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ی عا ه    س
  

  نهادهاي مالي ةدستورالعمل الزامات كفايت سرماي
  

  :مقدمه
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه  7مادة  2براساس اختيارات حاصله از بند 

قـانون يـاد    29و  28اجرايي آن قانون مصوب هيأت وزيران و در اجراي مواد   نامة آيين 5و مادة  1384
ها و تعهدات نهادهاي مالي و بـه   ها با بدهي اين دستورالعمل با هدف برقراري تناسب ميان دارايي شده،

  .كنند، تنظيم شده است گذاراني كه از خدمات آنها استفاده مي منظور حمايت از حقوق سرمايه
رمـاه  قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذ 1  هاي تعريف شده در ماده واژه -1 ماده

تعاريف اقالم دارايي و بـدهي  . اند در اين دستورالعمل به همان معاني به كار رفته 1384سال 
براساس استانداردهاي حسابداري ملي ايران است و منظور از تعهد، تعهدات مالي منـدرج در  

  .باشد اين دستورالعمل مي 2جدول پيوست 
انـد قبـل از    باشـند، موظـف   زيـر مـي  آن دسته از نهادهاي مالي كه مجاز به پذيرش تعهـدات   -2 ماده

پذيرش اين تعهدات، نسبت جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعـديل شـده را بـه    
  :اين دستورالعمل محاسبه نمايند 7شرح مادة 

نويسي يا تعهد خريد هر گونه اوراق بهادار از جمله اعطاي حق اختيار فـروش   تعهد پذيره )١
  هاي غير متشكل؛اوراق بهادار به ديگري در بازار

  گذاري؛ ضمانت اصل يا حداقل سود سرمايه )٢
  بازارگرداني يا ضمانت نقدشوندگي اوراق بهادار؛ )٣
  اعطاي هرگونه حق اختيار خريد دارايي به ديگري در بازارهاي غيرمتشكل؛ )۴
از جمله تعهد يا بـدهي   -ضمانت، تعهد يا پذيرش پرداخت هرگونه تعهد يا بدهي ديگري )۵

هاي مـالي   مقابل شخص ثالث كه ميزان آن بر اساس آخرين صورت در -احتمالي ديگري
ك درصد جمع دارايي نهاد مالي يبيش از ) اي اعم از ساالنه يا ميان دوره(حسابرسي شده 

 يا بيش از ده ميليارد ريال هر كدام كمتر است باشد؛

اعم (هرگونه تعهد يا بدهي ديگر كه مبلغ آن براساس آخرين صورت مالي حسابرسي شده )۶
هاي نهاد مالي يا بـيش از ده ميليـارد    جمع دارايي% 1بيش از )  اي از ساالنه يا ميان دوره

  . ريال هر كدام كمتراست باشد
هـا و بـا    هاي موضوع اين ماده بايد براساس آخـرين تـراز آزمايشـي حسـاب     محاسبة نسبت :1 تبصره

موضوع اين  فرض پذيرش تعهد موردنظر، صورت پذيرد و در صورتي كه نهاد مالي تعهدات
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است مفاد اين  ، موظف)خواه مستقالً يا با مشاركت شخص يا اشخاص ديگر(ماده را بپذيرد 
 . و ساير مواد اين دستورالعمل را رعايت نمايد) هاي يادشده درمحاسبة نسبت(ماده 

ها كه اختيار معامالت و قراردادهاي آتي براساس مقـررات   در بازارهاي متشكل نظير بورس :2 تبصره
شده نـزد مراجـع مربوطـه كفـاف پوشـش تعهـدات        شود، سپردة گذاشته له ميخاصي معام

دهد، لذا در صورت تعهد خريد يا اعطاي حق اختيار فروش يـا خريـد    طرفين معامله را مي
هـاي   دارايي به ديگري در اين بازارها، سپرده و تعهدات مربوطه نبايـد در محاسـبة نسـبت   

  . اين دستورالعمل لحاظ گردد 7موضوع مادة 
انـد و همچنـين كـارگزاران،     را پذيرفته 2آن دسته از نهادهاي مالي كه تعهدات موضوع مادة  -3 ماده

هـاي   ها، موظفند در مقاطع زمـاني زيـر، نسـبت    گران، بازارگردانان و سبدگردان كارگزارمعامله
  :اين دستورالعمل را محاسبه نمايند 7موضوع مادة 

هـا   ، براساس تراز آزمايشي دفاتر حسـاب روز كاري پس از پايان هر ماه 10حداكثر ظرف  )١
 در پايان آن ماه؛

بـراي مقـاطعي   (اي  دوره هاي مالي ميان هاي مالي ساالنه يا صورت همزمان با تهية صورت )٢
كـه نهادمـالي بايـد مطـابق مقـررات مربوطـه تهيـه نمايـد، براسـاس          ) كمتر از يك سال

 اي مربوطه؛ هاي مالي ساالنه يا ميان دوره صورت

هاي مـالي   بايد براساس صورت 7هاي موضوع مادة  اين ماده، نسبت 2در مواعد مقرر در بند  :تبصره
هـاي مـالي    كه براساس ساير مقررات، حسابرسي صورت ساالنه حسابرسي شده و درصورتي

اي حسابرسي شده،  هاي مالي ميان دوره اي نيز الزامي باشد، بايد براساس صورت ميان دوره
در صـورت وجـود اخـتالف نظـر بـين      . يد حسابرس نهاد مالي برسـد محاسبه شده و به تأي

هاي مـذكور بايـد    هاي مالي، نسبت حسابرس و مديران نهادهاي مالي در مورد اقالم صورت
انـد، محاسـبه شـده و بـه      هاي مالي كه براساس نظر حسابرس تعديل شـده  براساس صورت

مـالي در اظهـارنظر راجـع بـه     كه حسابرس نهـاد   درصورتي. تأييد حسابرس نهادمالي برسد
برخي اقالم صورت مالي، محدوديت اساسي داشته يا رقم تعـديل را تعيـين نكـرده باشـد،     

گاه موضوع بايد بالفاصله توسط نهـاد مـالي بـه سـازمان گـزارش گـردد تـا در صـورت          آن
 . تشخيص سازمان، ميزان تعديل الزم، با حسابرسي ويژه تعيين گردد

 7هاي موضوع مادة  ، نهادهاي مالي موظفند نسبت3و  2مذكور در مواد  عالوه بر مواعد زماني - 4 ماده
  . كند، محاسبه كنند اين دستورالعمل را در مواعد زماني ديگري كه سازمان تعيين مي

را كـه در   7هـاي موضـوع مـادة     اند يك نسخه از گزارش محاسبة نسبت نهادهاي مالي موظف -5 ماده
از امضاي بـاالترين مقـام اجرايـي نهـاد      پساند،  دهمحاسبه نمو 4و  3، 2مواعد مقرر در مواد 

هاي مالي يا تراز آزمايشي مبناي تهيه گزارش مـذكور   مالي، با ذكر تاريخ تهيه و تاريخ صورت
هاي مالي يا تراز آزمايشي مبناي تهيـه   يك نسخه از صورت. در دفتر نهاد مالي بايگاني نمايند
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درصـورت درخواسـت سـازمان، نهـاد مـالي      . دگزارش نيز بايد به گزارش مذكور ضميمه گرد
هاي تهيه شده را در مهلت مقرر، به سازمان يا ساير مراجعي كه سـازمان   موظف است گزارش

  .كند، ارائه نمايد تعيين مي
تواند اظهارنظر حسابرس نهادمالي در مورد  سازمان در مواردي كه ضروري تشخيص دهد، مي - 6 ماده

