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 :تعاريف اوليه

 :1 ماده

ون توسعه ابزارها و نهادهای قان 1و مادۀ  1384 آذرماهقانون بازار اوراق بهادار، مصوب  1ۀ شده در ماد فیتعر یهااصطالحات و واژه
 نیدر ا ین معان، به هما1388 آذرماههای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست

 :شوندیم فیتعر ریبه شرح زاساسنامه  نیبکار رفته در ا گرید یها. واژهروندیم به کاراساسنامه 

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

اجرای  ظور تسهیل: منظور قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید به منقانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جديد -2

 باشد.ورای اسالمی میمجلس ش 1388ن اساسی مصوب آذرماه سال های کلی اصل چهل و چهارم قانوسیاست

گذاری است های سرمایهار و صندوقمرتبط با بازار اوراق بهادها و سایر الزامات ها، بخشنامهمصوبات، ابالغیه کلیهمنظور  مقررات: - 3

 شود.دار وضع شده و میکه توسط مراجع صالحیت

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

 است. 2 مادهگذاری مذکور در منظور صندوق سرمایه صندوق: -5

 صندوق است. اساسنامهمنظور  اساسنامه: -6

زء یین شده و جمقررات و موارد مندرج در اساسنامه تع بر اساسصندوق است که محتویات آن  امیدنامهمنظور  اميدنامه: -7

 شود.این اساسنامه محسوب می ناپذیرجدایی

ی از واحدها معینی گذاری صادرشده طبق مفاد اساسنامه، مالک تعدادشخصی است که مطابق گواهی سرمایه گذار:سرمايه -8

 گذاری صندوق است.سرمایه

 .شودو عادی تقسیم می متازمبه دو نوع  8که مطابق ماده  باشدصندوق می سرمایهء جز نیترکوچک گذاری:واحد سرمايه -9

های گواهی بر اساسگذاری است که در یک زمان معین واحدهای سرمایه گذاران:گذاری نزد سرمايهواحدهای سرمايه -10

از  باطل شدهگذاری یق تعداد واحدهای سرمایهاز تفرتعداد آن در هر زمان گذاران است و ره، در مالکیت سرمایهگذاری صادسرمایه

 شود.محاسبه می ،تا آن زمان منتشرشدهگذاری تعداد واحدهای سرمایه

گذاری است گذاری منتشرشده در هر زمان عبارت از واحدهای سرمایهواحدهای سرمایه گذاری منتشرشده:واحدهای سرمايه -11

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

گذاری شده در هر زمان، عبارت است از واحدهای سرمایهگذاری باطلواحدهای سرمایه شده:گذاری باطلواحدهای سرمايه -12

 .است تا آن زمان مطابق این اساسنامه باطل شده فعالیتاز زمان شروع  صندوق که

بزارها و اقانون توسعه  1گذاری در اجرای ماده اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه گذاری:سرمايهگواهی  -13

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

و  مبناارزش گذاری صندوق به واحدهای سرمایهنویسی پذیره ایبر 10 مادهمهلتی است که طبق  نويسی اوليه:پذيره دوره -14

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

است از جمله وجوه دریافتی از اعم از ریالی و ارزی حقوق مادی و معنوی صندوق  کلیهمنظور های صندوق: دارايی -15

گذاری بانکی های سرمایهسپرده گذاری،گذاری و صدور واحدهای سرمایهواحدهای سرمایه اولیهنویسی گذاران بابت پذیرهسرمایه
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برای یا امیدنامه ، مطالبات صندوق از اشخاص و کارمزدهایی که مطابق اساسنامه هاآنو سود متعلق به منافع حقوق،  کلیه و صندوق

 شود.صندوق دریافت می

بق طگذاری در پایان هر روز که برای هر واحد سرمایه ارز منتخب ارزشی است به :گذاریهر واحد سرمايه روزخالص ارزش  -16

 شود.محاسبه می 13 مادۀ

رای صدور هر واحد بو محاسبه  16 مطابق مادۀگذاری که برای هر واحد سرمایه ارز منتخب است به مبلغی قيمت صدور: -17

 شود.میگذار دریافت نویسی اولیه از سرمایهپس از دورۀ پذیرهگذاری سرمایه

ال هر واحد در ازای ابطمحاسبه شده و  15 گذاری مطابق مادههر واحد سرمایه که برای ارز منتخب لغی است بهمب قيمت ابطال: -18

 شود.پرداخت میگذار به سرمایه ابطال یهانهیکسر هزپس از گذاری سرمایه

 شود.محاسبه می 49 ۀماد 1 ۀصرگذاری مطابق تببرای هر واحد سرمایهکه  ارز منتخب مبلغی است به آماری: خالصارزش  -19

 يورو[، ر این صندوقدآن ارز است. ارز منتخب  ههای خود صرفاً بارزی است که صندوق ملزم به نگهداری دارایی :منتخب ارز -20

 است. ](اروپا  هیعضو اتحاد یکشورها یواحد پول رسم)

ه المی ایران است کاسجمهوری  از بانک مرکزیمرحله سوم فعالیت عملیات ارزی های دارای مجوز بانکیکی از  منتخب: بانک -21

 .گرددگردد. این بانک در امیدنامه صندوق مشخص میگذاری میسرمایهآن بانک  نزدمنابع صندوق صرفاً 

 است. شمسیهای تقویمی سال منظور ماه ماه: -22

 .باشدمیمربوطه  و یا اعالم مراجع ذیصالحمنظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسالمی ایران  روز کاری: -23

 که به وقت محل دیگری تصریح شده باشد.منظور ساعت به وقت تهران است مگر این :ساعت -24

 رسنظارتی شامل متولی و حساب ، مدیر ثبت و ارکانصندوق شامل، مدیر اجراییارکان و صندوق  مجمعمنظور  ارکان صندوق: -25

 صندوق است.

اساسنامه تشکیل و  مطابق مفاد این ،ممتازگذاری است که با حضور دارندگان واحدهای سرمایهای جلسه مجمع صندوق: -26

 یابد.رسمیت می
 شود.، به این سمت انتخاب می37منظور شخص حقوقی است که طبق مادۀ  صندوق: مدير -27

 شود.، به این سمت انتخاب می40 منظور شخص حقوقی است که طبق ماده مدير ثبت: -28

 شود.، به این سمت انتخاب می42منظور شخص حقوقی است که طبق ماده متولی:  -29

 شود.، به این سمت انتخاب می44است که طبق مادۀ  معتمد سازمان مؤسسه حسابرسیمنظور  :حسابرس -30

( رسمی تیساوب) یمنظور مؤسسه حسابرسی است که تحت این عنوان از طریق تارنما :سازمانمؤسسه حسابرسی معتمد  -31

 است.، اعالم عمومی شده سازمان

ط در آن توس العاتی کهتارنمایی است که نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده است و اط :ی صندوقتارنما -32

 شود.محسوب می سازمانه ارائه اطالعات ب ۀرسمی صندوق است و به منزل اعالمیۀشود، به عنوان مدیر صندوق منتشر می

 ۀمادموضوع اری گذهای سرمایهامالک کشور است که وظیفۀ ثبت صندوقو  ثبت اسنادسازمان بخشی از  ها:مرجع ثبت شرکت -33

 .را به عهده داردابزارها و نهادهای مالی جدید  توسعۀقانون  2
، صدور و ابطال نویسیپذیرهای است که مدیر برای رویهگذاری: ، صدور و ابطال واحدهای سرمايهیسينورهيپذرويۀ  – 34

-کند. در این رویه مراحل پذیرهدر تارنمای صندوق اعالم میرساند و نزد سازمان به ثبت میو کرده گذاری تدوین واحدهای سرمایه

نویسی و صدور گذاران، اطالعاتی که باید هنگام پذیره، چگونگی تشخیص هویت سرمایهگذاریسرمایهنویسی، صدور و ابطال واحدهای 
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که درخواست صدور و ابطال تکمیل شود و مدارکی  ارائههایی که برای گذاران دریافت شود، فرماز سرمایه گذاریسرمایهواحدهای 

 بینی شده است.متقاضیان صدور و ابطال باید ارائه نمایند، پیش

د های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حهای مربوط به سیاستگیریتوانایی مشارکت در تصمیم :مالحظهقابلنفوذ  -35

مشابه(  کنندهادارهسایر ارکان ) رهیمدئتیهمعموالً از طریق انتخاب حداقل یک عضو  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: -36

 شود.تعیین میاالجرا الزم استانداردهای حسابداری بر اساسمعیارهای توانایی کنترل 

. موجب توافق قراردادی )مشارکت خاص( است ل یک فعالیت اقتصادی که بهاز مشارکت در کنتر : عبارتکنترل مشترک -37

 شود.تعیین میاالجرا الزم استاندارهای حسابداری بر اساسمعیارهای توانایی کنترل مشترک 

 : شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است:شخص وابسته -38

قوقی شخص ح رجۀ اول از طبقۀ اول آن شخص و هرالف ( شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی د

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

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

ازارق (1) ماده 20گذاری موضوع بند های سرمایه، از مصادیق صندوقسازماناز  و فعالیت صندوق با دریافت مجوز تأسیساین   انون ب

توسعه ابزارها و  قانون 2طبق مادۀ  و هشدمحسوب  قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جديد 1و بند هـ ماده اوراق بهادار 

 وقصنداین نام  .شودمطابق این اساسنامه و مقررات اداره میرسد و ها به ثبت میثبت شرکتنهادهای مالی جدید نزد مرجع 

 .باشدمی ...«ارزی » ،یگذارهیسرما

 :3 ماده
 فعالیت صندوق موضوع هایگذاری در داراییسرمایه به هاآنگذاران و اختصاص آوری وجوه از سرمایههدف از تشکیل صندوق، جمع

 گذاران است.سرمایهافع منهای ناشی از مقیاس و تأمین جوییاز صرفه گیریبهرهگذاری، کاهش ریسک سرمایه منظوربه
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 :4 ماده
نزد اری ارزی گذی سرمایههاسپرده گذاری در انواعسرمایه گذاری وآوری ارز منتخب از متقاضیان سرمایهجمع موضوع فعالیت صندوق،

ت اساس آخرین مقررابر  هاآن از هر یکدر  گذاریسرمایه حدنصابو گذاری های موضوع سرمایهدارایی خصوصیات .استبانک منتخب 

 ابالغی سازمان است.

