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 قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار 

 

 طرفین قرارداد

تتاری  ثبت   567680شماره ثبت     سبدگردان داریوش این قرارداد بین سبدگردان با مشخصات: نام   (1ماده

تهران، پاسداران،  نارنجستان چهتارم،  مجتمتع اداری آرتیمتیس،  نشانی  تهرانمحل ثب    07/08/1399

بتا نماینتدگی آقایتان  02126254481شماره نمابر    02126254481  شماره تلفن  ، طبقه پنجم1پالک  

صتاح    11/08/1399مورخ    22028که براساس روزنامة رسمی شمارة  همایون دارابی و علی رضا کیان  

 شوند.امضای مجاز شناخته می

 گذار با مشخصات:و سرمایه

 نتام پتدر  ………………نتام ختانوادگی    ………………نتام    الف( برای اشخاص حقیقیی:

محل صتدور   ………………تاری  تولد    ………………ه شناسنامه  شمار  ………………

شتتتتماره تلفتتتتن  ……………… ………………نشتتتتانی  ………………شناستتتتنامه 

کتتتتدملی  ………………کدپستتتتتی  ………………شتتتتماره نمتتتتابر  ………………

 ………………کد معامالتی  ………………

تتاری  ثبت    ………………شتماره ثبت     ………………نتام    ب( برای اشخاص حقیوقی:

 ……………… ………………نشتتانی  ………………محتتل ثبتت   ………………

بتا   ………………کتد معتامالتی    ………………کدپستتی    ………………شماره تلفن  

 ………………که براساس روزنامة رسمی شمارة    ………………مایندگی آقا)یان(/خانم)ها(  ن

 شود)ند(صاح  امضای مجاز شناخته می ………………مورخ 

 بشرح مواد آتی منعقد گردید.

 

 تعاریف 

 کار رفته در این قرارداد، دارای معانی زیر هستند:اصطالحات به (2ماده

 اس . آمده 1مشخصات آن در مادة  گذار طرف این قرارداد اس  کهمنظور سرمایه :گذارسرمایه .1

است . آمده 1منظور سبدگردان طترف ایتن قترارداد است  کته مشخصتات آن در متادة   سبدگردان: .2

گذار است ، کته براستاس ایتن قترارداد یتا های متعلق به سترمایهمنظور مجموع دارایی  :سبداختصاصی

 شود. ده یا میهای آن به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان قرارداده ش متمم
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های بتانیی یتا انجتام داری اوراق بهادار یا افتتتاح ستدردهتصمیم به خرید، فروش یا نگه  :یسبدگردان .3

گذار از محتل سبداختصاصتی وی بته منظتور نام سترمایهگذاری توسط سبدگردان بههرگونه سرمایه

 گذار. کس  انتفاع برای سرمایه

ار در هرروز، برابر قیمتی است  کته طبتق مقتررات در بتازار قیم  پایانی هر ورقة بهاد  :قیمت پایانی .4

 شود. میرسمی به عنوان قیم  پایانی آن ورقه بهادار اعالم یا تعیین 

که منظور قترارداد دیگتری باشتد، قترارداد متوردنظر منظور قرارداد حاضر اس . در صورتی  قرارداد: .5

 گردد. تصریح می

منظور دستورالعمل تأسیس و فعالی  سبدگردان مصوب هیتأت   دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان: .6

 مدیرة سازمان اس . 

قانون بازار اوراق بهادار مصتوب آررمتاه   5منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادة    سازمان: .7

 مجلس شورای اسالمی اس .  1384

تختاب شتده و شخص حقوقی اس  که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت  ستبدگردان ان  امین: .8

بینتی شتده در دستتورالعمل یتاد شتده را در قبتا  ضمن انعقاد قرارداد با سبدگردان، وظتای  پی 

 اس . عهده گرفتهسبدگردان به

منظور روزهای شنبه تا چهارشنبة هر هفته به استثنای روزهایی که طبتق مقتررات ایتران   روزکاری: .9

 محلی تهران اس .به وق   16لغای   8باشد، از ساع  تعطیل رسمی می

 

 موضوع قرارداد

(، توسط سبدگردان با رعای  4سبدگردانی سبداختصاصی )موضوع مادة  موضوع قرارداد عبارتس  از   (3ماده

