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 .............................. :شماره

 ............................. :پیوست

 

 قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

 

 

 طرفین قرارداد

 : ثبهت شهاار و  14009554638: یدان فراز با شناسه  ل هشرکت سبدگراین قرارداد بین  (1ماده

 ابهانیخ ن،یآرژانت دانی: تهران، لی: تهران نشانلحل ثبت 12/08/1399ثبت:   خیتار  567883

شهاار  ناهابر:  88883005شاار  ت فهن:  1514934146: یکدپست 15، واحد 1زاگرس، پالک

ضها ر دی)لدیر عالل و عضو هیأت لدیر ( و حا ی ی: آقاي بابک اسااعیندگیبا ناا 88882857

لهور   22033شهاار   ی( ک  براساس روزناله  رسهار یلد اتیهو عضو  سیرئ بی)نا یهانیج

 شوندیلجاز شناخت  ل يصاحبان الضا 18/08/1399

 گذار با لشخصات:و سرلای 

 ر.. نهام پهد......................................... نام خانوادگی ......................نام . الف( برای اشخاص حقیقی:

ل صههدور حهه. ل.......................تولههد . . تههاریخ................................ شههاار  شناسههنال  ......................

 ............................................................................................................. نشهههانی .......................شناسهههنال  .

 . کهدل ی................................ کدپسهتی ................................ شاار  ناهابر .....................شاار  ت فن .

 . .................. کد لعالالتی ...............................

.. تاریخ ........................... اار  ثبت.. ش................................................ نام ب( برای اشخاص حقوقی:

نی ا. نشهههههههه......................................... لحههههههههل ثبههههههههت .............................ثبههههههههت ..

دپسهتی .. ک....................ن .فه . شاار  ت........................................................................................................

دگی آقا)یان(/خانم)ههها( نههی... بهها ناا....................................... کههد لعههالالتی .......................................

نالهههس رسهههای شهههاار  راسهههاس روزب .. کههه ....................................................................................

 شود)ند(از شناخت  لیلضاي لجا. صاحب ................................. لور  ...............................

 گردید. بشرح لواد آتی لنعقد

 

 تعاریف 

 ن قرارداد، داراي لعانی زیر هستند:کار رفت  در ایاصطالحات ب  (2ماده

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

 1در لهاد   لشخصهات آن لنظور سهبدگردان رهرا ایهن قهرارداد اسهت که  سبدگردان:. 2

 است. آلد 
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گذار اسهت، که  براسهاس ایهن هاي لتع ق ب  سهرلای ور لجاوع داراییلنظ :سبداختصاصی. 3

هاي آن به  لنظهور سهبدگردانی در اختیهار سهبدگردان قهرارداد  شهد  یها قرارداد یا لتام

 شود. لی

هاي بانکی یا داري اوراق بهادار یا افتتاح سپرد تصایم ب  خرید، فروش یا نگ  :یسبدگردان. 4

گذار از لحل سبداختصاصی وي نام سرلای توسط سبدگردان ب  گذاريسرلای انجام هرگون  

  گذار.ب  لنظور کسب انتفاع براي سرلای 

ررات در ی است ک  ربق لققیات پایانی هر ورقس بهادار در هرروز، برابر قیات :قیمت پایانی. 5

 شود. لیبازار رسای ب  عنوان قیات پایانی آن ورق  بهادار اعالم یا تعیین 

ک  لنظور قهرارداد دیگهري باشهد، قهرارداد لنظور قرارداد حاضر است. در صورتی قرارداد:. 6

 گردد. لوردنظر نصریح لی

لنظهور دسهتورالعال تأسهیس و فعالیهت سهبدگردان  دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان:. 7

 است.  لصوب هیأت لدیر  سازلان

ههادار انون بهازار اوراق بقه 5لنظور سازلان بهورس و اوراق بههادار لوضهوع لهاد   سازمان:. 8

 لج س شوراي اساللی است.  1384لصوب آذرلا  

شخص حقوقی است ک  لطابق دستورالعال تأسیس و فعالیت سهبدگردان انتخهاب  امین:. 9

را  اد شد بینی شد  در دستورالعال یشد  و ضان انعقاد قرارداد با سبدگردان، وظایف پیش

 است. عهد  گرفت در قبال سبدگردان ب 

هر هفت  به  اسهتاناي روزههایی که  ربهق  لنظور روزهاي شنب  تا چهارشنبس وزکاری:ر. 10

