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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  1381مجلس شورای اسالمي
است.
 -1قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالي جديد :منظور قانون توسعهی ابزارها و نهادهای مالي جديد به منظور تسهيل اجرای
سياست های كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب آذرماه سال  1388هجری شمسي مجلس شورای اسالمي
ميباشد.
 -3مقررات :منظور كلية مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوقهای سرمايهگذاری است كه توسط مراجع صالحيتدار
وضع شده و ميشود.
 -1سبا :منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادة  2قانون بازار اوراق بهادار است.
 -2بورس تهران :منظور شركت بورس اوراق بهادار تهران (سهامي عام) به شمارة ثبت  181221نزد مرجع ثبت شركتها و به
شمارة ثبت 12191نزد سبا است.
 -1فرابورس ايران :منظور شركت فرابورس ايران ( سهامي عام) به شمارة ثبت 331183نزد مرجع ثبت شركتها و به شمارة
ثبت  12113نزد سازمان است.
 -7صندوق :منظور صندوق سرمايهگذاری مذكور در مادة  1است.
 -8اساسنامه :منظور اساسنامة صندوق است.
 -9اميدنامه :منظور اميدنامة صندوق است كه محتويات آن براساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعيين شده و جزء
جداييناپذير اين اساسنامه محسوب ميشود.
 -12سرماية صندوق :متغير است و در هر زمان برابر جمع ارزش مبنای واحدهای سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران است.
 -11سرمايهگذار :شخصي است كه مطابق گواهي سرمايه گذاری 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.
 -11واحد سرمايهگذاری :كوچکترين جزء سرماية صندوق ميباشد.
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 -13واحدهای سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران :واحدهای سرمايهگذاری است كه در يک زمان معين براساس گواهيهای
سرمايهگذاری صادره ،در مالکيت سرمايهگذاران است و تعداد آن در هر زمان از تفريق تعداد واحدهای سرمايهگذاری
باطل شده از تعداد واحدهای سرمايهگذاری منتشرشده تا آن زمان ،محاسبه ميشود.
 -11واحدهای 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.
 -12واحدهای 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.
 -11گواهي سرمايهگذاری :اوراق بهادار متحدالشکلي است كه توسط صندوق سرمايهگذاری در اجرای ماده  1قانون توسعه
ابزارها و نهادهای مالي جديد منتشر و در ازای سرمايه گذاری اشخاص در صندوق مطابق اين اساسنامه صادر و به
سرمايهگذار ارائه ميشود و معرف تعداد واحدهای سرمايهگذاری در تملک آن سرمايهگذار است.
 -17دورة پذيرهنويسي اوليه :مهلتي است كه طبق مادة  9برای فروش واحدهای سرمايهگذاری صندوق به قيمت مبنا و تأمين
حداقل سرماية مورد نياز برای تشکيل و شروع فعاليت صندوق تعيين شده است.
 -18داراييهای صندوق :منظور كلية حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوه دريافتي از سرمايهگذاران بابت
پذيرهنويسي اولية واحدهای سرمايهگذاری و صدور واحدهای سرمايهگذاری ،اوراق بهاداری كه از محل اين وجوه به نام
صندوق خريداری ميشود و كلية حقوق ،منافع و سود متعلق به آنها ،مطالبات صندوق از اشخاص و كارمزدهايي كه
مطابق اساسنامه يا اميدنامه برای صندوق دريافت ميشود.
 -19خالص ارزش روز هر واحد سرمايهگذاری :ارزشي است به ريال كه برای هر واحد سرمايهگذاری در پايان هر روز طبق مادة
 13محاسبه ميشود.
 -12قيمت صدور :مبلغي است به ريال كه برای هر واحد سرمايهگذاری مطابق مادة  11محاسبه و برای صدور هر واحد سرمايه-
گذاری پس از دورة پذيرهنويسي اوليه از سرمايهگذار دريافت ميشود.
 -11قيمت ابطال :مبلغي است به ريال كه برای هر واحد سرمايهگذاری مطابق ماده  12محاسبه شده و در ازای ابطال هر واحد
سرمايهگذاری پس از كسرهزينههای ابطال به سرمايهگذار پرداخت ميشود.
 -11خالص ارزش آماری :مبلغي است به ريال كه برای هر واحد سرمايهگذاری مطابق تبصرة  1مادة  21محاسبه ميشود.
 -13قيمت پاياني :قيمت پاياني هر ورقة بهادار در هر روزعبارت است از:
الف -در صورتي كه ورقة 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 اينصورت ،برابر قيمت ورقة بهادار در آخرين معامله تا پايان همان روز.
 -11ريال :منظور واحد پول جمهوری اسالمي ايران است.
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 -12سال شمسي :منظور سال شمسي است كه از ابتدای فروردين ماه شروع و در پايان اسفند ماه خاتمه مييابد.
 -11فصل :منظور فصول بهار ،تابستان ،پاييز و زمستان سال شمسي است.
 -17ماه :منظور ماههای تقويمي سال شمسي است.
 -18روز كاری :منظور هر روز غير تعطيل طبق تقويم رسمي جمهوری اسالمي ايران ميباشد ،به استثنای روزهای پنجشنبه
هر هفته و روزهايي كه بورس تهران به هر دليل تعطيل است.
 -19ساعت :منظور ساعت به وقت تهران است مگر اينكه به وقت محل ديگری تصريح شده باشد.
 -32اركان صندوق :منظور مجمع صندوق و اركان اجرايي شامل مدير صندوق ،اركان نظارتي شامل متولي و حسابرس صندوق
و اركان تضمينكننده شامل ضامن نقدشوندگي صندوق است.
 -31مجمع صندوق :جلسهای است كه با حضور دارندگان واحدهای سرمايهگذاری ممتاز ،مطابق مفاد اين اساسنامه تشکيل و
رسميت مييابد.
 -31مدير صندوق :منظور شخص حقوقي است كه طبق مادة  ،38به اين سمت انتخاب ميشود.
 -33متولي صندوق :منظور شخص حقوقي است كه طبق ماده  ،11به اين سمت انتخاب ميشود
 -31ضامن نقدشوندگي :منظور شخص حقوقي است كه طبق مادة  ،13به اين سمت انتخاب ميشود.
 -32حسابرس :منظور مؤسسه حسابرسي است كه طبق مادة  ،12به اين سمت انتخاب ميشود.
 -31مؤسسه حسابرسي معتمد سبا :منظور مؤسسه حسابرسي است كه تحت اين عنوان از طريق تارنمای (وب سايت) رسمي
سبا ،اعالم عمومي شده است.
 -37كارگزار صندوق :منظور كارگزار دارای مجوز كارگزاری از سبا است كه طبق مادة  ،18به اين سمت انتخاب ميشود.
 -38گروه مديران سرمايهگذاری :متشکل از حداقل سه شخص حقيقي است كه توسط مدير صندوق از بين اشخاص صاحب
صالحيتهای قيد شده در مادة  ،39معرفي شده تا وظايف و مسئوليتهای مندرج در مادهی مذكور را به انجام رسانند.
 -39تارنمای صندوق :تارنمايي است كه نشاني آن به عنوان تارنمای صندوق در اميدنامه درج شده است و اطالعاتي كه در آن
توسط مدير صندوق منتشر مي شود ،به عنوان اعالمية رسمي صندوق است و به منزلة ارائه اطالعات به سبا محسوب
ميشود.
 -12مرجع ثبت شركتها :بخشي از سازمان ثبت اسناد و امالک كشور است كه وظيفة ثبت صندوقهای موضوع مادة  1قانون
توسعة ابزارها و نهادهای مالي جديد را به عهده دارد.
 -11مراجع قضايي :منظور مراجع قضايي مطابق قوانين جمهوری اسالمي ايران ميباشد.
 -11روية پذيرهنويسي ،صدور و ابطال واحدهای سرمايهگذاری :رويهای است كه مدير به تأييد سبا 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
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واحدهای سرمايهگذاری از سرمايهگذاران دريافت شود ،فرم هايي كه برای ارايه درخواست صدور و ابطال تکميل شود و
مداركي كه متقاضيان صدور و ابطال بايد ارائه نمايند ،پيشبيني شده است.
 -13نفوذ قابل مالحظه :توانايي مشاركت در تصميمگيریهای مربوط به سياست های 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 (يا ساير اركان
اداره كننده مشابه) صورت ميگيرد ،اما ممکن است از روابط يا قراردادهای ديگر ناشي شود كه به واحد سرمايهگذار اجازه
مشاركت مؤثر در سياستگذاری را ميدهد.
 -11كنترل :عبارت از توانايي راهبری سياست های مالي و عملياتي يک شخص حقوقي ،به منظور كسب منافع از فعاليتهای
آن است .معيارهای توانايي كنترل براساس استانداردهای حسابداری ملي تعيين ميشود.
 -12كنترل مشترک :عبارت از مشاركت در كنترل يک فعاليت اقتصادی كه به موجب توافق قراردادی (مشاركت خاص) است.
معيارهای توانايي كنترل مشترک براساس استاندارهای حسابداری ملي تعيين ميشود.
 -11شخص 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 درجة اول از طبقة اول آن شخص و هر شخص
حقوقي كه تحت نفوذ قابل مالحظه ،كنترل يا كنترل مشترک شخص حقيقي مورد نظر باشد.
ب) شخص وابسته به هر شخص حقوقي عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاری كه در استانداردهای حسابداری ملي
ايران ،تعريف شدهاست.

