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قرارداد [نموهن] امین سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار
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قرارداد [نمونة] امین سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار
{عباراتی که بین دو آکوالد { } آمدهاند به منظور توضیح میباشند و جزء متن قرارداد نمونه تلقی
نمیشوند ،عباراتی که بین دو قالب ] [ آمدهاند با موافقت معاونت نظارت بر نهادهای ماایی و تاییاد
ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار ،قابل تغییر است} { مطااب دساتورایعمل تیسای و فعاییات
سبدگردانی ،در شرایط خاصی سبدگردان موظف است ،از بین اشخاص حقوقی که صاالحیت آنهاا
برای تصدی سمت امین به تییید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیدهاست ،حاداقل یاش شاخا را
بهعنوان امین انتخاب کرده وقرارداد حاضر را با وی منعقد و مفاد آن را اجرا نماید}.

طرفین قرارداد
ماده  1این قرارداد بین سبدگردان با مشخصات  :نام  .....شماره ثبت  ...تاریخ ثبت  ...محال ثبات ...
نشانی  .......کد پستی ...........شماره تلفن ....شماره نمابر  ...با نمایندگی آقا(یان)/خانم(هاا) ....
که براسااس روزنامار رسامی شامار ... .ماور .... .صاح /صااحبان امضاای ماااز شاناخته
میشود(ند) و امین با مشخصات نام  .....شماره ثبت  ...تاریخ ثبت  ...محل ثبت  ...نشاانی .....
کد پستی  ...شماره تلفن  ...شماره نمابر........کد معامالتی  ...با نمایندگی آقا(یان)/خانم(هاا)
 ....که براساس روزنامر رسمی شامار ... .ماور ... .صاح /صااحبان امضاای ماااز شاناخته
میشود(ند) ،به شرح مواد آتی منعقد گردید.

تعریف اصطالحات
ماده  2اصطالحات بهکار رفته در این قرارداد به شرح زیر تعریف میشوند:
 .1قانون بازار اوراق بهادار :منظور قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماا  1831مجلا واورا
اسالمی و اصالحات بعد آن است.
 .2سازمان :منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماد 5 .قانون بازار اوراق بهادار است.
 .8دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان :منظاور دساتورایعمل تیسای و فعاییات سابدگردان
مصوب هییت مدیر .سازمان است.
 .1سبدگردان :منظور سبدگردان معرفی شده در ماد 1 .این قرارداد است.
 .5امین :منظور امین معرفی شده در ماد 1 .این قرارداد است.
 .6قرارداد سبدکردانی :منظور قراردادی است که سبدگردان تحت این عنوان با مشاتری خاود
منعقد نموده و به موج آن سبدگردان موظف است نسبت به سبدگردانی سبد اختصاصای
موضوع قرارداد اقدام نماید.
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 .7مشتری :منظاور سارمایه گاااری اسات کاه باا سابدگردان ،قارارداد سابدگردانی منعقاد
نمودهاست.
 .3سبدگردانی :تصمیم به خرید ،فروش یا نگهداری اوراق بهادار به ناام سارمایهگااار معاین
توسط سبدگردان در قای قرارداد سبدگردانی به منظور کس انتفاع برای مشتری است.
 .9سبداختصاصی :منظور ماموع داراییهای موضوع سبدگردانی در یش قرارداد سابدگردانی
(اعم از وجه نقد ،اوراق بهادار و مطایبات) است که به مشتری معینی تعل دارد.
 .11شخص وابسته :مطابق تعریف ارائه ود در دستورالعمل تأسی و فعالیت سبدگردان است.

موضوع قرارداد
ماده  3موضوع قرارداد عبارتست از( :ایف) پایرش مسئوییتهای پیشبینای شاده در ایان قارارداد،
توسط امین در قبال مشتریانی که قرارداد سبدگردانی موضوع ماد 1 .را با سبدگردان منعقد
نمودهاند و(ب) اناام وظایف پایش بینای شاده در ایان قارارداد ،در ارتبااق باا قراردادهاای
سبدگردانی موضوع ماد 1 .و](ج) اناام نظارتهای پیشبینی شده در ایان قارارداد توساط
امین[.

