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 بسمه تعالی
 قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار 

 

 طرفین قرارداد

شبرت  مشباور سبرمای       :مشبصصبا با سببد گردا   بین این قرارداد   ( 1ماده
  دهیفراز ا  یگذار  هیشررکت مشراور سررما ، فراز ایده نوآفرین تکگذاری  
محل    29/08/1396تبت  خیتار  518892تک، با شررماره تبت   نینوآفر

ب وار    یشررهرغ بر ، اناها  14007219634  یتبت تهران شررساسرره م 
برا  3، واحرد  24فخرار مدرد ، ک غ    ابرانیر خ  ،ینوران  دیر ب وار شررره  ا،یر در
سرمت   به  0450498646 یبه شرماره م   یرضرا زرنوخ  یآقا  یسدگینما
آقررا  رهیمررد  ئررتیه  سیرئ م فرازمسرر   یمهررد  یو  شرررمرراره  برره    ید 

که براسرا     رهیمد  ئتیعامل و عضرو ه  ریبه سرمت مد  1285025466
  یصرراحا امضررا   28/12/1398مورخ    21851شررمار     یروزنامة رسررم

 و.شوندیمجاز شساخاه م

به شررماره م ی  ......................................... ، :     سبرمای  گذار با مشبصصبا 
  : نشررررانی  .................،  تولرد:محرل  ....................  تولرد...تراریخ  .........................  

و کد سرررجا     .....................کد معام تی:  ،   شرررماره تما   ...............................،
...................................... 

 به شرح مواد آتی مسعدد گردید.

 تعاریف 

 کار رفاه در این قرارداد، دارای معانی زیر هساسد:اصط حات به ( 2ماده

گذار طمف اهن قمارداد اسر  هه مخراترین    منظور سرممیهه  گذار:سرمایه  .1
 اس .  مده 1در میدۀ 

مسظور سربدگردان رر  این قرارداد اسرت که مشرخ رات    سردگگماا:: .2
 است.  آمده  1آن در ماد   

گذار اسرت،  های ماع ق به سررمایهمسظور مجموع دارایی  :سردگاتصاری ر  .3
ر سررربردگردانی در  هرای آن بره مسظوکره براسرررا  این قرارداد یرا مام 

 شود.  اخایار سبدگردان قرارداده شده یا می

داری اوراق بهادار یا افاااح  ت می  به خرید، فروش یا نگه  سدگگماان : .4
گذاری توسررس سرربدگردان  های بانکی یا انجا  هرگونه سرررمایهسرردرده

گذار از محل سربداخا راصری وی به مسظور کسرا انا اع  نا  سررمایهبه
 ر.  گذابرای سرمایه

قیمت کایانی هر ورقة بهادار در هرروز، برابر قیمای اسرت    قیمت پیهین : .5
که ربق مدررات در بازار رسررمی به عسوان قیمت کایانی آن ورقه بهادار  

 شود.  میاع   یا تعیین  

که مسظور قرارداد  مسظور قرارداد حاضررر اسررت. در صررورتی  قمارااا: .6
 گردد.  دیگری باشد، قرارداد موردنظر ن ریح می

مسظور دسراورالعمل تسسریس و    أسری    عمیعیت سردگگماا::اسرصرراعمم    .7
 فعالیت سبدگردان م و  هیست مدیر  سازمان است.  

قانون    5مسظور سررازمان بور  و اوراق بهادار موضرروع ماد     سریمای:: .8
 مج س شورای اس می است.    1384بازار اوراق بهادار م و  آذرماه  

سریس و فعالیت  شرخ  حدوقی اسرت که مطابق دسراورالعمل تس  ااین: .9
سربدگردان اناخا  شرده و ضرمن انعداد قرارداد با سربدگردان، و ای   

عهده  بیسی شرده در دسراورالعمل یاد شرده را در قباب سربدگردان بهکیش
 است.  گرفاه

مسظور روزهای شررسبه تا اهارشررسبة هر ه اه به اسررا سای    ر مکیری: . 10
  8باشررد، از سرراعت  روزهایی که ربق مدررات ایران تعطیل رسررمی می

 به وقت مح ی تهران است.  16لغایت  

 موضوع قرارداد

موضروع قرارداد عبارتسرت از سربدگردانی سربداخا راصری، توسرس   ( 3ماده
الرعایة کیوسررت  های الز سرربدگردان با رعایت اهدا ، اصرروب و محدودیت

 شمار  دو این قرارداد.  

