شماره:

تاریخ:

پیوست:

قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار
طرفین قرارداد
ماده  )۱این قرارداد فی مابین شرکت سبدگردان با مشخصات ،نام :سبدگردان آرمان اقتصاد شماره ثبت ،۴۴۵۷۶۱ :تاریخ ،۱۳۹۲/۰۹/۰۵ :محل ثبت :تهران
نشانی :خیابان طالقانی بعد از مفتح جنب بیمه ایران پالک  ۱۶۶طبقه  ۶شماره تلفن ۸۸۸۶۱۴۶۸ :شماره نمابر ۸۸۳۱۷۲۱۸ :با نمایندگی آقای احمد اتحادپور
که بر اساس روزنامه رسمی شماره  ۱۳۹۹۳۰۴۰۰۹۰۱۱۰۹۰۲۱مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ :صاحب امضای مجاز شناخته می شود.

و سرمایه گر با مشخصات:
شخص حقوقی:
نام شرکت:

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

محل ثبت:

نشانی:

شماره تلفن:

شماره نمابر:

کدپستی:

کد معامالتی:

با نمایندگی اقا /خانم:

تاریخ تولد:

محل صدور شناسنامه:

کدملی:

مورخ:

صاحب امضای مجاز شناخته می شود بشرح مواد آتی منعفد گردید.

نام پدر:

شماره شناسنامه:

که بر اساس روزنامه رسمی شماره:

شخص حقیقی:
نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

تاریخ تولد:

محل صدور شناسنامه:

محل تولد:

شغل:

نشانی:
کد معامالتی:

کد پستی:

کد ملی:

سریال شناسنامه:
میزان تحصیالت:
شماره ثابت:

موبایل:

شرح مواد آتی منعقد گردید.

تعاریف:
ماده  )۲اصطالحات به کار رفته در این قرارداد ،دارای معانی زیر هستند:
 -۱سرمایهگذار :منظور سرمایهگذار طرف این قرارداد است که مشخصات آن در مادۀ  ۱آمدهاست.
-۲سبدگردان :منظور سبدگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در مادۀ  ۱آمدهاست.
 -۳سبداختصاصی :منظور مجموع دارایی های متعلق به سرمایه گذار است ،که براساس این قرارداد یا متمم های آن به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان قرارداده شده
یا میشود.

 -۴سبببدگردانی :تصمممیم به خر ید ،فروش یا نگهدار ی اوراق بهادار یا افتتاح سممدردههای بانکی یا انجام هرگونه سممرمایهگذار ی توسممس سممبدگردان بهنام سممرمایهگذار از محل

سبداختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایهگذار.

 -۵قیمت پایانی :قیمت پایانی هر ورقۀ بهادار در هرروز ،برابر قیمتی است که طبق مقررات در بازار رسمی به عنوان قیمت پایانی آن ورقه بهادار اعالم یا تعیین میشود.
 -۶قرارداد :منظور قرارداد حاضر است .در صورتیکه منظور قرارداد دیگر ی باشد ،قرارداد موردنظر نصر یح میگردد.
 -7دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان :منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان مصوب هیأت مدیرۀ سازمان است.
 -8سازمان :منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادۀ  ۵قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه  ۱۳۸۴مجلس شورای اسالمی است.
 -9امین :شخص حقوقی است که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان انتخاب شده و ضمن انعقاد قرارداد با سبدگردان ،وظایف پیشبینی شده در دستورالعمل
یاد شده را در قبال سبدگردان بهعهده گرفتهاست.

امضاء و مهر سبدگردان آرمان اقتصاد

امضاء و اثر انگشت مشتری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

 -۱0روزکار ی :منظور روزهای شنبه تا چهارشنبة هر هفته به استثنای روزهایی که طبق مقررات ایران تعطیل رسمی میباشد ،از ساعت  ۸لغایت  ۱۶به وقت محلی تهران است.
موضوع قرارداد:
ماده  )۳موضوع قرارداد عبارتست از سبدگردانی سبداختصاصی (موضوع مادۀ  ،)۴توسس سبدگردان با رعایت اهداف ،اصول و محدودیت های الزم الرعایۀ پیوست شمارۀ

 ۲این قرارداد.