تشریفات پذیرش سمت امین در قرارداد سبدگردانی:
ماده  4امین در صورتی موظف است وظایف ماکور در ]ماد 9 .این قرارداد و تبصرههای  2و 8آن[
را در ارتباق با یش قرارداد سبدگردانی به انااام رسااند کاه در قایا فارم پیوسات  1ایان
قرارداد ،سمت امین را در خصوص آن قرارداد پایرفته و به سبدگردان تسلیم نمودهباشد.
تبصره  :انتخاب قراردادهای سبدگردانی برای طی تشریفات موضوع این ماده با رعایت دستورایعمل
تیسی و فعاییت سبدگردان ،توسط سبدگردان صورت میپایرد و سبدگردان باید یش
نسخه از قراردادهای سبدگردانی را که برای طی تشریفات موضوع این ماده انتخاب
نمودهاست ،به همراه درخواست کتبی از امین مبنی بر پایرش سمت امین در خصوص
آن قرارداد ،به امین تسلیم کند و امین موظف است ظرف حداکثر  8روز کاری ،قبویی
سمت خود را به سبدگردان تسلیم نماید.

تعهدات سبدگردان
ماده 5تعهدات سبدگردان به شرح مواد زیر است:
 -1سبدگردان ملزم است در صورت انعقاد متمم برای قراردادهای سبدگردانی موضوع مااد1 .
یش نسخه از آن را ظرف هفت روز کاری در اختیار امین قرار دهد.
 -2سبدگردان موظف است کلیر مدارک و اطالعاتی را که امین برای اجرای وظایف خود در
این قرارداد مطایبه میکند ،در اختیار امین قرار دهد و با بازرسان امین در خصوص بررسی
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اطالعات ،دفاتر ،مدارک و نرمافزارهای خود و بازدید از محلهای تحت اختیار خود،
همکاری کامل نماید.
 -8سبدگردان موظف است ،نرمافازار سابدگردانی موضاوع مااد 6 .را تهیاه و کلیار اطالعاات
معامالتی را که بهنام مشتریان خود اناام مایدهاد و کلیار رویادادهای ماایی مرباوق باه
مشتریان ازجمله دریافتها از مشتریان و پرداخاتهاا باه مشاتریان خاود را در نارمافازار
یادشده ،ثبت نماید.
 -1سبدگردان موظفاست درپایاان هرمااه گزارشای مکتاوب در خصاوص اوراق بهااداری کاه
سبدگردان یا اشخاص وابسته به آن یا کارکنان سبدگردان یا اشخاص وابسته به آنهاا ،در
آن ماه طب تعریف دستورایعمل سبدگردانی در آن اوراق بهادار ذینفع شدهاناد را در حاد
مقرر در دستورایعمل سبدگردانی تهیه و به امین تسلیم کند.
 -5سبدگردان موظف است حسابهای بانکی موضوع ماد 7 .را طب نظر امین افتتاح کارده و
تعیین نماید هر قرارداد سبدگردانی موضوع ماد ،1 .با کادام حسااب باانکی کاه براسااس
شرایط ماد 7 .افتتاح شدهاست ،مرتبط میباشد.

