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 مقدمه

گذاران را زار سرمایه را منتفع ساخته و اطمینان سرمایهبا فعاالن اخالقی، تمامیِ اصولی کارگزاری از حرفه شاغالنتبعیت 
ی بازارها و توسعه و از گسترششود می به بازاراطمینان عمومی موجد به تدریج  اصول اخالقیبخشد. می ارتقابه بازارهای مالی 

 ، امری است کهاطمینان ت.یک امر اساسی اسی کارگزاری قیق برای بازار سرمایه و حرفهاخالقیات صحیح و د ند.کحمایت می
ه باالترین استانداردهای توانند از طریق تعهد بو افراد می هاشرکترود. آید و به راحتی از دست میمی به دستبه سختی 

توسط تنها اخالقیات، صرفاً یک صفت عالی نیست که  ، این اطمینان را بوجود آورده و آن را حفظ نمایند.ایاخالقی و رفتار حرفه
حفظ را  بهترین منافع مشتریان و کارفرمایاننفوذ کند و بازار سرمایه سطوح  گردد. اخالقیات باید در تمامرعایت  ی شاغالنبرخ

ی هاشرکتاست که مدیران ارشد  ضروری. شودآغاز  شاغالن محل کار ازدستیابی به چنین هدف واالیی باید گام اصلی نماید. 
به که  افرادی ، بلکه در میان تمامیِگرانان و معاملهگرتحلیلاز اخالقیات را نه تنها در میان وی ، فرهنگی قفعال در بازار سرمایه

 .ندده اشاعه، ارتباط دارند ایهای حرفهسایر فعالیتو  امور مالیگذاری، سرمایه فرآیندمشتریان،  غیرمستقیم بایا مستقیم طور 

یک سرمشق و  استقرارارائه و مبنایی در ایجاد،  خود، همواره با یک خألفعالیت  ی متمادیِهاسالایران طی  یبازار سرمایه
از رفتار  یِ خودبا درک شخص معموالًفعاالن بازار  ،در این میان ؛مواجه بوده است فعاالن بازاربه  ایرفتار حرفه معیار مناسبِ

به فعالیت پرداخته  ،بازار تعیین تکلیف نموده استیی که الزامات قوانین و مقررات حاکم در هاموقعیتجز در ، ایاخالقی و حرفه
 اتکارفتار شاغالن حرفه بر اساس معیارهای صحیح و قابل  یدرباره، قضاوت ایهنبود و عدم آگاهی از رفتار اخالقی و حرف در و

و  گیری، سالمتگام تصمیمباید در هنعالوه بر پایبندی به باالترین سطوح رفتار اخالقی، فعاالن بازار  .ه استنبود پذیرامکان
تصمیمات نشان داد که  بیست و یکی اول قرن ران مالیِ دههبح سی قرار دهند.ربرتوجه و مورد نیز مدت بازار را پایداریِ بلند

ین چن اما زمانی که مجموع ،ندضررد، بینگیربررسی قرار می فردی مورد به صورتزمانی که  ،مستقلبه ظاهر غیرمرتبط و 
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار آن را عامل ایجاد بحران در بازارهای مالی خواهیم دانست. ، کنیممیبررسی را  یتصمیمات

در این،  برعالوه  ؛مد نظر قرار دهندرا سرمایه  بازار حفظ و پایداری، کند تا در اقدامات و تصمیمات خودفعاالن بازار را ترغیب می
برانگیز در جهت  سؤالجبران خدمات شرکت نباید افراد را به مشارکت در رفتار غیراخالقی یا فیع و ترهای رویهطراحی و تدوین 

 حمایت ازاصلی  هایمؤلفهسرمایه از  بازار پایداری و عملکرد صحیح رفتار اخالقی و، ترغیب نماید. و غیرمالی کسب منفعت مالی
 د.نباشمنافع همگان می

 اخالقی بودن مهم است؛ اما برای تضمینِ هرچندمنظور اِعمال در یک موقعیت ویژه، به  مقرراتقوانین و  آگاهی از
قرار های اخالقی تعارضمعرض را در ها آنهایی که موقعیتاد بایستی قادر باشند تا . افرنیستکافی  ات و اقداماتتصمیم

 هاشرکتافراد و تطابق  به چگونگیِب خواهد شد و مقرراتی که در آینده تصویماهیت و سطح قوانین  .کنند، شناسایی را دهندمی
 در پی خواهد داشت وها آن، تغییرات کمتری را در جاریو مقررات . تبعیت بیشتر از قوانین داردبستگی  جاری با قوانین و مقرراتِ

 شاغالندر این رابطه، . شودرا سبب میتری گیرانهو مقررات سختاد قوانین جای لزوم ،هاآنبه  و پایبندیبرعکس، عدم توجه 
محیط  و مقرراتثیر مثبتی بر قوانین تأ خود را تقویت کرده،ایِ و حرفه توانند از طریق آموزش مداوم، رفتار اخالقیحرفه می

 یاتیِ خود داشته باشند.عمل

اصول و از  گیری، با الهامی کارگزاریحرفه یکی از نیازهای بنیادیِ به عنوانای حرفهرفتار اصول اخالقی و معیارهای 

مورد مداقه و تجدید نظر شده و بارها  های بازار سرمایه کشور تدوینویژگیو با توجه به  1CFA یموسسه ایِحرفهمعیارهای 
برخی مشاوران  نظراتهمچنین  ؛نیز بهره گرفته شد فعال در بازار سرمایهی هاشرکتقرار گرفته است. در میانه راه از نظرات 

در بهبود این اصول  CFA ینامهگواهیو دارندگان  ،گذاریسرمایه ،مالی ،ای، حقوقهای اخالق، اخالق حرفهمتخصص در حوزه
 .استگذار بوده تأثیرو معیارها 

                                                           
 

1. Chartered Financial Analyst 
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ی واقعی، تضارب افکار هاموقعیتگیری در کاربهبیشتر،  و با بررسیِ نیستتغییر  غیر قابلکنندگان آن، از نظر تهیه راهنمااین 
درصدد رفع توان ای، میمؤثر بر فعالیت حرفه ی متعارض احتمالی و رویدادهای جدیدِهاموقعیتار سرمایه، سنجش فعاالن باز

 مورد بازبینی و اصالح قرار خواهد گرفت.، ایدوره به صورت راهنماعیوب و تقویت مزایای آن برآمد. این 

بلکه  پاگیر برای فعاالن حرفه نیست،وجاد شرایط دستقدرت عمل و ای گیری، محدودسازیِهدف از تدوین این راهنما، مچ
های جدید مواجه پیوسته با چالش به طورشاغل ای است. هدف آن، در اختیار قرار دادن یک الگوی واضح از رفتار صحیح حرفه

حتی افراد دارای  ؛ن درست و نادرست همیشه واضح نیستانتخاب میاهای متعارض اخالقی و رفتاری در موقعیتد بود، زیرا خواه
رود انتظار می از شاغله انگیز است. وسوس مبهم یاها آنتوانند خودشان را در شرایطی بیابند که برای اخالقی نیز می اهداف عالیِ

ای، اقدامات خود را و با توجه به نقش خود در فعالیت حرفهباشد معیارها و این راهنما داشته  که آگاهی و تسلط مناسبی بر اصول،
 مورد ارزیابی و اصالح قرار دهد. ، اَعمال خود راو با کمک این راهنما دهدانجام بر اساس این اصول و معیارها 

 ،رفته کار بهو راهنمای آن  ایحرفهیی که در اصول اخالقی و معیارهای رفتار هاطالحات و واژهابتدا اصاین مجموعه در 
و راهنمای آن آمده است. در راهنمای اصول اخالقی و  ایحرفهرفتار  و سپس اصول اخالقی و معیارهای اندتعریف شده

توضیح که در  بدین معنیتهیه شده است.  واحد یقالب در ایهر یک از معیارهای رفتار حرفه توضیحات، ایحرفهمعیارهای رفتار 
 شامل موارد زیر هستند: هابخشم. این پردازیمیمطلب  یارائهطی چند بخش به ، معیارمتن  یارائهیک از معیارها، پس از هر 

 تبیین معیار 

 در مورد معیارِ تریدقیقبررسی  ،پس از آنو  گرددآغاز میمعیار  اصلیِ یایدهمعموالً با ذکر کلیاتی در خصوص تبیین معیار 
ممکن است شامل  آن، ذکر شده در و نکاتتبیین معیار . شودمیبررسی  معیار نکات کلیدیِ ،در ادامه ،گرفتهصورت مورد نظر 

در متن معیار یا سایر دالیل  اختصار معیار به اند. این موارد با توجهصریح ذکر نشده به صورتمطالبی باشد که در متن معیار 
 .استدر حکم متن معیار ها آنهستند. لذا اعتبار  ضروری معیارهااز صحیح  و درک تفسیربرای  ند، امااگنجانده نشده

 ادیِ التزامپیشنهی هارویه 

، شرایط را هاآنپردازد که استقرار و اجرای می وی کارفرمایبه شاغل و  اقداماتیها و رویه یاین بخش به پیشنهاد و توصیه
پیشنهادی این بخش  اقداماتها و سازد. اجرای رویهمیای تسهیل ی حرفههافعالیتانجام رعایت اصول و معیارها در برای 

ها و اقدامات مورد نظر خود را در توانند سایر رویهشاغل و کارفرما می است. راهنما کید اینأتتوصیه و رد اما مو ،نیست میالزا
 .اجرا نمایندو  طراحیجهت تسهیل رعایت این اصول و معیارها 

رسانده  انجام بهتأکید شده است تا رفتاری را خود یا ، در موارد متعددی به شاغل توصیه پیشنهادیِ التزامهای در بخش رویه
افراد به فراخور نقش خود، به تشویق کارفرما به رعایت این امور  الزم استنماید. در این موارد  انجام آن را پیشنهادکارفرما به  یا
یکی از مدیران ارشد در هدایت کارفرما به رعایت این موارد، بیش از مدیران  گذاریِتأثیربرای مثال، میزان انتظار از  ؛پردازندب

ها نیز به مانند سایر بایدها و نبایدهای این راهنما، این توصیه عملیاتی شرکت است، لذادیگر میانی و به همین ترتیب تا سطوح 
 یکسان را در بر نخواهد داشت. ایِشاغالن بار معنایی و مسئولیت اخالقی و حرفه یهمهبرای 

 یدی کاربرهامثال 

به بررسی « نکته»ای و سپس در قالب مبهم رفتار حرفهمتعارض اخالقی و ی هاقعیتموچند مثال از  یبه ارائهبخش در این 
و بعضاً بازارهای مالی دیگر بر اساس شرایط و ضوابط حاکم در بازار سرمایه ایران  هامثال. پرداخته شده استو توضیح بیشتر آن 

 .استآورده شده کشورها 
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تواند و نباید مغایر با قوانین های مطرح در اصول و معیارها و این راهنما نمیهالزم به ذکر است که هیچ یک از مفاهیم و گزار
در آینده، قوانین و مقرراتی مغایر با اصول و معیارها و این راهنما تصویب شود،  در صورتی کهحتی و مقررات تعبیر یا تفسیر شود. 

 الزامی است. ای بوده وحرفه صحیحِ رفتارِ رعایت آن قوانین و مقررات، معیارِ

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، ی نامهاساس 72ی ماده 7ی یک قانون بازار اوراق بهادار و بند ماده 6 در راستای بند
گزاران بورس و اوراق کانون کار یمدیره هیئتبه تصویب  22/22/1383 در تاریخ تدوین و اصول و معیارها و راهنمای آناین 

 ی شاغالن الزمبرای کلیه ،دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 12ی طابق مادهبهادار رسید و م
 ست.ا االجرا
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 تعاریف

اند رفته کار بهدر این متن به همان مفاهیم  ،اندیک قانون بازار اوراق بهادار تعریف شده یهایی که در مادهاصطالحات و واژه
 های دیگر دارای معانی زیر هستند:اژهو و

 است. و راهنمای آن ای: منظور اصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفهاصول و معیارها .1

 .استاصول و معیارها و الزامات آن  قوانین، مقررات، منظور پایبندی و رعایت التزام: .2

 ست.ها و بازارهای خارج از بورس اکارگزاری در بورس یحرفهمنظور  حرفه: .3

 قوانین و مقررات مغایرت داشته باشد.یا : رفتاری که با اصول و معیارها رفتار غیراخالقی .4

  دهند.مشابه با کارفرما انجام می ایِحرفه اشخاص حقوقی که فعالیت یکلیهرقبا:  .5

 ی فعال در حرفه است.هاشرکتمدیران و کارکنان ی منظور کلیه شاغل: .6

 کارگزاری، قبیل از خدماتی یارائه منظور به که گرددمی اطالق ییهاالیتفع به تمامیِ ای:فعالیت حرفه .7

 عرضه، مشاور مالی، اطالعات پردازش نویسی،پذیره تعهد گذاری،سرمایه یمشاوره سبدگردانی، ،گریمعامله/کارگزار بازارگردانی،
 .گیردمی انجام کارگزاری یحرفه در انمشتری به گذاری،سرمایه صندوق ارکان به عنوان نقش ایفای و پذیرش مشاور

 ،وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار هیئتمنظور مصوبات مجلس شورای اسالمی،  قوانین و مقررات: .8

بازار  یصالح در حوزهو مصوبات سایر مراجع ذی های خودانتظامتشکلکانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، سایر ، سازمان
نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط به تصویب رسیده و ابالغ شده ت هر عنوان از قبیل قانون، آیینسرمایه که تح

 است.

اصول و معیارها، در شرکت قوانین، مقررات، است که کارفرما با حضور ترکیبی افراد مسلط بر  واحدی :واحد نظارت .9

این صول و معیارها و قوانین و مقررات توسط شاغالن را بر عهده دارد. مسئولیت نظارت بر رعایت ا واحداین  دهد.تشکیل می
سایر یا ایِ احتمالی یراخالقی و غیرحرفهای را برای شاغالن تهیه نماید که طبق آن شاغل به گزارش رفتارهای غباید رویه واحد

 بپردازد. واحد نظارتزند، به اقداماتی که به حسن شهرت کارفرما لطمه می

  



 

 

 98از  9صفحه 

 ایو معیارهای رفتار حرفه اصول اخالقی راهنمای

 ایاصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفه
 ،کارگزاری است و هدف از تدوین آنی حرفههای بنیادی و از الزامات ای مبین ارزشاصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفه

ین اصول شوند. اسالمت و تعالی حرفه باعث حفظ  ،هاآنتعیین معیارهایی است که افراد شاغل در این حرفه با رعایت و عمل به 
های فرهنگی است. چنانچه شاغالن از شاغالن فارغ از سمت، نوع شغل و تفاوت ایِرفتار حرفه و معیارها الگویی برای ارزیابیِ

 در پی خواهد داشت.ها آنیی را برای هامحدودیتاین اصول و معیارها عدول نمایند، 
 

 اصول اخالقی
 ذیل است: شاغل ملزم به رعایت اصول اخالقیِ

احتمالی، یا ، انصاف و احترام در ارتباط با عموم فعاالن بازار سرمایه اعم از مشتریان فعلی داریامانت، کاریستدر -1
 ؛کارفرما، رقبا و دیگر شاغالن

 ؛اعتبار و اعتماد عمومی به حرفه و بازار سرمایه حفظ و ارتقای -2

 ؛ماو کارفر و مقدم شمردن آن بر منافع فردی و حرفه حفظ منافع مشتریان -3

 ؛ایحرفه مستقل در فعالیت ایِدقت و مراقبت الزم و قضاوت حرفه -4

 ؛دیگر و شاغالن یِ خوداهای حرفهتالش برای حفظ و ارتقای شایستگی -5

 .هاآنای، قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و ترغیب دیگران به رعایت پایبندی به معیارهای رفتار حرفه -6

 

 ایمعیارهای رفتار حرفه

 گریایرفهح -1

 الف( علم به قوانین
، آگاهی و پایبندی داشته باشد. شاغل نباید آگاهانه یِ خودکار یحوزهشاغل باید نسبت به قوانین، مقررات و ضوابط حاکم بر 

 تخلف از قوانین، مقررات و ضوابط یادشده مباشرت، مشارکت یا معاونت نماید.هر گونه در انجام 

 طرفیبیب( استقالل و 
لی داشته باشد. پرهیز از قابل قبو توجهِخود باید دقت و  ایِحرفه در فعالیت طرفیبیبرای دستیابی و حفظ استقالل و  شاغل

منطقی منجر به خدشه به  به طورهدیه، دستمزد و منافعی که هر گونه درخواست و قبول پرهیز از ، به دیگرانپیشنهاد  یارائه
 گردد، ضروری است. ایحرفه در فعالیتو دیگران  خود طرفیِبیاستقالل و 

 ج( عدم تحریف
یا گذاری ی سرمایهاز قبیل تحلیل، مشاوره ،خود ایِحرفه خالف واقع و تحریف در فعالیت یارائهشاغل نباید آگاهانه موجب 

گزارش عملکرد  اغل موظف است از صحیح، دقیق، کامل و منصفانه بودن اطالعات وهمچنین ش مجاز گردد. خدماتِی محدوده
 لی حاصل نماید.قابل قبواطمینان ها آندر ارتباط با فعالیت خود، کارفرما و بازار سرمایه، به دیگران متناسب با نیاز شده ارائه

 د( عدم سوء رفتار
 تأثیررای که دا رفتاریهر گونه یا ارتکاب  سوءاستفادهای همراه با تقلب، فریب، فعالیت حرفههر گونه شاغل باید از انجام 

 ، خودداری نماید.استحرفه یا ، کارفرما یِ خودیا شایستگ کاریدرستای، منفی بر اعتبار حرفه

 ه( رقابت سالم

اقدامی که منجر به ایجاد رقابت هر گونه با احترام و انصاف داشته باشد و از انجام  توأمشاغل موظف است با رقبا رفتاری 
 مشتری از رقبا خودداری نماید. یتبلیغات سوء علیه رقبا و جذب غیرمنصفانه نظیر تخریب و ،ناسالم در حرفه گردد
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 و( تالش و پشتکار

ای را با استفاده از حرفه فعالیتهر گونه گیرد و  به کارای حرفه شاغل باید پشتکار، استقالل و جامعیت را در انجام فعالیت
 به انجام رساند.ل قابل قبوی هابررسیمنطقی، کافی و مبتنی بر  مبانیِ

 سوابق ز( نگهداریِ
 را تهیه و نگهداری نماید. یِ خوداحرفه شاغل موظف است سوابق و مستندات مربوط به فعالیت

 ایدانش حرفه ارتقای( ح
 خود تالش نماید. ایِسطح دانش حرفه ارتقایای و متناسب با نیازهای آن، نسبت به شاغل باید در انجام فعالیت حرفه

 

 بازار سرمایهسالمت  -2

 الف( عدم استفاده از اطالعات نهانی
موجبات یا استفاده نماید  ،، نباید این اطالعات را به نفع خود یا به ضرر دیگراناستشاغلی که دارای اطالعات نهانی 

 دیگران از این اطالعات را مهیا نماید.  یاستفاده

 بازار کاریِدستب( عدم 
اغوای اشخاص به انجام معامالت، با یا ها، تغییر ساختگی در حجم معامالت کشف قیمتاخالل در هر گونه شاغل باید از 

 هدف گمراه نمودن فعاالن بازار، پرهیز نماید.
 

 وظایف در قبال مشتریان -3

 الف( توجه به منافع
 فع منطقیِهمچنین منا ؛لی داشته باشدقابل قبو توجهِو  تعهد، احتیاطشاغل موظف است نسبت به حفظ منافع مشتریان 

 مشتریان را بر منافع خود و کارفرما مقدم شمارد.

 ب( رفتار منصفانه
 رعایت نماید. را در قبال مشتریان طرفیبیای، انصاف و حرفه شاغل موظف است در انجام فعالیت

 ج( اقدام متناسب
مشتری به انجام  ی منطقیِهاتمحدودیای، اقدامات خود را متناسب با اهداف، اصول و حرفه شاغل موظف است در فعالیت

 رساند.

 د( رازداری
آن به اشخاص  یارائهشاغل باید اطالعات مشتریان فعلی، گذشته و احتمالی را جز در مواردی که مطابق قوانین و مقررات، 

 صالح ضروری است، محرمانه تلقی نماید.ذی
 ه( ارتباط با مشتری

بر آن را به مشتریان فعلی و  مؤثرتغییر هر گونه ای و فعالیت حرفه فرآیند یدربارهاطالعات کافی  غل موظف استشا
 ای را شناسایی کند و این عوامل را در ارتباط با مشتریان فعلی و احتمالیِحرفه بر فعالیت مؤثرعوامل مهم و  ؛احتمالی ارائه دهد

 خود اشاره نماید. ین واقعیت و نظر شخصیِای به تفاوت بحرفه اظهار نظرهر گونه همچنین در  ؛خود مورد توجه قرار دهد
 

 وظایف در قبال کارفرما -4

 الف( تعهد
ی هاتواناییو  هامهارت ؛اقدامات خود را بر اساس منافع کارفرما سامان دهد ل موظف است در چارچوب وظایف شغلی،شاغ

 وی نشود. به کار گیرد تا زیانی متوجهِ اطالعات مربوط به وی را محرمانه تلقی کند و تالش خود را ؛خود را از وی دریغ نکند
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 ب( عدم دریافت منافع اضافی
منطقی باعث ایجاد تضاد منافع با کارفرما  به طورهدیه، منافع، مزایا یا اجرت از دیگران که هر گونه شاغل باید از دریافت 

 کارفرما. شود، خودداری نماید، مگر با موافقت کتبیِمی
 

 یترفتار با کارکنان تحت مدیر -5

 الف( رعایت حقوق
و توافقات طرفین پایبند مربوطه ، مقررات مختلف شاغل موظف است به حقوق کارکنان تحت مدیریت خود مطابق قوانین

 رعایت نماید. این بارهباشد و انصاف را در 

 ب( رشد
در ها آنع از استقالل های کارکنان تحت مدیریت خود تالش نماید و مانسطح دانش و توانمندی شاغل باید در جهت ارتقای
 تحت مدیریت خود نشود. یخارج از حوزه انتخاب شغل و پیشرفت شغلیِ
 ج( مسئولیت نظارتی

ای، تخلف از اصول اخالقی، معیارهای رفتار حرفههر گونه شاغل موظف است تالش خود را برای شناسایی و جلوگیری از 
 ار گیرد.قوانین و مقررات توسط کارکنان تحت مدیریت خود، به ک

 

 تضاد منافع -6

 الف( افشای تضاد منافع
با وظایف یا دار نماید را خدشه طرفیِ ویبیرود استقالل و منطقی انتظار می به طورمواردی را که  شاغل موظف است تمامیِ

ن الزم است . همچنیکند افشاوی در قبال مشتریان فعلی یا احتمالی و کارفرما تداخل داشته باشد، به شکل کامل و منصفانه 
 افشای مسائل یادشده به شکلی بارز، صریح و روشن انجام شود.

 ب( رعایت اولویت معامالت
دهد، نسبت به معامالتی که خود به نحوی در آن شاغل موظف است معامالتی را که برای مشتریان و کارفرما انجام می

 است، در اولویت قرار دهد. نفعذی

 دستمزدِ ارجاعج( افشای 
العمل یا منافع دریافتی یا پرداختی بابت ارجاع مشتری جهت دریافت محصول یا مزایا، حقهر گونه وظف است شاغل م

 کارفرما یا مشتری برساند. خدمت از/به دیگران را حسب مورد به آگاهیِ
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 ایمعیارهای رفتار حرفهاصول اخالقی و راهنمای 

 

 

 گرییاحرفه -1معیار 

 الف( علم به قوانین
، آگاهی و پایبندی داشته باشد. شاغل نباید آگاهانه یِ خودکار یحوزهشاغل باید نسبت به قوانین، مقررات و ضوابط حاکم بر 

 تخلف از قوانین، مقررات و ضوابط یادشده مباشرت، مشارکت یا معاونت نماید.هر گونه در انجام 

 

 تبیین معیار

به رعایت  الزم است، این آگاهی بر اساس وداشته  آگاهی یِ خودکار یحوزه نین، مقررات و ضوابط حاکم برقوا شاغل باید از
به اصول و معیارها نیز آگاهی و پایبندی  ،بر طبق این معیار، شاغل باید عالوه بر قوانین و مقررات پایبند باشد. قوانین و مقررات

ها آنانتظار دارد نسبت به  ویخبره باشد، بلکه از فرد در امر قوانین و مقررات یک  تا خواهداین معیار از شاغل نمی داشته باشد.
تمام قوانینی که  یزمینهیا به متخصصی در  ،به تمام جزئیات قوانین تسلط داشته، شاغل ملزم نیست به عالوه ؛التزام داشته باشد

را  الزم توجهِتغییر قوانین و مقررات دقت و به هنگام شاغل باید  د.تواند مربوط به فعالیت او باشد، تبدیل شوبالقوه می به طور
-میروند سریع توسعه و تغییر قوانین و مقررات  داشته باشد. یِ خودادر مورد فعالیت حرفه مورد نیازاطالعات  روزرسانیجهت به

 ها و عملکردرویه شاغل بایدوانین و مقررات، با تغییرات ق زمانهمباعث بروز برخی از مصادیق تخطی از این معیار گردد.  تواند
این معیار از شاغل  نماید. پیشنهادکارفرمای خود این کار را به اده و خود را جهت حفظ التزام مورد بررسی و تجدید نظر قرار د

مناسب نداشته باشد، تا  ای آگاهیِانتظار دارد تا در صورتی که از اصول و معیارها و قوانین و مقررات حاکم بر هر فعالیت حرفه
 زمان کسب این آگاهی، از پذیرش آن خودداری نماید.

 و قوانین اجرایی "اصول و معیارها"میان یرابطه

 :را رعایت نمایدزیر موارد باید  لشاغ

 ؛پیروی کند ایحرفهاز قوانین و مقررات مربوط به فعالیت  در هر شرایطی شاغل باید 

  بیشتری  پذیریِمسئولیت یاصول و معیارها درجهیا خصوصی سکوت کرده ه مورد بهنگامی که قوانین و مقررات در
 باید تابع اصول و معیارها باشد. شاغلنماید، قوانین و مقررات طلب می نسبت به

 یرغم عدم مغایرت با قوانین و مقررات، با توجه به درجهعمال و اقدامات علیالزم به ذکر است که برخی از اَ
 شوند، لذا شاغل باید از این دسته از اقدامات پرهیز نماید.بیشتر اصول و معیارها، اخالقی تلقی نمی یریِپذمسئولیت

 معیارها اصول و دیگران از مشارکت در تخطیِ

فرض بر این اگرچه . است مسئولاز اصول و معیارها و قوانین و مقررات دیگران  در تخطیِ آگاهانهشاغل در برابر مشارکت 
به علت  شاغلد، این امکان نیز وجود دارد که قوانین و مقررات مربوط را داراصول و معیارها و کافی از  آگاهیِ شاغلاست که 

زمانی  این معیارد. تخطی از اصول و معیارها و قوانین و مقررات نباش اییِمربوط به تخطی، قادر به شناسابعاد تمام  ازعدم آگاهی 
از قوانین و مقررات یا اصول و معیارها  تواند تخطیِمی ویکه رفتار  ،دیا ضرورتاً باید آگاه باش آگاه باشد کاربرد دارد که شاغل

 حساب آید.هب

مغایر با اصول و معیارها و  رفتار جاری یا در شرف وقوع مشتری یا کارفرما بفهمد کهاگر شاغل بر اساس دالیل قابل قبول، 
نماید. در شرایط حاد، ممکن است این قطع همکاری و عدم مشارکت  مشارکتور قطع ، باید از فعالیت مزباست قوانین و مقررات
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در  کننده مذاکره نموده،مستقیماً با فرد یا افراد تخطی باید ابتدا شاغل، یشرایط چنینمستلزم ترک شغل باشد. در هنگام بروز 
توجه دادن  ،تالش در جهت توقف رفتار خطا ولِگام ا .اقدام نمایدقطع همکاری به ، مذاکرهاین  از نتیجهحصول عدم صورت 

موظف به کنار کشیدن و قطع همکاری از  شاغل. در صورت شکست این تالش، است واحد نظارتکارفرما از طریق سرپرست یا 
ک ، با توجه به جایگاه شاغل در حرفه متفاوت خواهد بود. ممکن است شامل حذف نام فرد از یقطع همکاری .استفعالیت مزبور 

خدمت به  یارائهجدید یا عدم  دیگر یا عدم قبول مشتریِ سازمانیِو شغل مکتوب، درخواست یک وظیفه  یتوصیهگزارش یا 
تواند میو مقررات و اصول و معیارها  قانونمغایر با همراه با تداوم مشارکت با افراد درگیر در رفتار  عملیِفعلی باشد. بی مشتریِ

 موارد فوق در خصوص معاونت شاغل در تخطیِاست که  ذکرالزم به  نی یا غیراخالقی تفسیر گردد.مشارکت در رفتار غیرقانو
 نماید.میدیگران از اصول و معیارها و قوانین و مقررات نیز صدق 

هرچند که عدم  گزارش نماید. واحد نظارتبه  از اصول و معیارها را همکاران احتمالیِ تا تخطیِ شودمیتوصیه  شاغلبه 
عملی بی این تأثیر اما ،مغایر با اصول و معیارها داردعدم قطع همکاری از رفتار زارش خطای دیگران اهمیت کمتری نسبت به گ

را مجبور به گزارش خطای دیگران به  لبا این حال، اصول و معیارها شاغ ؛تواند قابل مالحظه باشدمیبر سالمت بازار سرمایه 
جانب موجب رعایت بنا به تشخیص شاغل افشایی الزام قانونی داشته باشد یا  د، مگر اینکه چنیننمایمیمراجع دولتی و قانونی ن

 در این مورد مشورت نماید. واحد نظارتیا  حقوقی انتواند با مشاورمی شاغل. شود احتیاط

 

 پیشنهادیِ التزامهای رویه

 مطلع و آگاه باشد، شامل موارد زیر است:حاکم، و مقررات  تواند از قوانینمیشاغل ها آن یبه وسیلهکه ی پیشنهادی هارویه

 به طوروی  کارکنان تحت مدیریتها آنهایی را ایجاد نماید که از طریق رویهشاغل شود توصیه می: تغییرات یِپیگیر 
واحد ، بسیاری موارد در. نماید پیشنهادکارفرمای خود این امر را به یده و منظم از تغییرات قوانین و مقررات مرتبط آگاه گرد

های در برنامه حضورهمچنین،  ؛توزیع نماید افراداطالعیه بین  قالبتواند این اطالعات را در میشرکت  یا مشاور حقوقیِ نظارت
 ؛اطالعات در این زمینه است رسانیِبروزروش دیگری برای  سازمانیبروندرون یا  آموزیِباز

 ِهای مکتوب اجرای اصول و معیارها و قوانین و مقررات فعلی و شاغل رویه دوشمیتوصیه : هارویه تهیه و بازخوانی
های رویه ای بازخوانی نماید.راهنمای مناسب رفتاری برای کارکنان تحت مدیریت خود تهیه و به صورت دوره راهبه همرا معتبر 

 ؛استارائه شده  و معیارها در این راهنماقابل توصیه برای هر مورد از اصول  مکتوب

 ِرا نگهداری  بااهمیتیر موارد و مقررات و ساقوانین  بروزهای شاغل نسخهشود توصیه می :مقررات معتبر نگهداری
 ؛یدنما پیشنهادکارفرمای خود این کار را به نموده و 

  نظارت واحد به نظر و مشورت شاغلگردد میرفتار مناسب، توصیه  یدربارههنگام بروز ابهام مشاور حقوقی: رجوع به 
مشورت و نظر  به شاغلشرط احتیاط آن است که  نیزهمکاران  احتمال تخطیِبه هنگام همچنین  ؛نماید رجوعیا مشاور حقوقی 

 ؛شرکت توجه نماید یا مشاور حقوقیِ واحد نظارت

 ل گردد، شاغمیهمکاری و مشارکت از فعالیتی که تخطی از اصول و معیارها محسوب قطع به هنگام  :عدم مشارکت
خطاکار برای فرد یا افراد  سعی در اقناع، شرکت مسئوالنمذاکره با  با ی بروز کرده را مستندسازی نموده،باید خطا

استعفا از شغل خود ممکن است برای اجتناب از مشارکت در رفتار خطا، مجبور به  ترک آن رفتار نماید. در نهایت شاغل
 ؛شود

 ماهیت شرکت و  یاندازهبه های التزام اخالقی بستگی رویه پیچیدگیِرسمیت و  های پیشنهادی به کارفرما:رویه
کارفرمای به های زیر و رویه هاسیاستاز طریق توجه به را رعایت مفاد این معیار شاغل شود توصیه می آن دارد. ایِحرفهفعالیت 

 د:نمای پیشنهادخود 
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o :هر در  ایحرفهو معیارهای رفتار اخالقی ل م به اصوارعایت و احترفرهنگ  ایجاد و اصالح فرهنگ اخالقی
رعایت تشویق به و کارکنان تحت مدیریت خود را مدیران  ،سرپرستان لشاغشود توصیه میگردد. میاز رأس آن آغاز شرکت 

ی تسهیل یی با تعارضات اخالقروروبها را در شرایط هحلدستیابی به راه و معیارهااصول این تبعیت از  اصول و معیارها نماید.
 ؛هددمیپیچیده را کاهش  ی نظارتیِهاروشنیاز به  ،ودهنم

o که  شاغالندر میان  مقتضی اطالعاتتوزیع و انتشار : و مقررات اطالعات مناسب در مورد قوانین یتهیه
منابع  .استقابل توصیه ی هاروشاز  ،آناندر دسترس  اطالعات دادن آن و قرار استقوانین و مقررات  بااهمیتنکات  حاوی

کانون ها، بازارهای خارج از بورس، بورستوسط دولت، سازمان،  تولیدشدهتواند شامل اطالعات میمورد استفاده  اطالعاتیِ
 ؛دباش صالحذیو سایر مراجع  کارگزاران بورس و اوراق بهادار

o مشکوک به کتبی برای موارد  های گزارشگریِتوانند رویهمی هاشرکت :تخطیهای گزارش ایجاد رویه
 ی شرکت تهیه نمایند.هاسیاستمقررات و  و قوانیناصول و معیارها، تخطی از 

 

 ی کاربردیهامثال

 دیراناست. یکی از مدر بورس الف شرکت  شفردی در یک شرکت کارگزاری مسئول امور پذیر خطا(: )شناساییِ -1مثال 
، درآمدهای شرکت ارائه نمودهپذیرش  هیئتکه او به  شرکت الف ی مالیِهاصورتدهد که در میشرکت الف به وی اطالع 

. پس از آنکه او نظر مشاور شرکت کارگزاری را در این خصوص جویا شد، نظر مشاور بر استبیش از میزان واقعی گزارش شده 
 ت رسانند.مقامات ناظر بازار بتوانند مشارکت او در این خطا را به اثباپذیرش و  هیئترسد مینظر بعید ه آن بود که ب

به چنین  اتکاشرکت را جویا شود، اما  حقوقیهای مشاوران نظرات و مشاوره شاغلتوصیه بر آن است که  اگرچه نکته:
 این وضعیت را به سرپرست خود گزارش بایداز قوانین و مقررات نیست. او  شاغل ضرورت پیرویِ یکنندههایی برطرفمشاوره

وی موظف است اقدامات خود را به نحوی تنظیم نماید که در خطای مورد نظر مشارکت  سرپرست، توجهِنماید. در صورت عدم 
 نداشته باشد.

و  نویسیپذیره متعهد اصلیِ، نویسیپذیرهدارای مجوز تعهد  کارگزاریِیک شرکت  (:عدم مشارکت در خطا) -2مثال 
پنهان نمودن بخش قابل  توجهِم کارگزاریکت شر مربوطه در اوراق بهادار توسط شرکت الف است. کارشناس یکنندهمنتشر

 منتشرشرکت پیش از این  یامیدنامهشده است. اما  خودعملیات بخشی از در مالی شرکت سوم سال ی ماههتوجهی از زیان سه 
 شده است.

های خود را افتهباید یکارگزاری است، کارشناس شرکت  کنندهگمراهشرکت  یاولیه یامیدنامهعلم به این مطلب که  با: نکته
نویسی . اگر این مسئله مؤثر واقع نشود و کارفرمای کارشناس از همکاری در پذیرهدهدصالح در شرکت خود گزارش به افراد ذی

را قطع نماید. کارشناس همچنین باید نظر مشاور حقوقی  نویسیپذیرهاین با  یِ خوداجتناب ننماید، کارشناس باید ارتباط و همکار
 جویا شود.را اقدام دیگر یا رورت گزارش اضافی در خصوص ض

ی مشتری، هاتواناییآزمون سنجش  مسئول معامالت برخط یک شرکت کارگزاری، بدون برگزاریِ :)عدم آگاهی( -3مثال 
ی هاصندوقبرخط معامالت به مشتری نموده است. وی که به تازگی از بخش  یسامانهدسترسی به  یارائهاقدام به 

 اری، به واحد معامالت برخط منتقل شده از ضرورت اخذ این آزمون مطلع نبوده است.گذسرمایه

لذا کارشناس مذکور  شاغل نیست، ایِای، رافع مسئولیت اخالقی و حرفهعدم اطالع از مقررات حاکم بر فعالیت حرفه نکته:
 ، مسلط گردد.یِ خودربایست بر مقررات حاکم بر محیط کامیمت جدید و شروع فعالیت، قبل از قبول سِ

-میطی تماسی با مدیرعامل یک شرکت کارگزاری اعالم  ،گذاریی سرمایههاشرکتمدیر یکی از  :)عدم پایبندی( -4مثال 

گذاری مسترد دارد، وی تخفیف به شرکت سرمایه به عنوانشرکت کارگزاری بخشی از کارمزد معامالت را  در صورتی که دارد
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خود را به آن کارگزاری منتقل خواهد نمود. مدیرعامل کارگزاری ضمن آگاهی از ممنوعیت تخفیف، بخشی از معامالت پرتفوی 
 گذارد.میمدیره طرح و پس از تصویب، به اجرا  هیئتموضوع را در 

قبول این پیشنهاد افزایش درآمد شرکت کارگزاری و متعاقب آن بهبود عملکرد مدیران شرکت نزد سهامداران را  اگرچه نکته:
شاغل به قوانین و مقررات با علم به آن، تخطی از معیار علم به قوانین بوده و اصول و معیارها اکیداً  در پی دارد، اما عدم پایبندیِ

حتی اگر این رفتارها منفعتی برای  ؛نمایدمیشاغل را توصیه به اجتناب از رفتارهای مغایر با اصول و معیارها و قوانین و مقررات 
 دور نماید.ها آنضرری را از یا رما در پی داشته باشد شاغل یا کارف

ها و مدیرعامل شرکت کارگزاری الف، با توجه به عدم تناسب هزینه :از اصول و معیارها( تخطی)عدم مباشرت در  -5 مثال
ش کارمزد خواهد به منظور افزایمیشرکت تحت مدیریت  گذاریِصندوق سرمایه گذاریِسرمایه درآمدهای شرکت، از مدیر

 معامالتی، گردش معامالت صندوق مزبور را افزایش دهد.

