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 تعاريف

  :1 ماده

های تعریف نشده در این باشند. معانی سایر اصطالحات و واژهاند دارای معانی زیر میاین اساسنامه به کار رفتههایی که در اصطالحات و واژه

شورای  مجلس 1384ه یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرما مادهاساسنامه، حسب مورد مطابق تعاریف موجود در 

های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب به منظور تسهیل اجرای سیاستتوسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید  و قانون اسالمی

 باشند.می هجری شمسی مجلس شورای اسالمی 1388آذرماه سال 

 شورای اسالمی است. مجلس 1384منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  بازار اوراق بهادار:قانون  -1

هیل اجرای منظور قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسقانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جديد:  -2

 باشد.شمسی مجلس شورای اسالمی می هجری 1388ساسی مصوب آذرماه سال های کلی اصل چهل و چهارم قانون اسیاست

دار وضع توسط مراجع صالحیت گذاری است کههای سرمایهمقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق کلیهمنظور  مقررات: -3

 شود.می

گذاری صندوق در آن قابل معامله واحدهای سرمایهمنظور بورس یا بازار خارج از بورسی است که بورس يا بازار خارج از بورس:  -4

 باشد.می

سازی بنیان و تجاریدانش مؤسساتو  هاشرکتحمایت از »قانون  5منظور صندوق مذکور در مادۀ  صندوق نوآوری و شکوفايی: -5

 باشد.مجلس شورای اسالمی می 05/08/1389مصوب  «ها و اختراعاتنوآوری

 کند.عالیت میشده و ف تأسیس سازماناین اساسنامه است که با مجوز  2ماده موضوع گذاری سرمایهمنظور صندوق  صندوق: -6

 تأدیهست که شامل هر دو بخش به قیمت اسمی ا گذارانسرمایهگذاری نزد برابر جمع ارزش واحدهای سرمایه سرمايۀ صندوق: -7

 .باشدشده و تعهد شده آن می

 ست.ا صندوقمنظور اساسنامۀ  اساسنامه: -8

ه و جزء اساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شد صندوق است که محتویات آن بر امیدنامهمنظور  امیدنامه: -9

 شود.ناپذیر اساسنامه محسوب میجدایی

دی از واحدهای شده طبق مفاد اساسنامه، مالک تعدا صادرگذاری شخصی است که مطابق گواهی سرمایه گذار:سرمايه -10

 گذاری صندوق است.سرمایه

 شود.گذاری صادر میکه برای آن گواهی سرمایه است صندوقجزء سرمایه  نیترکوچک گذاری:واحد سرمايه -11

ابزارهااا و وساعه تقاانون  1اوراق بهاادار متحدالشااکلی اسات کاه توساط صاندوق در اجاارای ماادۀ  گذاری:گوواهی سورمايه -12

گذار ارائااه گذاری اشاخا  در صااندوق مطاابق ایاان اساسانامه بااه سارمایهنهادهاای ماالی جدیااد منتشار و در ازای ساارمایه

 گذار است.گذاری در تملک آن سرمایهای سرمایهشود و معرف تعداد واحدهمی
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 یگذارهیسرما به اقدام تواندیم دوره آن در صرفاً صندوق ریمد و شده مشخص دنامهیام در که است ایدوره :یگذارهيسرما دوره -13

 .دینماب در موضوع فعالیت اصلی صندوق دیجد

هایی گذاری در صندوق به وجه نقد با استفاده از روشموضوع سرمایه هایهرگونه اقدام صندوق برای تبدیل همیشگی دارایی خروج: -14

 باشد.مانند فروش و عرضه عمومی می

 .گرددیم هیتصفی صندوق هاییدارا هیکل آنی ط که صندوقی هاتیفعال خاتمه از پس استی مهلت :هیتصف دوره -15

 تعیین شده است. اساسنامهاین  14مبلغی است که در ماده  قیمت اسمی: -16

های صندوق به است که از تقسیم ارزش خالص دارایی گذاریسرمایهارزش هر واحد  گذاری:ارزش خالص هر واحد سرمايه -17

 شود.گذاران محاسبه میگذاری نزد سرمایهتعداد واحدهای سرمایه

قانون توسعۀ  2های موضوع مادۀ کشور است که وظیفۀ ثبت صندوق امالکو  اسنادثبتبخشی از سازمان  :هاشرکتمرجع ثبت  -18

 رد.دا بر عهدهابزارها و نهادهای مالی جدید را 

 یابد.خاتمه می اسفندماهشروع و در پایان  ماهنیفروردمنظور سال شمسی است که از ابتدای  سال شمسی: -19

 های تقویمی سال شمسی است.منظور ماه ماه: -20

 .باشدر دلیل تعطیل میاست که در آن روزها بورس یا بازار خارج از بورس به ه روزهایی یاستثنابه منظور هر روز روز کاری: -21

حسابرس  و یمتولارکان نظارتی شامل  و مدیر صندوقشامل  کنندهادارهرکن و  مدیره هیئت، مجمع صندوقمنظور  ارکان صندوق: -22

 است.

اساسنامه تشکیل و رسمیت  گذاری، مطابق مفاد ایناست که با حضور دارندگان واحدهای سرمایهای جلسه مجمع صندوق: -23

 یابد.می

 شوند.انتخاب می 30است که طبق ماده  و حقیقی منظور ترکیبی از اشخا  حقوقی مديره صندوق: هیئت -24

 شود.، به این سمت انتخاب می35منظور شخص حقوقی است که طبق ماده  مدير صندوق: -25

 باشد.اساسنامه می 38منظور کمیته مذکور در مادۀ گذاری: کمیته سرمايه -26

ر امیدنامه دو شرایط فعالیتشان  هاآناشخاصی هستند که طبق ضوابط این اساسنامه انتخاب شده و مشخصات  اشخاص کلیدی: -27

 شود.ذکر می

 شود.، به این سمت انتخاب می41منظور شخص حقوقی است که طبق ماده  متولی يا متولی صندوق: -28

 شود.می ، به این سمت انتخاب43منظور مؤسسه حسابرسی است که طبق مادۀ  حسابرس: -29

 .توسط سازمان اعالم شده است مؤسسه حسابرسی است که تحت این عنوان مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان: -30

در آن توسط  زمال تارنمایی است که نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده است و اطالعات تارنمای صندوق: -31

 شود.مدیر منتشر می

گذاری ای است برای صدور و معامالت واحدهای سرمایهرویهگذاری: نويسی، صدور و معامالت واحدهای سرمايهرويۀ پذيره -32

نویسی، صدور و معامالت مراحل پذیرهنویسی، دوره پذیره ،شود. در این رویهدر تارنمای صندوق اعالم میصندوق که توسط مدیر 
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گذاران نویسی از سرمایهگذاران، اطالعاتی که باید هنگام پذیرهسرمایهو شرایط ز هویت گذاری، چگونگی احراواحدهای سرمایه

نویسان برای تقاضای صدور تکمیل شود و مدارکی که پذیره نویسی ودرخواست پذیره هایی که باید برای ارائۀشود، فرمدریافت 

 نویسی و صدور باید ارائه نمایند، عنوان شده است.پذیره

های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد های مربوط به سیاستگیریتوانایی مشارکت در تصمیم قابل مالحظه:فوذ ن -33

مشابه(  کنندهادارهسایر ارکان ) رهیمدئتیهمعموالً از طریق انتخاب حداقل یک عضو  مالحظهقابلهای مزبور. نفوذ کنترل سیاست

گذار اجازۀ مشارکت مؤثر در د سرمایهبط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحگیرد، اما ممکن است از رواصورت می

 دهد.گذاری را میسیاست

های آن های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور کسب منافع از فعالیتعبارت از توانایی راهبری سیاست کنترل: -1

 شود.تعیین میرسی باستانداردهای حسا بر اساساست. معیارهای توانایی کنترل 

از مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی که به موجب توافق قراردادی )مشارکت خا ( است.  : عبارتکنترل مشترک -2

 شود.تعیین می استاندارهای حسابرسی بر اساسل مشترک معیارهای توانایی کنتر

 : شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است:شخص وابسته -34

خص الف( شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجۀ اول از طبقۀ اول آن شخص و هر ش

 حقوقی که تحت نفوذ قابل مالحظه، کنترل یا کنترل مشترک شخص حقیقی مورد نظر باشد.

 یف شده، تعرحسابرسینداردهای ب( شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاری که در استا

 است.

 و چارچوب فعالیت کلیات

  :2 ماده

 هایموضوع بند ی مالینهادهاو سازمان، از مصادیق  هاشرکتو فعالیت از سازمان و ثبت نزد مرجع ثبت  تأسیساین صندوق با دریافت مجوز 

ده و مطابق این اساسنامه و و نهادهای مالی جدید، محسوب شقانون توسعۀ ابزارها  1قانون بازار اوراق بهادار و بند ها مادۀ  1مادۀ  21 و 20

 شد.بامی «... جسورانه»، گذاریسرمایه شود. نام این صندوقمقررات اداره می

ه عنوان نهاد مالی بۀ مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان و ارائ هاشرکتندوق نزد مرجع ثبت مدیر صندوق باید پس از ثبت ص تبصره:

 رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.به ثبت 

  :3 ماده

های فکری پروژهلیت در با موضوع فعا اوراق مالکیت اشخا  حقوقیِ در گذاریسرمایهو  آوری منابع مالیجمع صندوقاصلی  فعالیت موضوع

تواند صندوق مانده وجوه خود را می باشد.مییاد شده  هایداراییسازی برداری رساندن و تجاریبه بهره به منظور {...}یهازمینهدر و نوآورانه 

 یهاحدنصاب و یگذارهیسرما اتموضوع و جزئیات صوصیاتخ ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد.به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده

 .است شده ذکر دنامهیام در مربوطه
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  :4 ماده

 سال{ )هفت( 7ثر حداک} به مدتدورۀ فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز کاری بعد از دریافت مجوز فعالیت صندوق از سازمان شروع شده و 

 یابد.ه گردیده و انحالل میتصفیدوره فعالیت پایان یابد. صندوق پس از ادامه می هاشرکتاز تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت تمام 

  :5 ماده

ان سال/ هم} …………شود و در انتهای ماه هر سال آغاز می .……هر دورۀ مالی صندوق برابر یک سال شمسی است که از ابتدای ماه 

خواهد {سال/ سال بعد همان} ……تا پایان ماه  هاشرکتثبت نزد مرجع ثبت رسد. اولین دورۀ مالی صندوق از تاریخ ه پایان می{ بسال بعد

 بود.

