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 گذاری ارزیصندوق سرمایهاساسنامه }نمونه{

 

 :تعاریف اوليه

 :1 ةماد

ه ابزارها و نهادهای مالی قانون توسع 1و مادة  1384قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذر ماه  1ة شده در ماد فیتعر یهااصطالحات و واژه

 نیر اد ی، به همان معان1388های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست

  :شوندیم فیتعر ریبه شرح زاساسنامه  نیبکار رفته در ا گرید یها. واژهروندیكار مبهاساسنامه 

 ورای اسالمی است.شمجلس  1384: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه قانون بازار اوراق بهادار -1

های یل اجرای سیاست: منظور قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهمالی جدیدقانون توسعه ابزارها و نهادهای  -2

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

گذاری است های سرمایهوقاق بهادار و صندمرتبط با بازار اورها و سایر الزامات ها، بخشنامهمصوبات، ابالغیهمنظور كلیۀ  مقررات: - 3

 شود.دار وضع شده و میكه توسط مراجع صالحیت

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

 است. 2 ةگذاری مذكور در مادمنظور صندوق سرمایه صندوق: -5

 منظور اساسنامۀ صندوق است.  اساسنامه: -6

 ناپذیرجداییجزء  ومنظور امیدنامۀ صندوق است كه محتویات آن براساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شده  اميدنامه: -7

 شود. این اساسنامه محسوب می

ای از واحده معینی مالک تعداد گذاری صادرشده طبق مفاد اساسنامه،شخصی است كه مطابق گواهی سرمایه گذار:سرمایه -8

 گذاری صندوق است. سرمایه

 .شودو عادی تقسیم می ممتازبه دو نوع  8كه مطابق ماده  باشدصندوق می ۀكوچکترین جزء سرمای گذاری:واحد سرمایه -9

های گذاری است كه در یک زمان معین براساس گواهیواحدهای سرمایه گذاران:گذاری نزد سرمایهواحدهای سرمایه -10

از تعداد  باطل شدهگذاری از تفریق تعداد واحدهای سرمایهتعداد آن در هر زمان گذاران است و ره، در مالکیت سرمایهگذاری صادسرمایه

 شود.محاسبه می ،تا آن زمان منتشرشدهگذاری واحدهای سرمایه

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

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

گذاری سرمایه شده در هر زمان، عبارت است از واحدهایگذاری باطلواحدهای سرمایه شده:گذاری باطلواحدهای سرمایه -12

 .است تا آن زمان مطابق این اساسنامه باطل شده فعالیتصندوق كه از زمان شروع 

ه ابزارها و قانون توسع 1گذاری در اجرای ماده اوراق بهادار متحدالشکلی است كه توسط صندوق سرمایه گذاری:سرمایهگواهی  -13

شود و معرف 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 سرمایهتعداد واحدهای سرمایه

و تأمین  مبنا ارزشگذاری صندوق به واحدهای سرمایهنویسی پذیره برای  10 ةمهلتی است كه طبق ماد نویسی اوليه:دورة پذیره -14

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

گذاران ز سرمایهاست از جمله وجوه دریافتی ااعم از ریالی و ارزی منظور كلیۀ حقوق مادی و معنوی صندوق های صندوق: دارایی -15

كلیۀ حقوق،  و وقگذاری بانکی صندهای سرمایهسپرده گذاری،گذاری و صدور واحدهای سرمایهنویسی اولیۀ واحدهای سرمایهبابت پذیره

 شود. دریافت می برای صندوقیا امیدنامه ها، مطالبات صندوق از اشخاص و كارمزدهایی كه مطابق اساسنامه و سود متعلق به آنمنافع 
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 گذاری ارزیصندوق سرمایهاساسنامه }نمونه{

 

ر روز طبق گذاری در پایان هكه برای هر واحد سرمایه ارز منتخب ارزشی است به  :گذاریهر واحد سرمایه روزخالص ارزش  -16

 شود.محاسبه می 13 مادة

واحد  و برای صدور هرمحاسبه  16 مطابق مادةگذاری كه برای هر واحد سرمایه ارز منتخب است به  مبلغی قيمت صدور: -17

 شود.میگذار دریافت نویسی اولیه از سرمایهپذیرهپس از دورة گذاری سرمایه

بطال هر واحد ادر ازای محاسبه شده و  15گذاری مطابق ماده هر واحد سرمایه كه برای ارز منتخب لغی است به مب قيمت ابطال: -18

 شود.پرداخت میگذار به سرمایه های ابطالپس از كسرهزینهگذاری سرمایه

 شود.یمحاسبه م 49 ةماد 1 ةگذاری مطابق تبصربرای هر واحد سرمایهكه  ارز منتخب مبلغی است به  آماری: خالصارزش  -19

 یورو[ندوق، صآن ارز است. ارز منتخب در این  ههای خود صرفاً بارزی است كه صندوق ملزم به نگهداری دارایی :منتخب ارز -20

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

یران است كه اسالمی اجمهوری  از بانک مركزی مرحله 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

 .باشدمی و یا اعالم مراجع ذیصالح مربوطهمنظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسالمی ایران  روز کاری: -23

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

 و حسابرس ، مدیر ثبت و اركان نظارتی شامل متولیصندوق شامل ، مدیر اجراییاركان و صندوق  مجمعمنظور  ارکان صندوق: -52

 صندوق است.

رسمیت ل و مطابق مفاد این اساسنامه تشکی ،ممتازگذاری است كه با حضور دارندگان واحدهای سرمایهای جلسه مجمع صندوق: -26

  یابد.می

 شود.انتخاب می، به این سمت 37منظور شخص حقوقی است كه طبق مادة  صندوق: مدیر -27

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

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

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

ی )وب سایت( رسم یمنظور مؤسسه حسابرسی است كه تحت این عنوان از طریق تارنما :سازمانمؤسسه حسابرسی معتمد  -31

  است.، اعالم عمومی شده سازمان

ه در آن توسط كتارنمایی است كه نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده است و اطالعاتی  :ی صندوقتارنما -32

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

 2مادةوع موضگذاری های سرمایهامالک كشور است كه وظیفۀ ثبت صندوقو  ثبت اسنادسازمان بخشی از  ها:مرجع ثبت شرکت -33

 .را به عهده داردابزارها و نهادهای مالی جدید  توسعۀقانون 
، صدور و ابطال واحدهای نویسیپذیرهای است كه مدیر برای رویهگذاری: ، صدور و ابطال واحدهای سرمایهپذیره نویسیرویۀ  – 34

نویسی، صدور و كند. در این رویه مراحل پذیرهدر تارنمای صندوق اعالم میرساند و نزد سازمان به ثبت میو كرده گذاری تدوین سرمایه

نویسی و صدور واحدهای گذاران، اطالعاتی كه باید هنگام پذیره، چگونگی تشخیص هویت سرمایهگذاریسرمایهابطال واحدهای 

كه متقاضیان صدور یه درخواست صدور و ابطال تکمیل شود و مداركی هایی كه برای ارا، فرمگذاران دریافت شوداز سرمایه گذاریسرمایه

 بینی شده است.و ابطال باید ارائه نمایند، پیش
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 گذاری ارزیصندوق سرمایهاساسنامه }نمونه{

 

های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد های مربوط به سیاستگیریتوانایی مشاركت در تصمیم نفوذ قابل مالحظه: -35

های مزبور. نفوذ قابل مالحظه معموالً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیأت مدیره )یا سایر اركان اداره كننده مشابه( كنترل سیاست

گذاری گذار اجازه مشاركت مؤثر در سیاستردادهای دیگر ناشی شود كه به واحد سرمایهگیرد، اما ممکن است از روابط یا قراصورت می

 دهد. را می

های آن است. های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور كسب منافع از فعالیتعبارت از توانایی راهبری سیاست کنترل: -36

 شود. تعیین میاالجرا الزم معیارهای توانایی كنترل براساس استانداردهای حسابداری

. معیارهای از مشاركت در كنترل یک فعالیت اقتصادی كه به موجب توافق قراردادی )مشاركت خاص( است : عبارتکنترل مشترک -37

 شود. تعیین میاالجرا الزم توانایی كنترل مشترک براساس استاندارهای حسابداری

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

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

 كه تحت نفوذ قابل مالحظه، كنترل یا كنترل مشترک شخص حقیقی مورد نظر باشد. 

ران، تعریف وابسته به واحد تجاری كه در استانداردهای حسابداری ملی ایب( شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از شخص 

 است. شده

 :کليات

 :2 ةماد

انون بازار ق (1مادة ) 20گذاری موضوع بند های سرمایه، از مصادیق صندوقسازماناز  و فعالیت این صندوق با دریافت مجوز تأسیس

ه ابزارها و نهادهای قانون توسع 2طبق مادة  و هشدمحسوب  ابزارها و نهادهای مالی جدیدقانون توسعه  1و بند هـ ماده اوراق بهادار 

 ،یگذارهیماسر صندوقاین نام  .شودمطابق این اساسنامه و مقررات اداره میرسد و ها به ثبت میمالی جدید نزد مرجع ثبت شركت

 . باشدمی « .......................ارزی »

 :3 ةماد

به  ت صندوقفعالی موضوع هایگذاری در داراییسرمایه به ها آنگذاران و اختصاص آوری وجوه از سرمایههدف از تشکیل صندوق، جمع

 گذاران است.سرمایهمنافع های ناشی از مقیاس و تأمین جوییاز صرفه گیریبهرهگذاری، منظور كاهش ریسک سرمایه

 :4 ةماد

نزد گذاری ارزی ی سرمایههاسپرده گذاری در انواعسرمایه گذاری وآوری ارز منتخب از متقاضیان سرمایهجمع موضوع فعالیت صندوق،