در تخطی از اصول و مدیر صندوق با اولویت دادن به افزایش گردش معامالت صندوق نسبت به منافع مشتریان،  نکته:
با قوانین و  است دستور از طرف مدیر صادر شده و ممکن هرچنداست. مباشرت نموده  -توجه به منافع ؛)الف(3معیار -معیارها 

این  اساساً شاغل از انجام چنین رفتاری قویاً اجتناب نماید.الزم است که ، اما دمشتریان نگرد توجهِضرری م مقررات مغایر نبوده و
است حتی اگر در انجام این عمل منافع مشتریان به  غیراخالقیرفتار به دلیل تقدم منافع مشتریان بر منافع شاغل و کارفرما، 

 اتفاقی منافعی برای مشتریان در پی داشته باشد. به طوریا نیافتاده خطر 

خود را از طریق نشان دادن  ی شرکتعملکرد گذشتهکارگزاری، شرکت کارشناس یک  (:عدم مشارکت در خطا) -6مثال 
 سبدهایی، عملکرد هاسبد مجموعِدر یابد که درمی اوکند. می سال گذشته، تبلیغ 12طی  مشتریان در سبدهایمجموع  یبازده

اطالعات و عملکرد نشان ؛ در حالی که توصیف این شودگرفته نمی، در نظر اندخارج شدهشرکت از مدیریت که در طی این دوره 
خواسته  کارشناس. این حذف باعث متورم شدن ارقام عملکرد شده است. از گیردسبدهای شرکت را در بر می دهد که تمامیِمی

 باشد.می، از ابزارهایی استفاده نماید که شامل ارقام عملکرد نادرست مشتریان بالقوهم جلب نظر شده است تا هنگا

عملکرد را محاسبه نکرده است، اما  شخصاً کارشناس اگرچهاست. ی نادرست عملکرد، تخطی از اصول و معیارها هارائ :نکته
را نقض نموده است. وی  ،؛ علم به قوانین)الف(1 معیارده نماید، اگر هنگام جلب نظر مشتریان از ارقام عملکرد متورم شده استفا

تواند به اصالح مشکل کمکی نکند، وی می محاسبات عملکرد، ه با شخص مسئولِذاکرباید خود را از این فعالیت جدا نماید. اگر م
مجدد عملکرد تمایلی  یاسبهشرکت را به این موقعیت جلب نماید. اگر شرکت وی به مح واحد نظارتسرپرست خود یا  توجهِ

دالیل خود را به اطالع شرکت برساند. اگر شرکت به  کننده خودداری نموده،باید از استفاده از ابزارهای گمراه اونداشته باشد، 
یگری از طریق انجام فعالیت د، اخالقیِ مزبوراستفاده از ابزار توسط وی اصرار داشته باشد، وی باید بررسی نماید که آیا تعهد 

 .قابل پیگیری است یا مستلزم قطع همکاریِ وی با شرکت است

، کل منابع اعتباریِ شرکت را به برخی از مدیرعامل یک شرکت کارگزاری (:قوانین و اصول و معیارها ی)رابطه -7مثال 
ار بین مشتریان ی توزیع اعتبدر صورتی که وی اقدام به تدوین و افشای رویه ؛دهدستان و مشتریان خاص تخصیص میدو

 توانست به افزایش حجم معامالت شرکت منتهی گردد.نمود، میمی

ی قوانین و مقررات تخطی نکرده است اما هرچند که این مدیرعامل با تخصیص اعتبار مزبور به این افراد از مجموعه نکته:
 مورد توجه قرار نداده، -ف(؛ تعهد)ال4ضوع معیار مو–ی مذکور، منافع کارفرما را در افزایش درآمدها با عدم تدوین و افشای رویه

)الف(؛ علم به قوانین، شاغل باید در شرایطی که قوانین و مقررات در 1از اصول و معیارها تخطی کرده است. بر اساس معیار 
ول و اما اصول و معیارها در این خصوص اظهار نظر نموده است، خود را ملزم به رعایت اص ،خصوص یک امر مسکوت است

 معیارها بداند. 
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 یگرایحرفه -1معیار 

 طرفیبیب( استقالل و 
لی داشته باشد. پرهیز از قابل قبو توجهِخود باید دقت و  ایِحرفه در فعالیت طرفیبیشاغل برای دستیابی و حفظ استقالل و 

منطقی منجر به خدشه به  به طوردستمزد و منافعی که  هدیه،هر گونه درخواست و قبول پرهیز از ، پیشنهاد به دیگران یارائه
 گردد، ضروری است. ایحرفه و دیگران در فعالیت طرفیِ خودبیاستقالل و 

 

 تبیین معیار

دور از تضاد منافع یا دیگر ه بنماید تا مشتریان میرا بیان خود  طرفیِبیمسئولیت شاغل در حفظ استقالل و  ،معیاراین 
که یی هاموقعیتگردند. شاغل باید تالش نماید تا از مند بهرهشاغل  فعالیتاز منافع کار و ، ایحرفهفعالیت  یدهکننعوامل مختل

گذاری تصمیمات سرمایهها یا توصیهاقدامات، در  طرفیِ ویبیفرض بر آن است که سبب از دست رفتن استقالل و تواند یا می
، شاغلپیشنهاد منافع مختلف به ممکن است از طریق  از شرکت خارجاشخاص  نماید. گردد، پرهیزمی ایحرفهمرتبط با فعالیت 

برای مثال، بعضاً؛ مشتریان به دنبال تخصیص اوراق بهادار یا کاال خارج  ؛داشته باشندوی  ایِحرفهفعالیت گذاری بر تأثیرسعی در 
ی حمل و نقل به دنبال حمل هاشرکتت نهانی هستند، بازان به دنبال اطالعای قانونی هستند، سفتههااولویتاز چارچوب و 

در پی تقدم سبد خود نسبت به  ،گذاران سبدهاکاالی بیشتری هستند، کارگزاران به دنبال حجم معامالت بیشتری هستند، سرمایه
تند، ناشران باشند، متقاضیان عرضه و پذیرش در پی گزارش مثبت مشاوران عرضه و پذیرش هسمیسایر سبدها در مدیریت آن 

موارد فوق ممکن است با پیشنهاد دریافت منافع از  دلیلباالتر برای اوراق بهادار خود هستند. شاغل به  گذاریِبه دنبال ارزش
به صورت –فریحی سفرهای تبه بلیط و دعوت الزحمه، مشارکت در منافع حاصله، کمیسیون، هدایای نقدی و غیرنقدی، حق قبیل

ترین اقدام آن است که اوراق بهادار یا کاالیی که به صورت منصفانه و منطقی شرمانهبی. مواجه گردد -مستقیم یا غیرمستقیم
 مشتری دوم تخصیص داده شود.به  در ازای دریافت مبلغی توسط شاغل ،متعلق به مشتری اول است

-میاز اشخاص خارج از شرکت  برای بعضیی سودآور هافرصتموجب ایجاد منافعی برای شاغل در پی دارد که  فوق موارد

قابل قبول  متعارف منافعهدایا و  دریافت البته ؛شودمیمعیار نهی این طبق  مهیا نیست. چنین مواردی انبرای دیگرگردد که 
د خو طرفیِبیبر استقالل و این هدایا و منافع  پنهان و آشکار گذاریِتأثیرجلوگیری از  هکافی ب توجهِ شاغل مشروط بر آنکه ،است

پیشنهاد هدیه هر گونه ، رد این بارهبهترین اقدام در  نگردد. مشتریاندیگر در تعارض با منافع  انجام اقداماتِداشته باشد و موجب 
 ، شاغل بایددر صورت امکان، پیش از قبول هدیه .کندرا تهدید  شاغل طرفیِبیرود استقالل و میی است که انتظار یا منافع

قبل از قبول هدیه، شاغل باید به کارفرما  رسانیاطالع . در صورت عدم امکاناطالع دهد ن را به کارفرمامشتریا یپیشنهاد هدیه
 گیریِتصمیمدهد تا میبه کارفرما این امکان را  افشااین دریافتی از مشتریان را متعاقباً به کارفرما اطالع دهد.  یهدیهمنافع و 

کارفرما  در صورتی که .دهدگذارد، انجام  تأثیرشاغل  طرفیِبیاستقالل و  برند توامیای که صحیحی در مورد مقدار هدیه
گردد، وی موظف است از شاغل می طرفیِبیاستقالل و  دار شدنت هدیه یا منافع مزبور، سبب خدشهتشخیص دهد دریاف

 دهد.   بازپَسدر صورت دریافت، آن را  ین هدیه یا منافع اجتناب ورزیده،دریافت ا

و اقدامات که استقالل عمال خی اَبرکاری با کارفرما جهت انجام  یرابطهرا در ازای آغاز یا تداوم  شاغلممکن است فرما کار
برد، نظیر تغییر اولویت انجام معامالت و تخصیص اوراق بهادار و کاال به میاز بین  ایحرفهرا در فعالیت  طرفیِ ویبیو 

ی به توجهبی ی با نتایج خاص و مد نظر کارفرما، تحت فشار قرار دهد.هاتوصیه یارائهیا  تحقیقی هایگزارش یتهیهمشتریان، 
در رفتار مستقل و  وی به تواناییِ ا در موقعیت دشواری قرار داده،ر شاغل، کندمیشاغل را تهدید که استقالل عمال نفوذهایی اِ

تحلیلی و  هایگزارش یتهیهدر  ئق آمدن به چنین فشارهاییفا نه چندان مناسبی هاراهیکی از زند. میطرفانه ضربه بی
اما  ؛یر لحن گزارش تحقیقی استتغی استفاده از بیان مبهم و زیرکانه در توصیه یا ،مورد نظر کارفرما گیریجهتهای با توصیه
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 به صورت هاتوصیهو  هاگزارشرند ر داکه انتظاگذاران سرمایه، توسط برخی از هاگزارشاین  یمبهم و زیرکانهلحن تغییر یافته، 
موجب  توجهی قرار گرفته،بیمورد تواند میباشد،  شاغل غرضمستقل و بی نظر یکنندهسرراست، شفاف و صریح منعکس

لذا در فعالیت . است ایحرفهفعالیت در  خود طرفیِبیشاغل شخصاً مسئول حفظ استقالل و  گذاران گردد.سرمایه یِگمراه
با حفظ و  باشد از شرکت فشار داخلی یا خارج تأثیرتحت  گیریِجهتهر گونه فارغ از عمال شاغل باید دامات و اَ، اقایحرفه

فعال در بخش پذیرش سفارش و سایر  نشاغالهمچنین  شاغل باشد. یعقیده، کامالً مطابق نظر و طرفیبیاستقالل و 
 در معرفی ابزارها و محصوالت مالی به مشتریان داشته باشند. خود رفیِطبیای به ویژه توجهِی مرتبط با مشتریان، باید هابخش

 و مشتریان عمده شدهپذیرفتهی هاشرکت

تحت فشار مورد بررسی، از طرف آنان ی هاشرکت مطلوبِهای و انجام توصیه هاگزارشبرای انتشار  شاغلممکن است 
مناسبی  یگزینه اوراق بهادار همیشههر نوسانات بازار، یا اقتصادی  یهافعالیتی ماهیت چرخهاز جمله به دالیل مختلف، . باشد

 ؛دار مورد بررسی ارائه نخواهد دادمثبتی از اوراق بها الزاماً ارزیابیِنیز هر گزارشی بنابراین  ؛شودمیمحسوب ن گذاریسرمایهبرای 
قابل « سهم خوب»یک  به عنوانباشد، تعیین شده آن نزدیک ارزش ذاتی « شرکت خوب»یک اگر قیمت سهام برای مثال، 

روند آتی شرکت و  یگرایانهواقع بینی، تفسیر و ارزیابیِمسئول پیش شاغلگذاری، های سرمایهدر انجام توصیهلذا توصیه نیست، 
و به همین دارد  ذاتیارزش  تر ازکمقیمتی  انمعتقدند سهام شرکت آن هاشرکتبسیاری از مدیران  اما ،سهام است عملکرد قیمتیِ

 پذیرند.میانتقادی را  تحقیقیِ هایگزارشاین مدیران به سختی  دلیل

آوری اطالعات از منابع مختلف نظیر جمع یدربرگیرنده ،گذاریتحلیل سرمایهانجام از آنجا که تالش و پشتکار در 
 تأملهای قابل یکی از دغدغه ،است ، مشتریان، رقبا و دیگر منابع مرتبطکنندگانتأمینمدیریت شرکت،  ناشر، هایاطالعیه

 ی ارتباطیِهاکانالسایر یا با دیدگاه منفی، به مدیران شرکت  انِگرتحلیل دسترسیِ سازیِمحدودنسبت به  هاشرکتقدام ، اشاغل
مورد مثبت در  هایگزارشبه انتشار  هاشرکت یعالقهعدم تعامل مناسب با شرکت و مدیران آن و ر این موارد، د ؛شرکت است

ه و دیردگتواند مانعی برای اجرایی شدن تحقیقات فراگیر و جامع میاین نگرانی ی است. گرتحلیلقابل قبول هر  یدغدغهآنان، 
همچنین ممکن است مشتریان عمده که قصد انجام معامله بر  ؛کندتهدید  ایِ خودحرفهشاغل را در فعالیت  طرفیِبیاستقالل و 

در نظر گرفتن اولویت یا  مورد نظر خود هایگزارش یتهیهنیز شاغل را برای  دارنددر بازار سرمایه  روی سهام شرکت یا کاالیی
 دریافت سفارش و تحت فشار قرار دهند. در چنین موقعیتی، ممکن است شاغل به منظور تخصیص،یا خاص در انجام سفارش 

گزارش فوق و انجام  یتهیهدر  طرفیِ ویبیاستقالل و  ده،ش روروبهای عمده با موقعیت پیچیده انجام معامله برای مشتریِ
حفظ استقالل  برای شاغلاصول و معیارها در چنین شرایطی، دقت و تالش  یتوصیه مخدوش گردد. ایحرفه هایسایر فعالیت

اغل نباید به بهای کسب ش ی مورد بررسی است.هاشرکت یدربارهبینانه واقع هایگزارش یتهیهو در انجام اقدامات  طرفیبیو 
را از دست  خود طرفیِبیشده یا مشتریان عمده، استقالل و ی پذیرفتههاشرکتیا حفظ منافع خود یا کارفرما و کسب رضایت 

ی هافعالیتو سایر شده ارائههای ، توصیهشدهتهیه هایگزارش ایِحرفهدهد. از نظر اصول و معیارها، مسئولیت اخالقی و ب
 گذار بر شاغل.تأثیر شاغل است، نه عوامل بیرونیِ یعهده، بر این بارهرتبط در م ایِحرفه

 

 التزام یِدی پیشنهاهارویه

 پیشنهادکارفرمای خود این امر را به و  کنداقدامات زیر از تخطی از این معیار جلوگیری  انجامبا گردد توصیه میشاغل به 
 :دهد

 هر  ،که طبق آن کنندیی را تدوین هارویهو  سیاست و کارفرما، اغلششود توصیه می :سالمت اقداماتاز  صیانت
کارفرما نظام پاداش خود را به شود توصیه میهمچنین  ؛شاغل باشد غرضبینظر قضاوت و  یدهندهنشان ،ایحرفهفعالیت 
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که  بدین معنی ؛نماید تشاغل، صیان طرفیِبیرا با حفظ استقالل و  ایحرفهی هافعالیتسالمت طراحی نماید که  ایگونه
 توسط شاغل، یکی از معیارهای مهم نظام پاداش کارفرما تعیین گردد. طرفیبیرعایت استقالل و 

 در  منفی و مخالفی هاتمایل نداشته باشد نظرات و دیدگاه کارفرمااگر  :ی تحلیلهامحدودیت فهرست یتهیه
را  کارفرماتحقیقات  یدایرهحذف شرکت مورد نظر از ما کارفر بهشاغل شود توصیه میمنتشر گردد، شرکت خصوص یک 

فقط کارفرما . با این اقدام، شاغل و قرار دهد ،"ی تحلیلهامحدودیت فهرست"ی تحت عنوان فهرستو آن را در  ایدنمپیشنهاد 
ی هم گروه هاشرکت یدربارهتوسط کارفرما  الزم استاین موضوع  .پردازندمی گیریجهتو بدون  انتشار اطالعات واقعیبه 

 بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

  ها، مهمانیقبول هدایای پیشنهادی را به موارد متعارف محدود نماید. این معیار هدایاشاغل باید  هدایا:محدودیت ،
توصیه یست. شاغل ن پاداش به یارائهیا گذاری تأثیر مواردهدف این  کند، زیرامینمنع کاری را متعارف و متداول ی هاپذیرایی

 ،هر هدیهاین میزان برای  کندهمچنین تعیین  ؛کندتعیین حرفه  بر اساس عرف ی راتکارفرما ارزش متعارف هدایای دریافشود می
کارفرما فهرست هدایای دریافتنی توسط شاغل شود توصیه میضمناً  ؛گیردمیکل هدایای ساالنه را در بر ارزش تعیین شده یا 

 باشد را تعیین کند.میکارفرما به  افشاکه معاف از 

 :اوراق بهادار، در خصوص معامالت  یِ خودکارفرما تعیین سیاست رسم بهشاغل شود توصیه می محدودیت معامالتی
در شاغل برای شرکت کارفرما  تأیید نماید. را پیشنهاد برای خودشان شاغالنو اوراق بهادار دارای صف، توسط  ی اولیههاعرضه
ی هافعالیتشود، کارفرما با نظارت مؤثر بر میو اوراق بهادار دارای صف، ضروری است. همچنین توصیه  هی اولیهاعرضه

 د.اطمینان یاب هاسیاستآنان از این  شاغالن، از پیرویِ شخصیِ ریِگذاسرمایه

 در  طرفیبیاستقالل و برای رعایت خود را ی هارویهو  سیاست کارفرماشاغل و شود توصیه می :سیاست استقالل
 طرفیِبیمدیران و سرپرستان کارفرما به استقالل و اطمینان یابند  به طوری که ،تدوین نمایند ایحرفهی هافعالیتانجام 

 زنند.میخود ضربه ن کنترلیا  کارکنان تحت مدیریت

 

 ی کاربردیهامثال

 از تجهیزات معدنیِدعوت شده است تا  رکت معدنیشرکت کارگزاری، از طرف یک شکارشناس  های سفر(:)هزینه -1مثال 
امکانات ، دن خودای مختلف معهاسایت بهپروازهای چارتر عالوه بر نماید. شرکت بازدید  همراه با دیگر کارشناسان، شرکت

 کنندگان در این بازدید و از جمله کارشناس مذکورتمام شرکت فراهم آورده است.نیز را اسکان در تنها هتل نزدیک به معدن 
شرکت خود اصرار نموده ی رویهیک کارشناس که بر پیروی از  به جز ها را بپردازد،تمام هزینه کنندهاجازه دادند تا شرکت دعوت

 اقامت در هتل خود را پرداخت نمود. یهزینهو 

دار خدشه ی ازاقامت خود نمود، به دلیل تالش برای جلوگیر یهزینهرویه و سیاست کارشناسی که اقدام به پرداخت نکته: 
اما کارشناس مورد نظر ما و دیگر کارشناسان  ؛بسیار نزدیک استبه این معیار حتی به شکل ظاهری، و استقالل  طرفیبی شدن

پردازند، های سفر و اقامت را میهزینه هاشرکتاقعی که کلی، در چنین مو به طوراند. معیار نشده این ضرورتاً دچار تخطی از
هوشیار  خود طرفیِبیچنین مواردی بر استقالل و  گذاریِتأثیرسبت به این موقعیت قضاوت نموده و نسبت به باید خود ن شاغل

پذیرایی غیرمتعارف نشده است. این سفر نیازمند پروازهای چارتر  و از کارشناسان است، این سفر کامالً کاری باشد. در این مثال
های آن را بپردازند. اقامت نیز در حد متعارف انجام شده است. لذا این برنامه یک هان هزینگرتحلیلرود میبوده است که انتظار ن

 شاغل و در نهایت اینکه. نشده است طرفیِ ویبیو خدشه به استقالل و معیار  این نبوده و موجب عدول از غیرمتعارفبازدید 
 مشتریان مورد سوءظن قرار نگیرد.  دیدنیز از  او حفظ گردد، سالمت کاریِ طرفیِ ویبی اینکهباید دقت نماید عالوه بر 
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کند، در پایان سال می تأمینخود را از طریق بورس کاال  ییک شرکت شوینده که مواد اولیه :)هدایای متعارف( -2مثال 
برخی از  شامل صابون، خمیر دندان و شامپو را برای ،خود یای با محتویات یک سررسید و چند نمونه از محصوالت شویندهبسته

 د.نکشاغالن شرکت کارگزاری که با وی در ارتباط هستند، ارسال می

 ندبا ارزش، مقدار و تکرار متعارف از قبیل سررسید، لوازم تحریر و نظایر آن که از ارزش ناچیزی برخوردار ،دریافت هدایا نکته:
گردد، با اطالع سرپرست مجاز است. در این موارد، شاغل نمی طرفیِبیخدشه به استقالل و وارد شدن منطقی منجر به  به طورو 

در قالب رهنمودهای التزام داخلی، به تعریف هدایای متعارف پرداخته و شاغالن را از گزارش این  واحد نظارتشود، توصیه می
 هدایا معاف نماید.

پذیرش در بورس، قول  در مذاکره با یک شرکت متقاضیِ کارگزاری شرکتمدیرعامل یک  )استقالل پژوهش(: -3 مثال
 دهد. در بورس را میهای مورد نیاز جهت پذیرش سهام آن شرکت ها و گزارشتمام پژوهش یتهیه

 یرا به ارائه کارگزاریتوافق کرده است، اما وی نباید بخش پژوهش  یبر فراهم نمودن پوشش پژوهشمدیرعامل  :نکته
لوب، خنثی، یا نامطلوب( باید بر اساس بررسی و تحلیل مستقل و )مط کارگزاری یمطلوب متعهد سازد. توصیه یتوصیه

شاغالن بخش  طرفیِعدم رعایت این موضوع، منجر به نقض استقالل و بی شرکت و اوراق بهادار آن باشد.آن  یطرفانهبی
 گردد.طرفی، محسوب می)ب(؛ استقالل و بی1تخطی از معیار  وهش کارگزاری توسط مدیرعامل شده،پژ

ه این نتیجه رسیده است که سهام بشرکت کارگزاری یک  گرتحلیل )استقالل پژوهش و فشار درون شرکتی(: -4 لمثا
، به ن این است که گزارش منفی در خصوص شرکت الفما نگراا ،گذاری شده استدر حال حاضر بیش از حد قیمتالف شرکت 

خودش صدمه وارد کند. در حقیقت، مدیر ارشد کارگزاری  کارگزاریِ یمین سرمایهأتخوب میان این شرکت و بخش  یرابطه
گزارش  انتشاری وجود دارد که نگرانالف توسط کارگزاری مطلع ساخته است. این شرکت  بدهیِ نویسی اوراقوی را از پذیره اخیراً

 آن تأثیر منفی گذارد. اوراق بدهیِ نویسیِشرکت الف و پذیره بندیِنامطلوب بر رتبه

هر شرکت باشد.  موارد اساسیِمؤثر و مالحظات  بررسیِو صرفاً مبتنی بر  مستقلباید الف از شرکت  گرتحلیلش گزار :نکته
های تحلیل خود قرار یتمحدود فهرستنامناسب است. اگر کارگزاری، شرکت فوق را در کارگزاری های فشار از سایر بخشگونه 
ی تحلیل شامل شرکت هایی است که کارگزاری بنا به دالیل مختلف هامحدودیت فهرست این تضاد برطرف خواهد شد.دهد، 

، گزارش یا اظهار نظر هاشرکتندارد و لذا شاغل نباید در خصوص این ها آناطالعات و گزارش پیرامون  یتمایلی به ارائه
 تحلیلی ارائه نماید. 

نتیجه گرفت که سهام شرکت  گرتحلیلال دیدیم، همانطور که در مثال با ناشر(: ی)استقالل پژوهش و فشار رابطه -5 مثال
وی در  نزدیکی که یمنفی، رابطه تحلیلیِنگران این است که گزارش  . ویاستخود  در حال حاضر بیش از ارزش واقعیِ الف

ین داشته است را به خطر اندازد. وی همچنشرکت الف  یِگذارسرمایه عامل، مدیر مالی و مدیرطی چند سال گذشته با مدیر
و ها مشارکت در کنفرانس برایمثال، عدم اجازه به وی  برای ؛منجر شودها آننگران است که گزارش منفی، به عمل متقابل 

 .و سایر موارد، عدم اجازه به وی در دسترسی به مدیریت ارشد بازدیدها

فشار از هر گونه اسی شرکت باشد. موارد اس مؤثر و و صرفاً مبتنی بر مالحظات مستقلباید  الفاز شرکت  ویتحلیل  :نکته
خود در  طرفیِرغم فشارهای مزبور، استقالل و بیدر شرایط مشابه، باید علی گرتحلیلاست.  نادرست الفطرف شرکت 

 ای را حفظ نماید.های حرفهفعالیت

کننده در ت عرضهمدیرعامل شرکت کارگزاری الف، جهت اخذ عرضه از یک شرک )عدم خدشه به استقالل دیگران(: -6مثال 
محصول در بورس کاال از طریق این  یدهد، در صورت عرضهمی کننده پیشنهادبورس کاال، به مدیر فروش شرکت عرضه

 اختصاصی برای فرد مذکور خواهد نمود.  کارگزاری، ضمن اعطای اعتبار به وی در معامالت اوراق بهادار، اقدام به سبدگردانیِ
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گیرنده را در انتخاب کارگزار شخص تصمیم طرفیِاین پیشنهاد، استقالل و بی یالف، با ارائه مدیرعامل کارگزاری نکته:
ات متعارف، نسبت خدم یها و نقاط قوت و ارائهشود شاغل با تکیه بر تواناییمی مخدوش کرده است. در چنین مواردی، توصیه

 ای اقدام نماید.های حرفهبه انجام فعالیت
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 یگرایحرفه -1معیار 

 ج( عدم تحریف
یا گذاری ی سرمایهاز قبیل تحلیل، مشاوره ،خود ایِحرفه خالف واقع و تحریف در فعالیت یارائهشاغل نباید آگاهانه موجب 

د شاغل موظف است از صحیح، دقیق، کامل و منصفانه بودن اطالعات و گزارش عملکرهمچنین  مجاز گردد. خدماتِی محدوده
 لی حاصل نماید.قابل قبواطمینان ها آندر ارتباط با فعالیت خود، کارفرما و بازار سرمایه، به دیگران متناسب با نیاز شده ارائه

 

 تبیین معیار

و  هاگزارشاقدامات، به  بتوانندگذاران باید است. سرمایهاعتماد بر  کارگزاری و فعالیت در بازار سرمایه یحرفهاساس 
نها به ، نه تنمایدمییا غلط  کنندهگمراه هایگزارش یاقدام به تهیهی که شاغلنمایند.  اتکا شاغلتوسط  شدهتهیهاطالعات 

-را تهدید می سرمایهمت بازار گذاران به حرفه را نیز کاهش داده و سالد، بلکه سطح اعتماد سرمایهزنگذاران ضربه میسرمایه

-باشد، تحریف محسوب می کنندهگمراهکه به هر شکلی غلط یا  سندیواقعیت یا هر  ذفحگزارش غیرواقعی یا هر گونه  د.نمای

اظهار به تحریف یا حذف اطالعات یا  «آگاهانه» یا مکتوب، های دیجیتالشفاهی، تبلیغات، رسانه یارائهدر  نباید شاغل گردد.
یی دارد که در هایتموقع بهاشاره « آگاهانه» کلمهپیشین، بپردازد. در عبارت ای موارد مرتبط با فعالیت حرفه یدربارهغلط  نظر
قرار  تأثیردیگران را تحت تواند تصمیم می شده حذفاطالعات یا باید بداند که تحریف رخ داده ضرورتاً داند یا می شاغلآن 
، بازار اتاطالعشرکت،  عملکردییا ی مالی هاگزارشنویسی، پذیره آگهیی تحلیلی، هاگزارشمکتوب شامل های سانه. ردهد

شامل نیز  های دیجیتالرسانهفقط محدود به این موارد نیست.  اگرچه ؛ستا هاو کتاب ایهای دوره، بولتنهای روزنامهستون
 .ندفقط محدود به این موارد نیستها نیز این رسانه اگرچه ؛است پست الکترونیکهای گفتگو و ارتباط اینترنتی، صفحات وب، اتاق

کنترل را صفحات این مداوم مطالب  به طورکند، باید می برای تعامل با دیگران استفادهی که از صفحات وب شاغل ینهمچن
 .دکناطمینان حاصل  آناز صحت اطالعات وده و نم

اده قرار های دیگران مورد استفگیریتصمیمپردازد، با توجه به اینکه این اطالعات در اطالعات بازار می یارائهشاغلی که به 
مسئولیت  شاغل در صورتی که. بسیار ضروری است اطالعاتاین حذف بخشی از عدم در عدم تحریف یا وی گیرد، دقت می

طیف گیری کاربهاز باید ی تحلیلی، هامدلدارد، در استفاده از را بر عهده تحلیلی بر روی اوراق بهادار یا کاال  هایگزارش یتهیه
فلت از تحلیل نتایج . غاطمینان یابدخود ی هاتحلیلدر  خوشبینانه تا سناریوهای بدبینانه،ز سناریوهای ا، مفروضاتای از گسترده

صحیح  ارزش اقتصادیِیا نتایج گزارش تحلیلی  یکنندهتحریفتواند می ،منفی یا سطوح ریسک خارج از شرایط عادی یبالقوه
 باشد. اوراق بهادار یا کاال

 ریگذامایهسر تحریف بر امور تأثیر

مجاز یا خدمات  هاصالحیت، یِ خوداحرفه و مدارک هاصالحیتعمال خود، شامل نباید به تحریف هیچ یک از ابعاد اَ شاغل
ی مورد درخواست مشتری نظیر انواع هافعالیت یکلیههای و ویژگی کارفرما، سوابق عملکرد خود یا کارفرماقابل ارائه توسط 

ی هافعالیتدر ارتباط با  شاغلتوسط  شدهانجامتحریف هر گونه . پردازد، بو کاال راوراق بهادا معامالت انجام و هاگذاریسرمایه
ص اشخاز ا آمدهدستبهاطالعات  استفاده ازو  ترکیبهنگام  بهباید  شاغل گردد.معیار محسوب میاین عدول از  ،ایِ خودحرفه

های اعتباری، تحقیقات، استفاده از رتبه یبه واسطه تحریفاتی کهقبال  در شاغلآورد.  به عملثالث، دقت و کوشش الزم را 
 ای دارد.یت اخالقی و حرفهسئول، مآمده است به وجوداشخاص ثالث توسط شده ارائهاطالعات یا  هاگزارش

کند. پذیر منع مینوسانهای گذاریتضمین برای کسب بازدهی معین بر روی سرمایه یارائهرا از  شاغلهمچنین  معیاراین 
برای چنین  د.نکبینی میپیش غیر قابلرا ها آن یبازدهذاتاً از ریسک است که  ها دارای عناصریگذاریبسیاری از سرمایه

 ،معیاراین لبته ا ؛گذاران خواهد شدسرمایه موجب گمراهیِ ،گذاریمعین یا اصل سرمایه یبازدههایی، تضمین نرخ گذاریسرمایه
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همچنین شاغل نباید در خصوص  نماید.منع نمی شدهتضمین یبازدهمالی با  محصوالت یاطالعات درباره یارائهز را ا شاغل
تضمین انجام معامالت اوراق بهادار یا کاال به  ،مثال به عنوان ؛به مشتری تضمین بدهدایِ خارج از کنترل خود های حرفهفعالیت

های نظیر توقف نماد، عدم وجود عرضه یا تقاضا، محدودیت ،ار تحت تأثیر عوامل متعددباز زیرا ،مشتری برخالف این معیار است
 .استمعامالتی و سایر عوامل خارج از کنترل شاغل 

 مالکیت معنوی

کارفرما، همکاران، مشتریان، مشتریان  آن به یارائهو مطالب تحلیلی  یتهیهاز سرقت علمی در را  شاغلهمچنین معیار این 
، بدون توسط دیگران شدهتهیهذاتاً مشابه از مطالب  یاستفادهکند. منظور از سرقت علمی، کپی کردن یا منع می و عموم احتمالی

به خود معرفی  متعلقیا  کپی نموده،کسب اجازه مطالب دیگران را بدون نباید  شاغلاست.  مطلب کسب اجازه از صاحب اثر یا
های فرآینددر  است. الرعایهالزمظر صاحب اثر برای استفاده از آن مطالب توسط شاغل الزم به ذکر است که شرایط مورد ن .کند

در هنگام استفاده از این اطالعات، . شوداستفاده میبیشماری اطالعات مالی، اقتصادی و آماری از مقدار بازار سرمایه  عملیاتیِ
بازار سرقت علمی در  .کسب اجازه استبدون یگران توسط د شدهتهیهمطالب استفاده از در پیوسته در معرض لغزش  شاغل

توسط  شدهتهیه گرفتن یک گزارش تحلیلیِ ،ترین شکل آنترین و وقیحانهساده. داشته باشدمتفاوتی  هایشکلتواند میسرمایه 
تخطی آشکار از این  لعم این. استتحلیل دست اول به نام خود  به عنوانکننده و انتشار آن شرکت یا فرد دیگر و تغییر نام تهیه

 توان به این موارد اشاره کرد:میرفتارها های این نمونه دیگراز  معیار است.

 ؛کسب اجازهتغییرات جزئی بدون  انجام لغت به لغت یا یاستفاده ودیگران ای از مقاله یا گزارش ( برگرفتن خالصه1

 ؛نام آن اشخاصن یا متخصصان بدون ذکر اگرتحلیلنظر تحت عنوان از اشخاص مشخص  هاییذکر نقل قول (2

توسط  صاحب اثر استفاده از مطالب در صورتی که. با ذکر منبعدیگران  اریِآمهای بینیو پیش هاتحلیل، برآوردها یارائه( 3
 ؛نموده باشد را منع دیگران

  ؛بدون ذکر منبعها ( استفاده از نمودار4

 .هاآن صاحباناز اخذ اجازه بدون  راندیگ اختصاصیِ ایِرایانههای فایل( کپی 5

معرفی  هاگزارشاین  یکنندهتهیه به عنوانخود را شاغل زمانی که ا ، تسپاری شدهبرون هایگزارشدر خصوص انتشار 
ن و گلچیترکیب، تلخیص، تواند با می شاغلواقع  را مورد استفاده قرار داده و منتشر نماید. در هاگزارشتواند این ننماید، می

اطالع داشته باشند که مشتریان باید نماید. در این موارد، اقدام برای مشتریان جدید  هایگزارشبه خلق  هاگزارشچینش جدید 
. هستند هاگزارشاز تحلیلی از میان طیف وسیعی  هایگزارشدر یافتن بهترین  شاغل اجرت بابت تواناییِدر حال پرداخت ها آن

مشتریان فعلی و  که ممکن است منجر به گمراهیِ یِ خودکار میزان تجاربیا  هاتواناییادرست از ن یارائهبه  نباید شاغل
 به طوری که ؛نماید افشابه مشتریان را برای آنان شده ارائه تحلیلیِ هایگزارش أمنشباید  اغل. شاحتمالی گردد، اقدام نماید

ین امر به مشتریان این . اشده استسپاری تهیهبرونبا یا ل شرکت از منبع دیگری اخذ شده، یا در داخ هاگزارشمشخص گردد 
یا  شاغلخود حاصل فعالیت  شدهانجامکار بوده است و پشت گزارش چه کسی مهارت و دانش دهد که دریابند امکان را می
ی در ویت معنمالکرعایت معیار شامل این همچنین  است. سازمانیبروندر درون شرکت یا شخص ثالث  وی همکار دیگر

، در ابزارهای صوتی و تصویری یهیه، تجلسات با همکاران و مشتریانشاغل در  ،مثال به عنوان ؛شودنیز می ارتباطات شفاهی
 شدهتهیه هایگزارشاستفاده از مطالب و به هنگام اطالعات، باید  الکترونیکیِ نقل و انتقالی هاروشو سایر  هاکنفرانسهلِتِ

 را رعایت نماید. کات فوقتوسط دیگران، ن

 چندین منبع اطالعاتی مختلف، بدون یتحلیلی بر مبنا هایگزارش یتهیهیکی از مصادیق فاحش تخطی از این معیار، 
به  هابینیی آماری و پیشهاتحلیلها، شامل ایده هاگزارشدر این  شدهکارگرفتهبه مطالب ممکن استاست. کسب اجازه 

 .کندآن اشاره  منشأباید به  شاغلها انحصاری نیست، ایده گیریِکاربه هرچند. دهدکار دست اول جلوه  هشوند کترکیب  ایگونه
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تا  شوند افشاباید  هاگزارشو  هاتحلیل. منابع کنندغیرمستند استفاده  هایبرآورد و هابینیپیش مطالب، ان نباید ازگرتحلیل
 باشد.ها نآکنندگان تهیه توجهِمها آن یتهیهمسئولیت 

 برای کارفرما شدهتکمیلکار 

تواند از می اغل، شهاموقعیتخی گردد، اشاره شد. در برمعیار میاین عمالی که منجر به تخطی از اَبرخی از در بخش قبلی به 
 معمولمثال بدون آنکه این امر تخطی از این معیار محسوب گردد.  استفاده نماید شرکتی افراد خارج از هافعالیتو  هاگزارش

دیگر در شرکت مشغول به فعالیت  ،اصلی یک گزارش کنندگانتهیهاصلی یا یکی از  یکنندهتهیهی است که موقعیت ،مورداین 
بنابراین  ؛شودفرد در شرکت جزء مایملک شرکت محسوب می یاستخدام یدورهدر  شدهتهیه هایگزارشتحقیقات و نباشد. 

تواند این گزارش را بدون اشاره به شرکت میرا دارد.  وی، پس از انفکاک شاغل یشدهتکمیلشرکت حق استفاده از کار 
نزد کارفرما منتشرشده نباید گزارش ازپیش ی همکاری،پس از خاتمه شاغلاما انتشار قرار دهد. یا سابق، مورد استفاده  گرتحلیل

 خود دوباره منتشر نماید.تحت نام منحصراً را 

 العات و گزارش عملکرداط یصحت در ارائه

خواهد تا اطالعات موثقی از عملکرد خود و کارفرما به مشتریان فعلی و میغل )ج(؛ عدم تحریف، همچنین از شا1معیار 
کارفرما یا عملکرد شاغل  یدربارهمشتریان فعلی و احتمالی  برداشت از عملکرد و گمراهیِ سوءهر گونه احتمالی ارائه دهد تا از 

رفتاری که هر گونه  .شودتوصیه می ی مربوط به عملکرد خود به مشتریانهابه افشای کامل داده شاغل. عمل آیدبه جلوگیری 
عملکرد باشد و چه مربوط به  یارائه، چه این مسئله مربوط به شودمیهی ، ننادرست از عملکرد شاغل گردد یارائهمنجر به 

. شاغل شودمیمنع بر طبق این معیار عملکرد مورد انتظار تحریف یا شته محاسبه و سنجش عملکرد. تحریف عملکرد گذ ینحوه
همچنین نباید مستقیماً یا تلویحاً این  ؛منصفانه و کامل ارائه نماید به طورخود و کارفرما را  یگذشته باید اطالعات عملکرد

سبدگردانی،  یزمینهبرای مثال، در  ؛شدگذشته برای مشتری محقق خواهد  مفهوم را به مخاطب انتقال دهد که عملکرد مناسب
شاغل نباید برای جذب مشتریان  را وعده داد. آمده است به دستنباید به مشتریان دستیابی به نرخی از بازدهی که در گذشته 

ننده به آنان کدار و گمراهعملکرد بازار سرمایه به مشتریان فعلی، اطالعات این بازار را به صورت جهت رسانیِاطالعیا احتمالی 
صحیح، دقیق، کامل و  به صورتها ی اطالعات بازار سرمایه به عموم و مشتریان احتمالی باید با توجه به نیاز آنارائه نماید. ارائه

 باشد. منصفانه

ح و ی خود، از منصفانه، صحیهاتوصیهاقدامات و  و صحت و درستیِ هاموفقیت یارائهشاغل باید در مواجهه با مشتریان و 
باید مستندات و  لکرد به صورت خالصه و کوتاه،اطالعات عم یارائهدر شاغل  کامل بودن ادعاهای خود اطمینان داشته باشد.

های ارائهبه هنگام را در صورت درخواست مشتری، در دسترس قرار دهد. شده ارائهاز مطالب  کنندهپشتیبانیجزئیات اطالعات 
 .، از اقدامات صحیح در جهت رعایت این معیار استاطالعاتاین  بودن دمحدو کید بر خالصه وأتخالصه، 

 

 پیشنهادیِ التزامهای رویه

 

 ایانهگرواقع یارائه

قادر به جلوگیری از  ،ها، آگاه باشدصحیح بودن ارائهو ضرورت کامل و  کارفرماخود و ی هاتواناییاز محدودیت  شاغلاگر 
با در اختیار تواند می رفرماا. کخواهد بود کارفرمایا خود توسط یا خدمات قابل ارائه  هاحیتصال غیر عمدتحریف بسیاری از موارد 

اطالعات  یارائهرا که به  شاغالنآن دسته از ی خود، هاصالحیتگذاشتن فهرستی مکتوب از خدمات قابل ارائه و توصیف 
ی هاروشاین فهرست شود توصیه می ن معیار هدایت نماید.به سمت رفتار مطابق با ایپردازند، میشفاهی یا کتبی به مشتریان 
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اهنما توسط کارفرما رارغ از اینکه این . ف، در اختیار قرار دهدمشتریبا هر ناسب ترا می کارفرما هاصالحیت و خدمات توصیف
 ه باشد.ی کارفرما اطالع و درک صحیحی داشتهاصالحیتقابل ارائه و خدمات باید از  تهیه گردد یا نه، شاغل

 ی شاغلهاصالحیت یخالصه

فرمی شامل  شودمیتوصیه شاغل به به مشتریان،  هاتواناییمناسب  یارائهبرای حصول اطمینان از عالوه بر مورد فوق، 
به  ایدورهشود کارفرما نیز به صورت میتوصیه  تهیه نماید.را  یِ خودی اجرایهاتواناییو تجارب کاری  ،هاصالحیتاز  ایخالصه

 توسط شاغل بپردازد. شدهتهیهی شاغل با اطالعات فرم هاتواناییو  هاصالحیتبررسی انطباق 

 اشخاص ثالثاطالعات  ممیزیِ

صحت نیز در  وی، توسط شاغل اطالعات اشخاص ثالث به مشتریانمحصوالت، خدمات و  یا معرفیِ ارائهبه هنگام 
به حسن شهرت شاغل،  ،اشخاصاین نامناسب و عملکرد ارائه  .مسئول استخدمات و محصوالت این اشخاص اطالعات، 

و  اطالعات ممیزیِی هارویهکارفرمای خود ایجاد  بهشاغل شود توصیه میزند. میلطمه  و سالمت بازار سرمایه حرفه ،کارفرما
 نماید.را پیشنهاد اشخاص این  عملکرد

 صفحات وب نگهداریِ

 نظارت نماید تا اطمینان یابدصفحات وب مرتب بر محتوای  به طور، باید صفحات وب است شاغلی که مسئول نگهداریِ
رعایت جانب احتیاط را  صفحات وبامنیت  و قابلیت اعتماد در حفظ صحت، روز است. همچنین شاغل بایده ب آناطالعات 

 اطمینان یابد. در این صفحاتالزم  اطالعاتنادرست اطالعات و انتشار  یارائهاز عدم  ه،نمود

 ی مرتبط با سرقت علمیهاسیاست

 :اقدامات زیر را انجام دهدشود شاغل میتحلیلی، توصیه تحقیقی و  هایگزارش یتهیهجهت جلوگیری از سرقت علمی در 

 ِمطالب و سایر  کاررفتهبهی آماری هاروشتحلیلی، مقاالت تحقیقی،  هایگزارشاز تمام  اینسخه :هاکپی نگهداری
 ؛یدگزارش را نگهداری نما یهیهتمورد استفاده در 

  و  ها، ایدههامدل، جداول، اطالعات آماری، هابینیپیشمستقیم شامل ی هانقل قولمطالب و مام تمنبع  :منبعذکر
 یارائه یشدهشناختهمنابع و مراکز از  شدهنقلذکر منبع مطالب  ،در این مورد ؛درا اعالم نمای توسط اشخاص شدهتهیهی هاروش
 ؛یا منابع مشابه ضرورت ندارد عات مالی و آماریاطال

 :برای مثال،  ؛یدط دیگران، به منابع آن اشاره نماتوس شدهتهیهمطالب  یخالصهتفسیر و  یارائه در ذکر منبع تلخیص
 در خصوص یکی از رقبای این شرکتاز یک گزارش دیگر  ایخالصهتواند می شاغل یک شرکت، رای تحلیل وضعیت رقابتیِب

در گزارش خود استفاده از گزارش اما باید  ،در گزارش خود آورد ی استفاده توسط مؤلف گزارش مزبور،در صورت اعالم اجازه، را
 ذکر نماید.شخص ثالث را 

 اطالعات و گزارش عملکرد یصحت در ارائهاطمینان از 

 رعایت نماید: وارد زیر رام اطالعات و گزارش عملکرد، یجهت رعایت صحت در ارائه شود شاغلمیتوصیه 

 ِ؛قرار گیرد گردد، مورد توجهمیمخاطبانی که اطالعات به آنان ارائه  دانش و آگاهی 

  (؛شاغل ارائه شود، نه فقط یک بخش محدود )با عملکرد مطلوب ایِحرفهی هافعالیت یکلیهعملکرد مربوط به 

 ؛خاص را رد یک سبدن سبدها را ارائه کند، نه عملکودر خصوص سبدها؛ عملکرد موز 

  ؛نیاز مخاطبان تهیه و ارائه گردد از عملکرد، متناسب باشده ارائهاطالعات 

 را نگهداری نماید.شده ارائهعملکرد  یو مستندات مورد استفاده در محاسبه هاداده 
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 ی کاربردیهامثال

او  پردازد.می گریمعامله به اموررس کاال کارگزاری فعال در بو فردی در یک شرکت :ی شرکت(هاتوانایی یارائه) -1مثال 
انجام معامالت در بورس کاال را  یزمینهتمام نیازهای او در  دهد که شرکت قادر استبالقوه این اطمینان را می به یک مشتریِ

انجام کان اما باید توجه نمود که ام ،فلزی و کشاورزی است یزمینهدارای مجوز معامالت در شرکت مورد نظر . کندبرطرف 
 را ندارد. پتروشیمی یزمینهمعامالت در 

با کرده است. وی باید عدول این معیار از خدمات قابل ارائه توسط شرکت خود، نادرست  شفاهیِ یارائهبا این فرد نکته: 
که ی دیگر خدمات ،کمک نماید تا مشتری رکت، توضیحات خود را محدود کرده،توسط شقابل ارائه خدمات  صحیح توصیف

 آورد. به دست یدیگرنیست را از مسیر ها آن یارائهشرکت او قادر به 

 .استدارای تخصص  فلزیهای صنعت استخراج کانه یزمینهیک شرکت کارگزاری در  گرتحلیل :(سرقت علمی) -2مثال 
 یارائهین گزارش به . ااست ب پرداخته، مطالعه نموده شرکت معدنیِ کارشناس الف را که به بررسیِ یِتحلیلگزارش وی اخیراً 

از  همچنین گرتحلیلپردازد. میب  بر شرکتمؤثر  آمار ذخایر معدنی، ظرفیت تولید، قیمت فروش محصوالت و عوامل بازاریابیِ
 خبرای از مواد معدنی وجود ذخایر تازه از تواندعمومی منتشر نشده و می به صورتهنوز  کهاکتشافی  هایآزمایش یاولیهنتایج 

به این نتایج خاصی  یاشاره کارشناس الف گزارشدر اما  ؛، مطلع شده استگرددب منجر به افزایش عمر معدن شرکت و  دهد
اطالعات  .آورده است به دستب یکی از مدیران شرکت با تلفنی  تماسطی این اطالعات را  ،گرتحلیل است. نشده
اطالعات  به همراه راکارشناس الف در گزارش شده ارائهآمار  گرتحلیلاست. ب سه برابر شدن عمر معادن شرکت  یدهندهنشان
 منتشر نمود.کارگزاری توسط شرکت  شدهتهیهگزارش  به عنوان ،آمدهدستبهجدید 

ی شده مالزم، مرتکب سرقت عل یاجازهبدون کسب کارشناس الف،  ای از گزارشبخش عمدهبا انتشار  گرتحلیلاین  نکته:
، کسب گرتحلیلاز گزارش کارشناس الف در قیاس با اطالعات تألیفی توسط  شدهاستفادهاهمیت اندک اطالعات  رغمعلی است.

 الزامی است. شدهکارگرفتهبهاجازه برای اطالعات 

 در یک کارگزاری، در مذاکره با مدیران یک شرکت متقاضیِ هاشرکتمسئول پذیرش  )تضمین پذیرش در بورس(: -3 مثال
 دهد.ماهه می شش یپذیرش در بورس ظرف دوره تضمینبورس، به منظور انعقاد قرارداد قبل از سایر رقبا، به آنان  پذیرش در

تحت تأثیر عوامل متعدد و خارج از ها آنای که امکان تحقق های حرفهی تضمین در خصوص اقدامات و فعالیتارائه نکته:
عدم نظیر  ،دالیل مختلفبنا بر رش شرکت ، ممکن است پذیویژه ر این موردِ. داستدر تعارض کنترل شاغل است با این معیار 

 هیئتهای تغییر رویهیا افیت مالی مطلوب حسابرسی، عدم شف هایگزارش یاطالعات کافی از سوی شرکت، عدم ارائه یارائه
 گردد.ای تلقی میینده، اقدامی غیرحرفهماه آ ششی تضمین پذیرش در بنابراین ارائه ؛پذیرش نگرددیا ه تعویق افتاده پذیرش، ب

و ی سهامی عام هاشرکتیک شرکت کارگزاری با  گذاریِسرمایهبخش مشاور  ناشر(: ی)افشای پژوهش با هزینه -4مثال 
ر بخش مشاوبخشد.  ارتقاتبلیغ و را ها آنبه صورت الکترونیکی، سهام و ها آن ینماید تا با هزینهقرارداد منعقد می ناشرین
 آنبرای هر شرکت را بر روی  گذاریسرمایههای توصیه و هاگزارشو از طریق آن کند یک وب سایت ایجاد می ،گذاریسرمایه

ی تحت پوشش خود هاشرکتروابط قراردادی با  سایت،رود تا ارزش سهام افزایش یابد. دهد که انتظار میقرار داده و نشان می
 کند.نمی افشا هایا در بیانیهها را در گزارش

ان بالقوه گذارسرمایهبرای  یزیرا سایت اینترنت ،نقض کرده)ج(؛ عدم تحریف، را 1معیار  گذاریسرمایهبخش مشاور  :نکته
و  سایتروابط میان  مربوطه باشد، حذفهای پژوهش منطقیِ ینتیجهمعتبر و  این سایتهای حتی اگر توصیهاست.  کنندهگمراه

یی که در هاشرکتبا  قراردادهمچنین از طریق عدم افشای وجود  این سایتشود. محسوب میتحریف ، مورد تحلیلی هاشرکت
 است. کردهرا نقض  ؛ افشای تضاد منافع،)الف(6 معیاردهند، پاداش می گذاریسرمایهبخش مشاور قبال خدمات به 
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برابر با  الفهای شرکت اینکه مجموع داراییکردی مبنی بر گزارش عملی گرتحلیل :ی(غیر عمد)اصالح اشتباهات  -5مثال 
است و رقم باالتر  میلیارد ریال 35برابر شرکت الف  یهاکند. در واقع، مجموع داراییاست، ایجاد و منتشر می میلیارد ریال 352

شده  ارسالمشتریان این اشتباه شود، گزارش به  توجهِ، قبل از اینکه وی ماین با وجود ؛رخ دادهیک اشتباه تایپی  یدر نتیجه
 است.

