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دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایهگذاری (نوع دوم)
مقدمه

در اجرای بند ( )2ماده ( )7قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذر ماه  ،1384این دستورالعمل بهمنظور
تعيين چگونگی تأسيس و فعاليت مشاور سرمایهگذاری (نوع دوم) که از مصادیق شرکتهای مشاور سرمایهگذاری موضوع بند
( )16ماده ( )1قانون مذکور میباشد ،به شرح ذیل به تصویب هيأتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.
تعاریف

ماده  -1اصطالحات و واژههای تعریف شده در ماده  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران ،مصوب آذر ماه ،1384
به همان معانی در این دستورالعمل بهکار میروند .واژههای دیگر بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف
میشوند:
 .1قانون بازار اوراق بهادار :منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذر ماه  1384است.
 .2قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید :منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهيل اجرای
سياستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال  1388و اصالحات بعدی آن است.
 .3مشاور سرمایهگذاری نوع دوم :شخص حقوقی است که براساس این دستورالعمل تأسيس شده و صالحيت انجام اقدامات
موضوع ماده  2را دارد و در این دستورالعمل به اختصار مشاور ناميده می شود.
 .4مشتری :شخصی است که در قالب قراردادی مشخص ،از خدمات مشاور استفاده میکند.
 .5شخص وابسته :شخص وابسته به هر شخص حقيقی و حقوقی به شرح زیر است:
الف) شخص وابسته به هر شخص حقيقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجهی اول از طبقه اول آن شخص و
هرشخص حقوقی که حداقل  20درصد منافع آن متعلق به شخص حقيقی مورد نظر باشد یا شخص حقيقی موردنظر بتواند
حداقل یکی از مدیران آن را تعيين کند.
ب ) شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارتست از شخصی وابسته به واحد تجاری مطابق تعریف مقرر در استانداردهای
حسابداری ملی ایران.
 .6متقاضی سهامداری /موسس عمده :شخصی است که به همراه اشخاص وابسته به خود ،حداقل پنج درصد از سهام
شخص حقوقی را پس از تأسيس در اختيار میگيرد.
 .7متقاضی :شخصی است که به نمایندگی از موسسين ،درخواست دریافت مجوز تأسيس و فعاليت را به سازمان ارائه می
نماید.
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شرایط اعطای موافقت اصولی ،مجوز تأسیس و فعالیت

