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 قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

 

 طرفین قرارداد

این قرارداد بین سببدگردان با مشباتبانا نار تبربت سببدگردان   سب ه   ( 1ماده 

، محل ثبتا  1398/ 06/ 30،  اریخ ثبتا 547495فیروزه )سهامی خاص( ، تماره ثبتا 

، طبمه  13 هران، نشببانیا  هران، خیابان قا م ممار فرانانی، ب  ه میرزانیببپی،     

(، با 126)داخنی   88551522، تببماره نمابرا 88551522،  تببماره  ن:نا9، واند 5

زهره مدیره و  عضبب  نی ت مدیرعامل و به سببمت یگانه اقبال نیا خانم نانمایپدگی  

م رخ  22338مدیره به براساس روزنامة رسمی تمارة نی ت عض به سمت   نوروز نژاد

 .ت ندصانب امضای مجاز تپاخته می1400/ 09/ 04

 گذار با مشخصات:و سرمایه

، محل  .…ثبتا    خی،  ار.……، تبماره ثبتا  .……ا  یتبپاسبه من ،.…تبربتا  نار 

   …… تببماره  ن:نا  ، .……ا ، تببماره نمراه  ..…………ا  ی، نشببان.…ثبتا  

 .و   .…به سببمت  .……، با نمایپدگی   ..…ا  ی، بد م ام  ………ا   یبد یببت

  ………  ة تبمار  یرسبم ةبه بر اسباس روزنام ..…………به سبمت  ..………

 .ت ند یمجاز تپاخته م یصانبان امضا .………م رخ 

 مپ مد گردید.بشرح م اد آ ی 

 

 تعاریف 

 بار رفته در این قرارداد، دارای م انی زیر نیتپدااصط نان به ( 2ماده 

گذار طرف این قرارداد است به مشاتان آن در مادة مپظ ر سرمایه گذار:سررمایه .1

 است.  آمده  1

مپظ ر سببدگردان طرف این قرارداد اسبت به مشباتبان آن در مادة   سربدگردا:: .2

 است.  آمده  1

گذار اسببت، به  نای مت نق به سببرمایها مپظ ر مجم ع داراییسربداختصراصری .3

نای آن به مپظ ر سببببدگردانی در اختیار سببببدگردان براسببباس این قرارداد یا متمم

 ت د. قرارداده تده یا می

نای داری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده فروش یا نگه  تبمیم به خرید، سربدگردانی: .4

گذار از محل  نار سببرمایهگذاری   سببس سبببدگردان بهبانکی یا انجار نرگ نه سببرمایه

 گذار. سبداختتاصی وی به مپظ ر بیب انت:اع برای سرمایه

قیمت  ایانی نر ورقة بهادار در نرروز، برابر قیمتی اسبببت به طبق  قیمت پایانی:  .5

 ت د. میان در بازار رسمی به عپ ان قیمت  ایانی آن ورقه بهادار اع ر یا   یین ممرر

به مپظ ر قرارداد دیگری باتببد، مپظ ر قرارداد ناضببر اسببت. در صبب ر ی  قرارداد: .6

 گردد. تریح می قرارداد م ردنظر 

مپظ ر دسببت رام مل  یسببی  و   دسرتوراععم  تسسریو و فعاعیت سربدگردا:: .7

 مت ب نیین مدیرة سازمان است.  ف امیت سبدگردان

قان ن بازار اوراق    5مپظ ر سببازمان ب رس و اوراق بهادار م ضبب ع مادة  سررازما:: .8

 مجن  ت رای اس می است.   1384بهادار مت ب آذرماه 

تبا  نم قی اسبت به مطابق دسبت رام مل  یسبی  و ف امیت سببدگردان    امین: .9

بیپی تبببده در ن، وظبای   ی انتاباب تبببده و ضبببمن ان مباد قرارداد ببا سبببببدگردا

 است.  عهده گرفتهدست رام مل یاد تده را در قبال سبدگردان به

مپظ ر تببربت سببپرده گذاری مربوی اوراق بهادار و  شررتت سردرده گذار :  .10

 بپد ن:ت ماده یک قان ن بازار اوراق بهادار ومه ری اس می ایران یب یه وو ه م ض ع 

ام ر مرب ط به ثبت، نگهداری، انتمال، مامکیت اوراق بهادار و  یب یه وو ه  می باتبد به 

م ام ن بر عهده این تببربت قرار گرفته اسببت. این تببربت از طریق افوای  بارایی  

 ایا ای و  یب یه م ام ن و بان  نویپه نای م ام  ی، بان  رییبک و ل، سبرقت  

 .دی اوراق بهادار ای:ا می بپدو م:م دی اوراق بهادار نم  تایانی را در بارآم

مپظ ر روزنای تببپبه  ا  هارتببپبة نر ن:ته به اسببتوپای روزنایی به    روزتار :.11

به وقت محنی  هران   16مغایت   8باتد، از ساعت طبق ممرران ایران   طیل رسمی می

 است.

