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 :تعاریف اوليه

 :1مادة 

 روند:جای معانی مشروح بکار میهای زیر به در این اساسنامه اصطالحات و واژه

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

جرای ا ظور تسهیل: منظور قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید به منقانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید -2

 باشد. هجری شمسی مجلس شورای اسالمی می 1388های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال سیاست

دار وضع گذاری است كه توسط مراجع صالحیتهای سرمایهمنظور كلیۀ مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق مقررات: - 3

 شود.شده و می

 قانون بازار اوراق بهادار است. 5سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادة : منظور سازمان - 4

ها و به شمارة ركتنزد مرجع ثبت ش 286502منظور شركت بورس اوراق بهادار تهران )سهامی عام( به شمارة ثبت  بورس تهران: – 5

 است. سازماننزد 10492ثبت 

ها و به شمارة ثبت نزد مرجع ثبت شركت 332483ارة ثبتهامی عام( به شممنظور شركت فرابورس ایران ) سفرابورس ایران:  -6

 نزد سازمان است.  10613

 .كندوز سازمان تاسیس شده و فعالیت میاین اساسنامه است كه با مج 2مادة  موضوعگذاری منظور صندوق سرمایه صندوق: -7

 منظور اساسنامۀ صندوق است.  اساسنامه: -8

جزء  ومندرج در اساسنامه تعیین شده  منظور امیدنامۀ صندوق است كه محتویات آن براساس مقررات و موارد اميدنامه: -9

 شود. ناپذیر این اساسنامه محسوب میجدایی

 گذاران است.گذاری نزد سرمایهاحدهای سرمایهوو در هر زمان برابر جمع ارزش مبنای  بودهمتغیر  سرمایة صندوق: -10

گذاری صادرشده طبق مفاد اساسنامه، مالک تعدادی از واحدهای شخصی است كه مطابق گواهی سرمایه ذار:گسرمایه -11

 گذاری صندوق است. سرمایه

 شود.در میگذاری صاگواهی سرمایهباشد كه برای آنق میچکترین جزء سرمایۀ صندوكو گذاری:واحد سرمایه -12

های گذاری است كه در یک زمان معین براساس گواهیواحدهای سرمایه ران:گذاگذاری نزد سرمایهواحدهای سرمایه -13

گذاری باطل شده از گذاران است و تعداد آن در هر زمان از تفریق تعداد واحدهای سرمایهگذاری صادره، در مالکیت سرمایهسرمایه

 شود.یگذاری منتشرشده تا آن زمان، محاسبه متعداد واحدهای سرمایه

گذاری است گذاری منتشرشده در هر زمان عبارت از واحدهای سرمایهواحدهای سرمایه گذاری منتشرشده:ای سرمایهواحده -14

 نویسی تا آن زمان صادر نموده است.كه صندوق از زمان شروع پذیره

گذاری های سرمایهاست از واحد شده در هر زمان، عبارتگذاری باطلواحدهای سرمایه شده:گذاری باطلواحدهای سرمایه -15

 است. ابق این اساسنامه باطل شدهنویسی تا آن زمان مطصندوق كه از زمان شروع پذیره

ه ابزارها و قانون توسع 1گذاری در اجرای ماده اوراق بهادار متحدالشکلی است كه توسط صندوق سرمایه گذاری:گواهی سرمایه -16

شود و گذار ارائه مییهاری اشخاص در صندوق مطابق این اساسنامه صادر و به سرماگذنهادهای مالی جدید منتشر و در ازای سرمایه

 گذار است.  گذاری در تملک آن سرمایهمعرف تعداد واحدهای سرمایه

 دوره زمانی مشتمل بر دوره فعالیت و دوره تصفیه صندوق است. :صندوق عمر-17
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گذاری صندوق به قیمت مبنا و تأمین برای فروش واحدهای سرمایه 10مهلتی است كه طبق مادة  نویسی اوليه:دورة پذیره -18

 حداقل سرمایۀ مورد نیاز برای تشکیل و شروع فعالیت صندوق تعیین شده است. 

نویسی ت پذیرهگذاران بابرمایهمنظور كلیۀ حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوه دریافتی از سهای صندوق: دارایی -19

شود و كلیۀ گذاری، اوراق بهاداری كه از محل این وجوه به نام صندوق خریداری میگذاری و صدور واحدهای سرمایهواحدهای سرمایه

افت ی صندوق دریها، مطالبات صندوق از اشخاص و كارمزدهایی كه مطابق اساسنامه یا امیدنامه براحقوق، منافع و سود متعلق به آن
 . شودمی

 14گذاری در پایان هر روز طبق مادة ر واحد سرمایهارزشی است به ریال كه برای ه گذاری:ارزش خالص روز هر واحد سرمایه -20

 شود.محاسبه می

گذاری رمایهمحاسبه و برای صدور هر واحد س 17ادة مگذاری مطابق مبلغی است به ریال كه برای هر واحد سرمایه قيمت صدور: -21

 شود.گذار دریافت مینویسی اولیه از سرمایهورة پذیرهپس از د

هر واحد  محاسبه شده و در ازای ابطال 16گذاری مطابق ماده مبلغی است به ریال كه برای هر واحد سرمایه قيمت ابطال: -22

 شود.گذار پرداخت میهای ابطال به سرمایهگذاری پس از كسرهزینهسرمایه

 شود.محاسبه می 55مادة  2گذاری مطابق تبصرة غی است به ریال كه برای هر واحد سرمایهمبل آماری: ارزش خالص -23

 عبارت است از: قیمت پایانی هر ورقۀ بهادار در هر روز قيمت پایانی: -24

ن روز كاری ای آخریه بركه ورقۀ بهادار در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته شده باشد، برابر قیمت پایانی اعالم شددر صورتی -الف

 تا پایان آن روز توسط بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه؛

 دار در آخرین معامله تا پایان همان روز. صورت، برابر قیمت ورقۀ بهار غیر ایند -ب

 .است رانیا یاسالم یجمهور پول واحد منظور: الیر -25

 .ابدییاسفند ماه خاتمه م انیماه شروع و در پا نیفرورد یاست كه از ابتدا یمنظور سال شمس :یشمس سال -26

 است. یو زمستان سال شمس زییمنظور فصول بهار، تابستان، پا :فصل -27

 است. یسال شمس یمیتقو یهامنظور ماه :ماه -28

شنبه هر هفته پنج یاروزه یبه استثنا باشد،یم رانیا یاسالم یجمهور یرسم میطبق تقو لیتعط ریمنظور هر روز غ :یکار روز -29

 است. لیتعط لیكه بورس تهران به هر دل ییو روزها

 شده باشد. حیتصر یگریبه وقت محل د كهنیمنظور ساعت به وقت تهران است مگر ا :ساعت -30

 .ستامل متولی و حسابرس اشكننده شامل مدیر صندوق و اركان نظارتی مجمع صندوق و ركن اداره منظور ارکان صندوق: -31

ساسنامه تشکیل ا، مطابق مفاد این دارای حق رایگذاری است كه با حضور دارندگان واحدهای سرمایهای جلسه مجمع صندوق: -32

  یابد.و رسمیت می
 شود.، به این سمت انتخاب می39منظور شخص حقوقی است كه طبق مادة  مدیر یا مدیر صندوق: -33

 است. 40گذاری موضوع مادة سرمایه كمیته منظور  گذاری:سرمایه کميته  -34

  شود.، به این سمت انتخاب می42 منظور شخص حقوقی است كه طبق ماده مدیر ثبت: -35

 شود.نتخاب میا، به این سمت 44منظور شخص حقوقی است كه طبق ماده متولی یا متولی صندوق:  -36

 شود. ن سمت انتخاب می، به ای46منظور مؤسسه حسابرسی است كه طبق مادة  حسابرس: -37

 طریق تارنمای )وب سایت( رسمی منظور مؤسسه حسابرسی است كه تحت این عنوان از :سازمانمؤسسه حسابرسی معتمد  -38

 ، اعالم عمومی شده است. سازمان
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 كارگزار/كارگزاران دارای مجوز كارگزاری از سازمان است. کارگزار صندوق: -39

سط م در آن توعات الزو اطال تارنمایی است كه نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده است تارنمای صندوق: -40

  شود.مدیر منتشر می

ع مادة گذاری موضوهای سرمایهبخشی از سازمان ثبت اسناد و امالک كشور است كه وظیفۀ ثبت صندوق ها:مرجع ثبت شرکت -41

 ادهای مالی جدید را به عهده دارد. قانون توسعۀ ابزارها و نه 2

ابطال  ، صدور ونویسیپذیرهای است كه مدیر برای رویهگذاری: نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهرویة پذیره -42

-پذیرهل ین رویه مراحكند. در ادر تارنمای صندوق اعالم میرساند و نزد سازمان به ثبت میو كرده گذاری تدوین واحدهای سرمایه

 ونویسی ذیرهه باید هنگام پكگذاران، اطالعاتی سرمایه و شرایط هویت احراز، چگونگی گذاریسرمایهنویسی، صدور و ابطال واحدهای 

 ود و مداركیابطال تکمیل ش هایی كه برای ارایه درخواست صدور وگذاران دریافت شود، فرماز سرمایه گذاریسرمایهصدور واحدهای 

 .بینی شده استصدور و ابطال باید ارائه نمایند، پیشكه متقاضیان 
های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد های مربوط به سیاستگیریتوانایی مشاركت در تصمیم نفوذ قابل مالحظه: -43

ه( ماره كننده ایر اركان ادهای مزبور. نفوذ قابل مالحظه معموالً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیأت مدیره )یا سكنترل سیاست ب شا
گذاری گذار اجازه مشاركت مؤثر در سیاستگیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود كه به واحد سرمایهصورت می

 دهد. را می

های آن است. فعالیت های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور كسب منافع ازعبارت از توانایی راهبری سیاست کنترل: -44

 شود. معیارهای توانایی كنترل براساس استانداردهای حسابداری تعیین می

. از مشاركت در كنترل یک فعالیت اقتصادی كه به موجب توافق قراردادی )مشاركت خاص( است : عبارتکنترل مشترک -45

 شود. های حسابداری تعیین میدمعیارهای توانایی كنترل مشترک براساس استاندار

 : شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است: شخص وابسته -46

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

 یقی مورد نظر باشد. كه تحت نفوذ قابل مالحظه، كنترل یا كنترل مشترک شخص حق

عریف ، تدر استانداردهای حسابداری ب( شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاری كه
 است. شده

 کليات:

 :2مادة 

( 1مادة ) 21و  20 هایگذاری موضوع بندهای سرمایه، از مصادیق صندوقسازماناین صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از 

قانون توسعه  2شده و طبق مادة محسوب  قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 1و بند هـ ماده قانون بازار اوراق بهادار 

 وقشود. نام صندرسد و  مطابق این اساسنامه و مقررات اداره میها به ثبت میابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شركت

 است. ق در صندوقصندوگذاری های سرمایهاین صندوق از نوع صندوق باشد.می ».................. «،گذاریسرمایه

 یز به عنوانن سازمانها، با ارایۀ مدارک مربوطه، صندوق را نزد مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شركت تبصره:

 دریافت نماید.  سازماننهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از 
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 :3مادة 
( به منظور 4ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع مادة )گذاران و اختصاص آنآوری وجوه از سرمایههدف از تشکیل صندوق، جمع

 گذاران است.های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایهجوییگیری از صرفهگذاری، بهرهكاهش ریسک سرمایه

 :4مادة 

یس آنها ز سازمان و مشاركت در تاسگذاری دارای مجوز اهای سرمایهصندوقگذاری در انواع موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه
ع موضودهد.  نکی تخصیصگواهی سپرده باو های بانکیگذاری در سپردهتواند بخشی از منابع مازاد خود را به سرمایهاست. صندوق می

صوصیات .  خاست گذاریهای سرمایهوقگذاری صندواحدهای سرمایهنویسی یا تعهد خرید تعهد پذیره فعالیت فرعی آن مشاركت در

ر امیدنامه ذك ها درگذاری در هر یک از آنو حد نصاب سرمایه نویسی یا تعهد خریدگذاری یا تعهد پذیرههای موضوع سرمایهدارایی

 .شده است

 :5مادة 
اریخ ثبت ته و از شود؛ شروع شدبه نام صندوق صادر می سازمانشده در مجوز فعالیت كه توسط  دورة فعالیت صندوق از تاریخ قید

ین مدت ا ود باشد، لیت صندوق محددر صورتی كه مدت فعا یابد.ادامه می .......................ها به مدت صندوق نزد مرجع ثبت شركت

. ماه ............بتدای ......... ماه هر سال تا انتهای .اه مدت یک سال شمسی، از تمدید است. سال مالی صندوق بقابل   60مطابق مادة 
ایان پز شده و تا ها آغااست، به جز اولین سال مالی صندوق كه از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شركت ]همان سال/ سال بعد[

 یابد.خاتمه می]همان سال/ سال بعد[......... ماه 

 :6مادة 
 از: .................................... محل اقامت صندوق عبارت استصندوق تابعیت ایرانی دارد. 