ماده -2مشاور میتواند در چارچوب اساسنامه مصوب هيئت مدیره سازمان ،نسبت به انجام فعاليتهای زیر اقدام نماید:
الف) توصيه به خرید ،فروش یا نگهداری اوراق بهادار با انعقاد قرارداد با مشتری؛
ب) تحليل روند قيمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار با انعقاد قرارداد با مشتری؛
ج) ارائه خدمات آموزشی مرتبط با بازار سرمایه.
ماده  -3برای دریافت موافقت اصولی مشاور  ،متقاضی باید حسب مورد مدارک و اطالعات ذیل را به منظور بررسی به سازمان
تسليم نماید:
 -1فرم تکميل شده تقاضای صدور موافقت اصولی تأسيس شرکت مشاور (پيوست این دستورالعمل) که تمامی صفحات آن
به امضای تمامی مؤسسين رسيده باشد؛
 -2طرح اساسنامه مطابق نمونه مصوب سازمان که تمامی صفحات آن به امضای متقاضی رسيده است؛
 -3پرسشنامه تکميل شده مشخصات متقاضی سهامداری /موسس عمده،
 -4پرسشنامه تکميل شده مشخصات شخص پيشنهادی جهت تصدی سمت مدیرعاملی و عضویت در هيأتمدیره مشاور،
 -5گواهی عدم سوء پيشينه کيفری مؤسسين صادره از مراجع ذیصالح.
ماده -4پس از تکميل مدارک و اطالعات موضوع ماده  3این دستورالعمل ،تقاضای موافقت اصولی مشاور توسط مدیریت
مربوطه در سازمان رسيدگی شده و سازمان در صورت احراز شرایط زیر در خصوص موسسين ،موافقت اصولی تأسيس
مشاور را صادر و به متقاضی تسليم مینماید:
 -1اکثریت مؤسسين حقيقی ،دارای حداقل مدرک تحصيلی کارشناسی مورد تأیيد وزارت علوم در رشتههای مالی ،حسابداری،
مدیریت ،اقتصاد ،بانکداری ،علوم بيمه با حداقل  3سال سابقه تجربی مرتبط یا دارای حداقل مدرک تحصيلی کارشناسی
مورد تأیيد وزارت علوم و گواهينامه تحليلگری بازار سرمایه با حداقل  3سال سابقه تجربی مرتبط یا دارای حداقل مدرک
تحصيلی کارشناسی مورد تایيد وزارت علوم با حداقل  5سال سابقه تجربی مرتبط یا  10سال سابقه فعاليت مستقيم در
انجام معامالت سهام و حق تقدم سهام باشند؛
 -2مؤسسين و اشخاص وابسته به آنها ،منفرد ًا یا مجموعاً ،در شخص حقوقی دیگری با فعاليت مشاور سرمایهگذاری
بهعنوان مؤسس یا شریک عمده محسوب نشوند؛
 -3مؤسسين ،دارای پيشينه کيفری یا تخلفاتی مؤثر نباشند؛
 -4مؤسسين حقوقی دارای حداقل سه سال سابقۀ فعاليت آموزشی و یا پژوهشی مرتبط با بازار سرمایه دارند بوده و وفق
اساسنامه خود و با رعایت قوانين و مقررات در قالب موسسه آموزشی یا پژوهشی یا دانشگاه فعاليت داشته باشند.
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تبصره  :1احراز شرایط مقرر در بندهای  2و  3این ماده ،عالوه بر موسسين حقوقی برای مدیران آنها نيز الزم است.
تبصره  :2ميزان مشارکت مؤسس یا مؤسسين حقوقی میتواند حداکثر تا  49درصد از سهام شرکت مشاور باشد.
تبصره  :3عناوین محل کار اشخاص حقيقی در خصوص سوابق تجربی مرتبط به شرح زیر است:
شرکت های تأمين سرمایه ،سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ،سبدگردان ،مشاور سرمایه گذاری،
هلدینگ ،سرمایه گذاری ،کارگزاری ،مؤسسه رتبه بندی ،پردازش اطالعات مالی ،سازمان بورس و اوراق بهادار،
تشکلهای خود انتظام ،مؤسسات حسابرسی ،کارشناس رسمی دادگستری در زمينههای مرتبط ،مدرس دانشگاه در
دروس مرتبط ،و سایر فعاليت های مرتبط با ارائه مستندات.
