به نام خدا
قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار
این قرارداد سبدگردانی ،توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابالغ شده و مفاد آن غیرقابل تغییر
ا ست .اجرایی شدن این قرارداد منوط به تأیید شرکت سپردهگذاری مرکزی مبنی بر تطابق این
قرارداد با متن مصوووس سووازمان بورس و اوراق بهادار میباشوود .تنها موادی که میباید به توافق
طرفین برسد در صفحه اول این سند منظور شده است .سایر مواد در پشت صفحه آورده شدهاند.
ماده  1این قرارداد بین سبدگردان با مشخصات :شرکت ( …….سهامی خاص) شماره
ثبت ...... :تاریخ ثبت..……. :محل ثبت :تهران ،به نشوووانی :تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان
الوند پالک  19طبقه  ،4کد پسووتی ،1514944834 :شووماره تنفن 47180000 :و شووماره نمابر:
 ،47180118با نمایندگی آقای  .....................و  ..................که براسوواس روزنامر رسوومی شوومار
 ...........مورخ  ................صاحب امضای مجاز شناخته میشوند.
و سرررمای گذار با مشررخصررات :جناس آقای  ،----------نام پدر ،-------- :به شووماره
شناسنامه ،---- :تاریخ تولد ،1300/00/00 :محل صدور شناسنامه ،------ :آدرس-------
 ،----------شماره تنفن ،--------- :کدپ ستی ،--------- :کدمنی--------- : و کد معامالتی ،---------- :بشرح مواد آتی منعقد گردید.ماده  2اصووطالحات بهکار رفته در این قرارداد ،دارای معانی زیر هسووتند  :سرررمای گذار:
منظور سووورمایهگذار طرف این قرارداد اسوووت که مشووونصوووات آن در ماد  1آمدهاسوووت .
سبدگردان :منظور سبدگردان طرف این قرارداد ا ست که م شن صات آن در ماد  1آمدها ست.
 سبداخت صا صی :منظور مجموع داراییهای متعنق به سرمایهگذار ا ست ،که برا ساس این
قرارداد یا متممهای آن به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان قرارداده شده یا می شود .
سبدگردانی :تصوومیم به خرید ،فروش یا نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سووپردههای بانکی یا
انجام هرگونه سرمایهگذاری تو سط سبدگردان بهنام سرمایهگذار از محل سبداخت صاصی وی به
منظور کسب انتفاع برای سرمایهگذار  .قیمت پایانی :قیمت پایانی هر ورقر بهادار در هرروز،
برابر قیمتی است که طبق مقررات در بازار رسمی به عنوان قیمت پایانی آن ورقه بهادار اعالم یا
تعیین میشووود  .قرارداد :منظور قرارداد حاضوور اسووت .در صووورتیکه منظور قرارداد دیگری
با شد ،قرارداد موردنظر ن صریح میگردد .د ستورالعمل تأ سیس و فعالیت سبدگردان:
منظور دسووتورالعمل تأسوویف و فعالیت سووبدگردان مصوووس هیأت مدیر سووازمان اسووت .
سازمان :منظور سازمان بورس و اوراق بهادار مو ضوع ماد  5قانون بازار اوراق بهادار م صوس
آذرماه  1384مجنف شووورای اسووالمی اسووت  .امین :شوونح حقوقی اسووت که مطابق
دسووتورالعمل تأسوویف و فعالیت سووبدگردان انتناس شووده و ضوومن انعقاد قرارداد با سووبدگردان،
وظایف پیشبینی شووده در دسووتورالعمل یاد شووده را در قبال سووبدگردان بهعهده گرفتهاسووت.
روزکاری :منظور روزهای شنبه تا چهارشنبر هر هفته به استثنای روزهایی که طبق مقررات
ایران تعطیل رسمی میباشد ،از ساعت  8لغایت  16به وقت محنی تهران است.
مو ضوع قرارداد ماده  3مو ضوع قرارداد عبارت ست از سبدگردانی سبد اخت صا صی (مو ضوع
ماد  )4توسط سبدگردان با رعایت اهداف ،اصول و محدودیتهای الزمالرعایر پیوست شمار 2
این قرارداد.
مدت قرارداد ماده  4این قرارداد از تارینی که به موجب ماد  5قرارداد اجرایی میشوووود
منعقد شده و تا تاریخ  1397/00/00اعتبار دارد.
مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن ماده  5این قرارداد از زمانی اجرایی می شود که
(الف) وجوه نقد موضوووع ماد ( )6به حسوواس بانکی مربوطه واریز و (س) در صووورتیکه اجرای
مو ضوع قرارداد منوط به ت سنیم اوراق بهادار مو ضوع ماد ( )6به سبدگردان با شد ،اوراق بهادار
یادشده به سبدگردان تسنیم شده باشد .درصورتیکه بنشی از وجوه نقد واریز یا بنشی از اوراق
بهاداری که باید ت سنیم شوند ،ت سنیم شده با شد و سبدگردان ظرف  7روز کاری از تاریخ واریز
وجوه نقد یا تسوونیم اوراق بهادار یادشووده ،عدم موافقت با اجرای موضوووع قرارداد را برای همان
بنش از وجوه یا اوراق بهادار به سرمایهگذار اطالع ندهد ،قرارداد باید در مورد آن بنش از وجوه
یا اوراق بهادار که تسنیم شده است ،اجرا شود.
ماده  6سوورمایهگذار پف از انعقاد قرارداد جمعاً مبنغ  ---------ریال از دارایی خود که تمام
آن شامل اوراق بهادار میبا شد را به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان میگذارد .هرگونه
بردا شت و پرداخت وجه نقد یا اوراق بهادار تو سط سرمایهگذار که مربوط به این قرارداد با شد در
تاریخ برداشوووت یا پرداخت ،از مجموع مبالغ و اوراق بهادار ذکر شوووده در این ماده که در اختیار
سبدگردان گذا شته شده یا می شود ،بهترتیب ک سر یا به آن ا ضافه میگردد تا سبداخت صا صی
سرمایهگذار در آن تاریخ ،معین شود.
تبصره :1وجه نقد موضوع این ماده باید به حساس بانکی شماره  84940544554نزد بانک
سامان شعبه سیتیر به نام کارگزاری بورس آثل واریز گردد.
تبصره  :2سرمایهگذار اذعان میکند که اوراق بهادار موضوع پیوست  ،1به وی تعنق دارد و تصرف
وی در آن اوراق بهادار به هیچوجه محدود ،مقید یا ممنوع نمیباشد .درصورتیکه خالف این امر
ثابت شود ،مسئولیتی متوجه سبدگردان ننواهد بود .هرگاه سبدگردان از این امر مطنع شود که

