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 قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

 

 طرفین قرارداد

 این قرارداد بین سبدگردان با مشخصات ذیل: (1ماده 

 ویستا ) سهامی خاص(شرکت سبدگردان  :نام

 تهران :ثبتمحل  15/01/0577 :تاریخ ثبت 391075 :شماره ثبت

 110-86093058 :نمابر 110-86093168 :تلفن 00117691095 :شناسه ملی

 3طبقه-10پلاک-نبش بوستان دوم غربی-خیابان فخار مقدم-ربغشهرک  :نشانی دفتر مرکزی

 شوند.صاحبان امضای مجاز شناخته می 17/01/0577مورخ   11199 که بر اساس شماره روزنامه رسمی   حمید فاروقی  و    علی روحی  آقایان با نمایندگی

 گذار با مشخصات ذیل:و سرمایه

  محل صدور:   نام: 

  شماره همراه:   نام خانوادگی:

  تلفن:   نام پدر:

  پست الکترونیک:   شماره ملی:

  کد معاملاتی:   شماره شناسنامه:

 - کد پستی:   تاریخ تولد:

     

  آدرس محل سکونت:

 مواد آتی منعقد گردید.به شرح 

 تعاریف

 :هستند ریز یمعان یقرارداد، دارا نیکاررفته در ااصطلاحات به (2ماده 

 استآمده  0قرارداد است که مشخصات آن در ماده  نیطرف ا گذارهیمنظور سرما :گذارهیسرما. 

 :استآمده  0قرارداد است که مشخصات آن در ماده  نیمنظور سبدگردان طرف ا سبدگردان. 

 سبدگردان  اریدر اخت یمنظور سبدگردانآن به یهامتمم ایقرارداد  نیاست، که بر اساس ا گذارهیمتعلق به سرما یهاییمنظور مجموع دارا :یسبد اختصاص

 .شودیم ایشده قرار داده 

 گذارهینام سرماه توسط سبدگردان ب یگذارهیانجام هرگونه سرما ای یبانک یهاافتتاح سپرده ایاوراق بهادار  یدارنگه ایفروش  د،یبه خر میتصم :یسبدگردان 

 .گذارهیسرما یمنظور کسب انتفاع برابه یو یاز محل سبد اختصاص

 نییتع ایعلام آن ورقه بهادار ا یانیپا متیعنوان قبه یاست که طبق مقررات در بازار رسم یمتیهر ورقه بهادار در هرروز، برابر ق یانیپا متیق :یانیپا متیق 

 .شودیم
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 :گرددیم حیباشد، قرارداد موردنظر تصر یگریمنظور قرارداد د کهیمنظور قرارداد حاضر است. درصورت قرارداد. 

 سازمان است رهیمد أتیسبدگردان مصوب ه تیو فعال سیمنظور دستورالعمل تأس سبدگردان: تیو فعال سیدستورالعمل تأس. 

 است یاسلام یمجلس شورا 0580قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه  3منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده  ازمان:س. 

 در  شدهینیبشیپ فیسبدگردان انتخاب شده و ضمن انعقاد قرارداد با سبدگردان، وظا تیو فعال سیاست که مطابق دستورالعمل تأس یشخص حقوق :نیام

 .شده را در قبال سبدگردان به عهده گرفته است ادیدستورالعمل 

 یوقت محلبه 06 تیلغا 8است، از ساعت  یرسم لیتعط رانیکه طبق مقررات ا ییروزها یاستثناشنبه تا چهارشنبه هر هفته به  یمنظور روزها :یروز کار 

 تهران است.

 موضوع قرارداد

 وستیپ هیالرعالازم یهاتیاهداف، اصول و محدود تی(، توسط سبدگردان با رعا6)موضوع ماده  یسبد اختصاص یموضوع قرارداد عبارت است از سبدگردان (3ماده 

 قرارداد. نیا 1شماره 

 شدن آن ییاجرا خیمدت قرارداد و تار

 .شدن قرارداد اعتبار دارد ییاجرا خیسال پس از تار کیمنعقد شده و تا  شودیم ییاجرا 3موجب ماده که به یخیقرارداد از تار نیا (4ماده 

 :که شودیم ییاجرا یقرارداد از زمان نیا( 5 ماده

 .گردد زیمربوطه وار یبه حساب بانک 6( وجوه نقد موضوع ماده الف

 شده باشد. میشده به سبدگردان تسل ادیبه سبدگردان باشد، اوراق بهادار  6اوراق بهادار موضوع ماده  میموضوع قرارداد منوط به تسل یاجرا کهی( درصورتب

 

 سبداختصاصی

شماره  وستیاوراق بهادار به شرح پ ریال  وجه نقد و                     خود را شامل ییاز داراریال                           پس از انعقاد قرارداد، جمعاً مبلغ گذار،هیسرما (6ماده 

