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 طرفین قرارداد

 538364شماره ثبت  شرکت سبدگردان اعتباراین قرارداد بین سبدگردان با مشخصات: نام  (1ماده

بت  بت  07/12/1397تاریخ ث مابر  ...................نشاااان   تهرانمحل ث با  ....................شاااماره ن

شمارة  ................................................. یاننمایندگ  آقا سم   ساس روزنامة ر  مورخ ................که برا

 شوند؛امضای مجاز شناخته م  اناحبص ................

 گذار با مشخصات:و سرمایه

شخاص حقیقی:} شماره  .................. درنام پ ..................نام خانوادگ   ............نام  {الف( برای ا

نشااان   ...............محل صاادور شااناساانامه  .....................تاریخ تولد ........................شااناساانامه 

 .............................کدمل   .............................کدپست   .......................شماره تلفن  ...................................

 .............................................: کد معامالت 

نام ... شماره ثبت ... تاریخ ثبت ... محل ثبت ... نشان  ... شماره  {ب( برای اشخاص حقوقی:}

تلفن ... کدپست  ... کد معامالت  ... با نمایندگ  آقا)یان(/خانم)ها( .... که براساس روزنامة رسم  

 شود)ند(شمارة ... مورخ ... صاحب امضای مجاز شناخته م 

 بشرح مواد آت  منعقد گردید.

 تعاریف 

 کار رفته در این قرارداد، دارای معان  زیر هستند:بهاصطالحات  (2ماده

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

صات آن در مادة  سبدگردان: .2 شخ ست که م سبدگردان طرف این قرارداد ا آمده 1منظور 

 است. 

صی .3 صا گذار اساات، که براساااس این های متعلق به ساارمایهمنظور مجموع دارای  :سبداخت

 . شودهای آن به منظور سبدگردان  در اختیار سبدگردان قرارداده شده یا م قرارداد یا متمم

صمیم به خرید، فروش یا نگه :یسبدگردان .4 سپردهت یا  های بانک داری اوراق بهادار یا افتتاح 

گذار از محل سبداختصاص  وی نام سرمایهاری توسط سبدگردان بهگذانجام هرگونه سرمایه

 گذار. به منظور کسب انتفاع برای سرمایه

قیمت پایان  هر ورقة بهادار در هرروز، برابر قیمت  اساات که طبق مقررات در  :قیمت پایانی .5

 شود. م بازار رسم  به عنوان قیمت پایان  آن ورقه بهادار اعالم یا تعیین 

 ................... تاریخ:
 ..................شماره:

 ............ پیوست:
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که منظور قرارداد دیگری باشااد، قرارداد منظور قرارداد حاضاار اساات. در صااورت  قرارداد: .6

 گردد. موردنظر نصریح م 

سبدگردان: .7 سیس و فعالیت  ستورالعمل تأ منظور دسااتورالعمل تیساایف و فعالیت ساابدگردان  د

 مصوب هییت مدیرة سازمان است. 

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

 مجلف شورای اسالم  است.  1384آذرماه 

سبدگردان انتخاب  امین: .9 سیف و فعالیت  ستورالعمل تی ست که مطابق د شخص حقوق  ا

بین  شده در دستورالعمل یاد شده را شده و ضمن انعقاد قرارداد با سبدگردان، وظایف پیش

 است. عهده گرفتهدر قبال سبدگردان به

منظور روزهای شااانبه تا رهارشااانبة هر هفته به اساااتانای روزهای  که طبق  روزکاری: .10

 به وقت محل  تهران است. 16لغایت  8باشد، از ساعت مقررات ایران تعطیل رسم  م 

 موضوع قرارداد

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

 این قرارداد.  2الرعایة پیوست شمارة های الزمبا رعایت اهداف، اصول و محدودیت

 و تاریخ اجرایی شدن آن مدت قرارداد

تاریخ (4ماده مادة این قرارداد از  به موجب  که  قد شاااده و  شاااوداجرای  م  5   تاریخ منع تا 

 اعتبار دارد. ....................

