
 شركت سبدگردان رایاسهم 
 14010158142شناسه ملي    55721)سهامي خاص( شماره ثبت 
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   17واحد    3ساختمان اسکار طبقه    164پالک    30/ 1بن بست    30آدرس: شيراز فرهنگ شهر خيابان  

 این قرارداد بين مشتری با مشخصات: : : طرفين قرارداد 1ماده 

 

 شناسنامه:                               شماره ملي:  نام:                                           خانوادگي:                                   شماره  

               نام پدر:                                      تاریخ تولد:                                  محل صدور شناسنامه:                

 نشاني:  

       تلفن ثابت:                                   كد پستي:                                                  

 تلفن:  شيراز محل ثبت:   21/04/1400تاریخ ثبت :    55721 شماره ثبت :    رایاسهم نام:  سبدگردانو سبدگردان با مشخصات: 

 مابر:    ن

                   مهدی حيدرنيا و امان اهلل سروش به نمایندگي: آقایان     17مجتمع اسکار طبقه سوم واحد    1/30بن بست    30شيراز فرهنگ شهر كوچه  نشاني:  

 صاحبان امضا مجاز شناخته مي شوند.  24/04/1400به تاریخ:     22232كه بر اساس روزنامه رسمي شماره:  

 اصطالحات به كار رفته در این قرارداد دارای معاني زیر هستند: : : تعاریف  ۲ماده 

طرف  گذارسرمایه: منظور از  گذارسرمایه -2  منظور از سبدگردان طرف این قرارداد است كه مشخصات آن در ماده یک آمده است. سبدگردان : - 1

 این قرارداد است كه مشخصات آن در ماده یک آمده است.

قرارداد یا متمم های آن به منظور سبدگرداني در اختيار است، كه براساس این    گذارسرمایه: منظور مجموع دارایي های متعلق به    سبد اختصاصي  -3

 .شودميسبدگردان قرار داده شده یا  

 

ی توسط سبدگردان به نام  گذارسرمایهپرده های بانکي یا انجام هر گونه  فروش یا نگه داری اوراق بهادار یا افتتاح ستصميم به خرید ،  سبدگرداني :  -4

 . گذارسرمایهبد اختصاصي وی به منظور كسب انتفاع برای ساز محل  گذارسرمایه

 

برابر قيمتي است كه طبق مقررات در بازار به عنوان قيمت پایاني آن ورقه بهادار اعالم  قيمت پایاني هر ورقه ی بهادار در هر روز ،  قيمت پایاني :  -5

 . شودميیا تعيين 

   قرارداد مورد نظر تصریح مي گردد.منظور قرارداد حاضر است.در صورتي كه منظور قرارداد دیگری باشد ، قرارداد: -6

 : منظور دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگردان مصوب هيئت مدیره سازمان است. دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگردان   -7 

 .است  اسالمي شورای مجلس  1384 ماه آذر مصوب بهادار اوراق  بازار قانون 5 ماده موضوع بهادار اوراق  و بورس سازمان منظور:  سازمان  – 8

با سبدگردان،: شخص حقوقي    امين   –  ۹ قرارداد  انعقاد  انتخاب شده و ضمن  و فعاليت سبدگردان  وظایف    است كه مطابق دستورالعمل تأسيس 

 بيني شده در دستورالعمل یاد شده را در قبال سبدگردان به عهده گرفته است. پيش

لغایت   ......از ساعت  باشد.مقررات ایران تعطيل رسمي مينای روزهایي كه طبق استث   به هفته هر چهارشنبه تا شنبه روزهای منظور:  روزكاری  – 10

 به وقت محلي تهران است. ........... 

قرارداد3ماده   موضوع  ماده  :  :  )موضوع  اختصاصي  سبد  از سبدگرداني  عبارتست  قرارداد  و    4موضوع  اصول  اهداف،  رعایت  با  سبدگردان  توسط   :)

 رارداد.  این ق 2محدودیتهای الزم الرعایه پيوست شماره 

آن  : 4ماده   شدن  اجرایي  تاریخ  و  قرارداد  ماده  :  مدت  موجب  به  كه  تاریخي  از  قرارداد  تاریخ  شودمياجرایي    5این  تا  و  شده  منعقد   ،                                                  

 .اعتبار دارد

در صورتيکـه اجـرای    -ب     .به حساب بانکي مربوطه واریز شود  6وجوه نقد موضوع ماده    -  الف   :كه  شودمياین قرارداد از زماني اجرایي    :  5ماده  

ماده   موضوع  بهـادار  اوراق  تسـليم  بـه  منـوط  قـرارداد  شـده    6موضـوع  تسـليم  سـبدگردان  به  شـده  یاد  بهادار  اوراق  باشـد،  سـبدگردان  به 

روز   7از اوراق بهـاداری كـه بایـد تسـليم شـوند، تسـليم شـده باشـد و سـبدگردان ظـرف    باشـد.درصورتيکه بخشـي از وجوه نقد واریز یا بخشـي 

