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  گذاري دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه
  مقدمه

، این دستورالعمل بـه  1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب آذر ماه ) 7(ي  ماده) 2(در اجراي بند 
قانون مذکور، به شـرح ذیـل   ) 1(ي  ادهم) 16(گذاري موضوع بند  منظور تعیین چگونگی تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه

  .مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید به تصویب هیأت
  

  تعاریف
، به همان معـانی در ایـن   1384ماه  قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذر 1ي هاي تعریف شده در ماده صطالحات و واژها 1ماده 

  :شوند رفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف میهاي دیگر بکار  واژه. روند کار می دستورالعمل به
و اصـالحات   1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب آذر ماه  منظور :بازار اوراق بهادار قانون .1

 .استبعدي آن 
منظـور   منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهـاي مـالی جدیـد بـه     :قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید .2

 . است 1388هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال  تسهیل اجراي سیاست
قانون بازار اوراق بهـادار در   1ي  ماده 16ي موضوع بند  هرگونه مشاورهاز  عبارتست :گذاري سرمایه يمشاوره .3

 :شود مورد خرید یا فروش اوراق بهادار که از جمله شامل موارد زیر می
  ؛اوراق بهادار داري توصیه به خرید، فروش یا نگه) فال 

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

  .کند گذاري استفاده می شخصی است که در قالب قراردادي مشخص، از خدمات مشاور سرمایه :مشتري. 4
  : شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است  : شخص وابسته. 5

ي اول آن  ي اول از طبقه شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجه )الف
درصد منافع آن متعلق به شخص حقیقی مورد نظر باشد یا  20شخص و هر شخص حقوقی که حداقل 

  . ظر بتواند حداقل یکی از مدیران آن را تعیین کندشخص حقیقی موردن
استانداردهاي  کهعبارتست از شخصی وابسته به واحد تجاري شخص وابسته به هر شخص حقوقی ) ب 

  . ، تعریف شده استملی ایرانحسابداري 
اشـخاص  کـه بـه همـراه    شود  یک شخص حقوقی محسوب می در ي عمدهشریک یک شخص وقتی  :شریک عمده. 6

 داشـته را در اختیار  شخص حقوقیخود، حداقل ده درصد از حق رأي براي انتخاب مدیران بسته به وا
  .باشدشریک  شخص حقوقییا حداقل در ده درصد منافع 

کـه بـه    شـود  محسـوب مـی  در شرف تأسیس  ي یک شخص حقوقی عمدهموسس یک شخص وقتی  :مؤسس عمده. 7
را  شـخص حقـوقی  رأي براي انتخاب مدیران  از حقخود، حداقل ده درصد اشخاص وابسته به همراه 

پس از تأسیس، شریک  شخص حقوقیگیرد یا حداقل در ده درصد منافع  پس از تأسیس در اختیار می
  .شود می

توسط سـازمان صـادر و    ،بازار اوراق بهادار قانون 7ي  ماده 6مجوزي است که در اجراي بند  :مجوز تأسیس یا تبدیل .8
گـذاري یـا    شود و در آن ضمن موافقت با تأسیس شرکت مشاور سرمایه یبه متقاضی اعطا م
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گذاري، شرایط تأسیس یا تبدیل نیز قیـد   تبدیل یک شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه
  .گردد می

توسط سازمان صادر و به  ،بازار اوراق بهادار قانون 49ي  ماده 1مجوزي است که به منظور رعایت بند  :مجوز فعالیت .9
  .شود گذاري موافقت می سرمایه ي هي مشاور شود و در آن با فعالیت در زمینه تقاضی اعطا میم

و داده سازمان ارائـه   عالیت را بهیا مجوز ف، مجوز تبدیل شخصی است که درخواست دریافت مجوز تأسیس: متقاضی. 10
  :حسب مورد یکی از اشخاص زیر است

ي  گـذاري ، منظـور نماینـده    سیس شرکت مشاور سرمایهدرخصوص درخواست مجوز تأسیس براي تأ) الف
  ؛است در شرف تأسیس گذاري موسسین شرکت  مشاور سرمایه

مـورد   شـرکت گـذاري،   موجود به شرکت مشاور سرمایه شرکتتبدیل یک  درخصوص درخواست مجوز) ب
  ؛باشد نظر می

ي  کننـده  قی درخواستگذاري، منظور شخص حقو ي سرمایهدرخصوص درخواست مجوز فعالیت مشاوره) ج
  .گذاري  است ي سرمایهدریافت مجوز فعالیت مشاوره

  
  اشخاص مکلف به دریافت مجوز تأسیس یا فعالیت

توأماً به طور متصل یا به طـور   "گذاري سرمایه"و  "مشاور"ي تأسیس هر نوع شخص حقوقی که در نام خود از دو کلمه 2ماده 
آن از دو کلمه مذکور به طور متصـل   نامی که درشخص حقوقی تأسیس شده به منفصل استفاده نماید یا تغییر نام یک 

منوط به دریافت مجوز تأسیس از سازمان است و آن شخص حقوقی باید ضـمن احـراز شـرایط     ،یا منفصل استفاده شود
قـانون بـازار    1ي مـاده  16گذاري موضوع بنـد   مذکور در این دستورالعمل، تقاضاي ثبت خود را به عنوان مشاور سرمایه

ایـن   1ي مـاده  5کـه در بنـد   ( گذاري ي سرمایههمچنین تصدي به فعالیت مشاوره. به سازمان ارائه دهد ، اوراق بهادار
قانون بازار اوراق بهادار، مستلزم اخذ مجوز فعالیت از سـازمان   49ي ماده 1به موجب بند ) دستورالعمل تعریف شده است

قانون بازار  52ي دون دریافت مجوز الزم، مبادرت به این فعالیت نمایند، به موجب مادهاست و سازمان اشخاصی را که ب
  .دهدگرد قانونی قرار میاوراق بهادار تحت پی

  
  شرایط اعطاي مجوز تأسیس

 ،گـذاري  یا تبدیل شرکت موجـود بـه شـرکت مشـاور سـرمایه     گذاري  سرمایه مشاوربراي دریافت مجوز تأسیس شرکت   3ماده
  :بررسی به سازمان تسلیم نماید به منظورمدارك و اطالعات ذیل را حسب مورد ضی باید متقا 

  :گذاري سرمایهمشاور براي دریافت مجوز تأسیس شرکت ) الف
ایـن   ي یـک  پیوسـت شـماره   (گـذاري   مشـاور سـرمایه   شـرکت  ي تقاضاي صدور مجـوز تأسـیس   فرم تکمیل شده -1

 ؛)دستورالعمل
 ؛فحات آن به امضاي متقاضی رسیده استطرح اساسنامه که تمامی ص - 2
سال پس از تأسیس، و ترازنامـه و صـورت   سه هاي شرکت براي  برنامه ها و طرح تجاري شامل اهداف، استراتژي - 3

سال کامل شمسی پس از تأسیس که تمامی صفحات آن به امضاي متقاضی  بینی شده براي یک پیش) زیان( سود
 ؛رسیده است
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ي شـرکت  مشـاور    مـدیره  مشخصات داوطلب سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیـأت ي  تکمیل شده ي پرسشنامه - 4
 .اي مدیران نهادهاي مالی گذاري، مطابق دستورالعمل تائید صالحیت حرفه سرمایه

  
  :گذاري کت مشاور سرمایهبراي دریافت مجوز تبدیل یک شرکت موجود به شر )ب
ایـن   پیوسـت شـماره دو  ( گـذاري  شـاور سـرمایه  ي تقاضاي تبدیل شـرکت موجـود بـه شـرکت م    فرم تکمیل شده - 1

 ؛)دستورالعمل
 ي شرکت متقاضی؛نامهاساسنامه یا شرکت - 2
 ؛)ي رسمیشامل آگهی تأسیس در روزنامه( ها مدارك ثبت شرکت متقاضی نزد مرجع ثبت شرکت تصویر - 3
 ها؛ختیارات آني رسمی مربوط به آخرین مدیران شرکت، صاحبان امضاي مجاز و حدود اآگهی روزنامه تصویر - 4
 ي دو سال اخیر شرکت متقاضی همراه با اظهارنظر حسابرس؛هاي مالی حسابرسی شدهصورت - 5
مطـابق   يگـذار  سـرمایه سال پس از تبدیل به شرکت مشـاور   سههاي شرکت متقاضی براي برنامه و طرح تجاري - 6

 ؛از تبدیل سال پس بینی شده براي یک پیش) زیان( و ترازنامه و صورت سود سازمان هاي فرم
مـدیریت شـرکت پـس از تبـدیل بـه شـرکت مشـاور         هـاي  سـمت تصـدي  ي داوطلبین ي تکمیل شدهپرسشنامه - 7

 .)مطابق دستورالعمل تأیید صالحیت مدیران نهادهاي مالی(  گذاري سرمایه
  

سسـات  هاي مالی آخرین سال مالی شـرکت متقاضـی بایـد توسـط یکـی از مو     صورتدر مورد تقاضاي مجوز تبدیل،  :تبصره
   .ها اظهارنظر شده باشد آن ع بهمعتمد سازمان حسابرسی شده و راج یحسابرس

  
، تقاضـاي تأسـیس شـرکت  مشـاور     3ي موضـوع مـاده   روز کاري پس از تکمیل مـدارك و اطالعـات   30ظرف مدت  4ماده 

مان رسیدگی شـده  گذاري توسط مدیریت مربوطه در سازموجود به شرکت مشاور سرمایهگذاري یا تبدیل شرکت  سرمایه
گـذاري یـا تبـدیل     ، مجوز تأسیس شرکت  مشاور سـرمایه به تشخیص سازمان و در صورت احراز شرایط زیرحسب مورد
  :شود سازمان، صادر و به متقاضی تسلیم می توسط گذاريشرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه

  :گذاري شرایط موافقت با تأسیس شرکت مشاور سرمایه) الف
 گذاري باشد؛ هاي مشاور سرمایه ي مصوب سازمان براي شرکت ي ارائه شده، مطابق نمونه هطرح اساسنام - 1
میلیـارد   3معادل یا بـیش از   ،گذاري پرداخت شود اي که در نظر است هنگام تأسیس شرکت  مشاور سرمایه سرمایه - 2

 ریال باشد؛
گـذاري   گري با فعالیت مشاور سـرمایه ها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیمؤسسین و اشخاص وابسته به آن - 3

و ترکیـب   )ي سـازمان  هیأت مـدیره   مگر با ذکر دالیل و موافقت( عنوان مؤسس یا شریک عمده محسوب نشوند به
 گذاري را دنبال نماید؛ اي باشد که شرکت بتواند اهداف مورد نظر براي مشاور سرمایه مؤسسین یا شرکاء به گونه

 تخلفاتی مؤثر نباشند؛ یاکیفري   ات و مدارك در اختیار سازمان، داراي پیشینهمؤسسین شرکت، براساس اطالع - 4
شرکت، طبق دستورالعمل مربوطه صالحیت الزم را داشته  ي مدیره داوطلبین سمت مدیرعاملی و عضویت در هیأت - 5

 باشند؛
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غیرنقـد در راسـتاي   ي ي شرکت به صورت غیرنقد تأمین شود، سرمایهکه در نظر است قسمتی از سرمایه درصورتی - 6
و بـه قیمـت معقـول و    بینـی شـده    اهداف شرکت قابل استفاده بوده و استفاده از آن در طرح تجاري شرکت پـیش 

 باشد؛متناسب با ارزش روز آن تقویم شده 
بینی شده، معقـول و متناسـب بـا شـرایط تجـاري موضـوع        هاي مالی پیش ها و صورت طرح تجاري، اهداف، برنامه - 7

 گذاري تنظیم شده باشد؛ سرمایهفعالیت مشاور 
ي دیگـر مشـابه نباشـد و    هاي ثبت شدهمناسب بوده و با نام و گذاري نام پیشنهادي متضمن عنوان  مشاور سرمایه - 8

 .کننده انتخاب نشده باشداي گمراهگونهبه
  :گذاري شرایط موافقت با تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه) ب
تجدیـد  بـا  یا به تشخیص سـازمان،   رد ریال باشد، معادل یا بیش از سه میلیاي شرکت جمع حقوق صاحبان سرمایه - 1

صاحبان سـهام شـرکت بـه    اند، جمع حقوق  گذاري قابل استفاده ي سرمایه هایی که در فعالیت مشاوره ارزیابی دارایی
 ؛بیش از سه میلیارد ریال بالغ خواهد شد