به حساااب بانک   6ة شااود که )الف( وجوه نقد موضااوع ماداین قرارداد از زمان  اجرای  م  (5ماده

صورت  ضکه مربوطه واریز و )ب( در  سلیم اوراق وع قرارداداجرای مو ضوع  منوط به ت بهادار مو

س 6مادة  شده به  شد، اوراق بهادار یاد سبدگردان با شدهبه  سلیم  شد.بدگردان ت صورت  با که در

شده سلیم  شوند، ت سلیم  ش  از اوراق بهاداری که باید ت ش  از وجوه نقد واریز یا بخ شبخ د و با

روز کاری از تاریخ واریز وجوه نقد یا تسااالیم اوراق بهادار یاد شاااده، عدم  7سااابدگردان ظرف 

گذار ه یا اوراق بهادار به سااارمایهموافقت با اجرای موضاااوع قرارداد را برای همان بخش از وجو

اطالع ندهد، قرارداد باید در مورد آن بخش از وجوه یا اوراق بهادار که تساالیم شااده اساات، اجرا 

 شود.
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 سبد اختصاصی

شامل اوراق  خود را دارای  از یالجمعاً ............................... ر انعقاد قرارداد پف ازگذار سرمایه (6ماده

قویم شده است ........................... ریال ت این قرارداد که به ارزش 1ی بهادار به شرح پیوست شماره

. گذاردم در اختیار سااابدگردان به منظور سااابدگردان  ریال وجه نقد،  .................................و 

شت و پرداخت وجه نقد سرمایه یا اوراق بهادار هرگونه بردا گذار که مربوط به این قرارداد توسط 

شت یا پرداخت شد در تاریخ بردا شده در این ماده و اوراق بهادار از مجموع مبالغ ،با که در  ذکر 

گردد تا ترتیب کسااار یا به آن اضاااافه م بهشاااود، اختیار سااابدگردان گذاشاااته شاااده یا م 

 گذار در آن تاریخ، معین شود.سرمایه سبداختصاص 

ص وجه نقد موضاوع این ماده باید به حسااب بانک  مخصاوصا  واریز گردد که سابدگردان  :1ره تب

گذار اعالم سااابدگردان افتتاح کرده و به سااارمایه فعالیتمطابق دساااتورالعمل تیسااایف و 

 است.نموده

صره  ضوع پیوست ر اذعان م گذاسرمایه :2تب صرف 1کند که اوراق بهادار مو ، به وی تعلق دارد و ت

صورت نم  ممنوعوجه محدود، مقید یا وی در آن اوراق بهادار به هیچ شد. در که خالف این با

سبدگردان نخواهد بود سئولیت  متوجه  شود، م سبدگردان از این امر مطلع  هرگاه. امر ثابت 

سرمایه1اوراق بهادار موضوع پیوست شود که تمام یا بخش  از گذار تعلق ندارد یا تصرف ، به 

مقید، محدود یا ممنوع اساات، یا هرگاه ساابدگردان  بهاداروی در تمام یا بخشاا  از این اوراق 

تواند موضوع قرارداد را در خصوص تمام یا قسمت  از سبداختصاص  اجرا آگاه  یابد که نم 

 گذار اطالع دهد. ه سرمایهکند، باید موضوع را بالفاصله ب

صره  ست  سبدگردان :3تب سید دریافت اوراق بهادار را در فرم  هنگامموظف ا دریافت اوراق بهادار، ر

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

سلیم م  سبدگردان ت شتر از تعداد اوراق بهادار مذکور در پیوستاز یک نوع که به   1شود، بی

است پف از انتقال تعداد الزم از اوراق بهادار به کد سبدگردان   گاه سبدگردان موظفباشد، آن

هفته به  اختصااااصااا ، گواه  مربوط به تعداد باقیمانده را از مرجع مربوطه اخذ و ظرف یک

 گذار تسلیم کند.سرمایه
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 های سبد کارمزد سبدگردان و هزینه

 مجموع موارد زیر است: ی خدمات سبدگردان برابرکارمزد روزانه (7ماده

 

 الف( کارمزد مبتن  بر دارای  های سبد، روزانه برابر مجموع موارد زیر است :

 ب( کارمزد مبتن  بر عملکرد سبدگردان به شرح زیر تعیین م  گردد:

  سبد اختصاص  بازده

 (MWRR) انهیسال

سهم کارمزد سبدگردان 

برای سبدهای با ارزش 

 میلیارد ریال 10تا 

سهم کارمزد 

سبدگردان برای 

سبدهای با ارزش 

 میلیارد ریال 10باالی 

.......................... .......................... .......................... 

سپرده های بانک  بر اساس آخرین بخشنامه های مصوب بانک مرکزی در نظر  نرخ سود:  1تبصره ]

سرمایه گذار منعقد  سبدگردان و  صورت تغییر نرخ، قرارداد متمم بین  شود و در  گرفته م  

درصد  20خواهد شد. در تاریخ انعقاد قرارداد آخرین نرخ سود سپرده بانک  یک ساله معادل 

 در نظر گرفته شده است.[

سبد اختصاص  :  2 تبصره صورتحساب کارمزد مبتن  بر دارای  های  سبدگردان هرسه ماه یکبار، 

)موضوع بند الف این ماده( را تهیه کرده و به سرمایه گذار تسلیم یا برای وی ارسال م  کند. 

روز کاری از زمان دریافت صااورتحساااب، نساابت به پرداخت  7گذار باید ظرف مدت ساارمایه

صوص کارمزد مبتن  بر عملکرد کارمزد از طریق و سبدگردان اقدام کند؛ در خ ساب  اریز به ح

شروع  سال پف از  ساب کارمزد در پایان هر  صورتح سبدگردان  ضوع بند ب این ماده(  )مو

قرارداد را تهیه کرده و به ساارمایه گذار تساالیم یا برای وی ارسااال م  کند. در آخرین دوره 

ه قرارداد تمدید نشود و از تاریخ آخرین محاسبه کارمزد منته  به پایان قرارداد، در صورت  ک

ارزش سبد 

 اختصاص 
 حداقل کارمزد ثابت سالیانه

.................... .............................  
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مبتن  بر عملکرد کمتر از یک سااال گذشااته باشااد، کارمزد مذکور متناساابا برای همان دوره 

سرمایه صورت عدم پرداخت توسط  صادر م  گردد. در  صورتحساب مربوطه  سبه و  گذار محا

ود را از محل وجوه نقد یا اوراق روز کاری، سااابدگردان مجاز خواهد بود تا کارمزد خ 7ط  

گذار که نزد وی است، برداشت نماید؛ مشروط به اینکه بالفاصله رسید الزم را به بهادار سرمایه

 .گذار تسلیم کندسرمایه

صره  ست به :  3تب سال م  بای سبدگردان در دوره های کمتر از یک میزان کارمزد مبتن  بر عملکرد 

 روز( محاسبه گردد. 365ز دوره، نسبت به یکسال )نسبت تعداد روزهای سپری شده ا

دستورالعمل  8( مطابق پیوست شماره MWRRنحوه محاسبه بازده  سبد اختصاص  ):  4تبصره 

 تاسیف و فعالیت سبدگردان م  باشد.

 بازده  کمتر از یک سال از طریق فرمول زییر ساالنه م  شود : :  5تبصره 

RA = [(1 + Rt)(
365
T

)
− 1] × 100 

 که در آن پارامترها به شکل زیر تعریف م  شوند : 

 RA : بازده  ساالنه شده،

: Rt بازده  دورهt ،کمتر از یک سال 

T  کل دوره :t به روز 

 منحصراً به قرار زیرند: ،تسگذار اسرمایهبه عهده قرارداد که اجرای موضوع های هزینه (8ماده

 (؛7)ة کارمزد سبدگردان مطابق ماد (الف

تعیین و مربوطه  که مطابق مقرراتهای سبد اختصاص  دارای کارمزد انجام معامالت  (ب

 شود؛پرداخت م 

های سبد اختصاص  که در اجرای موضوع قرارداد مالیات فروش و نقل و انتقال دارای  (ج

 الزم باشد؛

که پف از ها پف از خاتمه قرارداد، درصااورت کارمزد ساابدگردان برای فروش دارای  (د

 توسط سبدگردان به فروش رود. 26ها طبق تبصره ماده قرارداد دارای  خاتمه

صره  سایر هزینهبه جز هزینه :1تب ضوع قرارداد به های مذکور در این ماده،  های مربوط به اجرای مو

 ها ندارد.گذار تعهد و مسئولیت  در پرداخت آن هزینهباشد و سرمایهی سبدگردان م عهده

صره  ضوع هزینه :2تب ص  های مو صا سبد اخت ستقیماً از محل  بندهای )ب(، )ج( و)د( این ماده م

ضوع  هایهزینه شود و در مورد پرداختپرداخت م  صرة  بند )الف(مو ساس تب این ماده، بر ا

 شود.عمل م  7مادة 
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 الرعایهی الزمهاو محدودیت ، اصولاهداف

