
 گذاري سرمايه مشاوردستورالعمل تأسيس و فعاليت 

 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 40/40/9031مصوب 

 

، این دستورالعمل به منظور تعیین 4831مصوب آذر ماه  ( قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران7ي )( ماده2در اجراي بند )

مدیره ( قانون مذكور، به شير  ذیل به تصيویه هیأ 4ي )( ماده41گذاري موضيو  بند )چگونگي تأسيی  و ععالیت ماياور سيرمایه

 سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

  تعاريف -بخش يك:  

o  1ماده:  

صطالحا  و واژه شده در ماده  هايا صوب آذر ماه  4ي تعریف  ستورالعمل 4831قانون بازار اوراق بهادار، م ، به همان معاني در این د

 شوند:هاي دیگر بكار رعته در این دستورالعمل به شر  زیر تعریف ميروند. واژهكار ميبه

  1بند:  

 و اصالحا  بعدي آن است. 4831اسالمي ایران مصوب آذر ماه  قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري

  2بند:  

ست سیا سهیل اجراي  سعه ابزارها و نهادهاي مالي جدید به منظور ت سعه ابزارها و نهادهاي مالي جدید: منظور قانون تو هاي قانون تو

  است. 4833كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب آذرماه سال 

  3بند:  

ااوره سرمایه م ااورهي  ست از هرگونه م ضو  بند گذاري: عبارت قانون بازار اوراق بهادار در مورد خرید یا عروش  4ي ماده 41ي مو

 :شوداوراق بهادار كه از جمله شامل موارد زیر مي

 داري اوراق بهادار؛الف( توصیه به خرید، عروش یا نگه

 اوراق بهادار در آینده؛ب( اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضاي 

 .ج( اظهارنظر راجع به ارزش ) قیمت( اوراق بهادار

  4بند:  

 كندگذاري استفاده ميماتري: شخصي است كه در قاله قراردادي ماخص، از خدما  مااور سرمایه



  5بند:  

 : ابسته به هر شخص حقیقي و حقوقي به شر  زیر استو شخص شخص وابسته: 

سته به ( الف سبي درجهشخص واب سر و اقرباء ن ست از هم شخص حقیقي عبار  ا شخص ي اول از طبقههر  شخص و هر  ي اول آن 

درصييد مناعع آن متعلب به شييخص حقیقي مورد نظر باشييد یا شييخص حقیقي موردنظر بتواند حداقل یكي از  22حقوقي كه حداقل 

 .مدیران آن را تعیین كند

ستانداردهاي حسابداري ملي ایران، تعریف  ب( شخص وابسته به هر شخص حقوقي عبارتست از شخصي وابسته به واحد تجاري كه ا

 .شده است

  6بند:  

شود كه به همراه اشخاص وابسته به خود، حداقل ي در یك شخص حقوقي محسوب ميشریك عمده: یك شخص وقتي شریك عمده

شته ی شخص حقوقي را در اختیار دا صد از حب رأي براي انتخاب مدیران  شریك ده در شخص حقوقي  صد مناعع  ا حداقل در ده در

 باشد

  7بند:  

شود كه به همراه اشخاص وابسته به یك شخص حقوقي در شرف تأسی  محسوب مي مؤس  عمده: یك شخص وقتي موس  عمده

درصد  پنجگیرد یا حداقل در رأي براي انتخاب مدیران شخص حقوقي را پ  از تأسی  در اختیار ميدرصد از حب پنجخود، حداقل 

 .شودمناعع شخص حقوقي پ  از تأسی ، شریك مي

  8بند:  

ست كه در اجراي بند  سی  یا تبدیل: مجوزي ا صادر و به م 7ي ماده 1مجوز تأ سازمان  سط  ضي اعطا قانون بازار اوراق بهادار، تو تقا

اري، گذگذاري یا تبدیل یك شركت موجود به شركت مااور سرمایهشود و در آن ضمن مواعقت با تأسی  شركت مااور سرمایهمي

 گردد.شرایط تأسی  یا تبدیل نیز قید مي

  9بند:  

ست كه به منظور رعایت بند  س 14ي ماده 4مجوز ععالیت: مجوزي ا سط  ضي اعطا قانون بازار اوراق بهادار، تو صادر و به متقا ازمان 

 شود.گذاري مواعقت ميي سرمایهي مااورهشود و در آن با ععالیت در زمینهمي

  11بند:  

شخصي است كه درخواست دریاعت مجوز تأسی ، مجوز تبدیل یا مجوز ععالیت را به سازمان ارائه داده و حسه مورد یكي  :متقاضي

 :از اشخاص زیر است



سرمایه ااور  شركت م سی   سی  براي تأ ست مجوز تأ صوص درخوا شركتگذاري ، منظور نمایندهالف( درخ سین  س ااور   ي مو م

 گذاري در شرف تأسی  است؛سرمایه

 باشد؛گذاري، شركت مورد نظر ميب( درخصوص درخواست مجوز تبدیل یك شركت موجود به شركت مااور سرمایه

ست مجوز ععالی صوص درخوا ااوره ج( درخ سرمایهت م ستي  شخص حقوقي درخوا ي دریاعت مجوز ععالیت كنندهگذاري، منظور 

 .است گذاري ي سرمایهمااوره 

 

  :اشخاص مكلف به دريافت مجوز تأسيس يا فعاليت -بخش دو  

o  2ماده:  

طور متصييل یا به طور منفصييل توأماً به  "گذاريسييرمایه"و  "مايياور"ي  تأسييی  هر نو  شييخص حقوقي كه در نام خود از دو كلمه

ستفاده  صل ا صل یا منف شده به نامي كه در آن از دو كلمه مذكور به طور مت سی   شخص حقوقي تأ ستفاده نماید یا تغییر نام یك  ا

ستورالعمل،  شرایط مذكور در این د ضمن احراز  شخص حقوقي باید  ست و آن  سازمان ا سی  از  شود، منوط به دریاعت مجوز تأ

 همچنین. دهد ارائه سازمان به قانون بازار اوراق بهادار،  4ي ماده  41گذاري موضو  بند ود را به عنوان مااور سرمایهتقاضاي ثبت خ

  14 ي ماده 4 بند موجه به( است شده تعریف دستورالعمل این 4 ي ماده 5 بند در كه) گذاري سرمایه ي مااوره ععالیت به تصدي

است و سازمان اشخاصي را كه بدون دریاعت مجوز الزم، مبادر  به این  سازمان از ععالیت مجوز اخذ مستلزم بهادار، اوراق بازار قانون

 دهد.گرد قانوني قرار ميقانون بازار اوراق بهادار تحت پي 52ي  ععالیت نمایند، به موجه ماده

  شرايط اعطاي مجوز تأسيس -بخش سه:  

o  3ماده:  

سه متقاضي باید حگذاري، گذاري یا تبدیل شركت موجود به شركت مااور سرمایهبراي دریاعت مجوز تأسی  شركت مااور سرمایه

 مورد مدارك و اطالعا  ذیل را به منظور بررسي به سازمان تسلیم نماید:

 بند الف:  

 :گذاريبراي دریاعت مجوز تأسی  شركت مااور سرمایه

 ي یك این دستورالعمل(؛گذاري )پیوست شمارهتقاضاي صدور مجوز تأسی  شركت مااور سرمایهي یك: عرم تكمیل شده

 دو: طر  اساسنامه كه تمامي صفحا  آن به امضاي متقاضي رسیده است؛

ستراتژي :سه شامل اهداف، ا سود )زیان( ها و برنامهطر  تجاري  صور   سی ، و ترازنامه و  سال پ  از تأ سه  شركت براي  هاي 

 سال كامل شمسي پ  از تأسی  كه تمامي صفحا  آن به امضاي متقاضي رسیده است؛بیني شده براي یكشپی



شدهچهار: پرسانامه سمت مدیرعاملي یا عضویت در هیأ ي تكمیل  شركتمدیرهي ماخصا  داوطله  سرمایه  ي  ااور  گذاري، م

 .اي مدیران نهادهاي ماليمطابب دستورالعمل تائید صالحیت حرعه

زیر  مستندا  گذاري به انضمامپرسانامۀ تكمیل شدۀ ماخصا  داوطله سهامداري )حقیقي/حقوقي( در شركت مااور سرمایهپنج: 

 در خصوص هر یك از مؤسسین/ سهامداران عمده:

 تصویر مدارك تحصیلي داناگاهي و سوابب تجربي مؤس / سهامدار حقیقي؛ -

 رسمي(؛ ها ) شامل آگهي تأسی  در روزنامهمرجع ثبت شركتتصویر مدارك ثبت مؤس / سهامدار حقوقي نزد  -

رسييمي مربوط به آخرین مدیران مؤسيي / سييهامدار حقوقي، صيياحبان امضيياي مجاز و حدود  تصييویر آگهي روزنامه -

 ها؛اختیارا  آن

سهامداري كه توسط مؤسسا  صور  - ضي  سهامدار حقوقي متقا سال اخیر مؤس /  شده دو  هاي مالي حسابرسي 

 رسي معتمد سازمان حسابرسي شده باشد همراه با اظهارنظر حسابرس؛حساب

 نامۀ مؤس / سهامدار حقوقي؛اساسنامه یا شركت  -

 مستندا  در خصوص توانگري مالي و نحوۀ تأمین سرمایه مورد نیاز؛ -

صالت سهامداري توسط هر یك از مؤسسین/ سهامداران و همچنین اقرارنامه دال ب - ر سله حب اقرارنامه و تعهدنامه ا

 واگذاري سهام و حقوق مالكانه آن اصالتاً و وكالتاً تا سه سال؛

ستقراض یا  42تعهدنامه در خصوص عدم تأمین بیش از  - ستفاده از ا سی  با ا سرمایه نهاد مالي در حال تأ صد از  در

 هاي ماابه تحت هر عنوان.روش

 بند ب:  

 :گذاريسرمایهبراي دریاعت مجوز تبدیل یك شركت موجود به شركت مااور 

 گذاري )پیوست شماره دو این دستورالعمل(؛ ي تقاضاي تبدیل شركت موجود به شركت مااور سرمایهیك: عرم تكمیل شده 

 ي شركت متقاضي؛ نامه دو: اساسنامه یا شركت

 ي رسمي(؛ ها ) شامل آگهي تأسی  در روزنامهسه: تصویر مدارك ثبت شركت متقاضي نزد مرجع ثبت شركت

 ها؛ي رسمي مربوط به آخرین مدیران شركت، صاحبان امضاي مجاز و حدود اختیارا  آنچهار: تصویر آگهي روزنامه

 ي دو سال اخیر شركت متقاضي همراه با اظهارنظر حسابرس؛ هاي مالي حسابرسي شدهپنج: صور 

هاي سازمان گذاري مطابب عرممااور سرمایه هاي شركت متقاضي براي سه سال پ  از تبدیل به شركت شش: طر  تجاري و برنامه

 سال پ  از تبدیل؛بیني شده براي یكو ترازنامه و صور  سود) زیان( پیش



گذاري )مطابب هاي مدیریت شركت پ  از تبدیل به شركت مااور سرمایهي داوطلبین تصدي سمت ي تكمیل شده هفت: پرسانامه

 .مالي( دستورالعمل تأیید صالحیت مدیران نهادهاي

 مستندا  گذاري به انضمامپرسانامۀ تكمیل شدۀ ماخصا  داوطله سهامداري )حقیقي/حقوقي( در شركت مااور سرمایههات: 

 زیر در خصوص هر یك از مؤسسین/ سهامداران عمده:

 تصویر مدارك تحصیلي داناگاهي و سوابب تجربي مؤس / سهامدار حقیقي؛ -

 رسمي(؛ ها ) شامل آگهي تأسی  در روزنامهحقوقي نزد مرجع ثبت شركتتصویر مدارك ثبت مؤس / سهامدار  -

صویر آگهي روزنامه - ضاي مجاز و حدود اختیارا   ت صاحبان ام سهامدار حقوقي،  س /  سمي مربوط به آخرین مدیران مؤ ر

 ها؛آن

ؤسسا  حسابرسي هاي مالي حسابرسي شده دو سال اخیر مؤس / سهامدار حقوقي متقاضي سهامداري كه توسط مصور  -

 معتمد سازمان حسابرسي شده باشد همراه با اظهارنظر حسابرس؛

 نامۀ مؤس / سهامدار حقوقي؛اساسنامه یا شركت  -

 مستندا  در خصوص توانگري مالي و نحوۀ تأمین سرمایه مورد نیاز؛ -

اصالت سهامداري توسط هر یك از مؤسسین/ سهامداران و همچنین اقرارنامه دال بر سله حب واگذاري  اقرارنامه و تعهدنامه -

 سهام و حقوق مالكانه آن اصالتاً و وكالتاً تا سه سال؛

هاي درصد از سرمایه نهاد مالي در حال تأسی  با استفاده از استقراض یا روش 42تعهدنامه در خصوص عدم تأمین بیش از  -

 حت هر عنوان.ماابه ت

 1 تبصره:  

صور  ضاي مجوز تبدیل،  سي معتمد در مورد تقا سابر سا  ح س سط یكي از مو ضي باید تو شركت متقا سال مالي  هاي مالي آخرین 

  د.ها اظهارنظر شده باشراجع به آن سازمان حسابرسي شده و

 2 تبصره:  

