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قرارداد {نمونة} سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار
{عباراتی که بین دو آکوالد { } آمدهاند به منظور توضیح میباشند و جزو متن قرارداد نمونه تلقیی
نمیشوند ،عباراتی که بین دو قالب ] [ آمدهاند با موافقت معاونت نظارت بر نهادهای میایی و تائیید
ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار ،قابل تغییر است}

طرفین قرارداد
ماده )1این قرارداد بین سبدگردان با مشخصات :نام  ...شماره ثبت  ...تاریخ ثبیت  ...ملیل ثبیت ...
نشانی  ...شماره تلفن ....شماره نمابر  ...با نمایندگی آقا(یان)/خانم(ها)  ....کیه براسیاس روزنامی
رسمی شمارة  ...مورخ  ....صاحب امضای مجاز شناخته میشود(ند)
و سرمایهگذار با مشخصات:
{الف) برای اشخاص حقیقی }:نام  ...نام خانوادگی  ...نام پدر  ...شیماره شناسینامه  ...تیاریخ
توید  ...ملل صدور شناسنامه  ...نشانی  ...شماره تلفن  ...شماره نمابر  ...کدپسیتی  ...کیدملی ...
کد معامالتی ...
{ب) برای اشخاص حقوقی }:نام  ...شماره ثبت  ...تاریخ ثبت  ...ملل ثبت  ...نشانی  ...شماره
تلفن  ...کدپستی  ...کد معامالتی  ...بیا نماینیدگی آقا(یان)/خانم(هیا)  ....کیه براسیاس روزنامی
رسمی شمارة  ...مورخ  ...صاحب امضای مجاز شناخته میشود(ند)
بشرح مواد آتی منعقد گردید.

تعاریف
ماده )2اصطالحات بهکار رفته در این قرارداد ،دارای معانی زیر هستند:
 .1سرمایهگذار :منظور سرمایهگذار طرف این قرارداد است که مشخصات آن در مادۀ  1آمدهاست.
 .2سبدگردان :منظیور سیبدگردان فیری ایین قیرارداد اسیت کیه مشخصیات آن در میادة 1
آمدهاست.
 .3سبداختصاصی :منظور مجموع داراییهای متعلق به سرمایه گیذار اسیت ،کیه براسیاس ایین
قرارداد یا متمم های آن بیه منظیور سیبدگردانی در اختییار سیبدگردان قیرارداده شیده ییا
میشود.
 .4سبدگردانی :تصمیم به خرید ،فروش یا نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپردههای بانکی ییا
انجام هرگونه سرمایهگذاری توسط سبدگردان بهنام سرمایهگذار از ملل سبداختصاصی وی
به منظور کسب انتفاع برای سرمایهگذار.
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 .5قیمت پایانی :قیمت پایانی هر ورق بهادار در هرروز ،برابر قیمتی است که فبق مقیررات در
بازار رسمی به عنوان قیمت پایانی آن ورقه بهادار اعالم یا تعیین میشود.
 .6قرارداد :منظور قرارداد حاضر است .در صورتی که منظور قیرارداد دیگیری باشید ،قیرارداد
موردنظر نصریح میگردد.
 .7دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان :منظیور دسیتورایعمل تیسیی و فعایییت سیبدگردان
مصوب هییت مدیرة سازمان است.
 .8سازمان :منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادة  5قانون بازار اوراق بهادار مصوب
آذرماه  1831مجل شورای اسالمی است.
 .9امین :شخص حقوقی است که مطابق دستورایعمل تیسی و فعاییت سیبدگردان انتخیاب
شده و ضمن انعقاد قرارداد با سبدگردان ،وظایف پیشبینی شده در دستورایعمل یاد شده را
در قبال سبدگردان بهعهده گرفتهاست.
 .11روزکاری :منظور روزهای شنبه تا چهارشنب هر هفتیه بیه اسیتینای روزهیایی کیه فبیق
مقررات ایران تعطیل رسمی میباشد ،از ساعت  3یغایت  11به وقت مللی تهران است.

موضوع قرارداد
ماده )3موضوع قرارداد عبارتست از سبدگردانی سبداختصاصی (موضوع مادة  ،)1توسط سبدگردان
با رعایت اهدای ،اصول و ملدودیتهای الزمایرعای پیوست شمارة  2این قرارداد.

مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن
ماده )4این قرارداد از تاریخی که به موجب مادة  5اجرایی میشود منعقد شده و تا تاریخ  ......اعتبار
دارد.
{تاریخ پایان قرارداد نمیتواند از مدت اعتبار مجوز فعاییت سبدگردانی سبدگردان تجاوز نماید مگیر
اینکه این مجوز تمدید شود}.
ماده )5این قرارداد از زمانی اجرایی میشود که (ایف) وجوه نقد موضوع مادة  1بیه حسیاب بیانکی
مربوفه واریز و (ب) در صورتیکه اجرای موضوع قرارداد منوط به تسیلیم اوراق بهیادار موضیوع
مادة  1به سبدگردان باشد ،اوراق بهادار یادشده به سبدگردان تسلیم شدهباشد ].درصیورتیکیه
بخشی از وجوه نقد واریز یا بخشی از اوراق بهاداری که باید تسلیم شیوند ،تسیلیم شیدهباشید و
سبدگردان ظری  7روز کاری از تاریخ واریز وجوه نقد ییا تسیلیم اوراق بهیادار ییاد شیده ،عیدم
موافقت با اجرای موضوع قرارداد را برای همان بخش از وجوه ییا اوراق بهیادار بیه سیرمایهگیذار
افالع ندهد ،قرارداد باید در مورد آن بخش از وجوه یا اوراق بهادار که تسلیم شده اسیت ،اجیرا
شود[.
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سبد اختصاصی
ماده )6سرمایهگذار ]پ از انعقاد قرارداد[ جمعاً  ...ریال از دارایی خیود را شیامل اوراق بهیادار بیه
شرح پیوست شمارهی  1این قرارداد که به ارزش  ...ریال تقویم شده است و  ...ریال وجیه نقید،
به منظور سبدگردانی در اختیار سیبدگردان ]مییگیذارد /گذاشیتهاسیت [.هرگونیه برداشیت و
پرداخت وجه نقد یا اوراق بهادار توسط سرمایهگذار که مربوط به ایین قیرارداد باشید در تیاریخ
برداشت یا پرداخت ،از مجمیوع مبیای و اوراق بهیادار ذکیر شیده در ایین میاده کیه در اختییار
سبدگردان گذاشته شده یا میشود ،بهترتیب کسر یا به آن اضافه مییگیردد تیا سبداختصاصیی
سرمایهگذار در آن تاریخ ،معین شود.
{ارزش اوراق بهادار به قیمتهای پایانی یا قیمتهای مورد توافق فیرفین تعییین مییگیردد و
مالک آن در پیوست شماره ( )1ذکر میشود}
تبصره  :1وجه نقد موضوع این ماده باید به حساب بانکی مخصوصیی وارییز گیردد کیه سیبدگردان
مطابق دستورایعمل تیسیی
نمودهاست.

و فعایییت سیبدگردان افتتیاح کیرده و بیه سیرمایهگیذار اعیالم

]تبصره  :2سرمایهگذار اذعان میکند که اوراق بهادار موضوع پیوست  ،1به وی تعلق دارد و تصری
وی در آن اوراق بهادار به هیچوجه ملدود ،مقید یا ممنوع نمیباشد .درصورتیکه خالی این
امر ثابت شود ،مسئوییتی متوجه سبدگردان نخواهد بود [.هرگاه سبدگردان از این امر مطلی
شود که تمام یا بخشی از اوراق بهادار موضوع پیوست ،1به سرمایهگذار تعلق ندارد یا تصیری
وی در تمام یا بخشی از این اوراق بهادار مقید ،ملدود یا ممنوع است ،یا هرگیاه سیبدگردان
آگاهی یابد که نمی تواند موضوع قرارداد را در خصوص تمام یا قسمتی از سبداختصاصی اجرا
کند ،باید موضوع را بالفاصله به سرمایهگذار افالع دهد.
تبصره  :3سبدگردان موظف است هنگام دریافت اوراق بهادار ،رسید دریافت اوراق بهادار را در فیرم
مشابه پیوست 1این قرارداد تنظیم و به سرمایهگذار ارائه دهد .درصورتیکه تعداد اوراق بهادار
از یک نوع که به سبدگردان تسلیم می شود ،بیشتر از تعداد اوراق بهادار مذکور در پیوسیت1
باشید ،آن گیاه سیبدگردان موظیف اسیت پی از انتقیال تعیداد الزم از اوراق بهیادار بیه کید
سبدگردانی اختصاصی ،گواهی مربوط به تعداد باقیمانده را از مرج مربوفه اخذ و ظری یک
هفته به سرمایهگذار تسلیم کند.