 

 موضوع قرارداد

(،  4م ضب ع قرارداد عبار یبت از سببدگردانی سببداختتباصبی )م ضب ع مادة  ( 3ماده 

ه امرعایة  ی سبت تبمارنای الزرمحدودیت  سبس سببدگردان با رعایت انداف، اصب ل و  

 این قرارداد. و  هار سه  ،یک ، دو 

 

 و تاریخ اجرایی شد: آ: مدت قرارداد

 مدن قرارداد ناضر یک سال از  اریخ الزر االورا تدن آن خ اند ب د. ( 4ماده 

به نیاب بانکی   5ت د به )ام ( وو ه نمد م ض ع مادة  این قرارداد از زمانی اورایی می

به اورای م ضبب ع قرارداد ی تببده از سبب ی سبببدگردان واریو و )ب( در صبب ر یم رف(

به سببدگردان باتبد، اوراق بهادار یادتبده به   5مپ ط به  یبنیم اوراق بهادار م ضب ع مادة 

 باتد.  سبدگردان  ینیم تده 

از سب ی سبرمایه گذار یا  یبنیم اوراق بهادار ا در صب رن عدر واریو ووه نمد  1 بتبره  

ماه از  اریخ امضای قرارداد ناضر، قرارداد مپ:یخ ب ده و نیچ ادعایی    یکبور ظرف  ندا

 از س ی سرمایه گذار در این خت ص  ذیرفته نا اند ب د.

 اختصاصی سبد

به مپظ ر سببدگردانی  ووه نمد ( ریال.......)  ..................  گذار وم اًسبرمایه ( 5ماده 

گذارد. نرگ نه برداتبببت و  رداخت ووه نمد یا اوراق بهادار سببببدگردان میدر اختیار  

گذار به مرب ط به این قرارداد باتببد در  اریخ برداتببت یا  رداخت، از   سببس سببرمایه

مجم ع مبامغ و اوراق بهادار ذبر تببده در این ماده به در اختیار سبببدگردان گذاتببته  

گذار گردد  ا سببداختتباصبی سبرمایهضبافه می ر یب بیبر یا به آن اتب د، بهتبده یا می

 در آن  اریخ، م ین ت د.

ووه نمد م ضب ع این ماده باید به نیباب بانکی ماتب صبی واریو گردد به  ا 1 بتبره  

سببببدگردان مطابق دسبببت رام مل  یسبببی  و ف امیت سببببدگردان افتتاح برده و به  

 نماید.گذار اع ر میسرمایه

،   4می بپد به اوراق بهادار  یبنیم تبده م ضب ع  ی سبت  ا سبرمایه گذار اذعان  2 بتبره  

به وی   نق دارد و  تبرف وی در آن اوراق بهادار به نیچ ووه محدود ، ممید یا ممپ ع 

نمی باتببد. در صبب ر ی به خ ف این امر ثابت تبب د، میبب  میتی مت وه سبببدگردان 

شبی از اوراق بهادار نا اند ب د. نرگاه سببدگردان از این امر مطن  تب د به  مار یا با

، به سبرمایه گذار   نق ندارد یا  تبرف وی در  مار یا باشبی 4تبماره    م ضب ع  ی سبت

از این اوراق بهادار ممید، محدود یا ممپ ع اسبت، یا نر گاه سببدگردان آگانی یابد به  

نمیت اند م ضب ع قرارداد را در ختب ص  مار یا قیبمتی از سببد اختتباصبی اورا بپد، 

 را ب فاصنه به سرمایه گذار اط ع دند.باید م ض ع 

 

 ها  سبد هزینهتارمزد سبدگردا: و  

 بارمود خدمان سبدگردان برابر مجم ع م ارد زیر استا   ( 6ماده 

 تارمزد متغیراعف( 

 درصد یتیبنرخ   اتده  جادیدرصد مشاربت در س د ا  ص:ر(1

  درصد  یتیبتده نیبت به مازاد نرخ  جادیدرصد مشاربت در س د ا  یتیب(2
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 ثابت  تارمزد( ب

 نا از ارزش روزانه بل دارایی به ص رن سامیانه درصد دو(  3

مت نمه را طبق این   ثابت یکبار، صب ر حیباب بارمودسببدگردان نرسبه ماه   :  1  بتبره 

  1 ماده به تبرح مپدر  در   سبرمایه گذارتبماره وا   ا   یاایمیل ماده  هیه برده و به 

روز باری از زمان دریافت صب ر حیباب،   ن:تگذار باید ظرف  سبرمایهارسبال می نماید.  

ر بپد؛ در صب رن نیببت به  رداخت بارمود از طریق واریو به نیباب سببدگردان اقدا

عبدر  رداخبت طی این مبدن، سبببببدگردان مجباز خ انبد ب د  با ببارمود خ د را از محبل 

  .گذار به نود وی است، برداتت نمایدوو ه نمد یا اوراق بهادار سرمایه

 

بارمود متغیر محاسبببه تببده به صبب رن عنی امحیبباب ب ده و در انتهای ا   2 بتببره  

داد به صبب رن قط ی محاسبببه می  اسبباس عمنکرد مدن قرارقرارداد، بارمود متغیر بر  

 گردد.

