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  ::تعاريف اوليه

 :1 ماده
 روند:ح بکار میهای زیر به جای معانی مشرودر این اساسنامه اصطالحات و واژه

 ورای اسالمی است.مجلس ش 1۳84ازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه بمنظور قانون  قانون بازار اوراق بهادار: -1

یل اجرای ی ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهمنظور قانون توسعهبزارها و نهادهای مالی جديد: قانون توسعه ا -2

 باشد.هجری شمسی مجلس شورای اسالمی می 1۳88های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال سیاست
دار وضع گذاری است که توسط مراجع صالحیتهای سرمایهصندوق مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و هیکلمنظور  مقررات: - 3

 شود.شده و می

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

ها و به شمارۀ رکتنزد مرجع ثبت ش 286502منظور شرکت بورس اوراق بهادار تهران )سهامی عام( به شمارۀ ثبت  بورس تهران: – 5

 است. سازمان نزد 10492ثبت 

ها و به شمارۀ ثبت تنزد مرجع ثبت شرک ۳۳248۳ثبت سهامی عام( به شمارۀ )منظور شرکت فرابورس ایران  فرابورس ايران: -6

 نزد سازمان است. 1061۳

 است. 2 مادهگذاری مذکور در منظور صندوق سرمایه صندوق: -7

 صندوق است. نامهاساسمنظور  اساسنامه: -8

جزء  د مندرج در اساسنامه تعیین شده ومقررات و موار بر اساسصندوق است که محتویات آن  دنامهیاممنظور  اميدنامه: -9

 شود.ناپذیر این اساسنامه محسوب میجدایی

 گذاران است.یهگذاری نزد سرمامتغیر است و در هر زمان برابر جمع ارزش مبنای واحدهای سرمایه صندوق: هيسرما -10

گذاری صادرشده طبق مفاد اساسنامه، مالک تعدادی از واحدهای شخصی است که مطابق گواهی سرمایه گذار:سرمايه -11

 گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه اقدام نموده است.که برای تملک تعدادی از واحدهای سرمایهگذاری صندوق است یا اینسرمایه

 باشد.صندوق می هیسرماجزء  نیترکوچک ی:گذارواحد سرمايه -12

های گواهی بر اساسگذاری است که در یک زمان معین واحدهای سرمایه گذاران:گذاری نزد سرمايهايهواحدهای سرم -13

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

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

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

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

گذاری شده در هر زمان، عبارت است از واحدهای سرمایهگذاری باطلهواحدهای سرمای شده:گذاری باطلايهواحدهای سرم -15

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

ه ابزارها و قانون توسع 1اجرای ماده  گذاری دراوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه گذاری:گواهی سرمايه -16

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

 گذار است.گذاری در تملک آن سرمایهمعرف تعداد واحدهای سرمایه

گذاری صندوق به قیمت مبنا و تأمین برای فروش واحدهای سرمایه 9 مادهبق مهلتی است که ط نويسی اوليه:پذيره دوره -17

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

نویسی گذاران بابت پذیرهحقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوه دریافتی از سرمایه هیکلمنظور های صندوق: دارايی -18

شود و گذاری، اوراق بهاداری که از محل این وجوه به نام صندوق خریداری میگذاری و صدور واحدهای سرمایهواحدهای سرمایه هیاول
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ها، مطالبات صندوق از اشخاص و کارمزدهایی که مطابق اساسنامه یا امیدنامه برای صندوق حقوق، منافع و سود متعلق به آن هیکل
 شود.دریافت می

 1۳ ماده گذاری در پایان هر روز طبقارزشی است به ریال که برای هر واحد سرمایه گذاری:روز هر واحد سرمايه خالصارزش  -19

 شود.محاسبه می

گذاری رمایهسمحاسبه و برای صدور هر واحد  16 مادهگذاری مطابق مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه قيمت صدور: -20

 شود.گذار دریافت مییسی اولیه از سرمایهنوپس از دورۀ پذیره

هر واحد  محاسبه شده و در ازای ابطال 15گذاری مطابق ماده مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه قيمت ابطال: -21

 شود.گذار پرداخت میابطال به سرمایه یهانهیکسر هزگذاری پس از سرمایه

 .شودمحاسبه می 58 ماده 1 هتبصرگذاری مطابق یال که برای هر واحد سرمایهمبلغی است به ر آماری: ارزش خالص -22

 :است از روز عبارتقیمت پایانی هر ورقۀ بهادار در هر  قيمت پايانی: -23

ز کاری ن روه برای آخریکه ورقۀ بهادار در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته شده باشد، برابر قیمت پایانی اعالم شددر صورتی -الف

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

 ، برابر قیمت ورقۀ بهادار در آخرین معامله تا پایان همان روز.صورت نیادر غیر  -ب

 منظور واحد پول جمهوری اسالمی ایران است.ريال:  -24

 یابد.خاتمه می اسفندماهایان در پشروع و  ماهنیفروردمنظور سال شمسی است که از ابتدای  سال شمسی: -25

 منظور فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال شمسی است. فصل: -26

 های تقویمی سال شمسی است.منظور ماه ماه: -27

 شنبه هر هفتهروزهای پنج یاستثنابه. باشدمی منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسالمی ایران روز کاری: -28

 .و روزهایی که بورس تهران به هر دلیل تعطیل است

 که به وقت محل دیگری تصریح شده باشد.منظور ساعت به وقت تهران است مگر این ساعت: -29

سابرس ح ثبت صندوق، ارکان نظارتی شامل متولی و منظور مجمع صندوق و ارکان اجرایی شامل مدیر و مدیر ارکان صندوق: -30

 ضامن نقدشوندگی صندوق است.کننده، ینصندوق و ارکان تضم

گذاری ممتاز، مطابق مفاد این اساسنامه تشکیل و رسمیت است که با حضور دارندگان واحدهای سرمایهای جلسه مجمع صندوق: -31

 یابد.می

 شود.، به این سمت انتخاب می۳8 مادهمنظور شخص حقوقی است که طبق  يا مدير صندوق: مدير -32

 شود.، به این سمت انتخاب می41 منظور شخص حقوقی است که طبق ماده بت:مدير ث -33

 شود.، به این سمت انتخاب می4۳که طبق ماده  منظور شخص حقوقی استمتولی يا متولی صندوق:  -34

 شود.این سمت انتخاب می ، به45 مادهمنظور شخص حقوقی است که طبق ضامن نقدشوندگی:  -36

 شود.، به این سمت انتخاب می47 مادهؤسسه حسابرسی است که طبق منظور م حسابرس: -37

 سی است که تحت این عنوان از طریق تارنمای )وب سایت( رسمیمنظور مؤسسه حسابر :سازمانمؤسسه حسابرسی معتمد  -38

 ، اعالم عمومی شده است.سازمان

 شود.، به این سمت انتخاب می50 مادهاست که طبق  سازمانمنظور کارگزار دارای مجوز کارگزاری از  کارگزار صندوق: -39

متشکل از حداقل سه شخص حقیقی است که توسط مدیر صندوق از بین اشخاص صاحب  گذاری:گروه مديران سرمايه -40

 ی مذکور را به انجام رسانند.های مندرج در ماده، معرفی شده تا وظایف و مسئولیت۳9 مادههای قید شده در صالحیت

ط ه در آن توسست و اطالعاتی کاتارنمایی است که نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده  ارنمای صندوق:ت -41

 شود.محسوب می سازمانن اعالمیۀ رسمی صندوق است و به منزلۀ ارائه اطالعات به شود، به عنوامدیر صندوق منتشر می
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ن قانو 2 مادههای موضوع که وظیفۀ ثبت صندوق ت اسناد و امالک کشور استبخشی از سازمان ثب ها:مرجع ثبت شرکت -42

 توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید را به عهده دارد.

 باشد.ان میمنظور مراجع قضایی مطابق قوانین جمهوری اسالمی ایر مراجع قضايی: -43

نویسی، صدور برای پذیره سازمانای است که مدیر به تأیید رویهگذاری: نويسی، صدور و ابطال واحدهای سرمايهويۀ پذيرهر -44

های واحد لصدور و ابطا نویسی،کند. در این رویه مراحل پذیرهگذاری تدوین و در تارنمای صندوق اعالم میو ابطال واحدهای سرمایه

گذاری از و صدور واحدهای سرمایه نویسیگام پذیرهگذاران، اطالعاتی که باید هنگذاری، چگونگی تشخیص هویت سرمایهسرمایه

د ابطال بای ویان صدور درخواست صدور و ابطال تکمیل شود و مدارکی که متقاض ارائههایی که برای گذاران دریافت شود، فرمسرمایه

 بینی شده است.ارائه نمایند، پیش

مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد  هایهای مربوط به سیاستگیریتوانایی مشارکت در تصمیم نفوذ قابل مالحظه: -45

ه( ه کننده مشابسایر ارکان ادار)های مزبور. نفوذ قابل مالحظه معموالً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیأت مدیره کنترل سیاست
گذاری کت مؤثر در سیاستگذار اجازه مشارگیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایهصورت می

 دهد.را می

های آن است. های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور کسب منافع از فعالیتعبارت از توانایی راهبری سیاست کنترل: -46

 شود.استانداردهای حسابداری ملی تعیین می بر اساسمعیارهای توانایی کنترل 

. قتصادی که به موجب توافق قراردادی )مشارکت خاص( استکنترل یک فعالیت ا از مشارکت در : عبارتکنترل مشترک -47

 شود.استاندارهای حسابداری ملی تعیین می بر اساسمعیارهای توانایی کنترل مشترک 

 : شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است:شخص وابسته -48

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

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

ان، لی ایرب( شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاری که در استانداردهای حسابداری م
 .شده استتعریف 

 
 کليات:

 :2 ماده

ازا( 1) ماده 20گذاری موضوع بند های سرمایه، از مصادیق صندوقسازماناین صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از  ب ر قانون 

قانون توسعه ابزارها و  2 مادهشده و طبق محسوب  قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جديد 1و بند هـ ماده اوراق بهادار 

 شود. نام صندوقرات اداره میمطابق این اساسنامه و مقر رسد وی مالی جدید نزد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به ثبت مینهادها

 باشد.می « .........................»، گذاریسرمایه

 :3 ماده
ر ( به منظو4) مادهراق بهادار موضوع ها به خرید انواع اوگذاران و اختصاص آنمایهآوری وجوه از سرهدف از تشکیل صندوق، جمع

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

 :4 ماده
بانکی و  های سپردۀها و گواهیسپرده ،با درآمد ثابتاز جمله اوراق گذاری در انواع اوراق بهادار موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه

است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت  و گواهی سپرده کاالیی شده در بورس تهران و فرابورس ایرانسهام و حق تقدم سهام پذیرفته
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گذاری یا تعهد های موضوع سرمایهباشد. خصوصیات داراییمی با درآمد ثابت نویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداردر تعهد پذیره

 .ها در امیدنامه ذکر شده استگذاری در هر یک از آنسرمایه حدنصابعهد خرید و نویسی یا تپذیره

 :5 ماده
اریخ ثبت ته و از شود؛ شروع شدبه نام صندوق صادر می سازمانفعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط  دوره

سال مالی تمدید است. قابل  61 مادهبد. این مدت مطابق یاها به مدت ]سه[ سال شمسی ادامه میصندوق نزد مرجع ثبت شرکت
اولین سال  جزبهاست،  ]ال بعدهمان سال/ س[صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای ......... ماه هر سال تا انتهای .............. ماه 

 یابد.ه میخاتم]سال بعد همان سال/[...... ماه ها آغاز شده و تا پایان ...مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت

ز به عنوان نی سازمانا نزد رمدارک مربوطه، صندوق  ۀارائها، با مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت تبصره:

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

 :6ماده 

 .....................................................................ارت است از ....................................................................محل اقامت صندوق عب

  

 گذاری:واحدهای سرمايه

 :7 ماده
گذاری قید شود. واحدهای سرمایه هاییگذاری برابر ]یک میلیون ریال[ است که باید روی گواهواحد سرمایه ارزش مبنای هر

 شود:گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم میسرمایه

گذاری گذاری صندوق{ واحد سرمایهحداقل واحدهای سرمایه %10کم ها ........ }دستگذاری ممتاز که تعداد آنالف( واحدهای سرمایه

شود. این نوع واحدهای می ، کالً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری8 مادهاولیه مطابق  نویسیپذیره دورهاست، قبل از شروع 
 باشد.انتقال به غیر میابطال ولی قابلگذاری غیرقابلسرمایه

شود. این نوع واحدهای نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر میپذیره دورهگذاری عادی که در طول ب( واحدهای سرمایه

گذاران در امیدنامه قید شده گذاری عادی نزد سرمایهباشد. حداکثر واحدهای سرمایهانتقال میابطال ولی غیرقابلگذاری قابلرمایهس
 است.

گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای ای سرمایهواحده دارندهگذاری ممتاز، دالیل تمایل قبل از انتقال واحدهای سرمایه تبصره:

د گذاری ممتاز را داری سرمایهاز اشخاصی که تمایل به خرید واحدهاسازمان تاز خود و همچنین اطالعات مورد نظر گذاری ممسرمایه ن

موافقت  شده و ارائهسازمان را دارند به  هاآنکه هر یک از این اشخاص تمایل به تملک  گذاری ممتازو تعداد واحدهای سرمایه

دهیگ انتقالأیید گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تواحدهای سرمایه وانتقالنقل اخذ شود. باید در این زمینهسازمان   رن

دی و گواهی جدی اعتبار ساقط کند درجهیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از دهنده برسد. مدو انتقال
باید قبل از  ع دهد. مدیرگذاری ممتاز را بالفاصله به مدیر و متولی اطالای سرمایهصادر نموده و نقل و انتقال واحده رندهیانتقال گبرای 

 ارائه دهد. سازمان گذاری ممتاز را بهتشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه

 گذاری مؤسسان:سرمايه

 :8 ماده
نکی گذاری ممتاز صندوق را نقداً به حساب بادهای سرمایهبنای تمام واحمنویسی اولیه، مؤسسان باید مبلغ پذیره دورهپیش از شروع 

 ارائه دهند. سازمانصندوق در شرف تأسیس واریز نمایند و تقاضای ثبت صندوق را به 
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 دارک زیر بهمه و تشکیل مجمع صندوق و ارایۀ مبنی بر رعایت این ماد سازمان دیتائنویسی اولیه منوط به پذیره دورهشروع  تبصره:

 ست:ا سازمان

 مصوب مجمع صندوق؛ دنامهیاماساسنامه و  -1

 ضامن نقدشوندگی و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛، قبولی سمت توسط مدیر، مدیر ثبت، متولی -2

 ها؛شده توسط آننویسیگذاری ممتاز پذیرهفهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه -۳

 گذاری ممتاز به حساب بانکی صندوق؛ای سرمایهبانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحده هیدییتأ -4

 .سازمانسایر موارد اعالم شده توسط  -5

 

 نويسی اوليه:پذيره

 :9 ماده

نویسی، درج و پذیره هیاعالمن تعیین شده و در توسط مؤسسا 8 مادهمبنی بر رعایت  سازماننویسی اولیه پس از تأیید پذیره دوره

اند، نویسی کردهگذاری را که پذیرهارزش مبنای واحدهای سرمایه صد صد درنویسی ر هنگام پذیرهنویسان باید دگردد. پذیرهاعالم می

 نقداً به حساب بانکی صندوق بپردازند.

صندوق  ی شدهسینورهیپذگذاری نویسی اولیه، تعداد واحدهای سرمایهپذیره دورهکه تا یک روز کاری قبل از پایان در صورتی تبصره:

 هیاعالمنویسی را به مدت مذکور در پذیره دورهتوانند أسیس صندوق باشد، مؤسسان میتشده در امیدنامه برای قل تعیینکمتر از حدا

 نویسی را مجدداً تعیین نمایند.پذیره دورهبار تمدید کرده و تاریخ و ساعت پایان نویسی برای مدت یکپذیره

 :10 ماده
نویسی، صدور و ابطال واحدهای هرویۀ پذیر نویسی را مطابقگذار باید مراحل پذیرهی، سرمایهگذارهای سرمایهنویسی واحدبرای پذیره

ر ام رساند. د، به انجنموده استطریق تارنمای صندوق منتشر  ثبت و مدیر از سازمانگذاری که توسط مدیر ثبت تنظیم و نزد سرمایه
 حاتی را درگذاران صندوق، اصالرل داخلی و اصل حمایت از حقوق سرمایهبه منظور انطباق این رویه با اصول کنت سازمانکه صورتی

زد ثبت شده ن الح رویۀاست. تغییر و اص سازمانموظف به اصالح رویۀ مذکور مطابق نظر  ثبت ریمدرویۀ مذکور از مدیر ثبت بخواهد، 

 راست.پذی، امکانسازمانیا به پیشنهاد مدیر ثبت و موافقت  سازمان، به تشخیص سازمان

 :11 ماده

شود؛ مگر نویسی متوقف مینویسی گردید، عملیات پذیرهگذاری مطابق امیدنامه پذیرهکه حداکثر تعداد واحدهای سرمایهپس از آن

ه بکه به هر دلیل بیش از حداکثر مذکور اقدام گذاری اخذ گردد. در صورتیبرای افزایش سقف واحدهای سرمایه سازمانکه موافقت آن
ت وجوه اند. مدیر موظف اسنویسی شود، اولویت با کسانی خواهد بود که زودتر وجوه خود را به حساب بانکی مربوطه واریز نمودههپذیر

د کنندگان مسترد کند. هرگونه استفاده از وجوه مازانویسی اولیه به پرداختپذیره دورهروز کاری پس از پایان  5مازاد را ظرف حداکثر 

 ممنوع است.

 :12 ماده

ی اطالع نویسی را بررسی کند و به مدیر و متولنویسی اولیه، مدیر ثبت باید نتایج پذیرهپذیره دورهپس از پایان  یروز کارحداکثر دو 
 پذیرد:دهد. سپس حسب مورد یکی از مجموعه اقدامات )الف( یا )ب( به شرح زیر صورت می

 جهینتنویسی شده باشد، آنگاه مدیر باید بالفاصله شده در امیدنامه، پذیرهینگذاری تعیکه حداقل واحدهای سرمایهالف( در صورتی

ه بوشت آن را ه و رونارسال کرد سازمانبانک و مدیر ثبت به منظور دریافت مجوز فعالیت صندوق، برای  هیدییتأبررسی را به همراه 

 دهد. ارائهمؤسسان 
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 نویسی نشده باشد، آنگاه:شده در امیدنامه، پذیرهنگذاری تعییکه حداقل واحدهای سرمایهب( در صورتی

 مؤسسان اطالع دهد. و سازمانبررسی را به  جهینت( مدیر باید بالفاصله 1-ب

 ند.نویسان بازپرداخت کروز کاری وجوه واریزی به حساب صندوق را به پذیره 5( مدیر باید ظرف 2-ب
 

 گذاری:يهروز، قيمت ابطال و قيمت صدور واحد سرما ارزش خالص

 :13 ماده

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

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

ار در وراق بهادا دوفروشیخرتعیین قیمت  نحوهوراق بهادار صندوق در پایان هر روز مطابق دستورالعمل قیمت فروش ا :1 تبصره

 شود.تعیین می سازمانگذاری مصوب های سرمایهصندوق

، دار صندوقهای صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهاارزش روز دارایی :2 تبصره

های صندوق به قیمت های بانکی و سهام( و ارزش سایر دارایینشدۀ سپردهدریافت افتهیتحققارزش روز مطالبات صندوق )نظیر سود 

ا ود همان سپردمشارکت، از نرخ س ورقها دریافت نشدۀ هر سپرده ی افتهیتحققارزش روز سود  محاسبهبازار در پایان همان روز. برای  ی ه 

ارکت دولتی الحساب آخرین اوراق مشارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی محاسبهبرای  مشارکت و ورقه
 شود.درصد استفاده می 5 عالوهبه

از  شده تا پایان آن روزگذاران در پایان هر روز، تعداد واحدهای ابطالگذاری نزد سرمایهتعداد واحدهای سرمایه محاسبهبرای  :3 تبصره

 شود.تعداد واحدهای صادر شده تا پایان آن روز کسر می

 :14ماده 

د. در این های پرداخت باید در امیدنامه قید گردمدنظر باشد، این موضوع و همچنین دوره اینقدی دورههای که پرداختدر صورتی
ا مطابق قابل پرداخت ر مبلغ، دینقداخت بینی شده برای پرصورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری پس از پایان هر مقطع پیش

شوند، گذاری محسوب میگذارانی که در پایان آن دوره مالک واحدهای سرمایهامیدنامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه

 گذار واریز نماید.گذاری هر سرمایهمتناسب با تعداد واحدهای سرمایه

 مل خواهد نمود.ع 20 ماده، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ایکه صندوق برای پرداخت دورهتیدر صور تبصره:

 :15ماده 

 گذاری برابر است.روز واحدهای سرمایه ارزش خالصگذاری با قیمت ابطال واحدهای سرمایه

 :16 ماده
شود، به جای قیمت فروش سبه میمحا 1۳ مادهه مطابق گذاری در پایان هر روز کروز واحد سرمایه ارزش خالص محاسبهچنانچه در 

به  گذاری در پایان آن روزقیمت صدور هر واحد سرمایه آنگاهها در پایان آن روز منظور شود، اوراق بهادار صندوق، قیمت خرید آن

 آید.دست می

های وقنداوراق بهادار در ص دوفروشیخرتعیین قیمت  نحوهقیمت خرید اوراق بهادار صندوق مطابق دستورالعمل  تبصره:

 شود.گذاری تعیین میسرمایه
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 گذاری:تشريفات صدور و ابطال واحدهای سرمايه

 :17 ماده

ریافت گذاری را در شعب دفعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه دورهدر طول 

ای ابطال واحده ونویسی، صدور ر موظف است مطابق رویۀ پذیرههمان روز به مدیر و متولی اطالع دهد. مدی 16کرده و تا ساعت 

سبت نگذاران مذکور در امیدنامه، گذاری نزد سرمایهاین ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه تبصرهگذاری و با رعایت سرمایه
 یر ثبت موظفائه درخواست اقدام کند. مدداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارحگذاری درخواست شده به تأیید صدور واحدهای سرمایه

گذار، رمایهرک مربوطه به سمدا ارائهگذاری و است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تأیید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه

 گذاری، اقدام کند.نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهمطابق رویۀ پذیره

کارمزد  عالوههبدرخواست  از ارائه بعدکاری وز گذاری در پایان رذاری، قیمت صدور واحد سرمایهگدر صدور واحدهای سرمایه :1 تبصره

 صدور، مالک عمل خواهد بود.

داری گذاری جدید خودمدیر ثبت موظف است به درخواست ضامن نقدشوندگی از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه :2 تبصره

 نماید.