ـوه یـا اوراق  كاری از تاریـخ واریـز وجـوه نقـد یا تسـليم اوراق بهادار یاد شـده، عدم موافقت بـا اجرای موضوع قـرارداد را برای همـان بخش از وج 

 .اطالع ندهـد، قـرارداد بایـد در مورد آن بخش از وجوه یا اوراق بهادار كه تسـليم شـده اسـت، اجرا شـود گذارسرمایهبهـادار بـه 
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ــال از دارایــي خــود را شــامل اوراق     .............................        پــس از انعقــاد قــرارداد جمعــاً  گذارسرمایه :  سبد اختصاصیمبلغ  :  6ماده  بهادار ری

                                               ریال تقویم شــــــده اســــــت و                ............................            این قـــــرارداد كـــــه بـــــه ارزش 1به شــــــرح پيوســــــت شــــــماره 

گــذارد.هرگونه برداشــت و پرداخت وجه نقد یا  ســبدگرداني در اختيــار ســبدگردان مي ریــال وجــه نقــد بــه منظــور....................................................

كه مربوط بــه این قرارداد باشــد در تاریــخ برداشــت یــا پرداخــت، از مجمــوع مبالــق و اوراق بهــادار ذكــر شــده    گذارسرمایهاوراق بهادار توســط  

ــته ــبدگردان گذاش ــده یا   در این ماده كه در اختيار س ــه آن اضافه ميشودميش ــبداختصاصي ، به ترتيب كســر یا ب در آن  گذارسرمایهگردد تا س

 تاریخ، معين شـود.

 

وجه نقد موـضوع این ماده باید به حـساب بانکي مخـصوـصي واریز گردد كه ـسبدگردان مطابق دـستورالعمل تأـسيس و فعاليت ـسبدگردان   :1تبـصره  

 ر اعالم نموده است.گذاافتتاح كرده و به سرمایه

 

ــادار موضــوع پيوســت اذعــان مي  گذارسرمایه : 2تبصــره   ــه اوراق به ــد ك ــ     ،1كن ــه هي ــادار ب ــق دارد و تصــرف وی در آن اوراق به ــه وی تعل ب

ــوع نمي ــا ممن ــد ی ــدود، مقي ــه مح ــبدگردان نخووج ــه س ــئوليتي متوج ــود، مس ــد.درصورتيکه خالف این امر ثابت ش ــرگاه  باش ــود.ه ــد ب اه

تعلق نـدارد یا تصـرف وی در تمام   گذارسرمایه،به   1سـبدگردان از ایـن امـر مطلـع شـود كـه تمـام یـا بخشـي از اوراق بهـادار موضوع پيوسـت 

ــه نمي ــي یابد ك ــبدگردان آگاه ــرگاه س ــا ه ــت، ی ــوع اس ــا ممن ــدود ی ــد، مح ــادار مقي ــن اوراق به ــي از ای ــرارداد را در تویا بخش ــوع ق اند موض

   .اطالع دهد گذارسرمایهخصوص تمام یا قسـمتي از سـبداختصاصي اجـرا كند، باید موضـوع را بالفاصله بـه  

 

ــرم مشــابه پيوســت   :  3تبصــره   ــادار را در ف ــت اوراق به ــادار، رســيد دریاف ــت اوراق به ــگام دریاف ــرارداد   1ســبدگردان موظــف اســت هن این ق

ــليم   گذارسرمایهتنظيم و به  ــبدگردان تس ــادار از یک نوع كه به س ــه تعداد اوراق به ــه دهد.در صورتيک ــتر از تعداد اوراق بهادار شودميارائ ، بيش

باشــد، آنگاه ســبدگردان موظف اســت پس از انتقال تعداد الزم از اوراق بهادار به كد ســبدگرداني اختصاصي، گواهي مربوط  1ذكور در پيوســت م

 .ليم كندست گذارسرمایهبـه تعـداد باقيمانـده را از مرجـع مربوطـه اخذ و ظـرف یک هفته به 

 

  ت:ی خدمات سبدگردان برابر مجموع موارد زیر اسكارمزد روزانه  :های سبد كارمزد سبدگردان و هزینه : 7ماده 

های  پس از كســر بدهي گذارسرمایهدرصد از ارزش روز ســهام و حق تقدم ســبداختصاصي  ...........   :كارمزد ثابت روزانه خدمات ســبدگردان - الف

 .                       365 های پایاني همان روز تقسـيم برمربوط به سـبد اختصاصي به قيمت

 .                 365های سپرده بانکي در پایان آن روز تقسيم بر گذاری و گواهيهای سرمایهدرصد سود سپرده  .................

ر بدهيدرـصد .....................  بداختـصاـصي پس از كـس ایر اوراق بهادار ـس های پایاني همان های مربوط به خرید اوراق بهادار مذكور به قيمتاز ارزش ـس

 .365روز تقسيم بر 

در یــک ســال پــس از كســر كارمـزد بنـد فـوق بيـش    گذارسرمایهدر صورتــي كــه خالــص بازدهــي بــه دســت آمــده بــرای   كارمـزد متغيـر:  -ب

ــت  ................ از ــزد ثاب ــر كارم ــر  ..................  درصد باشــد ســبدگردان عالوه ب ــزد متغي ــوان كارم ــه عن ــي ایجــاد شــده را ب درصــد از خالص بازده

پــس از كســر كارمزدهــای   گذارسرمایهبازدهــي بــه دســت آمــده بــرای  نمایــد مشــروط بــر اینکــه خالــص  ســبدگردان محاســبه و دریافــت مي

 درصـد كمتر نشـود................    موضـوع بندهـای الـف و ب از سـاليانه

ــق را : 1تبصــره   ــن مبل ــانده و ای ــه اطالع مشــتریان رس ــال ب ــق پورت ــه از طری ــه صــورت ماهان ــت را ب ــزد ثاب ــزان كارم از محــل   ســبدگردان مي

 نمایـد.نـزد سـبدگردان برداشـت مي گذارسرمایهوجـوه نقـد و یـا اوراق بهـادار  

رســاند.ســبدگردان حداكثــر بعــد  ســبدگردان هرســه مــاه یکبــار، صورتحســاب كارمــزد متغيــر را طبــق ایــن مــاده تهيــه نمــوده و بــه اطالع مي

از خواهد بود تــا كارمزد خــود را از محل وجــوه نقــد یــا اوراق بهــادار نــزد ســبدگردان برداشــت كند.  روز كاری از زمــان اطالع رســاني مجــ 7از 

 مشتری كارمزد را به حساب سبدگردان واریز نکرده باشد. -2  بالفاصله رسيد برداشت كارمزد را به اطالع مشتری برساند. -1   :مشـروط بـه اینکه
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ــه صــورت علي: 2تبصــره   ــر محاســبه شــده ســه ماهــه ب ــزد متغي ــر براســاس عملکــرد كارم ــزد متغي ــوده و در انتهــای ســال، كارم الحســاب ب

ــه صــورت قطعي محاســبه مي ــزد مازادی اخذ شــده باشــد به ساالنه ب ــزد    شودميپرداخــت  گذارسرمایهگــردد و اگر كارم و برعکــس اگــر كارم

 .شودمياخذ  گذارسرمایهت شـده باشـد مابقـي آن از كمتـری دریافـ

ــا    3تبصــره   ــر از یکســال باشــد ی ــرارداد كمت اقدام به برداشــت تمام یا بخشــي از ســرمایه خود قبل از اتمام  گذارسرمایه:اگــر مــدت توافقــي ق

ــازده ساالنه ذكــر شــده در بنــد    موعد ساالنه قرارداد نماید، بازدهي ساالنه شــده ســبد اختصاصــي در همان دوره ــرب ب ــا ن این ماده مقایســه   4ب

كمتر از یک سال از طریق فرمول زیر ساالنه  بازدهي :4تبصره        .كــرده و كارمزد متغير ســبدگردان به طور قطعي محاســبه و دریافــت ميگردد

 : شودمي

 
 
 

                     (؛ 7كارمزد ســـبدگردان مطابق ماده ) - الف  :شـــاملگذار اســـت، منحصـــراً  قرارداد كه به عهده ســـرمایه  های اجرای موضـــوعهزینه :  8ده  ما

ماليات فروش و نقل و انتقال  -ج    ؛  شـودميكارمزد انجام معامالت دارایيهای سـبد اختصـاصـي كه مطابق مقررات مربوطه تعيين و پرداخت   -ب  

ــد؛  دارایي ــوع قرارداد الزم باش ــي كه در اجرای موض ــاص ــبد اختص ــبدگردان برای فروش دارایيها پس از خاتمه قرارداد،  -د      های س كارمزد س

 توسط سبدگردان به فروش رود. 26ها طبق تبصره ماده  پس از خاتمه قرارداد دارایيدرصورتيکه 

ره   ایر هزینه  1تبـص وع قرارداد به عهده:به جز هزینه های مذكور در این ماده، ـس بدگردان ميهای مربوط به اجرای موـض رمایهی ـس د و ـس گذار باـش

 ها ندارد.تعهد و مسئوليتي در پرداخت آن هزینه

ره   ي پرداخت  :هزینه  2تبـص اـص بد اختـص تقيماً از محل ـس وع بندهای )ب(، )ج( و )د( این ماده مـس ودميهای موـض های  و در مورد پرداخت هزینه  ـش

   .شودميعمل  7موضوع بند )الف( این ماده، بر اساس تبصره ماده  

 

ــداف، اصــول و محدودیت الزم الرعایه :هداف، اصول و محدودیتهای  ا  :  ۹ماده   ــد اه ــبدگردان بای ــای س ــه  الزم الرعایهه ــق  گذارسرمایهرا ك مطاب

ــرارداد مراعات كنــد.هرگونه تغيير در اهــداف، اصول و محدودیت2پيوســت شــماره ) هــای  ( این قرارداد تعيين كرده اســت، در اجــرای موضوع ق

 ، باید طي متمـم قرارداد بـه تائيد طرفين قرارداد برسـد.شودمياعمـال این تغييـرات داده  الزمالرعایـه مهلتـي كـه بـه سـبدگردان بـرای 

