
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

 }نمونه{قرارداد  

سبدگردانی 

اصی اوراق ـاختص

  ادارـبه

  
  )نجپ(پیوست 
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  سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار }نمونۀ{قرارداد 

  

متن قرارداد نمونه تلقـی   وباشند و جزاند به منظور توضیح میآمده { } آکوالدعباراتی که بین دو {

ائیـد  اند با موافقت معاونت نظارت بر نهادهاي مـالی و ت آمده ] [ قالبشوند، عباراتی که بین دو نمی

  }ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، قابل تغییر است

  

  طرفین قرارداد

این قرارداد بین سبدگردان با مشخصات: نام ... شماره ثبت ... تاریخ ثبـت ... محـل ثبـت ...     )1ماده

نشانی ... شماره تلفن.... شماره نمابر ... با نمایندگی آقا(یان)/خانم(ها) .... کـه براسـاس روزنامـۀ    

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

  گذار با مشخصات:و سرمایه

... شـماره شناسـنامه ... تـاریخ     نام ... نام خانوادگی ... نام پدر }الف) براي اشخاص حقیقی:{

تولد ... محل صدور شناسنامه ... نشانی ... شماره تلفن ... شماره نمابر ... کدپسـتی ... کـدملی ...   

  کد معامالتی ... 

نام ... شماره ثبت ... تاریخ ثبت ... محل ثبت ... نشانی ... شماره  }ب) براي اشخاص حقوقی:{

تلفن ... کدپستی ... کد معامالتی ... بـا نماینـدگی آقا(یان)/خانم(هـا) .... کـه براسـاس روزنامـۀ       

  شود(ند)رسمی شمارة ... مورخ ... صاحب امضاي مجاز شناخته می

  مواد آتی منعقد گردید.بشرح 

  

  تعاریف 

  کار رفته در این قرارداد، داراي معانی زیر هستند:اصطالحات به )2ماده

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

آمـده  1در مـادة   مشخصـات آن  منظور سبدگردان طرف این قرارداد است که سبدگردان: .2

 است. 

گـذار اسـت، کـه براسـاس ایـن      هاي متعلق به سرمایهمنظور مجموع دارایی :بداختصاصیس .3

هاي آن بـه منظـور سـبدگردانی در اختیـار سـبدگردان قـرارداده شـده یـا         قرارداد یا متمم

 شود. می

هاي بانکی یـا  داري اوراق بهادار یا افتتاح سپردهتصمیم به خرید، فروش یا نگه :یسبدگردان .4

گذار از محل سبداختصاصی وي نام سرمایهگذاري توسط سبدگردان بهسرمایهه انجام هرگون

  گذار.به منظور کسب انتفاع براي سرمایه
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ی است که طبق مقـررات در  قیمت پایانی هر ورقۀ بهادار در هرروز، برابر قیمت :قیمت پایانی .5

 شود. میبازار رسمی به عنوان قیمت پایانی آن ورقه بهادار اعالم یا تعیین 

که منظور قـرارداد دیگـري باشـد، قـرارداد     منظور قرارداد حاضر است. در صورتی قرارداد: .6

 گردد. موردنظر نصریح می

منظـور دسـتورالعمل تأسـیس و فعالیـت سـبدگردان       دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان: .7

 است.  مصوب هیأت مدیرة سازمان

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

 مجلس شوراي اسالمی است.  1384آذرماه 

شخص حقوقی است که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سـبدگردان انتخـاب    امین: .9

را  اد شدهبینی شده در دستورالعمل یشده و ضمن انعقاد قرارداد با سبدگردان، وظایف پیش

 است. گرفته عهدهدر قبال سبدگردان به

هر هفتـه بـه اسـتثناي روزهـایی کـه طبـق        منظور روزهاي شنبه تا چهارشنبۀ روزکاري: .10

 به وقت محلی تهران است. 16لغایت  8ت باشد، از ساعمقررات ایران تعطیل رسمی می

  

  موضوع قرارداد

)، توسط سبدگردان 4سبدگردانی سبداختصاصی (موضوع مادة موضوع قرارداد عبارتست از  )3ماده

  این قرارداد.  2الرعایۀ پیوست شمارة هاي الزمرعایت اهداف، اصول و محدودیتبا 

  

  و تاریخ اجرایی شدن آن مدت قرارداد

تا تاریخ ...... اعتبار  منعقد شده و شوداجرایی می 5ی که به موجب مادة این قرارداد از تاریخ )4ماده

  دارد.