سبدگردان:کارگزاری توسعه معامالت کیان

شماره 00-00-00/001 :
تاریخ 1396/00/00 :

تمام یا بنشی از اوراق بهادار موضوع پیوست  ،1به سرمایهگذار تعنق ندارد یا تصرف وی در تمام
یا بنشی از این اوراق بهادار مقید ،محدود یا ممنوع است ،یا هرگاه سبدگردان آگاهی یابد که
نمیتواند موضوع قرارداد را در خصوص تمام یا قسمتی از سبد اختصاصی اجرا کند ،باید موضوع
را بالفاصنه به سرمایهگذار اطالع دهد.
تبصره  :3سبدگردان موظف است هنگام دریافت اوراق بهادار ،رسید دریافت اوراق بهادار را در فرم
مشابه پیوست 1این قرارداد تنظیم و به سرمایهگذار ارائه دهد .درصورتیکه تعداد اوراق بهادار از
یک نوع که به سبدگردان تسنیم میشود ،بیشتر از تعداد اوراق بهادار مذکور در پیوست 1باشد،
آنگاه سبدگردان موظف است پف از انتقال تعداد الزم از اوراق بهادار به کد سبدگردانی اختصاصی،
گواهی مربوط به تعداد باقیمانده را از مرجع مربوطه اخذ و ظرف یک هفته به سرمایهگذار تسنیم
کند.
کارمزد سبدگردان ماده 7کارمزد خدمات سبدگردان برابر جمع کارمزد مبتنی بر داراییهای
سبد و کارمزد مبتنی بر عمنکرد به شرح زیر تعیین میگردد:
الف -کارمزد مبتنی بر داراییهای سبد ،روزانه برابر مجموع موارد زیر است… )1 :درصد از
ارزش سهام و سایر اوراق بهادار موجود در سبد اختصاصی سرمایهگذار پف از کسر بدهیهای
مربوط به سبد اختصاصی به قیمتهای پایانی همان روز تقسیم بر 365؛
ب -در صورتیکه بازدهی ساالنه شده سبد اختصاصی پف از کسر کارمزد بند الف بیش از
شاخح کل باشد ،آنگاه … درصد از مازاد بازدهی باالتر از شاخح به سبدگردان تعنق میگیرد.
تبصره :سبدگردان هر سه ماه یکبار ،صورتحساس کارمزد متعنقه را طبق این ماده تهیه کرده و به
سرمایهگذار تسنیم یا برای وی ارسال میکند .سرمایهگذار باید ظرف  7روز کاری از زمان دریافت
صورتحساس ،نسبت به پرداخت کارمزد از طریق واریز به حساس سبدگردان اقدام کند؛ در صورت
عدم پرداخت طی این مدت ،سبدگردان مجاز خواهد بود تا کارمزد خود را از محل وجوه نقد یا
اوراق بهادار سرمایهگذار که نزد وی است ،برداشت نماید؛ مشروط به اینکه بالفاصنه رسید الزم
را به سرمایهگذار تسنیم کند.
کارمزد سبدگردان و هزین های سبد ماده  8هزینههای اجرای موضوووع قرارداد که به
عهده سرمایهگذار ا ست ،منح صراً به قرار زیرند :الف) کارمزد سبدگردان مطابق ماد ()7؛ ب)
کارمزد انجام معامالت داراییهای سبد اخت صا صی که مطابق مقررات مربوطه تعیین و پرداخت
می شود؛ ج) مالیات فروش و نقل و انتقال داراییهای سبد اخت صا صی که در اجرای مو ضوع
قرارداد الزم باشد؛ د)کارمزد سبدگردان برای فروش داراییها پف از خاتمه قرارداد ،درصورتیکه
پف از خاتمه قرارداد داراییها طبق تبصره ماده  26توسط سبدگردان به فروش رود .تبصره:1
به جز هزینه های مذکور در این ماده ،سوووایر هزینه های مربوط به اجرای موضووووع قرارداد به
عهدهی سووبدگردان میباشوود و سوورمایهگذار تعهد و مسووئولیتی در پرداخت آن هزینهها ندارد.
تبصره :2هزینههای موضوع بندهای (س)( ،ج) و (د) این ماده مستقیماً از محل سبد اختصاصی
پرداخت می شود و در مورد پرداخت هزینههای موضوع بند (الف) این ماده ،بر اساس تبصر ماد
 7عمل میشود.
اهداف ،ا صول و محدودیتهای الزمالرعای ماده  9سووبدگردان باید اهداف ،اصووول و
محدودیتهای الزمالرعایه را که سرمایهگذار مطابق پیو ست شمار ( )2این قرارداد تعیین کرده
ا ست ،در اجرای مو ضوع قرارداد مراعات کند .هرگونه تغییر در اهداف ،ا صول و محدودیتهای
الزمالرعایه و مهنتی که به سوووبدگردان برای اعمال این تغییرات داده میشوووود ،باید طی متمم
قرارداد به تأئید طرفین قرارداد برسد.
گزارشدهی ماده  10سبدگردان موظف است بازدهی سبداختصاصی را در دورههای زمانی،
روزانه ،هفتگی ،ماهانه و ساالنه و بازدهی ساالنه شد هرکدام از دورههایی که کمتر از یک سال
ا ست را مطابق د ستورالعمل تأ سیف و فعالیت سبدگردان ،محا سبه و حداکثر تا روز کاری بعد از
پایان هر دوره از طریق سووایت اینترنتی خود صوورفاً در اختیار سوورمایهگذار قراردهد .سووبدگردان
همچنین باید گزارش عمنکرد خود در خصوووص موضوووع این قرارداد را در دورههای یک ماهه
حداکثر  10روز کاری پف از پایان هر دوره و همچنین برای آخرین دوره حداکثر  10روز کاری
پف از خاتمر قرارداد ،تهیه کرده و همزمان به سوورمایهگذار و سووازمان ارسووال یا ارائه کند .این
گزارش شووامل اطالعات زیر اسووت :الف) دور گزارش ،تاریخ تهیه ،مشوونص وات سوورمایهگذار،
شماره و تاریخ قرارداد و مشنصات سبدگردان .ب) صورتهای مالی برای سرمایهگذار بهعنوان
یک واحد م ستقل ح سابداری طبق ا صول و رویههای ح سابداری شامل ترازنامه ،صورت سود و
زیان و صورت گردش وجوه نقد بههمراه یادداشتهای همراه .ج) خالصهی عمنکرد سبدگردان
و داراییهای سوورمایهگذار که به تفکیک هر دارایی به شوورح زیر تهیه شووده و در یادداشووتهای
همراه صورتهای مالی موضوع بند (س) فوق ،افشا می شود-1 :ج) شرح ،تعداد ،قیمت تمام شده
و ارزش روز دارایی در ابتدای دورهی گزارش-2 ،ج) تعداد و قیمت تمام شووود دارایی خریداری
شده طی دور گزارش-3 ،ج) تعداد ،قیمت تمام شده و قیمت فروش دارایی فروخته شده طی

