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 قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

 

 طرفین قرارداد

شداار    ابن سینا مددبر  مشاور سرمایه گذاری  :قرارداد بین سبدگردان با مشخصات: نام این (1ماده

 **: شداار  تفندن   ***خیابدان  -تهدران  :نشانی تهران :محل ثبت  *** :تاریخ ثبت  **ثبت 

صاحب  **مورخ  **که براساس روزنامة رسای شاارة  **ی با ناایندگی آقا  **شاار  ناابر 

 .شودامضای مجاز شناخته می

 گذار با مشخصات:و سرمایه

... شداار  شناسدنامه ... تداریخ     نام ... نام خانوادگی ... نام پدر {الف( برای اشخاص حقیقی:}

... شاار  ناابر ... کدپسدتی ... کددمفی ...   تولد ... محل صدور شناسنامه ... نشانی ... شاار  تفنن 

 کد معامالتی ... 

نام ... شاار  ثبت ... تاریخ ثبت ... محل ثبت ... نشانی ... شاار   {ب( برای اشخاص حقوقی:}

تفنن ... کدپستی ... کد معامالتی ... بدا نااینددگی آقاایانخاخانها(داخ .... کده براسداس روزنامدة       

 شوداندخ. صاحب امضای مجاز شناخته میرسای شاارة ... مورخ ..

 مواد آتی منعقد گردید.بشرح 
 

 تعاریف 

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

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

 1در مدادة   مشخصدات آن  کده د اسدت  قدراردا منظدور سدبدگردان فدری ایدن      سبدگردان: .2

 است. آمد 

گدذار اسدت، کده براسداس ایدن      (ای متعفق به سرمایهمنظور مجاوع دارایی :سبداختصاصی .3

(ای آن بده منظدور سدبدگردانی در اختیدار سدبدگردان قدرارداد  شدد  یدا         قرارداد یا متاه

 شود. می

(ای بانکی یدا  تتاح سپرد یا اف بهادارداری اوراق تصایه به خرید، فروش یا نگه :یسبدگردان .4

گذار از محل سبداختصاصی وی نام سرمایهگذاری توسط سبدگردان بهسرمایهانجام (رگونه 

  گذار.به منظور کسب انتناع برای سرمایه

ی است که فبق مقدررات در  قیات پایانی (ر ورقة بهادار در (رروز، برابر قیات :قیمت پایانی .5

 شود. میی آن ورقه بهادار اعالم یا تعیین پایان ن قیاتبازار رسای به عنوا

که منظور قدرارداد دیگدری باشدد، قدرارداد     منظور قرارداد حاضر است. در صورتی قرارداد: .6

 گردد. صریح میتموردنظر 
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منظدور دسدتورالعال تیسدی  و فعالیدت سدبدگردان       دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان: .7

 است.  مصوب (ییت مدیرة سازمان

قانون بازار اوراق بهادار مصوب  5منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادة  سازمان: .8

 مجف  شورای اسالمی است.  1831آذرما  

شخص حقوقی است که مطابق دستورالعال تیسی  و فعالیت سدبدگردان انتخداب    امین: .9

را  اد شد العال یر دستوربینی شد  دشد  و ضان انعقاد قرارداد با سبدگردان، وظایف پیش

 است. عهد  گرفتهدر قبال سبدگردان به

(ر (نتده بده اسدتینای روز(دایی کده فبدق        منظور روز(ای شنبه تا چهارشنبة روزکاری: .11

 به وقت محفی تهران است. 11لغایت  3ت باشد، از ساعمقررات ایران تعطیل رسای می

 

 موضوع قرارداد

خ، توسط سبدگردان 1اموضوع مادة  اختصاصیانی سبدسبدگردموضوع قرارداد عبارتست از  (3ماده

 این قرارداد.  2الرعایة پیوست شاارة (ای الزمبا رعایت ا(دای، اصول و محدودیت

 

 و تاریخ اجرایی شدن آن مدت قرارداد

 ***تدا تداریخ    منعقدد شدد  و   شوداجرایی می 5ی که به موجب مادة این قرارداد از تاریخ (4ماده

و پد  از تسدویه،    ا(د بود و در صورت موافقت فرفیند یک ما  خوتاریخ (ر قراردا اعتبار دارد.