 این قرارداد.  2الرعایة پیوس  شمارة های الزماهداف، اصو  و محدودی 

 

 و تاریخ اجرایی شدن آن  مدت قرارداد

 تا تاری  ...... اعتبار دارد.منعقد شده و  شوداجرایی می 5 ی که به موج  مادةاین قرارداد از تاریخ (4ماده

بته حستاب بتانیی مربوطته   6ة  شود که )ال ( وجوه نقد موضوع ماداین قرارداد از زمانی اجرایی می (5ماده

بته  6بهتادار موضتوع متادة  منتو  بته تستلیم اوراق اجترای موضتوع قتراردادکه  واریز و )ب( در صورتی

که بخشتی از وجتوه نقتد درصورتی  باشد.دار یادشده به سبدگردان تسلیم شدهسبدگردان باشد، اوراق بها

روز کاری از   7باشد و سبدگردان ظرف  واریز یا بخشی از اوراق بهاداری که باید تسلیم شوند، تسلیم شده

همان تاری  واریز وجوه نقد یا تسلیم اوراق بهادار یاد شده، عدم موافق  با اجرای موضوع قرارداد را برای  
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گذار اطالع ندهد، قرارداد باید در مورد آن بخ  از وجوه یا اوراق بخ  از وجوه یا اوراق بهادار به سرمایه

 بهادار که تسلیم شده اس ، اجرا شود.
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 سبد اختصاصی

شامل اوراق بهادار به شترح پیوست   خود را دارایی از انعقاد قرارداد جمعاً ... ریا   پس ازگذار  سرمایه (6ماده

در به منظور سبدگردانی این قرارداد که به ارزش ... ریا  تقویم شده اس  و ... ریا  وجه نقد،   1  یشماره

توستط  یتا اوراق بهتادار هرگونه برداش  و پرداخ  وجته نقتد   اس .گذارد/ گذاشتهمیاختیار سبدگردان  

 و اوراق بهتادار  ع مبالغاز مجمو  ،گذار که مربو  به این قرارداد باشد در تاری  برداش  یا پرداخ سرمایه

ترتی  کسر یتا بته آن اضتافه بهشود،  که در اختیار سبدگردان گذاشته شده یا می  رکر شده در این ماده

 گذار در آن تاری ، معین شود.سرمایه سبداختصاصیگردد تا می

بق وجه نقد موضوع این ماده باید به حساب بتانیی مخصوصتی واریتز گتردد کته ستبدگردان مطتا  :1تبصره  

 اس .گذار اعالم نمودهسبدگردان افتتاح کرده و به سرمایه فعالی دستورالعمل تأسیس و 

، به وی تعلق دارد و تصرف وی در آن 1کند که اوراق بهادار موضوع پیوس  ر ارعان میگذاسرمایه  :2تبصره  

امتر ثابت  شتود، که ختالف ایتن باشد. درصتورتینمی ممنوعوجه محدود، مقید یا اوراق بهادار به هیچ

سبدگردان از این امر مطلع شود که تمام یا بخشی از   هرگاه  .مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود

گذار تعلق ندارد یا تصرف وی در تمام یا بخشتی از ایتن اوراق ، به سرمایه1اوراق بهادار موضوع پیوس 

تواند موضوع قرارداد را در بد که نمیمقید، محدود یا ممنوع اس ، یا هرگاه سبدگردان آگاهی یا  بهادار

گذار اطتالع خصوص تمام یا قسمتی از سبداختصاصی اجرا کند، باید موضتوع را بالفاصتله بته سترمایه

 دهد. 