ــبد اختصاصــي را در دوره   :  : گزارش دهي  10ماده   ــي س ــبدگردان موظــف اســت بازده ــه و ساالنه و  س ــي، ماهان ــه، هفتگ ــي، روزان ــای زمان ه

ــدام از دوره ــده هرك ــي ساالنه ش ــبه و  بازده ــبدگردان، محاس ــت س ــتورالعمل تأسيس و فعالي ــت را مطابق دس ــال اس ــي كه كمتر از یک س های

قراردهـد.سـبدگردان همچنين  گذارسرمایهروز كاری بعــد از پایــان هـر دوره از طریـق سـایت اینترنتـي خـود صرفـاً در اختيـار  10حداكثــر تــا  

ــرد خود در خصــوص م ــد گزارش عملک ــهبای ــه ماه ــای س ــرارداد را در دوره ه ــن ق ــر    وضوع ای ــر دوره و   10حداكث ــان ه ــس از پای روز كاری پ

ــر  ــن دوره حداكث ــرای آخری ــن ب ــس از خاتمه قرارداد، تهيه كرده و همزمان به  10همچني ــه   گذارسرمایهروز كاری پ ــا ارائ ــال ی ــازمان ارس و س

  :ـتكنـد.این گـزارش شـامل اطالعات زیر اس

رمایه  -الف   ات ـس خـص بدگردان.دوره گزارش، تاریخ تهيه، مـش ات ـس خـص ماره و تاریخ قرارداد و مـش رمایه  -ب    گذار، ـش ورتهای مالي برای ـس گذار  ـص

ول و رویه ابداری طبق اـص تقل حـس ورت گردش وجوه نقد به بعنوان یک واحد مـس ود و زیان و ـص اب ـس ورتحـس امل ترازنامه، ـص ابداری ـش های حـس

گذار كه به تفکيک هر دارایي به شـرح زیر تهيه شـده و در های سـرمایهی عملکرد سـبدگردان و دارایيخالصـه –ج    های همراه.ادداشـتهمراه ی

 :شودميبند )ب( فوق، افشا  های همراه صورتهای مالي موضوعیادداشت

تعداد و قيمت تمام شــده دارایي خریداری شــده طي دوره    -2   گزارش،شــرح، تعداد، قيمت تمام شــده و ارزش روز دارایي در ابتدای دورهي    -1

 تعداد، قيمت تمام شده و قيمت فروش دارایي فروخته شده طي دوره گزارش، -3 گزارش، 

ــده و ارزش روز دارایي در انتـهای دوره گزارش،    -4 ــرـماـیهارزش مزاـیای تعلق گرفـته ـبه دارایي  -  5   تـعداد، قيـمت تـمام شـ ر طي دوره  ـگذاـها و سـ

 سود یا زیان حاصله طي دوره برای هر دارایي.   -6 گزارش،

 شوند: كه در آن پارامترها به این گونه تعریف مي 

 

R𝑇  نه شده،بازدهي ساال R𝑡  بازدهي دوره t سال،کكمتر از ی 𝑇 :کل دوره 𝑡 به روز 
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ــام   -د ــات معامالت انجــام شــده بهن ــات اطالع ــخ   گذارسرمایهجزئي ــه شــده شــامل تاری ــي معامل ــر دارای ــک ه ــه تفکي ــزارش ب طــي دورهي گ

ــراه   ــتهای هم ــه در یادداش ــده ك ــه ش ــي فروخت ــت فروش دارای ــده، تعداد و قيم ــداری ش ــد دارایي خری ــت خری ــداد و قيم ــام معامله، تع انج

 .شودميصورتهـای مالـي موضـوع بنـد )ب( فوق افشـا  

تقــدم خرید بــه  طــي دوره گــزارش از قبيــل ســود، بهــره، ســود ســهمي و حق گذارسرمایههــای  ای تعلــق گرفتــه بــه دارایيجزئيــات مزایــ -ی

: منظور از ارزش روز تبصره           .شودميهای همــراه صورتهای مالــي موضوع بنــد )ب( فوق افشـا  همــراه تاریخ تعلــق هریک كــه در یادداشــت

   ، ارزش دارایي براساس قيمت پایاني در تاریخ پایان دوره گزارش است.در این ماده

 

ــه معامالت     : ۱۱ماده  ــوط ب ــاه، موظــف اســت مســتندات مرب ــان هرم ــرارداد حداكثــر ده روز كاری پــس از پای ســبدگردان در طــول مــدت ق

 گذار تسـليم كند.انجـام داده اسـت، بـه سرمایهاوراق بهـادار را كـه در رابطـه بـا ایـن قـرارداد در آن مـاه  

 

العاده، سـبدگردان موظف اسـت در مقابل دریافت هزینه مورد توافق گذار برای ارائه گزارش خاص و فوق در صـورت درخواسـت سـرمایه :  12ماده  

 .طرفين، ظرف مدت پنج روز كاری گزارش مزبور را در اختيار وی قرار دهد

 