كليات:
ماده :1
اين صندوق با دريافت مجوز تأسيس از سبا ،از مصاديق صندوقهای سرمايهگذاری موضوع بند  12مادة( )1قبا محسوب شده و
مطابق اين اساسنامه و مقررات اداره ميشود .نام صندوق« ،صندوق سرمايهگذاری مشترک يکم اكسير فارابي » ميباشد.
ماده :3
هدف از تشکيل صندوق ،جمعآوری وجوه از سرمايه گذاران و اختصاص آنها به خريد انواع اوراق بهادار موضوع ماده( )1به
منظور كاهش ريسک سرمايهگذاری ،بهرهگيری از صرفهجوييهای ناشي از مقياس و تأمين منافع برای سرمايهگذاران است.
ماده :1
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موضوع فعاليت صندوق ،سرمايهگذاری در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس تهران و فرابورس ايران ،اوراق بهادار با درآمد
ثابت ،سپردهها و گواهيهای سپردة بانکي است .خصوصيات داراييهای موضوع سرمايهگذاری و حد نصاب سرمايهگذاری در
هر يک از آنها در اميدنامه ذكر شده است.
ماده :2
دورة فعاليت صندوق از تاريخ قيد شده در مجوز فعاليت كه توسط سبا 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 مادة  27قابل تمديد است .سال مالي
صندوق به مدت يک سال شمسي ،از بيست و هفتم آبان ماه هر سال تا بيست و ششم آبان ماه سال بعد است ،به جز اولين
سال مالي صندوق كه از تاريخ شروع دورة فعاليت صندوق آغاز شده و تا بيست و ششم آبان ماه سال بعد خاتمه مييابد.
تبصره :مدير صندوق بايد پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شركتها ،با اراية مدارک مربوطه ،صندوق را نزد سبا نيز به عنوان
نهاد مالي به ثبت رسانده و مجوز فعاليت آن را از سبا دريافت نمايد.

ماده :1
محل اقامت صندوق همان محلي است كه مدير در اميدنامة صندوق به عنوان مركز اصلي فعاليت صندوق اعالن كرده است.
روزهای كاری صندوق عبارت از شنبه تا چهارشنبة هرهفته به استثنای روزهای تعطيل رسمي است.

واحدهای سرمايهگذاری:
ماده :7
ارزش مبنای هر واحد سرمايهگذاری برابر (102220222يک 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 هزار واحد سرمايهگذاری است ،كه قبل از شروع دورة پذيرهنويسي اوليه
مطابق ماده  8كالً توسط مؤسس يا مؤسسان صندوق خريداری ميشود .اين نوع واحدهای سرمايهگذاری غيرقابل ابطال ولي
قابل انتقال به غير ميباشد.
ب) واحدهای سرمايهگذاری عادی كه در طول دورة 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.
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تبصره :نقل و انتقال واحدهای سرمايهگذاری ممتاز بايد نزد مدير ثبت شده و به تأئيد انتقالگيرنده و انتقالدهنده برسد .مدير
موظف است در هنگام انتقال ،گواهي مربوط را دريافت و از درجة اعتبار ساقط كند و گواهي جديدی برای انتقال گيرنده صادر
نمايد .مدير بايد قبل از تشکيل مجمع صندوق هويت دارندگان واحدهای سرمايهگذاری ممتاز را به سبا ارائه دهد.

سرمايهگذاری مؤسسان:
ماده :8
پيش از شروع دورة پذيرهنويسي اوليه ،مؤسس يا مؤسسان بايد تمام واحدهای سرمايهگذاری ممتاز صندوق را خريداری كرده
و معادل ارزش مبنای آنها را نقداً به حساب صندوق در شرف تأسيس واريز نمايند و تقاضای ثبت صندوق را به سبا ارائه دهند.
تبصره :شروع دورة پذيرهنويسي اوليه منوط به تأئيد سبا مبني بر رعايت اين ماده و تشکيل مجمع صندوق و اراية مدارک زير
به سبا است:
 -1اساسنامه و اميدنامة مصوب مجمع صندوق؛
 -1قبولي سمت توسط مدير ،متولي ،ضامن و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛
 -3فهرست هويت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمايهگذاری ممتاز پذيرهنويسي شده توسط آنها؛
 -1تأييدية بانک مبني بر واريز ارزش مبنای واحدهای سرمايهگذاری ممتاز.

پذيرهنويسي اوليه:
ماده :9
دورة پذيرهنويسي اوليه پس از تأييد سبا مبني بر رعايت ماده  8توسط مؤسسان تعيين شده و در اعالمية پذيرهنويسي ،درج
و اعالم ميگردد .پذيرهنويسان بايد در هنگام پذيرهنويسي صددرصد ارزش مبنای واحدهای سرمايهگذاری را كه پذيرهنويسي
كردهاند نقداً به حساب صندوق بپردازند.
تبصره :در صورتيكه تا يک روز قبل از پايان دورة پذيرهنويسي اوليه ،تعداد واحدهای سرمايهگذاری پذيرهنويسي شدة صندوق،
كمتر از حداقل تعيين شده در اميدنامه برای تأسيس صندوق باشد ،مؤسسان ميتوانند دورة پذيرهنويسي را به مدت مذكور در
اعالمية پذيرهنويسي برای مدت يکبار تمديد كرده و تاريخ و ساعت پايان دورة پذيرهنويسي را مجدداً تعيين نمايند.
ماده :12
برای پذيرهنويسي واحدهای سرمايهگذاری ،سرمايهگذار بايد به يکي از شعب مراجعه نموده و مراحل پذيرهنويسي را مطابق
روية پذيرهنويسي ،صدور و ابطال واحدهای سرمايهگذاری به انجام برساند.
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تبصره :فهرست ،نشاني و شمارة تلفن شعب كه در آن عمليات پذيرهنويسي ،صدور ،ابطال و ساير وظايف مذكور در اين اساسنامه
انجام ميپذيرد ،به همراه اسامي نمايندگان مدير در هر شعبه در روية پذيرهنويسي ،صدور و ابطال واحدهای سرمايهگذاری
درج شده است و بر اساس همين رويه اصالح ميشود.
ماده :11
پس از آنكه حداكثر تعداد واحدهای سرمايهگذاری مطابق اميدنامه پذيرهنويسي گرديد ،عمليات پذيرهنويسي متوقف ميشود.
در صورتيكه به هر دليل بيش از حداكثر مذكور اقدام به پذيرهنويسي شود ،اولويت با كساني خواهد بود كه زودتر وجوه خود
را به حساب بانکي مربوطه واريز نمودهاند .مدير موظف است وجوه مازاد را ظرف حداكثر  2روز كاری پس از پايان دورة
پذيرهنويسي اوليه به پرداخت كنندگان مسترد كند .هرگونه استفاده از وجوه مازاد ممنوع است.
ماده :11
حداكثر پنج روزكاری پس از پايان دورة پذيرهنويسي اوليه ،مدير بايد نتايج پذيرهنويسي را بررسي كند و سپس حسب مورد
يکي از مجموعه اقدامات (الف) يا (ب) به شرح زير صورت پذيرد:
الف) در صورتيكه حداقل واحدهای سرمايهگذاری تعيين شده در اميدنامه ،پذيرهنويسي شده باشد ،آنگاه مدير نتيجة بررسي
را به همراه تأئيدية بانک جهت ثبت صندوق برای سبا ارسال كرده و رونوشت آن را به مؤسسان ارايه ميدهد.
ب) در صورتيكه حداقل واحدهای سرمايهگذاری تعيين شده در اميدنامه ،پذيرهنويسي نشده باشد ،آنگاه:
ب )1-مدير بايد بالفاصله نتيجة بررسي را به سبا و مؤسسان اطالع دهد.
ب )1-مدير بايد ظرف  2روز كاری وجوه واريزی به حساب صندوق را به پذيرهنويسان بازپرداخت كند.