گذار مطابق پیوست الرعایه را که سرمایهمهای الزسبدگردان باید اهداف، اصول و محدودیت (9ماده

ضوع قرارداد مراعات کند. هرگونه تغییر 2شمارة ) ست، در اجرای مو ( این قرارداد تعیین کرده ا

الرعایه و مهلت  که به سااابدگردان برای اعمال این های الزمدر اهداف، اصاااول و محدودیت

 طرفین قرارداد برسد. شود، باید ط  متمم قرارداد به تیئیدتغییرات داده م 

 دهیگزارش

های زمان ، روزانه، هفتگ ، ماهانه بازده  سبداختصاص  را در دوره سبدگردان موظف است (10ماده

سااال اساات را مطابق های  که کمتر از یکو ساااالنه و بازده  ساااالنه شاادة هرکدام از دوره

دستورالعمل تیسیف و فعالیت سبدگردان، محاسبه و حداکار تا روز کاری بعد از پایان هر دوره 

 گذار قراردهد. سابدگردان همننین بایدرفاً در اختیار سارمایهاز طریق ساایت اینترنت  خود صا

 {حداقل یک ماهه}های ...گزارش عملکرد خود در خصاااوص موضاااوع این قرارداد را در دوره

یان هر دوره و همننین برای آخرین کاری{ روز  10حداکار کاری } حداکار ... روز پا پف از 

پف از خاتمة قرارداد، تهیه کرده و همزمان اری{ کروز  10حداکار کاری } دوره حداکار ... 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[

 سبدگردان.

سرمایه هایصورتب(  صول وعنوان گذار بهمال  برای   یک واحد مستقل حسابداری طبق ا

به حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقدهای حسابداری شامل ترازنامه، صورترویه

 های همراه.همراه یادداشت

گذار که به تفکیک هر دارای  به شرح های سرمایهی عملکرد سبدگردان و دارای ج( خالصه

شت شده و در یاددا ضوع بند )ب( فوق، مال   هایرتصوهای همراه زیر تهیه  شا م مو اف

 شود:

 ی گزارش،ج( شرح، تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارای  در ابتدای دوره-1

 گزارش، ةدارای  خریداری شده ط  دور ةت تمام شدیمج( تعداد و ق-2

ة ج( تعداد، قیمت تمام شده و قیمت فروش دارای  فروخته شده ط  دور-3

 گزارش،

 گزارش، ةتعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارای  در انتهای دورج( -4

 گزارش، ةگذار ط  دورها و سرمایهج( ارزش مزایای تعلق گرفته به دارای -5
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 ج( سود یا زیان حاصله ط  دوره برای هر دارای .-6

ک ی گزارش به تفکیگذار ط  دورهنام ساارمایهد( جزئیات اطالعات معامالت انجام شااده به

هر دارای  معامله شده شامل تاریخ انجام معامله، تعداد و قیمت خرید دارای  خریداری شده، 

 مال  هایصاااورتهای همراه تعداد و قیمت فروش دارای  فروخته شاااده که در یادداشااات

 شود.افشاء م موضوع بند )ب( فوق 

گزارش از قبیل سود،  ةگذار ط  دورهای سرمایههااا( جزئیات مزایای تعلق گرفته به دارای 

سهم  و حق سود  شتتقدم خرید بهبهره،  های همراه همراه تاریخ تعلق هریک که در یاددا

 شود.افشا م موضوع بند )ب( فوق  مال  هایصورت

 {توان بدون محدودیت موارد دیگری افزوده شودبه فهرست فوق م }

ة تاریخ پایان دور پایان  درسااااس قیمت منظور از ارزش روز در این ماده، ارزش دارای  برا :تبصررره

 گزارش است.

ماه، موظف اساات هر پف از پایان کاری روز 10ساابدگردان در طول مدت قرارداد حداکار  (11ماده

 دادهمربوط به معامالت اوراق بهادار را که در رابطه با این قرارداد در آن ماه انجام  مساااتندات

 کند.گذار تسلیم است، به سرمایه

صورت  (12ماده سرمایهدر  ست  سبدگردان موظف گزارش خاص و فوق ةگذار برای ارائدرخوا العاده، 

گزارش مزبور را در  کاری مورد توافق طرفین، ظرف مدت ..... روز ةاساات در مقابل دریافت هزین

 اختیار وی قرار دهد.

