
 

 

 رادا ـاصی اوراق بهـسبدگردانی اختصقرارداد  
 

 

 طرفین قرارداد

این قرارداد بین سبدگردان با مشخصات: نام ... شماره ثبت ... تاریخ ثبت ... محل ثبتت ... نشتان. ...    (1ماده

امت  رستم. شتمار. ...    شماره تلفن.... شماره نمابر ... با نمایندگ. آقا)یان(/خانم)ها( .... که براستا  رزنن 

 شود)ند( مورخ .... صاحب امضای مجان شناخته م.

 گذار با مشخصات: ز سرمایه

... شماره شناسنامه ... تاریخ تولد ... محتل صتدزر شناستنامه ... نشتان. ...      نام ... نام خانوادگ. ... نام پدر

 .. شماره تلفن ... شماره نمابر ... کدپست. ... کدمل. ... کد معامالت. .

 

نام ... شماره ثبت ... تاریخ ثبت ... محل ثبت ... نشان. ... شماره تلفن ... کدپست. ... کتد معتامالت. ... بتا    

نمایندگ. آقا)یان(/خانم)ها( .... که براسا  رزننامت  رستم. شتمار. ... متورخ ... صتاحب امضتای مجتان        

 شود)ند( شناخته م.

 بشرح مواد آت. منعقد گردید.

 

 تعاریف 

 کار رفته در این قرارداد، دارای معان. نیر هستند: حات بهاصطال (2ماده

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

 است.  آمده 1در ماد.  مشخصات آن منظور سبدگردان طرف این قرارداد است که سبدگردان: .2

گذار است، که براستا  ایتن قترارداد یتا      تعلق به سرمایههای م منظور مجموع دارای.:سبداختصاصی .3

 شود.  های آن به منظور سبدگردان. در اختیار سبدگردان قرارداده شده یا م. متمم

های بتانی. یتا انجتام     داری ازراق بهادار یا افتتاح سپرده تصمیم به خرید، فرزش یا نگه سبدگردانی: .4

گذار ان محتل سبداختصاصت. زی بته منظتور      سرمایه نام گذاری توسط سبدگردان به سرمایههرگونه 

  گذار. کسب انتفاع برای سرمایه

. استت کته طبتق مقتررات در بتانار      قیمت پایان. هر زرق  بهادار در هررزن، برابر قیمت:قیمتپایانی .5

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



 

 

که منظور قرارداد دیگتری باشتد، قترارداد متوردنظر      ست. در صورت.منظور قرارداد حاضر ا قرارداد: .6

 گردد.  صریح م.ت

منظور دستورالعمل تأسیس ز فعالیت سبدگردان مصوب هیأت  دستورالعملتأسیسوفعالیتسبدگردان: .7

 است.  مدیر. سانمان

ار مصوب آذرمتاه  قانون بانار ازراق بهاد 5منظور سانمان بور  ز ازراق بهادار موضوع ماد.  سازمان: .8

 مجلس شورای اسالم. است.  1831

شخص حقوق. است که مطابق دستورالعمل تأسیس ز فعالیتت ستبدگردان انتختاب شتده ز      امین: .9

را در قبتا    اد شتده بینت. شتده در دستتورالعمل یت     ضمن انعقاد قرارداد با سبدگردان، زظایف پیش

 است.  عهده گرفته سبدگردان به

هر هفته به استثنای رزنهای. که طبق مقررات ایتران   شنبه تا چهارشنب منظور رزنهای  روزکاری: .11

 به زقت محل. تهران است. 11لغایت  3ت باشد، ان ساع تعطیل رسم. م.

