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با سالم و احترام؛ 
به استحضار میرساند؛ بند (٤) ششصدمین صورتجلسة هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 

١٣٩٨/٠٧/١٧، به شرح زیر می باشد:
٤- اصالح شرایط سهامداری در شرکت های کارگزاری مطرح و به شرح زیر تصویب شد:

٤- ١- شرایط موسسین یا سهامدارانی که پس از  تاسیس یا انتقال سهام به همراه اشخاص وابسته ٥ درصد 
یا بیشتر از سهام شرکت کارگزاری را در اختیار خواهند داشت. (طبق تعریف شخص وابسته براساس ماده ٩ 

دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس)
مدارک و مستندات مورد بررسیشرایط موسسین یا سهامداران  اشخاص حقوقی اشخاص حقیقی

پرسشنامه تکمیل شده داوطلب سهامداری؛ -١
مستندات سوابق تحصیلی و تجربی  -٢

مؤسسین یا سهامداران حقیقی؛ 
اساسنامه شخص حقوقی و ارائه مدارک  -٣
مثبته مربوط به ثبت نزد مرجع ثبت 
شرکتها و ثبت نزد سازمان بورس و اوراق 

بهادار؛
انجام استعالمات الزم از مراجع ذیصالح  -٤
شامل: دبیرخانه کمیته مبارزه با پولشوئی، 
مدیریت رسیدگی به تخلفات، مدیریت 
نظارت بر نهادهای مالی، مدیریت نظارت 
بر بازار، اداره نظارت بر بورسها، اداره 
بازرسی کارگزاران، مدیریت حقوقی 

امکان مشارکت در تأسیس/ سهامداری شرکت  -١
کارگزاری مطابق اساسنامه؛

سپری شدن حداقل سه دوره مالی از آغاز فعالیت  -٢
شخص، مشروط به اینکه عمر شرکت از دو سال 

کمتر نباشد؛
ثبت به عنوان نهاد مالی نزد سازمان در صورتی  -٣

که شخص مشمول ثبت باشد؛ 
نداشتن پیشینه کیفری جرایم فصل ششم قانون  -٤

بازار بر اساس اطالعات در اختیار سازمان؛ 
نداشتن پیشینه انضباطی موثر مطابق مصوبات  -٥

هیات مدیره سازمان؛
عدم ابطال مجوز فعالیت کارگزاری یا عدم  -۶
محرومیت از انجام فعالیت مذکور برای بیش از 

داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی  -١
مورد تأیید وزارت علوم در رشته های مالی، 
حسابداری، مدیریت، اقتصاد، بانکداری، علوم 
بیمه مورد تأیید وزارت علوم با حداقل ٣ سال 
سابقه تجربی مرتبط برای مؤسسین/ 
سهامداران یا داشتن حداقل مدرک تحصیلی 
کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم با حداقل ٥ 
سال سابقه تجربی مرتبط برای 
مؤسسین/سهامداران یا داشتن حداقل مدرک 
تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم و 
داشتن مدرک تحلیلگری بازار سرمایه با 
حداقل ٣ سال سابقه تجربی مرتبط برای 

مؤسسین یا سهامداران؛
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مدارک و مستندات مورد بررسیشرایط موسسین یا سهامداران  اشخاص حقوقیاشخاص حقیقی
انتظامی یا اداره دعاوی و استعالمات 
قضائی و مدیریت حراست توسط سازمان 

(شامل اخذ عدم سوء پیشینه)
مستندات درخصوص توانگری مالی و  -٥
نحوه تأمین مالی ثمن معامله یا تأدیه 

سرمایه مورد نیاز؛ 
صورتهای مالی حسابرسی شده توسط  -۶
مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان طی دو 
دوره مالی اخیر (در خصوص اشخاص 

حقوقی)؛
ارائه اقرارنامه و تعهدنامه اصالت  -٧
سهامداری توسط هر یک از مؤسسین/ 
سهامداران و همچنین اقرارنامه دال بر 
سلب حق واگذاری سهام و حقوق مالکانه 

أن اصالتاً و وکالتأ تا سه سال؛ 
ارائه تعهدنامه درخصوص عدم تأمین بیش  -٨
از ١٠ درصد از سرمایه کارگزاری در حال 
تأسیس با استفاده از استقراض یا روش

های مشابه تحت هر عنوان.
ارائه تعهد در خصوص عدم تامین منابع  -٩
مالی سهامداری در کارگزاری با استفاده از 
استقراض یا روشهای مشابه تحت هر 

عنوان.
ارائه مجوز فعالیت معتبراز نهادهای  -١٠
نظارتی مرتبط درحوزه پولی، بانکی و 

بیمهای.

