي ویژه تعیین گردد

  



  4ماده:  

سبت8و  2االوه بر موااد زماني مذكور در مواد  ضوع مادۀ ، نهادهاي مالي مو فند ن ستورالعمل را در موااد زماني  7هاي مو این د

  .كند، محاسبه كنندكه سازمان تعیین مي دیيري

  5ماده:  

سبتنهادهاي مالي مو ف سبة ن سخه از گزارت محا ضوع مادۀ اند یك ن سبه  1و  8، 2را كه در موااد مقرر در مواد  7هاي مو محا

ا تراز آزمایشتتي مبناي تهیه هاي مالي یاند، پس از امضتتاي باالترین مقام اجرایي نهاد مالي، با ذكر تاریت تهیه و تاریت صتتورتنموده

هاي مالي یا تراز آزمایشتتي مبناي تهیه گزارت نیز باید به گزارت مذكور در دفتر نهاد مالي بایياني نمایند. یك نستتخه از صتتورت

هاي تهیه شتتده را در مهلت مقرر، به گزارت مذكور ضتتمیمه گردد. درصتتورت درخواستتت ستتازمان، نهاد مالي مو ف استتت گزارت

  .كند، ارائه نمایدسایر مراجعي كه سازمان تعیین مي سازمان یا

 6 ماده:  

هاي تواند ا هارنظر حسابرس نهادمالي در مورد صحت محاسبات مربوط به نسبتسازمان در مواردي كه ضروري تشخیص دهد، مي

 .ابرسي خواهد بودرا الزامي نماید. در این صورت موضوع تابع مقررات مربوط به تهیة گزارت ویژۀ حس 7موضوع مادۀ 

  7ماده:  

 :شوندجاري تعدیل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعدیل شده به شرح زیر محاسبه مي نسبت

سبت( 4 سیم جمع دارایي ن صل تق شده: حا شده بر جمع بدهيجاري تعدیل  شده هاي جاري تعدیل  ها و تعهدات جاري تعدیل 

 .است

هاي تعدیل شده ها و تعهدات تعدیل شده بر جمع كل دارایيتعدیل شده: حاصل تقسیم جمع كل بدهي نسبت بدهي و تعهدات( 2

 .است

سبت سبة این ن ستدر محا شده در پیو سباتي قید   هاي اینها، ارزت هر یك از اقالم دارایي، بدهي یا تعهدات با توجه به پایه محا

گردد تا به یك قلم دارایي، بدهي یا تعهد تعدیل داول یاد شده، ضرب ميدستورالعمل، تعیین شده و در ضریب متناسب خود در ج

 .شده، تبدیل شود

o  1بند:  

  .ها و تعهدات جاري تعدیل شده استهاي جاري تعدیل شده بر جمع بدهيجاري تعدیل شده: حاصل تقسیم جمع دارایي نسبت

o  2بند:  



سیم جمع كل بد صل تق شده: حا سبت بدهي و تعهدات تعدیل  شده بر جمع كل دارایيهين شده ها و تعهدات تعدیل  هاي تعدیل 

  .است

o  1تبصره:  

صورتي ستدر ستورالعمل، یك قلم بدهي به انوان بدهي قيعي یا احتمالي در كه براي هر یك از تعهدات مندرج در پیو هاي این د

ها در نظر گرفته نشده دهي مندرج در حسابهاي موضوع این ماده، مبلغ بنسبت هاي شركت منظور شده باشد، در محاسبهحساب

  .گرددهاي این دستورالعمل، محاسبه و منظور ميو مبلغ تعهد براساس پیوست

o  2تبصره:  

هاي مالي هاي موضوع این ماده، صورتهاي فراي مشمول تلفیا باشد، مبناي محاسبه نسبتكه نهاد مالي داراي شركتدرصورتي

صلي هر كدا شركت ا شي و م به احتیاط نزدیكتلفیقي یا  ست، تراز آزمای شي مالك امل ا شد، بوده و در مواردي كه تراز آزمای تر با

  .گیردتعهدات شركت اصلي مبناي محاسبه قرار مي

o  3تبصره:  

هاي مالي هاي موضوع این ماده، صورتهاي فراي مشمول تلفیا باشد، مبناي محاسبه نسبتكه نهاد مالي داراي شركتدرصورتي

صلي هر كدام به احتیاط نزدیك شركت ا شي و تلفیقي یا  ست، تراز آزمای شي مالك امل ا شد، بوده و در مواردي كه تراز آزمای تر با