ق بهادار توسط اورا ایبرداشت و پرداخت وجه نقد  گونه. هرگذاردیسبدگردان م اریدر اخت یمنظور سبدگردانشده است را به میتقو الیرصفر  قرارداد که به ارزش نیا دو

 ایته شده ن گذاشسبدگردا اریماده که در اخت نیپرداخت، از مجموع مبالغ و اوراق بهادار ذکر شده در ا ایبرداشت  خیقرارداد باشد در تار نیکه مربوط به ا گذارهیسرما

 .شود نیمع خ،یدر آن تار گذارهیسرما یاختصاصتا سبد  گرددیبه آن اضافه م ایکسر  بیترتبه  شود،یم

 گذارهیرده و به سرماسبدگردان افتتاح ک تیو فعال سیگردد که سبدگردان مطابق دستورالعمل تأس زیوار یمخصوص یبه حساب بانک دیماده با نی( وجه نقد موضوع ا0 تبصره

 .اعلام نموده است

وع ممن ای دیمحدود، مق وجهچیهدر آن اوراق بهادار به یتعلق دارد و تصرف و یبه و ک،یشماره  وستیکه اوراق بهادار موضوع پ کندیاذعان م گذارهی( سرما1 تبصره

اق بهادار موضوع از اور یبخش ایکه تمام  شودامر مطلع  نیمتوجه سبدگردان نخواهد بود. هرگاه سبدگردان از ا یتیامر ثابت شود، مسئول نیخلاف ا کهی. درصورتستین

 تواندیه نمک ابدی یهرگاه سبدگردان آگاه ایممنوع است؛  ایمحدود  د،یاوراق بهادار مق نیاز ا یبخش ایدر تمام  یتصرف و ایتعلق ندارد  گذارهیبه سرما ک،ی وستیپ

 .اطلاع دهد گذارهیموضوع را بلافاصله به سرما دیاجرا کند، با یاز سبد اختصاص یقسمت ایع قرارداد را در خصوص تمام موضو

رائه دهد. ا گذارهیو به سرما میقرارداد تنظ نیا کی وستیاوراق بهادار را در فرم مشابه پ افتیدر دیاوراق بهادار، رس افتی( سبدگردان موظف است هنگام در5 تبصره

 کهیدرصورت

تقال تعداد باشد، آنگاه سبدگردان موظف است پس از ان کی وستیاز تعداد اوراق بهادار مذکور در پ شتریب شود،یم مینوع که به سبدگردان تسل کیتعداد اوراق بهادار از 

 لازم از

 .کند میتسل گذارهیهفته به سرما کیاز مرجع مربوطه اخذ و ظرف  را ماندهیمربوط به تعداد باق یگواه ،یاختصاص یاوراق بهادار به کد سبدگردان
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فرابورس  شده در بورس تهران و رفتهیاوراق بهادار پذ دیمنظور خراز کارگزار اعتباردهنده به گذارهیسرما ی( سبدگردان مجاز خواهد بود نسبت به اخذ اعتبار برا0 تبصره

از  یملات اعتبارمعا اری. ضمناً اختدیمربوطه اقدام نما رگزاربا نرخ مورد توافق با کا گذارهیتا سقف آورده سرما یاعتبار دیمقررات و مفاد دستورالعمل خر تیبا رعا رانیا

 .گرددیم ضیبه سبدگردان تفو یشدن قرارداد سبدگردان ییاجرا خیتار

عاملاتی به د مهای پایانی یک روز قبل از تاریخ دریافت نامه شرکت سپرده گذاری مرکزی )مبنی بر انتقال سهام از کاین قرارداد قیمت 3( با توجه به بند ب ماده 3تبصره 

 گیرند.مبنای قیمت گذاری بازده سبد قرار می مشتری( PRXکد 

 

 سبد یهانهیکارمزد سبدگردان و هز

 :(آورده شده است 1کارمزد در پیوست نرخ محاسبه  چگونگی)است ریکارمزد خدمات سبدگردان برابر مجموع موارد ز (7ماده 

0روزانه ) :مبتنی بر ارزش دارایی های سبد ( کارمزدالف
563
 همان روز یانیپا یهامتیبه ق گذارهیسرما یدرصد( از ارزش روز سبد اختصاص یک× 

محاسبه خواهد شد. اگر  سالانه )متناسب با زمان طی شده( درصد 11ثابت و نسبت به بازده مازاد بر نرخ کیبه صورت  ریکارمزد متغ  :مبتنی بر عملکرد ( کارمزد ب

 تافیدر ریباشد، شرکت سبدگردان کارمزد متغسالانه )متناسب با زمان طی شده(  درصد 11 برابر ایگذار، در زمان محاسبه کارمزد، کمتر هیسرما ینرخ بازده سبد اختصاص