لیت سبدگردانی سبدگردان تجاوز نماید مگـر  تواند از مدت اعتبار مجوز فعاتاریخ پایان قرارداد نمی{

  }اینکه این مجوز تمدید شود.

بـه حسـاب بـانکی     6ة شود که (الف) وجوه نقد موضوع ماداین قرارداد از زمانی اجرایی می )5ماده

بهـادار موضـوع    منوط به تسـلیم اوراق  اجراي موضوع قراردادکه مربوطه واریز و (ب) در صورتی

کـه  درصـورتی  [باشد.وراق بهادار یادشده به سبدگردان تسلیم شدهبه سبدگردان باشد، ا 6مادة 

و  باشـد تسـلیم شـده   ي که باید تسلیم شـوند، از اوراق بهاداربخشی بخشی از وجوه نقد واریز یا 

روز کاري از تاریخ واریز وجوه نقد یـا تسـلیم اوراق بهـادار یـاد شـده، عـدم        7سبدگردان ظرف 

گـذار  را براي همان بخش از وجوه یا اوراق بهـادار بـه سـرمایه    موافقت با اجراي موضوع قرارداد

اجـرا  که تسلیم شده اسـت،  ن بخش از وجوه یا اوراق بهادار آقرارداد باید در مورد  اطالع ندهد،

 ]شود.
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  اختصاصی سبد

شـامل اوراق بهـادار بـه     خـود را  دارایی از جمعاً ... ریال ]انعقاد قرارداد پس از[گذار سرمایه )6ماده

این قرارداد که به ارزش ... ریال تقویم شده است و ... ریال وجـه نقـد،    1ي یوست شمارهشرح پ

هرگونـه برداشـت و    ]اسـت. / گذاشـته گـذارد مـی [در اختیار سـبدگردان  به منظور سبدگردانی 

گذار که مربوط به ایـن قـرارداد باشـد در تـاریخ     توسط سرمایه یا اوراق بهادار پرداخت وجه نقد

کـه در اختیـار    ذکـر شـده در ایـن مـاده     و اوراق بهـادار  از مجموع مبـالغ  ،رداختبرداشت یا پ

 سبداختصاصـی گـردد تـا   ترتیب کسر یا به آن اضافه میبه ،شودسبدگردان گذاشته شده یا می

 گذار در آن تاریخ، معین شود.سرمایه

گـردد و  ین مـی هاي مورد توافق طـرفین تعیـ  قیمتهاي پایانی یا قیمتارزش اوراق بهادار به {

  }شود) ذکر می1مالك آن در پیوست شماره (

کـه سـبدگردان    واریـز گـردد   بانکی مخصوصـی باید به حساب  این مادهوجه نقد موضوع  :1 تبصره

گـذار اعـالم   بـه سـرمایه   افتتـاح کـرده و   سـبدگردان  فعالیـت دستورالعمل تأسیس و مطابق 

  است.نموده

، به وي تعلق دارد و تصرف 1ه اوراق بهادار موضوع پیوست ک کندر اذعان میگذاسرمایه :2تبصره [

که خالف ایـن  باشد. درصورتینمی ممنوعوجه محدود، مقید یا وي در آن اوراق بهادار به هیچ

سبدگردان از این امر مطلـع   هرگاه ].امر ثابت شود، مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود

گذار تعلق ندارد یا تصـرف  ، به سرمایه1وضوع پیوستمام یا بخشی از اوراق بهادار مشود که ت

یا هرگـاه سـبدگردان   مقید، محدود یا ممنوع است،  بهاداروي در تمام یا بخشی از این اوراق 

تواند موضوع قرارداد را در خصوص تمام یا قسمتی از سبداختصاصی اجرا آگاهی یابد که نمی

  طالع دهد. گذار اباید موضوع را بالفاصله به سرمایه ،کند

دریافت اوراق بهادار، رسید دریافت اوراق بهادار را در فرم  هنگامموظف است  سبدگردان :3تبصره 

که تعداد اوراق بهادار گذار ارائه دهد. درصورتیاین قرارداد تنظیم و به سرمایه 1مشابه پیوست

 1مذکور در پیوسـت  شود، بیشتر از تعداد اوراق بهاداراز یک نوع که به سبدگردان تسلیم می

اوراق بهـادار بـه کـد     از گـاه سـبدگردان موظـف اسـت پـس از انتقـال تعـداد الزم       باشد، آن

