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 بسمه تعالی

 

 نهادهای مالی ۀدستورالعمل الزامات کفایت سرمای
 

 مقدمه:

قانون باازار اررا  بااادار هوااورس اساامر ا اران م او   7مادۀ  2براساس اختیارات حاصله از بند 

 22ر  23اهرا ر آن قانون م و  هیأت رز اران ر در اهاراس ماواد  نامةآ ین 5ر مادۀ  4831آذرماه 

ها ر تعادات ناادهااس ها با بدهرا ن دستورالعول با هدف برقرارس تناسب میان دارا ر قانون  اد شده،

کنناد، تنظایش شاده گذارانر که از خدمات آناا اساتااده مرمالر ر به منظور حوا ت از حقو  سرما ه

 است.

رماه قانون بازار اررا  باادار هواورس اسامر ا ران م و  آذ 4 هاس تعر ف شده در مادهراژه -1 ماده

اند. تعار ف اقام دارا ر ر بدهر در ا ن دستورالعول به هوان معانر به کار رفته 4831سال 

براساس استانداردهاس حسابدارس ملر ا ران است ر منظور از تعاد، تعادات مالر منادر  در 

 باشد.ا ن دستورالعول مر 2هدرل پیوست 

اناد قلال از باشاند، موففز ار مرآن دسته از ناادهاس مالر که مجاز به پاذ ر  تعاادات  -2 ماده

تعادات تعاد ل شاده را باه  نسلت بدهر رپذ ر  ا ن تعادات، نسلت هارس تعد ل شده ر 

 ا ن دستورالعول محاسله نوا ند: 7شرح مادۀ 

نو سر  ا تعاد خر د هر گونه اررا  باادار از هوله اعطاس حق اختیار فارر  تعاد پذ ره (4

 هاس غیر متشکل؛اررا  باادار به د گرس در بازار

 گذارس؛ضوانت اصل  ا حداقل سود سرما ه (2

 بازارگردانر  ا ضوانت نقدشوندگر اررا  باادار؛ (8

 اعطاس هرگونه حق اختیار خر د دارا ر به د گرس در بازارهاس غیرمتشکل؛ (1

از هوله تعاد  ا بادهر  -ضوانت، تعاد  ا پذ ر  پرداخت هرگونه تعاد  ا بدهر د گرس (5

هاس ماالر صورت آخر ن مقابل شخص ثالث که میزان آن بر اساس در -احتوالر د گرس

ک درصد هوع دارا ر نااد مالر  بیش از  اس()اعش از ساالنه  ا میان درره حسابرسر شده

  ا بیش از ده میلیارد ر ال هر کدام کوتر است باشد؛

اعش )هرگونه تعاد  ا بدهر د گر که مللغ آن براساس آخر ن صورت مالر حسابرسر شده (6

هاس نااد مالر  ا بیش از ده میلیاارد هوع دارا ر %4بیش از  اس( از ساالنه  ا میان درره

 ر ال هر کدام کوتراست باشد. 

ها ر باا هاس موضوع ا ن ماده با د براساس آخار ن تاراز آزما شار حساا محاسلة نسلت :1 تبصره

موضوع ا ن  فرض پذ ر  تعاد موردنظر، صورت پذ رد ر در صورتر که نااد مالر تعادات
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است مااد ا ن ماده را بپذ رد )خواه مستقاً  ا با مشارکت شخص  ا اشخاص د گر(، موفف

 هاس  ادشده( ر سا ر مواد ا ن دستورالعول را رعا ت نوا د. ماده )درمحاسلة نسلت

ها که اختیار معامات ر قراردادهاس آتر براساس مقاررات در بازارهاس متشکل نظیر بورس :2 تبصره

شده نزد مراهاع مربوهاه کاااف پوشاش تعاادات شود، سپردۀ گذاشتهله مرخاصر معام

دهد، لذا در صورت تعاد خر د  ا اعطاس حق اختیار فرر   اا خر اد هرفین معامله را مر

هاس دارا ر به د گرس در ا ن بازارها، سپرده ر تعادات مربوهاه نلا اد در محاسالة نسالت

 . ا ن دستورالعول لحاظ گردد 7موضوع مادۀ 

اناد ر هونناین کاارگزاران، را پذ رفته 2آن دسته از ناادهاس مالر که تعادات موضوع مادۀ  -3 ماده

هاس ها، موفاند در مقاهع زماانر ز ار، نسالتگران، بازارگردانان ر سلدگردانکارگزارمعامله

 ا ن دستورالعول را محاسله نوا ند: 7موضوع مادۀ 

ها ، براساس تراز آزما شر دفااتر حساا ررز کارس پس از پا ان هر ماه 41حداکثر فرف  (4

 در پا ان آن ماه؛

اس )باراس مقااهعر دررههاس مالر میانهاس مالر ساالنه  ا صورتهوزمان با تایة صورت (2

کوتر از  ک سال( کاه ناادماالر با اد مطاابق مقاررات مربوهاه تایاه نوا اد، براسااس 

 اس مربوهه؛هاس مالر ساالنه  ا میان دررهصورت

هاس مالر با د براساس صورت 7هاس موضوع مادۀ ا ن ماده، نسلت 2در مواعد مقرر در بند  تبصره:

هاس ماالر که براساس سا ر مقررات، حسابرسر صاورتساالنه حسابرسر شده ر درصورتر

اس حسابرسر شده، هاس مالر میان دررهاس نیز الزامر باشد، با د براساس صورتمیان درره

ید حسابرس نااد مالر برساد. در صاورت رهاود اخاتاف نظار باین محاسله شده ر به تأ 

هاس ماذکور با اد هاس مالر، نسلتحسابرس ر مد ران ناادهاس مالر در مورد اقام صورت

اند، محاساله شاده ر باه هاس مالر که براساس نظر حسابرس تعد ل شادهبراساس صورت

ماالر در افااارنظر راهاع باه که حسابرس نااد تأ ید حسابرس ناادمالر برسد. درصورتر

برخر اقام صورت مالر، محدرد ت اساسر داشته  ا رقش تعاد ل را تعیاین نکارده باشاد، 

گاه موضوع با د بافاصله توسط ناااد ماالر باه ساازمان گازار  گاردد تاا در صاورت آن

 تشخیص سازمان، میزان تعد ل الزم، با حسابرسر ر ژه تعیین گردد. 

هاس موضوع ماادۀ ، ناادهاس مالر موفاند نسلت8ر  2مذکور در مواد  عاره بر مواعد زمانر -4 ماده

 کند، محاسله کنند. ا ن دستورالعول را در مواعد زمانر د گرس که سازمان تعیین مر 7

را کاه در  7هاس موضاوع ماادۀ اند  ک نسخه از گزار  محاسلة نسلتناادهاس مالر موفف -5 ماده

از امضاس باالتر ن مقاام اهرا ار ناااد  پساند، دهمحاسله نوو 1ر  8، 2مواعد مقرر در مواد 

هاس مالر  ا تراز آزما شر ملناس تایه گزار  مذکور مالر، با ذکر تار خ تایه ر تار خ صورت

هاس مالر  ا تراز آزما شر ملناس تایه در دفتر نااد مالر با گانر نوا ند.  ک نسخه از صورت
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د. درصاورت درخواسات ساازمان، ناااد ماالر گزار  نیز با د به گزار  مذکور ضویوه گرد

هاس تایه شده را در مالت مقرر، به سازمان  ا سا ر مراهعر که سازمان موفف است گزار 

 کند، ارائه نوا د.تعیین مر

تواند افاارنظر حسابرس ناادمالر در مورد سازمان در مواردس که ضرررس تشخیص دهد، مر -6 ماده

را الزامر نوا د. در ا ن صورت موضاوع  7 ۀع مادهاس موضوصحت محاسلات مربوط به نسلت

 تابع مقررات مربوط به تایة گزار  ر ژۀ حسابرسر خواهد بود.

