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هیأت مدیره 4/9/0933)مصوب گذاری  دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه 0

 (سازمان بورس و اوراق بهادار

 

 مقدمه

، این دستورالعمل 1184آذر ماه ( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 7ی ) ( ماده2در اجرای بند )

( قانون مذكور، به شرح ذیل به 1ی ) ( ماده17به منظور تعیین چگونگی تأسیس و فعالیت سبدگردان موضوع بند )

 مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. تصویب هیأت

 

 تعاریف

، به همان معانی 1184بهادار، مصوب آذر ماه قانون بازار اوراق  1ی های تعریف شده در ماده اصطالحات و واژه 0ماده 

 شوند: های دیگر بكار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف می روند. واژه كار می در این دستورالعمل به

و اصالحات  1184منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذر ماه  قانون بازار اوراق بهادار:

 بعدی آن است.

: منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

 است.  1188ال های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه س سیاست

 باشد.  گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران )سهامی عام( می : منظور شركت سپردهشرکت سپرده گذاری 

گذار معین توسط سبدگردان در قالب  نام سرمایه داری اوراق بهادار به : تصمیم به خرید، فروش یا نگهسبدگردانی 

 گذار است.  ای سرمایهقراردادی مشخص، به منظور كسب انتفاع بر

های موضوع سبدگردانی )اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مطالبات( است كه به  : منظور مجموع داراییسبد اختصاصی 

 مشتری معینی تعلق دارد. 

برای هر سبدگردان تعیین شده و وظایف و  : شخص حقوقی است كه با معرفی سبدگردان و تأیید سازمان،امین 

 پذیرد. مربوطه را در این دستورالعمل میهای  مسئولیت

 كند. شخصی است كه در قالب قراردادی مشخص، از خدمات سبدگردان استفاده می مشتری:

 شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است :  . شخص وابسته: 3

ی اول آن شخص  ل از طبقهی او شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجه الف(

درصد منافع آن متعلق به شخص حقیقی مورد نظر باشد یا شخص حقیقی  21و هر شخص حقوقی كه حداقل 

 موردنظر بتواند حداقل یكی از مدیران آن را تعیین كند. 

ری ب ( شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارتست از شخصی وابسته به واحد تجاری كه در استانداردهای حسابدا

 ملی ایران، تعریف شده است.  
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شود  در یك شخص حقوقی محسوب می  یك شخص وقتی شریك عمده . شریک عمده:3

كه به همراه اشخاص وابسته به خود، حداقل ده درصد از حق رأی برای انتخاب مدیران شخص حقوقی را در اختیار 

 وی باشد.  داشته یا حداقل ده درصد منافع شخص حقوقی متعلق به

شود كه به  ی یك شخص حقوقی در شرف تأسیس محسوب می یك شخص وقتی موسس عمده . مؤسس عمده:01

رأی برای انتخاب مدیران شخص حقوقی را پس از تأسیس در  همراه اشخاص وابسته به خود، حداقل ده درصد از حق

 شود. گیرد یا حداقل ده درصد منافع شخص حقوقی پس از تأسیس، متعلق به وی می اختیار می

قانون بازار اوراق بهادار، توسط سازمان صادر و  7ی  ماده 2مجوزی است كه در اجرای بند  مجوز تأسیس یا تبدیل: .00

شود و در آن ضمن موافقت با تأسیس شركت سبدگردان یا تبدیل یك شركت موجود به شركت  به متقاضی اعطا می

 گردد. سبدگردان، شرایط تأسیس یا تبدیل نیز قید می

قانون بازار اوراق بهادار، توسط سازمان صادر و  42ی  ماده 1مجوزی است كه به منظور رعایت بند  مجوز فعالیت: .02

 شود. ی سبدگردان موافقت می شود و در آن با فعالیت در زمینه به متقاضی اعطا می

به سازمان ارائه داده و  شخصی است كه درخواست دریافت مجوز تأسیس یا تبدیل یا مجوز فعالیت را. متقاضی: 09

 حسب مورد یكی از اشخاص زیر است:

ی موسسین شركت   الف( درخصوص درخواست مجوز تأسیس برای تأسیس شركت سبدگردان ، منظور نماینده

 سبدگردان در شرف تأسیس است؛

 باشد؛ ب( درخصوص درخواست مجوز تبدیل یك شركت موجود به شركت سبدگردان، شركت مورد نظر می

ی دریافت مجوز فعالیت  كننده درخصوص درخواست مجوز فعالیت سبدگردانی، منظور شخص حقوقی درخواستج( 

 سبدگردانی است.

 

 اشخاص مکلف به دریافت مجوز تأسیس یا فعالیت

استفاده  "سبدگردان"و  "سبدگردانی"ی تأسیس هر نوع شخص حقوقی كه در نام خود از یك یا هر دو كلمه 2ماده 

مذكور استفاده شود، منوط  ی تغییر نام یك شخص حقوقی تأسیس شده به نامی كه در آن از یك یا دو كلمهنماید یا 

به دریافت مجوز تأسیس از سازمان است و آن شخص حقوقی باید ضمن احراز شرایط مذكور در این دستورالعمل، 

ار اوراق بهادار،  به سازمان ارائه دهد. قانون باز 1ی ماده 17موضوع بند  سبدگردانتقاضای ثبت خود را به عنوان 

 1این دستورالعمل تعریف شده است( به موجب بند  1ی ماده 4) كه در بند  سبدگردانیهمچنین تصدی به فعالیت 

قانون بازار اوراق بهادار، مستلزم اخذ مجوز فعالیت از سازمان است و سازمان اشخاصی را كه بدون دریافت  42ی ماده

-گرد قانونی قرار میقانون بازار اوراق بهادار تحت پی 52ی مبادرت به این فعالیت نمایند، به موجب مادهمجوز الزم، 

 دهد.

 

 شرایط اعطای مجوز تأسیس

متقاضی باید  برای دریافت مجوز تأسیس شركت سبدگردان یا تبدیل شركت موجود به شركت سبدگردان،   9ماده

 منظور بررسی به سازمان تسلیم نماید: حسب مورد مدارک و اطالعات ذیل را به
 الف( برای دریافت مجوز تأسیس شرکت سبدگردان:
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ی  پیوست شمارهی تقاضای صدور مجوز تأسیس شركت سبدگردان )  فرم تكمیل شده -1

 این دستورالعمل(؛ یك

 طرح اساسنامه كه تمامی صفحات آن به امضای متقاضی رسیده است؛

های شركت برای سه سال پس از تأسیس، و ترازنامه و صورت سود  ها و برنامه استراتژیطرح تجاری شامل اهداف، 

سال كامل شمسی پس از تأسیس كه تمامی صفحات آن به امضای متقاضی رسیده  بینی شده برای یك )زیان( پیش

 است؛

سبدگردان،   ی شركت مدیره ی مشخصات داوطلب سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیأت ی تكمیل شده پرسشنامه

 ای مدیران نهادهای مالی. مطابق دستورالعمل تائید صالحیت حرفه

 

 ب( برای دریافت مجوز تبدیل یک شرکت موجود به شرکت سبدگردان:

 ) پیوست شماره دو این دستورالعمل(؛ سبدگردانی تقاضای تبدیل شركت موجود به شركت فرم تكمیل شده

 متقاضی؛ی شركت نامهاساسنامه یا شركت

 ی رسمی(؛ها ) شامل آگهی تأسیس در روزنامهتصویر مدارک ثبت شركت متقاضی نزد مرجع ثبت شركت

 ها؛ی رسمی مربوط به آخرین مدیران شركت، صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات آنتصویر آگهی روزنامه

 نظر حسابرس؛ی دو سال اخیر شركت متقاضی همراه با اظهارهای مالی حسابرسی شدهصورت

های سازمان  های شركت متقاضی برای سه سال پس از تبدیل به شركت سبدگردان مطابق فرمطرح تجاری و برنامه

 سال پس از تبدیل؛ بینی شده برای یك و ترازنامه و صورت سود) زیان( پیش

گردان                مدیریت شركت پس از تبدیل به شركت سبد های ی داوطلبین تصدی سمتی تكمیل شدهپرسشنامه

 ای مدیران نهادهای مالی(. ) مطابق دستورالعمل تأیید صالحیت حرفه

 

های مالی آخرین سال مالی شركت متقاضی باید توسط یكی از موسسات در مورد تقاضای مجوز تبدیل، صورت تبصره:

 ها اظهارنظر شده باشد.  حسابرسی معتمد سازمان حسابرسی شده و راجع به آن

 

، تقاضای تأسیس شركت  1ی روز كاری پس از تكمیل مدارک و اطالعات موضوع ماده 11ظرف مدت  4ماده 

مربوطه در سازمان رسیدگی شده و در صورت  شركت سبدگردان، توسط مدیریتسبدگردان یا تبدیل شركت موجود به 

تبدیل شركت موجود به شركت  احراز شرایط زیرحسب مورد به تشخیص سازمان، مجوز تأسیس شركت  سبدگردان یا

 شود: سبدگردان توسط سازمان، صادر و به متقاضی تسلیم می
 الف( شرایط موافقت با تأسیس شرکت سبدگردان:

 های سبدگردان باشد؛ ی مصوب سازمان برای شركت ی ارائه شده، مطابق نمونه طرح اساسنامه

 اخت شود، معادل یا بیش از سه میلیارد ریال باشد؛ای كه در نظر است هنگام تأسیس شركت  سبدگردان پرد سرمایه

 عنوان با فعالیت سبدگردانی بهها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری مؤسسین و اشخاص وابسته به آن

ی سازمان( و تركیب مؤسسین یا  هیأت مدیره  مؤسس یا شریك عمده محسوب نشوند) مگر با ذكر دالیل و موافقت

 را دنبال نماید؛ برای سبدگردانیای باشد كه شركت بتواند اهداف مورد نظر  شركاء به گونه
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كیفری یا   مؤسسین شركت، براساس اطالعات و مدارک در اختیار سازمان، دارای پیشینه

 تخلفاتی مؤثر نباشند؛

ا داشته ی شركت، طبق دستورالعمل مربوطه صالحیت الزم ر مدیره داوطلبین سمت مدیرعاملی و عضویت در هیأت

 باشند؛

ی غیرنقد در راستای ی شركت به صورت غیرنقد تأمین شود، سرمایهكه در نظر است قسمتی از سرمایه درصورتی

بینی شده و به قیمت معقول و متناسب  اهداف شركت قابل استفاده بوده و استفاده از آن در طرح تجاری شركت پیش

 با ارزش روز آن تقویم شده باشد؛

بینی شده، معقول و متناسب با شرایط تجاری موضوع فعالیت  های مالی پیش ها و صورت هداف، برنامهطرح تجاری، ا

 سبدگردان تنظیم شده باشد؛

ی دیگر مشابه نباشد و های ثبت شدهو مناسب بوده و با نام یا سبدگردانینام پیشنهادی متضمن عنوان  سبدگردان 

 .كننده انتخاب نشده باشدای گمراهگونهبه

 ب( شرایط موافقت با تبدیل شرکت موجود به شرکت سبدگردان:

ی شركت، معادل یا بیش از سه میلیارد ریال باشد یا به تشخیص سازمان، با تجدید  جمع حقوق صاحبان سرمایه

      صاحبان سهام شركت به بیش از       اند، جمع حقوق  قابل استفاده سبدگردانیهایی كه در فعالیت  ارزیابی دارایی

 سه میلیارد ریال بالغ خواهد شد؛

 های شركت و ساختار مالی آن برای فعالیت سبدگردانی مناسب باشد؛تركیب دارایی

ی( مالی فعالیت شركت،   های مالی آخرین سال ) دورهی حسابرس معتمد سازمان در خصوص صورتاظهارنظر موسسه

ی سبدگردانی احتماالً با فعالیت شركت پس از تبدیل، در زمینهمقبول بوده یا حاوی بندهای شرطی كه نشان دهد 

 شود، نباشد؛مانع یا مشكل مواجه می

داوطلبانی كه مقرر است پس از تبدیل به شركت سبدگردان، سمت مدیریت ) مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره( را به 

 ی مالی، صالحیت الزم را داشته باشند؛ای مدیران نهادها عهده بگیرند، براساس دستورالعمل تأیید صالحیت حرفه

ی كیفری یا تخلفاتی  ی شركت متقاضی، براساس اطالعات و مدارک در اختیار سازمان، دارای پیشینه شركای عمده

 موثر نباشند؛

-ی شركت متقاضی و اشخاص وابسته به آنها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری كه در زمینهشركای عمده

ی  هیأت مدیره  كند، به عنوان شریك یا موسس عمده نباشند)مگر با ذكر دالیل و موافقتنی فعالیت میی سبدگردا

 سازمان(؛

ای باشد كه شركت بتواند پس از تبدیل به شركت سبدگردان، اهداف ی شركت متقاضی به گونهتركیب شركای عمده

 مورد نظر برای سبدگردانی را دنبال نماید؛

بینی  های پس از تبدیل به شركت سبدگردان پیش های مالی كه برای دوره ها و صورت برنامه طرح تجاری، اهداف،

 اند، معقول و متناسب با شرایط تجاری موضوع فعالیت سبدگردانی تنظیم شده باشند؛ شده

بوده و نام فعلی شركت یا نام پیشنهادی برای شركت پس از تبدیل، متضمن عنوان سبدگردان یا سبدگردانی و مناسب 

 كننده انتخاب نشده باشد. ای گمراه گونه ی دیگر مشابه نباشد و به های ثبت شده با نام
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درصورت عدم موافقت با تأسیس شركت سبدگردان یا تبدیل شركت موجود به  :0تبصره

 شركت سبدگردان، موضوع باید توسط مدیریت مربوطه در سازمان و با ذكر دالیل به متقاضی اطالع داده شود.

 تواند از طرق زیر گمراه كننده باشد: نام شركت می  :2تبصره 

و غیره در نام شركت كه معموالً از طرف اشخاص و نهادهای  "ملی"، "ایران"الف( استفاده از كلمات و عباراتی نظیر 

 شوند در حالی كه چنین وابستگی وجود نداشته باشد.وابسته به دولت استفاده می

و عباراتی كه عرفاً به ذهن مخاطب وابسته بودن شركت به شخص یا اشخاص خاصی را ) اعم ب( استفاده از كلمات 

 از دولتی یا خصوصی( متبادر نماید، در حالی كه چنین وابستگی وجود نداشته باشد.

اضای تواند به تق كه متقاضی بعضی از شرایط مذكور در این ماده را احراز ننموده باشد، سازمان می درصورتی :9تبصره 

متقاضی، موافقت اصولی خود را با صدور مجوز تأسیس شركت سبدگردان یا تبدیل شركت متقاضی به شركت 

سبدگردان، مشروط به احراز شرایط و رعایت این دستورالعمل به متقاضی اعالم كند. در این صورت مدت زمان احراز 

گردد. در این  ، در موافقت اصولی صادره قید میشرایط كه حداكثر شش ماه از تاریخ صدور موافقت اصولی خواهد بود

 ی احراز شرایط را به سازمان ارائه كند. صورت متقاضی موظف است برنامه

 

پس از ابالغ مجوز تأسیس سبدگردان یا مجوز تبدیل شركت موجود به شركت سبدگردان، متقاضی شش ماه  5ماده 

كت سهامی خاص مطابق با شرایط اعالم شده، تأسیس مهلت خواهد داشت تا شركت سبدگردان را به صورت یك شر

یا شركت موجود را مطابق شرایط اعالم شده به یك شركت سبدگردان سهامی خاص تبدیل نماید و موارد الزم را در 

صورت مجوز تأسیس یا مجوز تبدیل  ها، ثبت و مدارک مربوطه را به سازمان تسلیم كند، در غیر این مرجع ثبت شركت

 ی اعتبار ساقط خواهد شد.  درجهصادره از 

تواند مهلت موضوع این ماده را حداكثر سه ماه دیگر به تقاضای متقاضی و ذكر دالیل موجه، سازمان می تبصره:

 تمدید كند.

 

ها یا انجام تغییرات روز كاری پس از تأسیس شركت سبدگردان و ثبت آن نزد مرجع ثبت شركت 21حداكثر  6ماده

ها، شركت باید مدارک  ود برای تبدیل به شركت سبدگردان و ثبت تغییرات نزد مرجع ثبت شركتالزم در شركت موج

كه شرایط مندرج در مجوز تأسیس یا مجوز تبدیل، رعایت شده باشد، به  زیر را به سازمان ارائه نماید تا درصورتی

 :اقدام نماید ای دریافت مجوز فعالیتقانون، نزد سازمان به ثبت برسد و بر 1ی  ماده17عنوان سبدگردان موضوع بند 

 ی شركت؛ اساسنامه

 ها در روزنامه رسمی كشور؛ تصویر آگهی مشخصات مدیران و صاحبان امضای مجاز شركت و حدود اختیارات آن

 ها؛ ی ثبت نزد مرجع ثبت شركت تاریخ ثبت، محل ثبت و شماره، نام ثبت شده

 روزنامه رسمی كشور؛تصویر آگهی تأسیس یا تغییرات شركت مندرج در 

 ی هریك؛ ی پرداخت شده و تعهد شده ی ثبت شده، فهرست شركاء و میزان سرمایه مبلغ سرمایه

 ی احراز شرایط تعیین شده در مجوز مربوطه باشد. سایر مداركی كه نشان دهنده

 

 شرایط صدور مجوز فعالیت سبدگردانی
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تأسیس شركت سبدگردان یا تبدیل شركت موجود به شركت سبدگردان براساس  7ماده 

این دستورالعمل نزد سازمان،  2و  5مجوز سازمان و همچنین ثبت شركت تحت عنوان شركت سبدگردان مطابق مواد 

یافت مجوز شود و شروع به فعالیت سبدگردانی منوط به دری سبدگردانی محسوب نمیبه عنوان مجوز فعالیت در زمینه

توانند با تكمیل  جداگانه تحت عنوان مجوز فعالیت سبدگردانی از سازمان است. اشخاص حقوقی با احراز شرایط زیر می

 ( تقاضای دریافت مجوز فعالیت سبدگردانی نمایند:1ی  فرم مربوطه )پیوست شماره

شركت تأمین سرمایه، شركت گذاری،  متقاضی قبالً مجوز تأسیس شركت سبدگردان، شركت مشاور سرمایه - 1

گری یا مجوز تبدیل به یكی از نهادهای مالی یاد  پردازش اطالعات مالی،شركت كارگزاری، یا شركت كارگزار/معامله

صورت یك شخصیت حقوقی مورد تائید سازمان نزد مرجع  شده را از سازمان اخذ نموده و تحت یكی از این عناوین به

 پردازد؛ ی دیگری نمی رسیده و خارج از موضوع فعالیت خود به فعالیت عمدهها و سازمان به ثبت  ثبت شركت

هیا كرده م 4ی  ای را به شرح پیوست شماره افزارهای رایانه نیروی انسانی، فضا و تجهیزات مناسب اداری و نرم  - 2

 باشد؛

های الزم مورد تأیید سازمان را انتخاب و با وی قرارداد امین  متقاضی حداقل یك شخص حقوقی واجد صالحیت – 1

 باشد؛  این دستورالعمل منعقد و به سازمان معرفی نموده 2سبدگردانی اختصاصی را مطابق نمونة پیوست شمارۀ 

ی  ی ثبت و پرداخت شده مبادرت كند، سرمایه كه متقاضی در نظر دارد صرفاً به فعالیت سبدگردانی درصورتی  - 4

های قابل استفاده در  متقاضی معادل یا بیش از سه میلیارد ریال باشد یا به تشخیص سازمان، تجدید ارزیابی دارایی

 فعالیت سبدگردان، منجر به افزایش حقوق صاحبان سهام به مبلغی بیش از سه میلیارد ریال گردد؛

ی متقاضی براساس  های دیگری بپردازد و جمع حقوق صاحبان سرمایه به فعالیت یا فعالیتكه متقاضی  درصورتی  - 5

 51های وی در زمان تقاضای مجوز فعالیت، كمتر از ی مالی و تراز آزمایشی حساب های مالی آخرین دوره صورت

های  نظر برای فعالیت یا فعالیتی مورد  ی متقاضی حداقل باید برابر مجموع سرمایه گاه سرمایه میلیارد ریال باشد، آن

های قابل استفاده در  فوق باشد یا به تشخیص سازمان، تجدید ارزیابی دارایی 4عالوۀ سرمایة موضوع بند  مذكور به

ی حداقل  فعالیت سبدگردانی، منجر به افزایش حقوق صاحبان سهام به مبلغی بیش از سه میلیارد ریال به عالوه

 های مذكور گردد.  الیت یا فعالیتسرمایه مورد نظر برای فع

یا حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شده برای   های وارده، بیش از ثلث سرمایه كه در اثر زیان درصورتی: 0تبصره 

سبدگردانی طبق این ماده از بین برود، سبدگردان موظف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به ترمیم سرمایه یا 

 ماید.حقوق صاحبان سهام اقدام ن

روز پس از تكمیل مدارک و اطالعات مربوطه مجوز فعالیت  11در صورت احراز شرایط و ظرف حداكثر  :2تبصره 

مجوز تأسیس یا فعالیت سبدگردان  كه حكم لغو گردد. درصورتی نام متقاضی صادر می سبدگردانی، با اعتبار دوساله به

 شود.  ی بعد تمدید می های دوساله گردانی برای دورهطبق مقررات صادر نشده باشد، اعتبار مجوز فعالیت سبد

 

 خدمات سبدگردانی ی الزامات ارائه

 ی پیوست پنج این خدمات توسط  سبدگردان به هر مشتری بر اساس انعقاد قرارداد جداگانه )طبق نمونه ی ارائه 3ماده 

 است:دستورالعمل( انجام خواهد شد.در قرارداد منعقده ذكر موارد زیر الزامی 
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مشخصات و نشانی سبدگردان به عنوان یك طرف و مشخصات و نشانی مشتری یا 

 مشتریان به عنوان طرف دیگر قرارداد و مدت اعتبار قرارداد و تاریخ انعقاد آن و شماره قرارداد؛

 ی ارائه خدمات مذكور؛ دهد و نحوه خدماتی كه سبدگردان به مشتری ارئه می

 ی قرارداد؛ استخراج شده به عنوان ضمیمه 11و  12الرعایه، كه براساس مواد  زمهای ال اهداف، اصول و محدودیت

 های اجرایی آن؛ های سبدگردان در قبال خدمات ارائه شده به مشتری و ضمانت مسئولیت

بندی پرداخت  الزحمه و كارمزدی كه مشتری در قبال دریافت هر نوع خدمات سبدگردان، باید پرداخت كند و زمان حق

 الزحمه و كارمزد مذكور؛ حق

حساب صادره و از طریق واریز به حساب بانكی  الزحمه و كارمزد سبدگردان صرفاً براساس صورت اینكه پرداخت حق

 پذیرد با ذكر مشخصات حساب بانكی مذكور؛ متعلق به شركت سبدگردان صورت می

 های مشتری نزد سبدگردان، قابل پرداخت است؛  هایی كه از محل دارایی هزینه

 های مذكور با رعایت مفاد این دستورالعمل؛ دهی سبدگردان به مشتری و محتوا و زمانبندی ارائه گزارش نحوۀ گزارش

صات امین در صورت مسئولیت سبدگردان در مورد معرفی قرارداد و ارسال یك نسخه از آن به امین خود و ذكر مشخ

 گذار؛ درخواست سرمایه

تواند آنها را بدون اجازه كتبی  این موضوع كه اطالعات مشتری نزد سبدگردان محرمانه تلقی شده و سبدگردان نمی

مشتری افشا كند یا به دیگری اعطاء، كند مگر در چارچوب مواردی كه در این دستورالعمل مجاز یا مكلف به اعطا، 

 اطالعات مذكور است؛ افشا یا انتشار

كه مفاد قرارداد مغایر قوانین و مقررات تصویب شده تا زمان انعقاد قرارداد باشد، سبدگردان  ذكر اینكه درصورتی

تواند به مفاد قرارداد عمل كند و چنانچه در اثر آن خسارتی به مشتری وارد آید، سبدگردان مسئول جبران آن  نمی

 است؛

رسد، مغایر  به اجرای آن بخش از قرارداد كه با قوانین و مقرراتی كه بعداً به تصویب میذكر اینكه سبدگردان ملزم 

 باشد نیست و از این بابت مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت؛

چه  این دستورالعمل( و طرفین قرارداد تحت 2ی  شود ) با رعایت ماده اینكه قرارداد تحت چه شرایطی منفسخ می

 شرایطی اختیار فسخ قرارداد را پیش از اتمام مدت اعتبار آن دارند؛

های  ذكر این موضوع كه مرجع رسیدگی به اختالفات بین مشتری و سبدگردان در صورت عدم سازش در كانون

ت و تا تشكیل قانون بازار اوراق بهادار اس 17ی  قانون بازار اوراق بهادار، هیأت داوری مذكور در ماده 12موضوع ماده 

 پذیرد؛ ی مذكور توسط سازمان صورت می كانون مربوطه، وظیفه

 ی برقراری ارتباط بین سبدگردان و مشتری برای تبادل اطالعات و مدارک مختلف؛ تشریح نحوه

های سبدگردان مطابق  ی مسئولیت های قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدود كننده ذكر این موضوع كه مسئولیت

 رات مربوطه نخواهد بود؛مقر

 ی توزیع آنها. تعداد نسخ قرارداد و نحوه

 ی پیوست، منوط به درخواست سبدگردان و تأیید سازمان است.  تفاوت قراردادهای سبدگردان با نمونه :0تبصره 
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هر گونه تغییر در مفاد قرارداد یا برداشت سرمایه توسط مشتری یا افزایش  :2تبصره 

پذیر است، مشروط به آن كه این ماده در  سبد اختصاصی، با اضافه كردن متمم به قرارداد امكانی مشتری در  سرمایه

 های قرارداد باید به امضای طرفین قرارداد رسیده و حداقل شامل موارد زیر باشد: متمم قرارداد نقض نشود. متمم

 متمم؛ ی الف( شماره و تاریخ قرارداد و شماره

 همانطور كه در قرارداد ذكر شده است؛ب( مشخصات طرفین قرارداد 

 ج( توافقات حاصله طی متمم قرارداد؛

  میلیون ریال باشد.  111در موقع انعقاد قرارداد سبدگردانی، ارزش سبداختصاصی مشتری باید حداقل  :9تبصره 

در موارد ذیل سبدگردان باید موضوع را به اطالع مشتری برساند و قرارداد بین مشتری و  سبدگردان خود به  3ماده 

 ی مطالبات مشتری را به وی پرداخت كند: گردد و سبدگردان باید كلیه خود منفسخ می

روز 15مشتری بیش از  تعلیق مجوز فعالیت  سبدگردان به قسمی كه انجام تمام یا بخشی از موضوع قرارداد با  - 1

 ممكن نباشد)مگر با توافق كتبی مشتری ظرف هفت روز كاری پس از تعلیق(؛

 لغو مجوز تأسیس یا فعالیت سبدگردان؛  - 2

 ورشكستگی یا انحالل سبدگردان؛  - 1

 گیری از فعالیت سبدگردانی. كناره  - 4

عقد نموده، فوت نماید و سبدگردان از این امر كه مشتری كه قرارداد سبدگردانی با سبدگردان من درصورتی تبصره:

های آن مشتری متوقف و سازمان وامین خود را از  مطلع شود، باید بالفاصله فعالیت سبدگردانی را در مورد دارایی

 عمل آورد. موضوع مطلع كند و اقدامات الزم را برای اتمام قرارداد به

 

ی مدیران جداگانه،   یكدیگر جدا بوده و مستقیماً یا به واسطه های زیر در شركت سبدگردان باید از بخش 01ماده 

 تحت نظارت باالترین مقام اجرایی  )مدیرعامل ( باشند:

 بخش سبدگردانی؛  - 1

 بخش مالی؛  - 2

كه  به فعالیت كارگزاری نیز  بخش اخذ و اجرای سفارش خرید و فروش اوراق بهادار از مشتریان، درصورتی  - 1

 پردازد. می

ای به كار گیرد تا اطالعات مربوط به  عالوه برتفكیك سازمانی موضوع این ماده، سبدگردان باید رویه بصره:ت

سبدگردانی سبداختصاصی   ها و معامالت مشتریان سبدگردان در صورت وجود، در اختیار اشخاصی كه وظیفه سفارش

 باشد. سایر مشتریان را به عهده دارند، قرارنگرفته یا در دسترس آنها ن

تواند با اخذ مجوز از سازمان اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی كند. مسئولیت فعالیت شعبه یا  سبدگردان می 00ماده 

 ی سبدگردان است. در ایجاد شعبه یا نمایندگی رعایت موارد زیر ضروری است: نمایندگی سبدگردان به عهده

های الزم را سپری  نامه اصول مقدماتی بوده و آموزش دارای گواهیتعیین مسئول شعبه یا نمایندگی كه باید حداقل 

 كرده باشد؛

های داخلی  كنترلسبدگردان و )ج( انعقاد قراردادهای  )ب( راهنمایی مشتریان،)الف(  های مكتوب برای تدوین رویه

 ؛الزم
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فزاری ا اختصاص امكانات مورد نیاز به شعبه یا نمایندگی، شامل فضای اداری، ملزومات نرم

 افزاری؛ و سخت

 نصب تابلو در محل مناسب برای شعبه یا نمایندگی شامل نام و عنوان سبدگردان.

در تابلوهای « تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار»در صورت ثبت سبدگردان نزد سازمان درج عبارت  تبصره:

 های آن مجاز است.  ها و آگهی ی اوراق، اطالعیه سبدگردان و كلیه

 

ابتدا اطالعات كافی در مورد مشتری را در قالب  است سبدگردان، قبل از سبدگردانی اختصاصی، موظف 02ده ما

آن، اهداف، اصول و  1ی  و تبصره 11ی  های از پیش طراحی شده، كسب و تحلیل نماید تا مطابق تشریفات ماده فرم

ردانی سبد اختصاصی، بدون دریافت و تحلیل الرعایه استخراج و به تأیید مشتری برسد. سبدگ های الزم محدودیت

نام مشتری كه در  داری اوراق بهاداری به مند اطالعات مشتری، توسط سبدگردان و همچنین خرید، فروش یا نگه نظام

تخصص سبدگردان نبوده و در تارنمای سبدگردان به عنوان اوراق بهاداری كه وی در خصوص آنها سبدگردانی 

 گردد. اطالعات دریافتی از مشتری باید حداقل شامل موارد زیر باشد: ند، تخلف محسوب میا كند، اعالم نشده می

 ؛تلفن اطالعات هویتی، نشانی و :ی مشتریان ( در مورد كلیه 1

 شود: ها توسط سبدگردان، سبدگردانی می در مورد مشتریانی كه سبد اختصاصی آن  ( 2

 ها اجباری است: ( اطالعاتی كه دریافت آن1 – 2

 ی اشتغال، سن، سطح تحصیالت و تجربیات كاری مشتری؛ ( وضعیت شغلی، نحوه1 – 1 – 2

 گذاری دارد؛ گذاری و مبلغی كه قصد سرمایه ها و اهداف مشتری از سرمایه ( برنامه2 – 1 – 2

 های قبلی؛ گذاری ( تجربیات مشتری در سرمایه1 – 1 – 2

ها و اهداف آتی خود به آن نیازمند است و زمانبندی  ( میزان وجوه نقدی كه مشتری برای اجرای برنامه4 – 1 – 2

 آن؛

 ها اختیاری است :  ( اطالعاتی كه دریافت آن2 – 2

( اطالعات كلی راجع به افراد خانواده و افراد تحت تكفل مشتری كه در مورد هر یك حداقل شامل: سن، 1 – 2 – 2

 گردد؛ حصیالت، وضعیت شغلی و حدود درآمد میسطح ت

بینی وضعیت آتی آن با ذكر  های كنونی مشتری و افراد تحت تكفل و پیش ی درآمدها و هزینه ( محدوده2 – 2 – 2

 منابع درآمدی

 های كنونی مشتری و افراد تحت تكفل به طور تقریبی؛ ها و بدهی ( میزان دارایی1 – 2 – 2

های مشتری و افراد تحت  مدی سایر اعضای خانواده و میزان مشاركت آنها در پرداخت هزینه( وضعیت درآ4 – 2 – 2

 تكفل؛

 های آتی مشتری؛ ( اهداف و برنامه5 – 2 – 2

برای سبدگردانی سبداختصاصی مشتری، فرم كسب اطالعات مشتریان باید طوری طراحی گردد كه عالوه : 0تبصره

سواالتی برای ارزیابی توان مشتری برای تحمل ریسك باشد. روش سبدگردان بر كسب اطالعات این ماده، حاوی 

برای اینكه از پاسخ به سواالت مذكور، میزان توان مشتری در تحمل ریسك را ارزیابی نماید باید مدون و مكتوب 
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ارزیابی میزان توان مشتری در تحمل ریسك   تواند در این پرسشنامه، باشد. سبدگردان نمی

 د مشتری واگذارد یا مستقیماً تعیین آن را از مشتری طلب كند.را به خو

ی خود در ارزیابی میزان توان مشتری در تحمل  سبدگردان باید فرم كسب اطالعات مشتریان و رویه: 2تبصره 

ی كه سازمان اصالح فرم و روش یاد شده را ضرور كارگیری رسماً به سازمان ارسال كند. درصورتی ریسك را قبل از به

كند و وی موظف است قبل از اقدام براساس فرم و روش مذكور،  تشخیص دهد، موضوع را به سبدگردان ابالغ می

 اصالحات درخواستی را اعمال نماید. تغییرات در فرم و روش یاد شده نیز باید قبل از اعمال، به سازمان ارسال گردد.

 

ارسال شده است،  كه به سازمان 12ی   ماده 2ی  ضوع تبصرهی مو باید مطابق رویه 12 ی تحلیل موضوع ماده  09ماده

گری  ی تحلیل نامه توسط یكی از كاركنان شركت سبدگردان كه این مسئولیت را صریحاً پذیرفته و الاقل دارای گواهی

نام و  ای حاوی ی تجربی مرتبط است، انجام شده و نتایج تحلیل در فرم جداگانه سال سابقه 2بازار سرمایه با حداقل 

 گر و تاریخ تحلیل درج گردد. نتایج این تحلیل باید حداقل شامل موارد زیر باشد:   مشخصات تحلیل

 گذاری؛  اهداف مشتری از سرمایه

 میزان ریسك قابل تحمل توسط مشتری؛

خود دارد و ی  گذار تمایل یا نیاز به برداشت و مصرف تمام یا قسمتی از سرمایه مقاطع زمانی كه سرمایه - 1        

 مبلغ برداشت در هر زمان؛

 گذاری در هر كدام.  گذاری مشتری و نسبت مناسب سرمایه های مناسب برای سرمایه دارایی - 4              

گیری آن ) موضوع این  سبدگردان باید یك نسخه از فرم كسب اطالعات مشتری و فرم تحلیل و نتیجه :0تبصره 

ی این ماده را در  گیری  موضوع تبصره داری كند و یك نسخه از فرم تحلیل و نتیجه نگه ی مشتری، ماده( را در پرونده

گیری را بپذیرد یا در آن تغییراتی بدهد. آنچه مورد  اختیار مشتری قراردهد، مشتری مختار است كه این تحلیل و نتیجه

الرعایه به قرارداد سبدگردانی ضمیمه  الزمهای  توافق نهایی مشتری قرار دارد باید به عنوان اهداف، اصول و محدودیت

شده و توسط سبدگردان و مشتری امضاء شود. سبدگردانی سبداختصاصی هر مشتری  باید با رعایت اهداف، اصول و 

ی  نامه الرعایه كه پیوست قرارداد سبدگردانی مربوطه است، توسط كاركنانی كه الاقل دارای گواهی های الزم محدویت

 ار سرمایه هستند، انجام شود. گری باز تحلیل

دهد و نظر  گیری سبدگردان از اطالعات مشتری و تغییرات احتمالی كه مشتری در آن می تحلیل و نتیجه :2تبصره 

 ی قرارداد سبدگردانی، منعكس و ضبط شود.  ی مشتری یا پرونده سبدگردان در مورد این تغییرات باید در پرونده

تواند با تأیید سازمان از اشخاص  گری، سبدگردان می ی تحلیل نامه دارندگان گواهی در صورت عدم كفایت :9تبصره 

 ای مرتبط و كافی باشند، استفاده نماید.  ی اصول مقدماتی كه دارای سوابق حرفه نامه ی گواهی دارنده

نقش یا مسئولیتی در  زمان كاركنانی كه سبدگردانی سبدهای اختصاصی مشتریان را به عهده دارند، نباید هم :4تبصره 

 اجرای دستورات خرید و فروش اوراق بهادار سایر اشخاص داشته باشند. 

