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قرارداد [نمونة] امین سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار
{عباراتی که بین دو آکوالد { } آمدهاند به منظور توضیح میباشند و جزء متنن رترارداد ننونته ت نتی ننتیشتوند
عباراتی که بین دو رالب ] [ آمدهاند با موافنت معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تائید ریاست سازمان بورس و اوراق
بهادار رابل تغییر است} { مطابق دسنورالعنل تأسیس و فعالیت سبدگردانی در شرایط خاصی ستبدگردان موفت
است از بین اشخاص حنوری که صالحیت آنها برای تصدی سنت امتین بته تأییتد ستازمان بتورس و اوراق بهتادار
رسیده است حدارل یک شخص را به عنوان امین اننخاب کرده ورترارداد حاضتر را بتا وی منعنتد و مآتاد آن را اجترا
نناید}.
طرفین قرارداد
ماده  1این ررارداد بین سبدگردان با مشخصات  :نام  .....شناره ثبت  ...تاریخ ثبتت  ...ملتل ثبتت  ...نشتانی  .......کتد
پسنی  ...........شناره ت آن ....شناره ننابر  ...با ننایندگی آرا(یان)/خانم(هتا)  ....کته براستاس روزنامتم رستنی
شنارة  ...مورخ  ....صاحب/صاحبان امضای مجاز شناخنه میشود(ند) و امین با مشخصات نام  .....شناره ثبت
 ...تاریخ ثبت  ...ملل ثبت  ...نشانی  .....کد پسنی  ...شتناره ت آتن  ...شتناره ننابر........کتد معتامالتی  ...بتا
ننایندگی آرا(یان)/خانم(ها)  ....که براساس روزنامم رسنی شنارة  ...مورخ  ...صاحب/صاحبان امضتای مجتاز
شناخنه میشود(ند) به شرح مواد آتی منعند گردید.
تعریف اصطالحات
ماده  2اصطالحات بهکار رفنه در این ررارداد به شرح زیر تعری میشوند:
 .1قانون بازار اوراق بهادار :منظور رانون بازار اوراق بهادار مصتوب آرر متاه  4831مج تس شتورای استالمی و
اصالحات بعدی آن است.
 .2سازمان :منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادة  5رانون بازار اوراق بهادار است.
 .3دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان :منظور دسنورالعنل تأستیس و فعالیتت ستبدگردان مصتوب هیتأت
مدیرة سازمان است.
 .4سبدگردان :منظور سبدگردان معرفی شده در مادة  4این ررارداد است.
 .5امین :منظور امین معرفی شده در مادة  4این ررارداد است.
 .6قرارداد سبدکردانی :منظور رراردادی است که سبدگردان تلت این عنوان با مشنری خود منعنتد ننتوده و
به موجب آن سبدگردان موف است نسبت به سبدگردانی سبد اخنصاصی موضوع ررارداد اردام نناید.
 .7مشتری :منظور سرمایهگذاریاست که با سبدگردان ررارداد سبدگردانی منعند ننودهاست.
 .8سبدگردانی :تصنیم به خرید فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایهگذار معین توسط ستبدگردان
در رالب ررارداد سبدگردانی به منظور کسب اننآاع برای مشنری است.
 .9سبداختصاصی :منظور مجنوع دارایی های موضوع سبدگردانی در یک ررارداد ستبدگردانی (اعتم از وجته
نند اوراق بهادار و مطالبات) است که به مشنری معینی تع ق دارد.
 .11شخص وابسته :مطابق تعری ارائه شده در دسنورالعنل تأسیس و فعالیت سبدگردان است.
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موضوع قرارداد
ماده  3موضوع ررارداد عبارتست از( :ال ) پذیرش مسئولیتهای پیشبینی شده در این ررارداد توسط امین در ربال
مشنریانی که ررارداد سبدگردانی موضوع متادة  1را بتا ستبدگردان منعنتد ننتودهانتد و(ب) انجتام وفتای
پیش بینی شده در این ررارداد در ارتباط با رراردادهای سبدگردانی موضوع مادة  1و](ج) انجام نظارتهتای
پیشبینی شده در این ررارداد توسط امین[.
تشریفات پذیرش سمت امین در قرارداد سبدگردانی:
ماده  4امین در صورتی موف است وفای مذکور در ]مادة  9این ررارداد و تبصرههتای  2و 8آن[ را در ارتبتاط بتا
یک ررارداد سبدگردانی به انجام رساند که در رالب فرم پیوست  4این ررارداد ستنت امتین را در خصتوص
آن ررارداد پذیرفنه و به سبدگردان تس یم ننودهباشد.
تبصره  :اننخاب رراردادهای سبدگردانی برای طی تشریآات موضوع این ماده با رعایت دسنورالعنل تأسیس و
فعالیت سبدگردان توسط سبدگردان صورت میپذیرد و سبدگردان باید یک نسخه از رراردادهای
سبدگردانی را که برای طی تشریآات موضوع این ماده اننخاب ننودهاست به هنراه درخواست کنبی از
امین مبنی بر پذیرش سنت امین در خصوص آن ررارداد به امین تس یم کند و امین موف است
فرف حداکثر  8روز کاری ربولی سنت خود را به سبدگردان تس یم نناید.
تعهدات سبدگردان
ماده 5تعهدات سبدگردان به شرح مواد زیر است:
-1
-2