ای كــه بــرای عمليــات ســبدگرداني به تأیيد ســازمان رســيده اســت، افــزار ویــ هســبدگردان موظــف اســت نرم : ر سبدگرداني: نرم افزا   13ماده  

گذار كه در رابطــه بــا ایــن قــرارداد های سرمایههــا و بدهيبــه منظور اجــرای این قــرارداد تهيه كنــد و اطالعات مربــوط به كليــه دارایي

(را در هــر تاریخ دلخــواه تهيه   10هــای موضوع مــاده )افــزار بایــد بتواند گزارشا در هــر روز در آن ثبــت و نگهــداری كنــد. ایــن نرمباشــند رمي

 .كند

 

ــرای ارســال گزارشســبدگردان مي : گذار سرمایه : مجاری ارتباطي سبدگردان با    14ماده   ــر ب ــک از مجــاری زی ــد از هری ــا  توان ــرد ی ــای عملک ه

ــع ســاختن  ــرارداد، ســبدگردان باید برای  گذارسرمایهمطل ــن ق ــق ای ــاند، اســتفاده كند گذارسرمایهاز آنچــه طب ــا به اطالع وی برس     : ارســال ی

 كتباً به سبدگردان معرفي نماید.گذاردر صورت تغيير، به نشاني جدیدی كه سرمایه و  (1پست سفارشي به نشاني مذكور در ماده ) -1

ال رایانامه) -2 ده در ماده  emailارـس اني الکترونيکي ذكر ـش رمایه 1( به نـش اني الکترونيکي جدیدی كه ـس ورت تغيير، به نـش گذار كتباً به و در ـص

ــبدگردان معرفي كند. ــال پيامک  -3   س ــده در ماده  SMS) ارس ــماره تلفن ذكر ش ــماره تلفن جدیدی كه  1( به ش ــورت تغيير، به ش و در ص

 گذار كتباً به سبدگردان معرفي نماید.  سرمایه

ــر ارســال از یکــي از طــرق مذكــور در ایــن مــاده، از طریق ســایت اینترنتي  گذارسرمایههــای مخصــوص :اطالعــات و گزارش  1تبصــره   عالوه ب

ــه نشــاني ســبدگردان قرار خواهد  گذارسرمایهگذار در دســترس نيز با اســتفاده از كلمــه و رمز عبور مخصــوص سرمایه   ........................................ ب

اســت،  بيني شدهمــدارک، مســتندات و گزارشهــا از یــک طــرف بــه طــرف دیگــر پيش  در مــواردی كــه در قــرارداد تســليم:  2تبصــره       داشــت.

يد الزم اســت مدارک، مســتندات و گزارشهــای مورد نظر به شــخص طرف مقابــل یا وكيل، ولــي، قيــم یــا نماینــده قانونــي وی داده شــده و رســ

آمــده و در صــورت تغيير   1ــق پســت سفارشــي به نشــاني طــرف دیگر كــه در ماده  هــا از طریدریافــت گــردد یــا مــدارک، مســتندات و گزارش

 .جدیـدی كه وی كتبـاً اعالم نموده، ارسـال شـودبه نشـاني  

هــای حــق ســود ســهام، ســود اوراق مشــاركت، ســهام جایــزه، ســود ســایر اوراق بهــادار، برگه : : حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار  15ماده  

ــي كليــه ــي دارایيتقــدم و بطــور كل ــع و مزایای ــه  ی مناف تعلق دارد و جــزو ســبد اختصاصي وی محســوب   گذارسرمایههــای ســبد اختصاصي ب

. ســبدگردان در طــول مــدت قــرارداد و در صــورت تمدیــد تــا پایان مهلــت تمدید شــده،  شودميشــده و موضــوع قــرارداد در مــورد آنهــا اجــرا  

سـبدگردان همچنيـن در   وكالـت و وظيفه دارد كـه این منافـع و مزایا را دریافـت كنـد و بـه سـبداختصاصي اضافـه نمایـد. گذارسرمایهاز جانب 

هــادار ســبد اختصاصي اعــم از حق حضــور در مجامع، حــق رقی، حق تقدم در خرید ســایر اوراق بهــادار  ی حقــوق ناشــي از اوراق باعمــال كليــه

و در چگونگــي اعمــال ایــن حقوق بایــد مصالــح   شودميتلقــي   گذارسرمایهو حق تبدیــل اوراق بهــادار بــه اوراق بهــادار دیگــر، وكيــل  

 را در نظر گيرد. گذارسرمایه
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ــرارداد، ســبدگردان موظــف اســت در   تبصــره:  ــا انفســاب ق ــن در صــورت فســخ ی ــد آن و همچني ــرارداد و عــدم تمدی ــت ق صــورت اتمــام مهل

ــركت ــوع را به ش ــت روز كاری موض ــرف هف ــخاص ظ ــایر اش ــوند و س ــوب ميش ــبداختصاصي محس ــادار موجود در س ــر اوراق به هایي كه ناش

پرداخـت نماینـد و   گذارسرمایها بخواهـد كـه از آن پـس حقـوق و مزایـای متعلـق بـه اوراق بهـادار را مسـتقيماً بـه  مرتبـط اعالم كنـد و از آنهـ

