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  سبدگرداندستورالعمل تأسيس و فعاليت 
  مقدمه

، اين دستورالعمل بـه  1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذر ماه ) 7(ي  ماده) 2(در اجراي بند 
ور، به شرح ذيل به تصـويب  قانون مذك) 1(ي  ماده) 17(د موضوع بن سبدگردانمنظور تعيين چگونگي تأسيس و فعاليت 

  .مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد هيأت
  

  تعاريف
، به همان معـاني در ايـن   1384ماه  قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذر 1ي هاي تعريف شده در ماده اصطالحات و واژه 1ماده 

  :شوند عمل به شرح زير تعريف ميهاي ديگر بكار رفته در اين دستورال واژه .روند كار مي دستورالعمل به
و اصـالحات   1384منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصـوب آذر مـاه    :بازار اوراق بهادار قانون .1

 .استبعدي آن 

منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهـاي مـالي جديـد بـه منظـور تسـهيل       : قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد .2
  .است 1388هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب آذرماه سال  سياستاجراي 

  .باشد مي) سهامي عام(گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ايران  منظور شركت سپرده: شركت سپرده گذاري  .3

سـبدگردان در قالـب    گذار معـين توسـط   نام سرمايه داري اوراق بهادار به تصميم به خريد، فروش يا نگه: سبدگرداني  .4
  .گذار است قراردادي مشخص، به منظور كسب انتفاع براي سرمايه

است كه به  )مطالباتاوراق بهادار و  اعم از وجه نقد،(موضوع سبدگرداني  يها دارايي منظور مجموع: سبد اختصاصي  .5
  .تعلق دارد مشتري معيني

براي هر سـبدگردان تعيـين شـده و وظـايف و      زمان،تأييد سامعرفي سبدگردان و شخص حقوقي است كه با : امين  .6
 .پذيرد هاي مربوطه را در اين دستورالعمل مي مسئوليت

  .كند استفاده مي سبدگردانشخصي است كه در قالب قراردادي مشخص، از خدمات  :مشتري .7
  : شخص وابسته به هر شخص حقيقي و حقوقي به شرح زير است  : شخص وابسته .8

ي اول آن  ي اول از طبقه هر شخص حقيقي عبارت است از همسر و اقرباء نسبي درجه شخص وابسته به )الف
درصد منافع آن متعلق به شخص حقيقي مورد نظر باشد يا  20شخص و هر شخص حقوقي كه حداقل 

   .شخص حقيقي موردنظر بتواند حداقل يكي از مديران آن را تعيين كند
استانداردهاي  در كهاز شخصي وابسته به واحد تجاري  عبارتستشخص وابسته به هر شخص حقوقي ) ب 

   .، تعريف شده استملي ايرانحسابداري 
اشخاص وابسته كه به همراه شود  يك شخص حقوقي محسوب مي در  عمدهشريك يك شخص وقتي  :شريك عمده .9

يـا   داشـته را در اختيـار   شـخص حقـوقي  خود، حداقل ده درصد از حق رأي براي انتخاب مـديران  به 
  .باشد وي  متعلق به شخص حقوقيحداقل ده درصد منافع 

كـه بـه    شـود  محسوب ميدر شرف تأسيس  ي يك شخص حقوقي عمدهموسس يك شخص وقتي  :مؤسس عمده .10
را  شـخص حقـوقي  رأي براي انتخاب مـديران   خود، حداقل ده درصد از حقاشخاص وابسته به همراه 

متعلق بـه  پس از تأسيس،  شخص حقوقيقل ده درصد منافع گيرد يا حدا پس از تأسيس در اختيار مي
  .شود مي وي
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توسط سازمان صـادر و   ،بازار اوراق بهادار قانون 7ي  ماده 6مجوزي است كه در اجراي بند  :مجوز تأسيس يا تبديل .11
يا تبديل يـك   سبدگردانشود و در آن ضمن موافقت با تأسيس شركت  به متقاضي اعطا مي

  .گردد ، شرايط تأسيس يا تبديل نيز قيد ميسبدگردانشركت  شركت موجود به
توسـط سـازمان صـادر و     ،بازار اوراق بهادار قانون 49ي  ماده 1مجوزي است كه به منظور رعايت بند  :مجوز فعاليت .12

  .شود موافقت مي سبدگرداني  شود و در آن با فعاليت در زمينه به متقاضي اعطا مي
و داده سـازمان ارائـه    عاليـت را بـه  يا مجـوز ف تبديل  يا كه درخواست دريافت مجوز تأسيسشخصي است : متقاضي .13

  :حسب مورد يكي از اشخاص زير است
ي موسسـين   ، منظـور نماينـده   سـبدگردان درخصوص درخواست مجوز تأسيس براي تأسيس شركت ) الف

  ؛است در شرف تأسيس سبدگردانشركت  
مـورد نظـر    شـركت ، سـبدگردان موجـود بـه شـركت     شـركت تبديل يك  درخصوص درخواست مجوز) ب

  ؛باشد مي
ي دريافـت   كننـده  ، منظور شـخص حقـوقي درخواسـت   سبدگردانيدرخصوص درخواست مجوز فعاليت ) ج

  .است سبدگردانيمجوز فعاليت 
  

  اشخاص مكلف به دريافت مجوز تأسيس يا فعاليت
استفاده نمايـد يـا    "سبدگردان"و  "سبدگرداني"ي دو كلمه ريك يا ه تأسيس هر نوع شخص حقوقي كه در نام خود از 2ماده 

مذكور استفاده شود، منوط به دريافت  ي دو كلمهيك يا تغيير نام يك شخص حقوقي تأسيس شده به نامي كه در آن از 
مجوز تأسيس از سازمان است و آن شخص حقوقي بايد ضمن احراز شرايط مذكور در اين دسـتورالعمل، تقاضـاي ثبـت    

همچنين تصدي بـه   .قانون بازار اوراق بهادار،  به سازمان ارائه دهد 1ي ماده 17موضوع بند  نسبدگرداد را به عنوان خو
قـانون بـازار    49ي مـاده  1به موجب بند ) اين دستورالعمل تعريف شده است 1ي ماده 4كه در بند (  يسبدگردانفعاليت 

زمان است و سازمان اشخاصي را كه بدون دريافت مجوز الزم، مبـادرت بـه   اوراق بهادار، مستلزم اخذ مجوز فعاليت از سا
  .دهدگرد قانوني قرار ميقانون بازار اوراق بهادار تحت پي 52ي اين فعاليت نمايند، به موجب ماده

  
  شرايط اعطاي مجوز تأسيس

حسـب مـورد   متقاضي بايد   ،گردانسبديا تبديل شركت موجود به شركت  سبدگردانبراي دريافت مجوز تأسيس شركت   3ماده
  :بررسي به سازمان تسليم نمايد به منظورمدارك و اطالعات ذيل را 

  :سبدگردانبراي دريافت مجوز تأسيس شركت ) الف
 ؛)اين دستورالعمل ي يك پيوست شماره ( سبدگردان شركت ي تقاضاي صدور مجوز تأسيس فرم تكميل شده -1

 ؛به امضاي متقاضي رسيده استطرح اساسنامه كه تمامي صفحات آن  -2

سال پس از تأسـيس، و ترازنامـه و صـورت    سه هاي شركت براي  برنامه ها و طرح تجاري شامل اهداف، استراتژي -3
سال كامل شمسي پس از تأسيس كه تمامي صفحات آن به امضاي متقاضي  بيني شده براي يك پيش) زيان(سود 

 ؛رسيده است

ي شـركت    مـديره  اوطلـب سـمت مـديرعاملي يـا عضـويت در هيـأت      ي مشخصـات د  تكميـل شـده   ي پرسشنامه -4
 .اي مديران نهادهاي مالي ، مطابق دستورالعمل تائيد صالحيت حرفهسبدگردان
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  :سبدگردانكت براي دريافت مجوز تبديل يك شركت موجود به شر )ب
 ؛)دستورالعمل پيوست شماره دو اين(  سبدگرداني تقاضاي تبديل شركت موجود به شركت فرم تكميل شده -1

 ي شركت متقاضي؛نامهاساسنامه يا شركت -2

 ؛)ي رسميشامل آگهي تأسيس در روزنامه( ها مدارك ثبت شركت متقاضي نزد مرجع ثبت شركت تصوير -3

 ها؛ي رسمي مربوط به آخرين مديران شركت، صاحبان امضاي مجاز و حدود اختيارات آنآگهي روزنامه تصوير -4

 ي دو سال اخير شركت متقاضي همراه با اظهارنظر حسابرس؛دههاي مالي حسابرسي شصورت -5

 هـاي  فـرم مطـابق   سـبدگردان سال پس از تبديل بـه شـركت    سههاي شركت متقاضي براي برنامه و طرح تجاري -6
 ؛سال پس از تبديل بيني شده براي يك پيش) زيان( و ترازنامه و صورت سود سازمان

 سـبدگردان                مـديريت شـركت پـس از تبـديل بـه شـركت        هاي سمتتصدي ي داوطلبين ي تكميل شدهپرسشنامه -7
 .)مديران نهادهاي مالي اي حرفه مطابق دستورالعمل تأييد صالحيت( 

  
هاي مالي آخـرين سـال مـالي شـركت متقاضـي بايـد توسـط يكـي از موسسـات          صورتدر مورد تقاضاي مجوز تبديل،  :تبصره

   .ها اظهارنظر شده باشد آن ع بهده و راجمعتمد سازمان حسابرسي ش يحسابرس
  

يـا   سـبدگردان ، تقاضاي تأسيس شـركت   3ي موضوع ماده روز كاري پس از تكميل مدارك و اطالعات 30ظرف مدت  4ماده 
مربوطه در سازمان رسيدگي شده و در صورت احـراز شـرايط    توسط مديريت ،سبدگردانشركت تبديل شركت موجود به 

 سـبدگردان يا تبديل شركت موجـود بـه شـركت     سبدگردان، مجوز تأسيس شركت  خيص سازمانبه تش زيرحسب مورد
  :شود سازمان، صادر و به متقاضي تسليم مي توسط

  :سبدگردانشرايط موافقت با تأسيس شركت ) الف
 باشد؛ سبدگردانهاي  ي مصوب سازمان براي شركت ي ارائه شده، مطابق نمونه طرح اساسنامه -1

ميليـارد ريـال    سـه معادل يـا بـيش از    ،پرداخت شود سبدگردانر نظر است هنگام تأسيس شركت  اي كه د سرمايه -2
 باشد؛

 عنـوان  بـه  يسبدگردانبا فعاليت ها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقي ديگري مؤسسين و اشخاص وابسته به آن -3
و تركيـب مؤسسـين    )سازمان ي هيأت مديره  مگر با ذكر داليل و موافقت( مؤسس يا شريك عمده محسوب نشوند

 را دنبال نمايد؛ يسبدگردانبراي اي باشد كه شركت بتواند اهداف مورد نظر  يا شركاء به گونه

 تخلفاتي مؤثر نباشند؛ ياكيفري   مؤسسين شركت، براساس اطالعات و مدارك در اختيار سازمان، داراي پيشينه -4

ركت، طبق دستورالعمل مربوطه صالحيت الزم را داشته ي ش مديره داوطلبين سمت مديرعاملي و عضويت در هيأت -5
 باشند؛

ي غيرنقـد در راسـتاي   ي شركت به صورت غيرنقد تأمين شود، سرمايهكه در نظر است قسمتي از سرمايه درصورتي -6
و بـه قيمـت معقـول و    بينـي شـده    اهداف شركت قابل استفاده بوده و استفاده از آن در طرح تجاري شركت پـيش 

 باشد؛ارزش روز آن تقويم شده متناسب با 

بيني شده، معقـول و متناسـب بـا شـرايط تجـاري موضـوع        هاي مالي پيش ها و صورت طرح تجاري، اهداف، برنامه -7
 تنظيم شده باشد؛ سبدگردانفعاليت 

 ي ديگر مشابه نباشد وهاي ثبت شدهمناسب بوده و با نام و يا سبدگرداني سبدگرداننام پيشنهادي متضمن عنوان   -8
 .كننده انتخاب نشده باشداي گمراهگونهبه
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  :سبدگردانشرايط موافقت با تبديل شركت موجود به شركت ) ب
تجديـد  بـا  يا به تشخيص سـازمان،   رد ريال باشدميليا سه، معادل يا بيش از ي شركت جمع حقوق صاحبان سرمايه -1

             صـاحبان سـهام شـركت بـه بـيش از     ع حقـوق  اند، جمـ  قابل استفاده يسبدگردانهايي كه در فعاليت  ارزيابي دارايي
 ؛ميليارد ريال بالغ خواهد شد سه

 مناسب باشد؛ سبدگردانيهاي شركت و ساختار مالي آن براي فعاليت تركيب دارايي -2

مـالي فعاليـت   ) ي  دوره( هاي مالي آخـرين سـال   ي حسابرس معتمد سازمان در خصوص صورتاظهارنظر موسسه -3
 سـبدگرداني ي ده يا حاوي بندهاي شرطي كه نشان دهد فعاليت شركت پس از تبـديل، در زمينـه  شركت، مقبول بو

 ؛شود، نباشدبا مانع يا مشكل مواجه مي احتماالً

را ) مديرعامل يا عضـو هيـأت مـديره   ( سمت مديريت  ،سبدگردانشركت  به پس از تبديل ي كه مقرر استداوطلبان -4
صـالحيت الزم را داشـته    ،مـديران نهادهـاي مـالي    اي حرفه تأييد صالحيت براساس دستورالعمل ده بگيرند،به عه
 باشند؛

تخلفاتي  ياي كيفري  پيشينه مدارك در اختيار سازمان، داراي ي شركت متقاضي، براساس اطالعات و شركاي عمده -5
 موثر نباشند؛

ص حقـوقي ديگـري كـه در    ي شركت متقاضي و اشخاص وابسته به آنها، منفرداً و مجموعاً، در شـخ شركاي عمده -6
هيـأت    مگر با ذكر داليـل و موافقـت  (دنعمده نباشيا موسس  كند، به عنوان شريكفعاليت مي سبدگردانيي زمينه
 ؛)ي سازمان مديره

، سـبدگردان اي باشد كه شركت بتواند پـس از تبـديل بـه شـركت     ي شركت متقاضي به گونهتركيب شركاي عمده -7
 را دنبال نمايد؛ يسبدگرداناهداف مورد نظر براي 

بينـي   پيش سبدگردانهاي پس از تبديل به شركت  هاي مالي كه براي دوره ها و صورت طرح تجاري، اهداف، برنامه -8
 تنظيم شده باشند؛ يسبدگرداناند، معقول و متناسب با شرايط تجاري موضوع فعاليت  شده

و مناسـب   يـا سـبدگرداني   سبدگرداننوان از تبديل، متضمن عنام فعلي شركت يا نام پيشنهادي براي شركت پس  -9
 .كننده انتخاب نشده باشد گمراه اي گونه ي ديگر مشابه نباشد و به هاي ثبت شده بوده و با نام

 
، موضوع بايـد توسـط   سبدگردانيا تبديل شركت موجود به شركت  سبدگرداندرصورت عدم موافقت با تأسيس شركت  :1تبصره

  .ذكر داليل به متقاضي اطالع داده شودمديريت مربوطه در سازمان و با 
  :ق زير گمراه كننده باشدتواند از طر نام شركت مي  :2تبصره 

و غيره در نام شركت كه معموالً از طرف اشخاص و نهادهاي  "ملي"، "ايران"استفاده از كلمات و عباراتي نظير  )الف
  .د نداشته باشدشوند در حالي كه چنين وابستگي وجووابسته به دولت استفاده مي