  .گیردقرار ميتعهدات شركت اصلي مبناي محاسبه 

o  4تبصره:  

ضریب یا پایهدرصورتي سباتي یك قلم یا اقالمي از دارایي كه  ل هاي این دستورالعمها یا تعهدات نهاد مالي در پیوستها، بدهيمحا

ضریب یا پایهپیش شد،  شده با سازمان، بیني ن شنهاد معاونت نظارت بر نهادهاي مالي و تأیید رئیس  سباتي مربوط، به پی ابل ق محا

  .تعیین است

o  5تبصره:  

ها و تعهدات برآوردي بالمانع است و بلكه ها، بدهيهاي موضوع این ماده، راایت احتیاط در تعیین ارزت دارایيبراي محاسبة نسبت

بدهي و تعهد برآوردي بیشتر از  شود. در راایت احتیاط، ارزت دارایي كمتر از ارزت آن براساس پایة محاسباتي و ارزتتوصیه مي

  .شودهاي این دستورالعمل، در نظر گرفته ميارزت آن براساس پایة محاسباتي منظور شده در پیوست

  8ماده:  

نویسي یا تعهد خرید اوراق بهادار )به استثناي ااياي حا ها در پذیرت تعهد پذیرهمشاركت نهاد مالي با سایر نهادهاي مالي یا بانك

ر فروت اوراق بهادار به دیيري(، از طریا تشكیل سندیكا مزاز است، مشروط بر اینكه سهم هریك از ااضاي سندیكا در تعهد اختیا

  .باشداست، معین شدهیادشده و سهم كارمزد هریك، براساس یك قرارداد چند جانبه كه توسط ااضاي سندیكا امضاء شده



 

o  1تبصره:  

  .اد قرارداد موضوع این ماده، شرایط یا نمونة قرارداد مصوب سازمان را راایت نماینداند در انعقنهادهاي مالي ملزم

o  2تبصره:  

سرمایهصندوق صندوقهاي  سرمایهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت از جمله  توانند با گذاري تحت مدیریت نهاد مالي، ميهاي 

 .مشاركت نمایندراایت شرایط زیر در سندیكاي موضوع این ماده 

  :نویسي یا تعهد خریدالف( شرایط اوراق بهادار موضوع تعهد پذیره

 باشد؛( مزوز ارضه امومي اوراق بهادار از طرف سازمان یا بانك مركزي جمهوري اسالمي ایران صادر شده4 -الف

شاركت یا اوراق با درآمد ثابت بوده یا حداقل ( 2 -الف صل و حداقل بازدهي براي آن پیشاوراق بهادار از نوع اوراق م شده و ا بیني 

 بازدهي آن توسط ضامن معتبري تضمین شده باشد؛

شده یا پیش8 -الف شده براي اوراق بهادار، كمتر از بازدهي پیش( بازدهي تعیین  صندوقبیني  شده براي  ضمین  شده یا ت  بیني 

صورت ادم پیشسرمایه شد یا در  ضمین بازدهيگذاري نبا سرمایه بیني یا ت شده یا پیشصندوق  شده بگذاري، بازدهي تعیین  یني 

( را دارد، كمتر 2-براي اوراق بهادار، از متوسط بازدهي اوراق بهاداري كه در مالكیت صندوق است و خصوصیات مندرج در بند )الف

 .نباشد

  :ب( شرایط صندوق مشاركت كننده در سندیكا

 گتتذاري در اوراق بهتتادار بتتا درآمتتد ثتتابتتت بتتاشتتتتد؛ ستتترمتتایتتهگتتذاري از نوع صتتتنتتدوق ( صتتتنتتدوق ستتترمتتایتته4 -ب

 باشتتد؛نویستتي یا تعهد خرید اوراق بهادار، قید شتتدهگذاري، مشتتاركت در تعهد پذیره( در موضتتوع فعالیت صتتندوق ستترمایه2 -ب

سرمایه ( 8 -ب صندوق  صندوق گذاري از تعهدات یادشده باید به گونهسهم  صورت ایفاي تعهد  شد كه در  سي یدر پذیرهاي با ا نوی

 .ها، نقض نشودهاي مقرر در امیدنامة صندوق در مورد تركیب دارایيخرید اوراق بهادار، نصاب

  9ماده:  

، به 8و  2شده براي نهادهاي مالي موضوع مواد شده و نسبت بدهي و تعهدات تعدیلهاي قابل قبول براي نسبت جاري تعدیلنصاب

  :شرح جدول ذیل است

 

