دستورالعمل طبقهبندی موسسات حسابرسی و اشخاص موضوع ماده  10دستورالعمل
موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
مصوب جلسه  1391/11/28و اصالحيههای مورخ  1395/09/02و  1398/11/30هيأتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

و ناشران ثبت شده نزد سازمان

به نام خدا

دستورالعمل طبقهبندی موسسات حسابرسی و اشخاص موضوع ماده  10دستورالعمل موسسات
حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
مصوب جلسه  1391/11/28و اصالحيههای مورخ  1395/09/02و  1398/11/30هيأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

در راستاي حمايت از حقوق سرمايهگذاران و ساماندهي و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار و در اجراي تبصره 3
ماده  10دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب جلسه  1386/05/08شورايعالي
بورس و اوراق بهادار و اصالحيههاي بعدي آن) ،اين دستورالعمل در تاريخ  1391/11/28به تصويب هيأتمديره سازمان
بورس و اوراق بهادار رسيده و در تاريخهاي  1395/09/02و  1398/11/30اصالح شد.
ماده  - 1اصطالحات و واژههاي تعريف شده در مادهي ( )1قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه سال
 ،1384به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به کار رفتهاند .واژههاي ديگر در اين دستورالعمل ،داراي معاني زير ميباشند:
جامعه :جامعه حسابداران رسمي ايران است که به موجب ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي
حسابداران ذيصالح به عنوان حسابدار رسمي مصوب  1372مجلس شوراي اسالمي تشکيل گرديده است که از اين پس
به اختصار "جامعه" ناميده ميشود.
موسسه حسابرسی معتمد :موسسه حسابرسي معتمد سازمان است که بر اساس ضوابط دستورالعمل موسسات حسابرسي
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مورد پذيرش قرار گرفته و در فهرست موسسات حسابرسي معتمد سازمان درج شده
است.
دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد :دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب
جلسه  1386/05/08شورايعالي بورس و اوراق بهادار و اصالحيههاي بعدي آن) ميباشد.
ماده  - 2سازمان ،هر سال يکبار موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار را براساس اطالعات يکسال اخير منتهي
به تاريخ آخرين پرسشنامه ارسالي و مطابق با معيارهاي مندرج در جدول زير ،ارزيابي و طبقهبندي نموده و نتايج آن را به
عموم اعالم مينمايد.
معيارهای طبقهبندی موسسات حسابرسی معتمد
ردیف

حداكثر امتياز

شرح معيار

الف – معيارهای عادی

1
2
3
4
5

معيارهاي ارزيابي شرکا
معيارهاي ارزيابي کارکنان موسسه
معيارهاي ارزيابي ساختار و سازمان موسسه
معيارهاي ارزيابي تنوع ارائه خدمات ،اطالعرساني و موقعيت در بازار حرفهاي
معيارهاي ارزيابي کيفيت خدمات

جمع امتيازات عادی

200
280
220
100
200
1000

ب – معيارهای تخلفاتی

6
7

سوابق تخلفاتي موسسه (طي  2سال اخير)
سوابق تخلفاتي شريک موسسه (طي  2سال اخير)

جمع امتيازات تخلفاتی

-100
-100
-200

تبصره  :1معيارهاي تفصيلي امتيازدهي در پيوست اين دستورالعمل درج گرديده است.
تبصره  :2امتياز نهايي هر مؤسسه حسابرسي معتمد از حاصل جمع امتيازهاي عادي و تخلفاتي حاصل ميشود .شايان ذکر
است که امتيازهاي تخلفاتي در محاسبه امتياز نهايي داراي نمره "منفي" ميباشد.
تبصره  :3در صورتي که به دليل وقوع تخلفات يا ساير شرايط ،تغيير طبقه موسسهاي طي سال ضرورت يابد ،سازمان
ميتواند نسبت به انجام اين امر اقدام نمايد.
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ماده  - 3جمع امتيازات موسسه حسابرسي معتمد بر اساس معيارهاي موضوع ماده  2اين دستورالعمل ،مبناي تعيين طبقه موسسه
حسابرسي معتمد است .موسسات حسابرسي معتمد به ترتيب بيشترين امتياز ،در چهار طبقه "اول"" ،دوم"" ،سوم" و
"چهارم" قرار ميگيرند .حد نصاب امتياز الزم براي هر طبقه به شرح جدول زير است:
امتيازات مبنای طبقهبندی
طبقه