  ی تهران است.ب  وقت لح 16لغایت  8ت باشد، از ساعلقررات ایران تعطیل رسای لی

 

 موضوع قرارداد

ان (، توسط سبدگرد4سبدگردانی سبداختصاصی )لوضوع لاد  لوضوع قرارداد عبارتست از  (3ماده

 این قرارداد.  2الرعایس پیوست شاار  هاي الزمصول و لحدودیتبا رعایت اهداا، ا

 

 و تاریخ اجرایی شدن آن مدت قرارداد

.... .........ریخ ..تا تها لنعقد شد  و شوداجرایی لی 5ی ک  ب  لوجب لاد  این قرارداد از تاریخ (4ماده

 اعتبار دارد.

به  حسهاب بهانکی  6  شود ک  )الف( وجو  نقد لوضوع لاداین قرارداد از زلانی اجرایی لی (5ماده

بههادار لوضهوع  لنوط ب  تسه یم اوراق اجراي لوضوع قراردادک  لربور  واریز و )ب( در صورتی

ک  درصهورتی باشهد.دشد  ب  سبدگردان تسه یم شد ب  سبدگردان باشد، اوراق بهادار یا 6لاد  

و  باشهدتسه یم شد  ي ک  باید تسه یم شهوند،از اوراق بهاداربخشی بخشی از وجو  نقد واریز یا 

روز کاري از تاریخ واریز وجو  نقد یها تسه یم اوراق بههادار یهاد شهد ، عهدم  7سبدگردان ظرا 
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گذار بخش از وجهو  یها اوراق بههادار به  سهرلای لوافقت با اجراي لوضوع قرارداد را براي هاان 

اجهرا ک  تس یم شد  اسهت، ن بخش از وجو  یا اوراق بهادار آقرارداد باید در لورد  ارالع ندهد،

 شود.

 

 اختصاصی سبد

شالل  را خود دارایی از یالر.. ......................................جاعاً . انعقاد قرارداد پس ازگذار سرلای  (6ماده

اسهت و  این قرارداد ک  ب  ارزش ... ریهال تقهویم شهد  1ي اوراق بهادار ب  شرح پیوست شاار 

 /گهذاردلیتیار سبدگردان در اخانی ب  لنظور سبدگرد.. ریال وج  نقد، ............................................

گذار ک  لربهوط توسط سرلای  یا اوراق بهادار هرگون  برداشت و پرداخت وج  نقد است.گذاشت 

در  ذکهر شهد  و اوراق بهادار ع لبالغاز لجاو ،ب  این قرارداد باشد در تاریخ برداشت یا پرداخت

اضهاف   ترتیب کسهر یها به  آنبه  ،شهودک  در اختیار سبدگردان گذاشت  شد  یها لی این لاد 

 اریخ، لعین شود.گذار در آن تسرلای  سبداختصاصیگردد تا لی

ن که  سهبدگردا واریهز گهردد بانکی لخصوصهیباید ب  حساب  این لاد وج  نقد لوضوع  :1 تبصره

گذار اعهالم به  سهرلای  افتتهاح کهرد  و سهبدگردان فعالیهتدسهتورالعال تأسهیس و لطابق 

 است.ناود 

ع ق دارد و تصهرا ، ب  وي ت1لوضوع پیوست  ک  اوراق بهادار کندر اذعان لیگذاسرلای  :2تبصره 

ک  خالا این باشد. درصورتیینا لانوعوج  لحدود، لقید یا وي در آن اوراق بهادار ب  هیچ

ر لط ه  سبدگردان از این اله هرگا  .الر ثابت شود، لسئولیتی لتوج  سبدگردان نخواهد بود

گذار تع ق ندارد یا تصهرا   سرلای ، ب1اام یا بخشی از اوراق بهادار لوضوع پیوستشود ک  ت

بدگردان یا هرگها  سهلقید، لحدود یا لانوع است،  بهاداروي در تاام یا بخشی از این اوراق 

تواند لوضوع قرارداد را در خصوص تاام یا قساتی از سبداختصاصی اجرا آگاهی یابد ک  نای

 گذار ارالع دهد. باید لوضوع را بالفاص   ب  سرلای  ،کند

را در فهرم  دریافت اوراق بهادار، رسید دریافت اوراق بهادار هنگاملوظف است  سبدگردان :3ره تبص