 نرم افزار سبدگردانی:

که برای عملیات ساابدگردان  به تییید سااازمان  ایافزار ویژهساابدگردان موظف اساات نرم (13ماده

و  هادارای  ةکند و اطالعات مربوط به کلیبه منظور اجرای این قرارداد تهیه  اسااات،رسااایده

باشند را در هر روز در آن ثبت و نگهداری گذار که در رابطه با این قرارداد م سرمایه هایبده 

 ( را در هر تاریخ دلخواه تهیه کند. 10) ةی موضوع مادهاافزار باید بتواند گزارشکند. این نرم

سااازمان بورس و اوراق توان موارد دیگری را به تیئید به تعهدات ساابدگردان در این بخش م {

 {اضافه نمودبهادار 
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 گذار مجاری ارتباطی سبدگردان با سرمایه

های عملکرد یا مطلع تواند از هریک از مجاری زیر برای ارساااال گزارشم سااابدگردان  (14ماده

گذار ارساال یا به گذار از آننه طبق این قرارداد، سابدگردان باید برای سارمایهسااختن سارمایه

 اطالع وی برساند، استفاده کند: 

که  ( و در صورت تغییر، به نشان  جدیدی1پست سفارش  به نشان  مذکور در ماده ) –1[

 گذار کتباً به سبدگردان معرف  نماید. سرمایه

و در صورت ..................................................  ( به نشان  الکترونیک E-mailارسال رایانامه ) –2

 گذار کتباً به سبدگردان معرف  کند.تغییر، به نشان  الکترونیک  جدیدی که سرمایه

سال پیامک ) –3 شمارة  .................................. شمارة تلفن ( بهSMSار صورت تغییر، به  و در 

 ]گذار کتباً به سبدگردان معرف  نماید.تلفن جدیدی که سرمایه

همننین نوع اطالعات  که  .توان یک یا رند روش را انتخاب و در قرارداد قید نمودهای فوق م از روش} 

 {است.شود نیز در هر مورد قابل تعیینگذار ارسال م مایهاز طرق مذکور در این ماده به سر
 

صره سرمایهاطالعات و گزارش : 1 تب صوص  سال از یک  از طرق مذکور در های مخ گذار عالوه برار

نیز با  www.etebarco.comاین ماده، از طریق سااایت اینترنت  ساابدگردان به نشااان  

 گذار قرار خواهد داشت. گذار در دسترس سرمایهاستفاده از کلمه و رمز عبور مخصوص سرمایه

صره ها از یک طرف به طرف در مواردی که در قرارداد تساالیم مدار ، مسااتندات و گزارش : 2 تب

شدهدیگر پیش ستندات و گزارشبین   ست مدار ، م ست، الزم ا شخص ا های مورد نظر به 

مقابل یا وکیل، ول ، قیم یا نمایندة قانون  وی داده شاااده و رساااید دریافت گردد یا طرف 

ستندات و گزارش شان  طرف دیگر که در مادة مدار ، م ش  به ن سفار ست   1ها از طریق پ

 ی کتباً اعالم نموده، ارسال شود.آمده و در صورت تغییر به نشان  جدیدی که و

 دارحقوق و مزایای متعلق به اوراق بها

های حق تقدم سود سهام، سود اوراق مشارکت، سهام جایزه، سود سایر اوراق بهادار، برگه[ (15ماده

جزو گذار تعلق دارد و به سرمایه سبد اختصاص ی های منافع و مزایای  دارای و بطور کل  کلیه

ص  صا ضوع قرارداد درمورد آنها اجرا م  سبد اخت شده و مو سبدگردان در شود. وی محسوب 

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

ص وظیفه دارد که این منافع و مزایا را دریافت کند و به  صا سبدگردان  سبداخت ضافه نماید.  ا

ش  از اوراق بهادار همننین در اعمال کلیه ص ی حقوق نا صا ضور در  سبد اخت اعم از حق ح
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سایر اوراق بهادار و حق تبدیل اوراق بهادار به اوراق بهادار مجامع، حق رأ ی، حق تقدم در خرید 

سرمایه سرمایهگذار تلق  م دیگر، وکیل  صالح  گذار شود و در رگونگ  اعمال این حقوق باید م

 ] را در نظر گیرد.