 گذاری:واحدهای سرمایه

 :7مادة 

 گذاری قید شود. سرمایه هاییلیون ریال[ است كه باید روی گواهیگذاری برابر ]یک مواحد سرمایه ارزش مبنای هر

 گذاری مؤسسان:سرمایه

 :8مادة 

ورة دپیش از شروع حداقل سه شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط طبق مقررات به عنوان موسس باید در زمان تاسیس و 

ای ایند و تقاضدر شرف تأسیس واریز نم را نقداً به حساب بانکی صندوق هامبلغ الزم برای تاسیس صندوقحداقل  نویسی اولیه، پذیره

 ارائه دهند. سازمانثبت صندوق را به 

 شد.میلیارد ریال با 10تواند كمتر از : در هر حال مبلغ پرداخت شده در زمان تاسیس توسط موسسان نمی1 ةتبصر

ا دریافت ه صندوق رای مبنی بر مشاركت در كلیه مراحل افزایش سرمایتواند از كلیه موسسان صندوق تعهدنامهمدیر می :2ة تبصر

 نماید.
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  :9 ةماد

 مانساززیر به  ارایۀ مدارک مبنی بر رعایت این ماده و تشکیل مجمع صندوق و سازماناولیه منوط به تأئید  نویسیشروع دورة پذیره

 است:

 اساسنامه و امیدنامۀ مصوب مجمع صندوق؛ -1

 و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛ قبولی سمت توسط مدیر، مدیر ثبت، متولی -2
 ها؛شده توسط آننویسیگذاری پذیرهسرمایهفهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای  -3

 به حساب بانکی صندوق؛ حصه موسسین جهت تاسیس صندوقتأییدیۀ بانک مبنی بر واریز  -4

 های قانونی سازمان.های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیتسایر مدارک و اطالعات و گزارش -5

 

 نویسی اوليه:پذیره

 :10 مادة

م درج و اعال نویسیدر اعالمیۀ پذیره توسط مؤسسان تعیین شده و 9مبنی بر رعایت مادة  سازمانپس از تأیید  نویسی اولیهدورة پذیره

اند، نقداً به نویسی كردهگذاری را كه پذیرهمبنای واحدهای سرمایه نویسی صددرصد ارزشپذیرهنویسان باید در هنگام گردد. پذیرهمی

 حساب بانکی صندوق بپردازند.

شدة صندوق نویسیگذاری پذیرهنویسی اولیه، تعداد واحدهای سرمایهكه تا یک روز كاری قبل از پایان دورة پذیرهدر صورتی تبصره:

نویسی را به مدت مذكور در اعالمیۀ توانند دورة پذیرهشده در امیدنامه برای تأسیس صندوق باشد، مؤسسان میكمتر از حداقل تعیین
 نویسی را مجدداً تعیین نمایند. بار تمدید كرده و تاریخ و ساعت پایان دورة پذیرهمدت یک نویسی برایپذیره

 :11مادة 

واحدهای  ور و ابطالنویسی، صدنویسی را مطابق رویۀ پذیرهاید مراحل پذیرهبمتقاضی  گذاری،های سرمایهنویسی واحدبرای پذیره
از حقوق  اخلی و اصل حمایتبه منظور انطباق این رویه با اصول كنترل د ازمانسكه به انجام رساند. در صورتی ،گذاریسرمایه

 سازماننظر  موظف به اصالح رویۀ مذكور مطابقوی  بخواهد، صندوق مدیر  گذاران صندوق، اصالحاتی را در رویۀ مذكور ازسرمایه

شای آن در و اف ازمانسثبت آن نزد و صندوق هاد مدیر یا به پیشن سازمان، به تشخیص سازماناست. تغییر و اصالح رویۀ ثبت شده نزد 
 پذیراست.، امکانتارنمای صندوق

 :12مادة 
نویسی گردید، عملیات پذیره له كه در امیدنامه مشخص شده است،در هر مرح گذاریكه حداكثر تعداد واحدهای سرمایهپس از آن

خذ گردد. در ادر آن مرحله گذاری افزایش سقف واحدهای سرمایه برای سازمانكه موافقت شود؛ مگر آننویسی متوقف میپذیره

ه حساب نویسی شود، اولویت با كسانی خواهد بود كه زودتر وجوه خود را بكه به هر دلیل بیش از حداكثر مذكور اقدام به پذیرهصورتی

نویسی اولیه به ری پس از پایان دورة پذیرهروز كا 5جوه مازاد را ظرف حداكثر اند. مدیر موظف است وبانکی مربوطه واریز نموده
 ده از وجوه مازاد ممنوع است. كنندگان مسترد كند. هرگونه استفاپرداخت

 :13مادة 
لی اطالع نویسی را بررسی كند و به مدیر و متونویسی اولیه، مدیر ثبت باید نتایج پذیرهحداكثر دو روزكاری پس از پایان دورة پذیره

 پذیرد:مورد یکی از مجموعه اقدامات )الف( یا )ب( به شرح زیر صورت میدهد. سپس حسب 



 

6 

 

نویسی شده باشد، آنگاه مدیر باید بالفاصله نتیجۀ شده در امیدنامه، پذیرهگذاری تعیینكه حداقل واحدهای سرمایهالف( در صورتی

به  نوشت آن راه و روارسال كرد سازمانصندوق، برای  بررسی را به همراه تأییدیۀ بانک و مدیر ثبت به منظور دریافت مجوز فعالیت

 دهد.مؤسسان ارایه 
ری كمتر از تعداد گذا، درخواست صدور واحدهای سرمایه10نویسی و دوره تمدید شده موضوع ماده كه در دورة پذیرهدر صورتیب( 

یزان مسازمان تا  اقل مورد تأییددوق را با رعایت حدصن ند با اصالح امیدنامه و تایید مجمع، سرمایهنتوامی موسسینمورد نظر شود، 

دریافتی  یه وجوهق را منحل اعالم نموده و كلموسسین موظف هستند صندود. در غیر این صورت نمشخص شده در امیدنامه تغییر ده

 ه آنها عودت دهد.نویسی، ظرف حداكثر هفت روز كاری بآوری شده در دورة پذیرهذاران را با اولویت وجوه جمعگاز سرمایه

 گذاری:ارزش خالص روز، قيمت ابطال و قيمت صدور واحد سرمایه

 :14مادة 

های ن روز، منهای بدهیآدر پایان  های صندوقان هر روز برابر با ارزش روز داراییگذاری در پایارزش خالص روز هر واحد سرمایه

 گذاران در پایان همان روز است.گذاری نزد سرمایهسرمایهصندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای 

هادار در بش اوراق قیمت فروش اوراق بهادار صندوق در پایان هر روز مطابق دستورالعمل نحوة تعیین قیمت خرید و فرو :1تبصرة 

 شود.تعیین می سازمانگذاری مصوب های سرمایهصندوق

 راق بهاداراو یا ابطال ، قیمت فروشپایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوقهای صندوق در ارزش روز دارایی :2تبصرة 

های صندوق به قیمت های بانکی( و ارزش سایر دارایینشدة سپردهیافتۀ دریافتصندوق، ارزش روز مطالبات صندوق )نظیر سود تحقق
پرده سخ سود همان سپرده یا ورقۀ مشاركت، از نر ته دریافت نشدة هرارزش روز سود تحقق یافبازار در پایان همان روز. برای محاسبۀ 

 شود.یا ورقۀ مشاركت استفاده می

 :  15مادة 
های پرداخت باید در امیدنامه قید همچنین دوره مدنظر باشد، این موضوع وگذاران به سرمایهای دورهنقدی های كه پرداختدر صورتی

ابل ق مبلغ، نقدیبینی شده برای پرداخت ظرف دو روز كاری پس از پایان هر مقطع پیش گردد. در این صورت مدیر موظف است

گذاری مایهگذارانی كه در پایان آن دوره مالک واحدهای سرپرداخت را مطابق امیدنامه محاسبه كرده و به حساب بانکی سرمایه
 ار واریز نماید. گذگذاری هر سرمایهشوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایهمحسوب می

سرمایه  های تامیناناست كه با لحاظ تعهدات ناشی از مشاركت در فراخو ای دورهنقدی پرداخت  مجاز به  در صورتی صندوق تبصره:

 .در اختیار داشته باشدرا وجوه نقد كافی  گذاری نموده است، هایی كه سرمایهالزم در صندوق

 :16 ةماد

 گذاری برابر است.ص روز واحدهای سرمایهگذاری با ارزش خالسرمایهقیمت ابطال واحدهای 

 :17مادة 
شود، به جای قیمت فروش محاسبه می 14وز كه مطابق مادة رگذاری در پایان هر چنانچه در محاسبۀ ارزش خالص روز واحد سرمایه

گذاری در پایان آن روز به گاه قیمت صدور هر واحد سرمایهها در پایان آن روز منظور شود، آناوراق بهادار صندوق، قیمت خرید آن

 آید. دست می

های ندوقدار در صقیمت خرید اوراق بهادار صندوق مطابق دستورالعمل نحوة تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بها تبصره:

 شود.گذاری تعیین میسرمایه
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 گذاری:تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه

 :18مادة 

گذاری درخواست نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهدر طول دورة فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است؛ مطابق رویۀ پذیره

رة ا رعایت تبصو ب مذكور. مدیر موظف است مطابق رویۀ ر و متولی اطالع دهدگذاری را دریافت كرده و به مدیصدور واحدهای سرمایه

گذاران مذكور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای گذاری نزد سرمایهاین ماده و سقف حداكثر تعداد واحدهای سرمایه
گذاری و ارایه مدارک مربوطه به ی سرمایهكند. مدیر ثبت موظف است؛ نسبت به صدور واحدها گذاری درخواست شده اقدامسرمایه

 گذاری، اقدام كند.احدهای سرمایهنویسی، صدور و ابطال وۀ پذیرهگذار، مطابق رویسرمایه

ة كارمزد گذاری در پایان روز كاری  ارائه درخواست به عالوسرمایهگذاری، قیمت صدور واحد در صدور واحدهای سرمایه :1تبصرة 

  هد بود.صدور، مالک عمل خوا

گذاری جدید خودداری از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایهمدیر صندوق مدیر ثبت موظف است به درخواست  :2تبصرة 

 نماید.

وع دورة نویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشاركت دارد، یک روز قبل از شردر مواقعی كه صندوق در تعهد پذیره :3 تبصرة

شود و گذاری متوقف میهای عرضۀ اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایهنویسی یا شروع دورهپذیره

 .ادامه دارد ،در این زمینه ایفا شده تلقی شود زمانی كه تعهد صندوقتا این توقف 

 :19 ةماد

ی به نام گذارمایهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرگذاری مطابق رویه پذیرهگذاری در صندوق، گواهی سرمایهدر قبال سرمایه

گذاری تحت مالکیت دهندة تعداد كل واحدهای سرمایهگذاری با نام بوده و نشانهای سرمایهگواهیگردد. گذار صادر میسرمایه

گذاری درج گذار بر روی گواهی سرمایهگذاری شخصی است كه نام وی تحت عنوان سرمایهسرمایه باشد. مالک گواهیگذار میسرمایه
گذاری نزد گذاری خود از كل واحدهای سرمایهواحدهای سرمایه دادگذاری، به نسبت تعهای سرمایهشده است. مالکان گواهی

های صندوق در چارچوب این اساسنامه گیری در مورد داراییاند، ولی حق تصمیمهای صندوق سهیمگذاران، در خالص داراییسرمایه

 میزانود به ال تعهدات صندوق صرفاً محدگذاری در قبهای سرمایهمنحصراً از اختیارات مدیر صندوق است. مسئولیت مالکان گواهی
 گذاری آنها در صندوق است.مبلغ سرمایه

 اهی قید شود.گذاری باید در گوگذاری برای واحدهای سرمایههای سرمایهغیرقابل انتقال بودن گواهی تبصره:

 :20مادة 

گذاری، درخواست نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهدر طول دورة فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویۀ پذیره
دیر مگذاری اقدام كرده و به مدیر و متولی اطالع دهد. گذاری را دریافت و نسبت به ابطال واحدهای سرمایهابطال واحدهای سرمایه

بطال ال قیمت ، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادفت روز كاری از تاریخ ارائه درخواست ابطالحداكثر هموظف است ظرف مهلت 

 گذار واریز كند.گذاری در پایان روز ابطال را پس از كسر كارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایهواحدهای سرمایه

د كسر كارمز است و پس ازاری در پایان روز كاری ارائه درخوگذگذاری، قیمت ابطال واحد سرمایهدر ابطال واحدهای سرمایه :1 ةتبصر

 یا جرایم ابطال، مالک عمل خواهد بود.

