
 نو ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازما شناسايي دستورالعمل

 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 21/08/1390مصوب 

قانون برنامۀ  99مادۀ « ه»همچنین در اجراي بند و 138۴قانون بازار اوراق بهادار مصوووب رمرماه  28و مادۀ  ۷مادۀ  ۶اجراي بند در

سالمي ایران مصوب دي سالۀ پنجم توسعۀ جمهوريپنج صله از بندبه 1389ماه ا بازار اوراق بهادار،  قانون ۷مادۀ  2موجب اختیار حا

یك شخص حقوقي، نهاد مالي محسوب شده و لذا مشمول مقررات  منظور تشریح شرایطي كه تحت رن شرایطاین دستورالعمل به

مدیرۀ سازمان بورس و اوراق تصویب هیئت گردد، تنظیم و بهازجمله الزام به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مي نهادهاي مالي

  .است سیدهبهادار ر

  1ماده:  

صطالحات و واژه كلیۀ و قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالي جدید  138۴ قانون بازار اوراق بهادار مصوب رمرماه 1هایي كه در مادۀا

سهیل اجرايبه ست منظور ت صل چهلسیا سال هاي كلي ا صوب رمرماه  سي م سا اند، به همان شده تعریف 1388وچهارم قانون ا

  :باشندرفته در این دستورالعمل داراي معاني مشروح زیر ميكاربه هاي دیگراند. واژهكار رفتهم در این دستورالعمل بهمفاهی

o  1بند:  

  .است مجلس شوراي اسالمي 138۴قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران مصوب رمرماه 

o  2بند:  

سعۀ ابزارها و نهادهاي ونقان سعۀ ابزارها و نهادهاي مالي جدید: منظور قانون تو ستمالي جدید به تو سیا سهیل اجراي  هاي منظور ت

 .است 1388مصوب رمرماه سال  وچهارم قانون اساسيكلي اصل چهل

o  3بند:  

 .وزیران استزار اوراق بهادار مصوب... هیئتنامۀ اجرایي قانون بانامۀ اجرایي قانون بازار اوراق بهادار: منظور ریینریین

o  4بند:  

ضوع بند عناوین ست كه در 2مادۀ 1مختص نهادهاي مالي: عناوین مو ستورالعمل ا گذاري نهادهاي قوانین و مقررات براي نام این د

  .استمالي، تعیین شده 

o  5بند:  

ضوعات ضوعات فعالیت م مو صر به نهادهاي مالي: مو ضوع بندفعالیت منح ست كه به این 2مادۀ 2و ستورالعمل ا موجب قوانین و د

  .به نهادهاي مالي بوده و مستلزم أخذ مجوز از سازمان یا شورا است ها منحصرمقررات، تصدي به این فعالیت



o  6بند:  

اري، ولي نه در حد كنترل عملیاتي واحد تج هاي مالي وهاي مربوط به سیاستگیريقابل مالحظه: توانایي مشاركت در تصمیم نفوم

كنندۀ مشابه( صورت اداره مدیره )یا سایر اركانمالحظه معموالً ازطریق انتخاب حداقل یك عضو هیئت هاي مزبور. نفوم قابلسیاست

 گذاري راگذار اجازۀ مشاركت مؤثر در سیاستدیگر ناشي شود كه به واحد سرمایه گیرد، اما ممكن است از روابط یا قراردادهايمي

 .دهدمي

o  7بند:  

ست :كنترل سیا شخص حقوقي، بهعبارت از توانایي راهبري  سب منافع از فعالیت منظورهاي مالي و عملیاتي یك  ست. ك هاي رن ا

  .شودلي تعیین مياستانداردهاي حسابداري م معیارهاي توانایي كنترل براساس

o  8بند:  

ست. معیارهاي  موجب توافقمشترك: عبارت از مشاركت در كنترل یك فعالیت اقتصادي كه به كنترل قراردادي )مشاركت خاص( ا

  .شوداستاندارهاي حسابداري ملي تعیین مي توانایي كنترل مشترك براساس

o  9بند:  

  :قوقي به شرح زیر استشخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقیقي و ح