-3

-4

-5

سبدگردان م زم است در صورت انعناد مننم برای رراردادهای سبدگردانی موضوع مادة  1یک نسخه از آن
را فرف هآت روز کاری در اخنیار امین ررار دهد.
سبدگردان موف است ک یم مدارک و اطالعاتی را که امین برای اجرای وفای خود در این ررارداد
مطالبه میکند در اخنیار امین ررار دهد و با بازرسان امین در خصوص بررسی اطالعات دفاتر مدارک و
نرمافزارهای خود و بازدید از مللهای تلت اخنیار خود هنکاری کامل نناید.
سبدگردان موف است نرمافزار سبدگردانی موضوع مادة  6را تهیه و ک یم اطالعات معامالتی را که بهنتام
مشنریان خود انجام میدهد و ک یم رویدادهای مالی مربوط به مشنریان ازجن ه دریافتهتا از مشتنریان و
پرداختها به مشنریان خود را در نرمافزار یادشده ثبت نناید.
سبدگردان موف است درپایان هرمتاه گزارشتی مکنتوب در خصتوص اوراق بهتاداری کته ستبدگردان یتا
اشخاص وابسنه به آن یا کارکنتان ستبدگردان یتا اشتخاص وابستنه بته آنهتا در آن متاه طبتق تعریت
دسنورالعنل سبدگردانی در آن اوراق بهادار رینآع شدهاند را در حتد منترر در دستنورالعنل ستبدگردانی
تهیه و به امین تس یم کند.
سبدگردان موف است حسابهای بانکی موضوع مادة  7را طبق نظر امین افنناح کترده و تعیتین ننایتد
هر ررارداد سبدگردانی موضوع مادة  1با کدام حساب بانکی که براساس شرایط مادة  7افنناح شدهاستت
مرتبط میباشد.

