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  مالی جمعی نیتأمدستورالعمل  

  

 عـالی  شـوراي ) قانون بازار اوراق بهادار، به شرح زیـر بـه تصـویب    4) ماده (4دستورالعمل تأمین مالی جمعی براساس بند ( 

  بورس و اوراق بهادار رسید.

  

  تعاریف و کلیات -1

 و اصـطالحات  ریسـا  یمعان. هستند ریز یمعان يدارا اند رفته کار به دستورالعمل نیا در که ییها واژه و اصطالحات -1ماده 

ـ ا یاسـالم  يجمهـور  بهـادار  اوراق بـازار  قانون کی ماده در مندرج فیتعار مطابق مورد حسب نشده، فیتعر يها واژه  رانی

 ياجـرا  لیتسـه  منظـور  بـه  دیـ جد یمـال  ينهادهـا  و ابزارهـا  توسـعه  قانون و یاسالم يشورا مجلس 1384 آذرماه مصوب

 یاسـالم  يشـورا  مجلـس  یشمسـ  يهجـر  1388 سال آذرماه مصوب یاساس قانون چهارم و چهل اصل یکل يها استیس

  :هستند

  .است بهادار اوراق و  بورس سازمان :سازمان   - 1

 .است فرابورس ایران شرکت :فرابورس   - 2

  نماید.اقدام به تأمین مالی جمعی می  دستورالعمل اینالزامات   طبق شخص حقوقی است که عامل:   - 3

بر اساس مفاد ایـن   الزم اطالعات و است شدهتوسط عامل ایجاد  تأمین مالی جمعیبراي   که استپلتفرمی   :سکو   - 4

 .شود یم منتشر آن دردستورالعمل 

حقوقی است که به منظور تأمین منابع مالی ، طبق الزامات ایـن دسـتورالعمل بـه عامـل مراجعـه       شخص  متقاضی:   - 5

 کند. می

 .کند یم مالی منابع تأمین به اقدام آن انجام يبرا یمتقاض که است یتیفعال :طرح   - 6

آوري شده تحویل متقاضی  طرحی است که در حال تأمین  مالی بوده، یا تکمیل شده ولی هنوز  منابع جمع طرح باز:   - 7

  نشده است.

 متقاضی است. ازیموردنمالی   کننده منابع شخص حقیقی  یا حقوقی تأمین کننده: تأمین   - 8

 کنندگان است. ، در سکو براي معرفی به تأمین اعالن درخواست متقاضی  فراخوان تأمین:   - 9

شود و از ثبت نـزد  ورقۀ بهاداري است که در تأمین مالی جمعی  به صورت الکترونیکی منتشر می :شراکت گواهی   -10

 سازمان معاف است.

شخص حقیقی یا حقوقی مورد تأیید فرابورس  است که حسب درخواست عامل یا کارگروه ارزیابی  ناظر فنی/مالی:   -11

 کند. توسط متقاضی اقدام می شده  فیتعرنسبت به ارزیابی اولیه یا نظارت بر حسن اجراي  طرح 

شخص وابسـته بـه هـر     -شخص وابسته به هر شخص حقیقی یا حقوقی به شرح زیر است: الف شخص وابسته:   -12

خص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجۀ اول از طبقۀ اول آن شخص و هـر شـخص حقـوقی کـه     ش

شـخص وابسـته بـه هـر      -باشـد؛ و ب  مـوردنظر ، کنترل یا کنترل مشترك شخص حقیقـی  مالحظه قابلتحت نفوذ 

ـ تعرایـران،  شخص حقوقی عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاري که در استانداردهاي حسـابداري ملـی     فی

 است.  شده 

 .گردد یم لیتشک دستورالعمل، نیا 14ماده  مطابقکارگروهی که  کارگروه ارزیابی:   -13
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 نقـش منـابع،   کننـده  تـأمین  و شـده   تأمین وکار کسب کی اندازي یا توسعهراه ازیموردندر تأمین مالی جمعی، منابع  -2ماده 

   .طرح شریک استه و در سود و زیان  داشت رادر طرح   کننده تمشارک
  

عامل موظف است براي انجام تأمین مالی جمعی، نسبت به اخـذ مجـوز فعالیـت از کـارگروه ارزیـابی مطـابق ایـن         -3ماده 

  دستورالعمل اقدام نماید.
  