 مجددا تادید می شود.

بده حسداب بدانکی     1ة شود که االفخ وجو  نقد موضوع مادین قرارداد از زمانی اجرایی میا (5ماده

بهدادار موضدوع    منوط به تسدفیه اوراق  اجرای موضوع قراردادکه مربوفه واریز و ابخ در صورتی

کده  درصدورتی  [باشد.، اوراق بهادار یادشد  به سبدگردان تسفیه شد دان باشدبه سبدگر 1مادة 

و  باشدد تسدفیه شدد    ی که باید تسفیه شدوند، از اوراق بهاداربخشی وجو  نقد واریز یا بخشی از 

روز کاری از تاریخ واریز وجو  نقد یدا تسدفیه اوراق بهدادار یداد شدد ، عددم        7سبدگردان ظری 

گدذار  ضوع قرارداد را برای (اان بخش از وجو  یدا اوراق بهدادار بده سدرمایه    موافقت با اجرای مو

اجدرا  که تسفیه شد  اسدت،  ن بخش از وجو  یا اوراق بهادار آقرارداد باید در مورد  ،افالع ند(د

 ]شود.

 

 اختصاصی سبد

شدامل اوراق   خدود را  دارایدی  از جاعاً ... ریدال  ]انعقاد قرارداد پ  از[گذار سرمایه (1ماده

این قرارداد که به ارزش ... ریال تقدویه شدد  اسدت و ...     1ی یوست شاار ار به شرح پبهاد

 ]اسدت. ا گذاشدته گدذارد مدی [در اختیدار سدبدگردان   به منظور سدبدگردانی  ریال وجه نقد، 
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گذار کده مربدوط بده ایدن     توسط سرمایه یا اوراق بهادار (رگونه برداشت و پرداخت وجه نقد

ذکر شد  در ایدن   و اوراق بهادار از مجاوع مبالغ ،رداختبرداشت یا پقرارداد باشد در تاریخ 

ترتیدب کسدر یدا بده آن اضدافه      بده  ،شدود که در اختیار سبدگردان گذاشته شد  یا می ماد 

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

کده سدبدگردان    یدز گدردد  ارو بانکی مخصوصدی باید به حساب  این ماد وجه نقد موضوع  :1 تبصره

گدذار اعدالم   بده سدرمایه   افتتداح کدرد  و   سدبدگردان  فعالیدت دستورالعال تیسدی  و  مطابق 

 است.ناود 

 

 های سبد  هزینهکارمزد سبدگردان و 

 ر است: زی به صورتخدمات سبدگردان  ساالنهکارمزد محاسبه [  (2ماده

خوا(د بود؛ برای بازد(ی  ایه گذارق به سرمدرصد به فور کامل متعف 25بازد(ی سبد تا سقف ساالنه 

معدادل   درصد بدازد(ی  25درصد از مازاد بازد(ی کسب شد  نسبت به  **درصد،  25(ای باالتر از 

چنانچده    ود.درصد باقیااند  متعفق بده سدبدگردان خوا(دد بد     **، متعفق به سرمایه گذار و ساالنه 

اد را قبل از پایان مدت قرارداد داشته سرمایه گذار درخواست فروش سهام و پایان بخشیدن به قرارد

درصد فاقدد   **درصد مالک عال خوا(د بود. به نحوی که بازد(ی ما(انه  **باشد، بازد(ی ما(انه 

 **عفدق بده سدرمایه گدذار و     درصدد مت  **کارمزد سبدگردانی خوا(د بود و از بازد(ی مازاد بر آن، 

 درصد متعفق به سبدگردان خوا(د بود.