 گذاري مناسب باشد؛سرمایه ي اي فعالیت مشاورههاي شرکت و ساختار مالی آن برترکیب دارایی - 2
مـالی فعالیـت   ) دوره( هـاي مـالی آخـرین سـال     ي حسابرس معتمد سازمان در خصوص صـورت اظهارنظر موسسه - 3

ي مشـاوره  شرکت، مقبول بوده یا حاوي بندهاي شرطی که نشان دهد فعالیـت شـرکت پـس از تبـدیل، در زمینـه     
 ؛شود، نباشدا مشکل مواجه میبا مانع ی احتماالً گذاريسرمایه

مـدیرعامل یـا عضـو هیـأت     ( سمت مـدیریت   گذاري پس از تبدیل شرکت مشاور سرمایه ی که مقرر استداوطلبان - 4
صـالحیت الزم را داشـته    ،براساس دستورالعمل تأیید صالحیت مدیران نهادهـاي مـالی   ده بگیرند،را به عه )مدیره
 باشند؛

تخلفاتی  یاي کیفري  پیشینه مدارك در اختیار سازمان، داراي اس اطالعات وي شرکت متقاضی، براس شرکاي عمده - 5
 موثر نباشند؛

ي شرکت متقاضی و اشخاص وابسته به آنها، منفرداً و مجموعاً، در شـخص حقـوقی دیگـري کـه در     شرکاي عمده - 6
ر بـا ذکـر دالیـل و    مگـ (دنعمده نباشیا موسس  کند، به عنوان شریکگذاري فعالیت میي سرمایهي مشاورهزمینه

 ؛)ي سازمان هیأت مدیره  موافقت
-اي باشد که شرکت بتواند پس از تبدیل به شرکت مشاور سـرمایه ي شرکت متقاضی به گونهترکیب شرکاي عمده - 7

 گذاري را دنبال نماید؛گذاري، اهداف مورد نظر براي مشاور سرمایه
گـذاري   هاي پس از تبدیل به شرکت مشاور سرمایه دورههاي مالی که براي  ها و صورت طرح تجاري، اهداف، برنامه - 8

 گذاري تنظیم شده باشند؛ اند، معقول و متناسب با شرایط تجاري موضوع فعالیت مشاور سرمایه بینی شده پیش
گذاري و مناسب بوده و  سرمایه از تبدیل، متضمن عنوان مشاورنام فعلی شرکت یا نام پیشنهادي براي شرکت پس  - 9

 .کننده انتخاب نشده باشد گمراه اي گونه ي دیگر مشابه نباشد و به بت شدههاي ث با نام
 

گـذاري،   گذاري یا تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه درصورت عدم موافقت با تأسیس شرکت مشاور سرمایه :1تبصره
  .با ذکر دالیل به متقاضی اطالع داده شود طه در سازمان وموضوع باید توسط مدیریت مربو

  :ق زیر گمراه کننده باشدتواند از طر نام شرکت می  :2تبصره 
و غیره در نام شرکت که معموالً از طرف اشخاص و نهادهاي  "ملی"، "ایران"استفاده از کلمات و عباراتی نظیر  )الف

  .شوند در حالی که چنین وابستگی وجود نداشته باشدوابسته به دولت استفاده می
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اعم ( و عباراتی که عرفاً به ذهن مخاطب وابسته بودن شرکت به شخص یا اشخاص خاصی را  استفاده از کلمات) ب
  .متبادر نماید، در حالی که چنین وابستگی وجود نداشته باشد) از دولتی یا خصوصی

تقاضـاي  توانـد بـه    مـی  ده را احـراز ننمـوده باشـد، سـازمان    در صورتی که متقاضی بعضی از شرایط مذکور در این ما :3تبصره 
ـ  متقاضی، موافقت اصولی خود را با صدور مجوز تأسیس شرکت مشاور سرمایه ا تبـدیل شـرکت متقاضـی بـه     گذاري ی

در این صورت . گذاري، مشروط به احراز شرایط و رعایت این دستورالعمل به متقاضی اعالم کندشرکت مشاور سرمایه
موافقت اصولی صادره قیـد   در ،بودخواهد موافقت اصولی مدت زمان احراز شرایط که حداکثر شش ماه از تاریخ صدور 

  .کند ئهابه سازمان ارز شرایط را ي احرا موظف است برنامه در این صورت متقاضی. گردد می
 

متقاضی  ،گذاري گذاري یا مجوز تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه پس از ابالغ مجوز تأسیس مشاور سرمایه 5ماده 
گذاري را به صورت یک شرکت سهامی خاص مطابق بـا شـرایط    اهد داشت تا شرکت مشاور سرمایهشش ماه مهلت خو

سـهامی خـاص   گـذاري   مشاور سرمایهاعالم شده، تأسیس یا شرکت موجود را مطابق شرایط اعالم شده به یک شرکت 
صـورت   تسلیم کند، در غیر این ثبت و مدارك مربوطه را به سازمان ها، تبدیل نماید و موارد الزم را در مرجع ثبت شرکت

  . ي اعتبار ساقط خواهد شد مجوز تأسیس یا مجوز تبدیل صادره از درجه
  .تواند مهلت موضوع این ماده را حداکثر سه ماه دیگر تمدید کندبه تقاضاي متقاضی و ذکر دالیل موجه، سازمان می :تبصره

  
ها یا انجـام تغییـرات   گذاري و ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتیهروز کاري پس از تأسیس شرکت مشاور سرما 20حداکثر  6ماده

ها، شرکت باید  ثبت تغییرات نزد مرجع ثبت شرکت و گذاريالزم در شرکت موجود براي تبدیل به شرکت مشاور سرمایه
شـده باشـد،   تبدیل، رعایت که شرایط مندرج در مجوز تأسیس یا مجوز  مدارك زیر را به سازمان ارائه نماید تا در صورتی

 براي دریافـت مجـوز فعالیـت    نزد سازمان به ثبت برسد وقانون،  1ي  ماده16گذاري موضوع بند  مشاور سرمایه به عنوان
  :اقدام نماید

 ي شرکت؛ اساسنامه - 1
 ؛در روزنامه رسمی کشور ها مشخصات مدیران و صاحبان امضاي مجاز شرکت و حدود اختیارات آنآگهی  تصویر - 2
 ؛ها نزد مرجع ثبت شرکت ثبت ي خ ثبت، محل ثبت و شمارهتاری، نام ثبت شده - 3
 آگهی تأسیس یا تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور؛ تصویر - 4
 هریک؛ي  ي پرداخت شده و تعهد شده شرکاء و میزان سرمایه ، فهرستي ثبت شده مبلغ سرمایه - 5
  .طه باشدي احراز شرایط تعیین شده در مجوز مربو سایر مدارکی که نشان دهنده - 6

  
  گذاري شرایط صدور مجوز فعالیت مشاوره سرمایه

گذاري براساس مجـوز سـازمان و   گذاري یا تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایهتأسیس شرکت مشاور سرمایه 7ماده 
، بـه  نـزد سـازمان   این دستورالعمل 6و  5مواد  گذاري مطابق همچنین ثبت شرکت تحت عنوان شرکت مشاور سرمایه

 ي شـود و شـروع بـه فعالیـت مشـاوره     گـذاري محسـوب نمـی   ي سـرمایه ي مشـاوره نوان مجـوز فعالیـت در زمینـه   ع
. گـذاري از سـازمان اسـت    سـرمایه  ي جداگانه تحت عنوان مجوز فعالیت مشاوره مجوز گذاري منوط به دریافت سرمایه

تقاضـاي دریافـت مجـوز     )3ي  ت شـماره پیوسـ (توانند با تکمیل فرم مربوطه  اشخاص حقوقی با احراز شرایط زیر می
  :گذاري نمایند سرمایه ي فعالیت مشاوره
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شـرکت  شـرکت تـأمین سـرمایه،     شـرکت سـبدگردان،   گذاري، مشاور سرمایهشرکت متقاضی قبالً مجوز تأسیس  - 1
الی یا مجوز تبدیل به یکی از نهادهاي م يگر معامله/کارگزارشرکت ، یا يکارگزارشرکت پردازش اطالعات مالی،

صورت یک شخصیت حقوقی مورد تائیـد سـازمان    یاد شده را از سازمان اخذ نموده و تحت یکی از این عناوین به
ي دیگـري   ها و سازمان به ثبت رسیده و خارج از موضوع فعالیـت خـود بـه فعالیـت عمـده      نزد مرجع ثبت شرکت

  ؛پردازد نمی
هیـا کـرده   م 4ي  پیوست شمارهاي را به شرح  افزارهاي رایانه نیروي انسانی، فضا و تجهیزات مناسب اداري و نرم  - 2

  ؛باشد
ي ثبـت و   سـرمایه گـذاري مبـادرت کنـد،     ي سـرمایه  در صورتی که متقاضی در نظر دارد صرفاً به فعالیت مشاوره  - 3

یـا بـه تشـخیص سـازمان، تجدیـد ارزیـابی        میلیـارد ریـال باشـد    سهیا بیش از  ي متقاضی معادل پرداخت شده
گذاري، منجر به افزایش حقوق صـاحبان سـهام بـه مبلغـی      ي سرمایه هاي قابل استفاده در فعالیت مشاوره اییدار

  ؛بیش از سه میلیارد ریال گردد
ي متقاضـی   هـاي دیگـري بپـردازد و جمـع حقـوق صـاحبان سـرمایه        به فعالیت یا فعالیتکه متقاضی  در صورتی  - 4

عالیـت،  در زمان تقاضـاي مجـوز ف   ي ويها لی و تراز آزمایشی حسابي ما هاي مالی آخرین دوره براساس صورت
ي موضـوع ایـن بنـد و     باید برابر مجموع سـرمایه  ی حداقلي متقاض سرمایه گاه ریال باشد، آنمیلیارد  50کمتر از
ي هـا  یا به تشخیص سازمان، تجدید ارزیابی دارایـی  هاي مذکور باشد ي مورد نظر براي فعالیت یا فعالیت سرمایه

گذاري، منجر به افزایش حقوق صاحبان سهام به مبلغـی بـیش از سـه     ي سرمایه قابل استفاده در فعالیت مشاوره
  . هاي مذکور گردد ي حداقل سرمایه مورد نظر براي فعالیت یا فعالیت میلیارد ریال به عالوه

در نظـر گرفتـه شـده بـراي مشـاور       احبان سهامحقوق ص یا  سرمایهثلث هاي وارده، بیش از  در صورتی که در اثر زیان :1تبصره 
گذاري موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسـبت بـه تـرمیم     گذاري طبق این ماده از بین برود، مشاور سرمایه سرمایه

  .اقدام نمایدیا حقوق صاحبان سهام سرمایه 
ي  مجـوز فعالیـت مشـاوره    ربوطـه روز پس از تکمیل مدارك و اطالعات م 30ظرف حداکثر  ودر صورت احراز شرایط  :2تبصره 

 ي مجوز تأسیس یا فعالیـت مشـاوره   که حکم لغو درصورتی. گردد نام متقاضی صادر می با اعتبار دوساله به گذاري، سرمایه
ي بعـد   هاي دوسـاله  گذاري براي دوره گذاري طبق مقررات صادر نشده باشد، اعتبار مجوز فعالیت مشاوره سرمایه سرمایه

  . شود تمدید می
  

  گذاري  الزامات ارائه خدمات مشاور سرمایه
 در قـرارداد .بر اساس انعقاد قرارداد جداگانه انجام خواهد شـد  مشتريگذاري به هر  خدمات توسط  مشاور سرمایه ي ارائه 8ماده 

  :منعقده ذکر موارد زیر الزامی است
 بـه عنـوان   مشتري یـا مشـتریان  یک طرف و مشخصات و نشانی  به عنوان گذاري ت و نشانی مشاور سرمایهمشخصا - 1

  طرف دیگر قرارداد و مدت اعتبار قرارداد و تاریخ انعقاد آن و شماره قرارداد؛
 ي ارائه خدمات مذکور؛ دهد و نحوه گذاري به مشتري ارئه می که مشاور سرمایهخدماتی  - 2
 ایی آن؛هاي اجر گذاري در قبال خدمات ارائه شده به مشتري و ضمانت هاي مشاور سرمایه مسئولیت - 3
گـذاري، بایـد پرداخـت کنـد و      خـدمات مشـاور سـرمایه    نـوع الزحمه و کارمزدي که مشتري در قبال دریافـت هـر    حق - 4