 در شرایط وجود تضاد منافع بین سبدگردان و مشتری وی، اولویت با منافع مشتری خواهد بود. 04ماده 

مان تعیین و ابالغ هایی كه توسط ساز در محاسبه كارمزد سبدگردانی، سبدگردان موظف است از بین روش 05ماده 

كه سبدگردان روش  ی سازمان را رعایت كند. درصورتی شود، انتخاب و سقف كارمزدهای مصوب هیأت مدیره می

دیگری را مدنظر داشته باشد، باید قبل از اجرا و درج در قراردادهای سبدگردانی، تأیید سازمان را دریافت كند. هرگاه 
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ها  ی آن د خدماتی كه سبدگردان مجاز به ارائهكارمزد و سقف آن در مور ی روش محاسبه

 است، توسط سازمان تعیین نشده باشد، روش محاسبه و سقف كارمزد تابع توافق سبدگردان با مشتری خواهد بود. 

 باشد: های زیر توسط سبدگردان مجاز نمی انجام فعالیت 06ماده 

 دریافت مجوز مربوطه منتشر شده یا در حال انتشارند؛ی خدمات سبدگردانی در خصوص اوراق بهاداری كه بدون  ارائه

 كنند؛ گذاری می هایی كه در اوراق بهادار سرمایه گذاری در صندوق های سبداختصاصی، به سرمایه اختصاص دارایی

انعقاد قراردادها یا پذیرش تعهداتی كه منجر شود تا سبدگردان نتواند تمام یا بخشی از وظایف خود را مطابق این 

هایی نماید كه در این دستورالعمل برای  های سبدگردان را كمتر از مسئولیت تورالعمل انجام دهد یا مسئولیتدس

 است؛  بینی شده  ها پیش سبدگردان

های مندرج  های سبدگردان در قبال مشتریان از مسئولیت انعقاد قراردادهای سبدگردان با مشتریان كه در آن مسئولیت

 سایر مقررات مرتبط، محدودتر باشد؛ در این دستورالعمل یا

 اعطای وام به مشتریانی كه با آنها قرارداد سبدگردانی منعقد نموده یا دریافت وام از آنها؛

 های مصوب سازمان؛ ی خدمات خود بیش از سقف دریافت كارمزد در ارائه

 اشخاص وابسته به خود. استفاده از دارایی مشتریان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نفع خود یا به نفع

 

 تشریفات دریافت کد سبدگردانی و انتقال اوراق بهادار مشتری به کد سبدگردانی 

روز كاری پس  1در صورت نیاز به دریافت كد معامالتی برای سبداختصاصی، سبدگردان موظف است ظرف  07ماده 

ی  ی پیوست شماره بدگردانی را مطابق نمونهشدن قرارداد سبدگردانی، فرم تقاضای اختصاص كد س از انعقاد و اجرایی

گذاری مربوطه ارائه دهد.  این دستورالعمل، تكمیل كرده و به همراه یك نسخه از قرارداد، به شركت سپرده 7

ی مشتری، شامل اوراق بهادار باشد، مشخصات این اوراق بهادار در تقاضای اختصاص كد  كه آورده درصورتی

گذاری، ظرف سه روز كاری پس از تكمیل مدارک و اطالعات و به شرط احراز  كت سپردهشود. شر سبدگردانی قید می

 دهد:  شرایط زیر، كد سبدگردانی را اختصاص می

 الف( سبدگردان قبالً مجوز فعالیت سبدگردانی اختصاصی دریافت كرده و اعتبار آن منقضی نشده است.

ی پیوست،  العمل است یا در صورت متفاوت بودن با قرارداد نمونهی پیوست این دستور ب( قرارداد مطابق قرارداد نمونه

 ی مدیریت مربوطه در سازمان دریافت شده است. تأییدیه

ی پیوست این دستورالعمل، متفاوت باشد،  كه مفاد قرارداد سبدگردانی نسبت به قرارداد نمونه درصورتی :0تبصره 

سبدگردان ابتدا باید مفاد قرارداد سبدگردانی را به تأیید مدیریت مربوطه در سازمان رسانده و سپس به شركت 

 گذاری ارسال دارد.  سپرده

ها  اوراق بهادار بوده و مشخصات اوراق بهادار و درخواست انتقال آن ی مشتری شامل كه آورده درصورتی :2تبصره 

گذار نسبت به اوراق بهادار  گذاری پس از احراز مالكیت سرمایه شركت سپرده  گاه باشد، آن توسط سبدگردان ارائه شده

ه كد سبدگردانی منتقل و المعامله نباشد، اوراق بهادار مذكور را ب گذار ممنوع كه سرمایه موضوع سبدگردانی، درصورتی

نماید. انتقال اوراق بهادار یاد  این دستورالعمل به سبدگردان و سازمان منعكس می 7موضوع را در قالب فرم پیوست 

شده به كد سبدگردانی، انتقال مالكیت و انجام معامله محسوب نشده و مشمول مقررات و كارمزدهای مربوط به 

منافع مادی اوراق بهادار منتقل شده به كد سبدگردانی و خریداری  ی مالكیت و كلیهباشد.  معامالت اوراق بهادار نمی
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اعمال حق رأی، حق تقدم  ی شده به این كد، در هر زمان به مشتری تعلق دارد، لكن نحوه

ارداد گیرد و اعمال سایر حقوق مربوطه، در طول اعتبار قر خرید اوراق بهادار كه به مالك این اوراق بهادار تعلق می

 شود. سبدگردانی براساس قرارداد سبدگردانی تعیین می

 

 های امین وظایف و مسئولیت

برای شروع به فعالیت سبدگردانی، سبدگردان باید حداقل یك شخص حقوقی كه از نظر سازمان واجد  03ماده 

منعقد كند. وظایف و ( 2ی پیوست  صالحیت الزم باشد را به عنوان امین انتخاب و با وی قرارداد )مطابق نمونه

ی وی باید مطابق مواد این دستورالعمل در قرارداد بین سبدگردان و امین درج گردد.  الزحمه های امین و حق مسئولیت

سبدگردان باید یك نسخه از قرارداد را بالفاصله پس از انعقاد به امین تسلیم كند و نسخه دیگر را  دو روز كاری پس 

 سازمان ارسال و نزد سازمان ثبت كند. شدن قرارداد به از اجرایی

را  21درصورت ورشكستگی یا انحالل امین طرف قرارداد با سبدگردان كه وظایف مذكور در مادۀ  تبصره:

كه امین مذكور به هر دلیل نتواند این وظایف را انجام دهد یا در صورت فسخ یا انفساخ  است، یا در صورتی پذیرفته

مذكور، سبدگردان ملزم است موضوع را بالفاصله كتباً به سازمان گزارش كند و ظرف  قرارداد سبدگردان با امین

های مذكور در مادۀ  حداكثر یك ماه با شخص صاحب صالحیت دیگری به عنوان امین كه حاضر به پذیرش مسئولیت

قرارداد مذكور با امین است، قرارداد امین سبدگردانی اختصاصی )مطابق نمونة پیوست( منعقد كند. قبل از انعقاد  21

 جدید، سبدگردان نباید به عملیات سبدگردانی بپردازد مگر اینكه موضوع با ذكر دالیل به تأیید سازمان برسد. 

كه این امر عمالً  سبدگردان باید برای هر قرارداد سبدگردانی حساب بانكی جداگانه افتتاح كند و در صورتی  03ماده 

ای از قراردادهای سبدگردانی بالمانع است؛ مشروط به اینكه  بانكی برای مجموعهمشكل باشد، افتتاح یك حساب 

های بانكی مخصوص  عنوان حساب های بانكی موصوف كه به موضوع با ذكر دالیل به تأیید سازمان برسد. حساب

های  كلیة دریافتگردد.  ها نزد امین ثبت می شوند، با تأیید امین افتتاح شده و مشخصات آن سبدگردانی شناخته می

موضوع سبدگردانی، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی  ی شامل وجوه اولیه مربوط به سبد اختصاصی مشتری

های بانكی سبداختصاصی و فروش اوراق بهادار سبد اختصاصی، باید منحصراً به حساب بانكی  اوراق بهادار و سپرده

های مربوط به سبد اختصاصی شامل  پرداخت ی بوطه، واریز و كلیهموضوع این ماده مرتبط با قرارداد سبدگردانی مر

های مربوط به  وجوه پرداختی به مشتری، وجوه پرداختی بابت خرید اوراق بهادار سبداختصاصی و پرداخت هزینه

 شود. سبدگردانی، منحصراً از این حساب بانكی انجام می

نام مشترک سبدگردان و امین یا  انكی موضوع این ماده باید بهدر مورد قراردادهای سبدگردانی زیر، حساب ب :0تبصره 

 پذیر باشد: كه در هر حال برداشت از آن با اجازۀ توأم سبدگردان و امین امكان طوری نام مشتری افتتاح شده به به

كه ارزش روز سبداختصاصی مشتری مربوط به قرارداد سبدگردانی، بیش از ثلث سرمایة ثبت و  در صورتی – 1 

 پرداخت شدۀ سبدگردان یا بیش از یك میلیارد ریال هر كدام كمتراست، باشد؛ 

رزش كه با انعقاد قرارداد سبدگردانی، مجموع ارزش سبدهای اختصاصی تحت مدیریت سبدگردان به ا در صورتی – 2

 روز، بیش از ده برابر سرمایة ثبت و پرداخت شدۀ سبدگردان شود. 

طور جداگانه به امین معرفی  شوند، به سبدگردان موظف است، قراردادهای سبدگردانی را كه مشمول این تبصره می

ه پیوست این ه و قبول سمت امین را در مورد آن قراردادها مطابق قرارداد نمونة امین سبدگردانی سبداختصاصی ككرد
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شدن قراردادهای سبدگردانی موضوع این تبصره، منوط  دستورالعمل است، اخذ نماید. اجرایی

 به طی تشریفات فوق است. 

این ماده، در مورد سایر قراردادهای سبدگردانی، حساب  1به استثنای قراردادهای سبدگردانی موضوع تبصرۀ  :2تبصره 

ها و  نام سبدگردان، مشتری، امین یا به نام مشترک دو یا چند شخص از آن هتواند به تشخیص سبدگردان ب بانكی می

 تواند در اختیار یك، دو یا چند شخص از اشخاص فوق باشد.  حق برداشت از حساب بانكی نیز می

وجوه اند  رسد، ملزم ها به فروش می كارگزارانی كه اوراق بهادار ثبت شده در یك كد سبدگردانی از طریق آن :9تبصره 

های بانكی موضوع این ماده كه توسط امین به  حاصل از فروش اوراق بهادار یاد شده را صرفاً به حساب یا حساب

است، واریز نمایند. امین موظف است مشخصات حساب بانكی موضوع این ماده را به درخواست  كارگزار معرفی شده

 سبدگردان، به كارگزاران مورد نظر وی معرفی كند.    

مربوط به   ، سبدگردان موظف است قبل از هر پرداخت12ماده  1در مورد قراردادهای موضوع تبصرۀ    21ه ماد

ی امین مربوطه را دریافت كند. امین باید ظرف یك  ، تأییدیه12 ی بانكی موضوع ماده  قرارداد سبدگردانی از حساب

كه دستور پرداخت با مفاد قرارداد  در صورتی روز كاری پس از دریافت درخواست سبدگردان برای هرگونه پرداخت،

 سبدگردانی و موارد زیر تطابق داشته باشد، دستور پرداخت را تأیید كند :

 به مشتری، امین باید كنترل نماید كه:  الف( در مورد پرداخت

 ای از قرارداد مشتری به امین تسلیم و نزد امین ثبت شده است.  قبالً نسخه  - 1

بدگردان پرداخت آن را به حساب بانكی مشتری درخواست نموده، بیش از وجوه نقد سبداختصاصی مبلغی كه س – 2

 مشتری مربوطه در تاریخ درخواست نیست،

صرفاً به حساب بانكی مشتری كه در قرارداد سبدگردانی یا متمم آن یا كتباً توسط مشتری معرفی شده   پرداخت  - 1

 شود.  است، واریز می

باید كنترل نماید  رداخت به كارگزار به منظور خرید اوراق بهادار موضوع قرارداد سبدگردانی، امینب ( در خصوص پ

 كه:

 ی وجوه نقد سبداختصاصی نزد كارگزار به تشخیص امین بیش از حد الزم نباشد؛ مانده  - 1

 پذیرد؛ پرداخت صرفاً به حساب جاری معامالتی كارگزار صورت   - 2

مجوز كارگزاری از سازمان بوده و تشریفات شناسایی كارگزار طبق قرارداد امین با سبدگردان به كارگزار دارای   - 1

 باشد؛ انجام رسیده

 های سبدگردانی امین باید كنترل نماید كه: ج( در خصوص پرداخت كارمزدها و هزینه

 شده است؛پرداخت مطابق با مفاد قرارداد و مقررات مربوطه بوده و به طور صحیح محاسبه   - 1

 پذیرد. های بانكی اشخاص مربوطه صورت می ها به حساب این پرداخت - 2

شوند، امین باید  د( در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداری كه در بورس یا بازار خارج از بورس معامله نمی

 كنترل كند كه:

 است؛  ن معین شدهها توسط سبدگردا ی آن مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده  - 1

 قرارداد است؛های مندرج در  اوراق بهادار دارای ویژگی  - 2

 فروشنده معتبر است؛  - 1
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 شود. مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانكی فروشنده پرداخت  - 4

ی های پرداخت مربوطه به كلیة قراردادها سبدگردان نیز باید مفاد این ماده را در مورد صدور درخواست : 0تبصره

و غیر از آن( رعایت نماید، و مسئولیت امین در  12ماده  2سبدگردانی)اعم از قراردادهای سبدگردانی موضوع تبصره 

 های پرداخت، مطابق مفاد این دستورالعمل، رافع مسئولیت سبدگردان نیست.   تأیید درخواست

كند، در اختیار وی  ماده درخواست می سبدگردان موظف است، اطالعات و اسنادی كه امین برای اجرای این : 2تبصره

افزار سبدگردانی را كه حاوی جزئیات اطالعات هر مشتری سبدگردان است، از  قرار دهد و امكان دسترسی به نرم

 هنگام برای امین فراهم كند. ی اینترنت و به صورت به طریق شبكه

 صورت مستمر نظارت كند كه : امین موظف است به 20ماده 

ها  است، خواه سمت امین را در مورد آن اردادهای سبدگردانی كه سبدگردان با مشتریان خود منعقد نمودهمفاد قر – 1

 پذیرفته یا نپذیرفته باشد،

 دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردانی و  – 2

 حسوب كند،   ها م ها را از جمله وظایف امین طرف قرارداد با سبدگردان مقرراتی كه سازمان نظارت بر رعایت آن - 1

توسط سبدگردان رعایت شود و در صورت مشاهدۀ هرگونه نقض موارد یادشده، موضوع را به سازمان گزارش كند و 

 هم زمان تذكرات الزم را جهت اصالح به سبدگردان ارائه دهد. 

 

سبدگردان كه تخلفات سبدگردان از مقررات موضوع این ماده، موجب ورود خسارت به مشتری  درصورتی : 0تبصره 

طور كه به نظر امین عادالنه است، جبران نكند، امین موظف است تخلف  شود و سبدگردان خسارت وارده را آن

 سبدگردان را به مشتری یا مشتریان مربوطه اطالع دهد. 

طوری  بههایی را تعریف و اجرا كند  ها و رویه روشهای موضوع این ماده،  امین باید به منظور اجرای نظارت : 2تبصره 

كه از رعایت مقررات موضوع این ماده توسط سبدگردان، اطمینان كافی و معقول حاصل نماید. در ضمن امین باید 

های موضوع این ماده، مستقیماً یا به واسطة سبدگردان، ابالغ  هایی را كه سازمان در اجرای نظارت ها و رویه روش

 كارگیرد.  كند، در عمل به می

كه امین از انجام وظایف خود طبق این قرارداد تخطی نماید و از این بابت خسارتی به هریك از  در صورتی 22ماده 

مشتریان طرف سبدگردان در قراردادهای سبدگردانی، وارد شود یا در اثر تخلف امین، هریك از مشتریان مذكور نتواند 

دارایی خود را از سبدگردان دریافت دارد، در صورت تمایل در مهلت مقرر در قرارداد سبدگردانی خود با سبدگردان، 

باشد. نحوۀ جبران خسارت باید در قرارداد امین  گاه امین مسئول جبران خسارات وارده به مشتری مربوطه می آن

 بینی شود.  شود، پیش سبداختصاصی كه بین امین و سبدگردان منعقد می

 در صورت بروز حوادث قهری به تشخیص مرجع رسیدگی كننده، مسئولیتی متوجه امین نخواهد بود.  تبصره :

 

 ها، مدارک و اطالعات داری حساب ثبت و نگه

دهد )  نام وی انجام می ی اطالعات مربوط به مشتری و معامالتی كه سبدگردان به سبدگردان باید كلیه   29ماده 

افزار سبدگردانی، درج نماید. تغییر اطالعاتی كه  وست چهار این دستورالعمل( را در نرمپی دشامل اطالعات موضوع بند 

اند، صرفاً با درخواست سبدگردان و ذكر دالیل و تأیید امین  افزار ثبت شده در روزهای قبل در بانك اطالعاتی این نرم
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اطالعات ثبت شده در  پذیر است. سبدگردان باید شرح تغییراتی را كه با تأیید امین  در امكان

افزار سبدگردانی  كند با ذكر دالیل بالفاصله به سازمان ارسال و یك نسخه از آن را بایگانی كند. نرم افزار اعمال می نرم

 باشد:  باید مورد تأیید سازمان بوده و خصوصیات زیر را داشته

 ة اینترنت فراهم باشد، افزار از طریق شبك امكان دسترسی امین به اطالعات ثبت شده در نرم – 1

 افزار سبدگردانی تأیید كند،  امین بتواند با بررسی مستندات، اطالعات مورد نظر خود را در نرم – 2

 است، بدون اجازۀ امین تغییر دهد،  افزار تأیید نموده سبدگردان نتواند اطالعاتی را كه امین در نرم – 1

 است، تغییر دهد،  افزار ثبت نموده سبدگردان نتواند بدون اجازۀ امین، اطالعاتی را در روزهای قبل در نرم – 4

افزار سبدگردانی مشاهده و چاپ  هایی را از مانده و گردش حساب هر مشتری از طریق نرم امین باید بتواند گزارش – 5

است، لحاظ گردد یا  صرفاً اطالعاتی كه توسط خود وی تأیید شدهنماید. امین باید بتواند تعیین كند كه در این گزارش 

 اینكه كلیة اطالعات ثبت شده، لحاظ شوند. 

افزار، ثبت گردد و توسط  ( نرم log fileدهند باید در فایل وقایع ) افزار انجام می كلیة عملیاتی كه كاربران در نرم – 2

 هیچ یك از كاربران قابل تغییر نباشد. 

كند دو  افزار و حدود اختیارات كاربران را تعیین می ( كه تنظیمات نرمAdminstratorافزار) رمز ورود مدیر نرم – 7

 قسمتی بوده و یك قسمت در اختیار سبدگردان و قسمت دیگر در اختیار امین باشد. 

صورت اختالف، طبق نظر شود و در  افزار سبدگردانی با توافق سبدگردان و امین انجام می تنظیمات نرم تبصره :

 افزار سبدگردانی، مالحظات مورد نظر سازمان باید رعایت شود.  سازمان عمل خواهدشد. در تنظیم نرم

های اجرایی كه سازمان ابالغ  سبدگردان موظف است طبق استانداردهای حسابداری ملی و دستورالعمل 24ماده 

د را تنظیم نماید و در دفاتر مالی خود برای هر مشتری حساب های مالی خو كند، وقایع مالی خود را ثبت و صورت می

ی مبادالت مالی فیمابین خود و مشتری را در حساب مشتری ثبت كند. در ضمن  داری و كلیه ای نگه جداگانه

های هر سبد اختصاصی تحت مدیریت خود را به طور جداگانه از  ها، درآمدها و هزینه ها، بدهی دارایی سبدگردان باید

ها،  ها، بدهی داری نماید. دارایی های خود به تفكیك هر مشتری ثبت و نگه ها، درآمدها و هزینه ها، بدهی دارایی

ها،  های مالی سبدگردان به عنوان دارایی های سبداختصاصی تحت مدیریت سبدگردان نباید در صورت درآمدهاو هزینه

های تحت مدیریت سبدگردان در  بلكه باید ناخالص داراییهای سبدگردان منعكس گردد،  ها، درآمدها و هزینه بدهی

 های تحت مدیریت افشا گردد.    های مالی سبدگردان، تحت عنوان دارایی های همراه صورت یادداشت

سبدگردان موظف است اسناد و مدارک مربوط به فعالیت خود از جمله اسناد و مدارک زیر را حداقل به مدت  25ماده 

 ی نماید:دار پنج سال نگه

اند و  های شناسایی و اطالعات مشتریان، نتایج حاصل از تحلیل این اطالعات، تغییراتی كه مشتریان در نتایج داده فرم

 نظر سبدگردان در خصوص این تغییرات؛

 قراردادهای منعقده با مشتریان؛

 های تبادل شده با مشتریان؛ مكاتبات و گزارش

 این دستورالعمل دریافت كرده است؛ 27مادۀ  2ی  دگردان در اجرای تبصرهگزارش ذینفعان اوراق بهادار، كه سب

 ها؛ های صادره برای آن ی وقایع مالی مرتبط با خود به خصوص مبادالت مالی با مشتریان و صورتحساب مدارک مثبته

 ساعت انتشار؛ای از اطالعاتی كه سبدگردان از طریق تارنمای رسمی خود منتشر كرده است، حاوی تاریخ و  نسخه
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 مدارک راجع به دعاوی حقوقی له یا علیه سبدگردان؛

 گردد. هایی كه توسط سازمان تعیین و ابالغ می سایر مدارک و گزارش

باید اطالعات و مدارک مربوط به مشتری طرف قرارداد سبدگردانی را  ها سبدگردان، امین و كاركنان آن 26ماده 

ها، بدون رضایت مشتری به شخص دیگری  خاص زیر در حدود درخواست آنمحرمانه تلقی نموده و به استثنای اش

 قانون بازار اوراق بهادار خواهند شد: 48ارائه ننماید در غیر اینصورت مشمول ماده 

ی خدمات به مشتری یا انجام سایر وظایف خود به اطالعات و مدارک  كاركنان سبدگردان یا امین كه برای ارائه  -1

 ها؛  ند، در حدود نیاز آنمشتری نیاز دار

 كند؛ سازمان یا مراجعی كه سازمان تعیین می  - 2

 وكیل، امین، بازرس قانونی یا حسابرس سبدگردان؛  - 1

 وكیل، بازرس قانونی یا حسابرس امین؛ – 4

 مراجع صالح قضایی؛  - 5

 تعیین شده است؛ كانون مربوطه در حدودی كه در مقررات مصوب سازمان - 2

 ی مدارک و اطالعات مذكور به آنها، طبق قانون الزامی است. یر مراجعی كه ارائهسا  - 7

ی اطالعات به صورت سرجمع به طوری كه امكان ردیابی و تشخیص اطالعات مربوط  انتشار عمومی یا ارائه: 0تبصره

 گردد.  به هر مشتری ممكن نباشد، مشمول ممنوعیت موضوع این ماده نمی

ی دسترسی به اطالعات و مدارک  داری و نحوه ای مكتوب برای حفاظت، نگه امین باید رویه سبدگردان و: 2تبصره

شوند، داشته باشند به طوری كه اطمینانی  داری می مشتریان فارغ از اینكه به شكل الكترونیكی یا به اشكال دیگر نگه

افشای مدارک و اطالعات مشتری یا معقول از عدم دسترسی كاركنان غیر مرتبط به مدارک و اطالعات مشتری، عدم 

ی آنها به اشخاص غیر مرتبط و در غیر موارد مقرر، بوجود آید. سبدگردان و امین باید برای اجرای صحیح  عدم ارائه

 ی یاد شده آموزش كافی به كاركنان داده و رعایت آن را كنترل نمایند. رویه

 

 دهیرسانی و گزارش اطالع

كند در  داری می نام مشتری خود خرید، فروش یا نگه ی بهاداری خاص را به سبدگردان، ورقهكه  درصورتی 27ماده 

ها، در  حالی كه؛ )الف( شركت سبدگردان یا اشخاص وابسته به آن یا )ب( كاركنان سبدگردان یا اشخاص وابسته به آن

دان از این موضوع مطلع بوده یا از شوند، و سبدگر این ماده ذینفع محسوب می 1ی  ی بهادار مطابق تبصره آن ورقه

گاه سبدگردان موظف است  این ماده از این موضوع مطلع شده باشد، آن 2ی  های موضوع تبصره طریق دریافت گزارش

هایی  ی سبدگردانی برای مشتریان را به عهده دارند، از این امر مطلع نموده، طی گزارش بالفاصله كاركنانی كه وظیفه

ای كه به  های دوره شود حسابرس و امین خود را، از این موضوع مطلع كند و در گزارش هیه میكه حداقل هرماه ت

اجرای  دهد، این موضوع را افشا نماید. اطالعات ارائه شده به كاركنان مذكور، حسابرس، امین و مشتری در مشتری می

 این ماده شامل موارد زیر است:

 ی بهادار، مشخصات ورقه -1 

 ی بهادار، شرح منافع ذینفع در آن ورقه -2 
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كه قبل از تاریخ گزارش، ذینفع  ی ذینفعی )درصورتی تاریخ ذینفع شدن و تاریخ خاتمه -1 

  ماده خاتمه یافته باشد(، شدن افراد موضوع این

قبلی هر كدام اطالعات خرید و فروش اوراق بهادار یادشده به نام مشتری از زمان ذینفع شدن یا تاریخ گزارش  -4

ی ذینفعی یا تاریخ گزارش هر كدام زودتر باشد )شامل: تعداد اوراق بهادار معامله شده،  تاریخ  دیرتر است تا خاتمه

 بهادار( و ی معامله، قیمت معامله، مبلغ معامله و در صورت دسترسی، مشخصات طرف معامله به تفكیك هر ورقه

ادار یادشده در سبد اختصاصی از تاریخ ذینفع شدن یا تاریخ گزارش قبلی داری اوراق به اطالعات مربوط به نگه -5 

داری شده،  ی ذینفعی یا تاریخ گزارش هر كدام زودتر باشد )شامل تعداد اوراق بهادار نگه هركدام دیرتر باشد تا خاتمه

 ی كل(.  ی هر ورقه و قیمت تمام شده قیمت تمام شده

ی بهادار، به طور مستقیم یا غیر مستقیم سود یا زیان  ر قیمت یك ورقهاز تغیی كه یك شخص درصورتی: 0تبصره

ی بهادار منتفع شود یا خود ناشر  ی بهادار برای وی حقوق یا منافعی ایجاد كند یا از معامالت آن ورقه نماید یا آن ورقه

شود. بنابراین  وب میی بهادار، ذینفع محس گاه شخص یادشده، نسبت به آن ورقه ی بهادار محسوب شود، آن ورقه

 گردد: ی بهادار محسوب می شخص از جمله در شرایط زیر، ذینفع ورقه

 ی بهادار باشد؛ كه مالك ورقه درصورتی

 ی بهادار را به دیگری اعطاء یا از دیگری دریافت نموده باشد؛ كه اختیار خرید یا فروش ورقه درصورتی

 داده باشد؛ی بهادار را قرض گرفته یا قرض  كه ورقه درصورتی

ی  نویسی یا فروش ورقه ی بهادار را تعهد كرده باشد یا بازاریابی برای پذیره نویسی یا فروش ورقه كه پذیره درصورتی

ی بهادار باشد یا در این موارد با دیگران مشاركت داشته  ی عرضه ورقه بهادار را پذیرفته باشد یا مشاور ناشر در زمینه

 باشد؛

 ی بهادار باشد. كه ناشر ورقه درصورتی

 

اند بالفاصله پس از ذینفع شدن خود یا اطالع از ذینفع شدن هریك از اشخاص  كاركنان سبدگردان موظف: 2تبصره

ی بهادار، موضوع را با جزئیات كامل به سبدگردان گزارش كنند. در صورت درخواست  ی خود نسبت به هر ورقه وابسته

ی جزییات این اطالعات  به اشخاص یاد شده   بدگردان موظف به ارائه، س22مادۀ  7الی  2اشخاص موضوع بندهای 

گیرد و جزییات اطالعات به  اطالعات در حدود قید شده در این ماده، در اختیار مشتریان قرار میخواهد بود. این 

ی  نانی كه وظیفهداری شده و در اختیار مشتریان یا سایر كاركنان )به استثنای كارك صورت محرمانه نزد سبدگردان نگه

 گیرد. گزارش موضوع این ماده را برای حسابرس، امین و مشتری به عهده دارند( قرار نمی ی تهیه

ماه  2نباید بیش از  های معینی كه در قرارداد سبدگردانی ذكر شده است و سبدگردان موظف است تا در دوره 23ماده 

سازمان تهیه و به هر مشتری و سازمان ارائه دهد. این های فعالیت سبدگردانی خود را طبق نظر  باشد، گزارش

 ها حداقل شامل موارد زیر خواهد بود: گزارش

تركیب و ارزش سبداختصاصی، تعداد و ارزش هر دارایی در سبداختصاصی و میزان وجوه جاری مشتری نزد  - 1

 سبدگردان در پایان دوره.

 رش با ذكر جزئیات.ی گزا معامالت صورت گرفته برای مشتری در دوره - 2
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سود سهام، سود اوراق مشاركت، سود سایر اوراق بهادار، سهام جایزه و سایر مزایای  - 1

 گزارش. ی دریافتی برای مشتری طی دوره

ی گزارش، و تفكیك آن به  گذاری در دوره ها و تعیین سود یا زیان ناشی از سرمایه صورت درآمدها و هزینه - 4

 ستفاده از حق تقدم و افزایش یا كاهش ارزش سبداختصاصی.ی نقدی هر سهم، ا بازده

 شود. محاسبه می 8بازدهی سبد اختصاصی مشتری در هر روز و در كل دروۀ گزارش كه مطابق پیوست شماره – 5

ای موضوع این ماده، سبدگردان موظف است در پایان قرارداد،گزارشی شامل  های دوره عالوه بر گزارش :0تبصره

ی قبل تا پایان قرارداد، تهیه كرده و به همراه رونوشت مدارک  ی گزارش شده در این ماده را از پایان دوره موارد مذكور

ی قرارداد به مشتری و سازمان ارائه دهد. همچنین سبدگردان موظف است از طریق تارنمای خود، امكان  تسویه

پایان روز كاری بعد، صرفاً برای مشتری مربوطه  ی بازدهی سبد اختصاصی هر مشتری در هر روز را حداكثر تا مشاهده

 فراهم كند. 

العاده، سبدگردان موظف است در مقابل  گذار برای ارائه گزارش خاص و فوق در صورت درخواست سرمایه :2تبصره

 دریافت هزینه، گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

 

 سبدگردان ملزم است در تارنمای خود موارد زیر را افشا نماید: 23ماده 

 و مشخصات شركای عمده؛  ی پرداخت شده نام، نوع شخصیت حقوقی، مشخصات ثبتی، مبلغ سرمایه

گران، كارشناسان و  مدیره، مدیرعامل، مشاوران، تحلیل ای و تحصیلی اعضای هیأت مشخصات و سوابق حرفه

 نمایندگان سبدگردان؛ 

ی  ی محاسبه دمات قابل ارایه توسط سبدگردان و شرایط، حدود مسئولیت و كارمزد هر یك از این خدمات و نحوهخ

 این كارمزدها؛

عناوین خدماتی كه سبدگردان طی پنج سال گذشته از هر یك به تنهایی درآمدی معادل یا بیش از پنج درصد كل 

 ر سال و ذكر درصد مربوطه؛ی خدمات را كسب نموده است به تفكیك ه درآمد ارائه

ای كه سبدگردان در صورت صرفه و صالح مشتریان و تطابق با اهداف، اصول  های سرمایه نوع اوراق بهادار یا دارایی

 های مربوط به هر مشتری، در سبدهای اختصاصی تحت مدیریت قرار خواهد داد؛ و محدودیت

شود، از ابتدای تأسیس سبدگردان یا ظرف  دستورالعمل محاسبه میاین  8بازدهی سبدگردان كه مطابق پیوست شمارۀ 

های روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و ساالنه  پنج سال گذشته هركدام كمتر باشد، برای دوره

 حداكثر پنج روز كاری پس از پایان هر دوره؛

راق بهادار و ناشرین اوراق بهادار یا پیش بینی روند قیمت هایی كه سبدگردان برای تجزیه و تحلیل و ارزشیابی او روش

نام مشتریان، مورد  داری اوراق بهادار به گیری در مورد خرید، فروش یا نگه یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار و تصمیم

 دهد تا حدی كه منجر به افشای اسرار تجاری وی نگردد؛ استفاده قرار می

 دان برای كسب اطالعات مورد نیاز خود به آنها متكی است؛منابع مهم اطالعاتی كه سبدگر

ی خدمات مختلف بین منافع سبدگردان یا اشخاص وابسته و كاركنان وی  تضاد منافعی كه ممكن است به دلیل ارائه

 های كنترل و حل و فصل این تضاد منافع؛ با مشتریان بوجود آید و راه
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ن با دیگران دارد و با خدمات سبدگردانی و ی تجاری اساسی كه سبدگردا هر گونه رابطه 

دهد در تضاد است )نظیر توافق با یك یا چند كارگزار برای انجام معامالت اوراق  سایر خدماتی كه سبدگردان ارائه می

 نام مشتریان از طریق آنها(؛ بهادار به

شود          ی، نصیب سبدگردان میی سبدگردان هر گونه منافعی كه به استثناء كارمزد دریافتی از مشتری در نتیجه

 شود(؛ ی معامالت مشتریان سبدگردان می )نظیر دریافت بخشی از كارمزد كارگزاری از شركت كارگزاری كه واسطه

ی خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث به استثناء كاركنان شركت سبدگردان، بوجود  هرگونه منافعی كه ارائه

 آورد؛ می

 باید در اختیار مشتریان قرارداده شود و به هنگام سازی آن؛ 27اطالعاتی كه در اجرای مادۀ از  1و  2، 1بندهای  

گران، كارشناسان یا نمایندگان سبدگردان  مدیره، مشاوران، تحلیل هرگونه سمت یا شغلی كه هر یك از اعضای هیأت

 وقت؛ وقت یا پاره وقت، نیمه مامها و اشخاص حقوقی، پذیرفته یا به آن اشتغال دارند اعم از ت در سایر شركت

 ها و مشخصات مسئولین هر شعبه یا نمایندگی؛ نشانی و تلفن دفتر مركزی و هر یك از شعب یا نمایندگی

 هر گونه اطالعات دیگری كه طبق مصوبات سازمان ضروری باشد.