خالص ارزش ،قيمت ابطال و قيمت صدور واحد سرمايهگذاری:
ماده :13
خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاری در پايان هر روز برابر است 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.
تبصره  :1قيمت فروش اوراق بهادار صندوق در پايان هر روز مطابق دستورالعمل نحوة تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار
در صندوقهای سرمايهگذاری مصوب سبا تعيين ميشود.
تبصره  :1ارزش روز داراييهای صندوق در پايان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق ،قيمت فروش اوراق بهادار صندوق،
ارزش روز مطالبات صندوق (نظير سود تحقق يافته دريافت نشده سپرده های بانکي و سهام) و ارزش ساير داراييهای صندوق
به قيمت بازار در پايان همان روز است .برای محاسبةارزش روز سود تحقق يافته دريافت نشدة هر سپرده يا ورقة مشاركت ،از
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نرخ سود همان سپرده يا ورقة مشاركت و برای محاسبة ارزش روز سود سهام تحقق يافته دريافت نشده ،از نرخ سود
عليالحساب آخرين اوراق مشاركت دولتي به عالوة  2درصد استفاده ميشود.
تبصره  :3برای محاسبة تعداد واحدهای سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران در پايان هر روز ،تعداد واحدهای ابطال شده تا پايان
آن روز از تعداد واحدهای صادر شده تا پايان آن روز كسر ميشود.
ماده :11
در صورتيكه پرداخت سود به واحدهای سرمايهگذار در نظر باشد ،مبالغ و زمانهای پرداخت سودهای مذكور در اميدنامه
پيشبيني ميشود.
تبصره :در صورت نبود وجوه نقد كافي برای پرداخت موضوع اين ماده ،مطابق ماده  12عمل خواهد شد.
ماده :12
قيمت ابطال واحدهای سرمايهگذاری با خالص ارزش روز واحدهای سرمايهگذاری برابر است.
ماده :11
چنانچه در محاسبه خالص ارزش 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 ،قيمت صدور هر واحد سرمايهگذاری در پايان آن
روز به دست ميآيد.
تبصره :قيمت خريد اوراق بهادار صندوق مطابق دستورالعمل نحوة تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوقهای
سرمايهگذاری تعيين ميشود.
ماده :17
در طول دورة فعاليت صندوق ،مدير ميتواند در هر روز كاری درخواست صدور واحدهای سرمايهگذاری را در شعب دريافت
كند .مدير موظف است مطابق روية پذيرهنويسي ،صدور و ابطال واحدهای سرمايهگذاری و با رعايت تبصرة  1اين ماده و سقف
حداكثر تعداد واحدهای سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران مذكور در اميدنامه ،نسبت به صدور واحدهای سرمايهگذاری
درخواست شده حداكثر تا پايان دو روز كاری بعد از اراية درخواست اقدام كند.
تبصره  :1در صدور واحدهای سرمايهگذاری ،قيمت صدور واحد سرمايهگذاری در پايان روز كاری بعد از اراية درخواست به عالوة
كارمزد صدور ،مالک عمل خواهد بود.
تبصره  :1مدير موظف است به درخواست ضامن از پذيرش درخواست صدور واحدهای سرمايهگذاری جديد خودداری نمايد.
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ماده :18
گواهيهای سرمايهگذاری بانام بوده و نشاندهندة 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 :غيرقابل انتقال بودن گواهيهای سرمايهگذاری برای واحدهای سرمايهگذاری عادی بايد در گواهي قيد شود.
ماده :19
در طول دورة فعاليت صندوق ،مدير موظف است مطابق روية پذيرهنويسي ،صدور و ابطال واحدهای سرمايهگذاری تا ساعت 11
هر روز كاری ،درخواست ابطال واحدهای سرمايهگذاری را در شعب دريافت كند .مدير موظف است در پايان روز كاری بعد از
دريافت درخواست ابطال ،نسبت به ابطال واحدهای سرمايهگذاری درخواست شده اقدام كند و حداكثر ظرف  1روز كاری پس
از تاريخ ابطال ،از محل وجوه صندوق ،مبلغي معادل قيمت ابطال واحدهای سرمايهگذاری در پايان روز ابطال را پس از كسر
كارمزدهای ابطال به حساب بانکي سرمايهگذار واريز كند.
تبصره :در صورتيكه صندوق برای ابطال واحدهای سرمايهگذاری ،وجوه نقد كافي در اختيار نداشته باشد ،مطابق مادة  12عمل
خواهد شد.
ماده :12
در صورتيكه صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به سرمايهگذاران مطابق مواد اساسنامه ،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 پرداختها فراهم نخواهد
شد ،موظف است تا پايان همان روز ،كسری وجوه نقد را به ضامن اطالع دهد .در اين صورت ضامن 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 ارايه دهد تا واحدهای سرمايهگذاری به تعداد متناسب با وجوه پرداخت شده ،براساس روية پذيرهنويسي ،صدور
و ابطال واحدهای سرمايهگذاری به نام ضامن صادر گردد.
تبصره :در محاسبة قيمت صدور واحدهای سرمايهگذاری برای ضامن صرفاً در اجرای اين ماده ،هزينههای خريد اوراق بهادار
منظور نميشود.
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ماده :11
كارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمايهگذاری در اميدنامه پيشبيني شده است.

حداقل و حداكثر ميزان مشاركت در صندوق:
ماده :11
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  2درصد ميزان حداقل تعداد واحدهای سرمايهگذاری
صندوق را مالک باشد .سقف واحدهای سرمايهگذاری صندوق در تملک مدير تا  %12حداقل تعداد واحدهای سرمايهگذاری يا
 %12تعداد واحدهای سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران هركدام بيشتر باشد ،است .واحدهای سرمايهگذاری در مالکيت مدير
ميتواند عادی يا ممتاز باشد.
ج) مؤسسان ميتوانند جمعاً حداكثر تا  12درصد حداكثر واحدهای سرمايهگذاری صندوق را مالک شوند.
د) به غير از مدير ،مؤسسان و ضامن هر سرمايهگذار ميتواند حداكثر  %2حداكثر واحد سرمايهگذاری را مالک شود.
تبصره :1در صورتيكه مدير و ضامن شخص واحدی باشند ،در اجرای ماده  12ميتـواند واحدهای سرمايهگذاری در مالکيت
مدير از سقف تعيين شده در بند(ب) اين ماده بيشتر شود.
تبصره  :1در صورتيكه مدير جزو مؤسسان باشد ،ميتواند از نصابهای مذكور در بندهای (ب) يا (ج) هر كدام بيشتر باشد،
استفاده نمايد.
تبصره :3در صورتيكه ضامن جزو مؤسسان باشد ،واحدهای تحت تملک آن در بررسي نصاب بند(ج) اين ماده مورد محاسبه
قرار نخواهد گرفت.
تبصره  :1در صورتيكه با اصالح اساسنامه يا اميدنامه حداقل تعداد واحدهای سرمايهگذاری صندوق افزايش يابد ،مدير موظف
است متناسباً واحدهای سرمايهگذاری خود را افزايش دهد.
تبصره  :2حداقل واحدهای سرمايهگذاری كه براساس اين ماده بايد تحت تملک مدير باشد ،به عنوان وثيقه نزد متولي توديع
ميشود .ابطال يا آزادسازی اين واحدهای سرمايهگذاری پس از استعفا يا سلب سمت به هر دليل ،منوط به دريافت مفاصاحساب
دورة 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.
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ماده :13
چنانچه در اثر ابطال واحدهای سرمايهگذاری ،تعداد واحدهای سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران ظرف ده روز كاری متوالي در
پايان هر روز به كمتر از حداقل تعيين شده در اميدنامه برسد ،مدير بايد بالفاصله موضوع را به سبا اطالع دهد و ظرف  12روز
نسبت به دعوت و تشکيل مجمع صندوق جهت تصميمگيری در خصوص انحالل يا ادامة فعاليت صندوق اقدام كند.

حسابهای بانکي صندوق و نظارت بر دريافتها و پرداختها:
ماده :11
به تشخيص مدير و توافق متولي به تعداد الزم حساب يا حسابهای بانکي به نام صندوق يا مدير افتتاح ميشود .كلية دريافتها
و پرداختهای صندوق شامل وجوه حاصل از پذيرهنويسي اوليه و صدور واحدهای سرمايهگذاری پس از پذيرهنويسي اوليه،
وجوه پرداختي بابت ابطال واحدهای سرمايه گذاری و خريد اوراق بهادار ،وجوه حاصل از دريافت سودهای نقدی اوراق بهادار و
سپردههای 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 :12
كلية پرداختهای صندوق از حساب يا حسابهای بانکي صندوق موضوع ماده ( ،)11به دستور مدير صورت ميپذيرد و مدير
بايد قبل از پرداخت و پس از اطمينان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه ،دستور پرداخت را تأييد نمايد .بررسي مدير
در مورد پرداختها از جمله شامل موارد زير خواهد بود:
الف) در مورد پرداختهای موضوع ماده( )11مدير بايد كنترل نمايد كه:
 -1فهرست اشخاصي كه برای اخذ سود تعيين شده ،براساس اطالعات و مدارک موجود منطبق با فهرست دارندگان واحدهای
سرمايهگذاری صندوق است؛
 -1مبالغ قابل پرداخت به هر سرمايهگذار با توجه به تعداد واحدهای سرمايهگذاری به طور صحيح محاسبه شده است؛
 -3كلية اين پرداختها صرفاً به حساب بانکي سرمايهگذاران واريز ميشود.
ب) در مورد پرداخت به سرمايهگذار بابت ابطال واحدهای سرمايهگذاری ،مدير بايد كنترل نمايد كه:
 -1سرمايهگذار قبالً درخواست ابطال واحدهای سرمايهگذاری را ارايه داده باشد؛
 -1واحدهای سرمايهگذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده باشد؛
 -3مبلغ تعيين شده برای پرداخت به وی براساس مفاد اساسنامه و اميدنامه باشد؛
-1مبلغ پرداختي صرفاً به حساب بانکي سرمايهگذار واريز شود.
ج ) در خصوص پرداخت به كارگزار صندوق به منظور خريد اوراق بهادار به نام صندوق ،مدير بايد كنترل نمايد كه:
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 -1ماندة وجوه نقد صندوق نزد كارگزار به تشخيص مدير بيش از حد الزم نباشد؛
 -1پرداخت صرفاً به حساب جاری معامالتي كارگزار صورت پذيرد؛
 -3كارگزار دارای مجوز كارگزاری از سبا باشد و به عنوان كارگزار صندوق قبول سمت كرده باشد.
د) در خصوص پرداخت كارمزدها و هزينههای صندوق ،مدير بايد كنترل نمايد كه:
 -1پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحيح محاسبه شده است؛
 -1اين پرداختها به حسابهای بانکي اشخاص مربوطه صورت ميپذيرد.
هـ) در خصوص پرداخت به منظور خريد اوراق بهاداری كه در بورس پذيرفته نشده است ،مدير بايد كنترل كند كه:
 -1مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشندة آنها معين شده است؛
 -1اوراق بهادار دارای ويژگيهای مندرج در اميدنامه است؛
 -3فروشنده معتبر است؛
 -1مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکي فروشنده پرداخت ميشود.
تبصره :به منظور اجرای بند(ج) اين ماده ،مدير بايد معامالت روزانة هر يک از كارگزاران صندوق را از طريق سامانة مکانيزة
بورس دريافت كرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر يک از كارگزاران صندوق را جداگانه نگه دارد.