به محض  را نقض نکرده است. ؛ عدم تحریف،(ج)1 معیاراین اشتباه را مرتکب نشده بود،  آگاهانه ویبه دلیل اینکه  :نکته
دریافت  را متوقف و از طریق آگاه نمودن افرادی که اطالعات نادرست گزارشباید انتشار این  ویاینکه اشتباه کشف شد، 

 اصالح نماید.  ن راآاند، داشته

که توسط بخش ری اگذسرمایه مشاورشرکت یک  ترفیع فروش یدر برنامه :)عدم اصالح اشتباهات مشخص( -6مثال 
معرفی بسیار معتبر  دانشگاهمالی از یک  یدارای مدرک پیشرفتهغلط به یکی از مدیران شرکت ایجاد شده است،  بازاریابیِ

دریافت نکرده است. در طی چندین  ی، اما مدرککردهدانشگاه مزبور تحصیل تاهی در برای مدت کو این مدیر. اگرچه شودمی
 اند.زیادی استفاده کردهموضوع در جذب مشتریان و افراد دیگر در شرکت از این  این مدیرسال، 

د برای جذب متعدنادرست نیست، اما وی از این وسیله به دفعات  یمستقیم مسئول ارائهبه طور این مدیر اگرچه  نکته:
 را نقض کرده است. ؛ عدم تحریف،(ج)1معیار  ویبنابراین،  ؛مشتریان استفاده کرده است

 اعالم مشتریان بین ،شفاهی صورت به و خود تبلیغات در ج کارگزاری شرکت مدیرعامل: (کارفرما اطالعات یارائه) -7 مثال
 کارگزاری در صورتی که ؛است کرده کسب را اول یرتبه ذشتهگ سال در کارگزاران یکلیه بین در کارگزاری آن که است کرده

 .است شده گذشته سال در اولی رتبه حائز تهران بهادار اوراق بورس در شدهانجام معامالت از نظر ارزش صرفاً ج

 معیار این الفبرخ و نبوده ج کارگزاری عملکرد از کاملی یارائه ،گذشته سال در کارگزاران بین در اول یرتبه ذکرنکته: 
 بورس در معامالت ارزش نظر از گذشته سال در اول یرتبه کسب که کردمی اشاره باید حتماً ج کارگزاری مدیرعامل. است
 بهادار اوراق بورس معامالت یکلیه در ج کارگزاری که شود برداشت این طور است ممکن زیرا است، بوده تهران بهادار اوراق

 .است کرده کسب را اول یرتبه گذشته سال در انرژی بورس و ایران کاالی بورس ایران، فرابورس تهران،

سال گذشته، در  دربا توجه به عملکرد صندوق گذاری یک صندوق سرمایه عملکرد و گذر زمان(: ی)محاسبه -9مثال 
انتظار  در سال رادرصد  52 رکبی متوانید بازدهشما می"کند که بیان می ،فرستدخود می یوری که به مشتریان بالقوهبروش

افزایش ارزش کل بازار  یکنندههمچنین منعکسبازده داشته است که درصد  52صندوق در سال گذشته این . "داشته باشید
، گذشته سال 5 این صندوق برای یبازدهرا برای بیشتر از یک سال نداشته است و نرخ متوسط  بازدهن آاست. این صندوق هرگز 

 ر سال بوده است.درصد د 32

باید داشت، ی عملکرد خود را میچنانچه قصد ارائهشود. صندوق این معیار محسوب میتخطی از  صندوقبروشور این  نکته:
توانند با بیان اینکه مشتریان می صندوقدر یک سال اتفاق افتاده است. در نهایت، فقط  یدرصد 52 یبازده کرد کهمی افشا
 )ج(؛ عدم تحریف، را نقض کرده است.1معیار درصد انتظار داشته باشند،  52معادل مرکب ساالنه  یبازده

ی عملکرد به ارائهبخش سبدگردانی یک شرکت کارگزاری در  های انتخابی(:عملکرد بر اساس پرتفوی ی)محاسبه -8مثال 
ون سبدهای تحت مدیریت شرکت که از نظر با میانگین موزساله را  5 یتحقق یافته در یک دوره یمشتریان بالقوه، نرخ بازده

محدودی از شامل تنها تعداد  سبدهای انتخابی. داردریسک و بازده متوازن بوده و تشابه باالیی با یکدیگر دارند، بیان میف اهدا
دون افشای دارایی بودند، باز را که زیر سطح مشخصی  اند و سبدهاییرا برآورده کردهمعیار متوازن بودن کل سبدها است که 

، به ندکردرا تقویت می عملکرداما نتایج  ،ندرا نداشتمتوازن بودن معیار که  سبدهاییکند. همچنین مستثنی می ها،آنحذف 
 کاریدست نیز هاطیفی از حساب وردن نتایج بهتر،آ به دستعالوه بر این، برای  ؛استشده اضافه  فهرست سبدهای مورد نظر

 است. شده
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نادرست حقایق در مورد  یارائه )ج(؛ عدم تحریف، را نقض نموده است.1معیار  شدهانجامبا سلسله اقدامات  این شرکت نکته:
نقض  ی روش انجام محاسبات از مصادیقبه مشتریان بالقوه، مخدوش ساختن عملکرد شرکت و عدم افشاشده ارائهاطالعات 
 است.این معیار 

  



 

 

 98از  27صفحه 

 ایو معیارهای رفتار حرفه اصول اخالقی راهنمای

 گری ایحرفه -1معیار 

 وء رفتارد( عدم س
 تأثیرکه دارای  رفتاریهر گونه یا ارتکاب  سوءاستفادهای همراه با تقلب، فریب، فعالیت حرفههر گونه شاغل باید از انجام 

 ، خودداری نماید.استحرفه یا ، کارفرما یِ خودیا شایستگ کاریدرستای، منفی بر اعتبار حرفه

 

 تبیین معیار

این دهد، ای را مورد تأکید قرار میضرورت پایبندی به قوانین حاکم بر فعالیت حرفه قوانین،علم به  (؛)الف1در حالی که معیار 
، شاغل شایستگیِیا  کاریدرست، سن شهرتای، حُاعتبار حرفه دار شدنخدشهرفتارهایی که منجر به  یهمه شاغل را از ،معیار

 رفتار نادرست دیگر کههر گونه یا باشد سرقت  دروغ، تقلب و یدهدر برگیرنکه . هر عملی کند، منع میگرددمی حرفهیا کارفرما 
داشته باشد، تخطی از این  شاغل، کارفرما و حرفهیا شایستگی  کاریدرست، حسن شهرت ای،به طریقی اثر منفی بر اعتبار حرفه

کند، توصیه می هاالقی در تمام زمینهغیراخ رفتارهر گونه ستن از این راهنما شاغل را به دوری جُ اگرچه گردد.معیار محسوب می
بنابراین شاغل باید از انجام  ؛شاغل متمرکز است ایِهای مرتبط با فعالیت حرفهاول بر رفتاری درجهها در اما اصول و معیار

 خودداری نماید.  سوءاستفادهای همراه با تقلب، فریب و های حرفهفعالیت

منفی بر  تأثیرزند، رفتاری خالف قانون محسوب نگردد، اما می ضربه شاغل تگیِشایسو  اعتبارممکن است رفتاری که به 
تواند منجر به می یا نامناسب برای محیط اداریظاهری ژولیده  ،مثال برای ؛داشته باشدهای خود در ایفای مسؤلیت یِ ویتوانای

تواند تالش کافی می گیریِکاربهعدم رفتار مناسب یا ام عدم انجدر برخی از مواقع،  گردد. ، کارفرما و حرفهلطمه به اعتبار شاغل
انجام قبل از  رودانتظار می شاغلسالمت حرفه بر اعتماد استوار است، از  وتخطی از این معیار تلقی شود. از آنجا که بنیان 

به  اتکادهد.  به خرجرا  ایفعالیت حرفهی هاریسکو  فرآیندماهیت، ، تالش و دقت الزم در جهت درک درست ایفعالیت حرفه
ای و فعالیت حرفه فرآینددر درک صحیح از  توسط خود شاغل ،به جای دقت و تالش الزم ،ایفعالیت حرفه انجامدیگران در 

قابل توجهی بر حسن شهرت  تأثیرشتریان ماعتماد  رفتند. از دست نموخواهد دار را خدشه شاغالناعتماد مشتریان به  ،انجام آن
 در نهایت بازار سرمایه دارد.و  شاغالن

 

 پیشنهادیِ التزامی هارویه

-اجرای رویه شاغلشود توصیه میرفتار،  جهت اطمینان از تطابق رفتار شاغالن با مفاد این معیار و با هدف جلوگیری از سوء

 :دهد پیشنهادکارفرمای خود  را به ی زیرهاسیاستها و 

 :ا هر رفتار ، از آنان تعهد گرفته شود تنشاغالتوسط  و معیارها اصول این امضایشود با توصیه می اصول اخالقی
دد، مورد تسامح قرار گرمیکل حرفه یا  کارفرما، شاغل شایستگیِیا ای، سالمت اعتبار حرفهدار شدن ای که موجب خدشهحرفه

  ؛نخواهد گرفت

 :قرار  شاغلی مرتبط تهیه و در اختیار طباضان اتفهرستی از رفتارهای مغایر با این معیار و تنبیه فهرست موارد نقض
 ؛شرکت نیز پیش رود درخدمت از فصال نتواند تا حد اگیرد. این تنبیهات می

 اطمینان از حسن حصول جهت  ،در دسترس منابع اطالعاتیِ سایرها و از معرفهنگام استخدام،  به: های کارکنانمعرف
 کمک گرفته شود.پیشین، تخلفات و  سوء رفتارفعالیت در حرفه به علت  جهت یِ ویو عدم سلب شایستگ شاغل رفتار قبلیِ
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 ی کاربردیهامثال

یک شرکت کارگزاری مشغول به فعالیت مشتریان  سفارشفردی در بخش پذیرش  :گری و شایستگی(ایحرفه) -1مثال 
کردن موسیقی، مشغول پاسخگویی به برد. لذا در هنگام خستگی با هدفن و در حال گوش است. او از موسیقی بسیار لذت می

قبالً چندین بار  زیراکنند، توسط او در این شرایط را مجدداً کنترل می اخذشده هایسفارشود. همکاران او معموالً شمشتریان می
 اند.بوده ثبت سفارش مشتری توسط ویشاهد بروز خطا در 

-معیار محسوب می این از ولی تخلف ،ین و مقررات نیستاگرچه برخالف قوانگوش دادن به موسیقی به این شیوه،  نکته:

برده  سؤالرا زیر  یِ ویگری و شایستگایحرفهو در نتیجه  ، احترام به مشتریاین عمل دقت فرد در انجام وظایفش زیراگردد، 
 نماید.دار میو حرفه را خدشه کارفرما، شاغلاست. این عمل فرد قابلیت اعتماد و اعتبار 

و  یِ خودهای درماناسناد هزینه یارائهمدت دو سال اقدام به  بهیک شرکت کارگزاری، مدیر مالی  :ساد و تقلب()ف -2مثال 
شده  کاریدستبرای افزایش مبلغ دریافتی از بیمه، ها آندر حالی که بیشتر  ؛نمودتکمیلی می یافراد تحت تکفل خود به بیمه

واحد را خاتمه داده و به  ویت، پرده از این تخلف برداشته و شرکت بالفاصله قرارداد یکی از مدیران شرک اتفاقیِ بودند. بررسیِ
 گزارش نمود. نظارت

خدشه به وارد شدن چرا که او درگیر یک فساد و تقلب شده که موجب  ،معیار را نقض نموده استفرد مورد نظر این  نکته:
 گردیده است. شاغل، کارفرما و حرفه کاریدرست

اوقات فراغت  ،استارتباط در ی خودروساز هاشرکتکه با مدیران  صنعت خودرو گرتحلیلیک  تقلب و فریب(:) -3مثال 
جهت مصارف نقلیه  یوسیله گرفته است پنجتصمیم  مزبور یهسسؤ. منمایدمی خیریه یسسهمؤصرف کمک به یک خود را 
اختصاص دهد. وی به منظور پرداخت خودرو قراردادهای خرید  کند تا وقت خود را برایاد میپیشنه گرتحلیل. تهیه کندخیریه 

درصد باالتر از قیمت نرمال توافق  22کند، بر قیمتی معادل وستش که در صنعت خودرو فعالیت میبدهی بلندمدت خود به د
 .شودمیآگاه  مسئلهاین  از کند. مدیر خیریه در نهایتاضافه بها را با دوستش تقسیم می کند ومی

را نقض  ؛ عدم سوء رفتار،(د)1و معیار درگیر شده  سوءاستفادههمراه با در رفتاری شامل عدم صداقت، تقلب و  گرتحلیل :هنکت
 کرده است.

 کارگزاری الف در بورس کاال، با هدف مساعدت به مشتریِ هایسفارشمسئول پذیرش  (:ایحرفه)تقلب در فعالیت  -4مثال 
 های خرید مشتری، مشابهِدرخواست مشتری اقدام به امضای رکت را ندارد، ضمن آگاهیِکارگزاری که دسترسی به دفتر ش

 درخواست خرید با مشکل مواجه نشود. یکند، تا مشتری در ارائهمی امضای وی

درخواست مشتری  دارد، اما با این کار در امضای رسانی به مشتری رارغم آنکه شاغل از این اقدام قصد کمکعلی نکته:
خود و کارفرما و اعتبار حرفه مخدوش شود. شاغل باید از انجام  کاریِتا درست هوردآ بنابراین شرایطی را فراهم ؛قلب کرده استت

 همراه با تقلب پرهیز کند. ایحرفهفعالیت 

مشتریان از  از ناآگاهیِ سوءاستفادهکارشناس پذیرش یک کارگزاری با  (:ایحرفهدر فعالیت  سوءاستفاده)فریب و  -5مثال 
خرید حق تقدم تسهیالت مسکن، در برخی از دفاتر مشاوران امالک، مبالغی را جهت  سازوکار بازار سرمایه، از افراد متقاضیِ

 نماید. می ایجاد کد سهامداری و خرید این اوراق دریافت

و  سوءاستفاده یشرمانهز مصادیق بیشود، امی آشکار از قوانین و مقررات محسوب جز آنکه تخطیِه این اقدام شاغل ب نکته:
 کند.می فریب مشتری است و اعتبار شاغل، حرفه و بازار سرمایه را به شدت مخدوش
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 گری ایحرفه -1 معیار

 ه( رقابت سالم

که منجر به ایجاد رقابت  اقدامیهر گونه با احترام و انصاف داشته باشد و از انجام  توأمشاغل موظف است با رقبا رفتاری 
 مشتری از رقبا خودداری نماید. ینظیر تخریب و تبلیغات سوء علیه رقبا و جذب غیرمنصفانه ،ناسالم در حرفه گردد

 

 تبیین معیار

با احترام و انصاف  توأمشاغل باید با احترام و رعایت انصاف با رقبا برخورد نماید. داشتن رفتاری  ،طبق این معیار 
آن است که شاغل به منظور جذب مشتری، از پرداختن به انجام رقابت ناسالم احتراز نماید. شاغلی که با تخریب و زیر  مستلزم

بردن رقبا سعی در مناسب جلوه دادن عملکرد خود یا جذب مشتری داشته باشد، از این معیار عدول نموده است. تخریب و  سؤال
دی به حرفه اعتماهن مشتریان و سایر فعاالن بازار را نسبت به فعاالن حرفه مشوش و بیتواند ذانجام تبلیغات سوء علیه رقبا می

 مندیِکیفیت خدمات آنان و افزایش رضایت ارتقایرقابت سالم در بین فعاالن حرفه باعث  آورد. به همراهو بازار سرمایه را 
ی جدی به حرفه و بازار سرمایه وارد نماید. چنانچه شاغل و هاتواند آسیبرقابت ناسالم می کهحالیدر  ؛گرددگذاران میسرمایه

خدمات مناسب بتوانند جذب مشتری نمایند، حتی اگر این مشتری را از سایر رقبا به سمت خود جذب نموده  یارائهکارفرما با 
آن  یارائهخدماتی که  یرائها( 2یا ( با تخریب و تبلیغات سوء علیه رقبا 1مشتری  در صورتی کهشود. باشند، منصفانه تلقی می

غیرمنصفانه  ،( از طریق هر روش ناسالم دیگری، جذب شود3یا مستلزم عدم رعایت اصول و معیارها و قوانین و مقررات است 
 شود.تلقی می

ای رات، به انجام فعالیت حرفهاصول و معیارها و قوانین و مقرهای محدودیتبا رعایت  ،فرض بر این است که فعاالن حرفه
ی ناشی از هامحدودیتبنابراین چنانچه شاغل و کارفرما با عدم رعایت اصول و معیارها و قوانین و مقررات و کاهش  ؛پردازندمی

عالوه بر عدم رعایت  ،اند. با انجام این اقداماتبا سایر رقبا انجام نداده ایمنصفانهد، رقابت نبه جذب مشتری بپردازها آنرعایت 
موجب ترغیب دیگر فعاالن حرفه به انجام اقدامات مشابه، افزایش ریسک و کاهش منافع حرفه،  ،عیار علم به قوانیناین معیار و م

رعایت موارد فوق  گردد.گذاران به شاغل، حرفه و بازار سرمایه میی ناسالم و از بین رفتن اعتماد سرمایههاروشحرکت به سمت 
گر باید از تخریب یا تبلیغات سوء علیه سایر مثال یک معامله برای ؛نیز الزامی استشخاص حقیقیِ رقیب برای شاغل در برابر ا

 گران اجتناب نماید.معامله

 تغییر کارفرمای شاغل

ولی این مشتریان، مشتریان کارفرما محسوب  ،پردازدخدمات به مشتریان می یارائههمکاران خود، به  به همراهشاغل  اگرچه
با کارفرمای دیگر، شاغل مجاز به استفاده یا انتقال  یِ ویشاغل با کارفرما و شروع همکار ع همکاریِقطبه هنگام شوند و می

شاغل را از تماس با مشتریان کارفرمای قبلی و ترغیب آنان به دریافت  ،اطالعات مشتریان به کارفرمای جدید نیست. این معیار
چه مشتریان کارفرمای قبلی، به شاغل مراجعه کنند و خواستار استفاده از البته چنان ؛دارداز کارفرمای جدید بر حذر میخدمات 

به به اطالعاتی که  اتکاتواند بدون باشد. شاغل میخدمات به مشتریان مذکور می یارائهخدمات وی باشند، آنگاه شاغل مجاز به 
 مشتری نماید. اقدام به بازاریابی و جذبای نزد کارفرمای قبلی به آن دسترسی داشته است، فعالیت حرفه انجام یواسطه

آورده است، اطالعات  به دستیی که طی اشتغال هاو تجربه هامهارترا ترک کرد،  شاغل کارفرمای خودزمانی که 
دانش ساده نسبت به اسامی و وجود مشتریان قبلی عموماً اطالعات محرمانه نیست؛ مگر  همچنینشود. میتلقی ن "محرمانه"

از یک کارفرما جهت  آمدهدستبه، تجربه و دانش معیاراین  این اطالعات محرمانه تلقی شوند. ،مقرراتیا  دادرقرا ستنادبه ااینکه 
ذخیره  کتبی یا الکترونیک به صورتکه  شدهانجامامور یا مستندات ، این حالبا  ؛کندمیمنع نرا استفاده برای کارفرمای دیگر 

را بعد از  مستنداتآن  نگهداریِ یاجازهکتبی  به طور کارفرمارفرما بازگردانده شود؛ مگر اینکه به کایا شده  حذفشده است، باید 
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 اطالعات و مستنداتی را به کارفرمای جدید انتقال دهد.کتبی از کارفرمای قبلی،  یاجازهشاغل نباید بدون  پایان اشتغال بدهد.
رمای کارف اسناداز اطی با مشتریان، مادامی که اطالعات ارتب دارد،قبلی باز نمیکارفرمای را از ارتباط با مشتریان  شاغل، این معیار

 شاغلقرارداد منع رقابت نقض نگردد،  در صورتی کهرا نقض نکند.  و مقررات "قرارداد منع رقابت"یا نیامده باشد  به دستقبلی 
قرارداد  با شاغل تواندمی ماکارفر .کنداستفاده قبلی  از اطالعات عمومی جهت ارتباط با مشتریان کارفرمابعد از ترک  مجاز است

دارد. میمشخصی باز  هایفعالیت انجامنموده است، از  گیریکناره کارفرمارا که از  . این قرارداد شاغلیکند امضارقابت  منع
که این قرارداد را نقض هایی رفتاراز  الزم را نموده، توجهِشرایط چنین قراردادی در هنگام ترک کارفرمای خود  بهشاغل باید 

 نماید، پرهیز کند.می

گردد و میها آنکه منجر به رقابت ناسالم میان  عواملیشاغل پس از ترک کارفرما، به رقابت با وی بپردازد،  در صورتی که
 :، اگرچه محدود به این موارد نیستپرهیز نماید، شامل موارد زیر استها آنشاغل باید از 

 ؛تیمعامال اطالعات از سوءاستفاده 

 ؛از اطالعات محرمانه سوءاستفاده 

 ؛ی همکاریخاتمهمشتریان کارفرما قبل از  جذب 

 (؛ی شخصی )تصاحب فرصت کسب و کار یا اطالعات متعلق به کارفرما به نفع خودمعامله 

  ی کتبیمشتریان بدون کسب اجازه فهرستانتقال. 

 

 پیشنهادیِ التزامهای رویه

 غل اقدامات زیر را رعایت نماید:شود شاتوصیه می

 های کارفرما و توانمندی یارائه به منظورشود شاغل در مواجهه با مشتریان احتمالی، توصیه می بر نقاط قوت: تأکید
 تأکیدخود و کارفرما  یارائهجذب مشتری، بدون اشاره به نقاط ضعف رقبا، بر روی نقاط قوت و خدمات مجاز و قابل 

 ؛کند

  تواند بر روی کارکنان تحت مدیریت جدید خود که قبالً نزد کارفرمای دیگری شاغل می کارکنان جدید:نظارت بر
 ؛یت این معیار نظارت داشته، تذکرات الزم را به وی ارائه دهداند، به منظور رعابوده به کارمشغول 

 الزم بخشی از قرارداد کار باشد،  عنوانبه اگر کارفرما خواهان امضای قرارداد منع رقابت با شاغل  :رقابت منع قراداد
واضح درک  به طورشفاف بوده و قبل از امضای قرارداد  ،شاغل و کارفرما اطمینان یابند که جزئیات این قرارداداست 

 شده است.

 

 ی کاربردیهامثال

حقوقی،  ی و یک مشتریِای بین مدیر معامالت یک کارگزاردر جلسه :خدمات مغایر با اصول و معیارها( یارائه) -1مثال 
هایی از قبیل دریافت تخفیف در کارمزد، در الویت قرار گرفتن نسبت خواسته ،مشتری برای انجام معامالت خود نزد آن کارگزاری

 هیئتبه سایر مشتریان و عدم رعایت تشریفات ثبت سفارش را مطرح کرده است. مدیر معامالت قرار است موضوع را در 
 مطرح و نظر شرکت را اعالم نماید.کارگزاری  یمدیره

پردازد که این بخدمات غیرمجاز به رقابت ناسالم  یارائهشود کارگزاری با می موجبی مذکور هادرخواستپذیرفتن  نکته:
ی فوق مغایر این معیار، معیار علم به قوانین و هادرخواستگردد. پذیرش  اوتواند باعث رضایت موقت مشتری و جذب اقدام می

یی توسط کارگزاری باعث اقدامات مشابه توسط سایر کارگزاران هادرخواستخواهد بود. پذیرش چنین  ،طرفیبییار استقالل و مع
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اول به  یوهلهگردد. چنین اقداماتی در توسط مشتریان میو قوانین و مقررات ی مغایر با اصول و معیارها هادرخواستو افزایش 
 کند.ر سرمایه لطمه وارد میبازابه و سپس  ی کارگزاریحرفه

 یهای کارگزاری که متصل به هستههای شرکتسامانه یسازی کلیهبا وجود الزام یکسان ابت ناسالم(:)رق -2مثال 
مزبور کرده و  یسامانه افزاریِافزاری و نرمسخت کاریِمعامالت هستند، مسئول انفورماتیک شرکت کارگزاری الف اقدام به دست

 بیشتر شده است. ،نسبت به سایرین ،این کارگزاری هایسفارشرعت ارسال در نتیجه س

منصفانه جام رفتاری که متضمن اقدامات غیرشده است. شاغل باید از ان ایجاد رقابت ناسالم در حرفه منجر بهاین اقدام  نکته:
 و رقابت ناسالم با رقبا است، خودداری نماید.

. وی به عنوان است کردهفعالیت سال  5به مدت  غلی در یک شرکت کارگزاری شا )اسناد کارفرمای پیشین(: -3 مثال
 مشیخطی های وی افزایش یافت و اکنون، مدیر ارشد پورتفوی و عضو کمیتهولی مسئولیت ،غاز کردآکار خود را  گرمعامله

آغاز کند. وی مراقب  ردانیسبدگشرکت است. وی تصمیم گرفته شرکت را ترک و برای خود یک کسب و کار  گذاریِسرمایه
 در قبالخود  یخواهد متهم به نقض وظیفهنمی و چیزی در مورد ترک شرکت نگوید کارگزاریاز مشتریان  یک است تا به هیچ

کار کرده است، با خود ها آنرا ایجاد و بر روی ها آنمدارک و اطالعات زیر را که خودش  تصویرشود. وی قصد دارد تا  کارفرما
 ببرد: 

 ؛ها، شماره تلفن و سایر اطالعات مرتبط با آننشانیمشتریان همراه با  فهرست 

  ؛مشتریان بالقوه بازاریابیِاسناد، مدارک و بروشورهای مربوط به 

 ؛کارگزاری اوراق بهادار پیشنهادیِ فهرست 

 ؛با اهداف متنوع مشتریانبرای  سهامبرای تعیین تخصیص  ایرایانههای مدل 

 انتخاب سهام ایرایانههای مدل. 

با با خود ببرد؛ مگر  را و سایر ابزارها هاگزارش، اسنادکارفرما شامل  دارد، نباید داراییِرا که قصد ترک شرکت  شاغلی نکته:
 اسنادهر گونه های کسب و کار کارفرما در تضاد است. بردن زیرا بردن چنین ابزارهایی با فرصت اجازه و رضایت کارفرما،

کارفرما شامل  اسنادکند. را نقض می ؛ رقابت سالم،(ه)1 معیارتهیه کرده است،  ها راآن خود شاغلهایی که ی آنکارفرما، حت
 گردد.اطالعات الکترونیک نیز می اقالمی همه

ان ، تابستان خود را به عنوشده فارغ التحصیلیک فرد عالقمند که به تازگی  (:کارفرما بر اسناد و مدارک)مالکیت  -4مثال 
اصول در تالش برای تطابق با شرکت شود. مدیران گذراند و مبلغی به وی پرداخت نمیمینزد شرکت کارگزاری الف  کارآموز

ماه کار به عنوان  دوبرای کمک به این کار در نظر گرفته شده است. وی بعد از  ویهستند و  ایاخالقی و معیارهای رفتار حرفه
ی استقرار اصول اخالقی و معیارهای رفتار برنامهفرستد. کارگزاری ب نیز تقاضا می گزاری بکار، برای کار در شرکت آموزکار

که خود در  مستنداتی، از کارگزاری الفپذیرد. وی قبل از ترک را میاین شرکت کار در  ای را در دست اجرا دارد. شاغلحرفه
 جدید، به وی کمک خواهد کرد. در موقعیت شغلیِ مستنداترد این ، زیرا اعتقاد دانموده برداریکپی ،کمک کرده بودها آنایجاد 

اما از منابع  کند،، دریافت نمیکردهارائه  کارگزاری الف برای خدماتی که به و حقوقیپاداش  هیچ گونه شاغلاگرچه  نکته:
 یفعی به شکل تجربهزیرا وی پاداش و منا ،شوداستفاده کرده است و کارمند شرکت محسوب می مستنداتشرکت در ایجاد 

 زیرا وی از داراییِ ،تخطی کرده است ؛ رقابت سالم،(ه)1 معیار، از مستنداتبا کپی نمودن  شاغلکاری و دانش کسب کرده است. 
 نموده است. استفاده، کارگزاری الف بدون اجازه

 کارگزاری در جهت جذب مشتریِیک شرکت نفتی است. این  یکنندهکارگزار الف کارگزار عرضه )رقابت ناسالم(: -5مثال 
کند. این مسئله باعث خرید مشتریان سایر کارگزاران، صادر می یهای خرید کاالی مشتریان خود را زودتر از حوالهبیشتر، حواله

 شود.داده کاالی مشتریان کارگزاری الف نسبت به سایر مشتریان زودتر تحویل  شودمی
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)ه(؛ رقابت سالم، 1مشتری شده است و بنابراین از معیار  یکب جذب غیرمنصفانهکارگزاری الف با اقدام فوق مرت نکته:
به ترتیب زمانی یا باید های خرید و حواله استطرفی نسبت به تمام مشتریان وی موظف به رعایت بیزیرا  تخطی کرده است،

 دیگر صادر شود.  یمشخص و منصفانه یهر رویه

یک شرکت پتروشیمی است. این شرکت با استفاده از اطالعات  یکنندهالف، کارگزار عرضه کارگزار )رقابت ناسالم(: -6مثال 
بانک اطالعاتی نموده و  یگیرد، اقدام به تهیهخرید کاال در اختیار وی قرار می یمشتریان سایر کارگزاران که جهت صدور حواله
 دهد.این بانک را در اختیار بخش بازاریابی قرار می

ت کارگزاری الف با سوءاستفاده از این اطالعات که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته است، اقدام به رقابت شرک نکته:
 )ه(؛ رقابت سالم، تخطی کرده است. 1ناسالم با سایر رقبا نموده و از معیار 
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 گری ایحرفه -1 معیار

 و( تالش و پشتکار

ای را با استفاده از حرفه فعالیتهر گونه گیرد و  به کارای حرفه را در انجام فعالیت شاغل باید پشتکار، استقالل و جامعیت
 ل به انجام رساند.قابل قبوی هابررسیمنطقی، کافی و مبتنی بر  مبانیِ

 

 تبیین معیار

منابع  ج( وای یت حرفهفعال فرآیندشاغل در نقش ( ، بکارفرمایا از شاغل اندبستگی به الف( اهداف و چشممعیار این کاربرد 
سطح  جامعیت و ،پشتکار میزان یکنندهتعیین. این عوامل ، داردگیردتوسط کارفرما در اختیار شاغل قرار می امکاناتی کهو 
با انجام  ایحرفهیک فعالیت  که از نظر این معیار ضروری است. ای هستندی حرفههافعالیتدر انجام و تحقیق ناسب بررسی م

رسد. مسئولیت هر شاغل در به نتیجه رسیدن آن میاز شاغالن به سرانجام  ایمجموعهاقدامات مقتضی توسط  یک زنجیره
ایفای قابل قبولی برای  و پشتکار باید تالش شاغلاما  ،بستگی دارد ایحرفهفعالیت  فرآیندبه نقش شاغل در  ایحرفهفعالیت 

با  شاغلبه صورت اختصاصی،  ایمشاورهی هافعالیتکلی و در خصوص  طور به. برد به کار ایحرفهنقش خود در انجام فعالیت 
 .بخشدمی ارتقارا  ایِ خودحرفهفعالیت شفافیت خود، و اقدامات  هاتوصیهاز  کنندهپشتیبانیاطالعات  یارائهیا تهیه 

 منطقی تعریف پشتکار و مبانیِ

 ی که برای. مشتریانرسدبه انجام میدر هر زمان مشخص ز عوامل ای ابر مبنای دسته ،ایاقدام مرتبط با فعالیت حرفههر 
در  آناناطالعات و دانش بیشتر نسبت به شاغل  که کنند، انتظار دارندمراجعه میدریافت انواع خدمات قابل ارائه در حرفه 

 ایِ خودحرفهقضاوت  شاغل ،آنمبنایی است که بر اساس  ،این اطالعات و دانشداشته باشد.  ای مورد نظرفعالیت حرفه یزمینه
تالش و پشتکار الزم را در انجام  شاغلانتظار دارند که اساساً مشتریان  برد.می به کارای اقدامات مربوط به فعالیت حرفهرا در 

ای فهی که مبنای انجام فعالیت حراطالعاتو  هابررسیمشتری از میزان جامعیت  آگاهیِمچنین . هگیرد به کارای فعالیت حرفه
 نماید.ای میگیرد، وی را قادر به درک منطقی و قابل قبول بودن اقدامات مرتبط با فعالیت حرفهقرار می

در انجام معامالت، تالش و پشتکار شاغل باید در راستای خرید برای مشتری به کمترین نرخ و فروش برای وی به بیشترین 
های خرید و فروش با بررسیِ نکاتی نظیر عمق بازار، درخواست "قابل قبولهای مبانیِ منطقی و مبتنی بر بررسی"نرخ باشد. 

ی قابل های معامالتیِ آن، حمایت سهامدار عمده، میزان عرضهی معامالتی، وجود بازارگردان و محدودیتشده در سامانهثبت
های اری، محدودیتبردی بهرهوانهلزوم داشتن پر) ی کاال، میزان سفارش مشتری، شرایط معاملهافزایش توسط تولیدکننده

بنابراین اقدام شاغل در خصوص زمان و چگونگیِ  ؛گیردراق بهادار یا کاال، شکل میی معامالتی آن اوو سابقه معامالتی و ...(
ی معامالت باید بر اساس این مبانیِ منطقی صورت پذیرد. تضمینی وجود ندارد که شاغل با ورود سفارش مشتری به سامانه

معامله را انجام دهد، بلکه  ،بتواند به بهترین نرخ برای مشتری حتماً خود، اقدامات در منطقی تالش و پشتکار الزم و ایجاد مبانیِ
 دهد.شاغل با اَعمال فوق احتمال انجام معامله به بهترین نرخ را برای مشتری افزایش می

ابزار به  مشتریی ارری بگذاسرمایهیک  بودن مناسبه ویژگی ری، همانطور کگذاسرمایهو اقدامات  هاتوصیه یارائهدر 
نیز بسته به ابزار مالی، اوراق بهادار و  هاتحلیلو  هابررسی مالی، اوراق بهادار و خدمات قابل ارائه بستگی دارد، سطح ضروریِ

معمول از منابع مختلفی نظیر  ربه طو، شاغل ریگذاسرمایهو اقدامات  هاتوصیهدر متفاوت خواهد بود. خدمات قابل ارائه 
در استفاده تعادل  با ایجاد ،"منطقی نیِامب"برد. میی ریاضی بهره هامدل، تحقیقات اشخاص ثالث و نتایج هاشرکت هایگزارش

 ،منطقی نیِاایجاد مببرای باید که است نکاتی ی دهندهنشانفهرست زیر  گیرد.میشکل  نظر موردتحلیل منابع مناسب برای  از
 :ندهرچند که فقط محدود به این فهرست نیست ،، مورد توجه قرار گیرندهاتوصیهو  ریگذاسرمایهاقدامات برای 
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  ؛شرکت در بعد مالی و عملیاتی یگذشتهعملکرد 

 ؛عمر تجاری یوضعیت فعلی صنعت در چرخه 

 ؛ریگذاسرمایهمدیریت و عملکرد صندوق  یساختار هزینه و تاریخچه 

  ؛ی آنهامحدودیتو  کمّی یهامدلنتایج 

  ؛مورد بررسی داراییِوضعیت 

 از منظر مناسب بودنی جایگزین هاگزینه یمقایسه. 

ری از بین گذاسرمایه هیچمناسبی شکل گیرد، ریسک کاهش ارزش برای  روشری به گذاسرمایه یتوصیهحتی اگر یک 
ی هاگاماما باید  ،رساندمی به انجاماطالعات در دسترس  خود را در هر لحظه بر مبنای و اقدامات نخواهد رفت. شاغل تصمیم

احتمال  ،ی که از این طریقبه طور ؛ی خود برداردهاتوصیهدر اقدامات و  منطقیمبنای ایجاد و و پشتکار تالش را در جهت  الزم
 را به حداقل رساند. نشدهشناساییی هاریسکناشی از ارزش  کاهش

 ا اشخاص ثالثاستفاده از تحقیقات دست دوم ی

قابل قبولی برای تعیین اینکه آیا و پشتکار اگر شاغل بر تحقیقات دست دوم یا اشخاص ثالث تکیه نماید، باید تالش 
 انتوسط شاغل دیگری در هم شدهانجام. تحقیقات دست دوم به تحقیقات گیرد به کار هستند یا نه اتکاقابل  کاررفتهبهتحقیقات 

 اتکاقابل  بهرسد. اگر شاغل می به انجاماشخاصی بیرون از شرکت  یبه وسیلهیقات اشخاص ثالث تحق گردد.می اطالقشرکت 
نباید  اشخاص ثالث تردید داشته باشد، هایگزارشیا تحقیقی دست دوم  هایگزارشاز یک منبع،  آمدهدستبهبودن اطالعات 

 هایگزارش قابلیت اتکای یدربارهها آنتواند با کمک می. معیارهایی که شاغل کند اتکا یهایگزارشو  به چنین اطالعات
 شامل موارد زیر هستند: ،نماید اظهار نظرتحقیقی 

  ؛کاررفتهبهمفروضات 

  ؛شدهانجامدقت تحلیل 

  ؛شدهانجامتاریخ و زمان تحقیق 

  تحقیق طرفیِبیارزیابی استقالل و. 

کرده، دست دوم یا اشخاص ثالث اعتماد  هایگزارشلیت اتکای قاب یدربارهتواند بر قضاوت دیگر شاغالن شرکت میشاغل 
 یتهیهدر  گرفتهانجامی هارویهبندد، مگر آنکه دالیل کافی برای تشکیک در اعتبار یا  به کار ایِ خودحرفهدر فعالیت  ها راآن

وسط مدیران ارشد، امکان انتخاب ممکن است شاغل به دلیل تصمیم و انتخاب منبع اطالعاتی تبرای مثال،  ؛گزارش داشته باشد
عمال تالش و موجود را با فرض اِ از میان منابع مختلف اطالعاتی را نداشته باشد. در این شرایط، شاغل باید منبع اطالعاتیِ

 د تاکن پیشنهادکارفرما  بهشاغل شود توصیه می بندد. به کارپشتکار الزم توسط مدیران ارشد در انتخاب این منبع، با اطمینان 
 طبق معیارهای ضروری، هاگزارشتداوم کیفیت ، با هدف اطمینان از شدهتهیه هایگزارش ایِدوره در بازنگریِ ،سیاست مناسب

 . نمایدایجاد 

 

 سازمانیبرونانتخاب مشاوران 

، هاداراییانواع  ری درگذاسرمایهمنجر به ضرورت یافتن استفاده از مشاوران و مدیران تخصصی در  ،ابزارهای مالی یتوسعه
ی الزم برای انتخاب مشاوران هابررسیسطح  یدربارهگردد. این معیار میجهت تکمیل توان و تخصص درون شرکت 

شاغل باید اطمینان یابد که کارفرما معیارهای مشخصی برای بررسی و انتخاب مشاوران  نیز کاربرد دارد. سازمانیبرون
 که فقط محدود به این موارد نیستند: هرچنداید شامل موارد زیر باشند، دارد. این معیارها ب سازمانیبرون
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 ِ؛مشاور بررسی اصول اخالقی 

 ؛یِ ویی کنترل داخلهارویهو  یِ خودبررسی التزام مشاور به اصول اخالق 

  ؛مشاور یمنتشرهی هاتحلیلبررسی کیفیت اطالعات و 

 ی اعالمیهابررسی پیروی مشاور از استراتژی. 

 و تحقیق گروهی یریگتصمیم

 اند،ریگذاسرمایهاتخاذ تصمیمات یا جمعی مسئول انجام تحقیقات  ی باشد که به صورتشاغل عضو گروه در صورتی که
حتی اگر نام شاغل در گزارش یا  ؛دهدمیضرورتاً دیدگاه شاغل را نشان ن روه نشانگر اجماع نظر گروه بوده،ی گهاتوصیهنتایج یا 

در این شرایط، اگر معتقد باشد که نظر  در برخی موارد، شاغل حتی ممکن است با نظر گروه موافق نباشد.توصیه آورده شود. 
. اگر نمایداست، نباید سعی در عدم ذکر نام خود در گزارش  طرفبیاجماعی گروه، مبنای منطقی و مناسبی داشته و مستقل و 

گزارش نیست، حتی اگر  یتهیهاشته باشد، نیازی به قطع مشارکت از گزارش اطمینان د یتهیهشاغل از رعایت موارد مذکور در 
 .نکنداین گزارش نظر وی را منعکس 

 

 پیشنهادیِ التزامی هارویه

 نماید:زیر را پیشنهاد ی هارویهو  هاسیاستیل التزام و رعایت این معیار، کارفرما جهت تسهبه گردد تا میبه شاغل توصیه 

  رسد و بر مبنای منطقی و مناسب به انجام  هاتوصیهاقدامات و  یکلیهاتخاذ گردد که  ایویهرشود سیاست و میتوصیه
 ؛این امر قابل اثبات باشد

  کاررفتهبهمنطقی و مناسب  ، و مبانیِهاتوصیهو  هاتحلیلکیفیت اقدامات،  برای ارزیابیِ کمّیشود معیارهای میتوصیه 
برای  کمّیرا بر مبنای این معیارهای  تواند اجرای نظام پاداشمیر برخی موارد، کارفرما ، در طول زمان تعیین گردد. دهاآندر 

 ، در دستور کار قرار دهد.شدهانجامی هاتوصیهو  هاگزارشاقدامات، 

 

 ی کاربردیهامثال

ت الف در بازار سهام شرک یاولیه یعرضهسبدگردان یک شرکت کارگزاری با اطالع از  :)تالش و پشتکار کافی( -1مثال 
کاری  یمشغلهاما با توجه به انتشار دیرهنگام اطالعات شرکت الف و  ؛پردازدمیاجمالی شرکت مورد نظر  بورس، به بررسیِ

 یماههشرکت، پوشش سه یاههممناسب را ندارد، لذا با نگاهی به گزارش عملکرد سه سبدگردان، وی فرصت الزم برای بررسیِ
ضرب نموده است( و با استفاده از نسبت قیمت به درآمد میانگین  4م را برای کل سال تعمیم داده )در شرکت برای سود هر سه

 سهم شرکت الف و سفارش خرید آن برای سبدهای تحت مدیریت اقدام نموده است. گذاریِصنعت، به قیمت

منطقی و  یت خود کند که مبانیِسبدگردان تنها در صورتی باید اقدام به سفارش سهام برای سبدهای تحت مدیر نکته:
قیمت  یکنندهتعیینمناسبی برای تصمیم خود فراهم کرده باشد. اکتفا به نسبت قیمت به درآمد صنعت، فارغ از سایر عوامل 

کیفیت سود و سایر موارد مرتبط، مغایر تالش و  درآمد هر سهم به کل سال، بدون بررسیِ یماههپوشش سهسهم و تعمیم 
 لذا کارشناس مذکور با این اقدام از این معیار تخطی نموده است. است،م و مد نظر این معیار پشتکار الز

معامالت یک شرکت کارگزاری در بورس کاال، در انتهای ساعت تسویه،  یتسویه متصدیِ :)تالش و پشتکار کافی( -2مثال 
نماید. از آنجا که وی میپایاپای بورس کاال دریافت  از یکی از مشتریان مدارک و اسناد تسویه را جهت انجام تسویه در اتاق

این مشتری را به روز بعد موکول  یتسویه، انجام امور است، با اخذ مرخصی، در حال ترک شرکت یِ خودجهت انجام امور شخص
 نمود.
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 به همراهرا دریافت کاال  تأخیر دریا تواند خسارت مالی برای وی میمشتری  یتسویهاز آنجا که تأخیر در انجام امور  نکته:
رعایت این معیار است. بدیهی است که استفاده از  یالزمهمشتری،  یتسویه بموقعداشته باشد، تالش و پشتکار شاغل در انجام 

 از مرخصی استفاده نماید یا ،چنینی، پس از انجام اقدام الزمی اینهاموقعیتاما وی باید در  ،باشدمیشاغل  مرخصی حق قانونیِ
 .کنددیگر از همکاران خود اطمینان حاصل  یمربوطه توسط یک ایِحرفهاز انجام فعالیت 

ته تا برای کسب مدرک ، تصمیم گرفیک شرکت کارگزاری گرتحلیل (:های قابل قبولمنطقی و بررسی )مبانیِ -3مثال 

MBA  .های بازار شرکت کارگزاری ش پژوهشاین شغل را در بخ ،های پژوهشیوی به منظور حفظ مهارتبه دانشگاه بازگردد
در ابتدا  او. استماهانه  به صورتی مختلف هاشرکتها و گزارش در مورد این شغل مستلزم انتشار توصیه قبول نموده است.

