
 سبدگرداندستورالعمل تأسيس و فعاليت 

 هيئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 29/08/1389مصوب 

 

صوب آذر ماه 7ي )( ماده2در اجراي بند ) سالمي ایران م ستورالعمل به منظور تعيين 1384( قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ا ، این د

مدیره سازمان بورس و ( قانون مذكور، به شرح ذیل به تصویب هيأت1ي )( ماده17چگونگي تأسيس و فعاليت سبدگردان موضوع بند )

 .اوراق بهادار رسيد

  تعاريف -فصل يك:  

o  1ماده:  

، به همان معاني در این دسططتورالعمل 1384قانون بازار اوراق بهادار، مصططوب آذر ماه  1هاي تعریف شططده در ماده ي اصططحالتات و وا ه

 :شوندهاي دیگر بكار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف ميروند. وا هكار ميبه

  1بند:  

 .و اصالتات بعدي آن است 1384قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران مصوب آذر ماه 

  2بند:  

هاي كلي ابزارها و نهادهاي مالي جدید به منظور تسهيل اجراي سياست قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جدید: منظور قانون توسعه

  .است 1388اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب آذرماه سال 

  3بند:  

 .باشدگذاري مركزي اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران )سهامي عام( ميشركت سپرده گذاري : منظور شركت سپرده

  4بند:  

گذار معين توسط سبدگردان در قالب قراردادي مشخص، به نام سرمایهداري اوراق بهادار بهخرید، فروش یا نگه تصميم به :سبدگرداني 

 .گذار استمنظور كسب انتفاع براي سرمایه

  5بند:  

صي : منظور مجموع دارایي صا شترسبد اخت ست كه به م سبدگرداني )اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و محالبات( ا ضوع  ي معيني هاي مو

  .تعلق دارد



  6بند:  

هاي مربوطه امين : شخص تقوقي است كه با معرفي سبدگردان و تأیيد سازمان، براي هر سبدگردان تعيين شده و وظایف و مسئوليت

 .پذیردرا در این دستورالعمل مي

  7بند:  

 .كندمشتري: شخصي است كه در قالب قراردادي مشخص، از خدمات سبدگردان استفاده مي

  8بند:  

  : شخص وابسته به هر شخص تقيقي و تقوقي به شرح زیر است :شخص وابسته

سبي درجه( الف سر و اقرباء ن ست از هم شخص تقيقي عبارت ا سته به هر  شخص ي اول از طبقهشخص واب شخص و هر  ي اول آن 

موردنظر بتواند تداقل یكي از مدیران  درصد منافع آن متعلق به شخص تقيقي مورد نظر باشد یا شخص تقيقي 20تقوقي كه تداقل 

  .آن را تعيين كند

ب( شخص وابسته به هر شخص تقوقي عبارتست از شخصي وابسته به واتد تجاري كه در استانداردهاي تسابداري ملي ایران، تعریف 

 .شده است

  9بند:  

كه به همراه اشخاص وابسته به خود،  شوددر یك شخص تقوقي محسوب مي سهامدار یا شریك عمده: یك شخص وقتي شریك عمده

تداقل پنج درصد از تق رأي براي انتخاب مدیران شخص تقوقي را در اختيار داشته یا تداقل پنج درصد منافع شخص تقوقي متعلق 

 .وي باشد به

  10بند:  

شخاص وابسته به شود كه به همراه اي یك شخص تقوقي در شرف تأسيس محسوب ميمؤسس عمده: یك شخص وقتي موسس عمده

صد از تق سيس در اختيار ميخود، تداقل ده در شخص تقوقي را پس از تأ صد منافع رأي براي انتخاب مدیران  گيرد یا تداقل ده در

 .شودشخص تقوقي پس از تأسيس، متعلق به وي مي

  11بند:  

ست كه در اجراي بند  سيس یا تبدیل: مجوزي ا ضي اعحا  قانون بازار اوراق 7ي ماده 6مجوز تأ صادر و به متقا سازمان  سط  بهادار، تو

سيس یا مي شرایط تأ سبدگردان،  شركت  شركت موجود به  سبدگردان یا تبدیل یك  شركت  سيس  ضمن موافقت با تأ شود و در آن 

 .گرددتبدیل نيز قيد مي



  12بند:  

هادار، توسططط سططازمان صططادر و به متقاضططي اعحا قانون بازار اوراق ب 49ي ماده 1مجوز فعاليت: مجوزي اسططت كه به منظور رعایت بند 

 .شودي سبدگردان موافقت ميشود و در آن با فعاليت در زمينهمي

  13بند:  

سب مورد یكي از  سازمان ارائه داده و ت سيس یا تبدیل یا مجوز فعاليت را به  ست دریافت مجوز تأ ست كه درخوا صي ا شخ ضي:  متقا

 :اشخاص زیر است

ست سبدگردان ، منظور نماینده الف( درخصوص درخوا شركت  سيس  سيس براي تأ شرف مجوز تأ سبدگردان در  شركت  سسين  ي مو

 تأسيس است؛

 باشد؛ب( درخصوص درخواست مجوز تبدیل یك شركت موجود به شركت سبدگردان، شركت مورد نظر مي

 .ت مجوز فعاليت سبدگرداني استي دریافكنندهج( درخصوص درخواست مجوز فعاليت سبدگرداني، منظور شخص تقوقي درخواست

  اشخاص مكلف به دريافت مجوز تأسيس -فصل دو:  

o  2ماده:  

شخص تقوقي كه در نام خود از یك یا هر دو كلمه ي سيس هر نوع  ستفاده نماید یا تغيير نام یك  "سبدگردان" و "سبدگرداني" تأ ا

استفاده شود، منوط به دریافت مجوز تأسيس از سازمان است  ي مذكورشخص تقوقي تأسيس شده به نامي كه در آن از یك یا دو كلمه

ماده  17و آن شخص تقوقي باید ضمن اتراز شرایط مذكور در این دستورالعمل، تقاضاي ثبت خود را به عنوان سبدگردان موضوع بند 

این دسططتورالعمل  1ماده ي  4در بند سططبدگرداني )كه  فعاليت قانون بازار اوراق بهادار، به سططازمان ارائه دهد. همينين تصططدي به 1ي 

 اشخاصي قانون بازار اوراق بهادار، مستلزم اخذ مجوز فعاليت از سازمان است و سازمان  49 ي ماده 1تعریف شده است( به موجب بند 

پي گرد قانوني قرار  قانون بازار اوراق بهادار تحت 52به موجب ماده ي  نمایند، فعاليت این به مبادرت الزم، مجوز دریافت بدون كه را

 .مي دهد

  شرايط اعطاي مجوز تأسيس -فصل سه:  

o  3ماده:  

سبدگردان،  شركت  شركت موجود به  سبدگردان یا تبدیل  شركت  سيس  سب مورد مدارك و براي دریافت مجوز تأ ضي باید ت متقا

 :اطالعات ذیل را به منظور بررسي به سازمان تسليم نماید

 بند الف:  

 :تأسيس شركت سبدگردانبراي دریافت مجوز 



 (محابق فرمت اعالمي توسط سازمان)ي تقاضاي صدور مجوز تأسيس شركت سبدگردان فرم تكميل شده -1

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

بيني نامه و صورت سود )زیان( پيشهاي شركت براي سه سال پس از تأسيس، و ترازها و برنامهطرح تجاري شامل اهداف، استراتژي -3

 سال كامل شمسي پس از تأسيس كه تمامي صفحات آن به امضاي متقاضي رسيده است؛شده براي یك

ي شططركت سططبدگردان، محابق مدیرهي مشططخصططات داوطلب سططمت مدیرعاملي یا عضططویت در هيأتي تكميل شططدهپرسططشططنامه -4

 .ادهاي مالياي مدیران نهدستورالعمل تائيد صالتيت ترفه

پرسشنامۀ تكميل شدۀ مشخصات داوطلب سهامداري )تقيقي/تقوقي( در شركت سبدگردان به انضمام مستندات زیر در خصوص  -5

 :هر یك از مؤسسين/ سهامداران عمده

 تصویر مدارك تحصيلي دانشگاهي و سوابق تجربي مؤسس/ سهامدار تقيقي؛ -

 د مرجع ثبت شركت ها ) شامل آگهي تأسيس در روزنامه رسمي(؛تصویر مدارك ثبت مؤسس/ سهامدار تقوقي نز -

 تصویر آگهي روزنامه رسمي مربوط به آخرین مدیران مؤسس/سهامدار تقوقي، صاتبان امضاي مجاز و تدود اختيارات آن ها؛ -

ابرسي معتمد صورت هاي مالي تسابرسي شده دو سال اخير مؤسس/سهامدار تقوقي متقاضي سهامداري كه توسط مؤسسات تس -

 سازمان تسابرسي شده باشد همراه با اظهارنظر تسابرس؛

 اساسنامه یا شركت نامۀ مؤسس/سهامدار تقوقي؛ -

 مستندات در خصوص توانگري مالي و نحوۀ تأمين سرمایه مورد نياز؛ -

دال بر سلب تق واگذاري سهام و  اقرارنامه و تعهدنامه اصالت سهامداري توسط هر یك از مؤسسين/ سهامداران و همينين اقرارنامه -

 تقوق مالكانه آن اصالتاً و وكالتاً تا سه سال؛

شابه  10تعهدنامه در خصوص عدم تأمين بيش از  - ستقراض یا روش هاي م ستفاده از ا سيس با ا سرمایه نهاد مالي در تال تأ درصد از 

 .تحت هر عنوان

 بند ب:  

 :ت سبدگردانبراي دریافت مجوز تبدیل یك شركت موجود به شرك

 (محابق فرمت اعالمي توسط سازمان)فرم تكميل شده ي تقاضاي تبدیل شركت موجود به شركت سبدگردان  -1

 اساسنامه یا شركت نامه ي شركت متقاضي؛ -2



 تصویر مدارك ثبت شركت متقاضي نزد مرجع ثبت شركت ها )شامل آگهي تأسيس در روزنامه ي رسمي(؛ -3

 رسمي مربوط به آخرین مدیران شركت، صاتبان امضاي مجاز و تدود اختيارات آن ها؛ تصویر آگهي روزنامه ي -4

 صورت هاي مالي تسابرسي شده ي دو سال اخير شركت متقاضي همراه با اظهارنظر تسابرس؛ -5

سبدگردان محابق فرم -6 شركت  سال پس از تبدیل به  سه  ضي براي  شركت متقا سازمان طرح تجاري و برنامه هاي  و ترازنامه و هاي 

 سال پس از تبدیل؛بيني شده براي یكصورت سود )زیان( پيش

محابق دستورالعمل )هاي مدیریت شركت پس از تبدیل به شركت سبدگردان پرسشنامه ي تكميل شده ي داوطلبين تصدي سمت -7

 (اي مدیران نهادهاي ماليتأیيد صالتيت ترفه

داري )تقيقي/تقوقي( در شركت سبدگردان به انضمام مستندات زیر در خصوص پرسشنامۀ تكميل شدۀ مشخصات داوطلب سهام -8

 :هر یك از مؤسسين/ سهامداران عمده

 تصویر مدارك تحصيلي دانشگاهي و سوابق تجربي مؤسس/ سهامدار تقيقي؛ -

 (؛تصویر مدارك ثبت مؤسس/ سهامدار تقوقي نزد مرجع ثبت شركت ها ) شامل آگهي تأسيس در روزنامه رسمي -

 تصویر آگهي روزنامه رسمي مربوط به آخرین مدیران مؤسس/سهامدار تقوقي، صاتبان امضاي مجاز و تدود اختيارات آن ها؛ -

صورت هاي مالي تسابرسي شده دو سال اخير مؤسس/سهامدار تقوقي متقاضي سهامداري كه توسط مؤسسات تسابرسي معتمد  -

 ر تسابرس؛سازمان تسابرسي شده باشد همراه با اظهارنظ

 اساسنامه یا شركت نامۀ مؤسس/سهامدار تقوقي؛ -

 مستندات در خصوص توانگري مالي و نحوۀ تأمين سرمایه مورد نياز؛ -

اقرارنامه و تعهدنامه اصالت سهامداري توسط هر یك از مؤسسين/ سهامداران و همينين اقرارنامه دال بر سلب تق واگذاري سهام و  -

  و وكالتاً تا سه سال؛تقوق مالكانه آن اصالتاً

شابه  10تعهدنامه در خصوص عدم تأمين بيش از  - ستقراض یا روش هاي م ستفاده از ا سيس با ا سرمایه نهاد مالي در تال تأ درصد از 

  .تحت هر عنوان

 1بصره ت:  

سات  س سط یكي از مو ضي باید تو شركت متقا سال مالي  صورت هاي مالي آخرین  ضاي مجوز تبدیل،  سي معتمد در مورد تقا سابر ت

  .ها اظهارنظر شده باشدسازمان تسابرسي شده و راجع به آن



  2تبصره:  

  .درصد نيز اخذ نماید 5سازمان مي تواند براي بررسي ارتباط مؤسسين یا سهامداران، مدارك فوق را از مؤسسين یا سهامداران كمتر از 

o  4ماده:  

ضوع ماده ي روز كاري پس از تكميل مدارك و اطالعا 30ظرف مدت  شركت 3ت مو سبدگردان یا تبدیل  شركت  سيس  ضاي تأ ، تقا

موجود به شركت سبدگردان، توسط مدیریت مربوطه در سازمان رسيدگي شده و در صورت اتراز شرایط زیرتسب مورد به تشخيص 

صادر و  سازمان،  سط  سبدگردان تو شركت  شركت موجود به  سبدگردان یا تبدیل  شركت  سيس  سليم سازمان، مجوز تأ ضي ت به متقا

 :شودمي

 مبحث الف:  

 :شرایط موافقت با تأسيس شركت سبدگردان

  1بند:  

 هاي سبدگردان باشد؛ ي مصوب سازمان براي شركتي ارائه شده، محابق نمونهطرح اساسنامه

  2بند:  

 ارد ریال باشد؛اي كه در نظر است هنگام تأسيس شركت سبدگردان پرداخت شود، معادل یا بيش از چهل ميليسرمایه

  3بند:  

 اي باشد كه شركت بتواند اهداف مورد نظر براي سبدگرداني را دنبال نماید؛ تركيب مؤسسين یا شركاء به گونه

  4بند:  

 كيفري یا تخلفاتي مؤثر نباشند؛ مؤسسين شركت، براساس اطالعات و مدارك در اختيار سازمان، داراي پيشينه

  5بند:  

 ي شركت، طبق دستورالعمل مربوطه صالتيت الزم را داشته باشند؛ مدیرهملي و عضویت در هيأتداوطلبين سمت مدیرعا

  6بند:  

كه در نظر است قسمتي از سرمایه ي شركت به صورت غيرنقد تأمين شود، سرمایه ي غيرنقد در راستاي اهداف شركت قابل درصورتي

 بيني شده و به قيمت معقول و متناسب با ارزش روز آن تقویم شده باشد؛ استفاده بوده و استفاده از آن در طرح تجاري شركت پيش



  7بند:  

سبدگردان تنظيم هاي مالي پيشها و صورتطرح تجاري، اهداف، برنامه شرایط تجاري موضوع فعاليت  بيني شده، معقول و متناسب با 

 شده باشد؛ 

  8بند:  

ي دیگر مشابه نباشد و به گونه اي گمراه  و مناسب بوده و با نام هاي ثبت شده نام پيشنهادي متضمن عنوان سبدگردان یا سبدگرداني

  .كننده انتخاب نشده باشد

  9بند:  

اكثریت مؤسسين/سهامداران تقيقي داراي تداقل مدرك تحصيلي كارشناسي مورد تأیيد وزارت علوم در رشته هاي مالي، تسابداري، 

صاد، بانكداري، علوم بيمه ب سي مورد تأیيد  3ا تداقل مدیریت، اقت شنا صيلي كار سابقه تجربي مرتبط یا داراي تداقل مدرك تح سال 

سرمایه با تداقل  سي  3وزارت علوم و گواهينامه تحليل گري بازار  شنا صيلي كار سابقه تجربي مرتبط یا داراي تداقل مدرك تح سال 

 سال سابقه تجربي مرتبط باشند؛  5مورد تایيد وزارت علوم با تداقل 

  10بند:  

سهامداران عمده محروميت هاي ابحال مجوز فعاليت مرتبط با نهاد مالي یا محروميت از انجام  سين/ س صالح، مؤ بنا به اعالم مراجع ذي 

 سال گذشته نداشته باشند؛  5فعاليت مذكور براي بيش از یكسال طي 

  11بند:  

 شویي را رعایت نموده باشند؛ با پول مؤسسين/ سهامداران عمده در تجهيز منابع مالي، مقررات مبارزه

  12بند:  

مؤسسين/سهامداران عمده پرونده با اهميت در تال رسيدگي یا منجر به صدور راًي در توزۀ جرائم و تخلفات انضباطي نداشته باشند؛ 

 سازمان مرجع تشخيص پرونده هاي با اهميت است؛ 

  13بند:  

 شبكه بانكي نداشته باشند؛مؤسسين/سهامداران عمده، بدهي هاي معوق به 

  14بند:  

 به شرح فوق را به سازمان ارائه نمایند؛  3مادۀ  8مؤسسين/سهامداران عمده، اصالت داشته باشند و تعهدنامه و اقرارنامه هاي موضوع بند 



  15بند:  

سهامداران عمده نمي توانند بيش از  سين/ س ستفا 10مؤ سيس را با ا شركت در تال تأ سرمایه  صد از  ستقراض یا روش هاي در ده از ا

  .مشابه تحت هر عنوان تأمين نمایند و رعایت این نسبت براي هر یك از مؤسسين الزامي است

  16بند:  

  .ميزان مشاركت مؤسسين/سهامداران عمده در سرمایه شركت سبدگردان با آورده و دارایي مؤسسين متناسب باشد

  17بند:  

شخاص وا سهامداران عمده و ا سسين/ سبدگرداني بهمؤ شخص تقوقي دیگري با فعاليت  سته به آن ها، در  سهامدار یا ب سس/  عنوان مؤ

 سازمان(؛  هيأت مدیره درصد سهام محسوب نشوند ) مگر با ذكر دالیل و موافقت 5شریك عمده با بيش از 

  18بند:  

 :لحاظ مي گردد شرایط زیر نيز 10-17در مورد مؤسسين/ سهامداران عمده تقوقي، عالوه بر موارد 

 امكان مشاركت شخص در نهاد مالي محابق اساسنامه وجود داشته باشد؛ -1-18

 تداقل سه دوره مالي از آغاز فعاليت شخص، سپري شده باشد مشروط به اینكه عمر شركت از دو سال كمتر نباشد؛ -2-18

 نزد سازمان به ثبت رسيده باشد؛در صورتي كه شخص به عنوان نهاد مالي مشمول ثبت نزد سازمان باشد،  -3-18

 محابق آخرین صورت هاي مالي تسابرسي شده طي دو دورۀ مالي اخير، زیان انباشته نداشته باشد؛ -4-18

اظهارنظر تسابرس در خصوص صورت هاي مالي سال مالي اخير شركت مردود یا عدم اظهارنظر نباشد و در صورتي كه تاوي  -5-18

 .لحاظ مي گردد 18-4یا زیان آن منجر به زیان انباشته گردد در بررسي بند بند شرط باشد و آثار سود 

 مبحث ب:  

 :شرایط موافقت با تبدیل شركت موجود به شركت سبدگردان

  1بند:  