ک  تعداد اوراق بهادار گذار ارائ  دهد. درصورتیاین قرارداد تنظیم و ب  سرلای  1لشاب  پیوست

 1تشود، بیشتر از تعداد اوراق بهادار لذکور در پیوسهاز یک نوع ک  ب  سبدگردان تس یم لی

اوراق بههادار به  کهد  از ت پهس از انتقهال تعهداد الزمگها  سهبدگردان لوظهف اسهباشهد، آن

 را یکظسبدگردانی اختصاصی، گواهی لربوط ب  تعداد باقیااند  را از لرج  لربور  اخذ و 

 گذار تس یم کند. هفت  ب  سرلای 

 

 های سبد هزینهکارمزد سبدگردان و 

 لجاوع لوارد زیر است:  دان برابري خدلات سبدگرکارلزد روزان  (7ماده
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هاي گذار پس از کسر بدهیسرلای  از ارزش سهام لوجود در سبداختصاصی .. درصد.............. (1

 ،هاي پایانی هاان روزاختصاصی ب  قیات لربوط ب  سبد

هاي سپرد  بهانکی از گذاري و گواهیهاي سرلای .. درصد از تفاوت بین سود سپرد .............. (2

هاي د نسبت ب  لانهد  سهپر براي هاان نوع سپرد ، انکی ایراننر  لعاول جاري در نظام ب

 ،در پایان آن روز بانکی سبد اختصاصی

 .وزهاي پایانی هاان ر.. درصد از ارزش سایر اوراق بهادار سبداختصاصی ب  قیات............ (3

  و به  تهیه  کهرد ربق این لاد  را کارلزد لتع ق  ، صورتحسابهرس  لا  یکبارسبدگردان  تبصره:

از  کهاري روز 7حهداقل گذار باید ظرا کند. سرلای لی یا براي وي ارسال گذار تس یمی سرلا

 از رریق واریهز به  حسهاب سهبدگردانکارلزد زلان دریافت صورتحساب، نسبت ب  پرداخت 

د خود کند؛ در صورت عدم پرداخت ری این لدت، سبدگردان لجاز خواهد بود تا کارلز اقدام

 گذار ک  نزد وي است، برداشت نااید؛ لشهروط به لحل وجو  نقد یا اوراق بهادار سرلای را از 

 .گذار تس یم کنداینک  بالفاص   رسید الزم را ب  سرلای 

 رار زیرند:لنحصراً ب  ق ،تسگذار اسرلای ب  عهد  قرارداد ک  اجراي لوضوع هاي هزین  (8ماده

 (؛7)  کارلزد سبدگردان لطابق لاد (الف

تعیین و لربور   رراتک  لطابق لقهاي سبد اختصاصی دارایید انجام لعالالت کارلز (ب

 شود؛پرداخت لی

هاي سبد اختصاصی ک  در اجراي لوضوع قرارداد دارایینقل و انتقال فروش و لالیات  (ج

 الزم باشد؛

ک  پهس از ها پس از خاتا  قهرارداد، درصهورتیبراي فروش داراییکارلزد سبدگردان  (د

 ش رود.روف ب توسط سبدگردان  26اد  ها ربق تبصر  لداد داراییخاتا  قرار

هاي لربوط ب  اجراي لوضوع قرارداد ب  هاي لذکور در این لاد ، سایر هزین ب  جز هزین  :1 تبصره

 ها ندارد.گذار تعهد و لسئولیتی در پرداخت آن هزین باشد و سرلای ي سبدگردان لیعهد 

اختصاصهی  )ج( و)د( این لاد  لسهتقیااً از لحهل سهبد ،بندهاي )ب(ع لوضوهاي هزین  :2تبصره 

تبصهر   س، بر اسااین لاد  بند )الف(لوضوع  هايهزین  و در لورد پرداخت شودپرداخت لی

 شود.عال لی 7لاد  

 

 الرعایهی الزمهاو محدودیت ، اصولاهداف

گذار لطابق پیوست  ک  سرلایرا  الرعای الزم هايو لحدودیت ، اصولسبدگردان باید اهداا (9ماده

ون  تغییهر ( این قرارداد تعیین کرد  است، در اجراي لوضوع قرارداد لراعات کند. هرگ2)  شاار

راي اعاهال ایهن بهو له تهی که  به  سهبدگردان  الرعای الزمهاي و لحدودیت داا، اصولدر اه