سرمایهگذار:

دور گزارش-4 ،ج) تعداد ،قیمت تمام شوووده و ارزش روز دارایی در انتهای دور گزارش-5 ،ج)
ارزش مزایای تعنق گرفته به دارایی ها و سووورمایه گذار طی دور گزارش-6 ،ج) سوووود یا زیان
حاصوونه طی دوره برای هر دارایی .د) جزئیات اطالعات معامالت انجام شووده بهنام سوورمایهگذار
طی دورهی گزارش به تفکیک هر دارایی معامنه شووده شووامل تاریخ انجام معامنه ،تعداد و قیمت
خرید دارایی خریداری شده ،تعداد و قیمت فروش دارایی فروخته شده که در یادداشتهای همراه
صووورتهای مالی موضوووع بند (س) فوق افشووام میشووود .ه) جزئیات مزایای تعنق گرفته به
داراییهای سوورمایهگذار طی دور گزارش از قبیل سووود ،بهره ،سووود سووهمی و حقتقدم خرید
بههمراه تاریخ تعنق هریک که در یاددا شتهای همراه صورتهای مالی مو ضوع بند (س) فوق
اف شا می شود .تب صره :منظور از ارزش روز در این ماده ،ارزش دارایی برا ساس قیمت پایانی در
تاریخ پایان دور گزارش است.
ماده 11سوووبدگردان در طول مدت قرارداد حداکثر  10روز کاری پف از پایان هرماه ،موظف
اسووت مسووتندات مربوط به معامالت اوراق بهادار را که در رابطه با این قرارداد در آن ماه انجام
داده است ،به سرمایهگذار تسنیم کند.
ماده 12در صووورت درخواسووت سوورمایهگذار برای ارائر گزارش خاص و فوقالعاده ،سووبدگردان
موظف اسوووت در مقابل دریافت هزینر مورد توافق طرفین ،ظرف مدت  20روز کاری گزارش
مزبور را در اختیار وی قرار دهد.
نرم افزار سبدگردانی ماده  13سبدگردان موظف است نرمافزار ویژهای برای عمنیات
سبدگردانی که به تأیید سازمان رسیدهاست ،به منظور اجرای این قرارداد تهیه کند و اطالعات
مربوط به کنیر داراییها 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 ماد ( )10را در هر
تاریخ دلنواه تهیه کند.
مجاری ارتباطی سبدگردان با سرمای گذار ماده  14سبدگردان میتواند از هریک از
مجاری زیر برای ارسووال گزارشهای عمنکرد یا مطنع سوواختن سوورمایهگذار از آنچه طبق این
قرارداد ،سبدگردان باید برای سرمایهگذار ارسال یا به اطالع وی برساند ،استفاده کند:
❶ پست سفارشوی بوه نشوانی موذکور در مواده ( )1و در صوورت تغییور ،بوه نشوانی جدیودی
که سرمایهگوذار کتبواً ظورف یوک هفتوه بوه سوبدگردان معرفوی نمایود ❷ .ارسوال رایاناموه
( )E-mailبووووه نشووووانی الکترونیکووووی  -------------------------و در صووووورت
تغییر ،به نشانی الکترونیکی جدیودی کوه سورمایهگوذار کتبواً بوه سوبدگردان معرفوی کنود❸.
ارسوال پیامووک ( )SMSبووه شوومار تنفون  ------------و در صووورت تغییور ،بووه شوومار
تنفن جدیودی کوه سورمایهگوذار کتبواً بوه سوبدگردان معرفوی نمایود .تبصوره  :1اطالعوات و