به برداتبت  مار یا باشبی از سبرمایه خ د قبل از سبرمایه گذار اقدار ا اگر  3 بتبره  

ا مار م عد سباالنه قرارداد نماید، بازدنی سباالنه تبده سببد اختتباصبی در نمان دوره با 

ییببه گردیده و بارمود متغیر  این ماده مما 4نرخ بازده سبباالنه ذبر تببده در  بتببره  

 سبدگردان به ط ر قط ی محاسبه و دریافت می گردد. 

ا بازدنی بمتر یک سببال از طریق فرم ل زیر سبباالنه می تبب دا به در آن 4 بتببره  

  ارامترنا به تکل زیر   ری  می ت ند. 

 

𝑅𝐴 ∶  بازدنی  ساالنه تده 

𝑅𝑡 ∶  بازدنی  دوره  𝑡 بمتر از یک  سال

𝑇 ∶  بل دوره  𝑡 به روز

 

 
 

گذار اسبت، مپحتبراً  نای اورای م ضب ع قرارداد به به عهده سبرمایهنویپه ( 7ماده 

 به ترح ذیل می باتدا

 (؛6( بارمود سبدگردان مطابق مادة )اعف

نای سبببد اختتبباصببی به مطابق ممرران مرب طه  بارمود انجار م ام ن داراییب( 

 ت د؛  یین و  رداخت می

نای سبببد اختتبباصببی به در اورای م ضبب ع انتمال داراییمامیان فروش و نمل و  ( 

 قرارداد الزر باتد؛

به    از نا    از خا مه قرارداد، درصب ر یبارمود سببدگردان برای فروش دارایید( 

   سس سبدگردان به فروش رود. 25ماده  طبق ناخا مه قرارداد دارایی

نبای مرب ط ببه اورای نویپبهنبای مبذب ر در این مباده، سبببایر ا ببه وو نویپبه1 بتبببره  

گذار   هد و میب  میتی در باتبد و سبرمایهمی    سربدگردا:به عهده  م ضب ع قرارداد

 نا ندارد. رداخت آن نویپه

نای م ضب ع بپدنای )ب(، ) ( و)د( این ماده میبتمیماً از محل سببد نویپه :2 بتبره  

بپد )ام ( این ماده،    نای م ضب عتب د و در م رد  رداخت نویپهاختتباصبی  رداخت می

 ت د.عمل می 6بر اساس مادة 

 

 اعرعایه  الزم هاو محدودیت ، اصولاهداف

امرعبایبه را ببه نبای الزرسبببببدگردان ببایبد انبداف، اصببب ل و محبدودیبت ( 8ماده 

فرر بیبب اط عان مشبتریان و  رسبشبپامه ارزیابی   ان مشبتری در گذار مطابق سبرمایه

در اورای م ضب ع قرارداد مراعان بپد. نرگ نه  غییر      یین برده اسبت   حمل رییبک

امرعایه و مهنتی به به سبببدگردان برای اعمال نای الزردر انداف، اصبب ل و محدودیت

 ت د، باید طی متمم قرارداد به  ی ید طرفین قرارداد برسد.این  غییران داده می

 

 دهیگزارش

نای زمانی تتبباصببی را در دوره سبببدگردان م ظ  اسببت بازدنی سبببداخ ( 9ماده 

  ن:تمانانه مطابق دسبت رام مل  یسبی  و ف امیت سببدگردان، محاسببه و ندابور  ا 

روز باری ب د از  ایان نر دوره به آدرس ایمیل سبرمایه گذار ارسبال نماید. این گوارش 

 تامل اط عان زیر استا

  طبق  ینیبابدار  میبتمل واند  کی  عپ انبه گذارهیسبرما یبرا یمام  یناصب رن( ام 

  انیز و س د نیابص رن و  رازنامه تامل ینیابدار یناهیرو و  اص ل

 ب( ارزش  ر : ی به  اریخ گوارش 

ی گوارش به  گذار طی دوره نار سبببرمایه   (وو یبان اط عان م بام ن انجار تبببده به

  :کیک نر دارایی م امنه تده 

وم  سب د و   ناخام ،   وبه صب رن خام    ا ارزش روز  ر : ی سبرمایه گذار1 بتبره  

و بازدنی نای    بازدنی خام ،  بازدنی ناخام  ،  مت سبس سبرمایه ،زیان، وم  بارمود، 

روزه   سهبا  اخیر نا با تاخ  ب رس   خام  و ناخام  سباالنه و نم دار مماییبه بازدنی

برای سبرمایه گذار بتب رن   از طریق ی زر و رمو ورودی مات  ایشبان در  ر ال سببدیار

سبرمایه گذار می   اند از طریق ی زر و رمو ورودی   قابل مشبانده می باتبد.  اختتباصبی

م ن،  روز از  اریخ انجار م ا  سیمات  ایشان وارد  ر ال سبدیار ت د و ندابور ظرف  

 گذار را مشانده نماید. نار سرمایهوو یان اط عان م ام ن انجار تده به

ا مپظ ر از ارزش روز در این ماده، ارزش دارایی براساس قیمت  ایانی در  اریخ  2 بتره 

  ایان دورة گوارش است.