 

 ها و مدارک و مستندات  اختیارات سازمان در نظارت و بازرسی و اخذ گزارش

تواند به صورت ادواری یا در مواقع لزوم، مدارک و هرگونه مستندات  سبدگردان و هر گونه اماكن  سازمان می 91ماده 

ی اطالعات، مدارک و  متعلق به سبدگردان یا تحت اختیار یا كنترل وی را با اهداف زیر مورد بازرسی قرار دهد یا ارائه

 هایی را از سبدگردان درخواست كند: گزارش

 ها و دفاتر مالی مطابق قوانین و مقررات؛ داری اسناد، مدارک، گزارش ان از تهیه و نگهاطمین - 1

 اطمینان از انطباق عملكرد  سبدگردان با قرارداد سبدگردان و مقررات مربوطه؛  - 2

 اطمینان از حفظ شرایط تعیین شده برای تأسیس و فعالیت سبدگردان؛  - 1

 ده از سوی مشتری یا افراد دیگر؛بررسی شكایات و اعتراضات رسی  - 4

 بررسی تخلفات احتمالی سبدگردان؛ – 5

 ها، اسناد و مدارک برای سایر نهادهای ذیصالح.  گزارش ی تهیه – 2

های مورد درخواست را در موعد مقرر در  ی اطالعات، اسناد، مدارک و گزارش سبدگردان موظف است كلیه تبصره: 

اختیار سازمان قرار دهد و به تمامی سواالت نمایندگان سازمان پاسخ داده و امكان بازرسی از دفاتر، مدارک و اماكن 

مورد نظر را برای بازرسین سازمان بدون فوت وقت فراهم آورد. بازرسین سازمان توسط رئیس سازمان یا معاونین و 

 شوند.  ان كه این اختیار از طرف رئیس سازمان به آنها تفویض شده است، معرفی میمدیران سازم

 22ی  ی حسابرسی از شركت سبدگردان مطابق ماده ی گزارش ویژه در صورت درخواست سازمان برای تهیه  90ماده

ی این گزارش،  برای تهیه  ی اطالعات، اسناد و مدارک الزم قانون بازار اوراق بهادار، سبدگردان باید عالوه بر ارائه

 كند، بپردازد. ی گزارش مذكور را مطابق آنچه سازمان تعیین می های تهیه هزینه

 

 نحوۀ انتخاب و عقد قرارداد با بازرس و حسابرس 
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سبدگردان باید بازرس قانونی و حسابرس خود را از بین موسسات حسابرسی   92ماده 

ای تنظیم كند كه بازرس یا حسابرس، رعایت قوانین و  با وی را به گونهمعتمد سازمان انتخاب كند و قرارداد خود 

های داخلی شركت، تطبیق مفاد قراردادهای سبدگردان با این دستورالعمل و  نامه مقررات از جمله این دستورالعمل، آیین

ی این  د. هزینهنمای های مشتری را بررسی و در مورد آنها در گزارش سالیانه خود اظهارنظر  ثبت صحیح حساب

 شود. بینی می ی سبدگردان است و در قرارداد مربوطه پیش رسیدگی بر عهده

ای تنظیم كند تا بازرس قانونی و  سبد گردان باید قرارداد خود را با بازرس قانونی و حسابرس شركت به گونه تبصره:

كند، راجع به موارد زیر  اظهار نظر میهای مالی سبدگردان  ی مالی كه راجع به صورت حسابرس سبدگردان در هر دوره

 نیز اظهار نظر نماید:

 این دستورالعمل :  27الف ( در خصوص گزارش موضوع مادۀ 

ی مورد گزارش در آن  در طول دوره 27ی اوراق بهاداری است كه اشخاص موضوع مادۀ  گزارش شامل كلیه – 1 

 اند؛ شده ذینفع محسوب می

 ی اطالعات الزم طبق آن ماده است؛  ارائه شده و شامل كلیه 27گزارش به موقع به اشخاص مذكور در مادۀ  – 2

تا تاریخ اظهار نظر بازرس قانونی و حسابرس سبدگردان،  27از تاریخ ذینفع شدن اشخاص مذكور در مادۀ  – 1

مشتریان صرفه و صالح مشتریان را                 نام داری اوراق بهادار موضوع گزارش به سبدگردان در معامالت یا نگه

 است.  در حد عرف رعایت نموده

ی سبدگردان، قراردادهای سبدگردانی و سایر مقررات مربوط به فعالیت  ب( رعایت این دستورالعمل، اساسنامه

 سبدگردانی، 

 

 های اجرا ضمانت

ستورالعمل، براساس دستورالعمل مربوطه رسیدگی تخلف سبدگردان از قرارداد سبدگردانی یا مفاد این د 99ماده 

 گیرد: شود. درصورت احراز تخلف، مرجع رسیدگی كننده متناسباً یك یا چند مورد از  تنبیهات زیر را در نظر می می

 تذكر كتبی به سبدگردان بدون درج در پرونده؛  - 1

 اخطار كتبی به سبدگردان با درج در پرونده؛  - 2

 شعبه یا نمایندگی كه تخلف از طریق آن صورت پذیرفته حداكثر تا یك سال؛ تعلیق فعالیت - 1

 الزام به تعطیلی شعبه یا نمایندگی كه تخلف از طریق آن صورت پذیرفته؛ - 4

 محدود كردن فعالیت  سبدگردان حداكثر تا یك سال؛ - 5

 ی خدمات سبدگردانی حداكثر تا یك سال؛ محرومیت از ارائه  - 2

 مجوز فعالیت سبدگردانی برای مدت حداكثر تا یك سال؛ تعلیق  - 7

 های  سبدگردان به مدت حداكثر تا یك سال؛ تعلیق سایر فعالیت -  8

 لغو مجوز فعالیت سبدگردانی؛  - 2

 لغو مجوز تأسیس  سبدگردان؛ - 11

 های مالی جدید. قانون توسعه ابزارها و نهاد 14ی  ماده ی نامه نقدی سبدگردان مطابق آیین ی جریمه – 11
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كه تخلف ناشی از فعل یا ترک فعل مدیر یا مدیران یا سایر كاركنان  درصورتی: 0تبصره 

سبدگردان باشد، مرجع رسیدگی به تخلفات سبدگردان، عالوه بر تنبیهات مقرر در این ماده برای سبدگردان، مدیر یا 

 كند:  اطی زیر محكوم میهر یك از كاركنان متخلف را حسب مورد به یكی از تنبیهات انضب

 تذكر كتبی بدون درج در پرونده؛  - 1

 اخطار كتبی با درج در پرونده؛ - 2

 ی خدمات سبدگردانی حداكثر تا دو سال؛ محرومیت از ارائه  - 1

 ی تصدی سمت مدیریت در شركت سبدگردان مربوطه حداكثر تا دو سال؛ سلب صالحیت از ادامه  - 4

ها و نهادهای مالی  ها، بازارهای خارج از بورس، كانون مت در تمام یا برخی از بورسمحرومیت از تصدی س  - 5

 حداكثر تا دو سال؛

 ای صادره توسط سازمان حداكثر تا دو سال؛  ی حرفه نامه محرومیت از استفاده از گواهی  - 2

 .مالی جدیدقانون توسعه ابزارها و نهادهای  14ی  ی ماده جریمه نقدی مطابق آیین نامه – 7

ی   ی آن، اعاده تواند به منظور پیشگیری از تكرار تخلف یا گسترش دامنه مرجع رسیدگی به تخلفات می :2تبصره 

 ، سبدگردان را ملزم به موارد زیر نماید: یا رفع اثرات تخلف انجام شده وضعیت به قبل از انجام تخلف

 های داخلی؛  اصالح یا تقویت نظام كنترل  - 1

 های داخلی؛ نامه ها و آیین ح رویهاصال – 2

 های خاص؛ ها و زمینه تأمین، تكمیل و آموزش نیروی انسانی در بخش  - 1

 ها تا زمان احراز شرایطی خاص؛ منع سبدگردان از گسترش كمی و یا جغرافیایی فعالیت – 4

تواند برای انجام موارد موضوع این تبصره، مهلت تعیین كرده و رفع تعلیق از تمام یا  مرجع رسیدگی همچنین می

ها در مهلت مقرر نماید. در صورت  های سبدگردان را منوط به اجرای آن ها یا رفع محدودیت از فعالیت بخشی از فعالیت

تواند تنبیهات مذكور در این ماده را  قرر، مرجع رسیدگی میعدم اجرای موارد تعیین شده در این تبصره در مهلت م

 اعمال كند. 

ی موضوع این ماده، سبدگردان از مفاد قرارداد  كه براساس رسیدگی مرجع رسیدگی كننده درصورتی :9تبصره

ذار از این گ سبدگردانی یا مواد این دستورالعمل تخلف نموده باشد، سبدگردان مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه

 بابت خواهد بود.

بینی شده یا  هایی كه در صورت ارتكاب جرم در قوانین پیش موضوع این ماده مانع از مجازات اعمال تنبیهات :4تبصره 

 مانع از جبران خساراتی كه در اثر ارتكاب تخلفات یا جرایم به مشتری یا سایر اشخاص وارد شده، نخواهد شد.

 

كه یك نهاد مالی بدون دریافت مجوز سبدگردانی، به ارائه خدمات سبدگردانی بپردازد، مرجع  درصورتی  94ماده

رسیدگی كننده پس از رسیدگی به موضوع براساس دستورالعمل مربوطه، یك یا تركیبی از  تنبیهات زیر را در نظر 

 خواهد گرفت:

 ی نهاد مالی متخلف؛ تذكر كتبی بدون درج در پرونده  - 1

 ی نهاد مالی متخلف؛ اخطار كتبی با درج در پرونده  - 2

 های نهاد مالی حداكثر تا یك سال؛ تعلیق تمام یا بخشی از فعالیت  - 1
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ها در نهاد  سلب صالحیت مدیر یا مدیران نهاد مالی متخلف، از تصدی برخی سمت  - 4

 مالی مربوطه حداكثر تا دو سال؛

ها، بازارهای خارج از  لف نهاد مالی از تصدی سمت در تمام یا برخی از بورسمحرومیت مدیر یا مدیران متخ  - 5

 ها و سایر نهادهای مالی حداكثر تا دو سال؛ بورس، كانون

 توسط سازمان حداكثر تا دو سال؛ ای صادره  های حرفه نامه محرومیت مدیران نهاد مالی از استفاده از گواهی – 2

 متخلف؛لغو مجوز تأسیس نهاد مالی   - 7

 .قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 14ی  ی ماده ی نقدی مطابق آیین نامه جریمه – 8

 

 شود. قانون بازار اوراق بهادار رسیدگی می 12ی  به اختالفات بین سبدگردان و مشتری، طبق ماده 95ماده 

 

 سایر موارد

نویسی سهام جدید در شركت  سبدگردان باید مجوز سازمان اخد  برای هرگونه نقل و انتقال سهام یا پذیره 96ماده 

 شود. 

سبدگردان ملزم است هرساله مبلغی تحت عنوان حق نظارت سازمان بر سبدگردان به سازمان پرداخت نماید.  97ماده 

 گردد. این مبلغ به پیشنهاد سازمان توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعیین می

تواند به وكالت از طرف مشتری طرف قرارداد خود،  بینی در قرارداد سبدگردانی، سبدگردان می یشدرصورت پ 93ماده 

ها و اعالم رأی،  ی اوراق بهادار مشتری از جمله حضور در مجامع عمومی شركت نسبت به اعمال حقوق مالكانه

دم خرید سهام و شركت در افزایش دریافت سود سهام و سود سایر اوراق بهادار، دریافت سهام جایزه، دریافت حق تق

خصوص از طرف رئیس  ای را كه در این اند، بخشنامه های ثبت شده نزد سازمان موظف سرمایه، اقدام نماید. شركت

 گردد، رعایت نمایند. سازمان صادر می

ستورالعمل،  گیری ، اعالم نظر،  تشخیص،  صدور مجوز و انجام اقدامات توسط سازمان مطابق این د تصمیم  93ماده 

 گیرد.  به پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تأیید رئیس سازمان صورت می

مدیره سازمان  به تصویب هیأت22/8/1182تبصره و هشت پیوست در تاریخ  41ماده  41این دستورالعمل در  41ماده 

نامة  االجرا شدن این دستورالعمل، آئین یخ الزمباشد. از تار االجرا می بورس و اوراق بهادار رسید و از تاریخ تصویب الزم

شورای بورس و دستورالعمل اجرایی سبدگردانی  14/18/81ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار مصوب 

های كارگزاری كه قبل از تصویب  شود. شركت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار لغو می هیئت 17/11/85مصوب 

اند ظرف چهارماه، شرایط خود را با این  اند، ملزم دریافت نمودهمجوز سبدگردانی اختصاصی  این دستورالعمل

 شود.   ی اعتبار ساقط می ها از درجه صورت مجوز سبدگردانی آن دستورالعمل تطبیق دهند؛ درغیراین
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 تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت سبدگردان  0پیوست شماره

 

 

 

 

 به: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

 احتراماً؛

شود(، ............................................ در شرف تأسیس ) كه در این فرم اختصاراً شركت نامیده میاینجانبان مؤسسین شركت سبدگردان 

براساس قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل مربوطه، صدور مجوز تأسیس این  شركت را به عنوان یك شركت سبدگردان موضوع بند 

، با مشخصات زیر از سازمان بورس و اوراق بهادار ) كه از این پس اختصاراً سازمان 1184ار مصوب قانون بازار اوراق بهاد 1ی  ماده 17

 نماییم: شود(، تقاضا می نامیده می

 .......................سبدگردان ..........................................................................................................نام پیشنهادی :    0

 ( )شركت سهامی خاصنوع شخصیت حقوقی :  -2

ی مصوب سازمان تنظیم شده و به شود که مطابق نمونهی شرکت به شرح پیوست پیشنهاد میاساسنامه -9

 ی مؤسسین رسیده است. امضای نماینده

 :به شرح زیر خواهد بودمبلغ سرمایه و میزان مشارکت هر یک از مؤسسین به تفکیک نقد و غیرنقد  -4

 كه فضای فرم كافی نیست، جدول به ضمیمه فرم ارائه گردد(. ) درصورتی

 نام مؤسس ردیف

 مبلغ تعهد شده ی نقد و غیرنقدجمع آورده ی غیرنقدمیزان آورده ی نقدمیزان آورده

 مبلغ

 )میلیون ریال(

صد
در

*  

 مبلغ

 )میلیون ریال(

صد
در

*  

 مبلغ

 )میلیون ریال(

صد
در

*  

 مبلغ

 )میلیون ریال(

صد
در

*  

1          

2          

1          

4          

5          

         جمع

 درصد از كل سرمایه* 

 

 در نظر است سهام ممتاز شرکت به شرح زیر صادر گردد: -5

 

 شرح امتیازات مبلغ اسمی سهم ممتاز ی سهام ممتازنام دارنده ردیف

0    

2    

9    

تنظيیم شيده اسيت. اطالعيات در      سبدگردانی تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت این فرم به منظور ارائه

 خواست شده در این فرم برای تکمیل مدارک و مستندات الزم جهت بررسی تقاضا الزامی است.
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 :0ی غیرنقد مؤسسین در صورت وجود و ارزش تقریبی آنمشخصات و اوصاف آورده -6

............................................................................................................................................................................................................................. 

 آید: ی غیرنقد چگونه در جهت اهداف و موضوع فعالیت شرکت بکار میشرح اینکه آورده -7

............................................................................................................................................................................................................................. 

های شركت برای سه سال پس از تأسیس و ترازنامه و صورت سود طرح تجاری و برنامههای شرکت:  طرح تجاری و برنامه -3

 ه تنظیم گردیده و به پیوست آمده است.بینی شده و مطابق دستورالعمل مربوط )زیان( برای یك سال پس از تأسیس پیش

شود.  االختیار موسسین شركت به سازمان معرفی میی تام: شخص زیر به عنوان نمایندهی مؤسسینمشخصات نماینده -3

یا  ی مكاتبات یا اطالعات از طرف سازمان به ویشود و ارائههرگونه مكاتبه و اعالم نظر موسسین به امضای وی به سازمان تسلیم می

 شود.ی ارائه یا ارسال به موسسین محسوب میارسال مكاتبات به نشانی وی به منزله

 

 خانوادگی نام و نام
شماره 

 شناسنامه
محل 

 صدور
 نشانی تلفن

امضای نماینده برای قبول 

 سمت

      

 

 هویت و اقامتگاه مؤسسین به شرح زیر است: 01

 نام مؤسس ردیف
شماره 

 شناسنامه/

 شماره ثبت

 محل صدور/

 محل ثبت
 تلفن اقامتگاه

0      

2      

9      

4      

5      

 

ی شرکت، مطابق دستورالعمل مدیره پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیأت  -00

 است. شدهای مدیران نهادهای مالی، توسط داوطلبین مذکور تکمیل و به پیوست ارائه  تأیید صالحیت حرفه

آگاهی نماییم كه اطالعات مذكور در این فرم را با كمال دقت و صحت و با  تعهد می اینجانبان موسسین شركت -02

در تاریخ ............................... به ، 1184قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  47از مفاد ماده 

 یمپذیر می چه خالف این امر ثابت شود، چنانایم.  نموده تكمیل و امضاءورس و اوراق بهادار سازمان ب منظور ارائه به

كه مطابق مقرراتی كه توسط اركان بازار اوراق بهادار )مذكور در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 

 د.رفتار شو اینجانبانرسد، با  (، به تصویب رسیده یا می1184مصوب آذرماه 
 *امضاء نام و نام خانوادگی صاحب امضاء مجاز نام مؤسس ردیف

1    

2    

1    

 موسسین عالوه بر امضاء در این جدول، الزم است تمام صفحات این فرم را نیز امضاء نمایند.

                                                 
غيرنقد پس از صدور مجوز تأسيس براساس قانون تجارت تقويم ی برآوردی آن درج گردد. ارزش آوردهغيرنقد و مبلغ  یمشخصات و اوصاف آورده 1

 شود.  مي
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 تقاضای تبدیل شرکت موجود به شرکت سبدگردان  2پیوست شماره 

 

 

 

 

 

 به: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

 احتراماً؛

. تاریخ ثبت...../...../...... و صاحبان امضای مجاز شركت ..................................................................... به شماره ثبت.................... اینجانب

ادار و دستورالعمل مربوطه، از سازمان شود(، براساس قانون بازار اوراق بهمحل ثبت ..................) كه از این پس اختصاراً شركت نامیده می

شود( درخواست صدور مجوز تبدیل این شركت به یك شركت سبدگردان بورس و اوراق بهادار ) كه از این پس اختصاراً سازمان نامیده می

 شود: ارائه میقانون بازار اوراق بهادار را داریم. به این منظور اطالعات شركت  مذكور به شرح زیر  1ی ماده 17موضوع بند 

 نوع شرکت به قرار زیر است: -0

               شركت سهامی عام              شركت سهامی خاص       شركت با مسئولیت محدود                                         شركت تضامنی

           شركت مختلط سهامی         شركت مختلط غیرسهامی     شركت نسبی                   شركت تعاونی تولید و مصرف 

 اطالعات تماس شرکت به شرح زیر است:  -2

 ..............................................................................................................................................................................................................نشانی 

 ................................ صندوق پستی : .................................... پست الكترونیك : .............................تلفن : ............................... فاكس : ...

شود. هرگونه مكاتبه و االختیار شركت به سازمان معرفی میی تامشخص زیر به عنوان نمایندهی شرکت: مشخصات نماینده - 9

ی مكاتبات یا اطالعات از طرف سازمان به وی یا ارسال مكاتبات شود و ارائهبه امضای وی به سازمان تسلیم می اعالم نظر شركت،

 آمده است، به معنی ارائه یا ارسال شده به شركت است. 1سازمان به نشانی شركت كه در بند 

 

ی شرکت، شرکت به پیوست آمده است و در صورت موافقت سازمان با این درخواست، اساسنامه ی اساسنامه -4

 های سبدگردان مصوب سازمان خواهد شد.ی شرکتی نمونهمطابق اساسنامه

 

 ی شرکت:سرمایه -5

 خانوادگی نام و نام
شماره 

شناس

 نامه

محل 

 صدور
 قبول سمتامضا برای  نشانی تلفن سمت

       

 نوع سرمایه ردیف

 تعهد شده پرداخت شده
جمع پرداخت شده و 

 شدهتعهد 

 نقدی
 ) میلیون ریال(

 غیر نقدی
 )میلیون ریال(

 جمع

 میلیون ریال

 درصد

* 
 میلیون ریال

درصد
* 

 میلیون ریال
درصد

* 

         عادی 0

         ممتاز 2

تنظیم شده است.  سبدگردانیاین فرم به منظور دریافت تقاضای تبدیل شرکت موجود به شرکت 

اطالعات در خواست شده در این فرم برای تکمیل مدارک و مستندات الزم جهت بررسی تقاضا الزامی 

 است.
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 ها* درصد ار كل دارایی

 ی تعهد شده، برنامه پرداخت سرمایه تشریح شود: در صورت وجود سرمایه

...................................................................................................................................................................... 

ای امتیازات سهام ممتاز شرکت به شرح زیر است که به اشخاص مشروحه در زیر تعلق گرفته و علت اعط -6

 سهام ممتاز به هر یک از این اشخاص نیز تشریح شده است ) در صورت وجود سهام ممتاز(.

 

دو سال اخیر شرکت تهیه شده و به همراه گزارش حسابرس به پیوست  ی های مالی حسابرسی شده صورت  - 7

 است.  آمده

های شرکت ) در صورت تبدیل به شرکت سبدگردان(، مطابق دستورالعمل مربوطه، برای  طرح تجاری و برنامه -3

یوست بینی شده برای یک سال پس از تبدیل به پ سه سال پس از تبدیل و ترازنامه و صورت سود )زیان( پیش

 آمده است.

 های شرکت به شرح زیر است: ترکیب، مشخصات و ارزش تقریبی دارایی-3

دهند، جداگانه و بقیه تحت  های شركت را تشكیل میدرصد دارایی 5هایی كه هر یك به تنهایی بیش از ] در جدول زیر اطالعات دارایی 

 ی فرم ارائه گردد[.جدول جداگانه به ضمیمهها درج شوند. در صورت كافی نبودن فضا،  عنوان سایر دارایی

 

 ها* درصد از كل دارایی

 

، چگونه تبدیل به نقد  7های بند  به شرکت سبدگردان، هر یک از دارایی شرح اینکه پس از تبدیل شرکت -01

 آید: شود یا در جهت اهداف و موضوع فعالیت شرکت سبدگردان بکار میمی
 

............................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 ی سهام ممتاز نام دارنده ردیف
تعداد سهام 

 ممتاز

ارزش اسمی 

 سهام ممتاز
 شرح امتیازات

0     

2     

9     

 عنوان دارایی ردیف
 ارزش دفتری

 ) میلیون ریال(

د 
ص

در
*  

ارزش تقریبی 

 روز

 ) میلیون ریال(

 شرح مشخصات

1   

 

  

2   

 

  

1   

 

  

4   

 

  

  هاسایر دارایی 5

 

  

  جمع كل
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درصد سرمایه یا  5گذارن عمده ) دارای بیش از میزان مشارکت هر یک از سرمایه 00

 :حق رأی(  شرکت به شرح زیر است

 

 گذار عمدهنام سرمایه ردیف
 میزان سرمایه

 شرح ذینفع نهایی* رأیدرصد حق 
 درصد )میلیون ریال(مبلغ

1      

2      

1      

4      

5      

 گذار عمده تشریح شود.گذار عمده یك شخص حقوقی است، شخص یا اشخاص حقیقی ذینفع نهایی سرمایه كه سرمایه * درصورتی         

 

 ( به شرح زیر است:00مذکور در بند ی شرکت )  گذاران عمدههویت و اقامتگاه سرمایه 02

 

 گذار عمدهنام سرمایه ردیف
شماره 

 شناسنامه/

 شماره ثبت

 محل صدور/

 محل ثبت
 تلفن اقامتگاه

1      

2      

1      

4      

5      

 

 باشد: مشخصات مدیران شركت به شرح زیر میمشخصات مدیران:  09

  
 نام مدیر ردیف

 مدیر عامل() عضو هیأت مدیره / 

 ی مدیرنام نماینده
) درصورتی که مدیر شخص حقوقی 

 است(

 سمت

 ) عضو هیأت مدیره / مدیر عامل(

 مدت مأموریت

 تا تاریخ از تاریخ

1    //     / /    / 
2    //     / /    / 

1    //     / /    / 

4    //     / /    / 

5    //     / /    / 

 

 موافقت با تبدیل شرکت به شرکت سبدگردان، نام شرکت به شرح زیر تغییر خواهد کرد:در صورت   04

............................................................................................................................................................ 
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موافقت با تبدیل شرکت به شرکت سبدگردان، اشخاص زیر تصدی در صورت  -05

ها طی پرسشنامه مشخصات سمت مدیریت را در شرکت به عهده خواهند گرفت، که اطالعات تفصیلی آن

 است. ی نهادهای مالی، تکمیل و به پیوست ارائه شده مدیره داوطلب سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیأت

 ردیف
 نام مدیر

 هیأت مدیره / مدیر عامل() عضو 

 ی مدیرنام نماینده
) درصورتی که مدیر شخص حقوقی 

 است(

 سمت

1    

2    

1    

4    

5    

 

نماییم که اطالعات مذکور در این فرم را با  تعهد می اینجانبان صاحبان امضای مجاز شرکت به شرح زیر، -06

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  47آگاهی از مفاد ماده کمال دقت و صحت و با 

ایم.  نموده تکمیل و امضاءسازمان بورس و اوراق بهادار  منظور ارائه به بهدر تاریخ ....../....../.............. ، 0934

که مطابق مقرراتی که توسط ارکان بازار اوراق بهادار )مذکور در  یمپذیر می چه خالف این امر ثابت شود، چنان

 اینجانبان رسد، با (، به تصویب رسیده یا می0934قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه 

 رفتار شود.

 

 ردیف
 نام و نام خانوادگی

 صاحب امضای مجاز

شماره 

 شناسنامه

محل 

 صدور
 مهر شرکت *امضاء  شماره ملی

0      

 

2      

9      

4      

5      

 ی صفحات این فرم را امضاء نمایند. عالوه بر این جدول، صاحبان امضای مجاز شركت باید كلیه

  

5 
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  تقاضای دریافت مجوز  فعالیت  سبدگردانی  9پیوست شماره 

 

بورس و اوراق بهادار تقاضای صدور مجوز فعالیت اینجانبان صاحبان امضای مجاز شركت با مشخصات زیر از سازمان 

 سبدگردانی را برای این شركت داریم.
 

 نام و مشخصات ثبتی شرکت:   0

 *نوع نهاد مالی نوع شرکت نام شرکت

ی  مبلغ سرمایه اطالعات ثبت نزد سازمان ها اطالعات ثبت نزد مرجع ثبت شرکت

ثبت و پرداخت 

 شده

 ) میلیون ریال(

 محل ثبت تاریخ ثبت ثبت  شماره
شماره 

 ثبت
 تاریخ ثبت

    /    /     

گذاری،               توانند مجوز فعالیت سبدگردانی را دریافت دارند عبارتند از: سبدگردان، مشاور سرمایه * انواع نهادهای مالی كه می

 گر تأمین سرمایه، شركت پردازش اطالعات مالی، كارگزار و كارگزار/ معامله

 مشخصات امکانات و تجهیزاتی که به فعالیت سبدگردانی اختصاص یافته است: -2

 :2الف( تجهیزات مورد استفاده – 2

 ردیف
عنوان تجهیزات و 

 امکانات
 موارد کاربرد محل استقرار مشخصات

1     

2     

1     

4     

5     

 

 افزارهای مورد استفاده: ب( نرم-2

 شرکت تولید کننده افزار عنوان نرم ردیف
های استقرار  محل

 یا دسترسی
 ها یا موارد کاربرد شرح قابلیت

نحوه ارتباط یا تبادل اطالعات با سایر 

 افزارها نرم

0      

2      

9      

 

 ج( تارنما ) پایگاه الكترونیكی(:-2

 ی دسترسی مشتریان نحوه شرح مختصر اطالعات منتشره در تارنما نشانی تارنما
خدمات قابل ارائه به مشتری از شرح 

 طریق تارنما

    

 

 مشخصات محلی که به انجام امور سبدگردانی اختصاص یافته است. -9

                                                 
هر كدام در یك سطر قید شود. متعلقات مربوط به یك  سبدگردانیتجهیزات اداری شامل میز، صندلی، كامپیوتر و شماره تلفن)های( اختصاص یافته به فعالیت  2

 دارایی، در همان سطر مربوط به دارایی، درج شود و از اختصاص سطر جداگانه برای هر یك از متعلقات، خودداری گردد.
1 
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الف( نشانی كامل محل انجام امور  -1

 سبدگردانی:.......................................................................................

 انجام امور سبدگردانی را در كادر زیر ترسیم نمایید.ب( كروكی محل -1

 

ج( نقشه ساختمان محل ارائه خدمات متقاضی را با ذکر ابعاد در کادر زیر ترسیم کرده و با فضای اختصاصی -9

 برای انجام 

 

 

 

 

 

 ی خدمات متقاضی را با ذكر ابعاد در كادر زیر ترسیم كرده و فضای اختصاصی برای  ج( نقشه ساختمان محل ارائه-1

 انجام امور سبدگردانی را در نقشه واحد ساختمانی با ابعاد، هاشور و توضیحات معین نمایید:

 

 

 

 

 

 

 

گذاری كرده و اطالعات مربوط به هر قسمت را در جدول  ج را شماره-1ی ساختمانی ارائه شده در بند  د( هر قسمت از نقشه-1

 زیر تكمیل كنید: 

شماره 

 قسمت
 مورد یا موارد استفاده از قسمت

 مساحت

 ) متر مربع(
 مالحظات

0    

2    

9    

4    

5    

 

 گردد:ی دفاتر متقاضی در تهران و شهرستان به تفكیك هر واحد ساختمانی در جدول ذیل درج  هـ( كلیه-1

ف
دی

ر
 

شهر محل 

 استقرار دفتر
 نشانی

هایی که در این واحد انجام  فعالیت

 شود می

نوع کاربری        

) طبق سند یا 

گواهی پایان 

 کار(

مساحت          

 ) متر مربع(

ت
کی

مال
در 

 

ره
جا

ر ا
د

 

0       

2       

 شمال                 

 

 شمال                 
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9       

 

 :9مشخصات کارکنان شرکت -4

 شامل مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره(:الف( مشخصات مدیران ) -4

 ردیف
نام و نام خانوادگی مدیر یا 

 ی وی نماینده
 به نمایندگی از سمت

 مدت مأموریت

 تا تاریخ از تاریخ

0    /    / /    / 

2      

9      

4      

5      

 

 پردازند: ب( مشخصات كاركنانی كه به فعالیت سبدگردانی می-4

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
آخرین مدرک 

 تحصیلی
 رشته تحصیلی

محل فعالیت 

 در شرکت

         میزان فعالیت

) تمام وقت/ نیمه 

 (وقت/ پاره وقت

ای بازار  نامه حرفه گواهی

 سرمایه

عنوان 

 نامه گواهی
 تاریخ اخذ

0         

2         

9         

4         

 

 كاركنان:ج( مشخصات سایر -4

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
آخرین مدرک 

 تحصیلی

رشته 

 تحصیلی

محل فعالیت 

 در شرکت

میزان فعالیت     

) تمام وقت/ نیمه 

 وقت/ پاره وقت(

ای بازار  نامه حرفه گواهی

 سرمایه

عنوان 

 نامه گواهی

تاریخ 

 اخذ

0         

2         

9         

4         

 

 مجوزهای فعالیت دیگری که توسط متقاضی از سازمان اخذ شده است، در جدول زیر قید گردد: -5

 عنوان مجوز ردیف
تاریخ اعطای 

 مجوز

تاریخ پایان 

 اعتبار مجوز
 مالحظات

0     

2     

9     

                                                 
ی مدارک الزم همراه اين درخواست ارسال  ب( بايد جداگانه تنظيم شده و به ضميمه-4الف( و )  -4مديران و کارکنان بندهای ) فرم مشخصات 3

 است، تکميل و ارسال مجدد آن ضروری نيست.  که اين فرم به منظور تأييد صالحيت برای مديران تکميل و به سازمان ارسال شده شود.درصورتي
4 5 
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4     

 

 تاریخ تکمیل اطالعات این فرم:  6 

نماییم كه اطالعات مذكور در این فرم را با كمال دقت و صحت  تعهد می اینجانبان صاحبان امضای مجاز شركت -7 

سازمان  تكمیل و به، 1184قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  47آگاهی از مفاد ماده و با 

  4ایم. نمودهارائه بورس و اوراق بهادار 

 ردیف
نام و نام خانوادگی صاحب 

 امضای مجاز
 شرکت مهر امضاء سمت

0     

2     

 

 

 

 

 

  

                                                 
4

 صاحبان امضای مجاز عالوه بر این جدول، باید سایر صفحات این فرم را نیز امضاء نمایند.  
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حداقل نیروی انسانی و تجهیزات الزم برای شروع  4پیوست شماره 

 فعالیت سبدگردانی

 

افزارهای مورد نیاز برای اعطای  افزاری و نرم در این پیوست حداقل نیروی انسانی، فضای اداری، تجهیزات سخت

های سبدگردان ، نیروی  ی فعالیت است. متناسب با توسعهمجوز فعالیت سبدگردانی، در بندهای )الف( تا )د( آمده 

 انسانی، فضای اداری و تجهیزات باید طبق مقررات اضافه شده یا ارتقاء یابند.