خصوصیات نرمافزار سبدگردانی مورد استفاده:
ماده  6نرمافزار سبدگردانی که سبدگردان موظفاست تهیه نموده و اطالعات موضوع بند  8مااد5 .
را در آن ثبت کند ،باید دارای خصوصیات زیر باشد:
 – 1نرمافزار دارای تیییدیه از سازمان باشد،
 – 2امکان دسترسی امین به اطالعات ثبت شده در نرمافزار از طری شبکر اینترنت فاراهم
باشد،
 – 8امین بتواند با بررسی مستندات ،اطالعات مورد نظر خاود را در نارمافازار سابدگردانی
تییید کند،
 – 1سبدگردان نتواند اطالعاتی را که امین در نرمافزار تییید نمودهاست ،بدون اجااز .اماین
تغییر دهد،
 – 5سبدگردان نتواند بدون اجاز .اماین ،اطالعااتی را در روزهاای قبال در نارمافازار ثبات
نمودهاست را تغییر دهد،
 – 6امین باید بتواند گزارش هایی را از مانده و گردش حساب هر مشتری از طری نرمافازار
سبدگردانی مشاهده و چاپ نماید .امین باید بتواند تعیین کند که در این گزارش صرفاً
اطالعاتی که توسط خود وی تییید شدهاست ،یحاظ گردد یا اینکه کلیر اطالعاات ثبات
شده ،یحاظ شوند.
 – 7کلیر عملیاتی که کاربران در نرمافزار اناام میدهند بایاد در فایال وقاایع () log file
نرمافزار ،ثبت گردد و توسط هیچ یش از کاربران قابل تغییر نباشد.
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] – 3رمز ورود مدیر نرمافزار( )Adminstratorکه تنظیمات نرمافازار و حادود اختیاارات
کاربران را تعیین می کند دو قسمتی بوده و یش قسمت در اختیار سبدگردان و قسمت
دیگر در اختیار امین باشد[.
]تبصره  :تنظیمات نرمافزار سبدگردانی باا توافا سابدگردان و اماین انااام مایشاود و در صاورت
اختالف ،طب نظر سازمان عمل خواهدشد .در تنظیم نرمافزار سبدگردانی ،مالحظات ماورد
نظر سازمان باید رعایت شود .توافقات در مورد تنظیمات نرمافزار به امضای طرفین رسیده و
نزد هر کدام ،یش نسخه نگهداری میشود[.

افتتاح حساب بانکی مشترک
]ماده  7سبدگردان موظف اسات حسااب یاا حساابهاای باانکی مخصاوص سابدگردانی را طبا
دستورایعمل تیسی و فعاییت سبدگردانی و با تییید امین در یش یا چند بانش ایرانی دارای
ماوز از بانش مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،افتتاح کند .همچنین سبدگردان موظف است
تعیین نماید که هر قرارداد سبدگردانی ،مرتبط با کدامیش از حسابهاای باانکی مخصاوص
سبدگردانی است و مشخصات حسابهای بانکی و قراردادهاای سابدگردانی مارتبط باا هار
حساب بانکی را نزد امین ثبت کند .کلیر وجوه مربوق به هر قارارداد سابدگردانی  -اعام از
وجوهی که سبدگردان از مشتری خود به منظور سبدگردانی دریافت میکند و وجوهی که از
محل سودهای نقدی اوراق بهادار یا سپردههاای باانکی سبداختصاصای حاصال مایشاود-
منحصراً در حساب بانکی مربوق به همان قرارداد سابدگردانی واریاز و کلیار پرداخاتهاای
مربوق به آن قرارداد سبدگردانی  -اعم از وجوه پرداختی به مشتری ،وجوه پرداختای بابات
خرید اوراق بهادار سبد اختصاصی و پرداخت هزینههای مربوق به سابدگردانی  -از حسااب
بانکی مربوق به همان قرارداد سبدگردانی ،پرداخت میشود[.
تبصره  :حسابهای بانکی مرتبط باا قراردادهاای موضاوع مااد ،1 .بایاد باهناام مشاترک اماین و
سبدگردان یا بهنام مشتری افتتاح شده بهطوریکه در هر حال برداشت از آن با اجااز .تاو م
سبدگردان و امین امکانپایر باشد و تغییر در شرایط برداشت از حسابهای باانکی مااکور
بدون تواف تو م سبدگردان و امین ممکن نباشد.

تشریفات شناسایی کارگزار
ماده  8پرداخت به شرکت کارگزاری به منظور خرید اوراق بهادار به نام سبد اختصاصی مرباوق باه
یش قرارداد سبدگردانی از محل وجوه حساب بانکی موضوع ماد 7 .مرباوق باه آن قارارداد
سبدگردانی ،درصورتی امکانپایر است که تشریفات شناسایی کارگزار باه شارح زیار انااام
شدهباشد:
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 – 1سبدگردان درخواست شناسایی کارگزار مورد نظر خود را باا تکمیال فارم درخواسات
شناسایی کارگزار (پیوست  2این قرارداد) به امین ارایه میدهد.
 – 2امین ظرف یش روز کاری از تاریخ دریافت درخواست بند  ،1از طری مراجعه به سایت
رسمی اینترنتی ساازمان ،از اینکاه کاارگزار معرفای شاده توساط سابدگردان ،جازو
فهرست شرکتهای کارگزاری دارای ماوز از سازمان است ،اطمینان حاصال کارده و
سپ فرم ماکور را تییید و به کارگزار ارسال نموده و ضمن آن درخواست میکند تا
کارگزار تعهدنامر پیوست  8این قرارداد را مستقیماً به اماین ارایاه دهاد .اماین بایاد
رونوشت درخواست خود را به سبدگردان نیز ارسال کند.
 – 8درصورتی که کارگزار تعهدنامر پیوست  8این قرارداد را امضاء کارده و باه اماین ارایاه
دهد ،وی به عنوان کارگزاری که طب این ماده در ارتبااق باا سابدگردان شناساایی
شدهاست ،نزد امین ثبت میشود و اماین موضاوع را ظارف یاش روزکااری کتبااً باه
سبدگردان اطالع میدهد.
تبصره  :درصورت درخواست سبدگردان مبنی بر معرفی حساب بانکی مرتبط با هار قارارداد
سبدگردانی به کارگزار شناسایی شده طب این ماده از طری تکمیال و امضاای فارم
پیوست  1این قرارداد ،امین موظف است پ از اطمینان از صحت منادرجات فارم و
اینکه حسابهای بانکی معرفیشده در فرم ،براساس تشریفات ماد 7 .افتتاح شدهاند،
فرم را ظرف یش روزکاری امضاء نموده و برای کارگزاری مورد نظر ارسال کند.

تشریفات پرداخت از حسابهای بانکی موضوع ماده 7
ماده  9امین باید ظرف یش روز کاری پ

از دریافت درخواست سبدگردان برای هرگوناه پرداخات

مربوق به هر قرارداد سبدگردانی موضوع ماد 1 .از حساب بانکی موضوع ماد ،7 .در صورتی
که دستور پرداخت با مفاد قرارداد سابدگردانی و ماوارد زیار تطااب داشاته باشاد ،دساتور
پرداخت را تییید کند:
 )1قبالً نسخهای از قرارداد سبدگردانی مربوطه به امین تسلیم و نزد وی ثبت شده و امین
قبویی سمت خود را به سبدگردان اعالم نموده است.
 )2حساب بانکی ،مخصوص یا مرتبط با قرارداد سبدگردانی مورد نظر است،
 )8موضوع پرداخت صرفاً در خصوص موارد مندرج در بندهای ( )1تا ( )7این ماده است،
 )1در مورد پرداخت به مشتری:
 -1-1مبلغی که سبدگردان پرداخت آن را به حساب بانکی مشتری درخواست نموده،
بیش از وجوه نقد سبداختصاصی مشتری مربوطه در تاریخ درخواست نباید باشد،
 -2-1پرداخت صرفاً به حساب بانکی مشتری که در قرارداد سبدگردانی یا متمم آن یا
کتباً توسط مشتری معرفی شده است ،واریز میشود.
 )5در خصوص پرداخت به کارگزار به منظور خرید اوراق بهادار موضوع قرارداد سبدگردانی:
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 -1-5کارگزار قبالً طی تشریفات ماکور در ماد ،3 .تعهدنامر پیوست  8این قرارداد را در
مورد قرارداد سبدگردانی تکمیل و امضاء نموده و به امین تسلیم کردهاست.
 -2-5ماندهی وجوه نقد سبداختصاصی نزد کارگزار به تشخیا امین بیش از حد الزم
نباید باشد؛
 -8-5پرداخت صرفاً باید به حساب جاری معامالتی کارگزار صورت پایرد؛
 -1-5کارگزار دارای ماوز کارگزاری از سازمان باشد.
 )6در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینههای سبدگردانی:
 -1-6پرداخت مطاب با مفاد قرارداد سبدگردانی و دستورایعمل سبدگردانی بوده و به
طور صحیح محاسبه شده است؛
 -2-6این پرداختها از طری واریز به حسابهای بانکی اشخاص مربوطه صورت
میپایرد.
 )7در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداری که در بورس یا بازار خارج از بورس
معامله نمیشوند:
 -1-7مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشندهی آنها توسط سبدگردان معین شده
است؛
 -2-7اوراق بهادار دارای ویژگیهای مندرج در قرارداد سبدگردانی است؛
 -8-7اطمینان معقول وجود داشتهباشد که در مقابل پرداخت وجه ،اوراق بهادار
مربوطه ،دریافت و به تملش مشتری در میآید؛
 -1-7مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکی فروشنده پرداخت میشود.
تبصره  : 1رعایت مفاد این ماده در مورد صدور درخواستهای پرداخت توسط سبدگردان نیز ایزامی
است و مسئوییت امین در تییید درخواستهای پرداخت ،مطاب مفاد دستورایعمل
مربوطه ،رافع مسئوییت سبدگردان نیست.
تبصره  : 2در صورتیکه درخواست پرداخت سبدگردان ،مطاب این ماده نباشد ،یا در صورتیکه امین
برای تییید آنها نتواند به اطالعات و مدارک قانعکننده دست یابد ،آنگاه امین باید
ظرف مهلت مقرر در این ماده ،موارد عدم تطاب یا نقا مدارک و اطالعات را کتباً به
سبدگردان منعک کند.
تبصره  : 3در صورت ورشکستگی یا انحالل سبدگردان یا درصورتیکه سبدگردان خود تقاضای
ورشکستگی به دادگاه صایح ارایه دهد ،یا در صورتیکه ماوز سبدگردانی سبدگردان
توسط سازمان یغو شود ،امین باید صرفاً پرداختهای موضوع بند  1این ماده را تییید
کند و از تییید سایر پرداختها خودداری نماید .در طول دورانی که ماوز فعاییت
سبدگردان توسط سازمان تعلی شدهاست نیز ،مفاد همین تبصره حاکم است.
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وظیفه امین در نظارت بر سبدگردان
]ماده  11امین موظف است بهصورت مستمر نظارت کند که :
 – 1مفاد قراردادهای سبدگردانی که سبدگردان با مشتریان خود منعقد نمودهاست ،خواه
سمت امین را در مورد آنها پایرفته یا نپایرفته باشد،
 – 2دستورایعمل تیسی و فعاییت سبدگردانی و
 - 8مقرراتی که سازمان نظارت بر رعایت آنها را از جمله وظایف امین طرف قرارداد با
سبدگردانها محسوب کند،
توسط سبدگردان رعایت شود و در صورت مشاهد .هرگونه نقض موارد یادشده ،موضوع را
بالفاصله پ از کشف ،بهصورت مکتوب به سازمان گزارش کند و هم زمان تاکرات الزم را
جهت اصالح کتباً به سبدگردان ارایه دهد.
تبصره  : 1درصورتیکه تخلفات سبدگردان از مقررات موضوع این ماده ،موج ورود خسارت به
مشتری سبدگردان شود و سبدگردان خسارت وارده را آنطور که به نظر امین عادالنه
است ،جبران نکند ،امین موظف است تخلف سبدگردان را به مشتری یا مشتریان
مربوطه اطالع دهد.
تبصره  : 2امین باید به منظور اجرای نظارتهای موضوع این ماده ،روشها و رویههایی را تعریف و
اجرا کند بهطوری که از رعایت مقررات موضوع این ماده توسط سبدگردان ،اطمینان
کافی و معقول حاصل نماید .در ضمن امین باید روشها و رویههایی را که سازمان در
اجرای نظارتهای موضوع این ماده ،مستقیماً یا به واسطر سبدگردان ،ابالغ میکند ،در
عمل بهکارگیرد.
تبصره  : 3وظیفر امین در خصوص اجرای نظارت موضوع این ماده ،بستگی به اجرای ماد 1 .ندارد؛
این بدان معنیاست که حتی اگر امین در مورد هیچیش از قراردادهای سبدگردانی که
سبدگردان با مشتریان خود منعقد میکند ،براساس تشریفات موضوع ماد ،1 .سمت
امین را نپایرفتهباشد ،وظایف موضوع این ماده برای امین به قوت خود باقیاست.
همچنین مسئوییت امین در این ماده شامل کلیر مشتریان طرف قراردادهای
سبدگردانی با سبدگردان است ،خواه امین در خصوص قرارداد سبدگردانی مربوطه طب
تشریفات ماد ،1 .سمت امین را پایرفته یا نپایرفتهباشد[.