 

  



 شرح ردیف

 نصاب قابل قبول

نسبت جاري تعدیل 

 شده

 نسبت بدهي و

 تعهدات تعدیل شده

4 
گري، نهادهاي مالي كه به املیات كارگزاري، كارگزارمعامله

 پردازند.بازارگرداني یا سبدگرداني مي
 حداكثر معادل یك حداقل معادل یك

2 
موضوع نهادهاي مالي كه به تنهایي یا با مشاركت دیيران تعهدات 

 این دستورالعمل را پذیرفته یا قصد دارند بپذیرند. 2مادۀ 
 حداكثر معادل یك حداقل معادل یك

  :1تبصره  

صورتي ضوع مادۀ در صاب 2كه پذیرت تعهدات جدید مو سط نهاد مالي، منزر به نقض ن شود، نهاد مالي تو هاي مندرج در این ماده 

  .خودداري نمایدمو ف است از پذیرت تعهد یا تعهدات یادشده 

o  2تبصره:  

هاي موضتتوع این ماده )ناشتتي از ایزاد بدهي یا تعهدات این دستتتورالعمل، نقض نصتتاب 1و  8كه در مواقع مقرر در مواد درصتتورتي

ضوع را به همراه برنامه صله مو سبتقبلي( احراز گردد، نهاد مالي باید بالفا صالح ن شامل موااد زمانهاي خود براي ا ي هاي مذكور، 

صورتي شروع نماید. در صالحي را بدون فوت وقت  سازمان گزارت نموده و اقدامات ا صالحاتي در اجراي هر برنامه، به  سازمان، ا كه 

ارائه شده در نظر داشته باشد، موضوع را به نهاد مالي ذیربط ااالم و نهاد مالي باید اصالحات الزم را در برنامه به امل آورده و  برنامه

 آن اقدام نماید متناسب با 

o  3تبصره:  

صورتي ضوع مادۀ در سازمان بوده و  2كه پذیرت تعهدات مو شد یا نیازمند اخذ مزوز از  سط نهادمالي مزاز نبا ستورالعمل تو این د

استتت، نهاد مالي باید از پذیرت تعهدات مذكور خودداري كند، حتي اگر با پذیرت نهاد مالي هنوز موفا به دریافت این مزوز نشتتده

  .هاي مندرج در این ماده نقض نشونداین تعهدات، نصاب

o  4تبصره:  

ست پذیرت تعهدات موضوع مادۀ  در مواردي كه بانك سالمي ایران درخوا ستورالعمل  2تحت نظارت بانك مركزي جمهوري ا این د

هاي مالي حسابرسي شدۀ رین صورتشده در آخهاي مقرر در این ماده راایت شود یا نسبت كفایت سرمایة افشاءرا دارد، باید نصاب

  .درصد باشد 3شود، برابر یا بیشتر از هاي بانك مركزي محاسبه ميبانك كه طبا دستورالعمل

  11ماده:  

گاه تأییدیة سازمان در صورتي صادر خواهد منوط به تأیید سازمان باشد، آن 2كه پذیرت هریك از تعهدات موضوع مادۀ درصورتي

را  2مادۀ  1نيردد یا حسب مورد بانك متقاضي نصاب مقرر در تبصرۀ  2هاي موضوع مادۀ منزر به نقض نصابشد كه پذیرت تعهد 



هاي یادشتتده تفاوت هاي شتتخص متقاضتتي كمتر از ده درصتتد در جهت منفي با نصتتاباحراز نموده باشتتد. در شتترایيي كه نصتتاب

  .و موافقت ریاست سازمان، قابل صدور است باشد، تأییدیة سازمان صرفاً با پیشنهاد معاونت مربوطهداشته

o  1تبصره:  

 انوان تعهداستتت، بهها صتتادر شتتدهبراي صتتدور تأییدیة موضتتوع این ماده، مبلغ تعهداتي كه قبالً تأییدیة ستتازمان براي پذیرت آن

سبت سبة ن شده و باید در محا سط نهاد مالي تلقي  شده تو ضوع مادۀ پذیرفته  اینكه نهاد مالي قبل از لحا  گردد، مير  7هاي مو

  .پذیرت این تعهدات تقاضاي ابيال تأییدیة مربوطه را ارائه نماید

o  2تبصره:  

صدور مزوز تعهد پذیره ست  ستنداتيچنانچه نهاد مالي هنيام درخوا سي، مدارك و م سازمان ارائه دهد كه به موجب آن  نوی را به 