 باشـد. در عامل  صرفاً از طریق انعقاد قرارداد با نهادهاي مالی تحت نظارت سازمان، مجاز به تأمین مالی جمعی می -4ماده 

 توانند با اصالح اساسنامه خود ، مطابق مقررات، نسبت به انعقاد قرارداد با عامل اقدام نمایند.این خصوص، نهادهاي مالی می

توانند پس از اصالح اساسنامه مطابق مقـررات و اخـذ مجـوز فعالیـت     نهادهاي مالی داراي مجوز از سازمان می -1تبصره 

  ، خود نیز به عنوان عامل، اقدام به تأمین مالی جمعی نمایند. تأمین مالی جمعی از کارگروه ارزیابی

منظور انجام فعالیت تأمین مالی جمعی ، طرف قـرارداد   عامل به 5تواند در هر زمان حداکثر با  هر نهاد مالی می -2تبصره 

 واقع شود.

هـا،   مربوط بـه نحـوة فعالیـت آن   فهرست نهادهاي مالی مجاز به فعالیت در زمینۀ تأمین مالی جمعی و ضوابط  -3تبصره 

  ماه پس از تصویب این دستورالعمل به تصویب سازمان خواهد رسید. 2ظرف مدت حداکثر 

ماه پس  2حداقل مفادي که الزم است در قرارداد منعقده بین عامل و نهاد مالی درج گردد، ظرف مدت حداکثر  -4تبصره 

  تصویب سازمان خواهد رسید. از تصویب این دستورالعمل به پیشنهاد فرابورس، به
  

حداکثر شش ماه پس از تصویب این دستورالعمل فرصت اخذ مجـوز فعالیـت از     تأمین مالی جمعیي موجود ها سکو -5ماده 

این تاریخ، به صورت مستمر فهرست سکوهاي مجاز به تأمین مالی جمعی از طریق سـامانه   از  پسکارگروه ارزیابی را دارند. 

ي اطالعات اقدام بـه مسدودسـازي   فناوراین دستورالعمل، اعالم خواهد شد و وزارت ارتباطات و  20فرابورس، موضوع ماده 

  تمامی سکوهایی که در این فهرست قرار ندارند، خواهد کرد.
  

کننـدگان   ها از تـأمین  طرح  ازیموردنآوري  منابع مالی  جغرافیایی اجراي  طرح در داخل کشور بوده، ولی جمع حوزه -6ماده 

 خارج از کشور نیز بالمانع است.
  

 به شرح زیر است: تأمین مالی جمعیمراحل  -7ماده 

مطابقـت بـا شـرایط     ظـور من بـه ارزیابی اولیه متقاضی وطرح توسط عامل یا ناظر فنی/ مالی حسب تشخیص عامل،  -الف

 نام مندرج در بخش شرایط و الزامات  ارائه خدمات تأمین مالی جمعی؛ ثبت

 عقد قرارداد با متقاضی و دریافت مستندات و اطالعات وي مطابق با مفاد این دستورالعمل توسط عامل؛ -ب

 دریافت نماد اختصاصی از فرابورس؛ -ج

 حداقل شامل اطالعات زیر باشد: انتشار فراخوان تأمین در سکو که باید  -د

 مشخصات متقاضی شامل: -1

  نام، شناسه ملی، کد اقتصادي، شماره و تاریخ ثبت، شماره تماس، آدرس و کد پستی 1-1

  درصد 10مشخصات سهامداران باالي  1-2

  مشخصات اعضاي حقوقی و حقیقی عضو هیئت مدیره و مدیر عامل 1-3 

  مقدار مبلغ مورد درخواست -2

  آوري وجوهبندي جمعمحدوده زمانی و نحوه زمان -3

  نحوه تسویه در پایان طرح حسب مورد -4
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  مشخصات ناظر فنی/مالی در صورت وجود -5

