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  ::تعاريف اوليه

 :1 ماده
های تعریف نشده در باشند. معانی سایر اصطالحات و واژهاند دارای معانی زیر میاین اساسنامه به کار رفتههایی که در اصطالحات و واژه

 1384ذرماه مصوب آ یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مادهاین اساسنامه، حسب مورد مطابق تعاریف موجود در 

بورس و اوراق سازمان  رهیمدئتیه 13/05/1388تسویه و پایاپای مصوب گذاری، ثبت، سپرده دستورالعمل و مجلس شورای اسالمی
 باشند.بهادار می

 ورای اسالمی است.مجلس ش 1384ازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه بمنظور قانون  قانون بازار اوراق بهادار: -1

یل اجرای ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسه ۀمنظور قانون توسععه ابزارها و نهادهای مالی جديد: قانون توس -2

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

دار راجع صالحیتمتوسط  گذاری است کههای سرمایهمقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق کلیهمنظور  مقررات: - 3

 شود.و می شدهوضع

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

 باشد.ه میدر آن قابل معاملعالیت صندوق فیا اوراق بهادار موضوع گذاری صندوق منظور بورسی است که واحدهای سرمایهبورس:  -5

 است. 2 مادهگذاری مذکور در منظور صندوق سرمایه صندوق: -6

 صندوق است. اساسنامهمنظور  اساسنامه: -7

جزء  د مندرج در اساسنامه تعیین شده ومقررات و موار بر اساسصندوق است که محتویات آن  امیدنامهمنظور  اميدنامه: -8

 شود.ناپذیر این اساسنامه محسوب میجدایی

 گذاران است.گذاری نزد سرمایهر است و در هر زمان برابر جمع ارزش مبنای واحدهای سرمایهمتغی صندوق: سرمايه -9

گذاری سپرده شده گذاری صادرشده طبق مفاد اساسنامه یا گواهی سرمایهشخصی است که مطابق گواهی سرمایه گذار:سرمايه -10

 اری صندوق است.گذرمایهگذاری مرکزی، مالک تعدادی از واحدهای سنزد شرکت سپرده

 باشد.ندوق میص سرمایهجزء  ترینکوچک گذاری:واحد سرمايه -11

گذاران گذاری است که در یک زمان معین، در مالکیت سرمایهواحدهای سرمایه گذاران:گذاری نزد سرمايهايهواحدهای سرم -12

ن گذاری منتشرشده تا آهای سرمایهه از تعداد واحدگذاری باطل شداست و تعداد آن در هر زمان از تفریق تعداد واحدهای سرمایه

 شود.زمان، محاسبه می

گذاری است گذاری منتشرشده در هر زمان عبارت از واحدهای سرمایهواحدهای سرمایه گذاری منتشرشده:واحدهای سرمايه -13

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

گذاری شده در هر زمان، عبارت است از واحدهای سرمایهگذاری باطلمایهواحدهای سر شده:گذاری باطلهواحدهای سرماي -14

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

ه ابزارها و قانون توسع 1گذاری در اجرای ماده اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه گذاری:گواهی سرمايه -15

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

 گذار است.رمایهگذاری در تملک آن سمعرف تعداد واحدهای سرمایه

قانون بازار اوراق  1 ماده 7راق بهادار و تسویه وجوه موضوع بند گذاری مرکزی اوسپرده شرکت گذاری مرکزی:شرکت سپرده -16

 بهادار است.

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

 مورد نیاز برای تشکیل و شروع فعالیت صندوق تعیین شده است. سرمایهل حداق
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نویسی هگذاران بابت پذیرحقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوه دریافتی از سرمایه کلیهمنظور صندوق: های دارايی -18

یا  شوداری میمحل این وجوه به نام صندوق خرید زااوراق بهاداری که  ،گذاریی سرمایهگذاری و صدور واحدهاواحدهای سرمایه اولیه

ه کو کارمزدهایی  شخاصا، مطالبات صندوق از هاآنسود متعلق به منافع و  ،حقوق کلیهو  کندگذاری میسرمایه هاآنصندوق در 
 شود.مطابق اساسنامه یا امیدنامه برای صندوق دریافت می

های معین طبق گذاری در زمانارزشی است به ریال که برای هر واحد سرمایه گذاری:رمايهارزش خالص دارايی هر واحد س -19

 شود.و سایر مفاد اساسنامه و امیدنامه محاسبه می 13 ماده

گذاری رمایهسمحاسبه و برای صدور هر واحد  15 مادهگذاری مطابق مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه قيمت صدور: -20

 شود.نویسی اولیه از بازارگردان دریافت میپس از دورۀ پذیره

هر واحد  محاسبه شده و در ازای ابطال 14 مادهگذاری مطابق مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه قيمت ابطال: -21

 شود.های ابطال به بازارگردان پرداخت میهزینه گذاری پس از کسرسرمایه

 شود.اسبه میمح 56 ماده 2 تبصرهگذاری مطابق مایهریال که برای هر واحد سرمبلغی است به  خالص ارزش آماری: -22

ز اجام معامله ای است الکترونیکی که عملیات مربوط به معامالت از جمله دریافت سفارش، تطبیق و انسامانه سامانه معامالت: -23

 شود.طریق آن انجام می

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

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

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

 .باشدبه هر دلیل تعطیل می بوطهمربه استثنای روزهایی است که در آن روزها بورس  منظور هر روز روز کاری: -27

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

 ابرس است.رگردان و ارکان نظارتی شامل متولی و حسمنظور مجمع صندوق و ارکان اجرایی شامل مدیر و بازا ارکان صندوق: -29

اری ممتاز، مطابق مفاد این اساسنامه تشکیل و گذهاست که با حضور دارندگان واحدهای سرمایای جلسه مجمع صندوق: -30

 یابد.رسمیت می

 شود.، به این سمت انتخاب می38 مادهشخص حقوقی است که طبق  مدير: -31

 شود.، به این سمت انتخاب می41 مادهشخص حقوقی است که طبق متولی:  -32

 شود.تخاب می، به این سمت ان43 مادهشخص/اشخاص حقوقی است که طبق بازارگردان:  -33

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

مان، ( رسمی سازتیساوبه حسابرسی است که تحت این عنوان از طریق تارنمای )مؤسس مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان: -35

 اعالم عمومی شده است.

 شود.اب می، به این سمت انتخ49 مادهازمان است که طبق کارگزار/کارگزاران دارای مجوز کارگزاری از س کارگزار صندوق: -36

های متشکل از حداقل سه شخص حقیقی است که توسط مدیر از بین اشخاص صاحب صالحیت گذاری:گروه مديران سرمايه -37

 ند.مذکور را به انجام رسان مادهج در های مندر، معرفی شده تا وظایف و مسئولیت39 مادهقید شده در 

ط ه در آن توسندوق در امیدنامه درج شده است و اطالعاتی کصتارنمایی است که نشانی آن به عنوان تارنمای  تارنمای صندوق: -38

 شود.شود، به عنوان اعالمیۀ رسمی صندوق است و به منزلۀ ارائه اطالعات به سازمان محسوب میمدیر منتشر می

قانون  2 مادهوع های موضبخشی از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور است که وظیفۀ ثبت صندوق ها:مرجع ثبت شرکت -39

 توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید را به عهده دارد.

 باشد.ان میمنظور مراجع قضایی مطابق قوانین جمهوری اسالمی ایر مراجع قضايی: -40
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 وصدور، ابطال نویسی، پذیرهست برای ای ارویهگذاری: صدور، ابطال و معامالت واحدهای سرمايهنويسی، پذيره رويۀ -41

راحل م در این رویه .شودقرار داده شده و به سازمان ارائه میگذاری که توسط مدیر در تارنمای صندوق معامالت واحدهای سرمایه

-رههنگام پذی که باید گذاران، اطالعاتیذاری، چگونگی احراز هویت سرمایهگنویسی، صدور، ابطال و معامالت واحدهای سرمایهپذیره

ست درخوا ارائه هایی که باید برایرگردان دریافت شود، فرمگذاری از بازاگذاران و هنگام صدور واحدهای سرمایهنویسی از سرمایه

نویسی، صدور و ابطال باید ارائه یرهردان برای تقاضای پذنویسان و بازارگد و مدارکی که پذیرهنویسی، صدور و ابطال تکمیل شوپذیره

 نمایند، عنوان شده است.