 الزحمه و کارمزد مذکور؛ بندي پرداخت حق زمان
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از طریـق واریـز بـه    صـادره و  حسـاب   براساس صـورت گذاري صرفاً  الزحمه و کارمزد مشاور سرمایه اینکه پرداخت حق - 5
 پذیرد با ذکر مشخصات حساب بانکی مذکور؛ گذاري صورت می متعلق به شرکت مشاور سرمایهحساب بانکی 

تواند آنها را  گذاري نمی گذاري محرمانه تلقی شده و مشاور سرمایه اطالعات مشتري نزد مشاور سرمایه این موضوع که - 6
ردي که در این دستورالعمل مجـاز یـا   کند مگر در چارچوب موا ء،بدون اجازه کتبی مشتري افشا کند یا به دیگري اعطا
 مکلف به اعطا، افشا یا انتشار اطالعات مذکور است؛

د مغایر قوانین و مقـررات تصـویب شـده تـا زمـان انعقـاد قـرارداد باشـد، مشـاور          ینکه در صورتی که مفاد قرارداذکر ا - 7
بـه مشـتري وارد آیـد، مشـاور     تواند بـه مفـاد قـرارداد عمـل کنـد و چنانچـه در اثـر آن خسـارتی          یگذاري نم سرمایه
 گذاري مسئول جبران آن است؛ سرمایه

رسد،  گذاري ملزم به اجراي آن بخش از قرارداد که با قوانین و مقرراتی که بعداً به تصویب می ذکر اینکه مشاور سرمایه - 8
 ؛داشتمغایر باشد نیست و از این بابت مسئولیتی براي جبران خسارت وارده به مشتري نخواهد 

و طـرفین قـرارداد تحـت چـه     ) این دسـتورالعمل  9ي  با رعایت ماده( شود  ه قرارداد تحت چه شرایطی منفسخ میاینک - 9
 ؛ن دارندداد را پیش از اتمام مدت اعتبار آشرایطی اختیار فسخ قرار

گـذاري در صـورت عـدم سـازش در      ذکر این موضوع که مرجع رسیدگی به اختالفات بـین مشـتري و مشـاور سـرمایه     -10
قانون بازار اوراق بهادار اسـت و   37ي  قانون بازار اوراق بهادار، هیأت داوري مذکور در ماده 36هاي موضوع ماده  کانون

 ؛پذیرد ي مذکور توسط سازمان صورت می هتا تشکیل کانون مربوطه، وظیف
 مختلف؛گذاري و مشتري براي تبادل اطالعات و مدارك  ي برقراري ارتباط بین مشاور سرمایه تشریح نحوه -11
هـاي مشـاور    ي مسـئولیت  هاي قیـد شـده در قـرارداد بـه هـیچ عنـوان محـدود کننـده         ذکر این موضوع که مسئولیت -12

 گذاري مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود؛ سرمایه
 .ي توزیع آنها سخ قرارداد و نحوهتعداد ن -13
ل از بکارگیري به سازمان ارسال دارد تـا از حیـث   ي قراردادهاي خود با مشتریان را قب گذاري باید نمونه مشاور سرمایه :1تبصره 

  .رعایت این ماده به تأیید برسد
، مشروط به آن که این مـاده در مـتمم   پذیر است هر گونه تغییر در مفاد قرارداد با اضافه کردن متمم به قرارداد امکان :2تبصره 

  :سیده و حداقل شامل موارد زیر باشدهاي قرارداد باید به امضاي طرفین قرارداد ر متمم. قرارداد نقض نشود
  ؛متمم ي شماره و تاریخ قرارداد و شماره) الف
  ؛مشخصات طرفین قرارداد همانطور که در قرارداد ذکر شده است) ب
  ؛توافقات حاصله طی متمم قرارداد) ج
  

و  مشـاور   مشـتري بـین  قـرارداد  گـذاري بایـد موضـوع را بـه اطـالع مشـتري برسـاند و         مشاور سـرمایه  در موارد ذیل 9ماده 
 پرداخـت بـه وي   مشـتري را  مطالبـات  ي گذاري باید کلیه گردد و مشاور سرمایه خود منفسخ میبه گذاري خود  سرمایه

  :کند
تمام یا بخشی از موضوع قرارداد با مشتري بیش از  به قسمی که انجامگذاري  تعلیق مجوز فعالیت  مشاور سرمایه  - 1

  ؛)تعلیقوافق کتبی مشتري ظرف هفت روز کاري پس از مگر با ت(ممکن نباشدروز 15
  گذاري؛ لغو مجوز تأسیس یا فعالیت مشاور سرمایه  - 2
  گذاري؛ ورشکستگی یا انحالل مشاور سرمایه  - 3
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  .گذاري سرمایهي  گیري از فعالیت مشاوره کناره  - 4
  

ي مـدیران جداگانـه،     بـه واسـطه  یا بوده و مستقیماً  باید از یکدیگر جدا گذاري در شرکت مشاور سرمایه هاي زیر بخش 10ماده 
  :باشند) مدیرعامل (تحت نظارت باالترین مقام اجرایی  

  ؛گذاري ي سرمایه مشاورهبخش   - 1
  ؛بخش مالی  - 2
کـه  بـه فعالیـت کـارگزاري نیـز       سفارش خرید و فروش اوراق بهادار از مشتریان، درصورتیو اجراي بخش اخذ   - 3

  .پردازد می
شـعبه یـا    مسئولیت فعالیت. نمایندگی کند شعبه یا سازمان اقدام به ایجاد اخذ مجوز ازتواند با  گذاري می مشاور سرمایه 11ماده 

زیـر   مـوارد نمایندگی رعایـت  شعبه یا در ایجاد . گذاري است مشاور سرمایه ي گذاري به عهده مشاور سرمایه نمایندگی
  :ضروري است

هـاي الزم را   نامه اصول مقـدماتی بـوده و آمـوزش    یندگی که باید حداقل داراي گواهینما شعبه یا تعیین مسئول - 1
 ؛سپري کرده باشد

 و گـذاري  سـرمایه  ي مشـاوره انعقـاد قراردادهـاي    )ب(راهنمـایی مشـتریان،  ) الف( هاي مکتوب براي تدوین رویه - 2
 ؛هاي داخلی الزم کنترل)ج(

 ؛افزاري افزاري و سخت شامل فضاي اداري، ملزومات نرم نمایندگی، شعبه یا اختصاص امکانات مورد نیاز به - 3

 .گذاري نمایندگی شامل نام و عنوان  مشاور سرمایه شعبه یا برايدر محل مناسب  تابلونصب  - 4
» تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار« گذاري نزد سازمان درج عبارت  ي سرمایه در صورت ثبت مشاوره :تبصره

  . هاي آن مجاز است ها و آگهی ي اوراق، اطالعیه گذاري و کلیه مایهدر تابلوهاي مشاور سر
 

 ،داري اوراق بهـادار  ي خریـد، فـروش یـا نگـه     گذاري، قبل از ارائه مشاوره بـه مشـتري خـود در زمینـه     مشاور سرمایه 12ماده 
نمـوده و پـس از   هاي از پیش طراحـی شـده، کسـب     در قالب فرم را ابتدا اطالعات کافی در مورد مشتري است موظف

ي  در زمینـه  گـذاري  ي سـرمایه  ي مشـاوره  ارائه. تحلیل این اطالعات، مشاوره را متناسب با نیازهاي مشتري ارائه دهد
گذاري و  مند اطالعات مشتري، توسط مشاور سرمایه داري اوراق بهادار بدون دریافت و تحلیل نظام خرید، فروش یا نگه

مشـاور   تارنمـاي گـذاري نبـوده، و در    که در تخصص مشـاور سـرمایه   يوراق بهاداري مشاوره در مورد ا همچنین ارائه
انـد، تخلـف محسـوب     دهـد، اعـالم نشـده    که وي در خصوص آنها مشاوره می اوراق بهاداريگذاري به عنوان  سرمایه

  :اطالعات دریافتی از مشتري باید حداقل شامل موارد زیر باشد. گردد می
  ؛ان اطالعات هویتی، نشانی وتلفني مشتری در مورد کلیه)  1
  :، اطالعات زیرکنند ي خرید، فروش، یا نگه داري اوراق بهادار مشاوره دریافت می در مورد مشتریانی که در زمینه  ) 2

  :ها اجباري است اطالعاتی که دریافت آن)  1 – 2
  شتري؛ي اشتغال، سن، سطح تحصیالت و تجربیات کاري م وضعیت شغلی، نحوه)  1 – 1 – 2
  گذاري دارد؛ گذاري و مبلغی که قصد سرمایه ها و اهداف مشتري از سرمایه برنامه)  2 – 1 – 2
  هاي قبلی؛ گذاري تجربیات مشتري در سرمایه)  3 – 1 – 2
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به آن نیازمند است و ها و اهداف آتی خود  وجوه نقدي که مشتري براي اجراي برنامهمیزان  ) 4 – 1 – 2
  زمانبندي آن؛

  : ها اختیاري است  اطالعاتی که دریافت آن)  2 – 2
اطالعات کلی راجع به افراد خانواده و افراد تحت تکفل مشتري که در مورد هر یک حـداقل   )1 – 2 – 2

  گردد؛ سن، سطح تحصیالت، وضعیت شغلی و حدود درآمد می: شامل
بینی وضـعیت   کفل و پیشهاي کنونی مشتري و افراد تحت ت ي درآمدها و هزینه محدوده)  2 – 2 – 2

  آتی آن با ذکر منابع درآمدي
  هاي کنونی مشتري و افراد تحت تکفل به طور تقریبی؛ ها و بدهی میزان دارایی)  3 – 2 – 2
هـاي   وضعیت درآمدي سایر اعضاي خانواده و میـزان مشـارکت آنهـا در پرداخـت هزینـه     )  4 – 2 – 2

  مشتري و افراد تحت تکفل؛
 هاي آتی مشتري؛ و برنامه اهداف)  5 – 2 – 2

فرم کسـب اطالعـات مشـتریان بایـد طـوري      داري اوراق بهادار،  ي خرید، فروش، یا نگه ي مشاوره در زمینه براي ارائه :1تبصره
طراحی گردد که عالوه بر کسب اطالعات این ماده، حاوي سواالتی براي ارزیابی توان مشتري براي تحمـل ریسـک   

گذاري براي اینکه از پاسخ به سواالت مذکور، میـزان تـوان مشـتري در تحمـل ریسـک را       روش مشاور سرمایه. باشد
ارزیابی میزان توان مشتري   تواند در این پرسشنامه، گذاري نمی مشاور سرمایه. ارزیابی نماید باید مدون و مکتوب باشد

  .لب کنددر تحمل ریسک را به خود مشتري واگذارد یا مستقیماً تعیین آن را از مشتري ط
خـود در ارزیـابی میـزان تـوان مشـتري در تحمـل        ي و رویهگذاري باید فرم کسب اطالعات مشتریان  مشاور سرمایه :2تبصره 

در صـورتی کـه سـازمان اصـالح فـرم و روش یـاد شـده را        . رسماً به سازمان ارسال کندکارگیري  قبل از بهریسک را 
کند و وي موظف است قبل از اقدام براساس فـرم   ذاري ابالغ میگ ضروري تشخیص دهد، موضوع را به مشاور سرمایه
تغییرات در فرم و روش یـاد شـده نیـز بایـد قبـل از اعمـال، بـه        . و روش مذکور، اصالحات درخواستی را اعمال نماید

  .سازمان ارسال گردد
  

ارسال شـده اسـت، توسـط     ه سازمانکه ب 12ي   ماده 2ي  ي موضوع تبصره مطابق رویه باید 12 ي تحلیل موضوع ماده  13ماده
ي  نامـه  گذاري کـه ایـن مسـئولیت را صـریحاً پذیرفتـه و الاقـل داراي گـواهی        یکی از کارکنان شرکت مشاور سرمایه

اي  ي تجربی مرتبط است، انجام شده و نتایج تحلیل در فـرم جداگانـه   سال سابقه 2گري بازار سرمایه با حداقل  تحلیل
  :  نتایج این تحلیل باید حداقل شامل موارد زیر باشد. گر و تاریخ تحلیل درج گردد حاوي نام و مشخصات تحلیل