هارس تعد ل شده ر نسلت بادهر ر تعاادات تعاد ل شاده باه شارح ز ار محاساله  نسلت -7 ماده

 شوند:مر

هاس هارس تعاد ل شاده بار هواع هارس تعد ل شده: حاصل تقسیش هوع دارا ر نسلت (4

 ر تعادات هارس تعد ل شده است. هابدهر

ها ر تعاادات تعاد ل نسلت بدهر ر تعادات تعد ل شده: حاصل تقسیش هوع کل بدهر (2

 هاس تعد ل شده است.شده بر هوع کل دارا ر

ها، ارز  هر  ک از اقام دارا ر، بدهر  ا تعادات با توهاه باه پا اه در محاسلة ا ن نسلت

تعیاین شاده ر در ضار ب متناساب  دستورالعول، هاس ا نمحاسلاتر قید شده در پیوست

گردد تا به  ک قلش دارا ر، بدهر  ا تعاد تعاد ل شاده، خود در هدارل  اد شده، ضر  مر

 تلد ل شود.

،  اک قلاش هاس ا ان دساتورالعولکه براس هر  ک از تعادات مندر  در پیوستدرصورتر :1 تبصره

منظاور شاده باشاد، در هاس شارکت بدهر به عنوان بدهر قطعر  ا احتواالر در حساا 

ها در نظر گرفته نشده هاس موضوع ا ن ماده، مللغ بدهر مندر  در حسا نسلت محاسله

 گردد.محاسله ر منظور مر هاس ا ن دستورالعول،ر مللغ تعاد براساس پیوست

هااس اماانر د گاران نازد هاس موضوع ا ان مااده، با اد ردا اع ر دارا ردر محاسله نسلت :2 تبصره

نظیر رهوه مشتر ان کارگزارس که به منظور اهراس دساتورات خر اد نازد ناادهاس مالر )

هاس مشاتر ان کاه باراس امار سالدگردانر در شرکت کارگزارس به رد عه است  ا سارما ه

ها ر که با هر عنوان اساتااده از آنااا محادرد شاده اختیار سلدگردان قرار دارد( ر دارا ر

 ود.است به عنوان دارا ر نااد مالر منظور نش

هاس فرعار مشاوول تلایاق باشاد، ملنااس محاساله که نااد مالر داراس شرکتدرصورتر :3 تبصره

تلایقر  ا شرکت اصلر هر کدام به احتیااط هاس مالر هاس موضوع ا ن ماده، صورتنسلت

تاراز آزما شار ر  تر باشد، بوده ر در مواردس که تراز آزما شر ماا  عوال اسات،نزد ک

 .گیردسله قرار مرملناس محاتعادات شرکت اصلر 

ها  اا تعاادات ها، بادهرمحاسلاتر  ک قلش  ا اقامر از دارا ر که ضر ب  ا پا هدرصورتر :4 تبصره

محاسلاتر  بینر نشده باشد، ضر ب  ا پا هپیشهاس ا ن دستورالعول نااد مالر در پیوست
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عیاین مربوط، به پیشنااد معارنت نظارت بر ناادهاس مالر ر تأ ید رئیس ساازمان، قابال ت

 است.

هاا، هاس موضوع ا ان مااده، رعا ات احتیااط در تعیاین ارز  دارا ربراس محاسلة نسلت :5 تبصره

شود. در رعا ت احتیااط، ارز  ها ر تعادات برآرردس بامانع است ر بلکه توصیه مربدهر

بیشاتر از  برآرردسدارا ر کوتر از ارز  آن براساس پا ة محاسلاتر ر ارز  بدهر ر تعاد 

، در نظار هاس ا ان دساتورالعولپیوست منظور شده درساس پا ة محاسلاتر ارز  آن برا

 شود.گرفته مر

نو سار  اا تعااد ها در پذ ر  تعااد پذ رهمشارکت نااد مالر با سا ر ناادهاس مالر  ا بانک -8 ماده

خر د اررا  باادار )به استثناس اعطاس حق اختیار فرر  اررا  باادار باه د گارس(، از هر اق 

مجاز است، مشررط بر ا نکه ساش هر ک از اعضاس سند کا در تعاد  ادشاده  تشکیل سند کا

ر ساش کارمزد هر ک، براساس  ک قرارداد چند هانلاه کاه توساط اعضااس ساند کا امضاا  

 باشد. است، معین شدهشده

م او   قارارداد ةاند در انعقاد قرارداد موضوع ا ن ماده، شرا ط  ا نوونناادهاس مالر ملزم :1 تبصره

 را رعا ت نوا ند. سازمان 

هاس گذارس در اررا  باااادار بااا درآمااد ثاباات از هولااه صااندر هاس ساارما هصااندر  :2 تبصره

توانناد باا رعا ات شارا ط ز ار در ساند کاس گذارس تحت مد ر ت نااد ماالر، مرسرما ه

 موضوع ا ن ماده مشارکت نوا ند.

 نو سر  ا تعاد خر د: شرا ط اررا  باادار موضوع تعاد پذ رهالف( 

مجوز عرضه عوومر اررا  باادار از هرف سازمان  ا بانک مرکزس هواورس  (1 -الف

 باشد؛اسامر ا ران صادر شده

اررا  باادار از نوع اررا  مشارکت  ا اررا  با درآمد ثابات باوده  اا حاداقل  (2 -الف

بینر شده ر اصل ر حداقل بازدهر آن توساط ضاامن بازدهر براس آن پیش

 باشد؛ معتلرس تضوین شده

بینر شده براس اررا  بااادار، کوتار از باازدهر بازدهر تعیین شده  ا پیش (3 -الف

گذارس نلاشاد  اا در سارما ه بینر شده  ا تضوین شده باراس صاندر پیش

گذارس، باازدهر بینر  ا تضوین باازدهر صاندر  سارما هصورت عدم پیش

وساط باازدهر اررا  بینر شده براس اررا  بااادار، از متتعیین شده  ا پیش

( 2-)الاف باادارس که در مالکیت صندر  است ر خ وصیات مندر  در بند

 را دارد، کوتر نلاشد.
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 شرا ط صندر  مشارکت کننده در سند کا:  ب (

گذارس در اررا  باادار با درآمد گذارس از نوع صندر  سرما هصندر  سرما ه (1 -ب

 ثابت باشد؛ 

نو سر  ا گذارس، مشارکت در تعاد پذ رهر  سرما هدر موضوع فعالیت صند( 2 -ب

 باشد؛تعاد خر د اررا  باادار، قید شده

اس باشد کاه در گذارس از تعادات  ادشده با د به گونهساش صندر  سرما ه( 3 -ب

هاس نو سر  ا خر د اررا  باادار، ن اا صورت ا ااس تعاد صندر  در پذ ره

 ها، نقض نشود. ترکیب دارا ر مقرر در امیدنامة صندر  در مورد

شاده شده ر نسالت بادهر ر تعاادات تعد لهاس قابل قلول براس نسلت هارس تعد لن ا  -9 ماده

 ، به شرح هدرل ذ ل است:8ر  2براس ناادهاس مالر موضوع مواد 

ف
دی

ر
 

 شرح

 نصاب قابل قبول

نسبت جاری 

 تعدیل شده

 نسبت بدهی و

 تعهدات تعدیل شده

4 
گرس، ، کارگزارمعاملااهسبااه عولیااات کااارگزارناادهاااس مااالر کااه 

 پردازند.بازارگردانر  ا سلدگردانر مر
 حداکثر معادل  ک حداقل معادل  ک

2 
ناادهاس مالر که به تناا ر  ا با مشارکت د گران تعادات موضاوع 

 ا ن دستورالعول را پذ رفته  ا ق د دارند بپذ رند. 2مادۀ 
 حداکثر معادل  ک حداقل معادل  ک

توساط ناااد ماالر، منجار باه نقاض  2که پذ ر  تعادات هد د موضوع ماادۀ درصورتر :1 تبصره

هاس مندر  در ا ن ماده شود، نااد مالر موفف است از پاذ ر  تعااد  اا تعاادات ن ا 

 ادشده خوددارس نوا د. 