های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد های مربوط به سیاستگیریتوانایی مشارکت در تصمیم :مالحظهقابلنفوذ  -42

مشابه(  کنندهادارهسایر ارکان )مدیره یأتهاقل یک عضو معموالً از طریق انتخاب حد مالحظهقابلهای مزبور. نفوذ کنترل سیاست
گذاری گذار اجازه مشارکت مؤثر در سیاستگیرد، 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: -43

 شود.استانداردهای حسابداری ملی تعیین می بر اساسمعیارهای توانایی کنترل 

. اردادی )مشارکت خاص( استاز مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی که به موجب توافق قر : عبارتکنترل مشترک -44

 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 -45

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

 ، کنترل یا کنترل مشترک شخص حقیقی مورد نظر باشد.مالحظهقابلکه تحت نفوذ 

ان، لی ایرانداردهای حسابداری مب( شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاری که در است

 .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 

-سرمایه شود. نام صندوقره میمطابق این اساسنامه و مقررات ادا رسد وها به ثبت مینهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت

 باشد.می ...«»، گذاری

 :3 ماده

( به منظور 4) مادهبه خرید انواع اوراق بهادار موضوع  هاآنگذاران و اختصاص آوری وجوه از سرمایههدف از تشکیل صندوق، جمع

 گذاران است.های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایهجوییگیری از صرفهگذاری، بهرهکاهش ریسک سرمایه
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 :4 ماده
س که در بور [{درج گردد گذارینام کاال موضوع سرمایه}بر ]مبتنی  گذاری در انواع اوراق بهادارصندوق، سرمایهاصلی فعالیت  موضوع

پردۀ های سا و گواهیهپردهر با درآمد ثابت، سااوراق بهاد های خود را درتواند مازاد داراییباشد. صندوق میپذیرفته شده است، می
دنامه در امی هاآن گذاری در هر یک ازسرمایه حدنصابگذاری و های موضوع سرمایهخصوصیات دارایی گذاری نماید.بانکی سرمایه

 .است ذکرشده

 :5 ماده

مه امحدود اداه مدت نبشود؛ شروع شده و فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می
اولین  جزبهاست،  ]عدهمان سال/ سال ب[ماه  ...ماه هر سال تا انتهای  ...ابتدای  یابد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، ازمی

 یابد.خاتمه می]ال بعدهمان سال/ س[ماه  ...ها آغاز شده و تا پایان سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت

لی  عنوان نهاد سازمان نیز به مدارک مربوطه، صندوق را نزد ۀارائها، با مدیر باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت تبصره: ما

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

 :6ماده 

 ... محل اقامت صندوق عبارت است از

 
 گذاری:واحدهای سرمايه

 :7 ماده

گذاری قید شود. واحدهای سرمایه هایر ریال[ است که باید روی گواهیگذاری برابر ]ده هزاواحد سرمایه ارزش مبنای هر
 شود:به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم میگذاری صندوق سرمایه

گذاری گذاری صندوق{واحد سرمایهای سرمایهحداقل واحده %10کم }دست ... هاآنگذاری ممتاز که تعداد الف( واحدهای سرمایه

ارنده واحدهای شود. دیداری می، کالً توسط مؤسسان صندوق خر8 مادهنویسی اولیه مطابق پذیره دورهاست، قبل از شروع 

ولی  ابطالرقابلیغگذاری گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. این نوع واحدهای سرمایهسرمایه
 شرایط زیر باید لحاظ گردد: هاآنانتقال  باشد، لکن برایانتقال به غیر میقابل

گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای واحدهای سرمایه دارندهایل گذاری ممتاز، دالیل تم( قبل از انتقال واحدهای سرمایه1-الف

د گذاری ممتاز را دارز اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایهاسازمان گذاری ممتاز خود و همچنین اطالعات مورد نظر سرمایه ن

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

 در این زمینه اخذ شود.سازمان 

 ، صورت پذیرد.سازمان دییتأ( واگذاری باید از طریق بورس مربوطه وفق روش مورد 2-الف
باید توسط مدیر از شرکت  وانتقالنقلگذاری ممتاز و مدارک ( پس از انتقال، مشخصات دارندگان جدید واحدهای سرمایه3-الف

 ود.گذاری مرکزی دریافت و در تارنمای صندوق افشا شپردهس

 گذاری ممتاز ندارد.( بازارگردان تعهدی در خصوص بازارگردانی واحدهای سرمایه4-الف

شود. دارنده واحدهای نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر میپذیره دورهگذاری عادی در طول ب( واحدهای سرمایه
 مربوطهگذاری صرفاً در بورس این نوع واحدهای سرمایه باشد.دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نمی گذاری عادیسرمایه

 هاآناساسنامه و امیدنامه، بازارگردانی  باشد و بازارگردان در چارچوب مقررات بازارگردانی و مفادانتقال میو با رعایت مقررات آن، قابل
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باشد. نیز می ابطالقابلگذاری عادی تحت تملک بازارگردان با رعایت تشریفات این اساسنامه . واحدهای سرمایهکرده استرا تعهد 
 گذاران در امیدنامه قید شده است.گذاری عادی نزد سرمایهحداکثر واحدهای سرمایه

 :گذاری مؤسسانسرمايه

 :8 ماده

واحدهای  باید مبلغ مبنای تمام نمؤسسااعم از حقیقی یا حقوقی به عنوان حداقل دو شخص نویسی اولیه، پذیره دورهپیش از شروع 

ائه ار سازمانه گذاری ممتاز صندوق را نقداً به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز نمایند و تقاضای ثبت صندوق را بسرمایه

 دهند.

همه و تشکیل مجمع صندوق و ارایۀ عایت این مادمبنی بر ر سازمان تأییدنویسی اولیه منوط به پذیره دورهشروع  تبصره: ب یر   دارک ز

 است: سازمان

 مصوب مجمع صندوق؛ امیدنامهاساسنامه و  -1

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

 ؛هاآنشده توسط نویسیگذاری ممتاز پذیرهفهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه -3

 گذاری ممتاز به حساب بانکی صندوق؛بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه تأییدیه -4

 .سازمانسایر موارد اعالم شده توسط  -5

  نويسی اوليه:نويسی اوليه:پذيرهپذيره

 :9 ماده

پذیرش  مانسازمورد تأیید  هایی از بورسیکو موافقت  8 مادهمبنی بر رعایت  سازماننویسی اولیه پس از تأیید پذیره دوره مبنی بر 

 نویسان باید در هنگامگردد. پذیرهنویسی، درج و اعالم میپذیره اعالمیهصندوق در صورت تشکیل، توسط مؤسسان تعیین شده و در 
 .نمایند تأدیهاند، نقداً نویسی کردهگذاری را که پذیرهصد ارزش مبنای واحدهای سرمایه در نویسی صدپذیره

شدۀ صندوق نویسیگذاری پذیرهنویسی اولیه، تعداد واحدهای سرمایهپذیره دورهکه تا یک روز کاری قبل از پایان در صورتی تبصره:

 هاعالمینویسی را به مدت مذکور در پذیره دورهتوانند أسیس صندوق باشد، مؤسسان میتشده در امیدنامه برای کمتر از حداقل تعیین
 نویسی را مجدداً تعیین نمایند.پذیره دورهخ و ساعت پایان بار تمدید کرده و تاریکنویسی برای مدت یپذیره

 :10 ماده

ر، ابطال و معامالت صدو نویسی،پذیره رویۀ نویسی را مطابقحل پذیرهگذاری، متقاضیان باید مراهای سرمایهنویسی واحدبرای پذیره

ویۀ رف به اصالح ی را در رویۀ مذکور الزم بداند، مدیر موظکه سازمان، اصالحاتگذاری، به انجام رساند. در صورتیواحدهای سرمایه

 مذکور مطابق نظر سازمان است.

 :11 ماده

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

 گذاری اخذ گردد.ایش سقف واحدهای سرمایهکه موافقت سازمان برای افزآن
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 :12 ماده
د. نویسی را بررسی کند و به متولی اطالع دهنویسی اولیه، مدیر باید نتایج پذیرهپذیره دوره( روزکاری پس از پایان 10حداکثر ده )

 پذیرد:سپس حسب مورد یکی از مجموعه اقدامات )الف( یا )ب( به شرح زیر صورت می
 نویسی شده باشد، آنگاه:یرهشده در امیدنامه، پذگذاری تعیینکه حداقل واحدهای سرمایهتیالف( در صور

 نسازما، برای بانک و متولی به منظور دریافت مجوز فعالیت صندوق تأییدیهمراه بررسی را به ه جهینت( مدیر باید بالفاصله 1-الف

 دهد. ارائهارسال کرده و رونوشت آن را به مؤسسان 

جهت  ، مدیر باید اطالعات الزم رامربوطهدر بورس  هاآنگذاری، به منظور انجام معامالت ایهنویسی واحدهای سرم( پس از پذیره2-الف

گذاری پس از انجام تشریفات گذاری مرکزی ارائه نماید. واحدهای سرمایهگذاری به شرکت سپردهگذاری واحدهای سرمایهثبت و سپرده
 خواهند بود که مجوز فعالیت صندوق توسط سازمان صادر شده باشد.مربوطه فوق به شرطی قابل معامله در بورس 

 نویسی نشده باشد، آنگاه:رهشده در امیدنامه، پذیگذاری تعیینکه حداقل واحدهای سرمایهورتیب( در ص

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

 نویسان بازپرداخت کند.( روز کاری وجوه واریزی به حساب صندوق را به پذیره10( مدیر باید ظرف ده )2-ب 

 گذاری:ارزش خالص دارايی، قيمت ابطال و قيمت صدور واحد سرمايه

 :13 ماده

داد های صندوق تقسیم بر تعمنهای بدهی های صندوقان برابر با ارزش روز داراییگذاری در هر زمارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه
 گذاران در همان زمان است.گذاری نزد سرمایهواحدهای سرمایه

هادار در باوراق  دوفروشیخرتعیین قیمت  نحوهیمت فروش اوراق بهادار صندوق در هر زمان مطابق دستورالعمل ق :1 تبصره

 شود.تعیین می سازمانمصوب قابل معامله گذاری های سرمایهصندوق

 ق، ارزش روزهای صندوق در هر زمان برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوروز دارایی ارزش :2 تبصره

های صندوق به قیمت بازار در همان زمان های بانکی( و ارزش سایر دارایینشدۀ سپردهیافتۀ دریافتمطالبات صندوق )نظیر سود تحقق