 مد  قرارداد و تاریخ اجرایی شد  آ 

شرررود مسعدرد  امرایی می 5این قرارداد از تراریخی کره بره مومرا مراد    (4ماده
 اعابار دارد.شمسی    .......به مدت  شده و  

   شرود که اال   وموه ندد موضروع ماداین قرارداد از زمانی امرایی می (5ماده
  امرای موضروع قراردادکه  واریز و ا   در صرورتی  به حسرا  بانکی مربوره  6

به سبدگردان باشد، اوراق بهادار    6بهادار موضوع ماد     مسوط به تس ی  اوراق
که بخشری از وموه ندد  درصرورتی  باشرد.یادشرده به سربدگردان تسر ی  شرده

باشرد و  واریز یا بخشری از اوراق بهاداری که باید تسر ی  شروند، تسر ی  شرده
روز کاری از تاریخ واریز وموه ندد یا تسر ی  اوراق بهادار    7سربدگردان  ر   

یاد شده، عد  موافدت با امرای موضوع قرارداد را برای همان بخش از وموه  
گذار ار ع ندهد، قرارداد باید در مورد آن بخش از  مایهیا اوراق بهادار به سرر

 شود.  وموه یا اوراق بهادار که تس ی  شده است، امرا

 سبد اختصاصی

از  سرررررمررایرره (6ماده کررس  مررمررعررا   گررذار  قرررارداد  مرربرر رر   انررعرردرراد 
کره تمرامرا ومره ندرد می براشرررد ، بره   تومرانمی یرارد   ..............................................

بدگردانی در اخایار سرربدگردان می گذارد. هرگونه برداشررت و  مسظور سرر 
گرذار کره مربوط بره این  کرداخرت ومره ندرد یرا اوراق بهرادار توسرررس سررررمرایره

قرارداد باشررد در تاریخ برداشررت یا کرداخت، از مجموع مبال  و اوراق بهادار  
شرود،  ذکر شرده در این ماده که در اخایار سربدگردان گذاشراه شرده یا می

گذار در آن  گردد تا سربداخا راصری سررمایهرتیا کسرر یا به آن اضرافه میتبه
 تاریخ، معین شود.

شرررمراره   یبره حسرررا  برانک  دیر مراده برا  نیومره ندرد موضررروع ا :1تبصببره  
  هی بانک کاسررارگاد به نا  شرررکت مشرراور سرررما  2398100132780031

 گردد.  زیتک وار  نینوآفر  دهیفراز ا  یگذار
، به 1کسد که اوراق بهادار موضروع کیوسرت  گذار اذعان میسررمایه :2تبصبره  

ومه محدود، مدید  وی تع ق دارد و ت رر  وی در آن اوراق بهادار به هی 
که خ   این امر تابت شررود، مسررئولیای  باشررد. درصررورتییا ممسوع نمی

ماومه سرربدگردان نخواهد بود. هرگاه سرربدگردان از این امر مط د شررود  
گذار تع ق ، به سررمایه1یا بخشری از اوراق بهادار موضروع کیوسرتکه تما   

ندارد یا ت رر  وی در تما  یا بخشری از این اوراق بهادار مدید، محدود یا  
تواند موضوع قرارداد  ممسوع است، یا هرگاه سبدگردان آگاهی یابد که نمی

را در خ رو  تما  یا قسرمای از سربداخا راصری امرا کسد، باید موضروع را  
 گذار ار ع دهد.  ب فاص ه به سرمایه

مو   اسررت هسگا  دریافت اوراق بهادار، رسررید    سرربدگردان  :3تبصببره  
این قرارداد تسظی  و به    1دریافت اوراق بهادار را در فر  مشررابه کیوسررت

که تعداد اوراق بهادار از یک نوع که به  گذار ارائه دهد. درصررورتیسرررمایه

 تیرهخ:
 شمیره:
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شرررار از تعداد اوراق بهادار مذکور در  شرررود، بیسررربدگردان تسررر ی  می
گاه سبدگردان مو   است کس از اناداب تعداد الز  از  باشد، آن  1کیوست

اوراق بهرادار بره کرد سررربردگردانی اخا ررراصررری، گواهی مربوط بره تعرداد  
گذار تس ی  ه اه به سرمایه باقیمانده را از مرمد مربوره اخذ و  ر  یک

 کسد.  
می تواند سررمایه سربد اخا راصری  سربد گردان  سررمایه گذار با نظر    :4تبصبره  

. در این صرورت نسربت به مب   افزایش یافاه ک یه شررایس،  دهدرا افزایش  
باشررد. مدت قرارداد و  ضرروابس، تعهدات و اخایارات این قرارداد کابرما می

 م غ برای محاسبه بازدهی و کارمزد از زمان هر واریزی خواهد بود.