 درصد نیز اخذ نماید. 5عوق را از مؤسسین یا سهامداران كمتر از تواند براي بررسي ارتباط مؤسسین یا سهامداران، مدارك سازمان مي

o  4ماده:  

گذاري یا تبدیل ، تقاضاي تأسی  شركت مااور سرمایه8ي روز كاري پ  از تكمیل مدارك و اطالعا  موضو  ماده  82ظرف مد  

شده و در صور  احراز شرایط زیرحسه گذاري توسط مدیریت مربوطه در سازمان رسیدگي شركت موجود به شركت مااور سرمایه 

گذاري توسط  گذاري یا تبدیل شركت موجود به شركت مااور سرمایهمورد به تاخیص سازمان، مجوز تأسی  شركت مااور سرمایه

 :شودسازمان، صادر و به متقاضي تسلیم مي

 

 



 مبحث الف:  

 :گذاريشرایط مواعقت با تأسی  شركت مااور سرمایه

  1بند:  

 گذاري باشد؛هاي مااور سرمایهي مصوب سازمان براي شركتي ارائه شده، مطابب نمونهاساسنامهطر  

  2بند:  

 گذاري پرداخت شود، معادل یا بیش از سي و پنج میلیارد ریال باشد؛اي كه در نظر است هنگام تأسی  شركت مااور سرمایهسرمایه

  :3بند  

 گذاري را دنبال نماید؛ اي باشد كه شركت بتواند اهداف مورد نظر براي مااور سرمایهتركیه مؤسسین یا شركاء به گونه

  4بند:  

 كیفري یا تخلفاتي مؤثر نباشند؛  مؤسسین شركت، براساس اطالعا  و مدارك در اختیار سازمان، داراي پیاینه

  5بند:  

 ي شركت، طبب دستورالعمل مربوطه صالحیت الزم را داشته باشند؛مدیرهدر هیأ  داوطلبین سمت مدیرعاملي و عضویت

  6بند:  

ستاي اهداف شركت  در صورتي سرمایه ي غیرنقد در را شود،  سرمایه ي شركت به صور  غیرنقد تأمین  ست قسمتي از  كه در نظر ا

شركت پیش ستفاده از آن در طر  تجاري  ستفاده بوده و ا شده قابل ا شده بیني  سه با ارزش روز آن تقویم  و به قیمت معقول و متنا

 باشد؛ 

  7بند:  

بیني شييده، معقول و متناسييه با شييرایط تجاري موضييو  ععالیت مايياور هاي مالي پیشها و صييور طر  تجاري، اهداف، برنامه

 گذاري تنظیم شده باشد؛ سرمایه

  8بند:  

سرمایه ااور  ضمن عنوان م انهادي مت شد و به گونه اي گمراه گذاري و نام پی اابه نبا شده ي دیگر م سه بوده و با نام هاي ثبت  منا

 .كننده انتخاب ناده باشد



  9بند:  

 هاي مالي، حسابداري،اكثریت مؤسسین/ سهامداران حقیقي داراي حداقل مدرك تحصیلي كارشناسي مورد تأیید وزار  علوم در رشته

سي مورد تأیید  8داقل مدیریت، اقتصاد، بانكداري، علوم بیمه با ح شنا سابقه تجربي مرتبط یا داراي حداقل مدرك تحصیلي كار سال 

سال سابقه تجربي مرتبط یا داراي حداقل مدرك تحصیلي كارشناسي  8وزار  علوم و گواهینامه تحلیل گري بازار سرمایه با حداقل 

 سال سابقه تجربي مرتبط باشند؛  5مورد تایید وزار  علوم با حداقل 

 11د بن:  

هاي ابطال مجوز ععالیت مرتبط با نهاد مالي یا محرومیت از صييال ، مؤسييسييین/ سييهامداران عمده، محرومیتبنا به اعالم مراجع ذي

 سال گذشته نداشته باشند؛ 5انجام ععالیت مذكور براي بیش از یكسال طي 

  11بند:  

 را رعایت نموده باشند؛ شویيبا پولمقررا  مبارزه ، در تجهیز منابع ماليمؤسسین/ سهامداران عمده 

  12بند:  

شته  ضباطي ندا صدور راًي در حوزۀ جرائم و تخلفا  ان سیدگي یا منجر با  سهامداران عمده، پرونده با اهمیت در حال ر سین/  س مؤ

 هاي با اهمیت است؛باشند. سازمان مرجع تاخیص پرونده

  13بند:  

 نداشته باشند؛ به شبكه بانكي  هاي معوقبدهيمؤسسین/ سهامداران عمده، 

  14بند:  

به شر  عوق را به سازمان ارائه  8مادۀ  3هاي موضو  بند ها و اقرارنامهمؤسسین/ سهامداران عمده، اصالت داشته باشند و تعهدنامه

 نمایند؛

  15بند:  

هاي با استفاده از استقراض یا روشدرصد از سرمایه شركت در حال تأسی  را  42توانند بیش از مؤسسین/ سهامداران عمده نمي

 ماابه تحت هر عنوان تأمین نمایند و رعایت این نسبت براي هر یك از مؤسسین الزامي است.

  16بند:  

 گذاري با آورده و دارایي مؤسسین متناسه باشد.میزان مااركت مؤسسین/ سهامداران عمده در سرمایه شركت مااور سرمایه



 

  17بند:  

عنوان مؤس / گذاري بهها، در شخص حقوقي دیگري با ععالیت مااوره سرمایهسهامداران عمده و اشخاص وابسته به آنمؤسسین/ 

 سازمان(؛ هیأ  مدیره درصد سهام محسوب ناوند) مگر با ذكر دالیل و مواعقت 5سهامدار یا شریك عمده با بیش از 

  18بند:  

 گردد:شرایط زیر نیز لحاظ مي 42-47عالوه بر موارد در مورد مؤسسین/ سهامداران عمده حقوقي، 

 امكان مااركت شخص در نهاد مالي مطابب اساسنامه وجود داشته باشد؛ -43-4

 حداقل سه دوره مالي از آغاز ععالیت شخص، سپري شده باشد ماروط به اینكه عمر شركت از دو سال كمتر نباشد؛ -43-2

 نزد سازمان باشد، نزد سازمان به ثبت رسیده باشد؛كه شخص به عنوان نهاد مالي مامول ثبت در صورتي -43-8

 هاي مالي حسابرسي شده طي دو دورۀ مالي اخیر، زیان انباشته نداشته باشد؛مطابب آخرین صور  -43-1

صور  -43-5 صورتي اظهارنظر حسابرس در خصوص  شد و در  شركت مردود یا عدم اظهارنظر نبا سال مالي اخیر  هاي مالي 

 گردد.لحاظ مي 43-1سود یا زیان آن منجر به زیان انباشته گردد در بررسي بند  كه حاوي بند شرط باشد و آثار

 مبحث ب:  

  :گذاريشرایط مواعقت با تبدیل شركت موجود به شركت مااور سرمایه

  1بند:  

میلیارد ریال باشييد یا به تاييخیص سييازمان، با تجدید ارزیابي  جمع حقوق صيياحبان سييرمایه شييركت، معادل یا بیش از سييي و پنج

ااورهدارایي ستفادهسرمایه هایي كه در ععالیت م سي و پنج میلیارد گذاري قابل ا شركت به بیش از  سهام  صاحبان  اند، جمع حقوق 

 ریال بالغ شود؛

  2بند:  

 ي سرمایه گذاري مناسه باشد؛ مالي آن براي ععالیت مااوره تركیه دارایي هاي شركت و ساختار

  3بند:  

اظهارنظر موسسه ي حسابرس معتمد سازمان در خصوص صور  هاي مالي آخرین سال )دوره( مالي ععالیت شركت، مقبول بوده یا 

احتماالً با مانع یا ماكل مواجه  حاوي بندهاي شرطي كه ناان دهد ععالیت شركت پ  از تبدیل، در زمینه ي مااوره سرمایه گذاري

 مي شود، نباشد؛



  4بند:  

گذاري سييمت مدیریت )مدیرعامل یا عضييو هیأ  مدیره( را به عهده داوطلباني كه مقرر اسييت پ  از تبدیل شييركت مايياور سييرمایه

 بگیرند، براساس دستورالعمل تأیید صالحیت مدیران نهادهاي مالي، صالحیت الزم را داشته باشند؛ 

  5بند:  

 ي كیفري یا تخلفاتي موثر نباشند؛ ي شركت متقاضي، براساس اطالعا  و مدارك در اختیار سازمان، داراي پیاینهشركاي عمده

  6بند:  

 .حذف شد

  جديد 6بند:  

سرمایه گذاري، اهدا ااور  شركت م شركت بتواند پ  از تبدیل به  شد كه  ضي به گونه اي با شركت متقا شركاي عمده ي   فتركیه 

 مورد نظر براي مااور سرمایه گذاري را دنبال نماید؛ 

  7بند:  

صور طر  تجاري، اهداف، برنامه سرمایههاي مالي كه براي دورهها و  ااور  شركت م شدهگذاري پیشهاي پ  از تبدیل به  ، اندبیني 

   گذاري تنظیم شده باشند؛معقول و متناسه با شرایط تجاري موضو  ععالیت مااور سرمایه

  8بند:  

سرمایه ااور  ضمن عنوان م شركت پ  از تبدیل، مت انهادي براي  شركت یا نام پی سه بوده و با نامنام ععلي  بت هاي ثگذاري و منا

  .كننده انتخاب ناده باشداي گمراهگونهي دیگر ماابه نباشد و بهشده

  9بند:  

 هاي مالي، حسابداري،كارشناسي مورد تأیید وزار  علوم در رشتهاكثریت مؤسسین/ سهامداران حقیقي داراي حداقل مدرك تحصیلي 

سي مورد تأیید  8مدیریت، اقتصاد، بانكداري، علوم بیمه با حداقل  شنا سابقه تجربي مرتبط یا داراي حداقل مدرك تحصیلي كار سال 

داراي حداقل مدرك تحصیلي كارشناسي  سال سابقه تجربي مرتبط یا 8وزار  علوم و گواهینامه تحلیل گري بازار سرمایه با حداقل 

 سال سابقه تجربي مرتبط باشند؛  5مورد تایید وزار  علوم با حداقل 

 

 



  11بند:  

هاي ابطال مجوز ععالیت مرتبط با نهاد مالي یا محرومیت از صييال ، مؤسييسييین/ سييهامداران عمده، محرومیتبنا به اعالم مراجع ذي

 سال گذشته نداشته باشند؛ 5سال طي انجام ععالیت مذكور براي بیش از یك

  11بند:  

 را رعایت نموده باشند؛ شویيمقررا  مبارزه با پول، در تجهیز منابع ماليمؤسسین/ سهامداران عمده 

  12بند:  

صدور راًي در حوزۀ جرائم و تخلفا  سیدگي یا منجر با  سهامداران عمده، پرونده با اهمیت در حال ر سین/  س شته  مؤ ضباطي ندا ان

 هاي با اهمیت است؛باشند. سازمان مرجع تاخیص پرونده

  13بند:  

 نداشته باشند؛ به شبكه بانكي  هاي معوقبدهيمؤسسین/ سهامداران عمده، 

  14بند:  

به سازمان ارائه  به شر  عوق را 8مادۀ  3هاي موضو  بند ها و اقرارنامهمؤسسین/ سهامداران عمده، اصالت داشته باشند و تعهدنامه

 نمایند؛

  15بند:  

هاي درصد از سرمایه شركت در حال تأسی  را با استفاده از استقراض یا روش 42توانند بیش از مؤسسین/ سهامداران عمده نمي

 ماابه تحت هر عنوان تأمین نمایند و رعایت این نسبت براي هر یك از مؤسسین الزامي است.

