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  سبدگرداني اختصاصي اوراق بهادار }نمونة{قرارداد 

  
متن قرارداد نمونه تلقـي   وباشند و جز اند به منظور توضيح مي آمده { } آكوالدعباراتي كه بين دو {

ائيـد  اند با موافقت معاونت نظارت بر نهادهاي مـالي و ت  آمده ] [ قالبشوند، عباراتي كه بين دو  نمي
  }رياست سازمان بورس و اوراق بهادار، قابل تغيير است

  
  طرفين قرارداد

... محـل ثبـت   ... تاريخ ثبـت  ... شماره ثبت ... نام : اين قرارداد بين سبدگردان با مشخصات )1ماده
كـه براسـاس روزنامـة    ) .... هـا (خانم)/يان(با نمايندگي آقا... شماره نمابر .... شماره تلفن... نشاني 

 )ند(شود صاحب امضاي مجاز شناخته مي.... مورخ ... رة رسمي شما

  :گذار با مشخصات و سرمايه
تـاريخ  ... شـماره شناسـنامه   ...  نام پـدر ... نام خانوادگي ... نام  }:براي اشخاص حقيقي) الف{

... كـدملي  ... كدپسـتي  ... شماره نمابر ... شماره تلفن ... نشاني ... محل صدور شناسنامه ... تولد 
  ... كد معامالتي 

شماره ... نشاني ... محل ثبت ... تاريخ ثبت ... شماره ثبت ... نام  }:براي اشخاص حقوقي) ب{
كـه براسـاس روزنامـة    ) .... هـا (خـانم )/يـان (با نمايندگي آقا... كد معامالتي ... كدپستي ... تلفن 

  )ند(شود صاحب امضاي مجاز شناخته مي... مورخ ... رسمي شمارة 
  .مواد آتي منعقد گرديدبشرح 

  
  تعاريف 

  :كار رفته در اين قرارداد، داراي معاني زير هستند اصطالحات به )2ماده
 . است آمده 1گذار طرف اين قرارداد است كه مشخصات آن در مادة  منظور سرمايه :گذار سرمايه .1

 1در مـادة   مشخصـات آن  منظـور سـبدگردان طـرف ايـن قـرارداد اسـت كـه        :سبدگردان .2
 . است آمده

گـذار اسـت، كـه براسـاس ايـن       هاي متعلق به سـرمايه  منظور مجموع دارايي :بداختصاصيس .3
هاي آن بـه منظـور سـبدگرداني در اختيـار سـبدگردان قـرارداده شـده يـا          قرارداد يا متمم

 . شود مي

هاي بانكي يـا   داري اوراق بهادار يا افتتاح سپرده تصميم به خريد، فروش يا نگه :يسبدگردان .4
گذار از محل سبداختصاصي وي  نام سرمايه گذاري توسط سبدگردان به سرمايهه انجام هرگون

  .گذار به منظور كسب انتفاع براي سرمايه
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ي است كه طبق مقـررات در  قيمت پاياني هر ورقة بهادار در هرروز، برابر قيمت :قيمت پاياني .5
 . شود ميبازار رسمي به عنوان قيمت پاياني آن ورقه بهادار اعالم يا تعيين 

كه منظـور قـرارداد ديگـري باشـد، قـرارداد       در صورتي. منظور قرارداد حاضر است :قرارداد .6
 . گردد موردنظر نصريح مي

منظـور دسـتورالعمل تأسـيس و فعاليـت سـبدگردان       :دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگردان .7
 . است مصوب هيأت مديرة سازمان

قانون بازار اوراق بهادار مصوب  5موضوع مادة منظور سازمان بورس و اوراق بهادار  :سازمان .8
 . مجلس شوراي اسالمي است 1384آذرماه 

شخص حقوقي است كه مطابق دستورالعمل تأسيس و فعاليـت سـبدگردان انتخـاب     :امين .9
را  اد شدهبيني شده در دستورالعمل ي شده و ضمن انعقاد قرارداد با سبدگردان، وظايف پيش

 . است گرفته عهده در قبال سبدگردان به

هر هفتـه بـه اسـتثناي روزهـايي كـه طبـق        منظور روزهاي شنبه تا چهارشنبة :روزكاري .10
 .به وقت محلي تهران است 16لغايت  8ت باشد، از ساع مقررات ايران تعطيل رسمي مي

  
  موضوع قرارداد

، توسط سـبدگردان  )4موضوع مادة (سبدگرداني سبداختصاصي موضوع قرارداد عبارتست از  )3ماده
  . اين قرارداد 2الرعاية پيوست شمارة  هاي الزم رعايت اهداف، اصول و محدوديتبا 

  
  و تاريخ اجرايي شدن آن مدت قرارداد

اعتبار ...... تا تاريخ  منعقد شده و شود اجرايي مي 5ي كه به موجب مادة اين قرارداد از تاريخ )4ماده
  .دارد

