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 تعاريف

  :1 ماده

های تعريف نشده در اين . معانی ساير اصطالحات و واژهاست دارای معانی زير اند،هايی كه در اين اساسنامه به كار رفتهاصطالحات و واژه

مجلس شورای 1384ه تعاريف موجود در مادة يک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ايران مصوب آذرمااساسنامه، حسب مورد مطابق 

اساسی مصوب  های كلی اصل چهل و چهارم قانونبه منظور تسهيل اجرای سياستقانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جديد  اسالمی و

 باشند.می هجری شمسی مجلس شورای اسالمی 1388آذرماه سال 

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

هيل اجرای تسدر راستای منظور قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جديد قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جديد:  -2

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

 شود.دار وضع میمنظور كليۀ مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار است كه توسط مراجع صالحيت مقررات: -3

 قانون بازار اوراق بهادار است. 1مادة  5منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع بند  سازمان: -4

 ها يا فرابورس ايران است. هر يک از بورس منظوربورس:  -5

 كند.یمتأسيس شده و فعاليت  سازماناين اساسنامه است كه با مجوز  2موضوع ماده گذاری سرمايهمنظور صندوق  صندوق: -6

 است.  صندوقمنظور اساسنامۀ  اساسنامه: -7

ه و جزء منظور اميدنامۀ صندوق است كه محتويات آن بر اساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعيين شد امیدنامه: -8

 شود. اساسنامه محسوب می اين ناپذيرجدايی

ه شامل هر ست كبه قيمت اسمی ا نگذاراسرمايهگذاری نزد برابر جمع ارزش واحدهای سرمايهدوره فعاليت  در سرمايۀ صندوق: -9

 .باشدمی دو بخش تاديه شده و تعهد شده آن

 شده طبق مفاد اساسنامه، مالک تعدادی از واحدهای صادرگذاری شخصی است كه مطابق گواهی سرمايه گذار:سرمايه -10

 گذاری صندوق است.سرمايه

 شود.گذاری صادر میگواهی سرمايهاست، كه برای آن  صندوقكوچکترين جزء سرمايه  گذاری:واحد سرمايه -11

بزارهاا و  قاانون توساعه ا   1اوراق بهاادار متحدالشاکلی اسات كاه توساط صاندوق در اجارای ماادة          گرذاری: گواهی سررمايه  -12

گاذار  رمايهباه سا  صاادر و  گاذاری اشاخاد در صاندوق مطاابق ايان اساسانامه       نهادهای مالی جدياد منتشار و در ازای سارمايه   

 گذار است.گذاری در تملک آن سرمايهعداد واحدهای سرمايهشود و معرف تارائه می

گاذاران بابات   منظور كلياۀ حقاوق ماادی و معناوی صاندوق اسات از جملاه وجاوه درياافتی از سارمايه          های صندوق: دارايی -13

گااذاری، اوراق بهاااداری كااه از محاال اياان وجااوه بااه نااام گااذاری و صاادور واحاادهای ساارمايهنويساای واحاادهای ساارمايهپااذيره
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هااا، مطالبااات صااندوق از اشااخاد و كارمزدهااايی شااود و كليااۀ حقااوق، منااافع و سااود متعلااق بااه آنصااندوق خريااداری ماای

 شود.كه مطابق اساسنامه يا اميدنامه برای صندوق دريافت می

 يه صندوق است.صفمشتمل بر دوره فعاليت و دوره تزمانی  دوره :عمر صندوق -14

 تواندمی رهدو آن در صرفاً صندوق مدير و شده مشخص اميدنامه در كهبخشی از دوره فعاليت صندوق است  گذاری:سرمايه دوره -15

 .نمايدم اقدا تعيين شده در اين اساسنامه موضوع فعاليتبا  هاشركتالشركه سهام/ سهمدر  جديد گذاریسرمايه بهنسبت 

هايی اده از روشگذاری در صندوق به وجه نقد با استفهای موضوع سرمايههرگونه اقدام صندوق برای تبديل هميشگی دارايی خروج: -16

 باشد.مانند فروش و عرضه عمومی می

نامه تعيين طبق مفاد اين اساسی صندوق هاو بدهی هاصندوق كه طی آن كليه دارايی انحاللمهلتی است پس از دوره تصفیه:  -17

 گردد.می ليفتک

 تعيين شده است.  اساسنامهاين  8مبلغی است كه در ماده  قیمت اسمی: -18

های دارايی از تقسيم ارزش خالصدوره فعاليت در است كه  گذاریسرمايهارزش هر واحد  گذاری:ارزش خالص هر واحد سرمايه -19

 شود. گذاران محاسبه میگذاری نزد سرمايهتعداد واحدهای سرمايهكل صندوق به 

ن توسعۀ قانو 2های موضوع مادة كشور است كه وظيفۀ ثبت صندوق امالکبخشی از سازمان ثبت اسناد و  ها:مرجع ثبت شرکت -20

 ابزارها و نهادهای مالی جديد را برعهده دارد.

 ت.منظور واحد پول جمهوری اسالمی ايران اسريال:  -21

 يابد.منظور سال شمسی است كه از ابتدای فروردين ماه شروع و در پايان اسفند ماه خاتمه می سال شمسی: -22

 های تقويمی سال شمسی است.منظور ماه ماه: -23

محل ورس بباشد، به استثنای روزهايی كه منظور هر روز غير تعطيل طبق تقويم رسمی جمهوری اسالمی ايران می روز کاری: -24

 .به هر دليل تعطيل استگذاری اين صندوق واحدهای سرمايهپذيرش 

 ست.حسابرس ا و متولیاركان نظارتی شامل  و مدير صندوقشامل  كنندهادارهركن مجمع صندوق و منظور  ارکان صندوق: -25

 . شودمیل ، مطابق مفاد اين اساسنامه تشکيممتاز گذاریاست كه با حضور دارندگان واحدهای سرمايهای جلسه مجمع صندوق: -26

 شود.، به اين سمت انتخاب می31منظور شخص حقوقی است كه طبق ماده  مدير صندوق: -27

 باشد.اساسنامه می 34منظور كميته مذكور در مادة گذاری: کمیته سرمايه -28

 شود.، به اين سمت انتخاب می38منظور شخص حقوقی است كه طبق ماده  متولی: -29

 شود.، به اين سمت انتخاب می40منظور مؤسسه حسابرسی است كه طبق مادة  حسابرس: -30

دستورالعمل مؤسسات حسابرسی "بر اساس ضوابط مؤسسه حسابرسی است كه منظور  مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان: -31

 شود.می معتمد سازمان درجگيرد و در فهرست موسسات حسابرسی مورد پذيرش قرار می" معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار



 14/06/1397مورخ  532صورتجلسه  1پیوست بند 
 

 خصوصی گذاریصندوق سرمایهساسنامۀ انمونه 
 

 

5 

 

در آن توسط الزم  تارنمايی است كه نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در اميدنامه درج شده است و اطالعات تارنمای صندوق: -32

 شود.مدير منتشر می

ی هابرای صدور و معامالت واحد كه مدير ای استرويهگذاری: نويسی، صدور و معامالت واحدهای سرمايهرويۀ پذيره -33

نويسی، صدور و مراحل پذيرهنويسی، دوره پذيره ،د. در اين رويهكندر تارنمای صندوق اعالم می تدوين نموده وگذاری سرمايه

نويسی از گذاران، اطالعاتی كه بايد هنگام پذيرهسرمايهو شرايط گذاری، چگونگی احراز هويت معامالت واحدهای سرمايه

نويسان ه پذيرهكصدور تکميل شود و مداركی  نويسی ودرخواست پذيره هايی كه بايد برای ارائۀمشود، فرگذاران دريافت سرمايه

 شده است. بينیپيشنويسی و صدور بايد ارائه نمايند، برای تقاضای پذيره

ه در حد نهای مالی و عملياتی واحد تجاری، ولی های مربوط به سياستگيریتوانايی مشاركت در تصميم فوذ قابل مالحظه:ن -34

ن اداره كننده مديره )يا ساير اركاهای مزبور. نفوذ قابل مالحظه معموالً از طريق انتخاب حداقل يک عضو هيأتكنترل سياست

گذار اجازة مشاركت مؤثر در ردادهای ديگر ناشی شود كه به واحد سرمايهگيرد، اما ممکن است از روابط يا قرامشابه( صورت می

 دهد. گذاری را میسياست

های آن است. های مالی و عملياتی يک شخص حقوقی، به منظور كسب منافع از فعاليتعبارت از توانايی راهبری سياست :کنترل -35

 شود. يين میتع داریاساس استانداردهای حساب معيارهای توانايی كنترل بر

. معيارهای از مشاركت در كنترل يک فعاليت اقتصادی كه به موجب توافق قراردادی )مشاركت خاد( است : عبارتمشترک کنترل -36

 شود. تعيين می ل مشترک بر اساس استانداردهای حسابداریتوانايی كنتر

 : شخص وابسته به هر شخص حقيقی و حقوقی به شرح زير است: شخص وابسته -37

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

 حقوقی كه تحت نفوذ قابل مالحظه، كنترل يا كنترل مشترک شخص حقيقی مورد نظر باشد. 

ريف ، تعیبدارحساانداردهای ب( شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاری كه در است

 است. شده

 و چارچوب فعالیت کلیات

  :2 ماده

ون بازار اوراق بهادار قان 1مادة  21 و 20 هایموضوع بند نهادهای مالی، از مصاديق ت مجوز تأسيس و فعاليت از سازماناين صندوق با درياف

هادهای مالی جديد نزد نقانون توسعه ابزارها و  2طبق مادة  وقانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جديد، محسوب شده  1مادة  (ها)و بند 

.....« ..........................» ،گذاریسرمايه شود. نام اين صندوقاين اساسنامه و مقررات اداره می بر اساس رسد وها به ثبت میمرجع ثبت شركت

 . است خصوصی گذاریهيسرما هایصندوق از نوع صندوق نيباشد. امی
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ها و ارائۀ مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان به عنوان نهاد مالی مدير صندوق بايد پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شركت تبصره:

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

  :3 ماده

عاليت در فها با موضوع الشركه شركتام/سهمگذاری در سهآوری منابع مالی و تخصيص عمدة آن به سرمايهموضوع فعاليت صندوق جمع

ها و گواهی سپرده بانکی تخصيص ، سپردهتواند به اوراق بهادار با درآمد ثابتباشد. صندوق مانده وجوه خود را میصنايع }..........................{ می

های مربوطه در اميدنامه گذاری و حد نصابموضوعات سرمايهخصوصيات و جزئيات عالوه بر موارد ذكر شده در اين اساسنامه، ساير دهد. 

 ذكر شده است.

 باشد.، نمیگذاری استگذار بيش از مبلغ اسمی سرمايههايی كه مسئوليت سرمايهگذاری در شركتصندوق مجاز به سرمايه: 1تبصره 

 صندوق مجاز به مشاركت در تاسيس شركت نيست. :2 تبصره[

 ]كند.گذاری نمیسال سرمايه 3كمتر از  سابقۀ فعاليتبا  هایشركتصندوق در : 3تبصره 

  :4 ماده

 يابد. ادامه میسال )هفت({  7به مدت }حداكثرآغاز و ها ثبت شركتصندوق از تاريخ ثبت نزد مرجع دورة فعاليت 

 باشد.پس از دريافت مجوز فعاليت از سازمان مجاز به انجام موضوع فعاليت میصندوق  :1تبصره

 گردد.گذاری صندوق تعيين میعنوان دورة سرمايه، بهسال ابتدايی دورة فعاليت ({چهار) 4}حداكثر……… :2تبصره

  :5 ماده

ان سال/ هم} …………شود و در انتهای ماه هر سال آغاز می .……هر دورة مالی صندوق برابر يک سال شمسی است كه از ابتدای ماه 

خواهد {ل/ سال بعدهمان سا} ……تا پايان ماه  هاثبت نزد مرجع ثبت شركترسد. اولين دورة مالی صندوق از تاريخ ه پايان می{ بسال بعد

 بود.