 سبدگردانی اختصاصی، گواهی مربوط به تعداد باقیمانده را از مرجع مربوطه اخذ و ظرف یک

  گذار تسلیم کند. هفته به سرمایه

  

  هاي سبد هزینهکارمزد سبدگردان و 

  مجموع موارد زیر است:  ي خدمات سبدگردان برابرکارمزد روزانه[ )7ماده

هـاي  گـذار پـس از کسـر بـدهی    سـرمایه  از ارزش سهام موجود در سبداختصاصی ... درصد )1

 ،هاي پایانی همان روزاختصاصی به قیمت مربوط به سبد
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هاي سـپردة بـانکی از نـرخ    گذاري و گواهیهاي سرمایه.... درصد از تفاوت بین سود سپرده )2

هاي بانکی نسبت به ماندة سپرده براي همان نوع سپرده، جاري در نظام بانکی ایرانمعمول 

 ،در پایان آن روز سبد اختصاصی

  ].هاي پایانی همان روز.... درصد از ارزش سایر اوراق بهادار سبداختصاصی به قیمت )3

توانند در می گذار. سبدگردان و سرمایهباشدعنوان نمونه می{روش فوق براي محاسبۀ کارمزد به

و  بندي دریافت کارمزد سبدگردان با رعایت سقف کـارمزد ي محاسبه، شرایط و زماننحوهمورد 

  } .صورت دیگر توافق نمایندبهمصوب سازمان بورس و اوراق بهادار،  هاي مورد تأییدروش

کرده و به تهیه  طبق این ماده را کارمزد متعلقه ، صورتحساب]هرسه ماه یکبار[سبدگردان  تبصره:

 7حداقل [ کاري گذار باید ظرف ... روزکند. سرمایهمی یا براي وي ارسال گذار تسلیمسرمایه

از طریق واریز بـه حسـاب   کارمزد از زمان دریافت صورتحساب، نسبت به پرداخت  ]کاري روز

کند؛ در صورت عدم پرداخت طی این مدت، سبدگردان مجاز خواهد بود تـا   اقدامسبدگردان 

گذار که نزد وي است، برداشت نماید؛ مزد خود را از محل وجوه نقد یا اوراق بهادار سرمایهکار

  .گذار تسلیم کندمشروط به اینکه بالفاصله رسید الزم را به سرمایه

  منحصراً به قرار زیرند: ،تسگذار اسرمایهبه عهده قرارداد که اجراي موضوع هاي هزینه )8ماده

  )؛7( ةادکارمزد سبدگردان مطابق م )الف

تعیین و مربوطه  که مطابق مقرراتهاي سبد اختصاصی داراییکارمزد انجام معامالت  )ب

 شود؛پرداخت می

هاي سبد اختصاصی که در اجراي موضوع قرارداد دارایینقل و انتقال فروش و مالیات  )ج

 الزم باشد؛

از  کـه پـس  ها پس از خاتمه قرارداد، درصورتیبراي فروش داراییکارمزد سبدگردان  )د

  ش رود.روف بهتوسط سبدگردان  26ها طبق تبصره ماده خاتمه قرارداد دارایی

هاي مربوط به اجراي موضوع قرارداد به هاي مذکور در این ماده، سایر هزینهبه جز هزینه :1 تبصره

  ها ندارد.گذار تعهد و مسئولیتی در پرداخت آن هزینهباشد و سرمایهي سبدگردان میعهده

(ج) و(د) این ماده مسـتقیماً از محـل سـبد اختصاصـی      ،بندهاي (ب)موضوع هاي هزینه :2تبصره 

تبصـرة   س، بر اسااین ماده بند (الف)موضوع  هايهزینه و در مورد پرداخت شودپرداخت می

  شود.عمل می 7مادة 

  

  الرعایهي الزمهاو محدودیت ، اصولاهداف

گذار مطابق پیوست را که سرمایه الرعایهزمال هايو محدودیت ، اصولسبدگردان باید اهداف )9ماده

) این قرارداد تعیین کرده است، در اجراي موضوع قرارداد مراعات کند. هرگونه تغییـر  2( ةشمار

و مهلتـی کـه بـه سـبدگردان بـراي اعمـال ایـن         الرعایهالزمهاي و محدودیت داف، اصولدر اه

  د طرفین قرارداد برسد.شود، باید طی متمم قرارداد به تأئیتغییرات داده می
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  دهیگزارش

هاي زمانی، روزانه، هفتگی، ماهانه بازدهی سبداختصاصی را در دوره سبدگردان موظف است )10ماده