وع دورۀ نویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروق در تعهد پذیرهدر مواقعی که صند :3 تبصره

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

 ا شده تلقی شود ادامه دارد.زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفتا این توقف 

 :18ماده 
 باشد. مالک گواهیگذار میگذاری تحت مالکیت سرمایهتعداد کل واحدهای سرمایه دهندهنشانگذاری با نام بوده و های سرمایهگواهی

های ن گواهیت. مالکاگذاری درج شده اسگذار بر روی گواهی سرمایهگذاری شخصی است که نام وی تحت عنوان سرمایهسرمایه
های گذاران، در خالص داراییگذاری نزد سرمایهگذاری خود از کل واحدهای سرمایهگذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایهسرمایه

منحصراً از اختیارات مدیر صندوق های صندوق در چارچوب این اساسنامه گیری در مورد داراییاند، ولی حق تصمیمصندوق سهیم

 در صندوق است. هاآنگذاری گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایههای سرمایهمالکان گواهی است. مسئولیت

 ید در گواهی قید شود.گذاری عادی باگذاری برای واحدهای سرمایههای سرمایهبودن گواهی انتقالرقابلیغ تبصره:

 :19 ماده

گذاری، درخواست نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهف است مطابق رویۀ پذیرهفعالیت صندوق، مدیر ثبت موظ دورهدر طول 

گذاری {همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه 20گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت }حداکثر ابطال واحدهای سرمایه

روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه  7اقدام کرده و به مدیر و متولی اطالع دهد. مدیر موظف است؛ حداکثر ظرف 
گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه

ب بانکی کارگزار صندوق به به حسا (در صورتی که مدیر صندوق شرکت کارگزاری باشد)گذار گذار و یا به درخواست سرمایهسرمایه

 گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه

س از کسر پو درخواست  ئهکاری بعد از اراپایان روز  درگذاری ، قیمت ابطال واحد سرمایهگذاریدر ابطال واحدهای سرمایه :1 تبصره

 مالک عمل خواهد بود.ابطال،  جرائمکارمزد یا 

عمل  20 مادهگذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایهدر صورتی: 2تبصره 

 خواهد شد.
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 :20ماده 

ابت بپرداخت وجه  گذاران مطابق مواد اساسنامه یاکه صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به سرمایهدر صورتی

اشد، بتیار نداشته ، وجوه نقد کافی در اخاست رفتهیپذهادار نویسی یا تعهد خرید اوراق بتعهداتی که در اثر مشارکت در تعهد پذیره
ی هاها در حسابتهای صندوق به نقد اقدام کند تا وجوه نقد کافی برای انجام این پرداخمدیر باید به موقع نسبت به تبدیل دارایی

قد کافی در نبینی کند که وجوه بانکی صندوق فراهم شود. در صورتی که دو روز کاری قبل از موعد مقرر برای پرداخت، مدیر پیش

قد نها فراهم نخواهد شد، موظف است تا پایان همان روز، کسری وجوه های بانکی صندوق برای انجام این پرداختموعد مقرر در حساب

ر وجوه مذکو ان کسریاطالع دهد. در این صورت، ضامن نقدشوندگی موظف است حداکثر تا پایان روز بعد، میزرا به ضامن نقدشوندگی 
 تا واحدهای دهد ارائهگذاری را از محل این وجوه به مدیر ثبت را به حساب صندوق واریز کرده و درخواست صدور واحدهای سرمایه

گذاری، به نام ضامن نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهۀ پذیرهروی بر اساسده، گذاری به تعداد متناسب با وجوه پرداخت شسرمایه

 نقدشوندگی صادر گردد.

 :21ماده 

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

 حداقل و حداکثر ميزان مشارکت در صندوق:

 :22 ماده
 دوق باید موارد زیر رعایت شود:گذاری صندر تملک واحدهای سرمایه

گذاری صندوق توانند مالک واحدهای سرمایهها، نمیدر زمان تصدی خود به این سمت هاآنالف( متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به 

 باشند.
گذاری صندوق ایه( مدیر در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل یک درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمب [

تعداد  %10گذاری یا حداقل تعداد واحدهای سرمایه %20گذاری صندوق در تملک مدیر تا را مالک باشد. سقف واحدهای سرمایه

تواند عادی یا ممتاز گذاری در مالکیت مدیر میدهای سرمایهبیشتر باشد، است. واح هرکدامگذاران گذاری نزد سرمایهواحدهای سرمایه
 ]باشد.

یزان حداقل مدرصد  1/0گذاری در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه (ج [

گذاری صندوق در تملک اعضای گروه مدیران گذاری صندوق را مالک باشند. سقف واحدهای سرمایهتعداد واحدهای سرمایه

بیشتر باشد،  هرکدامگذاران گذاری نزد سرمایهتعداد واحدهای سرمایه %1گذاری یا سرمایهحداقل تعداد واحدهای  %2گذاری تا سرمایه
 ]باشد. تواند عادی یا ممتازگذاری میگذاری در مالکیت اعضای گروه مدیران سرمایهاست. واحدهای سرمایه

...  واحد گذار در هر زمان باید حداقل ..ایههر سرمگذاری و مؤسسان، د( به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه[

 ]گذاری را مالک باشد.سرمایه

 ]گذاری صندوق را مالک شوند.درصد حداکثر واحدهای سرمایه 10توانند جمعاً حداکثر تا هـ( مؤسسان می[

حداکثر  %5تواند حداکثر گذار میهو ضامن نقدشوندگی هر سرمای گذاری، مؤسسانو( به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه[

 ] گذاری را مالک شود.واحدهای سرمایه

گذاری در تـواند واحدهای سرمایهمی 20که مدیر و ضامن نقدشوندگی شخص واحدی باشند، در اجرای ماده در صورتی :1 تبصره  [

 ] مالکیت مدیر از سقف تعیین شده در بند )ب( این ماده بیشتر شود.

بیشتر باشد، استفاده  هرکدامیا )هـ(  های مذکور در بندهای )ب(بتواند از نصاکه مدیر جزو مؤسسان باشد میدر صورتی :2 تبصره  [

 ] نماید.
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ه مورد که ضامن نقدشوندگی جزو مؤسسان باشد، واحدهای تحت تملک آن در بررسی نصاب بند )هـ( این ماددر صورتی :3 تبصره  [

 ] .محاسبه قرار نخواهد گرفت

ست گذاری صندوق افزایش یابد، مدیر موظف اکه با اصالح اساسنامه یا امیدنامه حداقل تعداد واحدهای سرمایهدر صورتی :4 تبصره  [

 ]گذاری خود را افزایش دهد. واحدهای سرمایه سباًمتنا

تودیع  وان وثیقه نزد متولید، به عناین ماده باید تحت تملک مدیر باش بر اساسگذاری که حداقل واحدهای سرمایه: 5 تبصره  [

 هدورگذاری پس از استعفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت مفاصاحساب شود. ابطال یا آزادسازی این واحدهای سرمایهمی

ی موضوع این تبصره، گذارای معادل مبلغ ریالی ابطال واحدهای سرمایهنامهتواند با تودیع ضمانتمأموریت مدیر است. مدیر یاد شده می

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

 :23ماده 

گذاران ظرف ده روز کاری متوالی در پایان هر گذاری نزد سرمایهگذاری، تعداد واحدهای سرمایههای سرمایهدر اثر ابطال واحد چنانچه

وز نسبت به ر 10دهد و ظرف  اطالع سازمانبرسد، مدیر باید بالفاصله موضوع را به امیدنامه  شده درحداقل تعیینروز به کمتر از 

 ق اقدام کند.فعالیت صندو ادامهگیری در خصوص انحالل یا دعوت و تشکیل مجمع صندوق جهت تصمیم

رف حداکثر ظع به متولی و حسابرس، ماده نقض گردد، مدیر باید ضمن اطال مذکور در این که به هر دلیل، نصابدر صورتی تبصره:

 را انجام دهد. هاروز کاری، اقدامات الزم را برای رعایت این نصاب 10

 ها:ها و پرداختهای بانکی صندوق و نظارت بر دريافتحساب

 :24ماده 
از این  ای که برداشتگونهبه [شود.های بانکی به نام صندوق افتتاح میبه تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد الزم حساب یا حساب

های صندوق شامل وجوه حاصل از ها و پرداختدریافت هیکل] ها صرفاً با امضای مشترک نمایندگان مدیر و متولی ممکن باشد.حساب

گذاری و های سرمایهتی بابت ابطال واحدنویسی اولیه، وجوه پرداخگذاری پس از پذیرههای سرمایهنویسی اولیه و صدور واحدپذیره
به  جوه پرداختیوهای بانکی و فروش اوراق بهادار، خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده

 پذیرد.ها انجام میهای مربوط به صندوق، منحصراً از طریق این حساب یا حسابو پرداخت هزینه گذارانسرمایه

 :25ماده 
پذیرد و متولی صورت می دیتائه دستور مدیر و ب 24 مادههای بانکی صندوق موضوع وق از حساب یا حسابهای صندپرداخت هیکل

ی متولی ماید. بررسأیید نتمتولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را 
 خواهد بود:ها از جمله شامل موارد زیر در مورد پرداخت

 ، متولی باید کنترل نماید که:14 مادههای موضوع الف( در مورد پرداخت

ندگان داررست منطبق با فهاطالعات و مدارک موجود،  بر اساس( فهرست اشخاصی که از طرف مدیر برای اخذ سود تعیین شده، 1)

 گذاری صندوق است.واحدهای سرمایه
 است. گذاری به طور صحیح محاسبه شدهگذار با توجه به تعداد واحدهای سرمایهپرداخت به هر سرمایه( مبالغ قابل 2)

ید ساب بانکی کارگزار صندوق، به منظور خرحگذار به گذار یا به درخواست سرمایهایهها صرفاً به حساب بانکی سرمپرداخت هیکل( ۳)

ر صورتی دگزار صندوق شود. واریز به حساب بانکی کارر، واریز میگذار ناشی از خرید اوراق بهادااوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه
 دار باشد.مجاز است که وی سمت مدیر صندوق را نیز عهده

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

 داده باشد؛ ارائهگذاری را گذار قبالً درخواست ابطال واحدهای سرمایه( سرمایه1)
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 باشد؛ مه و درخواست وی ابطال شدهگذاری مطابق مفاد اساسنا( واحدهای سرمایه2)

 د؛مفاد اساسنامه و امیدنامه باش بر اساسشده برای پرداخت به وی، ( مبلغ تعیین۳)

ید ساب بانکی کارگزار صندوق، به منظور خرحه گذار بگذار یا به درخواست سرمایهایهها صرفاً به حساب بانکی سرمپرداخت هیکل( 4)

ر صورتی دگزار صندوق شود. واریز به حساب بانکی کارگذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز میاوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه
 دار باشد.مجاز است که وی سمت مدیر صندوق را نیز عهده

 ید که:منظور خرید اوراق بهادار به نام صندوق، متولی باید کنترل نما ج ( در خصوص پرداخت به کارگزار صندوق به

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

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

 باشد. ن کارگزار صندوق قبول سمت کردهباشد و به عنوا سازمان( کارگزار دارای مجوز کارگزاری از ۳)

 رل نماید که:های صندوق، متولی باید کنتد( در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه

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

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

 است، متولی باید کنترل کند که: رداخت به منظور خرید اوراق بهاداری که در بورس پذیرفته نشدههـ( در خصوص پ

 است؛ ها توسط مدیر معین شدهآن فروشنده( مشخصات و تعداد اوراق بهادار و 1)

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

 ( فروشنده معتبر است؛۳)

 شود.ظر صرفاً به حساب بانکی فروشنده پرداخت ( مبلغ مورد ن4)

بورس  زهیمکان انهسامز طریق هر یک از کارگزاران صندوق را ا روزانهج( این ماده، متولی باید معامالت بند )به منظور اجرای  :1 تبصره

 دریافت کرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران صندوق را جداگانه نگه دارد.

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

 متولی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر نیست.

 های صندوق:ترکيب دارايی

 :26 ماده
 های مذکور در امیدنامه را رعایت کند.ت، نصابلف فعالیهای مختهای صندوق در دورهمدیر باید در انتخاب ترکیب دارایی

مذکور در این ماده نقض گردد، مدیر باید ضمن اطالع به متولی و حسابرس، ظرف حداکثر  که به هر دلیل، نصابدر صورتی تبصره:

، مدیر اثر فعل یا ترک فعل مدیر در صورتی که این نقض در را انجام دهد. هاروز کاری، اقدامات الزم را برای رعایت این نصاب 10

 .شودتخلف از مفاد اساسنامه تلقی می منزلهگذاری یا هر عضو این گروه صورت گرفته باشد، به یا گروه مدیران سرمایه گذاریسرمایه

 شده:چگونگی استفاده از درآمدهای کسب

 :27 ماده

کار بعالیت صندوق فندوق قلمداد شده و در اجرای موضوع های صکل درآمد حاصل از اجرای موضوع فعالیت صندوق، جزو دارایی

 شود.گرفته می
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 مجمع صندوق:

 :28 ماده

کیل شده گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشیک از کل واحدهای سرمایه عالوهمجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به 
 و دارای اختیارات زیر است: یابدو رسمیت می

 ؛سازمانو ضامن نقدشوندگی صندوق با تأیید  یر ثبت، متولیتعیین مدیر، مد .1

 ؛سازمانها با تأیید ضامن نقدشوندگی صندوق به شرط تعیین جانشین آن و یمتولتغییر مدیر، مدیر ثبت،  .2

 الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق .۳

 ؛سازمانصندوق پس از تأیید  دنامهیامت الزم در اساسنامه و تصویب تغییرا .4

 ؛قاری صندوگذگذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایهگذاری عادی به عنوان واحد سرمایهاختصاص واحدهای سرمایه .5

 گیری راجع به انحالل صندوق؛تصمیم .6

 صندوق؛ ساالنههای مالی تصویب صورت .7

 ضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛استماع گزارش مدیر راجع به و .8