مشارکت  ورقهرخ سود همان سپرده یا نمشارکت، از  ورقهقق یافته دریافت نشدۀ هر سپرده یا ارزش روز سود تح محاسبهاست. برای 

 شود.استفاده می

 :14ماده 

 مان است.زگذاری در آن گذاری برابر با ارزش خالص دارایی واحد سرمایهقیمت ابطال هر واحد سرمایه

 :15 ماده

شود، به جای قیمت فروش محاسبه می 13 مادهذاری در هر زمان که مطابق گارزش خالص دارایی واحد سرمایه محاسبهچنانچه در 
 آید.گذاری به دست میقیمت صدور هر واحد سرمایه آنگاهدر آن زمان منظور شود،  هاآناوراق بهادار صندوق، قیمت خرید 

های دوقراق بهادار در صناو دوفروشیخرتعیین قیمت  نحوهقیمت خرید اوراق بهادار صندوق مطابق دستورالعمل  تبصره:

 شود.تعیین می قابل معامله مصوب سازمان گذاریسرمایه

 :16ماده 

 ر زیر است:گذاری به قراارزش خالص دارایی، قیمت ابطال، قیمت صدور و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه محاسبهمقاطع زمانی 
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های ر بورسذاری صندوق دگاوراق بهادار موضوع سرمایه زمانهمدر دوره زمانی که امکان انجام معامالت در روزهای معامالتی  -1
 و همچنین در پایان آن روز؛ ]بارحداکثر هر دو دقیقه یک[، مربوطه وجود دارد

 در سایر روزها، در پایان هر روز. -2

 :گذاریابطال و معامالت واحدهای سرمايه تشريفات صدور،

 :17 ماده
 «گذاریمعامالت واحدهای سرمایه وصدور، ابطال نویسی، پذیرهرویۀ »تواند؛ مطابق فعالیت صندوق، بازارگردان می دورهدر طول 

ان گذاری به نام بازارگردنماید. صدور واحدهای سرمایه هارائگذاری عادی را به نام خود به مدیر درخواست صدور واحدهای سرمایه

 زمانهمذیرد. ا از محل مطالبات وی از صندوق، صورت پط بازارگردان به حساب بانکی صندوق یتواند از محل واریز وجه نقد توسمی
نویسی، یرهپذرویۀ »ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست صدور یادشده، مطابق باید نسخه

گذاری نزد هاحدهای سرمایوهای این ماده و سقف حداکثر تعداد صرهو با رعایت تب «گذاریصدور، ابطال و معامالت واحدهای سرمایه

گذاری درخواست شده اقدام دور واحدهای سرمایهشده باشد، مدیر موظف است، نسبت به ص ارائهگذاران مذکور در امیدنامه سرمایه

 کرده و ضمن اطالع به متولی، موضوع را در سامانه معامالتی ثبت نماید.
 گذاری مالک عمل خواهد بود.گذاری، آخرین قیمت منتشر شده صدور واحد سرمایهور واحدهای سرمایهدر صد :1 تبصره

 .مه ذکر شده استبرای صدور باید مطابق عددی باشد که در امیدنا درخواست شدهگذاری تعداد واحدهای سرمایه :2 تبصره

 پذیر است.این اساسنامه امکان 16یک ماده گذاری صندوق در زمان موضوع بند صدور واحدهای سرمایه :3تبصره 

 :18ماده 

گذاری در مالکیت ایشان و همچنین تمامی نقل و انتقاالت واحدهای گذاران، تعداد و نوع واحدهای سرمایهمشخصات سرمایه
ممتاز و عادی و تعداد  گذاریدهای سرمایهرسد. دارندگان واحگذاری مرکزی به ثبت میگذاری ممتاز و عادی نزد شرکت سپردهسرمایه

 گذاری مرکزی خواهد بود.های شرکت سپردهدر هر مقطع زمانی، مطابق پایگاه داده هاآنگذاری در تملک واحدهای سرمایه

گذاران، در گذاری نزد سرمایهگذاری خود از کل واحدهای سرمایهگذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایهسرمایه مالکان واحدهای

منحصراً از اختیارات های صندوق در چارچوب این اساسنامه گیری در مورد داراییاند، ولی حق تصمیمهای صندوق سهیماییخالص دار
در  هاآنگذاری گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایهمدیر صندوق است. مسئولیت مالکان واحدهای سرمایه

 صندوق است.

 مربوطهورس گذاری و تسویه و پایاپای اوراق بهادار بمقررات ثبت، سپرده بر اساسگذاری صادر شده ی سرمایهارایۀ گواه :1 تبصره

 گیرد.صورت می

 .پذیر استاین اساسنامه امکان 16گذاری صندوق در زمان موضوع بند یک ماده ابطال واحدهای سرمایه :2 تبصره

 :19 ماده

گذاری، از مدیر صدور، ابطال و معامالت واحدهای سرمایهنویسی، پذیرهتواند مطابق رویۀ فعالیت صندوق، بازارگردان می دورهدر طول 
 ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود.باید نسخه زمانهمعادی خود را درخواست نماید.  گذاریابطال واحدهای سرمایه

گذاری و با رعایت حداقل صدور، ابطال و معامالت واحدهای سرمایهنویسی، پذیرهیادشده مطابق رویه در صورتی که درخواست ابطال 

شده باشد، مدیر موظف است تشریفات مربوط به ابطال واحدهای  ارائهگذاران، مذکور در امیدنامه، گذاری نزد سرمایهواحدهای سرمایه
انجام داده و موضوع را به اطالع متولی رسانده و در سامانه معامالتی ثبت نماید. مزبور گذاری درخواست شده را مطابق رویه سرمایه

این اساسنامه، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای  20 مادههمچنین مدیر موظف است ظرف مهلت مقرر در 
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ردان واریز کند. مبنای محاسبه مطالبات بازارگردان، بازارگ گذاری که درخواست ابطال آن تأیید شده است را به حساب بانکیسرمایه
 گذاری است.گذاری آخرین قیمت ابطال هر واحد سرمایهناشی از ابطال هر واحد سرمایه

 .مه ذکر شده استمطابق عددی باشد که در امیدنابرای ابطال باید  درخواست شدهگذاری تعداد واحدهای سرمایه تبصره: 

 :20ماده 

ت واحدهای گذاری ابطال شده به بازارگردان، طی مهلتی معادل مهلت تسویه معامالمدیر متعهد به پرداخت وجه واحدهای سرمایه
های صندوق حل وجوه نقد یا فروش داراییمخواهد بود. مدیر موظف است وجه مذکور را از  بورسگذاری صندوق مربوطه در سرمایه

 نماید. نیتأم

 :21ماده 
 بینی شده است.گذاری در امیدنامه پیشهای سرمایهدور و ابطال گواهیکارمزد ص

 حداقل و حداکثر ميزان مشارکت در صندوق:

 :22 ماده

 گذاری صندوق باید موارد زیر رعایت شود:در تملک واحدهای سرمایه
گذاری صندوق ند مالک واحدهای سرمایهتوانها، نمیدر زمان تصدی خود به این سمت هاآنالف( متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به 

 باشند.

 گذاری صندوق را مالکایهحداکثر تعداد واحدهای سرم هزارمکیب( مدیر در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل [
 ]تواند عادی یا ممتاز باشد.گذاری در مالکیت مدیر میباشد. واحدهای سرمایه

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

تواند گذاری میگذاری در مالکیت اعضای گروه مدیران سرمایهگذاری صندوق را مالک باشند. واحدهای سرمایهتعداد واحدهای سرمایه

 ]عادی یا ممتاز باشد.

 ن وثیقه نزدملک مدیر باشد، به عنوااین ماده باید تحت ت بر اساسگذاری که ری حداقل واحدهای سرمایهگذاگواهی سرمایهتبصره:  [

گذاری پس از استعفا یا سلب سمت به هر شود. آزادسازی این واحدهای سرمایهتودیع می به نفع صندوق گذاری مرکزیشرکت سپرده
ای نامهتواند با تودیع ضمانتاست. مدیر مستعفی یا سلب سمت شده می مأموریت مدیر دورهدلیل، منوط به دریافت مفاصاحساب 

گذاری خود اقدام بت به آزادسازی واحدهای سرمایهنس ،گذاری موضوع این تبصره، حسب موردمعادل مبلغ ریالی واحدهای سرمایه

 ]نماید.