  16بند:  

 گذاري با آورده و دارایي مؤسسین متناسه باشد.مؤسسین/ سهامداران عمده در سرمایه شركت مااور سرمایهمیزان مااركت 

  17بند:  

عنوان مؤس / گذاري بهها، در شخص حقوقي دیگري با ععالیت مااوره سرمایهمؤسسین/ سهامداران عمده و اشخاص وابسته به آن

 سازمان(؛ هیأ  مدیره درصد سهام محسوب ناوند) مگر با ذكر دالیل و مواعقت 5سهامدار یا شریك عمده با بیش از 

 



  18بند:  

 گردد:شرایط زیر نیز لحاظ مي 42-47در مورد مؤسسین/ سهامداران عمده حقوقي، عالوه بر موارد 

 ه وجود داشته باشد؛امكان مااركت شخص در نهاد مالي مطابب اساسنام -43-4

 حداقل سه دوره مالي از آغاز ععالیت شخص، سپري شده باشد ماروط به اینكه عمر شركت از دو سال كمتر نباشد؛ -43-2

 كه شخص به عنوان نهاد مالي مامول ثبت نزد سازمان باشد، نزد سازمان به ثبت رسیده باشد؛در صورتي -43-8

 دورۀ مالي اخیر، زیان انباشته نداشته باشد؛هاي مالي حسابرسي شده طي دو مطابب آخرین صور  -43-1

صور  -43-5 صورتي اظهارنظر حسابرس در خصوص  شد و در  شركت مردود یا عدم اظهارنظر نبا سال مالي اخیر  هاي مالي 

 گردد.لحاظ مي 43-1كه حاوي بند شرط باشد و آثار سود یا زیان آن منجر به زیان انباشته گردد در بررسي بند 

  1تبصره:  

سرمایهدرصور   سرمایهعدم مواعقت با تأسی  شركت مااور   گذاري، موضو  بایدگذاري یا تبدیل شركت موجود به شركت مااور 

 .توسط مدیریت مربوطه در سازمان و با ذكر دالیل به متقاضي اطال  داده شود

  2تبصره:  

 :تواند از طرق زیر گمراه كننده باشدنام شركت مي

ستفاده از كلما  و ( الف سته به دولت  "ملي"، "ایران"عباراتي نظیر ا شخاص و نهادهاي واب شركت كه معموالً از طرف ا و غیره در نام 

 .شوند در حالي كه چنین وابستگي وجود نداشته باشداستفاده مي

دولتي یا اسييتفاده از كلما  و عباراتي كه عرعاً به ذهن مخاطه وابسييته بودن شييركت به شييخص یا اشييخاص خاصييي را ) اعم از ( ب

 .خصوصي( متبادر نماید، در حالي كه چنین وابستگي وجود نداشته باشد

  3تبصره:  

تواند به تقاضاي متقاضي، مواعقت اصولي در صورتي كه متقاضي بعضي از شرایط مذكور در این ماده را احراز ننموده باشد، سازمان مي

سرمایه ااور  شركت م سی   صدور مجوز تأ سرمایه گذاري یا تخود را با  ااور  شركت م ضي به  شركت متقا اروط به بدیل  گذاري، م

شش ماه از تاریخ  شرایط كه حداكثر  صور  مد  زمان احراز  ضي اعالم كند. در این  ستورالعمل به متقا شرایط و رعایت این د احراز 

ي احراز شرایط را ف است برنامهگردد. در این صور  متقاضي موظصدور مواعقت اصولي خواهد بود، در مواعقت اصولي صادره قید مي

 به سازمان ارائه كند.

 

 



  4تبصره:  

 باشد:عناوین محل كار اشخاص حقیقي در خصوص سوابب تجربي مرتبط به شر  زیر مي

سرمایه ، گگذاري، هلدینااور سرمایهمگذاري مركزي اوراق بهادار و تسویه وجوه، سبدگردان، تأمین سرمایه، سپرده هايشركت

هاي ععال در بازار اوراق كانونها، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورسبندي، پردازش اطالعا  مالي، كارگزاري، مؤسسه رتبهگذاري، 

ط، هاي مرتب، كارشناس رسمي دادگستري در زمینهبیمههاي شركتها، مؤسسا  مالي و اعتباري، حسابرسي، بانكمؤسسا  بهادار، 

 هاي مرتبط با ارائه مستندا . و سایر ععالیتها و مؤسسا  عمومي مرتبط سازمانمدرس داناگاه در دروس مرتبط، 

o  5ماده:  

سرمایه ااور  سی  م سرمایهپ  از ابالغ مجوز تأ ااور  شركت م شركت موجود به  شش ماه گذاري یا مجوز تبدیل  ضي  گذاري، متقا

سرمایه ااور  شركت م شت تا  سی  یا مهلت خواهد دا شده، تأ شرایط اعالم  سهامي خاص مطابب با  شركت  صور  یك  گذاري را به 

شده به ی شرایط اعالم  سرمایهشركت موجود را مطابب  ااور  شركت م سهامي خاص تبدیل نماید و موارد الزم را در مرجع ك  گذاري 

شركت سلیم كند، در غیر اینثبت  سازمان ت صادره از درجهها، ثبت و مدارك مربوطه را به  سی  یا مجوز تبدیل   يصور  مجوز تأ

  .اعتبار ساقط خواهد شد

 تبصره:  

 تواند مهلت موضو  این ماده را حداكثر سه ماه دیگر تمدید كند.ن ميبه تقاضاي متقاضي و ذكر دالیل موجه، سازما

o  6ماده:  

ها یا انجام تغییرا  الزم در گذاري و ثبت آن نزد مرجع ثبت شييركت روز كاري پ  از تأسييی  شييركت مايياور سييرمایه 22حداكثر 

سرمایه ااور  شركت م شركت گذاري و ثبت تغییرا  نزد مرجع شركت موجود براي تبدیل به  شركت باید مدارك زیر را به ثبت  ها، 

ذاري گكه شرایط مندرج در مجوز تأسی  یا مجوز تبدیل، رعایت شده باشد، به عنوان مااور سرمایهسازمان ارائه نماید تا در صورتي

 :قانون، نزد سازمان به ثبت برسد و براي دریاعت مجوز ععالیت اقدام نماید 4ي ماده41موضو  بند 

  1بند:  

 ي شركت؛اساسنامه

  2بند:  

 ها در روزنامه رسمي كاور؛تصویر آگهي ماخصا  مدیران و صاحبان امضاي مجاز شركت و حدود اختیارا  آن

 

 



  3بند:  

 ها؛ي ثبت نزد مرجع ثبت شركتنام ثبت شده، تاریخ ثبت، محل ثبت و شماره

  4بند:  

 رسمي كاور؛تصویر آگهي تأسی  یا تغییرا  شركت مندرج در روزنامه 

  5بند:  

 ي هریك؛ي پرداخت شده و تعهد شدهي ثبت شده، عهرست شركاء و میزان سرمایهمبلغ سرمایه

  6بند:  

 ي احراز شرایط تعیین شده در مجوز مربوطه باشدسایر مداركي كه ناان دهنده

  شرايط صدور مجوز فعاليت مشاور سرمايه گذاري -بخش چهار:  

o  7ماده:  

گذاري براساس مجوز سازمان و همچنین ثبت  گذاري یا تبدیل شركت موجود به شركت مااور سرمایه اور سرمایهتأسی  شركت ما

ي  این دستورالعمل نزد سازمان، به عنوان مجوز ععالیت در زمینه 1و  5گذاري مطابب مواد شركت تحت عنوان شركت مااور سرمایه

گذاري منوط به دریاعت مجوز جداگانه تحت عنوان ي سرمایهو  به ععالیت مااورهشود و شري سرمایه گذاري محسوب نمي مااوره 

ااوره سرمایهمجوز ععالیت م شرایط زیر ميي  شخاص حقوقي با احراز  ست. ا سازمان ا توانند با تكمیل عرم مربوطه )پیوست گذاري از 

 گذاري نمایند:ي سرمایه( تقاضاي دریاعت مجوز ععالیت مااوره8ي شماره

  1بند:  

سرمایه ااور  شركت م سی   ضي قبالً مجوز تأ شركت پردازش اطالعا  متقا سرمایه،  شركت تأمین  سبدگردان،  شركت  گذاري، 

گري یا مجوز تبدیل به یكي از نهادهاي مالي یاد شده را از سازمان اخذ نموده و تحت كارگزاري، یا شركت كارگزار/معامله مالي،شركت

شركتیكي از این عناوین به سازمان نزد مرجع ثبت  شخصیت حقوقي مورد تائید  سیده و خارج از صور  یك  سازمان به ثبت ر ها و 

 پردازد؛ي دیگري نميموضو  ععالیت خود به ععالیت عمده

  2بند:  

 مهیا كرده باشد؛ 1ي اي را به شر  پیوست شمارهاعزارهاي رایانهنیروي انساني، عضا و تجهیزا  مناسه اداري و نرم

 

 



  3بند:  

ل یا متقاضي معاد شده ثبت و پرداخت گذاري مبادر  كند، سرمایهكه متقاضي در نظر دارد صرعاً به ععالیت مااوره سرمایهدرصورتي

ذاري، گهاي قابل استفاده در ععالیت مااوره سرمایهبیش از سي و پنج میلیارد ریال باشد یا به تاخیص سازمان، تجدید ارزیابي دارایي

 منجر به اعزایش حقوق صاحبان سهام به مبلغي بیش از سي و پنج میلیارد ریال گردد؛

  4بند:  

رد نظر براي مو متقاضي حداقل باید برابر مجمو  سرمایه گاه سرمایههاي دیگري بپردازد، آنیا ععالیت كه متقاضي به ععالیتدرصورتي

تفاده در هاي قابل اسعالوۀ سي و پنج میلیارد ریال باشد یا به تاخیص سازمان، تجدید ارزیابي دارایيهاي مذكور بهععالیت یا ععالیت

 حداقل اعزایش حقوق صيياحبان سييهام به مبلغي بیش از سييي و پنج میلیارد ریال به عالوه گذاري، منجر بهععالیت مايياوره سييرمایه

 هاي مذكور گردد.سرمایه مورد نظر براي ععالیت یا ععالیت

  1تبصره:  

ي طبب گذاریا حقوق صاحبان سهام در نظر گرعته شده براي مااور سرمایه هاي وارده، بیش از ثلث سرمایهدر صورتي كه در اثر زیان

گذاري موظف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به ترمیم سرمایه یا حقوق صاحبان سهام اقدام این ماده از بین برود، مااور سرمایه

 نماید.

  2تبصره:  

شرایط و ظرف صور  احراز  ااوره 82حداكثر  در  سرمایهروز پ  از تكمیل مدارك و اطالعا  مربوطه مجوز ععالیت م گذاري، با ي 

ساله به صادر مياعتبار پنج  ضي  صورتينام متقا ااورهگردد. در سی  یا ععالیت م سرمایهكه حكم لغو مجوز تأ را  گذاري طبب مقري 

  .شودي بعد تمدید ميهاي پنج سالهاري براي دورهگذصادر ناده باشد، اعتبار مجوز ععالیت مااوره سرمایه

  الزامات ارائه خدمات مشاور سرمايه گذاري -بخش پنج:  

o  8ماده:  

سرمایهارائه ااور  سط م شد.در قرارداد منعقده ذكر ي خدما  تو ساس انعقاد قرارداد جداگانه انجام خواهد  اتري بر ا گذاري به هر م

 موارد زیر الزامي است:

  1بند:  

گذاري به عنوان یك طرف و ماخصا  و نااني ماتري یا ماتریان به عنوان طرف دیگر قرارداد و ماخصا  و نااني مااور سرمایه

 مد  اعتبار قرارداد و تاریخ انعقاد آن و شماره قرارداد؛

 



  2بند:  

 ي ارائه خدما  مذكور؛دهد و نحوهگذاري به ماتري ارئه ميخدماتي كه مااور سرمایه

 3 بند:  

 هاي اجرایي آن؛گذاري در قبال خدما  ارائه شده به ماتري و ضمانتهاي مااور سرمایهمسئولیت

  4بند:  

بندي پرداخت گذاري، باید پرداخت كند و زمانالزحمه و كارمزدي كه ماييتري در قبال دریاعت هر نو  خدما  مايياور سييرمایهحب

 الزحمه و كارمزد مذكور؛حب

  5بند:  

حساب صادره و از طریب واریز به حساب بانكي متعلب گذاري صرعاً براساس صور الزحمه و كارمزد مااور سرمایهاینكه پرداخت حب

 پذیرد با ذكر ماخصا  حساب بانكي مذكور؛گذاري صور  ميبه شركت مااور سرمایه

  6بند:  

سرمایه ااور  اتري نزد م ضو  كه اطالعا  م سرمایهگذاري محرمانه تاین مو ااور  شده و م تواند آنها را بدون اجازه گذاري نميلقي 

كتبي ماييتري اعاييا كند یا به دیگري اعطاء، كند مگر در چارچوب مواردي كه در این دسييتورالعمل مجاز یا مكلف به اعطا، اعاييا یا 

 انتاار اطالعا  مذكور است؛

  7بند:  

تواند گذاري نميمقررا  تصویه شده تا زمان انعقاد قرارداد باشد، مااور سرمایه ذكر اینكه در صورتي كه مفاد قرارداد مغایر قوانین و

 گذاري مسئول جبران آن است؛به مفاد قرارداد عمل كند و چنانچه در اثر آن خسارتي به ماتري وارد آید، مااور سرمایه

  8بند:  

سرمایه ااور  صویه ميذكر اینكه م شدگذاري ملزم به اجراي آن بخش از قرارداد كه با قوانین و مقرراتي كه بعداً به ت سد، مغایر با  ر

 نیست و از این بابت مسئولیتي براي جبران خسار  وارده به ماتري نخواهد داشت؛

  9بند:  

سخ مي شرایطي منف شرایطي اختیار  4ي هشود )با رعایت ماداینكه قرارداد تحت چه  ستورالعمل( و طرعین قرارداد تحت چه  این د

 عسخ قرارداد را پیش از اتمام مد  اعتبار آن دارند؛



  11بند:  

سرمایه ااور  اتري و م سیدگي به اختالعا  بین م ضو  كه مرجع ر سازش در كانونذكر این مو صور  عدم  ضو  گذاري در  هاي مو

اكیل كانون مربوطه، وظیفه 87ي ر، هیأ  داوري مذكور در مادهقانون بازار اوراق بهادا 81ماده  ست و تا ت ي قانون بازار اوراق بهادار ا

 پذیرد؛مذكور توسط سازمان صور  مي

  11بند:  

 گذاري و ماتري براي تبادل اطالعا  و مدارك مختلف؛ي برقراري ارتباط بین مااور سرمایهتاریح نحوه

  12بند:  

سئولیت ضو  كه م شده در قرارداد به هیچ عنوان محدود كنندهذكر این مو سئولیتهاي قید  سرمایهي م ااور  گذاري مطابب هاي م

