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 گذارسرمایه گذاری ارزش پرداز آریانمشاور سرمایه
 ******* فراحمد پویان اسفندیار عظیمی

 
 

 به نام خدا
 

 
 

 قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار
 

 طرفین قرارداد
 این قرارداد بین سبدگردان با مشخصات:  (1ماده

 393933شماره ثبت:   گذاری ارزش پرداز آریان نام: شرکت مشاور سرمایه
 محل ثبت: تهران              10/01/0339تاریخ ثبت: 

  110 -33130210شماره نمابر:     110 -33130211شماره تلفن: 
 9پالک  -البرزکوچه  -خیابان بلوچستان -کوی نصر -نشانی: تهران

 10511که براسففار روزنامر رسففمی شففمار   فر و اسفففندیار عظیمیبا نمایندگی آقایان احمد پویان
 شوند.صاحب امضای مجاز شناخته می 10/00/0393مورخ 

 گذار با مشخصات:و سرمایه
 ****نام خانوادگی:                    ***نام: 

 ***شماره شناسنامه:                                                      ** نام پدر:
 ***محل صدور شناسنامه:                           *** تاریخ تولد:

 ****ملی:  کد                                          **** :کد معامالتی
                               ****: کدپستی
 **********نشانی: 

 بشرح مواد آتی منعقد گردید.

 0399/**/**تاریخ:

 0399/**/*** د :شماره قراردا                                    
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 تعاریف 
 کار رفته در این قرارداد، دارای معانی زیر هستند:اصطالحات به (2ماده

 است. آمده 1گذار طرف این قرارداد است که مشخصات آن در مادۀ منظور سرمایه گذار:سرمایه .1

 0منظور سففبدگردان فرا این قرارداد اسففت که مشففخصففات آن در ماد   سبدگردان: .2
 است. آمده

گذار است، که براسار این های متعلق به سرمایهمنظور مجموع دارایی: سبداختصاصی .3
 .  شودهای آن به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان قرارداده شده یا میقرارداد یا متمم

انکی های بداری اوراق بهادار یا افتتاح سپردهفروش یا نگه تصمیم به خرید، سبدگردانی: .4
سرمایه سرمایهگذاری توسط سبدگردان بهیا انجام هرگونه  گذار از محل سبداختصاصی نام 

 گذار. وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه

ست که فبق مقررقیمت پایانی:  .5 ت اقیمت پایانی هر ورقر بهادار در هرروز، برابر قیمتی ا
 شود. میدر بازار رسمی به عنوان قیمت پایانی آن ورقه بهادار اعالم یا تعیین 

صورتی قرارداد: .6 ست. در  ضر ا شد، قرارداد منظور قرارداد حا که منظور قرارداد دیگری با
 گردد. موردنظر نصریح می

سبدگردان: .7 سیس و فعالیت  ستورالعمل تأ سیس و فعالیت  د ستورالعمل تأ منظور د
 سبدگردان مصوب هیأت مدیر  سازمان است. 

قانون بازار اوراق بهادار  5منظور سففازمان بورر و اوراق بهادار موضففوع ماد   سازمان: .8
 مجلس شورای اسالمی است.  0332مصوب آذرماه 

خاب نتشخص حقوقی است که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان ا مین:ا .9
بینی شده در دستورالعمل یاد شده را شده و ضمن انعقاد قرارداد با سبدگردان، وظایف پیش

داد است.عهده گرفتهدر قبال سبدگردان به
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منظور روزهای شففنبه تا چهارشففنبر هر هفته به اسففتونای روزهایی که فبق  روزکاری: .11
 .به وقت محلی تهران است 01لغایت  3باشد، از ساعت مقررات ایران تعطیل رسمی می

 

 موضوع قرارداد
(، توسط سبدگردان 2موضوع قرارداد عبارتست از سبدگردانی سبداختصاصی )موضوع ماد   (3ماده