اعـم  ( استفاده از كلمات و عباراتي كه عرفاً به ذهن مخاطب وابسته بودن شركت به شخص يا اشخاص خاصي را ) ب
  .متبادر نمايد، در حالي كه چنين وابستگي وجود نداشته باشد) از دولتي يا خصوصي

تواند به تقاضـاي متقاضـي،    مي ننموده باشد، سازمان ده را احرازمتقاضي بعضي از شرايط مذكور در اين ما كه درصورتي :3تبصره 
، سـبدگردان ا تبديل شـركت متقاضـي بـه شـركت     ي سبدگردانموافقت اصولي خود را با صدور مجوز تأسيس شركت 

در اين صورت مدت زمان احراز شـرايط كـه    .مشروط به احراز شرايط و رعايت اين دستورالعمل به متقاضي اعالم كند
در ايـن صـورت    .گـردد  موافقت اصولي صادره قيد مـي  در ،بودخواهد ز تاريخ صدور موافقت اصولي حداكثر شش ماه ا

  .كند ئهابه سازمان ارز شرايط را ي احرا موظف است برنامه متقاضي
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متقاضـي شـش مـاه مهلـت      ،سـبدگردان يا مجوز تبديل شركت موجود به شركت  سبدگردانپس از ابالغ مجوز تأسيس  5ماده 

را به صورت يك شركت سهامي خاص مطابق بـا شـرايط اعـالم شـده، تأسـيس يـا        سبدگردانت تا شركت خواهد داش
سـهامي خـاص تبـديل نمايـد و مـوارد الزم را در       سبدگردانشركت موجود را مطابق شرايط اعالم شده به يك شركت 

مجوز تأسيس يا مجـوز تبـديل    صورت ثبت و مدارك مربوطه را به سازمان تسليم كند، در غير اين ها، مرجع ثبت شركت
   .ي اعتبار ساقط خواهد شد صادره از درجه

  .تواند مهلت موضوع اين ماده را حداكثر سه ماه ديگر تمديد كندبه تقاضاي متقاضي و ذكر داليل موجه، سازمان مي :تبصره
  

ا يـا انجـام تغييـرات الزم در    هـ و ثبت آن نزد مرجع ثبت شركت سبدگردانروز كاري پس از تأسيس شركت  20حداكثر  6ماده
ها، شركت بايد مدارك زيـر را بـه    ثبت تغييرات نزد مرجع ثبت شركت و سبدگردانشركت موجود براي تبديل به شركت 

 تبـديل، رعايـت شـده باشـد، بـه عنـوان      شرايط مندرج در مجوز تأسـيس يـا مجـوز     كه درصورتيسازمان ارائه نمايد تا 
  :اقدام نمايد قانون، نزد سازمان به ثبت برسد و براي دريافت مجوز فعاليت 1 ي ماده17موضوع بند  سبدگردان

 ي شركت؛ اساسنامه -1

 ؛در روزنامه رسمي كشور ها مشخصات مديران و صاحبان امضاي مجاز شركت و حدود اختيارات آنآگهي  تصوير -2

 ؛ها نزد مرجع ثبت شركت ثبت ي تاريخ ثبت، محل ثبت و شماره، نام ثبت شده -3

 گهي تأسيس يا تغييرات شركت مندرج در روزنامه رسمي كشور؛آ تصوير -4

 ي هريك؛ ي پرداخت شده و تعهد شده شركاء و ميزان سرمايه ، فهرستي ثبت شده مبلغ سرمايه -5

  .ي احراز شرايط تعيين شده در مجوز مربوطه باشد ساير مداركي كه نشان دهنده -6
  

  سبدگردانيشرايط صدور مجوز فعاليت 
همچنين ثبت شـركت  براساس مجوز سازمان و  سبدگردانيا تبديل شركت موجود به شركت  سبدگردانكت تأسيس شر 7ماده 

ي ، به عنوان مجـوز فعاليـت در زمينـه   نزد سازمان اين دستورالعمل 6و  5مواد  مطابق سبدگردانتحت عنوان شركت 
جداگانـه تحـت عنـوان مجـوز      مجـوز  منوط به دريافـت  يسبدگردانشود و شروع به فعاليت محسوب نمي سبدگرداني

پيوسـت  (توانند بـا تكميـل فـرم مربوطـه      اشخاص حقوقي با احراز شرايط زير مي .از سازمان است يسبدگردانفعاليت 
  :نمايند يسبدگردانتقاضاي دريافت مجوز فعاليت ) 3ي  شماره

شـركت  ن سـرمايه،  شـركت تـأمي   ،گـذاري  مشاور سـرمايه شركت  ،سبدگردانشركت متقاضي قبالً مجوز تأسيس  - 1
يا مجوز تبديل به يكي از نهادهاي مالي  يگر معامله/كارگزارشركت ، يا يكارگزارشركت پردازش اطالعات مالي،

صورت يك شخصيت حقوقي مورد تائيـد سـازمان    ياد شده را از سازمان اخذ نموده و تحت يكي از اين عناوين به
ي ديگـري   ارج از موضوع فعاليت خـود بـه فعاليـت عمـده    ها و سازمان به ثبت رسيده و خ نزد مرجع ثبت شركت

  ؛پردازد نمي
هيـا كـرده   م 4ي  اي را به شرح پيوست شماره افزارهاي رايانه نيروي انساني، فضا و تجهيزات مناسب اداري و نرم  - 2

  ؛باشد
ي قرارداد امـين  هاي الزم مورد تأييد سازمان را انتخاب و با و متقاضي حداقل يك شخص حقوقي واجد صالحيت – 3

  باشد؛  اين دستورالعمل منعقد و به سازمان معرفي نموده 6سبدگرداني اختصاصي را مطابق نمونة پيوست شمارة 
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ي  ي ثبـت و پرداخـت شـده    سـرمايه مبادرت كند،  يسبدگردانمتقاضي در نظر دارد صرفاً به فعاليت  كه درصورتي  - 4
هاي قابل اسـتفاده   يا به تشخيص سازمان، تجديد ارزيابي دارايي شدميليارد ريال با سهيا بيش از  متقاضي معادل

  ؛ميليارد ريال گردد سه، منجر به افزايش حقوق صاحبان سهام به مبلغي بيش از سبدگرداندر فعاليت 
ي متقاضي براساس  هاي ديگري بپردازد و جمع حقوق صاحبان سرمايه به فعاليت يا فعاليتمتقاضي  كه درصورتي  - 5

 50عاليت، كمتـر از در زمان تقاضاي مجوز ف ي ويها ي مالي و تراز آزمايشي حساب هاي مالي آخرين دوره تصور
ي مـورد نظـر بـراي فعاليـت يـا       بايد برابـر مجمـوع سـرمايه    ي حداقلي متقاض سرمايه گاه ريال باشد، آنميليارد 
هـاي   ص سازمان، تجديد ارزيابي دارايـي يا به تشخي باشد فوق 4 موضوع بند ةسرماي عالوة به هاي مذكور فعاليت

ميليارد ريال بـه   سه، منجر به افزايش حقوق صاحبان سهام به مبلغي بيش از يسبدگردانقابل استفاده در فعاليت 
   .هاي مذكور گردد ي حداقل سرمايه مورد نظر براي فعاليت يا فعاليت عالوه

 يسـبدگردان در نظر گرفته شده بـراي   حقوق صاحبان سهام يا  سرمايهلث ثهاي وارده، بيش از  در اثر زيان كه درصورتي: 1تبصره 
يا حقـوق صـاحبان   موظف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به ترميم سرمايه  سبدگردانطبق اين ماده از بين برود، 

  .اقدام نمايدسهام 
 ،يسـبدگردان مجوز فعاليـت   مربوطهروز پس از تكميل مدارك و اطالعات  30ظرف حداكثر  ودر صورت احراز شرايط  :2تبصره 

طبـق مقـررات    سـبدگردان مجوز تأسيس يا فعاليت  كه حكم لغو درصورتي .گردد نام متقاضي صادر مي با اعتبار دوساله به
   .شود ي بعد تمديد مي هاي دوساله براي دوره سبدگردانيصادر نشده باشد، اعتبار مجوز فعاليت 

  
  يسبدگردانخدمات  ي الزامات ارائه

 ايـن  پـنج ي پيوسـت   طبـق نمونـه  (بر اسـاس انعقـاد قـرارداد جداگانـه      مشتريبه هر  سبدگردانخدمات توسط   ي ارائه 8اده م
  :ذكر موارد زير الزامي است در قرارداد منعقده.انجام خواهد شد )دستورالعمل

طـرف ديگـر    انبه عنـو  يك طرف و مشخصات و نشاني مشتري يا مشتريان به عنوان سبدگردانت و نشاني مشخصا -1
  قرارداد و مدت اعتبار قرارداد و تاريخ انعقاد آن و شماره قرارداد؛

 ي ارائه خدمات مذكور؛ دهد و نحوه به مشتري ارئه مي سبدگردانكه خدماتي  -2

 ي قرارداد؛ هده به عنوان ضميمشاستخراج  13و  12كه براساس مواد ، الرعايه هاي الزم اهداف، اصول و محدوديت -3

 هاي اجرايي آن؛ در قبال خدمات ارائه شده به مشتري و ضمانت سبدگردان هاي مسئوليت -4

بندي پرداخـت   ، بايد پرداخت كند و زمانسبدگردانخدمات  نوعالزحمه و كارمزدي كه مشتري در قبال دريافت هر  حق -5
 الزحمه و كارمزد مذكور؛ حق

از طريق واريز بـه حسـاب بـانكي    صادره و ب حسا براساس صورتصرفاً  سبدگردانالزحمه و كارمزد  اينكه پرداخت حق -6
 پذيرد با ذكر مشخصات حساب بانكي مذكور؛ صورت مي سبدگردانمتعلق به شركت 

 هاي مشتري نزد سبدگردان، قابل پرداخت است؛  هايي كه از محل دارايي هزينه -7

 ايت مفاد اين دستورالعمل؛هاي مذكور با رع دهي سبدگردان به مشتري و محتوا و زمانبندي ارائه گزارش نحوة گزارش -8

مسئوليت سبدگردان در مورد معرفي قرارداد و ارسال يك نسخه از آن به امين خود و ذكر مشخصات امـين در صـورت    -9
 گذار؛ درخواست سرمايه



  
  سبدگردان دستورالعمل تأسيس و فعاليت 

  

٨ 
 

تواند آنها را بـدون اجـازه كتبـي     نمي سبدگردانمحرمانه تلقي شده و  سبدگرداناطالعات مشتري نزد  اين موضوع كه -10
كند مگر در چارچوب مواردي كه در اين دستورالعمل مجاز يـا مكلـف بـه اعطـا،      ء،ا كند يا به ديگري اعطامشتري افش

 افشا يا انتشار اطالعات مذكور است؛

 سـبدگردان د مغاير قوانين و مقررات تصويب شـده تـا زمـان انعقـاد قـرارداد باشـد،       مفاد قراردا كه درصورتيينكه ذكر ا -11
مسـئول جبـران آن    سـبدگردان عمل كند و چنانچه در اثر آن خسارتي به مشـتري وارد آيـد،    تواند به مفاد قرارداد ينم

 است؛

رسـد، مغـاير    ملزم به اجراي آن بخش از قرارداد كه با قوانين و مقرراتي كه بعداً به تصـويب مـي   سبدگردانذكر اينكه  -12
 ؛داشتواهد باشد نيست و از اين بابت مسئوليتي براي جبران خسارت وارده به مشتري نخ

و طـرفين قـرارداد تحـت چـه     ) اين دسـتورالعمل  9ي  با رعايت ماده( شود  اينكه قرارداد تحت چه شرايطي منفسخ مي -13
 ؛ن دارندداد را پيش از اتمام مدت اعتبار آشرايطي اختيار فسخ قرار

هـاي   كـانون در صـورت عـدم سـازش در     سـبدگردان ذكر اين موضوع كه مرجع رسيدگي به اختالفات بين مشتري و  -14
قانون بازار اوراق بهادار است و تا تشـكيل   37ي  قانون بازار اوراق بهادار، هيأت داوري مذكور در ماده 36موضوع ماده 

 ؛پذيرد ي مذكور توسط سازمان صورت مي هكانون مربوطه، وظيف

 ؛و مشتري براي تبادل اطالعات و مدارك مختلف سبدگرداني برقراري ارتباط بين  تشريح نحوه -15

مطابق  سبدگردانهاي  ي مسئوليت هاي قيد شده در قرارداد به هيچ عنوان محدود كننده ذكر اين موضوع كه مسئوليت -16
 مقررات مربوطه نخواهد بود؛

 .ي توزيع آنها سخ قرارداد و نحوهتعداد ن -17

   .ازمان استي پيوست، منوط به درخواست سبدگردان و تأييد س تفاوت قراردادهاي سبدگردان با نمونه :1تبصره 
بـا  ، ي مشتري در سـبد اختصاصـي   يا برداشت سرمايه توسط مشتري يا افزايش سرمايههر گونه تغيير در مفاد قرارداد  :2تبصره 

هـاي   مـتمم  .، مشروط به آن كه اين ماده در متمم قرارداد نقـض نشـود  پذير است اضافه كردن متمم به قرارداد امكان
  :رداد رسيده و حداقل شامل موارد زير باشدقرارداد بايد به امضاي طرفين قرا

  ؛متمم ي شماره و تاريخ قرارداد و شماره) الف
  ؛مشخصات طرفين قرارداد همانطور كه در قرارداد ذكر شده است) ب
  ؛توافقات حاصله طي متمم قرارداد) ج

    .ميليون ريال باشد 100در موقع انعقاد قرارداد سبدگرداني، ارزش سبداختصاصي مشتري بايد حداقل  :3تبصره 
خـود بـه خـود     سـبدگردان بايد موضوع را به اطالع مشتري برساند و قـرارداد بـين مشـتري و      سبدگرداندر موارد ذيل  9ماده 

  :ي مطالبات مشتري را به وي پرداخت كند بايد كليه سبدگردانگردد و  منفسخ مي
روز 15ا بخشي از موضوع قرارداد بـا مشـتري بـيش از    به قسمي كه انجام تمام ي سبدگردانتعليق مجوز فعاليت    - 1

  ؛)مگر با توافق كتبي مشتري ظرف هفت روز كاري پس از تعليق(ممكن نباشد
  ؛سبدگردانلغو مجوز تأسيس يا فعاليت   - 2
  ؛سبدگردانورشكستگي يا انحالل   - 3
  .يسبدگردانگيري از فعاليت  كناره  - 4
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و سبدگردان از اين امـر مطلـع شـود،     سبدگردان منعقد نموده، فوت نمايدد سبدگرداني با كه قرارداكه مشتري  صورتيدر :تبصره
را از موضـوع مطلـع    وامين خـود  هاي آن مشتري متوقف و سازمان بايد بالفاصله فعاليت سبدگرداني را در مورد دارايي

  .عمل آورد براي اتمام قرارداد بهكند و اقدامات الزم را 
  

تحـت نظـارت   ي مديران جداگانه،   به واسطهيا بايد از يكديگر جدا بوده و مستقيماً  سبدگرداندر شركت  رهاي زي بخش 10ماده 
  :باشند) مديرعامل (باالترين مقام اجرايي  

  ؛يسبدگردانبخش   - 1
  ؛بخش مالي  - 2
كـارگزاري نيـز    كـه  بـه فعاليـت    سفارش خريد و فروش اوراق بهادار از مشتريان، درصورتيو اجراي بخش اخذ   - 3

  .پردازد مي
هـا و   اي به كار گيرد تـا اطالعـات مربـوط بـه سـفارش      عالوه برتفكيك سازماني موضوع اين ماده، سبدگردان بايد رويه :تبصره