ــات،   ــاني  برگهمکاتب ــه نش ــابه را ب ــوارد مش ــزه و م ــهام جای ــدم و س ــای حق تق ــد. گذارسرمایهه ــال دارن ــاني و تلفن  ارس ــاس  نش ــای تم ه

گذار كتباً اعالم نمـــوده، توســـط هایـــي كه سرمایه(و درصـــورت تغيير، مطابق با نشـــاني و شـــماره تلفن1نيـــز مطابـــق مـــاده ) گذارسرمایه

 .شودميسـبدگردان بـه ناشـرین اوراق بهادار اعالم 

ــي را كــه در رابطــه بــا ایــن قــرارداد در اختيــار دارنــد محرمانــه تلقي كننــد و به جز به طرفيــن قــرارداد بایــد كليــه اطالعات : : رازداری 16ماده  

ــرف  ــي ط ــت كتب ــدون رضای ــي، ب ــا مراجع صالح قضای ــون مربوطه ی ــبدگردان، كان ــبدگردان، امين س ــابرس س ــازمان، بازرس قانوني یا حس س

 .افشـا ننمایند مقابـل به شـخص دیگری ارائـه نکنند، یا بـرای عموم

ــادار و  : : رعایت قوانين و مقررات  17ماده   ــازار اوراق به ــون ب ــه قان ــررات از جمل ــن و مق ــرارداد، قواني ــوع ق ــرای موض ــد در اج ــبدگردان بای س

ــده یا مي ــع ذیصالح تصویب ش ــط مراج ــده توس ــون یادش ــاس قان ــه براس ــي ك ــه خصوص مقررات ــوند ب ــت  ش ــتورالعمل تأسيس و فعالي دس

ــه رعایت قوانين و مقرر ــن و مقررات مذكور، ســبدگردان موظف ب ــرارداد و قواني ــن ق ــن ای ــد.در صــورت تضــاد بي ــت نمای ات  ســبدگردان را رعای

 .صـورت بابت عدم رعایـت این قرارداد، مسـئوليتي متوجه سـبدگردان نيستباشـد و در اینمي

ســبدگردان بایــد حداكثــر تالش خــود را بنمایــد تــا وجــوه نقــد ســبد اختصاصــي را بالفاصلــه در اجــرای موضــوع  : بالاستفاده: وجوه    18ماده  

قــرارداد بــه كار گيرد.در هــر زمان كــه وجوه نقد ســبد اختصاصي بيــش از ده درصــد ارزش ســبد اختصاصي شــود و ســبدگردان نتوانــد ظــرف  

ــهروز كاری از   7 ــرارداد ب ــوع ق ــرای موض ــوه را در اج ــن وج ــمتي از ای ــا قس ــام ی ــان، تم ــه صالح  آن زم ــر وی این امر ب ــه نظ ــا ب ــرد ی كار گي

  :گذار نباشـد، بایدسرمایه

گذار را از این امر رمایهـس –ب      گذار را از این امر مطلع نماید.بالفاـصله وجوه مذكور را به حـسابهای بانکي مـشمول ـسود واریز كند وـسرمایه -الف

 مطلع نماید.

ره: رمایه  تبـص بدگردان افتتاح وجوه متعلق به ـس تورالعمل تأـسيس و فعاليت ـس وـصي كه مطابق دـس ابهای بانکي مخـص اب یا حـس گذار همواره در حـس

 .شودميواریز و نگهداری   شودميشده یا  

ــي از دارایيگذار ميسرمایه  :  گذار : برداشت و واریز سرمایه   1۹ماده   ــرارداد مبلغ ــدت ق ــول م ــد در ط ــه توان ــي را مطالب ــبد اختصاص ــای س ه

از محــل وجوه نقد ســبد اختصاصــي  گذارسرمایهروز كاری پــس از درخواســت   2كنــد.در ایــن صــورت ســبدگردان بایــد ایــن مبلــق را ظــرف  

ــد ــده كفایت نکن ــق مطالبه ش ــت كل مبل ــرای پرداخ ــي ب ــبد اختصاص ــد س ــوه نق ــه وج ــد.درصورتيک ــت كن ــه وی پرداخ ــبدگردان باید  ب ، س

هـای  روز كاری پـس از فـروش دارایي 5های سـبد اختصاصـي كـرده و مابقـي را ظـرف بالفاصلـه متناسـباً اقدام به فـروش ميـزان الزم از دارایي

 پرداخـت كند.  گذارسرمایهمذكـور بـه 

ــه به ــره: درصورتيک ــي  تبص ــروش دارای ــرای ف ــبدگردان ب ــي س ــم تالش كاف ــت وی،   گذاررمایهسرغ ــورد درخواس ــوه م ــن وج ــور تأمي ــه منظ ب

 .امـکان فـروش بـه دالیلـي از جملـه عـدم وجود خریـدار ميسـر نگردد، مسـؤوليتي متوجـه سـبدگردان نخواهـد بود

 