ليت سبدگرداني سبدگردان تجاوز نمايد مگـر  تواند از مدت اعتبار مجوز فعا تاريخ پايان قرارداد نمي{
  }.اينكه اين مجوز تمديد شود

بـه حسـاب بـانكي     6ة وجوه نقد موضوع مـاد ) الف(شود كه  اين قرارداد از زماني اجرايي مي )5ماده
بهـادار موضـوع    منوط به تسـليم اوراق  اجراي موضوع قراردادكه  در صورتي) ب(مربوطه واريز و 

كـه   درصـورتي  [.باشـد  وراق بهادار يادشده به سبدگردان تسليم شدهبه سبدگردان باشد، ا 6مادة 
و  باشـد  تسـليم شـده   ي كه بايد تسليم شـوند، از اوراق بهاداربخشي بخشي از وجوه نقد واريز يا 

روز كاري از تاريخ واريز وجوه نقد يـا تسـليم اوراق بهـادار يـاد شـده، عـدم        7سبدگردان ظرف 
گـذار   را براي همان بخش از وجوه يـا اوراق بهـادار بـه سـرمايه     موافقت با اجراي موضوع قرارداد

اجـرا  كه تسليم شـده اسـت،   ن بخش از وجوه يا اوراق بهادار آقرارداد بايد در مورد  اطالع ندهد،
 ].شود
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  اختصاصي سبد
شـامل اوراق بهـادار بـه     خـود را  دارايي از ريال... جمعاً  ]انعقاد قرارداد پس از[گذار  سرمايه )6ماده

ريال وجـه نقـد،   ... ريال تقويم شده است و ... اين قرارداد كه به ارزش  1ي  يوست شمارهشرح پ
هرگونـه برداشـت و    ].اسـت  گذاشـته / گـذارد  مـي [در اختيـار سـبدگردان   به منظور سبدگرداني 

گذار كه مربوط بـه ايـن قـرارداد باشـد در تـاريخ       توسط سرمايه يا اوراق بهادار پرداخت وجه نقد
كـه در اختيـار    ذكـر شـده در ايـن مـاده     و اوراق بهـادار  از مجمـوع مبـالغ   ،رداختبرداشت يا پ

 سبداختصاصـي گـردد تـا    ترتيب كسر يا به آن اضافه مـي  به ،شود سبدگردان گذاشته شده يا مي
 .گذار در آن تاريخ، معين شود سرمايه

گـردد و   ين مـي هاي مورد توافـق طـرفين تعيـ    قيمتهاي پاياني يا  قيمتارزش اوراق بهادار به {
  }شود ذكر مي) 1(مالك آن در پيوست شماره 

كـه سـبدگردان    واريـز گـردد   بانكي مخصوصـي بايد به حساب  اين مادهوجه نقد موضوع  :1 تبصره
گـذار اعـالم    بـه سـرمايه   افتتـاح كـرده و   سـبدگردان  فعاليـت دستورالعمل تأسـيس و  مطابق 
  .است نموده

، به وي تعلق دارد و تصـرف  1ه اوراق بهادار موضوع پيوست ك كند ر اذعان ميگذا سرمايه :2تبصره [
كه خالف ايـن   درصورتي. باشد نمي ممنوعوجه محدود، مقيد يا  وي در آن اوراق بهادار به هيچ

سبدگردان از اين امـر مطلـع    هرگاه ].امر ثابت شود، مسئوليتي متوجه سبدگردان نخواهد بود
گذار تعلق ندارد يـا تصـرف    ، به سرمايه1وضوع پيوستمام يا بخشي از اوراق بهادار مشود كه ت

يـا هرگـاه سـبدگردان    مقيد، محدود يا ممنوع است،  بهاداروي در تمام يا بخشي از اين اوراق 
تواند موضوع قرارداد را در خصوص تمام يا قسمتي از سبداختصاصي اجـرا   آگاهي يابد كه نمي

  . طالع دهدگذار ا بايد موضوع را بالفاصله به سرمايه ،كند
دريافت اوراق بهادار، رسيد دريافت اوراق بهادار را در فـرم   هنگامموظف است  سبدگردان :3تبصره 

كه تعداد اوراق بهادار  درصورتي. گذار ارائه دهد اين قرارداد تنظيم و به سرمايه 1مشابه پيوست
 1مـذكور در پيوسـت   شود، بيشتر از تعداد اوراق بهادار  از يك نوع كه به سبدگردان تسليم مي

اوراق بهــادار بــه كــد  از گــاه ســبدگردان موظــف اســت پــس از انتقــال تعــداد الزم باشــد، آن
  سبدگرداني اختصاصي، گواهي مربوط به تعداد باقيمانده را از مرجع مربوطه اخذ و ظرف يـك 

