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 سبدگرداندستورالعمل تأسیس و فعالیت 

 مقدمه

، این دستورالعمل به 1384( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذر ماه 7ی ) ( ماده2در اجرای بند )
ور، به شرح ذیل به تصویب ( قانون مذک1ی ) ماده( 17د )موضوع بن سبدگردانمنظور تعیین چگونگی تأسیس و فعالیت 

 .مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید هیأت
 

 تعاریف
، به همان معانی در اینن  1384ماه  قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذر 1ی های تعریف شده در ماده اصطالحات و واژه 1ماده 

 شوند: عمل به شرح زیر تعریف میهای دیگر بکار رفته در این دستورال واژه .روند کار می دستورالعمل به
و اصنالحات   1384منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذر مناه   :بازار اوراق بهادار قانون .1

 .استبعدی آن 

: منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای منالی جدیند بنه منظنور ت نهیل      قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید .2
  .است 1388های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال  سیاستاجرای 

  .باشد گذاری مرکزی اوراق بهادار و ت ویه وجوه ایران )سهامی عام( می : منظور شرکت سپردهشرکت سپرده گذاری  .3

سنبدگردان در قالنب    گذار معین توسن   نام سرمایه داری اوراق بهادار به : تصمیم به خرید، فروش یا نگهسبدگردانی  .4
  .گذار است قراردادی مشخص، به منظور ک ب انتفاع برای سرمایه

است که به  مطالبات(اوراق بهادار و  موضوع سبدگردانی )اعم از وجه نقد، یها دارایی : منظور مجموعسبد اختصاصی  .5
  .تعلق دارد مشتری معینی

برای هر سنبدگردان تعینین شنده و وفنایف و      زمان،تأیید سامعرفی سبدگردان و : شخص حقوقی است که با امین  .6
 .پذیرد های مربوطه را در این دستورالعمل می م ئولیت

 .کند استفاده می سبدگردانشخصی است که در قالب قراردادی مشخص، از خدمات  مشتری: .7
 شخص واب ته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است :  شخص وابسته:  .8

ی اول آن  ی اول از طبقه هر شخص حقیقی عبارت است از هم ر و اقرباء ن بی درجه شخص واب ته به الف(
درصد منافع آن متعلق به شخص حقیقی مورد نظر باشد یا  20شخص و هر شخص حقوقی که حداقل 

  .شخص حقیقی موردنظر بتواند حداقل یکی از مدیران آن را تعیین کند
استانداردهای  در کهاز شخصی واب ته به واحد تجاری  عبارت تشخص واب ته به هر شخص حقوقی ب ( 

   .، تعریف شده استملی ایرانح ابداری 

اشخاص واب ته که به همراه شود  یک شخص حقوقی مح وب می در  عمدهشریک یک شخص وقتی  شریک عمده: .9
ینا   داشنته را در اختینار   شنخص حقنوقی  خود، حداقل ده درصد از حق رأی برای انتخاب مدیران به 

 .باشد وی  متعلق به شخص حقوقیحداقل ده درصد منافع 
کنه بنه    شنود  مح وب میدر شرف تأسیس  ی یک شخص حقوقی عمدهموسس یک شخص وقتی  مؤسس عمده: .10

را  شنخص حقنوقی  رأی برای انتخاب مدیران  خود، حداقل ده درصد از حقاشخاص واب ته به همراه 
متعلق به پس از تأسیس،  شخص حقوقیقل ده درصد منافع گیرد یا حدا پس از تأسیس در اختیار می

 .شود می وی



 
 سبدگردان دستورالعمل تأسیس و فعالیت 

 

3 

 

توس  سازمان صنادر و   ،بازار اوراق بهادار قانون 7ی  ماده 6مجوزی است که در اجرای بند  مجوز تأسیس یا تبدیل: .11
یا تبدیل یک  سبدگردانشود و در آن ضمن موافقت با تأسیس شرکت  به متقاضی اعطا می
 .گردد ، شرای  تأسیس یا تبدیل نیز قید میسبدگردانشرکت  شرکت موجود به

توس  سنازمان صنادر و    ،بازار اوراق بهادار قانون 49ی  ماده 1مجوزی است که به منظور رعایت بند  مجوز فعالیت: .12
 .شود موافقت می سبدگردانی  شود و در آن با فعالیت در زمینه به متقاضی اعطا می

و داده سنازمان اراهنه    عالینت را بنه  یا مجوز فتبدیل  یا که درخواست دریافت مجوز تأسیسشخصی است متقاضی:  .13
 ح ب مورد یکی از اشخاص زیر است:

ی موس نین   ، منظنور نمایننده   سبدگردانالف( درخصوص درخواست مجوز تأسیس برای تأسیس شرکت 
 ؛است در شرف تأسیس سبدگردانشرکت  

منورد نظنر    شنرکت ، سنبدگردان موجنود بنه شنرکت     شرکتتبدیل یک  ب( درخصوص درخواست مجوز
 ؛باشد می

ی دریافنت   کنننده  ، منظور شنخص حقنوقی درخواسنت   سبدگردانیج( درخصوص درخواست مجوز فعالیت 
 .است سبدگردانیمجوز فعالیت 

 

 اشخاص مکلف به دریافت مجوز تأسیس یا فعالیت
استفاده نماید ینا   "سبدگردان"و  "سبدگردانی"ی دو کلمه ریک یا ه تأسیس هر نوع شخص حقوقی که در نام خود از 2ماده 

مذکور استفاده شود، منوط به دریافت  ی دو کلمهیک یا تغییر نام یک شخص حقوقی تأسیس شده به نامی که در آن از 
مجوز تأسیس از سازمان است و آن شخص حقوقی باید ضمن احراز شرای  مذکور در این دستورالعمل، تقاضنای ببنت   

همچنین تصدی به  .قانون بازار اوراق بهادار،  به سازمان اراهه دهد 1ی ماده 17موضوع بند  نسبدگرداد را به عنوان خو
قنانون بنازار    49ی ماده 1این دستورالعمل تعریف شده است( به موجب بند  1ی ماده 4) که در بند  یسبدگردانفعالیت 

زمان است و سازمان اشخاصی را که بدون دریافت مجوز الزم، مبادرت بنه  اوراق بهادار، م تلزم اخذ مجوز فعالیت از سا
 .دهدگرد قانونی قرار میقانون بازار اوراق بهادار تحت پی 52ی این فعالیت نمایند، به موجب ماده

 

 شرایط اعطای مجوز تأسیس
ح ب منورد  متقاضی باید   ،گردانسبدیا تبدیل شرکت موجود به شرکت  سبدگردانبرای دریافت مجوز تأسیس شرکت   3ماده

 بررسی به سازمان ت لیم نماید: به منظورمدارک و اطالعات ذیل را 
 :سبدگردانالف( برای دریافت مجوز تأسیس شرکت 

 ؛این دستورالعمل( ی یک پیوست شماره ) سبدگردان شرکت ی تقاضای صدور مجوز تأسیس فرم تکمیل شده -1

 ؛به امضای متقاضی رسیده استطرح اساسنامه که تمامی صفحات آن  -2

سال پس از تأسیس، و ترازنامنه و صنورت   سه های شرکت برای  برنامه ها و طرح تجاری شامل اهداف، استراتژی -3
سال کامل شم ی پس از تأسیس که تمامی صفحات آن به امضای متقاضی  بینی شده برای یک سود )زیان( پیش

 ؛رسیده است

ی شنرکت    مندیره  اوطلنب سنمت مندیرعاملی ینا عضنویت در هینأت      ی مشخصنات د  تکمیل شنده  ی پرسشنامه -4
 .ای مدیران نهادهای مالی ، مطابق دستورالعمل تاهید صالحیت حرفهسبدگردان
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 :سبدگردانکت برای دریافت مجوز تبدیل یک شرکت موجود به شر ب(
 دستورالعمل(؛ ) پیوست شماره دو این سبدگردانی تقاضای تبدیل شرکت موجود به شرکت فرم تکمیل شده -1

 ی شرکت متقاضی؛نامهاساسنامه یا شرکت -2

 ی رسمی(؛ها ) شامل آگهی تأسیس در روزنامهمدارک ببت شرکت متقاضی نزد مرجع ببت شرکت تصویر -3

 ها؛ی رسمی مربوط به آخرین مدیران شرکت، صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات آنآگهی روزنامه تصویر -4

 ی دو سال اخیر شرکت متقاضی همراه با افهارنظر ح ابرس؛دههای مالی ح ابرسی شصورت -5

 هنای  فنرم مطنابق   سنبدگردان سال پس از تبدیل به شنرکت   سههای شرکت متقاضی برای برنامه و طرح تجاری -6
 ؛سال پس از تبدیل بینی شده برای یک و ترازنامه و صورت سود) زیان( پیش سازمان

 سنبدگردان                مدیریت شنرکت پنس از تبندیل بنه شنرکت       های سمتتصدی ی داوطلبین ی تکمیل شدهپرسشنامه -7
 .مدیران نهادهای مالی( ای حرفه ) مطابق دستورالعمل تأیید صالحیت

 
های مالی آخرین سنال منالی شنرکت متقاضنی بایند توسن  یکنی از موس نات         صورتدر مورد تقاضای مجوز تبدیل،  تبصره:

  .ها افهارنظر شده باشد آن ع بهده و راجمعتمد سازمان ح ابرسی ش یح ابرس
 

ینا   سنبدگردان ، تقاضای تأسیس شرکت  3ی موضوع ماده روز کاری پس از تکمیل مدارک و اطالعات 30فرف مدت  4ماده 
مربوطه در سازمان رسیدگی شده و در صورت احراز شنرای    توس  مدیریت ،سبدگردانشرکت تبدیل شرکت موجود به 

 سنبدگردان یا تبدیل شرکت موجود بنه شنرکت    سبدگردان، مجوز تأسیس شرکت  خیص سازمانبه تش زیرح ب مورد
 شود: سازمان، صادر و به متقاضی ت لیم می توس 

 :سبدگردانالف( شرایط موافقت با تأسیس شرکت 

 باشد؛ سبدگردانهای  ی مصوب سازمان برای شرکت ی اراهه شده، مطابق نمونه طرح اساسنامه -1

میلینارد رینال    سنه معادل یا بنیش از   ،پرداخت شود سبدگردانر نظر است هنگام تأسیس شرکت  ای که د سرمایه -2
 باشد؛

 عننوان  بنه  یسبدگردانبا فعالیت ها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری مؤس ین و اشخاص واب ته به آن -3
و ترکیب مؤس نین   سازمان( ی هیأت مدیره  ) مگر با ذکر دالیل و موافقتمؤسس یا شریک عمده مح وب نشوند

 را دنبال نماید؛ یسبدگردانبرای ای باشد که شرکت بتواند اهداف مورد نظر  یا شرکاء به گونه

 تخلفاتی مؤبر نباشند؛ یاکیفری   مؤس ین شرکت، براساس اطالعات و مدارک در اختیار سازمان، دارای پیشینه -4

رکت، طبق دستورالعمل مربوطه صالحیت الزم را داشته ی ش مدیره داوطلبین سمت مدیرعاملی و عضویت در هیأت -5
 باشند؛

ی غیرنقد در راسنتای  ی شرکت به صورت غیرنقد تأمین شود، سرمایهکه در نظر است ق متی از سرمایه درصورتی -6
و بنه قیمنت معقنول و    بیننی شنده    اهداف شرکت قابل استفاده بوده و استفاده از آن در طرح تجاری شرکت پنیش 

 باشد؛ارزش روز آن تقویم شده متناسب با 

بینی شده، معقول و متناسنب بنا شنرای  تجناری موضنوع       های مالی پیش ها و صورت طرح تجاری، اهداف، برنامه -7
 تنظیم شده باشد؛ سبدگردانفعالیت 

 ی دیگر مشابه نباشد وهای ببت شدهمناسب بوده و با نام و یا سبدگردانی سبدگرداننام پیشنهادی متضمن عنوان   -8
 .کننده انتخاب نشده باشدای گمراهگونهبه
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 :سبدگردانب( شرایط موافقت با تبدیل شرکت موجود به شرکت 

تجدیند  بنا  یا به تشخیص سازمان،  رد ریال باشدمیلیا سه، معادل یا بیش از ی شرکت جمع حقوق صاحبان سرمایه -1
             صناحبان سنهام شنرکت بنه بنیش از     ع حقنوق  اند، جمن  قابل استفاده یسبدگردانهایی که در فعالیت  ارزیابی دارایی

 ؛میلیارد ریال بالغ خواهد شد سه

 مناسب باشد؛ سبدگردانیهای شرکت و ساختار مالی آن برای فعالیت ترکیب دارایی -2

( منالی فعالینت   ی  های مالی آخنرین سنال ) دوره  ی ح ابرس معتمد سازمان در خصوص صورتافهارنظر موس ه -3
 سنبدگردانی ی ده یا حاوی بندهای شرطی که نشان دهد فعالیت شرکت پس از تبدیل، در زمیننه شرکت، مقبول بو

 ؛شود، نباشدبا مانع یا مشکل مواجه می احتماالً

سمت مدیریت ) مدیرعامل یا عضو هینأت مندیره( را    ،سبدگردانشرکت  به پس از تبدیل ی که مقرر استداوطلبان -4
صنالحیت الزم را داشنته    ،مدیران نهادهنای منالی   ای حرفه تأیید صالحیت براساس دستورالعمل ده بگیرند،به عه
 باشند؛

تخلفاتی  یای کیفری  پیشینه مدارک در اختیار سازمان، دارای ی شرکت متقاضی، براساس اطالعات و شرکای عمده -5
 موبر نباشند؛

ص حقنوقی دیگنری کنه در    ی شرکت متقاضی و اشخاص واب ته به آنها، منفرداً و مجموعاً، در شخشرکای عمده -6
هینأت    )مگر با ذکر دالیل و موافقنت دنعمده نباشیا موسس  کند، به عنوان شریکفعالیت می سبدگردانیی زمینه
 ی سازمان(؛ مدیره

، سنبدگردان ای باشد که شرکت بتواند پس از تبندیل بنه شنرکت    ی شرکت متقاضی به گونهترکیب شرکای عمده -7
 را دنبال نماید؛ یسبدگرداناهداف مورد نظر برای 

بینی  پیش سبدگردانهای پس از تبدیل به شرکت  های مالی که برای دوره ها و صورت طرح تجاری، اهداف، برنامه -8
 تنظیم شده باشند؛ یسبدگرداناند، معقول و متناسب با شرای  تجاری موضوع فعالیت  شده

و مناسنب   ینا سنبدگردانی   سبدگرداننوان از تبدیل، متضمن عنام فعلی شرکت یا نام پیشنهادی برای شرکت پس  -9
 .کننده انتخاب نشده باشد گمراه ای گونه ی دیگر مشابه نباشد و به های ببت شده بوده و با نام

 

، موضوع باید توسن   سبدگردانیا تبدیل شرکت موجود به شرکت  سبدگرداندرصورت عدم موافقت با تأسیس شرکت  :1تبصره
 .ذکر دالیل به متقاضی اطالع داده شودمدیریت مربوطه در سازمان و با 