 گذاري؛  اهداف مشتري از سرمایه - 1
 میزان ریسک قابل تحمل توسط مشتري؛ - 2

ي خـود دارد و مبلـغ    گذار تمایل یا نیاز به برداشت و مصرف تمام یا قسـمتی از سـرمایه   مقاطع زمانی که سرمایه - 3        
  اشت در هر زمان؛برد

  . گذاري در هر کدام گذاري مشتري و نسبت مناسب سرمایه هاي مناسب براي سرمایه دارایی - 4              
ایـن   موضـوع ( گیـري آن   گذاري باید یک نسخه از فرم کسب اطالعات مشتري و فرم تحلیل و نتیجـه  مشاور سرمایه : 1 تبصره

ي این ماده را در  گیري  موضوع تبصره ي کند و یک نسخه از فرم تحلیل و نتیجهدار ي مشتري، نگه را در پرونده) ماده
ي خرید، فروش، یا  مشاوره در زمینه .ي مشاوره را به عهده دارند، قرار دهد ي ارائه و کارکنانی که وظیفه اختیار مشتري
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ي  ی کـه الاقـل داراي گـواهی نامـه    داري اوراق بهادار به مشتري باید براساس نتایج این تحلیل و توسط کارکنـان  نگه
  . گري بازار سرمایه هستند، ارائه شود تحلیل

تواند با تأیید سازمان از اشـخاص   گذاري می گري، مشاور سرمایه ي تحلیل نامه در صورت عدم کفایت دارندگان گواهی : 2 تبصره
  . باشند، استفاده نماید اي مرتبط و کافی مقدماتی که داراي سوابق حرفهي اصول  نامه ي گواهی دارنده

  
  .گذاري و مشتري وي، اولویت با منافع مشتري خواهد بود در شرایط وجود تضاد منافع بین مشاور سرمایه 14ماده 

  
  :باشد گذاري مجاز نمی هاي زیر توسط مشاور سرمایه انجام فعالیت 15ماده 

مربوطه منتشر شده یـا   دریافت مجوزبدون گذاري در خصوص اوراق بهاداري که  ي سرمایه ي خدمات مشاوره ارائه - 1
 در حال انتشارند؛

گذاري نتواند تمام یا بخشی از وظـایف خـود را    قراردادها یا پذیرش تعهداتی که منجر شود تا مشاور سرمایهانعقاد  - 2
ر هـایی نمایـد کـه د    گذاري را کمتر از مسئولیت هاي مشاورسرمایه مطابق این دستورالعمل انجام دهد یا مسئولیت

  ؛است  بینی شده گذاري پیش این دستورالعمل براي مشاوران سرمایه
در قبـال   گـذاري  مشاورسـرمایه هـاي   گذاري با مشتریان کـه در آن مسـئولیت   ي سرمایه انعقاد قراردادهاي مشاوره - 3

 باشد؛هاي مندرج در این دستورالعمل یا سایر مقررات مرتبط، محدودتر  مشتریان از مسئولیت
 گذاري منعقد نموده یا دریافت وام از آنها؛ ي سرمایه مشتریانی که با آنها قرارداد مشاوره اعطاي وام به - 4
 هاي مصوب سازمان؛ ي خدمات خود بیش از سقف دریافت کارمزد در ارائه - 5
  .استفاده از دارایی مشتریان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نفع خود یا به نفع اشخاص وابسته به خود - 6

  
  ها، مدارك و اطالعات اري حسابد ثبت و نگه

هاي اجرایـی کـه سـازمان ابـالغ      ملی و دستورالعمل حسابداري استانداردهايموظف است طبق  گذاري مشاور سرمایه 16ماده 
هاي مالی خود را تنظیم نماید و در دفاتر مالی خود براي هر مشتري حسـاب   خود را ثبت و صورت، وقایع مالی کند می

   . ي مبادالت مالی فیمابین خود و مشتري را در حساب مشتري ثبت کند و کلیه ريدا نگهاي  جداگانه
  

حداقل به مدت را  زیر ه اسناد و مداركمربوط به فعالیت خود از جمل گذاري موظف است اسناد و مدارك مشاور سرمایه 17ماده 
  :داري نماید سال نگه پنج

 از تحلیل این اطالعات؛ هاي شناسایی و اطالعات مشتریان و نتایج حاصل فرم - 1
 قراردادهاي منعقده با مشتریان؛ - 2
 هاي تبادل شده با مشتریان؛ مکاتبات و گزارش - 3
دریافت کـرده  این دستورالعمل  19ي  ماده 2ي  تبصره گذاري در اجراي که مشاور سرمایه ،اوراق بهادار ذینفعانگزارش  - 4

 ؛است
  ها؛ هاي صادره براي آن الت مالی با مشتریان و صورتحسابي وقایع مالی مرتبط با خود به خصوص مباد مدارك مثبته - 5
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حاوي تاریخ و سـاعت   ،گذاري از طریق تارنماي رسمی خود منتشر کرده است اطالعاتی که مشاور سرمایهاي از  نسخه - 6
 انتشار؛

 گذاري؛ مدارك راجع به دعاوي حقوقی له یا علیه مشاور سرمایه - 7
 .گردد ن تعیین و ابالغ میهایی که توسط سازما سایر مدارك و گزارش - 8

  
طـرف قـرارداد خـود را محرمانـه تلقـی       مشتريگذاري و کارکنان آن باید اطالعات و مدارك مربوط به  مشاور سرمایه 18ماده 

به شخص دیگري ارائـه ننمایـد در    مشتريها، بدون رضایت  نموده و به استثناي اشخاص زیر در حدود درخواست آن
  :خواهند شد بازار اوراق بهادار قانون 48غیر اینصورت مشمول ماده 

ي خدمات به مشتري یا انجام سایر وظایف خود به اطالعات و مدارك  گذاري که براي ارائه کارکنان مشاور سرمایه  -1
   ؛ها مشتري نیاز دارند، در حدود نیاز آن

  ؛کند سازمان یا مراجعی که سازمان تعیین می  - 2
  ؛گذاريسابرس مشاور سرمایهبازرس قانونی یا حوکیل،   - 3
  ؛مراجع صالح قضایی  - 4
  ؛تعیین شده است سازمان کانون مربوطه در حدودي که در مقررات مصوب - 5
  .ي مدارك و اطالعات مذکور به آنها، طبق قانون الزامی است سایر مراجعی که ارائه  - 6

ي که امکان ردیابی و تشخیص اطالعـات مربـوط بـه هـر     ي اطالعات به صورت سرجمع به طور یا ارائه عمومی انتشار: 1تبصره
  . گردد ، مشمول ممنوعیت موضوع این ماده نمیمشتري ممکن نباشد

 ي دسترسی به اطالعات و مدارك مشـتریان  داري و نحوه اي مکتوب براي حفاظت، نگه گذاري باید رویه مشاور سرمایه :2تبصره
داشته باشد به طوري که اطمینانی معقـول از   شوند، داري می ل دیگر نگهفارغ از اینکه به شکل الکترونیکی یا به اشکا

رك و اطالعات مشتري، عدم افشاي مـدارك و اطالعـات مشـتري یـا عـدم      اعدم دسترسی کارکنان غیر مرتبط به مد
ي صـحیح  گـذاري بایـد بـراي اجـرا     مشاور سرمایه. ي آنها به اشخاص غیر مرتبط و در غیر موارد مقرر، بوجود آید ارائه
  .ن را کنترل نمایدارکنان داده و رعایت آبه کآموزش کافی ي یاد شده  رویه

  دهیرسانی و گزارش اطالع
؛ دهـد در حـالی کـه    ي بهاداري خاص، مشـاوره مـی   قهوري  گذاري به مشتري خود در زمینه مشاور سرمایه که درصورتی 19ماده 

اشخاص وابسته به  یا گذاري شاور سرمایهکارکنان م) ب( آن اشخاص وابسته به یا گذاري شرکت مشاور سرمایه) الف(
ي  گذاري، در آن ورقـه  هاي تحت مدیریت مشاور سرمایه صندوق) د(  یاگذاري  سایر مشتریان مشاور سرمایه) ج( ها آن

ـ     و مشاور سرمایه شوند، ذینفع محسوب می این ماده 1 ي مطابق تبصره بهادار ا از گذاري از این موضـوع مطلـع بـوده ی
گـذاري   گاه مشاور سـرمایه  آناین ماده از این موضوع مطلع شده باشد،  2ي  هاي موضوع تبصره طریق دریافت گزارش

 ي گـذاري در مـورد آن ورقـه    ي سرمایه ي مشاوره موظف است قبل از انعقاد قرارداد با مشتري و همچنین قبل از ارائه
العات ارائه شده به مشتري در اجراي این ماده شامل مشخصات اط .مطلع کند این موضوعخاص، مشتري را از  بهادار
  . ي بهادار خواهد بود ي بهادار و شرح منافع ذینفع در آن ورقه ورقه

به طور مستقیم یا غیر مستقیم سود یا زیان نماید یـا آن   ي بهادار، تغییر قیمت یک ورقه از در صورتی که یک شخص: 1تبصره
ي  ي بهادار منتفع شود یا خـود ناشـر ورقـه    یا منافعی ایجاد کند یا از معامالت آن ورقه ي بهادار براي وي حقوق ورقه
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از  بنـابراین شـخص  . شود ینفع محسوب میذي بهادار،  شده، نسبت به آن ورقهگاه شخص یاد بهادار محسوب شود، آن
  :گردد ي بهادار محسوب می در شرایط زیر، ذینفع ورقه جمله

  ي بهادار باشد؛ در صورتی که مالک ورقه - 1
 د؛یا از دیگري دریافت نموده باشي بهادار را به دیگري اعطاء  در صورتی که اختیار خرید یا فروش ورقه - 2
 د؛ار را قرض گرفته یا قرض داده باشي بهاد در صورتی که ورقه - 3
ي  ویسی یا فروش ورقـه ن یا بازاریابی براي پذیرهي بهادار را تعهد کرده باشد  نویسی یا فروش ورقه پذیره صورتی کهدر  - 4

رد با دیگران مشـارکت داشـته   ایا در این موي بهادار باشد  ي عرضه ورقه یا مشاور ناشر در زمینهبهادار را پذیرفته باشد 
 باشد؛

 .باشدي بهادار  ناشر ورقه در صورتی که - 5
  

از ذینفع شدن هریک از اشـخاص   خود یا اطالع فع شدناند بالفاصله پس از ذین گذاري موظف کارکنان مشاور سرمایه :2تبصره
مشـاور  . گـذاري گـزارش کننـد    با جزئیات کامل به مشاور سرمایه موضوع را ،ي بهادار به هر ورقه نسبتي خود  وابسته
انـد را بـه    گذاري موظف است فهرست اوراق بهاداري را که کارکنان در اجراي این ماده به وي گـزارش نمـوده   سرمایه
در حد اطالع مشـاور  ( گذاري  یا اشخاص وابسته به مشاور سرمایه یا مشتریانود که خداري ي فهرست اوراق بها اضافه
ي خـدمات   ي ارائـه  تهیه کرده و در اختیار کارکنانی که وظیفه؛ دنشو ذینفع محسوب می ها نسبت به آن )گذاري سرمایه

این موارد  شامل صرفاًاین گزارش . قرار گیرددارند قرار دهد، تا در اجراي این ماده مورد استفاده  به عهده به مشتري را
یا اشـخاص وابسـته بـه     تعیین اینکه ذینفع شرکت است یا یکی از کارکنان) ب(مشخصات اوراق بهادار، ) الف(: است 

ي بهـادار بـه طـور     تعیین اینکـه آیـا منـافع ورقـه    ) ج(گذاري،  مشاور سرمایه تحت مدیریت یا صندوق يیا مشتر ها آن
ي بهادار منجر به  تعیین اینکه افزایش یا کاهش قیمت ورقه) د(و  گیرد یا خیر به ذینفع تعلق می یرمستقیممستقیم یا غ
به صورت محرمانه نزد  ،گذاري سایر اطالعات ارائه شده توسط کارکنان به مشاور سرمایه .گردد می، ذینفعسود یا زیان 
ي تهیه یـا   به استثناي کارکنانی که وظیفه( یا سایر کارکنان  مشتریان در اختیارداري شده و  گذاري نگه مشاور سرمایه

  .گیرد قرار نمی) تأیید فهرست مذکور را به عهده دارند
  

  :گذاري ملزم است در تارنماي خود موارد زیر را افشا نماید مشاور سرمایه 20ماده 
 عمده؛ شرکايو مشخصات   پرداخت شده ي مبلغ سرمایهمشخصات ثبتی، حقوقی،  نام، نوع شخصیت - 1
و  کارشناسـان  گـران،  تحلیـل  مشاوران، مدیره، مدیرعامل، اعضاي هیأت و تحصیلی اي مشخصات و سوابق حرفه - 2

