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 سبدگرداندستورالعمل تأسیس و فعالیت  

 مقدمه

، این دستورالعمل به 4831( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذر ماه 7ی )( ماده2در اجرای بند )
ر، به شرح ذیل به تصویب ( قانون مذكو4ی )ماده( 47د )موضوع بن سبدگردانمنظور تعیین چگونگی تأسیس و فعالیت 

 .مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیدهیأت
 

 تعاریف
، به همان معانی در اینن  4831ماه  قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذر 4ی های تعریف شده در مادهاصطالحات و واژه 1ماده 

 شوند:مل به شرح زیر تعریف میهای دیگر بکار رفته در این دستورالعواژه .روندكار میدستورالعمل به
و اصنالحات   4831منظور 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 4833های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال یاستاجرای س

  .باشدگذاری مركزی اوراق بهادار و ت ویه وجوه ایران )سهامی عام( می: منظور شركت سپردهشرکت سپرده گذاری  .3

سنبدگردان در قالنب   گذار معین توسن   نام سرمایهداری اوراق بهادار به: تصمیم به خرید، فروش یا نگهسبدگردانی  .4
  .گذار استقراردادی مشخص، به منظور ك ب انتفاع برای سرمایه

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

برای هر سنبدگردان تعینین شنده و وفنایف و      مان،تأیید سازمعرفی سبدگردان و : شخص حقوقی است كه با امین  .6
 .پذیردهای مربوطه را در این دستورالعمل میم ئولیت

 .كنداستفاده می سبدگردانشخصی است كه 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 طبقههر شخص حقیقی عبارت است از هم ر و اقرباء ن بی درجهشخص واب ته به  الف(
درصد منافع آن متعلق به شخص حقیقی مورد نظر باشد یا  22شخص و هر شخص حقوقی كه حداقل 

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

   .، تعریف شده استملی ایرانح ابداری 

اشخاص واب ته كه 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 
كنه بنه    شنود مح وب میدر شرف تأسیس  ی یک شخص حقوقیعمدهموسس یک شخص وقتی  مؤسس عمده: .11

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

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

توس  سنازمان صنادر و    ،بازار اوراق بهادار قانون 14ی ماده 4مجوزی است كه به منظور رعایت بند  مجوز فعالیت: .11
 .شودموافقت می سبدگردانی شود و در آن با فعالیت در زمینهبه متقاضی اعطا می

و داده سنازمان اراهنه    عالینت را بنه  یا مجوز فتبدیل  یا ه درخواست دریافت مجوز تأسیسشخصی است كمتقاضی:  .11
 ح ب مورد یکی از اشخاص زیر است:

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

منورد نظنر    شنركت ، سنبدگردان موجنود بنه شنركت     ركتشتبدیل یک  ب( درخصوص درخواست مجوز
 ؛باشدمی

ی دریافنت  كنننده ، 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 كلمه یک یا هر تأسیس هر نوع شخص حقوقی كه در نام خود از 1ماده 

مذكور استفاده شود، منوط به دریافت  یدو كلمهیک یا تغییر نام یک شخص حقوقی تأسیس شده به نامی كه در آن از 
مجوز تأسیس از سازمان است و آن شخص حقوقی باید ضمن احراز شرای  مذكور در این دستورالعمل، تقاضنای ببنت   

همچنین تصدی به  .قانون بازار اوراق بهادار،  به سازمان اراهه دهد 4ی ماده 47موضوع بند  نسبدگردارا به عنوان  خود
قنانون بنازار    14ی ماده 4این دستورالعمل تعریف شده است( به موجب بند  4ی ماده 1) كه در بند  یسبدگردانفعالیت 

مان است و سازمان اشخاصی را كه بدون دریافت مجوز الزم، مبادرت بنه  اوراق بهادار، م تلزم اخذ مجوز فعالیت از ساز
 .دهدگرد قانونی قرار میقانون بازار اوراق بهادار تحت پی 22ی این فعالیت نمایند، به موجب ماده

 

 شرایط اعطای مجوز تأسیس
ح ب منورد  متقاضی باید  ،ردانسبدگیا تبدیل شركت موجود به شركت  سبدگردانبرای دریافت مجوز تأسیس شركت   1ماده

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

 ؛این دستورالعمل( ی یکپیوست شماره ) سبدگردان شركت ی تقاضای صدور مجوز تأسیسفرم تکمیل شده -4

 ؛ه امضای متقاضی رسیده استطرح اساسنامه كه تمامی صفحات آن ب -2

سال پس از تأسیس، و ترازنامنه و صنورت   سه های شركت برای برنامه ها وطرح تجاری شامل اهداف، استراتژی -8
سال كامل شم ی پس از تأسیس كه تمامی صفحات آن به امضای متقاضی بینی شده برای یکسود )زیان( پیش

 ؛رسیده است

ی شنركت   مندیره وطلنب سنمت مندیرعاملی ینا عضنویت در هینأت      ی مشخصنات دا تکمیل شنده  یپرسشنامه -1
 .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 شركت موجود به شركت فرم تکمیل شده -4

 ی شركت متقاضی؛نامهاساسنامه یا شركت -2

 ی رسمی(؛ها ) شامل آگهی تأسیس در روزنامهمدارک ببت شركت متقاضی نزد مرجع ببت شركت تصویر -8

 ها؛ی رسمی مربوط به آخرین مدیران شركت، صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات آنآگهی روزنامه تصویر -1

 ی دو سال اخیر شركت متقاضی همراه با افهارنظر ح ابرس؛ههای مالی ح ابرسی شدصورت -2

 هنای فنرم مطنابق   سنبدگردان سال پس از تبدیل به شنركت   سههای شركت متقاضی برای برنامه و طرح تجاری -6
 ؛سال پس از تبدیلبینی شده برای یکو ترازنامه و صورت سود) زیان( پیش سازمان

 سنبدگردان                مدیریت شنركت پنس از تبندیل بنه شنركت       هایمتستصدی ی داوطلبین ی تکمیل شدهپرسشنامه -7
 .مدیران نهادهای مالی( ایحرفه ) مطابق دستورالعمل تأیید صالحیت

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

  .ها افهارنظر شده باشدآن ع بهه و راجمعتمد سازمان ح ابرسی شد یح ابرس
 

ینا   سنبدگردان ، تقاضای تأسیس شركت  8ی موضوع ماده روز كاری پس از تکمیل مدارک و اطالعات 82فرف مدت  4ماده 
مربوطه در سازمان رسیدگی شده و در صورت احراز شنرای    توس  مدیریت ،سبدگردانشركت تبدیل شركت موجود به 

 سنبدگردان یا تبدیل شركت موجود بنه شنركت    سبدگردان، مجوز تأسیس شركت  یص سازمانبه تشخ 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 شركتی اراهه شده، مطابق نمونهطرح اساسنامه -4

میلیارد رینال   4بی تمعادل یا بیش از  ،پرداخت شود سبدگرداننظر است هنگام تأسیس شركت   ای كه درسرمایه -2
 باشد؛

 عننوان بنه  یسبدگردانبا فعالیت ها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری مؤس ین و اشخاص واب ته به آن -8
و تركیب مؤس نین   ی سازمان(هیأت مدیره ) مگر با ذكر دالیل و موافقتمؤسس یا شریک عمده مح وب نشوند

 را دنبال نماید؛ یسبدگردانبرای ای باشد كه شركت بتواند اهداف مورد نظر یا شركاء به گونه

 تخلفاتی مؤبر نباشند؛ یاكیفری  مؤس ین شركت، براساس اطالعات و مدارک در اختیار سازمان، دارای پیشینه -1

شركت، طبق دستورالعمل مربوطه صالحیت الزم را داشته  یمدیرهداوطلبین سمت مدیرعاملی و عضویت در هیأت -2
 باشند؛

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

 باشد؛ا ارزش روز آن تقویم شده متناسب ب

بینی شده، معقول و متناسنب بنا شنرای  تجناری موضنوع      های مالی پیشها و صورتطرح تجاری، اهداف، برنامه -7
 تنظیم شده باشد؛ سبدگردانفعالیت 
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و  ی دیگر مشابه نباشدهای ببت شدهمناسب بوده و با نام و یا سبدگردانی سبدگرداننام پیشنهادی متضمن عنوان   -3 
 .كننده انتخاب نشده باشدای گمراهگونهبه

 :سبدگردانب( شرایط موافقت با تبدیل شرکت موجود به شرکت 

تجدید با یا به تشخیص سازمان،  باشد 2رد ریالمیلیا بی ت، معادل یا بیش از ی شركتجمع حقوق صاحبان سرمایه -4
             صناحبان سنهام شنركت بنه بنیش از     د، جمنع حقنوق   انقابل استفاده یسبدگردانهایی كه در فعالیت ارزیابی دارایی

 ؛میلیارد ریال بالغ خواهد شد بی ت

 مناسب باشد؛ سبدگردانیهای شركت و ساختار مالی آن برای فعالیت تركیب دارایی -2

( منالی فعالینت   یهای مالی آخنرین سنال ) دوره  ی ح ابرس معتمد سازمان در خصوص صورتافهارنظر موس ه -8
 سنبدگردانی ی قبول بوده یا حاوی بندهای شرطی كه نشان دهد فعالیت شركت پس از تبدیل، در زمیننه شركت، م
 ؛شود، نباشدبا مانع یا مشکل مواجه می احتماالً

سمت مدیریت ) مدیرعامل یا عضو هینأت مندیره( را    ،سبدگردانشركت  به پس از تبدیل ی كه مقرر استداوطلبان -1
صنالحیت الزم را داشنته    ،مدیران نهادهنای منالی   ایحرفه ورالعمل تأیید صالحیتبراساس دست ده بگیرند،به عه
 باشند؛

تخلفاتی  یای كیفری پیشینه مدارک در اختیار سازمان، دارای ی شركت متقاضی، براساس اطالعات وشركای عمده -2
 موبر نباشند؛

، در شخص حقنوقی دیگنری كنه در    ی شركت متقاضی و اشخاص واب ته به آنها، منفرداً و مجموعاًشركای عمده -6
هینأت   )مگر با ذكر دالیل و موافقنت دنعمده نباشیا موسس  كند، به عنوان شریکفعالیت می سبدگردانیی زمینه
 ی سازمان(؛مدیره

، سنبدگردان ای باشد كه شركت بتواند پس از تبندیل بنه شنركت    ی شركت متقاضی به گونهتركیب شركای عمده -7
 را دنبال نماید؛ بدگردانیساهداف مورد نظر برای 

بینی پیش سبدگردانهای پس از تبدیل به شركت های مالی كه برای دورهها و صورتطرح تجاری، اهداف، برنامه -3
 تنظیم شده باشند؛ یسبدگرداناند، معقول و متناسب با شرای  تجاری موضوع فعالیت شده

و مناسنب   ینا سنبدگردانی   سبدگردانمتضمن عنوان از تبدیل، نام فعلی شركت یا نام پیشنهادی برای شركت پس  -4
 .كننده انتخاب نشده باشدگمراه ایگونهی دیگر مشابه نباشد و بههای ببت شدهبوده و با نام

 

، موضوع باید توسن   سبدگردانیا تبدیل شركت موجود به شركت  سبدگرداندرصورت عدم موافقت با تأسیس شركت  :1تبصره
 .ن و با ذكر دالیل به متقاضی اطالع داده شودمدیریت مربوطه در سازما

 ق زیر گمراه كننده باشد:تواند از طرنام شركت می  :1تبصره 
و غیره در نام شركت كه معموالً از طرف اشخاص و نهادهای  "ملی"، "ایران"استفاده از كلمات و عباراتی نظیر  الف(

 .تگی وجود نداشته باشدشوند در حالی كه چنین واب واب ته به دولت استفاده می
ب( استفاده از كلمات و عباراتی كه عرفاً به ذهن مخاطب واب ته بودن شركت به شخص یا اشخاص خاصی را ) اعم 

 .از دولتی یا خصوصی( متبادر نماید، در حالی كه چنین واب تگی وجود نداشته باشد
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تواند به تقاضای متقاضنی،  می ا احراز ننموده باشد، سازمانده رمتقاضی بعضی از شرای  مذكور در این ما كهدرصورتی :1تبصره  
، سنبدگردان ا تبدیل شركت متقاضنی بنه شنركت    ی سبدگردانموافقت اصولی خود را با صدور مجوز تأسیس شركت 