صره: ت ساااخ در صااورت اتمام مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همننین در صااورت فسااخ یا انفب

های  که ناشر اوراق قرارداد، سبدگردان موظف است ظرف هفت روز کاری موضوع را به شرکت

 هاشوند و سایر اشخاص مرتبط اعالم کند و از آنبهادار موجود در سبداختصاص  محسوب م 

گذار بخواهد که از آن پف حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار را مساااتقیماً به سااارمایه

های حق تقدم و سااهام جایزه و موارد مشااابه را به نشااان  ایند و مکاتبات، برگهپرداخت نم

( و درصورت 1گذار نیز مطابق ماده )های تماس سرمایهگذار ارسال دارند. نشان  و تلفنسرمایه

 گذار کتباً اعالم نموده، توسط سبدگردانهای  که سرمایهتغییر، مطابق با نشان  و شماره تلفن

 شود.اوراق بهادار اعالم م  شرینبه نا

 رازداری:

طرفین قرارداد باید کلیة اطالعات  را که در رابطه با این قرارداد در اختیار دارند محرمانه  (16ماده

سبدگردان، کانون  سبدگردان، امین  سابرس  سازمان، بازرس قانون  یا ح تلق  کنند و به جز به 

مقابل به شخص دیگری ارائه نکنند، یا مربوطه یا مراجع صالح قضای ، بدون رضایت کتب  طرف 

 برای عموم افشاء ننمایند.

 :مقررات قوانین ورعایت 

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

شااوند به صااالح تصااویب شااده یا م و مقررات  که براساااس قانون یادشااده توسااط مراجع ذی

ستور صوص د ضاد بین این خ صورت ت سبدگردان را رعایت نماید. در  سیف و فعالیت  العمل تی

باشااد و در قرارداد و قوانین و مقررات مذکور، ساابدگردان موظف به رعایت قوانین و مقررات م 

 .د، مسئولیت  متوجه سبدگردان نیستصورت بابت عدم رعایت این قراردااین

 :وجوه بالاستفاده

سبد اخت سبدگردان باید حداکار (18ماده صله د را  صاصتالش خود را بنماید تا وجوه نقد  ر بالفا

ضوع قرارداد به صد کار گیرد. در اجرای مو ص  بیش از ده در صا سبداخت هر زمان که وجوه نقد 

، تمام یا قسمت  از آن زماناز کاری روز  7سبدگردان نتواند ظرف ارزش سبد اختصاص  شود و 
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گذار کار گیرد یا به نظر وی این امر به صااالح ساارمایهاد بهاین وجوه را در اجرای موضااوع قرارد

 :نباشد، باید

 های بانک  مشمول سود واریز کند والف( بالفاصله وجوه مذکور را به حساب

 از این امر مطلع نماید. گذار راسرمایه (ب

 تواند با توافق طرفین از متن قرارداد حذف شود{}بند الف م 

صره سابسرمایه: وجوه متعلق به تب ساب گذار همواره در ح ص  که مطابق بانک   هاییا ح صو مخ

 شود.داری م واریز و نگهشود دستورالعمل تیسیف و فعالیت سبدگردان افتتاح شده یا م 

 گذار:برداشت و واریز سرمایه

ص های تواند در طول مدت قرارداد مبلغ  از دارای گذار م سرمایه (19ماده صا را مطالبه  سبد اخت

گذار پف از درخواست سرمایه کاری روز 2ظرف را سبدگردان باید این مبلغ در این صورت  کند.

 سبد اختصاص وجوه نقد  کهدرصورت  .دکنبه وی پرداخت  سبد اختصاص از محل وجوه نقد 

برای پرداخت کل مبلغ مطالبه شااده کفایت نکند، ساابدگردان باید بالفاصااله متناسااباً اقدام به 

پف از کاری  روز 5کرده و مابق  را ظرف  سااابد اختصااااصااا های فروش میزان الزم از دارای 

 گذار پرداخت کند. های مذکور به سرمایهفروش دارای 

گذار به منظور تیمین رغم تالش کاف  سبدگردان برای فروش دارای  سرمایهکه بهدرصورت  تبصره:

، امکان فروش به دالیل  از جمله عدم وجود خریدار میساار نگردد، ویوجوه مورد درخواساات 

 مسؤولیت  متوجه سبدگردان نخواهد بود.

اوراق بهادار  تواند در طول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد، مبالغ یاگذار م سااارمایه (20ماده

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

 اجرا نماید.

 معرفی قرارداد به امین:

صات و  (21ماده شخ شدن قرارداد، م ست ظرف هفت روز کاری پف از اجرای   سبدگردان موظف ا

سخه سال ن صورت [ای از قرارداد را برای امین ار سیف و فعالیت کودر ستورالعمل تی ه مطابق د

سمت امین در مورد  سایر مقررات مربوطه، معرف  این قرارداد به امین و پذیرش  سبدگردان یا 

ساند. شریفات الزم را به این منظور به انجام ر شد، ت ضروری با صورت  ]آن  که به هر دلیل، در 

های خود طبق دساااتورالعمل امین طرف قرارداد با سااابدگردان در اجرای وظایف و مسااائولیت
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گذار وارد شاود، تیسایف و فعالیت سابدگردان، قصاور نماید و از این بابت خساارت  به سارمایه

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

ساس دستورالعمل تیسیف و فعالیت سبدگردان، در شرایط  خاص باید تشریفات }  زم به البرا
منظور اینکه قراردادهای ساابدگردان  در زمرة قراردادهای موضااوع قرارداد ساابدگردان و امین 

صورت سبدگردان موظف است این تشریفات را به انجام رساند. محسوب شود، ط  گردد. دراین
ها این تشااریفات انجام شااده و به این ترتیب به امین در خصااوص قراردادهای  که در مورد آن

های بیشتری دارد که عمدتاً عبارت از بررس  و تییید شوند، وظایف و مسئولیتمعرف  م  امین
که طبق هاست. درصورت های مربوط به آن قراردادها توسط امین قبل از انجام پرداختپرداخت

مقررات الزام  به انجام این تشااریفات در مورد یک قرارداد ساابدگردان  وجود نداشااته باشااد، 
توانند داوطلبانه با یکدیگر توافق نمایند که در مورد قرارداد گذار م و سااارمایهسااابدگردان 

ن در های بیشتر توسط امیها، این تشریفات انجام شده و بنابراین نظارتسبدگردان  فیمابین آن
 نیزصورت پذیرد.{ها مورد قرارداد فیمابین آن

 تخلفات و اختالفات

گذار و سبدگردان براساس قانون بازار اوراق بهادار سرمایهمرجع رسیدگ  به اختالفات بین  (22ماده

این قانون، هییت داوری مذکور در ماده  36های موضااوع ماده در صااورت عدم سااازش در کانون

  این قانون است. 37

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

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

طبق قانون بازار اوراق  17به تخلفات ساابدگردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده  (23ماده

 شود.جرای  آن قانون رسیدگ  م های انامه ها و دستورالعملبهادار و آیین

 قراردادو تمدید انفساخ  ،فسخ

تواند قرارداد را قبل از انقضااای مدت، فسااخ کند، مشااروط به هریک از طرفین قرارداد م  (24ماده

که مجوز فعالیت ساابدگردان  اینکه این موضااوع را کتباً به طرف دیگر اطالع دهد. در صااورت 

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

که ساابدگردان به حکم مراجع شااود. همننین از زمان ابالغ رساام  این تصاامیم منفسااخ م 

ستگ  ارائه دهد، این قرارداد  شک ضای ور شود یا خود به دادگاه تقا سته اعالم  شک صالح ور ذی
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توان گذار فسااخ شااود، م ساارمایهکه قرارداد به درخواساات در صااورت }شااود. منفسااخ م 

سایر مواد قرار داد بابت کارمزد سرمایه شده در  گذار را از تمام یا برخ  تخفیفات در نظر گرفته 

 {سبدگردان  محروم کرد

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

 اقدامات پس از خاتمة قرارداد

 ،آنفسااخ یا انفساااخ  عدم تمدید آن و همننین در صااورتو  پف از پایان مهلت قرارداد (26ماده

سبدگردانخاتمه یافته تلق  م  قرارداد ست در ترکیب دارای  شود و  سرمایهمجاز نی گذار های 

صله به اطالع  ضوع را بالفا ست مو ست، تغییری ایجاد کند و موظف ا که مربوط به این قرارداد ا

گذار در رابطه با این قرارداد وه نقد متعلق به سرمایهگذار برساند. سبدگردان باید کل وجسرمایه

سرمایه کاری روز 2را ظرف  صورت گذار پرداخت کند و به  صره این گذار سرمایهکه در مطابق تب

های سبد اختصاص  را از سبدگردان درخواست ننموده باشد، سبدگردان ماده فروش سایر دارای 

از جمله اوراق بهادار مربوطه به نام  اختصااااصااا سااابد ی هادارای ساااایر جهت انتقال باید 

 اقدام نماید. روز 10های مربوطه ظرف حداکار گذار و دریافت و تسلیم گواهینامهسرمایه

صره: های ساابد گذار قبل از اینکه پف از خاتمه قرارداد، دارای درصااورت درخواساات ساارمایه تب

سرمایه ستانای وجوه نقد( به نام  ص  )به ا صا سرمایهاخت شود،  ز تواند اگذار م گذار منتقل 

ص  را به عهده بگیرد.بخواهد که فروش دارای  سبدگردان صا سبد اخت صورت های   در این 

گذار ها ظرف مهلت  که ساارمایهتالش کاف  برای فروش این دارای موظف اساات  ساابدگردان

 دهم 2برای این امر  ساابدگردانکند با رعایت صاارفه و صااالح وی بنماید. کارمزد تعیین م 

 ها است.درصد از مبلغ فروش دارای 

 ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

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

و  6 یماده 3و  2 یهاهای مقرر از طرف سبدگردان در تبصرهدر صورت عدم رعایت مهلتالف( 

 21، 19، 18، مواد 15 یماده ی، تبصااره12، 11، 10مقرر در مواد  یهامهلت تیعدم رعا

سبدگردان با26و  ص 0.05به ازای هر روز تیخیر، معادل  دی،  صا سبد اخت صد از مبلغ    در

 خسارت تیخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه گذار پرداخت نماید. ن، به عنوا6موضوع ماده 

مبلغ  دیکننده باطرف نقض ن،یاز طرف کیقرارداد توساااط هر  16 یدر صاااورت نقض ماده (ب

ص 0.1معادل  صا سبد اخت صد از مبلغ  ضوع ماده   در سارت به طرف د6مو  گر،ی، به عنوانخ
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و مقررات  نیمقرر در قوان یهاخساااارت مانع از اعمال مجازات نیپرداخت نماید. پرداخت ا

 نخواهد شد.]

مفاد  تیعدم رعا ای 17 یو مقررات موضوع ماده نیقوان تیدر اثر عدم رعا که صورتدر  (ج

گردد، سبدگردان مسئول جبران  گذارهیمتوجه سرما  قرارداد توسط سبدگردان، خسارات

و  نیمقرر در قوان یهاخسارت مانع از اعمال مجازات نیخسارات خواهد بود. پرداخت ا نیا

 مقررات نخواهد شد.

 درصورت بروز حوادث قهری مسئولیت  متوجه سبدگردان نخواهد بود. (28ماده

 سایر موارد

( ذکر شااده تغییر یابد، وی 1که نشااان  هر یک از طرفین قرارداد که در ماده)درصااورت  (29ماده

 موظف است نشان  جدید خود را کتباً به طرف مقابل اطالع دهد. 

گذار ی وجوه  را که طبق این قرارداد باید به سااارمایهسااابدگردان موظف اسااات کلیه (30ماده

ورت معرف  حساااب بانک  پرداخت کند از طریق واریز به حساااب بانک  به شاارح زیر و در صاا

 جایگزین طبق تبصرة این ماده، از طریق واریز به حساب بانک  جایگزین، انجام دهد:

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

       

وز های دارای مجنام خود در یک  از بانکتواند حساب بانک  دیگری را که بهگذار م سرمایه تبصره:

بانک  عنوان جایگزین حساااب اساات، بهاز بانک مرکزی جمهوری اسااالم  ایران، افتتاح نموده

 موضوع این ماده معرف  کند.
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نسااخه واحداالعتبار در تاریخ  رهارپیوساات در  1تبصااره و  20ماده و  31این قرارداد در  (31ماده

نساااخه به سااابدگردان و یک نساااخه به  ساااهبین طرفین قرارداد منعقد شاااد و  ......................

یک نسااخه از قرارداد را به  کاری گذار تحویل گردید. ساابدگردان باید ظرف هفت روزساارمایه

 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و نزد این سازمان ثبت نماید. 

 شوند.های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع م نسخ متمم تبصره:

 

 

 گذارسرمایه شرکت سبدگردان اعتبار

.................... ......................... 
................. 

 نایب رئیس هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
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