 

 نرم افزار سبدگردانی:

ای به برای عمنیان سببدگردانی به افوار ویژه سببدگردان م ظ  اسبت نرر ( 10ماده 

بپد و اط عان مرب ط به  اسبت، به مپظ ر اورای این قرارداد  هیه   ییید سبازمان رسبیده 

باتبپد را نر روز گذار به در رابطه با این قرارداد مینای سبرمایهنا و بدنیبنیة دارایی

( را 9نبای م ضببب ع مبادة )افوار ببایبد بت انبد گوارشن نرربپبد. ایدر آن ثببت و نگهبداری  

  هیه بپد.  

 

 گذار مجار  ارتباطی سبدگردا: با سرمایه

نبای    انبد از نریبک از مجباری زیر برای ارسبببال گوارشسبببببدگردان می ( 11ماده 

گذار از آنچه طبق این قرارداد، سببدگردان باید برای عمنکرد یا مطن  سباختن سبرمایه

 ل یا به اط ع وی برساند، است:اده بپدا  گذار ارساسرمایه

از طریق ایمیبل   .....................( ببه نشبببانی امکترونیکیE-mailارسبببال رایبانبامبه )  –1

 در و  ،assetmanagement@turquoisepartners.com سببدگردان به نشبانی  

 ص رن  غییر، به نشانی امکترونیکی ودیدی به طرفین بتبا به یکدیگر م رفی بپد.

  

و در صب رن  غییر، به تبمارة  ن:ن ودیدی    ........ارسبال  یار به تبماره وا   آ    –2

 گذار بتباً به سبدگردان م رفی نماید.به سرمایه

mailto:assetmanagement@turquoisepartners.comو
mailto:assetmanagement@turquoisepartners.comو
mailto:assetmanagement@turquoisepartners.comو
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( و در صب رن  غییر، به نشبانی ودیدی  1 یبت سب:ارتبی به نشبانی مذب ر در ماده ) –3

 گذار بتباً به سبدگردان م رفی نماید. به سرمایه

 

نبا از ا در م اردی ببه در قرارداد  یبببنیم مبدار ، میبببتپبدان و گوارش  1 بتبببره   

میببتپدان و  اسببت، الزر اسببت مدار ، بیپی تببده  ی سبببدگردان به سببرمایه گذار 

یا وبیل، ومی، قیم یا   ایشببانبه    گذاربپا به درخ اسببت سببرمایه نای م رد نظرگوارش

داده تبده و رسبید دریافت  اند به قب  به صب رن بتبی اع ر نم ده نمایپدة قان نی وی 

نا از طریق  یبت سب:ارتبی به نشبانی طرف دیگر گردد یا مدار ، میبتپدان و گوارش

ر صببب رن  غییر به نشبببانی ودیدی به وی بتبباً اع ر نم ده،  آمده و د  1به در مادة 

 ارسال ت د.  

 

نیبازمپبد دریبافبت  وو در م اردی ببه ببه م وبب قرارداد  نیو    سبببرمبایبه گبذار ( 12ماده 

از آنچه  سببدگردانبرای ارسبال درخ اسبت نا یا مطن  سباختن  امضبای ایشبان می باتبد،

منور به ارسبال اط عان و درخ اسبتها از   به اط ع وی برسباند  بایدبه طبق این قرارداد 

 خ اند نم دابه ط ر نمومان نردو روش زیر 

1- ( رایببانببامببه  ارسببببال  طبریبق  نشببببانبی  E-mailاز  بببه  امبکبتبرونبیبکبی  ( 

 از ایمیبل خ د ببه نشبببانی  و assetmanagement@turquoisepartners.comا

 است:اده بپد.  ......

و    09934851785سببدگردان به تبماره  ارسبال  یار به تبماره وا   آ    -2

بتباً به سبرمایه گذار م رفی  در صب رن  غییر، به تبمارة  ن:ن ودیدی به سببدگردان 

 نماید.

 

درخ اسبت به نشبانی یا تبماره نای مذب ر اع مان و  بتبرها نرگ نه ارسبال اط عان و  

دارای آثبار قبان نی خ انبد ب د.  و    غ ببه طرف ممباببل محیببب بف ق ببه مپومبه اب م اد  در  

قس می  را از خ د سبنب و سبا و ادعا نق نرگ نه اعتراضضبمن  ا ید م ارد ف ق طرفین  

 نمایپد.

 

 حقوق و مزایا  متعلق به اوراق بهادار

سب د سبهار، سب د اوراق مشباربت، سبهار وایوه، سب د سبایر اوراق بهادار،  ( 13ماده 

به    ی سببد اختتباصبینای مپاف  و موایای دارایینای نق  مدر و بط ر بنی بنیهبرگه

وی محیب ب تبده و م ضب ع قرارداد   سببد اختتباصبیگذار   نق دارد و ووو  سبرمایه

تب د. سبدگردان در ط ل مدن قرارداد و در ص رن  مدید  ا  ایان  درم رد آنها اورا می

گذار وبامت و وظی:ه دارد به این مپاف  و موایا را مهنت  مدید تبده، از وانب سبرمایه

ی  دریافت بپد و به سببداختتباصبی اضبافه نماید. سببدگردان نمچپین در اعمال بنیه

اعم از نق نضب ر در مجام ، نق ریی،  سببد اختتباصبیاوراق بهادار  نم ق ناتبی از

نق  مبدر در خرید سبببایر اوراق بهبادار و نق  ببدیل اوراق بهبادار به اوراق بهبادار دیگر، 