 ق زیر گمراه کننده باشد:تواند از طر نام شرکت می  :2تبصره 
و غیره در نام شرکت که معموالً از طرف اشخاص و نهادهای  "ملی"، "ایران"استفاده از کلمات و عباراتی نظیر  الف(

 .د نداشته باشدشوند در حالی که چنین واب تگی وجوواب ته به دولت استفاده می
ب( استفاده از کلمات و عباراتی که عرفاً به ذهن مخاطب واب ته بودن شرکت به شخص یا اشخاص خاصی را ) اعم 

 .از دولتی یا خصوصی( متبادر نماید، در حالی که چنین واب تگی وجود نداشته باشد
تواند به تقاضای متقاضنی،   می ننموده باشد، سازمان ده را احرازمتقاضی بعضی از شرای  مذکور در این ما که درصورتی :3تبصره 

، سنبدگردان ا تبدیل شرکت متقاضنی بنه شنرکت    ی سبدگردانموافقت اصولی خود را با صدور مجوز تأسیس شرکت 
در این صورت مدت زمان احراز شرای  کنه   .مشروط به احراز شرای  و رعایت این دستورالعمل به متقاضی اعالم کند

در اینن صنورت    .گنردد  موافقت اصولی صادره قید می در ،بودخواهد ز تاریخ صدور موافقت اصولی حداکثر شش ماه ا
 .کند ههابه سازمان ارز شرای  را ی احرا موفف است برنامه متقاضی
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متقاضنی شنش مناه مهلنت      ،سبدگردانیا مجوز تبدیل شرکت موجود به شرکت  سبدگردانپس از ابالغ مجوز تأسیس  5ماده 
را به صورت یک شرکت سهامی خاص مطابق با شنرای  اعنالم شنده، تأسنیس ینا       سبدگردانت تا شرکت خواهد داش

سهامی خناص تبندیل نمایند و منوارد الزم را در      سبدگردانشرکت موجود را مطابق شرای  اعالم شده به یک شرکت 
مجوز تأسیس یا مجوز تبندیل   صورت ببت و مدارک مربوطه را به سازمان ت لیم کند، در غیر این ها، مرجع ببت شرکت
  .ی اعتبار ساق  خواهد شد صادره از درجه

 .تواند مهلت موضوع این ماده را حداکثر سه ماه دیگر تمدید کندبه تقاضای متقاضی و ذکر دالیل موجه، سازمان می تبصره:
 

ا ینا انجنام تغیینرات الزم در    هن و ببت آن نزد مرجع ببت شرکت سبدگردانروز کاری پس از تأسیس شرکت  20حداکثر  6ماده
ها، شرکت باید مدارک زیر را بنه   ببت تغییرات نزد مرجع ببت شرکت و سبدگردانشرکت موجود برای تبدیل به شرکت 

 تبندیل، رعاینت شنده باشند، بنه عننوان      شرای  مندرج در مجوز تأسیس ینا مجنوز    که درصورتیسازمان اراهه نماید تا 
 :اقدام نماید قانون، نزد سازمان به ببت برسد و برای دریافت مجوز فعالیت 1 ی ماده17موضوع بند  سبدگردان

 ی شرکت؛ اساسنامه -1

 ؛در روزنامه رسمی کشور ها مشخصات مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت و حدود اختیارات آنآگهی  تصویر -2

 ؛ها نزد مرجع ببت شرکت ببت ی تاریخ ببت، محل ببت و شماره، نام ببت شده -3

 گهی تأسیس یا تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور؛آ تصویر -4

 ی هریک؛ ی پرداخت شده و تعهد شده شرکاء و میزان سرمایه ، فهرستی ببت شده مبلغ سرمایه -5

 .ی احراز شرای  تعیین شده در مجوز مربوطه باشد سایر مدارکی که نشان دهنده -6

 
 سبدگردانیشرایط صدور مجوز فعالیت 

همچنین ببت شرکت براساس مجوز سازمان و  سبدگردانیا تبدیل شرکت موجود به شرکت  سبدگردانکت تأسیس شر 7ماده 
ی ، به عنوان مجوز فعالینت در زمیننه  نزد سازمان این دستورالعمل 6و  5مواد  مطابق سبدگردانتحت عنوان شرکت 

جداگاننه تحنت عننوان مجنوز      مجنوز  منوط به دریافت یسبدگردانشود و شروع به فعالیت مح وب نمی سبدگردانی
توانند با تکمینل فنرم مربوطنه )پیوسنت      اشخاص حقوقی با احراز شرای  زیر می .از سازمان است یسبدگردانفعالیت 
 نمایند: یسبدگردان( تقاضای دریافت مجوز فعالیت 3ی  شماره

شنرکت  ن سنرمایه،  شنرکت تنأمی   ،گنذاری  مشاور سرمایهشرکت  ،سبدگردانشرکت متقاضی قبالً مجوز تأسیس  - 1
یا مجوز تبدیل به یکی از نهادهای مالی  یگر معاملهکارگزار/شرکت ، یا یکارگزارشرکت پردازش اطالعات مالی،

صورت یک شخصیت حقوقی مورد تاهید سنازمان   یاد شده را از سازمان اخذ نموده و تحت یکی از این عناوین به
ی دیگنری   ارج از موضوع فعالیت خود بنه فعالینت عمنده   ها و سازمان به ببت رسیده و خ نزد مرجع ببت شرکت

 ؛پردازد نمی
هینا کنرده   م 4ی  ای را به شرح پیوست شماره افزارهای رایانه نیروی ان انی، فضا و تجهیزات مناسب اداری و نرم  - 2

 ؛باشد
ی قرارداد امین های الزم مورد تأیید سازمان را انتخاب و با و متقاضی حداقل یک شخص حقوقی واجد صالحیت – 3

 باشد؛  این دستورالعمل منعقد و به سازمان معرفی نموده 6سبدگردانی اختصاصی را مطابق نمونۀ پیوست شمارۀ 
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ی  ی ببنت و پرداخنت شنده    سرمایهمبادرت کند،  یسبدگردانمتقاضی در نظر دارد صرفاً به فعالیت  که درصورتی  - 4
های قابل استفاده  یا به تشخیص سازمان، تجدید ارزیابی دارایی شدمیلیارد ریال با سهیا بیش از  متقاضی معادل

 ؛میلیارد ریال گردد سه، منجر به افزایش حقوق صاحبان سهام به مبلغی بیش از سبدگرداندر فعالیت 
ی متقاضی براساس  های دیگری بپردازد و جمع حقوق صاحبان سرمایه به فعالیت یا فعالیتمتقاضی  که درصورتی  - 5

 50عالیت، کمتر ازدر زمان تقاضای مجوز ف ی ویها ی مالی و تراز آزمایشی ح اب های مالی آخرین دوره تصور
ی منورد نظنر بنرای فعالینت ینا       باید برابر مجمنوع سنرمایه   ی حداقلی متقاض سرمایه گاه ریال باشد، آنمیلیارد 
هنای   ص سازمان، تجدید ارزیابی دارایییا به تشخی باشد فوق 4 موضوع بند ۀسرمای عالوۀ به های مذکور فعالیت

میلیارد ریال به  سه، منجر به افزایش حقوق صاحبان سهام به مبلغی بیش از یسبدگردانقابل استفاده در فعالیت 
  .های مذکور گردد ی حداقل سرمایه مورد نظر برای فعالیت یا فعالیت عالوه

 یسنبدگردان در نظر گرفته شده برای  حقوق صاحبان سهام یا  سرمایهلث بهای وارده، بیش از  در ابر زیان که درصورتی: 1تبصره 
یا حقوق صناحبان  موفف است حداکثر فرف شش ماه ن بت به ترمیم سرمایه  سبدگردانطبق این ماده از بین برود، 

 .اقدام نمایدسهام 
 ،یسنبدگردان مجوز فعالیت  مربوطهروز پس از تکمیل مدارک و اطالعات  30فرف حداکثر  ودر صورت احراز شرای   :2تبصره 

طبنق مقنررات    سبدگردانمجوز تأسیس یا فعالیت  که حکم لغو درصورتی .گردد نام متقاضی صادر می با اعتبار دوساله به
  .شود ی بعد تمدید می های دوساله برای دوره سبدگردانیصادر نشده باشد، اعتبار مجوز فعالیت 

 

 یسبدگردانخدمات  ی الزامات ارائه
 اینن  پنن  ی پیوسنت   )طبنق نموننه  بر اساس انعقناد قنرارداد جداگاننه     مشتریبه هر  سبدگردانخدمات توس    ی اراهه 8اده م

 ذکر موارد زیر الزامی است: در قرارداد منعقده.انجام خواهد شد دستورالعمل(
طنرف دیگنر    انبه عنو یک طرف و مشخصات و نشانی مشتری یا مشتریان به عنوان سبدگردانت و نشانی مشخصا -1

 قرارداد و مدت اعتبار قرارداد و تاریخ انعقاد آن و شماره قرارداد؛
 ی اراهه خدمات مذکور؛ دهد و نحوه به مشتری ارهه می سبدگردانکه خدماتی  -2

 ی قرارداد؛ هده به عنوان ضمیمشاستخراج  13و  12که براساس مواد ، الرعایه های الزم اهداف، اصول و محدودیت -3

 های اجرایی آن؛ در قبال خدمات اراهه شده به مشتری و ضمانت سبدگردان های م ئولیت -4

بندی پرداخت  ، باید پرداخت کند و زمانسبدگردانخدمات  نوعالزحمه و کارمزدی که مشتری در قبال دریافت هر  حق -5
 الزحمه و کارمزد مذکور؛ حق

از طریق واریز به ح ناب بنانکی   صادره و ب ح ا براساس صورتصرفاً  سبدگردانالزحمه و کارمزد  اینکه پرداخت حق -6
 پذیرد با ذکر مشخصات ح اب بانکی مذکور؛ صورت می سبدگردانمتعلق به شرکت 

 های مشتری نزد سبدگردان، قابل پرداخت است؛  هایی که از محل دارایی هزینه -7

 ایت مفاد این دستورالعمل؛های مذکور با رع دهی سبدگردان به مشتری و محتوا و زمانبندی اراهه گزارش نحوۀ گزارش -8

م ئولیت سبدگردان در مورد معرفی قرارداد و ارسال یک ن خه از آن به امین خود و ذکر مشخصات امین در صنورت   -9
 گذار؛ درخواست سرمایه
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تواند آنها را بدون اجنازه کتبنی    نمی سبدگردانمحرمانه تلقی شده و  سبدگرداناطالعات مشتری نزد  این موضوع که -10
کند مگر در چارچوب مواردی که در این دستورالعمل مجاز یا مکلنف بنه اعطنا،     ء،ا کند یا به دیگری اعطامشتری افش

 افشا یا انتشار اطالعات مذکور است؛

 سنبدگردان د مغایر قوانین و مقررات تصویب شده تنا زمنان انعقناد قنرارداد باشند،      مفاد قراردا که درصورتیینکه ذکر ا -11
م نئول جبنران آن    سنبدگردان عمل کند و چنانچه در ابر آن خ ارتی به مشتری وارد آیند،   تواند به مفاد قرارداد ینم

 است؛

رسند، مغنایر    ملزم به اجرای آن بخش از قرارداد که با قوانین و مقرراتی که بعداً به تصویب منی  سبدگردانذکر اینکه  -12
 ؛داشتواهد باشد نی ت و از این بابت م ئولیتی برای جبران خ ارت وارده به مشتری نخ

این دستورالعمل( و طنرفین قنرارداد تحنت چنه      9ی  شود ) با رعایت ماده اینکه قرارداد تحت چه شرایطی منف خ می -13
 ؛ن دارندداد را پیش از اتمام مدت اعتبار آشرایطی اختیار ف خ قرار

هنای   کنانون در صنورت عندم سنازش در     سبدگردانذکر این موضوع که مرجع رسیدگی به اختالفات بین مشتری و  -14
قانون بازار اوراق بهادار است و تا تشکیل  37ی  قانون بازار اوراق بهادار، هیأت داوری مذکور در ماده 36موضوع ماده 

 ؛پذیرد ی مذکور توس  سازمان صورت می هکانون مربوطه، وفیف

 ؛و مشتری برای تبادل اطالعات و مدارک مختلف سبدگردانی برقراری ارتباط بین  تشریح نحوه -15

مطابق  سبدگردانهای  ی م ئولیت های قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدود کننده ذکر این موضوع که م ئولیت -16
 مقررات مربوطه نخواهد بود؛

 .ی توزیع آنها  خ قرارداد و نحوهتعداد ن -17

  .ازمان استی پیوست، منوط به درخواست سبدگردان و تأیید س تفاوت قراردادهای سبدگردان با نمونه :1تبصره 
بنا  ، ی مشتری در سبد اختصاصنی  یا برداشت سرمایه توس  مشتری یا افزایش سرمایههر گونه تغییر در مفاد قرارداد  :2تبصره 

هنای   منتمم  .، مشروط به آن که این ماده در متمم قرارداد نقض نشنود پذیر است اضافه کردن متمم به قرارداد امکان
 رداد رسیده و حداقل شامل موارد زیر باشد:قرارداد باید به امضای طرفین قرا
 ؛متمم ی الف( شماره و تاریخ قرارداد و شماره

 ؛ب( مشخصات طرفین قرارداد همانطور که در قرارداد ذکر شده است
 ؛ج( توافقات حاصله طی متمم قرارداد

   .میلیون ریال باشد 100در موقع انعقاد قرارداد سبدگردانی، ارزش سبداختصاصی مشتری باید حداقل  :3تبصره 
خنود بنه خنود     سنبدگردان باید موضوع را به اطالع مشتری برساند و قرارداد بنین مشنتری و     سبدگرداندر موارد ذیل  9ماده 

 :ی مطالبات مشتری را به وی پرداخت کند باید کلیه سبدگردانگردد و  منف خ می
روز 15ا بخشی از موضوع قرارداد با مشنتری بنیش از   به ق می که انجام تمام ی سبدگردانتعلیق مجوز فعالیت    - 1

 ممکن نباشد)مگر با توافق کتبی مشتری فرف هفت روز کاری پس از تعلیق(؛
 ؛سبدگردانلغو مجوز تأسیس یا فعالیت   - 2
 ؛سبدگردانورشک تگی یا انحالل   - 3
 .یسبدگردانگیری از فعالیت  کناره  - 4
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و سبدگردان از این امر مطلنع شنود،    سبدگردان منعقد نموده، فوت نمایدد سبدگردانی با که قرارداکه مشتری  صورتیدر تبصره:
را از موضنوع مطلنع    وامین خود های آن مشتری متوقف و سازمان باید بالفاصله فعالیت سبدگردانی را در مورد دارایی

 .عمل آورد برای اتمام قرارداد بهکند و اقدامات الزم را 
 

تحت نظنارت  ی مدیران جداگانه،   به واسطهیا باید از یکدیگر جدا بوده و م تقیماً  سبدگرداندر شرکت  رهای زی بخش 10ماده 
 باالترین مقام اجرایی  )مدیرعامل ( باشند:

 ؛یسبدگردانبخش   - 1
 ؛بخش مالی  - 2
کنارگزاری نینز    که  بنه فعالینت   سفارش خرید و فروش اوراق بهادار از مشتریان، درصورتیو اجرای بخش اخذ   - 3