سبدگرداني سبداختصاصي ساير مشتريان   در اختيار اشخاصي كه وظيفه ،معامالت مشتريان سبدگردان در صورت وجود
   .رنگرفته يا در دسترس آنها نباشدرا به عهده دارند، قرا

 شعبه يـا نماينـدگي   مسئوليت فعاليت .نمايندگي كند شعبه يا سازمان اقدام به ايجاد اخذ مجوز ازتواند با  مي سبدگردان 11ماده 
  :زير ضروري است مواردنمايندگي رعايت شعبه يا در ايجاد  .است سبدگردان ي به عهده سبدگردان

هـاي الزم را   نامه اصول مقـدماتي بـوده و آمـوزش    نمايندگي كه بايد حداقل داراي گواهي شعبه يا تعيين مسئول -1
 ؛سپري كرده باشد

هـاي   كنتـرل  )ج( و سـبدگردان انعقـاد قراردادهـاي    )ب( راهنمايي مشتريان،) الف( هاي مكتوب براي تدوين رويه -2
 ؛داخلي الزم

 ؛افزاري افزاري و سخت اي اداري، ملزومات نرمنمايندگي، شامل فض شعبه يا اختصاص امكانات مورد نياز به -3

 .سبدگرداننمايندگي شامل نام و عنوان  شعبه يا برايدر محل مناسب  تابلونصب  -4

 سـبدگردان در تابلوهاي » تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار«نزد سازمان درج عبارت  سبدگرداندر صورت ثبت  :تبصره
   .هاي آن مجاز است يها و آگه ي اوراق، اطالعيه و كليه
 

هـاي از   در قالـب فـرم   را ابتدا اطالعات كافي در مـورد مشـتري   است موظف ،سبدگرداني اختصاصياز ، قبل سبدگردان 12ماده 
اهـداف، اصـول و    ،آن 1 ي و تبصـره  13ي  نمايـد تـا مطـابق تشـريفات مـاده      لو تحليـ پيش طراحـي شـده، كسـب    

بـدون دريافـت و تحليـل     ،سـبد اختصاصـي   يسبدگردان .تأييد مشتري برسد الرعايه استخراج و به هاي الزم محدوديت
كـه در   نام مشتري به ياوراق بهادار داري خريد، فروش يا نگهو همچنين  سبدگردانمند اطالعات مشتري، توسط  نظام

ني سـبدگردا كـه وي در خصـوص آنهـا     اوراق بهـاداري بـه عنـوان    سبدگردان تارنماينبوده و در  سبدگردانتخصص 
  :اطالعات دريافتي از مشتري بايد حداقل شامل موارد زير باشد .گردد اند، تخلف محسوب مي ، اعالم نشدهكند مي

  ؛تلفن اطالعات هويتي، نشاني و :ي مشتريان در مورد كليه)  1
  :شود ها توسط سبدگردان، سبدگرداني مي سبد اختصاصي آندر مورد مشترياني كه   ) 2

  :ها اجباري است دريافت آناطالعاتي كه ) 1 – 2
  ي اشتغال، سن، سطح تحصيالت و تجربيات كاري مشتري؛ وضعيت شغلي، نحوه) 1 – 1 – 2
  گذاري دارد؛ گذاري و مبلغي كه قصد سرمايه ها و اهداف مشتري از سرمايه برنامه) 2 – 1 – 2
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  هاي قبلي؛ گذاري تجربيات مشتري در سرمايه) 3 – 1 – 2
ها و اهداف آتي خود به آن نيازمند اسـت و   وه نقدي كه مشتري براي اجراي برنامهميزان وج )4 – 1 – 2

  زمانبندي آن؛
  : ها اختياري است  اطالعاتي كه دريافت آن) 2 – 2

اطالعات كلي راجع به افراد خانواده و افراد تحت تكفـل مشـتري كـه در مـورد هـر يـك        )1 – 2 – 2
  گردد؛ لي و حدود درآمد ميسن، سطح تحصيالت، وضعيت شغ: حداقل شامل

بينـي وضـعيت    هاي كنوني مشتري و افراد تحت تكفل و پيش ي درآمدها و هزينه محدوده) 2 – 2 – 2
  آتي آن با ذكر منابع درآمدي

  هاي كنوني مشتري و افراد تحت تكفل به طور تقريبي؛ ها و بدهي ميزان دارايي) 3 – 2 – 2
هـاي   انواده و ميـزان مشـاركت آنهـا در پرداخـت هزينـه     وضعيت درآمدي ساير اعضاي خـ ) 4 – 2 – 2

  مشتري و افراد تحت تكفل؛
 هاي آتي مشتري؛ اهداف و برنامه) 5 – 2 – 2

فرم كسب اطالعات مشتريان بايد طوري طراحي گردد كه عالوه بـر كسـب    ،مشتري سبدگرداني سبداختصاصيبراي : 1تبصره
براي اينكـه   سبدگردانروش  .ي توان مشتري براي تحمل ريسك باشداطالعات اين ماده، حاوي سواالتي براي ارزياب

 .از پاسخ به سواالت مذكور، ميزان تـوان مشـتري در تحمـل ريسـك را ارزيـابي نمايـد بايـد مـدون و مكتـوب باشـد          
ارزيابي ميزان توان مشتري در تحمل ريسك را بـه خـود مشـتري واگـذارد يـا        تواند در اين پرسشنامه، نمي سبدگردان

  .مستقيماً تعيين آن را از مشتري طلب كند
قبل از خود در ارزيابي ميزان توان مشتري در تحمل ريسك را  ي و رويهبايد فرم كسب اطالعات مشتريان  سبدگردان: 2تبصره 

سازمان اصالح فرم و روش ياد شده را ضروري تشـخيص دهـد،    كه درصورتي .رسماً به سازمان ارسال كندكارگيري  به
كنـد و وي موظـف اسـت قبـل از اقـدام براسـاس فـرم و روش مـذكور، اصـالحات           ابالغ مي سبدگردانرا به موضوع 

  .تغييرات در فرم و روش ياد شده نيز بايد قبل از اعمال، به سازمان ارسال گردد .درخواستي را اعمال نمايد
  

ارسال شـده اسـت، توسـط     كه به سازمان 12ي   ماده 2ي  ي موضوع تبصره مطابق رويه بايد 12 ي تحليل موضوع ماده  13ماده
گـري بـازار    ي تحليل نامه كه اين مسئوليت را صريحاً پذيرفته و الاقل داراي گواهي سبدگردانيكي از كاركنان شركت 

اي حـاوي نـام و    ي تجربي مرتبط است، انجام شـده و نتـايج تحليـل در فـرم جداگانـه      سال سابقه 2سرمايه با حداقل 
  :  نتايج اين تحليل بايد حداقل شامل موارد زير باشد .گر و تاريخ تحليل درج گردد مشخصات تحليل

 گذاري؛  اهداف مشتري از سرمايه -1

 ميزان ريسك قابل تحمل توسط مشتري؛ -2

ي خـود دارد و مبلـغ    گذار تمايل يا نياز به برداشت و مصرف تمام يا قسمتي از سـرمايه  مقاطع زماني كه سرمايه - 3        
  اشت در هر زمان؛برد

   .گذاري در هر كدام گذاري مشتري و نسبت مناسب سرمايه هاي مناسب براي سرمايه دارايي - 4              
را در ) ايـن مـاده   موضـوع ( گيري آن  بايد يك نسخه از فرم كسب اطالعات مشتري و فرم تحليل و نتيجه سبدگردان :1 تبصره

ي ايـن مـاده را در اختيـار     گيري  موضـوع تبصـره   نسخه از فرم تحليل و نتيجهداري كند و يك  ي مشتري، نگه پرونده
آنچه مورد توافق  .گيري را بپذيرد يا در آن تغييراتي بدهد د، مشتري مختار است كه اين تحليل و نتيجهقرارده مشتري
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رداد سبدگرداني ضميمه شـده  الرعايه به قرا هاي الزم نهايي مشتري قرار دارد بايد به عنوان اهداف، اصول و محدوديت
بـا رعايـت اهـداف، اصـول و     بايـد   هر مشـتري   سبدگرداني سبداختصاصي .و توسط سبدگردان و مشتري امضاء شود

ي  نامـه  داراي گواهي توسط كاركناني كه الاقل الرعايه كه پيوست قرارداد سبدگرداني مربوطه است، هاي الزم محدويت
   .شود جامانگري بازار سرمايه هستند،  تحليل

دهد و نظـر سـبدگردان    گيري سبدگردان از اطالعات مشتري و تغييرات احتمالي كه مشتري در آن مي تحليل و نتيجه :2تبصره 
   .منعكس و ضبط شود ،قرارداد سبدگرداني ي پرونده ي مشتري يا در مورد اين تغييرات بايد در پرونده

ي  تواند با تأييد سـازمان از اشـخاص دارنـده    مي سبدگردانگري،  ي تحليل هنام در صورت عدم كفايت دارندگان گواهي :3تبصره 
   .اي مرتبط و كافي باشند، استفاده نمايد مقدماتي كه داراي سوابق حرفهي اصول  نامه گواهي

اجـراي   زمان نقش يـا مسـئوليتي در   نبايد همكاركناني كه سبدگرداني سبدهاي اختصاصي مشتريان را به عهده دارند،  :4تبصره 
   .دستورات خريد و فروش اوراق بهادار ساير اشخاص داشته باشند

  .و مشتري وي، اولويت با منافع مشتري خواهد بود سبدگرداندر شرايط وجود تضاد منافع بين  14ماده 
شـود،   يهايي كه توسط سازمان تعيـين و ابـالغ مـ    موظف است از بين روشدر محاسبه كارمزد سبدگرداني، سبدگردان  15ماده 

سـبدگردان روش ديگـري را    كـه  درصـورتي  .ي سازمان را رعايت كند انتخاب و سقف كارمزدهاي مصوب هيأت مديره
هرگـاه روش   .ج در قراردادهـاي سـبدگرداني، تأييـد سـازمان را دريافـت كنـد      شته باشد، بايد قبل از اجرا و درمدنظر دا
ها است، توسط سازمان تعيـين نشـده    ي آن ن مجاز به ارائهكارمزد و سقف آن در مورد خدماتي كه سبدگردا ي محاسبه

   .باشد، روش محاسبه و سقف كارمزد تابع توافق سبدگردان با مشتري خواهد بود
  :باشد مجاز نمي سبدگردانهاي زير توسط  انجام فعاليت 16ماده 

تشـر شـده يـا در حـال     مربوطـه من  دريافت مجوزدر خصوص اوراق بهاداري كه بدون  يسبدگرداني خدمات  ارائه -1
 انتشارند؛

 كنند؛ گذاري مي هايي كه در اوراق بهادار سرمايه گذاري در صندوق هاي سبداختصاصي، به سرمايه اختصاص دارايي -2

نتواند تمام يا بخشي از وظايف خود را مطابق ايـن   سبدگردانقراردادها يا پذيرش تعهداتي كه منجر شود تا انعقاد  -3
هايي نمايد كه در اين دسـتورالعمل بـراي    را كمتر از مسئوليت سبدگردانهاي  مسئوليت دستورالعمل انجام دهد يا

  ؛است  بيني شده پيش ها سبدگردان

هـاي   در قبال مشـتريان از مسـئوليت   سبدگردانهاي  با مشتريان كه در آن مسئوليت سبدگردانانعقاد قراردادهاي  -4
 باشد؛حدودتر مندرج در اين دستورالعمل يا ساير مقررات مرتبط، م

 منعقد نموده يا دريافت وام از آنها؛ يسبدگرداناعطاي وام به مشترياني كه با آنها قرارداد  -5

 هاي مصوب سازمان؛ ي خدمات خود بيش از سقف دريافت كارمزد در ارائه -6

 .استفاده از دارايي مشتريان به طور مستقيم يا غيرمستقيم به نفع خود يا به نفع اشخاص وابسته به خود -7

  
  سبدگرداني و انتقال اوراق بهادار مشتري به كد سبدگرداني  دتشريفات دريافت ك

و  روز كاري پس از انعقاد 3در صورت نياز به دريافت كد معامالتي براي سبداختصاصي، سبدگردان موظف است ظرف  17ماده 
اين  7ي  شمارهي پيوست  نهقرارداد سبدگرداني، فرم تقاضاي اختصاص كد سبدگرداني را مطابق نمو شدن اجرايي

 كه درصورتي .گذاري مربوطه ارائه دهد دستورالعمل، تكميل كرده و به همراه يك نسخه از قرارداد، به شركت سپرده
ي مشتري، شامل اوراق بهادار باشد، مشخصات اين اوراق بهادار در تقاضاي اختصاص كد سبدگرداني قيد  آورده



  
  سبدگردان دستورالعمل تأسيس و فعاليت 

  

١٢ 
 

ه روز كاري پس از تكميل مدارك و اطالعات و به شرط احراز شرايط زير، كد گذاري، ظرف س شركت سپرده .شود مي
  : دهد سبدگرداني را اختصاص مي

  .سبدگردان قبالً مجوز فعاليت سبدگرداني اختصاصي دريافت كرده و اعتبار آن منقضي نشده است) الف
ي پيوست،  متفاوت بودن با قرارداد نمونهيا در صورت است ي پيوست اين دستورالعمل  قرارداد مطابق قرارداد نمونه) ب

  .دريافت شده استدر سازمان ي مديريت مربوطه  تأييديه
ابتدا  ي پيوست اين دستورالعمل، متفاوت باشد، سبدگردان كه مفاد قرارداد سبدگرداني نسبت به قرارداد نمونه صورتيدر :1تبصره 

گـذاري ارسـال    طه در سازمان رسانده و سپس به شـركت سـپرده  بايد مفاد قرارداد سبدگرداني را به تأييد مديريت مربو
   .دارد

هـا توسـط    و مشخصـات اوراق بهـادار و درخواسـت انتقـال آن     ي مشتري شامل اوراق بهادار بـوده  كه آورده صورتيدر :2تبصره 
وراق بهادار موضـوع  گذار نسبت به ا گذاري پس از احراز مالكيت سرمايه شركت سپرده  گاه باشد، آن سبدگردان ارائه شده

المعامله نباشد، اوراق بهادار مذكور را به كد سبدگرداني منتقل و موضوع را  گذار ممنوع كه سرمايه سبدگرداني، درصورتي
انتقال اوراق بهادار ياد شده بـه كـد    .نمايد اين دستورالعمل به سبدگردان و سازمان منعكس مي 7پيوست در قالب فرم 

كيت و انجام معامله محسوب نشده و مشمول مقررات و كارمزدهاي مربـوط بـه معـامالت اوراق    سبدگرداني، انتقال مال
منافع مادي اوراق بهادار منتقل شده به كد سبدگرداني و خريداري شده به اين كـد،   ي مالكيت و كليه .باشد بهادار نمي

اوراق بهادار كه به مالـك ايـن اوراق    اعمال حق رأي، حق تقدم خريد ي تعلق دارد، لكن نحوه مشتريدر هر زمان به 
گيرد و اعمال ساير حقوق مربوطه، در طول اعتبار قرارداد سبدگرداني براساس قرارداد سبدگرداني تعيين  بهادار تعلق مي

  .شود مي
  هاي امين وظايف و مسئوليت

ظر سازمان واجد صالحيت الزم سبدگردان بايد حداقل يك شخص حقوقي كه از نبراي شروع به فعاليت سبدگرداني،  18ماده 
هاي امين و  وظايف و مسئوليت. منعقد كند )6ي پيوست  مطابق نمونه( باشد را به عنوان امين انتخاب و با وي قرارداد