دریاف  اوراق بهادار، رسید دریاف  اوراق بهتادار را در فترم مشتابه   هنگامموظ  اس     سبدگردان  :3تبصره  

که تعداد اوراق بهادار از یک نوع کته گذار ارائه دهد. درصورتیمایهاین قرارداد تنظیم و به سر  1پیوس 

گاه ستبدگردان باشد، آن  1شود، بیشتر از تعداد اوراق بهادار مذکور در پیوس به سبدگردان تسلیم می

موظ  اس  پس از انتقا  تعداد الزم از اوراق بهادار به کد سبدگردانی اختصاصی، گتواهی مربتو  بته 

 گذار تسلیم کند. هفته به سرمایه مانده را از مرجع مربوطه اخذ و ظرف یکتعداد باقی

 

 های سبد  کارمزد سبدگردان و هزینه

 مجموع موارد زیر اس :  ی خدمات سبدگردان برابرکارمزد روزانه (7ماده

های مربو  به سبد گذار پس از کسر بدهیاز ارزش سهام موجود در سبداختصاصی سرمایه  ... درصد  (1

 های پایانی همان روز،به قیم  اختصاصی



 تاریخ:  

 شماره:  

 پیوست: ..........................

 

5 
 

 

 26254481، تلقن:    1957917189، کدپستی  3، واحد  5، مجتمع اداری آرتمیس، طبقه  4پاسداران شمالی، نارنجستان  

 

 

 

هتای ستدردة بتانیی از نترخ معمتو  گذاری و گواهیهای سرمایه.... درصد از تفاوت بین سود سدرده (2

های بانیی سبد اختصاصتی جاری در نظام بانیی ایران برای همان نوع سدرده، نسب  به ماندة سدرده

 در پایان آن روز،

 .های پایانی همان روزر سبداختصاصی به قیم .... درصد از ارزش سایر اوراق بهادا (3

گذار تهیه کرده و به سرمایهطبق این ماده  را کارمزد متعلقه ، صورتحسابهرسه ماه ییبارسبدگردان   تبصره:

از زمتان کتاری  روز 7حتداقل   کتاری  گذار باید ظترف ... روزکند. سرمایهمی  یا برای وی ارسا   تسلیم

کنتد  در  کارمزد از طریق واریز بته حستاب ستبدگردان اقتدامرداخ   دریاف  صورتحساب، نسب  به پ

صورت عدم پرداخ  طی این مدت، سبدگردان مجاز خواهد بود تا کارمزد خود را از محل وجوه نقد یا 

گذار که نزد وی اس ، برداش  نماید  مشرو  به اینیه بالفاصله رستید الزم را بته اوراق بهادار سرمایه

 .م کند گذار تسلیسرمایه

 منحصراً به قرار زیرند: ، س گذار اسرمایهبه عهده قرارداد که اجرای موضوع های هزینه (8ماده

 ( 7)ة کارمزد سبدگردان مطابق ماد (الف

تعیین و پرداخ  مربوطه    که مطابق مقرراتهای سبد اختصاصی  داراییکارمزد انجام معامالت   (ب

 شود می

اختصاصی کته در اجترای موضتوع قترارداد الزم   های سبد مالیات فروش و نقل و انتقا  دارایی (ج

 باشد 

که پتس از خاتمته ها پس از خاتمته قترارداد، درصتورتیکارمزد سبدگردان برای فروش دارایی (د

 توسط سبدگردان به فروش رود. 26ها طبق تبصره ماده قرارداد دارایی

ی اجرای موضوع قرارداد به عهتده  های مربو  بههای مذکور در این ماده، سایر هزینهبه جز هزینه  :1تبصره  

 ها ندارد.گذار تعهد و مسئولیتی در پرداخ  آن هزینهباشد و سرمایهسبدگردان می

بندهای )ب(، )ج( و)د( این ماده مستقیماً از محتل ستبد اختصاصتی پرداخت  های موضوع  هزینه  :2تبصره  

عمتل   7بتر استاس تبصترة متادة    این متاده،  بند )ال (موضوع    هایهزینه  شود و در مورد پرداخ می

 شود.می
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 الرعایهی الزمهاو محدودیت ، اصولاهداف

 ةگذار مطابق پیوست  شتماررا که سرمایه  الرعایهالزم  هایو محدودی   ، اصو سبدگردان باید اهداف (9ماده

  داف، اصو( این قرارداد تعیین کرده اس ، در اجرای موضوع قرارداد مراعات کند. هرگونه تغییر در اه2)

شود، بایتد طتی و مهلتی که به سبدگردان برای اعما  این تغییرات داده می  الرعایهالزمهای  و محدودی 

 متمم قرارداد به تأئید طرفین قرارداد برسد.