در این صورت مدت زمان احراز شرای  كنه   .مشروط به احراز شرای  و رعایت این دستورالعمل به متقاضی اعالم كند
در اینن صنورت    .گنردد موافقت اصولی صادره قید می در ،بودخواهد ش ماه از تاریخ صدور موافقت اصولی حداكثر ش
 .كند ههابه سازمان ارز شرای  را ی احراموفف است برنامه متقاضی

 

متقاضنی شنش مناه مهلنت      ،سبدگردانیا مجوز تبدیل شركت موجود به شركت  سبدگردانپس از ابالغ مجوز تأسیس  5ماده 
را به صورت یک شركت سهامی خاص مطابق با شنرای  اعنالم شنده، تأسنیس ینا       سبدگرداناهد داشت تا شركت خو

سهامی خناص تبندیل نمایند و منوارد الزم را در      سبدگردانشركت موجود را مطابق شرای  اعالم شده به یک شركت 
صورت مجوز تأسیس یا مجوز تبندیل  ینببت و مدارک مربوطه را به سازمان ت لیم كند، در غیر ا ها،مرجع ببت شركت
  .ی اعتبار ساق  خواهد شدصادره از درجه

 .تواند مهلت موضوع این ماده را حداكثر سه ماه دیگر تمدید كندبه تقاضای متقاضی و ذكر دالیل موجه، سازمان می تبصره:
 

هنا ینا انجنام تغیینرات الزم در     شركت و ببت آن نزد مرجع ببت سبدگردانروز كاری پس از تأسیس شركت  22حداكثر  6ماده
ها، شركت باید مدارک زیر را بنه  ببت تغییرات نزد مرجع ببت شركت و سبدگردانشركت موجود برای تبدیل به شركت 

 تبندیل، رعاینت شنده باشند، بنه عننوان      شرای  مندرج در مجوز تأسیس ینا مجنوز    كهدرصورتیسازمان اراهه نماید تا 
 :اقدام نماید قانون، نزد سازمان به ببت برسد و برای دریافت مجوز فعالیت 4 یادهم47موضوع بند  سبدگردان

 ی شركت؛اساسنامه -4

 ؛در روزنامه رسمی كشور هامشخصات مدیران و صاحبان امضای مجاز شركت و حدود اختیارات آنآگهی  تصویر -2

 ؛هانزد مرجع ببت شركت ببت یتاریخ ببت، محل ببت و شماره، نام ببت شده -8

 آگهی تأسیس یا تغییرات شركت مندرج در روزنامه رسمی كشور؛ تصویر -1

 ی هریک؛ی پرداخت شده و تعهد شدهشركاء و میزان سرمایه ، فهرستی ببت شدهمبلغ سرمایه -2

 .ی احراز شرای  تعیین شده در مجوز مربوطه باشدسایر مداركی كه نشان دهنده -6

 
 سبدگردانیشرایط صدور مجوز فعالیت 

همچنین ببت شركت براساس مجوز سازمان و  سبدگردانیا تبدیل شركت موجود به شركت  سبدگردانأسیس شركت ت 7ماده 
ی ، به عنوان مجوز فعالینت در زمیننه  نزد سازمان این دستورالعمل 6و  2مواد  مطابق سبدگردانتحت عنوان شركت 

جداگاننه تحنت عننوان مجنوز      مجنوز  فتمنوط به دریا 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 8ی شماره

شنركت  كت تنأمین سنرمایه،   شنر  ،گنذاری مشاور سرمایهشركت  ،سبدگردانشركت متقاضی قبالً مجوز تأسیس  - 4
یا مجوز تبدیل به یکی از نهادهای مالی  یگرمعاملهكارگزار/شركت ، یا یكارگزارشركت پردازش اطالعات مالی،

صورت یک شخصیت حقوقی مورد تاهید سنازمان  یاد شده را از سازمان اخذ نموده و تحت یکی از این عناوین به
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ی دیگنری  یده و خارج از موضوع فعالیت خود بنه فعالینت عمنده   ها و سازمان به ببت رسنزد مرجع ببت شركت 
 ؛پردازدنمی

هینا كنرده   م 1ی ای را به شرح پیوست شمارهافزارهای رایانهنیروی ان انی، فضا و تجهیزات مناسب اداری و نرم  - 2
 ؛باشد

و با وی قرارداد امین  های الزم مورد تأیید سازمان را انتخابمتقاضی حداقل یک شخص حقوقی واجد صالحیت – 8
 باشد؛ این دستورالعمل منعقد و به سازمان معرفی نموده 6سبدگردانی اختصاصی را مطابق نمونۀ پیوست شمارۀ 

ی ی ببنت و پرداخنت شنده   سرمایهمبادرت كند،  یسبدگردانمتقاضی در نظر دارد صرفاً به فعالیت  كهدرصورتی  - 1
هنای قابنل   یا به تشخیص سازمان، تجدید ارزینابی داراینی   باشد 8د ریالمیلیار بی تیا بیش از  متقاضی معادل

 ؛میلیارد ریال گردد بی ت، منجر به افزایش حقوق صاحبان سهام به مبلغی بیش از سبدگرداناستفاده در فعالیت 
ی براساس ی متقاضهای دیگری بپردازد و جمع حقوق صاحبان سرمایهبه فعالیت یا فعالیتمتقاضی  كهدرصورتی  - 2

 22عالیت، كمتر ازدر زمان تقاضای مجوز ف ی ویهای مالی و تراز آزمایشی ح ابهای مالی آخرین دورهصورت
ی منورد نظنر بنرای فعالینت ینا      باید برابر مجمنوع سنرمایه   ی حداقلی متقاضسرمایه گاهریال باشد، آنمیلیارد 
های قابل استفاده ه تشخیص سازمان، تجدید ارزیابی دارایییا ب باشد 1ده میلیارد ریال عالوۀبه های مذكورفعالیت

ی بنه عنالوه   2میلینارد رینال   ده، منجر به افزایش حقوق صاحبان سهام به مبلغی بیش از یسبدگرداندر فعالیت 
  .های مذكور گرددحداقل سرمایه مورد نظر برای فعالیت یا فعالیت

 یسنبدگردان در نظر گرفته شده برای  حقوق صاحبان سهام یا سرمایهبلث یش از های وارده، بدر ابر زیان كهدرصورتی: 1تبصره 
یا حقوق صناحبان  موفف است حداكثر فرف شش ماه ن بت به ترمیم سرمایه  سبدگردانطبق این ماده از بین برود، 

 .اقدام نمایدسهام 
 ،یسنبدگردان مجوز فعالیت  طالعات مربوطهروز پس از تکمیل مدارک و ا 82فرف حداكثر  ودر صورت احراز شرای   :1تبصره 

طبق مقررات  سبدگردانجوز تأسیس یا فعالیت لغو مكه حکم درصورتی .گرددنام متقاضی صادر میساله به پنجبا اعتبار 
  .شودی بعد تمدید میسالهنجپهای برای دوره سبدگردانیصادر نشده باشد، اعتبار مجوز فعالیت 

 

 یسبدگردانخدمات  یالزامات ارائه
 اینن  پننج ی پیوسنت  )طبنق نموننه  بر اساس انعقناد قنرارداد جداگاننه     مشتریبه هر  سبدگردانخدمات توس    یاراهه 8ماده 

 ذكر موارد زیر الزامی است: در قرارداد منعقده.انجام خواهد شد دستورالعمل(
طنرف دیگنر    به عنوان ریانیک طرف و مشخصات و نشانی مشتری یا مشت به عنوان سبدگردانت و نشانی مشخصا -4

 قرارداد و مدت اعتبار قرارداد و تاریخ انعقاد آن و شماره قرارداد؛
 ی اراهه خدمات مذكور؛دهد و نحوهبه مشتری ارهه می سبدگردانكه خدماتی  -2

 ی قرارداد؛هده به عنوان ضمیمشاستخراج  48و  42كه براساس مواد ، الرعایههای الزماهداف، اصول و محدودیت -8

 های اجرایی آن؛در قبال خدمات اراهه شده به مشتری و ضمانت سبدگردانهای م ئولیت -1

                                                 
 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، این رقم از سه میلیارد لایر به بیست میلیارد لایر تغییر یافت.  5/7/39بر اساس مصوبه مورخ  9

 
 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، عبارت "سرمایه موضوع بند فوق" به "ده میلیارد لایر" تغییر یافت. 5/7/39بر اساس مصوبه مورخ  4
 میلیارد لایر تغییر یافت.  ده هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، این رقم از سه میلیارد لایر به  5/7/39بر اساس مصوبه مورخ  5
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بندی پرداخت ، باید پرداخت كند و زمانسبدگردانخدمات  نوعالزحمه و كارمزدی كه مشتری در قبال دریافت هر حق -2 
 الزحمه و كارمزد مذكور؛حق

از طریق واریز به ح ناب بنانکی   صادره و ح اب اس صورتبراسصرفاً  سبدگردانالزحمه و كارمزد اینکه پرداخت حق -6
 پذیرد با ذكر مشخصات ح اب بانکی مذكور؛صورت می سبدگردانمتعلق به شركت 

 های مشتری نزد سبدگردان، قابل پرداخت است؛ هایی كه از محل داراییهزینه -7

 مذكور با رعایت مفاد این دستورالعمل؛های دهی سبدگردان به مشتری و محتوا و زمانبندی اراهه گزارشنحوۀ گزارش -3

م ئولیت سبدگردان در مورد معرفی قرارداد و ارسال یک ن خه از آن به امین خود و ذكر مشخصات امین در صنورت   -4
 گذار؛درخواست سرمایه

ی تواند آنها را بدون اجنازه كتبن  نمی سبدگردانمحرمانه تلقی شده و  سبدگرداناطالعات مشتری نزد  این موضوع كه -42
كند مگر در چارچوب مواردی كه در این دستورالعمل مجاز یا مکلنف بنه اعطنا،     ء،مشتری افشا كند یا به دیگری اعطا
 افشا یا انتشار اطالعات مذكور است؛

 سنبدگردان د مغایر قوانین و مقررات تصویب شده تنا زمنان انعقناد قنرارداد باشند،      مفاد قراردا كهدرصورتیینکه ذكر ا -44
م نئول جبنران آن    سنبدگردان فاد قرارداد عمل كند و چنانچه در ابر آن خ ارتی به مشتری وارد آیند،  تواند به مینم

 است؛

رسند، مغنایر   ملزم به اجرای آن بخش از قرارداد كه با قوانین و مقرراتی كه بعداً به تصویب منی  سبدگردانذكر اینکه  -42
 ؛داشتبه مشتری نخواهد باشد نی ت و از این بابت م ئولیتی برای جبران خ ارت وارده 

این دستورالعمل( و طنرفین قنرارداد تحنت چنه      4ی شود ) با رعایت مادهاینکه قرارداد تحت چه شرایطی منف خ می -48
 ؛ن دارندداد را پیش از اتمام مدت اعتبار آشرایطی اختیار ف خ قرار

هنای  دم سنازش در كنانون  در صنورت عن   سبدگردانذكر این موضوع كه مرجع رسیدگی به اختالفات بین مشتری و  -41
قانون بازار اوراق بهادار است و تا تشکیل  87ی قانون بازار اوراق بهادار، هیأت داوری مذكور در ماده 86موضوع ماده 

 ؛پذیردی مذكور توس  سازمان صورت میهكانون مربوطه، وفیف

 مدارک مختلف؛و مشتری برای تبادل اطالعات و  سبدگردانی برقراری ارتباط بین تشریح نحوه -42

مطابق  سبدگردانهای ی م ئولیتهای قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدود كنندهذكر این موضوع كه م ئولیت -46
 مقررات مربوطه نخواهد بود؛

 .ی توزیع آنها خ قرارداد و نحوهتعداد ن -47

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

هنای  منتمم  .، مشروط به آن كه این ماده در متمم قرارداد نقض نشنود پذیر استاضافه كردن متمم به قرارداد امکان
 ی طرفین قرارداد رسیده و حداقل شامل موارد زیر باشد:قرارداد باید به امضا

 ؛متمم یالف( شماره و تاریخ قرارداد و شماره
 ؛ب( مشخصات طرفین قرارداد همانطور كه در قرارداد ذكر شده است

 ؛ج( توافقات حاصله طی متمم قرارداد
   .میلیون ریال باشد 422حداقل  در موقع انعقاد قرارداد سبدگردانی، ارزش سبداختصاصی مشتری باید :1تبصره 
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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 كندباید كلیه سبدگردانگردد و منف خ می