  :6 ماده

 ...عبارت است از:صندوق  گاهایرانی دارد. اقامتصندوق تابعیت 

 گذاریصدور واحدهای سرمايه

  :7 ماده

ندوق را صدرصد سرمایه  5حداقل  ،تأسیسدر زمان اید به عنوان مؤسس بواجد شرایط طبق مقررات حداقل سه شخص حقیقی یا حقوقی 

 ارائه دهند: اعالم کرده است، سازمانطریقی که و تقاضای ثبت صندوق را به همراه مدارک ذیل به  پرداخت نمایند

 مصوب مجمع صندوق؛ امیدنامهاساسنامه و  .1

 سیده است؛سازمان ر تائیدای آنان به که صالحیت حرفه هاآنمدیره و نمایندگان  هیئتداوطلب عضویت در قبولی سمت اعضای  .2

 قبولی سمت توسط مدیر، متولی و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛ .3

 ؛گذاریکمیته سرمایهاعضای قبولی سمت اعضای معرفی شده از طرف مدیر پیشنهادی صندوق به عنوان داوطلب  .4

 ؛هاآنشده توسط نویسیگذاری پذیرهفهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه .5

 انکی صندوق؛گذاری به حساب بواحدهای سرمایه قیمت اسمیبانک مبنی بر واریز حصه نقدی  تأییدیه .6

 .از طرف سازمان اعالم شده سایر موارد .7

 

 میلیارد ریال باشد. 10تواند کمتر از نمی مؤسسانتوسط  تأسیسدر هر حال مبلغ پرداخت شده در زمان  تبصره:

  :8 ماده

 پذیرد.نویسی عمومی انجام میپذیره، سازماننویسی عمومی توسط و صدور مجوز پذیره هاشرکتثبت صندوق نزد مرجع ثبت  از پس

  :9 ماده

 حداقل از کمتر صندوق شده یسینورهیپذی گذارهیسرمای واحدها تعداد ،یسینورهیپذ دوره انیپا از قبل کاری روز یک تا کهیصورت در

ی سینورهیپذ هیاعالم در مذکور مدت به ،سازمان تائید با رای سینورهیپذ دوره تواندیم ریمد باشد، صندوق تأسیسی برا دنامهیام در شدهنییتع

 .کند نییتع مجدداً رای سینورهیپذ دوره انیپا ساعت و خیتار و کرده دیتمد
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  :10 ماده

شده باشد و  تأمینحداقل سرمایه الزم برای آغاز فعالیت صندوق  کهنآنویسی و قبل از آغاز فعالیت صندوق، مشروط به پس از پایان پذیره

 2 صرهتببا رعایت  مؤسسانگذاری نویسی درخواست مربوطه را ارائه کرده باشند، امکان انتقال واحدهای سرمایهآغاز پذیرهقبل از  مؤسسان

 نویسان فراهم است.به پذیره 19مادۀ 

 مؤسساناز  انتقالقابل کند، مقدار واحدهایفراهم می مؤسسانوجوه مازادی که امکان انجام این ماده را برای  تیکفاعدمدر صورت  تبصره:

 پذیرد.اند، صورت میبه نسبت درخواست انتقالی که ارائه داده

  :11 ماده

نظر  تعداد مورد گذاری کمتر از، درخواست صدور واحدهای سرمایه9نویسی و دوره تمدید شده موضوع ماده که در دورۀ پذیرهدر صورتی

تا میزان مشخص شده در  سازمان ئیدتابا رعایت حداقل مورد  صندوق را مجمع، سرمایه تائیدند با اصالح امیدنامه و نتوامی موسسینشود، 

با ذاران را گرمایهسق را منحل اعالم نموده و کلیه وجوه دریافتی از موظف هستند صندو نیمؤسسد. در غیر این صورت نامیدنامه تغییر ده

 عودت دهد. هاآنری به ثر هفت روز کاظرف حداکنویسی، آوری شده در دورۀ پذیرهاولویت وجوه جمع

  :12 ماده

، صدور و معامالت واحدهای نویسیۀ پذیرهاساس روی ، برتأسیسدر زمان  گذاری برای تأمین سرمایۀ صندوقصدور واحدهای سرمایه

گذاری، صورت سرمایهگذاری در ازای هر واحد از قیمت اسمی واحدهای سرمایه 16ماده  موضوع تأدیهو با دریافت سهم قابل  گذاریسرمایه

 پذیرد.می

 هاگذاری در دارايیسرمايه

  :13 ماده

هایی جهت اجرای گذاریسرمایه صرفاً در صورت نیاز، گیرد و پس از آنی صورت میگذارهیسرما دورههای اصلی صندوق در گذاریسرمایه

 یهادر دارایی با رعایت شرایط زیر تواندصندوق میی قابل انجام است. گذارهیسرما دورههای انجام گرفته در گذاریتعهدات و تکمیل سرمایه

 گذاری نماید:سرمایهدر امیدنامه های مندرج با ویژگی

نویسی عمومی واگذار نشده آن از طریق پذیره که مالکیت یهایتواند در داراییمی صرفاًصندوق در راستای انجام فعالیت اصلی خود  -1

 گذاری نماید.باشد، سرمایه

های مندرج در امیدنامه از جمله صنعت، منطقه جغرافیایی، باید منطبق با مشخصات و استراتژیفوق گذاری شده های سرمایهدارایی -2

 گذاری باشد.مایهها و مقیاس سربندی، ریسکزمان

های کوچک و متوسط فرابورس ایران مورد هایی که در بازار شرکتگذاری صندوق در سهام و حق تقدم سهام شرکتسرمایه :1تبصره 

 نتأمیگیرند، مشروط به آنکه در راستای انجام فعالیت اصلی صندوق بوده و سایر شرایط مندرج در امیدنامه صندوق را معامله قرار می

 .گرددنمیاین ماده  1د های موضوع بننماید، مشمول شرکت
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های مالی با درآمد ثابت دارایی در ماند،یم راکد صندوق در یمحدود مدت یبرا که را ینقد وجوه تواندیم صندوق ریمد :2تبصره 

 .دینما یگذارهیسرما ثابت درآمدبا  بهادار اوراق ایو  یبانک یگذارهیسرمابانکی، گواهی  سپرده ازجمله

 گذارانسرمايهسرمايه و 

  :14 ماده

 گذاری قید شود.های سرمایهکه باید روی گواهی است ريال ونیلیمکي گذاری برابرقیمت اسمی هر واحد سرمایه

 در امیدنامه ذکر شده است.، گذارهر سرمایهط سقابل تملک توگذاری مایهتعداد واحد سرسقف  تبصره:

  :15 ماده

اسمی قیمت  جمع سرمایه صندوق برابر باشد.گذاری میواحد سرمایه ...ریال و منقسم به  میلیارد{ 100دوق }حداقل مبلغ سرمایه صن

 .استگذاری صادره واحدهای سرمایه

  :16 ماده

در  که باشدمی گذارانسرمایهدر تعهد  درصد ...و شده  تأدیه تأسیسدر زمان  آن {درصددرصد 10داقل }ح ... از مجموع سرمایه صندوق،

 شود. نامه پرداختمهلت تعیین شده بر اساس امیدمدیر صندوق باید ظرف  هایفراخوانپیرو  گذاری وطول دوره سرمایه

  :17 ماده

، به «گذاری صندوقواحدهای سرمایه ، صدور و معامالتنویسیپذیره رویۀ»گذاری مطابق گذاری در صندوق، گواهی سرمایهدر قبال سرمایه

گذار گذاری تحت مالکیت سرمایهتعداد کل واحدهای سرمایهدهندۀ نشانگذاری بانام بوده و سرمایه گواهیشود. گذار صادر مینام سرمایه

است. مالکان شدهگذاری درج گذار بر روی گواهی سرمایهنام وی تحت عنوان سرمایه گذاری شخصی است کهسرمایه باشد. مالک گواهیمی

گذاران، در خالص گذاری نزد سرمایهگذاری خود از کل واحدهای سرمایهگذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایههای سرمایهیگواه

 است. هاآنگذاری سرمایه یمحدود به مبلغ اسم صرفاًال تعهدات صندوق، گذاران در قبمسئولیت سرمایه .اندهای صندوق سهیمدارایی

  :18 ماده

باشند. به غیر می انتقالقابلین اساسنامه های ذکر شده، مطابق مقررات اگذاری صندوق بانام بوده و با رعایت نصابواحدهای سرمایه

صورت شود. در انجام می بازار بورس یا خارج از بورس در روش مذاکرهاز  صرفاًگذاری در طول فعالیت صندوق واحدهای سرمایه وانتقالنقل

حدهای ید واگذاری به انتقال گیرنده جدهواحدهای سرمایاز بابت  دهندهانتقالکلیه حقوق و تعهدات گذاری، واحدهای سرمایه الوانتقنقل

های اعالم شده باشند، گذاری دارای تعهدات معوق نسبت به فراخوانشود و مقتضی است؛ چنانچه واحدهای سرمایهگذاری منتقل میسرمایه

مذکور جهت ایفای تعهدات  تأییدیهو یا انتقال گیرنده به صندوق پرداخت شده و  دهندهانتقالتعهدات مذکور توسط  ،یقبل از انتقال نهای

 .صادر شود متولی تائیدو با  انتقال توسط مدیر صندوق
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  :19 ماده

گذاری در صندوق باید به اظهار خود دارای اهلیت سرمایه متقاضییا حقیقی حقوقی   اشخاکلیدی، سایر  اشخا به غیر از ارکان صندوق و 

 دنامه صندوق ذکر شود.گذاران باید در امیگذاری در صندوق باشند. شرایط الزم برای سرمایهمالی الزم برای سرمایه

گذاری را رمایهدر امیدنامه برای سمذکور  طیشرا وجود ستیبایم صندوق، یگذارهیسرما یواحدها قبل از تملک گذارانهیسرما :1تبصره 

 .باشدیم گذارهیسرما بر عهده واقع خالف اظهار هرگونه تیمسئول. ندینما تائید و قیتصد صندوق ریمدنزد 

 ند.درصد سرمایه صندوق را در مالکیت خود داشته باش 30موسسان صندوق در تمام طول عمر صندوق باید مجموعاً : 2تبصره 

گذاری صندوق را خریداری نموده و در تمام طول مدت مدیریت صندوق مدیر صندوق باید حداقل یک درصد واحدهای سرمایه :3تبصره 

 در مالکیت خود داشته باشد.