در اين صورت موضـوع  . را الزامي نمايد 7 ةع مادهاي موضو صحت محاسبات مربوط به نسبت
  .تابع مقررات مربوط به تهية گزارش ويژة حسابرسي خواهد بود

جاري تعديل شده و نسـبت بـدهي و تعهـدات تعـديل شـده بـه شـرح زيـر محاسـبه            نسبت -7 ماده
  :شوند مي
هاي جاري تعـديل شـده بـر جمـع      حاصل تقسيم جمع دارايي: جاري تعديل شده  نسبت )١

  .و تعهدات جاري تعديل شده است ها بدهي
هـا و تعهـدات تعـديل     حاصل تقسيم جمع كل بدهي: نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده )٢

 .هاي تعديل شده است شده بر جمع كل دارايي

ها، ارزش هر يك از اقالم دارايي، بدهي يا تعهدات بـا توجـه بـه پايـه      در محاسبة اين نسبت
دسـتورالعمل، تعيـين شـده و در ضـريب متناسـب       هاي اين محاسباتي قيد شده در پيوست

گردد تا به يك قلم دارايي، بدهي يا تعهد تعـديل شـده،    خود در جداول ياد شده، ضرب مي
 .تبديل شود

هاي ايـن دسـتورالعمل، يـك قلـم      كه براي هر يك از تعهدات مندرج در پيوست درصورتي :1 تبصره
منظـور شـده باشـد، در    هـاي شـركت    بدهي به عنوان بدهي قطعي يا احتمالي در حسـاب 

ها در نظر گرفته نشـده   هاي موضوع اين ماده، مبلغ بدهي مندرج در حساب نسبت  محاسبه
  .گردد هاي اين دستورالعمل، محاسبه و منظور مي و مبلغ تعهد براساس پيوست

هـاي امـاني ديگـران نـزد      هاي موضوع اين مـاده، بايـد ودايـع و دارايـي     در محاسبه نسبت :2 تبصره
نظير وجوه مشتريان كارگزاري كه به منظور اجـراي دسـتورات خريـد نـزد     (نهادهاي مالي 

هـاي مشـتريان كـه بـراي امـر سـبدگرداني در        شركت كارگزاري به وديعه است يا سرمايه
هايي كه با هر عنوان اسـتفاده از آنهـا محـدود شـده      و دارايي) اختيار سبدگردان قرار دارد

  .وداست به عنوان دارايي نهاد مالي منظور نش
هاي فرعـي مشـمول تلفيـق باشـد، مبنـاي محاسـبه        كه نهاد مالي داراي شركت درصورتي :3 تبصره

هاي مالي تلفيقي يا شركت اصلي هر كدام به احتيـاط   هاي موضوع اين ماده، صورت نسبت
تر باشد، بوده و در مواردي كه تراز آزمايشي مـالك عمـل اسـت، تـراز آزمايشـي و       نزديك

  .گيرد سبه قرار ميتعهدات شركت اصلي مبناي محا
هـا يـا تعهـدات     ها، بدهي محاسباتي يك قلم يا اقالمي از دارايي  كه ضريب يا پايه درصورتي :4 تبصره

محاسباتي   بيني نشده باشد، ضريب يا پايه هاي اين دستورالعمل پيش نهاد مالي در پيوست
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عيـين  مربوط، به پيشنهاد معاونت نظارت بر نهادهاي مالي و تأييد رئيس سـازمان، قابـل ت  
  .است

هـا،   هاي موضوع اين مـاده، رعايـت احتيـاط در تعيـين ارزش دارايـي      براي محاسبة نسبت :5 تبصره
در رعايت احتيـاط، ارزش  . شود ها و تعهدات برآوردي بالمانع است و بلكه توصيه مي بدهي

دارايي كمتر از ارزش آن براساس پاية محاسباتي و ارزش بدهي و تعهد برآوردي بيشـتر از  
هاي ايـن دسـتورالعمل، در نظـر     ساس پاية محاسباتي منظور شده در پيوستارزش آن برا
 .شود گرفته مي

نويسـي يـا تعهـد     ها در پذيرش تعهد پـذيره  مشاركت نهاد مالي با ساير نهادهاي مالي يا بانك -8 ماده
، از طريـق  )به استثناي اعطاي حق اختيار فروش اوراق بهادار بـه ديگـري  (خريد اوراق بهادار 

مجاز است، مشروط بر اينكه سهم هريك از اعضاي سنديكا در تعهد يادشـده   تشكيل سنديكا
و سهم كارمزد هريك، براساس يك قرارداد چند جانبـه كـه توسـط اعضـاي سـنديكا امضـاء       

  . باشد است، معين شده شده
ـ  نهادهاي مالي ملزم :1 تبصره مصـوب   قـرارداد  ةاند در انعقاد قرارداد موضوع اين ماده، شرايط يا نمون

  . را رعايت نمايندسازمان 
ــا درآمــد ثابــت از جملــه صــندوق  هــاي ســرمايه صــندوق :2 تبصره هــاي  گــذاري در اوراق بهــادار ب

تواننـد بـا رعايـت شـرايط زيـر در سـنديكاي        گذاري تحت مديريت نهاد مالي، مـي  سرمايه
  .موضوع اين ماده مشاركت نمايند

  : نويسي يا تعهد خريد شرايط اوراق بهادار موضوع تعهد پذيره) الف
مجوز عرضه عمومي اوراق بهادار از طرف سازمان يا بانك مركزي جمهـوري   )1 -الف

  باشد؛ اسالمي ايران صادر شده
اوراق بهادار از نوع اوراق مشاركت يا اوراق با درآمد ثابـت بـوده يـا حـداقل      )2 -الف

بيني شده و اصل و حداقل بـازدهي آن توسـط ضـامن     بازدهي براي آن پيش
  باشد؛ معتبري تضمين شده

بيني شده براي اوراق بهـادار، كمتـر از بـازدهي     بازدهي تعيين شده يا پيش )3 -الف
گـذاري نباشـد يـا در     سـرمايه   بيني شده يا تضمين شده براي صـندوق  پيش

گـذاري، بـازدهي    بيني يا تضمين بازدهي صـندوق سـرمايه   صورت عدم پيش
وسـط بـازدهي اوراق   بيني شده بـراي اوراق بهـادار، از مت   تعيين شده يا پيش

را ) 2-الف(بهاداري كه در مالكيت صندوق است و خصوصيات مندرج در بند 
  .دارد، كمتر نباشد
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  : شرايط صندوق مشاركت كننده در سنديكا )ب 
گذاري در اوراق بهادار با درآمد  گذاري از نوع صندوق سرمايه صندوق سرمايه )1 -ب

  ثابت باشد؛ 
نويسي يـا   گذاري، مشاركت در تعهد پذيره وق سرمايهدر موضوع فعاليت صند) 2 -ب

  باشد؛ تعهد خريد اوراق بهادار، قيد شده
اي باشد كـه در   گذاري از تعهدات يادشده بايد به گونه سهم صندوق سرمايه) 3 -ب

هـاي   نويسي يا خريد اوراق بهادار، نصاب صورت ايفاي تعهد صندوق در پذيره
  . ها، نقض نشود تركيب دارايي مقرر در اميدنامة صندوق در مورد

شـده   شده و نسـبت بـدهي و تعهـدات تعـديل     هاي قابل قبول براي نسبت جاري تعديل نصاب -9 ماده
  :، به شرح جدول ذيل است3و  2براي نهادهاي مالي موضوع مواد 

يف
رد

 