 .پردازد می
هنا و   ای به کار گیرد تا اطالعنات مربنوط بنه سنفارش     عالوه برتفکیک سازمانی موضوع این ماده، سبدگردان باید رویه تبصره:

سبدگردانی سبداختصاصی سایر مشتریان   در اختیار اشخاصی که وفیفه ،معامالت مشتریان سبدگردان در صورت وجود
  .رنگرفته یا در دسترس آنها نباشدرا به عهده دارند، قرا

 شعبه ینا نماینندگی   م ئولیت فعالیت .نمایندگی کند شعبه یا سازمان اقدام به ایجاد اخذ مجوز ازتواند با  می سبدگردان 11ماده 
 زیر ضروری است: مواردنمایندگی رعایت شعبه یا در ایجاد  .است سبدگردان ی به عهده سبدگردان

هنای الزم را   نامه اصول مقدماتی بنوده و آمنوزش   نمایندگی که باید حداقل دارای گواهی شعبه یا تعیین م ئول -1
 ؛سپری کرده باشد

هنای   کنتنرل  ج() و سنبدگردان انعقاد قراردادهنای   ب() راهنمایی مشتریان،الف( ) های مکتوب برای تدوین رویه -2
 ؛داخلی الزم

 ؛افزاری افزاری و سخت ای اداری، ملزومات نرمنمایندگی، شامل فض شعبه یا اختصاص امکانات مورد نیاز به -3

 .سبدگرداننمایندگی شامل نام و عنوان  شعبه یا برایدر محل مناسب  تابلونصب  -4

 سبدگرداندر تابلوهای « تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار»نزد سازمان درج عبارت  سبدگرداندر صورت ببت  تبصره:
  .های آن مجاز است یها و آگه ی اوراق، اطالعیه و کلیه

 
هنای از   در قالنب فنرم   را ابتدا اطالعات کافی در مورد مشنتری  است موفف ،سبدگردانی اختصاصیاز ، قبل سبدگردان 12ماده 

اهنداف، اصنول و    ،آن 1 ی و تبصنره  13ی  نمایند تنا مطنابق تشنریفات مناده      لو تحلین پیش طراحی شنده، ک نب   
بندون دریافنت و تحلینل     ،سبد اختصاصنی  یسبدگردان .تأیید مشتری برسد الرعایه استخراج و به های الزم محدودیت

که در  نام مشتری به یاوراق بهادار داری خرید، فروش یا نگهو همچنین  سبدگردانمند اطالعات مشتری، توس   نظام
نی سنبدگردا کنه وی در خصنوص آنهنا     اوراق بهناداری به عننوان   سبدگردان تارنماینبوده و در  سبدگردانتخصص 

 :اطالعات دریافتی از مشتری باید حداقل شامل موارد زیر باشد .گردد اند، تخلف مح وب می ، اعالم نشدهکند می
 ؛تلفن اطالعات هویتی، نشانی و :ی مشتریان ( در مورد کلیه 1
 :شود ها توس  سبدگردان، سبدگردانی می سبد اختصاصی آندر مورد مشتریانی که   ( 2

 ها اجباری است: دریافت آن( اطالعاتی که 1 – 2
 ی اشتغال، سن، سطح تحصیالت و تجربیات کاری مشتری؛ وضعیت شغلی، نحوه( 1 – 1 – 2
 گذاری دارد؛ گذاری و مبلغی که قصد سرمایه ها و اهداف مشتری از سرمایه برنامه( 2 – 1 – 2
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 های قبلی؛ گذاری تجربیات مشتری در سرمایه( 3 – 1 – 2
ها و اهداف آتی خود به آن نیازمند است و  وه نقدی که مشتری برای اجرای برنامهمیزان وج (4 – 1 – 2

 زمانبندی آن؛
 ها اختیاری است :  ( اطالعاتی که دریافت آن2 – 2

اطالعات کلی راجع به افراد خانواده و افراد تحت تکفل مشنتری کنه در منورد هنر ینک       (1 – 2 – 2
 گردد؛ لی و حدود درآمد میحداقل شامل: سن، سطح تحصیالت، وضعیت شغ

بینی وضنعیت   های کنونی مشتری و افراد تحت تکفل و پیش ی درآمدها و هزینه محدوده( 2 – 2 – 2
 آتی آن با ذکر منابع درآمدی

 های کنونی مشتری و افراد تحت تکفل به طور تقریبی؛ ها و بدهی میزان دارایی( 3 – 2 – 2
هنای   انواده و مینزان مشنارکت آنهنا در پرداخنت هزیننه     وضعیت درآمدی سایر اعضای خ( 4 – 2 – 2

 مشتری و افراد تحت تکفل؛
 های آتی مشتری؛ اهداف و برنامه( 5 – 2 – 2

فرم ک ب اطالعات مشتریان باید طوری طراحی گردد که عالوه بر ک نب   ،مشتری سبدگردانی سبداختصاصیبرای : 1تبصره
برای اینکه  سبدگردانروش  .ی توان مشتری برای تحمل ری ک باشداطالعات این ماده، حاوی سواالتی برای ارزیاب

 .از پاسخ به سواالت مذکور، میزان توان مشنتری در تحمنل ری نک را ارزینابی نمایند بایند مندون و مکتنوب باشند         
ارزیابی میزان توان مشتری در تحمل ری ک را به خنود مشنتری واگنذارد ینا       تواند در این پرسشنامه، نمی سبدگردان

 .م تقیماً تعیین آن را از مشتری طلب کند
قبل از خود در ارزیابی میزان توان مشتری در تحمل ری ک را  ی و رویهباید فرم ک ب اطالعات مشتریان  سبدگردان: 2تبصره 

سازمان اصالح فرم و روش یاد شده را ضروری تشخیص دهند،   که درصورتی .رسماً به سازمان ارسال کندکارگیری  به
کند و وی موفنف اسنت قبنل از اقندام براسناس فنرم و روش منذکور، اصنالحات          ابالغ می سبدگردانرا به موضوع 

 .تغییرات در فرم و روش یاد شده نیز باید قبل از اعمال، به سازمان ارسال گردد .درخواستی را اعمال نماید
 

ارسال شده اسنت، توسن     که به سازمان 12ی   ماده 2ی  ی موضوع تبصره مطابق رویه باید 12 ی تحلیل موضوع ماده  13ماده
گری بنازار   ی تحلیل نامه که این م ئولیت را صریحاً پذیرفته و الاقل دارای گواهی سبدگردانیکی از کارکنان شرکت 

ای حناوی ننام و    ی تجربی مرتب  است، انجام شده و نتنای  تحلینل در فنرم جداگاننه     سال سابقه 2سرمایه با حداقل 
 نتای  این تحلیل باید حداقل شامل موارد زیر باشد:   .گر و تاریخ تحلیل درج گردد مشخصات تحلیل

 گذاری؛  اهداف مشتری از سرمایه -1

 میزان ری ک قابل تحمل توس  مشتری؛ -2

ی خنود دارد و مبلنغ    گذار تمایل یا نیاز به برداشت و مصرف تمام یا ق متی از سرمایه مقاطع زمانی که سرمایه - 3        
 اشت در هر زمان؛برد

  .گذاری در هر کدام گذاری مشتری و ن بت مناسب سرمایه های مناسب برای سرمایه دارایی - 4              
اینن مناده( را در    گیری آن ) موضوع باید یک ن خه از فرم ک ب اطالعات مشتری و فرم تحلیل و نتیجه سبدگردان :1 تبصره

ی اینن مناده را در اختینار     گیری  موضوع تبصنره  ن خه از فرم تحلیل و نتیجهداری کند و یک  ی مشتری، نگه پرونده
آنچه مورد توافق  .گیری را بپذیرد یا در آن تغییراتی بدهد د، مشتری مختار است که این تحلیل و نتیجهقرارده مشتری
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رداد سبدگردانی ضمیمه شده الرعایه به قرا های الزم نهایی مشتری قرار دارد باید به عنوان اهداف، اصول و محدودیت
بنا رعاینت اهنداف، اصنول و     بایند   هر مشتری  سبدگردانی سبداختصاصی .و توس  سبدگردان و مشتری امضاء شود

ی  نامه دارای گواهی توس  کارکنانی که الاقل الرعایه که پیوست قرارداد سبدگردانی مربوطه است، های الزم محدویت
  .شود جامانگری بازار سرمایه ه تند،  تحلیل

دهد و نظر سنبدگردان   گیری سبدگردان از اطالعات مشتری و تغییرات احتمالی که مشتری در آن می تحلیل و نتیجه :2تبصره 
  .منعکس و ضب  شود ،قرارداد سبدگردانی ی پرونده ی مشتری یا در مورد این تغییرات باید در پرونده

ی  تواند با تأیید سازمان از اشنخاص دارننده   می سبدگردانگری،  ی تحلیل هنام در صورت عدم کفایت دارندگان گواهی :3تبصره 
  .ای مرتب  و کافی باشند، استفاده نماید مقدماتی که دارای سوابق حرفهی اصول  نامه گواهی

اجنرای   زمان نقش یا م نئولیتی در  نباید همکارکنانی که سبدگردانی سبدهای اختصاصی مشتریان را به عهده دارند،  :4تبصره 
  .دستورات خرید و فروش اوراق بهادار سایر اشخاص داشته باشند

 .و مشتری وی، اولویت با منافع مشتری خواهد بود سبدگرداندر شرای  وجود تضاد منافع بین  14ماده 
شنود،   یهایی که توس  سازمان تعیین و ابنالغ من   موفف است از بین روشدر محاسبه کارمزد سبدگردانی، سبدگردان  15ماده 

سنبدگردان روش دیگنری را    کنه  درصورتی .ی سازمان را رعایت کند انتخاب و سقف کارمزدهای مصوب هیأت مدیره
هرگناه روش   .ج در قراردادهای سنبدگردانی، تأییند سنازمان را دریافنت کنند     شته باشد، باید قبل از اجرا و درمدنظر دا
ها است، توس  سازمان تعیین نشنده   ی آن ن مجاز به اراههکارمزد و سقف آن در مورد خدماتی که سبدگردا ی محاسبه

  .باشد، روش محاسبه و سقف کارمزد تابع توافق سبدگردان با مشتری خواهد بود
 باشد: مجاز نمی سبدگردانهای زیر توس   انجام فعالیت 16ماده 

تشنر شنده ینا در حنال     مربوطه من دریافت مجوزدر خصوص اوراق بهاداری که بدون  یسبدگردانی خدمات  اراهه -1
 انتشارند؛

 کنند؛ گذاری می هایی که در اوراق بهادار سرمایه گذاری در صندوق های سبداختصاصی، به سرمایه اختصاص دارایی -2

نتواند تمام یا بخشی از وفایف خود را مطابق این  سبدگردانقراردادها یا پذیرش تعهداتی که منجر شود تا انعقاد  -3
هایی نماید که در این دستورالعمل بنرای   را کمتر از م ئولیت سبدگردانهای  م ئولیت دستورالعمل انجام دهد یا

  ؛است  بینی شده پیش ها سبدگردان

هنای   در قبال مشتریان از م نئولیت  سبدگردانهای  با مشتریان که در آن م ئولیت سبدگردانانعقاد قراردادهای  -4
 باشد؛حدودتر مندرج در این دستورالعمل یا سایر مقررات مرتب ، م

 منعقد نموده یا دریافت وام از آنها؛ یسبدگرداناعطای وام به مشتریانی که با آنها قرارداد  -5

 های مصوب سازمان؛ ی خدمات خود بیش از سقف دریافت کارمزد در اراهه -6

 .استفاده از دارایی مشتریان به طور م تقیم یا غیرم تقیم به نفع خود یا به نفع اشخاص واب ته به خود -7

 

 سبدگردانی و انتقال اوراق بهادار مشتری به کد سبدگردانی  دتشریفات دریافت ک
و  روز کاری پس از انعقاد 3در صورت نیاز به دریافت کد معامالتی برای سبداختصاصی، سبدگردان موفف است فرف  17ماده 

این  7ی  شمارهی پیوست  نهقرارداد سبدگردانی، فرم تقاضای اختصاص کد سبدگردانی را مطابق نمو شدن اجرایی
 که درصورتی .گذاری مربوطه اراهه دهد دستورالعمل، تکمیل کرده و به همراه یک ن خه از قرارداد، به شرکت سپرده

ی مشتری، شامل اوراق بهادار باشد، مشخصات این اوراق بهادار در تقاضای اختصاص کد سبدگردانی قید  آورده
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ه روز کاری پس از تکمیل مدارک و اطالعات و به شرط احراز شرای  زیر، کد گذاری، فرف س شرکت سپرده .شود می
 دهد:  سبدگردانی را اختصاص می

 .الف( سبدگردان قبالً مجوز فعالیت سبدگردانی اختصاصی دریافت کرده و اعتبار آن منقضی نشده است
ی پیوست،  متفاوت بودن با قرارداد نمونهیا در صورت است ی پیوست این دستورالعمل  ب( قرارداد مطابق قرارداد نمونه

 .دریافت شده استدر سازمان ی مدیریت مربوطه  تأییدیه
ابتدا  ی پیوست این دستورالعمل، متفاوت باشد، سبدگردان که مفاد قرارداد سبدگردانی ن بت به قرارداد نمونه صورتیدر :1تبصره 

گنذاری ارسنال    طه در سازمان رسانده و سپس به شرکت سنپرده باید مفاد قرارداد سبدگردانی را به تأیید مدیریت مربو
  .دارد

هنا توسن     و مشخصنات اوراق بهنادار و درخواسنت انتقنال آن     ی مشتری شامل اوراق بهادار بوده که آورده صورتیدر :2تبصره 
وراق بهادار موضوع گذار ن بت به ا گذاری پس از احراز مالکیت سرمایه شرکت سپرده  گاه باشد، آن سبدگردان اراهه شده
المعامله نباشد، اوراق بهادار مذکور را به کد سبدگردانی منتقل و موضوع را  گذار ممنوع که سرمایه سبدگردانی، درصورتی

انتقال اوراق بهادار یاد شده به کند   .نماید این دستورالعمل به سبدگردان و سازمان منعکس می 7پیوست در قالب فرم 
کیت و انجام معامله مح وب نشده و مشمول مقررات و کارمزدهای مربوط بنه معنامالت اوراق   سبدگردانی، انتقال مال

منافع مادی اوراق بهادار منتقل شده به کد سبدگردانی و خریداری شده به این کند،   ی مالکیت و کلیه .باشد بهادار نمی
اوراق بهادار که به مالک اینن اوراق   اعمال حق رأی، حق تقدم خرید ی تعلق دارد، لکن نحوه مشتریدر هر زمان به 
گیرد و اعمال سایر حقوق مربوطه، در طول اعتبار قرارداد سبدگردانی براساس قرارداد سبدگردانی تعیین  بهادار تعلق می

 .شود می

 های امین وظایف و مسئولیت

ظر سازمان واجد صالحیت الزم سبدگردان باید حداقل یک شخص حقوقی که از نبرای شروع به فعالیت سبدگردانی،  18ماده 
های امین و  منعقد کند. وفایف و م ئولیت (6ی پیوست  )مطابق نمونه باشد را به عنوان امین انتخاب و با وی قرارداد

سبدگردان باید یک  ی وی باید مطابق مواد این دستورالعمل در قرارداد بین سبدگردان و امین درج گردد. الزحمه حق
شدن  پس از اجراییدو روز کاری  و ن خه دیگر را بالفاصله پس از انعقاد به امین ت لیم کند  ن خه از قرارداد را
 کند. و نزد سازمان ببت ارسال قرارداد به سازمان

است، یا در  را پذیرفته 21ورشک تگی یا انحالل امین طرف قرارداد با سبدگردان که وفایف مذکور در مادۀ صورت در تبصره:
به هر دلیل نتواند این وفایف را انجام دهد یا در صورت ف خ یا انف اخ قرارداد سبدگردان با مذکور که امین  صورتی

موضوع را بالفاصله کتباً به سازمان گزارش کند و فرف حداکثر یک ماه با شخص امین مذکور، سبدگردان ملزم است 
است، قرارداد امین  21کور در مادۀ های مذ صاحب صالحیت دیگری به عنوان امین که حاضر به پذیرش م ئولیت

سبدگردانی اختصاصی )مطابق نمونۀ پیوست( منعقد کند. قبل از انعقاد قرارداد مذکور با امین جدید، سبدگردان نباید به 
 عملیات سبدگردانی بپردازد مگر اینکه موضوع با ذکر دالیل به تأیید سازمان برسد. 