 ریرا به عنوان کارمزد متغ درصد 11 از سود مازاد بردرصد   11  ، شرکت سبدگردانبرحسب یکسال و متناسب با زمان طی شده درصد 11ی بازده بالا ینخواهد نمود. به ازا

 .اخذ خواهد نمود

ریشده = کارمزد متغ یگذار هیمبلغ سرما× بازده سبد(( نرخ  ـ  11%× )11%)  

ع ملکرد )موضوکارمزد مبتنی بر ع صورتحسابرا در پایان هر فصل و  (ماده نیا مبتنی بر ارزش دارایی های سبد )موضوع بند الف( سبدگردان  صورتحساب کارمزد تبصره

 افتیاز زمان در یروز کار 9ظرف مدت حداکثر  دیبا گذارهیسرما .کندیارسال م یو یبرا ای میتسلبند ب این ماده( را در پایان مدت قرارداد تهیه کرده و به سرمایه گذار 

مدت، سبدگردان مجاز خواهد بود تا کارمزد  نیا یکند؛ در صورت عدم پرداخت ط مبه حساب سبدگردان اقدا زیوار قیصورتحساب، نسبت به پرداخت کارمزد از طر

 کند. میتسل گذارهیلازم را به سرما دیبلافاصله رس نکهیمشروط به ا د؛یاست، برداشت نما یکه نزد و گذارهیاوراق بهادار سرما ایخود را از محل وجوه نقد 

 :رندیاست، منحصراً به قرار ز گذارهیموضوع قرارداد که به عهده سرما یاجرا یهانهیهز (8 ماده

 .9( کارمزد سبدگردان مطابق ماده الف

 .شودیو پرداخت م نییکه مطابق مقررات مربوطه تع یسبد اختصاص یهایی( کارمزد انجام معاملات داراب

 موضوع قرارداد لازم باشد. یکه در اجرا یسبد اختصاص یهاییوانتقال دارافروش و نقل اتی( مالج

توسط سبدگردان به فروش  16طبق تبصره ماده  هاییپس از خاتمه قرارداد دارا کهیپس از خاتمه قرارداد، درصورت هاییفروش دارا یکارمزد سبدگردان برا( د

 رود.

ت آن در پرداخ یتیتعهد و مسئول گذارهیرماسبدگردان است و س موضوع قرارداد به عهده یمربوط به اجرا یهانهیهز ریماده، سا نیمذکور در ا یهانهیجز هز( به0 تبصره

 ندارد. هانهیهز

ماده، بر  نیموضوع بند الف ا یهانهیو در مورد پرداخت هز شودیپرداخت م یاز محل سبد اختصاص ماًیماده مستق نیب، ج و د ا یموضوع بندها یهانهی( هز1 تبصره

 .شودیعمل م 9اساس تبصره ماده 

 هیالرعالازم یهاتیاهداف، اصول و محدود

موضوع قرارداد  یکرده است، در اجرا نییقرارداد تع نیا 5شماره  وستیمطابق پ گذارهیرا که سرما هیالرعالازم یهاتیاهداف، اصول و محدود دیسبدگردان با( 9ماده

 دییبه تأ متمم قرارداد یط دیبا شود،یداده م راتییتغ نیاعمال ا یکه به سبدگردان برا یو مهلت هیالرعالازم یهاتیدر اهداف، اصول و محدود رییمراعات کند. هرگونه تغ

 سد.قرارداد بر نیطرف
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 دهیگزارش

نه ماهانه و سالا ،یروزانه، هفتگ یزمان یهارا در دوره یسبد اختصاص یقرارداد و بازده نیسبدگردان موظف است گزارش عملکرد خود در خصوص موضوع ا (11ماده 

هر  انیبعد از پا یسبدگردان، محاسبه و حداکثر تا روز کار تیو فعال سیسال است را مطابق دستورالعمل تأس کیکه کمتر از  ییهاسالانه شده هرکدام از دوره یبازدهو 

 ریغ یشدرخواست گزار گذارهیاطلاعات است و چنانچه سرما نیو سازمان قرار دهد. گزارش مزبور شامل ا گذارهیسرما اریخود صرفاً در اخت ینترنتیا تیسا قیدوره از طر

 :سبدگردان اعلام گردد هصورت مکتوب ببه ستیبایم یرا داشته باشد، موارد درخواست لیاز موارد ذ

 .قرارداد و مشخصات سبدگردان خیشماره و تار گذار،هیمشخصات سرما ه،یته خی( دوره گزارش، تارالف

 و صورت انیحساب سود و زشامل ترازنامه، صورت یحسابدار یهاهیو روطبق اصول  یواحد مستقل حسابدار کیعنوان به گذارهیسرما یبرا یمال یها( صورتب