ــرـماـیه   :  20ـماده   ـــبدگردان پرداـخت نـماـید و  ـگذار ميتواـند در طول ـمدت قرارداد و ـبا تنظيم متمم قرارداد، مـبالق ـیا اوراق سـ بـهادار دیگری را ـبه سـ

 .سبدگردان موظف است موضوع قرارداد را در قبال آنها نيز اجرا نماید

های  ســبدگردان موظــف اســت ظــرف هفــت روز كاری پــس از اجرایــي شــدن قــرارداد، مشــخصات و نســخ  : : معرفي قرارداد به امين  21ماده  

رســال و درصورتيکه مطابق دســتورالعمل تأسيس و فعاليت ســبدگردان یا ســایر مقررات مربوطــه، معرفــي ایــن قــرارداد از قرارداد را برای امين ا

ــ ــه به ه ــاند. در صورتيک ــه انجــام رس ــن منظــور ب ــه ای ــورد آن ضــروری باشــد، تشــریفات الزم را ب ــن در م ــرش ســمت امي ــن و پذی ــه امي ر  ب

های خــود طبــق دســتورالعمل تأسيس و فعاليــت ســبدگردان، قصــور اد بــا ســبدگردان در اجرای وظایــف و مســئوليتدليــل، امين طرف قــرارد

ــه   ــارتي ب ــت خس ــن باب ــد و از ای ــن   گذارسرمایهنمای ــط امي ــارت مذكور را توس ــرارداد، جبران خس ــب این ق ــه موج ــبدگردان ب ــود، س وارد ش

 .تضمين نموده اسـت
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رمایه   : تخلفات و اختالفات   :  22ماده   يدگي به اختالفات بين ـس ازش  مرجع رـس ورت عدم ـس اس قانون بازار اوراق بهادار در ـص بدگردان براـس گذار و ـس

 این قانون است.  37این قانون، هيأت داوری مذكور در ماده   36های موضوع ماده  در كانون

 .دهدا تشکيل كانون مربوطه وظایف این كانون را در رابطه با این ماده، سازمان انجام ميقانون بازار اوراق بهادار، ت  33براساس تبصره ماده    تبصره:

های اجرایي ها و دستورالعمل نامهطبق قانون بازار اوراق بهادار و آیين  17به تخلفات سبدگردان از این قرارداد یا مقررات مذكور در ماده      :23ماده 

 شودميآن قانون رسيدگي 

، فسـخ كنـد، مشـروط بـه اینکه  هریـک از طرفيـن قـرارداد ميتوانـد قـرارداد را قبـل از انقضـای مـدت  :: فسخ، انفساب و تمدید قرارداد  24ماده 

در صورتيکه مجوز فعاليت سـبدگرداني سـبدگردان از سـوی سـازمان لغـو شـود یـا بيـش از یـک    این موضـوع را كتباً به طـرف دیگر اطالع دهد. 

از زمانيکه سـبدگردان به حکـم مراجع همچنيـن  .شودميمـاه تعليـق شـود، ایـن قـرارداد بالفاصلـه از زمـان ابالغ رسـمي ایـن تصميم منفسـخ 

 .شودميذیصالح ورشکسـته اعالم شـود یا خود بـه دادگاه تقاضـای ورشکسـتگي ارائـه دهد، این قرارداد منفسـخ 

  تمدید این قرارداد از طریق تنظيم متمم قرارداد امکانپذیر است  : 25ماده  

پـس از پایـان مهلـت قـرارداد و عـدم تمدیـد آن و همچنيـن در صـورت فسـخ یـا انفسـاب آن، قـرارداد   :: اقدامات پس از خاتمه قرارداد   26ماده  

كـه مربوط به ایـن قرارداد اسـت، تغييـری ایجـاد كنـد   گذارسرمایههای و سـبدگردان مجاز نيسـت در تركيب دارایي شودميخاتمـه یافته تلقي 

در رابطـه بـا ایـن    گذارسرمایهبرسـاند. سـبدگردان بایـد كل وجـوه نقـد متعلـق بـه    گذارسرمایه له بـه اطالع  و موظـف اسـت موضـوع را بالفاص

های  مطابـق تبصـره ایـن مـاده فـروش سـایر دارایي  گذارسرمایهپرداخـت كنـد و درصورتيکـه    گذارسرمایهروز كاری بـه    2  قـرارداد را ظـرف

های سـبداختصاصي از جملـه اوراق بهـادار ـبدگردان درخواسـت ننموده باشـد، سـبدگردان باید جهـت انتقال سـایر دارایيسـبد اختصاصي را از س

 روز كاری اقـدام نماید.  10هـای مربوطـه ظـرف حداكثـر و دریافـت و تسـليم گواهينامه گذارسرمایهمربوطـه بـه نـام 

هـای سـبد اختصاصـي )به اسـتثنای وجوه نقـد( به نام  گذار قبـل از اینکـه پـس از خاتمـه قـرارداد، دارایيتبصـره: درصـورت درخواسـت سرمایه

ایـن صـورت  گذار ميتوانـد از سـبدگردان بخواهد كـه فـروش دارایيهـای سـبد اختصاصـي را بـه عهـده بگيـرد.در  گذار منتقل شـود، سرمایهسرمایه