 د برسد.تام قرارداد ب  تأئید ررفین قراردالشود، باید ری تغییرات داد  لی
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 دهیگزارش

هاي زلانی، روزان ، هفتگی، لاهان  بازدهی سبداختصاصی را در دور  سبدگردان لوظف است (10ماده

سهال اسهت را لطهابق ز یکاههایی که  کاتهر و ساالن  و بازدهی ساالن  شهد  هرکهدام از دور 

 هر دور  بعد از پایان کاري دستورالعال تأسیس و فعالیت سبدگردان، لحاسب  و حداکار تا روز

 گذار قراردهد. سهبدگردان هاننهین بایهداز رریق سایت اینترنتی خود صرفاً در اختیار سرلای 

روز  10 حهداکار ،یک لاه هاي گزارش عا کرد خود در خصوص لوضوع این قرارداد را در دور 

تاهس پهس از خا کاريروز  10حداکار پس از پایان هر دور  و هاننین براي آخرین دور   کاري

ل . ایهن گهزارش شهالکند ائ ار ارسال یاگذار و سازلان قرارداد، تهی  کرد  و هازلان ب  سرلای 

 ارالعات زیر است:

شخصهات گذار، شاار  و تاریخ قرارداد و لگزارش، تاریخ تهی ، لشخصات سرلای   الف( دور

 سبدگردان.

 وعنوان یک واحد لستقل حسابداري ربق اصهول گذار ب لالی براي سرلای  هايصورتب( 

 حساب سود و زیان و صورت گردش وجهو  نقهدهاي حسابداري شالل ترازنال ، صورتروی 

 هاي هارا .هارا  یادداشتب 

شرح  گذار ک  ب  تفکیک هر دارایی ب هاي سرلای ي عا کرد سبدگردان و داراییج( خالص 

ا افشهلوضهوع بنهد )ب( فهوق، لهالی  هايصهورتهاي هاهرا  تهی  شد  و در یادداشت زیر

 شود:لی

 ي گزارش،( شرح، تعداد، قیات تاام شد  و ارزش روز دارایی در ابتداي دور ج-1

 گزارش،  شد  ری دور دارایی خریداري  ت تاام شدیاج( تعداد و ق-2

  ی فروخت  شد  ری دور( تعداد، قیات تاام شد  و قیات فروش دارایج-3

 گزارش،

 گزارش،  ( تعداد، قیات تاام شد  و ارزش روز دارایی در انتهاي دورج-4

 گزارش،  گذار ری دورها و سرلای ( ارزش لزایاي تع ق گرفت  ب  داراییج-5

 ( سود یا زیان حاص   ری دور  براي هر دارایی.ج-6

کیهک ي گزارش به  تفگذار ری دور لای نام سرد( جزئیات ارالعات لعالالت انجام شد  ب 

یهداري هر دارایی لعال   شد  شالل تاریخ انجام لعال  ، تعهداد و قیاهت خریهد دارایهی خر

 لالی هايصورتهاي هارا  شد ، تعداد و قیات فروش دارایی فروخت  شد  ک  در یادداشت

 شود.افشاء لی ( فوقب)لوضوع بند 

ل سهود، گزارش از قبی  گذار ری دورهاي سرلای دارایی هه( جزئیات لزایاي تع ق گرفت  ب 

هاي هاهرا  هارا  تاریخ تع ق هریک ک  در یادداشهتتقدم خرید ب بهر ، سود سهای و حق

 شود.افشا لی ( فوقب)لوضوع بند  لالی هايصورت

  ایهان دورتهاریخ پ پایهانی دروز در این لاد ، ارزش دارایی براساس قیات لنظور از ارزش ر :تبصره

 گزارش است.
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ت لها ، لوظهف اسههر پس از پایان کاري روز 15سبدگردان در رول لدت قرارداد حداکار  (11ماده

 اد د  انجهام لربوط ب  لعالالت اوراق بهادار را ک  در رابط  با ایهن قهرارداد در آن لها لستندات

 کند.گذار تس یم  است، ب  سرلای

العاد ، سبدگردان لوظهف گزارش خاص و فوق سگذار براي ارائدر صورت درخواست سرلای  (12ماده

ا در رگزارش لزبور  کاري روز 20لورد توافق ررفین، ظرا لدت  ساست در لقابل دریافت هزین

 اختیار وي قرار دهد.