خصوصیات نرمافزار سبدگردانی مورد استفاده:
ماده  6نرم افزار سبدگردانی که سبدگردان موف است تهیه ننوده و اطالعات موضتوع بنتد  8متادة  5را در آن ثبتت
کند باید دارای خصوصیات زیر باشد:
 – 4نرمافزار دارای تأییدیه از سازمان باشد
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 – 2امکان دسنرسی امین به اطالعات ثبت شده در نرمافزار از طریق شبکم ایننرنت فراهم باشد
 – 8امین بنواند با بررسی مسنندات اطالعات مورد نظر خود را در نرمافزار سبدگردانی تأیید کند
 – 1سبدگردان ننواند اطالعاتی را که امین در نرمافزار تأیید ننودهاست بدون اجازة امین تغییر دهد
 – 5سبدگردان ننواند بدون اجازة امین اطالعاتی را در روزهای ربل در نرمافزار ثبت ننتودهاستت را تغییتر
دهد
 – 6امین باید بنواند گزارش هایی را از مانده و گردش حساب هر مشتنری از طریتق نترمافتزار ستبدگردانی
مشاهده و چاپ نناید .امین باید بنواند تعیین کند که در این گزارش صرفاً اطالعاتی که توستط ختود
وی تأیید شدهاست للاظ گردد یا اینکه ک یم اطالعات ثبت شده للاظ شوند.
 – 7ک یم عن یاتی که کاربران در نرمافزار انجام میدهند باید در فایتل ورتایع ( ) log fileنترمافتزار ثبتت
گردد و توسط هیچ یک از کاربران رابل تغییر نباشد.
] – 3رمز ورود مدیر نرمافزار( )Adminstratorکه تنظینات نرم افزار و حدود اخنیارات کاربران را تعیتین
میکند دو رسننی بوده و یک رسنت در اخنیار سبدگردان و رسنت دیگر در اخنیار امین باشد[.
]تبصره  :تنظینات نرم افزار سبدگردانی با توافق سبدگردان و امین انجام میشتود و در صتورت اختنالف طبتق نظتر
سازمان عنل خواهدشد .در تنظیم نرم افزار سبدگردانی مالحظات متورد نظتر ستازمان بایتد رعایتت شتود.
توافنات در مورد تنظینات نرمافزار به امضای طرفین رسیده و نزد هر کدام یک نسخه نگهداری میشود[.
افتتاح حساب بانکی مشترک
]ماده  7سبدگردان موف است حساب یا حسابهای بانکی مخصوص سبدگردانی را طبتق دستنورالعنل تأستیس و
فعالیت سبدگردانی و با تأیید امین در یک یا چنتد بانتک ایرانتی دارای مجتوز از بانتک مرکتزی جنهتوری
اسالمی ایران افنناح کند .هنچنین سبدگردان موف است تعیین نناید که هر ررارداد سبدگردانی مرتبط
با کدامیک از حسابهای بانکی مخصوص سبدگردانی است و مشخصات حستابهتای بتانکی و رراردادهتای
سبدگردانی مرتبط با هر حساب بانکی را نزد امین ثبت کند .ک یم وجوه مربوط به هر ررارداد ستبدگردانی -
اعم از وجوهی که سبدگردان از مشنری خود به منظور سبدگردانی دریافت میکند و وجتوهی کته از ملتل
سودهای نندی اوراق بهادار یا سپردههای بانکی سبداخنصاصی حاصل میشود -منلصتراً در حستاب بتانکی
مربوط به هنان ررارداد سبدگردانی واریز و ک یم پرداخت های مربوط بته آن رترارداد ستبدگردانی  -اعتم از
وجوه پرداخنی به مشنری وجوه پرداخنی بابت خرید اوراق بهادار سبد اخنصاصتی و پرداختت هزینتههتای