  :6 ماده

 .........................................................................محل اقامت صندوق عبارت است از:.................................................صندوق تابعيت ايرانی دارد. 

 شرايط تاسیس و سرمايه صندوق ،گذاریواحدهای سرمايه

  :7 ماده

 :شودگذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زير تقسيم میسرمايه واحدهای

گذاری است، واحد سرمايه گذاری صندوق{واحدهای سرمايهكل  %30كم ها ........ }دستكه تعداد آن ممتازگذاری سرمايه واحدهایالف( 

گذاری ممتاز دارای حق شود. دارنده واحدهای سرمايهتوسط مؤسسان صندوق خريداری می11مطابق مادة  ،نويسیقبل از شروع دورة پذيره
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شرايط زير بايد کن برای انتقال آنها يباشد، لانتقال به غير میگذاری قابلحضور و حق رأی در مجامع صندوق است. اين نوع واحدهای سرمايه

 :لحاظ گردد

گذاری های سرمايهگذاری ممتاز به واگذاری واحدگذاری ممتاز، داليل تمايل دارندة واحدهای سرمايهقبل از انتقال واحدهای سرمايه -1

تعداد واحدهای  و گذاری ممتاز را دارندممتاز خود و همچنين اطالعات مورد نظر سازمان از اشخاصی كه تمايل به خريد واحدهای سرمايه

 .ر اين زمينه اخذ شوددگذاری ممتاز كه هر يک از اين اشخاد تمايل به تملک آنها را دارند به سازمان ارايه شده و موافقت سازمان سرمايه

 .، صورت پذيردبا رعايت مقررات آنواگذاری بايد از طريق بورس مربوطه  -2

گذاری ركت سپردهگذاری ممتاز و مدارک نقل و انتقال بايد توسط مدير از شسرمايهپس از انتقال، مشخصات دارندگان جديد واحدهای  -3

 .مركزی دريافت و در تارنمای صندوق افشا شود

در و گذاری است واحد سرمايه گذاری صندوق{واحدهای سرمايهكل  %70 حداكثرها ........ }كه تعداد آن عادیگذاری ب( واحدهای سرمايه

اين  باشد.یگذاری عادی دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نمشود. دارنده واحدهای سرمايهويسی صادر مینطول دورة پذيره

 باشد. انتقال میگذاری صرفاً در بورس و با رعايت مقررات آن، قابلنوع واحدهای سرمايه

به انتقال  ،گذاریهتعهدات انتقال دهنده از بابت واحدهای سرمايگذاری، كليه حقوق و در صورت نقل و انتقال واحدهای سرمايه :1 تبصره

ور تأييديه توسط های قبلی و صدهرگونه انتقال، منوط به پرداخت تعهدات معوق فراخوان  .شودگذاری منتقل میگيرنده واحدهای سرمايه

 باشد.مدير صندوق و تأييد آن توسط متولی می

 باشد.دوق تا پايان دوره فعاليت صندوق قابل ابطال نمیگذاری صنواحدهای سرمايه :2 تبصره

گذاری های سرمايهواحدنسبت به دارندگان  عادیگذاری واحدهای سرمايهدارندگان در هنگام توزيع اصل سرمايه و عوايد صندوق،  :3 تبصره

 ممتاز از اولويت برخوردارند.

  :8 ماده

 گذاری قيد شود.های سرمايهاست، كه بايد روی گواهی میلیون ريال يك گذاری برابرقيمت اسمی هر واحد سرمايه
 

  :9 ماده

................ ممتاز و  گذاریايه... واحد سرمريال و منقسم به ............. ميليارد{ 500 }حداقل.................... مبلغ ثابت است و معادل دوقسرمايه صن

 باشد. می عادی گذاریواحد سرمايه

  :10 ماده

باشد گذاران مید در تعهد سرمايهتأديه شده و .............. درصنقداً  ،در زمان تاسيسآن  {درصد 35داقل .......... }ح صندوق،از مجموع سرمايه 

مندرجات ر اساس ببايد ظرف مهلت تعيين شده  در چارچوب مفاد اساسنامه های مدير صندوقگذاری و پيرو فراخوانكه در طول دوره سرمايه

 شود. پرداختفراخوان 
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  :11 ماده

ی تمام واحدها قابل تأديهغ مبلبايد هستند،  واجد شرايط طبق مقرراتحداقل سه شخص حقيقی يا حقوقی موسسين صندوق كه 

 و فعاليت صندوق دستورالعمل تأسيس"مطابق صندوق را  نويسیصدور مجوز پذيرهو تقاضای  پرداخت نمايندرا گذاری ممتاز صندوق سرمايه

 ارائه دهند. "خصوصیجسورانه و گذاری سرمايه های
 

  :12 ماده

صادر  سازمانتوسط ، و ارائه مدارک الزم از جانب موسسيننويسی پذيره پس از تکميل فرآيندثبت صندوق نزد مرجع ثبت شركتها  مجوز

 .شودمی

  :13 ماده

 تعيينتعداد متر از شدة صندوق ك نويسیگذاری پذيرهنويسی، تعداد واحدهای سرمايهكه تا يک روز كاری قبل از پايان دورة پذيرهدر صورتی

 نويسی تمديد كرده و تاريخ ونويسی را با تأييد سازمان، به مدت مذكور در اعالميۀ پذيرهتواند دورة پذيرهباشد، مدير می 9مادة شده در 

 نويسی را مجدداً تعيين كند.ساعت پايان دورة پذيره

  :14 ماده

نظر  ز تعداد موردگذاری كمتر ا، درخواست صدور واحدهای سرمايه13نويسی و دوره تمديد شده موضوع ماده كه در دورة پذيرهدر صورتی

جوه دريافتی از اعالم نموده و كليه و سازمانبه ذينفعان و ق را صندونويسی عدم موفقيت در تکميل پذيرهموسسين موظف هستند شود، 

 ظرف حداكثر هفت روز كاری به آنها عودت دهد.نويسی، آوری شده در دورة پذيرهبا اولويت وجوه جمعگذاران را سرمايه

  :15 ماده

ی احدهاو، صدور و معامالت نويسیاساس رويۀ پذيره ، بردر زمان تأسيس گذاری برای تأمين سرمايۀ صندوقصدور واحدهای سرمايه

گذاری، صورت مايهگذاری در ازای هر واحد سراز قيمت اسمی واحدهای سرمايه 10ماده  و با دريافت سهم قابل تاديه موضوع گذاریسرمايه

 پذيرد.می

 گذاری در صندوق سرمايه

  :16 ماده

، به "گذاری صندوقسرمايه نويسی، صدور و معامالت واحدهایرويۀ پذيره"گذاری مطابق گذاری در صندوق، گواهی سرمايهدر قبال سرمايه

گذار کيت سرمايهگذاری تحت مالدهندة تعداد كل واحدهای سرمايهگذاری بانام بوده و نشانسرمايه شود. گواهیگذار صادر مینام سرمايه

است. مالکان شدهگذاری درج گذار بر روی گواهی سرمايهگذاری شخصی است كه نام وی تحت عنوان سرمايهسرمايه باشد. مالک گواهیمی

گذاران، در خالص گذاری نزد سرمايهگذاری خود از كل واحدهای سرمايهگذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمايههای سرمايهگواهی

 اند. های صندوق سهيمدارايی



 14/06/1397مورخ  532صورتجلسه  1پیوست بند 
 

 خصوصی گذاریصندوق سرمایهساسنامۀ انمونه 
 

 

9 

 

   :17 ماده

تشخيص ايد به بگذاری در صندوق سرمايه متقاضی، ساير اشخاد حقوقی يا حقيقی گذاریاعضای كميته سرمايه به غير از اركان صندوق و

سقف و كف تعداد  و همچنينگذاران صندوق داشته باشند. شرايط الزم برای سرمايهگذاری در برای سرمايهمدير صندوق، ويژگيهای الزم را 

 صندوق ذكر شود. بايد در اميدنامهگذار گذاری قابل تملک توسط هر سرمايهواحدهای سرمايه

 واحد باشد. 1000تواند كمتر از گذار در هر زمان نمیهر سرمايه گذاری تحت تملکواحدهای سرمايه تعداد: 1ۀتبصر

گذاری را نزد مدير هوجود شرايط مذكور در اميدنامه برای سرماي بايد گذاری صندوق،گذاران قبل از تملک واحدهای سرمايهسرمايه :2ۀتبصر

 باشد. گذار میونه اظهار خالف واقع برعهده سرمايهصندوق تصديق و تأييد نمايند. مسئوليت هرگ

 . صندوق را در مالکيت خود داشته باشد گذاریواحدهای سرمايهاز كل بايد حداقل يک درصد همواره مدير صندوق  :3رۀتبص

 گذاری كنند.سرمايهتوانند در صندوق متولی و حسابرس يا اشخاد وابسته به آنها در زمان تصدی خود به اين سمت نمی: 4ۀتبصر

 فراخوان سرمايه

  :18 ماده

{ روزه در  30.. }حداقل شود. مدير صندوق با اعالم قبلی..........، در اميدنامه درج می10زمانبندی و نحوه تاديه سرمايه مذكور در مادة 

نمايد. می گذاران هاقدام به فراخوان مبلغ تعهد شده و پرداخت نشده از سوی سرمايگذاری دوره سرمايهچارچوب اميدنامه و صرفا در طول 

 گذاران موظفند طبق تکليف اميدنامه در زمان تعيين شده مبلغ فراخوان شده را تاديه نمايند.سرمايه

 از مراتب را بايد، دمطالبه كن را گذاریواحدهای سرمايهمبلغ پرداخت نشده  قسمتی از تمام يا بخواهد هر زمان كه مدير صندوق :1 تبصره

 30حداقل ) ناسبیمت مهلت معقول و و اطالع دهد گذاریواحدهای سرمايه دارندگان به ،صندوق روزنامه كثيراالنتشار آگهی در طريق نشر

مبلغی شده، لغ مطالبه مب شی ازتاديه تمام يا بخاين مهلت و در صورت عدم انقضای  پس از دارد. مطالبه مقرر برای پرداخت مبلغ مورد روز(

 مدير طرف از اخطار پس از .شودمی افزودهسال به مبلغ تاديه نشده  در درصد بعالوه چهار تورمنرخ رسمی  قرار ازبه عنوان وجه التزام 

 اين ،مدير صندوق ،دنشوپرداخت  آن تماماً خسارت تاخير مطالبه و مبلغ مورد اگر ،ماهگذشتن يک و گذاریواحد سرمايه دارندهبه  صندوق

های ليه هزينهك بدواً گذاریواحدهای سرمايهحاصل فروش  از. رسانيد به فروش خواهد بورس مربوططريق  از را گذاریواحدهای سرمايه

دارندة واحد به  زادما، باشد بيشتر (وجه التزام  و هاهزينه بدهی )بابت اصل و از ،صورتی كه خالص حاصل فروش در و شدهبرداشت  مترتب

 شود.پرداخت می گذاریسرمايه

، اميدنامه و ساير های مصرح در مقررات )شامل اساسنامههای مجاز و محدوديتاساس تركيب دارايیكه منابع صندوق بر مادامی :2 تبصره

 د، مدير صندوق مجاز به اعالم فراخوان جديد نيست.نيافته باش تخصيصالزامات( 
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 هادارايیگذاری در سرمايه