 

 دهیگزارش

های زمانی، روزانه، هفتگی، ماهانه و ساالنه بازدهی سبداختصاصی را در دوره  سبدگردان موظ  اس  (10ماده

سا  اس  را مطتابق دستتورالعمل تأستیس و هایی که کمتر از یکة هرکدام از دورهو بازدهی ساالنه شد 

فعالی  سبدگردان، محاسبه و حداکثر تا روز کاری بعد از پایان هر دوره از طریق ستای  اینترنتتی ختود 

گزارش عملیرد خود در خصوص موضتوع   گذار قراردهد. سبدگردان همچنین باید صرفاً در اختیار سرمایه

پس از پایان هر دوره و همچنین برای آخرین کاری روز  10های یک ماهه حداکثر ن قرارداد را در دورهای

ارستا  گذار و سازمان  پس از خاتمة قرارداد، تهیه کرده و همزمان به سرمایهکاری  روز    10دوره حداکثر  

 . این گزارش شامل اطالعات زیر اس :کند  ارائه یا

گذار، شتتماره و تتتاری  قتترارداد و مشخصتتات هیتته، مشخصتتات ستترمایهگتتزارش، تتتاری  ت ةالتت ( دور

 سبدگردان.

های رویته عنوان یک واحد مستقل حسابداری طبق اصو  وگذار بهمالی برای سرمایه  هایصورتب(  

همراه بتته حستتاب ستتود و زیتتان و صتتورت گتتردش وجتتوه نقتتد حستتابداری شتتامل ترازنامتته، صورت

 های همراه.یادداش 

گذار که به تفییک هر دارایی به شرح زیر تهیه های سرمایهعملیرد سبدگردان و دارایی  یج( خالصه

 شود:افشا میموضوع بند )ب( فوق، مالی  هایصورتهای همراه شده و در یادداش 

 ی گزارش،ج( شرح، تعداد، قیم  تمام شده و ارزش روز دارایی در ابتدای دوره-1

 گزارش، ةایی خریداری شده طی دوردار ة  تمام شد یمج( تعداد و ق-2

 گزارش، ة  ج( تعداد، قیم  تمام شده و قیم  فروش دارایی فروخته شده طی دور -3

 گزارش، ةج( تعداد، قیم  تمام شده و ارزش روز دارایی در انتهای دور-4

 گزارش، ةگذار طی دورها و سرمایهج( ارزش مزایای تعلق گرفته به دارایی-5

 اصله طی دوره برای هر دارایی.ج( سود یا زیان ح-6
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ی گزارش به تفییک هر دارایتی گذار طی دورهنام سرمایهد( جزئیات اطالعات معامالت انجام شده به

معامله شده شامل تاری  انجام معامله، تعداد و قیم  خرید دارایی خریتداری شتده، تعتداد و قیمت  

افشتا  موضوع بند )ب( فوق    مالی  هایتصورهای همراه  فروش دارایی فروخته شده که در یادداش 

 شود.می

گزارش از قبیل سود، بهره، سود  ةگذار طی دورهای سرمایههت( جزئیات مزایای تعلق گرفته به دارایی

 متالی  هایصتورتهای همتراه  همراه تاری  تعلق هریک که در یادداشت تقدم خرید بهسهمی و حق

 شود.افشا میموضوع بند )ب( فوق 

گتزارش ة  تتاری  پایتان دور  پایتانی درمنظور از ارزش روز در این ماده، ارزش دارایی براساس قیم     :تبصره 

 اس .

 مستتنداتماه، موظ  است  هر پس از پایان کاری روز 15حداکثر  سبدگردان در طو  مدت قرارداد   (11ماده

گذار اس ، بته سترمایه دادهمربو  به معامالت اوراق بهادار را که در رابطه با این قرارداد در آن ماه انجام 

 کند.تسلیم 

العاده، سبدگردان موظ  است  در گزارش خاص و فوق  ةگذار برای ارائدر صورت درخواس  سرمایه (12ماده

گزارش مزبور را در اختیتار وی قترار   کاری  روز  20، ظرف مدت  مورد توافق طرفین  ةمقابل دریاف  هزین

 دهد.

