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  ::تعاریف اولیه

  :1 ةماد

باشند. معانی  اند داراي معانی زیر می به کار رفته اساسنامهاین هایی که در  اصطالحات و واژه

حسب مورد مطابق تعاریف موجود  اساسنامه،هاي تعریف نشده در این  ت و واژهاصطالحاسایر 

مجلس شوراي  1384مادة یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب آذرماه در 

هیئت مدیرة  13/05/88تسویه و پایاپاي مصوب گذاري،  ثبت، سپرده دستورالعمل و اسالمی

 باشند. ار میبورس و اوراق بهادسازمان 

منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب آذرماه  قانون بازار اوراق بهادار: -1

  مجلس شوراي اسالمی است. 1384

ي ابزارها و نهادهاي مالی  منظور قانون توسعهقانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید:  - 2

کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب هاي  جدید به منظور تسهیل اجراي سیاست

  باشد.  هجري شمسی مجلس شوراي اسالمی می 1388آذرماه سال 

گذاري است که  هاي سرمایه منظور کلیۀ مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق مقررات: - 3

  شود. دار وضع شده و می توسط مراجع صالحیت

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

منظور بورس یا بازار خارج از بورسی است که واحدهاي بورس یا بازار خارج از بورس:  - 5

  باشد. گذاري صندوق در آن قابل معامله می سرمایه

 است. 2 ةمذکور در مادتوسعه اندوخته آینده  گذاري منظور صندوق سرمایه صندوق: -6

 منظور اساسنامۀ صندوق است.  اساسنامه: -7
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منظور امیدنامۀ صندوق است که محتویات آن براساس مقررات و موارد مندرج در  امیدنامه: -8

 شود.  این اساسنامه محسوب می ناپذیر جداییاساسنامه تعیین شده و جزء 

گذاري  سرمایه واحدهايمبناي برابر جمع ارزش در هر زمان متغیر است و  سرمایۀ صندوق: - 9

  گذاران است. نزد سرمایه

یا  گذاري صادرشده طبق مفاد اساسنامه شخصی است که مطابق گواهی سرمایه گذار: سرمایه -10

 مالک تعدادي از واحدهاي ،گذاري مرکزي نزد شرکت سپرده سپرده شده گذاري گواهی سرمایه

  .گذاري صندوق است سرمایه

 باشد. صندوق می ۀجزء سرمایکوچکترین  گذاري: واحد سرمایه -11

گذاري است که در یک  واحدهاي سرمایه گذاران: گذاري نزد سرمایه واحدهاي سرمایه -12

از تفریق تعداد واحدهاي  تعداد آن در هر زمان و گذاران است زمان معین، در مالکیت سرمایه

مان، محاسبه تا آن ز منتشرشدهگذاري  از تعداد واحدهاي سرمایهباطل شده گذاري  سرمایه

 شود. می

گذاري منتشرشده در هر زمان  واحدهاي سرمایه گذاري منتشرشده: واحدهاي سرمایه -13

نویسی تا آن زمان  گذاري است که صندوق از زمان شروع پذیره عبارت از واحدهاي سرمایه

 صادر نموده است.

در هر زمان، عبارت شده  گذاري باطل واحدهاي سرمایه شده: گذاري باطل واحدهاي سرمایه -14

نویسی تا آن زمان مطابق این  گذاري صندوق که از زمان شروع پذیره است از واحدهاي سرمایه

 .است  اساسنامه باطل شده

گذاري در  اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه گذاري: سرمایهگواهی  -15

گذاري  دید منتشر و در ازاي سرمایهقانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی ج 1اجراي ماده 
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شود و معرف تعداد  گذار ارائه می اشخاص در صندوق مطابق این اساسنامه صادر و به سرمایه

  گذار است.   گذاري در تملک آن سرمایه واحدهاي سرمایه

گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه  شرکت سپرده گذاري مرکزي: شرکت سپرده - 16

  .قانون بازار اوراق بهادار است 1ادة م 7موضوع بند 

گذاري  براي فروش واحدهاي سرمایه 9 ةمهلتی است که طبق ماد نویسی اولیه: دورة پذیره -17

مورد نیاز براي تشکیل و شروع فعالیت صندوق  ۀو تأمین حداقل سرمای مبناصندوق به قیمت 

  تعیین شده است. 

دي و معنوي صندوق است از جمله وجوه دریافتی منظور کلیۀ حقوق ماصندوق: هاي  دارایی -18

ي گذاري و صدور واحدها نویسی اولیۀ واحدهاي سرمایه گذاران بابت پذیره از سرمایه

کلیۀ  و شود از محل این وجوه به نام صندوق خریداري میاوراق بهاداري که  ،گذاري سرمایه

و کارمزدهایی که مطابق  ، مطالبات صندوق از اشخاصها سود متعلق به آنو منافع  ،حقوق

  شود.  براي صندوق دریافت مییا امیدنامه اساسنامه 

که براي هر واحد  ریالارزشی است به  گذاري:هر واحد سرمایه خالص دارایی ارزش -19

محاسبه  و سایر مفاد اساسنامه و امیدنامه 13 ةطبق مادهاي معین  زمانگذاري در  سرمایه

 شود. می

محاسبه و  15گذاري مطابق مادة  ی است به ریال که براي هر واحد سرمایهمبلغ قیمت صدور: - 20

دریافت  بازارگرداننویسی اولیه از گذاري پس از دورة پذیرهبراي صدور هر واحد سرمایه

 شود. می
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محاسبه  14 ةگذاري مطابق ماد که براي هر واحد سرمایه ریالمبلغی است به  قیمت ابطال: -21

 بازارگردانهاي ابطال به هزینه گذاري پس از کسرال هر واحد سرمایهشده و در ازاي ابط

 شود. پرداخت می

 2گذاري مطابق تبصرة  براي هر واحد سرمایهمبلغی است به ریال که  خالص ارزش آماري: -22

  شود. محاسبه می 56مادة 

از جمله دریافت اي است الکترونیکی که عملیات مربوط به معامالت  سامانه سامانه معامالت: -23

 شود. سفارش، تطبیق و انجام معامله از طریق آن انجام می

 منظور واحد پول جمهوري اسالمی ایران است.ریال:  - 24

منظور سال شمسی است که از ابتداي فروردین ماه شروع و در پایان اسفند  سال شمسی: -25

 یابد. ماه خاتمه می

 است.هاي تقویمی سال شمسی  منظور ماه ماه: -26

در آن روزها بورس یا بازار خارج از که  است منظور هر روز  به استثناي روزهایی روز کاري: -27

 .باشد به هر دلیل تعطیل می بورس

  که به وقت محل دیگري تصریح شده باشد. منظور ساعت به وقت تهران است مگر این ساعت: -28

ارکان  وبازارگردان امل مدیر و ارکان اجرایی شو  منظور مجمع صندوق ارکان صندوق: -29

  نظارتی شامل متولی و حسابرس است.

، مطابق ممتازگذاري  است که با حضور دارندگان واحدهاي سرمایه اي  جلسه مجمع صندوق: -30

   یابد. مفاد این اساسنامه تشکیل و رسمیت می

  شود. ، به این سمت انتخاب می38شخص حقوقی است که طبق مادة  مدیر: -31
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 شود. ، به این سمت انتخاب می41 ةشخص حقوقی است که طبق ماد :متولی -32

   شود. ، به این سمت انتخاب می43 حقوقی است که طبق مادة /اشخاصشخص بازارگردان: -33

 شود.  ، به این سمت انتخاب می46 ة مؤسسه حسابرسی است که طبق ماد حسابرس: -34

سابرسی است که تحت این عنوان از طریق مؤسسه ح :سازمانمؤسسه حسابرسی معتمد  -35

 ، اعالم عمومی شده است. سازمانتارنماي (وب سایت) رسمی 

 ةاست که طبق ماد سازمانداراي مجوز کارگزاري از  /کارگزارانکارگزار کارگزار صندوق: -36

  شود. ، به این سمت انتخاب می49

یقی است که توسط مدیر از متشکل از حداقل سه شخص حق گذاري: گروه مدیران سرمایه -37

، معرفی شده تا وظایف و 39هاي قید شده در مادة  بین اشخاص صاحب صالحیت

 مذکور را به انجام رسانند.  ةهاي مندرج در ماد مسئولیت

تارنمایی است که نشانی آن به عنوان تارنماي صندوق در امیدنامه درج  تارنماي صندوق: -38

رسمی صندوق  ۀشود، به عنوان اعالمی وسط مدیر منتشر میشده است و اطالعاتی که در آن ت

 شود. محسوب می سازماناست و به منزلۀ ارائه اطالعات به 

امالك کشور است که وظیفۀ ثبت  بخشی از سازمان ثبت اسناد و ها:مرجع ثبت شرکت -39

 ارد. قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالی جدید را به عهده د 2هاي موضوع مادة صندوق

 باشد. منظور مراجع قضایی مطابق قوانین جمهوري اسالمی ایران می مراجع قضایی: - 40

 ،سازمانمصوب اي است رویهگذاري:  واحدهاي سرمایه معامالتو  ابطال ،رویۀ  صدور -41

در تارنماي صندوق  که توسط مدیر گذاريواحدهاي سرمایه و معامالت ابطال ،براي صدور

واحدهاي و معامالت ابطال  ،نویسی، صدورپذیره این رویه مراحل . درشود می اعالم

از نویسی گذاران، اطالعاتی که باید هنگام پذیرههویت سرمایه احرازگذاري، چگونگی  سرمایه
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هایی که دریافت شود، فرمبازارگردان گذاري از  صدور واحدهاي سرمایههنگام و گذاران  سرمایه

نویسان  پذیرهصدور و ابطال تکمیل شود و مدارکی که  نویسی، یرهپذ براي ارایه درخواستباید 

 شده است. عنوان صدور و ابطال باید ارائه نمایند، نویسی، پذیره بازارگردان براي تقاضايو 

هاي مالی و  هاي مربوط به سیاست گیري توانایی مشارکت در تصمیم نفوذ قابل مالحظه: - 42

هاي مزبور. نفوذ قابل مالحظه معموالً از  د کنترل سیاستعملیاتی واحد تجاري، ولی نه در ح

مدیره (یا سایر ارکان اداره کننده مشابه) صورت  طریق انتخاب حداقل یک عضو هیأت

گذار  گیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهاي دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه می

 دهد.  گذاري را می اجازه مشارکت مؤثر در سیاست

هاي مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور  عبارت از توانایی راهبري سیاست کنترل: -43

هاي آن است. معیارهاي توانایی کنترل براساس استانداردهاي  کسب منافع از فعالیت

 شود.  حسابداري ملی تعیین می

توافق  از مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادي که به موجب  : عبارتکنترل مشترك - 44

 قراردادي (مشارکت خاص) است. معیارهاي توانایی کنترل مشترك براساس استاندارهاي

 شود.  حسابداري ملی تعیین می

 : شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است: شخص وابسته - 45

الف ) شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجۀ اول از 

بقۀ اول آن شخص و هر شخص حقوقی که تحت نفوذ قابل مالحظه، کنترل یا ط

  کنترل مشترك شخص حقیقی مورد نظر باشد. 