 :23ماده 

تعداد واحدهای  کهگذاری تحت تملک خود را درخواست کند به قسمی های سرمایهبازارگردان ابطال تعدادی از واحد چنانچه

برسد، مدیر صرفاً تا میزانی از شده در امیدنامه حداقل تعیینبه کمتر از  گذاران در اثر عمل به این درخواستگذاری نزد سرمایهسرمایه
  شده کمتر نشود.گذاران از حداقل تعیینگذاری نزد سرمایهکند که تعداد واحدهای سرمایهابطال میگذاری را واحدهای سرمایه

 ها:ها:ها و پرداختها و پرداختهای بانکی صندوق و نظارت بر دريافتهای بانکی صندوق و نظارت بر دريافتحسابحساب



 

 

10 

 

 :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 کلیه] ها صرفاً با امضای مشترک نمایندگان مدیر و متولی ممکن باشد.حساب
 گذاری وهای سرمایهه پرداختی بابت ابطال واحدنویسی اولیه، وجوگذاری 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 تأییده دستور مدیر و ب 24 مادهموضوع  ،های بانکی صندوقساب یا حسابهای صندوق از حپرداخت کلیه
ی متولی ماید. بررسأیید نتمتولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را 

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

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

 داده باشد؛ ارائهگذاری را ( بازارگردان قبالً درخواست ابطال واحدهای سرمایه1)

 باشد؛ گذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده( واحدهای سرمایه2)

 ؛باشد مفاد اساسنامه و امیدنامه بر اساسشده برای پرداخت به وی، ( مبلغ تعیین3)

 واریز شود. ( پرداخت صرفاً به حساب بانکی بازارگردان4)

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

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

 پذیرد؛ه حساب جاری معامالتی کارگزار صورت ( پرداخت صرفاً ب2)

 باشد. باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت کرده سازمانکارگزاری از فعالیت ( کارگزار دارای مجوز 3)

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

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

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

 است، متولی باید کنترل کند که: پذیرفته نشده د( در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداری که در بورس

 است؛ شدهتوسط مدیر معین  هاآن فروشنده( مشخصات و تعداد اوراق بهادار و 1)

 میدنامه است؛های مندرج در ا( اوراق بهادار دارای ویژگی2)

 ( فروشنده معتبر است؛3)

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

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

 فرابورس 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 تبصره

 متولی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر نیست.

 های صندوق:ترکيب دارايی

 :26 ماده

 های مذکور در امیدنامه را رعایت کند.عالیت، نصابهای مختلف فهای صندوق در دورهمدیر باید در انتخاب ترکیب دارایی
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ایت این زم برای رعن اطالع به متولی، اقدامات المذکور در این ماده نقض گردد، مدیر باید ضم که به هر دلیل، نصابدر صورتی تبصره:

ورت صو این گروه گذاری یا هر عضسرمایهدر صورتی که این نقض در اثر فعل یا ترک فعل مدیر یا گروه مدیران  ها را انجام دهد.نصاب

 شود.تخلف از مفاد اساسنامه تلقی می منزلهگرفته باشد، به 

 شده:چگونگی استفاده از درآمدهای کسب

 :27 ماده
 شود.های صندوق قلمداد شده و در اجرای موضوع فعالیت صندوق بکار گرفته میها، جزو داراییگذاریکل درآمد حاصل از سرمایه

 مجمع صندوق:

 :28 ماده

یت گذاری ممتاز صندوق تشکیل شده و رسمیک از کل واحدهای سرمایه عالوهمجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به 

 و دارای اختیارات زیر است: یابدمی

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

 ؛سازمانبا تأیید  هاآنشرط تعیین جانشین تغییر مدیر، بازارگردان و متولی صندوق به  -2

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

 ؛سازمانصندوق پس از تأیید  امیدنامهتصویب تغییرات الزم در اساسنامه و  -4

 ؛قاری صندوگذگذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایههگذاری عادی به عنوان واحد سرمایاختصاص واحدهای سرمایه -5

 برسد؛سازمان صورتی که دالیل انحالل به تأیید  گیری راجع به انحالل صندوق درتصمیم -6

 صندوق؛ ساالنههای مالی تصویب صورت -7

 استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛ -8

 زارش وضعیت و عملکرد صندوق؛های مالی و گحسابرس راجع به صورتاستماع گزارش و اظهارنظر  -9

 کثیراالنتشار صندوق؛ روزنامهتعیین  -10

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

ص هر واحد رزش خالادرصد  75حداکثر برابر با تواند ، میگذاری اختصاص یافته به هر واحدجمع ارزش واحدهای سرمایه :1تبصره 

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 

-آن صورته های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزلۀ مفاصا حساب مدیر صندوق در دوره مربوط بتصویب صورت :2تبصره 

 گردد.های مالی، محسوب می

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

 مدیر؛ -1

 متولی؛ -2

دارندگان بیش از  -3
5
1

 گذاری ممتاز صندوق؛از واحدهای سرمایه 

 ؛44ماده  1 تبصرهاساس  بازارگردان بر -4
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 .سازمان -5

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

 :30 ماده

یت ت احراز مالکمجمع صندوق را دارند. مسئولی جلسهحق حضور در  هاآنگذاری ممتاز یا نمایندگان قانونی دارندگان واحدهای سرمایه
در  گذاری ممتازعداد واحدهای سرمایهتباید فهرستی از اسامی حاضران و  کنندهتدعوکننده است. یا نمایندگی مالک برعهدۀ دعوت

مع قرار کننده در اختیار رئیس مجدعوت دییتأبرساند. فهرست حاضران با  هاآنمالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از 

 گیرد.می

 :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.به عهده دارد. دو ناظر و یک منشی نیز از بین حاضرین، با اکثریت نسبی آراء، توسط مجمع صندوق انتخاب می

 :32 ماده

بر رعایت  ازمان،سبه تأیید رئیس مجمع و ناظران برسد. ناظران و نمایندگان متولی و  رسمیت جلسه و فهرست حاضران مجمع باید

 .ندکنمیها نظارت گیریاساسنامه و مقررات و صحت رأی

 :33 ماده
طریق نشر  گذاری ممتاز را ازمجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه کنندهدعوت

صندوق در  گذاری ممتازدارندگان واحدهای سرمایه کلیهکه کثیراالنتشار صندوق به مجمع دعوت نماید. در صورتی روزنامهی در آگه

مجمع  کنندهدعوتی نیست. به مجمع ضرور گذاری ممتازمجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه

دم ع نماید. عجمع مطلم جلسهرا نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع  سازمانشکیل مجمع، متولی و باید الاقل ده روز قبل از تاریخ ت

 مجمع نخواهد بود. جلسهمانع از تشکیل  سازمانحضور نمایندگان متولی و 

جمع متشکیل و موضوع جلسه  را از محل و زمانسازمان در مهلت مقرر در این ماده، متولی و  کنندهدعوتکه در صورتی :1تبصره 

 .اعتبار ساقط است درجهمجمع و تصمیمات آن از  جلسهمطلع ننماید، تشکیل 

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

 2قل موظف است الا کنندهدعوتمجمع، شخصی غیر از مدیر باشد،  ۀکننددعوتکه صورتیماده در تارنمای صندوق منتشر کند. در 

صندوق  ارنمایتروز کاری قبل مهلت دعوت مجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تسلیم کرده تا وی ظرف یک روز کاری آن را در 

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

 :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 عالوهرسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به  جلسهتصمیمات در 

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

 د.، متولی و مدیر هرکدام یک نسخه ارائه کنسازمانامضاء نماید و به تأیید ناظران برساند و به 
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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.

به  نسازماد نز هفته کیمدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف  :2 تبصره

 ندوق منتشرارنمای صکثیراالنتشار و جزییات آن را با تفصیل در ت روزنامهتصمیمات را در  خالصهساند. پس از ثبت، مدیر ثبت بر

 دهد.رسمی کشور آگهی می روزنامهدر  سازمانو به تشخیص  کندمی

مدیران  مجدد مدیر، در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبالً قبول سمت سازمان :3 تبصره

ی فته به امضاگذاری، متولی، بازارگردان و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یاسرمایه

 اشخاص یادشده رسیده باشد.

 :36 ماده

یرات . سایر تغیا استله قابل اجربالفاص سازمان تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، بازارگردان، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد

که ت؛ مگر ایناجرا اس ، قابلرسانی در تارنمای صندوقاطالعو گذشت یک ماه از تاریخ  سازماناساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد 

دشده غییرات یات بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدندر امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش

 ، موافقت کند.ماه کیقبل از گذشت 

 :37 ماده

های های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای تشکیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل داراییهزینه
شود. هلک میفعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مست دورهصندوق ثبت شده و ظرف مدت یک سال یا تا پایان 

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

وق فعالیت صند دورها تا پایان ظرف مدت پنج سال ی وهای صندوق ثبت شده صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب
 شود.کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می هرکدام

 مدير صندوق:

 :38ماده 

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

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

ارک و عات، مداطال کلیهمأموریت موظف است  خاتمهبازارگردان و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال کند. مدیر بالفاصله پس از 
 به مدیر جایگزین تحویل دهد. های صندوق را که در اختیار دارد،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 امیدنامهپس از انتخاب مدیر و قبولی سمت توسط ایشان، هویت مدیر باید در  :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 اعفای مدیر منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشیانتخاب مدیر جدید دعوت نموده و تشکیل دهد. قبول است

 وت خود باقی است.های مدیر قبلی به قزمان انتخاب مدیر جدید صندوق، وظایف و مسئولیت
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 :39ماده 

مديران  گروه»گذاری در اوراق بهادار را به عنوان مرتبط با سرمایه زمینهمدیر 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« گذاریرمايهس

های صندوق گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت داراییگذاری صندوق و تصمیممشی سرمایهگذاری و تعیین خطسیاست -1
 صندوق؛ امیدنامهدر چارچوب مقررات، اساسنامه و 

های ندوقدار در صاوراق بها دوفروشیخرتعیین قیمت  نحوهاوراق بهادار صندوق با رعایت دستورالعمل  دوفروشیخرمت تعیین قی -2

گذاری صندوق های هر واحد سرمایهقیمت صدور، ابطال و ارزش خالص دارایی محاسبه، به منظور سازمانگذاری، مصوب سرمایه