 نرم افزار سبدگردانی:

لان ک  براي عا یات سهبدگردانی به  تأییهد سهاز ياافزار ویژ سبدگردان لوظف است نرم (3 ماده

و  ههادارایی سکنهد و ارالعهات لربهوط به  ک یهب  لنظور اجراي این قرارداد تهیه   است،رسید 

باشند را در هر روز در آن ثبت و نگهداري گذار ک  در رابط  با این قرارداد لیسرلای  هايبدهی

 ند. ( را در هر تاریخ دلخوا  تهی  ک10)  اي لوضوع لادهافزار باید بتواند گزارشکند. این نرم

 گذار مجاری ارتباطی سبدگردان با سرمایه

کهرد یها لط ه  ههاي عا تواند از هریک از لجاري زیر بهراي ارسهال گزارشلیسبدگردان  (14ماده

به   گذار ارسهال یهابراي سهرلای  ان بایدسبدگرد ،گذار از آنن  ربق این قراردادساختن سرلای 

 ارالع وي برساند، استفاد  کند: 

  کهجدیهدي ب  نشانی  ،یریو در صورت تغ( 1پست سفارشی ب  نشانی لذکور در لاد  ) –1

 گذار کتباً ب  سبدگردان لعرفی نااید. سرلای 

و در صهورت  ....................................( به  نشهانی الکترونیکهی.....E-mailارسال رایاناله  ) –2

 گذار کتباً ب  سبدگردان لعرفی کند.ک  سرلای جدیدي نشانی الکترونیکی ب   ،تغییر

به   ،یهریو در صهورت تغ ....................................( ب  شهاار  ت فهن.....SMSارسال پیالک ) –3

 رفی نااید.لعگذار کتباً ب  سبدگردان ک  سرلای جدیدي شاار  ت فن 
 

از یکهی از رهرق لهذکور در  گذار عالو  برارسالهاي لخصوص سرلای ارالعات و گزارش : 1 تبصره

د  از ز با اسهتفاین.... ........................این لاد ، از رریق سایت اینترنتی سبدگردان ب  نشانی ........

 گذار قرار خواهد داشت. گذار در دسترس سرلای ک ا  و رلز عبور لخصوص سرلای 

رهرا  ها از یک رهرا به در لواردي ک  در قرارداد تس یم لدارک، لستندات و گزارش : 2 تبصره

هاي لورد نظهر به  شهخص است، الزم است لدارک، لستندات و گزارشبینی شد دیگر پیش

دد یها ررا لقابل یا وکیل، ولی، قیم یا ناایند  قهانونی وي داد  شهد  و رسهید دریافهت گهر

 1ها از رریق پست سفارشی ب  نشانی ررا دیگهر که  در لهاد  لدارک، لستندات و گزارش

 ک  وي کتباً اعالم ناود ، ارسال شود. ب  نشانی جدیدي  و در صورت تغییرآلد  

 

 حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار
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 هاي حق تقدم وسود سهام، سود اوراق لشارکت، سهام جایز ، سود سایر اوراق بهادار، برگ  (15ماده

زو جهگذار تع هق دارد و ب  سرلای  سبد اختصاصیي هاداراییي لناف  و لزایایی بطور ک ی ک ی 

سهبدگردان در شهود. وي لحسوب شد  و لوضوع قرارداد درلورد آنها اجهرا لی سبد اختصاصی

وکالت و  گذارسرلای رول لدت قرارداد و در صورت تادید تا پایان له ت تادید شد ، از جانب 

بدگردان اضهاف  ناایهد. سه سبداختصاصیوظیف  دارد ک  این لناف  و لزایا را دریافت کند و ب  

ر اعهم از حهق حضهور د سبد اختصاصهیي حقوق ناشی از اوراق بهادار در اعاال ک ی  هاننین

دار وراق بهاالجال ، حق رأي، حق تقدم در خرید سایر اوراق بهادار و حق تبدیل اوراق بهادار ب  

گذار شود و در چگونگی اعاال این حقوق باید لصالح سهرلای گذار ت قی لیدیگر، وکیل سرلای 

 .گیرد را در نظر

ا  در صورت اتاام له ت قرارداد و عدم تادید آن و هاننهین در صهورت فسهخ یها انفسهبصره: ت