گووزارشهووای منصوووص سوورمایهگووذار عووالوه بوور ارسووال از یکوی از طوورق مووذکور در ایون
مواده ،از طریوق سوایت اینترنتوی سوبدگردان بوه نشانن  kiyaninvestment.comنیوز بوا
استفاده از نوامکواربری و رموز عبوور منصووص سورمایهگوذار در دسوترس سورمایهگوذار قورار
خواهد داشت.
تبصره  :2نحوه تسنیم مدارک :در مواردی که در قرارداد تسنیم مدارک ،مستندات و گزارشها از
یک طرف به طرف دیگر پیشبینی شدهاست ،الزم است مدارک ،مستندات و گزارشهای مورد
نظر به شنح طرف مقابل یا وکیل ،ولی ،قیم یا نمایند قانونی وی داده شده و رسید دریافت
گردد یا مدارک ،مستندات و گزارشها از طریق پست سفارشی به نشانی طرف دیگر که در ماد
( )1آمده و در صورت تغییر به نشانی جدیدی که وی کتباً اعالم نموده ،ارسال شود.
حقوق و مزایای متعلق ب اوراق بهادار ماده  15سود سهام ،سود اوراق مشارکت ،سهام
جایزه ،سود سایر اوراق بهادار ،برگههای حقتقدم و بطور کنی کنیهی منافع و مزایایی داراییهای
سبد اخت صا صی به سرمایهگذار تعنق دارد و جزم سبد اخت صا صی وی مح سوس شده و مو ضوع
قرارداد درمورد آنها اجرا میشووود .سووبدگردان در طول مدت قرارداد و در صووورت تمدید تا پایان
مهنت تمدید شده ،از جانب سرمایهگذار وکالت و وظیفه دارد که این منافع و مزایا را دریافت کند
و به سبد اخت صا صی ا ضافه نماید .سبدگردان همچنین در اعمال کنیهی حقوق نا شی از اوراق
بهادار سووبد اختصوواصووی اعم از حق حضووور در مجامع ،حق ر،ی ،حقتقدم در خرید سووایر اوراق
بهادار و حق تبدیل اوراق بهادار به اوراق بهادار دیگر ،وکیل سووورمایهگذار تنقی میشوووود و در
چگونگی اعمال این حقوق باید م صالح سرمایهگذار را در نظر گیرد .تب صره :در صورت اتمام
مهنت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت ف سخ یا انف ساخ قرارداد ،سبدگردان موظف
اسوووت ظرف هفت روز کاری موضووووع را به شووورکت هایی که ناشووور اوراق بهادار موجود در
سبداختصاصی محسوس می شوند و سایر اشناص مرتبط اعالم کند و از آنها بنواهد که از آن
پف حقوق و مزایای متعنق به اوراق بهادار را مستقیماً به سرمایهگذار پرداخت نمایند و مکاتبات،
برگههای حقتقدم و سهام جایزه و موارد م شابه را به ن شانی سرمایهگذار ار سال دارند .ن شانی و
تنفنهای تماس سوورمایهگذار نیز مطابق ماده ( )1و درصووورت تغییر ،مطابق با نشووانی و شووماره
تنفنهایی که سوورمایهگذار کتباً اعالم نموده ،توسووط سووبدگردان به ناشوورین اوراق بهادار اعالم
میشود.
رازداری ماده  16طرفین قرارداد باید کنیر اطالعاتی را که در رابطه با این قرارداد در اختیار
دارند محرمانه تنقی کنند و به جز به سوووازمان ،بازرس قانونی یا حسوووابرس سوووبدگردان ،امین

