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ـ شرک  سبدگــــــــردان ت ــ

 )سهامی خاص(  هــــــــــدف     
 تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار کشور 
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ـ ردان ه ــــشرکت سبدگ ی معرف  دف:ــــ
 زسبررزمرهسسسسیبرسمجوزسربراسس1۰32۰۸۵۰9۷3سسیوسشراربرمسم سس43۵۰1۵تح سشرارر سس24/11/1392مورخسسسشرکت سبرگردکن هسفر 

سسس.ریدکنسسسینزنسبرزمرهسبورسس ور قسبهرن رستربس1114۰فازمرهسبرسشارر سس قسبهرن ر،سنرتهک هسوسبورسسوس ور

وسبمسنرمسشرص سبرکمریمسس بر ستمسنرس رب س ک رن نسمخرص سوسبمسمارورست ر س نع ر سسسسیشرص سقوو سفر سسبرگردکن هسسسسشرکت 

سس سیرسوضررر سسیربیرسبررس رزسسیمرربسسینهررنفررسسیس ینگرررت.سبرمس پکن زنیمسسدرا رمیرسبرررکمررسسیوسفکوشس ور قسبهررن رسبک سسریرسبرمسرکدرا رس  رر مسس

سسی،سکسیپا ر سیبرسنرجمسرمعاربر سسوسسسیبارطگومسسیکیپا ر سیرسبحرظسمیز هآنهرسر س زسسسس)س شرصر سقویویسوسقوو یس سسدا ر همیبرکمر

وسسسرب وتسبرکمریمسدا ریس رعارر ریسرونسوسبمرس زسطکیقس فععرحس نو  سق رربهرسوسبرگرفریسسهین ر ئسس یکیر سنرس رب سمررونسررمرتسس

سسیسدا رسمیبرکمرسس ر سینرسترفشسرسسشرکت سنی.س ریناری،س ر ئمسمفریسثرب سوسمعغیکتررمزنسسرف ینرسسینرس ز  یخررهسس زسطک سسسیاردینار

سسمسیج  س  عارنسآنرهسبمسبرز رسبرکمرسزیوسنسسدا ر همیقضرورسبرکمرسسر ریوسبکستر ومسپرسسمیرنرسبرز رسبرکمسسدا ر همی زسقووقسبرکمرسس یوسقار

س.سسریناریمسسر سیر س سسیینوشسب ز 

وسسسریوسزمرهسرکسسهریی زسن ر سس سیفکسسسز هیبرگرسمخرص س بر ستمسمسس سینرس رب سسسسفریین ر سسحی رحسسرمرهیچبطورست یسبرگردکن نیسس

نرسسسسگردکن هسفر س )سشرکت سبرسسسآهسشرص سرگک سسی بر ستمسطسسیاریفکآسسیشرون.سبرگردکن نیمسسشیوسپرسسنییفکوشسآنهرسبمسن  ست 

وسبطورسم رعاکسبکسسسلیتخر سیوسیبرگرسماربر سر سبک سس،یمخرعکسمیوسبرکمرسسیکیپا ر سیبرطحسرسس،فریژدیبکس بررسسوسسیدا رمی مکسبرکمر

بمس فر  سسسرهیربرسسجه سسزمالسسارتیتاراسس،یدا رمیبرکمرسسطی و ملس ثکدا رسبکسمحسسکییبرستوجمسبمستغسس ینسشرکت سس.تاریآهسنرررتسم

س.سسرناریی رزشسآهس تصرذسمسسشیوس فز سسیبگرس رعار 
 

 چارت سازمانی 
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 نیروی انسانی شرکت سبدگــردان هـــدف 

ن رگ سبمسبرریکسسشرکت سبرگردکن هسفر سسسی و ملسبکتکسسنیشرکت ،س زسمهاعکوسمریک هسسسسینوس...سموبر رسسسیعیکیمرسس،یبرو بقسقکفمس 

بکتکینسسنرسقرلسقرضرکست ر نسپکبرالسشرکت سبرگردکن هسفر س زسبحرظستصار سوست ر نسجزوبرشرر.سسسیمفریسبرگردکن هسسسشرکت 

 فریسبگرسدکن هسمیسبرشرس.سسشکت 

س

            

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

www.Hadafwm.ir 

            ، ساختمان  پارسه،   436از تقاطع قائم مقام فراهانی ،پالک تهران: خیابان شهید بهشتی، بعد    
 88714383نمابر:   88480320- 2تلفن: 1586764651کدپستی:  15طبقه چهارم، واحد

 سعید حقانی نسب

 عاملمدیر 

 سازمان بورس و اوراق بهادار رکلیدب مشاور

 سازمان بورس و اوراق بهادار  رشیگروه نظارت و پذ ریمد

ساوراق بهادار شده در بورس رفتهیپذ  یمجامع شرکتها  ریمد

 سازمان بورس و اوراق بهادار سهام ی ابیاداره ارز ریمد

 سازمان بورس و اوراق بهاداردر طرحها  یگروه بررس ریدم

 آگاه  یعامل شرکت کارگزار ر یو مد  رهیمد  اتیموسس، عضو ه

 یو دامپرور یکشاورز ره شرکتیمد اتیه  سیموسس و رئ

 نالود یب

 هدف  ت یری توسعه مد شرکت ره یمد اتیه  سیموسس و رئ

 زنجان ی میپتروششرکت  ره یمد اتیه سیرئ

 اسکان راهان چاووش  شرکت رهی مد  اتیه  سیموسس و رئ

 نقش گستر شرق  شرکت ره یمد اتیه  سیموسس و رئ

دفاع از سهامداران خرد در بازار  انجمن گذار انجمن انیبن

 هیسرما

 ی گذار هیسرما ینهادها  کانونعضو 

 هیگذار انجمن دفاع از سهامداران خرد در بازار سرما انیبن

 

بورس و اوراق بهادار  سازمان  یمنطقه ا  یبورس ها ریمد

 یحسابدار کارشناس

 هیاصول بازار سرمامدرک 

 یمال نیاوراق تام  یمعامله گر مدرک

 سامان   یکارگزار شرکتمعامله گر 

 ی کارگزار شرکت معامله گر

 پارس نمودگر 

 سهام  یکارگزار رکتشمعامله گر 

 گستران شرق 

 شرکت معامله گر 

 آگاه یکارگزار

 
 

س
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س

س

س

س

س

س

س

 حقانی نسب عباسعلی

 هیئت مدیره  تسریا



 

 

www.Hadafwm.ir 

            ، ساختمان  پارسه،   436از تقاطع قائم مقام فراهانی ،پالک تهران: خیابان شهید بهشتی، بعد    
 88714383نمابر:   88480320- 2تلفن: 1586764651کدپستی:  15طبقه چهارم، واحد

 علی مجالی
 مدیریت مالیدکرتی 

     مدیر شعبه بوشهر   

 

 شهاب دباغی
 دکرتی حسابداری

 مشاور اقتصادی و مالی
 

 حسام زینی
 یروابط عموم یتریمد

 امللل  نیو امور ب
 

 محید حسن پور
 داریکارشناسی حساب

 مدیریت مالی و اداری

 مسعود امساعیلی
 کارشناسی عمران

 مدیر انفورماتیک
 

 عسل خبشیان
 دکرتی حسابداری

 مشاور حسابداری و سیستمها

 میدیانمرجان ا
 مرتمجی کارشناسی 

 حمتوی یتریمد
 

  

 سیدعلی پایتختی اسکویی
 دکرتی اقتصاد مالی و اقتصاد سنجی

 مدیر شعبه تربیز

 مهدی افشار امندی

 دکرتی حسابداری
 معاونت تامین سرمایه

 علیرضا سرور خبش
 کارشناسی مدیریت بازرگانی

 رییس شعبه مرکزی
 

 آرش فریدزاد
 کارشناسی مدیریت بانکی

 معاونت شعبه مرکزی
 

 امید رمضانی
 دکرتی صنایع

 شعبه ساری
 

 پرهیزگاری علی 
 کارشناسی آمار

 توسعه بازار معاونت
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 و اقتصاد کشور یدر ساختار مال شرکت گاهیجا
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   های تحت اختیار شرکت سبدگردان هدف داراییوضعیت 
سن ر ییسفریستح سنرکس  مس زس شصر سقویویسوسقوو یسر سنخرهسمیسنفرسجرولسزیکسس

س

 اختصاصی  عملکرد حساب سبدهـــــای 
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س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