ماده  )۴مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن
ماده  )۴-۱این قرارداد از تاریخی که به موجب ماده  ۵اجرایی می شود منعقد شده و تا تاریخ  .............اعتبار دارد.
ماده  )۴-۲این قرارداد از زمانی اجرایی می شممود که (الف) وجوه نقد موضمموع ماده  ۶به حسمماب بانکی مربوطه واریز و (ب) در صممورتی که اجرای موضمموع قرارداد منوط به
ت سلیم اوراق بهادار مو ضوع ماده  ۶به سبدگردان با شد ،اوراق بهادار یاد شده به سبدگردان ت سلیم شده با شد .در صورتی که بخ شی از وجوه نقد واریز یا بخ شی از اوراق

بهاداری که باید تسلیم شوند ،تسلیم شده باشد و سبدگردان ظرف  ۷روز کاری از تاریخ واریز وجوه نقد یا تسلیم اوراق بهادار یاد شده ،عدم موافقت با اجرای موضوع قرارداد
را برای همان بخش از وجوه یا اوراق بهادار به سرمایه گذار اطالع ندهد ،قرارداد باید در مورد آن بخش از وجوه یا اوراق بهادار که تسلیم شده است ،اجرا شود.
سبد اختصاصی

ماده  )۵سرمایه گذار پس از انعقاد قرارداد جمعا  .............ر یال از دارایی خود را شامل اوراق بهادار به شرح پیو ست شماره ی  ۱این قرارداد که به ارزش  ۰ر یال تقویم شده
است و  .............ر یال وجه نقد ،به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان گذاشته است هرگونه برداشت و پرداخت وجه نقد یا اوراق بهادار توسس سرمایه گذار که مربوط

به این قرارداد باشد در تار یخ برداشت یا پرداخت ،از مجموع مبالغ و اوراق بهادار ذکر شده در این ماده که در اختیار سبدگردان گذاشته شده یا می شود ،به ترتیب کسر یا به
آن اضافه می گردد تا سبداختصاصی سرمایه گذار در آن تار یخ ،معین شود.

تبصره  :۱وجوه نقد مو ضوع این ماده باید به ح ساب بانکی مخصو صی واریز گردد که سبدگردان مطابق دستورالعمل تا سیس و فعالیت سبدگردان ۱تبصره افتتاح کرده و به
سرمایه گذار اعالم نموده و است.
تبصره  :۲سرمایه گذار اذعان می کند که اوراق بهادار موضوع پیوست  ، ۱به وی تعلق دارد و تصرف وی در آن اوراق بهادار به هیچ وجه محدود ،مقید یا ممنوع نمی باشد .در

صورتی که خالف بر این امر ثابت شود ،مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود .هرگاه سبدگردان از این امر مطلع شود که تمام یا بخشی از اوراق بهادار موضوع پیوست ،۱
به سرمایه گذار تعلق ندارد یا تصرف وی در تمام یا بخشی از این اوراق بهادار مقید ،محدود یا ممنوع است ،یا هرگاه سبدگردان آگاهی یابد که نمی تواند موضوع قرارداد را

در خصوص تمام یا قسمتی از سبداختصاصی اجرا کند ،باید موضوع را بالفاصله به سرمایه گذار اطالع دهد.

تبصره  :۳سبدگردان موظف است هنگام دریافت اوراق بهادار ،رسید دریافت اوراق بهادار را در فرم مشابه به شرح پیوست  ۱این قرارداد تنظیم و به سرمایه گذار ارائه دهد.
در صورتی که تعداد اوراق بهادار از یک نوع که به سبدگردان ت سلیم می شود ،بی شتر از تعداد اوراق بهادار مذکور در پیو ست ۱با شد ،آن گاه سبدگردان موظف ا ست پس 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 سرمایه گذار تسلیم کند.
کارمزد سبدگردان و هزینه های سبد
ماده  )۶کارمزد خدمات سبدگردان برابر جمع کارمزد مبتنی بر دارایی های سبد و کارمزد مبتنی بر عملکرد به شرح زیر تعیین می گردد:
الف) کارمزد مبتنی بر دارایی های سبد ،روزانه برابر مجموع زیر است:
الف ۲ )۱-درصد از ارزش سهام موجود در سبد اختصاصی سرمایه گذار به قیمت های پایانی همان روز تقسیم بر .۳۶۵
الف  ۲ )۲-درصد از ارزش روز دارایی های اختصاص داده شده به قراردادهای آتی در هر روز تقسیم بر .۳۶۵
الف  ۲ )۳-درصد از ارزش سایر اوراق بهادار سبد اختصاصی به قیمت های پایانی همان روز پس از کسر بدهی های مربوط به سبد اختصاصی تقسیم بر .۳۶۵
ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان به شرح زیر تعیین می گردد:
درصورتی که بازدهی سبد در یکسال ،پس از کسر کارمزد مبتنی بر دارایی های سبد ،بیش از  ۲۰درصد باشد سبدگردان عالوه بر کارمزد مندرج در بند الف ،میزان  ۳۰درصد از