 مطابق مفاد اساسنامه؛

 تفویضی از سوی مدیر. سایر وظایف و اختیارات -3

 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

ن راحتاً تعییگیری در این زمینه و حدود اختیارات عضو مذکور را صیک از اعضای خود واگذار نماید؛ مشروط به اینکه روش تصمیم

ود. تفویض بگذاری خواهد دیران سرمایهگروه م عهدهاعمال و تصمیمات عضو مذکور به  کلیهکرده باشد. در هر حال مسئولیت حقوقی 

 باشد.پذیر نمیر این تبصره قید شده، امکاندگذاری به غیر از آنچه اختیارات 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

 د واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.زمان فرهم

 برسد. سازمانگذاری برای تصدی این سمت باید به تأیید ای هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایهصالحیت حرفه: 4 تبصره

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

 ، متولی و بازارگردان ارسال کند.سازمانمدرکی دال بر قبولی سمت توسط آنان را به 

عین مبهادار  رقهوتواند قبل از اجرا یا ملغی کردن دستور خرید یک گذاری یا عضو مجاز این گروه، نمیگروه مدیران سرمایه :6 تبصره

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

رید، فروش خاین 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، هان سرماییا سلب صالحیت هر یک از اعضای گروه مدیر استعفادر صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت،  :8 تبصره

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

 :40ده ما

 های مدیر به قرار زیر است:عالوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه و امیدنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیت
 ؛مترمربع فضای مناسب اداری با امکانات و تجهیزات الزم به منظور انجام امور صندوق ]40حداقل [اختصاص  -1

 گذاری مطابق مفاد اساسنامه؛های سرمایهصدور و ابطال واحدنویسی، مشارکت در مراحل اجرایی صندوق از جمله پذیره -2

سالمی اها و سازمان و پیگیری درج آگهی مربوطه در روزنامه رسمی جمهوری انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت -3

 ایران؛

 شده؛بطالصادره و ا گذاریثبت و نگهداری حساب بازارگردان شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه -4
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درخواست،  ارائهگذاری شامل زمان های بازارگردان برای صدور و ابطال واحدهای سرمایهثبت و نگهداری مشخصات درخواست -5
بت آن در ثبطال و ابرای صدور یا ابطال و نتیجه اقدامات صورت گرفته در اجرای درخواست صدور یا  درخواست شدهتعداد واحدهای 

 ت؛سامانه معامال

 متولی؛های درخواستی تهیه و ارسال گزارش -6

و  هاآنز او مسئولیت هر یک  حدود اختیارات نییو تعهای صندوق تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق در اموری غیر از پرداخت -7

 ، متولی، بازارگردان و حسابرس؛سازماناطالع موضوع به 

شوند و حسوب میپرداخت صندوق، صاحب امضای مجاز از طرف مدیر متعیین نماینده یا نمایندگان مدیر که در صدور دستورات  -8

 به سازمان، متولی، بازارگردان و حسابرس؛ هاآنمعرفی 

 ؛هاآنوسط اوراق بهادار صندوق ت دوفروشیخرتعیین کارگزار یا کارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهینه دستورات  -9

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

 نجام؛ز کاری پس از ااوراق بهادار صندوق بین کارگزاران آن حداکثر ظرف دو رو وانتقالنقلاطالع به متولی در مورد  -11

ن و انجام آصندوق ثبت شده است و استخراج نواقص  افزارنرمگذاران که توسط کارگزاران در کنترل اطالعات مربوط به سرمایه -12

 ر رفع نواقص؛گذاری به منظواقدامات الزم طبق رویه صدور، ابطال و معامالت واحدهای سرمایه

 اخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوطه؛ -13

ها و ندوق طبق اصول، رویهمدارک مثبته مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی ص کلیهآوری و نگهداری جمع -14

 های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛گزارش تهیههای ابالغی توسط سازمان و استانداردهای حسابداری و دستورالعمل

و سایر  گذاری مطابق مفاد اساسنامهسرمایهمحاسبۀ ارزش خالص دارایی، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد  -15
 مقررات؛

 رایی، ارزشالص داارزش خ محاسبهاعالم به سازمان، بورس مربوطه و متولی در صورت بروز هر گونه خطا در محاسبه و انتشار  -16

 گذاری در اسرع وقت؛آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه

 جبران خدمات آنان نحوهو تعیین  هاآنظارت بر عملکرد گذاری، نمعرفی گروه مدیران سرمایه -17

 گذاران؛پاسخگویی به سؤاالت متعارف سرمایه -18

 برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛ هاآن یریکارگبهافزارهای الزم و افزارها و سختنرم تهیه -19

 رت لزوم؛انجام تبلیغات الزم برای معرفی صندوق به عموم مردم به تشخیص خود و در صو -20

 حقوقی؛ ر اشخاص حقیقی وادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سای کلیهگذاران، نمایندگی صندوق در برابر سرمایه -21

ر هصندوق در  طروحه علیهاز طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوای م هاآنهرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از  اقامه -22

مدنی دادرسی  نندرج در قانون آییاختیارات م کلیهعمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری با دارا بودن ها، مراجع یک از دادگاه
 دیوان عدالت اداری. نامهنییآآن(، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون و  36و  35مواد  )باألخص

که در  ع مقتضیتشکیل مجمع صندوق در موق گذاری که حق شرکت در مجمع را دارند برایدعوت از دارندگان واحدهای سرمایه -23

 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  هاآناجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب 

وراق ناد و ادوق و نحوه امضای قراردادها و اسمدیر موظف است مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صن :2 تبصره

 هی دهد.ها، در روزنامه رسمی کشور آگارسال کند و پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت سازمانتعهدآور صندوق را برای ثبت نزد 
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ال مالی سآن یان مدیر صندوق باید مدارک مثبته وقایع مالی هر سال مالی صندوق را به مدت حداقل ده سال پس از پا :3 تبصره

ل لیتی در قباس از پایان این مدت مسئوپالکترونیکی 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 
 مدیر آن خواهد بود. آخرین

ق باید امکان طرح این ماده حداقل یک خط تلفن اختصاص دهد. همچنین در تارنمای صندو 18مدیر باید برای اجرای بند  :4 تبصره

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

 پذیر است.وافقت متولی امکانمصالحه در دعاوی له یا علیه صندوق توسط مدیر و با م :5 تبصره

 

 متولی صندوق:

 :41ماده 

 شود.مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می بر اساسمتولی 

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

، موظف اساسنامه تعیین شود ساسابر که جانشین متولی صندوق، بازارگردان و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال دارد. در صورتی
 های صندوق را که در اختیار دارد، بالفاصله به متولی جایگزین تحویل دهد.اطالعات، مدارک و دارایی کلیهاست 

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

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

ای برق را در صورت ورشکستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای متولی، مدیر موظف است بالفاصله، مجمع صندو :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

 :42ماده 
 های متولی به قرار زیر است:امیدنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیتعالوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و 

مجاز  امضای ارندهدان و تعیین و معرفی شخص یا اشخاصی از بین مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده یا نمایندگ -1
 از طرف متولی در امور مربوط به صندوق و تعیین حدود اختیار هر یک؛

 های بانکی صندوق؛قاضای مدیر برای افتتاح حساب یا حساببررسی و تأیید ت -2

 های صندوق مطابق اساسنامه؛ها و پرداختدریافت تأییدبررسی و  -3

بازارگردان  هایتدریافت و نگهداری اطالعات هویتی و اطالعات حساب بانکی بازارگردان، نگهداری مشخصات درخواسنظارت بر  -4

حساب  گهدارینو  درخواست شدهگذاری ریخ درخواست و تعداد واحدهای سرمایهگذاری شامل تابرای صدور و ابطال واحد سرمایه

 ن؛شده برای بازارگرداگذاری صادرشده و باطلبازارگردان، مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد و قیمت واحدهای سرمایه

گزاران زار یا کارزد کارگنوجوه صندوق  ماندهامالت روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر دریافت اطالعات مربوط به مع -5
 صندوق؛

 حساب بانکی و واریز وجوه به هاآندریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق که در بورس پذیرفته نشده است و نظارت بر فروش  -6

 صندوق؛

 سابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛ح الزحمهحقپیشنهاد نصب، عزل و میزان  -7

ه مربوط ب امهامیدن نظارت مستمر بر عملکرد مدیر و بازارگردان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و -8

 فعالیت صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان؛



 

 

17 

 

 ها و نظرات حسابرس؛بررسی و حصول اطمینان از ارایۀ به موقع گزارش -9

 نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطالعات صندوق توسط مدیر؛ -10

 مقررات؛ وگذاری مطابق قوانین نظارت بر وثیقه شدن و از وثیقه خارج شدن واحدهای سرمایه -11

راجع م و سایر انسازمد طرح موارد تخلف مدیر، بازارگردان و حسابرس از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به صندوق نز -12

 نهایی؛ جهینتذیصالح و پیگیری موضوع تا حصول 

لف یاد شده که طبق قوانین موضوعه تخطرح موارد تخلف مدیر، بازارگردان و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی -13

 نهایی. جهینتجرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول 

محسوب  هاآنگذاران و وکیل در توکیل ولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایهاین ماده، مت 13و  12در اجرای بندهای  :1 تبصره

ی مدنی و یارات مندرج در قوانین آیین دادرساختیارات الزم )از جمله اخت کلیهگذاران با دارا بودن تواند از جانب سرمایهشود و میمی

ظامی مقامات انت می و مراجعه بهسراها، مراجع اختصاصی یا عموها، دادهرگونه دعوای کیفری در هر یک از دادگاه اقامهکیفری( برای 
 اقدام نماید.

