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شرکت مدیریت دارایى مرکزى بازار سرمایه به موجب ماده 2 دستورالعمل فعالیت 
نهادهاى واسط مصوب 1389/05/11 شوراى عالى بورس و اوراق بهادار تاسیس 
گردیده و موضوع فعالیت آن: تأسیس، اداره و راهبرى نهادهاى واسط موضوع بند 
«د» ماده 1 قانون «توسعه ابزارها ونهادهاى مالى جدید» به منظور تسهیل اجراى 
سیاست هاى کلى اصل چهل و چهارم قانون اساسى بر اساس دستورالعمل فعالیت 
نهادهاى واسط، مصوب شوراى عالى بورس و سایر مقررات مربوطه است. همچنین 
این شرکت، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مى تواند نسبت به سایر فعالیت ها 

اقدام نماید. اقدام نماید. 

1. ارائه پیشنهاد و راهکار در راستاى توسعه ابزارهاى مالى اسالمى (صکوك) به 
سازمان بورس و اوراق بهادار  

2. بررسى پیشنهادات نهادهاى مالى در خصوص شیوه هاى جدید تامین مالى از 
طریق انتشار اوراق بهادار 

3. تعیین و معرفى شرکت واسط مالى توسط شرکت مدیریت دارایى مرکزى بازار 
سرمایه بر اساس نامۀ موافقت اصولى سازمان بورس و اوراق بهادار  

4. بررسى وثیقۀ بانى جهت طرح تامین مالى  
5. نظارت بر عقد قرارداد بین ارکان انتشار اوراق  . نظارت بر عقد قرارداد بین ارکان انتشار اوراق  

6. پیگیرى در خصوص پرداخت اجاره بها و اقساط به دارندگان اوراق توسط عامل 
پرداخت (شرکت سپرده گذارى مرکزى اوراق بهادار و تسویه وجوه) 

7.  تهیه و ارائه گزارش در خصوص تخلف بانى و ضامن جهت پرداخت اجاره بها و 
اقساط اوراق در مواعد مقرر  

8.  پیگیرى هاى الزم به منظور واریز وجوه حاصل از فروش اوراق به حساب نهاد 
واسط مربوطه 

9. نظارت بر خرید دارایى توسط ناشر و اجاره آن به بانى و بررسى دارایى از حیث . نظارت بر خرید دارایى توسط ناشر و اجاره آن به بانى و بررسى دارایى از حیث 
انطباق با مشخصات ذکر شده  

شرکت مدیریت دارایى مرکزى بازار سرمایه با توجه به جایگاهى که در بازار 
سرمایه دارد باید حافظ منافع خریداران اوراق بهادار اسالمى (صکوك) بوده و بر 
تمام مراحل اعم از خرید و اجاره دارایى، فروش و بازخرید اوراق، نحوه بکارگیرى 
سرمایه جذب شده با توجه به ماهیت اوراق، نحوه پرداخت سود اوراق و نحوه 

عملکرد نهادهاى واسط و ارکان انتشار اوراق نظارت نماید.  