اضافه بازدهی تا میزان مذکور را به عنوان کارمزد سبدگردان محاسبه و دریافت می نماید.

تب صره  :۱سبدگردان هر سه ماه یک بار ،صورتح ساب کارمزد متعلقه را طبق بند (الف) این ماده تهیه کرده و به سرمایه گذار ت سلیم یا برای وی ار سال می کند .سرمایه گذار

باید ظرف  ۷روز کاری از زمان دریافت صورتح ساب ،ن سبت به پرداخت کارمزد از طریق واریز به ح ساب سبدگردان اقدام کند؛ در خ صوص کارمزد مبتنی بر عملکرد (مو ضوع
بند ب این ماده) سبدگردان صورتحساب کارمزد در پایان هر سال یا هر سه ماه یک بار پس از شروع قرارداد را تهیه کرده و به سرمایه گذار تسلیم یا برای وی ارسال می کند.
در آخرین دوره منتهی به پایان قرارداد ،در صورتی که قرارداد تمدید ن شود و از تاریخ آخرین محا سبه کارمزد مبتنی بر عملکرد کمتر از یک سال گذ شته با شد ،کارمزد مذکور

متناسبا برای همان دوره محاسبه و صورتحساب صادر می گردد.

پ) در صورت عدم پرداخت طی این مدت ،سبدگردان مجاز خواهد بود تا کارمزد خود را از محل وجوه نقد یا ااوراق بهادار سرمایه گذار که نزد وی ا ست  ۷بردا شت نماید؛
مشروط به اینکه بالفاصله رسید الزم را به سرماایه گذار تسلیم کند.
امضاء و مهر سبدگردان آرمان اقتصاد

امضاء و اثر انگشت مشتری

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تبصره  :۲نحوه محاسبه بازدهی سبد اختصاصی ( )MWRRمطابق پیوست شماره  ۸دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردانی می باشد.
تب صره  :۳میزان کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان در دوره های کمتر از یک سال می بای ست به ن سبت تعداد روزهای سدری شده از دوره ،ن سبت به یک سال (۳۶۵روز)

محاسبه گردد.

تبصره  :۴بازدهی کمتر از یک سال از طریق فرمول زیر ساالنه می شود:
 365
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که در آن پارامترها به شکل زیر تعریف می شوند.
 :RAبازدهی ساالنه شده،

 :Tکل دوره به روز

 :Rtبازدهی دوره  tکمتر از یکسال

اهداف ،اصول و محدودیت های الزم الرعایه
ماده  )7سبدگردان باید اهداف ،ا صول و محدودیت های الزم الرعایه را که سرمایه گذار مطابق پیو ست شماره ( )۲این قرارداد تعیین کرده ا ست ،در اجرای مو ضوع قرارداد
مراعات کند .هرگونه تغییر در اهداف ،ا صول و محدودیت های الزم الرعایه و مهلتی که به سبدگردان برای اعمال این تغییرات داده می شود ،باید طی متمم قراداد به تایید

طرفین قرارداد برسد.
گزارش دهی

ماده  )8سبدگردان موظف است بازدهی سبداختصاصی را در دوره های زمانی ،روزانه ،هفتگی ،ماهانه و ساالنه و بازدهی ساالنه شده هر کدام از دوره هایی که کمتر از یک
سال است را مطابق دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان ،محاسبه و حداکثر تا روز کاری بعد از پایان هر دوره از طریق سایت اینترنتی خود صرفا در اختیار سرمایه گذار
قراردهد .سممبدگردان همینین باید گزارش عملکرد خود در خصمموص موضمموع این قرارداد را در دوره های  ۳ماهه حداکثر  ۱۰روز کاری پس از پایان هر دوره و همینین برای

آخرین دوره حداکثر  ۱۰روز کاری پس از خاتمه قرارداد ،تهیه کرده و همزمان به سرمایه گذار و سازمان ارسال یا ارائه کند .این گزارش شامل اطالعات زیر است:
الف) دوره گزارش :تاریخ تهیه ،مشخصات سرمایه گذار ،شماره و تاریخ قرارداد و مشخصات سبدگردان.
ب) صورت های مالی برای سرمایه گذار به عنوان یک واحد م ستقل ح سابداری طبق ا صول و رویه های ح سابداری شامل ترازنامه ،صورت ح ساب سود و زیان و صورت
گردش وجوه نقد به همراه یاددااشت های همراه.

ج) خال صه ی عملکرد سبدگردان و دارایی های سرمایه گذار که به تفکیک هر دارایی به شرح ز یر تهیه شده و در یاددا شت های همراه صورت های مالی مو ضوع بند (ب)

فوق ،افشا میشود:

ج  )۱-شرح ،تعداد ،قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در ابتدای دورهی گزارش،
ج  )۲-تعداد و قیمت تمام شدۀ دارایی خر یدار ی شده طی دورۀ گزارش،
ج  )۳-تعداد ،قیمت تمام شده و قیمت فروش دارایی فروخته شده طی دورۀ گزارش.
ج  )۴-تعداد ،قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در انتهای دورۀ گزارش.
ج  )۵-ارزش مزایای تعلق گرفته به دارایی ها و سرمایه گذار طی دورۀ گزارش.
ج  )۶-سود یا زیان حاصله طی دوره برای هر دارایی.
د) جزئیات اطالعات معامالت انجام شده به نام سرمایه گذار طی دوره ی گزارش به تفکیک هر دارایی معامله شده شامل تار یخ انجام معامله ،تعداد و قیمت خر ید دارایی
خر یدار ی شده ،تعداد و قیمت فروش دارایی فروخته شده که در یادداشت های همراه صورتهای مالی موضوع بند (ب) فوق افشاء میشود.
ه) جزئیات مزایای تعلق گرفته به دارایی های سرمایه گذار طی دورۀ گزارش از قبیل سود ،بهره ،سود سهمی و حق تقدم خر ید به همراه تار یخ تعلق هر یک که در یاددا شت

های همراه صورت های مالی موضوع بند (ب) فوق افشا می شود.

تبصره :منظور از ارزش روز در این ماده ،ارزش دارایی براساس قیمت پایانی در تار یخ پایان دورۀ گزارش است.
ماده  )9سبدگردان در طول مدت قرارداد حداکثر  ۱۵روز کار ی پس از پایان هرماه ،موظف است م ستندات مربوط به معامالت اوراق بهادار را که در رابطه با این قرارداد در آن
ماه انجام داده است ،به سرمایه گذار تسلیم کند.

ماده  )۱0در صورت درخوا ست سرمایه گذار برای ارائه گزارش خاص و فوق العاده ،سبدگردان موظف ا ست در مقابل هز ینه  ۱,۰۰۰,۰۰۰ر یال  ،ظرف مدت  ۷روز کار ی گزارش
مزبور را در اختیار وی قرار دهد.
امضاء و مهر سبدگردان آرمان اقتصاد

امضاء و اثر انگشت مشتری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

نرم افزار سبدگردانی:
ماده  )۱۱سبدگردان موظف است نرم افزار ویژه ای که برای عملیات سبدگردانی به تأیید سازمان رسیده است ،به منظور اجرای این قرارداد تهیه کند و اطالعات مربوط به کلیه

دارایی ها و بدهی های سرمایه گذار که در رابطه با این قرارداد می با شند را در هر روز در آن ثبت و نگهدار ی کند .این نرم افزار باید بتواند گزارش های مو ضوع مادۀ ( ) ۱۰
را در هر تار یخ دلخواه تهیه کند.
مجاری ارتباطی سبدگردان با سرمایه گذار

ماده  )۱۲سبدگردان می تواند از هر یک از مجار ی ز یر برای ار سال گزارش های عملکرد یا مطلع ساختن سرمایه گذار از آنیه طبق این قرارداد ،سبدگردان باید برای سرمایه
گذار ارسال یا به اطالع وی برساند ،استفاده کند:

 - ۱پست سفارشی به نشانی مذکور در ماده (  )۱و در صورت تغییر ،به نشانی جدیدی که سرمایه گذار کتبا به سبدگردان معرفی نماید.
 -۲ارسال رایانامه ( )E-mailبه نشانی الکترونیکی  ...................و در صورت تغییر ،به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه گذار کتبا به سبدگردان معرفی نماید.
 -۳ارسال پیامک ( )smsبه شماره تلفن  ...................و در صورت تغییر ،به شماره تلفن جدیدی که سرمایه گذار کتبا به سبدگردان معرفی نماید.
 -۴راه ارتباطی شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد با سرمایه گذار صرفا از طر یق سایت  Armancontract.irو با نام کاربری  ...................می باشد.
این شرکت درصورت عدم ثبت صحیح درخواست درسایت مذکور مسئولیتی در قبال مشتر ی نخواهد داشت.
 -۵معرف سرمایه گذار:
 -۶نحوه آشنایی با سبدگردان آرمان اقتصاد:
تبصره  :۱اطالعات و گزارش های مخصوص سرمایه گذار عالوه بر ارسال از یکی از طرق مذکور در این ماده ،از طر یق سایت اینترنتی سبدگردان به  Armancontract.irنیز با
استفاده از شماره همراه مخصوص سرمایه گذار در دسترس سرمایه گذار قرار خواهد داشت.

تبصره  :۲در مواردی که در قرارداد تسلیم مدارک ،مستندات و گزارش ها از یک طرف به طرف دیگر پیش بینی شده است ،الزم است مدارک ،مستندات و گزارش های مورد
نظر به شخص طرف مقابل یا وکیل ،ولی ،قیم یا نمایندۀ قانونی وی داده شده و ر سید در یافت گردد یا مدارک ،م ستندات و گزارش ها از طر یق پ ست سفار شی به ن شانی

طرف دیگر که در مادۀ  ۱آمده و در صورت تغییر به نشانی جدیدی که وی کتبا اعالم نموده ،ارسال شود.
حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار

ماده  )۱۳سود سهام ،سود اوراق م شاركت ،سهام جایزه ،سود سایر اوراق بهادار ،برگه های حق تقدم و بطور کلی کلیه ی منافع و مزایایی دارایی های سبد اخت صا صی به
سرمایه گذار تعلق دارد و جزو سبد اخت صا صی وی مح سوب شده و مو ضوع قرارداد درمورد آنها اجرا می شود .سبدگردان در طول مدت قرارداد و در صورت تمدید تا پایان

مهلت تمدید شده ،از جانب سرمایه گذار وکالت و وظیفه دارد که این منافع و مزایا را در یافت کند و به سبد اخت صا صی ا ضافه نماید .سبدگردان همینین در اعمال کلیه ی

حقوق نا شی از اوراق بهادار سبد اخت صا صی اعم از حق ح ضور در مجامع ،حق رأی ،حق تقدم در خر ید سایر اوراق بهادار و حق تبدیل اوراق بهادار به اوراق بهادار دیگر ،وکیل
سرمایه گذار تلقی میشود و در چگونگی اعمال این حقوق باید مصالح سرمایه گذار را در نظر گیرد.
تب صره :در صورت اتمام مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همینین در صورت ف سخ یا انف ساخ قرارداد ،سبدگردان موظف ا ست ظرف هفت روز کار ی مو ضوع را به شرکت

هایی که نا شر اوراق بهادار موجود در سبد اخت صا صی مح سوب می شوند و سایر ا شخاص مرتبس اعالم کند و از آنها بخواهد که از آن پس حقوق و مزایای متعلق به اوراق

بهادار را م ستقیما به سرمایه گذار پرداخت نمایند و مکاتبات ،برگه های حق تقدم و سهام جایزه و موارد م شابه را به ن شانی سرمایه گذار ار سال دارند .ن شانی و تلفن های
تماس سرمایه گذار نیز مطابق ماده ( )۱و در صورت تغییر ،مطابق با ن شانی و شماره تلفن هایی که سرمایه گذار کتبا اعالم نموده ،تو سس سبدگردان به نا شر ین اوراق بهادار

اعالم میشود.
رازداری:

ماده  )۱۴طرفین قرارداد باید کلیۀ اطالعاتی را که در رابطه با این قرارداد در اختیار دارند محرمانه تلقی کنند و به جز به سازمان ،بازرس قانونی یا ح سابرس سبدگردان ،امین
سبدگردان ،کانون مربوطه یا مراجع صالح قضایی ،بدون رضایت کتبی طرف مقابل به شخص دیگر ی ارائه نکنند ،یا برای عموم افشاء ننمایند.

امضاء و مهر سبدگردان آرمان اقتصاد

امضاء و اثر انگشت مشتری

تاریخ:

شماره:

پیوست:

رعایت قوانین و مقررات:
ماده  )۱۵سبدگردان باید در اجرای مو ضوع قرارداد ،قوانین و مقررات از جمله قانون بازار اوراق بهادار و مقرراتی که برا ساس قانون یاد شده تو سس مراجع ذی صالح ت صویب
شده یا می شوند به خ صوص د ستورالعمل تأ سیس 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 می باشد و در اینصورت بابت عدم رعایت این قرارداد ،مسئولیتی متوجه سبدگردان نیست.
وجوه بالاستفاده:
ماده  )۱۶سبدگردان باید حداکثر تالش خود را بنماید تا وجوه نقد سبد اختصاصی را بالفاصله در اجرای موضوع قرارداد به کار گیرد .در هر زمان که وجوه نقد سبداختصاصی
بیش از ده درصد ارزش سبد اختصاصی شود و سبدگردان نتواند ظرف  ۷روز کار ی از آن زمان ،تمام یا قسمتی از این وجوه را در اجرای موضوع قرارداد به کار گیرد یا به نظر

وی این امر به صالح سرمایه گذار نباشد ،باید:

الف) بالفاصله وجوه مذکور را به حساب های بانکی مشمول سود وار یز کند و
ب) سرمایه گذار را از این امر مطلع نماید.
تبصره :وجوه متعلق به سرمایه گذار همواره در حساب یا حساب های بانکی مخصوصی که مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان افتتاح شده یا می شود وار یز و
نگهدار ی می شود.
برداشت و واریز سرمایه گذار:
ماده  )۱7سرمایه گذار می تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی های سبد اختصاصی را مطالبه کند .در این صورت سبدگردان باید این مبلغ را ظرف  ۴روز کار ی پس از
درخوا ست سرمایه گذار از محل وجوه نقد سبد اخت صا صی به وی پرداخت کند .در صورتی که وجوه نقد سبد اخت صا صی برای پرداخت کل مبلغ مطالبه شده کفایت نکند،

سبدگردان باید بالفا صله متنا سبا اقدام به فروش میزان الزم از دارایی های سبد اخت صا صی کرده و مابقی را ظرف  ۵روز کار ی پس از فروش دارایی های مذکور به سرمایه

گذار پرداخت کند.
تب صره :در صورتی که به رغم تالش کافی سبدگردان برای فروش دارایی سرمایه گذار به منظور تأمین وجوه مورد درخوا ست وی ،امکان فروش به دالیلی از جمله عدم وجود

خر یدار میسر نگردد ،مسؤولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود.

ماده  )۱8سرمایه گذار می تواند در طول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد ،مبالغ یا اوراق بهادار دیگر ی را به سبدگردان پرداخت نماید و سبدگردان موظف است موضوع
قرارداد را در قبال آن ها نیز اجرا نماید.
معرفی قرارداد به امین:
ماده  )۱9سبدگردان موظف است ظرف هفت روز کار ی پس از اجرایی شدن قرارداد ،مشخصات و نسخه ای از قرارداد را برای امین ارسال و درصورتی که مطابق دستورالعمل
تأ سیس و فعالیت سبدگردان یا سایر مقررات مربوطه ،معرفی این قرارداد به امین و پذیرش سمت امین در مورد آن ضرور ی با شد ،ت شر یفات الزم را به این منظور به انجام

ر ساند .در صورتی که به هر دلیل ،امین طرف قرارداد با سبدگردان در اجرای وظایف و مسئولیت های خود طبق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان ،قصور نماید و از
این بابت خسارتی به سرمایه گذار وارد شود ،سبدگردان به موجب این قرارداد ،جبران خسارت مذکور را توسس امین تضمین نموده است.