مدیره، متقاضی صدور مجوز فعالیت سبدگردانی باید نیروی  عالوه بر مدیرعامل و اعضای هیأت الف( نیروی انسانی:

 ته باشد:كار گرف انسانی به شرح زیر را به

 

 ردیف
 عنوان

 شغل
 مسئولیت

 تعداد

 )نفر(
 توضیحات

 مدیرسبد 1

داری اوراق  خرید، فروش یا نگه ی گیری در زمینه تصمیم

ی  گیری اجرای تصمیمات، تهیه بهادار سبد اختصاصی، پی

های الزم از سبد اختصاصی و عملكرد آن، و نظارت  گزارش

 گر. بر كار تحلیل

1 
گری اوراق بهادار با حداقل دو سال  تحلیلی  نامه دارای گواهی

 ی كار مرتبط ) به صورت تمام وقت( سابقه

 گر تحلیل 2
ها، بازار اوراق  تحلیل اطالعات اقتصادی، صنایع، شركت

 های تحلیلی الزم ی گزارش بهادار و تهیه
1 

صورت تمام  گری اوراق بهادار به ی تحلیل نامه ی گواهی دارنده

 وقت 

 حسابدار 1

ثبت وقایع مالی ، ثبت دفاتر قانونی، تهیه صورتهای مالی، 

ی مالیاتی، تهیه فهرست حقوق و دستمزد و  تنظیم اظهارنامه

داری اوراق  ها، دریافت و نگه بیمه و مالیات، صدور چك

بهادار، تنظیم صورت مغایرت بانكی و سایر وظایف معمول 

 یك حسابدار

2 

 یا

1 

ی  فوق دیپلم یا باالتر در رشتهی مدرک تحصیلی  یك نفر دارنده

های مرتبط كه توانایی انجام وظایف محوله را  حسابداری یا رشته

ی مدرک  صورت تمام وقت و یك نفر دارنده داشته باشد به

های  ی حسابداری یا رشته تحصیلی كارشناسی یا باالتر در رشته

ها، تنظیم و  ی سرفصل حساب  تهیه ی مرتبط كه توانایی و تجربه

های مالی، و تنظیم  ی صورت ی حسابداری، تهیه دایت سامانهه

اظهارنامه مالیاتی را داشته باشد و بر قوانین مالیاتی، بیمه و حقوق 

وقت یا یك نفر با  و دستمزد مسلط باشد، بصورت  نیمه

 خصوصیات قید شده برای نفر دوم فوق به صورت تمام وقت.

 بایگان 4

ها بین   قال مدارک و نامهتنظیم و بایگانی مدارک و انت

ها، ادارات مالیاتی،  سبدگردان و سایر اشخاص از جمله بانك

 و مشتریسازمان ادارات بیمه، 

1 
تواند وظایف  میسازمان وقت كه به تشخیص  صورت تمام  به

 دیگری در شركت سبدگردان بپذیرد.

 

 توضیحات: 

نفر و تا  1میلیارد ریال افزایش در دارایی تحت مدیریت،              51گران سبدگردان باید به ازای هر  تعداد تحلیل

 نفر افزایش یابد.  5سقف 

قرارداد سبدگردانی اختصاصی را تحت  21میلیارد ریال دارایی یا بیش از  111تواند بیش از  هیچ مدیر سبدی نمی

 مدیریت خود داشته باشد. 

تواند با موافقت  سال، متقاضی دریافت مجوز فعالیت سبدگردانی می تصویب این دستورالعمل به مدت یكاز تاریخ 

ی اصول مقدماتی بازار سرمایه  نامه معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تائید ریاست سازمان، از دارندگان گواهی
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كافی داشته باشند،  سال سابقه كار و تحصیل مرتبط و 1كارگزاری( كه حداقل  2ی  )نماینده

هایی كه نیازمند  گری بدون سابقه است، استفاده نماید. برای سمت ی تحلیل نامه هایی كه نیازمند گواهی برای سمت

ی اصول مقدماتی بازار سرمایه، باید دو برابر  نامه ی كار با گواهی گری به همراه سابقه است، سابقه ی تحلیل نامه گواهی

 گری باشد. ی تحلیل نامه ارندگان گواهینصاب تعیین شده برای د

 

برای دریافت مجوز فعالیت سبدگردانی ، متقاضی باید حداقل فضای مناسب اداری به شرح زیر در  ب( فضای اداری:

 ی داشته باشد: مالكیت یا اجاره

 قسمت اداری ردیف

 مساحت

 توضیحات )مترمربع(

 جمع اضافی پایه

 ها صورت مجزا از سایر قسمت به 12  12 اتاق مدیرعامل 1

 ها صورت مجزا از سایر قسمت به 12  12 مدیره و اتاق جلسات هیأت 2

  2  2 محل استقرار منشی 1

 ها صورت مجزا از سایر قسمت به 15 15  امور سبدگردانی 4

  15 5 11 محل استقرار مراجعه كنندگان 5

  15 5 11 امور حسابداری 2

  2 2 4 بایگانی 7

  2  2 سایر )شامل آبدارخانه و سرویس بهداشتی( 8

  31 27 69 جمع 3

 

 توضیحات:

كه متقاضی صرفاً به امر سبدگردانی بپردازد، فضای اداری مورد نیاز، برابر جمع فضای پایه و اضافی خواهد  درصورتی

بپردازد، فضای مورد نیاز برای هر های دیگری نیز  كه متقاضی عالوه بر فعالیت سبدگردانی، به فعالیت بود. درصورتی

ها خواهد بود. مثالً  ی آن فعالیت عالوه بیشترین فضای پایه های مختلف به ردیف برابر جمع فضای اضافی فعالیت

ی جدول فوق را قبالً برای فعالیت كارگزاری تامین نموده باشد، برای دریافت  چنانچه یك كارگزار، فضای اداری پایه

 ردانی، صرفاً به فضاهای اضافی جدول فوق نیازمند است.مجوز فعالیت سبدگ

ی متقاضی باشد، وی باید تعهد نماید كه ظرف حداكثر  كه فضای اداری موضوع جدول فوق در اجاره درصورتی

 سال از صدور مجوز فعالیت سبدگردانی، نسبت به تامین فضای اداری مناسب در مالكیت خود اقدام خواهد كرد. یك

 2و 1های  گران یا مدیران سبد به تعدادی بیش از تعداد مذكور در ردیف ایش تعداد كارشناسان، تحلیلدر صورت افز

متر مربع به سایر  2متر مربع به بخش امور سبدگردانی و  5جدول بند ) الف(، به ازای هر نفر اضافی باید حداقل 

 ها اضافه گردد. بخش

های مذكور در  ه تشخیص معاونت نظارت برنهادهای مالی، نصابدر بررسی تقاضای مجوز فعالیت سبدگردانی بناب

 درصد قابل تعدیل است.11این جدول تا  2درصد و نصاب بند 21جدول )ب( تا  8تا 1بندهای 
 3 
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برای دریافت مجوز فعالیت سبدگردانی ، متقاضی باید حداقل تجهیزات  ج( تجهیزات اداری:

 اداری الزم را به تشخیص مدیریت مربوطه در سازمان فراهم نموده باشد. 

 

افزاری و اتصال به  برای دریافت مجوز فعالیت سبدگردانی، متقاضی باید حداقل امكانات نرمافزاری:  د( امکانات نرم

 شرح زیر فراهم نموده باشد:  ی اینترنت را به شبكه

 های زیر: افزار سبدگردانی با قابلیت د( نرم-1

 های متعلق به مشتری در زمان شروع سبدگردانی. د( امكان ثبت اوراق بهادار و سایر دارایی-1-1

مقدار یا نام مشتری از جمله تاریخ هر معامله، مشخصات دارایی معامله شده،  د( امكان ثبت اطالعات معامالت به-2-1

 تعداد دارایی معامله شده و مبلغ معامله.

ی سود یا زیان حاصله در مورد هر  های سبداختصاصی و محاسبه د( امكان ثبت ارزش روز هر یك از انواع دارایی-1-1

 دارایی در پایان هر روز.

 های الزم برای تحلیل سبداختصاصی. د( امكان تهیه انواع گزارش-4-1

 موارد انحراف از قرارداد سبدگردانی یا مقررات مربوطه برای سازمان، امین و سبدگردان.د( امكان هشدار -5-1

 د( امكان ثبت مشخصات هر قرارداد، تاریخ آغاز و پایان قرارداد، نام مدیرسبد و وضعیت جاری قرارداد.-2-1

 8ز، مطابق پیوست شمارۀ د( امكان محاسبه بازدهی سبد اختصاصی و بازدهی سبدگردان حداقل در پایان هر رو-7-1

 این دستورالعمل 

ی معامالت  ی كلیه افزار سبدگردانی را به منظور ثبت روزانه افزار حسابداری كه امكان برقراری ارتباط با نرم د( نرم-2

 نام مشتری داشته باشد. ها به اوراق بهادار و دارایی

افزار حسابداری به منظور دریافت  افزار سبدگردانی و نرم د( تارنمای سبدگردان كه امكان برقراری ارتباط با نرم-1

نام مشتری و وضعیت حسابهای مالی وی را داشته و اطالعات هر روز حداكثر  اطالعات مربوط به وضعیت معامالت به

 تا ابتدای روز بعد، به هنگام شده و از طریق رمز عبور مخصوص در اختیار مشتری قرار گیرد.

ها، در  های اطالعاتی كه حاوی اطالعات الزم برای انجام تحلیل افزارهای مدیریت بانك د( دسترسی به نرم-4

گیری مناسبی از این اطالعات در اختیار كاربر  داری اوراق بهادار بوده و امكانات گزارش ی خرید، فروش یا نگه زمینه

 قرار دهند.

گران و مشاوران با سرعت  اختیار كارشناسان، تحلیل های در د( امكان اتصال به شبكه جهانی اینترنت برای رایانه-5

 مناسب 

های ذكر شده، از  افزارهای موضوع این بند باید به تائید مدیریت مربوطه در سازمان، ضمن داشتن قابلیت نرم توضیح:

های  یتها، امكانات نظارتی مناسب و سایر قابل ی به موقع اطالعات و گزارش های كنترل داخلی مناسب، تهیه رویه

 مورد نظر برخوردار باشند.
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 قرارداد  }نمونه{ سبدگردانی اختصياصی اوراق بهيادار  5پیوست 

 

شوند، عباراتی  باشند و جزو متن قرارداد نمونه تلقی نمی اند به منظور توضیح می }عباراتی كه بین دو آكوالد } { آمده

بر نهادهای مالی و تائید ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، اند با موافقت معاونت نظارت  آمده ] [كه بین دو قالب 

 قابل تغییر است{

 طرفین قرارداد

این قرارداد بین سبدگردان با مشخصات: نام ... شماره ثبت ... تاریخ ثبت ... محل ثبت ... نشانی ... شماره تلفن.... 

س روزنامة رسمی شمارۀ ... مورخ .... صاحب امضای مجاز شماره نمابر ... با نمایندگی آقا)یان(/خانم)ها( .... كه براسا

 شود)ند( شناخته می

 گذار با مشخصات: و سرمایه

{ نام ... نام خانوادگی ... نام پدر ... شماره شناسنامه ... تاریخ تولد ... محل صدور الف( برای اشخاص حقیقی:}

 شناسنامه ... نشانی ... شماره تلفن ... شماره نمابر ... كدپستی ... كدملی ... كد معامالتی ... 

ماره تلفن ... كدپستی { نام ... شماره ثبت ... تاریخ ثبت ... محل ثبت ... نشانی ... شب( برای اشخاص حقوقی:}

... كد معامالتی ... با نمایندگی آقا)یان(/خانم)ها( .... كه براساس روزنامة رسمی شمارۀ ... مورخ ... صاحب امضای 

 شود)ند( مجاز شناخته می

 بشرح مواد آتی منعقد گردید.

 تعاریف 

 كار رفته در این قرارداد، دارای معانی زیر هستند: اصطالحات به

 است.  آمده 1گذار طرف این قرارداد است كه مشخصات آن در مادۀ  منظور سرمایه ار:گذ سرمایه

 است.  آمده 1منظور سبدگردان طرف این قرارداد است كه مشخصات آن در مادۀ  سبدگردان:

های آن به منظور  گذار است، كه براساس این قرارداد یا متمم های متعلق به سرمایه منظور مجموع دارایی :سبداختصاصی

 شود.  سبدگردانی در اختیار سبدگردان قرارداده شده یا می

گذاری  های بانكی یا انجام هرگونه سرمایه داری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده تصمیم به خرید، فروش یا نگه سبدگردانی:

 گذار.  گذار از محل سبداختصاصی وی به منظور كسب انتفاع برای سرمایه نام سرمایه توسط سبدگردان به

است كه طبق مقررات در بازار رسمی به عنوان قیمت قیمت پایانی هر ورقة بهادار در هرروز، برابر قیمتی  قیمت پایانی:

 شود.  میپایانی آن ورقه بهادار اعالم یا تعیین 

 گردد.  كه منظور قرارداد دیگری باشد، قرارداد موردنظر نصریح می منظور قرارداد حاضر است. در صورتی قرارداد:

فعالیت سبدگردان مصوب هیأت مدیرۀ سازمان منظور دستورالعمل تأسیس و  دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان:

 است. 

مجلس  1184قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه  5منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادۀ  سازمان:

 شورای اسالمی است. 
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شخص حقوقی است كه مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان انتخاب شده  امین:

عهده  بینی شده در دستورالعمل یاد شده را در قبال سبدگردان به رداد با سبدگردان، وظایف پیشو ضمن انعقاد قرا

 است.  گرفته

منظور روزهای شنبه تا چهارشنبة هر هفته به استثنای روزهایی كه طبق مقررات ایران تعطیل رسمی  روزکاری:

 به وقت محلی تهران است. 12لغایت  8باشد، از ساعت  می

 اردادموضوع قر

(، توسط سبدگردان با رعایت اهداف، اصول و 4موضوع قرارداد عبارتست از سبدگردانی سبداختصاصی )موضوع مادۀ 

 این قرارداد.  2الرعایة پیوست شمارۀ  های الزم محدودیت

 مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن

 و تا تاریخ ...... اعتبار دارد.شود منعقد شده  اجرایی می 5این قرارداد از تاریخی كه به موجب مادۀ 

تواند از مدت اعتبار مجوز فعالیت سبدگردانی سبدگردان تجاوز نماید مگر اینكه این مجوز  }تاریخ پایان قرارداد نمی

 تمدید شود.{

به حساب بانكی مربوطه واریز و )ب( در  2ۀ شود كه )الف( وجوه نقد موضوع ماد این قرارداد از زمانی اجرایی می

به سبدگردان باشد، اوراق بهادار یادشده  2بهادار موضوع مادۀ  منوط به تسلیم اوراق اجرای موضوع قراردادكه  یصورت

كه بخشی از وجوه نقد واریز یا بخشی از اوراق بهاداری كه باید تسلیم شوند،  درصورتی [باشد. به سبدگردان تسلیم شده

اریخ واریز وجوه نقد یا تسلیم اوراق بهادار یاد شده، عدم موافقت با روز كاری از ت 7باشد و سبدگردان ظرف  تسلیم شده

گذار اطالع ندهد، قرارداد باید در مورد آن  اجرای موضوع قرارداد را برای همان بخش از وجوه یا اوراق بهادار به سرمایه

 ]بخش از وجوه یا اوراق بهادار كه تسلیم شده است، اجرا شود.

 سبد اختصاصی

این  1ی  جمعاً ... ریال از دارایی خود را شامل اوراق بهادار به شرح پیوست شماره ]پس از انعقاد قرارداد[ر گذا سرمایه

گذارد/  می[قرارداد كه به ارزش ... ریال تقویم شده است و ... ریال وجه نقد، به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان 

گذار كه مربوط به این قرارداد باشد در  یا اوراق بهادار توسط سرمایه هرگونه برداشت و پرداخت وجه نقد ]است. گذاشته

تاریخ برداشت یا پرداخت، از مجموع مبالغ و اوراق بهادار ذكر شده در این ماده كه در اختیار سبدگردان گذاشته شده یا 

 خ، معین شود.گذار در آن تاری گردد تا سبداختصاصی سرمایه ترتیب كسر یا به آن اضافه می شود، به می

گردد و مالک آن در پیوست  های مورد توافق طرفین تعیین می های پایانی یا قیمت }ارزش اوراق بهادار به قیمت

 شود{ ( ذكر می1شماره )

وجه نقد موضوع این ماده باید به حساب بانكی مخصوصی واریز گردد كه سبدگردان مطابق دستورالعمل  :0تبصره 

 است. گذار اعالم نموده افتتاح كرده و به سرمایه تأسیس و فعالیت سبدگردان

، به وی تعلق دارد و تصرف وی در آن اوراق 1كند كه اوراق بهادار موضوع پیوست  گذار اذعان می سرمایه :2تبصره [

ن كه خالف این امر ثابت شود، مسئولیتی متوجه سبدگردا باشد. درصورتی وجه محدود، مقید یا ممنوع نمی بهادار به هیچ

، به 1هرگاه سبدگردان از این امر مطلع شود كه تمام یا بخشی از اوراق بهادار موضوع پیوست ]نخواهد بود.

گذار تعلق ندارد یا تصرف وی در تمام یا بخشی از این اوراق بهادار مقید، محدود یا ممنوع است، یا هرگاه  سرمایه
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خصوص تمام یا قسمتی از  تواند موضوع قرارداد را در سبدگردان آگاهی یابد كه نمی

 گذار اطالع دهد.  سبداختصاصی اجرا كند، باید موضوع را بالفاصله به سرمایه

 1موظف است هنگام دریافت اوراق بهادار، رسید دریافت اوراق بهادار را در فرم مشابه پیوست سبدگردان :9تبصره 

اد اوراق بهادار از یك نوع كه به سبدگردان تسلیم كه تعد گذار ارائه دهد. درصورتی این قرارداد تنظیم و به سرمایه

گاه سبدگردان موظف است پس از انتقال تعداد الزم از  باشد، آن 1شود، بیشتر از تعداد اوراق بهادار مذكور در پیوست  می

هفته   كاوراق بهادار به كد سبدگردانی اختصاصی، گواهی مربوط به تعداد باقیمانده را از مرجع مربوطه اخذ و ظرف ی

 گذار تسلیم كند.  به سرمایه

 های سبد  کارمزد سبدگردان و هزینه

 ی خدمات سبدگردان برابر مجموع موارد زیر است:  كارمزد روزانه[

های مربوط به سبد اختصاصی به  گذار پس از كسر بدهی ... درصد از ارزش سهام موجود در سبداختصاصی سرمایه

 های پایانی همان روز، قیمت

های سپردۀ بانكی از نرخ معمول جاری در نظام بانكی  گذاری و گواهی های سرمایه درصد از تفاوت بین سود سپرده.... 

 های بانكی سبد اختصاصی در پایان آن روز، ایران برای همان نوع سپرده، نسبت به ماندۀ سپرده

 ]ن روز.های پایانی هما .... درصد از ارزش سایر اوراق بهادار سبداختصاصی به قیمت

ی  توانند در مورد نحوه گذار می باشد. سبدگردان و سرمایه عنوان نمونه می }روش فوق برای محاسبة كارمزد به

های مورد تأیید مصوب سازمان  بندی دریافت كارمزد سبدگردان با رعایت سقف كارمزد و روش محاسبه، شرایط و زمان

 } .صورت دیگر توافق نمایند بورس و اوراق بهادار، به

گذار  ، صورتحساب كارمزد متعلقه را طبق این ماده تهیه كرده و به سرمایه]هرسه ماه یكبار[سبدگردان  تبصره:

از زمان دریافت  ]روز كاری 7حداقل [گذار باید ظرف ... روز كاری  كند. سرمایه تسلیم یا برای وی ارسال می

صورتحساب، نسبت به پرداخت كارمزد از طریق واریز به حساب سبدگردان اقدام كند؛ در صورت عدم پرداخت طی 

گذار كه نزد وی است،  این مدت، سبدگردان مجاز خواهد بود تا كارمزد خود را از محل وجوه نقد یا اوراق بهادار سرمایه

 .گذار تسلیم كند له رسید الزم را به سرمایهبرداشت نماید؛ مشروط به اینكه بالفاص

 منحصراً به قرار زیرند: ،تسگذار ا های اجرای موضوع قرارداد كه به عهده سرمایه هزینه

 (؛7كارمزد سبدگردان مطابق مادۀ ) (الف

 شود؛ های سبد اختصاصی كه مطابق مقررات مربوطه تعیین و پرداخت می كارمزد انجام معامالت دارایی

 های سبد اختصاصی كه در اجرای موضوع قرارداد الزم باشد؛ فروش و نقل و انتقال دارایی مالیات

ها طبق تبصره  كه پس از خاتمه قرارداد دارایی ها پس از خاتمه قرارداد، درصورتی كارمزد سبدگردان برای فروش دارایی

 توسط سبدگردان به فروش رود. 22ماده 

ی  های مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده ر این ماده، سایر هزینههای مذكور د به جز هزینه :0تبصره 

 ها ندارد. گذار تعهد و مسئولیتی در پرداخت آن هزینه باشد و سرمایه سبدگردان می

شود و در  های موضوع بندهای )ب(، )ج( و)د( این ماده مستقیماً از محل سبد اختصاصی پرداخت می هزینه :2تبصره 

 شود. عمل می 7های موضوع بند )الف( این ماده، بر اساس تبصرۀ مادۀ  هزینهمورد پرداخت 
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 الرعایه های الزم اهداف، اصول و محدودیت

( این قرارداد 2گذار مطابق پیوست شمارۀ ) الرعایه را كه سرمایه های الزم سبدگردان باید اهداف، اصول و محدودیت

الرعایه  های الزم مراعات كند. هرگونه تغییر در اهداف، اصول و محدودیتتعیین كرده است، در اجرای موضوع قرارداد 

 شود، باید طی متمم قرارداد به تأئید طرفین قرارداد برسد. و مهلتی كه به سبدگردان برای اعمال این تغییرات داده می

 دهی گزارش

ی، ماهانه و ساالنه و بازدهی ساالنه های زمانی، روزانه، هفتگ سبدگردان موظف است بازدهی سبداختصاصی را در دوره

سال است را مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، محاسبه و   هایی كه كمتر از یك شدۀ هركدام از دوره

گذار قراردهد. سبدگردان  حداكثر تا روز كاری بعد از پایان هر دوره از طریق سایت اینترنتی خود صرفاً در اختیار سرمایه

های ...}حداقل یك ماهه{ حداكثر ...  اید گزارش عملكرد خود در خصوص موضوع این قرارداد را در دورههمچنین ب

روز كاری{ پس از پایان هر دوره و همچنین برای آخرین دوره حداكثر ... روز كاری }حداكثر  11روز كاری }حداكثر 

گذار و سازمان ارسال یا ارائه كند. این گزارش  هروز كاری{ پس از خاتمة قرارداد، تهیه كرده و همزمان به سرمای 11

 شامل اطالعات زیر است:

 گذار، شماره و تاریخ قرارداد و مشخصات سبدگردان. الف( دورۀ گزارش، تاریخ تهیه، مشخصات سرمایه[

مل های حسابداری شا عنوان یك واحد مستقل حسابداری طبق اصول و رویه گذار به های مالی برای سرمایه ب( صورت

 های همراه. همراه یادداشت حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد به ترازنامه، صورت

گذار كه به تفكیك هر دارایی به شرح زیر تهیه شده و در  های سرمایه ی عملكرد سبدگردان و دارایی ج( خالصه

 شود: های مالی موضوع بند )ب( فوق، افشا می های همراه صورت یادداشت

 ی گزارش، تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در ابتدای دورهج( شرح، -1

 ج( تعداد و قیمت تمام شدۀ دارایی خریداری شده طی دورۀ گزارش،-2

 ج( تعداد، قیمت تمام شده و قیمت فروش دارایی فروخته شده طی دورۀ گزارش،-1

 ارش،ج( تعداد، قیمت تمام شده و ارزش روز دارایی در انتهای دورۀ گز-4

 گذار طی دورۀ گزارش، ها و سرمایه ج( ارزش مزایای تعلق گرفته به دارایی-5

 ج( سود یا زیان حاصله طی دوره برای هر دارایی.-2

ی گزارش به تفكیك هر دارایی معامله شده  گذار طی دوره نام سرمایه د( جزئیات اطالعات معامالت انجام شده به

قیمت خرید دارایی خریداری شده، تعداد و قیمت فروش دارایی فروخته شده كه در شامل تاریخ انجام معامله، تعداد و 

 شود. های مالی موضوع بند )ب( فوق افشاء می های همراه صورت یادداشت

گذار طی دورۀ گزارش از قبیل سود، بهره، سود سهمی و  های سرمایه هـ( جزئیات مزایای تعلق گرفته به دارایی

های مالی موضوع بند )ب( فوق افشا  های همراه صورت تاریخ تعلق هریك كه در یادداشت همراه تقدم خرید به حق

 شود. می

 توان بدون محدودیت موارد دیگری افزوده شود{ }به فهرست فوق می

 منظور از ارزش روز در این ماده، ارزش دارایی براساس قیمت پایانی در تاریخ پایان دورۀ گزارش است. تبصره:
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طول مدت قرارداد حداكثر ... روز كاری پس از پایان هرماه، موظف است  سبدگردان در

گذار  مستندات مربوط به معامالت اوراق بهادار را كه در رابطه با این قرارداد در آن ماه انجام داده است، به سرمایه

 كند. تسلیم 

ن موظف است در مقابل دریافت العاده، سبدگردا گذار برای ارائة گزارش خاص و فوق در صورت درخواست سرمایه

 هزینة مورد توافق طرفین، ظرف مدت ..... روز كاری گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

 نرم افزار سبدگردانی:

است، به منظور اجرای  ای كه برای عملیات سبدگردانی به تأیید سازمان رسیده افزار ویژه سبدگردان موظف است نرم

باشند  گذار كه در رابطه با این قرارداد می های سرمایه ها و بدهی د و اطالعات مربوط به كلیة داراییكن این قرارداد تهیه 

( را در هر تاریخ دلخواه 11های موضوع مادۀ ) افزار باید بتواند گزارش كند. این نرم را در هر روز در آن ثبت و نگهداری 

 تهیه كند. 

 {اضافه نمودسازمان بورس و اوراق بهادار ن موارد دیگری را به تأئید توا به تعهدات سبدگردان در این بخش می{

 گذار  مجاری ارتباطی سبدگردان با سرمایه

گذار از آنچه طبق  های عملكرد یا مطلع ساختن سرمایه تواند از هریك از مجاری زیر برای ارسال گزارش سبدگردان می

 گذار ارسال یا به اطالع وی برساند، استفاده كند:  این قرارداد، سبدگردان باید برای سرمایه

گذار كتباً به  انی جدیدی كه سرمایه( و در صورت تغییر، به نش1پست سفارشی به نشانی مذكور در ماده ) –1[

 سبدگردان معرفی نماید. 

( به نشانی الكترونیكی............ و در صورت تغییر، به نشانی الكترونیكی جدیدی كه E-mailارسال رایانامه ) –2

 گذار كتباً به سبدگردان معرفی كند. سرمایه

گذار كتباً به  غییر، به شمارۀ تلفن جدیدی كه سرمایه( به شمارۀ تلفن....... و در صورت تSMSارسال پیامك ) –1

 ]سبدگردان معرفی نماید.

توان یك یا چند روش را انتخاب و در قرارداد قید نمود. همچنین نوع اطالعاتی كه از طرق مذكور در این ماده به  های فوق می از روش} 

 {است. شود نیز در هر مورد قابل تعیین گذار ارسال می سرمایه

گذار عالوه برارسال از یكی از طرق مذكور در این ماده، از  های مخصوص سرمایه اطالعات و گزارش : 0ره تبص

گذار در  طریق سایت اینترنتی سبدگردان به نشانی ............ نیز با استفاده از كلمه و رمز عبور مخصوص سرمایه

 گذار قرار خواهد داشت.  دسترس سرمایه

بینی  ها از یك طرف به طرف دیگر پیش در مواردی كه در قرارداد تسلیم مدارک، مستندات و گزارش : 2تبصره 

های مورد نظر به شخص طرف مقابل یا وكیل، ولی، قیم یا نمایندۀ  است، الزم است مدارک، مستندات و گزارش شده

ز طریق پست سفارشی به نشانی طرف ها ا قانونی وی داده شده و رسید دریافت گردد یا مدارک، مستندات و گزارش

 آمده و در صورت تغییر به نشانی جدیدی كه وی كتباً اعالم نموده، ارسال شود.  1دیگر كه در مادۀ 

 حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار

منافع و  ی های حق تقدم و بطور كلی كلیه سود سهام، سود اوراق مشاركت، سهام جایزه، سود سایر اوراق بهادار، برگه[

وی محسوب شده و موضوع  سبد اختصاصیگذار تعلق دارد و جزو  به سرمایه ی سبد اختصاصیها مزایایی دارایی
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شود. سبدگردان در طول مدت قرارداد و در صورت تمدید تا  قرارداد درمورد آنها اجرا می

ع و مزایا را دریافت كند و به گذار وكالت و وظیفه دارد كه این مناف پایان مهلت تمدید شده، از جانب سرمایه

اعم از  سبد اختصاصیی حقوق ناشی از اوراق بهادار  سبداختصاصی اضافه نماید. سبدگردان همچنین در اعمال كلیه

حق حضور در مجامع، حق رأی، حق تقدم در خرید سایر اوراق بهادار و حق تبدیل اوراق بهادار به اوراق بهادار دیگر، 

 ] گذار را در نظر گیرد. شود و در چگونگی اعمال این حقوق باید مصالح سرمایه ی میگذار تلق وكیل سرمایه

در صورت اتمام مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، سبدگردان تبصره: 

اختصاصی محسوب هایی كه ناشر اوراق بهادار موجود در سبد موظف است ظرف هفت روز كاری موضوع را به شركت

ها بخواهد كه از آن پس حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار را  شوند و سایر اشخاص مرتبط اعالم كند و از آن می

های حق تقدم و سهام جایزه و موارد مشابه را به نشانی  گذار پرداخت نمایند و مكاتبات، برگه مستقیماً به سرمایه

( و درصورت تغییر، مطابق با نشانی 1گذار نیز مطابق ماده ) های تماس سرمایه و تلفنگذار ارسال دارند. نشانی  سرمایه

 شود.  گذار كتباً اعالم نموده، توسط سبدگردان به ناشرین اوراق بهادار اعالم می هایی كه سرمایه و شماره تلفن

 رازداری:

اختیار دارند محرمانه تلقی كنند و به جز به سازمان،  طرفین قرارداد باید كلیة اطالعاتی را كه در رابطه با این قرارداد در

بازرس قانونی یا حسابرس سبدگردان، امین سبدگردان، كانون مربوطه یا مراجع صالح قضایی، بدون رضایت كتبی 

 طرف مقابل به شخص دیگری ارائه نكنند، یا برای عموم افشاء ننمایند.

 رعایت قوانین و مقررات:

ای موضوع قرارداد، قوانین و مقررات از جمله قانون بازار اوراق بهادار و مقرراتی كه براساس سبدگردان باید در اجر

شوند به خصوص دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان را  صالح تصویب شده یا می قانون یادشده توسط مراجع ذی

سبدگردان موظف به رعایت قوانین و رعایت نماید. در صورت تضاد بین این قرارداد و قوانین و مقررات مذكور، 

 صورت بابت عدم رعایت این قرارداد، مسئولیتی متوجه سبدگردان نیست. باشد و در این مقررات می

 وجوه بالاستفاده:

كار  سبدگردان باید حداكثر تالش خود را بنماید تا وجوه نقد سبد اختصاصی را بالفاصله در اجرای موضوع قرارداد به

ان كه وجوه نقد سبداختصاصی بیش از ده درصد ارزش سبد اختصاصی شود و سبدگردان نتواند ظرف گیرد. در هر زم

كار گیرد یا به نظر وی این امر به  روز كاری از آن زمان، تمام یا قسمتی از این وجوه را در اجرای موضوع قرارداد به 7

 گذار نباشد، باید: صالح سرمایه

 های بانكی مشمول سود واریز كند و حسابالف( بالفاصله وجوه مذكور را به 

 گذار را از این امر مطلع نماید. سرمایه

 تواند با توافق طرفین از متن قرارداد حذف شود{ }بند الف می

های بانكی مخصوصی كه مطابق دستورالعمل  گذار همواره در حساب یا حساب : وجوه متعلق به سرمایهتبصره

 شود. داری می شود واریز و نگه شده یا میتأسیس و فعالیت سبدگردان افتتاح 

 گذار: برداشت و واریز سرمایه
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را مطالبه  سبد اختصاصیهای  تواند در طول مدت قرارداد مبلغی از دارایی گذار می سرمایه

روز كاری{ پس از درخواست  2كند. در این صورت سبدگردان باید این مبلغ را ظرف ... روز كاری }حداكثر 

برای  سبد اختصاصیكه وجوه نقد  به وی پرداخت كند. درصورتی سبد اختصاصیز محل وجوه نقد گذار ا سرمایه

های  پرداخت كل مبلغ مطالبه شده كفایت نكند، سبدگردان باید بالفاصله متناسباً اقدام به فروش میزان الزم از دارایی

های مذكور به  پس از فروش داراییروز كاری{  5كرده و مابقی را ظرف ... روز كاری }حداكثر  سبد اختصاصی

 گذار پرداخت كند.  سرمایه

گذار به منظور تأمین وجوه مورد  رغم تالش كافی سبدگردان برای فروش دارایی سرمایه كه به درصورتی تبصره:

درخواست وی، امكان فروش به دالیلی از جمله عدم وجود خریدار میسر نگردد، مسؤولیتی متوجه سبدگردان نخواهد 

 بود.

تواند در طول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد، مبالغ یا اوراق بهادار دیگری را به سبدگردان  گذار می سرمایه 

 پرداخت نماید و سبدگردان موظف است موضوع قرارداد را در قبال آنها نیز اجرا نماید.

 معرفی قرارداد به امین:

ای از قرارداد را برای  اجرایی شدن قرارداد، مشخصات و نسخه سبدگردان موظف است ظرف هفت روز كاری پس از

كه مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان یا سایر مقررات مربوطه، معرفی این  ودرصورتی[امین ارسال 

در  ]قرارداد به امین و پذیرش سمت امین در مورد آن ضروری باشد، تشریفات الزم را به این منظور به انجام رساند.