سبدگردان بايد يك  .ي وي بايد مطابق مواد اين دستورالعمل در قرارداد بين سبدگردان و امين درج گردد الزحمه حق
شدن  پس از اجراييدو روز كاري  و نسخه ديگر را بالفاصله پس از انعقاد به امين تسليم كند  نسخه از قرارداد را
  .كند و نزد سازمان ثبت ارسال قرارداد به سازمان

است، يا در  را پذيرفته 21ورشكستگي يا انحالل امين طرف قرارداد با سبدگردان كه وظايف مذكور در مادة صورت در :تبصره
به هر دليل نتواند اين وظايف را انجام دهد يا در صورت فسخ يا انفساخ قرارداد سبدگردان با مذكور كه امين  صورتي

موضوع را بالفاصله كتباً به سازمان گزارش كند و ظرف حداكثر يك ماه با شخص امين مذكور، سبدگردان ملزم است 
است، قرارداد امين  21كور در مادة هاي مذ صاحب صالحيت ديگري به عنوان امين كه حاضر به پذيرش مسئوليت

قبل از انعقاد قرارداد مذكور با امين جديد، سبدگردان نبايد به . منعقد كند) مطابق نمونة پيوست(سبدگرداني اختصاصي 
  . عمليات سبدگرداني بپردازد مگر اينكه موضوع با ذكر داليل به تأييد سازمان برسد

كه اين امر عمالً مشكل  و در صورتي جداگانه افتتاح كندد سبدگرداني حساب بانكي سبدگردان بايد براي هر قراردا  19ماده 
مشروط به اينكه موضوع با  ؛اي از قراردادهاي سبدگرداني بالمانع است يك حساب بانكي براي مجموعه افتتاح ،باشد

ي مخصوص سبدگرداني هاي بانك عنوان حساب هاي بانكي موصوف كه به حساب .ذكر داليل به تأييد سازمان برسد
هاي مربوط به سبد  دريافت ةكلي .گردد ها نزد امين ثبت مي شوند، با تأييد امين افتتاح شده و مشخصات آن شناخته مي
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موضوع سبدگرداني، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و  ي شامل وجوه اوليه اختصاصي مشتري
 بانكي موضوع اين ماده بايد منحصراً به حساب ،وراق بهادار سبد اختصاصيهاي بانكي سبداختصاصي و فروش ا سپرده

هاي مربوط به سبد اختصاصي شامل وجوه پرداختي به  پرداخت ي واريز و كليهمرتبط با قرارداد سبدگرداني مربوطه، 
رداني، منحصراً از هاي مربوط به سبدگ مشتري، وجوه پرداختي بابت خريد اوراق بهادار سبداختصاصي و پرداخت هزينه

  .شود انجام مي بانكي اين حساب

نام  نام مشترك سبدگردان و امين يا به در مورد قراردادهاي سبدگرداني زير، حساب بانكي موضوع اين ماده بايد به :1 تبصره
  :پذير باشد در هر حال برداشت از آن با اجازة توأم سبدگردان و امين امكان كه طوري بهمشتري افتتاح شده 

سرماية ثبت و  ثلثبيش از  ،قرارداد سبدگرداني مربوط بهمشتري  سبداختصاصيكه ارزش روز  در صورتي – 1 
  باشد؛  ،بيش از يك ميليارد ريال هر كدام كمتراست يا پرداخت شدة سبدگردان

به ارزش  نمجموع ارزش سبدهاي اختصاصي تحت مديريت سبدگردا ،ه با انعقاد قرارداد سبدگردانيك در صورتي – 2
  . ، بيش از ده برابر سرماية ثبت و پرداخت شدة سبدگردان شودروز

طور جداگانه به امين معرفي  شوند، به سبدگردان موظف است، قراردادهاي سبدگرداني را كه مشمول اين تبصره مي
صاصي كه پيوست مطابق قرارداد نمونة امين سبدگرداني سبداخته و قبول سمت امين را در مورد آن قراردادها كرد

شدن قراردادهاي سبدگرداني موضوع اين تبصره، منوط به طي تشريفات  اجرايي. اين دستورالعمل است، اخذ نمايد
  . فوق است

در مورد ساير قراردادهاي سبدگرداني، حساب بانكي اين ماده،  1بدگرداني موضوع تبصرة به استثناي قراردادهاي س :2 تبصره
ها و حق  نام سبدگردان، مشتري، امين يا به نام مشترك دو يا چند شخص از آن ردان بهتواند به تشخيص سبدگ مي

  . تواند در اختيار يك، دو يا چند شخص از اشخاص فوق باشد برداشت از حساب بانكي نيز مي

حاصل از اند وجوه  م، ملزرسد ها به فروش مي از طريق آنكارگزاراني كه اوراق بهادار ثبت شده در يك كد سبدگرداني  :3 تبصره
كه توسط امين به كارگزار معرفي  موضوع اين ماده هاي بانكي يا حساب را صرفاً به حسابفروش اوراق بهادار ياد شده 

امين موظف است مشخصات حساب بانكي موضوع اين ماده را به درخواست سبدگردان، به  .واريز نمايند است، شده
     . كارگزاران مورد نظر وي معرفي كند

قرارداد مربوط به   سبدگردان موظف است قبل از هر پرداخت، 19ماده  1در مورد قراردادهاي موضوع تبصرة    20ماده 
امين بايد ظرف يك روز . ي امين مربوطه را دريافت كند تأييديه ،19 ي بانكي موضوع ماده  از حساب سبدگرداني

كه دستور پرداخت با مفاد قرارداد  در صورتي ،رداختكاري پس از دريافت درخواست سبدگردان براي هرگونه پ
  :سبدگرداني و موارد زير تطابق داشته باشد، دستور پرداخت را تأييد كند 

  :به مشتري، امين بايد كنترل نمايد كه  در مورد پرداخت) الف
  . شده است و نزد امين ثبت اي از قرارداد مشتري به امين تسليم قبالً نسخه  - 1
بيش از وجوه نقد سبداختصاصي ي كه سبدگردان پرداخت آن را به حساب بانكي مشتري درخواست نموده، مبلغ – 2

  نيست،در تاريخ درخواست مربوطه  مشتري
معرفي شده  يا كتباً توسط مشتري صرفاً به حساب بانكي مشتري كه در قرارداد سبدگرداني يا متمم آن  پرداخت  - 3

  .شود است، واريز مي
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  :بايد كنترل نمايد كه خصوص پرداخت به كارگزار به منظور خريد اوراق بهادار موضوع قرارداد سبدگرداني، اميندر ) ب 
 ي وجوه نقد سبداختصاصي نزد كارگزار به تشخيص امين بيش از حد الزم نباشد؛ مانده  - 1

 پذيرد؛ پرداخت صرفاً به حساب جاري معامالتي كارگزار صورت   - 2

بوده و تشريفات شناسايي كارگزار طبق قرارداد امين با سبدگردان به داراي مجوز كارگزاري از سازمان كارگزار   - 3
 باشد؛ انجام رسيده

  :هاي سبدگرداني امين بايد كنترل نمايد كه و هزينه كارمزدهادر خصوص پرداخت ) ج
 حاسبه شده است؛پرداخت مطابق با مفاد قرارداد و مقررات مربوطه بوده و به طور صحيح م  - 1

 .پذيرد هاي بانكي اشخاص مربوطه صورت مي ها به حساب اين پرداخت - 2

شوند، امين بايد كنترل  در خصوص پرداخت به منظور خريد اوراق بهاداري كه در بورس يا بازار خارج از بورس معامله نمي) د
  :كند كه

 است؛  بدگردان معين شدهها توسط س ي آن مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده  - 1

 قرارداد است؛هاي مندرج در  اوراق بهادار داراي ويژگي  - 2

 فروشنده معتبر است؛  - 3

  .شود مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانكي فروشنده پرداخت  - 4
ردادهاي مربوطه به كلية قراهاي پرداخت  در مورد صدور درخواست را مفاد اين ماده سبدگردان نيز بايد : 1تبصره

 مسئوليت امين و رعايت نمايد،) و غير از آن 19ماده  2اعم از قراردادهاي سبدگرداني موضوع تبصره (سبدگرداني
  .  مطابق مفاد اين دستورالعمل، رافع مسئوليت سبدگردان نيست هاي پرداخت، در تأييد درخواست

كند، در اختيار وي قرار دهد  اي اين ماده درخواست ميسبدگردان موظف است، اطالعات و اسنادي كه امين براي اجر : 2تبصره
افزار سبدگرداني را كه حاوي جزئيات اطالعات هر مشتري سبدگردان است، از طريق  و امكان دسترسي به نرم

  .هنگام براي امين فراهم كند ي اينترنت و به صورت به شبكه
  :صورت مستمر نظارت كند كه  امين موظف است به 21ماده 

است، خواه سمت امين را در  فاد قراردادهاي سبدگرداني كه سبدگردان با مشتريان خود منعقد نمودهم – 1
  ها پذيرفته يا نپذيرفته باشد، مورد آن

  دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگرداني و  – 2
ها  نها را از جمله وظايف امين طرف قرارداد با سبدگردا مقرراتي كه سازمان نظارت بر رعايت آن -  3

    محسوب كند، 
توسط سبدگردان رعايت شود و در صورت مشاهدة هرگونه نقض موارد يادشده، موضوع را به سازمان گزارش 

  . كند و هم زمان تذكرات الزم را جهت اصالح به سبدگردان ارائه دهد
  

مشتري سبدگردان كه تخلفات سبدگردان از مقررات موضوع اين ماده، موجب ورود خسارت به  درصورتي : 1تبصره 
طور كه به نظر امين عادالنه است، جبران نكند، امين موظف است  شود و سبدگردان خسارت وارده را آن

  . تخلف سبدگردان را به مشتري يا مشتريان مربوطه اطالع دهد
طوري  ا كند بههايي را تعريف و اجر ها و رويه روشهاي موضوع اين ماده،  امين بايد به منظور اجراي نظارت : 2تبصره 

در ضمن . كه از رعايت مقررات موضوع اين ماده توسط سبدگردان، اطمينان كافي و معقول حاصل نمايد
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هاي موضوع اين ماده، مستقيماً يا به  هايي را كه سازمان در اجراي نظارت ها و رويه امين بايد روش
  . كارگيرد كند، در عمل به واسطة سبدگردان، ابالغ مي

كه امين از انجام وظايف خود طبق اين قرارداد تخطي نمايد و از اين بابت خسارتي به هريك از  صورتيدر  22ماده 
مشتريان طرف سبدگردان در قراردادهاي سبدگرداني، وارد شود يا در اثر تخلف امين، هريك از مشتريان 

ردان، دارايي خود را از مذكور نتواند در صورت تمايل در مهلت مقرر در قرارداد سبدگرداني خود با سبدگ
نحوة جبران . باشد ميگاه امين مسئول جبران خسارات وارده به مشتري مربوطه  سبدگردان دريافت دارد، آن

  . بيني شود شود، پيش خسارت بايد در قرارداد امين سبداختصاصي كه بين امين و سبدگردان منعقد مي
  . يدگي كننده، مسئوليتي متوجه امين نخواهد بوددر صورت بروز حوادث قهري به تشخيص مرجع رس :تبصره 

  
  ها، مدارك و اطالعات داري حساب ثبت و نگه

  
شامل ( دهد  نام وي انجام مي ي اطالعات مربوط به مشتري و معامالتي كه سبدگردان به سبدگردان بايد كليه   23ماده 

تغيير اطالعاتي كه در . سبدگرداني، درج نمايد افزار را در نرم) اين دستورالعمل پيوست چهار داطالعات موضوع بند 
اند، صرفاً با درخواست سبدگردان و ذكر داليل و تأييد امين  افزار ثبت شده روزهاي قبل در بانك اطالعاتي اين نرم

ند ك افزار اعمال مي تأييد امين  در اطالعات ثبت شده در نرم با سبدگردان بايد شرح تغييراتي را كه. پذير است امكان
افزار سبدگرداني بايد مورد تأييد  نرم. كند و يك نسخه از آن را بايگاني با ذكر داليل بالفاصله به سازمان ارسال

  : باشد سازمان بوده و خصوصيات زير را داشته
  افزار از طريق شبكة اينترنت فراهم باشد،  امكان دسترسي امين به اطالعات ثبت شده در نرم – 1
  افزار سبدگرداني تأييد كند،  ا بررسي مستندات، اطالعات مورد نظر خود را در نرمامين بتواند ب – 2
  است، بدون اجازة امين تغيير دهد،  افزار تأييد نموده سبدگردان نتواند اطالعاتي را كه امين در نرم – 3
تغييـر   ،اسـت  ودهافزار ثبت نمـ  سبدگردان نتواند بدون اجازة امين، اطالعاتي را در روزهاي قبل در نرم – 4

  دهد، 
افـزار سـبدگرداني    هايي را از مانده و گردش حساب هر مشتري از طريق نـرم  امين بايد بتواند گزارش – 5

امين بايد بتواند تعيين كند كه در اين گزارش صرفاً اطالعاتي كـه توسـط خـود    . مشاهده و چاپ نمايد
  . ت شده، لحاظ شونداست، لحاظ گردد يا اينكه كلية اطالعات ثب وي تأييد شده

افـزار، ثبـت    نـرم )  log file(دهند بايد در فايل وقايع  افزار انجام مي كلية عملياتي كه كاربران در نرم – 6
  . گردد و توسط هيچ يك از كاربران قابل تغيير نباشد

را تعيـين  افزار و حدود اختيارات كاربران  كه تنظيمات نرم) Adminstrator(افزار رمز ورود مدير نرم – 7
  . كند دو قسمتي بوده و يك قسمت در اختيار سبدگردان و قسمت ديگر در اختيار امين باشد مي

شـود و در صـورت اخـتالف، طبـق نظـر       افزار سبدگرداني با توافق سبدگردان و امين انجام مـي  تنظيمات نرم :تبصره 
  . نظر سازمان بايد رعايت شودافزار سبدگرداني، مالحظات مورد  در تنظيم نرم. سازمان عمل خواهدشد

، وقـايع  كند هاي اجرايي كه سازمان ابالغ مي ملي و دستورالعمل حسابداري استانداردهايموظف است طبق  سبدگردان 24ماده 
اي  هاي مالي خود را تنظيم نمايد و در دفاتر مالي خود براي هـر مشـتري حسـاب جداگانـه     خود را ثبت و صورتمالي 
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 در ضـمن سـبدگردان بايـد    .مبادالت مالي فيمابين خود و مشتري را در حساب مشتري ثبت كنـد  ي و كليه داري نگه
هـا،   بـه طـور جداگانـه از دارايـي    هاي هر سبد اختصاصي تحت مـديريت خـود را    ها، درآمدها و هزينه ها، بدهي دارايي
هـا، درآمـدهاو    هـا، بـدهي   دارايـي  .داري نمايـد  هاي خود به تفكيك هر مشتري ثبت و نگـه  ها، درآمدها و هزينه بدهي
ها،  ها، بدهي هاي مالي سبدگردان به عنوان دارايي هاي سبداختصاصي تحت مديريت سبدگردان نبايد در صورت هزينه

هـاي تحـت مـديريت سـبدگردان در      ناخـالص دارايـي   بايـد  سـبدگردان مـنعكس گـردد، بلكـه     هاي درآمدها و هزينه
     .افشا گردد هاي تحت مديريت تحت عنوان دارايي بدگردان،هاي مالي س هاي همراه صورت يادداشت

سـال   پنجحداقل به مدت را  زير ه اسناد و مداركمربوط به فعاليت خود از جمل موظف است اسناد و مدارك سبدگردان 25ماده 
  :داري نمايد نگه