 گذاری کنند.توانند در صندوق سرمایهدر زمان تصدی خود به این سمت نمی هاآن: متولی و حسابرس یا اشخا  وابسته به 4تبصره 

 سرمايه فراخوان 

  :20 ماده

در چارچوب روزه  { 30حداقل } ...یدیر صندوق با اعالم قبلمشود. در امیدنامه درج می ،16مذکور در مادۀ  سرمایه تأدیهو نحوه  بندیزمان

گذاران گذاران نماید. سرمایهاقدام به فراخوان مبلغ تعهد شده و پرداخت نشده از سوی سرمایه یگذارهيسرما دوره طول در صرفاًو امیدنامه 

 نمایند. تأدیهشده را در زمان تعیین شده مبلغ فراخوان طبق تکلیف امیدنامه  اندموظف

برای مبلغ مذکور  تأدیهو یا به هر دلیل  ننماید تأدیها رشده گذاران در زمان مقرر مبلغ فراخوان سرمایه از در صورتی که هر یک تبصره:

به باید ماید. رویه مذکور ناقدام  ،ه استای که در امیدنامه مشخص شدبر اساس رویه باید ، مدیر صندوقپذیر نباشدامکانایشان 

 .ندکلحاظ گذاران را منافع سایر سرمایه یگذارمتیق سازوکار قیطر ازگذاران، که ضمن جریمه این سرمایه باشد نحوی

 :هاها و پرداختهای بانکی صندوق و نظارت بر دريافتسابح

  :21 ماده

ها ای که برداشت از این حسابگونهبه شود.نام صندوق افتتاح می های بانکی بهبه تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد الزم حساب یا حساب

نویسی اولیه و مبالغ هوجوه حاصل از پذیر از جملهصندوق  یهادریافت کلیه با امضای مشترک نمایندگان مدیر و متولی ممکن باشد. صرفاً

ها و کلیه های بانکی و فروش داراییردهوجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپهای صورت گرفته، شده بابت فراخوان تأدیه

وجوه گذاری صندوق، صلی سرمایها  حقوقی موضوع فعالیت وجوه پرداختی بابت خرید اوراق مالکیت اشخاهای صندوق از جمله پرداخت

های مربوط به صندوق، و پرداخت هزینه گذاران، وجوه پرداختی به سرمایهدر زمان انحالل گذاریهای سرمایهپرداختی بابت ابطال واحد

 پذیرد.ها انجام میمنحصراً از طریق این حساب یا حساب
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  :22 ماده

پذیرد و متولی متولی صورت می تائیدبه دستور مدیر و  21مادۀ  های بانکی صندوق موضوعیا حسابهای صندوق از حساب پرداخت کلیه

ررسی متولی در مورد بباید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. 

 ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:پرداخت

گذاری صندوق، متولی باید در خصو  پرداخت به منظور خرید اوراق مالکیت اشخا  حقوقی موضوع فعالیت اصلی سرمایه الف (

 کنترل کند که:

 های مندرج در امیدنامه است؛( اوراق مالکیت دارای ویژگی1)

 است؛ توسط مدیر معین شده هاآن فروشنده( مشخصات و تعداد اوراق بهادار و 2)

 .شودبه حساب بانکی فروشنده پرداخت  صرفاً( مبلغ مورد نظر 3)

 نماید که: های صندوق، متولی باید کنترلدر خصو  پرداخت کارمزدها و هزینه ( ب

 ( پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است؛1)

 پذیرد.میهای بانکی اشخا  مربوطه صورت ها به حساب( این پرداخت2)

 ه:در خصو  پرداخت به کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار به نام صندوق، متولی باید کنترل نماید کج( 

 وجوه نقد صندوق نزد کارگزار به تشخیص متولی بیش از حد الزم نباشد؛ مانده( 1)

 پذیرد؛به حساب جاری معامالتی کارگزار صورت  صرفاً( پرداخت 2)

 باشد. باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت کرده سازمانار دارای مجوز کارگزاری از ( کارگز3)

یا  بورس مکانیزه امانهسهر یک از کارگزاران صندوق را از طریق  روزانه( این ماده، متولی باید معامالت جبند )به منظور اجرای  :1 تبصره

 ارد.ددریافت کرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران صندوق را جداگانه نگه  بازار خارج از بورس

مسئولیت متولی در  ورعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر الزامی است  :2 تبصره

 تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر نیست.

 مع صندوقمج

  :23 ماده

گذاری اد واحدهای سرمایهبه نسبت تعدگذار سرمایهو هر  شدهتشکیل گذاری دارندگان واحدهای سرمایه اجتماع ، در هر زمان ازصندوقمجمع 

مجمع صندوق را  جلسهحق حضور در  هاآننی گذاری یا نمایندگان قانودارندگان واحدهای سرمایه .است یرأحق  دارای ،در تملک خود

ی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای باید فهرست کنندهدعوتکننده است. دارند. مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک برعهدۀ دعوت

س مجمع یار رئیکننده در اختدعوت دیتائبرساند. فهرست حاضران با  هاآنک از گذاری در مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یسرمایه

 گیرد.قرار می
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  :24 ماده

عوت حدنصاب مذکور . اگر در اولین داستی ضرور یگذارهیسرماواحدهای از نصف  شیبحداقل  دارندگان حضوربرای رسمیت یافتن مجمع، 

مذکور تواند برای همان موضوعات افته و مییگذاران رسمیت حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از سرمایه

 که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.گیری کند، به شرط آننامۀ اول تصمیمدر دعوت

  :25 ماده

گذاری را از طریق نشر آگهی در مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه کنندهدعوت

گذاری صندوق در مجمع حاضر شوند، دارندگان واحدهای سرمایه کلیهکه در صورتی کثیراالنتشار صندوق به مجمع دعوت نماید. روزنامه

اقل ده روز قبل از تاریخ مجمع باید ال کنندهدعوتبه مجمع ضروری نیست.  گذاریرعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه

 سازمانتولی و مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان م سهجلرا نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع  سازمانتشکیل مجمع، متولی و 

 مجمع نخواهد بود. جلسهمانع از تشکیل 

که مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرر در این ماده در درصورتی :تبصره

کاری قبل روز  2موظف است الاقل  کنندهدعوتمجمع، شخصی غیر از مدیر باشد،  کنندۀدعوتکه تارنمای صندوق منتشر کند. در صورتی

ماید. در صورت نمجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تسلیم کرده تا وی ظرف یک روز کاری آن را در تارنمای صندوق منتشر مهلت دعوت 

 رسمیت مجمع نخواهد بود.اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع در تارنمای صندوق، مانع از تشکیل و 

  :26 ماده

را به  هشود. رئیس مجمع وظیفۀ ادارۀ جلس، توسط مجمع صندوق انتخاب میین در جلسهحاضر مجمع با اکثریت نسبی آرا از بین رئیس

 شود.، با اکثریت نسبی آراء، توسط مجمع صندوق انتخاب مییننیز از بین حاضرو یک منشی عهده دارد. دو ناظر 

  :27 ماده

اتخاذ  جمعمحاضر در  گذاریآرا دارندگان واحدهای سرمایهیک از کل  ۀرسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به عالو تصمیمات در جلسۀ

در  ایجلسهصورتموظف است از تصمیمات مجمع  رئیس مجمع .اسنامه، نصاب دیگری ذکر شده باشدشود، مگر اینکه در سایر مواد اسمی

هرکدام  هاشرکتجع ثبت مردر صورت نیاز به و مدیر صندوق  متولی،، سازمانناظران برساند و به  تأییدبه نسخه تهیه و امضاء نماید و  چهار

 یک نسخه ارائه کند.

  :28 ماده

مجمع . بینی شده در اساسنامه، به عهدۀ مدیر صندوق استمقدمات الزم برای تشکیل آن در مواعد پیش ۀوظیفۀ دعوت مجمع صندوق و تهی

 سایر و {گذاریدرصد واحدهای سرمایه 10صندوق نوآوری و شکوفایی با دارا بودن حداقل }، متولیمدیره،  هیئترئیس  صندوق به دعوت

 .نیز در هر زمان قابل تشکیل استگذاری صندوق واحدهای سرمایه پنجمکی حداقلبا دارا بودن  گذاریواحدهای سرمایه دارندگان

شه تبصره: سۀ مجمع در  شکیل جل صندوق محل، زمان و تاریخ ت ساعت ر محل اقامت  کننده توسط دعوتبه وقت تهران  22لغایت  6بین 

 شود.تعیین می
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  :29 ماده

 :های مجمع صندوق به شرح زیر استعالوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه ذکر شده است، وظایف و مسئولیت

 سازمان؛صندوق با تأیید  متولیو  ریمد نییتع -1

 سازمان؛صندوق با تأیید  متولیو  ریمد تغییر -2

 مدیره صندوق با تأیید سازمان؛ هیئتتعیین اعضای  -3

 مدیره صندوق با تأیید سازمان؛ هیئتتغییر اعضای  -4

 الزحمۀ وی و چگونگی پرداخت آن؛و تعیین مدت مأموریت، حق نصب و عزل حسابرس صندوق به شرط تعیین جانشین -5

 در هر سال مالی؛ راجع به وضعیت و عملکرد صندوق صندوقاستماع گزارش مدیر  -6

 و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛صندوق  های مالیاستماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت -7

 های مالی ساالنۀ صندوق؛تصویب صورت -8

 کثیراالنتشار صندوق؛ ۀتعیین روزنام -9

یدنامه صندوق محل دارایی صندوق قابل پرداخت است و در اماین اساسنامه که از  47موضوع ماده های هزینهسقف تصویب  -10

 ؛ذکر شده است

 ؛تعیین چارچوب و حدود مجاز برای اخذ تسهیالت برای صندوق -11

 .صندوق امیدنامه تصویب تغییرات اساسنامه و -12

 صندوق: ۀريمدئتیه

  :30 ماده

عضا به انتخاب سایر ا و آن مدیر صندوق است حقیقی و یا حقوقی است که یکی از اعضایشخص  {7، 5، 3} از صندوق متشکل ۀریمدئتیه

ن حقیقی خود روز پس از انتخاب، نمایندگا 15ظرف  اندموظفشوند. اشخا  حقوقی منتخب سال تعیین می 2جمع صندوق برای مدت م

 مدیره معرفی نموده و نزد سازمان ثبت نمایند. هیئترا برای حضور در جلسات 

و تعیین ترتیب جانشین شدن مدیره  ئتیهالبدل صلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علیتواند عالوه بر اعضای امی صندوق :1 تبصره