هاس موضوع ا ان ا ن دستورالعول، نقض ن ا  1ر  8که در مواقع مقرر در مواد درصورتر :2 تبصره

از ا جاد بدهر  ا تعادات قللر( احراز گردد، نااد مالر با د بافاصله موضوع را ماده )ناشر 

هاس مذکور، شامل مواعاد زماانر اهاراس هار هاس خود براس اصاح نسلتبه هوراه برنامه

برنامه، به سازمان گزار  نووده ر اقادامات اصااحر را بادرن فاوت رقات شاررع نوا اد. 

ارائه شده در نظر داشته باشد، موضوع را به نااد  ر برنامهکه سازمان، اصاحاتر ددرصورتر

مالر ذ ربط اعام ر نااد مالر با د اصاحات الزم را در برنامه به عول آررده ر متناسب باا 

 آن اقدام نوا د

ا ن دستورالعول توسط ناادمالر مجاز نلاشد  2که پذ ر  تعادات موضوع مادۀ درصورتر :3 تبصره

سازمان باوده ر ناااد ماالر هناوز موفاق باه در افات ا ان مجاوز  ا نیازمند اخذ مجوز از 

است، نااد مالر با د از پذ ر  تعادات مذکور خوددارس کند، حتر اگار باا پاذ ر  نشده

 هاس مندر  در ا ن ماده نقض نشوند. ا ن تعادات، ن ا 
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تحت نظارت بانک مرکزس هواورس اسامر ا ران درخواست پذ ر   در مواردس که بانک :4 تبصره

هاس مقرر در ا ن ماده رعا ات ا ن دستورالعول را دارد، با د ن ا  2 ۀعادات موضوع مادت

باناک  ۀهاس مالر حسابرسر شدصورت آخر ن شده درشود  ا نسلت کاا ت سرما ة افشا 

 درصد باشد. 3شود، برابر  ا بیشتر از هاس بانک مرکزس محاسله مرکه هلق دستورالعول

گاه منوط به تأ ید سازمان باشد، آن 2از تعادات موضوع مادۀ که پذ ر  هر ک درصورتر -11 ماده

هاس تأ ید ة سازمان در صورتر صادر خواهد شد که پذ ر  تعاد منجار باه نقاض ن اا 

را  2ماادۀ  1نگردد  ا حسب مورد بانک متقاضار ن اا  مقارر در تل ارۀ  2موضوع مادۀ 

وتر از ده درصاد در هاات هاس شخص متقاضر کاحراز نووده باشد. در شرا طر که ن ا 

پیشانااد معارنات  باشد، تأ ید ة سازمان صارفاً بااهاس  ادشده تاارت داشتهمنار با ن ا 

 موافقت ر است سازمان، قابل صدرر است.  مربوهه ر 

براس صدرر تأ ید ة موضوع ا ن ماده، مللغ تعاداتر که قلاً تأ ید ة سازمان براس پذ ر   :1 تبصره

نوان تعاد پذ رفته شده توسط نااد مالر تلقر شده ر با د در عاست، بهها صادر شدهآن

لحاظ گردد، مگر ا نکه نااد مالر قلل از پذ ر  ا ن  7هاس موضوع مادۀ محاسلة نسلت

 تعادات تقاضاس ابطال تأ ید ة مربوهه را ارائه نوا د. 

داتر را نو سر، مدار  ر مستنچناننه نااد مالر هنگام درخواست صدرر مجوز تعاد پذ ره :2 تبصره

نو سر شخص  ا اشخاص به سازمان ارائه دهد که به موهب آن قلل از شررع پذ ره

گاه اند، آننو سر متعاد شدهد گرس، خر د اررا  باادار مربوهه را در فرآ ند پذ ره

که به تشخیص سازمان مستندات مذکور قابل اتکا بوده ر شخص  ا اشخاص درصورتر

هاس موضوع منظور ا ااس تعادات خود داشته باشند، نسلتمذکور توانا ر مالر کافر به

براساس خالص تعاد نااد مالر متقاضر )پس از کسر مللغ تعاد شخص  ا  7مادۀ 

 اشخاص مذکور(، قابل محاسله خواهد بود. 

که نااد مالر  ا هر ک از اعضاس سند کا در هنگام درخواست صدرر مجوز تعاد در صورتر :3 تبصره

خر د اررا  باادار، رهوهر را به عنوان پشاتوانة تعااد خاود در ا ان نو سر  ا تعاد پذ ره

زمینه به حسا  بانکر مخ وصر رار ز ر تأ ید بانکر را به فرمت ماوردنظر ساازمان ارائاه 

براساس خالص تعاد ناادمالر  اا عضاو ساند کا )پاس از  7هاس موضوع مادۀ دهد، نسلت

هاا، قابال لغ رار ازس از سرف ال دارا رکسر مللغ رار زس به حسا  مذکور( ر با حذف مل

نااد مالر  ا هر شخص د گر بدرن تأ ید ناشار )الف(  محاسله خواهد بود، مشررط بر ا نکه

 ا عرضه کنندۀ اررا  باادار مربوهه، اهازۀ برداشات از حساا  باانکر  ادشاده را نداشاته 

نو سار الر در پذ رهبرداشت از حسا  بانکر  ادشده براس ا ااس تعاد نااد م) ( ر باشد؛ 

کنندۀ اررا  باادار حسب ماورد ر بادرن  ا تعاد خر د اررا  باادار، با دستور ناشر  ا عرضه

 نیاز به تأ ید نااد مالر، میسر باشد. 
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شود. تخلف نااد مالر از مااد ا ن دستور العول، براساس دستورالعول مربوهه رسیدگر مر -11 ماده

با درهة تخلف )که براساس تل رۀ  متناسب در صورت احراز تخلف مرهع رسیدگر کننده

 ک  ا چند مورد از تنلیاات ز ر را در نظر خواهد گرفت: شود(،ا ن ماده تعیین مر 4

 تذکر کتلر به نااد مالر بدرن در  در پررنده؛  (4

 تذکر کتلر به نااد مالر با در  در پررنده؛  (2

 نااد مالر؛  ۀاخطار کتلر با در  در پررند (8

ا ن  2لر از ارائه خدمات  ا پذ ر  تعادات موضوع مادۀ محررمیت نااد ما (1

 ؛ سالدستورالعول حداکثر تا سه 

 محدرد کردن فعالیت نااد مالر حداکثر تا سه سال؛  (5

 تعلیق فعالیت نااد مالر حداکثر تا سه سال؛  (6

لغو مجوز تأسیس ر فعالیت نااد مالر در شرا طر که تخلف نااد مالر آسیب  (7

 باشد. نسلت به فعاالن بازار اررا  باادار رارد نووده هدس به اعتواد عوومر

قانون توسعة ابزارها ر ناادهاس  41نامة مادۀ هر وة نقدس نااد مالر مطابق آئین (3

 مالر هد د؛ 

تواند تنلیاات ز ر را براس کننده مرنااد مالر مرهع رسیدگربراس  عاره بر تنلیاات فو 

که فعل  ا تر  فعل رس در ا جاد تخلف مؤثر  مد ر  ا هر ک از کارکنان نااد مالر

 است، در نظر بگیرد:بوده

 تذکر کتلر بدرن در  در پررنده؛  (4

 تذکر کتلر با در  در پررنده؛ (2

 اخطار کتلر با در  در پررنده؛ (8

 محررمیت از ت دس سوت در نااد مالر مربوهه حداکثر تا سه سال؛  (1

ره توسط سازمان حداکثر تا سه اس صادنامة حرفهمحررمیت از استااده از گواهر (5

 سال؛ 

ها، بازارهاس خار  از بورس، محررمیت از ت دس سوت در توام  ا برخر از بورس (6

 کانون ر ناادهاس مالر حداکثر تا سه سال؛ 

 قانون توسعة ابزارها ر نااد مالر هد د؛  41نامه مادۀ هر وة نقدس مطابق آئین (7

 شود: یارهاس ز ر تعیین مردرهة تخلف از ا ن دستورالعول براساس مع :1 تبصره

 است؛ که مواد ا ن دستورالعول نقض شدهمیزان ر مدت زمانر – 4

موقع آن  که در اثر نقض ا ن دستورالعول، نااد مالر موفق به ا ااس به رمللغ تعادات – 2