های خود طبق دستورالعمل  كه به هر دلیل، امین طرف قرارداد با سبدگردان در اجرای وظایف و مسئولیت صورتی

گذار وارد شود، سبدگردان به موجب این  تأسیس و فعالیت سبدگردان، قصور نماید و از این بابت خسارتی به سرمایه

 است.  قرارداد، جبران خسارت مذكور را توسط امین تضمین نموده

براساس دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، در شرایطی خاص باید تشریفات الزم به منظور اینكه قراردادهای } 

صورت سبدگردان  سبدگردانی در زمرۀ قراردادهای موضوع قرارداد سبدگردان و امین محسوب شود، طی گردد. دراین

ها این تشریفات انجام شده  خصوص قراردادهایی كه در مورد آن موظف است این تشریفات را به انجام رساند. امین در

های بیشتری دارد كه عمدتاً عبارت از بررسی و تأیید  شوند، وظایف و مسئولیت و به این ترتیب به امین معرفی می

ی به كه طبق مقررات الزام هاست. درصورتی های مربوط به آن قراردادها توسط امین قبل از انجام پرداخت پرداخت

توانند داوطلبانه با  گذار می انجام این تشریفات در مورد یك قرارداد سبدگردانی وجود نداشته باشد، سبدگردان و سرمایه

های  ها، این تشریفات انجام شده و بنابراین نظارت یكدیگر توافق نمایند كه در مورد قرارداد سبدگردانی فیمابین آن

 نیزصورت پذیرد.{ها  یمابین آنبیشتر توسط امین در مورد قرارداد ف

 تخلفات و اختالفات

گذار و سبدگردان براساس قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم سازش در  مرجع رسیدگی به اختالفات بین سرمایه

 این قانون است.  17این قانون، هیأت داوری مذكور در ماده  12های موضوع ماده  كانون

قانون بازار اوراق بهادار، تا تشكیل كانون مربوطه وظایف این كانون را در رابطه با  11براساس تبصره ماده  تبصره:

  دهد. این ماده، سازمان انجام می



 

 

  171از  44صفحه 
 

 مدیریت سبد اوراق بهادارمقررات  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

طبق قانون بازار اوراق  17به تخلفات سبدگردان از این قرارداد یا مقررات مذكور در ماده 

 شود. جرایی آن قانون رسیدگی میهای ا نامه ها و دستورالعمل بهادار و آیین

 فسخ، انفساخ و تمدید قرارداد

تواند قرارداد را قبل از انقضای مدت، فسخ كند، مشروط به اینكه این موضوع را كتباً به  هریك از طرفین قرارداد می

از یك ماه  كه مجوز فعالیت سبدگردانی سبدگردان از سوی سازمان لغو شود یا بیش طرف دیگر اطالع دهد. در صورتی

كه سبدگردان به  شود. همچنین از زمانی تعلیق شود، این قرارداد بالفاصله از زمان ابالغ رسمی این تصمیم منفسخ می

حكم مراجع ذیصالح ورشكسته اعالم شود یا خود به دادگاه تقاضای ورشكستگی ارائه دهد، این قرارداد منفسخ 

گذار را از تمام یا برخی تخفیفات  توان سرمایه گذار فسخ شود، می مایهكه قرارداد به درخواست سر شود. }در صورتی می

 در نظر گرفته شده در سایر مواد قرار داد بابت كارمزد سبدگردانی محروم كرد{

 پذیر است. تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امكان

 اقدامات پس از خاتمة قرارداد

م تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ آن، قرارداد خاتمه یافته تلقی پس از پایان مهلت قرارداد و عد

گذار كه مربوط به این قرارداد است، تغییری ایجاد كند  های سرمایه شود و سبدگردان مجاز نیست در تركیب دارایی می

گذار در  نقد متعلق به سرمایه گذار برساند. سبدگردان باید كل وجوه و موظف است موضوع را بالفاصله به اطالع سرمایه

كه  گذار پرداخت كند و درصورتی روز كاری{ به سرمایه 2رابطه با این قرارداد را ظرف ... روز كاری}حداكثر 

های سبد اختصاصی را از سبدگردان درخواست ننموده باشد،  گذار مطابق تبصره این ماده فروش سایر دارایی سرمایه

گذار و دریافت  از جمله اوراق بهادار مربوطه به نام سرمایه سبد اختصاصیهای  ایر داراییسبدگردان باید جهت انتقال س

 روز كاری{ اقدام نماید. 11های مربوطه ظرف حداكثر ... روز كاری }حداكثر  و تسلیم گواهینامه

صاصی )به استثنای های سبد اخت گذار قبل از اینكه پس از خاتمه قرارداد، دارایی درصورت درخواست سرمایه تبصره:

های سبد  تواند از سبدگردان بخواهد كه فروش دارایی گذار می گذار منتقل شود، سرمایه وجوه نقد( به نام سرمایه

ها ظرف  اختصاصی را به عهده بگیرد. در این صورت سبدگردان موظف است تالش كافی برای فروش این دارایی

صرفه و صالح وی بنماید. كارمزد سبدگردان برای این امر ...... درصد  كند با رعایت گذار تعیین می مهلتی كه سرمایه

 ها است. دهم درصد{ از مبلغ فروش دارایی 2}حداكثر 

 ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

 درصورت نقض مفاد این قرارداد بشرح ذیل اقدام خواهد شد:[

و عدم رعایت  2ی  ماده 1و  2های  ههای مقرر از طرف سبدگردان در تبصر الف( در صورت عدم رعایت مهلت

، سبدگردان باید به ازای هر روز 22و  21، 12، 18، مواد 15ی  ی ماده ، تبصره12، 11، 11در مواد های مقرر  مهلت

 تأخیر، ....... ریال خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه گذار پرداخت نماید.

كننده باید مبلغ .......... ریال خسارت به طرف  از طرفین، طرف نقض قرارداد توسط هر یك 12ی  در صورت نقض ماده

 ]های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد. دیگر، پرداخت نماید. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات
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یا عدم رعایت مفاد  17ی  كه در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع ماده ج( در صورتی

گذار گردد، سبدگردان مسئول جبران این خسارات خواهد بود.  سبدگردان، خساراتی متوجه سرمایه قرارداد توسط

 های مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد. پرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازات

 درصورت بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود.

 سایر موارد

( ذكر شده تغییر یابد، وی موظف است نشانی جدید خود را 1از طرفین قرارداد كه در ماده)كه نشانی هر یك  درصورتی

 كتباً به طرف مقابل اطالع دهد. 

گذار پرداخت كند از طریق واریز به  ی وجوهی را كه طبق این قرارداد باید به سرمایه سبدگردان موظف است كلیه

بانكی جایگزین طبق تبصرۀ این ماده، از طریق واریز به حساب حساب بانكی به شرح زیر و در صورت معرفی حساب 

 بانكی جایگزین، انجام دهد:

 نوع حساب ذینفع حساب شماره حساب شهر محل شعبه كد شعبه نام شعبه بانك نام بانك

       

های دارای مجوز از بانك مركزی  نام خود در یكی از بانك تواند حساب بانكی دیگری را كه به گذار می سرمایه تبصره:

 عنوان جایگزین حساب بانكی موضوع این ماده معرفی كند.  است، به جمهوری اسالمی ایران، افتتاح نموده

نسخه واحداالعتبار در تاریخ ... بین طرفین قرارداد منعقد  این قرارداد در ... ماده و ........ تبصره و ....... پیوست در سه

گذار تحویل گردید. سبدگردان باید ظرف هفت روز كاری یك  شد و دو نسخه به سبدگردان و یك نسخه به سرمایه

 نسخه از قرارداد را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و نزد این سازمان ثبت نماید. 

 شوند. این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع می های نسخ متمم تبصره:
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قرارداد نمونه امین سبدگردانی اختصاصی    6پیوست 

 اوراق بهادار
 

 قرارداد ]نمونة[ امین سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

شوند، عباراتی  قرارداد نمونه تلقی نمی باشند و جزء متن اند به منظور توضیح می }  { آمده }عباراتی كه بین دو آكوالد

اند با موافقت معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تائید ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار،  آمده ] [كه بین دو قالب 

قابل تغییر است{ } مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردانی، در شرایط خاصی سبدگردان موظف است، از 

است،  ها برای تصدی سمت امین به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده حقوقی كه صالحیت آنبین اشخاص 

 عنوان امین انتخاب كرده وقرارداد حاضر را با وی منعقد و مفاد آن را اجرا نماید.{ حداقل یك شخص را به

 طرفین قرارداد

ره ثبت ... تاریخ ثبت ... محل ثبت ... نشانی ....... كد این قرارداد بین سبدگردان با مشخصات : نام ..... شما 0ماده 

پستی ...........شماره تلفن.... شماره نمابر ... با نمایندگی آقا)یان(/خانم)ها( .... كه براساس روزنامة رسمی شمارۀ ... 

... تاریخ ثبت ...  شود)ند( و امین با مشخصات نام ..... شماره ثبت مورخ .... صاحب/صاحبان امضای مجاز شناخته می

محل ثبت ... نشانی ..... كد پستی  ... شماره تلفن ... شماره نمابر........كد معامالتی ... با نمایندگی آقا)یان(/خانم)ها( 

شود)ند(، به شرح مواد آتی  .... كه براساس روزنامة رسمی شمارۀ ... مورخ ... صاحب/صاحبان امضای مجاز شناخته می

 منعقد گردید.

 ریف اصطالحات تع

 شوند: كار رفته در این قرارداد به شرح زیر تعریف می اصطالحات به 2ماده 

مجلس شورای اسالمی و اصالحات بعدی  1184منظور قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه   قانون بازار اوراق بهادار:

 آن است.

 قانون بازار اوراق بهادار است.  5منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادۀ  :سازمان

منظور دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان مصوب هیأت مدیرۀ سازمان  :دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان

 است. 

 این قرارداد است.  1منظور سبدگردان معرفی شده در مادۀ  سبدگردان:

 این قرارداد است.  1منظور امین معرفی شده در مادۀ  امین:

منظور قراردادی است كه سبدگردان تحت این عنوان با مشتری خود منعقد نموده و به موجب آن  قرارداد سبدکردانی:

 سبدگردان موظف است نسبت به سبدگردانی سبد اختصاصی موضوع قرارداد اقدام نماید. 

 است.  كه با سبدگردان، قرارداد سبدگردانی منعقد نموده است گذاری منظور سرمایه مشتری:

گذار معین توسط سبدگردان در قالب  داری اوراق بهادار به نام سرمایه تصمیم به خرید، فروش یا نگه سبدگردانی:

 قرارداد سبدگردانی به منظور كسب انتفاع برای مشتری است. 



 

 

  171از  47صفحه 
 

 مدیریت سبد اوراق بهادارمقررات  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

دانی در یك قرارداد سبدگردانی های موضوع سبدگر منظور مجموع دارایی سبداختصاصی:

 د. )اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مطالبات( است كه به مشتری معینی تعلق دار

 مطابق تعریف ارائه شده در دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان است.  شخص وابسته:

 موضوع قرارداد

بینی شده در این قرارداد، توسط امین در قبال  پیشهای  موضوع قرارداد عبارتست از: )الف( پذیرش مسئولیت 9ماده 

بینی شده در  اند و)ب( انجام وظایف پیش را با سبدگردان منعقد نموده 4مشتریانی كه قرارداد سبدگردانی موضوع مادۀ 

قرارداد بینی شده در این  های پیش )ج( انجام نظارت[و 4این قرارداد، در ارتباط با قراردادهای سبدگردانی موضوع مادۀ 

 ]توسط امین.

 تشریفات پذیرش سمت امین در قرارداد سبدگردانی:

را در ارتباط با  ]آن 1و 2های  این قرارداد و تبصره 2مادۀ [امین در صورتی موظف است وظایف مذكور در  4ماده 

وص آن قرارداد این قرارداد، سمت امین را در خص 1یك قرارداد سبدگردانی به انجام رساند كه در قالب فرم پیوست 

 باشد.  پذیرفته و به سبدگردان تسلیم نموده

انتخاب قراردادهای سبدگردانی برای طی تشریفات موضوع این ماده با رعایت دستورالعمل تأسیس و فعالیت  تبصره  :

ی پذیرد و سبدگردان باید یك نسخه از قراردادهای سبدگردانی را كه برای ط سبدگردان، توسط سبدگردان صورت می

است، به همراه درخواست كتبی از امین مبنی بر پذیرش سمت امین در  تشریفات موضوع این ماده انتخاب نموده

روز كاری، قبولی سمت خود را به  1خصوص آن قرارداد، به امین تسلیم كند و امین موظف است ظرف حداكثر 

 سبدگردان تسلیم نماید. 

 تعهدات سبدگردان 

 ه شرح مواد زیر است:تعهدات سبدگردان ب 5ماده

یك نسخه از آن را ظرف  4برای قراردادهای سبدگردانی موضوع مادۀ   سبدگردان ملزم است در صورت انعقاد متمم

 هفت روز كاری در اختیار امین قرار دهد.

د، در كن سبدگردان موظف است كلیة مدارک و اطالعاتی را كه امین برای اجرای وظایف خود در این قرارداد مطالبه می

افزارهای خود و بازدید از  اختیار امین قرار دهد و با بازرسان امین در خصوص بررسی اطالعات، دفاتر، مدارک و نرم

 های تحت اختیار خود، همكاری كامل نماید.   محل

تریان نام مش را تهیه و كلیة اطالعات معامالتی را كه به 2افزار سبدگردانی موضوع مادۀ  سبدگردان موظف است، نرم

ها به مشتریان  ها از مشتریان و پرداخت دهد و كلیة رویدادهای مالی مربوط به مشتریان ازجمله دریافت خود انجام می

 افزار یادشده، ثبت نماید.  خود را در نرم

مكتوب در خصوص اوراق بهاداری كه سبدگردان یا اشخاص وابسته به   است درپایان هرماه گزارشی سبدگردان موظف

ها، در آن ماه طبق تعریف دستورالعمل سبدگردانی در آن اوراق  ا كاركنان سبدگردان یا اشخاص وابسته به آنآن ی

 اند را در حد مقرر در دستورالعمل سبدگردانی تهیه و به امین تسلیم كند.  بهادار ذینفع شده

را طبق نظر امین افتتاح كرده و  تعیین نماید هر قرارداد  7های بانكی موضوع مادۀ  سبدگردان موظف است حساب

 باشد.  است، مرتبط می افتتاح شده 7، با كدام حساب بانكی كه براساس شرایط مادۀ 4سبدگردانی موضوع مادۀ 
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 افزار سبدگردانی مورد استفاده:  خصوصیات نرم

را در آن ثبت  5مادۀ  1است تهیه نموده و اطالعات موضوع بند  ر سبدگردانی كه سبدگردان موظفافزا نرم 6ماده 

 كند، باید دارای خصوصیات زیر باشد:

 افزار دارای تأییدیه از سازمان باشد، نرم – 1 

 افزار از طریق شبكة اینترنت فراهم باشد،  امكان دسترسی امین به اطالعات ثبت شده در نرم – 2

 افزار سبدگردانی تأیید كند،  امین بتواند با بررسی مستندات، اطالعات مورد نظر خود را در نرم – 1

 است، بدون اجازۀ امین تغییر دهد،  افزار تأیید نموده سبدگردان نتواند اطالعاتی را كه امین در نرم – 4

 است را تغییر دهد،  افزار ثبت نموده سبدگردان نتواند بدون اجازۀ امین، اطالعاتی را در روزهای قبل در نرم – 5

افزار سبدگردانی مشاهده و چاپ  هایی را از مانده و گردش حساب هر مشتری از طریق نرم امین باید بتواند گزارش – 2

است، لحاظ گردد یا  ش صرفاً اطالعاتی كه توسط خود وی تأیید شدهنماید. امین باید بتواند تعیین كند كه در این گزار

 اینكه كلیة اطالعات ثبت شده، لحاظ شوند. 

افزار، ثبت گردد و توسط  ( نرم log fileدهند باید در فایل وقایع ) افزار انجام می كلیة عملیاتی كه كاربران در نرم – 7

 هیچ یك از كاربران قابل تغییر نباشد. 

كند دو  افزار و حدود اختیارات كاربران را تعیین می ( كه تنظیمات نرمAdminstratorافزار) رمز ورود مدیر نرم – 8[

  ]قسمتی بوده و یك قسمت در اختیار سبدگردان و قسمت دیگر در اختیار امین باشد.

ر صورت اختالف، طبق نظر شود و د افزار سبدگردانی با توافق سبدگردان و امین انجام می تنظیمات نرم تبصره :[

افزار سبدگردانی، مالحظات مورد نظر سازمان باید رعایت شود. توافقات در مورد  سازمان عمل خواهدشد. در تنظیم نرم

  ]شود. داری می افزار به امضای طرفین رسیده و نزد هر كدام، یك نسخه نگه تنظیمات نرم

 افتتاح حساب بانکی مشترک 

های بانكی مخصوص سبدگردانی را طبق دستورالعمل تأسیس و  است حساب یا حساب سبدگردان موظف 7ماده [

فعالیت سبدگردانی و با تأیید امین در یك یا چند بانك ایرانی دارای مجوز از بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران، 

های  یك از حساب كدام افتتاح كند. همچنین سبدگردان موظف است تعیین نماید كه هر قرارداد سبدگردانی، مرتبط با

های بانكی و قراردادهای سبدگردانی مرتبط با هر حساب بانكی  بانكی مخصوص سبدگردانی است و مشخصات حساب

اعم از وجوهی كه سبدگردان از مشتری خود به  -را نزد امین ثبت كند. كلیة وجوه مربوط به هر قرارداد سبدگردانی 

های بانكی  وجوهی كه از محل سودهای نقدی اوراق بهادار یا سپردهكند و  منظور سبدگردانی دریافت می

منحصراً در حساب بانكی مربوط به همان قرارداد سبدگردانی واریز و كلیة  -شود سبداختصاصی حاصل می

اعم از وجوه پرداختی به مشتری، وجوه پرداختی بابت خرید اوراق  -های مربوط به آن قرارداد سبدگردانی  پرداخت

از حساب بانكی مربوط به همان قرارداد  -های مربوط به سبدگردانی  دار سبد اختصاصی و پرداخت هزینهبها

 ]شود. سبدگردانی، پرداخت می

نام  نام مشترک امین و سبدگردان یا به ،  باید به4های بانكی مرتبط با قراردادهای موضوع مادۀ  حسابتبصره : 

پذیر باشد و تغییر در  ال برداشت از آن با اجازۀ توأم سبدگردان و امین امكانكه در هر ح طوری مشتری افتتاح شده به

  های بانكی مذكور بدون توافق توأم سبدگردان و امین ممكن نباشد.  شرایط برداشت از حساب
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 تشریفات شناسایی کارگزار  

صی مربوط به یك قرارداد پرداخت به شركت كارگزاری به منظور خرید اوراق بهادار به نام سبد اختصا 3ماده 

پذیر است  مربوط به آن قرارداد سبدگردانی، درصورتی امكان 7سبدگردانی از محل وجوه حساب بانكی موضوع مادۀ 

 باشد: كه تشریفات شناسایی كارگزار به شرح زیر انجام شده

 2ایی كارگزار )پیوست سبدگردان درخواست شناسایی كارگزار مورد نظر خود را با تكمیل فرم درخواست شناس – 1 

 دهد. این قرارداد( به امین ارائه می

، از طریق مراجعه به سایت رسمی اینترنتی سازمان، 1امین ظرف یك روز كاری از تاریخ دریافت درخواست بند  – 2 

های كارگزاری دارای مجوز از سازمان است،  از اینكه كارگزار معرفی شده توسط سبدگردان، جزو فهرست شركت

كند تا كارگزار  مینان حاصل كرده و سپس فرم مذكور را تأیید و به كارگزار ارسال نموده و ضمن آن درخواست میاط

این قرارداد را مستقیماً به امین ارائه دهد. امین باید رونوشت درخواست خود را به سبدگردان نیز  1تعهدنامة پیوست 

 ارسال كند.  

این قرارداد را امضاء كرده و به امین ارائه دهد، وی به عنوان كارگزاری  1وست درصورتی كه كارگزار تعهدنامة پی – 1

شود و امین موضوع را ظرف یك  است، نزد امین ثبت می كه طبق این ماده در ارتباط با سبدگردان شناسایی شده

 دهد.   روزكاری كتباً به سبدگردان اطالع می

رفی حساب بانكی مرتبط با هر قرارداد سبدگردانی به كارگزار درصورت درخواست سبدگردان مبنی بر مع تبصره :

این قرارداد، امین موظف است پس از اطمینان  4شناسایی شده طبق این ماده از طریق تكمیل و امضای فرم پیوست 

م را اند، فر افتتاح شده 7شده در فرم، براساس تشریفات مادۀ  های بانكی معرفی از صحت مندرجات فرم و اینكه حساب

 ظرف یك روزكاری امضاء نموده و برای كارگزاری مورد نظر ارسال كند. 

  7های بانکی موضوع ماده  تشریفات پرداخت از حساب

امین باید ظرف یك روز كاری پس از دریافت درخواست سبدگردان برای هرگونه پرداخت مربوط به هر  3ماده 

، در صورتی كه دستور پرداخت با مفاد قرارداد 7وضوع مادۀ از حساب بانكی م 4قرارداد سبدگردانی موضوع مادۀ 

 سبدگردانی و موارد زیر تطابق داشته باشد، دستور پرداخت را تأیید كند:

ای از قرارداد سبدگردانی مربوطه به امین تسلیم و نزد وی ثبت شده و امین قبولی سمت خود را به  ( قبالً نسخه1

 سبدگردان اعالم نموده است. 

 اب بانكی، مخصوص یا مرتبط با قرارداد سبدگردانی مورد نظر است، ( حس2

 ( این ماده است، 7( تا )4( موضوع پرداخت صرفاً در خصوص موارد مندرج در بندهای )1

 به مشتری:  ( در مورد پرداخت4

سبداختصاصی مبلغی كه سبدگردان پرداخت آن را به حساب بانكی مشتری درخواست نموده، بیش از وجوه نقد  -4-1

 مشتری مربوطه در تاریخ درخواست نباید باشد،

صرفاً به حساب بانكی مشتری كه در قرارداد سبدگردانی یا متمم آن یا كتباً توسط مشتری معرفی شده   پرداخت -4-2

 شود.  است، واریز می

 :( در خصوص پرداخت به كارگزار به منظور خرید اوراق بهادار موضوع قرارداد سبدگردانی5
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این قرارداد را در  1، تعهدنامة پیوست 8كارگزار قبالً طی تشریفات مذكور در مادۀ  -5-1

 است.  مورد قرارداد سبدگردانی تكمیل و امضاء نموده و به امین تسلیم كرده

 ی وجوه نقد سبداختصاصی نزد كارگزار به تشخیص امین بیش از حد الزم نباید باشد؛ مانده  -5-2

 پذیرد؛ فاً باید به حساب جاری معامالتی كارگزار صورت پرداخت صر  -5-1

 كارگزار دارای مجوز كارگزاری از سازمان باشد.  -5-4

 های سبدگردانی: ( در خصوص پرداخت كارمزدها و هزینه2

 پرداخت مطابق با مفاد قرارداد سبدگردانی و دستورالعمل سبدگردانی بوده و به طور صحیح محاسبه شده است؛ -2-1

 پذیرد. های بانكی اشخاص مربوطه صورت می ها از طریق واریز به حساب این پرداخت -2-2

 شوند: ( در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداری كه در بورس یا بازار خارج از بورس معامله نمی7

 است؛  ها توسط سبدگردان معین شده ی آن مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده  -7-1

 قرارداد سبدگردانی است؛های مندرج در  اوراق بهادار دارای ویژگی  -7-2

باشد كه در مقابل پرداخت وجه، اوراق بهادار مربوطه، دریافت و به تملك مشتری  اطمینان معقول وجود داشته  -7-1

 آید؛  در می

 شود. می مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانكی فروشنده پرداخت  -7-4

های پرداخت توسط سبدگردان نیز الزامی است و مسئولیت  رعایت مفاد این ماده در مورد صدور درخواست : 0تبصره 

 های پرداخت، مطابق مفاد دستورالعمل مربوطه، رافع مسئولیت سبدگردان نیست.   امین در تأیید درخواست

ها  كه امین برای تأیید آن در صورتی كه درخواست پرداخت سبدگردان، مطابق این ماده نباشد، یا در صورتی : 2تبصره 

گاه امین باید ظرف مهلت مقرر در این ماده، موارد عدم تطابق یا  كننده دست یابد، آن نتواند به اطالعات و مدارک قانع

 نقص مدارک و اطالعات را كتباً به سبدگردان منعكس كند.

سبدگردان خود تقاضای ورشكستگی به دادگاه  كه در صورت ورشكستگی یا انحالل سبدگردان یا درصورتی : 9تبصره 

های  كه مجوز سبدگردانی سبدگردان توسط سازمان لغو شود، امین باید صرفاً پرداخت صالح ارائه دهد، یا در صورتی

ها خودداری نماید. در طول دورانی كه مجوز فعالیت  این ماده را تأیید كند و از تأیید سایر پرداخت 4موضوع بند 

 است نیز، مفاد همین تبصره حاكم است.  توسط سازمان تعلیق شدهسبدگردان 

 وظیفه امین در نظارت بر سبدگردان 

 صورت مستمر نظارت كند كه : امین موظف است به 01ماده [

ها  است، خواه سمت امین را در مورد آن مفاد قراردادهای سبدگردانی كه سبدگردان با مشتریان خود منعقد نموده – 1

 پذیرفته یا نپذیرفته باشد،

 دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردانی و  – 2

 ها محسوب كند،    دانها را از جمله وظایف امین طرف قرارداد با سبدگر مقرراتی كه سازمان نظارت بر رعایت آن - 1

توسط سبدگردان رعایت شود و در صورت مشاهدۀ هرگونه نقض موارد یادشده، موضوع را بالفاصله پس از كشف، 

 صورت مكتوب به سازمان گزارش كند و هم زمان تذكرات الزم را جهت اصالح كتباً به سبدگردان ارائه دهد.  به
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مقررات موضوع این ماده، موجب ورود كه تخلفات سبدگردان از  درصورتی : 0تبصره 

طور كه به نظر امین عادالنه است، جبران نكند،  خسارت به مشتری سبدگردان شود و سبدگردان خسارت وارده را آن

 امین موظف است تخلف سبدگردان را به مشتری یا مشتریان مربوطه اطالع دهد. 

طوری  هایی را تعریف و اجرا كند به ها و رویه روشین ماده، های موضوع ا امین باید به منظور اجرای نظارت : 2تبصره 

كه از رعایت مقررات موضوع این ماده توسط سبدگردان، اطمینان كافی و معقول حاصل نماید. در ضمن امین باید 

غ های موضوع این ماده، مستقیماً یا به واسطة سبدگردان، ابال هایی را كه سازمان در اجرای نظارت ها و رویه روش

 كارگیرد.  كند، در عمل به می

ندارد؛ این بدان  4وظیفة امین در خصوص اجرای نظارت موضوع این ماده، بستگی به اجرای مادۀ  : 9تبصره 

كند،  یك از قراردادهای سبدگردانی كه سبدگردان با مشتریان خود منعقد می كه حتی اگر امین در مورد هیچ است معنی

باشد، وظایف موضوع این ماده برای امین به قوت خود  ، سمت امین را نپذیرفته4 براساس تشریفات موضوع مادۀ

است. همچنین مسئولیت امین در این ماده شامل كلیة مشتریان طرف قراردادهای سبدگردانی با سبدگردان است،  باقی

  ]باشد. ه یا نپذیرفته، سمت امین را پذیرفت4خواه امین در خصوص قرارداد سبدگردانی مربوطه طبق تشریفات مادۀ 

 مسئولیت امین 

های آن به موقع عمل ننماید،  و تبصره 2،  8، 4كه امین به وظایف خود طبق مواد  در صورتی : )الف( 00ماده 

موظف است به ازای هر روز تأخیر، حسب مورد مبلغی معادل یك هجدهم درصد ارزش سبد اختصاصی مندرج در 

نوان خسارت وارده به ع قرارداد سبدگردانی اختصاصی یا یك هجدهم درصد از مبلغ مندرج در دستور پرداخت را به

گیری كند و مبالغ دریافتی از این بابت را جزو  مشتری، به سبدگردان بپردازد. سبدگردان باید دریافت این مبالغ را پی

ای خود، پس از دریافت مبالغ یا پس از بدهكار  دوره  سبداختصاصی مشتری مربوطه منظور كرده و در اولین گزارش

ها یا استنكاف امین  عات الزم را در این خصوص اعم از مبالغ دریافتی و مبانی محاسبة آنشدن امین از این بابت، اطال

 از پرداخت مبالغ، به مشتری بدهد. 

كه امین از انجام وظایف خود طبق این قرارداد تخطی نماید و از این بابت خسارتی به هریك از  در صورتی)ب( 

نی، وارد شود یا در اثر تخلف امین، هریك از مشتریان مذكور نتواند مشتریان طرف سبدگردان در قراردادهای سبدگردا

در صورت تمایل در مهلت مقرر در قرارداد سبدگردانی خود با سبدگردان، دارایی خود را از سبدگردان دریافت دارد، 

ور در دریافت گاه امین مسئول جبران خسارات وارده به مشتری مربوطه بوده و باید به ازای هر روز تأخیر مذك آن

های مشتری نزد سبدگردان را به عنوان جبران خسارت به  ها، معادل یك هجدهم درصد از ارزش دارایی دارایی

 مشتری مربوطه بپردازد. 

مسئولیت امین در این ماده، نافی مسئولیت سبدگردان در قبال مشتری خود نیست و در صورت بروز حوادث  تبصره  :

 گی كننده، مسئولیتی متوجه امین نخواهد بود. قهری به تشخیص مرجع رسید

كند، نزد خود محرمانه تلقی كرده و  امین موظف است اطالعاتی را كه در اجرای این قرارداد دریافت می 02ماده 

صورت مسئول جبران كلیة خسارات وارده به سبدگردان یا مشتری یا  جز در چارچوب مقررات افشاء ننماید؛ در غیر این

 ب مورد خواهد بود. هر دو حس
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 نحوۀ محاسبه و پرداخت کارمزد امین 

نماید، كارمزدهای زیر را به وی از طریق واریز به حساب  سبدگردان بابت خدماتی كه از امین دریافت می 09ماده [

 نماید: شده توسط امین، پرداخت می بانكی اعالم

، سمت امین را در 4.... درصد از ارزش سبد اختصاصی هر قرارداد سبدگردانی كه امین طبق تشریفات مادۀ  – 1 

 است،   خصوص آن پذیرفته

 شود. مبلغ        ریال به طور ثابت كه هر ..... ماه یكبار ..... درصد از آن پرداخت می – 2

مبالغ موضوع این ماده پس از كسر كسورات قانونی و در صورت لزوم افزودن مالیات بر ارزش افزوده، در  تبصره  :

 ] شود. وجه امین پرداخت می

 مدت قرارداد

شود. از  گذاری شده و به امین ابالغ می این قرارداد پس از امضاء توسط طرفین توسط سبدگردان شماره 04ماده [

شده را تأیید كند و موضوع را كتباً به اطالع سبدگردان برساند، قرارداد به مورد  رارداد ابالغتاریخی كه امین دریافت ق

 ]اجرا گذاشته شده و قرارداد از آن تاریخ تا تاریخ ...... معتبر خواهد بود.

 رسیدگی به تخلفات و اختالفات

امین و همچنین به اختالفات بین امین و براساس قانون بازار اوراق بهادار به اختالفات بین سبدگردان و  05ماده 

 12موضوع مادۀ   هریك از مشتریان طرف سبدگردان در قراردادهای سبدگردانی، در صورت عدم سازش در كانون

 كند.  این قانون رسیدگی می 17قانون بازار اوراق بهادار، هیأت داوری مذكور در ماده 

رداد یا مقررات مربوطه، در مراجع رسیدگی به تخلفات كه در به تخلفات سبدگردان و امین از این قرا 06ماده 

 شود. است، رسیدگی می بینی شده های اجرایی قانون بازار اوراق بهادار پیش ها یا دستورالعمل نامه آیین

 فسخ قرارداد

این موضوع را كه  تواند قرارداد را قبل از انقضای مدت، فسخ كند، مشروط به این هریك از طرفین قرارداد می 07ماده

حداقل یك ماه قبل كتباً به طرف دیگر اطالع دهد. به هر حال تا زمان فسخ قرارداد طرفین متعهد به انجام وظایف 

 محوله هستند.

های مندرج در این  كه امین برای پذیرش مسئولیت در صورت ورشكستگی یا انحالل امین و در صورتیتبصره : 

طرفه توسط سبدگردان و بدون نیاز به گذشت  طور یك ود، این قرارداد بهقرارداد توسط سازمان سلب صالحیت ش

 مهلت مذكور در این ماده قابل فسخ است. 

 اتمام و تمدید قرارداد

 پذیر است. تمدید این قرارداد از طریق تنظیم و امضای متمم قرارداد امكان 03ماده 

 سایر موارد

( ذكر شده تغییر یابد، وی موظف است نشانی 1قرارداد كه در ماده)كه نشانی هر یك از طرفین  در صورتی 03ماده 

جدید خود را كتباً به طرف مقابل اطالع دهد. هرگونه مراسالت كه در ارتباط با این قرارداد با پست سفارشی به آخرین 

 شود.  ی ابالغ رسمی تلقی می نشانی اعالمی مطابق این ماده ارسال شود، به منزله
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دۀ هریك از طرفین قرارداد در اجرای مفاد قرارداد و برای برقراری ارتباط و نماین 21ماده 

ها، ارائة اطالعات و مدارک و قبولی  ها، تكمیل و امضای فرم از جمله ارائه درخواست -امضاء و تبادل مكاتبات

طرف دیگر معرفی  است كه از طرف مدیرعامل كتباً به این عنوان به مدیرعامل آن طرف قرارداد یا شخصی -ها سمت

عنوان نمایندۀ موضوع این ماده، كتباً به  تواند چند شخص را با حدود اختیارات مختلف به شود. مدیرعامل هر طرف می

 باشد.   نامه حدود اختیارات هر نماینده را معین كرده اینكه در معرفی طرف دیگر معرفی كند؛ مشروط به

... تبصره و ....... پیوست در سه نسخه واحداالعتبار بین طرفین قرارداد منعقد این قرارداد در ... ماده و ..... 20ماده 

گذاری كرده و یك نسخه از آن را طی ابالغیة موضوع مادۀ  است هر سه نسخه قرارداد را شماره شد. سبدگردان موظف

(، یك 14ن )موضوع مادۀ سبدگردان باید ظرف دو روز كاری پس از دریافت تأییدیه از امی[به امین تحویل دهد.  14

  ]نسخه از قرارداد را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و نزد این سازمان ثبت نماید.

در صورت تنظیم متمم برای این قرارداد، نسخ متمم نیز به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع  تبصره:

 شوند. می
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 قرارداد سبدگردانیفرم پذیرش سمت امین در   0-6پیوست 

 

{به شمارۀ ثبت.................... تاریخ ثبت.............................. محل نام شركت امین درج شوداینجانب، شركت .................... } 

با مشخصات زیر با  ثبت....................... در خصوص قرارداد سبدگردانی به شمارۀ ................... كه سبدگردان و مشتری

نمایم كه وظایف خود را كه در  اند، سمت امین را در تاریخ ...................... پذیرفته و تعهد می یكدیگر منعقد نموده

ام، در خصوص این قرارداد  قرارداد امین سبدگردانی منعقده بین خود و سبدگردان به شمارۀ ................. به عهده گرفته

 انجام دهم. سبدگردانی 

 

 مشخصات سبدگردان : 

 ....................نام ...................................... شمارۀ ثبت.......................... تاریخ ثبت........................... محل ثبت..

 

 مشخصات مشتری : 

 شخص حقوقی : نام .............................. شمارۀ ثبت..................... تاریخ ثبت................. محل ثبت.........    

محل شخص حقیقی : نام و نام خانوادگی.............................. شمارۀ شناسنامه..................... تاریخ تولد..............        

 تولد.........

 

 نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز امین                                                امضاء 

 

 مهرامین                                                                                                               
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 درخواست شناسایی کارگزارفرم  2 - 6پیوست 

 

 {نام شركت امین درج شود}  شرکت محترم ................................................