 هایي كهشركت، معادل یا بيش از چهل ميليارد ریال باشد یا به تشخيص سازمان، با تجدید ارزیابي دارایي جمع تقوق صاتبان سرمایه

 .اند، جمع تقوق صاتبان سهام شركت به بيش از چهل ميليارد ریال بالغ شوددر فعاليت سبدگرداني قابل استفاده

 



  2بند:  

 تركيب دارایي هاي شركت و ساختار مالي آن براي فعاليت سبدگرداني مناسب باشد؛

  3بند:  

ي( مالي فعاليت شركت، مقبول بوده یا دوره ) سال اظهارنظر موسسه ي تسابرس معتمد سازمان در خصوص صورت هاي مالي آخرین

شود،  شكل مواجه مي  سبدگرداني اتتماالً با مانع یا م شركت پس از تبدیل، در زمينه ي  شان دهد فعاليت  شرطي كه ن تاوي بندهاي 

 نباشد؛ 

  4بند:  

و هيأت مدیره( را به عهده بگيرند، داوطلباني كه مقرر اسططت پس از تبدیل به شططركت سططبدگردان، سططمت مدیریت )مدیرعامل یا عضطط

 اي مدیران نهادهاي مالي، صالتيت الزم را داشته باشند؛ براساس دستورالعمل تأیيد صالتيت ترفه

  5بند:  

 ي كيفري یا تخلفاتي موثر نباشند؛ ي شركت متقاضي، براساس اطالعات و مدارك در اختيار سازمان، داراي پيشينهشركاي عمده

  6بند:  

 .دتذف ش

  جديد 6بند:  

تركيب شركاي عمده ي شركت متقاضي به گونه اي باشد كه شركت بتواند پس از تبدیل به شركت سبدگردان، اهداف مورد نظر براي 

 سبدگرداني را دنبال نماید؛ 

  7بند:  

اند، معقول و بيني شططدههاي پس از تبدیل به شططركت سططبدگردان پيشهاي مالي كه براي دورهها و صططورتطرح تجاري، اهداف، برنامه

 متناسب با شرایط تجاري موضوع فعاليت سبدگرداني تنظيم شده باشند؛ 

  8بند:  

هاي ثبت نام فعلي شركت یا نام پيشنهادي براي شركت پس از تبدیل، متضمن عنوان سبدگردان یا سبدگرداني و مناسب بوده و با نام

  .ده انتخاب نشده باشدكنناي گمراهگونهي دیگر مشابه نباشد و بهشده

 



  9بند:  

اكثریت مؤسسين/سهامداران تقيقي داراي تداقل مدرك تحصيلي كارشناسي مورد تأیيد وزارت علوم در رشته هاي مالي، تسابداري، 

صاد، بانكداري، علوم بيمه با تداقل  سي مورد تأ 3مدیریت، اقت شنا صيلي كار سابقه تجربي مرتبط یا داراي تداقل مدرك تح یيد سال 

سرمایه با تداقل  سي  3وزارت علوم و گواهينامه تحليل گري بازار  شنا صيلي كار سابقه تجربي مرتبط یا داراي تداقل مدرك تح سال 

 سال سابقه تجربي مرتبط باشند؛  5مورد تایيد وزارت علوم با تداقل 

  10بند:  

حال مجوز فعاليت مرتبط با نهاد مالي یا محروميت از انجام بنا به اعالم مراجع ذي صالح، مؤسسين/ سهامداران عمده محروميت هاي اب

 سال گذشته نداشته باشند؛  5فعاليت مذكور براي بيش از یكسال طي 

  11بند:  

 شویي را رعایت نموده باشند؛ مؤسسين/ سهامداران عمده در تجهيز منابع مالي، مقررات مبارزه با پول

  12بند:  

با اهميت در تال رسيدگي یا منجر به صدور راًي در توزۀ جرائم و تخلفات انضباطي نداشته باشند؛  مؤسسين/ سهامداران عمده پرونده

 سازمان مرجع تشخيص پرونده هاي با اهميت است؛ 

  13بند:  

 مؤسسين/ سهامداران عمده، بدهي هاي معوق به شبكه بانكي نداشته باشند؛

  14بند:  

 به شرح فوق را به سازمان ارائه نمایند؛  3مادۀ  8ند و تعهدنامه و اقرارنامه هاي موضوع بند مؤسسين/سهامداران عمده، اصالت داشته باش

  15بند:  

سهامداران عمده نمي توانند بيش از  سين/  س ستقراض یا روش هاي  10مؤ ستفاده از ا سيس را با ا شركت در تال تأ سرمایه  صد از  در

  .بت براي هر یك از مؤسسين الزامي استمشابه تحت هر عنوان تأمين نمایند و رعایت این نس

  16بند:  

 ميزان مشاركت مؤسسين/سهامداران عمده در سرمایه شركت سبدگردان با آورده و دارایي مؤسسين متناسب باشد

.  



  17بند:  

سبدگرداني به سته به آن ها، در شخص تقوقي دیگري با فعاليت  شخاص واب سهامداران عمده و ا سهامدار یا عنوان مؤسس/ مؤسسين/ 

 سازمان(؛  هيأت مدیره درصد سهام محسوب نشوند) مگر با ذكر دالیل و موافقت 5شریك عمده با بيش از 

  18بند:  

 :شرایط زیر نيز لحاظ مي گردد 10-17در مورد مؤسسين/ سهامداران عمده تقوقي، عالوه بر موارد 

 داشته باشد؛ امكان مشاركت شخص در نهاد مالي محابق اساسنامه وجود -1-18

 تداقل سه دوره مالي از آغاز فعاليت شخص، سپري شده باشد مشروط به اینكه عمر شركت از دو سال كمتر نباشد؛ -2-18

 در صورتي كه شخص به عنوان نهاد مالي مشمول ثبت نزد سازمان باشد، نزد سازمان به ثبت رسيده باشد؛ -3-18

 شده طي دو دورۀ مالي اخير، زیان انباشته نداشته باشد؛محابق آخرین صورت هاي مالي تسابرسي  -4-18

اظهارنظر تسابرس در خصوص صورت هاي مالي سال مالي اخير شركت مردود یا عدم اظهارنظر نباشد و در صورتي كه تاوي  -5-18

 .لحاظ مي گردد 18-4بند شرط باشد و آثار سود یا زیان آن منجر به زیان انباشته گردد در بررسي بند 

 1بصره ت:  

درصورت عدم موافقت با تأسيس شركت سبدگردان یا تبدیل شركت موجود به شركت سبدگردان، موضوع باید توسط مدیریت مربوطه 

 .در سازمان و با ذكر دالیل به متقاضي اطالع داده شود

  2تبصره:  

 :تواند از طرق زیر گمراه كننده باشدنام شركت مي

و غيره در نام شططركت كه معموالً از طرف اشططخاص و نهادهاي وابسططته به دولت  "ملي"، "ایران"نظير  سططتفاده از كلمات و عباراتي( الف

 .استفاده مي شوند در تالي كه چنين وابستگي وجود نداشته باشد

 اشططخاص خاصططي را )اعم از دولتي یا اسططتفاده از كلمات و عباراتي كه عرفاً به ذهن مخاطب وابسططته بودن شططركت به شططخص یا (ب

 .خصوصي( متبادر نماید، در تالي كه چنين وابستگي وجود نداشته باشد

  3تبصره:  

صورتي سازمان ميدر شد،  شرایط مذكور در این ماده را اتراز ننموده با ضي از  ضي بع صولي كه متقا ضي، موافقت ا ضاي متقا تواند به تقا

شركت سبدگردان، مشروط به اتراز شرایط و رعایت این  خود را با صدور مجوز تأسيس شركت سبدگردان یا تبدیل شركت متقاضي به



صولي خواهد  صدور موافقت ا شش ماه از تاریخ  شرایط كه تداكثر  صورت مدت زمان اتراز  ضي اعالم كند. در این  ستورالعمل به متقا د

 .به سازمان ارائه كندي اتراز شرایط را گردد. در این صورت متقاضي موظف است برنامهبود، در موافقت اصولي صادره قيد مي

  4تبصره:  

 :عناوین محل كار اشخاص تقيقي در خصوص سوابق تجربي مرتبط به شرح زیر مي باشد

سپرده سرمایه،  سرمایه شركت هاي تأمين  سرمایه گذاري، هلدینگ،  شاور  سبدگردان، م سویه وجوه،  گذاري مركزي اوراق بهادار و ت

هاي فعال در بازار اوراق ش اطالعات مالي، سططازمان بورس و اوراق بهادار، بورس ها، كانونگذاري، كارگزاري، مؤسططسططه رتبه بندي، پرداز

بهادار، مؤسسات تسابرسي، بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري، شركت هاي بيمه، كارشناس رسمي دادگستري در زمينه هاي مرتبط، 

 .سایر فعاليت هاي مرتبط با ارائه مستندات مدرس دانشگاه در دروس مرتبط، سازمان ها و مؤسسات عمومي مرتبط و

o  5ماده:  

شت تا  شش ماه مهلت خواهد دا ضي  سبدگردان، متقا شركت  شركت موجود به  سبدگردان یا مجوز تبدیل  سيس  پس از ابالغ مجوز تأ

شرایط اعالم شركت سبدگردان را به صورت یك شركت سهامي خاص محابق با شرایط اعالم شده، تأسيس یا شركت موجود را محابق 

ها، ثبت و مدارك مربوطه را به سازمان شده به یك شركت سبدگردان سهامي خاص تبدیل نماید و موارد الزم را در مرجع ثبت شركت

  .ي اعتبار ساقط خواهد شدصورت مجوز تأسيس یا مجوز تبدیل صادره از درجهتسليم كند، در غير این

 تبصره:  

 .وجه، سازمان مي تواند مهلت موضوع این ماده را تداكثر سه ماه دیگر تمدید كندبه تقاضاي متقاضي و ذكر دالیل م

o  6ماده:  

شركت موجود  20تداكثر  شركت ها یا انجام تغييرات الزم در  سبدگردان و ثبت آن نزد مرجع ثبت  شركت  سيس  روز كاري پس از تأ

، شطططركت باید مدارك زیر را به سطططازمان ارائه نماید تا هابراي تبدیل به شطططركت سطططبدگردان و ثبت تغييرات نزد مرجع ثبت شطططركت

قانون، نزد  1ي ماده17كه شرایط مندرج در مجوز تأسيس یا مجوز تبدیل، رعایت شده باشد، به عنوان سبدگردان موضوع بند درصورتي

 :سازمان به ثبت برسد و براي دریافت مجوز فعاليت اقدام نماید

 ي شركت؛اساسنامه -1

 ها در روزنامه رسمي كشور؛گهي مشخصات مدیران و صاتبان امضاي مجاز شركت و تدود اختيارات آنتصویر آ -2

 ها؛ي ثبت نزد مرجع ثبت شركتنام ثبت شده، تاریخ ثبت، محل ثبت و شماره -3

 تصویر آگهي تأسيس یا تغييرات شركت مندرج در روزنامه رسمي كشور؛ -4

 ي هریك؛ي پرداخت شده و تعهد شدهكاء و ميزان سرمایهي ثبت شده، فهرست شرمبلغ سرمایه -5



 .ي اتراز شرایط تعيين شده در مجوز مربوطه باشدسایر مداركي كه نشان دهنده -6

  شرايط صدور مجوز فعاليت سبد گردان -فصل چهار:  

o  7ماده:  

سازمان  ساس مجوز  سبدگردان برا شركت  شركت موجود به  سبدگردان یا تبدیل  شركت  سيس  شركت تحت عنوان تأ و همينين ثبت 

این دستورالعمل نزد سازمان، به عنوان مجوز فعاليت در زمينه ي سبدگرداني محسوب نمي شود  6و  5شركت سبدگردان محابق مواد 

و شروع به فعاليت سبدگرداني منوط به دریافت مجوز جداگانه تحت عنوان مجوز فعاليت سبدگرداني از سازمان است. اشخاص تقوقي 

 :توانند با تكميل فرم مربوطه، تقاضاي دریافت مجوز فعاليت سبدگرداني نمایندبا اتراز شرایط زیر مي

  1بند:  

گذاري، شططركت تأمين سططرمایه، شططركت پردازش اطالعات متقاضططي قبالً مجوز تأسططيس شططركت سططبدگردان، شططركت مشططاور سططرمایه

شركت كارگزار/معامله شركت كارگزاري، یا  سازمان اخذ نموده و تحت گري یا ممالي، شده را از  جوز تبدیل به یكي از نهادهاي مالي یاد 

شركتیكي از این عناوین به سازمان نزد مرجع ثبت  صيت تقوقي مورد تائيد  شخ سيده و خارج از صورت یك  سازمان به ثبت ر ها و 

 پردازد؛ي دیگري نميموضوع فعاليت خود به فعاليت عمده

  2بند:  

 مهيا كرده باشد؛ 4ي اي را به شرح پيوست شمارهافزارهاي رایانهضا و تجهيزات مناسب اداري و نرمیروي انساني، ف

  3بند:  

سازمان از طبقه اول و دوم انتخاب و با وي قرارداد امين  سي معتمد  سابر سات ت س شخص تقوقي را از ميان مؤ ضي تداقل یك  متقا

 باشد؛ این دستورالعمل منعقد و به سازمان معرفي نموده 6سبدگرداني اختصاصي را محابق نمونۀ پيوست شماره 

  4بند:  

صورتي سدر سبدگرداني مبادرت كند،  صرفاً به فعاليت  ضي در نظر دارد  شده رمایهكه متقا ضي معادل یا بيش از  ثبت و پرداخت  متقا

سازمان، تجدید ارزیابي دارایي شخيص  شد یا به ت ستفاچهل ميليارد ریال با سبدگردان، منجر به افزایش تقوق هاي قابل ا ده در فعاليت 

 صاتبان سهام به مبلغي بيش از چهل ميليارد ریال گردد؛

  5بند:  

صورتي ضي به فعاليت یا فعاليتدر سرمایههاي دیگري بپردازد، آنكه متقا سرمایه گاه  ضي تداقل باید برابر مجموع  مورد نظر براي  متقا

هاي قابل استفاده در فعاليت عالوۀ چهل ميليارد ریال باشد یا به تشخيص سازمان، تجدید ارزیابي دارایيهاي مذكور بهفعاليت یا فعاليت

تداقل سرمایه مورد نظر براي فعاليت  سبدگرداني، منجر به افزایش تقوق صاتبان سهام به مبلغي بيش از چهل ميليارد ریال به عالوه

 .هاي مذكور گرددیا فعاليت



  1تبصره:  

سرمایهكه در اثر زیانرتيدرصو سبدگرداني طبق این ماده از  هاي وارده، بيش از ثلث  سهام در نظر گرفته شده براي  یا تقوق صاتبان 

 .بين برود، سبدگردان موظف است تداكثر ظرف شش ماه نسبت به ترميم سرمایه یا تقوق صاتبان سهام اقدام نماید

  2تبصره:  

شرایط و ظرف تدا صورت اتراز  ساله  30كثر در  سبدگرداني، با اعتبار پنج  روز پس از تكميل مدارك و اطالعات مربوطه مجوز فعاليت 

صادر ميبه ضي  صورتينام متقا شد، اعتبار مجوز گردد. در شده با صادر ن سبدگردان طبق مقررات  سيس یا فعاليت  كه تكم لغو مجوز تأ

  .شودميي بعد تمدید هاي پنج سالهفعاليت سبدگرداني براي دوره

  3تبصره:  

انتخاب امين از بين مؤسسات تسابرسي معتمد سازمان كه متقاضي، مدیران یا سهامداران آن در مؤسسات مذكور منافع مالي از جمله 

  .سهامدار مشترك یا هرگونه اقدامي كه استقالل امين را خدشه دار كند داشته باشد، مجاز نيست

  الزامات ارائه خدمات -فصل پنج:  

o 8ده ما:  

ي خدمات توسططط سططبدگردان به هر مشططتري بر اسططاس انعقاد قرارداد جداگانه انجام خواهد شططد.در قرارداد منعقده ذكر موارد زیر ارائه

 :الزامي است

  1بند:  

ر مشخصات و نشاني سبدگردان به عنوان یك طرف و مشخصات و نشاني مشتري یا مشتریان به عنوان طرف دیگر قرارداد و مدت اعتبا

 قرارداد و تاریخ انعقاد آن و شماره قرارداد؛ 

  2بند:  

 ي ارائه خدمات مذكور؛دهد و نحوهخدماتي كه سبدگردان به مشتري ارئه مي

  3بند:  

 ي قرارداد؛ استخراج شده به عنوان ضميمه 13و  12الرعایه، كه براساس مواد هاي الزماهداف، اصول و محدودیت

  4بند:  

 هاي اجرایي آن؛ردان در قبال خدمات ارائه شده به مشتري و ضمانتهاي سبدگمسئوليت



  5بند:  

الزتمه و بندي پرداخت تقالزتمه و كارمزدي كه مشططتري در قبال دریافت هر نوع خدمات سططبدگردان، باید پرداخت كند و زمانتق

 كارمزد مذكور؛ 

  6بند:  

 پذیرد؛تساب صادره صورت ميساس صورتالزتمه و كارمزد سبدگردان صرفاً برااینكه پرداخت تق

  7بند:  

 هاي مشتري نزد سبدگردان، قابل پرداخت است؛هایي كه از محل دارایيهزینه

  8بند:  

 هاي مذكور با رعایت مفاد این دستورالعمل؛ دهي سبدگردان به مشتري و محتوا و زمانبندي ارائه گزارشنحوۀ گزارش

  9بند:  

ست مسطئوليت سطبدگردان در مور د معرفي قرارداد و ارسطال یك نسطخه از آن به امين خود و ذكر مشطخصطات امين در صطورت درخوا

 گذار؛ سرمایه

  10بند:  

تواند آنها را بدون اجازه كتبي مشتري افشا كند یا این موضوع كه اطالعات مشتري نزد سبدگردان محرمانه تلقي شده و سبدگردان نمي

 رچوب مواردي كه در این دستورالعمل مجاز یا مكلف به اعحا، افشا یا انتشار اطالعات مذكور است؛ به دیگري اعحاء، كند مگر در چا

  11بند:  

تواند به مفاد كه مفاد قرارداد مغایر قوانين و مقررات تصططویب شططده تا زمان انعقاد قرارداد باشططد، سططبدگردان نميذكر اینكه درصططورتي

 خسارتي به مشتري وارد آید، سبدگردان مسئول جبران آن است؛ قرارداد عمل كند و چنانيه در اثر آن 

  12بند:  

رسد، مغایر باشد نيست و از این ذكر اینكه سبدگردان ملزم به اجراي آن بخش از قرارداد كه با قوانين و مقرراتي كه بعداً به تصویب مي

 بابت مسئوليتي براي جبران خسارت وارده به مشتري نخواهد داشت؛ 

 



  13بند:  

این دستورالعمل( و طرفين قرارداد تحت چه شرایحي اختيار فسخ  9ي شود )با رعایت مادهاینكه قرارداد تحت چه شرایحي منفسخ مي

 قرارداد را پيش از اتمام مدت اعتبار آن دارند؛ 

  14بند:  

قانون  36هاي موضوع ماده ر كانونذكر این موضوع كه مرجع رسيدگي به اختالفات بين مشتري و سبدگردان در صورت عدم سازش د

ي مذكور توسططط قانون بازار اوراق بهادار اسططت و تا تشططكيل كانون مربوطه، وظيفه 37ي بازار اوراق بهادار، هيأت داوري مذكور در ماده

 پذیرد؛ سازمان صورت مي

  15بند:  

 مدارك مختلف؛  ي برقراري ارتباط بين سبدگردان و مشتري براي تبادل اطالعات وتشریح نحوه

  16بند:  

هاي سبدگردان محابق مقررات مربوطه ي مسئوليتهاي قيد شده در قرارداد به هيچ عنوان محدود كنندهذكر این موضوع كه مسئوليت

 نخواهد بود؛ 

  17بند:  

 .ي توزیع آنهاتعداد نسخ قرارداد و نحوه

  18بند:  

سبدگردان مي ضوع كه  شتري از  تواند به وكالت ازذكر این مو سبت به اعمال تقوق مالكانه اوراق بهادار م شتري طرف قرارداد خود، ن م

شركت ضور در مجامع عمومي  سهام جایزه، دریافت تق جمله ت سایر اوراق بهادار، دریافت  سود  سهام و  سود  ها و اعالم راي، دریافت 

  .تقدم خرید سهام و شركت در افزایش سرمایه، اقدام نماید

  19بند:  

 .باشداین موضوع كه رابحه بين سبدگردان و مشتري رابحه وكيل و موكل ميذكر 

  20بند:  

 تشریح اقدامات پس از خاتمه قرارداد از جمله انتقال یا فروش دارایي هاي سبد اختصاصي

 



  21بند:  

خير و در صططورت اخذ وام یا اعتبار نماید یا ذكر این موضططوع كه مشططتري به سططبدگردان اجازه دریافت وام یا اعتبار از كارگزار اعحا مي

  .ميزان، نرخ اوراق و پذیرش ریسك ناشي از اخذ وام یا اعتبار توسط مشتري باید در قرارداد پيش بيني گردد

  1تبصره:  

 .تذف شد

  جديد 1تبصره:  

تصاصي، با اضافه كردن متمم ي مشتري در سبد اخهر گونه تغيير در مفاد قرارداد یا برداشت سرمایه توسط مشتري یا افزایش سرمایه

هاي قرارداد باید به امضططاي طرفين قرارداد پذیر اسططت، مشططروط به آن كه این ماده در متمم قرارداد نقو نشططود. متممبه قرارداد امكان

 :رسيده و تداقل شامل موارد زیر باشد

 و تاریخ متمم؛ الف( شماره و تاریخ قرارداد و شماره

 همانحور كه در قرارداد ذكر شده است؛ ب( مشخصات طرفين قرارداد

 ج( توافقات تاصله طي متمم قرارداد؛

  2تبصره:  

   .ميليون ریال باشد 100در موقع انعقاد قرارداد سبدگرداني، ارزش سبداختصاصي مشتري باید تداقل 

o  9ماده:  

شتر ساند و قرارداد بين م شتري بر ضوع را به اطالع م سبدگردان باید مو سخ ميدر موارد ذیل  سبدگردان خود به خود منف گردد و ي و 

 :ي محالبات مشتري را به وي پرداخت كندسبدگردان باید كليه

  1بند:  

روز ممكن نباشد)مگر با توافق 15تعليق مجوز فعاليت سبدگردان به قسمي كه انجام تمام یا بخشي از موضوع قرارداد با مشتري بيش از 

 ز تعليق(؛كتبي مشتري ظرف هفت روز كاري پس ا

  2بند:  

 لغو مجوز تأسيس یا فعاليت سبدگردان؛



  3بند:  

 ورشكستگي یا انحالل سبدگردان؛

  4بند:  

 .گيري از فعاليت سبدگردانيكناره

 تبصره:  

صورتي صلهدر شود، باید بالفا سبدگردان از این امر محلع  سبدگردان منعقد نموده، فوت نماید و  سبدگرداني با  شتري كه قرارداد   كه م

هاي آن مشتري متوقف و سازمان وامين خود را از موضوع محلع كند و اقدامات الزم را براي اتمام فعاليت سبدگرداني را در مورد دارایي

 .عمل آوردقرارداد به

o  10ماده:  

ارت باالترین مقام ي مدیران جداگانه، تحت نظهاي زیر در شططركت سططبدگردان باید از یكدیگر جدا بوده و مسططتقيماً یا به واسططحهبخش

 :اجرایي )مدیرعامل( باشند

 بخش سبدگرداني؛ -1

 بخش مالي؛ -2

 .پردازدكه به فعاليت كارگزاري نيز ميبخش اخذ و اجراي سفارش خرید و فروش اوراق بهادار از مشتریان، درصورتي -3

 تبصره:  

ها و معامالت مشطتریان گيرد تا اطالعات مربوط به سطفارشاي به كار عالوه برتفكيك سطازماني موضطوع این ماده، سطبدگردان باید رویه

سبدگرداني سبداختصاصي سایر مشتریان را به عهده دارند، قرارنگرفته یا در  سبدگردان در صورت وجود، در اختيار اشخاصي كه وظيفه

  .دسترس آنها نباشد

o  11ماده:  

شسبدگردان مي سازمان اقدام به ایجاد  سبدگردان به تواند با اخذ مجوز از  شعبه یا نمایندگي  سئوليت فعاليت  عبه یا نمایندگي كند. م

 :ي سبدگردان است. در ایجاد شعبه یا نمایندگي رعایت موارد زیر ضروري استعهده

  1بند:  

 اشد؛هاي الزم را سپري كرده بنامه اصول مقدماتي بوده و آموزشتعيين مسئول شعبه یا نمایندگي كه باید تداقل داراي گواهي



  2بند:  

 هاي داخلي الزم؛هاي مكتوب براي )الف( راهنمایي مشتریان، )ب( انعقاد قراردادهاي سبدگردان و )ج( كنترلتدوین رویه

  3بند:  

 افزاري؛افزاري و سختاختصاص امكانات مورد نياز به شعبه یا نمایندگي، شامل مكاني با كاربري اداري یا تجاري، ملزومات نرم

  4بند:  

 .ب تابلو در محل مناسب براي شعبه یا نمایندگي شامل نام و عنوان سبدگرداننص

 تبصره:  

ي اوراق، در تابلوهاي سبدگردان و كليه« تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار»در صورت ثبت سبدگردان نزد سازمان درج عبارت 

  .هاي آن مجاز استها و آگهياطالعيه

o  12ماده:  

صي، موظفسبدگردان، قبل  سبدگرداني اختصا ست ابتدا اطالعات كافي در مورد مشتري را در قالب فرماز  شده، ا هاي از پيش طراتي 

شریفات ماده سب و تحليل نماید تا محابق ت صره 13ي ك صول و محدودیت 1ي و تب ستخراج و به تأیيد هاي الزمآن، اهداف، ا الرعایه ا

سد شتري بر صي، ب .م صا سبد اخت سبدگردان و همينين خرید، دون دریافت و تحليل نظامسبدگرداني  سط  شتري، تو مند اطالعات م

نام مشتري كه در تخصص سبدگردان نبوده و در تارنماي سبدگردان به عنوان اوراق بهاداري كه وي داري اوراق بهاداري بهفروش یا نگه

دد. اطالعات دریافتي از مشتري باید تداقل شامل موارد زیر گراند، تخلف محسوب ميكند، اعالم نشدهدر خصوص آنها سبدگرداني مي

 :باشد

 ي مشتریان: اطالعات هویتي، نشاني و تلفن؛در مورد كليه( 1

 :شودها توسط سبدگردان، سبدگرداني ميدر مورد مشتریاني كه سبد اختصاصي آن -2

 :ها اجباري استاطالعاتي كه دریافت آن( -1-2

 ي اشتغال، سن، سحح تحصيالت و تجربيات كاري مشتري؛وهوضعيت شغلي، نح( -1-1-2

 گذاري دارد؛گذاري و مبلغي كه قصد سرمایهها و اهداف مشتري از سرمایهبرنامه( 2-1-2

 هاي قبلي؛گذاريتجربيات مشتري در سرمایه( -3-1-2

 يازمند است و زمانبندي آن؛ها و اهداف آتي خود به آن نميزان وجوه نقدي كه مشتري براي اجراي برنامه( 4-1-2



  : ها اختياري استاطالعاتي كه دریافت آن( 2-2

اطالعات كلي راجع به افراد خانواده و افراد تحت تكفل مشططتري كه در مورد هر یك تداقل شططامل: سططن، سططحح تحصططيالت، ( 1-2-2

 گردد؛وضعيت شغلي و تدود درآمد مي

 بيني وضعيت آتي آن با ذكر منابع درآمديمشتري و افراد تحت تكفل و پيشهاي كنوني ي درآمدها و هزینهمحدوده( 2-2-2

 هاي كنوني مشتري و افراد تحت تكفل به طور تقریبي؛ها و بدهيميزان دارایي( 3-2-2

 هاي مشتري و افراد تحت تكفل؛وضعيت درآمدي سایر اعضاي خانواده و ميزان مشاركت آنها در پرداخت هزینه( 4-2-2

 هاي آتي مشتري؛هداف و برنامها( 5-2-2

  1تبصره:  

براي سبدگرداني سبداختصاصي مشتري، فرم كسب اطالعات مشتریان باید طوري طراتي گردد كه عالوه بر كسب اطالعات این ماده، 

، ميزان توان تاوي سواالتي براي ارزیابي توان مشتري براي تحمل ریسك باشد. روش سبدگردان براي اینكه از پاسخ به سواالت مذكور

ارزیابي ميزان توان مشتري  تواند در این پرسشنامه،سبدگردان نمي .مشتري در تحمل ریسك را ارزیابي نماید باید مدون و مكتوب باشد

 .در تحمل ریسك را به خود مشتري واگذارد یا مستقيماً تعيين آن را از مشتري طلب كند

  2تبصره:  

كارگيري رسماً ي خود در ارزیابي ميزان توان مشتري در تحمل ریسك را قبل از بهتریان و رویهسبدگردان باید فرم كسب اطالعات مش

كند كه سازمان اصالح فرم و روش یاد شده را ضروري تشخيص دهد، موضوع را به سبدگردان ابالغ ميبه سازمان ارسال كند. درصورتي

ساس فرم و روش مذكور، ا ست قبل از اقدام برا شده نيز و وي موظف ا ستي را اعمال نماید. تغييرات در فرم و روش یاد  صالتات درخوا

 .باید قبل از اعمال، به سازمان ارسال گردد

o  13ماده:  

ضوع ماده صرهباید محابق رویه 12ي تحليل مو ضوع تب سط یكي از كاركنان  12ي ماده 2ي ي مو ست، تو شده ا سال  سازمان ار كه به 

سئو سبدگردان كه این م صریحاً پذیرفته و الاقل داراي گواهيشركت  سرمایه با تداقل ي تحليلنامهليت را  سابقه 2گري بازار  ي سال 

شده و نتایج تحليل در فرم جداگانه ست، انجام  گر و تاریخ تحليل درج گردد. نتایج این اي تاوي نام و مشخصات تحليلتجربي مرتبط ا

  :تحليل باید تداقل شامل موارد زیر باشد

 گذاري؛ اهداف مشتري از سرمایه -1

 ميزان ریسك قابل تحمل توسط مشتري؛ -2

 ي خود دارد و مبلغ برداشت در هر زمان؛گذار تمایل یا نياز به برداشت و مصرف تمام یا قسمتي از سرمایهمقاطع زماني كه سرمایه -3



  .ري در هر كدامگذاگذاري مشتري و نسبت مناسب سرمایههاي مناسب براي سرمایهدارایي -4

 1 تبصره:  

شتري و فرم تحليل و نتيجه سب اطالعات م سخه از فرم ك ضوع این ماده( را در پروندهسبدگردان باید یك ن شتري، گيري آن )مو ي م

كه ي این ماده را در اختيار مشتري قراردهد، مشتري مختار است گيري موضوع تبصرهداري كند و یك نسخه از فرم تحليل و نتيجهنگه

گيري را بپذیرد یا در آن تغييراتي بدهد. آنيه مورد توافق نهایي مشطططتري قرار دارد باید به عنوان اهداف، اصطططول و این تحليل و نتيجه

سبدگرداني سبداختصاصي هر  .الرعایه به قرارداد سبدگرداني ضميمه شده و توسط سبدگردان و مشتري امضاء شودهاي الزممحدودیت

الرعایه كه پيوست قرارداد سبدگرداني مربوطه است، توسط كاركناني كه الاقل هاي الزمعایت اهداف، اصول و محدویتمشتري باید با ر

  .گري بازار سرمایه هستند، انجام شودي تحليلنامهداراي گواهي

  2تبصره:  

دهد و نظر سططبدگردان در مورد این گيري سططبدگردان از اطالعات مشططتري و تغييرات اتتمالي كه مشططتري در آن ميتحليل و نتيجه

  .ي قرارداد سبدگرداني، منعكس و ضبط شودي مشتري یا پروندهتغييرات باید در پرونده

  3تبصره:  

صورت عدم كفایت دارندگان گواهي سبدگردان ميي تحليلنامهدر  شخاص دارندهگري،  سازمان از ا صول نامهي گواهيتواند با تأیيد  ي ا

  .اي مرتبط و كافي باشند، استفاده نمایدراي سوابق ترفهمقدماتي كه دا

  4تبصره:  

زمان نقش یا مسئوليتي در اجراي دستورات خرید و كاركناني كه سبدگرداني سبدهاي اختصاصي مشتریان را به عهده دارند، نباید هم

  .فروش اوراق بهادار سایر اشخاص داشته باشند

o  14ماده:  

 .فع بين سبدگردان و مشتري وي، اولویت با منافع مشتري خواهد بوددر شرایط وجود تضاد منا

o  15ماده:  

ست از بين روش سبدگردان موظف ا سبدگرداني،  سبه كارمزد  سازمان تعيين و ابالغ ميدر محا سط  سقف هایي كه تو شود، انتخاب و 

دیگري را مدنظر داشته باشد، باید قبل از اجرا و كه سبدگردان روش ي سازمان را رعایت كند. درصورتيكارمزدهاي مصوب هيأت مدیره

ي كارمزد و سطططقف آن در مورد خدماتي كه درج در قراردادهاي سطططبدگرداني، تأیيد سطططازمان را دریافت كند. هرگاه روش محاسطططبه

سبدگردان با مشتري ها است، توسط سازمان تعيين نشده باشد، روش محاسبه و سقف كارمزد تابع توافق ي آنسبدگردان مجاز به ارائه

  .خواهد بود



o  16ماده:  

 :باشدهاي زیر توسط سبدگردان مجاز نميانجام فعاليت

  1بند:  

 ي خدمات سبدگرداني در خصوص اوراق بهاداري كه بدون دریافت مجوز مربوطه منتشر شده یا در تال انتشارند؛ارائه

  2بند :  

 .تذف شد

  3بند:  

اتي كه منجر شطود تا سطبدگردان نتواند تمام یا بخشطي از وظایف خود را محابق این دسطتورالعمل انجام انعقاد قراردادها یا پذیرش تعهد

 است؛ بيني شده ها پيشهایي نماید كه در این دستورالعمل براي سبدگردانهاي سبدگردان را كمتر از مسئوليتدهد یا مسئوليت

  4بند:  

هاي مندرج در این هاي سططبدگردان در قبال مشططتریان از مسططئوليتدر آن مسططئوليتانعقاد قراردادهاي سططبدگردان با مشططتریان كه 

 دستورالعمل یا سایر مقررات مرتبط، محدودتر باشد؛ 

  5بند:  

 اعحاي وام به مشتریاني كه با آنها قرارداد سبدگرداني منعقد نموده یا دریافت وام از آنها؛

  6بند:  

 هاي مصوب سازمان؛بيش از سقفي خدمات خود دریافت كارمزد در ارائه

  7بند:  

  .استفاده از دارایي مشتریان به طور مستقيم یا غيرمستقيم به نفع خود یا به نفع اشخاص وابسته به خود

  تشريفات دريافت كد سبدگرداني و انتقال اوراق بهادار مشتري به كد سبدگرداني -فصل شش:  

o  17ماده:  

ست ظرف به منظور دریافت كد معامالتي برا سبدگردان موظف ا سبد اختصاصي،  سبدگرداني، فرم  3ي  روز كاري پس از انعقاد قرارداد 

سبدگرداني را محابق نمونه فرم صاص كد  ضاي اخت سپردهتقا شركت  سط  شده تو شركت هاي ابالغ  شترك  ضاي م گذاري كه به ام



سپرده شركت  شد، تكميل كرده و به  سيده با صورتي .دهدگذاري ارائه سبدگردان و امين ر شامل اوراق بهادار وردهكه آدر شتري،  ي م

سبدگرداني قيد مي ضاي اختصاص كد  شد، مشخصات این اوراق بهادار در تقا سپردهبا شركت  ست، ظرف یك روز شود.  گذاري مكلف ا

ده و اعتبار آن كاري پس از دریافت فرم هاي مذكور و به شططرط آنكه شططركت سططبدگردان قبالً مجوز فعاليت سططبدگرداني دریافت كر

 .دهدمنقضي نشده باشد كد سبدگرداني را اختصاص 

  1تبصره:  

 .تذف شد

  2تبصره:  

باشد، ها توسط سبدگردان ارائه شدهي مشتري شامل اوراق بهادار بوده و مشخصات اوراق بهادار و درخواست انتقال آنكه آوردهدرصورتي

سپردهآن شركت  سرگاه  صورتيمایهگذاري پس از اتراز مالكيت  سبدگرداني، در ضوع  سبت به اوراق بهادار مو سرمایهگذار ن گذار كه 

المعامله نباشد، اوراق بهادار مذكور را به كد سبدگرداني منتقل و موضوع را محابق نمونه فرم هاي ابالغ شده توسط شركت سپرده ممنوع

نماید. انتقال اوراق بهادار یاد گردان و سازمان منعكس ميگذاري كه به امضاي مشترك شركت سبدگردان و امين رسيده باشد به سبد

شمول مقررات و كارمزدهاي مربوط به معامالت اوراق بهادار  شده و م سوب ن سبدگرداني، انتقال مالكيت و انجام معامله مح شده به كد 

ري شده به این كد، در هر زمان به مشتري ي منافع مادي اوراق بهادار منتقل شده به كد سبدگرداني و خریداباشد. مالكيت و كليهنمي

گيرد و اعمال سطططایر تقوق ي اعمال تق رأي، تق تقدم خرید اوراق بهادار كه به مالك این اوراق بهادار تعلق ميتعلق دارد، لكن نحوه

 .شودمربوطه، در طول اعتبار قرارداد سبدگرداني براساس قرارداد سبدگرداني تعيين مي

  مسئوليت هاي امينوظايف و  -فصل هفت:  

o  18ماده:  

براي شروع به فعاليت سبدگرداني، سبدگردان باید تداقل یك شخص تقوقي كه از نظر سازمان واجد صالتيت الزم باشد را به عنوان 

ست امين انتخاب و با وي قرارداد )محابق نمونه سئوليت .( منعقد كند6ي پيو ابق مواد ي وي باید محالزتمههاي امين و تقوظایف و م

سبدگردان و امين درج گردد ستورالعمل در قرارداد بين  صله پس از انعقاد به امين  .این د سخه از قرارداد را بالفا سبدگردان باید یك ن

 .شدن قرارداد به سازمان ارسال و نزد سازمان ثبت كندتسليم كند و نسخه دیگر را دو روز كاري پس از اجرایي

 تبصره:  

ستگي ی شك صورت ور سبدگردان كه وظایف مذكور در مادۀ در صورتيرا پذیرفته 21ا انحالل امين طرف قرارداد با  ست، یا در  كه امين ا

مذكور به هر دليل نتواند این وظایف را انجام دهد یا در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد سبدگردان با امين مذكور، سبدگردان ملزم است 

گزارش كند و ظرف تداكثر یك ماه با شخص صاتب صالتيت دیگري به عنوان امين كه تاضر به موضوع را بالفاصله كتباً به سازمان 

سئوليت ست( منعقد كند. قبل از انعقاد  21هاي مذكور در مادۀ پذیرش م صي )محابق نمونۀ پيو صا سبدگرداني اخت ست، قرارداد امين  ا

  .ني بپردازد مگر اینكه موضوع با ذكر دالیل به تأیيد سازمان برسدقرارداد مذكور با امين جدید، سبدگردان نباید به عمليات سبدگردا

 



o  19ماده:  

صورتي ساب بانكي جداگانه افتتاح كند و در  سبدگرداني ت شد، افتتاح یك سبدگردان باید براي هر قرارداد  شكل با كه این امر عمالً م

ساب بانكي براي مجموعه ست؛ ت سبدگرداني بالمانع ا سد. اي از قراردادهاي  سازمان بر ضوع با ذكر دالیل به تأیيد  شروط به اینكه مو م

شوند، با تأیيد امين افتتاح شده و مشخصات هاي بانكي مخصوص سبدگرداني شناخته ميعنوان تسابهاي بانكي موصوف كه بهتساب

ي موضوع سبدگرداني، وجوه تاصل هاي مربوط به سبد اختصاصي مشتري شامل وجوه اوليهگردد. كليۀ دریافتها نزد امين ثبت ميآن

هاي بانكي سبداختصاصي و فروش اوراق بهادار سبد اختصاصي، باید منحصراً به تساب از دریافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپرده

وجوه هاي مربوط به سططبد اختصططاصططي شططامل ي پرداختبانكي موضططوع این ماده مرتبط با قرارداد سططبدگرداني مربوطه، واریز و كليه

هاي مربوط به سبدگرداني، منحصراً از این پرداختي به مشتري، وجوه پرداختي بابت خرید اوراق بهادار سبداختصاصي و پرداخت هزینه

 .شودتساب بانكي انجام مي

  1تبصره:  

نام مشتري افتتاح شده  به نام مشترك سبدگردان و امين یادر مورد قراردادهاي سبدگرداني زیر، تساب بانكي موضوع این ماده باید به 

 :پذیر باشدكه در هر تال برداشت از آن با اجازۀ توأم سبدگردان و امين امكانطوريبه

كه ارزش روز سبد اختصاصي مشتري مربوط به قرارداد سبدگرداني، بيش از ثلث سرمایۀ ثبت و پرداخت شدۀ سبدگردان در صورتي -1

 متراست، باشد؛یا بيش از یك ميليارد ریال هر كدام ك

صورتي -2 سبدگردان به ارزش روز، بيش از ده در  صي تحت مدیریت  صا سبدهاي اخت سبدگرداني، مجموع ارزش  كه با انعقاد قرارداد 

  .برابر سرمایۀ ثبت و پرداخت شدۀ سبدگردان شود

اجراي قرارداد، تأیيدیه امين را سططبدگردان موظف اسططت، قراردادهاي سططبدگرداني منعقده با مشططتریان را براي امين ارسططال و براي 

 .این دستورالعمل اخذ نماید 17درخصوص فرم موضوع مادۀ 

  2تبصره:  

تواند به تشخيص این ماده، در مورد سایر قراردادهاي سبدگرداني، تساب بانكي مي 1به استثناي قراردادهاي سبدگرداني موضوع تبصرۀ 

سبدگردان، مشتري، امين یا به سبدگردان به شت از تساب بانكي نيز مينام مشترك دو یا چند شخص از آننام  تواند در ها و تق بردا

  .اختيار یك، دو یا چند شخص از اشخاص فوق باشد

  3تبصره:  

اند وجوه تاصل از فروش اوراق بهادار رسد، ملزمها به فروش ميكارگزاراني كه اوراق بهادار ثبت شده در یك كد سبدگرداني از طریق آن

است، واریز نمایند. امين موظف هاي بانكي موضوع این ماده كه توسط امين به كارگزار معرفي شدهد شده را صرفاً به تساب یا تسابیا

 .است مشخصات تساب بانكي موضوع این ماده را به درخواست سبدگردان، به كارگزاران مورد نظر وي معرفي كند

 



o  20ماده:  

صر ضوع تب ست قبل از هر پرداخت19ماده  1ۀ در مورد قراردادهاي مو سبدگردان موظف ا ساب ،  سبدگرداني از ت  مربوط به قرارداد 

ضوع ماده سبدگردان ، تأیيدیه19ي بانكي مو ست  ي امين مربوطه را دریافت كند. امين باید ظرف یك روز كاري پس از دریافت درخوا

ارداد سبدگرداني و موارد زیر تحابق داشته باشد، دستور پرداخت را تأیيد كه دستور پرداخت با مفاد قربراي هرگونه پرداخت، در صورتي

 : كند

 بند الف:  

 :به مشتري، امين باید كنترل نماید كه در مورد پرداخت

  .اي از قرارداد مشتري به امين تسليم و نزد امين ثبت شده استقبالً نسخه -1

مشتري درخواست نموده، بيش از وجوه نقد سبداختصاصي مشتري مربوطه در  مبلغي كه سبدگردان پرداخت آن را به تساب بانكي -2

 تاریخ درخواست نيست،

صطرفاً به تسطاب بانكي مشطتري كه در قرارداد سطبدگرداني یا متمم آن یا كتباً توسطط مشطتري معرفي شطده اسطت، واریز  پرداخت -3

  .شودمي

 بند ب:  

 :وراق بهادار موضوع قرارداد سبدگرداني، امين باید كنترل نماید كهدر خصوص پرداخت به كارگزار به منظور خرید ا

 ي وجوه نقد سبداختصاصي نزد كارگزار به تشخيص امين بيش از تد الزم نباشد؛مانده -1

 پذیرد؛پرداخت صرفاً به تساب جاري معامالتي كارگزار صورت  -2

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

 بند ج:  

 :هاي سبدگرداني امين باید كنترل نماید كهدر خصوص پرداخت كارمزدها و هزینه

 پرداخت محابق با مفاد قرارداد و مقررات مربوطه بوده و به طور صحيح محاسبه شده است؛  -1

 .پذیردهاي بانكي اشخاص مربوطه صورت ميها به تساباین پرداخت -2

 



 بند د:  

 :شوند، امين باید كنترل كند كهدر خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداري كه در بورس یا بازار خارج از بورس معامله نمي

 است؛ ها توسط سبدگردان معين شدهي آنمشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده -1

 هاي مندرج در قرارداد است؛ر داراي ویژگياوراق بهادا -2

 فروشنده معتبر است؛ -3

 .شودمبلغ مورد نظر صرفاً به تساب بانكي فروشنده پرداخت  -4

  1تبصره:  

اعم از قراردادهاي )هاي پرداخت مربوطه به كليۀ قراردادهاي سبدگرداني سبدگردان نيز باید مفاد این ماده را در مورد صدور درخواست

صره سبدگ ضوع تب ست 19ماده  2رداني مو سئوليت امين در تأیيد درخوا هاي پرداخت، محابق مفاد این و غير از آن( رعایت نماید، و م

   .دستورالعمل، رافع مسئوليت سبدگردان نيست

  2تبصره:  

ي قرار دهد و امكان دسترسي كند، در اختيار وسبدگردان موظف است، اطالعات و اسنادي كه امين براي اجراي این ماده درخواست مي

هنگام براي ي اینترنت و به صورت بهافزار سبدگرداني را كه تاوي جزئيات اطالعات هر مشتري سبدگردان است، از طریق شبكهبه نرم

 .امين فراهم كند

o  21ماده:  

 : صورت مستمر نظارت كند كهامين موظف است به

 است، توسط سبدگردان رعایت شود؛ ا مشتریان خود منعقد نموده مفاد قراردادهاي سبدگرداني كه سبدگردان ب -1

سازمان نظارت بر رعایت آن  -2 سبدگرداني و مقرراتي كه  سيس و فعاليت  ستورالعمل تأ ها را از جمله وظایف امين طرف قرارداد با د

شاهدۀ هرگونه نقو مواردسبدگردان صورت م شود و در  سبدگردان رعایت  سط  سوب كند، تو سازمان  ها مح ضوع را به  شده، مو یاد

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

 .شركت سبدگردان قبالً مجوز فعاليت سبدگرداني دریافت كرده و اعتبار آن منقضي نشده باشد -3

 

 



  1تبصره:  

صورتي ضوع این ماده، موجب وروددر سبدگردان از مقررات مو سارت  كه تخلفات  سبدگردان خ شود و  سبدگردان  شتري  سارت به م خ

طور كه به نظر امين عادالنه است، جبران نكند، امين موظف است تخلف سبدگردان را به مشتري یا مشتریان مربوطه اطالع وارده را آن

  .دهد

  2تبصره:  

ه صططورت مكتوب تعریف و قبل از بكارگيري رسططماً به هایي را بها و رویههاي موضططوع این ماده، روشامين باید به منظور اجراي نظارت

بدگردان، اطمينان كافي و معقول تاصل نماید. امين باید طوري كه از رعایت مقررات موضوع این ماده توسط سسازمان ارسال كند، به

 .كارگيردكند، بهردان، ابالغ ميهاي موضوع این ماده، مستقيماً یا به واسحۀ سبدگهایي را كه سازمان در اجراي نظارتها و رویهروش

  3تبصره:  

  .سال پس از پایان قرارداد نزد خود نگهداري نماید 5امين سبدگردان موظف است یك نسخه از كليه قراردادهاي سبدگرداني را تا 

o  22ماده:  

ریك از مشتریان طرف سبدگردان در كه امين از انجام وظایف خود طبق این قرارداد تخحي نماید و از این بابت خسارتي به هدر صورتي

قراردادهاي سططبدگرداني، وارد شططود یا در اثر تخلف امين، هریك از مشططتریان مذكور نتواند در صططورت تمایل در مهلت مقرر در قرارداد 

مشتري مربوطه گاه امين مسئول جبران خسارات وارده به سبدگرداني خود با سبدگردان، دارایي خود را از سبدگردان دریافت دارد، آن

  .بيني شودشود، پيشباشد. نحوۀ جبران خسارت باید در قرارداد امين سبداختصاصي كه بين امين و سبدگردان منعقد ميمي

 تبصره:  

  .در صورت بروز توادث قهري به تشخيص مرجع رسيدگي كننده، مسئوليتي متوجه امين نخواهد بود

o  مكرر 22ماده:  

صي ظ صا سبد اخت ضاي مهلت روز كاري پس از پایان قرارداد، غيرفعال مي 30رف مدت كد معامالتي  صورتي كه قبل از انق شود. در 

هاي سبد اختصاصي در قالب فرم هاي تكميل شده توسط سبدگردان كه به یادشده، درخواست تمدید قرارداد و یا مجوز فروش دارایي

سپرده شركت  ست، به  سيده ا سال نگرتأیيد امين نيز ر صي به كد معامالتي گذاري ار صا سبد اخت دد، كليه اوراق بهادار موجود در كد 

مشتري منتقل مي شود. چنانيه در مهلت مقرر، فرم درخواست تمدید قرارداد تكميل شده توسط سبدگردان و تأیيد شده توسط امين 

تعيين شده در متمم قرارداد، تمدید مي به شركت سپرده گذاري ارائه شود، اعتبار زماني كد معامالتي سبد اختصاصي براي مدت زمان 

صي تنها براي  صا سبد اخت شود، كد معامالتي  سبدگردان ارائه  سوي  صورتي كه در مهلت مذكور مجوز فروش دارایي ها از  شود یا در 

از  فروش دارایي ها به صططورت یك طرفه به مدت یك ماه فعال مي شططود. در صططورتي كه سططبدگردان به علت وجود برخي محدودیت ها

سبدگردان  ساند،  ضوع قرارداد را بفروش بر صف فروش، نتواند ظرف مدت یك ماه تمامي دارایي هاي مو سته بودن نماد و وجود  جمله ب

ست ظرف تداكثر  سپرده گذاري كه به تأیيد امين نيز رسيده ا ستي به شركت  روز كاري پس از اتمام مدت  3مي تواند با ارسال درخوا



ست تمدید  دوره یك ماهه دیگري را ارائه دهد. مهلت مذكور بنابر تأیيد امين و تا رفع كامل محدودیت ها و فروش تمامي مذكور، درخوا

كه طي مدت یاد ماه قابل تمدید خواهد بود. در صورتي 3اوراق بهادار سبد اختصاصي، براي دوره هاي یك ماهه بعدي تداكثر به مدت 

  .گذار منتقل و كد سبدگرداني غيرفعال مي شودها به كد سرمایهرسد، تمامي دارایيهاي موضوع قرارداد به فروش نشده، دارایي

 تبصره:  

سمي یا روزهاي پنج صادف با ایام تعحيل ر ستورالعمل م ست هاي موضوع این د شده در درخوا شنبه هر چنانيه مهلت هاي زماني ذكر 

  .به مهلت یاد شده اولين روز كاري بعد خواهد بودهفته و روزهایي كه بورس به هر دليل تعحيل است شود، مالك محاس

  ثبت و نگهداري حساب ها، مدارك و اطالعات -فصل هشت:  

o  23ماده:  

سبدگردان بهسبدگردان باید كليه شتري و معامالتي كه  ضوع بند د نام وي انجام ميي اطالعات مربوط به م شامل اطالعات مو دهد )

افزار نرمافزار سبدگرداني، درج نماید. تغيير اطالعاتي كه در روزهاي قبل در بانك اطالعاتي این نرم پيوست چهار این دستورالعمل( را در

شده سبدگردان و ذكر دالیل و تأیيد امين امكانثبت  ست  صرفاً با درخوا ستاند،  شرح تغييراتي را كه با تأیيد  .پذیر ا سبدگردان باید 

افزار كند با ذكر دالیل بالفاصله به سازمان ارسال و یك نسخه از آن را بایگاني كند. نرمعمال ميافزار اامين در اطالعات ثبت شده در نرم

  :باشدسبدگرداني باید مورد تأیيد سازمان بوده و خصوصيات زیر را داشته

 افزار از طریق شبكۀ اینترنت فراهم باشد،امكان دسترسي امين به اطالعات ثبت شده در نرم -1

 افزار سبدگرداني تأیيد كند،تواند با بررسي مستندات، اطالعات مورد نظر خود را در نرمامين ب  -2

 است، بدون اجازۀ امين تغيير دهد،افزار تأیيد نمودهسبدگردان نتواند اطالعاتي را كه امين در نرم -3

 است، تغيير دهد،نموده افزار ثبتسبدگردان نتواند بدون اجازۀ امين، اطالعاتي را در روزهاي قبل در نرم -4

شتري از طریق نرمامين باید بتواند گزارش -5 شاهده و چاپ نماید. امين باید هایي را از مانده و گردش تساب هر م سبدگرداني م افزار 

شده سط خود وي تأیيد  صرفاً اطالعاتي كه تو ست، لحاظ گردد یا اینكه كليۀ اطالعات ثبتواند تعيين كند كه در این گزارش  شده، ا بت 

 .لحاظ شوند

افزار، ثبت گردد و توسط هيچ یك از كاربران نرم (log file)دهند باید در فایل وقایع افزار انجام ميكليۀ عملياتي كه كاربران در نرم -6

 .قابل تغيير نباشد

كند دو قسططمتي بوده و یك عيين ميافزار و تدود اختيارات كاربران را تكه تنظيمات نرم (Adminstrator)افزاررمز ورود مدیر نرم -7

  .قسمت در اختيار سبدگردان و قسمت دیگر در اختيار امين باشد

 

 



 تبصره:  

سبدگردان و امين انجام ميتنظيمات نرم سبدگرداني با توافق  شد. در افزار  سازمان عمل خواهد صورت اختالف، طبق نظر  شود و در 

  .ر سازمان باید رعایت شودافزار سبدگرداني، مالتظات مورد نظتنظيم نرم

o  24ماده:  

كند، وقایع مالي خود را ثبت هاي اجرایي كه سازمان ابالغ ميسبدگردان موظف است طبق استانداردهاي تسابداري ملي و دستورالعمل

مبادالت مالي  يداري و كليهاي نگههاي مالي خود را تنظيم نماید و در دفاتر مالي خود براي هر مشطططتري تسطططاب جداگانهو صطططورت

سبدگردان باید دارایي ضمن  شتري ثبت كند. در  ساب م شتري را در ت سبد ها، درآمدها و هزینهها، بدهيفيمابين خود و م هاي هر 

داري هاي خود به تفكيك هر مشتري ثبت و نگهها، درآمدها و هزینهها، بدهياختصاصي تحت مدیریت خود را به طور جداگانه از دارایي

صورتها، درآمدهاو هزینهها، بدهيدارایينماید.  سبدگردان نباید در  سبداختصاصي تحت مدیریت  سبدگردان به عنوان هاي  هاي مالي 

هاي تحت مدیریت سطططبدگردان در هاي سطططبدگردان منعكس گردد، بلكه باید ناخالص دارایيها، درآمدها و هزینهها، بدهيدارایي

 .هاي تحت مدیریت افشا گرددبدگردان، تحت عنوان دارایيهاي مالي سهاي همراه صورتیادداشت

o  25ماده:  

 :داري نمایدسبدگردان موظف است اسناد و مدارك مربوط به فعاليت خود از جمله اسناد و مدارك زیر را تداقل به مدت پنج سال نگه

اند و نظر سبدگردان اتي كه مشتریان در نتایج دادههاي شناسایي و اطالعات مشتریان، نتایج تاصل از تحليل این اطالعات، تغييرفرم -1

 در خصوص این تغييرات؛

 قراردادهاي منعقده با مشتریان؛ -2

 هاي تبادل شده با مشتریان؛مكاتبات و گزارش -3

 این دستورالعمل دریافت كرده است؛ 27مادۀ  2ي گزارش ذینفعان اوراق بهادار، كه سبدگردان در اجراي تبصره -4

 ها؛هاي صادره براي آني وقایع مالي مرتبط با خود به خصوص مبادالت مالي با مشتریان و صورتحسابك مثبتهمدار -5

 اي از اطالعاتي كه سبدگردان از طریق تارنماي رسمي خود منتشر كرده است، تاوي تاریخ و ساعت انتشار؛نسخه -6

 مدارك راجع به دعاوي تقوقي له یا عليه سبدگردان؛ -7

 .گرددهایي كه توسط سازمان تعيين و ابالغ ميیر مدارك و گزارشسا -8

 

 



o  26ماده:  

ها باید اطالعات و مدارك مربوط به مشطططتري طرف قرارداد سطططبدگرداني را محرمانه تلقي نموده و به سطططبدگردان، امين و كاركنان آن

 48ري ارائه ننماید در غير اینصورت مشمول ماده ها، بدون رضایت مشتري به شخص دیگاستثناي اشخاص زیر در تدود درخواست آن

 :قانون بازار اوراق بهادار خواهند شد

سبدگردان یا امين كه براي ارائه -1 شتري نياز دارند، كاركنان  سایر وظایف خود به اطالعات و مدارك م شتري یا انجام  ي خدمات به م

  ها؛در تدود نياز آن

 كند؛ن ميسازمان یا مراجعي كه سازمان تعيي -2

 وكيل، امين، بازرس قانوني یا تسابرس سبدگردان؛ -3

 وكيل، بازرس قانوني یا تسابرس امين؛ -4

 مراجع صالح قضایي؛ -5

 كانون مربوطه در تدودي كه در مقررات مصوب سازمان تعيين شده است؛ -6

 .استي مدارك و اطالعات مذكور به آنها، طبق قانون الزامي سایر مراجعي كه ارائه -7

  1تبصره:  

ي اطالعات به صورت سرجمع به طوري كه امكان ردیابي و تشخيص اطالعات مربوط به هر مشتري ممكن نباشد، انتشار عمومي یا ارائه

  .گرددمشمول ممنوعيت موضوع این ماده نمي

  2تبصره:  

اطالعات و مدارك مشتریان فارغ از اینكه به شكل ي دسترسي به داري و نحوهاي مكتوب براي تفاظت، نگهسبدگردان و امين باید رویه

شكال دیگر نگه سي كاركنان غير مرتبط به داري ميالكترونيكي یا به ا ستر شند به طوري كه اطميناني معقول از عدم د شته با شوند، دا

ط و در غير موارد مقرر، ي آنها به اشططخاص غير مرتبمدارك و اطالعات مشططتري، عدم افشططاي مدارك و اطالعات مشططتري یا عدم ارائه

 .ي یاد شده آموزش كافي به كاركنان داده و رعایت آن را كنترل نمایندسبدگردان و امين باید براي اجراي صحيح رویه .بوجود آید

  اطالع رساني و گزارش دهي -فصل نه:  

o  27ماده:  

كند در تالي كه؛ )الف( شططركت داري مينام مشططتري خود خرید، فروش یا نگهي بهاداري خاص را بهكه سططبدگردان، ورقهدرصططورتي

این  1ي ي بهادار محابق تبصرهها، در آن ورقهسبدگردان یا اشخاص وابسته به آن یا )ب( كاركنان سبدگردان یا اشخاص وابسته به آن

این ماده از این  2ي هاي موضوع تبصرهند، و سبدگردان از این موضوع محلع بوده یا از طریق دریافت گزارششوماده ذینفع محسوب مي



ي سبدگرداني براي مشتریان را به عهده دارند، از گاه سبدگردان موظف است بالفاصله كاركناني كه وظيفهموضوع محلع شده باشد، آن

شطططود تسطططابرس و امين خود را، از این موضطططوع محلع كند و در اقل هرماه تهيه ميهایي كه تداین امر محلع نموده، طي گزارش

دهد، این موضوع را افشا نماید. اطالعات ارائه شده به كاركنان مذكور، تسابرس، امين و مشتري اي كه به مشتري ميهاي دورهگزارش

 :در اجراي این ماده شامل موارد زیر است

 ي بهادار،مشخصات ورقه -1

 ي بهادار،شرح منافع ذینفع در آن ورقه -2

كه قبل از تاریخ گزارش، ذینفع شططدن افراد موضططوع این ماده خاتمه یافته ي ذینفعي )درصططورتيتاریخ ذینفع شططدن و تاریخ خاتمه -3

  باشد(،

هر كدام دیرتر اسططت تا  اطالعات خرید و فروش اوراق بهادار یادشططده به نام مشططتري از زمان ذینفع شططدن یا تاریخ گزارش قبلي -4

شده، تاریخ معامله، قيمت معامله، مبلغ معامله خاتمه شامل: تعداد اوراق بهادار معامله  شد ) ي ذینفعي یا تاریخ گزارش هر كدام زودتر با

 ي بهادار( وو در صورت دسترسي، مشخصات طرف معامله به تفكيك هر ورقه

ادشده در سبد اختصاصي از تاریخ ذینفع شدن یا تاریخ گزارش قبلي هركدام دیرتر باشد تا داري اوراق بهادار یاطالعات مربوط به نگه -5

ي هر ورقه و قيمت داري شططده، قيمت تمام شططدهي ذینفعي یا تاریخ گزارش هر كدام زودتر باشططد )شططامل تعداد اوراق بهادار نگهخاتمه

 (.ي كلتمام شده

  1تبصره:  

سود یا زیان نماید یا آن ورقهت یك ورقهكه یك شخص از تغيير قيمدرصورتي ي بهادار براي ي بهادار، به طور مستقيم یا غير مستقيم 

گاه شططخص ي بهادار محسططوب شططود، آني بهادار منتفع شططود یا خود ناشططر ورقهوي تقوق یا منافعي ایجاد كند یا از معامالت آن ورقه

سبت به آن ورقه شده، ن سوب ميیاد شرایط زیر، ذینفع ورقه .شودي بهادار، ذینفع مح شخص از جمله در  سوب بنابراین  ي بهادار مح

 :گرددمي

 ي بهادار باشد؛كه مالك ورقهدرصورتي -1

 ي بهادار را به دیگري اعحاء یا از دیگري دریافت نموده باشد؛كه اختيار خرید یا فروش ورقهدرصورتي -2

 قرض داده باشد؛ي بهادار را قرض گرفته یا كه ورقهدرصورتي -3

ي بهادار را پذیرفته نویسي یا فروش ورقهي بهادار را تعهد كرده باشد یا بازاریابي براي پذیرهنویسي یا فروش ورقهكه پذیرهدرصورتي -4

 ي بهادار باشد یا در این موارد با دیگران مشاركت داشته باشد؛ي عرضه ورقهباشد یا مشاور ناشر در زمينه

 .ي بهادار باشدناشر ورقه كهدرصورتي -5

 



  2تبصره:  

سبدگردان موظف ستهكاركنان  شخاص واب صله پس از ذینفع شدن خود یا اطالع از ذینفع شدن هریك از ا سبت به هر اند بالفا ي خود ن

شخاص موضوع بندهاي ورقه ست ا صورت درخوا سبدگردان گزارش كنند. در  ، 26مادۀ  7الي  2ي بهادار، موضوع را با جزئيات كامل به 

ي جزیيات این اطالعات به اشططخاص یاد شططده خواهد بود. این اطالعات در تدود قيد شططده در این ماده، در سططبدگردان موظف به ارائه

داري شده و در اختيار مشتریان یا سایر كاركنان گيرد و جزیيات اطالعات به صورت محرمانه نزد سبدگردان نگهاختيار مشتریان قرار مي

 .گيردي گزارش موضوع این ماده را براي تسابرس، امين و مشتري به عهده دارند( قرار نميي تهيهستثناي كاركناني كه وظيفه)به ا

o  28ماده:  

هاي فعاليت ماه باشد، گزارش 6هاي معيني كه در قرارداد سبدگرداني ذكر شده است و نباید بيش از سبدگردان موظف است تا در دوره

 :ها تداقل شامل موارد زیر خواهد بودرا طبق نظر سازمان تهيه و به هر مشتري و سازمان ارائه دهد. این گزارش سبدگرداني خود

سبدگردان در پایان  -1 شتري نزد  صي و ميزان وجوه جاري م صا سبداخت صي، تعداد و ارزش هر دارایي در  صا سبداخت تركيب و ارزش 

 .دوره

 .ي گزارش با ذكر جزئياتدورهمعامالت صورت گرفته براي مشتري در  -2

 .ي گزارشسود سهام، سود اوراق مشاركت، سود سایر اوراق بهادار، سهام جایزه و سایر مزایاي دریافتي براي مشتري طي دوره -3

سرمایهصورت درآمدها و هزینه -4 شي از  سود یا زیان نا سهم، ي نقدي هي گزارش، و تفكيك آن به بازدهگذاري در دورهها و تعيين  ر 

 .استفاده از تق تقدم و افزایش یا كاهش ارزش سبداختصاصي

 .شودمحاسبه مي 8بازدهي سبد اختصاصي مشتري در هر روز و در كل دروۀ گزارش كه محابق پيوست شماره  -5

  1تبصره:  

شامل مهاي دورهعالوه بر گزارش شي  ست در پایان قرارداد،گزار سبدگردان موظف ا ضوع این ماده،  وارد مذكور در این ماده را از اي مو

ي قرارداد به مشتري و سازمان ارائه دهد. ي قبل تا پایان قرارداد، تهيه كرده و به همراه رونوشت مدارك تسویهي گزارش شدهپایان دوره

شاهده ست از طریق تارنماي خود، امكان م سبدگردان موظف ا شتري در هر روز راهمينين  صي هر م صا سبد اخت تداكثر تا  ي بازدهي 

  .پایان روز كاري بعد، صرفاً براي مشتري مربوطه فراهم كند

  2تبصره:  

العاده، سبدگردان موظف است در مقابل دریافت هزینه، گزارش مزبور را گذار براي ارائه گزارش خاص و فوقدر صورت درخواست سرمایه

 .در اختيار وي قرار دهد

o  29ماده:  



 :ي خود موارد زیر را افشا نمایدسبدگردان ملزم است در تارنما

 و مشخصات شركاي عمده؛ ي پرداخت شدهنام، نوع شخصيت تقوقي، مشخصات ثبتي، مبلغ سرمایه -1

 گران، كارشناسان و نمایندگان سبدگردان؛مدیره، مدیرعامل، مشاوران، تحليلاي و تحصيلي اعضاي هيأتمشخصات و سوابق ترفه -2

 ي این كارمزدها؛ي محاسبهسبدگردان و شرایط، تدود مسئوليت و كارمزد هر یك از این خدمات و نحوه خدمات قابل ارایه توسط -3

صد كل درآمد ارائه -4 شته از هر یك به تنهایي درآمدي معادل یا بيش از پنج در سال گذ سبدگردان طي پنج  ي عناوین خدماتي كه 

 مربوطه؛خدمات را كسب نموده است به تفكيك هر سال و ذكر درصد 

هاي اي كه سبدگردان در صورت صرفه و صالح مشتریان و تحابق با اهداف، اصول و محدودیتهاي سرمایهنوع اوراق بهادار یا دارایي -5

 مربوط به هر مشتري، در سبدهاي اختصاصي تحت مدیریت قرار خواهد داد؛

شمارۀ  -6 سبدگردان كه محابق پيوست  سبه 8بازدهي  سال مي این دستورالعمل محا سبدگردان یا ظرف پنج  شود، از ابتداي تأسيس 

هاي روزانه، هفتگي، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و ساالنه تداكثر پنج روز كاري پس از گذشته هركدام كمتر باشد، براي دوره

 پایان هر دوره؛

شيابي اوراق بهادار و نروش -7 سبدگردان براي تجزیه و تحليل و ارز ضه و هایي كه  شرین اوراق بهادار یا پيش بيني روند قيمت یا عر ا

صميم ضاي اوراق بهادار و ت ستفاده قرار ميداري اوراق بهادار بهگيري در مورد خرید، فروش یا نگهتقا شتریان، مورد ا دهد تا تدي نام م

 كه منجر به افشاي اسرار تجاري وي نگردد؛

 ب اطالعات مورد نياز خود به آنها متكي است؛منابع مهم اطالعاتي كه سبدگردان براي كس -8

ست به دليل ارائه -9 ضاد منافعي كه ممكن ا شتریان ت سته و كاركنان وي با م شخاص واب سبدگردان یا ا ي خدمات مختلف بين منافع 

 هاي كنترل و تل و فصل این تضاد منافع؛بوجود آید و راه

دهد دیگران دارد و با خدمات سبدگرداني و سایر خدماتي كه سبدگردان ارائه ميي تجاري اساسي كه سبدگردان با هر گونه رابحه -10

 نام مشتریان از طریق آنها(؛در تضاد است )نظير توافق با یك یا چند كارگزار براي انجام معامالت اوراق بهادار به

نظير دریافت بخشي )شود ، نصيب سبدگردان ميي سبدگردانيهر گونه منافعي كه به استثناء كارمزد دریافتي از مشتري در نتيجه -11

 شود(؛ي معامالت مشتریان سبدگردان مياز كارمزد كارگزاري از شركت كارگزاري كه واسحه

 آورد؛ي خدمات سبدگردان براي اشخاص ثالث به استثناء كاركنان شركت سبدگردان، بوجود ميهرگونه منافعي كه ارائه -12

 باید در اختيار مشتریان قرارداده شود و به هنگام سازي آن؛ 27العاتي كه در اجراي مادۀ از اط 3و  2، 1بندهاي  -13

ضاي هيأت -14 شغلي كه هر یك از اع سمت یا  شاوران، تحليلهرگونه  سایر مدیره، م سبدگردان در  سان یا نمایندگان  شنا گران، كار

 وقت؛وقت یا پارهوقت، نيمهتمام ها و اشخاص تقوقي، پذیرفته یا به آن اشتغال دارند اعم ازشركت



 ها و مشخصات مسئولين هر شعبه یا نمایندگي؛نشاني و تلفن دفتر مركزي و هر یك از شعب یا نمایندگي -15

 .هر گونه اطالعات دیگري كه طبق مصوبات سازمان ضروري باشد -16

  مستنداتاختيارات سازمان در نظارت و بازرسي و اخذ گزارش ها و موارد و  -فصل ده:  

o  30ماده :  

سبدگردان یا سازمان مي سبدگردان و هر گونه اماكن متعلق به  ستندات  صورت ادواري یا در مواقع لزوم، مدارك و هرگونه م تواند به 

سي قرار دهد یا ارائه سبدگردان درخي اطالعات، مدارك و گزارشتحت اختيار یا كنترل وي را با اهداف زیر مورد بازر ست هایي را از  وا

 :كند

 ها و دفاتر مالي محابق قوانين و مقررات؛داري اسناد، مدارك، گزارشاطمينان از تهيه و نگه -1

 اطمينان از انحباق عملكرد سبدگردان با قرارداد سبدگردان و مقررات مربوطه؛ -2

 اطمينان از تفظ شرایط تعيين شده براي تأسيس و فعاليت سبدگردان؛ -3

 عتراضات رسيده از سوي مشتري یا افراد دیگر؛بررسي شكایات و ا -4

 بررسي تخلفات اتتمالي سبدگردان؛ -5

  .ها، اسناد و مدارك براي سایر نهادهاي ذیصالحي گزارشتهيه -6

 تبصره:  

هد و به هاي مورد درخواست را در موعد مقرر در اختيار سازمان قرار دي اطالعات، اسناد، مدارك و گزارشسبدگردان موظف است كليه

سازمان بدون فوت  سين  سي از دفاتر، مدارك و اماكن مورد نظر را براي بازر سخ داده و امكان بازر سازمان پا سواالت نمایندگان  تمامي 

  .شوندوقت فراهم آورد. بازرسين سازمان توسط مدیریت مربوطه یا مقامات مافوق وي، معرفي مي

o  31ماده:  

سازمان براي تهيه ست  صورت درخوا سبدگردان محابق مادهي گزارش ویژهدر  شركت  سي از  سابر قانون بازار اوراق بهادار،  29ي ي ت

سناد و مدارك الزم براي تهيهسبدگردان باید عالوه بر ارائه ي گزارش مذكور را محابق آنيه هاي تهيهي این گزارش، هزینهي اطالعات، ا

 .كند، بپردازدسازمان تعيين مي

 

 



  انتخاب و عقد قرارداد با بازرس و حسابرس نحوه -فصل يازده:  

o  32ماده:  

سازمان انتخاب كند و قرارداد خود با وي را به  سي معتمد  سابر سات ت س سابرس خود را از بين مو سبدگردان باید بازرس قانوني و ت

هاي داخلي شركت، تحبيق مفاد نامهاي تنظيم كند كه بازرس یا تسابرس، رعایت قوانين و مقررات از جمله این دستورالعمل، آیينگونه

هاي مشتري را بررسي و در مورد آنها در گزارش ساليانه خود اظهارنظر قراردادهاي سبدگردان با این دستورالعمل و ثبت صحيح تساب

 .شودبيني ميي سبدگردان است و در قرارداد مربوطه پيشي این رسيدگي بر عهدهنماید. هزینه

 تبصره:  

اي تنظيم كند تا بازرس قانوني و تسابرس سبدگردان در هر اید قرارداد خود را با بازرس قانوني و تسابرس شركت به گونهسبد گردان ب

 :كند، راجع به موارد زیر نيز اظهار نظر نمایدهاي مالي سبدگردان اظهار نظر ميي مالي كه راجع به صورتدوره

  : العملاین دستور 27الف ( در خصوص گزارش موضوع مادۀ 

ي مورد گزارش در آن ذینفع محسططوب در طول دوره 27ي اوراق بهاداري اسططت كه اشططخاص موضططوع مادۀ گزارش شططامل كليه -1

 اند؛شدهمي

 ي اطالعات الزم طبق آن ماده است؛ارائه شده و شامل كليه 27گزارش به موقع به اشخاص مذكور در مادۀ  -2

تا تاریخ اظهار نظر بازرس قانوني و تسابرس سبدگردان، سبدگردان در معامالت یا  27در مادۀ  از تاریخ ذینفع شدن اشخاص مذكور -3

  .استنام مشتریان صرفه و صالح مشتریان را در تد عرف رعایت نمودهداري اوراق بهادار موضوع گزارش بهنگه

 ایر مقررات مربوط به فعاليت سبدگرداني،ي سبدگردان، قراردادهاي سبدگرداني و سب( رعایت این دستورالعمل، اساسنامه

 بند الف:  

  : این دستورالعمل 27در خصوص گزارش موضوع مادۀ 

ي مورد گزارش در آن ذینفع محسططوب در طول دوره 27ي اوراق بهاداري اسططت كه اشططخاص موضططوع مادۀ گزارش شططامل كليه -1

 اند؛شدهمي

 ي اطالعات الزم طبق آن ماده است؛ائه شده و شامل كليهار 27گزارش به موقع به اشخاص مذكور در مادۀ  -2

تا تاریخ اظهار نظر بازرس قانوني و تسابرس سبدگردان، سبدگردان در معامالت یا  27از تاریخ ذینفع شدن اشخاص مذكور در مادۀ  -3

  .استیت نمودهنام مشتریان صرفه و صالح مشتریان را در تد عرف رعاداري اوراق بهادار موضوع گزارش بهنگه

 



 بند ب:  

 ي سبدگردان، قراردادهاي سبدگرداني و سایر مقررات مربوط به فعاليت سبدگرداني،رعایت این دستورالعمل، اساسنامه

  ضمانت هاي اجرا -فصل دوازده:  

o  33ماده:  

شود. درصورت اتراز تخلف، دگي ميتخلف سبدگردان از قرارداد سبدگرداني یا مفاد این دستورالعمل، براساس دستورالعمل مربوطه رسي

 :گيردمرجع رسيدگي كننده متناسباً یك یا چند مورد از تنبيهات زیر را در نظر مي

  1بند:  

 تذكر كتبي به سبدگردان بدون درج در پرونده؛

  2بند:  

 اخحار كتبي به سبدگردان با درج در پرونده؛

  3بند:  

 ریق آن صورت پذیرفته تداكثر تا یك سال؛تعليق فعاليت شعبه یا نمایندگي كه تخلف از ط

  4بند:  

 الزام به تعحيلي شعبه یا نمایندگي كه تخلف از طریق آن صورت پذیرفته؛

  5بند:  

 محدود كردن فعاليت سبدگردان تداكثر تا یك سال؛

  6بند:  

 ي خدمات سبدگرداني تداكثر تا یك سال؛محروميت از ارائه

  7بند:  

 رداني براي مدت تداكثر تا یك سال؛تعليق مجوز فعاليت سبدگ

 



  8بند:  

 هاي سبدگردان به مدت تداكثر تا یك سال؛تعليق سایر فعاليت

  9بند:  

 لغو مجوز فعاليت سبدگرداني؛

  10بند:  

 لغو مجوز تأسيس سبدگردان؛

  11بند:  

  .مالي جدیدقانون توسعه ابزارها و نهادهاي  14ي ي مادهنامهي نقدي سبدگردان محابق آیينجریمه

  1تبصره:  

كه تخلف ناشي از فعل یا ترك فعل مدیر یا مدیران یا سایر كاركنان سبدگردان باشد، مرجع رسيدگي به تخلفات سبدگردان، درصورتي

زیر  عالوه بر تنبيهات مقرر در این ماده براي سبدگردان، مدیر یا هر یك از كاركنان متخلف را تسب مورد به یكي از تنبيهات انضباطي

  :كندمحكوم مي

 تذكر كتبي بدون درج در پرونده؛  -1

 اخحار كتبي با درج در پرونده؛ -2

 ي خدمات سبدگرداني تداكثر تا دو سال؛محروميت از ارائه -3

 ي تصدي سمت مدیریت در شركت سبدگردان مربوطه تداكثر تا دو سال؛سلب صالتيت از ادامه -4

 ها و نهادهاي مالي تداكثر تا دو سال؛ها، بازارهاي خارج از بورس، كانونیا برخي از بورسمحروميت از تصدي سمت در تمام  -5

 اي صادره توسط سازمان تداكثر تا دو سال؛ي ترفهنامهمحروميت از استفاده از گواهي -6

 .قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جدید 14ي ي مادهجریمه نقدي محابق آیين نامه -7

 

 



 2ه تبصر:  

ي وضعيت به قبل از انجام تخلف یا ي آن، اعادهتواند به منظور پيشگيري از تكرار تخلف یا گسترش دامنهمرجع رسيدگي به تخلفات مي

  :رفع اثرات تخلف انجام شده، سبدگردان را ملزم به موارد زیر نماید

 هاي داخلي؛اصالح یا تقویت نظام كنترل -1

 هاي داخلي؛نامهها و آیيناصالح رویه -2

 هاي خاص؛ها و زمينهتأمين، تكميل و آموزش نيروي انساني در بخش -3

 ها تا زمان اتراز شرایحي خاص؛منع سبدگردان از گسترش كمي و یا جغرافيایي فعاليت -4

ها یا م یا بخشي از فعاليتتواند براي انجام موارد موضوع این تبصره، مهلت تعيين كرده و رفع تعليق از تمامرجع رسيدگي همينين مي

سبدگردان را منوط به اجراي آنرفع محدودیت از فعاليت شده در این هاي  صورت عدم اجراي موارد تعيين  ها در مهلت مقرر نماید. در 

  .تواند تنبيهات مذكور در این ماده را اعمال كندتبصره در مهلت مقرر، مرجع رسيدگي مي

  3تبصره:  

ي موضططوع این ماده، سططبدگردان از مفاد قرارداد سططبدگرداني یا مواد این سططيدگي مرجع رسططيدگي كنندهكه براسططاس ردرصططورتي

 .گذار از این بابت خواهد بوددستورالعمل تخلف نموده باشد، سبدگردان مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه

  4تبصره:  

بيني شده یا مانع از جبران خساراتي كه رت ارتكاب جرم در قوانين پيشهایي كه در صواعمال تنبيهات موضوع این ماده مانع از مجازات

 .در اثر ارتكاب تخلفات یا جرایم به مشتري یا سایر اشخاص وارد شده، نخواهد شد

o  34ماده:  

از رسيدگي كه یك نهاد مالي بدون دریافت مجوز سبدگرداني، به ارائه خدمات سبدگرداني بپردازد، مرجع رسيدگي كننده پس درصورتي

 :به موضوع براساس دستورالعمل مربوطه، یك یا تركيبي از تنبيهات زیر را در نظر خواهد گرفت

  1بند:  

 ي نهاد مالي متخلف؛تذكر كتبي بدون درج در پرونده

  2بند:  

 ي نهاد مالي متخلف؛اخحار كتبي با درج در پرونده



  3بند:  

 تداكثر تا یك سال؛ هاي نهاد ماليتعليق تمام یا بخشي از فعاليت

  4بند:  

 ها در نهاد مالي مربوطه تداكثر تا دو سال؛سلب صالتيت مدیر یا مدیران نهاد مالي متخلف، از تصدي برخي سمت

  5بند:  

ها و سططایر ها، بازارهاي خارج از بورس، كانونمحروميت مدیر یا مدیران متخلف نهاد مالي از تصططدي سططمت در تمام یا برخي از بورس

 ادهاي مالي تداكثر تا دو سال؛نه

  6بند:  

 اي صادره توسط سازمان تداكثر تا دو سال؛هاي ترفهنامهمحروميت مدیران نهاد مالي از استفاده از گواهي

  7بند:  

 لغو مجوز تأسيس نهاد مالي متخلف؛

  8بند:  

 .لي جدیدقانون توسعه ابزارها و نهادهاي ما 14ي ي مادهي نقدي محابق آیين نامهجریمه

o  مكرر 34ماده:  

 :گيرددر صورت اتراز تخلف امين، مرجع رسيدگي كننده متناسباً یك یا چند مورد از تنبيهات زیر را در نظر مي

 تذكر كتبي ؛ -1

 اخحار كتبي ؛ -2

 سال؛ 5محروميت از تصدي سمت در نهادهاي مالي و تشكل هاي خود انتظام تا  -3

o  35ماده:  

 .شودقانون بازار اوراق بهادار رسيدگي مي 36ي گردان و مشتري، طبق مادهبه اختالفات بين سبد



  ساير موارد -فصل سيزده:  

o  36ماده:  

  .نویسي سهام جدید در شركت سبدگردان باید مجوز سازمان اخد شودبراي هرگونه نقل و انتقال سهام یا پذیره

o  37ماده:  

ساله مبلغي تحت عنوان تق ست هر شنهاد  سبدگردان ملزم ا سازمان پرداخت نماید. این مبلغ به پي سبدگردان به  سازمان بر  نظارت 

 .گرددسازمان توسط شوراي عالي بورس و اوراق بهادار تعيين مي

o  38ماده:  

صورت پيش سبدگردان ميدر سبدگرداني،  سبت به اعمال تقوق بيني در قرارداد  شتري طرف قرارداد خود، ن تواند به وكالت از طرف م

شركتانهمالك ضور در مجامع عمومي  شتري از جمله ت سایر اوراق بهادار، ي اوراق بهادار م سود  سهام و  سود  ها و اعالم رأي، دریافت 

هاي ثبت شططده نزد سططازمان دریافت سططهام جایزه، دریافت تق تقدم خرید سططهام و شططركت در افزایش سططرمایه، اقدام نماید. شططركت

 .گردد، رعایت نمایندخصوص از طرف رئيس سازمان صادر ميیناي را كه در ااند، بخشنامهموظف

o  39ماده:  

صميم سازمان محابق این دستورالعمل، به پيشنهاد معاونت نظارت بر ت صدور مجوز و انجام اقدامات توسط  شخيص،  گيري، اعالم نظر، ت

  .گيردنهادهاي مالي و تأیيد رئيس سازمان صورت مي

o  مكرر 39ماده:  

ها و ارسال گزارش هاي موضوع این دستورالعمل، در چارچوب الزامات فني ابالغي توسط سازمان به صورت الكترونيك امكان كليه فرایند

  .پذیر است

o  40ماده:  

مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب هيأت 29/08/1389تبصره و هشت پيوست در تاریخ  48 و ماده 43این دستورالعمل در 

سيد و به موج صوبه هاي مورخ ر ،  1396/08/24،  21/12/1395،  12/11/1395،  05/07/1393،  20/08/1391،  1391/04/03ب م

هيئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اصالح گردیده  17/01/1399و  23/05/1398 ، 26/04/1398 ، 12/04/1398، 04/07/1397

صویب الزم شد. از تاریخ الاالجرا ميو از تاریخ ت ستورالعمل، آئينزمبا شدن این د سبدگرداني اوراق االجرا  شاوره و  نامۀ ارائه خدمات م

مدیرۀ سازمان بورس و اوراق هيئت 17/10/1385شوراي بورس و دستورالعمل اجرایي سبدگرداني مصوب  04/08/1383بهادار مصوب 

شركتبهادار لغو مي ستورالعملشود.  صویب این د صي دریافت نموده هاي كارگزاري كه قبل از ت صا سبدگرداني اخت اند اند، ملزممجوز 

ي اعتبار سططاقط ها از درجهصططورت مجوز سططبدگرداني آنظرف چهارماه، شططرایط خود را با این دسططتورالعمل تحبيق دهند؛ درغيراین

  .شودمي



  تقاضاي صدور مجوز تأسيس شركت سبدگردان -پيوست يك:  

 .تذف شد

  ركت موجود به شركت سبدگردانتقاضاي تبديل ش -پيوست دو:  

 .تذف شد

  تقاضاي دريافت مجوز فعاليت سبدگرداني -پيوست سه:  

 .تذف شد

  حداقل نيروي انساني و تجهيزات الزم براي شروع فعاليت سبدگرداني -پيوست چهار:  

از براي اعحاي مجوز فعاليت افزارهاي مورد نيافزاري و نرمدر این پيوسطططت تداقل نيروي انسطططاني، فضطططاي اداري، تجهيزات سطططخت

سعه سب با تو ست. متنا ضاي اداري و تجهيزات ي فعاليتسبدگرداني، در بندهاي )الف( تا )د( آمده ا ساني، ف سبدگردان ، نيروي ان هاي 

 باید طبق مقررات اضافه شده یا ارتقاء یابند.

مجوز فعاليت سبدگرداني باید نيروي انساني به شرح زیر را  مدیره، متقاضي صدورالف( نيروي انساني: عالوه بر مدیرعامل و اعضاي هيأت

 كار گرفته باشد:به

 ردیف

 عنوان

 شغل
 مسئوليت

 تعداد

 )نفر(
 توضيحات

 مدیرسبد 1

داري اوراق ي خرید، فروش یا نگهگيري در زمينهتصميم

گيري اجراي تصميمات، بهادار سبد اختصاصي، پي

صي و عملكرد آن، هاي الزم از سبد اختصاي گزارشتهيه

 گر.و نظارت بر كار تحليل

1 

تداقل یك نفر با یك سال سابقه كار 

مرتبط و داراي گواهينامه مدیریت سبد 

اوراق بهادار یا ارزشيابي اوراق بهادار به 

 صورت تمام وقت

 گرتحليل 2
ها، بازار اوراق تحليل اطالعات اقتصادي، صنایع، شركت

 حليلي الزمهاي تي گزارشبهادار و تهيه
1 

گري اوراق ي تحليلنامهي گواهيدارنده

 وقتصورت تمام بهادار به

 تسابدار 3

ثبت وقایع مالي ، ثبت دفاتر قانوني، تهيه صورتهاي مالي، 

ي مالياتي، تهيه فهرست تقوق و تنظيم اظهارنامه

ها، دریافت و دستمزد و بيمه و ماليات، صدور چك

ظيم صورت مغایرت بانكي و داري اوراق بهادار، تننگه

 سایر وظایف معمول یك تسابدار

2 

 یا

1 

ي مدرك تحصيلي فوق یك نفر دارنده

ي تسابداري یا دیپلم یا باالتر در رشته

هاي مرتبط كه توانایي انجام وظایف رشته

صورت تمام وقت محوله را داشته باشد به

ي مدرك تحصيلي و یك نفر دارنده

ي رشتهكارشناسي یا باالتر در 

هاي مرتبط كه تسابداري یا رشته



ي سرفصل ي تهيهتوانایي و تجربه

ي ها، تنظيم و هدایت سامانهتساب

هاي مالي، و ي صورتتسابداري، تهيه

تنظيم اظهارنامه مالياتي را داشته باشد و 

بر قوانين مالياتي، بيمه و تقوق و 

وقت نيمه  دستمزد مسلط باشد، بصورت

صوصيات قيد شده براي یا یك نفر با خ

 نفر دوم فوق به صورت تمام وقت.

 بایگان 4

ها تنظيم و بایگاني مدارك و انتقال مدارك و نامه

ها، ادارات سبدگردان و سایر اشخاص از جمله بانك  بين

 مالياتي، ادارات بيمه، سازمان و مشتري

1 

وقت كه به تشخيص صورت تمام به

ر تواند وظایف دیگري دسازمان مي

 شركت سبدگردان بپذیرد.

 توضيحات:   

نفر افزایش  10نفر و تا سططقف  1ميليارد ریال افزایش در دارایي تحت مدیریت،  500گران سططبدگردان باید به ازاي هر تعداد تحليل -1

 یابد

سبدي نمي -2 ص 20ميليارد ریال دارایي یا بيش از  1000تواند بيش از هيچ مدیر  سبدگرداني اخت صي را تحت مدیریت خود قرارداد  ا

 داشته باشد

صالتيه به مدت یك -3 صویب این ا سبدگرداني مياز تاریخ ت ضي دریافت مجوز فعاليت  تواند با موافقت معاونت نظارت بر سال، متقا

مرتبط داشته باشند سال سابقه كار  3تحليل گري بازار سرمایه كه تداقل  نامۀنهادهاي مالي و تائيد ریاست سازمان، از دارندگان گواهي

مدیر سبد  سال سابقه كار مرتبط داشته باشند، به صورت تمام وقت براي سمت 5یا دارندگان گواهي نامۀ اصول بازار سرمایه كه تداقل 

يل تحل سال سابقه كار مرتبط داشته باشند، به صورت تمام وقت براي سمت 3و از دارندگان گواهي نامۀ اصول بازار سرمایه كه تداقل 

 "گر استفاده نماید. 

ي براي دریافت مجوز فعاليت سبدگرداني ، متقاضي باید تداقل فضاي مناسب اداري به شرح زیر در مالكيت یا اجاره :ب( فضاي اداري 

 :داشته باشد

 قسمت اداري ردیف

 مساتت

 توضيحات )مترمربع(

 جمع اضافي پایه

 هار قسمتصورت مجزا از سایبه 12  12 اتاق مدیرعامل 1

 هاصورت مجزا از سایر قسمتبه 12  12 مدیره و اتاق جلساتهيأت 2

  6  6 محل استقرار منشي 3

 هاصورت مجزا از سایر قسمتبه 15 15  امور سبدگرداني 4



  15 5 10 محل استقرار مراجعه كنندگان 5

  15 5 10 امور تسابداري 6

  6 2 4 بایگاني 7

  9  9 انه و سرویس بهداشتي(سایر )شامل آبدارخ 8

  90 27 63 جمع 9

 توضيحات: 

كه كه متقاضي صرفاً به امر سبدگرداني بپردازد، فضاي اداري مورد نياز، برابر جمع فضاي پایه و اضافي خواهد بود. درصورتيدرصورتي -1

نياز براي هر ردیف برابر جمع فضططاي اضططافي  هاي دیگري نيز بپردازد، فضططاي موردمتقاضططي عالوه بر فعاليت سططبدگرداني، به فعاليت

ي جدول فوق را ها خواهد بود. مثالً چنانيه یك كارگزار، فضاي اداري پایهي آن فعاليتعالوه بيشترین فضاي پایههاي مختلف بهفعاليت

اهاي اضططافي جدول فوق نيازمند قبالً براي فعاليت كارگزاري تامين نموده باشططد، براي دریافت مجوز فعاليت سططبدگرداني، صططرفاً به فضطط

 است.

صورتي -2 ضوع جدول فوق در اجارهدر ضاي اداري مو شد، وي باید تعهد نماید كه ظرف تداكثر یككه ف ضي با صدور ي متقا سال از 

 مجوز فعاليت سبدگرداني، نسبت به تامين فضاي اداري مناسب در مالكيت خود اقدام خواهد كرد.

صورت افزایش تعداد كا -3 سان، تحليلدر  شنا سبد به تعدادي بيش از تعداد مذكور در ردیفر جدول بند )  2و 1هاي گران یا مدیران 

 ها اضافه گردد.متر مربع به سایر بخش 2متر مربع به بخش امور سبدگرداني و  5الف(، به ازاي هر نفر اضافي باید تداقل 

 8تا 1هاي مذكور در بندهاي عاونت نظارت برنهادهاي مالي، نصطابدر بررسطي تقاضطاي مجوز فعاليت سطبدگرداني بنابه تشطخيص م -4

 .درصد قابل تعدیل است10این جدول تا  9درصد و نصاب بند 20جدول )ب( تا 

شخيص مدیریت مربوطه  :ج( تجهيزات اداري  ضي باید تداقل تجهيزات اداري الزم را به ت سبدگرداني، متقا براي دریافت مجوز فعاليت 

 .هم نموده باشددر سازمان فرا

ي اینترنت را به افزاري و اتصال به شبكهافزاري: براي دریافت مجوز فعاليت سبدگرداني، متقاضي باید تداقل امكانات نرمد( امكانات نرم 

 شرح زیر فراهم نموده باشد: 

 هاي زیر:افزار سبدگرداني با قابليتد( نرم-1

 هاي متعلق به مشتري در زمان شروع سبدگرداني.يد( امكان ثبت اوراق بهادار و سایر دارای-1-1

نام مشططتري از جمله تاریخ هر معامله، مشططخصططات دارایي معامله شططده، مقدار یا تعداد دارایي د( امكان ثبت اطالعات معامالت به-1-2

 معامله شده و مبلغ معامله.

صي و مد( امكان ثبت ارزش روز هر یك از انواع دارایي-1-3 صا سبداخت سبههاي  صله در مورد هر دارایي در پایان حا سود یا زیان تا ي 

 هر روز.



 هاي الزم براي تحليل سبداختصاصي.د( امكان تهيه انواع گزارش-1-4

 د( امكان هشدار موارد انحراف از قرارداد سبدگرداني یا مقررات مربوطه براي سازمان، امين و سبدگردان.-1-5

 د، تاریخ آغاز و پایان قرارداد، نام مدیرسبد و وضعيت جاري قرارداد.د( امكان ثبت مشخصات هر قراردا-1-6

 این دستورالعمل  8د( امكان محاسبه بازدهي سبد اختصاصي و بازدهي سبدگردان تداقل در پایان هر روز، محابق پيوست شمارۀ -1-7

ي معامالت اوراق بهادار و ي كليهه منظور ثبت روزانهافزار سطططبدگرداني را بافزار تسطططابداري كه امكان برقراري ارتباط با نرمد( نرم-2

 نام مشتري داشته باشد.ها بهدارایي

افزار تسططابداري به منظور دریافت اطالعات مربوط به افزار سططبدگرداني و نرمد( تارنماي سططبدگردان كه امكان برقراري ارتباط با نرم-3

وي را داشته و اطالعات هر روز تداكثر تا ابتداي روز بعد، به هنگام شده و از  نام مشتري و وضعيت تسابهاي ماليوضعيت معامالت به

 طریق رمز عبور مخصوص در اختيار مشتري قرار گيرد.

ي خرید، فروش یا ها، در زمينههاي اطالعاتي كه تاوي اطالعات الزم براي انجام تحليلافزارهاي مدیریت بانكد( دسططترسططي به نرم-4

 گيري مناسبي از این اطالعات در اختيار كاربر قرار دهند.بهادار بوده و امكانات گزارشداري اوراق نگه

 گران و مشاوران با سرعت مناسب هاي در اختيار كارشناسان، تحليلد( امكان اتصال به شبكه جهاني اینترنت براي رایانه-5

ضيح: نرم ضوع این بند باید به تائيد مدیریت مربوطه تو شتن قابليتافزارهاي مو ضمن دا سازمان،  شده، از رویهدر  هاي كنترل هاي ذكر 

 هاي مورد نظر برخوردار باشند.ها، امكانات نظارتي مناسب و سایر قابليتي به موقع اطالعات و گزارشداخلي مناسب، تهيه

  قرارداد }نمونة{ سبدگرداني اختصاصي اوراق بهادار -پيوست پنج:  

 .تذف شد

  اد }نمونة{ امين سبدگرداني اختصاصي اوراق بهادارقرارد -پيوست شش:  

شوند، عباراتي كه بين دو قالب باشند و جزء متن قرارداد نمونه تلقي نمياند به منظور توضيح ميآمده { } عباراتي كه بين دو آكوالد}

سبدگردان موظف } {اق بهادار، قابل تغيير استاند با موافقت معاونت نظارت بر نهادهاي مالي و تائيد ریاست سازمان بورس و اورآمده ][

سي معتمد از طبقه اول و دوم را به عنوان امين انتخاب كرده و قرارداد  سابر سات ت س شخص تقوقي را از ميان مؤ ست، تداقل یك  ا

 {تاضر را با وي منعقد و مفاد آن را اجرا نماید

o  طرفين قرارداد -فصل يك:  

  1ماده:  

كد پستي ...........شماره تلفن....  .......ان با مشخصات : نام ..... شماره ثبت ... تاریخ ثبت ... محل ثبت ... نشاني این قرارداد بين سبدگرد

شمارۀ ... مورخ ساس روزنامۀ رسمي  شناخته  .... شماره نمابر ... با نمایندگي آقا)یان(/خانم)ها( .... كه برا صاتبان امضاي مجاز  صاتب/



صات نامشود)ند( و امين بمي شخ ستي  ..... ا م شاني ..... كد پ شماره  ...شماره ثبت ... تاریخ ثبت ... محل ثبت ... ن شماره تلفن ... 

شمارۀ ... مورخ ساس روزنامۀ رسمي  صاتبان امضاي مجاز  ... نمابر........كد معامالتي ... با نمایندگي آقا)یان(/خانم)ها( .... كه برا صاتب/

  .رح مواد آتي منعقد گردیدشود)ند(، به ششناخته مي

o  تعريف اصطالحات -فصل دو:  

  2ماده:  

 :شوندكار رفته در این قرارداد به شرح زیر تعریف مياصحالتات به

  1بند:  

  .مجلس شوراي اسالمي و اصالتات بعدي آن است 1384قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 

  2بند:  

 .قانون بازار اوراق بهادار است 5سازمان: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادۀ 

  3بند:  

  .منظور دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگردان مصوب هيأت مدیرۀ سازمان است :دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگردان

  4بند:  

 .رارداد استاین ق 1منظور سبدگردان معرفي شده در مادۀ  :سبدگردان

  5بند:  

 .این قرارداد است 1امين: منظور امين معرفي شده در مادۀ 

  6بند:  

منظور قراردادي اسططت كه سططبدگردان تحت این عنوان با مشططتري خود منعقد نموده و به موجب آن سططبدگردان  :قرارداد سططبدگرداني

  .دموظف است نسبت به سبدگرداني سبد اختصاصي موضوع قرارداد اقدام نمای

  7بند:  

  .استاست كه با سبدگردان، قرارداد سبدگرداني منعقد نمودهگذاريمشتري: منظور سرمایه

 



  8بند:  

گذار معين توسط سبدگردان در قالب قرارداد سبدگرداني به داري اوراق بهادار به نام سرمایهتصميم به خرید، فروش یا نگه :سبدگرداني

  .تمنظور كسب انتفاع براي مشتري اس

  9بند:  

صي صا سبدگرداني )اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و محالبات( منظور مجموع دارایي :سبداخت سبدگرداني در یك قرارداد  ضوع  هاي مو

  .است كه به مشتري معيني تعلق دارد

  10بند:  

 .شخص وابسته: محابق تعریف ارائه شده در دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگردان است

o  موضوع قرارداد -فصل سه:  

  3ماده:  

سئوليت ست از: )الف( پذیرش م ضوع قرارداد عبارت شتریاني كه قرارداد هاي پيشمو سط امين در قبال م شده در این قرارداد، تو بيني 

قراردادهاي  بيني شده در این قرارداد، در ارتباط بااند و )ب( انجام وظایف پيشرا با سبدگردان منعقد نموده 4سبدگرداني موضوع مادۀ 

 بيني شده در این قرارداد توسط امين.[هاي پيشو ])ج( انجام نظارت 4سبدگرداني موضوع مادۀ 

o  تشريفات پذيرش سمت امين در قرارداد سبدگرداني -فصل چهار:  

  4ماده:  

 .رداد سبدگرداني به انجام رساندآن[ را در ارتباط با هر قرا 3و 2هاي این قرارداد و تبصره 9امين موظف است وظایف مذكور در ]مادۀ 

 تبصره:  

پذیرد و سبدگردان باید انعقاد قراردادهاي سبدگرداني با رعایت دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگردان، توسط سبدگردان صورت مي

ست كتبي وفرم هاي است، به همراه درخوایك نسخه از قراردادهاي سبدگرداني را كه براي طي تشریفات موضوع این ماده منعقد نموده

ضوع مادۀ  سبدگردان ظرف تداكثر  17مو سيس و فعاليت  ستورالعمل تأ ست ظرف  3د سليم كند و امين موظف ا روز كاري به امين ت

 .روز كاري، نتيجه بررسي خود و تسب مورد فرم هاي تكميل شده را به سبدگردان تسليم نماید 3تداكثر 

 

 

 



o  تعهدات سبدگردان -فصل پنج:  

  5ماده:  

 :تعهدات سبدگردان به شرح مواد زیر است

  1بند:  

صورت انعقاد متمم ست در  ضوع مادۀ  سبدگردان ملزم ا سبدگرداني مو سه روز كاري در  4براي قراردادهاي  سخه از آن را ظرف  یك ن

 .اختيار امين قرار دهد

  2بند:  

كند، در اختيار امين قرار یف خود در این قرارداد محالبه ميسبدگردان موظف است كليۀ مدارك و اطالعاتي را كه امين براي اجراي وظا

هاي تحت اختيار خود، همكاري افزارهاي خود و بازدید از محلدهد و با بازرسان امين در خصوص بررسي اطالعات، دفاتر، مدارك و نرم

  .كامل نماید

  3بند:  

دهد و نام مشتریان خود انجام ميه و كليۀ اطالعات معامالتي را كه بهرا تهي 6افزار سبدگرداني موضوع مادۀ سبدگردان موظف است، نرم

افزار یادشططده، ثبت ها به مشططتریان خود را در نرمها از مشططتریان و پرداختكليۀ رویدادهاي مالي مربوط به مشططتریان ازجمله دریافت

  .نماید

  4بند:  

شيسبدگردان موظف ست درپایان هرماه گزار صوص  ا سته به آن یا كاركنان مكتوب در خ شخاص واب سبدگردان یا ا اوراق بهاداري كه 

اند را در تد مقرر ها، در آن ماه طبق تعریف دستورالعمل سبدگرداني در آن اوراق بهادار ذینفع شدهسبدگردان یا اشخاص وابسته به آن

  .در دستورالعمل سبدگرداني تهيه و به امين تسليم كند

  5بند:  

ضوع مادۀ ست تسابسبدگردان موظف ا سبدگرداني موضوع  7هاي بانكي مو را طبق نظر امين افتتاح كرده و تعيين نماید هر قرارداد 

  .باشداست، مرتبط ميافتتاح شده 7، با كدام تساب بانكي كه براساس شرایط مادۀ 4مادۀ 

o  افزار سبدگرداني مورد استفادهخصوصيات نرم -فصل شش:  

  6ماده:  

سبدنرم سبدگردان موظفافزار  ست تهيه نموده و اطالعات موضوع بند گرداني كه  را در آن ثبت كند، باید داراي خصوصيات  5مادۀ  3ا

  :زیر باشد



  1بند:  

 افزار داراي تأیيدیه از سازمان باشد،نرم

  2بند:  

 افزار از طریق شبكۀ اینترنت فراهم باشد، امكان دسترسي امين به اطالعات ثبت شده در نرم

  3بند:  

 افزار سبدگرداني تأیيد كند،امين بتواند با بررسي مستندات، اطالعات مورد نظر خود را در نرم

  4بند:  

 است، بدون اجازۀ امين تغيير دهد،افزار تأیيد نمودهسبدگردان نتواند اطالعاتي را كه امين در نرم

  5بند:  

 است را تغيير دهد، افزار ثبت نمودههاي قبل در نرمسبدگردان نتواند بدون اجازۀ امين، اطالعاتي را در روز

  6بند:  

افزار سططبدگرداني مشططاهده و چاپ نماید. امين باید هایي را از مانده و گردش تسططاب هر مشططتري از طریق نرمامين باید بتواند گزارش

شده سط خود وي تأیيد  صرفاً اطالعاتي كه تو ست، لبتواند تعيين كند كه در این گزارش  شده، ا حاظ گردد یا اینكه كليۀ اطالعات ثبت 

  .لحاظ شوند

  7بند:  

افزار، ثبت گردد و توسططط هيچ یك از كاربران نرم ( log file)دهند باید در فایل وقایع افزار انجام ميكليۀ عملياتي كه كاربران در نرم

  .قابل تغيير نباشد

  8بند:  

كند دو قسطططمتي بوده و یك افزار و تدود اختيارات كاربران را تعيين مينظيمات نرمكه ت (Adminstrator)افزاررمز ورود مدیر نرم

  .قسمت در اختيار سبدگردان و قسمت دیگر در اختيار امين باشد

 

 



 تبصره:  

سبدگردان و امين انجام ميتنظيمات نرم سبدگرداني با توافق  شد. افزار  سازمان عمل خواهد صورت اختالف، طبق نظر  در شود و در 

افزار به امضاي طرفين رسيده و افزار سبدگرداني، مالتظات مورد نظر سازمان باید رعایت شود. توافقات در مورد تنظيمات نرمتنظيم نرم

  .شودداري مينزد هر كدام، یك نسخه نگه

o  افتتاح حساب بانكي مشترك -فصل هفت :  

  7ماده:  

وص سبدگرداني را طبق دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگرداني و با تأیيد هاي بانكي مخصسبدگردان موظف است تساب یا تساب

امين در یك یا چند بانك ایراني داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسططالمي ایران، افتتاح كند. همينين سططبدگردان موظف اسططت 

سبدگرداني، مرتبط با كدام سابتعيين نماید كه هر قرارداد  صویك از ت سابهاي بانكي مخ صات ت شخ ست و م سبدگرداني ا هاي ص 

سبدگرداني  ساب بانكي را نزد امين ثبت كند. كليۀ وجوه مربوط به هر قرارداد  سبدگرداني مرتبط با هر ت اعم از  -بانكي و قراردادهاي 

بهادار یا كند و وجوهي كه از محل سططودهاي نقدي اوراق وجوهي كه سططبدگردان از مشططتري خود به منظور سططبدگرداني دریافت مي

منحصططراً در تسططاب بانكي مربوط به همان قرارداد سططبدگرداني واریز و كليۀ  -شططودهاي بانكي سططبداختصططاصططي تاصططل ميسططپرده

اعم از وجوه پرداختي به مشطططتري، وجوه پرداختي بابت خرید اوراق بهادار سطططبد  -هاي مربوط به آن قرارداد سطططبدگرداني پرداخت

 شود از تساب بانكي مربوط به همان قرارداد سبدگرداني، پرداخت مي -مربوط به سبدگرداني  هاياختصاصي و پرداخت هزینه

 تبصره:  

كه در طورينام مشتري افتتاح شده بهنام مشترك امين و سبدگردان یا به، باید به4هاي بانكي مرتبط با قراردادهاي موضوع مادۀ تساب

سبدگرد شت از آن با اجازۀ توأم  سابان و امين امكانهر تال بردا شت از ت شرایط بردا شد و تغيير در  هاي بانكي مذكور بدون پذیر با

  .توافق توأم سبدگردان و امين ممكن نباشد

o  تشريفات شناسايي كارگزار -فصل هشت :  

  8ماده:  

بدگرداني از محل وجوه تساب پرداخت به شركت كارگزاري به منظور خرید اوراق بهادار به نام سبد اختصاصي مربوط به یك قرارداد س

ضوع مادۀ  صورتي امكان 7بانكي مو سبدگرداني، در شرح زیر انجام مربوط به آن قرارداد  سایي كارگزار به  شنا شریفات  ست كه ت پذیر ا

  :باشدشده

  1بند:  

ست  سایي كارگزار )پيو شنا ست  سایي كارگزار مورد نظر خود را با تكميل فرم درخوا شنا ست  این قرارداد( به امين  2سبدگردان درخوا

  .دهدارائه مي

 



  2بند:  

، از طریق مراجعه به سایت رسمي اینترنتي سازمان، از اینكه كارگزار معرفي 1امين ظرف یك روز كاري از تاریخ دریافت درخواست بند 

سبدگردان، جزو فهرست شركت ست، اطمينان تاصل كردهشده توسط  سازمان ا و سپس فرم مذكور را  هاي كارگزاري داراي مجوز از 

د. این قرارداد را مستقيماً به امين ارائه ده 3كند تا كارگزار تعهدنامۀ پيوست تأیيد و به كارگزار ارسال نموده و ضمن آن درخواست مي

  .امين باید رونوشت درخواست خود را به سبدگردان نيز ارسال كند

  3بند:  

ست  صورتي كه كارگزار تعهدنامۀ پيو ضاء كرده و به امين ارائه دهد، وي به عنوان كارگزاري كه طبق این ماده در این قر 3در ارداد را ام

  .دهدشود و امين موضوع را ظرف یك روزكاري كتباً به سبدگردان اطالع مياست، نزد امين ثبت ميارتباط با سبدگردان شناسایي شده

 تبصره:  

ي مرتبط با هر قرارداد سبدگرداني به كارگزار شناسایي شده طبق این ماده درصورت درخواست سبدگردان مبني بر معرفي تساب بانك

ست  ضاي فرم پيو ساب 4از طریق تكميل و ام صحت مندرجات فرم و اینكه ت ست پس از اطمينان از  هاي این قرارداد، امين موظف ا

شریفات مادۀ بانكي معرفي ساس ت شده 7شده در فرم، برا ضاء نموده و براي كارگزاري مورد نظر اند، فرم را ظرف یك رافتتاح  وزكاري ام

  .ارسال كند

o  7هاي بانكي موضوع ماده تشريفات پرداخت از حساب -فصل نه :  

  9ماده:  

امين باید ظرف یك روز كاري پس از دریافت درخواست سبدگردان براي هرگونه پرداخت مربوط به هر قرارداد سبدگرداني موضوع مادۀ 

ساب بانكي م 4 ضوع مادۀ از ت ستور 7و شد، د شته با سبدگرداني و موارد زیر تحابق دا ستور پرداخت با مفاد قرارداد  صورتي كه د ، در 

  :پرداخت را تأیيد كند

  1بند:  

سخه سبدگردان اعالم نموده قبالً ن سمت خود را به  شده و امين قبولي  سليم و نزد وي ثبت  سبدگرداني مربوطه به امين ت اي از قرارداد 

  .است

  2بند:  

 تساب بانكي، مخصوص یا مرتبط با قرارداد سبدگرداني مورد نظر است،

  3بند:  

 ( این ماده است،7( تا )4موضوع پرداخت صرفاً در خصوص موارد مندرج در بندهاي )



  4بند:  

 :به مشتري در مورد پرداخت

، بيش از وجوه نقد سبداختصاصي مشتري مربوطه مبلغي كه سبدگردان پرداخت آن را به تساب بانكي مشتري درخواست نموده -1-4

 در تاریخ درخواست نباید باشد،

ست، واریز  پرداخت -2-4 شده ا شتري معرفي  سط م سبدگرداني یا متمم آن یا كتباً تو شتري كه در قرارداد  ساب بانكي م صرفاً به ت

 .شودمي

  5بند:  

 :وضوع قرارداد سبدگردانيدر خصوص پرداخت به كارگزار به منظور خرید اوراق بهادار م

این قرارداد را در مورد قرارداد سبدگرداني تكميل و امضاء نموده  3، تعهدنامۀ پيوست 8كارگزار قبالً طي تشریفات مذكور در مادۀ  -1-5

 .استو به امين تسليم كرده

 اشد؛ي وجوه نقد سبداختصاصي نزد كارگزار به تشخيص امين بيش از تد الزم نباید بمانده -2-5

 پذیرد؛پرداخت صرفاً باید به تساب جاري معامالتي كارگزار صورت  -3-5

 .كارگزار داراي مجوز كارگزاري از سازمان باشد -4-5

  6بند:  

 :هاي سبدگردانيدر خصوص پرداخت كارمزدها و هزینه

 صحيح محاسبه شده است؛ پرداخت محابق با مفاد قرارداد سبدگرداني و دستورالعمل سبدگرداني بوده و به طور -1-6

 .پذیردهاي بانكي اشخاص مربوطه صورت ميها از طریق واریز به تساباین پرداخت -2-6

  7بند:  

 :شونددر خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداري كه در بورس یا بازار خارج از بورس معامله نمي

 است؛ وسط سبدگردان معين شدهها تي آنمشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده -1-7

 هاي مندرج در قرارداد سبدگرداني است؛اوراق بهادار داراي ویژگي -2-7



 آید؛باشد كه در مقابل پرداخت وجه، اوراق بهادار مربوطه، دریافت و به تملك مشتري در مياطمينان معقول وجود داشته -3-7

 .شودميرداخت مبلغ مورد نظر صرفاً به تساب بانكي فروشنده پ -4-7

  1تبصره:  

هاي هاي پرداخت توسط سبدگردان نيز الزامي است و مسئوليت امين در تأیيد درخواسترعایت مفاد این ماده در مورد صدور درخواست

  .پرداخت، محابق مفاد دستورالعمل مربوطه، رافع مسئوليت سبدگردان نيست

  2تبصره:  

ها نتواند به اطالعات و مدارك كه امين براي تأیيد آن، محابق این ماده نباشد، یا در صورتيكه درخواست پرداخت سبدگرداندر صورتي

گاه امين باید ظرف مهلت مقرر در این ماده، موارد عدم تحابق یا نقص مدارك و اطالعات را كتباً به سبدگردان كننده دست یابد، آنقانع

  .منعكس كند

  3تبصره:  

ستگي یا ا شك صورت ور صورتيدر  سبدگردان یا در صالح ارائه دهد، یا در نحالل  ستگي به دادگاه  شك ضاي ور سبدگردان خود تقا كه 

این ماده را تأیيد كند و از  4هاي موضوع بند كه مجوز سبدگرداني سبدگردان توسط سازمان لغو شود، امين باید صرفاً پرداختصورتي

سایر پرداخت شدهها خودداري نماید. در طول دورتأیيد  سازمان تعليق  سط  سبدگردان تو ست نيز، مفاد همين اني كه مجوز فعاليت  ا

 .تبصره تاكم است

o  وظيفه امين در نظارت بر سبدگردان -فصل ده :  

  10ماده:  

 :صورت مستمر نظارت كند كهامين موظف است به

 عدم انقضاي مجوز فعاليت سبدگرداني شركت، -1

 است، بدگردان با مشتریان خود منعقد نمودهفاد قراردادهاي سبدگرداني كه سم -2

 دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگرداني و  -3

یت آن عا ظارت بر ر مان ن كه سططططاز بدگردانمقرراتي  با سططط ظایف امين طرف قرارداد  له و ند،ها را از جم  ها محسطططوب ك

صورت مكتوب به را بالفاصله پس از كشف، به توسط سبدگردان رعایت شود و در صورت مشاهدۀ هرگونه نقو موارد یادشده، موضوع

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

 



 1بصره ت:  

صورتي سارت در سبدگردان خ شود و  سبدگردان  شتري  سارت به م ضوع این ماده، موجب ورود خ سبدگردان از مقررات مو كه تخلفات 

كه به نظر امين عادالنه است، جبران نكند، امين موظف است تخلف سبدگردان را به مشتري یا مشتریان مربوطه اطالع  طوروارده را آن

  .دهد

  2تبصره:  

ضوع این ماده، روشامين باید به منظور اجراي نظارت ضوع هایي را تعریف و اجرا كند بهها و رویههاي مو طوري كه از رعایت مقررات مو

هایي را كه سططازمان در اجراي ها و رویهسططط سططبدگردان، اطمينان كافي و معقول تاصططل نماید. در ضططمن امين باید روشاین ماده تو

  .كارگيردكند، در عمل بههاي موضوع این ماده، مستقيماً یا به واسحۀ سبدگردان، ابالغ مينظارت

  3تبصره:  

 .تذف شد

o  مسئوليت امين -فصل يازده :  

  11ماده:  

 ند الفب:  

هاي آن به موقع عمل ننماید، موظف است به ازاي هر روز تأخير، تسب و تبصره 9،  8، 4كه امين به وظایف خود طبق مواد در صورتي

صد از مبلغ  صي یا یك هجدهم در صا سبدگرداني اخت صي مندرج در قرارداد  صا سبد اخت صد ارزش  مورد مبلغي معادل یك هجدهم در

ستور پرداخت سبدگردان بپردازدرا به مندرج در د شتري، به  سارت وارده به م گيري سبدگردان باید دریافت این مبالغ را پي .عنوان خ

شتري مربوطه منظور كرده و در اولين گزارش صي م صا سبداخت اي خود، پس از دریافت دوره كند و مبالغ دریافتي از این بابت را جزو 

ها یا استنكاف بت، اطالعات الزم را در این خصوص اعم از مبالغ دریافتي و مباني محاسبۀ آنمبالغ یا پس از بدهكار شدن امين از این با

  .امين از پرداخت مبالغ، به مشتري بدهد

 بند ب:  

كه امين از انجام وظایف خود طبق این قرارداد تخحي نماید و از این بابت خسارتي به هریك از مشتریان طرف سبدگردان در در صورتي

دهاي سططبدگرداني، وارد شططود یا در اثر تخلف امين، هریك از مشططتریان مذكور نتواند در صططورت تمایل در مهلت مقرر در قرارداد قراردا

گاه امين مسئول جبران خسارات وارده به مشتري مربوطه سبدگرداني خود با سبدگردان، دارایي خود را از سبدگردان دریافت دارد، آن

صد از ارزش دارایيوز تأخير مذكور در دریافت دارایيبوده و باید به ازاي هر ر سبدگردان را ها، معادل یك هجدهم در شتري نزد  هاي م

  .به عنوان جبران خسارت به مشتري مربوطه بپردازد

 

 



 تبصره:  

ص مرجع مسئوليت امين در این ماده، نافي مسئوليت سبدگردان در قبال مشتري خود نيست و در صورت بروز توادث قهري به تشخي

  .رسيدگي كننده، مسئوليتي متوجه امين نخواهد بود

  12ماده:  

كند، نزد خود محرمانه تلقي كرده و جز در چارچوب مقررات افشططاء امين موظف اسططت اطالعاتي را كه در اجراي این قرارداد دریافت مي

  .مشتري یا هر دو تسب مورد خواهد بودصورت مسئول جبران كليۀ خسارات وارده به سبدگردان یا ننماید؛ در غير این

o  نحوۀ محاسبه و پرداخت كارمزد امين -فصل دوازده :  

  13ماده:  

ساب بانكي اعالمسبدگردان بابت خدماتي كه از امين دریافت مي سط امين، نماید، كارمزدهاي زیر را به وي از طریق واریز به ت شده تو

 :نمایدپرداخت مي

 است،، سمت امين را در خصوص آن پذیرفته4ش سبد اختصاصي هر قرارداد سبدگرداني كه امين طبق تشریفات مادۀ درصد از ارز  -1

 .شودمبلغ ریال به طور ثابت كه هر ..... ماه یكبار ..... درصد از آن پرداخت مي -2

 تبصره:  

 شود ليات بر ارزش افزوده، در وجه امين پرداخت ميمبالغ موضوع این ماده پس از كسر كسورات قانوني و در صورت لزوم افزودن ما

o  مدت قرارداد -فصل سيزده:  

  14ماده:  

شود. از تاریخي كه امين دریافت قرارداد گذاري شده و به امين ابالغ مياین قرارداد پس از امضاء توسط طرفين توسط سبدگردان شماره

ع سبدگردان برساند، قرارداد به مورد اجرا گذاشته شده و قرارداد از آن تاریخ تا تاریخ ...... شده را تأیيد كند و موضوع را كتباً به اطالابالغ

 .معتبر خواهد بود

o  رسيدگي به تخلفات و اختالفات -فصل چهارده:  

  15ماده:  

ن و هریك از مشطططتریان طرف براسطططاس قانون بازار اوراق بهادار به اختالفات بين سطططبدگردان و امين و همينين به اختالفات بين امي

قانون بازار اوراق بهادار، هيأت داوري مذكور در  36موضوع مادۀ  سبدگردان در قراردادهاي سبدگرداني، در صورت عدم سازش در كانون

  .كنداین قانون رسيدگي مي 37ماده 



  16ماده:  

هاي ها یا دسططتورالعملنامهراجع رسططيدگي به تخلفات كه در آیينبه تخلفات سططبدگردان و امين از این قرارداد یا مقررات مربوطه، در م

  .شوداست، رسيدگي ميبيني شدهاجرایي قانون بازار اوراق بهادار پيش

o  فسخ قرارداد -فصل پانزده:  

  17ماده:  

ضوع را تداقل یك ماه قبل كتباً به كه این موتواند قرارداد را قبل از انقضاي مدت، فسخ كند، مشروط به اینهریك از طرفين قرارداد مي

  .طرف دیگر اطالع دهد. به هر تال تا زمان فسخ قرارداد طرفين متعهد به انجام وظایف محوله هستند

 تبصره:  

صورتي ستگي یا انحالل امين و در  شك صورت ور سئوليتدر  سلب كه امين براي پذیرش م سازمان  سط  هاي مندرج در این قرارداد تو

  .طرفه توسط سبدگردان و بدون نياز به گذشت مهلت مذكور در این ماده قابل فسخ استطور یكین قرارداد بهصالتيت شود، ا

o  اتمام و تمديد قرارداد -فصل شانزده:  

  18ماده:  

 .پذیر استتمدید این قرارداد از طریق تنظيم و امضاي متمم قرارداد امكان

o  ساير موارد -فصل هفده:  

  19ماده:  

شاني هر یك از طرفين قرارداد كه در ماده )صورتيدر  شاني جدید خود را كتباً به طرف 1كه ن ست ن شده تغيير یابد، وي موظف ا ( ذكر 

مقابل اطالع دهد. هرگونه مراسالت كه در ارتباط با این قرارداد با پست سفارشي به آخرین نشاني اعالمي محابق این ماده ارسال شود، 

  .شودسمي تلقي ميي ابالغ ربه منزله

  20ماده:  

ها، نمایندۀ هریك از طرفين قرارداد در اجراي مفاد قرارداد و براي برقراري ارتباط و امضطططاء و تبادل مكاتبات از جمله ارائه درخواسطططت

ضاي فرم سمتتكميل و ام صي -هاها، ارائۀ اطالعات و مدارك و قبولي  شخ ست كه از مدیرعامل آن طرف قرارداد یا  طرف مدیرعامل ا

عنوان نمایندۀ تواند چند شططخص را با تدود اختيارات مختلف بهمدیرعامل هر طرف مي .كتباً به این عنوان به طرف دیگر معرفي شططود

  .باشدنامه تدود اختيارات هر نماینده را معين كردهاینكه در معرفيموضوع این ماده، كتباً به طرف دیگر معرفي كند؛ مشروط به

 

 



  21ماده:  

است هر سبدگردان موظف .این قرارداد در ... ماده و ........ تبصره و ....... پيوست در سه نسخه واتداالعتبار بين طرفين قرارداد منعقد شد

رف سبدگردان باید ظ] .به امين تحویل دهد 14گذاري كرده و یك نسخه از آن را طي ابالغيۀ موضوع مادۀ سه نسخه قرارداد را شماره

(، یك نسخه از قرارداد را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و نزد این 14دو روز كاري پس از دریافت تأیيدیه از امين )موضوع مادۀ 

  [.سازمان ثبت نماید

 تبصره:  

  .ندشودر صورت تنظيم متمم براي این قرارداد، نسخ متمم نيز به تعداد نسخ قرارداد تنظيم و مشابه آن توزیع مي

o  فرم پذيرش سمت امين در قرارداد سبدگرداني -پيوست يك:  

 .تذف شد

o  فرم درخواست شناسايي كارگزار -پيوست دو:  

 شركت محترم ................................................ } نام شركت امين درج شود{

 باسالم و اتترام؛ 

ها نام مشططتریاني كه با آني با مشططخصططات زیر، به منظور معامالت اوراق بهادار بهاین شططركت در نظر دارد تا از خدمات شططركت كارگزار

قد نموده بدگرداني منع ندقرارداد سططط فاده ك مارۀ  .اسطططت، اسطططت به شططط قده  هادار منع بدگرداني اوراق ب لحفاً طبق قرارداد امين سططط

 .ارگزار مذكور و اعالم موضوع به این شركت اقدام فرمایيدفيمابين، نسبت به شناسایي ك ............................................

  : مشخصات كارگزار

 ..............:ل ثبتنام شركت كارگزاري : ................................ شمارۀ ثبت:........................... تاریخ ثبت:..................... مح

 

 باتشكر                                                                                                     

 نام و نام خانوادگي صاتب امضاي مجاز سبدگردان                                                                             

 امضاء                                                                                                       

 مهرسبدگردان                                                                                                  

  



 ........................ } نام شركت كارگزاري درج شود{شركت محترم .................

 

 باسالم و اتترام؛ 

ت با توجه به معرفي آن شركت توسط شركت ............................ }نام شركت سبدگردان درج شود{ به منظور دریافت خدمات براي معامال

صورت تمایل لحفاً سبدگرداني، در  صي طرف قرارداد  صا صاتبان( سبدهاي اخت صاتب ) ضاي  ست را تنظيم و پس از ام  تعهدنامۀ پيو

 .امضاي مجاز آن شركت، مستقيماً به این شركت ارسال فرمایيد

 بططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططاتشطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططكططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططر

 

 امضاء                                                      نام و نام خانوادگي صاتب امضاي مجاز امين

 

 مهرامين                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o  تعهد نامه ي كارگزار -پيوست سه:  

 شركت محترم ................................................ } نام شركت امين درج شود{

 باسالم و اتترام؛

  :نمایدبدینوسيله این شركت كارگزاري موارد زیر را تعهد مي

 شوند، را ثبت كند، سط امين در ارتباط با قراردادهاي سبدگرداني اختصاصي سبدگردان معرفي ميهاي بانكي كه تواطالعات تساب -1

هاي بانكي این شركت، مبالغ مذكور را در دفاتر این شركت فوق، به تساب 1هاي بانكي موضوع بند در صورت واریز مبالغ از تساب -2

 انكي ثبت نماید، به نام سبد یا سبدهاي اختصاصي مربوط به همان تساب ب

در صورت درخواست سبدگردان مبني بر دریافت وجوه مربوط به هر سبد اختصاصي، وجوه مورد درخواست را صرفاً به تساب بانكي  -3

 .شده را مستقيماً به امين ارسال نمایداست، واریز و اطالعات وجوه واریزفوق معرفي شده 1مربوطه كه طبق بند 

شده از محل وجوهي كه طبق بند اوراق بهادار خری -4 شدهبه 2داري  صي ثبت  صا سبداخت صل از فروش نام  ست و همينين وجوه تا ا

نام همان سبداختصاصي ثبت نماید و در صورت درخواست سبدگردان مبني بر تحویل اوراق بهادار خریداري شده این اوراق بهادار را به

شخص دی سبدگردان به  صي تحت مدیریت  صا سبداخت شخص مربوطه، دریافت داردبراي    .گر، اجازۀ امين را قبل از تحویل اوراق به 

.......... و منظور از امين، شركت در متن فوق منظور از سبدگردان، شركت ................................. به شمارۀ ثبت.............................. نزد مرجع.....

شما صي مي ..........................رۀ ثبت........................ نزد مرجع ثبت......................... به  صا سبداخت صي ،  صا سبداخت شد و منظور از  با

  .تحت مدیریت سبدگردان است

 امضاء                    امضاي مجاز شركت كارگزاري                            ام و نام خانوادگي صاتب )صاتبان( ن

 مهرشركت كارگزاري 

 

 

 

 

 

 

 



o  بانكي در ارتباط با قراردادهاي سبدگرداني هايدرخواست تأييد حساب -پيوست چهار:  

 شركت محترم ................................................ } نام شركت امين درج شود{

 باسالم و اتترام؛ 

شمارۀ  ست، طبق قرارداد منعقدۀ فيمابين به  شمند ا ساب.....................................خواه در جدول زیر در هاي بانكي مذكور ، ت

 :هاي( كارگزاري مذكور در انتهاي جدول تأیيد گرددارتباط با قراردادهاي سبدگرداني قيد شده، براي شركت ) شركت

 نوع حساب شماره حساب كدشعبه شعبه بانك بانك افتتاح كنندۀ حساب رديف 
نام مشتري طرف 

 قرارداد مرتبط با حساب

1       

2       

3       

4       

5       

  :هاي كارگزاري مورد نظرشركت یا شركت 

 مرجع ثبت  شمارۀ ثبت نام شركت كارگزاري رديف 

1       

2       

3       

  

 نام شركت سبدگردان : 

 نام شركت امين : 

 خانوادگي صاحب امضاي مجاز امين نام و نام خانوادگي صاحب امضاي مجاز سبدگردان نام و نام

 امضاء               امضاء                 

 مهر               مهر                 

 

 

 

 

  

  



  تقاضاي اختصاص كد سبدگرداني -پيوست هفت:  

 .تذف شد

  ي بازدهي سبد اختصاصي و بازدهي سبدگردانچگونگي محاسبه -پيوست هشت :  

 : مقدمه -1

سبدگردان را ارزیابي نمود، از دو فرمول ائهه منظور ارب صي و همينين عملكرد  صا سبدهاي اخت شي كه بتوان از طریق آن بازدهي  ي رو

شود ، استفاده مي(TWRR)و )ب( نرخ بازدهي زمان وزني (MWRR)شده جهاني تحت عناوین )الف( نرخ بازدهي پول وزنيشناخته

براي هر سططبد اختصططاصطي  (MWRR)شططود. نرخ بازدهي پول وزنيوش تشططریح ميي این دو ركه در این پيوسططت چگونگي محاسططبه

سبه مي شد. نرخ بازدهي زمان شود و به گونهمحا سبدگردان با صي تحت مدیریت  صا سبد اخت شده تا بيانگر بازدهي هر  اي طراتي 

كه سبدگردان به طور متوسط تا  دهدهاي تحت مدیریت سبدگردان است و نشان ميبيانگر بازدهي كل تمامي دارایي (TWRR)وزني

سرمایه سب بازدهي براي  صي تحت مدیریت خود، موفق به ك صا سبدهاي اخت شدهچه تد در مدیریت  ست. به عبارت دیگر گذاران  ا

سبدگردان، ميسرمایه سپردن مدیریت دارایي خود گذاران با توجه به بازدهي  سبدگردان را ارزیابي نموده و در مورد  به توانند عملكرد 

كه كند، در تاليگذار( مربوطه گزارش ميسبدگردان، بازدهي سبد اختصاصي را به صاتب سبد)سرمایه .گيري كنندسبدگردان تصميم

  .موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطالع عموم در تارنماي خود منتشر كند

  :روش محاسبه بازدهي سبد اختصاصي -2

 :شودي از رابحۀ زیر استفاده ميبراي محاسبه بازدهي هر سبد اختصاص

  

  

  

  

   

 

 

 

 



 :كه در آن 

  

 :روش محاسبۀ بازدهي سبدگردان  -3

گذار( و تاریخ انعقاد قرارداد جدید هاي نقدي )افزایش سططرمایه یا برداشططت سططرمایهابتدا كل دورۀ مورد نظر براسططاس تاریخ وقوع جریان

 nشود. بنابراین اگر جریان ورودي و خروجي در هاي متعدد تقسيم ميبدگرداني به زیر دورهسبدگرداني یا تاریخ خاتمه یك قرارداد س

سيم مي n + 1تاریخ مختلف در طول دورۀ موردنظر، به وقوع بپيوندند، در نتيجه كل دوره به  شود كه در آن زیر دورۀ اول زیر دوره تق

یابد و زیر دورۀ دوم از تاریخ وقوع جریان نقدي اول ين جریان نقدي ادامه مياز ابتداي دورۀ مورد نظر شططروع شططده و تا تاریخ وقوع اول

یابد و به همين ترتيب جریان نقدي دورۀ آخر از تاریخ وقوع آخرین جریان نقدي شروع شروع شده و تا تاریخ جریان نقدي دوم ادامه مي

 :زیر توجه شود یابد. براي مثال به نمودارشده و تا پایان دورۀ مورد نظر ادامه مي

  

 

  

 :شودام به شرح زیر محاسبه ميn هاي موردنظر، بازدهي هر زیر دورۀپس از تقسيم كل دوره به زیر دوره 



  

  

  

   

 

 : هاي بازدهيساالنه كردن نرخ -4 

 :شودشده از فرمول زیر استفاده ميهاي محاسبهبراي ساالنه كردن هریك از بازدهي

  



 

  :هاي سبداختصاصي حاسبۀ ارزش دارایيچگونگي م -5

در محاسبۀ نرخ بازدهي سبداختصاصي و نرخ بازدهي سبدگردان به شرح این پيوست، الزم است ارزش سبد یا سبدهاي اختصاصي در 

صي باید محابق دستورالعمل نحوۀ تعيين قيمت سبدهاي اختصا سبد یا  سبه گردد. ارزش  خرید و  ابتدا و انتهاي هر دورۀ مورد نظر محا

  :شوندگذاري، محاسبه گردد و در اجراي این دستورالعمل نكات زیر در نظر گرفتههاي سرمایهفروش اوراق بهادار در صندوق

ستورالعمل -1-5 ضوع د ساس قيمت فروش اوراق بهادار مو صي برا صا سبداخت نحوۀ تعيين قيمت خرید و فروش » ارزش اوراق بهادار 

  .محاسبه شود« گذاريایههاي سرماوراق بهادار صندوق

  .بيني شده است، تعدیل نمایدسبدگردان نباید قيمت اوراق بهادار سبداختصاصي را براساس آنيه در دستورالعمل یادشده پيش -2-5

سته باشد، كه بخشي از آوردۀ مشتري را ورقۀ بهاداري تشكيل دهد كه در زمان عقد قرارداد، نماد معامالتي آندر صورتي -3-5 ارزش ب

شود. هر زمان نماد معامالتي ورقۀ بهادار یادشده بازگشایي شود، ارزش ورقۀ بهادار در محاسبات این پيوست صفر در نظر گرفته مي آن

سرمایه شده و به عنوان آوردۀ جدید  سبه  شایي نماد محا ساس قيمت پایاني روز بازگ شایي در نظر گرفته آن برا گذار در همان روز بازگ

  .شودمي

 