 است؛نشده
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یر مدت زمانر که نااد مالر در اثر نقض ا ن دستورالعول، در ا ااس تعادات خود تأخ – 8

 است؛نووده

تعداد افراد ذ ناعر که نااد مالر در اثر نقض ا ن دستورالعول، نتوانسته تعادات خود  – 1

 موقع ا اا نوا د. ها بهرا در قلال آن

ها ر که در قوانین در صورت ارتکا  هرم اعوال تنلیاات موضوع ا ن ماده مانع از مجازات :2 تبصره

در اثر ارتکا  تخلف  ا هرا ش به مشترس  بینر شده  ا مانع از هلران خساراتر کهپیش

 است، نخواهد شد. نااد مالر  ا سا ر اشخاص رارد شده

سال، منجر به تشد د تنلیاات هر بار تکرار تخلف از ا ن دستورالعول در هول کوتر از  ک :3 تبصره

تا در درهه ر در صورت تکرار تخلف در هول کوتر از سه سال، منجر به تشد د تنلیاات 

خواهد شد. در مورد مد ران  ا کارکنان مؤثر در تخلف، تکرار تخلف در هول  تا  ک درهه

سال رلر که تکرار پس از  کسال منجر به تشد د تنلیاات تا سه درهه ر در صورتر ک

سال ر کوتر از  5سال باشد، تنلیاات تا در درهه ر در صورتر که تکرار پس از  5کوتر از 

 شود. هه تشد د مرده سال باشد، تنلیاات تا  ک در

تواناد باه منظاور ، مرهاع رسایدگر باه تخلااات مر44 ۀعاره بر تنلیاات موضاوع مااد -12 ماده

پیشگیرس از تکرار تخلف  ا گستر  دامنة آن، اعادۀ رضعیت به قلل از انجام تخلف  ا رفع 

 اثرات تخلف انجام شده، نااد مالر را ملزم به موارد ز ر نوا د: 

 هاس داخلر؛ لاصاح  ا تقو ت نظام کنتر (1
 هاس داخلر؛نامهها ر آ یناصاح رر ه (2
 هاس خاص؛ها ر زمینهتأمین، تکویل ر آموز  نیررس انسانر در بخش (3
 ها تا زمان احراز شرا طر خاص؛منع نااد مالر از گستر  کور ر  ا هغرافیا ر فعالیت (4

تعیین کارده ر تواند براس انجام موارد موضوع ا ن ماده، مالت مرهع رسیدگر هوننین مر
هاس نااد مالر را منوط ها  ا رفع محدرد ت از فعالیترفع تعلیق از توام  ا بخشر از فعالیت

ها در مالت مقرر نوا د. در صورت عدم اهراس موارد تعیین شده در ا ن مااده به اهراس آن
 را اعوال کند.  41 ۀتواند تنلیاات مذکور در ماددر مالت مقرر، مرهع رسیدگر مر

پیوساات در تااار خ  2تل ااره ر 21ماااده ر  48ک مقدمااه،  اا اان دسااتورالعول در ا -13 ماده

 مد ره سازمان بورس ر اررا  باادار رسید.به ت و ب هیأت 81/17/4821
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  هاها و بدهیضرایب و پایه محاسباتی دارایی – 4 پیوست

 پایه محاسباتی نوع

 ضریب ) درصد(

 نسبت جاری
نسبت بدهی و 

 تعهدات

    یی جاریدارا -1

 111 111 گرفته قابل در افت در تار خ محاسلهارز  دفترس با احتسا  سود تعلق رهه نقد -1-1

 111 111 گرفته قابل در افت در تار خ محاسلهارز  دفترس با احتسا  سود تعلق سپرده بانکر کوتاه مدت -1-2

 111 111 گرفته قابل در افت در تار خ محاسلهارز  دفترس با احتسا  سود تعلق ر مؤسسات پولگذارس عام کوتاه مدت نزد گواهر سپرده سرما ه -1-3

   گرفته قابل در افت در تار خ محاسلهارز  دفترس با احتسا  سود تعلق هاس پا اپاسها  ا اتا سپرده نزد بورس -1-4

 صار صار گرفته قابل در افت در تار خ محاسلهارز  دفترس با احتسا  سود تعلق اررا  مشتقه  معاماتسپردۀ تضوین  -1-4-1

 111 01 گرفته قابل در افت در تار خ محاسلهارز  دفترس با احتسا  سود تعلق تضوین سا ر معامات  -1-4-2

 01 51 گرفته قابل در افت در تار خ محاسلهارز  دفترس با احتسا  سود تعلق هاسا ر سپرده -1-5

     مدتگذارس کوتاه سرما ه -1-6

    اررا  باادار با درآمد ثابت درگذارس سرما ه 1-6-1

 111 111 ارز  بازخر د تضوین شده در تار خ محاسله داراس تضوین بازخر د پیش از سررسید -1-6-1-1

    بدرن تضوین بازخر د پیش از سررسید -1-6-1-2

    پذ رفته شده در بورس  ا فرابورس -1-6-1-2-1

    داراس بازارگردان با مجوز -1-6-1-2-1-1

 111 01 گرفته قابل در افت در تار خ محاسلههاس فرر ( با احتسا  سود تعلقخالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردانر توسط خود نااد مالر -1-6-1-2-1-1-1

 111 01 گرفته قابل در افت در تار خ محاسلههاس فرر ( با احتسا  سود تعلقپس از کسر هز نه خالص ارز  فرر )قیوت پا انر بازارگردانر توسط سا ر ن -1-6-1-2-1-1-2

 111 01 گرفته قابل در افت در تار خ محاسلههاس فرر ( با احتسا  سود تعلقخالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بدرن بازارگردان داراس مجوز -1-6-1-2-1-2

    رفته نشده در بورس  ا فرا بورسپذ  -1-6-1-2-2

    داراس بازارگردان با مجوز -1-6-1-2-2-1

 111 61 گرفته قابل در افت در تار خ محاسلههاس فرر ( با احتسا  سود تعلقخالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردانر توسط خود نااد مالر -1-6-1-2-2-1-1

 111 01 گرفته قابل در افت در تار خ محاسلههاس فرر ( با احتسا  سود تعلقخالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه گردانر توسط سا ر نبازار -1-6-1-2-2-1-2

 111 61 در تار خ محاسله گرفته قابل در افتبا احتسا  سود تعلق هرکدام که کوتر است قیوت اسورخالص ارز  فرر   ا  بدرن بازارگردان داراس مجوز -1-6-1-2-2-2

 توضیحات : 

 ها ر مؤسسات مالر ر اعتلارس داراس مجوز از بانک مرکزس هواورس اسامر ا ران است. در ا ن پیوست، بانک مؤسسات پولرمنظور از  – 1

 اهازۀ معاملة ررقة باادار در بازار پا ة فرابورس به معنر پذ ر  ررقة باادار در فرابورس نیست .  – 2

 شود. در محاسلة ارز  دفترس، ذخا ر کاهش ارز  ر استاا  انلاشته حسب مورد کسر مر – 3
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 )ادامه( هاها و بدهیضرایب و پایه محاسباتی دارایی – 4 پیوست