تركيب داراييهای صندوق:
ماده :11
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  12روز كاری ،اقدامات الزم را برای رعايت اين نصابها ،را انجام دهد.

چگونگي استفاده از درآمدهای كسب شده:
ماده :17
كل درآمد حاصل از سرمايهگذاریها ،جزو دارايي های صندوق قلمداد شده و در اجرای موضوع فعاليت صندوق بکار گرفته
ميشود.
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مجمع صندوق:
ماده :18
مجمع صندوق با ح ضور دارندگان حداقل ن صف به عالوة يک واحدهای سرمايهگذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق ت شکيل
شده و رسميت مييابد ،و دارای اختيارات زير است:
 -1تعيين مدير ،متولي و ضامن صندوق با تأئيد سبا؛
 -1تغيير مدير ،متولي و ضامن صندوق به شرط تعيين جانشين آنها با تأئيد سبا؛
 -3به پيشنهاد متولي ،نصب و عزل حسابرس صندوق و تعيين مدت مأموريت و حقالزحمة وی و چگونگي پرداخت آن؛
 -1تصويب تغييرات الزم در اساسنامه و اميدنامة صندوق پس از تأئيد سبا؛
 -2تصميمگيری راجع به انحالل صندوق؛
 -1تصويب صورتهای مالي ساالنة صندوق؛
 -7استماع گزارش مدير راجع به وضعيت و عملکرد صندوق در هر سال مالي؛
 -8استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالي و گزارش وضعيت و عملکرد صندوق؛
 -9تعيين روزنامة كثيراالنتشار صندوق؛
 -12تصويب هزينههای تأسيس صندوق و هزينههای تشکيل مجمع صندوق.
ماده :19
مجمع صندوق به دعوت اشخاص زير در هر زمان قابل تشکيل است:
 -1مدير صندوق؛
 -1متولي صندوق؛
1
 -3دارندگان بيش از
5
 -1ضامن بر اساس تبصره  3ماده  13اساسنامه؛

از واحدهای سرمايهگذاری ممتاز صندوق؛

 -2سبا.
تب صره :محل و زمان ت شکيل جل سة مجمع در شهر محل اقامت صندوق بين ساعت  1لغايت  ،11تو سط دعوتكننده تعيين
ميشود.

15

اساسنامة صندوق سرمایهگذاري مشترك یکم اكسیر فارابی (در سهام و براي اندازة كوچك)

ماده :32
دارندگان واحدهای سرمايهگذاری ممتاز يا نمايندگان قانوني آنها حق ح ضور در جل سة مجمع صندوق را دارند .م سئوليت
احراز مالکيت يا نمايندگي مالک برعهدة دعوتكننده ا ست .دعوت كننده بايد فهر ستي از ا سامي حا ضران و تعداد واحدهای
سرمايهگذاری ممتاز در مالکيت هر يک را تنظيم و به امضای هر يک از آنها برساند .فهرست حاضران با تأئيد دعوتكننده در
اختيار رئيس مجمع قرار ميگيرد.
ماده :31
رئيس مجمع صندوق با اكثريت نسبي آرا از بين دارندگان واحدهای سرمايهگذاری ممتاز حاضر ،توسط مجمع صندوق انتخاب
مي شود .رئيس مجمع وظيفة ادارة جل سة مجمع صندوق را به عهده دارد .نمايندگان متولي و سبا ناظران مجمع صندوق
خواهند بود و در غياب هر يک از آنها ،مجمع جايگزين ناظر را انتخاب ميكند.
ماده :31
ر سميت جل سه و فهر ست حا ضران مجمع بايد به تأئيد رئيس مجمع و ناظران بر سد .ناظران بر رعايت ا سا سنامه و مقررات و
صحت رأیگيریها نظارت ميكنند.
ماده :33
دعوت كنندة مجمع موظف اســت حداقل ده روز قبل از تاريخ تشــکيل مجمع ،دارندگان واحدهای ســرمايهگذاری ممتاز را از
طريق نشر آگهي در روزنامة كثيراالنتشار صندوق به مجمع دعوت نمايد .در صورتيكه كلية دارندگان واحدهای سرمايهگذاری
ممتاز صندوق در مجمع حا ضر شوند ،رعايت ت شريفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمايهگذاری ممتاز به مجمع ضروری
ني ست .دعوتكنندة مجمع بايد ده روز قبل از تاريخ ت شکيل مجمع ،متولي و سبا را نيز از محل و زمان ت شکيل و مو ضوع
جلسة مجمع مطلع نمايد .عدم حضور نمايندگان متولي و سبا مانع از تشکيل جلسة مجمع نخواهد بود.
تبصره :در صورتيكه دعوت كننده در مهلت مقرر در اين ماده ،متولي و سبا را از محل و زمان تشکيل و موضوع جلسه مجمع
مطلع ننمايد ،تشکيل جلسة مجمع و تصميمات آن از درجة اعتبار ساقط است.
ماده :31
در مجمع صندوق ،دارندگان واحدهای سرمايهگذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمايهگذاری ممتاز يک حق رأی دارند؛ مشروط
بر اينکه دارندة واحد سرمايهگذاری ممتاز حداقل  2درصد از كل واحدهای سرمايهگذاری ممتاز صندوق را دارا باشد.
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ماده :32
تصميمات در جلسة رسمي مجمع صندوق با موافقت نصف به عالوة يک از كل حق رأی حاضران اتخاذ مي شود ،مگر اينکه در
ساير مواد اساسنامه ،نصاب ديگری ذكر شده باشد .رئيس مجمع موظف است از تصميمات مجمع صورتجلسهای در سه نسخه
تهيه و امضاء نمايد و به تأئيد ناظران برساند و به سبا ،متولي و مدير هركدام يک نسخه ارائه كند.
تبصره  :1فهرست اسامي حاضران در جلسة مجمع صندوق بايد توسط رئيس مجمع به مدير تسليم شود تا مدير بالفاصه آن را
در تارنمای صندوق منتشر كند.
تبصره  :1مدير موظف است هرگونه تغيير در اساسنامه و اميدنامه و ساير تصميمات مجمع صندوق را حداكثر ظرف يک هفته
نزد سبا به ثبت برساند .پس از ثبت ،مدير خالصة تصميمات را در روزنامة كثيراالنتشار و جزئيات آن را به تفصيل در تارنمای
صندوق منتشر ميكند ،و به تشخيص سبا در روزنامة رسمي كشور آگهي ميدهد.
تب صره  :3سبا در صورتي تغييرات ا سا سنامه و اميدنامه را ثبت خواهد كرد كه قبول سمت مجدد مدير ،متولي ،ضامن و
حسابرس يا قبول سمت اشخاص جايگزين را دريافت كرده باشد.
ماده :31
ت صميمات مجمع در مورد تغيير مدير ،متولي ،ضامن و ح سابرس پس از ثبت نزد سبا بالفا صله قابل اجرا ا ست .ساير تغييرات
ا سا سنامه و اميدنامه پس از ثبت نزد سبا و گذ شت يک ماه از تاريخ انت شار خال صة آن در روزنامة كثيراالنت شار صندوق قابل
اجرا است.
ماده :37
هزينههای ت شکيل مجمع صندوق پس از ت صويب مجمع از محل داراييهای صندوق قابل پرداخت ا ست و تو سط مدير در
ح سابهای صندوق ثبت شده و ظرف مدت يک سال يا تا پايان دورة فعاليت صندوق هر كدام كمتر با شد ،به طور روزانه
م ستهلک مي شود .هزينههای تأ سيس صندوق نيز پس از ت صويب مجمع تا سقف مذكور در اعالمية پذيرهنوي سي يا اميدنامة
صندوق از محل داراييهای صندوق قابل پرداخت است و توسط مدير در حسابهای صندوق ثبت شده و ظرف مدت سه سال
يا تا پايان دورة فعاليت صندوق هر كدام كمتر باشد ،به طور روزانه مستهلک ميشود.