 شرح

 نصاب قابل قبول

نسبت جاري 
 تعديل شده

  نسبت بدهي و
 تعهدات تعديل شده

1 
گـري،   ، كارگزارمعاملـه يبـه عمليـات كـارگزار   نهادهاي مـالي كـه   

 .پردازند بازارگرداني يا سبدگرداني مي
 حداكثر معادل يك حداقل معادل يك

2 
نهادهاي مالي كه به تنهايي يا با مشاركت ديگران تعهدات موضوع 

 .اين دستورالعمل را پذيرفته يا قصد دارند بپذيرند 2مادة 
 حداكثر معادل يك حداقل معادل يك

توسـط نهـاد مـالي، منجـر بـه نقـض        2كه پذيرش تعهدات جديد موضوع مـادة   درصورتي :1 تبصره
هاي مندرج در اين ماده شود، نهاد مالي موظف است از پـذيرش تعهـد يـا تعهـدات      نصاب

  .ادشده خودداري نمايدي
هاي موضـوع ايـن    اين دستورالعمل، نقض نصاب 4و  3كه در مواقع مقرر در مواد  درصورتي :2 تبصره

احراز گردد، نهاد مالي بايد بالفاصله موضوع را ) از ايجاد بدهي يا تعهدات قبليناشي (ماده 
هاي مذكور، شـامل مواعـد زمـاني اجـراي هـر       هاي خود براي اصالح نسبت به همراه برنامه

. برنامه، به سازمان گزارش نموده و اقـدامات اصـالحي را بـدون فـوت وقـت شـروع نمايـد       
ارائه شده در نظر داشته باشد، موضوع را به نهاد   ر برنامهكه سازمان، اصالحاتي د درصورتي

مالي ذيربط اعالم و نهاد مالي بايد اصالحات الزم را در برنامه به عمل آورده و متناسـب بـا   
  آن اقدام نمايد

اين دستورالعمل توسط نهادمالي مجاز نباشـد   2كه پذيرش تعهدات موضوع مادة  درصورتي :3 تبصره
سازمان بـوده و نهـاد مـالي هنـوز موفـق بـه دريافـت ايـن مجـوز          يا نيازمند اخذ مجوز از 

است، نهاد مالي بايد از پذيرش تعهدات مذكور خودداري كند، حتي اگـر بـا پـذيرش     نشده
  . هاي مندرج در اين ماده نقض نشوند اين تعهدات، نصاب
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تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران درخواست پـذيرش    در مواردي كه بانك :4 تبصره
هاي مقرر در اين مـاده رعايـت    اين دستورالعمل را دارد، بايد نصاب 2 ةعهدات موضوع مادت

بانـك   ةهاي مالي حسابرسي شـد  شده در آخرين صورت شود يا نسبت كفايت سرماية افشاء
 .درصد باشد 8شود، برابر يا بيشتر از  هاي بانك مركزي محاسبه مي كه طبق دستورالعمل

گـاه   منوط به تأييد سازمان باشد، آن 2از تعهدات موضوع مادة كه پذيرش هريك  درصورتي - 10 ماده
هـاي   تأييدية سازمان در صورتي صادر خواهد شد كه پذيرش تعهد منجر بـه نقـض نصـاب   

را احراز  9مادة  4نگردد يا حسب مورد بانك متقاضي نصاب مقرر در تبصرة  9موضوع مادة 
متر از ده درصد در جهـت منفـي   هاي شخص متقاضي ك در شرايطي كه نصاب. نموده باشد

باشد، تأييدية سازمان صرفاً با پيشنهاد معاونت مربوطه و   هاي يادشده تفاوت داشته با نصاب
  . موافقت رياست سازمان، قابل صدور است

براي صدور تأييدية موضوع اين ماده، مبلغ تعهداتي كه قبالً تأييدية سازمان براي پذيرش  :1 تبصره
نوان تعهد پذيرفته شده توسط نهاد مالي تلقي شده و بايد در ع است، به ها صادر شده آن

لحاظ گردد، مگر اينكه نهاد مالي قبل از پذيرش اين  7هاي موضوع مادة  محاسبة نسبت
  . تعهدات تقاضاي ابطال تأييدية مربوطه را ارائه نمايد

داتي را نويسي، مدارك و مستن چنانچه نهاد مالي هنگام درخواست صدور مجوز تعهد پذيره :2 تبصره
نويسي شخص يا اشخاص  به سازمان ارائه دهد كه به موجب آن قبل از شروع پذيره

گاه  اند، آن نويسي متعهد شده ديگري، خريد اوراق بهادار مربوطه را در فرآيند پذيره
كه به تشخيص سازمان مستندات مذكور قابل اتكا بوده و شخص يا اشخاص  درصورتي

هاي موضوع  منظور ايفاي تعهدات خود داشته باشند، نسبت مذكور توانايي مالي كافي به
پس از كسر مبلغ تعهد شخص يا اشخاص (براساس خالص تعهد نهاد مالي متقاضي  7مادة 
 . ، قابل محاسبه خواهد بود)مذكور

كه نهاد مالي يا هريك از اعضاي سنديكا در هنگام درخواست صدور مجوز تعهـد   در صورتي :3 تبصره
خريد اوراق بهادار، وجوهي را به عنـوان پشـتوانة تعهـد خـود در ايـن      نويسي يا تعهد  پذيره

زمينه به حساب بانكي مخصوصي واريز و تأييد بانكي را به فرمـت مـوردنظر سـازمان ارائـه     
پـس از  (براساس خالص تعهد نهادمالي يـا عضـو سـنديكا     7هاي موضوع مادة  دهد، نسبت

هـا، قابـل    لغ واريزي از سرفصـل دارايـي  و با حذف مب) كسر مبلغ واريزي به حساب مذكور
نهاد مالي يا هر شخص ديگر بدون تأييد ناشـر  ) الف(محاسبه خواهد بود، مشروط بر اينكه 

يا عرضه كنندة اوراق بهادار مربوطه، اجازة برداشـت از حسـاب بـانكي يادشـده را نداشـته      
نويسـي   الي در پـذيره برداشت از حساب بانكي يادشده براي ايفاي تعهد نهاد م) ب(باشد؛ و 

كنندة اوراق بهادار حسب مـورد و بـدون    يا تعهد خريد اوراق بهادار، با دستور ناشر يا عرضه
  . نياز به تأييد نهاد مالي، ميسر باشد
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. شود تخلف نهاد مالي از مفاد اين دستور العمل، براساس دستورالعمل مربوطه رسيدگي مي -11 ماده
كه براساس تبصـرة  (متناسب با درجة تخلف  در صورت احراز تخلف مرجع رسيدگي كننده

  :ك يا چند مورد از تنبيهات زير را در نظر خواهد گرفتي،)شود اين ماده تعيين مي 1
  تذكر كتبي به نهاد مالي بدون درج در پرونده؛  )١
 تذكر كتبي به نهاد مالي با درج در پرونده؛  )٢

 نهاد مالي؛  ةاخطار كتبي با درج در پروند )٣

اين  2لي از ارائه خدمات يا پذيرش تعهدات موضوع مادة محروميت نهاد ما )۴
  دستورالعمل حداكثر تا سه سال؛ 

 محدود كردن فعاليت نهاد مالي حداكثر تا سه سال؛  )۵

 تعليق فعاليت نهاد مالي حداكثر تا سه سال؛  )۶

لغو مجوز تأسيس و فعاليت نهاد مالي در شرايطي كه تخلف نهاد مالي آسيب  )٧
 . باشد نسبت به فعاالن بازار اوراق بهادار وارد نموده جدي به اعتماد عمومي

قانون توسعة ابزارها و نهادهاي  14نامة مادة  جريمة نقدي نهاد مالي مطابق آئين )٨
  مالي جديد؛ 