 گذاري؛  نمایندگان مشاور سرمایه
و  کـارمزد هـر یـک از ایـن خـدمات      وگذاري و شرایط، حدود مسـئولیت   یهسرمار خدمات قابل ارایه توسط مشاو - 3

 ا؛ي این کارمزده ي محاسبه نحوه
گذاري طی پنج سال گذشته از هر یک به تنهایی درآمدي معـادل یـا بـیش از     عناوین خدماتی که مشاور سرمایه - 4

 ي خدمات را کسب نموده است به تفکیک هر سال و ذکر درصد مربوطه؛ پنج درصد کل درآمد ارائه
 دهد؛ ا مشاوره میگذاري در مورد آنه که مشاور سرمایه اي هاي سرمایه اوراق بهادار یا دارایینوع  - 5
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هایی که مشاور براي تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار و ناشرین اوراق بهادار یـا پـیش بینـی رونـد      روش - 6
تا حدي که منجر به افشاي اسرار تجـاري وي   دهد قیمت یا عرضه و تقاضاي اوراق بهادار مورد استفاده قرار می

 نگردد؛
 براي کسب اطالعات مورد نیاز خود به آنها متکی است؛گذاري  هسرمایمنابع مهم اطالعاتی که مشاور  - 7
گذاري یا اشخاص وابسـته   ي خدمات مختلف بین منافع مشاور سرمایه تضاد منافعی که ممکن است به دلیل ارائه - 8

 هاي کنترل و حل و فصل این تضاد منافع؛ کارکنان وي با مشتریان بوجود آید و راه و
اي و سایر خـدماتی   گذاري با دیگران دارد و با خدمات مشاوره اسی که مشاور سرمایهاس تجاري ي هر گونه رابطه  - 9

ـ   (است دهد در تضاد  گذاري ارائه می که مشاور سرمایه راي ارجـاع مشـتریان   نظیر توافق با یک یا چند کـارگزار ب
 ؛)خود به آنها

ري به خرید یا فـروش اوراق بهـادار،   گذا مشاور سرمایه ي ي عمل مشتري به توصیه در نتیجههر گونه منافعی که  -10
ي  زاري که واسطهارمزد کارگزاري از شرکت کارگنظیر دریافت بخشی از ک( شود  گذاري می نصیب مشاور سرمایه

 ؛)شود گذاري می معامالت مشتریان مشاور سرمایه
مشاور  رکنان شرکتاشخاص ثالث به استثناء کا برايگذاري  سرمایه ي ي خدمات مشاوره هرگونه منافعی که ارائه -11

 ؛آورد بوجود می، گذاري سرمایه
یا نمایندگان مشاور  ، کارشناسانگران تحلیل مشاوران، مدیره، هرگونه سمت یا شغلی که هر یک از اعضاي هیأت -12

وقت یـا   وقت، نیمه تمام پذیرفته یا به آن اشتغال دارند اعم از ،ها و اشخاص حقوقی گذاري در سایر شرکت سرمایه
 وقت؛ پاره

 صات مسئولین هر شعبه یا نمایندگی؛مشخ ها و نشانی و تلفن دفتر مرکزي و هر یک از شعب یا نمایندگی -13
  .باشدسازمان ضروري طبق مصوبات یگري که هر گونه اطالعات د -14

  
  نظارت و بازرسی

و هـر گونـه    گـذاري  رك و هرگونه مسـتندات  مشـاور سـرمایه   مدا، تواند به صورت ادواري یا در مواقع لزوم سازمان می 21ماده 
ي  دهـد یـا ارائـه   را با اهداف زیر مورد بازرسی قرار  گذاري یا تحت اختیار یا کنترل وي اماکن متعلق به مشاور سرمایه

  :گذاري درخواست کند هایی را از مشاور سرمایه اطالعات، مدارك و گزارش
  ؛ها و دفاتر مالی مطابق قوانین و مقررات گزارش سناد، مدارك،ا داري اطمینان از تهیه و نگه - 1
  ؛گذاري و مقررات مربوطه سرمایه ي گذاري با قرارداد مشاوره اطمینان از انطباق عملکرد  مشاور سرمایه  - 2
  گذاري؛ اطمینان از حفظ شرایط تعیین شده براي تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه  - 3
  ؛یا افراد دیگر مشتريتراضات رسیده از سوي بررسی شکایات و اع  - 4
  گذاري؛ بررسی تخلفات احتمالی مشاور سرمایه – 5
 . ها، اسناد و مدارك براي سایر نهادهاي ذیصالح گزارش ي تهیه – 6

 مورد درخواسـت را در موعـد مقـرر در    ايه و گزارشمدارك  اطالعات، اسناد، ي گذاري موظف است کلیه مشاور سرمایه :تبصره 
امـاکن  دفاتر، مـدارك و  پاسخ داده و امکان بازرسی از  سازماننمایندگان اختیار سازمان قرار دهد و به تمامی سواالت 

بازرسـین سـازمان توسـط رئـیس سـازمان معرفـی        .فـراهم آورد براي بازرسین سازمان بدون فوت وقـت  مورد نظر را 
  . شوند می
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نی و حسابرس خود را از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب کنـد و  بازرس قانو گذاري باید مشاور سرمایه  22ماده 
 از جمله این دستورالعمل، قوانین و مقررات رعایت یا حسابرس،اي تنظیم کند که بازرس  به گونه را قرارداد خود با وي

و ثبـت صـحیح    رالعملبـا ایـن دسـتو    گـذاري  سرمایه ي مفاد قراردادهاي مشاورهتطبیق  هاي داخلی شرکت، نامه آیین
ایـن رسـیدگی بـر     ي هزینـه . نمایـد  خـود اظهـارنظر    سالیانهرا بررسی و در مورد آنها در گزارش  هاي مشتري حساب
  .شود بینی می و در قرارداد مربوطه پیش است گذاري مشاور سرمایه ي عهده

  
 29ي  گذاري مطابق ماده مشاور سرمایه ي حسابرسی از شرکت ي گزارش ویژه در صورت درخواست سازمان براي تهیه  23ماده

ي ایـن   براي تهیه الزم  ي اطالعات، اسناد و مدارك گذاري باید عالوه بر ارائه سرمایهقانون بازار اوراق بهادار، مشاور 
  .کند، بپردازد ي گزارش مذکور را مطابق آنچه سازمان تعیین می هاي تهیه گزارش، هزینه

  هاي اجرا ضمانت
گذاري یا مفاد این دستورالعمل، براساس دستورالعمل مربوطـه   سرمایه ي از قرارداد مشاوره يگذار مشاور سرمایهتخلف  24ماده 

زیـر را در نظـر   تنبیهـات    درصورت احراز تخلف، مرجع رسیدگی کننده متناسباً یک یا چند مـورد از . شود رسیدگی می
  :گیرد می

  ؛رج در پروندهگذاري بدون د به  مشاور سرمایه کتبیتذکر   - 1
  ؛گذاري با درج در پرونده تذکر کتبی به  مشاور سرمایه  - 2
  که تخلف از طریق آن صورت پذیرفته حداکثر تا یک سال؛شعبه یا نمایندگی  تعلیق فعالیت - 3
  که تخلف از طریق آن صورت پذیرفته؛الزام به تعطیلی شعبه یا نمایندگی  - 4
  حداکثر تا یک سال؛ گذاري ایهمحدود کردن فعالیت  مشاور سرم - 5
  حداکثر تا یک سال؛گذاري  خدمات مشاور سرمایه ي محرومیت از ارائه  - 6
  ؛حداکثر تا یک سالگذاري براي مدت  تعلیق مجوز فعالیت مشاور سرمایه  - 7
  حداکثر تا یک سال؛گذاري به مدت  هاي  مشاور سرمایه تعلیق سایر فعالیت -  8
  ؛گذاري مشاور سرمایه مجوز فعالیت لغو  - 9

  ؛گذاري لغو مجوز تأسیس  مشاور سرمایه - 10
   .قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید 14ي  ماده ي نامه گذاري مطابق آیین سرمایه نقدي مشاور ي جریمه – 11

گـذاري باشـد، مرجـع     رمایهدر صورتی که تخلف ناشی از فعل یا ترك فعل مدیر یا مدیران یا سایر کارکنان مشـاور سـ  : 1تبصره 
گذاري، مدیر یا هـر   گذاري، عالوه بر تنبیهات مقرر در این ماده براي مشاور سرمایه رسیدگی به تخلفات مشاور سرمایه

  : کند یک از کارکنان متخلف را حسب مورد به یکی از تنبیهات انضباطی زیر محکوم می
  بدون درج در پرونده؛ کتبیتذکر   - 1
  با درج در پرونده؛ کتبی اخطار - 2
  گذاري حداکثر تا دو سال؛ ي سرمایه ي خدمات مشاوره محرومیت از ارائه  - 3
  گذاري مربوطه حداکثر تا دو سال؛ ي تصدي سمت مدیریت در شرکت مشاور سرمایه سلب صالحیت از ادامه  - 4
هـا و نهادهـاي مـالی     رس، کـانون ها، بازارهاي خارج از بـو  محرومیت از تصدي سمت در تمام یا برخی از بورس  - 5

  حداکثر تا دو سال؛
  به مدت حداکثر تا دو سال؛  اي صادره توسط سازمان ي حرفه نامه گواهی استفاده از از یتمورمح  - 6
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  .قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید 14ي  ي ماده جریمه نقدي مطابق آیین نامه – 7
ي وضـعیت بـه     اعـاده  ،ي آن تواند به منظور پیشگیري از تکرار تخلف یا گسترش دامنه مرجع رسیدگی به تخلفات می :2 تبصره

  : گذاري را ملزم به موارد زیر نماید ، مشاور سرمایهیا رفع اثرات تخلف انجام شده قبل از انجام تخلف
  هاي داخلی؛  اصالح یا تقویت نظام کنترل  - 1
  ؛هاي داخلی نامه ها و آیین اصالح رویه – 2
  ؛هاي خاص ها و زمینه تأمین، تکمیل و آموزش نیروي انسانی در بخش  - 3
  ها تا زمان احراز شرایطی خاص؛ گذاري از گسترش کمی و یا جغرافیایی فعالیت منع مشاور سرمایه – 4

 تواند براي انجام موارد موضوع این تبصره، مهلت تعیین کـرده و رفـع تعلیـق از تمـام یـا      مرجع رسیدگی همچنین می
هـا در مهلـت مقـرر     گذاري را منوط بـه اجـراي آن   هاي مشاور سرمایه ها یا رفع محدودیت از فعالیت بخشی از فعالیت

تواند تنبیهـات مـذکور    در صورت عدم اجراي موارد تعیین شده در این تبصره در مهلت مقرر، مرجع رسیدگی می. نماید
  . در این ماده را اعمال کند

بینی شده یـا مـانع از    هایی که در قوانین در صورت ارتکاب جرم پیش موضوع این ماده مانع از مجازات تنبیهات اعمال :3 تبصره
  .وارد شده، نخواهد شد مشتري یا سایر اشخاص جبران خساراتی که در اثر ارتکاب تخلفات یا جرایم به

  
گـذاري   سـرمایه  ي ارائـه خـدمات مشـاوره   گذاري، بـه   ک نهاد مالی بدون دریافت مجوز مشاور سرمایهدر صورتی که ی  25ماده

تنبیهات زیر موضوع براساس دستورالعمل مربوطه، یک یا ترکیبی از   به بپردازد، مرجع رسیدگی کننده پس از رسیدگی
  :را در نظر خواهد گرفت

  ؛نهاد مالی متخلف ي بدون درج در پرونده کتبیتذکر   - 1
  ؛ی متخلفنهاد مال ي اخطار کتبی با درج در پرونده  - 2
  ؛حداکثر تا یک سالهاي نهاد مالی به مدت  تعلیق تمام یا بخشی از فعالیت  - 3
ها در نهاد مالی مربوطه حداکثر به مدت  از تصدي برخی سمت سلب صالحیت مدیر یا مدیران نهاد مالی متخلف،  - 4

  ؛دو سال
هـا، بازارهـاي خـارج از     یا برخـی از بـورس  تمام از تصدي سمت در  مدیر یا مدیران متخلف نهاد مالی محرومیت  - 5