تببب د و در  گ نگی اعمبال این نم ق ببایبد متبببامح گبذار  نمی میوبیبل سبببرمبایبه

 گذار را در نظر گیرد.سرمایه

در صب رن ا مار مهنت قرارداد و عدر  مدید آن و نمچپین در صب رن فیبخ   ا1 بتبره 

ا مار مهنت  یا ان:یاخ قرارداد، سبدگردان م ظ  است ظرف ده روز باری    از  اریخ  

نایی به  م ض ع را به تربتیا ان:یاخ نیب م رد، امضای متمم فیخ قرارداد  قرارداد، 

تب ند و سبایر اتبااص مر بس محیب ب میناتبر اوراق بهادار م و د در سببداختتباصبی  

نبا با انبد ببه از آن    نم ق و موایبای مت نق ببه اوراق بهبادار را اع ر بپبد و از آن

نای نق  مدر و سبهار وایوه گذار  رداخت نمایپد و مکا بان، برگهمیبتمیماً به سبرمایه

ای  ماس نگذار ارسببال دارند. نشببانی و  ن:نو م ارد مشببابه را به نشببانی سببرمایه

نایی ( و درصب رن  غییر، مطابق با نشبانی و تبماره  ن:ن1گذار نیو مطابق ماده )سبرمایه

گذار بتباً اع ر نم ده،   سببس سبببدگردان به ناتببرین اوراق بهادار اع ر به سببرمایه

 ت د. می

 

 رازدار :

سبرمایه   به  مرب ط مدار  و  اط عان باید  آنها باربپان و  امین سببدگردان، ( 14ماده 

 در  زیر  اتبااص به اسبتوپای  و نم ده    نمی محرمانه را سببدگردانی قرارداد  طرف گذار

  غیر  در  نپماید  ارا ه  دیگری تبا   به  سبرمایه گذار رضبایت بدون آنها، درخ اسبت ندود

 : تد خ انپد بهادار  اوراق بازار قان ن 48  ماده  مشم ل ایپت رن

ارا ه   برای به   سبس سببدگردانباربپان، مشباوران و یا دیگر اتبااص م رفی تبده *

دارند،  نیاز مشبتری  مدار  و  اط عان  به خ د  وظای  سبایر انجار  یا  مشبتری به خدمان

 آنها؛ نیاز ندود در

 میکپد؛   یین سازمان  به مراو ی یا سازمان*

 سبدگردان؛ نیابرس یا قان نی بازرس  امین،  وبیل،*

 قضایی؛ صامح  مراو *

 است؛ تده     یین سازمان مت ب ممرران در به ندودی در  مرب طه بان ن*

  اموامی  ق انین طبق آنها،  به مذب ر  اط عان و  مدار  ارا ه  به  مراو  و اتبااصبی سبایر*

 . است
 

سبببرمبایبه گبذار نیو م ظ  ببه محرمبانبه  نمی نم دن اط عبان سبببببدگردان ب ده و نق  

 سبدگردان نا اند داتت.افشای آنها را وو در م ارد قان نی  یا بدون رضایت 

 

 :1   بتره 

  و  ردیبابی امکبان  ببه ط ری ببه  سبببروم   صببب رن  ببه  اط عبان  ارا به یبا عم می انتشبببار

 م ضب ع   ممپ عیت نباتبد، مشبم ل ممکن سبرمایه گذار نر به  مرب ط  اط عان  شبای 

 نمیگردد.  ماده  این

 

 :مقررات قوانین ورعایت 

قرارداد، ق انین و ممرران از ومنه قان ن  سببدگردان باید در اورای م ضب ع   ( 15ماده 

صب ح  تب یب تبده   سبس مراو  ذی  بازار اوراق بهادار و ممررا ی به براسباس قان ن یاد

تب ند به خت ص دست رام مل  یسی  و ف امیت سبدگردان را رعایت نماید.  تبده یا می

سببببدگردان م ظ  به  در صببب رن  ضببباد بین این قرارداد و ق انین و ممرران مذب ر، 

صببب رن بباببت عبدر رعبایبت این قرارداد، بباتبببد و در اینرعبایبت ق انین و ممرران می

 می  میتی مت وه سبدگردان نییت.

 :وجوه بالاستفاده

سببدگردان باید ندابور   ش خ د را بپماید  ا وو ه نمد سببد اختتباصبی  ( 16ماده 

ببار گیرد. در نر زمبان ببه وو ه نمبد  را ب فباصبببنبه در اورای م ضببب ع قرارداد ببه

سببداختتباصبی بی  از ده درصبد ارزش سببد اختتباصبی تب د و سببدگردان نت اند ظرف 

در اورای م ضببب ع قرارداد  روز باری از آن زمان،  مبار یا قیبببمتی از این وو ه را ده 

 گذار نباتد، بایدابار گیرد یا به نظر وی این امر به ص ح سرمایهبه

 نای بانکی مشم ل س د واریو بپد وام ( ب فاصنه وو ه مذب ر را به نیاب

 گذار را از این امر مطن  نماید.سرمایهب(

نبای ببانکی گبذار نم اره در نیببباب یبا نیبببابا وو ه مت نق ببه سبببرمبایبه1 بتبببره  