 باشد. به ارز منتخب و در بانک منتخبصرفاً باید های این صندوق در راستای این ماده گذاریسرمایهکلیۀ  تبصره:

 :5 ماده

اریخ ثبت ه و از تشود؛ شروع شدبه نام صندوق صادر می سازمانتاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط فعالیت صندوق از  دوره

سال مالی  است. تمدیدقابل  52 مادهاین مدت مطابق  یابد.میادامه  شمسیسال ]سه[ ها به مدت ثبت شرکتصندوق نزد مرجع 

ز اولین سال مالی به ج ،ستا ]همان سال/ سال بعد[ ماه ...تا انتهای هر سال  ماه ...ابتدای از  ،شمسیبه مدت یک سال  صندوق
 .یابدتمه میخا]همان سال/ سال بعد[ماه  ...پایان  درآغاز شده و ها نزد مرجع ثبت شرکتصندوق  ثبتصندوق که از تاریخ 

ز به عنوان نی سازمانا نزد رمدارک مربوطه، صندوق  ارائۀها، 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 

 :6 ۀماد
 ...از:است  عبارتمحل اقامت صندوق 

 گذاری:سرمايه هایاحدوو صندوق  هيسرما

 :7 ماده
 گذاران است.گذاری نزد سرمایهواحدهای سرمایه یمبنادر هر زمان برابر جمع ارزش و  است ریصندوق، متغ هیسرما

 :8 ماده
گذاری گذاری قید شود. واحدهای سرمایهسرمایه هایاهیگوکه باید روی  است [یورو صدکی] گذاری برابرواحد سرمایه هر مبنایارزش 

 شود:عادی به شرح زیر تقسیم میو  ممتازوق به دو نوع دصن
گذاری سرمایه واحد{ صندوقگذاری واحدهای سرمایه حداقل %10کم }دست ... هاآنکه تعداد  ممتازگذاری الف( واحدهای سرمایه

این نوع واحدهای  شود.خریداری میمؤسسان صندوق توسط  کالً ،9 مادهمطابق اولیه نویسی پذیره دورهقبل از شروع  ،است

 باشد.انتقال به غیر میقابلابطال ولی گذاری غیرقابلسرمایه

احدهای واین نوع شود. صادر میشکیل صندوق تیا پس از اولیه نویسی پذیره دورهگذاری عادی که در طول ب( واحدهای سرمایه
قید شده در امیدنامه  گذارانسرمایهنزد گذاری عادی حداکثر واحدهای سرمایه. باشدمیانتقال ابطال ولی غیرقابلگذاری قابلسرمایه

 است.

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

د از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایهسازمان گذاری ممتاز خود و همچنین اطالعات مورد نظر سرمایه گذاری ممتاز را دارن

شده و موافقت  ارائهسازمان را دارند به  هاآنهر یک از این اشخاص تمایل به تملک  ممتاز کهگذاری حدهای سرمایهو تعداد وا

ده ید انتقالیثبت شده و به تأ ،مدیر ثبتباید نزد  گذاری ممتازنقل و انتقال واحدهای سرمایه اخذ شود. باید در این زمینهسازمان  گیرن

کند اعتبار ساقط  درجهاز را دریافت و گذاری انتقال دهنده سرمایه در هنگام انتقال، گواهیموظف است  ثبت مدیردهنده برسد. و انتقال
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 را بالفاصله به مدیر ممتازگذاری واحدهای سرمایه وانتقالنقلصادر نموده و  رندهیانتقال گجدیدی برای گذاری سرمایه و گواهی

 را به ممتازگذاری د قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایهبایصندوق مدیر . و متولی اطالع دهد صندوق
 .اعالم نماید سازمان

 ن:اگذاری مؤسسسرمايه

 :9 ماده

نقداً را  هاآنلغ خریداری کرده و مبصندوق را  ممتازگذاری تمام واحدهای سرمایهن باید نویسی اولیه، مؤسساپذیره دورهوع از شر پیش

 ارائه دهند. سازمانو تقاضای ثبت صندوق را به  واریز نمایند ،صندوق در شرف تأسیس بانکی حساببه

 بهدارک زیر ۀ میو تشکیل مجمع صندوق و اراه مبنی بر رعایت این ماد سازمان تائیدنویسی اولیه منوط به پذیره دورهشروع  :تبصره

 :تاس سازمان

 مصوب مجمع صندوق؛ امیدنامهاساسنامه و  -1

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

 ؛هاآنهریک از شده توسط نویسیپذیره ممتازگذاری ن و تعداد واحدهای سرمایهافهرست هویت و اقامتگاه مؤسس -3

 ؛بانکی صندوق حساببه ممتازگذاری واحدهای سرمایه مبنایبانک مبنی بر واریز ارزش  تأییدیه -4

 .سازماناعالم شده از طرف سایر موارد  -5

 

 نويسی اوليه:پذيره

 :10 ماده

درج و  ،نویسیپذیره اعالمیهدر ین شده و ن تعیاتوسط مؤسس 9 مادهمبنی بر رعایت  سازمانید ینویسی اولیه پس از تأپذیره دوره

 اند،کردهنویسی گذاری را که پذیرهواحدهای سرمایه مبناید ارزش ص در صد ،نویسینویسان باید در هنگام پذیرهگردد. پذیرهاعالم می

 صندوق بپردازند. بانکی حساببهنقداً 

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

 میهاعالمذکور در نویسی را به مدت پذیره دورهتوانند مین اباشد، مؤسسامیدنامه برای تأسیس صندوق شده در کمتر از حداقل تعیین

 .نویسی را مجدداً تعیین نمایندپذیره دورهتاریخ و ساعت پایان کرده و تمدید بار برای مدت یکنویسی پذیره
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 :11 ماده
نویسی، صدور و ابطال واحدهای رویۀ پذیرهنویسی را مطابق مراحل پذیره ایدگذار بگذاری، سرمایههای سرمایهنویسی واحدبرای پذیره

، ستانموده طریق تارنمای صندوق منتشر  از صندوق و مدیررسیده ثبت به  سازمانتنظیم و نزد صندوق گذاری که توسط مدیر سرمایه

گذاران صندوق، هحقوق سرمای به منظور انطباق این رویه با اصول کنترل داخلی و اصل حمایت از سازمانکه به انجام رساند. در صورتی
ح رویۀ غییر و اصالتاست.  سازمانر ظموظف به اصالح رویۀ مذکور مطابق نوی  بخواهد،صندوق اصالحاتی را در رویۀ مذکور از مدیر 

، رنمای صندوقو افشای آن در تا سازمانثبت آن نزد و صندوق یر یا به پیشنهاد مد سازمانبه تشخیص ، سازمانثبت شده نزد 

 .پذیراستامکان

 :12 ماده

در  .شودنویسی متوقف مینویسی گردید، عملیات پذیرهپذیره ،مطابق امیدنامهگذاری سرمایه حداکثر تعداد واحدهای کهآنپس از 

 حساببهه خود را نویسی شود، اولویت با کسانی خواهد بود که زودتر وجوبه هر دلیل بیش از حداکثر مذکور اقدام به پذیره کهصورتی
به اولیه نویسی یرهپذ دورهپس از پایان  کاری روز 5موظف است وجوه مازاد را ظرف حداکثر مدیر اند. بانکی مربوطه واریز نموده

 هرگونه استفاده از وجوه مازاد ممنوع است. .کندکنندگان مسترد پرداخت

 :13 ماده
و متولی وق صندبه مدیر  ورا بررسی کند نویسی پذیرهنتایج باید مدیر ثبت نویسی اولیه، پذیره دورهپس از پایان  یروز کار دوحداکثر 

 پذیرد:میشرح زیر صورت ه اقدامات )الف( یا )ب( بمجموعه سپس حسب مورد یکی از  اطالع دهد.

باید بالفاصله  صندوقآنگاه مدیر  ،نویسی شده باشد، پذیرهامیدنامهشده در گذاری تعیینحداقل واحدهای سرمایه کهصورتیالف( در 

 رونوشت آن وال کرده ارس سازمانصندوق، برای  به منظور دریافت مجوز فعالیت و مدیر ثبت بانک تأییدیهبررسی را به همراه  نتیجه

 دهد. ارائهن را به مؤسسا
 نویسی نشده باشد، آنگاه:، پذیرهامیدنامهشده در گذاری تعیینحداقل واحدهای سرمایه کهصورتیب( در 

 ن اطالع دهد.او مؤسس سازمانرا به بررسی  نتیجهباید بالفاصله  صندوق مدیر( 1-ب 

 نویسان بازپرداخت کند.صندوق را به پذیره حساببهروز کاری وجوه واریزی  5باید ظرف  صندوقمدیر ( 2-ب 

 گذاری:، قيمت ابطال و قيمت صدور واحد سرمايهروزخالص  ارزش

 :14 ماده

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

 است. یان همان روزگذاران در پاگذاری نزد سرمایهتعداد واحدهای سرمایهدر پایان آن روز تقسیم بر  صندوق
طالبات م، ارزش روز به ارز منتخب ایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوقپهای صندوق در ارزش روز دارایی :1 تبصره

های صندوق در پایان همان راییسایر داروز های بانکی( و ارزش نشدۀ سپردهیافتۀ دریافتسود تحققناشی از مطالبات صندوق )نظیر 
 .به ارز منتخب روز

لی باشد، به صورت ریا های صندوقها و بدهیبخشی از دارایی صندوق بنا به دالیلی خارج از اختیار مدیربه  در صورتی که :2 تبصره