طبقۀ اول رن شخص و هر شخص حقوقي  شخص وابسته به هر شخص حقیقي عبارت است از همسر و اقرباء نسبي درجۀ اول از. الف

  .مشترك شخص حقیقي مورد نظر باشد كه تحت نفوم قابل مالحظه، كنترل یا كنترل

ستانداردهاي حسابداري ملي ایران،  سته به واحد تجاري كه در ا ست از شخص واب سته به هر شخص حقوقي عبارت ا ب. شخص واب

  .است تعریف شده

  2ماده:  

در شرایط زیر ملزم است كتباً از سازمان درخواست  باشد، عنوان نهاد مالي نزد سازمان به ثبت نرسیدهشخص حقوقي كه قبالً به هر

سازمان ثبت عنوان یكاید تا بهنم سب با نام خود، نزد  ضوع فعالیت یا متنا سب با مو گردد یا به دالیل مندرج در  نهادهاي مالي متنا

  :مالي، نزد سازمان مستثني گردد عنوان نهاداین دستورالعمل، از الزام به ثبت به

o  1بند:  

  :باشد ص نهادهاي مالي را به شرح زیر استفاده نمودهكه در نام خود یك یا چند عنوان از عناوین مختدرصورتي

اند از: شوووركت اسوووت كه عبارتمالي مكر شوووده  قانون بازار اوراق بهادار براي نهادهاي 22تا  13و  ۷عناویني كه در بندهاي  -الف

سویۀ وجوه، كارگزار، كارگزار معامله گذاري مركزي اوراق بهادار وسپرده شات سرمایهگر، بازارگردان، م شركت  گذاري،ور  سبدگردان، 



گذاري بندي، شركت پردازش اطالعات مالي، شركت سرمایهرتبه گذاري، مؤسسۀتأمین سرمایه، صندوق بازنشستگي، صندوق سرمایه

  (.هلدینگ) و شركت مادر

اند است كه عبارتالي مكر شده براي نهادهاي م قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالي جدید« هو»و « د»عناویني كه در بندهاي  -ب

  .گذاريسرمایه از: نهاد واسط و صندوق

نامۀ اجرایي قانون بازار اوراق بهادار، براي نهادهاي مالي مصوووب شوووراي عالي بورس، انتخاب ریین 3عناویني كه در اجراي مادۀ -ج

 .اندشده

عنوان عناوین مختص نهادهاي مالي به شوورح فوق، به ل تشووابه بادلیعناویني كه در مقررات مصوووب اركان بازار اوراق بهادار، به -د

  .باشدها مستلزم أخذ مجوز از سازمان ميمالي قلمداد شده و استفاده از رن عناوین مربوط به نهادهاي

o  2بند:  

صورتي سعۀ ابزارها  هایي كه طبق قانون بازار اوراق بهادار و قانونیك یا چند نوع از فعالیت كهدر و نهادهاي مالي جدید و مقررات تو

سازمان براي نهادهاي  هاي نمونۀ مصوبدرمورد تأسیس و فعالیت نهادهاي مالي و همچنین اساسنامه مصوب اركان بازار اوراق بهادر

ستلزممالي، ازجمله فعالیت صر به نهاد مالي و م شده هاي منح سنامۀ خود قید أخذ مجوز قلمداد  سا ضوع فعالیت در ا اند را در مو

  .شودنمي گذاري در اوراق بهادار فعالیت منحصر به نهادهاي مالي محسوبباشد. سرمایه نموده

o  3بند:  

 .كه شخص حقوقي به هر نحو به موضوعات فعالیت منحصر به نهاد مالي اشتغال ورزددرصورتي

o  4بند:  

ص صد از دارایي ۵0شخص حقوقي بیش از  كهورتيدر سرمایهدر صاص دهد یا بیش از  گذاري در اوراقهاي خود را به   ۵0بهادار اخت

افزایش  گذاري در اوراق بهادار )سود تخصیصي یا دررمد ناشي ازمالي، از محل سرمایه درصد از دررمد عملیاتي رن در طول یك سال

  :باشد اشد و یكي از شرایط زیر را داشتهقیمت اوراق بهادار(، كسب شده ب

  صورت شركت سهامي عام به ثبت رسیده باشد، یاها بهكه نزد مرجع ثبت شركتالف. درصورتي

صورتي .ب شركتدر شركتها بهكه نزد مرجع ثبت  شخاص حقوقي به غیر از  سیده صورت ا شد و بیش از  سهامي عام به ثبت ر با