 سازمان برسد. تائیدباید به  هاآنمدیره و نمایندگان  هیئتاعضای  ایحرفه به جای اعضای اصلی، اقدام نماید. صالحیت هاآن

خود را به منظور  ۀروز پس از انتخاب، نمایند 15است باید ظرف مهلت انتخاب شده  رهیمدئتیهشخص حقوقی که به عضویت در  :2 تبصره

شده، شخص یا اشخا  جایگزین باید ظرف معرفی ۀصالحیت نمایند تائیدصالحیت به سازمان معرفی نماید. درصورت عدم  تائید

های مقرر معرفی شوند. چنانچه شخص حقوقی در مهلت صالحیت به سازمان تائیدهای مقرر در مقررات مربوطه، به منظور مهلت

سازمان نرسد، در حکم  تائیده بکدام از نمایندگان معرفی شده توسط وی الحیت هیچصخود نکند یا  اقدام به معرفی نماینده

 مدیره خواهد بود. هیئتاستعفای شخص حقوقی از عضویت در 

 نماید.مدیره اقدام می هیئتمدیره در اولین جلسه خود نسبت به انتخابات داخلی و تعیین سمت اعضای  هیئت :3 تبصره
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مکلف به عزل  کنندهانتخابمدیره، صالحیت خود را از دست بدهد، مرجع  هیئتشخص حقوقی عضو  در صورتی که نمایندۀ :4 تبصره

 واهد بود.شخص مزبور و معرفی شخص جایگزین مطابق مقررات مربوطه خ

 متولیمدیره و  ئتیهوع را به روز قبل موض 30دهد، باید حداقل  استعفامدیره بخواهد از سمت خود  ئتیهکه هر عضو در صورتی: 5 تبصره

 اطالع دهد.

البدل تعیین نشده یا وجود ضو علیمدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و ع ئتیهاعضای  ۀکه بنا به هر دلیل عددر صورتی :6 تبصره

 مدیره دعوت نماید. ئتیهرا جهت تکمیل اعضاء  صندوقمجمع  ،روز 30مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت  ئتیهباشد، نداشته

قبالً معرفی نموده و  تواند در هر زمان نمایندۀ خود را عزل کند مشروط به اینکه جانشین وی رامدیره می هیئتحقوقی هر عضو  :7 تبصره

 سازمان را دریافت نموده باشد. تأییدیه

 امیدنامهساسنامه و در مورد تخلف از امدیره  هیئتو اشخا  حقیقی عضو  هاآنمدیره و نمایندگان  هیئتاشخا  حقوقی عضو : 8 تبصره

 گذاران و اشخا  ثالث مسئولیت تضامنی دارند.صندوق و مقررات مصوب، در قبال سرمایه

گذاری یا شرکت که رمایهدر بیش از یک صندوق س زمانهمتواند اصالتاً و یا به نمایندگی از شخص حقوقی، هیچ فردی نمی :9 تبصره

انتخاب  رهیمدئتیهو یا عض رعاملیمدعمومی غیردولتی است به سمت  مؤسساتتمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا 
 شود.

  :31 ماده

 صندوق به شرح زیر است: ۀریمدئتیههای الوه بر آنچه در دیگر مواد اساسنامه آمده، وظایف و مسئولیتع

 فعالیت صندوق؛مشی گذاری و تعیین خطسیاست -1

صندوق در چارچوب مقررات، اساسنامه و مرتبط با فعالیت اصلی های گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت داراییتصمیم -2

 ؛های صندوق را تشکیل دهددرصد دارایی 20گذاری برابر یا بیش از در صورتی که مورد سرمایه صندوق امیدنامه

 الیت صندوق؛تغییر ترکیب اشخا  کلیدی صندوق در طول فع تائید -3

های مرتبط با فعالیت اصلی گیری در خصو  تفویض اختیار به مدیر صندوق در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت داراییتصمیم -4

 صندوق و با تعیین حدود و ثغور آن؛ امیدنامهصندوق در چارچوب مقررات، اساسنامه و 

بدون انجام آن  صندوق تأسیسوجیه آنکه دستیابی به اهداف اولیه ارائه پیشنهادات تغییرات اساسنامه و امیدنامه به مجمع با ت -5

 پذیر نباشد؛امکان

در  حتاًصرادر مواردی که موضوع هزینه به مجمع های قابل پرداخت از حساب صندوق هزینه بررسی و ارائه پیشنهاد تصویب -6

 ؛امیدنامه ذکر نشده است

 در اختیار ایشان قرار دهند. های مورد نیاز رامدیره، گزارش هیئتاند در صورت درخواست تمامی ارکان صندوق موظف :تبصره

  :32 ماده

منوط به مدیره صندوق با موافقت بیش از نیمی از اعضا  ئتیهتصمیمات اجرای یابد. مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می ئتیهجلسۀ 

 آن در سایر مواد اساسنامه ذکر شده است. حدنصابمعتبر خواهد بود مگر در مواردی که آنکه مدیر صندوق جزء موافقین اجرا باشد، 
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  :33 ماده

ین برنامه یا به اساس ا مدیره بر ئتیهمدیره برسد. جلسات  ئتیهصندوق در هر سال باید به تصویب  ۀریمدئتیهبرنامۀ تشکیل جلسات 

یین شود، تشکیل مدیره تع ئتیهصندوق یا هر محل دیگری که به اتفاق آراء توسط  اقامتگاهعاده به دعوت مدیر صندوق در الطور فوق

که گزارش یا  ت جلسه را درج نماید و در صورتیمذکور، تاریخ، ساعت، محل تشکیل و موضوعا ۀنامدعوتگردد. مدیر صندوق باید در می

ای ارسال شود که تشریفات ارسال نامه باید به گونهنامه ارسال کند. این دعوتشده است به ضمیمه دعوت مدارکی برای طرح در جلسه تهیه

 و دریافت آن توسط اعضاء، حداقل یک روز قبل از تشکیل جلسه، به پایان برسد.

العاده، به مدیر صندوق ارائه دهد. طور فوق مدیره را به هیئتتواند درخواست تشکیل جلسۀ مدیره می ئتیههر یک از اعضای  :1تبصره 

های مسئولیت صورت نیامدیره را انجام دهد؛ در غیر  هیئتمدیر صندوق موظف است ظرف ده روز تشریفات برگزاری جلسۀ 

ذکور خود مضو مدیره است به عهدۀ مدیر صندوق خواهد بود و ع هیئتمذکور در این اساسنامه که ناشی از تأخیر در برگزاری 

 اقدام کند. ۀریمدئتیهسبت به دعوت تواند با رعایت تشریفات مذکور در این ماده نمی

 ری نیست.مدیره، رعایت تشریفات دعوت مذکور در این ماده ضرو هیئتمدیره در جلسۀ  هیئتدر صورت حضور کلیۀ اعضای  :2تبصره 

 هیئتلسات م رعایت تشریفات مذکور در این ماده برای دعوت و تشکیل جمدیره مبنی بر عد هیئتاعتراض هریک از اعضای : 3تبصره 

ه مربوطه مدیره در جلس هیئتمدیره، توسط متولی بررسی شده و در صورتی که متولی اعتراض را وارد تشخیص دهد، تصمیمات 

 اعتبار خواهد بود.بی

  :34 ماده

شود. ین میمدیره تعی هیئت اعضای شخصی است که توسط مدیره و در غیاب وی بر عهده هیئتبر عهده رئیس مدیره  هیئتریاست جلسات 

گردد و برای امضای اعضای می شود، تنظیممدیره که توسط ایشان انتخاب می هیئتای توسط دبیر مدیره، صورتجلسه هیئتبرای هر جلسه 

مدیره، تنظیم و امضاء شده و در  هیئتز تشکیل جلسۀ افته پس شود. این صورتجلسه باید ظرف حداکثر یک هحاضر در جلسه ارسال می

 گردد.شود. از صورتجلسه مذکور برای هر یک از ارکان صندوق یک نسخه ارسال میبایگانی  مدارک صندوق

 قمدير صندو

  :35 ماده

را جسورانه  گذاریمدیریت صندوق )های( سرمایه اندازی وراه به منظور الزمو تجربه تخصص  کهحقوقی است  مدیر صندوق، یک شخص

ررات و مفاد اساسنامه توسط سازمان و بر اساس مق تائیدمدیر صندوق منوط به . شوددر این اساسنامه مدیر یا مدیر صندوق نامیده میو  دارد

های تعیین و سیاست ، امیدنامهاساسنامههای صندوق در چارچوب این گیری در مورد داراییتصمیمحق شود. مجمع صندوق انتخاب می

 مدیره، از اختیارات مدیر صندوق است. هیئتشده توسط 

 هیئتان، اعضای مدیر باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای سازم :1 تبصره

طالعات، مدارک ا کلیهمأموریت موظف است  خاتمهل کند. مدیر بالفاصله پس از مدیره صندوق و سایر ارکان صندوق هرکدام یک نسخه ارسا

 یر جایگزین تحویل دهد.های صندوق را که در اختیار دارد، به مدو دارایی
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 هانآگذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، همواره صرفه و صالح مدیر در قبال دارندگان واحدهای سرمایه :2 تبصره

 را رعایت کند.