کارمزد سبدگردان و هزینههای سبد
ماده] )7کارمزد روزانهی خدمات سبدگردان برابر مجموع موارد زیر است:
 ... )1درصد از ارزش سهام موجود در سبداختصاصی سیرمایهگیذار پی
مربوط به سبد اختصاصی به قیمتهای پایانی همان روز،
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 .... )2درصد از تفاوت بین سود سپردههای سرمایهگذاری و گواهیهای سیپردة بیانکی از نیرخ
معمول جاری در نظام بانکی ایران برای همان نوع سپرده ،نسبت به ماندة سپردههای بانکی
سبد اختصاصی در پایان آن روز،
 .... )8درصد از ارزش سایر اوراق بهادار سبداختصاصی به قیمتهای پایانی همان روز[.
{روش فوق برای ملاسب کارمزد بهعنوان نمونه میباشد .سبدگردان و سرمایهگذار میتوانند در
مورد نلوهی ملاسبه ،شرایط و زمانبندی دریافت کارمزد سبدگردان با رعایت سقف کیارمزد و
روشهای مورد تییید مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ،بهصورت دیگر توافق نمایند{.
تبصره :سبدگردان ]هرسه ماه یکبار[ ،صورتلساب کارمزد متعلقه را فبق این ماده تهیه کرده و به
سرمایهگذار تسلیم یا برای وی ارسال میکند .سرمایهگذار باید ظری  ...روز کاری ]حیداقل 7
روز کاری[ از زمان دریافت صورتلساب ،نسبت به پرداخت کارمزد از فریق واریز بیه حسیاب
سبدگردان اقدام کند؛ در صورت عدم پرداخت فی این مدت ،سبدگردان مجاز خواهد بود تیا
کارمزد خود را از ملل وجوه نقد یا اوراق بهادار سرمایهگذار که نزد وی است ،برداشت نماید؛
مشروط به اینکه بالفاصله رسید الزم را به سرمایهگذار تسلیم کند.
ماده )8هزینههای اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایهگذار است ،منلصراً به قرار زیرند:
الف) کارمزد سبدگردان مطابق مادة ()7؛
ب) کارمزد انجام معامالت داراییهای سبد اختصاصی که مطابق مقررات مربوفه تعیین و
پرداخت میشود؛
ج) ماییات فروش و نقل و انتقال داراییهای سبد اختصاصی که در اجرای موضوع قرارداد
الزم باشد؛
د) کارمزد سبدگردان برای فروش داراییها پ از خاتمه قرارداد ،درصیورتیکیه پی از
خاتمه قرارداد داراییها فبق تبصره ماده  21توسط سبدگردان به فروش رود.
تبصره  :1به جز هزینههای مذکور در این ماده ،سایر هزینههای مربوط به اجرای موضوع قرارداد به
عهدهی سبدگردان میباشد و سرمایهگذار تعهد و مسئوییتی در پرداخت آن هزینهها ندارد.
تبصره  :2هزینههای موضوع بندهای (ب)( ،ج) و(د) این ماده مسیتقیماً از ملیل سیبد اختصاصیی
پرداخت میشود و در مورد پرداخت هزینههای موضوع بند (ایف) این ماده ،بر اساس تبصیرة
مادة  7عمل میشود.