هاي عمومي اختصاص عرضه هاي سهامي عام یا اوراق بهادار منتشره درگذاري در سهام شركتسرمایه بههاي رن درصد از دارایي۵0

گذاري در سووهام و اوراق بهادار در طول یك سووال مالي از محل سوورمایه درصوود دررمد عملیاتي رن ۵0باشوود یا بیش از  داده شووده

 .باشد دهدست رم)ناشي از سود تخصیصي یا افزایش قیمت(، به یادشده

 

 



o  1تبصره:  

هاي متقاضووي كه درمورد رن بخش از دارایي هاي دفتري مالك عمل بوده واین ماده، ارزش ۴هاي موضوووع بندمحاسووبۀ نسووبت در

  :شده عمل خواهد شدتعیین ترتیبشرایط زیر را داشته باشد به

 عنوانگذاري در اوراق بهادار باشوود بهایهفعالیت اصوولي شووخص وابسووته، سوورم كهالف. مطالبات از اشووخاص وابسووته درصووورتي

  .گرددگذاري در اوراق بهادار براي شخص متقاضي محسوب ميسرمایه

شده براي انجام معامالت اوراق بهادار و سپردۀ تودیع گذاري درپرداخت سرمایهگذاري در اوراق بهادار، پیشمطالبات سود سرمایه .ب

 شودري در اوراق بهادار محسوب ميگذاسرمایه عنواناوراق بهادار، به

o  2تبصره:  

صورتي ساس كهدر ضي را برا شخص حقوقي متقا ضاي موضوع این ماده،  ستورالعمل، ازجمله نهادهاي  سازمان پس از ارائۀ تقا این د

نماید. مي اعالم ربطاي رسوومي به متقاضووي یا مراجع ميننماید، موضوووع را كتباً طي نامه مالي و ملزم به ثبت نزد سووازمان قلمداد

خود یا سازمان مشمول هریك از شرایط این ماده گردد،  كه شخص حقوقي مذكور پس از تاریخ نامۀ یادشده به تشخیصدرصورتي

  .منظور بررسي وضعیت خود به سازمان ارائه دهدموضوع این ماده را به موظف است مجدداً درخواست

o  3تبصره:  

ضي صي را كه  متقا صو سط معاونت نظارت بر نهادهاي مالي تنظیم ميباید فرم مخ ها و مدارك تكمیل و به همراه گزارش شود،تو

سازمان،  خود به سازمان ارائه نماید. در فرم یادشده یا به درخواست مدیریت مربوطه در قیدشده در همان فرم به ضمیمۀ درخواست

  :گردد تواند الزاميها و مدارك زیر ميارائۀ تمام یا بخشي از گزارش

روزنامۀ رسوومي كشووور درزمینۀ نام،  كپي رگهي تأسوویس مندرج در روزنامۀ رسوومي كشووور و كپي رگهي تغییرات بعدي در .الف

  متقاضي؛ موضوعات فعالیت، اساسنامه و سرمایۀ

  شدۀ متقاضي؛ب. رخرین اساسنامۀ ثبت

  هاي مالي براي دو سال مالي رخر متقاضي؛ج. صورت

سابرس مي .د ضو جامعۀاظهارنظر ح سابرس ع سازمان یا ح سي معتمد  سابر سۀ ح س سمي ایران(، راجع به  صالح )مؤ سابداران ر ح

  هاي مالي دو سال مالي رخر متقاضي؛صورت

  . گزارش بازرس قانوني براي دو سال مالي رخر متقاضي؛ه

 .مالي رخر مدیره راجع به عملكرد و فعالیت متقاضي در دو سالو. گزارش هیئت

 



o  4تبصره:  

است، متناسب با قوانین و مقررات مصوب  ها مستلزم أخذ مجوزموضوعات فعالیت منحصر به نهادهاي مالي كه تصدي به رن فهرست

مقتضي، به اطالع  مدیرۀ سازمان رسیده و ازطریق پایگاه الكترونیكي سازمان و سایر طرقهیئت ها، به تصویبو اصالحات بعدي رن