ه به سازمان صندوق قید شده و ظرف یک هفت امیدنامهپس از انتخاب مدیر و قبولی سمت توسط ایشان، هویت مدیر باید در  :3 تبصره

 و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود. شدهارائه

  :36 ماده

 به قرار زیر است: صندوقمدیر ی هامسئولیت و وظایفدر سایر مواد این اساسنامه ذکر شده،  آنچهعالوه بر 

 با امکانات و تجهیزات الزم به منظور انجام امور صندوق؛فضای مناسب اداری اختصا   -1

 مدیره؛ هیئترف طهای تعیین شده از چارچوب سیاست در یگذارهیسرماقابل بررسی و انتخاب موارد  -2

 ؛جهت انجام امور محوله عنوان نمایندۀ مدیر صندوقمعرفی یکی از مدیران خود به -3

 مرتبط با حوزه فعالیت صندوق؛و حقوقی مالی فرد یا افراد متخصص در زمینه فنی،  یریکارگبه  -4

و تعداد  گذاررمایهسشده و در تعهد  تأدیهمبالغ پرداختی و دریافتی، مبلغ  ،مبادالت مالیگذار شامل نگهداری حساب هر سرمایه -5

 ؛گذاراناز سرمایه گذاری نزد هر یکواحدهای سرمایه

ازمان و سایر و اطالع موضوع به س هاآنو تعیین حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از  امضای مجاز صندوق انصاحب تعیین -6

 ؛ارکان صندوق و انتشار از طریق روزنامه رسمی

 ؛وقمالی صند رویدادهای و از جمله مستندات فنی و مجوزهای دریافتی مدارک مثبتهکلیۀ  نگهداریو  آوریجمع -7

 اخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوطه؛ -8

و سایر  زمانسا صندوق پس از طی تشریفات مربوط به تصویب و ثبت تغییرات نزد دنامهیام وانجام اصالحات الزم در اساسنامه  -9

 مراجع ذیصالح؛

و سازمان  هاکتشرنزد مرجع ثبت صندوق مدیره  هیئتمجامع و  جلساتصورتانجام اقدامات الزم به منظور ثبت تصمیمات و  -10

 و سایر مراجع ذیصالح؛

 ؛های صورت گرفتهگذاریو یا خروج از سرمایهاجرای اقدامات الزم به منظور تبدیل   -11

 ؛مجمع در چارچوب تعیین شده توسط الزمبرای دریافت تسهیالت و سایر اعطاکنندگان تسهیالت ها مذاکره با بانک -12

 ؛مطابق اساسنامه و مقرراتصندوق در پایان عمر آن انحالل  و مراحل تصفیهاجرای  -13

 گذاران؛پاسخگویی به سؤاالت متعارف سرمایه -14

 تارنمای صندوق و انتشار اطالعات صندوق در مواعد مقرر از طریق آن؛ اندازیراه -15

 برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛ هاآن یریکارگبهافزارهای الزم و افزارها و سختنرمتهیۀ  -16

 شخا  حقیقی و حقوقی؛ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اکلیۀ گذاران، نمایندگی صندوق در برابر سرمایه -17

 مجمع؛جلسۀ الزم برای تشکیل  مقدمات و امکاناتتهیۀ دعوت از مجمع صندوق در مواعد مقتضی و  -18
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ها، اقامۀ هرگونه دعوای حقوقی و کیفری از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوای مطروحه علیه صندوق در هر یک از دادگاه -19

 ؛قانونی مراجع عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری با دارا بودن کلیۀ اختیارات

های مالی تلفیقی آن در مقاطع های مالی صندوق و صورتهای صندوق و تهیۀ صورتثبت رویدادهای مالی صندوق در حساب -20

ها و نامهمالی و آیین یگزارش دهن اساسنامه با رعایت مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و بینی شده در ایزمانی پیش

 .االجراالزمهای دستورالعمل

بوده و از طریق کمیته مذکور  38 ۀگذاری مطابق ماداین ماده مدیر صندوق مکلف به تشکیل کمیته سرمایه 2برای اجرای بند  :1 تبصره

 نماید.اقدام می

ره روزانه صندوق، صندوق به تشخیص خود اختیار استفاده از مشاوران و کارشناسان در راستای اهداف صندوق از جمله ادامدیر : 2 تبصره

ریابی و اتای بازنویسی در راسپذیرهاختیار استفاده از عوامل ، همچنین ایهای حرفهگذاری و مشورتهای سرمایهفرصت ارزیابی

 گذاری را دارد.وش واحدهای سرمایهفر

  :37 ماده

 باشد:پذیر میتغییر مدیر صندوق توسط مجمع و در موارد زیر، امکان

 حقوقی مدیر صندوق؛در صورت استعفاء، ورشکستگی و یا انحالل شخصیت  .1

 در صورت محکومیت مؤثر و سلب صالحیت مدیر توسط سازمان؛ .2

 بیش از نیمی از اشخا  کلیدی صندوق توسط مدیر صندوق؛ در صورت تغییر .3

 ی از لغو مجوز و یا احکام قانونی؛ناش راتیتأثه واسطه بپذیر نبودن ادامه تصدی سمت مدیر صندوق در صورت امکان .4

 .یگذارهیسرماش از دو سوم دارندگان واحد بی موافقتدر صورت  .5

باشند. تعهدات قابل ارائه و نحوۀ برخورد با مدیر گذاری نمیمدیر صندوق و اشخا  کلیدی مجاز به استعفاء تا پایان دورۀ سرمایه: 1 تبصره

 بینی شود.یا اشخا  کلیدی مستعفی باید در امیدنامه صندوق پیش

ط قبول شدن استعفای مدیر منوکه مدیر صندوق قصد استعفا داشته باشد، باید اقدام به دعوت و تشکیل مجمع بنماید. در صورتی: 2 تبصره

م به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. در صورت ورشکستگی، انحالل و یا سلب صالحیت مدیر صندوق و عد

اطالع  و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین مدیر جانشین بالفاصله پس از دعوت از مجمع از سوی وی، متولی موظف به دعوت

 باشد.می

که مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع تغییر مدیر دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت تشکیل نشود یا در صورتی :3 تبصره

 هیتصف صورت نیاشود. در می ق، صندوق وارد دوره تصفیهاالجل فوروز پس از اتمام ضرب 30نتواند مدیر جایگزین را تعیین نماید، 

پذیرد و مدیر صندوق در صورتی که مشمول شرایط ورشکستگی، انحالل و یا سلب صالحیت صندوق بر اساس اساسنامه صورت می

 کامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید. تصفیهنشده باشد، باید تا 
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ایگزینی مدیر جدید در صورتی که در فرایند تغییر مدیر صندوق، مدیر قبلی صالحیت ایفای وظایف تا تعیین و اتمام تشریفات ج :4تبصره 

م تشریفات الزم را به واسطه ورشکستگی، انحالل و یا سلب صالحیت، نداشته باشد، وظایف و اختیارات مدیر صندوق تا زمان انجا

 شود.مدیره صندوق محول می هیئتانحالل صندوق به برای انتخاب مدیر صندوق و یا 

 گذاریکمیته سرمايه

  :38 ماده

متشکل از اشخا   «گذاریکمیته سرمایه»ای تحت عنوان ، کمیتهبرای صندوقخود  گذاریسرمایهمدیر مکلف است به منظور انجام فعالیت 

 کلیدی که مشخصات آنان در امیدنامه ذکر شده است، تشکیل دهد. وظایف کمیته مذکور به شرح زیر است:

 ؛صندوق یهاییحفظ مالکیت دارا ایفروش  د،یصندوق در مورد خر ریبه مد شنهادیارائه پ -1

 ؛دیجد یگذارهیدر خصو  سرما یریگمیصندوق جهت تصم ریبه مد بازار یهافرصت یو معرف یبررس -2

 پایش تداوم شرایط حاکم به فضای اقتصادی برای توجیه داشتن پروژه از حیث ریسک و بازدهی؛ -3

 ؛در چارچوب امیدنامه تعیین ترتیب و جزئیات تقسیم عواید صندوق -4

 ها تا انتهای دوره خروج میسر نباشد؛گذاریخروج از سرمایه که یصورتتبیین سازوکار الزم در  -5

 اعد و یا مراحل تعیین شده در امیدنامه انجام پذیرد؛ها قبل از موگذاریخروج از سرمایه که یصورتر الزم در تبیین سازوکا -6

 سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر صندوق. -7

ند، مشروط به تواند هر یک از اشخا  کلیدی صندوق را از سمت خود عزل کمی با رعایت این اساسنامه و امیدنامه مدیر صندوق :هتبصر

 د.مدیره صندوق معرفی نمای هیئتبه  تائیدشخص یا اشخا  واجد شرایط دیگری را جهت انتخاب و  زمانهماینکه 

  :39 ماده

 مندرج در امیدنامه باشند.باید حائز حداقل شرایط از طرف مدیر صندوق اشخا  کلیدی معرفی شده  

یندگان آنان را و نما، نام و مشخصات آنان مدیره هیئتتوسط  هر یک از اشخا  کلیدی تائیدمدیر موظف است بالفاصله پس از : 1 تبصره

 و درج نماید. یرساناطالعارسال نموده و در تارنمای صندوق  سازمانمدرکی دال بر قبولی سمت توسط آنان به  عالوهبه 

ضوابط  ای کهبه گونهیت هر یک از اشخا  کلیدی، در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفاء یا سلب صالح :2 تبصره

 هیئت ائیدتتعیین و پس از  روز 30مدیر موظف است فرد جایگزین را ظرف مربوط به اشخا  کلیدی طبق مقررات الزام نماید، 

 مدیره معرفی نماید.

  :40 ماده

 پذیرد.صندوق با اکثریت آراء صورت می گذاریکمیته سرمایهگیری تصمیم

حفظ  ایفروش  صندوق در مورد خرید، ریبه مد یگذارهیسرما ۀتی( کمشنهاداتی)پ ایمستندات مربوط به نظرات مشاورهافشای  :هتبصر

باشد مگر آنکه افشای این مجاز نمی مات،یصندوق پس از اخذ آن تصم یگزارش مال نیاز انتشار اول شیصندوق پ یهاییمالکیت دارا

 .شناخته شده باشد ازاطالعات به موجب سایر مقررات مج
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 متولی صندوق

  :41 ماده

اسنامه متولی سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در این اس تائیدبه منوط متولی صندوق 

 شود.نامیده می

 هیئتمان، اعضای متولی باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای ساز :1 تبصره

اطالعات،  کلیهمأموریت موظف است  خاتمهمدیره صندوق و سایر ارکان صندوق هرکدام یک نسخه ارسال کند. متولی بالفاصله پس از 

 ه در اختیار دارد، به متولی جایگزین تحویل دهد.های صندوق را کمدارک و دارایی

 هاآنگذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، همواره صرفه و صالح متولی در قبال دارندگان واحدهای سرمایه :2 تبصره

 را رعایت کند.