 این قرارداد.  1الرعایر پیوست شمار  های الزمبا رعایت اهداا، اصول و محدودیت
 

 مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن
ماد   (4ماده به موجب  که  تاریخی  تاریخ اجرایی می 5این قرارداد از  تا  قد شفففده و  شفففود منع

 اعتبار دارد. ****/**/**
به حسففاب بانکی  1  شففود که )الف( وجوه نقد موضففوع ماداین قرارداد از زمانی اجرایی می (5ماده

صورتی ضوع قراردادکه مربوفه واریز و )ب( در  سلیم اوراق اجرای مو ضوع  منوط به ت بهادار مو
شده 1ماد   سلیم  سبدگردان ت شده به  شد، اوراق بهادار یاد سبدگردان با شد.به  صورتی با که در

شده سلیم  شوند، ت سلیم  شی از اوراق بهاداری که باید ت شی از وجوه نقد واریز یا بخ شبخ د و با
شفففده، عدم  روز کاری از تاریخ واریز وجوه نقد یا تسفففلیم اوراق بهادار یاد 3سفففبدگردان ظرا 

گذار موافقت با اجرای موضفففوع قرارداد را برای همان بخش از وجوه یا اوراق بهادار به سفففرمایه
افالع ندهد، قرارداد باید در مورد آن بخش از وجوه یا اوراق بهادار که تسففلیم شففده اسففت، اجرا 

 شود.
 

 سبد اختصاصی
از دارایی خود را شامل وجه نقد، به  ریال ***** گذار پس از انعقاد قرارداد جمعاًرمایهس (6ماده

. هرگونه برداشت و پرداخت وجه نقد یا اوراق گذاردمنظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان می
گذار که مربوط به این قرارداد باشد در تاریخ برداشت یا پرداخت، از مجموع بهادار توسط سرمایه

ترتیب شود، بهاختیار سبدگردان گذاشته شده یا میمبالغ و اوراق بهادار ذکر شده در این ماده که در 
داد گذار در آن تاریخ، معین شود.گردد تا سبداختصاصی سرمایهکسر یا به آن اضافه می
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صره  وجه نقد موضفوع این ماده باید به حسفاب بانکی مخصفوصفی واریز گردد که سفبدگردان : 1تب
 ت.اسگذار اعالم نمودهرده و به سرمایهمطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان افتتاح ک

صره  ست گذار اذعان میسرمایه: 2تب ضوع پیو صرا 0کند که اوراق بهادار مو ، به وی تعلق دارد و ت
که خالا این امر باشفففد. درصفففورتیوجه محدود، مقید یا ممنوع نمیوی در آن اوراق بهادار به هیچ

هرگاه سبدگردان از این امر مطلع شود که تمام  بود.ثابت شود، مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد 
گذار تعلق ندارد یا تصرا وی در تمام یا بخشی ، به سرمایه0یا بخشی از اوراق بهادار موضوع پیوست

 تواند موضوعاز این اوراق بهادار مقید، محدود یا ممنوع است، یا هرگاه سبدگردان آگاهی یابد که نمی
یا قسففمتی از سففبداختصففاصففی اجرا کند، باید موضففوع را بالفاصففله به  قرارداد را در خصففوت تمام

 گذار افالع دهد. سرمایه
صره  سید دریافت اوراق بهادار را در فرم  سبدگردان :3تب ست هنگام دریافت اوراق بهادار، ر موظف ا

هادار از یک که تعداد اوراق بگذار ارائه دهد. درصورتیاین قرارداد تنظیم و به سرمایه 0مشابه پیوست
سلیم می سبدگردان ت ستنوع که به  شتر از تعداد اوراق بهادار مذکور در پیو شد، آن 0شود، بی گاه با

سبدگردان موظف است پس از انتقال تعداد الزم از اوراق بهادار به کد سبدگردانی اختصاصی، گواهی 
 گذار تسلیم کند. سرمایه هفته به مربوط به تعداد باقیمانده را از مرجع مربوفه اخذ و ظرا یک

 
 