 مقررا  مربوطه نخواهد بود؛ 

  13بند:  

 ي توزیع آنهاتعداد نسخ قرارداد و نحوه

  1تبصره:  

سرمایه ااور  اتریان راگذاري باید نمونهم سال دارد تا از حیث رعایت این ماده  ي قراردادهاي خود با م سازمان ار قبل از بكارگیري به 

  .به تأیید برسد

  2تبصره:  

پذیر اسييت، ماييروط به آن كه این ماده در متمم قرارداد نق  هر گونه تغییر در مفاد قرارداد با اضيياعه كردن متمم به قرارداد امكان

 :داد رسیده و حداقل شامل موارد زیر باشدهاي قرارداد باید به امضاي طرعین قرارناود. متمم

 ي متمم؛الف( شماره و تاریخ قرارداد و شماره

 ب( ماخصا  طرعین قرارداد همانطور كه در قرارداد ذكر شده است؛

 ج( تواعقا  حاصله طي متمم قرارداد؛

o  9ماده:  

گذاري خود به خود قرارداد بین ماتري و مااور سرمایهگذاري باید موضو  را به اطال  ماتري برساند و در موارد ذیل مااور سرمایه

 ي مطالبا  ماتري را به وي پرداخت كند:گذاري باید كلیهگردد و مااور سرمایهمنفسخ مي



  1بند:  

ااور تعلیب مجوز ععالیت  سمي به گذاريسرمایه م اي یا تمام انجام كه ق ضو  از بخ اتري با قرارداد مو  ممكن روز45 از بیش م

 ؛(تعلیب از پ  كاري روز هفت ظرف ماتري كتبي تواعب با مگر)نباشد

  2بند:  

 گذاري؛لغو مجوز تأسی  یا ععالیت مااور سرمایه

  3بند:  

 گذاري؛ورشكستگي یا انحالل مااور سرمایه

  4بند:  

 گذاري.ي سرمایهگیري از ععالیت مااورهكناره

o  11ماده:  

ي مدیران جداگانه، تحت نظار  گذاري باید از یكدیگر جدا بوده و مسييتقیماً یا به واسييطههاي زیر در شييركت مايياور سييرمایهبخش

 :باشند(  مدیرعامل) باالترین مقام اجرایي 

  1بند:  

 گذاري؛ي سرمایهبخش مااوره

  2بند:  

 بخش مالي؛

  3بند:  

 .پردازدمي نیز كارگزاري ععالیت به كه بخش اخذ و اجراي سفارش خرید و عروش اوراق بهادار از ماتریان، درصورتي

o  11ماده:  

سرمایه ااور  شعبه یا نمایندگي گذاري ميم سئولیت ععالیت  شعبه یا نمایندگي كند. م سازمان اقدام به ایجاد  تواند با اخذ مجوز از 

 گذاري است. در ایجاد شعبه یا نمایندگي رعایت موارد زیر ضروري است:ي مااور سرمایهعهدهگذاري به مااور سرمایه



  1بند:  

 هاي الزم را سپري كرده باشد؛نامه اصول مقدماتي بوده و آموزشتعیین مسئول شعبه یا نمایندگي كه باید حداقل داراي گواهي

  2بند:  

 هاي داخلي الزم؛گذاري و )ج(كنترلي سرمایهماتریان،)ب( انعقاد قراردادهاي مااورههاي مكتوب براي )الف( راهنمایي تدوین رویه

  3بند:  

 ؛اعزارياعزاري و سختاختصاص امكانا  مورد نیاز به شعبه یا نمایندگي، شامل مكاني با كاربري اداري یا تجاري، ملزوما  نرم

  4بند:  

 .گذاريسرمایه مااور نصه تابلو در محل مناسه براي شعبه یا نمایندگي شامل نام و عنوان 

 تبصره:  

ااوره صور  ثبت م سرمایهدر  سازمان درج عبار  ي  سازمان بورس و اوراق بهادار تحت» گذاري نزد  ااور « نظار   در تابلوهاي م

  هاي آن مجاز است.ها و آگهيي اوراق، اطالعیهگذاري و كلیهسرمایه

o  12ماده:  

است ابتدا اطالعا  داري اوراق بهادار، موظفي خرید، عروش یا نگهگذاري، قبل از ارائه مااوره به ماتري خود در زمینهمااور سرمایه

هاي از پیش طراحي شيده، كسيه نموده و پ  از تحلیل این اطالعا ، ماياوره را متناسيه با كاعي در مورد مايتري را در قاله عرم

داري اوراق بهادار بدون دریاعت و تحلیل ي خرید، عروش یا نگهگذاري در زمینهي سيرمایهي ماياورهدهد. ارائه نیازهاي مايتري ارائه

ي مايياوره در مورد اوراق بهاداري كه در تخصييص مايياور گذاري و همچنین ارائهمند اطالعا  ماييتري، توسييط مايياور سييرمایهنظام

دهد، اعالم گذاري به عنوان اوراق بهاداري كه وي در خصييوص آنها مايياوره ميایهگذاري نبوده، و در تارنماي مايياور سييرمسييرمایه

 گردد. اطالعا  دریاعتي از ماتري باید حداقل شامل موارد زیر باشد:اند، تخلف محسوب ميناده

  1بند:  

 ي ماتریان اطالعا  هویتي، نااني وتلفن؛در مورد كلیه

  2بند:  

 :كنند، اطالعا  زیري خرید، عروش، یا نگه داري اوراق بهادار مااوره دریاعت ميدر مورد ماتریاني كه در زمینه

 :ها اجباري استاطالعاتي كه دریاعت آن( 1 – 2



 ي اشتغال، سن، سطح تحصیال  و تجربیا  كاري ماتري؛وضعیت شغلي، نحوه( 1 – 1 – 2

 گذاري دارد؛قصد سرمایه گذاري و مبلغي كهها و اهداف ماتري از سرمایهبرنامه( 2 – 1 – 2

 هاي قبلي؛گذاريتجربیا  ماتري در سرمایه (3 – 1 – 2

 ها و اهداف آتي خود به آن نیازمند است و زمانبندي آن؛میزان وجوه نقدي كه ماتري براي اجراي برنامه( 4 – 1 – 2

 : ها اختیاري استاطالعاتي كه دریاعت آن (2 – 2

به اعراد خانواده و اعراد تحت تكفل ماتري كه در مورد هر یك حداقل شامل: سن، سطح تحصیال ، اطالعا  كلي راجع ( 1 – 2 – 2

 گردد؛وضعیت شغلي و حدود درآمد مي

 بیني وضعیت آتي آن با ذكر منابع درآمدي؛هاي كنوني ماتري و اعراد تحت تكفل و پیشي درآمدها و هزینهمحدوده (2 – 2 – 2

 هاي كنوني ماتري و اعراد تحت تكفل به طور تقریبي؛ها و بدهيمیزان دارایي( 3 – 2 – 2

 هاي ماتري و اعراد تحت تكفل؛وضعیت درآمدي سایر اعضاي خانواده و میزان مااركت آنها در پرداخت هزینه( 4 – 2 – 2

 هاي آتي ماتري؛اهداف و برنامه (5 – 2 – 2

  1تبصره:  

داري اوراق بهادار، عرم كسييه اطالعا  ماييتریان باید طوري طراحي گردد كه ي خرید، عروش، یا نگهي مايياوره در زمینهبراي ارائه

راي گذاري بعالوه بر كسه اطالعا  این ماده، حاوي سواالتي براي ارزیابي توان ماتري براي تحمل ریسك باشد. روش مااور سرمایه

گذاري   مذكور، میزان توان ماتري در تحمل ریسك را ارزیابي نماید باید مدون و مكتوب باشد. مااور سرمایهاینكه از پاسخ به سواال

ارزیابي میزان توان ماييتري در تحمل ریسييك را به خود ماييتري واگذارد یا مسييتقیماً تعیین آن را از  تواند در این پرسييايينامه،نمي

 ماتري طله كند.

  2تبصره:  

ي خود در ارزیابي میزان توان ماييتري در تحمل ریسييك را قبل از گذاري باید عرم كسييه اطالعا  ماييتریان و رویهمايياور سييرمایه

ضو  را به به اخیص دهد، مو ضروري ت شده را  صال  عرم و روش یاد  سازمان ا صورتي كه  سال كند. در  سازمان ار سماً به  كارگیري ر

سرمایه ااور  ستي را اعمال نماید.  كندگذاري ابالغ ميم صالحا  درخوا ساس عرم و روش مذكور، ا ست قبل از اقدام برا و وي موظف ا

 تغییرا  در عرم و روش یاد شده نیز باید قبل از اعمال، به سازمان ارسال گردد.

 

 



o  13ماده:  

ضو  ماده صرهباید مطابب رویه 42ي تحلیل مو ضو  تب شد 42ماده  2ي ي مو سال  سازمان ار سط یكي از كاركنان كه به  ست، تو ه ا

سال  2گري بازار سرمایه با حداقل ي تحلیلنامهگذاري كه این مسئولیت را صریحاً پذیرعته و الاقل داراي گواهيشركت مااور سرمایه

رج گردد. د گر و تاریخ تحلیلاي حاوي نام و ماخصا  تحلیلي تجربي مرتبط است، انجام شده و نتایج تحلیل در عرم جداگانهسابقه

   :نتایج این تحلیل باید حداقل شامل موارد زیر باشد

  1بند:  

  گذاري؛اهداف ماتري از سرمایه

  2بند:  

 میزان ریسك قابل تحمل توسط ماتري؛

  3بند:  

 ي خود دارد و مبلغ برداشت در هر زمان؛تمام یا قسمتي از سرمایه گذار تمایل یا نیاز به برداشت و مصرفمقاطع زماني كه سرمایه

  4بند:  

  گذاري در هر كدام.گذاري ماتري و نسبت مناسه سرمایههاي مناسه براي سرمایهدارایي

  1تبصره:  

ي این ماده( را در پرونده گیري آن ) موضو گذاري باید یك نسخه از عرم كسه اطالعا  ماتري و عرم تحلیل و نتیجهمااور سرمایه

 هك كاركناني و ماييتري اختیار در را ماده این يتبصييره موضييو  گیري داري كند و یك نسييخه از عرم تحلیل و نتیجهماييتري، نگه

 براساس باید ماتري به بهادار اوراق دارينگه یا عروش، خرید، يزمینه در مااوره. دهد قرار دارند، عهده به را مااوره يارائه يوظیفه

  گري بازار سرمایه هستند، ارائه شود.ي تحلیلتوسط كاركناني كه الاقل داراي گواهي نامه و تحلیل این نتایج

  2تبصره:  

ي تواند با تأیید سييازمان از اشييخاص دارندهگذاري ميگري، مايياور سييرمایهي تحلیلنامهدر صييور  عدم كفایت دارندگان گواهي

  اي مرتبط و كاعي باشند، استفاده نماید.ي اصول مقدماتي كه داراي سوابب حرعهنامهگواهي

o  14ماده:  

 .و ماتري وي، اولویت با مناعع ماتري خواهد بودگذاري در شرایط وجود تضاد مناعع بین مااور سرمایه



o  15ماده:  

 باشدگذاري مجاز نميهاي زیر توسط مااور سرمایهانجام ععالیت

  1بند:  

 گذاري در خصوص اوراق بهاداري كه بدون دریاعت مجوز مربوطه منتار شده یا در حال انتاارند؛ي سرمایهي خدما  مااورهارائه

  2بند:  

گذاري نتواند تمام یا بخايييي از وظایف خود را مطابب این دادها یا پذیرش تعهداتي كه منجر شيييود تا ماييياور سيييرمایهانعقاد قرار

سئولیت ستورالعمل انجام دهد یا م سرمایهد ااور سئولیتهاي م ااوران گذاري را كمتر از م ستورالعمل براي م هایي نماید كه در این د

  است؛بیني شده گذاري پیشسرمایه

 3د بن:  

هاي گذاري در قبال ماتریان از مسئولیتهاي مااورسرمایهگذاري با ماتریان كه در آن مسئولیتي سرمایهانعقاد قراردادهاي مااوره

 مندرج در این دستورالعمل یا سایر مقررا  مرتبط، محدودتر باشد؛

  4بند:  

 گذاري منعقد نموده یا دریاعت وام از آنها؛سرمایهي اعطاي وام به ماتریاني كه با آنها قرارداد مااوره

  5بند:  

 هاي مصوب سازمان؛ي خدما  خود بیش از سقفدریاعت كارمزد در ارائه

  6بند:  

 استفاده از دارایي ماتریان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نفع خود یا به نفع اشخاص وابسته به خود

  حساب ها، مدارك و اطالعات ثبت و نگهداري -بخش شش:  

o  16ماده:  

كند، وقایع مالي هاي اجرایي كه سازمان ابالغ ميگذاري موظف است طبب استانداردهاي حسابداري ملي و دستورالعملمااور سرمایه

ي اري و كلیهداي نگههاي مالي خود را تنظیم نماید و در دعاتر مالي خود براي هر مايييتري حسييياب جداگانهخود را ثبت و صيييور 

 .مبادال  مالي عیمابین خود و ماتري را در حساب ماتري ثبت كند

 



  :17ماده  

سرمایه ااور  سال م سناد و مدارك زیر را حداقل به مد  پنج  سناد و مدارك مربوط به ععالیت خود از جمله ا ست ا گذاري موظف ا