 های سبد زد سبدگردا  و هزین تارم

    می باشد.برابر مجموع موارد زیر  کارمزد خدمات   (7ماده

 کارمزد تابت:

                                                                 کارمزد موفدیت:
کارمزد تابت در ابادای قرارداد برداشرت می گرددو کارمزد موفدیت    تب رره:

   قرارداد برداشت می گردد.در اناهای  

 خرید اعتباری

 خیر             سرمایه گذار مایل به خرید اعاباری می باشد؟ ب ی   (8ماده
 

: سرررمایه گذار امازه دریافت وا  یا اعابار از کارگزاری حداک ر با  1تب ررره  
ی هرای مرذکور در  نرخ بهره ............... درصرررد سرررالیرانره مهرت خریرد دارای

قرارداد به سرربدگردان اعطا می نماید. در این راسرراا ،    2کیسرروت شررماره  
سرربدگردان مخاار اسررت با رعایت محدودیاهای اعاباری وضررد شررده از  
مانا سرازمان، در هر زمان و حداک ر به میزان........................درصرد ارزش  
سربد از اهر  مالی مذکور ، در سربد اخا راصری سرمایه گذار اسا اده نماید  

ه گذار با آگاهی کامل ، ک یه ریسرکهای ناشری از اخذ وا  یا اعابار  و سررمای
 از کارگزاری را می کذیرد.

: هزیسه مالی ناشرری از اسررا اده از اعابار بر عهده سرررمایه گذار می  2تب ررر
 باشد.

 

مسح ررا  به   ،تسر گذار اهای امرای موضروع قرارداد که به عهده سررمایههزیسه
 قرار زیرند:

  ؛7ال   کارمزد سبدگردان مطابق ماد  ا
های سربد اخا راصری که مطابق مدررات     کارمزد انجا  معام ت دارایی

 شود؛مربوره تعیین و کرداخت می

های سبد اخا اصی که در امرای  ج  مالیات فروش و ندل و اناداب دارایی
 موضوع قرارداد الز  باشد؛

هرا کس از خراتمره قرارداد،  دگردان برای فروش دارایید  کرارمزد سررربر 
توسرس   26ها ربق تب رره ماده  که کس از خاتمه قرارداد داراییدرصرورتی

 سبدگردان به فروش رود.
   حسا  سرمایه گذار  هزیسه مالی تبت شده توسس کارگزاری در  هر

کارمزد ماع ده را ربق  ، صرورتحسرا   کباریسربدگردان هرسره ماه    :1تبصبره              
.  کسرد یارسررراب م  یو یبرا  ایر    یتسررر   گرذارهیر کرده و بره سررررمرا  هیر مراده ته  نیا

صررورتحسررا ، نسرربت به    افتیاز زمان در  یروز کار10 ر     دیبا  گذارهیسرررما
کسد؛ در صررورت عد     قدا به حسررا  سرربدگردان ا  زیوار  قیکرداخت کارمزد از رر

اهرد بود ترا کرارمزد خود را از محرل  مردت، سررربردگردان مجراز خو نیا  یکرداخرت ر

مشرروط به    د؛یاسرت، برداشرت نما  یکه نزد و  گذارهیاوراق بهادار سررما  ایوموه ندد  
 کسد.   یتس   گذارهیالز  را به سرما  دیب فاص ه رس  سکهیا

های مربوط به های مذکور در این ماده، سررایر هزیسهبه مز هزیسه  :2تبصبره 
گذار تعهد  باشرد و سررمایهی سربدگردان میامرای موضروع قرارداد به عهده

 ها ندارد.و مسئولیای در کرداخت آن هزیسه

این ماده مسادیما    هررر و ااد   های موضوع بسدهای ا  ، اج ،  هزیسه  :3تبصره  
های  شررود و در مورد کرداخت هزیسهاخا رراصرری کرداخت میاز محل سرربد  

 .شودعمل می  7موضوع بسد اال   این ماده، بر اسا  تب ر  ماد   

 الرعای های الزماهداف، اصول و محدودی 

الرعایه را که های الز سررربردگردان باید اهدا ، اصررروب و محردودیت ( 9ماده
قرارداد تعیین کرده اسرت، در   این  2گذار مطابق کیوسرت شرمار  اسررمایه