 99ماهه  4 افزایش/کاهش 98 97 حمصـــوالت و خــــدمات 
سس4%س4۷%س%43س اروقس گریسفر س

سس%۵6س1۰3%س%4۷سبگرسبکمریمسدا ریس طایارهس

سس49%س132%س%۸3سبگرسبکمریمسدا ریسآر مشس

سس۷3%س2۰۵%س132%سبگرسبکمریمسدا ریس بع ررس

سس%113س34۵%س232%سبگرسبکمریمسدا ریس فکمی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 بیمه عالی شورای

 

 بیمه مرکزی

 

 شرکتهای بیمه

 

  اوراق  و بورس عالی شورای

 بهادار 

 

 سازمان بورس اوراق بهادار

 نهـادهــای مـالــی

 هـای سبــدگــردانشـرکت

 

 پول و اعتبار شورای

 

 بانک مرکزی

 

 موسسات مالی و اعتباری
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 عملکرد مقایسه ای صندوق سرمایه گذاری صبای هدف 
 99ماهه  4 98سال 

و قرفریسس

س اروقس
س رزشس اروقس

و قرفریسس

س اروقس

و قرفریسس

س اروقس
ساروقسشس  رز

س2,۵۰3,4۷3,929,3۷6س2,4۰۷,۷12  1,16۷,42۷,2۸۷,266 1,113,۰62

س

سناون رفریسذیلسوض ی س اروقسبکمریمسدا ریس گریسفر سر سبمست  ی سن ر ییسفرسنخرهسمیسنفرس

      
 ع ــــــیصنا ب یترک
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 رایی یب داترک

 
ـ صنبازده   ( 02/05/1395از ابتدای تاسیس ) ـدوق ـ

 
س

س

 
 
 
 
 

 
 شعب شرکــت سبدگـــردان هــــدف

شرکت سبرگردکن هسفر سنرسقرلسقرضرکس زسم رونسشرکتعهریسم رعولسبرگردکن هس بر ستمس زسنرکست رنسشر  سفالاینس زسبحرظسس

سسفارنارسشر  سبرن  سمس بر .سشر  سشرکتقرئزس وبینسرتگنرسبرطحستخرورسس زسبررزمرهسبورسسوس ور قسبهرن رسسمجوزسسسین ر نسشر  س ت ر

.س ینسنحو سیسف ربی سنیزس االسشررکت سبررگردکن هسفر سر سنیزسماحاررکب کنسناون س برر .سبکسرینارسسیمسس یف ربباررورتسو قرسسسو

سناریر.سسسیوسر  س نر زسسسیتربع فستخورسسش گمسنرسنورطسمصس1۰۰ برسسبکنرممسریزیسفرسمریکی سشکت ستاایمسن رنسس

س

س
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 شـــــور عــــب در سطـــح کنقشه پراکندگـــی ش 

س
 ی ــــاستان شعب   یــــکنون  وضعیت

 مالحظات  شهر تعداد شعب  استان 

سرک برهسرضویس
سن ر یسمجوزسسنیخربورسس1

سنرسشک سنریرف سمجوزسمخهرس2

سن ر یسمجوزسستکجس1س بگکزس

سن ر یسمجوزسسرکمسآبرنس1سبکبعرهس

سن ر یسمجوزسسدکدرهس1سد  عره

سشک سنریرف سمجوزسرنستگکیزسس1سآذربریجرهسشک یس

سنرسشک سنریرف سمجوزس رومیمسس1سآذربریجرهسغکبیس

سنرسشک سنریرف سمجوزسبجاورنسس-بگزو رسس2سرک برهسشاربی

سنرسشک سنریرف سمجوزس زوینس1س زوین

سنرسشک سنریرف سمجوزسزنجرهس2سزنجره

سنرسشک سنریرف سمجوزس مسس2س مس

سنرسشک سنریرف سمجوزسالمکنسس-شیک زسس4سفررس

سنرسشک سنریرف سمجوزسبرریس1سر همرزنر

سنرسشک سنریرف سمجوزسرش سس1سدیاله

سنرسشک سنریرف سمجوزسز فر هسس1سبی عرهسوسب وچ عرهس

سنرسشک سنریرف سمجوزسبوشهکسس1سبوشهکس

سنرسشک سنریرف سمجوزستکمرنخر سس2ستکمرنخر س

س2۵سجاع:
سش گمسن ر یسمجوزسس4

سش گمسنرسشک سنریرف سمجوزسس21
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 استفاده کرد؟ شرکت سبدگردان هدفات چرا باید از خدم
برکمریمسسرسسمخرروشرکت سبرگردکن هسفر سبمس او هسبر ستمسس س زسآهسغرف ارس ین)س شرصر سقویویسوسقوو یس سسآنلمستمس اومسس

ن رگ سبمس شرصر سنی کسبرسن  سوسسبکس ینس بررسسوسسس س بر نوخرمسر سسن ر ییس بر سن ر یسسوسشرکتعیستمسمعاکتزسبکسمریکی سسدا ری

سس دکسفکسفکنیسشرصاررسبصو فرسنوخرمسر  س.بکسوضر ی سن ر ییسفرسوسچیرمرهسآهسنرررتسم رعاکسوسمعاکتزسن رنسسسستح یلسفامسجرنگم

سس غ  س شرصر سوستربرفسبررستکس یا مسسسسهسرضرری سبصخریسنصو فرسن شر نعیجمسیسچار رونشسر ستکبریمستارسم ر ارسسسست ر سوسترر

 یر سرو فارستکن!سسنر رنرسوسبمسمکورسر  سرونسر سپسسر  سسمیستاارسنیرزیسبمسنوخمستاور

 شکت سبگردکن هسفر سچخمس نر زسوسمو  ی سوسآیار سمربیس رقگرهسن ر ییسر سشاربرییسمیستار.سس

  رب ی س نر ز سدیکیسن شعمسبرشر.سسسسترسس یستهیمسمیستارسشکت سبگردکن هسفر سنوخمسر  سرونسر سب ونم

 شکت سبگردکن هسفر سموج سترفشسری  سفک بیسمیسدکنن.

 
ـ ــمخ  ــت: اطبان شرکــ

 چه کسانی از خدمات شرکت سبدگردان هدف می توانند استفاده کنند؟ 

 یــــالف( اشخاص حقیق
فرس  مس زسسرویر نررر نفرسوسس شرصر سموج س برع رن س زسررمرتس ینسشرکت سنی ر سب  مسسسیفرسسیین ر سیوس نر ز سسسسز هیممرسم عوریمسس

ررمرتس ینسشرکت سمیسناریرس.سسر سر سو ن رسبمس برع رن س زبریربری،س  عاررنی،سفکفا ی،س جعار یسو....س رملس  ر یس بر ستمس شرص

فکست امسوسمیستارسب  مسسسو ن رسس همخررورر سبمس برع رن س زسررمرتسسسس شرصر فریسفکنس رم یسنی ر ستمسسسس زسن ر ییسمخرصاریمیز هسس

ریسنورسوسغیکسسبرکمریمسفرسوسن ر ییهقجمس ریایس زسسسسیرس زسنبر سن نهمیستو نرس رملسبمسنبر سآورنهسسسسبرصنسوسفکس ت رقستوچ ی

نرسستمسفکنسن ئارًسنربرر س یا مسس بر سسبرکمریمسدا ریسفا رمیسس هسوسمریک هسن ر ییسوسزمرهسرجو سبمسمخررور.س زسبرویسنی کسسبرشررسسنور

نرس غ  سمو رنس ینس ق رسسفا رمیسبمسوجونسمیسآیرستمسفکنسس.سسرابکمریمسدا ریهریسرونسنچررس شعگر سشون،س ق رسسن ک نیسمیست

بررکمریمسس ن ممسوسیرسرکوجسمجگورس برر سنربرر سسنی کس رنرسبمستاررایمسدیکیسنی رر سوسسوضرر یعیسمیسبیارستمسسنردهرهسرونسر سنرسس

ستاایمسب یکن.سسهریسروندا ری

سس: زسرونسبپکبرسسمیسبری  سسیبکمریمسدا رفکدونمسوسنرسفکسزمیامسیسس  ر مسبمسسس گلس زپکبشسفریسمهایستمسفکسفکنسبریرسس

 بکمریمسدا ریسن رم؟  ر مسبمس ن سمصع فسترفیس زسجوتو نرییستصاایسسسسوسآیرسن نش

 ؟ر سن رمت  س طال رتسالزمسسستو نرییسسآیر

 رونسر سن رم؟سسهریبکمریمسدا رین ر ییسفرسوسنرسبگرسس یجرنستغییک تسنور س یسسسجه ترفیسسزمرهسسآیرسس