داشت. طی زمان، الزامات داشت و نکات مثبتی را ابراز میها آنهای جدید و مباحث مرتبط با مشارکت منظمی در طرح پژوهش
گزارشی  ،هاگزارش یرغم عدم وجود دانش کافی برای تهیهعلیاش تضاد پیدا کردند. وی الزامات کاری با دانشگاه زشیموآ

را اوراق بهادار ی از فهرستو طی آن کند میتهیه ، های خرید و فروش بازاردرخواست بررسیِمبتنی بر تعدادی مقاالت خبری و 
 .نمایدبه مشتریان توصیه می

آمده است  به دستبازار های خرید و فروش درخواستتعدادی مقاالت خبری و از ، بازارنسبت به سهام  گرتحلیلنش دا :نکته
 وی از این معیار تخطی نموده است.بنابراین،  ؛کافی و قابل قبول نیست هایمنطقی و بررسی مبتنی بر مبانیِ، هاکه این توصیه

بر روی سایت  افشاشده هایگزارش کارشناس یک شرکت کارگزاری با بررسیِ (:های به موقع مشتریانرسانیبروز) -4مثال 
ل از انتشار گزارش، وی نماید. پس از اتمام و قبدر بورس می شدهپذیرفتهیک شرکت  کدال و سایر منابع خبری، اقدام به تحلیل

است. وی بدون توجه به  منتشر کردهای گزارش خود بر روی کدال، اصالحیه گردد که شرکت مورد نظر برای آخرینخبر میبا
 د. کن، آن را به مشتریان ارسال میشدهتهیهاین اصالحیه و بدون تجدید نظر در گزارش 

 رسانیبروزمورد نظر در کدال شرکت اطالعات  اگرچهموفق نبوده است. این معیار ورده ساختن الزامات آدر برکارشناس  :نکته
 بدون توجه به اطالعات جدید انتشار داده است.را  گزارش خود شده است، اما کارشناس

از  مشترک، فهرستی گذاریِیک صندوق سرمایه گذاریِیکی از اعضای گروه مدیران سرمایه (:گروهی گیریِتصمیم) -5مثال 
نهایی  بندیِر جمعگذاری بنا به دالیل مختلف ددهد. گروه سرمایهمی صندوق مزبور پیشنهاد گذاریِاوراق بهادار را برای سرمایه

داری متفاوت است. آیا این عضو ست مورد نظر این عضو به طور معنا ند که با فهرکنفهرستی از اوراق بهادار توافق میبر روی 
 که نام وی از تصمیمات اتخاذ شده حذف شود؟ کندباید درخواست 

متفاوتی یکسان، نظرات  شواهد واقعیِهمیشه مشخص نیست و افراد مختلف، بر اساس و تصمیمات نتایج پژوهش  نکته:
 پیشنهادمتفاوت نسبت به  گیریِتصمیمدالیل معتبری برای گذاری گروه مدیران سرمایهدر این مورد، شاید  .خواهند داشت

وجود  تصمیماتکافی برای های قابل قبول و مبتنی بر بررسی که یک مبنای معقوالنه ود. مادامینداشته باش این عضو یاولیه
و  هاان باید گزارشگرتحلیلکلی، به طور . داشته باشد اعضاتواند تصمیمات متفاوتی از نظرات هر یک از ، گروه میداشته باشد

 هاگزارشدر ها آندرخواست کنند تا نام توانند تهیه نمایند و می خود و نظرات عقایدخود را مبتنی بر  گذاریسرمایه پیشنهادهای
اعضای  ، تمامیِاستتالش گروهی  حاصلزمانی که کار اما  ؛متفاوت است، درج نشودها آنبا نظرات  که نهایتاً و تصمیماتی

از گزارش حذف شود؛ اما ها آنتوانند درخواست کنند تا نام می شاغالنابعاد گزارش اجماع نظر ندارند. در نهایت،  گروه بر تمامیِ
با ها آنجدا شوند؛ حتی اگر  و تصمیم گروه ، نباید از گزارشاستعقوالنه و کافی مبنای مدارای  ،فرآیندمتقاعد شوند که ها آناگر 

 حذف تصمیمات گروهوی از نام اطمینان دارد، نیازی نیست  فرآیندبه عضو مورد نظر اگر  ن موافقت نداشته باشند.آمحتوای 
 .استوی متفاوت  تصمیم با نظرات فردیِشود؛ حتی اگر 
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ی کارگزار ارسال کرده یکی از مشتریان کارگزاری الف جهت خرید کاال، سفارش با قیمت باز برا (:)تالش و پشتکار -6مثال 
معامالت این کاال در روزهای گذشته که عمدتاً کاال در سقف قیمت مجاز  یبا توجه به سابقه ،گر این کارگزاریاست. معامله

 کند. می معامله شده است، اقدام به ثبت سقف قیمت مجاز برای مشتری

گر برای اخذ اما معامله رایط، توجه به معامالت گذشته است،گیری در این شرست است که یکی از معیارهای تصمیمد نکته:
را در نظر  ،های جهانی، میزان عرضه و تقاضا و سایر عواملهمچون تغییر قیمت ،این تصمیم باید سایر عوامل تأثیرگذار بر قیمت

 است.  کردهرعایت نکرده و از این معیار تخطی  ایحرفهتالش، پشتکار و جامعیت را در فعالیت  ،شاغل ،قداشته باشد. در مثال فو
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 گری ایحرفه -1 معیار

 سوابق ز( نگهداریِ
 را تهیه و نگهداری نماید. یِ خوداحرفه شاغل موظف است سوابق و مستندات مربوط به فعالیت

 

 تبیین معیار

گذاری، اقدام نماید. در خصوص تصمیمات سرمایه ایِ خودحرفهفعالیت مربوط به  مستندات نسبت به نگهداریِباید  شاغل
را نیز تهیه و نگهداری  آمدهدستبهنتایج اقدامات و دالیل  و حدود تحقیقاتها، شاغل باید اسناد مربوط به ها و توصیهمشاوره

اقدامات و و پشتیبانی از  و مستندات الزم برای نگهداریمدارک  یکنندهتعیین ،ایقش شاغل در انجام فعالیت حرفه. ننماید
ای مناسب و قابل بازیابی باید به شیوه ،اما در هر حالت ،باشدالکترونیک یا تواند به شکل چاپی مستندات می. است ویتصمیمات 

 شود:در ادامه آورده می شاغل تصمیماتاقدامات و از  کنندهپشتیبانیهای مستندات برخی از نمونه .نگهداری شود

 ؛اعم از کتبی، تلفنی و اینترنتی مشتری هایسفارش 

 ؛و اشخاص ثالث ها با مشتریقراردادها و توافقنامه 

  ؛مشتری یشدهانجاماطالعات معامالت 

 ؛و سایر مدارک مورد نیاز اسناد و مدارک هویتی مشتری 

 ؛مابین مشتری و کارفرمافی اسناد مالیِ مربوط به نقل و انتقاالت وجوه 

 های پذیری، اهداف و محدودیتشده توسط مشتری در خصوص مشخصات، سنجش ریسکهای تکمیلفرم
 ؛گذاریسرمایه

 ؛های تسویه حسابِ نقدی یا اعتباریی خرید کاال و فرمحساب، فاکتور، حوالهصورت 

 ؛ایحرفهفعالیت ی شخصی از جلسات مرتبط با هایادداشت 

 ؛ایرایانهی هامدلنتایج و  هاتحلیل 

  ؛ایرایانهی هامدلو  هاتحلیلمفروضات 

 ؛نیازهای کاالیی تأمینو اوراق بهادار  تحلیل ریسک 

  ؛سازمانیبرونمعیارهای انتخاب مشاور 

 ؛از جلسات با مشتری شدهتهیه یهایادداشت 

 سازمانیبرونتحلیلی  هایگزارش. 

 تعلق اسناد به شرکت

به هنگام لذا  است، کارفرما مایملک، خود ایِحرفهفعالیت توسط شاغل در  ایجادشدهم مدارک و مستندات کلی تما به طور
کپی یا اصل از  اعممدراک و مستندات مورد نظر مایملک کارفرمای قبلی، از جمله ، شاغل نباید قطع همکاری شاغل با کارفرما

تواند نمی اغل. شگیرد به کارکارفرمای جدید  زد، نصریح از کارفرمای قبلی یاجازهبدون کسب  را ایحرفهاسناد مرتبط با فعالیت 
 زیراببرد،  به کاررا تهیه شده است نزد کارفرمای قبلی  پیشین کهو تحقیقات  ها، مشاورههاتوصیهاز جمله  ،ایی حرفههافعالیت

به نزد کارفرمای جدید، باید  شاغلمجدد،  یهاستفادبرای  دسترسی است. غیر قابلآن  یکنندهپشتیبانیمدارک و مستندات 
اقدام  ی ممکنهاروشسایر آوری اطالعات از منابع عمومی یا ا جمع، بایفعالیت حرفه یکنندهپشتیبانی اسناد و مدارکتولید باز

 نجام شود.ااست، شاغل در دسترس طریق کارفرمای قبلی  ی که ازفردی یا منابع یحافظهاما این کار نباید از  ؛نماید
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 پیشنهادیِ التزامی هارویه

است. به هر  کارفرما یعهده عموماً برد، کنمیپشتیبانی  را ایحرفهی هافعالیتاسنادی که اقدامات و  مسئولیت نگهداریِ
د. انجام نگهداری نمای را، به شکل چاپی یا الکترونیکی، خود یِجار ایِمربوط به فعالیت حرفه اسناد شاغلشود توصیه می ،حال

 د.دهاسناد و مدارک یاری می نگهداریِ رعایت الزامات را در امر ارفرما، کاین کار

 

 ی کاربردیهامثال

 یبازدهالف، از  شرکت کارگزاریِ یکی از مشتریان: (هاتوصیهری و گذاسرمایه اسناد و اهداف استراتژیِ بایگانیِ) -1مثال 
رویکرد مدیر سبد از نماید تا میمشتری تأکید ی الرعایهالزمی هامحدودیتول و اصناراضی است.  ،منفی و نامناسب سبد خود

درصد از سهام در  35برای سبد مشتری به تخصیص  یابیبهینه ینتیجهبرای مدیریت سبد مشتری استفاده نماید.  یابیبهینه
 نموده بود. پس از یک تأیید آن را ییجهنتمشتری نیز این روش و قرارداد،  امضایبه هنگام منتج شده است.  صنعت خودرو

 است. کردهسال، مشتری از تخصیص این مقدار از منابع سبد به صنعت خودرو به مدیران شرکت شکایت 

 یالرعایهالزمی هامحدودیتالف باید عالوه بر مستندات مربوط به قرارداد سبدگردانی و  کارشناس شرکت کارگزاریِ نکته:
از فعالیت  کنندهپشتیبانییک سند  به عنواندر این مورد را  کاررفتهبه یابیِبهینه ین معیار، مدل ریاضیِمشتری، برای رعایت ا

 نگهداری نماید. (یابیبهینهدرصدی صنعت خودرو در سبد مشتری با استفاده از مدل  35محاسبه سهم خود )

کار کارگزاری الف تحلیل را هنگامی که در شرکت یک مدل  گرتحلیلیک  (:مایملک کارفرما یاسناد به مثابه) -2مثال 
مستندات مدل و  یدهندهتشکیلمفروضات  مندنظامکند، ایجاد کرده است. زمانی که وی در شرکت است، به طور می

 زموفقیت مدلش، به عنوان رئیس بخش پژوهش یکی ا یدر نتیجهوی کند. می نگهداریاین مفروضات را  یکنندهپشتیبانی
مدلش را برای استفاده در شرکت جدید  یکنندهمستندات پشتیبانیشود. وی استخدام میی کارگزاری رقیب هاشرکت

 د.کنبا خود از شرکت الف خارج می ده،کر برداریکپی

که این مستندات و نتایج،  هرچندشوند، در شرکت مایملک و دارایی کارفرما محسوب می شدهتهیهمدارک و مستندات  :نکته
توسط وی برای کارفرمای جدید بدون موافقت مدارک و مستندات بردن اثر پیشنهاد، تالش و فعالیت شاغل بوجود آمده باشد. در 

شرکت  و مستندات را مجدداً نزدمدارک  ینده، بایدآمدل در این به منظور استفاده از  اواین معیار است.  تخطی از ،کارفرمای قبلی
 جدید ایجاد کند.

تغییر حجمِ یا اقدام به اخذ، تغییر قیمت  ،گر یک شرکت کارگزاریمعامله کننده از اقدامات(:اد پیشتیبانی)اسن -3مثال 
ی معامالت، اقدامات الزم برای د. در پایان هر جلسهکنتلفنی می به صورتخرید و فروش برخی از مشتریان  هایسفارش
 گیرد.در بخش معامالت انجام می دهشانجامکتوب و مستندسازیِ اقدامات م هایسفارشدریافت 

گر الزم ولی معامله ،گرددی معامالتی توسط این کارگزاری از مشتریان اخذ میاگرچه مستندات الزم پس از هر جلسه نکته:
ننده ککننده را تهیه نماید. مدارک و مستندات پشتیبانیاست قبل از انجام معامالت و اقدامات خود، مدارک و مستندات پشتیبانی

 ی مشتریان باشد.شدهتواند صدای ضبط، میگراز اقدامات معامله
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 گری ایحرفه -1 معیار

 ایدانش حرفه ارتقای( ح
 خود تالش نماید. ایِسطح دانش حرفه ارتقایای و متناسب با نیازهای آن، نسبت به شاغل باید در انجام فعالیت حرفه

 

 تبیین معیار
این اما در  ؛شودمیخته پرداای شاغل از قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت حرفه به آگاهیِ ،علم به قوانین ؛)الف(1معیار  در
مورد نیاز برای انجام  ایِشاغل باید دانش حرفه .گرددمیاشاره  ایمرتبط با فعالیت حرفه ایِفهشاغل از دانش حر به آگاهیِ ،معیار

الزم را در آن  ایِد که وی دانش حرفهوشاغل ارجاع داده ش هخاصی ب ایِداشته باشد. چنانچه فعالیت حرفه ای رافعالیت حرفه
اگرچه  مربوطه را فراگیرد. ایِدانش حرفه ،قبل از انجام آنیا م آن خودداری کند مسئولیت انجا زمینه ندارد، یا باید از پذیرش

شاغل صرفاً با داشتن مدرک  ایِای الزامی است ولی دانش حرفهی حرفههافعالیتی مربوطه برای انجام برخ ینامهگواهیداشتن 
ای داشته بلکه شاغل باید تسلط قابل قبولی بر دانش مورد نیاز برای انجام فعالیت حرفه ،گردداحراز نمی نامهگواهیتحصیلی یا 

 آید. به دستتجربه یا طالعات فردی های آموزشی، متواند از تحصیالت دانشگاهی، دورهمی باشد. این دانش
 به انجامها و اقداماتی که بیشتری از آنان در مورد توصیه ایِگذاران انتظار دارند که شاغل، دانش حرفهمشتریان و سرمایه

اغل به تقویت ، الزم است شهاآن یتوسعهیا جدید  بازار سرمایه و ورود ابزارهای مالیِ یتوسعهمتناسب با  رساند، داشته باشد.می
 موجب ،الزم انجام پذیرد ایِدانش حرفه دوناگر ب ،ایفعالیت حرفه بپردازد. یِ خوداو افزایش توانمندی، شایستگی و دانش حرفه

مربوطه  ایِشود. تسلط شاغل بر دانش حرفهگذاران به حرفه و بازار سرمایه میبدبینی سرمایه ،و در نتیجهخدمات کاهش کیفیت 
 سازد. ها و اقدامات شاغل مطمئنتوصیه تواند مشتریان را از صحت و درستیِمی ،کیفیتبا ایِحرفه الیتفعو انجام 
 خدمات یارائه عدم

کارشناس پذیرش  ،عنوان مثال به ؛، خودداری کندایِ آن را نداردی خدماتی که صالحیت یا دانش حرفهشاغل باید از ارائه
ی . ارائهیا سبدگردانی برای مشتری خودداری نماید گذاریی سرمایهتوصیههر گونه از گر باید معاملهیا سفارش مشتریان 

و کارشناس پذیرش  نامه و مجوز مربوطه استای، اخذ گواهییا سبدگردانی مستلزم داشتن دانش حرفه گذاریی سرمایهتوصیه
ایِ الزم را در باید در اسرع وقت دانش حرفه باشند. همچنین شاغلمی هاگر فاقد این صالحیتیا معامله سفارش مشتریان

ی خدمات در خصوص آن از ارائه ،نماید و تا آن زمان بروزی کاریِ خود با توجه به ابزارها و اوراق بهادار یا کاالی جدید حیطه
 ابزارها، اوراق بهادار و کاال خودداری نماید.

 

 پیشنهادیِ التزامهای رویه
 

 هانامهگواهیدریافت 

ایِ حرفهفعالیت های مربوط به نامهگواهی و برای دریافت تمامیِدهد  ارتقارا  یِ خوداشود دانش حرفهشاغل توصیه میبه 
 .کنداقدام  ،خود

 های آموزشیدوره

 کند و سعی کندشرکت فعال و ثمربخش،  به طورهای آموزشی در دوره، ایحرفهدانش  برای ارتقایشود شاغل می توصیه
 گیرد. به کاربا هدف افزایش کیفیت آن  یِ خوداوزش دیده را در فعالیت حرفهموارد آم
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 ی متون آموزشیمطالعه

ایِ خود را و دانش حرفهکند شاغل متون آموزشی در خصوص ابزارها و اوراق بهادار یا کاالی جدید را مطالعه شود توصیه می
 ای بهره ببرد.سطح دانش حرفه خود در ارتقای سرپرستان یا مدیراننماید و همچنین از  بروزدر آن خصوص 

 به کارفرما

 به صورت ایحرفهی هافعالیتی بازآموزی مربوط به هاگردد، شاغالن خود را جهت شرکت در دورهمیبه کارفرمایان توصیه 
 اقدام نمایند. هااین دوره خود به برگزاریِیا اعزام نموده  ایدوره

 

 های کاربردیمثال
یک شرکت کارگزاری با مطالعه و آگاهی از ساختار معامالت آتی و دریافت  گر آتیِمعامله جدید(: بزار مالیِ)ا -1مثال 

گر این معامله به عنوانمعامله، وی  ابزار اختیارِ اندازیِباشد. با راهکارفرما می در حال انجام معامالت آتیِ ،مربوطه ینامهگواهی
 گردد.ابزار انتخاب می

و چنانچه  کندکسب  را در این زمینهالزم  ایِاختیار، دانش حرفه گر الزم است قبل از انجام معامالتِن معاملهای نکته:
نماید. شروع شرکت در آن یا را اخذ  برای پذیرش این سمت الزام شده است، آن خاصی آموزشیِ یدورهیا شرکت در  نامهگواهی

گر، مدیر و کارفرمای خود را نیز تشویق به . الزم است معاملهاستغایر با این معیار م ،اختیار قبل از رعایت موارد فوق معامالتِ
 رعایت این معیار نماید.

ی سفارش خرید واحد یک مشتری به کارشناس پذیرش مشتریان کارگزاری الف برای ارائه (:خدمات یارائه عدم) -2 مثال
قابل  به تازگی ،این ابزار مالی آنکه به دلیلنماید. بورسِ ب مراجعه میقابل معامله در  گذاریِصندوق سرمایه گذاریِسرمایه

 اخذ سفارش خرید آن ندارد. یکارشناس مذکور هیچ اطالعاتی در خصوص آن و نحوه ،معامله شده است
ط به قابل معامله در بورس یا فرابورس، اطالعات مربو گذاریِهای سرمایهکارشناس باید به محض پذیرش صندوق :نکته

تواند از طریق متون آموزشی، می اوگیرد. ها را فرااین صندق گذاریِی اخذ سفارش خرید و فروش واحدهای سرمایهو نحوهها آن
گیرد. شاغل با جهل و ایِ الزم را فراخود، دانش حرفهاز طریق سرپرست یا های آموزشیِ مربوطه شرکت در سمینارها یا دوره

 این معیار را نقض کرده است. ،ت مربوطهی خدماناتوانی در ارائه
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 سالمت بازار سرمایه -2 معیار

 الف( عدم استفاده از اطالعات نهانی
موجبات یا استفاده نماید  ،، نباید این اطالعات را به نفع خود یا به ضرر دیگراناستشاغلی که دارای اطالعات نهانی 

 اید.ن از این اطالعات را مهیا نمدیگرا یاستفاده

 

 تبیین معیار

اعتماد به شاغل، کارفرما، ، اطالعات نهانی بر اساسدیگران برای معامله فراهم نمودن شرایط یا برای خود معامله انجام 
ی خاص هادارای اطالعات نهانی و دسترسی که افرادِوجود دارد این ذهنیت  ، زیرادهدمیکاهش  حرفه و بازار سرمایه را

. هرچند معامله بر اساس اطالعات آورند به دست رانگذاسرمایهنسبت به عموم  ریگذاسرمایهمنصفانه از توانند منافع غیرمی
. این مسئله باعث خواهند شداز این معامالت متضرر و حرفه  شاغلمنتج شود، در بلندمدت  مدتکوتاهتواند به سودهای مینهانی 
به شکل متقلبانه، به نفع دارندگان اطالعات نهانی  بازارکه  رودمیانتظار  یراگردد، زمیران از بازار سرمایه گذاسرمایهاحتراز 

 گردد.می ،حرفه ی اساسیِهایکی از پایه به عنوانسرمایه،  معیار باعث تعالی و حفظ سطح اعتماد به سالمت بازار این .خواهد بود
 اطالعاتبلکه استفاده از  توسط افراد است، یا کاال ق بهادارممنوعیت استفاده از این اطالعات فراتر از خرید و فروش مستقیم اورا

نیز  ،ریگذاسرمایهی هاصندوق ری در اوراق مشتقه وگذاسرمایهنظیر  ،مستقیمغیر ریِگذاسرمایهها و ها، تحلیلگزارش در نهانی
و افزایش  مالیابزارهای  یتوسعهشود. میعیار محسوب این م، تخطی از نهانیی مبتنی بر اطالعات هر معاملهگردد. میمنع 

 شود.میمنجر نهانی جدید برای معامله بر اساس اطالعات  یبالقوهی هافرصتبه ایجاد  ،تعامالت میان بازارها

 اطالعات نهانی
و  بااهمیت یدستهشود. از حیث اهمیت، اطالعات به دو می بندیدستهاطالعات در بازار سرمایه بر اساس اهمیت و دسترسی 

لذا از نظر این راهنما، اطالعات به چهار  گردد،میعمومی و غیرعمومی تقسیم  یدستهبه دو  ،، و از حیث دسترسیاهمیتکم
 شود: میزیر تقسیم  کلیِ یدسته

اهمیت       
 دسترسی

 بااهمیت اهمیتکم

 مجاز مجاز عمومی

 غیرمجاز مجاز غیرعمومی

 

 گردد.میاستفاده از آن منع  ، اطالعات نهانی محسوب شده،غیرعمومی اهمیتبااز نظر اصول و معیارها، فقط اطالعات 

 بااهمیتاطالعات 

تصمیم بر بهادار یا کاال یا افشای آن بر قیمت اوراق احتمال آن رود که شود که میمحسوب  بااهمیتاطالعاتی 
 ؛دنباش داشتهاطالعات م معامله، تمایل به آگاهی از این قبل از انجاران گذاسرمایهیا  گذارد تأثیرران برای انجام معامله گذاسرمایه

اطالعات در دسترس  یمجموعهی در بااهمیتشود که بتواند تغییر می بندیطبقه بااهمیتبه کالم دیگر، اطالعات در صورتی 
عواملی کلیدی در  گذار باشد.تأثیرران گذاسرمایهتصمیم یا قیمت بر  به طوری که ،ایجاد نمایدبهادار یا کاال یک اوراق  یدرباره

آن و قابلیت اتکای  ومی، ماهیت آنتفاوت آن با اطالعات عممیزان اطالعات،  یهااز: ویژگی اندعبارت بااهمیتتعیین اطالعات 
 این مواردمحدود به فقط که  هرچند، استزیر محسوب شود، شامل موارد  بااهمیت تواندمیی که اطالعات چند نمونه از .اطالعات

 نیست:
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 ؛شده بینیپیشی واقعی و درآمدها 

 ؛محصول در بورس کاال یعرضهتولید شرکت و  یبرنامه 

  ؛ی تجاریهامشارکتقراردادها و 

  ؛توافقات مربوط به تغییر نرخ محصوالتیا مصوبات 

  ؛ی ثابتهاداراییفروش 

 ؛محدودیت یا لغو محدودیت فروش داخلی یا صادراتی 

  ،؛اکتشافاتیا  تولید فرآیندنوآوری در محصوالت 

  ؛محصوالتیه تأیید و مجوزها، هاحق امتیاز ،هانامهگواهیکسب یا لغو 

 ؛کنندگانتأمینیا مشتریان و توافقات جدید با  هاقرارداد  

 ؛تغییرات مدیریتی 

 ؛گزارش حسابرس  

 سیم سود، تغییر حقوق تغییرات تقافزایش سرمایه و منابع آن،  یبرنامهناشر ) بهادار رویدادهای مرتبط به اوراق
 (؛اعتباری یعمومی و تغییرات رتبه یعرضهدارندگان اوراق بهادار، 

 ؛مهم حقوقیِ یهامنازعه 

 (؛و غیره ، نرخ سودکشور، حجم نقدینگی یبودجه) یاقتصادمتغیرهای از  رسمی هایگزارش 

 هاآنمعامالت عمده پیش از اجرای  هایسفارش. 

 هر چهاست.  کنندهتعییناهمیت اطالعات میزان نیز در  یت اتکای آناطالعات، منبع و قابل یهاویژگیعالوه بر ماهیت و 
در  قطعیبرای مثال، اطالعات  ؛بودخواهد  کمتری برخورداراهمیت  یاز درجه نیز باشد، اطالعات آن منبع اتکامنبعی کمتر قابل 

از اطالعاتی است که در مورد تر اتکاقابل  ،آمده دست بهیک شرکت  از یکی از مدیران داخلیِکه خصوص یک قرارداد جدید 
ان، این بازسفتهاز  شدهشنیدهبا توجه به قابلیت اتکای کمتر اطالعات  شنیده شده است. ایشیشهان تاالر بازسفتههمان قرارداد از 

کمتری  اهمیت یاز درجهالعات تر باشد، اطبیشاثر اطالعات بر قیمت ابهام  هر چههمچنین،  شود.میتلقی  اهمیتکماطالعات 
تلقی نخواهد  بااهمیتآن مشخص نباشد، اطالعات  حدود اثرگذاریِیا قیمت  بر اطالعات گذاریِتأثیر. اگر بودخواهد  برخوردار

 اهمیت ساقط سازد.ی درجهرا از  بااهمیتتواند اطالعات میشد. مرور زمان نیز 

 اطالعات غیرعمومی

)در  در بازار سرمایه در دسترس عموم قرار نگرفته باشند.یا نشده که منتشر شوند میمحسوب  غیرعمومیتا زمانی اطالعات 
 یبارزترین نمونهگردد. می تعریف نیرسااطالع (. انتشار به معنیِبه اطالعات رانگذاسرمایهگروهی از  گزینشیِ دسترسیِ مقابل

اطالعات در مطبوعات یا در صفحات وب نیز  یگستردهه است، اما انتشار بازار سرمای رسمیِ در مبادیِ انتشار، قرار دادن اطالعات
ران گذاسرمایهمنتظر بماند تا معقولی ، باید مدت زمان غیرعمومیدر صورت دسترسی به اطالعات  شاغل شود.میانتشار تلقی 

 ؛، اطالعات عمومی گفتبه آنوان بت به طوری که، ی مرسوم را داشته باشندهاروشاز حداقل یکی از  اطالعاتامکان دریافت 
، اطالعات ندهنگامی که اطالعات در بازار منتشر شد نی بماند.رسااطالعمنتظر کندترین روش  اغلش که دضرورتی ندارالبته 

 د بود. نعمومی تلقی شده و منظور نظر این معیار نخواه

ان یا دیگر گرتحلیلران، گذاسرمایهه کوچکی از در میان گرو گزینشی به صورت هاشرکتباید نسبت به اطالعاتی که  شاغل
ران قرار نگرفته گذاسرمایهداشته باشد. این گونه اطالعات تا زمانی که در دسترس عموم ویژه دقت  ،کنندمیبازار منتشر  فعاالن

انجام ند، امکان نمایمییی که بدین شکل اقدام به افشای محدود اطالعات هاشرکتشود. می، اطالعات غیرعمومی تلقی است
 یاز شرکتافتد که فردی میاتفاق  یدر موارد غالباً ،اطالعات گزینشیِانتشار  آورند.میمعامله بر مبنای اطالعات نهانی را فراهم 

محدودی  افراد، در اختیار بازدیددر یک کنفرانس یا قبل از انتشار عمومی، ی را بااهمیت، اطالعات است اطالعات نهانیکه دارای 
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الزاماً به معنی آن نیست که اطالعات به  ،گرتحلیلعات برای یک سالن پر از افشای اطالکند که باید توجه شاغل دهد. میار قر
 شده است. افشاعموم 

 اطالعات معامالت مشتریان

بهادار یا  برخی اوراق بودن، در بازارِ عمده از جمله حقوقی یا سهامدارِ ،دالیل مختلفبنا بر ممکن است برخی مشتریان 
به اطالعات معامالت این مشتریان، دارای اطالعات بااهمیت غیرعمومی است و  کاالها مؤثر باشند. شاغل به علت دسترسی

 دیگران از این اطالعات را فراهم آورد.  یموجبات استفادهیا  کنداین اطالعات به نفع خود استفاده از نباید 

 2موزائیک تئوریِ

 بررسیِ با تواندمی گرتحلیلدهد. میو مورد تحلیل قرار کند می آوریجمعاز منابع متعدد را مختلفی ت اطالعا ،گرتحلیلیک 
 درمبنایی  به عنواناین نتایج  ، ازبه نتایج قابل توجهی دست یافتهغیرعمومی  اهمیتکماطالعات  به همراهاطالعات عمومی 

بدون واهمه از تخطی از شاغل مجاز است  دارد کهمیتئوری موزائیک عنوان  .ری استفاده کندگذاسرمایهی هاتصمیمو  هاتوصیه
ر سرمایه در بازا یمنصفانهعملیات کارا و  .استفاده نماید )موزائیک( اطالعات، یمجموعهاز این  آمدهدستبهنتایج از این معیار 

ری است. گذاسرمایهرای اتخاذ تصمیمات صحیح مفید بو به بیشترین اطالعات ممکن  رگذاسرمایهو  گرتحلیل دسترسیِ گروِ
ری، نیازمند تبادل اطالعات و ارتباط گذاسرمایهدر امور  سازیتصمیم برایبه اطالعات مورد نیاز  گرتحلیلر و گذاسرمایه ستیابیِد

بازار  لزامات قانونیِمرسوم و ا مالیِ هایگزارشاست. این ارتباط و تبادل اطالعات فقط محدود به و قابل فهم  بموقع، صحیح
رشد شرکت، محصوالت جدید،  آتیِروند از جمله  ،کسب و کار شرکت مورد بررسی اطالعات تجاریِسرمایه نیست، بلکه شامل 

توسط  ،ریگذاسرمایهی مختلف هاگزینه یمقایسهاین اطالعات برای . شود، نیز میشرکتمحیط رقابتی و  ایتوسعهی هاطرح
ان گرتحلیلشود. میمستقیماً از شرکت اخذ  انگرتحلیلتوسط اطالعات مورد استفاده برخی  گیرد.میاده قرار مورد استف گرتحلیل

ی هاارائهاطالعات ممکن است در غالب نشریات، آورند. می به دست شرکت کارکنانچنین اطالعاتی را از طریق تماس با  غالباً
ان از شرکت منتشر گردد. برای دستیابی به تصویری گرتحلیل، یا بازدید اهشفاهی توسط مدیران شرکت در جلسات و کنفرانس

نظیر  ،اطالعات را از سایر منابع ،استفاده کردهابزارهایی فراتر از تماس با شرکت  ازان گرتحلیلصحیح و کامل از شرکت، 
ی است کردن نظرات و عقاید مندقائده ،گرلتحلیکار  آورند.می به دستو رقبای شرکت نیز  کنندگانتأمینمشتریان، پیمانکاران، 

و  بندیجمعدر  گرتحلیلابتکارات  مشهود و آشکار نیست.ری، گذاسرمایهی هادر خصوص جذابیتران گذاسرمایهبرای عموم  که
ا به نفع تمام و لذ کندمیکمک  سرمایه بازار یِیکارا به ارتقای ،ی خود به مشتریانهایافتهنتایج و  یارائهتحلیل اطالعات و 

اطالعات در دسترس عموم و موارد  گیریِکاربهخبره با  گرتحلیلی یک هابررسی ینتیجهبنابراین  ؛ران استگذاسرمایه
 گردد.میتخطی از این معیار محسوب نغیرعمومی  اهمیتکم

و  هاتحلیلمدارک تمام غل باید شاتحلیلی مجاز است،  هایگزارشاستفاده از اطالعات موزائیک )ترکیبی( در اینکه  رغمعلی
و  یاطالعات عموم از) گرتحلیلمستندات دانش  سوابق(. )ز(: نگهداری1ِمعیار کنید به  نماید )نگاه مستندسازیتحقیقات خود را 

قابل مناسب و ی هاروشاز صرفاً  ،حاصلهنتایج است که  ادعااین  یکنندهتقویت مورد استفاده(، اهمیت غیرعمومیِکماطالعات 
 آمده است و حاصل اطالعات نهانی نیست. به دست قبول

 ریگذاسرمایه تحقیقیِ هایگزارش

 نماید،می یِ خودی قبلهاتوصیهتغییراتی در عمال اِیا تحلیلی معتبر اقدام به انتشار گزارش  یامعروف  گرتحلیلیک  کهزمانی
 بر اساس این معیار، در نگاه اول. گرددتواند بااهمیت تلقی میراین بنابباشد و  اثرگذار به تنهایی بر بازارممکن است این اطالعات 

                                                           
 

اهمیت غیرعمومی تحت عنوان ی اطالعات بااهمیت عمومی و کمچند عنصر مختلف است. در اینجا نتایج حاصل از تحلیل مجموعهیا لوط دموزائیک به معنی مخ . 2
 تئوری موزائیک یاد شده است. 
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د. نعمومی منتشر گرد به صورتباید  ،مذکور گرِتحلیل ارسال به مشتریانِ قبل از ،یهایگزارشچنین  ممکن است به نظر رسد که
 نیست، لذا به اطالعات نهانیِ بررسیی مورد هاشرکتفردی مطلع در داخل  ،گرتحلیلیک الزم به توضیح است که معموالً 

گزارش خود را از اطالعات در دسترس عموم )منطبق بر تئوری موزائیک( و  گرتحلیلمنطقی،  به طوردسترسی ندارد.  هاشرکت
د، بدانن بااهمیت. اینکه عموم فعاالن بازار نتایج یک تحلیل را آوردمی به دستگیری تجارب خود در تحلیل اطالعات کاربهبا 

 ،نیستند گرتحلیلاین رانی که جزء مشتریان گذاسرمایه برای عموم نیست. مذکور گرتحلیلآن توسط  ضرورت افشای دلیلی بر
دسترسی  گرتحلیلبپیوندند تا به تخصص  گرتحلیلاین مشتریان  یبه جرگهیا  ،توانند تحلیل مزبور را خود انجام دادهمینیز 

 داشته باشند. 

 

 نهادیِ التزامپیشی هارویه

 

 به اطالعات عمومی دستیابی

و  عمومی اطالعات میاناز اطالعات بااهمیت به دستیابی استخراج و شاغل تالش قابل قبولی برای شود توصیه می
در شاغل نباید آگاهانه  کند.میتشویق اطالعات  عمومیِ افشای را بهناشران معموالً  ،تالش شاغالن. این انجام دهد ،افشاشده

 مشارکت نماید.توسط دارندگان این اطالعات گردد،  هاشرکت اطالعات نهانیِ خصوصیِ منجر به افشایکه داماتی اق

 ی التزامهارویه رسانیِبروز

از اطالعات نهانی  سوءاستفادهتا از  کند رسانیبروزرا ی التزام خود هارویه که کند پیشنهادکارفرما  بهشاغل شود توصیه می
 ،معامالت شاغالن با توجه به مواردی نظیر بررسیِ ی التزام،هارویهدر خصوص تعیین  بااهمیتوضوع د. مشوجلوگیری 

، محقق چندخدمتیی هاشرکتدر  بخشیمیانی شرکت و نظارت بر ارتباطات هارویه ، مستندسازیِمعامالتیی هااولویت
 هماهنگ باشد. ،آنیت کسب و کار نظیر اندازه و ماه شرکتی التزام باید با خصوصیات هارویه. گرددمی

 افشای هارویه رسانیبروز

ی ی افشای قانونی برای حصول اطمینان از افشای منصفانهتوسعه و پیروی از سیاست و رویه ،شاغلشود توصیه می
اطالعات و همان  الزم استکوچک ی هاشرکتان گرتحلیل ،برای مثال ؛نماید پیشنهادکارفرمای خود اطالعات در بازار را به 

نباید ناشر و شاغل ، به عالوه ؛نمایندمیی بزرگ دریافت هاشرکتان گرتحلیلدریافت نمایند که از ناشران و شاغالن توجهی را 
منفی  هایگزارشکه در گذشته ان خاص گرتحلیلاز  ایعدهیا  کننددان گرتحلیلخاصی از  یعدهبه انتشار اطالعات میان اقدام 

 .دن، را از اطالعات محروم نمایاندتشر نمودهدر خصوص ناشر من

 مطبوعاتی هایگزارشانتشار 

 توجهمطبوعاتی در این خصوص را مورد  هایگزارش، انتشار ی تحلیلیهاجلسات و همایش پیش از برگزاریِ باید ناشران
اطالعات کاهش  نتشار گزینشیِا احتمال اد تنارائه نمایبه عموم بازار از این طرق و مطالب قابل طرح در این جلسات را  قرار داده

مطبوعاتی  هایگزارشباید فوراً انتشار  ناشرغیرعمومی برای اولین بار در این جلسات،  بااهمیتیابد. در صورت افشای اطالعات 
 در دسترس عموم قرار دادن این اطالعات از هر روش دیگر را در دستور کار قرار دهد.یا 
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 3دیوار آتش

شود که عمدتاً به رویکرد جلوگیری از تبادل اطالعات مییاد  "دیوار آتش"با عنوان ی انتقال اطالعات اهمحدودیتاز 
اطالعات نهانی را به کسانی که این اطالعات را برای جریان  ،توجه دارد. دیوار آتش هاشرکتدر درون  غیرعمومی بااهمیت

محدود به فقط که  هرچندشامل موارد زیر است،  نظامیچنین  ر حداقلیِسازد. عناصمیانجام مناسب شغل خود نیاز دارند، محدود 
 این عناصر نیست:

  یا حقوقی؛ واحد نظارت با اقداماتمربوطه، ترجیحاً از طریق شفافیت محیط شرکت  بخشیِمیانکنترل بر ارتباطات 

 ِ؛معامالت شاغالن بررسی 

 ِ؛ی مختلف شرکتهابخشاطالعات میان جریان  برای محدودسازیِ شدهطراحیی هارویه مستندسازی 

 ِاستی که شرکت دارای اطالعات نهانی هنگام یمحدودیت معامالت اِعمالیا  ترعمیق بررسی. 