اول
دوم
سوم
چهارم

امتياز هر طبقه

حداقل  700امتياز و  70درصد امتياز بخش کارکنان و شرکا
حداقل  600امتياز و  60درصد امتياز بخش کارکنان و شرکا
حداقل  500امتياز و  50درصد امتياز بخش کارکنان و شرکا
کمتر از  500امتياز يا کمتر از  50درصد امتياز بخش کارکنان و شرکا

ماده  - 4در صورتيکه موسسه حسابرسي معتمد به هر دليل از قبيل عدم ارائه اطالعات ،اسناد و مدارک ،امکان ارزيابي را فراهم
نياورد ،در طبقه "چهارم" طبقهبندي ميگردد.
ماده  - 5کليه اشخاص حقوقي مشمول ماده  10دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد ،بر اساس معيارهاي زير ،به چهار طبقه
"اول"" ،دوم"" ،سوم" و "چهارم" طبقهبندي ميشوند.
معيارهای طبقهبندی اشخاص حقوقی مشمول ماده  10دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد

طبقه
اول
دوم
سوم
چهارم

معيارها و حد نصاب الزم براي هر طبقه
ميانگين جمع داراييها و درآمد فروش :مساوي يا بيشتر از 000ر 75ميليارد ريال
ارزش بازار :مساوي يا بيشتر از 000ر 75ميليارد ريال
ميانگين جمع داراييها و درآمد فروش :مساوي يا بيشتر از 000ر 30و کمتر از 000ر 75ميليارد ريال
ارزش بازار :مساوي يا بيشتر از 000ر 30و کمتر از 000ر 75ميليارد ريال
ميانگين جمع داراييها و درآمد فروش :مساوي يا بيشتر از 500ر 7و کمتر از 000ر 30ميليارد ريال
ارزش بازار :مساوي يا بيشتر از 500ر 7و کمتر از 000ر 30ميليارد ريال
ميانگين جمع داراييها و درآمد فروش :کمتر از 500ر 7ميليارد ريال
ارزش بازار :کمتر از 500ر 7ميليارد ريال

تبصره  :1تعيين طبقۀ شخص حقوقي مشمول ماده  10دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد ،بر اساس اطالعات تاريخ
ترازنامه و طبق آخرين صورتهاي مالي ساالنه حسابرسي شده ،صورت ميگيرد.
تبصره  :2در صورتي که شخص حقوقي مشمول ماده  10دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد ،بر اساس معيارهاي "ميانگين
جمع داراييها و درآمد فروش" و "ارزش بازار" طبق جدول فوق ،حائز شرايط طبقات متفاوتي شود" ،باالترين طبقه"،
مالک طبقهبندي شخص حقوقي مشمول ماده  10دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد قرار خواهد گرفت.
تبصره  :3در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماده  10دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد که موظف به تهيه صورتهاي
مالي تلفيقي ميباشند ،محاسبه معيار "ميانگين داراييها و درآمد فروش" براساس آخرين صورتهاي مالي ساالنه
حسابرسيشده تلفيقي صورت ميگيرد.
ماده  - 6کليه اشخاص حقوقي مشمول ماده  10دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد مکلف هستند با توجه به طبقۀ خود که بر
حسب معيارهاي ذکر شده در ماده  5تعيين ميشود ،حسابرس مستقل و بازرس قانوني خود را از ميان موسسات حسابرسي
معتمد که در همان طبقه يا طبقات باالتر قرار دارند ،انتخاب نمايند.
تبصره :هيئت مديره سازمان ميتواند حسب ضرورت ،شخص يا گروهي از اشخاص تحت نظارت را ملزم نمايد که صرفنظر از
اندازه و طبقه آنها ،حسابرس مستقل و بازرس قانوني خود را از موسسات حسابرسي معتمد طبقه اول و يا دوم انتخاب
نمايند.
ماده  - 7موسسات حسابرسي معتمد مکلف هستند بر اساس طبقۀ موسسه ،در صورت برخورداري از توانايي الزم متناسب با اندازه
اشخاص حقوقي مشمول ماده  10دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد ،و با رعايت سقف خدمات مجاز موضوع
2

«آييننامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصي و حرفهاي توسط اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران» و مقررات ذيربط،
اقدام به پذيرش کار حسابرسي نمايند .موسسه حسابرسي معتمد نميتواند به اشخاص حقوقي مشمول ماده  10دستورالعمل
مؤسسات حسابرسي معتمد که در طبقهاي باالتر از طبقۀ موسسه قرار دارند خدمات حسابرسي ارائه نمايد.
ماده  - 8مسئوليت صحت اطالعات مربوط به وضعيت فعاليت مؤسسه و شرکاي آن و ساير اطالعات مربوط به موسسه حسابرسي
معتمد که از طريق سامانه کدال يا به طرقي که سازمان اعالم مينمايد ،ارسال ميگردد بر عهده هيئتمديره مؤسسه
حسابرسي معتمد ميباشد و در صورت ارائه اطالعات خالف واقع ،مشمول مفاد مقررات انضباطي ماده  16دستورالعمل
مؤسسات حسابرسي معتمد خواهند شد.
ماده  - 9در صورت عدم رعايت مقررات اين دستورالعمل توسط اشخاص حقوقي مشمول ماده  10دستورالعمل مؤسسات حسابرسي
معتمد ،مطابق مقررات انضباطي خود ،به تخلفات آنها رسيدگي خواهد شد .همچنين در صورت عدم رعايت مقررات اين
دستورالعمل توسط مؤسسات حسابرسي معتمد ،مطابق ماده  16دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد اقدام خواهد شد.
ماده  - 10اين دستورالعمل در  10ماده و  7تبصره و يک پيوست در تاريخ  1391/11/28به تصويب هيأتمديره سازمان بورس و
اوراق بهادار رسيد و در تاريخهاي  1395/09/02و  1398/11/30اصالح شد.

3

پيوست
معيارهای تفصيلی امتيازدهی موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
جدول  :1معيارهای تفصيلی ارزیابی شركا
شرح

ردیف

حداكثر
امتياز

1

تعداد شرکا*

90

2

ترکيب و درصد مالکيت شرکا

20

3

سابقه کار مفيد شرکا در حرفه حسابرسي بعد از اخذ
مدرک کارشناسي

15

4

سابقه کار مفيد شرکا در حرفه حسابرسي بعد از اخذ
مدرک حسابدار رسمي

25

5

ماندگاري شرکا در موسسه

15

6

سوابق تحصيلي شرکا

20

7

شرکتدرفعاليتهايخارج از موسسه:
 -1-7تدريس در دانشگاهها
 -2-7شرکت در کارگروهها ،کميتههاي حرفهاي ،جامعه،
بورس و ...
 -3-7تاليف کتب ،ارائه مقاالت و ...
 -4-7عضويت در مجامع حرفهاي داخلي و بينالمللي

15

جمع امتياز

نحوه امتياز دهی

به ازاي هر شريک مازاد بر  3شريک 15 ،امتياز (در صورتيکه کمتر از يکسال از
ورود شريک گذشته باشد ،از تاريخ ورود يا تغيير سمت به عنوان شريک ،به نسبت
مدت يکسال ،امتياز محاسبه ميشود)
 در صورتيکه حداکثر سهمالشرکۀ هر شريک  34درصد يا کمتر باشد؛ کل امتياز اگر حداکثر سهمالشرکۀ هر شريک بيشتر يا مساوي  50درصد باشد؛ صفر امتياز چنانچه حداکثر سهمالشرکۀ هر شريک بين  34درصد تا  50درصد باشد ،بهتناسب امتياز
ميانگين امتياز شرکا (امتياز هر شريک :به ازاي هر سال سابقه مازاد بر ده سال 3
امتياز)
ميانگين امتياز شرکا (امتياز هر شريک:
 در صورتيکه داراي  7سال سابقه يا بيشتر باشد  25امتياز کمتر از  7سال به تناسب مدت)به ازاي هر سال ماندگاري (از تاريخ آخرين ورود به موسسه) هر شريک  0.5امتياز
و به ازاي هر شريک حداکثر  5امتياز
ميانگين امتياز شرکا (امتياز هر مقطع تحصيلي :کارشناسي حسابداري ،12
کارشناسي مرتبط  ،5کارشناسي ارشد حسابداري  ،8کارشناسي ارشد مرتبط ،4
دکتراي حسابداري  ،8دکتراي مرتبط )4
 تدريس هر شريک  2امتياز طي يک سال اخير هر کتاب  5امتياز ،هر مقاله  2امتياز طي يک سال اخير شرکت هر شريک در کارگروهها و کميتهها  2امتياز؛ طي يک سال اخير عضويت هر شريک در مجامع حرفهاي داخلي يا کارشناس رسمي بودن  2امتياز، -عضويت هر شريک در مجامع حرفهاي خارجي  3امتياز؛ طي يک سال اخير