سـال اسـت را مطـابق    هـایی کـه کمتـر از یـک    و ساالنه و بازدهی ساالنه شدة هرکـدام از دوره 

بعد از پایان هر دوره  يکار دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، محاسبه و حداکثر تا روز

 گذار قراردهد. سـبدگردان همچنـین بایـد   از طریق سایت اینترنتی خود صرفاً در اختیار سرمایه

 }حـداقل یـک ماهـه   {هـاي ... گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع این قـرارداد را در دوره 

اي آخـرین  پس از پایان هر دوره و همچنـین بـر  } کاريروز  10حداکثر {کاري  حداکثر ... روز

پس از خاتمۀ قرارداد، تهیه کرده و همزمان } کاريروز  10حداکثر کاري { دوره حداکثر ... روز

  . این گزارش شامل اطالعات زیر است:کند ارائه ارسال یاگذار و سازمان به سرمایه

گذار، شماره و تاریخ قرارداد و مشخصات گزارش، تاریخ تهیه، مشخصات سرمایه ةالف) دور[

 ردان.سبدگ

 عنوان یک واحد مستقل حسابداري طبق اصـول و گذار بهمالی براي سرمایه هايصورتب) 

به حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقدهاي حسابداري شامل ترازنامه، صورترویه

  هاي همراه.همراه یادداشت

ایی به شرح گذار که به تفکیک هر دارهاي سرمایهي عملکرد سبدگردان و داراییج) خالصه

افشـا مـی  موضوع بند (ب) فـوق،  مالی  هايصورتهاي همراه زیر تهیه شده و در یادداشت

  شود:

  ي گزارش،ج) شرح، تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در ابتداي دوره-1

  گزارش، ةدارایی خریداري شده طی دور ةت تمام شدیمج) تعداد و ق-2

ة یمت فروش دارایی فروخته شده طی دورج) تعداد، قیمت تمام شده و ق- 3

  گزارش،

  گزارش، ةج) تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در انتهاي دور-4

  گزارش، ةگذار طی دورها و سرمایهج) ارزش مزایاي تعلق گرفته به دارایی-5

  ج) سود یا زیان حاصله طی دوره براي هر دارایی.-6

ي گزارش بـه تفکیـک   گذار طی دورهنام سرمایهشده به د) جزئیات اطالعات معامالت انجام

هر دارایی معامله شده شامل تاریخ انجام معامله، تعـداد و قیمـت خریـد دارایـی خریـداري      

 مالی هايصورتهاي همراه شده، تعداد و قیمت فروش دارایی فروخته شده که در یادداشت

  شود.افشاء می ) فوقب(موضوع بند 

گزارش از قبیل سـود،   ةگذار طی دورهاي سرمایهتعلق گرفته به دارایی هـ) جزئیات مزایاي

هاي همـراه  همراه تاریخ تعلق هریک که در یادداشتتقدم خرید بهبهره، سود سهمی و حق

  شود.افشا می ) فوقب(موضوع بند  مالی هايصورت

 }توان بدون محدودیت موارد دیگري افزوده شودبه فهرست فوق می{
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ة تـاریخ پایـان دور   پایـانی در نظور از ارزش روز در این ماده، ارزش دارایی براساس قیمت م :تبصره

 گزارش است.

مـاه، موظـف اسـت    هر پس از پایـان  کاري سبدگردان در طول مدت قرارداد حداکثر ... روز )11ماده

 دادهمربوط به معامالت اوراق بهادار را که در رابطه با این قـرارداد در آن مـاه انجـام     مستندات

  کند.گذار تسلیم است، به سرمایه

العاده، سبدگردان موظـف  گزارش خاص و فوق ۀگذار براي ارائدر صورت درخواست سرمایه )12ماده

گزارش مزبـور را در   کاري مورد توافق طرفین، ظرف مدت ..... روز ۀاست در مقابل دریافت هزین

  اختیار وي قرار دهد.

  نرم افزار سبدگردانی:

که براي عملیات سـبدگردانی بـه تأییـد سـازمان      ايافزار ویژهمسبدگردان موظف است نر )13ماده

و  هـا دارایـی  ۀکنـد و اطالعـات مربـوط بـه کلیـ     به منظور اجراي این قرارداد تهیه  است،رسیده

باشند را در هر روز در آن ثبت و نگهداري گذار که در رابطه با این قرارداد میسرمایه هايبدهی

 ) را در هر تاریخ دلخواه تهیه کند. 10( ةهاي موضوع مادبتواند گزارشافزار باید کند. این نرم

سـازمان بـورس و اوراق   توان موارد دیگري را به تأئید به تعهدات سبدگردان در این بخش می{

  }اضافه نمودبهادار 

  گذار مجاري ارتباطی سبدگردان با سرمایه

هـاي عملکـرد یـا مطلـع     گـزارش  تواند از هریک از مجاري زیر براي ارسـال میسبدگردان  )14ماده

بـه   گـذار ارسـال یـا   براي سرمایه سبدگردان باید ،گذار از آنچه طبق این قراردادساختن سرمایه

  اطالع وي برساند، استفاده کند: 

کـه  جدیدي به نشانی  ،یریو در صورت تغ) 1پست سفارشی به نشانی مذکور در ماده ( –1[

  سبدگردان معرفی نماید. گذار کتباً به سرمایه

نشـانی  بـه   ،و در صـورت تغییـر  ) به نشانی الکترونیکی............ E-mailارسال رایانامه ( –2

  گذار کتباً به سبدگردان معرفی کند.که سرمایهجدیدي الکترونیکی 

که جدیدي شمارة تلفن به  ،و در صورت تغییر) به شمارة تلفن....... SMSارسال پیامک ( –3

  ]گذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید.هسرمای

همچنین نوع اطالعاتی کـه   .توان یک یا چند روش را انتخاب و در قرارداد قید نمودهاي فوق میاز روش {

 }است.شود نیز در هر مورد قابل تعیینگذار ارسال میاز طرق مذکور در این ماده به سرمایه

  

گذار عالوه برارسال از یکـی از طـرق مـذکور در    سرمایههاي مخصوص اطالعات و گزارش : 1 تبصره

این ماده، از طریق سایت اینترنتی سبدگردان به نشانی ............ نیز با استفاده از کلمـه و رمـز   

  گذار قرار خواهد داشت. گذار در دسترس سرمایهعبور مخصوص سرمایه
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ها از یک طـرف بـه طـرف    ت و گزارشدر مواردي که در قرارداد تسلیم مدارك، مستندا : 2 تبصره

هاي مورد نظـر بـه شـخص    است، الزم است مدارك، مستندات و گزارشبینی شدهدیگر پیش

طرف مقابل یا وکیل، ولی، قیم یا نمایندة قـانونی وي داده شـده و رسـید دریافـت گـردد یـا       

 1دة ها از طریق پست سفارشی به نشانی طرف دیگـر کـه در مـا   مدارك، مستندات و گزارش

  که وي کتباً اعالم نموده، ارسال شود. و در صورت تغییر به نشانی جدیدي آمده 

  

  حقوق و مزایاي متعلق به اوراق بهادار

هاي حق تقدم سود سهام، سود اوراق مشارکت، سهام جایزه، سود سایر اوراق بهادار، برگه[ )15ماده

جزو گذار تعلق دارد و سرمایهبه  سبد اختصاصیي هاداراییي منافع و مزایایی و بطور کلی کلیه

سـبدگردان در  شـود.  وي محسوب شده و موضوع قرارداد درمورد آنها اجرا مـی  سبد اختصاصی

وکالت و  گذارسرمایهطول مدت قرارداد و در صورت تمدید تا پایان مهلت تمدید شده، از جانب 

فه نمایـد. سـبدگردان   اضـا  سبداختصاصیوظیفه دارد که این منافع و مزایا را دریافت کند و به 

اعـم از حـق حضـور در     سبد اختصاصـی ي حقوق ناشی از اوراق بهادار همچنین در اعمال کلیه

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

گـذار  الح سرمایهشود و در چگونگی اعمال این حقوق باید مصگذار تلقی میدیگر، وکیل سرمایه

  ] را در نظر گیرد.

در صورت اتمام مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنـین در صـورت فسـخ یـا انفسـاخ      بصره: ت

هـایی کـه ناشـر    قرارداد، سبدگردان موظف است ظرف هفت روز کاري موضوع را بـه شـرکت  

الم کنـد و  شوند و سایر اشخاص مرتبط اعاوراق بهادار موجود در سبداختصاصی محسوب می

ها بخواهـد کـه از آن پـس حقـوق و مزایـاي متعلـق بـه اوراق بهـادار را مسـتقیماً بـه           از آن

هاي حق تقدم و سهام جایزه و موارد مشابه را به گذار پرداخت نمایند و مکاتبات، برگهسرمایه