گذار تهیه کرد  و به سرمایه فبق این ماد  را کارمزد متعفقه صورتحسابما   ر( سبدگردان تبصره:

از زمدان دریافدت     کداری  روز 7گدذار بایدد ظدری    کند. سدرمایه می یا برای وی ارسال تسفیه

کندد؛ در   اقددام از فریق واریز به حسداب سدبدگردان   کارمزد رداخت صورتحساب، نسبت به پ

(د بود تا کدارمزد خدود را از محدل    این مدت، سبدگردان مجاز خوا صورت عدم پرداخت فی

گذار که نزد وی اسدت، برداشدت ناایدد؛ مشدروط بده اینکده       وجو  نقد یا اوراق بهادار سرمایه

 .ه کندگذار تسفیبالفاصفه رسید الزم را به سرمایه

 قرار زیرند:منحصراً به  ،تسگذار اسرمایهبه عهد  قرارداد که اجرای موضوع (ای (زینه (3ماده

 خ؛7ا ةکارمزد سبدگردان مطابق ماد خالف

تعیین و مربوفه  که مطابق مقررات(ای سبد اختصاصی داراییکارمزد انجام معامالت  (ب

 شود؛پرداخت می

اختصاصی که در اجرای موضوع قرارداد  (ای سبددارایینقل و انتقال فروش و مالیات  (ج

 الزم باشد؛

کده پد  از   تاه قرارداد، درصدورتی (ا پ  از خاییبرای فروش داراکارمزد سبدگردان  (د

 ش رود.روف بهتوسط سبدگردان  21(ا فبق تبصر  ماد  خاتاه قرارداد دارایی
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اجرای موضوع قرارداد به  (ای مربوط به(ای مذکور در این ماد ، سایر (زینهبه جز (زینه :1 تبصره

 (ا ندارد.هی در پرداخت آن (زینگذار تعهد و مسئولیتباشد و سرمایهی سبدگردان میعهد 
 

اجخ وادخ این ماد  مسدتقیااً از محدل سدبد اختصاصدی      ،بند(ای ابخموضوع (ای (زینه :2تبصره 

تبصدرة   س، بر اسااین ماد  بند االفخموضوع  (ای(زینه و در مورد پرداخت شودپرداخت می

 شود.عال می 7مادة 

 

 الرعایهی الزمهاو محدودیت ، اصولاهداف

گذار مطابق پیوست را که سرمایه الرعایهالزم (ایو محدودیت ، اصولدگردان باید ا(دایبس (4ماده

خ این قرارداد تعیین کرد  است، در اجرای موضوع قرارداد مراعات کند. (رگونه تغییدر  2ا ةشاار

و مهفتدی کده بده سدبدگردان بدرای اعادال ایدن         الرعایهالزم(ای و محدودیت ولدای، اصدر ا(

 ن قرارداد برسد.شود، باید فی متاه قرارداد به تیئید فرفیداد  میتغییرات 

 

 دهیگزارش

(ای زمانی، روزانه، (نتگی، ما(انه بازد(ی سبداختصاصی را در دور  سبدگردان موظف است (5ماده

سدال اسدت را مطدابق    (دایی کده کاتدر از یدک    دة (رکددام از دور  و ساالنه و بازد(ی ساالنه ش

بعد از پایان (ر دور   کاری الیت سبدگردان، محاسبه و حداکیر تا روزدستورالعال تیسی  و فع

 گذار قرارد(د. سدبدگردان (اچندین بایدد   از فریق سایت اینترنتی خود صرفاً در اختیار سرمایه

 روز 11حدداکیر   ما(ده  2(دای  ین قرارداد را در دور گزارش عافکرد خود در خصوص موضوع ا

پد  از خاتادة   کاری  روز 11کیر چنین برای آخرین دور  حداپ  از پایان (ر دور  و (اکاری 

. ایدن گدزارش شدامل    کند ارائه ارسال یاگذار و سازمان قرارداد، تهیه کرد  و (ازمان به سرمایه

 افالعات زیر است:

گذار، شاار  و تاریخ قرارداد و مشخصات تهیه، مشخصات سرمایهگزارش، تاریخ  ةالفخ دور[

 سبدگردان.