که این امر عمالً مشکل  و در صورتی جداگانه افتتاح کندد سبدگردانی ح اب بانکی سبدگردان باید برای هر قراردا  19ماده 
مشروط به اینکه موضوع با  ؛ای از قراردادهای سبدگردانی بالمانع است یک ح اب بانکی برای مجموعه افتتاح ،باشد

ی مخصوص سبدگردانی های بانک عنوان ح اب های بانکی موصوف که به ح اب .ذکر دالیل به تأیید سازمان برسد
های مربوط به سبد  دریافت ۀکلی گردد. ها نزد امین ببت می شوند، با تأیید امین افتتاح شده و مشخصات آن شناخته می
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موضوع سبدگردانی، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و  ی شامل وجوه اولیه اختصاصی مشتری
 بانکی موضوع این ماده باید منحصراً به ح اب ،وراق بهادار سبد اختصاصیهای بانکی سبداختصاصی و فروش ا سپرده

های مربوط به سبد اختصاصی شامل وجوه پرداختی به  پرداخت ی واریز و کلیهمرتب  با قرارداد سبدگردانی مربوطه، 
ردانی، منحصراً از های مربوط به سبدگ مشتری، وجوه پرداختی بابت خرید اوراق بهادار سبداختصاصی و پرداخت هزینه

 شود. انجام می بانکی این ح اب

نام  نام مشترک سبدگردان و امین یا به در مورد قراردادهای سبدگردانی زیر، ح اب بانکی موضوع این ماده باید به :1 تبصره
 :پذیر باشد در هر حال برداشت از آن با اجازۀ توأم سبدگردان و امین امکان که طوری بهمشتری افتتاح شده 

سرمایۀ ببت و  بلثبیش از  ،قرارداد سبدگردانی مربوط بهمشتری  سبداختصاصیکه ارزش روز  در صورتی – 1 
 باشد؛  ،بیش از یک میلیارد ریال هر کدام کمتراست یا پرداخت شدۀ سبدگردان

به ارزش  نمجموع ارزش سبدهای اختصاصی تحت مدیریت سبدگردا ،ه با انعقاد قرارداد سبدگردانیک در صورتی – 2
 ، بیش از ده برابر سرمایۀ ببت و پرداخت شدۀ سبدگردان شود. روز

طور جداگانه به امین معرفی  شوند، به سبدگردان موفف است، قراردادهای سبدگردانی را که مشمول این تبصره می
صاصی که پیوست مطابق قرارداد نمونۀ امین سبدگردانی سبداخته و قبول سمت امین را در مورد آن قراردادها کرد

شدن قراردادهای سبدگردانی موضوع این تبصره، منوط به طی تشریفات  این دستورالعمل است، اخذ نماید. اجرایی
 فوق است. 

در مورد سایر قراردادهای سبدگردانی، ح اب بانکی این ماده،  1بدگردانی موضوع تبصرۀ به استثنای قراردادهای س :2 تبصره
ها و حق  نام سبدگردان، مشتری، امین یا به نام مشترک دو یا چند شخص از آن ردان بهتواند به تشخیص سبدگ می

 تواند در اختیار یک، دو یا چند شخص از اشخاص فوق باشد.  برداشت از ح اب بانکی نیز می

حاصل از اند وجوه  م، ملزرسد ها به فروش می از طریق آنکارگزارانی که اوراق بهادار ببت شده در یک کد سبدگردانی  :3 تبصره
که توس  امین به کارگزار معرفی  موضوع این ماده های بانکی یا ح اب را صرفاً به ح ابفروش اوراق بهادار یاد شده 

امین موفف است مشخصات ح اب بانکی موضوع این ماده را به درخواست سبدگردان، به  واریز نمایند. است، شده
    کارگزاران مورد نظر وی معرفی کند. 

قرارداد مربوط به   سبدگردان موفف است قبل از هر پرداخت، 19ماده  1در مورد قراردادهای موضوع تبصرۀ    20ماده 
ی امین مربوطه را دریافت کند. امین باید فرف یک روز  تأییدیه ،19 ی بانکی موضوع ماده  از ح اب سبدگردانی

که دستور پرداخت با مفاد قرارداد  در صورتی ،رداختکاری پس از دریافت درخواست سبدگردان برای هرگونه پ
 سبدگردانی و موارد زیر تطابق داشته باشد، دستور پرداخت را تأیید کند :

 به مشتری، امین باید کنترل نماید که:  الف( در مورد پرداخت
 شده است.  و نزد امین ببت ای از قرارداد مشتری به امین ت لیم قبالً ن خه  - 1
بیش از وجوه نقد سبداختصاصی ی که سبدگردان پرداخت آن را به ح اب بانکی مشتری درخواست نموده، مبلغ – 2

 نی ت،در تاریخ درخواست مربوطه  مشتری
معرفی شده  یا کتباً توس  مشتری صرفاً به ح اب بانکی مشتری که در قرارداد سبدگردانی یا متمم آن  پرداخت  - 3

  شود. است، واریز می
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 باید کنترل نماید که: خصوص پرداخت به کارگزار به منظور خرید اوراق بهادار موضوع قرارداد سبدگردانی، امینب ( در 
 ی وجوه نقد سبداختصاصی نزد کارگزار به تشخیص امین بیش از حد الزم نباشد؛ مانده  - 1

 پذیرد؛ پرداخت صرفاً به ح اب جاری معامالتی کارگزار صورت   - 2

بوده و تشریفات شناسایی کارگزار طبق قرارداد امین با سبدگردان به دارای مجوز کارگزاری از سازمان کارگزار   - 3
 باشد؛ انجام رسیده

 های سبدگردانی امین باید کنترل نماید که: و هزینه کارمزدهاج( در خصوص پرداخت 
 حاسبه شده است؛پرداخت مطابق با مفاد قرارداد و مقررات مربوطه بوده و به طور صحیح م  - 1

 پذیرد. های بانکی اشخاص مربوطه صورت می ها به ح اب این پرداخت - 2

شوند، امین باید کنترل  د( در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداری که در بورس یا بازار خارج از بورس معامله نمی
 کند که:

 است؛  بدگردان معین شدهها توس  س ی آن مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده  - 1

 قرارداد است؛های مندرج در  اوراق بهادار دارای ویژگی  - 2

 فروشنده معتبر است؛  - 3

 شود. مبلغ مورد نظر صرفاً به ح اب بانکی فروشنده پرداخت  - 4
ردادهای مربوطه به کلیۀ قراهای پرداخت  در مورد صدور درخواست را مفاد این ماده سبدگردان نیز باید : 1تبصره

 م ئولیت امین و و غیر از آن( رعایت نماید، 19ماده  2سبدگردانی)اعم از قراردادهای سبدگردانی موضوع تبصره 
 مطابق مفاد این دستورالعمل، رافع م ئولیت سبدگردان نی ت.   های پرداخت، در تأیید درخواست

کند، در اختیار وی قرار دهد  ای این ماده درخواست میسبدگردان موفف است، اطالعات و اسنادی که امین برای اجر : 2تبصره
افزار سبدگردانی را که حاوی جزهیات اطالعات هر مشتری سبدگردان است، از طریق  و امکان دسترسی به نرم

 هنگام برای امین فراهم کند. ی اینترنت و به صورت به شبکه

 صورت مستمر نظارت کند که : امین موظف است به 21ماده 

است، خواه سمت امین را در  فاد قراردادهای سبدگردانی که سبدگردان با مشتریان خود منعقد نمودهم – 1

 ها پذیرفته یا نپذیرفته باشد، مورد آن

 دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردانی و  – 2

ها  نها را از جمله وظایف امین طرف قرارداد با سبدگردا مقرراتی که سازمان نظارت بر رعایت آن - 3

   محسوب کند، 

توسط سبدگردان رعایت شود و در صورت مشاهدۀ هرگونه نقض موارد یادشده، موضوع را به سازمان گزارش 

 کند و هم زمان تذکرات الزم را جهت اصالح به سبدگردان ارائه دهد. 

 

مشتری سبدگردان که تخلفات سبدگردان از مقررات موضوع این ماده، موجب ورود خسارت به  درصورتی : 1تبصره 

طور که به نظر امین عادالنه است، جبران نکند، امین موظف است  شود و سبدگردان خسارت وارده را آن

 تخلف سبدگردان را به مشتری یا مشتریان مربوطه اطالع دهد. 

طوری  ا کند بههایی را تعریف و اجر ها و رویه روشهای موضوع این ماده،  امین باید به منظور اجرای نظارت : 2تبصره 

که از رعایت مقررات موضوع این ماده توسط سبدگردان، اطمینان کافی و معقول حاصل نماید. در ضمن 



 
 سبدگردان دستورالعمل تأسیس و فعالیت 

 

15 

 

های موضوع این ماده، مستقیماً یا به  هایی را که سازمان در اجرای نظارت ها و رویه امین باید روش

 کارگیرد.  کند، در عمل به واسطۀ سبدگردان، ابالغ می

که امین از انجام وظایف خود طبق این قرارداد تخطی نماید و از این بابت خسارتی به هریک از  صورتیدر  22ماده 

مشتریان طرف سبدگردان در قراردادهای سبدگردانی، وارد شود یا در اثر تخلف امین، هریک از مشتریان 

ردان، دارایی خود را از مذکور نتواند در صورت تمایل در مهلت مقرر در قرارداد سبدگردانی خود با سبدگ

باشد. نحوۀ جبران  میگاه امین مسئول جبران خسارات وارده به مشتری مربوطه  سبدگردان دریافت دارد، آن

 بینی شود.  شود، پیش خسارت باید در قرارداد امین سبداختصاصی که بین امین و سبدگردان منعقد می

 یدگی کننده، مسئولیتی متوجه امین نخواهد بود. در صورت بروز حوادث قهری به تشخیص مرجع رس تبصره :

 

 ها، مدارک و اطالعات داری حساب ثبت و نگه

 
دهد ) شامل  نام وی انجام می ی اطالعات مربوط به مشتری و معامالتی که سبدگردان به سبدگردان باید کلیه   23ماده 

سبدگردانی، درج نماید. تغییر اطالعاتی که در  افزار این دستورالعمل( را در نرم پیوست چهار داطالعات موضوع بند 

اند، صرفاً با درخواست سبدگردان و ذکر دالیل و تأیید امین  افزار ببت شده روزهای قبل در بانک اطالعاتی این نرم
ند ک افزار اعمال می تأیید امین  در اطالعات ببت شده در نرم با پذیر است. سبدگردان باید شرح تغییراتی را که امکان

افزار سبدگردانی باید مورد تأیید  نرمکند.  و یک ن خه از آن را بایگانی با ذکر دالیل بالفاصله به سازمان ارسال
 باشد:  سازمان بوده و خصوصیات زیر را داشته

 افزار از طریق شبکۀ اینترنت فراهم باشد،  امکان دسترسی امین به اطالعات ثبت شده در نرم – 1

 افزار سبدگردانی تأیید کند،  ا بررسی مستندات، اطالعات مورد نظر خود را در نرمامین بتواند ب – 2

 است، بدون اجازۀ امین تغییر دهد،  افزار تأیید نموده سبدگردان نتواند اطالعاتی را که امین در نرم – 3

تغییتر   ،استت  ودهافزار ثبت نم سبدگردان نتواند بدون اجازۀ امین، اطالعاتی را در روزهای قبل در نرم – 4

 دهد، 

افتزار ستبدگردانی    هایی را از مانده و گردش حساب هر مشتری از طریق نترم  امین باید بتواند گزارش – 5

مشاهده و چاپ نماید. امین باید بتواند تعیین کند که در این گزارش صرفاً اطالعاتی کته توستط ختود    

 ت شده، لحاظ شوند. است، لحاظ گردد یا اینکه کلیۀ اطالعات ثب وی تأیید شده

افتزار، ثبتت    ( نترم  log fileدهند باید در فایل وقایع ) افزار انجام می کلیۀ عملیاتی که کاربران در نرم – 6

 گردد و توسط هیچ یک از کاربران قابل تغییر نباشد. 