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 ممسئولیت متولی در این خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود
 کند.رسیدگی تعیین می

این منظور صورت  این ماده( به 5وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق )موضوع بند  ماندهنظارت متولی بر  :3 تبصره

ت نجام معامالز حد الزم برای ااتشخیص متولی بیش وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق در هر زمان به  ماندهگیرد که می

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

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

ردان، دیر، بازارگمگذاری صندوق مطالبه کند یا از دفتر کار نمایندگان وی و بازارگردان، کارگزار صندوق، حسابرس و مدیران سرمایه

 د.اند در این رابطه همکاری کامل با متولی داشته باشنکارگزار صندوق و یا شعب آن بازرسی نماید. این اشخاص ملزم

 

 ردان:بازارگ

 :43ماده 
 ند و طی آنکل سمت شود. بازارگردان باید کتباً قبوبازارگردان بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می

سخه ارسال دام یک ن، مدیر، متولی و حسابرس هر کسازمانها و وظایف خود را طبق اساسنامه و امیدنامه بپذیرد و برای مسئولیت

 دارد.

نی را به تواند تقاضای خود به منظور پذیرش سمت بازارگرداهر شخص حقوقی که به تشخیص سازمان واجد شرایط است، می :1 تبصره

 دوق مبادرتجمع صنمدیر اعالم نموده و رونوشتی از آن را به سازمان ارسال نماید. مدیر مکلف است بالفاصله نسبت به تشکیل م

تیجه نه اقدام و یل موجایت مقررات، نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مزبور همراه با ذکر دالنماید. مجمع صندوق باید با رع

 را به سازمان اعالم کند.

 شود.ازمان تعیین میسهای هر صندوق توسط حداقل و حداکثر تعداد بازارگردان :2 تبصره

یک  ید و ظرفقصندوق  امیدنامهپس از انتخاب بازارگردان و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در : 3 تبصره

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



 

 

18 

 

 :44ماده 

ود، شهای مقرر کمتر ها از حداقلارگردان، تعداد بازارگرداندر صورتی که بر اثر ورشکستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای باز

قبول  ،در این حالت مدیر موظف است بالفاصله نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین بازارگردان جانشین، اقدام نماید.
 شدن استعفای بازارگردان منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است.

ان روز پس از استعفای بازارگردان، توسط مدیر دعوت و تشکیل نشود، بازارگرد 15که مجمع صندوق ظرف صورتیدر  :1 تبصره

ار کا در دستور رتواند رأساً و با رعایت تشریفات مذکور در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع صندوق اقدام و موضوع استعفای خود می

 این مجمع قرار دهد.

شود ولی  آن دعوت 1ره این ماده و تبص بر اساسمجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع استعفای بازارگردان که در صورتی :2 تبصره

دوق عفای وی، صنکه پس از استظرف دو ماه از تاریخ دعوت تشکیل نشود یا نتواند بازارگردان جایگزین را تعیین نماید، به شرط آن

تواند صندوق را منحل االجل فوق، میروز پس از اتمام ضرب 20ارگردان ظرف مهلت مذکور هیچ بازارگردانی نداشته باشد، آنگاه باز

بق کامل صندوق به تعهدا هیتصفدان باید تا پذیرد و بازارگراساسنامه صورت می بر اساسصندوق  هیتصفصورت کند. در این ت خود مطا
 اساسنامه عمل نماید.

 :45ماده 
 از: عبارت استمده است، آچه در دیگر مواد اساسنامه یا امیدنامه های بازارگردان عالوه بر آنمسئولیت

 گذاری صندوق طبق مفاد مقررات بازارگردانی و مفاد این اساسنامه و امیدنامه؛بازارگردانی واحدهای سرمایه -1

نکار شدن در ال بستااساسنامه[ در قب 58 ماده 10و  8، 4 یبندهاموضوعهای ]کسری وجوه نقد صندوق برای پرداخت نیتأم -2
 های صندوق؛حساب

تصفیه در رۀ های نقد نشدۀ صندوق )از جمله مطالبات صندوق از دیگران( حسب مفاد این اساسنامه در پایان دودریافت دارایی -3

های گذاریرمایهسهای خود در صندوق از جمله مطالبات کارمزد و مطالبات و گذاریقبال کلیۀ مطالبات خود از صندوق و سرمایه

 این ماده.[ 2و  1]موضوع بندهای 

 حسابرس:

 :46ماده 
به  ویشنهاد سازمان یا مؤسسات حسابرسی مورد تأیید سازمان، پ حسابرس صندوق توسط متولی از بین مؤسسات حسابرسی معتمد

رسد. مدت مأموریت می حسابرس توسط متولی پیشنهاد شده و به تصویب مجمع صندوق الزحمهحقرسد. تصویب مجمع صندوق می
 کند.حسابرس را مجمع صندوق تعیین می

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

 سابرس بایدحرساند.  صالح رسیده است، به انجامو ضوابط حسابرسی که به تصویب مراجع ذی امقررات و با رعایت اصول، استاندارده

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

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

بلی ز حسابرس قاحسابرسی جانشین باید بالفاصله  مؤسسهحسابرس جایگزین تعیین شود. در این صورت الزحمۀ و حقمدت مأموریت 

 اطالع دهد. سازماندالیل تغییر را استعالم نموده و نتیجه را به 

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

 شودثبت شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر  سازماننزد 
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جمع مو تشکیل  نسبت به دعوتدر صورت ورشکستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای حسابرس، مدیر باید بالفاصله، : 4 تبصره

نتخاب ازمان  صندوق برای تعیین حسابرس جایگزین اقدام نماید. قبول استعفای حسابرس منوط به تصویب مجمع صندوق است. تا

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

های یوق از محل دارایبین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صند قرارداد منعقده بر اساسحسابرس  الزحمهحق: 5 تبصره

 های صندوق منظور نماید.را در حساب مربوطههای کافی برای پوشش هزینه رهیذخشود. مدیر موظف است هر روز صندوق پرداخت می

 :47ماده 

 ، به قرار زیر است:آمده استنامه ایر مواد اساسنامه و امیدسهای حسابرس عالوه بر آنچه در وظایف و مسئولیت
عف این ضهای کنترل داخلی مدیر در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا بررسی اصول و رویه -1

 های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛حلها و ارایۀ راهاصول و رویه

شود عایت مییر، در عمل رنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدهای کبررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه -2

 ؛خصوص نیاگزارش الزم در  تهیهو 

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

ملی و با در نظرگرفتن استانداردهای  حسابداریصندوق با رعایت استانداردهای  ]ساالنهو  ماههشش [های مالیصورتتهیه  3-1

 های ابالغی از سوی سازمان؛حسابداری کشور و دستورالعمل
 ؛]ماهه و ساالنههای ششدر دوره[های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق صحت گزارش 3-2

های که در طول دوره[گذاری ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه ،هااییصحت محاسبات ارزش خالص دار 3-3

 .حسابداریای مطابق استانداردهای ،[ با بررسی نمونهشده استاهه و ساالنه توسط مدیر محاسبه و اعالم مشش

گذاری صادره در های سرمایهای باشد که از ثبت گواهیاین ماده به خصوص باید به گونه 1های داخلی موضوع بند کنترل تبصره:

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

 :48ماده 
 49ه ماد 3 مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود که در این اساسنامه ذکر شده است، مسئولیت شخصی است که به موجب بند

وص مستندات و بررسی و اظهارنظر در خص، مسئولیت 1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه سال 
 اطالعات را بر عهده دارد.

 کارگزاران صندوق:

  ::4949  ماده

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

 ،نسازماو به  ها و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیردکند. کارگزار صندوق باید کتباً قبول سمت کرده و طی آن مسئولیتمی

 دهد. ارائهمتولی، مدیر و حسابرس 

ر داشته زاکه صندوق در هر زمان حداقل یک کارگصندوق را عزل نماید؛ مشروط به آن تواند هر یک از کارگزارانمدیر 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 میدارایی
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ز اه باشند یا واحدی داشتتوانند شخصیت حقوقی با رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه، مدیر و کارگزار صندوق می :3 تبصره

 اشخاص وابسته به یکدیگر محسوب شوند.