 ، اقدام گردد.بر اساس رویۀ مصوب مجمع صندوقبه ارز منتخب  هاآنباید نسبت به تسعیر 
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شده تا پایان آن روز از ابطالگذاران در پایان هر روز، تعداد واحدهای گذاری نزد سرمایهتعداد واحدهای سرمایه محاسبهبرای  :3 تبصره

 شود.کسر میشده تا پایان آن روز  تعداد واحدهای صادر

 :15ماده 

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

 :16 ماده

شود، به جای قیمت فروش محاسبه می 14 مادهه مطابق گذاری در پایان هر روز کروز واحد سرمایه خالص ارزش محاسبهه در چچنان
به  ،گذاری در پایان آن روزهقیمت صدور هر واحد سرمایگاه آن ،در پایان آن روز منظور شود هاآنصندوق، قیمت خرید  هایدارایی

 آید.دست می

های صندوق اوراق بهادار در خریدوفروشتعیین قیمت  نحوهدستورالعمل صندوق مطابق های دارایی دوفروشیخرقیمت  :تبصره

 شود.تعیین میگذاری سرمایه
 

 گذاری:واحدهای سرمايهتشريفات صدور و ابطال 

 :17 ماده

 نویسی، صدور و ابطال واحدهایمطابق رویۀ پذیره در هر روز کاری ؛فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است دورهدر طول 

 صندوقدیر و متولی اطالع دهد. م دوقصنبه مدیر بالفاصله دریافت کرده و گذاری را درخواست صدور واحدهای سرمایه ،گذاریسرمایه
ر تعداد و با رعایت سقف حداکث گذاریابطال واحدهای سرمایه نویسی، صدور ورویۀ پذیرهمفاد این اساسنامه و موظف است مطابق 

گذاری درخواست شده حداکثر ظرف گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به صدور واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهواحدهای سرمایه

 توسط مدیر گذاریصدور واحدهای سرمایهبالفاصله پس از  ؛رخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف استیک روز کاری بعد از ارائه د
 اقدام کند. گذاری،بطال واحدهای سرمایهاصدور و  ،نویسیرویۀ پذیرهگذار، مطابق مدارک مربوطه به سرمایه ارائهنسبت به  ،صندوق

ست نسبت ر ثبت موظف اوجود دارد. مدی صرفاً به ارز منتخبگذاری متقاضیان سرمایهصندوق امکان دریافت وجه از در این  :1 تبصره

 به دریافت آوردۀ متقاضی در وجه حساب بانکی ارزی صندوق در قبال اعطای رسید به وی اقدام نماید.

کارمزد  عالوهدرخواست به گذاری در پایان روز کاری ارائه سرمایهگذاری، قیمت صدور واحد در صدور واحدهای سرمایه :2تبصره 

 صدور، مالک عمل خواهد بود.

دهای از پذیرش درخواست صدور واح مدیر صندوق به درخواستبنا به اعالم سازمان یا مدیر ثبت موظف است  :3تبصره 

 گذاری جدید خودداری نماید.سرمایه

 ه مدیربنک منتخب نزد باگذاری در این صندوق باید نسبت به معرفی حساب بانکی به ارز منتخب کلیۀ متقاضیان سرمایه :4تبصره 

-لیۀ تراکنشک .به مشتری استاز/ مذکور به منزلۀ دریافت/ پرداخت حساببههای صندوق از/اقدام نمایند. کلیۀ دریافت/ پرداخت ثبت

 ی مذکور صورت پذیرد.های بانکهای مشتری و صندوق صرفاً باید از طریق حساب

 :18ماده 
 باشد. مالک گواهیگذار میگذاری تحت مالکیت سرمایهتعداد کل واحدهای سرمایه دهندهنشانبوده و  با نامگذاری های سرمایهگواهی

های گذاری درج شده است. مالکان گواهیگذار 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
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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 سرمایهاست. مسئولیت مالکان گواهی

 گذاری عادی باید در گواهی قید شود.رمایهسی واحدهای گذاری براهای سرمایهبودن گواهی انتقالرقابلیغ تبصره:

 :19 ماده
هر روز در گذاری، نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهرویۀ پذیرهفعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق  دورهطول  در

ست اموظف  صندوق اطالع دهد. مدیرلی و متو صندوقو به مدیر گذاری را دریافت کرده واحدهای سرمایه کاری، درخواست ابطال

واست ارائه درخ زاکاری بعد  تا پایان روزکثر حداو گذاری اقدام کرده ، نسبت به ابطال واحدهای سرمایهبعد تا پایان روز کاریحداکثر 
 واریز کند.گذار هبانکی سرمای حساببهاز محل وجوه صندوق،  گذاری مشتری راوجوه ناشی از ابطال واحدهای سرمایه ابطال،

 ود دارد.وج رز منتخبصرفاً به اگذاران گذاری سرمایهدر این صندوق امکان پرداخت وجه ناشی از ابطال واحدهای سرمایه :1ۀ تبصر

ابطال به کسر ارائه درخواست ز کاری گذاری در پایان روگذاری، قیمت ابطال واحد سرمایهدر ابطال واحدهای سرمایه :2 تبصره

 ابطال، مالک عمل خواهد بود.کارمزدهای 

 :20 مادۀ

ه به تشخیص خود مدیر صندوق موظف است از طریق انعقاد قرارداد با بانک منتخب و  ب در صورت لزوم اخذ تضامین الزم از وی، نسبت 
اطمینان  در روز درخواست،ارز منتخب به میزان الزم جهت پرداخت کلیۀ وجوه مورد درخواست صندوق از جانب بانک منتخب  تأمین

به ارز  صرفاً گذاری ایشانگذاران ناشی از ابطال واحدهای سرمایهمدیر صندوق در پرداخت وجوه سرمایه حاصل نماید. در هر صورت

 منتخب مسئولیت دارد.

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

 صندوق: حداقل و حداکثر ميزان مشارکت در

 :22 ماده
 گذاری صندوق باید موارد زیر رعایت شود:در تملک واحدهای سرمایه

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

 صندوق باشند.

گذاری های سرمایهدرصد میزان حداقل تعداد واحد پنجدر طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل صندوق ب( مدیر  [
گذاری یا حداقل تعداد واحدهای سرمایه %20تا صندوق گذاری صندوق در تملک مدیر صندوق را مالک باشد. سقف واحدهای سرمایه

صندوق گذاری در مالکیت مدیر احدهای سرمایهوبیشتر باشد، است.  هر کدامران گذاگذاری نزد سرمایهتعداد واحدهای سرمایه 10%

 ].باشد ممتازتواند عادی یا می
های درصد میزان حداقل تعداد واحد 1/0گذاری در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل ج( مدیر سرمایه[

گذاری ایهحداقل تعداد واحدهای سرم %2تا وی گذاری صندوق در تملک ایهگذاری صندوق را مالک باشد. سقف واحدهای سرمسرمایه

گذاری در مالکیت مدیر شد، است. واحدهای سرمایهبیشتر با هر کدامگذاران گذاری نزد سرمایهتعداد واحدهای سرمایه %1یا 

 ].باشد ممتازتواند عادی یا گذاری میسرمایه
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واحد  ...گذار در هر زمان باید حداقل گذاری و مؤسسان، هر سرمایه، مدیر سرمایهندوقص د( به غیر از متولی، حسابرس، مدیر[

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

گذاری را ر واحدهای سرمایهحداکث %10تواند حداکثر گذار میمؤسسان هر سرمایهو  گذاری، مدیر سرمایهصندوق و( به غیر از مدیر [

 ]مالک شود. 

 ،( هر کدام بیشتر باشدهـندهای )ب( یا )بهای مذکور در تواند از نصابجزو مؤسسان باشد میصندوق که مدیر در صورتی :1 تبصره [

 ] استفاده نماید.

ست اگذاری صندوق افزایش یابد، مدیر موظف که با اصالح اساسنامه یا امیدنامه حداقل تعداد واحدهای سرمایهدر صورتی :2 تبصره) [

 ]گذاری خود را افزایش دهد. واحدهای سرمایه متناسبا

ولی قه نزد متن وثیبه عنوا باشد،صندوق این ماده باید تحت تملک مدیر  بر اساسگذاری که حداقل واحدهای سرمایه: 3 تبصره  [

ساب گذاری پس از استعفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت مفاصاحشود. ابطال یا آزادسازی این واحدهای سرمایهتودیع می

ه )بگذاری واحدهای سرمایه ای معادل مبلغ ابطالنامهضمانتتواند با تودیع یاد شده میصندوق است. مدیر  صندوق مأموریت مدیر دوره
 ]د.گذاری خود اقدام نمایموضوع این تبصره، حسب مورد نسبت به ابطال یا انتقال واحدهای سرمایهارز منتخب( 

 :23 مادۀ

گذاران ظرف ده روز کاری متوالی در پایان هر گذاری نزد سرمایهگذاری، تعداد واحدهای سرمایههای سرمایهدر اثر ابطال واحد چنانچه
بت نسروز  10ظرف  دهد و اطالع سازمانباید بالفاصله موضوع را به صندوق برسد، مدیر  امیدنامهشده در روز به کمتر از حداقل تعیین

در هر صورت ادامۀ . اقدام کند دوقصنفعالیت  ادامهگیری در خصوص انحالل یا جهت تصمیم صندوقمع مجبه دعوت و تشکیل 

-اشد. در غیر اینبروز کاری پس از تاریخ مجمع می 10حداقل تعیین شده در امیدنامه تا حداکثر  تأمینفعالیت صندوق منوط به 

 اقدام نماید.تواند نسبت به لغو مجوز فعالیت صندوق صورت، سازمان می

 ها:ها و پرداختهای بانکی صندوق و نظارت بر دريافتحساب

 :24 مادۀ

-گونهبه [.شودام صندوق افتتاح میبه نریالی ارزی و های بانکی به تعداد الزم حساب یا حسابمتولی  دیتائو صندوق به تشخیص مدیر 

های ها و پرداختافتدری کلیه] .و متولی ممکن باشدصندوق صرفاً با امضای مشترک نمایندگان مدیر  هاحسابکه برداشت از این  ای
نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال گذاری پس از پذیرههای سرمایهنویسی اولیه و صدور واحدصندوق شامل وجوه حاصل از پذیره