) و 1(مطابق مـاده  گذار نیز هاي تماس سرمایهگذار ارسال دارند. نشانی و تلفننشانی سرمایه

توسـط   ،کتباً اعالم نموده گذارسرمایههایی که تلفن شماره درصورت تغییر، مطابق با نشانی و

  شود. سبدگردان به ناشرین اوراق بهادار اعالم می

  

  رازداري:

اطالعاتی را که در رابطه با این قرارداد در اختیار دارنـد محرمانـه    ۀطرفین قرارداد باید کلی )16ماده

کـانون  ازرس قانونی یا حسابرس سبدگردان، امین سبدگردان، سازمان، ب تلقی کنند و به جز به

مربوطه یا مراجع صالح قضایی، بدون رضایت کتبی طرف مقابل به شخص دیگري ارائه نکنند، یا 

  براي عموم افشاء ننمایند.
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  :مقررات قوانین ورعایت 

ه قانون بازار اوراق بهادار سبدگردان باید در اجراي موضوع قرارداد، قوانین و مقررات از جمل )17ماده

شـوند بـه   صـالح تصـویب شـده یـا مـی     و مقرراتی که براساس قانون یادشده توسط مراجع ذي

فعالیت سبدگردان را رعایت نماید. در صـورت تضـاد بـین ایـن      دستورالعمل تأسیس وخصوص 

اشـد و در  بقرارداد و قوانین و مقررات مذکور، سبدگردان موظف به رعایت قوانین و مقررات مـی 

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

  

  :وجوه بالاستفاده

بالفاصـله در   را یصـ اصسبدگردان باید حداکثر تالش خود را بنماید تا وجوه نقد سبد اخت )18ماده

هر زمان که وجوه نقد سبداختصاصی بـیش از ده درصـد   کار گیرد. در اجراي موضوع قرارداد به

، تمام یا قسمتی از آن زماناز کاري روز  7سبدگردان نتواند ظرف رزش سبد اختصاصی شود و ا

گـذار  کار گیرد یا به نظر وي این امر به صـالح سـرمایه  این وجوه را در اجراي موضوع قرارداد به

  :نباشد، باید

  هاي بانکی مشمول سود واریز کند والف) بالفاصله وجوه مذکور را به حساب

 از این امر مطلع نماید. گذار راهسرمای )ب

 }تواند با توافق طرفین از متن قرارداد حذف شودبند الف می{

مطـابق  مخصوصـی کـه   بانکی  هايیا حساب گذار همواره در حساب: وجوه متعلق به سرمایهتبصره

  شود.داري میواریز و نگهشود سبدگردان افتتاح شده یا می دستورالعمل تأسیس و فعالیت

  

  گذار:داشت و واریز سرمایهبر

را مطالبـه   سبد اختصاصیهاي تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از داراییگذار میسرمایه )19ماده

پس  }کاري روز 2حداکثر کاري { ظرف ... روزرا این مبلغ سبدگردان باید در این صورت کند. 

 کـه درصـورتی  .دنکبه وي پرداخت  سبد اختصاصیگذار از محل وجوه نقد از درخواست سرمایه

براي پرداخت کل مبلغ مطالبه شده کفایـت نکنـد، سـبدگردان بایـد      سبد اختصاصیوجوه نقد 

کرده و مابقی را ظرف  سبد اختصاصیهاي بالفاصله متناسباً اقدام به فروش میزان الزم از دارایی

ر پرداخـت  گـذا هاي مذکور به سرمایهپس از فروش دارایی کاري} روز 5حداکثر {کاري  روز... 

  کند. 

به منظور تأمین  گذارسبدگردان براي فروش دارایی سرمایه کافی تالش رغمبهکه درصورتی تبصره:

میسـر نگـردد،    عدم وجود خریدار، امکان فروش به دالیلی از جمله ويوجوه مورد درخواست 

  .نخواهد بودمسؤولیتی متوجه سبدگردان 
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یا اوراق بهـادار  مبالغ  ،اد و با تنظیم متمم قراردادتواند در طول مدت قراردگذار میسرمایه )20ماده

دیگري را به سبدگردان پرداخت نماید و سبدگردان موظف است موضوع قرارداد را در قبال آنها 

  نیز اجرا نماید.