  :19 ماده

 اًصرف ياز،در صورت ن و پس از آن پذير بودهگذاری امکانپذير جديد در دوره سرمايههای سرمايهگذاری صندوق در شركتسرمايه

ی صندوق به گذارهای موضوع سرمايهشركت قابل انجام است. مذكور،های گذاریهايی جهت اجرای تعهدات و تکميل سرمايهگذاریسرمايه

 است:شرح زير 

  ؛عامهای غير سهامیشركت .1

 عام با دارا بودن حداقل يکی از شرايط زير:های سهامیشركت .2

 پذيرفته نشده باشد؛ها در بورس سهام آن .2.1

 ؛های كوچک و متوسط فرابورس ايران مورد معامله قرار گيردها در بازار شركتسهام آن .2.2

 اند؛فتهاند و در بورس ديگری مورد پذيرش قرار نگراخراج شده وها را از دست داده شرايط پذيرش در هر يک از بورس .2.3

 اند.اصالحيه قانون تجارت گرديده 141 موضوع مادةدر دو سال گذشته مشمول  .2.4

، منطقه جغرافيايی، های مندرج در اميدنامه از جمله صنعتگذاری شده فوق بايد منطبق با مشخصات و استراتژیهای سرمايهدارايی :1تبصره 

 .انجام پذيرد پذيربا هدف کسب و حفظ کنترل شرکت سرمايهبوده و  گذاریها و مقياس سرمايهبندی، ريسکزمان

در  بايدو ساالنه(  ماههششتهيه صورتهای مالی  زمانی )مقاطعماه ششطور ميانگين در هر های صندوق بهاز دارايی %75حداقل  :2 تبصره

 سال فرصت خواهد داشت.باشد. صندوق برای تحقق اين نصاب از زمان تاسيس، يکگذاری شده موضوع فعاليت سرمايه

های دارايی در راتمنوط به رعايت كليۀ مقر ماند،می راكد صندوق در محدودی مدت برای كه را نقدی وجوه تواندمی صندوق مدير :3 تبصره

 نمايد. گذاریسرمايه ثابت درآمدبا  بهادار اوراق ياو  بانکی گذاریسرمايهبانکی، گواهی  سپردهمالی با درآمد ثابت از جمله 

 گذاری در يک شركت اختصاد يابد.تواند به سرمايههای صندوق در هر زمان میاز كل دارايی %35حداكثر  :4 تبصره

 :هاها و پرداختهای بانکی صندوق و نظارت بر دريافتسابح

  :20 ماده

رداشت از اين بای كه گونهبه د،شوانکی به نام صندوق افتتاح میهای بالزم حساب يا حساببه تشخيص مدير و توافق متولی به تعداد 

نويسی اوليه پذيره وجوه حاصل از از جملهصندوق  یهاكليۀ دريافت ها صرفاً با امضای مشترک نمايندگان مدير و متولی ممکن باشد.حساب

ها های بانکی و فروش دارايیوجوه حاصل از دريافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپردههای صورت گرفته، و مبالغ تاديه شده بابت فراخوان

گذاری صندوق، وجوه پرداختی بابت خريد اوراق مالکيت اشخاد حقوقی موضوع فعاليت اصلی سرمايههای صندوق از جمله و كليه پرداخت

های مربوط به صندوق، و پرداخت هزينه گذاران، وجوه پرداختی به سرمايهلدر زمان انحال گذاریهای سرمايهوجوه پرداختی بابت ابطال واحد

 پذيرد. ها انجام میمنحصراً از طريق اين حساب يا حساب
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  :21 ماده

پذيرد و متولی يد متولی صورت میيبه دستور مدير و تأ 20های بانکی صندوق موضوع مادة های صندوق از حساب يا حسابكليۀ پرداخت

ررسی متولی در مورد بپرداخت و پس از اطمينان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأييد نمايد. بايد قبل از 

 ها از جمله شامل موارد زير خواهد بود:پرداخت

ی بايد ولگذاری صندوق، متدر خصود پرداخت به منظور خريد اوراق مالکيت اشخاد حقوقی موضوع فعاليت اصلی سرمايه الف (

 كنترل كند كه:

 اميدنامه است؛ و اساسنامه های مندرج دردارای ويژگیها الشركه شركتسهام/ سهم ( 1)

 است؛ ها توسط مدير معين شده( مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشندة آن2)

 .شودپرداخت يا كارگزار مربوطه حسب مورد ( مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکی فروشنده 3)

 های صندوق، متولی بايد كنترل نمايد كه:در خصود پرداخت كارمزدها و هزينه ( ب

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

 پذيرد.های بانکی اشخاد مربوطه صورت میها به حساب( اين پرداخت2)

 منظور خريد اوراق بهادار به نام صندوق، متولی بايد كنترل نمايد كه:در خصود پرداخت به كارگزار به ج( 

 ( ماندة وجوه نقد صندوق نزد كارگزار به تشخيص متولی بيش از حد الزم نباشد؛1)

 پذيرد؛( پرداخت صرفاً به حساب جاری معامالتی كارگزار صورت 2)

 باشد. سازمان( كارگزار دارای مجوز كارگزاری از 3)

دريافت  مربوطه کانيزة بورسم( اين ماده، متولی بايد معامالت روزانۀ هر يک از كارگزاران را از طريق سامانۀ جبه منظور اجرای بند) :1تبصرۀ 

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

مسئوليت متولی در  ود صدور دستورات پرداخت توسط مدير الزامی است رعايت مفاد اين ماده يا ساير مواد اين اساسنامه در مور :2تبصرۀ 

 تأييد دستورات پرداخت، رافع مسئوليت مدير نيست.  

 مجمع صندوق

  :22 ماده

دوق است. مجمع بينی شده در اساسنامه، به عهدة مدير صنوظيفۀ دعوت مجمع صندوق و تهيۀ مقدمات الزم برای تشکيل آن در مواعد پيش

گذاری ممتاز صندوق يا متولی گذاری ممتاز با دارا بودن حداقل يک پنجم واحدهای سرمايهساير دارندگان واحدهای سرمايهصندوق به دعوت 

 صندوق نيز در هر زمان قابل تشکيل است.

 شود.كننده تعيين میتوسط دعوت 20لغايت  8محل، زمان و تاريخ تشکيل جلسۀ مجمع در شهر محل اقامت صندوق بين ساعت  تبصره:
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  :23 ماده

ا از طريق رگذاری دارای حق رای كنندة مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع، دارندگان واحدهای سرمايهدعوت

گذاری دارای حق رای كه كليۀ دارندگان واحدهای سرمايهنشر آگهی در روزنامۀ كثيراالنتشار صندوق به مجمع دعوت نمايد. در صورتی

كنندة مجمع گذاری به مجمع ضروری نيست. دعوت، رعايت تشريفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمايهحاضر شونددر مجمع صندوق 

طلع نمايد. عدم حضور را نيز از محل و زمان تشکيل و موضوع جلسۀ مجمع م سازمانو  بايد الاقل ده روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع، متولی

 تشکيل جلسۀ مجمع نخواهد بود.مانع از  سازماننمايندگان متولی و 

لسه مجمع مطلع را از محل و زمان تشکيل و موضوع جسازمان كه دعوت كننده در مهلت مقرر در اين ماده، متولی و در صورتی :1تبصره 

 ننمايد، تشکيل جلسۀ مجمع و تصميمات آن از درجۀ اعتبار ساقط است، مگر در شرايط خاد به تأييد سازمان.

ر اين ماده در دكه مدير صندوق، مجمع صندوق را دعوت نمايد، بايد يک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرر رتیدرصو :2تبصره 

وز كاری قبل ر 2كنندة مجمع، شخصی غير از مدير باشد، دعوت كننده موظف است الاقل  كه دعوتتارنمای صندوق منتشر كند. در صورتی

نتشر نمايد. در مت مجمع را به مدير تسليم كرده تا وی ظرف يک روز كاری آن را در تارنمای صندوق از مهلت دعوت به مجمع، آگهی دعو

 صورت اخير، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع در تارنمای صندوق، مانع از تشکيل و رسميت مجمع نخواهد بود. 

ل مجمع خواهد روز قبل از تاريخ تشکي 40و حداكثر روز  10فاصله بين نشر آگهی دعوت مجمع و زمان برگزاری مجمع حداقل : 3تبصره 

 بود.

  :24 ماده

داد واحدهای گذار به نسبت تعتشکيل شده و هر سرمايه ممتاز گذاریمجمع صندوق، در هر زمان از اجتماع دارندگان واحدهای سرمايه

ها حق حضور در نآيا نمايندگان قانونی  ممتاز گذاریدارندگان واحدهای سرمايهدر تملک خود، دارای حق رای است.  ممتاز گذاریسرمايه

 جلسۀ مجمع صندوق را دارند.

  :25 ماده

 .شودتشکيل می ممتاز گذاریواحدهای سرمايهعالوه يک از كل بهحضور دارندگان حداقل نصف  صندوق با مجمع

رندگان واحدهای دامجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از  ،در اولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشد چنانچه تبصره:

كه در دعوت ط آنگيری كند، به شرنامۀ اول تصميمتواند برای همان موضوعات مذكور در دعوتو می شودی ممتاز تشکيل میگذارسرمايه

  دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

  :26 ماده

شود. تخاب میدر جلسه، توسط مجمع صندوق انگذاری ممتاز حاضر دارندگان واحدهای سرمايهز بين رييس مجمع با اكثريت نسبی آرا ا

سط مجمع صندوق ، با اكثريت نسبی آراء، توينرئيس مجمع وظيفۀ ادارة جلسه را به عهده دارد. دو ناظر و يک منشی نيز از بين حاضر

 شود. انتخاب می
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  :27 ماده

ها گيریصحت رأی ود به تأييد رئيس مجمع و ناظران برسد. ناظران بر رعايت اساسنامه و مقررات رسميت جلسه و فهرست حاضران مجمع باي

 كنند. نظارت می

ان و تعداد واحدهای كننده است. دعوت كننده بايد فهرستی از اسامی حاضرمسئوليت احراز مالکيت يا نمايندگی مالک بر عهدة دعوت تبصره:

كننده در اختيار رئيس هر يک را تنظيم و به امضای هر يک از آنها برساند. فهرست حاضران با تأئيد دعوت در مالکيت ممتاز گذاریسرمايه

 گيرد.مجمع قرار می

  :28 ماده

 های مجمع صندوق به شرح زير است: بر آنچه در ساير مواد اين اساسنامه ذكر شده است، وظايف و مسئوليت عالوه

 صندوق؛مشی فعاليت گذاری و تعيين خطسياست -1

 های صندوق؛های صندوق در زمينۀ خريد، فروش يا حفظ مالکيت دارايیتصويب سياست -2

 ؛وقگذاری صندتاييد تركيب اعضای كميته سرمايه -3

 سازمان؛تعيين مدير و متولی صندوق با تأييد  -4

 تغيير مدير و متولی صندوق با تأييد سازمان؛ -5

 الزحمۀ وی و چگونگی پرداخت آن؛يين مدت مأموريت، حقو تع نصب و عزل حسابرس صندوق به شرط تعيين جانشين -6

 استماع گزارش مدير صندوق راجع به وضعيت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛ -7

 های مالی صندوق و گزارش وضعيت و عملکرد صندوق؛استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت -8

 های مالی ساالنۀ صندوق؛تصويب صورت -9

 كثيراالنتشار صندوق؛تعيين روزنامۀ  -10

 ؛الزحمۀ متولی و حسابرس صندوقميزان و نحوة محاسبۀ كارمزد و حقتصويب  -11

 ؛چارچوب و حدود مجاز برای اخذ تسهيالت برای صندوق تعيين -12

 .و اميدنامه صندوق اساسنامهتصويب تغييرات  -13

  :29 ماده

اضر در مجمع گذاری ممتاز حتصميمات در جلسۀ رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به عالوة يک از كل آرا دارندگان واحدهای سرمايه