 .همراه یهاادداشتیگردش وجوه نقد به همراه 

( فوق، موضوع بند )ب یمال یهاهمراه صورت یهاادداشتیشده و در  هیته ریبه شرح ز ییهر دارا کیکه به تفک گذارهیسرما یهایی( خلاصه عملکرد سبدگردان و داراج

 :شودیافشا م

 گزارش دوره یدر ابتدا ییتمام شده و ارزش روز دارا متیشرح، تعداد، ق 

 دوره گزارش یشده ط یداریخر ییتمام شده دارا متیتعداد و ق 

 دوره گزارش یفروخته شده ط ییفروش دارا متیتمام شده و ق متیتعداد، ق 

 دوره گزارش یدر انتها ییتمام شده و ارزش روز دارا متیتعداد، ق 

 دوره گزارش یط گذارهیو سرما هاییتعلق گرفته به دارا یایارزش مزا 

  ییهر دارا یدوره برا یحاصله ط انیز ایسود 

 ییاراد دیخر متیانجام معامله، تعداد و ق خیمعامله شده شامل تار ییهر دارا کیگزارش به تفک یدوره یط گذارهیاطلاعات معاملات انجام شده بنام سرما اتی( جزئد

 .شودیم شاءموضوع بند )ب( فوق اف یمال یهاهمراه صورت یهاادداشتیفروخته شده که در  ییفروش دارا متیشده، تعداد و ق یداریخر

 یهاادداشتیه در ک کیتعلق هر خیبه همراه تار دیو حق تقدم خر یسود، بهره، سود سهم لیدوره گزارش از قب یط گذارهیسرما یهاییتعلق گرفته به دارا یایمزا اتی( جزئه

 .شودیموضوع بند )ب( فوق افشا م یمال یهاهمراه صورت

 .دوره گزارش است انیپا خیدر تار یانیپا متیبر اساس ق ییماده، ارزش دارا نی( منظور از ارزش روز در اتبصره

 قرارداد نیهرماه، موظف است مستندات مربوط به معاملات اوراق بهادار را که در رابطه با ا انیپس از پا یروز کار 03سبدگردان در طول مدت قرارداد حداکثر  (11 ماده

 .کند میتسل گذارهیدر آن ماه انجام داده است، به سرما

 01 ظرف مدت ن،یموردتوافق طرف نهیهز افتیالعاده، سبدگردان موظف است در مقابل درارائه گزارش خاص و فوق یبرا گذارهیدر صورت درخواست سرما (12 ماده

 قرار دهد. یو اریگزارش مزبور را در اخت یروز کار

 یافزار سبدگرداننرم

ات مربوط به کند و اطلاع هیقرارداد ته نیا یمنظور اجرااست، به دهیسازمان رس دییبه تأ یسبدگردان اتیعمل یکه برا یاژهیافزار وسبدگردان موظف است نرم( 13ماده 

وضوع ماده م یهابتواند گزارش دیافزار بانرم نیکند. ا یاررا در هر روز در آن ثبت و نگهد باشندیقرارداد م نیکه در رابطه با ا گذارهیسرما یهایو بده هاییدارا هیکل

 د.کن هیدلخواه ته خیرا در هر تار 01

 گذارهیسبدگردان با سرما یارتباط یمجار

 یبرا دیقرارداد، سبدگردان با نیاز آنچه طبق ا گذارهیمطلع ساختن سرما ایعملکرد  یهاارسال گزارش یبرا ریز یاز مجار کیاز هر تواندیسبدگردان م (14ماده 

 :برساند، استفاده کند یبه اطلاع و ایارسال  گذارهیسرما
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 .دینما یکتباً به سبدگردان معرف گذارهیکه سرما یدیجد یبه نشان ر،ییو در صورت تغ کیمذکور در ماده  یبه نشان یپست سفارش .0

اً به سبدگردان کتب گذارهیکه سرما یدیجد یکیالکترون یبه نشان ر،ییو در صورت تغ کیمذکور در ماده  یکیالکترون یبه نشان (E-mail) انامهیارسال را .1

 .کند یمعرف

 .دینما یکتباً به سبدگردان معرف گذارهیکه سرما یدیبه شماره تلفن جد ر،ییو در صورت تغ کیبه شماره تلفن مذکور در ماده  (SMS) امکیارسال پ .5

 یسبدگردان به نشان ینترنتیا تیسا قیماده، از طر نیاز طرق مذکور در ا یکیعلاوه بر ارسال از  گذارهیمخصوص سرما یها( اطلاعات و گزارش0 تبصره

http://vistaasset.ir   قرار خواهد داشت گذارهیدر دسترس سرما گذارهیبا استفاده از کلمه و رمز عبور مخصوص سرما زین. 