 

 موضوع قرارداد

(، توسط سبدگردان با رعایت 1سبدگردان. سبداختصاص. )موضوع ماد. موضوع قرارداد عبارتست ان  (3ماده

 این قرارداد.  2الرعای  پیوست شمار.  مهای الن اهداف، اصو  ز محدزدیت

 

 و تاریخ اجرایی شدن آن مدت قرارداد

 تا تاریخ ...... اعتبار دارد. منعقد شده ز شود اجرای. م. 5. که به موجب ماد. این قرارداد ان تاریخ (4ماده

بته حستاب بتانی. مربوطته      1. شود که )الف( زجوه نقد موضوع ماد این قرارداد ان نمان. اجرای. م. (5ماده

بته   1بهتادار موضتوع متاد.     منتو  بته تستلیم ازراق    اجرای موضتوع قترارداد  که  اریز ز )ب( در صورت.ز

که بخش. ان زجوه نقتد   درصورت. [باشد. سبدگردان باشد، ازراق بهادار یادشده به سبدگردان تسلیم شده

رزن کاری ان  7رف ز سبدگردان ظ باشد تسلیم شده ی که باید تسلیم شوند،ان ازراق بهاداربخش. زاریز یا 

تاریخ زاریز زجوه نقد یا تسلیم ازراق بهادار یاد شده، عدم موافقت با اجرای موضوع قرارداد را برای همان 

ن بخش ان زجوه یا ازراق آقرارداد باید در مورد  گذار اطالع ندهد، بخش ان زجوه یا ازراق بهادار به سرمایه

 ]اجرا شود.که تسلیم شده است، بهادار 

 

 

 اختصاصی دسب
شتامل ازراق بهتادار بته شترح      ختود را  دارایت.  ان جمعاً ... ریتا   ]انعقاد قرارداد پس ان[گذار  سرمایه (6ماده

بته منظتور   این قرارداد که به ارنش ... ریا  تقویم شده استت ز ... ریتا  زجته نقتد،      1ی  پیوست شماره

یا ازراق  اشت ز پرداخت زجه نقدهرگونه برد ]است. / گذاشتهگذارد م.[در اختیار سبدگردان سبدگردان. 



 

 

ز  ان مجموع مبالغ ،گذار که مربو  به این قرارداد باشد در تاریخ برداشت یا پرداخت توسط سرمایه بهادار

ترتیب کسر یا به  به ،شود که در اختیار سبدگردان گذاشته شده یا م. ذکر شده در این ماده ازراق بهادار

 گذار در آن تاریخ، معین شود. مایهسر سبداختصاص.گردد تا  آن اضافه م.

کته ستبدگردان مطتابق     زاریتز گتردد   بانی. مخصوصت. باید به حساب  این مادهزجه نقد موضوع  :1 تبصره

 است. گذار اعالم نموده به سرمایه افتتاح کرده ز دستورالعمل تأسیس ز فعالیت سبدگردان

، به زی تعلق دارد ز تصترف زی در  1ع پیوست که ازراق بهادار موضو کند گذار اذعان م. سرمایه :2تبصره [

که خالف این امر ثابتت شتود،    باشد. درصورت. زجه محدزد، مقید یا ممنوع نم. آن ازراق بهادار به هیچ

مام یا بخشت.  هرگاه سبدگردان ان این امر مطلع شود که ت ]مسئولیت. متوجه سبدگردان نخواهد بود.

گذار تعلق ندارد یا تصرف زی در تمتام یتا بخشت. ان ایتن      ایه، به سرم1ان ازراق بهادار موضوع پیوست

تواند موضوع قرارداد  یا هرگاه سبدگردان آگاه. یابد که نم.ازراق بهادار مقید، محدزد یا ممنوع است، 

گتذار   باید موضتوع را بالفاصتله بته سترمایه     ،را در خصوص تمام یا قسمت. ان سبداختصاص. اجرا کند

 اطالع دهد. 

موظف است هنگام دریافت ازراق بهادار، رسید دریافت ازراق بهتادار را در فترم مشتابه     سبدگردان :3تبصره 

که تعداد ازراق بهادار ان یک نوع که  گذار ارائه دهد. درصورت. این قرارداد تنظیم ز به سرمایه 1پیوست

گاه سبدگردان  شد، آنبا 1شود، بیشتر ان تعداد ازراق بهادار مذکور در پیوست  به سبدگردان تسلیم م.