 پایه محاسباتی نوع

 ضریب ) درصد(

 نسبت جاری
نسبت بدهی و 

 تعهدات

    هاگذارس در ساام شرکتسرما ه -1-6-2

    ساام پذ رفته شده در بورس تاران  ا بازار ارل فرابورس -1-6-2-1

    بازارگردان با مجوز داراس -1-6-2-1-1

 01 51 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردانر توسط خود نااد مالر -1-6-2-1-1-1

 01 61 هاس فرر (پا انر پس از کسر هز نه خالص ارز  فرر )قیوت بازارگردانر توسط سا ر ن -1-6-2-1-1-2

 01 51 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه داراس مجوز بازارگردانبدرن -1-6-2-1-2

    ساام پذ رفته شده در سا ر بازارهاس فرابورس ا ران -1-6-2-2

    بازار درم فرابورس  -1-6-2-2-1

    بازارگردان با مجوز داراس -1-6-2-2-1-1

 01 41 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردانر توسط خود نااد مالر -1-6-2-2-1-1-1

 01 51 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردانر توسط سا ر ن -1-6-2-2-1-1-2

 01 41 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه داراس مجوز بدرن بازارگردان-1-6-2-2-1-2

    سا ر بازارهاس فرابورس -1-6-2-2-2

    داراس بازارگردان با مجوز -1-6-2-2-2-1

 01 31 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردانر توسط خود نااد مالر -1-6-2-2-2-1-1

 01 41 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردانر توسط سا ر ن -1-6-2-2-2-1-2

 01 31 . هاس فرر (  ا ارز  دفترس )قیوت توام شده پس از کسر ذخا ر کاهش ارز ( هر کدام که کوتر استخالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بدرن بازارگردان-1-6-2-2-2-2

 01 31 ) قیوت توام شده پس از کسر ذخا ر کاهش ارز ( ارز  دفترس سا ر ساام -1-6-2-3 

هاس گذارس صندر گذارس در راحدهاس سرما هسرما ه -1-6-3

 گذارس داراس مجوزسرما ه
   

    گذارس در اررا  باادار صندر  سرما ه -1-6-3-1 

    آمد ثابتدر اررا  باادار با در -1-6-3-1-1 

 111 01 هاس ابطال()پس از کسر هز نه گذارسارز  ابطال راحدهاس سرما ه ضوانت نقدشوندگر توسط خود نااد مالر -1-6-3-1-1-1 

ضوانت نقدشوندگر توسط سا ر ناادهاس  -1-6-3-1-1-2 

 مالر
 111 111 هاس ابطال()پس از کسر هز نه گذارسارز  ابطال راحدهاس سرما ه

    در ساام -1-6-3-1-2 
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 )ادامه( هاها و بدهیضرایب و پایه محاسباتی دارایی – 4 پیوست

 پایه محاسباتی نوع

 ضریب ) درصد(

 نسبت جاری
نسبت بدهی و 

 تعهدات

 01 01 هاس ابطال()پس از کسر هز نه گذارسارز  ابطال راحدهاس سرما ه ضوانت نقدشوندگر توسط خود نااد مالر -1-6-3-1-2-1

ضوانت نقدشوندگر توسط سا ر ناادهاس  -1-6-3-1-2-2

 مالر
 111 01 هاس ابطال()پس از کسر هز نه گذارسارز  ابطال راحدهاس سرما ه

    صندر  زمین ر ساختوان -1-6-3-2

 01 61 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردان خود نااد مالر 1-6-3-2-1

 01 01 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردان سا ر ناادهاس مالر -1-6-3-2-2

 01 51 خالص ارز  فرر   ا ارز  دفترس هر کدام کوتر باشد بدرن بازار گردان  -1-6-3-2-3

    صندر  ها -1-6-3-3

 111 01 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردان خود نااد مالر 1-6-3-3-1

 111 01 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردان سا ر ناادهاس مالر -1-6-3-3-2

 111 01 خالص ارز  فرر   ا ارز  دفترس هر کدام کوتر باشد بدرن بازارگردان -1-6-3-3-3

    ارز صندر  -1-6-3-4

 01 01 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردان خود نااد مالر 1-6-3-4-1

 01 01 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه لربازارگردان سا ر ناادهاس ما -1-6-3-4-2

 01 61 خالص ارز  فرر   ا ارز  دفترس هر کدام کوتر باشد بدرن بازارگردان -1-6-3-4-3

 01 41 ارز  دفترس هاس کوتاه مدتگذارسسا ر سرما ه -1-6-4

    ها ر اسناد در افتنر تجارسحسا  -1-0

 111 01 )پس از کسر ذخا ر کاهش ارز ( ارز  دفترس ا ق ر ضوانت کافرداراس رث -1-0-1

    بدرن رثیقه ر ضوانت کافر -1-0-2

 01 01 )پس از کسر ذخا ر کاهش ارز ( ارز  دفترس هاس گرره ر رابستهاز شرکت -1-0-2-1

 01 61 )پس از کسر ذخا ر کاهش ارز ( ارز  دفترس ها ر اشخاص از سا ر شرکت -1-0-2-2

 01 51 )پس از کسر ذخا ر کاهش ارز ( ارز  دفترس سا ر اسناد در افتنر تجارس -1-0-3

    سود ساام در افتنر -1-0-4

 01 01 )پس از کسر ذخا ر کاهش ارز ( ارز  دفترس سود ساام در افتنر از شرکتااس گرره ر رابسته -1-0-4-1

 01 51 )پس از کسر ذخا ر کاهش ارز (دفترس  ارز  سود ساام در افتنر از سا ر شرکتاا -1-0-4-2

 61 41 )پس از کسر ذخا ر کاهش ارز (ارز  دفترس  اسناد در افتنر سا ر -5 -1-0
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 )ادامه( هاها و بدهیضرایب و پایه محاسباتی دارایی – 4 پیوست

 پایه محاسباتی نوع

 ضریب ) درصد(

 نسبت جاری
نسبت بدهی و 

 تعهدات

 61 41 )پس از کسر ذخا ر کاهش ارز (ارز  دفترس  در افتنر تجارس  هاسحسا  -1-0

 51 31 ز ()پس از کسر ذخا ر کاهش ارارز  دفترس   در افتنرهاس سا ر حسا  -1-0

 51 31 )پس از کسر ذخا ر کاهش ارز (ارز  دفترس  هاپرداختر پیش ساار  -1-11

 51 31 هر کدام کوتر باشدارز  دفترس، ها گز نر  ا بازارس  هارس هاسدارا رسا ر  -1-11

    های غیرجاریدارایی -2

    نزد مؤسسات پولر  سپرده بلندمدت -2-1

 111 111 گرفته قابل در افت در تار خ محاسلهارز  دفترس با احتسا  سود تعلق قلل از سررسید با امکان برداشت -2-1-1

 111 01 گرفته قابل در افت در تار خ محاسلهارز  دفترس با احتسا  سود تعلق بدرن امکان برداشت قلل از سررسید -2-1-2

    نزد مؤسسات پولر بلندمدت  گذارسسرما هگواهر سپرده  -2-2

 111 111 گرفته قابل در افت در تار خ محاسلهارز  دفترس با احتسا  سود تعلق بدرن هر وه در صورت برداشت قلل از سررسید -2-2-1 

 111 01 گرفته قابل در افت در تار خ محاسلهارز  دفترس با احتسا  سود تعلق با هر وه در صورت برداشت قلل از سررسید -2-2-2 

 01 51 گرفته قابل در افت در تار خ محاسلهارز  دفترس با احتسا  سود تعلق هاسا ر سپرده -2-3