های گذاران و پرداخت هزینههای بانکی، وجوه پرداختی به سرمایهسپردهسودهای دریافت ، وجوه حاصل از گذاریهای سرمایهواحد

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

رز ابه  وقهای صندو سایر هزینه ، متولی، حسابرسثبت ریمد، صندوق رکارمزد مدی اعم ازها به ارکان صندوق پرداختکلیه  تبصره:

اخذ  ظف است پس ازباشد، مدیر صندوق مونپذیر امکان ارز منتخبهای صندوق به هزینه پرداختدر شرایطی که  .خواهد بود منتخب
 مبلغ ریالی الزم از محل تبدیل منابع صندوق به ریال اقدام نماید. تأمینمتولی نسبت به  هیدییتأ

 

 :25 مادۀ
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ت صور متولی تائیدو صندوق به دستور مدیر  24 ۀهای بانکی صندوق موضوع مادهای صندوق از حساب یا حسابپرداخت کلیه

ید. ید نمایا تأدستور پرداخت ر ،هقبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامباید  متولیپذیرد و می
 د:ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بودر مورد پرداخت متولیبررسی 

 نماید که:کنترل باید  متولیگذاری، هگذار بابت ابطال واحدهای سرمای( در مورد پرداخت به سرمایهالف

 باشد؛ داده ارائهگذاری را یهگذار قبالً درخواست ابطال واحدهای سرماسرمایه (1)

 ؛باشد مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شدهگذاری مطابق واحدهای سرمایه (2)

 ؛و امیدنامه باشداساس مفاد اساسنامه  بر ،شده برای پرداخت به ویمبلغ تعیین (3)

 .واریز شودگذار بانکی سرمایه حساببهپرداخت صرفاً مبلغ قابل  (4)

 که:نماید کنترل باید متولی های صندوق، ( در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینهب
 پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است؛ (1)

 ؛پذیردصورت میمربوطه  شخاصهای بانکی احساببهها این پرداخت (2)

 ورتصگذاران( هح سرمای؛ تبدیل منابع صندوق به ریال با بهترین نرخ ممکن )از منظر صرفه و صالباشددر صورتی که هزینه ریالی ( 3)

 گرفته است.

یت ست و مسئوللزامی ااصندوق رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر  :هتبصر

 نیست.صندوق ید دستور پرداخت، رافع مسئولیت مدیر یدر تأ متولی
 

 های صندوق:ترکيب دارايی

 :26 ماده
و آخرین مقررات  هنامهای مذکور در امیدهای مختلف فعالیت، نصابهای صندوق در دورهداراییباید در انتخاب ترکیب صندوق مدیر 

 .مالک عمل است مزبور، مقررات مربوطهدر صورت تناقض مفاد امیدنامه با آخرین مقررات  .را رعایت کند مربوطه

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

 مدیرفعل  این نقض در اثر فعل یا ترک هکصورتی در  ها را انجام دهد.برای رعایت این نصابرا اقدامات الزم روز کاری،  10حداکثر 

 شود.تخلف از مفاد اساسنامه تلقی می منزلۀ، به صورت گرفته باشدگذاری ، مدیر سرمایهصندوق

 شده:استفاده از درآمدهای کسب چگونگی

 :27 ماده

کار های صندوق قلمداد شده و در اجرای موضوع فعالیت صندوق بدارایی و، جزاجرای موضوع فعالیت صندوقحاصل از  درآمدکل 

 .شودمیگرفته 

 مجمع صندوق:

 :28 ماده
شده و رسمیت یل صندوق تشک ممتازگذاری واحدهای سرمایه از کل یک عالوهبه مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف 

 و دارای اختیارات زیر است: یابدمی
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 ؛سازمانبا تأیید  متولی و ، مدیر ثبتصندوق تعیین مدیر -1

 ؛سازمانبا تأیید  هاآنمتولی به شرط تعیین جانشین  و ، مدیر ثبتصندوق تغییر مدیر -2

 الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛ن مدت مأموریت و حقبه پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس و تعیی -3

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

 ؛و تغییرات احتمالی آن 14مادۀ  2های صندوق موضوع تبصرۀ ها و بدهیتصویب رویۀ تسعیر دارایی -5

 صندوق؛ ساالنههای مالی تصویب صورت -6

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

 ؛عملکرد صندوقوضعیت و گزارش  و های مالیاستماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت -8

 کثیراالنتشار صندوق؛ روزنامهتعیین  -9

 ؛تشکیل مجمع صندوقهای هزینهو صندوق های تأسیس صویب هزینهت -10

 (؛51)موضوع تبصرۀ مادۀ  آن ۀمحاسب ۀو نحو ویمنابع مربوط به جبران خدمات  تأمینمحل تعیین مدیر تصفیه و  -11

 .گیری راجع به انحالل صندوقتصمیم -12

 یهاصورتن آمدیر صندوق در دوره مربوط به  مفاصا حساب ۀمالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزل هایصورتتصویب  تبصره:

 گردد.میمالی، محسوب 

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

 مدیر صندوق؛ -1

 ؛متولی -2

دارندگان بیش از  -3
5
1

 صندوق؛ ممتازگذاری از واحدهای سرمایه 

 .سازمان -4

 شود.کننده تعیین میتوسط دعوت، 20لغایت  8مجمع در شهر محل اقامت صندوق بین ساعت  جلسهمحل و زمان تشکیل  :تبصره

 :30 ماده
ت مسئولی. را دارندصندوق  مجمع جلسهدر حق حضور  هاآنقانونی  گاننمایندوکیل یا یا  ممتازگذاری دارندگان واحدهای سرمایه

ای امی حاضران و تعداد واحدهباید فهرستی از اس کنندهدعوتکننده است. احراز مالکیت یا نمایندگی مالک برعهدۀ دعوت

ر کننده در اختیادعوت دیتائن با برساند. فهرست حاضرا هاآندر مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از  ممتازگذاری سرمایه

 گیرد.قرار میصندوق رئیس مجمع 

 :31 ماده

رئیس  .شوددوق انتخاب میتوسط مجمع صن ،حاضر ممتازگذاری از بین دارندگان واحدهای سرمایهبا اکثریت آرا رئیس مجمع صندوق 

 مجمع صندوق انناظر سازماننماینده یا نمایندگان متولی و مجمع صندوق را به عهده دارد.  جلسه اداره فهیوظصندوق  مجمع

 کند.میانتخاب جایگزین ناظر را صندوق ، مجمع هاآنخواهند بود و در غیاب هر یک از 
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 :32 ماده
 ساسنامه وابر رعایت  انن برسد. ناظراو ناظر صندوق ید رئیس مجمعیباید به تأصندوق  مجمعفهرست حاضران  ه ورسمیت جلس

 .ندکنمیها نظارت گیریمقررات و صحت رأی

 :33 ماده
را  ازممتگذاری رمایهس، دارندگان واحدهای صندوق تشکیل مجمعموظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ  صندوقمجمع  کنندهدعوت

واحدهای  دارندگان کلیهکه دعوت نماید. در صورتی صندوقبه مجمع کثیراالنتشار صندوق  روزنامهاز طریق نشر آگهی در 

به  ممتازگذاری ایهمرعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرحاضر شوند،  صندوقصندوق در مجمع  ممتازگذاری سرمایه

را  انسازممتولی و  ،صندوق ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمعالاقل باید  صندوقمجمع  کنندهدعوتضروری نیست.  صندوقمجمع 

 لسهجاز تشکیل  مانع سازمانمتولی و نمایندگان  مطلع نماید. عدم حضور صندوقمجمع  جلسهنیز از محل و زمان تشکیل و موضوع 

 نخواهد بود. صندوقمجمع 

جمع تشکیل و موضوع جلسه م را از محل و زمان سازمانمتولی و در مهلت مقرر در این ماده،  کنندهدعوتکه در صورتی :1 تبصره

 .مانسازه تأیید ، مگر در شرایط خاص باعتبار ساقط است درجهو تصمیمات آن از  صندوقمجمع  جلسهمطلع ننماید، تشکیل  صندوق

مقرر  را در مهلت صندوقکه مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع درصورتی :2تبصره 

موظف  کنندهدعوتر باشد، ، شخصی غیر از مدیصندوق مجمع ۀکننددعوتکه در این ماده در تارنمای صندوق منتشر کند. در صورتی

ف رده تا وی ظرتسلیم ک صندوقرا به مدیر  صندوق، آگهی دعوت مجمع صندوق مجمعه روز کاری قبل از مهلت دعوت ب 2است الاقل 

ندوق، صارنمای در ت صندوقیک روز کاری آن را در تارنمای صندوق منتشر نماید. در صورت اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع 
 نخواهد بود. صندوق مانع از تشکیل و رسمیت مجمع

 :34 ماده
 .یک حق رأی دارند ممتازگذاری به ازای هر واحد سرمایه ممتازگذاری سرمایه هایدارندگان واحد ،در مجمع صندوق

 :35 ماده
ایر سدر که اینمگر  ،شودیک از کل حق رأی حاضران اتخاذ می عالوهرسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به  جلسهتصمیمات در 

حداقل در  یاجلسهصورت صندوقموظف است از تصمیمات مجمع  صندوقمع رئیس مج. باشدنصاب دیگری ذکر شده  ،مواد اساسنامه

 ند.کارائه خه هرکدام یک نس صندوقو مدیر  متولی ،سازمانید ناظران برساند و به یامضاء نماید و به تأ نسخه تهیه و چهار

ا مدیر تسلیم شود ت صندوقبه مدیر  صندوقمجمع صندوق باید توسط رئیس مجمع  جلسهفهرست اسامی حاضران در  :1 تبصره

 آن را در تارنمای صندوق منتشر کند. بالفاصله صندوق

 به فتهه کییمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف مموظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تص صندوقمدیر  :2 تبصره