را تعیین افزار و حدود اختیارات کاربران  ( که تنظیمات نرمAdminstratorافزار) رمز ورود مدیر نرم – 7

 کند دو قسمتی بوده و یک قسمت در اختیار سبدگردان و قسمت دیگر در اختیار امین باشد.  می

شتود و در صتورت اختتالف، طبتق نظتر       افزار سبدگردانی با توافق سبدگردان و امین انجام می تنظیمات نرم تبصره :

 نظر سازمان باید رعایت شود. افزار سبدگردانی، مالحظات مورد  سازمان عمل خواهدشد. در تنظیم نرم
، وقایع کند های اجرایی که سازمان ابالغ می ملی و دستورالعمل ح ابداری استانداردهایموفف است طبق  سبدگردان 24ماده 

ای  های مالی خود را تنظیم نماید و در دفاتر مالی خود برای هر مشنتری ح ناب جداگاننه    خود را ببت و صورتمالی 
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 در ضنمن سنبدگردان بایند    .مبادالت مالی فیمابین خود و مشتری را در ح اب مشتری ببت کنند  ی و کلیه داری نگه
هنا،   بنه طنور جداگاننه از داراینی    های هر سبد اختصاصی تحت مدیریت خنود را   ها، درآمدها و هزینه ها، بدهی دارایی
هنا، درآمندهاو    هنا، بندهی   داراینی  .داری نمایند  های خود به تفکیک هر مشتری ببت و نگه ها، درآمدها و هزینه بدهی
ها،  ها، بدهی های مالی سبدگردان به عنوان دارایی های سبداختصاصی تحت مدیریت سبدگردان نباید در صورت هزینه

هنای تحنت مندیریت سنبدگردان در      ناخنالص داراینی   بایند  سبدگردان مننعکس گنردد، بلکنه    های درآمدها و هزینه
    .افشا گردد های تحت مدیریت تحت عنوان دارایی بدگردان،های مالی س های همراه صورت یادداشت

سنال   پن حداقل به مدت را  زیر ه اسناد و مدارکمربوط به فعالیت خود از جمل موفف است اسناد و مدارک سبدگردان 25ماده 
 :داری نماید نگه

 اند و ی که مشتریان در نتای  دادهتغییرات، نتای  حاصل از تحلیل این اطالعات ،های شناسایی و اطالعات مشتریان فرم -1
 ؛نظر سبدگردان در خصوص این تغییرات

 قراردادهای منعقده با مشتریان؛ -2

 های تبادل شده با مشتریان؛ مکاتبات و گزارش -3

 ؛دریافت کرده استاین دستورالعمل  27 ۀماد 2ی  تبصره در اجرای سبدگردانکه  ،اوراق بهادار ذینفعانگزارش  -4

 ها؛ های صادره برای آن ع مالی مرتب  با خود به خصوص مبادالت مالی با مشتریان و صورتح ابی وقای مدارک مثبته -5
 حاوی تاریخ و ساعت انتشار؛ ،از طریق تارنمای رسمی خود منتشر کرده است سبدگرداناطالعاتی که ای از  ن خه -6

 ؛سبدگردانمدارک راجع به دعاوی حقوقی له یا علیه  -7

 .گردد ه توس  سازمان تعیین و ابالغ میهایی ک سایر مدارک و گزارش -8

را محرمانه تلقی  سبدگردانیباید اطالعات و مدارک مربوط به مشتری طرف قرارداد  ها و کارکنان آن ، امینسبدگردان 26ماده 
ها، بدون رضایت مشتری به شخص دیگری اراهنه ننمایند در    نموده و به استثنای اشخاص زیر در حدود درخواست آن

 خواهند شد: بازار اوراق بهادار قانون 48ورت مشمول ماده غیر اینص
ی خدمات به مشتری یا انجام سایر وفایف خود به اطالعات و مندارک   که برای اراهه یا امین سبدگردانکارکنان   -1

  ؛ها مشتری نیاز دارند، در حدود نیاز آن
 ؛کند سازمان یا مراجعی که سازمان تعیین می  - 2
 ؛سبدگردانبازرس قانونی یا ح ابرس ن، امی، وکیل  - 3
 وکیل، بازرس قانونی یا ح ابرس امین؛ – 4
 ؛مراجع صالح قضایی  - 5
 ؛تعیین شده است کانون مربوطه در حدودی که در مقررات مصوب سازمان - 6
 .ی مدارک و اطالعات مذکور به آنها، طبق قانون الزامی است سایر مراجعی که اراهه  - 7

ی اطالعات به صورت سرجمع به طوری که امکان ردیابی و تشخیص اطالعات مربنوط بنه هنر     یا اراهه عمومی شارانت: 1تبصره
  .گردد ، مشمول ممنوعیت موضوع این ماده نمیمشتری ممکن نباشد

یان ی دسترسی بنه اطالعنات و مندارک مشنتر     داری و نحوه ای مکتوب برای حفافت، نگه باید رویه و امین سبدگردان: 2تبصره
د به طوری که اطمینانی معقول از نشوند، داشته باش داری می فارغ از اینکه به شکل الکترونیکی یا به اشکال دیگر نگه

رک و اطالعات مشتری، عدم افشای مدارک و اطالعنات مشنتری ینا عندم     اعدم دسترسی کارکنان غیر مرتب  به مد
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ی  باید برای اجرای صحیح رویه و امین سبدگردان .ر، بوجود آیدی آنها به اشخاص غیر مرتب  و در غیر موارد مقر اراهه
 .دنیاد شده آموزش کافی به کارکنان داده و رعایت آن را کنترل نمای

 

 دهیرسانی و گزارش اطالع
؛ در حنالی کنه   کنند  داری می فروش یا نگه ،نام مشتری خود خرید را بهی بهاداری خاص  قهور ،سبدگردان که درصورتی 27ماده 

، در آن هنا  اشنخاص واب نته بنه آن    ینا  سبدگردانکارکنان ب( ) یا اشخاص واب ته به آن یا سبدگردانشرکت الف( )
از این موضوع مطلع بوده یا از طریق  سبدگردانو  شوند، ذینفع مح وب می این ماده 1 ی مطابق تبصره ی بهادار ورقه

 موفنف اسنت   سنبدگردان گناه   آنع مطلع شده باشد، این ماده از این موضو 2ی  های موضوع تبصره دریافت گزارش
هایی  طی گزارش ی سبدگردانی برای مشتریان را به عهده دارند، از این امر مطلع نموده، بالفاصله کارکنانی که وفیفه
ای کنه بنه    هنای دوره  و در گزارش مطلع کند این موضوعاز ، ح ابرس و امین خود را شود که حداقل هرماه تهیه می

 مشنتری در ح نابرس، امنین و    کارکننان منذکور،  اطالعات اراهه شده به  .دهد، این موضوع را افشا نماید یمشتری م
 :موارد زیر است اجرای این ماده شامل

 ،ی بهادار مشخصات ورقه -1 
 ،ی بهادار شرح منافع ذینفع در آن ورقه -2 
 تاریخ گزارش، ذینفع شدن افراد موضنوع اینن   از که قبل ی ذینفعی )درصورتی تاریخ ذینفع شدن و تاریخ خاتمه -3 

  ماده خاتمه یافته باشد(،
هر کندام  نام مشتری از زمان ذینفع شدن یا تاریخ گزارش قبلی  اطالعات خرید و فروش اوراق بهادار یادشده به -4

تاریخ  امله شده، تعداد اوراق بهادار مع :ی ذینفعی یا تاریخ گزارش هر کدام زودتر باشد )شامل تا خاتمه است دیرتر
 و بهادار( ی مشخصات طرف معامله به تفکیک هر ورقه ،معامله، قیمت معامله، مبلغ معامله و در صورت دسترسی

داری اوراق بهادار یادشده در سبد اختصاصی از تاریخ ذینفع شدن یا تاریخ گزارش قبلی  اطالعات مربوط به نگه -5 
داری  ا تاریخ گزارش هر کدام زودتر باشد )شامل تعداد اوراق بهادار نگهی ذینفعی ی هرکدام دیرتر باشد تا خاتمه

  .ی کل( قیمت تمام شده و ی هر ورقه شده، قیمت تمام شده
به طور م تقیم یا غیر م تقیم سود یا زیان نمایند ینا آن    ی بهادار، تغییر قیمت یک ورقه از یک شخص که درصورتی: 1تبصره

ی  ی بهادار منتفع شود یا خود ناشنر ورقنه   یا منافعی ایجاد کند یا از معامالت آن ورقه ی بهادار برای وی حقوق ورقه
از  بنابراین شنخص  .شود ینفع مح وب میذی بهادار،  شده، ن بت به آن ورقهگاه شخص یاد بهادار مح وب شود، آن

 گردد: ی بهادار مح وب می در شرای  زیر، ذینفع ورقه جمله
 بهادار باشد؛ ی مالک ورقه که درصورتی -1
 د؛یا از دیگری دریافت نموده باشی بهادار را به دیگری اعطاء  اختیار خرید یا فروش ورقه که درصورتی -2

 د؛ار را قرض گرفته یا قرض داده باشی بهاد ورقه که درصورتی -3

ی  یا فنروش ورقنه   نوی ی یا بازاریابی برای پذیرهی بهادار را تعهد کرده باشد  نوی ی یا فروش ورقه پذیره که درصورتی -4
رد با دیگران مشارکت داشنته  ایا در این موی بهادار باشد  ی عرضه ورقه یا مشاور ناشر در زمینهبهادار را پذیرفته باشد 

 باشد؛

 .باشدی بهادار  ناشر ورقه که درصورتی -5
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ی  ریک از اشخاص واب نته خود یا اطالع از ذینفع شدن ه فع شدناند بالفاصله پس از ذین موفف سبدگردانکارکنان : 2تبصره
در صورت درخواست اشخاص  .گزارش کنند سبدگردانبا جزهیات کامل به  موضوع را ،ی بهادار ن بت به هر ورقهخود 

 .ی جزییات این اطالعات  به اشخاص یاد شده خواهد بود  سبدگردان موفف به اراهه ،26 ۀماد 7الی  2موضوع بندهای 
به صورت محرماننه   گیرد و جزییات اطالعات این ماده، در اختیار مشتریان قرار می اطالعات در حدود قید شده دراین 
گزارش  ی ی تهیه به استثنای کارکنانی که وفیفه) مشتریان یا سایر کارکنان در اختیارداری شده و  نگه سبدگرداننزد 

 .گیرد به عهده دارند( قرار نمی موضوع این ماده را برای ح ابرس، امین و مشتری
ماه باشد،  6نباید بیش از  های معینی که در قرارداد سبدگردانی ذکر شده است و سبدگردان موفف است تا در دوره 28ماده 

ها  های فعالیت سبدگردانی خود را طبق نظر سازمان تهیه و به هر مشتری و سازمان اراهه دهد. این گزارش گزارش
 حداقل شامل موارد زیر خواهد بود:

رزش سبداختصاصی، تعداد و ارزش هر دارایی در سبداختصاصی و میزان وجوه جاری مشتری نزد ترکیب و ا - 1
 سبدگردان در پایان دوره.

 گزارش با ذکر جزهیات. ی معامالت صورت گرفته برای مشتری در دوره - 2

ی برای مشتری طی سود سهام، سود اوراق مشارکت، سود سایر اوراق بهادار، سهام جایزه و سایر مزایای دریافت - 3
 گزارش. ی دوره

گزارش، و تفکیک آن به  ی دورهگذاری در  ها و تعیین سود یا زیان ناشی از سرمایه صورت درآمدها و هزینه - 4
 ی نقدی هر سهم، استفاده از حق تقدم و افزایش یا کاهش ارزش سبداختصاصی. بازده

 شود. محاسبه می 8مطابق پیوست شماره  زارش کهدر هر روز و در کل دروۀ گ بازدهی سبد اختصاصی مشتری– 5

ای موضوع این ماده، سبدگردان موفف است در پایان قرارداد،گزارشی شامل موارد مذکور  های دوره عالوه بر گزارش :1تبصره
ی  هقبل تا پایان قرارداد، تهیه کرده و به همراه رونوشت مدارک ت وی ی شدهی گزارش  در این ماده را از پایان دوره

ی  همچنین سبدگردان موفف است از طریق تارنمای خود، امکان مشاهده و سازمان اراهه دهد. مشتریقرارداد به 
صرفاً برای مشتری مربوطه فراهم  ،بعدکاری حداکثر تا پایان روز  را بازدهی سبد اختصاصی هر مشتری در هر روز

 کند. 
العاده، سبدگردان موفف است در مقابل دریافت  گزارش خاص و فوقگذار برای اراهه  در صورت درخواست سرمایه :2تبصره

 هزینه، گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.
 

 ملزم است در تارنمای خود موارد زیر را افشا نماید: سبدگردان 29ماده 
 عمده؛ شرکایو مشخصات   پرداخت شده ی مبلغ سرمایهمشخصات ببتی، حقوقی،  نام، نوع شخصیت -1

و  کارشناسنان  گنران،  تحلینل  مشاوران، مدیره، مدیرعامل، اعضای هیأت و تحصیلی ای ات و سوابق حرفهمشخص -2
 ؛ سبدگرداننمایندگان 

ی  و نحنوه  کنارمزد هنر ینک از اینن خندمات      وو شرای ، حدود م نئولیت   سبدگردانخدمات قابل ارایه توس   -3
 ی این کارمزدها؛ محاسبه

سال گذشته از هر یک به تنهایی درآمدی معادل یا بیش از پنن  درصند   طی پن   سبدگردانعناوین خدماتی که  -4
 ی خدمات را ک ب نموده است به تفکیک هر سال و ذکر درصد مربوطه؛ کل درآمد اراهه
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اهنداف،   صورت صرفه و صالح مشتریان و تطابق بادر  سبدگردانکه  ای های سرمایه اوراق بهادار یا دارایینوع  -5
 ؛دادقرار خواهد  یتدر سبدهای اختصاصی تحت مدیر ،بوط به هر مشتریهای مر محدودیت اصول و

تأسیس سبدگردان یا  شود، از ابتدای محاسبه می این دستورالعمل 8مطابق پیوست شمارۀ بازدهی سبدگردان که  -6
ه ماه ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، نه روزانه، هفتگی، های فرف پن  سال گذشته هرکدام کمتر باشد، برای دوره
 و ساالنه حداکثر پن  روز کاری پس از پایان هر دوره؛

برای تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار و ناشرین اوراق بهادار یا پیش بینی روند  سبدگردانهایی که  روش -7
ننام   داری اوراق بهنادار بنه   گیری در مورد خرید، فروش ینا نگنه   و تصمیم قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار

 تا حدی که منجر به افشای اسرار تجاری وی نگردد؛ دهد مورد استفاده قرار می تریان،مش

 برای ک ب اطالعات مورد نیاز خود به آنها متکی است؛ سبدگردانمنابع مهم اطالعاتی که  -8

کارکنان  یا اشخاص واب ته و سبدگردانی خدمات مختلف بین منافع  تضاد منافعی که ممکن است به دلیل اراهه -9
 های کنترل و حل و فصل این تضاد منافع؛ ی با مشتریان بوجود آید و راهو

و سنایر خندماتی کنه     سنبدگردانی با دیگران دارد و با خندمات   سبدگرداناساسی که  تجاری ی هر گونه رابطه  -10
 نام ار بهانجام معامالت اوراق بهادرای نظیر توافق با یک یا چند کارگزار باست )دهد در تضاد  اراهه می سبدگردان
 ؛(آنها از طریقمشتریان 

         شنود  منی  سنبدگردان ، نصنیب  یسبدگردان ی به استثناء کارمزد دریافتی از مشتری در نتیجههر گونه منافعی که  -11
 سنبدگردان ی معنامالت مشنتریان    زاری کنه واسنطه  ارمزد کارگزاری از شرکت کنارگ نظیر دریافت بخشی از ک)

 ؛(شود می

بوجنود  ، سبدگردان اشخاص بالث به استثناء کارکنان شرکت برای سبدگردانی خدمات  هههرگونه منافعی که ارا -12
 ؛آورد می

 و به هنگام سازی آن؛قرارداده شود  مشتریاندر اختیار  باید 27 ۀماددر اجرای  که از اطالعاتی 3و  2، 1بندهای    -13

ینا نماینندگان    ، کارشناسنان انگنر  تحلینل  مشناوران،  مدیره، هرگونه سمت یا شغلی که هر یک از اعضای هیأت -14
وقنت ینا    وقنت، نیمنه   تمام پذیرفته یا به آن اشتغال دارند اعم از ،ها و اشخاص حقوقی در سایر شرکت سبدگردان

 وقت؛ پاره

 صات م ئولین هر شعبه یا نمایندگی؛مشخ ها و نشانی و تلفن دفتر مرکزی و هر یک از شعب یا نمایندگی -15

 .باشدسازمان ضروری مصوبات  طبقیگری که هر گونه اطالعات د -16

 

 ها و مدارک و مستندات  و اخذ گزارش نظارت و بازرسیاختیارات سازمان در 
و هر گونه اماکن متعلق به  سبدگردانمدارک و هرگونه م تندات  ، تواند به صورت ادواری یا در مواقع لزوم سازمان می 30ماده 