عمل  21گذاری، وجوه نقد كافی در اختیار نداشته باشد، مطابق مادة كه صندوق برای ابطال واحدهای سرمایهدر صورتی :2ة تبصر

 خواهد شد.
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بعد از   جود ندارد.وهای ابطال ها امکان اعمال درخواستصندوق نزد مرجع ثبت شركت در .... سال نخست از تاریخ ثبت :3ة تبصر [

ده برای شری صادر گذاگذار{واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذشت مدت مذكور، در هر سال .......}درصدی از واحدهای سرمایه

 گذار، قابل ابطال است. یک سرمایه

اص یاد ص یا اشخگذاری شخص یا اشخاصی را به صندوق معرفی نماید و شخطال واحدهای سرمایهدر صورتی كه متقاضی اب :4 ةتبصر

ن تواند بدوندوق میصگذاری را ارائه داده و وجه آن را به حساب صندوق واریز نمایند، مدیر شده درخواست صدور واحدهای سرمایه
 ]ئید نماید.گذار جدید تااد واحد صادر شده برای سرمایهرا به تعداین ماده، درخواست ابطال متقاضی  (3)رعایت  تبصره 

 :21مادة 

ابت بگذاران مطابق مواد اساسنامه یا پرداخت وجه كه صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به سرمایهدر صورتی

های ندوقالزم در  ص و مشاركت در فراخوان تادیه سرمایه ادارنویسی یا تعهد خرید اوراق بهتعهداتی كه در اثر مشاركت در تعهد پذیره

های صندوق به یتبدیل دارای وجوه نقد كافی در اختیار نداشته باشد، مدیر باید به موقع نسبت به ،استپذیرفتهگذاری موضوع سرمایه

بدیل ضطراری كه تااهم شود. مگر در شرایط های بانکی صندوق فرها در حسابنقد اقدام كند تا وجوه نقد كافی برای انجام این پرداخت
به  هادارایی دم تبدیلعپذیر نبوده باشد. مدیر صندوق موظف است شرایط و دالیلی كه منجر به های صندوق به وجه نقد امکاندارایی

ری، رایط اضطراشز رفع انقد شده است را طی یک گزارش تشریح كرده و به تأیید متولی برساند. در این حالت مدیر باید بالفاصله پس 

 های مورد نظر اقدام كند.ها به نقد و انجام پرداختبرای تبدیل دارایی

 روزانه، صندوق باشد یهاییدر نقد كردن به موقع دارا ریمد ریتقصهر گونه  لیكه فراهم نشدن وجوه نقد به دل یدر صورت: 1 ةتبصر

به  است نشده رداختپ مقرر موعد در هاآن وجوهكه  گذارانهیسرما شده طالاب یگذارهیسرما یواحدها ارزش هزارده در هشت معادل

ا آن بده و متناظر بستانکار ش مذكور گذارانهیسرما حساب مقرر، مهلت درصندوق  یهاییدارا یعنوان جبران خسارت عدم نقدشوندگ
فصل و  آنر د ریكارمزد مد تهاتر از پس گذارانهیبه سرما متعلقه خسارت زانیم چنانچه. شودیم بدهکارصندوق  ریحساب مد

صندوق  ریبه مد قمتعل یگذارهیسرما یواحدها حداقل ابطالدرصد ارزش  80از  شیبدر فصول قبل،  یپرداخت نشده به و یكارمزدها

ر د یریگمیصمت و مجمع یبرگزار یبرا یگذارهیسرما یصندوق ملزم به دعوت از دارندگان واحدها یوفق اساسنامه گردد، متول
 به یدشوندگعدم نق مهیجر اعمال. باشدیم دیجد ریانتخاب مد ایو  یفعل ریصندوق توسط مد تیریسمت مد یخصوص ادامه تصد

 .بودصندوق نخواهد  یهاییبه نقد نمودن دارا لیتبد یبرا یو یهاتالش ادامه از مانع صندوق ریمد

هد بود. نخوا ریدم رییتغپرداخت خسارات متعلقه تا روز  بابت یقبل رصندوقیصندوق رافع تعهدات مد دیجد ری: انتخاب مد2ة تبصر

( صندوق یهاییرادا ینقدشوندگ عدم تیوضع ادامه صورت در) میروز محاسبه جرا 60به مدت  ،صندوق ریمد رییتغ خیاز تار نیهمچن

 نشده صندوق یاهییدارا نمودن نقد به لیتبد به قادر همچنان دیصندوق جد ریمتوقف خواهد شد و چنانچه پس از مدت مذكور، مد

 .شد خواهد لحاظ یقبل تبصره وفق مربوطه میجرا باشد،

 :22مادة 

 بینی شده است. گذاری در امیدنامه پیشكارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه

 حداقل و حداکثر ميزان مشارکت در صندوق:

 :23مادة 
 : گذاری صندوق باید موارد زیر رعایت شوددر تملک واحدهای سرمایه

گذاری توانند مالک واحدهای سرمایهها، نمیها، در زمان تصدی خود به این سمتالف( متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به آن
 صندوق باشند.
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گذاری صندوق مایهمیزان حداقل تعداد واحدهای سر ب( مدیر در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل پنج درصد [
 ]باشد.را مالک میلیارد ریال )هر كدام كمتر باشد(  50گذاری معادل ارزش یا به تعداد واحدهای سرمایه

داقل درصد میزان ح 1/0گذاری در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل سرمایه كمیتهج( هر یک از اعضای  [ 

را  )هر كدام كمتر باشد( ن ریالمیلیو 100گذاری معادل ارزش یا به تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوقد واحدهای سرمایهتعدا
 ]مالک باشند. 

ندوق هستند. حداقل واحدهای ص %10حداقل  مالکیت حفظ ، ملزم بهتا پایان سال پنجم فعالیت صندوق موسسان در مجموعد(  [

 ]گذاری صندوق را مالک شوند.درصد حداكثر واحدهای سرمایه 70توانند جمعاً حداكثر تا مؤسسان می

د گذار در هر زمان باید حداقل..... واحگذاری و مؤسسان، هر سرمایهسرمایه كمیتهبه غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای  ـ(ه [
  ]گذاری را مالک باشد.سرمایه

حداكثر واحدهای  ]درصد[ 10 تواند حداكثرگذار میان هر سرمایهگذاری و مؤسسسرمایه كمیتهر، اعضای ( به غیر از مدیو [

  ] گذاری را مالک شود.سرمایه

شود. ودیع میتگذاری كه براساس این ماده باید تحت تملک مدیر باشد، به عنوان وثیقه نزد متولی حداقل واحدهای سرمایه: هتبصر[

 ورة مأموریتدگذاری پس از استعفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت مفاصاحساب آزادسازی این واحدهای سرمایهابطال یا 
گذاری موضوع این تبصره، حسب ای معادل مبلغ ریالی ابطال واحدهای سرمایهنامهتواند با تودیع ضمانتمدیر است. مدیر یاد شده می

 ]گذاری خود اقدام نماید.واحدهای سرمایه مورد نسبت به ابطال یا انتقال

 :24مادة 
الی در پایان هر گذاران ظرف ده روز كاری متوگذاری نزد سرمایهگذاری، تعداد واحدهای سرمایههای سرمایهچه در اثر ابطال واحدچنان

نسبت  روز 10ع دهد و ظرف به سازمان اطالباید بالفاصله موضوع را صندوق شده در امیدنامه برسد، مدیر روز به كمتر از حداقل تعیین

امۀ در هر صورت ادگیری در خصوص انحالل یا ادامۀ فعالیت صندوق اقدام كند. به دعوت و تشکیل مجمع صندوق جهت تصمیم
-یناشد. در غیر ابروز كاری پس از تاریخ مجمع می 10فعالیت صندوق منوط به تامین حداقل تعیین شده در امیدنامه تا حداكثر 

 تواند نسبت به لغو مجوز فعالیت صندوق اقدام نماید.صورت، سازمان می

 ها:ها و پرداختهای بانکی صندوق و نظارت بر دریافتحساب

 :25مادة 
ای كه برداشت از گونهبه [شود.های بانکی به نام صندوق افتتاح میمتولی به تعداد الزم حساب یا حساب موافقتبه تشخیص مدیر و 

های صندوق شامل وجوه حاصل ها و پرداختكلیۀ دریافت] ها صرفاً با امضای مشترک نمایندگان مدیر و متولی ممکن باشد.حساباین 

گذاری و های سرمایهنویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحدگذاری پس از پذیرههای سرمایهنویسی اولیه و صدور واحداز پذیره

به  جوه پرداختیوهای بانکی و فروش اوراق بهادار، جوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپردهخرید اوراق بهادار، و
 پذیرد. ها انجام میهای مربوط به صندوق، منحصراً از طریق این حساب یا حسابگذاران، و پرداخت هزینهسرمایه

 :26مادة 
پذیرد و به دستور مدیر و تأئید متولی صورت می 25وع مادة کی صندوق موضهای بانهای صندوق از حساب یا حسابكلیۀ پرداخت

ی متولی ماید. بررسأیید نتمتولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را 

 ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:در مورد پرداخت

 ، متولی باید كنترل نماید كه:15های موضوع مادة داختالف( در مورد پر
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ست ق با فهرمنطببراساس اطالعات و مدارک موجود، تعیین شده،  پرداخت نقدی( فهرست اشخاصی كه از طرف مدیر برای اخذ 1)
 گذاری صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایه

 است.  گذاری به طور صحیح محاسبه شدهداد واحدهای سرمایهگذار با توجه به تعپرداخت به هر سرمایه( مبالغ قابل 2)

 شود. گذار واریز میها صرفاً به حساب بانکی سرمایهكلیۀ پرداخت( 3)

 گذاری، متولی باید كنترل نماید كه:گذار بابت ابطال واحدهای سرمایهب( در مورد پرداخت به سرمایه

 گذاری را ارایه داده باشد؛واحدهای سرمایهگذار قبالً درخواست ابطال ( سرمایه1)

 باشد؛ مه و درخواست وی ابطال شدهگذاری مطابق مفاد اساسنا( واحدهای سرمایه2)

 اساسنامه و امیدنامه باشد؛ براساس مفاد شده برای پرداخت به وی،( مبلغ تعیین3)

  شود.گذار واریز میها صرفاً به حساب بانکی سرمایهكلیۀ پرداخت( 4)

 ید كه:ج ( در خصوص پرداخت به كارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار به نام صندوق، متولی باید كنترل نما

 ( ماندة وجوه نقد صندوق نزد كارگزار به تشخیص متولی بیش از حد الزم نباشد؛1)
 پذیرد؛( پرداخت صرفاً به حساب جاری معامالتی كارگزار صورت 2)

 باشد. سازمانی مجوز كارگزاری از ( كارگزار دارا3)

 رل نماید كه:های صندوق، متولی باید كنتد( در خصوص پرداخت كارمزدها و هزینه

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

 پذیرد.های بانکی اشخاص مربوطه صورت میها به حساب( این پرداخت2)

 گذاری،ع سرمایههای موضونویسی یا مشاركت در فراخوان تامین سرمایه صندوقمشاركت در پذیرهبه منظور  هـ( در خصوص پرداخت
 متولی باید كنترل كند كه:

 است؛ ها توسط مدیر معین شده( مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشندة آن1)

 های مندرج در امیدنامه است؛( اوراق بهادار دارای ویژگی2)

صوص خربوطه و در مصندوق مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکی پذیر مبتنی بر صدور و ابطال، های سرمایهخصوص صندوق در( 3)

 شود.پرداخت  های قابل معامله به حساب كارگزار صندوق صندوق

ریق طندوق را از صعامالت مام دهنده انجبه منظور اجرای بند)ج( این ماده، متولی باید معامالت روزانۀ هر یک از كارگزاران  :1تبصرة 

  دارد. سامانۀ مکانیزة بورس دریافت كرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر یک از كارگزاران صندوق را جداگانه نگه

مسئولیت  ومی است رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر الزا :2تبصرة 

 لی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر نیست.  متو

 های صندوق:ترکيب دارایی

 :27مادة 

 های مذكور در امیدنامه را رعایت كند.های مختلف فعالیت، نصابهای صندوق در دورهمدیر باید در انتخاب تركیب دارایی

اری، روز ك 10ثر مذكور در این ماده نقض گردد، مدیر باید ضمن اطالع به متولی ، ظرف حداك كه به هر دلیل، نصابدر صورتی تبصره:

ا هر گذاسرمایه كمیتهها، انجام دهد. در صورتی كه این نقض در اثر فعل یا ترک فعل مدیر، اقدامات الزم را برای رعایت این نصاب ی ری 
 شود.شد، به منزلۀ تخلف از مفاد اساسنامه تلقی میصورت گرفته با كمیتهعضو این 
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 شده:چگونگی استفاده از درآمدهای کسب