 ا تفصیل دریات آن را بکثیراالنتشار و جزی روزنامهتصمیمات را در  خالصه صندوق، مدیر سازمان دیتائاعالم نماید. پس از  سازمان

 دهد.آگهی می کشوررسمی  روزنامه در سازمانو به تشخیص  کندصندوق منتشر می تارنمای

 رمدی مت مجددقبالً قبول سدر صورت لزوم را ثبت خواهد کرد که امیدنامه در صورتی تغییرات اساسنامه و  سازمان :3 تبصره

 افتهتغییر یمواد  یتمامو  کردهسمت اشخاص جایگزین را دریافت  یا قبول حسابرس و متولی، گذاریسرمایهمدیر  مدیر ثبت، ،صندوق
 باشد. یادشده رسیدهاشخاص  امضایبه 
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 :36 ماده

. استابل اجرا قبالفاصله  سازمان دیتائپس از ، مدیر ثبت، متولی و حسابرس صندوق مدیرتغییر در مورد  صندوقمجمع تصمیمات 

و  وقنتشار صندکثیراال امهروزنآن در  خالصهذشت یک ماه از تاریخ انتشار و گ سازمان دیتائسایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از 

بینی شده باشد یشکه در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پمگر این؛ ، قابل اجرا استتارنمای صندوق

 .، موافقت کندماه کیگذشت قبل از  یادشدهتغییرات  با اجرایی شدن سازمانیا 

 مدير صندوق:

 :37 مادۀ

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

ذیرد و بپمقررات  و سایرباید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه  صندوقمدیر  :1 تبصره

 کلیهوظف است ممأموریت  خاتمهپس از بالفاصله د. مدیر کنو حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال  ثبت ریمد، متولی، سازمان برای

 ، به مدیر جایگزین تحویل دهد.داردکه در اختیار  های صندوق رااطالعات، مدارک و دارایی

اره صرفه و گذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، همودر قبال دارندگان واحدهای سرمایه صندوقمدیر  :2 تبصره

 را رعایت کند. هاآنصالح 

 د شده و ظرفصندوق قی امیدنامهباید در  صندوق و قبولی سمت توسط ایشان، هویت مدیر صندوقپس از انتخاب مدیر  :3 تبصره

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

صندوق  جمعم، اسرع وقت ردموظف است  متولی، صندوق سلب صالحیت یا استعفای مدیر ،در صورت ورشکستگی، انحالل :4 تبصره

عیی ندوقصمجمع منوط به تصویب  صندوقی مدیر اتعفقبول اسجدید دعوت نموده و تشکیل دهد.  صندوقرا برای انتخاب مدیر  ن و ت

 خود باقی است. قبلی به قوت صندوقهای مدیر وظایف و مسئولیت ،تا زمان انتخاب مدیر جدید صندوق جانشین وی است.

 :38 مادۀ

« گذاریايهسرممدير »را به عنوان صندوق  موضوع فعالیت مرتبط باشخص حقیقی خبره در زمینۀ نفر یک حداقل  صندوقمدیر 

 از طرف مدیر و به مسئولیت وی وظایف زیر را به انجام رساند: نماید تامعرفی می صندوق

های صندوق در چارچوب داراییچگونگی مدیریت گیری در مورد گذاری صندوق و تصمیممشی سرمایهگذاری و تعیین خطسیاست -1

 صندوق؛ امیدنامهمقررات، اساسنامه و 
 سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر صندوق. -2

یط زمان فرد واجد شراگذاری را از سمت خود عزل کند، مشروط به اینکه همتواند در هر زمان مدیر سرمایهمدیر صندوق می :1 تبصره

 نماید.معرفی ی جایگزین وعنوان بهدیگری را 

سال  ا حداقل یکباق بهادار دارای گواهینامۀ مدیریت سبد اوراق بهادار یا گواهینامۀ ارزشیابی اور بایدگذاری مدیر سرمایه: 2 تبصره

-هی، مدیر سرماسازمانافقت از کارکنان تمام وقت مدیر صندوق باشند. در شرایط خاص و با مو هاآنالاقل یکی از  سابقۀ کار مرتبط و

 5ۀ اصول بازار سرمایه با حداقل سال سابقۀ کار مرتبط یا گواهینام 3گری بازار سرمایه با حداقل تواند دارای گواهینامۀ تحلیلگذاری می

 برسد. سازمان تائیدسال سابقۀ کار مرتبط باشند و صالحیت ایشان به 

ولی کی دال بر قبمدر عالوهبه وی گذاری، نام و مشخصات موظف است بالفاصله پس از انتصاب مدیر سرمایه صندوقمدیر  :3 تبصره

 متولی ارسال کند. و سازمانرا به ایشان سمت توسط 
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ی، فوت، ق اجتماعحجر، محرومیت از حقو گذاری به تشخیص مدیر صندوق به هر دلیل از جملهی که مدیر سرمایهدر صورت :4 تبصره

معرفی  ته تعیین وموظف است فرد جایگزین را ظرف یک هف صندوقمدیر قادر به انجام وظایف خود نباشد، یا سلب صالحیت،  استعفا

 نماید.

 :39 مادۀ
 رار زیر است:قبه  صندوق مدیرهای مسئولیتوظایف و  ،ذکر شدهآنچه در سایر مواد این اساسنامه و امیدنامه  عالوه بر

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

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

ی می جمهوری اسالمرسپیگیری درج آگهی مربوطه در روزنامه و سازمان ها و مرجع ثبت شرکتانجام امور ثبتی صندوق نزد  -3

 ایران؛

ر مواقع دو بالعکس  ارز منتخب صندوق به های صندوق از ریالبه منظور تبدیل دارایی جهت تأیید متولی رویۀ اجرایی پیشنهاد -4
 ؛هاها و بدهیدر مورد تسعیر دارایی و همچنین تعیین نرخ برابری ارز منتخب صندوق با ریال ضروری

و تعداد  شدهابطالادره و صگذاری شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه گذاریهسرماثبت و نگهداری حساب هر  -5

 در تملک وی؛ گذاریسرمایهواحدهای 

 ؛متولیهای درخواستی تهیه و ارسال گزارش -6

 ؛شوداخذ می گذاریمدیر سرمایه نام صندوق که توسطها بهداراییمربوط به اجرای تصمیمات   -7

و  هاآنز تیارات و مسئولیت هر یک احدود اخ های صندوق و تعییندر اموری غیر از پرداختصندوق  صاحبان امضای مجازتعیین  -8

 و حسابرس؛مدیر ثبت ، متولی ،سازمانبه موضوع اطالع 

ق دیر صندومکه در صدور دستورات پرداخت صندوق، صاحب امضای مجاز از طرف صندوق تعیین نماینده یا نمایندگان مدیر  -9

 و حسابرس؛ مدیر ثبت، متولی، سازمانبه  هاآنشوند و معرفی محسوب می

 ؛نجامی پس از احداکثر ظرف دو روز کار آنبین کارگزاران صندوق اطالع به متولی در مورد نقل و انتقال اوراق بهادار  -10

 اخت؛گذاران حداکثر ظرف یک روز کاری پس از هر پردثبت در مورد وجوه پرداختی به هر یک از سرمایهاطالع به مدیر  -11

 و مقررات مربوطه؛ یناخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوان -12

و  هاندوق طبق اصول و رویهمالی ص مدارک مثبته مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع کلیهآوری و نگهداری جمع -13

 سنامه؛اسامفاد های مورد نیاز طبق گزارش تهیهو  سازمانابالغی توسط  مقررات والزم الرعایه در کشور سابداری حاستانداردهای 

 های صندوق با رعایت مفاد اساسنامه طبق نظر متولی؛و سایر دارایی داری از اوراق بهادارنگه -14

 قررات؛مگذاری مطابق مفاد اساسنامه و سایر ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایهمحاسبۀ ارزش روز،  -15

ت یا کارمزد مدیری با بسمتناکه باید ایشان جبران خدمات  نحوهو تعیین وی و نظارت بر عملکرد  گذاریسرمایهمعرفی مدیر  -16
 ؛با عملکرد صندوق باشدمتناسب 

 گذاران؛سرمایهمتعارف پاسخگویی به سؤاالت  -17

 وبرای اجرای اهداف  هاآن کارگیریبهو  صورت مستمربه محاسبات ، کنترل تنظیمات وافزارهای الزمافزارها و سختنرم تهیه -18

 موضوع فعالیت صندوق؛

 ؛در صورت لزوم خود وتشخیص عموم مردم به به انجام تبلیغات الزم برای معرفی صندوق  -19

وان نضباطی و دیضایی، اداری، اق، شبه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی کلیهگذاران، ر سرمایهنمایندگی صندوق در براب -20

 و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛ عدالت اداری
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 ندوق در هرصطروحه علیه مهرگونه دعوای  در برابراز طرف صندوق و دفاع  هاآنهرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از  اقامه -21

دادرسی  ون آیینرج در قاناختیارات مند کلیهدیوان عدالت اداری با دارا بودن مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری، انتظامی و یک از 
 یدیوان عدالت ادار نامهنییآآن(، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون و  36و  35مواد  باألخصمدنی )

که  قع مقتضیدر مجمع را دارند برای تشکیل مجمع صندوق در موگذاری که حق شرکت دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه -22

و مالی  یهاصورته حسابرس راجع ب اظهارنظرروز کاری پس از  10مالی ساالنه صندوق باید حداکثر  یهاصورتدر مورد تصویب 

 عملکرد مربوطه باشد. گزارش

 توان به عذر عدم اجرای تشریفاتتبر است و نمیمعو ثالث نافذ گذاری در مقابل اشخاص اعمال و اقدامات مدیر سرمایه هیکل :1 تبصره

 را غیر معتبر دانست. هاآنعمال و اقدامات ا هاآنمربوط به طرز انتخاب 

 وا و اسناد موظف است مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه امضای قراردادهصندوق مدیر  :2 تبصره

ور آگهی ها، در روزنامه رسمی کشارسال کند و پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت سازمانثبت نزد  برایاوراق تعهدآور صندوق را 

 دهد.