ی اطالعنات، مندارک و    دهند ینا اراهنه   ف زیر منورد بازرسنی قنرار    را با اهدا یا تحت اختیار یا کنترل وی سبدگردان
 درخواست کند: سبدگردانهایی را از  گزارش

 ؛ها و دفاتر مالی مطابق قوانین و مقررات گزارش اسناد، مدارک، داری اطمینان از تهیه و نگه - 1
 ؛وطهو مقررات مرب سبدگردانبا قرارداد  سبدگرداناطمینان از انطباق عملکرد    - 2
 ؛سبدگرداناطمینان از حفظ شرای  تعیین شده برای تأسیس و فعالیت   - 3
 ؛یا افراد دیگر مشتریبررسی شکایات و اعتراضات رسیده از سوی   - 4
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 ؛سبدگردانبررسی تخلفات احتمالی  – 5
  .ها، اسناد و مدارک برای سایر نهادهای ذیصالح گزارش ی تهیه – 6

منورد درخواسنت را در موعند مقنرر در اختینار       ایه و گزارشمدارک  اطالعات، اسناد، ی کلیه موفف است سبدگردان تبصره: 
امناکن منورد   دفاتر، مدارک و پاسخ داده و امکان بازرسی از  سازماننمایندگان سازمان قرار دهد و به تمامی سواالت 

یا معاونین و مدیران    رهیس سازمانبازرسین سازمان توس .فراهم آوردبرای بازرسین سازمان بدون فوت وقت نظر را 
  .شوند معرفی می سازمان که این اختیار از طرف رهیس سازمان به آنها تفویض شده است،

قانون بازار  29ی  ی ح ابرسی از شرکت سبدگردان مطابق ماده ی گزارش ویژه در صورت درخواست سازمان برای تهیه  31ماده
هنای   ی این گزارش، هزیننه  ی اطالعات، اسناد و مدارک الزم  برای تهیه بر اراههاوراق بهادار، سبدگردان باید عالوه 

 کند، بپردازد. ی گزارش مذکور را مطابق آنچه سازمان تعیین می تهیه
 

 نحوۀ انتخاب و عقد قرارداد با بازرس و حسابرس 
معتمد سازمان انتخاب کند و قرارداد خود باید بازرس قانونی و ح ابرس خود را از بین موس ات ح ابرسی  سبدگردان  32ماده 

 از جملنه اینن دسنتورالعمل،    قنوانین و مقنررات   رعاینت  ینا ح نابرس،  ای تنظیم کنند کنه بنازرس     به گونه را با وی
 های مشتری و ببت صحیح ح اب با این دستورالعمل سبدگردانمفاد قراردادهای تطبیق  های داخلی شرکت، نامه آیین

و  است سبدگردان ی این رسیدگی بر عهده ی هزینه .نماید ها در گزارش سالیانه خود افهارنظر را بررسی و در مورد آن
 .شود بینی می در قرارداد مربوطه پیش

بازرس قانونی و ح نابرس  ای تنظیم کند تا  سبد گردان باید قرارداد خود را با بازرس قانونی و ح ابرس شرکت به گونه تبصره:
افهار  نیز کند، راجع به موارد زیر مینظر  های مالی سبدگردان افهار ورتالی که راجع به صی م سبدگردان در هر دوره

 نظر نماید:
 این دستورالعمل :  27 ۀالف ( در خصوص گزارش موضوع ماد

ی منورد گنزارش در آن    در طنول دوره  27 ۀموضوع مناد ی اوراق بهاداری است که اشخاص  گزارش شامل کلیه – 1 
 اند؛ شده ذینفع مح وب می

 ی اطالعات الزم طبق آن ماده است؛  اراهه شده و شامل کلیه 27 ۀمادگزارش به موقع به اشخاص مذکور در  – 2
تا تاریخ افهنار نظنر بنازرس قنانونی و ح نابرس سنبدگردان،        27 ۀماداز تاریخ ذینفع شدن اشخاص مذکور در  – 3

                صنرفه و صنالح مشنتریان را    ننام مشنتریان   گزارش بنه  داری اوراق بهادار موضوع سبدگردان در معامالت یا نگه
  .است رعایت نموده در حد عرف

  و سایر مقررات مربوط به فعالیت سبدگردانی، ، قراردادهای سبدگردانیی سبدگردان رعایت این دستورالعمل، اساسنامه( ب
 

 های اجرا ضمانت
 .شنود  یا مفاد این دستورالعمل، براسناس دسنتورالعمل مربوطنه رسنیدگی منی      یسبدگرداناز قرارداد  سبدگردانتخلف  33ماده 

 گیرد: درصورت احراز تخلف، مرجع رسیدگی کننده متناسباً یک یا چند مورد از  تنبیهات زیر را در نظر می
 ؛بدون درج در پرونده سبدگردانتذکر کتبی به   - 1
 ؛با درج در پرونده سبدگردان کتبی بهاخطار   - 2
 تعلیق فعالیت شعبه یا نمایندگی که تخلف از طریق آن صورت پذیرفته حداکثر تا یک سال؛ - 3
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 الزام به تعطیلی شعبه یا نمایندگی که تخلف از طریق آن صورت پذیرفته؛ - 4
 حداکثر تا یک سال؛ سبدگردانمحدود کردن فعالیت   - 5
 ل؛حداکثر تا یک سا یسبدگردانی خدمات  محرومیت از اراهه  - 6
 ؛برای مدت حداکثر تا یک سال یسبدگردانتعلیق مجوز فعالیت   - 7
 به مدت حداکثر تا یک سال؛ سبدگردانهای   تعلیق سایر فعالیت -  8
 ؛یسبدگردانلغو مجوز فعالیت   - 9
 ؛سبدگردانلغو مجوز تأسیس   - 10
  .بزارها و نهادهای مالی جدیدقانون توسعه ا 14ی  ماده ی نامه مطابق آیین سبدگرداننقدی  ی جریمه – 11

باشند، مرجنع رسنیدگی بنه      سبدگردانتخلف ناشی از فعل یا ترک فعل مدیر یا مدیران یا سایر کارکنان  که درصورتی: 1تبصره 
، مدیر یا هر یک از کارکنان متخلف را ح ب سبدگردان، عالوه بر تنبیهات مقرر در این ماده برای سبدگردانتخلفات 

 کند:  تنبیهات انضباطی زیر محکوم می مورد به یکی از
 بدون درج در پرونده؛ کتبیتذکر   - 1
 کتبی با درج در پرونده؛ اخطار - 2
 حداکثر تا دو سال؛ یسبدگردانی خدمات  محرومیت از اراهه  - 3
 مربوطه حداکثر تا دو سال؛ سبدگردانی تصدی سمت مدیریت در شرکت  سلب صالحیت از ادامه  - 4
هنا و نهادهنای منالی     ها، بازارهای خارج از بورس، کنانون  میت از تصدی سمت در تمام یا برخی از بورسمحرو  - 5

 حداکثر تا دو سال؛
 حداکثر تا دو سال؛  ای صادره توس  سازمان ی حرفه نامه گواهی استفاده از از یتمورمح  - 6
 .و نهادهای مالی جدید قانون توسعه ابزارها 14ی  ی ماده جریمه نقدی مطابق آیین نامه – 7

ی وضنعیت بنه     اعناده  ،ی آن تواند به منظور پیشگیری از تکرار تخلف یا گ ترش دامنه مرجع رسیدگی به تخلفات می :2تبصره 
 را ملزم به موارد زیر نماید:  سبدگردان، یا رفع ابرات تخلف انجام شده قبل از انجام تخلف

 ی؛ های داخل اصالح یا تقویت نظام کنترل  - 1
 های داخلی؛ نامه ها و آیین اصالح رویه – 2
 های خاص؛ ها و زمینه تأمین، تکمیل و آموزش نیروی ان انی در بخش  - 3
 ها تا زمان احراز شرایطی خاص؛ از گ ترش کمی و یا جغرافیایی فعالیت سبدگردانمنع  – 4

لت تعیین کرده و رفنع تعلینق از تمنام ینا     تواند برای انجام موارد موضوع این تبصره، مه مرجع رسیدگی همچنین می
در  .هنا در مهلنت مقنرر نمایند     را منوط به اجنرای آن  سبدگردانهای  ها یا رفع محدودیت از فعالیت بخشی از فعالیت

تواند تنبیهات منذکور در اینن    صورت عدم اجرای موارد تعیین شده در این تبصره در مهلت مقرر، مرجع رسیدگی می
  .ماده را اعمال کند

ی موضوع این ماده، سبدگردان از مفاد قرارداد سبدگردانی یا مواد  که براساس رسیدگی مرجع رسیدگی کننده درصورتی :3تبصره
 گذار از این بابت خواهد بود. این دستورالعمل تخلف نموده باشد، سبدگردان م ئول جبران خ ارات وارده به سرمایه

بینی شده یا منانع از   پیشدر قوانین هایی که در صورت ارتکاب جرم  مانع از مجازات موضوع این ماده اعمال تنبیهات :4تبصره 
 .جبران خ اراتی که در ابر ارتکاب تخلفات یا جرایم به مشتری یا سایر اشخاص وارد شده، نخواهد شد
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ردازد، مرجع رسیدگی کننده بپ یسبدگردان، به اراهه خدمات یسبدگردانیک نهاد مالی بدون دریافت مجوز  که درصورتی  34ماده
 پس از رسیدگی به موضوع براساس دستورالعمل مربوطه، یک یا ترکیبی از  تنبیهات زیر را در نظر خواهد گرفت:

 ؛ی نهاد مالی متخلف تذکر کتبی بدون درج در پرونده  - 1
 ؛ی نهاد مالی متخلف اخطار کتبی با درج در پرونده  - 2
 ؛های نهاد مالی حداکثر تا یک سال فعالیتتعلیق تمام یا بخشی از   - 3
دو  تنا ها در نهاد مالی مربوطه حنداکثر   سلب صالحیت مدیر یا مدیران نهاد مالی متخلف، از تصدی برخی سمت  - 4

 ؛سال
هنا، بازارهنای خنارج از     محرومیت مدیر یا مدیران متخلف نهاد مالی از تصدی سمت در تمام یا برخی از بنورس   - 5

 ؛ها و سایر نهادهای مالی حداکثر تا دو سال نبورس، کانو
 توس  سازمان حداکثر تا دو سال؛ ای صادره  های حرفه نامه محرومیت مدیران نهاد مالی از استفاده از گواهی – 6
 ؛لغو مجوز تأسیس نهاد مالی متخلف  - 7
 .ی مالی جدیدقانون توسعه ابزارها و نهادها 14ی  ی ماده ی نقدی مطابق آیین نامه جریمه – 8
 

 .شود قانون بازار اوراق بهادار رسیدگی می 36ی  و مشتری، طبق ماده سبدگردانبه اختالفات بین  35ماده 
 

 سایر موارد

 
 باید مجوز سازمان اخد شود.  سبدگرداننوی ی سهام جدید در شرکت   هرگونه نقل و انتقال سهام یا پذیرهبرای  36ماده 
 

این مبلغ  .به سازمان پرداخت نماید سبدگردانت هرساله مبلغی تحت عنوان حق نظارت سازمان بر ملزم اس سبدگردان 37ماده 
 .گردد به پیشنهاد سازمان توس  شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعیین می

 
د، ن بت به تواند به وکالت از طرف مشتری طرف قرارداد خو می سبدگردان، یسبدگردانبینی در قرارداد  درصورت پیش 38ماده 

ها و اعالم رأی، دریافنت سنود    ی اوراق بهادار مشتری از جمله حضور در مجامع عمومی شرکت اعمال حقوق مالکانه
سهام و سود سایر اوراق بهادار، دریافت سهام جایزه، دریافت حق تقدم خرید سهام و شرکت در افزایش سرمایه، اقدام 

خصوص از طرف رهیس سنازمان صنادر    ای را که در این اند، بخشنامه های ببت شده نزد سازمان موفف شرکت .نماید
 .گردد، رعایت نمایند می

 
بنه   ، اقدامات توس  سنازمان مطنابق اینن دسنتورالعمل     انجام صدور مجوز و ، تشخیص ، گیری ، اعالم نظر تصمیم  39ماده 

  .دگیر پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تأیید رهیس سازمان صورت می
 

مدیره سازمان بورس و  به تصویب هیأت29/8/1389 پیوست در تاریخ تشهتبصره و  43ماده  40این دستورالعمل در  40ماده 
نامۀ اراهه  این دستورالعمل، آهین االجرا شدن الزماز تاریخ  .باشد االجرا می الزم تصویباوراق بهادار رسید و از تاریخ 

شورای بورس و دستورالعمل اجرایی سبدگردانی مصوب  04/08/83بهادار مصوب خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق 
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های کارگزاری که قبل از تصویب این  شود. شرکت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار لغو می هیئت 17/10/85
ن دستورالعمل اند فرف چهارماه، شرای  خود را با ای اند، ملزم دریافت نمودهدستورالعمل مجوز سبدگردانی اختصاصی 

 شود.   ی اعتبار ساق  می ها از درجه صورت مجوز سبدگردانی آن تطبیق دهند؛ درغیراین



 
 سبدگردان تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت – 1پیوست شماره - سبدگردان تور العمل تأسیس و فعالیت دس

1 
 

 

 سبدگردان تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت

 

 

 

 

 
 نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت بر یتمدیربه: 

 احتراماً؛
شود(، براساس قانون ) که در این فرم اختصاراً شرکت نامیده میدر شرف تأسیس  ............................................سبدگردان اینجانبان مؤس ین شرکت 

قانون بازار  1ی  ماده 17موضوع بند  سبدگردانبازار اوراق بهادار و دستورالعمل مربوطه، صدور مجوز تأسیس این  شرکت را به عنوان یک شرکت 
 نماییم: شود(، تقاضا می شخصات زیر از سازمان بورس و اوراق بهادار ) که از این پس اختصاراً سازمان نامیده می، با م1384اوراق بهادار مصوب 

 

 ................................................................................................................................. سبدگردان : نام پیشنهادی   1

 

 ( خاصسهامی  شرکت) : نوع شخصیت حقوقی -2

 

 ی مصوب سازمان تنظیم شده و به امضایشود که مطابق نمونهی شرکت به شرح پیوست پیشنهاد میاساسنامه -3

 .مؤسسین رسیده است ی نماینده

 :د بودمبلغ سرمایه و میزان مشارکت هر یک از مؤسسین به تفکیک نقد و غیرنقد به شرح زیر خواه -4

 .فضای فرم کافی نی ت، جدول به ضمیمه فرم اراهه گردد( که درصورتی) 

ف
دی

ر
 

 نام مؤسس 

 ی غیرنقدمیزان آورده ی نقدمیزان آورده
ی نقد و جمع آورده

 غیرنقد
 مبلغ تعهد شده

 مبلغ
صد )میلیون ریال(

در
*  

 مبلغ 
صد )میلیون ریال(

در
*  

 مبلغ
صد )میلیون ریال(

در
*  

 مبلغ
صد ریال( )میلیون 

در
*  

1          

2          

3          

4          

5          

         جمع

 درصد از کل سرمایه* 

 

 

اطالعيات در  تنظيیم شيده اسيت.     سبدگردانی تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت این فرم به منظور ارائه