 زارش وضعیت و عملکرد صندوق؛های مالی و گاستماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت .9

 کثیراالنتشار صندوق؛ روزنامهتعیین  .10

 های تشکیل مجمع صندوق.های تأسیس صندوق و هزینهتصویب هزینه .11

رزش خالص هر واحد ادرصد  75حداکثر برابر با تواند ، مییافته به هر واحد گذاری اختصاصجمع ارزش واحدهای سرمایه :1 تبصره

گذاری یهواحد سرما گذاری جایزه، ارزش خالص هرباشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایهقبل از تخصیص گذاری سرمایه

 .واحدها نشودکمتر از ارزش اسمی 

-ه آن صورتمجمع صندوق به منزلۀ مفاصا حساب مدیر صندوق در دوره مربوط ب های مالی صندوق توسطتصویب صورت :2 تبصره

 گردد.های مالی، محسوب می

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

 مدیر صندوق؛ .1
 متولی صندوق؛ .2

دارندگان بیش از  .۳
5
1

 ق؛گذاری ممتاز صندواز واحدهای سرمایه 

 ؛45ماده  ۳ تبصرهاساس  ضامن نقدشوندگی بر .4

 .سازمان .5

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

 :30 ماده
لکیت ا دارند. مسئولیت احراز مار مجمع صندوق جلسهها حق حضور در قانونی آن گذاری ممتاز یا نمایندگاندارندگان واحدهای سرمایه

در  گذاری ممتازعداد واحدهای سرمایهتباید فهرستی از اسامی حاضران و  کنندهدعوتکننده است. یا نمایندگی مالک برعهدۀ دعوت
ع قرار مکننده در اختیار رئیس مجدعوت دیتائبرساند. فهرست حاضران با  هاآنمالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از 

 گیرد.می
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 :31 ماده

ۀ جلسه را شود. رئیس مجمع وظیفۀ ادارمجمع با اکثریت نسبی آرا از بین حاضرین در جلسه، توسط مجمع صندوق انتخاب می سیرئ

 شود.، با اکثریت نسبی آراء، توسط مجمع صندوق انتخاب میینبه عهده دارد. دو ناظر و یک منشی نیز از بین حاضر

 :32 ماده

صحت  قررات ومجلسه و فهرست حاضران مجمع باید به تأیید رئیس مجمع و ناظران برسد. ناظران بر رعایت اساسنامه و رسمیت 

 کنند.ها نظارت میگیریرأی

 :33 ماده

طریق نشر  گذاری ممتاز را ازمجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه کنندهدعوت
احدهای وارندگان د هیکلکه به مجمع دعوت نماید. در صورتی یا انتشار در سامانه کدال، کثیراالنتشار صندوق روزنامههی در آگ

به مجمع  گذاری ممتازگذاری ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایهسرمایه

شکیل و تز محل و زمان ارا نیز  سازمانالاقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و مجمع باید  کنندهدعوتضروری نیست. 

 مجمع نخواهد بود. جلسهمانع از تشکیل  سازمانمجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و  جلسهموضوع 

ر این ماده دعوت مجمع را در مهلت مقرر د ندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهیکه مدیر صندوق، مجمع صدرصورتی تبصره:

وز ر 2موظف است الاقل  کنندهدعوتمجمع، شخصی غیر از مدیر باشد،  ۀکننددعوتکه در تارنمای صندوق منتشر کند. در صورتی

ق منتشر ومای صندمجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تسلیم کرده تا وی ظرف یک روز کاری آن را در تارنکاری قبل مهلت دعوت 

 د بود.نماید. در صورت اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع در تارنمای صندوق، مانع از تشکیل و رسمیت مجمع نخواه

 :34 ماده

 گذاری ممتاز یک حق رأی دارند؛ گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایهدر مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه

 :35 ماده
ایر مواد سشود، مگر اینکه در یک از کل حق رأی حاضران اتخاذ می عالوهجمع صندوق با موافقت نصف به رسمی م جلسهتصمیمات در 

ه و در حداقل چهار نسخه تهی یاجلسهصورتاساسنامه، نصاب دیگری ذکر شده باشد. رئیس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع 

 ی و مدیر هرکدام یک نسخه ارائه کند.، متولسازمانامضاء نماید و به تأیید ناظران برساند و به 

در  آن را بالفاصلهمجمع صندوق باید توسط رئیس مجمع به مدیر تسلیم شود تا مدیر  جلسهفهرست اسامی حاضران در  :1 تبصره

 تارنمای صندوق منتشر کند.

 ازمانسنزد  ریهفت روز کاظرف مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر  :2 تبصره

رنمای فصیل در تاترا با  و جزییات آن یا سامانه کدال کثیراالنتشار روزنامهتصمیمات را در  خالصهبه ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر 

 دهد.رسمی کشور آگهی می روزنامهدر  سازمانو به تشخیص  کندصندوق منتشر می

 بت، مدیران، مدیر ثاسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبالً قبول سمت مجدد مدیردر صورتی تغییرات اس سازمان :3 تبصره

ر یافته به گذاری، متولی، ضامن نقدشوندگی و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییسرمایه
 امضای اشخاص یادشده رسیده باشد.
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 :36 ماده

ابل اجرا فاصله قبال سازمان تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی، ضامن نقدشوندگی و حسابرس پس از ثبت نزدتصمیمات مجمع در مورد 

الن مهروزنار دآن  خالصهو گذشت یک ماه از تاریخ انتشار  سازماناست. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد  تشار کثیرا

بینی شده دنامه پیشکه در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیاین، قابل اجرا است؛ مگر یا سامانه کدال صندوق
 ، موافقت کند.ماه کیبا اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت  سازمانباشد یا 

 :37 ماده
های ط مدیر در حسابپرداخت است و توس های صندوق قابلهای تشکیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل داراییهزینه

شود. لک میکمتر باشد، به طور روزانه مسته هرکدامفعالیت صندوق  دورهصندوق ثبت شده و ظرف مدت یک سال یا تا پایان 

های ق از محل داراییصندو دنامهیامنویسی یا پذیره هیاعالما سقف مذکور در های تأسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تهزینه

ندوق فعالیت ص دورهسال یا تا پایان  ]سه[ های صندوق ثبت شده و ظرف مدتاخت است و توسط مدیر در حسابصندوق قابل پرد
 شود.کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می هرکدام

 

 مدير صندوق:

 :38ماده 

نامه مدیر و در این اساس شدهو بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب  سازمان دیتائمدیر صندوق، به 

 شود.نامیده می

، متولی، نسازماای مدیر باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و بر :1 تبصره

 هیکل ف استمأموریت موظ خاتمهضامن نقدشوندگی و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال کند. مدیر بالفاصله پس از  ،ثبت ریمد

 در اختیار دارد، به مدیر جایگزین تحویل دهد. های صندوق را کهاطالعات، مدارک و دارایی

ح صرفه و صال گذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، هموارهمدیر در قبال دارندگان واحدهای سرمایه :2 تبصره

 را رعایت کند. هاآن

نزد  یک هفته صندوق قید شده و ظرف دنامهیامبولی سمت توسط ایشان، هویت مدیر باید در پس از انتخاب مدیر و ق :3 تبصره

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

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

ست. تا ن وی اتخاب مدیر جدید دعوت نموده و تشکیل دهد. قبول استعفای مدیر منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشیان

 وت خود باقی است.های مدیر قبلی به قزمان انتخاب مدیر جدید صندوق، وظایف و مسئولیت

 :39ماده 

مديران  گروه»ذاری در اوراق بهادار را به عنوان گمرتبط با سرمایه نهیزممدیر حداقل سه نفر شخص حقیقی خبره در 

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

های صندوق روش یا حفظ مالکیت داراییگیری در مورد خرید، فگذاری صندوق و تصمیممشی سرمایهگذاری و تعیین خطسیاست -1

نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در چارچوب مقررات، اساسنامه و گیری در مورد مشارکت صندوق در پذیرهمچنین تصمیمو ه
 صندوق؛ دنامهیام
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های صندوق اوراق بهادار در دوفروشیخریین قیمت تع نحوهاوراق بهادار صندوق با رعایت دستورالعمل  دوفروشیخرتعیین قیمت  -2

گذاری صندوق های هر واحد سرمایهقیمت صدور، ابطال و ارزش خالص دارایی محاسبه، به منظور سازمانب گذاری، مصوسرمایه

 مطابق مفاد اساسنامه؛
 نویسی یا خرید اوراق بهادار؛اوراق بهادار به منظور عمل به تعهدات پذیره دوفروشیخربینی تمهیدات الزم در زمان پیش -۳

 نویسی یا تعهد خرید؛ادار موضوع تعهد پذیرهتعیین حداکثر قیمت اوراق به -4

در  نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و همچنین در اجرای این تعهد،ر موقع پذیرش مشارکت صندوق در تعهد پذیرهوظایفی که د -5

 گذاری است؛مواد مرتبط با تشریفات مربوطه در این اساسنامه، به عهدۀ گروه مدیران سرمایه

 و اختیارات تفویضی از سوی مدیر صندوق. سایر وظایف -6

 پذیرد.گذاری با اکثریت آراء صورت میگیری گروه مدیران سرمایهتصمیم: 1 تبصره

های صندوق را به هر روش یا حفظ مالکیت داراییفدر مورد خرید،  یریگمیتصم اریاختتواند گذاری میگروه مدیران سرمایه: 2 تبصره

 احتاً تعیینگیری در این زمینه و حدود اختیارات عضو مذکور را صرنماید؛ مشروط به اینکه روش تصمیمیک از اعضای خود واگذار 
ود. تفویض بگذاری خواهد گروه مدیران سرمایه عهدهاعمال و تصمیمات عضو مذکور به  هیکلکرده باشد. در هر حال مسئولیت حقوقی 

 باشد.پذیر نمیگذاری به غیر از آنچه در این تبصره قید شده، امکاناختیارات گروه مدیران سرمایه

که گذاری را از سمت خود عزل کند، مشروط به اینتواند در هر زمان هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایهمدیر صندوق می :3 تبصره

 زمان فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.هم

راق رزشیابی اوواهینامۀ اگدارای گواهینامۀ مدیریت سبد اوراق بهادار یا  بایدگذاری هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه: 4 تبصره

وافقت مخاص و با  . در شرایطدوق باشنداز کارکنان تمام وقت مدیر صن هاآنحداقل یک سال سابقۀ کار مرتبط و الاقل یکی از  بهادار با

ۀ کار مرتبط یا گواهینامۀ اصول سال سابق ۳گری بازار سرمایه با حداقل توانند دارای گواهینامۀ تحلیلگذاری می، مدیران سرمایهسازمان

 برسد. سازمان دیتائسال سابقۀ کار مرتبط باشند و صالحیت ایشان به  5بازار سرمایه با حداقل 

 عالوهه بگذاری، نام و مشخصات آنان مدیر موظف است بالفاصله پس از انتصاب هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه :5 تبصره

 و ضامن نقدشوندگی ارسال کند. ، متولیسازمانمدرکی دال بر قبولی سمت توسط آنان را به 

معین  بهادار ورقهخرید یک  ل از اجرا یا ملغی کردن دستورتواند قبمیگذاری یا عضو مجاز این گروه، نگروه مدیران سرمایه :6 تبصره

 بهادار را با قیمت یکسان برای صندوق صادر کند و بالعکس. ورقهبرای صندوق، دستور فروش همان 

 رید، فروشخاین ماده در مورد  2 تبصرهعضای این گروه موضوع اگذاری یا هریک از افشای تصمیمات گروه مدیران سرمایه :7 تبصره

باشد مگر نمی ، مجازیا حفظ مالکیت اوراق بهادار به نام صندوق پیش از انتشار اولین گزارش مالی صندوق پس از اخذ آن تصمیمات

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

گذاری، ان سرمایههر یک از اعضای گروه مدیریا سلب صالحیت  استعفادر صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت،  :8تبصره 

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

 :40ماده 

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

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

 گذاری مطابق مفاد اساسنامه؛های سرمایهنویسی، صدور و ابطال واحدمشارکت در مراحل اجرایی صندوق از جمله پذیره -2

المی وری اسسمی جمهو پیگیری درج آگهی مربوطه در روزنامه ر سازمانها و انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت -۳