 .رسدم ميعمو

  3ماده:  

ضوع مادۀ  سازمان، ضي مو سي و به 2اطالعات و مدارك متقا شده ترتیبي كه در زیررا برر ضي باید  تعیین  ست راجع به اینكه متقا ا

سازمانبه سازمان نمي عنوان نهاد مالي نزد  سد یا اینكه نهاد مالي نبوده و ملزم به ثبت نزد  شد،به ثبت بر صمیم با  گیري كرده وت

  :رساندموضوع را به اطالع متقاضي مي

o  1بند:  

صورتي ضوعات فعالیت كهدر ضي، درزمینۀ مو صر به نهادهاي مالي فعالیت شخص حقوقي متقا شد و تركیب عمده منح اي ننموده با

نبوده  رنگاه نهاد مالي این دستورالعمل نهاد مالي محسوب گردد، 2مادۀ ۴براساس بند  اي نباشد كهگونهها و دررمدهاي رن بهدارایي

  .باشدو ملزم به ثبت نزد سازمان نمي

o  2بند:  

صورتي صر به نهادهاي مالي فعالیت عمده كهدر ضوعات فعالیت منح ضي، در مو شته شخص حقوقي متقا صورتي دا شد یا در كه با

 د مالي محسوووب گردد، رنگاه به یكي از دواین دسووتورالعمل نها 2مادۀ ۴طبق بند اي باشوود كهگونهها یا دررمد رن بهتركیب دارایي

  :طریق زیر عمل خواهد شد

عنوان نهاد مالي متناسووب با نماید رنگاه باید به عنوان نهاد مالي را كسووبكه مطابق مقررات مربوطه مجوز فعالیت بهدرصووورتي .الف

  .مالي را احراز كند یط مربوط به همان نهادكند، شراثبت رسیده و در مهلتي كه سازمان تعیین مي مجوز صادره، نزد سازمان به

مالي نشووود، نهاد مالي محسوووب نشووده و باید  عنوان نهادكه طبق مقررات مربوطه موفق به دریافت مجوز فعالیت بهدرصووورتي .ب

  .انجام دهد را ۴متناسباً اقدامات موضوع مادۀ

o  1تبصره:  

از نهادهاي مالي موضوع قانون تبدیل و  تواند تقاضا نماید به یكيطبق این ماده، متقاضي نهاد مالي محسوب نشود، مي كهدرصورتي

  .گرددمي موضوع طبق مقررات مربوطه، توسط سازمان بررسي شده و نتیجه به متقاضي ابالغ صورت نزد سازمان ثبت گردد. در این

 

 



o  2تبصره:  

خاصووي را طبق مقررات مربوطه احراز یا  عنوان یك نهاد مالي، متقاضووي باید شوورایطعدم الزام به ثبت به براي ثبت یا كهدرصووورتي

شرایط مذكور و مهلت احراز ضي ابالغ ميرن رعایت كند،  سازمان تعیین و به متقا سط  ستها تو ضي ملزم ا مطابق رن  گردد و متقا

 .عمل نماید

  4ماده:  

ساس مادۀ  صي كه برا شده3شخ سوب ن سازمان تعیین مي، ملزم ، نهاد مالي مح ست اقدامات زیر را در مهلتي كه  نماید به انجام ا

  :رساند

o  1بند:  

را براسوواس ضوووابط زیر اصووالح و نام  كار برده باشوود، باید نام خوددر نام خود، عناوین مختص نهادهاي مالي را به كهدرصووورتي

صالح شركتشده ا سال ها ثبت ورا در مرجع ثبت  سازمان ار سخه از این رگهي را به  شور رگهي دهد و یك ن سمي ك  در روزنامۀ ر

  :نماید

عنوان را حذف نماید یا عبارتي پس از رن  در نام خود اسووتفاده نموده باشوود باید این« گذاريسوورمایه»كه عبارت درصووورتي .الف

  .باشدگذاري در اوراق بهادار نميي شخص حقوقي مذكور، سرمایهاصل استفاده شود كه نشان دهد فعالیت