امضاء و مهر سبدگردان آرمان اقتصاد

امضاء و اثر انگشت مشتری

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تخلفات و اختالفات
ماده  )۲0مرجع رسیدگی به اختالفات بین سرمایه گذار و سبدگردان براساس قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم سازش در کانون های موضوع ماده  ۳۶این قانون ،هیأت
داور ی مذکور در ماده  ۳۷این قانون است.

تبصره :براساس تبصره ماده  ۳۳قانون بازار اوراق بهادار ،تا تشکیل کانون مربوطه وظایف این کانون را در رابطه با این ماده ،سازمان انجام می دهد .به تخلفات سبدگردان از
این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده  ۱۷طبق قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن قانون رسیدگی میشود.
فسخ ،انفساخ و تمدید قرارداد
ماده  )۲۱هر یک از طرفین قرارداد می تواند قرارداد را قبل از انقضای مدت ،ف سخ کند ،م شروط به اینکه این مو ضوع را کتبا به طرف دیگر اطالع دهد .همینین ف سخ قرارداد

در زمان کوتاهی بعد از ثبت قرارداد در سامانه شرکت م شمول  ۵.۰۰۰.۰۰۰ر یال هز ینه های ابتدایی ثبت نام م شتر ی می با شد و در صورتی که مجوز فعالیت سبدگردانی
سبدگردان از سوی سازمان لغو شود یا بیش از یک ماه تعلیق شود ،این قرارداد بالفاصله از زمان ابالغ رسمی این تصمیم منفسخ میشود .همینین از زمانی که سبدگردان به

حکم مراجع ذیصالح ورشکسته اعالم شود یا خود به دادگاه تقاضای ورشکستگی ارائه دهد ،این قرارداد منفسخ میشود.
ماده  )۲۲تمدید این قرارداد از طر یق تنظیم متمم قرارداد امکان پذیر است.
اقدامات پس از خاتمه قرارداد
ماده  )۲۳پس از پایان مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همینین در صممورت فسممخ یا انفسمماخ آن ،قرارداد خاتمه یافته تلقی میشممود و سممبدگردان مجاز نیسممت در ترکیب
دارایی های سرمایه گذار که مربوط به این قرارداد ا ست ،تغییر ی ایجاد کند و موظف ا ست مو ضوع را بالفا صله به اطالع سرمایه گذار بر ساند .سبدگردان باید کل وجوه نقد

متعلق به سرمایه گذار در رابطه با این قرارداد را ظرف  ۴روز کار ی به سرمایه گذار پرداخت کند و در صورتی که سرمایه گذار مطابق تب صره این ماده فروش سایر دارایی های
سبد اخت صا صی را از سبدگردان درخوا ست ننموده با شد ،سبدگردان باید جهت انتقال سایر دارایی های سبد اخت صا صی از جمله اوراق بهادار مربوطه به نام سرمایه گذار و

در یافت و تسلیم گواهینامه های مربوطه ظرف حداکثر  ۱۰روز کار ی اقدام نماید.

تبصره :درصورت درخواست سرمایه گذار قبل از خاتمه قرارداد ،دارایی های سبد اختصاصی (به استثنای وجوه نقد) به نام سرمایه گذار منتقل شود ،سرمایه گذار میتواند از
سبدگردان بخواهد که فروش دارایی های سبد اخت صا صی را به عهده بگیرد .در این صورت سبدگردان موظف ا ست تالش کافی برای فروش این دارایی ها ظرف مهلتی که

سرمایه گذار تعیین میکند با رعایت صرفه و صالح وی بنماید .کارمزد سبدگردان برای این امر  ۲دهم درصد از مبلغ فروش دارایی ها است.

امضاء و مهر سبدگردان آرمان اقتصاد

امضاء و اثر انگشت مشتری

تاریخ:

پیوست:

شماره:

ضمانت اجرا و بروز حوادث قهر ی
ماده  )۲۴درصورت نقض مفاد این قرارداد بشرح ذیل اقدام خواهد شد:
الف) در صورت عدم رعایت مهلت های مقرر از طرف سبدگردان در تب صره های  ۲و  ۳ماده ی  ۶و عدم رعایت مهلت های مقرر در مواد  ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰تب صره ی ماده ی  ،۱۵مواد

 ۲۱ ،۱۹ ،۱۸و  ،۲۶سبدگردان باید به ازای هر روز تاخیر ۵۰۰.۰۰۰ ،ریال خسارت تاخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه گذار پرداخت نماید.

ب) در صورت نقض ماده ی  ۱۶قرارداد تو سس هر یک از طرفین ،طرف نقض کننده باید  ۵.۰۰۰.۰۰۰ر یال خ سارت به طرف دیگر ،پرداخت نماید .پرداخت این خ سارت مانع از
اعمال مجازات های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.
ج) در صمورتی که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضموع ماده ی  ۱۷یا عدم رعایت مفاد قرارداد توسمس سمبدگردان ،خسماراتی متوجه سمرمایه گذار گردد ،سمبدگردان
مسئول جبران این خسارات خواهد بود .پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.

ماده  )۲۵درصورت بروز حوادث قهر ی مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود.
سایر موارد:
ماده  )۲۶در صورتی که نشانی هر یک ازطرفین قرارداد که درماده ( )۱ذکر شده تغییر یابد ،وی موظف است نشانی جدید خود را کتبا به طرف مقابل اطالع دهد.
ماده  )۲7سبدگردان موظف ا ست کلیه ی وجوه ی را که طبق این قرارداد باید به سرمایه گذار پرداخت کند از طر یق وار یز به ح ساب بانکی به شرح ز یر و در صورت معرفی

حساب بانکی جایگز ین طبق تبصرۀ این ماده ،از طر یق وار یز به حساب بانکی جایگز ین ،انجام دهد:
نام شعبه بانک

نام بانک

کد شعبه

شهر محل شعبه

شماره حساب

ذینفع حساب

نوع حساب

تبصره :سرمایه گذار می تواند ح ساب بانکی دیگر ی را که به نام خود در یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکز ی جمهور ی اسالمی ایران ،افتتاح نموده است ،به عنوان

جایگز ین حساب بانکی موضوع این ماده معرفی کند.

ماده  )۲8این قرارداد در  ۲۸ماده و  ۱۷تبصره و  ۲پیوست در سه نسخه واحداالعتبار در تاریخ  ...............بین طرفین قرارداد منعقد شد و در دو نسخه به سبدگردان و یک
نسخه به سرمایه گذار تحویل گردید .سبدگردان باید ظرف هفت روز کار ی یک نسخه از قرارداد را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و نزد این سازمان ثبت نماید.

تبصره :نسخ متمم های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توز یع می شوند.
پیوست :۱
نام سهام

تعداد

مجموع

قیمت

مجموع
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تاریخ:

شماره:

پیوست:

پیوست شماره :۲
اهداف ،اصول و محدودیت های الزم الرعایه:
شرکت سبدگردان آرمان اقت صاد با توجه به ارز یابی سطح ر ی سک سرمایه گذار و همینین حجم سرمایه گذار ی وی ،با هدف ارزش آفر ینی سرمایه م شتر ی اقدام به سرمایه

گذار ی در ترکیب های مناسبی از موارد ز یر می نماید:
✔ اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار
✔ اوراق بهادار قابل معامله در فرا بورس
✔ قراردادهای آتی قابل معامله در بورس اوراق بهادار
✔ قراردادهای آتی قابل معامله در فرا بورس
✔ قراردادهای آتی قابل معامله در بورس کاالی ایران

✔ اختیار معامله قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران
✔ اختیار معامله قابل معامله در فرابورس ایران
✔ اوراق بهادار ناشران ایرانی (اعم از دولتی و غیر دولتی) که در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس پذیرفته نشده اند.
✔ انواع حسابهای سدرده سرمایه گذار ی در بانک های ایرانی
✔ حسابهای سرمایه گذار ی در بانکهای ایرانی مبتنی بر قیمت کاال (نظیر حساب سدرده سرمایه گذار ی مبتنی بر قیمت طال)
✔ اوراق مشارکت ارائه شده توسس دولت و سایر سازمان ها
✔ همینین به درخواست مشتر ی  ،سبدگردان حق استفاده از اعتبار تا حداکثر  ۳۰درصد پرتفوی با نرخ ز یر  % ۲۴را به تشخیص مدیر پرتفوی خواهد داشت.
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