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 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی صادرکننده:

 یعامل و نهاد مال نیحداقل مفاد قرارداد منعقده بابالغ موضوع: 

 و سایر ذینفعان  کلیه نهادهای مالیمخاطبین: 

  با احترام؛

عاملل   نالاد  نیقرارداد منعقده ب حداقل مفاددر راستای اجرای دستورالعمل تأمین مالی جمعی، رساند؛ به استحضار می

مطلر    بله 28/12/1397جلسۀ هیئت مدیره سازمان بورس   ا راق باادار ملور   نیپانصد   شصت   ششم دری مال

 شر  زیر تصویب شد:

مشخصات طرفین قرارداد )نوع شرکت، کد اقتصادی، شماره ثبت، نشانی، شماره تلفن، صاحبان امضای مجاز شرکت براساس  -1
 آگهی روزنامه رسمی مرتبط(؛آخرین 

 ی؛تحت نظارت نهاد مال 3مندرج در بند توسط عامل نسبت به طرح با مشخصات  یجمع یمال نیتأمموضوع قرارداد:  -2

 ؛مشخصات طرح -3

 مدت قرارداد؛ -4

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت؛ -5

 تعهدات عامل: -6

مین مالی جمعی طرح مذکور توسط چند عامل متعهد گردید پیش از انتشار فراخوان تأمین مالی، در خصوص عدم تأ -6-1
 های الزم را انجام دهد؛زمان، بررسیسکوی مختلف به صورت هم

عامل موظف به انجام تکالیف مربوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه کنترل وجوه  -6-2
و همچنین نظارت بر عملیات و معامالت و واریزی و پرداختی به حساب اشخاص مطابق مفاد دستورالعمل مربوطه 

 دهی موارد مشکوک، به دبیرخانه مبارزه با پولشویی مطابق مقررات مبارزه با پولشویی به نحو مقتضی است؛گزارش

 طی از پس و نموده ایفا طرح مذکور را کنندگانتامین و متقاضی مقابل در خود قراردادی تعهدات عامل موظف است -6-3

 و هانماید و فعالیت کنندگان اقدامگردآوری اطالعات متقاضی و کلیه تأمین به ارزیابی اولیه و سبتن قانونی تشریفات
 برساند؛ کارگروه ارزیابی را پس از تأیید نهاد مالی به اطالع جمعی طرح مالی تأمین با مرتبط خود قراردادهای

( الزم به منظور ارتباط با سامانه APIترونیکی )فراهم نمودن درگاه ارتباطی الک الزم جهت اقدامات عامل مکلف است -6-4
 دهد؛ فرابورس و انتقال کلیه اطالعات مربوط به فرآیند تأمین مالی جمعی را انجام

 و شده های مالی حسابرسیخود، صورت جمعی مالی تأمین سکوی عملکرد ایدوره هایگزارش است موظف عامل -6-5
 نماید؛ ارائه مورد حسب را نهاد مالی و کارگروه ارزیابی تدرخواس مطابق پروژه هر با مرتبط هایگزارش
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عامل مکلف است، در صورت نیاز، امور مربوط به انتخاب ناظر فنی/مالی و پیگیری ارائه گزارشات توسط وی به نهاد  -6-6
 مالی و کارگروه ارزیابی را انجام دهد؛

 کشور مقررات و قوانین سایر و جمعی مالی تامین دستورالعمل در مندرج خود قانونی تکالیف ایفای سایر به ملزم عامل -6-7

 باشد.می

 تضمین حسن انجام تعهدات و شرایط وصول آن؛ -7

 های عدم انجام تعهدات یا تأخیر در اجرای آن و شرایط وصول آن؛ جریمه -8

 تعهدات نهاد مالی: -9

رارداد و دستورالعمل تأمین ماالی جمعای از های عامل در ارتباط با رعایت الزامات قنهاد مالی مکلف است کلیه فعالیت -9-1
 قبیل موارد زیر را به طور مستمر پایش کند:

 بررسی فرآیند اخذ مجوز فعالیت عامل؛ -9-1-1

 بررسی فرآیند تأمین مالی جمعی؛ -9-1-2

 بررسی فرآیند معامالت ثانویه اوراق گواهی شراکت؛ -9-1-3

دساتورالعمل  31وع ماده های مالی حسابرسی شده توسط عامل موضهای عملکرد و صورتبررسی گزارش -9-1-4
 تأمین مالی جمعی.

 اذعاان و آورد، عمالبه را قرارداد این اجرای جهت الزم مقرر تشریفات و قانونی اقدامات کلیه است مالی متعهد  نهاد -9-2

 ماورد قاانونی و فنای هایزیرساخت از و نیست مواجه محدودیتی و ممنوعیت با حاضر قرارداد انعقاد برای داردمی

 است. برخوردار قرارداد این موضوع انجام برای نیاز

 ؛موارد اعالمی توسط کارگروه ارزیابی )در صورت وجود( -10

 لزوم قرارداد و اسقاط حق فسخ توسط طرفین؛ -11

 اقامتگاه طرفین قرارداد و نحوۀ اعالم تغییرات مرتبط با آن؛ -12

 های آن.تعداد نسخ قرارداد و پیوست -13
                                                                   

                                                                  

 محمدرضا معتمد                                                                   

 یمدیر نظارت بر نهادهای مال                                                     
 

 

 

 

 

 رونوشت:

 جهت استحضار؛سازمان مدیره اعضای محترم هیأت -

 