ده و ظرف یک صندوق قید ش امیدنامهدر یر صندوق توسط مدپس از انتخاب متولی و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید  :3 تبصره

 هفته به سازمان ارائه شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

  :42 ماده

 های متولی به قرار زیر است:عالوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیت

امضای  دارنده وران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده یا نمایندگان تعیین و معرفی شخص یا اشخاصی از بین مدی -1

 مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوق و تعیین حدود اختیار هر یک؛

 های بانکی صندوق؛بررسی و تأیید تقاضای مدیر برای افتتاح حساب یا حساب -2

که رویدادهای مالی صندوق به طور کامل و به روش اطمینان از ایننظارت بر کلیۀ عملیات مالی صندوق به منظور حصول  -3

 شود؛حیح نگهداری میصآوری و به روش شود و کلیۀ مدارک و مستندات مربوط جمعهای صندوق ثبت میحساب صحیح در

ساسنامه و مقررات )الف( ا نکهیا از معقول نانیاطم منظور به صندوق ریمدی داخل کنترل نظام تیکفا به راجع اظهارنظر وی بررس -4

های تهیه شده توسط اشخا  مذکور راجع به وضعیت مالی و عملکرد صندوق شود. )ب( گزارشتوسط اشخا  مذکور رعایت می

و در جهت اهداف صندوق به  شدهمحافظتهای صندوق واقعیات خواهد بود. )ج( از دارایی ۀکنندمنعکسای به شکل منصفانه

 ؛شوندگرفته میشکل کارایی به کار 

 معرفی شده از طرف مدیر صندوق؛ گذاریکمیته سرمایهاعضای و انجام وظایف نظارت بر مشارکت متعارف  -5

 ؛کنندگانمشارکتگذاری شده در موضوع اصلی فعالیت صندوق و رعایت حقوق هر یک از نظارت بر فرایند خروج صندوق از موارد سرمایه -6

 های صندوق مطابق اساسنامه؛ها و پرداختدریافت تائیدبررسی و  -7

گذار به منظور انجام کلیه عملیات دریافت و پرداخت دریافت و نگهداری اطالعات هویتی و اطالعات حساب بانکی هر سرمایه -8

 گذار و صندوق؛میان سرمایه وجوه

گذاری گذار، تعداد واحدهای سرمایهشده و در تعهد سرمایه یهتأدگذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، مبلغ نگهداری حساب هر سرمایه -9

 گذاری در تملک وی؛داد واحدهای سرمایهشده به درخواست وی و تعگذاری ابطالصادره به نام وی، تعداد واحدهای سرمایه
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 مقررات؛ گذاری مطابق قوانین ونظارت بر وثیقه شدن و از وثیقه خارج شدن واحدهای سرمایه -10

 وجوه صندوق؛ ماندهدریافت اطالعات مربوط به معامالت روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر  -11

 ساب بانکی صندوق؛و واریز وجوه به ح هاآندریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق که در بورس پذیرفته نشده است و نظارت بر فروش  -12

 صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛ حسابرس الزحمهحقپیشنهاد نصب، عزل و میزان  -13

گزارش موارد  صندوق و امیدنامهنظارت مستمر بر عملکرد مدیر به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و  -14

 و سایر مراجع ذیصالح؛ تخلف به سازمان

 ها و نظرات حسابرس؛بررسی و حصول اطمینان از ارایۀ به موقع گزارش -15

 اطمینان از انتشار به موقع اطالعات صندوق توسط مدیر؛نظارت و حصول  -16

یر مراجع ذیصالح و ساسازمان مدیر و حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه نزد مدیره،  هیئتطرح موارد تخلف  -17

 نهایی؛ جهینتو پیگیری موضوع تا حصول 

تخلف  طبق قوانین موضوعه که یصورتمدیر و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در مدیره،  هیئتطرح موارد تخلف  -18

 نهایی؛ جهینتجرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول  ادشدهی

 های قانونی؛نظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح و به موقع مالیات -19

شود و محسوب می هاآنگذاران و وکیل در توکیل طبق این اساسنامه وکیل سرمایهاین ماده، متولی  18و  17در اجرای بندهای  :1 تبصره

اختیارات الزم )از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری(  کلیهبودن  گذاران با داراتواند از جانب سرمایهمی

راجعه به مقامات انتظامی اقدام ما، مراجع اختصاصی یا عمومی و ها، دادسراهبرای اقامۀ هرگونه دعوای کیفری در هر یک از دادگاه

 نماید.

و از این بابت خسارتی  خودداری کند هاآنکه متولی در اجرای وظایف خود اهمال ورزد یا قصور داشته باشد یا از اجرای  در صورتی :2 تبصره

گونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی ولیت متولی در اینبه صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئ

 کند.تعیین می

مدیر صندوق مدیره،  هیئتتواند هرگونه اطالعات و مدارک را در رابطه با صندوق از متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می :3 تبصره

. این اشخا  صندوق مطالبه کند یا از دفتر کار مدیر یا شعب آن بازرسی نمایدکلیدی  اشخا و نمایندگان وی و حسابرس و 

 همکاری کامل با متولی داشته باشند. خصو اند در این ملزم

قبول شدن استعفای متولی که متولی صندوق قصد استعفا داشته باشد، باید اقدام به دعوت و تشکیل مجمع بنماید. در صورتی: 4 تبصره

دوق و یب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. در صورت ورشکستگی، انحالل و یا سلب صالحیت متولی صنمنوط به تصو

انشین جعدم اقدام به دعوت از مجمع از سوی وی، مدیر صندوق موظف به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین متولی 

 باشد.بالفاصله پس از اطالع می

اریخ دعوت تشکیل نشود یا تق برای رسیدگی به موضوع تغییر متولی دعوت شود ولی ظرف دو ماه از که مجمع صندودر صورتی :5 تبصره

 صورت نیاشود. در االجل فوق، صندوق وارد دوره تصفیه میروز پس از اتمام ضرب 30نتواند متولی جایگزین را تعیین نماید، 

 پذیرد.صندوق بر اساس اساسنامه صورت می تصفیه
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 متولیجایگزینی  در صورتی که در فرایند تغییر متولی صندوق، متولی قبلی صالحیت ایفای وظایف تا تعیین و اتمام تشریفات :6 تبصره

ان انجام صندوق تا زممتولی جدید را به واسطه ورشکستگی، انحالل و یا سلب صالحیت، نداشته باشد، وظایف و اختیارات 

 شود.مدیره صندوق محول می هیئتو یا انحالل صندوق به صندوق متولی تشریفات الزم برای انتخاب 

 حسابرس صندوق

  :43 ماده

حسابرس  الزحمهحقرسد. ، پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق میسازمان حسابرس صندوق توسط متولی از بین مؤسسات حسابرسی معتمد

 کند.رسد. مدت مأموریت حسابرس را مجمع صندوق تعیین میتوسط متولی پیشنهاد شده و به تصویب مجمع صندوق می

اسنامه و وظایف حسابرس صندوق را طبق این اس کلیهحسابرس صندوق باید کتباً قبول سمت کرده و طی آن متعهد شود تا  :1 تبصره

ساند. حسابرس صالح رسیده است، به انجام رو ضوابط حسابرسی که به تصویب مراجع ذی امقررات و با رعایت اصول، استاندارده

 ، مدیر و متولی هرکدام یک نسخه ارسال کند.سازمانباید قبولی سمت خود را برای 

و ظرف یک  دهصندوق قید ش امیدنامهپس از انتخاب متولی و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر صندوق در  :2 تبصره

 هفته به سازمان ارائه شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

جایگزین او و مدت  زمانهمحسابرس به تقاضای متولی و با ذکر دالیل و تصویب مجمع صندوق قابل عزل است، مشروط به اینکه : 3 تبصره

ل تغییر را حسابرسی جانشین باید بالفاصله از حسابرس قبلی دالی همؤسسمأموریت حسابرس جایگزین تعیین شود. در این صورت 

 اطالع دهد. سازماناستعالم نموده و نتیجه را به 

ل مجمع صندوق در صورت ورشکستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای حسابرس، مدیر باید بالفاصله، نسبت به دعوت و تشکی: 4 تبصره 

خاب حسابرس نماید. قبول استعفای حسابرس منوط به تصویب مجمع صندوق است. تا زمان انت برای تعیین حسابرس جایگزین اقدام

 های حسابرس قبلی به قوت خود باقی است.جدید صندوق، وظایف و مسئولیت

های صندوق ل داراییحسابرس بر اساس قرارداد منعقده بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از مح الزحمهحق: 5 تبصره

 های صندوق منظور نماید.های حسابرس را در حسابشود. مدیر موظف است هر روز ذخیرۀ کافی برای پوشش هزینهپرداخت می

  :44 ماده

 ار زیر است:های حسابرس به قرو مسئولیت عالوه بر آنچه در دیگر مواد اساسنامه آمده، وظایف

 اصول این ضعف یا کفایت خصو  در اظهارنظر و اساسنامه در مذکور وظایف اجرای در مدیر داخلی کنترل هایرویه و اصول بررسی -1

 احتمالی؛ نقایص رفع برای پیشنهادی هایحلراه ارایۀ و هارویه و

 :مقرر مواعد در زیر موارد خصو  در اظهارنظر و بررسی -2

استانداردهای ملی  نظر گرفتنستانداردهای حسابرسی و با در اصندوق با رعایت {ساالنهو  ماههشش}های مالیصورت 2-1

 ؛سازمانهای ابالغی از سوی حسابداری کشور و دستورالعمل

 {؛ماهه و ساالنههای ششدر دوره}های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق حت گزارشص 2-2
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گذاری هاای سارمایهای باشاد کاه تاا از ثبات گواهیوناهخصاو  بایاد باه گایان مااده باه 1های داخلی موضوع بناد کنترل :1 تبصره

مااالی مربااوط بااه صااندوق و گاازارش آن  وقااایع کلیااهچنااین ثباات و هم هاااآنهای صااندوق و گاازارش صااادره در حساااب

 اطمینان معقولی حاصل شود.

 20ای صندوق، حداکثر ظرف دورههای مالی ساالنه و میانهای عملکرد و صورتاظهارنظر خود را در مورد گزارشحسابرس باید : 2تبصره 

های عملکرد شروز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارایه دهد. مدیر صندوق موظف است اظهارنظر حسابرس را درمورد گزار

 رسانی نماید.افت، در تارنمای صندوق اطالعهای مالی مذکور، یک روز کاری پس از دریو صورت

  :45 ماده

 قانون 49 ماده 3 بند موجب به که است شخصی مسئولیت است، شده ذکر اساسنامه این در که خود وظایف انجام در حسابرس سئولیتم

 عهده بر را طالعاتا و مستندات خصو  در اظهارنظر و بررسی مسئولیت، 1384 سال آذرماه مصوب ایران اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار

 .دارد

و از این بابت  خودداری کند هاآنکه حسابرس در اجرای وظایف خود اهمال ورزد یا قصور داشته باشد یا از اجرای در صورتی :1 تبصره

گونه موارد را مرجع در این حسابرسخسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئولیت 

 کند.صالح به رسیدگی تعیین می

به تصویب مراجع  صندوق باید اصول، استانداردها و ضوابط حسابرسی کهمالی های در بررسی و اظهارنظر راجع به صورت حسابرس :2 تبصره

 صالح رسیده است را رعایت نماید.ذی

 امیدنامهشرايط 

  :46 ماده

 نماید.مشخص مینامه با رعایت اساسآن را رسیدن به اهداف تعیین شدۀ  نحوۀ فعالیت برایتجاری و  ۀکه رویای است امیدنامهصندوق دارای 

 :حداقل شامل موارد زیر استامیدنامه صندوق 

 آن؛ و عوامل ریسک و توجیهات اقتصادی وکارکسبحوزه فعالیت صندوق و تشریح  -1

 گذاری؛قابل سرمایه هایداراییگذاری، مشخصات تشریح سیاست سرمایه -2

 ؛گذاری، خروج و تصفیه، سرمایهیسینورهیپذدوره  هفعالیت صندوق از جمل بندیزمانتعیین  -3

 گذاری تا قبل از خروج؛های موضوع سرمایهو پروژه هاشرکتهای صندوق در خصو  مدیریت تعیین سیاست -4

 انتهای دوره خروج میسر نباشد؛ها تا گذاریکه خروج از سرمایه الزم در صورتی سازوکارتبیین  -5

 گذاری یا خروج؛عمر صندوق از جمله تغییر دوره سرمایه بندیزمانتعیین چگونگی تغییر  -6

 ذیرد؛بینی شده پایان پهای صندوق در صورتی که فعالیت صندوق قبل از پایان دوره خروج پیشتبیین سیاست -7

 پذیر نشود؛صندوق به وجه نقد در هر یک از مراحل تصفیه صندوق، امکانهای بینی اقدامات الزم در صورتی که تبدیل داراییپیش -8

 ها و نحوۀ پرداخت؛تعیین سقف کارمزدها و هزینه -9

 ؛اشخا  کلیدی مدیره صندوق، مدیر صندوق، متولی، حسابرس و هیئتات تعیین نحوه جبران خدم -10
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 ؛هاگذاریسرمایهو  نویسیها در انجام پذیرهتعیین و تشریح قواعد و محدودیت -11

 تعیین قواعد فراخوان سرمایه تعهد شده؛ -12

 گذاران صندوق؛ی سرمایهتعیین شرایط مورد نیاز برا -13

 ؛گذاریصندوق در خصو  وثیقه نمودن و نحوۀ انتقال واحدهای سرمایه سازوکارها و تعیین جزئیات سیاست -14

 ؛ترتیب و جزئیات تقسیم عواید صندوق -15

 محل اقامت صندوق؛ -16

 ؛صندوقمشخصات ارکان  -17

 ؛مدیران تمام وقت مدیرمشخصات  -18

 ؛صندوقکلیدی  اشخا  گذاری واعضای کمیته سرمایه مشخصات  -19

 ارکان صندوق و نحوۀ برخورد در صورت عدم ایفای تعهدات؛ انجام وظایف های اجراییضمانت -20

گذاری در ساختار مدیریت به هر مدیره، ارکان و اعضای کمیته سرمایه هیئتتعیین نحوه توزیع عواید صندوق در موارد تغییر  -21

 دلیل از جمله فوت، عزل، استعفا، ورشکستگی، مدیر یا اشخا  کلیدی؛

ندوق در مدیره و یا شرکای ارکان ص هیئتکلیدی صندوق و اعضای  اشخا مدیره و  هیئتذکر موارد ذینفعی ارکان، اعضای  -22

 ؛آن یروزآوربهالزحمه آنان و نتفاع ناشی از کارمزد و حقرابطه با مواردی غیر از ا

تواند نسبت به تغییر تقلب یا تقصیر عمده مدیر در اجرای وظایف و تعهداتی که بر اساس آن مجمع میچارچوب تعیین مصادیق   -23

 مدیر صندوق اقدام نماید؛

 ؛ها و اطالعات مورد استفاده در امیدنامهمنبع داده -24

 ؛رسانیاطالعنحوۀ  -25

 .نیاز به تشخیص مجمع و یا اعالم سازمان سایر اطالعات مورد -26

 های صندوقهزينه

  :47 ماده

های صندوق قابل پرداخت هستند یاز محل دارایبا ارائه اسناد مثبته  صندوق امیدنامهبا رعایت سقف تعیین شده در  های صندوق کههزینه

 باشند:به شرح ذیل می

 صندوق؛ تأسیسهای هزینه -1

 نویسی؛و عوامل پذیره و کارشناسانان هزینه مشاور -2

 آن در امیدنامه قید شده است؛نحوۀ محاسبۀ که میزان و ارکان صندوق الزحمه و کارمزد حق -3

 بینی شده باشد؛یشپدر صورتی که در امیدنامه مستقل از کارمزد مدیر صندوق  اشخا  کلیدیالزحمه و کارمزد حق -4

 مدیره که میزان و نحوۀ محاسبۀ آن در امیدنامه قید شده است؛ هیئتحق حضور و پاداش اعضای  -5

 ؛ها ضروری استگذاریهایی که در راستای انجام سرمایههزینه -6
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 ؛گذاریتا زمان خروج از سرمایه هاداراییدر  برداری و نظایر آنهای مربوط به بهرههزینه -7

 ها؛گذاریخروج از سرمایه های مربوط بههزینه -8

 ؛هاکارشناسان برای ارزیابی داراییالزحمه حق -9

 مقررات؛ قوانین و صندوق مطابق هایدارایی وانتقالنقلمالیات و هزینه  -10

 صندوق قید شده است؛ امیدنامهآن در  ۀتصفیه صندوق که میزان و نحوه محاسب ۀالزحمارمزد یا حقک -11

 های مالی تسهیالت اخذ شده برای صندوق؛هزینه -12

 ؛ت وجوه صندوقوانتقاالنقلهای بانکی برای هزینه -13

 ؛هانام صندوق توسط بانکهای نگهداری اوراق بهادار بیهزینه -14

 ؛ر برابر دعاوی علیه صندوقهای طرح دعاوی توسط صندوق یا دفاع دهزینه -15

یل تواند با ذکر دالای توسط مدیر تشخیص داده شود که در امیدنامه ذکر نشده است مدیر میکه ضرورت انجام هزینهدر صورتی -16

 های جدید را قبل از انجام برای تصویب به مجمع اعالم نماید.مدیره، پیشنهاد تصویب هزینه هیئت تائیدو در صورت 

موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهدۀ خود ایشان  یاستثنابههای ارکان صندوق سئولیتهای اجرای وظایف و مهزینه تأمینتبصره: 

 به اردهو خسارات جبران مسئول صندوق مدیر و ستین مجاز فوق موارد جز به صندوق یهاییدارا محل از نهیهز پرداخت است.

 رسیدگی، به صالح مرجع را هاآن مسئولیت حدود. دباشیم ماده نیا از خود تخلف ای تقصیر ،قصور اثر در گذارانهیسرما ای صندوق

 .کندمی تعیین

  :48 ماده

گذاری رمایهپرداخت هرگونه کمک بالعوض به اشخا  و نهادها باید به تصویب مجمع صندوق برسد و در این مجمع، دارندگان گواهی س

 د.نذینفع در کمک مزبور، حق رأی ندار

 رسانیاطالع

  :49 ماده

 اندازیو راه گذاران، تارنمای مجزایی برای صندوق طراحیخدمات اینترنتی به سرمایه ۀارائرسانی و برای اطالع موظف استصندوق مدیر 

ر امیدنامه ذکر شده کند یا قسمت مجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصا  دهد. نشانی تارنمای مذکور به عنوان تارنمای صندوق د

در نیز زیر را  ردمواعالوه بر متن کامل و به روز شده اساسنامه و امیدنامه، فعالیت صندوق  ۀول دوردر طمدیر صندوق موظف است است. 

 رسانی نماید:اطالع، مقاطع تعیین شده در تارنمای صندوق

 باشد؛گذاری اصلی صندوق میصنعت و یا صنایعی که موضوع سرمایه وکارکسبمحیط  -1

 ؛هاآنمدیره مدیر صندوق و تغییرات  هیئتمشخصات مدیر صندوق و اعضای  -2

 ؛هاآنمدیره و نمایندگان  هیئتمشخصات اعضای  -3

 ؛هاآنکلیدی و سوابق  اشخا مشخصات  -4
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 های مربوط به فراخوان؛و اطالعیه نویسیاعالمیه پذیره -5

بالفاصله پس از دۀ صندوق به همراه اظهارنظر حسابرس، ماهه و ساالنه حسابرسی شهای مالی ششگزارش عملکرد و صورت -6

 اظهارنظر حسابرس. دریافت

هد هر شده و در تع تأدیهگذار و میزان مبالغ گذاری متعلق به هر سرمایهتعداد واحدهای سرمایهاز طریق ایجاد دسترسی،  -7

 گذار مربوطه؛گذار برای سرمایهسرمایه

 تعیین شده در آن؛ سرمایه تعهد مطابق امیدنامه صندوق و مقاطع تمام یا بخشی از تأدیهفراخوان  -8

 گذاران در مجمع صندوق؛جهت حضور سرمایه نامهدعوت -9

ندوق در مدیره و یا شرکای ارکان ص هیئتکلیدی صندوق و اعضای  اشخا مدیره و  هیئتنفعی ارکان، اعضای ذکر موارد ذی -10

 ؛وری آنالزحمه آنان و به روزآرابطه با مواردی غیر از انتفاع ناشی از کارمزد و حق

 رسانی شود.اطالعطریق تارنمای صندوق  ازسایر مواردی که طبق اساسنامه یا مقررات باید  -11

متولی و حسابرس ارسال کند و  ،سازمانور در این ماده را برای ها و اطالعات مذکیک نسخه از گزارش زمانهممدیر باید  تبصره:

 ت.اسسازمان ارایۀ اطالعات به  منزلهوق به انتشار هرگونه اطالعات در تارنمای صندوق در رابطه با این صند

 صندوق تیفعال خاتمه

  :50 ماده

 یابد:فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می

 فعالیت صندوق؛دوره اتمام الف( 

 ؛قبا تصویب مجمع و پس از آن با تصویب مجمع و موافقت مدیر صندو صرفاًگذاری تا پایان دوره سرمایهب( 

 ؛اساسنامه 42مادۀ  5 تبصرهیا ( ج

 ؛زماناسصندوق توسط فعالیت لغو مجوز  در صورتد( 

 صندوق؛ یا انحالل فعالیتخاتمۀ مبنی بر مرجع ذیصالح قانونی در صورت صدور حکم ( اه

 اساسنامه. 37مادۀ  3 تبصرهوفق  (او 

  :51 ماده

دهد و در صورتی ام میانج صندوق مراحل تصفیه راپایان پذیرد، مدیر  50ماده  )ج(و یا  )ب( ،(الف)بند  مطابقدر صورتی که فعالیت صندوق 