مربوط به سبدگردانی  -از حساب بانکی مربوط به هنان ررارداد سبدگردانی پرداخت میشود[.
تبصره  :حسابهای بانکی مرتبط با رراردادهای موضوع مادة  1باید بهنتام مشتنرک امتین و ستبدگردان یتا بتهنتام
مشنری افنناح شده بهطوری که در هر حال برداشت از آن با اجازة توأم سبدگردان و امین امکانپذیر باشد و
تغییر در شرایط برداشت از حسابهای بانکی مذکور بدون توافق توأم سبدگردان و امین منکن نباشد.
تشریفات شناسایی کارگزار
ماده  8پرداخت به شرکت کارگزاری به منظور خرید اوراق بهادار ب ه نتام ستبد اخنصاصتی مربتوط بته یتک رترارداد
سبدگردانی از ملل وجوه حساب بتانکی موضتوع متادة  7مربتوط بته آن رترارداد ستبدگردانی درصتورتی
امکانپذیر است که تشریآات شناسایی کارگزار به شرح زیر انجام شدهباشد:
 – 4سبدگردان درخواست شناسایی کارگزار مورد نظر خود را با تکنیل فرم درخواست شناستایی کتارگزار
(پیوست  2این ررارداد) به امین ارائه میدهد.
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 – 2امین فرف یک روز کاری از تاریخ دریافتت درخواستت بنتد  4از طریتق مراجعته بته ستایت رستنی
ایننرننی سازمان از اینکه کتارگزار معرفتی شتده توستط ستبدگردان جتزو فهرستت شترکتهتای
کارگزاری دارای مجوز از سازمان است اطنینان حاصل کترده و ستپس فترم متذکور را تأییتد و بته
کارگزار ارسال ننوده و ضنن آن درخواست میکند تا کارگزار تعهدنامتم پیوستت  8ایتن رترارداد را
مسننیناً به امین ارائه دهد .امین باید رونوشت درخواست خود را به سبدگردان نیز ارسال کند.
 – 8درصورتی که کارگزار تعهدنامم پیوست  8این ررارداد را امضاء کرده و به امین ارائه دهد وی به عنتوان
کارگزاری که طبق این ماده در ارتباط با سبدگردان شناسایی شدهاست نزد امین ثبتت متیشتود و
امین موضوع را فرف یک روزکاری کنباً به سبدگردان اطالع میدهد.
تبصره  :درصورت درخواست سبدگردان مبنی بر معرفی حساب بانکی مرتبط با هر ررارداد ستبدگردانی بته
کارگزار شناسایی شده طبق این ماده از طریق تکنیل و امضای فرم پیوستت  1ایتن رترارداد امتین
موف است پس از اطنینان از صلت مندرجات فرم و اینکه حسابهای بانکی معرفیشده در فترم
براساس تشریآات مادة  7افنناح شدهاند فرم را فرف یک روزکاری امضاء ننوده و بترای کتارگزاری
مورد نظر ارسال کند.
تشریفات پرداخت از حسابهای بانکی موضوع ماده 7
ماده  9امین باید فرف یک روز کاری پس از دریافت درخواست سبدگردان بترای هرگونته پرداختت مربتوط بته هتر
ررارداد سبدگردانی موضوع مادة  1از حساب بانکی موضوع مادة  7در صورتی که دسنور پرداختت بتا مآتاد
ررارداد سبدگردانی و موارد زیر تطابق داشنه باشد دسنور پرداخت را تأیید کند:
 )4ربالً نسخهای از ررارداد سبدگردانی مربوطه به امین تس یم و نزد وی ثبت شده و امین ربولی سنت
خود را به سبدگردان اعالم ننوده است.
 )2حساب بانکی مخصوص یا مرتبط با ررارداد سبدگردانی مورد نظر است