 :28مادة 
ق بکار های صندوق قلمداد شده و در اجرای موضوع فعالیت صندوكل درآمد حاصل از اجرای موضوع فعالیت صندوق، جزو دارایی

 شود. گرفته می

 مجمع صندوق:

 :29مادة 

 دعوت اشخاص زیر در هر زمان قابل تشکیل است:مجمع صندوق به 

 مدیر صندوق؛ -1

 متولی صندوق؛ -2

 حداقلدارندگان  -3
5
1

 گذاری صندوق؛از واحدهای سرمایه 

 .سازمان -4

 شود. كننده تعیین می، توسط دعوت22لغایت  6محل و زمان تشکیل جلسۀ مجمع در شهر محل اقامت صندوق بین ساعت  تبصره:

 :30مادة 

را از دارای حق رای گذاری كنندة مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایهدعوت
دارای گذاری سرمایه كه كلیۀ دارندگان واحدهایطریق نشر آگهی در روزنامۀ كثیراالنتشار صندوق به مجمع دعوت نماید. در صورتی

 گذاری به مجمع ضروری نیست.مع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایهصندوق در مج حق رای

وضوع جلسۀ مرا نیز از محل و زمان تشکیل و  سازمانبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و كنندة مجمع باید الاقل ده روز قدعوت

 از تشکیل جلسۀ مجمع نخواهد بود.مانع  سازمانمجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و 

لسه مجمع را از محل و زمان تشکیل و موضوع ج سازمانین ماده، متولی و كه دعوت كننده در مهلت مقرر در ادر صورتی :1 ةتبصر

 .نسازمامطلع ننماید، تشکیل جلسۀ مجمع و تصمیمات آن از درجۀ اعتبار ساقط است، مگر در شرایط خاص به تأیید 

در این  كه مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرردرصورتی :2 ةتبصر

 2كنندة مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت كننده موظف است الاقل  كه دعوتماده در تارنمای صندوق منتشر كند. در صورتی

ارنمای ا در تری دعوت مجمع را به مدیر تسلیم كرده تا وی ظرف یک روز كاری آن روز كاری قبل از مهلت دعوت به مجمع، آگه
نخواهد  ت مجمعصندوق منتشر نماید. در صورت اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع در تارنمای صندوق، مانع از تشکیل و رسمی

 بود. 

یخ تشکیل مجمع روز قبل از تار 40روز و حداكثر  10فاصله بین نشر آگهی دعوت مجمع و زمان برگزاری مجمع حداقل  :3 ةتبصر

 خواهد بود.

 :31مادة 

ند. باشمع صندوق میمجاز به حضور در مجها یا نمایندگان قانونی آنگذاری صندوق واحدهای سرمایه یک درصدحداقل دارندگان 

 .گذاری یک حق رأی دارندازای هر واحد سرمایهبه  گذاران یاد شده سرمایه
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كل  %50ز ه كمتر اگذاران دارای نصاب مذكور در این مادگذاری در اختیار سرمایهدر صورتی كه مجموع واحدهای سرمایه :تبصره

ا به رب یاد شده مدیر صندوق موظف است نصایابد. نصاب مذكور كاهش میگذاری در تاریخ دعوت به مجمع باشد، واحدهای سرمایه

ین امدیر صندوق  شرایط شركت در مجمع صندوق باشند. زیحاگذاری واحدهای سرمایه %50 ای كاهش دهد كه  دارندگان حداقلگونه
 موضوع را باید در تارنمای صندوق اطالع رسانی نماید. 

 :32مادة 
 شود.میگذاری دارای حق رأی صندوق تشکیل مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به عالوة یک از كل واحدهای سرمایه

رندگان داده از حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر ع در اولین دعوت حد نصاب مذكور چنانچه :تبصره

ول قید شرط آن كه در دعوت دوم نتیجه دعوت او اخذ تصمیم خواهد نمود. به تشکیل شده گذاری دارای حق رأیواحدهای سرمایه

 شده باشد.

 :33مادة 
اب جمع صندوق انتخمحاضر، توسط  دارای حق رایگذاری اكثریت آرا از بین دارندگان واحدهای سرمایهرئیس مجمع صندوق با 

كثریت نسبی ادو ناظر و یک منشی نیز از بین حاضرین، با  ع صندوق را به عهده دارد.شود. رئیس مجمع وظیفۀ ادارة جلسۀ مجممی

 شود. آراء، توسط مجمع صندوق انتخاب می

 : 34مادة 
صحت  وقررات مرسمیت جلسه و فهرست حاضران مجمع باید به تأیید رئیس مجمع و ناظران برسد. ناظران بر رعایت اساسنامه و 

 كنند. ها نظارت میگیریرأی

ان و تعداد كننده است. دعوت كننده باید فهرستی از اسامی حاضرعهدة دعوت مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک بر تبصره:

كننده در اختیار وتگذاری در مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از آنها برساند. فهرست حاضران با تأئید دعحدهای سرمایهوا

 گیرد.رئیس مجمع قرار می

 :35مادة 
 : زیر استهای مجمع صندوق به شرح عالوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه ذكر شده است، وظایف و مسئولیت

 ؛سازمانتعیین مدیر، مدیر ثبت و متولی صندوق با تأیید  -1

 ؛سازمانها با تأیید تغییر مدیر، مدیر ثبت و متولی صندوق به شرط تعیین جانشین آن -2

 الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛ به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق -3

 ؛سازمانتصویب تغییرات الزم در اساسنامه و امیدنامۀ صندوق پس از تأیید  -4

 استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛ -5

 زارش وضعیت و عملکرد صندوق؛های مالی و گاستماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت -6

 های مالی ساالنۀ صندوق؛تصویب صورت -7

 زنامۀ كثیراالنتشار صندوق؛تعیین رو -8

 های تشکیل مجمع صندوق.های تأسیس صندوق و هزینهتصویب هزینه -9

ای هن صورتآهای مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزلۀ مفاصا حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به تصویب صورت تبصره:

 گردد.مالی، محسوب می
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 :36مادة 
كه در شود، مگر اینحق رأی حاضر اتخاذ میدارندگان ا موافقت نصف به عالوة یک از كل تصمیمات در جلسۀ رسمی مجمع صندوق ب

ه تهیه و ای در چهار نسخسایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذكر شده باشد. رئیس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع صورتجلسه

 دام یک نسخههرك هاندوق و در صورت نیاز مرجع ثبت شركتص ، متولی و مدیرسازمانامضاء نماید و به تأیید ناظران برساند و به 

 ارائه كند. 

ا در مجمع صندوق باید توسط رئیس مجمع به مدیر تسلیم شود تا مدیر بالفاصه آن رفهرست اسامی حاضران در جلسۀ  :1تبصرة 

 تارنمای صندوق منتشر كند.  

به  نسازماهفته نزد مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداكثر ظرف یک :2تبصرة 

شر صندوق منت ارنمایثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خالصۀ تصمیمات را در روزنامۀ كثیراالنتشار و جزییات آن را با تفصیل در ت

 .كندمیسمی كشور آگهی در روزنامۀ ر سازمانكند، و به تشخیص می

 كمیتهبت، ، مدیر ثدر صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد كرد كه قبالً قبول سمت مجدد مدیر سازمان :3تبصرة 

ده اشخاص یادش گذاری، متولی و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت كرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضایسرمایه

 یده باشد.رس

ی كل رااز  در صورتی كه موضوع جلسه مجمع تغییر مدیر صندوق باشد، تصویب صورتجلسه منوط به موافقت دو/سوم :4 ةتبصر[

 ]حاضران خواهد بود.

 :37مادة 

ت ایر تغییرااست. س بالفاصله قابل اجرا سازمان تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد

اجرا  ندوق، قابلصنتشار و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خالصۀ آن در روزنامۀ كثیراال سازماناساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد 

ت اجرایی شدن تغییرابا  سازمان بینی شده باشد یاكه در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص پیشاست؛ مگر این

 ماه، موافقت كند. یادشده قبل از گذشت یک

 :38مادة 

های های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای تشکیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل داراییهزینه
شود. هلک میبه طور روزانه مستصندوق ثبت شده و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دورة فعالیت صندوق هر كدام كمتر باشد، 

های نویسی یا امیدنامۀ صندوق از محل داراییهای تأسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تا سقف مذكور در اعالمیۀ پذیرههزینه

ندوق هر صهای صندوق ثبت شده و ظرف مدت ]سه[ سال یا تا پایان دورة فعالیت صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب
 شود. كدام كمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می

 مدیر صندوق:

 :39مادة 

 شود.و بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می سازمانمدیر صندوق، به تأئید 

، متولی، نسازماای مدیر باید كتباً قبول سمت كند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و بر :1تبصرة 

رک و ات، مداثبت و حسابرس هركدام یک نسخه ارسال كند. مدیر بالفاصله پس از خاتمۀ مأموریت موظف است كلیۀ اطالع مدیر
 . ه مدیر جایگزین تحویل دهدهای صندوق را كه در اختیار دارد، بدارایی
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ح صرفه و صال گذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، هموارهمدیر در قبال دارندگان واحدهای سرمایه :2تبصرة 

 آنها را رعایت كند.

 بهه یک هفت پس از انتخاب مدیر و قبولی سمت توسط ایشان، هویت مدیر باید در امیدنامۀ صندوق قید شده و ظرف :3تبصرة 

 در تارنمای صندوق منتشر شود. نزد سازمان، شده و بالفاصله پس از ثبت ارائه سازمان

برای  ندوق رادر اسرع وقت، مجمع ص در صورت ورشکستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای مدیر، متولی موظف است :4تبصرة 

ست. تا ن وی اانتخاب مدیر جدید دعوت نموده و تشکیل دهد. قبول استعفای مدیر منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشی
 وت خود باقی است.های مدیر قبلی به قزمان انتخاب مدیر جدید صندوق، وظایف و مسئولیت

 :40مادة 

 تهيماعضای ک»گذاری در اوراق بهادار را به عنوان یقی خبره در زمینۀ مرتبط با سرمایهمدیر حداقل سه نفر شخص حق

 نماید تا از طرف مدیر و به مسئولیت وی وظایف زیر را به انجام رساند: صندوق معرفی می« گذاریسرمایه

های صندوق یت داراییا حفظ مالکگیری در مورد خرید، فروش یگذاری صندوق و تصمیممشی سرمایهطگذاری و تعیین خسیاست -1

نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در چارچوب مقررات، اساسنامه و گیری در مورد مشاركت صندوق در پذیرهو همچنین تصمیم

 امیدنامۀ صندوق؛
ار در دق بهاتعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق با رعایت دستورالعمل نحوة تعیین قیمت خرید و فروش اورا -2

گذاری های هر واحد سرمایه، ابطال و ارزش خالص دارایی، به منظور محاسبۀ قیمت صدورسازمانگذاری، مصوب های سرمایهصندوق

 صندوق مطابق مفاد اساسنامه؛

 شاركتاشی از مصندوق از جمله تعهدات نم در زمان خرید و فروش اوراق بهادار به منظور عمل به تعهدات بینی تمهیدات الزپیش -3

 نویسی یا تعهد خرید؛وع تعهد پذیرهتعیین حداكثر قیمت اوراق بهادار موضنویسی یا خرید اوراق بهادار؛پذیرهدر 

ر این تعهد، د نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و همچنین در اجرایوظایفی كه در موقع پذیرش مشاركت صندوق در تعهد پذیره -4
 گذاری است؛این اساسنامه، به عهدة گروه مدیران سرمایهمواد مرتبط با تشریفات مربوطه در 

 سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر صندوق. -5

 پذیرد.اء صورت میگذاری با اكثریت آرسرمایه اعضای كمیتهگیری تصمیم: 1تبصرة 

های صندوق را به گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایید اختیارتصمیمنتوانگذاری میسرمایه تهیاعضای كم: 2تبصرة }

عیین ا صراحتاً تگیری در این زمینه و حدود اختیارات عضو مذكور رهر یک از اعضای خود واگذار نماید؛ مشروط به اینکه روش تصمیم

تفویض  گذاری خواهد بود.سرمایه كمیته  كور به عهدة كرده باشد. در هر حال مسئولیت حقوقی كلیۀ اعمال و تصمیمات عضو مذ

 {باشد. پذیر نمیگذاری به غیر از آنچه در این تبصره قید شده، امکانسرمایه كمیتهاختیارات 

-گذاری را از سمت خود عزل كند، مشروط به اینکه همهسرمای كمیتهتواند در هر زمان هر یک از اعضای مدیر صندوق می :3تبصرة 

 ن فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.زما

هادار با بابی اوراق امۀ ارزشیگذاری باید دارای گواهینامۀ مدیریت سبد اوراق بهادار یا گواهینهر یک از اعضای كمیته سرمایه: 4تبصرة 