  . گذار تسليم كند هفته به سرمايه
  

  هاي سبد  هزينهكارمزد سبدگردان و 
  : مجموع موارد زير است ي خدمات سبدگردان برابر كارمزد روزانه[ )7ماده

هـاي   گـذار پـس از كسـر بـدهي     سـرمايه  از ارزش سهام موجود در سبداختصاصـي  درصد...  )1
 ،هاي پاياني همان روز اختصاصي به قيمت مربوط به سبد
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هـاي سـپردة بـانكي از نـرخ      گذاري و گواهي هاي سرمايه درصد از تفاوت بين سود سپرده....  )2
هاي بانكي  نسبت به ماندة سپرده براي همان نوع سپرده، جاري در نظام بانكي ايرانمعمول 

 ،در پايان آن روز سبد اختصاصي

  ].هاي پاياني همان روز درصد از ارزش ساير اوراق بهادار سبداختصاصي به قيمت....  )3
توانند در  مي گذار سبدگردان و سرمايه. باشد عنوان نمونه مي روش فوق براي محاسبة كارمزد به{

و  بندي دريافت كارمزد سبدگردان با رعايت سقف كـارمزد  ي محاسبه، شرايط و زمان نحوهمورد 
  } .صورت ديگر توافق نمايند بهمصوب سازمان بورس و اوراق بهادار،  هاي مورد تأييد روش
كرده و بـه  تهيه  طبق اين ماده را كارمزد متعلقه ، صورتحساب]هرسه ماه يكبار[سبدگردان  :تبصره

 7حـداقل  [ كاري روز... گذار بايد ظرف  سرمايه. كند مي يا براي وي ارسال گذار تسليم سرمايه
از طريق واريز بـه حسـاب   كارمزد از زمان دريافت صورتحساب، نسبت به پرداخت  ]كاري روز

كند؛ در صورت عدم پرداخت طي اين مدت، سبدگردان مجاز خواهد بـود تـا    اقدامسبدگردان 
گذار كه نزد وي است، برداشت نمايـد؛   مزد خود را از محل وجوه نقد يا اوراق بهادار سرمايهكار

  .گذار تسليم كند مشروط به اينكه بالفاصله رسيد الزم را به سرمايه

  :منحصراً به قرار زيرند ،تسگذار ا سرمايهبه عهده قرارداد كه اجراي موضوع هاي  هزينه )8ماده
  ؛)7( ةادكارمزد سبدگردان مطابق م )الف

تعيين و مربوطه  كه مطابق مقرراتهاي سبد اختصاصي  داراييكارمزد انجام معامالت   )ب 
 شود؛ پرداخت مي

هاي سبد اختصاصي كه در اجراي موضوع قرارداد  دارايينقل و انتقال فروش و ماليات   )ج 
 الزم باشد؛

از  كـه پـس   ها پس از خاتمه قرارداد، درصـورتي  براي فروش داراييكارمزد سبدگردان   )د 
  .ش رودروف بهتوسط سبدگردان  26ها طبق تبصره ماده  خاتمه قرارداد دارايي

هاي مربوط به اجراي موضوع قرارداد بـه   هاي مذكور در اين ماده، ساير هزينه به جز هزينه :1 تبصره
  .ها ندارد گذار تعهد و مسئوليتي در پرداخت آن هزينه باشد و سرمايه ي سبدگردان مي عهده

اين ماده مسـتقيماً از محـل سـبد اختصاصـي     ) د(و) ج( ،)ب(بندهاي موضوع هاي  هزينه :2تبصره 
تبصـرة   س، بر اسـا اين ماده )الف(بند موضوع  هاي هزينه و در مورد پرداخت شود پرداخت مي

  .شود عمل مي 7مادة 
  

  الرعايه ي الزمها و محدوديت ، اصولاهداف
گذار مطابق پيوست  را كه سرمايه الرعايه زمال هاي و محدوديت ، اصولسبدگردان بايد اهداف )9ماده

هرگونـه تغييـر   . اين قرارداد تعيين كرده است، در اجراي موضوع قرارداد مراعات كند) 2( ةشمار
و مهلتـي كـه بـه سـبدگردان بـراي اعمـال ايـن         الرعايـه  الزمهاي  و محدوديت داف، اصولدر اه

  .د طرفين قرارداد برسدشود، بايد طي متمم قرارداد به تأئي تغييرات داده مي
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  دهي گزارش

هاي زماني، روزانه، هفتگي، ماهانه  بازدهي سبداختصاصي را در دوره سبدگردان موظف است )10ماده
سـال اسـت را مطـابق      هـايي كـه كمتـر از يـك     و ساالنه و بازدهي ساالنه شـدة هركـدام از دوره  