 عنوان یک واحد مستقل حسابداری فبق اصدول و گذار بهمالی برای سرمایه ای(صورتبخ 

 حساب سود و زیان و صورت گردش وجدو  نقدد  (ای حسابداری شامل ترازنامه، صورترویه

 (ای (ارا .(ارا  یادداشتبه

گذار که به تنکیک (ر دارایی به شرح (ای سرمایهی عافکرد سبدگردان و داراییجخ خالصه

افشدا  موضدوع بندد ابخ فدوق،    مدالی   (دای صدورت (ای (ارا  تهیه شد  و در یادداشتزیر 

 شود:می

 ی گزارش،جخ شرح، تعداد، قیات تاام شد  و ارزش روز دارایی در ابتدای دور -1

 گزارش، ةرایی خریداری شد  فی دوردا ةت تاام شدیاجخ تعداد و ق-2
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ة فروخته شد  فی دور جخ تعداد، قیات تاام شد  و قیات فروش دارایی-8

 گزارش،

 گزارش، ةجخ تعداد، قیات تاام شد  و ارزش روز دارایی در انتهای دور-1
 

 گزارش، ةگذار فی دور(ا و سرمایهجخ ارزش مزایای تعفق گرفته به دارایی-5

 حاصفه فی دور  برای (ر دارایی. جخ سود یا زیان-1

ی گزارش بده تنکیدک   گذار فی دور مایهنام سردخ جزئیات افالعات معامالت انجام شد  به

(ر دارایی معامفه شد  شامل تاریخ انجام معامفه، تعدداد و قیادت خریدد دارایدی خریدداری      

 مالی (ایورتص(ای (ارا  شد ، تعداد و قیات فروش دارایی فروخته شد  که در یادداشت

 شود.افشاء می خ فوقباموضوع بند 

گزارش از قبیل سدود،   ةگذار فی دور(ای سرمایهدارایی (دخ جزئیات مزایای تعفق گرفته به

(دای (ادرا    (ارا  تاریخ تعفق (ریک که در یادداشتتقدم خرید بهبهر ، سود سهای و حق

 شود.افشا می خ فوقباموضوع بند  مالی (ایصورت

ة ان دورتداریخ پاید   پایدانی در منظور از ارزش روز در این ماد ، ارزش دارایی براساس قیات  :تبصره

 گزارش است.

مدا ، موظدف اسدت    (ر پ  از پایان کاری روز 11سبدگردان در فول مدت قرارداد حداکیر  (6ماده

 د دامربوط به معامالت اوراق بهادار را که در رابطه با ایدن قدرارداد در آن مدا  انجدام      مستندات

 کند.گذار تسفیه است، به سرمایه

العاد ، سبدگردان موظدف  خاص و فوق ارشگز ةگذار برای ارائدر صورت درخواست سرمایه (7ماده

گزارش مزبور را در  کاری روز 11مورد توافق فرفین، ظری مدت  ةاست در مقابل دریافت (زین

 اختیار وی قرار د(د.

 نرم افزار سبدگردانی:

که برای عافیات سدبدگردانی بده تیییدد سدازمان      ایافزار ویژ سبدگردان موظف است نرم (8ماده

و  (دا دارایدی  ةکندد و افالعدات مربدوط بده کفید     قرارداد تهیه اجرای این به منظور  است،رسید 

باشند را در (ر روز در آن ثبت و نگهداری گذار که در رابطه با این قرارداد میسرمایه (ایبد(ی

 خ را در (ر تاریخ دلخوا  تهیه کند. 11ا ة(ای موضوع مادتواند گزارشافزار باید بکند. این نرم