 آوري وجوه.اعالم فراخوان جمع -هـ 
  

بـه  ماه پس از تصویب این دسـتورالعمل   2ي که ظرف مدت حداکثر ا هیروانتقال گواهی شراکت به غیر،  بر اساس  -8ماده 

 پذیرد. پیشنهاد فرابورس، به تصویب سازمان خواهد رسید، انجام می
  

سـاالنه   طور بهمیلیارد ریال است. این مبلغ 20طرح   هربراي  تأمین مالی جمعیحداکثر مقدار قابل تأمین از طریق  -9ماده 

 .ردیگ یمتوسط کارگروه ارزیابی مورد بازنگري قرار 
  

میلیارد ریال باشد. این  200تواند بیشتر از  هاي باز نزد عامل در هر زمان، نمی حداکثر مقدار پذیرش مجموع طرح -10ماده 

  .ردیگ یمساالنه توسط کارگروه ارزیابی مورد بازنگري قرار  طور بهمبلغ 
  

 باشد.درصد وجه مورد نیاز طرح می 10متقاضی، ملزم به تأمین حداقل -11ماده 
  

درصد از کل مبلغ هر طرح  5اکثر مقدار قابل تأمین از طریق هر تأمین کننده شخص حقیقی، حداکثر به میزان حد -12ماده 

  است.
  

زمان توسط چند سکوي مختلف انجام شود. عامـل   هم صورت بهبراي یک طرح مشخص نباید  تأمین مالی جمعی - 13ماده

 را در این خصوص انجام دهد.هاي الزم موظف است پیش از انتشار فراخوان تأمین، بررسی

   
  کارگروه ارزیابی  -2

  :است ریز شرح به ریدب کی و عضو پنج يدارا یابیارز کارگروه -14ماده 

  ؛کارگروه سیرئ عنوان به سازمان، رئیس از یندگینما به نفر کی -الف

 ؛فرابورس   از یندگینما به نفردو   -ب

  ؛سازمانرئیس  تأیید فرابورس و شنهادیپ با، تأمین مالی جمعی تیفعال حوزه در کارشناس دو -ج

  أي.ر حق بدون و کارگروه ریدب عنوان فرابورس به رانیمد از یکی -د

ـ  ومربوطه  حوزه به آشنا کارشناسان از ،یاصل ياعضا بر عالوه ،لزوم صورت در تواند یم یابیارز کارگروه تبصره:  نیهمچن

  .به عمل آورد تدعو جلسه در حضور يبرا) أير حق بدون( انیمتقاض ندگانینما
  

 کـه  عضـو  سـه  حداقل موافق يرأ با آن ماتیتصم و شده  لیتشک تمامی اعضا حضور با کارگروه ارزیابی جلسات -15ماده 

  .است معتبر ،است سازمان ندهینما ها آن از یکی الزاماً

 
  رویه صدور مجوز فعالیت - 3

  دهد: عامل ، درخواست موافقت اصولی خود را به همراه مستندات زیر به کارگروه ارزیابی ارائه می -16ماده 

 ي؛رتجاریغ مؤسساتها و  مدارك ثبتی شخصیت حقوقی  خود نزد اداره کل ثبت شرکت -الف

 فرم درخواست دریافت موافقت اصولی ؛  -ب

و گواهی عدم سوء پیشینه اشـخاص   موردنظرهاي متقاضی در قالب  فرم رعاملیمدو  رهیمد ئتیهارائه رزومه اعضاي  -ج

 مذکور؛

 ؛وکار کسبارائه اطالعات، مدل عملکرد و حوزه فعالیت در قالب مدل  -د
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 که نهاد مالی مستقیماً اقدام به عاملیت نکند)؛ قرارداد عاملیت با نهادهاي مالی (درصورتی -هـ

 مربوط به فعالیت تأمین مالی جمعی؛ارائه اطالعات حساب بانکی   -و

 نمونه قراردادها؛ -ز

 سایر  موارد به تشخیص کارگروه ارزیابی. -ح
  

 را خـود  یبررسـ  هجینت تکمیل مستندات موضوع ماده قبل، زمان از یک ماه  مدت ظرف حداکثر یابیارز کارگروه -17ماده 