تبصره  :4درصورت عدم موافقت با تأسيس و فعاليت مشاور ،موضوع باید توسط مدیریت مربوطه در سازمان و با ذکر دالیل
به متقاضی اطالع داده شود.
ماده -5با احراز شرایط زیر سازمان مجوز تأسيس مشاور در قالب شرکت سهامی خاص و ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها را
صادر میکند.
 -1فيش واریز سرمایۀ حداقل پانصد ميليون ریالی به عنوان سرمایۀ شرکت به صورت نقدی در حساب شرکت در شرف
تأسيس ارائه شود؛
 -2صالحيت حرفه ای داوطلبين سمت مدیرعاملی و عضویت در هيأتمدیره شرکت ،طبق دستورالعمل تأیيد صالحيت
حرفهای مدیران نهادهای مالی ،توسط سازمان بررسی و تأیيد شده باشد و تعهدنامه مدیران مبنی بر رعایت مفاد مصوبه
در خصوص "هنجارها و اصول رفتاری مدیران نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار" مصوب
 1398/04/12ارائه گردد؛
 -3نام پيشنهادی متضمن عنوان مشاور سرمایهگذاری نوع دوم و با نامهای ثبت شده دیگر مشابه نباشد و بهگونهای گمراه-
کننده انتخاب نشده باشد.
 -4اساسنامه امضاء شده شرکت از سوی مؤسسين ،صورتجلسۀ مجمع مؤسس و هيئت مدیره ارائه شود.
تبصره  :1نام شرکت در موارد زیر گمراه کننده میباشد:
الف) استفاده از کلمات و عباراتی نظير "ایران"" ،ملی" و غيره در نام شرکت که معموالً از طرف اشخاص و نهادهای وابسته
به دولت استفاده میشوند در حالی که چنين وابستگی وجود نداشته باشد.
ب) استفاده از کلمات و عباراتی که عرفاً به ذهن مخاطب وابسته بودن شرکت به شخص یا اشخاص خاصی را (اعم از دولتی
یا خصوصی) متبادر نماید ،در حالی که چنين وابستگی وجود نداشته باشد.
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تبصره  :2متقاضی تأسيس مشاور حداکثر  5ماه پس از تاریخ صدور مجوز موافقت اصولی از سوی سازمان مهلت دارد نسبت
به ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید .در صورت عدم ثبت تأسيس شرکت ظرف مهلت مذکور،
موافقت اصولی صادره از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
تبصره  :3به تقاضای متقاضی و ذکر دالیل موجه ،سازمان می تواند مهلت موضوع تبصره فوق را حداکثر سه ماه دیگر تمدید
نماید.
ماده  -6پس از تأسيس مشاور و ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها ،شرکت باید مدارک زیر را به سازمان ارائه نماید تا در
صورتیکه شرایط مندرج در مجوز تأسيس ،رعایت شده باشد ،به عنوان مشاور نزد سازمان به ثبت رسيده و شروع به
فعاليت نماید .اختصاص شماره ثبت نزد سازمان به منزله صدور مجوز فعاليت شرکت است:
 -1اساسنامه شرکت؛
 -2تصویر آگهی تأسيس ،تغييرات شرکت و حدود اختيارات مدیران و صاحبان امضای مجاز مندرج در روزنامه رسمی کشور؛
 -3سایر مدارکی که محرز شرایط تعيين شده در مجوز مربوطه باشد.
تبصره :شرکت ملزم است حداکثر یک ماه پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ،نزد سازمان ثبت شده و شروع به فعاليت نماید.
در غير اینصورت مدیران باید نسبت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده جهت تغيير موضوع فعاليت شرکت در جهت
خروج آن از زمره نهادهای مالی اقدام نمایند.
مادۀ  -7اعتبار مجوز فعاليت مشاور برای مدت حداکثر دو سال خواهد بود .این مدت درصورتیکه حکم لغو مجوز فعاليت
مشاور طبق مقررات صادر نشده باشد ،برای دورههای دوساله بعد قابل تمدید است.