اسووتفاده نموده باشوود، باید این عناوین را از نام خود  كه از سووایر عناوین مختص نهادهاي مالي به هر نحو در نام خوددرصووورتي .ب

  .حذف نماید

o  2بند:  

منحصر به نهادهاي مالي را قید نموده  عالیت از موضوعات فعالیتدر موضوعات فعالیت خود در اساسنامه، یك یا چند ف كهدرصورتي

مرجع ثبت  تشریفات تغییر در اساسنامه، از اساسنامۀ خود حذف و تغییرات اساسنامه را نزد باشد، رن موضوعات فعالیت را با رعایت

  .دهد ها، ثبت نموده و تغییرات را در روزنامۀ رسمي كشور رگهيشركت

o  3بند:  

 .هاي یادشده را متوقف نمایدمنحصر به نهادهاي مالي، فعالیت رت تصدي به موضوعات فعالیتدرصو

  5ماده:  

عنوان شووركت براسوواس معیارهاي زیر به شوووداین دسووتورالعمل نهاد مالي محسوووب مي 2مادۀ  ۴حقوقي كه براسوواس بند  شووخص

شركت مادر )هلدینگ( نزدسرمایه س گذاري یا  شرایط خود رایده و باید در مهلت تعیینسازمان به ثبت ر سازمان،  سط  با  شده تو

  :مقررات مربوطه تطبیق دهد



o  1بند:  

الشركه یا است، در سهام، سهمشده  هاي شخص حقوقي كه به اوراق بهادار اختصاص دادهدرصد از دارایي ۵0بیش از  كهدرصورتي

 گذاري، شخص حقوقيموجب این سرمایهگذاري شده باشد كه به، سرمایههاصندوق ها، مؤسسات یاگذاري شركتواحدهاي سرمایه

را پذیر نفوم قابل مالحظه یافته یا كنترل رنسرمایه به تنهایي یا به همراه اشخاص تحت كنترل خود در شركت، مؤسسه یا صندوق

  .گرددعنوان یك شركت مادر )هلدینگ( محسوب ميرنگاه شخص حقوقي به دست رورده است،به

o  2بند:  

صورتي شده در بند كهدر شرایط قید  شخص حقوقي با  ضعیت  شد، رنگاه 1و شته با عنوان یك شخص حقوقي به فوق مطابقت ندا

 .گرددگذاري محسوب ميشركت سرمایه

  6ماده:  

مالي از نوع دیگري تبدیل شود، الزم است  باشد كه به نهادشده نزد سازمان، تمایل داشتههریك از نهادهاي مالي ثبت كهدرصورتي

سووازمان ارائه دهد.  مدیرۀ خود، به همراه تقاضوواي تبدیل بهمنظور تنظیم و پس از تأیید هیئت طرح كسووب و كار خود را براي این

  :طرح كسب و كار یادشده باید حداقل شامل موارد زیر باشد

  الیل تصمیم براي تبدیل به نهاد مالي دیگر؛د .1

  .را داردبندي شدۀ متقاضي براي تطبیق با شرایط رن نوع نهاد مالي كه قصد تبدیل به رنراهبرد و برنامۀ زمان .2

بندي براي احراز شووورایط الزم به زمان دالیل متقاضوووي براي تبدیل به نهاد مالي دیگر و همچنین راهبرد و برنامۀ كهدرصوووورتي

مقررات مربوطه  ربط طبقنشده و تبدیل متقاضي به نهاد مالي موردنظر به تأیید مراجع مي تشخیص سازمان، غیر قابل قبول ارزیابي

ضي اعالم تا طبق راهبرد و برنامۀ ضوع به متقا سد، مو ضي از برنامۀصورت تخلف م شده، اقدام نماید. در اینبندي اعالمزمان بر  تقا

  .خواهد شد شده، به منزلۀ تخلف از مقررات نهاد مالي محسوب و متناسباً رسیدگياعالم

o  1بند:  

  دالیل تصمیم براي تبدیل به نهاد مالي دیگر؛

o  2بند:  

  .ردرا دابندي شدۀ متقاضي براي تطبیق با شرایط رن نوع نهاد مالي كه قصد تبدیل به رنراهبرد و برنامۀ زمان