 .کند یم اعالم عامل و سازمان بهموافقت اصولی  ياعطا درخصوص
  

سکوي خود را با رعایـت الزامـات ذیـل      ملزم است حداکثر ظرف شش ماه پس از دریافت موافقت اصولی، عامل -18ماده 

 اندازي کرده و مدارك و مستندات مربوطه را جهت دریافت مجوز فعالیت به کارگروه ارزیابی ارائه نماید:راه

 اندازي شده؛ اعالم نشانی سکوي راه -الف

الزامات فعالیت در فضاي مجازي، مطـابق قـوانین جـاري کشـور (نظیـر دریافـت مجوزهـا و نمادهـاي          سازي برآورده -ب

 توسط مراجع قانونی)؛ شده  نییتعمشخص از مراکز 

ایـن   20افزاري مربوط به فعالیت عامل و اتصال آن به سـامانه فرابـورس  موضـوع مـاده       فراهم کردن زیرساخت نرم -ج

 دستورالعمل؛

 کارگروه ارزیابی. د اعالمی به تشخیصسایر موار -د
  

 صـادر ارزیـابی   کارگروه توسط عامل این دستورالعمل، مجوز فعالیت طی کردن فرایندهاي ذکر شده در صورت در -19ماده 

  شود. می
  

را  تـأمین مـالی جمعـی   ماه پس از تصویب این دستورالعمل، سامانه جـامع   2فرابورس موظف است حداکثر ظرف  -20ماده 

 اندازي کند. انجام وظایف محوله این دستورالعمل راه منظور به

  

  شرایط و الزامات  ارائه خدمات تأمین مالی جمعی -4

ـ ادر  .شود  منعقدبین عامل و متقاضی  رسمی  قرارداديالزم است  تأمین مالی جمعیپیش از اجراي هر  طرح  -21ماده   نی

  :ردیگ یبرم در را ریز موارد حداقل و بوده مشخص طرف دو حقوق و تعهدات قرارداد،

 هاي ارائه خدمات عامل؛ هزینه -الف

 :شاملمتقاضی  تعهدات -ب 

 ؛ وکار آن بندي اجراي  طرح یا برنامه کسب ، شرایط و زماناطالعاتمستندات،  ارائه -1

 ي اجراي  طرح؛برا ازیموردنیا مجوزهاي  مدارك -2

  اي. هاي دوره نوع و نحوه ارائه گزارش -3 

  ؛ هاي عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهدات با شرایط تعیین شده جریمه -ج 

 یا  تمدید آن؛ موعد از شیپ اتمام یاحتمال شروط و قراردادمدت   -د 

انتخاب ناظر فنی/مالی جهت ارزیابی اولیه و بررسی پیشرفت کار (در صورت لزوم، به تشخیص عامـل یـا کـارگروه     -هـ  

 الزحمه وي؛ارزیابی) با تعیین وظایف و حق

 کارگروه ارزیابی. سایر موارد اعالمی به تشخیص -و 
  

اضی تهیه و افشا گـردد و نحـوة آن، ظـرف مـدت     اي که الزم است توسط متقهاي دورهحداقل الزامات و گزارش -22ماده 
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 کارگروه ارزیابی خواهد رسید. ماه پس از تصویب این دستورالعمل به تصویب  3حداکثر 
  

و یـا   تأمین مالی جمعـی هاي قبلی عامل موظف است قبل از انعقاد قرارداد با متقاضی، حسن سابقه وي در  طرح -23ماده 

یا سایر طرق مقتضی مـورد بررسـی و    تأمین مالی جمعیق اطالعات موجود در سامانه جامع هاي مرتبط را از طری سایر زمینه

 ارزیابی قرار دهد و نتیجه ارزیابی مذکور را در فراخوان تأمین در سکو منتشر کند.