 نرم افزار سبدگردانی:

 است ،که برای عملیات سبدگردانی به تأیید سازمان رسیده  ایفزار ویژهاسبدگردان موظ  اس  نرم (13ماده

گذار که در سرمایه هایو بدهی  هادارایی  ةکند و اطالعات مربو  به کلیبه منظور اجرای این قرارداد تهیه  

انتد افتزار بایتد بتوکنتد. ایتن نرمباشتند را در هتر روز در آن ثبت  و نگهتداری  رابطه با این قترارداد می

 ( را در هر تاری  دلخواه تهیه کند. 10) ةهای موضوع مادگزارش 
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 گذار  مجاری ارتباطی سبدگردان با سرمایه

هتای عملیترد یتا مطلتع ستاختن تواند از هریک از مجاری زیر بترای ارستا  گزارش میسبدگردان   (14ماده

گذار ارسا  یا بته اطتالع وی برستاند، برای سرمایه  گذار از آنچه طبق این قرارداد، سبدگردان باید سرمایه

 استفاده کند: 

( و در صتورت تغییتر، بته نشتانی جدیتدی کته 1پس  سفارشتی بته نشتانی متذکور در متاده )  –1

 گذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید. سرمایه

به نشانی الیترونییتی   ( به نشانی الیترونییی............ و در صورت تغییر،E-mailارسا  رایانامه )  –2

 گذار کتباً به سبدگردان معرفی کند.جدیدی که سرمایه

( به شمارة تلفتن....... و در صتورت تغییتر، بته شتمارة تلفتن جدیتدی کته SMSارسا  پیامک )  –3

 گذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید.سرمایه
 

ا  از ییی از طرق مذکور در این ماده، از گذار عالوه برارس های مخصوص سرمایهاطالعات و گزارش   :  1  تبصره 

طریق سای  اینترنتی سبدگردان به نشتانی ............ نیتز بتا استتفاده از کلمته و رمتز عبتور مخصتوص 

 گذار قرار خواهد داش . گذار در دسترس سرمایهسرمایه

بته طترف دیگتر هتا از یتک طترف در مواردی که در قرارداد تسلیم مدارک، مستتندات و گزارش   :  2  تبصره 

های مورد نظر به شخص طترف مقابتل یتا اس ، الزم اس  مدارک، مستندات و گزارش بینی شدهپی 

وکیل، ولی، قیم یا نماینتدة قتانونی وی داده شتده و رستید دریافت  گتردد یتا متدارک، مستتندات و 

یر به نشانی آمده و در صورت تغی 1ها از طریق پس  سفارشی به نشانی طرف دیگر که در مادة گزارش 

 جدیدی که وی کتباً اعالم نموده، ارسا  شود. 

 

 حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار

های حتق تقتدم و بطتور سود سهام، سود اوراق مشارک ، سهام جایزه، سود سایر اوراق بهادار، برگه (15ماده

 سبد اختصاصیجزو  گذار تعلق دارد و  به سرمایه  سبد اختصاصیی  های منافع و مزایایی داراییکلی کلیه

ستبدگردان در طتو  متدت قترارداد و در شود.  وی محسوب شده و موضوع قرارداد درمورد آنها اجرا می

گذار وکال  و وظیفه دارد که این منافع و مزایا صورت تمدید تا پایان مهل  تمدید شده، از جان  سرمایه

ی حقتوق ناشتی از ن در اعما  کلیتهاضافه نماید. سبدگردان همچنی  سبداختصاصیرا دریاف  کند و به  

اعم از حق حضور در مجامع، حق رأی، حق تقدم در خرید سایر اوراق بهادار   سبد اختصاصیاوراق بهادار  
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شود و در چگونگی اعما  این گذار تلقی میو حق تبدیل اوراق بهادار به اوراق بهادار دیگر، وکیل سرمایه

  ر گیرد.گذار را در نظحقوق باید مصالح سرمایه

در صورت اتمام مهل  قرارداد و عدم تمدید آن و همچنتین در صتورت فست  یتا انفستاخ قترارداد، بصره:  ت

هایی که ناشر اوراق بهادار موجود در سبدگردان موظ  اس  ظرف هف  روز کاری موضوع را به شرک 