تعيين ميکنـد با رعایـت صرفـه و صالح وی    گذارسرمایههـا ظرف مهلتـي كـه  سـبدگردان موظـف اسـت تالش كافـي بـرای فـروش ایـن دارایي

 .ها اسـتدرصد از مبلـق فروش دارایي  0.2بنمایـد.كارمـزد سـبدگردان بـرای ایـن امـر 

در صـورت عـدم رعایـت    -  الـف    :اقدام خواهد شد  به این صورتدرصورت نقض مفاد این قرارداد     :: ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری 27ماده  

  ، 15  مـاده  ،تبصـره  12،  11،  10هـای مقـرر در مـواد  و عـدم رعایـت مهلت  6مـاده  3و    2  هـایهـای مقـرر از طـرف سـبدگردان در تبصره مهلت

ازای هـر روز تأخيـر،    ، 26و    21،  1۹،  18مـواد   بـه  گذار  ریـال خسـارت تأخيـر یـا عـدم اجرای تعهـد به سـرمایه  10.000سـبدگردان بایـد 

ریال خسـارت   10.000كننـده باید مبلـق   قـرارداد توسـط هـر یـک از طرفيـن، طـرف نقض  16ی  در صـورت نقـض مـاده  -  ب   پرداخـت نماید. 

در صورتيکـه در   -   ج   های مقـرر در قوانين و مقررات نخواهد شـد.به طرف دیگـر، پرداخت نمایـد. پرداخت این خسـارت مانع از اعمـال مجازات 

گذار گردد،  یـا عـدم رعایت مفاد قرارداد توسـط سـبدگردان، خسـاراتي متوجه سرمایه  17ی  انيـن و مقـررات موضـوع مـادهاثـر عـدم رعایـت قو

  سـبدگردان مسـئول جبـران این خسـارات خواهد بود. پرداخـت ایـن خسـارت مانـع از اعمـال مجازاتهـای مقرر در قوانيـن و مقررات نخواهد 

 .شـد

 .ورت بروز حوادث قهری مسئوليتي متوجه سبدگردان نخواهد بوددرص  :۲۸ماده 

( ذكر شده تغيير یابد، وی موظف است نشاني جدید خود را 1درصورتيکه نشاني هر یک از طرفين قرارداد كه در ماده )  :  : سایر موارد۲۹ماده  

 .كتباً به طرف مقابل اطالع دهد

گذار پرداخـت كند از طریـق واریز به حسـاب ی وجوهـي را كـه طبـق ایـن قـرارداد بایـد بـه سرمایهسـبدگردان موظـف اسـت كليـه  :  ۳۰ماده  

 دهد.    بانکي به شـرح زیـر و در صورت معرفي حسـاب بانکـي جایگزین طبـق تبصره این مـاده، از طریـق واریـز به حسـاب بانکـي جایگزین، انجـام
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نام  

 بانک
 كد شعبه  نام شعبه بانک 

شهر محل  

 شعبه
 نوع حساب  ذینفع حساب  شماره حساب

       

 

      

هــای دارای مجــوز از بانــک مركــزی جمهــوری اسالمي نــام خــود در یکــي از بانکميتوانــد حســاب بانکــي دیگــری را كــه به گذارسرمایه تبصــره:

 .عنـوان جایگزین حسـاب بانکي موضـوع این ماده معرفـي كندایـران، افتتاح نموده اسـت، به

ــاریخ  نسخه واحدهار چپيوست در  2تبصره و   15ماده و  31این قرارداد در   :۳۱ماده  بين طرفين قرارداد منعقد شد    ......................   االعتبار در تـ

سبدگردان باید ظرف هفت روز كاری یک نسخه از قرارداد را به ســازمان    گــذار تحویــل گردید.و دو نسخه به سبدگردان و یک نسخه بــه ســرمایه

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

 .شوندهای این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظيم و مشابه آن توزیع مينسخ متمم : تبصره
 

 :دارایيهای موضوع قرارداد

  :وجه نقد -الف 

 اوراق بهادار -ب 

   :نام دارایي   -1

   :نام دارایي -2

    :نام دارایي -3

 تعداد                                                     :نام دارایي -4

   

 
 

 :م الرعایه قرارداد به شرح زیر مي باشنداهای الز، اصول و محدودیتاهداف

 .2پذیری انتخاب شده در بند  گذاری در تركيبي از اوراق بهادار متناسب با سطح ریسکهایسرم  -1

 خيلي زیاد                          زیاد                  متوسط                 كم                 خيلي كم         پذیری: سطح ریسک  -2

و به صــورت اعتبار از طرف كارگزاری با نرب   اعالمي خالص ارزش دارایيهای ســبد را با نربدرصــد از    .............    تا ســقف ســبدگردان ميتواند-3

 .درصد طبق مقررات مربوطه استفاده نماید      ......................   حداكثر
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قــال اـنـت ــارـیخ  ت  ـنرب 

 :الانتقال:
 :نرب تاریخ انتقال

 :تاریخ انتقالنرب 

 :نرب تاریخ انتقال
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