هایی که  ناشهر قرارداد، سبدگردان لوظف است ظرا هفت روز کاري لوضهوع را به  شهرکت

شوند و سایر اشخاص لرتبط اعالم کنهد و اوراق بهادار لوجود در سبداختصاصی لحسوب لی

ا لسهتقیااً به  که  از آن پهس حقهوق و لزایهاي لتع هق به  اوراق بههادار ر ها بخواههداز آن

هاي حق تقدم و سهام جایز  و لوارد لشاب  را ب  گذار پرداخت ناایند و لکاتبات، برگ سرلای 

( و 1لطهابق لهاد  )گذار نیز  هاي تااس سرلایگذار ارسال دارند. نشانی و ت فننشانی سرلای 

توسهط  ،م ناود کتباً اعال گذارسرلای هایی ک  ت فن شاار  با نشانی و درصورت تغییر، لطابق

 شود. سبدگردان ب  ناشرین اوراق بهادار اعالم لی

 

 رازداری:

لانه  ارنهد لحردارالعاتی را ک  در رابط  با این قرارداد در اختیار  سررفین قرارداد باید ک ی (16ماده

کهانون  حسابرس سبدگردان، الین سهبدگردان،ازرس قانونی یا ت قی کنند و ب  جز ب  سازلان، ب

ند، یا لربور  یا لراج  صالح قضایی، بدون رضایت کتبی ررا لقابل ب  شخص دیگري ارائ  نکن

 براي عاوم افشاء نناایند.

 

 

 :مقررات قوانین ورعایت 

ر هادااوراق ب سبدگردان باید در اجراي لوضوع قرارداد، قوانین و لقررات از جا   قانون بازار (17ماده

شهوند به  صهالح تصهویب شهد  یها لیو لقرراتی ک  براساس قانون یادشد  توسط لراجه  ذي

 فعالیت سبدگردان را رعایت نااید. در صهورت تضهاد بهین ایهن دستورالعال تأسیس وخصوص 

باشهد و در قرارداد و قوانین و لقررات لذکور، سبدگردان لوظف ب  رعایت قوانین و لقهررات لی

 م رعایت این قرارداد، لسئولیتی لتوج  سبدگردان نیست.صورت بابت عداین
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 :وجوه بالاستفاده

  در بالفاصه  را یصهاصسبدگردان باید حداکار تالش خود را بنااید تا وجو  نقد سهبد اخت (18ماده

رصهد دهر زلان ک  وجو  نقد سبداختصاصی بهیش از د  کار گیرد. در اجراي لوضوع قرارداد ب 

اتی از ، تاام یا قسآن زلاناز کاري روز  7گردان نتواند ظرا سبدارزش سبد اختصاصی شود و 

گذار رلای کار گیرد یا ب  نظر وي این الر به  صهالح سهاین وجو  را در اجراي لوضوع قرارداد ب 

 :نباشد، باید

 هاي بانکی لشاول سود واریز کند والف( بالفاص   وجو  لذکور را ب  حساب

 نااید. از این الر لط   گذار راسرلای  (ب

لطهابق لخصوصهی که  بانکی  هايیا حساب گذار هاوار  در حساب: وجو  لتع ق ب  سرلای تبصره

 شود.داري لیواریز و نگ شود سبدگردان افتتاح شد  یا لی دستورالعال تأسیس و فعالیت

 

 گذار:برداشت و واریز سرمایه

به  را لطال سبد اختصاصیهاي تواند در رول لدت قرارداد لب غی از داراییگذار لیسرلای  (19ماده

پههس از درخواسههت  کههاري روز 2ظههرا را ایههن لب ههغ سههبدگردان بایههد در ایههن صههورت کنههد. 

بد سوجو  نقد  ک درصورتی .دکنب  وي پرداخت  سبد اختصاصیگذار از لحل وجو  نقد سرلای 

ناسهباً براي پرداخت کل لب غ لطالب  شد  کفایت نکند، سبدگردان باید بالفاصه   لت اختصاصی

پس  اريک روز 5کرد  و لابقی را ظرا  سبد اختصاصیهاي اقدام ب  فروش لیزان الزم از دارایی

 گذار پرداخت کند. هاي لذکور ب  سرلای از فروش دارایی

ب  لنظور تألین  گذارسبدگردان براي فروش دارایی سرلای  کافی تالش رغمب ک  ورتیدرص تبصره:

دد، لیسهر نگهر عدم وجود خریدار، الکان فروش ب  دالی ی از جا   ويوجو  لورد درخواست 

 .نخواهد بودلسؤولیتی لتوج  سبدگردان 

یا اوراق بههادار لبالغ  ،دارداد و با تنظیم لتام قرارداتواند در رول لدت قرگذار لیسرلای  (20ماده

ال آنها دیگري را ب  سبدگردان پرداخت نااید و سبدگردان لوظف است لوضوع قرارداد را در قب

 نیز اجرا نااید.

