پیوست ()1

سرفصلهای مدل کسب و کار عاملین تامین مالی جمعی


تشریح حوزه فعالیت



بازار هدف



استراتژیهای مربوط به روش ارزیابی طرحها ،اطالع رسانی ،بازاریابی و مشاوره



روش درآمدزایی (ترکیبی از کارمزد معامالت ،کمیسیون+سهام+کارمزد سایر خدمات)



مزیت رقابتی (اختیاری)( :در مقایسه با رقبای اصلی در این بازار ،ایده و کسب و کار شما دارای چه مزیت رقابتی منحصر بفردی می باشد
که به سختی قابل نسخه برداری بوده رقابت با شما را مشکل می سازد؟)



شرکای کلیدی



عوامل ریسک ،نحوه برخورد با آن و شیوه مدیریت ریسک



نحوه مدیریت تضاد منافع (عامل با خود ،عامل با متقاضی ،عامل با تامین کنندگان)



نحوه نظارت بر حسن اجرای قرار داد متقاضی

پیوست ()2

نحوه ارائه گزارشات دورهای توسط متقاضی
با عنایت به ماده (" )22دستورالعمل تامین مالی جمعی" و مصوبه مورخ  97/12/25کارگروه ارزیابی؛ متقاضیان تامین مالی جمعی موظفاند گزارش
پیشرفت فیزیکی و ریالی طرح (طرحهای) خود را با توجه به موارد زیر تهیه کنند و از طریق سکوی عامل به اطالع عموم برسانند:
گزارشهای دورهای با توجه به حد نصاب میزان سرمایه مورد نیاز طرحها از حداکثر مبلغ مصوب هر طرح طبق ماده  9دستوالعمل تامین مالی جمعی
( 20میلیارد ریال برای هر طرح) ،در سه سطح زیر تهیه و در زمانبندیهای مورد نظر و اعالمی ،ارائه شود:
 .1از صفر تا  %15حداکثر مبلغ مصوب ،تکمیل جداول ذیل( ،اعالم وضعیت ریالی و فیزیکی طرحها)
 .2از  %15تا  %50حداکثر مبلغ مصوب ،عالوه بر تکمیل جداول ذیل ،ارائه صورتهای مالی (حسابرسی نشده)
 .3از  %50تا  %100حداکثر مبلغ مصوب ،عالوه بر تکمیل جداول ذیل ،ارائه صورتهای مالی (حسابرسی شده)
همچنین متقاضیان میتوانند عالوه بر موارد باال ،گزارشات تکمیلی خود را در قالب فایلهای چند رسانهای نیز ارائه نماید.

وضعیت ریالی طرح (پیشبینیشده و واقعی)
دوره اول

شرح

دوره دوم

دوره سوم

دوره چهارم

دوره پنجم

دوره ششم

پیشرفت ریالی پیشبینیشده
پیشرفت ریالی تجمعی پیشبینیشده
هزینههای واقعی
هزینههای واقعی تجمعی


ارقام به میلیون ریال است.

وضعیت فیزیکی طرح (پیشبینیشده و واقعی)
شرح

پیشرفت فیزیکی پیشبینیشده
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیشبینیشده
پیشرفت فیزیکی واقعی
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی


ارقام به درصد است.

دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

دوره چهارم

دوره پنجم

دوره ششم

بسمه تعالی
تاریخ..............................:
شماره............................:

شمارۀ ابالغیه1397/12/8-12020122 :

ابالغیه

صادرکننده :مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و مدیریت نظارت بر کارگزاران
موضوع :ابالغ فهرست نهادهای مالی مجاز به فعالیت در زمینۀ تأمین مالی جمعی و ضوابط مربوط به
نحوۀ انجام فعالیت آنها
مخاطبین :کلیه نهادهای مالی ،مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان و کارگروه ارزیابی
با احترام؛
به استحضار میرساند؛ در راستای اجرای تبصره  3ماده  4دستورالعمل تامین مالی جمعی ،فهرست ههادهتای متالی مزتاه ت
فعالی در همینۀ تأمین مالی جمعی و ضوا ط مر وط هحوۀ اهزام فعالی آنها در پاهصد و پنزاه و چهارمین جلسۀ هیئ مدیره
ساهمان ورس و اوراق هادار مورخ  1397/11/01شرح هیر تصویب رسید:
 -1فهرست نهادهای مالی مجاز

شرک های تأمین سرمای  ،کارگزاری و شرک هایی ک موضوع فعالی اصلی آهها سبدگرداهی یا مشاور سرمای گذاری اس ؛
 -2ضوابط نحوۀ انجام فعالیت

 -1-2عبارت "فعالی در همینۀ تأمین مالی جمعی ا رعای مقررات مر وط و اخذ مزوههای الهم"

موضوع فعالی فرعی

اساسنام ههادهای مالی موضوع ند ()1ک متقاضی ارائ خدمات مر وط هستند ،اضاف شود؛
 -2-2صدور تأییدی تغییر اساسنام ههادهای مالی در راستای اجرای این مصو منوط احراه شرایط هیر می اشد:
 -1-2-2تأمین حداقل سرمای متناسب ا مزوههای اخذ شده طبق مقررات ساهمان ورس و اوراق هادار (سرمایۀ ثب و
پرداخ شده)؛
 -2-2-2عدم وجود هیان اهباشت طی دوسال مالی اخیر مطا ق آخرین صورتهای مالی حسا رسی شده؛
 -3-2-2اظهارهظر حسا رس درخصوص صورتهای مالی سال مالی اخیر شرک مردود یا عدم اظهارهظر هباشد؛
 -4-2-2هداشتن سا قۀ محکومی اهضباطی قطعی موثر رای ههاد مالی ،مدیرعامل و اعضای هیئ

مدیره آن طبق

مقررات مرتبط؛
-5-2-2

ترکیب سهامداری و صالحی حرف ای مدیرعامل و اعضای هیئ مدیره آن ههاد مالی مورد تأیید ساهمان
ورس و اوراق هادار اشد؛
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تلفن88679558:
فاکس:
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بسمه تعالی
تاریخ..............................:
شماره............................:

 -3-2هرگوه استفاده مستقیم یا غیرمستقیم اه وجوه حاصل اه فعالی تأمین مالی جمعی در سایر فعالی های ههادهای مالی
هر هحو ممنوع خواهد ود؛
 -4-2هرگوه اعطای اعتبار توسط شرک های کارگزاری

تأمین کنندگان فعالی تأمین مالی جمعی ممنوع می اشد؛

 -5-2فعالی های حوهۀ تأمین مالی جمعی طبق هظر کارگروه ارهیا ی اید

طور کامل اه دیگر فعالی های عملیاتی ههاد

مالی قا ل تفکیک اشد؛
 -6-2حسا رس مستقل و اهرس قاهوهی در همان رسیدگی سااله
عدم رعای مقررات و الزامات مر وط

صورتهای مالی ههاد مالی ،اید درخصوص رعای یا

فعالی تأمین مالی جمعی توسط ههاد مالی،

صورت جداگاه اظهارهظر

صریح هماید؛
 -7-2کارگروه ارهیا ی هیز موظف اس

قبل اه اعطای موافق

اصولی

عامل ،عالوه ر رعای

سایر مقررات ،اه احراه

شرایط هیر توسط ههاد مالی اطمینان حاصل هماید:
 -1-7-2مفاد ندهای 5-2-2 ،4-2-2 ،3-2-2 ،2-2-2این مصو ؛
 -2-7-2رخورداری اه هصابهای الهم درخصوص هسب های کفای سرمای طبق مقررات مرتبط؛
 -3-7-2تشکیل واحد هظارت در شرک کارگزاری متقاضی طبق مقررات دستورالعمل کنترلهای داخلتی شترک هتای
کارگزاری و معرفی مسئول آن واحد طبق مقررات دستورالعمل مز ور ساهمان ورس و اوراق هادار.

محمد عطایی
مدیر نظارت بر کارگزاران

محمدرضا معتمد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:
 -اعضای محترم هیأتمدیره سازمان جهت استحضار؛
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