 یهااست، لازم است مدارک، مستندات و گزارش شدهینیبشیپ گریطرف دبه طرفکیها ازمدارک، مستندات و گزارش میکه در قرارداد تسل ی( در موارد1 تبصره

 یبه نشان یشپست سفار قیاز طر هاشمدارک، مستندات و گزار ایگردد  افتیدر دیشده و رسداده یو یقانون ندهینما ای میق ،یول ل،یکو ایموردنظر به شخص طرف مقابل 

 کتباً اعلام نموده، ارسال شود. یکه و یدیجد یبه نشان رییآمده و در صورت تغ کیکه در ماده   گریطرف د

 متعلق به اوراق بهادار یایحقوق و مزا

به  یسبد اختصاص یهاییدارا یایمنافع و مزا هیطور کل، کلحق تقدم و به یهاسود سایر اوراق بهادار، برگه زه،یسود سهام، سود اوراق مشارکت، سهام جا( 15ماده 

ا ت دیطول مدت قرارداد و در صورت تمد . سبدگردان درشودیها اجرا ممحسوب شده و موضوع قرارداد در مورد آن یو یتعلق دارد و جزو سبد اختصاص گذارهیسرما

در اعمال  نی. سبدگردان همچندیاضافه نما یکند و به سبد اختصاص افتیرا در ایمنافع و مزا نیدارد که ا فهیوکالت و وظ گذارهیشده، از جانب سرما دیمهلت تمد انیپا

اوراق بهادار به اوراق بهادار  لیاوراق بهادار و حق تبد ریسا دیحق تقدم در خر ،یرأ حقاعم از حق حضور در مجامع،  یاز اوراق بهادار سبد اختصاص یحقوق ناش هیکل

 .ردیرا در نظر گ گذارهیمصالح سرما دیحقوق با نیاعمال ا یو در چگونگ شودیم یتلق گذارهیسرما لیوک گر،ید

موضوع را به  یانفساخ قرارداد، سبدگردان موظف است ظرف هفت روز کار ایدر صورت فسخ  نیآن و همچن دی( در صورت اتمام مهلت قرارداد و عدم تمدتبصره

متعلق  یایپس حقوق و مزا نها بخواهد که از آاشخاص مرتبط اعلام کند و از آن ریو سا شوندیمحسوب م یکه ناشر اوراق بهادار موجود در سبد اختصاص ییهاشرکت

 یهاو تلفن یشانارسال دارند. ن گذارهیسرما یو موارد مشابه را به نشان زهیحق تقدم و سهام جا یهاو مکاتبات، برگه ندیپرداخت نما گذارهیبه سرما ماً یبه اوراق بهادار را مستق

اوراق بهادار اعلام  نیبه ناشرکتباً اعلام نموده، توسط سبدگردان  گذارهیکه سرما ییهاو شماره تلفن یمطابق با نشان ر،ییو در صورت تغ 0مطابق ماده  زین گذارهیتماس سرما

 .شودیم

 

 رازداری

رس سبدگردان، حساب ای یجز به سازمان، بازرس قانونکنند و به یدارند محرمانه تلق اریقرارداد در اخت نیرا که در رابطه با ا یاطلاعات هیکل دیقرارداد با نیطرف( 16ماده 

 .ندیعموم افشاء ننما یبرا ای د،ارائه نکنن یگریطرف مقابل به شخص د یکتب تیبدون رضا ،ییمراجع صالح قضا ایسبدگردان، کانون مربوطه  نیام

 و مقررات نیقوان تیرعا

 لاحصیتوسط مراجع ذ ادشدهیکه بر اساس قانون  یو مقررات از جمله قانون بازار اوراق بهادار و مقررات نیموضوع قرارداد، قوان یدر اجرا دیسبدگردان با (17ماده 

سبدگردان  و مقررات مذکور، نیو قوان دقراردا نیا نی. در صورت تضاد بدینما تیسبدگردان را رعا تیو فعال سیخصوص دستورالعمل تأسبه شوندیم ایشده  بیتصو

 .ستیمتوجه سبدگردان ن یتیقرارداد، مسئول نیمفاد ا تیصورت بابت عدم رعا نیو مقررات است و در ا نیقوان تیموظف به رعا

 بلااستفادهوجوه 

د موضوع قرارداد مصرف شود. در هر زمان که وجوه نقد سب یبلافاصله در اجرا یتا وجوه نقد سبد اختصاص ردیحداکثر تلاش خود را به کار گ دیسبدگردان با (18ماده 

موضوع قرارداد به  یوجوه را در اجرا نیاز ا یقسمت ایاز آن زمان، تمام  یروز کار 9شود و سبدگردان نتواند ظرف  یاز ده درصد ارزش سبد اختصاص شیب یاختصاص

 :دینباشد، با گذارهیامر به صلاح سرما نیا یبه نظر و ای ردیکار گ

 کند زیمشمول سود وار یبانک یهابلافاصله وجوه مذکور را به حساب. 

 دیامر مطلع نما نیرا از ا گذارهیسرما. 

و  زیوار شود،یم ایسبدگردان افتتاح شده  تیو فعال سیکه مطابق دستورالعمل تأس یمخصوص یبانک یهاحساب ایهمواره در حساب  گذارهی( وجوه متعلق به سرماتبصره

 .شودیم یدارنگه
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 گذاربرداشت و واریز سرمایه

 یروز کار 1مبلغ را ظرف  نیا دیصورت سبدگردان با نیرا مطالبه کند. در ا یسبد اختصاص یهاییاز دارا یدر طول مدت قرارداد مبلغ تواندیم گذارهیسرما( 19 ماده

 تیده کفاپرداخت کل مبلغ مطالبه ش یبرا یوجوه نقد سبد اختصاص کهیپرداخت کند. درصورت یبه و یاز محل وجوه نقد سبد اختصاص گذارهیپس از درخواست سرما

مذکور به  یهاییپس از فروش دارا یروز کار 3را ظرف  یکرده و مابق یسبد اختصاص یهاییلازم از دارا زانیناسباً اقدام به فروش مبلافاصله مت دینکند، سبدگردان با

 .پرداخت کند گذارهیسرما

از جمله عدم وجود  یلیامکان فروش به دلا ،یوجوه مورد درخواست و نیمنظور تأمبه گذارهیسرما ییفروش دارا یسبدگردان برا یرغم تلاش کافبه کهی( درصورتتبصره

 .متوجه سبدگردان نخواهد بود یتینگردد، مسؤول سریم داریخر

ت و سبدگردان موظف اس دیرا به سبدگردان پرداخت نما یگریاوراق بهادار د ایمتمم قرارداد، مبالغ  میدر طول مدت قرارداد و با تنظ تواندیم گذارهیسرما (21 ماده

 .دیاجرا نما زیها نموضوع قرارداد را در قبال آن

 

 معرفی قرارداد به امین

مطابق  کهیارسال و درصورت نیام یاز قرارداد را برا یاشدن قرارداد، مشخصات و نسخه ییپس از اجرا یسبدگردان موظف است ظرف هفت روز کار (21 ماده

 نیلازم را به ا فاتیتشر شد،با یدر مورد آن ضرور نیسمت ام رشیو پذ نیقرارداد به ام نیا یمقررات مربوطه، معرف ریسا ایسبدگردان  تیو فعال سیدستورالعمل تأس

سبدگردان،  تیو فعال سیخود طبق دستورالعمل تأس یهاتیو مسئول فیوظا یطرف قرارداد با سبدگردان در اجرا نیام ل،یبه هر دل کهیمنظور به انجام رساند. درصورت

 .نموده است نیتضم نیجبران خسارت مذکور را توسط ام داد،قرار نیموجب اوارد شود، سبدگردان به گذارهیبه سرما یبابت خسارت نیو از ا دیقصور نما

 

 تخلفات و اختلافات

قانون،  نیا 56موضوع ماده  یهاو سبدگردان بر اساس قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم سازش در کانون گذارهیسرما نیبه اختلافات ب یدگیمرجع رس( 22 ماده

 .قانون است نیا 59مذکور در ماده  یداور أتیه

 .دهدیاده، سازمان انجام مم نیکانون را در رابطه با ا نیا فیکانون مربوطه وظا لیقانون بازار اوراق بهادار، تا تشک 55( بر اساس تبصره ماده تبصره

 یدگیآن قانون رس ییاجرا یهاو دستورالعمل هانامهنییطبق قانون بازار اوراق بهادار و آ 09مقررات مذکور در ماده  ایقرارداد  نیبه تخلفات سبدگردان از ا (23 ماده

 .شودیم

 

 فسخ، انفساخ و تمدید قرارداد

مجوز  کهیاطلاع دهد. درصورت گریطرف دموضوع را کتباً به نیا نکهیمدت، فسخ کند، مشروط به ا یقرارداد را قبل از انقضا تواندیقرارداد م نیاز طرف کیهر (24 ماده

از  نیهمچن. شودیمنفسخ م میتصم نیا یقرارداد بلافاصله از زمان ابلاغ رسم نیشود، ا قیماه تعل کیاز  شیب ایسازمان لغو شود  یسبدگردان از سو یسبدگردان تیفعال

 .شودیقرارداد منفسخ م نیارائه دهد، ا یورشکستگ یخود به دادگاه تقاضا ایورشکسته اعلام شود  صلاحیکه سبدگردان به حکم مراجع ذ یزمان

 .است ریپذمتمم قرارداد امکان میتنظ قیقرارداد از طر نیتمدید ا (25 ماده

 

 اقدامات پس از خاتمه قرارداد

 بیر ترکد ستیو سبدگردان مجاز ن شودیم یتلق افتهیانفساخ آن، قرارداد خاتمه  ایدر صورت فسخ  نیآن و همچن دیمهلت قرارداد و عدم تمد انیپس از پا (26 ماده

  یهاییدارا

وه نقد متعلق به کل وج دیبرساند. سبدگردان با گذارهیاکند و موظف است موضوع را بلافاصله به اطلاع سرم جادیا یرییقرارداد است، تغ نیکه مربوط به ا گذارهیسرما

بد س یهاییدارا ریماده فروش سا نیمطابق تبصره ا گذارهیسرما کهیپرداخت کند و درصورت گذارهیبه سرما یروز کار 1قرارداد را ظرف  نیدر رابطه با ا گذارهیسرما

 افتیو در گذارهیاز جمله اوراق بهادار مربوطه به نام سرما یسبد اختصاص یهاییدارا ریجهت انتقال سا دیبارا از سبدگردان درخواست ننموده باشد، سبدگردان  یاختصاص

 .دیاقدام نما یروز کار 01مربوطه ظرف حداکثر  یهانامهیگواه میو تسل
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 گذارهیل شود، سرمامنتق گذارهیوجوه نقد( به نام سرما یاستثنا)به یسبد اختصاص یهاییپس از خاتمه قرارداد، دارا نکهیقبل از ا گذارهی( در صورت درخواست سرماتبصره

ظرف  هاییدارا نیفروش ا یبرا یاست تلاش کاف ظفصورت سبدگردان مو نی. در اردیرا به عهده بگ یسبد اختصاص یهاییاز سبدگردان بخواهد که فروش دارا تواندیم

 .است هایی( مبلغ فروش دارا111/1امر، دو در هزار ) نیا ی. کارمزد سبدگردان برادیبنما یه و صلاح وصرف تیبا رعا کندیم نییتع گذارهیکه سرما یمهلت

 

 یضمانت اجرا و بروز حوادث قهر

 :قرارداد به شرح ذیل اقدام خواهد شد نیدر صورت نقض مفاد ا( 27 ماده

 03 ماده ، تبصره01، 00، 01مقرر در مواد  یهامهلت تیو عدم رعا 6 ماده 5و  1 یهاهای مقرر از طرف سبدگردان در تبصرهدر صورت عدم رعایت مهلت ،

 .پرداخت نماید گذارهیهزار ریال خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرما یکصدبه ازای هر روز تأخیر،  دی، سبدگردان با16و  10، 07، 08مواد 

 پرداخت نماید گر،یطرف دعنوان خسارت بهبه الیر یکصد هزارمعادل  دیکننده باطرف نقض ن،یاز طرف کیقرارداد توسط هر  06 در صورت نقض ماده .

 .و مقررات نخواهد شد نیخسارت مانع از اعمال مجازات مقرر در قوان نیپرداخت ا

 گردد،  گذارهیمتوجه سرما یمفاد قرارداد توسط سبدگردان، خسارات تیعدم رعا ای 09 و مقررات موضوع ماده نیقوان تیدر اثر عدم رعا کهیدرصورت

 .و مقررات نخواهد شد نیخسارت مانع از اعمال مجازات مقرر در قوان نیخسارات خواهد بود. پرداخت ا نیسبدگردان مسئول جبران ا

 .مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود یدر صورت بروز حوادث قهر (28 ماده

 

 مواردسایر 

 .هدطرف مقابل اطلاع دخود را کتبًا به دیجد یموظف است نشان یو ابد،ی رییذکر شده تغ کیقرارداد که در ماده  نیاز طرف کیهر  ینشان کهیدرصورت( 29 ماده

 یصورت معرف و در ریبه شرح ز یبه حساب بانک زیوار قیپرداخت کند از طر گذارهیبه سرما دیقرارداد با نیرا که طبق ا یوجوه هیسبدگردان موظف است کل (31 ماده

 :انجام دهد ن،یگزیجا یبه حساب بانک زیوار قیماده، از طر نیطبق تبصره ا نیگزیجا یحساب بانک

 

 نوع حساب حساب نفعیذ حسابشماره محل شعبه نام و کد شعبه نام بانک

      

                                                                                               IR شماره شبا

      

عنوان ت، بهافتتاح نموده اس ران،یا یاسلام یجمهور یمجوز از بانک مرکز یدارا یهااز بانک یکیرا که بنام خود در  یگرید یحساب بانک تواندیم گذارهی( سرماتبصره

 .کند یماده معرف نیموضوع ا یحساب بانک نیگزیجا

 قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبدگردان نیطرف نیب                      خیدر سه نسخه واحدالاعتبار در تار وستیدو پ یتبصره و دارا 09ماده و  50قرارداد در  نیا (31 ماده

و  نسخه از قرارداد را ارسال کی یظرف هفت روز کار دیبا دار،. سبدگردان در صورت درخواست سازمان بورس و اوراق بهادیگرد لیتحو گذارهینسخه به سرما کیو 

 .دیسازمان ثبت نما نینزد ا

 .شوندیم عیو مشابه آن توز میقرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظ نیا یها( نسخ متممتبصره
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 قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادارپیوست 

 

 1پیوست شماره 

  سبدگردان بازدهی و اختصاصی سبد بازدهی یمحاسبه چگونگی

عناوین  شده جهانی تحتی روشی که بتوان از طریق آن بازدهی سبدهای اختصاصی و همچنین عملکرد سبدگردان را ارزیابی نمود، از دو فرمول شناختهبه منظور ارائه

شود و سبد اختصاصی محاسبه می هر برای شود. نرخ بازدهی پول وزنیاستفاده می )(TWRR و )ب( نرخ بازدهی زمان وزنی )MWRR( )الف( نرخ بازدهی پول وزنی

 مدیریت تحت هایدارایی تمامی کل بازدهی بیانگر ای طراحی شده تا بیانگر بازدهی هر سبد اختصاصی تحت مدیریت سبدگردان باشد. نرخ بازدهی زمان وزنیبه گونه

گذاران اصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایهاختص سبدهای مدیریت در حد چه تا متوسط طور به گردانسبد که دهدمی نشان و است سبدگردان

بدگردان ستوانند عملکرد سبدگردان را ارزیابی نموده و در مورد سپردن مدیریت دارایی خود به گذاران با توجه به بازدهی سبدگردان، میاست. به عبارت دیگر سرمایه شده

 در عموم طلاعا جهت را سبدگردان بازدهی است موظف حالیکه در کند،می گزارش مربوطه گیری کنند. سبدگردان، بازدهی سبد اختصاصی را به صاحب سبدتصمیم

 .کند منتشر خود تارنمای

 اختصاصی سبد بازدهی محاسبه روش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش محاسبۀ بازدهی سبدگردان

گذار( و تاریخ انعقاد قرارداد جدید ســبدگردانی یا تاریخ خاتمه یک های نقدی )افزایش ســرمایه یا برداشــت ســرمایهدورۀ مورد نظر براســاس تاریخ وقوع جریانابتدا کل 

موردنظر، به وقوع بپیوندند، در نتیجه  تاریخ مختلف در طول دورۀ n شود. بنابراین اگر جریان ورودی و خروجی درهای متعدد تقسیم میقرارداد سـبدگردانی به زیر دوره

یابد و زیر دورۀ شــود که در آن زیر دورۀ اول از ابتدای دورۀ مورد نظر شــروع شــده و تا تاریخ وقوع اولین جریان نقدی ادامه میزیر دوره تقســیم می n+0دوره به    کل 

ــده و تا تاریخ جریان نقدی  ــروع ش یابد و به همین ترتیب جریان نقدی دورۀ آخر از تاریخ وقوع آخرین جریان نقدی دوم ادامه میدوم از تاریخ وقوع جریان نقدی اول ش

 .یابدشروع شده و تا پایان دورۀ مورد نظر ادامه می
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 بازدهی هاینرخ کردن سالانه
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 2پیوست شماره 

 قرارداد سبدگردانی اختصاصی به شرح زیر است: 6های موضوع ماده دارایی

 شماره فیش/کد رهگیری طی                       ریال در تاریخ   به حروف  ریالد                  مبلغ به عدالف(    

 واریز گردید.شرکت سبدگردان ویستا به نام پارسیان بانک  نزد 110 -370193-610  به حساب شماره  

 اوراق بهادار: (ب

 نوع دارایی
 نام دارایی

 تنظیمتاریخ  نماد

 قرارداد

 )ریال(ارزش کل  )ریال(ارزش واحد  تعداد

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  ـ ـ ـ ـ ـ جمع کل

 

 3پیوست شماره 

 :است ریقرارداد به شرح ز هیالرعالازم یهاتیاهداف، اصول و محدود

 مود.خواهد ن یاقدام به سبدگردان یمشتر سکیر هیانیب جیو با توجه به نتا یو مفاد قرارداد سبدگردان نیقوان یتنها در راستاویستا  سبدگردان  شرکت

 

 

 مهرو امضاء شرکت سبدگردان                                                       امضاء و اثر انگشت  مشتری                                                                                                                 

 