ای ع صورتجلسهشود، مگر اينکه در ساير مواد اساسنامه، نصاب ديگری ذكر شده باشد. رئيس مجمع موظف است از تصميمات مجماتخاذ می

 .ر دهدجهت طی نمودن تشريفات در اختيار مدير صندوق قراامضاء نمايد و به تأييد ناظران برساند و در چهار نسخه تهيه و 

ا در تارنمای رمجمع صندوق بايد توسط رئيس مجمع به مدير تسليم شود تا مدير بالفاصه آن فهرست اسامی حاضران در جلسۀ  :1تبصرۀ 

 صندوق منتشر كند.  
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ارائه نمايد.  سازمانبه هفته نه تغيير در اساسنامه و ساير تصميمات مجمع صندوق را حداكثر ظرف يکمدير موظف است هرگو :2تبصرۀ 

، خالصۀ تصميمات را در روزنامۀ كثيراالنتشار و جزييات آن را با تفصيل در تارنمای صندوق منتشر نزد سازمان پس از ثبتمدير صندوق 

 .كنددر روزنامۀ رسمی كشور آگهی می و در صورت لزوم كندمی

اركان ت مجدد سم یقبالً قبولضمن موافقت با تغييرات مذكور، در صورتی تغييرات اساسنامه را ثبت خواهد كرد كه  سازمان :3تبصرۀ 

 .شدباسمت اشخاد جايگزين را دريافت كرده و تمامی مواد تغيير يافته به امضای اشخاد يادشده رسيده  یيا قبول فعلی و 

ه سازمان، بدر خصود آندسته از تصميمات مجمع كه در خصود تغييرات در اميدنامه صندوق است، ارسال صورتجلسه مربوطه  :4تبصرۀ 

 های آن به منزله ثبت نزد سازمان است.و تبصره 43با رعايت مفاد مادة 

  :30 ماده

ت اساسنامه و اميدنامه بالفاصله قابل اجرا است. ساير تغييرا سازمان تصميمات مجمع در مورد تغيير مدير، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد

كه سازمان با ؛ مگر اينو گذشت يک ماه از تاريخ انتشار خالصۀ آن در روزنامۀ كثيراالنتشار صندوق، قابل اجرا است سازمانپس از ثبت نزد 

 ماه، موافقت كند. اجرايی شدن تغييرات يادشده قبل از گذشت يک

 قمدير صندو

  :31 ماده

در و  ارددرا  خصوصی گذاریمديريت صندوق سرمايه اندازی وراه به منظور الزمو تجربه تخصص  كهحقوقی است  مدير صندوق، يک شخص

اسنامه توسط مجمع مدير صندوق منوط به تاييد سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اس. شوداين اساسنامه مدير يا مدير صندوق ناميده می

وسط مجمع، تهای تعيين شده های صندوق در چارچوب اين اساسنامه و سياستگيری در مورد دارايیحق تصميمشود. صندوق انتخاب می

 منحصراً از اختيارات مدير صندوق است.

ان و ساير اركان مدير بايد كتباً قبول سمت كند و طی آن مسئوليت و وظايف خود را طبق اين اساسنامه بپذيرد و برای سازم :1تبصرۀ 

های صندوق را كه صندوق هركدام يک نسخه ارسال كند. مدير بالفاصله پس از خاتمۀ مأموريت موظف است كليۀ اطالعات، مدارک و دارايی

 جايگزين تحويل دهد. در اختيار دارد، به مدير 

رفه و صالح آنها را صگذاری موظف است با رعايت مفاد اين اساسنامه و مقررات، همواره مدير در قبال دارندگان واحدهای سرمايه :2تبصرۀ 

 رعايت كند.

به سازمان ارائه  هفته پس از انتخاب مدير و قبولی سمت توسط ايشان، هويت مدير بايد در اميدنامۀ صندوق قيد شده و ظرف يک :3تبصرۀ 

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

   :32 ماده

 به قرار زير است: صندوقمدير ی هامسئوليت و وظايفچه در ساير مواد اين اساسنامه ذكر شده، عالوه بر آن
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 صندوق؛با امکانات و تجهيزات الزم به منظور انجام امور فضای مناسب اداری اختصاد  -1

 ؛مجمعرف طهای تعيين شده از چارچوب سياست درو اتخاذ تصميم در اين خصود  گذاری قابل سرمايهبررسی و انتخاب موارد  -2

دوق بدون انجام آن اساسنامه و اميدنامه به مجمع با توجيه آنکه دستيابی به اهداف اوليه تاسيس صن تغييراتارائه پيشنهادات  -3

 پذير نباشد؛امکان

ر اميدنامه ذكر های قابل پرداخت از حساب صندوق به مجمع در مواردی كه موضوع هزينه صراحتا دپيشنهاد تصويب هزينه ارائه -4

 نشده است؛

 ؛عنوان نمايندة مدير صندوق جهت انجام امور محولهمعرفی يکی از مديران خود به -5

 حوزه فعاليت صندوق؛مرتبط با و حقوقی مالی فرد يا افراد متخصص در زمينه فنی، بکارگيری   -6

و تعداد  گذاررمايهسمبالغ پرداختی و دريافتی، مبلغ تاديه شده و در تعهد  ،مبادالت مالیگذار شامل نگهداری حساب هر سرمايه -7

 ؛گذارانگذاری نزد هر يک از سرمايهواحدهای سرمايه

ان و ساير ها و اطالع موضوع به سازمو تعيين حدود اختيارات و مسئوليت هر يک از آن امضای مجاز صندوق انصاحب تعيين -8

 ؛اركان صندوق و انتشار از طريق روزنامه رسمی

 ؛مالی صندوق رويدادهای و از جمله مستندات فنی و مجوزهای دريافتی مدارک مثبتهكليۀ  نگهداریو  آوریجمع -9

 ارائه اظهارنامه مالياتی صندوق طبق قوانين و مقررات مربوطه؛اخذ و تنظيم دفاتر قانونی و تنظيم و  -10

و ساير  زمانسا صندوق پس از طی تشريفات مربوط به تصويب و ثبت تغييرات نزداميدنامۀ  وانجام اصالحات الزم در اساسنامه  -11

 مراجع ذيصالح؛

 ارسال يک نسخه از كليۀ صورتجلسات مجمع صندوق به متولی و ساير مراجع ذيصالح؛ -12

ير مراجع ها و سازمان و سانزد مرجع ثبت شركتصندوق مجامع  انجام اقدامات الزم به منظور ثبت تصميمات و صورتجلسات -13

 ذيصالح؛

 ؛های صورت گرفتهگذاریو يا خروج از سرمايهاجرای اقدامات الزم به منظور تبديل   -14

 ؛عدر چارچوب تعيين شده توسط مجم الزمت برای دريافت تسهيالو ساير اعطاكنندگان تسهيالت ها مذاكره با بانک -15

 ؛مطابق اساسنامه و مقرراتآن پس از دوره فعاليت صندوق  تصفيهو  انحاللمراحل اجرای  -16

 گذاران؛پاسخگويی به سؤاالت متعارف سرمايه -17

 تارنمای صندوق و انتشار اطالعات صندوق در مواعد مقرر از طريق آن؛ اندازیراه -18

 ها برای اجرای اهداف و موضوع فعاليت صندوق؛افزارهای الزم و بکارگيری آنسختافزارها و نرمتهيۀ  -19

ر اشخاد حقيقی و و ساي قضايی، شبهقضايیانتظامی، غيردولتی،  ،دولتیمراجع  كليۀ گذاران، نمايندگی صندوق در برابر سرمايه -20

 حقوقی؛

 مجمع؛جلسۀ مقدمات و امکانات الزم برای تشکيل تهيۀ دعوت از مجمع صندوق در مواعد مقتضی و  -21
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صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوای مطروحه عليه صندوق در هر يک از  نمايندگی ازبهاقامۀ هرگونه دعوای حقوقی و كيفری  -22

 ؛قانونی ها، مراجع عمومی يا اختصاصی و ديوان عدالت اداری با دارا بودن كليۀ اختياراتدادگاه

ن آائه ن و ارآصندوق و صورت های مالی تلفيقی های مالی های صندوق و تهيۀ صورتثبت رويدادهای مالی صندوق در حساب -23

قررات قانونی، مبا رعايت روز كاری پس از پايان هر دوره  20ماهه و ساالنه ظرف حداكثر های مالی ششبرای دورهبه حسابرس 

 .الزم االجرا مقرراتلی و دهی مااستانداردهای حسابداری و گزارش

  اشد.بمی 34 ةگذاری مطابق ماداين ماده مدير صندوق مکلف به تشکيل كميته سرمايه 2بند مفاد اجرای  در راستای: 1 ۀتبصر

به تأييد مقتضی كه  نحوضمانت حسن اجرای اين موضوع، به باشد. گذاری نمیمدير صندوق مجاز به استعفاء تا پايان دورة سرمايه: 2تبصرۀ 

 گردد.اخذ میصندوق رسد، پيش از تصدی سمت از مدير مجمع می

و از اين بابت  يا قصور داشته باشد يا از اجرای آنها خودداری كندتقصير در اجرای وظايف خود  مدير صندوقكه  در صورتی :3تبصرۀ 

گونه موارد را مرجع در اين مدير صندوقيت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئول

 كند. صالح به رسيدگی تعيين می

ره روزانه صندوق، مدير صندوق به تشخيص خود اختيار استفاده از مشاوران و كارشناسان در راستای اهداف صندوق از جمله ادا: 4 ۀتبصر

ريابی و اازبنويسی در راستای استفاده از عوامل پذيرهاختيار ، همچنين ایهای حرفهگذاری و مشورتهای سرمايهارزيابی فرصت

 گذاری را دارد.وش واحدهای سرمايهفر

  :33 ماده

 باشد:پذير میتغيير مدير صندوق توسط مجمع و در موارد زير، امکان

 در صورت استعفاء، ورشکستگی و يا انحالل شخصيت حقوقی مدير صندوق؛ .1

 سازمان؛در صورت محکوميت مؤثر و سلب صالحيت مدير توسط  .2

 ؛مجمع بدون دريافت تاييديه از صندوق توسط مدير صندوق گذاریاعضای كميته سرمايهدر صورت تغيير بيش از نيمی از  .3

 ؛صالحيمراجع ذ صادره یآرای از لغو مجوز و يا پذير نبودن ادامه تصدی سمت مدير صندوق به واسطه تاثيرات ناشدر صورت امکان .4

 اميدنامه؛ مدير در اجرای وظايف و تعهدات بنا به تشخيص مجمع بر اساس چارچوب تعيين شده دردر صورت وقوع تقصير عمده  .5

 .حاضر در مجمع ممتاز سرمايه گذاری هایبيش از دو سوم دارندگان واحد موافقت در ساير موارد، با .6

تعفای مدير منوط قبول شدن اسكه مدير صندوق قصد استعفا داشته باشد، بايد اقدام به دعوت و تشکيل مجمع بنمايد. در صورتی: 1تبصرۀ 

م به تصويب مجمع صندوق و تعيين جانشين وی است. در صورت ورشکستگی، انحالل و يا سلب صالحيت مدير صندوق و عد

اطالع  و تشکيل مجمع صندوق برای تعيين مدير جانشين بالفاصله پس از دعوت از مجمع از سوی وی، متولی موظف به دعوت

 باشد. می
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كه مجمع صندوق برای رسيدگی به موضوع تغيير مدير دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاريخ دعوت تشکيل نشود يا در صورتی :2تبصرۀ 

صورت تصفيۀ شود. در اينوق، صندوق وارد دوره تصفيه میاالجل فروز پس از اتمام ضرب 30نتواند مدير جايگزين را تعيين نمايد، 

پذيرد و مدير صندوق در صورتی كه مشمول شرايط ورشکستگی، انحالل و يا سلب صالحيت صندوق بر اساس اساسنامه صورت می

 نشده باشد، بايد تا تصفيۀ كامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نمايد.