 )8موضوع پرداخت صرفاً در خصوص موارد مندرج در بندهای ( )1تا ( )7این ماده است
 )1در مورد پرداخت به مشنری:
 -4-1مب غی که سبدگردان پرداخت آن را به حساب بانکی مشنری درخواست ننوده بیش از وجوه نند
سبداخنصاصی مشنری مربوطه در تاریخ درخواست نباید باشد
 -2-1پرداخت صرفاً به حساب بانکی مشنری که در ررارداد سبدگردانی یا مننم آن یا کنباً توسط
مشنری معرفی شده است واریز میشود.
 )5در خصوص پرداخت به کارگزار به منظور خرید اوراق بهادار موضوع ررارداد سبدگردانی:
 -4-5کارگزار ربالً طی تشریآات مذکور در مادة  3تعهدنامم پیوست  8این ررارداد را در مورد ررارداد
سبدگردانی تکنیل و امضاء ننوده و به امین تس یم کردهاست.
 -2-5ماندهی وجوه نند سبداخنصاصی نزد کارگزار به تشخیص امین بیش از حد الزم نباید باشد؛
 -8-5پرداخت صرفاً باید به حساب جاری معامالتی کارگزار صورت پذیرد؛
 -1-5کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سازمان باشد.
 )6در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینههای سبدگردانی:
 -4-6پرداخت مطابق با مآاد ررارداد سبدگردانی و دسنورالعنل سبدگردانی بوده و به طور صلیح
ملاسبه شده است؛
 -2-6این پرداختها از طریق واریز به حسابهای بانکی اشخاص مربوطه صورت میپذیرد.
 ) 7در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداری که در بورس یا بازار خارج از بورس معام ه ننیشوند:
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 -4-7مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشندهی آنها توسط سبدگردان معین شده است؛
 -2-7اوراق بهادار دارای ویژگیهای مندرج در ررارداد سبدگردانی است؛
 -8-7اطنینان معنول وجود داشنهباشد که در منابل پرداخت وجه اوراق بهادار مربوطه دریافت و به
تن ک مشنری در میآید؛
 -1-7مب غ مورد نظر صرفاً به حساب بانکی فروشنده پرداخت میشود.
تبصره  : 1رعایت مآاد این ماده در مورد صدور درخواستهای پرداخت توسط سبدگردان نیز الزامی است و مسئولیت
امین در تأیید درخواستهای پرداخت مطابق مآاد دسنورالعنل مربوطه رافع مسئولیت سبدگردان
نیست.
تبصره  : 2در صورتیکه درخواست پرداخت سبدگردان مطابق این ماده نباشد یا در صورتیکه امین برای تأیید
آنها ننواند به اطالعات و مدارک رانعکننده دست یابد آنگاه امین باید فرف مه ت منرر در این ماده
موارد عدم تطابق یا ننص مدارک و اطالعات را کنباً به سبدگردان منعکس کند.
تبصره  : 3در صورت ورشکسنگی یا انلالل سبدگردان یا درصورتیکه سبدگردان خود تناضای ورشکسنگی به دادگاه
صالح ارائه دهد یا در صورتیکه مجوز سبدگردانی سبدگردان توسط سازمان لغو شود امین باید صرفاً
پرداختهای موضوع بند  1این ماده را تأیید کند و از تأیید سایر پرداختها خودداری نناید .در طول
دورانی که مجوز فعالیت سبدگردان توسط سازمان تع یق شدهاست نیز مآاد هنین تبصره حاکم است.