 
 باسالم و احترام؛ 

نام  این شركت در نظر دارد تا از خدمات شركت كارگزاری با مشخصات زیر، به منظور معامالت اوراق بهادار به

است، استفاده كند. لطفاً طبق قرارداد امین سبدگردانی اوراق  سبدگردانی منعقد نموده ها قرارداد مشتریانی كه با آن

ین بهادار منعقده به شمارۀ ............................................ فیمابین، نسبت به شناسایی كارگزار مذكور و اعالم موضوع به ا

 شركت اقدام فرمایید. 

 مشخصات کارگزار : 

 ...........کارگزاری : ................................ شمارۀ ثبت:........................... تاریخ ثبت:..................... محل ثبت:...نام شرکت 

 

 باتشکر

 

 امضاء                 نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز سبدگردان                                                                   

 

 مهرسبدگردان

 

 

 

 {نام شركت كارگزاری درج شود}  شرکت محترم ................................................

 
 باسالم و احترام؛ 

{به منظور دریافت نام شركت سبدگردان درج شودبا توجه به معرفی آن شركت توسط شركت ................................. } 

خدمات برای معامالت سبدهای اختصاصی طرف قرارداد سبدگردانی، در صورت تمایل لطفاً تعهدنامة پیوست را تنظیم 

  و پس از امضای صاحب )صاحبان( امضای مجاز آن شركت، مستقیماً به این شركت ارسال فرمایید. 

 باتشکر

 

 امضاء                                                                                      نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز امین     
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های بانکی در ارتباط با قراردادهای  درخواست تأیید حساب  4 – 6پیوست 

 سبدگردانی

 

 {نام شركت امین درج شود}  شرکت محترم ................................................

 
 باسالم و احترام؛ 

 نماید:  بدینوسیله این شركت كارگزاری موارد زیر را تعهد می

های بانكی كه توسط امین در ارتباط با قراردادهای سبدگردانی اختصاصی سبدگردان معرفی  اطالعات حساب – 1

 شوند، را ثبت كند،  می

های بانكی این شركت، مبالغ مذكور را  به حسابفوق،  1های بانكی موضوع بند  در صورت واریز مبالغ از حساب – 2

 در دفاتر این شركت به نام سبد یا سبدهای اختصاصی مربوط به همان حساب بانكی ثبت نماید، 

در صورت درخواست سبدگردان مبنی بر دریافت وجوه مربوط به هر سبد اختصاصی، وجوه مورد درخواست را  – 1

شده را مستقیماً به  است، واریز و اطالعات وجوه واریز فوق معرفی شده 1بند صرفاً به حساب بانكی مربوطه كه طبق 

 امین ارسال نماید.  

است و همچنین وجوه  نام سبداختصاصی ثبت شده به 2اوراق بهادار خریداری شده از محل وجوهی كه طبق بند  – 4

نام همان سبداختصاصی ثبت نماید و در صورت درخواست سبدگردان مبنی بر  حاصل از فروش این اوراق بهادار را به

بدگردان به شخص دیگر، اجازۀ امین را قبل تحویل اوراق بهادار خریداری شده برای سبداختصاصی تحت مدیریت س

 از تحویل اوراق به شخص مربوطه، دریافت دارد. 

.......... و در متن فوق منظور از سبدگردان، شركت ................................. به شمارۀ ثبت.............................. نزد مرجع.....

باشد و منظور  ........... به شمارۀ ثبت........................ نزد مرجع ثبت.......................... میمنظور از امین،  شركت ..............

 از سبداختصاصی ، سبداختصاصی تحت مدیریت سبدگردان است. 

 

 امضاء نام و نام خانوادگی صاحب )صاحبان( امضای مجاز شرکت کارگزاری                                         

 مهرشرکت کارگزاری

                                                                                                                                                                             

 مهرامین

 

 

  



 

 

  171از  57صفحه 
 

 مدیریت سبد اوراق بهادارمقررات  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

تباط با قراردادهای های بانکی در ار درخواست تأیید حساب  4 – 6پیوست 

 سبدگردانی

 {نام شركت امین درج شود}  شرکت محترم ................................................
 باسالم و احترام؛ 

های بانكی مذكور در جدول  خواهشمند است، طبق قرارداد منعقدۀ فیمابین به شمارۀ .....................................، حساب

های( كارگزاری مذكور در انتهای جدول تأیید  ارتباط با قراردادهای سبدگردانی قید شده، برای شركت ) شركت زیر در

 :دگرد

 نوع حساب شماره حساب کدشعبه شعبه بانک بانک افتتاح کنندۀ حساب ردیف
نام مشتری طرف قرارداد مرتبط 

 با حساب

0       

2       

9       

4       

5       

 

 های کارگزاری مورد نظر:  شرکت یا شرکت

 مرجع ثبت  شمارۀ ثبت نام شرکت کارگزاری ردیف

0    

2    

9    

 

 نام شرکت سبدگردان : 

 نام شرکت امین : 

 خانوادگی صاحب امضای مجاز امین  نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز سبدگردان  نام و نام

 امضاء               امضاء                 

 مهر               مهر                 
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 تقاضای اختصاص کد سبدگردانی – 7پیوست 

 گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران  به: شرکت سپرده

 از: شرکت .......

ایجاد، و نتیجه به این شركت اعالم گذار با مشخصات زیر  گردانی برای سرمایه لطفاً دستور فرمائید كد معامالتی سبد

 گردد.

: نام ......................... نام خانوادگی .............................. نام پدر....................... شماره برای اشخاص حقیقی

د ملی .............................. كد معامالتی شناسنامه ........... تاریخ تولد .................. محل صدور شناسنامه ................. ك

 ................. 

نام ....................................... شماره ثبت ................. تاریخ ثبت ................... محل ثبت  برای اشخاص حقوقی:

 .................... كد معامالتی .................. 

باشد و تاریخ آغاز قرارداد  ی مورد تأیید آن سازمان تهیه شده كه به پیوست می قرارداد سبدگردانی مطابق نمونه

 ...../...../....... و تاریخ پایان قرارداد ...../...../..... است. 

 ست. ا گذار به كد معامالتی سبدگردانی نیز به پیوست آمده درضمن اوراق بهادار قابل انتقال سرمایه

همچنین مجوز سبدگردانی این شركت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ..../...../..... صادر شده و تا تاریخ 

 ...../......./...... معتبر است.

 

 نوادگی مدیرعاملنام و نام خا                         مهر سبد گردان ........                                                  

 ....................... 

 امضاء .........                                                                                                          
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ی بازدهی سبد اختصاصی و بازدهی  چگونگی محاسبه  3پیوست شماره 

 سبدگردان

 مقدمه :  – 1

ی روشی كه بتوان از طریق آن بازدهی سبدهای اختصاصی و همچنین عملكرد سبدگردان را  به منظور ارائه      

و )ب( نرخ  5(MWRRشده جهانی تحت عناوین )الف( نرخ بازدهی پول وزنی)  ارزیابی نمود، از دو فرمول شناخته

شود.  ی این دو روش تشریح می محاسبهشود كه در این پیوست چگونگی  ، استفاده می2(TWRRبازدهی زمان وزنی)

ای طراحی شده تا بیانگر  شود و به گونه ( برای هر سبد اختصاصی محاسبه میMWRRنرخ بازدهی پول وزنی)

(  بیانگر بازدهی كل TWRRبازدهی هر سبد اختصاصی تحت مدیریت سبدگردان باشد. نرخ بازدهی زمان وزنی)

دهد كه سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت  است و نشان می های تحت مدیریت سبدگردان تمامی دارایی

است. به عبارت دیگر  گذاران شده سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به كسب بازدهی برای سرمایه

مدیریت توانند عملكرد سبدگردان را ارزیابی نموده و در مورد سپردن  گذاران با توجه به بازدهی سبدگردان، می سرمایه

گذار(  گیری كنند. سبدگردان، بازدهی سبد اختصاصی را به صاحب سبد)سرمایه دارایی خود به سبدگردان تصمیم

 كه موظف است بازدهی سبدگردان را جهت اطالع عموم در تارنمای خود منتشر كند.  كند، در حالی مربوطه گزارش می

 روش محاسبه بازدهی سبد اختصاصی  – 2

 شود:  دهی هر سبد اختصاصی از رابطة زیر استفاده میبرای محاسبه باز

it

ij

ij

n

j

i

ij

n

j

itit

it

T

t
C

CBE

MWRR















1

1

   
 

 كه در آن:

itMWRR بازدهی سبد اختصاصی =i ام در دورۀt، 

itE ارزش سبد اختصاصی =i ام در پایان دورۀt، 

itB ارزش سبد اختصاصی =i ام در ابتدای دورۀt، 

گذار طی دوره به عنوان جریان نقدی  )افزایش سرمایه سرمایه tام در دورۀ iام سبد اختصاصی j= جریان نقدی    

شود. جریان نقدی ورودی با عالمت  عنوان جریان نقدی خروجی تلقی می ورودی و برداشت وی از سبد اختصاصی به

 مثبت و جریان خروجی با عالمت منفی خواهدبود(، 

ijt وقوع جریان = زمان باقیمانده )به روز( از تاریخj ام سبد اختصاصیi ام تا پایان دورۀt، 

itT طول كل دورۀ زمانی مورد نظر =t ،)به روز( 

 روش محاسبة بازدهی سبدگردان  – 9

گذار( و تاریخ انعقاد  های نقدی )افزایش سرمایه یا برداشت سرمایه ابتدا كل دورۀ مورد نظر براساس تاریخ وقوع جریان 

شود. بنابراین اگر  های متعدد تقسیم می قرارداد جدید سبدگردانی یا تاریخ خاتمه یك قرارداد سبدگردانی به زیر دوره

                                                 
5
 Money Weighted Rate of Return. 
6
 Time  Weighted Rate of Return. 

(1) 
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طول دورۀ موردنظر، به وقوع بپیوندند، در  تاریخ مختلف در nجریان ورودی و خروجی در 

شود كه در آن زیر دورۀ اول از ابتدای دورۀ مورد نظر شروع شده و تا  زیر دوره تقسیم می n+  1نتیجه كل دوره به 

یابد و زیر دورۀ دوم از تاریخ وقوع جریان نقدی اول شروع شده و تا تاریخ  تاریخ وقوع اولین جریان نقدی ادامه می

یابد و به همین ترتیب جریان نقدی دورۀ آخر از تاریخ وقوع آخرین جریان نقدی شروع شده  نقدی دوم ادامه می جریان

 یابد. برای مثال به نمودار زیر توجه شود:  و تا پایان دورۀ مورد نظر ادامه می

 

 

 زیر دورۀ   اول زیر دورۀ    دوم زیر دورۀ    سوم  زیردورۀ    آخر

T  
 خاتمة یك                                انعقاد قرارداد

 قرارداد سبدگردانی                        سبدگردانی جدید

(CFn(                                         )CF3 ) 

 برداشت                         افزایش

(CF2)                          سرمایه 

(CF1) 

1 

 

 شود: ام به شرح زیر محاسبه میnهای موردنظر، بازدهی هر زیر دورۀ  پس از تقسیم كل دوره به زیر دوره

1
in

in
in

B

E
r 

 كه در آن:

inEهای تحت مدیریت سبدگردان  = ارزش كل داراییi ام )ارزش كل سبدهای اختصاصی سبدگردان( در انتهای زیر

 )بدون در نظر گرفتن جریانات نقدی ورودی یا خروجی در انتهای دوره(ام nدورۀ 

inBهای تحت مدیریت سبدگردان  = ارزش كل داراییi ام )ارزش كل سبدهای اختصاصی سبدگردان( در ابتدای زیر

 )با در نظر گرفتن جریانات نقدی ورودی یا خروجی در ابتدای زیر دوره (ام nدورۀ 

 شود:  پس از محاسبة بازدهی هر زیر دوره،  بازدهی سبدگردان برای كل دورۀ موردنظر از رابطة زیر محاسبه می

1)1)...(1)(1)(1(
321


iniii

it rrrrTWRR 

 كه در آن:

itTWRR بازدهی سبد گردان =i ام در دورۀt، 

nir بازدهی زیر دورۀ =nهای تحت مدیریت سبدگردان  ام داراییi،ام 

 های بازدهی :   ساالنه کردن نرخ – 4

 شود:  شده از فرمول زیر استفاده می های محاسبه برای ساالنه كردن هریك از بازدهی

100]1)R1[(
)

365
(

t  T
AR 

   كه در آن:

tRبازدهی محاسبه =  ( شدهTWRR  یاMWRR كه قصد ساالنه كردن آن وجود دارد در دورۀ )t ، 

AR ،بازدهی ساالنه شده = 

T طول دورۀ =t  ،به روز 

(2) 

(4) 

(3) 
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 های سبداختصاصی :   چگونگی محاسبة ارزش دارایی –5

در محاسبة نرخ بازدهی سبداختصاصی و نرخ بازدهی سبدگردان به شرح این پیوست، الزم است ارزش سبد یا 

سبدهای اختصاصی در ابتدا و انتهای هر دورۀ مورد نظر محاسبه گردد. ارزش سبد یا سبدهای اختصاصی باید مطابق 

گذاری، محاسبه گردد و در اجرای  ای سرمایهه دستورالعمل نحوۀ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق

 شوند:  این دستورالعمل نكات زیر در نظر گرفته

نحوۀ تعیین » ارزش اوراق بهادار سبداختصاصی براساس قیمت فروش اوراق بهادار موضوع دستورالعمل – 1 – 5

 محاسبه شود. « گذاری های سرمایه قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق

بینی شده  بدگردان نباید قیمت اوراق بهادار سبداختصاصی را براساس آنچه در دستورالعمل یادشده پیشس – 2 – 5

 است، تعدیل نماید. 

كه بخشی از آوردۀ مشتری را ورقة بهاداری تشكیل دهد كه در زمان عقد قرارداد، نماد معامالتی  در صورتی – 1 – 5

شود. هر زمان نماد معامالتی  اسبات این پیوست صفر در نظر گرفته میورقة بهادار در مح  بسته باشد، ارزش آن  آن

ورقة بهادار یادشده بازگشایی شود، ارزش آن براساس قیمت پایانی روز بازگشایی نماد محاسبه شده و به عنوان آوردۀ 

 شود. گذار در همان روز بازگشایی در نظر گرفته می جدید سرمایه
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های سرمایه گذاری  دهی رویدادهای مالی صندوق گزارشدستورالعمل اجرایی ثبت و  2

 (هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار5/7/0933)مصوب مشترک 

 

 مقدمه

، این دستورالعمل 1184( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذر ماه 7ی ) ( ماده2در اجرای بند )

( قانون مذكور، به شرح 1ی ) ( ماده12گذاری موضوع بند ) فعالیت مشاور سرمایهبه منظور تعیین چگونگی تأسیس و 

 مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. ذیل به تصویب هیأت

 

 تعاریف

، به همان معانی 1184قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذر ماه  1ی های تعریف شده در ماده اصطالحات و واژه 0ماده 

 شوند: های دیگر بكار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف می روند. واژه كار می رالعمل بهدر این دستو

و اصالحات  1184منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذر ماه  قانون بازار اوراق بهادار:

 بعدی آن است.

: منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

 است.  1188های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال  سیاست

قانون بازار اوراق بهادار در مورد  1ی  ماده 12ی موضوع بند  عبارتست از هرگونه مشاوره گذاری: ی سرمایهمشاوره

 شود: اوراق بهادار كه از جمله شامل موارد زیر میخرید یا فروش 

 داری اوراق بهادار؛ الف( توصیه به خرید، فروش یا نگه 

 ب( اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛

 ج( اظهارنظر راجع به ارزش ) قیمت( اوراق بهادار.

 كند. گذاری استفاده می شخص، از خدمات مشاور سرمایهشخصی است كه در قالب قراردادی م . مشتری:4

 شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است :  . شخص وابسته: 5

ی اول آن شخص  ی اول از طبقه شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجه الف(

درصد منافع آن متعلق به شخص حقیقی مورد نظر باشد یا شخص حقیقی  21و هر شخص حقوقی كه حداقل 

 موردنظر بتواند حداقل یكی از مدیران آن را تعیین كند. 

حقوقی عبارتست از شخصی وابسته به واحد تجاری كه استانداردهای حسابداری  ب ( شخص وابسته به هر شخص

 ملی ایران، تعریف شده است.  

شود كه به همراه اشخاص  ی در یك شخص حقوقی محسوب می یك شخص وقتی شریك عمده . شریک عمده:6

اختیار داشته یا حداقل در ده وابسته به خود، حداقل ده درصد از حق رأی برای انتخاب مدیران شخص حقوقی را در 

 درصد منافع شخص حقوقی شریك باشد.
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ی یك شخص حقوقی در شرف تأسیس  یك شخص وقتی موسس عمده . مؤسس عمده:7

رأی برای انتخاب مدیران شخص  شود كه به همراه اشخاص وابسته به خود، حداقل ده درصد از حق محسوب می

یا حداقل در ده درصد منافع شخص حقوقی پس از تأسیس، شریك گیرد  حقوقی را پس از تأسیس در اختیار می

 شود. می

قانون بازار اوراق بهادار، توسط سازمان صادر و  7ی  ماده 2مجوزی است كه در اجرای بند  مجوز تأسیس یا تبدیل: .3

كت موجود گذاری یا تبدیل یك شر شود و در آن ضمن موافقت با تأسیس شركت مشاور سرمایه به متقاضی اعطا می

 گردد. گذاری، شرایط تأسیس یا تبدیل نیز قید می به شركت مشاور سرمایه

قانون بازار اوراق بهادار، توسط سازمان صادر و  42ی  ماده 1مجوزی است كه به منظور رعایت بند  مجوز فعالیت: .3

 شود. موافقت میگذاری  ی سرمایه ی مشاوره شود و در آن با فعالیت در زمینه به متقاضی اعطا می

شخصی است كه درخواست دریافت مجوز تأسیس، مجوز تبدیل یا مجوز فعالیت را به سازمان ارائه داده . متقاضی: 01

 و حسب مورد یكی از اشخاص زیر است:

ی موسسین  گذاری ، منظور نماینده الف( درخصوص درخواست مجوز تأسیس برای تأسیس شركت مشاور سرمایه

 گذاری در شرف تأسیس است؛ یهشركت  مشاور سرما

 باشد؛ گذاری، شركت مورد نظر می ب( درخصوص درخواست مجوز تبدیل یك شركت موجود به شركت مشاور سرمایه

ی دریافت  كننده گذاری، منظور شخص حقوقی درخواست ی سرمایهج( درخصوص درخواست مجوز فعالیت مشاوره

 گذاری  است. ی سرمایهمجوز فعالیت مشاوره

 

 اشخاص مکلف به دریافت مجوز تأسیس یا فعالیت

توأماً به طور متصل  "گذاری سرمایه"و  "مشاور"ی تأسیس هر نوع شخص حقوقی كه در نام خود از دو كلمه 2ماده 

یا به طور منفصل استفاده نماید یا تغییر نام یك شخص حقوقی تأسیس شده به نامی كه در آن از دو كلمه مذكور به 

یا منفصل استفاده شود، منوط به دریافت مجوز تأسیس از سازمان است و آن شخص حقوقی باید ضمن طور متصل 

 1ی ماده 12گذاری موضوع بند  احراز شرایط مذكور در این دستورالعمل، تقاضای ثبت خود را به عنوان مشاور سرمایه

 5گذاری ) كه در بند ی سرمایهالیت مشاورهقانون بازار اوراق بهادار،  به سازمان ارائه دهد. همچنین تصدی به فع

قانون بازار اوراق بهادار، مستلزم اخذ مجوز  42ی ماده 1این دستورالعمل تعریف شده است( به موجب بند  1ی ماده

فعالیت از سازمان است و سازمان اشخاصی را كه بدون دریافت مجوز الزم، مبادرت به این فعالیت نمایند، به موجب 

 دهد.گرد قانونی قرار میقانون بازار اوراق بهادار تحت پی 52ی ماده

 

 شرایط اعطای مجوز تأسیس

گذاری یا تبدیل شركت موجود به شركت مشاور  برای دریافت مجوز تأسیس شركت مشاور سرمایه  9ماده

 سلیم نماید:متقاضی باید حسب مورد مدارک و اطالعات ذیل را به منظور بررسی به سازمان ت گذاری،  سرمایه
 گذاری: الف( برای دریافت مجوز تأسیس شرکت مشاور سرمایه

این  ی یك پیوست شمارهگذاری )  ی تقاضای صدور مجوز تأسیس شركت مشاور سرمایه فرم تكمیل شده -1

 دستورالعمل(؛
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 طرح اساسنامه كه تمامی صفحات آن به امضای متقاضی رسیده است؛

های شركت برای سه سال پس از تأسیس، و ترازنامه و صورت سود  ها و برنامه طرح تجاری شامل اهداف، استراتژی

سال كامل شمسی پس از تأسیس كه تمامی صفحات آن به امضای متقاضی رسیده  بینی شده برای یك )زیان( پیش

 است؛

ی شركت  مشاور  مدیره ی مشخصات داوطلب سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیأت ی تكمیل شده پرسشنامه

 ای مدیران نهادهای مالی. گذاری، مطابق دستورالعمل تائید صالحیت حرفه رمایهس

 گذاری: ب( برای دریافت مجوز تبدیل یک شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه

 گذاری ) پیوست شماره دو این دستورالعمل(؛ی تقاضای تبدیل شركت موجود به شركت مشاور سرمایهفرم تكمیل شده

 ی شركت متقاضی؛نامهشركتاساسنامه یا 

 ی رسمی(؛ها ) شامل آگهی تأسیس در روزنامهتصویر مدارک ثبت شركت متقاضی نزد مرجع ثبت شركت

 ها؛ی رسمی مربوط به آخرین مدیران شركت، صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات آنتصویر آگهی روزنامه

 ضی همراه با اظهارنظر حسابرس؛ی دو سال اخیر شركت متقاهای مالی حسابرسی شدهصورت

گذاری مطابق  های شركت متقاضی برای سه سال پس از تبدیل به شركت مشاور سرمایهطرح تجاری و برنامه

 سال پس از تبدیل؛ بینی شده برای یك های سازمان و ترازنامه و صورت سود) زیان( پیش فرم

گذاری  ركت پس از تبدیل به شركت مشاور سرمایهمدیریت ش های ی داوطلبین تصدی سمتی تكمیل شدهپرسشنامه

 ) مطابق دستورالعمل تأیید صالحیت مدیران نهادهای مالی(.

های مالی آخرین سال مالی شركت متقاضی باید توسط یكی از موسسات در مورد تقاضای مجوز تبدیل، صورت تبصره:

 ها اظهارنظر شده باشد.  حسابرسی معتمد سازمان حسابرسی شده و راجع به آن

 

، تقاضای تأسیس شركت  مشاور 1ی روز كاری پس از تكمیل مدارک و اطالعات موضوع ماده 11ظرف مدت  4ماده 

گذاری توسط مدیریت مربوطه در سازمان رسیدگی ود به شركت مشاور سرمایهگذاری یا تبدیل شركت موج سرمایه

گذاری یا  شده و در صورت احراز شرایط زیرحسب مورد به تشخیص سازمان، مجوز تأسیس شركت  مشاور سرمایه

 شود: گذاری توسط سازمان، صادر و به متقاضی تسلیم میتبدیل شركت موجود به شركت مشاور سرمایه
 گذاری: یط موافقت با تأسیس شرکت مشاور سرمایهالف( شرا

 گذاری باشد؛ های مشاور سرمایه ی مصوب سازمان برای شركت ی ارائه شده، مطابق نمونه طرح اساسنامه

میلیارد ریال  1گذاری پرداخت شود، معادل یا بیش از  ای كه در نظر است هنگام تأسیس شركت  مشاور سرمایه سرمایه

 باشد؛

گذاری  ها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری با فعالیت مشاور سرمایهخاص وابسته به آنمؤسسین و اش

ی سازمان( و تركیب  هیأت مدیره  عنوان مؤسس یا شریك عمده محسوب نشوند) مگر با ذكر دالیل و موافقت به

 گذاری را دنبال نماید؛ سرمایه ای باشد كه شركت بتواند اهداف مورد نظر برای مشاور مؤسسین یا شركاء به گونه

 كیفری یا تخلفاتی مؤثر نباشند؛  مؤسسین شركت، براساس اطالعات و مدارک در اختیار سازمان، دارای پیشینه

ی شركت، طبق دستورالعمل مربوطه صالحیت الزم را داشته  مدیره داوطلبین سمت مدیرعاملی و عضویت در هیأت

 باشند؛
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ی شركت به صورت غیرنقد تأمین شود، قسمتی از سرمایهكه در نظر است  درصورتی

بینی شده و  ی غیرنقد در راستای اهداف شركت قابل استفاده بوده و استفاده از آن در طرح تجاری شركت پیشسرمایه

 به قیمت معقول و متناسب با ارزش روز آن تقویم شده باشد؛

ینی شده، معقول و متناسب با شرایط تجاری موضوع فعالیت ب های مالی پیش ها و صورت طرح تجاری، اهداف، برنامه

 گذاری تنظیم شده باشد؛ مشاور سرمایه

-ی دیگر مشابه نباشد و بههای ثبت شدهگذاری و مناسب بوده و با نام نام پیشنهادی متضمن عنوان  مشاور سرمایه

 كننده انتخاب نشده باشد.ای گمراهگونه

 گذاری: ت موجود به شرکت مشاور سرمایهب( شرایط موافقت با تبدیل شرک

ی شركت، معادل یا بیش از سه میلیارد ریال باشد یا به تشخیص سازمان، با تجدید  جمع حقوق صاحبان سرمایه

صاحبان سهام شركت به بیش اند، جمع حقوق  گذاری قابل استفاده ی سرمایه هایی كه در فعالیت مشاوره ارزیابی دارایی

 ریال بالغ خواهد شد؛از سه میلیارد 

 گذاری مناسب باشد؛ی سرمایه های شركت و ساختار مالی آن برای فعالیت مشاورهتركیب دارایی

های مالی آخرین سال ) دوره( مالی فعالیت شركت، ی حسابرس معتمد سازمان در خصوص صورتاظهارنظر موسسه

گذاری ی مشاوره سرمایهس از تبدیل، در زمینهمقبول بوده یا حاوی بندهای شرطی كه نشان دهد فعالیت شركت پ

 شود، نباشد؛احتماالً با مانع یا مشكل مواجه می

گذاری سمت مدیریت ) مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره(  داوطلبانی كه مقرر است پس از تبدیل شركت مشاور سرمایه

 ی، صالحیت الزم را داشته باشند؛را به عهده بگیرند، براساس دستورالعمل تأیید صالحیت مدیران نهادهای مال

ی كیفری یا تخلفاتی  ی شركت متقاضی، براساس اطالعات و مدارک در اختیار سازمان، دارای پیشینه شركای عمده

 موثر نباشند؛

-ی شركت متقاضی و اشخاص وابسته به آنها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری كه در زمینهشركای عمده

  كند، به عنوان شریك یا موسس عمده نباشند)مگر با ذكر دالیل و موافقتگذاری فعالیت میایهی سرمی مشاوره

 ی سازمان(؛ هیأت مدیره

-ای باشد كه شركت بتواند پس از تبدیل به شركت مشاور سرمایهی شركت متقاضی به گونهتركیب شركای عمده

 ل نماید؛گذاری را دنباگذاری، اهداف مورد نظر برای مشاور سرمایه

گذاری  های پس از تبدیل به شركت مشاور سرمایه های مالی كه برای دوره ها و صورت طرح تجاری، اهداف، برنامه

 گذاری تنظیم شده باشند؛ اند، معقول و متناسب با شرایط تجاری موضوع فعالیت مشاور سرمایه بینی شده پیش

گذاری و مناسب بوده و با  ل، متضمن عنوان مشاور سرمایهنام فعلی شركت یا نام پیشنهادی برای شركت پس از تبدی

 كننده انتخاب نشده باشد. ای گمراه گونه ی دیگر مشابه نباشد و به های ثبت شده نام

گذاری یا تبدیل شركت موجود به شركت مشاور  درصورت عدم موافقت با تأسیس شركت مشاور سرمایه :0تبصره

 ریت مربوطه در سازمان و با ذكر دالیل به متقاضی اطالع داده شود.گذاری، موضوع باید توسط مدی سرمایه

 تواند از طرق زیر گمراه كننده باشد: نام شركت می  :2تبصره 

و غیره در نام شركت كه معموالً از طرف اشخاص و نهادهای  "ملی"، "ایران"الف( استفاده از كلمات و عباراتی نظیر 

 در حالی كه چنین وابستگی وجود نداشته باشد.شوند وابسته به دولت استفاده می
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ب( استفاده از كلمات و عباراتی كه عرفاً به ذهن مخاطب وابسته بودن شركت به شخص 

 یا اشخاص خاصی را ) اعم از دولتی یا خصوصی( متبادر نماید، در حالی كه چنین وابستگی وجود نداشته باشد.

تواند به تقاضای  ط مذكور در این ماده را احراز ننموده باشد، سازمان میدر صورتی كه متقاضی بعضی از شرای :9تبصره 

گذاری یا تبدیل شركت متقاضی به  متقاضی، موافقت اصولی خود را با صدور مجوز تأسیس شركت مشاور سرمایه

این صورت گذاری، مشروط به احراز شرایط و رعایت این دستورالعمل به متقاضی اعالم كند. در شركت مشاور سرمایه

مدت زمان احراز شرایط كه حداكثر شش ماه از تاریخ صدور موافقت اصولی خواهد بود، در موافقت اصولی صادره قید 

 ی احراز شرایط را به سازمان ارائه كند. گردد. در این صورت متقاضی موظف است برنامه می

 

گذاری،  شركت موجود به شركت مشاور سرمایه گذاری یا مجوز تبدیل پس از ابالغ مجوز تأسیس مشاور سرمایه 5ماده 

گذاری را به صورت یك شركت سهامی خاص مطابق  متقاضی شش ماه مهلت خواهد داشت تا شركت مشاور سرمایه

گذاری  با شرایط اعالم شده، تأسیس یا شركت موجود را مطابق شرایط اعالم شده به یك شركت مشاور سرمایه

ها، ثبت و مدارک مربوطه را به سازمان تسلیم كند، در  الزم را در مرجع ثبت شركت سهامی خاص تبدیل نماید و موارد

 ی اعتبار ساقط خواهد شد.  صورت مجوز تأسیس یا مجوز تبدیل صادره از درجه غیر این

تواند مهلت موضوع این ماده را حداكثر سه ماه دیگر به تقاضای متقاضی و ذكر دالیل موجه، سازمان می تبصره:

 ید كند.تمد

 

ها یا انجام گذاری و ثبت آن نزد مرجع ثبت شركتروز كاری پس از تأسیس شركت مشاور سرمایه 21حداكثر  6ماده

ها،  گذاری و ثبت تغییرات نزد مرجع ثبت شركتتغییرات الزم در شركت موجود برای تبدیل به شركت مشاور سرمایه

كه شرایط مندرج در مجوز تأسیس یا مجوز تبدیل،  تا در صورتیشركت باید مدارک زیر را به سازمان ارائه نماید 

قانون، نزد سازمان به ثبت برسد و برای  1ی  ماده12گذاری موضوع بند  رعایت شده باشد، به عنوان مشاور سرمایه

 :اقدام نماید دریافت مجوز فعالیت

 ی شركت؛ اساسنامه

 ها در روزنامه رسمی كشور؛ و حدود اختیارات آن تصویر آگهی مشخصات مدیران و صاحبان امضای مجاز شركت

 ها؛ ی ثبت نزد مرجع ثبت شركت تاریخ ثبت، محل ثبت و شماره، نام ثبت شده

 تصویر آگهی تأسیس یا تغییرات شركت مندرج در روزنامه رسمی كشور؛

 ی هریك؛ ی پرداخت شده و تعهد شده ی ثبت شده، فهرست شركاء و میزان سرمایه مبلغ سرمایه

 ی احراز شرایط تعیین شده در مجوز مربوطه باشد. سایر مداركی كه نشان دهنده

 

 گذاری شرایط صدور مجوز فعالیت مشاوره سرمایه

گذاری براساس مجوز گذاری یا تبدیل شركت موجود به شركت مشاور سرمایهتأسیس شركت مشاور سرمایه 7ماده 

این دستورالعمل نزد  2و  5گذاری مطابق مواد  سرمایه سازمان و همچنین ثبت شركت تحت عنوان شركت مشاور

 ی شود و شروع به فعالیت مشاورهگذاری محسوب نمیی سرمایهی مشاورهسازمان، به عنوان مجوز فعالیت در زمینه

گذاری از سازمان است.  سرمایه ی گذاری منوط به دریافت مجوز جداگانه تحت عنوان مجوز فعالیت مشاوره سرمایه
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( 1ی  توانند با تكمیل فرم مربوطه )پیوست شماره ص حقوقی با احراز شرایط زیر میاشخا

 گذاری نمایند: سرمایه ی تقاضای دریافت مجوز فعالیت مشاوره

گذاری، شركت سبدگردان، شركت تأمین سرمایه، شركت  متقاضی قبالً مجوز تأسیس شركت مشاور سرمایه - 1

گری یا مجوز تبدیل به یكی از نهادهای مالی یاد  ، یا شركت كارگزار/معاملهپردازش اطالعات مالی،شركت كارگزاری

صورت یك شخصیت حقوقی مورد تائید سازمان نزد مرجع  شده را از سازمان اخذ نموده و تحت یكی از این عناوین به

 پردازد؛ نمیی دیگری  ها و سازمان به ثبت رسیده و خارج از موضوع فعالیت خود به فعالیت عمده ثبت شركت

هیا كرده م 4ی  ای را به شرح پیوست شماره افزارهای رایانه نیروی انسانی، فضا و تجهیزات مناسب اداری و نرم  - 2

 باشد؛

ی ثبت و  گذاری مبادرت كند، سرمایه ی سرمایه در صورتی كه متقاضی در نظر دارد صرفاً به فعالیت مشاوره  - 1

های  ش از سه میلیارد ریال باشد یا به تشخیص سازمان، تجدید ارزیابی داراییی متقاضی معادل یا بی پرداخت شده

گذاری، منجر به افزایش حقوق صاحبان سهام به مبلغی بیش از سه میلیارد  ی سرمایه قابل استفاده در فعالیت مشاوره

 ریال گردد؛

ی متقاضی  قوق صاحبان سرمایههای دیگری بپردازد و جمع ح كه متقاضی به فعالیت یا فعالیت در صورتی  - 4

های وی در زمان تقاضای مجوز فعالیت، كمتر  ی مالی و تراز آزمایشی حساب های مالی آخرین دوره براساس صورت

ی مورد  ی موضوع این بند و سرمایه ی متقاضی حداقل باید برابر مجموع سرمایه گاه سرمایه میلیارد ریال باشد، آن 51از

های قابل استفاده در فعالیت  های مذكور باشد یا به تشخیص سازمان، تجدید ارزیابی دارایی الیتنظر برای فعالیت یا فع

ی حداقل  گذاری، منجر به افزایش حقوق صاحبان سهام به مبلغی بیش از سه میلیارد ریال به عالوه ی سرمایه مشاوره

 های مذكور گردد.  سرمایه مورد نظر برای فعالیت یا فعالیت

یا حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شده برای   های وارده، بیش از ثلث سرمایه در صورتی كه در اثر زیان: 0تبصره 

گذاری موظف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به  گذاری طبق این ماده از بین برود، مشاور سرمایه مشاور سرمایه

 ترمیم سرمایه یا حقوق صاحبان سهام اقدام نماید.