    هاس ثابت مشاوددارا ر -2-4

 01 صار بااس توام شده زمین -2-4-1

 01 صار بااس توام شده ساختوان -2-4-2

 01 صار ارز  دفترس  رسا ل نقلیه -2-4-3

 01 صار ارز  دفترس  اثاثیه ر من وبات -2-4-4

 01 صار بااس توام شده اسپیش پرداختااس سرما ه -2-4-5

 61 صار ارز  دفترس  هاس ثابت مشاودسا ر دارا ر -2-4-6

    نامشاود هاسدارا ر -2-5

 01 صار ارز  دفترس سرقالر ر حق االمتیاز 2-5-1

 61 صار ارز  دفترس هاس نامشاودسا ر دارا ر 2-5-2

    مدتگذارس بلندسرما ه -2-6

    در اررا  باادار با درآمد ثابت گذارسسرما ه -2-6-1

 111 111 ارز  بازخر د تضوین شده در تار خ محاسله پیش از سررسید بازخر دداراس تضوین  -2-6-1-1
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 )ادامه( هاها و بدهیضرایب و پایه محاسباتی دارایی – 4 پیوست

 پایه محاسباتی نوع

 ضریب ) درصد(

 نسبت جاری
نسبت بدهی و 

 تعهدات

    بدرن تضوین بازخر د پیش از سررسید -2-6-1-2

    پذ رفته شده در بورس  ا فرابورس -2-6-1-2-1

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

 111 01 هاس فرر (با احتسا  سود تعلق گرفته قابل در افت در تار خ محاسلهخالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردانر توسط خود نااد مالر -2-6-1-2-1-1-1

 111 01 هاس فرر ( با احتسا  سود تعلق گرفته قابل در افت در تار خ محاسله )قیوت پا انر پس از کسر هز نهخالص ارز  فرر بازارگردانر توسط نااد مالر د گر-2-6-1-2-1-1-2

 111 01 هاس فرر ( با احتسا  سود تعلق گرفته قابل در افت در تار خ محاسلهخالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بدرن بازارگردان با مجوز سازمان -2-6-1-2-1-2

    پذ رفته نشده در بورس  ا فرا بورس -2-6-1-2-2

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

 111 61 هاس فرر ( با احتسا  سود تعلق گرفته قابل در افت در تار خ محاسلهخالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردانر توسط خود نااد مالر -2-6-1-2-2-1-1

 111 01 هاس فرر ( با احتسا  سود تعلق گرفته قابل در افت در تار خ محاسلهخالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردانر توسط نااد مالر د گر -2-6-1-2-2-1-2

 111 61 با احتسا  سود تعلق گرفته قابل در افت در تار خ محاسله است ا قیوت اسور هر کدام کوتر  خالص ارز  فرر  بدرن بازارگردان داراس مجوز از سازمان -2-6-1-2-2-2

    هاگذارس در ساام شرکتسرما ه -2-6-2

    ساام پذ رفته شده در بورس تاران  ا بازار ارل فرابورس  -2-6-2-1

 01 21 هاس فرر ( خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه ساام مد ر تر -2-6-2-1-1

    ساام غیرمد ر تر -2-6-2-1-2

    داراس بازارگردان با مجوز-2-6-2-1-2-1

 01 41 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردانر توسط خود نااد مالر -2-6-2-1-2-1-1

 01 51 هاس فرر ( نهخالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز بازارگردانر توسط سا ر ن -2-6-2-1-2-1-2

 01 41 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بدرن بازارگردان داراس مجوز-2-6-2-1-2-2

    ساام پذ رفته شده در سا ر بازارهاس فرابورس ا ران -2-6-2-2

    بازار درم فرابورس -2-6-2-2-1

    داراس بازارگردان با مجوز-2-6-2-2-1-1

 01 31 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردانر توسط خود نااد مالر -2-6-2-2-1-1-1

 01 41 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردانر توسط سا ر ن -2-6-2-2-1-1-2

 01 31 هاس فرر (ر )قیوت پا انر پس از کسر هز نهخالص ارز  فر بدرن بازارگردان داراس مجوز -2-6-2-2-1-2

    سا ر بازارهاس فرابورس  -2-6-2-2-2
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 )ادامه( هاها و بدهیضرایب و پایه محاسباتی دارایی – 4 پیوست

 پایه محاسباتی نوع

 ضریب ) درصد(

 نسبت جاری
نسبت بدهی و 

 تعهدات

    داراس بازارگردان با مجوز-2-6-2-2-2-1

 01 21 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردانر توسط خود نااد مالر -2-6-2-2-2-1-1

 01 31 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه انر توسط سا ر نبازارگرد -2-6-2-2-2-1-2

 01 21 ا ارز  دفترس)قیوت توام شده پس از کسر ذخا ر کاهش ارز ( هرکدام کوتر است هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بدرن بازارگردان داراس مجوز -2-6-2-2-2-2

 01 21 )قیوت توام شده پس از کسر ذخا ر کاهش ارز ( ارز  دفترس  ر ساامسا-2-6-2-3

    هاگذارس صندر گذارس در راحدهاس سرما هسرما ه -2-6-3 

    گذارس در اررا  باادار صندر  سرما ه -2-6-3-1 

    در اررا  باادار با درآمد ثابت -2-6-3-1-1 

 111 01 هاس ابطال()پس از کسر هز نه گذارسارز  ابطال راحدهاس سرما ه خود نااد مالرضوانت نقدشوندگر توسط  -2-6-3-1-1-1

ضوانت نقدشوندگر توسط سا ر ناادهاس  -2-6-3-1-1-2

 مالر
 111 01 هاس ابطال()پس از کسر هز نه گذارسارز  ابطال راحدهاس سرما ه

    در ساام -2-6-3-1-2

 01 61 هاس ابطال()پس از کسر هز نه گذارسارز  ابطال راحدهاس سرما ه سط خود نااد مالرضوانت نقدشوندگر تو -2-6-3-1-2-1

ناادهاس  سا ر ضوانت نقدشوندگر توسط -2-6-3-1-2-2

 مالر
 111 01 هاس ابطال()پس از کسر هز نه گذارسارز  ابطال راحدهاس سرما ه

    صندر  زمین ر ساختوان -2-6-3-2

 01 51 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه ان خود نااد مالربازارگرد 2-6-3-2-1

 01 61 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردان سا ر ناادهاس مالر -2-6-3-2-2

 01 41 خالص ارز  فرر   ا ارز  دفترس هر کدام کوتر باشد بدرن بازارگردان -2-6-3-2-3

    صندر  ها -2-6-3-3

 111 01 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردان خود نااد مالر 2-6-3-3-1

 111 01 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردان سا ر ناادهاس مالر -2-6-3-3-2

 111 61 ز  فرر   ا ارز  دفترس هر کدام کوتر باشدخالص ار بدرن بازارگردان -2-6-3-3-3

    صندر  ارز -2-6-3-4

 01 61 هاس فرر (خالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردان خود نااد مالر 2-6-3-4-1

 01 01 ر (هاس فرخالص ارز  فرر )قیوت پا انر پس از کسر هز نه بازارگردان سا ر ناادهاس مالر -2-6-3-4-2 
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 )ادامه( هاها و بدهیضرایب و پایه محاسباتی دارایی – 4 پیوست

 پایه محاسباتی نوع

 ضریب ) درصد(

 نسبت جاری
نسبت بدهی و 

 تعهدات

 01 61 خالص ارز  فرر   ا ارز  دفترس هر کدام کوتر باشد بدرن بازارگردان -2-6-3-4-3

 61 صار ارز  دفترس هاس بلندمدتگذارسسا ر سرما ه -2-6-4

    اسناد در افتنر بلندمدت -2-0

 111 صار رهمنتش درلتر ارز  دفترس تنز ل شده با نرخ آخر ن اررا  مشارکت داراس رثیقه -2-0-1

    بدرن رثیقه -2-0-2

 01 صار منتشره درلتر ارز  دفترس تنز ل شده با نرخ آخر ن اررا  مشارکت هاس گرره ر رابستهاز شرکت -2-0-2-1