 :50ماده 
 ر است:های کارگزار صندوق به قرار زیهای کارگزار صندوق که در دیگر مفاد اساسنامه آمده است، وظایف و مسئولیتعالوه بر مسئولیت

ندوق در صاوراق بهادار به نام  دوفروشیخر نهیزم گذاری یا عضو منتخب این گروه دراجرای دستورات گروه مدیران سرمایه -1
 چارچوب مقررات؛

 تور مدیر؛به کارگزار دیگر صندوق به دس هاآناوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و تسلیم  وانتقالنقلهای نگهداری گواهی -2

 تسلیم اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس که به نام صندوق خریداری کرده است به متولی؛ -3

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

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

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

 گذاری بازارگردان در سامانه معامالتی حسب اعالم مدیر؛ل واحدهای سرمایهاعمال نتایج مربوط به صدور و ابطا -7

 کارگزاری؛ حرفهرعایت قانون، مقررات، اصول و ضوابط و استانداردهای مربوط به  -8

رت زاری صوعملیات مالی صندوق که از طریق کارگ کلیهافتتاح یک حساب به نام صندوق در دفاتر حسابداری خود و ثبت  -9

 این حساب؛ گیرد درمی

 استفاده از ایستگاه معامالتی اختصاصی صندوق در صورت وجود، صرفاً جهت انجام معامالت صندوق. -10

 :تشريفات معامالت اوراق بهادار به نام صندوق

 :51ماده 
شان، ز از طرف ایگذاری یا عضو یا اعضای مجاامضای گروه مدیران سرمایه بابه خرید یا فروش اوراق بهادار به نام صندوق باید دستور 

 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 قصیر یاتدر صورتی که در اثر قصور،  اوراق بهادار توسط کارگزار نظارت کند و دوفروشیخرصحیح و به موقع دستورهای 

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

 الف( با رعایت صرفه و صالح صندوق و توافق متولی، با کارگزار صندوق مصالحه نماید، یا
 ند.یگیری کپصدور حکم و دریافت خسارت و واریز به حساب صندوق ب ( موضوع را به عنوان شاکی در مراجع صالحه طرح و تا 

 :52ماده 

ه است، ر خرید دادو دستوامدیر باید وجوه الزم برای خرید اوراق بهادار را صرفاً به حساب جاری معامالتی آن کارگزار صندوق که به 
ارگزار کمعامالتی  اب جاریفروش اوراق بهادار صندوق به حسواریز نماید. بازپرداخت تمام یا قسمتی از این وجوه یا وجوهی که در اثر 

 اب صندوق مجاز است.شود، صرفاً به دستور مدیر و به حسصندوق واریز می

 :53ماده 
 بهادار به نام صندوق پس از خرید به ترتیب زیر است: ورقهداری نگه

ار صندوق نزد کارگز تقال آنشده باشد، گواهی سپرده و نقل و ان بهادار مذکور با نام بوده و در بورس پذیرفته ورقهالف( در صورتی که 
 نتقال است.امتولی به کارگزار دیگر صندوق قابل  تأییدماند و صرفاً به دستور مدیر و می که اقدام به خرید نموده است باقی
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بالفاصله پس از خرید آن را نزد متولی  بهادار مذکور با نام بوده و در بورس پذیرفته نشده باشد، کارگزار ورقهب( در صورتی که 
  کند.سپارد و رسید آن را که حاوی تعداد و مشخصات اوراق بهادار است به مدیر تسلیم میمی

انک یانک مورد تأیید متولی مآن را نزد ب ،بالفاصله پس از خرید مدیرنام باشد، بهادار مذکور بی ورقهکه ج ( در صورتی ب سپارد و رسید 

 کند.می نگهداری مربوطه را

 های صندوق:هزينه

 :54ماده 
 از: اندعبارتهای صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً هایی که از محل داراییهزینه

 آن در امیدنامه قید شده است؛ محاسبه نحوهکارمزد مدیر، متولی و بازارگردان که میزان و  -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  -3

 صندوق؛مالیات فروش اوراق بهادار  -4

 مع صندوق؛تصویب مج های تأسیس صندوق و برگزاری مجامع صندوق بههزینه -5

 صندوق قید شده است؛ امیدنامهتصفیه 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؛نکنام صندوق توسط باهای نگهداری اوراق بهادار بیهزینه  -9

 صالح به تصویب مجمع صندوق؛طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذی هزینه -10

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

 افزار صندوق؛های مربوط به نرمهزینه -12

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

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

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

ای موارد ابرس، متولی، بازارگردان و کارگزار صندوق به استثنهای مدیر، حسهای اجرای وظایف و مسئولیتتأمین هزینه: 1تبصره 

 خود ایشان است. عهدهمذکور در این ماده، حسب مورد به 

 هاداراییهای صندوق منظور و از حساب های تحقق یافته ولی پرداخت نشدۀ صندوق باید در هر روز به حساب بدهیهزینه :2تبصره 

 گذاری در پایان آن روز لحاظ گردند.یهواحدهای سرما ها، قیمت صدور و قیمت ابطالارزش خالص دارایی محاسبهکسر و در 

مانده در پایان هر قابل پرداخت است و باقی %90بار تا سقف و بازارگردان هر سه ماه یک یافتۀ مدیر، متولیکارمزد تحقق: 3تبصره 

های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ ارشاین تبصره پس از ارایۀ گز بر اساسر شود. پرداخت کارمزد مدیپرداخت می مالی سال

ا در صورت داده باشد ی ارائهها، حسابرس نظر مقبول 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

 :55ماده 

د یا قسمت گذاران تارنمای مجزایی برای صندوق طراحی کنو ارایۀ خدمات اینترنتی به سرمایه یرساناطالعمدیر موظف است برای 

 .کر شده استذدنامه مجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد. نشانی تارنمای مذکور به عنوان تارنمای صندوق در امی
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 :56ماده 
 ماید:فعالیت صندوق اطالعات زیر را در مقاطع تعیین شده در تارنمای صندوق منتشر ن دورهمدیر موظف است در طول 

 ؛سازمانن نزد آن بالفاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آ یروزرسانبهصندوق و  دنامهیاممتن کامل اساسنامه و  -1

 شر شود:موردنظر منت دورهروز کاری بعد از انقضای  18اطالعات بازدهی صندوق شامل موارد زیر که باید تا ساعت  -2

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

 تأسیس به صورت سادهصندوق از ابتدای  روزانهبازدهی  2-3

 روز گذشته؛ 365و  90، 30، 7زدهی صندوق در با 2-4 
 یمی.تقو هفتهنمودار بازدهی صندوق در هر  2-5

ن آ 18تا ساعت اند دهروز بیشترین درصد از دارایی صندوق را به خود اختصاص دادر پایان هر سهم مجموع پنج ورقه بهاداری که  -3

 ؛روز

 آن روز؛ 18تفکیک صنعت در پایان هر روز تا ساعت ترکیب دارایی صندوق به  -4

مقاطع زمانی موضوع در  ]بارکیحداکثر هر دو دقیقه [گذاری ارزش خالص دارایی، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه -5

 و همچنین در پایان ساعت معامالت به طور روزانه تا پایان همان روز؛ این اساسنامه 16بند یک ماده 

 این اساسنامه 16بند یک ماده  مقاطع زمانی موضوعدر  ]بارکیحداکثر هر دو دقیقه [گذاری زش آماری هر واحد سرمایهخالص ار -6
شود و تفاوت مبلغی و درصدی آن ( این ماده محاسبه می2تبصره ) بر اساسو همچنین در پایان ساعت معامالت تا پایان همان روز که 

 گذاری در پایان همان مقاطع؛سرمایه هر واحد هایبا ارزش خالص دارایی

وز و تعداد رگذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت صندوق تا پایان آن تعداد واحدهای سرمایه -7

 آن روز؛ 18گذاران در پایان هر روز تا ساعت گذاری نزد سرمایهواحدهای سرمایه

وز کاری ر 20های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و ساالنه، حداکثر ظرف مدت در دورههای مالی صندوق گزارش عملکرد و صورت -8

 پس از پایان هر دوره؛

کان گذاری ممتاز، ارکان اجرایی و ارگذاران ممتاز و میزان سهم هر یک از کل واحدهای سرمایهمشخصات مالکان واحدهای سرمایه -9
 اتمام تشریفات مربوط به تغییرات؛نظارتی و تغییرات آن حداکثر سه روز کاری پس از 

 ضروری باشد. هاآنتهیه و ارایۀ  سازمانهایی که به تشخیص گزارش کلیه -10

به بازدهی ساالنه به شرح فرمول زیر عمل خواهد شد:  سال کیبرای تبدیل بازدهی کمتر از  :1تبصره 
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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.عشار گرد میاعداد به دست آمده از فرمول فوق تا دو رقم ا

گذاری است، با این تفاوت گذاری مشابه ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایهخالص ارزش آماری هر واحد سرمایه محاسبه :2تبصره 

 شوند.عدیل نمیهای اوراق بهادار صندوق تخالص ارزش آماری، قیمت محاسبهکه در 

 ارسال کند و متولی و حسابرس سازمان،ذکور 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 
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 20ر ظرف این ماده حداکث 8بند و ساالنه  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.ایهدر تارنمای صندوق در دسترس سرم( این ماده، باید 7( تا )2روند تاریخی اطالعات موضوع بندهای ) :5تبصره 

 :انحالل و تصفيه صندوق

 :57ماده 

 یابد:فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می

 دیگر پذیرفته نشده باشد؛ یهاالف( لغو پذیرش صندوق در بورس مربوطه، مادامی که در هیچ یک از بورس

 ؛سازمانصندوق توسط فعالیت ب ( در صورت لغو مجوز 

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

مع صندوق و گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق در جلسه رسمی مجد ( با موافقت دارندگان حداقل دو سوم از کل واحدهای سرمایه

 تأیید سازمان؛
 ؛44ماده  2 تبصرههـ ( به تصمیم بازارگردان مطابق 

، متولی یا دگی به استعفای مدیردر صورتی که یک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسی سازماننفع و تأیید و ( به تقاضای هر ذی

زین ب جایگحسابرس گذشته باشد و مجمع صندوق برای رسیدگی به این موضوع تشکیل نشده یا در صورت تشکیل موفق به انتخا

 نشده باشد.