روز 42نجام تمام یا بخشی از موضوع قرارداد با مشنتری بنیش از   به ق می كه ا سبدگردانتعلیق مجوز فعالیت    - 4
 ممکن نباشد)مگر با توافق كتبی مشتری فرف هفت روز كاری پس از تعلیق(؛

 ؛سبدگردانلغو مجوز تأسیس یا فعالیت   - 2
 ؛سبدگردانورشک تگی یا انحالل   - 8
 .یسبدگردانگیری از فعالیت كناره  - 1

و سبدگردان از این امر مطلنع شنود،    سبدگردان منعقد نموده، فوت نمایدكه قرارداد سبدگردانی با ی كه مشترصورتیدر تبصره:
را از موضنوع مطلنع    وامین خود های آن مشتری متوقف و سازمانباید بالفاصله فعالیت سبدگردانی را در مورد دارایی

 .عمل آوردبرای اتمام قرارداد بهكند و اقدامات الزم را 
 

تحت نظنارت  ی مدیران جداگانه، به واسطهیا باید از یکدیگر جدا بوده و م تقیماً  سبدگرداندر شركت  های زیربخش 11ماده 
 باالترین مقام اجرایی  )مدیرعامل ( باشند:

 ؛یسبدگردانبخش   - 4
 ؛بخش مالی  - 2
بنه فعالینت كنارگزاری نینز       كهسفارش خرید و فروش اوراق بهادار از مشتریان، درصورتیو اجرای بخش اخذ   - 8

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

سبدگردانی سبداختصاصی سایر مشتریان  در اختیار اشخاصی كه وفیفه ،معامالت مشتریان سبدگردان در صورت وجود
  .دارند، قرارنگرفته یا در دسترس آنها نباشد را به عهده

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

هنای الزم را  نامه اصول مقدماتی بنوده و آمنوزش  نمایندگی كه باید حداقل دارای گواهی شعبه یا ولتعیین م ئ -4
 ؛سپری كرده باشد

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

 ؛افزاریافزاری و سختگی، شامل فضای اداری، ملزومات نرمنمایند شعبه یا اختصاص امکانات مورد نیاز به -8

 .سبدگرداننمایندگی شامل نام و عنوان  شعبه یا برایدر محل مناسب  تابلونصب  -1

 سبدگرداندر تابلوهای « تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار»نزد سازمان درج عبارت  سبدگرداندر صورت ببت  تبصره:
  .های آن مجاز استها و آگهییهی اوراق، اطالعو كلیه

 
هنای از  در قالنب فنرم   را ابتدا اطالعات كافی در مورد مشنتری  استموفف ،سبدگردانی اختصاصیاز ، قبل سبدگردان 11ماده 

اهنداف، اصنول و    ،آن 4 یو تبصنره  48ی نمایند تنا مطنابق تشنریفات مناده      لو تحلین پیش طراحی شنده، ك نب   
بندون دریافنت و تحلینل     ،سبد اختصاصنی  یسبدگردان .ستخراج و به تأیید مشتری برسدالرعایه اهای الزممحدودیت

كه در  نام مشتریبه یاوراق بهادار داریخرید، فروش یا نگهو همچنین  سبدگردانمند اطالعات مشتری، توس  نظام
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سنبدگردانی  نهنا  كنه وی در خصنوص آ   اوراق بهناداری به عننوان   سبدگردان تارنماینبوده و در  سبدگردانتخصص  
 :اطالعات دریافتی از مشتری باید حداقل شامل موارد زیر باشد .گردداند، تخلف مح وب می، اعالم نشدهكندمی
 ؛تلفن اطالعات هویتی، نشانی و :ی مشتریان( در مورد كلیه 4
 :شودها توس  سبدگردان، سبدگردانی میسبد اختصاصی آندر مورد مشتریانی كه   ( 2

 ها اجباری است:طالعاتی كه دریافت آن( ا4 – 2
 ی اشتغال، سن، سطح تحصیالت و تجربیات كاری مشتری؛وضعیت شغلی، نحوه( 4 – 4 – 2
 گذاری دارد؛گذاری و مبلغی كه قصد سرمایهها و اهداف مشتری از سرمایهبرنامه( 2 – 4 – 2
 های قبلی؛گذاریتجربیات مشتری در سرمایه( 8 – 4 – 2
ها و اهداف آتی خود به آن نیازمند است و میزان وجوه نقدی كه مشتری برای اجرای برنامه (1 – 4 – 2

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

اطالعات كلی راجع به افراد خانواده و افراد تحت تکفل مشنتری كنه در منورد هنر ینک       (4 – 2 – 2
 گردد؛ت، وضعیت شغلی و حدود درآمد میحداقل شامل: سن، سطح تحصیال

بینی وضنعیت  های كنونی مشتری و افراد تحت تکفل و پیشی درآمدها و هزینهمحدوده( 2 – 2 – 2
 آتی آن با ذكر منابع درآمدی

 های كنونی مشتری و افراد تحت تکفل به طور تقریبی؛ها و بدهیمیزان دارایی( 8 – 2 – 2
هنای  ایر اعضای خانواده و مینزان مشناركت آنهنا در پرداخنت هزیننه     وضعیت درآمدی س( 1 – 2 – 2

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

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

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

 .م تقیماً تعیین آن را از مشتری طلب كند
قبل از خود در ارزیابی میزان توان مشتری در تحمل ری ک را  یو رویهباید فرم ك ب اطالعات مشتریان  سبدگردان: 1تبصره 

دهند،  سازمان اصالح فرم و روش یاد شده را ضروری تشخیص  كهدرصورتی .رسماً به سازمان ارسال كندكارگیری به
كند و وی موفنف اسنت قبنل از اقندام براسناس فنرم و روش منذكور، اصنالحات         ابالغ می سبدگردانموضوع را به 

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

ارسال شده اسنت، توسن     كه به سازمان 42ی ماده 2ی هی موضوع تبصرمطابق رویه باید 42 یتحلیل موضوع ماده  11ماده
گری بنازار  ی تحلیلنامهكه این م ئولیت را صریحاً پذیرفته و الاقل دارای گواهی سبدگردانیکی از كاركنان شركت 

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

 گذاری؛ اهداف مشتری از سرمایه -4
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 میزان ری ک قابل تحمل توس  مشتری؛ -2 

و مبلنغ   ی خنود دارد گذار تمایل یا نیاز به برداشت و مصرف تمام یا ق متی از سرمایهمقاطع زمانی كه سرمایه - 8        
 برداشت در هر زمان؛

  .گذاری در هر كدامگذاری مشتری و ن بت مناسب سرمایههای مناسب برای سرمایهدارایی - 1              
اینن مناده( را در    گیری آن ) موضوعباید یک ن خه از فرم ك ب اطالعات مشتری و فرم تحلیل و نتیجه سبدگردان :1 تبصره

ی اینن مناده را در اختینار    گیری  موضوع تبصنره ی كند و یک ن خه از فرم تحلیل و نتیجهداری مشتری، نگهپرونده
آنچه مورد توافق  .گیری را بپذیرد یا در آن تغییراتی بدهدد، مشتری مختار است كه این تحلیل و نتیجهقرارده مشتری

عایه به قرارداد سبدگردانی ضمیمه شده الرهای الزمنهایی 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 نامهدارای گواهی توس  كاركنانی كه الاقل الرعایه كه پیوست قرارداد سبدگردانی مربوطه است،های الزممحدویت
  .شود انجامه ه تند، گری بازار سرمایتحلیل

دهد و نظر سنبدگردان  گیری سبدگردان از اطالعات مشتری و تغییرات احتمالی كه مشتری در آن میتحلیل و نتیجه :1تبصره 
  .منعکس و ضب  شود ،قرارداد سبدگردانی یپرونده ی مشتری یادر مورد این تغییرات باید در پرونده

ی تواند با تأیید سازمان از اشنخاص دارننده  می سبدگردانگری، ی تحلیلنامهن گواهیدر صورت عدم كفایت دارندگا :1تبصره 
  .ای مرتب  و كافی باشند، استفاده نمایدمقدماتی كه دارای سوابق حرفهی اصول نامهگواهی

م نئولیتی در اجنرای   زمان نقش یا نباید همكاركنانی كه 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،  ن و ابنالغ منی  هایی كه توس  سازمان تعییموفف است از بین روشدر محاسبه كارمزد سبدگردانی، سبدگردان  15ماده 

سنبدگردان روش دیگنری را    كنه درصورتی .ی سازمان را رعایت كندانتخاب و سقف كارمزدهای مصوب هیأت مدیره
هرگناه روش   .ج در قراردادهای سنبدگردانی، تأییند سنازمان را دریافنت كنند     شته باشد، باید قبل از اجرا و درمدنظر دا
ها است، توس  سازمان تعیین نشنده  ی آنكه سبدگردان مجاز به اراهه كارمزد و سقف آن در مورد خدماتی یمحاسبه

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

مربوطه منتشنر شنده ینا در حنال      زدریافت مجودر خصوص اوراق بهاداری كه بدون  یسبدگردانی خدمات اراهه -4
 انتشارند؛

 كنند؛گذاری میهایی كه در اوراق بهادار سرمایهگذاری در صندوقهای سبداختصاصی، به سرمایهاختصاص دارایی -2

نتواند تمام یا بخشی از وفایف خود را مطابق این  سبدگردانقراردادها یا پذیرش تعهداتی كه منجر شود تا انعقاد  -8
هایی نماید كه در این دستورالعمل بنرای  را كمتر از م ئولیت سبدگردانهای نجام دهد یا م ئولیتدستورالعمل ا
  ؛است بینی شدهپیش هاسبدگردان

هنای  در قبال مشتریان از م نئولیت  سبدگردانهای با مشتریان كه در آن م ئولیت سبدگردانانعقاد قراردادهای  -1
 باشد؛ات مرتب ، محدودتر مندرج در این دستورالعمل یا سایر مقرر

 منعقد نموده یا دریافت وام از آنها؛ یسبدگرداناعطای وام به مشتریانی كه با آنها قرارداد  -2

 های مصوب سازمان؛ی خدمات خود بیش از سقفدریافت كارمزد در اراهه -6
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 . ته به خوداستفاده از دارایی مشتریان به طور م تقیم یا غیرم تقیم به نفع خود یا به نفع اشخاص واب -7 

 

 سبدگردانی و انتقال اوراق بهادار مشتری به کد سبدگردانی  دتشریفات دریافت ک
و  روز كاری پس از انعقاد 8در صورت نیاز به دریافت كد معامالتی برای سبداختصاصی، سبدگردان موفف است فرف  17ماده 

این  7ی شمارهی پیوست ا مطابق نمونهقرارداد سبدگردانی، فرم تقاضای اختصاص كد سبدگردانی ر شدناجرایی
 كهدرصورتی .گذاری مربوطه اراهه دهددستورالعمل، تکمیل كرده و به همراه یک ن خه از قرارداد، به شركت سپرده

ی مشتری، شامل اوراق بهادار باشد، مشخصات این اوراق بهادار در تقاضای اختصاص كد سبدگردانی قید آورده
ذاری، فرف سه روز كاری پس از تکمیل مدارک و اطالعات و به شرط احراز شرای  زیر، كد گشركت سپرده .شودمی

 دهد: سبدگردانی را اختصاص می
 .الف( سبدگردان قبالً مجوز فعالیت سبدگردانی اختصاصی دریافت كرده و اعتبار آن منقضی نشده است

ی پیوست، یا در صورت متفاوت بودن با قرارداد نمونهاست ی پیوست این دستورالعمل ب( قرارداد مطابق قرارداد نمونه
 .دریافت شده استدر سازمان ی مدیریت مربوطه تأییدیه

ابتدا  ی پیوست این دستورالعمل، متفاوت باشد، سبدگردانكه مفاد قرارداد سبدگردانی ن بت به قرارداد نمونهصورتیدر :1تبصره 
گنذاری ارسنال   مدیریت مربوطه در سازمان رسانده و سپس به شركت سنپرده باید مفاد قرارداد سبدگردانی را به تأیید 

  .دارد
هنا توسن    و مشخصنات اوراق بهنادار و درخواسنت انتقنال آن     ی مشتری شامل اوراق بهادار بودهكه آوردهصورتیدر :1تبصره 