 های سبد کارمزد سبدگردان و هزینه
سبه  (7ماده صورت زیر محا شامل دو نوع کارمزد ثابت و متغیر بوده و ب سبدگردان  کارمزد خدمات 

 گردد: می

 شود:بصورت زیر محاسبه می کارمزد ثابت روزانه خدمات سبدگردان -الف
های مربوط به سبد گذار پس از کسر بدهیسرمایهاختصاصی  درصد از ارزش روز سبد 0( 0-الف

 ؛315یانی همان روز تقسیم بر های پااختصاصی به قیمت
التفاوت بازدهی ساالنه شده سبد اختصاصی پس از کسر کارمزد متغیر سبدگردان براسار مابه -ب

داد گردد:کارمزد بند الف و به شرح زیر تعیین می
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درصد باشد، سبد در این دوره معاا از  11دوره یکساله تا ( در صورتی که بازدهی سبد در 0-ب

 شود.کارمزد متغیر می
 

( در صورتی که تفاوت بازدهی ساالنه شده سبد اختصاصی پس از کسر کارمزد بند الف از بازدهی 1-ب
 د؛گیرالتفاوت سود به سبدگردان تعلق میاز مابه درصد  **** درصد باشد، 11، بیشتر از "0-ب"بند 
گردد، برابر با جمع کارمزد ثابت و توضیح: کارمزد کل سبدگردان که توسط مشتری پرداخت می **

 باشد.گذار فی سال میکارمزد متغیر و مبنای محاسبه کارمزد میانگین موزون آورده سرمایه
صره: ساب کارمزد متعلقه را فبق این ماده تهیه کرده و به  تب صورتح سه ماه یکبار،  سبدگردان هر

سال میایهسرم سلیم یا برای وی ار سرمایهگذار ت روز کاری از زمان دریافت  3گذار باید ظرا کند. 
صورت  سبدگردان اقدام کند؛ در  ساب  سبت به پرداخت کارمزد از فریق واریز به ح ساب، ن صورتح

ق عدم پرداخت فی این مدت، سبدگردان مجاز خواهد بود تا کارمزد خود را از محل وجوه نقد یا اورا
گذار که نزد وی اسففت، برداشففت نماید؛ مشففروط به اینکه بالفاصففله رسففید الزم را به بهادار سففرمایه

 .گذار تسلیم کندسرمایه
 

 منحصراً به قرار زیرند: ،تسگذار اهای اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایههزینه (8ماده
 (؛3( کارمزد سبدگردان مطابق ماد  )الف

های سبد اختصاصی که مطابق مقررات مربوفه تعیین و اییکارمزد انجام معامالت دار (ب
 شود؛پرداخت می

های سبد اختصاصی که در اجرای موضوع قرارداد مالیات فروش و نقل و انتقال دارایی (ج
 الزم باشد؛

که پس از ها پس از خاتمه قرارداد، درصففورتیکارمزد سففبدگردان برای فروش دارایی (د
 توسط سبدگردان به فروش رود. 11بصره ماده ها فبق تخاتمه قرارداد دارایی

داد 
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صره  سایر هزینهبه جز هزینه :1تب ضوع قرارداد به های مذکور در این ماده،  های مربوط به اجرای مو
 ها ندارد.گذار تعهد و مسئولیتی در پرداخت آن هزینهباشد و سرمایهی سبدگردان میعهده

صره  صی هزینه :2تب صا سبد اخت ستقیماً از محل  ضوع بندهای )ب(، )ج( و)د( این ماده م های مو
صر  ماد  شود و در مورد پرداخت هزینهپرداخت می سار تب ضوع بند )الف( این ماده، بر ا  3های مو

 شود.عمل می
 الرعایههای الزماهداف، اصول و محدودیت

گذار مطابق پیوست الرعایه را که سرمایهالزمهای سبدگردان باید اهداا، اصول و محدودیت (9ماده
ضوع قرارداد مراعات کند. هرگونه تغییر 1شمار  ) ست، در اجرای مو ( این قرارداد تعیین کرده ا