ايگزينی مدير جديد در فرايند تغيير مدير صندوق، مدير قبلی صالحيت ايفای وظايف تا تعيين و اتمام تشريفات ج در صورتی كه :3 ۀتبصر

دير صندوق وظايف و اختيارات مشخص جايگزين جهت انجام را به واسطه ورشکستگی، انحالل و يا سلب صالحيت، نداشته باشد، 

 شود. می انتخابصندوق  مجمع توسطندوق و يا انحالل صندوق تا زمان انجام تشريفات الزم برای انتخاب مدير ص

 گذاریکمیته سرمايه

  :34 ماده

يا  3}متشکل از  "گذاریكميته سرمايه"ای تحت عنوان ، كميتهبرای صندوقخود  گذاریسرمايهمدير مکلف است به منظور انجام فعاليت 

تاييد به ت جهگذاری را مدير موظف است اعضای كميتۀ سرمايه آنان در اميدنامه ذكر شده است، تشکيل دهد. هایويژگیكه عضو  {5

 وظايف كميته مذكور به شرح زير است: نمايد.  صندوق معرفی مجمع

های ياستسهای صندوق در چارچوب گيری در مورد خريد، فروش يا حفظ مالکيت دارايیتصميمبه مدير در خصود پيشنهاد ارائه  -1

 ؛مجمعتعيين شده از طرف 

 گذاری جديد؛گيری در خصود سرمايهبازار جهت تصميمهای بررسی و معرفی فرصت -2

 فضای اقتصادی برای توجيه داشتن پروژه از حيث ريسک و بازدهی؛بر پايش تداوم شرايط حاكم  -3

 ؛در چارچوب اميدنامه تعيين ترتيب و جزئيات تقسيم عوايد صندوقبه مدير در خصود پيشنهاد ارائه  -4

 وج ميسر نباشد؛ها تا انتهای دوره خرگذاریتبيين سازوكار الزم در صورتيکه خروج از سرمايهبه مدير در خصود  پيشنهادارائه  -5

مراحل تعيين شده  ها قبل از مواعد و ياگذاریسازوكار الزم در صورتيکه خروج از سرمايه تبيينبه مدير در خصود  پيشنهادارائه  -6

 در اميدنامه انجام پذيرد؛

 و اختيارات تفويضی از سوی مدير صندوق. ساير وظايف -7

تخاب و معرفی گذاری صندوق انعنوان عضو كميتۀ سرمايهحداقل يکی از اعضای غير موظف هيئت مديرة مدير صندوق بايد به :1ۀ تبصر

 گذاری بر عهدة شخص مذكور است.شود. رياست كميته سرمايه

سمت خود عزل  صندوق را ازگذاری كميته سرمايهاعضای تواند هر يک از می با رعايت اين اساسنامه و اميدنامه مدير صندوق :2ۀ تبصر

 مايد.نصندوق معرفی  مجمعتاييد به جهت زمان شخص يا اشخاد واجد شرايط ديگری را انتخاب و كند، مشروط به اينکه هم

ند و ند يا از اجرای آنها خودداری كنيا قصور داشته باشتقصير  اجرای وظايف خود درگذاری كميته سرمايهاعضای كه  در صورتی :3تبصرۀ 

گذاری كميته سرمايهاعضای د بود. حدود مسئوليت ناز اين بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواه

 كند. گونه موارد را مرجع صالح به رسيدگی تعيين میدر اين
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  :35 ماده

 مندرج در اميدنامه باشند.بايد حائز حداقل شرايط از طرف مدير صندوق معرفی شده گذاری ه سرمايهكميتاعضای  

وة مدركی دال بر به عالرا ، نام و مشخصات آنان گذاریكميته سرمايهاعضای هر يک از  تعيينمدير موظف است بالفاصله پس از : 1تبصرۀ 

 اطالع رسانی و درج نمايد.  نيز ارسال نموده و در تارنمای صندوق سازمانقبولی سمت توسط آنان به 

ای به گونه، گذاریكميته سرمايهاعضای در صورت حجر، محروميت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفاء يا سلب صالحيت هر يک  :2تبصرۀ 

تعيين  روز 30 است فرد جايگزين را ظرف مدير موظفطبق مقررات الزام نمايد، گذاری كميته سرمايهاعضای كه  ضوابط مربوط به 

 و معرفی نمايد.

  :36 ماده

  پذيرد.صندوق با اكثريت آراء صورت می گذاریكميته سرمايه در گيریتصميم

باشد مگر میپيش از انتشار اولين گزارش مالی صندوق پس از اخذ آن تصميمات، مجاز نگذاری كميته سرمايهافشای تصميمات  :هتبصر

 طالعات به موجب ساير مقررات مجاز شناخته شده باشد. آنکه افشای اين ا

  :37 ماده

گذاری توسط ايههای صندوق جزء اختيارات مدير صندوق است و كميتۀ سرمگذاریگيری نهايی در خصود سرمايهبا توجه به اينکه تصميم

مدير صندوق  های صندوق بادارايیگردد، مسئوليت نهايی در خصود تشکيل می 34منظور انجام وظايف موضوع مادة مدير صندوق و به

 خواهد بود.

 متولی صندوق

  :38 ماده

اسنامه متولی به تاييد سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در اين اسمنوط متولی صندوق 

 شود.ناميده می

مان و ساير اركان متولی بايد كتباً قبول سمت كند و طی آن مسئوليت و وظايف خود را طبق اين اساسنامه بپذيرد و برای ساز :1تبصرۀ 

های صندوق را صندوق هركدام يک نسخه ارسال كند. متولی بالفاصله پس از خاتمۀ مأموريت موظف است كليۀ اطالعات، مدارک و دارايی

 لی جايگزين تحويل دهد. كه در اختيار دارد، به متو

صرفه و صالح آنها  گذاری موظف است با رعايت مفاد اين اساسنامه و مقررات، هموارهمتولی در قبال دارندگان واحدهای سرمايه :2تبصرۀ 

 را رعايت كند.

وق قيد شده و ظرف يک در اميدنامۀ صندتوسط مدير صندوق پس از انتخاب متولی و قبولی سمت توسط ايشان، هويت وی بايد  :3تبصرۀ 

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

 های متولی به قرار زير است:عالوه بر آنچه در ساير مواد اساسنامه و اميدنامه ذكر شده، وظايف و مسئوليت

دارندة امضای  وكاركنان مورد وثوق خود به عنوان نماينده يا نمايندگان تعيين و معرفی شخص يا اشخاصی از بين مديران يا  -1

 مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوق و تعيين حدود اختيار هر يک؛

 های بانکی صندوق؛بررسی و تأييد تقاضای مدير برای افتتاح حساب يا حساب -2

به روش صحيح  كه رويدادهای مالی صندوق به طور كامل واز اين نظارت بر كليۀ عمليات مالی صندوق به منظور حصول اطمينان -3

 شود؛آوری و به روش صحيح نگهداری میشود و كليۀ مدارک و مستندات مربوط جمعهای صندوق ثبت میحساب در

نامه و مقررات ساسابررسی و اظهارنظر راجع به كفايت نظام كنترل داخلی مدير صندوق به منظور اطمينان معقول از اينکه )الف(  -4

جع به های تهيه شده توسط اشخاد مذكور راشود. )ب( گزارشرعايت می گذاریاعضای كميته سرمايهمدير صندوق و توسط 

های صندوق محافظت شده ای منعکس كنندة واقعيات خواهد بود. )ج( از دارايیوضعيت مالی و عملکرد صندوق به شکل منصفانه

 ؛شوندكارايی به كار گرفته می و در جهت اهداف صندوق به شکل

مشاركت از  گذاری شده در موضوع اصلی فعاليت صندوق و رعايت حقوق هر يکنظارت بر فرايند خروج صندوق از موارد سرمايه -5

 كنندگان؛

 های صندوق مطابق اساسنامه؛ها و پرداختبررسی و تأئيد دريافت -6

ليات دريافت و گذار به منظور انجام كليه عمحساب بانکی هر سرمايه دريافت و نگهداری اطالعات هويتی و اطالعاتنظارت بر  -7

 گذار و صندوق؛پرداخت وجوه  ميان سرمايه

گذار، تعداد گذار شامل مبالغ پرداختی و دريافتی، مبلغ تاديه شده و در تعهد سرمايهنگهداری حساب هر سرمايهنظارت بر  -8

 گذاری در تملک وی؛د واحدهای سرمايهگذاری صادره به نام وی و تعداواحدهای سرمايه

 گذاری مطابق قوانين و  مقررات؛ نظارت بر وثيقه شدن و از وثيقه خارج شدن واحدهای سرمايه -9

 دريافت اطالعات مربوط به معامالت روزانه صندوق در پايان هر روز كاری و نظارت بر ماندة وجوه صندوق؛  -10

به حساب بانکی  دريافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق كه در بورس پذيرفته نشده است و نظارت بر فروش آنها و واريز وجوه -11

 صندوق؛ 

 الزحمۀ حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصويب؛پيشنهاد نصب، عزل و ميزان حق -12

گزارش موارد  وت، مفاد اساسنامه و اميدنامۀ صندوق نظارت مستمر بر عملکرد مدير به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررا -13

 و ساير مراجع ذيصالح؛ تخلف به سازمان

 ها و نظرات حسابرس؛بررسی و حصول اطمينان از ارايۀ به موقع گزارش -14

 نظارت و حصول اطمينان از انتشار به موقع اطالعات صندوق توسط مدير؛ -15

و انجام اقدامات  43ماده  19ز عدم وقوع تقلب يا تقصير عمده در راستای بند نظارت بر عملکرد مدير صندوق به منظور اطمينان ا -16

 ؛الزم در صورت وقوع تقلب يا تقصير عمده
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و ساير مراجع ذيصالح و پيگيری سازمان طرح موارد تخلف مدير و حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و اميدنامه نزد  -17

 موضوع تا حصول نتيجۀ نهايی؛

جرم  كه طبق قوانين موضوعه تخلف ياد شدهتخلف مدير و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضايی در صورتی طرح موارد -18

 محسوب شود و پيگيری موضوع تا حصول نتيجۀ نهايی؛ 

 های قانونی؛نظارت و حصول اطمينان از محاسبه و پرداخت صحيح و به موقع ماليات -19

  اساس وظايف تعيين شده در اساسنامه يا ساير مقررات. انجام اقدامات الزم در دورة تصفيه صندوق بر -20

شود و محسوب می گذاران و وكيل در توكيل آنهااين ماده، متولی طبق اين اساسنامه وكيل سرمايه 18و  17در اجرای بندهای  :1تبصرۀ 

سی مدنی و كيفری( برای گذاران با دارا بودن كليۀ اختيارات الزم )از جمله اختيارات مندرج در قوانين آيين دادرتواند از جانب سرمايهمی

 امی اقدام نمايد. انتظ، شبه قضايی يا عمومی ،ها، دادسراها، مراجع اختصاصی يک از دادگاهكيفری در هر حقوقی و اقامۀ هرگونه دعوای 

ز اين بابت خسارتی به ايا قصور داشته باشد يا از اجرای آنها خودداری كند، و تقصير  كه متولی در اجرای وظايف خود  در صورتی :2تبصرۀ 

سيدگی تعيين رگونه موارد را مرجع صالح به د بود. حدود مسئوليت متولی در اينصندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواه

 كند. می

ندوق و نمايندگان صتواند هرگونه اطالعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدير متولی عنداللزوم در اجرای وظايف خود می :3تبصرۀ 

کاری كامل با هم خصوداند در اين شعب آن بازرسی نمايد. اين اشخاد ملزم وی و حسابرس صندوق مطالبه كند يا از دفتر كار مدير يا

 متولی داشته باشند.