 خواست شده در این فرم برای تکمیل مدارک و مستندات الزم جهت بررسی تقاضا الزامی است.
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 در نظر است سهام ممتاز شرکت به شرح زیر صادر گردد: -5

 

 :1ی غیرنقد مؤسسین در صورت وجود و ارزش تقریبی آناوصاف آورده مشخصات و -6

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 آید: ی غیرنقد چگونه در جهت اهداف و موضوع فعالیت شرکت بکار میشرح اینکه آورده -7

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

پس از تأسیس و ترازنامه و صورت سود )زیان( برای سال  سههای شرکت برای طرح تجاری و برنامههای شرکت:  طرح تجاری و برنامه -8

 .تبینی شده و مطابق دستورالعمل مربوطه تنظیم گردیده و به پیوست آمده اس پیش یک سال پس از تأسیس

 

هرگونه مکاتبه و  .شود االختیار موس ین شرکت به سازمان معرفی میی تام: شخص زیر به عنوان نمایندهی مؤسسینمشخصات نماینده -9

ی مکاتبات یا اطالعات از طرف سازمان به وی یا ارسال مکاتبات به نشانی شود و اراههاعالم نظر موس ین به امضای وی به سازمان ت لیم می
 .شودی اراهه یا ارسال به موس ین مح وب میمنزله وی به

 

 خانوادگی  نام و نام

ه 
ار

شم

ه 
ام

سن
شنا

 

محل 

 صدور
 نشانی تلفن

امضای نماینده برای قبول 
 سمت

 
 

     

 

                                                 
 شود.  أسیس براساس قانون تجارت تقویم میغیرنقد پس از صدور مجوز تی برآوردی آن درج گردد. ارزش آوردهغیرنقد و مبلغ  یمشخصات و اوصاف آورده 1

ف 
دی

ر
 

 شرح امتیازات مبلغ اسمی سهم ممتاز ی سهام ممتاز نام دارنده

1    

2    

3    



 
 سبدگردان تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت – 1پیوست شماره - سبدگردان تور العمل تأسیس و فعالیت دس

3 
 

 هویت و اقامتگاه مؤسسین به شرح زیر است: 10

ف
دی

 نام مؤسس ر
شماره 

 شناسنامه/

 شماره ثبت 

محل 

 صدور/ 

 محل ثبت

فنتل اقامتگاه  

1      

2      

3      

4      

5      

 

ی شرکت، مطابق دستورالعمل تأیید مدیره پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیأت  -11

 .است ای مدیران نهادهای مالی، توسط داوطلبین مذکور تکمیل و به پیوست ارائه شده صالحیت حرفه

 

آگاهی از مفاد نماییم که اطالعات مذکور در این فرم را با کمال دقت و صحت و با  تعهد می اینجانبان موس ین شرکت -12
به منظور اراهه  ...............................در تاریخ ، 1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  47ماده 
که مطابق  یمپذیر می چه خالف این امر بابت شود، چنان .ایم ودهنم تکمیل و امضاءسازمان بورس و اوراق بهادار  به

مقرراتی که توس  ارکان بازار اوراق بهادار )مذکور در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه 
 .رفتار شود اینجانبانرسد، با  (، به تصویب رسیده یا می1384

ف
دی

ر
 

 *امضاء صاحب امضاء مجاز نام و نام خانوادگی نام مؤسس

1    

2    

3    

4    

5    

 .موس ین عالوه بر امضاء در این جدول، الزم است تمام صفحات این فرم را نیز امضاء نمایند
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 سبدگردانتقاضای تبدیل شرکت موجود به شرکت 

 

 

 

 

 
 نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مدیریت نظارت بربه: 

 احتراماً؛
تاریخ  .....................به شماره ببت .....................................................................اینجانب صاحبان امضای مجاز شرکت 

اوراق بهادار و شود(، براساس قانون بازار ) که از این پس اختصاراً شرکت نامیده می..................و محل ببت  ....../...../.....ببت
شود( درخواست صدور مجوز دستورالعمل مربوطه، از سازمان بورس و اوراق بهادار ) که از این پس اختصاراً سازمان نامیده می

به این منظور اطالعات  .قانون بازار اوراق بهادار را داریم 1ی ماده 17موضوع بند  سبدگردانتبدیل این شرکت به یک شرکت 
 شود: شرح زیر اراهه میشرکت  مذکور به 

 

 نوع شرکت به قرار زیر است: -1
               شرکت سهامی عام              شرکت سهامی خاص       شرکت با م ئولیت محدود                                         شرکت تضامنی
           شرکت مختل  سهامی         شرکت مختل  غیرسهامی ن بی                       شرکت شرکت تعاونی تولید و مصرف 

 

 : شرکت به شرح زیر است اطالعات تماس -2

 .......................................................................................نشانی .......................................................................................................................

 ... پ ت الکترونیک : ................................تلفن : ............................... فاکس : ................................ صندوق پ تی : .................................

شود. هرگونه االختیار شرکت به سازمان معرفی میی تامخص زیر به عنوان نمایندهشی شرکت: مشخصات نماینده - 3

ی مکاتبات یا اطالعات از طرف سازمان به وی شود و اراههمکاتبه و اعالم نظر شرکت، به امضای وی به سازمان ت لیم می
 ه یا ارسال شده به شرکت است.آمده است، به معنی اراه 1یا ارسال مکاتبات سازمان به نشانی شرکت که در بند 

 

 

ی شرکت به پیوست آمده است و در صورت موافقت سازمان با این درخواست، اساسنامه ی اساسنامه -4

 .صوب سازمان خواهد شدم سبدگردانهای ی شرکتی نمونهشرکت، مطابق اساسنامه

 

 

 خانوادگی نام و نام

مه
سنا

شنا
ه 

ار
شم

 

ور
صد

ل 
ح

م
 

 نشانی تلفن سمت
امضا برای قبول 

 سمت

 
 
 

    
 

 

تنظیم شده است.  سبدگردانیاین فرم به منظور دریافت تقاضای تبدیل شرکت موجود به شرکت 

اطالعات در خواست شده در این فرم برای تکمیل مدارک و مستندات الزم جهت بررسی تقاضا الزامی 

 است.
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 ی شرکت:سرمایه -5

 هادارایی * درصد ار کل

 ی تعهد شده، برنامه پرداخت سرمایه تشریح شود: در صورت وجود سرمایه

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.................................. 

امتیازات سهام ممتاز شرکت به شرح زیر است که به اشخاص مشروحه در زیر تعلق گرفته و علت  -6

 .ای سهام ممتاز به هر یک از این اشخاص نیز تشریح شده است ) در صورت وجود سهام ممتاز(اعط

 

زارش حسابرس دو سال اخیر شرکت تهیه شده و به همراه گ ی های مالی حسابرسی شده صورت  - 7

  .است به پیوست آمده
 

(، مطابق دستورالعمل سبدگردانهای شرکت ) در صورت تبدیل به شرکت  طرح تجاری و برنامه -8

برای یک سال  بینی شده پیش پس از تبدیل و ترازنامه و صورت سود )زیان(سال  سهمربوطه، برای 

 .به پیوست آمده است پس از تبدیل
 

 

 

 

 

 

ف
دی

ر
 

 نوع سرمایه

جمع پرداخت شده و  تعهد شده پرداخت شده
 تعهد شده

 نقدی
 ) میلیون ریال(

 غیر نقدی
 )میلیون ریال(

 جمع
صد میلیون ریال

در
 *  

صد میلیون ریال
در

*   
صد میلیون ریال

در
*   

         عادی 1

         ممتاز 2

 ی سهام ممتاز نام دارنده ردیف
تعداد سهام 

 ممتاز

ارزش اسمی 

 شرح امتیازات سهام ممتاز

1     

2     

3     

2 
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 های شرکت به شرح زیر است: ارزش تقریبی دارایی ترکیب، مشخصات و-9
دهند، جداگانه  های شرکت را تشکیل میدرصد دارایی 5هایی که هر یک به تنهایی بیش از ] در جدول زیر اطالعات دارایی 

 .ردد[ی فرم اراهه گدر صورت کافی نبودن فضا، جدول جداگانه به ضمیمه .ها درج شوند و بقیه تحت عنوان سایر دارایی
 

 هاکل دارایی ز* درصد ا
 

 

، چگونه تبدیل  7های بند  یی، هر یک از داراسبدگردانشرح اینکه پس از تبدیل شرکت به شرکت  -10

 آید: بکار می سبدگردانشود یا در جهت اهداف و موضوع فعالیت شرکت به نقد می
 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان دارایی ردیف
 ارزش دفتری
د  ) میلیون ریال(

ص
در

*  

ارزش 

 تقریبی روز
 ) میلیون ریال(

 شرح مشخصات

1 
  

 

  

2 
  

 

  

3 
  

 

  

4 
  

 

  

 هاسایر دارایی 5
 

 
  

 جمع کل 
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رکت درصد سرمایه یا حق رأی(  ش 5گذارن عمده ) دارای بیش از میزان مشارکت هر یک از سرمایه 11

 :به شرح زیر است

 

ف
دی

ر
 

 گذار عمده نام سرمایه

 میزان سرمایه
درصد 
 حق رأی

 شرح ذینفع نهایی*
 مبلغ

 )میلیون ریال(
 درصد

1      

2      

3      

4      

5      

 .ذار عمده تشریح شودگگذار عمده یک شخص حقوقی است، شخص یا اشخاص حقیقی ذینفع نهایی سرمایه سرمایه که درصورتی*          

 

 

 ( به شرح زیر است:11ی شرکت ) مذکور در بند  گذاران عمدههویت و اقامتگاه سرمایه 12

 

ف
دی

ر
 

 گذار عمده نام سرمایه
شماره 

 شناسنامه/

 شماره ثبت 

محل 

 صدور/ 

 محل ثبت
 تلفن اقامتگاه

1      

2      

3      

4      

5      
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 : باشدمشخصات مدیران شرکت به شرح زیر می مشخصات مدیران: 13

  

ف
دی

ر
 

 نام مدیر
 ) عضو هیأت مدیره / مدیر عامل( 

 ی مدیرنام نماینده
) درصورتی که مدیر شخص حقوقی 

 است(

 سمت
) عضو هیأت مدیره / مدیر 

 عامل(

 مدت مأموریت

 تا تاریخ از تاریخ

1       //     / /    / 

2       //     /    / / 

3       //     / /    / 

4       //     / /    / 

5       //     / /    / 

 

 

 شرکت به شرح زیر تغییر خواهد کرد:، نام سبدگرداندر صورت موافقت با تبدیل شرکت به شرکت   14

............................................................................................................................................................ 

 

، اشخاص زیر تصدی سمت مدیریت را در سبدگرداندر صورت موافقت با تبدیل شرکت به شرکت  -15

ها طی پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت شرکت به عهده خواهند گرفت، که اطالعات تفصیلی آن

 .است ی نهادهای مالی، تکمیل و به پیوست ارائه شده مدیره هیأت مدیرعاملی یا عضویت در

ف
دی

ر
 

 نام مدیر
  ) عضو هیأت مدیره / مدیر عامل(

 ی مدیرنام نماینده
) درصورتی که مدیر شخص حقوقی 

 است(
 سمت

1 

 

   

2 

 

   

3 

 

   

4 

 

   

5 
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نماییم که اطالعات مذکور در این فرم  هد میتع ،صاحبان امضای مجاز شرکت به شرح زیراینجانبان  -16

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران  47آگاهی از مفاد ماده را با کمال دقت و صحت و با 

سازمان بورس و اوراق بهادار  منظور ارائه به به ............../....../......در تاریخ ، 1384مصوب آذرماه 

که مطابق مقرراتی که توسط  یمپذیر می چه خالف این امر ثابت شود، چنان .یما نموده تکمیل و امضاء

ارکان بازار اوراق بهادار )مذکور در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه 

 .رفتار شود اینجانبان رسد، با (، به تصویب رسیده یا می1384

 

ف
دی

ر
 

 نام و نام خانوادگی
ه  جازصاحب امضای م

ار
شم

مه
سنا

شنا
 

محل 

 صدور
 مهر شرکت *امضاء  شماره ملی

1 
      

2 
     

3 
     

4      

5      

 .ی صفحات این فرم را امضاء نمایند عالوه بر این جدول، صاحبان امضای مجاز شرکت باید کلیه
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 یسبدگردانتقاضای دریافت مجوز  فعالیت  

  
شرکت با مشخصات زیر از سازمان بورس و اوراق بهادار تقاضای صدور مجوز  اینجانبان صاحبان امضای مجاز

 .را برای این شرکت داریم یسبدگردانفعالیت 
 

 نام و مشخصات ثبتی شرکت:   1

 *نوع نهاد مالی نوع شرکت نام شرکت

 اطالعات ثبت نزد سازمان ها اطالعات ثبت نزد مرجع ثبت شرکت
ی  مبلغ سرمایه

ثبت و پرداخت 

 شده

 محل ثبت تاریخ ثبت ثبت  شماره ) میلیون ریال(
شماره 

 ثبت

 تاریخ ثبت

      /    / 

   

 

             ، گذاری مشاور سرمایه، سبدگردانرا دریافت دارند عبارتند از:  یسبدگردانتوانند مجوز فعالیت  * انواع نهادهای مالی که می
 گر کارگزار و کارگزار/ معاملهشرکت پردازش اطالعات مالی، تأمین سرمایه، 

 اختصاص یافته است: یسبدگردانمشخصات امکانات و تجهیزاتی که به فعالیت  -2

 :2الف( تجهیزات مورد استفاده – 2

 ردیف
عنوان تجهیزات و 

 امکانات
 موارد کاربرد محل استقرار مشخصات

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
 

                                                 
هر کدام در یک سطر قید شود. متعلقات مربوط  سبدگردانیتجهیزات اداری شامل میز، صندلی، کامپیوتر و شماره تلفن)های( اختصاص یافته به فعالیت  2

 یک از متعلقات، خودداری گردد.به یک دارایی، در همان سطر مربوط به دارایی، درج شود و از اختصاص سطر جداگانه برای هر 
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 افزارهای مورد استفاده: ب( نرم-2

 شرکت تولید کننده افزار عنوان نرم ردیف
های استقرار  محل

 یا دسترسی
 ها یا موارد کاربرد شرح قابلیت

نحوه ارتباط یا تبادل اطالعات با سایر 

 افزارها نرم

1      

2      

3      

 

 ج( تارنما ) پایگاه الکترونیکی(:-2

 ی دسترسی مشتریان نحوه شرح مختصر اطالعات منتشره در تارنما نمانشانی تار
شرح خدمات قابل ارائه به مشتری از 

 طریق تارنما

    

 

 .صاص یافته استتاخ یسبدگردانمشخصات محلی که به انجام امور  -3

 .......................................................................................:یسبدگردانالف( نشانی کامل محل انجام امور  -3

..............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 

 .ر ترسیم نماییدرا در کادر زی یسبدگردانب( کروکی محل انجام امور -3

 

 

 

 

ج( نقشه ساختمان محل ارائه خدمات متقاضی را با ذکر ابعاد در کادر زیر ترسیم کرده و با فضای -3

 اختصاصی برای انجام 

 

 

 

 ی خدمات متقاضی را با ذکر ابعاد در کادر زیر ترسیم کرده و فضای اختصاصی برای  ج( نقشه ساختمان محل اراهه-3