 گذار  با سرمایه طی سبدگردانمجاری ارتبا

(دای عافکدرد یدا مطفد      بدرای ارسدال گدزارش    فرق ارسال رایانامهتواند از میسبدگردان  (9ماده

بده   سدال یدا  گدذار ار برای سرمایه سبدگردان باید ،گذار از آنچه فبق این قراردادساختن سرمایه

  افالع وی برساند، استناد  کند: 

نشدانی  بده   ،و در صدورت تغییدر   **** خ بده نشدانی الکترونیکدی   E-mailارسال رایانامه ا

 گذار کتباً به سبدگردان معرفی کند.که سرمایهجدیدی الکترونیکی 
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گذار عالو  برارسال از یکدی از فدرق مدذکور در    (ای مخصوص سرمایهافالعات و گزارش : 1 تبصره

نیز بدا    https://emp.rhbroker.comاین ماد ، از فریق سایت اینترنتی سبدگردان به نشانی 

 گذار قرار خوا(د داشت. در دسترس سرمایه گذاراستناد  از کفاه و رمز عبور مخصوص سرمایه

(ا از یک فدری بده فدری    در مواردی که در قرارداد تسفیه مدارک، مستندات و گزارش : 2 تبصره

(ای مورد نظدر بده شدخص    است، الزم است مدارک، مستندات و گزارشبینی شد پیش دیگر

و رسدید دریافدت گدردد یدا     فری مقابل یا وکیل، ولی، قیه یا ناایندة قدانونی وی داد  شدد    

 1(ا از فریق پست سنارشی به نشانی فری دیگدر کده در مدادة    مدارک، مستندات و گزارش

 که وی کتباً اعالم ناود ، ارسال شود. جدیدی  و در صورت تغییر به نشانیآمد  

 

 حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار

(ای حق تقدم ر اوراق بهادار، برگهسود سهام، سود اوراق مشارکت، سهام جایز ، سود سای[ (11ماده

جزو گذار تعفق دارد و به سرمایه سبد اختصاصیی (اداراییی مناف  و مزایایی و بطور کفی کفیه

سدبدگردان در  شدود.  وی محسوب شد  و موضوع قرارداد درمورد آنها اجرا مدی  تصاصیسبد اخ

وکالت و  گذارسرمایهاز جانب فول مدت قرارداد و در صورت تادید تا پایان مهفت تادید شد ، 

اضدافه ناایدد. سدبدگردان     سبداختصاصیوظینه دارد که این مناف  و مزایا را دریافت کند و به 

اعده از حدق حضدور در     سبد اختصاصدی ی حقوق ناشی از اوراق بهادار کفیه (اچنین در اعاال

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

گدذار  شود و در چگونگی اعاال این حقوق باید مصالح سرمایهگذار تفقی میدیگر، وکیل سرمایه

 ] را در نظر گیرد.

در صورت اتاام مهفت قرارداد و عدم تادید آن و (اچندین در صدورت فسدخ یدا اننسداخ      بصره: ت

(دایی کده ناشدر    را بده شدرکت   قرارداد، سبدگردان موظف است ظری (نت روز کاری موضوع

شوند و سایر اشخاص مرتبط اعالم کندد و  اوراق بهادار موجود در سبداختصاصی محسوب می

پد  حقدوق و مزایدای متعفدق بده اوراق بهدادار را مسدتقیاًا بده          (ا بخوا(دد کده از آن  از آن

مشابه را به  (ای حق تقدم و سهام جایز  و مواردگذار پرداخت ناایند و مکاتبات، برگهسرمایه

خ و 1مطدابق مداد  ا  گذار نیز (ای تااس سرمایهگذار ارسال دارند. نشانی و تفنننشانی سرمایه

توسدط   ،کتباً اعالم ناود  گذارسرمایه(ایی که تفنن شاار  و درصورت تغییر، مطابق با نشانی

 شود. سبدگردان به ناشرین اوراق بهادار اعالم می
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 رازداری:

افالعاتی را که در رابطه با این قرارداد در اختیار دارندد محرمانده    ةباید کفیفرفین قرارداد  (11ماده

 کانون دگردان، امین سبدگردان، ازرس قانونی یا حسابرس سبتفقی کنند و به جز به سازمان، ب

 

مربوفه یا مراج  صالح قضایی، بدون رضایت کتبی فری مقابل به شخص دیگدری ارائده نکنندد، یدا     

 نناایند. برای عاوم افشاء

 

 :مقررات قوانین ورعایت 

سبدگردان باید در اجرای موضوع قرارداد، قوانین و مقررات از جافه قانون بازار اوراق بهادار  (12ماده

شدوند بده   صدالح تصدویب شدد  یدا مدی     اتی که براساس قانون یادشد  توسط مراج  ذیو مقرر

صدورت تضداد بدین ایدن     فعالیت سبدگردان را رعایت نااید. در  دستورالعال تیسی  وخصوص 

باشدد و در  قرارداد و قوانین و مقررات مذکور، سبدگردان موظف به رعایت قوانین و مقررات مدی 

 این قرارداد، مسئولیتی متوجه سبدگردان نیست.صورت بابت عدم رعایت این

 

 :وجوه بالاستفاده

الفاصدفه در  ب را یصد اصسبدگردان باید حداکیر تالش خود را بنااید تا وجو  نقد سدبد اخت  (13ماده

(ر زمان که وجو  نقد سبداختصاصی بدیش از د  درصدد   کار گیرد. در اجرای موضوع قرارداد به

، تاام یا قساتی از آن زماناز کاری روز  7واند ظری سبدگردان نتارزش سبد اختصاصی شود و 

گدذار  یهکار گیرد یا به نظر وی این امر به صدالح سدرما  این وجو  را در اجرای موضوع قرارداد به

 از این امر مطف  نااید. گذار راسرمایه نباشد، باید

مطدابق  وصدی کده   مخصبانکی  (اییا حساب گذار (اوار  در حساب: وجو  متعفق به سرمایهتبصره

 شود.داری میواریز و نگهشود سبدگردان افتتاح شد  یا می دستورالعال تیسی  و فعالیت

 

 گذار:برداشت و واریز سرمایه

را مطالبده   سبد اختصاصی(ای تواند در فول مدت قرارداد مبفغی از داراییگذار میسرمایه (14ماده

پدد  از درخواسددت کدداری  زرو 2ظددری را ایددن مبفددغ سددبدگردان بایددد در ایددن صددورت کنددد. 

سبد وجو  نقد  کهدرصورتی .دکنبه وی پرداخت  سبد اختصاصیگذار از محل وجو  نقد سرمایه

غ مطالبه شد  کنایت نکند، سبدگردان باید بالفاصدفه متناسدباً   برای پرداخت کل مبف اختصاصی

پ  کاری  روز 5 کرد  و مابقی را ظری سبد اختصاصی(ای اقدام به فروش میزان الزم از دارایی

 گذار پرداخت کند. (ای مذکور به سرمایهاز فروش دارایی
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به منظور تیمین  گذارسرمایهسبدگردان برای فروش دارایی  کافی تالش رغهبهکه درصورتی تبصره:

میسدر نگدردد،    عدم وجود خریدار، امکان فروش به دالیفی از جافه ویوجو  مورد درخواست 

 .نخوا(د بودان مسؤولیتی متوجه سبدگرد

 

 

یا اوراق بهدادار  مبالغ  ،تواند در فول مدت قرارداد و با تنظیه متاه قراردادگذار میسرمایه (15ماده

اخت نااید و سبدگردان موظف است موضوع قرارداد را در قبال آنها دیگری را به سبدگردان پرد

 نیز اجرا نااید.