 مناسب بخشیِمیانتعامالت 

تمایز  چندخدمتی و یک شرکت بزرگ ی یک شرکت کوچکهافعالیتالزامات مستندسازی به دالیل متعدد، باید بین  هرچند
توصیه بنابراین،  ؛برندمیدیوار آتش بهره  یزمینهدر  یِ خوداقدامات داخل از مستندسازیِ ،فارغ از اندازه و نوع هاکتشر قائل شود،

ی معامالتی و تحقیقات از هافعالیت ، بررسیِبخشیمیانی مربوط به تعامالت هارویهی کوچک نیز، هاشرکتحتی در شود می
 به رسمیت شناخته شود.و  درآمدهی احتمالی به اجرا هاتخطی

 هابخش تفکیک فیزیکیِ

با هدف  هاو بایگانی هابخش باید به تفکیک فیزیکیِ هاشرکتعملی، بسته به فضای در اختیار،  ینکتهیک  به عنوان
بخش الزم است برای مثال،  ؛دن، توجه نمایددر دسترس دیگران باشاطالعات حساسی که نباید  دسترسی بهجلوگیری از 

 .اشدجدا ب یگرمعاملهاز بخش  دانی شرکت کارگزاریسبدگر

 جلوگیری از اشتراک نیروی انسانی

 مؤثراز اشتراک نیروی انسانی جلوگیری نمود. برای عملکرد  ،یک کارگزاری و تحقیقات مالی ،یگرمعاملهباید میان بخش 
 به حضور فقط در یک طرف دیوار آتش باشد.، یک نیروی انسانی در هر زمان باید مجاز چندخدمتیدیوار آتش در یک شرکت 

 گرتحلیلشرکت نباشد. یک مالی جاری  اطالعاتبخصوص یا  یعرضهممکن است اطالعات نهانی محدود به اطالعات یک 
محصوالت جدید  یتوسعهباشد، مواردی نظیر اطالعات  دسترسی داشتهمقدار زیادی اطالعات در رابطه با شرکت  هممکن است ب

 ؛شودمی گرتحلیلکارکرد تحقیقی از مانع گردد و بنابراین میاً اطالعات نهانی محسوب مشرکت که مستقی سود آتیِ بینیِپیشیا 
سهام یک شرکت  یاولیه یعرضهیک شرکت کارگزاری ممکن است در امر تعیین قیمت  ریِگذاسرمایهمشاور برای مثال، 

 به دلیل دسترسی به اطالعات نهانیِ ،در این شرایطکارگزاری داشته باشد.  ی آنهاشرکتیرش محدودی با بخش پذ همکاریِ
اطالعات  عمومیِ یافشاتا زمان  و شودمیدر نظر گرفته  هاشرکتکارشناس بخش پذیرش  به عنوانمربوط به آن شرکت، وی 

گذاری در خصوص ی سرمایههمشاور یو از ارائه باقی بماند آتش دیواری هاشرکتبخش پذیرش در طرف آن شرکت، باید  نهانیِ
در جریان پروژه را  شدهفراگرفتهتواند اطالعات مینری گذاسرمایهمشاور خالصه،  به طور. اوراق بهادار آن شرکت خودداری نماید

تحلیل و مشاور با همکاران بخش  تواند آن اطالعات رامیهمچنین ن اواستفاده کند. تحلیل و مشاوره جهت مقاصد 
  به اشتراک بگذارد. ریگذاهسرمای

                                                           
 

3. Fire Wall 



 

 

 98از  47صفحه 

 ایو معیارهای رفتار حرفه اصول اخالقی راهنمای

 معامالت شخصی محدودیت

و هر دوی  کنندرا بررسی شاغالن  یبه وسیلهشخصی  عامالتمی هاممنوعیتیا  هامحدودیت هاشرکتشود توصیه می
به  را ملزمشاغالن  هاشرکتشود توصیه میرا با دقت مورد نظارت قرار دهند.  شاغالن یبه وسیلهو شخصی  4معامالت شرکتی

گیرد، کنند. زمانی که میخود انجام  یکه به نفع اعضای خانواده معامالتیخود و  معامالتدر مورد  ایدورهی هاگزارش یارائه
یت محدود فهرستباید در آن اوراق باشد،  در خصوص یک اوراق بهادار غیرعمومی بااهمیتدارای اطالعات  شرکت
اوراق  و مانع از معامالتمناسب  توجهِموجب  غالباً ریگذاسرمایهیت محدود فهرست یگستردهتوزیع گردد.  درج ریگذاسرمایه

مورد استفاده قرار گیرد.  ،تمعامالجهت نظارت بر مراقبت  فهرستیک شود توصیه میضمناً  ؛شودمی فهرستاین بهادار مد نظر 
تا معامالت شاغالن بر روی اوراق  گیردقرار  ،اندمسئول نظارتتعداد محدودی از افراد که در اختیار باید فقط  مراقبت فهرست

، ریگذاسرمایهیت محدود فهرستمراقبت همراه با  فهرستاستفاده از  را مورد نظارت قرار دهند. فهرستبهادار موجود در این 
 باشد.میشخصی  معامالتیک ابزار رایج جهت تضمین کنترل کارای 

 ی معامالت شرکتیهارویه

این ، به نوع غیرعمومی بااهمیتیک شرکتِ دارای اطالعات در  شرکتیالت عامم محدودیت یا بررسیِ همربوط ب یهارویه
 ،شرکتیالت عامانواع م عمومی در اختیار دارد، ممانعت از تمامیِبااهمیت غیر اطالعات ،بستگی دارد. زمانی که شرکتمعامالت 

مغایر با تواند می شرکتیالت عامکند، ممانعت از ممیارگردان عمل باز به عنوانزمانی که شرکت  ،مثال به عنوان ؛مناسب نیست
ان و ناشرین اوراق گرمعاملهدر روابط بین کارگزار/ به ویژهبازار باشد. این موضوع  شوندگیِاطالعات و نقد حفظ محرمانگیِ اهداف
است.  کوچک یک ناشر عمومیِبازارگردان با  فرض بر تداوم همکاریِ، اغلب موارددر  کوچک حائز اهمیت است. یاندازهبا  بهادار

یک  کردن صرف نظرکه شرکت به بازارگردانی در سهام ادامه خواهد داد. در چنین مواردی،  رودمیانتظار  ،با علم به این موضوع
 زمانهمیی که هاکتشر. دادخواهد وضعیت ناشر  یدربارهصریح به افراد بیرونی  از اقدامات بازارگردانی، یک رانت اطالعاتیِ باره

غیرفعال  استراتژیِ نسبت به بازار بایددهند، میبه فعالیت بازارگردانی ادامه  غیرعمومیبااهمیت  با در اختیار داشتن اطالعات
نسبت به معامله ، ممانعت از در معامالت آربیتراژ .باشدمشتری مورد درخواست الت عام؛ یعنی، صرفاً طرف مقابل مداشته باشند

و پتانسیل سود  تراژ نه غیرفعال است و نه واکنشی،الت آربیعامم استراتژیتر است. و متقاعدکننده تردرستگردانی، بازار
گیرد، میمراقبت قرار  فهرستیک اوراق بهادار در غیرقانونی در آن نسبت به بازارگردانی بیشتر است. زمانی که 

یی که به فعالیت آربیتراژ هاشرکت بر روی آن اوراق بهادار است.آربیتراژ  فعالیتتعلیق  هاشرکتین روش برای ترانهکارمحافظه
انع وبا م غیرعمومی بااهمیت الت بر اساس اطالعاتعامجهت جلوگیری از م یِ خودی داخلهارویهدهند، در اثبات کفایت میادامه 

 ی مرتبط تهیه نمایند.هاعالیتفاز  یدقیقی هامستندسازیو  هابررسی الزم استو خواهند بود  روروبهبزرگی 

 شاغالن ارتباط با تمامیِ
و  مشیخطشود توصیه میشرکت ابالغ شود.  شاغالن به صورت کتبی به تمامیِ ،التزام یهارویهو  مشیخطشود توصیه می

به عمومی است، غیر بااهمیتاطالعات  در شناساییِ شاغالنتوانمند ساختن ها آنی آموزشی که هدف هابرنامه به همراه هارویه
ن آموزش کافی داده شود تا تصمیمات شاغالباید به  و نیستشناسایی مشخص قابل  به طور ه. چنین اطالعاتی همواردرو کار

 .کنندمشورت  واحد نظارتبا  ،الت سؤال برانگیزعامقبل از درگیر شدن در میا  بگیرندآگاهانه 
 
 
 

                                                           
 

 .گذاری و کسب سود توسط شرکت انجام شده و نه با هدف کسب کارمزد معامالتیمعامالتی که با هدف سرمایه. 4
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 های کاربردیمثال

مین أدر بورس با یک شرکت ت شدهپذیرفتهیک شرکت  یعمدهسهامدار  (:عات غیرعمومیبر اساس اطال )اقدام -1مثال 
 2شود که فروش سهام به قیمت نماید. در جریان مشاوره مشخص میبلوک سهام خود مشاوره می در خصوص واگذاریِ ،سرمایه

را برای خود  و وی نیز بخشی از سهام شرکت هددمیسهم قطعی است. مشاور بالفاصله به کارگزار خود اطالع  بازارِ برابر قیمتِ
 نماید.و مشاور خریداری می

به کارگزار  نهانیاطالعات مشاور با انتقال عمومی است. غیراهمیت و هم ، هم بامعامالت عمده یدربارهاطالعات  :نکته
به طور  کارگزار نیزاست.  کردهنقض ا )الف(؛ عدم استفاده از اطالعات نهانی، ر2معیار  ،و استفاده از این اطالعات سهام خود

 .معیار شده استاین دچار تخطی از  ،مشابه

در آسانسوری که به سمت دفتر کارش در  یک شرکت کارگزاری گرمعامله (:)اقدام بر اساس اطالعات غیرعمومی -2مثال 
گوید وی اخیراً میخود یس شرکت شنود که به رئمیدر بورس  شدهپذیرفته شرکت تجهیزاتیِیک  حرکت است، از مدیر مالیِ

افزاید دهد. مدیر مالی میرا نشان می چشمگیریای کاهش غیر منتظرهبه طور شرکت را محاسبه نموده که  یسود فصل گذشته
اقدام به فروش سهام چند تن از مشتریان در  گر سریعاًمعاملهینده به اطالع عموم نخواهد رسید. آ یکه این کاهش تا هفته

 د.کنمزبور می شرکت

بر  دیگرانبه نفع  معاملهاهمیت بودن و عمومی نبودن اطالعات را داراست. با اطالعات کافی برای تعیین با گرمعامله نکته:
ضمن آنکه مدیر مالیِ شرکت نیز  ؛را نقض کرده است ؛ عدم استفاده از اطالعات نهانی،)الف(2 معیاراطالعات، وی اساس این 

 همیت را در آسانسور فاش نماید.نباید اطالعات باا

در  شدهپذیرفتهی هاشرکتیک شرکت کارگزاری به یکی از  یبخش مشاور عرضه عمومی(:غیر)کنترل اطالعات  -3مثال 
 بینیِی کارگزاری از کاهش پیشاین مشاوره، مشاور عرضه فرآینددهد. طی خود مشاوره می یبورس بابت انجام افزایش سرمایه

 یان شرکت کارگزاری به بخش مشاور عرضهگرمعاملهکارشناسان و  غالباًشود. از آنجا که مطلع می ی شرکتدهسود سال آین
زبور برای خود و برخی مشتریان و اقدام به فروش سهام شرکت م شوندمیکارگزاری رفت و آمد دارند، از این مطلب آگاه 

 ند.کنمی

زیرا در جلوگیری از انتقال و  ،تخطی کرده است فاده از اطالعات نهانی،؛ عدم است)الف(2 معیاراز مشاور عرضه  نکته:
باید موانع اطالعاتی و مشاور عرضه  کارگزاری، موفق نبوده است. شرکت دیگرانبه عمومی غیرسوءاستفاده از اطالعات بااهمیت 

این که بر اساس  انیگرمعاملهد. نمایهای شرکت را اتخاذ نمیان بخشعمومی غیربااهمیت اطالعات  یبرای ممانعت از مخابره
 اند.را نقض کرده این معیاراند نیز نموده معامله نهانیاطالعات 

گزارش تحلیلی در خصوص یک شرکت خودروساز  یگر شرکت کارگزاری الف قصد تهیهتحلیل :موزائیک( )تئوریِ -4مثال 
برخی اطالعات از  آوریِدال استفاده کرده و اقدام به جمعدر سایت ک منتشرشده دارد. وی در این راستا از اطالعات مالیِ

 افزایش تعداد و نرخ فروش محصوالت این شرکت توجهِدر جریان این بررسی موی نماید. می های فروش این شرکتنمایندگی
قیمت سهام  صعودیِرسد. روند می جاری مثبتی از روند سودآوری شرکت طی سال مالیِ به ارزیابیِ بر این اساس، ؛گرددمی

 کند.می تأییدگر را نیز تحلیل این تحلیل مدت، صحت و درستیِشرکت مورد نظر در میان

گر اقدام به ترکیب و ادغام اطالعات بااهمیت عمومی )اطالعات مالی منتشره در سایت کدال( با از آنجا که تحلیل نکته:
بندی موزائیک جهت جمع های شرکت( نموده است، وی از تئوریِمی )اطالعات فروش نمایندگیاهمیت غیرعمواطالعات کم

شاغل را به استفاده از این   ا جزء اطالعات نهانی تلقی نکرده،این گزارش استفاده کرده است. اصول و معیارها این اطالعات ر
 کند.می توصیه اتکانتایج قابل  آوریِ به دستروش برای تحلیل و 
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محصوالت یک شرکت پتروشیمی  یکنندهشرکت کارگزاری الف کارگزار عرضه طالعات نهانی(:)عدم استفاده از ا -5مثال 
شود که تولید یک می است. بر اثر ارتباط نزدیک مدیر معامالت این کارگزاری با مدیر فروش شرکت پتروشیمی، وی مطلع

 ،و ماه متوقف خواهد شد. مدیر معامالتبه مدت د ،خط تولید شرکت تعمیرات و نگهداریِ یمحصول خاص در جریان برنامه
ام به خرید محصول مورد نظر اقد ،گذارد. این مشتریان با توجه به این اطالعاتمی موضوع را با چند نفر از مشتریان خود درمیان

 گردند.می از افزایش نرخ ناشی از عدم عرضه منتفع کرده،

اثرگذار است. اطالعاتی که گذاران بر قیمت و تصمیم سرمایه ،ضههش عرکا ،در این مثال، عدم تولید کاال و در پی آن نکته:
ه است، اطالعات عمومی منتشر نشد به صورتگذاران بازار تمایل به دانستن آن دارند و در تصمیمات آنان مؤثر است و سرمایه

 نماید. دیگران خوددارییا این اطالعات به نفع خود  شاغل باید از بکارگیریِ نهانی محسوب شده،

بورس  یعضو هیئت مدیره زمانهم به طورمدیرعامل یک شرکت کارگزاری  )عدم استفاده از اطالعات نهانی(: -6مثال 
قیمت برخی کاالها های معامالتی که بر برخی رویهالوقوع قریبکاال است. با توجه به موقعیت فعلی خود در بورس کاال از تغییر 

 شود. وی موضوع را با مدیر معامالت کارگزاری در میانمی د آن کاالها اثرگذار است، مطلعگذاران در مورو تصمیم سرمایه
 آورد.می گذارد. مدیر معامالت نیز این اطالعات را در اختیار مشتریان خاصی قرار داده و موجبات انتفاع آنان را فراهممی

اطالعات نهانی کرده است که با تخلف از قوانین و مقررات،  مدیرعامل شرکت کارگزاری اقدام به افشای ،در مثال فوق نکته:
شود. مدیر معامالت کارگزاری نیز با افشای این می )الف(؛ علم به قوانین، تخطی از اصول و معیارها محسوب1بر اساس معیار 

از اطالعات نهانی، تخطی کرده  )الف(؛ عدم استفاده2از معیار  ،اطالعات و فراهم نمودن موجبات انتفاع دیگران از این اطالعات
 است.  

گذاری، در حین تنظیم یک شرکت سرمایه گذاریِمسئول دفتر مدیر سرمایه)عدم استفاده از اطالعات نهانی(:  -7مثال 
شود. وی در تماس با یکی از دوستان خود مربوط به خرید یک سهام، از تصمیم شرکت خود در این باره آگاه می های اداریِنامه

کند. وی به پیشنهاد دوست خود و با توجه به نماید، این مطلب را عنوان میگذاری در بورس فعالیت میی سرمایهه در زمینهک
 د.کناین اطالعات، مقداری از سهام مذکور را خریداری می

قرار یفه در اختیار وی گذاری با استفاده از اطالعات نهانی شرکت که حسب وظدر مثال فوق، مسئول دفتر مدیر سرمایه نکته:
)الف(؛ عدم 2گذاری نموده است و موجبات افشای آن را فراهم آورده است. وی با این عمل از معیار ، اقدام به سرمایهگرفته

)ج(؛ مسئولیت 5بر اساس الزامات معیار را همچنین، مدیر وی باید وظایف خود  ؛از اطالعات نهانی، تخطی کرده استاستفاده 
 را تدوینیندهای الزم جهت جلوگیری از ارتکاب این عمل توسط کارشناس خود آفر ضمن آموزش، و رساند انجامبه نظارتی، 

  نماید.
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 سالمت بازار سرمایه  -2 معیار

 بازار کاریِدستب( عدم 
شخاص به انجام معامالت، با اغوای ایا ها، تغییر ساختگی در حجم معامالت اخالل در کشف قیمتهر گونه شاغل باید از 

 هدف گمراه نمودن فعاالن بازار، پرهیز نماید.

 

 تبیین معیار
 در شامل اخالل ،بازار کاریِدست. بپردازدسالمت بازار  ارتقایبازار به  کاریِدستبا عدم  شاغلمعیار در نظر دارد که این 

 کاریِدستند، است. کنمی اتکاکه به اطالعات بازار  صیاشخایا حجم معامالت با نیت فریب  هاقیمت انجام معامالت، کشف
 زند.میران ضربه گذاسرمایهران، به منافع تمام گذاسرمایهاخالل در عملکرد عادی بازارهای مالی و کاهش اعتماد با  بازار

 کاریِدست( 2و  ندهکنگمراهانتشار اطالعات غلط یا اطالعاتی؛  کاریِدست( 1بازار شامل دو شکل کلی است:  کاریِدست
 یتوسعهکشف قیمت گردد.  سازوکار، از طریق اخالل در فعاالن بازار گمراهیِ وانجام معامالتی که موجب فریب معامالتی؛ 

به کار دقت الزم را  بایدبنابراین شاغل  ؛است افزایش دادهبازار را  کاریِدستی نوین، انگیزه، ابزار و فرصت هاابزارها و تکنولوژی
 بازار نگردد. کاریِدستتا درگیر  دبند

 اطالعاتی کاریِدست

د که فقط ، هرچناست معامالت انجام یا عدم انجام درجهت اغوای دیگران  خالف واقعانتشار شایعات  ،اطالعاتی کاریِدست
ی بیش هاتحلیلیا مثبت  یکنندهگمراهقیمت با انتشار اطالعات  بردنباید از باال  شاغلبرای مثال،  ؛محدود به این مورد نیست

افزایش پس از  یِ خوددارای هدف به تأخیر انداختن کاهش قیمت یا فروش ، بایا کاال انه از ارزش اوراق بهاداربینخوشاز اندازه 
 ، خودداری کند.کنندهگمراهاطالعات  تأثیرقیمت تحت 

 معامالتی کاریِدست

با فریب و  تواندمی که این عمل آگاه باشدباید  ضرورتاً شاغل ،آنشود که در میگفته  مواردیمعامالتی به  کاریِدست
هرچند که فقط منحصر به شود، میموارد در زیر ارائه این یی از هامثال. داشته باشدقیمت بسزایی بر  تأثیرگمراهیِ فعاالن بازار 

 نیست: هامثالاین 

  قرار  تأثیرتحت تصور فعالیت یا حرکت قیمت جاد قیمت یا حجم را با هدف ای ،ساختگی صورتبه معامالتی که
منجر به ایجاد همچنین  ؛گرددمی منصفانهازار کارا و باز  رانگذاسرمایه انتظاراتلطمه به  موجب وارد شدن . این مسئلهدندهمی

 گردد.میقیمت  کاریِدستو  کشیبهره فرد خاطی در بازار، جهتموقعیت کنترلی و مسلط 

 ی گذاران به عرضهو کاهش تمایل سرمایه داراییران به تقاضای گذاسرمایهآن افزایش تمایل  تقاضای کاذبی که هدف
این مسئله . افزایش قیمت دارایی، فرد خاطی قصد فروش و خروج از بازار دارایی را داردیا است. با ایجاد تقاضا  آن دارایی

 .کاذب نیز مصداق دارد یعرضه یدرباره

ی قابل هامبتنی بر ناکارایی کهمشروع  ی معامالتیِهامعامالت بر اساس استراتژیانجام ری از در پی جلوگی معیاراین 
تخطی  وی عمل در تعیین اینکه آیاشاغل قصد و نیت . ی آربیتراژهافرصتمثال، استفاده از  به عنوان؛ نیست د،نبازاردر شناسایی 

 خوردار است.ا نه، از اهمیت باالیی برگردد یمیمحسوب معیار این از 
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 ی کاربردیهامثال

وارد یک قرارداد با شرکت الف  یک شرکت کارگزاری، ریِگذاسرمایهمشاور واحد  :)تحلیل مستقل و تبلیغ شرکت( -1مثال 
مشاور واحد . مدیر افزایش دهد شده که بر اساس آن در برابر دریافت سهام و پاداش، قیمت سهام این شرکت را در بازار

ری نمود. گذاسرمایه یازی چندین سایت اینترنتی و توزیع خبرنامهاند، طراحی و راهپست الکترونیکارسال اقدام به ری گذاسرمایه
ی به ظاهر مستقل و هاتحلیل مندنظامپردازند. انتشار میری در سهام شرکت الف گذاسرمایه یتوصیه بهتمام این ابزارها 

عموم در این شرکت و در نتیجه افزایش قیمت  ریِگذاسرمایهباعث افزایش  ،انهبازسفته هایگزارشگونه و ی تبلیغهاتوصیه
 گردد.میچشمگیری  به طورسهام 

تحت عنوان تحلیل مستقل با  کنندهگمراهاطالعات  یارائهگزارش نادرست و  یتهیهری با گذاسرمایهمشاور  واحدمدیر  :نکته
 یبه مبنای مناسب در توصیه اتکااین، مدیر با عدم  به جزده است. تخطی کر یارن معقیمت سهام، از ای هدف افزایش غیرعادیِ

 ،افشای تضاد منافع ؛)الف( 6عیار تالش و پشتکار، و با عدم افشای منافع قرارداد فوق الذکر، از م ؛(و)1ری، از معیار گذاسرمایه
 کرده است.طی تخ

 شرکت کوچک بورسی را خریداری کرده یکرصدی از سهام دیک مدیر پرتفوی،  )قیمت و معامالت شخصی(: -2مثال 
 به عملو قیمت قیمت را از طریق افزایش تقاضا  کاریِدستمختلف، هماهنگی الزم برای  گرمعاملهو از طریق چندین  است

 آورده است.

خطی این معیار تاز  ،قیمت کاریِدستانجام معامالت کاذب و  مدیر پرتفوی با اخالل در کشف قیمت سهام از طریق :نکته
 کرده است.

رسد که های خود به این نتیجه می، در بررسیگذاریسرمایهدو صندوق  گذاریِسرمایهمدیر  (:حجم کاریِدست) -3مثال 
بازار است، وی  گردشکمبسیار  ها بیش از حدِ بهینه است. از آنجا که این سهام از جمله سهاموزن سهام الف در یکی از صندوق

سایر  توجهِو با افزایش آرام قیمت،  ندگیرد با انجام برخی معامالت انتقالی، به افزایش حجم معامالت این نماد دست زمی تصمیم
به رشد و  های روکنندگان بازار حجماست که مشارکت اعتقاد وی بر این زیرا ان را نیز به این سهام جلب نماید،گذارسرمایه
ای تمایل به خرید ان به دلیل چنین عالقهگذارسرمایهشوند. اگر سایر مند میو به سهام عالقهبینند های فزاینده را میقیمت

به فروش رساند. بدون کاهش قیمت  صندوق را سهامِاین خشی از ر قادر خواهد بود تا حداقل بمدیداشته باشند، آنگاه  سهام الف
 .بیشتری بپردازند کارمزد معامالتیِد بود، حتی اگر در صندوق خواه انگذارسرمایهله به نفع عاممبه این روش، 

و  کاریدستمبتنی بر از آنجا که عمل وی اما  ،صندوق خود خواهد بود انِگذارسرمایهبه نفع  گذاریسرمایهمدیر طرح  نکته:
 است. هنمودنقض  ، رابازار کاریِدست؛ عدم )ب(2 وی معیار ،است الفالت و قیمت سهام عامحجم م مصنوعیِ تحریف

دیگر مشتریان به خرید  کنندگان(: یکی از مشتریان شرکت کارگزاری الف، با هدف اغوا و گمراهیِ)اغوای مشارکت-4مثال 
اقدام به ثبت سقف  ،رقابت یمرحله های ابتداییِد تا در ثانیهکنمی گر کارگزاری درخواستیک کاال و افزایش نرخ آن، از معامله

 معامالت نماید. یقیمت مجاز در سامانه

، مت مجاز را دادهقی یرقابت و در محدوده یثبت قیمت در مرحله یرغم آنکه قوانین و مقررات به مشتریان اجازهنکته: علی
کننده و اغوای دیگر مشتریان به خرید با قیمت باالتر، باید از انجام گر با علم بر قصد مشتری، بر ایجاد ظاهری گمراهاما معامله

 ل پرهیز نماید.  این عم
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 وظایف در قبال مشتریان -3 معیار

 الف( توجه به منافع

 همچنین منافع منطقیِ ؛لی داشته باشدقابل قبو توجهِو  تعهد، احتیاطشاغل موظف است نسبت به حفظ منافع مشتریان 
 مشتریان را بر منافع خود و کارفرما مقدم شمارد.

 

 تبیین معیار

توجه و تالش قابل  ،تعهدشاغل در قبال مشتری شامل  یوظیفه. استکه منافع مشتری در اولویت دارد میاین معیار اعالم 
با ( 2، به روشی که شاغل به آن اعتقاد دارد( 1و  سامان یابد ید منحصراً بر اساس منافع مشتریبا ایحرفهقبول است. فعالیت 

رسد. شاغل باید همان سطحی  به انجاممشتری، برای فعت کسب بیشترین منبا هدف ( 3و  موجودمفروضات و شرایط توجه به 
 یالزمه .گیرد به کاربرد، برای منافع مشتری نیز می به کاربرای منافع خود  را که در موقعیت مشابه احتیاط، توجه و دقتاز 

ت خود را با دقت، مهارت و اقداماباید  او که بدین معنی ؛استشاغل  دقت نظرتوجه و ، داشتن ایحرفهدر فعالیت رعایت احتیاط 
 ایِی حرفههافعالیتنماید. احتیاط در میی مشابه، حکم هاگیرد که عقل سلیم در موقعیت و با دادهبه کار  به شکلی، پشتکار

ی هامحدودیتاصول و د کنمیایجاب در امر مدیریت پرتفوی مشتری، احتیاط  ،برای مثال ؛مختلف، مصادیق متفاوتی دارد
الزم در دریافت و  توجهِدر امر معامالت، دقت و  کهحالیدر  ؛و بازده به اجرا در آید مشتری و تعادل میان ریسک ییهالرعاالزم

 رعایت احتیاط است. یالزمهمشتریان مطابق نظر  ،هاانجام سفارش

 (1بسته به  هامسئولیتو  وظایفین . انمایدمیرا تعیین مشتری در برابر شاغل  ی حداقلیِهامسئولیتاین معیار وظایف و 
، احتیاط و توجه تعهدبا تبیین وظایفِ متفاوت خواهد بود. این معیار  ،ایحرفهماهیت فعالیت ( 2و  ایحرفهفعالیت نقش شاغل در 

 تمام شاغالن، فارغ از سمت شغلی، به دهد که با پایبندیِمیبه مشتریان و منافع آنان، الگو و معیار سنجشی در اختیار قرار 
شاغل و انجام وظایفِ  گردد. با پایبندیِمیران منتهی گذاسرمایهمنافع  تأمین، به یِ خودمسئولیت بنیاد به عنوانوظایف مذکور، 

برای شاغل، به این اطمینان دست  شدهتعیین توانند فارغ از وظایف قانونیِمیشتریان ، ماین معیار، مطابق ، احتیاط و توجهتعهد
 گردد.میی حرفه محسوب هااز ضرورت ،اغل در قبال انجام وظایف فوقیابند که مسئولیت ش

مناسبی از مسئولیت  شاغل باید درک و پیرویِ و شاغل نیست قانونیِ وظایفجایگزینی برای  ،باید توجه نمود که این معیار
)الف(؛ علم به قوانین، ذکر 1معیار  که در همان گونهقوانین و مقررات نسبت به مشتریان داشته باشد.  در شدهتعیین داریِامانت

 وظایف قانونیِ ،را رعایت نماید، از جمله است( ترهرکدام که سختگیرانه)اصول و معیارها یا شد، شاغل باید قوانین و مقررات 
ر انجام امور د تعهد، احتیاط و توجهمعیاری حداقلی از وظایف شاغل در  توجه به منافع،(؛ الف)3معیار اما  ؛داریامانتمرتبط با 
ی هاداراییصیانت از باید از مسئولیت خود در  شاغلهمچنین  .داریامانتمرتبط با  فارغ از الزامات قانونیِ است، مشتریان
روز خواهد نمود. از شاغل انتظار پذیری بُمسئولیت باالتری از در این صورت، سطح ؛آگاه باشد بر آن، مؤثرکنترل یا  مشتری

اقدامات خود را برای . شاغل باید آن صیانت نمایدی مشتری، از هاداراییمستقیم به غیرمستقیم یا  دسترسیِ رود تا در صورتمی
اعم از درخواست خرید و این مستندات،  رساند. به انجامبر اساس مستندات مورد توافق  تحت کنترل خود، هر میزان از داراییِ

مفاد در مغایرت با  ،عمال شاغلکه اَ هر گاه نمایند.میختیارات شاغل را تعیین وظایف و اش، قراردادهای سبدگردانی و غیره، فرو
 تخطی از این معیار خواهد بود.ریسک در معرض شاغل مقررات حاکم باشد، یا مستندات مورد توافق 

 مشتری شناساییِ

که  گرمعاملهیک برای  ،المث به عنوان ؛است یِ ویشناسای، تعهد نسبت به مشتری یوظیفهایفای  دراولین گام شاغل 
ی که مدیریت یک صندوق هنگاماما  است، پذیرامکانمشتری به راحتی  شناساییِ مشتریان را بر عهده دارد، عملیات معامالتیِ

قرارداد  با شاغل اننفعذیبه نمایندگی از  شخصی که قرار گیرد، گرتحلیلیک  یعهده بریا صندوق بازنشستگی ری گذاسرمایه
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تعهد شاغل . هستند یِ ویمشتر ،ان صندوق مزبورنفعذیبلکه  گردد،میمنعقد کرده است، مشتری محسوب ن راصندوق  مدیریت
قابل  برای شاغل اننفعذی، یک مشتری خاص یا گروهی از هاموقعیتدر برخی ممکن است  در برابر ذینعان نهایی است.

ایفای  یوظیفهشده است،  بینیپیشوق شاخصی یا صندوق با سود مدیر یک صندشاغلی که مثال،  به عنوان ؛شناسایی نباشد
نموده است. در امیدنامه اظهار  آن را قبالًصندوق  رساند که به انجامباید  ایبه شیوه را رانگذاسرمایهو توجه به  احتیاط، تعهد

 امیدنامهمندرج در  یشیوهمغایر با یا  ودهیکی از مشتریان ب پذیریِریسکنباید منطبق بر نیازها یا توان تصمیمات مدیر صندوق، 
 ران منجر گردد.گذاسرمایهتفاع تمام ناه به کهرچند باشد، 

 هاموقعیتگردد که این میمشتریان بین  منافع تضاد یبالقوهی هاموقعیتمنجر به ایجاد  ،اختالف میان منافع مشتریان
 ،ی مختلفهابا ظرفیتتمام مشتریان  و توجه در برابر تعهد، احتیاط یوظیفهقرار دهد.  ایهپیچیدشاغل را در شرایط تواند می

یِ نوع خدمات دریافتیا تواند از حیث توافقات با مشتری میاما مصادیق عملی این وظیفه نسبت به هر مشتری  ،شود اِعمالباید 
منافع  ش نماید از تضاد واقعی یا احتمالیِعالوه بر تشریح وظایف و تعهدات خود به مشتریان، تال ،شاغل باید متفاوت باشد. وی

وجود دارد، لذا شاغل باید با توجه به  ی کارگزاریحرفهمتعددی در  ایِحرفهی هافعالیتکه  از آنجا د.کنبین مشتریان جلوگیری 
ل شناسایی مشتری به سهولت قاب، به تعیین مشتریان خود بپردازد. گاهی ایحرفهی هافعالیتی خود در هامسئولیتنقش و 

که در این  ران باشندگذاسرمایهتوانند عموم می. در برخی موارد دیگر، مشتریان گرجزء و معامله مشتریِمیان  یرابطهنظیر  است،
 یک مشتریِ بر رعایت این معیار به نفعِ ،هاگزارشو  ایحرفهی هافعالیتدر  طرفیبی)ب(: استقالل و 1حالت، رعایت معیار 

 رد.خاص اولویت دا

 خدمات به مشتری یارائه

و  اطالعاتشاغل از اهمیت باالیی برخوردار است، چرا که معموالً ای است که وظیفهو توجه در برابر مشتریان احتیاط ، تعهد
موقعیت مشتریان را در  ،اختالف در اطالعات و دانشد. این دار ی حرفههافعالیت یعرصهبیشتری نسبت به مشتریان در  دانش
که اهداف و انتظارات یابد اطمینان  ،در این موقعیتباید شاغل . کنداعتماد  شاغل؛ در واقع مشتری باید به دهدمیقرار پذیر آسیب

ویژه به عدم وجود تضاد بالقوه میان  توجهِد. باشمیمناسب وی  شدهپذیرفته یهاریسکو  گرایانهواقع، ایحرفهفعالیت از  مشتری
تواند از تضاد میدر هنگامی که شاغل ن از اهمیت باالیی برخوردار است. "بهترین منافع مشتری"با  "کارفرمایا اهداف شاغل "

 .ارائه دهداین وضعیت به مشتریان و واضحی از کامل، صریح  ، باید افشایکندجلوگیری  کارفرمابالقوه میان منافع مشتری و 

 خدمات بدون کارمزد

است. تضاد منافع وقتی بروز  کنندهتعیین ،معامالت یدهندهانجامنتخاب کارگزار در خصوص ا غالباًری گذاسرمایهمدیر 
. به این عمل کند خودبه سود  ایمشاورهخدمات خرید  رفِرا صَ یا کارفرمای خود معامالت مشتریان ،مدیراین نماید که می
برای خرید کاال یا خدماتی که انتفاعی برای رما یا کارفری تشاغل از معامالت مش هر گاهشود. میگفته  5"خدمات بدون کارمزد"

چنانچه  نماید. افشا یا کارفرما به مشتریسیاست خود را در کنترل تضاد منافع بالقوه باید  رد استفاده کند،ندا یا کارفرما مشتری
، پرداخت نمایدالتری را بایا قیمت  کارمزدپردازد، میمعمول برای خرید یک کاال یا خدمات  به طورنسبت به آنچه خود شاغلی 

یک صندوق  ریِگذاسرمایهمدیر  ،برای مثال ؛ردد، از این معیار تخطی کرده استبدون آنکه منافعی عاید مشتری گ
عدم تخصیص اعتبار به صندوق تحت مدیریت وی توسط کارگزاری الف و تخصیص اعتبار توسط  رغمعلیری، گذاسرمایه

در این حالت از این معیار  ؛ ویدهدمیو قانونی، به انجام معامالت با کارگزاری الف ادامه  برابر کارگزاری ب در شرایط کامالً
 تخطی نموده است.

 

                                                           
 

5. Soft Dollars or Soft Commissions 
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 وکالتی دهیرأی

، در سایر ابعاد فعالیت هادارایی در ریگذاسرمایهمباحث مرتبط با  به جز، شرایطبرخی از در  توجه، احتیاط و تعهد
. استو مسئوالنه  آگاهانهوکالتی به روش  دهیرأیشامل  ،شاغل تعهد یوظیفهز بخشی ا ری کاربرد دارد.گذاسرمایه
. گام برداردبه درستی  ،این ارزش حداکثرسازیِحفظ و  در جهت بایدشاغل برای مشتری ارزش اقتصادی دارند و  هانامهوکالت
کورکورانه به یا نماید میود، اقدام به رأی دادن خاثرِ رأی  بدون بررسیِ، یا شودمیری که موفق به رأی دادن نگذاسرمایهمدیر 

رأی . کرده است معیار عدولاین از  (شرکتی سرمایهمثال، تغییر در ساختار  )برایدهد میرأی  مدیریتی ومباحث حاکمیتی 
ه از اختیار استفاد دهد کهمیهزینه نشان -تحلیل منفعت است. هاریگذاسرمایهمدیریت  ناپذیرجداییدادن وکالتی یک جزء 

لزومی نداشته  ،وکالتی در تمامی موارد دهیرأیبه نفع مشتری نیست؛ بنابراین شاید  هاگیریرأیو مشارکت در تمام  دهیرأی
 ند.ک افشا وکالتی را برای مشتریان دهیرأیی هامشیخطباید  شاغل همچنین باشد.

 

 پیشنهادیِ التزامی هارویه

 

 موافقت مشتری

چه  ،بودمشتری  به جای او پاسخ دهد که اگر سؤالبه این ، باید از انجام اقدام مناسب برای مشتریان اطمین شاغل برای
تردید وجود داشته باشد،  سؤالدر پاسخ به این . در حالتی که اقدام خود را سامان دهد ،و بر مبنای آن انتظار داشتانتظاری 

جام وظایف این مسئله نباید با مسئولیت شاغل در ان وی اجازه کسب نماید.و از  سؤالمشتری  ازرا  نظرباید موضوع مورد  شاغل
ی توسط شاغل قابل تشخیص است. این مورد نباید دستاویزی برا ،اقدام مناسب در اغلب موارد ، زیراخلط گردد ایِ خودحرفه

 د.انتقال مسئولیت شاغل به مشتری شو

 ی شرکتهامشیخط

 ،هارویهو ، قراردادها هامشیخطتدوین هنگام  به ،موضوعات زیر را دهد که پیشنهاد خود کارفرمای بهشاغل شود توصیه می
 :مد نظر داشته باشدمشتریان، در برابر مسئولیت  خصوصدر 

  ؛اصول و معیارها را رعایت نمایدشاغل باید تمامی الزامات قوانین و  مقررات حاکم:پیروی از قوانین و 

  اطالعات مشتریان به شکل قابل  ینامهپرسشاخذ اطالعات مشتری از طریق  مشتری: یِرگذاسرمایهاهداف استخراج
 پیشنهادهای یارائهقبل از مشتری، ی مالی هامحدودیتاهداف ریسک و بازده و  ری،گذاسرمایه قبول در مورد تجارب قبلیِ

 ؛ریگذاسرمایهری یا اتخاذ اقدامات گذاسرمایه

  ری، تناسب و شایستگیِگذاسرمایهاقدامات انجام باید هنگام  شاغل اقدامات:انجام زمان اطالعات در  تمامیِتوجه به 
 ،پورتفوی یِ( خصوصیات کل3ری، و گذاسرمایه ( خصوصیات اساسی2ِ( نیازها و شرایط مشتری، 1ری را در ارتباط با گذاسرمایه
 ؛دقرار ده توجهمورد 

 ؛ مگر اینکه مشتری در نظر گیرد را به منظور کاهش ریسک هاریذاگسرمایه سازیِمتنوعباید شاغل  :سازیمتنوع
 ؛مشتری در تضاد باشد یالرعایهالزمی هامحدودیتبا اهداف و  سازیمتنوع

  که  شودتضمین  بدین وسیلهرا برقرار سازد تا  ایدورهو منظم  بررسیِ یبرنامهباید  شاغل ی منظم:هابررسیانجام
 ؛کنندمیپیروی  (الرعایهالزمی هامحدودیتاهداف و )از مستندات حاکم بر هر یک از قراردادها  شدهانجامی هاریگذاسرمایه

  بایدنباید برخی مشتریان را به دیگری ترجیح دهد و  شاغل :ایحرفهی هافعالیتبرخورد منصفانه با تمامی مشتریان در 
 ؛دری ایجاد کنگذاهسرمای پیشنهادهای توزیعالت و عامرا برای تخصیص م ییهارویه
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 :در آن تضادها را  ،نماید تا مشتری افشاتضادهای منافع واقعی و بالقوه را  باید تمامیِ شاغل افشای تضاد منافع
 ؛مورد ارزیابی قرار دهدتصمیمات خود 

  :؛دآگاه ساز پاداش مدیر شکلهایرا از تمامی  باید مشتریانش شاغلافشای تمهیدات پاداش 

 :رأی در راستای بهترین  اِعمالمجاز به تعیین نماید که چه کسی  شاغلشود توصیه میموارد،  لباغدر  رأی وکالتی
 ؛است مشتریمنافع 

 ؛کند محرمانه تلقیاطالعات مشتری را  دبای شاغل :رازداری 

  به دنبال  باید شاغل نماید،می، اقدام خاصی را مطالبه نهایی نفعذی به عنوانمشتری مواردی که به جز  :قدامابهترین
 ؛باشد ان خودبرای مشتری اقدامبهترین 

 ِفراهم کند. را شاغل باید بهترین منافع مشتری منافع مشتری: اولویت 

 

 های کاربردیمثال

های شرکت کارگزاری الف و صنعتی دو شرکت به نام یسهامدار عمده ،گذاریسرمایهشرکت  یک (:)تعیین مشتری -1 مثال
شرکت ب، وضعیت سودآوری و در نتیجه روند قیمت سهام مناسب  موجود در صنعت مورد فعالیتِ . با توجه به شرایطاستب 

خواهد تا با منابع و از وی می گیردمیرگزاری الف تماس عامل شرکت کاگذاری با مدیرسرمایهعامل شرکت مدیرنبوده است. 
رغم آنکه مدیرعامل شرکت رکت ب نماید. علیحمایت از سهام شتحت مدیریتش، اقدام به خرید و  گذاریِسرمایهصندوق 

مدیرعامل  درخواستِ انجامِنمود اما از آنجا که در صورت عدم اقدام به خرید این سهام نمی هیچ گاهکارگزاری در شرایط عادی 
ثر این نماید. در ا، عزل وی از سمت فعلی قطعی خواهد بود، وی دستور خرید سهام مزبور را صادر میگذاریشرکت سرمایه

  افزایش یافت. ند قیمت سهام شرکت ب تغییر کرده،حمایت، رو

، گذاریسرمایهپیشنهاد خرید یک سهام برای صندوق  در ارزیابیِرا تا  شاغلدارد ملزم می ؛ توجه به منافع،)الف(3 معیار نکته:
این اقدام منجر به افزایش قیمت  ،ین مثالکه در ا هرچند اقدام نماید.صندوق  انگذارسرمایهمنافع  بر اساسمحتاطانه و صرفاً 

بر اساس منافع  ،گیری برای این اقداماما تصمیم ،ان صندوق در بر داشته استگذارسرمایهسهام ب شده و لذا منافعی برای 
نموده ، بلکه مدیرعامل از طریق خرید و حمایت از این سهام به نفع خود و سهامدار عمده عمل ان صورت نپذیرفتهگذارسرمایه

 این معیار را نقض کرده است. ، آشکارعامل کارگزاریمدیردر این مثال،  است.

 

مشتریان معامالت سبدهای  ید که همهکنی توافق میکارگزارشرکت سبدگردان با یک  کی کارگزاری(: توافق با) -2مثال 
در سبد را به  گذاریسرمایهری نیز عالقمندان به . در مقابل این اقدام، شرکت کارگزادهدآن کارگزاری انجام منحصراً از طریق  را

 د.کناین شرکت معرفی می

باشد. سبدهای مشتریانش معامالت  تعهد دارد تا به دنبال بهترین اجرا نسبت به تمامیِها نازم سبدگردان در تمامیِ نکته:
کتبی از مشتریان دریافت دارد  مجوزیا یک کند میدریافت کارگزاری این را در انجام معامالت از ا اجروی بهترین  کهمادامی

، عمل وی صحیح گاهی دارندآخود این امر بر سبدهای به دنبال بهترین اجرا نیستند و همچنین از پیامد ها آنمبنی بر اینکه 
منافع، ؛ توجه به )الف(3 در صورتی که کارگزاری از نظر کیفیت خدمات معامالتی ضعیف عمل نماید، سبدگردان از معیار. است

 است. تخطی نموده

معامالت شرکت خود را از طریق یک شرکت  گذاریسرمایهیک شرکت  گذاریسرمایهمدیر  کارگزاری(: توافقات با) -3مثال 
تر به کد های ارزان، اقدام به تخصیص سهامانجام شده دهد. وی در خریدهای گروهی که توسط کارگزارکارگزاری انجام می

 د. کنمی گذاریسرمایهتر به کد شرکت انهای گرشخصی و سهام
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سهامداران شرکت  نسبت به قابل قبول توجهِو  احتیاطتعهد،  یاز وظیفه ،با انجام این عمل گذاریسرمایهمدیر  نکته:
. دهدایط ویژه و مطلوب انجام میرا با شر خود الت شخصیِعامزیرا م خطی کرده است،ت ، به عنوان مشتریان وی،گذاریسرمایه

 منافع خود را قبل از منافع مشتریان قرار داده است. وی

مدیر معامالت شرکت کارگزاری الف با توجه به سقف کارمزد معامالت، در یک  پذیر مشتری(:)موقعیت آسیب -4مثال 
ا قرارداد خود را به کند تکارفرما، خریدار را ترغیب میبرای کسب درآمد و کارمزد بیشتر  به منظور ،ی عمده در بورس کاالمعامله

پذیرد و پیشنهاد مدیر معامالت را می ،ی تقسیم کند. مشتری بدون آگاهی از ضوابط مربوط به کارمزد معامالتترکوچکاجزای 
 گردد.کارمزد بیشتری عاید کارگزاری الف می

نافع مشتری را نسبت به کند که شاغل ممیپذیر مشتری ایجاب دانش بیشتر شاغل نسبت به مشتری و موقعیت آسیب نکته:
از این  ،مدیر معامالت با ترغیب مشتری به این اقدام و ترجیح منافع کارفرما بر مشتری. منافع خود و کارفرما در اولویت قرار دهد

نظیر پرداخت کارمزد  تر،کوچکخریدار را از تبعات تقسیم قرارداد به اجزای  ،معیار تخطی نموده است. چنانچه مدیر معامالت
را  ترکوچکآگاه نماید و خریدار تقسیم شدن قرارداد به اجزای  ،االتر، کاهش ریسک ناشی از فسخ معامله و سایر مزایا و معایبب

همان سطحی از احتیاط، توجه و دقت را که در  مدیر معامالت باید ،برخالف این معیار عمل نکرده است. در مجموع ، آنگاهبپذیرد
 .گیرد به کاربرد، برای منافع مشتری نیز می به کارود موقعیت مشابه برای منافع خ
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 وظایف در قبال مشتریان  -3 معیار

 ب( رفتار منصفانه
 رعایت نماید.را در قبال مشتریان  طرفیبیای، انصاف و حرفه شاغل موظف است در انجام فعالیت

 

 تبیین معیار

د. حفظ رفتاری منصفانه با تمام مشتریان داشته باش، ایِ خودحرفهی هاتفعالی یکلیهدارد در میاین معیار شاغل را ملزم 
، مشتریان متعددی شاغلوقتی یک  فقط از طریق رفتاری منصفانه با تمام اشخاص قابل دستیابی است.اعتماد عمومی به حرفه، 

مختلف بروز  شکلهایبه  ندتوامیح ترجیح دهد. این ترجی دیگر یک مشتری را بر مشتریِ ویدارد، این احتمال وجود دارد که 
ری به هر گذاسرمایهی هافرصتی معامالتی و تخصیص هااولویتخدمات تا  یارائه تخصیص وقت برای؛ از کیفیت و کند

 ،ایحرفهانجام فعالیت در  ،نماید تا تبعیضی میان مشتریاندقت است که شاغل باید  بدین معنی "منصفانه"ح اصطال مشتری.
 خدمات به تمام مشتریان یارائهبه  زمانهم به صورتدقیقاً تواند میشاغل ن نیست، زیرا "برابری"ی این معیار به معن قائل نشود.