الرعایه و مهلتی که به سفففبدگردان برای اعمال این های الزمدر اهداا، اصفففول و محدودیت
 ئید فرفین قرارداد برسد.شود، باید فی متمم قرارداد به تأتغییرات داده می

 

 دهیگزارش
های زمانی، روزانه، هفتگی، ماهانه سبدگردان موظف است بازدهی سبداختصاصی را در دوره (11ماده

 طابقسففال اسففت را مهایی که کمتر از یکو سففاالنه و بازدهی سففاالنه شففد  هرکدام از دوره
اری بعد از پایان هر دوره تورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، محاسبه و حداکور تا روز کدس

گذار قراردهد. سفبدگردان همننین باید از فریق سفایت اینترنتی خود صفرفاً در اختیار سفرمایه
صوت مو ماهه حداکور شش حداقل های ضوع این قرارداد را در دورهگزارش عملکرد خود در خ

روز کاری پس از  01روز کاری پس از پایان هر دوره و همننین برای آخرین دوره حداکور  01
گذار و سففازمان ارسففال یا ارائه کند. این گزارش خاتمر قرارداد، تهیه کرده و همزمان به سففرمایه

 شامل افالعات زیر است:
گذار، شففماره و تاریخ قرارداد و مشففخصففات الف( دور  گزارش، تاریخ تهیه، مشففخصففات سففرمایه

 سبدگردان.
داد 
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های عنوان یک واحد مستقل حسابداری فبق اصول و رویهگذار بههای مالی برای سرمایهب( صورت
همراه حسفففاب سفففود و زیان و صفففورت گردش وجوه نقد بهحسفففابداری شفففامل ترازنامه، صفففورت

 های همراه.یادداشت
گذار که به تفکیک هر دارایی به شرح زیر تهیه های سرمایهی عملکرد سبدگردان و داراییج( خالصه

 شود:های مالی موضوع بند )ب( فوق، افشا میهمراه صورتهای شده و در یادداشت
 ی گزارش،ج( شرح، تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در ابتدای دوره-0
 ج( تعداد و قیمت تمام شد  دارایی خریداری شده فی دور  گزارش،-1
 ج( تعداد، قیمت تمام شده و قیمت فروش دارایی فروخته شده فی دور  گزارش،-3
 ج( تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در انتهای دور  گزارش،-2
 گذار فی دور  گزارش،ها و سرمایهج( ارزش مزایای تعلق گرفته به دارایی-5
 ج( سود یا زیان حاصله فی دوره برای هر دارایی.-1

شده به سرمایهد( جزئیات افالعات معامالت انجام  ه تفکیک هر دارایی ی گزارش بگذار فی دورهنام 
معامله شففده شففامل تاریخ انجام معامله، تعداد و قیمت خرید دارایی خریداری شففده، تعداد و قیمت 

شت شده که در یاددا شاء های همراه صورتفروش دارایی فروخته  های مالی موضوع بند )ب( فوق اف
 شود.می

دور  گزارش از قبیل سود، بهره، سود گذار فی های سرمایههف( جزئیات مزایای تعلق گرفته به دارایی
های مالی های همراه صففورتهمراه تاریخ تعلق هریک که در یادداشففتتقدم خرید بهسففهمی و حق

 شود.موضوع بند )ب( فوق افشا می
منظور از ارزش روز در این ماده، ارزش دارایی براسفففار قیمت پایانی در تاریخ پایان دور   تبصررره:

 گزارش است.