سبدگردان:کارگزاری توسعه معامالت کیان

سبدگردان ،کانون مربوطه یا مراجع صالح ق ضایی ،بدون ر ضایت کتبی طرف مقابل به شنح
دیگری ارائه نکنند ،یا برای عموم افشام ننمایند.
رعایت قوانین و مقررات ماده  17سوووبدگردان باید در اجرای موضووووع قرارداد ،قوانین و
مقررات از جمنه قانون بازار اوراق بهادار و مقرراتی که براسوواس قانون یادشووده توسووط مراجع
ذی صالح ت صویب شده یا می شوند بهخ صوص د ستورالعمل تأ سیف و فعالیت سبدگردان را
رعایت نماید .در صورت ت ضاد بین این قرارداد و قوانین و مقررات مذکور ،سبدگردان موظف به
رعایت قوانین و مقررات میباشد و در این صورت بابت عدم رعایت این قرارداد ،مسئولیتی متوجه
سبدگردان نیست.
وجوه بالاسررتداده ماده  18سووبدگردان باید حداکثر تالش خود را بنماید تا وجوه نقد سووبد
اختصوواصووی را بالفاصوونه در اجرای موضوووع قرارداد بهکار گیرد .در هر زمان که وجوه نقد سووبد
اختصاصی بیش از ده درصد ارزش سبد اختصاصی شود و سبدگردان نتواند ظرف  7روز کاری از
آن زمان ،تمام یا ق سمتی از این وجوه را در اجرای مو ضوع قرارداد بهکار گیرد یا به نظر وی این
امر به صووالح سوورمایهگذار نباشوود ،باید :الف) بالفاصوونه وجوه مذکور را به حسوواسهای بانکی
مشوومول سووود واریز کند و ب)سوورمایهگذار را از این امر مطنع نماید .تب صره :وجوه متعنق به
سرمایهگذار همواره در حساس یا حساسهای بانکی منصوصی که مطابق دستورالعمل تأسیف و
فعالیت سبدگردان افتتاح شده یا میشود واریز و نگهداری میشود.
بردا شت و واریز سرمای گذار ماده  19سرمایهگذار میتواند در طول مدت قرارداد مبنغی
از داراییهای سبد اخت صاصی را مطالبه کند .در این صورت سبدگردان باید این مبنغ را ظرف 2
روز کاری پف از درخوا ست سرمایهگذار از محل وجوه نقد سبد اخت صاصی به وی پرداخت کند.
درصووورتیکه وجوه نقد سووبد اختصوواصووی برای پرداخت کل مبنغ مطالبه شووده کفایت نکند،
سبدگردان باید بالفاصنه متناسباً اقدام به فروش میزان الزم از داراییهای سبد اختصاصی کرده
و مابقی را ظرف  5روز کاری پف از فروش دارایی های مذکور به سووورمایه گذار پرداخت کند.
تب صره :در صورتیکه بهرغم تالش کافی سبدگردان برای فروش دارایی سرمایهگذار به منظور
تأمین وجوه مورد درخواسوووت وی ،امکان فروش به دالینی از جمنه عدم وجود خریدار میسووور
نگردد ،مسؤولیتی متوجه سبدگردان ننواهد بود.
ماده  20سووورمایه گذار می تواند در طول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد ،مبالغ یا اوراق
بهادار دیگری را به سبدگردان پرداخت نماید و سبدگردان موظف است موضوع قرارداد را در قبال
آنها نیز اجرا نماید.
معرفی قرارداد ب امین ماده  21سووبدگردان موظف اسووت ظرف هفت روز کاری پف از