امرای موضررروع قرارداد مراعرات کسرد. هرگونره تغییر در اهردا ، اصررروب و  
الرعرایره و مه ای کره بره سررربردگردان برای اعمراب این  هرای الز محردودیرت

 شود، باید ری مام  قرارداد به تسئید ررفین قرارداد برسد. تغییرات داده می

 دهیگزارش

های  هی سرربداخا رراصرری را در دورهسرربدگردان مو   اسررت بازد   (10ماده
سرراالنه    یماهانه و سرراالنه و بازده  ،یروزانه، ه اگ  ،یزمان  یهادورهزمانی،  
اسرت را مطابق دسراورالعمل    سرابکیکه کمار از    ییهاهرکدا  از دوره   شرد
  ان یبعد از کا  یسربدگردان، محاسربه و حداک ر تا روز کار  تیو فعال  سیتسسر 

  گرذارهیر سررررمرا اریر خود صررررفرا  در اخا  یسارنایا تیر سرررا قیهر دوره از رر
سربدگردان همنسین باید گزارش عم کرد خود در خ رو  موضروع  قراردهد.

روز کاری کس از کایان هر    10حداک ر  در دوره های سررره ماهه  این قرارداد  
روز کراری کس از خراتمرة    10دوره و همنسین برای آخرین دوره حرداک ر  

 گذار و سازمان ارساب یا ارائه کسد.  سرمایه  قرارداد، تهیه کرده و همزمان به

روز کاری کس از کایان    10سربدگردان در روب مدت قرارداد حداک ر   (11ماده
هرمراه، مو   اسرررت مسررراسردات مربوط بره معرام ت اوراق بهرادار را کره در 

 کسد.گذار تس ی   رابطه با این قرارداد در آن ماه انجا  داده است، به سرمایه

گذار برای ارائة گزارش خا  و  رمایهدر صرررورت درخواسرررت سررر  (12ماده
العاده، سررربدگردان مو   اسرررت در مدابل دریافت هزیسة مورد توافق  فوق

 روز کاری گزارش مزبور را در اخایار وی قرار دهد.10ررفین،  ر  مدت  

 نرم افزار سبدگردانی:

برای عم یرات  افزار ویژهسررربردگردان مو   اسررررت نر  (13ماده ای کره 
اسرت، به مسظور امرای این قرارداد تهیه ان رسریدهسربدگردانی به تسیید سرازم

گرذار کره در هرای سررررمرایرههرا و بردهیکسرد و ار عرات مربوط بره ک یرة دارایی
کسد. این  باشرسد را در هر روز در آن تبت و نگهداری  رابطه با این قرارداد می

    را در هر تراریخ دلخواه10هرای موضررروع مراد  اافزار برایرد باوانرد گزارشنر 
 تهیه کسد.  

 

 

 گذار مجاری ارتباطی سبدگردا  با سرمای 

های  تواند از هریک از مجاری زیر برای ارساب گزارشسبدگردان می ( 14ماده
گذار از آننه ربق این قرارداد، سربدگردان  عم کرد یا مط د سراخان سررمایه

 گذار ارساب یا به ار ع وی برساند، اسا اده کسد:  باید برای سرمایه
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و در صرورت  نشرانی الکارونیکی............    به  E-mailارسراب رایانامه ا  –1
گذار کابا  به سبدگردان  تغییر، به نشانی الکارونیکی مدیدی که سرمایه

 معرفی کسد.

گذار ع وه برارسراب از  های مخ رو  سررمایهار عات و گزارش  : 1تبصبره  
رنای سربدگردان به  یکی از ررق مذکور در این ماده، از رریق سرایت ایسا

نیز برا اسرررا راده از ک مره و رمز عبور    www.irfintech.comنشرررانی 
 گذار قرار خواهد داشت.  گذار در دسار  سرمایهمخ و  سرمایه

ها  اسدات و گزارش در مواردی که در قرارداد تسر ی  مدارغ، مسر   : 2تبصبره 
اسرررت، الز  اسرررت مدارغ،  بیسی شررردهاز یک رر  به رر  دیگر کیش

های مورد نظر به شرخ  رر  مدابل یا وکیل، ولی،  مسراسدات و گزارش
قی  یا نمایسد  قانونی وی داده شرررده و رسرررید دریافت گردد یا مدارغ،  

ها از رریق کسرت سر ارشری به نشرانی رر  دیگر که  مسراسدات و گزارش
آمده و در صررورت تغییر به نشررانی مدیدی که وی کابا  اع      1ر ماد   د

 نموده، ارساب شود.
 