 01 صار منتشره درلتر ارز  دفترس تنز ل شده با نرخ آخر ن اررا  مشارکت از سا ر شرکتاا ر اشخاص -2-0-2-2

 01 صار منتشره درلتر ارز  دفترس تنز ل شده با نرخ آخر ن اررا  مشارکت ر افتنر بلندمدتسا ر اسناد د -2-0-3

 51 صار منتشره درلتر ارز  دفترس تنز ل شده با نرخ آخر ن اررا  مشارکت هاس در افتنر بلندمدت حسا  -2-0

 51 صار ارز  دفترس هاس غیرهارسسا ر دارا ر -2-0

    بدهی جاری -3

    ها ر اسناد پرداختنرا حس -3-1

 01 01 ارز  دفترس به شرکت هاس گرره ر رابسته -3-1-1

 111 111 ارز  دفترس ها ر اشخاصبه سا ر شرکت -3-1-2

    سود ساام پرداختنر -3-2

 01 01 ارز  دفترس به شرکتااس گرره ر رابسته -3-2-1

 111 111 ارز  دفترس به سا ر شرکتاا ر اشخاص -3-2-2

 111 111 ارز  دفترس ها ر اسناد پرداختنرسا ر حسا -3-3

 01 111 ارز  دفترس هادر افتپیش -3-4

 111 111 ارز  دفترس ح ه هارس رامااس بلندمدت -3-5

 111 111 ارز  دفترس)اصل رام به اضافه سودهاس پرداختنر( ح ه هارس تعادات اهاره سرما ه اس بلندمدت -3-6

 111 111 ارز  دفترس ت ر سا ر ذخا ر کوتاه مدتذخیره مالیا -3-0

 111 111 ارز  دفترس)اصل رام به اضافه سودهاس پرداختنر( تسایات در افتر -3-0

 111 111 ارز  دفترس هاس هارسسا ر بدهر -3-0

     های غیرجاریبدهی -4
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 )ادامه( هاها و بدهیضرایب و پایه محاسباتی دارایی – 4 پیوست

 پایه محاسباتی نوع

 ضریب ) درصد(

 نسبت جاری
نسبت بدهی و 

 تعهدات

     ها ر اسناد پرداختنرحسا  -4-1

 *DM/18×111 صار رسارز  دفت هاس فرعربه شرکت -4-1-1

 *DM/18×111 صار ارز  دفترس به شرکت مادر -4-1-2

 *DM/18×111 صار ارز  دفترس ها ر اسناد پرداختنرسا ر حسا  -4-1-3

 *DM/18×111 صار ارز  دفترس ذخیره پا ان خدمت کارکنان ر سا ر ذخا ر -4-2

 *DM/18×111 صار پرداختنر( ارز  دفترس) اصل رام به اضافه سودهاس تسایات در افتر -4-3

 *DM/18×111 صار ارز  دفترس) اصل رام به اضافه سودهاس پرداختنر( تعادات اهاره سرما ه اس -4-4

 *DM/18×111 صار ارز  دفترس  اررا  بدهر منتشره -4-5

 *DM/18×111 صار ارز  دفترس  اررا  اهاره -4-6

 *DM/18×111 صار ارز  دفترس  هاس غیرهارسسا ر بدهر -4-0

 *DM شود، عدد  ک در نظر گرفته شود. بزرگتر از  ک  کهدرصورتر است. هاس مانده تا سررسید بدهر= تعداد ماه 
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های احتمالی که در متن ترازنامه منظور و بدهیضرایب و پایه محاسباتی تعهدات  -2پیوست 

 اندنشده

 پایه محاسباتی نوع

 ضریب ) درصد(

 نسبت جاری
نسبت بدهی و 

 تعهدات

    ضمانت نقدشوندگی -1

    پذ ر  بازارگردانر -1-1

    بورسر  ا فرابورسر -1-1-1

 511 51 هاتة اخیرر در غیرا ن ورت متوسط ارز  معامات ررزانه بازارگردان فرف  کارز  بازارس حداقل معامات ررزانه تعاد شده  ساام -1-1-1-1

 211 21 هاتة اخیرر در غیرا ن ورت متوسط ارز  معامات ررزانه بازارگردان فرف  کارز  بازارس حداقل معامات ررزانه تعاد شده    باادار با درآمد ثابتاررا -1-1-1-2

 211 21 هاتة اخیرزارگردان فرف  کر در غیرا ن ورت متوسط ارز  معامات ررزانه باارز  بازارس حداقل معامات ررزانه تعاد شده  گواهر سپرده بانکر -1-1-1-3

    هاصندر گذارس گواهر سرما ه -1-1-1-4

 411 41 هاتة اخیرر در غیرا ن ورت متوسط ارز  معامات ررزانه بازارگردان فرف  کارز  بازارس حداقل معامات ررزانه تعاد شده  گذارس در ساامسرما هصندر   -1-1-1-4-1

گذارس در اررا  باادار با درآمد سرما هصندر   -1-1-1-4-2

 ثابت
 211 21 هاتة اخیرر در غیرا ن ورت متوسط ارز  معامات ررزانه بازارگردان فرف  کارز  بازارس حداقل معامات ررزانه تعاد شده 

 611 61 هاتة اخیر  معامات ررزانه بازارگردان فرف  کر در غیرا ن ورت متوسط ارزارز  بازارس حداقل معامات ررزانه تعاد شده  صندر  زمین ر ساختوان -1-1-1-4-3

 311 31 هاتة اخیرر در غیرا ن ورت متوسط ارز  معامات ررزانه بازارگردان فرف  کارز  بازارس حداقل معامات ررزانه تعاد شده  صندر  ها -1-1-1-4-4

 611 61 هاتة اخیرر در غیرا ن ورت متوسط ارز  معامات ررزانه بازارگردان فرف  ک ارز  بازارس حداقل معامات ررزانه تعاد شده صندر  ارز -1-1-1-4-5

    غیربورسر -1-1-2

 ساام -1-1-2-1
صورت متوسط ررزانه ارز  معامات حداقل معامات ررزانه تعاد شده براساس قیوت در آخر ن معامله بازارگردان ر در غیر ا ن

 بازارگردان فرف  ک هاته اخیر
111 1111 

 اررا  باادار با درآمد ثابت -1-1-2-2
صورت متوسط ررزانه ارز  معامات حداقل معامات ررزانه تعاد شده براساس قیوت در آخر ن معامله بازارگردان ر در غیر ا ن

 بازارگردان فرف  ک هاته اخیر
51 511 

 گواهر سپرده بانکر -1-1-2-3
ارز  معامات  ررزانهصورت متوسط قیوت در آخر ن معامله بازارگردان ر در غیر ا ن حداقل معامات ررزانه تعاد شده براساس

 بازارگردان فرف  ک هاته اخیر
41 411 

    هاصندر  -1-1-2-4

 صندر  زمین ر ساختوان -1-1-2-4-1
صورت متوسط ررزانه ارز  نارز  ررز حداقل معامات ررزانه تعاد شده براساس قیوت در آخر ن معامله بازارگردان ر در غیر ا 

 معامات بازارگردان فرف  ک هاته اخیر

111 
 

1111 

 صندر  ها -1-1-2-4-2
صورت متوسط ررزانه ارز  ارز  ررز حداقل معامات ررزانه تعاد شده براساس قیوت در آخر ن معامله بازارگردان ر در غیر ا ن

 معامات بازارگردان فرف  ک هاته اخیر
51 511 

 صندر  ارز -1-1-2-4-3
صورت متوسط ررزانه ارز  ارز  ررز حداقل معامات ررزانه تعاد شده براساس قیوت در آخر ن معامله بازارگردان ر در غیر ا ن

 معامات بازارگردان فرف  ک هاته اخیر
01 011 
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های احتمالی که در متن ترازنامه منظور و بدهیضرایب و پایه محاسباتی تعهدات  -2پیوست 