ازمان، ا موافقت سباص و . در شرایط خحداقل یک سال سابقۀ كار مرتبط و الاقل یکی از آنها  از كاركنان تمام وقت مدیر صندوق باشند

گواهینامۀ دارندگان ا یسال سابقۀ كار مرتبط  3گری بازار سرمایه با حداقل دارای گواهینامۀ تحلیلتواند اشخاص صندوق می مدیر
اعضای حیت صال د.گذاری معرفی نمایرا جهت تکمیل اعضای كمیته سرمایهسال سابقۀ كار مرتبط  5اصول بازار سرمایه با حداقل 

 تأئید سازمان برسد.  گذاری باید بهكمیته سرمایه
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ا خصوصی یجسورانه  گذاریهای سرمایههای صندوق در صندوقارزش دارایی %50در صورتی كه مقرر باشد بیش از : 5تبصرة 

. تاساری مکفی گذمایهمیته سرای بازار سرمایه و سوابق مرتبط توسط یک عضو از اعضای كگذاری شود، دارا بودن مدارک حرفهسرمایه

 شد.گذاری صندوق باگذاری متناسب با موضوع سرمایهدر این خصوص الزم است تا سوابق سایر اعضای كمیته سرمایه

ل  گذاری، نام و مشخصات آنان به عالوةسرمایه كمیتهمدیر موظف است بالفاصله پس از انتصاب هر یک از اعضای : 6 ةتبصر مدركی دا

 و  متولی ارسال كند.  سازمانبر قبولی سمت توسط آنان را به 

معین  تواند قبل از اجرا یا ملغی كردن دستور خرید یک ورقۀ بهادارگذاری یا عضو مجاز این گروه، نمیسرمایه اعضای كمیته :7تبصرة 

 ان ورقۀ بهادار را با قیمت یکسان برای صندوق صادر كند و بالعکس.برای صندوق، دستور فروش هم

ماده در مورد خرید، فروش یا  این 2یک از اعضای این گروه موضوع تبصرة  گذاری یا هرسرمایه كمیتهافشای تصمیمات  :8تبصرة 

كه باشد مگر آنجاز نمیاخذ آن تصمیمات، محفظ مالکیت اوراق بهادار به نام صندوق پیش از انتشار اولین گزارش مالی صندوق پس از 

 افشای این اطالعات به موجب سایر مقررات مجاز شناخته شده باشد. 

گذاری، مدیر ایهسرم كمیتهدر صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفاء یا سلب صالحیت هر یک از اعضای  :9تبصرة 

 و معرفی نماید. موظف است فرد جایگزین را ظرف یک هفته تعیین

 :41مادة 

 های مدیر به قرار زیر است:عالوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه و امیدنامه ذكر شده، وظایف و مسئولیت

 ؛مترمربع فضای مناسب اداری با امکانات و تجهیزات الزم به منظور انجام امور صندوق ]40حداقل [اختصاص  -1

 گذاری مطابق مفاد اساسنامه؛های سرمایهنویسی، صدور و ابطال واحدمله پذیرهمشاركت در مراحل اجرایی صندوق از ج -2

سالمی سمی جمهوری او پیگیری درج آگهی مربوطه در روزنامه ر سازمانها و انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شركت -3

 ایران؛

شده و تعداد گذاری صادره و ابطالواحدهای سرمایه دریافتی، تعداد گذار شامل مبالغ پرداختی وثبت و نگهداری حساب هر سرمایه -4

 گذاری در تملک وی؛واحدهای سرمایه

 های درخواستی متولی؛تهیه و ارسال گزارش -5

ها و از آن های صندوق و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت هر یکتعیین صاحبان امضای مجاز صندوق در اموری غیر از پرداخت -6

 متولی، مدیر ثبت و حسابرس؛، سازماناطالع موضوع به 

حسوب ندوق متعیین نماینده یا نمایندگان مدیر كه در صدور دستورات پرداخت صندوق، صاحب امضای مجاز از طرف مدیر ص -7

 ، متولی، مدیر ثبت و حسابرس؛سازمانها به شوند و معرفی آنمی

 هادار صندوقاوراق ب ای بهینه دستورات خرید و فروشصندوق و نظارت بر اجربرای انجام معامالت تعیین كارگزار یا كارگزاران  -8

 توسط آنها؛

 انجام؛ پس از اطالع به متولی در مورد نقل و انتقال اوراق بهادار صندوق بین كارگزاران آن حداكثر ظرف دو روز كاری -9

 اخت؛پس از هر پردگذاران حداكثر ظرف یک روز كاری اطالع به مدیر ثبت در مورد وجوه پرداختی به هر یک از سرمایه -10

 اخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوطه؛ -11

ها و آوری و نگهداری كلیۀ مدارک مثبته مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول، رویهجمع -12

 های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛و تهیۀ گزارش سازمانغی توسط های ابالاستانداردهای حسابداری و دستورالعمل

امه و سایر گذاری مطابق مفاد اساسنآماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه خالص روز، ارزش خالص محاسبۀ ارزش -13

 مقررات؛
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ها و تعیین نحوة جبران خدمات آنان كه باید متناسب با كارمزد گذاری، نظارت بر عملکرد آنسرمایه اعضای كمیتهمعرفی  -14
 مدیریت یا متناسب با عملکرد صندوق باشد؛ 

 گذاران؛پاسخگویی به سؤاالت متعارف سرمایه -15

ها برای اجرای اهداف و یری آنگصورت مستمر و بکاربه محاسباتافزارهای الزم، كنترل تنظیمات و افزارها و سختتهیۀ نرم -16
 موضوع فعالیت صندوق؛

 انجام تبلیغات الزم برای معرفی صندوق به عموم مردم به تشخیص خود و در صورت لزوم؛ -17

 و حقوقی؛ گذاران، كلیۀ ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقینمایندگی صندوق در برابر سرمایه -18

ر هر لیه صندوق دها از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوای مطروحه عقوقی و كیفری و دفاع از آناقامۀ هرگونه دعوای ح -19
دادرسی  یینها، مراجع عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری با دارا بودن كلیۀ اختیارات مندرج در قانون آیک از دادگاه

 نامۀ دیوان عدالت اداری؛ی كیفری و قانون و آیینآن(، قانون آیین دادرس 36و  35مدنی)باالخص مواد 

یفای نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و اگیری، انجام مذاكرات و توافق اولیه در خصوص مشاركت صندوق در تعهد پذیرهتصمیم -20
 بینی شده در اساسنامه در این زمینه؛های پیشوظایف و مسؤولیت

نظور مطابق برای این م نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با ناشر اوراق بهادار یا سندیکای تشکیل شدهانعقاد قرارداد تعهد پذیره -21

 هادار؛نویسی یا تعهد خرید اوراق بو تعیین كارمزد صندوق از محل تعهد پذیره)در صورت وجود(  سازماننمونه قرارداد مصوب 
 ارداد؛نویسی یا تعهد خرید به  متولی حداكثر سه روز كاری بعد از انعقاد قرر تعهد پذیرهارائۀ قرارداد مشاركت د -22

 های مقرر؛نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در زمانبینی و بررسی نحوة ایفای تعهدات پذیرهپیش -23

ًا آفت و واریز حساب صندوق و دریا د خرید اوراق بهادار درنویسی یا تعهثبت كارمزدهای تعلق گرفته به قرارداد تعهد پذیره -24 ن صرف

 به حساب بانکی صندوق؛

اساسنامه  20ماده  های موضوعهای صندوق به منظور تأمین وجوه الزم برای پرداختتهیه گزارش دالیل عدم نقدشوندگی دارایی -25

 صندوق و ارائه آن به متولی صندوق.

ه در كع مقتضی مجمع را دارند برای تشکیل مجمع صندوق در موقگذاری كه حق شركت در دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه -26
ای مالی وگزارش روز كاری پس از اظهار نظر حسابرس راجع به صورته 10مورد تصویب صورتهای مالی ساالنه صندوق باید حداكثر 

 عملکرد مربوطه باشد.

رای توان به عذر عدم اجو معتبر است و نمی اص ثالث نافذگذاری در مقابل اشخسرمایه كمیتهكلیۀ اعمال و اقدامات مدیر و  :1تبصرة 

  ها را غیر معتبر دانست.تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آن

وراق ناد و امدیر موظف است مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه امضای قراردادها و اس :2تبصرة 

 هی دهد. ها، در روزنامه رسمی كشور آگارسال كند و پس از ثبت نزد مرجع ثبت شركت سازمانرای ثبت نزد تعهدآور صندوق را ب

ال مالی سیان آن مدیر صندوق باید مدارک مثبته وقایع مالی هر سال مالی صندوق را به مدت حداقل ده سال پس از پا :3تبصرة 

بال قسئولیتی در رت الکترونیک نگهداری نماید و پس از پایان این مدت من تجاصورت كاغذی یا داده پیام الکترونیکی موضوع قانوبه

هیان عمنگهداری و ارایۀ این مدارک نخواهد داشت. این مسئولیت با تغییر مدیر به مدیرجدید منتقل شده و پس از پا ب عهدة  ر صندوق 
 آخرین مدیر آن خواهد بود.

ق باید امکان طرح این ماده حداقل یک خط تلفن اختصاص دهد. همچنین در تارنمای صندو 15مدیر باید برای اجرای بند  :4تبصرة 

 گذاران، وجود داشته باشد.ها برای سرمایهسؤاالت و دریافت پاسخ آن

 پذیر است. مصالحه در دعاوی له یا علیه صندوق توسط مدیر و با موافقت متولی امکان :5تبصرة 
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 مدیر ثبت:

 :42مادة 

اساسنامه  شده و در اینو بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب  سازمانمدیر ثبت صندوق، به تأئید 

 شود.مدیر ثبت نامیده می

 ، مدیر،زمانسابرای  ومدیر ثبت باید كتباً قبول سمت كند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد  :1تبصرة 

 متولی، و حسابرس هركدام یک نسخه ارسال كند. 

هفته  ظرف یک وپس از انتخاب مدیر ثبت و قبولی سمت توسط وی، هویت مدیر ثبت باید در امیدنامۀ صندوق قید شده  :2تبصرة 

 ثبت شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود. سازماننزد 

را  ع صندوق، سلب صالحیت یا استعفای مدیر ثبت، مدیر موظف است در اسرع وقت، مجمدر صورت ورشکستگی، انحالل :3تبصرة 

نشین  تعیین وبرای انتخاب مدیر ثبت جدید دعوت نموده و تشکیل دهد. قبول استعفای مدیر ثبت منوط به تصویب مجمع صندوق  جا

 باقی است. بت قبلی به قوت خودهای مدیر ثوی است. تا زمان انتخاب مدیر ثبت جدید صندوق وظایف و مسئولیت

 :43مادة 

 های مدیر ثبت به قرار زیر است:عالوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه  و امیدنامه ذكر شده، وظایف و مسئولیت

م گذاری به منظور انجانویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهاختصاص مکان، تجهیزات و نیروی انسانی الزم مطابق رویۀ پذیره -1

 گذاری صندوق؛نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهمور پذیرها
مدیر ثبت  مجاز از طرف االختیار و دارندة امضایتعیین و معرفی یک نفر از مدیران یا كاركنان مورد وثوق خود به عنوان نمایندة تام -2

ضاء گذاری صادره را امهای سرمایهثبت، گواهیدر امور مربوط به صندوق و تعیین و معرفی نماینده یا نمایندگانی كه از طرف مدیر 

 نمایند؛می

گذار و ارایۀ گذار و نمایندة وی در صورت وجود و مشخصات حساب بانکی هر سرمایهدریافت و ثبت مشخصات هویتی هر سرمایه -3
 این اطالعات به مدیر و متولی؛

نویسی، صدور و ابطال مطابق مفاد اساسنامه و رویۀ پذیرهگذاری های سرمایهنویسی، صدور و ابطال گواهیمشاركت در پذیره -4

 .گذاریواحدهای سرمایه

 

 متولی صندوق:

 :44مادة 

مه متولی اساسنا و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در این سازمانمتولی صندوق، به تأئید 

 شود. نامیده می

، مدیر زمانسابرای  متولی باید كتباً قبول سمت كند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق اساسنامۀ صندوق بپذیرد و :1تبصرة 

موظف است  كه جانشین متولی براساس اساسنامه تعیین شود،صندوق، مدیر ثبت و حسابرس هركدام یک نسخه ارسال دارد. در صورتی

 ل دهد. دوق را كه در اختیار دارد، بالفاصله به متولی جایگزین تحویهای صنكلیۀ اطالعات، مدارک و دارایی

ه  ظرف یک وپس از انتخاب متولی و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامۀ صندوق قید  :2تبصرة  ب هفته 

  ، در تارنمای صندوق منتشر شود.نزد سازمان شده و  بالفاصله پس از ثبت ارائه سازمان
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ای ق را بردر صورت ورشکستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای متولی، مدیر موظف است بالفاصله، مجمع صندو :3تبصرة 