برسس گالسسنرس شرعگر سف رعارسیرسس قعیرجیسنر رنرسیرسترمالًسسسسوسمریک هسن ر ییسسمخررور هتجکبمسنخررهسمیسنفرس ترکست ررنیستمسم عورنرسبمس

سس.ناون س نربونسبرالتکیس زسبکمریمسدا ریسرونست  سسسسآنرهسس بع رن س زسررمرت

س

س

س

س

س
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 ب( اشخاص حقوقی
سمرتکیسسذیلسدویریسپیشسبیایسوض ی سشکتعهرس گلسوسپسس زس بع رن س زسررمرتسدکو سفر سمیسبرشر.س

س

 وضعیت شــــرکت 

 خدمت  هـــی پس از ارا ات ـــخدم افتی قبل از در 

سوسبرز رسک هیمرسحی حس یوسش لسن نهسذفاس یفر  بازار های مالی بخصوص بازار سرمایه عدم شناخت کامل و دقیق مدیران از 

سم  طسوسبرستجکبمسسسی ن رنسیکوینسجابس رمس بع رن س زسنیکویس ن رنیسمارب سبمسنبیلسمروهسنگونهسر ف ررفریسمورب مسبرسمصرطک تس

سیمارب سوسماطوسشسیر رسوسپرس یکیمرسن ر ییسوسبکمریمسدا ریهرسمریکی سمارب سسسسیجرنستاار سری  سوس رمنرشاررعمسبونهس و ملس 

س
ستررآمرتکس شصر سرو فرسشرسسیارتیوسبرز رسماجکسبمس تصرذستااسک هیبمسسمرسحی حس یوسش لسن نهسذفاس یفر 

س
ستاعکسرو فرسشر.سسیفرسامیفزستو هسشکت سوسترفشس بعکسسوسشیبرستجکبمسبر ثس فز سیس ن رنسیکویجابسنسسس

س
سبر ثسرو فرسشرسسسیوس  عارنسسیربیتاشسبسینرسفضرسیقع هریدا رسمیبکمرسس یکیمربرسقر  مسسجیعرسنسسسسسسسسسسسس

ستاارسسسر یپسسیو   سینوبرنرتس رزشسیشکت سطسیهرییترسن ر س

س

س

س

سمرتکیسسزیکسمصرطگینسشکت سر سنخرهسمیسنفر:س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

 

 یشرکتها و موسسات تجار

 شرکتهای سرمایه گذاری 

هلیدینگ های سرمایه  

 گذاری 

 موسسات مالی و اعتباری

 شرکتهای بورسی

 اصناف و اتحادیه ها

 سازمان ها و ادارات

 صنایع نوظهور

 دفـــردان هــبدگـرکت ســش
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س

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
س

 
 ت محصــــوالت و خـــدمــــامعرفــــی 

 یسوسقوو سیسوسیس شصر سقوسسیسسمیت سسفریسسیدا رسمسیبکمرسیین ر س یکیمر ✓

 بک یس شصر سقویویسوسقوو یسترمینسبکمریمس ✓

 مخرور سمریکیعی،سمربیسوسبکمریمسدا ریس ✓

 برز رسبکمریمرنفریسمربیسنرررتسبکسنه ✓

 آموزشس  عارنسررنو ن سوسروشهریسبکمریمسدا ریس ✓

 )سبرز ردکن نیس سسسبریکف ربیعهر ✓

 سرمایه گذاری: سبدها و صندوق های مدیریت دارایی اشخاص از طریق انواع
کمربمسیسبفرسس اروقسوسبگرس،سمحاوالتسمصع  یسر سنرس رب سسنیرزس شصر سقویویسوسقوو یمعارب سبرسسسسبگردکن هسفر سشکت سس

سبرسمریکی سقکفمس یسسوالت،سبعو نارسماربعسرونسر برس نعصربسی سیرسچارسنو س زسمحاسسناون سترس شصر سسطک قی رعار یسسدا ریسس

آنرهسسسسر سمعارب سبرسبطحس طایارهسبرزن سمورنسنرکسمخعکیرهسسنرآمرسمعغیکسسسبرسسسرس  زسطکیقسبکمریمسدا ریسنرس ور قسبهرنسس ینسشکت س

سر.سسمیسناریترمینس

 ی مالــــی شرکــت سبدگـــردان هــــدف هـــاابزار
وسستو ریمسباریسشرر س نر.سدکو سمحاروالتسمربیسشررملسبرگرفریس رعارر ریسمعاو س بز رفریسمربیسشرکت سبمسنوسنبرعمسیست یسس

ترمینسماربعسمربیسبمسروشسفرسوسطکقسمصع فس جک سمیسدکننسسسوررمرتسسمخرعک س رگریسفر سوسدکو سسس راروقسبرکمریمسدا ری

سدکنیر س نرستمسنرس ن ممسسبمس رعاررسم کفیسمیسدکننرسستو یمسباری

س

 مخــــاطبین ) بازار هـــــــدف ( ردیف

 برند برتر  500 –اشخاص حقوقی   کشوربرندهای برتر  1

 ) عام و خاص ( ) پذیرفته شده و پذیرفته نشده ( شرکتهای سرمایه گذاری 2

 سهامی خاص، با مسئولیت محدود و......  کلیه شرکتهای تجاری و خدماتی  3

 رتبه الف تا ج  شرکتهای کارگزاری  4

 صنوف و اتحادیه های دیگر در صنایع نوظهور  -اتحادیه و صنف  100بیش از  کلیه اتحادیه ها و صنوف   5

 بیمارستانهای خصوصی و کیلینیک های پزشکی  6

8 
 صنایعی که در بورس حضور ندارند یا حضور کم تعدادی دارند

 

ه ای،  شرکت (، خدمات انالین، فروشگاههای زنجیر  5000شرکتهای دانش بنیان )
و تجهیزات  صنایع تجهیزات پزشکی، دفاعی، صنایع حفاظتی و امنیتی، لوازم 

ورزشی، صنایع و خدمات تفریحی، صنایع آموزشی،  لوازم التحریر، صنایع اسباب  
  و..... شرکتهای فعال در های تکگردشگری، خدمات مالی، بازی، 

 مجموعه های تولیدی، صنعتی و خدماتی صنایع فوق زیرو 

 کلیه رشته ها منهای دو باشگاه استقالل و پرسپولیس اههای ورزشی  شگبا 9
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س

 :یـــــوالت مالـــروه محصــگ

 
 ذاری ــــرمایه گ ــــای ســـدهــــسب

 ویژگــــی ها نام حمصــــول
 بکمریمس زسس%9۰ق ظسسارهسیس طاسیسدا رسمیبگرسبکمرس

 ارهسیا طس زسخعکیوس قعارلست  سبونسبسمیبکمر زسسس%۵۰ق ظسسآر مشسسیسدا رسمیبکمرسسبگر

 برس فز یشسری  سوسآر مشسارهی زس طاسخعکیبسیس قعارلست  سبرزنفسس بع ررسسیسدا رسمیبکمرسسبگر

 آر مشسوس بع ررسسسساره،ی زس طاسخعکیت  سبونسبوسس بع رن س زس  عگررسسس فکمسیسدا رسمیبکمرسسبگر

 مورنسنرکمعارب سبرسوزهسفکس ور قسبهرن رسنرسشرر سسیدا رسمیبکمرسسیسشرراسیسدا رسمیبکمرسسبگر

 عی زس ارسیسدکوفسسری ا  سس ینرسنرس ور قسبهرن رسسیدا رسمیبکمرسیسبصخسیسدا رسمیبکمرسسبگر

 رهین نشسباسیسنرس ور قسبهرن رسشکتعهرسوس اروقسفرسیدا رسمیبکمرسج ور نمسیسدا رسمیبکمرسسبگر

 وسبررعارهسنیزمسیسوس اروقسفرسنرس ور قسبهرن رسشکتعهرسیدا رسمیبکمرسوسبررعارهسسنسیزمسیسدا رسمیبکمرسسبگر

 بهرمسپکوژ سیبهرمسپکوژ سوس اروقسفرسیتاکتزسبکس ور قسبهرن رسشکتعهرسپکوژ سفرسسیسدا رسمیبگرسبکمرس

 سسف ز تسدک نگهرس)سطالس وسسیتاکتزسبکس ور قسبهرن رس رزسطالسوس رزسسیسدا رسمیبکمرسسبگر