تواند تنبيهات زير را براي  كننده مي عالوه بر تنبيهات فوق براي نهاد مالي مرجع رسيدگي
كه فعل يا ترك فعل وي در ايجاد تخلف مؤثر  مدير يا هريك از كاركنان نهاد مالي

  :است، در نظر بگيرد بوده
  تذكر كتبي بدون درج در پرونده؛  )١
 تذكر كتبي با درج در پرونده؛ )٢

 اخطار كتبي با درج در پرونده؛ )٣

 محروميت از تصدي سمت در نهاد مالي مربوطه حداكثر تا سه سال؛  )۴

ره توسط سازمان حداكثر تا سه اي صاد نامة حرفه محروميت از استفاده از گواهي )۵
 سال؛ 

ها، بازارهاي خارج از بورس،  محروميت از تصدي سمت در تمام يا برخي از بورس )۶
 كانون و نهادهاي مالي حداكثر تا سه سال؛ 

 قانون توسعة ابزارها و نهاد مالي جديد؛  14نامه مادة  جريمة نقدي مطابق آئين )٧

 : شود يارهاي زير تعيين ميدرجة تخلف از اين دستورالعمل براساس مع :1 تبصره

  است؛  كه مواد اين دستورالعمل نقض شده ميزان و مدت زماني – 1
موقع آن   كه در اثر نقض اين دستورالعمل، نهاد مالي موفق به ايفاي به يمبلغ تعهدات – 2

  است؛ نشده
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ير مدت زماني كه نهاد مالي در اثر نقض اين دستورالعمل، در ايفاي تعهدات خود تأخ – 3
  است؛ نموده

تعداد افراد ذينفعي كه نهاد مالي در اثر نقض اين دستورالعمل، نتوانسته تعهدات خود  – 4
 . موقع ايفا نمايد ها به را در قبال آن

هايي كه در قوانين در صورت ارتكاب جرم  اعمال تنبيهات موضوع اين ماده مانع از مجازات :2 تبصره
در اثر ارتكاب تخلف يا جرايم به مشتري  بيني شده يا مانع از جبران خساراتي كه پيش

 . است، نخواهد شد نهاد مالي يا ساير اشخاص وارد شده

سال، منجر به تشديد تنبيهات  هر بار تكرار تخلف از اين دستورالعمل در طول كمتر از يك :3 تبصره
تا دو درجه و در صورت تكرار تخلف در طول كمتر از سه سال، منجر به تشديد تنبيهات 

در مورد مديران يا كاركنان مؤثر در تخلف، تكرار تخلف در طول . خواهد شد تا يك درجه
سال ولي  كه تكرار پس از يك سال منجر به تشديد تنبيهات تا سه درجه و در صورتي يك

سال و كمتر از  5سال باشد، تنبيهات تا دو درجه و در صورتي كه تكرار پس از  5كمتر از 
  . شود جه تشديد ميده سال باشد، تنبيهات تا يك در

توانـد بـه منظـور     ، مرجـع رسـيدگي بـه تخلفـات مـي     11 ةعالوه بر تنبيهات موضـوع مـاد   - 12 ماده
پيشگيري از تكرار تخلف يا گسترش دامنة آن، اعادة وضعيت به قبل از انجام تخلف يا رفع 

  : اثرات تخلف انجام شده، نهاد مالي را ملزم به موارد زير نمايد
  هاي داخلي؛  لاصالح يا تقويت نظام كنتر )١
  هاي داخلي؛ نامه ها و آيين اصالح رويه )٢
  هاي خاص؛ ها و زمينه تأمين، تكميل و آموزش نيروي انساني در بخش )٣
  ها تا زمان احراز شرايطي خاص؛ منع نهاد مالي از گسترش كمي و يا جغرافيايي فعاليت )۴

تعيين كـرده و  تواند براي انجام موارد موضوع اين ماده، مهلت  مرجع رسيدگي همچنين مي
هاي نهاد مالي را منوط  ها يا رفع محدوديت از فعاليت رفع تعليق از تمام يا بخشي از فعاليت

در صورت عدم اجراي موارد تعيين شده در ايـن مـاده   . ها در مهلت مقرر نمايد به اجراي آن
  . را اعمال كند 10 ةتواند تنبيهات مذكور در ماد در مهلت مقرر، مرجع رسيدگي مي

 30/07/1390پيوست در تـاريخ   2تبصره و 20ماده و  13ك مقدمه، يين دستورالعمل در ا -13 ماده
  .مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد به تصويب هيأت
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 ها  ها و بدهي ضرايب و پايه محاسباتي دارايي – 1پيوست 

 پايه محاسباتي نوع
 )درصد( ضريب 

 نسبت بدهي و تعهدات نسبت جاري

    يي جاريدارا -1

 100 100 گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه ارزش دفتري با احتساب سود تعلق وجه نقد -1-1

 100 100 گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه ارزش دفتري با احتساب سود تعلق سپرده بانكي كوتاه مدت -1-2

 100 100 گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه ارزش دفتري با احتساب سود تعلق ي گذاري عام كوتاه مدت نزد مؤسسات پول گواهي سپرده سرمايه -1-3

   گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه ارزش دفتري با احتساب سود تعلق هاي پاياپاي ها يا اتاق سپرده نزد بورس -1-4

 صفر صفر گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه ارزش دفتري با احتساب سود تعلق سپردة تضمين معامالت اوراق مشتقه  -1-4-1

 100 80 گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه ارزش دفتري با احتساب سود تعلق تضمين ساير معامالت  -1-4-2

 80 50 گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه ارزش دفتري با احتساب سود تعلق ها ساير سپرده -1-5

    مدت گذاري كوتاه  سرمايه -1-6

    گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمايه 1-6-1

 100 100 ارزش بازخريد تضمين شده در تاريخ محاسبه داراي تضمين بازخريد پيش از سررسيد - 1-6-1-1

    بدون تضمين بازخريد پيش از سررسيد - 1-6-1-2

    پذيرفته شده در بورس يا فرابورس -1- 1-6-1-2

    داراي بازارگردان با مجوز - 1-1- 1-6-1-2

 100 70 گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه با احتساب سود تعلق) هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگرداني توسط خود نهاد مالي -1- 1-1- 1-6-1-2

 100 80 گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه با احتساب سود تعلق) هاي فروش پس از كسر هزينه قيمت پاياني(خالص ارزش فروش بازارگرداني توسط سايرين -2- 1-1- 1-6-1-2

 100 70 گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه با احتساب سود تعلق) هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بدون بازارگردان داراي مجوز - 1-2- 1-6-1-2

    رفته نشده در بورس يا فرا بورسپذي -2- 1-6-1-2

    داراي بازارگردان با مجوز - 2-1- 1-6-1-2

 100 60 گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه با احتساب سود تعلق) هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگرداني توسط خود نهاد مالي -1- 2-1- 1-6-1-2

 100 70 گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه با احتساب سود تعلق) هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش گرداني توسط سايرينبازار -2- 2-1- 1-6-1-2

 100 60 در تاريخ محاسبه گرفته قابل دريافت خالص ارزش فروش يا قيمت اسمي هركدام كه كمتر است با احتساب سود تعلق بدون بازارگردان داراي مجوز - 2-2- 1-6-1-2

  : توضيحات 
  . ها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران است منظور از مؤسسات پولي در اين پيوست، بانك – 1
  . اجازة معاملة ورقة بهادار در بازار پاية فرابورس به معني پذيرش ورقة بهادار در فرابورس نيست  – 2
 . شود در محاسبة ارزش دفتري، ذخاير كاهش ارزش و استهالك انباشته حسب مورد كسر مي – 3
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 )ادامه(ها  ها و بدهي ضرايب و پايه محاسباتي دارايي – 1پيوست 