ر ن بت به اوراق بهادار موضوع گذاگذاری پس از احراز مالکیت سرمایهشركت سپرده  گاهباشد، آنسبدگردان اراهه شده
المعامله نباشد، اوراق بهادار مذكور را به كد سبدگردانی منتقل و موضوع را گذار ممنوعكه سرمایهسبدگردانی، درصورتی

انتقال اوراق بهادار یاد شده به كند   .نمایداین دستورالعمل به سبدگردان و سازمان منعکس می 7پیوست در قالب فرم 
انتقال مالکیت و انجام معامله مح وب نشده و مشمول مقررات و كارمزدهای مربوط بنه معنامالت اوراق    سبدگردانی،
منافع مادی اوراق بهادار منتقل شده به كد سبدگردانی و خریداری شده به این كند،   یمالکیت و كلیه .باشدبهادار نمی

ق تقدم خرید اوراق بهادار كه به مالک اینن اوراق  اعمال حق رأی، ح یتعلق 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

 .شودمی

 های امینوظایف و مسئولیت

وقی كه از نظر سازمان واجد صالحیت الزم سبدگردان باید حداقل یک شخص حقبرای شروع به فعالیت سبدگردانی،  18ماده 
های امین و منعقد كند. 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.الزحمهحق
شدن پس از اجراییدو روز كاری  و ن خه دیگر را قرارداد را بالفاصله پس از انعقاد به امین ت لیم كند  ن خه از

 كند. و نزد سازمان ببت ارسال قرارداد به سازمان

است، یا در را پذیرفته 24ورشک تگی یا انحالل امین طرف قرارداد با سبدگردان كه وفایف مذكور 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 كه امین مذكور تیصور

موضوع را بالفاصله كتباً به سازمان گزارش كند و فرف حداكثر یک ماه با شخص امین مذكور، سبدگردان ملزم است 
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است، قرارداد امین  24های مذكور در مادۀ ولیتصاحب صالحیت دیگری به عنوان امین كه حاضر به پذیرش م ئ 
سبدگردانی اختصاصی )مطابق نمونۀ پیوست( منعقد كند. قبل از انعقاد قرارداد مذكور با امین جدید، سبدگردان نباید به 

 عملیات سبدگردانی بپردازد مگر اینکه موضوع با ذكر دالیل به تأیید سازمان برسد. 

كه این امر عمالً مشکل و در صورتی جداگانه افتتاح كندی هر قرارداد سبدگردانی ح اب بانکی سبدگردان باید برا  19ماده 
مشروط به اینکه موضوع با  ؛ای از قراردادهای سبدگردانی بالمانع استیک ح اب بانکی برای مجموعه افتتاح ،باشد

های بانکی مخصوص سبدگردانی ابعنوان ح های بانکی موصوف كه بهح اب .ذكر دالیل به تأیید سازمان برسد
های مربوط به سبد دریافت ۀكلی گردد.ها نزد امین ببت میشوند، با تأیید امین افتتاح شده و مشخصات آنشناخته می

موضوع سبدگردانی، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و  یشامل وجوه اولیه اختصاصی مشتری
 بانکی موضوع این ماده باید منحصراً به ح اب ،صی و فروش اوراق بهادار سبد اختصاصیهای بانکی سبداختصاسپرده

های مربوط به سبد اختصاصی شامل وجوه پرداختی به پرداخت یواریز و كلیهمرتب  با قرارداد سبدگردانی مربوطه، 
بوط به سبدگردانی، منحصراً از های مرمشتری، وجوه پرداختی بابت خرید اوراق بهادار سبداختصاصی و پرداخت هزینه

 شود.انجام می بانکی این ح اب

نام نام مشترک سبدگردان و امین یا بهدر مورد قراردادهای سبدگردانی زیر، ح اب بانکی موضوع این ماده باید به :1 تبصره
 پذیر باشد:ندر هر حال برداشت از آن با اجازۀ توأم سبدگردان و امین امکا كهطوریبهمشتری افتتاح شده 

سرمایۀ ببت و  بلثبیش از  ،قرارداد سبدگردانی مربوط بهمشتری  سبداختصاصیكه ارزش روز در صورتی – 4 
 باشد؛  ،بیش از یک میلیارد ریال هر كدام كمتراست یا پرداخت شدۀ سبدگردان

به ارزش  ریت سبدگردانمجموع ارزش سبدهای اختصاصی تحت مدی ،ه با انعقاد قرارداد سبدگردانیكدر صورتی – 2
 ، بیش از ده برابر سرمایۀ ببت و پرداخت شدۀ سبدگردان شود. روز

طور جداگانه به امین معرفی شوند، بهسبدگردان موفف است، قراردادهای سبدگردانی را كه مشمول این تبصره می
دانی سبداختصاصی كه پیوست مطابق قرارداد نمونۀ امین سبدگره و قبول سمت امین را در مورد آن قراردادها كرد

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،  4بدگردانی موضوع تبصرۀ به استثنای قراردادهای س :1 تبصره
ها و حق نام سبدگردان، مشتری، امین یا به نام مشترک دو یا چند شخص از آنتشخیص سبدگردان به تواند بهمی

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

حاصل از اند وجوه ، ملزمرسدمیها به فروش از طریق آنكارگزارانی كه اوراق بهادار ببت شده در یک كد سبدگردانی  :1 تبصره
كه توس  امین به كارگزار معرفی  موضوع این ماده های بانکییا 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
    عرفی كند. كارگزاران مورد نظر وی م

قرارداد مربوط به  سبدگردان موفف است قبل از هر پرداخت، 44ماده  4در مورد قراردادهای موضوع تبصرۀ    11ماده 
ی امین مربوطه را دریافت كند. امین باید فرف یک روز تأییدیه ،44 یبانکی موضوع ماده از ح اب سبدگردانی
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كه دستور پرداخت با مفاد قرارداد در صورتی ،ای هرگونه پرداختكاری پس از دریافت درخواست سبدگردان بر 
 سبدگردانی و موارد زیر تطابق داشته باشد، دستور پرداخت را تأیید كند :

 به مشتری، امین باید كنترل نماید كه: الف( در مورد پرداخت
 . شده است و نزد امین ببت ای از قرارداد مشتری به امین ت لیمقبالً ن خه  - 4
بیش از وجوه نقد سبداختصاصی مبلغی كه سبدگردان پرداخت آن را به ح اب بانکی مشتری درخواست نموده،  – 2

 نی ت،در تاریخ درخواست مربوطه  مشتری
معرفی شده  یا كتباً توس  مشتری صرفاً به ح اب بانکی مشتری كه در قرارداد سبدگردانی یا متمم آن پرداخت  - 8

  د.شواست، واریز می

 باید كنترل نماید كه: ب ( در خصوص پرداخت به كارگزار به منظور خرید اوراق بهادار موضوع قرارداد سبدگردانی، امین
 ی وجوه نقد سبداختصاصی نزد كارگزار به تشخیص امین بیش از حد الزم نباشد؛مانده  - 4

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

بوده و تشریفات شناسایی كارگزار طبق قرارداد امین با سبدگردان به كارگزار دارای مجوز كارگزاری از سازمان   - 8
 باشد؛انجام رسیده

 های سبدگردانی امین باید كنترل نماید كه:و هزینه كارمزدهاج( در خصوص پرداخت 
 طور صحیح محاسبه شده است؛ پرداخت مطابق با مفاد قرارداد و مقررات مربوطه بوده و به  - 4

 پذیرد.های بانکی اشخاص مربوطه صورت میها به ح اباین پرداخت - 2

شوند، امین باید كنترل د( در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداری كه در بورس یا بازار خارج از بورس معامله نمی
 كند كه:

 است؛ ها توس  سبدگردان معین شدهنی آمشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده  - 4

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

 فروشنده معتبر است؛  - 8

 شود.مبلغ مورد نظر صرفاً به ح اب بانکی فروشنده پرداخت  - 1
به كلیۀ قراردادهای مربوطه های پرداخت در مورد صدور درخواست را مفاد این ماده سبدگردان نیز باید : 1تبصره

 م ئولیت امین و و غیر از آن( رعایت نماید، 44ماده  2سبدگردانی)اعم از قراردادهای سبدگردانی موضوع تبصره 
 مطابق مفاد این دستورالعمل، رافع م ئولیت سبدگردان نی ت.   های پرداخت،در تأیید درخواست

كند، در اختیار وی قرار دهد ین برای اجرای این ماده درخواست میسبدگردان موفف است، اطالعات و اسنادی كه ام : 1تبصره
افزار سبدگردانی را كه حاوی جزهیات اطالعات هر مشتری سبدگردان است، از طریق و امکان دسترسی به نرم

 هنگام برای امین فراهم كند.ی اینترنت و به صورت بهشبکه

 که : صورت مستمر نظارت کندامین موظف است به 11ماده 

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

 ها پذیرفته یا نپذیرفته باشد،مورد آن

 دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردانی و  – 2

ها با سبدگردان ها را از جمله وظایف امین طرف قراردادمقرراتی که سازمان نظارت بر رعایت آن - 3

   محسوب کند، 
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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. 

 

د خسارت به مشتری سبدگردان که تخلفات سبدگردان از مقررات موضوع این ماده، موجب ورودرصورتی : 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 تعریف و اجرا کند بههایی را ها و رویهروشهای موضوع این ماده، امین باید به منظور اجرای نظارت : 1تبصره 

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

های موضوع این ماده، مستقیماً یا به هایی را که سازمان در اجرای نظارتها و رویهامین باید روش

 کارگیرد. کند، در عمل بهواسطۀ سبدگردان، ابالغ می

که امین از انجام وظایف خود طبق این قرارداد تخطی نماید و از این بابت خسارتی به هریک از در صورتی 11ماده 

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

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

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

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

 خیص مرجع رسیدگی کننده، مسئولیتی متوجه امین نخواهد بود. در صورت بروز حوادث قهری به تش تبصره :

 

 ها، مدارک و اطالعاتداری حسابثبت و نگه

 
دهد ) شامل نام وی انجام میی اطالعات مربوط به مشتری و معامالتی كه سبدگردان بهسبدگردان باید كلیه   11ماده 

افزار سبدگردانی، درج نماید. تغییر اطالعاتی كه در ر نرماین دستورالعمل( را د پیوست چهار داطالعات موضوع بند 

اند، صرفاً با درخواست سبدگردان و ذكر دالیل و تأیید امین افزار ببت شدهروزهای قبل در بانک اطالعاتی این نرم
كند اعمال می افزارتأیید امین  در اطالعات ببت شده در نرم با پذیر است. سبدگردان باید شرح تغییراتی را كهامکان

افزار سبدگردانی باید مورد تأیید نرمكند.  و یک ن خه از آن را بایگانی با ذكر 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، ین بتواند با بررسی مستندات، اطالعات مورد نظر خود را در نرمام – 2

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

تغییتر   ،استت فزار ثبت نمودهاسبدگردان 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    

 اطالعات ثبت شده، لحاظ شوند.  است، لحاظ گردد یا اینکه کلیۀوی تأیید شده
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افتزار، ثبتت   ( نترم  log fileدهند باید در فایل وقایع )افزار انجام میکلیۀ عملیاتی که کاربران در نرم – 6 

 گردد و توسط هیچ یک از کاربران قابل تغییر نباشد. 