 شمال                 
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 را در نقشه واحد ساختمانی با ابعاد، هاشور و توضیحات معین نمایید: یردانسبدگانجام امور 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
گذاری کرده و اطالعات مربوط به هر ق مت را  ج را شماره-3ی ساختمانی اراهه شده در بند  د( هر ق مت از نقشه-3

 در جدول زیر تکمیل کنید: 
شماره 

 قسمت
 مورد یا موارد استفاده از قسمت

 مساحت

 ) متر مربع( 
 مالحظات

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

 

 

3 
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 ی دفاتر متقاضی در تهران و شهرستان به تفکیک هر واحد ساختمانی در جدول ذیل درج گردد: هن( کلیه-3

ف
دی

ر
 

شهر محل 

 استقرار دفتر
 نشانی

هایی که در این واحد انجام  فعالیت

 شود  می

ی        نوع کاربر

) طبق سند یا 

گواهی پایان 

 کار(

مساحت          

 ) متر مربع(

در 

ت
کی

مال
ره 

جا
ر ا

د
 

1       

2       

3       

4       

 

 :3مشخصات کارکنان شرکت -4

 الف( مشخصات مدیران ) شامل مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره(:-4

 ردیف
نام و نام خانوادگی مدیر یا 

 یی و نماینده
 به نمایندگی از سمت

 مدت مأموریت

 تا تاریخ از تاریخ

1    /    / /    / 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

                                                 
ی مدارک الزم همراه این درخواست  ب( باید جداگانه تنظیم شده و به ضمیمه-4الف( و )  -4فرم مشخصات مدیران و کارکنان بندهای ) 3

ال مجدد آن است، تکمیل و ارس فرم به منظور تأیید صالحیت برای مدیران تکمیل و به سازمان ارسال شده این که ارسال شود.درصورتی

 ضروری نیست. 
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 :پردازند می یسبدگردانب( مشخصات کارکنانی که به فعالیت -4

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
آخرین مدرک 

 تحصیلی
 ته تحصیلیرش

محل فعالیت 

 در شرکت

         میزان فعالیت

) تمام وقت/ نیمه 

 (وقت/ پاره وقت

ای بازار  نامه حرفه گواهی

 سرمایه

عنوان 

 نامه گواهی
 تاریخ اخذ

1         

2         

3         

4         

 

 ج( مشخصات سایر کارکنان:-4

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
درک آخرین م

 تحصیلی

رشته 

 تحصیلی

محل فعالیت 

 در شرکت

میزان فعالیت     

) تمام وقت/ نیمه 

 وقت/ پاره وقت(

ای بازار  نامه حرفه گواهی

 سرمایه

عنوان 

 نامه گواهی

تاریخ 

 اخذ

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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 مجوزهای فعالیت دیگری که توسط متقاضی از سازمان اخذ شده است، در جدول زیر قید گردد: -5

 عنوان مجوز ردیف
تاریخ اعطای 

 مجوز

تاریخ پایان 

 اعتبار مجوز
 مالحظات

1     

2     

3     

4     

 

 

 این فرم: تاریخ تکمیل اطالعات  6 
  

نماییم که اطالعات مذکور در این فرم را با کمال دقت و  تعهد می صاحبان امضای مجاز شرکتاینجانبان  -7
، 1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  47آگاهی از مفاد ماده صحت و با 
  4.ایم نمودهاراهه سازمان بورس و اوراق بهادار  تکمیل و به

 ردیف
ی صاحب نام و نام خانوادگ

 امضای مجاز
 مهر شرکت امضاء سمت

1     

2     

 
 

                                                 
4

 امضای مجاز عالوه بر این جدول، باید سایر صفحات این فرم را نیز امضاء نمایند. صاحبان  

/       / 

6 
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 یسبدگردانحداقل نیروی انسانی و تجهیزات الزم برای شروع فعالیت 

 
افزارهنای منورد نیناز بنرای      افزاری و نرم در این پیوست حداقل نیروی ان انی، فضای اداری، تجهیزات سخت

هنای   ی فعالینت  متناسنب بنا توسنعه    .تنا )د( آمنده اسنت    ، در بندهای )النف( یسبدگرداناعطای مجوز فعالیت 
 .، نیروی ان انی، فضای اداری و تجهیزات باید طبق مقررات اضافه شده یا ارتقاء یابند سبدگردان

بایند   یسنبدگردان مدیره، متقاضی صدور مجنوز فعالینت    عالوه بر مدیرعامل و اعضای هیأت الف( نیروی انسانی:
 کار گرفته باشد: را بهنیروی ان انی به شرح زیر 

 

 ردیف
 عنوان

 شغل
 مسئولیت

 تعداد

 )نفر(
 توضیحات

 مدیرسبد 1

سنبد   داری اوراق بهنادار  خرید، فروش ینا نگنه   ی در زمینه گیری تصمیم

ی الزم از سبد ها ی گزارش هیهت گیری اجرای تصمیمات، اختصاصی، پی

 .گر و نظارت بر کار تحلیل اختصاصی و عملکرد آن،

1 

گنری اوراق بهنادار بنا     ی تحلینل  نامه اهیدارای گو

ی کار منرتب  ) بنه صنورت     سال سابقه دوحداقل 

 تمام وقت(

 گر  تحلیل 2
 ی ها، بازار اوراق بهادار و تهیه تحلیل اطالعات اقتصادی، صنایع، شرکت

 های تحلیلی الزم گزارش
1 

گنری اوراق بهنادار    ی تحلینل  نامنه  ی گواهی دارنده

 وقت صورت تمام  به

 ح ابدار 3

ببت وقایع مالی ، ببت دفناتر قنانونی، تهینه صنورتهای منالی، تنظنیم       

ی مالیاتی، تهیه فهرست حقوق و دسنتمزد و بیمنه و مالینات،     افهارنامه

داری اوراق بهادار، تنظیم صورت مغنایرت   ها، دریافت و نگه صدور چک

 بانکی و سایر وفایف معمول یک ح ابدار

2 

 یا

1 

رک تحصیلی فنوق دینپلم ینا    ی مد یک نفر دارنده

های مرتب  که  ی ح ابداری یا رشته باالتر در رشته

 توانننایی انجننام وفننایف محولننه را داشننته باشنند  

ی مندرک   ینک نفنر دارننده   صورت تمام وقت و  به

ی ح ابداری  تحصیلی کارشناسی یا باالتر در رشته

 ی  تهینه  ی های مرتب  که توانایی و تجربه یا رشته

ی  تنظنیم و هندایت سنامانه    هنا،  سرفصل ح ناب 

هنای منالی، و تنظنیم     صنورت  ی تهیه ،ح ابداری

افهارنامننه مالینناتی را داشننته باشنند و بننر قننوانین  

مالیاتی، بیمنه و حقنوق و دسنتمزد م نل  باشند،      

یا یک نفر بنا خصوصنیات قیند     وقت بصورت  نیمه

 .شده برای نفر دوم فوق به صورت تمام وقت

 بایگان 4

و  سنبدگردان هنا بنین     دارک و انتقال مدارک و نامنه بایگانی م و تنظیم

و سنازمان  ها، ادارات مالیاتی، ادارات بیمه،  سایر اشخاص از جمله بانک

 مشتری

1 

سنازمان   وقنت کنه بنه تشنخیص     صورت تمنام   به

 سنبدگردان وفنایف دیگنری در شنرکت    توانند   می

 .بپذیرد
 

1 
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 توضیحات: 

میلیارد رینال افنزایش در داراینی تحنت مندیریت،                   50هر گران سبدگردان باید به ازای  تعداد تحلیل -1
 نفر افزایش یابد.  5نفر و تا سقف  1

سنبدگردانی   قنرارداد  20میلیارد رینال داراینی ینا بنیش از      100تواند بیش از  هیچ مدیر سبدی نمی -2
  .را تحت مدیریت خود داشته باشد اختصاصی

 یسنبدگردان سنال، متقاضنی دریافنت مجنوز فعالینت       یک از تاریخ تصویب این دستورالعمل به مدت -3
ی  نامه تواند با موافقت معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تاهید ریاست سازمان، از دارندگان گواهی می

سابقه کار و تحصیل مرتب  و سال  3حداقل کارگزاری( که  2ی  اصول مقدماتی بازار سرمایه )نماینده
است، اسنتفاده   بدون سابقه گری ی تحلیل نامه هایی که نیازمند گواهی کافی داشته باشند، برای سمت

ی کنار بنا    گری به همراه سابقه است، سنابقه  ی تحلیل نامه هایی که نیازمند گواهی برای سمت .نماید
دو برابنر نصناب تعینین شنده بنرای دارنندگان        بایند  ،ی اصنول مقندماتی بنازار سنرمایه     نامه گواهی
 .گری باشد ی تحلیل نامه گواهی

 
 
  

2 



  سبدگردانیحداقل نیروی انسانی و تجهیزات الزم برای شروع فعالیت  –  4شماره پیوست  - سبدگردان دستور العمل تأسیس و فعالیت 

 

 

 

، متقاضی باید حداقل فضای مناسب اداری به شرح زیر  سبدگردانیبرای دریافت مجوز فعالیت  ب( فضای اداری:
 ی داشته باشد: در مالکیت یا اجاره

 قسمت اداری ردیف

 مساحت

 توضیحات )مترمربع(

 جمع اضافی پایه

 اه صورت مجزا از سایر ق مت به 12  12 اتاق مدیرعامل 1

 ها صورت مجزا از سایر ق مت به 12  12 مدیره و اتاق جل ات هیأت 2

  6  6 محل استقرار منشی 3

 ها صورت مجزا از سایر ق مت به 15 15  سبدگردانیامور  4

  15 5 10 محل استقرار مراجعه کنندگان 5

  15 5 10 امور ح ابداری 6

  6 2 4 بایگانی 7

  9  9 ویس بهداشتی(سایر )شامل آبدارخانه و سر 8

  90 27 63 جمع 9

 
 توضیحات:

بپردازد، فضای اداری مورد نیاز، برابر جمع فضای پایه  یسبدگردانمتقاضی صرفاً به امر  که درصورتی -1
های دیگنری نینز    به فعالیت ،یسبدگردانکه متقاضی عالوه بر فعالیت  درصورتی .و اضافی خواهد بود

عنالوه   هنای مختلنف بنه    هر ردیف برابر جمع فضای اضنافی فعالینت  بپردازد، فضای مورد نیاز برای 
ی  مثالً چنانچنه ینک کنارگزار، فضنای اداری پاینه      .ها خواهد بود ی آن فعالیت بیشترین فضای پایه

، یسبدگردان فعالیت جدول فوق را قبالً برای فعالیت کارگزاری تامین نموده باشد، برای دریافت مجوز
 .جدول فوق نیازمند استصرفاً به فضاهای اضافی 

ی متقاضی باشد، وی بایند تعهند نمایند کنه      که فضای اداری موضوع جدول فوق در اجاره درصورتی -2
، ن بت به تامین فضنای اداری مناسنب در   یسبدگرداناز صدور مجوز فعالیت  سال یکفرف حداکثر 

 .مالکیت خود اقدام خواهد کرد

به تعدادی بیش از تعداد منذکور در   مدیران سبدان یا گر در صورت افزایش تعداد کارشناسان، تحلیل -3
متر مربنع بنه بخنش امنور      5جدول بند ) الف(، به ازای هر نفر اضافی باید حداقل  2 و1های  ردیف

 .ها اضافه گردد متر مربع به سایر بخش 2و  سبدگردانی

ی منالی،  بنابنه تشنخیص معاوننت نظنارت برنهادهنا      یسنبدگردان ای مجوز فعالیت بررسی تقاض در -4
درصند  10این جندول تنا    9درصد و نصاب بند 20جدول )ب( تا  8تا 1های مذکور در بندهای  نصاب

 .قابل تعدیل است
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الزم را بنه   ، متقاضی باید حنداقل تجهینزات اداری   سبدگردانیفعالیت  برای دریافت مجوز ج( تجهیزات اداری:
  .دفراهم نموده باش در سازمان تشخیص مدیریت مربوطه

 
افزاری و اتصنال   ، متقاضی باید حداقل امکانات نرمسبدگردانیبرای دریافت مجوز فعالیت افزاری:  د( امکانات نرم

 ی اینترنت را به شرح زیر فراهم نموده باشد:  به شبکه

 های زیر: افزار سبدگردانی با قابلیت د( نرم-1

در زمان شروع  شتریمهای متعلق به  د( امکان ببت اوراق بهادار و سایر دارایی-1-1
 سبدگردانی.

از جمله تاریخ هر معامله، مشخصات مشتری نام  د( امکان ببت اطالعات معامالت به-2-1
 دارایی معامله شده، مقدار یا تعداد دارایی معامله شده و مبلغ معامله.

ی سود  های سبداختصاصی و محاسبه د( امکان ببت ارزش روز هر یک از انواع دارایی-3-1
 یان حاصله در مورد هر دارایی در پایان هر روز.یا ز
 های الزم برای تحلیل سبداختصاصی. د( امکان تهیه انواع گزارش-4-1
سازمان، د( امکان هشدار موارد انحراف از قرارداد سبدگردانی یا مقررات مربوطه برای -5-1

 و سبدگردان.امین 
پایان قرارداد، نام مدیرسبد و د( امکان ببت مشخصات هر قرارداد، تاریخ آغاز و -6-1

 وضعیت جاری قرارداد.
در پایان هر د( امکان محاسبه بازدهی سبد اختصاصی و بازدهی سبدگردان حداقل -7-1

  این دستورالعمل 8، مطابق پیوست شمارۀ روز
ی  نهرا به منظور ببت روزا سبدگردانیافزار  افزار ح ابداری که امکان برقراری ارتباط با نرم د( نرم-2

 داشته باشد. مشترینام  ها به ی معامالت اوراق بهادار و دارایی کلیه
افزار ح ابداری به  و نرم سبدگردانیافزار  د( تارنمای سبدگردان که امکان برقراری ارتباط با نرم-3

و وضعیت ح ابهای مالی وی را  مشترینام  منظور دریافت اطالعات مربوط به وضعیت معامالت به
طالعات هر روز حداکثر تا ابتدای روز بعد، به هنگام شده و از طریق رمز عبور مخصوص در داشته و ا

 اختیار مشتری قرار گیرد.
های اطالعاتی که حاوی اطالعنات الزم بنرای انجنام     بانکمدیریت  هایافزار نرمدسترسی به د( -4

گینری   کاننات گنزارش  داری اوراق بهادار بنوده و ام  ی خرید، فروش یا نگه در زمینه ها، تحلیل
 .مناسبی از این اطالعات در اختیار کاربر قرار دهند

گنران و   در اختینار کارشناسنان، تحلینل   های  د( امکان اتصال به شبکه جهانی اینترنت برای رایانه-5
 با سرعت مناسب  مشاوران

های ذکنر   اشتن قابلیتسازمان، ضمن د مربوطه در یتمدیرافزارهای موضوع این بند باید به تاهید  نرم توضیح:
امکانات نظارتی مناسب و سایر  ،ها و گزارش ی به موقع اطالعات های کنترل داخلی مناسب، تهیه شده، از رویه

 .های مورد نظر برخوردار باشند قابلیت
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