 :58ماده 
ع فعالیت صندوق شرو رهدوصندوق از روز بعد از پایان  هیتصف اولیه دورهپایان یابد،  57الیت صندوق بر اساس ماده در صورتی که فع

 پذیرد:زیر صورت می صندوق به شرح هیتصف اولیه دورهصندوق از ابتدای  هیتصفیابد. مراحل روز ادامه می 30شده و 

احدهای و دریافت درخواست صدور و (ارگردانفروش به باز جز)به وطه،گذاری صندوق در بورس مربمعامالت واحدهای سرمایه -1
 شود.گذاری توسط مدیر متوقف میسرمایه

 کند. لیه نقد تبدبتصفیه صندوق  اولیه دورهاز جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان  هاییکه دارا کندیتالش م ریمد -2

 شود.ندوق متوقف میص هیتصف اولیه دورههای صندوق در پایان خرید دارایی به نام صندوق و فروش دارایی -3

دۀ سررسید شهای بدهی هکلیتصفیه صندوق، مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق،  اولیه دورهدر روز کاری بعد از پایان  -4

گذاری منفی هکه قیمت ابطال واحدهای سرمایپردازد. درصورتیارگردان و متولی میباز مدیر،کارمزد مطالبات  یصندوق را به استثنا

لغ  گردان معادلها کفایت نکند، تفاوت توسط بازارگردان تأمین خواهد شد و بازارنباشد و وجوه نقد صندوق برای پرداخت این بدهی مبا

 شود.های صندوق بستانکار میپرداختی در حساب

 د، مدیر موظفصندوق تبدیل به نقد نشده باش هیتصف اولیه هدورهای صندوق شامل مطالبات آن در پایان راییدر صورتی که کل دا -5

س ولی و حسابرها تهیه کرده و برای بازارگردان، متصندوق، گزارشی از دارایی هیتصف اولیه دورهروز کاری بعد از پایان  5است ظرف 

 عات زیر درج گردد:ارسال کند. در این گزارش حداقل باید اطال

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

یات ها، کارمزدها و مالن در نظر گرفتن هزینهصندوق بکار رفته است بدو هیتصف اولیه دورههای صندوق در پایان ارزش خالص د دارایی

 فروش؛
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ر ارزش دطالبات هر یک از این م رفتهب( در مورد مطالبات: مبلغ طلب، شخص بدهکار، شرح طلب، تاریخ سررسید و ارزش به کار 
 صندوق؛ هیتصف اولیه دورههای صندوق در پایان خالص دارایی

 هاولی دورههای صندوق در پایان ارزش خالص دارایی محاسبهر رفته در ها: مشخصات، تعداد و ارزش روز بکاداراییج( در مورد سایر 

 ها، کارمزدها و مالیات فروش.صندوق بدون در نظر گرفتن هزینه هیتصف

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

 لیم نماید.شده، تهیه و به حسابرس تسمالی مصوب حسابرسی هایتاریخ آخرین صورت

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

 دهد. ارائه سازمانبازارگردان و 

اده باشد د ارائه، اظهارنظر مقبول 5بند و گزارش موضوع  6ند بهای مالی صندوق موضوع ه صورتدر صورتی که حسابرس نسبت ب -8

های مالی را تصویب اهمیت باشد و مجمع صندوق این صورتیا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم
گذاری نزد روزکاری از محل وجوه نقد صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه 2نماید، آنگاه مدیر باید ظرف 

ای قد صندوق برنگذاران واریز نماید. در صورتی که وجوه صندوق را به حساب بانکی سرمایه هیتصف اولیه رهدوگذاران در پایان سرمایه

زم را برای د اطالعات الالتفاوت باید قبالً توسط بازارگردان به حساب مذکور پرداخت شود. مدیر بایانجام این پرداخت کافی نباشد، مابه
ند در ی طی این بپرداخت دهد. بازارگردان معادل مبالغ ارائهی قبل از مهلت فوق به بازارگردان انجام این پرداخت، ظرف یک روز کار

 های صندوق بستانکار خواهد شد.حساب

اعتبار ساقط خواهد شد. مدیر موظف  درجهگذاری صندوق از های سرمایه، تمامی گواهی8مذکور در بند  مرحلهپس از اجرای  -9

 ای در تارنمای صندوق منتشر نماید.ران از این امر، بالفاصله اطالعیهگذااست برای اطالع سرمایه

ت های صندوق از جمله مطالبابدهی ماندهیباق ،، به استثنای بدهی صندوق به بازارگردان8مذکور در بند  مرحلهپس از اجرای  -10

د، ت کافی نباشه نقد صندوق برای این پرداخکه وجوشود و در صورتیمدیر و متولی بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می

ظارت نازای خدمات آن با های صندوق بابت مطالبات بازارگردان و مابهدارایی ماندهیباقبازارگردان متعهد به تأمین وجوه نقد است. 
 آید.متولی به مالکیت بازارگردان درمی

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

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

 مرجع رسيدگی به تخلفات و اختالفات:

 :59ماده 

 دنامهیامنامه و اد اساستخلفات مدیر، بازارگردان، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق از مقررات، مف هیکلمرجع رسیدگی به  سازمان

 صندوق است.

 
 

 

 :60ماده 

گذاران صندوق در مواردی که مربوط هرگونه اختالف بین مدیر، بازارگردان، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق با یکدیگر و با سرمایه
 36باشد، مشمول ماده  هاآنای که ناشی از فعالیت حرفه ربطیذهرگونه اختالف بین صندوق با سایر اشخاص  شود وبه صندوق می

 شود.این ماده رسیدگی می بر اساسقانون بازار اوراق بهادار بوده و 
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 ساير موارد:

 :61ماده 
 گذاری این اوراق و تسویه و پایاپایثبت و سپردهگذاری مرکزی، گذاری نزد شرکت سپردهگذاری واحدهای سرمایهبا توجه به سپرده

 باشد.می مربوطهمعامالت آن تابع مقررات 

 :62ماده 
گذاری این اوراق و تسویه و پایاپای گذاری مرکزی، ثبت و سپردهگذاری نزد شرکت سپردهگذاری واحدهای سرمایهبا توجه به سپرده

 باشد.می مربوطهمعامالت آن تابع مقررات 

 :63ماده 

این  های خود قصور، تقصیر یا تخلف داشته باشند و ازکه مدیر، حسابرس، متولی و بازارگردان در انجام وظایف و مسئولیتدر صورتی

ها یتمسئول بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. حدود
 شود.تعیین می توسط مرجع صالح به رسیدگی

 :64ماده 
واحدهای  درصد ارزش خالص دارایی 5تواند برای اجرای موضوع فعالیت صندوق و پس از تأیید متولی به میزان حداکثر مدیر می

 که در اثر کاهش ارزشصورتیگیرد. درمدت )حداکثر یک سال( بگذاران، به نام صندوق تسهیالت مالی کوتاهگذاری نزد سرمایهسرمایه

ص دارایی درصد ارزش خال 7تسهیالت دریافتی به بیش از  ماندهگذاران، ارزش گذاری نزد سرمایهخالص دارایی واحدهای سرمایه
 5تسهیالت مذکور تا سقف  هیتسوروز کاری به  5وظف است حداکثر ظرف گذاران برسد، مدیر مایهگذاری نزد سرمواحدهای سرمایه

 .درصد ارزش یاد شده اقدام نماید

 :65ماده 
های صندوق در هیچ های صندوق، کل بدهیو سایر بدهی 64در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیالت ماده 

 گذاران بیشتر شود.گذاری نزد سرمایهدرصد ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه 15تـواند از زمان نمی

 :66ماده 
ود، شمطلع  نامهامید و صندوق از عدم انجام وظایف یا تخلف دیگر ارکان از مقررات و مفاد اساسنامه در صورتی که هر یک از ارکان

 گزارش کند. سازمانملزم است تا مراتب را در اسرع وقت به متولی و 

 

 :67ماده 

حقوق  هیتأدگذاران با منافع مدیر، حسابرس، متولی و بازارگردان تعارض پیش آید، به هر دلیلی بین منافع سرمایه چنانچه

 حقوق افراد یادشده مقدم خواهد بود. هیتأدگذاران بر سرمایه

 :68ماده 

 ها ارسال گردد:موارد زیر باید جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت
 ؛هاآناالنتشار و تغییرات کثیر روزنامهتصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و جلسات مجامع صندوق، حاوی صورت -1



 

 

26 

 

 های مالی؛جلسات مربوط به تصویب صورتصورت -2
 شامل نمایندگان مدیر، بازارگردان، متولی و حسابرس؛ هاآنتعیین نمایندگان ارکان و تغییرات  -3

 ؛هاآنتعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تغییرات  -4

 محل صندوق و تغییر آن؛ تعیین -5

 ؛سازمانسایر موارد به تشخیص  -6

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

 آگهی شوند.کثیراالنتشار صندوق 

 

 :69ماده 

 است. سازمانمرجع تفسیر مواد این اساسنامه، 

 :70ماده 

 تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و به تصویب مجمع صندوق رسیده است. 70،ماده 70این اساسنامه در 
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 :نيمؤسسو  اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان

شماره روزنامه  سمت در صندوق نام رکن صندوق رديف

 رسمی

نام و نام خانوادگی صاحبان 

 امضای مجاز

 نمونه امضاء

1 

 

 

 
1- 

 

2- 
 

2 

 

 

 
1- 

 

2- 
 

3 

 

 

 
1- 

 

2- 
 

4 

 

 

 
1- 

 

 
2- 
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