بعد از پايان هـر دوره   يكار دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگردان، محاسبه و حداكثر تا روز
 سـبدگردان همچنـين بايـد   . گذار قراردهـد  از طريق سايت اينترنتي خود صرفاً در اختيار سرمايه

 }حـداقل يـك ماهـه   {...هـاي   گزارش عملكرد خود در خصوص موضوع ايـن قـرارداد را در دوره  
اي آخـرين  پس از پايان هـر دوره و همچنـين بـر   } كاريروز  10حداكثر {كاري  روز... حداكثر 

پس از خاتمة قرارداد، تهيه كرده و همزمان } كاريروز  10حداكثر {كاري  روز... دوره حداكثر 
  :اين گزارش شامل اطالعات زير است. كند ارائه ارسال ياگذار و سازمان  به سرمايه

گذار، شماره و تاريخ قرارداد و مشخصـات   گزارش، تاريخ تهيه، مشخصات سرمايه ةدور) الف[
 .ردانسبدگ

 عنوان يك واحد مستقل حسابداري طبـق اصـول و   گذار به مالي براي سرمايه هاي صورت) ب
 حساب سود و زيان و صورت گـردش وجـوه نقـد    هاي حسابداري شامل ترازنامه، صورت رويه
  .هاي همراه همراه يادداشت به
ايي به شرح گذار كه به تفكيك هر دار هاي سرمايه ي عملكرد سبدگردان و دارايي خالصه) ج

افشـا  فـوق،  ) ب(موضـوع بنـد   مـالي   هـاي  صـورت هاي همـراه   زير تهيه شده و در يادداشت
  :شود مي

  ي گزارش، شرح، تعداد، قيمت تمام شده و ارزش روز دارايي در ابتداي دوره) ج-1
  گزارش، ةدارايي خريداري شده طي دور ةت تمام شديمتعداد و ق) ج-2
ة يمت فروش دارايي فروخته شده طي دورتعداد، قيمت تمام شده و ق) ج- 3

  گزارش،
  گزارش، ةتعداد، قيمت تمام شده و ارزش روز دارايي در انتهاي دور) ج-4
  گزارش، ةگذار طي دور ها و سرمايه ارزش مزاياي تعلق گرفته به دارايي) ج-5
  .سود يا زيان حاصله طي دوره براي هر دارايي) ج-6

ي گزارش بـه تفكيـك    گذار طي دوره نام سرمايه شده به جزئيات اطالعات معامالت انجام) د
هر دارايي معامله شده شامل تاريخ انجام معامله، تعـداد و قيمـت خريـد دارايـي خريـداري      

 مالي هاي صورتهاي همراه  شده، تعداد و قيمت فروش دارايي فروخته شده كه در يادداشت
  .شود افشاء مي فوق) ب(موضوع بند 

گزارش از قبيـل سـود،    ةگذار طي دور هاي سرمايه تعلق گرفته به دارايي جزئيات مزاياي) هـ
هـاي همـراه    همراه تاريخ تعلق هريك كه در يادداشت تقدم خريد به بهره، سود سهمي و حق

  .شود افشا مي فوق) ب(موضوع بند  مالي هاي صورت
 }توان بدون محدوديت موارد ديگري افزوده شود به فهرست فوق مي{
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ة تـاريخ پايـان دور   پايـاني در نظور از ارزش روز در اين ماده، ارزش دارايي براساس قيمت م :تبصره
 .گزارش است

مـاه، موظـف اسـت    هر پـس از پايـان   كاري روز... سبدگردان در طول مدت قرارداد حداكثر  )11ماده
 دادهمربوط به معامالت اوراق بهادار را كه در رابطه با ايـن قـرارداد در آن مـاه انجـام      مستندات

  .كند گذار تسليم  است، به سرمايه

العاده، سبدگردان موظـف   گزارش خاص و فوق ةگذار براي ارائ در صورت درخواست سرمايه )12ماده
گزارش مزبـور را در   كاري روز..... مورد توافق طرفين، ظرف مدت  ةاست در مقابل دريافت هزين

  .اختيار وي قرار دهد
  :نرم افزار سبدگرداني

كه براي عمليـات سـبدگرداني بـه تأييـد سـازمان       اي افزار ويژه مسبدگردان موظف است نر )13ماده
و  هـا  دارايـي  ةكنـد و اطالعـات مربـوط بـه كليـ      به منظور اجراي اين قرارداد تهيه  است، رسيده
باشند را در هر روز در آن ثبت و نگهـداري   گذار كه در رابطه با اين قرارداد مي سرمايه هاي بدهي

 . را در هر تاريخ دلخواه تهيه كند) 10( ةهاي موضوع ماد بتواند گزارشافزار بايد  اين نرم. كند 

سـازمان بـورس و اوراق   توان موارد ديگري را به تأئيـد   به تعهدات سبدگردان در اين بخش مي{
  }اضافه نمودبهادار 

  گذار  مجاري ارتباطي سبدگردان با سرمايه
هـاي عملكـرد يـا مطلـع      گـزارش  تواند از هريك از مجاري زير براي ارسـال  ميسبدگردان  )14ماده

بـه   گـذار ارسـال يـا    براي سرمايه سبدگردان بايد ،گذار از آنچه طبق اين قرارداد ساختن سرمايه
  : اطالع وي برساند، استفاده كند

كـه  جديدي به نشاني  ،يريو در صورت تغ) 1(پست سفارشي به نشاني مذكور در ماده  –1[
  . سبدگردان معرفي نمايدگذار كتباً به  سرمايه

نشـاني  بـه   ،و در صـورت تغييـر  ............ به نشاني الكترونيكـي ) E-mail(ارسال رايانامه  –2
  .گذار كتباً به سبدگردان معرفي كند كه سرمايهجديدي الكترونيكي 

كه جديدي شمارة تلفن به  ،و در صورت تغيير....... به شمارة تلفن) SMS(ارسال پيامك  –3
  ].گذار كتباً به سبدگردان معرفي نمايد هسرماي

همچنين نوع اطالعاتي كـه   .توان يك يا چند روش را انتخاب و در قرارداد قيد نمود هاي فوق مي از روش {
 }.است شود نيز در هر مورد قابل تعيين گذار ارسال مي از طرق مذكور در اين ماده به سرمايه

  

گذار عالوه برارسال از يكـي از طـرق مـذكور در     سرمايههاي مخصوص  اطالعات و گزارش : 1 تبصره
نيز با استفاده از كلمـه و رمـز   ............ اين ماده، از طريق سايت اينترنتي سبدگردان به نشاني 

  . گذار قرار خواهد داشت گذار در دسترس سرمايه عبور مخصوص سرمايه
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ها از يـك طـرف بـه طـرف      ت و گزارشدر مواردي كه در قرارداد تسليم مدارك، مستندا : 2 تبصره
هاي مورد نظـر بـه شـخص     است، الزم است مدارك، مستندات و گزارش بيني شده ديگر پيش

طرف مقابل يا وكيل، ولي، قيم يا نمايندة قـانوني وي داده شـده و رسـيد دريافـت گـردد يـا       
 1دة ها از طريق پست سفارشي به نشاني طرف ديگـر كـه در مـا    مدارك، مستندات و گزارش

  . كه وي كتباً اعالم نموده، ارسال شودو در صورت تغيير به نشاني جديدي آمده 
  

  حقوق و مزاياي متعلق به اوراق بهادار
هاي حق تقـدم   سود سهام، سود اوراق مشاركت، سهام جايزه، سود ساير اوراق بهادار، برگه[ )15ماده

جزو گذار تعلق دارد و  سرمايهبه  سبد اختصاصيي ها داراييي منافع و مزايايي  و بطور كلي كليه
سـبدگردان در  . شـود  وي محسوب شده و موضوع قرارداد درمورد آنها اجـرا مـي   سبد اختصاصي

وكالت و  گذار سرمايهطول مدت قرارداد و در صورت تمديد تا پايان مهلت تمديد شده، از جانب 
سـبدگردان  . فه نمايـد اضـا  سبداختصاصـي وظيفه دارد كه اين منافع و مزايا را دريافت كند و به 

اعـم از حـق حضـور در     سبد اختصاصـي ي حقوق ناشي از اوراق بهادار  همچنين در اعمال كليه
مجامع، حق رأي، حق تقدم در خريد ساير اوراق بهادار و حق تبديل اوراق بهادار به اوراق بهادار 

گـذار   الح سـرمايه شود و در چگونگي اعمال اين حقوق بايد مص گذار تلقي مي ديگر، وكيل سرمايه
  ] .را در نظر گيرد

در صورت اتمام مهلت قرارداد و عدم تمديـد آن و همچنـين در صـورت فسـخ يـا انفسـاخ       : بصرهت
هـايي كـه ناشـر     قرارداد، سبدگردان موظف است ظرف هفت روز كاري موضوع را بـه شـركت  

الم كنـد و  شوند و ساير اشخاص مرتبط اعـ  اوراق بهادار موجود در سبداختصاصي محسوب مي
هــا بخواهــد كــه از آن پــس حقــوق و مزايــاي متعلــق بــه اوراق بهــادار را مســتقيماً بــه  از آن

هاي حق تقدم و سهام جايزه و موارد مشابه را به  گذار پرداخت نمايند و مكاتبات، برگه سرمايه
و ) 1(مطـابق مـاده   گذار نيز  هاي تماس سرمايه نشاني و تلفن. گذار ارسال دارند نشاني سرمايه

توسـط   ،كتباً اعالم نموده گذار سرمايههايي كه  تلفن شماره درصورت تغيير، مطابق با نشاني و
  . شود سبدگردان به ناشرين اوراق بهادار اعالم مي