 مکتوب. به صورتیا ت پستی، تلفن، رایانه، فکس، پیام کوتاه مرسوالاز طریق چه به آنان دسترسی داشته باشد، یا پرداخته 

 یهافرصتاقدامات و  یهمه، لذا ددار یبه فرد منحصر ریِگذاسرمایهو اهداف  ، معیارهاهر مشتری نیازهااز آنجا که 
سطح و میزان خدمات بیشتری از مشتریانی که تواند به می، شاغل به عالوه ؛ی برای تمام مشتریان مناسب نیسترگذاسرمایه

اما سطح و  ،وتی به مشتریان خود ارائه دهدخدمات متفا تواندمی. شاغل دهدی ارائه تر، خدمات اختصاصیکنندمیکارفرما طلب 
، سطح تفاوت در عالوه بر این ؛مشتریان گرددسایر  عدم کسب منفعتزیان یا موجب خدمات نباید  یارائهمیزان تفاوت در 

 تبه صورهمگان قرار داشته باشد و این خدمات متمایز نباید  و در دسترس افشا، خدمات باید به مشتریان کنونی و احتمالی
ی هاتوصیهاقدامات و : است ایحرفهرفتارهای کلی از  یدستهناظر بر دو این معیار  گزینشی به مشتریان پیشنهاد گردد.

 .ریگذاسرمایه

 اقدامات 

ری گذاسرمایهی هاتوصیهاست. این اقدامات، همانند  ایحرفهی هافعالیتشامل اقدامات مربوط به  ،اول رفتارها یدسته
 یهمهمداوم با  به طورخواهد تا میقرار دهند. این معیار از شاغل  تأثیری مربوط به آن را تحت هارار و سایر متغیتوانند بازمی

برای مثال، در  ؛منصفانه داشته باشد ی آنان و شرایط موجود، رفتاریهامحدودیتمشتریان با توجه به اهداف، اصول و 
یا مورد نظر مناسب آنان است  ریِگذاسرمایهمشتریانی که  یهمهبسته به مورد، به عامالت، شاغل باید سایر می اولیه یا هاعرضه

رساند. این تخصیص باید مطابق  به انجام، تخصیص را به شکل منصفانه اندسفارش خرید سهام یا کاالی مورد نظر را داده
صورت پذیرد. رعایت انصاف و  ن شده است،تدوی ایمنصفانه به صورتکه فرض بر آن است که  ،کارفرمای هارویهو  هاسیاست

همیت بسیار مشتریان وجود نداشته باشد، از ا یهمهشرایطی که امکان تخصیص به یا ، در صورت وجود مازاد تقاضا طرفیبی
 اگرچه که تخصیص اوراق بهادار به خود شاغل یا نزدیکان وی با رعایتدر هنگام وجود مازاد تقاضا،  باالیی برخوردار است.

غیراخالقی و رفتار  (نباشدهای کارفرما و رویه مقرراتقوانین،  خالف بر چنانچه)انصاف و با برخوردی مشابهِ سایر مشتریان 
 یِبرای تخصیص حداکثربه منظور رعایت جانبِ احتیاط و شاغل کند که حکم می ایدئالولی حالت  ،نیست معیار این برخالف

 د. آن به خود خودداری کن از تخصیص سهام یا کاال به مشتریان،

. شاغل یا کارفرما کار بنددبه با تمام مشتریان حقیقی و حقوقی  طرفبیشاغل باید تمام تالش خود را برای رفتار منصفانه و 
خدمات کارگزاری،  یارائهممکن است عالوه بر  ،برای مثال ؛دنحقوقی داشته باش با یک مشتریِ ایچندگانهممکن است روابط 

حقوقی باشد. در چنین موقعیتی، شاغل باید دقت  مشتریِ یمدیره هیئتعضو یا ری گذاسرمایهمدیر صندوق یا متولی ضامن، 
به  ایحرفهی هافعالیتداشته باشد. شاغل باید از انجام  و حقوقی، اعم از حقیقیی رفتار منصفانه با تمام مشتریان، مضاعفی برا
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در رفتار با مشتریان خدشه وارد  طرفیِ ویبیمنطقی به انصاف و  به طوریی که هاسمت زمانهمیا پذیرش  زمانهم طور
ی، گرمعاملهبا انجام فعالیت  زمانهمبرای مثال، پذیرش سمت مدیر سبدگردانی در یک شرکت کارگزاری،  ؛نماید، پرهیز کندمی

عامالت است و لذا اشتراک این دو نقش در مدیر سبد، خود یک مشتری برای بخش م زیراشود. میتخطی از این معیار محسوب 
 دهد.میرا کاهش  طرفیِ ویبییک فرد، انصاف و 

باید کامل و شفاف  افشانماید. این  افشاریان کنونی و احتمالی را به مشتی مستند تخصیص کارفرما هارویهشاغل باید 
کامل، شاغل باید منافع مشتری را بر  افشایذ نماید. حتی در صورت انجام صورت گیرد تا مشتری بتواند تصمیم صحیحی اخ

شاغل در رعایت  یوظیفه ی تخصیص غیرمنصفانه، نافیِهارویهمنافع خود مقدم شمارد. رضایت و موافقت مشتری برای انجام 
قِبَل رفتار منصفانه با مشتریان همچنین به معنی آن است که شاغل نباید منافعی را از  انصاف و وفاداری به مشتریان نیست.

یی که هاعرضهی پرطرفدار، هاآورد. شاغل باید در عرضه به دستدر حرفه، با زیان رساندن به مشتریان  یِ خودموقعیت شغل
به  ر یا کاالاوراق بهادا اینتخصیص از  و از خود حسن نیت نشان دهد ایشی قیمت را تا مدتی ادامه دهند،رود روند افزمیانتظار 

با هدف یا جبران خسارت  ،پاداش، هدیه به عنوانیی نباید هاداراییچنین  مضایقه نکند. مشتریان، در بین ایمنصفانه طور
 تخصیص داده شود. خاصی به مشتریِدریافت منافع آتی، 

 ریگذاسرمایهی هاتوصیه

یان عموم یا درون ری جهت انتشار مگذاسرمایهی هاتوصیه یتهیهآنان  اصلیِ یوظیفه، شاغالنی را که رفتارهادوم  یدسته
توصیه  یارائهها آن مسئولیتشاغالنی که  ؛گیردمیدر بر  ،ری( استگذاسرمایهدر تصمیمات  همکاران یاستفادهشرکت )برای 

ی که یک شاغل در خصوص خرید، فروش یا اظهار نظرهر  در شرکت باشد. همکاران دیگران، از جمله یاستفادهجهت 
اظهار د. این شومیری محسوب گذاسرمایه یتوصیهری ارائه دهد، یک گذاسرمایهیا یک  ، کاالاصخ یک اوراق بهادارِ نگهداریِ

اوراق  فهرستخالصه، افزودن یا حذف به/از  رسانیِبروزمفصل، یک گزارش  د از طریق یک گزارش تحقیقیِنتوانمی هانظر
که به اشخاص بیرون از شرکت ارائه شود نیز  ایهر توصید. هنمیان مشتریان انتشار یابمورد توصیه یا ارتباط شفاهی  بهادارِ

 گردد.میمشمول این معیار 

دهد. شاغل موظف است اطمینان میرا نیز مورد توجه قرار ها آنری یا تغییرات گذاسرمایهی هاتوصیه این معیار روش انتشار
جهت عمل بر اساس آن را  ایمنصفانهان فرصت مشتری یهمهرسیده است که  به انجام ایگونهیابد که انتشار اطالعات به 

ی ارتباطی با مشتریان هاروشو ارسال  زماندر تفاوت ری به شکل منصفانه، به دلیل گذاسرمایهی هاتوصیهانتشار داشته باشند. 
از  ،منصفانه یهاسیستم تا با طراحیِ دهد پیشنهادکارفرمای خود به . شاغل باید شدخواهد  مواجهاشکاالت عملی با مختلف، 

 ،محوله توسط این معیار یوظیفهممکن است . کندجلوگیری ری گذاسرمایهی هاتوصیهو  هاگزارش آمیزتبعیضانتشار گزینشی و 
دهد، میجدید را ارائه  یتوصیهمواقعی که یک د، از اهمیت باالتری نسبت به کنمیاصالح در مواقعی که شاغل یک توصیه را 

باید در اختیار تمام مشتریان  ،استقبلی که حاصل تحقیقات بعدی  ریِگذاسرمایه یتوصیهدر  بااهمیتیرات برخوردار باشد. تغی
قبلی استفاده نموده یا بر  یتوصیهکه از مشتریانی  به دستباید به رسیدن این اصالحات در این خصوص  ؛قرار گیرند فعلی

 ای شود.ویژه توجهِاند، پذیرفته از آن تأثیریا  کرده ریگذاسرمایهاساس آن اقدام به 

 نزدیکان و آشنایان

خاص برای  نظیر اولویت ،برخی از مشتریان در قالب دوستان، نزدیکان، اقوام و آشنایان شاغل، انتظار دریافت خدمات ویژه
تقدم دادن یا مشتریان گذاری پیش از سایر های سرمایه، دریافت توصیهتخصیص اوراق بهادار یا کاال ،هادریافت و انجام سفارش

و اولویت قائل نشدن برای این افراد، خارج  انصافرعایت  ،را از شاغل دارند. در چنین مواردی به سبد آنان نسبت به دیگر سبدها،
 بودن این عمل آگاه کرده، غیراخالقیتواند بدواً فرد مذکور را از ای، توسط شاغل الزامی است. شاغل میاز چارچوب ضوابط حرفه

و او را به سایر همکاران یا رقبا جهت دریافت خدمات مورد  کندخدمات به وی خودداری  یارائهدر صورت عدم حصول نتیجه، از 
 نظر معرفی نماید. 
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 پیشنهادیِ التزامی هارویه

 

 ی شرکتهاسیاست یتوسعه

کارفرما  بهشاغل شود توصیه میاما دارد، با مشتریان اشاره  طرفبیاین معیار به مسئولیت شاغل در رفتار منصفانه و  هرچند
شاغل شود توصیه می .کندشاغالن تدوین  یکلیهجهت انجام رفتار منصفانه با مشتریان برای  ی التزامهارویه تا دهد پیشنهاد

 رفتارالی از ی احتمهانماید. وی همچنین باید مدیریت را از تخطی پیشنهادبه مدیریت  ،در صورت عدم وجود ،ی مناسب راهارویه
 ایِحرفهرفتار بستگی دارد.  کارفرما یاندازهی التزامی به ماهیت و هارویهرسمیت و پیچیدگی چنین میزان  منصفانه آگاه سازد.

منافعی در این  مشتریانی که در اختیار تمامیِ هاتوصیهری، این گذاسرمایهی هاتوصیهپس از ایجاد دارد که میالزام مناسب 
 فرآینداما به تمامی مشتریان ارائه دهد، ری را گذاسرمایه یتوصیه شاغلنیازی نیست که  اگرچهند، قرار داده شود. دارارتباط 

، و نه وی انجام شودو اهداف  هامنافع مشتری و تناسب توصیه با نیازبر مبنای  باید ،اطالعات یکنندهدریافت انانتخاب مشتری
به ری گذاسرمایه پیشنهادهای یارائهمنصفانه،  اطمینان از رفتاررایج برای روش . یک ردیگ آمیزتبعیضترجیح یا شرایط  هر

به  ،منصفانه ی التزام به رفتارهارویهایجاد  در شاغلشود توصیه می باشد.می زمانهم به طور ،شرکت و مشتریانمخاطبان درون 
 :کندنکات زیر توجه 

 :آگاه از محتوای اطالعاتیِ جهت محدود نمودن تعداد افراد شاغلشود توصیه می محدود نمودن تعداد افراد درگیر 
 ؛قابل قبولی انجام دهدتالش ری، گذاسرمایهی هاتوصیه

 به منظور کاهش زمان بین قابل قبولی تالش  شاغلشود توصیه می :اهش دادن چارچوب زمانی بین تصمیم و انتشارک
 ؛داشته باشد آن توصیه عملیِ انتشارری و گذاسرمایه یتوصیهیک  یتهیهبه تصمیم 

 ها آنری قبل از انتشار گذاسرمایهی هاتوصیه شدنبه منظور جلوگیری از مطرح  ایرویه ی رفتار قبل از انتشار:هارویه
 ؛وضع گردد ،هاتوصیهآن مطلع از برای افراد ، در دست تهیه ریِگذاسرمایه یتوصیهاقدام مبتنی بر هر گونه یا 

 با تمامیِکه ری برقرار سازد گذاسرمایهی هاتوصیهانتشار  بندیِیی را برای زمانهارویهباید  شاغل :زمانهم انتشار 
 به عنوان ؛مطلع گردند هاتوصیهاز  زمانهم به طورمشتریان تقریباً  تمامیِ ،به بیان دیگر ؛منصفانه رفتار شود به طورمشتریان 

یا مشتری یک به نفع  غیرمنصفانهباید به منظور اجتناب از رفتار مدیران دیدی را دارد، ج یتوصیه انتشاراگر شرکتی قصد  ،مثال
با انتشار  زمانهمباید شرکت نیز  شعببه  هاتوصیهارسال ورزند. تعیین زمان انتشار توصیه مبادرت  گروهی از مشتریان، به

در صورتی  اما نماید، پیگیریخاصی را  جداگانه مشتریِ طور بهتواند می شاغل، پس از انتشار توصیه. توصیه انجام پذیرد عمومیِ
ی در اطالعاتاز انتشار، خود قبل  یویژهنباید به مشتریان  شاغلپیشاپیش منجر به زیان سایر مشتریان گردد،  نیرسااطالع که

 ؛دهدخصوص توصیه ارائه 

 ِبه  پردازد،که به مشاوره یا سبدگردانی می یشاغلشود توصیه می ی آنان:هاداراییی از مشتریان و فهرست نگهداری
از مشتریان و  یفهرست، هاآنفروش اوراق بهادار یا  ریگذاسرمایه یهاتوصیهمشتریان از تغییرات در  سازیِآگاهمنظور تسهیل در 

ی هاریگذاسرمایهیا سایر  د. اگر قرار باشد اوراق بهادارنگهداری نمایرا ی متعلق به آنان هاریگذاسرمایهسایر  یااوراق بهادار 
 به طورآن  فروشدر آن اوراق بهادار، دارندگان  تواند در جهت تضمین اینکه با تمامیِمیی فهرستخاصی به فروش برسد، چنین 

 ؛ه است، مورد استفاده قرار گیردیکسان رفتار شد

 از اصول  ایمجموعهالت، عاممی تخصیص هارویهباید هنگام تنظیم  شاغل :ی تخصیصهارویه یجاد و مستندسازیِا
 ایجاد نماید:راهنما را جهت تضمین موارد زیر 

o  ،؛معامالت گروهیو هم در تخصیص  هااولویت اجرای سفارش رعایت هم درانصاف در معامالت مشتری 

o ؛هاسفارشدر اجرای  بودن و کارایی بموقع 
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o  ریدریافتی از مشت هایسفارشبا  شاغل وارده توسط هایسفارشانطباق. 

و  گروهی معامالتویژه به  توجهِ و ی مکتوب تخصیصهارویهایجاد  شاغلشود توصیه میبا در نظر گرفتن اصول فوق، 
 ی زیر باید مورد بررسی قرار گیرد:هارویهد. نمای پیشنهادخود کارفرمای  های اولیه را بهعرضه

 ؛هاسفارشیا لغو  و اصالح هاسفارشازی و ثبت زمان الزام به مستندس 

  هایسفارش و توجه به این مسئله در واردهاولین -صادرهبر مبنای اولین  هاسفارشپردازش و اجرای 
  ؛ایهدست

  ی متفاوت بین مشتریان هاتخصیص معامالت با قیمت ینحوهایجاد رویه جهت روشن ساختن مواردی نظیر
 ؛هاآن هایسفارشتعیین سهم مشتریان در تخصیص بخشی از  ینحوهو 

 به تناسب  ،شده انجامکه  نشود، آن بخش از سفارش خریداریکامل  به صورت گروهیمانی که سفارش ز
از . همچنین برای برخی یابدتخصیص بین مشتریان  ، به روش تسهیم به نسبتهاسفارشهر مشتری به کل  سفارش یاندازه

این  تأکیداین نکته تا زمانی مورد  باشد.قانونی  یمعاملهحداقل  شده نباید کمتر ازتخصیص داده میزانیا کاالها، اوراق بهادار 
زمانی که روش تسهیم به  ،مثال به عنوان ؛گرددرعایت انصاف در رفتار با مشتریان منجر به اصول و معیارهاست که اجرای آن 

هادار به اکثر از سفارش به تعداد محدودی مشتری و عدم تخصیص کاال یا اوراق ب ایهنسبت منجر به تخصیص حجم عمد
واحد  نظرمراجعه و کسب  ،در این مواردست. ا ن شود، اتخاذ روش دیگری که متضمن رعایت انصاف باشد، ضروریمشتریا
 ؛راهگشا باشدتواند می نظارت

 باید بر مبنای سفارش اوراق بهادار ، تخصیص کاال یا پرطرفداری هاسایر عرضهیا ی اولیه هادر عرضه
 آنان. زنیِو قدرت چانه پورتفویان معامالت یا مدیرو نه بر اساس  مشتریان انجام پذیرد

 معاملهی تخصیص هارویهافشای 

 معاملهی تخصیص هارویهنماید.  افشاتخصیص معامالت را  رویه و چگونگیِ، احتمالیباید برای مشتریان و مشتریان  شاغل
 بخشد.میرا از این تعهد رهایی ن غلشاتخصیص،  یمنصفانهغیری هارویهباید منصفانه باشد و افشای 

 هاتخصیص مندنظامبررسی 

اطمینان یابند و  دهندقرار  بررسیحساب مشتریان را مورد منظم  صورتبه  ،دارای مسئولیت نظارتی شاغالنِشود توصیه می
برای هر ری گذاسرمایهاقدامات  اطمینان یابند که همچنینان صورت نپذیرفته است. مشتری از هیچ یککه برخورد ترجیحی با 

ی هافعالیتری و گذاسرمایهاقدامات که  . از آنجاانجام شده استآن حساب، ی هامحدودیتو اهداف  و متناسب با حساب با توجه
خرید یک تواند دلیل مناسبی برای می شاغل شود،میهر مشتری تعیین و انجام  فردمنحصربهبر مبنای نیازها و شرایط  ایحرفه

کامل  به طوردیگر داشته باشد. وی باید  همان کاال یا اوراق بهادار برای مشتریِفروش برای یک مشتری و اوراق بهادار  کاال یا
 یمعامله ی بررسی و همچنین شناساییِهارویهایجاد  شاغلشود توصیه میکند.  مستندسازیرا  معاملهدالیل هر دو طرف 

 ماید.ن پیشنهاد کارفرمای خودرا به  آمیزتبعیض

 افشای سطوح خدمات

وت سطوح متفا و نباید کند افشامشتریان  تمامیِسطوح مختلف خدمات خود و شرایط دریافت این خدمات را برای  باید شاغل
 ارائه گردد. یآمیزتبعیض به طورخدمات به مشتریان مشابه، 
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 های کاربردیمثال

 د.کنهفته منتشر می های قابل توصیه را هر، فهرستی از سهامو معروف شدهشناختهی گرتحلیل (:گزینشی)افشای  -1مثال 
به  نجاآکنند. وی در  وگوگفتبحث و  بازاردهد تا در مورد هاری را با چند تن از بهترین مشتریانش ترتیب میان یوی برنامه

 .کند، صحبت میشدمشتریان شرکت فرستاده خواهد  ینده برای تمامیِآ یدر هفتهخریدی که  یمحتوای جدول توصیه

تمامی مشتریان، یک هفته قبل از فرستادن توصیه به ها آنخرید به مشتریانی که وی با  یبا انتشار توصیه گرتحلیل نکته:
 است. کردهرا نقض  ؛ رفتار منصفانه،)ب(3 معیار ترتیب ناهار دارد،

الف و ب را برعهده  گذاریسرمایهدو صندوق  مدیریت ،یک شرکت کارگزاری ها(:)معامالت منصفانه میان صندوق -2مثال 
ا در این دو صندوق ر گذاریسرمایهالف و ب، تمایل به  گذاریسرمایهبا بررسی روند ارزش واحد صندوق  گذارسرمایهدارد. یک 

ز مدتی وی کند. پس امی گذاریسرمایهاما به هنگام مراجعه با تکمیل واحدهای صندوق الف مواجه شده و در صندوق ب  دارد،
زده شده است که اگرچه دو صندوق دارای اهداف وی از این موضوع بهت د.کنالف را با صندوق ب مقایسه مینتایج صندوق 

است.  الف صندوق بازدهیِ معناداری کمتر از به طور بصندوق  بازدهیِ یکسان و پورتفوی مشابهی هستند، اما گذاریِسرمایه
مورد  اوراق بهادار ابتدا ،مشیخطشود که به عنوان یک به وی گفته می د وکنمی سؤال هاندوقمدیر صمشتری این مسئله را از 

مشابه، در زمان به طور . گرددخریداری می ب برای صندوقاوراق بهادار و سپس آن  شودبرای صندوق الف خریداری میتوصیه 
 رسد. به فروش می صندوق بو سپس از  شودفروخته می صندوق الففروش، اوراق بهادار ابتدا از  یتوصیه

نسبت به  الفبا اولویت دادن به صندوق شاغل کند و منصفانه رفتار نمی به طورمشتریان  ا تمامیِکارگزاری ب مشیخط نکته:
رد وآبه اجرا در مندنظامرا طبق مبنایی  هاسفارشباید  شاغلاست.  کردهخود نسبت به مشتریانش تخطی  یاز وظیفه ب صندوق

البته در این  شود؛ افشامشتریان  های تخصیص باید به تمامیِعالوه بر این، رویه نصفانه باشد؛مشتریان م که نسبت به تمامیِ
 غیرمنصفانه است. مشیخطدهد که این حقیقت را تغییر نمی، زیرا رافع مسئولیت وی نیست ،کارگزاری مشیخطمورد، افشای 

ان شرکت کارگزاری الف، به یکی از گرمعاملهیکی از  از محل اشتباه معامالتیِ انه(:منصف و تخصیص )معامالت -3مثال 
 یمشتریان شرکت خسارتی وارد شده است. مدیر مربوطه با مشتری مذاکره نموده و این خسارت از محل تخصیص سهام عرضه

 گردد. جبران میتخصیص شرکت،  یمشتری بر اساس رویه یبیش از سهمیهاولیه، 

نقض نموده است،  تخصیص معامالترا به دلیل عدم برخورد منصفانه با مشتریانش در مورد مدیر مربوطه این معیار  ته:نک
یا اولیه وسیله پاداش، جبران خسارت  یاولیه باید به صورت منصفانه انجام پذیرد. تخصیص عرضه یتخصیص سهام عرضه زیرا

 اولیه است. یتمام متقاضیان آن عرضهبلکه حق  ،فرد دیگری نیستیا تشکر از مشتری 

یک شرکت  گرتحلیلهای بینی سود هر سهم شرکت الف منتشر شده است. بررسیپیش گزارش (:گزینشی)افشای  -4مثال 
برای تمام مشتریان شرکت،  همنتشر هایگزارش. وی در استشده کمتر از حد واقعی آن بینیپیشدهد سود کارگزاری نشان می

رسمی به مشتریان  اما به صورت غیر ،نمایدهای رسمی برای برآورد ارزش هر سهم شرکت مورد نظر استفاده مییبیناز پیش
و لذا این سهام را یک مورد  باشد شدهاعالمهای بینیدارد که وی انتظار دارد سود هر سهم باالتر از پیشبزرگ خود اعالم می

  نماید.  معرفی می گذاریسرمایهمناسب 

مشتریان خود، به طور منصفانه  با تمامیِشرکت الف،  رشد سودبا عدم تسهیم نظراتش در ارتباط با پتانسیل  گرتحلیل ه:نکت
 است. کردهرا نقض  ؛ رفتار منصفانه،)ب(3لذا معیار رفتار نکرده و 
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 وظایف در قبال مشتریان  -3 معیار

 ج( اقدام متناسب
مشتری به انجام  ی منطقیِهامحدودیتای، اقدامات خود را متناسب با اهداف، اصول و حرفه لیتشاغل موظف است در فعا

 رساند.

 

 تبیین معیار

 ایحرفهاقدام  اقتضایو  تناسبهنگام تعیین  بهدقت نیازها، شرایط و اهداف مشتریان را  با شاغلدارد که میالزام  معیاراین 
یا ری نیز، لزوماً از زیان گذاسرمایهو  ایحرفهتناسب اقدام  صحیح تعیینحتی در صورت د. ده، مورد بررسی قرار ریگذاسرمایهو 

 ریِگذاسرمایهمناسب بودن یک باید هنگام قضاوت راجع به  شاغل مشتری جلوگیری نخواهد شد. ریِگذاسرمایهکاهش ارزش 
را بررسی کند. این ابعاد شامل  یِ ویری و وضعیت مالگذاهسرمایمرتبط با  یتجربه ،از دانش متعددی، ابعاد برای مشتری بالقوه

 تأثیر و ی مشتریهامحدودیتدر مقایسه با  ریگذاسرمایهریسک میزان نیست:  هااینمحدود به فقط شود، اما میموارد زیر 
و  هاتوصیهصر به انتخاب مناسب توسط شاغل باید تنها منح ایِحرفهانتخاب یک اقدام  .پورتفوی سازیِمتنوعری بر گذاسرمایه

آن،  یبالقوهری فارغ از میزان سود گذاسرمایههر فرصت  تمایل به اتخاذ این تصمیمات دارد. معقولاقداماتی شود که یک فرد 
آن دسته  ، متوجهِریگذاسرمایهیا اقدام  توصیهتعیین تناسب اطالعات و  در گردآوریِ شاغلمسئولیت  مناسب هر پرتفوی نیست.

که  ینشاغالسایر اگرچه که  ری به مشتری را دارند.گذاسرمایه یتوصیهاقدام یا  خدماتِ یارائهکه مسئولیت ی است نغالشااز 
پردازند، مسئولیتی در تعیین تناسب میمشتریان الت مو انجام معایا کاال به اخذ و اجرای سفارش  اوراق بهادار در خرید و فروش

 به انجاممشتریان  های منطقیِو درخواستایِ خود را متناسب با اهداف اینکه اقدامات حرفه لیتِولی مسئو ،ندارند هاسفارشاین 
 این نظر منظور هاقیمت در کاریدست نظیر مشتری غیرمنطقیِ اهداف که است بدیهی ی آنان است.رسانند، کماکان بر عهده

  .نیست معیار

 ریگذاسرمایه مشیخطایجاد 

. این اطالعات شامل کند آوریجمعاطالعات مشتری را یا سبدگردانی، ابتدا  ایمشاورهخدمات  یارائهدر شرایط باید  شاغل
ری مربوط است، نگرش نسبت به ریسک گذاسرمایهکه به تصمیمات  ،مانند سن و شغلمشتری، اطالعات شخصی،  شرایط مالیِ

حاظ شود و در آن، تحمل ل 6"ریگذاسرمایه مشیخط یهبیانی"باشد. این اطالعات باید در یک میری گذاسرمایهو اهداف 
شامل افق زمانی، نیازهای نقدینگی، عوامل قانونی و مشتری،  ریِگذاسرمایهی هامحدودیت و تمامیِ مورد انتظار یبازده، ریسک
ری یا گذاسرمایهسب یک تنابدون تعیین چنین عواملی، قادر نخواهد بود در مورد  شاغلخاطر نشان گردد.  ،فردمنحصربهشرایط 

 شاغل است. همچنین ایدوره نیازمند بازنگری و بررسیِری گذاسرمایه مشیخط یبیانیه .کندمشتری قضاوت استراتژی برای 
مناسب برای  تخصیص داراییِ استراتژیِری و گذاسرمایه یبرنامهیک  ،بلندمدت بازار سرمایهاز اندچشمتنظیم باید پس از 

  .دکنتهیه  مشتری

 مشتری پذیریِریسکبررسی 

 گیریِاندازهری با نیازها و شرایط مشتری در نظر گرفته شود، گذاسرمایهیکی از مهمترین عواملی که باید در تطابق تناسب 
 تأثیر ری را مورد توجه قرار داده،گذاسرمایه پذیرِتغییری ممکن برای محیط هاحالتباید  شاغلباشد. میتحمل ریسک مشتری 

د. ریسک را مورد بررسی قرار ده هاریگذاسرمایهی مشتری، هم تک تک اوراق بهادار و هم پورتفوی هاداراییبر  هاحالتن ای
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ری گذاسرمایه استفاده از ابزارهای ترکیبیِ .نمود کمّی و باید پیشاپیش تجزیه و تحلیلرا ری گذاسرمایهی هابسیاری از استراتژی
 ریِگذاسرمایهی هادر برنامه هااین ابزار باید هنگام بررسیِ شاغل. اندداشته به همراهریسک را مشتقه، مباحث خاص  اوراقو 

و  موجود در این ابزارها اهرم د.این ابزارها و محصوالت داشته باشموجود در بسیاری از  به اهرم ذاتیِ مشتری، دقت الزم را
 .مرتبط استمشتری  این ابزارها با اهداف و نیازهای اسبتنمستقیم به بحث  به طور، مشتری نقدینگیِی هامحدودیت

 ریگذاسرمایه مشیخط رسانیِبروز

تصمیم یا هر گونه  در بااهمیت تغییرات از قبل همچنین و ساالنه حداقل باید ریگذاسرمایه مشیخط یبیانیه رسانیِبروز
نیست. تصمیمات  یک بارهشرایط هر مشتری یک رویداد تالش برای تعیین نیازها و  .شود تکرار خاص ریگذاسرمایه یهاتوصیه

پورتفوی و  تغییرِدرحال تنوع و ماهیتِ شامل توجه به ری معموالً بخشی از یک جریان مداوم است کهگذاسرمایهی هاتوصیه یا
ت برای یک تغییرااین  .استگذار تأثیرشود که در اهداف مشتری میتغییراتی منجر به گذر زمان . استخصوصیات مشتری 

میزان تحمل ریسک، میزان ، سالمتی، نیازهای نقدینگی، افراد تحت تکفلتواند شامل موارد زیر باشد: تعداد میحقیقی  مشتریِ
اطالعات مرتبط با عوامل مشتری، یک یا چند عامل  رسانیِبروزبدون تالش جهت  .مشتری های جاریِدرآمدکل و  کل دارایی

تواند میتنها زمانی  ری با نیازها و اهداف مشتریگذاسرمایهتناسب  بررسیِ ری تغییر یابد.گذارمایهسمدیر  اطالعتواند بدون می
، را شودمینمدیریت  شاغلیی که توسط هاسمتشامل آن ق یِ خودپورتفوی مال اثربخش انجام گیرد که مشتری کامالً به طور

 تناسبتوان انتظار داشت تحلیل میمضایقه کنند، ن یِ خودتفوی مالاطالعات در مورد پری ارائهنماید. اگر مشتریان از  افشا
 باشد.شده ارائهکامل باشد؛ تحلیل باید مبتنی بر اطالعات  شاغلتوسط  شدهانجام

 سازیمتنوعیاز به ن

تلف متعدد و مخی هاریگذاسرمایهترکیب  که احتماالً کردهع را تصدیق وری این موضگذاسرمایه یحرفههاست که مدت
ی دارد. زمانی که یک ترریسک قابل قبول، سطح رف شودصَواحد  ریِگذاسرمایهدر یک نسبت به زمانی که کل منابع 

 ؛رودبتواند از بین میبخشی از ریسک آن تمام یا  شود،میی دورن پورتفوی ترکیب هاریگذاسرمایهواحد با سایر  ریِگذاسرمایه
تواند میباال  ی با ریسک نسبیِرگذاسرمایهیک  .یک هنجار است ،هاپورتفوی اغلببرای  زیسامتنوع قابل قبولمیزان بنابراین 
مشتری بیانگر  یشدهشود؛ همچنین زمانی که اهداف بیانر مناسب تلقی گذاسرمایهکل پورتفوی یک بخشی از  به عنوان

به  یِ خوداست مشتری تصویر کاملی از وضعیت مال ممکن تواند مناسب باشد.می، است انهبازسفتهی ریسکی یا هاریگذاسرمایه
ری صرفاً بر اساس اطالعات و معیارهایی که مشتری گذاسرمایهیک  تناسب مسئول ارزیابیِ شاغل. در هر حال، ندهدشاغل ارائه 

 .کند، استمیارائه به وی 

 با اهداف معینیا ی شاخصی هاصندوقمدیریت 

ی با هاصندوق"یا  یشاخصمنابع یک صندوق مسئول مدیریت بلکه  ،پردازندمین افرادمنابع  به سبدگردانیِ، نشاغالبرخی 
به  ؛آن صندوق است یشدهتعییناهداف ری به روشی مطابق با گذاسرمایه، نشاغالد. مسئولیت این نباشمی 7"اهداف معین

با کند، میفعالیت  9"باالی سرمایهی با هاشرکت در سهامِ ریِگذاسرمایهصندوق "یک  مدیر به عنوانی که شاغلمثال،  عنوان
انه بازسفتهکه ماهیتاً  کوچکی هاشرکتقابل توجه در سهام  ریِگذاسرمایهدر صورت صندوق،  یشدهتعیینتوجه به اهداف 

ن د، مسئول تعییکنمیرا برای مقاصد خاصی مدیریت  ییهاداراییچنین ی که شاغل. از اهداف صندوق تخطی کرده است است،
. مسئولیت ، نیستاندندوق را خریداری نمودهص واحدهایرانی که گذاسرمایهری برای گذاسرمایهیک  به عنوان صندوق تناسب

                                                           
 

 شوند.با هدف و چارچوب معین طراحی مییا گذاری در یک حوزه و صنعت خاص سرمایهیا مشخص  یهایی که با هدف دستیابی به میزان سودصندوق.  7
8. Largecap Income Fund 
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سبدگردانی یا  مشاوره یرابطه یداراآن دسته از شاغالن است که  توجهِمری برای مشتریان صرفاً گذاسرمایهیک  تناسبتعیین 
 هستند.  با مشتری

 

 هادیِ التزامپیشنی هارویه

 

 ریگذاسرمایه مشیخط یبیانیه

 یبیانیههر مشتری را در یک  ریِگذاسرمایهباید نیازها، شرایط و اهداف  شاغلاین معیار، در در جهت تحقق موارد مد نظر 
یر را در ری برای مشتری، موارد زگذاسرمایه مشیخطبایستی در تنظیم  شاغل. کندمستندسازی  ،ریگذاسرمایه مشیخطمکتوب 

 نظر گیرد:

 ِتعیین نسبت ( 3، و ان مشترینفعذیافراد تحت تکفل و سایر  شناساییِ (2نوع و ماهیت مشتری،  (1 :مشتری شناسایی
 شود؛میمدیریت  شاغلی مشتری که توسط هاداراییآن بخش از کل  تقریبیِ

  نوسان ، تناسب( تحمل ریسک )2رید( و حفظ قدرت خآورده، اصل ( اهداف بازده )درآمد، رشد 1 :رگذاسرمایهاهداف
 (؛ارزش دارایی

 میان  برداشتیا آورده مورد انتظار )الگوهای  ( جریانات نقدی2ِ ( نیازهای نقدینگی،1 :رگذاسرمایهی هامحدودیت
( ترجیحات، 6 ( شرایط قانونی،5( افق زمانی، 4 سایر تعهدات(،یا  هاو بدهی هاداراییری )گذاسرمایه( وجوه قابل 3(، ایدوره

 وکالتی؛ دهیرأیو دستورالعمل  هامسئولیت( 7ر، و گذاسرمایه فردمنحصربه، شرایط و نیازهای هاممنوعیت

 عملکرد ارزیابیِی هامعیار. 

 منظم رسانیِبروز

غییر در تهر گونه  یکنندهمنعکستا  بازبینی گردد ایدوره صورتبه  نگهداری و ر بایدگذاسرمایهی هامحدودیتاهداف و 
ی مشتری را با هامحدودیتمنظم  به طوربه منظور رسیدن به تخصیص مناسب دارایی باید  شاغلشرایط مشتری باشد. 

 تواند منجر به تغییرات اساسی در تخصیص دارایی شود. بررسیِمیانتظارات بازار سرمایه مقایسه کند. تغییر در هر یک از عوامل 
ی هادر دورهسایر دالیل مانند تغییرات عمده در شرایط بازار، بررسی یا کسب و کار شرایط  ساالنه معقوالنه است، مگر اینکه

است، تالش  ی مشتریهامحدودیتاهداف و  ایِدوره بازبینیِشرایط مانع از  در صورتی کهباید  شاغلند. طلب کرا  یترکوتاه
 د.سازی نمایرا مستند خود در این زمینه

 یی آزمون شایستگهامشیخط

بسته به  هارویهنماید. این  پیشنهاد کارفرمای خودآزمون شایستگی را به ی هامشیخطو  هارویهایجاد  شاغلشود توصیه می
را ملزم دارند تا  شاغالنی آزمون باید هارویه. خواهد بودمتفاوت  ،به مشتریانششده ارائهخدمات  یگسترهشرکت و  یاندازه

 :کنندنیز توجه  موارد زیر به ،ریگذاسرمایه یبالقوه یبازدهفراتر از 

  ؛پورتفوی سازیمتنوعتحلیل اثر 

 ؛ی با تحمل ریسک برآوردیِ مشتریرگذاسرمایهی هاریسک یمقایسه 

  رگذاسرمایه شده برایی تعیینهاری با استراتژیگذاسرمایهتناسب. 
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 های کاربردیمثال

 مشتری الفدو مشتری دارد:  مدیر سبد یک شرکت کارگزاری، (:یریسک پذیری مشتر-گذاریسرمایهناسب ت) -1مثال 
به دلیل داشتن دارایی بیشتر، تحمل ریسک  الفاما  ،مد تقریباً یکسانی دارندآساله. هر دو در چهل مشتری بساله و  شصت

ثابتی  یخواهد نرخ بازدهمیصرفاً  ب هایش دارد.بخشی از دارایی یمتهورانه گذاریسرمایهتمایل به  الفبسیار باالتری دارد. 
درصد هر دو  52 گیردتصمیم می مدیر سبدموزش فرزندش داشته باشد. آ یهزینهپایین جهت پرداخت  پذیریِهمراه با نوسان

 .کند گذاریسرمایهباال  و دارای تکنولوژیِ کم یهای با سرمایهشرکتبهادار در اوراق را پورتفوی 

متهورانه مناسب باشد، اما این  گذاریِسرمایهبه دلیل شرایط مالی و وضعیت  گذاریرمایهسشاید این  الفدر مورد  نکته:
؛ اقدام (ج)3معیار ، مشتری ببرای  الف گذاریسرمایه با اِعمال استراتژیِ مدیر سبدمناسب نیست.  ببرای  گذاریسرمایه

 یگر تفاوت دارد.زیرا شرایط مالی و اهداف دو مشتری با یکد ،را نقض کرده است متناسب،
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 وظایف در قبال مشتریان  -3 معیار

 د( رازداری
آن به اشخاص  یارائهشاغل باید اطالعات مشتریان فعلی، گذشته و احتمالی را جز در مواردی که مطابق قوانین و مقررات، 

 صالح ضروری است، محرمانه تلقی نماید.ذی

 

 تبیین معیار

این معیار  مد نظررازداری  یا گذشته رازدار باشد. احتمالیبه اطالعات مشتریان فعلی،  بتنستظار دارد تا این معیار از شاغل ان
تری مش ایِو حرفه امور تجاریاجرای بخشی از  یبه واسطهکه ( اطالعاتی 1است: الرعایه الزم در خصوص دو دسته اطالعات

 به دستو در حین انجام این امور  نیستمشتری  ایِور تجاری و حرفهمستقیماً مربوط به ام اطالعاتی که (2و  آید به دست
اطالعات مربوط به یا داشته باشد  الزام قانونییا  باشدصالح بالمانع ذی به مراجع قانونیِاگر افشای اطالعات،  آید.می

 باشد.آن مراجع  بهیی هافعالیتمشتری باشد، شاغل ممکن است مجبور به گزارش چنین  ی غیرقانونیِهافعالیت

 وضعیت مشتری

بنابراین، شاغل  ؛در نظر دارد را شاغل نیستند، حتی اشخاصی که دیگر مشتریِمحرمانه ماندن اطالعات مشتریان،  این معیار
 افشای اطالعات خود را یاجازهحفظ نماید. اگر مشتری صراحتاً به شاغل  را نیز سابق نسبت به اسناد مشتریان یِ خودرازدارباید 

 بپردازد. آن مشتری اطالعات یارائهتواند به میشاغل  ،در این صورت بدهد،

 التزام به قوانین

و مقررات در شرایط خاص، افشای اطالعات مشتری طبق قوانین . اگر کندپیروی  حاکمکلی، شاغل باید از قوانین  به طور
در شاغل کند، حتی  حکم به حفظ رازداریِ و مقررات یننقوار مشابه، اگ به طورضروری باشد، شاغل باید از این امر تبعیت نماید. 

مشتری باشد، شاغل نباید به افشای چنین اطالعاتی بپردازد. در موارد  ی غیرقانونیِهافعالیتاین اطالعات مربوط به  صورتی که
 ارفرما، مشورت نماید.یا مشاور حقوقی ک واحد نظارتمشتری، با  یمحرمانهشاغل باید قبل از افشای اطالعات مشکوک، 

 امنیت اطالعات الکترونیک

 غالباً اطالعات توجه نماید. این شاغل باید به امکان افشای تصادفیِبا توجه به افزایش حجم اطالعات الکترونیک، 
ل ی قابل حمهاو حافظه شخصی مشتریان بر روی لپ تاپاطالعات  یذخیرهالزم برای  یمحدودکنندهی هاسیاست یانکارفرما

بلکه آنان باید  ،اطالعات تبدیل شود و تکنولوژیِ امنیت یزمینهرازداری از شاغل انتظار ندارد که به متخصصی در . معیار دارندرا 
برای  ،ی مذکورهاسیاست تدویندر  کارفرماعملیات و  اندازه د.ندرک کاملی از سیاست کارفرمای خود در این زمینه داشته باش

 است. کنندهتعیین ،هحفظ اطالعات محرمان

 ایحرفهی هافعالیتبازرسی از 

کند. در موارد میبازار سرمایه توصیه ن صالحذی به خودداری از همکاری با نهادهای بازرسی و نظارتیِشاغل را این معیار 
دهد. به شاغل توصیه  در اختیار آنان قرار ،به درخواست بازرسان نهادهای نظارتی ،مجاز قانونی، شاغل باید اطالعات مشتریان را

اطالعات  یارائهالزم را داشته باشد. شاغل با  همکاریِ ،در امر بازرسی از رفتار سایر شاغالن ،گردد که با نهادهای نظارتیمی
 گیرد.میبازار سرمایه، در معرض تخطی از این معیار قرار ن محرمانه به نهادهای نظارتیِ
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 پیشنهادیِ التزامی هارویه

اطالعات هر گونه جلوگیری از افشای ، ین روش عمل به معیار رازداریترترین و کاراترین و در عین حال سادهرکامحافظه
  .است، صالح قانونییا مراجع ذی نددهمیارائه ت اخدم مورد نظر مشتریِ هبکه به همکاران مجاز  به جز ،از مشتری آمدهدستبه

 

 های کاربردیمثال

به  گذاریسرمایههای توصیهیک صندوق نیکوکاری،  گذاریِسرمایهمدیر  تن اطالعات محرمانه(:)در اختیار داش -1مثال 
برای نوسازی و بیمارستان داخلی در ارتباط با نیازهای  یاُمنا گزارش هیئتکند. ارائه میالف  یبیمارستان خیریه اُمنای هیئت
 برای گذاریسرمایه یاند تا توصیهخواسته گذاریسرمایهمدیر ز اها آن. دهدمیتجهیزات فیزیکی به وی ساختمان و  یتوسعه

شده باشد. بینیپیش ایِی مخارج سرمایهدهندهیمارستان ایجاد کند تا پوششمرتبط با این ب نیکوکاریِ صندوقافزایش ارزش 
یک کمک اساسی به  در حال بررسیِکه  داردو اعالم می گیردمیتماس  گذاریسرمایهبا مدیر  ،فرد عالقمند به امور خیریهیک 

قبل از بیمارستان را های ساخت هر دو قصد دارد تا برنامه فرد خَیِّریک بیمارستان محلی دیگر است. یا بیمارستان خیریه الف 
 اُمنا صحبت کند. هیئتورد، اما قصد ندارد در این مورد با آ به دستاتخاذ تصمیم 

مدیریت  در مورد چگونگیِها آنتواند به ، بنابراین میاست های داخلی دادهگزارش ،ریگذاسرمایهمدیر اُمنا به  هیئت نکته:
؛ (د)3 معیار، است محرمانه مشخص به طورا هات مندرج در گزارشکه اطالع نجاآهایی ارائه دهد. از وصیهنیکوکاری تصندوق 
 خودداری کند. فرد خَیِّراز افشای اطالعات به  گذاریسرمایهمدیر دارد که الزام می رازداری،

از قصد وی برای  ،انمشتری گذاری در هنگام مذاکره با یکی ازیک مشاور سرمایه )افشای اطالعات محرمانه(: -2مثال 
، استخیریه  یسسهیک مؤ یاُمنا هیئتخیریه مطلع گردید. از آنجا که مشاور مزبور عضو  جهت امورصد میلیون ریالی  کمکِ
خواهد جهت دریافت کمک مالی میها آناطالع داده و از مزبور  یمؤسسهمشتری را به ، اطالعات تماس مشتری یاجازهبدون 

 با مشتری تماس حاصل نمایند.