روز کاری پس از پایان هرماه، موظف اسففت  01در فول مدت قرارداد حداکور  سففبدگردان (11ماده
مسفففتندات مربوط به معامالت اوراق بهادار را که در رابطه با این قرارداد در آن ماه انجام داده 

داد کند.گذار تسلیم است، به سرمایه
رار
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ن
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سرمایه (12ماده ست  صورت درخوا سبدگردان موظف العاده، گذار برای ارائر گزارش خات و فوقدر 
مزبور را در  روز کاری گزارش 31اسففت در مقابل دریافت هزینر مورد توافق فرفین، ظرا مدت 

 اختیار وی قرار دهد.
 نرم افزار سبدگردانی:

ای که برای عملیات سففبدگردانی به تأیید سففازمان افزار ویژهسففبدگردان موظف اسففت نرم (13ماده
ها و کند و افالعات مربوط به کلیر داراییاسفففت، به منظور اجرای این قرارداد تهیه رسفففیده

سرمایهبدهی شند را در هر روز در آن ثبت و نگهداری گذار که در رابطه با این قرارداد میهای  با
 ( را در هر تاریخ دلخواه تهیه کند. 01های موضوع ماد  )واند گزارشافزار باید بتکند. این نرم

 گذار مجاری ارتباطی سبدگردان با سرمایه
های عملکرد یا مطلع تواند از هریک از مجاری زیر برای ارسفففال گزارشسفففبدگردان می (14ماده

ل یا به گذار ارسفاگذار از آننه فبق این قرارداد، سفبدگردان باید برای سفرمایهسفاختن سفرمایه
 افالع وی برساند، استفاده کند:

گذار ( و در صورت تغییر، به نشانی جدیدی که سرمایه0پست سفارشی به نشانی مذکور در ماده ) –0
 کتباً به سبدگردان معرفی نماید. 

و در صورت تغییر، به شمار  تلفن جدیدی  ********( به شمار  تلفن SMSارسال پیامک ) –1
 کتباً به سبدگردان معرفی نماید.گذار که سرمایه

صره  سرمایهافالعات و گزارش : 1تب صوت  سال از یکی از فرق مذکور در های مخ گذار عالوه بر ار
نیز با استفاده از کلمه  pri.com-http://aaiccoسایت اینترنتی سبدگردان به نشانیاین ماده، از فریق 

 گذار قرار خواهد داشت. گذار در دسترر سرمایهو رمز عبور مخصوت سرمایه
صره  ها از یک فرا به فرا در مواردی که در قرارداد تسففلیم مدارک، مسففتندات و گزارش : 2تب

داد های مورد نظر به شخص فرا است، الزم است مدارک، مستندات و گزارشبینی شدهدیگر پیش
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مقابل یا وکیل، ولی، قیم یا نمایند  قانونی وی داده شده و رسید دریافت گردد یا مدارک، مستندات 
شانی فرا دیگر که در ماد  و گزارش شی به ن سفار ست  صورت تغییر به  0ها از فریق پ آمده و در 

 نشانی جدیدی که وی کتباً اعالم نموده، ارسال شود. 
 هادارحقوق و مزایای متعلق به اوراق ب

های حق تقدم و سود سهام، سود اوراق مشارکت، سهام جایزه، سود سایر اوراق بهادار، برگه (15ماده
صیهای منافع و مزایایی داراییبطور کلی کلیه صا سبد اخت سرمایه ی  گذار تعلق دارد و جزو به 

صی صا ضوع قرارداد درمورد آنها اجرا می سبد اخت شده و مو سوب  سبدگردان در وی مح شود. 
گذار وکالت و فول مدت قرارداد و در صورت تمدید تا پایان مهلت تمدید شده، از جانب سرمایه

سبدگردان  ضافه نماید.  صی ا صا سبداخت وظیفه دارد که این منافع و مزایا را دریافت کند و به 
شی از اوراق بهادار همننین در اعمال کلیه صیی حقوق نا صا ضور در  سبد اخت اعم از حق ح

 مجامع، حق رأی، حق تقدم در خرید سایر اوراق بهادار و حق تبدیل اوراق بهادار به اوراق بهادار

را در  گذارشود و در چگونگی اعمال این حقوق باید مصالح سرمایهگذار تلقی میدیگر، وکیل سرمایه
  نظر گیرد.
صره: در صففورت اتمام مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همننین در صففورت فسففخ یا انفسففاخ  تب

