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  (نوع دوم)گذاری دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه

 مقدمه

منظور این دستورالعمل به، 1384( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذر ماه 7( ماده )2در اجرای بند )

موضوع بند  گذاریمشاور سرمایههای از مصادیق شرکت که (نوع دوم)گذاری مشاور سرمایهتعيين چگونگی تأسيس و فعاليت 

 مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.، به شرح ذیل به تصویب هيأتباشدمی ( قانون مذکور1) ( ماده16)
 

  تعاریف

، 1384، مصوب آذر ماه جمهوری اسالمی ایران قانون بازار اوراق بهادار 1 های تعریف شده در مادهاصطالحات و واژه -1ماده 

های دیگر بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف روند. واژهکار میبه همان معانی در این دستورالعمل به

 شوند:می

 است. 1384انون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذر ماه منظور ققانون بازار اوراق بهادار:  .1

منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهيل اجرای قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید:  .2

  است.و اصالحات بعدی آن  1388های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال سياست

ی است که براساس این دستورالعمل تأسيس شده و صالحيت انجام اقدامات حقوق شخصدوم:  نوع گذاریمشاور سرمایه .3

 شود. ناميده می مشاور به اختصار را دارد و در این دستورالعمل 2 ماده موضوع

 .کندستفاده میااز خدمات مشاور  در قالب قراردادی مشخص، شخصی است که مشتری: .4

  شخص وابسته به هر شخص حقيقی و حقوقی به شرح زیر است: :وابسته شخص .5

اول آن شخص و  ی اول از طبقهاقرباء نسبی درجهشخص وابسته به هر شخص حقيقی عبارت است از همسر و  الف(

آن متعلق به شخص حقيقی مورد نظر باشد یا شخص حقيقی موردنظر بتواند  منافعدرصد  20شخص حقوقی که حداقل هر

 حداقل یکی از مدیران آن را تعيين کند. 

تانداردهای اس مطابق تعریف مقرر درشخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارتست از شخصی وابسته به واحد تجاری  ب (

   .حسابداری ملی ایران

سهام که به همراه اشخاص وابسته به خود، حداقل پنج درصد از  ی استشخص :عمده موسس /یسهامدار یمتقاض .6

 .گيردمی شخص حقوقی را پس از تأسيس در اختيار

می را به سازمان ارائه  و فعاليت درخواست دریافت مجوز تأسيس ،به نمایندگی از موسسينشخصی است که ی: متقاض .7

  نماید.
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 فعالیتمجوز تأسیس و موافقت اصولی، شرایط اعطای 

 های زیر اقدام نماید:نسبت به انجام فعاليت ،ت مدیره سازمانئدر چارچوب اساسنامه مصوب هي تواندمشاور می -2ماده

 ؛انعقاد قرارداد با مشتریبا  داری اوراق بهادارتوصيه به خرید، فروش یا نگهالف( 

 ؛قرارداد با مشتریانعقاد با  روند قيمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادارتحليل  ب(

 .بازار سرمایه مرتبط با ارائه خدمات آموزشیج( 

متقاضی باید حسب مورد مدارک و اطالعات ذیل را به منظور بررسی به سازمان مشاور ، موافقت اصولی برای دریافت  -3 ماده

 تسليم نماید:

که تمامی صفحات آن  دستورالعمل(این پيوست )تأسيس شرکت مشاور  موافقت اصولیتقاضای صدور  فرم تکميل شده -1

 ؛به امضای تمامی مؤسسين رسيده باشد

 که تمامی صفحات آن به امضای متقاضی رسيده است؛ مطابق نمونه مصوب سازمان طرح اساسنامه -2

 عمده،  موسس /سهامداریمتقاضی مشخصات  تکميل شدهپرسشنامه  -3

  مشاور، مدیرهعضویت در هيأتو سمت مدیرعاملی  جهت تصدی پيشنهادیشخص مشخصات  تکميل شده پرسشنامه -4