 

 معرفی قرارداد به امین:

وز کاری پ  از اجرایی شددن قدرارداد، مشخصدات و    سبدگردان موظف است ظری (نت ر (16ماده

که مطابق دسدتورالعال تیسدی  و فعالیدت    درصورتیو[ ای از قرارداد را برای امین ارسالنسخه

و پذیرش سات امین در مدورد   گردان یا سایر مقررات مربوفه، معرفی این قرارداد به امینسبد

که بده (در دلیدل،    در صورتی ]انجام رساند. به منظور این تشرینات الزم را بهضروری باشد،  آن

(دای خدود فبدق دسدتورالعال     امین فری قرارداد با سبدگردان در اجرای وظایف و مسدئولیت 

د، گدذار وارد شدو  سبدگردان، قصور نااید و از این بابت خسدارتی بده سدرمایه    تیسی  و فعالیت

 ن تضاین ناود  است. سبدگردان به موجب این قرارداد، جبران خسارت مذکور را توسط امی

 

 تخلفات و اختالفات

گذار و سبدگردان براساس قانون بازار اوراق بهادار مرج  رسیدگی به اختالفات بین سرمایه (17ماده

این قانون، (ییت داوری مدذکور در مداد     81(ای موضوع ماد  عدم سازش در کانون در صورت

  این قانون است. 87

ازار اوراق بهادار، تا تشکیل کانون مربوفه وظایف این کانون قانون ب 88براساس تبصر  ماد   تبصره:

 د(د.را در رابطه با این ماد ، سازمان انجام می

بدازار اوراق   فبق قانون 17قرارداد یا مقررات مذکور در ماد   از این سبدگردانبه تخفنات  (18ماده

 شود.رسیدگی می (ای اجرایی آن قانوننامه (ا و دستورالعالبهادار و آیین

 قراردادو تمدید انفساخ  ،فسخ

تواند قرارداد را قبل از انقضای مدت، فسخ کندد، مشدروط بده    (ریک از فرفین قرارداد می (19ماده

کده مجدوز فعالیدت سدبدگردانی     باً به فری دیگر افالع د(د. در صورتیاینکه این موضوع را کت

رداد بالفاصفه از زمان سبدگردان از سوی سازمان لغو شود یا بیش از یک ما  تعفیق شود، این قرا
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کده سدبدگردان بده حکده مراجد       شود. (اچنین از زمدانی ابالغ رسای این تصایه مننسخ می

به دادگا  تقاضای ورشکسدتگی ارائده د(دد، ایدن قدرارداد       ذیصالح ورشکسته اعالم شود یا خود

 شود. مننسخ می

 پذیر است.تادید این قرارداد از فریق تنظیه متاه قرارداد امکان (21ماده

 

 اقدامات پس از خاتمة قرارداد

 ،آنفسدخ یدا اننسداخ     و عدم تادید آن و (اچنین در صدورت  پ  از پایان مهفت قرارداد (21ماده

گدذار  (ای سرمایهمجاز نیست در ترکیب دارایی شود و سبدگردانیتفقی مخاتاه یافته  قرارداد

فاصفه بده افدالع   که مربوط به این قرارداد است، تغییری ایجاد کند و موظف است موضوع را بال

گذار در رابطه با این قرارداد سبدگردان باید کل وجو  نقد متعفق به سرمایه گذار برساند.سرمایه

مطابق تبصر  ایدن  گذار سرمایهکه درصورتیگذار پرداخت کند و رمایهبه س کاری روز 2را ظری 

ود  باشدد،  را از سدبدگردان درخواسدت نناد    ی سدبد اختصاصدی  (دا ماد  فدروش سدایر دارایدی   

از جافه اوراق بهدادار مربوفده بده     سبد اختصاصیی (اداراییسایر جهت انتقال سبدگردان باید 

اقددام   کداری   روز 11(ای مربوفه ظری حدداکیر  ا(ینامهدریافت و تسفیه گوگذار و نام سرمایه

 نااید.