 چارس ور قسبهرن رسرسیس یسیبرز ردکن نسیسبرز ردکن نسسیسدا رسمیبکمرسسبگر

 نرمگکن سی نو  سبگرفرس یوسمزسمیکیر مورسنی وترریسوسسسیس وتررینسیسدا رسمیبکمرسسبگر

س

ر سفاو ر سمیسبری  سمرنرکس ک رسس قعارلسزیرهسسنرسبریکسبگرفرسسآر مشسوسنی وترریسس بمس بعرار,سبگرفریسبکمریمسدا ریس طایاره،

ب ارسمیستو هسن گ سبمسپوششسزیرهس طایارهسسسدیکنس مرسنرس ورتس رمستوجمسبمسنوبرنرتسبیربیسوس  عارنیسوسطیسبرز سزمرنی

سبیخعکیسناون.سس

س

س
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 ذاری ــــرمایه گ ــــس صنــــدوق های       

 ویژگــــی ها نام حمصــــول
سوستمسری  سسسبروهسری  نرس ور قسبهرن رسسسسیدا رسسسمیبکمرسس یتکتسسمریکی سن ر ییسفرسبرسبرسنرآمرسثرب سیدا رسمی اروقسبکمرس

سکیمعغسبرسری  نرس ور قسبهرن رسعو زهسمسیدا رسمیبکمرس یتکتسمصع طسیدا رسمیبکمرسس اروقس

سکیمعغری  سنرس ور قسبهرن رس ارترسبرسسیدا رسمیبکمرسبهرمسسیدا رسمیبکمرسس اروقس

سمعارب سبرسوزهسفکس ور قسبهرن رسنرسشرر سمورنسنرکسیدا رسمیبکمرسیسشرراسیدا رسمی اروقسبکمرس

سعسی زس ارسیدکوفسسری ا  ،سبصشسسس یزسنرسکتتاسیسبصخسیدا رسمیبکمرسس اروقس

سرهین نشسباسسیفرسسیمخررت سنرسپکوز سفرسج ور نمسسیدا رسمیبکمرسس اروقس

سیبررعارنسیسمخررت سنرسبرر سپکوژ سفرسوسبررعارهسسنیزمسیدا رسمیبکمرسس اروقس

سپکوژ سفرسسیمخررت سنرسبرر سوسر  س نر زسپکوژ سفرسسیدا رسمیبکمرسس اروقس

سوسطالسیتاکتزسبکس ور قسبهرن رس رزسطالسوس رزسیدا رسمیبکمرسس اروقس

سچارس ور قسبهرن رسرسیس یسیبرز ردکن نسیبرز ردکن نسیدا رسمیبکمرسس اروقس

سنرمگکن سی نو  سبگرفرس یوسمزسمیکیرسمسیکیوسرسسی وتررینسیدا رسمیبکمرسس اروقس

س

  یسبمسمکنمس کضررمسنایسسبطورست یسنرسبرراو تسداشررعمسبرز رفریسمربیستخررورسررمرتسوسمحاررولسمربیسبمسم اریسو  •

نرسقرلسقرضرکسوسبرستربریسسشرکتعهریسبرگردکن هسمکنمسبرسسناوننرسوسیرسبطورسمحرونسنرس رعیررسمکنمس ک رسمیسدکف .س

ررمرتسوسمحاروالتسشکتعهریسبگردکن هسبمس رعاررسسررمرتسمربیسآشرارسشررنر.سنرس ن ممسبمسبکریس زسویژدیسفریسسمحاروالتسوس

  شرر سشر س ب :

 ر ومسنهرنفریسنرظکسبکسبرز رفریسمربیستخورسس ر ستح سنرررتسمف ربی س یانسوسشس ✓

 برن ر ریس بالمیس س)سست  سبونسوسمارفعسو   یسبکسمگاریسبرن ر ریس رعار یسوسبروهسربرسوسمخررت سنرسبونوزیرهس ✓

 مصع فس  عارنیسبرسبرزنفیسفریسمارب سنرس اریعسوسرشعمسفریسمصع فنبعیربیسبمسفک  سفریس ✓

 ری  سوس م رهس فز یشسبونسمعغیکسستم م رهسبکمریمسدا ریس ✓

 دونردوهسسسسیققس نعصربسفروسسمخررت سبرسفکسمیز هستو نرییسوسبکمریم ✓

 ترفشسفزیامسفریسریربیسم عویمسوسغیکم عویمسس ✓

  کفمسجوییسنرسزمرهسوسو  س ✓

 ر سفریسمربیسوس  عارنیسسمخرور ی رهسنریرف س ✓

 بحک هسفریسبیربیسوس  عارنیسسسسوسترفشسری  سنرس ثکسشری رت ✓

 بکمریمسدا ر هسوس ضطک بسس بعکسترفشس ✓

  رتورءسن نشسوست  ستجکبمسوسآموزشسقینسمخرور سوسنرسنور سیسبکمریمسدا ریس ✓

 ررنو ن سوست  سوستررسآنرهس  الحسرفعررس  عارنیسوسترثیکسنعریجسمرگ سآهسبکسبریکسموضو رتس  مس زس  عارنس ✓

  طسوسبرالستم،سمعوبسس  مس زسری  سسبطوحسبمسدرنمسری  .سس م رهسبکمریمسدا ریسنرس ✓

 بگرسبکمریمسدا ریسس نرس   عگررس نریرف س  م رهس ✓

 بزرگستوبیریسسسکمریمسفریسمربیسبک یس نجرمست  سوستررفریمخررت سنرستجایعسب ✓
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وسفکفاگسسسس سنرس مورسمربیسوس  عارنیسوسبکمریمسدا ری مورسوسبطوحسبصاوسست هیمسوسنر سم اریسشک ت سنرستارمی ✓

 بهرمر ریسوسبکمریمسدا ریس

 یمسوسبو نسمربیسوس  عارنیسبو نسبرز رسبکمرشارر سوس فز یشس ✓

 شارر سوسم کفیسمارب ستکسبرز رسبکمریمسن گ سبمسوض ی سداشعم ✓

 

 ی  مقایسه دو محصـول اختصاصی سبدهــای سرمایه گذاری  و صنــدوق  سرمایه گــذار

 م رهسر رسسب ی سوسرسم مای سوسش رفی سنرشیس زس ب .سسمرب ی سبکمریمسدا رسسنرسبگرفریس رعار یسن ر ییسمع  قسوسنرس 

وسپخعو نمسناون سوسنرررتسمر ومسدکنشسبکمریمستوبطسمخعکیس ینسمحاولسر سبمسمک ت س زسبپکن سیسبرن یس رزشاارتکس

ماعرزتکینسمحاولسوسس ب سباربک ینسس یسم عگکسجه سنریرف س نو  س  عگرر تسمربیسوست هیالتس جرز سیسرکوجس زستخورسو...

رسشرملس اروقسبکمریمسدا ریسمخعک ستمسنرس ن ممسبمسآهسس ینسویژدیسفسسیس زس مرسبکرسس رسبرز رسبکمریمسوسشکت س ب . بز

 نایسدکنن.س شرر سشر س

نرس اروقسسسس  سیرسسیقرسوس نر ز سسیسنرس رعیررسشکت سبگردکن هس ب س مرسس رعار سسسفرینرسبگرسمریکی سری  سوسبرزن س 

فس ور قسبهرن رستمسری  سوسستمست کیسسفریسبکمریمسدا ریستوبطسبرزمرهسبورسست یینسمیسدکنن،س ینسنرسقربیس ب 

 پکری  س زسنرکسشکت سبگردکن هسبرسنرکسبرزمرهسبورسسوس زسبوییسنی کسبرسبکمریمسدا ر هسنیزسمع روتس ب س.س

چخمس نر زسزمرنیسب ارمرتسماجکسبمسبیخعکینسبرزنفیسبرستاعکینسری  سمیسدکننس ینسمهمسنرسبگرفریس رعار یسس 

  ر مسبمسبکمریمسدا ریسوسبکنرممسریزیس زسسس  عارنیسرونوسنحو سیست  کسبرسسماشسموج سمیسدکننسترسبکمریمسدا رسبک 

برلسناریار.س ینسنرسقربیس ب ستمسن رنردرهسو قرفریس اروقس زسجا مس اروقس گریسفر سنرس فقسزمرنیسسسس1۵ی ار سترسس

سمیسدکنن.سیزسقر لستوتر سمرتسوسقر ترکسی سمرفمس رنرسبمسبکنرممسریزیسف عارسوسنعیجعرسمارفعسوسبونستاعکیسن

 
بکس برسسمیز هسری  سپایکیسموج سس رعار سسیبگرفرستاو سنرسس  بمسسسسمیبکمرسسک یسبسسخعکیققس نعصربسبیس دا رسن گ س

  یجرنسمیسناریر.سسمخعک سسیسدا رسسمیبکمرسی اروقسفر

کن هسسنرسبگرفریس رعار یسطگومسباریسنرسری  سپایکیس م رهستو فقسوسترمینسنرکسبکمریمسدا رسبرسمریک هسشکت سبگرد 

 وجونسن رنسوبیسنرس اروقسفریسبکمریمسدا ریس ینس م رهسوجونسنر رن.سس

 م رهسپایکسسسسنرسبگرس رعار یسنریرف س  عگررسوس فزونهسآهسبمسن ر ییسوسق ربسبکمریمسدا رس زسطکیقسشکت سبگردکن هس 

  ب سوبیسنرس اروقسفریسبکمریمسدا ریس ینس م رهسوجونسنر رن.