هایی که ناشر اوراق بهادار قرارداد، سبدگردان موظف است ظرا هفت روز کاری موضوع را به شرکت
ها بخواهد که شوند و سایر اشخات مرتبط اعالم کند و از آنموجود در سبداختصاصی محسوب می

گذار پرداخت نمایند و وق و مزایای متعلق به اوراق بهادار را مسفففتقیماً به سفففرمایهاز آن پس حق
گذار ارسففال دارند. های حق تقدم و سففهام جایزه و موارد مشففابه را به نشففانی سففرمایهمکاتبات، برگه
ره ( و درصورت تغییر، مطابق با نشانی و شما0گذار نیز مطابق ماده )های تمار سرمایهنشانی و تلفن

 شود.گذار کتباً اعالم نموده، توسط سبدگردان به ناشرین اوراق بهادار اعالم میهایی که سرمایهتلفن
 رازداری:

فرفین قرارداد باید کلیر افالعاتی را که در رابطه با این قرارداد در اختیار دارند محرمانه  (16ماده
داد تلقی کنند و به جز به سازمان، بازرر قانونی یا حسابرر سبدگردان، امین سبدگردان، کانون 
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 مربوفه یا مراجع صففالح قضففایی، بدون رضففایت کتبی فرا مقابل به شففخص دیگری ارائه نکنند، یا
 برای عموم افشاء ننمایند.

 رعایت قوانین و مقررات:
سبدگردان باید در اجرای موضوع قرارداد، قوانین و مقررات از جمله قانون بازار اوراق بهادار  (17ماده

شففوند به صففالح تصففویب شففده یا میو مقرراتی که براسففار قانون یادشففده توسففط مراجع ذی
سبدگردان را ر سیس و فعالیت  ستورالعمل تأ صوت د ضاد بین این خ صورت ت عایت نماید. در 

باشففد و در قرارداد و قوانین و مقررات مذکور، سففبدگردان موظف به رعایت قوانین و مقررات می
 صورت بابت عدم رعایت این قرارداد، مسئولیتی متوجه سبدگردان نیست.این

 

 وجوه بالاستفاده:
صله در سبدگردان باید حداکور تالش خود را بنماید تا وجوه نقد  (18ماده صی را بالفا صا سبد اخت

ضوع قرارداد به صد اجرای مو صی بیش از ده در صا سبداخت کار گیرد. در هر زمان که وجوه نقد 
روز کاری از آن زمان، تمام یا قسمتی از  3ارزش سبد اختصاصی شود و سبدگردان نتواند ظرا 

گذار امر به صففالح سففرمایهکار گیرد یا به نظر وی این این وجوه را در اجرای موضففوع قرارداد به
 نباشد، باید:

 های بانکی مشمول سود واریز کند والف( بالفاصله وجوه مذکور را به حساب
 گذار را از این امر مطلع نماید.سرمایه (ب
صره سرمایهتب ساب: وجوه متعلق به  ساب یا ح صی که مطابق گذار همواره در ح صو های بانکی مخ

 شود.داری میشود واریز و نگهسبدگردان افتتاح شده یا میدستورالعمل تأسیس و فعالیت 
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 گذار:برداشت و واریز سرمایه
صیهای تواند در فول مدت قرارداد مبلغی از داراییگذار میسرمایه (19ماده صا را مطالبه  سبد اخت

پس از درخواسففت  روز کاری 1کند. در این صففورت سففبدگردان باید این مبلغ را ظرا حداکور 
 د سبکه وجوه نقد به وی پرداخت کند. درصورتی سبد اختصاصیگذار از محل وجوه نقد سرمایه

صیا صا سباً  خت صله متنا سبدگردان باید بالفا شده کفایت نکند،  برای پرداخت کل مبلغ مطالبه 
صیهای اقدام به فروش میزان الزم از دارایی صا روز  5ر کرده و مابقی را ظرا حداکو سبد اخت

 گذار پرداخت کند. های مذکور به سرمایهپس از فروش دارایی کاری
ین گذار به منظور تأمرغم تالش کافی سبدگردان برای فروش دارایی سرمایهکه بهدرصورتی تبصره:

یدار میسفففر نگردد،  عدم وجود خر له  به دالیلی از جم کان فروش  وجوه مورد درخواسفففت وی، ام
 سبدگردان نخواهد بود.مسؤولیتی متوجه 

تواند در فول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد، مبالغ یا اوراق بهادار گذار میسفففرمایه (21ماده
دیگری را به سبدگردان پرداخت نماید و سبدگردان موظف است موضوع قرارداد را در قبال آنها 

 نیز اجرا نماید.
 