 پايه محاسباتي نوع
 )درصد( ضريب 

 نسبت بدهي و تعهدات نسبت جاري

    ها گذاري در سهام شركت سرمايه -1-6-2

    سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول فرابورس - 1-6-2-1

    داراي بازارگردان با مجوز -1- 1-6-2-1

 90 50 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگرداني توسط خود نهاد مالي - 1-1- 1-6-2-1

 90 60 )هاي فروش پاياني پس از كسر هزينه قيمت(خالص ارزش فروش بازارگرداني توسط سايرين - 1-2- 1-6-2-1

 90 50 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بدون بازارگردان داراي مجوز-2- 1-6-2-1

    سهام پذيرفته شده در ساير بازارهاي فرابورس ايران - 1-6-2-2

    بازار دوم فرابورس  -1- 1-6-2-2

    بازارگردان با مجوز داراي - 1-1- 1-6-2-2

 80 40 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگرداني توسط خود نهاد مالي -1- 1-1- 1-6-2-2

 80 50 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگرداني توسط سايرين -2- 1-1- 1-6-2-2

 80 40 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش داراي مجوز بدون بازارگردان- 1-2- 1-6-2-2

    ساير بازارهاي فرابورس -2- 1-6-2-2

    داراي بازارگردان با مجوز - 2-1- 1-6-2-2

 70 30 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگرداني توسط خود نهاد مالي -1- 2-1- 1-6-2-2

 70 40 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگرداني توسط سايرين -2- 2-1- 1-6-2-2

 70 30 . هر كدام كه كمتر است) قيمت تمام شده پس از كسر ذخاير كاهش ارزش(يا ارزش دفتري ) هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بدون بازارگردان- 2-2- 1-6-2-2

 70 30 )قيمت تمام شده پس از كسر ذخاير كاهش ارزش( ارزش دفتري  ساير سهام -1-6-2-3 

هايگذاري صندوقگذاري در واحدهاي سرمايهسرمايه -1-6-3
 گذاري داراي مجوز سرمايه

   

    گذاري در اوراق بهادار  صندوق سرمايه -1-6-3-1 

    آمد ثابتدر اوراق بهادار با در -1-6-3-1-1 

 100 90 )هاي ابطال پس از كسر هزينه(گذاري  ارزش ابطال واحدهاي سرمايه ضمانت نقدشوندگي توسط خود نهاد مالي -1-6-3-1-1-1 

 100 100 )هاي ابطال پس از كسر هزينه(گذاري  ارزش ابطال واحدهاي سرمايهضمانت نقدشوندگي توسط ساير نهادهاي مالي -1-6-3-1-1-2 

    در سهام -1-6-3-1-2 
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 )ادامه(ها  ها و بدهي ضرايب و پايه محاسباتي دارايي – 1پيوست 

 پايه محاسباتي نوع
 )درصد( ضريب 

 نسبت بدهي و تعهدات نسبت جاري

 90 70 )هاي ابطال پس از كسر هزينه(گذاري  ارزش ابطال واحدهاي سرمايه ضمانت نقدشوندگي توسط خود نهاد مالي - 2-1- 1-6-3-1

 100 80 )هاي ابطال پس از كسر هزينه(گذاري  ارزش ابطال واحدهاي سرمايه ضمانت نقدشوندگي توسط ساير نهادهاي مالي - 2-2- 1-6-3-1

    صندوق زمين و ساختمان - 1-6-3-2

 90 60 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگردان خود نهاد مالي 1- 1-6-3-2

 90 70 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگردان ساير نهادهاي مالي -2- 1-6-3-2

 90 50 خالص ارزش فروش يا ارزش دفتري هر كدام كمتر باشد بدون بازار گردان  -3- 1-6-3-2

    صندوق طال - 1-6-3-3

 100 80 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگردان خود نهاد مالي 1- 1-6-3-3

 100 90 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگردان ساير نهادهاي مالي -2- 1-6-3-3

 100 70 خالص ارزش فروش يا ارزش دفتري هر كدام كمتر باشد بدون بازارگردان -3- 1-6-3-3

    صندوق ارز - 1-6-3-4

 90 70 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگردان خود نهاد مالي 1- 1-6-3-4

 90 80 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش ليبازارگردان ساير نهادهاي ما -2- 1-6-3-4

 90 60 خالص ارزش فروش يا ارزش دفتري هر كدام كمتر باشد بدون بازارگردان -3- 1-6-3-4

 70 40 ارزش دفتري هاي كوتاه مدت گذاري ساير سرمايه -1-6-4

    ها و اسناد دريافتني تجاري حساب -1-7

 100 80 )پس از كسر ذخاير كاهش ارزش(ارزش دفتري  ايق و ضمانت كافيداراي وث -1-7-1

    بدون وثيقه و ضمانت كافي -1-7-2

 90 70 )پس از كسر ذخاير كاهش ارزش(ارزش دفتري  هاي گروه و وابسته از شركت -1-7-2-1

 80 60 )پس از كسر ذخاير كاهش ارزش(ارزش دفتري  ها و اشخاص  از ساير شركت -1-7-2-2

 70 50 )پس از كسر ذخاير كاهش ارزش(ارزش دفتري  ساير اسناد دريافتني تجاري -1-7-3

    سود سهام دريافتني -1-7-4

 80 70 )پس از كسر ذخاير كاهش ارزش(ارزش دفتري  سود سهام دريافتني از شركتهاي گروه و وابسته -1-7-4-1

 70 50 )پس از كسر ذخاير كاهش ارزش(دفتري  ارزش سود سهام دريافتني از ساير شركتها -1-7-4-2

 60 40 )پس از كسر ذخاير كاهش ارزش(ارزش دفتري  ساير اسناد دريافتني -5 -1-7
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 )ادامه(ها  ها و بدهي ضرايب و پايه محاسباتي دارايي – 1پيوست 

 پايه محاسباتي نوع
 )درصد( ضريب 

 نسبت بدهي و تعهدات نسبت جاري

 60 40 )پس از كسر ذخاير كاهش ارزش(ارزش دفتري  هاي دريافتني تجاري  حساب -1-8

 50 30 )زشپس از كسر ذخاير كاهش ار(ارزش دفتري  هاي دريافتني  ساير حساب -1-9

 50 30 )پس از كسر ذخاير كاهش ارزش(ارزش دفتري  ها پرداخت سفارش و پيش -1-10

 50 30 ارزش دفتري، جايگزيني يا بازاري هر كدام كمتر باشد هاي جاري ساير دارايي -1-11

    هاي غيرجاري دارايي -2

    سپرده بلندمدت نزد مؤسسات پولي  -2-1

 100 100 گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه ارزش دفتري با احتساب سود تعلق قبل از سررسيد با امكان برداشت -2-1-1

 100 80 گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه ارزش دفتري با احتساب سود تعلق بدون امكان برداشت قبل از سررسيد -2-1-2

    گذاري بلندمدت نزد مؤسسات پولي  گواهي سپرده سرمايه -2-2

 100 100 گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه ارزش دفتري با احتساب سود تعلق بدون جريمه در صورت برداشت قبل از سررسيد -1- 2-2 

 100 80 گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه ارزش دفتري با احتساب سود تعلق با جريمه در صورت برداشت قبل از سررسيد -2- 2-2 

 80 50 گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه ارزش دفتري با احتساب سود تعلق ها ساير سپرده -2-3