اجرایی شدن قرارداد ،مشنصات و نسنهای از قرارداد را برای امین ارسال و درصورتیکه مطابق
د ستورالعمل تأ سیف و فعالیت سبدگردان یا سایر مقررات مربوطه ،معرفی این قرارداد به امین و
پذیرش سمت امین در مورد آن ضروری باشد ،تشریفات الزم را به این منظور به انجام رساند .در
صورتیکه به هر دلیل ،امین طرف قرارداد با سبدگردان در اجرای وظایف و م سئولیتهای خود
طبق دستورالعمل تأسیف و فعالیت سبدگردان ،قصور نماید و از این بابت خسارتی به سرمایهگذار
وارد شود ،سبدگردان به موجب این قرارداد ،جبران خسارت مذکور را توسط امین تضمین نموده
است.
تخلدررات و اختالفررات مرراده  22مرجووع رسوویدگی بووه اختالفووات بووین سوورمایهگووذار و
سووبدگردان براسوواس قووانون بووازار اوراق بهووادار در صووورت عوودم سووازش در کووانونهووای
موضوع ماده  36ایون قوانون ،هیوأت داوری موذکور در مواده  37ایون قوانون اسوت .تبصرره:
براساس تبصره مواده  33قوانون بوازار اوراق بهوادار ،توا تشوکیل کوانون مربوطوه وظوایف ایون
کوووووانون را در رابطوووووه بوووووا ایووووون مووووواده ،سوووووازمان انجوووووام مووووویدهووووود.
مرراده  23بووه تننفووات سووبدگردان از ایوون قوورارداد یووا مقووررات مووذکور در موواده  17طبووق
قووانون بووازار اوراق بهووادار و آیوویننامووههووا و دسووتورالعملهووای اجرایووی آن قووانون رسوویدگی
میشود.
فسخ ،اندساخ و تمدید قرارداد ماده  24هریک از طرفین قرارداد میتواند قرارداد را قبل
از انق ضای مدت ،ف سخ کند ،م شروط به اینکه این مو ضوع را کتباً به طرف دیگر اطالع دهد .در
صورتی که مجوز فعالیت سبدگردانی ،سبدگردان از سوی سازمان لغو شود یا بیش از یک ماه
تعنیق شود ،این قرارداد بالفاصنه از زمان ابالغ ر سمی این ت صمیم منف سخ می شود .همچنین از
زمانیکه سبدگردان به حکم مراجع ذی صالح ور شک سته اعالم شود یا خود به دادگاه تقا ضای
ورشووکسووتگی ارائه دهد ،این قرارداد منفسووخ میشووود .در صووورتیکه قرارداد به درخواسووت
سرمایهگذار ف سخ شود ،میتوان سرمایهگذار را از تمام یا برخی تنفیفات در نظر گرفته شده در
سایر مواد قرارداد بابت کارمزد سبدگردانی محروم کرد.
ماده  25تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکانپذیر است.
اقدامات پس از خاتمة قرارداد ماده  26پف از پایان مهنت قرارداد و عدم تمدید آن و
همچنین در صورت ف سخ یا انف ساخ آن ،قرارداد خاتمه یافته تنقی می شود و سبدگردان مجاز
نیسووت در ترکیب داراییهای سوورمایهگذار که مربوط به این قرارداد اسووت ،تغییریایجاد کند و
موظف ا ست مو ضوع را بالفا صنه به اطالع سرمایهگذار بر ساند .سبدگردان باید کل وجوه نقد
متعنق به سرمایهگذار در رابطه با این قرارداد را ظرف  2روز کاری به سرمایهگذار پرداخت کند