 ایران؛

شده و تعداد گذاری صادره و ابطالگذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایهثبت و نگهداری حساب هر سرمایه -4

 گذاری در تملک وی؛واحدهای سرمایه
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 های درخواستی متولی؛تهیه و ارسال گزارش -5

ها و ز آناو مسئولیت هر یک  حدود اختیارات نییو تعهای صندوق اختتعیین صاحبان امضای مجاز صندوق در اموری غیر از پرد -6

 ، متولی، مدیر ثبت و حسابرس؛سازماناطالع موضوع به 

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

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

 ؛هاآنوسط اوراق بهادار صندوق ت دوفروشیخرتعیین کارگزار یا کارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهینه دستورات  -8

 انجام؛ پس از اطالع به متولی در مورد نقل و انتقال اوراق بهادار صندوق بین کارگزاران آن حداکثر ظرف دو روز کاری -9

 رداخت؛گذاران حداکثر ظرف یک روز کاری پس از هر پرد وجوه پرداختی به هر یک از سرمایهاطالع به مدیر ثبت در مو -10

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

ها و وق طبق اصول، رویهصند مدارک مثبته مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی هیکلآوری و نگهداری جمع -12
 های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛گزارش هیتهو  سازمانهای ابالغی توسط استانداردهای حسابداری و دستورالعمل

 مقررات؛ گذاری مطابق مفاد اساسنامه و سایرمحاسبۀ ارزش روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه -1۳

ریت ا کارمزد مدیجبران خدمات آنان که باید متناسب ب نحوهها و تعیین گذاری، نظارت بر عملکرد آنایهمعرفی گروه مدیران سرم -14
 یا متناسب با عملکرد صندوق باشد؛

 گذاران؛پاسخگویی به سؤاالت متعارف سرمایه -15

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

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

 حقوقی؛ ویر اشخاص حقیقی ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سا هیکلگذاران، نمایندگی صندوق در برابر سرمایه -18

هر  یه صندوق درهرگونه دعوای مطروحه عل و دفاع در برابرها از طرف صندوق هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از آن اقامه -19

مدنی دادرسی  ییناختیارات مندرج در قانون آ هیکلصی و دیوان عدالت اداری با دارا بودن ها، مراجع عمومی یا اختصایک از دادگاه
 داری.دیوان عدالت ا نامهنییآآن(، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون و  ۳6و  ۳5مواد  باألخص)

یفای نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و اگیری، انجام مذاکرات و توافق اولیه در خصوص مشارکت صندوق در تعهد پذیرهتصمیم -20

 بینی شده در اساسنامه در این زمینه؛های پیشوظایف و مسؤولیت

 برای تعهد یل شدهکت در سندیکای تشککسب موافقت ضامن نقدشوندگی قبل از انعقاد قرارداد با ناشر اوراق بهادار یا مشار -21
 نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛پذیره

نظور مطابق برای این م نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با ناشر اوراق بهادار یا سندیکای تشکیل شدهانعقاد قرارداد تعهد پذیره -22

 نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛رهو تعیین کارمزد صندوق از محل تعهد پذی سازماننمونه قرارداد مصوب 

د عد از انعقابنویسی یا تعهد خرید به ضامن نقدشوندگی و متولی حداکثر سه روز کاری ارائۀ قرارداد مشارکت در تعهد پذیره -2۳

 قرارداد؛

 های مقرر؛نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در زمانبینی و بررسی نحوۀ ایفای تعهدات پذیرهپیش -24

ًا آفت و واریز نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در حساب صندوق و دریامزدهای تعلق گرفته به قرارداد تعهد پذیرهثبت کار -25 ن صرف
 به حساب بانکی صندوق.

که در  ع مقتضیگذاری که حق شرکت در مجمع را دارند برای تشکیل مجمع صندوق در موقدعوت از دارندگان واحدهای سرمایه -26

 و گزارشمالی  یهاصورتحسابرس راجع به  اظهارنظرروز کاری پس از  10مالی ساالنه صندوق باید حداکثر  یهاصورتمورد تصویب 
 عملکرد مربوطه باشد.

دم عتوان به عذر گذاری در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمیاعمال و اقدامات مدیر و گروه مدیران سرمایه هیکل :1 تبصره

 را غیر معتبر دانست. هاآناعمال و اقدامات  هاآنبوط به طرز انتخاب اجرای تشریفات مر
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وراق ناد و امدیر موظف است مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه امضای قراردادها و اس :2 تبصره

سمی کشور رها، در روزنامه ثبت شرکتارسال کند و در صورت لزوم پس از ثبت نزد مرجع  سازمانتعهدآور صندوق را برای ثبت نزد 

 آگهی دهد.

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

ل یتی در قبادت مسئولس از پایان این مپالکترونیکی موضوع قانون تجارت الکترونیک نگهداری نماید و  امیپدادهصورت کاغذی یا به

 عهده ر صندوق بهایان عممنتقل شده و پس از پ دیجد ریمدنگهداری و ارایۀ این مدارک نخواهد داشت. این مسئولیت با تغییر مدیر به 

 آخرین مدیر آن خواهد بود.

باید امکان طرح  ی صندوقاین ماده حداقل یک خط تلفن اختصاص دهد. همچنین در تارنما 15مدیر باید برای اجرای بند  :4 تبصره

 گذاران، وجود داشته باشد.برای سرمایه هاآنسؤاالت و دریافت پاسخ 

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

 

 مدير ثبت:

 :41ماده 

ساسنامه اشده و در این سنامه توسط مجمع صندوق انتخاب و بر اساس مقررات و مفاد این اسا سازمان دیتائمدیر ثبت صندوق، به 

 شود.مدیر ثبت نامیده می

 ، مدیر،زمانسابرای  ومدیر ثبت باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد  :1 تبصره

 متولی، ضامن نقدشوندگی و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال کند.

فته هظرف یک  وصندوق قید شده  دنامهیامپس از انتخاب مدیر ثبت و قبولی سمت توسط وی، هویت مدیر ثبت باید در  :2 تبصره

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

را  ع صندوقر اسرع وقت، مجمدر صورت ورشکستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای مدیر ثبت، مدیر موظف است د :3 تبصره

نشین  تعیین وبرای انتخاب مدیر ثبت جدید دعوت نموده و تشکیل دهد. قبول استعفای مدیر ثبت منوط به تصویب مجمع صندوق  جا
 های مدیر ثبت قبلی به قوت خود باقی است.وی است. تا زمان انتخاب مدیر ثبت جدید صندوق وظایف و مسئولیت

 :42ماده 
 های مدیر ثبت به قرار زیر است:و امیدنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیت چه در سایر مواد اساسنامهعالوه بر آن

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

 صندوق؛ گذارینویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهامور پذیره

دیر ثبت جاز از طرف مامضای م دارندهاالختیار و تام ندهینماتعیین و معرفی یک نفر از مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان  -2
مضاء گذاری صادره را اهای سرمایهدر امور مربوط به صندوق و تعیین و معرفی نماینده یا نمایندگانی که از طرف مدیر ثبت، گواهی

 ند؛نمایمی

طالعات به اگذار و ارایۀ این وی و مشخصات حساب بانکی هر سرمایه ندهینماگذار یا دریافت و ثبت مشخصات هویتی هر سرمایه -۳
 مدیر و متولی؛

نویسی، صدور و ابطال گذاری مطابق مفاد اساسنامه و رویۀ پذیرههای سرمایهنویسی، صدور و ابطال گواهیمشارکت در پذیره -4

 گذاری؛هواحدهای سرمای
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د گذاری صادره به نام وی، تعداگذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایهثبت و نگهداری حساب هر سرمایه -5
های حسابداری و گذاری در تملک وی طبق اصول و رویهشده به درخواست وی و تعداد واحدهای سرمایهگذاری ابطالواحدهای سرمایه

 رد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛های موگزارش هیته

 متولی صندوق:

 :43ماده 

تولی مساسنامه او بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در این  سازمان دیتائمتولی صندوق به 

 شود.نامیده می

، مدیر مانسازبرای  صندوق بپذیرد و مهاساسنامتولی باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق  :1 تبصره

سنامه اسا بر اساسکه جانشین متولی صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال دارد. در صورتی

 د.یل دهین تحوهای صندوق را که در اختیار دارد، بالفاصله به متولی جایگزاطالعات، مدارک و دارایی هیکلتعیین شود، موظف است 

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

 بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود. ارسال شده و سازمانبرای ثبت به 

ای ق را برولی، مدیر موظف است بالفاصله، مجمع صندودر صورت ورشکستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای مت :3 تبصره

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

 های متولی قبلی به قوت خود باقی است.جانشین وی است. تا زمان انتخاب متولی جایگزین، وظایف و مسئولیت

 :44 ماده

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

جاز مامضای  ارندهدان و تعیین و معرفی شخص یا اشخاصی از بین مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده یا نمایندگ -1

 و تعیین حدود اختیار هر یک؛ از طرف متولی در امور مربوط به صندوق
 های بانکی صندوق؛بررسی و تأیید تقاضای مدیر برای افتتاح حساب یا حساب -2

 های صندوق مطابق اساسنامه؛ها و پرداختدریافت دیتائبررسی و  -۳

 وهو پرداخت وج گذار به منظور انجام کلیه عملیات دریافتدریافت و نگهداری اطالعات هویتی و اطالعات حساب بانکی هر سرمایه -4
 گذار و صندوق؛میان سرمایه

های گذاری صادره به نام وی، تعداد واحدگذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایهنگهداری حساب هر سرمایه -5

 گذاری در تملک وی؛شده به درخواست وی و تعداد واحدهای سرمایهگذاری ابطالسرمایه

زاران زار یا کارگزد کارگنوجوه صندوق  ماندهه معامالت روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر دریافت اطالعات مربوط ب -6
 صندوق؛

حساب بانکی  و واریز وجوه به هاآندریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق که در بورس پذیرفته نشده است و نظارت بر فروش  -7

 صندوق؛

 حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛ مهالزححقپیشنهاد نصب، عزل و میزان  -8

سنامه و فاد اسامو ضامن نقدشوندگی به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات،  نظارت مستمر بر عملکرد مدیر، مدیر ثبت -9

 صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان؛ دنامهیام

 ؛ها و نظرات حسابرسبررسی و حصول اطمینان از ارایۀ به موقع گزارش -10

 نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطالعات صندوق توسط مدیر؛ -11

 های قانونی؛نظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح و به موقع مالیات -12
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 ؛رمزد صندوقیا تعهد خرید شامل ثبت و دریافت کا یسینورهیپذنظارت بر عملکرد مدیر در فرآیند مشارکت در تعهد  -1۳

 مقررات؛ وگذاری مطابق قوانین ه شدن و از وثیقه خارج شدن واحدهای سرمایهنظارت بر وثیق -14

 و سازماند امه نزطرح موارد تخلف مدیر، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدن -15

 نهایی؛ جهینتسایر مراجع ذیصالح و پیگیری موضوع تا حصول 

انین که طبق قودیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتیطرح موارد تخلف مدیر، م -16
 .نهایی جهینتموضوعه تخلف یاد شده جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول 

محسوب  هاآنگذاران و وکیل در توکیل این ماده، متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه 16و  15در اجرای بندهای  :1 تبصره

ی مدنی و یارات مندرج در قوانین آیین دادرساختیارات الزم )از جمله اخت هیکلگذاران با دارا بودن تواند از جانب سرمایهشود و میمی
ظامی مقامات انت ها، دادسراها، مراجع اختصاصی یا عمومی و مراجعه بههرگونه دعوای کیفری در هر یک از دادگاه اقامهکیفری( برای 

 قدام نماید.ا

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

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

 کند.یین میرسیدگی تع

این منظور صورت  این ماده( به 6وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق )موضوع بند  ماندهنظارت متولی بر  :3 تبصره

ت نجام معامالاز حد الزم برای اوجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق در هر زمان به تشخیص متولی بیش  ماندهگیرد که می

 ود.شدوق پرداخت های بانکی صنبه نام صندوق نبوده و مبالغ صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق صرفاً به حساب اوراق بهادار

صندوق و  تواند هرگونه اطالعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیرمتولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می :4 تبصره

 یر، کارگزارگذاری صندوق مطالبه کند یا از دفتر کار مدوق، حسابرس و مدیران سرمایهنمایندگان وی و مدیر ثبت، کارگزار صند
 ند.اند در این رابطه همکاری کامل با متولی داشته باشصندوق و مدیر ثبت یا شعب آن بازرسی نماید. این اشخاص ملزم

 

 ضامن نقدشوندگی:

 :45ماده 

شود. ضامن اس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب میو بر اس سازمان دیتائضامن نقدشوندگی صندوق به 

دیر، م، سازمانی د و براها و وظایف خود را طبق اساسنامه و امیدنامه بپذیرنقدشوندگی باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت

 یک نسخه ارسال دارد. هرکداممتولی و حسابرس 

ظرف  ودوق قید صن دنامهیامندگی و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در پس از انتخاب ضامن نقدشو :1 تبصره

 ارسال شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود. سازمانیک هفته برای ثبت به 

عوت و بت به دفاصله نسدر صورت ورشکستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای ضامن نقدشوندگی، مدیر موظف است بال: 2 تبصره

تصویب  نوط بهتشکیل مجمع صندوق برای تعیین ضامن نقدشوندگی جانشین، اقدام نماید. قبول شدن استعفای ضامن نقدشوندگی م
 مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است.

من شکیل نشود، ضاروز پس از استعفای ضامن نقدشوندگی، توسط مدیر دعوت و ت 15که مجمع صندوق ظرف در صورتی :3 تبصره

ا در تعفای خود رتواند رأساً و با رعایت تشریفات مذکور در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع صندوق اقدام و موضوع اسنقدشوندگی می

 دستور کار این مجمع قرار دهد.

این ماده دعوت  ۳یا  2 تبصره بر اساسکه مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع استعفای ضامن نقدشوندگی در صورتی :4 تبصره

شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت تشکیل نشود یا نتواند ضامن نقدشوندگی جایگزین را تعیین نماید، آنگاه ضامن نقدشوندگی ظرف 
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اساسنامه صورت  بر اساسصندوق  هیتصف صورت نیاتواند صندوق را منحل کند. در االجل فوق، میروز پس از اتمام ضرب 20مهلت 
 کامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید. هیتصفرد و ضامن نقدشوندگی باید تا پذیمی

 :46ماده 

 از: عبارت استشوندگی عالوه بر آنچه در دیگر مواد اساسنامه یا امیدنامه آمده است، های ضامن نقدمسئولیت

بال دریافت واحدهای ق([ این اساسنامه در 20بق ]ماده )تأمین وجوه نقد مورد نیاز صندوق از طریق پرداخت مبالغ تعیین شده ط -1

 گذاری صندوق؛سرمایه

تانکار شدن در اساسنامه[ در قبال بس 60 ماده 11و  8، 4های ]موضوع بندهای کسری وجوه نقد صندوق برای پرداخت نیتأم -2
 های صندوق؛حساب

بات تصفیه در قبال کلیۀ مطالاز دیگران( در پایان دورۀ  بات صندوقهای نقد نشدۀ صندوق )از جمله مطالدریافت تمامی دارایی -۳

 2و  1های موضوع بندهای ]گذاریهای خود در صندوق از جمله مطالبات کارمزد و مطالبات و سرمایهگذاریخود از صندوق و سرمایه
 این ماده.[

ر تعهد خصوص مشارکت صندوق داعالم موافقت یا عدم موافقت خود با شرایط یا قرارداد پیشنهادی مدیر صندوق در  -4

 نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.پذیره

 

 حسابرس:

 :47ماده 

به  شنهاد و، پیسازمانیا مؤسسات حسابرسی مورد تأیید  سازمان حسابرس صندوق توسط متولی از بین مؤسسات حسابرسی معتمد
رسد. مدت مأموریت می و به تصویب مجمع صندوق حسابرس توسط متولی پیشنهاد شده الزحمهحقرسد. تصویب مجمع صندوق می

 کند.حسابرس را مجمع صندوق تعیین می

سنامه و ق این اساوظایف حسابرس صندوق را طب هیکلحسابرس صندوق باید کتباً قبول سمت کرده و طی آن متعهد شود تا  :1 تبصره

 سابرس بایدرساند. ح صالح رسیده است، به انجاممراجع ذیو ضوابط حسابرسی که به تصویب  مقررات و با رعایت اصول، استانداردها

 و متولی هرکدام یک نسخه ارسال کند. ، مدیرسازمانقبولی سمت خود را برای 

گزین او و جای زمانهمحسابرس به تقاضای متولی و با ذکر دالیل و تصویب مجمع صندوق قابل عزل است، مشروط به اینکه  :2 تبصره

ل تغییر لی دالیحسابرسی جانشین باید بالفاصله از حسابرس قب مؤسسهجایگزین تعیین شود. در این صورت  مدت مأموریت حسابرس

 اطالع دهد. سازمانرا استعالم نموده و نتیجه را به 

هفته  ظرف یک وصندوق قید  دنامهیامپس از انتخاب حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در  :3 تبصره

 رسد.بشوندگی ثبت شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شده و به اطالع مدیر ثبت و ضامن نقد سازمانزد ن

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

نتخاب ازمان  م نماید. قبول استعفای حسابرس منوط به تصویب مجمع صندوق است. تاصندوق برای تعیین حسابرس جایگزین اقدا
 باقی است. های حسابرس قبلی به قوت خودحسابرس جدید صندوق، وظایف و مسئولیت

ی هایوق از محل دارایاساس قرارداد منعقده بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صند حسابرس بر الزحمهحق: 5 تبصره

های صندوق منظور های حسابرس را در حسابکافی برای پوشش هزینه رهیذخشود. مدیر موظف است هر روز صندوق پرداخت می

 نماید.

 :48ماده 

 ، به قرار زیر است:آمده استه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه های حسابرس عالوه بر آنچوظایف و مسئولیت
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فایت یا کاظهارنظر در خصوص  خلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه وهای کنترل دابررسی اصول و رویه -1
 تمالی؛های پیشنهادی برای رفع نقایص اححلها و ارایۀ راهضعف این اصول و رویه

در  متولی، بت وهای کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر، مدیر ثبررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه -2

 ؛خصوص نیاگزارش الزم در  هیتهشود و عمل رعایت می
 بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر: -۳

داری استانداردهای ملی حساب نظر گرفتناستانداردهای حسابرسی و با در  صندوق با رعایت ]ساالنهو  ماههشش [های مالیصورت ۳-1

 ؛سازمانز سوی های ابالغی اکشور و دستورالعمل

 ؛]ماهه و ساالنههای ششدر دوره[های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق صحت گزارش ۳-2
ماهه و های ششبرای دوره[گذاری رمایهروز؛ ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای س ارزش خالص سباتصحت محا ۳-۳

 برسی.ای مطابق استانداردهای حسابا بررسی نمونه ]ساالنه

گذاری صادره در های سرمایهباشد که تا از ثبت گواهی یاگونهبهخصوص باید این ماده به 1های داخلی موضوع بند کنترل تبصره:

 .ندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شودصوقایع مالی مربوط به  هیکلچنین ثبت و هم هاآنهای صندوق و گزارش حساب

 :49ماده 

 49ه ماد ۳ س در انجام وظایف خود که در این اساسنامه ذکر شده است، مسئولیت شخصی است که به موجب بندمسئولیت حسابر

وص مستندات و ، مسئولیت بررسی و اظهارنظر در خص1۳84قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه سال 

 اطالعات را بر عهده دارد.
 

 کارگزاران صندوق:

 :50ماده 

اب صندوق انتخ اند، یک یا چند کارگزار را به عنوان کارگزاردریافت کرده سازمانمدیر از بین کارگزارانی که مجوز کارگزاری از 

 ،نسازماها و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و به کند. کارگزار صندوق باید کتباً قبول سمت کرده و طی آن مسئولیتمی
 دهد. ارائهس متولی، مدیر و حسابر

که صندوق در هر زمان حداقل یک کارگزار داشته تواند هر یک از کارگزاران صندوق را عزل نماید؛ مشروط به آنمدیر می: 1 تبصره

 باشد.

از محل  سازمانهای مصوب الزحمه و کارمزد کارگزار صندوق بر اساس قرارداد بین آن و صندوق و با رعایت سقف نرخحق :2 تبصره

 شود؛های صندوق پرداخت مییدارای

از  ته باشند یاتوانند شخصیت حقوقی واحدی داشبا رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه، مدیر و کارگزار صندوق می :3 تبصره

 اشخاص وابسته به یکدیگر محسوب شوند.

 :51ماده 

 ر است:های کارگزار صندوق به قرار زیست، وظایف و مسئولیتاد اساسنامه آمده اهای کارگزار صندوق که در دیگر مفعالوه بر مسئولیت
دوق در اوراق بهادار به نام صن دوفروشیخر نهیمزگذاری یا عضو منتخب این گروه در اجرای دستورات گروه مدیران سرمایه -1

 چارچوب مقررات؛

 ؛به دستور مدیر به کارگزار دیگر صندوق هاآنبهادار پذیرفته شده در بورس و تسلیم  های نقل و انتقال اوراقنگهداری گواهی -2

 تسلیم اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس که به نام صندوق خریداری کرده است به متولی؛ -۳

 شده توسط متولی؛نام صندوق به بانک تعیینتسلیم اوراق بهادار بی -4
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 واریز وجوه نقد صندوق نزد خود صرفاً به حساب بانکی صندوق به دستور مدیر؛ -5

 ؛هاآنیۀ اطالعات مربوط به معامالت اوراق بهادار صندوق به مدیر، متولی و حسابرس به درخواست ارا -6

 کارگزاری؛ حرفهرعایت قانون، مقررات، اصول و ضوابط و استانداردهای مربوط به  -7

گیرد ت میزاری صورعملیات مالی صندوق که از طریق کارگ هیکلافتتاح یک حساب به نام صندوق در دفاتر حسابداری خود و ثبت  -8
 در این حساب؛

 استفاده از ایستگاه معامالتی اختصاصی صندوق در صورت وجود، صرفاً جهت انجام معامالت صندوق. -9

 

 تشريفات معامالت اوراق بهادار به نام صندوق:

 :52ماده 
یشان، ااز از طرف ا اعضای مجیی یا عضو گذارتصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام صندوق باید به امضای گروه مدیران سرمایه

 یجراابر ر باید د. مدیمطابق مقررات به کارگزار صندوق ارائه شود تا کارگزار صندوق مطابق این دستور و رعایت مقررات، عمل نمای
زار تخلف کارگ یر یاقصتاوراق بهادار توسط کارگزار نظارت کند و در صورتی که در اثر قصور،  دوفروشیخرصحیح و به موقع دستورهای 

 از اجرای به موقع و صحیح دستورهای مذکور، خسارتی متوجه صندوق گردد مدیر باید:

 الف( با رعایت صرفه و صالح صندوق و توافق متولی، با کارگزار صندوق مصالحه نماید، یا

 ند.کیگیری پز به حساب صندوق ب ( موضوع را به عنوان شاکی در مراجع صالحه طرح و تا صدور حکم و دریافت خسارت و واری

 :53ماده 

ید داده و دستور خره به اکمدیر صندوق باید وجوه الزم برای خرید اوراق بهادار را صرفاً به حساب جاری معامالتی آن کارگزار صندوق 
التی جاری معام ه حسابباست، واریز نماید. بازپرداخت تمام یا قسمتی از این وجوه یا وجوهی که در اثر فروش اوراق بهادار صندوق 

 و به حساب صندوق مجاز است. شود، صرفاً به دستور مدیرکارگزار صندوق واریز می

 :54ماده 
 بهادار به نام صندوق پس از خرید به ترتیب زیر است: ورقهداری نگه

انتقال  ورده و نقل واهی سپگشده باشد، بهادار مذکور با نام بوده و در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته  ورقهالف( در صورتی که 

ندوق صمتولی به کارگزار دیگر  دیتائستور مدیر و ماند و صرفاً به دمی آن نزد کارگزار صندوق که اقدام به خرید نموده است باقی
 است. انتقالقابل

فته نشده باشد، کارگزار بالفاصله پس از خرید بهادار مذکور با نام بوده و در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیر ورقهب( در صورتی که 