بهرمسوسبریکس ور قسبهرن رس ربلسم رم مسنرسبرز رسبکمریمسسسسرسمیستو نرس الو سبکسوجو سنور،نرسبگرفریس رعار ی،سبکمریمسدا  

 هسماعولسناریرسوبیسسوستح سمرب ی سرونسر سبمسق ربسبگرس رعار یسرونسبمسمارورسمریکی ستوبطسشکت سبگردکن

 نرس اروقس ینسویژدیسوجونسنر رن.سس

زسسوسشکت سبگردکن هس زسطکیقسنریرف سترسبگردکن نیس سسنرسبگرسفریس رعار یسبکمریمسدا رس رق سبکمریمسرونس 

مرب ی سس تح س ن ر ییس مریکی س بمس وتیلسبکمریمسدا رسموظفس بمس او هس بورسس برزمرهس مکتزیس شکت سبپکن سدا ریس

 ینسرایامسموج سقسس طایاره،ستاعکلسوست  طسفکنسبکسن ر ییسفریسرونسمیسدکننسوس  عارنسسبکمریمسدا رس ب .سس

 وقسفریسبکمریمسدا ریسر سفک فمسمیستار.سبیخعکیسن گ سبمس ار

نرسبگرفریس رعار یس م رهسرکیرسوسفکوشسبهرمسوسن ر ییسفریسآهسبروهس راللسنرس یا سبرز رسوجونسن رن،سوبیسنرسس 

یسما نس ب سماربعسبکمریمسدا ریسنرسی سشکت ستجایعسوسموج س فز یشسقجمسبهمسی سس اروقسفریسبکمریمسدا رس
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ماربعس اروقسنرسی سبهمسبرسقجمسبرالسما نس ب سموج س راللسنرس یا س هسبهمسسشکت سنرس اروقسدکنن.سپرر سس

 التیسمو جمسبرزن.سشر سوس ا یرتس اروقسر سبرسمخ 

بکس برسسمیز هسپایکشسری  سسسیسچیاشسوسمریکی سن ر ییسفرسنحو نرسسیکیدسسمیوستااسرری رعیس رعار سینرسبگرفر 

زسنرکسشکت سبگردکن هسمعاریزس زست رریفسوسست کیفسری  س سسوس زس نجریی مسسمخعکیسبمس هر سشکت سبگردکن هس ب 

سسیس فز رسسنکمسسسسرسیسسیس ن رنسسیرطرفرسنرس ثکسسسسنرک تسمع رر س ب سبا س ینسویژدیسموج سمیسدکننسترسچارنلمسشکت سبگردکن هس

برزدکننسنرسقربی مسنرس اروقسشکت سبگردکن هسچاینس رعیررسوسسسسمکت  س اوریسدکننس بمسم یکس حیحس بمسبک  س

س ن طرفیسر سنر رن.سس

بگرفرس رعار یسفارنطورستمس زسنرمشسپیر ب س رعار یسوس اومی سنر رن.س مرس اروقسفریسبکمریمسدا ریسمخر سس 

 ف عار.س

بمسس   ک رن نس م رهسپایکس ب سوبیسنرس اروقسفریسسفکسمیز هسنرسفارهسسنرسبگرفریس رعار یس م رهس فز یشسبکمریمس

 بکمریمسدا ریسبک یسفکسو قرسیرسیونی س اروقسقر   یسوجونسن رن.س

 م رهسبکمریمسدا ریسباورتس ار سوسمریکیعیسنرس اریعسمصع فسنرسبگرفریس رعار یسمی کس ب سنرسقربی مسسنرسس 

  اروقس ینسچاینسنی  .س

 ب سنرقربی مسمریکی س اروقسفریسبکمریمسدا ریسمیستو نرس زسسسسبرسمریک هسقکفمس یسمریکی سبگرسفریس رعار یسس 

نهرنفرسوس شصر سغیکمکتگطستمسمعاکتزسبمسف ربی سنی کیسمرنارسشکتعهریسترردز ریس ب س ورتسپایکن.سبمس گررتسنی کسس

مسس س اروقسفریسبکمرینرسبگرفر،سمریکی س رعار یسوسمعاکتزسوسبک یسفکسفکنسباورتسمعاکتزس ب سنرسقربی مس اومیس

 دا ریسموج س رمس ن طر سنرسمریکی س اروقسمیسدکنن.س

نرسبگرفریس رعار یسبکمریمسدا رسمیستو نرسشک یطسوس فر  سرر سرونسر س زسنرکسری  سپایکی،سآتیم،سنی وترریسوسیرسس 

سیسقفکزنرسو.......طک سسمسیآتسسنسی،ترمسسسمسیزیوسجهسسیبو زمسررن سسریسررنو ن س،رکسسیفالوهسم رفکتسوسدکنش ک غک ضیسنی کسسسسیبک 

 .  یسنسکی م رنپاسفریسبکمریمسدا ریسبمسنبیلسمارفعسن رنردرهسو قرسنرس اروقسیسوبسناریر

نرسبگرفریس رعار یسبکریسفزیامسفرسمرنارسفزیامسنکمس فز ر،س مینسوسق ربکسسوسنرررتهریسبرزمرهسبورسسبکس هر سس 

سمسدا رس ب .سسمسفرسبک هر سبکمریشکت سبگردکن هس ب سوبیسنرس اروقسفریسبکمریمسدا ریس ینسفزیا
 

یسققس بزقامسمریکی سبگرس زسبونسوسمارفعسقر لسشر سبک یسبگرسبکن ش سمیسدکننسوبیسنرسس رعار سسسیبگرفرنرسس 

نعیجمسنرسبگرفریس رعار یسمارفعسشکت سس یرسزیرهس اروقس ب .سنرس بمسبونس توجمس بروهس تررمزنسمریکی س  اروقس

 نر رنسسسوسمارفعسبرسبکمریمسدا ر هستضرنیسبگردکن هسوسبکمریمسدا ر هسفا وسوسبگردکن هسنرست  سنر مر

نرسبگرسبکمریمسدا ریسراو یس م رهسبکمریمسدا ریسنرسشکتعهریسبهرمیسرر سبمسنررو ب سمخعکیسوجونسن رنسس 

سوبیسنرس اروقس ینس م رهسوجونسنر رن.سس

ـ گ  مالـــی  خـــدمات روه ــــ
سعهرسسرررریسشکتررروسماربعسمربرمسترمینسبرکمرری* ✓

 میسبکمرسشی فز سیطکقهرسنرسر بعریسشکتعهرسسیبسبررعررسمرس  الح ✓

سشکتعهرسس یس نغرمسوستا سسیطکحسفرسس نجرم ✓

 وسشکتعهریسبهرمسپکوژ سرر سوس رمسس بکمریمسدا ریس فری  اروق تربیسسوسر  س نر زیس نو   ✓



 

 

www.Hadafwm.ir 

            ، ساختمان  پارسه،   436از تقاطع قائم مقام فراهانی ،پالک تهران: خیابان شهید بهشتی، بعد    
 88714383نمابر:   88480320- 2تلفن: 1586764651کدپستی:  15طبقه چهارم، واحد

س نعخررس ور قسبهرن رسشکتعیسوسپکوژ س یسس ✓

 برس رب ی سم رم مسنرسبرز رسبکمریمسیسمربسی بز رفرسیطک ق ✓

ـ مدیریت اوره ــمش ـ ه گــرمای ـ ی و س ـــی، مال ــ  ذاری: ــ
 شکتعهرسسوسمریکیعیسمربیسسوستجریرسبررعررسس  الحسنرراو سسمریکیعیسسمخرور  ✓