200

* :مقصود از شريک ،شريک مورد تاييد کميته پذيرش و نظارت بر موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار است ،در غير اين صورت به
عنوان مدير تلقي ميگردد.
جدول  :2معيارهای تفصيلی ارزیابی كاركنان موسسه
شرح

ردیف

نحوه امتياز دهی

حداكثر امتياز

1

تعداد حسابداران رسمي غيرازشرکا

25

هر حسابدار رسمي  5امتياز

2

تعداد مديران ،سرپرستان ارشد و سرپرست

25
40

3

تعداد حسابرسان ارشد و حسابرسان و کمک حسابرسان

80

4

سوابق تحصيلي کارکنان

20

5

سوابق کارمفيد کارکنان بعداز دريافت مدرک کارشناسي

60

6

ضريب ماندگاري وهمکاري کارکنانبا موسسه

30

هر مدير  5امتياز
هر سرپرست ارشد  4امتياز ،هر سرپرست  3امتياز
به ازاي هر حسابرس ارشد  2امتياز ،هر حسابرس  1امتياز ،هر کمک حسابرس
 0.5امتياز
ميانگين امتياز کارکنان حرفهاي (امتياز هر مقطع تحصيلي :کارشناسي حسابداري
 ،12کارشناسي مرتبط  ،5کارشناسي ارشد حسابداري  ،8کارشناسي ارشد مرتبط
 ،4دکتراي حسابداري  ،8دکتراي مرتبط )4
به ازاي هر  2سال سابقه هر نفر بعد از اخذ مدرک کارشناسي 0.5 ،امتياز
به ازاي هر سال ماندگاري هر نفر (مازاد بر  2سال از تاريخ آخرين ورود به موسسه)
 0.5امتياز

جمع امتياز

280

4

جدول  :3معيارهای تفصيلی ارزیابی ساختار و سازمان موسسه
ردیف

حداكثر

شرح

امتياز

 بهرهمندي ازفضاي کافيبراينگهداري مدارک و متناسب باخدمات وتعداد کارکنان بهرهمندي از سختافزارها و نرمافزارهاي مناسب ،درجه اتکاء به سيستمهاي اتوماسيون اداري نظاممندي اداره امور کارکنان شامل استخدام ،طبقهبندي ،آموزش ،ترفيع و عزل -بهرهمندياز تناسبمنطقي کارکنان از نظر ردهبندي آنها و تناسب تعداد کارکنان با کارهاي حسابرسي

1

نحوه امتياز دهی

جمع امتياز

220

به نسبت امتياز کنترل وضعيت
موسسات اعالم شده توسط جامعه /يا
بر اساس چک ليست بازديد از
موسسه*

220

* :چک ليست بازديد از موسسه ،به تصويب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد.
جدول  :4معيارهای تفصيلی ارزیابی تنوع ارائه خدمات ،اطالعرسانی و موقعيت در بازار حرفهای
ردیف

حداكثر

شرح

امتياز

1

تنوع خدمات و ترکيب مناسب خدمات حرفهاي براساس نسبت
ساعات مصرفي هر گروه به جمع ساعات مصرفي

25

2

موقعيت موسسه ازنظر درآمدساالنه موسسهنسبت بهساير موسسات

10

تعداد شرکتهاي مورد حسابرسيِ پذيرفته شده در بورس يا فرابورس،
يا شرکتهاي فرعي آنها (طي سال اخير)
سابقه فعاليت موسسه
سالهاي عضويت موسسه بعنوان موسسهحسابرسي معتمد سازمان
ارسال به موقع اطالعات به سازمان