    هاي ثابت مشهود دارايي -2-4

 70 صفر بهاي تمام شده زمين -2-4-1

 80 صفر بهاي تمام شده ساختمان -2-4-2

 90 صفر ارزش دفتري  وسايل نقليه -2-4-3

 90 صفر ارزش دفتري  اثاثيه و منصوبات -2-4-4

 70 صفر بهاي تمام شده اي پيش پرداختهاي سرمايه -2-4-5

 60 صفر ارزش دفتري  هاي ثابت مشهود ساير دارايي -2-4-6

    هاي نامشهود دارايي -2-5

 70 صفر ارزش دفتري سرقفلي و حق االمتياز 2-5-1

 60 صفر ارزش دفتري هاي نامشهود ساير دارايي 2-5-2

    مدتگذاري بلند سرمايه -2-6

    گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمايه -2-6-1

 100 100 ارزش بازخريد تضمين شده در تاريخ محاسبه داراي تضمين بازخريد پيش از سررسيد - 2-6-1-1
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 )ادامه(ها  ها و بدهي ضرايب و پايه محاسباتي دارايي – 1پيوست 

 پايه محاسباتي نوع
 )درصد( ضريب 

 نسبت بدهي و تعهدات نسبت جاري

    بدون تضمين بازخريد پيش از سررسيد - 2-6-1-2

    پذيرفته شده در بورس يا فرابورس -1- 2-6-1-2

    داراي بازارگردان با مجوز سازمان - 1-1- 2-6-1-2

 100 70 با احتساب سود تعلق گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه)هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگرداني توسط خود نهاد مالي -1- 1-1- 2-6-1-2

 100 80 با احتساب سود تعلق گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه) هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(شخالص ارزش فرو بازارگرداني توسط نهاد مالي ديگر-2- 1-1- 2-6-1-2

 100 70 با احتساب سود تعلق گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه) هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بدون بازارگردان با مجوز سازمان - 1-2- 2-6-1-2

    پذيرفته نشده در بورس يا فرا بورس -2- 2-6-1-2

    داراي بازارگردان با مجوز سازمان - 2-1- 2-6-1-2

 100 60 با احتساب سود تعلق گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه) هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگرداني توسط خود نهاد مالي -1- 2-1- 2-6-1-2

 100 70 با احتساب سود تعلق گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه) هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگرداني توسط نهاد مالي ديگر -2- 2-1- 2-6-1-2

 100 60 است با احتساب سود تعلق گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبهخالص ارزش فروش يا قيمت اسمي هر كدام كمتر  بدون بازارگردان داراي مجوز از سازمان - 2-2- 2-6-1-2

    ها گذاري در سهام شركت سرمايه -2-6-2

    سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول فرابورس  - 2-6-2-1

 90 20 ) هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش سهام مديريتي -1- 2-6-2-1

    سهام غيرمديريتي -2- 2-6-2-1

    داراي بازارگردان با مجوز- 2-1- 2-6-2-1

 90 40 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگرداني توسط خود نهاد مالي -1- 2-1- 2-6-2-1

 90 50 )هاي فروش ينهقيمت پاياني پس از كسر هز(خالص ارزش فروش بازارگرداني توسط سايرين -2- 2-1- 2-6-2-1

 90 40 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بدون بازارگردان داراي مجوز- 2-2- 2-6-2-1

    سهام پذيرفته شده در ساير بازارهاي فرابورس ايران - 2-6-2-2

    بازار دوم فرابورس -1- 2-6-2-2

    داراي بازارگردان با مجوز- 1-1- 2-6-2-2

 80 30 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگرداني توسط خود نهاد مالي -1- 1-1- 2-6-2-2

 80 40 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگرداني توسط سايرين -2- 1-1- 2-6-2-2

 80 30 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(وشخالص ارزش فر بدون بازارگردان داراي مجوز - 1-2- 2-6-2-2
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 نسبت بدهي و تعهدات نسبت جاري

    ساير بازارهاي فرابورس  -2- 2-6-2-2

    داراي بازارگردان با مجوز- 2-1- 2-6-2-2

 70 20 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگرداني توسط خود نهاد مالي -1- 2-1- 2-6-2-2

 70 30 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش اني توسط سايرينبازارگرد -2- 2-1- 2-6-2-2

 70 20 هركدام كمتر است) قيمت تمام شده پس از كسر ذخاير كاهش ارزش(ا ارزش دفتريي)هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بدون بازارگردان داراي مجوز - 2-2- 2-6-2-2

 70 20 )قيمت تمام شده پس از كسر ذخاير كاهش ارزش(ارزش دفتري  ير سهامسا- 2-6-2-3

    ها گذاري صندوق گذاري در واحدهاي سرمايه سرمايه -2-6-3 

    گذاري در اوراق بهادار  صندوق سرمايه -2-6-3-1 

    در اوراق بهادار با درآمد ثابت -2-6-3-1-1 

 100 80 )هاي ابطال پس از كسر هزينه(گذاري  ارزش ابطال واحدهاي سرمايه خود نهاد ماليضمانت نقدشوندگي توسط  - 1-1- 2-6-3-1

 100 90 )هاي ابطال پس از كسر هزينه(گذاري  ارزش ابطال واحدهاي سرمايه ضمانت نقدشوندگي توسط ساير نهادهاي مالي - 1-2- 2-6-3-1

    در سهام -2- 2-6-3-1

 90 60 )هاي ابطال پس از كسر هزينه(گذاري  ارزش ابطال واحدهاي سرمايه سط خود نهاد ماليضمانت نقدشوندگي تو - 2-1- 2-6-3-1

 100 70 )هاي ابطال پس از كسر هزينه(گذاري  ارزش ابطال واحدهاي سرمايه ضمانت نقدشوندگي توسط ساير نهادهاي مالي - 2-2- 2-6-3-1

    صندوق زمين و ساختمان - 2-6-3-2

 90 50 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش ان خود نهاد ماليبازارگرد 1- 2-6-3-2

 90 60 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگردان ساير نهادهاي مالي -2- 2-6-3-2

 90 40 خالص ارزش فروش يا ارزش دفتري هر كدام كمتر باشد بدون بازارگردان -3- 2-6-3-2

    صندوق طال - 2-6-3-3

 100 70 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگردان خود نهاد مالي 1- 2-6-3-3

 100 80 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگردان ساير نهادهاي مالي -2- 2-6-3-3

 100 60 زش فروش يا ارزش دفتري هر كدام كمتر باشدخالص ار بدون بازارگردان -3- 2-6-3-3

    صندوق ارز - 2-6-3-4

 90 60 )هاي فروش قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگردان خود نهاد مالي 1- 2-6-3-4

 90 70 )وشهاي فر قيمت پاياني پس از كسر هزينه(خالص ارزش فروش بازارگردان ساير نهادهاي مالي -2-6-3-4-2 
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 90 60 خالص ارزش فروش يا ارزش دفتري هر كدام كمتر باشد بدون بازارگردان -3- 2-6-3-4

 60 صفر ارزش دفتري هاي بلندمدت گذاري ساير سرمايه -2-6-4

    اسناد دريافتني بلندمدت -2-7

 100 صفر رهارزش دفتري تنزيل شده با نرخ آخرين اوراق مشاركت دولتي منتش داراي وثيقه -2-7-1

    بدون وثيقه -2-7-2

 90 صفر ارزش دفتري تنزيل شده با نرخ آخرين اوراق مشاركت دولتي منتشره هاي گروه و وابسته از شركت -2-7-2-1

 80 صفر ارزش دفتري تنزيل شده با نرخ آخرين اوراق مشاركت دولتي منتشره از ساير شركتها و اشخاص -2-7-2-2