 صالح.صادره از مراجع ذی مؤسسين پيشينه کيفری گواهی عدم سوء -5

 تیریمشاور توسط مد یاصول موافقت ی، تقاضااین دستورالعمل 3مدارک و اطالعات موضوع ماده  ليپس از تکم-4ماده 

 تأسيس موافقت اصولی ،در خصوص موسسين شرایط زیردر صورت احراز سازمان  شده و یدگيمربوطه در سازمان رس

 :دینمایم ميتسل یو به متقاض صادر رامشاور 

های مالی، حسابداری، دارای حداقل مدرک تحصيلی کارشناسی مورد تأیيد وزارت علوم در رشتهحقيقی، اکثریت مؤسسين  -1

مرتبط یا دارای حداقل مدرک تحصيلی کارشناسی سال سابقه تجربی  3مدیریت، اقتصاد، بانکداری، علوم بيمه با حداقل 

سال سابقه تجربی مرتبط یا دارای حداقل مدرک  3گری بازار سرمایه با حداقل مورد تأیيد وزارت علوم و گواهينامه تحليل

در  ميمستق تيفعالسال سابقه  10 ای سال سابقه تجربی مرتبط 5 تحصيلی کارشناسی مورد تایيد وزارت علوم با حداقل

 ؛باشند سهام و حق تقدم سهامانجام معامالت 

گذاری مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری با فعاليت مشاور سرمایهیا  ها، منفردًا مؤسسين و اشخاص وابسته به آن -2

 ؛ن مؤسس یا شریک عمده محسوب نشوندعنوابه

 کيفری یا تخلفاتی مؤثر نباشند؛ ، دارای پيشينهمؤسسين -3

بوده و وفق  آموزشی و یا پژوهشی مرتبط با بازار سرمایه دارند فعاليت حداقل سه سال سابقۀ دارایمؤسسين حقوقی  -4

 اساسنامه خود و با رعایت قوانين و مقررات در قالب موسسه آموزشی یا پژوهشی یا دانشگاه فعاليت داشته باشند.
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 ها نيز الزم است.حقوقی برای مدیران آناین ماده، عالوه بر موسسين  3و  2احراز شرایط مقرر در بندهای : 1 هتبصر

 شرکت مشاور باشد. سهامدرصد از  49تواند حداکثر تا ميزان مشارکت مؤسس یا مؤسسين حقوقی می: 2ه تبصر

 :استعناوین محل کار اشخاص حقيقی در خصوص سوابق تجربی مرتبط به شرح زیر  :3 تبصره

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری، شرکت های تأمين سرمایه، سپرده

هلدینگ، سرمایه گذاری، کارگزاری، مؤسسه رتبه بندی، پردازش اطالعات مالی، سازمان بورس و اوراق بهادار، 

های مرتبط، مدرس دانشگاه در زمينه ، مؤسسات حسابرسی، کارشناس رسمی دادگستری درانتظام خود یهاتشکل

 .دروس مرتبط، و سایر فعاليت های مرتبط با ارائه مستندات

درصورت عدم موافقت با تأسيس و فعاليت مشاور، موضوع باید توسط مدیریت مربوطه در سازمان و با ذکر دالیل  :4 تبصره

 به متقاضی اطالع داده شود.

را ها نزد مرجع ثبت شرکتو ثبت آن شرکت سهامی خاص  در قالبمشاور سازمان مجوز تأسيس  با احراز شرایط زیر-5ماده 

  .کندصادر می

در حساب شرکت در شرف  یشرکت به صورت نقد یۀسرمابه عنوان  یالیر ونيليحداقل پانصد م یۀسرما زیوار شيف -1

  ؛ارائه شود سيتأس

تأیيد صالحيت شرکت، طبق دستورالعمل  مدیرههيأت داوطلبين سمت مدیرعاملی و عضویت در یا صالحيت حرفه -2

مفاد مصوبه  تیبر رعا یمبن رانیمدتعهدنامه  و توسط سازمان بررسی و تأیيد شده باشد ای مدیران نهادهای مالی،حرفه

 مصوب "هنجارها و اصول رفتاری مدیران نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"در خصوص 

 ؛گردد ارائه 12/04/1398

-ای گمراهگونهدیگر مشابه نباشد و به های ثبت شدهگذاری نوع دوم و با نامنام پيشنهادی متضمن عنوان مشاور سرمایه -3

 کننده انتخاب نشده باشد. 