ستعفای متولی قبول شدن اكه متولی صندوق قصد استعفا داشته باشد، بايد اقدام به دعوت و تشکيل مجمع بنمايد. در صورتی: 4تبصرۀ 

دم اقدام منوط به تصويب مجمع صندوق و تعيين جانشين وی است. در صورت ورشکستگی، انحالل و يا سلب صالحيت متولی صندوق و ع

س از اطالع به دعوت از مجمع از سوی وی، مدير صندوق موظف به دعوت و تشکيل مجمع صندوق برای تعيين متولی جانشين بالفاصله پ

 شد. بامی

کيل نشود يا كه مجمع صندوق برای رسيدگی به موضوع تغيير متولی دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاريخ دعوت تشدر صورتی :5تبصرۀ 

صورت شود. در اينفيه میصندوق وارد دوره تصبا تاييد سازمان االجل فوق، روز پس از اتمام ضرب 30نتواند متولی جايگزين را تعيين نمايد، 

صالحيت  متولی صندوق در صورتی كه مشمول شرايط ورشکستگی، انحالل و يا سلب پذيرد.ۀ صندوق بر اساس اساسنامه صورت میتصفي

 .نشده باشد، بايد تا تصفيۀ كامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نمايد

 متولیجايگزينی  ای وظايف تا تعيين و اتمام تشريفاتدر صورتی كه در فرايند تغيير متولی صندوق، متولی قبلی صالحيت ايف :6 ۀتبصر

صندوق تا ولی متوظايف و اختيارات  شخص جايگزين جهت انجام جديد را به واسطه ورشکستگی، انحالل و يا سلب صالحيت، نداشته باشد،

 شود. می تعيينصندوق  مجمع توسطصندوق و يا انحالل صندوق متولی زمان انجام تشريفات الزم برای انتخاب 
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 حسابرس صندوق

  :40 ماده

الزحمۀ حسابرس رسد. حق، پيشنهاد و به تصويب مجمع صندوق میسازمان حسابرس صندوق توسط متولی از بين مؤسسات حسابرسی معتمد

 كند.رسد. مدت مأموريت حسابرس را مجمع صندوق تعيين میتوسط متولی پيشنهاد شده و به تصويب مجمع صندوق می

ساسنامه و حسابرس صندوق بايد كتباً قبول سمت كرده و طی آن متعهد شود تا كليۀ وظايف حسابرس صندوق را طبق اين ا :1تبصرۀ 

قبولی  حسابرس بايد صالح رسيده است، به انجام رساند.مقررات و با رعايت اصول، استانداردها و ضوابط حسابرسی كه به تصويب مراجع ذی

 ر و متولی هركدام يک نسخه ارسال كند.، مديسازمانسمت خود را برای 

ده و ظرف شو قبولی سمت توسط ايشان، هويت وی بايد توسط مدير صندوق در اميدنامۀ صندوق قيد  حسابرس پس از انتخاب :2تبصرۀ 

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

واجد يگزين حسابرس به تقاضای متولی و با ذكر داليل و تصويب مجمع صندوق قابل عزل است، مشروط به اينکه همزمان جا: 3تبصرۀ 

فاصله از تعيين شود. در اين صورت مؤسسۀ حسابرسی جانشين بايد بالالزحمه وی و حقاو و مدت مأموريت حسابرس جايگزين شرايط 

 اطالع دهد.  سازمانموده و نتيجه را به حسابرس قبلی داليل تغيير را استعالم ن

يل مجمع در صورت ورشکستگی، انحالل، سلب صالحيت يا استعفای حسابرس، مدير بايد بالفاصله، نسبت به دعوت و تشک: 4تبصرۀ  

خاب حسابرس نتصندوق برای تعيين حسابرس جايگزين اقدام نمايد. قبول استعفای حسابرس منوط به تصويب مجمع صندوق است. تا زمان ا

 های حسابرس قبلی به قوت خود باقی است.جديد صندوق، وظايف و مسئوليت

های يیالزحمۀ حسابرس بر اساس قرارداد منعقده بين صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل داراحق: 5تبصرۀ 

 مايد.  نهای صندوق منظور های حسابرس را در حسابشود. مدير موظف است هر روز ذخيرة كافی برای پوشش هزينهصندوق پرداخت می

  :41 ماده

 های حسابرس به قرار زير است:آمده، وظايف و مسئوليتعالوه بر آنچه در ديگر مواد اساسنامه 

ف اين اصول های كنترل داخلی مدير در اجرای وظايف مذكور در اساسنامه و اظهارنظر در خصود كفايت يا ضعبررسی اصول و رويه -1

 های پيشنهادی برای رفع نقايص احتمالی؛حلها و ارايۀ راهو رويه

 زير در مواعد مقرر:بررسی و اظهارنظر در خصود موارد  -2

الزم ای حسابداری شش ماهه و ساالنۀصندوق با رعايت استانداردهای حسابرسی و با در نظرگرفتن استاندارده های مالیصورت 2-1

 ؛و مقررات مربوطهكشور االجرا در 

 ؛ماهه و ساالنههای ششهای مدير صندوق در مورد عملکرد صندوق در دورهصحت گزارش 2-2
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گاذاری صااادره در  هاای سارمايه  ای باشاد كاه از ثبات گاواهی    ايان مااده باياد بااه گوناه     1هاای داخلای موضاوع بناد     تارل كن :1 ۀتبصرر 

چناين ثبات كلياۀ وقاايع ماالی مرباوط باه صاندوق و گازارش آن اطميناان معقاولی حاصال             های صاندوق و گازارش آنهاا و هام    حساب

 شود.

 20اكثر ظرف ای صندوق، حددورههای مالی ساالنه و ميانهای عملکرد و صورتگزارشحسابرس بايد اظهارنظر خود را در مورد : 2ۀتبصر

های ملکرد و صورتعهای روز پس از دريافت، مطابق مفاد اساسنامه ارايه دهد. مدير صندوق موظف است اظهارنظر حسابرس را درمورد گزارش

 رسانی نمايد. العمالی مذكور، يک روز كاری پس از دريافت، در تارنمای صندوق اط

  :42 ماده

قانون  49 ماده 3سئوليت حسابرس در انجام وظايف خود كه در اين اساسنامه ذكر شده است، مسئوليت شخصی است كه به موجب بند م

طالعات را بر عهده ا، مسئوليت بررسی و اظهارنظر در خصود مستندات و 1384بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ايران مصوب آذرماه سال 

 .دارد

ز اين بابت خسارتی به يا قصور داشته باشد يا از اجرای آنها خودداری كند، و اتقصير  كه حسابرس در اجرای وظايف خود در صورتی :ۀتبصر

رسيدگی تعيين  گونه موارد را مرجع صالح بهدر اين حسابرسصندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئوليت 

 . كندمی

 امیدنامهشرايط 

  :43 ماده

 گذاری ممتازرمايهدارندگان واحدهای ستوسط و ساير قوانين و مقررات، اساسنامه مفاد اين با رعايت ای است كه اميدنامهصندوق دارای 

 :حداقل شامل موارد زير استاميدنامه صندوق  .گرددتهيه می صندوقمدير و 

 آن؛ و عوامل ريسک اقتصادیحوزه فعاليت صندوق و تشريح كسب و كار و توجيهات  -1

 گذاری؛قابل سرمايه هایدارايیمشخصات  و های احتمالی مربوطهو محدوديت گذاریتشريح سياست سرمايه -2

 ؛گذاری، خروج و تصفيهدوره پذيره نويسی، سرمايه هتعيين زمانبندی فعاليت صندوق از جمل -3

 گذاری تا قبل از خروج؛موضوع سرمايه یهاهای صندوق در خصود مديريت شركتتعيين سياست -4

 ؛نگردد ها تا انتهای دوره خروج ميسر گذاریكه خروج از سرمايه تبيين ساز وكار الزم در صورتی -5

 گذاری يا خروج؛تعيين چگونگی تغيير زمانبندی عمر صندوق از جمله تغيير دوره سرمايه -6

 بينی شده پايان پذيرد؛ ز پايان دوره خروج پيشهای صندوق در صورتی كه فعاليت صندوق قبل اتبيين سياست -7

 پذير نشود؛های صندوق به وجه نقد در هر يک از مراحل تصفيه صندوق، امکانبينی اقدامات الزم در صورتی كه تبديل دارايیپيش -8

 ؛حسب مورد آنها و نحوة پرداختهای صندوق و نحوة محاسبۀ هزينهسقف تشريح  -9

 ؛نگذاراصندوق و تعيين شرايط مورد نياز برای سرمايه نويسیها در انجام پذيرهمحدوديتتعيين و تشريح قواعد و  -10
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 فراخوان سرمايه تعهد شده؛و تبيين جزئيات مربوط به فرآيند تعيين قواعد  -11

 ؛گذاریها و ساز وكار صندوق در خصود وثيقه نمودن و نحوة انتقال واحدهای سرمايهتعيين جزئيات سياست -12

 ؛جزئيات تقسيم عوايد صندوقترتيب و  -13

  ؛مشخصات اركان صندوق -14

 ؛صندوقگذاری اعضای كميته سرمايه مشخصاتها و ويژگی -15

ها در از آن كنند و ذكر نحوه استفادههايی كه اركان صندوق جهت حسن انجام وظايف و تعهدات خود توديع میتعيين ضمانت  -16

 ؛صورت عدم ايفای وظايف و تعهدات 

عزل، حجر، ، گذاری به هر دليل از جمله فوتتعيين نحوه توزيع عوايد صندوق در موارد تغيير اركان و اعضای كميته سرمايه -17

 استعفا، ورشکستگی؛

در رابطه با  صندوق و اعضای هيات مديره و يا شركای اركان صندوقگذاری اعضای كميته سرمايه ذكر موارد ذينفعی اركان و  -18

 ؛الزحمه آنان تفاع ناشی از كارمزد و حقمواردی غير از ان

تواند نسبت به مجمع می نيز چارچوب تعيين مصاديق تقلب يا تقصير عمده مدير در اجرای وظايف و تعهداتی كه بر اساس آن  -19

 تغيير مدير صندوق اقدام نمايد؛

  ؛ها و اطالعات مورد استفاده در اميدنامهداده منابع و مأخذ -20

 ؛رسانیاطالعنحوة  -21

 .نياز به تشخيص مجمع و يا اعالم سازمان ساير اطالعات مورد -22

صحت، ی اميدنامه و مرتبط اعم از رعايت مقررات در تهيه و افشا هایكليۀ مسئوليت و شودثبت بايد نزد سازمان اميدنامه : 1تبصره 

و مدير صندوق   گذاری ممتازای سرمايهدارندگان واحدهبر عهده دقت، كامل بودن و ساير ويژگی های كيفی و كمی محتوای اميدنامه 

 است.