  
  :رازداري

اطالعاتي را كه در رابطه با اين قرارداد در اختيار دارنـد محرمانـه    ةطرفين قرارداد بايد كلي )16ماده
كـانون  ازرس قانوني يا حسابرس سبدگردان، امين سـبدگردان،  سازمان، ب تلقي كنند و به جز به

مربوطه يا مراجع صالح قضايي، بدون رضايت كتبي طرف مقابل به شخص ديگري ارائه نكنند، يا 
  .براي عموم افشاء ننمايند
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  :مقررات قوانين ورعايت 
ه قانون بازار اوراق بهادار سبدگردان بايد در اجراي موضوع قرارداد، قوانين و مقررات از جمل )17ماده

شـوند بـه    صـالح تصـويب شـده يـا مـي      و مقرراتي كه براساس قانون يادشده توسط مراجـع ذي 
در صـورت تضـاد بـين ايـن     . فعاليت سبدگردان را رعايت نمايد دستورالعمل تأسيس وخصوص 

اشـد و در  ب قرارداد و قوانين و مقررات مذكور، سبدگردان موظف به رعايت قوانين و مقررات مـي 
  .صورت بابت عدم رعايت اين قرارداد، مسئوليتي متوجه سبدگردان نيست اين

  
  :وجوه بالاستفاده

بالفاصـله در   را يصـ اصسبدگردان بايد حداكثر تالش خود را بنمايد تا وجوه نقد سـبد اخت  )18ماده
هر زمان كه وجوه نقد سبداختصاصـي بـيش از ده درصـد    در . كار گيرد اجراي موضوع قرارداد به

، تمام يا قسمتي از آن زماناز كاري روز  7سبدگردان نتواند ظرف رزش سبد اختصاصي شود و ا
گـذار   كار گيرد يا به نظر وي اين امر بـه صـالح سـرمايه    اين وجوه را در اجراي موضوع قرارداد به

  :نباشد، بايد
  هاي بانكي مشمول سود واريز كند و بالفاصله وجوه مذكور را به حساب) الف

 .از اين امر مطلع نمايد گذار را هسرماي  )ب 

 }تواند با توافق طرفين از متن قرارداد حذف شود بند الف مي{

مطـابق  مخصوصـي كـه   بـانكي   هاي يا حساب گذار همواره در حساب وجوه متعلق به سرمايه: تبصره
  .شود داري مي واريز و نگهشود  سبدگردان افتتاح شده يا مي دستورالعمل تأسيس و فعاليت

  
  :گذار داشت و واريز سرمايهبر

را مطالبـه   سبد اختصاصيهاي  تواند در طول مدت قرارداد مبلغي از دارايي گذار مي سرمايه )19ماده
پـس   }كاري روز 2حداكثر {كاري  روز... ظرف را اين مبلغ سبدگردان بايد در اين صورت . كند

 كـه  درصـورتي  .دنـ كبه وي پرداخت  سبد اختصاصيگذار از محل وجوه نقد  از درخواست سرمايه
براي پرداخت كل مبلغ مطالبه شده كفايـت نكنـد، سـبدگردان بايـد      سبد اختصاصيوجوه نقد 

كرده و مابقي را ظرف  سبد اختصاصيهاي  بالفاصله متناسباً اقدام به فروش ميزان الزم از دارايي
ر پرداخـت  گـذا  هاي مذكور به سـرمايه  پس از فروش دارايي }كاري روز 5حداكثر {كاري  روز... 

  . كند
به منظور تـأمين   گذار سبدگردان براي فروش دارايي سرمايه كافي تالش رغم بهكه  درصورتي :تبصره

ميسـر نگـردد،    عدم وجود خريدار، امكان فروش به داليلي از جمله ويوجوه مورد درخواست 
  .نخواهد بودمسؤوليتي متوجه سبدگردان 
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يـا اوراق بهـادار   مبالغ  ،اد و با تنظيم متمم قراردادتواند در طول مدت قرارد گذار مي سرمايه  )20ماده
ديگري را به سبدگردان پرداخت نمايد و سبدگردان موظف است موضوع قرارداد را در قبال آنها 

  .نيز اجرا نمايد
  

  :معرفي قرارداد به امين
سبدگردان موظف است ظرف هفت روز كاري پس از اجرايي شـدن قـرارداد، مشخصـات و     )21ماده

كه مطـابق دسـتورالعمل تأسـيس و فعاليـت      درصورتيو[ رارداد را براي امين ارسالاي از ق نسخه
و پذيرش سمت امـين در مـورد    سبدگردان يا ساير مقررات مربوطه، معرفي اين قرارداد به امين