 .شود ارائه رهیمد ئتيمجمع مؤسس و ه ۀصورتجلس ن،يمؤسس یشده شرکت از سو ءامضا اساسنامه -4

 :باشدمیگمراه کننده  ریز در مواردنام شرکت : 1 تبصره

 وابسته ینهادها و اشخاص طرف از معموالً که شرکت نام در رهيغ و "یمل"، "رانیا" رينظ یعبارات و کلمات از استفاده( الف

 .باشد نداشته وجود یوابستگ نيچن که یحال در شوندیم استفاده دولت به

 یرا )اعم از دولت یاشخاص خاص ایبه ذهن مخاطب وابسته بودن شرکت به شخص  عرفاًکه  ی( استفاده از کلمات و عباراتب

 وجود نداشته باشد. یوابستگ نيکه چن یدر حال د،ی( متبادر نمایخصوص ای
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 نسبت دارد مهلتسازمان  یاز سو یاصول موافقتمجوز  صدور خیتاراز  پسماه  5 حداکثر مشاور سيتأس یمتقاض :2 تبصره

، مذکور مهلت ظرفعدم ثبت تأسيس شرکت  صورتدر  .دینما اقدام هاشرکت ثبت مرجع نزد شرکت ثبت به

 اعتبار ساقط خواهد شد. از درجه صادره موافقت اصولی

را حداکثر سه ماه دیگر تمدید تبصره فوق  به تقاضای متقاضی و ذکر دالیل موجه، سازمان می تواند مهلت موضوع  :3تبصره 

 نماید. 

شرکت باید مدارک زیر را به سازمان ارائه نماید تا در  ،هاپس از تأسيس مشاور و ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت -6ماده 

و شروع به رسيده که شرایط مندرج در مجوز تأسيس، رعایت شده باشد، به عنوان مشاور نزد سازمان به ثبت صورتی

 :استشماره ثبت نزد سازمان به منزله صدور مجوز فعاليت شرکت اختصاص فعاليت نماید. 

 شرکت؛ اساسنامه -1

 مندرج در روزنامه رسمی کشور؛ و حدود اختيارات مدیران و صاحبان امضای مجاز تغييرات شرکت ،تصویر آگهی تأسيس -2

 شرایط تعيين شده در مجوز مربوطه باشد. محرزسایر مدارکی که  -3

 کثر یک ماه پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها، نزد سازمان ثبت شده و شروع به فعاليت نماید.شرکت ملزم است حدا :تبصره

در جهت  مدیران باید نسبت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده جهت تغيير موضوع فعاليت شرکتر اینصورت در غي

 اقدام نمایند.  های مالیخروج آن از زمره نهاد

که حکم لغو مجوز فعاليت مشاور برای مدت حداکثر دو سال خواهد بود. این مدت درصورتیاعتبار مجوز فعاليت  -7 ۀماد

 بعد قابل تمدید است. های دوسالهمشاور طبق مقررات صادر نشده باشد، برای دوره
 

 مشاورتوسط  خدمات ۀارائ الزامات

 ریذکر حداقل موارد ز ،بر اساس قرارداد انجام خواهد شد. در قرارداد منعقده یخدمات توسط مشاور به هر مشتر ارائه -8 ماده

 است: یالزام

و  قرارداد گرید طرف عنوان به انیمشتر ای یمشتر ینشان و مشخصاتطرف و  کیمشاور به عنوان  یو نشان مشخصات -1