مسئولیت امین
ماده ( : 11الف) در صورتیکه امین به وظایف خود طب مواد  9 ، 3 ،1و تبصرههای آن به موقع
عمل ننماید ،موظف است به ازای هر روز تیخیر ،حس مورد مبلغی معادل یش
هادهم درصد ارزش سبد اختصاصی مندرج در قرارداد سبدگردانی اختصاصی یا
یش هادهم درصد از مبلغ مندرج در دستور پرداخت را بهعنوان خسارت وارده به
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مشتری ،به سبدگردان بپردازد .سبدگردان باید دریافت این مبایغ را پیگیری کند
و مبایغ دریافتی از این بابت را جزو سبداختصاصی مشتری مربوطه منظور کرده و
در اویین گزارش دورهای خود ،پ از دریافت مبایغ یا پ از بدهکار شدن امین
از این بابت ،اطالعات الزم را در این خصوص اعم از مبایغ دریافتی و مبانی
محاسبر آنها یا استنکاف امین از پرداخت مبایغ ،به مشتری بدهد.
(ب) در صورتیکه امین از اناام وظایف خود طب این قرارداد تخطی نماید و از این
بابت خسارتی به هریش از مشتریان طرف سبدگردان در قراردادهای سبدگردانی،
وارد شود یا در اثر تخلف امین ،هریش از مشتریان ماکور نتواند در صورت تمایل در
مهلت مقرر در قرارداد سبدگردانی خود با سبدگردان ،دارایی خود را از سبدگردان
دریافت دارد ،آنگاه امین مسئول جبران خسارات وارده به مشتری مربوطه بوده و
باید به ازای هر روز تیخیر ماکور در دریافت داراییها ،معادل یش هادهم درصد از
ارزش داراییهای مشتری نزد سبدگردان را به عنوان جبران خسارت به مشتری
مربوطه بپردازد.
تبصره  :مسئوییت امین در این ماده ،نافی مسئوییت سبدگردان در قبال مشتری خود نیست و در
صورت بروز حوادث قهری به تشخیا مرجع رسیدگی کننده ،مسئوییتی متوجه امین
نخواهد بود.
ماده  12امین موظف است اطالعاتی را که در اجرای ایان قارارداد دریافات مایکناد ،نازد خاود
محرمانه تلقی کرده و جز در چارچوب مقررات افشاء ننماید؛ در غیار ایانصاورت مسائول
جبران کلیر خسارات وارده به سبدگردان یا مشتری یا هر دو حس مورد خواهد بود.

نحوۀ محاسبه و پرداخت کارمزد امین
]ماده  13سبدگردان بابت خدماتی که از امین دریافت مینماید ،کارمزدهای زیر را به وی از طریا
واریز به حساب بانکی اعالمشده توسط امین ،پرداخت مینماید:
 .... – 1درصد از ارزش سبد اختصاصی هر قرارداد سبدگردانی که امین طب تشریفات ماد.
 ،1سمت امین را در خصوص آن پایرفتهاست،
ریال به طور ثابت که هر  .....ماه یکبار  .....درصد از آن پرداخت میشود.
 – 2مبلغ
تبصره  :مبایغ موضوع این ماده پ از کسر کسورات قانونی و در صورت یزوم افزودن ماییات بر
ارزش افزوده ،در وجه امین پرداخت میشود[.
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مدت قرارداد
]ماده  14این قرارداد پ

از امضاء توسط طرفین توسط سبدگردان شمارهگااری شده و باه اماین

ابالغ میشود .از تاریخی که امین دریافت قرارداد ابالغشده را تییید کند و موضوع را کتبااً
به اطالع سبدگردان برساند ،قرارداد به مورد اجرا گااشته شاده و قارارداد از آن تااریخ تاا
تاریخ  ......معتبر خواهد بود[.

رسیدگی به تخلفات و اختالفات
ماده  15براساس قانون بازار اوراق بهاادار باه اختالفاات باین سابدگردان و اماین و همچناین باه
اختالفات بین امین و هریش از مشتریان طرف سبدگردان در قراردادهای سابدگردانی ،در
صورت عدم سازش در کانون موضوع ماد 86 .قانون بازار اوراق بهادار ،هییت داوری ماکور
در ماده  87این قانون رسیدگی میکند.
ماده  16به تخلفات سبدگردان و امین از این قرارداد یا مقررات مربوطاه ،در مراجاع رسایدگی باه
تخلفات که در آییننامهها یا دستورایعملهای اجرایی قانون بازار اوراق بهادار پیشبینی شادهاسات،
رسیدگی میشود.

فسخ قرارداد
ماده 17هریش از طرفین قرارداد میتواند قرارداد را قبل از انقضای مدت ،فساخ کناد ،مشاروق باه
اینکه این موضوع را حداقل یش ماه قبل کتباً به طرف دیگر اطالع دهد .به هر حال تا زمان
فسخ قرارداد طرفین متعهد به اناام وظایف محویه هستند.
تبصره  :در صورت ورشکستگی یا انحالل امین و در صورتیکه امین برای پاایرش مسائوییتهاای
مندرج در این قرارداد توسط سازمان سل صالحیت شود ،این قارارداد باهطاور یاشطرفاه
توسط سبدگردان و بدون نیاز به گاشت مهلت ماکور در این ماده قابل فسخ است.

اتمام و تمدید قرارداد
ماده  18تمدید این قرارداد از طری تنظیم و امضای متمم قرارداد امکانپایر است.

سایر موارد
ماده  19در صورتیکه نشانی هر یش از طرفین قرارداد که در ماده( )1ذکار شاده تغییار یاباد ،وی
موظف است نشانی جدید خود را کتباً به طرف مقابل اطالع دهد .هرگونه مراسالت کاه در
ارتباق با این قرارداد با پست سفارشی به آخرین نشانی اعالمی مطااب ایان مااده ارساال
شود ،به منزیهی ابالغ رسمی تلقی میشود.
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ماده  21نمایند .هریش از طرفین قرارداد در اجرای مفاد قرارداد و برای برقراری ارتبااق و امضااء و
تبادل مکاتبات -از جمله ارایه درخواستهاا ،تکمیال و امضاای فارمهاا ،ارایار اطالعاات و
مدارک و قبویی سمتهاا -مادیرعامل آن طارف قارارداد یاا شخصایاسات کاه از طارف
مدیرعامل کتباً به این عنوان به طرف دیگر معرفی شود .مدیرعامل هر طرف میتواند چند
شخا را با حدود اختیارات مختلف بهعنوان نمایند .موضوع این ماده ،کتباً به طرف دیگر
معرفی کند؛ مشروق بهاینکه در معرفینامه حدود اختیارات هر نماینده را معین کردهباشد.
ماده  21این قرارداد در  ...ماده و  ........تبصره و  .......پیوست در سه نسخه واحداالعتبار بین طرفین
قرارداد منعقد شد .سبدگردان موظفاست هر سه نسخه قرارداد را شامارهگاااری کارده و
یش نسخه از آن را طی ابالغیر موضوع ماد 11 .به امین تحویال دهاد] .سابدگردان بایاد
ظرف دو روز کاری پ از دریافت تیییدیه از امین (موضوع ماد ،)11 .یش نسخه از قرارداد
را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و نزد این سازمان ثبت نماید[.
تبصره :در صورت تنظیم متمم برای این قرارداد ،نسخ متمم نیز به تعاداد نساخ قارارداد تنظایم و
مشابه آن توزیع میشوند.
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پیوست  : 1فرم پذیرش سمت امین در قرارداد سبدگردانی

ایناان  ،شرکت  { ....................نام شرکت امین درج شود}به شامار .ثبات ....................تااریخ ثبات..............................
محل ثبت ... ....................در خصوص قرارداد سابدگردانی باه شامار ................... .کاه سابدگردان و مشاتری باا
مشخصات زیر با یکدیگر منعقد نمودهاند ،سمت امین را در تاریخ  ......................پایرفته و تعهد ماینماایم کاه
وظایف خود را که در قرارداد امین سبدگردانی منعقده بین خود و سبدگردان باه شامار ................. .باه عهاده
گرفتهام ،در خصوص این قرارداد سبدگردانی اناام دهم.

مشخصات سبدگردان :

نام  ......................................شمار .ثبت ..........................تاریخ ثبت ...........................محل ثبت......................
مشخصات مشتری :

شخا حقوقی  :نام  ..............................شمار .ثبت .....................تاریخ ثبت .................محل ثبت.........
شخا حقیقی  :ناام و ناام خاانوادگی ..............................شامار .شناسانامه .....................تااریخ تویاد..............
محل توید.........

امضاء

نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز امین

مهرامین
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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 بهناام
مشتریانی که با آنها قرارداد سبدگردانی منعقد نمودهاست ،استفاده کند .یطفاً طب قرارداد امین سابدگردانی
اوراق بهادار منعقده به شمار ............................................ .فیمابین ،نسبت به شناساایی کاارگزار مااکور و اعاالم
موضوع به این شرکت اقدام فرمایید.
مشخصات کارگزار :
نام شرکت کارگز اری  ................................ :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 اختصاصی طرف قرارداد سبدگردانی ،در صورت تمایل یطفاً تعهدنامر پیوست را
تنظیم و پ

از امضای صاح (صاحبان) امضای مااز آن شرکت ،مستقیماً 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؛

بدینوسیله این شرکت کارگزاری موارد زیر را تعهد مینماید:
 – 1اطالعات حسابهای بانکی که توسط امین در ارتباق با قراردادهای سبدگردانی اختصاصی سبدگردان
معرفی میشوند ،را ثبت کند،
 – 2در صورت واریز مبایغ از حسابهای بانکی موضوع بند  1فوق ،به حسابهای بانکی این شرکت ،مبایغ
ماکور را در دفاتر این شرکت به نام سبد یا سبدهای اختصاصی مربوق به همان حساب بانکی ثبت نماید،
 – 8در صورت درخواست سبدگردان مبنی بر دریافت وجوه مربوق به هر سبد اختصاصی ،وجوه مورد
درخواست را صرفاً به حساب بانکی مربوطه که طب بند  1فوق معرفی شدهاست ،واریز و اطالعات وجوه
واریزشده را مستقیماً به امین ارسال نماید.
 – 1اوراق بهادار خریداری شده از محل وجوهی که طب بند  2بهنام سبداختصاصی ثبت شدهاست و همچنین
وجوه حاصل از فروش این اوراق بهادار را بهنام همان سبداختصاصی ثبت نماید و در صورت درخواست
سبدگردان مبنی بر تحویل اوراق بهادار خریداری شده برای سبداختصاصی تحت مدیریت سبدگردان به
شخا دیگر ،اجاز .امین را قبل از تحویل اوراق به شخا مربوطه ،دریافت دارد.
در متن فوق منظور از سبدگردان ،شرکت  .................................به شمار .ثبت ..............................نزد مرجع...............
و منظور از امین ،شرکت  .........................به شمار .ثبت ........................نزد مرجع ثبت ..........................میباشد و
منظور از سبداختصاصی  ،سبداختصاصی تحت مدیریت سبدگردان است.

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

امضاء
مهرشرکت کارگزاری

14

دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان _ پیوست  : 6قرارداد نمونه امین سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

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

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

خواهشمند است ،طب قرارداد منعقد .فیمابین به شمار ،..................................... .حسابهای بانکی ماکور در
جدول زیر در ارتباق با قراردادهای سبدگردانی قید شده ،برای شرکت ( شرکتهای) کارگزاری ماکور در
انتهای جدول تییید گردد:
ردیف

بانک افتتاح کنندۀ
حساب

شعبه بانک

کدشعبه

نوع حساب

شماره حساب

نام مشتری طرف قرارداد
مرتبط با حساب

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

15