 انـد و  ي كه مشتريان در نتايج دادهتغييرات، نتايج حاصل از تحليل اين اطالعات ،هاي شناسايي و اطالعات مشتريان فرم -1
 ؛نظر سبدگردان در خصوص اين تغييرات

 قراردادهاي منعقده با مشتريان؛ -2

 هاي تبادل شده با مشتريان؛ مكاتبات و گزارش -3

 ؛دريافت كرده استاين دستورالعمل  27 ةماد 2ي  تبصره در اجراي سبدگردانكه  ،اوراق بهادار ذينفعانگزارش  -4

  ها؛ هاي صادره براي آن ع مالي مرتبط با خود به خصوص مبادالت مالي با مشتريان و صورتحسابي وقاي مدارك مثبته -5
 حاوي تاريخ و ساعت انتشار؛ ،از طريق تارنماي رسمي خود منتشر كرده است سبدگرداناطالعاتي كه اي از  نسخه -6

 ؛سبدگردانمدارك راجع به دعاوي حقوقي له يا عليه  -7

 .گردد ه توسط سازمان تعيين و ابالغ ميهايي ك ساير مدارك و گزارش -8

را محرمانه تلقـي   سبدگردانيبايد اطالعات و مدارك مربوط به مشتري طرف قرارداد  ها و كاركنان آن ، امينسبدگردان 26ماده 
ها، بدون رضايت مشتري به شخص ديگري ارائـه ننمايـد در    نموده و به استثناي اشخاص زير در حدود درخواست آن

  :خواهند شد بازار اوراق بهادار قانون 48ورت مشمول ماده غير اينص
ي خدمات به مشتري يا انجام ساير وظايف خود به اطالعـات و مـدارك    كه براي ارائه يا امين سبدگردانكاركنان   -1

   ؛ها مشتري نياز دارند، در حدود نياز آن
  ؛كند سازمان يا مراجعي كه سازمان تعيين مي  - 2
  ؛سبدگردانبازرس قانوني يا حسابرس ن، امي، وكيل  - 3
  وكيل، بازرس قانوني يا حسابرس امين؛ – 4
  ؛مراجع صالح قضايي  - 5
  ؛تعيين شده است كانون مربوطه در حدودي كه در مقررات مصوب سازمان - 6
  .ي مدارك و اطالعات مذكور به آنها، طبق قانون الزامي است ساير مراجعي كه ارائه  - 7

ي اطالعات به صورت سرجمع به طوري كه امكان رديابي و تشخيص اطالعات مربـوط بـه هـر     يا ارائه عمومي شارانت: 1تبصره
   .گردد ، مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده نميمشتري ممكن نباشد

يان ي دسترسي بـه اطالعـات و مـدارك مشـتر     داري و نحوه اي مكتوب براي حفاظت، نگه بايد رويه و امين سبدگردان: 2تبصره
د به طوري كه اطميناني معقـول از  نشوند، داشته باش داري مي فارغ از اينكه به شكل الكترونيكي يا به اشكال ديگر نگه

رك و اطالعات مشتري، عدم افشاي مـدارك و اطالعـات مشـتري يـا عـدم      اعدم دسترسي كاركنان غير مرتبط به مد
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ي  بايد براي اجراي صحيح رويـه  و امين سبدگردان .ر، بوجود آيدي آنها به اشخاص غير مرتبط و در غير موارد مقر ارائه
  .دنياد شده آموزش كافي به كاركنان داده و رعايت آن را كنترل نماي

  
  دهيرساني و گزارش اطالع

؛ در حـالي كـه   كنـد  داري مي فروش يا نگه ،نام مشتري خود خريد را بهي بهاداري خاص  قهور ،سبدگردان كه درصورتي 27ماده 
، در آن هـا  اشـخاص وابسـته بـه آن    يـا  سـبدگردان كاركنان ) ب( يا اشخاص وابسته به آن يا سبدگردانشركت ) الف(

از اين موضوع مطلع بوده يا از طريق  سبدگردانو  شوند، ذينفع محسوب مي اين ماده 1 ي مطابق تبصره ي بهادار ورقه
 موظـف اسـت   سـبدگردان گـاه   آنع مطلع شده باشـد،  اين ماده از اين موضو 2ي  هاي موضوع تبصره دريافت گزارش

هايي  طي گزارش ي سبدگرداني براي مشتريان را به عهده دارند، از اين امر مطلع نموده، بالفاصله كاركناني كه وظيفه
اي كـه بـه    هـاي دوره  و در گـزارش  مطلع كند اين موضوعاز ، حسابرس و امين خود را شود كه حداقل هرماه تهيه مي

 مشـتري در حسـابرس، امـين و    كاركنـان مـذكور،  اطالعات ارائه شده بـه   .دهد، اين موضوع را افشا نمايد يمشتري م
  :موارد زير است اجراي اين ماده شامل

  ،ي بهادار مشخصات ورقه -1 
  ،ي بهادار شرح منافع ذينفع در آن ورقه -2 
 تاريخ گزارش، ذينفع شدن افـراد موضـوع ايـن    از كه قبل درصورتي(ي ذينفعي  تاريخ ذينفع شدن و تاريخ خاتمه -3 

   ،)ماده خاتمه يافته باشد
هـر كـدام   نام مشتري از زمان ذينفع شدن يا تاريخ گزارش قبلي  اطالعات خريد و فروش اوراق بهادار يادشده به -4

تاريخ  امله شده، تعداد اوراق بهادار مع :شامل(ي ذينفعي يا تاريخ گزارش هر كدام زودتر باشد  تا خاتمه است ديرتر
  و )بهادار ي مشخصات طرف معامله به تفكيك هر ورقه ،معامله، قيمت معامله، مبلغ معامله و در صورت دسترسي

داري اوراق بهادار يادشده در سبد اختصاصي از تاريخ ذينفع شدن يا تاريخ گزارش قبلـي   اطالعات مربوط به نگه -5 
داري  شامل تعداد اوراق بهادار نگـه (ا تاريخ گزارش هر كدام زودتر باشد ي ذينفعي ي هركدام ديرتر باشد تا خاتمه

   .)ي كل قيمت تمام شده و ي هر ورقه شده، قيمت تمام شده
به طور مستقيم يا غير مستقيم سود يا زيـان نمايـد يـا آن     ي بهادار، تغيير قيمت يك ورقه از يك شخص كه درصورتي: 1تبصره

ي  ي بهادار منتفع شود يا خـود ناشـر ورقـه    يا منافعي ايجاد كند يا از معامالت آن ورقه ي بهادار براي وي حقوق ورقه
از  بنـابراين شـخص   .شود ينفع محسوب ميذي بهادار،  شده، نسبت به آن ورقهگاه شخص ياد بهادار محسوب شود، آن

  :گردد ي بهادار محسوب مي در شرايط زير، ذينفع ورقه جمله
  بهادار باشد؛ ي مالك ورقه كه درصورتي -1
 د؛يا از ديگري دريافت نموده باشي بهادار را به ديگري اعطاء  اختيار خريد يا فروش ورقه كه درصورتي -2

 د؛ار را قرض گرفته يا قرض داده باشي بهاد ورقه كه درصورتي -3

ي  يـا فـروش ورقـه    نويسي يا بازاريابي براي پذيرهي بهادار را تعهد كرده باشد  نويسي يا فروش ورقه پذيره كه درصورتي -4
رد با ديگران مشـاركت داشـته   ايا در اين موي بهادار باشد  ي عرضه ورقه يا مشاور ناشر در زمينهبهادار را پذيرفته باشد 

 باشد؛

 .باشدي بهادار  ناشر ورقه كه درصورتي -5
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ي  ريك از اشـخاص وابسـته  خود يا اطالع از ذينفع شدن ه فع شدناند بالفاصله پس از ذين موظف سبدگردانكاركنان : 2تبصره
در صورت درخواست اشـخاص   .گزارش كنند سبدگردانبا جزئيات كامل به  موضوع را ،ي بهادار نسبت به هر ورقهخود 

 .ي جزييات اين اطالعات  به اشخاص ياد شده خواهد بود  سبدگردان موظف به ارائه ،26 ةماد 7الي  2موضوع بندهاي 
به صـورت محرمانـه    گيرد و جزييات اطالعات اين ماده، در اختيار مشتريان قرار مي اطالعات در حدود قيد شده دراين 
گـزارش   ي ي تهيه به استثناي كاركناني كه وظيفه( مشتريان يا ساير كاركنان در اختيارداري شده و  نگه سبدگرداننزد 

  .گيرد قرار نمي) به عهده دارند موضوع اين ماده را براي حسابرس، امين و مشتري
ماه باشد،  6نبايد بيش از  هاي معيني كه در قرارداد سبدگرداني ذكر شده است و سبدگردان موظف است تا در دوره 28ماده 

ها  اين گزارش. هاي فعاليت سبدگرداني خود را طبق نظر سازمان تهيه و به هر مشتري و سازمان ارائه دهد گزارش
  :حداقل شامل موارد زير خواهد بود

رزش سبداختصاصي، تعداد و ارزش هر دارايي در سبداختصاصي و ميزان وجوه جاري مشتري نزد تركيب و ا - 1
  .سبدگردان در پايان دوره

 .گزارش با ذكر جزئيات ي معامالت صورت گرفته براي مشتري در دوره - 2

ي براي مشتري طي سود سهام، سود اوراق مشاركت، سود ساير اوراق بهادار، سهام جايزه و ساير مزاياي دريافت - 3
 .گزارش ي دوره

گزارش، و تفكيك آن به  ي دورهگذاري در  ها و تعيين سود يا زيان ناشي از سرمايه صورت درآمدها و هزينه - 4
  .ي نقدي هر سهم، استفاده از حق تقدم و افزايش يا كاهش ارزش سبداختصاصي بازده

 .شود محاسبه مي 8مطابق پيوست شماره  زارش كهدر هر روز و در كل دروة گ بازدهي سبد اختصاصي مشتري– 5

اي موضوع اين ماده، سبدگردان موظف است در پايان قرارداد،گزارشي شامل موارد مذكور  هاي دوره عالوه بر گزارش :1تبصره
ي  هقبل تا پايان قرارداد، تهيه كرده و به همراه رونوشت مدارك تسوي ي شدهي گزارش  در اين ماده را از پايان دوره

ي  همچنين سبدگردان موظف است از طريق تارنماي خود، امكان مشاهده .و سازمان ارائه دهد مشتريقرارداد به 
صرفاً براي مشتري مربوطه فراهم  ،بعدكاري حداكثر تا پايان روز  را بازدهي سبد اختصاصي هر مشتري در هر روز

  . كند
العاده، سبدگردان موظف است در مقابل دريافت  گزارش خاص و فوقگذار براي ارائه  در صورت درخواست سرمايه :2تبصره

  .هزينه، گزارش مزبور را در اختيار وي قرار دهد
  

  :ملزم است در تارنماي خود موارد زير را افشا نمايد سبدگردان 29ماده 
 عمده؛ شركايو مشخصات   پرداخت شده ي مبلغ سرمايهمشخصات ثبتي، حقوقي،  نام، نوع شخصيت -1

و  كارشناسـان  گـران،  تحليـل  مشاوران، مديره، مديرعامل، اعضاي هيأت و تحصيلي اي ات و سوابق حرفهمشخص -2
 ؛ سبدگرداننمايندگان 

ي  و نحـوه  كـارمزد هـر يـك از ايـن خـدمات      وو شرايط، حـدود مسـئوليت    سبدگردانخدمات قابل ارايه توسط  -3
 ي اين كارمزدها؛ محاسبه

سال گذشته از هر يك به تنهايي درآمدي معادل يا بـيش از پـنج درصـد    طي پنج  سبدگردانعناوين خدماتي كه  -4
 ي خدمات را كسب نموده است به تفكيك هر سال و ذكر درصد مربوطه؛ كل درآمد ارائه
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اهـداف،   صورت صرفه و صالح مشتريان و تطابق بـا در  سبدگردانكه  اي هاي سرمايه اوراق بهادار يا دارايينوع  -5
 ؛دادقرار خواهد  يتدر سبدهاي اختصاصي تحت مدير ،بوط به هر مشتريهاي مر محدوديت اصول و

تأسيس سبدگردان يـا   شود، از ابتداي محاسبه مي اين دستورالعمل 8مطابق پيوست شمارة بازدهي سبدگردان كه  -6
ه ماه ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، نه روزانه، هفتگي، هاي ظرف پنج سال گذشته هركدام كمتر باشد، براي دوره
 و ساالنه حداكثر پنج روز كاري پس از پايان هر دوره؛

براي تجزيه و تحليل و ارزشيابي اوراق بهادار و ناشرين اوراق بهادار يا پيش بيني رونـد   سبدگردانهايي كه  روش -7
نـام   داري اوراق بهـادار بـه   گيري در مورد خريد، فـروش يـا نگـه    و تصميم قيمت يا عرضه و تقاضاي اوراق بهادار

 تا حدي كه منجر به افشاي اسرار تجاري وي نگردد؛ دهد مورد استفاده قرار مي تريان،مش

 براي كسب اطالعات مورد نياز خود به آنها متكي است؛ سبدگردانمنابع مهم اطالعاتي كه  -8

كاركنـان   يا اشخاص وابسته و سبدگرداني خدمات مختلف بين منافع  تضاد منافعي كه ممكن است به دليل ارائه -9
 هاي كنترل و حل و فصل اين تضاد منافع؛ ي با مشتريان بوجود آيد و راهو

و سـاير خـدماتي كـه     سـبدگرداني با ديگران دارد و بـا خـدمات    سبدگرداناساسي كه  تجاري ي هر گونه رابطه  -10
 نـام  ار بهانجام معامالت اوراق بهادراي نظير توافق با يك يا چند كارگزار ب(است دهد در تضاد  ارائه مي سبدگردان
 ؛)آنها از طريقمشتريان 

         شـود  مـي  سـبدگردان ، نصـيب  يسـبدگردان  ي به استثناء كارمزد دريافتي از مشتري در نتيجههر گونه منافعي كه  -11
 سـبدگردان ي معـامالت مشـتريان    زاري كـه واسـطه  ارمزد كارگزاري از شـركت كـارگ  نظير دريافت بخشي از ك(

 ؛)شود مي

بوجـود  ، سـبدگردان  اشخاص ثالث به استثناء كاركنان شركت براي سبدگرداني خدمات  ئههرگونه منافعي كه ارا -12
 ؛آورد مي

 و به هنگام سازي آن؛قرارداده شود  مشترياندر اختيار  بايد 27 ةماددر اجراي  كه از اطالعاتي 3و  2، 1بندهاي   -13

يـا نماينـدگان    ، كارشناسـان انگـر  تحليـل  مشـاوران،  مـديره،  هرگونه سمت يا شغلي كه هر يك از اعضاي هيأت -14
وقـت يـا    وقـت، نيمـه   تمام پذيرفته يا به آن اشتغال دارند اعم از ،ها و اشخاص حقوقي در ساير شركت سبدگردان

 وقت؛ پاره

 صات مسئولين هر شعبه يا نمايندگي؛مشخ ها و نشاني و تلفن دفتر مركزي و هر يك از شعب يا نمايندگي -15

 .باشدسازمان ضروري مصوبات  طبقيگري كه هر گونه اطالعات د -16

  
  ها و مدارك و مستندات  و اخذ گزارش نظارت و بازرسياختيارات سازمان در 

و هر گونه اماكن متعلق به  سبدگردانمدارك و هرگونه مستندات  ، تواند به صورت ادواري يا در مواقع لزوم سازمان مي 30ماده 
ي اطالعـات، مـدارك و    دهـد يـا ارائـه   ف زيـر مـورد بازرسـي قـرار     را با اهدا يا تحت اختيار يا كنترل وي سبدگردان

  :درخواست كند سبدگردانهايي را از  گزارش
  ؛ها و دفاتر مالي مطابق قوانين و مقررات گزارش اسناد، مدارك، داري اطمينان از تهيه و نگه - 1
  ؛وطهو مقررات مرب سبدگردانبا قرارداد  سبدگرداناطمينان از انطباق عملكرد    - 2
  ؛سبدگرداناطمينان از حفظ شرايط تعيين شده براي تأسيس و فعاليت   - 3
  ؛يا افراد ديگر مشتريبررسي شكايات و اعتراضات رسيده از سوي   - 4
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  ؛سبدگردانبررسي تخلفات احتمالي  – 5
  .ها، اسناد و مدارك براي ساير نهادهاي ذيصالح گزارش ي تهيه – 6

مـورد درخواسـت را در موعـد مقـرر در اختيـار       ايهـ  و گزارشمدارك  اطالعات، اسناد، ي كليه موظف است سبدگردان :تبصره 
امـاكن مـورد   دفاتر، مـدارك و  پاسخ داده و امكان بازرسي از  سازماننمايندگان سازمان قرار دهد و به تمامي سواالت 

يا معاونين و مـديران   ط رئيس سازمانبازرسين سازمان توس .فراهم آوردبراي بازرسين سازمان بدون فوت وقت نظر را 
   .شوند معرفي مي سازمان كه اين اختيار از طرف رئيس سازمان به آنها تفويض شده است،

قانون بازار  29ي  ي حسابرسي از شركت سبدگردان مطابق ماده ي گزارش ويژه در صورت درخواست سازمان براي تهيه  31ماده
هـاي   ي اين گـزارش، هزينـه   ي اطالعات، اسناد و مدارك الزم  براي تهيه بر ارائهاوراق بهادار، سبدگردان بايد عالوه 

  .كند، بپردازد ي گزارش مذكور را مطابق آنچه سازمان تعيين مي تهيه
  

  نحوة انتخاب و عقد قرارداد با بازرس و حسابرس 
معتمد سازمان انتخاب كند و قرارداد خود بايد بازرس قانوني و حسابرس خود را از بين موسسات حسابرسي  سبدگردان  32ماده 

 از جملـه ايـن دسـتورالعمل،    قـوانين و مقـررات   رعايـت  يـا حسـابرس،  اي تنظيم كنـد كـه بـازرس     به گونه را با وي
 هاي مشتري و ثبت صحيح حساب با اين دستورالعمل سبدگردانمفاد قراردادهاي تطبيق  هاي داخلي شركت، نامه آيين

و  اسـت  سبدگردان ي اين رسيدگي بر عهده ي هزينه .نمايد ها در گزارش ساليانه خود اظهارنظر را بررسي و در مورد آن
  .شود بيني مي در قرارداد مربوطه پيش

بازرس قـانوني و حسـابرس   اي تنظيم كند تا  سبد گردان بايد قرارداد خود را با بازرس قانوني و حسابرس شركت به گونه :تبصره
اظهـار   نيز كند، راجع به موارد زير مينظر  هاي مالي سبدگردان اظهار ورتالي كه راجع به صي م سبدگردان در هر دوره

  :نظر نمايد
  : اين دستورالعمل  27 ةدر خصوص گزارش موضوع ماد) الف 
ي مـورد گـزارش در آن    در طـول دوره  27 ةموضوع مـاد ي اوراق بهاداري است كه اشخاص  گزارش شامل كليه – 1 

  اند؛ شده ذينفع محسوب مي
  ي اطالعات الزم طبق آن ماده است؛  ارائه شده و شامل كليه 27 ةمادگزارش به موقع به اشخاص مذكور در  – 2
تا تـاريخ اظهـار نظـر بـازرس قـانوني و حسـابرس سـبدگردان،         27 ةماداز تاريخ ذينفع شدن اشخاص مذكور در  – 3

                صـرفه و صـالح مشـتريان را    نـام مشـتريان   گزارش بـه  داري اوراق بهادار موضوع سبدگردان در معامالت يا نگه
   .است رعايت نموده در حد عرف

   و ساير مقررات مربوط به فعاليت سبدگرداني، ، قراردادهاي سبدگردانيي سبدگردان رعايت اين دستورالعمل، اساسنامه) ب
  

  هاي اجرا ضمانت
 .شـود  يا مفاد اين دسـتورالعمل، براسـاس دسـتورالعمل مربوطـه رسـيدگي مـي       يسبدگرداناز قرارداد  سبدگردانتخلف  33ماده 

  :گيرد درصورت احراز تخلف، مرجع رسيدگي كننده متناسباً يك يا چند مورد از  تنبيهات زير را در نظر مي
  ؛بدون درج در پرونده سبدگردانتذكر كتبي به   - 1
  ؛با درج در پرونده سبدگردان كتبي بهاخطار   - 2
  تعليق فعاليت شعبه يا نمايندگي كه تخلف از طريق آن صورت پذيرفته حداكثر تا يك سال؛ - 3



  
  سبدگردان دستورالعمل تأسيس و فعاليت 

  

٢١ 
 

  الزام به تعطيلي شعبه يا نمايندگي كه تخلف از طريق آن صورت پذيرفته؛ - 4
  حداكثر تا يك سال؛ سبدگردانمحدود كردن فعاليت   - 5
  ل؛حداكثر تا يك سا يسبدگرداني خدمات  محروميت از ارائه  - 6
  ؛براي مدت حداكثر تا يك سال يسبدگردانتعليق مجوز فعاليت   - 7
  به مدت حداكثر تا يك سال؛ سبدگردانهاي   تعليق ساير فعاليت -  8
  ؛يسبدگردانلغو مجوز فعاليت   - 9

  ؛سبدگردانلغو مجوز تأسيس   - 10
   .بزارها و نهادهاي مالي جديدقانون توسعه ا 14ي  ماده ي نامه مطابق آيين سبدگرداننقدي  ي جريمه – 11

باشـد، مرجـع رسـيدگي بـه      سـبدگردان تخلف ناشي از فعل يا ترك فعل مدير يا مديران يا ساير كاركنان  كه درصورتي: 1تبصره 
، مدير يا هر يك از كاركنان متخلف را حسـب  سبدگردان، عالوه بر تنبيهات مقرر در اين ماده براي سبدگردانتخلفات 

  : كند تنبيهات انضباطي زير محكوم مي مورد به يكي از
  بدون درج در پرونده؛ كتبيتذكر   - 1
  كتبي با درج در پرونده؛ اخطار - 2
  حداكثر تا دو سال؛ يسبدگرداني خدمات  محروميت از ارائه  - 3
  مربوطه حداكثر تا دو سال؛ سبدگرداني تصدي سمت مديريت در شركت  سلب صالحيت از ادامه  - 4
هـا و نهادهـاي مـالي     ها، بازارهاي خارج از بـورس، كـانون   ميت از تصدي سمت در تمام يا برخي از بورسمحرو  - 5

  حداكثر تا دو سال؛
  حداكثر تا دو سال؛  اي صادره توسط سازمان ي حرفه نامه گواهي استفاده از از يتمورمح  - 6
  .و نهادهاي مالي جديد قانون توسعه ابزارها 14ي  ي ماده جريمه نقدي مطابق آيين نامه – 7

ي وضـعيت بـه     اعـاده  ،ي آن تواند به منظور پيشگيري از تكرار تخلف يا گسترش دامنـه  مرجع رسيدگي به تخلفات مي :2تبصره 
  : را ملزم به موارد زير نمايد سبدگردان، يا رفع اثرات تخلف انجام شده قبل از انجام تخلف

  ي؛ هاي داخل اصالح يا تقويت نظام كنترل  - 1
  هاي داخلي؛ نامه ها و آيين اصالح رويه – 2
  هاي خاص؛ ها و زمينه تأمين، تكميل و آموزش نيروي انساني در بخش  - 3
  ها تا زمان احراز شرايطي خاص؛ از گسترش كمي و يا جغرافيايي فعاليت سبدگردانمنع  – 4

لت تعيين كـرده و رفـع تعليـق از تمـام يـا      تواند براي انجام موارد موضوع اين تبصره، مه مرجع رسيدگي همچنين مي
در  .هـا در مهلـت مقـرر نمايـد     را منوط بـه اجـراي آن   سبدگردانهاي  ها يا رفع محدوديت از فعاليت بخشي از فعاليت

تواند تنبيهـات مـذكور در ايـن     صورت عدم اجراي موارد تعيين شده در اين تبصره در مهلت مقرر، مرجع رسيدگي مي
   .ماده را اعمال كند

ي موضوع اين ماده، سبدگردان از مفاد قرارداد سبدگرداني يا مواد  كه براساس رسيدگي مرجع رسيدگي كننده درصورتي :3تبصره
  .گذار از اين بابت خواهد بود اين دستورالعمل تخلف نموده باشد، سبدگردان مسئول جبران خسارات وارده به سرمايه

بيني شده يـا مـانع از    پيشدر قوانين هايي كه در صورت ارتكاب جرم  مانع از مجازات موضوع اين ماده اعمال تنبيهات :4تبصره 
  .جبران خساراتي كه در اثر ارتكاب تخلفات يا جرايم به مشتري يا ساير اشخاص وارد شده، نخواهد شد

  



  
  سبدگردان دستورالعمل تأسيس و فعاليت 

  

٢٢ 
 

ردازد، مرجع رسيدگي كننـده  بپ يسبدگردان، به ارائه خدمات يسبدگردانيك نهاد مالي بدون دريافت مجوز  كه درصورتي  34ماده
  :پس از رسيدگي به موضوع براساس دستورالعمل مربوطه، يك يا تركيبي از  تنبيهات زير را در نظر خواهد گرفت

  ؛ي نهاد مالي متخلف تذكر كتبي بدون درج در پرونده  - 1
  ؛ي نهاد مالي متخلف اخطار كتبي با درج در پرونده  - 2
  ؛هاي نهاد مالي حداكثر تا يك سال فعاليتتعليق تمام يا بخشي از   - 3
دو  تـا ها در نهاد مالي مربوطـه حـداكثر    سلب صالحيت مدير يا مديران نهاد مالي متخلف، از تصدي برخي سمت  - 4

  ؛سال
هـا، بازارهـاي خـارج از     محروميت مدير يا مديران متخلف نهاد مالي از تصدي سمت در تمام يا برخـي از بـورس    - 5

  ؛ها و ساير نهادهاي مالي حداكثر تا دو سال نبورس، كانو
  توسط سازمان حداكثر تا دو سال؛ اي صادره  هاي حرفه نامه محروميت مديران نهاد مالي از استفاده از گواهي – 6
  ؛لغو مجوز تأسيس نهاد مالي متخلف  - 7
  .ي مالي جديدقانون توسعه ابزارها و نهادها 14ي  ي ماده ي نقدي مطابق آيين نامه جريمه – 8
  

  .شود قانون بازار اوراق بهادار رسيدگي مي 36ي  و مشتري، طبق ماده سبدگردانبه اختالفات بين  35ماده 
  

  ساير موارد
  

  . بايد مجوز سازمان اخد شود سبدگرداننويسي سهام جديد در شركت   هرگونه نقل و انتقال سهام يا پذيرهبراي  36ماده 
  

اين مبلغ  .به سازمان پرداخت نمايد سبدگردانت هرساله مبلغي تحت عنوان حق نظارت سازمان بر ملزم اس سبدگردان 37ماده 
  .گردد به پيشنهاد سازمان توسط شوراي عالي بورس و اوراق بهادار تعيين مي

  
د، نسبت بـه  تواند به وكالت از طرف مشتري طرف قرارداد خو مي سبدگردان، يسبدگردانبيني در قرارداد  درصورت پيش 38ماده 

ها و اعـالم رأي، دريافـت سـود     ي اوراق بهادار مشتري از جمله حضور در مجامع عمومي شركت اعمال حقوق مالكانه
سهام و سود ساير اوراق بهادار، دريافت سهام جايزه، دريافت حق تقدم خريد سهام و شركت در افزايش سرمايه، اقدام 

خصوص از طرف رئـيس سـازمان صـادر     اي را كه در اين اند، بخشنامه هاي ثبت شده نزد سازمان موظف شركت .نمايد
  .گردد، رعايت نمايند مي

  
بـه   ، اقدامات توسـط سـازمان مطـابق ايـن دسـتورالعمل      انجام صدور مجوز و ، تشخيص ، گيري ، اعالم نظر تصميم  39ماده 

   .دگير پيشنهاد معاونت نظارت بر نهادهاي مالي و تأييد رئيس سازمان صورت مي
  

مديره سازمان بورس و  به تصويب هيأت29/8/1389 پيوست در تاريخ تشهتبصره و  43ماده  40اين دستورالعمل در  40ماده 
نامة ارائه  اين دستورالعمل، آئين االجرا شدن الزماز تاريخ  .باشد االجرا مي الزم تصويباوراق بهادار رسيد و از تاريخ 

شوراي بورس و دستورالعمل اجرايي سبدگرداني مصوب  04/08/83بهادار مصوب خدمات مشاوره و سبدگرداني اوراق 
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هاي كارگزاري كه قبل از تصويب اين  شركت. شود مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار لغو مي هيئت 17/10/85
ن دستورالعمل اند ظرف چهارماه، شرايط خود را با اي اند، ملزم دريافت نمودهدستورالعمل مجوز سبدگرداني اختصاصي 

  .  شود ي اعتبار ساقط مي ها از درجه صورت مجوز سبدگرداني آن تطبيق دهند؛ درغيراين



  
  سبدگردان تقاضاي صدور مجوز تأسيس شركت – 1پيوست شماره - سبدگردان تور العمل تأسيس و فعاليت دس

١ 
 

  
  سبدگردان تقاضاي صدور مجوز تأسيس شركت

  
  
  
  
  
  نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت بر يتمدير: به

  احتراماً؛
، براساس قانون )شودكه در اين فرم اختصاراً شركت ناميده مي( در شرف تأسيس  ............................................سبدگردان اينجانبان مؤسسين شركت 

قانون بازار  1ي  ماده 17موضوع بند  سبدگردانبازار اوراق بهادار و دستورالعمل مربوطه، صدور مجوز تأسيس اين  شركت را به عنوان يك شركت 
  :نماييم ، تقاضا مي)شود كه از اين پس اختصاراً سازمان ناميده مي( شخصات زير از سازمان بورس و اوراق بهادار ، با م1384اوراق بهادار مصوب 

  
  ................................................................................................................................. سبدگردان : نام پيشنهادي   1
  
  ) خاصسهامي  شركت( : نوع شخصيت حقوقي - 2
  
 ي مصوب سازمان تنظيم شده و به امضايشود كه مطابق نمونهي شركت به شرح پيوست پيشنهاد مياساسنامه - 3

  .مؤسسين رسيده است ي نماينده
  :د بودمبلغ سرمايه و ميزان مشاركت هر يك از مؤسسين به تفكيك نقد و غيرنقد به شرح زير خواه - 4
  .)فضاي فرم كافي نيست، جدول به ضميمه فرم ارائه گردد كه درصورتي( 

يف
رد

  

  نام مؤسس 
ي نقد و جمع آورده  ي غيرنقدميزان آورده  ي نقدميزان آورده

  غيرنقد
  مبلغ تعهد شده

  مبلغ
صد  )ميليون ريال(

در
*   

  مبلغ 
صد  )ميليون ريال(

در
*   

  مبلغ
صد  )ميليون ريال(

در
*   

  مبلغ
صد  )ريال ميليون( 

در
*   

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

                  جمع
  درصد از كل سرمايه* 
  
  

اطالعـات در  . تنظـيم شـده اسـت    سـبدگردان ي تقاضاي صدور مجوز تأسيس شركتاين فرم به منظور ارائه
  .خواست شده در اين فرم براي تكميل مدارك و مستندات الزم جهت بررسي تقاضا الزامي است
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  :در نظر است سهام ممتاز شركت به شرح زير صادر گردد - 5

  
  :1ي غيرنقد مؤسسين در صورت وجود و ارزش تقريبي آناوصاف آورده مشخصات و - 6

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

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

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

  
  :آيد ي غيرنقد چگونه در جهت اهداف و موضوع فعاليت شركت بكار ميشرح اينكه آورده - 7

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

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

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

  
براي ) زيان(پس از تأسيس و ترازنامه و صورت سود سال  سههاي شركت براي طرح تجاري و برنامه: هاي شركت طرح تجاري و برنامه - 8

  .تبيني شده و مطابق دستورالعمل مربوطه تنظيم گرديده و به پيوست آمده اس پيش يك سال پس از تأسيس
  
هرگونه مكاتبه و  .شود االختيار موسسين شركت به سازمان معرفي ميي تامشخص زير به عنوان نماينده: ي مؤسسينمشخصات نماينده - 9

ي مكاتبات يا اطالعات از طرف سازمان به وي يا ارسال مكاتبات به نشاني شود و ارائهاعالم نظر موسسين به امضاي وي به سازمان تسليم مي
  .شودي ارائه يا ارسال به موسسين محسوب ميمنزله وي به

  

ره   خانوادگي  نام و نام
شما

مه 
سنا

شنا
  

محل 
امضاي نماينده براي قبول   نشاني  تلفن  صدور

  سمت

  
  

          

  
                                                 

  . شود أسيس براساس قانون تجارت تقويم ميغيرنقد پس از صدور مجوز تي ارزش آورده. برآوردي آن درج گرددغيرنقد و مبلغ  يمشخصات و اوصاف آورده 1

ف 
ردي

  

  شرح امتيازات  مبلغ اسمي سهم ممتاز  ي سهام ممتاز نام دارنده

1       

2       

3       
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  :هويت و اقامتگاه مؤسسين به شرح زير است 10

يف
 نام مؤسس رد

شماره 
/شناسنامه  
شماره ثبت

محل 
/ صدور  

محل ثبت
فنتل اقامتگاه  

1      

2      

3      

4      

5      

  
ي شركت، مطابق دستورالعمل تأييد مديره پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مديرعاملي يا عضويت در هيأت  -11

  .است اي مديران نهادهاي مالي، توسط داوطلبين مذكور تكميل و به پيوست ارائه شده صالحيت حرفه
  

آگاهي از مفاد نماييم كه اطالعات مذكور در اين فرم را با كمال دقت و صحت و با  تعهد مي اينجانبان موسسين شركت -12
به منظور ارائه  ...............................در تاريخ ، 1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه  47ماده 

كه مطابق  يمپذير مي چه خالف اين امر ثابت شود، چنان .ايم ودهنم تكميل و امضاءسازمان بورس و اوراق بهادار  به
مذكور در قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه (مقرراتي كه توسط اركان بازار اوراق بهادار 

  .رفتار شود اينجانبانرسد، با  ، به تصويب رسيده يا مي)1384

يف
رد

  
  *امضاء  صاحب امضاء مجاز نام و نام خانوادگي  نام مؤسس

1        

2        

3        

4        

5        

  .موسسين عالوه بر امضاء در اين جدول، الزم است تمام صفحات اين فرم را نيز امضاء نمايند
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  سبدگردانتقاضاي تبديل شركت موجود به شركت 
  
  
  
  
  
  نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار مديريت نظارت بر: به

  احتراماً؛
تاريخ  .....................به شماره ثبت .....................................................................اينجانب صاحبان امضاي مجاز شركت 

اوراق بهادار و ، براساس قانون بازار )شودكه از اين پس اختصاراً شركت ناميده مي( ..................و محل ثبت  ....../...../.....ثبت
درخواست صدور مجوز ) شودكه از اين پس اختصاراً سازمان ناميده مي( دستورالعمل مربوطه، از سازمان بورس و اوراق بهادار 

به اين منظور اطالعات  .قانون بازار اوراق بهادار را داريم 1ي ماده 17موضوع بند  سبدگردانتبديل اين شركت به يك شركت 
  :شود شرح زير ارائه ميشركت  مذكور به 

  
  :نوع شركت به قرار زير است - 1
               شركت سهامي عام              شركت سهامي خاص       شركت با مسئوليت محدود                                         شركت تضامني
           شركت مختلط سهامي         شركت مختلط غيرسهامي نسبي                       شركت شركت تعاوني توليد و مصرف  
  

  : شركت به شرح زير است اطالعات تماس - 2

  ..............................................................................................................................................................................................................نشاني 

  : ................................پست الكترونيك : .................................... صندوق پستي : ................................ فاكس : ............................... تلفن 

هرگونه . شوداالختيار شركت به سازمان معرفي ميي تامخص زير به عنوان نمايندهش: ي شركتمشخصات نماينده -  3
ي مكاتبات يا اطالعات از طرف سازمان به وي شود و ارائهمكاتبه و اعالم نظر شركت، به امضاي وي به سازمان تسليم مي

  .ه يا ارسال شده به شركت استآمده است، به معني ارائ 1يا ارسال مكاتبات سازمان به نشاني شركت كه در بند 

  
  
ي شركت به پيوست آمده است و در صورت موافقت سازمان با اين درخواست، اساسنامه ي اساسنامه - 4

  .صوب سازمان خواهد شدم سبدگردانهاي ي شركتي نمونهشركت، مطابق اساسنامه
  
  

  خانوادگي نام و نام

امه
سن
شنا

ره 
شما

دور  
 ص
حل

م
  

امضا براي قبول   نشاني  تلفن  سمت
  سمت

  
  
 

        
  

  

. تنظيم شده است سبدگردانياين فرم به منظور دريافت تقاضاي تبديل شركت موجود به شركت 
اطالعات در خواست شده در اين فرم براي تكميل مدارك و مستندات الزم جهت بررسي تقاضا الزامي 

  .است
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  :ي شركتسرمايه - 5

  هادارايي درصد ار كل* 
  :ي تعهد شده، برنامه پرداخت سرمايه تشريح شود در صورت وجود سرمايه

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

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

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

امتيازات سهام ممتاز شركت به شرح زير است كه به اشخاص مشروحه در زير تعلق گرفته و علت  - 6
  .)در صورت وجود سهام ممتاز( اي سهام ممتاز به هر يك از اين اشخاص نيز تشريح شده است اعط

  
زارش حسابرس دو سال اخير شركت تهيه شده و به همراه گ ي هاي مالي حسابرسي شده صورت  -  7

   .است به پيوست آمده
  
، مطابق دستورالعمل )سبدگرداندر صورت تبديل به شركت ( هاي شركت  طرح تجاري و برنامه - 8

براي يك سال  بيني شده پيش )زيان(پس از تبديل و ترازنامه و صورت سود سال  سهمربوطه، براي 
  .به پيوست آمده است پس از تبديل

  
  
  
  
  
  

يف
رد

  

  نوع سرمايه
جمع پرداخت شده و   تعهد شده  پرداخت شده

  تعهد شده

  نقدي
  )ميليون ريال( 

  غير نقدي
  )ميليون ريال(

  جمع
صد  ميليون ريال

در
 *   

صد  ميليون ريال
در

*    
صد  ميليون ريال

در
*    

                  عادي 1

                  ممتاز 2

تعداد سهام   ي سهام ممتاز نام دارنده رديف
  ممتاز

ارزش اسمي 
  شرح امتيازات سهام ممتاز

1          

2          

3          

٢
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  :هاي شركت به شرح زير است ارزش تقريبي دارايي تركيب، مشخصات و- 9
دهند، جداگانه  هاي شركت را تشكيل ميدرصد دارايي 5هايي كه هر يك به تنهايي بيش از در جدول زير اطالعات دارايي[  

  .]رددي فرم ارائه گدر صورت كافي نبودن فضا، جدول جداگانه به ضميمه .ها درج شوند و بقيه تحت عنوان ساير دارايي
  

  هاكل دارايي زدرصد ا* 
  
  

، چگونه تبديل  7هاي بند  يي، هر يك از داراسبدگردانشرح اينكه پس از تبديل شركت به شركت  -10
  :آيد بكار مي سبدگردانشود يا در جهت اهداف و موضوع فعاليت شركت به نقد مي

  

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

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

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ارزش دفتري  عنوان دارايي  رديف
صد   )ميليون ريال( 

در
*   

ارزش
  تقريبي روز

 )ميليون ريال( 
  شرح مشخصات

1  
    

  

    

2  
    

  

    

3  
    

  

    

4  
    

  
    

    هاساير دارايي  5
  

    

    جمع كل 

  

    

٣
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ركت ش)  درصد سرمايه يا حق رأي 5داراي بيش از ( گذارن عمده ميزان مشاركت هر يك از سرمايه 11

  :به شرح زير است
  

يف
رد

  

  گذار عمده نام سرمايه
  ميزان سرمايه

درصد 
  مبلغ  *شرح ذينفع نهايي  حق رأي

  درصد )ميليون ريال(

1            

2            

3            

4            

5            

  .ذار عمده تشريح شودگگذار عمده يك شخص حقوقي است، شخص يا اشخاص حقيقي ذينفع نهايي سرمايه سرمايه كه درصورتي*          
  
  

  :به شرح زير است) 11مذكور در بند ( ي شركت  گذاران عمدههويت و اقامتگاه سرمايه 12
  

يف
رد

  

  گذار عمده نام سرمايه
شماره 
  /شناسنامه

 شماره ثبت 

محل 
  / صدور

  محل ثبت
  تلفن  اقامتگاه

1            

2            

3            

4            

5            
  
  
  
  
  
  
  

۴
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  : باشدمشخصات مديران شركت به شرح زير مي :مشخصات مديران 13
   

يف
رد

  

  نام مدير
  ) مدير عامل/ عضو هيأت مديره ( 

  ي مديرنام نماينده
درصورتي كه مدير شخص حقوقي ( 

 )است

  سمت
مدير / عضو هيأت مديره ( 

  )عامل

  مدت مأموريت

  تا تاريخ  از تاريخ

1           //     /  /    /  

2           //     /     / / 

3           //     /  /    / 

4           //     /  /    / 

5           //     /  /    / 

  
  

  :شركت به شرح زير تغيير خواهد كرد، نام سبدگرداندر صورت موافقت با تبديل شركت به شركت   14

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

  
، اشخاص زير تصدي سمت مديريت را در سبدگرداندر صورت موافقت با تبديل شركت به شركت  -15

ها طي پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت شركت به عهده خواهند گرفت، كه اطالعات تفصيلي آن
  .است ي نهادهاي مالي، تكميل و به پيوست ارائه شده مديره هيأت مديرعاملي يا عضويت در

يف
رد

  

  نام مدير
   )مدير عامل/ عضو هيأت مديره ( 

  ي مديرنام نماينده
درصورتي كه مدير شخص حقوقي ( 

 )است
  سمت

1  
  

      

2  
  

      

3  
  

      

4  
  

      

5  
  

      

  
  

۵
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نماييم كه اطالعات مذكور در اين فرم  هد ميتع ،صاحبان امضاي مجاز شركت به شرح زيراينجانبان  -16
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران  47آگاهي از مفاد ماده را با كمال دقت و صحت و با 

سازمان بورس و اوراق بهادار  منظور ارائه به به ............../....../......در تاريخ ، 1384مصوب آذرماه 
كه مطابق مقرراتي كه توسط  يمپذير مي چه خالف اين امر ثابت شود، چنان .يما نموده تكميل و امضاء

مذكور در قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه (اركان بازار اوراق بهادار 
  .رفتار شود اينجانبان رسد، با ، به تصويب رسيده يا مي)1384

  

يف
رد

  

  نام و نام خانوادگي
ره   جازصاحب امضاي م

شما
امه

سن
شنا

  

محل 
  مهر شركت  *امضاء   شماره ملي  صدور

1           

2         

3  
       

4         

5         

  .ي صفحات اين فرم را امضاء نمايند عالوه بر اين جدول، صاحبان امضاي مجاز شركت بايد كليه
  

۶
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  يسبدگردانتقاضاي دريافت مجوز  فعاليت  
    

شركت با مشخصات زير از سازمان بورس و اوراق بهادار تقاضاي صدور مجوز  اينجانبان صاحبان امضاي مجاز
  .را براي اين شركت داريم يسبدگردانفعاليت 

  
  :نام و مشخصات ثبتي شركت   1

  *نوع نهاد مالي  نوع شركت  نام شركت
  اطالعات ثبت نزد سازمان  ها اطالعات ثبت نزد مرجع ثبت شركت

ي  مبلغ سرمايه
ثبت و پرداخت 

  شده
  محل ثبت  تاريخ ثبت  ثبت  شماره  )ميليون ريال( 

شماره 
  ثبت

  تاريخ ثبت

          /    /  
      

  

             ، گذاري مشاور سرمايه، سبدگردان: را دريافت دارند عبارتند از يسبدگردانتوانند مجوز فعاليت  انواع نهادهاي مالي كه مي* 
  گر معامله/ كارگزار و كارگزارشركت پردازش اطالعات مالي، تأمين سرمايه، 

  :اختصاص يافته است يسبدگردانمشخصات امكانات و تجهيزاتي كه به فعاليت  - 2
  :2تجهيزات مورد استفاده) الف – 2

عنوان تجهيزات و   رديف
  موارد كاربرد  محل استقرار  مشخصات  امكانات

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
  
  

                                                 
متعلقات مربوط . هر كدام در يك سطر قيد شود سبدگردانياختصاص يافته به فعاليت ) هاي(تجهيزات اداري شامل ميز، صندلي، كامپيوتر و شماره تلفن 2

  .يك از متعلقات، خودداري گرددبه يك دارايي، در همان سطر مربوط به دارايي، درج شود و از اختصاص سطر جداگانه براي هر 

١



  
   سبدگرداني تقاضاي دريافت مجوز فعاليت   – 3شماره پيوست  - سبدگردان ستور العمل تأسيس و فعاليت د
  

  

  :افزارهاي مورد استفاده نرم) ب-2
هاي استقرار  محل  شركت توليد كننده  افزار عنوان نرم  رديف

نحوه ارتباط يا تبادل اطالعات با ساير   ها يا موارد كاربرد شرح قابليت  يا دسترسي
  افزارها نرم

1            

2            

3            

  
  ):پايگاه الكترونيكي( تارنما ) ج-2

شرح خدمات قابل ارائه به مشتري از   ي دسترسي مشتريان نحوه  شرح مختصر اطالعات منتشره در تارنما  نمانشاني تار
  طريق تارنما

        

  
  .صاص يافته استتاخ يسبدگردانمشخصات محلي كه به انجام امور  - 3
  .......................................................................................:يسبدگرداننشاني كامل محل انجام امور ) الف -3

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

  .ر ترسيم نماييدرا در كادر زي يسبدگردانكروكي محل انجام امور ) ب-3
  

  

  

  

نقشه ساختمان محل ارائه خدمات متقاضي را با ذكر ابعاد در كادر زير ترسيم كرده و با فضاي ) ج- 3
  اختصاصي براي انجام 

  
  
  
  ي خدمات متقاضي را با ذكر ابعاد در كادر زير ترسيم كرده و فضاي اختصاصي براي  نقشه ساختمان محل ارائه) ج-3

 شمال                 

 

٢
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  :را در نقشه واحد ساختماني با ابعاد، هاشور و توضيحات معين نماييد يردانسبدگانجام امور 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
گذاري كرده و اطالعات مربوط به هر قسمت را  ج را شماره-3ي ساختماني ارائه شده در بند  هر قسمت از نقشه) د-3

  : در جدول زير تكميل كنيد
شماره 
  مساحت  مورد يا موارد استفاده از قسمت  قسمت

  مالحظات  )متر مربع(  

1  
      

2  
      

3  
      

4  
      

5  
      

6  
      

7  
      

8  
      

  
  

٣
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  :ي دفاتر متقاضي در تهران و شهرستان به تفكيك هر واحد ساختماني در جدول ذيل درج گردد كليه) هـ-3

يف
رد

  

شهر محل 
هايي كه در اين واحد انجام  فعاليت  نشاني  استقرار دفتر

  شود  مي

ي     نوع كاربر
طبق سند يا ( 

گواهي پايان 
  )كار

مساحت       
  )متر مربع( 

در  ت
لكي

ما
اره  

 اج
در

  

1            

2            

3            

4            

  
  :3مشخصات كاركنان شركت - 4

  ):شامل مدير عامل و اعضاي هيأت مديره( مشخصات مديران ) الف-4

نام و نام خانوادگي مدير يا   رديف
  به نمايندگي از  سمت  يي و نماينده

  مدت مأموريت

  تا تاريخ  از تاريخ

1       /    /  /    /  

2           

3           

4           

5           

6            

7           

8           

9           

10           

  

                                                 
ي مدارك الزم همراه اين درخواست  بايد جداگانه تنظيم شده و به ضميمه) ب-4( و ) الف -4(فرم مشخصات مديران و كاركنان بندهاي  3

ال مجدد آن است، تكميل و ارس فرم به منظور تأييد صالحيت براي مديران تكميل و به سازمان ارسال شده اين كه درصورتي.ارسال شود
  . ضروري نيست

۴
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  :پردازند مي يسبدگردانمشخصات كاركناني كه به فعاليت ) ب-4

  سمت  نام و نام خانوادگي  رديف
آخرين مدرك 

  تحصيلي
  ته تحصيليرش

محل فعاليت 

  در شركت

    ميزان فعاليت

نيمه / تمام وقت( 

  )پاره وقت/ وقت

اي بازار  نامه حرفه گواهي

  سرمايه

عنوان 

  نامه گواهي
  تاريخ اخذ

1                  

2                  

3                  

4                  

  

  :مشخصات ساير كاركنان) ج-4

  سمت  نام و نام خانوادگي  رديف
درك آخرين م

  تحصيلي

رشته 

  تحصيلي

محل فعاليت 

  در شركت

ميزان فعاليت   

نيمه / تمام وقت( 

  )پاره وقت/ وقت

اي بازار  نامه حرفه گواهي

  سرمايه

عنوان 

  نامه گواهي

تاريخ 

  اخذ

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

  

۵
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  :مجوزهاي فعاليت ديگري كه توسط متقاضي از سازمان اخذ شده است، در جدول زير قيد گردد - 5
تاريخ اعطاي   عنوان مجوز  رديف

  مجوز
تاريخ پايان 
  مالحظات  اعتبار مجوز

1          

2          

3          

4          

  
  

  :اين فرم تاريخ تكميل اطالعات  6 
   

نماييم كه اطالعات مذكور در اين فرم را با كمال دقت و  تعهد مي صاحبان امضاي مجاز شركتاينجانبان  - 7
، 1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه  47آگاهي از مفاد ماده صحت و با 
   4.ايم نمودهارائه سازمان بورس و اوراق بهادار  تكميل و به

ي صاحب نام و نام خانوادگ  رديف
  مهر شركت  امضاء  سمت  امضاي مجاز

1          

2          

  
  

                                                 
  . امضاي مجاز عالوه بر اين جدول، بايد ساير صفحات اين فرم را نيز امضاء نمايندصاحبان  ٤

/       /  

۶
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  يسبدگردانحداقل نيروي انساني و تجهيزات الزم براي شروع فعاليت 
  

افزارهـاي مـورد نيـاز بـراي      افزاري و نـرم  در اين پيوست حداقل نيروي انساني، فضاي اداري، تجهيزات سخت
هـاي   ي فعاليـت  متناسـب بـا توسـعه    .آمـده اسـت  ) د(تـا   )الـف (، در بندهاي يسبدگرداناعطاي مجوز فعاليت 

  .، نيروي انساني، فضاي اداري و تجهيزات بايد طبق مقررات اضافه شده يا ارتقاء يابند سبدگردان
بايـد   يسـبدگردان مديره، متقاضي صدور مجـوز فعاليـت    عالوه بر مديرعامل و اعضاي هيأت :نيروي انساني) الف

  :كار گرفته باشد را بهنيروي انساني به شرح زير 
  

  عنوان  رديف
  تعداد  مسئوليت  شغل

  توضيحات  )نفر(

  مديرسبد  1
سـبد   داري اوراق بهـادار  خريد، فروش يـا نگـه   ي در زمينه گيري تصميم

ي الزم از سبد ها ي گزارش هيهت گيري اجراي تصميمات، اختصاصي، پي
 .گرو نظارت بر كار تحليلاختصاصي و عملكرد آن،

1  
گـري اوراق بهـادار بـا     ي تحليـل  نامه اهيداراي گو

بـه صـورت   ( ي كـار مـرتبط    سال سابقه دوحداقل 
  )تمام وقت

 ي ها، بازار اوراق بهادار و تهيه تحليل اطالعات اقتصادي، صنايع، شركت  گر  تحليل  2
گـري اوراق بهـادار    ي تحليـل  نامـه  ي گواهي دارنده  1 هاي تحليلي الزم گزارش

  وقت صورت تمام به

  حسابدار  3

ثبت وقايع مالي ، ثبـت دفـاتر قـانوني، تهيـه صـورتهاي مـالي، تنظـيم        
ي مالياتي، تهيه فهرست حقوق و دسـتمزد و بيمـه و ماليـات،     اظهارنامه

داري اوراق بهادار، تنظيم صـورت مغـايرت    ها، دريافت و نگه صدور چك
  بانكي و ساير وظايف معمول يك حسابدار

2  
  يا
1  

رك تحصيلي فـوق ديـپلم يـا    ي مد يك نفر دارنده
هاي مرتبط كه  ي حسابداري يا رشته باالتر در رشته

ــد   ــته باش ــه را داش ــايف محول ــام وظ ــايي انج  توان
ي مـدرك   يـك نفـر دارنـده   صورت تمام وقت و  به

ي حسابداري  تحصيلي كارشناسي يا باالتر در رشته
 ي  تهيـه  ي هاي مرتبط كه توانايي و تجربـه  يا رشته

ي  تنظــيم و هــدايت ســامانه هــا، سرفصــل حســاب
هـاي مـالي، و تنظـيم     صـورت  ي تهيـه  ،حسابداري

ــوانين   ــر ق ــاتي را داشــته باشــد و ب اظهارنامــه مالي
ماليــاتي، بيمــه و حقــوق و دســتمزد مســلط باشــد، 

يا يك نفر بـا خصوصـيات قيـد     وقت بصورت  نيمه
  .شده براي نفر دوم فوق به صورت تمام وقت

  بايگان  4
و  سـبدگردان هـا بـين     دارك و انتقال مدارك و نامـه بايگاني م و تنظيم

و سـازمان  ها، ادارات مالياتي، ادارات بيمـه،   ساير اشخاص از جمله بانك
  مشتري

1  
سـازمان   وقـت كـه بـه تشـخيص     صورت تمـام   به
 سـبدگردان وظـايف ديگـري در شـركت    توانـد   مي

  .بپذيرد
  

١
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  : توضيحات
ميليـارد ريـال افـزايش در دارايـي تحـت مـديريت،                    50هر گران سبدگردان بايد به ازاي  تعداد تحليل -1

 . نفر افزايش يابد 5نفر و تا سقف  1

سـبدگرداني   قـرارداد  20ميليـارد ريـال دارايـي يـا بـيش از       100تواند بيش از  هيچ مدير سبدي نمي -2
  .را تحت مديريت خود داشته باشد اختصاصي

 يسـبدگردان سـال، متقاضـي دريافـت مجـوز فعاليـت       يك از تاريخ تصويب اين دستورالعمل به مدت -3
ي  نامه تواند با موافقت معاونت نظارت بر نهادهاي مالي و تائيد رياست سازمان، از دارندگان گواهي مي

سابقه كار و تحصيل مرتبط و سال  3حداقل كه ) كارگزاري 2ي  نماينده(اصول مقدماتي بازار سرمايه 
است، اسـتفاده   بدون سابقه گري ي تحليل نامه هايي كه نيازمند گواهي كافي داشته باشند، براي سمت

ي كـار بـا    گري به همراه سابقه اسـت، سـابقه   ي تحليل نامه هايي كه نيازمند گواهي براي سمت .نمايد
دو برابـر نصـاب تعيـين شـده بـراي دارنـدگان        بايـد  ،ي اصـول مقـدماتي بـازار سـرمايه     نامه گواهي
  .گري باشد ي تحليل نامه گواهي
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، متقاضي بايد حداقل فضاي مناسب اداري به شرح زير  سبدگردانيبراي دريافت مجوز فعاليت  :فضاي اداري) ب
  :ي داشته باشد در مالكيت يا اجاره

  قسمت اداري  رديف
  مساحت

  توضيحات  )مترمربع(
  جمع  اضافي پايه

  اه صورت مجزا از ساير قسمت به  12  12 اتاق مديرعامل 1
  ها صورت مجزا از ساير قسمت به  12  12 مديره و اتاق جلسات هيأت 2
    6  6 محل استقرار منشي 3
  ها صورت مجزا از ساير قسمت به  15 15  سبدگردانيامور 4
    15 5 10 محل استقرار مراجعه كنندگان 5
    15 5 10 امور حسابداري 6
    6 2 4 بايگاني 7
    9  9 )ويس بهداشتيشامل آبدارخانه و سر(ساير  8
    90 27 63 جمع 9

  
  :توضيحات

بپردازد، فضاي اداري مورد نياز، برابر جمع فضاي پايـه   يسبدگردانمتقاضي صرفاً به امر  كه درصورتي -1
هـاي ديگـري نيـز     به فعاليت ،يسبدگردانكه متقاضي عالوه بر فعاليت  درصورتي .و اضافي خواهد بود

عـالوه   هـاي مختلـف بـه    هر رديف برابر جمع فضـاي اضـافي فعاليـت   بپردازد، فضاي مورد نياز براي 
ي  مـثالً چنانچـه يـك كـارگزار، فضـاي اداري پايـه       .ها خواهد بود ي آن فعاليت بيشترين فضاي پايه

، يسبدگردان فعاليت جدول فوق را قبالً براي فعاليت كارگزاري تامين نموده باشد، براي دريافت مجوز
  .جدول فوق نيازمند استصرفاً به فضاهاي اضافي 

ي متقاضي باشـد، وي بايـد تعهـد نمايـد كـه       كه فضاي اداري موضوع جدول فوق در اجاره درصورتي -2
، نسبت به تـامين فضـاي اداري مناسـب در    يسبدگرداناز صدور مجوز فعاليت  سال يكظرف حداكثر 

 .مالكيت خود اقدام خواهد كرد

به تعدادي بيش از تعـداد مـذكور در    مديران سبدان يا گر در صورت افزايش تعداد كارشناسان، تحليل -3
متـر مربـع بـه بخـش امـور       5، به ازاي هر نفر اضافي بايد حداقل )الف( جدول بند  2 و1هاي  رديف

 .ها اضافه گردد متر مربع به ساير بخش 2و  سبدگرداني

ي مـالي،  بنابـه تشـخيص معاونـت نظـارت برنهادهـا      يسـبدگردان اي مجوز فعاليـت  بررسي تقاض در -4
درصـد  10ايـن جـدول تـا     9درصد و نصاب بند 20تا ) ب(جدول  8تا 1هاي مذكور در بندهاي  نصاب

  .قابل تعديل است
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الزم را بـه   ، متقاضي بايـد حـداقل تجهيـزات اداري    سبدگردانيفعاليت  براي دريافت مجوز :تجهيزات اداري) ج
   .دفراهم نموده باش در سازمان تشخيص مديريت مربوطه

  
افـزاري و اتصـال    ، متقاضي بايد حداقل امكانات نرمسبدگردانيبراي دريافت مجوز فعاليت : افزاري امكانات نرم) د

  : ي اينترنت را به شرح زير فراهم نموده باشد به شبكه
  :هاي زير افزار سبدگرداني با قابليت نرم) د-1

در زمان شروع  شتريمهاي متعلق به  امكان ثبت اوراق بهادار و ساير دارايي) د-1-1
  .سبدگرداني

از جمله تاريخ هر معامله، مشخصات مشتري نام  امكان ثبت اطالعات معامالت به) د-2-1
  .دارايي معامله شده، مقدار يا تعداد دارايي معامله شده و مبلغ معامله

ي سود  هاي سبداختصاصي و محاسبه امكان ثبت ارزش روز هر يك از انواع دارايي) د-3-1
  .يان حاصله در مورد هر دارايي در پايان هر روزيا ز

  .هاي الزم براي تحليل سبداختصاصي امكان تهيه انواع گزارش) د-4-1
سازمان، امكان هشدار موارد انحراف از قرارداد سبدگرداني يا مقررات مربوطه براي ) د-5-1

  .و سبدگردانامين 
پايان قرارداد، نام مديرسبد و امكان ثبت مشخصات هر قرارداد، تاريخ آغاز و ) د-6-1

  .وضعيت جاري قرارداد
در پايان هر امكان محاسبه بازدهي سبد اختصاصي و بازدهي سبدگردان حداقل ) د-7-1

   اين دستورالعمل 8، مطابق پيوست شمارة روز
ي  نهرا به منظور ثبت روزا سبدگردانيافزار  افزار حسابداري كه امكان برقراري ارتباط با نرم نرم) د-2

  .داشته باشد مشترينام  ها به ي معامالت اوراق بهادار و دارايي كليه
افزار حسابداري به  و نرم سبدگردانيافزار  تارنماي سبدگردان كه امكان برقراري ارتباط با نرم) د-3

و وضعيت حسابهاي مالي وي را  مشترينام  منظور دريافت اطالعات مربوط به وضعيت معامالت به
طالعات هر روز حداكثر تا ابتداي روز بعد، به هنگام شده و از طريق رمز عبور مخصوص در داشته و ا

  .اختيار مشتري قرار گيرد
هاي اطالعاتي كه حـاوي اطالعـات الزم بـراي انجـام      بانكمديريت  هايافزار نرمدسترسي به ) د-4

گيـري   كانـات گـزارش  داري اوراق بهـادار بـوده و ام   ي خريد، فروش يا نگه در زمينه ها، تحليل
  .مناسبي از اين اطالعات در اختيار كاربر قرار دهند

گـران و   در اختيـار كارشناسـان، تحليـل   هاي  امكان اتصال به شبكه جهاني اينترنت براي رايانه) د-5
  با سرعت مناسب  مشاوران

هـاي ذكـر    اشتن قابليتسازمان، ضمن د مربوطه در يتمديرافزارهاي موضوع اين بند بايد به تائيد  نرم :توضيح
امكانات نظارتي مناسب و ساير  ،ها و گزارش ي به موقع اطالعات هاي كنترل داخلي مناسب، تهيه شده، از رويه

  .هاي مورد نظر برخوردار باشند قابليت
  
  
  

۴