  ؛حداکثر تا دو سالنهادهاي مالی به مدت ها و سایر  بورس، کانون
  توسط سازمان حداکثر تا دو سال؛ اي صادره  هاي حرفه نامه محرومیت مدیران نهاد مالی از استفاده از گواهی – 6
  ؛لغو مجوز تأسیس نهاد مالی متخلف  - 7
  .قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید 14ي  ي ماده ابق آیین نامهي نقدي مط جریمه – 8
  

  .شود قانون بازار اوراق بهادار رسیدگی می 36 ي ، طبق مادهمشتريگذاري و  مشاور سرمایهبه اختالفات بین  26ماده 
  

  سایر موارد
شـود  اي کـه موجـب    گذاري به گونـه  ور سرمایهدر شرکت  مشانویسی سهام جدید  یا پذیرههرگونه نقل و انتقال سهام  27ماده 

ظـرف هفـت روز کـاري توسـط مشـاور      گـذاري تبـدیل شـود، بایـد      ي مشاور سـرمایه  شخصی به یک شریک عمده
  . شوده گذاري به سازمان اطالع داد سرمایه
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گذاري بـه سـازمان    هگذاري ملزم است هرساله مبلغی تحت عنوان حق نظارت سازمان بر مشاور  سرمای مشاور سرمایه 28ماده 

  .گردد این مبلغ به پیشنهاد سازمان توسط شوراي عالی بورس و اوراق بهادار تعیین می. پرداخت نماید
  

تواند به وکالت از طرف مشتري طرف  می يگذار گذاري، مشاور سرمایه ي سرمایه بینی در قرارداد مشاوره درصورت پیش 29ماده 
هـا و   ي اوراق بهادار مشتري از جمله حضـور در مجـامع عمـومی شـرکت     الکانهقرارداد خود، نسبت به اعمال حقوق م

اعالم رأي، دریافت سود سهام و سود سایر اوراق بهادار، دریافت سهام جایزه، دریافت حق تقدم خرید سهام و شـرکت  
خصـوص از   ر ایـن اي را کـه د  اند، بخشـنامه  هاي ثبت شده نزد سازمان موظف شرکت. در افزایش سرمایه، اقدام نماید
  .گردد، رعایت نمایند طرف رئیس سازمان صادر می

  
بـه   ، اقدامات توسط سـازمان مطـابق ایـن دسـتورالعمل     انجام صدور مجوز و ، تشخیص ، گیري ، اعالم نظر تصمیم  30ماده 

  . گیرد پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهاي مالی و تأیید رئیس سازمان صورت می
  

مـدیره سـازمان بـورس و     به تصویب هیأت 4/3/1389پیوست در تاریخ  چهارتبصره و  22ماده  31لعمل در این دستورا 31ماده 
  . باشد اوراق بهادار رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا می
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  اداراداره امور نهادهاي مالی سازمان بورس و اوراق به: به

  احتراماً؛
 ،)شودکه در این فرم اختصاراً شرکت نامیده می( .............................. ..............گذاريمشاور سرمایهدر شرف تأسیس مؤسسین شرکت  اناینجانب

گذاري موضوع بند  ت مشاور سرمایهبه عنوان یک شرکصدور مجوز تأسیس این  شرکت را و دستورالعمل مربوطه، براساس قانون بازار اوراق بهادار 
که از این پس اختصاراً سازمان نامیده ( از سازمان بورس و اوراق بهادار  با مشخصات زیر، 1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب  1ي  ماده 16
  :یمنمای می ، تقاضا)شود می
  
  .................................................................................................................................گذاري شرکت مشاور سرمایه: نام پیشنهادي براي شرکت   1
  
   .خاص استسهامی  شرکت مورد نظر براي نوع شخصیت حقوقی - 2
  
 و به امضايي مصوب سازمان تنظیم شده شود که مطابق نمونهي شرکت به شرح پیوست پیشنهاد میاساسنامه -3

  .مؤسسین رسیده است ي نماینده
  :میزان مشارکت هر یک از مؤسسین به تفکیک نقد و غیرنقد به شرح زیر خواهد بودمبلغ سرمایه و  -4
  .)گردد رائهجدول به ضمیمه فرم ا ،ضاي فرم کافی نیستدر صورتی که ف( 

یف
رد

  

  نام مؤسس 
ي نقد و هجمع آورد  ي غیرنقدمیزان آورده  ي نقدمیزان آورده

  غیرنقد
  مبلغ تعهد شده

  مبلغ
صد  )میلیون ریال(

در
*   

  مبلغ 
صد  )میلیون ریال(

در
*   

  بلغم
صد  )میلیون ریال(

در
*   

  مبلغ
صد  )میلیون ریال( 

در
*   

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

                  جمع
  درصد از کل سرمایه* 

. سـت گـذاري تنظـیم شـده ا   ي تقاضاي صدور مجوز تأسیس شرکت مشـاور سـرمایه  این فرم به منظور ارائه
  .اطالعات در خواست شده در این فرم براي تکمیل مدارك و مستندات الزم جهت بررسی تقاضا الزامی است
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٢ 
 

  :رکت به شرح زیر صادر گردددر نظر است سهام ممتاز ش -5

  
  :1ي غیرنقد مؤسسین در صورت وجود و ارزش تقریبی آنمشخصات و اوصاف آورده -6

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

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

  
  :آید ي غیرنقد چگونه در جهت اهداف و موضوع فعالیت شرکت بکار میشرح اینکه آورده -7

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

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

  
براي ) زیان(ترازنامه و صورت سود پس از تأسیس و سال  سهبراي  هاي شرکتطرح تجاري و برنامه: هاي شرکت طرح تجاري و برنامه -8

  .به پیوست آمده استو  مربوطه تنظیم گردیده و مطابق دستورالعمل شده بینی پیش یک سال پس از تأسیس
  
هرگونه مکاتبه و . شود االختیار موسسین شرکت به سازمان معرفی میي تامشخص زیر به عنوان نماینده: ي مؤسسینمشخصات نماینده -9

ي مکاتبات یا اطالعات از طرف سازمان به وي یا ارسال مکاتبات به نشانی شود و ارائهوسسین به امضاي وي به سازمان تسلیم میاعالم نظر م
  .شودي ارائه یا ارسال به موسسین محسوب میوي به منزله

  

ره   خانوادگی  نام و نام
شما

مه 
سنا

شنا
  

محل 
براي قبول ي نماینده امضا  نشانی  تلفن  صدور

  سمت

  
  

          

  
                                                

  . شود غیرنقد پس از صدور مجوز تأسیس براساس قانون تجارت تقویم میي ارزش آورده. برآوردي آن درج گرددغیرنقد و مبلغ  يمشخصات و اوصاف آورده 1

ف 
ردی

  

  شرح امتیازات  مبلغ اسمی سهم ممتاز  ي سهام ممتاز نام دارنده

1        

2        

3        



  
  گذاري سرمایه مشاور تقاضاي صدور مجوز تأسیس شرکت – 1پیوست شماره - گذاري   دستور العمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه

٣ 
 

  :به شرح زیر است و اقامتگاه مؤسسینهویت  10

یف
 نام مؤسس رد

شماره 

/شناسنامه  
 شماره ثبت 

محل 

/ صدور  
 محل ثبت

 تلفن اقامتگاه

1      

2      

3      

4      

5      

  
تأیید ي شرکت، مطابق دستورالعمل مدیره  پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیأت - 11

  .است مذکور تکمیل و به پیوست ارائه شده، توسط داوطلبین اي مدیران نهادهاي مالی صالحیت حرفه
  

آگاهی از مفاد نماییم که اطالعات مذکور در این فرم را با کمال دقت و صحت و با  تعهد می اینجانبان موسسین شرکت - 12
به منظور ارائه ............................... تاریخ در ، 1384مصوب آذرماه  قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران 47ماده 

که مطابق  یمپذیر می چه خالف این امر ثابت شود، چنان. ایم نموده تکمیل و امضاءسازمان بورس و اوراق بهادار  به
جمهوري اسالمی ایران مصوب آذرماه مذکور در قانون بازار اوراق بهادار (مقرراتی که توسط ارکان بازار اوراق بهادار 

  .رفتار شود اینجانبانرسد، با  ، به تصویب رسیده یا می)1384

یف
رد

  

  *امضاء  نام و نام خانوادگی صاحب امضاء مجاز  نام مؤسس

1        

2        

3        

4        

5        

  .ندموسسین عالوه بر امضاء در این جدول، الزم است تمام صفحات این فرم را نیز امضاء نمای



  
  گذاري  تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایهتقاضاي  – 2شماره پیوست  - گذاري   دستور العمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه

  

  

  گذاري تقاضاي تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه
  
  
  
  
  
  اداره امور نهادهاي مالی سازمان بورس و اوراق بهادار: به

  احتراماً؛
تاریخ ..... ................به شماره ثبت..................................................................... شرکت اینجانب صاحبان امضاي مجاز 

، براساس قانون بازار اوراق بهادار و )شودکه از این پس اختصاراً شرکت نامیده می..................( و محل ثبت ...../...../...... ثبت
درخواست صدور مجوز ) شودکه از این پس اختصاراً سازمان نامیده می( دستورالعمل مربوطه، از سازمان بورس و اوراق بهادار 

به این منظور . میدار را قانون بازار اوراق بهادار 1ي ماده 16گذاري موضوع بند به یک شرکت مشاور سرمایه تدیل این شرکتب
  :شود مذکور به شرح زیر ارائه می  شرکت اطالعات

  
  :شرکت به قرار زیر استنوع  -1
o              شرکت سهامی عام o ص            شرکت سهامی خا o سئولیت محدود     م شرکت با o   شرکت تضامنی                                      
o         شرکت مختلط سهامی  o    شرکت مختلط غیرسهامی     o      شرکت نسبی                 o شرکت تعاونی تولید و مصرف  
  
ي ، اساسنامهدرخواست اینو در صورت موافقت سازمان با  به پیوست آمده استاساسنامه شرکت  -2

  .خواهد شدگذاري مصوب سازمان هاي مشاور سرمایهشرکت يي نمونهشرکت، مطابق اساسنامه
  
  :ي شرکتسرمایه -3

  هادرصد ار کل دارایی* 
  :ي تعهد شده، برنامه پرداخت سرمایه تشریح شود سرمایه در صورت وجود

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

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

یف
رد

  

  نوع سرمایه
جمع پرداخت شده و   تعهد شده  پرداخت شده

  تعهد شده

  نقدي
  )میلیون ریال( 

  غیر نقدي
  )میلیون ریال(

  جمع
صد  میلیون ریال

در
 *   

صد  ون ریالمیلی
در

*    

صد  میلیون ریال
در

*    

                  عادي  1

                  ممتاز  2

گذاري تنظیم شده منظور دریافت تقاضاي تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایهاین فرم به 
اطالعات در خواست شده در این فرم براي تکمیل مدارك و مستندات الزم جهت بررسی تقاضا . است

  .الزامی است

١ 
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شرکت به شرح زیر است که به اشخاص مشروحه در زیر تعلق گرفته و علت زات سهام ممتاز امتیا -4
  ).در صورت وجود سهام ممتاز( اعطاي سهام ممتاز به هر یک از این اشخاص نیز تشریح شده است 

  
سال اخیر شرکت تهیه شده و به همراه گزارش حسابرس به  دوهاي مالی حسابرسی شده  صورت  5

  . است پیوست آمده
  
، مطابق )گذاري در صورت تبدیل به شرکت مشاور سرمایه(  هاي شرکت طرح تجاري و برنامه -6

 شده بینی پیش )زیان( پس از تبدیل و ترازنامه و صورت سودسال  سهبراي  دستورالعمل مربوطه،
  .به پیوست آمده است براي یک سال پس از تبدیل

  
  :ي شرکت به شرح زیر استها ترکیب، مشخصات و ارزش تقریبی دارایی-7

د، جداگانه دهن هاي شرکت را تشکیل میدرصد دارایی 5هایی که هر یک به تنهایی بیش از در جدول زیر اطالعات دارایی[  
  ].ي فرم ارائه گرددجدول جداگانه به ضمیمه ،فضا در صورت کافی نبودن. ها درج شوند یر داراییو بقیه تحت عنوان سا

  هاکل دارایی زادرصد * 
  
  
  