  

  معرفی قرارداد به امین:

سبدگردان موظف است ظرف هفت روز کاري پس از اجرایی شدن قـرارداد، مشخصـات و    )21ماده

که مطابق دسـتورالعمل تأسـیس و فعالیـت    درصورتیو[ رارداد را براي امین ارسالاي از قنسخه

و پذیرش سمت امین در مـورد   سبدگردان یا سایر مقررات مربوطه، معرفی این قرارداد به امین

که بـه هـر دلیـل،    در صورتی ]انجام رساند. به منظور این تشریفات الزم را بهضروري باشد،  آن

هـاي خـود طبـق دسـتورالعمل     با سبدگردان در اجراي وظایف و مسـئولیت امین طرف قرارداد 

د، گـذار وارد شـو  تأسیس و فعالیت سبدگردان، قصور نماید و از این بابت خسـارتی بـه سـرمایه   

 سبدگردان به موجب این قرارداد، جبران خسارت مذکور را توسط امین تضمین نموده است. 

سبدگردان، در شرایطی خاص باید تشریفات الزم بـه  براساس دستورالعمل تأسیس و فعالیت { 

منظور اینکه قراردادهاي سبدگردانی در زمرة قراردادهاي موضـوع قـرارداد سـبدگردان و امـین     

صورت سبدگردان موظف است این تشریفات را به انجام رساند. محسوب شود، طی گردد. دراین

یفات انجام شده و بـه ایـن ترتیـب بـه     ها این تشرامین در خصوص قراردادهایی که در مورد آن

هاي بیشتري دارد که عمدتاً عبارت از بررسی و تأیید شوند، وظایف و مسئولیتامین معرفی می

که طبق هاست. درصورتیهاي مربوط به آن قراردادها توسط امین قبل از انجام پرداختپرداخت

سـبدگردانی وجـود نداشـته باشـد،     مقررات الزامی به انجام این تشریفات در مورد یک قـرارداد  

توانند داوطلبانه بـا یکـدیگر توافـق نماینـد کـه در مـورد قـرارداد        گذار میسبدگردان و سرمایه

هاي بیشتر توسط امین در ها، این تشریفات انجام شده و بنابراین نظارتسبدگردانی فیمابین آن

  نیزصورت پذیرد.}ها مورد قرارداد فیمابین آن

  

  الفاتتخلفات و اخت

گذار و سبدگردان براساس قانون بازار اوراق بهادار مرجع رسیدگی به اختالفات بین سرمایه )22ماده

این قانون، هیأت داوري مـذکور در مـاده    36هاي موضوع ماده در صورت عدم سازش در کانون

   این قانون است. 37

مربوطه وظایف این کانون  قانون بازار اوراق بهادار، تا تشکیل کانون 33براساس تبصره ماده  تبصره:

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

بـازار اوراق   طبق قانون 17از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده  سبدگردانبه تخلفات  )23ماده

  شود.رسیدگی می هاي اجرایی آن قانوننامه ها و دستورالعملبهادار و آیین
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  قراردادو تمدید انفساخ  ،فسخ

تواند قرارداد را قبل از انقضاي مدت، فسخ کنـد، مشـروط بـه    از طرفین قرارداد می هریک )24ماده

کـه مجـوز فعالیـت سـبدگردانی     اینکه این موضوع را کتباً به طرف دیگر اطالع دهد. در صورتی

سبدگردان از سوي سازمان لغو شود یا بیش از یک ماه تعلیق شود، این قرارداد بالفاصله از زمان 

کـه سـبدگردان بـه حکـم مراجـع      شود. همچنین از زمـانی این تصمیم منفسخ میابالغ رسمی 

ذیصالح ورشکسته اعالم شود یا خود به دادگاه تقاضاي ورشکسـتگی ارائـه دهـد، ایـن قـرارداد      

تـوان  گـذار فسـخ شـود، مـی    کـه قـرارداد بـه درخواسـت سـرمایه     در صورتی{شود. منفسخ می

فات در نظر گرفته شده در سایر مواد قرار داد بابت کارمزد گذار را از تمام یا برخی تخفیسرمایه

  }سبدگردانی محروم کرد

  پذیر است.تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکان )25ماده

  اقدامات پس از خاتمۀ قرارداد

 ،آنفسـخ یـا انفسـاخ     و عدم تمدید آن و همچنین در صـورت  پس از پایان مهلت قرارداد )26ماده

گـذار  هاي سرمایهمجاز نیست در ترکیب دارایی شود و سبدگردانتلقی میفته خاتمه یا قرارداد

که مربوط به این قرارداد است، تغییري ایجاد کند و موظف است موضوع را بالفاصله بـه اطـالع   

گذار در رابطه با این قرارداد سبدگردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایه گذار برساند.سرمایه