کته از آن پتس   ها بخواهتد شوند و سایر اشخاص مرتبط اعالم کند و از آنسبداختصاصی محسوب می

های گذار پرداخ  نمایند و میاتبات، برگهحقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار را مستقیماً به سرمایه

های تمتاس گذار ارسا  دارند. نشانی و تلفنحق تقدم و سهام جایزه و موارد مشابه را به نشانی سرمایه

گذار هایی که سرمایهبا نشانی و شماره تلفن  ( و درصورت تغییر، مطابق1گذار نیز مطابق ماده )سرمایه

 شود. کتباً اعالم نموده، توسط سبدگردان به ناشرین اوراق بهادار اعالم می

 

 رازداری:

اطالعاتی را که در رابطه با این قرارداد در اختیار دارند محرمانه تلقی کنند  ةطرفین قرارداد باید کلی (16ماده

کتانون مربوطته یتا مراجتع حسابرس سبدگردان، امین سبدگردان،  ازرس قانونی یا  و به جز به سازمان، ب

 صالح قضایی، بدون رضای  کتبی طرف مقابل به شخص دیگری ارائه نینند، یا برای عموم افشا  ننمایند.

 

 

 :مقررات  قوانین ورعایت 

ر و سبدگردان باید در اجرای موضوع قترارداد، قتوانین و مقتررات از جملته قتانون بتازار اوراق بهتادا (17ماده

شتوند بته خصتوص صتالح تصتوی  شتده یتا میمقرراتی که براساس قانون یادشده توستط مراجتع ری

فعالی  سبدگردان را رعای  نماید. در صورت تضاد بین ایتن قترارداد و قتوانین و   دستورالعمل تأسیس و

م رعایت  صورت باب  عتد باشد و در اینمقررات مذکور، سبدگردان موظ  به رعای  قوانین و مقررات می

 این قرارداد، مسئولیتی متوجه سبدگردان نیس .
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 :وجوه بالاستفاده

بالفاصتله در اجترای  را یصتاصسبدگردان باید حداکثر تالش خود را بنماید تا وجوه نقتد ستبد اخت (18ماده

هر زمان کته وجتوه نقتد سبداختصاصتی بتی  از ده درصتد ارزش ستبد کار گیرد. در  موضوع قرارداد به

، تمام یتا قستمتی از ایتن وجتوه را در آن زماناز  کاری  روز    7گردان نتواند ظرف  سبد اختصاصی شود و  

 :گذار نباشد، باید کار گیرد یا به نظر وی این امر به صالح سرمایهاجرای موضوع قرارداد به

 های بانیی مشمو  سود واریز کند وال ( بالفاصله وجوه مذکور را به حساب

 نماید. از این امر مطلع گذار راسرمایه (ب

مخصوصی که مطابق دستورالعمل بانیی  هاییا حساب گذار همواره در حساب: وجوه متعلق به سرمایهتبصره 

 شود.داری میواریز و نگهشود تأسیس و فعالی  سبدگردان افتتاح شده یا می

 

 گذار:برداشت و واریز سرمایه

در را مطالبه کنتد.    سبد اختصاصیهای  تواند در طو  مدت قرارداد مبلغی از داراییگذار میسرمایه (19ماده

گذار از محتل وجتوه پس از درخواس  سرمایه  کاری  روز  2ظرف  را  سبدگردان باید این مبلغ  این صورت  

برای پرداخ  کل مبلتغ   سبد اختصاصیوجوه نقد    کهدرصورتی  .د کنبه وی پرداخ     سبد اختصاصینقد  

سبد های ناسباً اقدام به فروش میزان الزم از داراییمطالبه شده کفای  نیند، سبدگردان باید بالفاصله مت

گذار پرداخت  های مذکور به سترمایهپس از فروش دارایی  کاری  روز  5کرده و مابقی را ظرف    اختصاصی

 کند. 

گذار به منظتور تتأمین وجتوه رغم تالش کافی سبدگردان برای فروش دارایی سرمایهکه بهدرصورتی  تبصره:

میان فروش به دالیلی از جمله عتدم وجتود خریتدار میستر نگتردد، مست ولیتی ، اویمورد درخواس   

 متوجه سبدگردان نخواهد بود.