مدير صندوق:
ماده :38
مدير صندوق ،به تأئيد سبا و بر اساس مقررات و مفاد اين اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در اين اساسنامه مدير
ناميده ميشود.
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تبصره  : 1مدير بايد كتباً قبول سمت كند و طي آن مسئوليت و وظايف خود را طبق اين اساسنامه بپذيرد و برای سبا ،متولي،
ضامن و حسابرس هركدام يک نسخه ارسال كند .مدير بالفاصله پس از خاتمة مأموريت موظف است كلية اطالعات ،مدارک و
داراييهای صندوق را كه در اختيار دارد ،به مدير جايگزين تحويل دهد.
تبصره  :1مدير در قبال دارندگان واحدهای سرمايهگذاری 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 اميدنامة صندوق قيد شده و ظرف يک هفته
نزد سبا ثبت شده و در تارنمای صندوق منتشر شود.
تبصره  :1در 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 يک نفر شخص حقيقي خبره در زمينة مرتبط با سرمايهگذاری در اوراق بهادار را به عنوان « مدير سرمايهگذاری
يا گروه مديران سرمايهگذاری» صندوق معرفي مي نمايد تا از طرف مدير و به مسئوليت وی وظايف زير را به انجام رساند:
 -1سياستگذاری و تعيين خط مشي سرمايهگذاری صندوق و تصميمگيری در مورد خريد ،فروش يا حفظ مالکيت داراييهای
صندوق در چارچوب مقررات ،اساسنامه و اميدنامة صندوق؛
 -1تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار صندوق با رعايت دستورالعمل نحوة تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در
صندوقهای سرمايهگذاری مصوب سبا ،به منظور محاسبة قيمت صدور ،ابطال و ارزش خالص داراييهای هر واحد سرمايهگذاری
صندوق مطابق مفاد اساسنامه؛
 -3ساير وظايف و اختيارات تفويضي از سوی مدير صندوق.
تبصره  :1تصميمگيری گروه مديران سرمايهگذاری با اكثريت آراء صورت ميپذيرد.
تبصره  :1گروه مديران سرمايهگذاری ميتواند اختيارتصميمگيری در مورد خريد ،فروش يا حفظ مالکيت داراييهای صندوق
را به هر يک از اعضای خود واگذار نمايد؛ مشروط به اينکه روش تصميمگيری در اين زمينه و حدود اختيارات عضو مذكور را
صراحتاً تعيين كرده باشد .در هر حال مسئوليت حقوقي كلية اعمال و تصميمات عضو مذكور به عهدة گروه مديران
سرمايهگذاری خواهد بود .تفويض اختيارات گروه مديران سرمايهگذاری به غير از آنچه در اين تبصره قيد شده ،امکانپذير
نميباشد.
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تبصره  :3مدير صندوق ميتواند در هر زمان مدير سرمايهگذاری يا هر يک از اعضای گروه مديران سرمايهگذاری را از سمت
خود عزل كند ،مشروط به اينکه همزمان فرد واجد شرايط ديگری را جايگزين وی نمايد.
تبصره  :1مدير سرمايهگذاری يا هر يک از اعضای گروه مديران سرمايهگذاری ميبايستي دارای گواهينامة مديريت سبد اوراق
بهادار يا گواهينامة ارزشياب ي اوراق بهادار با حداقل يک سال سابقة كار مرتبط و از كاركنان تمام وقت مدير صندوق باشند .در
شرايط خاص و با موافقت سبا ،مدير سرمايهگذاری يا هر يک از اعضای گروه مديران سرمايهگذاری ميتوانند دارای گواهينامة
تحليلگری بازار سرمايه با حداقل  3سال سابقة كار مرتبط يا گواهينامة اصول بازار سرمايه با حداقل  2سال سابقة كار مرتبط
باشند و صالحيت ايشان به تأئيد سبا برسد.
تبصره  :2مدير موظف است بالفاصله پس از انتصاب مدير سرمايهگذاری يا هر يک از اعضای گروه مديران سرمايهگذاری ،نام و
مشخصات وی به عالوة مدركي دال بر قبولي سمت توسط وی را برای سبا ،متولي و ضامن ارسال كند.
تبصره  :1مدير سرمايهگذاری ،گروه مديران سرمايهگذاری يا عضو مجاز اين گروه ،نميتواند قبل از اجرا يا ملغي كردن دستور
خريد يک ورقة بهادار معين برای صندوق ،دستور فروش همان ورقة بهادار را با قيمت يکسان برای صندوق صادر كند و بالعکس.
تبصره  :7افشای تصميمات مدير سرمايهگذاری يا گروه مديران سرمايهگذاری يا عضو مجاز اين گروه در مورد خريد ،فروش يا
حفظ مالکيت اوراق بهادار به نام صندوق پيش از انتشار اولين گزارش مالي صندوق پس از اخذ اين تصميمات ،مجاز نيست مگر
آنکه افشای اين اطالعات به موجب ساير مقررات مجاز شناخته شده باشد.
تبصره  : 8در صورت حجر ،محروميت از حقوق اجتماعي ،فوت ،استعفاء يا سلب صالحيت مدير سرمايهگذاری يا هر يک از
اعضای گروه مديران سرمايهگذاری ،مدير موظف است فرد جايگزين را ظرف يک هفته تعيين و معرفي نمايد.
ماده :12
عالوه بر آنچه در ساير مواد اين اساسنامه ذكر شده ،وظايف و مسئوليتهای مدير به قرار زير است:
 -1اختصاص حداقل  12مترمربع فضای مناسب اداری با امکانات و تجهيزات الزم به منظور انجام امور صندوق؛
 -1انجام مراحل اجرايي صندوق از جمله پذيرهنويسي ،صدور و ابطال واحدهای سرمايهگذاری مطابق مفاد اساسنامه؛
 -3ثبت و نگهداری حساب هر سرمايهگذار شامل مبالغ پرداختي و دريافتي ،تعداد واحدهای سرمايهگذاری صادره و ابطال-
شده و تعداد واحدهای سرمايهگذاری در تملک وی؛
 -1تعيين صاحبان امضای مجاز صندوق و حدود اختيارات و مسئوليت هر يک از آنها و اطالع موضوع به متولي ،ضامن و
حسابرس؛
 -2تعيين كارگزار يا كارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهينه دستورات خريد و فروش اوراق بهادار صندوق توسط آنها؛
 -1اطالع به متولي در مورد نقل وانتقال اوراق بهادار صندوق بين كارگزاران آن؛
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 -7جمع آوری و نگهداری كلية مدارک مثبته مربوط به وقايع مالي صندوق ،ثبت وقايع مالي صندوق طبق اصول و رويههای
حسابداری و تهية گزارشهای مورد نياز طبق مفاد اساسنامه؛
 -8معرفي مدير سرمايهگذاری يا گروه مديران سرمايهگذاری و تعيين نحوة جبران خدمات آنها كه بايد متناسب با كارمزد
مديريت يا عملکرد صندوق باشد؛
 -9پاسخگويي به سؤاالت متعارف سرمايهگذاران؛
 -12تهية نرمافزارها و سختافزارهای الزم و بکارگيری آنها برای اجرای اهداف و موضوع فعاليت صندوق؛
 -11انجام تبليغات الزم برای معرفي صندوق به عموم مردم به تشخيص خود و در صورت لزوم؛
 -11نمايندگي صندوق در برابر سرمايه گذاران ،كلية ادارات دولتي و غيردولتي ،مراجع قضايي و ساير اشخاص حقيقي و
حقوقي؛
 -13اقامة هرگونه دعوای حقوقي و كيفری 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 كلية اختيارات مندرج در قانون آيين دادرسي
مدني(باالخص مواد  32و  31آن) ،قانون آيين دادرسي كيفری و قانون و آييننامة ديوان عدالت اداری.
تبصره  :1كلية اعمال و اقدامات مدير ،مدير سرمايهگذاری يا گروه مديران سرمايهگذاری در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر
است و نمي توان به عذر عدم اجرای تشريفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنها را غير معتبر دانست.
تبصره  :1مدير موظف است مشخصات و حدود اختيارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه امضای قراردادها و اسناد و اوراق
تعهدآور صندوق را برای ثبت نزد سبا ارسال كند.
تبصره  :3مدير صندوق بايد مدارک مثبته وقايع مالي هر سال مالي صندوق را به مدت حداقل پنج سال پس از پايان آن سال
مالي به صورت كاغذی يا داده پيام الکترونيکي موضوع قانون تجارت الکترونيک نگهداری نمايد و پس از پايان اين مدت
مسئوليتي در قبال نگهداری و اراية اين مدارک نخواهد داشت .اين مسئوليت با تغيير مدير به مدير جديد منتقل شده و پس
از پايان عمر صندوق بر عهدة آخرين مدير آن خواهد بود.
تبصره  :1مدير بايد برای اجرای بند  9اين 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  :2مصالحه در دعاوی له يا عليه صندوق توسط مدير و با موافقت متولي امکانپذير است.

متولي صندوق:
ماده :11
متولي صندوق ،به تأئيد سبا و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و از اين پس در اين
اساسنامه متولي ناميده ميشود.
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تبصره  :1متولي بايد كتباً قبول سمت كند و طي آن مسئوليت و وظايف خود را طبق اساسنامة صندوق بپذيرد و برای سبا ،مدير
و حسابرس هركدام يک نسخه ارسال دارد .در صورتيكه جانشين متولي براساس اساسنامه تعيين شود ،وی موظف است كلية
اطالعات ،مدارک و داراييهای صندوق را كه در اختيار دارد ،بالفاصله به متولي جايگزين تحويل دهد.
تبصره  :1پس از انتخاب متولي و قبولي سمت توسط ايشان ،هويت وی بايد توسط مدير در اميدنامة صندوق قيد و ظرف يک
هفته برای ثبت به سبا 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 :11
عالوه بر آنچه در ساير مواد اساسنامه ذكر شده ،وظايف و مسئوليتهای متولي به قرار زير است:
 -1تعيين و معرفي يک نفر از كاركنان مورد وثوق خود به عنوان نمايندة تاماالختيار و دارندة امضای مجاز از طرف متولي در
امور مربوط به صندوق؛
 -1بررسي و تأييد تقاضای مدير برای افتتاح حساب يا حسابهای بانکي صندوق؛
 -3پيشنهاد نصب ،عزل و ميزان حقالزحمة حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصويب؛
 -1نظارت مستمر بر عملکرد مدير و ضامن به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات ،مفاد اساسنامه و اميدنامة صندوق؛
 -2بررسي و حصول اطمينان از اراية به موقع گزارشها و نظرات حسابرس؛
 -1نظارت و حصول اطمينان از انتشار به موقع اطالعات صندوق توسط مدير؛
 -7طرح موارد تخلف مدير ،ضامن و حسابرس صندوق از مقررات ،مفاد اساسنامه و اميدنامه نزد سبا و پيگيری موضوع تا
حصول نتيجة نهايي؛
 -8طرح موارد تخلف مدير ،ضامن و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضايي در صورتي كه تخلف ياد شده جرم محسوب
شود و پيگيری موضوع تا حصول نتيجة نهايي؛
 -9نظارت و حصول اطمينان از محاسبه و پرداخت صحيح و به موقع مالياتهای قانوني.
تبصره  :1در اجرای بندهای  7و  8اين ماده ،متولي طبق اين اساسنامه وكيل سرمايهگذاران و وكيل در توكيل آنها محسوب
ميشود و ميتواند از جانب سرمايهگذاران با دارا بودن كلية اختيارات الزم (از جمله اختيارات مندرج در قوانين آيين دادرسي
مدني و كيفری) برای اقامة هرگونه دعوای كيفری در هر يک از دادگاهها ،دادسراها ،مراجع اختصاصي يا عمومي و مراجعه به
مقامات انتظامي اقدام نمايد.
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تبصره  :1در صورتيكه متولي 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  :3متولي عنداللزوم در اجرای وظايف خود ميتواند هرگونه اطالعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدير مطالبه كند
يا از دفتر كار مدير يا شعب آن بازرسي نمايد .مدير و مدير سرمايهگذاری يا هر يک از اعضای گروه مديران سرمايهگذاری
ملزماند در اين رابطه همکاری كامل با متولي داشته باشند.

ضامن :
ماده :13
ضامن صندوق ،به تأئيد سبا و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب ميشود .ضامن بايد كتباً قبول
سمت كند و طي آن مسئوليت و وظايف خود را طبق اساسنامه و اميدنامه بپذيرد و برای سبا ،مدير ،متولي و حسابرس هركدام
يک نسخه ارسال دارد.
تبصره  : 1پس از انتخاب ضامن و قبولي سمت توسط ايشان ،هويت وی بايد توسط مدير در اميدنامة صندوق قيد و ظرف يک
هفته برای ثبت به سبا ارسال شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.
تبصره  : 1در صورت ورشکستگي ،انحالل ،سلب صالحيت يا استعفای ضامن ،مدير موظف است بالفاصله نسبت به دعوت و
تشکيل مجمع صندوق برای تعيين ضامن جانشين ،اقدام نمايد .قبول استعفای ضامن منوط به تصويب مجمع صندوق و تعيين
جانشين وی است.
تبصره  :3در صورتيكه مجمع صندوق ظرف  12روز كاری پس از استعفای ضامن ،توسط مدير دعوت نشود ،ضامن ميتواند رأساً
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.
تبصره  :1در صورتي كه مجمع صندوق برای رسيدگي به موضوع استعفای ضامن براساس تبصرة  1يا  3اين ماده دعوت شود
ولي ظرف دو ماه از تاريخ دعوت ،تشکيل نشود يا نتواند ضامن جايگزين را تعيين نمايد ،آنگاه ضامن ظرف مهلت  12روز پس
از اتمام ضرباالجل فوق ميتواند صندوق را منحل كند .در اينصورت تصفية صندوق براساس اساسنامه صورت ميپذيرد و
ضامن بايد تا تصفية كامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نمايد.
ماده :11
عالوه بر مسئوليتهای ضامن كه در ديگر مواد اساسنامه آمده است ،مسئوليتهای ضامن به قرار زير است:
 -1پرداخت مبالغ تعيين شده طبق ماده  12اين اساسنامه؛
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 -1پرداخت نقدی به صندوق در قبال دريافت تمامي داراييهای صندوق پس از دورة اولية تصفيه به مبلغي كه در محاسبة
قيمت ابطال واحدهای سرمايهگذاری در پايان اين دوره بکار رفته است.

حسابرس:
ماده :12
حسابرس صندوق توسط متولي از بين مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان پيشنهاد به تصويب مجمع صندوق ميرسد.
حقالزحمة 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 كلية 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 سبا ،مدير ،و متولي هركدام يک نسخه ارسال كند.
تبصره  :1حسابرس به تقاضای متولي و با ذكر داليل و تصويب مجمع صندوق قابل عزل است ،مشروط به اينکه همزمان جايگزين
او و مدت مأمو ريت حسابرس جايگزين تعيين شود .در اين صورت مؤسسة حسابرسي جانشين بايد بالفاصله از حسابرس قبلي
داليل تغيير را استعالم نموده و نتيجه را به سبا اطالع دهد.
تبصره  : 3پس از انتخاب حسابرس و قبولي سمت توسط ايشان ،هويت وی بايد توسط مدير در اميدنامة صندوق قيد و ظرف
يک هفته نزد سبا ثبت شده و در تارنمای صندوق منتشر شود.
تبصره  : 1در 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  :2حق الزحمة حسابرس براساس قرارداد منعقده بين صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل
داراييهای صندوق پرداخت ميشود .مدير موظف است هر روز ذخيرة كافي برای پوشش هزينههای حسابرس را در حسابهای
صندوق منظور نمايد.
ماده :11
وظايف و مسئوليتهای حسابرس به قرار زير است:
 -1بررسي اصول و رويه های كنترل داخلي مدير و متولي در اجرای وظايف مذكور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص كفايت
يا ضعف اين اصول و رويهها و اراية راهحلهای پيشنهادی برای رفع نقايص احتمالي؛
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 -1بررسي به منظور اطمينان از اينکه اصول و رويههای كنترل داخلي طراحي شده برای اجرای وظايف مدير و متولي ،در عمل
رعايت ميشود و تهية گزارش الزم در اينخصوص؛
 -3بررسي و اظهارنظر در خصوص موارد زير در مواعد مقرر:
 1-3صورت های مالي شش ماهه و ساالنة صندوق با رعايت استانداردهای حسابرسي و با در نظرگرفتن استانداردهای ملي
حسابداری كشور و دستورالعملهای ابالغي از سوی سبا؛
 1-3صحت گزارشهای مدير صندوق در مورد عملکرد صندوق در دورههای ششماهه و ساالنه؛
 3-3صحت محاسبات خالص ارزش 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 به گونهای باشد كه از ثبت گواهيهای سرمايهگذاری صادره در
حساب های صندوق و گزارش آنها و همچنين ثبت كلية وقايع مالي مربوط به صندوق و گزارش آن اطمينان معقولي حاصل شود.
ماده :17
مسئوليت حسابرس در انجام وظايف خود كه در اين اساسنامه ذكر شده است ،مسئوليت شخصي است كه به موجب بند  3ماده
 19قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ايران مصوب آذرماه سال  ،1381مسئوليت بررسي و اظهارنظر در خصوص
مستندات و اطالعات را بر عهده دارد.

كارگزاران صندوق:
ماده :18
مدير از بين كارگزاراني كه مجوز كارگزاری از سبا دريافت كردهاند ،يک يا چند كارگزار را به عنوان كارگزاران صندوق انتخاب
ميكند .كارگزار صندوق بايد كتباً قبول سمت كرده و طي آن مسئوليتها و وظايف خود را طبق اين اساسنامه بپذيرد و به سبا،
متولي ،مدير و حسابرس ارايه دهد.
تبصره  :1مدير ميتواند هر يک از كارگزاران صندوق را عزل نمايد مشروط به آنكه صندوق در هر زمان حداقل يک كارگزار
داشته باشد.
تبصره  :1حقالزحمه و كارمزد كارگزار صندوق بر اساس قرارداد بين آن و صندوق و با رعايت سقف نرخهای مصوب سبا از محل
داراييهای صندوق پرداخت ميشود.
تبصره  :3با رعايت مقررات ،مفاد اساسنامه و اميدنامه ،مدير و كارگزار صندوق ميتوانند شخصيت حقوقي واحدی داشته باشند
يا از اشخاص وابسته به يکديگر محسوب شوند.
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ماده 19
عالوه بر مسئوليتهای كارگزار صندوق كه در ديگر مفاد اساسنامه آمده است ،وظايف و مسئوليتهای كارگزار صندوق به قرار
زير است:
 -1اجرای دستورات مدير سرمايهگذاری يا گروه مديران سرمايهگذاری يا عضو منتخب اين گروه در زمينة خريد و فروش
اوراق بهادار به نام صندوق در چارچوب مقررات؛
 -1نگهداری گواهي های نقل و انتقال اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس و تسليم آنها صرفاً به كارگزار ديگر صندوق به
دستور مدير؛
 -3تسليم اوراق بهادار با نام پذيرفته نشده در بورس كه به نام صندوق خريداری كرده است به مدير؛
 -1تسليم اوراق بهادار بينام صندوق به بانک تعيين شده توسط مدير؛
 -2واريز وجوه نقد صندوق نزد خود صرفاً به حساب بانکي صندوق به دستور مدير؛
 -1اراية 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 حرفة كارگزاری؛
 -8افتتاح يک حساب به نام صندوق در دفاتر حسابداری خود و ثبت كلية عمليات مالي صندوق كه از طريق كارگزاری صورت
ميگيرد در اين حساب؛
 -9استفاده از ايستگاه معامالتي اختصاصي صندوق در صورت وجود ،صرفا جهت انجام معامالت صندوق.

تشريفات معامالت اوراق بهادار به نام صندوق:
ماده :22
تصميم به خريد يا فروش اوراق بهادار به نام صندوق بايد به امضای مدير سرمايهگذاری يا گروه مديران سرمايهگذاری يا عضو
يا اعضای مجاز از طرف ايشان ،مطابق مقررات به كارگزار صندوق ارايه شود تا كارگزار صندوق مطابق اين دستور و رعايت
مقررات ،عمل نمايد .مدير بايد بر اجرای صحيح و به موقع دستورهای خريد و فروش 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 احتمالي و واريز به حساب صندوق
پيگيری كند.
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ماده :21
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.

هزينههای صندوق:
ماده :21
هزينههايي كه از محل داراييهای صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبارتند از:
 -1كارمزد مدير ،متولي و ضامن كه ميزان و نحوة محاسبة آن در اميدنامه قيد شده است؛
 -1حقالزحمة 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 خريد و فروش اوراق بهادار صندوق تعلق
ميگيرد؛
 -1ماليات فروش اوراق بهادار صندوق؛
 -2هزينههای تأسيس صندوق و برگزاری مجامع صندوق به تصويب مجمع صندوق؛
 -1كارمزد يا حقالزحمة تصفيه صندوق كه ميزان و نحوه محاسبه آن در اميدنامة صندوق قيد شده است؛
 -7هزينههای مالي تسهيالت اخذ شده برای صندوق؛
 -8هزينههای بانکي برای نقل و انتقاالت وجوه صندوق؛
 -9هزينههای نگهداری اوراق بهادار بينام صندوق توسط بانکها؛
 -12هزينة طرح دعاوی توسط متولي عليه هر يک از اركان صندوق در مراجع ذیصالح به تصويب مجمع صندوق؛
 -11هزينة طرح دعاوی به نفع صندوق يا دفاع در برابر دعاوی عليه صندوق توسط مدير به تصويب مجمع صندوق؛
 -21هزينة ماليات بر ارزش افزودة 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 مسئوليتهای مدير ،حسابرس ،متولي و ضامن صندوق به استثنای موارد مذكور در
اين ماده ،حسب مورد به عهدة خود ايشان است.
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تبصره :1هزينه های تحقق يافته ولي پرداخت نشدة صندوق بايد در هر روز به حساب بدهيهای صندوق منظور و از حساب
حقوق صاحبان سرمايه كسر و در محاسبة خالص ارزش روز ،قيمت صدور و قيمت ابطال گواهيهای سرمايهگذاری در پايان آن
روز لحاظ گردند.
تبصره :3كارمزد مدير ،متولي و ضامن صندوق هر سه ماه يکبار به ميزان  %92قابل پرداخت است و باقيمانده در پايان هر سال
مالي پرداخت ميشود .پرداخت كارمزد مدير براساس اين تبصره پس از اراية گزارشهای تعريف شده در اساسنامه مجاز است؛
مشروط بر اين كه در صورت نياز به اظهارنظر حسابرس راجع به اين گزارشها ،حسابرس نظر مقبول ارايه داده باشد يا در صورت
اظهار نظر مشروط حسابرس ،بندهای شرط از نظر متولي كماهميت باشد.

اطالعرساني:
ماده :23
مدير موظف است برای اطالع رساني و اراية 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 :21
مدير موظف است در طول دورة فعاليت صندوق اطالعات زير را در مقاطع تعيين شده در تارنمای صندوق منتشر نمايد:
 -1متن كامل اساسنامه و اميدنامة صندوق و به روزرساني آن بالفاصله پس از ثبت هرگونه تغييرات آن نزد سبا؛
 -1اطالعات بازدهي صندوق شامل بازدهي ساالنه صندوق از ابتدای تأسيس تا پايان سال شمسي گذشته به تفکيک هر سال
شمسي ،بازدهي ساالنه صندوق از ابتدای سال شمسي جاری تا تاريخ گزارش به طور روزانه ،بازدهي صندوق در يک سال ،سه
ماه ،يک ماه و يک هفته گذشته و نمودار بازدهي هفتگي صندوق از ابتدای تأسيس در مقايسه با نمودار بازدهي هفتگي كل
بورس اوراق بهادار تهران و به روز رساني آن در پايان هر هفته؛
 -3سهم مجموع پنج ورقه بهاداری كه در پايان روز بيشترين درصد از دارايي صندوق را به خود اختصاص دادهاند تا ساعت
 18آن روز؛
 -1خالص ارزش روز ،قيمت صدور و قيمت ابطال هر واحد سرمايهگذاری در پايان هر روز تا ساعت  18آن روز؛
 -2خالص ارزش آماری هر واحد سرمايهگذاری در پايان هر روز به طور روزانه تا ساعت  18همان روز كه براساس تبصره()1
اين ماده محاسبه ميشود و تفاوت مبلغي و درصدی آن با خالص ارزش روز هر واحد سرمايهگذاری در پايان همان روز؛
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 -1تعداد واحدهای سرمايهگذاری 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 به طور روزانه تا ساعت  18هر روز؛
 -7گزارش عملکرد و صورتهای مالي صندوق در دورههای سه ماهه ،شش ماهه ،نه ماهه و ساالنه ،حداكثر ظرف مدت  12روز
كاری پس از پايان هر دوره؛
 -8كلية گزارشهايي كه به تشخيص سبا تهيه و اراية آنها ضروری باشد.
تبصره  :1برای اطالع رساني بازدهي صندوق،الزم است بازدهي دورههای كمتر از يک سال ،تبديل به بازدهي ساالنه شود .برای
محاسبة درصد بازدهي ساالنة دورههای كمتر از يک سال از فرمول زير استفاده ميشود:
 365 
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كه در آن:
 :Rtبازدهي صندوق در دورة موردنظر كه قصد تبديل آن به بازدهي ساالنه وجود دارد.
 :RAبازدهي تبديل به سال شدة صندوق كه از تبديل بازدهي صندوق در دورة مورد نظر به بازدهي ساالنه به دست ميآيد.
 :Tتعداد روز در دورة مورد نظر.
اعداد به دست آمده از فرمول فوق تا دو رقم اعشار گرد ميشوند.
تبصره  :1محاسبة خالص ارزش آماری هر واحد سرمايهگذاری مشابه خالص ارزش روز هر واحد سرمايهگذاری است ،با اين
تفاوت كه در محاسبة خالص ارزش آماری ،قيمتهای پاياني اوراق بهادار صندوق تعديل نميشوند.
تبصره  :3مدير بايد همزمان يک نسخه از گزارشها و اطالعات مذكور در اين ماده را برای سبا ،متولي و حسابرس ارسال كند
و انتشار هرگونه اطالعات در تارنمای صندوق در رابطه با اين صندوق به منزلة اراية اطالعات به سبا است.
تبصره  :1حسابرس بايد اظهارنظر خود را در مورد گزارشها و صورتهای مالي شش ماهه و ساالنه بند  7اين ماده حداكثر ظرف
 12روز پس از دريافت ،مطابق مفاد اساسنامه ارايه دهد .مدير موظف است اظهارنظر حسابرس را بالفاصله پس از دريافت ،در
تارنمای صندوق منتشر كند.
تبصره  :2روند تاريخي اطالعات موضوع بندهای ( )1تا ( )1اين ماده ،بايد در تارنمای صندوق در دسترس سرمايهگذاران باشد.

پايان دوره يا تمديد دورة فعاليت صندوق:
ماده :22
فعاليت صندوق به يکي از طرق زير پايان مييابد:
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الف) در پايان دورة فعاليت صندوق؛
ب ) در صورت لغو مجوز صندوق توسط سبا؛
ج ) در صورت صدور حکم دادگاه مبني بر خاتمة فعاليت صندوق؛
د ) با موافقت دارندگان حداقل دو سوم از كل واحدهای سرمايهگذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق در جلسه رسمي مجمع
صندوق؛
ه ) به تصميم ضامن براساس تبصره  1ماده 13؛
و ) به تقاضای هر ذینفع و تأييد سبا در صورتي كه يک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسيدگي به استعفای مدير ،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 :21
در صورتيكه تمديد دورة فعاليت صندوق مطابق ماده  27به تصويب سبا نرسد ،دورة اولية تصفية صندوق از  12روز مانده به
پايان دورة فعاليت صندوق شروع شده و تا پايان دورة فعاليت صندوق ادامه مييابد .در صورتيكه فعاليت صندوق بنا به موارد
مذكور در بندهای(ب) تا (و) ماده  22پايان پذيرد ،دورة اولية تصفية صندوق از روز بعد از پايان دورة فعاليت صندوق شروع
شده و  32روز ادامه مييابد .مراحل تصفية صندوق از ابتدای دورة اولية تصفية صندوق به شرح زير صورت ميپذيرد:
 -1صدور واحدهای سرمايهگذاری توسط مدير متوقف ميشود.
 -1مدير تالش ميكند كه داراييها از جمله مطالبات صندوق را حداكثر تا پايان دورة اولية تصفية صندوق به نقد تبديل كند.
 -3خريد دارايي به نام صندوق و فروش داراييهای صندوق در پايان دورة اولية تصفية صندوق متوقف ميشود.
 -1در روز كاری بعد از پايان دورة اولية تصفية صندوق ،مدير به تأييد متولي از محل وجوه نقد صندوق ،كلية بدهيهای
سررسيد شدة صندوق را به استثنای مطالبات كارمزد مدير ،متولي و ضامن ميپردازد .در صورتي كه قيمت ابطال واحدهای
سرمايه گذاری منفي نباشد و وجوه نقد صندوق برای پرداخت اين بدهيها كفايت نکند ،تفاوت توسط ضامن تأمين خواهد شد
و ضامن معادل مبالغ پرداختي در حسابهای صندوق بستانکار ميشود.
 -2در صورتي كه كل داراييهای صندوق شامل مطالبات آن در پايان دورة اولية تصفية صندوق تبديل به نقد نشده باشد،
مدير موظف است ظرف  2روز كاری بعد از پايان دورة اولية تصفية صندوق ،گزارشي از داراييها تهيه كرده و برای ضامن ،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 محاسبة خالص ارزش روز داراييهای صندوق در پايان دورة اولية تصفية صندوق بکار رفته است بدون در نظر گرفتن
هزينهها ،كارمزدها و ماليات فروش؛
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ب) در مورد مطالبات :مبلغ طلب ،شخص بدهکار ،شرح طلب ،تاريخ سررسيد و ارزش به كار رفتة هر يک از اين مطالبات در
محاسبة خالص ارزش روز داراييهای صندوق در پايان دورة اولية تصفية صندوق؛
ج) در مورد ساير داراييها :مشخصات ،تعداد و ارزش روز بکار رفته در محاسبة خالص ارزش روز داراييهای صندوق در پايان
دورة اولية تصفية صندوق بدون در نظر گرفتن هزينهها ،كارمزدها و ماليات فروش.
 -1مدير موظف است ظرف  12روز كاری پس از پايان دورة اولية تصفية 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  12روز پس از دريافت صورتهای مالي و گزارش موضوع بندهای  2و  1به مدير،
متولي ،ضامن و سبا ارايه دهد.
 -8در صورتي كه حسابرس نسبت به صورتهای مالي صندوق موضوع بند  1و گزارش موضوع بند  ،2اظهارنظر مقبول ارايه
داده باشد يا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس ،بندهای شرط از نظر متولي كماهميت باشد و مجمع صندوق اين صورتهای
مالي را تصويب نمايد ،آنگاه مدير بايد ظرف  1روزكاری از محل وجوه نقد صندوق ،مبلغي معادل قيمت ابطال واحدهای
سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران در پايان دورة اولية تصفية صندوق را به حساب بانکي سرمايهگذاران واريز نمايد .در صورتي
كه وجوه نقد صندوق برای انجام اين پرداخت كافي نباشد ،مابهالتفاوت بايد قبالً توسط ضامن به حساب مذكور پرداخت شود.
مدير بايد اطالعات الزم را برای انجام اين پرداخت ،ظرف يک روز كاری قبل از مهلت فوق به ضامن ارايه دهد .ضامن معادل
مبالغ پرداختي طي اين بند در حسابهای صندوق بستانکار خواهد شد.
 -9پس از اجرای مرحلة مذكور در بند  ،8تمامي گواهيهای سرمايهگذاری صندوق از درجة اعتبار ساقط خواهد شد .مدير
موظف است برای اطالع سرمايهگذاران از اين امر ،بالفاصله اطالعيهای در تارنمای صندوق منتشر نمايد.
 -12پس از اجرای مرحلة مذكور در بند  ،8به استثنای بدهي صندوق به ضامن باقيماندة 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 متعهد به تأمين وجوه نقد است .باقيماندة داراييهای صندوق بابت مطالبات ضامن و مابهازای خدمات آن با نظارت
متولي به مالکيت ضامن درميآيد.
 -11پس از اجرای مرحلة مذكور در بند  ،12صورتجلسة تصفية صندوق با امضای مدير و متولي تنظيم و يک نسخة آن توسط
مدير نگهداری شده و يک نسخه ظرف مدت ده روز به سبا ارسال ميشود.
ماده :27
حداقل  92روز مانده به پايان دورة فعاليت صندوق ،مجمع صندوق با موافقت حداقل دو سوم دارندگان واحدهای سرمايهگذاری
ممتاز دارای حق رأی ،ميتواند تقاضای تمديد دورة فعاليت صندوق را با اصالحات مورد نياز در اساسنامه و اميدنامة صندوق به
سبا ارايه دهد .در صورت موافقت سبا ،دورة فعاليت صندوق تمديد شود .برای تمديد دورة فعاليت صندوق مدير ،متولي ،ضامن
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و حسابرس بايد مجدداً قبول سمت نمايند يا اشخاص ديگری اين مسئوليتها را بپذيرند .در صورت موافقت سبا با تمديد دورة
فعاليت صندوق ،مدير بايد اساسنامه و اميدنامة جديد را در تارنمای صندوق منتشر كند .با سرمايهگذاراني كه قبل از پايان
دورة قبلي فعاليت صندوق نسبت به ابطال واحدهای سرمايه گذاری خود اقدام نکرده باشند ،طبق اساسنامه و اميدنامة جديد
رفتار خواهد شد.

مرجع رسيدگي به تخلفات و اختالفات:
ماده :28
سبا مرجع رسيدگي به كلية تخلفات مدير ،ضامن ،متولي  ،حسابرس و كارگزاران صندوق از مقررات ،مفاد اساسنامه و اميدنامة
صندوق است.
ماده :29
هرگونه اختالف بين مدير ،ضامن ،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 ذيربط كه ناشي از فعاليت حرفهای آنها باشد ،مشمول
ماده  31قانون بازار اوراق بهادار بوده و براساس اين ماده رسيدگي ميشود.

ساير موارد:
ماده :12
در صورتيكه مدير ،حسابرس ،متولي يا ضامن در انجام وظايف و مسئوليتهای خود تقصير ،قصوريا تخلف داشته باشند و از
اين بابت خسارتي متوجه صندوق گردد ،شخص يا اشخاص مقصر يا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
ماده :11
مدير ميتواند برای اجرای موضوع فعاليت صندوق و پس از تأييد متولي به ميزان حداكثر  2درصد خالص ارزش روز واحدهای
سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران ،به نام صندوق تسهيالت كوتاهمدت (حداكثر يک سال) بگيرد .در صورتي كه در اثر كاهش
خالص ارزش روز واحدهای سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران ،ارزش ماندة تسهيالت دريافتي بيش از  7درصد خالص ارزش روز
واحدهای سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران برسد ،مدير موظف است حداكثر ظرف  2روز كاری به تسوية تسهيالت مذكور تا
سقف  2درصد ارزش ياد شده اقدام نمايد.

31

اساسنامة صندوق سرمایهگذاري مشترك یکم اكسیر فارابی (در سهام و براي اندازة كوچك)

ماده :11
در صورت خريد اقساطي اوراق بهادار توسط مدير ،با لحاظ تسهيالت ماده  11و ساير بدهيهای صندوق ،كل بدهيهای صندوق
در هيچ زمان نميتـواند از  12درصد ارزش روز واحدهای سرمايهگذاری نزد سرمايهگذاران بيشتر سود.
ماده :13
چنانچه به هر دليلي بين منافع سرمايهگذاران با منافع مدير ،حسابرس ،متولي يا ضامن تعارض پيش آيد ،تأدية حقوق
سرمايهگذاران بر تأدية حقوق افراد يادشده مقدم خواهد بود.
ماده :11
در صورتي كه صندوق به حکم مراجع صالح قضايي ورشکسته اعالم شود ،اين امر تغييری در محدوديت مسئوليت دارندگان
واحدهای سرمايهگذاری اعم از ممتاز و عادی ،ايجاد نمي كند .در اين صورت ماندة مطالبات مدير ،ضامن و متولي صفر تلقي
شده و مسئوليتها و تعهدات آنها منحصراً محدود به مواردی خواهد بود كه در مواد ديگر اين اساسنامه آمده است.
ماده :12
موارد زير بايد جهت ثبت نزد مرجع ثبت شركتها ارسال گردد:
 -1صورت جلسات مجامع صندوق ،حاوی تصويب اساسنامه و تعيين اركان صندوق و روزنامة كثيراالنتشار و تغييرات آنها؛
 -1صورتجلسات مربوط به تصويب صورتهای مالي؛
 -3تعيين نمايندگان اركان و تغييرات آنها شامل نمايندگان مدير ،ضامن نقدشوندگي ،متولي و حسابرس؛
 -1تعيين صاحبان امضای مجاز صندوق و تغييرات آنها؛
 -2تعيين محل صندوق و تغيير آن؛
 -1ساير موارد به تشخيص سبا.
تبصره :بندهای  1 ،3 ،1و  2فوق و ساير موارد ب ه تشخيص سبا ،عالوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شركتها بايد در روزنامة رسمي
كشور آگهي شوند.

ماده :11
مرجع تفسير مواد اين اساسنامه ،سبا است.
ماده :17
اين اساسنامه در تاريخ بيست و سوم فروردين ماه  1393در  17ماده 19 ،تبصره و يک اميدنامه تنظيم شده است.
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اسامي و امضای صاحبان امضای مجاز اركان
ردی
ف

1

1

3

1

شماره
نام ركن صندوق

سمت در صندوق

نام و نام خانوادگي

روزنامه

صاحبان امضای مجاز

رسمي
شركت كارگزاری
فارابي

شركت سرمايه
گذاری ارس صبا
موسسه حسابرسي
سامان پندار
موسسه حسابرسي
آزموده كاران

مدير ،كارگزار،
ضامن نقد شوندگي،

 -1رحمان بابازاده

19711

 -1حسين جعفری زاده

موسس
موسس

19811

حسابرس

13919

متولي

11222

 -1عبداله اصغرنژاد
 -1فيروز منجيلي
 -1غالمرضا شجری
 -1محمدعلي جاللي
 -1مسعود بختياری
 -1علي اصغر فرخ
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