3
4
5
6

نحوه امتياز دهی

30
10
10
15

جمع امتياز

به ازاي هر خدمت (بجز حسابرسي صورتهاي مالي) که بيش از  2درصد
از جمع ساعات مصرفي به آن اختصاص يافته 5 ،امتياز
موسساتي که درآمد آنها معادل يا بيش از  2برابر ميانگين درآمد سال
قبل کل موسسات است 10 ،امتياز ،سايرين به تناسب
به ازاي هر شرکت بورسي و فرابورسي و فرعي آنها که گزارش آن از
طريق حسابرس در سامانه کدال طي سال اخير منتشر شده است  3امتياز
به ازاي هرسال  1امتياز
هر سال عضويت  1امتياز از تاريخ آخرين پذيرش
ارسال بهموقع دو پرسشنامه اخير ،کل امتياز؛ هر روز تاخير  3امتياز منفي

100

جدول  :5معيارهای تفصيلی ارزیابی كيفيت خدمات
ردیف

1

حداكثر

شرح

نحوه امتياز دهی

امتياز

200

کيفيت خدمات و گزارشات

جمع امتياز

به نسبت امتياز کنترل کيفيت کار دريافتي از جامعه يا بر اساس چک
ليست بازديد از موسسه*

200

* :چک ليست بازديد از موسسه ،به تصويب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد.
جدول  :6سوابق تخلفاتی موسسه (طی  2سال اخير)
شرح

ردیف

نحوه امتياز دهی

حداكثر امتياز

1

تذکر با درج در پرونده

()20

در ازاي هر تذکر با درج در پرونده  10امتياز منفي

2
3

اخطار با درج در پرونده
عدم پذيرش کار و قرارداد جديد

()30
()50

در ازاي هر اخطار با درج در پرونده  15امتياز منفي
در ازاي هر تخلف منجر به راي "عدم پذيرش کار و قرارداد جديد"  25امتياز منفي

-100

جمع امتياز(منفی)

جدول  :7سوابق تخلفاتی شریک موسسه (طی  2سال اخير)
شرح

ردیف

حداكثر
امتياز

1
2

تذکر با درج در پرونده
اخطار با درج در پرونده

()20
()30

3

عدم امکان تصدي سمت شريک و مدير

()50

جمع امتياز (منفی)

نحوه امتياز دهی

در ازاي هر تذکر با درج در پرونده به هر شريک  10امتياز منفي
در ازاي هر اخطار با درج در پرونده به هر شريک  15امتياز منفي
در ازاي هر تخلف منجر به راي "عدم امکان تصدي سمت شريک و مدير"براي هر
شريک/مدير  25امتياز منفي

-100

5

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ 1398/12/14 :

ﺷﻤﺎره /440/049 :ب98/

اﺑﻼﻏﯿﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺎﺷﺮان

ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ:
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار
ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده  10دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺷﺎﻣﻞ:
) (1ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﺬﯾﺮش در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﯾﺎ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرج از ﺑﻮرس،
) (2ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﺬﯾﺮش در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﯾﺎ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرج از ﺑﻮرس

) (3ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ،

) (4ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺰاري ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ،ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ،
ﺑﻮرسﻫﺎ ،ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرج از ﺑﻮرس ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺳﭙﺮدهﮔﺬاري ﻣﺮﮐﺰي اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه ،و

) (5ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﺛﺒﺖ ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻮﺿﻮع :اﺑﻼغ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺟﺪول ﻣﺎده  5دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 10
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار )ﻣﺼﻮب  1391/11/28و اﺻﻼﺣﯿﻪﻫﺎي ﻣﻮرخ
 1395/09/02و  1398/11/30ﻫﯿﺎتﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار(

ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام؛
ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺟﺪول ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده " 5دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  10دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار" )ﻣﺼﻮب ﻣﻮرخ  1391/11/28و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻣﻮرخ  1395/09/02ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار( ،در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻻزم ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده  10دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﺷﺪ و از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ.
ﻃﺒﻘﻪ
اول
دوم
ﺳﻮم
ﭼﻬﺎرم