 

 عرفی قرارداد به امین:م
روز کاری پس از اجرایی شففدن قرارداد، مشففخصففات و  3سففبدگردان موظف اسففت ظرا  (21ماده

سخه صورتین سال و در سیس و فعالیت ای از قرارداد را برای امین ار ستورالعمل تأ که مطابق د
سمت امین در مورد  سایر مقررات مربوفه، معرفی این قرارداد به امین و پذیرش  سبدگردان یا 

 که به هر دلیل، امینبه انجام رساند. در صورتیآن ضروری باشد، تشریفات الزم را به این منظور 
های خود فبق دستورالعمل تأسیس و فرا قرارداد با سبدگردان در اجرای وظایف و مسئولیت

سرمایه صور نماید و از این بابت خسارتی به  سبدگردان، ق سبدگردان به فعالیت  شود،  گذار وارد 
 مین تضمین نموده است. موجب این قرارداد، جبران خسارت مذکور را توسط ا
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 تخلفات و اختالفات
گذار و سبدگردان براسار قانون بازار اوراق بهادار مرجع رسیدگی به اختالفات بین سرمایه (22ماده

این قانون، هیأت داوری مذکور در ماده  31های موضففوع ماده در صففورت عدم سففازش در کانون
 این قانون است.  33
قانون بازار اوراق بهادار، تا تشکیل کانون مربوفه وظایف این کانون  33براسار تبصره ماده  تبصره:

 دهد.را در رابطه با این ماده، سازمان انجام می

فبق قانون بازار اوراق  03به تخلفات سففبدگردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده  (23ماده
 شود.اجرایی آن قانون رسیدگی میهای نامه ها و دستورالعملبهادار و آیین

 

 فسخ، انفساخ و تمدید قرارداد
تواند قرارداد را قبل از انقضففای مدت، فسففخ کند، مشففروط به هریک از فرفین قرارداد می (24ماده

که مجوز فعالیت سففبدگردانی اینکه این موضففوع را کتباً به فرا دیگر افالع دهد. در صففورتی
یش از یک ماه تعلیق شود، این قرارداد بالفاصله از زمان سبدگردان از سوی سازمان لغو شود یا ب
که سففبدگردان به حکم مراجع شففود. همننین از زمانیابالغ رسففمی این تصففمیم منفسففخ می

ستگی ارائه دهد، این قرارداد  شک ضای ور شود یا خود به دادگاه تقا سته اعالم  شک صالح ور ذی
 شود. منفسخ می

 پذیر است.متمم قرارداد امکان تمدید این قرارداد از فریق تنظیم (25ماده
 

 اقدامات پس از خاتمة قرارداد
پس از پایان مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همننین در صففورت فسففخ یا انفسففاخ آن،  (26ماده

ست در ترکیب داراییقرارداد خاتمه یافته تلقی می سبدگردان مجاز نی سرمایهشود و  ذار گهای 
داد که مربوط به این قرارداد است، تغییری ایجاد کند و موظف است موضوع را بالفاصله به افالع 
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سرمایهرمایهس سبدگردان باید کل وجوه نقد متعلق به  ساند.  گذار در رابطه با این قرارداد را گذار بر
گذار مطابق تبصره این که سرمایهدرصورتیگذار پرداخت کند و روز کاری به سرمایه 1ظرا حداکور 