یین ق و تعانتخاب متولی جایگزین دعوت كرده و تشکیل دهد. قبول استعفای متولی از سمت خود منوط به تصویب مجمع صندو

 های متولی قبلی به قوت خود باقی است.  زین، وظایف و مسئولیتجانشین وی است. تا زمان انتخاب متولی جایگ

 :45مادة 

 های متولی به قرار زیر است:عالوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه ذكر شده، وظایف و مسئولیت
جاز مرندة امضای ن و دانمایندگاتعیین و معرفی شخص یا اشخاصی از بین مدیران یا كاركنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده یا  -1

 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

 های صندوق مطابق اساسنامه؛ها و پرداختبررسی و تأئید دریافت -3

ت دریافت و گذار به منظور كنترل كلیه عملیایتی و اطالعات حساب بانکی هر سرمایهدریافت و نگهداری اطالعات هونظارت بر  -4

 گذار و صندوق؛پرداخت وجوه  میان سرمایه

م گذاری صادره به ناگذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایهنگهداری اطالعات حساب هر سرمایهنظارت بر  -5
 گذاری در تملک وی؛شده به درخواست وی و تعداد واحدهای سرمایهذاری ابطالگوی، تعداد واحدهای سرمایه

گزاران گزار یا كارزد كارندریافت اطالعات مربوط به معامالت روزانه صندوق در پایان هر روز كاری و نظارت بر ماندة وجوه صندوق  -6

 ؛ به صورت مستقیم یا از طریق دسترسی ارائه شده توسط مدیر صندوق صندوق

ش و گهداری، فروت بر نتعیین بانک نگهدارنده یا دریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق كه در بورس پذیرفته نشده است و نظار -7

 واریز وجوه به حساب بانکی صندوق؛ 

 مجمع صندوق جهت تصویب؛ الزحمۀ حسابرس صندوق بهپیشنهاد نصب، عزل و میزان حق -8

ۀ صندوق و میدنامبت به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و انظارت مستمر بر عملکرد مدیر و مدیر ث -9
 ؛سازمانگزارش موارد تخلف به 

 ؛های قانونینظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح و به موقع مالیات -10

 ها و نظرات حسابرس؛بررسی و حصول اطمینان از ارایۀ به موقع گزارش -11

 ینان از انتشار به موقع اطالعات صندوق توسط مدیر؛نظارت و حصول اطم -12

 اساسنامه توسط مدیر؛ 31نظارت و حصول اطمینان از اجرای مفاد ماده  -13

 وق؛زد صندنظارت بر عملکرد مدیر در فرآیند مشاركت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید شامل ثبت و دریافت كارم -14

 دوق؛های صنهای صندوق برای پرداختبر دالیل عدم نقدشوندگی داراییبررسی و اعالم نظر در خصوص گزارش مدیر مبنی  -15
یر در صور مدقنظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح مبالغ جریمه تعلق گرفته به مدیر صندوق كه ناشی از  -16

 ؛تأمین نقدینگی مورد نیاز صندوق انجام گرفته است

 براساس وظایف تعیین شده در اساسنامه یا سایر مقررات؛انجام اقدامات الزم در دوره تصفیه صندوق  -17

و  اجع ذیصالحایر مرسو  سازمانطرح موارد تخلف مدیر، مدیر ثبت و حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه نزد  -18

 پیگیری موضوع تا حصول نتیجۀ نهایی؛

ف یاد شده كه طبق قوانین موضوعه تخللح قضایی در صورتیطرح موارد تخلف مدیر، مدیر ثبت و حسابرس صندوق نزد مراجع صا -19
  .جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجۀ نهایی

ها محسوب گذاران و وكیل در توكیل آنده، متولی طبق این اساسنامه وكیل سرمایهاین ما 19و  18در اجرای بندهای  :1تبصرة 

گذاران با دارا بودن كلیۀ اختیارات الزم )از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و تواند از جانب سرمایهشود و میمی
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ا، دادسراها، مراجع اختصاصی یا عمومی و مراجعه به مقامات انتظامی هكیفری( برای اقامۀ هرگونه دعوای كیفری در هر یک از دادگاه
 اقدام نماید. 

بت از این با واری كند كه متولی در اجرای وظایف خود اهمال ورزد یا قصور داشته باشد یا از اجرای آنها خودددر صورتی :2تبصرة 

 رجع صالح بهگونه موارد را م. حدود مسئولیت متولی در اینخسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود

 كند. رسیدگی تعیین می

این منظور صورت  این ماده( به 6نظارت متولی بر ماندة وجوه صندوق نزد كارگزار یا كارگزاران صندوق )موضوع بند  :3تبصرة 

مالت ی انجام معامان به تشخیص متولی بیش از حد الزم برارگزار یا كارگزاران صندوق در هر زگیرد كه ماندة وجوه صندوق نزد كامی

 ود.شدوق پرداخت های بانکی صناوراق بهادار به نام صندوق نبوده و مبالغ صندوق نزد كارگزار یا كارگزاران صندوق صرفاً به حساب

ندوق و صبطه با صندوق از مدیر طالعات و مدارک را در رااتواند هرگونه متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می :4تبصرة 

یا شعب آن  گذاری صندوق مطالبه كند یا از دفتر كار مدیر، مدیر ثبتسرمایهاعضای كمیته نمایندگان وی و مدیر ثبت، حسابرس و 

 مکاری كامل با متولی داشته باشند.اند در این رابطه هبازرسی نماید. این اشخاص ملزم

ستعفای قبول شدن اجمع بنماید. ق قصد استعفا داشته باشد، باید اقدام به دعوت و تشکیل مكه متولی صندودر صورتی: 5تبصرة 

دوق و ولی صنمتولی منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. در صورت ورشکستگی، انحالل و یا سلب صالحیت مت

ه بانشین جکیل مجمع صندوق برای تعیین متولی عدم اقدام به دعوت از مجمع از سوی وی، مدیر صندوق موظف به دعوت و تش الفاصل

 باشد. پس از اطالع می

شکیل كه مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع تغییر متولی دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت تدر صورتی :6تبصرة 

صورت شود. در ایناالجل فوق، صندوق وارد دوره تصفیه میروز پس از اتمام ضرب 30نشود یا نتواند متولی جایگزین را تعیین نماید، 

 سلب ایحالل و ان ،یورشکستگ طیكه مشمول شرا یصندوق در صورت متولی پذیرد.می تصفیۀ صندوق بر اساس اساسنامه صورت

 .دیكامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نما ۀیتا تصف دینشده باشد، با تیصالح

ایگزینی جشریفات تدر صورتی كه در فرایند تغییر متولی صندوق، متولی قبلی صالحیت ایفای وظایف تا تعیین و اتمام  :7 ةتبصر

ارات اختی ووظایف  شخص جایگزین جهت انجام متولی جدید را به واسطه ورشکستگی، انحالل و یا سلب صالحیت، نداشته باشد،

 شود. می عیینتصندوق  مجمع توسطای انتخاب متولی صندوق و یا انحالل صندوق متولی صندوق تا زمان انجام تشریفات الزم بر

 حسابرس:

 :46مادة 

الزحمۀ رسد. حق، پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق میسازمان حسابرس صندوق توسط متولی از بین مؤسسات حسابرسی معتمد
 كند.تعیین می مدت مأموریت حسابرس را مجمع صندوقرسد. حسابرس توسط متولی پیشنهاد شده و به تصویب مجمع صندوق می

اسنامه و ق این اسحسابرس صندوق باید كتباً قبول سمت كرده و طی آن متعهد شود تا كلیۀ وظایف حسابرس صندوق را طب :1تبصرة 

اید . حسابرس برساند جامصالح رسیده است، به انمقررات و با رعایت اصول، استانداردها، و ضوابط حسابرسی كه به تصویب مراجع ذی

 ، مدیر و متولی هركدام یک نسخه ارسال كند.سازمانقبولی سمت خود را برای 

ک هفته و ظرف ی پس از انتخاب حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامۀ صندوق قید :2تبصرة 

 ثبت شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شده و به اطالع مدیر ثبت برسد. سازماننزد 
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گزین او و زمان جایحسابرس به تقاضای متولی و با ذكر دالیل و تصویب مجمع صندوق قابل عزل است، مشروط به اینکه هم :3تبصرة 

یل تغییر لی دالابرسی جانشین باید بالفاصله از حسابرس قبمدت مأموریت حسابرس جایگزین تعیین شود. در این صورت مؤسسۀ حس

 اطالع دهد.  سازمانرا استعالم نموده و نتیجه را به 

مجمع  و تشکیل در صورت ورشکستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای حسابرس، مدیر باید بالفاصله، نسبت به دعوت: 4تبصرة 

نتخاب ازمان  ید. قبول استعفای حسابرس منوط به تصویب مجمع صندوق است. تاصندوق برای تعیین حسابرس جایگزین اقدام نما

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

های یالزحمۀ حسابرس براساس قرارداد منعقده بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل دارایحق: 5تبصرة 

های صندوق منظور های حسابرس را در حسابشود. مدیر موظف است هر روز ذخیرة كافی برای پوشش هزینهق پرداخت میصندو

 نماید.  

 :47مادة 

 است، به قرار زیر است:های حسابرس عالوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمدهوظایف و مسئولیت

عف این رنظر در خصوص كفایت یا ضمدیر در اجرای وظایف مذكور در اساسنامه و اظهاهای كنترل داخلی بررسی اصول و رویه -1
 های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛حلها و ارایۀ راهاصول و رویه

، در عمل بتبرای اجرای وظایف مدیر و مدیر ثه های كنترل داخلی طراحی شدبررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه -2

 خصوص؛شود و تهیۀ گزارش الزم در اینت میرعای
 بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر: -3

 انداردهای حسابرسی و با در نظرگرفتن استانداردهای حسابداریصندوق با رعایت است ]شش ماهه و ساالنۀ [های مالیصورت 3-1

 ؛مانسازهای ابالغی از سوی كشور و دستورالعمل االجرا درالزم

 ؛]ماهه و ساالنههای ششدر دوره[های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق صحت گزارش 3-2
ماهه و های ششبرای دوره[گذاری ارزش خالص روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه محاسباتصحت  3-3

 ای مطابق استانداردهای حسابرسی. با بررسی نمونه ]ساالنه

های گذاری صادره در حسابهای سرمایهای باشد كه از ثبت گواهیاین ماده  باید به گونه 1های داخلی موضوع بند كنترل تبصره:

 چنین ثبت كلیۀ وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود. ها و همصندوق و گزارش آن

 :48مادة 
 49 ةماد 3 ف خود كه در این اساسنامه ذكر شده است، مسئولیت شخصی است كه به موجب بندمسئولیت حسابرس در انجام وظای

وص مستندات و ، مسئولیت بررسی و اظهارنظر در خص1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه سال 

 اطالعات را بر عهده دارد.
 

 صندوق:تشریفات معامالت اوراق بهادار به نام 

 :49مادة 
 هعضای كمیتاامضای ا به نام صندوق باید بگذاری یا صدور و ابطال واحدهای سرمایهادار تصمیم به خرید و فروش اوراق به

 بر د. مدیر بایدارائه شومربوطه مطابق مقررات  مذكور باید اتصمیمتاتخاذ شود.  گذاری یا عضو یا اعضای مجاز از طرف ایشانسرمایه

ورتی كه صند و در كنظارت گذاری یا صدور و ابطال واحدهای سرمایهاجرای صحیح و به موقع دستورهای خرید و فروش اوراق بهادار 

 د:مدیر بای ،دوق گردداز اجرای به موقع و صحیح دستورهای مذكور، خسارتی متوجه صنگیرنده سفارشات در اثر قصور، تقصیر یا تخلف 
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 مصالحه نماید، یا  شخص مذكورالح صندوق و توافق متولی، با الف( با رعایت صرفه و ص
 ند.كیگیری ب( موضوع را به عنوان شاكی در مراجع صالحه طرح و تا صدور حکم و دریافت خسارت و واریز به حساب صندوق پ

 :50مادة 
تور خرید ه به او دسك یرگزارمعامالتی آن كارا صرفاً به حساب جاری  قابل معامله مدیر صندوق باید وجوه الزم برای خرید اوراق بهادار

ی ه حساب جارندوق بداده است، واریز نماید. بازپرداخت تمام یا قسمتی از این وجوه یا وجوهی كه در اثر فروش اوراق بهادار ص

  ستور مدیر و به حساب صندوق مجاز است.شود، صرفاً به دكارگزار صندوق واریز میمعامالتی 
ه حساب صرفاً بباید  را پذیر مبتنی بر صدور و ابطال، مبلغ مورد نظر های سرمایهصندوقگذاری در سرمایهدر خصوص مدیر صندوق 

 پرداخت نماید.بانکی صندوق مربوطه 

 :51مادة 
 خرید به ترتیب زیر است: داری ورقۀ بهادار به نام صندوق پس ازنگه

و انتقال  نقل و گواهی سپرده ده و در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد،بوالف( در صورتی كه ورقۀ بهادار مذكور با نام 

نتقال قماند و صرفاً به دستور مدیر و تأئید متولی به كارگزار دیگر می اقدام به خرید نموده است باقیصندوق  آن نزد كارگزاری كه ل ا اب
 است.

ه ز خرید فاصله پس ابالدیر مب( در صورتی كه ورقۀ بهادار مذكور با نام بوده و در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته نشده باشد،   ب

 دهد.اطالع میمتولی 
رد و به متولی سپایمبالفاصله پس از خرید آن را نزد بانک مورد تأیید متولی  نام باشد، مدیركه ورقۀ بهادار مذكور بیج ( در صورتی

 دهد. اطالع می

 ر:نویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداتشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیره

 :52مادة 

 رید اوراق بهادار به شرح زیر است:نویسی یا تعهد ختشریفات مشاركت صندوق در تعهد پذیره
نویسی با نویسی یا تعهد خرید و تعیین شرایط تعهد پذیرهپذیرهورقۀ بهادار موضوع تعهد  گیری و مذاكرات اولیه برای انتخابتصمیم -1

نامه از حیث پذیرد و توافق نهایی در این زمینه منوط به آن است كه مفاد توافقكنندگان توسط مدیر صندوق صورت میسایر مشاركت

 گذاری صندوق برسد:موارد زیر به تایید كمیته  سرمایه
 نویسی یا تعهد خرید با مفاد اساسنامه و امیدنامه؛موضوع تعهد پذیرهتطبیق خصوصیات ورقه بهادار  -1-1

 ها در صورت عمل به تعهد یاد شده؛های مقرر در امیدنامه صندوق در مورد تركیب داراییامکان رعایت نصاب -2-1

 نویسی یا تعهد خرید ؛مشخص بودن كارمزد تعهد پذیره -3-1

ها برای ایینویسی یا تعهد خرید دارد و حفظ تركیب داریرش تعهد پذیرهصندوق كفایت سرمایه الزم را طبق مقررات برای پذ -4-1
الح ه صرفه و صقرون باینکه كفایت سرمایه صندوق از دست نرود، با توجه به كارمزد دریافتی صندوق از مشاركت در تعهد یادشده، م

الزم  ها به منظور احراز كفایت سرمایۀكیب داراییزم را ندارد، امکان تغییر تركه صندوق كفایت سرمایۀ الصندوق است یا در صورتی

صرفه و  ر، مقرون بهها به شرح یادشده، با توجه به كارمزد دریافتی صندوق از مشاركت در تعهد مذكووجود دارد و تغییر تركیب دارایی
یت ترل كفامحاسبه و كنگذاری نافی مسئولیت مدیر صندوق در صالح صندوق است، تایید موضوع این بند توسط كمیته سرمایه

 سرمایه طبق مقررات مربوطه، نخواهد بود.
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ورد تایید كنندگان با رعایت مفاد منویسی یا خرید اوراق بهادار به نمایندگی از صندوق با سایر مشاركتانعقاد قرارداد تعهد پذیره -2
ت شده مقررات رعای اساسنامه و امیدنامه صندوق، ودوق است كه باید در انعقاد آن مفاد گذاری، به عهدة مدیر صنسرمایه اعضای كمیته

 كه نمونه قرارداد در این زمینه به تصویب سازمان رسیده باشد، با نمونۀ یاد شده تطبیق داشته باشد.و در صورتی

مراه ا به هز آن رنویسی یا تعهد خرید، مدیر صندوق موظف است بالفاصله یک نسخه اپس از انعقاد قرارداد مشاركت در تعهد پذیره -3
 ماده به متولی و سازمان ارسال نماید. این 1گذاری موضوع بند تایید كمیته سرمایه

نویسی هایی كه صندوق باید برای ایفای تعهداتی كه صندوق در قرارداد تعهد پذیرهگذاری موظف است آن استراتژیكمیته سرمایه -4

های صندوق داری داراییگیری به خرید، فروش یا نگه، تعیین و در تصمیمها رعایت كندیا تعهد خرید پذیرفته است در تركیب دارایی

ه ختیار كمیتا در الحاظ نماید. مدیر صندوق موظف است یک نسخه قرارداد مربوطه و سایر اطالعات الزم برای ایفای این وظایف ر
 گذاری قرار دهد. سرمایه 

 رارداد تعهدقعهدات خود طبق به علت قصور، تقصیر یا تخلف هر یک از اركان صندوق، موفق به ایفای ت كه صندوقدر صورتی تبصره:

سنامه، این اسا 68 نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، نشود و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، در این صورت وفق مادهپذیره

 خسارت وارده خواهند بود. عمل شده و ركن یا اركان مربوطه موظف به جبران

 های صندوق:هزینه

 :53مادة 
 های صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبارتند از:هایی كه از محل داراییهزینه

 كارمزد مدیر، مدیر ثبت، متولی كه میزان و نحوة محاسبۀ آن در امیدنامه قید شده است؛ .1

 میدنامه منعکس شده است؛االزحمۀ حسابرس كه توسط مجمع صندوق تعیین و در حق .2

ندوق تعلق صهادار بكارمزد معامالت اوراق بهادار كه طبق مقررات یا قرارداد با كارگزار صندوق به خرید و فروش اوراق  ری
 گیرد؛می

 صندوق؛مالیات فروش اوراق بهادار  .4

 هزینۀ مالیات بر ارزش افزودة خدمات دریافتی صندوق، مطابق قانون یا قوانین مربوطه. .5

 جامع صندوق به تصویب مجمع صندوق؛های تأسیس صندوق و برگزاری منههزی .6

 الزحمۀ تصفیه صندوق كه میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامۀ صندوق قید شده است؛كارمزد یا حق .7

 های مالی تسهیالت مالی اخذ شده برای صندوق؛هزینه .8

 های بانکی برای نقل و انتقاالت وجوه صندوق؛هزینه .9

 ها؛نام صندوق توسط بانکهای نگهداری اوراق بهادار بیهزینه  .10

 صالح به تصویب مجمع صندوق؛هزینۀ طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از اركان صندوق در مراجع ذی .11

 ق؛ هزینۀ طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندو .12

 ها به تصویب مجمع و درج در امیدنامه صندوق طبق مقررات.سایر هزینه .13

صندوق یا  های صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران خسارات وارده بهپرداخت هزینه از محل دارایی

 باشد.اده میگذاران در اثر قصور یا تخلف خود از این مسرمایه

ین متولی صندوق به استثنای موارد مذك و ثبت، حسابرس های مدیر، مدیروظایف و مسئولیتهای اجرای تأمین هزینه: 1 تبصرة ور در ا

 ماده، حسب مورد به عهدة خود ایشان است.
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های صندوق منظور و از حساب حقوق های تحقق یافته ولی پرداخت نشدة صندوق باید در هر روز به حساب بدهیهزینه :2 تبصرة

 گذاری در پایان آن روزهای سرمایه، قیمت صدور و قیمت ابطال گواهیهادارایی در محاسبۀ ارزش خالص روزصاحبان سرمایه كسر و 

 لحاظ گردند.

مانده در پایان هر سال قابل پرداخت است و باقی %90بار تا سقف یافتۀ مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یکكارمزد تحقق: 3 تبصرة

ین اهای تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر شود. پرداخت كارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارایۀ گزارشپرداخت می
ط ار نظر مشروها، حسابرس نظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهحسابرس راجع به این گزارشكه در صورت نیاز به اظهارنظر 

 اهمیت باشد. حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی كم

 رسانی:اطالع

 :54مادة 

كند یا  اندازیراه و طراحیگذاران تارنمای مجزایی برای صندوق مدیر موظف است برای اطالع رسانی و ارایۀ خدمات اینترنتی به سرمایه
ه امه ذكر شدر امیدننشانی تارنمای مذكور به عنوان تارنمای صندوق د قسمت مجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد.

 .است

 :55مادة 
 د:مایمدیر موظف است در طول دورة فعالیت صندوق اطالعات زیر را در مقاطع تعیین شده در تارنمای صندوق منتشر ن

 ؛زمانسامتن كامل اساسنامه و امیدنامۀ صندوق و به روزرسانی آن بالفاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن نزد  -1

 شر شود: روز كاری بعد از انقضای دورة موردنظر منت 14اطالعات بازدهی صندوق شامل موارد زیر كه باید تا ساعت  -2

 آخرین سال شمسی به تفکیک هر سال شمسی؛بازدهی ساالنۀ صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان  2-1

 بازدهی ساالنۀ صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفکیک هر سال مالی؛ 2-2
 ه صورت ساده؛بازدهی روزانۀ صندوق ب 2-3

 روز گذشته؛ 365و  90، 30، 7زدهی صندوق در با 2-4 

 هی صندوق در هر هفتۀ تقویمی.نمودار بازد 2-5
وز ر 14اند تا ساعت دهمجموع پنج ورقه بهاداری كه در پایان هر روز بیشترین درصد از دارایی صندوق را به خود اختصاص داسهم  -3

 كاری بعد؛

 وز كاری بعد؛ر 14گذاری در پایان هر روز به طور روزانه تا ساعت ارزش خالص روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه -4

اده محاسبه م( این 1روز كاری بعد كه براساس تبصره) 14گذاری در پایان هر روز تا ساعت احد سرمایهارزش خالص آماری هر و -5

 مان روز؛هگذاری در پایان شود و تفاوت مبلغی و درصدی آن با ارزش خالص روز هر واحد سرمایهمی

وز و تعداد رفعالیت صندوق تا پایان آن طال شده در هر روز و از ابتدای شروع گذاری صادر شده و ابتعداد واحدهای سرمایه -6

 روز كاری بعد؛ 14گذاران در پایان هر روز تا ساعت گذاری نزد سرمایهواحدهای سرمایه

روز كاری  20های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و ساالنه، حداكثر ظرف مدت های مالی صندوق در دورهگزارش عملکرد و صورت -7

 پس از پایان هر دوره؛

مله: مشخصات جنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته است از تعهداتی كه صندوق در زمینۀ مشاركت در تعهد پذیرهجزئیات  -8
ده برای شكنندگان به تفکیک، قیمت تعهد اوراق بهادار مربوطه، مشخصات ناشر ورقۀ بهادار، سهم تعهد صندوق و سایر مشاركت

 ه.ارمزد مربوطود در این زمینه دارد و سهم صندوق از كتی كه صندوق برای ایفای تعهد خنویسی یا خرید اوراق بهادار، مهلپذیره
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 تغییرات؛ ربوط بهم، اركان اجرایی و اركان نظارتی و تغییرات آن حداكثر سه روز كاری پس از اتمام تشریفات موسسانمشخصات  -9

 د.ها ضروری باشتهیه و ارایۀ آن سازمانهایی كه به تشخیص كلیۀ گزارش -10

گذاری است، با این تفاوت كه گذاری مشابه ارزش خالص روز هر واحد سرمایهمحاسبۀ ارزش خالص آماری هر واحد سرمایه :1 تبصرة

 شوند.دار صندوق تعدیل نمیهای پایانی اوراق بهادر محاسبۀ ارزش خالص آماری، قیمت

 نه، به شرح فرمول زیر عمل خواهد شد:سال به بازدهی ساالهای كمتر از یکبرای تبدیل بازدهی :2 تبصرة
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 كه در آن:

TR.بازدهی صندوق در دورة موردنظر كه قصد تبدیل آن به بازدهی ساالنه وجود دارد : 

AR آید.ت میساالنه به دس: بازدهی تبدیل به سال شدة صندوق كه از تبدیل بازدهی صندوق در دورة مورد نظر به بازدهی 

T.تعداد روز در دورة مورد نظر : 

 شوند. اعداد به دست آمده از فرمول فوق تا دو رقم اعشار گرد می

 ارسال كند و متولی و حسابرس ،سازمانذكور در این ماده را برای ها و اطالعات مزمان یک نسخه از گزارشمدیر باید هم :3تبصرة 

 است. سازمانانتشار هرگونه اطالعات در تارنمای صندوق در رابطه با این صندوق به منزلۀ ارایۀ اطالعات به 

 20این ماده حداكثر ظرف  7های مالی شش ماهه و ساالنه بند ها و صورتحسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش :4 تبصرة

در تارنمای  ریافت،دافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بالفاصله پس از روز پس از دری

 صندوق منتشر كند. 

 گذاران باشد.ایه( این ماده، باید در تارنمای صندوق در دسترس سرم6( تا )2روند تاریخی اطالعات موضوع بندهای ) :5 تبصرة

 فعاليت صندوق:یا تمدید دورة  انحالل

 :56مادة 
 :شودمنحل میصندوق به یکی از طرق زیر 

 الف( در پایان دورة فعالیت صندوق؛
ق و تأیید گذاری دارای حق رأی صندوق در جلسه رسمی مجمع صندوبا موافقت دارندگان حداقل دو سوم از كل واحدهای سرمایهب ( 

 ؛ سازمان

مدیر ثبت،  دگی به استعفای مدیر،در صورتی كه یک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسی سازماننفع و تأیید به تقاضای هر ذیج ( 

تخاب به ان متولی یا حسابرس گذشته باشد و مجمع صندوق برای رسیدگی به این موضوع تشکیل نشده یا در صورت تشکیل موفق

 .جایگزین نشده باشد

 ؛سازماندر صورت لغو مجوز صندوق توسط د ( 

 صدور حکم مرجع ذیصالح قانونی مبنی بر انحالل صندوق. در صورت( هـ
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 :57 ةماد
-تصفیه را انجام می منحل شود، مدیر صندوق به عنوان مدیر تصفیه، مراحل 56مادة  (د)تا  (الف)در صورتی كه صندوق مطابق بند  

 و الزحمۀ اوحق دهد، مدیر تصفیه،می، مرجع ذیصالحی كه رای به انحالل صندوق ـ(ه)دهد و در صورت انحالل صندق مطابق بند 
 كند.محل تامین منابع مورد نیاز جهت  انجام مخارج تصفیه را تعیین می

  :58 ةماد

ا  -نخواهد بودری كاروز 3كه این مدت بیش از –، مدیر صندوق موظف است بالفاصله 56در صورت وقوع هر یک از موارد موضوع مادة  ب

اید. در قدام نمها امستندات مربوطه، نسبت به ثبت موضوع انحالل صندوق نزد مرجع ثبت شركتاعالم موضوع انحالل ضمن ارائه 

 ت.ة وی اسعنوان مدیر تصفیه انتخاب شده باشد، تکلیف موضوع این ماده بر عهدصورتی كه شخصی غیر از مدیر صندوق، به

 :59 ةماد

رسد، دورة تصفیۀ ن سازمانبه تصویب   60 ةمطابق ماد آنتمدید دورة فعالیت مدت فعالیت صندوق محدود بوده و كه در صورتی

ارد مذكور در بنا به مو صندوق  كهیابد. در صورتیادامه می آنصندوق شروع شده و تا پایان  عمرروز مانده به پایان  60صندوق از 

مه روز ادا 30ده و پایان دورة فعالیت صندوق شروع ش، دورة تصفیۀ صندوق از روز بعد از منحل شود 56( مادة ـ( تا )هببندهای)
 پذیرد:صفیۀ صندوق از ابتدای دورة اولیۀ تصفیۀ صندوق به شرح زیر صورت میتیابد. مراحل می

ندوق به مدیر های صها و بدهیوز پس از شروع دورة تصفیه، نسبت به تحویل داراییر 5متولی موظف است حداكثر ظرف مدت  -1

 تراز آزمایشی تایید شده اقدام نماید. تصفیه بر مبنای

 شود.یمگذاری توسط مدیر ثبت متوقف دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه -ش
وب سازمان وابط مصض تیو با رعا دنامهیصندوق مطابق مفاد اساسنامه و ام هایییعملیات الزم را برای فروش دارا هیتصف ریمد -3

  دهد؛یانجام م

 كند؛ لیصندوق از جمله مطالبات صندوق را به نقد تبد هایییدارا گرید دیبا هیتصف ریمد -4

الح صبه صرفه و  شود. مگر اینکه به تشخیص مدیر و تایید متولی خرید دارایی به نام صندوقخرید دارایی به نام صندوق متوقف می -5

 گذاران باشد؛ سرمایه

 صندوق مدیر های سررسید شدة صندوق را به استثنای مطالباتیبه تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، كلیۀ بده تصفیه مدیر -6

 پردازد. میبابت كارمزد و پاداش عملکرد را متولی  و

های آن باشد مدیر باید از محل صندوق و در صورتی كه وجوه نقد صندوق بیش از مبلغ بدهی تصفیه در پایان هرماه از شروع دورة -7

گذاران پرداخت كند. گذار به حساب بانکی سرمایهگذاری هر سرمایهابطال واحدهای سرمایهوجوه نقد صندوق مبلغی تا سقف قیمت 

بطال ه معادل قیمت ادر اولویت هستند و تا هنگامی كغیر موسسین گذاری در پرداخت این وجوه، دارندگان واحدهای سرمایه
واریز  موسسینگذاری رمایهسبه حساب دارندگان واحدهای پرداخت نشده باشد،  مدیر نباید  وجهی را  آنانگذاری واحدهای سرمایه

 های صندوق نشود.باشد كه پس از پرداخت، وجوه نقد صندوق كمتر از میزان بدهیی اكند. مبلغ پرداخت باید به گونه

بر  چنان بهشود. مدیر همهای صندوق به نقد تکرار میتا تبدیل تمام دارایی 5و  4، 3عملیات مذكور در بندهای  -8 وظیفۀ خود مبنی 

 كند؛اقدام می 55 ةماد 7های عملکرد صندوق در مقاطع مذكور در بند های مالی و گزارشتهیه صورت

های های صندوق به استثنای بدهیهای صندوق تبدیل به نقد و مطالبات صندوق وصول گردید و بدهیدر صورتی كه تمام دارایی -9

های مالی و گزارش روزكاری، صورت 20گاه مدیر موظف است ظرف متولی پرداخت گردید، آنناشی از كارمزد مدیر، مدیر ثبت و 

 شده، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید؛عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی

   و سازمان ارایه دهد.های مالی و گزارش به مدیر، متولی روز پس از دریافت صورت 20حسابرس موظف است نظر خود را ظرف  -10
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گذاری صندوق از درجۀ اعتبار ساقط خواهد شد. مدیر موظف است های سرمایه، تمامی گواهی8بند  پس از اجرای مرحلۀ مذكور در -11
 ای در تارنما و روزنامه كثیراالنتشار صندوق منتشر نماید.گذاران از این امر، بالفاصله اطالعیهبرای اطالع سرمایه

وق های صندوق از جمله مطالبات مدیر و متولی بابت كارمزد از محل وجوه نقد صند، باقیماندة بدهی8بند  پس از پرداخت -12

 شود.پرداخت می

بت تعداد به نس در صورتی كه پس از انجام عملیات عنوان شده در بندهای قبلی، صندوق دارای وجه نقد باشد، مبلغ مذكور -13

 شود؛می پرداخت آنان به حساب، یخ شروع دورة تصفیهتارگذاران در واحدهای تحت تملک سرمایه

جلسۀ تصفیۀ صندوق با امضای مدیر و متولی تنظیم و یک نسخۀ آن توسط مدیر ، صورت13پس از اجرای مرحلۀ مذكور در بند  -14

 شود. ارسال می سازماننگهداری شده و یک نسخه ظرف مدت ده روز به 

 :60مادة 

گذاری دارای ی سرمایهورة فعالیت صندوق، مجمع صندوق با موافقت حداقل دو سوم  دارندگان واحدهاروز مانده به پایان د 90حداقل 

یه دهد. ارا سازمان تواند تقاضای تمدید دورة فعالیت صندوق را با اصالحات مورد نیاز در اساسنامه و امیدنامۀ صندوق بهحق رأی، می

ی و حسابرس شود. برای تمدید دورة فعالیت صندوق مدیر، مدیر ثبت، متولد می، دورة فعالیت صندوق تمدیسازماندر صورت موافقت 

ة فعالیت با تمدید دور سازمان . در صورت موافقتها را بپذیرندباید مجدداً قبول سمت نمایند یا اشخاص دیگری این مسئولیت

ی فعالیت ان دورة قبلگذارانی كه قبل از پایبا سرمایهصندوق، مدیر باید اساسنامه و امیدنامۀ جدید را در تارنمای صندوق منتشر كند. 

 د شد.گذاری خود اقدام نکرده باشند، طبق اساسنامه و امیدنامۀ جدید رفتار خواهصندوق نسبت به ابطال واحدهای سرمایه

 مرجع رسيدگی به تخلفات و اختالفات:

 :61مادة 
 .شودوفق مقررات رسیدگی می ،صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامۀ صندوق اركانبه كلیۀ تخلفات 

 :62مادة 
 گذاران صندوق در مواردی كه مربوط به صندوقحسابرس صندوق با یکدیگر و با سرمایهو  هرگونه اختالف بین مدیر، مدیر ثبت، متولی

، از جمله در خصوص اداره امور صندوقها ای آنكه ناشی از فعالیت حرفهیربط ذشود و هرگونه اختالف بین صندوق با سایر اشخاص می

ن بازار اوراق بهادار قانو 36 ةباشد، مشمول مادهای هریک از اركان در قبال صندوق اجرای مفاد اساسنامه و اجرای وظایف مسئولیت
 شود.اساس این ماده رسیدگی می بوده و بر

 سایر موارد:

 :63مادة 

و  حیت تصویبع دارای صالی هستند كه توسط سازمان یا سایر مراجمقررات و نیقوان الزامات،صندوق و اركان آن همواره ملزم به رعایت 

 گردد.ابالغ می

 :64مادة 

رتی خساین بابت های خود تقصیر، قصور یا تخلف داشته باشند و از ادر انجام وظایف و مسئولیت كه هر یک از اركان صندوقدر صورتی
، یدگیمسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. مرجع صالح به رس ،متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف

 . كندمیتعیین  مسئولیت هریک را
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 :65مادة 
دهای واحدرصد ارزش خالص روز  5تواند برای اجرای موضوع فعالیت صندوق و پس از تأیید متولی به میزان حداكثر مدیر می

كه در اثر كاهش ارزش صورتیمدت )حداكثر یک سال( بگیرد. در گذاران، به نام صندوق تسهیالت مالی كوتاهگذاری، نزد سرمایهسرمایه
 درصد ارزش خالص روز واحدهای 7گذاران، ارزش ماندة تسهیالت دریافتی به بیش از گذاری نزد سرمایهخالص روز واحدهای سرمایه

درصد ارزش  5روز كاری به تسویۀ تسهیالت مذكور تا سقف  5گذاران برسد، مدیر موظف است حداكثر ظرف ری نزد سرمایهگذاسرمایه

 یاد شده اقدام نماید.

 :66 ةماد

های صندوق در هیچ های صندوق، كل بدهیو سایر بدهی 65در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیالت ماده 

 گذاران بیشتر شود. گذاری نزد سرمایهدرصد ارزش روز واحدهای سرمایه 15تـواند از نمیزمان 

 :67 ةماد

ت تا د، ملزم اسطلع شومدر صورتی كه هر یک از اركان صندوق از عدم انجام وظایف یا تخلف دیگر اركان از مقررات و مفاد اساسنامه 

 ند.گزارش ك سازمانمراتب را در اسرع وقت به متولی و 

 :68 ةماد
حقوق  گذاران بر تأدیۀتعارض پیش آید، تأدیۀ حقوق سرمایه هر یک از اركانگذاران با منافع چه به هر دلیلی بین منافع سرمایهچنان

 یادشده مقدم خواهد بود. ركن

 :69 ةماد

 ها ارسال گردد:موارد زیر باید جهت ثبت نزد مرجع ثبت شركت

 ها؛امۀ كثیراالنتشار و تغییرات آنتصویب اساسنامه و تعیین اركان صندوق و روزنجلسات مجامع صندوق، حاوی صورت -1
 های مالی؛جلسات مربوط به تصویب صورتصورت -2

 ها شامل نمایندگان مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس؛تعیین نمایندگان اركان و تغییرات آن -3

 ها؛تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تغییرات آن -4

 ل صندوق و تغییر آن؛تعیین مح -5

 ثبت موضوع انحالل صندوق؛ -6

 صورتجلسه ختم تصفیه. -7

ها باید در روزنامۀ ، عالوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شركتسازمانفوق و سایر موارد به تشخیص  6و  5، 4، 3، 1بندهای تبصره: 

 آگهی شوند.  كثیراالنتشار صندوق 

 :70 ةماد

 است. سازمانمرجع تفسیر مواد این اساسنامه، 

 :71 ةماد

 .تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و به تصویب مجمع صندوق رسیده است ..........ماده،  71این اساسنامه در 
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 و موسسين: اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز و مهر ارکان
 

 

شماره  سمت در صندوق نام رکن صندوق ردیف

روزنامه 

 رسمی

نام و نام خانوادگی 

 امضای مجاز صاحبان

 نمونه امضاء

1 

 

 مدیر صندوق

 
1- 

 

2- 
 

2 

 

 مدیر ثبت

 
1- 

 

2- 
 

3 

 

 متولی صندوق

 1- 
 

2- 
 

4 

 

 حسابرس

 1-  

 
2- 

 