ازراق بهادار به کد سبدگردان. اختصاص.، گواه. مربتو  بته    ان موظف است پس ان انتقا  تعداد النم

 گذار تسلیم کند.  هفته به سرمایه  تعداد باقیمانده را ان مرجع مربوطه اخذ ز ظرف یک
 

 های سبد   هزینهکارمزد سبدگردان و 
 مجموع موارد نیر است:  رابری خدمات سبدگردان ب کارمزد رزنانه[ (7ماده

 های مربو  به سبد گذار پس ان کسر بده. سرمایه ان ارنش سهام موجود در سبداختصاص. ... درصد (1

 ،های پایان. همان رزن اختصاص. به قیمت

های ستپرد. بتانی. ان نترخ معمتو       گذاری ز گواه. های سرمایه .... درصد ان تفازت بین سود سپرده (2

 های بانی. سبد اختصاص. نسبت به ماند. سپرده برای همان نوع سپرده، ایرانجاری در نظام بانی. 

 ،در پایان آن رزن

 ].های پایان. همان رزن .... درصد ان ارنش سایر ازراق بهادار سبداختصاص. به قیمت (8

تهیته کترده ز بته     طبتق ایتن متاده    را کتارمزد متعلقته   ، صورتحستاب ]هرسه ماه ییبار[سبدگردان  تبصره:

 رزن 7حتداقل  [ کتاری  گتذار بایتد ظترف ... رزن    کند. سرمایه م. یا برای زی ارسا  گذار تسلیم هسرمای

ان طریق زاریز بته حستاب ستبدگردان    ان نمان دریافت صورتحساب، نسبت به پرداخت کارمزد  ]کاری

اقدام کند؛ در صورت عدم پرداخت ط. این مدت، سبدگردان مجان خواهد بود تتا کتارمزد ختود را ان    

گذار که نزد زی است، برداشت نماید؛ مشرز  به اینیه بالفاصله  حل زجوه نقد یا ازراق بهادار سرمایهم

 .گذار تسلیم کند رسید النم را به سرمایه

 



 

 

 منحصراً به قرار نیرند: ،تسگذار ا سرمایهبه عهده قرارداد که اجرای موضوع های  هزینه (8ماده

 (؛7) .کارمزد سبدگردان مطابق ماد (الف

تعیین ز پرداخت مربوطه  که مطابق مقرراتهای سبد اختصاص.  دارای.انجام معامالت  کارمزد (ب 

 شود؛ م.

های سبد اختصاص. که در اجترای موضتوع قترارداد النم     دارای.نقل ز انتقا  فرزش ز مالیات  (ج 

 باشد؛

کته پتس ان خاتمته     ها پس ان خاتمه قرارداد، درصتورت.  برای فرزش دارای.کارمزد سبدگردان  (د 

 ش رزد.رزف بهتوسط سبدگردان  21ها طبق تبصره ماده  اد دارای.قرارد

ی  های مربو  به اجرای موضوع قرارداد به عهتده  های مذکور در این ماده، سایر هزینه به جز هزینه :1 تبصره

 ها ندارد. گذار تعهد ز مسئولیت. در پرداخت آن هزینه باشد ز سرمایه سبدگردان م.

)ج( ز)د( این ماده مستقیماً ان محتل ستبد اختصاصت. پرداختت      ،بندهای )ب( موضوعهای  هزینه :2تبصره 

عمتل   7تبصتر. متاد.     ، بتر استا  های موضوع بند )الف( این متاده  ز در مورد پرداخت هزینه شود م.

 شود. م.

 

 الرعایه ی الزمها و محدودیت ، اصولاهداف

 .گذار مطابق پیوست شتمار  ه سرمایهرا ک الرعایه النم های ز محدزدیت ، اصو سبدگردان باید اهداف (9ماده

 داف، اصو ( این قرارداد تعیین کرده است، در اجرای موضوع قرارداد مراعات کند. هرگونه تغییر در اه2)

شود، باید طت.   ز مهلت. که به سبدگردان برای اعما  این تغییرات داده م. الرعایه النمهای  ز محدزدیت

 برسد. متمم قرارداد به تأئید طرفین قرارداد

 

 دهی گزارش

هتای نمتان.، رزنانته، هفتگت.، ماهانته ز       بانده. سبداختصاصت. را در دزره  سبدگردان موظف است (11ماده

ستا  استت را مطتابق دستتورالعمل       های. که کمتتر ان یتک   ساالنه ز بانده. ساالنه شد. هرکدام ان دزره

ن هتر دزره ان طریتق ستایت    بعتد ان پایتا   کتاری  تأسیس ز فعالیت سبدگردان، محاسبه ز حداکثر تا رزن

گتزارش عملیترد ختود در     گذار قراردهد. سبدگردان همچنین باید اینترنت. خود صرفاً در اختیار سرمایه

پتس ان پایتان هتر دزره ز همچنتین     کاری  های ... حداکثر ... رزن خصوص موضوع این قرارداد را در دزره

گتذار ز   رداد، تهیه کرده ز همزمتان بته سترمایه   پس ان خاتم  قراکاری  برای آخرین دزره حداکثر ... رزن

 . این گزارش شامل اطالعات نیر است:کند ارائه ارسا  یاسانمان 

گتذار، شتماره ز تتاریخ قترارداد ز مشخصتات       گزارش، تتاریخ تهیته، مشخصتات سترمایه     .الف( دزر[

 سبدگردان.



 

 

های  رزیه ی طبق اصو  زعنوان یک زاحد مستقل حسابدار گذار به مال. برای سرمایه های صورتب( 

همتراه   بته  حستاب ستود ز نیتان ز صتورت گتردش زجتوه نقتد        حسابداری شتامل تراننامته، صتورت   

 های همراه. یادداشت

گذار که به تفییک هر دارای. به شرح نیر تهیه  های سرمایه ی عملیرد سبدگردان ز دارای. ج( خالصه

 شود: افشا م.)ب( فوق،  موضوع بندمال.  های صورتهای همراه  شده ز در یادداشت

 ی گزارش، ج( شرح، تعداد، قیمت تمام شده ز ارنش رزن دارای. در ابتدای دزره-1

 گزارش، .دارای. خریداری شده ط. دزر .ت تمام شدیمج( تعداد ز ق-2

 گزارش،. ج( تعداد، قیمت تمام شده ز قیمت فرزش دارای. فرزخته شده ط. دزر-8

 گزارش، .ارنش رزن دارای. در انتهای دزرج( تعداد، قیمت تمام شده ز -1

 گزارش، .گذار ط. دزر ها ز سرمایه ج( ارنش مزایای تعلق گرفته به دارای.-5

 ج( سود یا نیان حاصله ط. دزره برای هر دارای..-1

ی گزارش به تفییک هر دارای.  گذار ط. دزره نام سرمایه د( جزئیات اطالعات معامالت انجام شده به

شامل تاریخ انجام معامله، تعداد ز قیمت خرید دارای. خریداری شتده، تعتداد ز قیمتت    معامله شده 

افشتا    ( فوقب)موضوع بند  مال. های صورتهای همراه  فرزش دارای. فرزخته شده که در یادداشت

 شود. م.

 گتزارش ان قبیتل ستود، بهتره،     .گذار ط. دزر های سرمایه هت( جزئیات مزایای تعلق گرفته به دارای.

 هتای  صتورت هتای همتراه    همراه تاریخ تعلق هریک که در یادداشت تقدم خرید به سود سهم. ز حق

 شود. افشا م. ( فوقب)موضوع بند  مال.

 

گتزارش  . تتاریخ پایتان دزر   پایتان. در منظور ان ارنش رزن در این ماده، ارنش دارای. براسا  قیمت  تبصره:

 است.

 مستتندات ماه، موظتف استت   هر پس ان پایان کاری .. رزنسبدگردان در طو  مدت قرارداد حداکثر . (11ماده

گتذار   است، به سرمایه دادهمربو  به معامالت ازراق بهادار را که در رابطه با این قرارداد در آن ماه انجام 

 کند. تسلیم 

العاده، سبدگردان موظف استت در   گذار برای ارائ  گزارش خاص ز فوق در صورت درخواست سرمایه (12ماده

ت هزین  مورد توافق طرفین، ظرف مدت ..... رزن کاری گزارش مزبور را در اختیتار زی قترار   مقابل دریاف

 دهد.