 رسانی شود.قتضی اطالعمنحو بهبا رعايت مفاد اساسنامه بالفاصله از طريق مدير صندوق هرگونه تغيير در مفاد اميدنامه بايد : 2تبصره 

ر اجرای داين ماده با مجمع صندوق است و در صورت وقوع تقلب يا تقصير عمده مدير  19تشخيص مصاديق موضوع بند : 3تبصره 

 شود.  اين اساسنامه تشکيل می 22وظايف و تعهدات خود، مجمع صندوق مطابق با تشريفات موضوع ماده 

 .باشده مغاير با اساسنامه كارائه نمايد و ای تهيه گونهنبايد اميدنامه را به كنندگان اميدنامه()تهيه صندوق مديرمؤسسين و : 4تبصره 

ت جبران حقوق تضييع در صورت بروز مغايرت احتمالی بين مفاد اميدنامه با اساسنامه صندوق، مفاد اساسنامه حاكم خواهد بود. مسئولي

 كنندگان اميدنامه )موسسين و مدير صندوق( است. شده از اين بابت نيز بر عهدة تهيه
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 های صندوقهزينه

  :44 ماده

از محل اد مثبته با ارائه اسن حسب مورد صندوقيا مصوبات مجمع  هاميدناماساسنامه، با رعايت سقف تعيين شده در  های صندوق كههزينه

 باشند:های صندوق قابل پرداخت هستند به شرح ذيل میدارايی

 ؛گرددمجمع صندوق تعيين میمصوبات آن در نحوة محاسبۀ كه ميزان و صندوق  حسابرس و متولیالزحمه و كارمزد حق -1

 است؛ ر تعهد(دسرمايه صندوق )شامل تاديه شده و ساالنه از  {%2}حداكثر ..................كارمزد مدير صندوق كه معادل  -2

ن خصود الزم در اي– گرددطور دقيق در اميدنامۀ صندوق درج میبهكه نحوة محاسبۀ پاداش عملکرد مدير و مقاطع محاسبه آن  -3

 ؛-ة محاسبه هزينه در هر يک از حاالت مختلف پايان همکاری مدير با صندوق تشريح شوداست نحو

 ؛در صورت لزوم در چارچوب تعيين شده توسط مجمع هاالزحمه كارشناسان برای ارزيابی دارايیحق -4

 مقررات؛ قوانين و صندوق مطابق هایدارايیماليات و هزينه نقل و انتقال  -5

 اخذ شده برای صندوق؛های مالی تسهيالت هزينه -6

 های بانکی برای نقل و انتقاالت وجوه صندوق؛هزينه -7

 ها؛نام صندوق توسط بانکهای نگهداری اوراق بهادار بیهزينه -8

 های طرح دعاوی توسط صندوق يا دفاع در برابر دعاوی عليه صندوق؛هزينه -9

به عهدة خود  استثنای موارد مذكور در اين ماده، حسب مورد های اركان صندوق بههای اجرای وظايف و مسئوليتتأمين هزينه: 1تبصره

 وارده راتخسا جبران مسئول صندوق مدير و نيست مجاز فوق موارد جز به صندوق هایدارايی محل از هزينه پرداخت ايشان است.

 رسيدگی، به صالح مرجع را آنها مسئوليت د. حدودباشمی ماده اين از خود تخلف يا تقصير ،قصور اثر در گذارانسرمايه يا صندوق به

 كند.می تعيين

صفيه، مخارج خدمات نويسی، مخارج تهای مترتبه غير از موارد مذكور در اين ماده )از جمله مخارج تاسيس و پذيرهكليۀ هزينه: 2تبصره

 افزاری، مخارج برگزاری مجامع و ...( تماماً بر عهدة مدير صندوق است.نرم

تفصيل در آگهی  های صندوق كه حسب مورد در اساسنامه يا اميدنامه صندوق درج شده است، بايد بهو نحوة محاسبۀ هزينه سقف: 3تبصره

 اطالع رسانی گردد.  نويسی صندوق درج و به عمومپذيره

عمر  انيا پاتشده صندوق درج  ۀدناميام و یسنويرهيپذ یآگهدر و مقاطع محاسبه آن كه  ريپاداش عملکرد مد ۀمحاسب ةنحو: 4تبصره

وج از كليۀ ر صندوق صرفاً در پايان دورة فعاليت صندوق و پس از خريپاداش عملکرد مد پرداخت است. رييقابل تغ ريصندوق غ

 پذير است.ها امکانگذاریسرمايه
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 رسانیاطالع

  :45 ماده

 اندازیو راه احیگذاران، تارنمای مجزايی برای صندوق طرسرمايهخدمات اينترنتی به ارايۀ رسانی و موظف است برای اطالعصندوق مدير 

ر اميدنامه ذكر شده كند يا قسمت مجزايی از تارنمای خود را به اين امر اختصاد دهد. نشانی تارنمای مذكور به عنوان تارنمای صندوق د

نيز زير را  ردموا، روز شده اساسنامه و امیدنامهمتن کامل و به عالوه بر فعاليت صندوق  ةدر طول دورمدير صندوق موظف است است. 

 رسانی نمايد:اطالع، در مقاطع تعيين شده در تارنمای صندوق

 باشد؛گذاری اصلی صندوق میمحيط كسب و كار صنعت و يا صنايعی كه موضوع سرمايه -1

 مشخصات مدير صندوق؛ -2

 ها؛و سوابق آن گذاریاعضای كميته سرمايهمشخصات  -3

 ؛شده تاديه تمام يا بخشی از سرمايه تعهد های مربوط به فراخوانو اطالعيه نويسیپذيرهاعالميه  -4

از  بالفاصله پسماهه و ساالنه حسابرسی شدة صندوق به همراه اظهارنظر حسابرس، های مالی ششگزارش عملکرد و صورت -5

 اظهارنظر حسابرس.  دريافت

ر تعهد هر گذار و ميزان مبالغ تاديه شده و دذاری متعلق به هر سرمايهگتعداد واحدهای سرمايهاز طريق ايجاد دسترسی،  -6

 گذار مربوطه؛گذار برای سرمايهسرمايه

 مطابق اميدنامه صندوق و مقاطع تعيين شده در آن؛ شده فراخوان تاديه تمام يا بخشی از سرمايه تعهد -7

 ؛بر اساس ضوابط اعالمی از جانب سازمانصورت وضعيت پرتفوی صندوق  -8

 به بهای تمام شده به صورت ماهانه؛ (NAV) های صندوقمحاسبه و افشای خالص ارزش دارايی -9

 گذاران در مجمع صندوق؛دعوت نامه جهت حضور سرمايه -10

ير از انتفاع ناشی غصندوق و يا شركای اركان صندوق در رابطه با مواردی  گذاریكميته سرمايه اعضاینفعی اركان و ذكر موارد ذي -11

 ؛آنبروزرسانی  الزحمه آنان و و حقاز كارمزد 

 اعالم پايان دورة فعاليت صندوق و ورود به دورة تصفيه صندوق؛ -12

 های الزم در دورة تصفيه؛گزارشاطالعات، مستندات و كليۀ  -13

 رسانی شود.اطالعطريق تارنمای صندوق  ازساير مواردی كه طبق اساسنامه يا مقررات بايد  -14

برس ارسال كند و متولی و حسا ،سازمانها و اطالعات مذكور در اين ماده را برای زمان يک نسخه از گزارشمدير بايد هم :1 تبصره

 ت.اسسازمان انتشار هرگونه اطالعات در تارنمای صندوق در رابطه با اين صندوق به منزلۀ ارايۀ اطالعات به 

 صندوقنام  در دنبال بايد و شوددرحال تصفيه محسوب می پايان دورة فعاليت و ورود به دورة تصفيه،به محض  صندوق :2 تبصره

 دد.گر قيد صندوقنام مدير تصفيه دركليه اوراق وآگهی های مربوط به  و شود ذكر"درحال تصفيه "عبارت  همه جا
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 انحالل صندوق و تصفیه 

  :46 ماده

 :دگردمی منحلصندوق به يکی از طرق زير 

 ؛فعاليتدوره اتمام الف( 

  ؛قبل از پايان دورة فعاليت صندوقبا تصويب مجمع ب( 

 اساسنامه؛ 33مادة  2وفق تبصرة ( ج

 ؛اساسنامه 39مادة  5تبصرة  وفق( د

 ؛زماناستوسط فعاليت لغو مجوز  در صورت( اه

 .انحاللمبنی بر مرجع ذيصالح قانونی در صورت صدور حکم ( و

  :47 ماده

انجام  صفيه رامراحل تعنوان مدير تصفيه به، مدير صندوق منحل شود 46ماده  (د)يا  )ب( ،(الف) هایبند مطابقدر صورتی كه صندوق 

، يهدير تصفمدهد، می صندوق مرجع ذيصالحی كه رأی به انحالل،  مذكور ماده( او) بند با صندوق مطابقانحالل دهد و در صورت می

( ج) وضوع بندهایموقوع موارد صورت در  كند.میتعيين  راصندوق تصفيۀ  محل تامين منابع مورد نياز جهت انجام مخارجو او الزحمۀ حق

 شده بر عهدة مجمع صندوق خواهد بود.ذكر تعيين موارد  (ها)و 

ابزارها و نهادهای  قانون توسعۀ 4در تعيين مدير تصفيه توسط مراجع ذيصالح يا مجمع صندوق حسب مورد، بايد مفاد بند )و( مادة : هتبصر

 .مد نظر قرار گيرد مالی جديد

  :48 ماده

نحالل ضمن ابا اعالم موضوع  كاری،روز 3 حداكثر ظرف مدت، مدير صندوق موظف است 46در صورت وقوع هر يک از موارد موضوع مادة 

ير از مدير غها اقدام نمايد. در صورتی كه شخصی ارائه مستندات مربوطه، نسبت به ثبت موضوع انحالل صندوق نزد مرجع ثبت شركت

 عنوان مدير تصفيه انتخاب شده باشد، تکليف موضوع اين ماده بر عهدة وی است.، بهصندوق

  :49 ماده

ا اتمام تصفيۀ عمليات تصفيه شروع شده و ت شود وصندوق بالفاصله وارد دورة تصفيه می، منحل شود 46طبق مادة كه صندوق در صورتی

 پذيرد:صندوق اقدامات زير صورت می

وضعيت  و آخرين هابدهی ،هاروز پس از شروع دورة تصفيه، نسبت به تحويل دارايی5مدت متولی موظف است حداكثر ظرف  -1

 اقدام نمايد.توسط متولی ی صندوق به مدير تصفيه بر مبنای تراز آزمايشی تاييد شده مال

بط مصوب سازمان واهای صندوق مطابق مفاد اساسنامه و اميدنامه و با رعايت ضعمليات الزم را برای فروش دارايی تصفيهمدير  -2

 دهد؛ انجام می
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 های صندوق از جمله مطالبات صندوق را به نقد تبديل كند؛ديگر دارايی بايد تصفيهمدير  -3

 در موارد ضروری با تاييد متولی؛شود، مگر خريد دارايی به نام صندوق متوقف می -4

  مدير صندوق ق به استثنای مطالباتشدة صندو های سررسيدبه تأييد متولی از محل وجوه نقد صندوق، كليۀ بدهی تصفيهمدير  -5

ه اركان و دارندگان صندوق كه جزء اشخاد وابسته ببستانکاران  دسته ازآن. پردازدرا می و پاداش عملکرد متولی بابت كارمزدو 

 ؛دارندبرخوراولويت از در دريافت مطالبات خود از صندوق گذاری ممتاز صندوق نيستند، واحدهای سرمايه

عملکرد صندوق  های مالی و گزارش، صورتهای مالیاز تاريخ آخرين صورت تا خاتمه تصفيه برای هر دورة سه ماهه تصفيهر مدي -6

 ؛نمايدبه حسابرس تسليم می بالفاصله  تهيه وروز كاری پس از پايان هر دوره  20حداكثر ظرف را 

، تصفيهر ، به مدي6های مالی و گزارش عملکرد موضوع بند روز پس از دريافت صورت 20حسابرس موظف است نظر خود را ظرف  -7

 متولی و سازمان ارايه دهد.  