 ال مالییان آن سسال پس از پا دهر سال مالی صندوق را به مدت حداقل مدیر صندوق باید مدارک مثبته وقایع مالی ه :3 تبصره

بال قسئولیتی در نگهداری نماید و پس از پایان این مدت م کی موضوع قانون تجارت الکترونیکصورت کاغذی یا داده پیام الکترونیبه

ق ن عمر صندوس از پایاپمنتقل شده و  دیجد ریمدبه صندوق، این مسئولیت با تغییر مدیر  نگهداری و ارایۀ این مدارک نخواهد داشت.

 آخرین مدیر آن خواهد بود. عهدهبه 

صندوق باید  تارنمایاین ماده حداقل یک خط تلفن اختصاص دهد. همچنین در  17باید برای اجرای بند صندوق مدیر  :4 تبصره

 د.گذاران، وجود داشته باشبرای سرمایه هاآنامکان طرح سؤاالت و دریافت پاسخ 

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

 :ثبت مدير

 :40 مادۀ

 ثبتمدیر ن اساسنامه شده و در ایانتخاب  صندوق مجمع توسطو بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه  سازمان تائید، به ثبتمدیر 

 شود.نامیده می

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

 و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال کند. ولیمت ،صندوق

 ظرف یک هفته وصندوق قید شده  امیدنامهباید در  مدیر ثبت، هویت ویو قبولی سمت توسط مدیر ثبت پس از انتخاب  :2 تبصره

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

 مجمعت، موظف است در اسرع وقصندوق  مدیر، مدیر ثبتدر صورت ورشکستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای  :3 تبصره

صندوق و  عمجممنوط به تصویب مدیر ثبت جدید دعوت نموده و تشکیل دهد. قبول استعفای مدیر ثبت صندوق را برای انتخاب 
 ست.اه قوت خود باقی بقبلی  ثبت های مدیرجدید صندوق وظایف و مسئولیتمدیر ثبت تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب 

 :41 مادۀ
 یر است:به قرار زمدیر ثبت های ذکر شده، وظایف و مسئولیتو امیدنامه  ساسنامهعالوه بر آنچه در سایر مواد ا
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م گذاری به منظور انجانویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهاختصاص مکان، تجهیزات و نیروی انسانی الزم مطابق رویۀ پذیره -1

 گذاری صندوق؛نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهامور پذیره
یر ثبت مداز از طرف امضای مج دارندهاالختیار و تام ندهینماکارکنان مورد وثوق خود به عنوان  مدیران یا معرفی یک نفر ازتعیین و  -2

مضاء گذاری صادره را اهای سرمایهو تعیین و معرفی نماینده یا نمایندگانی که از طرف مدیر ثبت، گواهی در امور مربوط به صندوق

 ؛نمایندمی

ۀ یگذار و ارایهو مشخصات حساب بانکی هر سرمادر صورت وجود وی  ندهینما وگذار هر سرمایههویتی  مشخصات ثبتدریافت و  -3
 ؛و متولیصندوق به مدیر این اطالعات 

نویسی، صدور و ابطال پذیره رویۀاساسنامه و  مطابق مفاد گذاریهای سرمایهگواهیصدور و ابطال  ،نویسیپذیره مشارکت در -4

 .گذاریایهواحدهای سرم

 

 :متولی

 :42 مادۀ

 .شودمیانتخاب صندوق  مجمعتوسط بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه  و سازمان تائید، به متولی

 ایبر و پذیردب صندوق اساسنامهمقررات و باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق  متولی :1 تبصره

 ییناساسنامه تع بر اساسی متولکه جانشین و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال دارد. در صورتی ثبت مدیر صندوق، مدیر ،سازمان

 متولیه ببالفاصله ارد، را که در اختیار دصندوق های اطالعات، مدارک و دارایی کلیه، موظف است شده و کتباً قبول سمت نماید
 جایگزین تحویل دهد.

فته هظرف یک  صندوق قید و امیدنامهو قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در  متولیپس از انتخاب  :2 تبصره

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

 صندوق را مجمعموظف است بالفاصله،  مدیر صندوق، متولیدر صورت ورشکستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای  :3 تبصره

یین و تع ندوقصمجمع  تصویباز سمت خود منوط به  قبول استعفای متولیجایگزین دعوت کرده و تشکیل دهد.  متولیبرای انتخاب 

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

 :43 مادۀ
 است: به قرار زیر متولیهای وظایف و مسئولیت ،ذکر شده امیدنامه و ه بر آنچه در سایر مواد اساسنامهعالو

 امضای مجاز هدارندو  اننماینده یا نمایندگکارکنان مورد وثوق خود به عنوان بین مدیران یا از  شخص یا اشخاصیتعیین و معرفی  -1
 ؛و تعیین حدود اختیار هر یک از طرف متولی در امور مربوط به صندوق

 های بانکی صندوق؛برای افتتاح حساب یا حسابصندوق بررسی و تأیید تقاضای مدیر  -2

 های تبدیل ریال و ارزهای منتخب صندوق به یکدیگر؛در تعیین نرخصندوق بررسی و تأیید رویۀ پیشنهادی مدیر  -3

 مه؛های صندوق مطابق اساسناها و پرداختدریافت تائیدبررسی و  -4

ریافت و پرداخت وجوه دکلیه عملیات  کنترلبه منظور گذار حساب بانکی هر سرمایههویتی و اطالعات اطالعات و نگهداری دریافت  -5

 و صندوق؛ گذارسرمایهمیان 

ره به نام گذاری صادرمایهشامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای س گذارسرمایهحساب هر اطالعات نگهداری نظارت بر  -6
 در تملک وی؛ گذاریسرمایهبه درخواست وی و تعداد واحدهای  شدهابطالگذاری وی، تعداد واحدهای سرمایه

 ؛دیگرانبانک منتخب و  صندوق نزدهای وجوه و دارایی ماندهنظارت بر  -7
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حدهای دور و قیمت ابطال واارزش آماری، قیمت ص خالص درستی خالص ارزش روز، به مدیر صندوقکه اطمینان از این -8

 شود؛افزار تغذیه میدرستی به نرمبهصندوق کند و اطالعات مبنای این محاسبات توسط مدیر گذاری را محاسبه میسرمایه

 حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛ الزحمهحقپیشنهاد نصب، عزل و میزان  -9

 امیدنامه و هممفاد اساسنارعایت مقررات، اطمینان از حصول به منظور  مدیر ثبت وصندوق مدیر عملکرد بر مستمر نظارت  -10

 ؛و گزارش موارد تخلف به سازمان صندوق

 ؛های قانونینظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح و به موقع مالیات -11

 ؛حسابرسها و نظرات گزارشع قارایۀ به مواطمینان از و حصول بررسی  -12

 ؛صندوق مدیرنتشار به موقع اطالعات صندوق توسط اطمینان از او حصول نظارت  -13

راجع مو سایر  مانسازنزد  امیدنامهو  مفاد اساسنامهمقررات، و حسابرس صندوق از  مدیر ثبت ،صندوق طرح موارد تخلف مدیر -14
 ؛نهایی جهینتحصول ذیصالح و پیگیری موضوع تا 

 جهیتنول صح و پیگیری موضوع تا و سازمان و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی مدیر ثبت ،صندوق ریمد اعالم جرم -15

 نهایی؛

محسوب  هاآنگذاران و وکیل در توکیل طبق این اساسنامه وکیل سرمایهمتولی این ماده،  15و  14 هایدر اجرای بند :1 تبصره

مدنی و  یارات مندرج در قوانین آیین دادرسی)از جمله اخت اختیارات الزم کلیهگذاران 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 
 اقدام نماید.

ز د و اکنخودداری  هانآداشته باشد یا از اجرای  یا تقصیر د یا قصوردر اجرای وظایف خود اهمال ورز متولیکه در صورتی :2 تبصره

را مرجع  گونه موارددر این متولیوارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئولیت صندوق این بابت خسارتی به 

 کند.صالح به رسیدگی تعیین می

و  وقصند تواند هرگونه اطالعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیرمیدر اجرای وظایف خود متولی عنداللزوم  :3 تبصره

وق ارگزار صندک ،ا از دفتر کار مدیرمطالبه کند یگذاری صندوق ، کارگزار صندوق، حسابرس و مدیران سرمایهمدیر ثبت، نمایندگان وی

 داشته باشند.متولی  باهمکاری کامل اند در این رابطه ملزم این اشخاصبازرسی نماید.  آن یا شعب مدیر ثبتو 
 

 :حسابرس

 :44مادۀ 

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

 کند.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 مقررات و با رعایت اصول، استانداردها

 و متولی هرکدام یک نسخه ارسال کند.صندوق ، مدیر سازمانقبولی 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 مؤسسهمدت مأموریت حسابرس جایگزین تعیین شود. در این صورت 

 اطالع دهد. نسازمارا استعالم نموده و نتیجه را به 



 

19 

 

رف ق قید و ظصندو امیدنامهدر صندوق پس از انتخاب حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر  :3 تبصره

 .سدشده و به اطالع مدیر ثبت برثبت شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر  سازمانیک هفته نزد 

شکیل ه دعوت و تباید بالفاصله، نسبت بصندوق ل، سلب صالحیت یا استعفای حسابرس، مدیر در صورت ورشکستگی، انحال: 4 تبصره

مان زت. تا مجمع صندوق برای تعیین حسابرس جایگزین اقدام نماید. قبول استعفای حسابرس منوط به تصویب مجمع صندوق اس

 ی است.باق های حسابرس قبلی به قوت خودانتخاب حسابرس جدید صندوق، وظایف و مسئولیت

های دارایی قرارداد منعقده بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل بر اساسحسابرس  کارمزد: 5 تبصره

های صندوق های حسابرس را در حسابکافی برای پوشش هزینه رهیذخموظف است هر روز صندوق شود. مدیر صندوق پرداخت می

 منظور نماید.