وظیفه امین در نظارت بر سبدگردان
]ماده  11امین موف است بهصورت مسننر نظارت کند که :
 – 4مآاد رراردادهای سبدگردانی که سبدگردان با مشنریان خود منعند ننودهاست خواه سنت امین را در
مورد آنها پذیرفنه یا نپذیرفنه باشد
 – 2دسنورالعنل تأسیس و فعالیت سبدگردانی و
 - 8منرراتی که سازمان نظارت بر رعایت آنها را از جن ه وفای امین طرف ررارداد با سبدگردانها
ملسوب کند
توسط سبدگردان رعایت شود و در صورت مشاهدة هرگونه ننض موارد یادشده موضوع را بالفاص ه پس از
کش بهصورت مکنوب به سازمان گزارش کند و هم زمان تذکرات الزم را جهت اصالح کنباً به سبدگردان
ارائه دهد.
تبصره  : 1درصورتی که تخ آات سبدگردان از منررات موضوع این ماده موجب ورود خسارت به مشنری سبدگردان
شود و سبدگردان خسارت وارده را آن طور که به نظر امین عادالنه است جبران نکند امین موف
است تخ سبدگردان را به مشنری یا مشنریان مربوطه اطالع دهد.
تبصره  : 2امین باید به منظور اجرای نظارتهای موضوع این ماده روشها و رویههایی را تعری و اجرا کند بهطوری
که از رعایت منررات موضوع این ماده توسط سبدگردان اطنینان کافی و معنول حاصل نناید .در
ضنن امین باید روشها و رویههایی را که سازمان در اجرای نظارتهای موضوع این ماده مسننیناً یا
به واسطم سبدگردان ابالغ میکند در عنل بهکارگیرد.
تبصره  : 3وفیآم امین در خصوص اجرای نظارت موضوع این ماده بسنگی به اجرای مادة  1ندارد؛ این بدان
معنیاست که حنی اگر امین در مورد هیچیک از رراردادهای سبدگردانی که سبدگردان با مشنریان
خود منعند میکند براساس تشریآات موضوع مادة  1سنت امین را نپذیرفنهباشد وفای موضوع این
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ماده برای امین به روت خود باریاست .هنچنین مسئولیت امین در این ماده شامل ک یم مشنریان
طرف رراردادهای سبدگردانی با سبدگردان است خواه امین در خصوص ررارداد سبدگردانی مربوطه
طبق تشریآات مادة  1سنت امین را پذیرفنه یا نپذیرفنهباشد[.
مسئولیت امین
ماده ( : 11الف) در صورتیکه امین به وفای خود طبق مواد  9 3 1و تبصرههای آن به مورع عنل ننناید موف
است به ازای هر روز تأخیر حسب مورد مب غی معادل یک هجدهم درصد ارزش سبد
اخنصاصی مندرج در ررارداد سبدگردانی اخنصاصی یا یک هجدهم درصد از مب غ مندرج در
دسنور پرداخت را بهعنوان خسارت وارده به مشنری به سبدگردان بپردازد .سبدگردان باید
دریافت این مبالغ را پیگیری کند و مبالغ دریافنی از این بابت را جزو سبداخنصاصی مشنری
مربوطه منظور کرده و در اولین گزارش دورهای خود پس از دریافت مبالغ یا پس از بدهکار
شدن امین از این بابت اطالعات الزم را در این خصوص اعم از مبالغ دریافنی و مبانی ملاسبم
آنها یا اسننکاف امین از پرداخت مبالغ به مشنری بدهد.
(ب) در صورتی که امین از انجام وفای