الزامات ارائۀ خدمات توسط مشاور

ماده  -8ارائه خدمات توسط مشاور به هر مشتری بر اساس قرارداد انجام خواهد شد .در قرارداد منعقده ،ذکر حداقل موارد زیر
الزامی است:
 -1مشخصات و نشانی مشاور به عنوان یک طرف و مشخصات و نشانی مشتری یا مشتریان به عنوان طرف دیگر قرارداد و
مدت اعتبار قرارداد و تاریخ انعقاد آن و شماره قرارداد؛
 -2خدماتی که مشاور به مشتری ارائه میدهد و نحوه ارائه خدمات مذکور؛
 -3مسئوليتهای مشاور در قبال خدمات ارائه شده به مشتری ؛
 -4کارمزدی که مشتری در قبال دریافت هر نوع خدمات مشاور سرمایهگذاری ،باید پرداخت کند و نحوۀ پرداخت کارمزد
مذکور؛
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 -5تصریح به محرمانگی اطالعات مشتری نزد مشاور و اینکه مشاور نمیتواند آنها را بدون اجازه کتبی مشتری افشا کرده یا
به دیگری ارائه کند ؛
 -6شرایط فسخ قرارداد؛
 -7شرایط انفساخ قرارداد وفق مفاد ماده  9این دستورالعمل؛
 -8نحوه برقراری ارتباط بين مشاور و مشتری برای تبادل اطالعات و مدارک؛
 -9تصریح به اینکه  ،مسئوليت نهایی استفاده از خدمات مشاور در تصميمگيری در خرید ،فروش یا نگهداری اوراق بهادار بر
عهده مشتری است.
تبصره :هر گونه تغيير در مفاد قرارداد با اضافه کردن متمم و با رعایت الزامات این ماده امکانپذیر است .متمم قرارداد باید به
تأیيد طرفين قرارداد رسيده و حداقل شامل موارد زیر باشد:
الف) شماره و تاریخ قرارداد و شماره متمم؛
ب) مشخصات طرفين قرارداد همانطور که در قرارداد ذکر شده است؛
ج) توافقات حاصله طی متمم قرارداد؛
ماده  -9در موارد ذیل ،قرارداد بين مشاور و مشتری منفسخ میگردد و مشاور ملزم است ضمن اعالم فوری موضوع به
مشتری ،مطالبات مشتری را پس از کسر حق الزحمه خدمات ارائه شده به وی ،پرداخت کند:
 -1تعليق مجوز فعاليت یا صدور حکم قطعی بر محدودیت فعاليت مشاور به نحوی که انجام تمام یا بخشی از موضوع قرارداد
برای مدت بيش از 15روز ممکن نباشد (مگر با توافق کتبی مشتری ظرف هفت روز کاری پس از تعليق)؛
 -2لغو مجوز تأسيس یا فعاليت مشاور؛
 -3ورشکستگی یا انحالل مشاور؛
ماده  -10مشاور ملزم است ترتيبی اتخاذ نماید تا در ارائۀ خدمات به مشتری ،از بروز تضاد منافع بين خود و مشتری ،اشخاص
وابسته به خود و مشتری ،و همچنين کارکنان مشاور و مشتری اجتناب شود .مشاور ملزم است در صورت وجود
تضاد ميان اشخاص فوق ذکر شده و مشتری ،ضمن اعالم وجود تضاد منافع به مشتری ،منافع مشتری را در اولویت
قرار دهد .مشاور در صورت نقض این ماده و وارد شدن زیان به مشتری ملزم به جبران زیاد وارد شده به مشتری
است.
تبصره :مشاور ملزم است از کارکنانی که در ارائۀ مشاوره به مشتری نقش ایفا میکنند ،تعهدی مبنی بر افشای تضاد منافع
خود و مشتری ،رعایت منافع مشتری و اولویت دادن منافع مشتری بر منافع خود ،اخذ نماید.
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ماده  -11مشاور نمیتواند به مشتریانی که با آنها قرارداد مشاورسرمایهگذاری منعقد نموده وام اعطا نموده یا از آنها وام دریافت
نماید.
ماده  -12مشاور موظف است عالوه بر رعایت مفاد دستورالعمل «نگهداری و امحاء اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با
پولشویی» ،اسناد و مدارک مربوط به فعاليت خود از جمله موارد زیر را حداقل به مدت پنج سال نگهداری نماید:
 -1قراردادهای منعقده و مکاتبات و گزارشهای تبادل شده با مشتریان؛
 -2نسخهای از اطالعاتی که مشاور از طریق تارنمای رسمی (پلتفرم/بستر رسمی ارائه خدمات) خود منتشر کرده است ،حاوی
تاریخ و ساعت انتشار؛
 -3مدارک راجع به دعاوی حقوقی له یا عليه مشاور؛
 -4سایر مدارک و گزارشهایی که توسط سازمان تعيين و ابالغ میگردد.
ماده  - 13مشاور ملزم است در تارنمای (پلتفرم/سکوی ارائه خدمات) خود از جمله موارد زیر را افشا نماید:
 -1نام ،نوع شخصيت حقوقی ،مشخصات ثبتی ،مشخصات شرکای عمده و نشانی و شماره تماس؛
 -2مشخصات و سوابق حرفهای و تحصيلی اعضای هيأتمدیره ،مدیرعامل ،مشاوران و تحليلگران مشاور ؛
 -3خدمات قابل ارایه توسط مشاور؛
 -4منابع مهم اطالعاتی که مشاور برای کسب اطالعات مورد نياز خود به آنها متکی است و روشهای مورد استفاده برای
تجزیه و تحليل اوراق بهادار ؛
 -5تضاد منافعی که ممکن است به دليل ارائه خدمات مختلف بين منافع مشاور یا اشخاص وابسته و کارکنان وی با مشتریان
بوجود آید و راههای کنترل و حل و فصل این تضاد منافع؛
 -6هرگونه سمت یا شغلی که هر یک از اعضای هيأتمدیره ،مشاوران و تحليلگران مشاور در سایر شرکتها و اشخاص
حقوقی ،پذیرفته یا به آن اشتغال دارند اعم از تماموقت ،نيمهوقت یا پارهوقت؛
بازرسی و ضمانت های اجرایی

ماده  -14سازمان به صالحدید خود ،نسبت به انجام نظارت و بازرسیهای قانونی مبتنی بر «دستورالعمل ثبت ،نگهداری و
گزارشدهی اسناد ،مدارک و اطالعات توسط اشخاص تحت نظارت» اقدام خواهد کرد .همچنين تخلف مشاور از
مفاد این دستورالعمل و سایر قوانين و مقررات ،براساس دستورالعمل مربوطه رسيدگی میشود.
سایر موارد