سایر دارایی سبدگردان ماده فروش  شد،  ست ننموده با سبدگردان درخوا صی را از  صا سبد اخت های 
و  گذاراز جمله اوراق بهادار مربوفه به نام سرمایه سبد اختصاصیهای باید جهت انتقال سایر دارایی

 روز کاری اقدام نماید. 01داکور های مربوفه ظرا حدریافت و تسلیم گواهینامه
صره: های سففبد گذار قبل از اینکه پس از خاتمه قرارداد، داراییدرصففورت درخواسففت سففرمایه تب

گردان تواند از سبدگذار میگذار منتقل شود، سرمایهاختصاصی )به استونای وجوه نقد( به نام سرمایه
صی را به عهده بخواهد که فروش دارایی صا سبد اخت سبدگردان موظف های  صورت  بگیرد. در این 

کند با رعایت گذار تعیین میها ظرا مهلتی که سفففرمایهاسفففت تالش کافی برای فروش این دارایی
صد از مبلغ فروش دارایی سبدگردان برای این امر دو دهم در صالح وی بنماید. کارمزد  ها صرفه و 

 است.
 

 ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری
 این قرارداد بشرح ذیل اقدام خواهد شد:درصورت نقض مفاد  (27ماده

و عدم  1ی ماده 3و  1های های مقرر از فرا سبدگردان در تبصرهالف( در صورت عدم رعایت مهلت
لت یت مه عا ماده، تبصفففره01، 00، 01در مواد های مقرر ر ، 11و  10، 09، 03، مواد 05ی ی 

سا 51ر111سبدگردان باید به ازای هر روز تأخیر،  سرمایه ریال خ رت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به 
 گذار پرداخت نماید.

کننده باید مبلغ قرارداد توسفففط هر یک از فرفین، فرا نقض 01ی در صفففورت نقض ماده (ب
ریال خسفففارت به فرا دیگر، پرداخت نماید. پرداخت این خسفففارت مانع از  0ر111ر111

 های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.اعمال مجازات
صورتی (ج یا عدم رعایت مفاد  03ی که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع مادهج( در 

 گذار گردد، سبدگردان مسئول جبران قرارداد توسط سبدگردان، خساراتی متوجه سرمایه
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سارت مانع از اعمال مجازات (د سارات خواهد بود. پرداخت این خ های مقرر در قوانین و این خ
 نخواهد شد.مقررات 

 درصورت بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود. (28ماده
 سایر موارد

( ذکر شففده تغییر یابد، وی 0که نشففانی هر یک از فرفین قرارداد که در ماده)درصففورتی (29ماده
 موظف است نشانی جدید خود را کتباً به فرا مقابل افالع دهد. 

گذار این قرارداد باید به سفففرمایه ی وجوهی را که فبقسفففبدگردان موظف اسفففت کلیه (31ماده
 حسففاب بانکیپرداخت کند از فریق واریز به حسففاب بانکی به شففرح زیر و در صففورت معرفی 

 جایگزین فبق تبصر  این ماده، از فریق واریز به حساب بانکی جایگزین، انجام دهد:

 نوع حساب شماره حساب شهر محل شعبه شعبه نام بانک

     
 

وز های دارای مجنام خود در یکی از بانکتواند حساب بانکی دیگری را که بهگذار میسرمایه تبصره:
سالمی ایران، افتتاح نموده ست، بهاز بانک مرکزی جمهوری ا ضوع ا ساب بانکی مو عنوان جایگزین ح

 این ماده معرفی کند. 

تبار در تاریخ نسفففخه واحداالع 5پیوسفففت در  1تبصفففره و  01ماده و  30این قرارداد در  (31ماده
گذار نسففخه به سففرمایه 0نسففخه به سففبدگردان و  2بین فرفین قرارداد منعقد شففد و  *****

سازمان بورر و  تحویل گردید. سبدگردان باید ظرا هفت روز کاری یک نسخه از قرارداد را به 
 اوراق بهادار ارسال و نزد این سازمان ثبت نماید. 

داد شوند.ه تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع میهای این قرارداد بنسخ متمم تبصره:
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