اهداف ،اصول و محدودیتهای الزمالرعایه
ماده )9سبدگردان باید اهدای ،اصول و ملدودیتهای الزمایرعایه را که سرمایهگذار مطابق پیوست
شمارة ( )2این قرارداد تعیین کرده است ،در اجرای موضوع قرارداد مراعات کند .هرگونه تغیییر
در اهدای ،اصول و ملدودیتهای الزمایرعایه و مهلتیی کیه بیه سیبدگردان بیرای اعمیال ایین
تغییرات داده میشود ،باید فی متمم قرارداد به تیئید فرفین قرارداد برسد.
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گزارشدهی
ماده )11سبدگردان موظف است بازدهی سبداختصاصی را در دورههای زمانی ،روزانه ،هفتگی ،ماهانه
و ساالنه و بازدهی ساالنه شدة هرکیدام از دورههیایی کیه کمتیر از ییکسیال اسیت را مطیابق
دستورایعمل تیسی و فعاییت سبدگردان ،ملاسبه و حداکیر تا روز کاری بعد از پایان هر دوره
از فریق سایت اینترنتی خود صرفاً در اختیار سرمایهگذار قراردهد .سیبدگردان همننیین بایید
گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع این قیرارداد را در دورههیای {...حیداقل ییک ماهیه}
حداکیر  ...روز کاری {حداکیر  11روز کاری} پ از پایان هر دوره و همننیین بیرای آخیرین
دوره حداکیر  ...روز کاری {حداکیر  11روز کاری} پ از خاتم قرارداد ،تهیه کرده و همزمان
به سرمایهگذار و سازمان ارسال یا ارائه کند .این گزارش شامل افالعات زیر است:
]ایف) دورة گزارش ،تاریخ تهیه ،مشخصات سرمایهگذار ،شماره و تاریخ قرارداد و مشخصات
سبدگردان.
ب) صورتهای مایی برای سرمایهگذار بهعنوان یک واحد مستقل حسابداری فبق اصیول و
رویههای حسابداری شامل ترازنامه ،صورتحساب سود و زیان و صورت گردش وجیوه نقید
بههمراه یادداشتهای همراه.
ج) خالصهی عملکرد سبدگردان و داراییهای سرمایهگذار که به تفکیک هر دارایی به شرح
زیر تهیه شده و در یادداشتهای همراه صیورتهیای میایی موضیوع بنید (ب) فیوق ،افشیا
میشود:
-1ج) شرح ،تعداد ،قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در ابتدای دورهی گزارش،
-2ج) تعداد و قیمت تمام شدة دارایی خریداری شده فی دورة گزارش،
-8ج) تعداد ،قیمت تمام شده و قیمت فروش دارایی فروخته شده فی دورة
گزارش،
-1ج) تعداد ،قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در انتهای دورة گزارش،
-5ج) ارزش مزایای تعلق گرفته به داراییها و سرمایهگذار فی دورة گزارش،
-1ج) سود یا زیان حاصله فی دوره برای هر دارایی.
د) جزئیات افالعات معامالت انجام شده بهنام سرمایهگذار فی دورهی گزارش بیه تفکییک
هر دارایی معامله شده شامل تاریخ انجام معامله ،تعیداد و قیمیت خریید داراییی خرییداری
شده ،تعداد و قیمت فروش دارایی فروخته شده که در یادداشتهای همراه صورتهای مایی
موضوع بند (ب) فوق افشاء میشود.
هی) جزئیات مزایای تعلق گرفته به داراییهای سرمایهگذار فی دورة گزارش از قبیل سیود،
بهره ،سود سهمی و حقتقدم خرید بههمراه تاریخ تعلق هریک که در یادداشتهیای همیراه
صورتهای مایی موضوع بند (ب) فوق افشا میشود.
{به فهرست فوق میتوان بدون ملدودیت موارد دیگری افزوده شود}
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تبصره :منظور از ارزش روز در این ماده ،ارزش دارایی براساس قیمت پاییانی در تیاریخ پاییان دورة
گزارش است.
ماده )11سبدگردان در فول مدت قرارداد حداکیر  ...روز کاری پ از پاییان هرمیاه ،موظیف اسیت
مستندات مربوط به معامالت اوراق بهادار را که در رابطه با ایین قیرارداد در آن میاه انجیام داده
است ،به سرمایهگذار تسلیم کند.
ماده )12در صورت درخواست سرمایهگذار برای ارائ گزارش خاص و فوقایعاده ،سبدگردان موظیف
است در مقابل دریافت هزین مورد توافق فرفین ،ظری مدت  .....روز کاری گزارش مزبیور را در
اختیار وی قرار دهد.