 :داري نمایدنگه

  1بند:  

 ماتریان و نتایج حاصل از تحلیل این اطالعا ؛ هاي شناسایي و اطالعا عرم

  2بند:  

 قراردادهاي منعقده با ماتریان؛

  3بند:  

 هاي تبادل شده با ماتریان؛مكاتبا  و گزارش

  4بند:  

 این دستورالعمل دریاعت كرده است؛ 44ي ماده 2ي گذاري در اجراي تبصرهگزارش ذینفعان اوراق بهادار، كه مااور سرمایه

  5بند:  

 ها؛هاي صادره براي آني وقایع مالي مرتبط با خود به خصوص مبادال  مالي با ماتریان و صورتحسابمدارك مثبته

  6بند:  

 گذاري از طریب تارنماي رسمي خود منتار كرده است، حاوي تاریخ و ساعت انتاار؛اي از اطالعاتي كه مااور سرمایهنسخه

  7بند:  

 گذاري؛له یا علیه مااور سرمایه مدارك راجع به دعاوي حقوقي

  8بند:  

 .گرددهایي كه توسط سازمان تعیین و ابالغ ميسایر مدارك و گزارش

 

 



o  18ماده:  

سرمایه ااور  ستثناي  گذاري و كاركنانم آن باید اطالعا  و مدارك مربوط به ماتري طرف قرارداد خود را محرمانه تلقي نموده و به ا

قانون  13ها، بدون رضایت ماتري به شخص دیگري ارائه ننماید در غیر اینصور  مامول ماده اشخاص زیر در حدود درخواست آن

 بازار اوراق بهادار خواهند شد:

  1بند:  

سر ااور  اتري نیاز دارند، گذاري كه براي ارائهمایهكاركنان م سایر وظایف خود به اطالعا  و مدارك م اتري یا انجام  ي خدما  به م

  ها؛در حدود نیاز آن

  2بند:  

 كند؛سازمان یا مراجعي كه سازمان تعیین مي

  3بند:  

 گذاري؛ وكیل، بازرس قانوني یا حسابرس مااور سرمایه

  4بند:  

 مراجع صالح قضایي؛

  5بند:  

 كانون مربوطه در حدودي كه در مقررا  مصوب سازمان تعیین شده است؛

  6بند:  

 ي مدارك و اطالعا  مذكور به آنها، طبب قانون الزامي است.سایر مراجعي كه ارائه

  1تبصره:  

اطالعا  مربوط به هر ماييتري ممكن  ي اطالعا  به صييور  سييرجمع به طوري كه امكان ردیابي و تاييخیصانتاييار عمومي یا ارائه

  گردد.نباشد، مامول ممنوعیت موضو  این ماده نمي

 

 



  2تبصره:  

سرمایه ااور  اتریان عارغ از اینكه به  يداري و نحوهاي مكتوب براي حفاظت، نگهگذاري باید رویهم سي به اطالعا  و مدارك م ستر د

شكال دیگر نگه سي كاركنان غیر داري ميشكل الكترونیكي یا به ا ستر شد به طوري كه اطمیناني معقول از عدم د شته با شوند، دا

ص غیر مرتبط و در غیر موارد ي آنها به اشخامرتبط به مدارك و اطالعا  ماتري، عدم اعااي مدارك و اطالعا  ماتري یا عدم ارائه

سرمایه ااور  صحیح رویهمقرر، بوجود آید. م شده آموزش كاعي به كاركنان داده و رعایت آن را كنترل گذاري باید براي اجراي  ي یاد 

 نماید.

  اطالع رساني و گزارش دهي -بخش هفت:  

o  19ماده:  

دهد در حالي كه؛ )الف( شيركت ي بهاداري خاص، ماياوره ميهي ورقگذاري به مايتري خود در زمینهكه ماياور سيرمایهدرصيورتي

ها )ج( سایر ماتریان مااور گذاري یا اشخاص وابسته به آنگذاري یا اشخاص وابسته به آن )ب( كاركنان مااور سرمایهمااور سرمایه

این ماده ذینفع  4ي مطابب تبصييرهي بهادار گذاري، در آن ورقههاي تحت مدیریت مايياور سييرمایهگذاري یا ) د( صييندوقسييرمایه

این ماده از این  2ي هاي موضو  تبصرهگذاري از این موضو  مطلع بوده یا از طریب دریاعت گزارششوند، و مااور سرمایهمحسوب مي

ي ي مااورهئهگذاري موظف است قبل از انعقاد قرارداد با ماتري و همچنین قبل از اراگاه مااور سرمایهموضو  مطلع شده باشد، آن

ي بهادار خاص، ماتري را از این موضو  مطلع كند. اطالعا  ارائه شده به ماتري در اجراي این ماده گذاري در مورد آن ورقهسرمایه

  ي بهادار خواهد بود.ي بهادار و شر  مناعع ذینفع در آن ورقهشامل ماخصا  ورقه

  1تبصره:  

شخص از تغییر قیمت یك  صورتي كه یك  سود یا زیان نماید یا آن ورقهورقهدر  ستقیم  ستقیم یا غیر م بهادار  يي بهادار، به طور م

گاه ي بهادار محسييوب شييود، آني بهادار منتفع شييود یا خود ناشيير ورقهبراي وي حقوق یا مناععي ایجاد كند یا از معامال  آن ورقه

سبت به آن ورقه شده، ن سوب ميشخص یاد شرایط زیر، ذینفع ورقه شود.ي بهادار، ذینفع مح شخص از جمله در  ي بهادار بنابراین 

 :گرددمحسوب مي

 ي بهادار باشد؛یك: در صورتي كه مالك ورقه

 ي بهادار را به دیگري اعطاء یا از دیگري دریاعت نموده باشد؛دو: در صورتي كه اختیار خرید یا عروش ورقه

 قرض داده باشد؛ ي بهادار را قرض گرعته یاسه: در صورتي كه ورقه

صورتي كه پذیره :چهار سي یا عروش ورقهدر  شد یا بازاریابي براي پذیرهنوی سي یا عروش ورقهي بهادار را تعهد كرده با هادار را ي بنوی

 ي بهادار باشد یا در این موارد با دیگران مااركت داشته باشد؛ي عرضه ورقهپذیرعته باشد یا مااور ناشر در زمینه

 ي بهادار باشدصورتي كه ناشر ورقهپنج: در 

 



  2تبصره:  

سرمایه ااور  ستهگذاري موظفكاركنان م شخاص واب شدن هریك از ا شدن خود یا اطال  از ذینفع  صله پ  از ذینفع  د ي خواند بالعا

ذاري موظف اسييت گگذاري گزارش كنند. مايياور سييرمایهي بهادار، موضييو  را با جزئیا  كامل به مايياور سييرمایهنسييبت به هر ورقه

ي عهرسيييت اوراق بهاداري كه خود یا اند را به اضييياعهعهرسيييت اوراق بهاداري را كه كاركنان در اجراي این ماده به وي گزارش نموده

سرمایه سته به مااور  شخاص واب سرمایهماتریان یا ا سبت به آنگذاري ) در حد اطال  مااور  ؛ شوندها ذینفع محسوب ميگذاري( ن

ي خدما  به ماتري را به عهده دارند قرار دهد، تا در اجراي این ماده مورد استفاده ي ارائهو در اختیار كاركناني كه وظیفه تهیه كرده

ست یا یكي از  شركت ا صا  اوراق بهادار، )ب( تعیین اینكه ذینفع  اخ ست : )الف( م شامل این موارد ا صرعاً  قرار گیرد. این گزارش 

ي بهادار گذاري، )ج( تعیین اینكه آیا مناعع ورقهتحت مدیریت مااور سرمایهها یا ماتري یا صندوقبه آن كاركنان یا اشخاص وابسته

ستقیم به ذینفع تعلب مي ستقیم یا غیرم سود ي بهادار منگیرد یا خیر و )د( تعیین اینكه اعزایش یا كاهش قیمت ورقهبه طور م جر به 

گذاري گذاري، به صور  محرمانه نزد مااور سرمایهارائه شده توسط كاركنان به مااور سرمایهگردد. سایر اطالعا  یا زیان ذینفع، مي

ي تهیه یا تأیید عهرسييت مذكور را به عهده داري شييده و در اختیار ماييتریان یا سييایر كاركنان ) به اسييتثناي كاركناني كه وظیفهنگه

 گیرد.دارند( قرار نمي

o  21ماده:  

 ملزم است در تارنماي خود موارد زیر را اعاا نماید:گذاري مااور سرمایه

  1بند:  

 و ماخصا  شركاي عمده؛ ي پرداخت شدهنام، نو  شخصیت حقوقي، ماخصا  ثبتي، مبلغ سرمایه

  2بند:  

گران، كارشيناسيان و نمایندگان ماياور مدیره، مدیرعامل، ماياوران، تحلیلاي و تحصيیلي اعضياي هیأ مايخصيا  و سيوابب حرعه

  گذاري؛سرمایه

  3بند:  

سرمایه ااور  سط م سئولیت و كارمزد هر یك از این خدما  و نحوهخدما  قابل ارایه تو شرایط، حدود م سبهگذاري و  ي این ي محا

 كارمزدها؛

  4بند:  

سرمایه ااور  صعناوین خدماتي كه م شته از هر یك به تنهایي درآمدي معادل یا بیش از پنج در سال گذ  د كل درآمدگذاري طي پنج 

 ي خدما  را كسه نموده است به تفكیك هر سال و ذكر درصد مربوطه؛ارائه

 



  5بند:  

 دهد؛گذاري در مورد آنها مااوره مياي كه مااور سرمایههاي سرمایهنو  اوراق بهادار یا دارایي

  6بند:  

و ارزشیابي اوراق بهادار و ناشرین اوراق بهادار یا پیش بیني روند قیمت یا عرضه و تقاضاي  هایي كه مااور براي تجزیه و تحلیلروش

 دهد تا حدي كه منجر به اعااي اسرار تجاري وي نگردد؛اوراق بهادار مورد استفاده قرار مي

  7بند:  

 ا متكي است؛گذاري براي كسه اطالعا  مورد نیاز خود به آنهمنابع مهم اطالعاتي كه مااور سرمایه

  8بند :  

ست به دلیل ارائه ضاد مناععي كه ممكن ا سرمایهت ااور  سته و كاركنان وي با ي خدما  مختلف بین مناعع م شخاص واب گذاري یا ا

 هاي كنترل و حل و عصل این تضاد مناعع؛ماتریان بوجود آید و راه

  9بند:  

اي و سييایر خدماتي كه مايياور دیگران دارد و با خدما  مايياورهگذاري با ي تجاري اسيياسييي كه مايياور سييرمایههر گونه رابطه

 دهد در تضاد است )نظیر تواعب با یك یا چند كارگزار براي ارجا  ماتریان خود به آنها(؛گذاري ارائه ميسرمایه

  11بند:  

راق بهادار، نصييیه مايياور گذاري به خرید یا عروش اوي مايياور سييرمایهي عمل ماييتري به توصييیههر گونه مناععي كه در نتیجه

ي معامال  ماييتریان مايياور شييود ) نظیر دریاعت بخاييي از كارمزد كارگزاري از شييركت كارگزاري كه واسييطهگذاري ميسييرمایه

 شود(؛گذاري ميسرمایه

  11بند:  

وجود گذاري، بمااور سرمایهگذاري براي اشخاص ثالث به استثناء كاركنان شركت ي سرمایهي خدما  مااورههرگونه مناععي كه ارائه

 آورد؛مي

  12بند :  

ضاي هیأ  شغلي كه هر یك از اع سمت یا  ااوران، تحلیلهرگونه  سرمایهمدیره، م ااور  سان یا نمایندگان م شنا گذاري در گران، كار

 وقت؛وقت یا پارهوقت، نیمهها و اشخاص حقوقي، پذیرعته یا به آن اشتغال دارند اعم از تمامسایر شركت



  13بند:  

 ها و ماخصا  مسئولین هر شعبه یا نمایندگي؛نااني و تلفن دعتر مركزي و هر یك از شعه یا نمایندگي

  14بند:  

 هر گونه اطالعا  دیگري كه طبب مصوبا  سازمان ضروري باشد.