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻻزم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻤﻊ داراﯾﯽﻫﺎ و درآﻣﺪ ﻓﺮوش :ﻣﺴﺎوي ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 000ر 75ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
ارزش ﺑﺎزار :ﻣﺴﺎوي ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 000ر 75ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻤﻊ داراﯾﯽﻫﺎ و درآﻣﺪ ﻓﺮوش :ﻣﺴﺎوي ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 000ر 30و ﮐﻤﺘﺮ از 000ر 75ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
ارزش ﺑﺎزار :ﻣﺴﺎوي ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 000ر 30و ﮐﻤﺘﺮ از 000ر 75ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻤﻊ داراﯾﯽﻫﺎ و درآﻣﺪ ﻓﺮوش :ﻣﺴﺎوي ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500ر 7و ﮐﻤﺘﺮ از 000ر 30ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
ارزش ﺑﺎزار :ﻣﺴﺎوي ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500ر 7و ﮐﻤﺘﺮ از 000ر 30ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻤﻊ داراﯾﯽﻫﺎ و درآﻣﺪ ﻓﺮوش :ﮐﻤﺘﺮ از 500ر 7ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
ارزش ﺑﺎزار :ﮐﻤﺘﺮ از 500ر 7ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار و اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 10
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ،ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را در ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ،ﺗﻐﯿﯿﺮات آن و ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯿﺰاده

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ1392/03/29 :
ﺷﻤﺎره121/225941 :

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﺎرﮔﺰاران

اﺑﻼﻏﻴﻪ
ﺷﻤﺎرة اﺑﻼﻏﻴﻪ110200138 :
ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﺎرﮔﺰاران
ﻣﻮﺿﻮع :اﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﻧﺤﻮة ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮس در ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ،ﺑﻮرسﻫﺎ و ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎ

ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ :ﻛﻠﻴﺔ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺰاري

ﺑﺎ اﺣﺘﺮام؛
ﺑﻨﺪ  3دوﻳﺴﺖ و ﻧﻮد و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﻮرخ  1392/02/14در ﺧﺼـﻮص ﺗﺒﺼـﺮه
ذﻳﻞ ﻣﺎده " 6دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺳﺴـﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ و اﺷـﺨﺎص ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده  10دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴـﺎت

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار" ﻣﺼﻮب  1391/11/28ﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮة ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار،
ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺑﻼغ ﻣﻲﮔﺮدد:
"اﻟﻒ -ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻣﺆﺳﺴﺎت رﺗﺒـﻪ ﺑﻨـﺪي ﻣﻠـﺰم ﻫﺴـﺘﻨﺪ از ﻣﻮﺳﺴـﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ﻃﺒﻘـﺔ اول
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ب -ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري و ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
ﻃﺒﻘﻪ اول ﻳﺎ دوم اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ج -ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري و ﻣﺎدر)ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ( ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻋﺎم دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣـﺬﻛﻮر در ﺧﺼـﻮص
ﻧﺎﺷﺮان ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
د -ﺑﻮرسﻫﺎ ،ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان و ﺷﺮﻛﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاري ﻣﺮﻛﺰي اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﺴﻮﻳﻪ وﺟـﻮه ﻣﻠـﺰم ﻫﺴـﺘﻨﺪ از
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻃﺒﻘﻪ اول ﻳﺎ دوم اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ".
ﻛﺎرﮔﺰاران ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺎدة 5
"دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  10دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار" در ﮔﺮوه اول ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺷﺮﻛﺖ را از ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﮔﺮوه اول اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ
ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ را از ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﮔﺮوه اول ﻳﺎ دوم اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﺗﻬﺮان ،ﻣﻴﺪان وﻧﻚ ،اﺑﺘﺪاي ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺷﻤﺎره 13
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ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ1392/03/29 :
ﺷﻤﺎره121/225941 :

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﺎرﮔﺰاران

ﺑﻨﺪ "ب" اﻳﻦ اﺑﻼﻏﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ در اوﻟﻴﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ اﺑﻼﻏﻴﻪ اﻗﺪام ﺷﻮد.
ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﻲ ارﺳﺎل ﻣﻲﮔﺮدد.

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎﻳﻲ

روﻧﻮﺷﺖ:


ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ



ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان.



ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮاﺑﻮرس )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم(.



ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮرس ﻛﺎﻻي اﻳﺮان )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم(



ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر اﻋﻀﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان



ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر اﻋﻀﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮاﺑﻮرس )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم(



ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر اﻋﻀﺎء ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮرس ﻛﺎﻻي اﻳﺮان )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم(



دﺑﻴﺮﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﮔﺰاران ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار



اداره اﻣﻮر ﻛﺎرﮔﺰاران
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