 

 نرم افزار سبدگردانی:

 است، که برای عملیات سبدگردان. به تأیید سانمان رسیده ای افزار زیژه سبدگردان موظف است نرم (13ماده

گتذار کته    سرمایه های ز بده. ها دارای.  کند ز اطالعات مربو  به کلی به منظور اجرای این قرارداد تهیه 



 

 

افتزار بایتد بتوانتد     کنتد. ایتن نترم    باشند را در هر رزن در آن ثبت ز نگهتداری   در رابطه با این قرارداد م.

 ( را در هر تاریخ دلخواه تهیه کند. 11) .های موضوع ماد گزارش

 

 گذار   مجاری ارتباطی سبدگردان با سرمایه

هتای عملیترد یتا مطلتع ستاختن       تواند ان هریک ان مجاری نیر برای ارسا  گتزارش  م.سبدگردان  (14ماده

به اطتالع زی برستاند،    گذار ارسا  یا برای سرمایه سبدگردان باید ،گذار ان آنچه طبق این قرارداد سرمایه

 استفاده کند: 

کته   جدیتدی بته نشتان.    ،یتر یز در صتورت تغ ( 1پست سفارش. به نشتان. متذکور در متاده )    –1[

 گذار کتباً به سبدگردان معرف. نماید.  سرمایه

نشان. الیترزنییت.  به  ،ز در صورت تغییر( به نشان. الیترزنیی............. E-mailارسا  رایانامه ) –2

 گذار کتباً به سبدگردان معرف. کند. که سرمایهجدیدی 

کته  جدیتدی  شتمار. تلفتن   بته   ،ز در صتورت تغییتر  ( به شمار. تلفتن.......  SMSارسا  پیامک ) –8

 ]گذار کتباً به سبدگردان معرف. نماید. سرمایه
 

گذار عالزه برارسا  ان یی. ان طرق مذکور در این ماده، ان  های مخصوص سرمایه اطالعات ز گزارش : 1تبصره 

طریق سایت اینترنت. سبدگردان به نشان. ............ نیتز بتا استتفاده ان کلمته ز رمتز عبتور مخصتوص        

 گذار قرار خواهد داشت.  گذار در دستر  سرمایه ایهسرم

هتا ان یتک طترف بته طترف دیگتر        در مواردی که در قرارداد تسلیم مدارک، مستندات ز گزارش : 2تبصره 

های مورد نظر به شخص طرف مقابتل یتا    است، النم است مدارک، مستندات ز گزارش بین. شده پیش

اده شتده ز رستید دریافتت گتردد یتا متدارک، مستتندات ز        زکیل، زل.، قیم یا نمایند. قتانون. زی د 

ز در صتورت تغییتر بته    آمتده   1ها ان طریق پست سفارش. به نشان. طرف دیگر کته در متاد.    گزارش

 که زی کتباً اعالم نموده، ارسا  شود. نشان. جدیدی 

 

 حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار

های حق تقدم ز بطتور   سود سایر ازراق بهادار، برگه سود سهام، سود ازراق مشارکت، سهام جایزه،[ (15ماده

 سبد اختصاص.جزز گذار تعلق دارد ز  به سرمایه ی سبد اختصاص.ها دارای.ی منافع ز مزایای.  کل. کلیه

ستبدگردان در طتو  متدت قترارداد ز در     شود.  زی محسوب شده ز موضوع قرارداد درمورد آنها اجرا م.

زکالت ز زظیفه دارد که این منافع ز مزایا  گذار سرمایهید شده، ان جانب صورت تمدید تا پایان مهلت تمد

ی حقتوق ناشت. ان    اضافه نماید. سبدگردان همچنین در اعما  کلیته  سبداختصاص.را دریافت کند ز به 

اعم ان حق حضور در مجامع، حق رأی، حق تقدم در خرید سایر ازراق بهادار  سبد اختصاص.ازراق بهادار 

شود ز در چگونگ. اعما  این  گذار تلق. م. یل ازراق بهادار به ازراق بهادار دیگر، زکیل سرمایهز حق تبد

 ] گذار را در نظر گیرد. حقوق باید مصالح سرمایه



 

 

در صورت اتمام مهلت قرارداد ز عدم تمدید آن ز همچنتین در صتورت فستخ یتا انفستاخ قترارداد،       تبصره: 

های. که ناشر ازراق بهتادار موجتود    ری موضوع را به شرکتسبدگردان موظف است ظرف هفت رزن کا

ها بخواهد که ان آن پس  شوند ز سایر اشخاص مرتبط اعالم کند ز ان آن در سبداختصاص. محسوب م.