خرین مقررات آاساس بر  هاآن از هر یکدر  گذاریحد نصاب سرمایهو 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 گذاریسرمایهكلیۀ  تبصره:

 :5 ةماد

شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت به نام صندوق صادر می سازمانتاریخ قید شده در مجوز فعالیت كه توسط فعالیت صندوق از  ةدور

سال مالی  است. تمدیدقابل   52 ةاین مدت مطابق ماد یابد.میادامه  شمسیسال ]سه[ ها به مدت ثبت شركتصندوق نزد مرجع 
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 گذاری ارزیصندوق سرمایهاساسنامه }نمونه{

 

به جز اولین سال مالی  ،ستا ]همان سال/ سال بعد[ ماه ..............تا انتهای هر سال  ماه .........ابتدای از  ،شمسیبه مدت یک سال  صندوق

  .یابدخاتمه می]همان سال/ سال بعد[ماه  .........پایان  درآغاز شده و ها نزد مرجع ثبت شركتصندوق  ثبتصندوق كه از تاریخ 

یز به عنوان نهاد ن سازمانها، با ارایۀ مدارک مربوطه، صندوق را نزد مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شركت تبصره:

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

 :6 ةماد

 ............................................................................................................از:.........................................................................است  عبارتمحل اقامت صندوق 

 گذاری:سرمایه هایاحدوو صندوق  هیسرما

 :7مادة 

  گذاران است.گذاری نزد سرمایهواحدهای سرمایه یدر هر زمان برابر جمع ارزش مبناو  است ریصندوق، متغ هیسرما

 :8 ةماد

گذاری سرمایه گذاری قید شود. واحدهایسرمایه هایاهیگوكه باید روی  است [صد یورو]یک گذاری برابرواحد سرمایه هر مبنایارزش 

 شود:عادی به شرح زیر تقسیم میو  ممتازوق به دو نوع دصن

گذاری سرمایه واحد{ صندوقگذاری واحدهای سرمایه حداقل %10كم }دست........  هانكه تعداد آ ممتازگذاری الف( واحدهای سرمایه

گذاری دهای سرمایهاین نوع واح شود.خریداری میمؤسسان صندوق توسط  كالً ،9 ةمطابق ماداولیه نویسی قبل از شروع دورة پذیره ،است

 باشد.انتقال به غیر میابطال ولی قابلغیرقابل

حدهای این نوع واشود. صادر مییا پس از تشکیل صندوق اولیه نویسی گذاری عادی كه در طول دورة پذیرهب( واحدهای سرمایه

 قید شده است.دنامه در امی گذارانسرمایهنزد گذاری عادی رمایهحداكثر واحدهای س. باشدمیانتقال ابطال ولی غیرقابلگذاری قابلسرمایه

ی واحدهای گذاری ممتاز به واگذارگذاری ممتاز، دالیل تمایل دارندة واحدهای سرمایهقبل از انتقال واحدهای سرمایه تبصره:

گذاری ممتاز را دارند از اشخاصی كه تمایل به خرید واحدهای سرمایهسازمان گذاری ممتاز خود و همچنین اطالعات مورد نظر سرمایه

سازمان و موافقت  ارایه شدهسازمان هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آنها را دارند به  ممتاز كهگذاری و تعداد واحدهای سرمایه

گیرنده و انتقال یدیثبت شده و به تأ ،مدیر ثبتنزد باید  گذاری ممتازنقل و انتقال واحدهای سرمایه اخذ شود. باید در این زمینه

كند و ۀ اعتبار ساقط از درجرا دریافت و گذاری انتقال دهنده سرمایه در هنگام انتقال، گواهیموظف است  مدیر ثبتدهنده برسد. انتقال

 صندوق صله به مدیررا بالفا ممتازگذاری گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایهجدیدی برای انتقالگذاری سرمایه گواهی

اعالم  سازمان هرا ب ممتازگذاری باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایهصندوق مدیر . و متولی اطالع دهد

  . نماید

 ن:اگذاری مؤسسسرمایه

 :9 ةماد

نقداً را ها بلغ آنمخریداری كرده و صندوق را  ممتازگذاری تمام واحدهای سرمایهن باید نویسی اولیه، مؤسسادورة پذیرهوع از شر پیش

 ارائه دهند. سازمانو تقاضای ثبت صندوق را به  واریز نمایند ،صندوق در شرف تأسیس بانکی به حساب
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 گذاری ارزیصندوق سرمایهاساسنامه }نمونه{

 

به ۀ مدارک زیر یو تشکیل مجمع صندوق و ارامبنی بر رعایت این ماده  سازماننویسی اولیه منوط به تأئید شروع دورة پذیره :تبصره

 :تاس سازمان

 اساسنامه و امیدنامۀ مصوب مجمع صندوق؛ -1

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

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

 ؛به حساب بانکی صندوق ممتازگذاری واحدهای سرمایه مبنایبانک مبنی بر واریز ارزش تأییدیۀ  -4

 .  سازماناعالم شده از طرف سایر موارد  -5

 

 نویسی اوليه:پذیره

 :10 ةماد

اعالم درج و  ،نویسیپذیرهاعالمیۀ در ن تعیین شده و اتوسط مؤسس 9 ةمبنی بر رعایت ماد سازمانید ینویسی اولیه پس از تأدورة پذیره

نقداً به  اند،كردهنویسی گذاری را كه پذیرهواحدهای سرمایه مبناید ارزش صددرص ،نویسینویسان باید در هنگام پذیرهگردد. پذیرهمی

       صندوق بپردازند. بانکی حساب

شدة صندوق كمتر نویسیگذاری پذیرهنویسی اولیه، تعداد واحدهای سرمایهاز پایان دورة پذیرهقبل یک روز كاری كه تا در صورتی :تبصره

اعالمیۀ ر مذكور دنویسی را به مدت دورة پذیرهتوانند مین اباشد، مؤسسامیدنامه برای تأسیس صندوق شده در از حداقل تعیین

  .نویسی را مجدداً تعیین نمایندپایان دورة پذیرهتاریخ و ساعت كرده و تمدید بار برای مدت یکنویسی پذیره

 :11 ةماد

ابطال واحدهای  نویسی، صدور ورویۀ پذیرهنویسی را مطابق مراحل پذیره گذار بایدگذاری، سرمایههای سرمایهنویسی واحدبرای پذیره

است، ر نمودهاز طریق تارنمای صندوق منتش صندوق و مدیررسیده ثبت به  سازمانتنظیم و نزد صندوق گذاری كه توسط مدیر سرمایه

گذاران صندوق، ایهبه منظور انطباق این رویه با اصول كنترل داخلی و اصل حمایت از حقوق سرم سازمانكه به انجام رساند. در صورتی

ر و اصالح رویۀ ثبت ست. تغییا سازمانر ظموظف به اصالح رویۀ مذكور مطابق نوی  بخواهد، صندوق اصالحاتی را در رویۀ مذكور از مدیر 

 .پذیراست، امکانوقو افشای آن در تارنمای صند سازمانثبت آن نزد و صندوق یا به پیشنهاد مدیر  سازمانبه تشخیص ، سازمانشده نزد 

 :12 ةماد

در  .شودیمنویسی متوقف پذیرهنویسی گردید، عملیات پذیره ،مطابق امیدنامهگذاری سرمایه حداكثر تعداد واحدهای كهآنپس از 

ه خود را به حساب نویسی شود، اولویت با كسانی خواهد بود كه زودتر وجوبه هر دلیل بیش از حداكثر مذكور اقدام به پذیره كهصورتی

به پرداختاولیه نویسی پس از پایان دورة پذیره كاری روز 5موظف است وجوه مازاد را ظرف حداكثر مدیر اند. بانکی مربوطه واریز نموده

 . هرگونه استفاده از وجوه مازاد ممنوع است. كندكنندگان مسترد 

 :13 ةماد

و متولی صندوق دیر به م ورا بررسی كند نویسی پذیرهنتایج باید مدیر ثبت نویسی اولیه، پس از پایان دورة پذیرهكاری روز دوحداكثر 

 پذیرد:میشرح زیر صورت ه اقدامات )الف( یا )ب( بمجموعه سپس حسب مورد یکی از  اطالع دهد.
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 گذاری ارزیصندوق سرمایهاساسنامه }نمونه{

 

اید بالفاصله ب صندوقآنگاه مدیر  ،نویسی شده باشد، پذیرهامیدنامهشده در گذاری تعیینحداقل واحدهای سرمایه كهصورتیالف( در 

ده و رونوشت آن را ارسال كر سازمانصندوق، برای  افت مجوز فعالیتبه منظور دری و مدیر ثبت نتیجۀ بررسی را به همراه تأییدیۀ بانک

 دهد.به مؤسسان ارایه 

 نویسی نشده باشد، آنگاه:، پذیرهامیدنامهشده در گذاری تعیینحداقل واحدهای سرمایه كهصورتیب( در 

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

 نویسان بازپرداخت كند.روز كاری وجوه واریزی به حساب صندوق را به پذیره 5باید ظرف  صندوقمدیر ( 2-ب 

 گذاری:، قيمت ابطال و قيمت صدور واحد سرمایهروزخالص  ارزش

 :14 ةماد

 صندوقهای های بدهیمن ،آن روز در پایان های صندوقگذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز داراییروز هر واحد سرمایه خالص ارزش

       است. گذاران در پایان همان روزگذاری نزد سرمایهدر پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه
روز مطالبات  ، ارزشبه ارز منتخب های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوقارزش روز دارایی  :1تبصرة 

 های صندوق در پایان همان روزسایر داراییروز های بانکی( و ارزش نشدة سپردهیافتۀ دریافتسود تحققناشی از مطالبات صندوق )نظیر 

  .به ارز منتخب

ورت ریالی باشد، باید به صهای صندوق ها و بدهیبخشی از دارایی صندوق بنا به دالیلی خارج از اختیار مدیربه  در صورتی كه :2تبصرة 