دیگری را یا اوراق بهادار  مبالغ    ،تواند در طو  مدت قرارداد و با تنظیم متمم قراردادگذار میسرمایه (20ماده

 ا  آنها نیز اجرا نماید.به سبدگردان پرداخ  نماید و سبدگردان موظ  اس  موضوع قرارداد را در قب

 

 معرفی قرارداد به امین:

ای از سبدگردان موظ  اس  ظرف هف  روز کاری پس از اجرایی شدن قرارداد، مشخصات و نسخه (21ماده

که مطابق دستتورالعمل تأستیس و فعالیت  ستبدگردان یتا ستایر قرارداد را برای امین ارسا  ودرصورتی

ن و پذیرش سم  امین در مورد آن ضروری باشتد، تشتریفات مقررات مربوطه، معرفی این قرارداد به امی
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که به هر دلیتل، امتین طترف قترارداد بتا ستبدگردان در الزم را به این منظور به انجام رساند. در صورتی

های خود طبق دستورالعمل تأسیس و فعالی  سبدگردان، قصور نماید و از این اجرای وظای  و مسئولی 

ذار وارد شود، سبدگردان به موجت  ایتن قترارداد، جبتران خستارت متذکور را گباب  خسارتی به سرمایه

 توسط امین تضمین نموده اس . 

 

 تخلفات و اختالفات 

گذار و ستبدگردان براستاس قتانون بتازار اوراق بهتادار در مرجع رسیدگی به اختالفات بین سرمایه (22ماده

این قانون   37اوری مذکور در ماده  این قانون، هیأت د  36های موضوع ماده  صورت عدم سازش در کانون

  اس .

قانون بازار اوراق بهادار، تا تشییل کانون مربوطه وظتای  ایتن کتانون را در   33براساس تبصره ماده    تبصره:

 دهد.رابطه با این ماده، سازمان انجام می

راق بهتادار و بتازار او طبق قانون 17از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده   سبدگردانبه تخلفات   (23ماده

 شود.رسیدگی می های اجرایی آن قانوننامه ها و دستورالعملآیین

 قراردادو تمدید انفساخ   ،فسخ

تواند قرارداد را قبل از انقضای مدت، فس  کند، مشرو  به اینیته ایتن هریک از طرفین قرارداد می (24ماده

گردانی ستبدگردان از ستوی که مجوز فعالیت  ستبد موضوع را کتباً به طرف دیگر اطالع دهد. در صورتی

سازمان لغو شود یا بی  از یک ماه تعلیق شود، این قرارداد بالفاصله از زمان ابالغ رستمی ایتن تصتمیم 

که سبدگردان به حیم مراجع ریصالح ورشیسته اعالم شود یا خود به شود. همچنین از زمانیمنفس  می

 شود.   میدادگاه تقاضای ورشیستگی ارائه دهد، این قرارداد منفس

 پذیر اس .تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امیان (25ماده

 اقدامات پس از خاتمة قرارداد

 قترارداد  ،آنفست  یتا انفستاخ    و عدم تمدید آن و همچنین در صتورت  پس از پایان مهل  قرارداد (26ماده

ذار که مربو  به ایتن گهای سرمایهمجاز نیس  در ترکی  دارایی شود و سبدگردانخاتمه یافته تلقی می

گذار برستاند. قرارداد اس ، تغییری ایجاد کنتد و موظت  است  موضتوع را بالفاصتله بته اطتالع سترمایه

بته  کتاری روز 2گذار در رابطه بتا ایتن قترارداد را ظترف سبدگردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه

های سبد صره این ماده فروش سایر داراییمطابق تبگذار  سرمایهکه  درصورتیگذار پرداخ  کند و  سرمایه

ستبد ی هتاداراییستایر جه  انتقا  اختصاصی را از سبدگردان درخواس  ننموده باشد، سبدگردان باید 
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های مربوطته گذار و دریافت  و تستلیم گواهینامتهاز جمله اوراق بهادار مربوطه به نام سترمایه  اختصاصی

 اقدام نماید. کاری روز 10ظرف حداکثر 

های سبد اختصاصی )بته گذار قبل از اینیه پس از خاتمه قرارداد، داراییدرصورت درخواس  سرمایه  تبصره:

بخواهتد کته  ستبدگردانتوانتد از گذار میگذار منتقل شود، سترمایهاستثنای وجوه نقد( به نام سرمایه

  است  تتالش موظت  ستبدگردان  در این صتورت  های سبد اختصاصی را به عهده بگیرد.فروش دارایی

کند با رعای  صرفه و صالح وی گذار تعیین میها ظرف مهلتی که سرمایهکافی برای فروش این دارایی

 ها اس .دهم درصد از مبلغ فروش دارایی 2برای این امر  سبدگردانبنماید. کارمزد 

 ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

 شد:درصورت نقض مفاد این قرارداد بشرح ریل اقدام خواهد  (27ماده

و عتدم  6ی  متاده  3و    2ی  هاهای مقرر از طرف ستبدگردان در تبصترهال ( در صورت عدم رعای  مهل 

، 26و  21، 19، 18، متتواد 15ی ی متتاده، تبصتتره12، 11، 10در متتواد هتتای مقتترر رعایتت  مهل 

ایه ریا  خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سترم  10،000سبدگردان باید به ازای هر روز تأخیر،  

 گذار پرداخ  نماید.

میلیتون  1کننده باید مبلتغ  قرارداد توسط هر یک از طرفین، طرف نقض  16ی  در صورت نقض ماده (ب

های مقرر در ریا  خسارت به طرف دیگر، پرداخ  نماید. پرداخ  این خسارت مانع از اعما  مجازات

 قوانین و مقررات نخواهد شد.

یا عدم رعای  مفاد قترارداد   17ی  انین و مقررات موضوع مادهکه در اثر عدم رعای  قوج( در صورتی (ج

جبتران ایتن خستارات   گذار گتردد، ستبدگردان مستئو توسط سبدگردان، خساراتی متوجه سرمایه

 های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.خواهد بود. پرداخ  این خسارت مانع از اعما  مجازات

 توجه سبدگردان نخواهد بود.درصورت بروز حوادث قهری مسئولیتی م (28ماده

 

 سایر موارد

( رکر شده تغییر یابد، وی موظ  اس  1که نشانی هر یک از طرفین قرارداد که در ماده)درصورتی (29ماده

 نشانی جدید خود را کتباً به طرف مقابل اطالع دهد. 

از   گذار پرداخ  کند ی وجوهی را که طبق این قرارداد باید به سرمایهسبدگردان موظ  اس  کلیه (30ماده

طریق واریز به حساب بانیی به شرح زیر و در صورت معرفی حساب بانیی جتایگزین طبتق تبصترة ایتن 

 ماده، از طریق واریز به حساب بانیی جایگزین، انجام دهد:
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 26254481، تلقن:    1957917189، کدپستی  3، واحد  5، مجتمع اداری آرتمیس، طبقه  4پاسداران شمالی، نارنجستان  

 

 

 

 نوع حساب  رینفع حساب  شماره حساب شهر محل شعبه  کد شعبه  نام شعبه بانک  نام بانک

 
      

های دارای مجوز از بانتک نام خود در ییی از بانکساب بانیی دیگری را که بهتواند حگذار میسرمایه  تبصره:

عنوان جایگزین حساب بانیی موضوع ایتن متاده اس ، بهمرکزی جمهوری اسالمی ایران، افتتاح نموده

 معرفی کند. 

. بتین نستخه واحتداالعتبار در تتاری  .. تبصره و ....... پیوس  در سته 15ماده و  31این قرارداد در   (31ماده

گذار تحویتل گردیتد. طرفین قرارداد منعقد شتد و دو نستخه بته ستبدگردان و یتک نستخه بته سترمایه

یک نسخه از قرارداد را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسا  و نزد  کاری  سبدگردان باید ظرف هف  روز

 این سازمان ثب  نماید. 

 شوند.داد تنظیم و مشابه آن توزیع میهای این قرارداد به تعداد نس  قرارنس  متمم تبصره:

 

 

  

 

 

 

 سرمایه گذار                                          سبدگردان داریوش       

 

 همایون دارابی    علی رضا کیان.........................................                             

 