نرم افزار سبدگردانی:
ماده )13سبدگردان موظف است نرمافزار ویژهای که برای عملیات سیبدگردانی بیه تیییید سیازمان
رسیدهاست ،به منظور اجرای این قرارداد تهیه کنید و افالعیات مربیوط بیه کلیی دارایییهیا و
بدهیهای سرمایهگذار که در رابطه با این قرارداد میباشند را در هر روز در آن ثبت و نگهداری
کند .این نرمافزار باید بتواند گزارشهای موضوع مادة ( )11را در هر تاریخ دیخواه تهیه کند.
}به تعهدات سبدگردان در این بخش می توان موارد دیگری را به تیئید سیازمان بیورس و اوراق
بهادار اضافه نمود}

مجاری ارتباطی سبدگردان با سرمایهگذار
ماده )14سبدگردان میتواند از هریک از مجاری زیر برای ارسیال گیزارشهیای عملکیرد ییا مطلی
ساختن سرمایهگذار از آننه فبق این قرارداد ،سبدگردان باید برای سرمایهگیذار ارسیال ییا بیه
افالع وی برساند ،استفاده کند:
] –1پست سفارشی به نشانی مذکور در ماده ( )1و در صورت تغییر ،به نشانی جدیدی کیه
سرمایهگذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید.
 –2ارسال رایانامه ( )E-mailبه نشانی ایکترونیکی ............و در صیورت تغیییر ،بیه نشیانی
ایکترونیکی جدیدی که سرمایهگذار کتباً به سبدگردان معرفی کند.
 –8ارسال پیامک ( )SMSبه شمارة تلفن .......و در صورت تغییر ،به شمارة تلفن جدیدی که
سرمایهگذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید[.
{ از روشهای فوق می توان یک یا چند روش را انتخاب و در قرارداد قید نمود .همننین نوع افالعاتی کیه
از فرق مذکور در این ماده به سرمایهگذار ارسال میشود نیز در هر مورد قابل تعییناست}.
تبصره  : 1افالعات و گزارشهای مخصوص سرمایهگذار عالوه برارسال از یکیی از فیرق میذکور در
این ماده ،از فریق سایت اینترنتی سبدگردان به نشانی  ............نیز با استفاده از کلمیه و رمیز
عبور مخصوص سرمایهگذار در دسترس سرمایهگذار قرار خواهد داشت.
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تبصره  : 2در مواردی که در قرارداد تسلیم مدارک ،مستندات و گزارشها از یک فیری بیه فیری
دیگر پیشبینی شدهاست ،الزم است مدارک ،مستندات و گزارشهای مورد نظیر بیه شیخص
فری مقابل یا وکیل ،ویی ،قیم یا نمایندة قیانونی وی داده شیده و رسیید دریافیت گیردد ییا
مدارک ،مستندات و گزارشها از فریق پست سفارشی به نشانی فری دیگیر کیه در میادة 1
آمده و در صورت تغییر به نشانی جدیدی که وی کتباً اعالم نموده ،ارسال شود.

حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار
ماده] )15سود سهام ،سود اوراق مشارکت ،سهام جایزه ،سود سایر اوراق بهادار ،برگههای حق تقدم
و بطور کلی کلیهی مناف و مزایایی داراییهای سبد اختصاصی به سرمایهگذار تعلق دارد و جزو
سبد اختصاصی وی ملسوب شده و موضوع قرارداد درمورد آنها اجرا مییشیود .سیبدگردان در
فول مدت قرارداد و در صورت تمدید تا پایان مهلت تمدید شده ،از جانب سرمایهگذار وکایت و
وظیفه دارد که این مناف و مزایا را دریافت کند و به سبداختصاصی اضیافه نمایید .سیبدگردان
همننین در اعمال کلیهی حقوق ناشی از اوراق بهادار سبد اختصاصیی اعیم از حیق حضیور در
مجام  ،حق رأی ،حق تقدم در خرید سایر اوراق بهادار و حق تبدیل اوراق بهادار به اوراق بهادار
دیگر ،وکیل سرمایهگذار تلقی میشود و در چگونگی اعمال این حقوق باید مصایح سرمایهگیذار
را در نظر گیرد[.
تبصره :در صورت اتمام مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همننیین در صیورت فسیخ ییا انفسیاخ
قرارداد ،سبدگردان موظف است ظری هفت روز کاری موضوع را بیه شیرکتهیایی کیه ناشیر
اوراق بهادار موجود در سبداختصاصی ملسوب میشوند و سایر اشخاص مرتبط اعالم کنید و
از آن ها بخواهید کیه از آن پی حقیوق و مزاییای متعلیق بیه اوراق بهیادار را مسیتقیم ًا بیه
سرمایهگذار پرداخت نمایند و مکاتبات ،برگههای حق تقدم و سهام جایزه و موارد مشابه را به
نشانی سرمایهگذار ارسال دارند .نشانی و تلفنهای تماس سرمایهگذار نیز مطیابق میاده ( )1و
درصورت تغییر ،مطابق با نشانی و شماره تلفنهایی که سرمایهگذار کتباً اعالم نموده ،توسیط
سبدگردان به ناشرین اوراق بهادار اعالم میشود.

رازداری:
ماده )16فرفین قرارداد باید کلی افالعاتی را که در رابطه با این قرارداد در اختیار دارنید ملرمانیه
تلقی کنند و به جز به سازمان ،بازرس قانونی یا حسابرس سبدگردان ،امین سیبدگردان ،کیانون
مربوفه یا مراج صایح قضایی ،بدون رضایت کتبی فری مقابل به شخص دیگری ارائه نکنند ،یا
برای عموم افشاء ننمایند.
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رعایت قوانین و مقررات:
ماده )17سبدگردان باید در اجرای موضوع قرارداد ،قوانین و مقررات از جمله قانون بازار اوراق بهادار
و مقرراتی که براساس قانون یادشده توسط مراج ذیصیالح تصیویب شیده ییا مییشیوند بیه
خصوص دستورایعمل تیسی و فعاییت سبدگردان را رعایت نماید .در صیورت تضیاد بیین ایین
قرارداد و قوانین و مقررات مذکور ،سبدگردان موظف به رعایت قوانین و مقررات مییباشید و در
اینصورت بابت عدم رعایت این قرارداد ،مسئوییتی متوجه سبدگردان نیست.

وجوه بالاستفاده:
ماده )18سبدگردان باید حداکیر تالش خود را بنماید تا وجوه نقد سیبد اختصاصیی را بالفاصیله در
اجرای موضوع قرارداد بهکار گیرد .در هر زمان که وجوه نقد سبداختصاصی بییش از ده درصید
ارزش سبد اختصاصی شود و سبدگردان نتواند ظری  7روز کاری از آن زمان ،تمام یا قسمتی از
این وجوه را در اجرای موضوع قرارداد بهکار گیرد یا به نظر وی این امر به صیالح سیرمایهگیذار
نباشد ،باید:
ایف) بالفاصله وجوه مذکور را به حسابهای بانکی مشمول سود واریز کند و
ب) سرمایهگذار را از این امر مطل نماید.
{بند ایف میتواند با توافق فرفین از متن قرارداد حذی شود}
تبصره :وجوه متعلق به سرمایهگذار همواره در حساب یا حسابهای بانکی مخصوصیی کیه مطیابق
دستورایعمل تیسی

و فعاییت سبدگردان افتتاح شده یا میشود واریز و نگهداری میشود.

برداشت و واریز سرمایهگذار:
ماده )19سرمایهگذار میتواند در فول مدت قرارداد مبلغی از داراییهای سبد اختصاصی را مطایبیه
کند .در این صورت سبدگردان باید این مبل را ظری  ...روز کاری {حداکیر  2روز کاری} پ
از درخواست سرمایهگذار از ملل وجوه نقد سبد اختصاصی به وی پرداخت کند .درصیورتیکیه
وجوه نقد سبد اختصاصی برای پرداخت کل مبل مطایبه شده کفاییت نکنید ،سیبدگردان بایید
بالفاصله متناسباً اقدام به فروش میزان الزم از داراییهای سبد اختصاصی کرده و مابقی را ظری
 ...روز کاری {حداکیر  5روز کاری} پ از فروش داراییهای مذکور به سیرمایهگیذار پرداخیت
کند.
تبصره :درصورتیکه بهرغم تالش کافی سبدگردان برای فروش دارایی سرمایهگذار به منظور تیمین
وجوه مورد درخواست وی ،امکان فروش به دالیلی از جمله عدم وجود خریدار میسیر نگیردد،
مسؤوییتی متوجه سبدگردان نخواهد بود.
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ماده )21سرمایهگذار میتواند در فول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد ،مبای یا اوراق بهیادار
دیگری را به سبدگردان پرداخت نماید و سبدگردان موظف است موضوع قرارداد را در قبال آنها
نیز اجرا نماید.

معرفی قرارداد به امین:
ماده )21سبدگردان موظف است ظری هفت روز کاری پ از اجرایی شیدن قیرارداد ،مشخصیات و
نسخهای از قرارداد را برای امین ارسال ]ودرصورتیکه مطابق دسیتورایعمل تیسیی و فعایییت
سبدگردان یا سایر مقررات مربوفه ،معرفی این قرارداد به امین و پذیرش سمت امین در میورد
آن ضروری باشد ،تشریفات الزم را به این منظور به انجام رساند [.در صورتیکه بیه هیر دیییل،
امین فری قرارداد با سبدگردان در اجرای وظایف و مسیئوییتهیای خیود فبیق دسیتورایعمل
تیسی و فعاییت سبدگردان ،قصور نماید و از این بابت خسیارتی بیه سیرمایهگیذار وارد شیود،
سبدگردان به موجب این قرارداد ،جبران خسارت مذکور را توسط امین تضمین نموده است.

{ براساس دستورایعمل تیسی و فعاییت سبدگردان ،در شرایطی خاص باید تشریفات الزم بیه
منظور اینکه قراردادهای سبدگردانی در زمرة قراردادهای موضیوع قیرارداد سیبدگردان و امیین
ملسوب شود ،فی گردد .دراین صورت سبدگردان موظف است این تشریفات را به انجام رساند.
امین در خصوص قراردادهایی که در مورد آنها این تشریفات انجام شده و بیه ایین ترتییب بیه
امین معرفی میشوند ،وظایف و مسئوییتهای بیشتری دارد که عمدتاً عبارت از بررسی و تییید
پرداختهای مربوط به آن قراردادها توسط امین قبل از انجام پرداختهاست .درصورتیکه فبق
مقررات ایزامی به انجام این تشریفات در مورد یک قیرارداد سیبدگردانی وجیود نداشیته باشید،
سبدگردان و سرمایهگذار می توانند داوفلبانه بیا یکیدیگر توافیق نماینید کیه در میورد قیرارداد
سبدگردانی فیمابین آنها ،این تشریفات انجام شده و بنابراین نظارتهای بیشتر توسط امین در
مورد قرارداد فیمابین آنها نیزصورت پذیرد}.

تخلفات و اختالفات
ماده )22مرج رسیدگی به اختالفات بین سرمایهگذار و سبدگردان براساس قانون بازار اوراق بهادار
در صورت عدم سازش در کانونهای موضوع ماده  81این قانون ،هییت داوری میذکور در میاده
 87این قانون است.
تبصره :براساس تبصره ماده  88قانون بازار اوراق بهادار ،تا تشکیل کانون مربوفه وظایف این کانون
را در رابطه با این ماده ،سازمان انجام میدهد.
ماده )23به تخلفات سبدگردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده  17فبق قانون بیازار اوراق
بهادار و آییننامه ها و دستورایعملهای اجرایی آن قانون رسیدگی میشود.
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فسخ ،انفساخ و تمدید قرارداد
ماده )24هریک از فرفین قرارداد میتواند قرارداد را قبل از انقضای مدت ،فسخ کنید ،مشیروط بیه
اینکه این موضوع را کتباً به فری دیگر افالع دهد .در صورتیکیه مجیوز فعایییت سیبدگردانی
سبدگردان از سوی سازمان یغو شود یا بیش از یک ماه تعلیق شود ،این قرارداد بالفاصله از زمان
ابالغ رسمی این تصمیم منفسخ میشود .همننین از زمیانیکیه سیبدگردان بیه حکیم مراجی
ذیصالح ورشکسته اعالم شود یا خود به دادگاه تقاضای ورشکسیتگی ارائیه دهید ،ایین قیرارداد
منفسخ میشود{ .در صورتیکیه قیرارداد بیه درخواسیت سیرمایهگیذار فسیخ شیود ،مییتیوان
سرمایهگذار را از تمام یا برخی تخفیفات در نظر گرفته شده در سایر مواد قرار داد بابت کیارمزد
سبدگردانی ملروم کرد}
ماده )25تمدید این قرارداد از فریق تنظیم متمم قرارداد امکانپذیر است.

اقدامات پس از خاتمة قرارداد
ماده )26پ از پایان مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همننین در صیورت فسیخ ییا انفسیاخ آن،
قرارداد خاتمه یافته تلقی میشود و سبدگردان مجاز نیست در ترکیب داراییهای سرمایهگیذار
که مربوط به این قرارداد است ،تغییری ایجاد کند و موظف است موضوع را بالفاصله بیه افیالع
سرمایهگذار برساند .سبدگردان باید کل وجوه نقد متعلق به سرمایهگذار در رابطه با این قرارداد
را ظری  ...روز کاری{حداکیر  2روز کیاری} بیه سیرمایهگیذار پرداخیت کنید و درصیورتیکیه
سرمایهگذار مطابق تبصره این ماده فروش سایر داراییهیای سیبد اختصاصیی را از سیبدگردان
درخواست ننموده باشد ،سبدگردان باید جهت انتقال سایر داراییهای سبد اختصاصی از جملیه
اوراق بهادار مربوفه به نام سرمایهگذار و دریافت و تسلیم گواهینامههای مربوفه ظری حیداکیر
 ...روز کاری {حداکیر  11روز کاری} اقدام نماید.
تبصره :درصورت درخواست سرمایهگذار قبل از اینکیه پی

از خاتمیه قیرارداد ،دارایییهیای سیبد

اختصاصی (به استینای وجوه نقد) به نام سرمایهگذار منتقل شود ،سیرمایهگیذار مییتوانید از
سبدگردان بخواهد که فروش داراییهای سبد اختصاصی را به عهیده بگییرد .در ایین صیورت
سبدگردان موظف است تالش کافی برای فروش این داراییها ظری مهلتی که سیرمایهگیذار
تعیین میکند با رعایت صرفه و صالح وی بنماید .کارمزد سبدگردان برای این امر  ......درصد
{حداکیر  2دهم درصد} از مبل فروش داراییها است.

ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری
ماده] )27درصورت نقض مفاد این قرارداد بشرح ذیل اقدام خواهد شد:
ایف) در صورت عدم رعایت مهلتهای مقرر از فری سبدگردان در تبصرههای  2و  8مادهی  1و
عدم رعایت مهلتهای مقرر در مواد  ،12 ،11 ،11تبصرهی مادهی  ،15میواد 21 ،19 ،13
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قرارداد

نمونه

سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

و  ،21سبدگردان باید به ازای هر روز تیخیر ....... ،ریال خسارت تیخیر یا عدم اجرای تعهید
به سرمایه گذار پرداخت نماید.
ب) در صورت نقض مادهی  11قرارداد توسط هر یک از فرفین ،فری نقضکننیده بایید مبلی
 ..........ریال خسارت به فری دیگر ،پرداخت نماید .پرداخیت ایین خسیارت میان از اعمیال
مجازاتهای مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد[.
ج) ج) در صورتیکه در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع مادهی  17یا عدم رعایت مفاد
قرارداد توسط سبدگردان ،خساراتی متوجه سرمایهگذار گردد ،سیبدگردان مسیئول جبیران
این خسارات خواهد بود .پرداخت این خسارت مان از اعمال مجازاتهای مقرر در قیوانین و
مقررات نخواهد شد.
ماده )28درصورت بروز حوادث قهری مسئوییتی متوجه سبدگردان نخواهد بود.

سایر موارد
ماده )29درصورتیکه نشانی هر یک از فرفین قرارداد که در ماده( )1ذکیر شیده تغیییر یابید ،وی
موظف است نشانی جدید خود را کتباً به فری مقابل افالع دهد.
ماده )31سبدگردان موظف است کلیه ی وجوهی را که فبیق ایین قیرارداد بایید بیه سیرمایهگیذار
پرداخت کند از فریق واریز به حساب بانکی به شرح زییر و در صیورت معرفیی حسیاب بیانکی
جایگزین فبق تبصرة این ماده ،از فریق واریز به حساب بانکی جایگزین ،انجام دهد:
نام بانک نام شعبه بانک کد شعبه شهر ملل شعبه شماره حساب ذینف حساب نوع حساب

تبصره :سرمایهگذار میتواند حساب بانکی دیگری را که بهنام خود در یکی از بانکهای دارای مجوز
از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،افتتاح نمودهاست ،بهعنوان جایگزین حسیاب بیانکی
موضوع این ماده معرفی کند.
ماده )31این قرارداد در  ...ماده و  ........تبصره و  .......پیوست در سه نسخه واحداالعتبار در تاریخ ...
بین فرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبدگردان و یک نسخه بیه سیرمایهگیذار تلوییل
گردید .سبدگردان باید ظری هفت روز کاری یک نسخه از قرارداد را به سیازمان بیورس و اوراق
بهادار ارسال و نزد این سازمان ثبت نماید.
تبصره :نسخ متممهای این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزی میشوند.
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