دهد، می عالیت صندوقپایان فیا  مرجع ذیصالحی که رأی به انحاللپایان پذیرد، مذکور  ماده( او) تا (د)بندهای  صندوق مطابق فعالیت که

 کند.میتعیین  راصندوق تصفیۀ و مراحل او الزحمۀ حق او، ، حدود اختیاراتیهمدیر تصف

  :52 ماده

تا اتمام تصفیۀ  ق عملیات تصفیه صندوق شروع شده ومدیره صندو هیئت تائید، به پایان پذیرد 50طبق مادۀ فعالیت صندوق که در صورتی

 پذیرد:صندوق اقدامات زیر صورت می
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مصوب سازمان های صندوق مطابق مفاد اساسنامه و امیدنامه و با رعایت ضوابط مدیر صندوق عملیات الزم را برای فروش دارایی -1

 دهد؛انجام می

 ات صندوق را به نقد تبدیل کند؛های صندوق از جمله مطالبکند که دیگر داراییمدیر صندوق تالش می -2

 تأیید متولی؛ شود، مگر در موارد ضروری وخرید دارایی به نام صندوق متوقف می -3

 هیئتمطالبات اعضای  یاستثنابهسید شدۀ صندوق های سررمتولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیۀ بدهی تائیدمدیر صندوق به  -4

 پردازد؛متولی بابت کارمزد را میمدیره، مدیر صندوق، اشخا  کلیدی و 

های مالی و گزارش عملکرد صندوق را تهیه و در مواعد مقرر به ، صورتماههسهمدیر صندوق تا خاتمه تصفیه برای هر دورۀ  -5

 ؛نمایدحسابرس تسلیم می

، به مدیر صندوق، 5های مالی و گزارش عملکرد موضوع بند روز پس از دریافت صورت 20ت نظر خود را ظرف حسابرس موظف اس -6

 متولی و سازمان ارایه دهد.

پس از انجام هر  هاآنکه تاریخ تهیۀ  5های مالی و گزارش عملکرد صندوق موضوع بند در صورتی که حسابرس نسبت به صورت -7

های شرط از نظر است، اظهارنظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بند 1بند  فروش موضوع مرحله

قد صندوق، مبلغی ناز محل وجوه  یروز کار 15متولی مانع مهمی برای ادامۀ عملیات تصفیه نباشد، آنگاه مدیر صندوق باید ظرف 

گذاران واریز نماید. رمایه، به حساب بانکی سباشدلی مذکور کمتر نمیهای مااریخ صورتوجوه نقد صندوق در ت %80را که از 

روز مانده به  5گذاری سرمایه واحدهای وانتقالنقلشود و برای انجام این پرداخت، تاریخ معینی توسط مدیر صندوق اعالم می

، دارندۀ واحدهای که در تاریخ مورد نظر شودگذارانی واریز میها به حساب سرمایهگردد. مبالغ مذکور تناین تاریخ متوقف می

رسد. پس گذاری از طریق تارنمای صندوق به اطالع عموم میگذاری صندوق باشند. مبلغ پرداختی بابت هر واحد سرمایهسرمایه

فروش همۀ گذاری مجاز خواهد بود. این عملیات تا واحدهای سرمایه وانتقالنقلی مربوطه، اطالعیه و انتشاراز پرداخت مذکور 

 .مطابق مفاد اساسنامه و با رعایت مقررات مصوب سازمان، تکرار خواهد شد های صندوقدارایی

گذاری ممنوع خواهد بود و مدیر صندوق مراحل واحدهای سرمایه وانتقالنقلبه فروش رسید،  های صندوقداراییتمام  ازآنکهپس -8

گذاری را در ازای دریافت حدهای سرمایهروز وا بلغی معادل ارزش خالص، م7 کند ولی در اجرای مرحلهرا تکرار می 7و  6، 5

روز  خت، ارزش خالصکند. در اجرای این پرداگذاران پرداخت میبه حساب سرمایه هاآنگذاری و ابطال های سرمایهگواهی

برای اطالع  ظف است، مالک عمل خواهد بود. مدیر صندوق موهای صندوقداراییگذاری پس از فروش واحدهای سرمایه

 ای در تارنمای صندوق منتشر نماید.فاصله اطالعیهگذاران از این امر، بالسرمایه

د به تأیید ، حساب حقوق صاحبان سرمایه، تصفیه شده و ماندۀ این حساب در صورت وجو8مذکور در بند  هپس از اجرای مرحل -9

و اشخا   ندوقصمدیر مدیره،  هیئتبدهی صندوق به  یثنااستبهشود. متولی و حسابرس به حساب مدیر صندوق منظور می

 .شودهای صندوق از جمله مطالبات ارکان بابت کارمزد، از محل وجوه نقد صندوق پرداخت میباقیماندۀ بدهی کلیدی

به خریداران منتقل گردید و کلیۀ تعهدات صندوق در این زمینه ایفا شد، مطالبات  های صندوقداراییپس از آنکه اسناد مالکیت   -10

شود. صورتجلسه تصفیه توسط مدیر صندوق پرداخت شده و صندوق تصفیه می مدیره، مدیر صندوق و اشخا  کلیدی هیئت
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این مقطع فعالیت صندوق خاتمه شود. در تهیه شده و پس از تأیید حسابرس و متولی، یک نسخه از آن به سازمان ارسال می

 شود.یافته تلقی می

به خریداران، به عهدۀ  هاآنانتقال  و، مطابق قرارداد منعقده با خریداران های صندوقداراییاسناد مالکیت  یسازآمادهمسئولیت : 1 تبصره

به این عملیات از محل ذخیرۀ کارمزد  های مربوطدهد. هزینهمدیر صندوق است و وی از جانب صندوق کلیۀ این وظایف را انجام می

 .شودتأمین می های صندوقو دارایی تصفیه

های صندوق ندارند و گونه حقوقی نسبت به داراییگذاران هیچ، سرمایهسباتو در صورت صحت کلیۀ محا 8 پس از انجام مرحله: 2 تبصره

 شود.به مدیر صندوق منتقل می 10ها با اجرای بند این دارایی

پذیر نگردد، باید های صندوق به وجه نقد در هر یک از مراحل این ماده، امکاننحوه اقدام صندوق برای مواقعی که تبدیل دارایی: 3 تبصره

 بینی شده باشد.در امیدنامه پیش

یر مندرج در ایف مددر صورتی که طبق مقررات شخص دیگری غیر از مدیر صندوق به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شده باشد، وظ :4 تبصره

 این ماده به عهده ایشان است.

های صندوق به ذینفعان در صورتی که در امیدنامه صندوق و برای تقسیم عواید حاصل از فعالیت صندوق امکان انتقال دارایی :5 تبصره

های قابل پرداخت بدهیهای قابل فروش و صندوق وجود داشته باشد، در مراحل مندرج در این ماده پس از انجام فروش دارایی

 پذیرد.می پرداخت از محل وجوه نقد صندوق اقدامات الزم برای انتقال اسناد مالکیت و انحالل صندوق طبق امیدنامه صورت

 اختالفات ات ومرجع رسیدگی به تخلف

  :53 ماده

، سازمانه تشخیص بکه درصورتی صندوق است. هتخلفات ارکان صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنام همرجع رسیدگی به کلی زماناس

 ه خواهد شد.مراجع ذیصالح ارجاع دادباشد، حسب مورد، موضوع به مرجع/ رسیدگی به تخلفات ارتکابی در صالحیت مرجع/مراجع دیگری

  :54 ماده

شود که مربوط به صندوق می گذاران صندوق در مواردیهرگونه اختالف بین ارکان صندوق با یکدیگر و با سرمایهمستندا به حکم قانونگذار، 

امور صندوق، اجرای مفاد  ۀاز جمله درخصو  ادار هاآنای ربط که ناشی از فعالیت حرفهو هرگونه اختالف بین صندوق با سایر اشخا  ذی

بهادار بوده و براساس قانون بازار اوراق  36مول ماده باشد، مشهای هریک از ارکان در قبال صندوق اساسنامه و اجرای وظایف و مسئولیت

 شود.این ماده رسیدگی می
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 ساير موارد

  :55 ماده

صالحیت تصویب و ابالغ  ی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارایمقررات و نیقوان الزامات،صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت 

 گردد.می

  :56 ماده

یا تخلف داشته باشد و از این بابت خسارتی متوجه  خود تقصیر، قصورهای ولیتکه هریک از ارکان صندوق در انجام وظایف و مسئدر صورتی

ولیت هریک مرجع صالح به رسیدگی، حدود مسئ صندوق گردد، شخص یا اشخا  مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

 کند.را تعیین می

  :57 ماده

حقوق  ۀیگذاران بر تأدحقوق سرمایه دیۀع هر یک از ارکان صندوق تعارض پیش آید، تأگذاران با منافبه هر دلیلی بین منافع سرمایه چنانچه

 رکن یادشده، مقدم خواهد بود.

  :58 ماده

گذاری ن واحدهای سرمایهاعالم شود، این امر تغییری در محدودیت مسئولیت دارندگا منحل قانونیندوق به حکم مراجع صالح که صدر صورتی

 کند.ایجاد نمی

  :59 ماده

 ارسال گردد: هاشرکتموارد زیر جهت ثبت نزد مرجع ثبت 

ره کننده و تعیین ارکان ادا مدیره، هیئت، تعیین اعضای تصمیمات مجامع صندوق راجع به تصویب اساسنامه و تغییرات آن -1
 نتشار صندوق؛االصندوق و روزنامۀ کثیر کنندهنظارت

 های مالی؛جلسات مربوط به تصویب صورتصورت -2

 ؛هاآنهویت صاحبان امضای مجاز صندوق و حدود اختیارات  -3

 اقامتگاه صندوق و تغییر آن؛ -4

نامۀ کثیراالنتشار صندوق باید در روز هاشرکتفوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، عالوه بر ثبت نزد مرجع ثبت  4و  3، 1بندهای تبصره: 

 آگهی شوند.

  :60 ماده

 ت.اس زمانسامرجع تفسیر مواد این اساسنامه، 

 :60ماده 

 .به تصویب مجمع صندوق رسیده است ...تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و در تاریخ  66، ماده 60این اساسنامه در 