6

پیوست بند  4صورتجلسۀ  720هیئت مدیره مورخ 1400/04/14

ماده  -15هرگونه نقل و انتقال بيش از  5درصد سهام مشاور باید به تایيد سازمان رسيده و ظرف مدت  7روز کاری پس از
اجرا ،نيز به اطالع سازمان برسد.
تبصره :صدور تایيدیه موضوع این ماده ،منوط به احراز شرایط مقرر در مادۀ  4این دستورالعمل میباشد.
ماده  -16صدور مجوز موافقت اصولی تأسيس مشاور ،مطابق این دستورالعمل ،توسط هيأت مدیره سازمان بورس و اوراق
بهادار صورت میگيرد.
این دستورالعمل در  16ماده 10 ،تبصره و یک پيوست در تاریخ  1400/04/14به تصویب هيئت مدیره سازمان بورس و اوراق
بهادار رسيد.
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پیوست  - 1تقاضای صدور مجوز موافقت اصولی تأسیس شركت مشاور سرمایهگذاری نوع دوم

تقاضای صدور مجوز موافقت اصولی تأسيس شرکت مشاور سرمایهگذاری نوع دوم ............سهامی خاص
این فرم به منظور ارائه تقاضای صدور مجوز موافقت اصولی تأسیس شرکت مشاور سرمایهگذاری
نوع دوم تنظیم شدهاست .اطالعات درخواست شده در این فرم برای تکمیل مدارک و مستندات
الزم جهت بررسی تقاضا الزامی است و تمامی صفحات آن باید به امضای تمامی مؤسسین برسد).

به :مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار
احتراماً؛
اینجانبان مؤسسين شرکت در شرف تأسيس مشاور سرمایهگذاری نوع دوم .........................سهامی خاص که در این فرم اختصاراً شرکت ناميده
میشود ،براساس قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل مربوطه ،صدور مجوز تأسيس این شرکت را به عنوان یکی از مصادیق شرکت مشاور
سرمایهگذاری موضوع بند  16ماده  1قانون بازار اوراق بهادار مصوب  ،1384با مشخصات زیر از سازمان بورس و اوراق بهادار ( که از این پس اختصاراً
سازمان ناميده میشود) ،تقاضا مینمایيم:
-1

نام پيشنهادی برای شرکت :شرکت مشاور سرمایهگذاری نوع دوم.......................................سهامی خاص

-2

نوع شخصيت حقوقی مورد نظر برای شرکت سهامی خاص است.

-3
-4

اساسنامه شرکت به شرح پيوست پيشنهاد می شود که مطابق نمونه مصوب سازمان تنظيم شده و به امضای نماینده مؤسسين رسيده است.
مبلغ سرمایه و ميزان مشارکت هر یک از مؤسسين به شرح زیر خواهد بود:

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

ردیف

میزان آوردهی نقدی
مبلغ (میلیون ریال)

مبلغ تعهد شده

درصد*

مبلغ (میلیون ریال)

جمع
* درصد از کل سرمایه
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جمع
درصد*

مبلغ (میلیون ریال)

درصد*
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 -5مشخصات نماینده مؤسسين :شخص زیر به عنوان نماینده تام االختيار موسسين شرکت به سازمان معرفی میشود .هرگونه مکاتبه و اعالم نظر
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 منزله
ارائه یا ارسال به موسسين محسوب می شود.
نام و نام
خانوادگی

شماره شناسنامه

محل صدور

نشانی

تلفن

امضای نماینده برای
قبول سمت

 -6هویت و اقامتگاه مؤسسين به شرح زیر است:
ردیف

نام موسس

شماره شناسنامه/

محل صدور/

محل ثبت

محل ثبت

تلفن

اقامتگاه

 -7اینجانبان موسسين شرکت تعهد می نمایيم که اطالعات مذکور در این فرم را با کمال دقت و صحت و با آگاهی از مفاد ماده  47قانون بازار
اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  ،1384در تاریخ ...............................به منظور ارائه به سازمان بورس و اوراق
بهادار تکميل و امضاء نمودهایم .چنانچه خالف این امر ثابت شود ،میپذیریم که مطابق مقرراتی که توسط ارکان بازار اوراق بهادار (مذکور
در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  ،)1384به تصویب رسيده یا میرسد ،با اینجانبان رفتار شود.
ردیف

نام موسس

نام و نام خانوادگی صاحب امضاء مجاز
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امضاء