تعداد سهام   ي سهام ممتاز نام دارنده  ردیف
  ممتاز

ارزش اسمی 
  شرح امتیازات  سهام ممتاز

1          

2          

3          

  ارزش دفتري  عنوان دارایی  ردیف
صد   )میلیون ریال( 

در
*   

ارزش 
  تقریبی روز

  )میلیون ریال( 
  شرح مشخصات

1  
    

  

    

2  
    

  

    

3      

  

    

4  
    

  

    

    هاسایر دارایی  5

  

    

    جمع کل 

  

    

٢ 
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 چگونه،  7هاي بند  هر یک از دارایی ،گذاريشرح اینکه پس از تبدیل شرکت به شرکت مشاور سرمایه -8
  :آید گذاري بکار میدر جهت اهداف و موضوع فعالیت شرکت مشاور سرمایه شود یاتبدیل به نقد می

  

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

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

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

  
هرگونه . شوداالختیار شرکت به سازمان معرفی میي تامشخص زیر به عنوان نماینده: ي شرکتمشخصات نماینده-9

ي مکاتبات یا اطالعات از طرف سازمان به وي شود و ارائهبه امضاي وي به سازمان تسلیم می ،مکاتبه و اعالم نظر شرکت
  .استارائه یا ارسال شده به شرکت به معنی آمده است،  1ه در بند یا ارسال مکاتبات سازمان به نشانی شرکت ک

  
شرکت  ) درصد سرمایه یا حق رأي 5داراي بیش از ( گذارن عمده میزان مشارکت هر یک از سرمایه 10

  :استبه شرح زیر 

ر
یف

د
  

  گذار عمده نام سرمایه
  میزان سرمایه

درصد 
  مبلغ  *شرح ذینفع نهایی  حق رأي

  درصد  )میلیون ریال(

1            

2            

3            

4            

5            

گذار عمده اشخاص حقیقی ذینفع نهایی سرمایه گذار عمده یک شخص حقوقی است، شخص یا در صورتی که سرمایه*          
  .تشریح شود

  

  خانوادگی نام و نام

امه
سن

شنا
ره 

شما
دور  

 ص
حل

م
  

امضا براي قبول   نشانی  تلفن  سمت
  سمت

  
  
  

        
  

  

٣ 
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  :به شرح زیر است )10مذکور در بند ( ي شرکت  گذاران عمدههویت و اقامتگاه سرمایه 11

یف
رد

  

  گذار عمده نام سرمایه
شماره 
  /شناسنامه

  شماره ثبت 

محل 
  / صدور

  محل ثبت
  تلفن  اقامتگاه

1            

2            

3            

4            

5            
 -  

  : باشدزیر میمشخصات مدیران شرکت به شرح : مشخصات مدیران 12
   

یف
رد

  

  نام مدیر
  ) مدیر عامل/ عضو هیأت مدیره ( 

  ي مدیرنام نماینده
درصورتی که مدیر شخص حقوقی ( 

  )است

  سمت
مدیر / عضو هیأت مدیره ( 

  )عامل

  مدت مأموریت

  تا تاریخ  از تاریخ

1           //     /  /    /  

2           //     /  /    / 

3           //     /  /    / 

4           //     /  /    / 

5           //     /  /    / 

  
شرکت به شرح زیر تغییر گذاري، نام در صورت موافقت با تبدیل شرکت به شرکت مشاور سرمایه  13

  :خواهد کرد

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

۴ 
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گذاري، اشخاص زیر تصدي سمت در صورت موافقت با تبدیل شرکت به شرکت مشاور سرمایه - 14
ها طی پرسشنامه مشخصات یلی آنعهده خواهند گرفت، که اطالعات تفصمدیریت را در شرکت به 
  .است تکمیل و به پیوست ارائه شده  ،نهادهاي مالی يمدیره عضویت در هیأت داوطلب سمت مدیرعاملی یا

یف
رد

  

  نام مدیر
   )مدیر عامل/ عضو هیأت مدیره ( 

  ي مدیرنام نماینده
درصورتی که مدیر شخص حقوقی ( 

  )است
  سمت

1  
  

      

2  
  

      

3  
  

      

4  
  

      

5  
  

      

  
نماییم که اطالعات مذکور در این فرم  تعهد می زیر صاحبان امضاي مجاز شرکت به شرحاینجانبان  - 15

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران  47آگاهی از مفاد ماده را با کمال دقت و صحت و با 
سازمان بورس و اوراق بهادار  منظور ارائه به به.............. /....../......در تاریخ ، 1384مصوب آذرماه 
که مطابق مقرراتی که توسط  یمپذیر می چه خالف این امر ثابت شود، چنان. ایم نموده تکمیل و امضاء

مذکور در قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب آذرماه (ارکان بازار اوراق بهادار 
  .رفتار شود اینجانبان رسد، با ، به تصویب رسیده یا می)1384

یف
رد

  

  نام و نام خانوادگی
ره   مضاي مجازصاحب ا

شما
مه
سنا

شنا
  

محل 
  مهر شرکت  *امضاء   شماره ملی  صدور

1  
            

2            

3  
          

4            

5            

  .ي صفحات این فرم را امضاء نمایند عالوه بر این جدول، صاحبان امضاي مجاز شرکت باید کلیه
  

۵ 



  
  گذاري  ریافت مجوز فعالیت شرکت مشاور سرمایهتقاضاي د  – 3شماره پیوست  - گذاري   دستور العمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه

  

  

  گذاري تقاضاي دریافت مجوز  فعالیت  شرکت مشاور سرمایه
  

اق بهادار تقاضاي صدور مجوز راو و ن صاحبان امضاي مجاز شرکت با مشخصات زیر از سازمان بورساینجانبا
  .را براي این شرکت داریم گذاري سرمایهي  فعالیت مشاوره

  
  :نام و مشخصات ثبتی شرکت   1

  *نوع نهاد مالی  نوع شرکت  نام شرکت
  اطالعات ثبت نزد سازمان  ها اطالعات ثبت نزد مرجع ثبت شرکت

ي  مبلغ سرمایه
ثبت و پرداخت 

  شده
  محل ثبت  تاریخ ثبت  ثبت  شماره  )میلیون ریال( 

شماره 
  ثبت

  تاریخ ثبت

          /    /  
      

  

گذاري،  مشاور سرمایه: گذاري را دریافت دارند عبارتند از ي سرمایه توانند مجوز فعالیت مشاوره انواع نهادهاي مالی که می* 
  گر معامله/ کارگزار و کارگزارشرکت پردازش اطالعات مالی، یه، سبدگردان، تأمین سرما

  :گذاري اختصاص یافته است ي سرمایه مشخصات امکانات و تجهیزاتی که به فعالیت مشاوره - 2
  :2تجهیزات مورد استفاده) الف – 2

عنوان تجهیزات و   ردیف
  موارد کاربرد  محل استقرار  مشخصات  امکانات

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
  
  

                                                
. گذاري هر کدام در یک سطر قید شود رمایهي س اختصاص یافته به فعالیت مشاوره) هاي(تجهیزات اداري شامل میز، صندلی، کامپیوتر و شماره تلفن 2

  .متعلقات مربوط به یک دارایی، در همان سطر مربوط به دارایی، درج شود و از اختصاص سطر جداگانه براي هر یک از متعلقات، خودداري گردد
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  گذاري  ریافت مجوز فعالیت شرکت مشاور سرمایهتقاضاي د  – 3شماره پیوست  - گذاري   دستور العمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه

  

  

  :افزارهاي مورد استفاده نرم) ب-2
هاي استقرار  محل  شرکت تولید کننده  افزار عنوان نرم  ردیف

نحوه ارتباط یا تبادل اطالعات با سایر   ها یا موارد کاربرد شرح قابلیت  یا دسترسی
  افزارها نرم

1            

2            

3            

  
  ):پایگاه الکترونیکی( تارنما ) ج-2

  ي دسترسی مشتریان نحوه  شرح مختصر اطالعات منتشره در تارنما  نشانی تارنما
شرح خدمات قابل ارائه به مشتري از 

  طریق تارنما

        

  
  .صاص یافته استتگذاري اخ ي سرمایه مشخصات محلی که به انجام امور مشاوره -3
  ..............................:.........................................................گذاري ي سرمایه امور مشاورهنشانی کامل محل انجام ) الف -3

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

  .گذاري را در کادر زیر ترسیم نمایید ي سرمایه کروکی محل انجام امور مشاوره) ب-3

  

  

  

  

نقشه ساختمان محل ارائه خدمات متقاضی را با ذکر ابعاد در کادر زیر ترسیم کرده و با فضاي ) ج-3
  اختصاصی براي انجام 

  
  
  
  را با ذکر ابعاد در کادر زیر ترسیم کرده و فضاي اختصاصی براي  ي خدمات متقاضی نقشه ساختمان محل ارائه) ج-3

 شمال                 
 

٢ 



  
  گذاري  ریافت مجوز فعالیت شرکت مشاور سرمایهتقاضاي د  – 3شماره پیوست  - گذاري   دستور العمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه

  

  

  :گذاري را در نقشه واحد ساختمانی با ابعاد، هاشور و توضیحات معین نمایید ي سرمایه انجام امور مشاوره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
عات مربوط به هر قسمت را گذاري کرده و اطال ج را شماره-3ی ارائه شده در بند ي ساختمان هر قسمت از نقشه) د-3

  : در جدول زیر تکمیل کنید
شماره 
  مساحت  مورد یا موارد استفاده از قسمت  قسمت

  مالحظات  )متر مربع(  

1        

2  
      

3  
      

4  
      

5        

6        

7  
      

8  
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  گذاري  ریافت مجوز فعالیت شرکت مشاور سرمایهتقاضاي د  – 3شماره پیوست  - گذاري   دستور العمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه

  

  

  :ج گرددي دفاتر متقاضی در تهران و شهرستان به تفکیک هر واحد ساختمانی در جدول ذیل در کلیه) هـ-3

یف
رد

  

شهر محل 
هایی که در این واحد انجام  فعالیت  نشانی  استقرار دفتر

  شود  می

نوع کاربري        
طبق سند یا ( 

گواهی پایان 
  )کار

مساحت          
  )متر مربع( 

در  ت
لکی
ما

اره  
 اج
در

  

1              

2              

3              

4              

  
  :3مشخصات کارکنان شرکت -4

  ):شامل مدیر عامل و اعضاي هیأت مدیره( ت مدیران مشخصا) الف- 4

نام و نام خانوادگی مدیر یا   ردیف
  به نمایندگی از  سمت  ي وي نماینده

  مدت مأموریت

  تا تاریخ  از تاریخ

1        /    /  /    /  

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

  

                                                
مدارك الزم همراه این درخواست ي  باید جداگانه تنظیم شده و به ضمیمه) ب- 4( و ) الف - 4(فرم مشخصات مدیران و کارکنان بندهاي  3

است، تکمیل و ارسال مجدد آن  فرم به منظور تأیید صالحیت براي مدیران تکمیل و به سازمان ارسال شده این که درصورتی.ارسال شود
  . ضروري نیست

۴ 



  
  گذاري  ریافت مجوز فعالیت شرکت مشاور سرمایهتقاضاي د  – 3شماره پیوست  - گذاري   دستور العمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه

  

  

  :گذاري اختصاص دارند ي سرمایه رکنانی که به فعالیت مشاورهمشخصات کا) ب- 4

  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف
آخرین مدرك 

  تحصیلی

محل فعالیت 

  در شرکت
  رشته تحصیلی

         میزان فعالیت

نیمه / تمام وقت( 

  )پاره وقت/ وقت

اي بازار  نامه حرفه گواهی

  سرمایه

عنوان 

  نامه گواهی
  تاریخ اخذ

1                  

2                  

3                  

4                  

  

  :مشخصات سایر کارکنان) ج- 4

  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف
آخرین مدرك 

  تحصیلی

محل فعالیت 

  در شرکت

رشته 

  تحصیلی

میزان فعالیت     

نیمه / تمام وقت( 

  )پاره وقت/ وقت

اي بازار  نامه حرفه گواهی

  سرمایه

عنوان 

  نامه گواهی

خ تاری

  اخذ

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

  

۵ 



  
  گذاري  ریافت مجوز فعالیت شرکت مشاور سرمایهتقاضاي د  – 3شماره پیوست  - گذاري   دستور العمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه

  

  

  :مجوزهاي فعالیت دیگري که توسط متقاضی از سازمان اخذ شده است، در جدول زیر قید گردد -5
تاریخ اعطاي   عنوان مجوز  ردیف

  مجوز
تاریخ پایان 

  مالحظات  مجوز اعتبار

1          

2          

3          

4          

  
  

