


 (1پیوست )

 

 های مدل کسب و کار عاملین تامین مالی جمعیسرفصل

 

 تشریح حوزه فعالیت 

 بازار هدف  

 ها، اطالع رسانی، بازاریابی و مشاوره روش ارزیابی طرح های مربوط بهاستراتژی 

 (+کارمزد سایر خدمات، کمیسیون+سهاممعامالتترکیبی از کارمزد ) روش درآمدزایی 

 در مقایسه با رقبای اصلی در این بازار، ایده و کسب و کار شما دارای چه مزیت رقابتی منحصر بفردی می باشد ) :)اختیاری( مزیت رقابتی

 (که به سختی قابل نسخه برداری بوده رقابت با شما را مشکل می سازد؟

 شرکای کلیدی 

 ریسک مدیریتو شیوه  برخورد با آننحوه ، عوامل ریسک 

  امل با متقاضی، عامل با تامین کنندگان()عامل با خود، ع منافعنحوه مدیریت تضاد 

  نحوه نظارت بر حسن اجرای قرار داد متقاضی 

 



 (2پیوست )

 

 ای توسط متقاضیارائه گزارشات دورهنحوه 

گزارش  اندمتقاضیان تامین مالی جمعی موظف ؛کارگروه ارزیابی 25/12/97و مصوبه مورخ  "دستورالعمل تامین مالی جمعی"( 22) با عنایت به ماده

 :از طریق سکوی عامل به اطالع عموم برسانندو  کنند موارد زیر تهیه های( خود را با توجه بهپیشرفت فیزیکی و ریالی طرح )طرح

دستوالعمل تامین مالی جمعی  9ها از حداکثر مبلغ مصوب هر طرح طبق ماده ای با توجه به حد نصاب میزان سرمایه مورد نیاز طرحهای دورهگزارش

 ی، ارائه شود:های مورد نظر و اعالممیلیارد ریال برای هر طرح(، در سه سطح زیر تهیه و در زمانبندی 20)

 ها()اعالم وضعیت ریالی و فیزیکی طرح ذیل، جداولتکمیل حداکثر مبلغ مصوب،  %15تا  صفر از .1

 های مالی )حسابرسی نشده( صورتارائه  ،ذیلتکمیل جداول عالوه بر حداکثر مبلغ مصوب،  %50 تا %15از  .2

 های مالی )حسابرسی شده(صورتارائه  ،ذیل جداولتکمیل عالوه بر حداکثر مبلغ مصوب،  %100تا  %50از  .3

 د.ارائه نمای نیز ایهای چند رسانهدر قالب فایل خود را تکمیلی، گزارشات باالعالوه بر موارد توانند متقاضیان میهمچنین 

 

 و واقعی( شدهبینیپیشوضعیت ریالی طرح )

 شرح دوره اول دوره دوم دوره سوم دوره چهارم  دوره پنجم مشدوره ش

 شدهبینیپیشپیشرفت ریالی       

 شدهبینیپیشپیشرفت ریالی تجمعی       

 های واقعیهزینه      

 های واقعی تجمعیهزینه      

 است. ارقام به میلیون ریال 
 

 و واقعی( شدهبینیپیشوضعیت فیزیکی طرح )

 شرح دوره اول دوره دوم دوره سوم  دوره چهارم دوره پنجم دوره ششم

 شده بینیپیشرفت فیزیکی پیش      

 شده بینیفیزیکی تجمعی پیش پیشرفت      

 پیشرفت فیزیکی واقعی       

 پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی      

  درصد است.ارقام به 
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 بالغیها
   8/12/1397-12020122 :بالغیها ۀمارش 

 و مدیریت نظارت بر کارگزاران مدیریت نظارت بر نهادهای مالی صادرکننده:

وط به و ضوابط مرب یجمع یمال نیتأم ۀنیدر زم تیمجاز به فعال یمال یفهرست نهادهاابالغ  موضوع:

 هاآن تیانجام فعال ۀنحو

 سازمان و کارگروه ارزیابی ، مؤسسات حسابرسی معتمدنهادهای مالیمخاطبین: کلیه 

 

 با احترام؛

 دهتای متالی مزتاه  ت     دستورالعمل تامین مالی جمعی، فهرست  هها  4ماده  3تبصره  اجرای در راستایرساند؛ به استحضار می