بندي براي احراز شووورایط الزم به زمان دالیل متقاضوووي براي تبدیل به نهاد مالي دیگر و همچنین راهبرد و برنامۀ كهدرصوووورتي

مقررات مربوطه  ربط طبقنشده و تبدیل متقاضي به نهاد مالي موردنظر به تأیید مراجع مي تشخیص سازمان، غیر قابل قبول ارزیابي



ضي ضوع به متقا سد، مو ضي از برنامۀ شده، اقدام نماید. در اینبندي اعالمزمان اعالم تا طبق راهبرد و برنامۀ بر  صورت تخلف متقا

  .خواهد شد شده، به منزلۀ تخلف از مقررات نهاد مالي محسوب و متناسباً رسیدگياعالم

o تبصره:  

صورتي شدهریك از نهادهاي مالي ثبت كهدر شته با سازمان، تمایل دا گیري نماید، عنوان یك نهاد مالي كنارهبه از فعالیت شده نزد 

  .نیز مراعات نماید گیري از فعالیت مربوطه رااما نهاد مالي مذكور باید مقررات مربوط به كناره شود،مطابق با همین ماده عمل مي

  7ماده:  

سرمایهشخص حقوقي كه به هر شركت  شركت مادر )هلدینگ( نزدعنوان  ست در تركیب سازمان به ثبت مي گذاري یا  رسد، ملزم ا

  :رعایت نماید هاي خود، موارد زیر رادارایي

  گذاري در اوراق بهادار اختصاص دهد؛هاي خود را به سرمایهدرصد از دارایي 80حداقل  .1

الشووركه یا واحدهاي سووهمگذاري در سووهام یا سوورمایه هاي خود را بهدرصوود از دارایي۷0مادر )هلدینگ( باید حداقل  شووركت .2

صندوقشركت گذاري داراي حق رأيسرمایه سات یا  س سرمایهها، مؤ صاص دهد بههاي  ها، شركت كه درطوريگذاري دیگر اخت

صندوق سات یا  س سرمایهمؤ شخاص پذیر، بههاي  ها را تحت كنترل خود نفوم قابل مالحظه یافته یا كنترل رن تنهایي یا به همراه ا

  د؛دست روربه

صد از دارایي۷0گذاري باید حداقل سرمایه شركت .3 صاص دهد كه در اثر سرمایه هاي خود را بهدر گذاري در اوراق بهاداري اخت

شر اوراق بهادار، به گذاري در اینسرمایه شركت نا شخاص تحت كنترل خود در  اوراق بهادار یادشده، نفوم قابل  تنهایي یا به همراه ا

  .نیاورد دستیا كنترل رن را به مالحظه پیدا نكند

o  1بند:  

  گذاري در اوراق بهادار اختصاص دهد؛هاي خود را به سرمایهدرصد از دارایي 80حداقل 

o  2بند:  

الشووركه یا واحدهاي سووهام یا سووهم گذاري درهاي خود را به سوورمایهدرصوود از دارایي۷0مادر )هلدینگ( باید حداقل  شووركت

شركتگذاري داراسرمایه ساتي حق رأي  س صندوق ها، مؤ سرمایهیا  صاص دهد بههاي  شركتطوريگذاري دیگر اخت ها، كه در 

سات س صندوق مؤ سرمایهیا  شخاص تحت كنترل خودپذیر، بههاي  ها را نفوم قابل مالحظه یافته یا كنترل رن تنهایي یا به همراه ا

  دست رورد؛به

 

 



o  3بند:  

اوراق بهاداري اختصوواص دهد كه در اثر  گذاري درهاي خود را به سوورمایهدرصوود از دارایي۷0اقل گذاري باید حدسوورمایه شووركت

شربه گذاري در این اوراق بهادار،سرمایه شركت نا شخاص تحت كنترل خود در  شده، نفوم قابل  اوراق بهادار تنهایي یا به همراه ا یاد

  .دست نیاوردمالحظه پیدا نكند یا كنترل رن را به

 8ده ما:  

سووازمان بورس و اوراق بهادار رسوویده و از  مدیرۀبه تصووویب هیئت 1390ربان 21تبصووره در تاریخ  ۷ماده و  8دسووتورالعمل در  این

  .االجراستتاریخ ابالغ الزم

 