خود طبق این ررارداد تخطی نناید و از این بابت خسارتی به

هریک از مشنریان طرف سبدگردان در رراردادهای سبدگردانی وارد شود یا در اثر تخ امین
هریک از مشنریان مذکور ننواند در صورت تنایل در مه ت منرر در ررارداد سبدگردانی خود با
سبدگردان دارایی خود را از سبدگردان دریافت دارد آنگاه امین مسئول جبران خسارات وارده
به مشنری مربوطه بوده و باید به ازای هر روز تأخیر مذکور در دریافت داراییها معادل یک
هجدهم درصد از ارزش داراییهای مشنری نزد سبدگردان را به عنوان جبران خسارت به مشنری
مربوطه بپردازد.
تبصره  :مسئولیت امین در این ماده نافی مسئولیت سبدگردان در ربال مشنری خود نیست و در صورت بروز
حوادث رهری به تشخیص مرجع رسیدگی کننده مسئولینی منوجه امین نخواهد بود.
ماده  12امین موف است اطالعاتی را که در اجرای این ررارداد دریافت میکند نزد خود ملرمانته ت نتی کترده و
جز در چارچوب منررات افشاء ننناید؛ در غیر اینصورت مسئول جبران ک یم خسارات وارده به سبدگردان
یا مشنری یا هر دو حسب مورد خواهد بود.

نحوۀ محاسبه و پرداخت کارمزد امین
]ماده  13سبدگردان بابت خدماتی که از امین دریافت مینناید کارمزدهای زیر را به وی از طریق واریز بته حستاب
بانکی اعالمشده توسط امین پرداخت مینناید:
 .... – 4درصد از ارزش سبد اخنصاصی هر ررارداد سبدگردانی که امین طبق تشریآات مادة  1سنت امین
را در خصوص آن پذیرفنهاست
ریال به طور ثابت که هر  .....ماه یکبار  .....درصد از آن پرداخت میشود.
 – 2مب غ
تبصره  :مبالغ موضوع این ماده پس از کسر کسورات رانونی و در صورت لزوم افزودن مالیات بر ارزش افزوده در
وجه امین پرداخت میشود[.
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مدت قرارداد
]ماده  14این ررارداد پس از امضاء توسط طرفین توسط سبدگردان شنارهگذاری شده و به امتین ابتالغ متیشتود .از
تاریخی که امین دریافت ررارداد ابالغشده را تأیید کند و موضوع را کنبتاً بته اطتالع ستبدگردان برستاند
ررارداد به مورد اجرا گذاشنه شده و ررارداد از آن تاریخ تا تاریخ  ......معنبر خواهد بود[.
رسیدگی به تخلفات و اختالفات
ماده  15براساس رانون بازار اوراق بهادار به اخنالفات بین سبدگردان و امین و هنچنین بته اخنالفتات بتین امتین و
هریک از مشنریان طرف سبدگردان در رراردادهای سبدگردانی در صورت عدم سازش در کانون موضتوع
مادة  86رانون بازار اوراق بهادار هیأت داوری مذکور در ماده  87این رانون رسیدگی میکند.
ماده  16به تخ آات سبدگردان و امین از این ررارداد یا منتررات مربوطته در مراجتع رستیدگی بته تخ آتات کته در
آییننامهها یا دسنورالعنلهای اجرایی رانون بازار اوراق بهادار پیشبینی شدهاست رسیدگی میشود.
فسخ قرارداد
ماده 17هریک از طرفین ررارداد می تواند ررارداد را ربل از اننضای مدت فسخ کند مشروط به اینکه این موضوع را
حدارل یک ماه ربل کنباً به طرف دیگر اطالع دهد .به هر حال تا زمان فسخ ررارداد طرفین منعهد به انجتام
وفای ملوله هسنند.
تبصره  :در صورت ورشکسنگی یا انلالل امین و در صورتیکه امین بترای پتذیرش مستئولیتهتای منتدرج در ایتن
ررارداد توسط سازمان س ب صالحیت شود این ررارداد بهطور یکطرفه توسط سبدگردان و بتدون نیتاز بته
گذشت مه ت مذکور در این ماده رابل فسخ است.
اتمام و تمدید قرارداد
ماده  18تندید این ررارداد از طریق تنظیم و امضای مننم ررارداد امکانپذیر است.
سایر موارد
ماده  19در صورتیکه نشانی هر یک از طرفین ررارداد که در ماده( )4رکر شده تغییر یابد وی موف استت نشتانی
جدید خود را کنباً به طرف منابل اطالع دهد .هرگونه مراسالت کته در ارتبتاط بتا ایتن رترارداد بتا پستت
سآارشی به آخرین نشانی اعالمی مطابق این ماده ارسال شود به منزلهی ابالغ رسنی ت نی میشود.
ماده  21ننایندة هریک از طرفین ررارداد در اجرای مآاد ررارداد و برای بررراری ارتباط و امضاء و تبادل مکاتبات -از
جن ه ارائه درخواستها تکنیل و امضای فرمها ارائم اطالعات و مدارک و ربولی سنتها -متدیرعامل آن
طرف ررارداد یا شخصیاست که از طرف مدیرعامل کنبتاً بته ایتن عنتوان بته طترف دیگتر معرفتی شتود.
مدیرعامل هر طرف می تواند چند شخص را با حدود اخنیارات مخن بهعنوان ننایندة موضوع این متاده
کنباً به طرف دیگر معرفی کند؛ مشروط بهاینکه در معرفتینامته حتدود اخنیتارات هتر نناینتده را معتین
کردهباشد.
ماده  21این ررارداد در  ...ماده و  ........تبصره و  .......پیوست در سه نسخه واحداالعنبار بتین طترفین رترارداد منعنتد
شد .سبدگردان موف است هر سه نسخه ررارداد را شنارهگذاری کرده و یک نسخه از آن را طتی ابالغیتم
موضوع مادة  41به امین تلویل دهد] .سبدگردان باید فرف دو روز کاری پس از دریافت تأییدیه از امتین
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(موضوع مادة  )41یک نسخه از ررارداد را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و نزد این ستازمان ثبتت
نناید[.
تبصره :در صورت تنظیم مننم برای این ررارداد نسخ مننم نیز به تعداد نستخ رترارداد تنظتیم و مشتابه آن توزیتع
میشوند.
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پیوست  : 1فرم پذیرش سمت امین در قرارداد سبدگردانی