 ی خاص را دارد.متقاضکارگروه ارزیابی حق اعمال محدودیت و یا ممنوعیت در تعریف  طرح خاص و یا  تبصره:
  

این دستورالعمل، مجاز است اما عامـل موظـف اسـت     35هاي عامل بجز  اشخاص موضوع ماده  تأمین مالی طرح -24 ماده

 کنندگان افشا کند.ارتباط  خود با طرح را  براي تأمین
  

 عامل موظف است حداقل اطالعات زیر را در  قالب فراخوان تأمین، در سکو منتشر کند: -25ماده 

 ثبتی/ متقاضی؛کامل  اطالعات -الف

 طرح پیشنهادي متقاضی (به انضمام مستندات مربوطه)؛  اطالعات -ب

 ؛یمتقاض تعهدات اعالم -ج

 ؛شده يآور جمعطرح و مبالغ   انجام براي ازیموردن مالی منابع میزان -د

 ؛ یمتقاض به عامل توسط شده يآور جمع وجوه پرداخت مراحل و يبند زمان -هـ 

 ح ؛وکار طر برنامه کسب -و

 این دستورالعمل؛ 23نتایج ارزیابی موضوع ماده   -ز

 سایر اطالعات به تشخیص کارگروه ارزیابی. -ح
  

 .شود انجام ی داخل معتبر پرداختهاي یا شبکه درگاه قیطر ازباید  امی ورود و خروج  وجوه تم -26ماده 
  

 بانکیِ متقاضی صورت پذیرد. حساب بهاز طریق پرداخت  منحصراًبه متقاضی،  باید  شده يآور جمعپرداخت وجوه  -27ماده 

 ها حساب تفصیلی  اختصاصی داشته باشد. عامل  باید براي هریک از طرح تبصره:
  

 شود.آوري و تخصیص وجوه به متقاضی و نحوة نظارت بر آن توسط کارگروه ارزیابی تعیین مینحوه جمع  -28ماده 
  

در  هـا  آنکنندگان، جهت کمـک بـه    عامل موظف است ضمن تهیۀ محتواي آموزشی در  سکوي خود براي تأمین -29ماده 

کننده حداقل یک بار پس از ورود بـه  هایی مانند امکان زیان یا عدم نقدشوندگی، ترتیبی اتخاذ کند تا هر تأمیندرك ریسک

  سکوي عامل، محتواي مزبور را مشاهده نماید.
  

کنندگان برساند و ترتیباتی اتخـاذ  هاي مربوط به طرح را از طریق سکو به اطالع تأمینعامل موظف است ریسک -30ماده 

 هاي مذکور اعالم نماید.کننده پیش از اقدام به مشارکت در طرح، آگاهی خود را از ریسکنماید تا هر تأمین
  

 اظهـارنظر  همـراه  بـه  را خـود  شـده  یحسابرسـ  سـاالنه  یمـال  يها صورت و عملکرد گزارش است موظف عامل -31ماده 

  ماه پس از پایان سال مالی به کارگروه ارزیابی ارسال نماید. 4حداکثر  حسابرس،
  

 .کند هیتوص کنندگان تأمین به را خاصطرح  کی در مشارکت تواند ینم یطیشرا چیه تحت عامل -32ماده 

  

منظـور   ي بـر روي هـر طـرح، بـه    گذار هیسرماقبل از  کننده نیتأمعامل موظف است شرایطی را فراهم کند تا هر  -33ماده 

این دسـتورالعمل، دریافـت    20اطمینان از ثبت طرح در  سکوي داراي مجوز، کد تأییدي را از سامانه فرابورس، موضوع ماده 
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 کند. 
  

 اطالع فرابورس برساند. خود را به  تأمین مالی جمعیهاي  عامل موظف است هر نوع اطالعات مربوط به فعالیت -34ماده 
  

هـا و مؤسسـات مـالی و اعتبـاري،     قانون مـدیریت خـدمات کشـوري،  بانـک     5موضوع ماده  ییاجرا يها دستگاه -35ماده 

هـاي درج  هاي پذیرفته شده در بورس و بازار اول و دوم فرابـورس و شـرکت  نهادهاي مالی داراي مجوز از سازمان و شرکت

 . ستندین تأمین مالی جمعی يها سکو قیطر از منابع تأمین به مجاز شده در بازار پایه فرابورس 
  