  نظارت و بازرسي -بخش هشت:  

o  21ماده:  

گذاري و هر گونه اماكن متعلب به مايياور سييرمایه  تواند به صييور  ادواري یا در مواقع لزوم، مدارك و هرگونه مسييتندا سييازمان مي

سرمایه ااور  سي قرار دهد یا ارائهم هایي را ي اطالعا ، مدارك و گزارشگذاري یا تحت اختیار یا كنترل وي را با اهداف زیر مورد بازر

 :گذاري درخواست كنداز مااور سرمایه

  1بند:  

 ها و دعاتر مالي مطابب قوانین و مقررا ؛داري اسناد، مدارك، گزارشاطمینان از تهیه و نگه

  2بند:  

 مربوطه؛ مقررا  و گذاريسرمایه يمااوره قرارداد با گذاريسرمایه مااور اطمینان از انطباق عملكرد 

  3بند:  

 گذاري؛اطمینان از حفظ شرایط تعیین شده براي تأسی  و ععالیت مااور سرمایه

  4بند:  

 بررسي شكایا  و اعتراضا  رسیده از سوي ماتري یا اعراد دیگر؛

  5بند:  

 گذاري؛بررسي تخلفا  احتمالي مااور سرمایه

  6بند:  

  ها، اسناد و مدارك براي سایر نهادهاي ذیصال .ي گزارشتهیه



 تبصره:  

سرمایه ااور  ست كلیهم سناد، مدارك و گزارشگذاري موظف ا سازمان ي اطالعا ، ا ست را در موعد مقرر در اختیار  هاي مورد درخوا

قرار دهد و به تمامي سييواال  نمایندگان سييازمان پاسييخ داده و امكان بازرسييي از دعاتر، مدارك و اماكن مورد نظر را براي بازرسييین 

 شوند.وقت عراهم آورد. بازرسین سازمان توسط مدیریت مربوطه یا مقاما  ماعوق وي معرعي مي سازمان بدون عو 

o  22ماده:  

سرمایه سازمان انتخاب كند و قرارداد خود با مااور  گذاري باید بازرس قانوني و حسابرس خود را از بین موسسا  حسابرسي معتمد 

سابرسوي را به گونه ستورالعمل، آییناي تنظیم كند كه بازرس یا ح شركتنامه، رعایت قوانین و مقررا  از جمله این د ، هاي داخلي 

ااوره سرمایهتطبیب مفاد قراردادهاي م صحیح حسابي  ستورالعمل و ثبت  سي و در مورد آنها در گذاري با این د اتري را برر هاي م

بیني گذاري اسييت و در قرارداد مربوطه پیشور سييرمایهي مايياي این رسييیدگي بر عهدهنماید. هزینهگزارش سييالیانه خود اظهارنظر 

  .شودمي

o  23ماده:  

سازمان براي تهیه ست  صور  درخوا سرمایهي گزارش ویژهدر  ااور  شركت م سي از  سابر قانون بازار  24ي گذاري مطابب مادهي ح

  يتهیه هايهزینه گزارش، این يتهیه براي الزم  ي اطالعا ، اسييناد و مداركگذاري باید عالوه بر ارائهاوراق بهادار، مايياور سييرمایه

 .بپردازد كند،مي تعیین سازمان آنچه مطابب را مذكور گزارش

  ضمانت هاي اجرا -بخش نه:  

o  24ماده:  

سرمایه ااور  ااورهتخلف م سرمایهگذاري از قرارداد م سیدگي ي  ستورالعمل مربوطه ر ساس د ستورالعمل، برا گذاري یا مفاد این د

 .گیردمي نظر در را زیر تنبیها  شود. درصور  احراز تخلف، مرجع رسیدگي كننده متناسباً یك یا چند مورد از مي

  1بند:  

 پرونده؛ در درج بدون گذاريسرمایه مااور تذكر كتبي به 

  2بند:  

 پرونده؛ در درج با گذاريسرمایه مااور تذكر كتبي به 

  3بند:  

 تعلیب ععالیت شعبه یا نمایندگي كه تخلف از طریب آن صور  پذیرعته حداكثر تا یك سال؛



  4بند:  

 الزام به تعطیلي شعبه یا نمایندگي كه تخلف از طریب آن صور  پذیرعته؛

  5بند:  

 سال؛ یك تا حداكثر گذاريسرمایه مااور محدود كردن ععالیت 

  6بند:  

 گذاري حداكثر تا یك سال؛ي خدما  مااور سرمایهمحرومیت از ارائه

  7بند:  

 گذاري براي مد  حداكثر تا یك سال؛تعلیب مجوز ععالیت مااور سرمایه

  8بند:  

 سال؛ یك تا حداكثر مد  به گذاريسرمایه مااور هاي تعلیب سایر ععالیت

  9بند:  

 گذاري؛لغو مجوز ععالیت مااور سرمایه

  11بند:  

 گذاري؛سرمایه مااور لغو مجوز تأسی  

  11بند:  

  قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جدید. 41ي ي مادهنامهگذاري مطابب آییني نقدي مااور سرمایهجریمه

  1تبصره:  

ا  گذاري باشد، مرجع رسیدگي به تخلفاز ععل یا ترك ععل مدیر یا مدیران یا سایر كاركنان مااور سرمایه در صورتي كه تخلف ناشي

گذاري، مدیر یا هر یك از كاركنان متخلف را حسه مورد گذاري، عالوه بر تنبیها  مقرر در این ماده براي مااور سرمایهمااور سرمایه

 :كنديبه یكي از تنبیها  انضباطي زیر محكوم م

 یك: تذكر كتبي بدون درج در پرونده؛



 دو: اخطار كتبي با درج در پرونده؛

 گذاري حداكثر تا دو سال؛ي سرمایهي خدما  مااورهسه: محرومیت از ارائه

 گذاري مربوطه حداكثر تا دو سال؛ي تصدي سمت مدیریت در شركت مااور سرمایهچهار: سله صالحیت از ادامه

 ها و نهادهاي مالي حداكثر تا دو سال؛ها، بازارهاي خارج از بورس، كانونصدي سمت در تمام یا برخي از بورسپنج: محرومیت از ت

 اي صادره توسط سازمان به مد  حداكثر تا دو سال؛ي حرعهنامهشش: محرومیت از استفاده از گواهي

 .نهادهاي مالي جدید قانون توسعه ابزارها و 41ي ي مادههفت: جریمه نقدي مطابب آیین نامه

  2تبصره:  

خلف ي وضعیت به قبل از انجام تي آن، اعادهتواند به منظور پیاگیري از تكرار تخلف یا گسترش دامنهمرجع رسیدگي به تخلفا  مي

 :گذاري را ملزم به موارد زیر نمایدیا رعع اثرا  تخلف انجام شده، مااور سرمایه

 هاي داخلي؛كنترلیك: اصال  یا تقویت نظام 

 هاي داخلي؛نامهها و آییندو: اصال  رویه

 هاي خاص؛ها و زمینهسه: تأمین، تكمیل و آموزش نیروي انساني در بخش

 ها تا زمان احراز شرایطي خاص؛گذاري از گسترش كمي و یا جغراعیایي ععالیتچهار: منع مااور سرمایه

ها وارد موضو  این تبصره، مهلت تعیین كرده و رعع تعلیب از تمام یا بخاي از ععالیتتواند براي انجام ممرجع رسیدگي همچنین مي

ها در مهلت مقرر نماید. در صور  عدم اجراي موارد تعیین گذاري را منوط به اجراي آنهاي مااور سرمایهیا رعع محدودیت از ععالیت

  .ها  مذكور در این ماده را اعمال كندتواند تنبیشده در این تبصره در مهلت مقرر، مرجع رسیدگي مي

  3تبصره:  

صور  ارتكاب جرم پیشاعمال تنبیها  موضو  این ماده مانع از مجازا  شده یا مانع از جبران خساراتي هایي كه در قوانین در  بیني 

 كه در اثر ارتكاب تخلفا  یا جرایم به ماتري یا سایر اشخاص وارد شده، نخواهد شد.

o  25ماده:  

گذاري بپردازد، مرجع ي سييرمایهگذاري، به ارائه خدما  مايياورهدر صييورتي كه یك نهاد مالي بدون دریاعت مجوز مايياور سييرمایه

 :رعتهد گخوا نظر در را زیر تنبیها  رسیدگي كننده پ  از رسیدگي به موضو  براساس دستورالعمل مربوطه، یك یا تركیبي از 



  :1بند   

 ي نهاد مالي متخلف؛پرونده تذكر كتبي بدون درج در

  2بند:  

 ي نهاد مالي متخلف؛اخطار كتبي با درج در پرونده

  3بند:  

 هاي نهاد مالي به مد  حداكثر تا یك سال؛تعلیب تمام یا بخاي از ععالیت

  4بند:  

 به مد  دو سال؛ها در نهاد مالي مربوطه حداكثر سله صالحیت مدیر یا مدیران نهاد مالي متخلف، از تصدي برخي سمت

  5بند:  

ها و سييایر ها، بازارهاي خارج از بورس، كانونمحرومیت مدیر یا مدیران متخلف نهاد مالي از تصييدي سييمت در تمام یا برخي از بورس

 نهادهاي مالي به مد  حداكثر تا دو سال؛

  6بند:  

  توسط سازمان حداكثر تا دو سال؛اي صادره هاي حرعهنامهمحرومیت مدیران نهاد مالي از استفاده از گواهي

  7بند:  

 لغو مجوز تأسی  نهاد مالي متخلف؛

  8بند:  

 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جدید. 41ي ي مادهي نقدي مطابب آیین نامهجریمه

o  26ماده:  

 شود.رسیدگي ميقانون بازار اوراق بهادار  81ي گذاري و ماتري، طبب مادهبه اختالعا  بین مااور سرمایه

 

 



  ساير موارد -بخش ده:  

o  27ماده:  

روز  7هر گونه نقل و انتقال سهام یا پذیره نویسي سهام جدید در شركت مااور سرمایه گذاري باید به تایید سازمان رسیده و ظرف 

 كاري پ  از انتقال یا پذیره نویسي به اطال  سازمان برسد.

o  28ماده:  

سرمایه ااور  ااور م سازمان بر م ساله مبلغي تحت عنوان حب نظار   ست هر .  نماید پرداخت سازمان به گذاريسرمایه گذاري ملزم ا

 .گرددمي تعیین بهادار اوراق و بورس عالي شوراي توسط سازمان پیانهاد به مبلغ این

o  29ماده:  

صور  پیش ااورهدر سرمایهبیني در قرارداد م سرمایهي  ااور  اتري طرف قرارداد خود، گذاري ميگذاري، م تواند به وكالت از طرف م

سبت به اعمال حقوق مالكانه شركتن ضور در مجامع عمومي  اتري از جمله ح سهام و ي اوراق بهادار م سود  ها و اعالم رأي، دریاعت 

 هاي ثبتریاعت سهام جایزه، دریاعت حب تقدم خرید سهام و شركت در اعزایش سرمایه، اقدام نماید. شركتسود سایر اوراق بهادار، د

 گردد، رعایت نمایند.خصوص از طرف رئی  سازمان صادر مياي را كه در ایناند، بخانامهشده نزد سازمان موظف

o  31ماده:  

 ظار ن معاونت پیانهاد به اقداما  توسط سازمان مطابب این دستورالعمل،  انجام و مجوز صدور  تاخیص، گیري ،اعالم نظر، تصمیم

  .گیردمي صور  سازمان رئی  تأیید و مالي نهادهاي بر

o  31ماده:  

به تصویه هیا  مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار  21/28/4834پیوست در تاریخ  تبصره و چهار 21ماده،  84این دستورالعمل در 

 .اصال  گردید 21/21/4843و  42/21/4843و   1393/07/05و  28/21/4844رسید و در تاریخ 

 

 

 

 

 

 



  گذاريتقاضاي صدور مجوز تأسيس شركت مشاور سرمايه -پيوست يك:  

 گذاريتقاضاي صدور مجوز تأسی  شركت مااور سرمایه

 

 

  

 به: اداره امور نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار 

 احتراماً؛

شود(،  شركت نامیده مي  صاراً  سرمایه گذاري......................... )كه در این عرم اخت ااور  سی  م شرف تأ شركت در  اینجانبان مؤسسین 

اري گذ  این شركت را به عنوان یك شركت مااور سرمایهبراساس قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل مربوطه، صدور مجوز تأسی

، با مايخصيا  زیر از سيازمان بورس و اوراق بهادار ) كه از این پ  4831قانون بازار اوراق بهادار مصيوب  4ي ماده 41موضيو  بند 

 :نماییمشود(، تقاضا مياختصاراً سازمان نامیده مي

 

 ..................................................................................... رمایه گذارينام پیانهادي براي شركت: شركت مااور س -4

 

 .نو  شخصیت حقوقي مورد نظر براي شركت سهامي خاص است -2

ضاي نماینده -8 شده و به ام سازمان تنظیم  صوب  شود كه مطابب نمونه ي م انهاد مي  ست پی شر  پیو شركت به  سنامه ي  سا ي ا

  .مؤسسین رسیده است

 :مبلغ سرمایه و میزان مااركت هر یك از مؤسسین به تفكیك نقد و غیرنقد به شر  زیر خواهد بود -1

 (در صورتي كه عضاي عرم كاعي نیست، جدول به ضمیمه عرم ارائه گردد)

  

 



 نام مؤسس رديف

 ي غيرنقدميزان آورده ي نقدميزان آورده
ي نقد و جمع آورده

 غيرنقد
 مبلغ تعهد شده

 مبلغ

 )ميليون ريال(
 *درصد

 مبلغ

)ميليون 

 ريال(

 *درصد
 مبلغ

 )ميليون ريال(
 *درصد

 مبلغ

 ميليون)

 (ريال

 *درصد

4          

2          

8          

1          

5          

         جمع

 درصد از كل سرمایه * 

 :صادر گردددر نظر است سهام ممتاز شركت به شر  زیر  -5 

 شرح امتيازات مبلغ اسمي سهم ممتاز نام دارنده ي سهام ممتاز رديف 

1    

2    

3    

 

 : ماخصا  و اوصاف آورده ي غیرنقد مؤسسین در صور  وجود و ارزش تقریبي آن -1

 :آیدشر  اینكه آورده ي غیرنقد چگونه در جهت اهداف و موضو  ععالیت شركت بكار مي -7

هاي شركت: طر  تجاري و برنامه هاي شركت براي سه سال پ  از تأسی  و ترازنامه و صور  سود )زیان( طر  تجاري و برنامه -3