كـه بـه هـر دليـل،      در صورتي ].انجام رساند به منظور اين تشريفات الزم را بهضروري باشد،  آن
هـاي خـود طبـق دسـتورالعمل      با سبدگردان در اجراي وظـايف و مسـئوليت  امين طرف قرارداد 

د، گـذار وارد شـو   تأسيس و فعاليت سبدگردان، قصور نمايد و از اين بابـت خسـارتي بـه سـرمايه    
 . سبدگردان به موجب اين قرارداد، جبران خسارت مذكور را توسط امين تضمين نموده است

سبدگردان، در شرايطي خاص بايد تشـريفات الزم بـه   براساس دستورالعمل تأسيس و فعاليت { 
منظور اينكه قراردادهاي سبدگرداني در زمرة قراردادهاي موضـوع قـرارداد سـبدگردان و امـين     

. صورت سبدگردان موظف است اين تشريفات را به انجام رسـاند  دراين. محسوب شود، طي گردد
يفات انجام شده و بـه ايـن ترتيـب بـه     ها اين تشر امين در خصوص قراردادهايي كه در مورد آن

هاي بيشتري دارد كه عمدتاً عبارت از بررسي و تأييـد   شوند، وظايف و مسئوليت امين معرفي مي
كه طبق  درصورتي. هاست هاي مربوط به آن قراردادها توسط امين قبل از انجام پرداخت پرداخت

سـبدگرداني وجـود نداشـته باشـد،     مقررات الزامي به انجام اين تشريفات در مورد يـك قـرارداد   
توانند داوطلبانـه بـا يكـديگر توافـق نماينـد كـه در مـورد قـرارداد          گذار مي سبدگردان و سرمايه

هاي بيشتر توسط امين در  ها، اين تشريفات انجام شده و بنابراين نظارت سبدگرداني فيمابين آن
  }.نيزصورت پذيردها  مورد قرارداد فيمابين آن

  
  الفاتتخلفات و اخت

گذار و سبدگردان براساس قانون بازار اوراق بهادار  مرجع رسيدگي به اختالفات بين سرمايه )22ماده
اين قانون، هيـأت داوري مـذكور در مـاده     36هاي موضوع ماده  در صورت عدم سازش در كانون

   .اين قانون است 37
مربوطه وظايف اين كانون  قانون بازار اوراق بهادار، تا تشكيل كانون 33براساس تبصره ماده  :تبصره

   .دهد را در رابطه با اين ماده، سازمان انجام مي

بـازار اوراق   طبق قانون 17از اين قرارداد يا مقررات مذكور در ماده  سبدگردانبه تخلفات  )23ماده
  .شود رسيدگي مي هاي اجرايي آن قانون نامه ها و دستورالعمل بهادار و آيين
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  قراردادو تمديد انفساخ  ،فسخ
تواند قرارداد را قبل از انقضاي مدت، فسخ كنـد، مشـروط بـه     از طرفين قرارداد مي هريك )24ماده

كـه مجـوز فعاليـت سـبدگرداني      در صـورتي . اينكه اين موضوع را كتباً به طرف ديگر اطالع دهد
سبدگردان از سوي سازمان لغو شود يا بيش از يك ماه تعليق شود، اين قرارداد بالفاصله از زمان 

كـه سـبدگردان بـه حكـم مراجـع       همچنـين از زمـاني  . شود اين تصميم منفسخ ميابالغ رسمي 
ذيصالح ورشكسته اعالم شود يا خود به دادگاه تقاضـاي ورشكسـتگي ارائـه دهـد، ايـن قـرارداد       

تـوان   گـذار فسـخ شـود، مـي     كـه قـرارداد بـه درخواسـت سـرمايه      در صـورتي {. شود منفسخ مي
فات در نظر گرفته شده در ساير مواد قرار داد بابت كـارمزد  گذار را از تمام يا برخي تخفي سرمايه

  }سبدگرداني محروم كرد

  .پذير است تمديد اين قرارداد از طريق تنظيم متمم قرارداد امكان )25ماده
  اقدامات پس از خاتمة قرارداد

 ،آنفسـخ يـا انفسـاخ     و عدم تمديد آن و همچنين در صـورت  پس از پايان مهلت قرارداد )26ماده
گـذار   هاي سـرمايه  مجاز نيست در تركيب دارايي شود و سبدگردان تلقي ميفته خاتمه يا قرارداد

كه مربوط به اين قرارداد است، تغييري ايجاد كند و موظف است موضوع را بالفاصـله بـه اطـالع    
گذار در رابطه با اين قـرارداد   سبدگردان بايد كل وجوه نقد متعلق به سرمايه .گذار برساند سرمايه

كـه   درصـورتي گـذار پرداخـت كنـد و     بـه سـرمايه   }كـاري  روز 2حداكثر {كاري وزر... را ظرف 
را از سـبدگردان   ي سـبد اختصاصـي  هـا  مطابق تبصره اين ماده فروش ساير دارايـي گذار  سرمايه