(دای سدبد   ایدی گذار قبل از اینکده پد  از خاتاده قدرارداد، دار    درصورت درخواست سرمایه تبصره:

تواندد از  گدذار مدی  منتقل شود، سدرمایه گذار اختصاصی ابه استینای وجو  نقدخ به نام سرمایه

 در ایدن صدورت   ی سبد اختصاصی را به عهدد  بگیدرد.  (ابخوا(د که فروش دارایی سبدگردان

گدذار  سدرمایه (ا ظری مهفتی که فروش این داراییموظف است تالش کافی برای  سبدگردان

 درصد 1.2برای این امر  سبدگردانبا رعایت صرفه و صالح وی بنااید. کارمزد  کندمیتعیین 

 (ا است.از مبفغ فروش دارایی

 قهریضمانت اجرا و بروز حوادث 

 درصورت نقض مناد این قرارداد بشرح ذیل اقدام خوا(د شد:[ (22ماده

و  1ی ماد  8و  2ی (ا(ای مقرر از فری سبدگردان در تبصر الفخ در صورت عدم رعایت مهفت

 21، 19، 13، مدواد  15 یی ماد تبصر  ،12 ،11، 11در مواد (ای مقرر عدم رعایت مهفت

ریال خسارت تیخیر یا عدم اجرای  511.111 ،تیخیر، سبدگردان باید به ازای (ر روز 21و 

 تعهد به سرمایه گذار پرداخت نااید.

کنندد  بایدد مبفدغ    ن، فری نقضقرارداد توسط (ر یک از فرفی 11ی در صورت نقض ماد  (ب

ریال خسارت به فری دیگر، پرداخت ناایدد. پرداخدت ایدن خسدارت مدان  از       5.111.111

 ]ین و مقررات نخوا(د شد.(ای مقرر در قواناعاال مجازات
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یا عدم رعایت مناد  17ی که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع ماد جخ در صورتی (ج

گذار گردد، سدبدگردان مسدئول جبدران    ، خساراتی متوجه سرمایهتوسط سبدگردان دادرقرا

انین و (ای مقرر در قدو این خسارات خوا(د بود. پرداخت این خسارت مان  از اعاال مجازات

 مقررات نخوا(د شد.

 درصورت بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه سبدگردان نخوا(د بود. (23ماده

 
 

 سایر موارد

خ ذکدر شدد  تغییدر یابدد، وی     1ن قرارداد که در ماد اکه نشانی (ر یک از فرفیدرصورتی (24ماده

 موظف است نشانی جدید خود را کتباً به فری مقابل افالع د(د. 

گدذار  وجو(ی را که فبدق ایدن قدرارداد بایدد بده سدرمایه       یسبدگردان موظف است کفیه (25ماده

پرداخت کند از فریق واریز به حساب بانکی به شرح زیدر و در صدورت معرفدی حسداب بدانکی      

 ساب بانکی جایگزین، انجام د(د:ایگزین فبق تبصرة این ماد ، از فریق واریز به حج

 

 

 نام بانک
نام شعبه 

 بانک

کد 

 شعبه

شهر محل 

 شعبه
 ابشاار  حس

ذینن  

 حساب

نوع 

 حساب

** 
** ** ** ** ** ** 

شددداار  

 شبا
*** 

ارای مجوز (ای دکی از بانکنام خود در یتواند حساب بانکی دیگری را که بهگذار میسرمایه تبصره:

عنوان جایگزین حسداب بدانکی   به ،است افتتاح ناوداز بانک مرکزی جاهوری اسالمی ایران، 

 موضوع این ماد  معرفی کند. 

بدین  *** تبصدر  در سده نسدخه واحدداالعتبار در تداریخ       **ماد  و  **این قرارداد در  (26ماده

گذار تحویل گردیدد.  یک نسخه به سرمایهفرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبدگردان و 

یک نسخه از قرارداد را به سدازمان بدورس و اوراق بهدادار     یکار سبدگردان باید ظری (نت روز

 ارسال و نزد این سازمان ثبت نااید. 

 شوند.(ای این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیه و مشابه آن توزی  مینسخ متاه تبصره:


