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{نمونه} اساسنامه صندوق سرمایهگذاری
لوتوس پارسیان
در اوراق بهادار با درآمد ثابت و پیش بینی سود
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تعاريف اوليه:
ماده :1
در اين اساسنامه اصطالحات و واژههای زير به جای معاني مشروح بکار ميروند:
 -1قانون بازار اوراق بهادار :منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ايران مصوب آذرماه  1384مجلس شورای اسالمي
است.
 -2قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جديد :منظور قانون توسعهی ابزارها و نهادهای مالي جديد به منظور تسهيل اجرای
سياستهای كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب آذرماه سال  1388هجری شمسي مجلس شورای اسالمي ميباشد.
 - 3مقررات :منظور كليه مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوقهای سرمايهگذاری است كه توسط مراجع صالحيتدار وضع
شده و ميشود.
 - 4سازمان :منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده  5قانون بازار اوراق بهادار است.
 – 5بورس تهران :منظور شركت بورس اوراق بهادار تهران (سهامي عام) به شمارۀ ثبت  286502نزد مرجع ثبت شركتها و به
شمارۀ ثبت  10492نزد سازمان است.
 -6فرابورس ايران :منظور شركت فرابورس ايران (سهامي عام) به شمارۀ ثبت  332483نزد مرجع ثبت شركتها و به شمارۀ ثبت
 10613نزد سازمان است.
 -7صندوق :منظور صندوق سرمايهگذاری مذكور در ماده  2است.
 -8اساسنامه :منظور اساسنامه صندوق است.
 -9اميدنامه :منظور اميدنامه صندوق است كه محتويات آن بر اساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعيين شده و جزء
جداييناپذير اين اساسنامه محسوب ميشود.
 -10سرمايه صندوق :متغير است و در هر زمان برابر جمع ارزش مبنای واحدهای سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران است.
 -11سرمايهگذار :شخصي است كه مطابق گواهي سرمايهگذ اری صادرشده طبق مفاد اساسنامه ،مالک تعدادی از واحدهای
سرمايهگذاری صندوق است يا اينكه برای تملک تعدادی از واحدهای سرمايهگذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه اقدام نموده است.
 -12واحد سرمايهگذاری :كوچکترين جزء سرمايه صندوق ميباشد.
 -13واحدهای سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران :واحدهای سرمايهگذاری است كه در يک زمان معين بر اساس گواهيهای
سرمايهگذاری صادره ،در مالکيت سرمايه گذاران است و تعداد آن در هر زمان از تفريق تعداد واحدهای سرمايهگذاری باطل شده از
تعداد واحدهای سرمايهگذاری منتشرشده تا آن زمان ،محاسبه ميشود.
 -14واحدهای سرمايهگذاری منتشرشده :واحدهای سرمايهگذاری منتشرشده در هر زمان عبارت از واحدهای سرمايهگذاری است
كه صندوق از زمان شروع پذيرهنويسي تا آن زمان صادر نموده است.
 -15واحدهای سرمايهگذاری باطلشده :واحدهای سرمايهگذاری باطلشده در هر زمان ،عبارت است از واحدهای سرمايهگذاری
صندوق كه از زمان شروع پذيرهنويسي تا آن زمان مطابق اين اساسنامه باطل شده است.
 -16گواهی سرمايهگذاری :اوراق بهادار متحدالشکلي است كه توسط صندوق سرمايهگذاری در اجرای ماده  1قانون توسعه ابزارها و
نهادهای مالي جديد منتشر و در ازای سرمايهگذاری اشخاص در صندوق مطابق اين اساسنامه صادر و به سرمايهگذار ارائه ميشود و
معرف تعداد واحدهای سرمايهگذاری در تملک آن سرمايهگذار است.
 -17دوره پذيرهنويسی اوليه :مهلتي است كه طبق ماده  9برای فروش واحدهای سرمايهگذاری صندوق به قيمت مبنا و تأمين
حداقل سرمايه مورد نياز برای تشکيل و شروع فعاليت صندوق تعيين شده است.
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 -18دارايیهای صندوق :منظور كليه حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوه دريافتي از سرمايهگذاران بابت پذيرهنويسي
اوليه واحدهای سرمايهگذاری و صدور واحدهای سرمايهگذاری ،اوراق بهادار ی كه از محل اين وجوه به نام صندوق خريداری ميشود و
كليه حقوق ،منافع و سود متعلق به آن ها ،مطالبات صندوق از اشخاص و كارمزدهايي كه مطابق اساسنامه يا اميدنامه برای صندوق
دريافت ميشود.
 -19ارزش خالص روز هر واحد سرمايهگذاری :ارزشي است به ريال كه برای هر واحد سرمايهگذاری در پايان هر روز طبق ماده
 13محاسبه ميشود.
 -20قيمت صدور :مبلغي است به ريال كه برای هر واحد سرمايهگذاری مطابق ماده  16محاسبه و برای صدور هر واحد سرمايه-
گذاری پس از دورۀ پذيرهنويسي اوليه از سرمايهگذار دريافت ميشود.
 -21قيمت ابطال :مبلغي است به ريال كه برای هر واحد سرمايهگذاری مطابق ماده  15محاسبه شده و در ازای ابطال هر واحد
سرمايهگذاری پس از كسر هزينههای ابطال به سرمايهگذار پرداخت ميشود.
 -22ارزش خالص آماری :مبلغي است به ريال كه برای هر واحد سرمايهگذاری مطابق تبصره  1ماده  58محاسبه ميشود.
 -23قيمت پايانی :قيمت پاياني هر ورقۀ بهادار در هر روز عبارت است از:
الف -در صورتي كه ورقۀ بهادار در بورس يا بازار خارج از بورس پذيرفته شده باشد ،برابر قيمت پاياني اعالم شده برای آخرين روز كاری
تا پايان آن روز توسط بورس يا بازار خارج از بورس مربوطه؛
ب -در غير اين صورت ،برابر قيمت ورقۀ بهادار در آخرين معامله تا پايان همان روز.
 -24ريال :منظور واحد پول جمهوری اسالمي ايران است.
 -25سال شمسی :منظور سال شمسي است كه از ابتدای فروردينماه شروع و در پايان اسفندماه خاتمه مييابد.
 -26فصل :منظور فصول بهار ،تابستان ،پاييز و زمستان سال شمسي است.
 -27ماه :منظور ماههای تقويمي سال شمسي است.
 -28روز کاری :منظور هر روز غير تعطيل طبق تقويم رسمي جمهوری اسالمي ايران ميباشد.
 -29ساعت :منظور ساعت به وقت تهران است مگر اينكه به وقت محل ديگری تصريح شده باشد.
 -30ارکان صندوق :منظور مجمع صندوق و اركان اجرايي شامل مدير و مدير ثبت صندوق ،اركان نظارتي شامل متولي و حسابرس
صندوق و اركان تضمينكننده ،ضامن نقدشوندگي صندوق است.
 -31مجمع صندوق :جلسهای است كه با حضور دارندگان واحدهای سرمايهگذاری ممتاز ،مطابق مفاد اين اساسنامه تشکيل و
رسميت مييابد.
 -32مدير يا مدير صندوق :منظور شخص حقوقي است كه طبق ماده  ،38به اين سمت انتخاب ميشود.
 -33مدير ثبت :منظور شخص حقوقي است كه طبق ماده  ،41به اين سمت انتخاب ميشود.
 -34متولی يا متولی صندوق :منظور شخص حقوقي است كه طبق ماده  ،43به اين سمت انتخاب ميشود.
 -36ضامن نقدشوندگی :منظور شخص حقوقي است كه طبق ماده  ،45به اين سمت انتخاب ميشود.
 -37حسابرس :منظور مؤسسه حسابرسي است كه طبق ماده  ،47به اين سمت انتخاب ميشود.
 -38مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان :منظور مؤسسه حسابرسي است كه تحت اين عنوان از طريق تارنمای (وب سايت) رسمي
سازمان ،اعالم عمومي شده است.
 -39کارگزار صندوق :منظور كارگزار دارای مجوز كارگزاری از سازمان است كه طبق ماده  ،50به اين سمت انتخاب ميشود.
 -40گروه مديران سرمايهگذاری :متشکل از حداقل سه شخص حقيقي است كه توسط مدير صندوق از بين اشخاص صاحب
صالحيتهای قيد شده در ماده  ،39معرفي شده تا وظايف و مسئوليتهای مندرج در مادهی مذكور را به انجام رسانند.
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 -41تارنمای صندوق :تارنمايي است كه نشاني آن به عنوان تارنمای صندوق در اميدنامه درج شده است و اطالعاتي كه در آن توسط
مدير صندوق منتشر ميشود ،به عنوان اعالميۀ رسمي صندوق است و به منزلۀ ارائه اطالعات به سازمان محسوب ميشود.
 -42مرجع ثبت شرکتها :بخشي از سازمان ثبت اسناد و امالک كشور است كه وظيفۀ ثبت صندوقهای موضوع ماده  2قانون
توسعۀ ابزارها و نهادهای مالي جديد را به عهده دارد.
 -43مراجع قضايی :منظور مراجع قضايي مطابق قوانين جمهوری اسالمي ايران ميباشد.
 -44رويۀ پذيرهنويسی ،صدور و ابطال واحدهای سرمايهگذاری :رويهای است كه مدير به تأييد سازمان برای پذيرهنويسي ،صدور
و ابطال واحدهای سرمايهگذاری تدوين و در تارنمای صندوق اعالم ميكند .در اين رويه مراحل پذيرهنويسي ،صدور و ابطال واحدهای
سرمايهگذاری ،چگونگي تشخيص هويت سرمايهگذاران ،اطالعاتي كه بايد هنگام پذيرهنويسي و صدور واحدهای سرمايهگذاری از
سرمايهگذاران دريافت شود ،فرمهايي كه برای ارائه درخواست صدور و ابطال تکميل شود و مداركي كه متقاضيان صدور و ابطال بايد
ارائه نمايند ،پيشبيني شده است.
 -45نفوذ قابل مالحظه :توانايي مشاركت در تصميمگيریهای مربوط به سياستهای مالي و عملياتي واحد تجاری ،ولي نه در حد
كنترل سياست های مزبور .نفوذ قابل مالحظه معموالً از طريق انتخاب حداقل يک عضو هيأت مديره (ساير اركان اداره كننده مشابه)
صورت مي گيرد ،اما ممکن است از روابط يا قراردادهای ديگر ناشي شود كه به واحد سرمايهگذار اجازه مشاركت مؤثر در سياستگذاری
را ميدهد.
 -46کنترل :عبارت از توانايي راهبری سياست های مالي و عملياتي يک شخص حقوقي ،به منظور كسب منافع از فعاليتهای آن
است .معيارهای توانايي كنترل بر اساس استانداردهای حسابداری ملي تعيين ميشود.
 -47کنترل مشترک :عبارت از مشاركت در كنترل يک فعاليت اقتصادی كه به موجب توافق قراردادی (مشاركت خاص) است.
معيارهای توانايي كنترل مشترک بر اساس استاندارهای حسابداری ملي تعيين ميشود.
 -48شخص وابسته :شخص وابسته به هر شخص حقيقي و حقوقي به شرح زير است:
الف ) شخص وابسته به هر شخص حقيقي عبارت است از همسر و اقرباء نسبي درجۀ اول از طبقۀ اول آن شخص و هر شخص حقوقي
كه تحت نفوذ قابل مالحظه ،كنترل يا كنترل مشترک شخص حقيقي مورد نظر باشد.
ب) شخص وابس ته به هر شخص حقوقي عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاری كه در استانداردهای حسابداری ملي ايران،
تعريف شده است.
کليات:
ماده :2
اين صندوق با دريافت مجوز تأسيس و فعاليت از سازمان ،از مصاديق صندوقهای سرمايهگذاری موضوع بند  20ماده ( )1قانون بازار
اوراق بهادار و بند هـ ماده  1قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جديد محسوب شده و طبق ماده  2قانون توسعه ابزارها و
نهادهای مالي جديد نزد سازمان ثبت اسناد و امالک كشور به ثبت ميرسد و مطابق اين اساسنامه و مقررات اداره ميشود .نام صندوق
سرمايهگذاری« ،لوتوس پارسيان » ميباشد.
ماده :3
هدف از تشکيل صندوق ،جمعآوری وجوه از سرمايهگذاران و اختصاص آنها به خريد انواع اوراق بهادار موضوع ماده ( )4به منظور
كاهش ريسک سرمايهگذاری ،بهرهگيری از صرفهجوييهای ناشي از مقياس و تأمين منافع سرمايهگذاران است.
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ماده :4
موضوع فعاليت اصلي صندوق ،سرمايهگذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت ،سپردهها و گواهيهای سپردۀ بانکي و
سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران و فرابورس ايران و گواهي سپرده كااليي است .موضوع فعاليت فرعي آن مشاركت
در تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار با درآمد ثابت ميباشد .خصوصيات داراييهای موضوع سرمايهگذاری يا تعهد
پذيرهنويسي يا تعهد خريد و حدنصاب سرمايهگذاری در هر يک از آنها در اميدنامه ذكر شده است.
ماده :5
دوره فعاليت صندوق از تاريخ قيد شده در مجوز فعاليت كه توسط سازمان به نام صندوق صادر ميشود؛ شروع شده و از تاريخ ثبت
صندوق نزد مرجع ثبت شركتها به مدت [سه] سال شمسي ادامه مييابد .اين مدت مطابق ماده  59قابل تمديد است .سال مالي
صندوق به مدت يک سال شمسي ،از ابتدای فروردين ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه است ،بهجز اولين سال مالي صندوق كه از تاريخ
ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شركتها آغاز شده و تا پايان اسفند ماهخاتمه مييابد.
تبصره :مدير صندوق بايد پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شركتها ،با ارائۀ مدارک مربوطه ،صندوق را نزد سازمان نيز به عنوان
نهاد مالي به ثبت رسانده و مجوز فعاليت آن را از سازمان دريافت نمايد.
ماده :6
محل اقامت صندوق عبارت است از تهران ،خيابان مالصدرا خيابان شيخ بهايي شمالي نبش كوچه مهران پالک 99

واحدهای سرمايهگذاری:
ماده :7
ارزش مبنای هر واحد سرمايهگذاری برابر يک ميليون ريال است كه بايد روی گواهيهای سرمايهگذاری قيد شود .واحدهای
سرمايهگذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زير تقسيم ميشود:
الف) واحدهای سرمايهگذاری ممتاز كه تعداد آنها  50.000واحد سرمايهگذاری است ،قبل از شروع دوره پذيرهنويسي اوليه مطابق
ماده  ،8كالً توسط مؤسس يا مؤسسان صندوق خريداری ميشود .دارنده واحد های سرمايه گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رای
در مجامع صندو ق است اين نوع واحدهای سرمايهگذاری غيرقابلابطال ولي قابلانتقال به غير ميباشد ،ليکن برای انتقال آنها شرايط
زير بايد لحاظ گردد
الف ) 1-قبل از انتقال واحدهای سرمايه گذاری ممتاز ،داليل تمايل دارن ده ی واحدهای سرمايه گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای
سرمايه گذاری ممتاز خود و همچنين اطالعات مورد نظر سازمان از اشخاصي كه تمايل به خريد واحدهای سرمايه گذاری ممتاز را
دارند و تعداد واحدهای سرمايه گذاری ممتاز كه هر يک از اين اشخاص تمايل به تملک آنها را دارند به سازمان ارائه شده و موافقت
سازمان در اين زمينه اخذ شود.
الف )2-نقلوانتقال واحدهای سرمايهگذاری ممتاز بايد نزد مدير ثبت ،ثبت شده و به تأييد انتقال گيرنده و انتقالدهنده برسد .مدير
ثبت موظف است در هنگام انتقال ،گواهي مربوط را دريافت و از درجه اعتبار ساقط كند و گواهي جديدی برای انتقال گيرنده صادر
نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمايه گذاری ممتاز را بالفاصله به مدير و متولي اطالع دهد .مدير بايد قبل از تشکيل مجمع صندوق
هويت دارندگان واحدهای سرمايهگذاری ممتاز را به سازمان ارائه دهد.

4

ب) واحدهای سرمايهگذاری عادی كه در طول دوره پذيرهنويسي اوليه يا پس از تشکيل صندوق صادر ميشود .اين نوع واحدهای
سرمايهگذاری قابلابطال ولي غيرقابلانتقال ميباشد .حداكثر واحدهای سرمايهگذاری عادی نزد سرمايهگذاران در اميدنامه قيد شده
است.
سرمايهگذاری مؤسسان:
ماده :8
پيش از شروع دوره پذيرهنويسي اوليه ،مؤسسان بايد مبلغ مبنای تمام واحدهای سرمايهگذاری ممتاز صندوق را نقداً به حساب بانکي
صندوق در شرف تأسيس واريز نمايند و تقاضای ثبت صندوق را به سازمان ارائه دهند.
تبصره :شروع دوره پذيرهنويسي اوليه منوط به تائيد سازمان مبني بر رعايت اين ماده و تشکيل مجمع صندوق و ارايۀ مدارک زير به
سازمان است:
-1
-2
-3
-4
-5

اساسنامه و اميدنامه مصوب مجمع صندوق؛
قبولي سمت توسط مدير ،مدير ثبت ،متولي ،ضامن نقدشوندگي و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛
فهرست هويت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمايهگذاری ممتاز پذيرهنويسيشده توسط آنها؛
تأييديه بانک مبني بر واريز ارزش مبنای واحدهای سرمايهگذاری ممتاز به حساب بانکي صندوق؛
ساير موارد اعالم شده توسط سازمان.

پذيرهنويسی اوليه:
ماده :9
دوره پذيرهنويسي اوليه پس از تأييد سازمان مبني بر رعايت ماده  8توسط مؤسسان تعيين شده و در اعالميه پذيرهنويسي ،درج و
اعالم ميگردد .پذيرهنويسان بايد در هنگام پذيرهنويسي صد در صد ارزش مبنای واحدهای سرمايهگذاری را كه پذيرهنويسي كردهاند،
نقداً به حساب بانکي صندوق بپردازند.
تبصره :در صورتيكه تا يک روز كاری قبل از پايان دوره پذيرهنويسي اوليه ،تعداد واحدهای سرمايهگذاری پذيرهنويسي شده صندوق
كمتر از حداقل تعيينشده در اميدنامه برای تأسيس صندوق باشد ،مؤسسان ميتوانند دوره پذيرهنويسي را به مدت مذكور در اعالميه
پذيرهنويسي برای مدت يکبار تمديد كرده و تاريخ و ساعت پايان دوره پذيرهنويسي را مجدداً تعيين نمايند.
ماده :10
برای پذيرهنويسي واحدهای سرمايهگذاری ،سرمايهگذار بايد مراحل پذيرهنويسي را مطابق رويۀ پذيرهنويسي ،صدور و ابطال واحدهای
سرمايهگذاری كه توسط مدير ثبت تنظيم و نزد سازمان ثبت و مدير از طريق تارنمای صندوق منتشر نموده است ،به انجام رساند .در
صورتيكه سازمان به منظور انطباق اين رويه با اصول كنترل داخلي و اصل حمايت از حقوق سرمايهگذاران صندوق ،اصالحاتي را در
رويۀ مذكور از مدير ثبت بخواهد ،مدير ثبت موظف به اصالح رويۀ مذكور مطابق نظر سازمان است .تغيير و اصالح رويۀ ثبت شده نزد
سازمان ،به تشخيص سازمان يا به پيشنهاد مدير ثبت و موافقت سازمان ،امکانپذيراست.
ماده :11
پس از آنكه حداكثر تعداد واحدهای سرمايهگذاری مطابق اميدنامه پذيرهنويسي گرديد ،عمليات پذيرهنويسي متوقف ميشود؛ مگر
آنكه موافقت سازمان برای افزايش سقف واحدهای سرمايهگذاری اخذ گردد .در صورتيكه به هر دليل بيش از حداكثر مذكور اقدام به
پذيره نويسي شود ،اولويت با كساني خواهد بود كه زودتر وجوه خود را به حساب بانکي مربوطه واريز نمودهاند .مدير موظف است وجوه
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مازاد را ظرف حداكثر  5روز كاری پس از پايان دوره پذيرهنويسي اوليه به پرداختكنندگان مسترد كند .هرگونه استفاده از وجوه مازاد
ممنوع است.
ماده :12
حداكثر دو روز كاری پس از پايان دوره پذيرهنويسي اوليه ،مدير ثبت بايد نتايج پذيرهنويسي را بررسي كند و به مدير و متولي اطالع
دهد .سپس حسب مورد يکي از مجموعه اقدامات (الف) يا (ب) به شرح زير صورت ميپذيرد:
الف) در صورتيكه حداقل واحدهای سرمايهگذاری تعيينشده در اميدنامه ،پذيرهنويسي شده باشد ،آنگاه مدير بايد بالفاصله نتيجه
بررسي را به همراه تأييديه بانک و مدير ثبت به منظور دريافت مجوز فعاليت صندوق ،برای سازمان ارسال كرده و رونوشت آن را به
مؤسسان ارائه دهد.
ب) در صورتيكه حداقل واحدهای سرمايهگذاری تعيينشده در اميدنامه ،پذيرهنويسي نشده باشد ،آنگاه:
ب )1-مدير بايد بالفاصله نتيجه بررسي را به سازمان و مؤسسان اطالع دهد.
ب )2-مدير بايد ظرف  5روز كاری وجوه واريزی به حساب صندوق را به پذيرهنويسان بازپرداخت كند.
ارزش خالص روز ،قيمت ابطال و قيمت صدور واحد سرمايهگذاری:
ماده :13
ارزش خالص روز هر واحد سرمايهگذاری در پايان هر روز برابر با ارزش روز داراييهای صندوق در پايان آن روز ،منهای بدهيهای
صندوق در پايان آن روز تقسيم بر تعداد واحدهای سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران در پايان همان روز است.
تبصره  :1قيمت فروش اوراق بهادار صندوق در پايان هر روز مطابق دستورالعمل نحوه تعيين قيمت خريدوفروش اوراق بهادار در
صندوقهای سرمايهگذاری مصوب سازمان تعيين ميشود.
تبصره  :2ارزش روز داراييهای صندوق در پايان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق ،قيمت فروش اوراق بهادار صندوق،
ارزش روز مطالبات صندوق (نظير سود تحققيافته دريافتنشدۀ سپردههای بانکي) و ارزش ساير داراييهای صندوق به قيمت بازار در
پايان همان روز .برای محاسبه ارزش روز سود تحققيافته دريافت نشدۀ هر سپرده يا ورقه مشاركت ،از نرخ سود همان سپرده يا ورقه
مشاركت
تبصره  :3برای محاسبه تعداد واحدهای سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران در پايان هر روز ،تعداد واحدهای ابطالشده تا پايان آن روز از
تعداد واحدهای صادر شده تا پايان آن روز كسر ميشود.
ماده :14
در صورتيكه پرداختهای نقدی دورهای مدنظر باشد ،اين موضوع و همچنين دورههای پرداخت بايد در اميدنامه پيش بيني مي شود .
در اين صورت مدير موظف است ظرف دو روز كاری پس از پايان هر مقطع پيشبيني شده برای پرداخت نقدی ،مبلغ قابل پرداخت را
مطابق اميدنامه محاسبه كرده و به حساب بانکي سرمايه گذاراني كه در پايان آن دوره مالک واحدهای سرمايهگذاری محسوب ميشوند،
متناسب با تعداد واحدهای سرمايهگذاری هر سرمايهگذار واريز نمايد.
تبصره :در صورتيكه صندوق برای پرداخت دورهای ،وجوه نقد كافي در اختيار نداشته باشد ،مطابق ماده  20عمل خواهد نمود.
ماده :15
قيمت ابطال واحدهای سرمايهگذاری با ارزش خالص روز واحدهای سرمايهگذاری برابر است.
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ماده :16
چنانچه در محاسبه ارزش خالص روز واحد سرمايهگذاری در پايان هر روز كه مطابق ماده  13محاسبه ميشود ،به جای قيمت فروش
اوراق بهادار صندوق ،قيمت خريد آنها در پايان آن روز منظور شود ،آنگاه قيمت صدور هر واحد سرمايهگذاری در پايان آن روز به
دست ميآيد.
تبصره :قيمت خريد اوراق بهادار صندوق مطابق دستورالعمل نحوه تعيين قيمت خريدوفروش اوراق بهادار در صندوقهای
سرمايهگذاری تعيين ميشود.
تشريفات صدور و ابطال واحدهای سرمايهگذاری:
ماده :17
در طول دوره فعاليت صندوق ،مدير ثبت موظف است مطابق رويه پذيره نويسي ،صدور و ابطال واحدهای سرمايه گذاری درخواست
صدور واحدهای سرمايهگذاری را دريافت كرده و تا ساعت  15:30همان روز به مدير و متولي اطالع دهد .مدير موظف است مطابق
رويۀ پذيرهنويسي ،صدور و ابطال واحدهای سرمايهگذاری و با رعايت تبصره اين ماده و سقف حداكثر تعداد واحدهای سرمايهگذاری نزد
سرمايهگذاران مذكور در اميدنامه ،نسبت به تأييد صدور واحدهای سرمايهگذاری درخواست شده حداكثر ظرف يک روز كاری بعد از
ارائه درخواست اقدام كند .مدير ثبت موظف اس ت حداكثر ظرف يک روز كاری پس از تأييد مدير ،نسبت به صدور واحدهای
سرمايهگذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمايهگذار ،مطابق رويۀ پذيرهنويسي ،صدور و ابطال واحدهای سرمايهگذاری ،اقدام كند.
تبصره  :1در صدور واحدهای سرمايهگذاری ،قيمت صدور واحد سرمايهگذاری در پايان روز كاری ارائه درخواست بهعالوه كارمزد
صدور ،مالک عمل خواهد بود.
تبصره  :2مدير ثبت موظف است به درخواست ضامن نقدشوندگي از پذيرش درخواست صدور واحدهای سرمايهگذاری جديد خودداری
نمايد.
تبصره  :3در مواقعي كه صندوق در تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد اوراق بهاداری مشاركت دارد ،يک روز قبل از شروع دورۀ
پذيرهنويسي يا شروع دوره های عرضۀ اوراق بهادار مربوطه ،دريافت تقاضاهای صدور يا ابطال واحدهای سرمايهگذاری متوقف ميشود و
اين توقف تا زماني كه تعهد صندوق در اين زمينه ايفا شده تلقي شود ادامه دارد.
ماده :18
گواهيهای سرمايهگذاری با نام بوده و نشاندهنده تعداد كل واحدهای سرمايهگذاری تحت مالکيت سرمايهگذار ميباشد .مالک گواهي
سرمايهگذاری شخصي است كه نام وی تحت عنوان سرمايهگذار بر روی گواهي سرمايهگذاری درج شده است .مالکان گواهيهای
سرمايهگذاری ،به نسبت تعداد واحدهای سرمايهگذاری خود از كل واحدهای سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران ،در خالص داراييهای
صندوق سهيماند ،ولي حق تصميمگيری در مورد داراييهای صندوق در چارچوب اين اساسنامه منحصراً از اختيارات مدير صندوق
است .مسئوليت مالکان گواهيهای سرمايهگذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمايهگذاری آنها در صندوق است.
تبصره :غيرقابلانتقال بودن گواهيهای سرمايهگذاری برای واحدهای سرمايهگذاری عادی بايد در گواهي قيد شود.
ماده :19
در طول دوره فعاليت صندوق ،مدير ثبت موظف است مطابق رويۀ پذيرهنويسي ،صدور و ابطال واحدهای سرمايهگذاری ،درخواست
ابطال واحدهای سرمايهگذاری را در شعب دريافت كرده و تا ساعت  14همان روز ،نسبت به ابطال واحدهای سرمايهگذاری اقدام كرده
و به مدير و متولي اطالع دهد .مدير موظف است؛ حداكثر ظرف  7روز كاری از تاريخ ارائه درخواست ابطال ،از محل وجوه صندوق،
مبلغي معادل قيمت ابطال واحدهای سرمايهگذاری را پس از كسر كارمزدهای ابطال ،به حساب بانکي سرمايهگذار و يا به درخواست

7

سرمايهگذار (در صورتي كه مدير صندوق شركت كارگزاری باشد) به حساب بانکي كارگزار صندوق به منظور خريد اوراق بهادار يا
پرداخت بدهي سرمايهگذار ناشي از خريد اوراق بهادار واريز كند.
تبصره  :1در ابطال واحدهای سرمايهگذاری ،قيمت ابطال واحد سرمايهگذاری در پايان روز كاری قبل از تائيد درخواست و پس از
كسر كارمزد يا جرائم ابطال ،مالک عمل خواهد بود.
تبصره  :2در صورتيكه صندوق برای ابطال واحدهای سرمايهگذاری ،وجوه نقد كافي در اختيار نداشته باشد ،مطابق ماده  20عمل
خواهد شد.
ماده :20
در صورتي كه صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به سرمايهگذاران مطابق مواد اساسنامه يا پرداخت وجه بابت
تعهداتي كه در اثر مشاركت در تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار پذيرفته است ،وجوه نقد كافي در اختيار نداشته باشد،
مدير بايد به موقع نسبت به تبديل دارايي های صندوق به نقد اقدام كند تا وجوه نقد كافي برای انجام اين پرداختها در حسابهای
بانکي صندوق فراهم شود .در صورتي كه دو روز كاری قبل از موعد مقرر برای پرداخت ،مدير پيشبيني كند كه وجوه نقد كافي در
موعد مقرر در حسابهای بانکي صندوق برای انجام اين پرداخت ها فراهم نخواهد شد ،موظف است تا پايان همان روز ،كسری وجوه نقد
را به ضامن نقدشوندگي اطالع دهد .در اين صورت ،ضامن نقدشوندگي موظف است حداكثر تا پايان روز بعد ،ميزان كسری وجوه مذكور
را به حساب صندوق واريز كرده و درخواست صدور واحدهای سرمايهگذاری را از محل اين وجوه به مدير ثبت ارائه دهد تا واحدهای
سرمايهگذاری به تعداد متناسب با وجوه پرداخت شده ،بر اساس رويۀ پذيرهنويسي ،صدور و ابطال واحدهای سرمايهگذاری ،به نام ضامن
نقدشوندگي صادر گردد.
ماده :21
كارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمايهگذاری در اميدنامه پيشبيني شده است.
حداقل و حداکثر ميزان مشارکت در صندوق:
ماده :22
در تملک واحدهای سرمايهگذاری صندوق بايد موارد زير رعايت شود:
الف) متولي ،حسابرس و اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدی خود به اين سمتها ،نميتوانند مالک واحدهای سرمايهگذاری صندوق
باشند.
] ب ) مدير در طول زمان تصدی خود به اين سمت بايد همواره حداقل يک درصد ميزان حداقل تعداد واحدهای سرمايهگذاری صندوق
را مالک باشد .سقف واحدهای سرمايهگذاری صندوق در تملک مدير تا  %20حداقل تعداد واحدهای سرمايهگذاری يا  %10تعداد
واحدهای سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران هركدام بيشتر باشد ،است .واحدهای سرمايهگذاری در مالکيت مدير ميتواند عادی يا ممتاز
باشد[.
] ج) هر يک از اعضای گروه مديران سرمايهگذاری در طول زمان تصدی خود به اين سمت بايد همواره حداقل  0/1درصد ميزان
حداقل تعداد واحدهای سرمايهگذاری صندوق را مالک باشند .سقف واحدهای سرمايهگذاری صندوق در تملک اعضای گروه مديران
سرمايهگذاری تا  %2حداقل تعداد واحدهای سرمايهگذاری يا  %1تعداد واحدهای سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران هركدام بيشتر باشد،
است .واحدهای سرمايهگذاری در مالکيت اعضای گروه مديران سرمايهگذاری ميتواند عادی يا ممتاز باشد[.
]د) به غير از متولي ،حسابرس ،مدير ،اعضای گروه مديران سرمايهگذاری و مؤسسان ،هر سرمايهگذار در هر زمان بايد حداقل  1واحد
سرمايهگذاری را مالک باشد[.
]هـ) مؤسسان ميتوانند جمعاً حداكثر تا  10درصد حداكثر واحدهای سرمايهگذاری صندوق را مالک شوند[.
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]و) به غير از مدير ،اعضای گروه مديران سرمايهگذاری ،مؤسسان و ضامن نقدشوندگي هر سرمايهگذار ميتواند حداكثر  %5حداكثر
واحدهای سرمايهگذاری را مالک شود[.
] تبصره  :1در صورتيكه مدير و ضامن نقدشوندگي شخص واحدی باشند ،در اجرای ماده  20ميتـواند واحدهای سرمايهگذاری در
مالکيت مدير از سقف تعيين شده در بند (ب) اين ماده بيشتر شود[.
] تبصره  :2در صورتيكه مدير جزو مؤسسان باشد ميتواند از نصابهای مذكور در بندهای (ب) يا (هـ) هركدام بيشتر باشد ،استفاده
نمايد[.
] تبصره  :3در صورتي كه ضامن نقدشوندگي جزو مؤسسان باشد ،واحدهای تحت تملک آن در بررسي نصاب بند (هـ) اين ماده مورد
محاسبه قرار نخواهد گرفت[.
] تبصره  :4در صورتيكه با اصالح اساسنامه يا اميدنامه حداقل تعداد واحدهای سرمايهگذاری صندوق افزايش يابد ،مدير موظف است
متناسباً واحدهای سرمايهگذاری خود را افزايش دهد[ .
] تبصره  :5حداقل واحدهای سرمايهگذاری كه بر اساس اين ماده بايد تحت تملک مدير باشد ،به عنوان وثيقه نزد متولي توديع
ميشود .ابطال يا آزادسازی اين واحدهای سرمايه گذاری پس از استعفا يا سلب سمت به هر دليل ،منوط به دريافت مفاصاحساب دوره
مأموريت مدير است .مدير ياد شده ميتواند با توديع ضمانتنامهای معادل مبلغ ريالي ابطال واحدهای سرمايهگذاری موضوع اين تبصره،
حسب مورد نسبت به ابطال يا انتقال واحدهای سرمايهگذاری خود اقدام نمايد[.
ماده :23
چنانچه در اثر ابطال واحدهای سرمايهگذاری ،تعداد واحدهای سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران ظرف ده روز كاری متوالي در پايان هر
روز به كمتر از حداقل تعيينشده در اميدنامه برسد ،مدير بايد بالفاصله موضوع را به سازمان اطالع دهد و ظرف  10روز نسبت به
دعوت و تشکيل مجمع صندوق جهت تصميمگيری در خصوص انحالل يا ادامه فعاليت صندوق اقدام كند.
حسابهای بانکی صندوق و نظارت بر دريافتها و پرداختها:
ماده :24
به تشخيص مدير و توافق متولي به تعداد الزم حساب يا حسابهای بانکي به نام صندوق افتتاح ميشود] .بهگونهای كه برداشت از اين
حسابها صرفاً با امضای مشترک نمايندگان مدير و متولي ممکن باشد [.كليه دريافتها و پرداختهای صندوق شامل وجوه حاصل از
پذيرهنويسي اوليه و صدور واحدهای سرمايهگذاری پس از پذيرهنويسي اوليه ،وجوه پرداختي بابت ابطال واحدهای سرمايهگذاری و
خريد اوراق بهادار ،وجوه حاصل از دريافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده های بانکي و فروش اوراق بهادار ،وجوه پرداختي به
سرمايهگذاران و پرداخت هزينههای مربوط به صندوق ،منحصراً از طريق اين حساب يا حسابها انجام ميپذيرد.
ماده :25
كليه پرداختهای صندوق از حساب يا حسابهای بانکي صندوق موضوع ماده  24به دستور مدير و تائيد متولي صورت ميپذيرد و
متولي بايد قبل از پرداخت و پس از اطمينان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه ،دستور پرداخت را تأييد نمايد .بررسي متولي
در مورد پرداختها از جمله شامل موارد زير خواهد بود:
الف) در مورد پرداختهای موضوع ماده  ،14متولي بايد كنترل نمايد كه:
( )1فهرست اشخاصي كه از طرف مدير برای اخذ سود تعيين شده ،بر اساس اطالعات و مدارک موجود ،منطبق با فهرست دارندگان
واحدهای سرمايهگذاری صندوق است.
( )2مبالغ قابل پرداخت به هر سرمايهگذار با توجه به تعداد واحدهای سرمايهگذاری به طور صحيح محاسبه شده است.
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( )3كليه پرداختها صرف ًا به حساب بانکي سرمايهگذار يا به درخواست سرمايهگذار به حساب بانکي كارگزار صندوق ،به منظور خريد
اوراق بهادار يا پرداخت بدهي سرمايهگذار ناشي از خريد اوراق بهادار ،واريز ميشود .واريز به حساب بانکي كارگزار صندوق در صورتي
مجاز است كه وی سمت مدير صندوق را نيز عهدهدار باشد.
ب) در مورد پرداخت به سرمايهگذار بابت ابطال واحدهای سرمايهگذاری ،متولي بايد كنترل نمايد كه:
( )1سرمايهگذار قبالً درخواست ابطال واحدهای سرمايهگذاری را ارائه داده باشد؛
( )2واحدهای سرمايهگذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده باشد؛
( )3مبلغ تعيينشده برای پرداخت به وی ،بر اساس مفاد اساسنامه و اميدنامه باشد؛
( )4كليه پرداختها صرف ًا به حساب بانکي سرمايهگذار يا به درخواست سرمايهگذار به حساب بانکي كارگزار صندوق ،به منظور خريد
اوراق بهادار يا پرداخت بدهي سرمايهگذار ناشي از خريد اوراق بهادار ،واريز ميشود .واريز به حساب بانکي كارگزار صندوق در صورتي
مجاز است كه وی سمت مدير صندوق را نيز عهدهدار باشد.
ج ) در خصوص پرداخت به كارگزار صندوق به منظور خريد اوراق بهادار به نام صندوق ،متولي بايد كنترل نمايد كه:
( )1مانده وجوه نقد صندوق نزد كارگزار به تشخيص متولي بيش از حد الزم نباشد؛
( )2پرداخت صرفاً به حساب جاری معامالتي كارگزار صورت پذيرد؛
( )3كارگزار دارای مجوز كارگزاری از سازمان باشد و به عنوان كارگزار صندوق قبول سمت كرده باشد.
د) در خصوص پرداخت كارمزدها و هزينههای صندوق ،متولي بايد كنترل نمايد كه:
( )1پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحيح محاسبه شده است؛
( )2اين پرداختها به حسابهای بانکي اشخاص مربوطه صورت ميپذيرد.
هـ) در خصوص پرداخت به منظور خريد اوراق بهاداری كه در بورس پذيرفته نشده است ،متولي بايد كنترل كند كه:
( )1مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده آنها توسط مدير معين شده است؛
( )2اوراق بهادار دارای ويژگيهای مندرج در اميدنامه است؛
( )3فروشنده معتبر است؛
( )4مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکي فروشنده پرداخت شود.
تبصره  :1به منظور اجرای بند (ج) اين ماده ،متولي بايد معامالت روزانه هر يک از كارگزاران صندوق را از طريق سامانه مکانيزه بورس
دريافت كرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر يک از كارگزاران صندوق را جداگانه نگه دارد.
تبصره  :2رعايت مفاد اين ماده يا ساير مواد اين اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدير الزامي است و مسئوليت
متولي در تأييد دستورات پرداخت ،رافع مسئوليت مدير نيست.
ترکيب دارايیهای صندوق:
ماده :26
مدير بايد در انتخاب تركيب داراييهای صندوق در دورههای مختلف فعاليت ،نصابهای مذكور در اميدنامه را رعايت كند.
تبصره :در صورتيكه به هر دليل ،نصاب مذكور در اين ماده نقض گردد ،مدير بايد ضمن اطالع به متولي و حسابرس ،ظرف حداكثر
 10روز كاری ،اقدامات الزم را برای رعايت اين نصابها را انجام دهد .در صورتي كه اين نقض در اثر فعل يا ترک فعل مدير ،مدير
سرمايهگذاری يا گروه مديران سرمايهگذاری يا هر عضو اين گروه صورت گرفته باشد ،به منزله تخلف از مفاد اساسنامه تلقي ميشود.
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چگونگی استفاده از درآمدهای کسبشده:
ماده :27
كل درآمد حاصل از اجرای موضوع فعاليت صندوق ،جزو داراييهای صند وق قلمداد شده و در اجرای موضوع فعاليت صندوق بکار
گرفته ميشود.
مجمع صندوق:
ماده :28
مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به عالوه يک از كل واحدهای سرمايهگذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکيل شده
و رسميت مييابد و دارای اختيارات زير است:
 .1تعيين مدير ،مدير ثبت ،متولي و ضامن نقدشوندگي صندوق با تأييد سازمان؛
 .2تغيير مدير ،مدير ثبت ،متولي و ضامن نقدشوندگي صندوق به شرط تعيين جانشين آنها با تأييد سازمان؛
 .3به پيشنهاد متولي ،نصب و عزل حسابرس صندوق و تعيين مدت مأموريت و حقالزحمه وی و چگونگي پرداخت آن؛
 .4تصويب تغييرات الزم در اساسنامه و اميدنامه صندوق پس از تأييد سازمان؛تصميمگيری راجع به انحالل صندوق؛
.5
.6
.7
.8
.9

تصويب صورتهای مالي ساالنه صندوق؛
استماع گزارش مدير راجع به وضعيت و عملکرد صندوق در هر سال مالي؛
استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالي و گزارش وضعيت و عملکرد صندوق؛
تعيين روزنامه كثيراالنتشار صندوق؛
تصويب هزينههای تأسيس صندوق و هزينههای تشکيل مجمع صندوق.

تبصره  :2تصويب صورت های مالي صندوق توسط مجمع صندوق به منزلۀ مفاصا حساب مدير صندوق در دوره مربوط به آن صورت-
های مالي ،محسوب ميگردد.
ماده :29
مجمع صندوق به دعوت اشخاص زير در هر زمان قابل تشکيل است:
 .1مدير صندوق؛
 .2متولي صندوق؛
1
 .3دارندگان بيش از از واحدهای سرمايهگذاری ممتاز صندوق؛
5
 .4ضامن نقدشوندگي بر اساس تبصره  3ماده 45؛
 .5سازمان.
تبصره :محل و زمان تشکيل جلسه مجمع در شهر محل اقامت صندوق بين ساعت  6لغايت  ،22توسط دعوتكننده تعيين ميشود.
ماده :30
دارندگان واحدهای سرمايهگذاری ممتاز يا نمايندگان قانوني آنها حق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند .مسئوليت احراز مالکيت
يا نمايندگي مالک برعهدۀ دعوتكننده است .دعوتكننده بايد فهرستي از اسامي حاضران و تعداد واحدهای سرمايهگذاری ممتاز در
مالکيت هر يک را تنظيم و به امضای هر يک از آنها برساند .فهرست حاضران با تائيد دعوتكننده در اختيار رئيس مجمع قرار
ميگيرد.
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ماده :31
رئيس مجمع با اكثريت نسبي آرا از بين حاضرين در جلسه ،توسط مجمع صندوق انتخاب ميشود .رئيس مجمع وظيفۀ ادارۀ جلسه را
به عهده دارد .نماينده يا نمايندگان متولي و سازمان ناظران مجمع صندوق خواهند بود و در غياب هر يک از آنها مجمع جايگزين ناظر
را انتخاب مي كند.
ماده :32
رسميت جلسه و فهرست حاضران مجمع بايد به تأييد رئيس مجمع و ناظران برسد .ناظران بر رعايت اساسنامه و مقررات و صحت
رأیگيریها نظارت ميكنند.
ماده :33
دعوتكننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع ،دارندگان واحدهای سرمايهگذاری ممتاز را از طريق نشر
آگهي در روزنامه كثيراالنتشار صندوق يا انتشار در سامانه كدال ،به مجمع دعوت نمايد .در صورتيكه كليه دارندگان واحدهای
سرمايه گذاری ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند ،رعايت تشريفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمايهگذاری ممتاز به مجمع
ضروری نيست .دعوتكننده مجمع بايد الاقل ده روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع ،متولي و سازمان را نيز از محل و زمان تشکيل و
موضوع جلسه مجمع مطلع نمايد .عدم حضور نمايندگان متولي و سازمان مانع از تشکيل جلسه مجمع نخواهد بود.
تبصره  : 1در صورتي كه دعوت كننده در مهلت مقرر در اين ماده  ،متولي و سازمان را از محل و زمان تشکيل و موضوع جلسه مجمع
مطلع ننمايد ،تشکيل جلسه مجمع و تصميمات آن از درجه اعتبار ساقط است ،مگر در ظرايط خاص به تائيد سازمان.
تبصره :درصورتي كه مدير صندوق ،مجمع صندوق را دعوت نمايد ،بايد يک نسخه از آگهي دعوت مجمع را در مهلت مقرر در اين ماده
در تارنمای صندوق منتشر كند .در صورتيكه دعوتكنندۀ مجمع ،شخصي غير از مدير باشد ،دعوتكننده موظف است الاقل  2روز
كاری قبل مهلت دعوت مجمع ،آگهي دعوت مجمع را به مدير تسليم كرده تا وی ظرف يک روز كاری آن را در تارنمای صندوق منتشر
نمايد .در صورت اخير ،عدم انتشار آگهي دعوت مجمع در تارنمای صندوق ،مانع از تشکيل و رسميت مجمع نخواهد بود.
ماده :34
در مجمع صندوق ،دارندگان واحدهای سرمايهگذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمايهگذاری ممتاز يک حق رأی دارند؛
ماده :35
تصميمات در جلسه رسمي مجمع صندوق با موافقت نصف به عالوه يک از كل حق رأی حاضران اتخاذ ميشود ،مگر اينکه در ساير مواد
اساسنامه ،نصاب ديگری ذكر شده باشد .رئيس مجمع موظف است از تصميمات مجمع صورتجلسهای در حداقل چهار نسخه تهيه و
امضاء نمايد و به تأييد ناظران برساند و به سازمان ،متولي و مدير هركدام يک نسخه ارائه كند.
تبصره  :1فهرست اسامي حاضران در جلسه مجمع صندوق بايد توسط رئيس مجمع به مدير تسليم شود تا مدير بالفاصله آن را در
تارنمای صندوق منتشر كند.
تبصره  :2مدير موظف است هرگونه تغيير در اساسنامه و ساير تصميمات مجمع صندوق را حداكثر ظرف يک هفته نزد سازمان به
ثبت برساند .پس از ثبت ،مدير خالصه تصميمات را در روزنامه كثيراالنتشار يا سامانه كدال و جزييات آن را با تفصيل در تارنمای
صندوق منتشر ميكند و به تشخيص سازمان در روزنامه رسمي كشور آگهي ميدهد.
تبصره  :3سازمان در صورتي تغييرات اساسنامه و اميدنامه را ثبت خواهد كرد كه قبالً قبول سمت مجدد مدير ،مدير ثبت ،مديران
سرمايهگذاری ،متولي ،ضامن نقدشوندگي و حسا برس يا قبول سمت اشخاص جايگزين را دريافت كرده و تمامي مواد تغيير يافته به
امضای اشخاص يادشده رسيده باشد.
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ماده :36
تصميمات مجمع در مورد تغيير مدير ،مدير ثبت ،متولي ،ضامن نقدشوندگي و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بالفاصله قابل اجرا
است .ساير تغييرات اساسنامه و اميدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت يک ماه از تاريخ انتشار خالصه آن در روزنامه كثيراالنتشار
صندوق يا سامانه كدال ،قابل اجرا است؛ مگر اينكه در اميدنامه تشريفات ديگری برای انجام تغييراتي خاص در اميدنامه پيشبيني
شده باشد يا سازمان با اجرايي شدن تغييرات يادشده قبل از گذشت يک ماه ،موافقت كند.
ماده :37
هزينههای تشکيل مجمع صندوق پس از تصويب مجمع از محل داراييهای صندوق قابل پرداخت است و توسط مدير در حسابهای
صندوق ثبت شده و ظرف مدت يک سال يا تا پايان دوره فعاليت صندوق هركدام كمتر باشد ،به طور روزانه مستهلک ميشود.
هزينههای تأسيس صندوق نيز پس از تصويب مجمع تا سقف مذكور در اعالميه پذيرهنويسي يا اميدنامه صندوق از محل داراييهای
صندوق قابل پرداخت است و توسط مدير در حسابهای صندوق ثبت شده و ظرف مدت ]سه[ سال يا تا پايان دوره فعاليت صندوق
هركدام كمتر باشد ،به طور روزانه مستهلک ميشود.
مدير صندوق:
ماده :38
مدير صندوق ،به تائيد سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اين اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در اين اساسنامه مدير
ناميده ميشود.
تبصره  :1مدير بايد كتباً قبول سمت كند و طي آن مسئوليت و وظايف خود را طبق اين اساسنامه بپذيرد و برای سازمان ،متولي،
مدير ثبت ،ضامن نقدشوندگي و حسابرس هركدام يک نسخه ارسال كند .مدير بالفاصله پس از خاتمه مأموريت موظف است كليه
اطالعات ،مدارک و داراييهای صندوق را كه در اختيار دارد ،به مدير جايگزين تحويل دهد.
تبصره  :2مدير در قبال دارندگان واحدهای سرمايه گذاری موظف است با رعايت مفاد اين اساسنامه و مقررات ،همواره صرفه و صالح
آنها را رعايت كند.
تبصره  :3پس از انتخاب مدير و قبولي سمت توسط ايشان ،هويت مدير بايد در اميدنامه صندوق قيد شده و ظرف يک هفته نزد
سازمان ثبت شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.
تبصره  :4در صورت ورشکستگي ،انحالل ،سلب صالحيت يا استعفای مدير ،متولي موظف است در اسرع وقت ،مجمع صندوق را برای
انتخاب مدير جديد دعوت نموده و تشکيل دهد .قبول استعفای مدير منوط به تصويب مجمع صندوق و تعيين جانشين وی است .تا
زمان انتخاب مدير جديد صندوق ،وظايف و مسئوليتهای مدير قبلي به قوت خود باقي است.
ماده :39
مدير حداقل سه نفر شخص حقيقي خبره در زمينه مرتبط با سرمايهگذاری در اوراق بهادار را به عنوان «گروه مديران
سرمايهگذاری» صندوق معرفي مينمايد تا از طرف مدير و به مسئوليت وی وظايف زير را به انجام رساند:
 -1سياستگذاری و تعيين خطمشي سرمايهگذاری صندوق و تصميمگيری در مورد خريد ،فروش يا حفظ مالکيت داراييهای صندوق
و همچنين تصميمگيری در مورد مشاركت صندوق در پذيرهنويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار در چارچوب مقررات ،اساسنامه و
اميدنامه صندوق؛
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 -2تعيين قيمت خريدوفروش اوراق بهادار صندوق با رعايت دستورالعمل نحوه تعيين قيمت خريدوفروش اوراق بهادار در صندوقهای
سرمايهگذاری ،مصوب سازمان ،به منظور محاسبه قيمت صدور ،ابطال و ارزش خالص داراييهای هر واحد سرمايهگذاری صندوق
مطابق مفاد اساسنامه؛
 -3پيشبيني تمهيدات الزم در زمان خريدوفروش اوراق بهادار به منظور عمل به تعهدات پذيرهنويسي يا خريد اوراق بهادار؛
 -4تعيين حداكثر قيمت اوراق بهادار موضوع تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد؛
 -5وظايفي كه در موقع پذيرش مشاركت صندوق در تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار و همچنين در اجرای اين تعهد ،در
مواد مرتبط با تشريفات مربوطه در اين اساسنامه ،به عهدۀ گروه مديران سرمايهگذاری است؛
 -6ساير وظايف و اختيارات تفويضي از سوی مدير صندوق.
تبصره  :1تصميمگيری گروه مديران سرمايهگذاری با اكثريت آراء صورت ميپذيرد.
تبصره  :2گروه مديران سرمايهگذاری ميتواند اختيار تصميمگيری در مورد خريد ،فروش يا حفظ مالکيت داراييهای صندوق را به هر
يک از اعضای خود واگذار نمايد؛ مشروط به اينکه روش تصميم گيری در اين زمينه و حدود اختيارات عضو مذكور را صراحتاً تعيين
كرده باشد .در هر حال مسئوليت حقوقي كليه اعمال و تصميمات عضو مذكور به عهده گروه مديران سرمايهگذاری خواهد بود .تفويض
اختيارات گروه مديران سرمايهگذاری به غير از آنچه در اين تبصره قيد شده ،امکانپذير نميباشد.
تبصره  :3مدير صندوق مي تواند در هر زمان هر يک از اعضای گروه مديران سرمايهگذ اری را از سمت خود عزل كند ،مشروط به اينکه
همزمان فرد واجد شرايط ديگری را جايگزين وی نمايد.
تبصره  :4هر يک از اعضای گروه مديران سرمايهگذاری بايد دارای گواهينامۀ مديريت سبد اوراق بهادار يا گواهينامۀ ارزشيابي اوراق
بهادار با حداقل يک سال سابقۀ كار مرتبط و الاقل يکي از آنها از كاركنان تمام وقت مدير صندوق باشند .در شرايط خاص و با موافقت
سازمان ،مديران سرمايهگذاری ميتوانند دارای گواهينامۀ تحليلگری بازار سرمايه با حداقل  3سال سابقۀ كار مرتبط يا گواهينامۀ
اصول بازار سرمايه با حداقل  5سال سابقۀ كار مرتبط باشند و صالحيت ايشان به تائيد سازمان برسد.
تبصره  :5مدير موظف است بالفاصله پس از انتصاب هر يک از اعضای گروه مديران سرمايهگذاری ،نام و مشخصات آنان به عالوه
مدركي دال بر قبولي سمت توسط آنان را به سازمان ،متولي و ضامن نقدشوندگي ارسال كند.
تبصره  :6گروه مديران سرمايهگذاری يا عضو مجاز اين گروه ،نمي تواند قبل از اجرا يا ملغي كردن دستور خريد يک ورقه بهادار معين
برای صندوق ،دستور فروش همان ورقه بهادار را با قيمت يکسان برای صندوق صادر كند و بالعکس.
تبصره  :7افشای تصميمات گروه مديران سرمايهگذاری يا هريک از اعضای اين گروه موضوع تبصره  2اين ماده در مورد خريد ،فروش
يا حفظ مالکيت اوراق بهادار به نام صندوق پيش از انتشار اولين گزارش مالي صندوق پس از اخذ آن تصميمات ،مجاز نميباشد مگر
آنکه افشای اين اطالعات به موجب ساير مقررات مجاز شناخته شده باشد.
تبصره  :8در صورت حجر ،محروميت از حقوق اجتماعي ،فوت ،استعفا يا سلب صالحيت هر يک از اعضای گروه مديران سرمايهگذاری،
مدير موظف است فرد جايگزين را ظرف يک هفته تعيين و معرفي نمايد.
ماده :40
عالوه بر آنچه در ساير مواد اين اساسنامه و اميدنامه ذكر شده ،وظايف و مسئوليتهای مدير به قرار زير است:
 -1اختصاص ]حداقل  [40مترمربع فضای مناسب اداری با امکانات و تجهيزات الزم به منظور انجام امور صندوق؛
 -2مشاركت در مراحل اجرايي صندوق از جمله پذيرهنويسي ،صدور و ابطال واحدهای سرمايهگذاری مطابق مفاد اساسنامه؛
 -3انجام امور ثبتي صندوق نزد مرجع ثبت شركتها و سازمان و پيگيری درج آگهي مربوطه در روزنامه رسمي جمهوری اسالمي
ايران؛
 -4ثبت و نگهداری حساب هر سرمايهگذار شامل مبالغ پرداختي و دريافتي ،تعداد واحدهای سرمايهگذاری صادره و ابطالشده و تعداد
واحدهای سرمايهگذاری در تملک وی؛
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 -5تهيه و ارسال گزارشهای درخواستي متولي؛
 -6تعيين صاحبان امضای مجاز صندوق در اموری غير از پرداختهای صندوق و تعيين حدود اختيارات و مسئوليت هر يک از آنها و
اطالع موضوع به سازمان ،متولي ،مدير ثبت و حسابرس؛
 -7تعيين نماينده يا نمايندگان مدير كه در صدور دستورات پرداخت صندوق ،صاحب امضای مجاز از طرف مدير صندوق محسوب
ميشوند و معرفي آنها به سازمان ،متولي ،مدير ثبت و حسابرس؛
 -8تعيين كارگزار يا كارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهينه دستورات خريدوفروش اوراق بهادار صندوق توسط آنها؛
 -9اطالع به متولي در مورد نقل و انتقال اوراق بهادار صندوق بين كارگزاران آن حداكثر ظرف دو روز كاری پس از انجام؛
 -10اطالع به مدير ثبت در مورد وجوه پرداختي به هر يک از سرمايهگذاران حداكثر ظرف يک روز كاری پس از هر پرداخت؛
 -11اخذ و تنظيم دفاتر قانوني و تنظيم و ارائه اظهارنامه مالياتي صندوق طبق قوانين و مقررات مربوطه؛
 -12جمعآوری و نگهداری كليه مدارک مثبته مربوط به وقايع مالي صندوق ،ثبت وقايع مالي صندوق طبق اصول ،رويهها و
استانداردهای حسابداری و دستورالعملهای ابالغي توسط سازمان و تهيه گزارشهای مورد نياز طبق مفاد اساسنامه؛
 -13محاسبۀ ارزش روز ،ارزش آماری ،قيمت صدور و قيمت ابطال هر واحد سرمايهگذاری مطابق مفاد اساسنامه و ساير مقررات؛
 -14معرفي گروه مديران سرمايهگذاری ،نظارت بر عملکرد آنها و تعيين نحوه جبران خدمات آنان كه بايد متناسب با كارمزد مديريت
يا متناسب با عملکرد صندوق باشد؛
 -15پاسخگويي به سؤاالت متعارف سرمايهگذاران؛
 -16تهيه نرمافزارها و سختافزارهای الزم و بهكارگيری آنها برای اجرای اهداف و موضوع فعاليت صندوق؛
 -17انجام تبليغات الزم برای معرفي صندوق به عموم مردم به تشخيص خود و در صورت لزوم؛
 -18نمايندگي صندوق در برابر سرمايهگذاران ،كليه ادارات دولتي و غيردولتي ،مراجع قضايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي؛
 -19اقامه هرگونه دعوای حقوقي و كيفری و دفاع از آن ها از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوای مطروحه عليه صندوق در هر
يک از دادگاهها ،مراجع عمومي يا اختصاصي و ديوان عدالت اداری با دارا بودن كليه اختيارات مندرج در قانون آيين دادرسي مدني
(باألخص مواد  35و  36آن) ،قانون آيين دادرسي كيفری و قانون و آييننامه ديوان عدالت اداری.
 -20تصميم گيری ،انجام مذاكرات و توافق اوليه در خصوص مشاركت صندوق در تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار و ايفای
وظايف و مسؤوليتهای پيشبيني شده در اساسنامه در اين زمينه؛
 -21كسب موافقت ضامن نقدشوندگي قبل از انعقاد قرارداد با ناشر اوراق بهادار يا مشاركت در سنديکای تشکيل شده برای تعهد
پذيرهنويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار؛
 -22انعقاد قرارداد تعهد پذيرهن ويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار با ناشر اوراق بهادار يا سنديکای تشکيل شده برای اين منظور مطابق
نمونه قرارداد مصوب سازمان و تعيين كارمزد صندوق از محل تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار؛
 -23ارائۀ قرارداد مشاركت در تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد به ضامن نقدشوندگي و متولي حداكثر سه روز كاری بعد از انعقاد
قرارداد؛
 -24پيشبيني و بررسي نحوۀ ايفای تعهدات پذيرهنويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار در زمانهای مقرر؛
 -25ثبت كارمزدهای تعلق گرفته به قرارداد تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار در حساب صندوق و دريافت و واريز آن صرف ًا
به حساب بانکي صندوق.
 -26دعوت از دارندگان واحدهای سرمايه گذاری كه حق شركت در مجمع را دارند برای تشکيل مجمع صندوق در موقع مقتضي كه در
مورد تصويب صورتهای مالي ساالنه صندوق بايد حداكثر  10روز كاری پس از اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالي و گزارش
عملکرد مربوطه باشد.
 -27پرداخت ذخيره ناشي از تغيير ارزش سهام تقسيم شده به حساب سرمايه گذاران حداكثر ظرف  10روز پس از پايان سال مالي
صندوق و ارائه گزارشي از پرداخت های مزبور به همراه تائيديه بانک به متولي و سازمان.
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تبصره  :1كليه اعمال و اقدامات مدير و گروه مديران سرمايهگذاری در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نميتوان به عذر عدم
اجرای تشريفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنها را غير معتبر دانست.
تبصره  :2مدير موظف است مشخصات و حدود اختيارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه امضای قراردادها و اسناد و اوراق
تعهدآور صندوق را برای ثبت نزد سازمان ارسال كند و در صورت لزوم پس از ثبت نزد مرجع ثبت شركتها ،در روزنامه رسمي كشور
آگهي دهد.
تبصره  :3مدير صندوق بايد مدارک مثبته وقايع مالي هر سال مالي صندوق را به مدت حداقل ده سال پس از پايان آن سال مالي
بهصورت كاغذی يا دادهپيام الکترونيکي موضوع قانون تجارت الکترونيک نگهداری نمايد و پس از پايان اين مدت مسئوليتي در قبال
نگهداری و ارايۀ اين مدارک نخواهد داشت .اين مسئوليت با تغيير مدير به مدير جديد منتقل شده و پس از پايان عمر صندوق به عهده
آخرين مدير آن خواهد بود.
تبصره  :4مدير بايد برای اجرای بند  15اين ماده حداقل يک خط تلفن اختصاص دهد .همچنين در تارنمای صندوق بايد امکان طرح
سؤاالت و دريافت پاسخ آنها برای سرمايهگذاران ،وجود داشته باشد.
تبصره  :5مصالحه در دعاوی له يا عليه صندوق توسط مدير و با موافقت متولي امکانپذير است.
مدير ثبت:
ماده :41
مدير ثبت صندوق ،به تائيد سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اين اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در اين اساسنامه
مدير ثبت ناميده ميشود.
تبصره  :1مدير ثبت بايد كتب ًا قبول سمت كند و طي آن مسئوليت و وظايف خود را طبق اين اساسنامه بپذيرد و برای سازمان ،مدير،
متولي ،ضامن نقدشوندگي و حسابرس هركدام يک نسخه ارسال كند.
تبصره  :2پس از انتخاب مدير ثبت و قبولي سمت توسط وی ،هويت مدير ثبت بايد در اميدنامه صندوق قيد شده و ظرف يک هفته
نزد سازمان ثبت شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.
تبصره  :3در صورت ورشکستگي ،انحالل ،سلب صالحيت يا استعفای مدير ثبت ،مدير موظف است در اسرع وقت ،مجمع صندوق را
برای انتخاب مدير ثبت جديد دعوت نموده و تشکيل دهد .قبول استعفای مدير ثبت منوط به تصويب مجمع صندوق و تعيين جانشين
وی است .تا زمان انتخاب مدير ثبت جديد صندوق وظايف و مسئوليتهای مدير ثبت قبلي به قوت خود باقي است.
ماده :42
عالوه بر آنچه در ساير مواد اساسنامه و اميدنامه ذكر شده ،وظايف و مسئوليتهای مدير ثبت به قرار زير است:
 -1اختصاص مکان ،تجهيزات و نيروی انساني الزم مطابق رويۀ پذيرهنويسي ،صدور و ابطال واحدهای سرمايهگذاری به منظور انجام
امور پذيرهنويسي ،صدور و ابطال واحدهای سرمايهگذاری صندوق؛
 -2تعيين و معرفي يک نفر از مديران يا كاركنان مورد وثوق خود به عنوان نماينده تاماالختيار و دارنده امضای مجاز از طرف مدير ثبت
در امور مربوط به صندوق و تعيين و مع رفي نماينده يا نمايندگاني كه از طرف مدير ثبت ،گواهيهای سرمايهگذاری صادره را امضاء
مينمايند؛
 -3دريافت و ثبت مشخصات هويتي هر سرمايهگذار يا نماينده وی و مشخصات حساب بانکي هر سرمايهگذار و ارايۀ اين اطالعات به
مدير و متولي؛
 -4مشاركت در پذيرهنويسي ،صدور و ابطال گواهيهای سرمايهگذاری مطابق مفاد اساسنامه و رويۀ پذيرهنويسي ،صدور و ابطال
واحدهای سرمايهگذاری؛
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 -5ثبت و نگهداری حساب هر سرمايهگذار شامل مبالغ پرداختي و دريافتي ،تعداد واحدهای سرمايهگذاری صادره به نام وی ،تعداد
واحدهای سرمايهگذاری ابطالشده به درخواست وی و تعداد واحدهای سرمايهگذاری در تملک وی طبق اصول و رويههای حسابداری و
تهيه گزارشهای مورد نياز طبق مفاد اساسنامه؛
متولی صندوق:
ماده :43
متولي صندوق به تائيد سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در اين اساسنامه متولي
ناميده ميشود.
تبصره  :1متولي بايد كتب ًا قبول سمت كند و طي آن مسئوليت و وظايف خود را طبق اساسنامه صندوق بپذيرد و برای سازمان ،مدير
صندوق ،مدير ثبت ،ضامن نقدشوندگي و حسابرس هركدام يک نسخه ارسال دارد .در صورتيكه جانشين متولي بر اساس اساسنامه
تعيين شود ،موظف است كليه اطالعات ،مدارک و داراييهای صندوق را كه در اختيار دارد ،بالفاصله به متولي جايگزين تحويل دهد.
تبصره  :2پس از انتخاب متولي و قبولي سمت توسط ايشان ،هويت وی بايد توسط مدير در اميدنامه صندوق قيد و ظرف يک هفته
برای ثبت به سازمان ارسال شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.
تبصره  :3در صورت ورشکستگي ،انحالل ،سلب صالحيت يا استعفای متولي ،مدير موظف است بالفاصله ،مجمع صندوق را برای
انتخاب متولي جايگزين دعوت كرده و تشکيل دهد .قبول استعفای متولي از سمت خود منوط به تصويب مجمع صندوق و تعيين
جانشين وی است .تا زمان انتخاب متولي جايگزين ،وظايف و مسئوليتهای متولي قبلي به قوت خود باقي است.
ماده :44
عالوه بر آنچه در ساير مواد اساسنامه و اميدنامه ذكر شده ،وظايف و مسئوليتهای متولي به قرار زير است:
 -1تعيين و معرفي شخص يا اشخاصي از بين مديران يا كاركنان مورد وثوق خود به عنوان نماينده يا نمايندگان و دارنده امضای مجاز
از طرف متولي در امور مربوط به صندوق و تعيين حدود اختيار هر يک؛
 -2بررسي و تأييد تقاضای مدير برای افتتاح حساب يا حسابهای بانکي صندوق؛
 -3بررسي و تائيد دريافتها و پرداختهای صندوق مطابق اساسنامه؛
 -4دريافت و نگهداری اطالعات هويتي و اطالعات حساب بانکي هر سرمايهگذار به منظور انجام كليه عمليات دريافت و پرداخت وجوه
ميان سرمايهگذار و صندوق؛
 -5نگهداری حساب هر سرمايهگذار شامل مبالغ پرداختي و دريافتي ،تعداد واحدهای سرمايهگذاری صادره به نام وی ،تعداد واحدهای
سرمايهگذاری ابطالشده به درخواست وی و تعداد واحدهای سرمايهگذاری در تملک وی؛
 -6دريافت اطالعات مربوط به معامالت روزانه صندوق در پايان هر روز كاری و نظارت بر مانده وجوه صندوق نزد كارگزار يا كارگزاران
صندوق؛
 -7دريافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق كه در بورس پذيرفته نشده است و نظارت بر فروش آنها و واريز وجوه به حساب بانکي
صندوق؛
 -8پيشنهاد نصب ،عزل و ميزان حقالزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصويب؛
 -9نظارت مستمر بر عملکرد مدير ،مدير ثبت و ضامن نقدشوندگي به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات ،مفاد اساسنامه و
اميدنامه صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان؛
 -10بررسي و حصول اطمينان از ارايۀ به موقع گزارشها و نظرات حسابرس؛
 -11نظارت و حصول اطمينان از انتشار به موقع اطالعات صندوق توسط مدير؛
 -12نظارت و حصول اطمينان از محاسبه و پرداخت صحيح و به موقع مالياتهای قانوني؛
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 -13نظارت بر عملکرد مدير در فرآيند مشاركت در تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد شامل ثبت و دريافت كارمزد صندوق؛
 -14نظارت بر وثيقه شدن و از وثيقه خارج شدن واحدهای سرمايهگذاری مطابق قوانين و مقررات؛
 -15طرح موارد تخلف مدير ،مدير ثبت ،ضامن نقدشوندگي و حسابرس صندوق از مقررات ،مفاد اساسنامه و اميدنامه نزد سازمان و
ساير مراجع ذيصالح و پيگيری موضوع تا حصول نتيجه نهايي؛
 -16طرح موارد تخلف مدير ،مدير ثبت ،ضامن نقدشوندگي و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضايي در صورتيكه طبق قوانين
موضوعه تخلف ياد شده جرم محسوب شود و پيگيری موضوع تا حصول نتيجه نهايي.
 -17اطمينان كاف ي از صحت پرداختهای صورت گرفته از محل ذخره ناشي از تغيير ارزش سهام به حساب سرمايه گذاران به نسبت
حضور آنها در صندوق.
تبصره  :1در اجرای بندهای  15و  16اين ماده ،متولي طبق اين اساسنامه وكيل سرمايهگذاران و وكيل در توكيل آنها محسوب
ميشود و ميتواند از جانب سرمايهگذاران با دارا بودن كليه اختيارات الزم (از جمله اختيارات مندرج در قوانين آيين دادرسي مدني و
كيفری) برای اقامه هرگونه دعوای كيفری در هر يک از دادگاه ها ،دادسراها ،مراجع اختصاصي يا عمومي و مراجعه به مقامات انتظامي
اقدام نمايد.
تبصره  :2در صورتيكه متول ي در اجرای وظايف خود اهمال ورزد يا قصور داشته باشد يا از اجرای آنها خودداری كند و از اين بابت
خسارتي به صندوق وارد شود ،مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود .حدود مسئوليت متولي در اينگونه موارد را مرجع صالح به
رسيدگي تعيين ميكند.
تبصره  :3نظارت متولي بر مانده وجوه صندوق نزد كارگزار يا كارگزاران صندوق (موضوع بند  6اين ماده) به اين منظور صورت
ميگيرد كه مانده وجوه صندوق نزد كارگزار يا كارگزاران صندوق در هر زمان به تشخيص متولي بيش از حد الزم برای انجام معامالت
اوراق بهادار به نام صندوق نبوده و مبالغ صندوق نزد كارگزار يا كارگزاران صندوق صرفاً به حسابهای بانکي صندوق پرداخت شود.
تبصره  :4متولي عنداللزوم در اجرای وظايف خود مي تواند هرگونه اطالعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدير صندوق و
نمايندگان وی و مدير ثبت ،كارگزار صندوق ،حسابرس و مديران سرمايهگذاری صندوق مطالبه كند يا از دفتر كار مدير ،كارگزار
صندوق و مدير ثبت يا شعب آن بازرسي نمايد .اين اشخاص ملزماند در اين رابطه همکاری كامل با متولي داشته باشند.

ضامن نقدشوندگی:
ماده :45
ضامن نقدشوندگي صندوق به تائيد سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب ميشود .ضامن
نقدشوندگي بايد كتب ًا قبول سمت كند و طي آن مسئوليتها و وظايف خود را طبق اساسنامه و اميدنامه بپذيرد و برای سازمان ،مدير،
متولي و حسابرس هركدام يک نسخه ارسال دارد.
تبصره  :1پس از انتخاب ضامن نقدشوندگي و قبولي سمت توسط ايشان ،هويت وی بايد توسط مدير در اميدنامه صندوق قيد و ظرف
يک هفته برای ثبت به سازمان ارسال شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.
تبصره  :2در صورت ورشکستگي ،انحالل ،سلب صالحيت يا استعفای ضامن نقدشوندگي ،مدير موظف است بالفاصله نسبت به دعوت و
تشکيل مجمع صندوق برای تعيين ضامن نقدشوندگي جانشين ،اقدام نمايد .قبول شدن استعفای ضامن نقدشوندگي منوط به تصويب
مجمع صندوق و تعيين جانشين وی است.
تبصره  :3در صورتيكه مجمع صندوق ظرف  15روز پس از استعفای ضامن نقدشوندگي ،توسط مدير دعوت و تشکيل نشود ،ضامن
نقدشوندگي ميتواند رأ ساً و با رعايت تشريفات مذكور در اساسنامه ،نسبت به دعوت مجمع صندوق اقدام و موضوع استعفای خود را در
دستور كار اين مجمع قرار دهد.
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تبصره  :4در صورتي كه مجمع صندوق برای رسيدگي به موضوع استعفای ضامن نقدشوندگي بر اساس تبصره  2يا  3اين ماده دعوت
شود ولي ظرف دو ماه از تاريخ دعوت تشکيل نشود يا نتواند ضامن نقدشوندگي جايگزين را تعيين نمايد ،آنگاه ضامن نقدشوندگي ظرف
مهلت  20روز پس از اتمام ضرباالجل فوق ،ميتواند صندوق را منحل كند .در اين صورت تصفيه صندوق بر اساس اساسنامه صورت
ميپذيرد و ضامن نقدشوندگي بايد تا تصفيه كامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نمايد.
ماده :46
مسئوليتهای ضامن نقدشوندگي عالوه بر آنچه در ديگر مواد اساسنامه يا اميدنامه آمده است ،عبارت است از:
 -1تأمين وجوه نقد مورد نياز صندوق از طريق پرداخت مبالغ تعيين شده طبق [ماده ( ])20اين اساسنامه در قبال دريافت واحدهای
سرمايهگذاری صندوق؛
 -2تأمين كسری وجوه نقد صندوق برای پرداختهای [موضوع بندهای  8 ،4و  11ماده  60اساسنامه] در قبال بستانکار شدن در
حسابهای صندوق؛
 -3دريافت تمامي دارايي های نقد نشدۀ صندوق (از جمله مطالبات صندوق از ديگران) در پايان دورۀ تصفيه در قبال كليۀ مطالبات
خود از صندوق و سرمايهگذاریهای خود در صندوق از جمله مطالبات كارمزد و مطالبات و سرمايهگذاریهای [موضوع بندهای  1و 2
اين ماده].
 -4اعالم موافقت يا عدم موافقت خود با شرايط يا قرارداد پيشنهادی مدير صندوق در خصوص مشاركت صندوق در تعهد
پذيرهنويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار.
حسابرس:
ماده :47
حسابرس صندوق توسط متولي از بين مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان يا مؤسسات حسابرسي مورد تأييد سازمان ،پيشنهاد و به
تصويب مجمع صندوق ميرسد .حقالزحمه حسابرس توسط متولي پيشنهاد شده و به تصويب مجمع صندوق ميرسد .مدت مأموريت
حسابرس را مجمع صندوق تعيين ميكند.
تبصره  :1حسابرس صندوق بايد كتباً قبول سمت كرده و طي آن متعهد شود تا كليه وظايف حسابرس صندوق را طبق اين اساسنامه
و مقررات و با رعايت اصول ،استانداردها و ضوابط حسابرسي كه به تصويب مراجع ذیصالح رسيده است ،به انجام رساند .حسابرس بايد
قبولي سمت خود را برای سازمان ،مدير و متولي هركدام يک نسخه ارسال كند.
تبصره  :2حسابرس به تقاضای متولي و با ذكر داليل و تصويب مجمع صندوق قابل عزل است ،مشروط به اينکه همزمان جايگزين او و
مدت مأموريت حسابرس جايگزين تعيين شود .در اين صورت مؤسسه حسابرسي جانشين بايد بالفاصله از حسابرس قبلي داليل تغيير
را استعالم نموده و نتيجه را به سازمان اطالع دهد.
تبصره  :3پس از انتخاب حسابرس و قبولي سمت توسط ايشان ،هويت وی بايد توسط مدير در اميدنامه صندوق قيد و ظرف يک هفته
نزد سازمان ثبت شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شده و به اطالع مدير ثبت و ضامن نقدشوندگي برسد.
تبصره  :4در صورت ورشکستگي ،انحالل ،سلب صالحيت يا استعفای حسابرس ،مدير بايد بالفاصله ،نسبت به دعوت و تشکيل مجمع
صندوق برای تعيين حسابرس جايگزين اقدام نمايد .قبول استعفای حسابرس منوط به تصويب مجمع صندوق است .تا زمان انتخاب
حسابرس جديد صندوق ،وظايف و مسئوليتهای حسابرس قبلي به قوت خود باقي است.
تبصره  :5حقالزحمه حسابرس بر اساس قرارداد منعقده بين صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل داراييهای
صندوق پرداخت ميشود .مدير موظف است هر روز ذخيره كافي برای پوشش هزينههای حسابرس را در حسابهای صندوق منظور
نمايد.
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ماده :48
وظايف و مسئوليتهای حسابرس عالوه بر آنچه در ساير مواد اساسنامه و اميدنامه آمده است ،به قرار زير است:
 -1بررسي اصول و رويههای كنترل داخلي مدير و متولي در اجرای وظايف مذكور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص كفايت يا
ضعف اين اصول و رويهها و ارايۀ راهحلهای پيشنهادی برای رفع نقايص احتمالي؛
 -2بررسي به منظور اطمينان از اينکه اصول و رويه های كنترل داخلي طراحي شده برای اجرای وظايف مدير ،مدير ثبت و متولي ،در
عمل رعايت ميشود و تهيه گزارش الزم در اين خصوص؛
 -3بررسي و اظهارنظر در خصوص موارد زير در مواعد مقرر:
 1-3صورتهای مالي] ششماهه و ساالنه[ صندوق با رعايت استانداردهای حسابرسي و با در نظر گرفتن استانداردهای ملي حسابداری
كشور و دستورالعملهای ابالغي از سوی سازمان؛
 2-3صحت گزارشهای مدير صندوق در مورد عملکرد صندوق ]در دورههای ششماهه و ساالنه[؛
 3-3صحت محاسبات ارزش خالص روز؛ ارزش آماری ،قيمت صدور و قيمت ابطال واحدهای سرمايهگذاری ]برای دورههای ششماهه و
ساالنه[ با بررسي نمونهای مطابق استانداردهای حسابرسي.
تبصره :كنترلهای داخلي موضوع بند  1اين ماده بهخصوص بايد بهگونهای باشد كه تا از ثبت گواهيهای سرمايهگذاری صادره در
حسابهای صندوق و گزارش آنها و همچنين ثبت كليه وقايع مالي مربوط به صندوق و گزارش آن اطمينان معقولي حاصل شود.
ماده :49
مسئوليت حسابرس در انجام وظايف خود كه در اين اساسنامه ذكر شده است ،مسئوليت شخصي است كه به موجب بند  3ماده 49
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ايران مصوب آذرماه سال  ،1384مسئوليت بررسي و اظهارنظر در خصوص مستندات و
اطالعات را بر عهده دارد.
کارگزاران صندوق:
ماده :50
مدير از بين كارگزاراني كه مجوز كارگزاری از سازمان دريافت كرده اند ،يک يا چند كارگزار را به عنوان كارگزار صندوق انتخاب
مي كند .كارگزار صندوق بايد كتب ًا قبول سمت كرده و طي آن مسئوليتها و وظايف خود را طبق اين اساسنامه بپذيرد و به سازمان،
متولي ،مدير و حسابرس ارائه دهد.
تبصره  :1مدير ميتواند ه ر يک از كارگزاران صندوق را عزل نمايد؛ مشروط به آنكه صندوق در هر زمان حداقل يک كارگزار داشته
باشد.
تبصره  :2حق الزحمه و كارمزد كارگزار صندوق بر اساس قرارداد بين آن و صندوق و با رعايت سقف نرخهای مصوب سازمان از محل
داراييهای صندوق پرداخت ميشود؛
تبصره  :3ب ا رعايت مقررات ،مفاد اساسنامه و اميدنامه ،مدير و كارگزار صندوق ميتوانند شخصيت حقوقي واحدی داشته باشند يا از
اشخاص وابسته به يکديگر محسوب شوند.
ماده :51
عالوه بر مسئوليتهای كارگزار صندوق كه در ديگر مفاد اساسنامه آمده است ،وظايف و مسئوليتهای كارگزار صندوق به قرار زير است:
 -1اجرای دستورات گروه مديران سرمايهگذاری يا عضو منتخب اين گروه در زمينه خريدوفروش اوراق بهادار به نام صندوق در
چارچوب مقررات؛
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 -2نگهداری گواهيهای نقل و انتقال اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس و تسليم آنها به كارگزار ديگر صندوق به دستور مدير؛
 -3تسليم اوراق بهادار پذيرفته نشده در بورس كه به نام صندوق خريداری كرده است به متولي؛
 -4تسليم اوراق بهادار بينام صندوق به بانک تعيينشده توسط متولي؛
 -5واريز وجوه نقد صندوق نزد خود صرفاً به حساب بانکي صندوق به دستور مدير؛
 -6ارايۀ اطالعات مربوط به معامالت اوراق بهادار صندوق به مدير ،متولي و حسابرس به درخواست آنها؛
 -7رعايت قانون ،مقررات ،اصول و ضوابط و استانداردهای مربوط به حرفه كارگزاری؛
 -8افتتاح يک حساب به نام صندوق در دفاتر حسابداری خود و ثبت كليه عمليات مالي صندوق كه از طريق كارگزاری صورت ميگيرد
در اين حساب؛
 -9استفاده از ايستگاه معامالتي اختصاصي صندوق در صورت وجود ،صرفاً جهت انجام معامالت صندوق.
تشريفات معامالت اوراق بهادار به نام صندوق:
ماده :52
تصميم به خريد يا فروش اوراق بهادار به نام صندوق بايد به امضای گروه مديران سرمايهگذاری يا عضو يا اعضای مجاز از طرف ايشان،
مطابق مقررات به كارگزار صندوق ارائه شود تا كارگزار صندوق مطابق اين دستور و رعايت مقررات ،عمل نمايد .مدير بايد بر اجرای
صحيح و به موقع دستورهای خريدوفروش اوراق بهادار توسط كارگزار نظارت كند و در صورتي كه در اثر قصور ،تقصير يا تخلف كارگزار
از اجرای به موقع و صحيح دستورهای مذكور ،خسارتي متوجه صندوق گردد مدير بايد:
الف) با رعايت صرفه و صالح صندوق و توافق متولي ،با كارگزار صندوق مصالحه نمايد ،يا
ب ) موضوع را به عنوان شاكي در مراجع صالحه طرح و تا صدور حکم و دريافت خسارت و واريز به حساب صندوق پيگيری كند.
ماده :53
مدير صندوق بايد وجوه الزم برای خريد اوراق بهادار را صرفاً به حساب جاری معامالتي آن كارگزار صندوق كه به او دستور خريد داده
است ،واريز نمايد .بازپرداخت تمام يا قسمتي از اين وجوه يا وجوهي كه در اثر فروش اوراق بهادار صندوق به حساب جاری معامالتي
كارگزار صندوق واريز ميشود ،صرفاً به دستور مدير و به حساب صندوق مجاز است.
ماده :54
نگهداری ورقه بهادار به نام صندوق پس از خريد به ترتيب زير است:
الف) در صورتي كه ورقه بهادار مذكور با نام بوده و در بورس تهران يا فرابورس ايران پذيرفته شده باشد ،گواهي سپرده و نقل و انتقال
آن نزد كارگزار صندوق كه اقدام به خريد نموده است باقي ميماند و صرفاً به دستور مدير و تائيد متولي به كارگزار ديگر صندوق
قابلانتقال است.
ب) در صورتي كه ورقه بهادار مذكور با نام بوده و در بورس تهران يا فرابورس ايران پذيرفته نشده باشد ،كارگزار بالفاصله پس از خريد
آن را نزد متولي مي سپارد و رسيد آن را كه حاوی تعداد و مشخصات اوراق بهادار است به مدير تسليم ميكند.
ج ) در صورتيكه ورقه بهادار مذكور بي نام باشد ،كارگزار بالفاصله پس از خريد آن را نزد بانک مورد تأييد متولي ميسپارد و رسيد
بانک مربوطه را به مدير تسليم ميكند.
تشريفات مشارکت صندوق در تعهد پذيرهنويسی يا تعهد خريد اوراق بهادار:
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ماده :55
تشريفات مشاركت صندوق در تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار به شرح زير است:
 -1تصميمگيری و مذاكرات اوليه برای انتخاب ورقۀ بهادار موضوع تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد و تعيين شرايط تعهد پذيرهنويسي با
ساير مشاركتكنندگان توسط مدير صندوق صورت مي پذيرد و توافق نهايي در اين زمينه منوط به آن است كه اوالً موافقت ضامن
نقدشوندگي در خصوص اوراق بهادار انتخاب شده و شرايط تعيين شده برای مشاركت صندوق در تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد اوراق
بهادار جلب شود و ثانياً مفاد توافقنامه از حيث موارد زير به تائيد مدير سرمايهگذاری يا گروه مديران سرمايهگذاری صندوق برسد:
 -1-1تطبيق خصوصيات ورقه بهادار موضوع تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد با مفاد اساسنامه و اميدنامه؛
 -2-1امکان رعايت نصابهای مقرر در اميدنامه صندوق در مورد تركيب داراييها در صورت عمل به تعهد ياد شده؛
 -3-1مشخص بودن كارمزد تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد؛
 -4-1صندوق كفايت سرمايه الزم را طبق مقررات برای پذيرش تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد دارد و حفظ تركيب داراييها برای
اينکه كفايت سرمايه صندوق از دست نرود ،با توجه به كارمزد دريافتي صندوق از مشاركت در تعهد يادشده ،مقرون به صرفه و صالح
صندوق است يا در صورتي كه صندوق كفايت سرمايۀ الزم را ندارد ،امکان تغيير تركيب داراييها به منظور احراز كفايت سرمايۀ الزم
وجود دارد و تغيير تركيب داراييها به شرح يادشده ،با توجه به كارمزد دريافتي صندوق از مشاركت در تعهد مذكور ،مقرون به صرفه و
صالح صندوق است ،تائيد موضوع اين بند توسط مدير سرمايهگذاری يا گروه مديران سرمايهگذاری نافي مسئوليت مدير صندوق در
محاسبه و كنترل كفايت سرمايه طبق مقررات مربوطه ،نخواهد بود.
 -2انعقاد قرارداد تعهد پذيره نويسي يا خريد اوراق بهادار به نمايندگي از صندوق با ساير مشاركتكنندگان با رعايت مفاد مورد تائيد
مدير سرمايهگذاری يا گروه مديران سرمايه گذاری ،به عهدۀ مدير صندوق است كه بايد در انعقاد آن مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق و
مقررات رعايت شده و در صورتي كه نمونه قرارداد در اين زمينه به تصويب سازمان رسيده باشد ،با نمونۀ ياد شده تطبيق داشته باشد.
 -3پس از انعقاد قرارداد مشاركت در تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد ،مدير صندوق موظف است بالفاصله يک نسخه از آن را به همراه
تائيد مدير يا مديران سرمايهگذاری موضوع بند  1اين ماده به متولي ،ضامن نقدشوندگي و سازمان ارسال نمايد.
 -4مدير سرمايهگذاری يا گروه مديران سرمايهگذاری موظف است آن استراتژیهايي كه صندوق بايد برای ايفای تعهداتي كه صندوق
در قرارداد تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد پذيرفته است در تركيب داراييها رعايت كند ،تعيين و در تصميمگيری به خريد ،فروش يا
نگهداری دارايي های صندوق لحاظ نمايد .مدير صندوق موظف است يک نسخه قرارداد مربوطه و ساير اطالعات الزم برای ايفای اين
وظايف را در اختيار مدير سرمايهگذاری يا گروه مديران سرمايهگذاری قرار دهد.
تبصره :در صورتيكه صندو ق به علت قصور ،تقصير يا تخلف هر يک از اركان صندوق ،موفق به ايفای تعهدات خود طبق قرارداد تعهد
پذيره نويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار ،نشود و از اين بابت خسارتي متوجه صندوق گردد ،در اين صورت وفق ماده  63اين اساسنامه،
عمل شده و ركن يا اركان مربوطه موظف به جبران خسارت وارده خواهند بود.
هزينههای صندوق:
ماده :56
هزينههايي كه از محل داراييهای صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبارتاند از:
 -1كارمزد مدير ،مدير ثبت ،متولي و ضامن نقدشوندگي كه ميزان و نحوه محاسبه آن در اميدنامه قيد شده است؛
 -2حقالزحمه حسابرس كه توسط مجمع صندوق تعيين و در اميدنامه منعکس شده است؛
 -3كارمزد معامالت اوراق بهادار كه طبق مقررات يا قرارداد با كارگزار صندوق به خريدوفروش اوراق بهادار صندوق تعلق ميگيرد؛
 -4ماليات فروش اوراق بهادار صندوق؛
 -5هزينههای تأسيس صندوق و برگزاری مجامع صندوق به تصويب مجمع صندوق؛
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 -6كارمزد يا حقالزحمه تصفيه صندوق كه ميزان و نحوه محاسبه آن در اميدنامه صندوق قيد شده است؛
 -7هزينههای مالي تسهيالت مالي اخذ شده برای صندوق؛
 -8هزينههای بانکي برای نقل و انتقاالت وجوه صندوق؛
 -9هزينههای نگهداری اوراق بهادار بينام صندوق توسط بانکها؛
 -10هزينه طرح دعاوی توسط متولي عليه هر يک از اركان صندوق در مراجع ذیصالح به تصويب مجمع صندوق؛
 -11هزينه طرح دعاوی به نفع صندوق يا دفاع در برابر دعاوی عليه صندوق توسط مدير به تصويب مجمع صندوق؛
 -12هزينه ماليات بر ارزشافزودۀ كاال و خدمات دريافتي صندوق ،مطابق قانون يا قوانين مربوطه؛
 -13ساير هزينهها به تصويب مجمع و درج در اميدنامه صندوق.
پرداخت هزينه از محل دارايي های صندوق به جز موارد فوق مجاز نيست و مدير صندوق مسئول جبران خسارات وارده به صندوق يا
سرمايهگذاران در اثر قصور يا تخلف خود از اين ماده ميباشد.
تبصره  :1تأمين هزينههای اجرای وظايف و مسئوليت های مدير ،مدير ثبت ،حسابرس ،متولي ،ضامن نقدشوندگي و كارگزار صندوق
بهاستثنای موارد مذكور در اين ماده ،حسب مورد به عهده خود ايشان است.
تبصره  :2هزينههای تحقق يافته ولي پرداخت نشدۀ صندوق بايد در هر روز به حساب بدهيهای صندوق منظور و از حساب حقوق
صاحبان سرمايه كسر و در محاسبه ارزش خالص روز ،قيمت صدور و قيمت ابطال گواهيهای سرمايهگذاری در پايان آن روز لحاظ
گردند.
تبصره  :3كارمزد تحققيافته مدير ،متولي و ضامن نقدشوندگي صندوق هر سه ماه يکبار تا سقف  %90قابل پرداخت است و باقيمانده
در پايان هر سال پرداخت ميشود .پرداخت كارمزد مدير بر اساس اين تبصره پس از ارايۀ گزارشهای تعريف شده در اساسنامه مجاز
است؛ مشروط بر اين كه در صورت نياز به اظهارنظر حسابرس راجع به اين گزارشها ،حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد يا در صورت
اظهارنظر مشروط حسابرس ،بندهای شرط از نظر متولي كماهميت باشد.
اطالعرسانی:
ماده :57
مدير موظف است برای اطالعرساني و ارايۀ خدمات اينترنتي به سرمايهگذاران تارنمای مجزايي برای صندوق طراحي كند يا قسمت
مجزايي از تارنمای خود را به اين امر اختصاص دهد .نشاني تارنمای مذكور به عنوان تارنمای صندوق در اميدنامه ذكر شده است.
ماده :58
مدير موظف است در طول دوره فعاليت صندوق اطالعات زير را در مقاطع تعيين شده در تارنمای صندوق منتشر نمايد:
 -1متن كامل اساسنامه و اميدنامه صندوق و بهروزرساني آن بالفاصله پس از ثبت هرگونه تغييرات آن نزد سازمان؛
 -2اطالعات بازدهي صندوق شامل موارد زير كه بايد تا ساعت  14روز كاری بعد از انقضای دوره موردنظر منتشر شود:
 1-2بازدهي ساالنه صندوق از ابتدای تأسيس تا پايان آخرين سال شمسي به تفکيک هر سال شمسي؛
 2-2بازدهي ساالنه صندوق از ابتدای تأسيس تا پايان آخرين سال مالي به تفکيک هر سال مالي؛
 3-2بازدهي روزانه صندوق از ابتدای تأسيس به صورت ساده و ساالنه شده؛
 4-2بازدهي صندوق در  90 ،30 ،7و  365روز گذشته؛
 5-2نمودار بازدهي صندوق در هر هفته تقويمي.
 -3سهم مجموع پنج ورقه بهاداری كه در پايان هر روز بيشترين درصد از دارايي صندوق را به خود اختصاص دادهاند تا ساعت 18
آن روز
 -4ارزش خالص روز ،قيمت صدور و قيمت ابطال هر واحد سرمايهگذاری در پايان هر روز به طور روزانه تا ساعت  14روز كاری بعد
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 -5ارزش خالص آماری هر واحد سرمايهگذاری در پايان هر روز تا ساعت  14روز كاری بعد كه بر اساس تبصره ( )2اين ماده محاسبه
ميشود و تفاوت مبلغي و درصدی آن با ارزش خالص روز هر واحد سرمايهگذاری در پايان همان روز؛
 -6تعداد واحدهای سرمايه گذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعاليت صندوق تا پايان آن روز و تعداد
واحدهای سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران در پايان هر روز تا ساعت  14روز كاری بعد؛
 -7گزارش عملکرد و صورتهای مالي صندوق در دورههای سهماهه ،ششماهه ،نهماهه و ساالنه ،حداكثر ظرف مدت  20روز كاری
پس از پايان هر دوره؛
 -8جزئيات تعهداتي كه صندوق در زمينۀ مشاركت در تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار پذيرفته است از جمله :مشخصات
اوراق بهادار مربوطه ،مشخصات ناشر ورقۀ بهادار ،سهم تعهد صندوق و ساير مشاركتكنندگان به تفکيک ،قيمت تعهد شده برای
پذيره نويسي يا خريد اوراق بهادار ،مهلتي كه صندوق برای ايفای تعهد خود در اين زمينه دارد و سهم صندوق از كارمزد مربوطه؛
 -9كليه گزارشهايي كه به تشخيص سازمان تهيه و ارايۀ آنها ضروری باشد.اطالع رساني كافي در خصوص مبلغ قابل پرداخت ،زمان
و نحوه پرداخت ذخيره ناشي از تغيير ارزش سهام در صورت وجود بالفاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمايه گذار در
پايان سال مالي صندوق.
تبصره  :1محاسبه ارزش خالص آماری هر واحد سرمايهگذاری مشابه ارزش خالص روز هر واحد سرمايهگذاری است ،با اين تفاوت كه
در محاسبه ارزش خالص آماری ،قيمتهای پاياني اوراق بهادار صندوق تعديل نميشوند.
تبصره  :2برای اطالعرساني بازدهي صندوق ،الزم است بازدهي دورههای كمتر از يکسال ،تبديل به بازدهي ساالنه شود .برای محاسبه
درصد بازدهي ساالنه دورههای كمتر از يک سال از فرمول زير استفاده ميشود:
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كه در آن:
 :RTبازدهي صندوق در دوره موردنظر كه قصد تبديل آن به بازدهي ساالنه وجود دارد.
 :RAبازدهي تبديل به سال شدۀ صندوق كه از تبديل بازدهي صندوق در دوره مورد نظر به بازدهي ساالنه به دست ميآيد.
 :Tتعداد روز در دوره مورد نظر.
اعداد به دست آمده از فرمول فوق تا دو رقم اعشار گرد ميشوند.
تبصره  :3مدير بايد همزمان يک نسخه از گزارشها و اطالعات مذكور در اين ماده را برای سازمان ،متولي و حسابرس ارسال كند و
انتشار هرگونه اطالعات در تارنمای صندوق در رابطه با اين صندوق به منزله ارايۀ اطالعات به سازمان است.
تبصره  :4حسابرس بايد اظهارنظر خود را در مورد گزارشها و صورتهای مالي ششماهه و ساالنه بند  7اين ماده حداكثر ظرف 20
روز پس از دريافت ،مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد .مدير موظف است اظهارنظر حسابرس را بالفاصله پس از دريافت ،در تارنمای
صندوق منتشر كند.
تبصره  :5روند تاريخي اطالعات موضوع بندهای ( )2تا ( )6اين ماده ،بايد در تارنمای صندوق در دسترس سرمايهگذاران باشد.
پايان دوره يا تمديد دوره فعاليت صندوق:
ماده :59
فعاليت صندوق به يکي از طرق زير پايان مييابد:
الف) در پايان دوره فعاليت صندوق؛
ب ) در صورت لغو مجوز صندوق توسط سازمان؛
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ج ) در صورت صدور حکم دادگاه مبني بر خاتمه فعاليت صندوق؛
د ) با موافقت دارندگان حداقل دوسوم از كل واحدهای سرمايه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق در جلسه رسمي مجمع صندوق و
تأييد سازمان؛
هـ ) به تصميم ضامن نقدشوندگي مطابق تبصره  4ماده 45؛
و ) به تقاضای هر ذینفع و تأييد سازمان در صورتي كه يک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسيدگي به استعفای مدير ،مدير ثبت،
متولي يا حسابرس گذشته باشد و مجمع صندوق برای رسيدگي به اين موضوع تشکيل نشده يا در صورت تشکيل موفق به انتخاب
جايگزين نشده باشد.
ماده :60
در صورتيكه تمديد دوره فعاليت صندوق مطابق ماده  61به تصويب سازمان نرسد ،دوره اوليه تصفيه صندوق از  60روز مانده به
پايان دوره فعاليت صندوق شروع شده و تا پايان دوره فعاليت صندوق ادامه مييابد .در صورتيكه فعاليت صندوق بنا به موارد مذكور
دربندهای (ب) تا (و) ماده  59پايان پذيرد ،دوره اوليه تصفيه صندوق از روز بعد از پايان دوره فعاليت صندوق شروع شده و  30روز
ادامه مييابد .مراحل تصفيه صندوق از ابتدای دوره اوليه تصفيه صندوق به شرح زير صورت ميپذيرد:
 -1دريافت درخواست صدور واحدهای سرمايهگذاری توسط مدير ثبت متوقف ميشود.
 -2مدير تالش ميكند كه داراييها از جمله مطالبات صندوق را حداكثر تا پايان دوره اوليه تصفيه صندوق به نقد تبديل كند.
 -3خريد دارايي به نام صندوق متوقف ميشود مگر اينکه به تشخيص مدير و تائيد متولي خريد دارايي به نام صندوق به صرفه و
صالح سرمايهگذاران باشد؛
 -4در روز كاری بعد از پايان دوره اوليه تصفيه صندوق ،مدير به تأييد متولي از محل وجوه نقد صندوق ،كليه بدهيهای سررسيد شدۀ
صندوق را بهاستثنای مطالبات كارمزد مدير ،مدير ثبت ،متولي و ضامن نقدشوندگي ميپردازد .درصورتيكه قيمت ابطال واحدهای
سرمايهگذاری منفي نباشد و وجوه نقد صندوق برای پرداخت اين بدهي ها كفايت نکند ،تفاوت توسط ضامن نقدشوندگي تأمين خواهد
شد و ضامن نقدشوندگي معادل مبالغ پرداختي در حسابهای صندوق بستانکار ميشود.
 -5در صورتي كه كل داراييهای صندوق شامل مطالبات آن در پايان دوره اوليه تصفيه صندوق تبديل به نقد نشده باشد ،مدير
موظف است ظرف  5روز كاری بعد از پايان دوره اوليه تصفيه صندوق ،گزارشي از داراييها تهيه كرده و برای ضامن نقدشوندگي ،متولي
و حسابرس ارسال كند .در اين گزارش حداقل بايد اطالعات زير درج گردد:
الف) در مورد اوراق بهادار صندوق :مشخصات اوراق بهادار ،تعداد ،كارگزار مربوطه و ارزش روز اوراق بهادار معادل ارزشي كه در محاسبه
ارزش خالص روز داراييهای صندوق در پايان دوره اوليه تصفيه صندوق بکار رفته است بدون در نظر گرفتن هزينهها ،كارمزدها و
ماليات فروش؛
ب) در مورد مطالبات :مبلغ طلب ،شخص بدهکار ،شرح طلب ،تاريخ سررسيد و ارزش به كار رفته هر يک از اين مطالبات در ارزش
خالص روز داراييهای صندوق در پايان دوره اوليه تصفيه صندوق؛
ج) در مورد ساير داراييها :مشخصات ،تعداد و ارزش روز بکار رفته در محاسبه ارزش خالص روز داراييهای صندوق در پايان دوره اوليه
تصفيه صندوق بدون در نظر گرفتن هزينهها ،كارمزدها و ماليات فروش.
 -6مدير موظف است ظرف  20روز كاری پس از پايان دوره اوليه تصفيه صندوق ،صورتهای مالي و گزارش عملکرد صندوق را از
تاريخ آخرين صورت مالي مصوب حسابرسي شده ،تهيه و به حسابرس تسليم نمايد.
 -7حسابرس موظف است نظر خود را ظرف  20روز پس از دريافت صورتهای مالي و گزارش موضوع بندهای  5و  6به مدير ،متولي،
ضامن نقدشوندگي و سازمان ارائه دهد.
 -8در صورتي كه حسابرس نسبت به صورتهای مالي صندوق موضوع بند  6و گزارش موضوع بند  ،5اظهارنظر مقبول ارائه داده باشد
يا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس ،بندهای شرط از نظر متولي كماهميت باشد و مجمع صندوق اين صورتهای مالي را تصويب
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نمايد ،آنگاه مدير بايد ظرف  2روز كاری از محل وجوه نقد صندوق ،مبلغي معادل قيمت ابطال واحدهای سرمايهگذاری نزد
سرمايهگذاران در پايان دوره اوليه تصفيه صندوق را به حساب بانکي سرمايه گذاران واريز نمايد .در صورتي كه وجوه نقد صندوق برای
انجام اين پرداخت كافي نباشد ،مابهالتفاوت بايد قبالً توسط ضامن نقدشوندگي به حساب مذكور پرداخت شود .مدير بايد اطالعات الزم
را برای انجام اين پرداخت ،ظرف يک روز كاری قبل از مهلت فوق به ضامن نقدشوندگي ارائه دهد .ضامن نقدشوندگي معادل مبالغ
پرداختي طي اين بند در حسابهای صندوق بستانکار خواهد شد.
 -9پس از اجرای مرحله مذكور در بندهای  9و  ،8تمامي گواهيهای سرمايهگذاری صندوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .مدير
موظف است برای اطالع سرمايهگذاران از اين امر ،بالفاصله اطالعيهای در تارنمای صندوق منتشر نمايد.
 -10پس از اجرای مرحله مذكور در بند  8و  ،9بهاستثنای بدهي صندوق به ضامن نقدشوندگي باقيمانده بدهيهای صندوق از جمله
مطالبات مدير و متولي بابت كارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت ميشود و در صورتيكه وجوه نقد صندوق برای اين پرداخت
كافي نباشد ،ضامن نقدشوندگي متعهد به تأمين وجوه نقد است .باقيمانده داراييهای صندوق بابت مطالبات ضامن نقدشوندگي و
مابهازای خدمات آن با نظارت متولي به مالکيت ضامن نقدشوندگي درميآيد.
 -11پس از اجرای مرحله مذكور در بند  ،11صورتجلسه تصفيه صندوق با امضای مدير و متولي تنظيم و يک نسخه آن توسط مدير
نگهداری شده و يک نسخه ظرف مدت ده روز به سازمان ارسال ميشود.
ماده :61
حداقل  90روز مانده به پايان دوره فعاليت صندوق ،مجمع صندوق با موافقت حداقل دوسوم دارندگان واحدهای سرمايهگذاری ممتاز
دارای حق رأی حاضر در مجمع ،ميتواند تقاضای تمديد دوره فعاليت صندوق را با اصالحات مورد نياز در اساسنامه و اميدنامه صندوق
به سازمان ارائه دهد .در صورت موافقت سازمان ،دوره فعاليت صندوق تمديد ميشود .برای تمديد دوره فعاليت صندوق مدير ،مدير
ثبت ،متولي ،ضامن نقدشوندگي و حسابرس بايد مجدداً قبول سمت نمايند يا اشخاص ديگری اين مسئوليتها را بپذيرند .در صورت
موافقت سازمان با تمديد دوره فعاليت صندوق ،مدير بايد اساسنامه و اميدنامه جديد را در تارنمای صندوق منتشر كند .با
سرمايهگذاراني كه قبل از پايان دوره قبلي فعاليت صندوق نسبت به ابطال واحدهای سرمايهگذاری خود اقدام نکرده باشند ،طبق
اساسنامه و اميدنامه جديد رفتار خواهد شد.
مرجع رسيدگی به تخلفات و اختالفات:
ماده :62
سازمان مرجع رسيدگي به كليه تخلفات مدير ،مدير ثبت ،ضامن نقدشوندگي ،متولي ،حسابرس و كارگزاران صندوق از مقررات ،مفاد
اساسنامه و اميدنامه صندوق است.
ماده :63
هرگونه اختالف بين مدير ،مدير ثبت ،ضامن نقدشوندگي ،متولي ،حسابرس و كارگزاران صندوق با يکديگر و با سرمايهگذاران صندوق
در مواردی كه مربوط به صندوق ميشود و هرگونه اختالف بين صندوق با ساير اشخاص ذیربط كه ناشي از فعاليت حرفهای آنها
باشد ،مشمول ماده  36قانون بازار اوراق بهادار بوده و بر اساس اين ماده رسيدگي ميشود.
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ساير موارد:
ماده :65
در صورتيكه مدير ،مدير ثبت ،حسابرس ،متولي و ضامن نقدشوندگي در انجام وظايف و مسئوليتهای خود تقصير ،قصور يا تخلف
داشته باشند و از اين بابت خسارتي متوجه صندوق گردد ،شخص يا اشخاص مقصر يا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
حدود مسئوليتها توسط مرجع صالح به رسيدگي تعيين ميشود.
ماده :66
مدير مي تواند برای اجرای موضوع فعاليت صندوق و پس از تأييد متولي به ميزان حداكثر  5درصد ارزش خالص روز واحدهای
سرمايهگذاری ،نزد سرمايهگذاران ،به نام صندوق تسهيالت مالي كوتاهمدت (حداكثر يک سال) بگيرد .درصورتيكه در اثر كاهش ارزش
خالص روز واحدهای سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران ،ارزش مانده تسهيالت دريافتي به بيش از  7درصد ارزش خالص روز واحدهای
سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران برسد ،مدير موظف است حداكثر ظرف  5روز كاری به تسويه تسهيالت مذكور تا سقف  5درصد ارزش
ياد شده اقدام نمايد.
ماده :67
در صورت خريد اقساطي اوراق بهادار توسط مدير ،با لحاظ تسهيالت ماده  65و ساير بدهيهای صندوق ،كل بدهيهای صندوق در
هيچ زمان نميتـواند از  15درصد ارزش روز واحدهای سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران بيشتر شود.
ماده :68
در صورتي كه هر يک از اركان صندوق از عدم انجام و ظايف يا تخلف ديگر اركان از مقررات و مفاد اساسنامه مطلع شود ،ملزم است تا
مراتب را در اسرع وقت به متولي و سازمان گزارش كند.
ماده :69
چنانچه به هر دليلي بين منافع سرمايهگذاران با منافع مدير ،مدير ثبت ،حسابرس ،متولي و ضامن نقدشوندگي تعارض پيش آيد ،تأديه
حقوق سرمايهگذاران بر تأديه حقوق افراد يادشده مقدم خواهد بود.
ماده :70
موارد زير بايد جهت ثبت نزد مرجع ثبت شركتها ارسال گردد:
 -1صورت جلسات مجامع صندوق ،حاوی تصويب اساسنامه و تعيين اركان صندوق و روزنامۀ كثيراالنتشار و تغييرات آنها؛
 -2صورتجلسات مربوط به تصويب صورتهای مالي؛
 -3تعيين نمايندگان اركان و تغييرات آنها شامل نمايندگان مدير ،مدير ثبت ،ضامن نقدشوندگي ،متولي و حسابرس؛
 -4تعيين صاحبان امضای مجاز صندوق و تغييرات آنها؛
 -5تعيين محل صندوق و تغيير آن؛
 -6ساير موارد به تشخيص سازمان؛
تبصره :بندهای  4 ،3 ،1و  5فوق و ساير موارد به تشخيص سازمان ،عالوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شركتها بايد در روزنامۀ
كثيراالنتشار صندوق يا سامانه كدال آگهي شوند.
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ماده :71
مرجع تفسير مواد اين اساسنامه ،سازمان است.
ماده :72
اين اساسنامه در  72ماده  81تبصره و يک اميدنامه تنظيم شده و در تاريخ  .....................به تصويب مجمع صندوق رسيده است.
اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و مؤسسين:
رديف

نام رکن

سمت

روزنامه

صندوق

صندوق

رسمی

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز
-1

1
-2
-1
2
-2
-1
3
-2
-1
4
-2
-1
5
-2

6

-1
-2
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نمونه امضاء

29