تاریخ تکمیل اطالعات   6   :این فرم
   

نماییم که اطالعات مذکور در این فرم را با کمال دقت و  تعهد می شرکت صاحبان امضاي مجازاینجانبان  -7
، 1384ایران مصوب آذرماه  قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی 47آگاهی از مفاد ماده صحت و با 

   4.ایم نمودهارائه سازمان بورس و اوراق بهادار  به تکمیل و
نام و نام خانوادگی صاحب   ردیف

  مهر شرکت  امضاء  سمت  امضاي مجاز

1          

2          

  
  

                                                
  . امضاي مجاز عالوه بر این جدول، باید سایر صفحات این فرم را نیز امضاء نمایندصاحبان  ٤

/       /  

۶ 



  گذاري  حداقل نیروي انسانی و تجهیزات الزم براي شروع فعالیت شرکت مشاور سرمایه  –  4شماره پیوست  - گذاري   دستور العمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه
 

  

  گذاري حداقل نیروي انسانی و تجهیزات الزم براي شروع فعالیت  شرکت مشاور سرمایه
افزارهـاي مـورد نیـاز بـراي      افزاري و نرم یروي انسانی، فضاي اداري، تجهیزات سختدر این پیوست حداقل ن

هاي  ي فعالیت متناسب با توسعه. آمده است) د(تا ) الف(گذاري، در بندهاي  اعطاي مجوز فعالیت مشاور سرمایه
  .یا ارتقاء یابندگذاري ، نیروي انسانی، فضاي اداري و تجهیزات باید طبق مقررات اضافه شده  مشاور سرمایه

مـدیره، متقاضـی صـدور مجـوز فعالیـت مشـاور        عـالوه بـر مـدیرعامل و اعضـاي هیـأت      :نیروي انسانی) الف
  :کار گرفته باشد گذاري باید نیروي انسانی به شرح زیر را به سرمایه

  عنوان  ردیف
  تعداد  مسئولیت  شغل

  توضیحات  )نفر(

  مشاور  1

داري اوراق بهادار و  ا نگهاوره در زمینه خرید، فروش یي مش ارائه
درمورد روند قیمت یا عرضه  هایی حاوي اظهارنظر ي گزارش تهیه

هـاي ارزشـیابی    ي گزارش و تقاضاي اوراق بهادار در آینده و تهیه
  گر و کارشناس راق بهادار و نظارت بر کار تحلیلاو

1  
گري اوراق بهادار با  ي تحلیل نامه داراي گواهی

بــه ( کــار مـرتبط   ي ســال سـابقه  دوحـداقل  
  )صورت تمام وقت

ها، بازار اوراق بهـادار و   تحلیل اطالعات اقتصادي، صنایع، شرکت  گر  تحلیل  2
گري اوراق بهادار  ي تحلیل نامه ي گواهی دارنده  1  هاي تحلیلی الزم گزارش ي تهیه

  وقت صورت تمام  به

قتصـاد  ها،  صـنایع، ا  گردآوري اطالعات الزم در خصوص شرکت  کارشناس  3
ي اصـول مقـدماتی بـازار     نامه ي گواهی دارنده  1  گر  ملی و جهانی و سایر اطالعات مورد نیاز تحلیل

  وقت صورت تمام سرمایه یا باالتر به

  حسابدار  4

ثبت وقایع مالی ، ثبت دفاتر قانونی، تهیه صورتهاي مالی، تنظیم 
ي مالیاتی، تهیه فهرست حقـوق و دسـتمزد و بیمـه و     اظهارنامه

داري اوراق بهـادار، تنظـیم    ها، دریافت و نگـه  مالیات، صدور چک
  صورت مغایرت بانکی و سایر وظایف معمول یک حسابدار

2  
  یا
1  

ي مدرك تحصیلی فوق دیـپلم   یک نفر دارنده
هـاي   ي حسابداري یا رشـته  یا باالتر در رشته

مرتبط کـه توانـایی انجـام وظـایف محولـه را      
یـک نفـر   قـت و  صورت تمام و به. داشته باشد

ي مدرك تحصیلی کارشناسی یا بـاالتر   دارنده
هاي مرتبط که  ي حسابداري یا رشته در رشته

هــا،  توانـایی و تجربـه تهیـه سرفصـل حسـاب     
 ي تهیـه  ي حسـابداري  تنظیم و هدایت سامانه

هاي مالی، و تنظیم اظهارنامه مالیاتی را  صورت
داشته باشد و بر قوانین مالیاتی، بیمه و حقوق 

یـا   وقت دستمزد مسلط باشد، بصورت  نیمه و
یک نفر با خصوصیات قید شده براي نفـر دوم  

  .فوق به صورت تمام وقت

  بایگان  5
هـا بـین  مشـاور     بایگانی مدارك و انتقال مدارك و نامه و تنظیم

هـا، ادارات مالیـاتی،    گذاري و سایر اشخاص از جمله بانک سرمایه
  مشتريو سازمان ادارات بیمه، 

1  
سـازمان   وقت که به تشـخیص  صورت تمام  به

وظـایف دیگـري در شـرکت مشـاور     تواند  می
  .گذاري بپذیرد سرمایه

  

١ 



  گذاري  حداقل نیروي انسانی و تجهیزات الزم براي شروع فعالیت شرکت مشاور سرمایه  –  4شماره پیوست  - گذاري   دستور العمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه
 

  

  : توضیحات
یابـد   اختصاص می) ول فوقجد 3موضوع بند ( مشاور  ساعت از زمان یک 2 ،مشتري در ماه هربراي  - 1

مشـاور  در صورتی که راین شود بناب ساعت منظور می 200و ساعات کار هر مشاور در یک ماه حداکثر 
مشـتري مشـاوره    100بـه  تواند حداکثر  ي مشاوره به مشتریان بپردازد، در هر زمان می صرفاً به ارائه

نفـر باشـد، شـرکت     100شـتر از  گـذاري بی  دهد و چنانچه تعـداد مشـتریان شـرکت مشـاور سـرمایه     
هـاي   صـالحیت  دارايورین مشـا  متناسب با تعداد مشتریان خود بـه تعـداد کـافی    گذاري باید سرمایه

 .به کار گماردجدول فوق را  2مندرج در بند 
 

سـال، متقاضـی دریافـت مجـوز فعالیـت مشـاور        از تاریخ تصویب ایـن دسـتورالعمل بـه مـدت یـک      - 2
تواند با موافقت معاونـت نظـارت بـر نهادهـاي مـالی و تائیـد ریاسـت سـازمان، از          گذاري می سرمایه

سابقه سال  3حداقل که ) کارگزاري 2ي  نماینده(دماتی بازار سرمایه ي اصول مق نامه دارندگان گواهی
 گـري  ي تحلیـل  نامـه  هایی که نیازمند گـواهی  کار و تحصیل مرتبط و کافی داشته باشند، براي سمت

گـري بـه همـراه     ي تحلیـل  نامه هایی که نیازمند گواهی براي سمت .است، استفاده نماید بدون سابقه
دو برابر نصاب تعیین شده  باید ،ي اصول مقدماتی بازار سرمایه نامه کار با گواهیي  سابقه است، سابقه

  .گري باشد ي تحلیل نامه براي دارندگان گواهی
  
  

   

٢ 



  گذاري  حداقل نیروي انسانی و تجهیزات الزم براي شروع فعالیت شرکت مشاور سرمایه  –  4شماره پیوست  - گذاري   دستور العمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه
 

  

گذاري ، متقاضی باید حداقل فضاي مناسب اداري  براي دریافت مجوز فعالیت مشاوره سرمایه :فضاي اداري) ب
  :ته باشدي داش به شرح زیر در مالکیت یا اجاره

  قسمت اداري  ردیف
  مساحت

  توضیحات  )مترمربع(
  جمع  اضافی  پایه

  ها صورت مجزا از سایر قسمت به  12    12  اتاق مدیرعامل  1
  ها صورت مجزا از سایر قسمت به  12    12  مدیره و اتاق جلسات هیأت  2
    6    6  محل استقرار منشی  3
  ها ا از سایر قسمتصورت مجز به  15  15    گذاري امور مشاوره سرمایه  4
    15  5  10  محل استقرار مراجعه کنندگان  5
    15  5  10  امور حسابداري  6
    6  2  4  بایگانی  7
    9    9  )شامل آبدارخانه و سرویس بهداشتی(سایر   8
    90  27  63  جمع  9

  
  :توضیحات

یـاز، برابـر   گذاري بپردازد، فضـاي اداري مـورد ن   سرمایه ي که متقاضی صرفاً به امر مشاوره در صورتی - 1
 ي کــه متقاضــی عــالوه بــر فعالیــت مشــاوره درصــورتی. جمــع فضــاي پایــه و اضــافی خواهــد بــود

هاي دیگري نیز بپردازد، فضاي مورد نیاز براي هر ردیف برابر جمع فضـاي   به فعالیت ،گذاري سرمایه
 چنانچـه  مـثالً . ها خواهـد بـود   ي آن فعالیت عالوه بیشترین فضاي پایه هاي مختلف به اضافی فعالیت

ي جدول فوق را قبالً براي فعالیت کارگزاري تامین نموده باشد، براي  یک کارگزار، فضاي اداري پایه
  .گذاري، صرفاً به فضاهاي اضافی جدول فوق نیازمند است سرمایه ي دریافت مجوز مشاوره

مایـد کـه   ي متقاضی باشـد، وي بایـد تعهـد ن    که فضاي اداري موضوع جدول فوق در اجاره درصورتی - 2
گذاري ، نسبت به تامین فضاي اداري  سرمایه ي از صدور مجوز فعالیت مشاوره سال یکظرف حداکثر 

 .مناسب در مالکیت خود اقدام خواهد کرد
گران یا مشاوران بـه تعـدادي بـیش از تعـداد مـذکور در       در صورت افزایش تعداد کارشناسان، تحلیل - 3

متر مربع به بخـش امـور    5ازاي هر نفر اضافی باید حداقل ، به )الف( جدول بند  3و  2، 1هاي  ردیف
 .ها اضافه گردد متر مربع به سایر بخش 2گذاري و  مشاوران سرمایه

گذاري بنابـه تشـخیص معاونـت نظـارت برنهادهـاي       سرمایه اي مجوز فعالیت مشاوربررسی تقاض در - 4
ایـن جـدول تـا     9ب بنـد  درصـد و نصـا  20تـا  ) ب(جدول  8تا 1هاي مذکور در بندهاي  مالی، نصاب

  .درصد قابل تعدیل است10
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  گذاري  حداقل نیروي انسانی و تجهیزات الزم براي شروع فعالیت شرکت مشاور سرمایه  –  4شماره پیوست  - گذاري   دستور العمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه
 

  

 گذاري ، متقاضی بایـد حـداقل تجهیـزات اداري    فعالیت مشاوره سرمایه براي دریافت مجوز :تجهیزات اداري) ج
  . دفراهم نموده باش در سازمان الزم را به تشخیص مدیریت مربوطه

  
گذاري، متقاضی باید حداقل امکانـات   سرمایه براي دریافت مجوز فعالیت مشاوره: افزاري امکانات نرم) د

  : ي اینترنت را به شرح زیر فراهم نموده باشد افزاري و اتصال به شبکه نرم
هاي اطالعاتی که حاوي اطالعـات الزم بـراي انجـام     بانکمدیریت  هايافزار نرمدسترسی به ) د-1

داري اوراق  خرید، فروش یا نگـه ي  ي مشاوره در زمینه ها، ارزشیابی اوراق بهادار و ارائه تحلیل
  .گیري مناسبی از این اطالعات در اختیار کاربر قرار دهند بهادار بوده و امکانات گزارش

  .ي اطالعات را مطابق مقررات مربوطه داشته باشد ارائهکه امکان  تارنما) د-2
گـران و   ن، تحلیـل در اختیـار کارشناسـا  هاي  امکان اتصال به شبکه جهانی اینترنت براي رایانه) د-3

  با سرعت مناسب  مشاوران
هـاي ذکـر    ضمن داشتن قابلیت سازمان، مربوطه در یتمدیرافزارهاي موضوع این بند باید به تائید  نرم :توضیح

امکانات نظارتی مناسب و سایر  ،ها و گزارش ي به موقع اطالعات هاي کنترل داخلی مناسب، تهیه شده، از رویه
  .برخوردار باشندهاي مورد نظر  قابلیت
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