 شکتعهرسسور س  عارنیسوسبکمریمسدا ریمخر ✓

 ه  ـــرمای ــازار سـی ب ـــمال یا ــادهــنظارت بر نه  

مصع ط،سسفریسسبرسنرآمرسثرب ،س اروقسسسسفریسساروق، سسیبهرمسسسفریسسس اروقنهرنفریسمربیس زسجا مسسسسررمرتسنرررتیسبک یسبکریس ✓

 ...پکوژ سوسسسفریسوسبررعاره،س اروقسنیزمفریسسس اروقسس،ی وترریسنفریس اروقس

 پایکشسبا سمعوبیسس ✓

 وزش  ـــــآم
 ررنو رسس یسبکمریمسوس ن رنیسسماربعس زسس حیحسسمارور بع رن سبمسررنو ن س  عارنسسآموزش ✓

 سس حیحس زسماربعسپسس نر زیس سسآموزشسروشهریسبکمریمسدا ریسبمسمارورس بع رن ✓

ـ سای  ات: ـــدمـــر خ ـــ
 جه سرکیرسم  نسسسبکمریمسستجهیزسوسترمین ✓

 دکی م رم مس و ررمرتسترردز ریس ✓

 ـادارــــبهـ اوراق بـورس پــذیــرش شرکتها درتامین منابع مالی از طریق 
سعمسمیسشونر!پایکفسنرستارمیسبورسسفریس ور قسبهرن رسجهرهسبهعکینسشکتعهرس زسفکسقیثسنرسبورسس

نرسبصشسفریسمصع فس  عارنیست جیلسنرستغییکس بعک تژیهرسوسبررعررسسوسچخمس نر زسآتیستخورسبرستوجمسبمسشک یطسویژ سیسف  یسس

ترمینسماربعسمربیسوسبرکمریمس یس زسطکیقس شرکتعهرسمیستو نرسنرسترفشسفزیامسفریسمربیسطیسبررلسفریسآتیسآنرهسن ن ر .مربیسس

رریسبرس کفمستکسوستمسفزیامستکسوسبرس معیرز تسوس بویعهرییستمسبک یسشکتعهریسپایکفعمسشر سنرسبورسسس او هسر ف برز رسبکمریمسبمس

دا ریهرسرو فرسبونسوسروشرنس بر ستمسنرس ینسر برعرست هر تسوسنرسنرکسدکفعمسشرر سنرسنهری سماجکسبمسترفشسری ر سبرکمریم

بمسبررهرمر ر هسبمس او هسر سسیسبها رمسوسشرر ر سآنرهسپربررص ویسوسسرت یمسیسمریک هسشررکتعه هر سسم ررلوبیعهریسبررا یایسنیزسبکس

سذیا عس   یسمو جمسرو فرسناون.س

س

س

س

س

س

س

س

س
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 :رشمزایای پذی

  کـــالن، پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار کشور موجب:  از دیـــدگاه

  ورتسمیسپایکنفرسسسشکت سسمربیسسماربعستجهیزسسپک تار سوسجزئیسسفریسسبکمریمسسوسجابسسآوریسسجاع بر ✓

 سسنرتوبیرسس نر زفرسسورونسم عویمسپسسموج  نوریا یسوسسمربیسسماربعستأمین ✓

سسم ی،سسسنرررب سستوبیرسرشررسسپول؛سسوست رنلسنرسمهاعکینسپرر معکفریس  عاررنستخرورس زسجا مستورم،سنوریا یسوسقجمسستاعکل ✓

  شعغرلسس فز یش

  عاررنیسبروهس ررممسسماربعسوسمهاعکجربجرییسوست ویضسشرک تعهریسسسسمط وبسستصاری سس طال رتسمربیسشرکتعهر،سسشر رفی س ✓

 بمس  لسموضو سف ربی سس

  اومیسسمخررت سوسس اومیسسمرب ی سسد عکشسطکیقسس زسثکوتسس رنالنمستوزیع ✓

  وسقوو یسسقویویسس فک نسثکوتسسنورشونردی ✓

ــاه  از ــــدگــ ــه  اقتصــــادی و شــرکتهــای  واحــــدهــــای  دی ــر پذیرش در بورس    ســرمــای پــذی

 اوراق بهادار موجب :

 بهرن رسس ور قسس نعخررسوسبرن یسست هیالتسبوفس فز یشسمرنارس عگرریس سمز یریسس زسبکرورن ری ✓

 فریسمربیرتی:سم رفی سس زسبکرورن ری ✓

سسمربیسسسنور سسپریرهسسنرسس ررورتی مسسنرسوسبکرورن رنرسسنر ررریس1۰سسترسسمربیرتیسسم رفی س زسفک بورسسسنرسسپایکشسس ررورتسسنرسسشررکتعهر

سسنرسسسقرضرکسسفریسشرکت  ) 143سسمرن )سسمی کننرسبکرورن رسسرفی م سس زسسبک بکسسنوسسم رنلسسبرشرارسسن شرعمسسآز نسسشرارورسسبرهرمس%2۰سسقر  ل

و رنسبرز رسسس99تمسنرسبررلسسسسییفرشرکت سیبک سسیرتیبارسبمسبصخرارممسبررزمرهس مورسمربشرونر.)سسنایسسم رفی س ینسسمخراولسسپریم،سسبرز ر

داشرعمسسسسبراو تسسیفرنر ررس زسبرهرمسشرکت سرونسر سبمس رورتسشرارورس کضرمستاار،سمع ک سق رربس2۵وسقر  لسسسسدکننربورسس

 بر س مرسبرتوجمسبمسشرک یطس  عاررنیستخرورسبارکسمیسسم عگکسسس99بررلسسسسیوسفک ر سفوطسترس نعهرسسبصخرارممسنیآنهرسنصو فرسشررس 

سوسسبهرن رسس ور قسسبورسسسنرسسفرشرکت سسبرهرمسزی،مکتسسبرن سسسبصخرارممسربررس ینسم رفی ستاریرسرو فرسشررسفالاینسسبک بررس

سس  عگرریسسموبرر رررتسسوسفربرن س:س برر سسآمر سبصخررارممسس ینسسنر.سشررونمیسسعمپایکفسسسبرن یسست ررهیالتسسوثیومسس او هسبمسفک بورس

سسمکتگطسسسفریری ر سسس رزیربیسسبرسر س یک هسسفک بورسسوستهک هسسبهرن رسس ور قسسبورسسسبرز رسسنرسسشرر پایکفعمسسفریشرکت سسبرهرمسستو نارمی

سفکسبمسست هر تسوسست ررهیالتسسمجاو سسقر ترک.سبپایکنرسسقوو یسوسسقویویسس شررصر سس زسس  طرییسست ررهیالتسسوثیومسس او هسبمسسآهسبر

سسچررچوبسسسنرسس یک هسفک بورسسوسستهک هسسبهررن رس ور قسبورسسسنرسسشرررر پایکفعرمسسغیکتوبیرریسسوسستوبیرریسسو قرفریسبک یسسو قرسسذیا ع

سسبرن سسفکسس نرورعمسوسسشر سپکن ر سسبکمریمسسنر ر2۰سسقر ترکسسم رنلسس  عگررسسوسپولسسشور یسستالهسست هر تسوسست هیالتسسنرممآیین

سنیزسسم یستوبر مسس راروقسست رهیالتسس زستو نارمیسسفک بوربریسوسسبوربریسسفریشرکت سس بررسس ینسبک.سبرشررسسی  عگررسموبر رمسسیر

سدیکنرس س ک رسس وبوی سسنرسس رملسسفریبرن سسطکیقسس زسوسس بع رن 

 .شکت ستوب مسسنرسس اومیسسمخررت سس زسس بع رن سوسس اومیسس  عارنسسبطحسس رتوری ✓

سسنرسسآهسسشرارر سسوسشرکت سس  عگررسس فز یشسسوسجرم مسس  خرررسس زسسوبری یسطیفسبمسآهسسررمرتسوسسمحاروالتسوسسشرکت سسم کفیس ✓

سسپایکشسسوسورونسسشرک یطسبمستوجمسبر.س)سسبرشررسسن شرعمسسمرگعیس ثک تسسشرکت سبرکمریمسسترمینسفزیامسبکستو نرسسمیسستمسسم یسسبرطح

سسشکت سسسی سسسنرمسسنرجسسبا سسیرف سسرو فارسقضورسیسس جرز سسمربیسس ا  کنسسش رفعکینسبرسسشکتعهرسبهعکینسستمس ب سسبریهیسسشرکتعهر

 بون سرو فرسستگ یغرتسآورسسبکبرمسسفریسفزیامس زسستاعکسمک ت سبمس یسسفزیامسبرسوسموثکسستگ یغرتیسس االسسفرسبورسس زسسفکی سسسنر
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سسنرسسسمخرررت سوسستوچ سسسدا ر هسسبرکمریمس زسسحاری ر ربعیسسوسسشر ر سسمحیطیسسنرسسم رم مسس م رهسسوسسبرهرمسسنورشرونردیسس فز یش ✓

 تجرریسسوسستوبیریس مور

  ریزیسبکنرممسریلسسنرسسشکتعهرسسدکفعنسسوس ک رسسبررعررفرسسنرسسارتی سبی عسوسس بعک تژی سسسروی کنسسی سسس تصرذ ✓

  ب سسشکت سسی سسسبوننفیسسوسآتیسسبربهریسسطیسسآهسیسس ن ممسوسستررسوسست  سسی سسس یجرنسموضو ستکینسسبریهی ✓

 شکت سس زسس شصر سسشارر سوسسمریک هسس  عگررسسشکت سوس فز یشسسثکوتسوسسفرسسن ر ییسس فز یش ✓

 دا ر هسبکمریمسسوسس هپایکسبکمریمسسدا ریهریسسبکمریمسس مای سس فز یش ✓

 شکتعهرسسیستوب مسوسسطکحس جک یسوسسالزمسسمربیسسماربعسسترمینسجه سسمریک هسس  عارنسس فز یش ✓

  ر نرمرهسسجه سبمسست اوبوژیسستغییکسسنرسبک  سس فز یش ✓

سف  یسوسآتیسسمخهونسوسنرمخهونسفریفزیامسستلسسنرسست ریل ✓

سجریرنبعکبیسبمسبکمریمسدا ر هسوسبکمریمسیس ✓

 جابسشکتریس ویسوسفک  سفریس نغرمسبک یسشکت  ✓

 زسطکیقسمخررررت سنرسبررهرمسوسبهگونسبهک سوریسوس یجرنسسسسشررکت سستررتارهسسوس فز یشسنرآمرسس یجرنسفک رر سبک یس نع ر  ✓

س.شغ یسسری رض

 بهرن رس ور قسسبریکسوسسبهرمسس نعخررسطکیقس زسسمربیستأمینسسنرسبهوب  ✓

 رررجیسسوسسن ر یسسمربیسسبرز رفریسسنرسسشکت سسبهرمسسدا رنهسسوثیومسبمسسمربیستأمینسوسسرررجیسوسسن ر یسس  عگررسس فز یش ✓

 برشرسسنرجسبورسسترب وسسنرسسشکت سنرمسسزمرنی مسسترسستورضرسوسس کضمسس رنوهس برسسبکسسبرز رسس رزشسست یین ✓

سفکوشسسدیکسوسبراعیسجه سسو  سوسس ن ریسستخرکی رتسبمسسنیرزسسبروهسسمرب ی سس نعورلسسوسسبرهرمر ریسسوستکتی سستغییکسسنرسسبرهوب  ✓

  عارنیس )سبهوب ست ویضسشک تعهریس  رکنسوسس ار سسبهرم

 سس  عارنیسسو قرسسری  سسسترفشسبرسسدا ر هسبکمریمسسنرسسمط وبسسنیردرفیسس یجرن ✓

سس ا  کنسس رزیربیسسوسآیار سسنرسسشکت سسف ربی سس نر زسچخمس،س بعک تژیسمحوریسشکت پایکشسنرسبرز رسبکمریمسموج س ✓

 رو فرسشرسسشکت 

 بهرمسبع رن س زسمز یریستغییک تسنرس و نینستجررتسفالوهس فز یشسبکمریمس زسطکیقس ک س ✓

  پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار کشور موجب: سرمایه گذاران    از دیـــدگاه

  تورمسسپوششسوسسمارب سسبرزن س فز یشسنرآمرفرسوست  سبمسمارورسبهرن رسس ور قسسوسسبهرمسرکیر ✓

  طال رتسمربیسشکت سسش رفی سنبیلسبمسدا ریسبکمریمس زس طایاره ✓

 سسبهرمس نعورلسوسلنوسبهوب سسوسبهرن رس ور قسسسنورشونردیسس رب ی  ✓

 فرسشکت س ن ر سبک یسدیکیستاایمسفکآیارسنرسسمخررت  ✓

 ناریرسسمیسسفک فمسر سسمرتسستوتر سسوسسب ارمرتسدا ریسسبکمریمس م رهستمسم عاکسوسسن ئایسبرز رسی سس یجرن ✓

 دا رسبکمریمسبک یسرطکپایکیسسوسبرزنفیسنرجمسنرکس زسمعاو سفرسوس بز رفریسطیفسوجون ✓

 توبطسنرظکینسبکسبرز رسبکمریم بکمریمسسبرز رسسفریسسنرممسسوآئینسس بعرنر رنفرسسچررچوبسسنرسسفرسسشکت سسی ف ربسسبکسسمضر فسسقاری سوسنرررت ✓

برگردکن هسمریکی سن ر ییسوسبرکمریمسدا ریسشرکتعهرسن ر یس مایعیسبرالتکس زسسسشرکتعهریسسنهرنفریسمربیسجریرسمرنارسستربریسسسبر ✓

 بکمریمسدا ر هسمیسدکنن.وج سترفشسری  سآنهرس ورتسمیسدیکنسوسمسسمربیسسبرن هرسوسبرسروشیس بون ستکسترمین

سس ر یمسسوسستهیمسسنبیلسبمسشررر سق ررربکبرریسس طال رتسبم سسسبربوو سسوسسبرب  ل)سسدا ر هسبررکمریمسیست یمسسوسسبررهرمر ر هسسنبررعکبرری ✓

  بهرن رس ور قسسسوسبورسسبرزمرهسم عارسق ربکبرهستوبطس یسسنور سسمربیسدز رشهری
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سسمهمسس ین.سرکنسسوسس ار سبرهرمر ر هسسوسدا ر هسبرکمریمسبمسسپربرص وییسبمسره بز مسآنسوسسشرکت سمریک هس ا  کنسسنرسسبیخرعکسسشر رفی  ✓

سسناریارسس ن ر سبررهرمر ر هست یمسسترییرسمورنسسوسم عوبس یسس بررعک تژیس برررسسبکسر سرونسسفریسسمجاو مسمریک هسسدکننسسمیسموج 

  دکننسسمیسو  عسموثکسشکت سسبونفیسسرونرسبکسم عویمسبطورس مکس ین

سسوسسسنبررعو ب السسبرسآهس م رهسسدکننرسرررجسبورسسس زسسب یکنرستاررایمسسشررکتعیسس ار سر هبررهرمر سنبیلسسفکسبمستمس ررورتیسنر ✓

س. ب سسدکنیر سسبیایسسپیشسسبرزوتررفریی

 بنیانهای دانششرکت تامین مالی
سسکشسیپاوسقضرورسسوسسسسیمربسسنیترمسو یشرفالاینسس بر س ج رور نمسسسیدا رمیبرکمرسسیفر زسبررزوتررس راروقسسیکید بز رفرسبهک سنی زس سسی ی

ستوچ یفرشرکت سیالزمس بر س مرسبکرسسیبرربومسوسبرونآورسکینرسطیشرک سیبکرسس یبورسسوسفک بورسسر رسسی زسبرز رفرسس ینرسفکسسفرشرکت 

سنیفرسبعو نارس زس آهسنرسنرکسدکفعمسشرر سترسشرکت سیبک سسیتک بررسسموکر تسبرهلسنیر سنر شرعمسبرشرارسبکسفاسسفریژدیوسنیما نس بر س 

سشونر.سمیبکمربرز رسسبرسشک یطسآبرنعکیسو رنسقیطک

سسیسایبشیمحرونسپسسز هیبمسمسسری برع رن س زسآهسنرسمرتسمحرونسسسسری رعک  سسسرزیققس معسی م رهسو دا رسسبرکمریمستخرورسبرز رسنرسنکته مهم :

س ب .ستروینسشر شر سوسنبعور ب السآهس

 زسسیرنین رنرس مرست ر نسزسمیبکمرسسیبرالنرسموربلس ر رمسسسی نرتسرریب سسیوجونسن رنرستمسبرزنفسمیبزرگسنرسبرز رسبکمرسسیفر زسشکت سیرریب 

بمسبرا سنررمسسسسیمربسسنیترمسسیبک سسرهیبان نشسسیفر زسشرکت سیرریب روس زسطکفیسسسن رنر.سسیبرونس ربلستوجهسمیتوچ ،سقرشرسسیفرشرکت 

سسیسالتی ررس زست رهنرسس6۰سس،یوسبرن سیدز رشسپژوفخر ر سپوبسطگقن ن سشرر س مرسسسسی رز هسبرن سالتی زسآنهرست رهس یقارسی نرسوسبک رفعمسسیبرن 

نرسسنیالزمسر سنر رن.س سسییترر سو یشرسنی سسنفرینخرر ستمسنخررهسمسسامیتوچ سوسمعوبرطسن ن سشرر سنرسبصشسمورنسنرک،سفزسسیفرتمسبمسبا ر 

نرسبرز رسسسیمربسسنیشرر سوسنو سترمسسیتعمخرررسسیمربسسنیبمسترمسسلیمحورستگربرن سسیمربسسنیترمس2۰۰۸بررلسسسیحک هسمرب بر ستمسب رس زسبسسیقرب

  ررولسسس یر ر رمسسسبمسنبیلسسترتاوهس س13۸۸)سسسسفک بورسسشررکت سس یف ربسی بعر س زالزمسبمسذتکس برر سسنو س برر .سسنی زسفاسزینسسمیبررکمر

سسرزسیمورنسنسمیبرکمرسسقر  لنرسقرلسقرضرکسسسنعو نارسو رنسبرز رسشرونرسسیمربسسیفر رورتس یشر رفسامینرسزمسسیم ررئلسنرررتوسسسسیشرکتعس یقرتا

نرسسسکشیپاسیبک سمیقر  لسبرکمرس بر .س ینسنرسقربیس بر ستمتومرهسسسسوهی یمس1۰۰وچ سوسمعوبرطستسیفرنرسبرز رسشرکت سسکشیپاسیبک 

ستومرهس ب ،سسررنی یمس1۰فک بورسسسیبرز رس   

ـ ف ـ رایند خــ   دمات ــ
 شارر سوضعسموجون ✓

 شاربرییستکجیحرتسبکمریمسدا ر ✓

 شاربرییسفک بررعررفر ✓

 شاربرییس بز مرتسوسبیرب سفر ✓

 فرسسن ر ییمطرب مسوضعسموجونس ✓

 تح یلسشک یط ✓

 تح یلسبرزنفیس نعررری ✓

 تح یلسپعرن یلسرشرسن ر ییسفر ✓

 تح یلسجه سدیکیس تصرذسشر س ✓

 تمسنرسفو  لسزمرنیسمورنستو فقس نجرمسرو فرسشر.قضورسنرسج  رتستایعمسبکمریمسدا ریسس ✓

  ر ئمسپیخاهرنسبهیامسبرزیسقجمسپولسنرسم ک سرطک ✓

 نرسبرز رس وبیمسوسثرنویم ر ئمسپیخاهرنسبهیامسبرزیستوزیعسماربعسمربیسس ✓

 نرس اریعسوسشکتعهرنسبهیامسبرزیستوزیعسسماربعسمربیسس ر ئمسپیخاهر ✓
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سپیخاهرن تسمر ر مسنرسبرز ر ر ئمس ✓

س

س
 

 خــدمـــات شـــرح

  ر ئم مارور بم ق ربی  تح یل و تصاای دز رشرت تهیم وسدا ری بکمریم تایعم ج  رتس نر شکت  ناریار  قضورس

س.س..وسسسبهرم ن ر ییسفر،سسن هر ری یر فکوش رکیر، پیخهرن ت
 ن ر ییسفرس بگر تکتی  برزی بهیام و تگریل تغییک، جه  نر مخرور س و دا ری بکمریم تایعم ج  رت نر شکت س ناریار  قضورس

 بکس برسس بعک تژِیسوسبکنرممسریزیسفرسسمخعکیره بم وسغیکقضوریسقضوری مخرور  ررمرت  ر ئم

  بی  س چ س  برس بک شکتعهر و ع اریس جرمع تح ی ی دز رشرت تهیم

  شکتعهر  ی نور  مربی دز رشرت  ز دیکی نعیجم و تح یل بکربی،

 وغیک  ن   ، ف ز ت بهرم،  یا  شرراهر، تح یل

س و ربرل  رعار ی دز رش تهیم

 مکتگطسبرسبرز رسبکمریمسوسبورس مگرنیوستصاایس آموزشی تصاای آموزشی ترردرفهری و فر نور 

   طال رت و دز رشرت  ین  ر ئم و آوری بون بیای پیش و فر IPO یر نوظهور شکتعهری و  اریع بکربی

 
 ذارــــــل تاثیرگــــعوام

سن رتسقرئزس فای سنرسنبعیربیسبمس فر  سمطکوقمس گررتارس زس:

 برزن س نعررریسبکمریمسدا رقرستحالسزیرهس)سری  سپایکیس  ✓

 قجمسپولسنرسم ک سرطک ✓

 سس فقسزمرنیسبکمریمسدا ر ✓

  وبوی سفرئیستمسبکس برسسبیربعهریسشکت سمرنرست یینسمیسشون ✓

 قجمسبکمریمسدا ریسس ✓

 آدرفیسوسن نشستررشاربرهسوسمریک هسنرسراو سبرز رسبکمریمسس ✓

 شک یطستالهسقرتمسبکسبرز ر ✓

 رونرسبرز رس)سرونقس،سرتونس،سنزولس  ✓

س

س

س

س

س

س

س
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س

 هدف  بازار  و  شرکت  خدمات  تطبیقی فرایند                     

 هــدف  بــازار فرایند  خــدمــات  شـــرح ردیف 

1 

 گزارشات  تهیه گذاری،  سرمایه کمیته  جلسات  در حضور

 خرید، پیشهادات ارائه منظور  به  حساسیت تحلیل و  تخصصی

 بهینه جهت در  مشاوره همچنین .سهام  نگهداری  یا فروش

 .سبد  ترکیب سازی

 حسب بر خدمات

 سازمان ابالغی دستورالعملهای 

 مشتری  با  فق توا و  بورس

 گذاری  سرمایه  شرکتهای

 گذاری  سرمایه صندوقهای

 هلدینگها

 شرکتها  سایر

 حقیقی مشتریان مشاوره  قرارداد  حضوری مشاوره خدمات  ارائه  2

3 

 
 شپی  و  ها IPO یا نوظهور شرکتهای و  صنایع  بررسی  و  مطالعه 

 ارائه و  استاندارد مدلهای با  گذاری  قیمت و  آتی  آوری  سود بینی

 تخصصی  سمینار یک  قالب در  اطالعات و  ارشات گز این

 
 اساس بر  سمیناربرگزاری 

 های  نامه  آیین و  الزامات

 شرکت  داخلی 

 گذاری  سرمایه  شرکتهای

 گذاری  سرمایه صندوقهای

 هلدینگها

 کارگزاری  شرکتهای

 حقیقی افراد

4 
 چک اساس  بر شرکتها و  صنایع جامع  تحلیلی  گزارشات تهیه

 لیست 

 آیین  و  رویه ها و  اساس  بر

 شرکت  داخلی های  نامه 

 گذاری  سرمایه  شرکتهای

 گذاری  سرمایه صندوقهای

 هلدینگها

 کارگزاری  شرکتهای

 حقیقی افراد

 شرکتها  ای  دوره  مالی گزارشات از  گیری نتیجه و  تحلیل بررسی، 5
 نامه آیین  رویه ها و  اساس  بر

 شرکت  داخلی  های

 کارگزاران 

 حقیقی افراد

 وغیره  نفت و  فلزات  و  سهام قیمت ا، شاخصه تکنیکال تحلیل  6
نامه   نییها و آ هیبر اساس رو 

 شرکت  داخلی الزامات  یها

 کارگزاران 

 حقیقی افراد

 ارسال و  اختصاصی گزارش  تهیه 7

نامه   نییها و آ هیبر اساس رو 
 های  نامه  آیین و  الزامات یها

 شرکت  داخلی 

 وحقیقی حقوقی افراد  کلیه 

 بورس  مبانی  آموزشی  های دوره 8

 اساس  بر دوره  نام  ثبت هزینه

 های  نامه  آیین و  الزامات

 شرکت  داخلی 

 حقیقی افراد  کلیه 

9 

 
 تخصصی آموزشی  های دوره

 نامه  آیین و  الزامات اساس  بر

 شرکت  داخلی  های

 شرکتهای  کارشناسان 

 و  حقوقی،کارگزاران،صندوقها
 حقیقی افراد و  هلدینگها
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