 ، اقدام گردد.بر اساس رویۀ مصوب مجمع صندوقها به ارز منتخب نسبت به تسعیر آن

شده تا پایان آن روز از ابطالگذاران در پایان هر روز، تعداد واحدهای گذاری نزد سرمایهتعداد واحدهای سرمایه محاسبۀبرای   :3تبصرة 

   شود.كسر میشده تا پایان آن روز  تعداد واحدهای صادر

 :15ماده 

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

 :16 ةماد

یمت فروش قشود، به جای محاسبه می 14 ةگذاری در پایان هر روز كه مطابق مادروز واحد سرمایه خالص ارزش ۀه در محاسبچچنان

به دست  ،گذاری در پایان آن روزقیمت صدور هر واحد سرمایهگاه آن ،ها در پایان آن روز منظور شودصندوق، قیمت خرید آن هایدارایی

 آید. می

های صندوق دستورالعمل نحوة تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار درصندوق مطابق های و فروش داراییقیمت خرید  : تبصره

 شود.می تعیینگذاری سرمایه
 

 گذاری:تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه

 :17 ةماد

 ،گذارینویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهمطابق رویۀ پذیره در هر روز كاری ؛در طول دورة فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است

موظف است  صندوقو متولی اطالع دهد. مدیر  صندوقبه مدیر بالفاصله دریافت كرده و گذاری را درخواست صدور واحدهای سرمایه

و با رعایت سقف حداكثر تعداد واحدهای  گذاریابطال واحدهای سرمایه نویسی، صدور ورویۀ پذیرهمفاد این اساسنامه و مطابق 
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 گذاری ارزیصندوق سرمایهاساسنامه }نمونه{

 

ظرف یک روز كاری گذاری درخواست شده حداكثر گذاران مذكور در امیدنامه، نسبت به صدور واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهسرمایه

نسبت به  ،صندوق  توسط مدیر گذاریصدور واحدهای سرمایهبالفاصله پس از  ؛بعد از ارائه درخواست اقدام كند. مدیر ثبت موظف است

 اقدام كند. گذاری،صدور و ابطال واحدهای سرمایه ،نویسیرویۀ پذیرهگذار، مطابق ارایه مدارک مربوطه به سرمایه

موظف است نسبت  وجود دارد. مدیر ثبت صرفاً به ارز منتخبگذاری صندوق امکان دریافت وجه از متقاضیان سرمایهدر این  :1تبصرة 

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

كارمزد صدور،  وةدر پایان روز كاری ارائه درخواست به عال گذاریسرمایهگذاری، قیمت صدور واحد در صدور واحدهای سرمایه :2تبصرة

 مالک عمل خواهد بود. 

گذاری رمایهاز پذیرش درخواست صدور واحدهای س مدیر صندوق به درخواستبنا به اعالم سازمان یا مدیر ثبت موظف است  :3تبصرة

 جدید خودداری نماید.

 ثبت به مدیرخب نزد بانک منتگذاری در این صندوق باید نسبت به معرفی حساب بانکی به ارز منتخب كلیۀ متقاضیان سرمایه :4تبصرة

های كلیۀ تراكنش .از/به مشتری است مذكور به منزلۀ دریافت/ پرداخت های صندوق از/به حساباقدام نمایند. كلیۀ دریافت/ پرداخت

 ی مذكور صورت پذیرد.های بانکمشتری و صندوق صرفاً باید از طریق حساب

 :18ماده 

 اشد. مالک گواهیبگذار میگذاری تحت مالکیت سرمایهدهندة تعداد كل واحدهای سرمایهبوده و نشان با نامگذاری های سرمایهگواهی

های گذاری درج شده است. مالکان گواهیگذار بر روی گواهی سرمایهگذاری شخصی است كه نام وی تحت عنوان سرمایهسرمایه

های اراییدگذاران در خالص گذاری نزد سرمایهگذاری خود از كل واحدهای سرمایهگذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایهسرمایه

ر صندوق است. منحصراً از اختیارات مدیهای صندوق در چارچوب این اساسنامه گیری در مورد داراییاند، ولی حق تصمیمصندوق سهیم

 ست.ادر صندوق  آنهاگذاری گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایههای سرمایهمسئولیت مالکان گواهی

 گذاری عادی باید در گواهی قید شود.واحدهای سرمایه گذاری برایهای سرمایهغیرقابل انتقال بودن گواهی تبصره:

 :19 ةماد

هر روز كاری، در گذاری، نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهرویۀ پذیرهطول دورة فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق  در

تا حداكثر  موظف است صندوق اطالع دهد. مدیرو متولی  صندوقو به مدیر گذاری را دریافت كرده واحدهای سرمایه درخواست ابطال

وجوه  ه درخواست ابطال،ارائ كاری بعد از تا پایان روزحداكثر و گذاری اقدام كرده ، نسبت به ابطال واحدهای سرمایهبعد پایان روز كاری

 واریز كند.گذار از محل وجوه صندوق، به حساب بانکی سرمایه گذاری مشتری راناشی از ابطال واحدهای سرمایه

 وجود دارد.  نتخبصرفاً به ارز مگذاران گذاری سرمایهدر این صندوق امکان پرداخت وجه ناشی از ابطال واحدهای سرمایه :1ة تبصر

ل به كسر كارمزدهای ابطاارائه درخواست گذاری در پایان روز كاری گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایهدر ابطال واحدهای سرمایه :2بصرة ت

 ابطال، مالک عمل خواهد بود.

 :20 مادة

در صورت لزوم اخذ تضامین الزم از وی، نسبت به به تشخیص خود مدیر صندوق موظف است از طریق انعقاد قرارداد با بانک منتخب و 

اطمینان  در روز درخواست،تامین ارز منتخب به میزان الزم جهت پرداخت كلیۀ وجوه مورد درخواست صندوق از جانب بانک منتخب 
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 گذاری ارزیصندوق سرمایهاساسنامه }نمونه{

 

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

 منتخب مسئولیت دارد.

 :21 مادة

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

 در صندوق:حداقل و حداکثر ميزان مشارکت 

 :22 دةما

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

گذاری صندوق هتوانند مالک واحدهای سرمایها، نمیدر زمان تصدی خود به این سمت ها،آن، حسابرس و اشخاص وابسته به الف( متولی

 باشند.

گذاری رمایهدرصد میزان حداقل تعداد واحدهای س پنجاید همواره حداقل در طول زمان تصدی خود به این سمت بصندوق ب( مدیر  [

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

صندوق دیر مگذاری در مالکیت بیشتر باشد، است. واحدهای سرمایه هر كدامگذاران گذاری نزد سرمایهتعداد واحدهای سرمایه 10%

 ].باشد ممتازتواند عادی یا می

گذاری های سرمایهدرصد میزان حداقل تعداد واحد 1/0گذاری در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل ج( مدیر سرمایه[

تعداد  %1گذاری یا حداقل تعداد واحدهای سرمایه %2تا وی ندوق در تملک گذاری صصندوق را مالک باشد. سقف واحدهای سرمایه

تواند گذاری میهگذاری در مالکیت مدیر سرمایبیشتر باشد، است. واحدهای سرمایه هر كدامگذاران گذاری نزد سرمایهواحدهای سرمایه

 ].باشد ممتازعادی یا 

واحد  .....ل گذار در هر زمان باید حداقگذاری و مؤسسان، هر سرمایهسرمایه، مدیر صندوق د( به غیر از متولی، حسابرس، مدیر[

 ].گذاری را مالک باشدسرمایه

 ].گذاری صندوق را مالک شونددرصد حداكثر واحدهای سرمایه 10توانند جمعاً حداكثر تا مؤسسان می هـ( [

گذاری را رمایهحداكثر واحدهای س %10تواند حداكثر گذار میمؤسسان هر سرمایهو  گذاری، مدیر سرمایهصندوق و( به غیر از مدیر [

  ]مالک شود. 

 ،بیشتر باشد ( هر كدامهـهای مذكور در بندهای )ب( یا )تواند از نصابجزو مؤسسان باشد میصندوق كه مدیر در صورتی :1تبصرة  [

  ] استفاده نماید.

]   بد، مدیر موظف است گذاری صندوق افزایش یاكه با اصالح اساسنامه یا امیدنامه حداقل تعداد واحدهای سرمایهدر صورتی :2تبصرة

 ]گذاری خود را افزایش دهد. واحدهای سرمایه متناسبا

]   ه نزد متولی عنوان وثیقباشد، به صندوق گذاری كه براساس این ماده باید تحت تملک مدیر حداقل واحدهای سرمایه: 3تبصرة

افت مفاصاحساب گذاری پس از استعفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریشود. ابطال یا آزادسازی این واحدهای سرمایهتودیع می

)به ی گذاررمایهواحدهای س ای معادل مبلغ ابطالنامهضمانتتواند با تودیع یاد شده میصندوق است. مدیر  صندوق دورة مأموریت مدیر

 ]د.گذاری خود اقدام نمایموضوع این تبصره، حسب مورد نسبت به ابطال یا انتقال واحدهای سرمایهارز منتخب( 
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 :23 مادة

والی در پایان هر گذاران ظرف ده روز كاری متگذاری نزد سرمایهگذاری، تعداد واحدهای سرمایههای سرمایهدر اثر ابطال واحد چهچنان

نسبت روز  10ظرف  واطالع دهد  سازمانباید بالفاصله موضوع را به صندوق برسد، مدیر  امیدنامهشده در روز به كمتر از حداقل تعیین

امۀ فعالیت در هر صورت اد. اقدام كند صندوقگیری در خصوص انحالل یا ادامۀ فعالیت جهت تصمیم صندوقمع مجبه دعوت و تشکیل 

صورت، سازمان این باشد. در غیرروز كاری پس از تاریخ مجمع می 10صندوق منوط به تامین حداقل تعیین شده در امیدنامه تا حداكثر 

 قدام نماید.تواند نسبت به لغو مجوز فعالیت صندوق امی

 ها:ها و پرداختهای بانکی صندوق و نظارت بر دریافتحساب

 :24 مادة

 ایگونهبه [.شودمی به نام صندوق افتتاحریالی ارزی و های بانکی به تعداد الزم حساب یا حسابمتولی  تاییدو صندوق به تشخیص مدیر 

های صندوق ها و پرداختكلیۀ دریافت] .و متولی ممکن باشدصندوق صرفاً با امضای مشترک نمایندگان مدیر  هاحسابكه برداشت از این 

های ت ابطال واحدنویسی اولیه، وجوه پرداختی بابگذاری پس از پذیرههای سرمایهنویسی اولیه و صدور واحدشامل وجوه حاصل از پذیره

های مربوط به گذاران و پرداخت هزینههای بانکی، وجوه پرداختی به سرمایهسپردهدهای سودریافت ، وجوه حاصل از گذاریسرمایه

  پذیرد.ها انجام میصندوق، منحصراً از طریق این حساب یا حساب

 ارزبه  ندوقهای صو سایر هزینه ، مدیرثبت، متولی، حسابرسصندوق كارمزد مدیر اعم ازها به اركان صندوق پرداختكلیه  تبصره:

ت پس از اخذ باشد، مدیر صندوق موظف اسنپذیر امکان ارز منتخبهای صندوق به هزینه پرداختدر شرایطی كه  .خواهد بود منتخب

  تاییدیه متولی نسبت به تامین مبلغ ریالی الزم از محل تبدیل منابع صندوق به ریال اقدام نماید. 

 

 :25 مادة

پذیرد ت میصور متولیو تأئید صندوق به دستور مدیر  24 ةهای بانکی صندوق موضوع مادحسابهای صندوق از حساب یا كلیۀ پرداخت

 متولید نماید. بررسی ییدستور پرداخت را تأ ،قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامهباید  متولیو 

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

 نماید كه:كنترل باید  متولیگذاری، گذار بابت ابطال واحدهای سرمایه( در مورد پرداخت به سرمایهالف

 باشد؛ گذاری را ارایه دادهگذار قبالً درخواست ابطال واحدهای سرمایهسرمایه (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 پرداخت صرفاً به حساب بانکی سرمایهمبلغ قابل  (4)

 كه:نماید كنترل باید متولی های صندوق، ( در خصوص پرداخت كارمزدها و هزینهب

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

 ؛پذیردصورت میمربوطه  شخاصهای بانکی اها به حساباین پرداخت (2)

 گذاران( صورتمایه؛ تبدیل منابع صندوق به ریال با بهترین نرخ ممکن )از منظر صرفه و صالح سرباشددر صورتی كه هزینه ریالی ( 3)

 گرفته است.

است و مسئولیت  الزامیصندوق 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
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 های صندوق:ترکيب دارایی

 :26 ةماد

رین مقررات و آخ ههای مذكور در امیدنامهای مختلف فعالیت، نصابهای صندوق در دورهدارایی باید در انتخاب تركیبصندوق مدیر 

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

ظرف سابرس، و ح متولیباید ضمن اطالع به صندوق مذكور در این ماده نقض گردد، مدیر  كه به هر دلیل، نصابدر صورتی :تبصره

 مدیریا ترک فعل  این نقض در اثر فعل صورتی كهدر  ها را انجام دهد.برای رعایت این نصابرا اقدامات الزم روز كاری،  10حداكثر 

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

 شده:چگونگی استفاده از درآمدهای کسب

 :27 ةماد

ق بکار گرفته های صندوق قلمداد شده و در اجرای موضوع فعالیت صندودارایی و، جزاجرای موضوع فعالیت صندوقحاصل از  درآمدكل 

 . شودمی

 مجمع صندوق:

 :28 ةماد

میت شده و رسصندوق تشکیل  ممتاز گذاری واحدهای سرمایه از كل به عالوة یکمجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف 

 و دارای اختیارات زیر است: یابد، می

 ؛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؛ به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق -3

 ؛سازمانتصویب تغییرات الزم در اساسنامه و امیدنامۀ صندوق پس از تأیید  -4

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

 های مالی ساالنۀ صندوق؛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

 تعیین روزنامۀ كثیراالنتشار صندوق؛ -9

  ؛تشکیل مجمع صندوقهای هزینهو صندوق ای تأسیس هصویب هزینهت -10

 (؛51)موضوع تبصرة مادة  آن ۀمحاسب ةو نحو ویمنابع مربوط به جبران خدمات  نیمحل تامتعیین مدیر تصفیه و  -11

 .گیری راجع به انحالل صندوقتصمیم -12

 هایتصورمدیر صندوق در دوره مربوط به آن  مفاصا حساب ۀمالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزل هایصورتتصویب  تبصره:

 گردد.میمالی، محسوب 

 :29 ةماد

 مجمع صندوق به دعوت اشخاص زیر در هر زمان قابل تشکیل است:
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 مدیر صندوق؛ -1

 ؛متولی -2

دارندگان بیش از  -3
5
 صندوق؛ ممتازگذاری از واحدهای سرمایه 1

 .سازمان -4

  شود.كننده تعیین می، توسط دعوت20لغایت  8محل و زمان تشکیل جلسۀ مجمع در شهر محل اقامت صندوق بین ساعت  :تبصره

 :30 ةماد

مسئولیت احراز . درا دارندر جلسۀ مجمع صندوق حق حضور ها آنقانونی  گاننمایندوكیل یا یا  ممتازگذاری دارندگان واحدهای سرمایه

 ممتازگذاری رمایهكننده است. دعوت كننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سمالکیت یا نمایندگی مالک برعهدة دعوت

 قرارصندوق یس مجمع كننده در اختیار رئبرساند. فهرست حاضران با تأئید دعوت آنهادر مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از 

 گیرد.می

 :31 ةماد

رئیس  .شودیتوسط مجمع صندوق انتخاب م ،حاضر ممتازگذاری از بین دارندگان واحدهای سرمایهبا اكثریت آرا رئیس مجمع صندوق 

خواهند صندوق  مجمع انناظر سازماننماینده یا نمایندگان متولی و وظیفۀ ادارة جلسۀ مجمع صندوق را به عهده دارد. صندوق  مجمع

   كند.  میانتخاب جایگزین ناظر را صندوق ها، مجمع بود و در غیاب هر یک از آن

 : 32 ةماد

نامه و مقررات بر رعایت اساس انن برسد. ناظراو ناظر صندوق ید رئیس مجمعیباید به تأصندوق  مجمعفهرست حاضران  ه ورسمیت جلس

  .ندكنمیها نظارت گیریو صحت رأی

 :33 ةماد

را  ممتاز گذاری، دارندگان واحدهای سرمایهصندوق موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع صندوقكنندة مجمع دعوت

گذاری دهای سرمایهكه كلیۀ دارندگان واحدعوت نماید. در صورتی صندوقبه مجمع از طریق نشر آگهی در روزنامۀ كثیراالنتشار صندوق 

 ندوقصبه مجمع  ممتازگذاری رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایهحاضر شوند،  دوقصنصندوق در مجمع  ممتاز

ز از محل و را نی سازمانمتولی و ، صندوق  ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمعالاقل باید  صندوقكنندة مجمع ضروری نیست. دعوت

 صندوقمع مانع از تشکیل جلسۀ مج سازمانمتولی و نمایندگان  حضورمطلع نماید. عدم  صندوقزمان تشکیل و موضوع جلسۀ مجمع 

 نخواهد بود.

جلسه مجمع  را از محل و زمان تشکیل و موضوع سازمانمتولی و كه دعوت كننده در مهلت مقرر در این ماده، در صورتی :1 تبصره

 .سازمانید ، مگر در شرایط خاص به تأیساقط استو تصمیمات آن از درجۀ اعتبار  صندوقمطلع ننماید، تشکیل جلسۀ مجمع  صندوق

ت مقرر در را در مهل صندوقكه مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع درصورتی :2تبصره 

نده موظف ، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت كن صندوق كنندة مجمع كه دعوتاین ماده در تارنمای صندوق منتشر كند. در صورتی

ا وی ظرف تتسلیم كرده  صندوقرا به مدیر  صندوق، آگهی دعوت مجمع  صندوق مجمعروز كاری قبل از مهلت دعوت به  2است الاقل 

ی صندوق، مانع ادر تارنم صندوقیک روز كاری آن را در تارنمای صندوق منتشر نماید. در صورت اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع 

 نخواهد بود.  صندوق از تشکیل و رسمیت مجمع
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 :34 ةماد

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

 :35 ةماد

ر سایر مواد دكه اینمگر  ،شوداتخاذ میتصمیمات در جلسۀ رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به عالوة یک از كل حق رأی حاضران 

 هارچحداقل ای در صورتجلسه صندوقموظف است از تصمیمات مجمع  صندوقرئیس مجمع . باشدنصاب دیگری ذكر شده  ،اساسنامه

 ند. كارائه هركدام یک نسخه  صندوقو مدیر  متولی ،سازمانید ناظران برساند و به یامضاء نماید و به تأ نسخه تهیه و

 صندوقیر تسلیم شود تا مد صندوقبه مدیر  صندوقمجمع صندوق باید توسط رئیس مجمع  فهرست اسامی حاضران در جلسۀ :1تبصرة 

 بالفاصه آن را در تارنمای صندوق منتشر كند.  

 سازمان بههفته یمات مجمع صندوق را حداكثر ظرف یکمموظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تص صندوقمدیر  :2تبصرة 

 تارنمایا تفصیل در تصمیمات را در روزنامۀ كثیراالنتشار و جزییات آن را ب خالصۀ صندوق، مدیر  اعالم نماید. پس از تایید سازمان

 دهد.آگهی می كشوررسمی  روزنامۀ در سازمانكند، و به تشخیص صندوق منتشر می

 صندوق مدیر جددقبالً قبول سمت مدر صورت لزوم را ثبت خواهد كرد كه امیدنامه در صورتی تغییرات اساسنامه و  سازمان :3تبصرة 

 امضایبه  ییر یافتهتغمواد  تمامیو  كردهسمت اشخاص جایگزین را دریافت  یا قبول حسابرس و متولی، گذاریمدیر سرمایه  مدیر ثبت، ،

 باشد. یادشده رسیدهاشخاص 

 :36 ةماد

. استل اجرا بالفاصله قاب سازمان تاییدپس از ، مدیر ثبت، متولی و حسابرس  صندوق مدیرتغییر در مورد  صندوقمجمع تصمیمات 

و  ثیراالنتشار صندوقكآن در روزنامۀ  خالصۀذشت یک ماه از تاریخ انتشار و گ سازمان تاییدسایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از 

بینی شده باشد یا یشپكه در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه مگر این؛ قابل اجرا است، تارنمای صندوق

 . ماه، موافقت كندگذشت یکقبل از  یادشدهتغییرات  با اجرایی شدن سازمان

 مدیر صندوق:

 :37 مادة

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

 بپذیرد و برایات و سایر مقررباید كتباً قبول سمت كند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه  صندوقمدیر  :1 ةتبصر

یۀ اطالعات، موظف است كلۀ مأموریت پس از خاتمبالفاصله د. مدیر كنو حسابرس هركدام یک نسخه ارسال  مدیرثبت، متولی، سازمان

 ، به مدیر جایگزین تحویل دهد. داردكه در اختیار  های صندوق رامدارک و دارایی

و  همواره صرفه گذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات،در قبال دارندگان واحدهای سرمایه صندوقمدیر  :2 ةتبصر

 را رعایت كند.صالح آنها 

ه و ظرف یک باید در امیدنامۀ صندوق قید شد صندوقو قبولی سمت توسط ایشان، هویت مدیر  صندوقپس از انتخاب مدیر  :3 ةتبصر

 صندوق منتشر شود.تارنمای در  بالفاصله پس از ثبت ثبت شده و سازمانهفته نزد 
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 گذاری ارزیصندوق سرمایهاساسنامه }نمونه{

 

ندوق ص مجمع، اسرع وقت ردموظف است  متولی،  صندوق سلب صالحیت یا استعفای مدیر ،در صورت ورشکستگی، انحالل :4 ةتبصر

و تعیین  مجمع صندوقمنوط به تصویب  صندوقی مدیر اتعفقبول اسجدید دعوت نموده و تشکیل دهد.  صندوقرا برای انتخاب مدیر 

 قبلی به قوت خود باقی است. صندوقیر های مدوظایف و مسئولیت ،تا زمان انتخاب مدیر جدید صندوق جانشین وی است.

 :38 مادة

« گذاریسرمایهمدیر  »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

چوب های صندوق در چارداراییچگونگی مدیریت گیری در مورد گذاری صندوق و تصمیممشی سرمایهگذاری و تعیین خطسیاست -1

 مقررات، اساسنامه و امیدنامۀ صندوق؛

 سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر صندوق. -2

رد واجد شرایط زمان فگذاری را از سمت خود عزل كند، مشروط به اینکه همتواند در هر زمان مدیر سرمایهمدیر صندوق می :1تبصرة 

 نماید.معرفی جایگزین وی عنوان بهدیگری را 

دار با حداقل یک سال ادارای گواهینامۀ مدیریت سبد اوراق بهادار یا گواهینامۀ ارزشیابی اوراق به بایدگذاری مدیر سرمایه: 2تبصرة 

گذاری ، مدیر سرمایهمانسازاز كاركنان تمام وقت مدیر صندوق باشند. در شرایط خاص و با موافقت  الاقل یکی از آنها  سابقۀ كار مرتبط و

سال  5با حداقل  ر سرمایهسال سابقۀ كار مرتبط یا گواهینامۀ اصول بازا 3گری بازار سرمایه با حداقل تواند دارای گواهینامۀ تحلیلمی

 برسد. سازمانسابقۀ كار مرتبط باشند و صالحیت ایشان به تأئید 

ل بر قبولی به عالوة مدركی داوی گذاری، نام و مشخصات موظف است بالفاصله پس از انتصاب مدیر سرمایه صندوقمدیر  :3تبصرة 

 و  متولی ارسال كند.  سازمانرا به ایشان سمت توسط 

ماعی، فوت، حجر، محرومیت از حقوق اجت گذاری به تشخیص مدیر صندوق به هر دلیل از جملهكه مدیر سرمایهی در صورت :4تبصرة 

عیین و معرفی موظف است فرد جایگزین را ظرف یک هفته ت صندوقمدیر قادر به انجام وظایف خود نباشد، استعفاء یا سلب صالحیت، 

 نماید.

 :39 مادة

 ست:ابه قرار زیر  صندوق مدیرهای مسئولیتوظایف و  ،ذكر شدهآنچه در سایر مواد این اساسنامه و امیدنامه  عالوه بر

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

 مه؛گذاری مطابق مفاد اساسناهای سرمایهنویسی، صدور و ابطال واحدمراحل اجرایی صندوق از جمله پذیره مشاركت در -2

 سالمی ایران؛اپیگیری درج آگهی مربوطه در روزنامه رسمی جمهوری و سازمان ها و مرجع ثبت شركتانجام امور ثبتی صندوق نزد  -3

کس در مواقع و بالع ارز منتخب صندوق به های صندوق از ریالتبدیل داراییبه منظور  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  شدهطالابگذاری صادره و شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه گذارسرمایهثبت و نگهداری حساب هر  -5

 در تملک وی؛ گذاریسرمایهواحدهای 

 ؛متولیهای درخواستی تهیه و ارسال گزارش -6

 ؛شوداخذ می گذارینام صندوق كه توسط  مدیر سرمایهها بهداراییمربوط به اجرای تصمیمات   -7

ها و از آن حدود اختیارات و مسئولیت هر یک عیینهای صندوق و تدر اموری غیر از پرداختصندوق  تعیین صاحبان امضای مجاز -8

 و حسابرس؛مدیر ثبت ، متولی ،سازمانبه موضوع اطالع 
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ندوق محسوب صكه در صدور دستورات پرداخت صندوق، صاحب امضای مجاز از طرف مدیر صندوق تعیین نماینده یا نمایندگان مدیر  -9

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

 ؛ز انجاماحداكثر ظرف دو روز كاری پس  آنبین كارگزاران صندوق اطالع به متولی در مورد نقل و انتقال اوراق بهادار  -10

 داخت؛گذاران حداكثر ظرف یک روز كاری پس از هر پراطالع به مدیر ثبت در مورد وجوه پرداختی به هر یک از سرمایه -11

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

و  هاآوری و نگهداری كلیۀ مدارک مثبته مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول و رویهجمع -13

 اساسنامه؛مفاد بق های مورد نیاز طو تهیۀ گزارش سازمانابالغی توسط  مقررات  و الزم الرعایه در كشور سابداری حاستانداردهای 

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

 مقررات؛ گذاری مطابق مفاد اساسنامه و سایرمحاسبۀ ارزش روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه -15

مدیریت یا  كارمزد با سبمتناكه باید ایشان نحوة جبران خدمات و تعیین وی و نظارت بر عملکرد  گذارییهسرمامعرفی مدیر  -16

  ؛با عملکرد صندوق باشدمتناسب 

 گذاران؛سرمایهمتعارف پاسخگویی به سؤاالت  -17

اهداف و موضوع  برای اجرای هاآنو بکارگیری  صورت مستمربه محاسبات، كنترل تنظیمات و افزارهای الزمافزارها و سختتهیۀ نرم -18

 فعالیت صندوق؛

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

یوان انضباطی و د ، شبه قضایی، اداری،گذاران، كلیۀ ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایینمایندگی صندوق در برابر سرمایه -20

 ر اشخاص حقیقی و حقوقی؛و سای عدالت اداری

لیه صندوق در هر هرگونه دعوای مطروحه ع در برابرها از طرف صندوق و دفاع اقامۀ هرگونه دعوای حقوقی و كیفری و دفاع از آن -21

ی دادرس قانون آیین دیوان عدالت اداری با دارا بودن كلیۀ اختیارات مندرج درمراجع قضایی، شبه قضایی، اداری، انتظامی و یک از 

 نامۀ دیوان عدالت اداریآن(، قانون آیین دادرسی كیفری و قانون و آیین 36و  35مدنی)باالخص مواد 

تضی كه در گذاری كه حق شركت در مجمع را دارند برای تشکیل مجمع صندوق در موقع مقدعوت از دارندگان واحدهای سرمایه -22

الی وگزارش مروز كاری پس از اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای  10مورد تصویب صورتهای مالی ساالنه صندوق باید حداكثر 

 عملکرد مربوطه باشد.

دم اجرای تشریفات توان به عذر عمعتبر است و نمیو گذاری در مقابل اشخاص ثالث نافذ كلیۀ اعمال و اقدامات مدیر سرمایه :1 ةتبصر

 عتبر دانست. ها را غیر معمال و اقدامات آنا آنهامربوط به طرز انتخاب 

سناد و اوراق موظف است مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه امضای قراردادها و اصندوق مدیر  :2 ةتبصر

 گهی دهد. ها، در روزنامه رسمی كشور آارسال كند و پس از ثبت نزد مرجع ثبت شركت سازمانثبت نزد  برایتعهدآور صندوق را 

 ن سال مالیسال پس از پایان آ دهمدیر صندوق باید مدارک مثبته وقایع مالی هر سال مالی صندوق را به مدت حداقل  :3 ةتبصر

سئولیتی در قبال نگهداری نماید و پس از پایان این مدت م صورت كاغذی یا داده پیام الکترونیکی موضوع قانون تجارت الکترونیکبه

ایان عمر صندوق پبه مدیرجدید منتقل شده و پس از صندوق، این مسئولیت با تغییر مدیر  داشت. نگهداری و ارایۀ این مدارک نخواهد

 به عهدة آخرین مدیر آن خواهد بود.

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

 گذاران، وجود داشته باشد.برای سرمایه هاآنطرح سؤاالت و دریافت پاسخ 

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

 :40 مادة

 ثبتمدیر ساسنامه شده و در این اانتخاب  صندوق مجمع توسطو بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه  سازمان، به تأئید ثبت مدیر 

 شود.نامیده می

 مدیر ،سازمانی باید كتباً قبول سمت كند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برامدیر ثبت  :1 ةتبصر

 و حسابرس هركدام یک نسخه ارسال كند.  ،ولیمت ،صندوق

یک هفته نزد  باید در امیدنامۀ صندوق قید شده و ظرف مدیر ثبت، هویت ویو قبولی سمت توسط مدیر ثبت پس از انتخاب  :2 ةتبصر

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

صندوق  عمجمموظف است در اسرع وقت، صندوق  مدیر، مدیر ثبتالحیت یا استعفای در صورت ورشکستگی، انحالل، سلب ص :3 ةتبصر

عیین جانشین صندوق و ت مجمعمنوط به تصویب مدیر ثبت جدید دعوت نموده و تشکیل دهد. قبول استعفای مدیر ثبت را برای انتخاب 

 قبلی به قوت خود باقی است. ثبت های مدیرجدید صندوق وظایف و مسئولیتمدیر ثبت وی است. تا زمان انتخاب 

 :41 مادة

 به قرار زیر است:مدیر ثبت های ذكر شده، وظایف و مسئولیتو امیدنامه  عالوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه 

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

 گذاری صندوق؛نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهپذیره

مدیر ثبت مجاز از طرف  االختیار و دارندة امضایكاركنان مورد وثوق خود به عنوان نمایندة تام مدیران یا تعیین و معرفی یک نفر از -2

گذاری صادره را امضاء های سرمایهر ثبت، گواهیو تعیین و معرفی نماینده یا نمایندگانی كه از طرف مدی در امور مربوط به صندوق

 ؛نمایندمی

ۀ این یگذار و اراو مشخصات حساب بانکی هر سرمایهدر صورت وجود نمایندة وی  وگذار هر سرمایههویتی  مشخصاتثبت دریافت و  -3

 ؛و متولیصندوق به مدیر اطالعات 

نویسی، صدور و ابطال واحدهای پذیره رویۀمطابق مفاد اساسنامه و  اریگذهای سرمایهگواهیصدور و ابطال  ،نویسیپذیره مشاركت در -4

 .گذاریسرمایه

 

 :متولی

 :42 مادة

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

 ،سازمان برای و دبپذیر اساسنامۀ صندوقمقررات و باید كتباً قبول سمت كند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق  متولی :1 ةتبصر

شده و كتباً   براساس اساسنامه تعیینمتولی كه جانشین و حسابرس هركدام یک نسخه ارسال دارد. در صورتی ثبت مدیر صندوق، مدیر

ایگزین تحویل ج متولیبالفاصله به را كه در اختیار دارد، صندوق های عات، مدارک و دارایی، موظف است كلیۀ اطالقبول سمت نماید

 دهد. 

برای یک هفته  و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامۀ صندوق قید و ظرف متولیپس از انتخاب  :2 ةتبصر

 صندوق منتشر شود. در تارنمای  ،بالفاصله پس از ثبتشده و   ارسال سازمانثبت به 
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ق را برای صندو مجمعموظف است بالفاصله،  مدیر صندوق، متولیدر صورت ورشکستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای  :3 ةتبصر

 یین جانشینو تع مجمع صندوق تصویباز سمت خود منوط به  قبول استعفای متولیجایگزین دعوت كرده و تشکیل دهد.  متولیانتخاب 

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

 :43 مادة

 به قرار زیر است: متولیهای وظایف و مسئولیت ،ذكر شده امیدنامه و عالوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه

امضای مجاز ارندة دو  نماینده یا نمایندگانكاركنان 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؛نرخ در تعیینصندوق بررسی و تأیید رویۀ پیشنهادی مدیر  -3

 های صندوق مطابق اساسنامه؛ها و پرداختبررسی و تأئید دریافت -4

ت و پرداخت وجوه كلیه عملیات دریاف كنترلبه منظور گذار حساب بانکی هر سرمایههویتی و اطالعات اطالعات و نگهداری دریافت  -5

 و صندوق؛ گذارسرمایهمیان 

صادره به نام وی،  گذاریشامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه گذارسرمایهحساب هر اطالعات نگهداری ت بر نظار -6

 در تملک وی؛ گذاریسرمایهبه درخواست وی و تعداد واحدهای  شدهابطالگذاری تعداد واحدهای سرمایه

 ؛ دیگراننتخب و بانک م صندوق نزدهای نظارت بر ماندة وجوه و دارایی -7

گذاری سرمایه ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای خالص درستی خالص ارزش روز، به مدیر صندوقكه اطمینان از این -8

 شود؛ افزار تغذیه میدرستی به نرمبهصندوق كند و اطالعات مبنای این محاسبات توسط مدیر را محاسبه می

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

 صندوق ۀمیدناما و همفاد اساسنامرعایت مقررات، اطمینان از حصول به منظور  مدیر ثبت وصندوق مدیر عملکرد بر مستمر نظارت  -10

 ؛و گزارش موارد تخلف به سازمان

 ؛های قانونیمالیاتنظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح و به موقع  -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

مراجع سایر  و سازماننزد  امیدنامهو  مفاد اساسنامهمقررات، و حسابرس صندوق از  مدیر ثبت ،صندوق طرح موارد تخلف مدیر -14

 ؛حصول نتیجۀ نهاییذیصالح و پیگیری موضوع تا 

 تیجۀ نهایی؛ ول نصو پیگیری موضوع تا ح و سازمان و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی مدیر ثبت ،صندوقمدیر اعالم جرم -15

شود ها محسوب میوكیل در توكیل آنگذاران و طبق این اساسنامه وكیل سرمایهمتولی این ماده،  15و  14 هایدر اجرای بند :1 ةتبصر

ادرسی مدنی و كیفری( د)از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین  گذاران با دارا بودن كلیۀ اختیارات الزمتواند از جانب سرمایهو می

 انتظامی اقدام نماید.  مقاماتها، دادسراها، مراجع اختصاصی یا عمومی و مراجعه به برای اقامۀ هرگونه دعوای كیفری در هر یک از دادگاه

د و از این كنودداری خ آنهاداشته باشد یا از اجرای  یا تقصیر در اجرای وظایف خود اهمال ورزد یا قصور متولیكه در صورتی :2 ةتبصر

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

 كند. رسیدگی تعیین می
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و نمایندگان  صندوق رتواند هرگونه اطالعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیدر اجرای وظایف خود میمتولی عنداللزوم  :3 ةتبصر

 مدیر ثبتندوق و صكارگزار  ،ا از دفتر كار مدیرمطالبه كند یگذاری صندوق ، كارگزار صندوق، حسابرس و مدیران سرمایهمدیر ثبت، وی

 داشته باشند.با متولی اند در این رابطه همکاری كامل ملزم این اشخاصبازرسی نماید.  آن یا شعب
 

 :حسابرس

 :44مادة 

تصویب  پیشنهاد و به، سازمانیا مؤسسات حسابرسی مورد تأیید سازمان  حسابرس توسط متولی از بین مؤسسات حسابرسی معتمد

رس رسد. مدت مأموریت حسابالزحمۀ حسابرس توسط متولی پیشنهاد شده و به تصویب مجمع صندوق میرسد. حقمجمع صندوق می

 كند.را مجمع صندوق تعیین می

اساسنامه و  حسابرس صندوق باید كتباً قبول سمت كرده و طی آن متعهد شود تا كلیۀ وظایف حسابرس صندوق را طبق این :1تبصرة 

ند. حسابرس باید صالح رسیده است، به انجام رسامقررات و با رعایت اصول، استانداردها، و ضوابط حسابرسی كه به تصویب مراجع ذی

 و متولی هركدام یک نسخه ارسال كند.صندوق یر ، مدسازمانقبولی سمت خود را برای 

ایگزین او و جحسابرس به تقاضای متولی و با ذكر دالیل و تصویب مجمع صندوق قابل عزل است، مشروط به اینکه همزمان  :2تبصرة 

یل تغییر را مدت مأموریت حسابرس جایگزین تعیین شود. در این صورت مؤسسۀ حسابرسی جانشین باید بالفاصله از حسابرس قبلی دال

 اطالع دهد.  سازماناستعالم نموده و نتیجه را به 

د و ظرف در امیدنامۀ صندوق قیصندوق پس از انتخاب حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر  :3تبصرة 

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

ت و تشکیل باید بالفاصله، نسبت به دعوصندوق ل، سلب صالحیت یا استعفای حسابرس، مدیر در صورت ورشکستگی، انحال: 4تبصرة 

زمان انتخاب  مجمع 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 صندوق یحسابرس براساس قرارداد منعقده بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل دارای كارمزد: 5تبصرة 

 ر نماید.  های صندوق منظوهای حسابرس را در حسابموظف است هر روز ذخیرة كافی برای پوشش هزینهصندوق شود. مدیر پرداخت می

 :45مادة 

 است: به قرار زیر است،مواد اساسنامه و امیدنامه آمدهمقررات و عالوه بر آنچه در سایر  های حسابرسو مسئولیتوظایف 

های حلهها و ارایۀ راو اظهارنظر در خصوص كفایت یا ضعف این اصول و رویه صندوقهای كنترل داخلی بررسی اصول و رویه -1

 پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛

 وظایف مدیر اجرای رعایت مقررات و برای صندوق های كنترل داخلی طراحی شدهمنظور اطمینان از اینکه اصول و رویهبررسی به  -2

 خصوص؛شود و تهیۀ گزارش الزم در اینو متولی در عمل رعایت می ، مدیر ثبتصندوق

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

لی حسابداری مصندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظرگرفتن استانداردهای  ]و ساالنۀشش ماهه  [های مالیصورت 3-1

 ؛سازمانهای ابالغی از سوی كشور و دستورالعمل

 ؛]ماهه و ساالنههای ششدر دوره[های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق صحت گزارش 3-2
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 گذاری ارزیصندوق سرمایهاساسنامه }نمونه{

 

ماهه و های ششبرای دوره[گذاری ، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایهارزش آماری ،روزخالص صحت محاسبات ارزش  3-3

 ای مطابق استانداردهای حسابرسی. با بررسی نمونه ]ساالنه

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

 شود.  چنین ثبت كلیۀ وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصلها و همو گزارش آنهای صندوق حساب

 :46مادة 

قانون  49ماده  3مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود كه در این اساسنامه ذكر شده است، مسئولیت شخصی است كه به موجب بند 

، مسئولیت بررسی و اظهارنظر در خصوص مستندات و اطالعات را بر 1384ن مصوب آذرماه سال بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایرا

 عهده دارد.

 

 های صندوق:هزینه

 :47مادة 

 عبارتند از: ای صندوق قابل پرداخت هستند صرفاًههایی كه از محل داراییهزینه

 ؛امیدنامه قید شده است كه میزان و نحوة محاسبۀ آن در متولیمدیر ثبت،  ،صندوق كارمزد مدیر -1

 ؛حسابرس كه توسط مجمع صندوق تعیین و در امیدنامه منعکس شده است كارمزد -2

 گیرد؛به صندوق تعلق میقوانین و مقررات طبق كه مخارجی هرگونه  -3

 ؛اخذ شده برای صندوقمالی  تسهیالتهای مالی هزینه -4

 ؛و بالعکس به ریال ارز منتخبو 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 اركان صندوق در مراجع ذی متولیهزینۀ طرح دعاوی توسط  -7

  ؛صندوق 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 مدیر صندوقهای صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و پرداخت هزینه از محل دارایی

 باشد.ین ماده میتخلف خود از اتقصیر یا یا  رگذاران در اثر قصوسرمایه

ستثنای موارد اصندوق به و كارگزار  متولیحسابرس،  مدیر ثبت، ،صندوق های مدیرهای اجرای وظایف و مسئولیتهزینه تأمین: 1ةتبصر

 مذكور در این ماده، حسب مورد به عهدة خود ایشان است.

حقوق  های صندوق منظور و از حسابهای تحقق یافته ولی پرداخت نشدة صندوق باید در هر روز به حساب بدهیهزینه :2ةتبصر

 وز لحاظ گردند.گذاری در پایان آن رهای سرمایهروز، قیمت صدور و قیمت ابطال گواهی خالص كسر و در محاسبۀ ارزش یهارمصاحبان س

ایان هر سال پمانده در قابل پرداخت است و باقی %90بار تا سقف هر سه ماه یکمتولی  وصندوق  مدیریافتۀ تحققكارمزد : 3ةتبصر

مشروط  ؛از استهای تعریف شده در اساسنامه مجپس از ارایۀ گزارش تبصرهاساس این  بر صندوق شود. پرداخت كارمزد مدیرپرداخت می

ورت اظهار نظر صمقبول ارایه داده باشد یا در ها، حسابرس نظر ین گزارشبر این كه در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به ا

  اهمیت باشد.كم متولیمشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر 
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ها و انونهای تاسیس صندوق، برگزاری مجامع صندوق، مخارج تصفیه صندوق، حق عضویت صندوق در كپرداخت كلیۀ هزینه: 4تبصرة

ل منابع خود پرداخت های صندوق قابل پرداخت نیست تماماً بر عهدة مدیر صندوق است و باید از محمحل داراییهایی كه از سایر هزینه

 نماید. 

 رسانی:اطالع

 :48مادة 

راحی كند یا طگذاران تارنمای مجزایی برای صندوق موظف است برای اطالع رسانی و ارایۀ خدمات اینترنتی به سرمایهصندوق مدیر 

 دنامه ذكر شده است.از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد. نشانی تارنمای مذكور به عنوان تارنمای صندوق در امی قسمت مجزایی

 :49مادة 

 ماید:نصندوق منتشر  تارنمایموظف است در طول دورة فعالیت صندوق اطالعات زیر را در مقاطع تعیین شده در صندوق مدیر 

 گذاری؛مشخصات اركان صندوق و مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیرسرمایهتاریخچه، مشخصات ثبتی صندوق،  -1

 ؛سازمانمتن كامل اساسنامه و امیدنامۀ صندوق و به روزرسانی آن بالفاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن نزد  -2

 د: دنظر منتشر شوبعد از انقضای دورة موركاری  روز 14ندوق شامل موارد زیر كه باید تا ساعت اطالعات بازدهی ص -3

 شمسی؛ به تفکیک هر سال شمسیبازدهی ساالنۀ صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال  3-1

 بازدهی ساالنۀ صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفکیک هر سال مالی؛ 2-3

 ؛تأسیس به صورت ساده و ساالنه شدهبازدهی روزانۀ صندوق از ابتدای  3-3

 ؛ز گذشتهرو 365و  90، 30، 7بازدهی صندوق در  3-4

 .نمودار بازدهی صندوق در هر هفتۀ تقویمی 5-3

در   .ر منبع اعالم نرخدر هر زمان با ذك 14موضوع مادة  هاها و بدهیدر مورد تسعیر دارایی نرخ برابری ارز منتخب صندوق با ریال -4

 ؛دزمان اعالم نرخ های جدید باید درج گردد و سوابق اطالعات منتشره و تغییرات نیز ذخیره شو ،صورت تغییر نرخ

 بعد؛  كاریز رو 8روزانه تا ساعت  به طورهر روز  پایاندر  گذاریسرمایهابطال هر واحد  قیمتصدور و  قیمتروز، خالص ارزش  -5

ده محاسبه ( این ما1كه براساس تبصره) كاری بعد روز 8گذاری در پایان هر روز تا ساعت آماری هر واحد سرمایه خالص ارزش -6

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

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

 ؛كاری بعد روز 8گذاران در پایان هر روز تا ساعت گذاری نزد سرمایهسرمایه

وز كاری ر 20های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و ساالنه، حداكثر ظرف مدت های مالی صندوق در دورهگزارش عملکرد و صورت -8

 پس از پایان هر دوره؛

 ها ضروری باشد. تهیه و ارایۀ آن سازمانهایی كه به تشخیص كلیه گزارش -9

تفاوت كه در  گذاری است، با اینروز هر واحد سرمایه خالص گذاری مشابه ارزشخالص آماری هر واحد سرمایهارزش محاسبۀ  :1ةصربت

 ند.شوهای پایانی اوراق بهادار صندوق تعدیل نمیآماری، قیمت خالص محاسبۀ ارزش

 سال به بازدهی ساالنه، به شرح فرمول زیر عمل خواهد شد:های كمتر از یکبرای تبدیل بازدهی :2تبصرة

1001)1(

365


























T

tA RR 



 

 

 

21 
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 كه در آن:

TR.بازدهی صندوق در دورة موردنظر كه قصد تبدیل آن به بازدهی ساالنه وجود دارد : 

AR آید.شدة صندوق كه از تبدیل بازدهی صندوق در دورة مورد نظر به بازدهی ساالنه به دست می: بازدهی تبدیل به سال 

T.تعداد روز در دورة مورد نظر : 

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

سابرس ارسال حو  متولی ،سازمان رایرا بها و اطالعات مذكور در این ماده زمان یک نسخه از گزارشباید همصندوق مدیر  :3ةتبصر

 .است سازمانصندوق در رابطه با این صندوق به منزلۀ ارایۀ اطالعات به  تارنمایو انتشار هرگونه اطالعات در كند 

روز  20كثر ظرف این ماده حدا 8بند شش ماهه و ساالنه های مالی و صورت هاخود را در مورد گزارش حسابرس باید اظهارنظر :4ةتبصر

 تارنمایافت، در موظف است اظهارنظر حسابرس را بالفاصله پس از دریصندوق مدیر  .ه دهدئپس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارا

 صندوق منتشر كند. 

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

 فعاليت صندوق:پایان دوره یا تمدید دورة 

 :50مادة 

 یابد:فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می

 الف( در پایان دورة فعالیت صندوق؛

 ؛سازمانب ( در صورت لغو مجوز صندوق توسط 

 ج ( در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر خاتمۀ فعالیت صندوق؛

و  مع صندوقدارای حق رأی صندوق در جلسه رسمی مج ممتازذاری گد ( با موافقت دارندگان حداقل دو سوم از كل واحدهای سرمایه

 ؛ سازمانتأیید 

، صندوق یردر صورتی كه یک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسیدگی به استعفای مد سازماننفع و تأیید ( به تقاضای هر ذی ـه

موفق به  موضوع تشکیل نشده یا در صورت تشکیلمدیر ثبت، متولی یا حسابرس گذشته باشد و مجمع صندوق برای رسیدگی به این 

 انتخاب جایگزین نشده باشد.

 :51ماده 

وز مانده به پایان ر 60نرسد، دورة اولیۀ تصفیۀ صندوق از  سازمانبه تصویب   52كه تمدید دورة فعالیت صندوق مطابق ماده در صورتی

وارد مذكور در كه فعالیت صندوق بنا به میابد. در صورتیدورة فعالیت صندوق شروع شده و تا پایان دورة فعالیت صندوق ادامه می

روز ادامه  30وع شده و ورة فعالیت صندوق شرپایان پذیرد، دورة اولیۀ تصفیۀ صندوق از روز بعد از پایان د 50( مادة ـهبندهای)ب( تا )

 پذیرد:یابد. مراحل تصفیۀ صندوق از ابتدای دورة اولیۀ تصفیۀ صندوق به شرح زیر صورت میمی

 شود.گذاری توسط مدیر ثبت متوقف میدریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه -1

 بدیل كند.تحداكثر تا پایان دورة اولیۀ تصفیه صندوق به نقد ها از جمله مطالبات صندوق را كند كه داراییمدیر تالش می -2

م صندوق به صرفه و تایید متولی خرید دارایی به ناصندوق مگر اینکه به تشخیص مدیر  شود.متوقف میخرید دارایی به نام صندوق  -3

 گذاران باشد؛ و صالح سرمایه

 ت كارمزد مدیرهای سررسید شدة صندوق را به استثنای مطالبادهیبه تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، كلیۀ ب صندوق مدیر -4

 پردازد. متولی میو  ، مدیر ثبتصندوق
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باید صندوق یر های آن باشد مدصندوق و در صورتی كه وجوه نقد صندوق بیش از مبلغ بدهی تصفیه در پایان هرماه از شروع دورة -5

گذاران هگذار به حساب بانکی سرمایگذاری هر سرمایهواحدهای سرمایه از محل وجوه نقد صندوق مبلغی تا سقف قیمت ابطال

گذاری سرمایه پرداخت كند. در پرداخت این وجوه، دارندگان واحدهایگذاری در تملک هر یک متناسب با تعداد واحدهای سرمایه

نباید صندوق ر پرداخت نشده باشد، مدی گذاری عادیعادی در اولویت هستند و تا هنگامی كه معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه

باشد كه پس از پرداخت، وجوه ی اگذاری ممتاز واریز كند. مبلغ پرداخت باید به گونهوجهی را به حساب دارندگان واحدهای سرمایه

 های صندوق نشود.نقد صندوق كمتر از میزان بدهی

یفۀ خود مبنی بر شود. مدیر همچنان به وظی صندوق به نقد تکرار میهاتا تبدیل تمام دارایی 5و  4، 3عملیات مذكور در بندهای  -6

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

های دهیببه استثنای صندوق  هایوصول گردید و بدهیصندوق های صندوق تبدیل به نقد و مطالبات در صورتی كه تمام دارایی -7

های ورتص، روزكاری 20موظف است ظرف صندوق مدیر گاه متولی پرداخت گردید، آنو  ، مدیر ثبتصندوق ناشی از كارمزد مدیر

 ؛شده، تهیه و به حسابرس تسلیم نمایدمالی و گزارش عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی

ارایه  نسازماو  ، متولیصندوق های مالی و گزارش به مدیروز پس از دریافت صورتر 20حسابرس موظف است نظر خود را ظرف  -8

 دهد.  

صندوق یر گذاری صندوق از درجۀ اعتبار ساقط خواهد شد. مدهای سرمایهتمامی گواهی ،7 بندپس از اجرای مرحلۀ مذكور در  -9

 وق منتشر نماید.صند تارنما و روزنامه كثیراالنتشاردر  ایگذاران از این امر، بالفاصله اطالعیهموظف است برای اطالع سرمایه

جوه نقد صندوق و متولی بابت كارمزد از محل وصندوق های صندوق از جمله مطالبات مدیر ة بدهیباقیماند ،7بند  پرداختپس از  -10

 شود.پرداخت می

آن توسط  و متولی تنظیم و یک نسخۀصندوق جلسۀ تصفیۀ صندوق با امضای مدیر ، صورت10پس از اجرای مرحلۀ مذكور در بند  -11

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

صندوق صورت، مجمع  باشد مگر اینکه شرایط الزم را برای اداره صندوق از دست بدهد. در اینمدیر صندوق، مدیر تصفیه نیز می تبصره:

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

 :52 مادة

 ممتازگذاری یهروز مانده به پایان دورة فعالیت صندوق، مجمع صندوق با موافقت حداقل دو سوم دارندگان واحدهای سرما 90حداقل 

ارایه  سازماندوق به را با اصالحات مورد نیاز در اساسنامه و امیدنامۀ صن تواند تقاضای تمدید دورة فعالیت صندوقدارای حق رأی، می

ر ثبت، متولی ، مدیصندوق شود. برای تمدید دورة فعالیت صندوق مدیر، دورة فعالیت صندوق تمدید میسازماندهد. در صورت موافقت 

مدید دورة تبا  سازمان بپذیرند. در صورت موافقت ها راو حسابرس باید مجدداً قبول سمت نمایند یا اشخاص دیگری این مسئولیت

گذارانی كه قبل از پایان دورة باید اساسنامه و امیدنامۀ جدید را در تارنمای صندوق منتشر كند. با سرمایه صندوق فعالیت صندوق، مدیر

 د رفتار خواهد شد.امه و امیدنامۀ جدیگذاری خود اقدام نکرده باشند، طبق اساسنقبلی فعالیت صندوق نسبت به ابطال واحدهای سرمایه

 مرجع رسيدگی به تخلفات و اختالفات:

 :53مادة 

 امۀ صندوق است.حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنو مرجع رسیدگی به كلیۀ تخلفات مدیر، مدیر ثبت، متولی سازمان



 

 

 

23 

 

 گذاری ارزیصندوق سرمایهاساسنامه }نمونه{

 

 :54مادة 

ربوط به صندوق گذاران صندوق در مواردی كه محسابرس صندوق با یکدیگر و با سرمایهو متولی ،هرگونه اختالف بین مدیر، مدیر ثبت

انون بازار اوراق ق 36باشد، مشمول ماده  هاآنای شود و هرگونه اختالف بین صندوق با سایر اشخاص ذیربط كه ناشی از فعالیت حرفهمی

 شود.بهادار بوده و براساس این ماده رسیدگی می

 سایر موارد:

 :55مادة 

ای صالحیت تصویب و صندوق و اركان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند كه توسط سازمان یا سایر مراجع دار

 گردد.ابالغ می

 :56مادة 

و  این اساسنامه ، مفادگذاری صندوق اعم از عادی و ممتاز، به منزلۀ آگاهی و پذیرش كلیۀ قوانین، مقرراتمالکیت واحدهای سرمایه

 .باشدهای مربوطه میریسک

 :57مادة 

ته باشند و از یا تخلف داش های خود تقصیر، قصوردر انجام وظایف و مسئولیت متولی و حسابرس مدیر ثبت، ،صندوق كه مدیردر صورتی

ها سئولیتحدود م خواهند بود.این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده 

 شود. توسط مرجع صالح به رسیدگی تعیین می

 :58مادة 

وز واحدهای رخالص درصد ارزش  5به میزان حداكثر  متولیتواند برای اجرای موضوع فعالیت صندوق و پس از تأیید میصندوق مدیر 

در اثر كاهش ارزش  كهصورتیمدت )حداكثر یک سال( بگیرد. در كوتاهمالی گذاران، به نام صندوق تسهیالت نزد سرمایه ،گذاریسرمایه

روز واحدهای  لصخا درصد ارزش 7بیش از به دریافتی  مالیگذاران، ارزش ماندة تسهیالت گذاری نزد سرمایهروز واحدهای سرمایه خالص

درصد ارزش  5به تسویۀ تسهیالت مذكور تا سقف  روز كاری 5گذاران برسد، مدیر موظف است حداكثر ظرف گذاری نزد سرمایهسرمایه

 یاد شده اقدام نماید.

 :59ماده 

 ود. شگذاران بیشتر گذاری نزد سرمایهدرصد ارزش روز واحدهای سرمایه 15ـواند از تهای صندوق در هیچ زمان نمیبدهیكل 

 :60ماده 

ود، ملزم است تا شدیگر اركان از مقررات و مفاد اساسنامه مطلع در صورتی كه هر یک از اركان صندوق از عدم انجام وظایف یا تخلف 

 گزارش كند. سازمانمتولی و  مراتب را در اسرع وقت به

 :61ماده 

أدیۀ حقوق تتعارض پیش آید،  متولی، حسابرس ،مدیر ثبت ،صندوق مدیر نافعگذاران با مبه هر دلیلی بین منافع سرمایه چهچنان

 گذاران بر تأدیۀ حقوق افراد یادشده مقدم خواهد بود.سرمایه
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 :62اده م

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

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

 های مالی؛جلسات مربوط به تصویب صورتتصور -2

 ، متولی و حسابرس؛شامل نمایندگان مدیر، مدیر ثبت هاتعیین نمایندگان اركان و تغییرات آن -3

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

 تعیین محل صندوق و تغییر آن؛ -5

 ؛سازمانسایر موارد به تشخیص  -6

كثیراالنتشار وزنامۀ ها باید در ر، عالوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شركتسازمانفوق و سایر موارد به تشخیص  5و  4، 3، 1بندهای تبصره: 

 شوند.  صندوق آگهی

 :63ماده 

 است. سازمانمرجع تفسیر مواد این اساسنامه، 

 :64ماده 

 است.مع صندوق رسیده صویب مجت............. به .....تاریخ .... و درشده  یک امیدنامه تنظیم تبصره و 68ماده،  64در این اساسنامه 
 

 و موسسين ارکانو مهر و امضای صاحبان امضای مجاز اسامی 
 

 

 ردیف
 موسس /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-  