 انعقاد آن و شماره قرارداد؛ خیمدت اعتبار قرارداد و تار

 ارائه خدمات مذکور؛ و نحوه دهدیمارائه  یکه مشاور به مشتر یخدمات -2

 ؛ یمشاور در قبال خدمات ارائه شده به مشتر یهاتيمسئول -3

 کارمزدپرداخت  ۀنحوپرداخت کند و  دیبا ،یگذارهیسرماهر نوع خدمات مشاور  افتیدر قبال در یکه مشتر یکارمزد -4

 مذکور؛
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 ای کردهافشا  یمشتر یآنها را بدون اجازه کتب تواندینم مشاور نکهیا و مشاور نزد یمشتر اطالعات یمحرمانگبه  حیتصر -5

 ؛کند  ارائه یگریبه د

 فسخ قرارداد؛ طیشرا  -6

 ؛این دستورالعمل 9شرایط انفساخ قرارداد وفق مفاد ماده  -7

 ؛تبادل اطالعات و مدارک یبرا یمشاور و مشتر نيارتباط ب یبرقرار نحوه -8

بر  اوراق بهادار  ینگهدار ایفروش  د،یدر خر یريگميتصم در مشاور خدمات از استفاده یینها تيمسئول ،به اینکه  حیتصر -9

 . است یعهده مشتر

به  دیقرارداد با متمماست.  ریپذامکانماده  نیالزامات ا تیو با رعا متممدر مفاد قرارداد با اضافه کردن  رييهر گونه تغ: تبصره

 باشد: ریو حداقل شامل موارد ز دهيقرارداد رس نيطرف دیيتأ

 متمم؛ شماره و قرارداد خیتار و شماره( الف

 است؛ شده ذکر قرارداد در که همانطور قرارداد نيطرف مشخصات( ب

 قرارداد؛ متمم ی( توافقات حاصله طج

 موضوع به ملزم است ضمن اعالم فوری مشاورگردد و قرارداد بين مشاور و مشتری منفسخ می ،لیدر موارد ذ -9 ماده

 پرداخت کند: پس از کسر حق الزحمه خدمات ارائه شده به وی،را  یمطالبات مشتر مشتری،

 قرارداد موضوع از یبخش ای تمام انجام کهنحوی  به مشاوریا صدور حکم قطعی بر محدودیت فعاليت  تيفعال مجوز قيتعل -1

 (؛قيتعل از پس یکار روز هفت ظرف یمشتر یکتب توافق با)مگر  نباشد ممکنروز 15 از شيببرای مدت 

 مشاور؛ تيفعال ای سيتأس مجوز لغو -2

 انحالل مشاور؛ ای یورشکستگ -3

اشخاص  ،یخود و مشتر نياز بروز تضاد منافع ب ،یخدمات به مشتر ۀتا در ارائ دیاتخاذ نما یبيمشاور ملزم است ترت -10 ماده

اجتناب شود. مشاور ملزم است در صورت وجود  یکارکنان مشاور و مشتر نيو همچن ،یوابسته به خود و مشتر

 تیرا در اولو یمنافع مشتر ،یبه مشتر نافعضمن اعالم وجود تضاد م ،یاشخاص فوق ذکر شده و مشتر انيتضاد م

 یمشتروارد شده به  ادیملزم به جبران ز یبه مشتر انیماده و وارد شدن ز نیقرار دهد. مشاور در صورت نقض ا

 است.

تضاد منافع  یبر افشا یمبن یتعهد کنند،یم فاینقش ا یمشاوره به مشتر ۀکه در ارائ یمشاور ملزم است از کارکنان: تبصره

 .دیبر منافع خود، اخذ نما یدادن منافع مشتر تیو اولو یمنافع مشتر تیرعا ،یخود و مشتر
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 افتیاز آنها وام در ایوام اعطا نموده  نموده منعقد یگذارهیسرمامشاور قرارداد آنها با که یانیمشتربه  تواندینم مشاور -11 ماده

 .دینما

نگهداری و امحاء اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با »مفاد دستورالعمل  تیمشاور موظف است عالوه بر رعا -12 ماده

 :دینما یرا حداقل به مدت پنج سال نگهدار ریموارد ز خود از جمله تي، اسناد و مدارک مربوط به فعال«پولشویی

 ان؛یتبادل شده با مشتر یهاگزارشمنعقده و مکاتبات و  یقراردادها -1

 ی( خود منتشر کرده است، حاوخدمات ارائه یرسمبستر /پلتفرم) یرسم یتارنما قیکه مشاور از طر یاز اطالعات یانسخه -2

 و ساعت انتشار؛ خیتار

 مشاور؛ هيعل ایله  یحقوق یدعاوراجع به  مدارک -3

 .گرددیمو ابالغ  نييکه توسط سازمان تع ییهاگزارشمدارک و  ریسا -4

 :دیرا افشا نما ریارائه خدمات( خود از جمله موارد ز سکوی/پلتفرم) یتارنماملزم است در  مشاور - 13 ماده

 تماس؛ شماره و ینشان و عمده یشرکا مشخصات ،یثبت مشخصات ،یحقوق تيشخص نوع نام، -1

  ؛ مشاور گرانليتحلمشاوران و  رعامل،یمد ره،یمدأتيه یاعضا یليو تحص یاحرفهو سوابق  مشخصات -2

 ؛توسط مشاور هیقابل ارا خدمات -3

 یمورد استفاده برا یهاروشاست و  یخود به آنها متک ازيکسب اطالعات مورد ن یبرا که مشاور یمهم اطالعات منابع -4

 اوراق بهادار ؛ ليو تحل هیتجز

 انیبا مشتر یاشخاص وابسته و کارکنان و ایمنافع مشاور  نيخدمات مختلف ب ارائه ليدل به است ممکن که یمنافع تضاد -5

 تضاد منافع؛ نیکنترل و حل و فصل ا یهاراهو  دیآ بوجود

و اشخاص  هاشرکت ریدر سا مشاور گرانليتحلمشاوران و  ره،یمدأتيه یاز اعضا کیکه هر  یشغل ایسمت  هرگونه -6

 وقت؛پاره ای وقتمهين وقت،تمامبه آن اشتغال دارند اعم از  ای رفتهیپذ ،یحقوق

 ییضمانت های اجراو  یبازرس

 و نگهداری ثبت، دستورالعمل»بر  یمبتن یقانون یهایبازرسسازمان به صالحدید خود، نسبت به انجام نظارت و  -14ماده 

تخلف مشاور از اقدام خواهد کرد. همچنين « اشخاص تحت نظارت توسط اطالعات و دهی اسناد، مدارکگزارش

 شود. ، براساس دستورالعمل مربوطه رسيدگی میمقرراتقوانين و سایر و  مفاد این دستورالعمل

  سایر موارد
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 روز کاری پس از 7 مدت مشاور باید به تایيد سازمان رسيده و ظرف سهامدرصد  5بيش از هرگونه نقل و انتقال  -15ماده 

 برسد. به اطالع سازمان نيز اجرا،

  باشد.این دستورالعمل می 4صدور تایيدیه موضوع این ماده، منوط به احراز شرایط مقرر در مادۀ : تبصره

توسط هيأت مدیره سازمان بورس و اوراق مطابق این دستورالعمل،  ،موافقت اصولی تأسيس مشاور مجوز صدور -16ماده 

 .گيردمی صورت بهادار

سازمان بورس و اوراق ت مدیره ئبه تصویب هي 14/04/1400پيوست در تاریخ یک  تبصره و  10ماده،  16این دستورالعمل در 

 .بهادار رسيد
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 نوع دوم گذاریشركت مشاور سرمایه تأسیسموافقت اصولی تقاضای صدور مجوز  - 1پیوست 

 ............ سهامی خاصنوع دوم گذاریمشاور سرمایهشرکت  تأسيسموافقت اصولی تقاضای صدور مجوز 

  

 

 

 نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مدیریت نظارت بربه:   

 احتراماً؛

که در این فرم اختصاراً شرکت ناميده سهامی خاص  .........................نوع دوم گذاریاینجانبان مؤسسين شرکت در شرف تأسيس مشاور سرمایه

شرکت مشاور  ی از مصادیقشود، براساس قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل مربوطه، صدور مجوز تأسيس این شرکت را به عنوان یکمی

 ، با مشخصات زیر از سازمان بورس و اوراق بهادار ) که از این پس اختصاراً 1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب  1 ماده 16گذاری موضوع بند سرمایه

 :نمایيمشود(، تقاضا میسازمان ناميده می

 .......................................سهامی خاص نوع دوم گذارینام پيشنهادی برای شرکت: شرکت مشاور سرمایه -1

 .نوع شخصيت حقوقی مورد نظر برای شرکت سهامی خاص است -2

 .مؤسسين رسيده است مصوب سازمان تنظيم شده و به امضای نمایندهاساسنامه شرکت به شرح پيوست پيشنهاد می شود که مطابق نمونه  -3

 :مبلغ سرمایه و ميزان مشارکت هر یک از مؤسسين به شرح زیر خواهد بود -4

 (در صورتی که فضای فرم کافی نيست، جدول به ضميمه فرم ارائه گردد)

 درصد از کل سرمایه * 

  

 جمع مبلغ تعهد شده ی نقدیمیزان آورده نام موسس ردیف

 *درصد مبلغ )میلیون ریال( *درصد مبلغ )میلیون ریال( *درصد ریال(مبلغ )میلیون   

        

        

        

        

        

       جمع

گذاری تأسیس شرکت مشاور سرمایه موافقت اصولی این فرم به منظور ارائه تقاضای صدور مجوز

است. اطالعات درخواست شده در این فرم برای تکمیل مدارک و مستندات نوع دوم تنظیم شده

 .(برسد نیمؤسس یتمامآن باید به امضای صفحات  یتمامو  الزم جهت بررسی تقاضا الزامی است
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اعالم نظر شود. هرگونه مکاتبه و مشخصات نماینده مؤسسين: شخص زیر به عنوان نماینده تام االختيار موسسين شرکت به سازمان معرفی می -5

ه موسسين به امضای وی به سازمان تسليم می شود و ارائه مکاتبات یا اطالعات از طرف سازمان به وی یا ارسال مکاتبات به نشانی وی به منزل

 .ارائه یا ارسال به موسسين محسوب می شود

 

 

 :هویت و اقامتگاه مؤسسين به شرح زیر است -6

شماره شناسنامه/  نام موسس ردیف

 محل ثبت

محل صدور/ 

 محل ثبت

 تلفن اقامتگاه

      

      

      

      

 

قانون بازار  47نمایيم که اطالعات مذکور در این فرم را با کمال دقت و صحت و با آگاهی از مفاد ماده اینجانبان موسسين شرکت تعهد می -7

به منظور ارائه به سازمان بورس و اوراق  ...............................، در تاریخ 1384اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه 

پذیریم که مطابق مقرراتی که توسط ارکان بازار اوراق بهادار )مذکور چه خالف این امر ثابت شود، میایم. چنانهادار تکميل و امضاء نمودهب

 .رسد، با اینجانبان رفتار شود(، به تصویب رسيده یا می1384در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه 

 

 امضاء نام و نام خانوادگی صاحب امضاء مجاز موسسنام  ردیف

    

    

    

    

 

نام و نام 

 خانوادگی
 نشانی تلفن محل صدور شماره شناسنامه

امضای نماینده برای 

 سمتقبول 

      