ب) شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاري که در 

  است.  استانداردهاي حسابداري ملی ایران، تعریف شده
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  :کلیات

  :2 ةماد

هاي  ، از مصادیق صندوقسازماناز و فعالیت افت مجوز تأسیس این صندوق با دری

قانون  1بند هـ ماده و قانون بازار اوراق بهادار ) 1( مادة 20گذاري موضوع بند  سرمایه

قانون توسعه ابزارها و  2طبق مادة  و هشد محسوب  توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید

مطابق این اساسنامه و رسد و   به ثبت میها  مرجع ثبت شرکتنهادهاي مالی جدید نزد 

 »توسعه اندوخته آینده گذاري صندوق سرمایه«نام صندوق،  .شود مقررات اداره می

  . باشد می

  :3 ةماد

به خرید انواع ها  آنگذاران و اختصاص  آوري وجوه از سرمایه هدف از تشکیل صندوق، جمع

گیري از  گذاري، بهره سرمایهور کاهش ریسک ) به منظ4(ة ماد اوراق بهادار موضوع

  گذاران است. سرمایهمنافع هاي ناشی از مقیاس و تأمین  جویی صرفه

  :4 ةماد

هاي و گواهی ها سپردهاوراق بهادار با درآمد ثابت،  درگذاري  موضوع فعالیت صندوق، سرمایه

هاي راییداخصوصیات  .است فرابورس ایرانو  تهران شده در بورس، سهام پذیرفتهبانکیسپردة 

  ها در امیدنامه ذکر شده است.آن گذاري در هر یک ازگذاري و حد نصاب سرمایهموضوع سرمایه

  :5 ةماد

-به نام صندوق صادر می سازمانتاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط  از فعالیت صندوق

 لسال مالی صندوق به مدت یک سایابد.  ادامه می دونامحد به مدتشود؛ شروع شده و 
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است، به جز اولین سال مالی  بعد سالماه  مهر هر سال تا انتهاي ماه آباناز ابتداي  ،شمسی

خاتمه  ماه مهر اولین صندوق که از تاریخ شروع دورة فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان

  یابد.  می

ها، با ارایۀ مدارك  مدیر باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت تبصره: §

نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت  سازمانندوق را نزد مربوطه، ص

  دریافت نماید.  سازمانآن را از 

  :6ماده 

محل اقامت صندوق همان محلی است که مدیر در امیدنامۀ صندوق به عنوان مرکز اصلی 

  فعالیت صندوق اعالن کرده است.

  

  

  :گذاري سرمایه هاياحدو

  :7 ةماد

 هاي اهیگوکه باید روي  ریال است ده هزارگذاري برابر  واحد سرمایه هر مبنايارزش 

وق به دو نوع ممتاز و عادي به شرح زیر دگذاري صن گذاري قید شود. واحدهاي سرمایه سرمایه

  شود: تقسیم می

 ،گذاري است واحد سرمایه  1,000,000 ها نگذاري ممتاز که تعداد آ الف) واحدهاي سرمایه

مؤسسان مؤسس یا کالً توسط  ،8 ةمطابق ماداولیه نویسی  دورة پذیرهقبل از شروع 

گذاري ممتاز داراي حق حضور و حق  دارنده واحدهاي سرمایه شود. خریداري میصندوق 
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 غیر قابل ابطال ولی گذاري نوع واحدهاي سرمایهاین  رأي در مجامع صندوق است.

  ا شرایط زیر باید لحاظ گردد:انتقال آنه لکن براي ،باشد انتقال به غیر می قابل

گذاري ممتاز، دالیل تمایل دارندة واحدهاي  ) قبل از انتقال واحدهاي سرمایه1- الف

گذاري ممتاز خود و همچنین  گذاري ممتاز به واگذاري واحدهاي سرمایه سرمایه

گذاري  از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهاي سرمایه سازماناطالعات مورد نظر 

که هر یک از این اشخاص  گذاري ممتاز  ارند و تعداد واحدهاي سرمایهممتاز را د

در این زمینه  سازمانارایه شده و موافقت  سازمانتمایل به تملک آنها را دارند به 

  اخذ شود.

وفق روش مورد  ) واگذاري باید از طریق بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه2- الف

  .صورت پذیرد تأییدسازمان،

گذاري ممتاز و  پس از انتقال، مشخصات دارندگان جدید واحدهاي سرمایه) 3- الف

در گذاري مرکزي دریافت و  مدارك نقل و انتقال باید توسط مدیر از شرکت سپرده

  تارنماي صندوق افشا شود.

گذاري ممتاز  ) بازارگردان تعهدي در خصوص بازارگردانی واحدهاي سرمایه4- الف

  ندارد.

یا پس از تشکیل صندوق اولیه نویسی  گذاري عادي در طول دورة پذیره ب) واحدهاي سرمایه

گذاري عادي داراي حق رأي و حق حضور در  دارنده واحدهاي سرمایه شود. صادر می

صرفاً در بورس یا بازار خارج  گذاري این نوع واحدهاي سرمایه  باشد. مجامع صندوق نمی

 مقرراتو بازارگردان در چارچوب  باشد میانتقال  قابل از بورس و با رعایت مقررات آن،

واحدهاي  .است تعهد کردهرا آنها  بازارگردانی و امیدنامه، و مفاد  اساسنامه بازارگردانی
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 قابل ابطالگذاري عادي تحت تملک بازارگردان با رعایت تشریفات این اساسنامه  سرمایه

قید امیدنامه  گذاران در هنزد سرمایگذاري عادي  حداکثر واحدهاي سرمایه باشد. می نیز

  شده است.

  :ناگذاري مؤسس سرمایه

  :8 ةماد

تمام واحدهاي مبلغ مبناي ن باید مؤسسامؤسس یا نویسی اولیه،  وع دورة پذیرهاز شر پیش

و تقاضاي  صندوق در شرف تأسیس واریز نمایندبانکی به حساب نقداً گذاري ممتاز صندوق را  سرمایه

  رائه دهند.ا سازمانثبت صندوق را به 

مبنی بر رعایت این  سازماننویسی اولیه منوط به تأئید  شروع دورة پذیره :تبصره §

 :تاس سازمانبه ۀ مدارك زیر یو تشکیل مجمع صندوق و اراماده 

  اساسنامه و امیدنامۀ مصوب مجمع صندوق؛ - 1

 و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛ متولیبازارگردان،  قبولی سمت توسط مدیر، - 2

گذاري ممتاز  ن و تعداد واحدهاي سرمایهاو اقامتگاه مؤسسفهرست هویت  - 3

 ؛ها شده توسط آن نویسی پذیره

به حساب  گذاري ممتاز واحدهاي سرمایه مبنايبانک مبنی بر واریز ارزش تأییدیۀ  - 4

 بانکی صندوق؛

   .سازمانسایر موارد به تشخیص  - 5
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  نویسی اولیه:نویسی اولیه:  پذیرهپذیره

  :9 ةماد

و موافقت یک بورس یا  8 ةمبنی بر رعایت ماد سازمانید یتأنویسی اولیه پس از  دورة پذیره

 توسطمبنی بر پذیرش صندوق در صورت تشکیل،  سازمانبازار خارج از بورس مورد تأیید 

نویسان باید در  گردد. پذیره اعالم میدرج و  ،نویسی اعالمیۀ پذیرهدر ن تعیین شده و امؤسس

 ،اند نویسی کرده گذاري را که پذیره هاي سرمایهواحد مبناينویسی صددرصد ارزش  هنگام پذیره

  صندوق بپردازند. بانکی نقداً به حساب

نویسی اولیه، تعداد  قبل از پایان دورة پذیرهیک روز کاري که تا  در صورتی :تبصره §

شده در  شدة صندوق کمتر از حداقل تعیین نویسی گذاري پذیره واحدهاي سرمایه

نویسی را به مدت  دورة پذیرهتوانند  مین اشد، مؤسسباامیدنامه براي تأسیس صندوق 

تاریخ و ساعت پایان کرده و تمدید بار  براي مدت یکنویسی  اعالمیۀ پذیرهمذکور در 

 .نویسی را مجدداً تعیین نمایند دورة پذیره

  :10 ةادم

رویۀ  نویسی را مطابق  باید مراحل پذیره متقاضیان گذاري، هاي سرمایه نویسی واحد براي پذیره

و مدیر از طریق شده ثبت  سازمانگذاري که نزد  واحدهاي سرمایه و معامالت ابطال و ،صدور

، اصالحاتی را در رویۀ سازمانکه  است، به انجام رساند. در صورتی تارنماي صندوق منتشر نموده

ح است. تغییر و اصال سازمانموظف به اصالح رویۀ مذکور مطابق نظر  ، مدیرالزم بداندمذکور 

  پذیراست. ، امکانسازمان نیزو موافقت  ، به پیشنهاد مدیرسازمانرویۀ ثبت شده نزد 
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  :11 ةماد

نویسی گردید،  پذیرهمطابق امیدنامه گذاري   سرمایه که حداکثر تعداد واحدهاي پس از آن

براي افزایش سقف واحدهاي  سازمانکه موافقت  شود؛ مگر آن نویسی متوقف می ملیات پذیرهع

  گذاري اخذ گردد. یهسرما

  :12 ةماد

را نویسی  پذیرهنتایج باید مدیر نویسی اولیه،  پس از پایان دورة پذیرهکاري روز) 10ده (حداکثر 

اقدامات (الف) یا (ب) مجموعه سپس حسب مورد یکی از  به متولی اطالع دهد. وبررسی کند 

  پذیرد:  میشرح زیر صورت ه ب

نویسی شده  ، پذیرهامیدنامهشده در  گذاري تعیین سرمایهکه حداقل واحدهاي  الف) در صورتی

  :آنگاه ،باشد

به منظور متولی و مدیر باید بالفاصله نتیجۀ بررسی را به همراه تأییدیۀ بانک ) 1- الف

ارسال کرده و رونوشت آن را به مؤسسان  سازمانصندوق، براي  دریافت مجوز فعالیت

  دهد. ارایه 

گذاري، به منظور انجام معامالت آنها در  واحدهاي سرمایهنویسی  پس از پذیره) 2- الف

گذاري  بورس یا بازار خارج از بورس، مدیر باید اطالعات الزم را جهت ثبت و سپرده

واحدهاي  گذاري مرکزي ارائه نماید. گذاري به شرکت سپرده واحدهاي سرمایه

بورس یا بازار خارج  گذاري پس از انجام تشریفات فوق به شرطی قابل معامله در سرمایه

  از بورس خواهند بود که مجوز فعالیت صندوق توسط سازمان صادر شده باشد.

نویسی نشده  ، پذیرهامیدنامهشده در  گذاري تعیین که حداقل واحدهاي سرمایه ب) در صورتی

  باشد، آنگاه:
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  ن اطالع دهد.او مؤسس سازمانرا به بررسی باید بالفاصله نتیجۀ  مدیر) 1-ب  

روز کاري وجوه واریزي به حساب صندوق را به ) 10ده (باید ظرف مدیر ) 2-ب  

  نویسان بازپرداخت کند. پذیره

  
  گذاري: ، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه خالص دارایی ارزش

  :13 ةماد

 هاي صندوق برابر با ارزش روز دارایی هر زمان گذاري در هر واحد سرمایهخالص دارایی ارزش 

 همان گذاران در گذاري نزد سرمایه تقسیم بر تعداد واحدهاي سرمایه صندوقهاي  هیمنهاي بد

  .است زمان

دستورالعمل نحوة مطابق زمان قیمت فروش اوراق بهادار صندوق در هر  :1 ةتبصر §

قابل معامله گذاري  هاي سرمایه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق

 شود. تعیین می سازمانمصوب 

برابر با مجموع وجوه نقد صندوق،  هر زمانهاي صندوق در  ارزش روز دارایی:2تبصرة  §

یافتۀ  قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق

هاي صندوق به قیمت بازار  هاي بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی نشدة سپرده دریافت

 ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشدة هر سپرده بۀ . براي محاسزمان است هماندر 

یا ورقۀ مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقۀ مشارکت و براي محاسبۀ ارزش روز 

الحساب آخرین اوراق مشارکت  سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی

 شود. درصد استفاده می 5دولتی به عالوة 
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  :14ماده 

در آن  گذاري واحد سرمایهخالص دارایی با ارزش  برابرگذاري  واحد سرمایه هر لقیمت ابطا

  است. زمان

  :15 ةماد

 13 ةکه مطابق مادزمان گذاري در هر  واحد سرمایهخالص دارایی ارزش  ۀه در محاسبچچنان

زمان ها در آن  شود، به جاي قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، قیمت خرید آن محاسبه می

  آید.  گذاري به دست می قیمت صدور هر واحد سرمایهگاه  آنشود،  منظور

دستورالعمل نحوة تعیین قیمت خرید هادار صندوق مطابق قیمت خرید اوراق ب :تبصره §

 شود. تعیین میگذاري  هاي سرمایه و فروش اوراق بهادار در صندوق

  :16ماده 

صدور و خالص ارزش آماري هر واحد  محاسبۀ ارزش خالص دارایی، قیمت ابطال، قیمت مقاطع زمانی

  گذاري به قرار زیر است: سرمایه

در روزهاي معامالتی در ساعت شروع معامالت بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و از آن  - 1

  بار و همچنین در پایان آن روز؛ هر دو دقیقه یکحداکثر ساعت تا پایان ساعت معامالت، 

 در سایر روزها، در پایان هر روز. - 2
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 :گذاري واحدهاي سرمایه معامالتو  ابطال ، تشریفات صدور

  :17 ةماد

 و معامالت ابطال ،رویۀ صدور"مطابق  ؛ تواند بازارگردان می در طول دورة فعالیت صندوق،

عادي را به نام خود به مدیر گذاري  درخواست صدور واحدهاي سرمایه "گذاري واحدهاي سرمایه

تواند از محل واریز وجه نقد  گذاري به نام بازارگردان می سرمایهارایه نماید. صدور واحدهاي 

هم  توسط بازارگردان به حساب بانکی صندوق یا از محل مطالبات وي از صندوق، صورت پذیرد.

 در صورتی که درخواست. شودنیز ارسال متولی  اي از درخواست یادشده براي نسخه باید زمان

و با رعایت  "گذاري واحدهاي سرمایه ابطال و معامالتصدور، رویۀ " مطابقصدور یادشده، 

ذکور در گذاران م گذاري نزد سرمایه این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهاي سرمایه هاي هتبصر

گذاري درخواست  ، نسبت به صدور واحدهاي سرمایهارایه شده باشد، مدیر موظف است امیدنامه

   ضوع را در سامانه معامالتی ثبت نماید.موکرده و ضمن اطالع به متولی،  اقدام شده

واحد  صدور منتشر شده قیمت آخرینگذاري،  در صدور واحدهاي سرمایه :1ة تبصر §

 گذاري مالك عمل خواهد بود.  سرمایه

مطابق عددي شده براي صدور باید  گذاري درخواست تعداد واحدهاي سرمایه :2تبصرة  §

 باشد که در امیدنامه ذکر شده است.

  :18ماده 

و همچنین  ایشانگذاري در مالکیت  تعداد و نوع واحدهاي سرمایه ،گذاران مشخصات سرمایه

گذاري مرکزي   گذاري ممتاز و عادي نزد شرکت سپرده تمامی نقل و انتقاالت واحدهاي سرمایه

گذاري ممتاز و عادي و تعداد واحدهاي  . دارندگان واحدهاي سرمایهرسد میبه ثبت 
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گذاري  شرکت سپرده هاي پایگاه دادهملک آنها در هر مقطع زمانی، مطابق گذاري در ت سرمایه

   خواهد بود.مرکزي 

گذاري خود از کل واحدهاي  گذاري، به نسبت تعداد واحدهاي سرمایه سرمایه  واحدهاي مالکان

گیري  ولی حق تصمیم ،اند سهیمهاي صندوق  اراییدر خالص دگذاران،  گذاري نزد سرمایه سرمایه

منحصراً از اختیارات مدیر صندوق است.  هاي صندوق در چارچوب این اساسنامه  ورد داراییدر م

گذاري در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ  سرمایه واحدهاي مسئولیت مالکان

  گذاري آنها در صندوق است. سرمایه

گذاري و  براساس مقررات ثبت، سپردهصادر شده گذاري  گواهی سرمایهارایۀ  تبصره: §

  گیرد. صورت میبورس یا بازار خارج از بورس اوراق بهادار تسویه و پایاپاي 

  :19 ةماد

واحدهاي  صدور، ابطال و معامالترویۀ مطابق تواند  بازارگردان میفعالیت صندوق،  ةدر طول دور

 انعادي خود را درخواست نماید. هم زم گذاري ابطال واحدهاي سرمایهاز مدیر  ،گذاري سرمایه

در صورتی که درخواست ابطال  .شودمتولی نیز ارسال  براياي از درخواست یادشده  نسخه باید

گذاري و با رعایت تبصره این ماده  واحدهاي سرمایه و معامالت ابطال ،یادشده مطابق رویه صدور

مدیر گذاران، مذکور در امیدنامه، ارایه شده باشد،  گذاري نزد سرمایه و حداقل واحدهاي سرمایه

گذاري درخواست شده را مطابق رویه  موظف است تشریفات مربوط به ابطال واحدهاي سرمایه

رسانده  گذاري انجام داده و موضوع را به اطالع متولی واحدهاي سرمایهصدور، ابطال و معامالت 

این  20مادة مهلت مقرر در ظرف مدیر موظف است همچنین  و در سامانه معامالتی ثبت نماید.

که  گذاري مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهاي سرمایه ،از محل وجوه صندوق ،سنامه اسا

مبناي محاسبه  کند.واریز بازارگردان به حساب بانکی   درخواست ابطال آن تأیید شده است را
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هر واحد قیمت ابطال  آخرینگذاري  ناشی از ابطال هر واحد سرمایهبازارگردان، مطالبات 

  .گذاري است سرمایه

مطابق عددي شده براي ابطال باید  گذاري درخواست تعداد واحدهاي سرمایه تبصره: §

 باشد که در امیدنامه ذکر شده است.

  :20ماده 

طی مهلتی  به بازارگردان، گذاري ابطال شده مدیر متعهد به پرداخت وجه واحدهاي سرمایه

مدیر  بازار خواهد بود. گذاري صندوق مربوطه در معادل مهلت تسویه معامالت واحدهاي سرمایه

  هاي صندوق تامین نماید. موظف است وجه مذکور را از محل وجوه نقد یا فروش دارایی

  :21ماده 

  بینی شده است.  گذاري در امیدنامه پیش سرمایههاي  گواهیکارمزد صدور و ابطال 

  

  حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق:

  :22 دةما

  ري صندوق باید موارد زیر رعایت شود: گذا در تملک واحدهاي سرمایه

توانند  نمی ،ها در زمان تصدي خود به این سمت اشخاص وابسته به آنها ، حسابرس ومتولیالف) 

  گذاري صندوق باشند. مالک واحدهاي سرمایه

 تعداد هزارم حداکثر یک حداقلهمواره ) مدیر در طول زمان تصدي خود به این سمت باید ب

گذاري در مالکیت مدیر  واحدهاي سرمایهذاري صندوق را مالک باشد. گ واحدهاي سرمایه

 تواند عادي یا ممتاز باشد. می
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گذاري در طول زمان تصدي خود به این سمت باید  ج) هر یک از اعضاي گروه مدیران سرمایه

گذاري صندوق را مالک  درصد میزان حداقل تعداد واحدهاي سرمایه 1/0همواره حداقل 

تواند  گذاري می گذاري در مالکیت اعضاي گروه مدیران سرمایه هاي سرمایهباشند. واحد

  باشد. عادي یا ممتاز

گذاري که براساس این ماده باید  حداقل واحدهاي سرمایه گذاري سرمایهگواهی : هتبصر §

شود. آزادسازي این  تحت تملک مدیر باشد، به عنوان وثیقه نزد متولی تودیع می

ري پس از استعفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت گذا واحدهاي سرمایه

 تواند با می مستعفی یا سلب سمت شدهمفاصاحساب دورة مأموریت مدیر است. مدیر 

گذاري موضوع این تبصره،  اي معادل مبلغ ریالی واحدهاي سرمایه نامه تودیع ضمانت

  م نماید.گذاري خود اقدا واحدهاي سرمایهآزادسازي حسب مورد نسبت به 

  :23ماده 

تحت تملک خود را درخواست  گذاري هاي سرمایه واحد تعدادي از ابطالبازارگردان چه  چنان

در اثر عمل به این گذاران  گذاري نزد سرمایه ، تعداد واحدهاي سرمایهکند به قسمی که

 واحدهاياز  تا میزانیمدیر صرفاً برسد،  امیدنامهشده در  حداقل تعیینبه کمتر از درخواست  

ن از حداقل گذارا گذاري نزد سرمایه کند که تعداد واحدهاي سرمایه گذاري را ابطال می سرمایه

  شده کمتر نشود. تعیین
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  ها:ها:  ها و پرداختها و پرداخت  هاي بانکی صندوق و نظارت بر دریافتهاي بانکی صندوق و نظارت بر دریافت  حسابحساب

  :24ماده 

دوق افتتاح هاي بانکی به نام صن به تعداد الزم حساب یا حساب متولیبه تشخیص مدیر و توافق 

ها صرفاً با امضاي مشترك نمایندگان مدیر و متولی اي که برداشت از این حسابگونهبه .شود می

نویسی اولیه و  هاي صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره ها و پرداخت کلیۀ دریافت ممکن باشد.

هاي  ل واحدنویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطا گذاري پس از پذیره هاي سرمایه صدور واحد

گذاري و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و  سرمایه

هاي  گذاران، و پرداخت هزینه هاي بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه سپرده

   پذیرد. ها انجام می مربوط به صندوق، منحصراً از طریق این حساب یا حساب

 :25ماده 

به دستور  24 ةهاي بانکی صندوق موضوع ماد هاي صندوق از حساب یا حساب کلیۀ پرداخت

قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق باید  متولیپذیرد و  صورت می متولیمدیر و تأئید 

در مورد  متولیید نماید. بررسی یدستور پرداخت را تأ ،دستور پرداخت با مفاد اساسنامه

  جمله شامل موارد زیر خواهد بود:ها از  پرداخت

کنترل باید  متولیگذاري،  بابت ابطال واحدهاي سرمایه بازارگردان ) در مورد پرداخت به الف

  نماید که:

 باشد؛ گذاري را ارایه داده قبالً درخواست ابطال واحدهاي سرمایهبازارگردان  )1(

 ؛باشد  وي ابطال شده گذاري مطابق مفاد اساسنامه و درخواست واحدهاي سرمایه )2(

 ؛و امیدنامه باشدبراساس مفاد اساسنامه  ،شده براي پرداخت به وي مبلغ تعیین )3(
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 .واریز شود بازارگردان پرداخت صرفاً به حساب بانکی  )4(

 متولی) در خصوص پرداخت به کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار به نام صندوق،  ب

  نماید که:کنترل باید 

 ؛نباشدبیش از حد الزم به تشخیص متولی ماندة وجوه نقد صندوق نزد کارگزار  )1(

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

و به عنوان کارگزار صندوق قبول باشد  سازمانکارگزار داراي مجوز کارگزاري از  )3(

 .باشد  سمت کرده

  نماید که:کنترل باید متولی هاي صندوق،  زینه) در خصوص پرداخت کارمزدها و هج

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

 پذیرد. صورت میمربوطه  شخاصهاي بانکی ا ها به حساب این پرداخت )2(

یـا بـازار خـارج از بـورس     ) در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداري که در بـورس  د

  کند که:کنترل باید  متولی، است  ذیرفته نشدهپ

 ؛است  ها توسط مدیر معین شده مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشندة آن )1(

 است؛ میدنامههاي مندرج در ا اوراق بهادار داراي ویژگی )2(

 ؛معتبر استفروشنده  )3(

  شود. مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکی فروشنده پرداخت  )4(

باید معامالت روزانۀ هر یک از  متولی) این ماده، ببه منظور اجراي بند( :1 ةصرتب §

دریافت کرده و حساب فرابورس کارگزاران صندوق را از طریق سامانۀ مکانیزة بورس 

 وجوه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران صندوق را جداگانه نگه دارد. 
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این اساسنامه در مورد صدور دستورات رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد  :2 ةتبصر §

ید دستورات پرداخت، رافع یدر تأ متولیپرداخت توسط مدیر الزامی است و مسئولیت 

 مسئولیت مدیر نیست.  

 

  هاي صندوق: ترکیب دارایی

  :26 ةماد

هاي مذکور  هاي مختلف فعالیت، نصاب هاي صندوق در دوره مدیر باید در انتخاب ترکیب دارایی

  .را رعایت کند همدر امیدنا

مذکور در این ماده نقض گردد، مدیر باید    که به هر دلیل، نصاب در صورتی :تبصره §

 ها را انجام دهد. و حسابرس، اقدامات الزم براي رعایت این نصاب متولیضمن اطالع به 

یا  گذاري سرمایه انمدیرگروه مدیر یا در صورتی که این نقض در اثر فعل یا ترك فعل 

 شود. صورت گرفته باشد، به منزلۀ تخلف از مفاد اساسنامه تلقی می این گروه هر عضو

 

  شده: چگونگی استفاده از درآمدهاي کسب

  :27 ةماد

هاي صندوق قلمداد شده و در اجراي  دارایی وها، جز گذاري سرمایهحاصل از  درآمدکل 

  . شود میموضوع فعالیت صندوق بکار گرفته 
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  مجمع صندوق:

  :28 ةماد

گذاري  واحدهاي سرمایهاز کل به عالوة یک مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف 

  و داراي اختیارات زیر است: یابد،  شده و رسمیت میصندوق تشکیل داراي حق رأي ممتاز 

  ؛سازمانتأیید صندوق با  متولی وبازارگردان  تعیین مدیر، - 1

یـد  یتأبـا  هـا  یـین جانشـین آن  صـندوق بـه شـرط تع    و متولی بازارگردان تغییر مدیر، - 2

 ؛سازمان

مــدت مأموریــت و نصــب و عــزل حســابرس صــندوق و تعیــین ، متــولیبــه پیشــنهاد  - 3

  ؛چگونگی پرداخت آنو وي  هالزحم حق

 ؛سازمانید یتصویب تغییرات الزم در اساسنامه و امیدنامۀ صندوق پس از تأ - 4

 سـازمان به تأییـد  در صورتی که دالیل انحالل  گیري راجع به انحالل صندوق تصمیم - 5

 ؛برسد

 هاي مالی ساالنۀ صندوق؛ تصویب صورت - 6

 استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛ - 7

هاي مـالی و گـزارش وضـعیت و     استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت - 8

 عملکرد صندوق؛

 تعیین روزنامۀ کثیراالنتشار صندوق؛ - 9

  تشکیل مجمع صندوق.هاي  هزینهو صندوق أسیس هاي ت صویب هزینهت-10

هاي مالی صندوق توسط مجمع صندوق بـه منزلـۀ مفاصـا    تصویب صورت تبصره: §

  گردد.هاي مالی، محسوب میحساب مدیر در دوره مربوط به آن صورت
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  :29 ةماد

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

  مدیر؛ - 1

 ؛متولی - 2

5از دارندگان بیش  - 3
 گذاري ممتاز صندوق؛ از واحدهاي سرمایه 1

  ؛44ماده  1براساس تبصرة بازارگردان  - 4

 .سازمان - 5

محل و زمان تشکیل جلسۀ مجمع در شهر محل اقامت صندوق بین ساعت  :تبصره §

   شود. کننده تعیین می ، توسط دعوت22لغایت  6

  :30 ةماد

در جلسـۀ  حـق حضـور   هـا   آنقانونی  گانممتاز یا نمایندگذاري  دارندگان واحدهاي سرمایه

کننـده   مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالـک برعهـدة دعـوت   . را دارندمجمع صندوق 

 گـذاري ممتـاز   است. دعوت کننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهاي سرمایه

ساند. فهرست حاضـران بـا تأئیـد    در مالکیت هر یک را تنظیم و به امضاي هر یک از آنها بر

  گیرد. کننده در اختیار رئیس مجمع قرار می دعوت

  :31 ةماد

گـذاري   از بین دارندگان واحدهاي سرمایهبا اکثریت آرا و دو نفر ناظر رئیس مجمع صندوق 

وظیفۀ ادارة جلسۀ مجمع  رئیس مجمع .شود توسط مجمع صندوق انتخاب می ،حاضرممتاز 



  
  ]قابل معامله - در سهام[  توسعه اندوخته آینده گذاري صندوق سرمایهاساسنامۀ 

 

26 
 

مجمـع  حـق حضـور در     سـازمان و  متولینمایندگان نماینده یا ارد. صندوق را به عهده د

  داشت. خواهند را صندوق 

  : 32 ةماد

 انن برسد. ناظراید رئیس مجمع و ناظریباید به تأ مجمعفهرست حاضران  ه ورسمیت جلس

هـا نظـارت    گیري بر رعایت اساسنامه و مقررات و صحت رأي ،سازمانو نمایندگان متولی و 

   .ندکن می

  :33 ةماد

کنندة مجمع موظف است حـداقل ده روز قبـل از تـاریخ تشـکیل مجمـع، دارنـدگان        دعوت

بـه  گذاري ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامـۀ کثیراالنتشـار صـندوق     واحدهاي سرمایه

صـندوق در  ممتاز گذاري  که کلیۀ دارندگان واحدهاي سرمایهدعوت نماید. در صورتیمجمع 

گذاري ممتـاز  بـه    رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهاي سرمایه مجمع حاضر شوند،

ده روز قبل از تـاریخ تشـکیل مجمـع،    الاقل کنندة مجمع باید  مجمع ضروري نیست. دعوت

را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسۀ مجمع مطلـع نمایـد. عـدم     سازمانمتولی و 

  یل جلسۀ مجمع نخواهد بود.مانع از تشک سازمانحضور نمایندگان متولی و 

را  سازمانکه دعوت کننده در مهلت مقرر در این ماده، متـولی و   در صورتی :1 تبصره §

از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشکیل جلسـۀ مجمـع و   

 تصمیمات آن از درجۀ اعتبار ساقط است.

، باید یک نسخه از آگهـی  که مدیر، مجمع صندوق را دعوت نماید درصورتی :2تبصره  §

دعوت مجمع را در مهلت مقـرر در ایـن مـاده در تارنمـاي صـندوق منتشـر کنـد. در        
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، دعوت کننده موظف اسـت  باشدکنندة مجمع، شخصی غیر از مدیر   که دعوت صورتی

مجمع، آگهی دعوت مجمـع را بـه مـدیر تسـلیم     الاقل یازده روز قبل از تاریخ تشکیل 

کاري آن را در تارنماي صـندوق منتشـر نمایـد. در صـورت      کرده تا وي ظرف یک روز

اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع در تارنماي صندوق، مانع از تشـکیل و رسـمیت   

 مجمع نخواهد بود. 

  :34 ةماد

گـذاري   گذاري ممتاز به ازاي هر واحد سرمایه سرمایه هايدارندگان واحد ،در مجمع صندوق

   .ممتاز یک حق رأي دارند

  :35 ةماد

تصمیمات در جلسۀ رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به عالوة یـک از کـل حـق رأي    

. باشـد نصاب دیگري ذکـر شـده    ،در سایر مواد اساسنامهاینکه مگر  ،شود حاضران اتخاذ می

 نسخه تهیـه و چهار حداقل اي در  رئیس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع صورتجلسه

ارائـه  و مدیر هرکدام یک نسخه  متولی، سازمانان برساند و به ید ناظریامضاء نماید و به تأ

  کند. 

مجمع صندوق باید توسط رئیس مجمـع    فهرست اسامی حاضران در جلسۀ :1تبصرة  §

 به مدیر تسلیم شود تا مدیر بالفاصه آن را در تارنماي صندوق منتشر کند.  

یمات مجمـع  متصـ مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسـنامه و سـایر    :2تبصرة  §

رسـاند. پـس از ثبـت، مـدیر     ببه ثبـت   سازمانهفته نزد  صندوق را حداکثر ظرف یک

 تارنمـاي تصمیمات را در روزنامۀ کثیراالنتشار و جزییـات آن را بـا تفصـیل در     خالصۀ

 دهد. کشور آگهی میرسمی  روزنامۀ در سازمانکند، و به تشخیص  صندوق منتشر می
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را ثبت خواهد کـرد کـه   امیدنامه تغییرات اساسنامه و در صورتی  سازمان :3تبصرة  §

و حسابرس یـا  بازارگردان ، متولیگذاري،  سرمایه انمدیر قبالً قبول سمت مجدد مدیر،

و تمامی مواد تغییـر یافتـه بـه امضـاي     سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده  قبول

 اشخاص یادشده رسیده باشد.

  :36 ةماد

 پـس از ثبـت نـزد   و حسـابرس   متـولی بـازارگردان،   ،مـدیر ر تغییدر مورد مجمع تصمیمات 

سـایر تغییـرات اساسـنامه و امیدنامـه پـس از ثبـت نـزد        . استبالفاصله قابل اجرا  سازمان

گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خالصۀ آن در روزنامۀ کثیراالنتشار صندوق، قابل و  سازمان

براي انجام تغییراتی خاص در امیدنامـه  که در امیدنامه تشریفات دیگري  اجرا است؛ مگر این

مـاه،   با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبـل از گذشـت یـک    سازمانبینی شده باشد یا  پیش

  موافقت کند. 

  

  :37 ةماد

هـاي صـندوق قابـل     هاي تشکیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل دارایی هزینه

ال یـا تـا   یک سه و ظرف مدت هاي صندوق ثبت شد پرداخت است و توسط مدیر در حساب

هاي  شود. هزینه به طور روزانه مستهلک می ،پایان دورة فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد

نویسـی یـا    س صندوق نیز پس از تصویب مجمع تـا سـقف مـذکور در اعالمیـۀ پـذیره     یتأس

هـاي صـندوق قابـل پرداخـت اسـت و توسـط مـدیر در         امیدنامۀ صـندوق از محـل دارایـی   
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ي صندوق ثبت شده و ظرف مدت پنج سال یا تا پایان دورة فعالیـت صـندوق هـر    ها حساب

  شود.  کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می

  

  مدیر صندوق:

  :38ماده 

توسط مجمع صندوق و بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه  سازمانمدیر، به تأئید 

  شود. انتخاب می

مت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این مدیر باید کتباً قبول س :1 ةتبصر §

و حسابرس هرکدام یک نسخه  بازارگردان ،متولی، سازماناساسنامه بپذیرد و براي 

موظف است کلیۀ اطالعات، مدارك و ۀ مأموریت پس از خاتمبالفاصله د. مدیر کنارسال 

 دهد. ، به مدیر جایگزین تحویل داردکه در اختیار  هاي صندوق را دارایی

گذاري موظف است با رعایت مفاد  مدیر در قبال دارندگان واحدهاي سرمایه :2 ةتبصر §

 این اساسنامه و مقررات، همواره صرفه و صالح آنها را رعایت کند.

پس از انتخاب مدیر و قبولی سمت توسط ایشان، هویت مدیر باید در  :4 ةتبصر §

بالفاصله پس از  ثبت شده و انسازمامیدنامۀ صندوق قید شده و ظرف یک هفته نزد 

 صندوق منتشر شود.تارنماي در  ثبت

 متولیسلب صالحیت یا استعفاي مدیر،  ،در صورت ورشکستگی، انحالل :5 ةتبصر §

، مجمع صندوق را براي انتخاب مدیر جدید دعوت نموده و اسرع وقت ردموظف است 

تعیین جانشین وي ي مدیر منوط به تصویب مجمع صندوق و اتعفقبول استشکیل دهد. 
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هاي مدیر قبلی به قوت  وظایف و مسئولیت ،تا زمان انتخاب مدیر جدید صندوق است.

 خود باقی است.

  :39ماده 

گذاري در اوراق بهادار  مدیر حداقل سه نفر شخص حقیقی خبره در زمینۀ مرتبط با سرمایه

از طرف مدیر و به نماید تا  صندوق معرفی می» گذاري سرمایهمدیران  گروه«را به عنوان 

  مسئولیت وي وظایف زیر را به انجام رساند: 

گیري در مورد خرید،  و تصمیمگذاري صندوق  مشی سرمایه خطگذاري و تعیین  سیاست - 1

هاي صندوق در چارچوب مقررات، اساسنامه و امیدنامۀ  داراییحفظ مالکیت فروش یا 

  صندوق؛

دستورالعمل نحوة تعیین با رعایت تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق  - 2

به ، سازمانگذاري، مصوب  هاي سرمایه قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق

گذاري  هاي هر واحد سرمایه قیمت صدور، ابطال و ارزش خالص داراییمنظور محاسبۀ 

 ؛مطابق مفاد اساسنامه صندوق

  سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوي مدیر. - 3

 پذیرد. با اکثریت آراء صورت می گذاري سرمایهمدیران گروه گیري  تصمیم: 1 ةتبصر §

گیري در مورد خرید،  تواند اختیارتصمیم می گذاري یهاسرممدیران گروه : 2 ةتبصر §

 ؛هاي صندوق را به هر یک از اعضاي خود واگذار نماید داراییحفظ مالکیت فروش یا 

ه و حدود اختیارات عضو مذکور را گیري در این زمین مشروط به اینکه روش تصمیم

صراحتاً تعیین کرده باشد. در هر حال مسئولیت حقوقی کلیۀ اعمال و تصمیمات عضو 
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مدیران  گروهخواهد بود. تفویض اختیارات  گذاري سرمایهمدیران  گروهمذکور به عهدة 

   باشد. پذیر نمی قید شده، امکان تبصرهبه غیر از آنچه در این  گذاري سرمایه

اعضاي گروه مدیران تواند در هر زمان هر یک از  مدیر صندوق می :3 ةصرتب §

زمان فرد واجد شرایط را از سمت خود عزل کند، مشروط به اینکه همگذاري  سرمایه

 دیگري را جایگزین وي نماید.

براي  گذاري سرمایهمدیران اعضاي گروه هر یک از اي  صالحیت حرفه: 4 ةتبصر §

 برسد. سازمانتأیید باید به تصدي این سمت 

مدیران  گروهمدیر موظف است بالفاصله پس از انتصاب هر یک از اعضاي  :5 ةتبصر §

را  نبه عالوة مدرکی دال بر قبولی سمت توسط آنا ن، نام و مشخصات آناگذاري سرمایه

 د. کنارسال بازارگردان و  متولی، سازمانبه 

قبل از اجرا یا تواند  می، نگروهاین مجاز  یا عضو گذاري یهاسرممدیران گروه  :6 ةتبصر §

دستور خرید یک ورقۀ بهادار معین براي صندوق، دستور فروش همان ملغی کردن 

 و بالعکس. براي صندوق صادر کندبا قیمت یکسان ورقۀ بهادار را 

هریک از اعضاي این گروه یا گذاري  سرمایهمدیران گروه تصمیمات افشاي  :7 ةتبصر §

اوراق بهادار به نام حفظ مالکیت در مورد خرید، فروش یا اده این م 2موضوع تبصرة 

مجاز ، پس از اخذ آن تصمیمات صندوق پیش از انتشار اولین گزارش مالی صندوق

باشد مگر آنکه افشاي این اطالعات به موجب سایر مقررات مجاز شناخته شده  نمی

 باشد. 
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، استعفاء یا سلب در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت :8 ةتبصر §

، مدیر موظف است فرد گذاري اعضاي گروه مدیران سرمایهصالحیت هر یک از 

 جایگزین را ظرف یک هفته تعیین و معرفی نماید.

  :40ماده 

مدیر هاي  مسئولیتوظایف و  ،ذکر شدهو امیدنامه عالوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه 

  به قرار زیر است:

رمربع فضاي مناسب اداري با امکانات و تجهیزات الزم به مت 40اختصاص حداقل  - 1

 منظور انجام امور صندوق؛

هاي  نویسی، صدور و ابطال واحد مراحل اجرایی صندوق از جمله پذیره مشارکت در - 2

 گذاري مطابق مفاد اساسنامه؛ سرمایه

و پیگیري درج آگهی  سازمانو ها  مرجع ثبت شرکتانجام امور ثبتی صندوق نزد  - 3

 ؛طه در روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایرانمربو

شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهاي بازارگردان ثبت و نگهداري حساب  - 4

 شده؛ و ابطال صادرهگذاري  سرمایه

هاي بازارگردان براي صدور و ابطال واحدهاي  ثبت و نگهداري مشخصات درخواست - 5

شده براي صدور  داد واحدهاي درخواستگذاري شامل زمان ارایه درخواست، تع سرمایه

صدور یا ابطال و ثبت آن  یا ابطال و نتیجه اقدامات صورت گرفته در اجراي درخواست

 در سامانه معامالت؛

 متولی؛هاي درخواستی  تهیه و ارسال گزارش - 6
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 هاي صندوق وتعیین در اموري غیر از پرداخت صندوق تعیین صاحبان امضاي مجاز - 7

، متولی ،سازمانبه موضوع ها و اطالع  ئولیت هر یک از آنحدود اختیارات و مس

 و حسابرس؛بازارگردان 

تعیین نماینده یا نمایندگان مدیر که در صدور دستورات پرداخت صندوق، صاحب  - 8

، متولی، سازمانها به  شوند و معرفی آن امضاي مجاز از طرف مدیر محسوب می

 و حسابرس؛بازارگردان 

اران صندوق و نظارت بر اجراي بهینه دستورات خرید و فروش تعیین کارگزار یا کارگز - 9

 اوراق بهادار صندوق توسط آنها؛

 در اختیار گذاشتن همه اطالعاتی که متولی جهت انجام وظایف خود بدانها نیاز دارد؛ -10

حداکثر  آنبین کارگزاران صندوق اطالع به متولی در مورد نقل و انتقال اوراق بهادار  -11

 ؛پس از انجامظرف دو روز کاري 

گذاران که توسط کارگزاران در نرم افزار صندوق  وط به سرمایهبکنترل اطالعات مر -12

ثبت شده است و استخراج نواقص آن و انجام اقدامات الزم طبق رویه صدور، ابطال و 

  ؛گذاري به منظور رفع نواقص معامالت واحدهاي سرمایه

ارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و اخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظه -13

 ؛مقررات مربوطه

آوري و نگهداري کلیۀ مدارك مثبته مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع  جمع -14

هاي  و دستورالعملحسابداري هاي داستاندارو  ها ، رویهمالی صندوق طبق اصول

 اساسنامه؛مفاد هاي مورد نیاز طبق  و تهیۀ گزارش سازمانابالغی توسط 
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، ارزش آماري، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد خالص داراییمحاسبۀ ارزش  -15

 گذاري مطابق مفاد اساسنامه و سایر مقررات؛ سرمایه

متولی در صورت بروز هر گونه  و مربوطه بورس یا بازار خارج از بورس سازمان،اعالم به  -16

 قیمت صدور و در محاسبه و انتشار محاسبۀ ارزش خالص دارایی، ارزش آماري، خطا

 گذاري در اسرع وقت؛ قیمت ابطال هر واحد سرمایه

نحوة جبران و تعیین  ها ، نظارت بر عملکرد آنگذاري سرمایهمدیران گروه معرفی  -17

  ؛با عملکرد صندوق باشدمتناسب کارمزد مدیریت یا  با سبمتناکه باید  خدمات آنان

 گذاران؛ سرمایهمتعارف پاسخگویی به سؤاالت  -18

افزارهاي الزم و بکارگیري آنها براي اجراي اهداف و موضوع  افزارها و سخت تهیۀ نرم -19

 فعالیت صندوق؛

در صورت  خود وتشخیص عموم مردم به به انجام تبلیغات الزم براي معرفی صندوق  -20

 ؛لزوم

گذاران، کلیۀ ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع  نمایندگی صندوق در برابر سرمایه -21

 حقیقی و حقوقی؛قضایی و سایر اشخاص 

 در برابرها از طرف صندوق و دفاع  اقامۀ هرگونه دعواي حقوقی و کیفري و دفاع از آن -22

ها، مراجع عمومی یا  هرگونه دعواي مطروحه علیه صندوق در هر یک از دادگاه

  اختصاصی و دیوان عدالت اداري با دارا بودن کلیۀ اختیارات مندرج در قانون آیین

آن)، قانون آیین دادرسی کیفري و قانون و  36و  35مواد  دادرسی مدنی(باالخص

 نامۀ دیوان عدالت اداري. آیین
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گذاري در مقابل  کلیۀ اعمال و اقدامات مدیر و گروه مدیران سرمایه :1 ةتبصر §

توان به عذر عدم اجراي تشریفات مربوط به  معتبر است و نمیو اشخاص ثالث نافذ 

 ت آنها را غیر معتبر دانست. عمال و اقدامااطرز انتخاب آنها 

مدیر موظف است مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضاي مجاز  :2 ةتبصر §

ثبت نزد  برايصندوق و نحوه امضاي قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق را 

ها، در  و در صورت لزوم پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت دکنارسال  سازمان

 دهد.  روزنامه رسمی کشور آگهی

مدیر صندوق باید مدارك مثبته وقایع مالی هر سال مالی صندوق را به  :3 ةتبصر §

صورت کاغذي یا داده پیام  به سال پس از پایان آن سال مالی دهمدت حداقل 

نگهداري نماید و پس از پایان این مدت  الکترونیکی موضوع قانون تجارت الکترونیک

این مسئولیت با تغییر  ین مدارك نخواهد داشت.مسئولیتی در قبال نگهداري و ارایۀ ا

مدیر به مدیرجدید منتقل شده و پس از پایان عمر صندوق به عهدة آخرین مدیر آن 

 خواهد بود.

این ماده حداقل یک خط تلفن اختصاص  19مدیر باید براي اجراي بند  :4 ةتبصر §

پاسخ آنها براي  صندوق باید امکان طرح سؤاالت و دریافت تارنمايدهد. همچنین در 

 گذاران، وجود داشته باشد. سرمایه

 متولیمصالحه در دعاوي له یا علیه صندوق توسط مدیر و با موافقت  :5 ةتبصر §

 پذیر است.  امکان
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  صندوق:متولی 

  :41ماده 

  شود.  میانتخاب توسط مجمع صندوق اساس مقررات و مفاد اساسنامه ربمتولی 

سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را  باید کتباً قبول متولی :1 ةتبصر §

و حسابرس بازارگردان صندوق،  ، مدیرسازمانطبق اساسنامۀ صندوق بپذیرد و براي 

براساس اساسنامه تعیین متولی که جانشین  هرکدام یک نسخه ارسال دارد. در صورتی

دارد، را که در اختیار صندوق هاي  شود، موظف است کلیۀ اطالعات، مدارك و دارایی

 جایگزین تحویل دهد.  متولیبالفاصله به 

و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وي باید توسط  متولیپس از انتخاب  :2 ةتبصر §

شده و   ارسال سازمانبراي ثبت به مدیر در امیدنامۀ صندوق قید و ظرف یک هفته 

 صندوق منتشر شود. بالفاصله پس از ثبت در تارنماي 

، مدیر متولیستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفاي در صورت ورشک :3 ةتبصر §

جایگزین دعوت کرده و  متولیموظف است بالفاصله، مجمع صندوق را براي انتخاب 

مجمع صندوق و  تصویباز سمت خود منوط به  قبول استعفاي متولیتشکیل دهد. 

ي ها جایگزین، وظایف و مسئولیتمتولی تا زمان انتخاب تعیین جانشین وي است. 

  متولی قبلی به قوت خود باقی است. 

  :42ماده 

به  متولیهاي  وظایف و مسئولیت ،ذکر شدهو امیدنامه عالوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه 

  قرار زیر است:
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کارکنان مورد وثوق خود به عنوان مدیران یا بین از شخص یا اشخاصی تعیین و معرفی  - 1

 و مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوقامضاي دارندة و  یا نمایندگان هنمایند

 ؛تعیین حدود اختیار هر یک

 هاي بانکی صندوق؛ تقاضاي مدیر براي افتتاح حساب یا حسابو تأیید بررسی  - 2

 هاي صندوق مطابق اساسنامه؛ ها و پرداخت بررسی و تأئید دریافت - 3

 نگهدارين، دریافت و نگهداري اطالعات هویتی و اطالعات حساب بانکی بازارگردا - 4

گذاري شامل  بازارگردان براي صدور و ابطال واحد سرمایه هاي مشخصات درخواست

حساب  شده و نگهداري  گذاري درخواست تاریخ درخواست و تعداد واحدهاي سرمایه

 شدهگذاري صادر واحدهاي سرمایهو قیمت مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد  ،بازارگردان

 ؛انراي بازارگردبشده  و باطل

دریافت اطالعات مربوط به معامالت روزانه صندوق در پایان هر روز کاري و نظارت بر  - 5
 ماندة وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق؛ 

 و است پذیرفته نشدهفرابورس اوراق بهادار صندوق که در بورس و نگهداري دریافت  - 6
 ؛ و واریز وجوه به حساب بانکی صندوقآنها نظارت بر فروش 

الزحمۀ حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت  حقمیزان پیشنهاد نصب، عزل و  - 7
 تصویب؛

رعایت اطمینان از حصول به منظور  بازارگردان و مدیرعملکرد بر مستمر نظارت  - 8
و گزارش موارد تخلف به  صندوق مربوط به فعالیت ۀامیدنام و همفاد اساسناممقررات، 
 ؛سازمان

 ؛حسابرسها و نظرات  گزارشع قارایۀ به مواطمینان از و حصول بررسی  - 9
 نتشار به موقع اطالعات صندوق توسط مدیر؛اطمینان از او حصول نظارت  -10
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 امیدنامهو  مفاد اساسنامه، مقرراتو حسابرس از بازارگردان  طرح موارد تخلف مدیر، -11
 حصولمراجع ذیصالح و پیگیري موضوع تا و سایر  سازمان مربوط به صندوق نزد

 ؛هایینتیجۀ ن
و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در  بازارگردان طرح موارد تخلف مدیر، -12

که طبق قوانین موضوعه تخلف یاد شده جرم محسوب شود و پیگیري موضوع تا  صورتی

 ول نتیجۀ نهایی؛ صح

وکیل طبق این اساسنامه متولی این ماده،  12و  11 هايدر اجراي بند :1 ةتبصر §

گذاران  تواند از جانب سرمایه شود و می کیل در توکیل آنها محسوب میگذاران و و سرمایه

(از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی  با دارا بودن کلیۀ اختیارات الزم

ها، دادسراها، مراجع  و کیفري) براي اقامۀ هرگونه دعواي کیفري در هر یک از دادگاه

 امات انتظامی اقدام نماید. اختصاصی یا عمومی و مراجعه به مق

در اجراي وظایف خود اهمال ورزد یا قصور داشته باشد یا  متولیکه در صورتی :2 ةتبصر §

وارد شود، مسئول جبران صندوق د، و از این بابت خسارتی به کناز اجراي آنها خودداري 

لح به گونه موارد را مرجع صا در این متولیخسارات وارده خواهد بود. حدود مسئولیت 

 کند.  رسیدگی تعیین می

ماندة وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق (موضوع  بر متولینظارت  :3 ةتبصر §

گیرد که ماندة وجوه صندوق نزد کارگزار یا  این ماده) به این منظور صورت می 6بند 

الت بیش از حد الزم براي انجام معام متولیکارگزاران صندوق در هر زمان به تشخیص 

اوراق بهادار به نام صندوق نبوده و مبالغ صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق صرفاً 

 هاي بانکی صندوق پرداخت شود. به حساب
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تواند هرگونه اطالعات و مدارك را  در اجراي وظایف خود میمتولی عنداللزوم  :4 ةتبصر §

کارگزار صندوق،  ،گردانبازار و نمایندگان وي و صندوقمدیر صندوق از در رابطه با 

بازارگردان، ، مطالبه کند یا از دفتر کار مدیرگذاري صندوق  حسابرس و مدیران سرمایه

اند در این رابطه همکاري  ملزماین اشخاص بازرسی نماید.  آنیا شعب و کارگزار صندوق 

 داشته باشند.با متولی کامل 

   

  :بازارگردان

  :43ماده 

شود.  و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب میبر اساس مقررات بازارگردان 

 ها و وظایف خود را طبق اساسنامهباید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیتبازارگردان 

  کدام یک نسخه ارسال دارد.  ، مدیر، متولی و حسابرس هرسازمانبپذیرد و براي  و امیدنامه

تواند تقاضاي  میاست، د شرایط واجکه به تشخیص سازمان هر شخص حقوقی  :1تبصرة  §

خود به منظور پذیرش سمت بازارگردانی را به مدیر اعالم نموده و رونوشتی از آن را به 

ارسال نماید. مدیر مکلف است بالفاصله نسبت به تشکیل مجمع صندوق مبادرت سازمان 

ست نماید. مجمع صندوق باید با رعایت مقررات، نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش درخوا

 مزبور همراه با ذکر دالیل موجه اقدام و نتیجه را به سازمان اعالم کند.

هاي هر صندوق توسط سازمان تعیین  حداقل و حداکثر تعداد بازارگردان :2تبصرة  §

 شود. می
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 و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وي بایدبازارگردان پس از انتخاب : 3تبصرة  §

ارسال  سازمانرف یک هفته براي ثبت به توسط مدیر در امیدنامۀ صندوق قید و ظ

 شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنماي صندوق منتشر شود.

 :44ماده 

تعداد  ،بازارگردانورشکستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفاي  ی که بر اثردر صورت

مدیر موظف است بالفاصله نسبت به دعوت و  هاي مقرر کمتر شود، ها از حداقل بازارگردان

قبول  در این حالت، جانشین، اقدام نماید.بازارگردان شکیل مجمع صندوق براي تعیین ت

 منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وي است.بازارگردان شدن استعفاي 

، بازارگردانروز پس از استعفاي  15که مجمع صندوق ظرف  در صورتی :1 تبصرة §

تواند رأساً و با رعایت تشریفات  می بازارگردانتوسط مدیر دعوت و تشکیل نشود، 

مذکور در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع صندوق اقدام و موضوع استعفاي خود را 

 در دستور کار این مجمع قرار دهد. 

بازارگردان که مجمع صندوق براي رسیدگی به موضوع استعفاي  در صورتی :2تبصرة  §

ف دو ماه از تاریخ دعوت تشکیل دعوت شود ولی ظر آن 1و تبصره  براساس این ماده

که پس از استعفاي  به شرط آن جایگزین را تعیین نماید،بازارگردان نشود یا نتواند 

 20ظرف مهلت بازارگردان آنگاه  وي، صندوق مذکور هیچ بازارگردانی نداشته باشد،

ۀ صورت تصفی تواند صندوق را منحل کند. در این االجل فوق، می روز پس از اتمام ضرب

 باید تا تصفیۀ کامل صندوقبازارگردان پذیرد و  صندوق براساس اساسنامه صورت می

 به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید. 
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  :45ماده 

آمده است،  یا امیدنامه در دیگر مواد اساسنامهعالوه بر آنچه بازارگردان هاي  مسئولیت

  عبارتست از: 

بورس یا  بازارگردانی مقرراتمفاد طبق وق گذاري صند واحدهاي سرمایه بازارگردانی - 1

 ؛و امیدنامهاین اساسنامه مفاد  و بازار خارج از بورس مربوطه

 58مادة  10و  8، 4هاي موضوع بندهاي تامین کسري وجوه نقد صندوق براي پرداخت - 2

 هاي صندوق؛اساسنامه در قبال بستانکار شدن در حساب

حسب مفاد  جمله مطالبات صندوق از دیگران)هاي نقد نشدة صندوق (از  دریافت دارایی - 3

مطالبات خود از صندوق و  ۀتصفیه در قبال کلی  ةدر پایان دور این اساسنامه

هاي خود در صندوق از جمله مطالبات کارمزد و مطالبات و گذاري سرمایه

  .این ماده 2و  1هاي موضوع بندهاي گذاري سرمایه

 

  حسابرس:

  :46ماده 

یا مؤسسات  سازمان از بین مؤسسات حسابرسی معتمد متولی حسابرس صندوق توسط

الزحمۀ  رسد. حق پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق می ،سازمانحسابرسی مورد تأیید 

رسد. مدت مأموریت  پیشنهاد شده و به تصویب مجمع صندوق می متولیحسابرس توسط 

  د.کن حسابرس را مجمع صندوق تعیین می

باید کتباً قبول سمت کرده و طی آن متعهد شود تا حسابرس صندوق  :1 ةتبصر §

کلیۀ وظایف حسابرس صندوق را طبق این اساسنامه و مقررات و با رعایت اصول، 
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صالح رسیده است، به استانداردها، و ضوابط حسابرسی که به تصویب مراجع ذي

 متولی، مدیر، و سازمانانجام رساند. حسابرس باید قبولی سمت خود را براي 

 .کندکدام یک نسخه ارسال هر

و با ذکر دالیل و تصویب مجمع صندوق قابل  متولیحسابرس به تقاضاي  :2 ةتبصر §

عزل است، مشروط به اینکه همزمان جایگزین او و مدت مأموریت حسابرس 

جایگزین تعیین شود. در این صورت مؤسسۀ حسابرسی جانشین باید بالفاصله از 

 اطالع دهد.  سازمانتعالم نموده و نتیجه را به حسابرس قبلی دالیل تغییر را اس

پس از انتخاب حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وي باید  :3 ةتبصر §

 ثبت شده و سازمانتوسط مدیر در امیدنامۀ صندوق قید و ظرف یک هفته نزد 

 .برسد بازارگردان شده و به اطالعصندوق منتشر  تارنمايدر  بالفاصله پس از ثبت

در صورت ورشکستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفاي حسابرس، : 4 ةتبصر §

مدیر باید بالفاصله، نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق براي تعیین حسابرس 

حسابرس منوط به تصویب مجمع صندوق  قبول استعفايجایگزین اقدام نماید. 

حسابرس  يها تا زمان انتخاب حسابرس جدید صندوق، وظایف و مسئولیت است.

 قبلی به قوت خود باقی است.

الزحمۀ حسابرس براساس قرارداد منعقده بین صندوق و حسابرس در  حق: 5 ةتبصر §

شود. مدیر  هاي صندوق پرداخت می حدود مصوبات مجمع صندوق از محل دارایی

هاي  هاي حسابرس را در حساب کافی براي پوشش هزینهذخیرة موظف است هر روز 

 .  نماید منظورصندوق 
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  :47ماده 

 است، عالوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده حسابرس هاي مسئولیتوظایف و 

  به قرار زیر است:

در اجراي وظایف مذکور در  متولیهاي کنترل داخلی مدیر و  بررسی اصول و رویه - 1

هاي  حل ها و ارایۀ راه اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه

  پیشنهادي براي رفع نقایص احتمالی؛

هاي کنترل داخلی طراحی شده براي  بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه - 2

شود و تهیۀ گزارش الزم در  ، در عمل رعایت میمتولیاجراي وظایف مدیر و 

 خصوص؛ این

 و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر: بررسی - 3

صندوق با رعایت استانداردهاي حسابرسی و  شش ماهه و ساالنۀمالی هاي  صورت 1- 3

هاي ابالغی از سوي  با در نظرگرفتن استانداردهاي ملی حسابداري کشور و دستورالعمل

  ؛سازمان

ماهه و  هاي شش مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دوره يها صحت گزارش 2- 3

  ساالنه؛

؛ ارزش آماري، قیمت صدور و قیمت ابطال  ها یخالص دارای ارزشبات سصحت محا 3- 3

توسط مدیر محاسبه و  ماهه و ساالنه هاي شش دورهکه در طول  گذاري واحدهاي سرمایه

 اي مطابق استانداردهاي حسابرسی.  با بررسی نمونه ،است اعالم شده

 اي باشد خصوص باید به گونه این ماده به 1هاي داخلی موضوع بند  کنترل :تبصره §

هاي صندوق و گزارش آنها و  گذاري صادره در حساب هاي سرمایه از ثبت گواهی که
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معقولی چنین ثبت کلیۀ وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان  هم

  حاصل شود.

  :48ماده 

مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود که در این اساسنامه ذکر شده است، مسئولیت 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران  49ماده  3شخصی است که به موجب بند 

، مسئولیت بررسی و اظهارنظر در خصوص مستندات و اطالعات را 1384مصوب آذرماه سال 

  عهده دارد. رب

  

  :کارگزاران صندوق

  ::4499ماده ماده 

اند، یک یا چند کارگزار  دریافت کرده سازمانمدیر از بین کارگزارانی که مجوز کارگزاري از 

کند. کارگزار صندوق باید کتباً قبول سمت کرده و  را به عنوان کارگزار صندوق انتخاب می

 متولی، مدیر،  سازمانها و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و به  طی آن مسئولیت

  و حسابرس ارایه دهد.

که  نمشروط به آ ؛صندوق را عزل نماید تواند هر یک از کارگزاران مدیر می: 1 ةتبصر §

 صندوق در هر زمان حداقل یک کارگزار داشته باشد. 

الزحمه و کارمزد کارگزار صندوق بر اساس قرارداد بین آن و صندوق و با  حق :2 ةتبصر §

 ؛شود هاي صندوق پرداخت می از محل دارایی سازمانهاي مصوب  رعایت سقف نرخ
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توانند  و کارگزار صندوق میمدیر  ،، مفاد اساسنامه و امیدنامهبا رعایت مقررات :3 ةتبصر §

  شخصیت حقوقی واحدي داشته باشند یا از اشخاص وابسته به یکدیگر محسوب شوند. 

  :50ماده 

وظایف و  ،هاي کارگزار صندوق که در دیگر مفاد اساسنامه آمده است عالوه بر مسئولیت

  کارگزار صندوق به قرار زیر است: هاي مسئولیت

در زمینۀ خرید  گروهیا عضو منتخب این  گذاري مایهسرمدیران  گروهاجراي دستورات  - 1

 و فروش اوراق بهادار به نام صندوق در چارچوب مقررات؛ 

و فرابورس هاي نقل و انتقال اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس  نگهداري گواهی - 2

 تسلیم آنها به کارگزار دیگر صندوق به دستور مدیر؛

به است بورس که به نام صندوق خریداري کرده تسلیم اوراق بهادار پذیرفته نشده در  - 3

 ؛متولی

 شده توسط متولی؛ نام صندوق به بانک تعیین تسلیم اوراق بهادار بی - 4

 واریز وجوه نقد صندوق نزد خود صرفاً به حساب بانکی صندوق به دستور مدیر؛ - 5

 و حسابرس به متولیارایۀ اطالعات مربوط به معامالت اوراق بهادار صندوق به مدیر،  - 6

 درخواست آنها؛

گذاري بازارگردان در سامانه  نتایج مربوط به صدور و ابطال واحدهاي سرمایهاعمال  - 7

 معامالتی حسب اعالم مدیر؛

 رعایت قانون، مقررات، اصول و ضوابط و استانداردهاي مربوط به حرفۀ کارگزاري؛ - 8

مالی  افتتاح یک حساب به نام صندوق در دفاتر حسابداري خود و ثبت کلیۀ عملیات - 9

 ؛گیرد در این حساب صندوق که از طریق کارگزاري صورت می
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استفاده از ایستگاه معامالتی اختصاصی صندوق در صورت وجود، صرفاً جهت انجام  -10

 معامالت صندوق.

 
  

  :تشریفات معامالت اوراق بهادار به نام صندوق

  :51ماده 

مدیران گروه مضاي به ا بایدبه نام صندوق به خرید یا فروش اوراق بهادار تصمیم 

ه ئمطابق مقررات به کارگزار صندوق ارایا عضو یا اعضاي مجاز از طرف ایشان،  گذاري سرمایه

د تا کارگزار صندوق مطابق این دستور و رعایت مقررات، عمل نماید. مدیر باید براجراي شو

در  وصحیح و به موقع دستورهاي خرید و فروش اوراق بهادار توسط کارگزار نظارت کند 

صورتی که در اثر قصور، تقصیر یا تخلف کارگزار از اجراي به موقع و صحیح دستورهاي 

  مذکور، خسارتی متوجه صندوق گردد مدیر باید:

  با کارگزار صندوق مصالحه نماید، یا  ،متولیالف) با رعایت صرفه و صالح صندوق و توافق 

صدور حکم و دریافت خسارت و ب ) موضوع را به عنوان شاکی در مراجع صالحه طرح و تا 

  واریز به حساب صندوق پیگیري کند.

  :52ماده 

صرفاً به حساب جاري معامالتی آن کارگزار را مدیر باید وجوه الزم براي خرید اوراق بهادار 

صندوق که به او دستور خرید داده است، واریز نماید. بازپرداخت تمام یا قسمتی از این وجوه 

فروش اوراق بهادار صندوق به حساب جاري معامالتی کارگزار صندوق یا وجوهی که در اثر 

  شود، صرفاً به دستور مدیر و به حساب صندوق مجاز است. واریز می
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  :53ماده 

  ب زیر است:تیداري ورقۀ بهادار به نام صندوق پس از خرید به تر نگه

 ا فرابورس ایرانتهران ی در بورسبا نام بوده و الف) در صورتی که ورقۀ بهادار مذکور 

پذیرفته شده باشد، گواهی سپرده و نقل و انتقال آن نزد کارگزار صندوق که اقدام به 

به کارگزار دیگر  متولیماند و صرفاً به دستور مدیر و تأئید  می  خرید نموده است باقی

  صندوق قابل انتقال است.

پذیرفته ان یا فرابورس ایران تهردر بورس با نام بوده و ب) در صورتی که ورقۀ بهادار مذکور 

سپارد و رسید آن را که  می متولینشده باشد، کارگزار بالفاصله پس از خرید آن را نزد 

  کند.   حاوي تعداد و مشخصات اوراق بهادار است به مدیر تسلیم می

نام باشد، کارگزار بالفاصله پس از خرید آن را نزد  بهادار مذکور بی که ورقۀ ج ) در صورتی

  کند.  سپارد و رسید بانک مربوطه را به مدیر تسلیم می نک مورد تأیید متولی میبا

  

  

  :هاي صندوق هزینه

  :54ماده 

  عبارتند از: اي صندوق قابل پرداخت هستند صرفاًه هایی که از محل دارایی هزینه

که میزان و نحوة محاسبۀ آن در امیدنامه قید شده بازارگردان و  متولی ،کارمزد مدیر - 1

  ؛تاس

الزحمۀ حسابرس که توسط مجمع صندوق تعیین و در امیدنامه منعکس شده  حق - 2

 ؛است
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کارمزد معامالت اوراق بهادار که طبق مقررات یا قرارداد با کارگزار صندوق به خرید و  - 3

 ؛گیرد فروش اوراق بهادار صندوق تعلق می

 ؛صندوقمالیات فروش اوراق بهادار  - 4

 ؛مجامع صندوق به تصویب مجمع صندوقهاي تأسیس صندوق و برگزاري  هزینه - 5

صندوق  ۀتصفیه صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنام ۀالزحم حق یاکارمزد  - 6

  ؛قید شده است

 ؛اخذ شده براي صندوق مالی تسهیالتهاي مالی  هزینه - 7

 ؛هاي بانکی براي نقل و انتقاالت وجوه صندوق هزینه - 8

 ها؛ صندوق توسط بانک نام راق بهادار بیوهاي نگهداري ا هزینه  - 9

صالح به  علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذي متولیهزینۀ طرح دعاوي توسط  -10

 ؛تصویب مجمع صندوق

دعاوي علیه صندوق توسط مدیر به  در برابرهزینۀ طرح دعاوي به نفع صندوق یا دفاع  -11

  ؛تصویب مجمع صندوق

 افزار صندوق؛ هاي مربوط به نرم هزینه -12

 در امیدنامه صندوق. جبه تصویب مجمع و در ها سایر هزینه -13

 مدیر صندوقهاي صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و  پرداخت هزینه از محل دارایی

یا تخلف خود از این  رگذاران در اثر قصو صندوق یا سرمایهه به ران خسارات واردبمسئول ج

 باشد. ماده می
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 ،متولیحسابرس،  هاي مدیر، تهاي اجراي وظایف و مسئولی هزینه تأمین: 1ةتبصر §

صندوق به استثناي موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهدة و کارگزار بازارگردان 

 خود ایشان است.

هاي تحقق یافته ولی پرداخت نشدة صندوق باید در هر روز به حساب  هزینه :2ةتبصر §

 حاسبۀ ارزشکسر و در م یهارمهاي صندوق منظور و از حساب حقوق صاحبان س بدهی

گذاري در پایان آن روز  هاي سرمایهواحد ، قیمت صدور و قیمت ابطال  ها خالص دارایی

 لحاظ گردند.

% 90بار تا سقف  هر سه ماه یکبازارگردان و مدیر، متولی، یافتۀ  تحققکارمزد : 3ةتبصر §

دیر شود. پرداخت کارمزد م مانده در پایان هر سال پرداخت می قابل پرداخت است و باقی

مشروط  ؛هاي تعریف شده در اساسنامه مجاز است پس از ارایۀ گزارش تبصرهبراساس این 

ها، حسابرس نظر  بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش

مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهاي شرط از نظر 

  اهمیت باشد. متولی کم

 

  رسانی: العاط

 :55ماده 

گذاران تارنماي  مدیر موظف است براي اطالع رسانی و ارایۀ خدمات اینترنتی به سرمایه

مجزایی براي صندوق طراحی کند یا قسمت مجزایی از تارنماي خود را به این امر اختصاص 

  دهد. نشانی تارنماي مذکور به عنوان تارنماي صندوق در امیدنامه ذکر شده است.
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  :56ماده 

مدیر موظف است در طول دورة فعالیت صندوق اطالعات زیر را در مقاطع تعیین شده در 

  صندوق منتشر نماید: تارنماي

متن کامل اساسنامه و امیدنامۀ صندوق و به روزرسانی آن بالفاصله پس از ثبت هرگونه  - 1

 ؛سازمانتغییرات آن نزد 

بعد از کاري روز  18اعت ندوق شامل موارد زیر که باید تا ساطالعات بازدهی ص - 2

 انقضاي دورة موردنظر منتشر شود: 

بازدهی ساالنۀ صندوق از ابتداي تأسیس تا پایان آخرین سال شمسی به تفکیک  1- 2

  هر سال شمسی؛

ساالنۀ صندوق از ابتداي تأسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفکیک هر  بازدهی 2- 2

  سال مالی؛

  تداي تأسیس به صورت سادهروزانۀ صندوق از اب بازدهی 3- 2

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

 .صندوق در هر هفتۀ تقویمی بازدهینمودار  5- 2

بیشترین درصد از دارایی صندوق روز در پایان هر سهم مجموع پنج ورقه بهاداري که  - 3

 ؛آن روز 18تا ساعت اند  را به خود اختصاص داده

 آن روز؛ 18تفکیک صنعت در پایان هر روز تا ساعت  ترکیب دارایی صندوق به - 4
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 هر دو حداکثر گذاري قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه، خالص دارایی ارزش - 5

پایان  در پایان هر روز به طور روزانه تادقیقه یکبار در ساعات معامالت و همچنین 

 روز؛همان 

 دو دقیقه یکبار در ساعاتهر  حداکثر گذاري خالص ارزش آماري هر واحد سرمایه - 6

) این ماده 2که براساس تبصره( روز پایان همان در پایان هر روز تامعامالت و همچنین 

هر واحد  هاي خالص داراییشود و تفاوت مبلغی و درصدي آن با ارزش  محاسبه می

 ؛ مقاطع گذاري در پایان همان سرمایه

در هر روز و از ابتداي شروع  گذاري صادر شده و ابطال شده تعداد واحدهاي سرمایه - 7

گذاران در  گذاري نزد سرمایه فعالیت صندوق تا پایان آن روز و تعداد واحدهاي سرمایه

 روز؛ آن 18پایان هر روز تا ساعت 

هاي سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه  صندوق در دورههاي مالی  و صورتگزارش عملکرد  - 8

 ایان هر دوره؛روز کاري پس از پ 20حداکثر ظرف مدت  ،و ساالنه

گذاران ممتاز و میزان سهم هر یک از کل واحدهاي  مشخصات مالکان واحدهاي سرمایه - 9

گذاري ممتاز، ارکان اجرایی و ارکان نظارتی و تغییرات آن حداکثر سه روز  سرمایه

 کاري پس از اتمام تشریفات مربوط به تغییرات؛

 ها ضروري باشد.تهیه و ارایۀ آن سازمانهایی که به تشخیص  کلیۀ گزارش -10
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به بازدهی ساالنه به شرح فرمول زیر عمل خواهد  کمتر از یکسال بازدهیبراي تبدیل  :1ةصربت §

)1(1001 شد:
365

×











−+=









T
tA RR 

  که در آن:

Rt.بازدهی صندوق در دورة موردنظر که قصد تبدیل آن به بازدهی ساالنه وجود دارد :  

RAسال شدة صندوق که از تبدیل بازدهی صندوق در دورة مورد نظر  : بازدهی تبدیل به

  آید. به بازدهی ساالنه به دست می

T.تعداد روز در دورة مورد نظر :  

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

خالص دارایی گذاري مشابه ارزش  محاسبۀ خالص ارزش آماري هر واحد سرمایه :2ةتبصر §

هاي  گذاري است، با این تفاوت که در محاسبۀ خالص ارزش آماري، قیمت هر واحد سرمایه

 شوند. اوراق بهادار صندوق تعدیل نمی

ها و اطالعات مذکور در این ماده را  زمان یک نسخه از گزارشمدیر باید هم :3ةتبصر §

 ارنمايتو انتشار هرگونه اطالعات در کند و حسابرس ارسال  متولی ،سازمان رايب

 است. سازمانصندوق در رابطه با این صندوق به منزلۀ ارایۀ اطالعات به 

شش هاي مالی  و صورت ها خود را در مورد گزارش حسابرس باید اظهارنظر :4ةتبصر §

روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه  20این ماده حداکثر ظرف  8ماهه و ساالنه بند

 تارنمايظر حسابرس را بالفاصله پس از دریافت، در مدیر موظف است اظهارن .ه دهدئارا

 صندوق منتشر کند. 
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 تارنمايباید در ) این ماده، 7) تا (2موضوع بندهاي (روند تاریخی اطالعات  :5ةتبصر §

 گذاران باشد. صندوق در دسترس سرمایه

 

  :صندوقانحالل و تصفیه 

  :57ماده 

  یابد: فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می

، مادامی که در هیچ یک از بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه درلغو پذیرش صندوق الف) 

  ؛ها یا بازارهاي خارج از بورس دیگر پذیرفته نشده باشد بورس

  ؛سازمانب ) در صورت لغو مجوز صندوق توسط 

  ج ) در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر خاتمۀ فعالیت صندوق؛

داراي حق رأي گذاري ممتاز  از کل واحدهاي سرمایه سومن حداقل دو با موافقت دارندگاد ) 

   ؛سازمانو تأیید  صندوق در جلسه رسمی مجمع صندوق

  ؛44ماده  2تبصرة  مطابقبازارگردان ) به تصمیم  هـ

در صورتی که یک ماه از دعوت مجمع صندوق  سازمان نفع و تأیید و ) به تقاضاي هر ذي

یا حسابرس گذشته باشد و مجمع صندوق براي  متولی مدیر،براي رسیدگی به استعفاي 

رسیدگی به این موضوع تشکیل نشده یا در صورت تشکیل موفق به انتخاب جایگزین 

  نشده باشد.
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  :58ماده 

دورة اولیۀ تصفیۀ صندوق از روز پایان یابد،  57در صورتی که فعالیت صندوق بر اساس ماده 

یابد. مراحل تصفیۀ صندوق  روز ادامه می 30وق شروع شده و بعد از پایان دورة فعالیت صند

  پذیرد: از ابتداي دورة اولیۀ تصفیۀ صندوق به شرح زیر صورت می

، بجز بورس یا بازار خارج از بورس مربوطهگذاري صندوق در  واحدهاي سرمایه معامالت - 1

 مدیر گذاري توسط صدور واحدهاي سرمایهدریافت درخواست و  فروش به بازارگردان

 شود. متوقف می

از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دورة اولیۀ  ها ییکه دارا کند یتالش م ریمد - 2

 کند. لیتصفیه صندوق به نقد تبد

هاي صندوق در پایان دورة اولیۀ تصفیۀ  خرید دارایی به نام صندوق و فروش دارایی - 3

 شود. صندوق متوقف می

از محل وجوه به تأیید متولی مدیر ، صندوق اولیۀ تصفیه دورةپایان در روز کاري بعد از  - 4

کارمزد مطالبات  يصندوق را به استثناسررسید شدة هاي  کلیۀ بدهی ،نقد صندوق

گذاري  که قیمت ابطال واحدهاي سرمایه پردازد. درصورتی می متولیو بازارگردان  مدیر،

ایت نکند، تفاوت توسط ها کف منفی نباشد و وجوه نقد صندوق براي پرداخت این بدهی

هاي صندوق  معادل مبالغ پرداختی در حساببازارگردان خواهد شد و  أمینتبازارگردان 

 شود. بستانکار می

هاي صندوق شامل مطالبات آن در پایان دورة اولیۀ تصفیۀ  در صورتی که کل دارایی - 5

ایان روز کاري بعد از پ 5صندوق تبدیل به نقد نشده باشد، مدیر موظف است ظرف 
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متولی و ، بازارگردان ها تهیه کرده و براي  گزارشی از دارایی ،دورة اولیۀ تصفیۀ صندوق

 باید اطالعات زیر درج گردد:حداقل حسابرس ارسال کند. در این گزارش 

الف) در مورد اوراق بهادار صندوق: مشخصات اوراق بهادار، تعداد، کارگزار مربوطه و 

هاي  دارایی خالص دارایی ارزشی که در محاسبۀ ارزش ارزش روز اوراق بهادار معادل

صندوق در پایان دورة اولیۀ تصفیۀ صندوق بکار رفته است بدون در نظر گرفتن 

  ها، کارمزدها و مالیات فروش؛ هزینه

ب) در مورد مطالبات: مبلغ طلب، شخص بدهکار، شرح طلب، تاریخ سررسید و ارزش به 

هاي صندوق در پایان دورة  داراییخالص  در ارزشکار رفتۀ هر یک از این مطالبات 

  اولیۀ تصفیۀ صندوق؛

ها: مشخصات، تعداد و ارزش روز بکار رفته در محاسبۀ ارزش  ج) در مورد سایر دارایی

هاي صندوق در پایان دورة اولیۀ تصفیۀ صندوق بدون در نظر گرفتن  داراییخالص 

 ها، کارمزدها و مالیات فروش. هزینه

روز کاري پس از پایان دورة اولیۀ تصفیۀ صندوق،  20است ظرف مدیر موظف  - 6

هاي مالی و گزارش عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب  صورت

 تهیه و به حسابرس تسلیم نماید. ،شده حسابرسی

هاي مالی و  روز پس از دریافت صورت 20حسابرس موظف است نظر خود را ظرف  - 7

 ارایه دهد.   سازمانو بازارگردان به مدیر، متولی،  6 و 5گزارش موضوع بندهاي 

و گزارش  6هاي مالی صندوق موضوع بند  در صورتی که حسابرس نسبت به صورت - 8

اظهارنظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس،  ،5موضوع بند

هاي مالی را  اهمیت باشد و مجمع صندوق این صورت بندهاي شرط از نظر متولی کم
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مبلغی  ،روزکاري از محل وجوه نقد صندوق 2تصویب نماید، آنگاه مدیر باید ظرف 

 گذاران در پایان دورة اولیۀ گذاري نزد سرمایه معادل قیمت ابطال واحدهاي سرمایه

گذاران واریز نماید. در صورتی که وجوه نقد  تصفیۀ صندوق را به حساب بانکی سرمایه 

به بازارگردان التفاوت باید قبالً توسط  ین پرداخت کافی نباشد، مابهصندوق براي انجام ا

حساب مذکور پرداخت شود. مدیر باید اطالعات الزم را براي انجام این پرداخت، ظرف 

معادل مبالغ بازارگردان ارایه دهد. بازارگردان یک روز کاري قبل از مهلت فوق به 

 تانکار خواهد شد.هاي صندوق بس پرداختی طی این بند در حساب

گذاري صندوق از درجۀ  هاي سرمایه ، تمامی گواهی8مذکور در بند  ۀپس از اجراي مرحل - 9

 ،گذاران از این امر اعتبار ساقط خواهد شد. مدیر موظف است براي اطالع سرمایه

 اي در تارنماي صندوق منتشر نماید. بالفاصله اطالعیه

بازارگردان تثناي بدهی صندوق به ، به اس8پس از اجراي مرحلۀ مذکور در بند  -10

متولی بابت کارمزد از محل وجوه  و هاي صندوق از جمله مطالبات مدیر باقیماندة بدهی

که وجوه نقد صندوق براي این پرداخت کافی  شود و در صورتی نقد صندوق پرداخت می

بابت  هاي صندوق متعهد به تأمین وجوه نقد است. باقیماندة داراییبازارگردان نباشد، 

بازارگردان ازاي خدمات آن با نظارت متولی به مالکیت  و مابهبازارگردان مطالبات 

 آید. درمی

جلسۀ تصفیۀ صندوق با امضاي مدیر و  ، صورت 10 پس از اجراي مرحلۀ مذکور در بند -11

متولی تنظیم و یک نسخۀ آن توسط مدیر نگهداري شده و یک نسخه ظرف مدت ده 

 شود.  ارسال می سازمانروز به 
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  مرجع رسیدگی به تخلفات و اختالفات:

  :59ماده 

متولی، حسابرس و کارگزاران  بازارگردان، مرجع رسیدگی به کلیۀ تخلفات مدیر، سازمان

  صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامۀ صندوق است.

  :60ماده 

ندوق با یکدیگر و با ، متولی، حسابرس و کارگزاران صبازارگردان  هرگونه اختالف بین مدیر،

شود و هرگونه اختالف بین صندوق  گذاران صندوق در مواردي که مربوط به صندوق می سرمایه

قانون بازار  36ها باشد، مشمول ماده  اي آن با سایر اشخاص ذیربط که ناشی از فعالیت حرفه

  شود. اوراق بهادار بوده و براساس این ماده رسیدگی می

  :سایر موارد

  :61ماده 

و گذاري مرکزي، ثبت  گذاري نزد شرکت سپرده گذاري واحدهاي سرمایه با توجه به سپرده

تابع مقررات حاکم بر آن شرکت معامالت آن تسویه و پایاپاي این اوراق و  گذاري سپرده

  باشد. می

  :62ماده 

 ،ورقص هاي خود در انجام وظایف و مسئولیتبازارگردان  وحسابرس، متولی  که مدیر، در صورتی

تقصیر یا تخلف داشته باشند و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص 
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ها توسط مرجع  حدود مسئولیت مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

  شود.  صالح به رسیدگی تعیین می

  :63ماده 

 5تولی به میزان حداکثر تواند براي اجراي موضوع فعالیت صندوق و پس از تأیید م مدیر می

 گذاران، به نام صندوق تسهیالت گذاري نزد سرمایه واحدهاي سرمایه خالص دارایی درصد ارزش

خالص دارایی ارزش  که در اثر کاهش  یصورت (حداکثر یک سال) بگیرد. در مدت کوتاه مالی

درصد  7بیش از به دریافتی  گذاران، ارزش ماندة تسهیالت مایهگذاري نزد سر واحدهاي سرمایه

گذاران برسد، مدیر موظف است  گذاري نزد سرمایه واحدهاي سرمایهخالص دارایی ارزش 

درصد ارزش یاد شده اقدام  5روز کاري به تسویۀ تسهیالت مذکور تا سقف  5حداکثر ظرف 

  نماید.

  

  :64ماده 

هاي  بدهی ایرو س 63در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیالت ماده 

خالص دارایی درصد ارزش  15ـواند از ت هاي صندوق در هیچ زمان نمی بدهیصندوق، کل 

  ود. شگذاران بیشتر  گذاري نزد سرمایه واحدهاي سرمایه

  :65ماده 

عدم انجام وظایف یا تخلف دیگر ارکان از مقررات و رتی که هر یک از ارکان صندوق از در صو

گزارش  سازمانملزم است تا مراتب را در اسرع وقت به متولی و مفاد اساسنامه مطلع شود، 

  کند.
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  :66ماده 

بازارگردان  وگذاران با منافع مدیر، حسابرس، متولی  چه به هر دلیلی بین منافع سرمایه چنان

  گذاران بر تأدیۀ حقوق افراد یادشده مقدم خواهد بود.  تعارض پیش آید، تأدیۀ حقوق سرمایه

 :67ماده 

  ها ارسال گردد: زیر باید جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکتموارد 

جلسات مجامع صندوق، حاوي تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و روزنامۀ  صورت - 1

  ها؛ االنتشار و تغییرات آن کثیر

  هاي مالی؛ جلسات مربوط به تصویب صورت صورت - 2

دیر ثبت، ضامن ها شامل نمایندگان مدیر، م تعیین نمایندگان ارکان و تغییرات آن - 3

  نقدشوندگی، متولی و حسابرس؛

  ها؛ دوق و تغییرات آننتعیین صاحبان امضاي مجاز ص - 4

  تعیین محل صندوق و تغییر آن؛ - 5

  ؛ سازمانسایر موارد به تشخیص  - 6

 :68اده م

  است. سازمانمرجع تفسیر مواد این اساسنامه، 

  :69ماده 

به تصویب مجمع صندوق و یم شده تبصره و یک امیدنامه تنظ 66.ماده، 69در این اساسنامه 

  رسیده است.
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  اسامی و امضاي صاحبان امضاي مجاز ارکان

سمت در   نام رکن صندوق  ردیف
  صندوق

شماره روزنامه 
  رسمی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضاي 
  نمونه امضاء  مجاز

   کارگزاري مفیدشرکت   1
  خاص)(سهامی

  19533  مدیر

    حمید آذرخش - 1

    هادي مهري - 2

2  
متین حسابرسی موسسه 

  خردمند
  

  19550  متولی
    محمود محمد زاده - 1

    مجید رضا زاده - 2

  سپهرشرکت تامین سرمایه   3
  خاص)(سهامی

  19456  بازارگردان

    بهروز زارع - 1

    غالمرضا خلیل ارجمندي - 2

بیات موسسه حسابرسی   4
  19887  حسابرس  رایان

    منوچهر بیات - 1

    ابوالقاسم مرآتی - 2

  