  شرایط  متقاضی به شرح زیر است: -36ماده 

 شخص حقوقی باشد؛ -الف

ـ /رعاملیمـد یـا   رهیمـد  ئـت یه ياعضاشرکت/ مؤسسه و  هیعل يفریکی یا حقوق تیبااهم اثر يدارا يدعاو -ب  سیرئ

  ؛باشد نداشته وجود یمتقاض مؤسسه/شرکت

ارائه دهنـد، کـه از    نهیشیسوءپشرکت/مؤسسه متقاضی باید گواهی عدم   مدیرعامل و رهیمد ئتیهحقیقی  ياعضا -ج

 زمان صدور آن بیش از یک ماه نگذشته باشد؛

 سایر شرایط به تشخیص کارگروه ارزیابی.  -د
  

 .باشند یبورس کد داراي دیبا کنندگان تأمین -37ماده 

  

  سایر مقررات -5

است و موجب لغو مجوز فعالیـت   غیرمجاز اند، شده طبق قوانین و مقررات ممنوع که هاییطرح  تأمین مالی جمعی -38ماده 

 تأمین مالی جمعی عامل از طرف کارگروه ارزیابی خواهد شد. 
  

در صورت تخلف عامل از انجام وظایف، کارگروه ارزیابی متناسب با نوع تخلف، یکی از اقدامات انضـباطی زیـر را    -39ماده 

  اعمال خواهد کرد:

 تذکر کتبی -الف

 تعلیق فعالیت براي مدت مشخص -ب

 لغو مجوز فعالیت تأمین مالی جمعی -ج
  

ش مستمر وظایف عامل، سازمان مطابق ضوابط و مقـررات  در صورت تخلف نهاد مالی از انجام وظایف خود یا پای -40ماده 

 مربوطه با نهاد مالی برخورد خواهد کرد. 
  

 از انحـراف  هرگونه یا دریافت گزارش از مشاهدهیا  طرح باز کی از یتیشکا افتیدر صورت در است موظف عامل -41ماده 

ـ تعل حالـت  بـه  را تخصیص وجوه ي یاآور جمعحسب مورد فوراً  ، شده نییتعیا اهداف  وکار کسببرنامه  ضـمن   و درآورده قی

 روز کاري اقدامات زیر را انجام دهد: 10کارگروه ارزیابی، ظرف مدت   اطالع به

 اعالم به ناظر فنی/مالی (حسب مورد) جهت بررسی دقیق؛  - 1

 اعالم به مراجع ذیصالح در صورت دریافت شکایت؛ - 2

ذیصالح یا ناظر فنی/مالی، موضوع به کـارگروه ارزیـابی اعـالم شـده و     در صورت عدم احراز تخلف با اعالم مراجع  تبصره:

  یابد.آوري یا تخصیص وجوه ادامه میفرایند جمع
  

خارج شدن سکوي عامل از فهرست سکوهاي مجاز به تأمین مالی جمعی با درخواسـت عامـل، منـوط بـه تأییـد       -42ماده 
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 .باشدکارگروه ارزیابی و مشروط به نداشتن طرح باز می
  

 ،حاضر هاي مندرج در دستورالعملهاي تأمین مالی جمعی عامل به هر یک از علتتیفعالشدن  توقفم صورت در -43ماده 

 .است دستورالعمل نیا در مذکور مراحل هیکل انجام و مجدد درخواست ارائه ازمندین تیفعال مجدد شروع
  

ی  با رعایـت  نظارت يابزارها فرابورس موظف است از انواع ،دستورالعمل نیا مفاد ياجرا حسن بر نظارت منظور به -44ماده 

ـ ا مفـاد  ياجـرا  در است موظف عاملدر همین راستا، . کند استفادهقوانین و مقررات  ، سـازمان  بـا  را الزم يهمکـار  بنـد  نی

  .آورد عمل به کارگروه ارزیابی ، فرابورس و سایر مراجع ذیصالح
  

 بعدي این دستورالعمل به سازمان تفویض شد.انجام اصالحات  -45ماده 

 از و سـید بـورس و اوراق بهـادار ر   عـالی  شوراي تصویب به 25/02/1397 خیتار در تبصره 8  و ماده 45 در دستورالعمل این

  .است االجرا الزمابالغ،   تاریخ

 