 :45مادۀ 

 ت:به قرار زیر اس ،ستاآمده مواد اساسنامه و امیدنامه مقررات و عالوه بر آنچه در سایر  های حسابرسمسئولیت وظایف و
های حلها و ارایۀ راهول و رویهو اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اص صندوقهای کنترل داخلی بررسی اصول و رویه -1

 پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛

 روظایف مدی اجرای رعایت مقررات و برای صندوق های کنترل داخلی طراحی شدهنظور اطمینان از اینکه اصول و رویهبررسی به م -2
 ؛خصوص نیاگزارش الزم در  تهیهشود و و متولی در عمل رعایت می ، مدیر ثبتصندوق

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

داری استانداردهای ملی حساب نظر گرفتناستانداردهای حسابرسی و با در  صندوق با رعایت ]ساالنهو  ماههشش [های مالیصورت 3-1

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

ماهه و های ششبرای دوره[گذاری یمت ابطال واحدهای سرمایهقری، قیمت صدور و ارزش آما ،روزخالص صحت محاسبات ارزش  3-3

 ای مطابق استانداردهای حسابرسی.با بررسی نمونه ]ساالنه

گذاری صادره در های سرمایهای باشد که از ثبت گواهیخصوص باید به گونهاین ماده به 1های داخلی موضوع بند کنترل تبصره:

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

 :46مادۀ 
 49ماده  3مسئولیت شخصی است که به موجب بند مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود که در این اساسنامه ذکر شده است، 

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

 

 های صندوق:هزينه

 :47مادۀ 
 از: اندعبارت تند صرفاًای صندوق قابل پرداخت هسههایی که از محل داراییهزینه

 ؛آن در امیدنامه قید شده است محاسبه نحوهکه میزان و  متولیمدیر ثبت،  ،صندوق کارمزد مدیر -1

 ؛حسابرس که توسط مجمع صندوق تعیین و در امیدنامه منعکس شده است کارمزد -2

 گیرد؛به صندوق تعلق میقوانین و مقررات طبق که مخارجی هرگونه  -3
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 ؛اخذ شده برای صندوقمالی  تسهیالتهای مالی هزینه -4

 ؛و بالعکس به ریال رز منتخباو تبدیل  های بانکی برای نقل و انتقاالت وجوه صندوقهزینه -5

 ها؛نام صندوق توسط بانکراق بهادار بیوهای نگهداری اهزینه -6

 ؛صندوق مجمعصالح به تصویب علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذی متولیطرح دعاوی توسط  نهیهز -7

 ؛وقصند مجمعبه تصویب صندوق دعاوی علیه صندوق توسط مدیر  در برابرهزینۀ طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع  -8

 .طبق مقررات در امیدنامه صندوق جو درصندوق ها به تصویب مجمع سایر هزینه -9

ندوق یا صه به ران خسارات واردبمسئول ج صندوقمدیر یست و های صندوق به جز موارد فوق مجاز نپرداخت هزینه از محل دارایی

 باشد.تخلف خود از این ماده میتقصیر یا یا  رگذاران در اثر قصوسرمایه

تثنای صندوق به اسو کارگزار  متولیحسابرس،  مدیر ثبت، ،صندوق های مدیرهای اجرای وظایف و مسئولیتهزینه تأمین: 1تبصره 

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

های صندوق منظور و از حساب حقوق بدهی حساببهصندوق باید در هر روز  های تحقق یافته ولی پرداخت نشدۀهزینه :2تبصره 

گذاری در پایان آن روز لحاظ های سرمایههیروز، قیمت صدور و قیمت ابطال گوا خالص ارزش محاسبهکسر و در  یهارمصاحبان س

 گردند.

هر سال  مانده در پایانقابل پرداخت است و باقی %90بار تا سقف هر سه ماه یکمتولی  وصندوق  مدیریافتۀ تحققکارمزد : 3تبصره 

 ؛های تعریف شده در اساسنامه مجاز استشپس از ارایۀ گزار تبصرهاساس این  بر صندوق شود. پرداخت کارمزد مدیرپرداخت می

ا در صورت داده باشد ی ارائهبول مقها، حسابرس نظر مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش
 اهمیت باشد.کم متولیمشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر  اظهارنظر

ا هق در کانونصندوق، برگزاری مجامع صندوق، مخارج تصفیه صندوق، حق عضویت صندو سیتأسهای هزینهپرداخت کلیۀ : 4تبصره 

منابع  د از محلهای صندوق قابل پرداخت نیست تماماً بر عهدۀ مدیر صندوق است و بایهایی که از محل داراییو سایر هزینه

 نماید. خودپرداخت

 رسانی:اطالع

 :48مادۀ 

ی کند یا گذاران تارنمای مجزایی برای صندوق طراحو ارایۀ خدمات اینترنتی به سرمایه یرساناطالعموظف است برای صندوق مدیر 
ده نامه ذکر شر امیدقسمت مجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد. نشانی تارنمای مذکور به عنوان تارنمای صندوق د

 است.

 :49مادۀ 
 :تشر نمایدصندوق من تارنمایفعالیت صندوق اطالعات زیر را در مقاطع تعیین شده در  دورهر طول موظف است دصندوق مدیر 

 ؛یگذارهیسرما ریمدتاریخچه، مشخصات ثبتی صندوق، مشخصات ارکان صندوق و مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی  -1

 ؛سازمانن نزد آن بالفاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آ یروزرسانبهصندوق و  دنامهیاممتن کامل اساسنامه و  -2

 شر شود:موردنظر منت دورهبعد از انقضای کاری  روز 14ندوق شامل موارد زیر که باید تا ساعت اطالعات بازدهی ص -3

 شمسی؛ به تفکیک هر سال شمسیصندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال  ساالنهبازدهی  3-1

 صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفکیک هر سال مالی؛ ساالنهبازدهی  2-3
 ؛تأسیس به صورت ساده و ساالنه شدهصندوق از ابتدای  روزانهبازدهی  3-3
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 ؛ز گذشتهرو 365و  90، 30، 7بازدهی صندوق در  3-4

 .تقویمی هفتهنمودار بازدهی صندوق در هر  5-3
در  .ا ذکر منبع اعالم نرخدر هر زمان ب 14موضوع مادۀ  هاها و بدهیدر مورد تسعیر دارایی صندوق با ریالنرخ برابری ارز منتخب  -4

 ؛ره شودزمان اعالم نرخ های جدید باید درج گردد و سوابق اطالعات منتشره و تغییرات نیز ذخی ،صورت تغییر نرخ

 عد؛ب کاریروز  8ا ساعت روزانه ت به طورهر روز  پایاندر  گذاریسرمایهابطال هر واحد  قیمتصدور و  قیمتروز، خالص ارزش  -5

( این ماده محاسبه 1تبصره ) بر اساسکه  کاری بعد زرو 8گذاری در پایان هر روز تا ساعت آماری هر واحد سرمایه خالص ارزش -6
 ان همان روز؛گذاری در پایرمایهسروز هر واحد خالص شود و تفاوت مبلغی و درصدی آن با ارزش 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 -7

 ؛کاری بعد روز 8گذاران در پایان هر روز تا ساعت گذاری نزد سرمایهواحدهای سرمایه

روز کاری  20دت و ساالنه، حداکثر ظرف م ماههنه، ماههشش، ماههسههای های مالی صندوق در دورهگزارش عملکرد و صورت -8

 پس از پایان هر دوره؛

 ضروری باشد. هاآن ارائۀتهیه و  سازمانهایی که به تشخیص کلیه گزارش -9

گذاری است، با این تفاوت که رمایهسروز هر واحد  خالص گذاری مشابه ارزشخالص آماری هر واحد سرمایهارزش  محاسبه :1تبصره 

 شوند.دار صندوق تعدیل نمیهای پایانی اوراق بهاآماری، قیمت خالص ارزش محاسبهدر 

 واهد شد:خبه بازدهی ساالنه، به شرح فرمول زیر عمل  سال کیهای کمتر از برای تبدیل بازدهی :2تبصره 
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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 دورهصندوق که از تبدیل بازدهی صندوق در  شده: بازدهی تبدیل به سال 

T مورد نظر. دوره: تعداد روز در 
 شوند.فرمول فوق تا دو رقم اعشار گرد میاعداد به دست آمده از 

برس ارسال و حسا متولی ،سازمان رایمذکور در این ماده را ب ها و اطالعاتزمان یک نسخه از گزارشباید همصندوق مدیر  :3تبصره 

 است. نسازماارایۀ اطالعات به  منزلهصندوق در رابطه با این صندوق به  تارنمایو انتشار هرگونه اطالعات در کند 

 20ظرف  این ماده حداکثر 8بند و ساالنه  ماههششهای مالی و صورت هاخود را در مورد گزارش حسابرس باید اظهارنظر :4تبصره 

افت، در س از دریپموظف است اظهارنظر حسابرس را بالفاصله صندوق مدیر  .ه دهدئروز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارا

 صندوق منتشر کند. تارنمای

 گذاران باشد.صندوق در دسترس سرمایه تارنمایباید در این ماده، روند تاریخی اطالعات  :5تبصره 

 فعاليت صندوق: دورهپايان دوره يا تمديد 

 :50مادۀ 

 یابد:فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می
 فعالیت صندوق؛ دورهالف( در پایان 

 ؛سازمانب ( در صورت لغو مجوز صندوق توسط 
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 فعالیت صندوق؛ خاتمهج ( در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر 

و  صندوق لسه رسمی مجمعجدارای حق رأی صندوق در  ممتازگذاری د ( با موافقت دارندگان حداقل دو سوم از کل واحدهای سرمایه
 ؛سازمانتأیید 

، صندوق ردگی به استعفای مدیدر صورتی که یک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسی سازمان نفع و تأیید( به تقاضای هر ذی ـه

وفق به شکیل متمدیر ثبت، متولی یا حسابرس گذشته باشد و مجمع صندوق برای رسیدگی به این موضوع تشکیل نشده یا در صورت 

 انتخاب جایگزین نشده باشد.

 :51ماده 

روز مانده به پایان  60ندوق از ص هیتصف اولیه دورهنرسد،  سازمانبه تصویب  52فعالیت صندوق مطابق ماده  دورهکه تمدید در صورتی

که فعالیت صندوق بنا به موارد مذکور یابد. در صورتیفعالیت صندوق ادامه می دورهفعالیت صندوق شروع شده و تا پایان  دوره
روز  30ندوق شروع شده و فعالیت ص دورهصندوق از روز بعد از پایان  هیتصف اولیه ورهدپایان پذیرد،  50( مادۀ ـهب( تا )) یدربندها

 پذیرد:صندوق به شرح زیر صورت می هیتصف اولیه 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  اولیه دورهها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان کند که داراییمدیر تالش می -2

دوق به رایی به نام صنمتولی خرید دا دیتائو صندوق مگر اینکه به تشخیص مدیر  شود.متوقف میخرید دارایی به نام صندوق  -3

 گذاران باشد؛صرفه و صالح سرمایه

ارمزد که استثنای مطالبات صندوق را ب شدههای سررسید بدهی کلیهبه تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق،  صندوق دیرم -4
 پردازد.متولی میو  ، مدیر ثبتصندوق مدیر

صندوق های آن باشد مدیر صندوق و در صورتی که وجوه نقد صندوق بیش از مبلغ بدهی تصفیه در پایان هرماه از شروع دورۀ -5

گذاران بانکی سرمایه حساببهگذار گذاری هر سرمایهباید از محل وجوه نقد صندوق مبلغی تا سقف قیمت ابطال واحدهای سرمایه
گذاری مایهحدهای سرپرداخت کند. در پرداخت این وجوه، دارندگان واگذاری در تملک هر یک متناسب با تعداد واحدهای سرمایه

صندوق ر گذاری عادی پرداخت نشده باشد، مدیتا هنگامی که معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه عادی در اولویت هستند و

باشد که پس از پرداخت، ی اگذاری ممتاز واریز کند. مبلغ پرداخت باید به گونهدارندگان واحدهای سرمایه حساببهنباید وجهی را 

 های صندوق نشود.وجوه نقد صندوق کمتر از میزان بدهی

شود. مدیر همچنان به وظیفۀ خود مبنی بر های صندوق به نقد تکرار میتا تبدیل تمام دارایی 5و  4، 3عملیات مذکور در بندهای  -6

 کند؛اقدام می 49ماده  8های عملکرد صندوق در مقاطع مذکور در بند های مالی و گزارشتهیه صورت

های ی بدهیبه استثناصندوق  هایید و بدهیوصول گردصندوق مطالبات  های صندوق تبدیل به نقد ودر صورتی که تمام دارایی -7
های ، صورتیارکروز  20موظف است ظرف صندوق مدیر  آنگاهمتولی پرداخت گردید، و  ، مدیر ثبتصندوق ناشی از کارمزد مدیر

 ؛نماید رس تسلیمحساب به، تهیه و شده یحسابرسمالی و گزارش عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب 

 ارائه سازمانو  ، متولیصندوق رش به مدیرهای مالی و گزاروز پس از دریافت صورت 20حسابرس موظف است نظر خود را ظرف  -8

 دهد.

صندوق اعتبار ساقط خواهد شد. مدیر  درجهگذاری صندوق از های سرمایهتمامی گواهی ،7 بندمذکور در  مرحلهپس از اجرای  -9

 ماید.صندوق منتشر ن تشارتارنما و روزنامه کثیراالنای در له اطالعیهگذاران از این امر، بالفاصموظف است برای اطالع سرمایه

د و متولی بابت کارمزد از محل وجوه نقصندوق یر های صندوق از جمله مطالبات مدبدهی باقیمانده ،7بند  پرداختپس از  -10
 شود.صندوق پرداخت می
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آن  نسخهو یک  و متولی تنظیمصندوق صندوق با امضای مدیر  تصفیه جلسهصورت، 10مذکور در بند  مرحلهای پس از اجر -11

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

رت، مجمع ر این صوباشد مگر اینکه شرایط الزم را برای اداره صندوق از دست بدهد. دمدیر صندوق، مدیر تصفیه نیز می تبصره:

 نماید. منابع مربوط به جبران خدمات مدیر تصفیه و نحوۀ محاسبۀ آن را تعیین تأمینصندوق باید مدیر تصفیه و محل 

 :52 مادۀ

 ممتازگذاری رمایهسدارندگان واحدهای  دوسومقت حداقل فعالیت صندوق، مجمع صندوق با مواف دورهروز مانده به پایان  90حداقل 

 رائها سازمانبه  صندوق امیدنامهر اساسنامه و دفعالیت صندوق را با اصالحات مورد نیاز  دورهتواند تقاضای تمدید دارای حق رأی، می

بت، ، مدیر ثصندوق صندوق مدیر فعالیت دورهشود. برای تمدید فعالیت صندوق تمدید می دوره، سازماندهد. در صورت موافقت 

 با تمدید انسازم ها را بپذیرند. در صورت موافقتمتولی و حسابرس باید مجدداً قبول سمت نمایند یا اشخاص دیگری این مسئولیت

از  رانی که قبلگذاایهجدید را در تارنمای صندوق منتشر کند. با سرم امیدنامهباید اساسنامه و  صندوق فعالیت صندوق، مدیر دوره

فتار رجدید  دنامهامیگذاری خود اقدام نکرده باشند، طبق اساسنامه و قبلی فعالیت صندوق نسبت به ابطال واحدهای سرمایه دورهپایان 

 خواهد شد.

 مرجع رسيدگی به تخلفات و اختالفات:

 :53مادۀ 

صندوق  هدنامیام صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و و حسابرس تخلفات مدیر، مدیر ثبت، متولی کلیهمرجع رسیدگی به  سازمان

 است.

 :54مادۀ 

وق ربوط به صندگذاران صندوق در مواردی که مصندوق با یکدیگر و با سرمایه و حسابرس متولی ،هرگونه اختالف بین مدیر، مدیر ثبت
قانون بازار  36ده باشد، مشمول ما هاآنای هکه ناشی از فعالیت حرف ربطیذشود و هرگونه اختالف بین صندوق با سایر اشخاص می

 شود.این ماده رسیدگی می بر اساساوراق بهادار بوده و 

 ساير موارد:

 :55مادۀ 
صویب و ی صالحیت تع داراصندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراج

 گردد.ابالغ می

 :56مادۀ 

و  هین اساسناما، مفاد گذاری صندوق اعم از عادی و ممتاز، به منزلۀ آگاهی و پذیرش کلیۀ قوانین، مقرراتمالکیت واحدهای سرمایه

 .باشدهای مربوطه میریسک

 :57مادۀ 
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باشند و  تخلف داشتهیا  های خود تقصیر، قصوردر انجام وظایف و مسئولیت متولی و حسابرس مدیر ثبت، ،صندوق که مدیردر صورتی

د حدو د.از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بو
 شود.ها توسط مرجع صالح به رسیدگی تعیین میمسئولیت

 :58مادۀ 
واحدهای  روزخالص درصد ارزش  5به میزان حداکثر  متولیوق و پس از تأیید تواند برای اجرای موضوع فعالیت صندمیصندوق مدیر 

ش در اثر کاهش ارز کهصورتیمدت )حداکثر یک سال( بگیرد. در کوتاهمالی گذاران، به نام صندوق تسهیالت نزد سرمایه ،گذاریسرمایه

روز  خالص درصد ارزش 7از بیش به دریافتی  مالیتسهیالت  اندهمگذاران، ارزش گذاری نزد سرمایهروز واحدهای سرمایه خالص

 5تسهیالت مذکور تا سقف  هیتسوروز کاری به  5وظف است حداکثر ظرف گذاران برسد، مدیر مایهگذاری نزد سرمواحدهای سرمایه
 درصد ارزش یاد شده اقدام نماید.

 :59ماده 

 ود.شگذاران بیشتر گذاری نزد سرمایهمایهدرصد ارزش روز واحدهای سر 15ـواند از تهای صندوق در هیچ زمان نمیبدهیکل 

 :60ماده 
ت تا د، ملزم اسطلع شومدر صورتی که هر یک از ارکان صندوق از عدم انجام وظایف یا تخلف دیگر ارکان از مقررات و مفاد اساسنامه 

 گزارش کند. سازمانمتولی و  مراتب را در اسرع وقت به

 :61ده ما
حقوق  هیتأدتعارض پیش آید،  متولی، حسابرس ،مدیر ثبت ،صندوق مدیر نافعگذاران با مبه هر دلیلی بین منافع سرمایه چنانچه

 حقوق افراد یادشده مقدم خواهد بود. هیتأدگذاران بر سرمایه

 :62اده م

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

 ؛هاآنجلسات مجامع صندوق، حاوی تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و روزنامۀ کثیراالنتشار و تغییرات صورت -1

 های مالی؛جلسات مربوط به تصویب صورتصورت -2

 ، متولی و حسابرس؛شامل نمایندگان مدیر، مدیر ثبت هاآنتعیین نمایندگان ارکان و تغییرات  -3

 ؛هاآنتعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تغییرات  -4

 تعیین محل صندوق و تغییر آن؛ -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: 

 شوند. صندوق آگهیکثیراالنتشار 

 :63ماده 

 است. سازمانمرجع تفسیر مواد این اساسنامه، 
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 :64ماده 
 است.ه صویب مجمع صندوق رسیدتبه  ...و در تاریخ شده  یک امیدنامه تنظیم تبصره و 68ماده،  64در این اساسنامه 

 

 نيمؤسسو  ارکانو مهر و امضای صاحبان امضای مجاز اسامی 
 

 

 رديف
 مؤسس /نام رکن

 صندوق
 سمت در صندوق

شماره 

روزنامه 

 رسمی

نام و نام خانوادگی صاحبان 

 امضای مجاز
 امضاءمهر و نمونه 

1    
1-  

2-  

2    
1-  

2-  

3    
1-  

2-  

4    
1-  

2-  