 70 صفر ارزش دفتري تنزيل شده با نرخ آخرين اوراق مشاركت دولتي منتشره ريافتني بلندمدتساير اسناد د -2-7-3

 50 صفر ارزش دفتري تنزيل شده با نرخ آخرين اوراق مشاركت دولتي منتشره هاي دريافتني بلندمدت  حساب -2-8

 50 صفر ارزش دفتري هاي غيرجاري ساير دارايي -2-9

    بدهي جاري - 3

    ها و اسناد پرداختني ابحس -3-1

 70 80 ارزش دفتري به شركت هاي گروه و وابسته -3-1-1

 100 100 ارزش دفتري ها و اشخاص به ساير شركت -3-1-2

    سود سهام پرداختني -3-2

 80 90 ارزش دفتري به شركتهاي گروه و وابسته -3-2-1

 ١٠٠ 100 ارزش دفتري به ساير شركتها و اشخاص -3-2-2

 100 100 ارزش دفتري ها و اسناد پرداختني ساير حساب-3-3

 70 100 ارزش دفتري ها دريافت پيش -3-4

 100 100 ارزش دفتري حصه جاري وامهاي بلندمدت -3-5

 100 100 )اصل وام به اضافه سودهاي پرداختني(ارزش دفتري حصه جاري تعهدات اجاره سرمايه اي بلندمدت -3-6

 100 100 ارزش دفتري ت و ساير ذخاير كوتاه مدتذخيره ماليا -3-7

 100 100 )اصل وام به اضافه سودهاي پرداختني(ارزش دفتري تسهيالت دريافتي -3-8

 100 100 ارزش دفتري هاي جاري ساير بدهي -3-9

      هاي غيرجاري بدهي -4
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      ها و اسناد پرداختني حساب -4-1

١٠٠×١٨/ صفر ريارزش دفت هاي فرعي به شركت -4-1-1 DM* 

١٠٠×١٨/ صفر ارزش دفتري به شركت مادر -4-1-2 DM* 

١٠٠×١٨/ صفر ارزش دفتري ها و اسناد پرداختني ساير حساب -4-1-3 DM* 

١٠٠×١٨/ صفر ارزش دفتري ذخيره پايان خدمت كاركنان و ساير ذخاير -4-2 DM* 

١٠٠×١٨/ صفر )پرداختني اصل وام به اضافه سودهاي( ارزش دفتري تسهيالت دريافتي -4-3 DM* 

١٠٠×١٨/ صفر )اصل وام به اضافه سودهاي پرداختني( ارزش دفتري تعهدات اجاره سرمايه اي -4-4 DM* 

١٠٠×١٨/ صفر ارزش دفتري  اوراق بدهي منتشره -4-5 DM* 

١٠٠×١٨/ صفر ارزش دفتري  اوراق اجاره -4-6 DM* 

١٠٠×١٨/ صفر ارزش دفتري  هاي غيرجاري ساير بدهي -4-7 DM* 

 *DM  =بزرگتر از يك شود، عدد يك در نظر گرفته شود كه  درصورتي. هاي مانده تا سررسيد بدهي است تعداد ماه.  
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 اند هاي احتمالي كه در متن ترازنامه منظور نشده ضرايب و پايه محاسباتي تعهدات و بدهي -2پيوست 

 پايه محاسباتي نوع
 )درصد( ضريب 

 نسبت بدهي و تعهدات نسبت جاري

    ضمانت نقدشوندگي -1

    پذيرش بازارگرداني -1-1

    بورسي يا فرابورسي -1-1-1

 500 50 هفتة اخير ارزش بازاري حداقل معامالت روزانه تعهد شده و در غيراينصورت متوسط ارزش معامالت روزانه بازارگردان ظرف يك سهام -1-1-1-1

 200 20 هفتة اخير ارزش بازاري حداقل معامالت روزانه تعهد شده و در غيراينصورت متوسط ارزش معامالت روزانه بازارگردان ظرف يك ق بهادار با درآمد ثابتاورا -1-1-1-2

 200 20 هفتة اخير زارگردان ظرف يكارزش بازاري حداقل معامالت روزانه تعهد شده و در غيراينصورت متوسط ارزش معامالت روزانه با گواهي سپرده بانكي -1-1-1-3

    ها گذاري صندوق گواهي سرمايه -1-1-1-4

 400 40 هفتة اخير ارزش بازاري حداقل معامالت روزانه تعهد شده و در غيراينصورت متوسط ارزش معامالت روزانه بازارگردان ظرف يك گذاري در سهام صندوق سرمايه -1-1-1-4-1

 200 20 هفتة اخير ارزش بازاري حداقل معامالت روزانه تعهد شده و در غيراينصورت متوسط ارزش معامالت روزانه بازارگردان ظرف يك گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوق سرمايه -1-1-1-4-2

 600 60 هفتة اخير ش معامالت روزانه بازارگردان ظرف يكارزش بازاري حداقل معامالت روزانه تعهد شده و در غيراينصورت متوسط ارز صندوق زمين و ساختمان -1-1-1-4-3

 300 30 هفتة اخير ارزش بازاري حداقل معامالت روزانه تعهد شده و در غيراينصورت متوسط ارزش معامالت روزانه بازارگردان ظرف يك صندوق طال -1-1-1-4-4

 600 60 هفتة اخير و در غيراينصورت متوسط ارزش معامالت روزانه بازارگردان ظرف يك ارزش بازاري حداقل معامالت روزانه تعهد شده صندوق ارز -1-1-1-4-5

    غيربورسي -1-1-2

 سهام -1-1-2-1
صورت متوسط روزانه ارزش معامالت حداقل معامالت روزانه تعهد شده براساس قيمت در آخرين معامله بازارگردان و در غير اين

 بازارگردان ظرف يك هفته اخير
100 1000 

 اوراق بهادار با درآمد ثابت -1-1-2-2
صورت متوسط روزانه ارزش معامالت حداقل معامالت روزانه تعهد شده براساس قيمت در آخرين معامله بازارگردان و در غير اين

 بازارگردان ظرف يك هفته اخير
50 500 

 گواهي سپرده بانكي -1-1-2-3
صورت متوسط روزانه ارزش معامالت قيمت در آخرين معامله بازارگردان و در غير اينحداقل معامالت روزانه تعهد شده براساس

 بازارگردان ظرف يك هفته اخير
40 400 

    هاصندوق-1-1-2-4

 صندوق زمين و ساختمان -1-1-2-4-1
صورت متوسط روزانه ارزش نارزش روز حداقل معامالت روزانه تعهد شده براساس قيمت در آخرين معامله بازارگردان و در غير اي

 معامالت بازارگردان ظرف يك هفته اخير
100  
 

1000 

 صندوق طال -1-1-2-4-2
صورت متوسط روزانه ارزش ارزش روز حداقل معامالت روزانه تعهد شده براساس قيمت در آخرين معامله بازارگردان و در غير اين

 معامالت بازارگردان ظرف يك هفته اخير
50 500 

 صندوق ارز -1-1-2-4-3
صورت متوسط روزانه ارزش ارزش روز حداقل معامالت روزانه تعهد شده براساس قيمت در آخرين معامله بازارگردان و در غير اين

 معامالت بازارگردان ظرف يك هفته اخير
80 800 

    گذاري هاي سرمايه ضمانت نقد شوندگي صندوق -1-2



 دستورالعمل كفايت سرماية نهادهاي مالي 

18 

 

 اند هاي احتمالي كه در متن ترازنامه منظور نشده ضرايب و پايه محاسباتي تعهدات و بدهي -2پيوست 