 

 معرفی قرارداد به امین:

سبدگردان لوظف است ظرا هفت روز کاري پس از اجرایی شهدن قهرارداد، لشخصهات و  (21ماده

ک  لطهابق دسهتورالعال تأسهیس و فعالیهت درصورتی و اي از قرارداد را براي الین ارسالنسخ 

و پذیرش سات الین در لهورد  سبدگردان یا سایر لقررات لربور ، لعرفی این قرارداد ب  الین

ک  ب  هر دلیل، الین در صورتی انجام رساند. ب  لنظور این تشریفات الزم را ب ضروري باشد،  آن

هاي خود ربق دستورالعال تأسیس و ف و لسئولیتررا قرارداد با سبدگردان در اجراي وظای
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د، سبدگردان به  گذار وارد شوفعالیت سبدگردان، قصور نااید و از این بابت خسارتی ب  سرلای 

 لوجب این قرارداد، جبران خسارت لذکور را توسط الین تضاین ناود  است. 

 

 تخلفات و اختالفات

ر گذار و سبدگردان براساس قانون بازار اوراق بهادافات بین سرلای لرج  رسیدگی ب  اختال (22ماده

این قانون، هیأت داوري لهذکور در لهاد   36هاي لوضوع لاد  در صورت عدم سازش در کانون

  این قانون است. 37

ایف این کانون قانون بازار اوراق بهادار، تا تشکیل کانون لربور  وظ 33براساس تبصر  لاد   تبصره:

 دهد.ا در رابط  با این لاد ، سازلان انجام لیر

زار اوراق بها ربق قانون 17از این قرارداد یا لقررات لذکور در لاد   سبدگردانب  تخ فات  (23ماده

 شود.رسیدگی لی هاي اجرایی آن قانوننال  ها و دستورالعالبهادار و آیین

 قراردادو تمدید انفساخ  ،فسخ

، لشهروط به  د قرارداد را قبل از انقضاي لدت، فسخ کنهدتوانهریک از ررفین قرارداد لی (24ماده

دانی ک  لجهوز فعالیهت سهبدگراینک  این لوضوع را کتباً ب  ررا دیگر ارالع دهد. در صهورتی

لان ص   از زسبدگردان از سوي سازلان لغو شود یا بیش از یک لا  تع یق شود، این قرارداد بالفا

که  سهبدگردان به  حکهم لراجه  اننهین از زلانیشود. هابالغ رسای این تصایم لنفسخ لی

رداد دههد، ایهن قهرا ذیصالح ورشکست  اعالم شود یا خود ب  دادگا  تقاضاي ورشکسهتگی ارائه 

 شود.لنفسخ لی

 پذیر است.تادید این قرارداد از رریق تنظیم لتام قرارداد الکان (25ماده

 اقدامات پس از خاتمة قرارداد

 ،آنفسهخ یها انفسها   و عدم تادید آن و هاننین در صهورت پس از پایان له ت قرارداد (26ماده

گذار هاي سهرلای لجاز نیست در ترکیب دارایی نشود و سبدگردات قی لیخاتا  یافت   قرارداد

  ارهالع ک  لربوط ب  این قرارداد است، تغییري ایجاد کند و لوظف است لوضوع را بالفاص   به

ارداد گذار در رابط  با این قرسبدگردان باید کل وجو  نقد لتع ق ب  سرلای  گذار برساند.سرلای 

 لطابق تبصر  ایهنگذار سرلای ک  درصورتیگذار پرداخت کند و ب  سرلای  کاري روز 2را ظرا 

را از سههبدگردان درخواسههت نناههود  باشههد،  ي سههبد اختصاصههیهههالههاد  فههروش سههایر دارایی

وره  به  از جا   اوراق بههادار لرب سبد اختصاصیي هاداراییسایر جهت انتقال سبدگردان باید 

اقهدام  کهاري روز 10هاي لربور  ظهرا حهداکار  یم گواهینال دریافت و تسگذار و نام سرلای 

 نااید.