 اندنشده

 پایه محاسباتی نوع

 ضریب ) درصد(

 نسبت جاری
نسبت بدهی و 

 تعهدات

    گذارسهاس سرما هضوانت نقد شوندگر صندر  -1-2

   باادار با درآمد ثابتگذارس در ارراصندر  سرما ه -1-2-1

بینر شدۀ راحدهاس صندر  در امیدنامه ر ارز  اسور حداکثر تعداد پیش درازده در هزار هاس در شرف تاسیسدر مورد صندر 

 ا مدت فعالیت صندر  هر  هاس صندر  در سه ماه گذشتهمیانگین ارز  ررزانه دارا ر درازده در هزارهاس فعال در مورد صندر 

 است  کدام کوتر

11 111 

 گذارس در ساامصندر  سرما ه -1-2-2

بینر شدۀ راحدهاس صندر  در امیدنامه ر ارز  اسور حداکثر تعداد پیش پانزده در هزار هاس در شرف تاسیسدر مورد صندر 

فعالیت صندر  هر  ا مدت  هاس صندر  در سه ماه گذشتهمیانگین ارز  ررزانه دارا ر پانزده در هزارهاس فعال در مورد صندر 

 کدام کوتر است 

51 511 

    ضمانت حداقل سود -2

     ها گذارس صندر سرما هراحدهاس  -2-1

 در اررا  باادار با درآمد ثابت -2-1-1

گذارس سرما هبینر شدۀ راحدهاس هاس در شرف تأسیس ارز  اسور میانگین حداکثر ر حداقل تعداد پیشدر مورد صندر 

ارز  ررز خالص  ،هاس فعالربدر نرخ سود تضوین شدۀ ساالنه بسته به نوع تضوین ر در مورد صندر ض موضوع ضوانت

 .ساالنه  ۀ، ضربدر نرخ سود تضوین شدگذارس موضوع ضوانتراحدهاس سرما ههاسدارا ر

1 11 

 در ساام -2-1-2

گذارس سرما هبینر شدۀ راحدهاس پیش هاس در شرف تأسیس ارز  اسور میانگین حداکثر ر حداقل تعداددر مورد صندر 

ارز  ررز خالص  ،هاس فعالضربدر نرخ سود تضوین شدۀ ساالنه بسته به نوع تضوین ر در مورد صندر  موضوع ضوانت

 .ساالنه  ۀ، ضربدر نرخ سود تضوین شدگذارس موضوع ضوانتراحدهاس سرما ههاسدارا ر

3 31 

 صندر  زمین ر ساختوان -2-2

گذارس سرما هبینر شدۀ راحدهاس هاس در شرف تأسیس ارز  اسور میانگین حداکثر ر حداقل تعداد پیشدر در مورد صن

ارز  ررز خالص  ،هاس فعالضربدر نرخ سود تضوین شدۀ ساالنه بسته به نوع تضوین ر در مورد صندر  موضوع ضوانت

 .ساالنه  ۀوین شد، ضربدر نرخ سود تضگذارس موضوع ضوانتراحدهاس سرما ههاسدارا ر

4 41 

 صندر  ها -2-3

گذارس سرما هبینر شدۀ راحدهاس هاس در شرف تأسیس ارز  اسور میانگین حداکثر ر حداقل تعداد پیشدر مورد صندر 

ارز  ررز خالص  ،هاس فعالضربدر نرخ سود تضوین شدۀ ساالنه بسته به نوع تضوین ر در مورد صندر  موضوع ضوانت

 .ساالنه  ۀ، ضربدر نرخ سود تضوین شدگذارس موضوع ضوانتحدهاس سرما هراهاسدارا ر

3 31 

 صندر  ارز -2-4

گذارس سرما هبینر شدۀ راحدهاس هاس در شرف تأسیس ارز  اسور میانگین حداکثر ر حداقل تعداد پیشدر مورد صندر 

ارز  ررز خالص  ،هاس فعالمورد صندر ضربدر نرخ سود تضوین شدۀ ساالنه بسته به نوع تضوین ر در  موضوع ضوانت

 .ساالنه  ۀ، ضربدر نرخ سود تضوین شدگذارس موضوع ضوانتراحدهاس سرما ههاسدارا ر

4 41 

    تعهد خرید -3

    نو سرتعاد پذ ره -3-1

    ساام -3-1-1

    *ا فرابورس ناشران پذ رفته شده در بورس  -3-1-1-1

                                      
 شود.شده در فرابورس قلوداد نوره شده در بازار پا ة فرابورس به عنوان ساام پذ رفتهساام معامل *
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های احتمالی که در متن ترازنامه منظور و بدهیضرایب و پایه محاسباتی تعهدات  -2پیوست 

 اندنشده

 پایه محاسباتی نوع

 ضریب ) درصد(

 نسبت جاری
نسبت بدهی و 

 تعهدات

 21 21 نو سر در حال عرضه براساس قیوت عرضهارز  کل ساام در تعاد پذ ره در مرحلة تأسیس  -3-1-1-1-1

 21 21 نو سر در حال عرضه براساس قیوت عرضهارز  کل ساام در تعاد پذ ره افزا ش سرما ه -3-1-1-1-2

 31 31 نو سر در حال عرضه براساس قیوت عرضهارز  کل ساام در تعاد پذ ره سا ر ناشران  -3-1-1-2

    اررا  باادار با درآمد ثابت -3-1-2

 21 21 نو سر در حال عرضه براساس قیوت عرضهارز  کل اررا  باادار در تعاد پذ ره ناادهاس درلتر  ا شاردار اا ،ناشر درلت -3-1-2-1

    هاس غیردرلتر ناشر شرکت -3-1-2-2

 21 21 نو سر در حال عرضه براساس قیوت عرضها  باادار در تعاد پذ رهارز  کل ارر شده در بورس  ا فرابورس پذ رفتهناشر  -3-1-2-2-1

 31 31 نو سر در حال عرضه براساس قیوت عرضهارز  کل اررا  باادار در تعاد پذ ره سا ر ناشران -3-1-2-2-2

    هاگذارس صندر راحدهاس سرما ه -3-1-3

 11 11 گذارس صندر  به قیوت عرضهارز  راحدهاس سرما ه ا درآمد ثابتدر اررا  باادار ب گذارسهاس سرما هصندر  -3-1-3-1

 21 21 گذارس صندر  به قیوت عرضهارز  راحدهاس سرما ه در ساام گذارسهاس سرما هصندر  -3-1-3-2

 41 41 صندر  در هر مرحله از عرضه به قیوت عرضه گذارسسرما ه ارز  راحدهاس زمین ر ساختوانصندر   -3-1-3-3

 21 21 گذارس صندر  به قیوت عرضهارز  راحدهاس سرما ه هاصندر   -3-1-3-4

 21 21 گذارس صندر  به قیوت عرضهارز  راحدهاس سرما ه ارزصندر   -3-1-3-5

    تعاد بازخر د -3-2

 11 1 ارز  کل اررا  موضوع ضوانت بازخر د به قیوت تعاد شده اررا  باادار با درآمد ثابت -3-2-1

    ساام -3-2-2

 21 21 بازخر د به قیوت تعاد شده ارز  کل ساام موضوع بورس  ا فرابورسپذ رفته شده در  -3-2-2-1

 31 3 بسته به مورد ر به تشخیص سازمان سا ر ناشران  -3-2-2-2

    منظورنشده در ترازنامهتعهدات و بدهی های احتمالی سایر  -4

 111 صار مللغ مندر  در اسناد ر اررا  تعادآرر زد د گراناسناد ر اررا  تعادآرر ن -4-1

 111 صار مللغ تعادشده در قرارداد )در صورت عدم ت ر ح مللغ تعادشده در قرارداد، برآرردس معقول از آن( قراردادهاس تعادآرر -4-2

 111 صار به مللغ برآرردس براساس نظر بازرس شرکت دعارس حقوقر  -4-3

  