 یبا افشای اطالعات محرمانه اما مشاورانجام شده،  خیریه یمؤسسهکمک به  در جهت با نیت خیر و این اقدام اگرچه نکته:
خیریه  یمؤسسهدر اختیار  ،البته درصورتی که این اطالعات با کسب اجازه از مشتری ؛رده استک ، از این معیار تخطیمشتری
 گردید.رفت، تخطی از این معیار تلقی نمیگقرار می

با درخواست یکی از مشتریان در خصوص  ،مسئول پذیرش یک شرکت کارگزاری )افشای اطالعات محرمانه(: -3مثال 
گردد. از آنجا که وی از نسبت خانوادگی این دو نفر مطمئن خرید و فروش برادرش مواجه می هایاطالع از وضعیت درخواست

 دهد.است، این اطالعات را در اختیار فرد متقاضی قرار می

به موجب قوانین و مقررات الزامی است، باید محرمانه تلقی شود. افشای آن جز در مواردی که  مشتری اطالعات نکته:
 برخالف این معیار است. ،وی یمشتریان حتی به دوستان، همکاران و افراد خانواده یحرمانهافشای اطالعات م
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 وظایف در قبال مشتریان -3 معیار

 ه( ارتباط با مشتری
بر آن را به مشتریان فعلی و  مؤثر تغییرهر گونه ای و حرفهفعالیت  فرآیند یدربارهاطالعات کافی  شاغل موظف است

 ای را شناسایی کند و این عوامل را در ارتباط با مشتریان فعلی و احتمالیِحرفه بر فعالیت مؤثرعوامل مهم و  ؛داحتمالی ارائه ده
 خود اشاره نماید. ای به تفاوت بین واقعیت و نظر شخصیِحرفه اظهار نظرهر گونه همچنین در  ؛خود مورد توجه قرار دهد

 

 تبیین معیار

خدمات و  یارائهکارا برای و  مستمر ،شفافد. ایجاد و حفظ ارتباط کنمیباط با مشتری را تبیین این معیار رفتار شاغل در ارت
د، دارمیوقتی مشتری اطالعات مربوط به خدمات مورد نظر خود را دریافت  .امری ضروری استبا کیفیت،  ایِحرفهانجام فعالیت 

پردازد و این می ایحرفهل چگونه از طرف وی به انجام فعالیت این مطلب خواهد بود که شاغ یدربارهقادر به قضاوت دقیق 
این امکان فقط از  گیرد.بجاری و آتی با شاغل تصمیم درستی  ری و همکاریِگذاسرمایه یدربارهدهد که میفرصت را به وی 

و مورد استفاده در  عوامل مؤثرشاغل باید  ،طبق این معیار شاغل و مشتری قابل تحقق است. بینطریق یک ارتباط شفاف 
، تمایز قائل شدن میان نظر شخصی و ایحرفههای اظهار نظر. همچنین در دهدتصمیمات و اقدامات خود را به مشتری ارائه 

خصوصیات  یارائهبا باید تحلیلی، شاغل گزارش  یتهیهدر  واقعیت، یکی از نکات بسیار ضروری در این معیار است.
 دهد. بدر آن را به خواننده شده ارائهگزارش و اطالعات  امکان ارزیابیِمورد بررسی،  ریِگذاسرمایه

 ایحرفهفعالیت نی به مشتریان در مورد رسااطالع

مچنین باید تغییرات مؤثر در هاو . بپردازدمشتریان به  ایحرفهانجام فعالیت  فرآیندبه توصیف  باید به میزان کافی شاغل
ان اطالع دهد. مشتریانی که درک درستی از ماهیت نفعذیمستمر به مشتریان و سایر  به طور را ایحرفهانجام فعالیت  فرآیند
، قادر خواهند بود اثرات ایحرفهانجام فعالیت  فرآیندآمده در  به وجوددارند، با اطالع از تغییرات  ایحرفهو خدمات  هافعالیت

 .کنندین تعی یِ خودرگذاسرمایهاین تغییرات را بر اهداف  بااهمیت

 ی گوناگون ارتباطهاروش

شود. ارتباط می، اوراق بهادار و کاالها محدود نهاشرکتمتعارف از صنایع،  کتبیِ هایگزارشاین معیار تنها به  مد نظرارتباط 
تباطات ک، اررو، مکالمات تلفنی یا پیام، نظیر ارتباط و توضیحات رودرتواند از طریق انواع ابزارهای ارتباطیمیبا مشتری 

از یک کلمه )خرید یا فروش( تا  ؛تواند بسیار متنوع باشدمیعالوه بر این، ماهیت این ارتباطات  ؛باشد ایرایانهیا  ایرسانهچند
بازار، تخصیص  یدربارهکلی  یتوصیهتواند شامل یک میتبادل اطالعات با مشتری  .ایهمفصل صدها صفح هایگزارش
به یک یا  باشد ..،.نظیر سهام، کاال، اوراق مشارکت، اوراق مشتقه، امالک وطبقات مختلف دارایی،  ری درگذاسرمایه، هادارایی

نظیر فهرستی از  ،هاتوصیهاز  ایمجموعه یارائهاوراق بهادار یا کاالی خاص مربوط باشد. اگر در تبادل اطالعات با مشتری به 
ی مرتبط، هاتحلیلمشتری را از وجود و قابل ارائه بودن اطالعات تکمیلی و پرداخته شود، شاغل باید  توصیه به خرید، سهام قابل

 مطلع سازد.

 ی تحلیلهامحدودیت شناساییِ

باید  هاتحلیلاین چنین ممنابع در دسترس پشتیبانی گردد. ه یبه وسیلهباید  ،کمّیو  ی ریاضیهاروشی مبتنی بر هاتحلیل
، این تغییرات باید هاتحلیل شناسیِروشقبلی انجام گردند. در صورت تغییر  یکاررفتهبه شناسیِروشبا روشی یکسان نسبت به 

ی هاتوصیهدر شده ارائهو نتایج  هاتحلیلدر  شدهشناختهی هامحدودیت مورد تأکید قرار گیرد. شاغل باید رئوس کلیِ
باید  شاغلتوصیه، مورد ی هاریگذاسرمایه ی بنیادیِهاویژگی در ارزیابیِ و به اطالع مشتری برساند.کند ری را طرح گذاسرمایه
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یا  مالی استفاده از اهرمدر  ، مخصوصاًریسک اعتباری، ریسک مالینظیر  ،کل بالقوه و ریسک ذاتی یبازدهبه  خوددر گزارش 
باید عناصر  شاغلد، به پایان رسی گزارش و تحلیل یتهیه فرآیندزمانی که  .کندتوجه  بازار یِ، و ریسک کلهمشتقابزارهای 
به چالش گزارش را پیگیری و بتواند دالیل  مخاطب تا دذکر نمایگزارش را در  آمدهدستبهایج تجزیه و تحلیل و نتدر  بااهمیت

 بکشد.

 در گزارش واقعیت و نظر شخصیتفاوت بین 

از  هاگزارشدهد که میمانی رخ ز ،تخطی از این معیار. داردشاغل تأکید  واقعیت از نظر شخصیِ کردنجدا  براین معیار 
 به عنوانبازار  آتیِ سود، تقسیم سود و اطالعات قیمت بینیِپیش ،که در گزارش بدین معنی ؛ماندمیتفکیک گذشته از آینده باز

، کمّیی هاتحلیلدر مورد تجزیه و گیرد. میمورد تأکید قرار ن احتماالً در آینده رخ خواهند داد،که ، شاغل نظرات شخصیِ
. کندشناسایی تحلیل را  قابل شناساییِ یهامحدودیت ،ودهآماری جدا نمی هاتخمینرا از واقعیت  شفاف به طورباید  گرتحلیل
، زیرا این کنددر گزارش، از این معیار تخطی  کاررفتهبه آماریِی هاروشی هامحدودیت شناساییِقصور در با ممکن است شاغل 
 سازد.میآگاه ن گزارشی هامحدودیتمخاطب را از  ،مسئله

 شکایت مشتری

در  کنندهو تا حد ممکن توضیحات روشن داشته باشدشاغل باید به شکایت و انتقاد مشتری در مورد عملکرد خود توجه الزم 
ر این خصوص به مشتری ارائه نماید. در صورت وارد بودن شکایت و انتقاد مشتری، شاغل باید عملکرد خود را اصالح نماید. د

رغم توضیحات شاغل، مشتری از صحت عملکرد شاغل اطمینان نیافت، در صورت درخواست مشتری، شاغل شرایطی که علی
 صریح و روشن به وی اطالع دهد.  به طوربه اختالفات را  کنندههای طرح شکایت و مراجع رسیدگیباید رویه

 

 پیشنهادیِ التزامی هارویه

شاغل قضاوت  که مسئلهیک مهارت تحلیلی است، تعیین این  ،و مؤثر در هر گزارشیبط عوامل مرت انتخاب اینکهبه دلیل 
 ،و با پیش رو قرار دادن یک چک لیست دارد هاگزارشمورد به مورد  برده یا نه، بستگی به بررسیِ به کارقابل قبولی در این امر 

و مؤثر بر گزارش  بااهمیتالعات مربوط به عناصر ید اطی پس از وقوع یک گزارش، شاغل باهابررسیدر  نیست. شمارشقابل 
 غیر مؤثررا نگهداری نماید و در صورت تقاضای مشتری، باید اطالعات تکمیلی در خصوص آن دسته از عوامل که در گزارش 

 نیز به مشتری ارائه شود. اندشده تشخیص داده

 

 های کاربردیمثال

را به معدنی شرکت یک صنعت معدن به تازگی گزارش خود در مورد  گرتحلیل (:واقعیت)ارائه اظهارات به عنوان  -1مثال 
احتمال بیانگر که  باشداین شرکت نیز می شناسیِ ذخایر معدنیِزمینهای اطالعات بررسیپایان رسانده است. گزارش وی شامل 

، شدهانجامای هحفاری یهای اولیههاین نتیجه را بر اساس نمونوی . استشرکت  معادندر  جدید یذخایر بالقوهپیدا کردن 
خود را بدین شرح  وی گزارش پژوهشیِ برابر افزایش یابد. 2تواند تا شرکت می ذخایر معدنیِ ،نتایجاین گرفته است. بر اساس 

 ."کید دارمأشدت بر خرید تهمن ب دو برابر شده است.شرکت ذخایر ، حقایق موجودبر اساس "کند: بیان می

شرکت  وی از ذخایر معدنیِ یاین معیار را نقض نموده است. برآوردهای اولیه گزارش خود را منتشر کند، گرلیلتحاگر  نکته:
 شاغل باید بین واقعیت و نظرات شخصی تمایز قائل شود.های پژوهشی، در گزارش و استشخصی اظهار نظر یک 

درصد اختالف  22آن در حال حاضر  طال و معامالت آتیِ یقیمت بازار آزاد سکه )توصیف درست از اوراق بهادار(: -2مثال 
دارند که فرصت مناسبی برای معامالت آربیتراژ بوجود آورده است. شاغل یک شرکت کارگزاری در ارتباط با این موقعیت 
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وجه تضمین  گذاری برای خرید سکه ونماید. این اطالعات شامل مبالغ سرمایهگذاری، به مشتریان اطالعاتی ارائه میسرمایه
 تضمینی است. به صورتماه و  2درصدی ظرف مدت  22 یاولیه و کسب بازده

وی توصیف درستی  اطالعاتگذاری به این شکل، این معیار را نقض کرده است. چرا که شاغل با توصیف این سرمایه نکته:
تغییرات قیمت معامالت آتی و احتمال نیاز )اژ آربیتر گذاریِسرمایه استراتژیِ های واقعی و ضمنیِریسکو های اساسی از ویژگی

گذاری در توصیف درست و کاملی از یک اوراق بهادار و سرمایه باید این اطالعاتندارد.  بر ( را درمین وجه تضمین مضاعفأبه ت
  آن را ارائه دهد.

و تدارک مقدمات  مجوزکسب  گیرد تا بایک شرکت کارگزاری تصمیم می (:رسانی در مورد تغییرات مؤثراطالع) -3مثال 
تغییر دهد. از آنجا که عملکرد این  "در سهام" از نوعِ خود را به یک صندوقِ "مختلط" از نوعِ گذاریِالزم، صندوق سرمایه
مختلط بسیار درخشان و مناسب بوده است، شرکت  گذاریِهای سرمایهفعالیت خود در بین صندوق یصندوق در طی دوره

فروش و  این صندوق با این تغییر دارد. این شرکت این تغییر را از طریق بخش یبه گسترش مشتریان بالقوهکارگزاری تصمیم 
 .دهداحتمالی اطالع میبالقوه و به مشتریان بازاریابی 

 این رد، اما باید در مواستدرست و احتمالی  بالقوه های ذینفعِدر مورد مطلع ساختن گروهاقدام شرکت کارگزاری اگرچه  نکته:
ری در صندوق در اگذتمایلی به سرمایه، تعدادی از مشتریان مشتریان فعلیگاه کند. شاید در میان آتغییر، مشتریان موجود را نیز 

ثر بر ؤسهام با توجه به میزان ریسک باالتر نسبت به صندوق مختلط را نداشته باشند. بر طبق این معیار، شاغل باید تغییرات م
 رسانی نماید.ای مرتبط با مشتریان فعلی و آتی را به درستی اطالعهای حرفهفعالیت
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 الف( تعهد
ی هاتواناییو  هامهارت ؛اقدامات خود را بر اساس منافع کارفرما سامان دهد ،شاغل موظف است در چارچوب وظایف شغلی

 وی نشود. وی را محرمانه تلقی کند و تالش خود را به کار گیرد تا زیانی متوجهِ اطالعات مربوط به ؛خود را از وی دریغ نکند

 

 تبیین معیار

خدشه وارد  کارفرماخود از طریق خودداری نمودن از هر عملی که به  یکارفرمادارد تا از منافع میرا ملزم  شاغل، معیاراین 
بایستی همواره منافع مشتریان را  شاغل سازد، حفاظت کند.میروم مح شاغلی هامهارتتوانایی و یا آن را از سود یا کند می

قرار  توجهمورد  نیز خود کارفرمایو تداوم فعالیت  ثباتخود را بر باالتر از منافع کارفرمای خود قرار دهد؛ اما باید اثرات رفتار 
ود که به منافع کارفرمای خود صدمه بزند. خود نباید درگیر رفتارهایی ش کارکنان تحت مدیریتدر موارد مرتبط با  شاغلدهد. 
رعایت  -استحاکم  شاغل/روابط کارفرماکه بر -رای کارفرما هامشیخطو  هارویه دارد تامیشاغل را ملزم  تلویحاً معیاراین 
 برخیدر معیار ین ا نباشد. تعارضدر  اصول و معیارهاو  مقرراتیی با قوانین، هامشیخطو  هارویهکه چنین  حدی؛ البته تا نماید

که تعهدات  داردمیرا ملزم ن شاغل، معیار این .نمایدمینقرار دادن منافع کارفرما باالتر از منافع شخصی ملزم به شاغل را شرایط، 
ی تداخل بااهمیتد. زمانی که مسائل شخصی و شغلی به میزان خویش قرار ده یحرفهخود را تابع  بااهمیت شخصی و خانوادگیِ

 د. با کارفرمای خود وارد مذاکره شوکاری توازن میان تعهدات شخصی و  برای ایجادباید  شاغلد، نکنمیپیدا 

 مستقلالیت فع

د. در تضاد باشد، امتناع ورز تواند با منافع کارفرمامیمستقل که  ی رقابتیِهافعالیتاز دارد تا میشاغل را ملزم  معیاراین 
 فعالیت دارد قصدشاغلی که کند؛ اما میدن به کسب و کارهای مستقل در حین اشتغال منع نرا از وارد ش شاغل معیاراگرچه این 

برای کارفرما مشخص و موارد زیر را  خود را از این موضوع آگاه نموده ، باید کارفرمایدهدانجام  را با هدف کسب منافعی مستقل
خدمات و پاداش  یارائه رائه خواهد نمود، مدت مورد انتظارمستقل آتی ادر فعالیت به مشتریان  شاغل: انواع خدماتی که سازد

به آن ، گرفتهرضایت  فعالیت مستقلتا زمانی که از کارفرمای خود بابت ید نبا شاغل. در آن فعالیت در ازای خدماتدریافتی 
الزحمه دریافت حقآن  خدماتی است که کارفرما در حال حاضر در ازایهر گونه به معنای  "فعالیت". فعالیت مشغول شود

تمهیدات مقدمات و  یتهیهاست و نه  رقابتیدر کسب و کارهای مستقل  به معنای فعالیت "مستقل اقدام به فعالیت" نماید.می
  .فعالیتیبه منظور آغاز چنین 

 ترک کارفرما

به فعالیت ، مابین قطع نشدهتا زمانی که همکاریِ فی، باید ترک کندرا  یِ خودکارفرمای فعل گیردتصمیم می شاغلزمانی که 
فعالیتی شود که با این هر گونه ، درگیر خود گیریِکنارهنباید تا زمان اجرایی شدن  اودر راستای منافع کارفرمای خود ادامه دهد. 

از  قبل ،و آمادگی برای رفتن به یک کسب و کار رقابتی اقدامرا دارد، در  کارفرماکه قصد ترک  شاغلی. استوظیفه در تضاد 
 یوظیفهو  باشدو مقررات  مابینفیمطابق توافقات  چنین تمهیداتی،آزاد است؛ البته تا زمانی که  فعلیاتمام رابطه با کارفرمای 

با  ،فعلی، نباید قبل از ترک کارفرمای استدیگر  ی شغلیِهافرصتوجوی ی که در جستشاغلرا نقض نکند.  شاغل تعهد
به کارفرما اطالع  گیریکناره قصدجدید، ارتباط برقرار کند. زمانی که  شغلجهت مقاصد در  الیاحتممشتریان موجود یا مشتریان 

 به مشتریان را دنبال کند.  گیریکنارهاعالم  در ارتباط بای کارفرما هامشیخطو  هارویهباید  شاغلداده شد، 

 اولویت بازار سرمایه و مشتریان

دوم ی درجهدر  ،بازار سرمایه و منافع مشتریان سالمتای وی، نسبت به حفظ و منافع کارفرم شاغل منافع شخصیِحفظ 
و  غیرقانونیی و رفتارها هافعالیتمثالً زمانی که کارفرما درگیر )امکان دارد شرایطی پیش آید  بنابراین ؛اهمیت قرار دارد
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در د. مایناقدام ن کارفرما مطابق منویات یان،وظایف خود در قبال بازار و مشترایفای  به منظور شاغلکه  (غیراخالقی شده است
 نظیر کند، توجیه پذیر است،مینقض را در قبال کارفرمای خود  شاغل یوظیفهطبیعی،  به طوریی که هافعالیت ،چنین مواردی

ی چنین در صورت .کارفرمامستندات  تصویر یا نگه داشتن ی مشخصهامشیخطو  هارویهی کارفرما، نقض هادستورالعملنقض 
 .شاغل و نه نفع شخصیِ سرمایه انجام پذیرد بازار سالمتمشتریان یا منافع حفظ  با هدفصرفاً شود که میاتی مجاز تلقی اقدام

 

 پیشنهادیِ التزامی هارویه

  نماید:پیشنهاد شاغل، /جهت روشن شدن روابط کارفرما ،کارفرمای خودهای زیر را به مشیایجاد خطشاغل شود توصیه می

 خدمات مشابه به  یارائه برایاز طرف کارفرما  شدهوضعمحدودیت هر گونه در جریان باید  شاغل :رقابت مشیخط
ممنوعیت اکید یا  ، توسط شاغلرونیبمشابه به خدمات  یارائهتقاضای ی رویه، مشیخطاین . باشد ،بیرون از شرکت

 ؛کندمیچنین خدماتی را مشخص 

 باشدکارفرمای خود همکاری با ی خاتمه مشیخطکامل در جریان  به طورباید  اغلش :همکاریی خاتمه مشیخط .
ی خاتمهاعالم  شامل چگونگیِ ،همکاریی خاتمه فرآیندمشخصی را با توجه به ی رویه مشیخطاین شود توصیه می
 یهامسئولیتبرای انتقال  ایرویهکارفرما  مشیخطهمچنین ایجاد نماید.  همکارانمشتریان و  به کارفرما، همکاری،
 ؛کندمیدر جریان تعیین ی هافعالیتمربوط به 

 و  باشدگاه آگزارش تخلف قوانین و مقررات و اصول و معیارها رتبط با م مشیخطباید از  شاغل :تخلفی گزارش هارویه
ی رفتارهادهد تا میجازه ابه شاغالن  مشیخطاین . دهد پیشنهادکارفرما را به مشی ایجاد این خطدرصورت عدم وجود، 

)الف(؛ علم به قوانین، 1این رویه با معیار  گزارش کنند. واحد نظارتبه  را بالقوه در شرکت غیراخالقیِو  غیرقانونی
 تعهد شاغل به کارفرماست. یدهندهنشانولی التزام به آن  دارد،اشتراک موضوع 

 

 های کاربردیمثال

خود ناامید شده است و در پی کار  از محیط کاریِشرکت کارگزاری الف  گرمعامله :)درخواست از مشتریان فعلی( -1مثال 
تن از مشتریان  چهاراز  ،همکاری یخاتمهقبل از  است. وی به توافق رسیدههمکاری  برایجدید، با شرکت کارگزاری ب 

 ویکنند. همچنین  عامالت خود را آغازم ب کارگزاریشرکت را ترک کرده و در این کند تا درخواست میالف  کارگزاری یعمده
در  این دسته از مشتریان فعالیت برای ،پیش از اینوی . نمایدمی معرفیدریافت خدمات برای  ه مشتریان بالقوهبرا کارگزاری ب 

 بود. کردهبازاریابی کارگزاری الف 

که مادامینماید.  فعالیت ی فعلی خودفرمامنافع کاراساس  صرفاً بر که شاغل داردالزام می کارفرما/شاغل یرابطه نکته:
انتقال فعالیت درخواست  این شرکت است. منافع اش صرفاً فعالیت در راستایوظیفه ،کندکار میشاغل نزد کارگزاری الف 

 معیار منجر به نقضغیراخالقی است و رفتاری ، کارگزاری الف به نفع کارگزاری ب یمشتریان بالقوه بازاریابیِ مشتریان فعلی و
 شود.تعهد، می؛ )الف(4
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 ب( عدم دریافت منافع اضافی
منطقی باعث ایجاد تضاد منافع با کارفرما  به طورهدیه، منافع، مزایا یا اجرت از دیگران که هر گونه شاغل باید از دریافت 

 کارفرما. فقت کتبیِشود، خودداری نماید، مگر با موامی

 

 تبیین معیار

 ،هاآنبه شده ارائهخدمات  در قبال سایر منافع از اشخاص ثالثیا کند که شاغل باید قبل از قبول پاداش میکید أت این معیار
ید. پاداش و از کارفرما کسب اجازه نماتواند به تعارض با منافع کارفرما منجر شود، میمستقل از کارفرما که یا از طرف کارفرما 

. است ،ثالثی از اشخاص تمنافع دریافهر گونه مستقیم یا غیرپاداش هر گونه  مشتری،شامل پاداش مستقیم  ،مورد نظر منافع
شاغل  اداری، پست الکترونیکی و...( باشد. ینامه)نظیر  مستندسازیکتبی و قابل  به صورتوافقت کارفرما در این معیار، باید م

 طرفیِبیو  تعهد تواند برمییی هاپرداختچنین  زیرا موافقت کارفرما را کسب نماید،نافع و پاداش اضافی، باید بابت دریافت م
و  اقدامات بررسیِبه هنگام دهد تا میبه کارفرما امکان دریافت منافع،  افشایو موجب بروز تضاد منافع گردد.  گذارد تأثیرشاغل 
 دریافتیِ پاداش و منافع یهمهکارفرما حق دارد تا از ، به عالوه ؛قرار دهد مد نظررا  اشخاص ثالثی شاغالن، روابط با هاانگیزه
 .کندتوسط شاغل را ارزیابی شده ارائهخدمات  ی آشکار و پنهان(هاکل )هزینه یهزینهتا  کامل داشته باشد آگاهیِ ،شاغل

 

 پیشنهادیِ التزامی هارویه

عالوه بر پاداش دریافتی از کارفرما، را  خدمات، یارائهدر برابر  پاداش و منافع پیشنهادهر گونه شود میبه شاغل توصیه 
از جمله معیار مذکور، جزئیات گزارش شاغل برای کسب موافقت کارفرما، الزم است . دهدکتباً به کارفرما گزارش درنگ و بی

توافقی  مذکور باید حاوی مفاهیم کلیدیِگزارش  برساند. پاداش یدهندهپیشنهاد تأییدبه  دریافتنی را و منافع اضافیِ تعیین پاداش
 توافق، باشد. یدورهپاداش و  تقریبیِ ماهیت پاداش، مبلغنماید، نظیر میکه طی آن شاغل از مشتری منافع اضافی دریافت 

 

 های کاربردیمثال

مسئول مدیریت سبد مشتری الف  ،مدیر سبد یک شرکت کارگزاری مشتری(:با پاداش توافق در مورد  کسب اجازه) -1مثال 
مبتنی بر ارزش بازار  کارگزاری کارمزدیبه شرکت  مشتری الفشود و توسط کارفرما پرداخت میمدیر سبد حقوق  است.
درصد بازده  62در هر سال که پورتفوی من حداقل "دهد که پیشنهاد می مشتری به مدیر سبدکند. پرداخت میهای سبد دارایی

کارفرمای خود را از این  ،مدیر سبد. "هدیه خواهید گرفت کیش ییک سفر تفریحی در جزیرهو همسرتان کسب کند، شما 
  دهد.را انجام می سفر اینکند و مطلع نمی توافقات

را  ؛ عدم دریافت منافع اضافی،)ب(4مدیر سبد با مطلع نساختن کارفرمای خود از توافقات پاداش با مشتری، معیار  نکته:
خود  یبه نوبه شود که این نیز مشتری الفاز حساب مدیر سبد  تواند منجر به جانبداریِمی توافقاته است. ماهیت نقض کرد

باید  مدیر سبد منجر شود. کارگزاریشرکت  سبدهای تحت مدیریتدر ارتباط با سایر  مدیر سبدتواند به کاهش عملکرد می
 ورد.آ به دستفعی پذیرفتن چنین مناقبل از رضایت کارفرمای خود را 

گذاری مشاور مدیرعامل یک شرکت سرمایه ،مدیر سبد یک شرکت کارگزاری در مورد پاداش خارجی(:)کسب اجازه  -2مثال 
سهام  ،این مدیرکند. دریافت می گذاری رارفاهیِ شرکت سرمایهامتیازات تمامیِ ، مشاور. وی در قبال خدماتش به عنوان است
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کند. وی این موضوع را به کارفرمای مشتریان خریداری می سبدهایرا برای گذاری آن شرکت سرمایههای سرمایه پذیرِ شرکت
 دارد.دریافت نمیگذاری سرمایه شرکتبرای خدماتش به  اینقدیزیرا هیچ پاداش  ،کندنمی افشاخود 

را نقض  ب(؛ عدم دریافت منافع اضافی،)4معیار با عدم افشای منافع دریافتی به کارفرما در قبال خدماتش،  مدیر سبد نکته:
تضاد منافع  موجد ،گذاریسرمایه همانند پاداش نقدی و دریافت حق المشاوره از شرکت تواندمیکرده است. پاداش غیرنقدی 

  .گردد
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 رفتار با کارکنان تحت مدیریت -5 معیار

 الف( رعایت حقوق
و توافقات طرفین پایبند  مربوطه ، مقرراتمختلف مدیریت خود مطابق قوانینشاغل موظف است به حقوق کارکنان تحت 

 رعایت نماید. این بارهباشد و انصاف را در 

 

 تبیین معیار

نظیر قانون کار و  ،مختلفشود که کارکنان مطابق قوانین میحق و منافعی  یهمهشامل  ،حقوق کارکنان تحت مدیریت
 "مبلغ حقوق ماهیانه"اعم از  "حقوق کارکنان"باید از مدیران یا کارفرمای خود اخذ نمایند.  ،مربوطهو مقررات تأمین اجتماعی 

آمیز با رفتار تبعیضهر گونه و از انجام  کندشاغل باید انصاف را در مورد کارکنان تحت مدیریت خود رعایت  باشد.میها آن
می، فرهنگی، جنسیتی و مذهبی خودداری نماید. وجود تفاوت های قواز قبیل تفاوت ،علتیکارکنان تحت مدیریت خود، به هر 

دریافت خدمات با  .استهای آنان، یکی از مصادیق رعایت انصاف کارکنان ناشی از قابلیت، توانمندی و شایستگی منافع دریافتیِ
بازار سرمایه خواهد  یتوسعهبه  گذاران به حرفه و بازار سرمایه و در نهایت منجرباعث اعتماد مشتریان و سرمایه ،مناسب کیفیتِ

 شدهانجام ایحرفهتواند در افزایش انگیزه و کیفیت فعالیت شد. رفتار منصفانه با کارکنان تحت مدیریت و رعایت حقوق آنان، می
 ثر باشد.سط آنان مؤتو

خدمات  قابل این منافع،نماید که فرض بر این است، در ممنافعی را از کارفرما اخذ می ،مابینفیشاغل مطابق توافقات 
، مابینفیمدیران و کارفرما به توافقات  نماید. حتی در صورت عدم پایبندیِاین اصول و معیارها را رعایت می کیفیت ارائه داده،با

، شاغل نباید از کیفیت خدمات خود به شوده رفتاری غیراخالقی محسوب میکه البترعایت حقوق کارکنان، یا رفتار منصفانه 
عدم  تواند با کارفرما قطع همکاری نماید.شاغل می ،در این شرایط ؛غیراخالقی مرتکب شودرفتاری یا  بکاهد ریان و کارفرمامشت

 دار نماید، برخالف این معیار است.آنان را خدشه فعلی و آتیِ رعایت حقوق کارکنان تحت مدیریت به هر نحوی که منافع دریافتیِ
صرفاً  مابینفیتعیین شده است و توافقات مربوطه و مقررات مختلف ت مدیریت در قوانین حداقل حق و حقوق کارکنان تح

 تواند مواردی را به این حق و حقوق قانونی بیفزاید. می

 مسئولیت کارفرما

با دانی کند. اگر کارفرما انتظار دارد تا کارمنمی تعیینو وظایفی را  هامسئولیتهر دو گروه،  برای /شاغلکارفرما یرابطه
به شود توصیه می شاغلبه . شناسایی نمایدرا  شاغالنو وظایف خود در قبال  هامسئولیت، بایستی مولد داشته باشدو  انگیزه

 .را تدوین کندها و وظایف خود در قبال شاغالن مسئولیت که دهدپیشنهاد کارفرمای خود 

 منافع جبران کسریِ

، قادر به کسب منافعی باشد یِ خودموقعیت شغل یبه واسطهتمال وجود دارد که شاغل با توجه به ماهیت بازار سرمایه، این اح
منافع پرداختی  است. شاغل نباید کسریِ غیراخالقیمستلزم عدم رعایت اصول و معیارها و انجام رفتارهای  ،که دستیابی به آن

. این کندآنان جبران  قبال رفتارهای غیراخالقیِ در عملیبیو  پوشیچشمبه کارکنان تحت مدیریت خود را با دادن مجوز یا 
ران به شاغل، حرفه و گذاسرمایهاعتماد  رفتارهای غیراخالقی تشویق نموده،تواند کارکنان تحت مدیریت را به انجام میعمل 

از  یِ خودافع دریافتهمچنین کارکنان تحت مدیریت نیز نباید با انجام رفتارهای غیراخالقی، کسری من بازار سرمایه را سلب کند.
رفتار مغایر با اصول و معیارها توسط  یدهنده، نشانکارفرما را جبران نمایند. توافق مدیر و کارکنان تحت مدیریت در این زمینه

 هر دو طرف خواهد بود.
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  پیشنهادیِ التزامهای رویه

، مربوطه و مقرراتمختلف مطابق قوانین  شود، ضمن اطمینان از رعایت حقوق کارکنانمیبه مدیران و کارفرما توصیه 
 ساالری را مستقر و مورد بازبینی قرار دهند.آمیز و منطبق بر شایستهغیر تبعیض ترفیع و پاداشی رویه

 

 ی کاربردی:هامثال

های یک شرکت کارگزاری به منظور کاهش هزینه یمدیره هیئت کامل کارکنان(: یبیمه)عدم پرداخت حق  -1 مثال
غیرواقعی و کمتر از مقدار دریافتی آنان، در قراردادهای کار درج کند  به طورگیرد حقوق و مزایای کارکنان را تصمیم می ،شرکت

شود و کارکنان کاهشی در بیمه و مالیات کمتری بپردازد. مابقی حقوق کارکنان از محل دیگری به آنان پرداخت می یهزینهتا 
 د.کنناحساس نمی یِ خودمبلغ دریافت

شود. اگرچه در این مورد مبلغ حقوق آنان نمی یماهیانهآنان صرفاً شامل مبلغ حقوق  حقوق کارکنان و منافع دریافتیِ نکته:
 تأثیرتحت  ،بازنشستگی، عیدی و سنوات آنان نظیر مستمریِ ولی منافع آتیِ قرار نگرفته، تأثیرکارکنان تحت  دریافتیِ یماهیانه

 این معیار است.با ن تصمیم مدیران این کارگزاری مغایر بنابرای ؛گیردقرار می

ان شرکت به این توافق گرمعاملهمدیر یک شرکت کارگزاری با  :منافع از طریق انجام معامالت( )جبران کسریِ -2 مثال
ی اولیه و هاخود را از طریق انجام معامله برای خود در عرضه یماهیانه مبلغ حقوق دریافتیِ رسیده است که جبران کسریِ

 ، جبران نمایند.یِ خوداستفاده از سایر منافع جایگاه شغل

نظیر عدم رعایت انصاف در بین مشتریان، عدم رعایت  ،تواند با انجام رفتارهای غیراخالقیمی گرمعاملهیک  نکته:
استفاده از اطالعات نهانی که  ی غیرمنصفانه، استفاده از اطالعات معامالت مشتریان وهای معامالتی، انجام تخصیصهااولویت

با توافق برای جبران  گرمعامله. رفتار مدیر و کندآورد، منافعی را برای خود کسب  به دستجایگاه خود  یبه واسطهممکن است 
 منافع از طریق انجام رفتارهای غیراخالقی، مغایر این معیار و بسته به مورد سایر معیارها خواهد بود. کسریِ
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 رفتار با کارکنان تحت مدیریت -5 یارمع

 ب( رشد
در ها آنهای کارکنان تحت مدیریت خود تالش نماید و مانع از استقالل سطح دانش و توانمندی شاغل باید در جهت ارتقای
 تحت مدیریت خود نشود. یخارج از حوزه انتخاب شغل و پیشرفت شغلیِ

 

 تبیین معیار

سطح  کندباید تالش بپردازد،  یِ خودادانش حرفه ارتقایای، به ؛ دانش حرفه)ح(1معیار  شاغل باید مطابق بر آنکهعالوه 
 ایِدانش حرفه تالش و اقدامات شاغل برای ارتقای افزایش یابد. میزان کارکنان تحت مدیریت خود نیزهای دانش و توانمندی

ای که ی حرفههافعالیتآنان با  ایِتناسب دانش حرفه (2و ای ( نقش آنان در فعالیت حرفه1کارکنان تحت مدیریت بستگی به 
 ایِهایی که برای انجام آن، دانش حرفهو شغل هاسمتدهند، دارد. شاغل باید از انتصاب کارکنان تحت مدیریت در انجام می

ان تحت مدیریت خود کارکن شاغل نباید مانع از استقالل در انتخاب شغل و پیشرفت شغلیِ مربوطه را ندارند، خودداری کند.
بلکه  ،گردد. این امر به معنی محدودیت در اختیارات شاغل در انتخاب شغل و سمت کارکنان تحت مدیریت و تغییر آن نیست

چنانچه  انتخاب شغل کارکنان تحت مدیریت شود.یا نباید مانع پیشرفت شغلی  ،تحت مدیریت خود یحوزهشاغل در خارج از 
و  مابینفیشغلی قصد قطع همکاری با کارفرما را داشته باشند و به قرارداد  نظور تغییر یا ارتقایمدیریت به م کارکنان تحت

برای استقالل کارکنان  یِ ویتراشمقررات مربوطه پایبند نباشند، آنگاه عدم تسهیل قطع همکاری توسط کارفرما، به معنای مانع
شود. کارکنان تحت مدیریت باید هنگام قطع همکاری با یار تلقی نمیتحت مدیریت در انتخاب یا تغییر شغل و تخطی از این مع

 و قوانین و مقررات مربوطه پایبند باشند. مابینفیبه قرارداد کار  ،کارفرما

 

 :پیشنهادیِ التزامهای رویه

امکانات حضور یا مناسب کارکنان تحت مدیریت خود را طراحی و برگزار نموده  های آموزشیِشود دورهبه شاغل توصیه می
 خارج از شرکت فراهم نماید. ایِحرفه های بازآموزیِآنان را در دوره

مورد بازبینی قرار  ایدوره به صورتکارکنان تحت مدیریت خود را،  سازمانیِدرون شود شرایط ارتقایمیبه شاغل توصیه 
 .شغلی را کاهش دهد ی خروج از شرکت با هدف ارتقایهادهد تا انگیزه

 

 ی کاربردی:هامثال
یِ با توجه به عدم رضایت از شرایط کار ،شرکت کارگزاری الف کارشناس سبدگردانیِ )ممانعت از پیشرفت شغلی(: -1 مثال

، استعفای خود را به شرکت تسلیم و تقاضای قطع همکاری نمود. وی قبالً با مابینفی، در موعد مقرر در قرارداد کار خود
که پس از قطع همکاری با کارگزاری الف، فعالیت خود را در  کردهتوافق  داشته و با اوتی را مدیرعامل کارگزاری ب مذاکرا

از  ،ناخشنود است یِ ویکه از قصد قطع همکار ،. مدیرعامل کارگزاری الفکندکارگزاری ب در قالب مدیر سبدگردانی آغاز 
 نماید.تخدام این کارشناس منصرف میو وی را از اس کندمیخود با مدیرعامل کارگزاری ب استفاده  یرابطه

و مقررات مربوطه را رعایت  مابینفیکارشناس سبدگردانی هنگام قطع همکاری با کارگزاری الف، مفاد قرارداد کار  نکته:
کارشناس سبدگردانی و اقدام وی در  پیشرفت شغلیِیا بنابراین ممانعت مدیرعامل کارگزاری الف از انتخاب شغل  ؛نموده است

 ستای عدم استخدام این کارشناس در قالب مدیر سبدگردانی در کارگزاری ب، مغایر این معیار است.را
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 رفتار با کارکنان تحت مدیریت -5 معیار

 ج( مسئولیت نظارتی
ای، یارهای رفتار حرفهتخلف از اصول اخالقی، معهر گونه شاغل موظف است تالش خود را برای شناسایی و جلوگیری از 

 قوانین و مقررات توسط کارکنان تحت مدیریت خود، به کار گیرد.

 

 تبیین معیار

 مشیخطمقررات، اصول و معیارها و یی را به منظور جلوگیری از نقض قوانین، هاگامباید  شاغلکند که میبیان  معیاراین 
عمال موظف به اِ کنند،میارکنانی تحت کنترل یا نفوذ وی فعالیت ککه  شاغلیبردارد.  خود، مدیریتافراد تحت شرکت، توسط 

ها داشته باشد تا معیار اصول وباید دانش عمیقی از ی که مسئولیت نظارتی بر عهده دارد، شاغل. بر آنان استمسئولیت نظارتی 
نوع فعالیت و  مدیریتتحت  کناناد کارتعد قابل قبول توسط شاغل به نظارتیِ رفتار را ایفا نماید. یِ خودبتواند مسئولیت نظارت

 به طورخود را  کناند شخصاً رفتار کارتوانمید، ننکمینظارت  کارکناناد زیادی از که بر تعد یشاغل. آنان بستگی دارد ایِحرفه
یِ ارتد، اما این تفویض موجب کاهش مسئولیت نظوظایف نظارتی را تفویض نمای شاغلند. اگرچه ممکن است مستمر ارزیابی ک

قوانین،  تخطی ازی پیشگیری و کشف هاروششامل آموختن  ،شاغل در شرایط تفویض این وظیفهمسئولیت  شود.مین وی
 نظارت به آنان تفویض شده است. یوظیفهبه افرادی است که  شرکت مشیخطمقررات، اصول و معیارها و 

 ی کشفهارویه

 شرکت مشیخطمقررات، اصول و معیارها و قوانین،  تخطی ازهت کشف ج قابل قبولیبا مسئولیت نظارتی باید تالش  شاغل
 هارویهکه آن  اطمینان یابد تزام، اِعمال نموده،ی مکتوب الهارویهاز طریق ایجاد و اجرای  قابل قبولینظارت باید  ویانجام دهد. 

الزم برای ی هاگامدر این زمینه ایجاد نموده و قابل قبولی را ی هارویهی شاغلاگر  یابد.میتداوم  ایدورهی هابررسیق از طری
از کشف نگردد، وی  دادهروی ، تخطیِهاتالشتمام این  رغمعلی در صورتی کهبردارد، را التزام اثربخش  یبرنامهیک  اجرای

 .این معیار تخطی ننموده است

 ی التزامهارویه

قابل و همچنین تالش م مناسب برای شرکت داشته باشد سیستم التزایک صحیحی از شاغل با مسئولیت نظارتی باید درک 
تلقی  "مناسب" ایرویه. مناسب باشد ی التزامِهارویهاین از مستندسازی، ابالغ و تبعیت ایجاد، شاهد ی انجام دهد تا قبول
پس از ایجاد . هد، پاسخ دو معیارها و شرایط شرکت اصول، الزامات نهاد ناظرصنعت، الزامات  به استانداردهایکه  گرددمی

اگرچه  .گیرندمیقرار نظارت و مورد  ی مزبور اجراهارویهاطمینان یابد که باید  دارای مسئولیت نظارتی شاغلِی التزام، هارویه
طراحی شوند که  ایگونهباید به  هارویهاین  احتمالی طراحی نمود، اما خطاهای تمامی التزام را به منظور کشف هارویهتوان مین

متناسب با التزام باید  یبرنامه. هر مایندشوند، کشف نمیمنجر  تخطی از اصول و معیارهایی را که به احتمال زیاد به هاالیتفع
 . طراحی شود شرکتاندازه و ماهیت 

کرده  تخطیها معیارو یا اصول  و مقررات نوانیقاز ، یکی از کارکنان تحت مدیریتدریابد که با مسئولیت نظارتی  شاغلِ اگر
تخطی یا  یگسترهاتکا بر اظهارات کارمند در مورد ، تحقیقات خود را آغاز کند. تخلف یگسترهباید سریعاً به منظور تعیین است، 

ی باال و هشدار به کارمند در مورد توقف فعالیت هابه رده سوء رفتار، کافی نیست. گزارش خطاتضمین وی مبنی بر عدم تکرار 
 اِعمالمانند  ،یی را جهت اطمینان از عدم تکرار تخطی برداردهاگامتحقیقات،  ینتیجهباید تا زمان  لشاغ. نیستنیز کافی 

 .ویی هافعالیتی کارمند یا افزایش نظارت بر هافعالیتمحدودیت بر 
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 ی نامناسبهارویه

و اقدام اصالحی را پیشنهاد دهد.  کندمدیریت ارشد را به سیستم التزام نامناسب جلب  با مسئولیت نظارتی باید توجهِ شاغلِ
، تا زمانی که کندایفا را  یِ خودسیستم التزام نامناسب نتواند مسئولیت نظارت وجودیا  به دلیل عدم وجود سیستم التزام شاغلاگر 

 ئولیتمسمکتوب عدم پذیرش این  به صورتباید کند،  ایجادعمال مناسب مسئولیت نظارتی اِی برای قابل قبولی هارویهشرکت 
 را اعالم نماید.

 هامشیخط سایر

 معموالً برابر اجرا کند. به طوررا  هافعالیت و سایر ایحرفهی هافعالیتی مرتبط با هامشیخطبا مسئولیت نظارتی باید  شاغلِ
هر رای ی اجباری بهامانند مرخصی ،کاریدر محیط قابل قبول  رفتارهایو  و غیاب یی مرتبط با حضورهامشیخط هاشرکت

 و سایر ایحرفهی هافعالیتی مرتبط با هامشیخط ،ی شرکتهامشیخط یهمهکنند. اجرای میایجاد  ،سازمانیموقعیت 
 کند.می، کمک شوندمیتلقی در آن مهم واعد ق اخالقی که تمامیِ محیط کاریِ یکبه ایجاد  ،هافعالیت

 

 پیشنهادیِ التزامی هارویه

 

 داخلی اخالقیِاصول 

اصول  ایجاد .کندایجاد  برای شرکت خود داخلی از اصول اخالقیِ ایمجموعه، دهد پیشنهادبه کارفرما  شاغلشود میه توصی
اصول  یمجموعهاست.  ضروری شانکنانو کار نهادهای مالیقوی برای  اخالقیِی شالودهیک  تشکیلدر  داخلی اخالقیِ
رفتارهای شاغالن از انجام تحذیر  یبه وسیله مشتریان از و تأکید دارد تریانشاغالن به مش بر مسئولیت وفاداریِ داخلی اخالقیِ

نوشته شود و مفاهیم  باید به زبانی ساده داخلی اصول اخالقیِکند. میاز شهرت و اعتبار شرکت محافظت  ،کردهمحافظت  سوء
خود را به  باید کارفرمای شاغلا گیر باشد. دست و پ ی تفصیلیِهارویهنباید دارای  و را خاطر نشان سازد کاریدرست عمومیِ

قابل به بهترین شکل توسط مشتریان  ،ساده و سرراست اصول اخالقیِبه مشتریان ترغیب نماید.  داخلی اخالقیِ اصول یارائه
ن به روشی اخالقی و در راستای بهتریخود  اخالقیات در انتقال این موضوع که شرکت در کسب و کار یمجموعه. استدرک 

 ، اثرگذار خواهد بود.داندمیمتعهد خود را  ،منافع مشتریان

 ی مناسب التزامهارویه

احتمال ها آنیی که در هاموقعیت در صورتی مطابق این معیار است که به شناساییِدارای مسئولیت نظارتی  رفتار شاغلِ
چنین وقوع پیشگیری از به ی التزام هارویهو اجرای  ایجادبا  وجود دارد پرداخته،ن و مقررات و اصول و معیارها وانیتخطی از ق

 :دارای مشخصات زیر است ی مناسب التزامهارویه. مبادرت ورزد ییهاتخطی

  عملیات شرکت؛مکتوب، شفاف، در دسترس و متناسب با 

 ؛هارویهآسان درک توضیحات الزم جهت  یارائه 

  اجرای  جهتشده و منابع کافی  تعیینبه روشنی آن  اتکه مسئولیت و اختیار واحد نظارتتعیین یک مسئول یا
 دارد؛ در اختیار ی التزام راهارویه

  ؛سرپرستانتوصیف سلسله مراتب نظارت و تخصیص وظایف میان 

 ؛هارویه یقلمرو تعیین 

  ی التزام؛هارویه کنترلنظارت و  مستندسازیِجهت  ی الزمهارویهتعیین 

 ؛رفتارهای مجاز تعیین 
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 آن اجراییی هاضمانتو  هاتخطی ی الزم برای گزارشهارویه یارائه. 

 شاغل دارای مسئولیت نظارتی:شود میتوصیه التزام،  یبرنامهاجرای به هنگام 

o  ؛را به اطالع کارکنان تحت مدیریت خود برساند التزام یبرنامهمحتوای 

o ؛کند رسانیبروزی رویه، هادن سنجهبا هدف اطمینان از کافی و مناسب بورا  ی التزامهارویه ایدوره به طور 

o ی التزام آموزش دهد؛هارویهرا در ارتباط با  کارکنان تحت مدیریتمستمر  به طور 

o  ؛اطالع دهد به کارکنان مرتبط ایدوره به طوررا  هارویهتذکرات و هشدارهای الزم 

o  کند؛ارزیابی ن، آناعملکرد  بخشی از بررسیِ به عنوانکارکنان تحت مدیریت را  ایِحرفهرفتار 

o  مورد بررسی قرار دهد؛ ،هاتخطی شناساییِالتزام و  اطمینان ازرا جهت  کارکنان تحت مدیریتاقدامات 

o  در پیش گیردرا  هارویهبرای اجرای در صورت تخطی، اقدام الزم. 

 :باید شاغل دارای مسئولیت نظارتیزمانی که تخطی کشف شد، 

 سریعاً واکنش نشان دهد؛ 

 ِ؛انجام دهد خطا یبه منظور تعیین قلمرول کام بررسی 

  عمال نمایداِفرد خاطی را بر  الزمی هامحدودیت، بررسی ینتیجهنظارت را افزایش دهد یا تا زمان. 

 

 های کاربردیمثال

 ی، تصمیم گرفته توصیهالفشرکت کارگزاری  گذاریِمشاور سرمایهبخش  مدیر های پژوهشی(:)نظارت بر فعالیت -1مثال 
شفاهی سایر مدیران شرکت را از اقدام  به صورتتغییر دهد. وی در خصوص سهام شرکت ب را از خرید به فروش ود خ

سریعاً سهام شرکت کارگزاری یکی از مدیران  وی،صحبت  یسازد. در نتیجهباخبر می ،انتشار گزارشخود قبل از  پیشنهادیِ
مشاور  بخششاغالن سایر  ،عالوه بر این ؛بود را فروخت وی اراختیتحت  سبدهایکه متعلق به خود و سایر  را مزبور

 گذاریمشاور سرمایهبه تمامی مشتریان گزارش  انتشار قبل از ،هارا از تغییر توصیه حقوقیمشتریان برخی از ، گذاریسرمایه
 سازند.مطلع می

؛ مسئولیت (ج)5 معیار، حت مدیریتکارکنان تو کافی بر اقدامات  قابل قبولبا عدم نظارت  مدیر بخش پژوهش نکته:
. ه استایجاد نکرد ،یافتهاطالعات تغییر انتشار گزینشیِبرای جلوگیری از قابل قبولی های است. وی رویه کردهرا نقض  نظارتی،

آن در  های اصالحیِتوصیه که یسهامبر روی  معاملههر گونه ثبت  وهایی برای بررسی رویه تالش نماید که شرکتوی باید 
 تدوین نماید. شرف انتشار است،

تمام تالش و سعی خود را در ، در شرکت کارگزاری الف کارتازهگر یک معامله التی(:معامهای )نظارت بر فعالیت -2مثال 
نماید. رگردش میمداوم ترغیب به انجام معامالت روزانه و پُبه طور مشتریان قرار داده و آنان را  افزایش گردش معامالتیِ

د. مدیر دهو حجم آن را افزایش می چندین مشتری بر روی یک نماد معامالتی خاص تمرکز کرده و قیمت ین با همکاریِهمچن
گر را معامله توجهِمدیر معامالت اگرچه دارد. را به عنوان پاداش دریافت می ری درصدی از کارمزد معامالتمعامالت این کارگزا

 دهد.مورد بررسی قرار نمیاما معامالت وی را از این نظر  ،نمایدبازار جلب می به عدم دستکاریِ

داد تا از کافی قرار می خود را مورد بررسیِ گر تحت سرپرستیِتوسط معامله شدهانجاممعامالت  بایدمدیر معامالت  نکته:
کافی،  یر معامالت با عدم بررسیِمد ،گر با قوانین و مقررات و اصول و معیارها اطمینان یابد. در این مثالانطباق عملکرد معامله

مخصوصاً در شرایطی که تضاد واقعی  خود، به مسئولیت نظارتیِ باید)ج(؛ مسئولیت نظارتی، را نقض کرده است. مدیران 5معیار 
 حساسیت نشان دهند. ایشان وجود دارد، های نظارتیِبالقوه میان منافع خود و مسئولیتیا 
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 منافع تضاد -6 معیار

 الف( افشای تضاد منافع
با وظایف یا دار نماید را خدشه طرفیِ ویبیرود استقالل و منطقی انتظار می به طورمواردی را که  شاغل موظف است تمامیِ

. همچنین الزم است کند افشاوی در قبال مشتریان فعلی یا احتمالی و کارفرما تداخل داشته باشد، به شکل کامل و منصفانه 
 ای مسائل یادشده به شکلی بارز، صریح و روشن انجام شود.افش

 

 تبیین معیار

. تضاد است تضاد منافع، چه تضاد واقعی و چه تضاد ظاهری،هر گونه  جلوگیری از بروز، اقدامدر صورت امکان، بهترین 
، منافع رایج تضاد منشأدهد. میرخ  شاغلآید. تضاد میان منافع مشتری، کارفرما و میبه وجود  ایحرفهاقدامات اغلب در منافع 

در  اقدامات شاغل، بلندمدتفارغ از اثرات ، شاغلآنی برای  منافعآن ساختارهای انگیزشی که  به ویژهساختارهای پاداش هستند؛ 
 ی مختلفهاروشبه تواند میو  است ی کارگزاریحرفهفعالیت در  ضروریِو مدیریت این تضادها، بخش  شناسایی. پی دارند

 از تضادها اجتناب کرد، افشای کامل و شفاف تضاد، ضروری است.منطقاً زمانی که نتوان  انجام شود.

 احتمالیبه مشتریان، مشتریان  شاغلتوسط  احتمالی،واقعی و اعم از  ،تضاد منافعانواع  با الزام افشای کامل تمامیِ معیاراین 
صورت پذیرفت، کارفرما و مشتریان  شاغلمانی که افشای کامل توسط کند. زمیو کارفرما محافظت مشتریان از  ،و کارفرما

به  آنمحتوای در صورتی کارا خواهد بود که  افشاخواهند داشت.  ایحرفهی هافعالیت طرفیِبی اطالعات الزم را جهت ارزیابیِ
کبار، به چه روشی و در چه وقت ی چند هر کندتعیین موظف است  شاغل د.گردنی رسااطالعاثربخش  به صورتزبان ساده و 

بهترین اقدام، کند، میی تغییر بااهمیت به طورزمانی که ماهیت تضاد منافع باید صورت پذیرد. منافع تضاد  ی، افشایشرایط
ان اطمین مؤثر این افشاها نیِرسااطالعتضاد منافع، شاغل باید از  افشای رسانیِبروزو  افشادر  .افشای تضاد منافع است رسانیِبروز
 یابد.

 افشای تضاد به کارفرما

 تضاد منافع به کارفرما در گزارشباید اطالعات کافی را  . شاغلضرورت دارددر بسیاری از موارد، افشای تضاد به کارفرما 
ی هاطیتخسازد تا از می وی را قادرکارفرما،  یهارویهاز  پیرویبتواند اثر تضاد را برآورد کند. شاغل از طریق  دهد تا وی ارائه

، ضروری استها آندر گزارش تضاد منافع  یارائه شرایطی که .جلوگیری کندبر، و هزینه آورشرم قانونی و اخالقیِ یبالقوه
منجر  که ممکن استتضادهایی  شود؛می گیری جهتبدون  ایِحرفهانجام فعالیت تضادهایی که مانع از  شامل این موارد است:

الزم گزارش شود،  احتمالیتضادهایی که باید به مشتریان و مشتریان افع کارفرما اقدام نکند. در جهت بهترین من شاغل شود
سایر  یمدیره هیئت یتتحلیل یا توصیه، عضواوراق بهادار یا کاالی مورد . مالکیت گرددگزارش به کارفرما نیز  زمانهماست 

وی  اثر گذارد باید سریعاً به کارفرما گزارش شود تا ایحرفهی هافعالیتتواند بر میعواملی که مالی و سایر  و شرایط هاشرکت
 .های احتمالی، راه حلی بیابدجهت حل تضاد قرارداده وارزیابی مورد اثر آن را  بتواند

تضاد  عدم وجود تضاد منافع واقعی، موقعیت به صورتی است که ظاهراً تضاد منافع وجود دارد. رغمعلیشرایط، در برخی 
بسیاری از تضادها که پیش از این گفته  ،به همین دلیل ؛و کارفرما به وجود آورد شاغلتواند مشکالتی برای می هری نیزظا منافع
مثال، بسیاری از کارفرمایان معامالت شخصی، عضویت در  به عنوان ؛شود ممنوعصریح توسط کارفرما  به طورتواند میشد، 
طبیعی از دیدگاه تضاد منافع، مشکل تلقی  به طورسازند تا از شرایطی که میحدود ی مرتبط را مهافعالیتمدیره و سایر  هیئت

موافقت کند. شاغل  هامحدودیتبا این  بایدشود، جلوگیری به عمل آورند. شاغل ظاهری تواند باعث تضاد منافع میاما  ،شودمین
ی رخ داد، باید آن را سریعاً گزارش نماید عمدغیر به طوردی و اگر تضا ردی بردای قابل قبولهاگام باید به منظور اجتناب از تضاد،

که  شاغلتضاد منافع  بههمچنین  معیاراین  ممکن آن را حل کنند. شکلین ترند به سریعترین و اثربخشنتا کارفرما و شاغل بتوا
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تواند مانع قضاوت صریح میکه  احتمالیشرایط تضاد هر گونه  پردازد.میمنفی گذارد،  تأثیرکسب و کار کارفرما ممکن است بر 
 سریعاً حل گردد. ،هدر قبال کارفرما باشد، باید به کارفرما گزارش شد شاغلیا تعهد کامل به اجرای وظایف 

 به مشتریان افشا

 اغلب موارد ازدر  ایحرفهی هافعالیتشاید بسیاری از . کندرا حفظ  خود طرفیِبی، ایحرفهفعالیت  انجامباید هنگام شاغل 
 طرفبی کند،میدریافت  پاداش، از کارفرما شدهارائه در قبال خدماتکه را  یشاغل توانمیآیا  .برسند به نظر دارخدشهاین نظر 
 یتوصیه دار شرکت موضوعسهاموی  اگر ،کردتلقی  طرفبی توانمیرا  شاغل ری یکگذاسرمایه یتوصیهآیا دانست؟ 

به افشای تمامی  شاغلالزام  ؟اشته باشدمورد توصیه د نزدیکی با مدیران شرکتِ شخصیِ یرابطهاگر وی یا ری باشد گذاسرمایه
 گیریِجهتسازد تا در مورد انگیزه و میرا قادر  کند، مشتری دارخدشهرا  شاغل طرفیِبیتوان انتظار داشت میمنطقاً مواردی که 

 قضاوت کند.شاغل  احتمالیِ

ین تضاد منافع که همواره باید ترواقعی یا ظاهری قابل احتراز نیست. واضح هایتضاد ،یی کارگزارحرفهدر اغلب شرایط در 
مشتریان خدمت به  یارائهبه شاغل  در صورتی که ،برای مثال ؛کارفرمای وی استیا  شاغلو  ناشربین  یرابطهشود،  افشا
فعالیت  ،نویسیپذیرهتعهد  سرمایه و تأمین ،همشاور مدیریت یاوی یا کارفرمای وی با ناشر روابطی نظیر  زمانهمپردازد و می

در این ، باشد لک سهام یک ناشرام. اگر شاغل نماید افشا، دارد، باید این تضاد را به مشتری سهام یتملک عمدهو  ،زارگردانیبا
 ی برای تعیین وجودقابل قبولی اهگام باید شاغل گذار خواهد بود.تأثیر یِ ویرگذاسرمایهو اقدامات  هاتوصیهاحتماالً در  ،صورت

پاداش باید به مشتریان ساختارهای غیرمعمول  توافقات کارمزد وعالوه بر این، ؛ تضاد منافع به مشتریان برداردهر گونه و افشای 
ازه اهمیت ، به همین اندشودمیمنتفع مستقیم  به طورری گذاسرمایهی هاتوصیهاز  کارفرماکه در آن،  توافقاتی. افشای شود افشا

 یهزینهتواند میکند؛ بنابراین، مشتری می افشارا  و تضاد منافعی چنین روابط کارفرما که یابدباید اطمینان  شاغلدارد. 
 کامل درک کند. به طوراز طریق کارفرما را  شدهدریافتری و منافع گذاسرمایه

 مالکیت سهام ناشی ازتضاد 

یی است که وی به هاشرکتدر  شاغل، مالکیت سهامِ ضروری است معیار طبق این ی آنافشای که ین تضادترشایع
اما این  ز مالکیت چنین اوراق بهاداری است،ا شاغلمنع تضاد، این ین راه برای پیشگیری از تر. آسانکندمیمشتریان توصیه 

در اوراق بهادار و سایر  میتبااه باید منافع مالکیتیِ شاغلبنابراین،  ؛است آمیزتبعیضو رویکرد بیش از حد، سنگین 
  نماید. افشاکند، میرا که توصیه  هاریگذاسرمایه

 یتمدیرناشی از تضاد 

در قبال مشتریان و  مدیر اول، تضاد میان وظایف :باشدتضاد منافع اساسی تواند حاوی میجنبه سه مدیر از خدمات یک 
وراق بهادار یا اختیار خرید ا ممکن است فعال است،یک ناشر ر مدی به عنوانشاغلی که دوم،  ؛در قبال سهامدارانوی وظایف 

 منجر بهسؤاالتی را در مورد اقداماتی که تواند می مسئلهمدیره دریافت کند. این  هیئتپاداش  به عنوانرا  ناشراوراق بهادار 
فرصتی را برای  ،یک ناشر یرهمدی هیئت عضویت شاغل درسوم، ؛ در پی داشته باشد گردد،میافزایش ارزش آن اوراق بهادار 

 داردوجود  احتمالاطالعات محرمانه است، این این  اگرچهآورد. میبه وجود  ناشرعمومی در مورد با اهیمت غیردریافت اطالعات 
یا  دیوار آتش یبه وسیلهارتباط وی باید  است، یک ناشر مدیر شاغل. زمانی که یابدانتقال  کارفرمای شاغلاطالعات به این که 

 عهده دارند، مجزا گردد. ری را برگذاسرمایهمسئولیت توصیه یا اقدامات  ی کهاز شاغالن ،ی مشابههامحدودیت
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 پیشنهادیِ التزامی هارویه

ی مبتنی بر معیارهای عملکرد، هاپاداش نظیرپاداش با کارفرما که با منافع مشتری در تضاد است،  توافقاتشاغل باید 
 به صورتاین موضوع را چنین افشایی را ندهد، شاغل باید  یاجازه کارفرماد. اگر نمای افشای ارجاع را هاو پاداش هاکمیسیون

 شودمیبه کارفرما توصیه  جدایی از چنین فعالیتی را مورد بررسی قرار دهد.حتی بسته به شرایط، و نماید درخواست کتبی 
پورتفویی را مدیریت  شاغللحاظ کند. اگر ای تبلیغاتی برشورهای خود محتورا در شاغالن پاداش  مربوط به توافقاتاطالعات 

 شود.  افشامشتری  به، این اطالعات باید استپرتفوی  افزایش ارزشکند که پاداش آن مبتنی بر می

 

 های کاربردیمثال

در خصوص شرکت ب یک گزارش  یالف در حال تهیهشرکت کارگزاری  گرتحلیل )تضاد منافع و روابط تجاری(: -1مثال 
 های فرعی یک شرکت هلدینگ هستند. جزء شرکت ،کارگزاری الف و شرکت ب هر دواست. 

کند. روابط خاص  افشاب را با شرکت کارگزاری الف خود روابط خاص شرکت  باید در گزارش پژوهشیِ گرتحلیل نکته:
باید  د و بنابراینکنتهدید میرا گزارش  ینویسنده طرفیِبی، استقالل و ب با شرکتشرکت کارگزاری الف  تیِآ یگذشته و بالقوه

 شود. افشا

تجهیزات اداری را دنبال  یهای تولیدکنندهشرکتهای فعالیت گریتحلیل )تضاد منافع و مالکیت سهام شخصی(: -2مثال 
بعد از  ویکند. همسر می را توصیه نسهام آ، خرید الفشرکت  های کپیِبه دلیل نوآورانه بودن خط جدید دستگاه .کندمی

 گرتحلیلرا به ارث برده است. از  الفمیلیون سهم شرکت  3تعداد خود یکی از نزدیکان گزارش اولیه در مورد شرکت، از 
 بنویسد. الفشود تا یک گزارش در مورد شرکت درخواست می

در  . بهترین رویهکند افشاخود  گزارش بعدیِرا به کارفرما و در  الفباید مالکیت همسر خود از سهام شرکت  گرتحلیل نکته:
منافع از تضاد  ،که با این اقدام استمزبور دیگری برای نوشتن گزارش  گرتحلیل استفاده ازدرخواست از کارفرما برای  ،این مثال

 .شداجتناب خواهد 

هزار سهم یکی از  122 ،ازیبا هدف سفته بگر یک شرکت کارگزاری تحلیل )تضاد منافع و مالکیت سهام شخصی(: -3مثال 
هر گونه خرد. وی قصد دارد تا این سهام را در زمان میرای خود ب ریال 322به قیمت هر سهم  راارزش بازار کم هایشرکت

 هاید تا یک گزارش پژوهشی در مورد سهمخواهاز وی می حرکت قیمتی رو به باالی بااهمیت بفروشد. یک هفته بعد، کارفرما
، در شرکت الفهزار سهم  122 مالکیتاثر حتی بدون گر تحلیلینده منتشر شود. آ یهفته دو طی بنویسد تابازار ارزان قیمت 

که گزارش منتشر شود، نوسان قیمتی سهام رود زمانیکند. انتظار می، سهام این شرکت را برای خرید توصیه میخودگزارش 
 باشد. ریال 2222تا مزبور 

 ، این مسئله راباید در گزارش خود و به کارفرمای خود قبل از گزارش گرتحلیلت شاید مهم نباشد، اگرچه این مالکی نکته:
 هایش به خوبی واکنش نشان دهد، سود وی با اهمیت خواهد بود. این حقیقت که وی اخیراًازار به توصیهنماید، زیرا اگر ب افشا

 نیست. طرفبی کاملبه طور دهد که وی سهام را خریداری کرده، نشان می

چند سبد شرکت بر اساس  یادارهمسئول ، سبدگردانشرکت یک  سبدمدیر  )تضاد منافع و تنظیمات پاداش(: -4مثال 
کلیدی، و ای افراد حرفه و نگهداریِ انگیزشدر سال گذشته در تالش برای شرکت . استبلندمدت  گذاریِسرمایهاهداف 

های معینی خود و شاخص همکاراندیران پورتفوی بر مبنای عملکرد فصلی نسبت به سیستمی از پاداش را معرفی کرده که به م
خود را تغییر داده و  گذاریِسرمایه ، استراتژیِهای خودپرتفویمدت در تالش برای بهبود عملکرد کوتاه مدیر سبددهد. پاداش می
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مشتریان  گذاریِسرمایه مشیخطن خریدها در تضاد با کند. ایخریداری می هاباال را برای پورتفوی )ریسک( های با بتایمسه
  است.

را  ؛ افشای تضاد منافع،)الف(6پاداش کارفرما به مشتریان، معیار  یبرنامهتغییرات در  رسانیِاطالعبا عدم  مدیر سبد نکته:
شده است. شرکت ایجاد نافع ، تضاد ممشتریان گذاریِسرمایه مشیخطرعایت میان پاداش و  ،وی نقض کرده است. با این کارِ

وردن آ به دستفشار در پاداش، به دلیل ایجاد  یاین برنامهپرداخت کند، اما پاداش ممکن است بر اساس عملکرد به کارمندانش 
 است.  سبدها، در تضاد اساسی با اهداف مدتکوتاهاهداف عملکرد 
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 تضاد منافع -6 معیار

 معامالتب( رعایت اولویت 
دهد، نسبت به معامالتی که خود به نحوی در آن شاغل موظف است معامالتی را که برای مشتریان و کارفرما انجام می

 است، در اولویت قرار دهد. نفعذی

 

 تبیین معیار

از این  د. هدفکنمی تأکید یِ خودمقدم شمردن منافع مشتری و کارفرما بر منافع شخصاین معیار بر مسئولیت شاغل در 
. اولویت با منافع استتضاد منافع در معامالت شخصی رسیدن  به نظرحتی یا تضاد منافع بالقوه هر گونه جلوگیری از بروز  ،معیار

 د.برس به انجاممشتری است. معامالت مشتری باید قبل از معامالت کارفرما و شاغل 

 جلوگیری از تضاد بالقوه

 رفتارط زیر، وشر یهمه. در صورت رعایت آید به وجودشاغل تضادی  شخصیِ ممکن است میان منافع مشتری و منافع
 ممکن است تضاد منافع همچنان وجود داشته باشد: هرچندگردد، میمحسوب ن غیراخالقی شاغل

 یا دچار عدم النفع نگردد؛ نبیندمزبور زیان  یمشتری از معامله .1

 ؛تری سودی نبرداز معامالت مربوط به مش مستقیم یا غیرمستقیمشاغل،  .2

 .کندپیروی  قوانین و مقرراتشاغل از تمام الزامات  .3

فعلی به مشتریان یا اقدامات  یشدهارائه یتوصیهگردد که برخالف می، شاغل وارد معامالت شخصی هاموقعیتدر برخی 
به فروش سهام بزند. این برای مثال، شاغل ممکن است به علت نیاز مالی دست  ؛استری برای سبد مشتریان گذاسرمایهمدیر 

در باال باید رعایت شده ارائه شرطبلندمدت شاغل به مشتریان باشد. در این موارد، سه  یتوصیهفروش ممکن است برخالف 
 د.شاغل دچار تخطی از این معیار نشود تا گرد

 معامالت مشتریبعد از  معامالت شخصی

اولویت دارد، شخصی منفعت ها آنی که شاغل از رما باید بر معامالتدارد که معامالت مشتریان و کارفمیاین معیار بیان 
 ریِگذاسرمایهات مخرب معامالت شخصی بر منافع مشتری و کارفرما است. تأثیرجلوگیری از  ،. هدف این معیارشته باشددا

 ،ریگذاسرمایهی هاموقعیت گردد. برخی مشتریان در بعضیمیشاغل با مشتریان همیشه منجر به تضاد منافع ن مشترکیا  مشابه
بر هر حال نباید  درشخصی یا معامالت شاغل یا کارفرمای آنان،  ریِگذاسرمایهی هاموقعیت. اندواهان اشتراک منافع با شاغلخ

 منفی گذارد. تأثیرمشتریان  ریِگذاسرمایه

 معامالت عمومیِاطالعات غیر

دسترسی  یبه واسطهمشتریان یا کارفرمای خود،  ت در حال انجاممعامالای خود از های حرفهفعالیتشاغل طی ممکن است 
اطالعات از انتقال انتظار دارد تا وی شاغل این معیار از . شودمطلع  ،ایحرفهی هافعالیتبه اطالعات غیرعمومی در حین انجام 

این اطالعات  در صورتی که. نماید پرهیزوی با شاغل منجر به منافعی برای شاغل گردد،  یرابطههر شخصی که به  غیرعمومی
 .کندتلقی شود، شاغل نباید این اطالعات را به هیچ فردی منتقل  بااهمیت

 نفعذی بر کدهای معامالتیِاثرگذاری 

معامالتی را را داشته باشند،  هاتوصیهمناسب استفاده و اقدام بر اساس فرصت کارفرما یا تواند بعد از آنکه مشتریان میشاغل 
 شاغل که به کد شخصیِ است معامالتی شامل رساند. معامالت شخصی به انجام ،است نفعذیهایی که به نحوی در آن به کد
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ها آنمستقیم در غیربه نحو مستقیم یا  که شاغل( یا کدهایی برادر و خواهر والدین، همسر، فرزند،خانواده )شامل  یا اعضای
 شوندمیمحسوب  انمشتریجزء  کهشاغل  یخانواده اعضای با گردد.می شترک(ری مگذاسرمایهی هاصندوقنظیر ) منافعی دارد

ه بیا ویژه قرار گرفته  توجهِنباید مورد  به طوری که ؛شود مشتریان برخوردباید نظیر سایر ، و شاغل منافعی در معامالت آنها ندارد
 یارائهموظف به را شاغل توان میکیتی در کدی باشد، رسد. اگر شاغل دارای منافع مالها آنخانوادگی زیانی به  یرابطهخاطر 

 .نمودگزارش به کارفرما یا مراجع قانونی 

 

  پیشنهادیِ التزام یهارویه

بخشی  شخصی، برای اطمینان معامالتدر رابطه با واقعی و ظاهری پیشگیری از تضاد منافع  ی مربوط بههارویهو  مشیخط
را به  ییهامشیخطو  هارویهایجاد چنین  شاغلشود میتوصیه بنابراین،  ؛حیاتی است یامر ،ی کارگزاریحرفهبه مشتریان 

خدمات و سایر عوامل با یکدیگر تفاوت  ازه، تعداد شاغالن، نوع مشتریان،از آنجا که کارفرمایان از نظر اند. کند پیشنهاد کارفرما
شاغالن که بیشترین تناسب را با این خصوصیات داشته  صیِبوط به معامالت شخمری هارویهو  مشیخطشود میتوصیه دارند، 

بسته به عوامل مذکور  ،خصوصیات هر کارفرما .کند افشابرای مشتریان را  هارویهو  مشیخطباید این  شاغلباشد، تدوین نمایند. 
منافع ی تضاد هاحوزه عیینتمشخصی را به منظور  اصلی وی هارویه الزم است کارفرمایان اما تمامیِ ،متفاوت است ،در باال

 شود:میشامل موارد زیر  هارویهاتخاذ کنند. این  شاغالن شخصیِ مربوط به معامالت

  به طوری که ،شوندمیران بازار همراه گذاسرمایهبا استقبال ی اولیه هاعرضه اغلب :اولیه یعرضهمشارکت محدود در 
جذاب است، فرصت  اولیه یعرضه. به دلیل اینکه شوندمیهمراه ری ارزش معنادابا افزایش ، عرضهاز  پسمدت کوتاهی  در

باعث ایجاد تضاد  جهتاز دو  ،شاغالناولیه توسط  یعرضهبنابراین، خرید  ؛محدود خواهد بودنیز اولیه  یعرضهمشارکت در 
 ریِگذاسرمایهی هافرصتوی برسد که  به نظراین گونه  تواندمیتوسط شاغل اولیه  یعرضه خرید سهاماول،  شود:میمنافع 
 خریدهای شخصیِدوم،  ؛است مشتریتوجه به منافع  یوظیفهیک نقض آشکار از که این داردمیدریغ مشتریان را از جذاب 
محرک و مشوق در اختیار  به عنوانری گذاسرمایهی هافرصت این تواند این نمود را داشته باشد کهمیاولیه  یعرضهدر  شاغل

اولیه  یعرضه یدهندهیا تخصیص فرصت یکنندهفراهمشاغل در راستای منافع افراد  ایِحرفهی هافعالیترفته تا شاغل قرار گ
منصفانه  به صورتچنانچه شاغل  .حل کند اولیه یعرضهمشارکت در عدم با  آن را نمودیا د این تضاد توانمی شاغل انجام شود.

مشارکت در  یالزم است تا رویه ،با رعایت الزامات قانونی، نمایدولیه مشارکت میی اهای کارفرما در عرضهو بر اساس رویه
بررسی را با هدف کسب اطمینان از شناسایی  اتکایو قابل  مندنظامی هارویهکارفرما باید  شود. افشامشتریان ه ب ی اولیهعرضه

  .کندایجاد  اولیه یعرضهمرتبط با  منافع تضادو حل مناسب 

  باید قبل از انجام معامالت  ،ریگذاسرمایهاخذ تصمیمات  فرآیندشاغل درگیر در  :محدودیت معامالت یورهدایجاد
قائل شود تا شاغالن نتوانند بر اساس دانش برای خود و سایر شاغالن مطلع محدودیت معامالتی  یدورهبرای مشتریان، یک 

  .کنندق منفعتی کسب پیش دستی و از این طریخود نسبت به مشتری، در معامالت 

  شخصیِ ریِگذاسرمایهبا  در ارتباط کارفرمای هامشیخط، مشتریباید در قبال درخواست  شاغل :هارویهافشای 
 منجر به ایجاد ،شاغالن شخصیِ ریِگذاسرمایهی هافعالیتو  هامشیخط یدرباره. اطالعات کند افشاکامل  به طورشاغالن را 

اطالعات حاوی باید  افشادهد. میکاهش  را در مورد تضاد منافعفعاالن بازار مشروع عموم  یهاغدغهد شده،فضای افشای کامل 
و  مشیخطتحت چارچوب  شاغالن"مانند این عبارت باشد:  ایهکلیشنباید صرفاً یک زبان  افشا مشتری باشد. برای مفیدی

 ".کنندمیشخصی عمل  معامالتی مرتبط با هارویه
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 بردیهای کارمثال

خرید سهام عادی را برای کارفرمای خود توصیه گذاری گذاری یک شرکت سرمایهمدیر سرمایه شخصی(: معامالت) -1مثال 
محدودیت  یرعایت دوره یبه واسطهخواهد شخصی خریداری کرده و نمی به صورتکند، زیرا قصد دارد تا سهام را نمی

 .منتظر بماند سهام توسط کارفرمایش خریدتا زمان معامالتی، 

ن اطالعات نفع ببرد، با نفع بردن از دانش خود در مورد ارزش سهام قبل از اینکه کارفرمایش از آگذاری مدیر سرمایه نکته:
 را نقض نموده است. ؛ رعایت اولویت معامالت،)ب(6 معیار

 های کارگزاری مختلفدر شرکت، یگذارسرمایهیک صندوق  گذاریِسرمایهمدیر  اعضای خانواده(: کد به معامله) -2مثال 
، به کد همسر خود معامالتی را انجام ددهانجام میمعامالت ، مقادیر مهمی هاشرکتن آدر تحت مدیریت وی صندوق  که
خواهد میکارگزاران از موجود باشد، وی  (خرید صفدارای اولیه یا سهم  یعرضه)سهم پرطرفداری . هر زمان که انتشار دهدمی

  .انجام دهندخرید خود حساب همسر  ابتدا به

باید ابتدا برای صندوق  ؛ رعایت اولویت معامالت،)ب(6 معیاربه منظور اجتناب از نقض گذاری مدیر سرمایه نکته:
را از طریق حساب  پرطرفدارو سپس به حساب همسر خود سهام خریداری کند؛ حتی اگر  مشارکت در انتشارهای  گذاریسرمایه

باعث  ،، زیرا این فعالیتکند افشاحساب همسر خود را برای کارفرمایش  معامالتدست بدهد. وی همچنین باید همسر خود از 
 شود.می اتضاد بین منافع شخصی خود و منافع کارفرم

انجام معامالت برای  عالوه بر ،عامالت یک شرکت کارگزاریمدیر م خانواده مانند سایرین(: اعضای)برخورد با  -3مثال 
اولیه، ابتدا  یرساند. وی در تخصیص سهام عرضهمی به انجامیان شرکت، امور مربوط به معامالت سهام برادر خود را نیز مشتر

به وی  ، آن راخود برادرِ سفارش خریدِبنا بر به تخصیص سهام به سایر مشتریان شرکت پرداخته و در صورت باقی ماندن سهام، 
 نکند. خود برادرجانبداری از  متهم به ذ نموده تا کسی وی راوی این رویه را اتخا دهد.تخصیص می

به دلیل روابط  و صرفاً مشتریاناز طریق رفتار متفاوت با سایر برادرش خود در قبال  یبا نقض وظیفه مدیر معامالت نکته:
به که کارگزاری شرکت  به عنوان مشتریِ برادر شاغلتخطی کرده است.  ؛ رعایت اولویت معامالت،)ب(6 معیارخانوادگی، از 

های کد دارایینفعی در  شاغل. اگر استکند، مستحق رفتار مشابهی با سایر مشتریان شرکت پرداخت میشرکت کارمزد 
داشت، وی شاغالن  شخصیِ معامالتموافقت قبلی برای  الزامات گزارشگری و کارگزاریداشت و شرکت خود  برادرمعامالتی 

 کرد.به شرکت گزارش میو را اخذ  تمعامالبایستی از قبل اجازه 

در ازای کار در دو بخش پژوهش و  ،گذاریسرمایهیک شرکت فعال مدیریت  شاغل شخصی(: افشای معامالت) -4مثال 
رت خریداری سپُتنها بعد از یک سال کار در شرکت، یک ماشین اِ اوکند. شرکت، حقوق کمی دریافت می گذاریِسرمایهمدیریت 

سهام  شخصیِ عامالتکه مسئول نظارت بر م گذاریسرمایهپوشد. رئیس بخش مدیریت های گران قیمت میکرده و لباس
درست قبل  ،زیادی را از طریق خرید سهام گذاریِسرمایهسود  ویکارمندان است، بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که  تمامیِ

شرکت به  یسه ماهه شخصیِ معامالتورده است. فرم آ ه دستبخرید شرکت قرار داده شوند،  یتوصیه فهرستاز اینکه در 
 است. کردهن خودداری آولی از تکمیل  ،قرار داده شده است ویطور منظم در اختیار 

را نقض  ؛ رعایت اولویت معامالت،)ب(6 معیارمشتریان،  معامالتخود جلوتر از  شخصیِ عامالتبا قرار دادن م شاغل نکته:
شخصی سه ماهه ادامه دهد و از  معامالتاجازه داده وظایف خود را بدون امضای فرم  شاغلاین، ناظر به  عالوه بر نموده است؛

 را نقض کرده است. ؛ مسئولیت نظارتی، (ج)5 معیاراین طریق، ناظر 
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 تضاد منافع -6 معیار

 دستمزدِ ارجاعج( افشای 
عمل یا منافع دریافتی یا پرداختی بابت ارجاع مشتری جهت دریافت محصول یا المزایا، حقهر گونه شاغل موظف است 

 کارفرما یا مشتری برساند. خدمت از/به دیگران را حسب مورد به آگاهیِ

 

 تبیین معیار

ن ییتبرا ناشی از ارجاع مشتری، به کارفرما و مشتری  منافع دریافتیِهر گونه  نیِرسااطالعشاغل در  مسئولیتاین معیار، 
جانبداری و غرض در فعالیت هر گونه ( 1درستی از  تا ارزیابیِ دهدمیبه مشتری و کارفرما این امکان را  افشااین کند. می

مزایا و منافع پرداخت شاغل باید همچنین د. ن، داشته باششدهارائهخدمات  ی پنهان و آشکار(ها)هزینه کل یهزینه( 2و  ایحرفه
که شاغل باید  بدین معنی ؛رسد به انجاممناسب  باید به شکل افشااین  نماید. افشابه وی  را اع مشتریدر ازای ارج به دیگران

، شاغل باید به عالوه ؛دخدمات، به افشای منافع دریافتی یا پرداختی بپرداز برای دریافتمشتری  رسمیِتوافق هر گونه قبل از 
در دریافت آن، مبتنی بر عملکرد بودن آن،  ایِهمرحلیا  یک باره، پرداخت آنا درصد یبرای مثال، مبلغ ) دستمزدِ ارجاعماهیت 
 یهمهشامل تواند میمنافع کند.  افشاآن  ریالیِ مبلغ تقریبیِ به همراهرا  (تحقیقی یا منافع غیرنقدی هایگزارشقالب 

 باشد. هر شکل دیگریا نقد غیر ،به صورت نقدها، الزحمهحق

 

 لتزامپیشنهادیِ ای هارویه

به تواند میکارفرما . دهد پیشنهادکارفرمای خود را به  دستمزدِ ارجاعافشای ی مرتبط با هارویه ایجاد شود شاغلمیتوصیه 
تقاضاهای  تأییدبرای  ایرویهشود توصیه میرد، یانجام نگ. اگر چنین منعی توسط کارفرما کندکامل چنین دستمزدی را منع  طور

 دستمزدِ ارجاعی هابرنامهافشای  جهت ن دارای تجربه راشاغال ، فردی از میانکارفرماشود میتوصیه . مربوط وجود داشته باشد
 .شامل مبلغ و ماهیت منافع دریافتی جهت ارائه به کارفرما، تعیین نماید ایدوره هایگزارش یتهیهبه مشتریان و 

 

 ی کاربردیهامثال

ری توافق گذاسرمایهیک شرکت کارگزاری با یک شرکت مشاور  :(سازمانیرونبارجاع و همکاران  توافقات)افشای -1مثال 
ری هستند را به این گذاسرمایه یخدمات مشاورهدریافت  یِتقاضمکه شرکت کارگزاری بخشی از مشتریان جدید خود که  کرده

مورد نیاز  و اتکاقابل  ریِگذاهسرمایی هاتوصیهو  هاگزارشری نیز گذاسرمایهشرکت مشاور ر مقابل، . دکندشرکت معرفی 
ماهانه از وضعیت  هایگزارشری، گذاسرمایهشرکت مشاور  ،به عالوه ؛دهدمیشرکت کارگزاری را در اختیار قرار  کارکنان

 کردهری برآورد گذاسرمایهیکی از کارکنان شرکت مشاور کند. میشرکت کارگزاری ارائه  کارکنانرا به اقتصادی و بررسی بازار 
مشتریان ارجاعی از شرکت و  استمیلیون ریال در سال  422 به شرکت کارگزاری در حدود هاگزارش یارائه یهزینهست که ا

مدیر یک  .اندداشته به همراهگذاری برای شرکت مشاور سرمایهمیلیارد ریال  2کارگزاری نیز طی سال گذشته درآمدی در حدود 
شرکت  دارد کهمیو اظهار  کندمیری مراجعه گذاسرمایهشاوره به شرکت مشاور ری جهت عقد قرارداد مگذاسرمایهشرکت 

 د.شومین افشاارجاع  گردد اما توافقِمیقرارداد مشاوره منعقد  است. نمودهتوصیه را آنان از  دریافت مشاورهکارگزاری، 

و  پیرامون پرداختمابین فیتوافق  نیِرسااطالعبا عدم  شرکت کارگزاری،مدیر و  ریگذاسرمایهمدیر شرکت مشاور  نکته:
سازد تا میمشتری را قادر  ،افشااین . اندنموده، تخطی دستمزدِ ارجاع ، از معیارنقدی یا به شکل خدمات() دستمزدِ ارجاع دریافت
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ری داشته اگذسرمایهاز خدمات شرکت مشاور  تریدقیق شرکت کارگزاری را مورد بررسی مجدد قرار داده و ارزیابیِ یتوصیه
 باشد.

 گر یک شرکت کارگزاری بابت ارجاع مشتریان به بخش سبدگردانیِمعامله ها(:پاداش بین بخش یبرنامه)افشای  -2مثال 
ارجاع  مذکورکند. وی بسیاری از مشتریانش را به بخش پاداش دریافت می کارگزاری که منجر به انعقاد قرارداد سبدگردانی گردد،

 کند. نمی افشاآنان را برای پاداش  یمهبرنادهد و این می

را نقض  ارجاع، ؛ افشای دستمزدِ(ج)6 معیارپاداش به مشتریان،  یبرنامهبا عدم افشای و مدیر سبدگردانی  گرمعامله نکته:
جاعی به ارهای و پرداخت بیرون از شرکت، در ازای ارجاع مشتریاناشخاص  ارجاعی بههای میان پرداختاین معیار . اندکرده
های باید چنین پاداش شاغلشود. تمایزی قائل نمی ،بخش درون شرکت به منظور جذب کسب و کارهای جدید برای یکافراد 

 . کند افشابه صورت کامل ارجاعی را 

اقدام به نظرسنجی از میزان یک شرکت کارگزاری به صورت سالیانه  و پاداش کارفرما(: ارجاع دستمزدِ)افشای  -3مثال 
های اقدامات و فعالیت نماید. همچنین اقدام به بررسیِشرکت خود می های صفیِمشتریان از عملکرد تمام نیرو مندیِایترض

نماید. بر اساس این معیارها، خدمات گردد، می کیفیِ ها و ارتقایفعالیت یشاغالن در محیط کاری که منجر به توسعه ینوآورانه
 نماید. خود میان شاغالن می ییانهشرکت اقدام به تسهیم پاداش سال

شاغالن در  طرفیِموجب خدشه به استقالل و بیمواردی است که  افشای، ارجاع ؛ افشای دستمزدِ(ج)6 معیارهدف  نکته:
کارفرما قرار  پاداش یبرنامهثیر أتحت تشاغالن  طرفیِاستقالل و بیدر حقیقت  گردد. در این مثال،ای میهای حرفهفعالیت

ها و امور فعالیت کیفیِ یتوسعه یا ارتقا، پوشش پاداش پرداخت شده توسط کارفرما به کارمندان بابت معیارهدف این  گیرد.نمی
 نیست.مشابه 

انجمن اولیا و مربیان  ، درگذاریسرمایه شرکت مشاورمشاور یک  ی بیرونی(:هانماو سازارجاع  دستمزدِ)افشای  -4مثال 
بابت خرید تجهیزات جدید زمین بازی  درآمدهایی برای کسب . این مدرسه قصد دارد تا راهدارد عضویتمدرسه فرزندش نیز 

 شرکتاز ارجاع مشتریان جدید به  ناشی ارجاع دستمزدِ ،نآکند که طبق خود مطرح می مدیرطرحی را با  ویبرای مدرسه بیابد. 
 گذاردمیمدرسه در میان  انجمنا با ر نظرجازه از شرکت، این با کسب ا وی پرداخت شود.، به مدرسه موزانآتوسط والدین دانش 

 یکند. وی در ایجاد بیانیهمدرسه را دریافت می از طرفاولین ارجاع  ، شاغلیک هفته بعدد. کنو موافقت آنان را کسب می
 نماید.مطرح میصریح ارجاع مدرسه را به طور برای مشتری،  گذاریسرمایه مشیخط

کارفرما و مدرسه را  یرا نقض نکرده است، زیرا وی قبل از شروع طرح، اجازه ارجاع، ؛ افشای دستمزدِ(ج)6 ارمعی شاغل نکته:
 .نمایدمی افشامشتری  بهرا  شدهانجامتوافقات ، گذاریسرمایه مشیخط یدریافت کرده و در زمان طراحی بیانیه