یک سال طی ٥ سال گذشته؛
رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در تجهیز  -٧

منابع مالی؛ 
نداشتن پرونده انضباطی با اهمیت در حال  -٨
رسیدگی یا منجر به صدور رأی در حوزه جرائم و 

تخلفات انضباطی به تشخیص سازمان؛ 
٩- نداشتن بدهی های معوق به شبکه بانکی؛

عدم زیان انباشته طی دو دوره مالی اخیر  -١٠
مطابق آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده؛

اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای  -١١
مالی سال مالی اخیر شرکت مردود یا عدم 
اظهار نظر نباشد و در صورتی که حاوی بند 
شرط باشد، آثار سود یا زیان آن منجر به زیان 

انباشته نگردد؛
عدم تامین منابع مالی برای سهامداری  -١٢
کارگزاری با استفاده از استقراض یا روشهای 

مشابه تحت هر عنوان؛
عدم تأمین بیش از ١٠ درصد از سرمایه  -١٣
کارگزاری در حال تأسیس با استفاده از 
استقراض یا روش های مشابه تحت هر عنوان 

و رعایت این نسبت برای هر یک از مؤسسین؛
تناسب میزان مشارکت مؤسس / سهامدار در  -١٤

سرمایه کارگزاری با آورده و دارایی وی؛ 
متقاضیان سهامداری براساس ماده ٩  -١٥
دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت 
شرکتهای کارگزاری در بورس، در سایر 
شرکتهای کارگزاری (سهامی خاص)، 

سهامدار نباشند.
سرمایه متقاضی بیشتر یا مساوی سرمایه  -١۶
شرکت کارگزاری که سهام آن خریداری خواهد 

شد یا کارگزاری در حال تاسیس باشد.
شرکت متقاضی بر اساس آخرین صورتهای  -١٧

مالی حسابرسیشده دارای سود عملیاتی باشد.

نداشتن پیشینه کیفری جرایم فصل ششم  -٢
قانون بازار بر اساس اطالعات در اختیار 

سازمان؛
نداشتن پیشینه انضباطی موثر مطابق  -٣

مصوبات هیات مدیره سازمان.
عدم ابطال مجوز فعالیت کارگزاری یا عدم  -٤
محرومیت از انجام فعالیت مذکور برای بیش 

از یک سال طی ٥ سال گذشته؛
رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در تجهیز  -٥

منابع مالی؛
نداشتن پرونده انضباطی با اهمیت در حال  -۶
رسیدگی یا منجر به صدور رأی در حوزه 
جرائم و تخلفات انضباطی به تشخیص 

سازمان؛
نداشتن بدهی های معوق به شبکه بانکی؛ -٧

عدم تامین منابع مالی برای سهامداری  -٨
کارگزاری با استفاده از استقراض یا 

روشهای مشابه تحت هر عنوان؛ 
عدم تأمین بیش از ١٠ درصد از سرمایه  -٩
کارگزاری در حال تأسیس با استفاده از 
استقراض یا روش های مشابه تحت هر 
عنوان و رعایت این نسبت برای هر یک از 

مؤسسین؛
تناسب میزان مشارکت مؤسس /سهامدار  -١٠
در سرمایه کارگزاری با آورده و دارایی وی؛ 
متقاضیان سهامداری بر اساس ماده ٩  -١١
دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت 
شرکتهای کارگزاری در بورس، در سایر 
شرکتهای کارگزاری (سهامی خاص)، 

سهامدار نباشند.
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مدارک و مستندات مورد بررسیشرایط موسسین یا سهامداران  اشخاص حقوقیاشخاص حقیقی
متقاضیان سهامداری از جمله بانکها،  -١٨
موسسات مالی و اعتباری، لیزینگها، 
تعاونیهای اعتباری و بیمهها، باید از نهاد ناظر 

مربوطه مجوز فعالیت معتبر داشته باشند.
سهامداران عمده متقاضی طی یکسال گذشته  -١٩

تغییر نداشته باشند.

عناوین محل کار اشخاص درخصوص سوابق تجربی مرتبط به شرح زیر لحاظ گردد: شرکتهای 
تأمین سرمایه، سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، سبدگردان، مشاور سرمایهگذاری، 
هلدینگ، سرمایهگذاری، کارگزاری، مؤسسه رتبهبندی، پردازش اطالعات مالی، سازمان بورس و اوراق 
بهادار، بورسها، کانونهای فعال در بازار اوراق بهادار، مؤسسات حسابرسی، بانکها، مؤسسات مالی و 
اعتباری، شرکتهای بیمه، کارشناس رسمی دادگستری در زمینههای مرتبط، مدرس دانشگاه در 
دروس مرتبط، وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات عمومی مرتبط و سایر فعالیتهای مرتبط با ارائه 

مستندات.
٤-٢-شرایط موسسین یا سهامدارانی که پس از  تاسیس یا انتقال سهام به همراه اشخاص وابسته کمتر از ٥ 
درصد از سهام شرکت کارگزاری را در اختیارخواهند داشت. (طبق تعریف شخص وابسته براساس ماده ٩ 

دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس)؛

شرایط موسسین یا سهامداران 
مدارک و مستندات مورد بررسی اشخاص حقوقی اشخاص حقیقی

پرسشنامه تکمیل شده داوطلب  -١
سهامداری؛

مستندات سوابق تحصیلی مؤسسین یا  -٢
سهامداران حقیقی؛ 

اساسنامه شخص حقوقی و ارائه مدارک  -٣
مثبته مربوط به ثبت نزد مرجع ثبت 

شرکتها؛
انجام استعالمات الزم از مراجع ذیصالح  -٤
شامل: مدیریت رسیدگی به تخلفات، 
مدیریت نظارت بر بازار و مدیریت حقوقی 
انتظامی یا اداره دعاوی و استعالمات 

متقاضیان سهامداری بر اساس ماده ٩  -١
دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت 
شرکتهای کارگزاری در بورس، در سایر 
شرکتهای کارگزاری (سهامی خاص)، 

سهامدار نباشند؛
نداشتن پیشینه کیفری جرایم فصل ششم  -٢
قانون بازار برأساس اطالعات در اختیار 

سازمان؛
نداشتن پیشینه انضباطی موثر مطابق  -٣

مصوبات هیات مدیره سازمان؛
متقاضیان سهامداری از جمله بانکها،  -٤

١-متقاضیان سهامداری بر اساس ماده ٩ 
دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و 
فعالیت شرکتهای کارگزاری در 
بورس، در سایر شرکتهای کارگزاری 

(سهامی خاص)، سهامدار نباشند؛
٢-نداشتن پیشینه کیفری جرایم فصل 
ششم قانون بازار بر أساس اطالعات 

در اختیار سازمان؛
٣-نداشتن پیشینه انضباطی موثر مطابق 

مصوبات هیات مدیره سازمان.
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شرایط موسسین یا سهامداران 
مدارک و مستندات مورد بررسی اشخاص حقوقیاشخاص حقیقی

قضائی و مدیریت حراست (شامل اخذ 
عدم سوء پیشینه)؛

موسسات مالی و اعتباری، لیزینگها، 
تعاونیهای اعتباری و بیمه ها، باید از نهاد 
ناظر مربوطه مجوز فعالیت معتبر داشته 

باشند؛
نداشتن زیان انباشته و نداشتن اظهار نظر  -٥
مردود یا عدم اظهار براساس آخرین 

صورتهای مالی حسابرسی شده؛

٤-٣-سهام وثیقه اعضای هیات مدیره: در صورت تأیید صالحیت حرفهای شخص حقیقی داوطلب 
عضویت در هیات مدیره شرکت کارگزاری توسط سازمان، برای صدور تأییدیه ثبت انتقال سهام وثیقه نیاز به 

بررسیهای فوق نمیباشد.
مراتب جهت اطالع و اقدام مقتضی ارسال میگردد.

محمد عطایی

رونوشت:
ریاست محترم و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

جناب آقای صحرائی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای سلطانی نژاد مدیر عامل محترم شرکت بورس کاالی ایران

جناب آقای هامونی مدیر عامل محترم شرکت فرابورس ایران
جناب آقای حسینی مدیرعامل محترم شرکت بورس انرژی ایران

جناب آقای میرصانعی دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 