 

 حقوق و مزایای متعلق ب  اوراق بهادار

سرود سرها ، سرود اوراق مشرارکت، سرها  مایزه، سرود سرایر اوراق   (15ماده
ی  هرا ی مسرافد و مزایرایی داراییهرای حق تدرد  و بطور ک ی ک یرهبهرادار، برگره

وی    سرربد اخا رراصرریگذار تع ق دارد و مزو  به سرررمایه  اخا رراصرریسرربد  
از آنجا که رابطه  .  شرودمحسرو  شرده و موضروع قرارداد درمورد آنها امرا می

سربدگردان    بین سربدگردان و سررمایه گذار رابطه وکیل و موکل می باشرد؛
در روب مدت قرارداد و در صرررورت تمدید تا کایان مه ت تمدید شرررده، از  

گذار وکالت و و ی ه دارد که این مسافد و مزایا را دریافت کسد ایهمانا سرم
ی و به سربداخا راصری اضرافه نماید. سربدگردان همنسین در اعماب ک یه

اع  از حق حضرور در مجامد،    سربد اخا راصریحدوق ناشری از اوراق بهادار  
حق رأی، حق تدد  در خرید سرایر اوراق بهادار و حق تبدیل اوراق بهادار به 

شود و در اگونگی اعماب این  گذار ت دی میاوراق بهادار دیگر، وکیل سرمایه
  گذار را در نظر گیرد.حدوق باید م الح سرمایه

در صرررورت اتمرا  مه رت قرارداد و عرد  تمردیرد آن و همنسین   تبصببره:
درصرورت فسرخ یا ان سراخ قرارداد، سربدگردان مو   اسرت  ر  ه ت روز  

هرایی کره نراشرررر اوراق بهرادار مومود در  کراری موضررروع را بره شررررکرت
شروند و سرایر اشرخا  مرتبس اع   کسد و از  سربداخا راصری محسرو  می

و مزایرای ماع ق بره اوراق بهرادار را    هرا بخواهرد کره از آن کس حدوقآن
های حق تدد  و  گذار کرداخت نمایسد و مکاتبات، برگهمسادیما  به سرمایه

گذار ارسراب دارند. نشرانی و  سرها  مایزه و موارد مشرابه را به نشرانی سررمایه
  و درصرررورت تغییر،  1گرذار نیز مطرابق مراده اهرای تمرا  سررررمرایرهت  ن

گذار کابا  اع   نموده،  هایی که سرررمایهت  ن  مطابق با نشررانی و شررماره
 شود.  توسس سبدگردان به ناشرین اوراق بهادار اع   می

 رازداری:

ررفین قرارداد باید ک یرة ار عاتی را که در رابطره با این قرارداد در   ( 16ماده
اخایرار دارنرد محرمرانره ت دی کسسرد و بره مز بره سرررازمران، برازر  قرانونی یرا 

مین سرربدگردان، کانون مربوره یا مرامد صررالح  حسررابر  سرربدگردان، ا
قضرایی، بدون رضرایت کابی رر  مدابل به شرخ  دیگری ارائه نکسسد، یا 

 برای عمو  افشاء نسمایسد.

 رعای  قوانین و مقررا :

سررربردگردان برایرد در امرای موضررروع قرارداد، قوانین و مدررات از   (17ماده
  قانون یادشرده توسرس  مم ه قانون بازار اوراق بهادار و مدرراتی که براسرا

شروند به خ رو  دسراورالعمل تسسریس صر ح ت رویا شرده یا میمرامد ذی
و فعالیت سرربدگردان را رعایت نماید. در صررورت تضرراد بین این قرارداد و  
قوانین و مدررات مرذکور، سررربردگردان مو   بره رعرایرت قوانین و مدررات  

مسررئولیای ماومه    صررورت بابت عد  رعایت این قرارداد،باشررد و در اینمی
 سبدگردان نیست.

در صرورتی که م اد قرارداد مغایر قوانین و مدررات ت رویا شرده تا   ( 18ماده
زمان انعداد قرارداد باشرد، سربدگردان نمی تواند به م اد قرارداد عمل کسد و  
اساننه در اتر آن خسرارتی به مشراری وارد آید، سربدگردان مسرووب مبران  

 آن است.

آن بخش از قرارداد کره برا قوانین و    سررربردگردان م ز  بره امرای (19ماده
مدرراتی که بعدا به ت ررویا می رسررد، مغایر باشررد نیسررت و از این بابت  

 مسوولیای برای مبران خسارت وارده به مشاری نخواهد داشت.

مسررروولیاهای قید شرررده در قرارداد به هی  عسوان محدود کسسده   (20ماده
 .مسوولیاهای سبدگردان مطابق مدررات مربوره نخواهد بود

 وجوه بالاستفاده:

سررربدگردان باید حداک ر ت ش خود را بسماید تا وموه ندد سررربد   (21ماده
کار گیرد. در هر زمان که اخا راصری را ب فاصر ه در امرای موضروع قرارداد به

وموه ندد سربداخا راصری بیش از ده درصرد ارزش سربد اخا راصری شرود و  
قسرررمای از این  روز کاری از آن زمان، تمرا  یا    7سررربردگردان ناواند  ر   

کار گیرد یا به نظر وی این امر به ص ح  وموه را در امرای موضوع قرارداد به
 گذار نباشد، باید:سرمایه
 گذار را از این امر مط د نماید.سرمایهال    

های بانکی  گذار همواره در حسرا  یا حسرا وموه ماع ق به سررمایه  تبصبره:
مخ روصری که مطابق دسراورالعمل تسسریس و فعالیت سربدگردان افاااح  

 شود.داری میشود واریز و نگهشده یا می

 گذار:برداش  و واریز سرمای 

هرای  توانرد در روب مردت قرارداد مب غی از داراییگرذار میسررررمرایره (22ماده
را مطالبه کسد. در این صرورت سربدگردان باید این مب   را    سربد اخا راصری

سرربد  گذار از محل وموه ندد  روز کاری کس از درخواسررت سرررمایه 2 ر   
  سربد اخا راصریکه وموه ندد  به وی کرداخت کسد. درصرورتی  اخا راصری

برای کرداخت کل مب   مطالبه شرده ک ایت نکسد، سربدگردان باید ب فاصر ه  
کرده و    سربد اخا راصریهای  فروش میزان الز  از دارایی  ماساسربا  اقدا  به
گذار  های مذکور به سررمایهروز کاری کس از فروش دارایی  5مابدی را  ر   
 کرداخت کسد.  

رب  ت ش کافی سرربدگردان برای فروش دارایی  که بهدرصررورتی  تبصببره:
گذار به مسظور تسمین وموه مورد درخواسرت وی، امکان فروش به  سررمایه

ی ی از مم ره عرد  ومود خریردار میسرررر نگردد، مسررروولیای ماومره  دال
 سبدگردان نخواهد بود.

توانرد در روب مردت قرارداد و برا تسظی  مام   گرذار میسررررمرایره (23ماده
قرارداد، مبرال  یرا اوراق بهرادار دیگری را بره سررربردگردان کرداخرت نمرایرد و  

 نماید.سبدگردان مو   است موضوع قرارداد را در قباب آنها نیز امرا  

 معرفی قرارداد ب  امین:

http://www.irfintech.com/
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سربدگردان مو   اسرت  ر  ه ت روز کاری کس از امرایی شردن   ( 24ماده
ای از قرارداد را برای امین ارسرراب کسد. در قرارداد، مشررخ ررات و نسررخه

که به هر دلیل، امین رر  قرارداد با سربدگردان در امرای و ای  و  صرورتی
های خود ربق دسراورالعمل تسسریس و فعالیت سربدگردان، ق رور  مسرئولیت
گذار وارد شود، سبدگردان به موما  ین بابت خسارتی به سرمایهنماید و از ا

 این قرارداد، مبران خسارت مذکور را توسس امین تضمین نموده است.  

 تصلفا  و اختالفا 

گذار و سبدگردان براسا   مرمد رسیدگی به اخا فات بین سرمایه ( 25ماده
ماده  های موضرروع  قانون بازار اوراق بهادار در صررورت عد  سررازش در کانون

 این قانون است.    37این قانون، هیست داوری مذکور در ماده    36
قانون بازار اوراق بهادار، تا تشرکیل کانون   33براسرا  تب رره ماده    تبصبره:

 دهد.مربوره و ای  این کانون را در رابطه با این ماده، سازمان انجا  می

  17اده  به تخ  ات سربدگردان از این قرارداد یا مدررات مذکور در م ( 26ماده
های امرایی آن  نامه ها و دسررراورالعمرلربق قانون بازار اوراق بهرادار و آیین

 شود.قانون رسیدگی می

 فسخ، انفساخ و تمدید قرارداد

تواند قرارداد را قبل از اندضرررای مدت،  هریک از ررفین قرارداد می (27ماده
فسرخ کسد، مشرروط به ایسکه این موضروع را کابا  به رر  دیگر ار ع دهد.  

که مجوز فعالیت سربدگردانی سربدگردان از سروی سرازمان لغو  صرورتی  در
شررود یا بیش از یک ماه تع یق شررود، این قرارداد ب فاصرر ه از زمان اب    

که سربدگردان به شرود. همنسین از زمانیرسرمی این ت رمی  مس سرخ می
حک  مرامد ذی رر ح ورشررکسرراه اع   شررود یا خود به دادگاه تداضررای  

که قرارداد به  شود. در صورتیائه دهد، این قرارداد مس سخ میورشرکساگی ار
گذار را از تما  یا برخی  توان سررمایهگذار فسرخ شرود، میدرخواسرت سررمایه

تخ ی ات در نظر گرفاه شده در سایر مواد قرار داد بابت کارمزد سبدگردانی  
 محرو  کرد.

 کذیر است.تمدید این قرارداد از رریق تسظی  مام  قرارداد امکان ( 28ماده

 اقداما  پس از خاتمة قرارداد

کس از کایان مه ت قرارداد و عد  تمدید آن و همنسین در صرورت   (29ماده
شرود و سربدگردان مجاز  فسرخ یا ان سراخ آن، قرارداد خاتمه یافاه ت دی می

گذار که مربوط به این قرارداد اسررت،  های سرررمایهنیسررت در ترکیا دارایی
گذار  موضروع را ب فاصر ه به ار ع سررمایهتغییری ایجاد کسد و مو   اسرت  

گذار در رابطه با این  برسراند. سربدگردان باید کل وموه ندد ماع ق به سررمایه
کره گرذار کرداخرت کسرد و درصرررورتیروز کراریبره سررررمرایره 2قرارداد را  ر   

های سربد اخا راصری  گذار مطابق تب رره این ماده فروش سرایر داراییسررمایه
رخواسرت نسموده باشرد، سربدگردان باید مهت اناداب سرایر  را از سربدگردان د

گذار  از مم ه اوراق بهادار مربوره به نا  سررمایه  سربد اخا راصریهای  دارایی
روز کاری اقدا    10های مربوره  ر  حداک ر  و دریافت و تسر ی  گواهیسامه

 نماید.
گذار قبل از ایسکه کس از خاتمه قرارداد،  درصورت درخواست سرمایه  تبصره:
گذار  های سربد اخا راصری ابه اسرا سای وموه ندد  به نا  سررمایهدارایی

توانرد از سررربردگردان بخواهرد کره فروش  گرذار میمسادرل شرررود، سررررمرایره
های سربد اخا راصری را به عهده بگیرد. در این صرورت سربدگردان  دارایی

هرا  ر  مه ای کره  ت ش کرافی برای فروش این داراییمو   اسرررت  

کسد با رعایت صرررفه و صرر ح وی بسماید. کارمزد  گذار تعیین میسرررمایه
 ها است.ده  درصد از مب   فروش دارایی  2سبدگردان برای این امر  

 ضمان  اجرا و بروز حوادث قهری

 درصورت ندض م اد این قرارداد بشرح ذیل اقدا  خواهد شد: (30ماده
های  های مدرر از رر  سبدگردان در تب رهال   در صورت عد  رعایت مه ت

،  12، 11، 10در مواد  هرای مدرر و عرد  رعرایرت مه رت  6ی  مراده 3و   2
، سربدگردان باید به ازای  26و   21،  19،  18، مواد  15ی  ی مادهتب رره

هزار ریراب خسرررارت ترسخیر یرا عرد  امرای تعهرد بره   50هر روز ترسخیر، 
 گذار کرداخت نماید.  سرمایه

قرارداد توسرررس هر یرک از ررفین، رر     16ی    در صرررورت ندض مراده
هزار ریاب خسررارت به رر  دیگر، کرداخت   50کسسده باید مب    ندض

های مدرر در قوانین  نماید. کرداخت این خسارت ماند از اعماب مجازات
 و مدررات نخواهد شد.

یا   17ی  نین و مدررات موضرروع مادهکه در اتر عد  رعایت قواج  در صررورتی
عرد  رعرایرت م راد قرارداد توسرررس سررربردگردان، خسررراراتی ماومره  

گذار گردد، سرربدگردان مسررئوب مبران این خسررارات خواهد  سرررمایه
های مدرر در قوانین  بود. کرداخت این خسررارت ماند از اعماب مجازات

 و مدررات نخواهد شد.

ومه سربدگردان نخواهد  درصرورت بروز حواد  قهری مسرئولیای ما (31ماده
 بود.

 سایر موارد

  ذکر  1که نشررانی هر یک از ررفین قرارداد که در مادهادرصررورتی (32ماده
شرده تغییر یابد، وی مو   اسرت نشرانی مدید خود را کابا  به رر  مدابل  

 ار ع دهد.  

ی وموهی را که ربق این قرارداد  سرربدگردان مو   اسررت ک یه (33ماده
ز رریق واریز به حسررا  بانکی به شرررح  گذار کرداخت کسد اباید به سرررمایه

زیر و در صررورت معرفی حسررا  بانکی مایگزین ربق تب ررر  این ماده، از  
 رریق واریز به حسا  بانکی مایگزین، انجا  دهد:

 

 ذیس د حسا   کد شعبه نا  شعبه بانک  نا  بانک 

    
 نوع حسا   شماره حسا   شهر محل شعبه 

   

 IR شبای حسا 
نا  خود در یکی تواند حسرا  بانکی دیگری را که بهگذار میسررمایه  تبصبره:

های دارای مجوز از بانک مرکزی ممهوری اسرر می ایران، افاااح  از بانک
 عسوان مایگزین حسا  بانکی موضوع این ماده معرفی کسد.  است، بهنموده

نسرخه    اهاردر  تب رره و دو کیوسرت    17ماده و   34این قرارداد در   ( 34ماده
تراریخ .................... بین ررفین قرارداد مسعدرد شرررد و دو  واحرداالعابرار در  

گذار تحویل گردید. سربدگردان  نسرخه به سربدگردان و یک نسرخه به سررمایه
از قرارداد را به سرازمان بور  و اوراق  باید  ر  ه ت روز کاری یک نسرخه  

 این سازمان تبت نماید.  بهادار ارساب و نزد  
های این قرارداد به تعداد نسرخ قرارداد تسظی  و مشرابه  نسرخ مام   تبصبره:

 شوند.آن توزید می
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 پیوس  یک: لیس  اوراق در اختیار سبدگردا 
 

 و استراتژی سبد اختصاصی اهدافسرمای ، پیوس  دو: 

برای   بانکی  سدرده  مایگزین  فرصای  ارائه  اخا اصی،  تشکیل سبد  از  هد  
 مورد اناظار می باشد.  سرمایه گذار با حداقل ریسک ممکن و با بازدهی  

ریسک   ارزیابی  و  ار عات  کسا  فر   در  شده  عسوان  ار عات  به  تومه  با 
دهد با تومه به ص حدید حرفه    مشاریان، سرمایه گذار به سبدگردان امازه می

 با هر ترکیبی سرمایه گذاری نماید:   اای خود در موارد ذی 
 

درصد سرمای  سبد قابل تصصیص ب  انواع اوراق و فرصتهای بازار  50تا  
 اعم از: سرمای  ت  دارای بازدهی ثاب  می باشند

 
 

از   - اناشار  مجوز  دارای  یا  سازمان  نزد  شده  تبت  مشارکت  بانک  اوراق 
 مرکزی ممهوری اس می ایران؛ 

 ایران؛   بانکهایگواهی سدرده صادره توسس   -

واحدهای سرمایه گذاری انواع صسدوق های سرمایه گذاری دارای مجوز   -
 از بور   

در بانکهای ایرانی به شرط ذکر ارزی    گذاریانواع حسا  سدرده سرمایه   -
 یا ریالی بودن آن؛ 

 

سرمای 100تا   فرصتهای  سایر  ب   تصصیص  قابل  سبد  سرمای     درصد 
با ویژگی   بازده مورد انتظار  بازار سرمای  ب  منظور پوشش نرخ  گذاری 

دوره سرمای    باالنقدشوندگی   تنترل و  ریسک  با  و  توتاه مد   گذاری 
 اعم از: شده

 

 معام ه در بور  اوراق بهادار تهران و فرابور  ایران ؛   قابلاوراق بهادار   -

 وفرابور  ایران؛ قابل معام ه در بور    آتیقراردادهای   -

 قابل معام ه در بور  کاال؛  آتیقراردادهای   -

 اخایار معام ه قابل معام ه در بور  و فرابور  ایران؛  -

 سازمان بور  انواع صسدوق ها سرمایه گذاری مورد تایید   -

 شاخ  سبد آتی سها   -

 اوراق بهادار قابل معام ه در بازارهای دو ررفه بور  ایران  -

 اوراق شرکاهای بیر بورسی -