ات کاربران را تعیین افزار و حدود اختیار( 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 میتنظیمات نرم تبصره :

 حظات مورد نظر سازمان باید رعایت شود. افزار سبدگردانی، مالسازمان عمل خواهدشد. در تنظیم نرم
، وقایع كندهای اجرایی كه سازمان ابالغ میملی و دستورالعمل ح ابداری استانداردهایموفف است طبق  سبدگردان 14ماده 

ای های مالی خود را تنظیم نماید و در دفاتر مالی خود برای هر مشنتری ح ناب جداگاننه   خود را ببت و صورتمالی 
 در ضنمن سنبدگردان بایند    .ی مبادالت مالی فیمابین خود و مشتری را در ح اب مشتری ببت كنند و كلیه ریدانگه

هنا،  بنه طنور جداگاننه از داراینی    های هر سبد اختصاصی تحت مدیریت خنود را  ها، درآمدها و هزینهها، بدهیدارایی
هنا، درآمندهاو   هنا، بندهی  داراینی  .اری نمایند دهای خود به تفکیک هر مشتری ببت و نگهها، درآمدها و هزینهبدهی
ها، ها، بدهیهای مالی سبدگردان به عنوان داراییهای سبداختصاصی تحت مدیریت سبدگردان نباید در صورتهزینه

هنای تحنت مندیریت سنبدگردان در     ناخنالص داراینی   بایند  سبدگردان مننعکس گنردد، بلکنه    هایدرآمدها و هزینه
    .افشا گردد های تحت مدیریتتحت عنوان دارایی های مالی سبدگردان،های همراه صورتیادداشت

سنال   پنجحداقل به مدت را  زیر ه اسناد و مدارکمربوط به فعالیت خود از جمل موفف است اسناد و مدارک سبدگردان 15ماده 
 :داری نمایدنگه

 اند وتغییراتی كه مشتریان در نتایج داده، اتنتایج حاصل از تحلیل این اطالع ،های شناسایی و اطالعات مشتریانفرم -4
 ؛نظر سبدگردان در خصوص این تغییرات

 قراردادهای منعقده با مشتریان؛ -2

 های تبادل شده با مشتریان؛مکاتبات و گزارش -8

 ؛دریافت كرده استاین دستورالعمل  27 ۀماد 2ی تبصره در اجرای سبدگردانكه  ،اوراق بهادار ذینفعانگزارش  -1

 ها؛های صادره برای آنی وقایع مالی مرتب  با خود به خصوص مبادالت مالی با مشتریان و صورتح ابثبتهمدارک م -2
 حاوی تاریخ و ساعت انتشار؛ ،از طریق تارنمای رسمی خود منتشر كرده است سبدگرداناطالعاتی كه ای از ن خه -6

 ؛سبدگردانمدارک راجع به دعاوی حقوقی له یا علیه  -7

 .گرددهایی كه توس  سازمان تعیین و ابالغ میزارشسایر مدارک و گ -3

را محرمانه تلقی  سبدگردانیباید اطالعات و مدارک مربوط به مشتری طرف قرارداد  هاو كاركنان آن ، امینسبدگردان 16ماده 
در ها، بدون رضایت مشتری به شخص دیگری اراهنه ننمایند   نموده و به استثنای اشخاص زیر در حدود درخواست آن

 خواهند شد: بازار اوراق بهادار قانون 13غیر اینصورت مشمول ماده 
ی خدمات به مشتری یا انجام سایر وفایف خود به اطالعات و مندارک  كه برای اراهه یا امین سبدگردانكاركنان   -4

  ؛هامشتری نیاز دارند، در حدود نیاز آن
 ؛كندسازمان یا مراجعی كه سازمان تعیین می  - 2
 ؛سبدگردانبازرس قانونی یا ح ابرس امین، ، وكیل  - 8
 وكیل، بازرس قانونی یا ح ابرس امین؛ – 1
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 ؛مراجع صالح قضایی  - 2 
 ؛تعیین شده است كانون مربوطه در حدودی كه در مقررات مصوب سازمان - 6
 .ی مدارک و اطالعات مذكور به آنها، طبق قانون الزامی استسایر مراجعی كه اراهه  - 7

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

مندارک مشنتریان    ی دسترسی بنه اطالعنات و  داری و نحوهای مکتوب برای حفافت، نگهباید رویه و امین سبدگردان: 1تبصره
د به طوری كه اطمینانی معقول از نشوند، داشته باشداری میفارغ از اینکه به شکل الکترونیکی یا به اشکال دیگر نگه

رک و اطالعات مشتری، عدم افشای مدارک و اطالعنات مشنتری ینا عندم     اعدم دسترسی كاركنان غیر مرتب  به مد
ی باید برای اجرای صحیح رویه و امین سبدگردان .ر موارد مقرر، بوجود آیدی آنها به اشخاص غیر مرتب  و در غیاراهه

 .دنیاد شده آموزش كافی به كاركنان داده و رعایت آن را كنترل نمای
 

 دهیرسانی و گزارشاطالع
؛ ر حنالی كنه  د كنند داری میفروش یا نگه ،نام مشتری خود خریدرا بهی بهاداری خاص قهور ،سبدگردان كهدرصورتی 17ماده 

، در آن هنا اشنخاص واب نته بنه آن    ینا  سبدگردانكاركنان ب( ) یا اشخاص واب ته به آن یا سبدگردانشركت الف( )
از این موضوع مطلع بوده یا از طریق  سبدگردانو  شوند،ذینفع مح وب می این ماده 4 یمطابق تبصره ی بهادارورقه

 موفنف اسنت   سنبدگردان گناه  آناز این موضوع مطلع شده باشد، این ماده  2ی های موضوع تبصرهدریافت گزارش
هایی طی گزارش ی سبدگردانی برای مشتریان را به عهده دارند، از این امر مطلع نموده،بالفاصله كاركنانی كه وفیفه
كنه بنه   ای هنای دوره و در گزارش مطلع كند این موضوعاز ، ح ابرس و امین خود را شودكه حداقل هرماه تهیه می

 مشنتری در ح نابرس، امنین و    كاركننان منذكور،  اطالعات اراهه شده به  .دهد، این موضوع را افشا نمایدمشتری می
 :موارد زیر است اجرای این ماده شامل

 ،ی بهادارمشخصات ورقه -4 
 ،ی بهادارشرح منافع ذینفع در آن ورقه -2 
 تاریخ گزارش، ذینفع شدن افراد موضنوع اینن   از كه قبلتیی ذینفعی )درصورتاریخ ذینفع شدن و تاریخ خاتمه -8 

  ماده خاتمه یافته باشد(،
هر كندام  نام مشتری از زمان ذینفع شدن یا تاریخ گزارش قبلی  اطالعات خرید و فروش اوراق بهادار یادشده به -1

تاریخ  راق بهادار معامله شده، تعداد او :ی ذینفعی یا تاریخ گزارش هر كدام زودتر باشد )شاملتا خاتمه است دیرتر
 و بهادار( یمشخصات 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 -2 
داری ی ذینفعی یا تاریخ گزارش هر كدام زودتر باشد )شامل تعداد اوراق بهادار نگهمههركدام دیرتر باشد تا خات
  .ی كل(قیمت تمام شده و ی هر ورقهشده، 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 كهدرصورتی: 1تبصره
ی ی بهادار منتفع شود یا خود ناشنر ورقنه  برای وی حقوق یا منافعی ایجاد كند یا از معامالت آن ورقه ی بهادارورقه

از  بنابراین شنخص  .شودینفع مح وب میذی بهادار، شده، ن بت به آن ورقهگاه شخص یادبهادار مح وب شود، آن
 گردد:ی بهادار مح وب میدر شرای  زیر، ذینفع ورقه جمله
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 ی بهادار باشد؛مالک ورقه هكدرصورتی -4 
 د؛یا از دیگری دریافت نموده باشی بهادار را به دیگری اعطاء اختیار خرید یا فروش ورقه كهدرصورتی -2

 د؛ار را قرض گرفته یا قرض داده باشی بهادورقه كهدرصورتی -8

ی نوی ی یا فنروش ورقنه  ی پذیرهیا بازاریابی برای بهادار را تعهد كرده باشد نوی ی یا فروش ورقهپذیره كهدرصورتی -1
رد با دیگران مشاركت داشنته  ایا در این موی بهادار باشد ی عرضه ورقهیا مشاور ناشر در زمینهبهادار را پذیرفته باشد 

 باشد؛

 .باشدی بهادار ناشر ورقه كهدرصورتی -2

 
ی ز ذینفع شدن هریک از اشخاص واب نته خود یا اطالع ا فع شدناند بالفاصله پس از ذینموفف سبدگردانكاركنان : 1تبصره

در صورت درخواست اشخاص  .گزارش كنند سبدگردانبا جزهیات كامل به  موضوع را ،ی بهادارن بت به هر ورقهخود 
 .ی جزییات این اطالعات  به اشخاص یاد شده خواهد بودسبدگردان موفف به اراهه ،26 ۀماد 7الی  2موضوع بندهای 

به صورت محرماننه   گیرد و جزییات اطالعاتود قید شده در این ماده، در اختیار مشتریان قرار میاطالعات در حداین 
گزارش  یی تهیهبه استثنای كاركنانی كه وفیفه) مشتریان یا سایر كاركنان در اختیارداری شده و نگه سبدگرداننزد 

 .گیردار نمیبه عهده دارند( قر موضوع این ماده را برای ح ابرس، امین و مشتری
ماه باشد،  6نباید بیش از  های معینی كه در قرارداد سبدگردانی ذكر شده است وسبدگردان موفف است تا در دوره 18ماده 

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

تركیب و ارزش سبداختصاصی، تعداد و ارزش هر دارایی در سبداختصاصی و میزان وجوه جاری مشتری نزد  - 4
 سبدگردان در پایان دوره.

 گزارش با ذكر جزهیات. یمعامالت صورت گرفته برای مشتری در دوره - 2

مزایای دریافتی برای مشتری طی سود سهام، سود اوراق مشاركت، سود سایر اوراق بهادار، سهام جایزه و سایر  - 8
 گزارش. یدوره

گزارش، و تفکیک آن به  یدورهگذاری در ها و تعیین سود یا زیان ناشی از سرمایهصورت درآمدها و هزینه - 1
 ی نقدی هر سهم، استفاده از حق تقدم و افزایش یا كاهش ارزش سبداختصاصی.بازده

 شود.محاسبه می 3مطابق پیوست شماره  در كل دروۀ گزارش كه در هر روز و بازدهی سبد اختصاصی مشتری– 2

ای موضوع این ماده، سبدگردان موفف است در پایان قرارداد،گزارشی شامل موارد مذكور های دورهعالوه بر گزارش :1تبصره
ی شت مدارک ت ویهقبل تا پایان قرارداد، تهیه كرده و به همراه رونو یشدهی 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  ،بعدكاری حداكثر تا پایان روز  را بازدهی سبد اختصاصی هر مشتری در هر روز

 كند. 
العاده، سبدگردان موفف است در مقابل دریافت ر برای اراهه گزارش خاص و فوقگذادر صورت درخواست سرمایه :1تبصره

 هزینه، گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.
 

 ملزم است در تارنمای خود موارد زیر را افشا نماید: سبدگردان 19ماده 
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 عمده؛ ایشركو مشخصات  پرداخت شده یمبلغ سرمایهمشخصات ببتی، حقوقی،  نام، نوع شخصیت -4 

و  كارشناسنان  گنران، تحلینل  مشاوران، مدیره، مدیرعامل،اعضای هیأت و تحصیلی ایمشخصات و سوابق حرفه -2
 ؛ سبدگرداننمایندگان 

ی و نحنوه  كنارمزد هنر ینک از اینن خندمات      وو شرای ، حدود م نئولیت   سبدگردانخدمات قابل ارایه توس   -8
 ی این كارمزدها؛محاسبه

طی پنج سال گذشته از هر یک به تنهایی درآمدی معادل یا بیش از پننج درصند    گردانسبدعناوین خدماتی كه  -1
 ی خدمات را ك ب نموده است به تفکیک هر سال و ذكر درصد مربوطه؛كل درآمد اراهه

اهنداف،   صورت صرفه و صالح مشتریان و تطابق بادر  سبدگردانكه  ایهای سرمایهاوراق بهادار یا دارایینوع  -2
 ؛دادقرار خواهد  یتدر سبدهای اختصاصی تحت مدیر ،های مربوط به هر مشتریحدودیتم اصول و

تأسیس سبدگردان یا  شود، از ابتدایمحاسبه می این دستورالعمل 3مطابق پیوست شمارۀ بازدهی سبدگردان كه  -6
ماهه  ماهه، نه ماهانه، سه ماهه، شش روزانه، هفتگی، هایفرف پنج سال گذشته هركدام كمتر باشد، برای دوره
 و ساالنه حداكثر پنج روز كاری پس از پایان هر دوره؛

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

 تا حدی كه منجر به افشای اسرار تجاری وی نگردد؛ دهدمورد استفاده قرار می مشتریان،

 برای ك ب اطالعات مورد نیاز خود به آنها متکی است؛ سبدگردانمنابع مهم اطالعاتی كه  -3

كاركنان  ه ویا اشخاص واب ت سبدگردانی خدمات مختلف بین منافع تضاد منافعی كه ممکن است به دلیل اراهه -4
 های كنترل و حل و فصل این تضاد منافع؛وی با مشتریان بوجود آید و راه

و سنایر خندماتی كنه     سنبدگردانی با دیگران دارد و با خندمات   سبدگرداناساسی كه  تجاری یهر گونه رابطه  -42
 نامت اوراق بهادار بهانجام معامالرای نظیر توافق با یک یا چند كارگزار باست )دهد در تضاد اراهه می سبدگردان
 ؛(آنها از طریقمشتریان 

         شنود منی  سنبدگردان ، نصنیب  یسبدگردان یبه استثناء كارمزد دریافتی از مشتری در نتیجههر گونه منافعی كه  -44
 سنبدگردان ی معنامالت مشنتریان   زاری كنه واسنطه  ارمزد كارگزاری از شركت كنارگ نظیر دریافت بخشی از ك)

 ؛(شودمی

بوجنود  ، سبدگردان اشخاص بالث به استثناء كاركنان شركت برای سبدگردانی خدمات منافعی كه اراهههرگونه  -42
 ؛آوردمی

 و به هنگام سازی آن؛قرارداده شود  مشتریاندر اختیار  باید 27 ۀماددر اجرای  كه از اطالعاتی 8و  2، 4بندهای    -48

ینا نماینندگان    ، كارشناسنان گنران تحلینل  ران،مشناو  مدیره،هرگونه سمت یا شغلی كه هر یک از اعضای هیأت -41
وقنت ینا   وقنت، نیمنه  تمام پذیرفته یا به آن اشتغال دارند اعم از ،ها و اشخاص حقوقیدر سایر شركت سبدگردان

 وقت؛پاره

 صات م ئولین هر شعبه یا نمایندگی؛مشخ ها ونشانی و تلفن دفتر مركزی و هر یک از شعب یا نمایندگی -42

 .باشدسازمان ضروری طبق مصوبات یگری كه د هر گونه اطالعات -46

 

 ها و مدارک و مستندات و اخذ گزارش نظارت و بازرسیاختیارات سازمان در 
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و هر گونه اماكن متعلق به  سبدگردانمدارک و هرگونه م تندات  ، تواند به صورت ادواری یا در مواقع لزومسازمان می 11ماده  
ی اطالعنات، مندارک و   دهند ینا اراهنه   را با اهداف زیر منورد بازرسنی قنرار     وییا تحت اختیار یا كنترل  سبدگردان
 درخواست كند: سبدگردانهایی را از گزارش

 ؛ها و دفاتر مالی مطابق قوانین و مقرراتگزارش اسناد، مدارک، داریاطمینان از تهیه و نگه - 4
 ؛و مقررات مربوطه سبدگردانبا قرارداد  سبدگرداناطمینان از انطباق عملکرد    - 2
 ؛سبدگرداناطمینان از حفظ شرای  تعیین شده برای تأسیس و فعالیت   - 8
 ؛یا افراد دیگر مشتریبررسی شکایات و اعتراضات رسیده از سوی   - 1
 ؛سبدگردانبررسی تخلفات احتمالی  – 2
  .ها، اسناد و مدارک برای سایر نهادهای ذیصالحگزارش یتهیه – 6

منورد درخواسنت را در موعند مقنرر در اختینار       ایهو گزارشمدارک  اطالعات، اسناد، یموفف است كلیه ردانسبدگ تبصره: 
امناكن منورد   دفاتر، مدارک و پاسخ داده و امکان بازرسی از  سازماننمایندگان سازمان قرار دهد و به تمامی سواالت 

یا مقامات منافوق   مدیریت مربوطهین سازمان توس  بازرس .فراهم آوردبرای بازرسین سازمان بدون فوت وقت نظر را 
  .شوندمعرفی می ،وی

قانون بازار  24ی ی ح ابرسی از شركت سبدگردان مطابق مادهی گزارش ویژهدر صورت درخواست سازمان برای تهیه  11ماده
هنای  ی این گزارش، هزیننه هی اطالعات، اسناد و مدارک الزم  برای تهیاوراق بهادار، سبدگردان باید عالوه بر اراهه

 كند، بپردازد.ی گزارش مذكور را مطابق آنچه سازمان تعیین میتهیه
 

 نحوۀ انتخاب و عقد قرارداد با بازرس و حسابرس 
باید بازرس قانونی و ح ابرس خود را از بین موس ات ح ابرسی معتمد سازمان انتخاب كند و قرارداد خود  سبدگردان  11ماده 

 از جملنه اینن دسنتورالعمل،    قنوانین و مقنررات   رعاینت  ینا ح نابرس،  ای تنظیم كنند كنه بنازرس    ه گونهب را با وی
 های مشتریو ببت صحیح ح اب با این دستورالعمل سبدگردانمفاد قراردادهای تطبیق  های داخلی شركت،نامهآیین

و  است سبدگردان یاین رسیدگی بر عهده یهزینه .نمایدرا بررسی و در مورد آنها در گزارش سالیانه خود افهارنظر 
 .شودبینی میدر قرارداد مربوطه پیش

بازرس قانونی و ح نابرس  ای تنظیم كند تا سبد گردان باید قرارداد خود را با بازرس قانونی و ح ابرس شركت به گونه تبصره:
افهار  نیز كند، راجع به موارد زیرمینظر  های مالی سبدگردان افهارورتی مالی كه راجع به صسبدگردان 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 كه اشخاص گزارش شامل كلیه – 4 
 اند؛شدهذینفع مح وب می

 ی اطالعات الزم طبق آن ماده است؛ اراهه شده و شامل كلیه 27 ۀدماگزارش به موقع به اشخاص مذكور در  – 2
تا تاریخ افهنار نظنر بنازرس قنانونی و ح نابرس سنبدگردان،        27 ۀماداز تاریخ ذینفع شدن اشخاص مذكور در  – 8

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

  و سایر مقررات مربوط به فعالیت سبدگردانی، ، قراردادهای سبدگردانیی سبدگردانرعایت این دستورالعمل، اساسنامه( ب
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 های اجراضمانت
 .شنود رسنیدگی منی   یا مفاد این دستورالعمل، براسناس دسنتورالعمل مربوطنه    یسبدگرداناز قرارداد  سبدگردانتخلف  11ماده 

 گیرد:درصورت احراز تخلف، مرجع رسیدگی كننده متناسباً یک یا چند مورد از  تنبیهات زیر را در نظر می
 ؛بدون درج در پرونده سبدگردانتذكر كتبی به   - 4
 ؛با درج در پرونده سبدگردان كتبی بهاخطار   - 2
 ن صورت پذیرفته حداكثر تا یک سال؛تعلیق فعالیت شعبه یا نمایندگی كه تخلف از طریق آ - 8
 الزام به تعطیلی شعبه یا نمایندگی كه تخلف از طریق آن صورت پذیرفته؛ - 1
 حداكثر تا یک سال؛ سبدگردانمحدود كردن فعالیت   - 2
 حداكثر تا یک سال؛ یسبدگردانی خدمات محرومیت از اراهه  - 6
 ؛كثر تا یک سالبرای مدت حدا یسبدگردانتعلیق مجوز فعالیت   - 7
 به مدت حداكثر تا یک سال؛ سبدگردانهای  تعلیق سایر فعالیت -  3
 ؛یسبدگردانلغو مجوز فعالیت   - 4
 ؛سبدگردانلغو مجوز تأسیس   - 42
  .قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 41ی ماده ینامهمطابق آیین سبدگرداننقدی  یجریمه – 44

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

 كند: مورد به یکی از تنبیهات انضباطی زیر محکوم می
 بدون درج در پرونده؛ بیكتتذكر   - 4
 كتبی با درج در پرونده؛ اخطار - 2
 حداكثر تا دو سال؛ یسبدگردانی خدمات محرومیت از اراهه  - 8
 مربوطه حداكثر تا دو سال؛ سبدگردانی تصدی سمت مدیریت در شركت سلب صالحیت از ادامه  - 1
هنا و نهادهنای منالی    رهای خارج از بورس، كنانون ها، بازامحرومیت از تصدی سمت در تمام یا برخی از بورس  - 2

 حداكثر تا دو سال؛
 حداكثر تا دو سال؛  ای صادره توس  سازمانی حرفهنامهگواهی استفاده از از یتمورمح  - 6
 .قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 41ی ی مادهجریمه نقدی مطابق آیین نامه – 7

ی وضنعیت بنه   اعناده  ،ی آنتواند به منظور پیشگیری از تکرار تخلف یا گ ترش دامنهلفات میمرجع رسیدگی به تخ :1تبصره 
 را ملزم به موارد زیر نماید:  سبدگردان، یا رفع ابرات تخلف انجام شده قبل از انجام تخلف

 های داخلی؛ اصالح یا تقویت نظام كنترل  - 4
 های داخلی؛نامهها و آییناصالح رویه – 2
 های خاص؛ها و زمینهتأمین، تکمیل و آموزش نیروی ان انی در بخش  - 8
 ها تا زمان احراز شرایطی خاص؛از گ ترش كمی و یا جغرافیایی فعالیت سبدگردانمنع  – 1

تواند برای انجام موارد موضوع این تبصره، مهلت تعیین كرده و رفنع تعلینق از تمنام ینا     مرجع رسیدگی همچنین می
در  .هنا در مهلنت مقنرر نمایند    را منوط به اجنرای آن  سبدگردانهای ها یا رفع محدودیت از فعالیتلیتبخشی از فعا
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تواند تنبیهات منذكور در اینن   صورت عدم اجرای موارد تعیین شده در این تبصره در مهلت مقرر، مرجع رسیدگی می 
  .ماده را اعمال كند

ی موضوع این ماده، سبدگردان از مفاد قرارداد سبدگردانی یا مواد كنندهكه براساس رسیدگی مرجع رسیدگی درصورتی :1تبصره
 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  پیشانین در قوهایی كه در صورت ارتکاب جرم موضوع این ماده مانع از مجازات اعمال تنبیهات :4تبصره 
 .جبران خ اراتی كه در ابر ارتکاب تخلفات یا جرایم به مشتری یا سایر اشخاص وارد شده، نخواهد شد

 
بپردازد، مرجع رسیدگی كننده  یسبدگردان، به اراهه خدمات یسبدگردانیک نهاد مالی بدون دریافت مجوز  كهدرصورتی  14ماده

 راساس دستورالعمل مربوطه، یک یا تركیبی از  تنبیهات زیر را در نظر خواهد گرفت:پس از رسیدگی به موضوع ب
 ؛ی نهاد مالی متخلفتذكر كتبی بدون درج در پرونده  - 4
 ؛ی نهاد مالی متخلفاخطار كتبی با درج در پرونده  - 2
 ؛های نهاد مالی حداكثر تا یک سالتعلیق تمام یا بخشی از فعالیت  - 8
دو  تنا ها در نهاد مالی مربوطه حنداكثر  صالحیت مدیر یا مدیران نهاد مالی متخلف، از تصدی برخی سمتسلب   - 1

 ؛سال
هنا، بازارهنای خنارج از    محرومیت مدیر یا مدیران متخلف نهاد مالی از تصدی سمت در تمام یا برخی از بنورس   - 2

 ؛ها و سایر نهادهای مالی حداكثر تا دو سالبورس، كانون
 توس  سازمان حداكثر تا دو سال؛ ای صادره های حرفهنامهحرومیت مدیران نهاد مالی از استفاده از گواهیم – 6
 ؛لغو مجوز تأسیس نهاد مالی متخلف  - 7
 .قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 41ی ی مادهی نقدی مطابق آیین نامهجریمه – 3
 

 .شودقانون بازار اوراق بهادار رسیدگی می 86ی مشتری، طبق ماده و سبدگردانبه اختالفات بین  15ماده 
 

 سایر موارد

 
 باید مجوز سازمان اخد شود.  سبدگرداننوی ی سهام جدید در شركت  هرگونه نقل و انتقال سهام یا پذیرهبرای  16ماده 
 

این مبلغ  .به سازمان پرداخت نماید ردانسبدگملزم است هرساله مبلغی تحت عنوان حق نظارت سازمان بر  سبدگردان 17ماده 
 .گرددبه پیشنهاد سازمان توس  شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعیین می

 
تواند به وكالت از طرف مشتری طرف قرارداد خود، ن بت به می سبدگردان، یسبدگردانبینی در قرارداد درصورت پیش 18ماده 

ها و اعالم رأی، دریافنت سنود   ری از جمله حضور در مجامع عمومی شركتی اوراق بهادار مشتاعمال حقوق مالکانه
سهام و سود سایر اوراق بهادار، دریافت سهام جایزه، دریافت حق تقدم خرید سهام و شركت در افزایش سرمایه، اقدام 

زمان صنادر  خصوص از طرف رهیس سنا ای را كه در ایناند، بخشنامههای ببت شده نزد سازمان موففشركت .نماید
 .گردد، رعایت نمایندمی
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بنه   ، اقدامات توس  سنازمان مطنابق اینن دسنتورالعمل     انجام صدور مجوز و ، تشخیص ، گیری ، اعالم نظرتصمیم  19ماده 

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

مدیره سازمان بورس و به تصویب هیأت24/3/4834 پیوست در تاریخ تشهو تبصره  18ماده  12این دستورالعمل در  41ماده 
نامۀ اراهه این دستورالعمل، آهین االجرا شدنالزماز تاریخ  .باشداالجرا میالزم تصویباوراق بهادار رسید و از تاریخ 

ایی سبدگردانی مصوب شورای بورس و دستورالعمل اجر 21/23/38خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار مصوب 
های كارگزاری كه قبل از تصویب این شود. شركتمدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار لغو میهیئت 47/42/32

اند فرف چهارماه، شرای  خود را با این دستورالعمل اند، ملزمدریافت نمودهدستورالعمل مجوز سبدگردانی اختصاصی 
این دستورالعمل در تاریخ شود.  ی اعتبار ساق  میها از درجهردانی آنصورت مجوز سبدگتطبیق دهند؛ درغیراین

 اصالح گردید. 28/21/4844
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 سبدگردان تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت

 

 

 

 

 
 نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت بر یتمدیربه: 

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

قانون بازار  4ی ماده 47موضوع بند  سبدگردانبازار اوراق بهادار و دستورالعمل مربوطه، صدور مجوز تأسیس این  شركت را به عنوان یک شركت 
 نماییم:شود(، تقاضا میخصات زیر از سازمان بورس و اوراق بهادار ) كه از این پس اختصاراً سازمان نامیده می، با مش4831اوراق بهادار مصوب 

 

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

 

 ( خاصسهامی  شركت) : نوع شخصیت حقوقی -1

 

 ی مصوب سازمان تنظیم شده و به امضایشود که مطابق نمونهی شرکت به شرح پیوست پیشنهاد میاساسنامه -1

 .مؤسسین رسیده است ینماینده

 :بود مبلغ سرمایه و میزان مشارکت هر یک از مؤسسین به تفکیک نقد و غیرنقد به شرح زیر خواهد -4

 .فضای فرم كافی نی ت، جدول به ضمیمه فرم اراهه گردد( كهدرصورتی) 

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
*  

4          

2          

8          

1          

2          

         جمع

 درصد از كل سرمایه* 

 

 

تنظيیم شيده اسيت. اطالعيات در      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

 

 :6ی غیرنقد مؤسسین در صورت وجود و ارزش تقریبی آناوصاف آوردهمشخصات 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 شركت برای طرح تجاری و برنامههای شرکت: طرح تجاری و برنامه -8

 .بینی شده و مطابق دستورالعمل مربوطه تنظیم گردیده و به پیوست آمده استپیش یک سال پس از تأسیس

 

هرگونه مکاتبه و  .شوداالختیار موس ین شركت 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 میمنزلهوی به 

 

 خانوادگی نام و نام

ه 
ار

شم

ه 
ام

سن
شنا

 

محل 

 صدور
 نشانی تلفن

امضای نماینده برای قبول 
 سمت

 
 

     

 

                                                 
 شود. غیرنقد پس از صدور مجوز تأسیس براساس قانون تجارت تقویم میی برآوردی آن درج گردد. ارزش آوردهغیرنقد و مبلغ  یمشخصات و اوصاف آورده 6

ف 
دی

ر
 

 شرح امتیازات مبلغ اسمی سهم ممتاز ی سهام ممتاز نام دارنده

1    

1    

1    
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 هویت و اقامتگاه مؤسسین به شرح زیر است: 11

ف
دی

 نام مؤسس ر
شماره 

 شناسنامه/

  شماره ثبت

محل 

 صدور/ 

 محل ثبت

نتلف اقامتگاه  

1      

1      

1      

4      

5      

 

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

 .استای مدیران نهادهای مالی، توسط داوطلبین مذکور تکمیل و به پیوست ارائه شدهصالحیت حرفه

 

آگاهی از مفاد نماییم كه اطالعات مذكور در این فرم را با كمال دقت و صحت و با عهد میت اینجانبان موس ین شركت -11
به منظور اراهه  ...............................در تاریخ ، 4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  17ماده 
كه مطابق  یمپذیرمی چه خالف این امر بابت شود،چنان .ایمدهنمو تکمیل و امضاءسازمان بورس و اوراق بهادار  به

مقرراتی كه توس  اركان بازار اوراق بهادار )مذكور در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه 
 .رفتار شود اینجانبانرسد، با (، به تصویب رسیده یا می4831

ف
دی

ر
 

 *امضاء صاحب امضاء مجازنام و نام خانوادگی  نام مؤسس

4    

2    

8    

1    

2    

 .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 شركت 

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

به این منظور اطالعات  .قانون بازار اوراق بهادار را داریم 4ی ماده 47موضوع بند  سبدگردانتبدیل این شركت به یک شركت 
 شود:رح زیر اراهه میشركت  مذكور به ش

 

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

 

 : شرکت به شرح زیر است اطالعات تماس -1

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

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

شود. هرگونه االختیار شركت به سازمان معرفی میی تامص زیر به عنوان نمایندهشخی شرکت: مشخصات نماینده - 1

ی مکاتبات یا اطالعات از طرف سازمان به وی شود و اراههمکاتبه و اعالم نظر شركت، به امضای وی به سازمان ت لیم می
 یا ارسال شده به شركت است. آمده است، به معنی اراهه 4یا ارسال مکاتبات سازمان به نشانی شركت كه در بند 

 

 

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

 .وب سازمان خواهد شدمص سبدگردانهای ی شرکتی نمونهشرکت، مطابق اساسنامه

 

 

 خانوادگینام و نام

مه
سنا

شنا
ه 

ار
شم

 

ور
صد

ل 
ح

م
 

 نشانی تلفن سمت
امضا برای قبول 

 سمت

 
 
 

    
 

 

تنظیم شده است.  سبدگردانیرم به منظور دریافت تقاضای تبدیل شرکت موجود به شرکت این ف

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 كل 

 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

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

 

ارش حسابرس دو سال اخیر شرکت تهیه شده و به همراه گز یهای مالی حسابرسی شدهصورت  - 7

  .استبه پیوست آمده
 

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

برای یک سال  بینی شدهپیش 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 1

 ی سهام ممتازنام دارنده ردیف
تعداد سهام 

 ممتاز

ارزش اسمی 

 شرح امتیازات سهام ممتاز

1     

1     

1     

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

 .دد[ی فرم اراهه گردر صورت كافی نبودن فضا، جدول جداگانه به ضمیمه .ها درج شوندو بقیه تحت عنوان سایر دارایی
 

 هاكل دارایی ز* درصد ا
 

 

، چگونه تبدیل به  7های بند ی، هر یک از دارایسبدگردانشرح اینکه پس از تبدیل شرکت به شرکت  -11

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان دارایی ردیف
 ارزش دفتری
د  ) میلیون ریال(

ص
در

*  

ارزش 

 تقریبی روز
 ) میلیون ریال(

 شرح مشخصات

4 
  

 

  

2 
  

 

  

8 
  

 

  

1 
  

 

  

 هاسایر دارایی 2
 

 
  

 جمع كل 
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کت درصد سرمایه یا حق رأی(  شر 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

4      

2      

8      

1      

2      

 .ار عمده تشریح شودگذگذار عمده یک شخص حقوقی است، شخص یا اشخاص حقیقی ذینفع نهایی سرمایهسرمایه كهدرصورتی*          

 

 

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

 

ف
دی

ر
 

 گذار عمده نام سرمایه
شماره 

 شناسنامه/

 شماره ثبت 

محل 

 صدور/ 

 محل ثبت
 تلفن اقامتگاه

4      

2      

8      

1      

2      
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 : باشدمشخصات مدیران شركت به شرح زیر میمشخصات مدیران:  11

  

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

4       //     / /    / 

2       //     /     // 

8       //     / /    / 

1       //     / /    / 

2       //     / /    / 

 

 

 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

 .استی نهادهای مالی، تکمیل و به پیوست ارائه شده مدیرههیأتمدیرعاملی یا عضویت در 

ف
دی

ر
 

 نام مدیر
  ) عضو هیأت مدیره / مدیر عامل(

 ی مدیرنام نماینده
) درصورتی که مدیر شخص حقوقی 

 است(
 سمت

4 

 

   

2 

 

   

8 

 

   

1 

 

   

2 
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نماییم که اطالعات مذکور در این فرم د میتعه ،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 ، 1184مصوب آذرماه 

که مطابق مقرراتی که توسط  یمپذیرمی چه خالف این امر ثابت شود،چنان .ماینموده 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 می1184

 

ف
دی

ر
 

 نام و نام خانوادگی
ه  ازصاحب امضای مج

ار
شم

مه
سنا

شنا
 

محل 

 صدور
 مهر شرکت *امضاء  شماره ملی

1 
      

1 
     

1 
     

4      

5      

 .ی صفحات این فرم را امضاء نمایندعالوه بر این جدول، صاحبان امضای مجاز شركت باید كلیه
 

6 
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 یسبدگردانتقاضای دریافت مجوز  فعالیت  

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

 .را برای این شركت داریم یسبدگردانفعالیت 
 

 نام و مشخصات ثبتی شرکت:   1

 *نوع نهاد مالی نوع شرکت نام شرکت

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

ثبت و پرداخت 

 شده

 محل ثبت تاریخ ثبت ثبت شماره ) میلیون ریال(
شماره 

 ثبت

 تاریخ ثبت

      /    / 

   

 

             ، گذاریمشاور سرمایه، سبدگردانرا دریافت دارند عبارتند از:  یسبدگردانتوانند مجوز فعالیت * انواع نهادهای مالی كه می
 گرارگزار و كارگزار/ معاملهكشركت پردازش اطالعات مالی، تأمین سرمایه، 

 اختصاص یافته است: یسبدگردانمشخصات امکانات و تجهیزاتی که به فعالیت  -1

 :7الف( تجهیزات مورد استفاده – 2

 ردیف
عنوان تجهیزات و 

 امکانات
 موارد کاربرد محل استقرار مشخصات

4     

2     

8     

1     

2     

6     

7     

3     

4     

42     

 
 

                                                 
متعلقات مربوط  هر كدام در یک سطر قید شود. سبدگردانیتجهیزات اداری شامل میز، صندلی، كامپیوتر و شماره تلفن)های( اختصاص یافته به فعالیت  7

 به یک دارایی، در همان سطر مربوط به دارایی، درج شود و از اختصاص سطر جداگانه برای هر یک از متعلقات، خودداری گردد.

1 
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 افزارهای مورد استفاده:ب( نرم-2

 شرکت تولید کننده افزارعنوان نرم ردیف
های استقرار محل

 یا دسترسی
 ها یا موارد کاربردشرح قابلیت

نحوه ارتباط یا تبادل اطالعات با سایر 

 افزارهانرم

1      

1      

1      

 

 ج( تارنما ) پایگاه الکترونیکی(:-2

 ی دسترسی مشتریاننحوه شرح مختصر اطالعات منتشره در تارنما مانشانی تارن
شرح خدمات قابل ارائه به مشتری از 

 طریق تارنما

    

 

 .صاص یافته استتاخ یسبدگردانمشخصات محلی که به انجام امور  -1

 .......................................................................................:یسبدگردانالف( نشانی كامل محل انجام امور  -8

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

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

 .ترسیم نمایید را در كادر زیر یسبدگردانب( كروكی محل انجام امور -8

 

 

 

 

ج( نقشه ساختمان محل ارائه خدمات متقاضی را با ذکر ابعاد در کادر زیر ترسیم کرده و با فضای -1

 اختصاصی برای انجام 

 

 

 

 ی خدمات متقاضی را با ذكر ابعاد در كادر زیر ترسیم كرده و فضای اختصاصی برای ج( نقشه ساختمان محل اراهه-8

 شمال                 

 

2 
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 را در نقشه واحد ساختمانی با ابعاد، هاشور و توضیحات معین نمایید: یدانسبدگرانجام امور 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
گذاری كرده و اطالعات مربوط به هر ق مت را ج را شماره-8ی ساختمانی اراهه شده در بند د( هر ق مت از نقشه-8

 در جدول زیر تکمیل كنید: 
شماره 

 قسمت
 مورد یا موارد استفاده از قسمت

 مساحت

 ) متر مربع( 
 مالحظات

1 
   

1 
   

1 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
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 ی دفاتر متقاضی در تهران و شهرستان به تفکیک هر واحد ساختمانی در جدول ذیل درج گردد:هن( كلیه-8

ف
دی

ر
 

شهر محل 

 استقرار دفتر
 نشانی

هایی که در این واحد انجام فعالیت

 شود می

        نوع کاربری

) طبق سند یا 

گواهی پایان 

 کار(

مساحت          

 ) متر مربع(

در 

ت
کی

مال
ره 

جا
ر ا

د
 

1       

1       

1       

4       

 

 :8مشخصات کارکنان شرکت -4

 الف( مشخصات مدیران ) شامل مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره(:-1

 ردیف
نام و نام خانوادگی مدیر یا 

 ی وینماینده
 به نمایندگی از سمت

 مدت مأموریت

 تا تاریخ از تاریخ

1    /    / /    / 

1      

1      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

11      

 

                                                 
ی مدارک الزم همراه این درخواست ب( باید جداگانه تنظیم شده و به ضمیمه-4الف( و )  -4فرم مشخصات مدیران و کارکنان بندهای ) 8

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

 ضروری نیست. 

4 
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 :پردازندمی یسبدگردانب( مشخصات كاركنانی كه به فعالیت -1

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
آخرین مدرک 

 تحصیلی
 ه تحصیلیرشت

محل فعالیت 

 در شرکت

         میزان فعالیت

) تمام وقت/ نیمه 

 (وقت/ پاره وقت

ای بازار نامه حرفهگواهی

 سرمایه

عنوان 

 نامهگواهی
 تاریخ اخذ

1         

1         

1         

4         

 

 ج( مشخصات سایر كاركنان:-1

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
رک آخرین مد

 تحصیلی

رشته 

 تحصیلی

محل فعالیت 

 در شرکت

میزان فعالیت     

) تمام وقت/ نیمه 

 وقت/ پاره وقت(

ای بازار نامه حرفهگواهی

 سرمایه

عنوان 

 نامهگواهی

تاریخ 

 اخذ

1         

1         

1         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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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     

1     

1     

4     

 

 

 این فرم: تاریخ تکمیل اطالعات  6 
  

نماییم كه اطالعات مذكور در این فرم را با كمال دقت و تعهد می احبان امضای مجاز شركتاینجانبان ص -7
، 4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  17آگاهی از مفاد ماده صحت و با 
  4.ایمنمودهاراهه سازمان بورس و اوراق بهادار  تکمیل و به

 ردیف
صاحب  نام و نام خانوادگی

 امضای مجاز
 مهر شرکت امضاء سمت

1     

1     

 
 

                                                 
 امضای مجاز عالوه بر این جدول، باید سایر صفحات این فرم را نیز امضاء نمایند. صاحبان  3

/       / 

6 
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 یسبدگردانحداقل نیروی انسانی و تجهیزات الزم برای شروع فعالیت 

 
افزارهنای منورد نیناز بنرای     افزاری و نرمدر 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:
 كار گرفته باشد:ا بهنیروی ان انی به شرح زیر ر

 

 ردیف
 عنوان

 شغل
 مسئولیت

 تعداد

 )نفر(
 توضیحات

 مدیرسبد 4

سنبد   داری اوراق بهنادار خرید، فروش ینا نگنه   یدر زمینه گیریتصمیم

ی الزم از سبد های گزارشهیهت گیری اجرای تصمیمات،اختصاصی، پی

 .گرو نظارت بر كار تحلیل اختصاصی و عملکرد آن،

4 

نفر با یک سنال سنابقۀ كنار منرتب  و     حداقل یک 

نامنۀ مندیریت سنبد اوراق بهنادار ینا      دارای گواهی

 ارزشیابی اوراق بهادار به صورت تمام وقت

 گر تحلیل 2
 یها، بازار اوراق بهادار و تهیهتحلیل اطالعات اقتصادی، صنایع، شركت

 های تحلیلی الزمگزارش
4 

بهنادار   گنری اوراق ی تحلینل نامنه ی گواهیدارنده

 وقتصورت تمام به

 ح ابدار 8

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 نگهصدور چک

 ربانکی و سایر وفایف معمول یک ح ابدا

2 

 یا

4 

ی مدرک تحصیلی فنوق دینپلم ینا    یک نفر دارنده

های مرتب  كه ی ح ابداری یا رشتهباالتر در رشته

 توانننایی انجننام وفننایف محولننه را داشننته باشنند  

ی مندرک  ینک نفنر دارننده   صورت تمام وقت و به

ی ح ابداری تحصیلی كارشناسی یا باالتر در رشته

 یتهینه  یبههای مرتب  كه توانایی و تجریا رشته

ی هنا، تنظنیم و هندایت سنامانه    سرفصل ح ناب 

هنای منالی، و تنظنیم    صنورت  یتهیه ،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     وقتبصورت  نیمه

 .شده برای نفر دوم فوق به صورت تمام وقت

 بایگان 1

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

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

 مشتری
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سنازمان   وقنت كنه بنه تشنخیص    صورت تمنام  به

 سنبدگردان وفنایف دیگنری در شنركت    توانند  می

 .بپذیرد
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 توضیحات: 

میلیارد رینال افنزایش در داراینی تحنت مندیریت،                   22گران سبدگردان باید به ازای هر تعداد تحلیل -4
 نفر افزایش یابد.  2نفر و تا سقف  4

سنبدگردانی   قنرارداد  22میلیارد رینال داراینی ینا بنیش از      422تواند بیش از هیچ مدیر سبدی نمی -2
  .را تحت مدیریت خود داشته باشد اختصاصی

تواند با موافقت سال، متقاضی دریافت مجوز فعالیت سبدگردانی میتصویب این اصالحیه به مدت یکاز تاریخ 
گری بازار سنرمایه كنه   تحلیل نامۀمعاونت نظارت بر نهادهای مالی و تاهید ریاست سازمان، از دارندگان گواهی

سنال   2بازار سنرمایه كنه حنداقل     نامۀ اصولسال سابقه كار مرتب  داشته باشند یا دارندگان گواهی 8حداقل 
نامۀ اصول بازار مدیر سبد و از دارندگان گواهی صورت تمام وقت برای سمتسابقه كار مرتب  داشته باشند، به

  صننورت تمننام وقننت بننرای سننمت هسننال سننابقه كننار مننرتب  داشننته باشننند، بنن   8سننرمایه كننه حننداقل 
 ر  استفاده نماید.گتحلیل
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، متقاضی باید حداقل فضای مناسب اداری به شرح زیر  سبدگردانیای دریافت مجوز فعالیت بر ب( فضای اداری:
 ی داشته باشد:در مالکیت یا اجاره

 قسمت اداری ردیف

 مساحت

 توضیحات )مترمربع(

 جمع اضافی پایه

 هاصورت مجزا از سایر ق متبه 42  42 اتاق مدیرعامل 4

 هاصورت مجزا از سایر ق متبه 42  42 مدیره و اتاق جل اتهیأت 2

  6  6 محل استقرار منشی 8

 هاصورت مجزا از سایر ق متبه 42 42  سبدگردانیامور  1

  42 2 42 محل استقرار مراجعه كنندگان 2

  42 2 42 امور ح ابداری 6

  6 2 1 بایگانی 7

  4  4 سایر )شامل آبدارخانه و سرویس بهداشتی( 3

  91 17 61 جمع 9

 
 توضیحات:

بپردازد، فضای اداری مورد نیاز، برابر جمع فضای پایه  یسبدگردانمتقاضی صرفاً به امر  كهدرصورتی -4
های دیگنری نینز   به فعالیت ،یسبدگردانكه متقاضی عالوه بر فعالیت درصورتی .و اضافی خواهد بود

عنالوه  هنای مختلنف بنه   ینت بپردازد، فضای مورد نیاز برای هر ردیف برابر جمع فضای اضنافی فعال 
ی مثالً چنانچنه ینک كنارگزار، فضنای اداری پاینه      .ها خواهد بودی آن فعالیتبیشترین فضای پایه

، یسبدگردان فعالیت جدول فوق را قبالً برای فعالیت كارگزاری تامین نموده باشد، برای دریافت مجوز
 .صرفاً به فضاهای اضافی جدول فوق نیازمند است

ی متقاضی باشد، وی بایند تعهند نمایند كنه     فضای اداری موضوع جدول فوق در اجارهكه درصورتی -2
، ن بت به تامین فضنای اداری مناسنب در   یسبدگرداناز صدور مجوز فعالیت  سالیکفرف حداكثر 

 .مالکیت خود اقدام خواهد كرد

تعداد منذكور در   به تعدادی بیش از مدیران سبدگران یا در صورت افزایش تعداد كارشناسان، تحلیل -8
متر مربنع بنه بخنش امنور      2جدول بند ) الف(، به ازای هر نفر اضافی باید حداقل  2 و4های ردیف

 .ها اضافه گرددمتر مربع به سایر بخش 2و  سبدگردانی

بنابنه تشنخیص معاوننت نظنارت برنهادهنای منالی،        یسنبدگردان ای مجوز فعالیت بررسی تقاض در -1
درصند  42این جندول تنا    4درصد و نصاب بند 22جدول )ب( تا  3تا 4های مذكور 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 نرمسبدگردانیت مجوز فعالیت برای دریافافزاری: د( امکانات نرم

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

 های زیر:افزار سبدگردانی با قابلیتد( نرم-1

در زمان شروع  مشتریهای متعلق به د( امکان ببت اوراق بهادار و سایر دارایی-4-4
 سبدگردانی.

از جمله تاریخ هر معامله، مشخصات مشتری نام د( امکان ببت اطالعات معامالت به-2-4
 دارایی معامله شده، مقدار یا تعداد دارایی معامله شده و مبلغ معامله.

ی سود های سبداختصاصی و محاسبهد( امکان ببت ارزش روز هر یک از انواع دارایی-8-4
 یان هر روز.یا زیان حاصله در مورد هر دارایی در پا

 های الزم برای تحلیل سبداختصاصی.د( امکان تهیه انواع گزارش-1-4
سازمان، د( امکان هشدار موارد انحراف از قرارداد سبدگردانی یا مقررات مربوطه برای -2-4

 و سبدگردان.امین 
د( امکان ببت مشخصات هر قرارداد، تاریخ آغاز و پایان قرارداد، نام مدیرسبد و -6-4

 ت جاری قرارداد.وضعی
در پایان هر د( امکان محاسبه بازدهی سبد اختصاصی و بازدهی سبدگردان حداقل -7-4

  این دستورالعمل 3، مطابق پیوست شمارۀ روز
ی را به منظور ببت روزانه سبدگردانیافزار افزار ح ابداری كه امکان برقراری ارتباط با نرمد( نرم-2

 داشته باشد. مشترینام ها بهو داراییی معامالت اوراق بهادار كلیه
افزار ح ابداری به و نرم سبدگردانیافزار د( تارنمای سبدگردان كه امکان برقراری ارتباط با نرم-8

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

 اختیار مشتری قرار گیرد.
های اطالعاتی كه حاوی اطالعنات الزم بنرای انجنام    بانکمدیریت  هایافزارنرمدسترسی به د( -1

گینری  داری اوراق بهادار بنوده و امکاننات گنزارش   ی خرید، فروش یا نگهدر زمینه ها،تحلیل
 .العات در اختیار كاربر قرار دهندمناسبی از این اط

گنران و  در اختینار كارشناسنان، تحلینل   های د( امکان اتصال به شبکه جهانی اینترنت برای رایانه-2
 با سرعت مناسب  مشاوران

های ذكنر  سازمان، ضمن داشتن قابلیت مربوطه در یتمدیرافزارهای موضوع این بند باید به تاهید نرم توضیح:
امکانات نظارتی مناسب و سایر  ،هاو گزارش ی به موقع اطالعاتهای كنترل داخلی مناسب، تهیهشده، از رویه

 .های مورد نظر برخوردار باشندقابلیت
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