ههاي سهبد گذار قبهل از اینکه  پهس از خاتاه  قهرارداد، داراییدرصورت درخواست سرلای  تبصره:

توانهد از گذار لیلنتقهل شهود، سهرلای گذار اختصاصی )ب  استاناي وجو  نقد( ب  نام سرلای 
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 در ایهن صهورت هاي سبد اختصاصی را ب  عههد  بگیهرد.بخواهد ک  فروش دارایی انسبدگرد

گذار سهرلای ها ظرا له تی که  فروش این داراییلوظف است تالش کافی براي  سبدگردان

دههم  2 براي ایهن الهر سبدگردانبا رعایت صرف  و صالح وي بنااید. کارلزد  کندتعیین لی

 ها است.لب غ فروش دارایی از درصد

 ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

 درصورت نقض لفاد این قرارداد بشرح ذیل اقدام خواهد شد: (27ماده

و  6ي لاد  3و  2ي هاسبدگردان در تبصر  هاي لقرر از رراالف( در صورت عدم رعایت له ت

 21، 19، 18واد ، له15 يي لاد تبصر  ،12 ،11، 10در لواد هاي لقرر عدم رعایت له ت

جهراي اریال خسارت تأخیر یا عهدم  10،000 ،، سبدگردان باید ب  ازاي هر روز تأخیر26و 

 تعهد ب  سرلای  گذار پرداخت نااید.

 1کنند  باید لب هغ قرارداد توسط هر یک از ررفین، ررا نقض 16ي در صورت نقض لاد  (ب

ال اخت ایهن خسهارت لهان  از اعاهریال خسارت ب  ررا دیگر، پرداخت نااید. پردلی یون 

 هاي لقرر در قوانین و لقررات نخواهد شد.لجازات

ت لفاد یا عدم رعای 17ي ک  در اثر عدم رعایت قوانین و لقررات لوضوع لاد ج( در صورتی (ج

گذار گردد، سهبدگردان لسهئول جبهران توسط سبدگردان، خساراتی لتوج  سرلای  دادرقرا

انین و هاي لقرر در قهورداخت این خسارت لان  از اعاال لجازاتاین خسارات خواهد بود. پ

 لقررات نخواهد شد.

 درصورت بروز حوادث قهري لسئولیتی لتوج  سبدگردان نخواهد بود. (28ماده

 

 سایر موارد

وي  ( ذکهر شهد  تغییهر یابهد،1ک  نشانی هر یک از ررفین قرارداد ک  در لاد )درصورتی (29ماده

 ب  ررا لقابل ارالع دهد.  لوظف است نشانی جدید خود را کتباً

گذار ي وجوهی را که  ربهق ایهن قهرارداد بایهد به  سهرلای سبدگردان لوظف است ک ی  (30ماده

 پرداخت کند از رریق واریز ب  حساب بانکی ب  شرح زیهر و در صهورت لعرفهی حسهاب بهانکی

 ساب بانکی جایگزین، انجام دهد:جایگزین ربق تبصر  این لاد ، از رریق واریز ب  ح

 نوع حساب ذینف  حساب شاار  حساب شهر لحل شعب  کد شعب  نام شعب  بانک بانکنام 
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اراي لجوز هاي دنام خود در یکی از بانکتواند حساب بانکی دیگري را ک  ب گذار لیسرلای  تبصره:

عنوان جایگزین حسهاب بهانکی ب  ،استافتتاح ناود از بانک لرکزي جاهوري اساللی ایران، 

 وع این لاد  لعرفی کند. لوض

ر در تهاریخ تبصر  و ....... پیوست در س  نسخ  واحهداالعتبا 15لاد  و  31این قرارداد در  (31ماده

سهخ  به  نان و یهک .. بین ررفین قرارداد لنعقد شهد و دو نسهخ  به  سهبدگرد...........................

ا به  یهک نسهخ  از قهرارداد ر کاري باید ظرا هفت روز گذار تحویل گردید. سبدگردانسرلای 

 سازلان بورس و اوراق بهادار ارسال و نزد این سازلان ثبت نااید. 

 شوند.هاي این قرارداد ب  تعداد نسخ قرارداد تنظیم و لشاب  آن توزی  لینسخ لتام تبصره:

 

 

 

 

 

 سبدگردان فرازشرکت  گذاریه اسرم

 

 

 جیهانیحمیدرضا  اسماعیلیبابک  ...............................................................


