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 ابالغیه

 09/06/1398  مورخ:– 12020142: شماره

 ؛نهاداهی مالیمدرییت نظارت رب صاردکننده:

ران نهاداهی مالی شامل شرکت  موضوع: ، اهی سبدگردان، مشاور سرماهیاصالح شرایط مؤسسین یا سهامدا ری  ؛و گروه خدمات بازار سرماهی تأمین سرماهی  ،بندیرپدازش اطالعات مالی، رتبهگذا

، رپدازش اطالعات مالی، رتبهاهی سبدگردان، مشاور سرماهیشرکتو فعالیت تأسیس متقاضیان ردیافت مجوز کلیۀ  مخاطبین: ری ری و  و گروه خدمات بازار سرماهیتأمین سرماهی  ،بندیگذا  ؛اهآن تغییرات سهامدا

 احترام؛سالم و با 

شرایط در خصوص اصالح  ،دیره سازمان بورس و اوراق بهادارهیأت م 12/04/1398مورخ  582 بر اساس مصوبۀ

 ،بندیرتبه گذاری، پردازش اطالعات مالی،سبدگردان، مشاور سرمایه هایشرکت شاملمؤسسین یا سهامداران نهادهای مالی 

 :گیری شدتصمیمشرح زیر به گروه خدمات بازار سرمایه و تأمین سرمایه 

همچنین های موافقت اصولی تأسیس یا تبدیل شخص حقوقی به نهادهای مالی مذکور و مقرر شد در بررسی درخواست -1

بررسی و متقاضی ملزم به ارائه مدارک  زیر نیز ردانقل و انتقال سهام نهادهای مالی به سهامداران جدید توسط سازمان مو

 باشد:و مستندات مربوط به آن می

در فرایند تأسیس نهاد مالی/تبدیل به  (درصد 5باالی عمده )شرایط مؤسسین یا سهامداران 

 مدارک و مستندات مورد بررسی نهاد مالی/انتقال سهام 

 اشخاص حقوقی اشخاص حقیقی

میورد کارشناسیی تحصیلی مدرک  حداقلداشتن  -1

هیییای میییالی، در رشیییتهتأییییید وزارت علیییوم 

حسابداری، میدیریت، اقتصیاد، بانایداری، علیوم 

سیال  3حیداقل  بیمه مورد تأیید وزارت علوم با

سیییابقه تیربیییی میییرتبط بیییرای اک رییییت 

 یا مؤسسین/سهامداران

کارشناسی میورد تحصیلی مدرک  حداقلداشتن  

سیابقه تیربیی سال  5تأیید وزارت علوم با حداقل 

 یا مرتبط برای اک ریت مؤسسین/ سهامداران

کارشناسیی میورد تحصیلی مدرک حداقل داشتن 

 گیریمیدرک تحلییلتأیید وزارت علوم و داشیتن 

اماییان مشییارکت در تأسیییس نهییاد مییالی  -1

  مطابق اساسنامه؛

دوره میالی از آایاز حداقل سه سپری شدن  -2

عالیت شخص، مشروط به ایناه عمر شیرکت ف

 ؛از دو سال کمتر نباشد

در ثبت به عنوان نهیاد میالی نیزد سیازمان  -3

 ؛ باشدمشمول ثبت شخص که صورتی

 پیشینه کیفری یا تخلفاتی مؤثر؛نداشتن  -4

ابطال میوز فعالییت میرتبط بیا نهیاد عدم  -5

مالی یا عدم محرومیت از انیام فعالیت میذکور 

 سال گذشته؛ 5سال طی برای بیش از یک 

پرسشیینامۀ تامیییل شییدل داوطلیی   -1

 ؛سهامداری عمده نهاد مالی

و تیربییی  مسییتندات سییوابق تحصیییلی -2

 مؤسسین/سهامداران حقیقی؛

اساسنامه شخص حقوقی و ارائه مدارک  -3

م بته مربیوط بیه ثبیت نیزد مرجی  ثبیت 

نزد سازمان بیورس و اوراق  شرکتها و ثبت

 بهادار؛

از مراج  ذیصالح  ات الزمانیام استعالم -4

شییامل: دبیرخانییه مبییارزه بییا پولشییوئی 

سازمان، میدیریت رسییدگی بیه تخلفیات، 
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در فرایند تأسیس نهاد مالی/تبدیل به  (درصد 5باالی عمده )شرایط مؤسسین یا سهامداران 