روز پس از تكمیل مدارک و اطالعات مربوطه مجوز فعالیت  11در صورت احراز شرایط و ظرف حداكثر  :2تبصره 

مجوز تأسیس یا فعالیت  كه حكم لغو گردد. درصورتی نام متقاضی صادر می گذاری، با اعتبار دوساله به ی سرمایه مشاوره

های  گذاری برای دوره فعالیت مشاوره سرمایه گذاری طبق مقررات صادر نشده باشد، اعتبار مجوز سرمایه ی مشاوره

 شود.  ی بعد تمدید می دوساله

 

 گذاری  الزامات ارائه خدمات مشاور سرمایه

گذاری به هر مشتری بر اساس انعقاد قرارداد جداگانه انجام خواهد شد.در  خدمات توسط  مشاور سرمایه ی ارائه 3ماده 

 ت:قرارداد منعقده ذكر موارد زیر الزامی اس

گذاری به عنوان یك طرف و مشخصات و نشانی مشتری یا مشتریان به عنوان  مشخصات و نشانی مشاور سرمایه

 طرف دیگر قرارداد و مدت اعتبار قرارداد و تاریخ انعقاد آن و شماره قرارداد؛

 ی ارائه خدمات مذكور؛ دهد و نحوه گذاری به مشتری ارئه می خدماتی كه مشاور سرمایه

 های اجرایی آن؛ گذاری در قبال خدمات ارائه شده به مشتری و ضمانت های مشاور سرمایه مسئولیت
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گذاری،  الزحمه و كارمزدی كه مشتری در قبال دریافت هر نوع خدمات مشاور سرمایه حق

 الزحمه و كارمزد مذكور؛ بندی پرداخت حق باید پرداخت كند و زمان

حساب صادره و از طریق واریز به  گذاری صرفاً براساس صورت رمایهالزحمه و كارمزد مشاور س اینكه پرداخت حق

 پذیرد با ذكر مشخصات حساب بانكی مذكور؛ گذاری صورت می حساب بانكی متعلق به شركت مشاور سرمایه

تواند آنها را  گذاری نمی گذاری محرمانه تلقی شده و مشاور سرمایه این موضوع كه اطالعات مشتری نزد مشاور سرمایه

بدون اجازه كتبی مشتری افشا كند یا به دیگری اعطاء، كند مگر در چارچوب مواردی كه در این دستورالعمل مجاز یا 

 مكلف به اعطا، افشا یا انتشار اطالعات مذكور است؛

ذكر اینكه در صورتی كه مفاد قرارداد مغایر قوانین و مقررات تصویب شده تا زمان انعقاد قرارداد باشد، مشاور 

تواند به مفاد قرارداد عمل كند و چنانچه در اثر آن خسارتی به مشتری وارد آید، مشاور  گذاری نمی مایهسر

 گذاری مسئول جبران آن است؛ سرمایه

رسد،  گذاری ملزم به اجرای آن بخش از قرارداد كه با قوانین و مقرراتی كه بعداً به تصویب می ذكر اینكه مشاور سرمایه

 از این بابت مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت؛ مغایر باشد نیست و

این دستورالعمل( و طرفین قرارداد تحت چه  2ی  شود ) با رعایت ماده اینكه قرارداد تحت چه شرایطی منفسخ می

 شرایطی اختیار فسخ قرارداد را پیش از اتمام مدت اعتبار آن دارند؛

گذاری در صورت عدم سازش در  گی به اختالفات بین مشتری و مشاور سرمایهذكر این موضوع كه مرجع رسید

قانون بازار اوراق بهادار است و  17ی  قانون بازار اوراق بهادار، هیأت داوری مذكور در ماده 12های موضوع ماده  كانون

 پذیرد؛ ی مذكور توسط سازمان صورت می تا تشكیل كانون مربوطه، وظیفه

 گذاری و مشتری برای تبادل اطالعات و مدارک مختلف؛ قراری ارتباط بین مشاور سرمایهی بر تشریح نحوه

های مشاور  ی مسئولیت های قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدود كننده ذكر این موضوع كه مسئولیت

 گذاری مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود؛ سرمایه

 ی توزیع آنها. تعداد نسخ قرارداد و نحوه

ی قراردادهای خود با مشتریان را قبل از بكارگیری به سازمان ارسال دارد تا  گذاری باید نمونه مشاور سرمایه :0تبصره 

 از حیث رعایت این ماده به تأیید برسد.

پذیر است، مشروط به آن كه این ماده  هر گونه تغییر در مفاد قرارداد با اضافه كردن متمم به قرارداد امكان :2تبصره 

 های قرارداد باید به امضای طرفین قرارداد رسیده و حداقل شامل موارد زیر باشد: در متمم قرارداد نقض نشود. متمم

 متمم؛ ی الف( شماره و تاریخ قرارداد و شماره

 صات طرفین قرارداد همانطور كه در قرارداد ذكر شده است؛ب( مشخ

 ج( توافقات حاصله طی متمم قرارداد؛

 

گذاری باید موضوع را به اطالع مشتری برساند و قرارداد بین مشتری و  مشاور  در موارد ذیل مشاور سرمایه 3ماده 

ی مطالبات مشتری را به وی پرداخت  كلیهگذاری باید  گردد و مشاور سرمایه گذاری خود به خود منفسخ می سرمایه

 كند:
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گذاری به قسمی كه انجام تمام یا بخشی از  تعلیق مجوز فعالیت  مشاور سرمایه  - 1

روز ممكن نباشد)مگر با توافق كتبی مشتری ظرف هفت روز كاری پس از 15موضوع قرارداد با مشتری بیش از 

 تعلیق(؛

 گذاری؛ سرمایهلغو مجوز تأسیس یا فعالیت مشاور   - 2

 گذاری؛ ورشكستگی یا انحالل مشاور سرمایه  - 1

 گذاری. سرمایهی  گیری از فعالیت مشاوره كناره  - 4

 

ی مدیران   گذاری باید از یكدیگر جدا بوده و مستقیماً یا به واسطه های زیر در شركت مشاور سرمایه بخش 01ماده 

 )مدیرعامل ( باشند:تحت نظارت باالترین مقام اجرایی  جداگانه، 

 گذاری؛ ی سرمایه بخش مشاوره  - 1

 بخش مالی؛  - 2

كه  به فعالیت كارگزاری نیز  بخش اخذ و اجرای سفارش خرید و فروش اوراق بهادار از مشتریان، درصورتی  - 1

 پردازد. می

 

ا نمایندگی كند. مسئولیت فعالیت تواند با اخذ مجوز از سازمان اقدام به ایجاد شعبه ی گذاری می مشاور سرمایه 00ماده 

گذاری است. در ایجاد شعبه یا نمایندگی رعایت موارد  ی مشاور سرمایه گذاری به عهده شعبه یا نمایندگی مشاور سرمایه

 زیر ضروری است:

 های الزم را سپری نامه اصول مقدماتی بوده و آموزش تعیین مسئول شعبه یا نمایندگی كه باید حداقل دارای گواهی

 كرده باشد؛

گذاری و  سرمایه ی مشاورهانعقاد قراردادهای  )ب(راهنمایی مشتریان،)الف(  های مكتوب برای تدوین رویه

 ؛های داخلی الزم كنترل)ج(

 افزاری؛ افزاری و سخت اختصاص امكانات مورد نیاز به شعبه یا نمایندگی، شامل فضای اداری، ملزومات نرم

 .گذاری شعبه یا نمایندگی شامل نام و عنوان  مشاور سرمایهنصب تابلو در محل مناسب برای 

« تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار» گذاری نزد سازمان درج عبارت  ی سرمایه در صورت ثبت مشاوره تبصره:

 های آن مجاز است.  ها و آگهی ی اوراق، اطالعیه گذاری و كلیه در تابلوهای مشاور سرمایه

 

داری اوراق بهادار،  ی خرید، فروش یا نگه گذاری، قبل از ارائه مشاوره به مشتری خود در زمینه رمایهمشاور س 02ماده 

های از پیش طراحی شده، كسب نموده و پس از  ابتدا اطالعات كافی در مورد مشتری را در قالب فرم است موظف

ی  در زمینه گذاری ی سرمایه ی مشاوره رائهتحلیل این اطالعات، مشاوره را متناسب با نیازهای مشتری ارائه دهد. ا

گذاری و  مند اطالعات مشتری، توسط مشاور سرمایه داری اوراق بهادار بدون دریافت و تحلیل نظام خرید، فروش یا نگه

گذاری نبوده، و در تارنمای مشاور  ی مشاوره در مورد اوراق بهاداری كه در تخصص مشاور سرمایه همچنین ارائه

اند، تخلف محسوب  دهد، اعالم نشده ری به عنوان اوراق بهاداری كه وی در خصوص آنها مشاوره میگذا سرمایه

 گردد. اطالعات دریافتی از مشتری باید حداقل شامل موارد زیر باشد: می
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 ؛ی مشتریان اطالعات هویتی، نشانی وتلفن ( در مورد كلیه 1

 كنند، اطالعات زیر: ی خرید، فروش، یا نگه داری اوراق بهادار مشاوره دریافت می در مورد مشتریانی كه در زمینه  ( 2

 ها اجباری است: ( اطالعاتی كه دریافت آن 1 – 2

 ی اشتغال، سن، سطح تحصیالت و تجربیات كاری مشتری؛ ( وضعیت شغلی، نحوه 1 – 1 – 2

 گذاری دارد؛ گذاری و مبلغی كه قصد سرمایه ها و اهداف مشتری از سرمایه ( برنامه 2 – 1 – 2

 های قبلی؛ گذاری ( تجربیات مشتری در سرمایه 1 – 1 – 2

ها و اهداف آتی خود به آن نیازمند است و زمانبندی  ( میزان وجوه نقدی كه مشتری برای اجرای برنامه 4 – 1 – 2

 آن؛

 ها اختیاری است :  ه دریافت آن( اطالعاتی ك 2 – 2

( اطالعات كلی راجع به افراد خانواده و افراد تحت تكفل مشتری كه در مورد هر یك حداقل شامل: سن، 1 – 2 – 2

 گردد؛ سطح تحصیالت، وضعیت شغلی و حدود درآمد می

بینی وضعیت آتی آن با ذكر  های كنونی مشتری و افراد تحت تكفل و پیش ی درآمدها و هزینه ( محدوده 2 – 2 – 2

 منابع درآمدی

 های كنونی مشتری و افراد تحت تكفل به طور تقریبی؛ ها و بدهی ( میزان دارایی 1 – 2 – 2

های مشتری و افراد  ( وضعیت درآمدی سایر اعضای خانواده و میزان مشاركت آنها در پرداخت هزینه 4 – 2 – 2

 تحت تكفل؛

 های آتی مشتری؛ ( اهداف و برنامه 5 – 2 – 2

داری اوراق بهادار، فرم كسب اطالعات مشتریان باید  ی خرید، فروش، یا نگه ی مشاوره در زمینه برای ارائه :0تبصره

طوری طراحی گردد كه عالوه بر كسب اطالعات این ماده، حاوی سواالتی برای ارزیابی توان مشتری برای تحمل 

اینكه از پاسخ به سواالت مذكور، میزان توان مشتری در تحمل ریسك  گذاری برای ریسك باشد. روش مشاور سرمایه

ارزیابی میزان توان   تواند در این پرسشنامه، گذاری نمی را ارزیابی نماید باید مدون و مكتوب باشد. مشاور سرمایه

 مشتری در تحمل ریسك را به خود مشتری واگذارد یا مستقیماً تعیین آن را از مشتری طلب كند.

ی خود در ارزیابی میزان توان مشتری در  گذاری باید فرم كسب اطالعات مشتریان و رویه مشاور سرمایه :2صره تب

كارگیری رسماً به سازمان ارسال كند. در صورتی كه سازمان اصالح فرم و روش یاد شده را  تحمل ریسك را قبل از به

كند و وی موظف است قبل از اقدام براساس فرم  می گذاری ابالغ ضروری تشخیص دهد، موضوع را به مشاور سرمایه

و روش مذكور، اصالحات درخواستی را اعمال نماید. تغییرات در فرم و روش یاد شده نیز باید قبل از اعمال، به 

 سازمان ارسال گردد.

 

رسال شده است، ا كه به سازمان 12ی   ماده 2ی  ی موضوع تبصره باید مطابق رویه 12 ی تحلیل موضوع ماده  09ماده

ی  نامه گذاری كه این مسئولیت را صریحاً پذیرفته و الاقل دارای گواهی توسط یكی از كاركنان شركت مشاور سرمایه

ای  ی تجربی مرتبط است، انجام شده و نتایج تحلیل در فرم جداگانه سال سابقه 2گری بازار سرمایه با حداقل  تحلیل

 گر و تاریخ تحلیل درج گردد. نتایج این تحلیل باید حداقل شامل موارد زیر باشد:   حاوی نام و مشخصات تحلیل

 گذاری؛  اهداف مشتری از سرمایه
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 میزان ریسك قابل تحمل توسط مشتری؛

ی خود دارد و  گذار تمایل یا نیاز به برداشت و مصرف تمام یا قسمتی از سرمایه مقاطع زمانی كه سرمایه - 1        

 شت در هر زمان؛مبلغ بردا

 گذاری در هر كدام.  گذاری مشتری و نسبت مناسب سرمایه های مناسب برای سرمایه دارایی - 4              

گیری آن )  گذاری باید یك نسخه از فرم كسب اطالعات مشتری و فرم تحلیل و نتیجه مشاور سرمایه : 0تبصره 

ی  گیری  موضوع تبصره كند و یك نسخه از فرم تحلیل و نتیجه داری ی مشتری، نگه موضوع این ماده( را در پرونده

ی  ی مشاوره را به عهده دارند، قرار دهد. مشاوره در زمینه ی ارائه این ماده را در اختیار مشتری و كاركنانی كه وظیفه

كه الاقل دارای  داری اوراق بهادار به مشتری باید براساس نتایج این تحلیل و توسط كاركنانی خرید، فروش، یا نگه

 گری بازار سرمایه هستند، ارائه شود.  ی تحلیل گواهی نامه

تواند با تأیید سازمان از  گذاری می گری، مشاور سرمایه ی تحلیل نامه در صورت عدم كفایت دارندگان گواهی : 2تبصره 

 باشند، استفاده نماید. ای مرتبط و كافی  ی اصول مقدماتی كه دارای سوابق حرفه نامه ی گواهی اشخاص دارنده

 

 گذاری و مشتری وی، اولویت با منافع مشتری خواهد بود. در شرایط وجود تضاد منافع بین مشاور سرمایه 04ماده 

 

 باشد: گذاری مجاز نمی های زیر توسط مشاور سرمایه انجام فعالیت 05ماده 

بدون دریافت مجوز مربوطه منتشر شده یا در گذاری در خصوص اوراق بهاداری كه  ی سرمایه ی خدمات مشاوره ارائه

 حال انتشارند؛

گذاری نتواند تمام یا بخشی از وظایف خود را مطابق  انعقاد قراردادها یا پذیرش تعهداتی كه منجر شود تا مشاور سرمایه

ر این هایی نماید كه د گذاری را كمتر از مسئولیت های مشاورسرمایه این دستورالعمل انجام دهد یا مسئولیت

 است؛  بینی شده  گذاری پیش دستورالعمل برای مشاوران سرمایه

گذاری در قبال مشتریان  های مشاورسرمایه گذاری با مشتریان كه در آن مسئولیت ی سرمایه انعقاد قراردادهای مشاوره

 های مندرج در این دستورالعمل یا سایر مقررات مرتبط، محدودتر باشد؛ از مسئولیت

 گذاری منعقد نموده یا دریافت وام از آنها؛ ی سرمایه مشتریانی كه با آنها قرارداد مشاوره اعطای وام به

 های مصوب سازمان؛ ی خدمات خود بیش از سقف دریافت كارمزد در ارائه

 استفاده از دارایی مشتریان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نفع خود یا به نفع اشخاص وابسته به خود.

 

 ها، مدارک و اطالعات داری حساب ثبت و نگه

های اجرایی كه سازمان  گذاری موظف است طبق استانداردهای حسابداری ملی و دستورالعمل مشاور سرمایه 06ماده 

های مالی خود را تنظیم نماید و در دفاتر مالی خود برای هر مشتری  كند، وقایع مالی خود را ثبت و صورت ابالغ می

 ی مبادالت مالی فیمابین خود و مشتری را در حساب مشتری ثبت كند.   اری و كلیهد ای نگه حساب جداگانه
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گذاری موظف است اسناد و مدارک مربوط به فعالیت خود از جمله  مشاور سرمایه 07ماده 

 داری نماید: اسناد و مدارک زیر را حداقل به مدت پنج سال نگه

 ل از تحلیل این اطالعات؛های شناسایی و اطالعات مشتریان و نتایج حاص فرم

 قراردادهای منعقده با مشتریان؛

 های تبادل شده با مشتریان؛ مكاتبات و گزارش

این دستورالعمل دریافت كرده  12ی  ماده 2ی  گذاری در اجرای تبصره گزارش ذینفعان اوراق بهادار، كه مشاور سرمایه

 است؛

 ها؛ های صادره برای آن مبادالت مالی با مشتریان و صورتحسابی وقایع مالی مرتبط با خود به خصوص  مدارک مثبته

گذاری از طریق تارنمای رسمی خود منتشر كرده است، حاوی تاریخ و ساعت  ای از اطالعاتی كه مشاور سرمایه نسخه

 انتشار؛

 گذاری؛ مدارک راجع به دعاوی حقوقی له یا علیه مشاور سرمایه

 گردد. ازمان تعیین و ابالغ میهایی كه توسط س سایر مدارک و گزارش

 

گذاری و كاركنان آن باید اطالعات و مدارک مربوط به مشتری طرف قرارداد خود را محرمانه  مشاور سرمایه 03ماده 

ها، بدون رضایت مشتری به شخص دیگری ارائه ننماید  تلقی نموده و به استثنای اشخاص زیر در حدود درخواست آن

 قانون بازار اوراق بهادار خواهند شد: 48ده در غیر اینصورت مشمول ما

ی خدمات به مشتری یا انجام سایر وظایف خود به اطالعات و  گذاری كه برای ارائه كاركنان مشاور سرمایه  -1

 ها؛  مدارک مشتری نیاز دارند، در حدود نیاز آن

 كند؛ سازمان یا مراجعی كه سازمان تعیین می  - 2

 گذاری؛یا حسابرس مشاور سرمایهوكیل، بازرس قانونی   - 1

 مراجع صالح قضایی؛  - 4

 تعیین شده است؛ كانون مربوطه در حدودی كه در مقررات مصوب سازمان - 5

 ی مدارک و اطالعات مذكور به آنها، طبق قانون الزامی است. سایر مراجعی كه ارائه  - 2

ی اطالعات به صورت سرجمع به طوری كه امكان ردیابی و تشخیص اطالعات مربوط  انتشار عمومی یا ارائه: 0تبصره

 گردد.  به هر مشتری ممكن نباشد، مشمول ممنوعیت موضوع این ماده نمی

ی دسترسی به اطالعات و مدارک  داری و نحوه ای مكتوب برای حفاظت، نگه گذاری باید رویه مشاور سرمایه: 2تبصره

شوند، داشته باشد به طوری كه اطمینانی  داری می ه به شكل الكترونیكی یا به اشكال دیگر نگهمشتریان فارغ از اینك

معقول از عدم دسترسی كاركنان غیر مرتبط به مدارک و اطالعات مشتری، عدم افشای مدارک و اطالعات مشتری یا 

گذاری باید برای اجرای صحیح  ور سرمایهی آنها به اشخاص غیر مرتبط و در غیر موارد مقرر، بوجود آید. مشا عدم ارائه

 ی یاد شده آموزش كافی به كاركنان داده و رعایت آن را كنترل نماید. رویه

 

 دهیرسانی و گزارش اطالع
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ی بهاداری  ی ورقه گذاری به مشتری خود در زمینه كه مشاور سرمایه درصورتی 03ماده 

گذاری یا اشخاص وابسته به آن )ب( كاركنان مشاور  سرمایهدهد در حالی كه؛ )الف( شركت مشاور  خاص، مشاوره می

های تحت مدیریت  گذاری یا ) د( صندوق ها )ج( سایر مشتریان مشاور سرمایه گذاری یا اشخاص وابسته به آن سرمایه

شوند، و مشاور  این ماده ذینفع محسوب می 1ی  ی بهادار مطابق تبصره گذاری، در آن ورقه مشاور سرمایه

این ماده از این موضوع  2ی  های موضوع تبصره گذاری از این موضوع مطلع بوده یا از طریق دریافت گزارش سرمایه

ی  گذاری موظف است قبل از انعقاد قرارداد با مشتری و همچنین قبل از ارائه گاه مشاور سرمایه مطلع شده باشد، آن

ری را از این موضوع مطلع كند. اطالعات ارائه شده به ی بهادار خاص، مشت گذاری در مورد آن ورقه ی سرمایه مشاوره

 ی بهادار خواهد بود.  ی بهادار و شرح منافع ذینفع در آن ورقه مشتری در اجرای این ماده شامل مشخصات ورقه

ی بهادار، به طور مستقیم یا غیر مستقیم سود یا زیان  از تغییر قیمت یك ورقه در صورتی كه یك شخص: 0تبصره

ی بهادار منتفع شود یا خود ناشر  ی بهادار برای وی حقوق یا منافعی ایجاد كند یا از معامالت آن ورقه یا آن ورقهنماید 

شود. بنابراین  ی بهادار، ذینفع محسوب می گاه شخص یادشده، نسبت به آن ورقه ی بهادار محسوب شود، آن ورقه

 گردد: می ی بهادار محسوب شخص از جمله در شرایط زیر، ذینفع ورقه

 ی بهادار باشد؛ در صورتی كه مالك ورقه

 ی بهادار را به دیگری اعطاء یا از دیگری دریافت نموده باشد؛ در صورتی كه اختیار خرید یا فروش ورقه

 ی بهادار را قرض گرفته یا قرض داده باشد؛ در صورتی كه ورقه

ی  نویسی یا فروش ورقه كرده باشد یا بازاریابی برای پذیرهی بهادار را تعهد  نویسی یا فروش ورقه در صورتی كه پذیره

ی بهادار باشد یا در این موارد با دیگران مشاركت داشته  ی عرضه ورقه بهادار را پذیرفته باشد یا مشاور ناشر در زمینه

 باشد؛

 ی بهادار باشد. در صورتی كه ناشر ورقه

فاصله پس از ذینفع شدن خود یا اطالع از ذینفع شدن هریك از اند بال گذاری موظف كاركنان مشاور سرمایه: 2تبصره

گذاری گزارش كنند.  ی بهادار، موضوع را با جزئیات كامل به مشاور سرمایه ی خود نسبت به هر ورقه اشخاص وابسته

اند را  گذاری موظف است فهرست اوراق بهاداری را كه كاركنان در اجرای این ماده به وی گزارش نموده مشاور سرمایه

گذاری ) در حد اطالع  ی فهرست اوراق بهاداری كه خود یا مشتریان یا اشخاص وابسته به مشاور سرمایه به اضافه

ی  ی ارائه شوند؛ تهیه كرده و در اختیار كاركنانی كه وظیفه ذینفع محسوب می ها گذاری( نسبت به آن مشاور سرمایه

تا در اجرای این ماده مورد استفاده قرار گیرد. این گزارش صرفاً شامل خدمات به مشتری را به عهده دارند قرار دهد، 

این موارد است : )الف( مشخصات اوراق بهادار، )ب( تعیین اینكه ذینفع شركت است یا یكی از كاركنان یا اشخاص 

ی بهادار به  منافع ورقهگذاری، )ج( تعیین اینكه آیا  تحت مدیریت مشاور سرمایه ها یا مشتری یا صندوق وابسته به آن

ی بهادار  گیرد یا خیر و )د( تعیین اینكه افزایش یا كاهش قیمت ورقه به ذینفع تعلق می طور مستقیم یا غیرمستقیم

گذاری، به صورت  گردد. سایر اطالعات ارائه شده توسط كاركنان به مشاور سرمایه منجر به سود یا زیان ذینفع، می

داری شده و در اختیار مشتریان یا سایر كاركنان ) به استثنای كاركنانی كه  گذاری نگه محرمانه نزد مشاور سرمایه

 گیرد. ی تهیه یا تأیید فهرست مذكور را به عهده دارند( قرار نمی وظیفه

 

 گذاری ملزم است در تارنمای خود موارد زیر را افشا نماید: مشاور سرمایه 21ماده 
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و مشخصات   ی پرداخت شده ی، مبلغ سرمایهنام، نوع شخصیت حقوقی، مشخصات ثبت

 شركای عمده؛

گران، كارشناسان و  مدیره، مدیرعامل، مشاوران، تحلیل ای و تحصیلی اعضای هیأت مشخصات و سوابق حرفه

 گذاری؛  نمایندگان مشاور سرمایه

ی  ین خدمات و نحوهگذاری و شرایط، حدود مسئولیت و كارمزد هر یك از ا خدمات قابل ارایه توسط مشاور سرمایه

 ی این كارمزدها؛ محاسبه

گذاری طی پنج سال گذشته از هر یك به تنهایی درآمدی معادل یا بیش از پنج  عناوین خدماتی كه مشاور سرمایه

 ی خدمات را كسب نموده است به تفكیك هر سال و ذكر درصد مربوطه؛ درصد كل درآمد ارائه

 دهد؛ گذاری در مورد آنها مشاوره می ای كه مشاور سرمایه ههای سرمای نوع اوراق بهادار یا دارایی

هایی كه مشاور برای تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار و ناشرین اوراق بهادار یا پیش بینی روند قیمت یا  روش

 ردد؛دهد تا حدی كه منجر به افشای اسرار تجاری وی نگ عرضه و تقاضای اوراق بهادار مورد استفاده قرار می

 گذاری برای كسب اطالعات مورد نیاز خود به آنها متكی است؛ منابع مهم اطالعاتی كه مشاور سرمایه

گذاری یا اشخاص وابسته و  ی خدمات مختلف بین منافع مشاور سرمایه تضاد منافعی كه ممكن است به دلیل ارائه

 تضاد منافع؛ های كنترل و حل و فصل این كاركنان وی با مشتریان بوجود آید و راه

ای و سایر خدماتی كه  گذاری با دیگران دارد و با خدمات مشاوره ی تجاری اساسی كه مشاور سرمایه هر گونه رابطه 

 دهد در تضاد است ) نظیر توافق با یك یا چند كارگزار برای ارجاع مشتریان خود به آنها(؛ گذاری ارائه می مشاور سرمایه

گذاری به خرید یا فروش اوراق بهادار، نصیب  ی مشاور سرمایه عمل مشتری به توصیه ی هر گونه منافعی كه در نتیجه

ی معامالت  شود ) نظیر دریافت بخشی از كارمزد كارگزاری از شركت كارگزاری كه واسطه گذاری می مشاور سرمایه

 شود(؛ گذاری می مشتریان مشاور سرمایه

گذاری برای اشخاص ثالث به استثناء كاركنان شركت مشاور  یهسرما ی ی خدمات مشاوره هرگونه منافعی كه ارائه

 آورد؛ گذاری، بوجود می سرمایه

گران، كارشناسان یا نمایندگان مشاور  مدیره، مشاوران، تحلیل هرگونه سمت یا شغلی كه هر یك از اعضای هیأت

وقت یا  وقت، نیمه اعم از تمام ها و اشخاص حقوقی، پذیرفته یا به آن اشتغال دارند گذاری در سایر شركت سرمایه

 وقت؛ پاره

 ها و مشخصات مسئولین هر شعبه یا نمایندگی؛ نشانی و تلفن دفتر مركزی و هر یك از شعب یا نمایندگی

 هر گونه اطالعات دیگری كه طبق مصوبات سازمان ضروری باشد.

 

 نظارت و بازرسی

گذاری و هر  لزوم، مدارک و هرگونه مستندات  مشاور سرمایهتواند به صورت ادواری یا در مواقع  سازمان می 20ماده 

گذاری یا تحت اختیار یا كنترل وی را با اهداف زیر مورد بازرسی قرار دهد یا  گونه اماكن متعلق به مشاور سرمایه

 گذاری درخواست كند: هایی را از مشاور سرمایه ی اطالعات، مدارک و گزارش ارائه

 ها و دفاتر مالی مطابق قوانین و مقررات؛ داری اسناد، مدارک، گزارش گهاطمینان از تهیه و ن - 1

 گذاری و مقررات مربوطه؛ ی سرمایه گذاری با قرارداد مشاوره اطمینان از انطباق عملكرد  مشاور سرمایه  - 2
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 گذاری؛ اطمینان از حفظ شرایط تعیین شده برای تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه  - 1

 شكایات و اعتراضات رسیده از سوی مشتری یا افراد دیگر؛بررسی   - 4

 گذاری؛ بررسی تخلفات احتمالی مشاور سرمایه – 5

 ها، اسناد و مدارک برای سایر نهادهای ذیصالح.  گزارش ی تهیه – 2

های مورد درخواست را در موعد  ی اطالعات، اسناد، مدارک و گزارش گذاری موظف است كلیه مشاور سرمایه تبصره: 

مقرر در اختیار سازمان قرار دهد و به تمامی سواالت نمایندگان سازمان پاسخ داده و امكان بازرسی از دفاتر، مدارک و 

اماكن مورد نظر را برای بازرسین سازمان بدون فوت وقت فراهم آورد. بازرسین سازمان توسط رئیس سازمان معرفی 

 شوند.  می

 

گذاری باید بازرس قانونی و حسابرس خود را از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان  مشاور سرمایه  22ماده 

ای تنظیم كند كه بازرس یا حسابرس، رعایت قوانین و مقررات از جمله  انتخاب كند و قرارداد خود با وی را به گونه

گذاری با این دستورالعمل و  سرمایه ی ای مشاورههای داخلی شركت، تطبیق مفاد قرارداده نامه این دستورالعمل، آیین

ی این  نماید. هزینه های مشتری را بررسی و در مورد آنها در گزارش سالیانه خود اظهارنظر  ثبت صحیح حساب

 شود. بینی می گذاری است و در قرارداد مربوطه پیش ی مشاور سرمایه رسیدگی بر عهده

 

گذاری مطابق  ی حسابرسی از شركت مشاور سرمایه ی گزارش ویژه تهیه در صورت درخواست سازمان برای  29ماده

ی اطالعات، اسناد و مدارک الزم  برای  گذاری باید عالوه بر ارائه قانون بازار اوراق بهادار، مشاور سرمایه 22ی  ماده

 پردازد.كند، ب ی گزارش مذكور را مطابق آنچه سازمان تعیین می های تهیه ی این گزارش، هزینه تهیه

 

 های اجرا ضمانت

گذاری یا مفاد این دستورالعمل، براساس دستورالعمل  سرمایه ی گذاری از قرارداد مشاوره تخلف مشاور سرمایه 24ماده 

شود. درصورت احراز تخلف، مرجع رسیدگی كننده متناسباً یك یا چند مورد از  تنبیهات زیر را در  مربوطه رسیدگی می

 گیرد: نظر می

 گذاری بدون درج در پرونده؛ تذكر كتبی به  مشاور سرمایه  - 1

 گذاری با درج در پرونده؛ تذكر كتبی به  مشاور سرمایه  - 2

 تعلیق فعالیت شعبه یا نمایندگی كه تخلف از طریق آن صورت پذیرفته حداكثر تا یك سال؛ - 1

 یرفته؛الزام به تعطیلی شعبه یا نمایندگی كه تخلف از طریق آن صورت پذ - 4

 گذاری حداكثر تا یك سال؛ محدود كردن فعالیت  مشاور سرمایه - 5

 گذاری حداكثر تا یك سال؛ ی خدمات مشاور سرمایه محرومیت از ارائه  - 2

 گذاری برای مدت حداكثر تا یك سال؛ تعلیق مجوز فعالیت مشاور سرمایه  - 7

 حداكثر تا یك سال؛ گذاری به مدت های  مشاور سرمایه تعلیق سایر فعالیت -  8

 گذاری؛ لغو مجوز فعالیت مشاور سرمایه  - 2

 گذاری؛ لغو مجوز تأسیس  مشاور سرمایه - 11
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قانون توسعه  14ی  ماده ی نامه گذاری مطابق آیین نقدی مشاور سرمایه ی جریمه – 11

 ابزارها و نهادهای مالی جدید. 

گذاری باشد،  مدیر یا مدیران یا سایر كاركنان مشاور سرمایه در صورتی كه تخلف ناشی از فعل یا ترک فعل: 0تبصره 

گذاری، مدیر  گذاری، عالوه بر تنبیهات مقرر در این ماده برای مشاور سرمایه مرجع رسیدگی به تخلفات مشاور سرمایه

 كند:  یا هر یك از كاركنان متخلف را حسب مورد به یكی از تنبیهات انضباطی زیر محكوم می

 كتبی بدون درج در پرونده؛تذكر   - 1

 اخطار كتبی با درج در پرونده؛ - 2

 گذاری حداكثر تا دو سال؛ ی سرمایه ی خدمات مشاوره محرومیت از ارائه  - 1

 گذاری مربوطه حداكثر تا دو سال؛ ی تصدی سمت مدیریت در شركت مشاور سرمایه سلب صالحیت از ادامه  - 4

ها و نهادهای مالی  ها، بازارهای خارج از بورس، كانون یا برخی از بورسمحرومیت از تصدی سمت در تمام   - 5

 حداكثر تا دو سال؛

 ای صادره توسط سازمان به مدت حداكثر تا دو سال؛  ی حرفه نامه محرومیت از استفاده از گواهی  - 2

 .جدیدقانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی  14ی  ی ماده جریمه نقدی مطابق آیین نامه – 7

ی   ی آن، اعاده تواند به منظور پیشگیری از تكرار تخلف یا گسترش دامنه مرجع رسیدگی به تخلفات می :2تبصره 

 گذاری را ملزم به موارد زیر نماید:  ، مشاور سرمایهیا رفع اثرات تخلف انجام شده وضعیت به قبل از انجام تخلف

 های داخلی؛  اصالح یا تقویت نظام كنترل  - 1

 های داخلی؛ نامه ها و آیین اصالح رویه – 2

 های خاص؛ ها و زمینه تأمین، تكمیل و آموزش نیروی انسانی در بخش  - 1

 ها تا زمان احراز شرایطی خاص؛ گذاری از گسترش كمی و یا جغرافیایی فعالیت منع مشاور سرمایه – 4

، مهلت تعیین كرده و رفع تعلیق از تمام یا تواند برای انجام موارد موضوع این تبصره مرجع رسیدگی همچنین می

ها در مهلت مقرر نماید.  گذاری را منوط به اجرای آن های مشاور سرمایه ها یا رفع محدودیت از فعالیت بخشی از فعالیت

تواند تنبیهات مذكور در این  در صورت عدم اجرای موارد تعیین شده در این تبصره در مهلت مقرر، مرجع رسیدگی می

 ه را اعمال كند. ماد

بینی شده یا  هایی كه در قوانین در صورت ارتكاب جرم پیش موضوع این ماده مانع از مجازات اعمال تنبیهات :9تبصره 

 مانع از جبران خساراتی كه در اثر ارتكاب تخلفات یا جرایم به مشتری یا سایر اشخاص وارد شده، نخواهد شد.