  کند.سپارد و رسید آن را که حاوی تعداد و مشخصات اوراق بهادار است به مدیر تسلیم میآن را نزد متولی می
رد و رسید سپای مینام باشد، کارگزار بالفاصله پس از خرید آن را نزد بانک مورد تأیید متولبهادار مذکور بی ورقهکه ج ( در صورتی

 کند.بانک مربوطه را به مدیر تسلیم می

 ر:نويسی يا تعهد خريد اوراق بهاداتشريفات مشارکت صندوق در تعهد پذيره

 :55ماده 

 رید اوراق بهادار به شرح زیر است:نویسی یا تعهد ختشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیره
نویسی با ایط تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و تعیین شرر موضوع تعهد پذیرهگیری و مذاکرات اولیه برای انتخاب ورقۀ بهاداتصمیم -1

پذیرد و توافق نهایی در این زمینه منوط به آن است که اوالً موافقت ضامن کنندگان توسط مدیر صندوق صورت میسایر مشارکت
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نویسی یا تعهد خرید اوراق صندوق در تعهد پذیره شرایط تعیین شده برای مشارکتو  نقدشوندگی در خصوص اوراق بهادار انتخاب شده
 گذاری صندوق برسد:گذاری یا گروه مدیران سرمایهمدیر سرمایه دیتائنامه از حیث موارد زیر به بهادار جلب شود و ثانیاً مفاد توافق

 امه؛نویسی یا تعهد خرید با مفاد اساسنامه و امیدنتطبیق خصوصیات ورقه بهادار موضوع تعهد پذیره -1-1

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

 نویسی یا تعهد خرید؛مشخص بودن کارمزد تعهد پذیره -۳-1

برای ها رایینویسی یا تعهد خرید دارد و حفظ ترکیب داصندوق کفایت سرمایه الزم را طبق مقررات برای پذیرش تعهد پذیره -4-1

الح ه صرفه و صقرون باینکه کفایت سرمایه صندوق از دست نرود، با توجه به کارمزد دریافتی صندوق از مشارکت در تعهد یادشده، م

الزم  ها به منظور احراز کفایت سرمایۀکه صندوق کفایت سرمایۀ الزم را ندارد، امکان تغییر ترکیب داراییصندوق است یا در صورتی
صرفه و  ر، مقرون بهها به شرح یادشده، با توجه به کارمزد دریافتی صندوق از مشارکت در تعهد مذکوییر ترکیب داراییوجود دارد و تغ

دیر صندوق در نافی مسئولیت م یگذارهیاسرمگذاری یا گروه مدیران موضوع این بند توسط مدیر سرمایه دیتائصالح صندوق است، 

 ررات مربوطه، نخواهد بود.محاسبه و کنترل کفایت سرمایه طبق مق

 دیتائورد کنندگان با رعایت مفاد منویسی یا خرید اوراق بهادار به نمایندگی از صندوق با سایر مشارکتانعقاد قرارداد تعهد پذیره -2

و  ندوقیدنامه صام وگذاری، به عهدۀ مدیر صندوق است که باید در انعقاد آن مفاد اساسنامه یا گروه مدیران سرمایه یگذارهیسرمامدیر 

 اشد.بطبیق داشته تکه نمونه قرارداد در این زمینه به تصویب سازمان رسیده باشد، با نمونۀ یاد شده مقررات رعایت شده و در صورتی

مراه ز آن را به هنویسی یا تعهد خرید، مدیر صندوق موظف است بالفاصله یک نسخه اپس از انعقاد قرارداد مشارکت در تعهد پذیره -۳
 این ماده به متولی، ضامن نقدشوندگی و سازمان ارسال نماید. 1گذاری موضوع بند مدیر یا مدیران سرمایه دیتائ

هایی که صندوق باید برای ایفای تعهداتی که صندوق گذاری موظف است آن استراتژیگذاری یا گروه مدیران سرمایهمدیر سرمایه -4

روش یا گیری به خرید، فها رعایت کند، تعیین و در تصمیمیرفته است در ترکیب دارایینویسی یا تعهد خرید پذدر قرارداد تعهد پذیره
ن های صندوق لحاظ نماید. مدیر صندوق موظف است یک نسخه قرارداد مربوطه و سایر اطالعات الزم برای ایفای ایداری دارایینگه

 قرار دهد. یارگذهیسرماگذاری یا گروه مدیران وظایف را در اختیار مدیر سرمایه

 رارداد تعهدقکه صندوق به علت قصور، تقصیر یا تخلف هر یک از ارکان صندوق، موفق به ایفای تعهدات خود طبق در صورتی تبصره:

سنامه، این اسا 6۳ نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، نشود و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، در این صورت وفق مادهپذیره

 .دده و رکن یا ارکان مربوطه موظف به جبران خسارت وارده خواهند بوعمل ش

 

 های صندوق:هزينه

 :56ماده 
 از: اندعبارتهای صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً هایی که از محل داراییهزینه

 ؛ه استآن در امیدنامه قید شد محاسبه نحوهو ضامن نقدشوندگی که میزان و  کارمزد مدیر، مدیر ثبت، متولی -1

 حسابرس که توسط مجمع صندوق تعیین و در امیدنامه منعکس شده است؛ الزحمهحق -2
 گیرد؛تعلق می ر صندوقاوراق بهادا دوفروشیخرکارمزد معامالت اوراق بهادار که طبق مقررات یا قرارداد با کارگزار صندوق به  -۳

 صندوق؛مالیات فروش اوراق بهادار  -4

 ی مجامع صندوق به تصویب مجمع صندوق؛های تأسیس صندوق و برگزارهزینه -5

 صندوق قید شده است؛ دنامهیامتصفیه صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در  الزحمهحقکارمزد یا  -6

 های مالی تسهیالت مالی اخذ شده برای صندوق؛هزینه -7

 های بانکی برای نقل و انتقاالت وجوه صندوق؛هزینه -8

 ها؛ام صندوق توسط بانکنهای نگهداری اوراق بهادار بیهزینه  -9
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 صالح به تصویب مجمع صندوق؛طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذی نهیهز -10

 طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق؛ نهیهز -11

 ؛صندوق، مطابق قانون یا قوانین مربوطه کاال و خدمات دریافتی ۀافزودارزشمالیات بر  نهیهز -12

 ها به تصویب مجمع و درج در امیدنامه صندوق.سایر هزینه -1۳

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

 باشد.گذاران در اثر قصور یا تخلف خود از این ماده میسرمایه

های مدیر، مدیر ثبت، حسابرس، متولی، ضامن نقدشوندگی و کارگزار صندوق های اجرای وظایف و مسئولیتتأمین هزینه: 1تبصره 

 خود ایشان است. عهدهموارد مذکور در این ماده، حسب مورد به  یاستثنابه

های صندوق منظور و از حساب حقوق ه حساب بدهیۀ صندوق باید در هر روز بهای تحقق یافته ولی پرداخت نشدهزینه :2تبصره 

گذاری در پایان آن روز لحاظ های سرمایهروز، قیمت صدور و قیمت ابطال گواهی ارزش خالص محاسبهصاحبان سرمایه کسر و در 

 گردند.

مانده اقیبپرداخت است و  قابل %90بار تا سقف و ضامن نقدشوندگی صندوق هر سه ماه یک مدیر، متولی افتهیتحققکارمزد : 3تبصره 

ز های تعریف شده در اساسنامه مجاارایۀ گزارش این تبصره پس از بر اساسشود. پرداخت کارمزد مدیر در پایان هر سال پرداخت می
ورت صاشد یا در داده ب ارائهها، حسابرس نظر مقبول است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش

 اهمیت باشد.مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اظهارنظر

 رسانی:اطالع

 :57ماده 

د یا قسمت گذاران تارنمای مجزایی برای صندوق طراحی کنو ارایۀ خدمات اینترنتی به سرمایه یرساناطالعمدیر موظف است برای 
 .کر شده استذدنامه ی تارنمای مذکور به عنوان تارنمای صندوق در امیمجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد. نشان

 :58ماده 
 ماید:فعالیت صندوق اطالعات زیر را در مقاطع تعیین شده در تارنمای صندوق منتشر ن دورهمدیر موظف است در طول 

 ؛سازمانن نزد ییرات آآن بالفاصله پس از ثبت هرگونه تغ یروزرسانبهصندوق و  دنامهیاممتن کامل اساسنامه و  -1

 شر شود:موردنظر منت دورهاز انقضای  بعدکاری روز  14تا ساعت اطالعات بازدهی صندوق شامل موارد زیر که باید  -2

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

 سال مالی؛ ن آخرین سال مالی به تفکیک هرصندوق از ابتدای تأسیس تا پایا ساالنهبازدهی  2-2

 صندوق از ابتدای تأسیس به صورت ساده و ساالنه شده؛ روزانهبازدهی  2-۳
 روز گذشته؛ ۳65و  90، ۳0، 7هی صندوق در بازد 2-4

 یمی.تقو هفتهنمودار بازدهی صندوق در هر  2-5

 14اند تا ساعت ادهز دارایی صندوق را به خود اختصاص دسهم مجموع پنج ورقه بهاداری که در پایان هر روز بیشترین درصد ا -۳
 ؛روز کاری بعد

 وز کاری بعدر 14تا ساعت  به طور روزانه وزگذاری در پایان هر رروز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه ارزش خالص -4

ن ماده محاسبه ( ای2تبصره )اساس  که برروز کاری بعد  14ر روز تا ساعت گذاری در پایان هآماری هر واحد سرمایه ارزش خالص -5

 گذاری در پایان همان روز؛روز هر واحد سرمایه ارزش خالصشود و تفاوت مبلغی و درصدی آن با می

وز و تعداد رگذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت صندوق تا پایان آن تعداد واحدهای سرمایه - 

 ؛بعد ریکا روز 14تا ساعت گذاران در پایان هر روز ری نزد سرمایهگذاواحدهای سرمایه
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روز کاری پس  20دت و ساالنه، حداکثر ظرف م ماههنه، ماههشش، ماههسههای های مالی صندوق در دورهگزارش عملکرد و صورت -7
 از پایان هر دوره؛

مله: مشخصات جپذیرفته است از  تعهد خرید اوراق بهادارنویسی یا جزئیات تعهداتی که صندوق در زمینۀ مشارکت در تعهد پذیره -8

ده برای شکنندگان به تفکیک، قیمت تعهد اوراق بهادار مربوطه، مشخصات ناشر ورقۀ بهادار، سهم تعهد صندوق و سایر مشارکت
 ؛رمزد مربوطهصندوق از کانویسی یا خرید اوراق بهادار، مهلتی که صندوق برای ایفای تعهد خود در این زمینه دارد و سهم پذیره

 ضروری باشد. هاآنتهیه و ارایۀ  سازمانهایی که به تشخیص گزارش هیکل -9

گذاری است، با این تفاوت که یهروز هر واحد سرما ارزش خالصگذاری مشابه آماری هر واحد سرمایه ارزش خالص محاسبه :1تبصره 

 شوند.ادار صندوق تعدیل نمیهای پایانی اوراق بهآماری، قیمت ارزش خالص محاسبهدر 

 بهمحاسسال، تبدیل به بازدهی ساالنه شود. برای های کمتر از یکاست بازدهی دوره الزم بازدهی صندوق، یرساناطالع برای :2تبصره 

 شود:ل زیر استفاده میهای کمتر از یک سال از فرمودوره ساالنهدرصد بازدهی 

1001)1(

365
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 که در آن:

TR موردنظر که قصد تبدیل آن به بازدهی ساالنه وجود دارد. دوره: بازدهی صندوق در 

AR آید.ست میمورد نظر به بازدهی ساالنه به د دوره: بازدهی تبدیل به سال شدۀ صندوق که از تبدیل بازدهی صندوق در 

T مورد نظر. دوره: تعداد روز در 

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

 ارسال کند و متولی و حسابرس ،سازمانذکور در این ماده را برای ها و اطالعات مزمان یک نسخه از گزارشمدیر باید هم :3تبصره 

 است. سازمانارایۀ اطالعات به  منزلهانتشار هرگونه اطالعات در تارنمای صندوق در رابطه با این صندوق به 

 20حداکثر ظرف  این ماده 7و ساالنه بند  ماههششهای مالی ها و صورتحسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش :4تبصره 

در تارنمای  ریافت،دروز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بالفاصله پس از 

 صندوق منتشر کند.

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

 

 فعاليت صندوق: دورهپايان دوره يا تمديد 

 :59ماده 
 یابد:فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می

 فعالیت صندوق؛ دورهالف( در پایان 

 ؛سازمانصندوق توسط  ب ( در صورت لغو مجوز

 فعالیت صندوق؛ خاتمهج ( در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر 

صندوق و  گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق در جلسه رسمی مجمعاز کل واحدهای سرمایه دوسومد ( با موافقت دارندگان حداقل 
 ؛سازمانتأیید 

 ؛45ماده  4 تبصرههـ ( به تصمیم ضامن نقدشوندگی مطابق 
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 ، مدیر ثبت،دگی به استعفای مدیردر صورتی که یک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسی سازماننفع و تأیید ( به تقاضای هر ذی و

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

 جایگزین نشده باشد.

 :60ماده 

روز مانده به پایان  60ندوق از ص هیتصف هیاول دورهنرسد،  سازمانبه تصویب  61فعالیت صندوق مطابق ماده  دورهکه تمدید رتیدر صو

که فعالیت صندوق بنا به موارد مذکور یابد. در صورتیفعالیت صندوق ادامه می دورهفعالیت صندوق شروع شده و تا پایان  دوره

روز  ۳0دوق شروع شده و فعالیت صن دورهصندوق از روز بعد از پایان  هیتصف هیاول دورهپایان پذیرد،  59 مادهب( تا )و( ) یدربندها

 پذیرد:صندوق به شرح زیر صورت می هیتصف هیاول دورهصندوق از ابتدای  هیتصفیابد. مراحل ادامه می
 شود.یمگذاری توسط مدیر ثبت متوقف دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه -ش

 بدیل کند.تتصفیه صندوق به نقد  هیاول دورهها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان کند که داراییدیر تالش میم -2

ق به صرفه و متولی خرید دارایی به نام صندو دیتائ شود مگر اینکه به تشخیص مدیر وخرید دارایی به نام صندوق متوقف می  -۳
 گذاران باشد؛صالح سرمایه

دۀ های سررسید شبدهی هیکلتصفیه صندوق، مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق،  هیاول دورهاری بعد از پایان در روز ک -4

که قیمت ابطال واحدهای پردازد. درصورتیمی ضامن نقدشوندگی و یمتولمطالبات کارمزد مدیر، مدیر ثبت،  یاستثنابهصندوق را 
أمین خواهد ها کفایت نکند، تفاوت توسط ضامن نقدشوندگی تقد صندوق برای پرداخت این بدهیگذاری منفی نباشد و وجوه نسرمایه

 شود.های صندوق بستانکار میشد و ضامن نقدشوندگی معادل مبالغ پرداختی در حساب

د، مدیر باشصندوق تبدیل به نقد نشده  هیتصف هیاول رهدوهای صندوق شامل مطالبات آن در پایان در صورتی که کل دارایی -5

 ندگی، متولیها تهیه کرده و برای ضامن نقدشوصندوق، گزارشی از دارایی هیتصف هیاول دورهروز کاری بعد از پایان  5موظف است ظرف 
 و حسابرس ارسال کند. در این گزارش حداقل باید اطالعات زیر درج گردد:

 محاسبهه در دل ارزشی کار معا، کارگزار مربوطه و ارزش روز اوراق بهادالف( در مورد اوراق بهادار صندوق: مشخصات اوراق بهادار، تعداد

ها، کارمزدها و دون در نظر گرفتن هزینهصندوق بکار رفته است ب هیتصف هیاول دورههای صندوق در پایان روز دارایی ارزش خالص
 مالیات فروش؛

ارزش ر دطالبات هر یک از این م رفتهید و ارزش به کار ب( در مورد مطالبات: مبلغ طلب، شخص بدهکار، شرح طلب، تاریخ سررس

 صندوق؛ هیتصف هیاول دورههای صندوق در پایان روز دارایی خالص

 هیولا دورههای صندوق در پایان روز دارایی ارزش خالص محاسبهر رفته در ها: مشخصات، تعداد و ارزش روز بکاج( در مورد سایر دارایی
 ها، کارمزدها و مالیات فروش.گرفتن هزینه صندوق بدون در نظر هیتصف

های مالی و گزارش عملکرد صندوق را از صندوق، صورت هیتصف هیاول دورهروز کاری پس از پایان  20مدیر موظف است ظرف  -6

 ، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید.شده یحسابرستاریخ آخرین صورت مالی مصوب 

به مدیر، متولی،  6و  5های مالی و گزارش موضوع بندهای پس از دریافت صورتروز  20حسابرس موظف است نظر خود را ظرف  -7

 دهد. ارائه سازمانضامن نقدشوندگی و 

داده باشد  ارائه، اظهارنظر مقبول 5بند و گزارش موضوع  6های مالی صندوق موضوع بند در صورتی که حسابرس نسبت به صورت -8
های مالی را تصویب اهمیت باشد و مجمع صندوق این صورتشرط از نظر متولی کم یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای

گذاری نزد از محل وجوه نقد صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه یروز کار 2نماید، آنگاه مدیر باید ظرف 

ان واریز نماید. در صورتی که وجوه نقد صندوق برای گذارصندوق را به حساب بانکی سرمایه هیتصف هیاول دورهگذاران در پایان سرمایه
خت شود. مدیر باید اطالعات الزم التفاوت باید قبالً توسط ضامن نقدشوندگی به حساب مذکور پرداانجام این پرداخت کافی نباشد، مابه
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ضامن نقدشوندگی معادل مبالغ  دهد. ارائهرا برای انجام این پرداخت، ظرف یک روز کاری قبل از مهلت فوق به ضامن نقدشوندگی 
 های صندوق بستانکار خواهد شد.پرداختی طی این بند در حساب

اعتبار ساقط خواهد شد. مدیر  درجهگذاری صندوق از های سرمایه، تمامی گواهی8 و 7مذکور در بندهای  مرحلهپس از اجرای  -9

 ای در تارنمای صندوق منتشر نماید.هگذاران از این امر، بالفاصله اطالعیموظف است برای اطالع سرمایه

های صندوق از جمله دهیب ماندهیباقبدهی صندوق به ضامن نقدشوندگی  یاستثنابه، 9و  8مذکور در بند  مرحلهپس از اجرای  -10

اخت که وجوه نقد صندوق برای این پردشود و در صورتیمتولی بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت میو  مطالبات مدیر

شوندگی و های صندوق بابت مطالبات ضامن نقددارایی ماندهیباقکافی نباشد، ضامن نقدشوندگی متعهد به تأمین وجوه نقد است. 

 آید.ه مالکیت ضامن نقدشوندگی درمیبازای خدمات آن با نظارت متولی مابه

آن توسط مدیر  نسخه و متولی تنظیم و یک صندوق با امضای مدیر هیتصف جلسهصورت، 10مذکور در بند  مرحلهپس از اجرای  -11

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

 :61ماده 

گذاری ممتاز رمایهسدارندگان واحدهای  دوسومفعالیت صندوق، مجمع صندوق با موافقت حداقل  دورهروز مانده به پایان  90حداقل 
دوق صن دنامهیماساسنامه و فعالیت صندوق را با اصالحات مورد نیاز در ا دورهتقاضای تمدید  اندتو، میحاضر در مجمع دارای حق رأی

یر، مدیر فعالیت صندوق مد دورهشود. برای تمدید فعالیت صندوق تمدید می دوره، سازماندهد. در صورت موافقت  ارائه سازمانبه 

د. در صورت ها را بپذیرنسمت نمایند یا اشخاص دیگری این مسئولیت ثبت، متولی، ضامن نقدشوندگی و حسابرس باید مجدداً قبول

ا بنتشر کند. مجدید را در تارنمای صندوق  دنامهیامفعالیت صندوق، مدیر باید اساسنامه و  دورهبا تمدید  سازمان موافقت

باشند، طبق  گذاری خود اقدام نکردهای سرمایهقبلی فعالیت صندوق نسبت به ابطال واحده دورهگذارانی که قبل از پایان سرمایه
 جدید رفتار خواهد شد. دنامهیاماساسنامه و 

 

 مرجع رسيدگی به تخلفات و اختالفات:

 :62ماده 

ات، مفاد از مقرر ضامن نقدشوندگی، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق، تخلفات مدیر، مدیر ثبت هیکلمرجع رسیدگی به  سازمان

 ق است.صندو دنامهیاماساسنامه و 

 :63ماده 

 گذاران صندوقرمایهسضامن نقدشوندگی، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق با یکدیگر و با  ،هرگونه اختالف بین مدیر، مدیر ثبت

ها ای آنهکه ناشی از فعالیت حرف ربطیذن صندوق با سایر اشخاص شود و هرگونه اختالف بیدر مواردی که مربوط به صندوق می
 شود.این ماده رسیدگی می بر اساسقانون بازار اوراق بهادار بوده و  ۳6ول ماده باشد، مشم

 ساير موارد:

 :64ماده 

الحیت ع دارای صسایر مراج ی هستند که توسط سازمان یامقررات و نیقوان الزامات،صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت 
 گردد.تصویب و ابالغ می
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 :65ماده 

ا تخلف های خود تقصیر، قصور یو ضامن نقدشوندگی در انجام وظایف و مسئولیت ، مدیر ثبت، حسابرس، متولیکه مدیردر صورتی

 واهند بود.ارده خداشته باشند و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت و
 شود.می ها توسط مرجع صالح به رسیدگی تعیینحدود مسئولیت

 :66ماده 

دهای روز واح ارزش خالصدرصد  5تواند برای اجرای موضوع فعالیت صندوق و پس از تأیید متولی به میزان حداکثر مدیر می

ارزش که در اثر کاهش صورتیمدت )حداکثر یک سال( بگیرد. درگذاران، به نام صندوق تسهیالت مالی کوتاهگذاری، نزد سرمایهسرمایه

واحدهای  روز ارزش خالصدرصد  7تسهیالت دریافتی به بیش از  اندهمگذاران، ارزش گذاری نزد سرمایهز واحدهای سرمایهرو خالص

درصد ارزش  5تسهیالت مذکور تا سقف  هیتسوروز کاری به  5گذاران برسد، مدیر موظف است حداکثر ظرف گذاری نزد سرمایهسرمایه
 یاد شده اقدام نماید.

 :67ماده 
های صندوق در های صندوق، کل بدهیو سایر بدهی 66صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیالت ماده در 

 گذاران بیشتر شود.یهگذاری نزد سرمادرصد ارزش روز واحدهای سرمایه 15تـواند از هیچ زمان نمی

 :68ماده 
ت تا د، ملزم اسطلع شومایف یا تخلف دیگر ارکان از مقررات و مفاد اساسنامه در صورتی که هر یک از ارکان صندوق از عدم انجام وظ

 گزارش کند. سازمانمراتب را در اسرع وقت به متولی و 

 :69ماده 

 هیدتأپیش آید،  و ضامن نقدشوندگی تعارض دیر، مدیر ثبت، حسابرس، متولیمگذاران با منافع به هر دلیلی بین منافع سرمایه چنانچه
 حقوق افراد یادشده مقدم خواهد بود. هیتأدگذاران بر رمایهحقوق س

 :70ماده 
 ها ارسال گردد:موارد زیر باید جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت

 ها؛جلسات مجامع صندوق، حاوی تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و روزنامۀ کثیراالنتشار و تغییرات آنصورت -1

 های مالی؛جلسات مربوط به تصویب صورتصورت -2

 متولی و حسابرس؛، ها شامل نمایندگان مدیر، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگیتعیین نمایندگان ارکان و تغییرات آن -۳

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

 تعیین محل صندوق و تغییر آن؛ -5

 ؛سازمانسایر موارد به تشخیص  -6

ها باید در روزنامۀ ، عالوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتسازمانبه تشخیص  فوق و سایر موارد 5و  4، ۳، 1بندهای تبصره: 

 آگهی شوند. یا سامانه کدال کثیراالنتشار صندوق

 :71ماده 

 است. سازمانمرجع تفسیر مواد این اساسنامه، 



28 

 

 :72ماده 

 سیده است.ریب مجمع صندوق ....... به تصوتبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و در تاریخ ..............  81 ماده 72این اساسنامه در 

 

 :نيمؤسسو  اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان

 ردیف
 رکن نام

 صندوق

سمت 

 صندوق

روزنامه  

 رسمی
 نمونه امضاء نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز
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