 مدارک و مستندات مورد بررسی نهاد مالی/انتقال سهام 

 اشخاص حقوقی اشخاص حقیقی

سال سابقه تیربی مرتبط  3بازار سرمایه با حداقل 

 برای اک ریت مؤسسین/ سهامداران؛

 پیشینه کیفری یا تخلفاتی مؤثر؛نداشتن  -2

میوز فعالییت میرتبط بیا نهیاد ابطال عدم  -3

مالی یا عیدم محرومییت از انییام فعالییت 

سیال  5مذکور برای بیش از یک سال طی 

 گذشته؛

شییویی در رعایییت مقییررات مبییارزه بییا پول -4

 ؛تیهیز مناب  مالی

نداشتن پرونده انضباطی با اهمیت در حال  -5

در حیوزل یا منیر به صیدور ریی رسیدگی 

شییخیص بییه ت جییرائم و تخلفییات انضییباطی

 ؛سازمان

  ی؛شباه بانابه  های معوقنداشتن بدهی -6

درصید از سیرمایه  10عدم تأمین بییش از  -7

نهادهای مالی در حال تأسیس بیا اسیتفاده 

های مشابه تحیت هیر از استقراض یا روش

عنوان و رعایت این نسبت برای هر ییک از 

 ؛مؤسسین

تناس  میزان مشارکت مؤسس/سهامدار در  -8

 وی؛آورده و دارایی سرمایه نهاد مالی با 

به همراه درصد از سهام  5نداشتن بیش از  -9

میالی بیا  هایدر سایر نهاداشخاص وابسته 

  .ع فعالیت مشابهوموض

شییویی در رعایییت مقییررات مبییارزه بییا پول -6

 ؛تیهیز مناب  مالی

نداشتن پرونده انضباطی با اهمیت در حیال  -7

در حییوزل یییا منیییر بییه صییدور ریی رسیییدگی 

 بییه تشییخیص جییرائم و تخلفییات انضییباطی

 ؛سازمان

 ؛های معوق به شباه باناینداشتن بدهی -8

اخییر میالی دورل  عدم زیان انباشته طی دو -9

هیای میالی حسابرسیی مطابق آخرین صیورت

 شده؛

-اظهارنظر حسابرس در خصوص صیورت -10

های مالی سال مالی اخییر شیرکت میردود ییا 

و در صیورتی کیه حیاوی  عدم اظهارنظر نباشد

بند شرط باشد، آثار سود یا زیان آن منیر بیه 

 زیان انباشته نگردد؛

درصد از سیرمایه  10عدم تأمین بیش از  -11

مالی در حال تأسییس بیا اسیتفاده از نهادهای 

های مشابه تحت هر عنوان و استقراض یا روش

 ؛رعایت این نسبت برای هر یک از مؤسسین

تناس  میزان مشارکت مؤسس/سیهامدار  -12

 وی؛آورده و دارایی در سرمایه نهاد مالی با 

بییه درصیید از سییهام  5نداشیتن بیییش از  -13

میالی  هایدر سایر نهادهمراه اشخاص وابسته 

 .ع فعالیت مشابهوبا موض

مدیریت نظیارت بیر کیارگزاران، میدیریت 

هیا، نظارت بر بازار، اداره نظارت بیر بیورس

مییدیریت دهییای مییالی و اداره بازرسییی نها

 حراست توسط سازمان؛

 توانگری مالی و مستندات در خصوص -5

عاملیه ییا تأدییه مین میالی ثمین منحول تأ

 ؛سرمایه مورد نیاز

های مالی حسابرسی شده توسط صورت -6

مؤسسات حسابرسی معتمد سیازمان طیی 

مالی اخییرددر خصیوص اشیخاص  دورلدو 

 ؛حقوقی(

تعهدنامیییه اصیییالت اقرارنامیییه و ارائیییه  -7

سییییهامداری توسییییط هییییر یییییک از 

اقرارنامیه و همچنین مؤسسین/سهامداران 

و حقیوق واگذاری سیهام دال بر سل  حق 

 ؛اصالتاً و وکالتاً تا سه سالمالاانه آن 

ارائه تعهدنامه در خصوص عیدم تیأمین  -8

میالی در  نهاددرصد از سرمایه  10بیش از 

حال تأسیس بیا اسیتفاده از اسیتقراض ییا 

 .های مشابه تحت هر عنوانروش

 

 

 لحاظ گردد:عناوین محل کار اشخاص در خصوص سوابق تیربی مرتبط به شرح زیر  -2

، گگذاری، هلدینشاور سرمایهمگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، سبدگردان، تأمین سرمایه، سپرده هایشرکت

های کانونها، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورسبندی، پردازش اطالعات مالی، کارگزاری، مؤسسه رتبهسرمایه گذاری، 

، کارشناس رسمی بیمههای شرکتها، مؤسسات مالی و اعتباری، حسابرسی، بانکسسات مؤفعال در بازار اوراق بهادار، 
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و ها و مؤسسات عمومی مرتبط سازمانها، وزارتخانههای مرتبط، مدرس دانشگاه در دروس مرتبط، دادگستری در زمینه

 های مرتبط با ارائه مستندات. سایر فعالیت

 درصد نیز اخذ نماید. 5سهامداران، مدارک فوق را از سهامداران زیر تواند برای بررسی ارتباط سازمان می -3

گذاری، تأسیس های تأسیس و فعالیت سبدگردان، تأسیس و فعالیت مشاور سرمایهدر دستورالعمل ههای مربوطمفاد ماده -4

ت بازار سرمایه به و تأسیس و فعالیت گروه خدمابندی، تأسیس و فعالیت پردازش اطالعات مالی و فعالیت مؤسسات رتبه

 شرح پیوست اصالح شد.

 های تأمین سرمایه متعاقباً ابالغ خواهد شد. مقررات مربوط به شرایط مؤسسین یا سهامداران شرکت -5

 

 گردد.                     ارسال میمرات  جهت اطالع 

 رضا معتمدمحمد                                                                                  

 مدیر نظارت بر نهادهای مالی               
       

         

 

 رونوشت:   

 مدیره سازمان جهت استحضار؛اعضای محترم هیأت -             
 گذاری خارجی، جهت استحضار؛رئیس سازمان در امور بین الملل و جذب سرمایهمحترم جناب آقای بیژنی، جانشین  -  

  تجه، رسانی و خدمات بورسر روابط عمومی و امور بین الملل و مدیر عامل محترم اطالعمدی ای رئیس سازمان،اور محترم رسانهجناب آقای فالح، مش -
 سنا.اطالع رسانی سامانه  و استحضار و درج در تارنمای رسمی سازمان

 

 