از جملـه   سبد اختصاصيي ها داراييساير جهت انتقال سبدگردان بايد درخواست ننموده باشد، 
هاي مربوطه ظرف حـداكثر   دريافت و تسليم گواهينامهگذار و  سرمايهاوراق بهادار مربوطه به نام 

  .اقدام نمايد }كاري روز 10حداكثر {كاري  روز... 
هـاي سـبد    گذار قبل از اينكـه پـس از خاتمـه قـرارداد، دارايـي      درصورت درخواست سرمايه :تبصره

توانـد از   گـذار مـي   همنتقل شود، سـرماي گذار  به نام سرمايه) به استثناي وجوه نقد(اختصاصي 
 در ايـن صـورت   .هاي سبد اختصاصي را به عهـده بگيـرد   بخواهد كه فروش دارايي سبدگردان
گـذار   سـرمايه ها ظرف مهلتي كـه   فروش اين داراييموظف است تالش كافي براي  سبدگردان
صـد  در...... براي اين امر  سبدگردانكارمزد . با رعايت صرفه و صالح وي بنمايد كند تعيين مي

  .ها است از مبلغ فروش دارايي }دهم درصد 2حداكثر {
  ضمانت اجرا و بروز حوادث قهري

  :درصورت نقض مفاد اين قرارداد بشرح ذيل اقدام خواهد شد[ )27ماده
و  6ي  ماده 3و  2ي ها هاي مقرر از طرف سبدگردان در تبصره در صورت عدم رعايت مهلت) الف

 21، 19، 18، مـواد  15 ي ي ماده تبصره ،12 ،11، 10در مواد هاي مقرر  عدم رعايت مهلت



   ه سبدگرداني اختصاصي اوراق بهادارنقرارداد نمو: 5پيوست    فعاليت سبدگرداندستورالعمل تأسيس و 

١٢ 
 

ريال خسارت تأخير يا عدم اجراي تعهـد  .......  ،، سبدگردان بايد به ازاي هر روز تأخير26و 
  .به سرمايه گذار پرداخت نمايد

كننـده بايـد مبلـغ     قرارداد توسط هر يك از طرفين، طرف نقـض  16ي  در صورت نقض ماده  )ب 
پرداخـت ايـن خسـارت مـانع از اعمـال      . ف ديگر، پرداخت نمايـد ريال خسارت به طر.......... 
 ].هاي مقرر در قوانين و مقررات نخواهد شد مجازات

يا عدم رعايت مفاد  17ي  كه در اثر عدم رعايت قوانين و مقررات موضوع ماده در صورتي) ج  )ج 
ن گذار گردد، سـبدگردان مسـئول جبـرا    توسط سبدگردان، خساراتي متوجه سرمايه دادرقرا

هاي مقرر در قـوانين و   پرداخت اين خسارت مانع از اعمال مجازات. اين خسارات خواهد بود
  .مقررات نخواهد شد

  .درصورت بروز حوادث قهري مسئوليتي متوجه سبدگردان نخواهد بود )28ماده
  

  ساير موارد
ذكـر شـده تغييـر يابـد، وي     ) 1(كه نشاني هر يك از طرفين قرارداد كه در مـاده  درصورتي )29ماده

  . ت نشاني جديد خود را كتباً به طرف مقابل اطالع دهدموظف اس

گـذار   ي وجوهي را كـه طبـق ايـن قـرارداد بايـد بـه سـرمايه        سبدگردان موظف است كليه )30ماده
پرداخت كند از طريق واريز به حساب بانكي به شـرح زيـر و در صـورت معرفـي حسـاب بـانكي       

 :جايگزين، انجام دهد ساب بانكيجايگزين طبق تبصرة اين ماده، از طريق واريز به ح

 نوع حسابذينفع حساب شماره حسابشهر محل شعبه كد شعبه نام شعبه بانك نام بانك
              

اراي مجوز هاي د نام خود در يكي از بانك تواند حساب بانكي ديگري را كه به گذار مي سرمايه :تبصره
ان جـايگزين حسـاب بـانكي    عنو به ،است افتتاح نمودهاز بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، 

  . موضوع اين ماده معرفي كند

... پيوست در سه نسخه واحداالعتبار در تـاريخ  ....... تبصره و ........ ماده و ... اين قرارداد در  )31ماده
گـذار تحويـل    بين طرفين قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبدگردان و يك نسخه بـه سـرمايه  

يك نسخه از قرارداد را به سـازمان بـورس و اوراق    كاري سبدگردان بايد ظرف هفت روز. گرديد
  . بهادار ارسال و نزد اين سازمان ثبت نمايد

  .شوند هاي اين قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظيم و مشابه آن توزيع مي نسخ متمم :تبصره