های  گذار پرداخت نمایند ز میاتبات، برگه حقوق ز مزایای متعلق به ازراق بهادار را مستقیماً به سرمایه

های تما   گذار ارسا  دارند. نشان. ز تلفن ز موارد مشابه را به نشان. سرمایه حق تقدم ز سهام جایزه

 گذار سرمایههای. که  تلفن شماره ( ز درصورت تغییر، مطابق با نشان. ز1مطابق ماده )گذار نیز  سرمایه

 شود.  توسط سبدگردان به ناشرین ازراق بهادار اعالم م. ،کتباً اعالم نموده

 

 رازداری:

اطالعات. را که در رابطه با این قترارداد در اختیتار دارنتد محرمانته تلقت.        قرارداد باید کلیطرفین  (16ماده

کتانون مربوطته یتا    انر  قانون. یا حسابر  سبدگردان، امتین ستبدگردان،   کنند ز به جز به سانمان، ب

افشتا    مراجع صالح قضای.، بدزن رضایت کتب. طرف مقابل به شخص دیگری ارائه نینند، یا برای عموم

 ننمایند.

 :مقررات قوانین ورعایت 

سبدگردان باید در اجرای موضوع قرارداد، قتوانین ز مقتررات ان جملته قتانون بتانار ازراق بهتادار ز        (17ماده

شتوند بته خصتوص     صتالح تصتویب شتده یتا مت.      مقررات. که براسا  قانون یادشده توسط مراجتع ذی 

. در صورت تضاد بین ایتن قترارداد ز قتوانین ز    فعالیت سبدگردان را رعایت نماید دستورالعمل تأسیس ز

صورت بابت عدم رعایتت   باشد ز در این مقررات مذکور، سبدگردان موظف به رعایت قوانین ز مقررات م.

 این قرارداد، مسئولیت. متوجه سبدگردان نیست.

 

 :وجوه بالاستفاده

بالفاصتله در اجترای    را .صت اصسبدگردان باید حداکثر تالش خود را بنماید تا زجوه نقد ستبد اخت  (18ماده

هر نمان که زجتوه نقتد سبداختصاصت. بتیش ان ده درصتد ارنش ستبد       کار گیرد. در  موضوع قرارداد به

، تمام یتا قستمت. ان ایتن زجتوه را در     آن نمانان کاری رزن  7سبدگردان نتواند ظرف اختصاص. شود ز 

 :گذار نباشد، باید سرمایه کار گیرد یا به نظر زی این امر به صالح اجرای موضوع قرارداد به

 های بانی. مشمو  سود زاریز کند ز الف( بالفاصله زجوه مذکور را به حساب

 ان این امر مطلع نماید. گذار را سرمایه (ب 

مطتابق  مخصوصت. کته   بتانی.   هتای  یتا حستاب   گتذار همتواره در حستاب    : زجوه متعلق بته سترمایه  تبصره

 شود. داری م. زاریز ز نگهشود  شده یا م.سبدگردان افتتاح  دستورالعمل تأسیس ز فعالیت

 

 

 



 

 

 گذار: برداشت و واریز سرمایه

در را مطالبه کنتد.   سبد اختصاص.های  تواند در طو  مدت قرارداد مبلغ. ان دارای. گذار م. سرمایه (19ماده

گذار ان محتل زجتوه    پس ان درخواست سرمایهکاری  ظرف ... رزنرا این مبلغ این صورت سبدگردان باید 

برای پرداخت کل مبلغ  سبد اختصاص.زجوه نقد  که درصورت. .دکنبه زی پرداخت  اختصاص.سبد نقد 

سبد های  مطالبه شده کفایت نیند، سبدگردان باید بالفاصله متناسباً اقدام به فرزش میزان النم ان دارای.

ذار پرداختت  گت  های مذکور به سرمایه پس ان فرزش دارای.رزن کاری کرده ز مابق. را ظرف ...  اختصاص.

 کند. 

به منظتور تتأمین زجتوه     گذار سبدگردان برای فرزش دارای. سرمایه کاف. تالش رغم بهکه  درصورت. تبصره:

میستر نگتردد، مستیزلیت.     عدم زجتود خریتدار  ، امیان فرزش به دالیل. ان جمله زیمورد درخواست 

 .نخواهد بودمتوجه سبدگردان 

دیگری را یا ازراق بهادار مبالغ  ،رداد ز با تنظیم متمم قراردادتواند در طو  مدت قرا گذار م. سرمایه  (21ماده

 به سبدگردان پرداخت نماید ز سبدگردان موظف است موضوع قرارداد را در قبا  آنها نیز اجرا نماید.
 

 معرفی قرارداد به امین:

 ای ان سبدگردان موظف است ظرف هفت رزن کاری پس ان اجرای. شدن قرارداد، مشخصات ز نسخه (21ماده

که مطابق دستورالعمل تأستیس ز فعالیتت ستبدگردان یتا ستایر       درصورت.ز[ قرارداد را برای امین ارسا 

تشتریفات  ضرزری باشد،  ز پذیرش سمت امین در مورد آن مقررات مربوطه، معرف. این قرارداد به امین

د بتا ستبدگردان در   که به هر دلیل، امین طترف قتراردا   در صورت. ]انجام رساند. به منظور این النم را به

های خود طبق دستورالعمل تأسیس ز فعالیت سبدگردان، قصور نماید ز ان این  اجرای زظایف ز مسئولیت

د، سبدگردان به موجب ایتن قترارداد، جبتران خستارت متذکور را      گذار زارد شو بابت خسارت. به سرمایه

 توسط امین تضمین نموده است. 

 

 تخلفات و اختالفات

گذار ز ستبدگردان براستا  قتانون بتانار ازراق بهتادار در       اختالفات بین سرمایه مرجع رسیدگ. به (22ماده

این قانون  87این قانون، هیأت دازری مذکور در ماده  81های موضوع ماده  صورت عدم سانش در کانون

 است. 

نون را در قانون بانار ازراق بهادار، تا تشییل کانون مربوطه زظتایف ایتن کتا    88براسا  تبصره ماده  تبصره:

  دهد. رابطه با این ماده، سانمان انجام م.

طبق قانون بانار ازراق بهتادار ز   17ان این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده  سبدگردانبه تخلفات  (23ماده

 شود. های اجرای. آن قانون رسیدگ. م. نامه ها ز دستورالعمل آیین

 



 

 

 قراردادو تمدید انفساخ  ،فسخ

تواند قرارداد را قبل ان انقضای مدت، فسخ کند، مشرز  به اینیه ایتن   .هریک ان طرفین قرارداد م (24ماده

که مجون فعالیت ستبدگردان. ستبدگردان ان ستوی     موضوع را کتباً به طرف دیگر اطالع دهد. در صورت.

سانمان لغو شود یا بیش ان یک ماه تعلیق شود، این قرارداد بالفاصله ان نمان ابالغ رستم. ایتن تصتمیم    

که سبدگردان به حیم مراجع ذیصالح زرشیسته اعالم شود یا خود به  شود. همچنین ان نمان. منفسخ م.

 شود.  دادگاه تقاضای زرشیستگ. ارائه دهد، این قرارداد منفسخ م.

 پذیر است. تمدید این قرارداد ان طریق تنظیم متمم قرارداد امیان (25ماده

 

 اقدامات پس از خاتمة قرارداد

قترارداد   ،آنفستخ یتا انفستاخ     ز عدم تمدید آن ز همچنین در صتورت  پس ان پایان مهلت قرارداد (26ماده

گذار که مربو  به این  های سرمایه مجان نیست در ترکیب دارای. شود ز سبدگردان تلق. م.خاتمه یافته 

 گتذار برستاند.   قرارداد است، تغییری ایجاد کند ز موظف استت موضتوع را بالفاصتله بته اطتالع سترمایه      

بته   کتاری  گذار در رابطه با ایتن قترارداد را ظترف ... رزن    زجوه نقد متعلق به سرمایهسبدگردان باید کل 

ی سبد ها مطابق تبصره این ماده فرزش سایر دارای.گذار  سرمایهکه  درصورت.گذار پرداخت کند ز  سرمایه

ستبد  هتای   سبدگردان باید جهت انتقا  سایر دارای.را ان سبدگردان درخواست ننموده باشد،  اختصاص.

هتای مربوطته    دریافت ز تستلیم گواهینامته  گذار ز  ان جمله ازراق بهادار مربوطه به نام سرمایه اختصاص.

 اقدام نماید.کاری  ظرف حداکثر ... رزن

های سبد اختصاص. )بته   گذار قبل ان اینیه پس ان خاتمه قرارداد، دارای. درصورت درخواست سرمایه تبصره:

ستبدگردان بخواهتد کته    توانتد ان   گذار م. منتقل شود، سرمایهگذار  مایهاستثنای زجوه نقد( به نام سر

در این صورت ستبدگردان موظتف استت تتالش      های سبد اختصاص. را به عهده بگیرد. فرزش دارای.

با رعایتت صترفه ز صتالح     کند گذار تعیین م. سرمایهها ظرف مهلت. که  فرزش این دارای.کاف. برای 

 ها است. دان برای این امر ...... درصد ان مبلغ فرزش دارای.زی بنماید. کارمزد سبدگر

 

 ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

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

ز عتدم   1ی  متاده  8ز  2ی هتا  های مقرر ان طرف سبدگردان در تبصره الف( در صورت عدم رعایت مهلت

، 21ز  21، 19، 13، متتواد 15 ی ی متاده  تبصتره  ،12 ،11، 11در متواد  هتای مقترر    رعایتت مهلتت  

....... ریا  خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه گذار  ،سبدگردان باید به انای هر رزن تأخیر

 پرداخت نماید.



 

 

کننده باید مبلغ .......... ریا   قرارداد توسط هر یک ان طرفین، طرف نقض 11ی  در صورت نقض ماده (ب 

هتای مقترر در    ت به طرف دیگر، پرداخت نماید. پرداخت این خسارت مانع ان اعمتا  مجتانات  خسار

 ]قوانین ز مقررات نخواهد شد.

 دادریا عتدم رعایتت مفتاد قترا     17ی  که در اثر عدم رعایت قوانین ز مقررات موضوع ماده در صورت. (ج 

جبتران ایتن خستارات    گذار گتردد، ستبدگردان مستئو      توسط سبدگردان، خسارات. متوجه سرمایه

 های مقرر در قوانین ز مقررات نخواهد شد. خواهد بود. پرداخت این خسارت مانع ان اعما  مجانات

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

 سایر موارد

است  ( ذکر شده تغییر یابد، زی موظف1که نشان. هر یک ان طرفین قرارداد که در ماده) درصورت. (29ماده

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

گذار پرداخت کند ان  ی زجوه. را که طبق این قرارداد باید به سرمایه سبدگردان موظف است کلیه (31ماده

طریق زاریز به حساب بانی. به شرح نیر ز در صورت معرف. حساب بانی. جتایگزین طبتق تبصتر. ایتن     

 نی. جایگزین، انجام دهد:ساب باماده، ان طریق زاریز به ح

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

 
      

ارای مجون ان بانک های د نام خود در یی. ان بانک تواند حساب بانی. دیگری را که به گذار م. سرمایه تبصره:

عنوان جایگزین حساب بانی. موضوع ایتن متاده    به ،است افتتاح نمودهمرکزی جمهوری اسالم. ایران، 

 معرف. کند. 

این قرارداد در ... ماده ز ........ تبصره ز ....... پیوست در سه نستخه زاحتداالعتبار در تتاریخ ... بتین      (31ماده

گتذار تحویتل گردیتد.     طرفین قرارداد منعقد شد ز دز نسخه بته ستبدگردان ز یتک نستخه بته سترمایه      

یک نسخه ان قرارداد را به سانمان بتور  ز ازراق بهتادار ارستا  ز     کاری زنسبدگردان باید ظرف هفت ر

 نزد این سانمان ثبت نماید. 

 شوند. های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم ز مشابه آن تونیع م. نسخ متمم تبصره:


