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ادارۀ بازرسی نهادهای مالی
 ویرایش چهارم : ١٣٩٧/٠١/١٩

اساسنامۀ

صندوق سرمایهگذاری قابل معاملۀ سهام عدالت یکم

(بخش/صنعت ....)
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فصل یکم: کلیات

مادۀ ١: 
کلیۀ اصطالحات به کار رفته در مواد (١) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب ١٣٨٤، قانون اجرای سیاستهای 
کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی و اصالحات بعدی آن مصوب ١٣٨٧ و قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید در 
راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ مصوب ١٣٨٨، به همان معانی و سایر اصطالحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح 

زیر بکار میروند: 

صندوق: صندوق سرمایهگذاری قابل معاملۀ سهام عدالت یکم (بخش/صنعت ....) موضوع مادۀ ... قانون ساماندهی سهام  (١
عدالت موضوع اصالح مواد (٣٤) تا (٣٨) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی، مصوب 

. .....
اساسنامه: منظور اساسنامۀ صندوق است.  (٢

امیدنامه: منظور امیدنامۀ صندوق است که محتویات آن براساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شده و جزء  (٣
جداییناپذیر این اساسنامه محسوب میشود. 

سرمایۀ صندوق: متغیر است و در هر زمان برابر جمع ارزش مبنای واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران است. (٤
سرمایهگذار: شخصی است که مطابق گواهی سرمایهگذاری صادرشده طبق مفاد اساسنامه یا گواهی سرمایهگذاری  (٥
سپرده شده نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه، مالک تعدادی از واحدهای سرمایهگذاری 

صندوق است.
واحد سرمایهگذاری: کوچکترین جزء سرمایۀ صندوق میباشد. (٦

واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران: واحدهای سرمایهگذاری است که در یک زمان معین، در مالکیت  (٧
سرمایهگذاران است و تعداد آن در هر زمان از تفریق تعداد واحدهای سرمایهگذاری باطل شده از تعداد واحدهای 

سرمایهگذاری منتشرشده تا آن زمان، محاسبه میشود.
واحدهای سرمایهگذاری عادی: واحدهای سرمایهگذاری منتشرشده در هر زمان عبارت از واحدهای سرمایهگذاری  (٨
عادی است که صندوق از زمان فعالیت منتشر و در اختیار مشمولین سهام عدالت و دولت قرار گرفته و دارای حق رأی در 

مجامع عمومی صندوق نمیباشند.  
واحدهای سرمایهگذاری مدیریتی: واحدهای سرمایهگذاری منتشرشده در زمان آغاز فعالیت صندوق که معادل  (٩
یک دهم درصد از مجموع کل واحدهای سرمایهگذاری عادی منتشره در این تاریخ بوده و در اختیار هیأت امنای صندوق 
به نمایندگی از کل دارندگان واحدهای سرمایهگذاری عادی صندوق قرار گرفته و دارای حق رأی در مجامع عمومی 

صندوق میباشند. 
داراییهای صندوق: منظور کلیۀ حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله سهام شرکتهای سرمایهپذیر مشمول  (١٠
واگذاری از سوی دولت و کلیۀ حقوق و مزایای مادی و معنوی مرتبط با سهام مذکور، کلیۀ وجوه دریافتی از مشمولین 
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سهام عدالت بابت تخصیص اولیۀ واحدهای سرمایهگذاری و وجوه دریافتی از سرمایهگذاران بابت صدور واحدهای 
سرمایهگذاری، اوراق بهاداری که از محل این وجوه به نام صندوق خریداری میشود و کلیۀ حقوق، منافع و سود متعلق 

به آنها، مطالبات صندوق از اشخاص و کارمزدهایی که مطابق اساسنامه یا امیدنامه برای صندوق دریافت میشود. 
سامانه معامالت: سامانهای است الکترونیکی که عملیات مربوط به معامالت از جمله دریافت سفارش، تطبیق و انجام  (١١

معامله از طریق آن انجام میشود.
ریال: منظور واحد پول جمهوری اسالمی ایران است. (١٢

سال شمسی: منظور سال شمسی است که از ابتدای فروردین ماه شروع و در پایان اسفند ماه خاتمه مییابد. (١٣
ماه: منظور ماههای تقویمی سال شمسی است. (١٤

روز کاری: منظور هر روز به استثنای روزهایی است که در آن روزها بورس یا بازار خارج از بورس به هر دلیل تعطیل  (١٥
میباشد.

ساعت: منظور ساعت به وقت تهران است مگر اینکه به وقت محل دیگری تصریح شده باشد. (١٦
ارکان صندوق: منظور مجمع صندوق و ارکان اجرایی شامل هیأت مدیره، کارگزار و بازارگردان و رکن نظارتی شامل  (١٧

حسابرس/بازرس قانونی است.
مجمع عمومی صندوق: جلسهای است که با حضور دارندگان واحدهای سرمایهگذاری مدیریتی، مطابق مفاد این  (١٨

اساسنامه تشکیل و رسمیت مییابد. 
١٩)بازارگردان: شخص/اشخاص حقوقی است که طبق مادۀ ...، به این سمت انتخاب میشود. 

حسابرس/ بازرس قانونی: سازمان حسابرسی است که طبق مادۀ ...، به این سمت انتخاب میشود.  (٢٠
مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان: مؤسسه حسابرسی است که تحت این عنوان از طریق تارنمای (وب سایت) رسمی  (٢١

سازمان، اعالم عمومی شده است. 
کارگزار صندوق: کارگزار/کارگزاران دارای مجوز کارگزاری از سازمان است که طبق مادۀ ...، به این سمت انتخاب  (٢٢

میشود.
عینیت: ارائه نظر یا تحلیل کارشناسی بر پایه دادهها، اطالعات و مستندات قابل اتکاء، روشن و مستدل و اجتناب از  (٢٣

تصمیمگیری بدون وجود ادلۀ تأیید کنندۀ نظر یا تحلیل ارائه شده.
تارنمای صندوق: تارنمایی است که نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده است و اطالعاتی که در  (٢٤
آن توسط مدیر منتشر میشود، به عنوان اعالمیۀ رسمی صندوق است و به منزلۀ ارائه اطالعات به عموم سرمایهگذاران و 

مراجع رسمی همچون سازمان محسوب میشود.
مرجع ثبت شرکتها: بخشی از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور است که وظیفۀ ثبت صندوقهای موضوع مادۀ ٢  (٢٥

قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید را به عهده دارد. 
مراجع قضایی: منظور مراجع قضایی مطابق قوانین جمهوری اسالمی ایران میباشد. (٢٦
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رویۀ صدور، ابطال و معامالت واحدهای سرمایهگذاری: رویهای است مصوب سازمان، برای صدور، ابطال و  (٢٧
معامالت واحدهای سرمایهگذاری که توسط مدیر در تارنمای صندوق اعالم میشود. در این رویه مراحل پذیرهنویسی، 
صدور، ابطال و معامالت واحدهای سرمایهگذاری، چگونگی احراز هویت سرمایهگذاران، اطالعاتی که باید هنگام پذیره
نویسی از سرمایهگذاران و هنگام صدور واحدهای سرمایهگذاری از بازارگردان دریافت شود، فرمهایی که باید برای ارایه 
درخواست پذیرهنویسی، صدور و ابطال تکمیل شود و مدارکی که پذیرهنویسان و بازارگردان برای تقاضای پذیرهنویسی، 

صدور و ابطال باید ارائه نمایند، عنوان شده است.
شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است:  (٢٨

الف ) شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجۀ اول از طبقۀ اول آن شخص و هر 
شخص حقوقی که تحت نفوذ قابل مالحظه، کنترل یا کنترل مشترک شخص حقیقی مورد نظر باشد. 

ب) شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاری که در استانداردهای حسابداری 
ملی ایران، تعریف شدهاست. 

مادۀ ٢: صندوق که از نوع صندوقهای سرمایهگذاری با سرمایۀ متغیر و از مصادیق نهاد مالی احصاء شده در قانون بازار اوراق 
بهادار و ضوابط تعیین شده در قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید میباشد پس از تأسیس، نزد سازمان به ثبت رسیده و فعالیت 
آن از تاریخ اخذ مجوز فعالیت مطابق ضوابط مرتبط با صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایۀ کشور امکان پذیر بوده و کلیۀ 
قوانین و مقررات نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بر آن حاکم است. صندوق دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل غیردولتی 
و غیرسیاسی بوده و در چارچوب مقررات ناظر بر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار، اساسنامۀ صندوق، مصوبات هیأت 

امناء و هیأت مدیره و صرفاً در راستای موضوع فعالیت احصاء شده در مادۀ ٦ تأسیس شده، فعالیت نموده و انحالل مییابد. 

مادۀ ٣: هدف از تشکیل صندوق، دریافت، مدیریت و سازماندهی سهام عدالت تخصیصی از سوی دولت در راستای سیاستهای 
کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و به منظور حفظ و صیانت از حقوق مالکانه و منافع مشمولین دریافت سهام عدالت، به منظور تحقق 

اهداف زیر میباشد: 

دریافت، تشکیل، حفظ و ارتقای سبد سهام عدالت واگذار شده از سوی دولت جمهوری اسالمی ایران،  (١
اعمال مدیریت تخصصی، کارآمد و بهینۀ سبد سهام عدالت به منظور تأمین حداکثر منافع سرمایهگذاران، (٢

کشف، شناسایی، مدیریت و پیشگیری از هرگونه مخاطرات شامل ریسکهای مترتب بر سبد سهام و تضاد منافع میان  (٣
ارکان تصمیمگیر صندوق، مدیران و مالکان آن و استفاده از ابزارهای مالی نوین به منظور تالش برای کاهش و پوشش 

ریسکهای سرمایهگذاری،
حضور مؤثر صندوق در بازار سرمایۀ کشور و بکارگیری ابزارها و نهادهای مالی نوین مالی به منظور شناسایی و بهرهگیری  (٤

از صرفهجوییهای ناشی از مقیاس و ایجاد فرصتهای سودآور سرمایهگذاری،
کمک به ارتقای جایگاه صنعت  ..... { بطور مثال صنعت پتروشیمی} از طریق تبیین و پیادهسازی راهبردهای میان مدت  (٥

و بلند مدت سرمایهگذاری،
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تبصره: برای وصول به اهداف فوق الذکر، ارکان و کارکنان آن باید همواره به رعایت اصول بیطرفی، استقالل، شفافیت و 
عینیت پایبند باشند.

مادۀ ٤: محل استقرار صندوق، شهر تهران است و نشانی آن پس از تعیین توسط هیأت مدیره ، اعالم میشود.

مادۀ ٥: صندوق برای مدت نامحدود تأسیس میشود.

مادۀ ٦: موضوع فعالیت صندوق، مدیریت سهام عدالت تخصیصی از سوی دولت به نیابت و وکالت از سرمایهگذاران و نیز سرمایه
گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان به منظور حصول به اهداف تعیین شده در این اساسنامه میباشد.  

تبصره: صندوق میتواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه مبادرت 
به اخذ تسهیالت مالی یا تحصیل دارایی نماید یا سرمایهگذاری کرده یا شخصیت حقوقی مستقلی تأسیس کند یا در تأسیس 
شخصیتهای حقوقی دیگر مشارکت نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کاال بپردازد و امور 
گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای صندوق ضرورت 

داشته باشد و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد. 

فصل دوم: ارکان صندوق

مادۀ ٧: صندوق دارای ارکان زیر است: 
هیأت امنا،  (١

مجمع صندوق، (٢
هیأت مدیره،  (٣

حسابرس/ بازرس قانونی، (٤
بازارگردان، (٥

کارگزار. (٦

هیأت امناء

مادۀ ٨: هیأت امنای صندوق متشکل از پنج عضو شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
وزیر دادگستری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیر ذیربط که ریاست آن بر عهدۀ وزیر 

امور اقتصادی و دارایی بوده و رئیس سازمان خصوصی سازی دبیر هیأت امنای صندوق میباشد. 

مادۀ ٩: هیأت امنای صندوق هر شش ماه به دعوت رئیس هیأت امنا حداقل یکبار به منظور انجام وظایف و اختیارات مندرج در 
این اساسنامه تشکیل جلسه میدهد.  
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تبصره١: هیأت امنای صندوق به درخواست هر یک از اعضای هیأت، رئیس هیأت مدیره یا حسابرس و بازرس قانونی 
صندوق به صورت فوق العاده تشکیل جلسه میدهد. 

تبصره٢: رئیس هیأت مدیره با موافقت رئیس هیأت امنا و بدون حق رأی در جلسات هیأت امنا شرکت مینماید. 

تبصره٣: دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امنا و حداقل پنج روز قبل از تشکیل جلسه 
برای اعضای هیأت ارسال میشود. 

مادۀ ١٠: جلسات هیأت امنا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت اعضای هیأت اتخاذ میگردد. 

مادۀ ١١: دبیر هیأت امنا خالصۀ مذاکرات و تصمیمات هیأت امنا را طی صورتجلسه ای به امضای اعضای حاضر میرساند. 

مادۀ ١٢: وظایف و اختیارات هیأت امنا به شرح ذیل است:

تعیین راهبردها و سیاستهای مالی و عملیاتی صندوق به منظور تشکیل و حفظ سبد اوراق بهادار بهینه و تأمین  (١
منابع مالی مورد نیاز،

٢) اتخاذ تدابیر الزم برای ساماندهی و توسعۀ فعالیتهای صندوق،
٣) اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای صندوق، ارکان و کارکنان آن،

تصویب ساختار تشکیالتی صندوق، (٤
٥) تصویب نحوۀ استفاده از منابع صندوق، 

٦) اخذ و جمع بندی نظرات هیأت مدیره به منظور انعکاس آن به مراجع ذیصالح قانونی جهت اصالح قوانین و 
مقررات موجود یا تصویب مقررات جدید،

تصویب نظام نامهها، برنامههای راهبردی، بودجه ساالنه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق طی سال  (٧
مالی،

پیشنهاد اصالح اساسنامۀ صندوق به هیأت وزیران، (٨
تصویب آئیننامههای اداری، استخدامی، مالی و معامالت صندوق، (٩

تصویب و یا اصالح ضوابط شناسایی و کنترل تضاد منافع، ضوابط شناسایی و کنترل ریسک، ضوابط نحوۀ انجام  (١٠
سرمایهگذاری و ضوابط صدور، ابطال و معامالت واحدهای سرمایهگذاری صندوق،

بررسی و تصویب گزارشهای شش ماهۀ عملکرد صندوق جهت انعکاس به مراجع ذیصالح قانونی، (١١
برگزاری مجامع عمومی عادی به نمایندگی از دارندگان واحدهای سرمایهگذاری عادی،  (١٢

عزل رئیس و اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امناء،  (١٣
تعیین اعضای کمیتههای تخصصی، (١٤

تعیین نحوه و اولویت جایگزینی دارندگان یک دهم (٠/١) درصد واحدهای سرمایهگذاری عادی به عنوان  (١٥
دارندۀ واحد مدیریتی جدید با دارندگان قبلی واحدهای سرمایهگذاری مدیریتی، 
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نظارت بر رعایت دستورالعمل نحوۀ انتصاب و جبران خدمات مدیران شرکتهای سرمایهپذیر، (١٦
اخذ و بررسی گزارشهای کمیتههای تخصصی و ارایه راهکارهای الزم برای حل مشکالت احتمالی؛ (١٧

تصمیم گیری در خصوص ورود به پروژههای جدید سرمایهگذاری مرتبط با صنعت و سرمایهگذاری در ابزارها  (١٨
و نهادهای نوین مالی همچون صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه و طرحهای دانش بنیان،

ارایۀ پیشنهاد انحالل صندوق به مجمع و مراجع ذیصالح. (١٩

مجمع عمومی صندوق

مادۀ ١٣: هیأت امنا و یا نمایندگان قانونی آنها به عنوان دارندگان واحدهای سرمایهگذاری مدیریتی عهده دار تشکیل و برگزاری 
مجمع میباشند. مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف بعالوۀ یک از کل واحدهای سرمایهگذاری مدیریتی صندوق 

تشکیل شده و رسمیت مییابد و دارای اختیارات ذیل است:

وظایف و اختیارات مجمع عمومی صندوق به شرح ذیل است:

تصویب صورتهای مالی ساالنۀ صندوق، (١
استماع گزارش هیأت مدیره راجع به عملکرد صندوق در هر سال مالی،  (٢

استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس/بازرس قانونی راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق، (٣
تعیین روزنامۀ کثیراالنتشار صندوق، (٤

تصویب هزینههای تأسیس و هزینههای تشکیل مجمع صندوق، (٥
٦) تصویب بودجه ساالنۀ صندوق،

تصویب سود پرداختی به دارندگان واحدهای عادی صندوق، (٧
٨) انتخاب اولین دورۀ اعضای هیأت مدیره و تصویب اعضای هیأت مدیره پیشنهادی توسط کمیتۀ انتصابات در 

دورههای بعد،
تعیین حسابرس/بازرس قانونی، بازارگردان و کارگزار صندوق با تأیید سازمان، (٩

به پیشنهاد کمیتۀ نظارت، نصب و عزل حسابرس/بازرس قانونی صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمۀ  (١٠
وی و چگونگی پرداخت آن،

تبصره ١ : به دارندگان حداقل یک دهم (٠/١) درصد از واحدهای سرمایهگذاری عادی صندوق یک واحد سرمایه
گذاری مدیریتی تعلق میگیرد و وی یا نماینده (نمایندگان) قانونی ایشان حق حضور در مجامع را کسب میکنند. ترتیب 
جایگزینی نمایندگان واحدهای سرمایهگذاری عادی به عنوان دارندۀ واحدهای مدیریتی جدید با دارندگان واحدهای 
سرمایهگذاری مدیریتی قبلی با پیشنهاد هیأت امنا به تصویب مجمع میرسد. تعداد واحدهای سرمایهگذاری مدیریتی در 

هیچ زمانی نمی تواند از تعداد واحدهای سرمایهگذاری مدیریتی منتشره در آغاز فعالیت صندوق تجاوز نماید.  
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تبصرۀ ٢ : تصویب صورتهای مالی صندوق توسط مجمع به منزلۀ مفاصا حساب هیأت مدیره در دورۀ مربوط به آن 
صورتهای مالی، محسوب میگردد.

هیأت مدیرۀ صندوق

مادۀ ١٤: اعضای هیأت مدیره صندوق از بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی انتخاب میشوند. نمایندگان حقیقی متشکل از 
پنج نفر صاحب نظر در حوزۀ بازار سرمایه به پیشنهاد کمیتۀ انتصابات و تصویب هیأت امنا و با حکم رئیس هیأت امنا برای مدت دو 
سال انتخاب میشوند. اعضای هیأت مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نائب رئیس انتخاب می

نمایند. 

تبصره ١: اعضای هیأت مدیره باید از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشتههای مالی، اقتصاد، حسابداری 
و حقوق با حداقل پانزده سال سابقۀ مرتبط در بازار سرمایه و بدون سوابق کیفری و انضباطی نزد مراجع نظارتی ذیصالح 
و منوط به احراز باالترین امتیاز احصاء شده در دستورالعمل تأیید صالحیت مدیران و اعضای هیأت مدیرۀ نهادهای مالی 

توسط کمیتۀ انتصابات تعیین و به هیأت امناء جهت تصویب پیشنهاد شوند. 

تبصرۀ ٢: انجام هرگونه معامالت اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت 
مستقیم یا غیر مستقیم در انجام معامالت مذکور توسط اعضای هیأت مدیره، اشخاص وابسته به ایشان و نیز افراد تحت 

تکفل آنها از زمان صدور احکام انتصاب ممنوع است. 

تبصرۀ ٣: اشتغال اعضای هیأت مدیره بصورت موظف و تمام وقت بوده و به هیچ وجه حق اشتغال یا پذیرش مسئولیت 
دیگری در سایر دستگاهها، بنگاهها و نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی را نخواهند داشت. 

تبصرۀ ٤: حقوق، مزایا و پاداش رئیس هیأت مدیره و اعضای موظف و حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره را 
هیأت امنا تعیین میکند. 

تبصرۀ ٥: هیأت مدیره حداقل ماهانه دوبار به دعوت رئیس هیأت مدیره و در غیاب وی نائب رئیس هیأت مدیره تشکیل 
جلسه میدهد. برای هر یک از جلسات هیأت مدیره صورتجلسهای شامل خالصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در 

جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر میرسد و اسامی اعضای غایب نیز درج میگردد. 

تبصرۀ ٦: مدیر در قبال دارندگان واحدهای سرمایهگذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، همواره 
صرفه و صالح آنها را رعایت کند. 

مادۀ ١٥:کلیۀ حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم دریافتی توسط اعضای هیأت مدیره باید بصورت ماهانه در تارنمای رسمی 
صندوق به عموم افشاء شود. 
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مادۀ ١٦: جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و در مورد دستور جلسات تعیین شده به بررسی و اتخاذ 
تصمیم مبادرت میکند. اعضای هیأت مدیره میتوانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق رئیس هیأت مدیره در دستور جلسه 

قرار دهند. 

تبصره: اعضای هیأت مدیره نمیتوانند حضور در جلسۀ هیأت مدیره و حق رأی خود را به دیگری واگذار کنند. 

مادۀ ١٧: وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل است:

اجرای مصوبات هیأت امنا،  (١
پیشنهاد تصویب و اصالح ساختار تشکیالتی صندوق به هیأت امنا،  (٢

پیشنهاد نحوۀ استفاده از منابع صندوق به هیأت امنا، (٣
پیشنهاد اصالح قوانین و مقررات موجود یا تصویب مقررات جدید، به هیأت امنا، (٤

پیشنهاد تصویب نظام نامهها، برنامههای راهبردی، بودجه ساالنه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق طی سال مالی،  (٥
به هیأت امنا،

پیشنهاد تصویب یا اصالح آئیننامههای اداری، استخدامی، مالی و معامالت به هیأت امنا، (٦
پیشنهاد تصویب یا اصالح ضوابط شناسایی و کنترل تضاد منافع، ضوابط شناسایی و کنترل ریسک، ضوابط نحوۀ انجام  (٧

سرمایهگذاری و ضوابط صدور، ابطال و معامالت واحدهای سرمایهگذاری،
تهیه، تدوین و بروز رسانی بیانیۀ سیاستهای سرمایهگذاری صندوق در چارچوب راهبردهای اعالمی هیأت امنا، (٨

تشکیل و برگزاری کمیته(های) تخصصی سرمایهگذاری و دریافت نظرات افراد خبره در صنعت، (٩
انجام عملیات خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب سیاستها و مقررات مصوب هیأت امنا،  (١٠

تهیه و ارایۀ عملکرد سالیانه، صورت خالص داراییها، صورت سود و زیان و گردش خالص داراییهای اصلی و تلفیقی  (١١
گروه و ارایۀ گزارش عملیات صندوق به هیأت امنا،

پیشنهاد سود پرداختی به دارندگان واحدهای عادی صندوق به مجمع، (١٢
اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدودۀ وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم  (١٣

دربارۀ آنها به صراحت در حوزۀ صالحیت هیأت امناست،
انجام هر نوع معامله قطعی، شرطی، رهنی، اجاری و انعقاد کلیۀ قراردادها به نام صندوق و تغییر، تبدیل، فصل، اقاله و ابطال  (١٤
آنها نسبت به اموال منقول، غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار صندوق به هر شکل و یا هر شخص حقیقی و حقوقی 

و تحت هرگونه شرایط نزد کلیۀ مراجع صالحه قضایی و غیر قضایی برای انجام وظایف و تحقق اهداف صندوق، 
اقاله و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی (مدنی) و کیفری و ثبتی و غیره و انصراف ازآن با داشتن تمام  (١٥
اختیارات راجع به امر دادرسی در کلیۀ مراجع قضایی و غیر قضایی و تمامی مراحل، با حق مصالحه و سازش، ادعای جعل 
نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داور و تعیین داور، بدون اختیار صلح و بطور کلی 
استفاده از کلیۀ حقوق و اجرای کلیۀ تکالیف ناشی از قوانین آئین دادرسی، مدنی و کیفری و داوری، تعیین وکیل با حق 
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توکیل به غیر ولو کراراً در امور دادرسی، اداری و اجرایی، تعیین میزان حق الوکالۀ وکیل و تعیین مصدق و کارشناس، 
اقامۀ دعوی، مطالبۀ خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع از آن، تقاضای 
تأمین خواسته یا توقیف اشخاص و اموال از مراجع قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات صندوق، درخواست 
صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، تملک اموال منقول و غیر منقول و حقوقی مالی در قبال 

مطالبات صندوق اعم از مراجع قضایی و اداری و دوایر ثبتی و استرداد آنها به مالکان در قبال اخذ مطالبات،
افتتاح حساب به نام صندوق نزد بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،  (١٦

تهیۀ گزارش عملکرد صندوق مشتمل بر میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق به صورت شش ماه یکبار و ارایۀ  (١٧
آن به هیأت امناء، حسابرس و بازرس قانونی،

معرفی نماینده جهت حضور در مجامع عمومی شرکتها، مؤسسات، صندوقها و سایر نهادهای مالی سرمایهپذیر و حرفهای  (١٨
و همچنین عضویت در هیأت مدیره یا هیأت مدیره شرکتها و نهادهای مزبور،

معرفی افراد برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضویت در هیأت مدیرۀ شرکتهای سرمایهپذیر،  (١٩
موارد ارجاعی از سوی هیأت امناء، (٢٠

بازارگردان:

ماده ١٨:

بازارگردان بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب میشود. بازارگردان باید کتباً قبول سمت کند و طی آن 
مسئولیتها و وظایف خود را طبق اساسنامه و امیدنامه بپذیرد و برای سازمان، مدیر، متولی و حسابرس هر کدام یک نسخه ارسال 

دارد. 

تبصرۀ ١: هر شخص حقوقی که به تشخیص سازمان واجد شرایط است، میتواند تقاضای خود به منظور پذیرش سمت 
بازارگردانی را به مدیر اعالم نموده و رونوشتی از آن را به سازمان ارسال نماید. صندوق مکلف است بالفاصله نسبت به 
تشکیل مجمع صندوق مبادرت نماید. مجمع صندوق باید با رعایت مقررات، نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست 

مزبور همراه با ذکر دالیل موجه اقدام و نتیجه را به سازمان اعالم کند.

تبصرۀ ٢: حداقل و حداکثر تعداد بازارگردانهای هر صندوق توسط سازمان تعیین میشود.

تبصرۀ ٣: پس از انتخاب بازارگردان و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط صندوق در امیدنامۀ صندوق قید 
و ظرف یک هفته برای ثبت به سازمان ارسال شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصره ٤: فعالیت بازارگردانی واحدهای سرمایهگذاری صندوق طبق مفاد مقررات بازارگردانی بورس یا بازار خارج از 
بورس مربوطه و مفاد این اساسنامه و امیدنامه انجام میشود. 
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مادۀ ١٩: در صورتی که بر اثر ورشکستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای بازارگردان، تعداد بازارگردانها از حداقلهای 
مقرر کمتر شود، صندوق موظف است بالفاصله نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین بازارگردان جانشین، اقدام 

نماید. در این حالت، قبول شدن استعفای بازارگردان منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است.

حسابرس/ بازرس قانونی:

مادۀ ٢٠: حسابرس/بازرس قانونی صندوق توسط کمیتۀ نظارت از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان یا مؤسسات حسابرسی 
مورد تأیید سازمان و تنها از طبقۀ اول، پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق میرسد. حقالزحمۀ حسابرس/بازرس قانونی توسط کمیتۀ 
نظارت پیشنهاد شده و به تصویب مجمع صندوق میرسد. مدت مأموریت حسابرس/بازرس قانونی را مجمع صندوق تعیین میکند.

تبصرۀ ١: حسابرس/بازرس قانونی صندوق باید کتباً قبول سمت کرده و طی آن متعهد شود تا کلیۀ وظایف 
حسابرس/بازرس قانونی صندوق را طبق این اساسنامه و مقررات و با رعایت اصول، استانداردها، و ضوابط حسابرسی که 
به تصویب مراجع ذیصالح رسیده است، به انجام رساند. حسابرس/بازرس قانونی باید قبولی سمت خود را برای سازمان، 

مدیر، و متولی هرکدام یک نسخه ارسال کند.

تبصرۀ ٢: حسابرس/بازرس قانونی به تقاضای کمیتۀ نظارت و با ذکر دالیل و تصویب مجمع صندوق قابل عزل است، 
مشروط به اینکه همزمان جایگزین او و مدت مأموریت حسابرس/بازرس قانونی جایگزین تعیین شود. در این صورت 

مؤسسۀ حسابرسی جانشین باید بالفاصله از حسابرس قبلی دالیل تغییر را استعالم نموده و نتیجه را به سازمان اطالع دهد. 

تبصرۀ ٣: پس از انتخاب حسابرس/بازرس قانونی و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط صندوق در امیدنامۀ 
صندوق قید و ظرف یک هفته نزد سازمان ثبت شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شده و به اطالع 

بازارگردان برسد.

تبصرۀ ٤: در صورت ورشکستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای حسابرس/بازرس قانونی، صندوق باید بالفاصله، 
نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین حسابرس/بازرس قانونی جایگزین اقدام نماید. قبول استعفای 
حسابرس/بازرس قانونی منوط به تصویب مجمع صندوق است. تا زمان انتخاب حسابرس/بازرس قانونی جدید صندوق، 

وظایف و مسئولیتهای حسابرس/بازرس قانونی قبلی به قوت خود باقی است.

تبصرۀ ٥: حقالزحمۀ حسابرس/بازرس قانونی براساس قرارداد منعقده بین صندوق و حسابرس/بازرس قانونی در حدود 
مصوبات مجمع صندوق از محل داراییهای صندوق پرداخت میشود. 

ماده ٢١: وظایف و مسئولیتهای حسابرس/بازرس قانونی عالوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمدهاست، به قرار زیر 
است:
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بررسی اصول و رویههای کنترل داخلی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا  -١
ضعف این اصول و رویهها و ارایۀ راهحلهای پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛

بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویههای کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف صندوق، در عمل رعایت  -٢
میشود و تهیۀ گزارش الزم در اینخصوص؛

بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر: -٣
٣-١ صورتهای مالی[ شش ماهه و ساالنۀ] صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظرگرفتن استانداردهای 

ملی حسابداری کشور و دستورالعملهای ابالغی از سوی سازمان؛
٣-٢ صحت گزارشهای مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق [در دورههای ششماهه و ساالنه]؛

٣-٣ صحت محاسبات ارزش خالص داراییها ؛ ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایهگذاری با 
بررسی نمونهای مطابق استانداردهای حسابرسی. 

بررسی و تأیید تقاضای هیأت مدیره برای افتتاح حساب یا حسابهای بانکی صندوق؛ -٤
بررسی و تأئید دریافتها و پرداختهای صندوق مطابق اساسنامه؛ -٥

دریافت و نگهداری اطالعات هویتی و اطالعات حساب بانکی بازارگردان، نگهداری مشخصات درخواستهای بازارگردان  -٦
برای صدور و ابطال واحد سرمایهگذاری شامل تاریخ درخواست و تعداد واحدهای سرمایهگذاری درخواستشده و نگهداری 

حساب بازارگردان، مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد و قیمت واحدهای سرمایهگذاری صادرشده و باطلشده برای بازارگردان؛
دریافت اطالعات مربوط به معامالت روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر ماندۀ وجوه صندوق نزد کارگزار یا  -٧

کارگزاران صندوق؛ 
دریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق که در بورس فرابورس پذیرفته نشده است و نظارت بر فروش آنها و واریز وجوه به  -٨

حساب بانکی صندوق؛ 
نظارت مستمر بر عملکرد صندوق، کارگزار و بازارگردان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامۀ  -٩

مربوط به فعالیت صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان؛
١٠-نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطالعات صندوق توسط هیأت مدیره؛

نظارت بر وثیقه شدن و از وثیقه خارج شدن واحدهای سرمایهگذاری مطابق قوانین و مقررات؛  -١١
١٢-طرح موارد تخلف هیأت مدیره، مدیران و کارکنان صندوق و نیز کارگزار و بازارگردان از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه 

مربوط به صندوق نزد سازمان و سایر مراجع ذیصالح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجۀ نهایی؛
طرح موارد تخلف هیأت مدیره، مدیران و کارکنان صندوق و نیز کارگزار و بازارگردان صندوق نزد مراجع صالح قضایی در  -١٣

صورتیکه طبق قوانین موضوعه تخلف یاد شده جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجۀ نهایی؛

بررسی و اعالم نظر در خصوص گزارش هیأت مدیره مبنی بر دالیل عدم نقدشوندگی داراییهای صندوق برای پرداختهای  -١٤
صندوق؛
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تبصرۀ ١: در صورتیکه حسابرس/بازرس قانونی در اجرای وظایف خود اهمال ورزد یا قصور داشته باشد یا از اجرای آنها 
خودداری کند، و از این بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئولیت وی در 

اینگونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین میکند. 

تبصرۀ ٢: نظارت حسابرس/بازرس قانونی بر ماندۀ وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق (موضوع بند٧ این ماده) 
به این منظور صورت میگیرد که ماندۀ وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق در هر زمان به تشخیص ایشان بیش 
از حد الزم برای انجام معامالت اوراق بهادار به نام صندوق نبوده و مبالغ صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق صرفاً به 

حسابهای بانکی صندوق پرداخت شود.

تبصرۀ ٣: حسابرس/بازرس قانونی عنداللزوم در اجرای وظایف خود میتواند هرگونه اطالعات و مدارک را در رابطه با صندوق 
از صندوق، بازارگردان و کارگزار صندوق مطالبه کند یا از دفتر کار ایشان بازرسی نماید. این اشخاص ملزماند در این رابطه 

همکاری کامل با حسابرس/بازرس قانونی داشته باشند.

کارگزار صندوق:

ماده ٢٢: هیأت مدیره از بین کارگزارانی که مجوز کارگزاری از سازمان دریافت کردهاند، یک یا چند کارگزار را به عنوان 
کارگزار صندوق انتخاب و به مجمع پیشنهاد می نماید. کارگزار صندوق باید کتباً قبول سمت کرده و طی آن مسئولیتها و وظایف 

خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و به سازمان، هیأت مدیره و حسابرس/بازرس قانونی ارایه دهد.

تبصرۀ ١: مجمع صندوق میتواند هر یک از کارگزاران صندوق را عزل نماید؛ مشروط به آنکه صندوق در هر زمان 
حداقل یک کارگزار داشته باشد. 

تبصرۀ ٢: حقالزحمه و کارمزد کارگزار صندوق بر اساس قرارداد بین آن و صندوق و با رعایت سقف نرخهای مصوب 
سازمان از محل داراییهای صندوق پرداخت میشود؛

ماده ٢٣: عالوه بر مسئولیتهای کارگزار صندوق که در دیگر مفاد اساسنامه آمده است، وظایف و مسئولیتهای کارگزار صندوق 
به قرار زیر است:

اجرای دستورات صندوق در زمینۀ خرید و فروش اوراق بهادار به نام صندوق در چارچوب مقررات؛  -١
نگهداری گواهیهای نقل و انتقال اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس فرابورس و تسلیم آنها به کارگزار دیگر صندوق به  -٢

دستور مدیر؛
تسلیم اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس که به نام صندوق خریداری کرده است به حسابرس/بازرس قانونی؛ -٣

تسلیم اوراق بهادار بینام صندوق به بانک تعیینشده توسط حسابرس/بازرس قانونی؛ -٤
واریز وجوه نقد صندوق نزد خود صرفاً به حساب بانکی صندوق به دستور مدیر عامل؛ -٥

ارایۀ اطالعات مربوط به معامالت اوراق بهادار به صندوق و حسابرس/بازرس قانونی به درخواست آنها؛ -٦
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اعمال نتایج مربوط به صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری بازارگردان در سامانه معامالتی؛ -٧
رعایت قانون، مقررات، اصول و ضوابط و استانداردهای مربوط به حرفۀ کارگزاری؛ -٨

افتتاح یک حساب به نام صندوق در دفاتر حسابداری خود و ثبت کلیۀ عملیات مالی صندوق که از طریق کارگزاری صورت  -٩
میگیرد در این حساب؛

استفاده از ایستگاه معامالتی اختصاصی صندوق در صورت وجود، صرفاً جهت انجام معامالت صندوق. -١٠

فصل سوم: کمیتههای تخصصی صندوق

کمیتۀ نظارت

مادۀ ٢٤: صندوق باید کمیتۀ مستقلی را تحت عنوان کمیتۀ نظارت که مستقیماً به هیأت امناء گزارش میدهد در ساختار سازمانی 
خود پیش بینی نموده و نسبت به تشکیل و راه اندازی آن اقدام نماید. این کمیته از حداقل سه عضو تشکیل که باید ضمن احراز 
حداقل شرایط مندرج در آئین نامۀ اجرایی مادۀ ١٣ توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید از افراد صاحب نظر در حوزۀ بازار سرمایه 
و فاقد هرگونه سوابق کیفری و انضباطی نزد مراجع ذیصالح باشند. مسئول این کمیته توسط هیأت مدیره پیشنهاد و به تأیید هیأت 
امناء میرسد به صورت تمام وقت در صندوق فعالیت می نماید. کمیتۀ مذکور وظایف خود را به تفکیک در سه حوزه به شرح زیر 

انجام میدهد:

الف) حوزه حسابرسی رعایت: 

وظایف نظارتی حوزۀ حسابرسی رعایت شامل موارد زیر میشود:

بررسی نظاممند دورهای یا موردی نظام نامهها، برنامههای راهبردی، آئیننامههای اداری، استخدامی، مالی و معامالت، -١
بررسی نظاممند دورهای یا موردی بودجه ساالنه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق طی سال، -٢

بررسی نظاممند دورهای یا موردی عملیات خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب سیاستها و مقررات، -٣
بررسی نظاممند دورهای یا موردی کفایت سرمایۀ صندوق، -٤

اظهارنظر راجع به بیطرفی، استقالل و کارآیی فرآیند خرید و فروش اوراق بهادار صندوق، هیأت مدیره و کارکنان و  -٥
ارایۀ پیشنهادات اصالحی در این زمینه؛ 

بررسی ضوابط جمع آوری و کنترل اطالعات و نحوۀ اجرای آن و اظهارنظر راجع به اینکه اجرای این ضوابط منجر به  -٦
جمع آوری اطالعات درست، قابل اتکا و به موقع برای انجام تصمیمات صندوق میگردد. 

پیشنهاد تصویب یا اصالح ضوابط شناسایی و کنترل تضاد منافع، شناسایی و کنترل ریسک و ضوابط نحوۀ انجام سرمایه -٧
گذاری، 

بررسی نظاممند فعالیتهای مدیران و کارکنان صندوق به منظور اطمینان از اینکه این فعالیتها مطابق با قوانین، مقررات،  -٨
ضوابط و فرآیندهای داخلی و سایر الزامات صورت می پذیرند و ارائۀ توصیه های الزم برای تصحیح انحرافات احتمالی به 

مسئولین اجرایی مربوطه؛ 
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بررسی گزارش های واصله از مدیران و کارکنان صندوق در خصوص نقض قوانین و مقررات و ارائه توصیه های الزم  -٩
برای تصحیح انحرافات احتمالی به مسئولین مربوطه؛ 

تطبیق صالحیت حرفه ای مدیران و کارکنان با مقررات، رویه های داخلی و سایر الزامات و ارائۀ توصیه های الزم  -١٠
برای تصحیح انحرافات احتمالی به مسئولین اجرایی مربوطه؛ 

ارائه نظر مشورتی به مدیران اصلی و کارکنان مؤسسه در خصوص نحوۀ اجرای قوانین، مقررات، ضوابط، رویه ها و  -١١
فرآیندهای داخلی و سایر الزامات؛

ب) حوزه مدیریت ریسک: 

وظایف نظارتی حوزۀ مدیریت ریسک شامل موارد زیر میشود:

١) اطمینان از اینکه فعالیتهای تصمیمگیری، عملیاتی و نظارتی صندوق از یکدیگر مستقل بوده و افراد دخیل در این 
فرآیندها از استقالل الزم برخوردار میباشند، 

اطمینان از کفایت و مؤثر بودن رویههای مدیریت ریسک برای انجام تصمیمات مالی و سرمایهگذاری، (٢
اطمینان از مناسب بودن روشهای اتخاذ شده برای مدیریت ریسکهای سبد سهام صندوق. این روشها باید حداقل  (٣

حاوی؛ پیشبینی ریسک، تشخیص ریسک، نظارت بر ریسک، پوشش ریسک، کاهش و گزارشگری ریسک باشد؛
اطمینان از شناسایی و تعیین انواع پارامترهای خاص ریسکهای صندوق و رویکردهای مناسب برای مدیریت و پوشش  (٤
آنها. این پارامترها حداقل شامل انواع ریسک و ویژگیهای طرف مقابل، صنعت، کشور، نوع ارز، منطقۀ تجاری، کارکرد 
و مأموریت، شکل دامنۀ اعتباری، ابزار مالی، سهم مالکیت، ابزارهای مشتقه، منطقۀ تجاری، فعالیتها، محصوالت و سیستمها 

باشد؛
ایجاد سیستم هشدار زود هنگام اعالم خطر جهت ارایۀ توصیههای الزم به اشخاص مرتبط و بهبود معیارهای مراقبتی  (٥

بصورت دائم و مقطعی با توجه به ماهیت ریسک؛
پیشنهاد معیارهای مناسب تعدیل و اصالح انواع ریسکها به سطوح قابل قبول؛ (٦

ارزیابی مداوم ویژگیها و معیارهای ریسک و روشها و سیستمهای کنترل آن و پیشنهاد معیارهای اصالحی مناسب در  (٧
صورت لزوم؛

رصد مداوم و اعالم هرگونه تغیییرات با اهمیت در ترکیب بدهیها و تعهدات صندوق و تجدید ساختار آنها به همراه  (٨
سیاستها و مواضع مناسب جهت جایگزینی و اصالح، 

تدوین رویهها و استانداردهای الزم برای گزارشگری معامالت مشکوک صندوق، شرکتهای تابعه و شعب آن، (٩
تدوین مفروضات سنجش ریسک و سیاست ارزیابی داراییها مطابق با بیانیۀ سیاست سرمایهگذاری صندوق، هم در  (١٠

سطح فردی و هم در سطح گروهی،
١١) اطمینان از توسعۀ یک محیط داخلی سازنده برای مدیریت ریسک و مشارکت آن در فرآیند تصمیمگیری صندوق 

(همچون تصمیمات مرتبط تعدیل قیمت اوراق بهادار صندوق)،
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اطمینان از نهادینه شدن اصول راهبری مدیریت ریسک در خصوص شناسایی، پیش بینی، اندازهگیری، ارزیابی،  (١٢
نظارت و مدیریت مستمر ریسک منطبق با بیانیۀ سیاست سرمایهگذاری و کفایت منابع الزم برای تحقق آن،

اظهار نظر راجع به مهمترین ریسکهایی که صندوق در معرض آن قرار گرفته و اطمینان از مدیریت کارای آنها، (١٣
ارزیابی نرم افزارها و سیستمهای فناوری اطالعات مالی، عملیاتی و سازمانی صندوق و پیشنهاد جایگزینی، اصالح و  (١٤

یا توقف استفاده از نرم افزارها و سیستمهای مذکور، 
اتخاذ محدودیتهای توقف زیان برای عدم تداوم فعالیتهای زیان ده یا دیگر اقدامات چارهساز به منظور کاهش  (١٥

ریسک،
شناسایی، ارزیابی و گزارش تغییرات غیر منتظره در عوامل ایجاد کنندۀ ریسک شامل متغیرهای کالن اقتصادی،  (١٦

توسعۀ بازار، محیط قانونی به اشخاص ذیصالح برای انجام اقدامات اصالحی، 
پیشنهاد نحوۀ کاهش ریسکهای سرمایهگذاری شامل انواع روشهای پوشش ریسک، انتقال ریسک و بیمه نمودن  (١٧

آن،
احتساب و اعالم ذخایر یا افشای کافی زیانهای ناشی از ریسکهای سرمایهگذاری جهت انعکاس در صورتهای  (١٨

مالی،
قیمتگذاری ابزارها و خدمات مالی و بازنگری ادواری آن به منظور اطمینان از اینکه تمامی عوامل هزینه و  (١٩

ریسکهای متقبل شده در ارتباط با بازدههای مورد انتظار در نظر گرفته شده باشند،
اظهار نظر راجع به موقعیتهای باز صندوق ناشی از معامالت اوراق مشتقه و ریسکهای احتمالی و راهکارهای  (٢٠

پیشگیری از آن،

ج) حوزۀ گزارشگری مالی: 

وظایف نظارتی حوزۀ گزارشگری مالی شامل موارد زیر میشود:

نظارت و ارزیابی ساالنه بر کفایت و مؤثر بودن سیستمهای کنترل داخلی با توجه به دستاوردهای قبلی، هشدارهای  (١
حسابرسان مستقل و مقامات نظارتی،

نظارت و ارزیابی رویهها برای تهیۀ گزاشهای مالی (شامل صورتهای مالی و گزارشهای عملکرد) میاندورهای و  (٢
ساالنه و نحوۀ مطابقت آن با مقررات گزارشگری و یا استانداردهای حسابداری،

نظارت بر حسابرسی صورتهای مالی میاندورهای و ساالنه صندوق توسط حسابرسان مستقل و همکاری مستمر با آنها، (٣
٤) درخواست از حسابرس/ بازرس قانونی صندوق جهت گزارش هرگونه مشکل یا ضعف شناسایی شده در سیستمهای 

کنترلهای داخلی در فرآیند انجام حسابرسی، 
پیشنهاد حسابرس/ بازرس قانونی صندوق جهت انتخاب به مجمع، (٥

حصول اطمینان از وجود اصل استقالل حسابرس/ بازرس صندوق مطابق با استانداردهای حسابرسی ملی و سایر مقررات  (٦
مربوطه؛
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تدوین معیارهایی برای ارزیابی عملکرد حسابرس/ بازرس قانونی صندوق، تعیین نقاط ضعف شناسایی شده و اعالم  (٧
آن به هیأت مدیرۀ صندوق؛

ارایۀ رهنمودهای الزم به صندوق در مواقع خاص و در هنگام انجام حسابرسیهای ساالنه و یا ویژه،  (٨
اطمینان از عدم عضویت اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارکنان صندوق در شرکتهای تابعۀ صندوق و یا شرکت (٩

های سرمایهپذیر موجود در سبد سهام صندوق،
١٠) اطمینان از صحیح و منصفانه بودن سیستمهای حسابداری صندوق برای گزارشگری مالی و تصمیمگیری و وجود 
پشتوانۀ کافی برای تهیۀ صورتهای مالی ساالنه و میاندورهای صندوق مطابق با استانداردهای حسابداری و ضوابط 

گزارشگری موجود؛
اطمینان از صحت و درستی اسناد حسابداری که توسط نرم افزارهای حسابداری بصورت خودکار صادر نشده و توسط  (١١

مسئولین ذیربط در مواقع خاص بصورت دستی صادر میشوند،
١٢) کنترل و تطبیق ثبتهای حسابداری متناسب با ثبت معامالت،

١٣) شناسایی و ارزیابی آستانۀ ریسک هر یک از معامالت صندوق و طبقهبندی بر حسب سطح ریسک تعیین میزان کنترل
های الزم برای هر طبقه، 

اطمینان از ثبت به موقع و صحیح معامالت قانونی و نیز اطمینان از احصاء جزئیات مورد نیاز مطابق با استانداردهای  (١٤
حسابداری و سایر مقررات مربوطه،

اطمینان از شناسایی اولیه و اندازهگیری بعدی تمامی داراییها و بدهیهای صندوق همراه با اثرات آنها در حساب سود  (١٥
و زیان و خالص ارزش داراییهای صندوق منطبق با استانداردهای حسابداری و ضوابط گزارشگری ذیربط،
اظهار نظر راجع به صحت و درستی تعهدات احتمالی صندوق در مواعد گزارشگری میاندورهای و ساالنه، (١٦

رویهای نظاممند برای نگهداری امنِ اسناد و مدارک، به طریقی که دسترسیهای بعدی، صحهگذاری و باز تولید  (١٧
معامالت به ترتیب وقوع را امکان پذیر نماید، تا پشتوانۀ ثبتهای حسابداری تغییرات در دفاتر حسابداری قرار گیرد؛

انجام حسابرسی مالی بطور منظم و در مواقع خاص به منظور اثبات داراییها و بدهیها، تأیید روشهای اندازهگیری و  (١٨
ارزشگذاری؛

١٩) اطمینان از درست، کامل و قابل اتکاء بودن برآوردهای صندوق در مواعد تهیۀ صورتهای مالی میاندورهای و ساالنه 
و نیز کافی بودن مستندسازی های صورت گرفته؛

تبصرۀ ١: کمیتۀ نظارت صندوق از هر واحد سازمانی دیگری مستقل بوده و باید از بروز تضاد منافع در چارچوب وظایف 
خود اجتناب نماید. واحد نظارت باید بدون وجود هیچ مانعی به تمامی اسناد و مدارک صندوق در راستای ایفای وظایف 

خود دسترسی داشته باشد؛
تبصرۀ ٢: کمیتۀ نظارت صندوق برنامۀ مدون ساالنهای را تنظیم نموده تا اطمینان یابد فعالیت صندوق با چارچوب مقرراتی 
حاکم بر صندوق انطباق کامل داشته و کنترلهای داخلی را بصورت دقیق و به موقع به مرحلۀ اجرا گذاشته روندی رو به 

بهبود برای رسیدن به اهداف تعیین شده را طی مینماید.
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مادۀ ٢٥: رییس کمیتۀ نظارت یکی از اعضای کمیته یا فردی خارج از اعضاء را به عنوان دبیر کمیته انتخاب می کند. دبیر کمیتۀ 
نظارت وظایف زیر را بر عهده دارد:

دعوت از اعضای کمیته در مواقع مقتضی و تعیین دستور جلسات ضمن ارسال دعوت نامۀ حاوی تاریخ، ساعت، محل  -١
تشکیل جلسه و دستور جلسه؛

تنظیم صورتجلسه برای هر جلسۀ کمیته، حاوی شمارۀ ترتیب، تاریخ، ساعت و محل تشکیل جلسه، موضوعات طرح  -٢
شده، خالصۀ مذاکرات و درج نظرات اعضای مخالف. 

کمیتۀ انتصابات

مادۀ ٢٦: صندوق باید کمیتۀ مستقلی را تحت عنوان کمیتۀ انتصابات مدیران که مستقیماً به هیأت امناء گزارش میدهد در ساختار 
سازمانی خود پیش بینی نموده و نسبت به تشکیل و راه اندازی آن اقدام نماید. این کمیته از حداقل سه عضو تشکیل که باید ضمن 
احراز حداقل شرایط مندرج در آئین نامۀ اجرایی مادۀ ١٣ توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید از افراد صاحب نظر در حوزۀ بازار 
سرمایه و فاقد هرگونه سوابق کیفری و انضباطی نزد مراجع ذیصالح باشند. مسئول این کمیته توسط هیأت مدیره پیشنهاد و به تأیید 

هیأت امناء میرسد به صورت تمام وقت در صندوق فعالیت می نماید. 

مادۀ ٢٧: کمیتۀ انتصابات مدیران دارای وظایف و مسئولیتهایی به شرح ذیل میباشد:
معرفی و پیشنهاد مدیران صندوق و مدیران شرکتهای سرمایهپذیر صندوق، .١

ارزیابی عملکرد مدیران صندوق و مدیران شرکتهای سرمایهپذیر مطابق با سیاستها و راهبردهای هیأت امناء و وظایف و  .٢
مسئولیتهای تعیین شده در مقررات،

محاسبه و پیشنهاد پاداش، حق الزحمه و یا دیگر جبرانهای پاداش و مشوقهای حقوق و مزایای مدیران صندوق و مدیران  .٣
شرکتهای سرمایه پذیر و ارایه آن به هیأت امناء جهت تصویب،

اطمینان از اجرای منسجم و همگام استراتژی تجاری صندوق و شرکتهای سرمایهپذیر توسط مدیران صندوق و مدیران  .٤
شرکتهای سرمایهپذیر از طریق استفادۀ کارا از منابع موجود،

اطمینان از اینکه تصمیمات و فعالیتهای مدیران صندوق و مدیران شرکتهای سرمایهپذیر اثر بخش و کارا بوده و در  .٥
راستای استراتژی تجاری صندوق و نیز منافع سرمایهگذاران صورت گرفته است،

اطمینان از اینکه عملکرد مدیران صندوق و شرکتهای سرمایهپذیر صندوق با قوانین و مقررات و نیز مصوبات هیأت امناء  .٦
مطابقت دارد،

تدوین تقویم آموزشی مدیران و پیشنهاد دوره(های) آموزشی الزم به هیأت مدیرۀ صندوق جهت ارتقاء و به روز نگهداری  .٧
سطح دانش مدیران و کارکنان،

تدوین و پیشنهاد آئین رفتار حرفهای مدیران و کارکنان صندوق، شرکتهای تابعه و شرکتهای سرمایه پذیر به هیأت امناء، .٨
نظارت بر افشاء صحیح حقوق و مزایای مدیران صندوق و مدیران شرکتهای سرمایه پذیر در تارنمای صندوق، .٩
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فصل چهارم: امور مالی صندوق

منابع و مصارف صندوق

مادۀ ٢٨: منابع و مصارف صندوق از موارد ذیل تشکیل میشود:
الف – سرمایۀ صندوق متشکل از تعداد ..... شرکت از شرکتهای سرمایهپذیر مشمول واگذاری مطابق با قانون اجرای 
سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی میباشد. سهام این شرکتها که عمدتاً در صنعت .... فعالیت نموده و در شرکتهای 
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران پذیرش شدهاند به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و تصویب شورای عالی 
اصل ٤٤ و توسط سازمان خصوصی سازی از داراییهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت خارج و بر اساس 

قراردادهای منعقدۀ جدید به داراییهای این صندوق اضافه میشود. 
ب – صندوق میتواند در راستای سیاستها و خط مشیهای تعیین شده از سوی هیأت امنا مبادرت به انجام سرمایهگذاری 

صرفاً در چارچوب موضوع فعالیت صندوق نماید.
ج- هزینههای صندوق صرفاً پس از تأیید مجمع و در چارچوب بودجۀ مصوب قابل انجام است. 

د- صدور واحدهای سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران جدید و یا تبدیل سود دارندگان واحدهای سرمایهگذاری به واحدهای 
سرمایهگذاری امکان پذیر میباشد. 

ه- امکان دریافت وام و تسهیالت و یا اعتبار صرفاً در راستای موضوع فعالیت صندوق و حداکثر تا ١٠ درصد خالص ارزش 
داراییهای صندوق امکان پذیر میباشد. 

و- امکان فروش واحدهای سرمایهگذاری برای دارندگان واحدهای سرمایهگذاری عادی و با اولویت دو دهک پایین درآمدی 
حداکثر ساالنه تا ١٠ درصد از واحدهای سرمایهگذاری ایشان امکان پذیر میباشد. در صورتی که بازارگردان بر اساس ضوابط 
فعالیت موجود به تعهدات خود در قبال خرید و فروش روزانۀ واحدهای سرمایهگذاری عمل نموده باشد، هیچ گونه تعهدی 

برای صندوق و یا ارکان آن برای خرید واحدهای سرمایهگذاری عادی در بازار وجود ندارد. 
ز- امکان پرداخت ساالنه حداکثر تا ٩٠ درصد از سودهای سهام دریافتی از شرکتهای سرمایهپذیر که وجوه آن تا قبل از 

تاریخ مجمع به حساب صندوق واریز شده است با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع وجود دارد.
تبصره: صندوق به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی مجاز به قبول تعهد و یا انجام تضامین برای دیگر اشخاص ثالث و یا 

اشخاص وابسته به صندوق از محل داراییهای تحت مدیریت تحت هر عنوان و یا شکل نمیباشد. 

فصل پنجم: سایر مقررات

مادۀ ٢٩: سال مالی صندوق از اول فروردینماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد. به استثنای اولین سال 
که آغاز آن، زمان شروع فعالیت صندوق برابر این اساسنامه و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال میباشد. تمامی دفاتر به تاریخ روز 

آخر سال مالی بسته میشود. 
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مادۀ ٣٠: سازمان مرجع رسیدگی به کلیۀ تخلفات هیأت مدیره، مدیران و کارکنان صندوق، بازارگردان، حسابرس/بازرس قانونی 
و کارگزاران صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامۀ صندوق است.

مادۀ ٣١: هرگونه اختالف بین ارکان صندوق با یکدیگر و یا ارکان صندوق با دارندگان واحدهای سرمایهگذاری عادی یا مدیریتی 

صندوق در مواردی که مربوط به صندوق میشود و هرگونه اختالف بین صندوق با سایر اشخاص ذیربط که ناشی از فعالیت حرفهای 

آنها باشد، مشمول ماده ٣٦ قانون بازار اوراق بهادار بوده و براساس این ماده رسیدگی میشود. 

مادۀ ٣٢: صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای 

صالحیت تصویب و ابالغ میگردد.

مادۀ ٣٣: با توجه به سپردهگذاری واحدهای سرمایهگذاری نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه، ثبت و 

سپردهگذاری این اوراق و تسویه و پایاپای معامالت آن تابع مقررات حاکم بر آن شرکت میباشد.

مادۀ ٣٤: در صورتیکه هر یک از ارکان صندوق در انجام وظایف و مسئولیتهای خود قصور، تقصیر یا تخلف داشته باشند و از 

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

مسئولیتها توسط مرجع صالح به رسیدگی تعیین میشود. 

مادۀ ٣٥: فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان مییابد:

الف) لغو پذیرش صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه، مادامی که در هیچ یک از بورسها یا بازارهای خارج از بورس 

دیگر پذیرفته نشده باشد؛

ب ) در صورت لغو مجوز صندوق توسط سازمان؛

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

د ) با موافقت دارندگان حداقل دو سوم از کل واحدهای سرمایهگذاری مدیریتی دارای حق رأی صندوق در جلسه رسمی مجمع 
صندوق و تأیید سازمان.

مادۀ ٣٦: در صورتی که فعالیت صندوق بر اساس ماده ٣٥ پایان یابد، دورۀ اولیۀ تصفیۀ صندوق از روز بعد از پایان دورۀ فعالیت 
صندوق شروع شده و ٣٠ روز ادامه مییابد. مراحل تصفیۀ صندوق از ابتدای دورۀ اولیۀ تصفیۀ صندوق به شرح زیر صورت میپذیرد:
معامالت واحدهای سرمایهگذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه، بجز فروش به بازارگردان و دریافت  -١

درخواست صدور واحدهای سرمایهگذاری توسط صندوق متوقف میشود.
صندوق تالش میکند که داراییها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دورۀ اولیۀ تصفیه صندوق به نقد تبدیل کند. -٢

خرید دارایی به نام صندوق و فروش داراییهای صندوق در پایان دورۀ اولیۀ تصفیۀ صندوق متوقف میشود. -٣
در روز کاری بعد از پایان دورۀ اولیۀ تصفیه صندوق، صندوق به تأیید حسابرس/بازرس قانونی از محل وجوه نقد صندوق، کلیۀ  -٤
بدهیهای سررسید شدۀ صندوق را میپردازد. درصورتیکه قیمت ابطال واحدهای سرمایهگذاری منفی نباشد و وجوه نقد صندوق 
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برای پرداخت این بدهیها کفایت نکند، تفاوت توسط بازارگردان تأمین خواهد شد و بازارگردان معادل مبالغ پرداختی در 
حسابهای صندوق بستانکار میشود.

در صورتی که کل داراییهای صندوق شامل مطالبات آن در پایان دورۀ اولیۀ تصفیۀ صندوق تبدیل به نقد نشده باشد، صندوق  -٥
موظف است ظرف ٥ روز کاری بعد از پایان دورۀ اولیۀ تصفیه، گزارشی از داراییها تهیه کرده و برای بازارگردان، متولی و حسابرس 

ارسال کند. در این گزارش حداقل باید اطالعات زیر درج گردد:
الف) در مورد اوراق بهادار صندوق: مشخصات اوراق بهادار، تعداد، کارگزار مربوطه و ارزش روز اوراق بهادار معادل ارزشی که 
در محاسبۀ ارزش خالص داراییهای صندوق در پایان دورۀ اولیۀ تصفیۀ صندوق بکار رفته است بدون در نظر گرفتن هزینهها، 

کارمزدها و مالیات فروش؛

ب) در مورد مطالبات: مبلغ طلب، شخص بدهکار، شرح طلب، تاریخ سررسید و ارزش به کار رفتۀ هر یک از این مطالبات در ارزش 
خالص داراییهای صندوق در پایان دورۀ اولیۀ تصفیۀ صندوق؛

ج) در مورد سایر داراییها: مشخصات، تعداد و ارزش روز بکار رفته در محاسبۀ ارزش خالص داراییهای صندوق در پایان دورۀ 
اولیۀ تصفیۀ صندوق بدون در نظر گرفتن هزینهها، کارمزدها و مالیات فروش.

مدیر موظف است ظرف ٢٠ روز کاری پس از پایان دورۀ اولیۀ تصفیۀ صندوق، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق  -٦
را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسیشده، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید.

حسابرس موظف است نظر خود را ظرف ٢٠ روز پس از دریافت صورتهای مالی و گزارش موضوع بندهای ٥ و ٦ به صندوق،  -٧
متولی، بازارگردان و سازمان ارایه دهد.  

در صورتی که حسابرس نسبت به صورتهای مالی صندوق موضوع بند ٦ و گزارش موضوع بند٥، اظهارنظر مقبول ارایه داده  -٨
باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کماهمیت باشد و مجمع صندوق این صورتهای مالی 
را تصویب نماید، صندوق باید ظرف ٢ روزکاری از محل وجوه نقد صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایهگذاری 
نزد سرمایهگذاران در پایان دورۀ اولیۀ تصفیۀ صندوق را به حساب بانکی سرمایهگذاران واریز نماید. در صورتی که وجوه نقد 
صندوق برای انجام این پرداخت کافی نباشد، مابهالتفاوت باید قبالً توسط بازارگردان به حساب مذکور پرداخت شود. صندوق باید 
اطالعات الزم را برای انجام این پرداخت، ظرف یک روز کاری قبل از مهلت فوق به بازارگردان ارایه دهد. بازارگردان معادل مبالغ 

پرداختی طی این بند در حسابهای صندوق بستانکار خواهد شد.
پس از اجرای مرحلۀ مذکور در بند ٨، تمامی گواهیهای سرمایهگذاری صندوق از درجۀ اعتبار ساقط خواهد شد. هیأت مدیرۀ  -٩

صندوق موظف است برای اطالع سرمایهگذاران از این امر، بالفاصله اطالعیهای در تارنمای صندوق منتشر نماید.
پس از اجرای مرحلۀ مذکور در بند ٨، به استثنای بدهی صندوق به بازارگردان باقیماندۀ بدهیهای صندوق از جمله مطالبات  -١٠
مدیر و متولی بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت میشود و در صورتیکه وجوه نقد صندوق برای این پرداخت کافی 
نباشد، بازارگردان متعهد به تأمین وجوه نقد است. باقیماندۀ داراییهای صندوق بابت مطالبات بازارگردان و مابهازای خدمات آن با 

نظارت متولی به مالکیت بازارگردان درمیآید.
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١١-پس از اجرای مرحلۀ مذکور در بند ١٠ ، صورتجلسۀ تصفیۀ صندوق با امضای هیأت مدیرۀ صندوق و متولی تنظیم و یک 
نسخۀ آن توسط مدیر نگهداری شده و یک نسخه ظرف مدت ده روز به سازمان ارسال میشود. 


