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اوراق بهادار   ۀاولی ۀنويسي و عرضدستورالعمل پذيره مکرر  8ماده  1تبصره  ضوابط مربوط بهاطالعیه در خصوص تغییر 

 در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران 

 

)سیصد و فرابورس ایران  پس از اعمال تغییرات مصوب هیأت مدیره محترم    ایحرفه   گذارانه یسرما رساند؛ ضوابط احراز  به اطالع می

 : شدبامی  لیبه شرح ذ (16/09/1401جلسه مورخ  پنجاه و یکمین
 

 . باشدیم یضرور لیذ  طیاز شرا  یکیاحراز حداقل  یخصوص اشخاص حقوق در

پردازش    ه،یسرما   نیتام  ،ی سبدگردان، کارگزار  هایتحت نظارت سازمان شامل شرکت   یمال  ینهادها  یو تمام  مهی ب  بانک، .1

مال سرما   ،یاطالعات  صندوق   ای مشترک    گذاریه ی سرما  هایصندوق   ،گذاریه یمشاور  معامله،    ، یبازنشستگ  هایقابل 

 ی ها شرکت  نگ،یزیل  ی هاشرکت   ،یگذاره یسرما   یاه(، شرکتPE)  یخصوص  های(، صندوقVCجسورانه )  هایصندوق

 ران یفرابورس ا  ای شرکت بورس اوراق بهادار تهران  یاز بازارها یکیشده در  رفتهی پذ هایو شرکت  یمال  یگرواسطه

سه    یارزش پرتفو نیانگی م  ا یباشد و    الیر  اردی لیم  10از   شبی   هاکه حداقل حقوق صاحبان سهام سه سال آخر آن  یاشخاص .2

 باشد.  الیر اردی لیم  10از  شیهر ماه( ب  یانتها یاساس ارزش پرتفو بر) هانسال آخر آ 

 باشد.  الی ر اردیلیم  10از  شیهر ماه ب یبه ازا   ریماه اخ 6 یها طآن  یکه گردش حساب بانک یاشخاص .3

 . الی ر اردیلیم  10از  شی( بAUM) تیری تحت مد ییبا دارا  سبدها .4

 

 .باشدی م یضرور  لیذ  طیاز شرا یکیاحراز حداقل   یقیخصوص اشخاص حق در

  ال یر   اردیلیم  10از    شتریب   ای  یهر ماه مساو  یدر انتها  ریماه اخ  6  یط  یو  یپرتفو   یالیارزش ر  ایکه مانده حساب    یشخص .1

و    دیمجموع ارزش معامالت انجام شده در سمت خر  الیر  اردیلیم  10حداقل    زانیماهانه به م  ر، یماه اخ  6در    ای باشد و  

 . باشد رانیا  رسدر بورس اوراق بهادار تهران و فرابو یفروش و

  ت ی ری مد  یرسم  یحسابدار  (،CIA)  ی(، حسابرسان داخلCFAخبره )  یمال  لگریشامل تحل  یاز مدارک علم  یکی  یدارا  .2

(CMAمد حسابداری  (،FRM)  یمال  سکی ر  تیر ی(،  المللی  بین  سرمایه،    ،CPAو     ACCAمدرک  بازار  اصول 

ای بازار سرمایه، معادل مدارک )در خصوص مدارک حرفه   اوراق بهادار  یابیارزش  ،سبد اوراق بهادار  تیر یمد  ، گریلیتحل

رشته  انحسابدار  جامعه   ،پیشین( در  دادگستری  رسمی  کارشناسی  و   های رسمی،  حسابداری  بهادار،  اوراق  و  بورس 

در   باالتر  و  کارشناسی  مدرک  دارندگان  گرایش حسابرسی،  مدیریت،  رشتههای  تمامی  مالی، اقتصاد،  های  ریاضیات 

 باشد. حسابداری، حسابرسی و مهندسی مالی 

 داشته باشد. و یا مدیرعاملی نهادهای مالی را یمال ینهادها رهی مد تأیدر ه  تیعضو سابقه .3

در بازار مشتقه   ی( ویفروش تبع  اریاز اوراق اخت  ر یمعامله شده )غ  ی سال گذشته جمع ارزش اعمال قراردادها  کی  در .4

 ریال باشد.   اردی لیم 10حداقل معادل  رانیبورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ا

 . الی ر اردیلیم  5از  شی( بAUM) تیری تحت مد ییبا دارا  سبدها .5

خارج از   یها و بازارها)سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس  مهی سال سابقه ب کیبا حداقل  هی ارکان بازار سرما کارکنان .6

 وجوه(. هیاوراق بهادار و تسو   یمرکز یگذاربورس تهران و شرکت سپرده  یفناور  تیریبورس، شرکت مد 

 

 »بسمه تعالی«



 

 

    

 

  ط، ی و کارگزار موظف است پس از احراز شرا  ردگیی صورت م یتوسط شرکت کارگزار  ایحرفه  گذاره یسرما  طی( احراز شرا1  تبصره

الزم   یدسترس  جادیالزم جهت ا داتیموظف است تمه   ی. کارگزاردینما  یمربوطه را در سامانه فراسا بارگذار  طیمستندات احراز شرا 

.  دیرا فراهم نما  شودی انجام م  یاحرفه  گذاره ی ها صرفاً توسط سرمافرابورس معامالت آن   اعالمکه حسب    ییبه نمادها   یمشتر   یبرا 

وفق مقررات مجاز نخواهد    باشندی فوق نم  طیکه حائز شرا  یاشخاص  یمذکور برا   ینمادها   در  له خریدانجام معام  ای  یدسترس  ی اعطا

 بود.  

فاقد    طیاحراز شرا یدهد مستندات ارائه شده برا صی ضوابط تشخ نی موضوع ا طی که کارگزار پس از احراز شرا ی( در صورت2 تبصره

ضوابط محدود نموده و از  نیمرتبط با مفاد ا یرا به نمادها یمشتر یاعتبار بوده، موظف است ضمن اعالم موارد به فرابورس، دسترس

 . دینما یخوددار  مذکور یانجام معامالت در نمادها 

خصوص وفق دستورالعمل   نی بوده و موارد در ا   یضوابط مستثن  نیاز شمول ا   یتی ریدر معامالت عمده مد  دیخر   انی( متقاض3  تبصره

و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام   رانینحوه انجام معامالت در فرابورس ا   ییاجرا 

 خواهد شد.  یان و فرابورس ایران بررسدر بورس اوراق بهادار تهر 

 
 

 
 
 

 

 

 سروش خواجه حق وردي  

 معاون نظارت بازار  

 
 

 