شروع پذیره شخاص دیيري، خرید اوراق بهادار مربوطه را در فرآیند پذیرهقبل از  شخص یا ا سي  شدهنوی سي متعهد  اه گاند، آننوی

صورتي شخاص مذكور توانایي مالي كافي بهدر شخص یا ا ستندات مذكور قابل اتكا بوده و  سازمان م شخیص  یفاي ر امنظوكه به ت

سبت شند، ن شته با ضوع مادۀ تعهدات خود دا شخص یا  7هاي مو سر مبلغ تعهد  ضي )پس از ك ساس خالص تعهد نهاد مالي متقا برا

  .اشخاص مذكور(، قابل محاسبه خواهد بود

o  3تبصره:  

صورتي صدور مزوز تعهد پذیرهدر  ست  سندیكا در هنيام درخوا سي یاكه نهاد مالي یا هریك از ااضاي  تعهد خرید اوراق بهادار،  نوی

سازمان  صي واریز و تأیید بانكي را به فرمت موردنظر  صو ساب بانكي مخ شتوانة تعهد خود در این زمینه به ح وجوهي را به انوان پ

براساس خالص تعهد نهادمالي یا اضو سندیكا )پس از كسر مبلغ واریزي به حساب مذكور( و با  7هاي موضوع مادۀ ارائه دهد، نسبت

صل دارایي سرف شخص دیير بدون تأیید حذف مبلغ واریزي از  شروط بر اینكه )الف( نهاد مالي یا هر  سبه خواهد بود، م ها، قابل محا

شت از حساب بانكي  شد؛ و )ب( بردا شته با شده را ندا شت از حساب بانكي یاد ضه كنندۀ اوراق بهادار مربوطه، اجازۀ بردا شر یا ار نا

 كنندۀ اوراق بهادار حسب موردنویسي یا تعهد خرید اوراق بهادار، با دستور ناشر یا ارضهنهاد مالي در پذیرهیادشده براي ایفاي تعهد 

  .و بدون نیاز به تأیید نهاد مالي، میسر باشد

  11ماده:  

ساس دستورالعمل مربوطه رسیدگي مي مرجع رسیدگي شود. در صورت احراز تخلف تخلف نهاد مالي از مفاد این دستور العمل، برا

صرۀ  ساس تب سب با درجة تخلف )كه برا شود(، یك یا چند مورد از تنبیهات زیر را در نظر خواهد این ماده تعیین مي 4كننده متنا

 :گرفت

 تذكر كتبي به نهاد مالي بدون درج در پرونده؛ ( 4

 تذكر كتبي به نهاد مالي با درج در پرونده؛ ( 2

 نهاد مالي؛ اخيار كتبي با درج در پروندۀ ( 8



 این دستورالعمل حداكثر تا سه سال؛  2محرومیت نهاد مالي از ارائه خدمات یا پذیرت تعهدات موضوع مادۀ ( 1

 محدود كردن فعالیت نهاد مالي حداكثر تا سه سال؛ ( 5

 تعلیا فعالیت نهاد مالي حداكثر تا سه سال؛ ( 6

نهاد مالي در شرایيي كه تخلف نهاد مالي آسیب جدي به ااتماد امومي نسبت به فعاالن بازار اوراق  لغو مزوز تأسیس و فعالیت( 7

  .باشدبهادار وارد نموده

 قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جدید؛  41نامة مادۀ جریمة نقدي نهاد مالي ميابا آئین( 3

تواند تنبیهات زیر را براي مدیر یا هریك از كاركنان نهاد مالي كه نده ميكناالوه بر تنبیهات فوق براي نهاد مالي مرجع رستتتیدگي

 :است، در نظر بيیردفعل یا ترك فعل وي در ایزاد تخلف مؤثر بوده

 تذكر كتبي بدون درج در پرونده؛ ( 4

 تذكر كتبي با درج در پرونده؛( 2

 اخيار كتبي با درج در پرونده؛ (8

 اد مالي مربوطه حداكثر تا سه سال؛ محرومیت از تصدي سمت در نه( 1

 اي صادره توسط سازمان حداكثر تا سه سال؛ نامة حرفهمحرومیت از استفاده از گواهي( 5

 ها، بازارهاي خارج از بورس، كانون و نهادهاي مالي حداكثر تا سه سال؛ محرومیت از تصدي سمت در تمام یا برخي از بورس( 6

 قانون توسعة ابزارها و نهاد مالي جدید؛ 41مه مادۀ ناجریمة نقدي ميابا آئین( 7

o  1تبصره:  