کـه  درصـورتی گـذار پرداخـت کنـد و    بـه سـرمایه   }کـاري  روز 2حداکثر {کاري وزرا ظرف ... ر

را از سـبدگردان   ي سـبد اختصاصـی  هـا مطابق تبصره این ماده فروش سایر داراییگذار سرمایه

از جملـه   سبد اختصاصیي هاداراییسایر جهت انتقال سبدگردان باید درخواست ننموده باشد، 

هاي مربوطه ظرف حـداکثر  دریافت و تسلیم گواهینامهگذار و سرمایهاوراق بهادار مربوطه به نام 

  اقدام نماید. }کاري روز 10حداکثر {کاري  ... روز

هـاي سـبد   گذار قبل از اینکه پـس از خاتمـه قـرارداد، دارایـی    درصورت درخواست سرمایه تبصره:

توانـد از  گـذار مـی  همنتقل شود، سـرمای گذار اختصاصی (به استثناي وجوه نقد) به نام سرمایه

 در ایـن صـورت   هاي سبد اختصاصی را به عهده بگیـرد. بخواهد که فروش دارایی سبدگردان

گـذار  سـرمایه ها ظرف مهلتی که فروش این داراییموظف است تالش کافی براي  سبدگردان

صد براي این امر ...... در سبدگردانبا رعایت صرفه و صالح وي بنماید. کارمزد  کندتعیین می

  ها است.از مبلغ فروش دارایی دهم درصد} 2حداکثر {

  ضمانت اجرا و بروز حوادث قهري

  درصورت نقض مفاد این قرارداد بشرح ذیل اقدام خواهد شد:[ )27ماده

و  6ي ماده 3و  2ي هاهاي مقرر از طرف سبدگردان در تبصرهالف) در صورت عدم رعایت مهلت

 21، 19، 18، مـواد  15 يي مادهتبصره ،12 ،11، 10در مواد هاي مقرر عدم رعایت مهلت



   ه سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادارنقرارداد نمو: 5پیوست    فعالیت سبدگرداندستورالعمل تأسیس و 

١٢ 
 

....... ریال خسارت تأخیر یا عدم اجراي تعهـد   ،، سبدگردان باید به ازاي هر روز تأخیر26و 

  به سرمایه گذار پرداخت نماید.

کننـده بایـد مبلـغ    قرارداد توسط هر یک از طرفین، طرف نقض 16ي در صورت نقض ماده )ب

ف دیگر، پرداخت نماید. پرداخـت ایـن خسـارت مـانع از اعمـال      .......... ریال خسارت به طر

 ]هاي مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.مجازات

یا عدم رعایت مفاد  17ي که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع مادهج) در صورتی )ج

ن گذار گردد، سبدگردان مسـئول جبـرا  توسط سبدگردان، خساراتی متوجه سرمایه دادرقرا

هاي مقرر در قوانین و این خسارات خواهد بود. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات

  مقررات نخواهد شد.

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

  

  سایر موارد

) ذکـر شـده تغییـر یابـد، وي     1که نشانی هر یک از طرفین قرارداد که در ماده(درصورتی )29ماده

  ت نشانی جدید خود را کتباً به طرف مقابل اطالع دهد. موظف اس

گـذار  ي وجوهی را که طبـق ایـن قـرارداد بایـد بـه سـرمایه      سبدگردان موظف است کلیه )30ماده

پرداخت کند از طریق واریز به حساب بانکی به شرح زیـر و در صـورت معرفـی حسـاب بـانکی      

 جایگزین، انجام دهد: ساب بانکیجایگزین طبق تبصرة این ماده، از طریق واریز به ح

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

  
            

اراي مجوز هاي دنام خود در یکی از بانکتواند حساب بانکی دیگري را که بهگذار میسرمایه تبصره:

ان جایگزین حسـاب بـانکی   عنوبه ،استافتتاح نمودهاز بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، 

  موضوع این ماده معرفی کند. 

این قرارداد در ... ماده و ........ تبصره و ....... پیوست در سه نسخه واحداالعتبار در تاریخ ...  )31ماده

گـذار تحویـل   بین طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبدگردان و یک نسخه بـه سـرمایه  

یک نسخه از قرارداد را به سـازمان بـورس و اوراق    کاري گردید. سبدگردان باید ظرف هفت روز

  بهادار ارسال و نزد این سازمان ثبت نماید. 

  شوند.هاي این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع مینسخ متمم تبصره:


