شرکت کارگزاری صباجهاد در تاریخ  1383/06/08و با شماره  229185در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
تهران به ثبت رسید و از اول مهرماه همان سال با افتتاح تاالر بورس کاالی کشاورزی ،فعالیت خود را آغاز نمود.
شماره ثبت نزد سازمان بورس

10680

تاریخ ثبت نزد سازمان بورس

1386/11/29

شناسه ملی

10102702966

کد اقتصادی

411131435671

رتبه کارگزاری در اوراق بهادار

الف

رتبه کارگزاری در کاال

الف

جمع کل سرمایه ثبت و پرداخت شده  150 :میلیارد ریال که تماماً پرداخت شده است.هثبت و پرداخت شده 150 :
ترکیب سهامداران:
سهامدار اصلی مجموعه ،شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه از شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری است.
جدول ترکیب سهامداران شرکت

ردیف

نام صاحبان سهام

درصد سهام

1

شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه

98.5

2

سایر سهامداران

1.5

3

جمع کل

100

خالصه خدمات قابل ارایه در کارگزاری صبا جهاد


ارایه خدمات خرید و فروش و بازاریابی اوراق بهادار از قبیل سهام ،اوراق مشارکت،اوراق صکوک ،حقتقدم
قراردادهای آتی خرید سهام ،و خرید و فروش کاالهای پذیرفته شده در بورس کاال و انرژی.



خرید و فروش کاالهای پذیرفته شده در بورس کاال و انرژی.



بازارگردانی اوراق بهادار از طریق تاسیس صندوق بازارگردانی عرضه اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته نشده در
بازار سرمایه از طریق بازار سوم فرابورس.



خدمات ثبت نام غیر حضوری مشتریان.



انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کاال در هر یک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس به.



ارایه دهنده انواع خدمات معامالت آنالین در حوزه اوراق بهادار و آتی سکه.

تاریخچه و موضوع فعالیت

عنوان فعالیت

الف)خدمات کارگزاری،کارگزار/معاملهگری و بازارگردانی

ب ) خدمات مالی

شرح



معامله اوراق بهادار از قبیل سهام ،اوراق مشارکت ،حقتقدم خرید سهام،
اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به نام
وحساب خود




معامله کاالهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها
بازارگردانی اوراق بهادار وکاالهای پذیرفته شده



معامله اوراق بهادار از قبیل سهام ،اوراق مشارکت ،حقتقدم خرید سهام،
اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به نام
و حساب خود



معامله کاالهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها



بازارگردانی اوراق بهادار وکاالهای پذیرفته شده



انجام کلیه اموراجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کاال در هر یک از بورس
ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کاالها

ج) خدمات مشاوره



فروش وعرضه اوراق بهادار



طراحی اوراق بهادار



خرید ،فروش یا نگهداری اوراق بهادار



سرمایهگذاری



مدیریت ریسک



ادغام ،تملک ،تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها



طراحی و تشکیل نهادهای مالی

چشم انداز

مرجع پیشرو و سرآمد در صنعت خدمات مالی و سرمایه گذاری با ارائه راهکارهای تخصصی و روزآمد مالی در راستای
بهینه سازی تصمیمات مالی با افق سال .1400

ماموریت

شرکتی است دانشی و روزآمد که با رویکرد تبلور دانش مالی در ارزشآفرینی ،با تکیه بر سرمایه انسانی متخصص و با
هدف ارائه راهکارهای تخصصی مالی در صنعت واسطه گری مالی و بنگاه داری (بازار سرمایه ،بازار پول و هلدینگ ها)
فعالیت می کند.
مجوزها

شرکت برخی مجوزهای قانونی الزم برای فعالیت در بورس ها رااز سوی سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده که
به شرح زیر هستند:
 معامالت انواع اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران.
 معامالت انواع اوراق بهادار در فرابورس ایران.
 معامالت انواع محصوالت در بورس کاالی ایران شامل معامالت سیمان ،کشاورزی ،فلزات و پتروشیمی.
 مشاور پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار.
 مشاور پذیرش شرکتها در فرابورس ایران.
 مشاور پذیرش انواع کاال در بورس کاالی ایران.
 معامالت آنالین ( )Online Tradingاوراق بهادار دربورس و فرابورس.
 آنالین آتی سکه.
 بورس انرژی
 برگزاری دوره های آموزشی.
هم چنین شرکت عضو فعال کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است .در کنار این امر ،شرکت گواهینامه های
معتبر بین المللی و داخلی را درزمینه سیستم های مدیریت کیفیت ،اخذ کرده است.