 پايه محاسباتي نوع
 )درصد( ضريب 

 نسبت بدهي و تعهدات نسبت جاري

 ق بهادار با درآمد ثابتگذاري در اورا صندوق سرمايه -1-2-1

بيني شدة واحدهاي صندوق در اميدنامه و هاي در شرف تاسيس دوازده در هزار ارزش اسمي حداكثر تعداد پيشدر مورد صندوق
هاي صندوق در سه ماه گذشته يا مدت فعاليت صندوق هر  هاي فعال دوازده در هزار ميانگين ارزش روزانه دارايي در مورد صندوق

 است  كدام كمتر

10 100 

 گذاري در سهام صندوق سرمايه -1-2-2

بيني شدة واحدهاي صندوق در اميدنامه و هاي در شرف تاسيس پانزده در هزار ارزش اسمي حداكثر تعداد پيشدر مورد صندوق
فعاليت صندوق هر هاي صندوق در سه ماه گذشته يا مدت  هاي فعال پانزده در هزار ميانگين ارزش روزانه دارايي در مورد صندوق
 كدام كمتر است 

50 500 

    ضمانت حداقل سود -2

    گذاري صندوق ها  واحدهاي سرمايه -2-1

 در اوراق بهادار با درآمد ثابت -2-1-1

گذاري  بيني شدة واحدهاي سرمايههاي در شرف تأسيس ارزش اسمي ميانگين حداكثر و حداقل تعداد پيشدر مورد صندوق
هاي فعال، ارزش روز خالص  ربدر نرخ سود تضمين شدة ساالنه بسته به نوع تضمين و در مورد صندوقموضوع ضمانت ض

 .ساالنه  ةگذاري موضوع ضمانت، ضربدر نرخ سود تضمين شد واحدهاي سرمايه هاي دارايي

1 10 

 در سهام -2-1-2

گذاري  بيني شدة واحدهاي سرمايهپيشهاي در شرف تأسيس ارزش اسمي ميانگين حداكثر و حداقل تعداددر مورد صندوق
هاي فعال، ارزش روز خالص  موضوع ضمانت ضربدر نرخ سود تضمين شدة ساالنه بسته به نوع تضمين و در مورد صندوق

 .ساالنه  ةگذاري موضوع ضمانت، ضربدر نرخ سود تضمين شد واحدهاي سرمايه هاي دارايي

3 30 

 صندوق زمين و ساختمان -2-2

گذاري  بيني شدة واحدهاي سرمايههاي در شرف تأسيس ارزش اسمي ميانگين حداكثر و حداقل تعداد پيشدوقدر مورد صن
هاي فعال، ارزش روز خالص  موضوع ضمانت ضربدر نرخ سود تضمين شدة ساالنه بسته به نوع تضمين و در مورد صندوق

 .ساالنه  ةمين شدگذاري موضوع ضمانت، ضربدر نرخ سود تض واحدهاي سرمايه هاي دارايي

4 40 

 صندوق طال -2-3

گذاري  بيني شدة واحدهاي سرمايههاي در شرف تأسيس ارزش اسمي ميانگين حداكثر و حداقل تعداد پيشدر مورد صندوق
هاي فعال، ارزش روز خالص  موضوع ضمانت ضربدر نرخ سود تضمين شدة ساالنه بسته به نوع تضمين و در مورد صندوق

 .ساالنه  ةگذاري موضوع ضمانت، ضربدر نرخ سود تضمين شد حدهاي سرمايهوا هاي دارايي

3 30 

 صندوق ارز -2-4

گذاري  بيني شدة واحدهاي سرمايههاي در شرف تأسيس ارزش اسمي ميانگين حداكثر و حداقل تعداد پيشدر مورد صندوق
هاي فعال، ارزش روز خالص  مورد صندوقموضوع ضمانت ضربدر نرخ سود تضمين شدة ساالنه بسته به نوع تضمين و در 

 .ساالنه  ةگذاري موضوع ضمانت، ضربدر نرخ سود تضمين شد واحدهاي سرمايه هاي دارايي

4 40 

    تعهد خريد - 3

    نويسي تعهد پذيره -3-1

    سهام -3-1-1

    *ا فرابورسيناشران پذيرفته شده در بورس  -3-1-1-1

 20 20 نويسي در حال عرضه براساس قيمت عرضه ارزش كل سهام در تعهد پذيره در مرحلة تأسيس  -3-1-1-1-1

                                     
 .شود شده در فرابورس قلمداد نمي ه شده در بازار پاية فرابورس به عنوان سهام پذيرفتهسهام معامل *
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 اند هاي احتمالي كه در متن ترازنامه منظور نشده ضرايب و پايه محاسباتي تعهدات و بدهي -2پيوست 

 پايه محاسباتي نوع
 )درصد( ضريب 

 نسبت بدهي و تعهدات نسبت جاري

 20 20 نويسي در حال عرضه براساس قيمت عرضه ارزش كل سهام در تعهد پذيره افزايش سرمايه -3-1-1-1-2

 30 30 نويسي در حال عرضه براساس قيمت عرضه ارزش كل سهام در تعهد پذيره ساير ناشران  -3-1-1-2

    اوراق بهادار با درآمد ثابت -3-1-2

 20 20 نويسي در حال عرضه براساس قيمت عرضه ارزش كل اوراق بهادار در تعهد پذيره ناشر دولت، نهادهاي دولتي يا شهرداريها -3-1-2-1

    ناشر شركت هاي غيردولتي -3-1-2-2

 20 20 نويسي در حال عرضه براساس قيمت عرضه اق بهادار در تعهد پذيرهارزش كل اور شده در بورس يا فرابورس  ناشر پذيرفته -3-1-2-2-1

 30 30 نويسي در حال عرضه براساس قيمت عرضه ارزش كل اوراق بهادار در تعهد پذيره ساير ناشران -3-1-2-2-2

    ها گذاري صندوق واحدهاي سرمايه -3-1-3

 10 10 گذاري صندوق به قيمت عرضه ارزش واحدهاي سرمايه ا درآمد ثابتگذاري در اوراق بهادار ب هاي سرمايه صندوق -3-1-3-1

 20 20 گذاري صندوق به قيمت عرضه ارزش واحدهاي سرمايه گذاري در سهام هاي سرمايه صندوق -3-1-3-2

 40 40 گذاري صندوق در هر مرحله از عرضه به قيمت عرضه ارزش واحدهاي سرمايه صندوق زمين و ساختمان -3-1-3-3

 20 20 گذاري صندوق به قيمت عرضه ارزش واحدهاي سرمايه صندوق طال -3-1-3-4

 20 20 گذاري صندوق به قيمت عرضه ارزش واحدهاي سرمايه صندوق ارز -3-1-3-5

    تعهد بازخريد -3-2

 10 1 ارزش كل اوراق موضوع ضمانت بازخريد به قيمت تعهد شده اوراق بهادار با درآمد ثابت -3-2-1

    سهام -3-2-2

 20 20 ارزش كل سهام موضوع بازخريد به قيمت تعهد شده پذيرفته شده در بورس يا فرابورس -3-2-2-1

 30 3 بسته به مورد و به تشخيص سازمان ساير ناشران  -3-2-2-2

    ساير تعهدات و بدهي هاي احتمالي منظورنشده در ترازنامه -4

 100 صفر مبلغ مندرج در اسناد و اوراق تعهدآور زد ديگراناسناد و اوراق تعهدآور ن -4-1

 100 صفر )در صورت عدم تصريح مبلغ تعهدشده در قرارداد، برآوردي معقول از آن(مبلغ تعهدشده در قرارداد  قراردادهاي تعهدآور -4-2

 100 صفر به مبلغ برآوردي براساس نظر بازرس شركت دعاوي حقوقي  -4-3

  