انجام  كه تاريخ تهيۀ آنها پس از 6های مالی و گزارش عملکرد صندوق موضوع بند در صورتی كه حسابرس نسبت به صورت -8

ندهای شرط از است، اظهارنظر مقبول ارايه داده باشد يا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، ب 5و 2 هایندموضوع ب اقدامات

وه نقد صندوق، روزكاری از محل وج 15بايد ظرف  تصفيهنظر متولی مانع مهمی برای ادامۀ عمليات تصفيه نباشد، آنگاه مدير 

دگان واحدهای دارن، به حساب بانکی نباشدهای مالی مذكور كمتر ورتصآخرين اريخ وجوه نقد صندوق در ت %80مبلغی را كه از 

شود و نقل و انتقال واحدهای واريز نمايد. برای انجام اين پرداخت، تاريخ معينی توسط مدير صندوق اعالم می گذاری عادیسرمايه

شود كه در گذارانی واريز میه حساب سرمايهگردد. مبالغ مذكور تنها بمانده به اين تاريخ متوقف میكاری روز  5گذاری سرمايه

ی بابت هر واحد گذاری صندوق باشند. مبلغ پرداخت، دارندة واحدهای سرمايهگذاریتوقف نقل و انتقال واحدهای سرمايهتاريخ 

اطالع عموم  از طريق تارنمای صندوق به ،يکسان خواهد بود گذاری عادیعادی كه برای كليۀ واحدهای سرمايه گذاریسرمايه

د. اين عمليات تا گذاری مجاز خواهد بومربوطه، نقل و انتقال واحدهای سرمايه ۀانتشار اطالعي رسد. پس از پرداخت مذكور ومی

مبالغ  ورتصدر هر  مطابق مفاد اساسنامه و با رعايت مقررات مصوب سازمان، تکرار خواهد شد. های صندوقدارايیفروش همۀ 

 گذاری بيشتر باشد.هها به ازای هر واحد سرمايتواند از آخرين خالص ارزش دارايیگذاران در هر مرحله نمیپرداختی به سرمايه

انجام  كه تاريخ تهيۀ آنها پس از 6های مالی و گزارش عملکرد صندوق موضوع بند در صورتی كه حسابرس نسبت به صورت -9

اظهارنظر  ( ياتولیمادامۀ عمليات تصفيه از نظر موثر بر بندهای شرط )با  "مشروط"اظهارنظر ست، ا 5و 2 هایموضوع بند اقدامات

م تشريفات نسبت به انجاروز  10موظف است ظرف صندوق  متولیآنگاه ارائه نمايد،  "عدم اظهار نظر"و يا گزارش  "مردود"

صفيه صندوق تدر خصود چگونگی ادامۀ روند ، گزارش حسابرسبه اقدام نمايد. مجمع با توجه  صندوقمربوط به برگزاری مجمع 

 نمايد.گيری میتصميم

د و مدير شگذاری ممنوع خواهد انتقال واحدهای سرمايه ، نقل ووجه نقد تبديل شدبه  های صندوقدارايیپس از آنکه تمام  -10

، مبلغی معادل 8 د ولی در اجرای مرحلهشومیتکرار  8و  7مراحل بالفاصله نسبت به تهيۀ صورتهای مالی اقدام نموده و  تصفيه

كند. مدير پرداخت می گذاری عادیدارندگان واحدهای سرمايهرا به حساب  عادیگذاری ارزش خالص روز واحدهای سرمايه

ه پرداخت هر گونای در تارنمای صندوق منتشر نمايد. گذاران از اين امر، بالفاصله اطالعيهموظف است برای اطالع سرمايه تصفيه
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 5بند( و با رعايت اعم از سررسيد شده و سررسيد نشدهصندوق )های گذاران وفق اين بند، پس از تسويۀ بدهینقدی به سرمايه

صندوق از درجه اعتبار  عادی گذاریهای سرمايه، كليۀ گواهیطی اين مرحله گذارانامکانپذير است. پس از پرداخت وجوه سرمايه

 گردد.ساقط می

ناسب به به صورت مت ممتازگذاری ، معادل ارزش خالص روز واحدهای سرمايه10تا  1اتمام عمليات موضوع بندهای پس از  -11

-های سرمايههیگردد. پس از پرداخت وجوه موضوع اين بند، كليۀ گواگذاری ممتاز واريز میحساب دارندگان واحدهای سرمايه

 گردد.گذاری ممتاز نيز از درجه اعتبار ساقط می

حل وجوه نقد مهای صندوق از جمله مطالبات اركان بابت كارمزد، از باقيماندة بدهی، 11مذكور در بند  هپس از اجرای مرحل -12

تولی و حسابرس به تأييد م های صندوق، مبلغ مازادمانده بر بدهیفزونی وجوه نقد باقیدر صورت  ، سپسشودصندوق پرداخت می

ندوق موضوع گذاری ص)در زمان ممنوعيت نقل و انتقال واحدهای سرمايهگذاری سرمايه هایآخرين دارندگان گواهیبه حساب 

  . شود.منظور می( 10بند 

كليۀ تعهدات  يفایا و های صندوقدارايیمالکيت كليۀ مراحل قانونی و تشريفات مربوط به انتقال طی مراحل فوق و انجام پس از   -13

س از تأييد تهيه شده و پ تصفيه. صورتجلسه تصفيه توسط مدير يابدخاتمه می فرآيند تصفيه صندوقصندوق در اين زمينه، 

 شود. حسابرس و متولی، يک نسخه از آن به سازمان ارسال می

جانب صندوق كليۀ  است و وی از تصفيه، به عهدة مدير رة تصفيهودر د های صندوقدارايیانجام تشريفات نقل و انتقال مسئوليت : 1 ۀتبصر

 دهد. ف را انجام میاين وظاي

ر مواعد زمانی مندرج موظف است حداكثر تالش خود را در اجرای مفاد اين ماده بکار گيرد. در اين راستا وی بايد دتصفيه  مدير: 2 ۀتبصر

 وكند تهيه  را اين ماده، گزارش عملکرد خود در خصود اجرای عمليات تصفيه صندوق بر اساس الزامات اين اساسنامه 6در بند 

ولی، عملکرد مدير بنا به تشخيص مت. در صورتی كه به متولی و سازمان ارائه دهدروز كاری پس از پايان هر دوره  20ظرف حداكثر 

ط به برگزاری نسبت به انجام تشريفات مربوروز  10موظف است ظرف تصفيه طبق گزارش ارائه شده مطلوب ارزيابی نگردد، متولی 

يه صندوق در خصود چگونگی ادامۀ روند تصف، مدير تصفيه و نظر متولیبا توجه به گزارش  اقدام نمايد. مجمع صندوقمجمع 

 نمايد.گيری میتصميم

مقرر تکميل  سال تجاوز نخواهد كرد. در صورتی كه به هر دليل، عمليات تصفيه طی مهلت 3دورة تصفيه صندوق از حداكثر : 3 ۀتبصر

اری صندوق گذبه آخرين دارندگان واحدهای سرمايههای صندوق انتقال خالص دارايیموظف است نسبت به  تصفيهنگرديد، مدير 

 .به نسبت ميزان مالکيت هر يک، اقدام نمايد

 پذير نگردد، بايدکانهای صندوق به وجه نقد در هر يک از مراحل اين ماده، امنحوه اقدام صندوق برای مواقعی كه تبديل دارايی: 4 ۀتبصر

 .شده است صورت پذيرد كه به تصويب مجمع صندوق رسيده و توسط متولی تأييد و در تارنمای صندوق منتشر ایبر اساس رويه

های صندوق به ذينفعان در صورتی كه در اميدنامه صندوق برای تقسيم عوايد حاصل از فعاليت صندوق امکان انتقال دارايی :5 ۀتبصر

های قابل های قابل فروش و پرداخت بدهیصندوق وجود داشته باشد، در مراحل مندرج در اين ماده پس از انجام فروش دارايی
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مشروط به عدم نقض مفاد اساسنامه ت الزم برای انتقال اسناد مالکيت و انحالل صندوق پرداخت از محل وجوه نقد صندوق اقداما

 پذيرد.صورت می اميدنامهطبق و مقررات 

 باشد.نمی ات مالی برای صندوقتعهد ايجادمجاز به  تصفيهمدير : 6تبصره 

 ات و  اختالفاتمرجع رسیدگی به تخلف

  :50 ماده

ه به تشخيص كدرصورتی .شود، وفق مقررات رسيدگی میصندوق هتخلفات اركان صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و اميدنام هكليبه 

رجاع داده مراجع ذيصالح اباشد، حسب مورد، موضوع به مرجع/ ، رسيدگی به تخلفات ارتکابی در صالحيت مرجع/مراجع ديگریسازمان

 خواهد شد.

  :51 ماده

شود و هرگونه اختالف بين گذاران صندوق در مواردی كه مربوط به صندوق میهرگونه اختالف بين اركان صندوق با يکديگر و با سرمايه

نامه و اجرای امور صندوق، اجرای مفاد اساس ةاز جمله درخصود ادارای آنها ربط كه ناشی از فعاليت حرفهصندوق با ساير اشخاد ذی

س اين ماده رسيدگی قانون بازار اوراق بهادار بوده و براسا 36باشد، مشمول ماده ای هريک از اركان در قبال صندوق هوظايف و مسئوليت

 شود.می

 ساير موارد

  :52 ماده

صالحيت تصويب و ابالغ  صندوق و اركان آن همواره ملزم به رعايت الزامات، قوانين و مقرراتی هستند كه توسط سازمان يا ساير مراجع دارای

 ردد.گمی

  :53 ماده

ابت خسارتی متوجه يا تخلف داشته باشد و از اين ب های خود تقصير، قصوركه هريک از اركان صندوق در انجام وظايف و مسئوليتدر صورتی

ئوليت مرجع صالح به رسيدگی، حدود مس مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. ،صندوق گردد، شخص يا اشخاد مقصر يا متخلف

 كند.هريک را تعيين می

  :54 ماده

د، ملزم است تا مراتب در صورتی كه هر يک از اركان صندوق از عدم انجام وظايف يا تخلف ديگر اركان از مقررات و مفاد اساسنامه مطلع شو

 گزارش كند. سازمانرا در اسرع وقت به متولی و 
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  :55 ماده

حقوق  ۀگذاران بر تأديحقوق سرمايه ديۀپيش آيد، تأگذاران با منافع هر يک از اركان صندوق تعارض چه به هر دليلی بين منافع سرمايهچنان

 ركن يادشده، مقدم خواهد بود. 

  :56 ماده

گذاری ی سرمايهمسئوليت دارندگان واحدهاحدود اعالم شود، اين امر تغييری در  منحل قانونیندوق به حکم مراجع صالح كه صدر صورتی

 كند.ايجاد نمی

  :57 ماده

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

ظارت ه و نتعيين اركان اداره كنند های مالی،تصويب صورت ،تصميمات مجامع صندوق راجع به تصويب اساسنامه و تغييرات آن -1

 نتشار صندوق؛االكننده صندوق و روزنامۀ كثير

 ها؛هويت صاحبان امضای مجاز صندوق و حدود اختيارات آن -2

 اقامتگاه صندوق و تغيير آن؛ -3

 (؛48ثبت موضوع انحالل صندوق)موضوع مادة  -4

 صورتجلسۀ ختم تصفيه. -5

  :58 ماده

 ت. اس زمانسامرجع تفسير مواد اين اساسنامه، 
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 :و موسسین اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان

 

 سمت در صندوق نام رکن صندوق رديف
شماره روزنامه 

 رسمی

نام و نام خانوادگی صاحبان 

 امضای مجاز
 امضاءنمونه 

1    
  

  

2    
  

  

3    
  

  

4    
  

  

5    
  

  

6    
  

  

7    
  

  