اینجانب شرکت  { ....................نام شترکت امتین درج شتود}بته شتنارة ثبتت ....................تتاریخ ثبتت ..............................ملتل
ثبت ... ....................در خصوص ررارداد سبدگردانی به شنارة  ...................کته ستبدگردان و مشتنری بتا مشخصتات زیتر بتا
یکدیگر منعند ننودهاند سنت امین را در تاریخ  ......................پذیرفنه و تعهد میننایم که وفای خود را کته در رترارداد
امین سبدگردانی منعنده بتین ختود و ستبدگردان بته شتنارة  .................بته عهتده گرفنتهام در خصتوص ایتن رترارداد
سبدگردانی انجام دهم.

مشخصات سبدگردان :

نام  ......................................شنارة ثبت ..........................تاریخ ثبت ...........................ملل ثبت......................
مشخصات مشتری :

شخص حنوری  :نام  ..............................شنارة ثبت .....................تاریخ ثبت .................ملل ثبت.........
شخص حنینی  :نام و نام خانوادگی ..............................شنارة شناسنامه .....................تاریخ تولد..............

امضاء

نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز امین

مهرامین
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ملل تولد.........

پیوست  : 2فرم درخواست شناسایی کارگزار

شرکت محترم  { ................................................نام شرکت امین درج شود}
باسالم و احترام؛

این شرکت در نظر دارد تا از خدمات شرکت کارگزاری با مشخصات زیر به منظور معامالت اوراق بهادار بهنتام مشتنریانی
که با آنها ررارداد سبدگردانی منعند ننوده است اسنآاده کند .لطآاً طبق ررارداد امین سبدگردانی اوراق بهتادار منعنتده
به شنارة  ............................................فینابین نسبت به شناسایی کارگزار متذکور و اعتالم موضتوع بته ایتن شترکت ارتدام
فرمایید.
مشخصات کارگزار :
نام شرکت کارگزاری  ................................ :شمارۀ ثبت ...........................:تاریخ ثبت .....................:محل ثبت..............:

باتشکر
امضاء

نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز سبدگردان

مهرسبدگردان

شرکت محترم  { ................................................نام شرکت کارگزاری درج شود}
باسالم و احترام؛

با توجه به معرفی آن شرکت توسط شرکت  { .................................نام شرکت سبدگردان درج شود}به منظور دریافت خدمات برای
معامالت سبدهای اخنصاصی طرف ررارداد سبدگردانی در صورت تنایل لطآاً تعهدنامم پیوست را تنظیم و پس از امضای صاحب
(صاحبان) امضای مجاز آن شرکت مسننیناً به این شرکت ارسال فرمایید.
باتشکر
امضاء

نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز امین

مهرامین
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پیوست : 3درخواست تأیید حسابهای بانکی در ارتباط با قراردادهای سبدگردانی

شرکت محترم  { ................................................نام شرکت امین درج شود}
باسالم و احترام؛

بدینوسی ه این شرکت کارگزاری موارد زیر را تعهد مینناید:
 – 4اطالعات حساب های بانکی که توسط امین در ارتباط با رراردادهای سبدگردانی اخنصاصی سبدگردان معرفی میشوند
را ثبت کند
 – 2در صورت واریز مبالغ از حسابهای بانکی موضوع بند  4فوق به حسابهای بانکی این شرکت مبالغ مذکور را در
دفاتر این شرکت به نام سبد یا سبدهای اخنصاصی مربوط به هنان حساب بانکی ثبت نناید
 – 8در صورت درخواست سبدگردان مبنی بر دریافت و جوه مربوط به هر سبد اخنصاصی وجوه مورد درخواست را صرفاً به
حساب بانکی مربوطه که طبق بند  4فوق معرفی شدهاست واریز و اطالعات وجوه واریزشده را مسننیناً به امین
ارسال نناید.
 – 1اوراق بهادار خریداری شده از ملل وجوهی که طبق بند  2بهنام سبداخنصاصی ثبت شدهاست و هنچنین وجوه
حاصل از فروش این اوراق بهادار را بهنام هنان سبداخنصاصی ثبت نناید و در صورت درخواست سبدگردان مبنی بر
تلویل اوراق بهادار خریداری شده برای سبداخنصاصی تلت مدیریت سبدگردان به شخص دیگر اجازة امین را ربل
از تلویل اوراق به شخص مربوطه دریافت دارد.
در منن فوق منظور از سبدگردان شرکت  .................................به شنارة ثبت ..............................نزد مرجع ...............و منظور از
امین شرکت  .........................به شنارة ثبت ........................نزد مرجع ثبت ..........................میباشد و منظور از سبداخنصاصی
سبداخنصاصی تلت مدیریت سبدگردان است.

نام و نام خانوادگی صاحب (صاحبان) امضای مجاز شرکت کارگزاری

امضاء
مهرشرکت کارگزاری
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پیوست  : 4درخواست تأیید حسابهای بانکی در ارتباط با قراردادهای سبدگردانی

شرکت محترم  { ................................................نام شرکت امین درج شود}
باسالم و احترام؛

خواهشنند است طبق ررارداد منعندة فینابین به شنارة  .....................................حسابهای بانکی مذکور در جدول زیر در ارتباط
با رراردادهای سبدگردانی رید شده برای شرکت ( شرکتهای) کارگزاری مذکور در اننهای جدول تأیید گردد:
ردیف

بانک افتتاح کنندۀ حساب

شعبه بانک

کدشعبه

نوع حساب

شماره حساب

نام مشتری طرف قرارداد مرتبط با

1
2
3
4
5

شرکت یا شرکتهای کارگزاری مورد نظر:
نام شرکت کارگزاری

ردیف

مرجع ثبت

شمارۀ ثبت

1
2
3

نام شرکت امین :
نام شرکت سبدگردان :
نام و نامخانوادگی صاحب امضای مجاز امین

نام و نامخانوادگی صاحب امضای مجاز سبدگردان
امضاء

امضاء

مهر

مهر
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حساب