ت د ماتب صبی به مطابق دسبت رام مل  یسبی  و ف امیت سببدگردان افتتاح تده یا می

 ت د.داری میواریو و نگه
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 گذار:برداشت و واریز سرمایه

سبببببد نبای    انبد در ط ل مبدن قرارداد مبنغی از داراییگبذار میسبببرمبایبه ( 17ماده 

را مطامبه  نم ده و درخ اسبت خ د را در این ختب ص از طریق بانال نای   اختتباصبی

با ارسبال نامه خطاب به سببدگردان و امضبای سبرمایه   11ار باطی   ری  تبده در ماده  

ده  گردان باید این مبنغ را ظرف  به اط ع سببدگردان برسباند در این صب رن سببدگذار 

به وی   سبببد اختتبباصببیگذار از محل وو ه نمد  باری    از درخ اسببت سببرمایه روز

برای  رداخت بل مبنغ مطامبه  سببد اختتباصبیبه وو ه نمد   رداخت بپد. درصب ر ی

تبده ب:ایت نکپد، سببدگردان باید در اومین زمان ممکن متپاسبباً اقدار به فروش میوان  

باری     از فروش   ده روزبرده و مابمی را ظرف   سببد اختتباصبینای  داراییالزر از 

 گذار  رداخت بپد. نای مذب ر به سرمایهدارایی

گذار  رغم   ش بافی سببدگردان برای فروش دارایی سبرمایهبه بها درصب ر ی1 بتبره 

وو د  به مپظ ر  یمین وو ه م رد درخ است وی، امکان فروش به دالینی از ومنه عدر

 خریدار مییر نگردد، میؤومیتی مت وه سبدگردان نا اند ب د.

  انبد در ط ل مبدن قرارداد و ببا  پظیم متمم قرارداد، گبذار میسبببرمبایبه ( 18ماده 

با امضببای  مبامغ یا اوراق بهادار دیگری را به سبببدگردان  رداخت نماید و سبببدگردان  

 نیو اورا نماید.م ظ  است م ض ع قرارداد را در قبال آنها متمم قرارداد 

 

 معرفی قرارداد به امین:

سبدگردان م ظ  است ظرف ن:ت روز باری    از اورایی تدن قرارداد،  ( 19ماده 

به مطابق دسبت رام مل ای از قرارداد را برای امین ارسبال ودرصب ر یمشباتبان و نیباه

 یسببی  و ف امیت سبببدگردان یا سببایر ممرران مرب طه، م رفی این قرارداد به امین و  

ن الزر را به این مپظ ر به انجار  ذیرش سبمت امین در م رد آن ضبروری باتبد،  شبری:ا

به به نر دمیل، امین طرف قرارداد با سببدگردان در اورای وظای  و  رسباند. در صب ر ی

نای خ د طبق دسبت رام مل  یسبی  و ف امیت سببدگردان، قتب ر نماید و از میب  میت

ن  گذار وارد تب د، سببدگردان به م وب این قرارداد، وبرااین بابت خیبار ی به سبرمایه

 خیارن مذب ر را   سس امین  ضمین نم ده است.  

 تخلفات و اختالفات

گذار و سببدگردان براسباس قان ن مرو  رسبیدگی به اخت فان بین سبرمایه ( 20ماده 

نای م ضب ع بازار اوراق بهادار ومه ری اسب می ایران در صب رن عدر سبازش در بان ن

  ن است.  این قان 37این قان ن، نیین داوری مذب ر در ماده  36ماده 

  ،قان ن بازار اوراق بهادار،  ا  شبکیل بان ن مرب طه  33ا براسباس  بتبره ماده 1 بتبره  

 دند.وظای  این بان ن را در رابطه با این ماده، سازمان انجار می

طبق   17به  ان:ان سببببدگردان از این قرارداد یا ممرران مذب ر در ماده، ( 21ماده 

نای اورایی آن قان ن رسببیدگی  و دسببت رام ملنامه نا قان ن بازار اوراق بهادار و آیین

 ت د.می

 قراردادو تمدید انفساخ   ،فسخ

با محاظ    اند قرارداد را قبل از انمضبای مدن،نریک از طرفین قرارداد می ( 22ماده 

 نمایدافیخ ترایس ذیل 

صبرفا  این م ضب ع را ام ( سبرمایه گذار در صب ر ی می   اند اقدار به فیبخ نماید به 

از طریق تبماره وا   ا  و ایمیل م رفی    (1 ی سبت تبماره نامه اع ر فیبخ )مطابق 

روز بباری از  باریخ اع ر    ن:بتظرف  و   ببه سبببببدگردان اط ع دنبد تبببده در قرارداد

نیببت به امضبای فیبخ قرارداد ضبمن نضب ر در نشبانی سببدگردان، مکت ب،  باییبتی 

( وهت خا مه آن اقدار نمایپد. در غیر این صبب رن اثری بر فیببخ  2 تببماره   ) ی سببت

متر ب نا اند ب د. بدیهی اسبت م   محاسببه  اریخ فیبخ، زمان امضبای فیبخ قرارداد 

 ب د.  خ اند ( 2) ی ست  

از طریق این م ضب ع را ب(  سببدگردان در صب ر ی می   اند اقدار به فیبخ نماید به 

ظرف  به سبرمایه گذار اط ع دند و  تبماره وا   ا  و ایمیل م رفی تبده در قرارداد

سبپرده گذاری نیو اط ع دند  تبربت  مرا ب را به ،  این اع رن:ت  روز باری از  اریخ  

 ایشان  اقدار ت د.  ............ ا نیبت به انتمال  مار دارایی سرمایه گذار به بد م ام  ی 

به مج ز ف امیت سببدگردانی سببدگردان از سب ی سبازمان مغ   در صب ر ی ( 23ماده 

تبب د یا بی  از یک ماه   نیق تبب د، این قرارداد ب فاصببنه از زمان اب غ رسببمی این  

به سبببدگردان به نکم مراو  ذیتبب ح  مپ:یببخ اسببت . نمچپین از زمانی   تببمیم

ورتبکیبته اع ر تب د یا خ د به دادگاه  ماضبای ورتبکیبتگی ارا ه دند، این قرارداد ) از 

 زمان اع ن ورتکیتگی( مپ:یخ است.

  ذیر است. مدید این قرارداد از طریق  پظیم متمم قرارداد امکان ( 24ماده 

 

 خاتمة قرارداد زما:تعهدات طرفین در 

امضای    از  ایان مهنت قرارداد و عدر  مدید آن و نمچپین در ص رن   ( 25ماده 

تب د و به تبرح ذیل نیببت به  ، قرارداد خا مه یافته  نمی می( 2فیبخ قرارداد ) ی سبت  

 اخ اند تد   یین  کنی  دارایی نای سرمایه گذار اقدار

روز باری قبل از  ایان مدن قرارداد درخ اسبت    بییبتسبرمایه گذار می   اند  ا   ( اعف

مطابق فرر  ی سبت  را نود سببدگردان  دارایی سبهار و اوراق بهادار    فروشخ د مبپی بر 

در این نامت  سببدگردان ارسبال نماید.   و یا تبماره وا   ا  به نشبانی ایمیل 3تبماره 

   از  ایان قرارداد   ش بافی در راسبتای باری  روز  ده سببدگردان م ظ  اسبت ظرف 

نیببت  فروش دارایی سبهار و اوراق سبرمایه گذار با رعایت صبرفه و صب ح ایشبان نم ده و 

به    شبانیگذار در سببد ا هیسبهار و اوراق سبرما  ییدارا  هیمبنغ ناصبل از فروش بن ویبه وار

قرارداد به نیاب  6تبده در ماده  دیانضبمار مطامبان سب د سبهار    از بیبر بیب ران ق

  .دیگذار )مپدر  در قرارداد( اقدار نما هیسرما

، نیببت به  روز باری از  اریخ خا مه قرارداد  ن:تظرف این صب رن سببدگردان  غیر در

  تببربت  واریو وو ه نمدی سببرمایه گذار به نیبباب بانکی ایشببان اقدار و مرا ب را به

بد ه  سبببرمایه گذار ب  انتمال  مار دارایی   ا نیببببت بهمی نماید  سبببپرده گذاری اع ر 

 .  اقدار ت د  ایشان  ........... م ام  ی

 

درصب رن فیبخ قرارداد از وانب نریک از طرفین نیو سبرمایه گذار می   اند در نامه   ( ب

فروش دارایی سبهار و اوراق    اع ر فیبخ و امضبای فیبخ قرارداد، درخ اسبت خ د مبپی بر

مطرح نماید.    قرارداد  2و   1صبببرفا مطابق  ی سبببت تبببماره  را بهادار نود سببببدگردان

(  2قرارداد ) ی سبت  فیبخ  یامضبا  خیاز  ار  یروز بار سبیسببدگردان م ظ  اسبت ظرف 

  سببس طرفین،   ش بافی در راسببتای فروش دارایی سببهار و اوراق سببرمایه گذار با 

  ییدارا   هیمبنغ ناصبل از فروش بن وینیببت به واررعایت صبرفه و صب ح ایشبان نم ده و 

به انضبمار مطامبان سب د سبهار   شبانیدر سببد او وو ه نمد گذار   هیسبهار و اوراق سبرما

گذار )مپدر  در  هیقرارداد به نیباب سبرما 6تبده در ماده  دیران ق   از بیبر بیب 

 .دیقرارداد( اقدار نما

عدر  تبریح سبرمایه گذار به فروش دارایی نا در نامه اع ر فیبخ و امضبای  درصب رن  

نیبت   ،امضبای فیبخ قرارداد اریخ  روز باری از  ده ظرف مهنت  سببدگردان فیبخ قرارداد، 

تبربت  اقدار و مرا ب را به    شبانیا  یگذار به نیباب بانک هیسبرما یوو ه نمد ویبه وار

گذار به بد   هیسبببرما  ییمال  مار دارات ا نیببببت به ان  دینما  یاع ر م  یسبببپرده گذار

 اقدار ت د.    شانیا  ..........   یم ام  
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( ، نامه اع ر فیبخ  2) ی سبت   درصب رن امتپاع سبرمایه گذار از امضبای فیبخ قرارداد

امضبا تبده از سب ی ایشبان نیو فاقد اثر قان نی ب ده و قرارداد  ا  ایان مدن ( 1) ی سبت  

 اعتبار آن و مطابق با ترایس ذبر تده در این قرارداد ادامه خ اند یافت. 

 

نر دمیل به  و اوراق بهادار سبهار   ییفروش دارایا  حمق عدر امکان فرض  در  ا   1   بتبره 

سببدگردان در مهنت ممتضبی نیببت به  ،  در نر یک از نامتهای ف قدر مهنت نای ممرر  

  تببربت  واریو وو ه نمدی سببرمایه گذار به نیبباب بانکی ایشببان اقدار و مرا ب را به

سبببپرده گذاری اع ر می نماید  ا نیببببت به انتمال  مار دارایی سبببرمایه گذار به بد 

 ایشان  اقدار ت د.   .............  م ام  ی 

ا متن نامه اع ر فیبخ ، فیبخ قرارداد، فرر ا مار قرارداد و درخ اسبت فروش   2 بتبره  

در  ببارنببمببای  دارایببی سببببهببار  مببییببببت  بببه  مببرببب ط  اطبب عببان  فببرر  و   نببا 

www.firouzehamc.com    4و   3و   2و  1قابل مشبببانده می باتبببد و  ی سبببت  

 قرارداد می باتد. 

 

 ضمانت اجرا و بروز حوادث قهر 

 درص رن نمض م:اد این قرارداد بشرح ذیل اقدار خ اند تدا ( 26ماده 

 ی ماده  بتببره  )گوارش دنی(،  9نای ممرر در م اد ام ( در صبب رن عدر رعایت مهنت

ببه اوراق بهبادار(،  13  ی   17  )وو ه ب اسبببت:باده(،  16م اد    )نم ق و موایبای مت نق 

 (   هبد طرفین در زمبان خبا مبه قرارداد)  25و  )م رفی امین(    19  )برداتبببت و واریو(،

ریال خیببارن  یخیر یا عدر اورای   یک مینی نسبببدگردان باید به ازای نر روز  یخیر 

   هد به سرمایه گذار  رداخت نماید.

  سببس نر یک از طرفین، طرف   )رازداری(  قرارداد  14ی در صبب رن نمض ماده  (ب

ریال خیارن به طرف دیگر،  رداخت نماید.  رداخت    یک مینی ن ده باید مبنغبپپنمض

 نای ممرر در ق انین و ممرران نا اند تد.این خیارن مان  از اعمال مجازان

و   درصب رن بروز ن اد  قهری میب  میتی مت وه سببدگردان نا اند ب د. ( 27ماده 

 مدن   نیق به قرارداد اضافه خ اند تد. 

 سایر موارد

( ذبر تبده  1) به نشبانی نر یک از طرفین قرارداد به در ماده درصب ر ی ( 28ماده 

  غییر یابد، وی م ظ  است نشانی ودید خ د را بتباً به طرف ممابل اط ع دند. 

 

ی وو نی را به طبق این قرارداد باید به  سبببدگردان م ظ  اسببت بنیه ( 29ماده 

زیر و در صبب رن گذار  رداخت بپد از طریق واریو به نیبباب بانکی به تببرح سببرمایه

م رفی نیباب بانکی وایگوین طبق  بتبرة این ماده، از طریق واریو به نیباب بانکی 

 .وایگوین، انجار دند
 

کددد    نام شعبه  نام بانک 
 شعبه

 شهر محل شعبه 

 ...........  ............  .........
 .. 

 تهران

 نوع حساب ذینفع  شماره حساب

 سپرده  ..............  ............... 

نار خ د در یکی از   اند نیببباب بانکی دیگری را به بهگذار میسبببرمایها   1 بتبببره  

اسبببت،  نبای دارای مج ز از ببانبک مربوی ومه ری اسببب می ایران، افتتباح نم ده ببانبک

 عپ ان وایگوین نیاب بانکی م ض ع این ماده م رفی بپد.به

 بتره در  هار نیاه وانداالعتبار در  اریخ   18ماده و  30این قرارداد در  ( 30ماده 

بین طرفین قرارداد مپ مد تببد و سببه نیبباه به سبببدگردان و یک نیبباه به    ...........

نیباه از قرارداد را   کی  یروز بار  ده ظرف   دی. سببدگردان بادیگرد لی ح  رگذاسبرمایه

نیو به    نیباه  کی  .دیسبازمان ثبت نما نیبه سبازمان ب رس و اوراق بهادار ارسبال و نود ا

  گذار ارا ه گردید.به سرمایه  4و   3و  2و   1امین سبد  ح یل می ت د.  ی ست  

 

 

 

 
 گذارسرمایه شرتت سبدگردا: توسعه فیروزه   

 

 

 زهره نوروز نژاد                                                               یگانه اقبال نیا                       

   

 هیئت مدیره  عضو             عضو هیئت مدیرهمدیرعام  و               

    

 

 
 
 

 

 

 .............  :گذار سرمایه                                                   
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