سرمایهگذار:

و در صورتیکه سرمایهگذار مطابق تب صره این ماده فروش سایر داراییهای سبد اخت صا صی را از
سبدگردان درخواست ننموده باشد ،سبدگردان باید جهت انتقال سایر داراییهای سبد اختصاصی از
جمنه اوراق بهادار مربوطه به نام سرمایهگذار و دریافت و تسنیم گواهینامههای مربوطه ظرف حداکثر
 10روز کاری اقدام نماید .تب صره :در صورت درخوا ست سرمایهگذار پف از خاتمه قرارداد ،قبل از
اینکه داراییهای سبد اختصاصی (به استثنای وجوه نقد) به نام سرمایهگذار منتقل شود ،سرمایهگذار
میتواند از سووبدگردان بنواهد که فروش داراییهای سووبد اختصوواصووی را به عهده بگیرد .در این
صورت سبدگردان موظف است تالش کافی برای فروش این داراییها ظرف مهنتی که سرمایهگذار
تعیین میکند با رعایت صرفه و صالح وی بنماید .کارمزد سبدگردان برای این امر  2دهم درصد از
مبنغ فروش داراییها است.
ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری ماده  27درصووورت نقم مفاد این قرارداد بشوورح ذیل
اقدام خواهد شد :الف) در صورت عدم رعایت مهنتهای مقرر از طرف سبدگردان در تبصرههای 2
و  3مادهی  6و عدم رعایت مهنتهای مقرر در مواد  ،12 ،11 ،10تبصووورهی مادهی  ،15مواد ،18
 21 ،19و  ،26سووبدگردان باید به ازای هر روز تأخیر 500 ،هزار ریال خسووارت تأخیر یا عدم اجرای
تعهد به سووورمایه گذار پرداخت نماید .ب) در صوووورت نقم مادهی  16قرارداد توسوووط هر یک از
طرفین ،طرف نقمکننده باید مبنغ  500هزار ریال خسووارت به طرف دیگر ،پرداخت نماید .پرداخت
این خسارت مانع از اعمال مجازاتهای مقرر در قوانین و مقررات ننواهد شد .ج) در صورتیکه در
اثر عدم رعایت قوانین و مقررات مو ضوع مادهی  17یا عدم رعایت مفاد قرارداد تو سط سبدگردان،
خ ساراتی متوجه سرمایهگذار گردد ،سبدگردان م سئول جبران این خ سارات خواهد بود .پرداخت این
خسارت مانع از اعمال مجازاتهای مقرر در قوانین و مقررات ننواهد شد.
ماده  28درصورت بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه سبدگردان ننواهد بود.
سایر موارد ماده  29درصورتیکه نشانی هر یک از طرفین قرارداد که در ماده( )1ذکر شده تغییر
یابد ،وی موظف است نشانی جدید خود را کتباً به طرف مقابل اطالع دهد.
ماده  30سبدگردان موظف است کنیهی وجوهی را که طبق این قرارداد باید به سرمایهگذار پرداخت
کند از طریق واریز به حساس بانکی به شرح زیر و در صورت معرفی حساس بانکی جایگزین طبق
تبصر این ماده ،از طریق واریز به حساس بانکی جایگزین ،انجام دهد.
نام بانک

نام شعبه

شماره حساس

کد شعبه
ذینفع

شهر محل شعبه
نوع حساس

تبصره :سرمایهگذار میتواند حساس بانکی دیگری را که بهنام خود در یکی از بانکهای دارای مجوز
از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،افتتاح نمودهاست ،بهعنوان جایگزین حساس بانکی موضوع
این ماده معرفی کند.
ماده  31این قرارداد در  31ماده و  16تبصره و دو پیوست در چهار نسنه واحداالعتبار در تاریخ
 1396/00/00بین طرفین قرارداد منعقد شد و سه نسنه به سبدگردان و یک نسنه به سرمایهگذار
تحویل گردید .سبدگردان باید ظرف هفت روز کاری یک نسنه از قرارداد را به سازمان بورس و اوراق
بهادار ارسال و نزد این سازمان ثبت نماید.
تبصره :نسخ متممهای این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع میشوند.
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پیوست شماره  -1لیست داراییهای مشتری
نام شرکت
نماد

تعداد

قیمت

ارزش دارایی

جمع
پیوست شماره  -2اهداف و محدودیت های سرمای گذاری :
با توجه به اطالعات عنوان شده در فرم کسب اطالعات و ارزیابی ریسک مشتریان ،سرمایهگذار به
سبدگردان اجازه میدهد با توجه به صالحدید حرفهای خود در موارد ذیل با هر ترکیبی سرمایهگذاری
نماید:
الف  -اوراق مشارکت ثبت شده نزد سازمان یا دارای مجوز انتشار از بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران؛
س  -گواهی سپرده صادره توسط بانکهای ایران؛
ج  -سهام پذیرفته شده در بازار اول شرکت فرابورس ایران؛
د  -اوراق بهادار قابل معامنه در بورس اوراق بهادار تهران به شرط ذکر بازارهای مورد نظر؛
ز  -اوراق بهادار قابل معامنه در فرابورس ایران به شرط ذکر بازارهای مورد نظر؛
ط  -واحدهای سرمایهگذاری انواع صندوقهای سرمایهگذاری دارای مجوز از بورس بجز صندوقهایی
که در اوراق بهادار سرمایهگذاری میکنند؛
ل  -قراردادهای آتی قابل معامنه در بورس اوراق بهادار تهران؛ قراردادهای آتی قابل معامنه در
فرابورس ایران؛
م  -قراردادهای آتی قابل معامنه در بورس کاال؛
ن -اختیار معامنه قابل معامنه در بورس اوراق بهادار تهران؛ اختیار معامنه قابل معامنه در فرابورس
ایران؛
و  -اوراق بهادار ناشران ایرانی (اعم از دولتی و غیردولتی) که در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس
ایران پذیرفته نشدهاند؛
ه  -انواع حساس سپرده سرمایهگذاری در بانکهای ایرانی به شرط ذکر ارزی یا ریالی بودن آن؛
ی  -حساسهای سپرده سرمایهگذاری در بانکهای ایرانی مبتنی بر قیمت کاال (نظیر حساس سپرده
سرمایهگذاری مبتنی بر قیمت طال)

سرمایهگذار:

