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  تعاريف اوليه:

  :1مادة 
  روند:مي هاي زير به جاي معاني مشروح بكاردر اين اساسنامه اصطالحات و واژه

 مجلس شوراي اسالمي است. 1384منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه  قانون بازار اوراق بهادار: -1

ي ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي منظور قانون توسعهقانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد:  -2
  باشد. هجري شمسي مجلس شوراي اسالمي مي 1388هل و چهارم قانون اساسي مصوب آذرماه سال هاي كلي اصل چسياست

دار وضع شده و گذاري است كه توسط مراجع صالحيتهاي سرمايهمنظور كلية مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق مقررات: -3
  شود.مي

  قانون بازار اوراق بهادار است. 5 : منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادةسبا -4
ها و به شمارة ثبت نزد مرجع ثبت شركت 286502منظور شركت بورس اوراق بهادار تهران (سهامي عام) به شمارة ثبت  بورس تهران: -5

  نزد سبا است.10492
ها و به شمارة ثبت نزد مرجع ثبت شركت 332483منظور شركت فرابورس ايران ( سهامي عام) به شمارة ثبت فرابورس ايران: -6

  نزد سازمان است.  10613
 است. 2گذاري مذكور در مادة منظور صندوق سرمايه صندوق: -7

 منظور اساسنامة صندوق است.  اساسنامه: -8

ناپذير منظور اميدنامة صندوق است كه محتويات آن براساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعيين شده و جزء جدايي اميدنامه: -9
 شود. سنامه محسوب مياين اسا

 گذاران است.گذاري نزد سرمايهمتغير است و در هر زمان برابر جمع ارزش مبناي واحدهاي سرمايه سرماية صندوق: - 10

گذاري گذاري صادرشده طبق مفاد اساسنامه، مالك تعدادي از واحدهاي سرمايهشخصي است كه مطابق گواهي سرمايه گذار:سرمايه - 11
 گذاري صندوق مطابق مفاد اساسنامه اقدام نموده است. براي تملك تعدادي از واحدهاي سرمايهكه صندوق است يا اين

 باشد.كوچكترين جزء سرماية صندوق مي گذاري:واحد سرمايه - 12

هاي گذاري است كه در يك زمان معين براساس گواهيواحدهاي سرمايه گذاران:گذاري نزد سرمايهواحدهاي سرمايه - 13
گذاري باطل شده از گذاران است و تعداد آن در هر زمان از تفريق تعداد واحدهاي سرمايهره، در مالكيت سرمايهگذاري صادسرمايه

 شود.گذاري منتشرشده تا آن زمان، محاسبه ميتعداد واحدهاي سرمايه

گذاري است كه مايهگذاري منتشرشده در هر زمان عبارت از واحدهاي سرواحدهاي سرمايه گذاري منتشرشده:واحدهاي سرمايه - 14
 نويسي تا آن زمان صادر نموده است.صندوق از زمان شروع پذيره

گذاري صندوق شده در هر زمان، عبارت است از واحدهاي سرمايهگذاري باطلواحدهاي سرمايه شده:گذاري باطلواحدهاي سرمايه - 15
 است. نويسي تا آن زمان مطابق اين اساسنامه باطل شدهكه از زمان شروع پذيره



  ) در اندازة بزرگمد ثابت و آاوراق بهادار با درثابت حامي(در گذاري صندوق سرمايهاساسنامة 
 

٣ 
 

عه ابزارها و قانون توس 1گذاري در اجراي ماده اوراق بهادار متحدالشكلي است كه توسط صندوق سرمايه گذاري:گواهي سرمايه -16
شود و گذار ارائه ميگذاري اشخاص در صندوق مطابق اين اساسنامه صادر و به سرمايهنهادهاي مالي جديد منتشر و در ازاي سرمايه

 گذار است.  گذاري در تملك آن سرمايهمعرف تعداد واحدهاي سرمايه

گذاري صندوق به قيمت مبنا و تأمين حداقل اي سرمايهبراي فروش واحده 9مهلتي است كه طبق مادة  نويسي اوليه:دورة پذيره - 17
  سرماية مورد نياز براي تشكيل و شروع فعاليت صندوق تعيين شده است. 

نويسي اولية گذاران بابت پذيرهمنظور كلية حقوق مادي و معنوي صندوق است از جمله وجوه دريافتي از سرمايهصندوق: هاي دارايي - 18
كلية و  شوداز محل اين وجوه به نام صندوق خريداري مياوراق بهاداري كه  ،گذاريي سرمايهور واحدهاگذاري و صدواحدهاي سرمايه

و كارمزدهايي كه مطابق اساسنامه يا اميدنامه براي صندوق دريافت  ، مطالبات صندوق از اشخاصهاسود متعلق به آنمنافع و  ،حقوق
  شود. مي

 13گذاري در پايان هر روز طبق مادة ارزشي است به ريال كه براي هر واحد سرمايه گذاري:خالص ارزش روز هر واحد سرمايه - 19
 شود.محاسبه مي

گذاري پس محاسبه و براي صدور هر واحد سرمايه 16گذاري مطابق مادة مبلغي است به ريال كه براي هر واحد سرمايه قيمت صدور: - 20
 شود.گذار دريافت مينويسي اوليه از سرمايهاز دورة پذيره

- محاسبه شده و در ازاي ابطال هر واحد سرمايه 15گذاري مطابق ماده مبلغي است به ريال كه براي هر واحد سرمايه قيمت ابطال: - 21

 شود.گذار پرداخت ميهاي ابطال به سرمايهگذاري پس از كسرهزينه

 د.شومحاسبه مي 56مادة 1 گذاري مطابق تبصرةمبلغي است به ريال كه براي هر واحد سرمايه خالص ارزش آماري: - 22

 قيمت پاياني هر ورقة بهادار در هر روزعبارت است از: قيمت پاياني: - 23

كه ورقة بهادار در بورس يا بازار خارج از بورس پذيرفته شده باشد، برابر قيمت پاياني اعالم شده براي آخرين روز كاري تا در صورتي -الف
  بورس مربوطه؛پايان آن روز توسط بورس يا بازار خارج از 

  صورت، برابر قيمت ورقة بهادار در آخرين معامله تا پايان همان روز. در غير اين -ب
 منظور واحد پول جمهوري اسالمي ايران است.ريال:  - 24

 يابد.منظور سال شمسي است كه از ابتداي فروردين ماه شروع و در پايان اسفند ماه خاتمه مي سال شمسي: - 25

  منظور فصول بهار، تابستان، پاييز و زمستان سال شمسي است. فصل: -26
 هاي تقويمي سال شمسي است.منظور ماه ماه: - 27

شنبه هر هفته و باشد، به استثناي روزهاي پنجمنظور هر روز غير تعطيل طبق تقويم رسمي جمهوري اسالمي ايران مي روز كاري: - 28
 روزهايي كه بورس تهران به هر دليل تعطيل است.

  كه به وقت محل ديگري تصريح شده باشد.منظور ساعت به وقت تهران است مگر اين عت:سا - 29
اركان نظارتي شامل متولي و حسابرس  و منظور مجمع صندوق و اركان اجرايي شامل مدير و مدير ثبت صندوق اركان صندوق: - 30

     است.  صندوق
گذاري ممتاز، مطابق مفاد اين اساسنامه تشكيل و رسميت است كه با حضور دارندگان واحدهاي سرمايهاي جلسه مجمع صندوق: - 31

   يابد.مي
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  شود.، به اين سمت انتخاب مي38منظور شخص حقوقي است كه طبق مادة  مدير صندوق: - 32
   شود.، به اين سمت انتخاب مي41 منظور شخص حقوقي است كه طبق ماده مدير ثبت: - 33
  شود، به اين سمت انتخاب مي43منظور شخص حقوقي است كه طبق ماده متولي صندوق:  - 34
 شود. ، به اين سمت انتخاب مي45منظور مؤسسه حسابرسي است كه طبق مادة  حسابرس: - 35

م منظور مؤسسه حسابرسي است كه تحت اين عنوان از طريق تارنماي (وب سايت) رسمي سبا، اعال مؤسسه حسابرسي معتمد سبا: -36
 عمومي شده است. 

  شود.، به اين سمت انتخاب مي48منظور كارگزار داراي مجوز كارگزاري از سبا است كه طبق مادة  كارگزار صندوق: - 37
متشكل از حداقل سه شخص حقيقي است كه توسط مدير صندوق از بين اشخاص صاحب  گذاري:گروه مديران سرمايه - 38

 مذكور را به انجام رسانند.  يهاي مندرج در مادهتا وظايف و مسئوليت ، معرفي شده39هاي قيد شده در مادة صالحيت

تارنمايي است كه نشاني آن به عنوان تارنماي صندوق در اميدنامه درج شده است و اطالعاتي كه در آن توسط مدير  تارنماي صندوق: - 39
 شود.عات به سبا محسوب ميشود، به عنوان اعالمية رسمي صندوق است و به منزلة ارائه اطالصندوق منتشر مي

قانون توسعة  2هاي موضوع مادة بخشي از سازمان ثبت اسناد و امالك كشور است كه وظيفة ثبت صندوق ها:مرجع ثبت شركت - 40
 ابزارها و نهادهاي مالي جديد را به عهده دارد. 

 باشد.منظور مراجع قضايي مطابق قوانين جمهوري اسالمي ايران مي مراجع قضايي: - 41

نويسي، صدور و ابطال اي است كه مدير به تأييد سبا براي پذيرهرويهگذاري: نويسي، صدور و ابطال واحدهاي سرمايهة پذيرهروي - 42
نويسي، صدور و ابطال واحدهاي كند. در اين رويه مراحل پذيرهگذاري تدوين و در تارنماي صندوق اعالم ميواحدهاي سرمايه

گذاري از نويسي و صدور واحدهاي سرمايهگذاران، اطالعاتي كه بايد هنگام پذيرهت سرمايهگذاري، چگونگي تشخيص هويسرمايه
هايي كه براي ارايه درخواست صدور و ابطال تكميل شود و مداركي كه متقاضيان صدور و ابطال بايد گذاران دريافت شود، فرمسرمايه

 بيني شده است.ارائه نمايند، پيش

هاي مالي و عملياتي واحد تجاري، ولي نه در حد كنترل هاي مربوط به سياستگيريتوانايي مشاركت در تصميم نفوذ قابل مالحظه: - 43
هاي مزبور. نفوذ قابل مالحظه معموالً از طريق انتخاب حداقل يك عضو هيأت مديره (يا ساير اركان اداره كننده مشابه) صورت سياست

گذاري را گذار اجازه مشاركت مؤثر در سياستردادهاي ديگر ناشي شود كه به واحد سرمايهگيرد، اما ممكن است از روابط يا قرامي
 دهد. مي

هاي آن است. هاي مالي و عملياتي يك شخص حقوقي، به منظور كسب منافع از فعاليتعبارت از توانايي راهبري سياست كنترل: - 44
 شود. تعيين مي معيارهاي توانايي كنترل براساس استانداردهاي حسابداري ملي

از مشاركت در كنترل يك فعاليت اقتصادي كه به موجب توافق قراردادي (مشاركت خاص) است. معيارهاي  : عبارتكنترل مشترك - 45
 شود. توانايي كنترل مشترك براساس استاندارهاي حسابداري ملي تعيين مي

 : شخص وابسته به هر شخص حقيقي و حقوقي به شرح زير است: شخص وابسته -46
الف) شخص وابسته به هر شخص حقيقي عبارت است از همسر و اقرباء نسبي درجة اول از طبقة اول آن شخص و هر شخص حقوقي كه 

  تحت نفوذ قابل مالحظه، كنترل يا كنترل مشترك شخص حقيقي مورد نظر باشد. 
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تانداردهاي حسابداري ملي ايران، تعريف ب) شخص وابسته به هر شخص حقوقي عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاري كه در اس
  است. شده

  :كليات

  :2 ةماد
مطابق اين  و هشدمحسوب  قبا) 1( مادة 20گذاري موضوع بند هاي سرمايه، از مصاديق صندوقسبااين صندوق با دريافت مجوز تأسيس از 

   .باشدمي » ثابت حاميگذاري سرمايه صندوق«نام صندوق،  .شوداساسنامه و مقررات اداره مي

  :3 ةماد
) به منظور كاهش 4(ة ماد به خريد انواع اوراق بهادار موضوعها آنگذاران و اختصاص آوري وجوه از سرمايههدف از تشكيل صندوق، جمع

  گذاران است.سرمايهمنافع هاي ناشي از مقياس و تأمين جوييگيري از صرفهگذاري، بهرهريسك سرمايه

  :4 ةماد
داراي مجوز سازمان بورس، اوراق مشاركت، اوراق صكوك و و  اوراق بهادار با درآمد ثابت انواع گذاري درصندوق، سرمايهاصلي موضوع فعاليت 

ها و موسسات مالي هاي بانكي در بانكگذاري در انواع سپردهگذاري در انواع اوراق مشاركت داراي مجوز از بانك مركزي و نيز سرمايهسرمايه
نويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار است. موضوع فعاليت فرعي آن مشاركت در تعهد پذيره وباشد اي مجوز از بانك مركزي ميو اعتباري دار

ها در اميدنامه گذاري در هر يك از آننويسي يا تعهد خريد و حد نصاب سرمايهگذاري يا تعهد پذيرههاي موضوع سرمايهخصوصيات دارايي
 ذكر شده است.

  :5 ةماد
شود؛ شروع شده و از تاريخ ثبت صندوق نزد دورة فعاليت صندوق از تاريخ قيد شده در مجوز فعاليت كه توسط سبا به نام صندوق صادر مي

تمديد است. سال مالي صندوق به مدت يك قابل  61يابد. اين مدت مطابق مادة سال شمسي ادامه مي سهها به مدت مرجع ثبت شركت
است، به جز اولين سال مالي صندوق كه از تاريخ شروع دورة فعاليت  سال بعدماه  مهرماه هر سال تا انتهاي  آبان سال شمسي، از ابتداي

  يابد.ماه خاتمه ميمهر اولين پايان در صندوق آغاز شده و 
سبا نيز به عنوان نهاد مالي ها، با اراية مدارك مربوطه، صندوق را نزد مدير صندوق بايد پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شركت تبصره:

  به ثبت رسانده و مجوز فعاليت آن را از سبا دريافت نمايد.

  :6ماده 
محل اقامت صندوق همان محلي است كه مدير در اميدنامة صندوق به عنوان مركز اصلي فعاليت صندوق اعالن كرده است. روزهاي كاري 

  روزهاي تعطيل رسمي است.صندوق عبارت از شنبه تا چهارشنبة هرهفته به استثناي 
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  گذاري:سرمايه هاياحدو

  :7 ةماد
گذاري گذاري قيد شود. واحدهاي سرمايهسرمايه هاياهيگوكه بايد روي  ريال استيك ميليون گذاري برابر واحد سرمايه هر مبنايارزش 

  شود:وق به دو نوع ممتاز و عادي به شرح زير تقسيم ميدصن
 ،8 ةمطابق ماداوليه نويسي قبل از شروع دورة پذيره ،گذاري استسرمايه واحد  10,000 هانگذاري ممتاز كه تعداد آسرمايهالف) واحدهاي 

  باشد.انتقال به غير ميابطال ولي قابلگذاري غيرقابلاين نوع واحدهاي سرمايه شود.خريداري ميمؤسسان صندوق مؤسس يا كالً توسط 
اين نوع واحدهاي شود. صادر مييا پس از تشكيل صندوق اوليه نويسي اري عادي كه در طول دورة پذيرهگذب) واحدهاي سرمايه

  قيد شده است.گذاران در اميدنامه نزد سرمايهگذاري عادي حداكثر واحدهاي سرمايهباشد. انتقال ميابطال ولي غيرقابلگذاري قابلسرمايه
 مدير ثبت دهنده برسد.گيرنده و انتقاليد انتقاليثبت شده و به تأمدير ثبت گذاري ممتاز بايد نزد نقل و انتقال واحدهاي سرمايه :تبصره

گيرنده صادر نموده و نقل و كند و گواهي جديدي براي انتقالاز درجة اعتبار ساقط در هنگام انتقال، گواهي مربوط را دريافت و موظف است 
بايد قبل از تشكيل مجمع صندوق هويت دارندگان مدير . گذاري ممتاز را بالفاصله به مدير و متولي اطالع دهدحدهاي سرمايهانتقال وا

 ارائه دهد.سبا  گذاري ممتاز را بهواحدهاي سرمايه

  ن:اگذاري مؤسسسرمايه

  :8 ةماد
گذاري ممتاز صندوق را خريداري كرده و معادل مبلغ ن بايد تمام واحدهاي سرمايهمؤسسامؤسس يا نويسي اوليه، وع دورة پذيرهاز شر پيش
و  واريز نماينديا حسابي به نام مدير كه تنها به اين امر اختصاص داده شده است، به حساب صندوق در شرف تأسيس نقداً را ها آن مبناي

  ارائه دهند. سباتقاضاي ثبت صندوق را به 
 :تاس سبابه ة مدارك زير يو تشكيل مجمع صندوق و ارامبني بر رعايت اين ماده  سبانويسي اوليه منوط به تأئيد شروع دورة پذيره :تبصره

  اساسنامه و اميدنامة مصوب مجمع صندوق؛ -1
 و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛ متولي مدير ثبت، قبولي سمت توسط مدير، -2

 ؛هاشده توسط آننويسيگذاري ممتاز پذيرهواحدهاي سرمايه ن و تعدادافهرست هويت و اقامتگاه مؤسس -3

 گذاري ممتاز.واحدهاي سرمايه مبنايبانك مبني بر واريز ارزش تأييدية  -4
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  نويسي اوليه:پذيره

  :9 ةماد
اعالم درج و  ،نويسياعالمية پذيرهدر ن تعيين شده و اتوسط مؤسس 8 ةمبني بر رعايت ماد سبايد ينويسي اوليه پس از تأدورة پذيره

نقداً به حساب  ،اندنويسي كردهگذاري را كه پذيرهواحدهاي سرمايه مبناينويسي صددرصد ارزش نويسان بايد در هنگام پذيرهگردد. پذيرهمي
  صندوق بپردازند.

شدة صندوق كمتر از نويسيپذيرهگذاري نويسي اوليه، تعداد واحدهاي سرمايهقبل از پايان دورة پذيرهيك روز كاري كه تا در صورتي :تبصره
نويسي اعالمية پذيرهمذكور در نويسي را به مدت دورة پذيرهتوانند مين اباشد، مؤسساميدنامه براي تأسيس صندوق شده در حداقل تعيين
  .نويسي را مجدداً تعيين نمايندتاريخ و ساعت پايان دورة پذيرهكرده و تمديد بار براي مدت يك

  :10 ةماد
نويسي، روية پذيره نويسي را مطابقگذار بايد به يكي از شعب مراجعه نموده و مراحل پذيرهگذاري، سرمايههاي سرمايهنويسي واحدپذيره براي

 به انجام برساند. گذاريصدور و ابطال واحدهاي سرمايه

و ساير وظايف مذكور در اين اساسنامه انجام نويسي، صدور، ابطال فهرست، نشاني و شمارة تلفن شعب كه در آن عمليات پذيره :تبصره
درج شده است و گذاري نويسي، صدور و ابطال واحدهاي سرمايهروية پذيرهدر هر شعبه در  مدير ثبتپذيرد، به همراه اسامي نمايندگان مي

  شود.اصالح مي رويهبر اساس همين 

  :11 ةماد
كه شود. در صورتينويسي متوقف مينويسي گرديد، عمليات پذيرهپذيرهمطابق اميدنامه گذاري سرمايه كه حداكثر تعداد واحدهايپس از آن

نويسي شود، اولويت با كساني خواهد بود كه زودتر وجوه خود را به حساب بانكي مربوطه به هر دليل بيش از حداكثر مذكور اقدام به پذيره
. كندكنندگان مسترد به پرداختاوليه نويسي روز پس از پايان دورة پذيره 5كثر موظف است وجوه مازاد را ظرف حدامدير اند. واريز نموده

  هرگونه استفاده از وجوه مازاد ممنوع است.

  :12 ةماد
 به مدير و متولي اطالع دهد. ورا بررسي كند نويسي پذيرهنتايج بايد مدير ثبت نويسي اوليه، پس از پايان دورة پذيرهكاري روز دوحداكثر 
  پذيرد:ميشرح زير صورت ه اقدامات (الف) يا (ب) بمجموعه سب مورد يكي از سپس ح

آنگاه مدير بايد بالفاصله نتيجة بررسي را  ،نويسي شده باشد، پذيرهاميدنامهشده در گذاري تعيينكه حداقل واحدهاي سرمايهالف) در صورتي
  دهد.ارسال كرده و رونوشت آن را به مؤسسان ارايه  سباصندوق، براي  به منظور دريافت مجوز فعاليتبه همراه تأييدية بانك 

  نويسي نشده باشد، آنگاه:، پذيرهاميدنامهشده در گذاري تعيينكه حداقل واحدهاي سرمايهب) در صورتي
  ن اطالع دهد.او مؤسس سبارا به بررسي بايد بالفاصله نتيجة  مدير) 1-ب
  نويسان بازپرداخت كند.وجوه واريزي به حساب صندوق را به پذيرهروز كاري  5بايد ظرف مدير ) 2-ب
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 گذاري:خالص ارزش، قيمت ابطال و قيمت صدور واحد سرمايه

  :13 ةماد
هاي منهاي بدهي ،در پايان آن روز هاي صندوقگذاري در پايان هر روز برابر است با ارزش روز داراييخالص ارزش روز هر واحد سرمايه

  گذاران در پايان همان روز.گذاري نزد سرمايهپايان آن روز تقسيم بر تعداد واحدهاي سرمايهدر  صندوق
دستورالعمل نحوة تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در قيمت فروش اوراق بهادار صندوق در پايان هر روز مطابق  :1 ةتبصر

 شود.تعيين مي سباگذاري مصوب هاي سرمايهصندوق

ارزش با مجموع وجوه نقد صندوق، قيمت فروش اوراق بهادار صندوق، برابر است هاي صندوق در پايان هر روز ارزش روز دارايي :2 ةتبصر
هاي صندوق به قيمت بازار در پايان همان ) و ارزش ساير دارايي هاي بانكيسپرده ةنشددريافت ةيافتمطالبات صندوق (نظير سود تحققروز 
از نرخ سود همان سپرده يا ورقة مشاركت استفاده  ،رزش روز سود تحقق يافته دريافت نشدة هر سپرده يا ورقة مشاركتابراي محاسبةروز. 
 شود.مي

شده تا پايان آن روز از گذاران در پايان هر روز، تعداد واحدهاي ابطالگذاري نزد سرمايهبراي محاسبة تعداد واحدهاي سرمايه :3 ةتبصر
 شود.صادر شده تا پايان آن روز كسر ميتعداد واحدهاي 

  :14 ماده
گذاري در اميدنامه ي پرداخت سود واحدهاي سرمايههامبالغ و زمانگذار در نظر باشد، كه پرداخت سود به واحدهاي سرمايهدر صورتي

 شود.بيني ميپيش

  عمل خواهد شد. 20در صورت نبود وجه نقد كافي براي پرداخت موضوع اين ماده، مطابق مادة تبصره: 

  :15ماده 
  گذاري برابر است.گذاري با خالص ارزش روز واحدهاي سرمايهقيمت ابطال واحدهاي سرمايه

  :16 ةماد
شود، به جاي قيمت فروش اوراق محاسبه مي 13 ةگذاري در پايان هر روز كه مطابق مادخالص ارزش روز واحد سرمايه ةه در محاسبچچنان

  آيد.گذاري در پايان آن روز به دست ميها در پايان آن روز منظور شود، قيمت صدور هر واحد سرمايهبهادار صندوق، قيمت خريد آن
گذاري هاي سرمايهدستورالعمل نحوة تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوقهادار صندوق مطابق قيمت خريد اوراق ب :تبصره

 شود.تعيين مي

 گذاري:تشريفات صدور و ابطال واحدهاي سرمايه

  :17 ةماد
و  دهرگذاري را در شعب دريافت كدر هر روز كاري درخواست صدور واحدهاي سرمايه موظف است دير ثبتمدر طول دورة فعاليت صندوق، 

و با گذاري نويسي، صدور و ابطال واحدهاي سرمايهروية پذيرهمطابق  موظف استاطالع دهد. مدير و متولي همان روز به مدير 20تا ساعت 
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يد صدور واحدهاي ي، نسبت به تأذكور در اميدنامهگذاران مگذاري نزد سرمايهرعايت تبصرة اين ماده و سقف حداكثر تعداد واحدهاي سرمايه
مدير ثبت موظف است حداكثر ظرف يك روز كاري پس از تأييد  اقدام كند. ه درخواستئارا در همان روز گذاري درخواست شدهسرمايه

نويسي، صدور و ابطال واحدهاي روية پذيرهگذار، مطابق به سرمايه گذاري و ارايه مدارك مربوطهمدير، نسبت به صدور واحدهاي سرمايه
  م كند.، اقداگذاري سرمايه
 به عالوة كارمزد صدور، درخواست ارائهكاري پايان روز  گذاري درگذاري، قيمت صدور واحد سرمايهدر صدور واحدهاي سرمايه :1ة تبصر

 مالك عمل خواهد بود.

 نمايد.گذاري جديد خودداري صدور واحدهاي سرمايهدرخواست  پذيرشاز  مدير صندوقموظف است به درخواست  مدير ثبت :2تبصرة 

نويسي يا نويسي يا تعهد خريد اوراق بهاداري مشاركت دارد، يك روز قبل از شروع دورة پذيرهدر مواقعي كه صندوق در تعهد پذيره :3تبصرة
 شود و اين توقف زماني كهگذاري متوقف ميهاي عرضة اوراق بهادار مربوطه، دريافت تقاضاهاي صدور يا ابطال واحدهاي سرمايهشروع دوره

 .تعهد صندوق در اين زمينه ايفا شده تلقي شود ادامه دارد

  :18ماده 
 باشد. مالك گواهيگذار ميگذاري تحت مالكيت سرمايهتعداد كل واحدهاي سرمايه ةدهندگذاري بانام بوده و نشانهاي سرمايهگواهي
هاي گذاري درج شده است. مالكان گواهيگذار بر روي گواهي سرمايهگذاري شخصي است كه نام وي تحت عنوان سرمايهسرمايه
هاي صندوق اراييدر خالص دگذاران، گذاري نزد سرمايهگذاري خود از كل واحدهاي سرمايهگذاري، به نسبت تعداد واحدهاي سرمايهسرمايه
مسئوليت منحصراً از اختيارات مدير صندوق است. هاي صندوق در چارچوب اين اساسنامه گيري در مورد داراييمولي حق تصمي ،اندسهيم

  گذاري آنها در صندوق است.گذاري در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمايههاي سرمايهمالكان گواهي
 گذاري عادي بايد در گواهي قيد شود.ي واحدهاي سرمايهگذاري براهاي سرمايهغيرقابل انتقال بودن گواهي :تبصره

  :19 ةماد
 ،هر روز كاري درگذاري نويسي، صدور و ابطال واحدهاي سرمايهروية پذيرهمطابق موظف است مدير ثبت فعاليت صندوق،  ةدر طول دور

گذاري اقدام ، نسبت به ابطال واحدهاي سرمايههمان روز 20تا ساعت و رده گذاري را در شعب دريافت كدرخواست ابطال واحدهاي سرمايه
 ،از محل وجوه صندوق روز كاري از تاريخ ارائه درخواست ابطال، 7ظرف  مدير موظف است حداكثر اطالع دهد. و متولي به مديركرده و 

و يا به  گذار ه حساب بانكي سرمايهب ،ابطال هايپس از كسر كارمزدرا ابطال گذاري در پايان روز مبلغي معادل قيمت ابطال واحدهاي سرمايه
به منظور خريد اوراق بهادار با گذار ( در صورتي كه مدير صندوق شركت كارگزاري باشد) به حساب بانكي كارگزار صندوق درخواست سرمايه

  كند.واريز گذار ناشي از خريد اوراق بهادار پرداخت بدهي سرمايه
 عمل خواهد شد. 20نداشته باشد، مطابق مادة در اختيار وجوه نقد كافي  ،گذاريكه صندوق براي ابطال واحدهاي سرمايهدر صورتي :تبصره

  :20ماده 
يا پرداخت وجه بابت گذاران مطابق مواد اساسنامه كه صندوق براي انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به سرمايهدر صورتي

نداشته باشد، مدير بايد در اختيار وجوه نقد كافي ، استنويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار پذيرفتهدر اثر مشاركت در تعهد پذيرهتعهداتي كه 
هاي بانكي صندوق ها در حسابهاي صندوق به نقد اقدام كند تا وجوه نقد كافي براي انجام اين پرداختبه موقع نسبت به تبديل دارايي
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پذير نبوده باشد. مدير صندوق موظف است شرايط و هاي صندوق به وجه نقد امكاندر شرايط اضطراري كه تبديل دارايي مگرشود. فراهم 
ها به نقد شده است را طي يك گزارش تشريح كرده و به تأييد متولي برساند. در اين حالت مدير بايد داليلي كه منجر به عدم تبديل دارايي

  هاي مورد نظر اقدام كند.ها به نقد و انجام پرداختاضطراري، براي تبديل دارايي بالفاصله پس از رفع شرايط
 معادل روزانهصندوق باشد،  يهاييدر نقد كردن به موقع دارا ريقصور مد اي ريتقص ليكه فراهم نشدن وجوه نقد به دل يدر صورت :1 تبصره
به عنوان جبران  است نشده پرداخت مقرر موعد در هاآن وجوهكه  گذارانهيسرما شده ابطال يگذارهيسرما يواحدها ارزش هزارده در هشت

صندوق  ريبستانكار شده و متناظر با آن حساب مد گذارانهيسرما حساب مقرر، مهلت درصندوق  يهاييدارا يخسارت عدم نقدشوندگ
در  يپرداخت نشده به و يكارمزدهافصل و  آندر  ريكارمزد مد تهاتر از پس گذارانهيبه سرما متعلقه خسارت زانيم چنانچه. شوديم بدهكار

صندوق ملزم  يصندوق وفق اساسنامه گردد، متول ريبه مد متعلق يگذارهيسرما يواحدها حداقل ابطالدرصد ارزش  80از  شيبفصول قبل، 
صندوق  تيريسمت مد يدر خصوص ادامه تصد يريگميتصم و مجمع يبرگزار يبرا ممتاز يگذارهيسرما يبه دعوت از دارندگان واحدها

 ليتبد يبرا يو يهاتالش ادامه از مانع صندوق ريمد به يعدم نقدشوندگ مهيجر اعمال. باشديم ديجد ريانتخاب مد ايو  يفعل ريتوسط مد
  .بودصندوق نخواهد  يهاييبه نقد نمودن دارا

 نينخواهد بود. همچن ريمد رييتغپرداخت خسارات متعلقه تا روز  بابت يقبل رصندوقيصندوق رافع تعهدات مد ديجد ريانتخاب مد :2تبصره
) متوقف خواهد صندوق يهاييدارا ينقدشوندگ عدم تيوضع ادامه صورت در( ميروز محاسبه جرا 60به مدت  ،صندوق ريمد رييتغ خياز تار

 مربوطه ميجرا باشد، نشده صندوق يهاييدارا نمودن نقد به ليتبد به قادر همچنان ديصندوق جد ريشد و چنانچه پس از مدت مذكور، مد
  .شد خواهد لحاظ يقبل تبصره وفق

 

  :21ماده 
  بيني شده است.گذاري در اميدنامه پيشكارمزد صدور و ابطال واحدهاي سرمايه

 
  حداقل و حداكثر ميزان مشاركت در صندوق:

  :22 دةما
  زير رعايت شود: گذاري صندوق بايد موارددر تملك واحدهاي سرمايه

گذاري صندوق توانند مالك واحدهاي سرمايهنمي ،هادر زمان تصدي خود به اين سمت ،اشخاص وابسته به آنها ، حسابرس ومتوليالف) 
  باشند.

گذاري صندوق را حداقل تعداد واحدهاي سرمايهدرصد ميزان  پنج حداقلهمواره ) مدير در طول زمان تصدي خود به اين سمت بايد ب
تعداد واحدهاي  %10گذاري يا حداقل تعداد واحدهاي سرمايه %20گذاري صندوق در تملك مدير تا واحدهاي سرمايه فسقمالك باشد. 

  د عادي يا ممتاز باشد.توانگذاري در مالكيت مدير ميسرمايه واحدهاي .گذاران هركدام بيشتر باشد، استگذاري نزد سرمايهسرمايه
درصد ميزان حداقل تعداد  1/0گذاري در طول زمان تصدي خود به اين سمت بايد همواره حداقل ج) هر يك از اعضاي گروه مديران سرمايه

 %2 گذاري تاگذاري صندوق در تملك اعضاي گروه مديران سرمايهگذاري صندوق را مالك باشند. سقف واحدهاي سرمايهواحدهاي سرمايه
گذاران هركدام بيشتر باشد، است. واحدهاي گذاري نزد سرمايهتعداد واحدهاي سرمايه %1گذاري يا حداقل تعداد واحدهاي سرمايه

 تواند عادي يا ممتاز باشد.گذاري ميگذاري در مالكيت اعضاي گروه مديران سرمايهسرمايه
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 گذاري صندوق را مالك شوند.واحدهاي سرمايهدرصد حداكثر  10حداكثر تا جمعاً توانند ) مؤسسان ميد

گذاري را سرمايهواحدهاي  حداكثر %5 تواند حداكثرگذار ميمؤسسان هر سرمايه و گذارياعضاي گروه مديران سرمايه ) به غير از مدير،هـ
 مالك شود.

 حداقل ...... واحدگذار در هر زمان بايد گذاري و مؤسسان، هر سرمايهبه غير از متولي، حسابرس، مدير، اعضاي گروه مديران سرمايهر)
  گذاري را مالك باشد.سرمايه
 استفاده نمايد. ) هر كدام بيشتر باشددهاي مذكور در بندهاي (ب) يا (تواند از نصابكه مدير جزو مؤسسان باشد ميدر صورتي :1 ةتبصر

گذاري صندوق افزايش يابد، مدير موظف است متناسباً كه با اصالح اساسنامه يا اميدنامه حداقل تعداد واحدهاي سرمايهدر صورتي :2 ةتبصر
 گذاري خود را افزايش دهد.واحدهاي سرمايه

شود. ابطال باشد، به عنوان وثيقه نزد متولي توديع ميگذاري كه براساس اين ماده بايد تحت تملك مدير حداقل واحدهاي سرمايه: 3ة تبصر
گذاري پس از استعفا يا سلب سمت به هر دليل، منوط به دريافت مفاصاحساب دورة مأموريت مدير است. يا آزادسازي اين واحدهاي سرمايه

ذاري موضوع اين تبصره، حسب مورد نسبت به گاي معادل مبلغ ريالي ابطال واحدهاي سرمايهنامهتواند با توديع ضمانتمدير ياد شده مي
 گذاري خود اقدام نمايد.ابطال يا انتقال واحدهاي سرمايه

  :23ماده 
گذاران ظرف ده روز كاري متوالي در پايان هر روز به گذاري نزد سرمايهگذاري، تعداد واحدهاي سرمايههاي سرمايهچنانچه در اثر ابطال واحد

نسبت به دعوت و تشكيل روز  10اطالع دهد و ظرف  سبابرسد، مدير بايد بالفاصله موضوع را به  اميدنامهدر شده حداقل تعيينكمتر از 
  .اقدام كند صندوقگيري در خصوص انحالل يا ادامة فعاليت جهت تصميم صندوقمجمع 

  ها:ها و پرداختهاي بانكي صندوق و نظارت بر دريافتحساب

  :24ماده 
شود. كلية افتتاح مي متوليو تحت نظارت يا مدير هاي بانكي به نام صندوق به تعداد الزم حساب يا حساب متوليبه تشخيص مدير و توافق 

نويسي اوليه، وجوه گذاري پس از پذيرههاي سرمايهنويسي اوليه و صدور واحدهاي صندوق شامل وجوه حاصل از پذيرهها و پرداختدريافت
هاي بانكي و ردهگذاري و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپهاي سرمايهپرداختي بابت ابطال واحد

ها انجام هاي مربوط به صندوق، منحصراً از طريق اين حساب يا حسابگذاران، و پرداخت هزينهفروش اوراق بهادار، وجوه پرداختي به سرمايه
  پذيرد.مي

 :25ماده 
 متوليپذيرد و صورت مي متولي) به دستور مدير و تأئيد 24هاي بانكي صندوق موضوع ماده (هاي صندوق از حساب يا حسابكلية پرداخت

در مورد  متولييد نمايد. بررسي يدستور پرداخت را تأ ،قبل از پرداخت و پس از اطمينان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامهبايد 
  ها از جمله شامل موارد زير خواهد بود:پرداخت

  نمايد كه:كنترل بايد  متولي ،14ة هاي موضوع مادالف) در مورد پرداخت
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دارندگان واحدهاي منطبق با فهرست براساس اطالعات و مدارك موجود، شده،  تعييناخذ سود  برايفهرست اشخاصي كه از طرف مدير  )1(
 .استگذاري صندوق سرمايه

 .تاس صحيح محاسبه شده به طور گذاريگذار با توجه به تعداد واحدهاي سرمايهپرداخت به هر سرمايهقابل مبالغ )2(

گذار به حساب بانكي كارگزار صندوق به منظور خريد اوراق يا به درخواست سرمايه گذارانها صرفاً به حساب بانكي سرمايهكلية پرداخت )3(
 واريز به حساب كارگزار صندوق در صورتي مجاز است كه وي .شودواريز مي ،گذار ناشي از خريد اوراق بهاداربهادار يا پرداخت بدهي سرمايه
 دار باشد.سمت مدير صندوق را نيز عهده

  نمايد كه:كنترل بايد  متوليگذاري، گذار بابت ابطال واحدهاي سرمايهب) در مورد پرداخت به سرمايه
 باشد؛ گذاري را ارايه دادهگذار قبالً درخواست ابطال واحدهاي سرمايهسرمايه )1(

 ؛باشد درخواست وي ابطال شدهگذاري مطابق مفاد اساسنامه و واحدهاي سرمايه )2(

 ؛و اميدنامه باشدبراساس مفاد اساسنامه  ،شده براي پرداخت به ويمبلغ تعيين )3(

گذار به حساب بانكي كارگزار صندوق به منظور خريد اوراق بهادار ان  يا به درخواست سرمايهگذارپرداخت صرفاً به حساب بانكي سرمايه )4(
كه وي واريز به حساب بانكي كارگزار صندوق در صورتي مجاز است  .واريز شودر ناشي از خريد اوراق بهادار، گذايا پرداخت بدهي سرمايه

 دار باشد.سمت مدير صندوق را نيز عهده

  نمايد كه:كنترل بايد  متوليج ) در خصوص پرداخت به كارگزار صندوق به منظور خريد اوراق بهادار به نام صندوق، 
 ؛نباشدبيش از حد الزم به تشخيص متولي د صندوق نزد كارگزار ماندة وجوه نق )1(

 پذيرد؛پرداخت صرفاً به حساب جاري معامالتي كارگزار صورت  )2(

 .باشد و به عنوان كارگزار صندوق قبول سمت كردهباشد  سباكارگزار داراي مجوز كارگزاري از  )3(

  نمايد كه:كنترل بايد متولي هاي صندوق، د) در خصوص پرداخت كارمزدها و هزينه
 پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحيح محاسبه شده است؛ )1(

 پذيرد.صورت ميمربوطه  شخاصهاي بانكي اها به حساباين پرداخت )2(

  كند كه:كنترل بايد  متولي، است هـ) در خصوص پرداخت به منظور خريد اوراق بهاداري كه در بورس پذيرفته نشده
 ؛است ها توسط مدير معين شدهمشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشندة آن )1(

 است؛ ميدنامههاي مندرج در ااوراق بهادار داراي ويژگي )2(

 ؛معتبر استفروشنده  )3(

  شود.مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانكي فروشنده پرداخت  )4(
بايد معامالت روزانة هر يك از كارگزاران صندوق را از طريق سامانة مكانيزة بورس  متوليده، به منظور اجراي بند(ج) اين ما :1 ةتبصر

 دريافت كرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر يك از كارگزاران صندوق را جداگانه نگه دارد.

در  متوليرعايت مفاد اين ماده يا ساير مواد اين اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدير الزامي است و مسئوليت  :2 ةتبصر
 يد دستورات پرداخت، رافع مسئوليت مدير نيست.يتأ
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  هاي صندوق:تركيب دارايي

  :26 ةماد
  .را رعايت كند ههاي مذكور در اميدنامفعاليت، نصابهاي مختلف هاي صندوق در دورهمدير بايد در انتخاب تركيب دارايي

روز  10مذكور در اين ماده نقض گردد، مدير بايد ضمن اطالع به متولي و حسابرس، ظرف حداكثر  كه به هر دليل، نصاب: در صورتيتبصره
 ها، را انجام دهد.كاري، اقدامات الزم را براي رعايت اين نصاب

  شده:درآمدهاي كسبچگونگي استفاده از 

  :27 ةماد
هاي صندوق قلمداد شده و در اجراي موضوع فعاليت صندوق بكار گرفته دارايي و، جزصندوق تيموضوع فعال يحاصل از اجراكل درآمد 

  .شودمي
  

  مجمع صندوق:

  :28 ةماد
شده و رسميت صندوق تشكيل داراي حق رأي گذاري ممتاز واحدهاي سرمايهبه عالوة يك مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف 

  و داراي اختيارات زير است:يابد، مي
  ؛سباتأييد صندوق با  متولي و  مدير ثبت تعيين مدير، -1
 ؛سبايد يتأبا صندوق به شرط تعيين جانشين آنها  متولي و مدير ثبتتغيير مدير،  -2

 ؛چگونگي پرداخت آنو وي  هالزحمحقمدت مأموريت و نصب و عزل حسابرس صندوق و تعيين ، متوليبه پيشنهاد  -3

 ؛سبايد يتصويب تغييرات الزم در اساسنامه و اميدنامة صندوق پس از تأ -4

 گيري راجع به انحالل صندوق؛تصميم -5

 هاي مالي ساالنة صندوق؛تصويب صورت -6

 استماع گزارش مدير راجع به وضعيت و عملكرد صندوق در هر سال مالي؛ -7

 هاي مالي و گزارش وضعيت و عملكرد صندوق؛اظهارنظر حسابرس راجع به صورت استماع گزارش و -8

 تعيين روزنامة كثيراالنتشار صندوق؛ -9

  تشكيل مجمع صندوق.هاي هزينهو صندوق هاي تأسيس صويب هزينهت - 10

  :29 ةماد
  مجمع صندوق به دعوت اشخاص زير در هر زمان قابل تشكيل است:

  مدير صندوق؛ -1
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 صندوق؛ متولي -2

5دارندگان بيش از  -3
 گذاري ممتاز صندوق؛از واحدهاي سرمايه 1

 .سبا -4

 شود.كننده تعيين مي، توسط دعوت22لغايت  6محل و زمان تشكيل جلسة مجمع در شهر محل اقامت صندوق بين ساعت  :تبصره

  :30 ةماد
مسئوليت احراز مالكيت يا . را دارنددر جلسة مجمع صندوق حق حضور ها آنقانوني  گانگذاري ممتاز يا نماينددارندگان واحدهاي سرمايه

گذاري ممتاز در مالكيت كننده است. دعوت كننده بايد فهرستي از اسامي حاضران و تعداد واحدهاي سرمايهنمايندگي مالك برعهدة دعوت
  گيرد.كننده در اختيار رئيس مجمع قرار ميدعوتهر يك را تنظيم و به امضاي هر يك از آنها برساند. فهرست حاضران با تأئيد 

  :31 ةماد
رئيس  .شودتوسط مجمع صندوق انتخاب مي ،حاضرگذاري ممتاز از بين دارندگان واحدهاي سرمايهبا اكثريت آرا رئيس مجمع صندوق 

در غياب هر يك از و  وق خواهند بودمجمع صند انناظر سباو  متوليوظيفة ادارة جلسة مجمع صندوق را به عهده دارد. نمايندگان  مجمع
  كند.ميانتخاب ناظر را جايگزين  ، مجمعهاآن

  :32 ةماد
بر رعايت اساسنامه و مقررات و صحت  انن برسد. ناظرايد رئيس مجمع و ناظريبايد به تأ مجمعفهرست حاضران  ه ورسميت جلس

 .ندكنميها نظارت گيريرأي

  :33 ةماد
گذاري ممتاز را از طريق نشر آگهي حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع، دارندگان واحدهاي سرمايهكنندة مجمع موظف است دعوت

صندوق در مجمع حاضر ممتاز گذاري كه كلية دارندگان واحدهاي سرمايهدعوت نمايد. در صورتيبه مجمع در روزنامة كثيراالنتشار صندوق 
كنندة مجمع بايد ده روز قبل از گذاري ممتاز  به مجمع ضروري نيست. دعوتدهاي سرمايهرعايت تشريفات دعوت از دارندگان واحشوند، 

 سبارا نيز از محل و زمان تشكيل و موضوع جلسة مجمع مطلع نمايد. عدم حضور نمايندگان متولي و  سباتاريخ تشكيل مجمع، متولي و 
  مانع از تشكيل جلسة مجمع نخواهد بود.

را از محل و زمان تشكيل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننمايد، سبا ت كننده در مهلت مقرر در اين ماده، متولي و كه دعودر صورتي تبصره:
 تشكيل جلسة مجمع و تصميمات آن از درجة اعتبار ساقط است.

  :34 ةماد
مشروط بر اينكه  ؛گذاري ممتاز يك حق رأي دارندگذاري ممتاز به ازاي هر واحد سرمايهسرمايه هايدارندگان واحد ،در مجمع صندوق
  گذاري ممتاز صندوق را دارا باشد.درصد از كل واحدهاي سرمايه 5گذاري ممتاز حداقل دارندة واحد سرمايه
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  :35 ةماد
در ساير مواد اينكه مگر  ،شودحق رأي حاضران اتخاذ مي تصميمات در جلسة رسمي مجمع صندوق با موافقت نصف به عالوة يك از كل

امضاء نمايد و به  اي در سه نسخه تهيه ورئيس مجمع موظف است از تصميمات مجمع صورتجلسه. باشدنصاب ديگري ذكر شده  ،اساسنامه
  كند.ارائه و مدير هركدام يك نسخه  متولي، سبايد ناظران برساند و به يتأ

مجمع صندوق بايد توسط رئيس مجمع به مدير تسليم شود تا مدير بالفاصه آن را در تارنماي  فهرست اسامي حاضران در جلسة :1تبصرة 
 صندوق منتشر كند.

رساند. ببه ثبت  سباهفته نزد يمات مجمع صندوق را حداكثر ظرف يكممدير موظف است هرگونه تغيير در اساسنامه و ساير تص :2تبصرة 
كند، و به تشخيص صندوق منتشر مي تارنمايتصميمات را در روزنامة كثيراالنتشار و جزييات آن را با تفصيل در  خالصة، مدير پس از ثبت

 دهد.كشور آگهي ميرسمي  روزنامة در سبا

گذاري، مدير سرمايه مدير ثبت، را ثبت خواهد كرد كه قبالً قبول سمت مجدد مدير،اميدنامه در صورتي تغييرات اساسنامه و  سبا :3تبصرة 
 و تمامي مواد تغيير يافته به امضاي اشخاص يادشده رسيده باشد.سمت اشخاص جايگزين را دريافت كرده  و حسابرس يا قبول متولي

  :36 ةماد
ير تغييرات اساسنامه و سا. استبالفاصله قابل اجرا  سبا پس از ثبت نزدو حسابرس  متوليمدير ثبت،  ،مديرتغيير در مورد مجمع تصميمات 

  آن در روزنامة كثيراالنتشار صندوق، قابل اجرا است. خالصةذشت يك ماه از تاريخ انتشار و گ سبااميدنامه پس از ثبت نزد 

  :37 ةماد
هاي صندوق هاي صندوق قابل پرداخت است و توسط مدير در حسابهاي تشكيل مجمع صندوق پس از تصويب مجمع از محل داراييهزينه

س يهاي تأسشود. هزينهبه طور روزانه مستهلك مي ،ال يا تا پايان دورة فعاليت صندوق هر كدام كمتر باشديك سثبت شده و ظرف مدت 
هاي صندوق قابل پرداخت است نويسي يا اميدنامة صندوق از محل داراييجمع تا سقف مذكور در اعالمية پذيرهصندوق نيز پس از تصويب م

سال يا تا پايان دورة فعاليت صندوق هر كدام كمتر باشد، به طور روزانه  سههاي صندوق ثبت شده و ظرف مدت و توسط مدير در حساب
  شود.مستهلك مي

  مدير صندوق:

  :38ماده 
اين اساسنامه مدير ناميده در و  هشدانتخاب توسط مجمع صندوق و بر اساس مقررات و مفاد اين اساسنامه  سبامدير صندوق، به تأئيد 

  شود.مي
و حسابرس  متولي، سبامدير بايد كتباً قبول سمت كند و طي آن مسئوليت و وظايف خود را طبق اين اساسنامه بپذيرد و براي  :1 ةتبصر

كه در  هاي صندوق راموظف است كلية اطالعات، مدارك و دارايية مأموريت پس از خاتمبالفاصله د. مدير كنك نسخه ارسال هركدام ي
 ، به مدير جايگزين تحويل دهد.دارداختيار 
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صرفه و صالح آنها را گذاري موظف است با رعايت مفاد اين اساسنامه و مقررات، همواره مدير در قبال دارندگان واحدهاي سرمايه :2 ةتبصر
 رعايت كند.

ثبت  سباپس از انتخاب مدير و قبولي سمت توسط ايشان، هويت مدير بايد در اميدنامة صندوق قيد شده و ظرف يك هفته نزد  :3 ةتبصر
 صندوق منتشر شود.تارنماي در  بالفاصله پس از ثبت شده و

، مجمع صندوق را براي اسرع وقت ردموظف است  متولياي مدير، سلب صالحيت يا استعف ،در صورت ورشكستگي، انحالل :4 ةتبصر
تا زمان  ي مدير منوط به تصويب مجمع صندوق و تعيين جانشين وي است.اتعفقبول اسانتخاب مدير جديد دعوت نموده و تشكيل دهد. 

 هاي مدير قبلي به قوت خود باقي است.انتخاب مدير جديد صندوق وظايف و مسئوليت

  :39ماده 
» گذاريسرمايهمديران  گروه«گذاري در اوراق بهادار را به عنوان مدير حداقل سه نفر شخص حقيقي خبره در زمينة مرتبط با سرمايه

  نمايد تا از طرف مدير و به مسئوليت وي وظايف زير را به انجام رساند:صندوق معرفي مي
و هاي صندوق داراييحفظ مالكيت ري در مورد خريد، فروش يا گيو تصميمگذاري صندوق مشي سرمايهخطگذاري و تعيين سياست -1

در چارچوب مقررات، اساسنامه و اميدنامة نويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار گيري در مورد مشاركت صندوق در پذيرههمچنين تصميم
  صندوق؛

هاي ت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوقدستورالعمل نحوة تعيين قيمبا رعايت تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار صندوق  -2
مطابق مفاد  گذاري صندوقهاي هر واحد سرمايهقيمت صدور، ابطال و ارزش خالص داراييبه منظور محاسبة ، سباگذاري، مصوب سرمايه

 ؛اساسنامه

  اوراق بهادار؛ ديخر اي يسينورهيو فروش اوراق بهادار به منظور عمل به تعهدات پذ ديالزم در زمان خر داتيتمه ينيبشيپ -3
  د؛يتعهد خر اي يسينورهياوراق بهادار موضوع تعهد پذ متيحداكثر ق نييتع -4
تعهد، در مواد  نيا يدر اجرا نياوراق بهادار و همچن ديتعهد خر اي يسينورهيمشاركت صندوق در تعهد پذ رشيكه در موقع پذ يفيوظا -5

 ؛است يگذارهيسرما رانيگروه مد ةهداساسنامه، به ع نيمربوطه در ا فاتيمرتبط با تشر

  ساير وظايف و اختيارات تفويضي از سوي مدير صندوق. -6
 پذيرد.با اكثريت آراء صورت مي گذاريسرمايهمديران گروه گيري تصميم: 1 ةتبصر

هاي صندوق را به هر يك از داراييحفظ مالكيت گيري در مورد خريد، فروش يا تواند اختيارتصميممي گذارييهاسرممديران گروه : 2 ةتبصر
گيري در اين زمينه و حدود اختيارات عضو مذكور را صراحتاً تعيين كرده باشد. در مشروط به اينكه روش تصميم ؛اعضاي خود واگذار نمايد

 گروهض اختيارات خواهد بود. تفوي گذاريسرمايهمديران  گروههر حال مسئوليت حقوقي كلية اعمال و تصميمات عضو مذكور به عهدة 
  باشد.پذير نميقيد شده، امكان تبصرهبه غير از آنچه در اين  گذاريسرمايهمديران 
- را از سمت خود عزل كند، مشروط به اينكه همگذاري اعضاي گروه مديران سرمايهتواند در هر زمان هر يك از مدير صندوق مي :3 ةتبصر

 نمايد.زمان فرد واجد شرايط ديگري را جايگزين وي 

بايستي داراي گواهينامة مديريت سبد اوراق بهادار يا گواهينامة ارزشيابي اوراق گذاري مي: هر يك از اعضاي گروه مديران سرمايه4 ةتبصر
-بهادار با حداقل يك سال سابقة كار مرتبط و از كاركنان تمام وقت مدير صندوق باشند. در شرايط خاص و با موافقت سبا، مديران سرمايه
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 5سال سابقة كار مرتبط يا گواهينامة اصول بازار سرمايه با حداقل  3گري بازار سرمايه با حداقل توانند داراي گواهينامة تحليلگذاري مي
 سال سابقة كار مرتبط باشند و صالحيت ايشان به تأئيد سبا برسد.

به عالوة مدركي  ن، نام و مشخصات آناگذاريسرمايهديران م گروهمدير موظف است بالفاصله پس از انتصاب هر يك از اعضاي  :5 ةتبصر
 د.كنارسال  متوليو  سبارا به  ندال بر قبولي سمت توسط آنا

دستور خريد يك ورقة بهادار معين براي قبل از اجرا يا ملغي كردن تواند مي، نگروهمجاز اين  يا عضو گذارييهاسرممديران گروه  :6 ةتبصر
 و بالعكس. براي صندوق صادر كندبا قيمت يكسان صندوق، دستور فروش همان ورقة بهادار را 

در مورد خريد، فروش يا اين ماده  2هريك از اعضاي اين گروه موضوع تبصرة يا گذاري سرمايهمديران گروه تصميمات افشاي  :7 ةتبصر
باشد مگر آنكه افشاي اين اطالعات به موجب مجاز نميادار به نام صندوق پيش از انتشار اولين گزارش مالي صندوق، اوراق بهحفظ مالكيت 

 ساير مقررات مجاز شناخته شده باشد.

، گذارياعضاي گروه مديران سرمايهدر صورت حجر، محروميت از حقوق اجتماعي، فوت، استعفاء يا سلب صالحيت هر يك از  :8 ةتبصر
 ير موظف است فرد جايگزين را ظرف يك هفته تعيين و معرفي نمايد.مد

  :40ماده 
  مدير به قرار زير است:هاي مسئوليتوظايف و  ،عالوه بر آنچه در ساير مواد اين اساسنامه ذكر شده

 مترمربع فضاي مناسب اداري با امكانات و تجهيزات الزم به منظور انجام امور صندوق؛ 40اختصاص حداقل  -1

  گذاري مطابق مفاد اساسنامه؛هاي سرمايهنويسي، صدور و ابطال واحدمراحل اجرايي صندوق از جمله پذيره مشاركت در -2
شده و تعداد گذاري صادره و ابطالگذار شامل مبالغ پرداختي و دريافتي، تعداد واحدهاي سرمايهثبت و نگهداري حساب هر سرمايه -3

 گذاري در تملك وي؛واحدهاي سرمايه

و  مدير ثبت، متولي ،سبابه موضوع تعيين صاحبان امضاي مجاز  صندوق و حدود اختيارات و مسئوليت هر يك از آنها و اطالع  -4
 حسابرس؛

 تعيين كارگزار يا كارگزاران صندوق و نظارت بر اجراي بهينه دستورات خريد و فروش اوراق بهادار صندوق توسط آنها؛ -5

 ؛حداكثر ظرف دو روز كاري پس از انجام آنبين كارگزاران صندوق اطالع به متولي در مورد نقل و انتقال اوراق بهادار  -6

 گذاران حداكثر ظرف يك روز كاري پس از هر پرداخت؛اطالع به مدير ثبت در مورد وجوه پرداختي به هر يك از سرمايه -7

هاي حسابداري و ه وقايع مالي صندوق، ثبت وقايع مالي صندوق طبق اصول و رويهآوري و نگهداري كلية مدارك مثبته مربوط بجمع -8
 اساسنامه؛مفاد هاي مورد نياز طبق تهية گزارش

 ؛كارمزد مديريت يا با عملكرد صندوق باشد با سبمتناكه بايد  نحوة جبران خدمات آنانو تعيين گذاري سرمايهمديران گروه معرفي  -9

 گذاران؛سرمايهارف متعپاسخگويي به سؤاالت  - 10

 افزارهاي الزم و بكارگيري آنها براي اجراي اهداف و موضوع فعاليت صندوق؛افزارها و سختتهية نرم - 11

 ؛در صورت لزوم خود وتشخيص عموم مردم به به انجام تبليغات الزم براي معرفي صندوق  - 12

 ، مراجع قضايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي؛گذاران، كلية ادارات دولتي و غيردولتينمايندگي صندوق در برابر سرمايه - 13
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هرگونه دعواي مطروحه عليه صندوق در هر يك  در برابرها از طرف صندوق و دفاع اقامة هرگونه دعواي حقوقي و كيفري و دفاع از آن - 14
دادرسي مدني(باالخص مواد  ها، مراجع عمومي يا اختصاصي و ديوان عدالت اداري با دارا بودن كلية اختيارات مندرج در قانون آييناز دادگاه

 نامة ديوان عدالت اداري.آن)، قانون آيين دادرسي كيفري و قانون و آيين 36و  35

 يفاياوراق بهادار و ا ديتعهد خر اي يسينورهيدر خصوص مشاركت صندوق در تعهد پذ هيانجام مذاكرات و توافق اول ،يريگميتصم - 15
  نه؛يزم نيشده در اساسنامه در ا ينيبشيپ يهاتيو مسؤول فيوظا
منظور مطابق نمونه  نيا يشده برا ليكتش يكايسند اياوراق بهادار با ناشر اوراق بهادار  ديتعهد خر اي يسينورهيانعقاد قرارداد تعهد پذ -16

  اوراق بهادار؛ ديتعهد خر اي يسينورهيكارمزد صندوق از محل تعهد پذ نييقرارداد مصوب سبا و تع
  بعد از انعقاد قرارداد؛ يحداكثر سه روز كار يبه متول ديتعهد خر اي يسينورهيقرارداد مشاركت در تعهد پذ ةارائ - 17
  مقرر؛ يهااوراق بهادار در زمان ديتعهد خر اي يسينورهيتعهدات پذ يفايا ةنحو يو بررس ينيبشيپ - 18
آن صرفاً به  زيو وار افتياوراق بهادار در حساب صندوق و در ديتعهد خر اي يسينورهيتعلق گرفته به قرارداد تعهد پذ يثبت كارمزدها - 19

 ؛صندوق يحساب بانك

اساسنامه  20هاي موضوع ماده منظور تأمين وجوه الزم براي پرداختهاي صندوق به تهيه گزارش داليل عدم نقدشوندگي دارايي - 20
 .صندوق و ارائه آن به متولي صندوق

توان به عذر عدم اجراي معتبر است و نميو گذاري در مقابل اشخاص ثالث نافذ كلية اعمال و اقدامات مدير و گروه مديران سرمايه :1 ةتبصر
 مال و اقدامات آنها را غير معتبر دانست.عاتشريفات مربوط به طرز انتخاب آنها 

مدير موظف است مشخصات و حدود اختيارات صاحبان امضاي مجاز صندوق و نحوه امضاي قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور  :2 ةتبصر
 د.كنارسال  سباثبت نزد  برايصندوق را 

 مدير صندوق بايد مدارك مثبته وقايع مالي هر سال مالي صندوق را به مدت حداقل پنج  سال پس از پايان آن سال مالي :3 ةتبصر
نگهداري نمايد و پس از پايان اين مدت مسئوليتي در قبال  صورت كاغذي يا داده پيام الكترونيكي موضوع قانون تجارت الكترونيكبه

اين مسئوليت با تغيير مدير به مديرجديد منتقل شده و پس از پايان عمر صندوق به عهدة  هد داشت.نگهداري و اراية اين مدارك نخوا
 آخرين مدير آن خواهد بود.

صندوق بايد امكان طرح  تارنماياين ماده حداقل يك خط تلفن اختصاص دهد. همچنين در  10مدير بايد براي اجراي بند  :4 ةتبصر
 گذاران، وجود داشته باشد.اي سرمايهسؤاالت و دريافت پاسخ آنها بر

  پذير است.امكان متوليمصالحه در دعاوي له يا عليه صندوق توسط مدير و با موافقت  :5 ةتبصر

  :گذاريثبت واحدهاي سرمايهامور  مدير

  :41ماده 
شده و مجمع صندوق انتخاب  توسطو بر اساس مقررات و مفاد اين اساسنامه  سباصندوق، به تأئيد  گذاريثبت واحدهاي سرمايهمدير امور 

  شود.ناميده مي ثبتمدير در اين اساسنامه 
و متولي  مدير، ،سبابايد كتباً قبول سمت كند و طي آن مسئوليت و وظايف خود را طبق اين اساسنامه بپذيرد و براي مدير ثبت  :1 ةتبصر

 ارسال كند.حسابرس هركدام يك نسخه 
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بايد در اميدنامة صندوق قيد شده و ظرف يك هفته نزد  مدير ثبت، هويت ويو قبولي سمت توسط مدير ثبت پس از انتخاب  :2 ةتبصر
 در تارنماي صندوق منتشر شود. بالفاصله پس از ثبت ثبت شده و سبا

موظف است در اسرع وقت، مجمع صندوق را براي  يرمد، مدير ثبتدر صورت ورشكستگي، انحالل، سلب صالحيت يا استعفاي  :3 ةتبصر
منوط به تصويب مجمع صندوق و تعيين جانشين وي است. مدير ثبت جديد دعوت نموده و تشكيل دهد. قبول استعفاي مدير ثبت انتخاب 

 قبلي به قوت خود باقي است. ثبت هاي مديرجديد صندوق وظايف و مسئوليتمدير ثبت تا زمان انتخاب 

  :42ماده 
  به قرار زير است:مدير ثبت هاي عالوه بر آنچه در ساير مواد اساسنامه ذكر شده، وظايف و مسئوليت

 ؛گذارير و ابطال واحدهاي سرمايهبه منظور انجام امور صدو شعبه 5اختصاص حداقل  -1

در امور مربوط مدير ثبت مضاي مجاز از طرف االختيار و دارندة اتعيين و معرفي يك نفر از كاركنان مورد وثوق خود به عنوان نمايندة تام -2
 به صندوق؛

به مدير و ة اين اطالعات يگذار و ارايا نمايندة وي و مشخصات حساب بانكي هر سرمايهگذار هر سرمايههويتي  مشخصاتثبت دريافت و  -3
 ؛متولي

 ها؛و پيوست گذاري مطابق مفاد اساسنامههاي سرمايهصدور و ابطال گواهي نويسي وپذيره مشاركت در -4

گذاري صادره به نام وي، تعداد واحدهاي گذار شامل مبالغ پرداختي و دريافتي، تعداد واحدهاي سرمايهنگهداري حساب هر سرمايهثبت و  -5
هاي حسابداري و تهية طبق اصول و رويه گذاري در تملك ويشده به درخواست وي و تعداد واحدهاي سرمايهگذاري ابطالسرمايه
 .هاي مورد نياز طبق مفاد اساسنامهگزارش

  صندوق:متولي 

  :43ماده 
- ناميده ميمتولي انتخاب شده و در اين اساسنامه توسط مجمع صندوق بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه  و سبابه تأئيد  صندوقمتولي 

  شود.
، مدير و سبابايد كتبًا قبول سمت كند و طي آن مسئوليت و وظايف خود را طبق اساسنامة صندوق بپذيرد و براي  متولي :1 ةتبصر

براساس اساسنامه تعيين شود، موظف است كلية اطالعات، مدارك و متولي كه جانشين حسابرس هركدام يك نسخه ارسال دارد. در صورتي
 جايگزين تحويل دهد. متوليبالفاصله به  را كه در اختيار دارد،صندوق هاي دارايي

براي و قبولي سمت توسط ايشان، هويت وي بايد توسط مدير در اميدنامة صندوق قيد و ظرف يك هفته  متوليپس از انتخاب  :2 ةتبصر
 صندوق منتشر شود.بالفاصله پس از ثبت در تارنماي شده و   ارسال سباثبت به 

، مدير موظف است بالفاصله، مجمع صندوق را براي انتخاب متوليدر صورت ورشكستگي، انحالل، سلب صالحيت يا استعفاي  :3 ةتبصر
مجمع صندوق و تعيين جانشين وي است.  تصويباز سمت خود منوط به  قبول استعفاي متوليجايگزين دعوت كرده و تشكيل دهد.  متولي

  هاي متولي قبلي به قوت خود باقي است.و مسئوليت جايگزين، وظايفمتولي تا زمان انتخاب 



  ) در اندازة بزرگمد ثابت و آاوراق بهادار با درثابت حامي(در گذاري صندوق سرمايهاساسنامة 
 

٢٠ 
 

  :44ماده 
  به قرار زير است: متوليهاي وظايف و مسئوليت ،عالوه بر آنچه در ساير مواد اساسنامه ذكر شده

امور مربوط به امضاي مجاز از طرف متولي در دارندة االختيار و تعيين و معرفي يك نفر از كاركنان مورد وثوق خود به عنوان نمايندة تام -1
 صندوق؛

 هاي بانكي صندوق؛تقاضاي مدير براي افتتاح حساب يا حسابو تأييد بررسي  -2

 هاي صندوق مطابق اساسنامه؛ها و پرداختبررسي و تأئيد دريافت -3

ت وجوه  انجام كليه عمليات دريافت و پرداخبه منظور گذار حساب بانكي هر سرمايههويتي و اطالعات اطالعات و نگهداري دريافت  -4
 گذار و صندوق؛ميان سرمايه

گذاري صادره به نام وي، تعداد واحدهاي گذار شامل مبالغ پرداختي و دريافتي، تعداد واحدهاي سرمايهنگهداري حساب هر سرمايه -5
 گذاري در تملك وي؛شده به درخواست وي و تعداد واحدهاي سرمايهگذاري ابطالسرمايه

معامالت روزانه صندوق در پايان هر روز كاري و نظارت بر ماندة وجوه صندوق نزد كارگزار يا كارگزاران دريافت اطالعات مربوط به  -6
 صندوق؛

 و واريز وجوه به حساب بانكي صندوق؛آنها نظارت بر فروش  و است اوراق بهادار صندوق كه در بورس پذيرفته نشدهو نگهداري دريافت  -7

 حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصويب؛الزحمة حقميزان پيشنهاد نصب، عزل و  -8

 ؛صندوق ةاميدنام و همفاد اساسنامرعايت مقررات، اطمينان از حصول به منظور  مدير ثبت و مديرعملكرد بر مستمر نظارت  -9

 ؛حسابرسها و نظرات گزارشع قاراية به مواطمينان از و حصول بررسي  - 10

 صندوق توسط مدير؛ نتشار به موقع اطالعاتاطمينان از او حصول نظارت  - 11

مراجع ذيصالح و پيگيري و ساير  سبانزد  اميدنامهو  مفاد اساسنامهمقررات، و حسابرس صندوق از  مدير ثبت طرح موارد تخلف مدير، - 12
 ؛حصول نتيجة نهاييموضوع تا 

كه طبق قوانين موضوعه تخلف ياد شده جرم و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضايي در صورتي مدير ثبت طرح موارد تخلف مدير، - 13
 ول نتيجة نهايي؛صمحسوب شود و پيگيري موضوع تا ح

 هاي قانوني؛يح و به موقع مالياتنظارت و حصول اطمينان از محاسبه و پرداخت صح - 14

 ؛نويسي يا تعهد خريد شامل ثبت و دريافت كارمزد صندوقنظارت بر عملكرد مدير در فرآيند مشاركت در تعهد پذيره  - 15

 هاي صندوق؛هاي صندوق براي پرداختبررسي و اعالم نظر در خصوص گزارش مدير مبني بر داليل عدم نقدشوندگي دارايي -16

ير در تامين مد نظارت و حصول اطمينان از محاسبه و پرداخت صحيح مبالغ جريمه تعلق گرفته به مدير صندوق كه ناشي از قصور - 17
 نقدينگي مورد نياز صندوق انجام گرفته است.

شود و گذاران و وكيل در توكيل آنها محسوب ميطبق اين اساسنامه وكيل سرمايهمتولي اين ماده،  13و  12 هايدر اجراي بند :1 ةتبصر
مندرج در قوانين آيين دادرسي مدني و كيفري) براي (از جمله اختيارات  گذاران با دارا بودن كلية اختيارات الزمتواند از جانب سرمايهمي

 ها، دادسراها، مراجع اختصاصي يا عمومي و مراجعه به مقامات انتظامي اقدام نمايد.اقامة هرگونه دعواي كيفري در هر يك از دادگاه
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د، و از اين بابت خسارتي كنآنها خودداري در اجراي وظايف خود اهمال ورزد يا قصور داشته باشد يا از اجراي  متوليكه در صورتي :2 ةتبصر
گونه موارد را مرجع صالح به رسيدگي تعيين در اين متوليوارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئوليت صندوق به 
 كند.مي

گيرد كه ماده) به اين منظور صورت مياين  6برماندة وجوه صندوق نزد كارگزار يا كارگزاران صندوق (موضوع بند  متولينظارت  :3 ةتبصر
بيش از حد الزم براي انجام معامالت اوراق بهادار به نام  متوليماندة وجوه صندوق نزد كارگزار يا كارگزاران صندوق در هر زمان به تشخيص 
 هاي بانكي صندوق پرداخت شود.صندوق نبوده و مبالغ صندوق نزد كارگزار يا كارگزاران صندوق صرفاً به حساب

مطالبه كند  و مدير ثبت يرتواند هرگونه اطالعات و مدارك را در رابطه با صندوق از مددر اجراي وظايف خود ميمتولي عنداللزوم  :4 ةتبصر
اند در اين رابطه همكاري ملزمگذاري سرمايهمديران گروه و  ، مدير ثبتبازرسي نمايد. مدير آنيا شعب  و مدير ثبت يا از دفتر كار مدير

 داشته باشند.با متولي كامل 

  حسابرس:

  :45ماده 
الزحمة رسد. حقسازمان پيشنهاد و به تصويب مجمع صندوق مي از بين مؤسسات حسابرسي معتمد متوليحسابرس صندوق توسط 

  د.كنرسد. مدت مأموريت حسابرس را مجمع صندوق تعيين ميپيشنهاد شده و به تصويب مجمع صندوق مي متوليحسابرس توسط 
طبق اين اساسنامه و  حسابرس صندوق بايد كتباً قبول سمت كرده و طي آن متعهد شود تا كلية وظايف حسابرس صندوق را :1 ةتبصر

صالح رسيده است، به انجام رساند. حسابرس بايد قبولي مقررات و با رعايت اصول، استانداردها، و ضوابط حسابرسي كه به تصويب مراجع ذي
 .كندهركدام يك نسخه ارسال  متولي، مدير، و سباسمت خود را براي 

ويب مجمع صندوق قابل عزل است، مشروط به اينكه همزمان جايگزين او و مدت و با ذكر داليل و تص متوليحسابرس به تقاضاي  :2 ةتبصر
مأموريت حسابرس جايگزين تعيين شود. در اين صورت مؤسسة حسابرسي جانشين بايد بالفاصله از حسابرس قبلي داليل تغيير را استعالم 

 اطالع دهد. سبانموده و نتيجه را به 

پس از انتخاب حسابرس و قبولي سمت توسط ايشان، هويت وي بايد توسط مدير در اميدنامة صندوق قيد و ظرف يك هفته نزد  :3 ةتبصر
 صندوق منتشر شود. تارنمايدر  بالفاصله پس از ثبت ثبت شده و سبا

بت به دعوت و تشكيل مجمع در صورت ورشكستگي، انحالل، سلب صالحيت يا استعفاي حسابرس، مدير بايد بالفاصله، نس: 4 ةتبصر
تا زمان انتخاب  حسابرس منوط به تصويب مجمع صندوق است. قبول استعفايصندوق براي تعيين حسابرس جايگزين اقدام نمايد. 

 حسابرس قبلي به قوت خود باقي است. يهاحسابرس جديد صندوق، وظايف و مسئوليت

هاي ن صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل داراييالزحمة حسابرس براساس قرارداد منعقده بيحق: 5 ةتبصر
 نمايد. منظورهاي صندوق هاي حسابرس را در حسابكافي براي پوشش هزينهذخيرة شود. مدير موظف است هر روز صندوق پرداخت مي

  :46ماده 
  حسابرس به قرار زير است: هايمسئوليتوظايف و 

در اجراي وظايف مذكور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص كفايت يا ضعف اين  متوليهاي كنترل داخلي مدير و بررسي اصول و رويه -1
  هاي پيشنهادي براي رفع نقايص احتمالي؛حلها و اراية راهاصول و رويه
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، در عمل رعايت متوليي اجراي وظايف مدير و هاي كنترل داخلي طراحي شده برابررسي به منظور اطمينان از اينكه اصول و رويه -2
 خصوص؛شود و تهية گزارش الزم در اينمي

 و اظهارنظر در خصوص موارد زير در مواعد مقرر: بررسي -3

صندوق با رعايت استانداردهاي حسابرسي و با در نظرگرفتن استانداردهاي ملي حسابداري كشور و  شش ماهه و ساالنةهاي مالي صورت 3-1
  هاي ابالغي از سوي سبا؛لعملدستورا

  ماهه و ساالنه؛هاي ششمدير صندوق در مورد عملكرد صندوق در دوره يهاصحت گزارش 3-2
ماهه و ساالنه هاي ششگذاري براي دورهصحت محاسبات خالص ارزش روز؛ ارزش آماري، قيمت صدور و قيمت ابطال واحدهاي سرمايه 3-3

 اردهاي حسابرسي.اي مطابق استاندبا بررسي نمونه

گذاري صادره در هاي سرمايهتا از ثبت گواهي كه اي باشدخصوص بايد به گونهاين ماده به 1هاي داخلي موضوع بند كنترل :تبصره
 حاصل شود.معقولي چنين ثبت كلية وقايع مالي مربوط به صندوق و گزارش آن اطمينان هاي صندوق و گزارش آنها و همحساب

  :47ماده 
قانون  49ماده  3مسئوليت حسابرس در انجام وظايف خود كه در اين اساسنامه ذكر شده است، مسئوليت شخصي است كه به موجب بند 

 ر، مسئوليت بررسي و اظهارنظر در خصوص مستندات و اطالعات را ب1384بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه سال 
  عهده دارد.

  
  :صندوقكارگزاران 

  :48ماده 
كند. كارگزار اند، يك يا چند كارگزار را به عنوان كارگزار صندوق انتخاب ميدريافت كرده سبامدير از بين كارگزاراني كه مجوز كارگزاري از 

و حسابرس  مديرمتولي، ،  سباها و وظايف خود را طبق اين اساسنامه بپذيرد و به صندوق بايد كتباً قبول سمت كرده و طي آن مسئوليت
  ارايه دهد.

 كه صندوق در هر زمان حداقل يك كارگزار داشته باشد.تواند هر يك از كارگزاران صندوق را عزل نمايد مشروط به آنمدير مي: 1 ةتبصر

هاي حل دارايياز م سباهاي مصوب الزحمه و كارمزد كارگزار صندوق بر اساس قرارداد بين آن و صندوق و با رعايت سقف نرخحق :2 ةتبصر
 شود.صندوق پرداخت مي

توانند شخصيت حقوقي واحدي داشته باشند يا از مدير و كارگزار صندوق مي ،، مفاد اساسنامه و اميدنامهبا رعايت مقررات :3 ةتبصر
 اشخاص وابسته به يكديگر محسوب شوند.

  :49ماده 
  كارگزار صندوق به قرار زير است: هايمسئوليتوظايف و  ،اساسنامه آمده استهاي كارگزار صندوق كه در ديگر مفاد عالوه بر مسئوليت

در زمينة خريد و فروش اوراق بهادار به نام صندوق در چارچوب  گروهيا عضو منتخب اين  گذاريسرمايهمديران  گروهاجراي دستورات  -1
 مقررات؛
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 ورس و تسليم آنها به كارگزار ديگر صندوق به دستور مدير؛هاي نقل و انتقال اوراق بهادار پذيرفته شده در بنگهداري گواهي -2

 ؛متوليبه است تسليم اوراق بهادار پذيرفته نشده در بورس كه به نام صندوق خريداري كرده  -3

 شده توسط متولي؛نام صندوق به بانك تعيينتسليم اوراق بهادار بي -4

 دستور مدير؛ واريز وجوه نقد صندوق نزد خود صرفاً به حساب بانكي صندوق به -5

 و حسابرس به درخواست آنها؛ متولياراية اطالعات مربوط به معامالت اوراق بهادار صندوق به مدير،  -6

 رعايت قانون، مقررات، اصول و ضوابط و استانداردهاي مربوط به حرفة كارگزاري؛ -7

گيرد در كه از طريق كارگزاري صورت ميافتتاح يك حساب به نام صندوق در دفاتر حسابداري خود و ثبت كلية عمليات مالي صندوق  -8
 ؛اين حساب

 استفاده از ايستگاه معامالتي اختصاصي صندوق در صورت وجود، صرفاً جهت انجام معامالت صندوق. -9

  
 :تشريفات معامالت اوراق بهادار به نام صندوق

  :50ماده 
مطابق يا عضو يا اعضاي مجاز از طرف ايشان،  گذاريسرمايهمديران گروه به امضاي  بايدبه نام صندوق به خريد يا فروش اوراق بهادار تصميم 

د تا كارگزار صندوق مطابق اين دستور و رعايت مقررات، عمل نمايد. مدير بايد براجراي صحيح و به موقع شوه ئمقررات به كارگزار صندوق ارا
كه در اثر قصور، تقصير يا تخلف كارگزار از اجراي به موقع و در صورتي و دستورهاي خريد و فروش اوراق بهادار توسط كارگزار نظارت كند 
  صحيح دستورهاي مذكور، خسارتي متوجه صندوق گردد مدير بايد:

  با كارگزار صندوق مصالحه نمايد، يا ،متوليالف) با رعايت صرفه و صالح صندوق و توافق 
  دريافت خسارت و واريز به حساب صندوق پيگيري كند.ب ) موضوع را به عنوان شاكي در مراجع صالحه طرح و تا صدور حكم و 

  :51ماده 
صرفاً به حساب جاري معامالتي آن كارگزار صندوق كه به او دستور خريد داده است، را مدير صندوق بايد وجوه الزم براي خريد اوراق بهادار 

اوراق بهادار صندوق به حساب جاري معامالتي كارگزار واريز نمايد. بازپرداخت تمام يا قسمتي از اين وجوه يا وجوهي كه در اثر فروش 
  شود، صرفاً به دستور مدير و به حساب صندوق مجاز است.صندوق واريز مي

  :52ماده 
  ب زير است:تيداري ورقة بهادار به نام صندوق پس از خريد به ترنگه

باشد، گواهي سپرده و نقل و انتقال آن نزد كارگزار صندوق كه در بورس پذيرفته شده با نام بوده و الف) در صورتي كه ورقة بهادار مذكور 
 به كارگزار ديگر صندوق قابل انتقال است. متوليماند و صرفاً به دستور مدير و تأئيد مي اقدام به خريد نموده است باقي

سپارد و مي متوليدر بورس پذيرفته نشده باشد، كارگزار بالفاصله پس از خريد آن را نزد با نام بوده و ب) در صورتي كه ورقة بهادار مذكور 
  كند.رسيد آن را كه حاوي تعداد و مشخصات اوراق بهادار است به مدير تسليم مي
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سپارد و رسيد بانك متولي مينام باشد، كارگزار بالفاصله پس از خريد آن را نزد بانك مورد تأييد بهادار مذكور بيكه ورقةج ) در صورتي
  كند.مربوطه را به مدير تسليم مي

  نويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار:تشريفات مشاركت صندوق در تعهد پذيره

  :53ماده 
  نويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار به شرح زير است:تشريفات مشاركت صندوق در تعهد پذيره

نويسي با ساير نويسي يا تعهد خريد و تعيين شرايط تعهد پذيرهانتخاب ورقة بهادار موضوع تعهد پذيرهگيري و مذاكرات اوليه براي تصميم -1
نامه از حيث موارد زير به تاييد پذيرد و توافق نهايي در اين زمينه منوط به آن است توافقكنندگان توسط مدير صندوق صورت ميمشاركت

  گذاري صندوق برسد:هگذاري يا گروه مديران سرمايمدير سرمايه
 نويسي يا تعهد خريد با مفاد اساسنامه و اميدنامه؛تطبيق خصوصيات ورقه بهادار موضوع تعهد پذيره - 1-1

 ها در صورت عمل به تعهد ياد شده؛هاي مقرر در اميدنامه صندوق در مورد تركيب داراييامكان رعايت نصاب - 1-2

 نويسي يا تعهد خريد ؛مشخص بودن كارمزد تعهد پذيره - 1-3

ها براي اينكه نويسي يا تعهد خريد دارد و حفظ تركيب داراييصندوق كفايت سرمايه الزم را طبق مقررات براي پذيرش تعهد پذيره - 1-4
كفايت سرمايه صندوق از دست نرود، با توجه به كارمزد دريافتي صندوق از مشاركت در تعهد يادشده، مقرون به صرفه و صالح صندوق است 

ها به منظور احراز كفايت سرماية الزم وجود دارد و تغيير صندوق كفايت سرماية الزم را ندارد، امكان تغيير تركيب داراييكه يا در صورتي
ها به شرح يادشده، با توجه به كارمزد دريافتي صندوق از مشاركت در تعهد مذكور، مقرون به صرفه و صالح صندوق است، تركيب دارايي

گذاري يا گروه مديران سرمايه گذاري نافي مسئوليت مدير صندوق در محاسبه و كنترل كفايت ط مدير سرمايهتاييد موضوع اين بند توس
 سرمايه طبق مقررات مربوطه، نخواهد بود.

مدير كنندگان با رعايت مفاد مورد تاييد نويسي يا خريد اوراق بهادار به نمايندگي از صندوق با ساير مشاركتانعقاد قرارداد تعهد پذيره -2
گذاري، به عهدة مدير صندوق است كه بايد در انعقاد آن مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق، و مقررات گذاراي يا گروه مديران سرمايهسرمايه

 .كه نمونه قرارداد در اين زمينه به تصويب سازمان رسيده باشد، با نمونة ياد شده تطبيق داشته باشدرعايت شده و در صورتي

نويسي يا تعهد خريد، مدير صندوق موظف است بالفاصله يك نسخه از آن را به همراه تاييد قاد قرارداد مشاركت در تعهد پذيرهپس از انع -3
 اين ماده به متولي و سازمان ارسال نمايد. 1گذاري موضوع بند مدير يا مديران سرمايه

هايي كه صندوق بايد براي ايفاي تعهداتي كه صندوق در اتژيگذاري موظف است آن استرگذاري يا گروه مديران سرمايهمدير سرمايه -4
داري گيري به خريد، فروش يا نگهها رعايت كند، تعيين و در تصميمنويسي يا تعهد خريد پذيرفته است در تركيب داراييقرارداد تعهد پذيره

ساير اطالعات الزم براي ايفاي اين وظايف را در  صندوق موظف است يك نسخه قرارداد مربوطه وهاي صندوق لحاظ نمايد. مدير دارايي
 گذاري قرار دهد.گذاري يا گروه مديران سرمايه اختيار مدير سرمايه

كه صندوق به علت قصور، تقصير يا تخلف هر يك از اركان صندوق، موفق به ايفاي تعهدات خود طبق قرارداد تعهد در صورتي تبصره:
اين اساسنامه، عمل  63بهادار، نشود و از اين بابت خسارتي متوجه صندوق گردد، در اين صورت وفق ماده  نويسي يا تعهد خريد اوراقپذيره

  شده و ركن يا اركان مربوطه موظف به جبران خسارت وارده خواهند بود.
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  هاي صندوق:هزينه

  :56ماده 
  عبارتند از: اي صندوق قابل پرداخت هستند صرفاًههايي كه از محل داراييهزينه

  ؛كه ميزان و نحوة محاسبة آن در اميدنامه قيد شده است متوليو  مدير ثبت ،كارمزد مدير -1
 ؛الزحمة حسابرس كه توسط مجمع صندوق تعيين و در اميدنامه منعكس شده استحق -2

 ؛گيردبهادار صندوق تعلق ميكارمزد معامالت اوراق بهادار كه طبق مقررات يا قرارداد با كارگزار صندوق به خريد و فروش اوراق  -3

 ؛صندوقماليات فروش اوراق بهادار  -4

 ؛هاي تأسيس صندوق و برگزاري مجامع صندوق به تصويب مجمع صندوقهزينه -5

  ؛قيد شده استصندوق  ةتصفيه صندوق كه ميزان و نحوه محاسبه آن در اميدنام ةالزحمحق ياكارمزد  -6
 ؛تسهيالت اخذ شده براي صندوقهاي مالي هزينه -7

 ؛هاي بانكي براي نقل و انتقاالت وجوه صندوقهزينه -8

 ها؛نام صندوق توسط بانكراق بهادار بيوهاي نگهداري اهزينه -9

 ؛صالح به تصويب مجمع صندوقعليه هر يك از اركان صندوق در مراجع ذي متوليهزينة طرح دعاوي توسط  - 10

 ؛دعاوي عليه صندوق توسط مدير به تصويب مجمع صندوق در برابرهزينة طرح دعاوي به نفع صندوق يا دفاع  - 11

 هزينة ماليات بر ارزش افزودة كاال و خدمات دريافتي صندوق، مطابق قانون يا قوانين مربوطه. - 12

 در اميدنامه صندوق. جها به تصويب مجمع و درساير هزينه - 13

صندوق يا ه به ران خسارات واردبمسئول ج مدير صندوقهاي صندوق به جز موارد فوق مجاز نيست و پرداخت هزينه از محل دارايي
 باشد.يا تخلف خود از اين ماده مي رگذاران در اثر قصوسرمايه

موارد مذكور در اين ماده، صندوق به استثناي  متولي و حسابرس مدير ثبت، هاي مدير،هاي اجراي وظايف و مسئوليتهزينه تأمين: 1ةتبصر
 است. حسب مورد به عهدة خود ايشان

هاي صندوق منظور و از حساب حقوق صاحبان هاي تحقق يافته ولي پرداخت نشدة صندوق بايد در هر روز به حساب بدهيهزينه :2ةتبصر
 گذاري در پايان آن روز لحاظ گردند.هاي سرمايهارزش روز، قيمت صدور و قيمت ابطال گواهيخالص كسر و در محاسبة  يهارمس

مانده در پايان هر سال قابل پرداخت است و باقي %90بار تا سقف صندوق هر سه ماه يك متوليو  مديريافتة تحققكارمزد : 3ةتبصر
مشروط بر اين كه  ؛هاي تعريف شده در اساسنامه مجاز استپس از اراية گزارش تبصرهشود. پرداخت كارمزد مدير براساس اين پرداخت مي

مقبول ارايه داده باشد يا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، ها، حسابرس نظر راجع به اين گزارشدر صورت نياز به اظهارنظر حسابرس 
 اهميت باشد.بندهاي شرط از نظر متولي كم
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  رساني:اطالع

 :57ماده 

كند يا قسمت مجزايي گذاران تارنماي مجزايي براي صندوق طراحي مدير موظف است براي اطالع رساني و اراية خدمات اينترنتي به سرمايه
  از تارنماي خود را به اين امر اختصاص دهد. نشاني تارنماي مذكور به عنوان تارنماي صندوق در اميدنامه ذكر شده است.

  :58ماده 
  صندوق منتشر نمايد: تارنمايمدير موظف است در طول دورة فعاليت صندوق اطالعات زير را در مقاطع تعيين شده در 

 ؛سبامتن كامل اساسنامه و اميدنامة صندوق و به روزرساني آن بالفاصله پس از ثبت هرگونه تغييرات آن نزد  -1

 روز بعد از انقضاي دورة موردنظر منتشر شود: 18ندوق شامل موارد زير كه بايد تا ساعت اطالعات بازدهي ص -2

در دورة  ازارسي به تفكيك هر سال شمسي؛ در مقايسه با بازدهي ببازدهي ساالنة صندوق از ابتداي تأسيس تا پايان آخرين سال شم 2-1
  مشابه؛

بازدهي ساالنة صندوق از ابتداي تأسيس تا پايان آخرين سال مالي به تفكيك هر سال مالي؛ در مقايسه با بازدهي بورس اوراق بهادار  2-2
  تهران در دورة مشابه؛

  صورت ساده و ساالنه شده در مقايسه بازار در هر روز مشابه؛بازدهي روزانة صندوق از ابتداي تأسيس به  2-3
  روز گذشته در مقايسه با بازدهي بازار در دورة مشابه؛ 365و  90، 30، 7بازدهي صندوق در  2-4
 هاي مشابه.در مقايسه با نمودار بازدهي بازار در دورهنمودار بازدهي صندوق در هر هفتة تقويمي  2-5

 ؛آن روز 18تا ساعت اند بيشترين درصد از دارايي صندوق را به خود اختصاص داده در پايان هر روزبهاداري كه سهم مجموع پنج ورقه  -3

 ؛كاري به طور روزانه پايان هر روز  تاگذاري ارزش روز، قيمت صدور و قيمت ابطال هر واحد سرمايهخالص  -4

شود و تفاوت مبلغي و ) اين ماده محاسبه مي1كه براساس تبصره(كاري پايان هر روز  تاگذاري خالص ارزش آماري هر واحد سرمايه -5
 گذاري در پايان همان روز؛درصدي آن با خالص ارزش روز هر واحد سرمايه

گذاري صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتداي شروع فعاليت صندوق تا پايان آن روز و تعداد واحدهاي تعداد واحدهاي سرمايه -6
 گذاران در پايان هر روز ؛نزد سرمايه گذاريسرمايه

روز كاري پس از  20حداكثر ظرف مدت  ،هاي سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و ساالنهصندوق در دورههاي مالي و صورتگزارش عملكرد  -7
 پايان هر دوره؛

يرفته است از جمله: مشخصات اوراق نويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار پذجزئيات تعهداتي كه صندوق در زمينة مشاركت در تعهد پذيره -8
نويسي يا كنندگان به تفكيك، قيمت تعهد شده براي پذيرهبهادار مربوطه، مشخصات ناشر ورقة بهادار، سهم تعهد صندوق و ساير مشاركت

 خريد اوراق بهادار، مهلتي كه صندوق براي ايفاي تعهد خود در اين زمينه دارد و سهم صندوق از كارمزد مربوطه.

 تهيه و اراية آنها ضروري باشد. سباهايي كه به تشخيص لية گزارشك -9

گذاري است، با اين تفاوت كه در گذاري مشابه خالص ارزش روز هر واحد سرمايهمحاسبة خالص ارزش آماري هر واحد سرمايه :1ةصربت
 شوند.هاي پاياني اوراق بهادار صندوق تعديل نميمحاسبة خالص ارزش آماري، قيمت
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سال، تبديل به بازدهي ساالنه شود. براي محاسبة هاي كمتر از يكبراي اطالع رساني بازدهي صندوق،الزم است بازدهي دوره :2رةتبص
  شود:هاي كمتر از يك سال از فرمول زير استفاده ميدرصد بازدهي ساالنة دوره
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  كه در آن:

TR صندوق در دورة موردنظر كه قصد تبديل آن به بازدهي ساالنه وجود دارد.: بازدهي  
ARآيد.: بازدهي تبديل به سال شدة صندوق كه از تبديل بازدهي صندوق در دورة مورد نظر به بازدهي ساالنه به دست مي  
T.تعداد روز در دورة مورد نظر : 

  شوند.مياعداد به دست آمده از فرمول فوق تا دو رقم اعشار گرد 
و انتشار كند و حسابرس ارسال  متولي ،سبا رايها و اطالعات مذكور در اين ماده را بزمان يك نسخه از گزارشمدير بايد هم :3ةتبصر

 است. سباصندوق در رابطه با اين صندوق به منزلة اراية اطالعات به  تارنمايهرگونه اطالعات در 

روز  20اين ماده حداكثر ظرف  7شش ماهه و ساالنه بند هاي مالي و صورت هاخود را در مورد گزارش حسابرس بايد اظهارنظر :4ةتبصر
صندوق منتشر  تارنمايه دهد. مدير موظف است اظهارنظر حسابرس را بالفاصله پس از دريافت، در ئپس از دريافت، مطابق مفاد اساسنامه ارا

 كند.

 گذاران باشد.صندوق در دسترس سرمايه تارنمايبايد در ) اين ماده، 6) تا (2بندهاي (موضوع روند تاريخي اطالعات  :5ةتبصر

 
  پايان دوره يا تمديد دورة فعاليت صندوق:

  :59ماده 
  يابد:فعاليت صندوق به يكي از طرق زير پايان مي

  الف) در پايان دورة فعاليت صندوق؛
  ؛سباب ) در صورت لغو مجوز صندوق توسط 

  صدور حكم دادگاه مبني بر خاتمة فعاليت صندوق؛ج ) در صورت 
  ؛صندوق در جلسه رسمي مجمع صندوقداراي حق رأي گذاري ممتاز از كل واحدهاي سرمايه سومبا موافقت دارندگان حداقل دو د ) 

يا  متولي مدير ثبت، ير،در صورتي كه يك ماه از دعوت مجمع صندوق براي رسيدگي به استعفاي مد سبا نفع و تأييدو ) به تقاضاي هر ذي
حسابرس گذشته باشد و مجمع صندوق براي رسيدگي به اين موضوع تشكيل نشده يا در صورت تشكيل موفق به انتخاب جايگزين نشده 

  باشد.
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  :60ماده 
روز مانده به پايان دورة  60نرسد، دورة اولية تصفية صندوق از  سبابه تصويب  61كه تمديد دورة فعاليت صندوق مطابق ماده در صورتي

كه فعاليت صندوق بنا به موارد مذكور در بندهاي(ب) تا يابد. در صورتيفعاليت صندوق شروع شده و تا پايان دورة فعاليت صندوق ادامه مي
يابد. مراحل روز ادامه مي 30رة فعاليت صندوق شروع شده و پايان پذيرد، دورة اولية تصفية صندوق از روز بعد از پايان دو 59(و) ماده 

  پذيرد:تصفية صندوق از ابتداي دورة اولية تصفية صندوق به شرح زير صورت مي
 شود.متوقف مي ثبتگذاري توسط مدير صدور واحدهاي سرمايهدريافت درخواست  -1

 به نقد تبديل كند.تا پايان دورة اولية تصفيه صندوق ها از جمله مطالبات صندوق را حداكثر كند كه داراييمدير تالش مي -2

مگر اينكه به تشخيص مدير و تاييد متولي خريد دارايي به نام صندوق به صرفه و صالح  شودخريد دارايي به نام صندوق متوقف مي -3
   گذاران باشد؛سرمايه

و  مدير ثبت مدير،كارمزد مطالبات  يصندوق را به استثناسررسيد شدة هاي كلية بدهي ،از محل وجوه نقد صندوقبه تأييد متولي مدير  -4
 پردازد. ميمتولي 

هاي آن باشد مدير بايد از محل وجوه صندوق و در صورتي كه وجوه نقد صندوق بيش از مبلغ بدهي تصفيه در پايان هرماه از شروع دورة -5
گذاران پرداخت كند. در پرداخت گذار به حساب بانكي سرمايهگذاري هر سرمايهقد صندوق مبلغي تا سقف قيمت ابطال واحدهاي سرمايهن

گذاري عادي گذاري عادي در اولويت هستند و تا هنگامي كه معادل قيمت ابطال  واحدهاي سرمايهاين وجوه، دارندگان واحدهاي سرمايه
گذاري ممتاز/ مديريتي واريز كند. مبلغ پرداخت بايد به مدير نبايد  وجهي را به حساب دارندگان واحدهاي سرمايه  پرداخت نشده باشد،

 هاي صندوق نشود.باشد كه پس از پرداخت، وجوه نقد صندوق كمتر از ميزان بدهيي اگونه

شود. مدير همچنان به وظيفة خود مبني بر تهيه د تكرار ميهاي صندوق به نقتا تبديل تمام دارايي 5و  4، 3عمليات مذكور در بندهاي  -6
 كند؛اقدام مي 56ماده  7هاي عملكرد صندوق در مقاطع مذكور در بند هاي مالي و گزارشصورت

هاي ناشي هاي صندوق به استثناي بدهيهاي صندوق تبديل به نقد و مطالبات صندوق وصول گرديد و بدهيدر صورتي كه تمام دارايي -7
هاي مالي و گزارش عملكرد صندوق روز كاري صورت 20مدير موظف است ظرف گاه ز كارمزد مدير، مدير ثبت و متولي پرداخت گرديد، آنا

 تهيه و به حسابرس تسليم نمايد. ،شدهرا از تاريخ آخرين صورت مالي مصوب حسابرسي

 ارايه دهد. سبابه مدير، متولي و  7 لي و گزارش موضوع بندهاي ماروز پس از دريافت صورت 20حسابرس موظف است نظر خود را ظرف  -8

گذاري صندوق از درجة اعتبار ساقط خواهد شد. مدير موظف است براي هاي سرمايهتمامي گواهي ،8پس از انجام پرداخت موضوع بند  -9
 صندوق منتشر نمايد. و روزنامه كثيراالنتشار اي در تارنمابالفاصله اطالعيه ،گذاران از اين امراطالع سرمايه

حل وجوه نقد صندوق هاي صندوق از جمله مطالبات مدير و متولي بابت كارمزد از م، باقيماندة بدهي8 پرداخت موضوع بندپس از  - 10
 شود؛پرداخت مي

جلسة تصفية صندوق با امضاي مدير و متولي تنظيم و يك نسخة آن توسط مدير ، صورت10پس از اجراي مرحلة مذكور در بند  - 11
 شود.ارسال مي سبانگهداري شده و يك نسخه ظرف مدت ده روز به 

  :61ماده 
داراي گذاري ممتاز واحدهاي سرمايهدارندگان   حداقل دو سومصندوق، مجمع صندوق با موافقت ة فعاليت روز مانده به پايان دور 90حداقل 
در صورت  .ارايه دهد سباصندوق به  ةو اميدناماساسنامه  در فعاليت صندوق را با اصالحات مورد نياز ةدورتواند تقاضاي تمديد مي ،حق رأي
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و حسابرس بايد مجدداً قبول  متولي ت،مدير ثب فعاليت صندوق مدير، ةشود. براي تمديد دورميفعاليت صندوق تمديد  ةدور ،سباموافقت 
ه و اساسناممدير بايد ، با تمديد دورة فعاليت صندوق سبا در صورت موافقت ها را بپذيرند.ص ديگري اين مسئوليتاسمت نمايند يا اشخ

گذاراني كه قبل از پايان دورة قبلي فعاليت صندوق نسبت به ابطال واحدهاي صندوق منتشر كند. با سرمايه تارنمايجديد را در  اميدنامة
  جديد رفتار خواهد شد. ه و اميدنامةگذاري خود اقدام نكرده باشند، طبق اساسنامسرمايه

  مرجع رسيدگي به تخلفات و اختالفات:

  :62ماده 
، متولي، حسابرس و كارگزاران صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و اميدنامة صندوق مدير ثبت، مرجع رسيدگي به كلية تخلفات مدير سبا

  است.

  :63ماده 
گذاران صندوق در مواردي كه مربوط به ، متولي، حسابرس و كارگزاران صندوق با يكديگر و با سرمايهمدير ثبت هرگونه اختالف بين مدير،

قانون بازار  36اي آنها باشد، مشمول ماده صندوق با ساير اشخاص ذيربط كه ناشي از فعاليت حرفهشود و هرگونه اختالف بين صندوق مي
  شود.اوراق بهادار بوده و براساس اين ماده رسيدگي مي

 

 

 ساير موارد:

  :64ماده 
تخلف داشته باشند و از اين بابت هاي خود تقصير، قصوريا در انجام وظايف و مسئوليتحسابرس يا متولي  مدير ثبت، كه مدير،در صورتي

ها توسط مرجع حدود مسئوليت خسارتي متوجه صندوق گردد، شخص يا اشخاص مقصر يا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
 شود.صالح به رسيدگي تعيين مي

  :65ده ما
 ،گذاريدرصد خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه 5حداكثر تواند براي اجراي موضوع فعاليت صندوق و پس از تأييد متولي به ميزان مدير مي

كه در اثر كاهش خالص ارزش روز  واحدهاي مدت (حداكثر يك سال) بگيرد. در صورتي گذاران، به نام صندوق تسهيالت كوتاهنزد سرمايه
گذاري نزد ارزش روز  واحدهاي سرمايهدرصد خالص  7بيش از به گذاران، ارزش ماندة تسهيالت  دريافتي گذاري نزد سرمايهسرمايه
  درصد ارزش ياد شده اقدام نمايد. 5روز كاري به تسوية تسهيالت مذكور تا سقف  5گذاران برسد، مدير موظف است حداكثر ظرف سرمايه
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  :66ماده 
هاي صندوق در هيچ بدهي هاي صندوق، كلبدهي و ساير 65در صورت خريد اقساطي اوراق بهادار توسط مدير، با لحاظ تسهيالت ماده 

  ود.شگذاران بيشتر گذاري نزد سرمايهدرصد ارزش روز واحدهاي سرمايه 15ـواند از تزمان نمي

  :67ماده 
 در صورتي كه هر يك از اركان صندوق از  عدم انجام وظايف يا تخلف ديگر اركان از مقررات و مفاد اساسنامه مطلع شود، ملزم است تا مراتب

  گزارش كند. سباقت به متولي و را در اسرع و

  :68ماده 
گذاران بر تأدية حقوق متولي تعارض پيش آيد، تأدية حقوق سرمايهيا  گذاران با منافع مدير، حسابرسچنانچه به هر دليلي بين منافع سرمايه

 افراد يادشده مقدم خواهد بود.

  

 :69ماده 
  گردد:ها ارسال موارد زير بايد جهت ثبت نزد مرجع ثبت شركت

 ها؛جلسات مجامع صندوق، حاوي تصويب اساسنامه و تعيين اركان صندوق و روزنامة كثيراالنتشار و تغييرات آنصورت -1

 هاي مالي؛جلسات مربوط به تصويب صورتصورت -2

 ، متولي و حسابرس؛شامل نمايندگان مدير، مدير ثبت هاتعيين نمايندگان اركان و تغييرات آن -3

 ها؛مجاز صندوق و تغييرات آنتعيين صاحبان امضاي  -4

 تعيين محل صندوق و تغيير آن؛ -5

  ساير موارد به تشخيص سبا؛ -6
ها بايد در روزنامة رسمي كشور آگهي فوق و ساير موارد به تشخيص سبا، عالوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شركت 5و  4، 3، 1بندهاي تبصره: 

  شوند.

 :70اده م
 است. سبامرجع تفسير مواد اين اساسنامه، 

  :71ماده 
  تنظيم شده است. تبصره 69ماده،  71اين اساسنامه در تاريخ ...................... در 
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  اسامي و امضاي صاحبان امضاي مجاز اركان:

  سمت در صندوق  نام ركن صندوق رديف
شماره

روزنامه 
  رسمي

نام و نام خانوادگي 
  نمونه امضاء  صاحبان امضاي مجاز

شركت كارگزاري   1
  خاص)مفيد(سهامي

مدير صندوق و 
  مدير ثبت

  1-    

2-   

موسسه حسابرسي   2
  بيات رايان

    -1    متولي

2-    

موسسه حسابرسي   3
  و همكاراندش 

    -1    حسابرس

2-    

  


