
 

 

 

اوراق بهادار در بورس اوراق   ۀاولي ۀنويسي و عرضدستورالعمل پذيره مکرر  8ماده  1تبصره   ضوابط مربوط به

 بهادار تهران و فرابورس ايران

 

اوراق بهادار در بورس    ۀاولي  ۀ نويسی و عرضمکرر دستورالعمل پذيره  8ماده    1ضوابط مربوط به تبصره    رساند؛می  اطالعبه      

جلسه   چهارمينو    سیسيصد و  به شرح زير در    ایگذاران حرفهدر خصوص سرمايه  اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران

 تصويب گرديد.   20/01/1401مورخ  محترم شرکت فرابورس ايران رهي مد  تأيه

 

 :شدبا می ليبه شرح ذ  ایحرفه  گذارانه يسرما طشرايماده واحده: 

 

 . باشدیم یضرور ليذ  طياز شرا  یکياحراز حداقل  یخصوص اشخاص حقوق در

پردازش    ه،يسرما   نيتام  ،ی سبدگردان، کارگزار  هایتحت نظارت سازمان شامل شرکت   یمال  ینهادها  یو تمام  مهي ب  بانک، .1

مال سرما   ،یاطالعات  صندوق   اي مشترک    گذاریه ي سرما  هایصندوق   ،گذاریه يمشاور  معامله،    ، یبازنشستگ  هایقابل 

)  هایصندوق صندوقVCجسورانه  شرکت PE)  یخصوص  های(،   یهاشرکت   نگ،ي ز يل  یهاشرکت   ،یگذاره يسرما  یاه(، 

 ران يفرابورس ا  اي شرکت بورس اوراق بهادار تهران  یاز بازارها یکيشده در  رفتهي پذ هایو شرکت  یمال یگرواسطه 

سه    یارزش پرتفو   ن يانگيم  ايباشد و    الير  اردي ليم  100از    شبي  هاکه حداقل حقوق صاحبان سهام سه سال آخر آن   یاشخاص .2

 باشد.   الير ارديلي م  100از  شيهر ماه( ب  یانتها یاساس ارزش پرتفو بر) هانسال آخر آ 

 باشد.   الير  ارديليم  100از  شيهر ماه ب یبه ازا   ريماه اخ 6 یها طآن  یکه گردش حساب بانک یاشخاص .3

 . الير ارديليم  10از  شي( بAUM) تيري تحت مد يیبا دارا  سبدها .4

 

 .باشدی م یضرور  ليذ  طياز شرا یکياحراز حداقل   یقيخصوص اشخاص حق در

  ال ير   ارديليم  50از    شتريب   اي  یهر ماه مساو  یدر انتها  ريماه اخ  6  یط  یو  یپرتفو   یاليارزش ر  ايکه مانده حساب    یشخص .1

و    ديمجموع ارزش معامالت انجام شده در سمت خر  الير  ارديليم  20حداقل    زانيماهانه به م  ر، يماه اخ  6در    اي باشد و  

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

  ت ي ري مد  یرسم  ی(،  حسابدارCIA)  ی(، حسابرسان داخلCFAخبره )  ی مال  لگريشامل تحل  یاز مدارک علم  یکي  یدارا  .2

(CMAمد ،)یمال  سکير  تي ري  (FRM،)،اوراق    یابيسبد اوراق بهادار و ارزش  تير يمد  ،گریليتحل  اصول بازار سرمايه

 بهادار باشد. 

 داشته باشد.   یمال ینهادها رهي مد تأيدر ه  تيعضو سابقه .3

در بازار مشتقه   ی( ویفروش تبع  ارياز اوراق اخت  ر يمعامله شده )غ  ی سال گذشته جمع ارزش اعمال قراردادها  کي  در .4

 ريال باشد.   اردي ليم 10حداقل معادل  رانيبورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ا

 1401/ 01/ 22 تاریخ:  »بسمه تعالی«

 01الف/ / 3659شماره: 



 

 

    

 

 . الير ارديليم  10از  شي( بAUM) تيري تحت مد يیبا دارا  سبدها .5

  خارج از  یها و بازارها)سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس  مهي سال سابقه ب کيبا حداقل  هي ارکان بازار سرما کارکنان .6

 وجوه(. هياوراق بهادار و تسو   یمرکز یگذاربورس تهران و شرکت سپرده  یفناور  تيريبورس، شرکت مد 

 

  ط، ي و کارگزار موظف است پس از احراز شرا  ردگيی صورت م یتوسط شرکت کارگزار  ایحرفه  گذاره يسرما  طي( احراز شرا1  تبصره

الزم   یدسترس  جاديالزم جهت ا داتيموظف است تمه   ی. کارگزاردينما  یمربوطه را در سامانه فراسا بارگذار  طيمستندات احراز شرا 

.  ديرا فراهم نما  شودی انجام م  یاحرفه  گذاره ي ها صرفاً توسط سرمافرابورس معامالت آن   اعالمکه حسب    يیبه نمادها   یمشتر   یبرا 

 وفق مقررات مجاز نخواهد بود.   باشندی فوق نم  طيکه حائز شرا یاشخاص  یذکور برام یانجام معامالت در نمادها  اي یدسترس  یاعطا

فاقد    طياحراز شرا یدهد مستندات ارائه شده برا صي ضوابط تشخ ني موضوع ا طي که کارگزار پس از احراز شرا ی( در صورت2 تبصره

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

 . دينما یخوددار  مذکور یانجام معامالت در نمادها 

خصوص وفق دستورالعمل   ني ر ا بوده و موارد د  یضوابط مستثن  نياز شمول ا   یتي ريدر معامالت عمده مد  ديخر   اني( متقاض3  تبصره

و ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام   رانينحوه انجام معامالت در فرابورس ا   يیاجرا 

 خواهد شد.  یدر بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران بررس

 

 

 

 سروش خواجه حق وردي 

 معاون نظارت بازار 