  :شوددرجة تخلف از این دستورالعمل براساس معیارهاي زیر تعیین مي

 است؛ كه مواد این دستورالعمل نقض شدهمیزان و مدت زماني  -4

 است؛موقع آن نشده نقض این دستورالعمل، نهاد مالي موفا به ایفاي به مبلغ تعهداتي كه در اثر -2

 است؛مدت زماني كه نهاد مالي در اثر نقض این دستورالعمل، در ایفاي تعهدات خود تأخیر نموده -8

 .موقع ایفا نمایدبهها تعداد افراد ذینفعي كه نهاد مالي در اثر نقض این دستورالعمل، نتوانسته تعهدات خود را در قبال آن -1



o  2تبصره:  

بیني شده یا مانع از جبران خساراتي هایي كه در قوانین در صورت ارتكاب جرم پیشاامال تنبیهات موضوع این ماده مانع از مزازات

  .است، نخواهد شدكه در اثر ارتكاب تخلف یا جرایم به مشتري نهاد مالي یا سایر اشخاص وارد شده

o  3تبصره:  

ستورالعمل در طول كمتر از یك صورت تكرار تخلف در هر بار تكرار تخلف از این د شدید تنبیهات تا دو درجه و در  سال، منزر به ت

شد. در مورد مدیران یا كاركنان مؤثر در تخلف، تكرار تخلف  شدید تنبیهات تا یك درجه خواهد  سال، منزر به ت سه  طول كمتر از 

سال باشد، تنبیهات تا  5سال ولي كمتر از كه تكرار پس از یكد تنبیهات تا سه درجه و در صورتيسال منزر به تشدیدر طول یك

  .شودسال و كمتر از ده سال باشد، تنبیهات تا یك درجه تشدید مي 5دو درجه و در صورتي كه تكرار پس از 

  12ماده:  

ضوع مادۀ  سیدگي به تخلفات مي44االوه بر تنبیهات مو سترت دامنة آن، توا، مرجع ر شيیري از تكرار تخلف یا گ ند به منظور پی

 :ااادۀ وضعیت به قبل از انزام تخلف یا رفع اثرات تخلف انزام شده، نهاد مالي را ملزم به موارد زیر نماید

 هاي داخلي؛ اصالح یا تقویت نظام كنترل -4

 هاي داخلي؛نامهها و آییناصالح رویه -2

 هاي خاص؛ها و زمینهزت نیروي انساني در بخشتأمین، تكمیل و آمو  -8

 ها تا زمان احراز شرایيي خاص؛منع نهاد مالي از گسترت كمي و یا جغرافیایي فعالیت -1

سیدگي همچنین مي ضوع این ماده، مهلت تعیین كرده و رفع تعلیا از تمام یا بخشي از فعالیتمرجع ر ها تواند براي انزام موارد مو

ها در مهلت مقرر نماید. در صورت ادم اجراي موارد تعیین شده در هاي نهاد مالي را منوط به اجراي آناز فعالیت یا رفع محدودیت

 .را اامال كند 41تواند تنبیهات مذكور در مادۀ این ماده در مهلت مقرر، مرجع رسیدگي مي

  13ماده:  

مدیره سازمان بورس به تصویب هیأت  1390/07/30پیوست در تاریت  2تبصره و  21ماده و  48این دستورالعمل در یك مقدمه، 

  .اصالح گردید 41/11/4828و  42/42/4822و  15/15/4822هاي و اوراق بهادار رسید و در تاریت



 

  هاها و بدهيضرايب و پايه محاسباتي دارايي -پيوست يك :  

 

 



  : توضیحات

 .ها و مؤسسات مالي و ااتباري داراي مزوز از بانك مركزي جمهوري اسالمي ایران استمنظور از مؤسسات پولي در این پیوست، بانك -4

 . اجازۀ معاملة ورقة بهادار در بازار پایة فرابورس به معني پذیرت ورقة بهادار در فرابورس نیست -2

 .شوددر محاسبة ارزت دفتري، ذخایر كاهش ارزت و استهالك انباشته حسب مورد كسر مي -8

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

  

 

 

 

 



  اندهاي احتمالي كه در متن ترازنامه منظور نشدهضرايب و پايه محاسباتي تعهدات و بدهي -پيوست دو:  

 



 

  



 

  

 .شودشده در فرابورس قلمداد نميفرابورس به انوان سهام پذیرفتهسهام معامله شده در بازار پایة *

  



 

  

  