 .بیني شده و مطابب دستورالعمل مربوطه تنظیم گردیده و به پیوست آمده استبراي یك سال پ  از تأسی  پیش

ونه شود. هرگماخصا  نماینده ي مؤسسین: شخص زیر به عنوان نماینده ي تام االختیار موسسین شركت به سازمان معرعي مي -4

مكاتبه و اعالم نظر موسسین به امضاي وي به سازمان تسلیم مي شود و ارائه ي مكاتبا  یا اطالعا  از طرف سازمان به وي یا ارسال 

 .ي ارائه یا ارسال به موسسین محسوب مي شودمكاتبا  به نااني وي به منزله 

  



  

 خانوادگينام و نام
شماره 

 شناسنامه
 نشاني تلفن محل صدور

امضاي نماينده براي 

 قبول سمت

 

 
     

 :هویت و اقامتگاه مؤسسین به شر  زیر است -42 

  

 نام مؤسس رديف

 شماره شناسنامه/

 شماره ثبت

 محل صدور/

 محل ثبت

 تلفن اقامتگاه

1      

2      

3      

4      

5      

   

ضویت در هیأ    -44 سمت مدیرعاملي یا ع صا  داوطله  اخ انامه م س صالحیت پر ستورالعمل تأیید  شركت، مطابب د مدیره ي 

 .استاي مدیران نهادهاي مالي، توسط داوطلبین مذكور تكمیل و به پیوست ارائه شدهحرعه

 17نماییم كه اطالعا  مذكور در این عرم را با كمال دقت و صحت و با آگاهي از مفاد ماده اینجانبان موسسین شركت تعهد مي -42

صوب آذرماه  سالمي ایران م سازمان  ...............................، در تاریخ 4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ا به منظور ارائه به 

ضاء نمودهبورس و اوراق ب شود، ميایم. چنانهادار تكمیل و ام سط اركان بازار چه خالف این امر ثابت  پذیریم كه مطابب مقرراتي كه تو

رسييد، با (، به تصييویه رسييیده یا مي4831اوراق بهادار )مذكور در قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسييالمي ایران مصييوب آذرماه 

 .اینجانبان رعتار شود

  

 

 



 *امضاء نام و نام خانوادگي صاحب امضاء مجاز ام مؤسسن رديف

4    

2    

8    

1    

5    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  گذاريتقاضاي تبديل شركت موجود به شركت مشاور سرمايه -پيوست دو:  

 گذاريتقاضاي تبدیل شركت موجود به شركت مااور سرمایه

  

 

 به: اداره امور نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار  

 احتراماً؛

) كه ..................ثبت  اینجانه صاحبان امضاي مجاز شركت .......................... به شماره ثبت..................... تاریخ ثبت...../...../...... و محل

، براساس قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل مربوطه، از سازمان بورس و اوراق بهادار ) از این پ  اختصاراً شركت نامیده مي شود(

سرمایه گذاري  ااور  شركت م شركت به یك  صدور مجوز تبدیل این  ست  شود( درخوا سازمان نامیده مي  صاراً  كه از این پ  اخت

 :شودن منظور اطالعا  شركت مذكور به شر  زیر ارائه ميقانون بازار اوراق بهادار را داریم. به ای 4ماده ي  41موضو  بند 

 

 :نو  شركت به قرار زیر است -4

  

اساسنامه شركت به پیوست آمده است و در صور  مواعقت سازمان با این درخواست، اساسنامه ي شركت، مطابب اساسنامه ي  -2

 .نمونه ي شركت هاي مااور سرمایه گذاري مصوب سازمان خواهد شد

 

 

 

 

 



 :سرمایه ي شركت -8

 نوع سرمايه رديف

 تعهد شده پرداخت شده
جمع پرداخت شده و تعهد 

 شده

 نقدي

 ) ميليون ريال(

 غير نقدي

 )ميليون ريال(

 جمع

 ميليون ريال

 *درصد ميليون ريال *درصد ميليون ريال * درصد

         عادي 1

         ممتاز 2

 درصد ار كل دارایي ها *

 :ي تعهد شده، برنامه پرداخت سرمایه تاریح شودسرمایهدر صور  وجود 

امتیازا  سهام ممتاز شركت به شر  زیر است كه به اشخاص ماروحه در زیر تعلب گرعته و علت اعطاي سهام ممتاز به هر یك  -1 

 (در صور  وجود سهام ممتاز ) از این اشخاص نیز تاریح شده است

 ي سهام ممتازنام دارنده رديف
سهام  تعداد

 ممتاز

ارزش اسمي سهام 

 ممتاز
 شرح امتيازات

1     

2     

3     

 

 .استهاي مالي حسابرسي شده دو سال اخیر شركت تهیه شده و به همراه گزارش حسابرس به پیوست آمدهصور  -5

دستورالعمل مربوطه، براي سه سال ، مطابب (گذاريهاي شركت ) در صور  تبدیل به شركت مااور سرمایهطر  تجاري و برنامه -1

 .بیني شده براي یك سال پ  از تبدیل به پیوست آمده استپ  از تبدیل و ترازنامه و صور  سود )زیان( پیش

 :هاي شركت به شر  زیر استتركیه، ماخصا  و ارزش تقریبي دارایي -7

اكیل مي 5جدول زیر اطالعا  دارایي هایي كه هر یك به تنهایي بیش از  در[ شركت را ت صد دارایي هاي  دهند، جداگانه و بقیه در

 ]ها درج شوند. در صور  كاعي نبودن عضا، جدول جداگانه به ضمیمه ي عرم ارائه گرددتحت عنوان سایر دارایي

  



 عنوان دارايي رديف
 ارزش دفتري

 ) ميليون ريال(
 *درصد 

ارزش تقريبي 

 روز

 ) ميليون ريال(

 شرح مشخصات

4      

2      

8      

1      

     هاسایر دارایي 5

     جمع كل

 درصد از كل دارایي ها *

چگونه تبدیل به نقد مي شود یا  ، 7هاي بند شر  اینكه پ  از تبدیل شركت به شركت مااور سرمایه گذاري، هر یك از دارایي -3 

 :آیددر جهت اهداف و موضو  ععالیت شركت مااور سرمایه گذاري بكار مي

شود. هرگونه مكاتبه و  -4 سازمان معرعي مي  شركت به  شخص زیر به عنوان نماینده ي تام االختیار  شركت:  اخصا  نماینده ي  م

شود سلیم مي  سازمان ت ضاي وي به  شركت، به ام سال مكاتبا   اعالم نظر  سازمان به وي یا ار و ارائه ي مكاتبا  یا اطالعا  از طرف 

 .آمده است، به معني ارائه یا ارسال شده به شركت است 4سازمان به نااني شركت كه در بند 

 خانوادگينام و نام 
شماره 

 شناسنامه

محل 

 صدور
 امضا براي قبول سمت نشاني تلفن سمت

 

 

 

      

 

 

 

 



 :شركت به شر  زیر است (درصد سرمایه یا حب رأي 5میزان مااركت هر یك از سرمایه گذارن عمده ) داراي بیش از  -42

  

 گذار عمدهنام سرمايه رديف

 ميزان سرمايه

درصد حق 

 رأي
 مبلغ شرح ذينفع نهايي*

 )ميليون ريال(
 درصد

4      

2      

8      

1      

5      

صورتي  *    سرمایهدر  اریح كه  سرمایه گذار عمده ت شخاص حقیقي ذینفع نهایي  شخص یا ا ست،  شخص حقوقي ا گذار عمده یك 

  .شود

 :( به شر  زیر است42ي شركت ) مذكور در بند هویت و اقامتگاه سرمایه گذاران عمده -44  

  

 گذار عمده نام سرمايه رديف

شماره 

 شناسنامه/

 شماره ثبت

 محل صدور/

 محل ثبت
 تلفن اقامتگاه

4      

2      

8      

1      

5      

  

  

 



  :ماخصا  مدیران: ماخصا  مدیران شركت به شر  زیر مي باشد -42

  

 رديف

 نام مدير

) عضو هيأت مديره / مدير 

 عامل(

 ي مديرنام نماينده

) درصورتي كه مدير شخص 

 حقوقي است(

 سمت

) عضو هيأت مديره / مدير 

 عامل(

 مأموريتمدت 

 تا تاريخ از تاريخ

4    /     / /    / 

2    /     / /    / 

8    /     / /    / 

1    /     / /    / 

5    /     / /    / 

  

 :در صور  مواعقت با تبدیل شركت به شركت مااور سرمایه گذاري، نام شركت به شر  زیر تغییر خواهد كرد -48  

..............................................................................................................................................................

............... 

شركت به عهده  -41 سمت مدیریت را در  شخاص زیر تصدي  سرمایه گذاري، ا ااور  شركت م شركت به  صور  مواعقت با تبدیل  در 

مدیره ي نهادهاي خواهند گرعت، كه اطالعا  تفصیلي آن ها طي پرسانامه ماخصا  داوطله سمت مدیرعاملي یا عضویت در هیأ 

 .استمالي، تكمیل و به پیوست ارائه شده 

  

 فردي
 نام مدیر

 (عضو هیأ  مدیره/مدیر عامل)

 نام نمایند ي مدیر

در صورتي كه مدیر شخص حقوقي )

 (است

 سمت

4    

2    

8    

1    

5    

  



  

با  و نماییم كه اطالعا  مذكور در این عرم را با كمال دقت و صحتاینجانبان صاحبان امضاي مجاز شركت به شر  زیر تعهد مي -45

به منظور  ....../....../......، در تاریخ 4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسييالمي ایران مصييوب آذرماه  17آگاهي از مفاد ماده 

پذیریم كه مطابب مقرراتي كه چه خالف این امر ثابت شييود، ميایم. چنانارائه به سييازمان بورس و اوراق بهادار تكمیل و امضيياء نموده

سالمي ایران مصوب آذرماه  توسط سیده یا 4831اركان بازار اوراق بهادار )مذكور در قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ا صویه ر (، به ت

 .رسد، با اینجانبان رعتار شودمي

  

 رديف

 نام و نام خانوادگي

 صاحب امضاي مجاز

شماره 

 شناسنامه

محل 

 صدور
 مهر شركت *امضاء  شماره ملي

1      

 

2      

3      

4      

5      

 .ي صفحا  این عرم را امضاء نمایندعالوه بر این جدول، صاحبان امضاي مجاز شركت باید كلیه   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 گذاريتقاضاي دريافت مجوز فعاليت شركت مشاور سرمايه - پيوست سه:  

 گذاريتقاضاي دریاعت مجوز ععالیت شركت مااور سرمایه

 

ااوره صدور مجوز ععالیت م ضاي  سازمان بورس و اوراق بهادار تقا صا  زیر از  اخ شركت با م ضاي مجاز  صاحبان ام ي اینجانبان 

 .گذاري را براي این شركت داریمسرمایه

 :نام و ماخصا  ثبتي شركت -4

 *نوع نهاد مالي نوع شركت نام شركت 

ي مبلغ سرمايه سازمان اطالعات ثبت نزد هااطالعات ثبت نزد مرجع ثبت شركت

ثبت و پرداخت 

 شده

 ) ميليون ريال(

 تاريخ ثبت شماره ثبت محل ثبت تاريخ ثبت ثبت شماره

    /    /     

گذاري، ماييياور سيييرمایه :گذاري را دریاعت دارند عبارتند ازي سيييرمایهتوانند مجوز ععالیت ماييياورهانوا  نهادهاي مالي كه مي *  

 گرتأمین سرمایه، شركت پردازش اطالعا  مالي، كارگزار و كارگزار/ معاملهسبدگردان، 

 :گذاري اختصاص یاعته استي سرمایهماخصا  امكانا  و تجهیزاتي كه به ععالیت مااوره -2 

 :الف( تجهیزا  مورد استفاده-2

 رديف
عنوان تجهيزات و 

 امكانات
 موارد كاربرد محل استقرار مشخصات

4     

2     

8     

1     

5     

1     

7     

3     

4     

42     



 :اعزارهاي مورد استفادهب( نرم -2  

 شركت توليد كننده افزارعنوان نرم رديف

هاي محل

استقرار يا 

 دسترسي

ها يا موارد شرح قابليت

 كاربرد

نحوه ارتباط يا تبادل 

 افزارهااطالعات با ساير نرم

1      

2      

3      

  

 (:ج( تارنما ) پایگاه الكترونیكي-2  

 شرح مختصر اطالعات منتشره در تارنما نشاني تارنما
ي دسترسي نحوه

 مشتريان

شرح خدمات قابل ارائه به 

 مشتري از طريق تارنما

    

   

 .گذاري اختصاص یاعته استي سرمایهماخصا  محلي كه به انجام امور مااوره -8

 ..............................:گذاريي سرمایهالف( نااني كامل محل انجام امور مااوره-8

 .گذاري را در كادر زیر ترسیم نماییدي سرمایهب( كروكي محل انجام امور مااوره-8 

  



 

  

 :نمایید گذاري را در نقاه واحد ساختماني با ابعاد، هاشور و توضیحا  معیني سرمایهانجام امور مااوره

اه-8 سمت از نق شده در بند د( هر ق ساختماني ارائه  شماره-8ي  سمت را در جدول زیر ج را  گذاري كرده و اطالعا  مربوط به هر ق