 رهیدم ئ یه ۀلسج نیو چهارم پاهصد و پنزاهدر  هافعالی  در همینۀ تأمین مالی جمعی و ضوا ط مر وط    هحوۀ اهزام فعالی  آن
    تصویب رسید:   شرح هیر  01/11/1397ساهمان  ورس و اوراق  هادار مورخ 

 فهرست نهادهای مالی مجاز -1

 اری اس ؛گذرمای مشاور س هایی ک  موضوع فعالی  اصلی آهها سبدگرداهی یاهای تأمین سرمای ، کارگزاری و شرک شرک 

 ضوابط نحوۀ انجام فعالیت -2

ی  فرعی وضوع فعال   م "ن مالی جمعی  ا رعای  مقررات مر وط  و اخذ مزوههای الهمتأمی ۀفعالی  در همین"عبارت  -2-1

 ود؛ (ک  متقاضی ارائ  خدمات مر وط  هستند، اضاف  ش1اساسنام  ههادهای مالی موضوع  ند )

 د:اش ط هیر میشرای صدور تأییدی  تغییر اساسنام  ههادهای مالی در راستای اجرای این مصو   منوط    احراه -2-2

ب  و ث)سرمایۀ  هادار تأمین حداقل سرمای  متناسب  ا مزوههای اخذ شده طبق مقررات ساهمان  ورس و اوراق  -2-2-1

 پرداخ  شده(؛

 ده؛های مالی حسا رسی شعدم وجود هیان اهباشت  طی دوسال مالی اخیر مطا ق آخرین صورت -2-2-2

 د؛ر هباشا عدم اظهارهظهای مالی سال مالی اخیر شرک  مردود یاظهارهظر حسا رس درخصوص صورت -2-2-3

ه آن طبق مدیر محکومی  اهضباطی قطعی موثر  رای ههاد مالی، مدیرعامل و اعضای هیئ  ۀهداشتن سا ق -2-2-4

 مقررات مرتبط؛

ن یید ساهماورد تأای مدیرعامل و اعضای هیئ  مدیره آن ههاد مالی مترکیب سهامداری و صالحی  حرف  -2-2-5

  ورس و اوراق  هادار  اشد؛
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هادهای مالی های هلی ر فعاهرگوه  استفاده مستقیم یا غیرمستقیم اه وجوه حاصل اه فعالی  تأمین مالی جمعی در سای -2-3

    هر هحو ممنوع خواهد  ود؛

 د؛ اشوع میعی ممنهای کارگزاری    تأمین کنندگان فعالی  تأمین مالی جمهرگوه  اعطای اعتبار توسط شرک  -2-4

لیاتی ههاد های عم فعالی ی جمعی طبق هظر کارگروه ارهیا ی  اید    طور کامل اه دیگرهای حوهۀ تأمین مالفعالی  -2-5

 مالی قا ل تفکیک  اشد؛

یا  صوص رعای ید درخهای مالی ههاد مالی،  احسا رس مستقل و  اهرس قاهوهی در همان رسیدگی سااله     صورت -2-6

ظهارهظر داگاه  اصورت ج جمعی توسط ههاد مالی،   عدم رعای  مقررات و الزامات مر وط    فعالی  تأمین مالی 

 صریح هماید؛

احراه  قررات، اهایر مکارگروه ارهیا ی هیز موظف اس  قبل اه اعطای موافق  اصولی    عامل، عالوه  ر رعای  س -2-7

 شرایط هیر توسط ههاد مالی اطمینان حاصل هماید:

 این مصو  ؛  5-2-2،  4-2-2،  3-2-2، 2-2-2هایمفاد  ند -2-7-1

 های کفای  سرمای  طبق مقررات مرتبط؛های الهم درخصوص هسب  رخورداری اه هصاب -2-7-2

هتای  رک شت های داخلتی  تشکیل واحد هظارت در شرک  کارگزاری متقاضی طبق مقررات دستورالعمل کنترل -3-7-2
 ار.دکارگزاری و معرفی مسئول آن واحد طبق مقررات دستورالعمل مز ور    ساهمان  ورس و اوراق  ها

 

     

 محمدرضا معتمد                                                      محمد عطایی  

 هادهای مالینمدیر نظارت بر                                 کارگزاران        مدیر نظارت بر 

 

 

 

 

 

 

 
 رونوشت:

 جهت استحضار؛سازمان مدیره اعضای محترم هیأت -