  :تكمیل كنید

شماره  

 قسمت
 مورد يا موارد استفاده از قسمت

 مساحت

 (مربع متر) 
 مالحظات

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 



 :ي دعاتر متقاضي در تهران و شهرستان به تفكیك هر واحد ساختماني در جدول ذیل درج گرددهي( كلیه-8

 رديف 
شهر محل استقرار 

 دفتر
 نشاني

هايي كه در اين واحد فعاليت

 شودانجام مي

 پايان گواهي يا سند طبقنوع كاربري ) 

 كار(

 مترمساحت ) 

 (مربع

در 

 مالكيت
 در اجاره

1       

2       

3       

4       

 : ماخصا  كاركنان شركت -1  

 (:الف( ماخصا  مدیران ) شامل مدیر عامل و اعضاي هیأ  مدیره-1

 رديف 
نام و نام خانوادگي مدير يا 

 ي وينماينده
 به نمايندگي از سمت

 مدت مأموريت

 تا تاريخ از تاريخ

1    /    / /    / 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

11      

  

 

 

 

 



 :گذاري اختصاص دارندي سرمایهب( ماخصا  كاركناني كه به ععالیت مااوره-1

 سمت نام و نام خانوادگي رديف
آخرين مدرك 

 تحصيلي

محل فعاليت در 

 شركت
 رشته تحصيلي

)   ميزان فعاليت

 نيمه/ وقت تمام

 پاره/ وقت

 (وقت

اي بازار نامه حرفهگواهي

 سرمايه

عنوان 

 نامهگواهي
 تاريخ اخذ

1         

2         

3         

4         

  

 :ج( ماخصا  سایر كاركنان-1 

 سمت نام و نام خانوادگي رديف
آخرين مدرك 

 تحصيلي

محل فعاليت در 

 شركت
 رشته تحصيلي

 تمامميزان فعاليت ) 

 پاره/ وقت نيمه/ وقت

 (وقت

 اي بازار سرمايهنامه حرفهگواهي

 تاريخ اخذ نامهعنوان گواهي

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

  

 :جدول زیر قید گرددمجوزهاي ععالیت دیگري كه توسط متقاضي از سازمان اخذ شده است، در  -5

 عنوان مجوز رديف
تاريخ اعطاي 

 مجوز

تاريخ پايان 

 اعتبار مجوز
 مالحظات

1     

2     

3     



4 
 

   

  

 :عرم این       /       /          تاریخ تكمیل اطالعا  -1

نماییم كه اطالعا  مذكور در این عرم را با كمال دقت و صحت و با آگاهي از مفاد اینجانبان صاحبان امضاي مجاز شركت تعهد مي -7

، تكمیل و به سيييازمان بورس و اوراق بهادار ارائه 4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسيييالمي ایران مصيييوب آذرماه  17ماده 

  .ایمنموده

  

 رديف
نام خانوادگي صاحب نام و 

 امضاي مجاز
 مهر شركت امضاء سمت

1     

2     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  گذاريحداقل نيروي انساني و تجهيزات الزم براي شروع فعاليت شركت مشاور سرمايه -پيوست چهار:  

 گذاريحداقل نیروي انساني و تجهیزا  الزم براي شرو  ععالیت شركت مااور سرمایه

  

سخت ضاي اداري، تجهیزا   ساني، ع ست حداقل نیروي ان ااور اعزاري و نرمدر این پیو اعزارهاي مورد نیاز براي اعطاي مجوز ععالیت م

گذاري ، نیروي انساني، عضاي اداري هاي مااور سرمایهي ععالیتگذاري، در بندهاي )الف( تا )د( آمده است. متناسه با توسعهسرمایه

 .بب مقررا  اضاعه شده یا ارتقاء یابندو تجهیزا  باید ط

ه گذاري باید نیروي انساني بمدیره، متقاضي صدور مجوز ععالیت مااور سرمایهالف( نیروي انساني: عالوه بر مدیرعامل و اعضاي هیأ  

 :كار گرعته باشدشر  زیر را به

  

 رديف

 عنوان

 شغل
 مسئوليت

 تعداد

 )نفر(
 توضيحات

 مااور 4

داري اوراق بهادار و مااوره در زمینه خرید، عروش یا نگهي ارائه

هایي حاوي اظهارنظر درمورد روند قیمت یا عرضه و ي گزارشتهیه

هاي ارزشیابي اوراق ي گزارشتقاضاي اوراق بهادار در آینده و تهیه

 گر و كارشناسبهادار و نظار  بر كار تحلیل

4 

ادار با گري اوراق بهي تحلیلنامهداراي گواهي

ي كار مرتبط ) به صور  حداقل دو سال سابقه

 تمام وقت(

 گرتحلیل 2
ي ها، بازار اوراق بهادار و تهیهتحلیل اطالعا  اقتصادي، صنایع، شركت

 هاي تحلیلي الزمگزارش
4 

گري اوراق بهادار ي تحلیلنامهي گواهيدارنده

 وقتصور  تمام به

 كارشناس 8
 و ملي اقتصاد صنایع،  ها،در خصوص شركت گردآوري اطالعا  الزم

 گرتحلیل نیاز مورد اطالعا  سایر و جهاني
4 

ي اصول مقدماتي بازار سرمایه نامهي گواهيدارنده

 وقتصور  تمامیا باالتر به

 حسابدار 1

ثبت وقایع مالي ، ثبت دعاتر قانوني، تهیه صورتهاي مالي، تنظیم 

ست حقوق و دستمزد و بیمه و مالیا ، ي مالیاتي، تهیه عهراظهارنامه

داري اوراق بهادار، تنظیم صور  مغایر  ها، دریاعت و نگهصدور چك

 بانكي و سایر وظایف معمول یك حسابدار

2 

 یا

4 

ي مدرك تحصیلي عوق دیپلم یا یك نفر دارنده

 هاي مرتبط كهي حسابداري یا رشتهباالتر در رشته

داشته باشد. توانایي انجام وظایف محوله را 

ي مدرك صور  تمام وقت و یك نفر دارندهبه

داري ي حسابتحصیلي كارشناسي یا باالتر در رشته

هاي مرتبط كه توانایي و تجربه تهیه یا رشته

ي ها، تنظیم و هدایت سامانهسرعصل حساب

هاي مالي، و تنظیم ي صور حسابداري تهیه

نین اظهارنامه مالیاتي را داشته باشد و بر قوا

مالیاتي، بیمه و حقوق و دستمزد مسلط باشد، 

فر با خصوصیا  قید ن یك یا وقتنیمه  بصور 

 شده براي نفر دوم عوق به صور  تمام وقت.



 بایگان 5

 مااور  ها بینتنظیم و بایگاني مدارك و انتقال مدارك و نامه

 ادارا  مالیاتي، ادارا  ها،بانك جمله از اشخاص سایر و گذاريسرمایه

 ماتري و سازمان بیمه،
4 

وقت كه به تاخیص سازمان صور  تمام به

تواند وظایف دیگري در شركت مااور مي

 گذاري بپذیرد.سرمایه

  

  :توضیحا  

اتري در ماه،  -4 ضو  2براي هر م ااور ) مو صاص مي 8بند  ساعت از زمان یك م ااور در جدول عوق( اخت ساعا  كار هر م یابد و 

صرعاً به ارائهساعت منظور مي 222یك ماه حداكثر  ااور  صورتي كه م اتریان بپردازد، در هر زمان شود بنابراین در  ااوره به م ي م

نفر باشد، شركت  422ذاري بیاتر از گماتري مااوره دهد و چنانچه تعداد ماتریان شركت مااور سرمایه 422تواند حداكثر به مي

جدول عوق را به كار  2هاي مندرج در بند گذاري باید متناسه با تعداد ماتریان خود به تعداد كاعي مااورین داراي صالحیتسرمایه

 .گمارد

اونت واند با مواعقت معتگذاري ميسال، متقاضي دریاعت مجوز ععالیت مااور سرمایهاز تاریخ تصویه این دستورالعمل به مد  یك -2

كارگزاري( كه  2ي ي اصيول مقدماتي بازار سيرمایه )نمایندهنامهنظار  بر نهادهاي مالي و تائید ریاسيت سيازمان، از دارندگان گواهي

سمت 8حداقل  شند، براي  شته با سابقه كار و تحصیل مرتبط و كاعي دا سي تحلیلنامههایي كه نیازمند گواهيسال  ه ابقگري بدون 

سمت ستفاده نماید. براي  ست، ا سابقهي تحلیلنامههایي كه نیازمند گواهيا ست،  سابقه ا صول ي انامهي كار با گواهيگري به همراه 

 .گري باشدي تحلیلنامهمقدماتي بازار سرمایه، باید دو برابر نصاب تعیین شده براي دارندگان گواهي

گذاري ، متقاضييي باید حداقل عضيياي مناسييه اداري به شيير  زیر در مايياوره سييرمایه ب( عضيياي اداري: براي دریاعت مجوز ععالیت 

 :ي داشته باشدمالكیت یا اجاره

 قسمت اداري رديف 

 مساحت

 توضيحات )مترمربع(

 جمع اضافي پايه

 هاصور  مجزا از سایر قسمتبه 42  42 اتاق مدیرعامل 4

 هامجزا از سایر قسمت صور به 42  42 مدیره و اتاق جلسا هیأ  2

  1  1 محل استقرار مناي 8

 هاصور  مجزا از سایر قسمتبه 45 45  گذاريامور مااوره سرمایه 1

  45 5 42 محل استقرار مراجعه كنندگان 5

  45 5 42 امور حسابداري 1

  1 2 1 بایگاني 7

  4  4 سایر )شامل آبدارخانه و سروی  بهداشتي( 3

  91 27 63 جمع 9



 :توضیحا   

واهد خ گذاري بپردازد، عضاي اداري مورد نیاز، برابر جمع عضاي پایه و اضاعيي سرمایهكه متقاضي صرعاً به امر مااورهدر صورتي -4

هاي دیگري نیز بپردازد، عضاي مورد نیاز براي هر ردیف گذاري، به ععالیتي سرمایهكه متقاضي عالوه بر ععالیت مااورهبود. درصورتي

 ها خواهد بود. مثالً چنانچه یك كارگزار، عضايي آن ععالیتعالوه بیاترین عضاي پایههاي مختلف بهبرابر جمع عضاي اضاعي ععالیت

گذاري، صييرعاً به ي سييرمایهي جدول عوق را قبالً براي ععالیت كارگزاري تامین نموده باشييد، براي دریاعت مجوز مايياورهپایه اداري

 .عضاهاي اضاعي جدول عوق نیازمند است

صورتي -2 ضو  جدول عوق در اجارهدر ضاي اداري مو شد، وي باید تعهد نماید كه ظرف حداكثر یككه ع ضي با صدور سال از ي متقا

 .گذاري ، نسبت به تامین عضاي اداري مناسه در مالكیت خود اقدام خواهد كردي سرمایهمجوز ععالیت مااوره

جدول بند )  8و  2، 4هاي گران یا مااوران به تعدادي بیش از تعداد مذكور در ردیفدر صور  اعزایش تعداد كارشناسان، تحلیل -8

 .ها اضاعه گرددمتر مربع به سایر بخش 2گذاري و متر مربع به بخش امور مااوران سرمایه 5قل الف(، به ازاي هر نفر اضاعي باید حدا

  هاي مذكور در بندهايگذاري بنابه تاخیص معاونت نظار  برنهادهاي مالي، نصابدر بررسي تقاضاي مجوز ععالیت مااور سرمایه -1

 .درصد قابل تعدیل است42این جدول تا  4درصد و نصاب بند 22جدول )ب( تا  3تا  4

گذاري ، متقاضييي باید حداقل تجهیزا  اداري الزم را به تاييخیص ج( تجهیزا  اداري: براي دریاعت مجوز ععالیت مايياوره سييرمایه

 .مدیریت مربوطه در سازمان عراهم نموده باشد

سرمایهد( امكانا  نرم ااوره  ضي باید اعزاري: براي دریاعت مجوز ععالیت م شبكهحداقل امكانا  نرمگذاري، متقا صال به  ي اعزاري و ات

 :اینترنت را به شر  زیر عراهم نموده باشد

ها، ارزشييیابي اوراق بهادار و هاي اطالعاتي كه حاوي اطالعا  الزم براي انجام تحلیلاعزارهاي مدیریت بانكد( دسييترسييي به نرم-4

ااوره در زمینهارائه سبي از این اطالعا  در اختیار كاربر بهادار بوده و امكانا  گزارش داري اوراقي خرید، عروش یا نگهي م گیري منا

 .قرار دهند

 .ي اطالعا  را مطابب مقررا  مربوطه داشته باشدد( تارنما كه امكان ارائه-2

 رعت مناسهگران و مااوران با سهاي در اختیار كارشناسان، تحلیلد( امكان اتصال به شبكه جهاني اینترنت براي رایانه-8

ترل هاي كنهاي ذكر شده، از رویهاعزارهاي موضو  این بند باید به تائید مدیریت مربوطه در سازمان، ضمن داشتن قابلیتنرم :توضیح

 .هاي مورد نظر برخوردار باشندها، امكانا  نظارتي مناسه و سایر قابلیتي به موقع اطالعا  و گزارشداخلي مناسه، تهیه

  

 