 

 ی گذاری، به ارائه خدمات مشاوره بدون دریافت مجوز مشاور سرمایهدر صورتی كه یك نهاد مالی   25ماده

گذاری بپردازد، مرجع رسیدگی كننده پس از رسیدگی به موضوع براساس دستورالعمل مربوطه، یك یا تركیبی  سرمایه

 از  تنبیهات زیر را در نظر خواهد گرفت:

 ی نهاد مالی متخلف؛ تذكر كتبی بدون درج در پرونده  - 1

 ی نهاد مالی متخلف؛ اخطار كتبی با درج در پرونده  - 2

 های نهاد مالی به مدت حداكثر تا یك سال؛ تعلیق تمام یا بخشی از فعالیت  - 1
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ها در نهاد  سلب صالحیت مدیر یا مدیران نهاد مالی متخلف، از تصدی برخی سمت  - 4

 مالی مربوطه حداكثر به مدت دو سال؛

ها، بازارهای خارج از  مدیران متخلف نهاد مالی از تصدی سمت در تمام یا برخی از بورسمحرومیت مدیر یا   - 5

 ها و سایر نهادهای مالی به مدت حداكثر تا دو سال؛ بورس، كانون

 توسط سازمان حداكثر تا دو سال؛ ای صادره  های حرفه نامه محرومیت مدیران نهاد مالی از استفاده از گواهی – 2

 تأسیس نهاد مالی متخلف؛ لغو مجوز  - 7

 .قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 14ی  ی ماده ی نقدی مطابق آیین نامه جریمه – 8

 

 شود. قانون بازار اوراق بهادار رسیدگی می 12ی  گذاری و مشتری، طبق ماده به اختالفات بین مشاور سرمایه 26ماده 

 

 سایر موارد

ای كه موجب  گذاری به گونه نویسی سهام جدید در شركت  مشاور سرمایه سهام یا پذیره هرگونه نقل و انتقال 27ماده 

گذاری تبدیل شود، باید ظرف هفت روز كاری توسط مشاور  ی مشاور سرمایه شود شخصی به یك شریك عمده

 گذاری به سازمان اطالع داده شود.  سرمایه

 

گذاری به  مبلغی تحت عنوان حق نظارت سازمان بر مشاور  سرمایهگذاری ملزم است هرساله  مشاور سرمایه 23ماده 

 گردد. سازمان پرداخت نماید. این مبلغ به پیشنهاد سازمان توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعیین می

 

طرف تواند به وكالت از  گذاری می گذاری، مشاور سرمایه ی سرمایه بینی در قرارداد مشاوره درصورت پیش 23ماده 

ی اوراق بهادار مشتری از جمله حضور در مجامع عمومی  مشتری طرف قرارداد خود، نسبت به اعمال حقوق مالكانه

ها و اعالم رأی، دریافت سود سهام و سود سایر اوراق بهادار، دریافت سهام جایزه، دریافت حق تقدم خرید  شركت

ای را كه در  اند، بخشنامه ثبت شده نزد سازمان موظفهای  سهام و شركت در افزایش سرمایه، اقدام نماید. شركت

 گردد، رعایت نمایند. خصوص از طرف رئیس سازمان صادر می این

 

گیری ، اعالم نظر،  تشخیص،  صدور مجوز و انجام اقدامات توسط سازمان مطابق این دستورالعمل،   تصمیم  91ماده 

 گیرد.  به پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تأیید رئیس سازمان صورت می

 

مدیره سازمان  أتبه تصویب هی 4/1/1182تبصره و چهار پیوست در تاریخ  22ماده  11این دستورالعمل در  90ماده 

 باشد. بورس و اوراق بهادار رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا می
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تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت مشاور   0 پیوست شماره

 گذاری سرمایه

 

 

 

 

 

 به: اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

 احتراماً؛

-اختصاراً شركت نامیده میگذاری............................................ ) كه در این فرم اینجانبان مؤسسین شركت در شرف تأسیس مشاور سرمایه

شود(، براساس قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل مربوطه، صدور مجوز تأسیس این  شركت را به عنوان یك شركت مشاور 

ز ، با مشخصات زیر از سازمان بورس و اوراق بهادار ) كه ا1184قانون بازار اوراق بهادار مصوب  1ی  ماده 12گذاری موضوع بند  سرمایه

 نماییم: شود(، تقاضا می این پس اختصاراً سازمان نامیده می

 

 گذاری شركت مشاور سرمایهنام پیشنهادی برای شرکت:    0

................................................................................................................................. 

  قوقی مورد نظر برای شركت سهامی خاص است.نوع شخصیت ح -2

ی مؤسسین  ی مصوب سازمان تنظیم شده و به امضای نمایندهشود كه مطابق نمونهی شركت به شرح پیوست پیشنهاد میاساسنامه -9

 رسیده است.

 مبلغ سرمایه و میزان مشاركت هر یك از مؤسسین به تفكیك نقد و غیرنقد به شرح زیر خواهد بود: -4

 در صورتی كه فضای فرم كافی نیست، جدول به ضمیمه فرم ارائه گردد(. )

 نام مؤسس ردیف

 مبلغ تعهد شده ی نقد و غیرنقدجمع آورده ی غیرنقدمیزان آورده ی نقدمیزان آورده

 مبلغ

 )میلیون ریال(
 *درصد

 مبلغ

 )میلیون ریال(
 *درصد

 مبلغ

 )میلیون ریال(
 *درصد

 مبلغ

 )میلیون ریال(
 *درصد

1          

2          

1          

4          

5          

         جمع

 درصد از كل سرمایه* 

 در نظر است سهام ممتاز شركت به شرح زیر صادر گردد: -5

دی
ر  شرح امتیازات مبلغ اسمی سهم ممتاز ی سهام ممتازنام دارنده ف

0    

2    

9    

گيذاری تنظيیم شيده اسيت.     ی تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت مشياور سيرمایه  این فرم به منظور ارائه

 در این فرم برای تکمیل مدارک و مستندات الزم جهت بررسی تقاضا الزامی است.اطالعات در خواست شده 
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 :7ی غیرنقد مؤسسین در صورت وجود و ارزش تقریبی آنآوردهمشخصات و اوصاف  -6

............................................................................................................................................................................................................................. 

 آید: در جهت اهداف و موضوع فعالیت شركت بكار میی غیرنقد چگونه شرح اینكه آورده -7

............................................................................................................................................................................................................................. 

های شركت برای سه سال پس از تأسیس و ترازنامه و صورت سود طرح تجاری و برنامههای شرکت:  طرح تجاری و برنامه -3

 بینی شده و مطابق دستورالعمل مربوطه تنظیم گردیده و به پیوست آمده است. )زیان( برای یك سال پس از تأسیس پیش

شود.  االختیار موسسین شركت به سازمان معرفی میی تامر به عنوان نماینده: شخص زیی مؤسسینمشخصات نماینده -3

ی مكاتبات یا اطالعات از طرف سازمان به وی یا شود و ارائههرگونه مكاتبه و اعالم نظر موسسین به امضای وی به سازمان تسلیم می

 شود.ب میی ارائه یا ارسال به موسسین محسوارسال مكاتبات به نشانی وی به منزله

 

ه  خانوادگی نام و نام
ار

شم

مه
سنا

شنا
 

محل 

 صدور
 نشانی تلفن

امضای نماینده برای قبول 

 سمت

      

 

 هویت و اقامتگاه مؤسسین به شرح زیر است: 01

ف
دی

ر
 نام مؤسس 

شماره 

 شناسنامه/

 شماره ثبت

 محل صدور/

 محل ثبت
 تلفن اقامتگاه

0      

2      

9      

 

ای  ی شركت، مطابق دستورالعمل تأیید صالحیت حرفهمدیره مشخصات داوطلب سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیأت پرسشنامه  -00

 است. مدیران نهادهای مالی، توسط داوطلبین مذكور تكمیل و به پیوست ارائه شده

آگاهی نماییم كه اطالعات مذكور در این فرم را با كمال دقت و صحت و با  تعهد می اینجانبان موسسین شركت -02

در تاریخ ............................... به ، 1184قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  47از مفاد ماده 

 یمپذیر می چه خالف این امر ثابت شود، چنان ایم. نموده تكمیل و امضاءسازمان بورس و اوراق بهادار  منظور ارائه به

كه مطابق مقرراتی كه توسط اركان بازار اوراق بهادار )مذكور در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 

 رفتار شود. اینجانبانرسد، با  (، به تصویب رسیده یا می1184مصوب آذرماه 
 *امضاء امضاء مجازنام و نام خانوادگی صاحب  نام مؤسس ردیف

1    

2    

1    

4    

                                                 
غيرنقد پس از صدور مجوز تأسيس براساس قانون تجارت تقويم ی برآوردی آن درج گردد. ارزش آوردهغيرنقد و مبلغ  یمشخصات و اوصاف آورده 7

 شود.  مي



 

 

  171از  81صفحه 
 

 مدیریت سبد اوراق بهادارمقررات  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

 موسسین عالوه بر امضاء در این جدول، الزم است تمام صفحات این فرم را نیز امضاء نمایند.
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 گذاری تقاضای تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه 2پیوست شماره 

 

 

 

 

 

 به: اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

 احتراماً؛

...... و ..................................................................... به شماره ثبت..................... تاریخ ثبت...../...../اینجانب صاحبان امضای مجاز شركت 

، از سازمان شود(، براساس قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل مربوطهمحل ثبت ..................) كه از این پس اختصاراً شركت نامیده می

شود( درخواست صدور مجوز تبدیل این شركت به یك شركت مشاور بورس و اوراق بهادار ) كه از این پس اختصاراً سازمان نامیده می

 شود: قانون بازار اوراق بهادار را داریم. به این منظور اطالعات شركت  مذكور به شرح زیر ارائه می 1ی ماده 12گذاری موضوع بند سرمایه

 

 نوع شركت به قرار زیر است: -0

               شركت سهامی عام              شركت سهامی خاص       شركت با مسئولیت محدود                                         شركت تضامنی

           شركت مختلط سهامی         شركت مختلط غیرسهامی                  شركت نسبی      شركت تعاونی تولید و مصرف 

ی ی نمونهی شركت، مطابق اساسنامهاساسنامه شركت به پیوست آمده است و در صورت موافقت سازمان با این درخواست، اساسنامه -2

 گذاری مصوب سازمان خواهد شد.های مشاور سرمایهشركت

 ی شركت:سرمایه -9

 ها* درصد ار كل دارایی

 ی تعهد شده، برنامه پرداخت سرمایه تشریح شود: در صورت وجود سرمایه

...................................................................................................................................................................... 

طای سهام ممتاز به هر یك از امتیازات سهام ممتاز شركت به شرح زیر است كه به اشخاص مشروحه در زیر تعلق گرفته و علت اع -4 

 این اشخاص نیز تشریح شده است ) در صورت وجود سهام ممتاز(.

ف
دی

ر
 

 نوع سرمایه

 تعهد شده پرداخت شده
پرداخت شده و  جمع

 تعهد شده

 نقدی
 ) میلیون ریال(

 غیر نقدی
 )میلیون ریال(

 جمع

 میلیون ریال

صد
در

 *  

صد میلیون ریال
در

* صد میلیون ریال 
در

*  

         عادی 0

         ممتاز 2

گذاری تنظیم شده مشاور سرمایهاین فرم به منظور دریافت تقاضای تبدیل شرکت موجود به شرکت 

است. اطالعات در خواست شده در این فرم برای تکمیل مدارک و مستندات الزم جهت بررسی تقاضا 

 الزامی است.
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  است. گزارش حسابرس به پیوست آمدههای مالی حسابرسی شده دو سال اخیر شركت تهیه شده و به همراه  صورت  5

گذاری(، مطابق دستورالعمل مربوطه، برای سه سال  های شركت ) در صورت تبدیل به شركت مشاور سرمایه طرح تجاری و برنامه -6

 بینی شده برای یك سال پس از تبدیل به پیوست آمده است. پس از تبدیل و ترازنامه و صورت سود )زیان( پیش

 های شركت به شرح زیر است: ات و ارزش تقریبی داراییتركیب، مشخص-7

دهند، جداگانه و بقیه تحت  های شركت را تشكیل میدرصد دارایی 5هایی كه هر یك به تنهایی بیش از ] در جدول زیر اطالعات دارایی 

 ئه گردد[.ی فرم اراها درج شوند. در صورت كافی نبودن فضا، جدول جداگانه به ضمیمه عنوان سایر دارایی

 ها* درصد از كل دارایی

شود یا در ، چگونه تبدیل به نقد می 7های بند  از دارایی گذاری، هر یكشرح اینكه پس از تبدیل شركت به شركت مشاور سرمایه -3

 آید: گذاری بكار میجهت اهداف و موضوع فعالیت شركت مشاور سرمایه

............................................................................................................................................................................................................................. 

شود. هرگونه مكاتبه و االختیار شركت به سازمان معرفی میی تامشخص زیر به عنوان نمایندهی شرکت: مشخصات نماینده-3

مكاتبات یا اطالعات از طرف سازمان به وی یا ارسال مكاتبات ی شود و ارائهاعالم نظر شركت، به امضای وی به سازمان تسلیم می

 آمده است، به معنی ارائه یا ارسال شده به شركت است. 1سازمان به نشانی شركت كه در بند 

 

 درصد سرمایه یا حق رأی(  شركت به شرح زیر است: 5گذارن عمده ) دارای بیش از سرمایهمیزان مشاركت هر یك از  01

ف
دی

ر
 

 گذار عمدهنام سرمایه

 میزان سرمایه
درصد 

 حق رأی
 مبلغ شرح ذینفع نهایی*

 )میلیون ریال(
 درصد

1      

تعداد سهام  ی سهام ممتاز نام دارنده ردیف

 ممتاز

ارزش اسمی 

 سهام ممتاز
 شرح امتیازات

0     

2     

9     

 عنوان دارایی ردیف
 ارزش دفتری

 ) میلیون ریال(

د 
ص

در
*  

ارزش تقریبی 

 روز

 ) میلیون ریال(

 شرح مشخصات

1   
 

  

2   

 

  

1   

 

  

4   

 

  

  هاسایر دارایی 5

 

  

  جمع كل

 

  

 خانوادگی نام و نام
شماره 

شناس

 نامه

محل 

 صدور
 امضا برای قبول سمت نشانی تلفن سمت
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2      

1      

 گذار عمده تشریح شود.گذار عمده یك شخص حقوقی است، شخص یا اشخاص حقیقی ذینفع نهایی سرمایه * در صورتی كه سرمایه         

 ( به شرح زیر است:11ی شركت ) مذكور در بند  گذاران عمدههویت و اقامتگاه سرمایه 00

ف
دی

ر
 

 گذار عمدهنام سرمایه
شماره 

 شناسنامه/

 شماره ثبت

 محل صدور/

 محل ثبت
 تلفن اقامتگاه

1      

2      

1      

4      

5      

- 

 باشد: مشخصات مدیران شركت به شرح زیر میمشخصات مدیران:  02

ف
دی

ر
 نام مدیر 

 ) عضو هیأت مدیره / مدیر عامل(

 ی مدیرنام نماینده
) درصورتی که مدیر شخص حقوقی 

 است(

 سمت

 عامل( ) عضو هیأت مدیره / مدیر

 مدت مأموریت

 تا تاریخ از تاریخ

1    //     / /    / 

2    //     / /    / 

1    //     / /    / 

4    //     / /    / 

5    //     / /    / 

 

 گذاری، نام شركت به شرح زیر تغییر خواهد كرد:در صورت موافقت با تبدیل شركت به شركت مشاور سرمایه  09

...................................................................................................................................................................... 

مدیریت را در شركت به عهده گذاری، اشخاص زیر تصدی سمت در صورت موافقت با تبدیل شركت به شركت مشاور سرمایه -04

ی نهادهای مدیره ها طی پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیأتخواهند گرفت، كه اطالعات تفصیلی آن

 است. مالی، تكمیل و به پیوست ارائه شده 

ف
دی

ر
 نام مدیر 

 ) عضو هیأت مدیره / مدیر عامل(

 ی مدیرنام نماینده
شخص حقوقی ) درصورتی که مدیر 

 است(

 سمت

1    

2    

1    

4    

5    

 

3 4 
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نماییم كه اطالعات مذكور در این فرم  تعهد می اینجانبان صاحبان امضای مجاز شركت به شرح زیر -05

در تاریخ ، 1184قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  47آگاهی از مفاد ماده را با كمال دقت و صحت و با 

 یمپذیر می چه خالف این امر ثابت شود، چنانایم.  نموده تكمیل و امضاءسازمان بورس و اوراق بهادار  منظور ارائه به به....../....../.............. 

(، به 1184سط اركان بازار اوراق بهادار )مذكور در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه كه مطابق مقرراتی كه تو

 رفتار شود. اینجانبان رسد، با تصویب رسیده یا می

ف
دی

ر
 

 نام و نام خانوادگی

 صاحب امضای مجاز

ه 
ار

شم

مه
سنا

شنا
 

محل 

 صدور

 مهر شرکت *امضاء  شماره ملی

0       
2      
9      
4      
5      

 ی صفحات این فرم را امضاء نمایند. عالوه بر این جدول، صاحبان امضای مجاز شركت باید كلیه
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تقاضای دریافت مجوز  فعالیت  شرکت مشاور  9پیوست شماره 

 گذاری سرمایه

 

اوراق بهادار تقاضای صدور مجوز فعالیت اینجانبان صاحبان امضای مجاز شركت با مشخصات زیر از سازمان بورس و 

 گذاری را برای این شركت داریم. ی سرمایه مشاوره
 

 نام و مشخصات ثبتی شرکت:   0

 *نوع نهاد مالی نوع شرکت نام شرکت

 اطالعات ثبت نزد سازمان ها اطالعات ثبت نزد مرجع ثبت شرکت
ی  مبلغ سرمایه

ثبت و پرداخت 

 شده

 ) میلیون ریال(
 محل ثبت تاریخ ثبت ثبت  شماره

شماره 

 ثبت

 تاریخ ثبت

      /    /     

گذاری، سبدگردان،  گذاری را دریافت دارند عبارتند از: مشاور سرمایه ی سرمایه توانند مجوز فعالیت مشاوره * انواع نهادهای مالی كه می

 گر تأمین سرمایه، شركت پردازش اطالعات مالی، كارگزار و كارگزار/ معامله

 گذاری اختصاص یافته است: ی سرمایه مشخصات امكانات و تجهیزاتی كه به فعالیت مشاوره -2

 :8الف( تجهیزات مورد استفاده – 2

 ردیف
عنوان تجهیزات و 

 امکانات
 موارد کاربرد محل استقرار مشخصات

1     

2     

1     

4     

5     

 

 افزارهای مورد استفاده: ب( نرم-2

 شرکت تولید کننده افزار عنوان نرم ردیف
های استقرار  محل

 یا دسترسی
 ها یا موارد کاربرد شرح قابلیت

نحوه ارتباط یا تبادل اطالعات با سایر 

 افزارها نرم

0      

2      

9      

 

 ج( تارنما ) پایگاه الكترونیكی(:-2

 دسترسی مشتریانی  نحوه شرح مختصر اطالعات منتشره در تارنما نشانی تارنما
شرح خدمات قابل ارائه به مشتری از 

 طریق تارنما

    

 

                                                 
گذاری هر كدام در یك سطر قید شود. متعلقات مربوط  ی سرمایه تجهیزات اداری شامل میز، صندلی، كامپیوتر و شماره تلفن)های( اختصاص یافته به فعالیت مشاوره 8

 شود و از اختصاص سطر جداگانه برای هر یك از متعلقات، خودداری گردد.به یك دارایی، در همان سطر مربوط به دارایی، درج 
1 
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 گذاری اختصاص یافته است. ی سرمایه مشخصات محلی كه به انجام امور مشاوره -9

 گذاری:....................................................................................... ی سرمایه الف( نشانی كامل محل انجام امور مشاوره -1

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

 گذاری را در كادر زیر ترسیم نمایید. ی سرمایه كروكی محل انجام امور مشاورهب( -1

 

 نقشه ساختمان محل ارائه خدمات متقاضی را با ذكر ابعاد در كادر زیر ترسیم كرده و با فضای اختصاصی برای انجام ج( -9

 

 

 

 

 

 ی خدمات متقاضی را با ذكر ابعاد در كادر زیر ترسیم كرده و فضای اختصاصی برای  ج( نقشه ساختمان محل ارائه-1

 گذاری را در نقشه واحد ساختمانی با ابعاد، هاشور و توضیحات معین نمایید: ی سرمایه انجام امور مشاوره

 

 

 

 

 

 

گذاری كرده و اطالعات مربوط به هر قسمت را در جدول  را شماره ج-1ی ساختمانی ارائه شده در بند  د( هر قسمت از نقشه-1

 زیر تكمیل كنید: 

شماره 

 قسمت
 مورد یا موارد استفاده از قسمت

 مساحت

 ) متر مربع( 
 مالحظات

0    

2    

9    

4    

5    

 

 ذیل درج گردد:ی دفاتر متقاضی در تهران و شهرستان به تفكیك هر واحد ساختمانی در جدول  هـ( كلیه-1

ف
دی

ر
شهر محل  

 استقرار دفتر
 شود  هایی که در این واحد انجام می فعالیت نشانی

نوع کاربری        ) طبق 

 سند یا گواهی پایان کار(

 مساحت          ) متر مربع(

 در اجاره در مالکیت

0       

2       

9       

4       

 

 شمال                 

 

 شمال                 
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 :3مشخصات کارکنان شرکت -4

 مشخصات مدیران ) شامل مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره(: الف(-4

 ردیف
نام و نام خانوادگی مدیر یا 

 ی وی نماینده
 به نمایندگی از سمت

 مدت مأموریت

 تا تاریخ از تاریخ

0    /    / /    / 

2      

9      

4      

5      

 

 گذاری اختصاص دارند: ی سرمایه ب( مشخصات كاركنانی كه به فعالیت مشاوره-4

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
آخرین مدرک 

 تحصیلی

محل فعالیت 

 در شرکت
 رشته تحصیلی

         میزان فعالیت

) تمام وقت/ نیمه 

 (وقت/ پاره وقت

ای بازار  نامه حرفه گواهی

 سرمایه

عنوان 

 نامه گواهی
 تاریخ اخذ

0         

2         

9         

4         

 

 ج( مشخصات سایر كاركنان:-4

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
آخرین مدرک 

 تحصیلی

محل فعالیت 

 در شرکت

رشته 

 تحصیلی

میزان فعالیت     

) تمام وقت/ نیمه 

 وقت/ پاره وقت(

ای بازار  نامه حرفه گواهی

 سرمایه

عنوان 

 نامه گواهی

تاریخ 

 اخذ

0         

2         

9         

4         

5         

 

 مجوزهای فعالیت دیگری كه توسط متقاضی از سازمان اخذ شده است، در جدول زیر قید گردد: -5

 عنوان مجوز ردیف
تاریخ اعطای 

 مجوز

تاریخ پایان 

 اعتبار مجوز
 مالحظات

0     

2     

9     

4     

 

 

                                                 
ی مدارک الزم همراه اين درخواست ارسال  ب( بايد جداگانه تنظيم شده و به ضميمه-4الف( و )  -4فرم مشخصات مديران و کارکنان بندهای ) 9

 5 است، تکميل و ارسال مجدد آن ضروری نيست.  به سازمان ارسال شدهکه اين فرم به منظور تأييد صالحيت برای مديران تکميل و  شود.درصورتي
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 تاریخ تکمیل اطالعات این فرم:  6 

نماییم كه اطالعات مذكور در این فرم را با كمال دقت و صحت  تعهد می اینجانبان صاحبان امضای مجاز شركت -7 

سازمان  تكمیل و به، 1184قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  47آگاهی از مفاد ماده و با 

  11ایم. نمودهارائه بورس و اوراق بهادار 

 ردیف
نام خانوادگی صاحب نام و 

 امضای مجاز
 مهر شرکت امضاء سمت

0     

2     

 
  

                                                 
10

 صاحبان امضای مجاز عالوه بر این جدول، باید سایر صفحات این فرم را نیز امضاء نمایند.  
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حداقل نیروی انسانی و تجهیزات الزم برای شروع  4پیوست شماره 

 گذاری فعالیت  شرکت مشاور سرمایه

 

 افزارهای مورد نیاز برای اعطای افزاری و نرم در این پیوست حداقل نیروی انسانی، فضای اداری، تجهیزات سخت

های مشاور  ی فعالیت گذاری، در بندهای )الف( تا )د( آمده است. متناسب با توسعه مجوز فعالیت مشاور سرمایه

 گذاری ، نیروی انسانی، فضای اداری و تجهیزات باید طبق مقررات اضافه شده یا ارتقاء یابند. سرمایه

گذاری باید  متقاضی صدور مجوز فعالیت مشاور سرمایهمدیره،  عالوه بر مدیرعامل و اعضای هیأت الف( نیروی انسانی:

 كار گرفته باشد: نیروی انسانی به شرح زیر را به

 ردیف
 عنوان

 شغل
 مسئولیت

 تعداد

 )نفر(
 توضیحات

 مشاور 1

داری  ی مشاوره در زمینه خرید، فروش یا نگه ارائه

هایی حاوی اظهارنظر  ی گزارش اوراق بهادار و تهیه

یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار  درمورد روند قیمت

های ارزشیابی اوراق بهادار  ی گزارش در آینده و تهیه

 گر و كارشناس و نظارت بر كار تحلیل

1 
گری اوراق بهادار با حداقل دو سال  ی تحلیل نامه دارای گواهی

 ی كار مرتبط ) به صورت تمام وقت( سابقه

 گر  تحلیل 2
ها، بازار  شركتتحلیل اطالعات اقتصادی، صنایع، 

 های تحلیلی الزم ی گزارش اوراق بهادار و تهیه
 وقت صورت تمام  گری اوراق بهادار به ی تحلیل نامه ی گواهی دارنده 1

 كارشناس 1

ها،   گردآوری اطالعات الزم در خصوص شركت

صنایع، اقتصاد ملی و جهانی و سایر اطالعات مورد 

 گر  نیاز تحلیل

1 
صورت  ی اصول مقدماتی بازار سرمایه یا باالتر به نامه ی گواهی دارنده

 وقت تمام

 حسابدار 4

ثبت وقایع مالی ، ثبت دفاتر قانونی، تهیه صورتهای 

ی مالیاتی، تهیه فهرست حقوق  مالی، تنظیم اظهارنامه

ها، دریافت و  و دستمزد و بیمه و مالیات، صدور چك

بانكی و داری اوراق بهادار، تنظیم صورت مغایرت  نگه

 سایر وظایف معمول یك حسابدار

2 

 یا

1 

ی  ی مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا باالتر در رشته یك نفر دارنده

های مرتبط كه توانایی انجام وظایف محوله را  حسابداری یا رشته

ی مدرک تحصیلی  صورت تمام وقت و یك نفر دارنده داشته باشد. به

های مرتبط كه  یا رشته ی حسابداری كارشناسی یا باالتر در رشته

ی  ها، تنظیم و هدایت سامانه توانایی و تجربه تهیه سرفصل حساب

های مالی، و تنظیم اظهارنامه مالیاتی را  ی صورت حسابداری تهیه

داشته باشد و بر قوانین مالیاتی، بیمه و حقوق و دستمزد مسلط باشد، 

فر دوم وقت یا یك نفر با خصوصیات قید شده برای ن بصورت  نیمه

 فوق به صورت تمام وقت.

 بایگان 5

ها بین   تنظیم و بایگانی مدارک و انتقال مدارک و نامه

گذاری و سایر اشخاص از جمله  مشاور سرمایه

و سازمان ها، ادارات مالیاتی، ادارات بیمه،  بانك

 مشتری

1 
تواند وظایف دیگری  میسازمان وقت كه به تشخیص  صورت تمام  به

 گذاری بپذیرد. مشاور سرمایهدر شركت 

 

 توضیحات: 

یابد و ساعات كار هر  جدول فوق( اختصاص می 1ساعت از زمان یك مشاور ) موضوع بند  2برای هر مشتری در ماه، 

ی مشاوره به  شود بنابراین در صورتی كه مشاور صرفاً به ارائه ساعت منظور می 211مشاور در یك ماه حداكثر 

مشتری مشاوره دهد و چنانچه تعداد مشتریان شركت مشاور  111تواند حداكثر به  در هر زمان میمشتریان بپردازد، 
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گذاری باید متناسب با تعداد مشتریان  نفر باشد، شركت سرمایه 111گذاری بیشتر از  سرمایه

 جدول فوق را به كار گمارد. 2های مندرج در بند  خود به تعداد كافی مشاورین دارای صالحیت

 

تواند با  گذاری می سال، متقاضی دریافت مجوز فعالیت مشاور سرمایه تاریخ تصویب این دستورالعمل به مدت یكاز 

ی اصول مقدماتی بازار سرمایه  نامه موافقت معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تائید ریاست سازمان، از دارندگان گواهی

هایی كه  و تحصیل مرتبط و كافی داشته باشند، برای سمتسال سابقه كار  1كارگزاری( كه حداقل  2ی  )نماینده

ی  نامه هایی كه نیازمند گواهی گری بدون سابقه است، استفاده نماید. برای سمت ی تحلیل نامه نیازمند گواهی

عیین ی اصول مقدماتی بازار سرمایه، باید دو برابر نصاب ت نامه ی كار با گواهی گری به همراه سابقه است، سابقه تحلیل

 گری باشد. ی تحلیل نامه شده برای دارندگان گواهی

 

گذاری ، متقاضی باید حداقل فضای مناسب اداری به شرح  برای دریافت مجوز فعالیت مشاوره سرمایه ب( فضای اداری:

 ی داشته باشد: زیر در مالكیت یا اجاره

 قسمت اداری ردیف

 مساحت

 توضیحات )مترمربع(

 جمع اضافی پایه

 ها صورت مجزا از سایر قسمت به 12  12 اتاق مدیرعامل 1

 ها صورت مجزا از سایر قسمت به 12  12 مدیره و اتاق جلسات هیأت 2

  2  2 محل استقرار منشی 1

 ها صورت مجزا از سایر قسمت به 15 15  گذاری امور مشاوره سرمایه 4

  15 5 11 محل استقرار مراجعه كنندگان 5

  15 5 11 حسابداریامور  2

  2 2 4 بایگانی 7

  2  2 سایر )شامل آبدارخانه و سرویس بهداشتی( 8

  21 27 21 جمع 2

 

 توضیحات:

گذاری بپردازد، فضای اداری مورد نیاز، برابر جمع فضای پایه و  سرمایه ی كه متقاضی صرفاً به امر مشاوره در صورتی

های دیگری نیز بپردازد،  گذاری، به فعالیت سرمایه ی عالوه بر فعالیت مشاورهكه متقاضی  اضافی خواهد بود. درصورتی

ی آن  عالوه بیشترین فضای پایه های مختلف به فضای مورد نیاز برای هر ردیف برابر جمع فضای اضافی فعالیت

فعالیت كارگزاری تامین  ی جدول فوق را قبالً برای ها خواهد بود. مثالً چنانچه یك كارگزار، فضای اداری پایه فعالیت

 گذاری، صرفاً به فضاهای اضافی جدول فوق نیازمند است. سرمایه ی نموده باشد، برای دریافت مجوز مشاوره

ی متقاضی باشد، وی باید تعهد نماید كه ظرف حداكثر  كه فضای اداری موضوع جدول فوق در اجاره درصورتی

گذاری ، نسبت به تامین فضای اداری مناسب در مالكیت خود اقدام  سرمایه ی سال از صدور مجوز فعالیت مشاوره یك

 خواهد كرد.
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گران یا مشاوران به تعدادی بیش از تعداد مذكور  در صورت افزایش تعداد كارشناسان، تحلیل

متر مربع به بخش امور مشاوران  5جدول بند ) الف(، به ازای هر نفر اضافی باید حداقل  1و  2، 1های  در ردیف

 ها اضافه گردد. متر مربع به سایر بخش 2گذاری و  مایهسر

های  گذاری بنابه تشخیص معاونت نظارت برنهادهای مالی، نصاب در بررسی تقاضای مجوز فعالیت مشاور سرمایه

 درصد قابل تعدیل است.11این جدول تا  2درصد و نصاب بند 21جدول )ب( تا  8تا 1مذكور در بندهای 
 

گذاری ، متقاضی باید حداقل تجهیزات اداری الزم را به  برای دریافت مجوز فعالیت مشاوره سرمایه ج( تجهیزات اداری:

 تشخیص مدیریت مربوطه در سازمان فراهم نموده باشد. 

 

افزاری و  گذاری، متقاضی باید حداقل امكانات نرم برای دریافت مجوز فعالیت مشاوره سرمایهافزاری:  د( امکانات نرم

 ی اینترنت را به شرح زیر فراهم نموده باشد:  شبكهاتصال به 

ها، ارزشیابی  های اطالعاتی كه حاوی اطالعات الزم برای انجام تحلیل افزارهای مدیریت بانك د( دسترسی به نرم-1

ناسبی گیری م داری اوراق بهادار بوده و امكانات گزارش ی خرید، فروش یا نگه ی مشاوره در زمینه اوراق بهادار و ارائه

 از این اطالعات در اختیار كاربر قرار دهند.

 ی اطالعات را مطابق مقررات مربوطه داشته باشد. د( تارنما كه امكان ارائه-2

گران و مشاوران با سرعت  های در اختیار كارشناسان، تحلیل د( امكان اتصال به شبكه جهانی اینترنت برای رایانه-1

 مناسب 

های ذكر شده، از  ع این بند باید به تائید مدیریت مربوطه در سازمان، ضمن داشتن قابلیتافزارهای موضو نرم توضیح:

های  ها، امكانات نظارتی مناسب و سایر قابلیت ی به موقع اطالعات و گزارش های كنترل داخلی مناسب، تهیه رویه

 مورد نظر برخوردار باشند.

 

  



 

 

  171از  22صفحه 
 

 مدیریت سبد اوراق بهادارمقررات  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

های سرمایه گذاری  مالی صندوقدهی رویدادهای  دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش 9

 (هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار5/7/0933)مصوب مشترک 
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٣ 
 

  قدمهم
اين تجربة چند . اند سر نهاده  ا در بازار سرماية ايران پشتمدت ر اي بسيار كوتاه گذاري تجربه هاي سرمايه صندوق

اندازها و  به دست آمده، آرزوي ديرين تجميع پس 1384ماهه كه به مدد قانون جديد بازار اوراق بهادار مصوب 
 .گذاري در بورس را محقق ساخته است شان به سمت سرمايه هدايت

روي اين نهادهاي مالي نوين است و بسترسازي براي رشد و  اكنون آينده با گستردگي و فراخي بسيار پيش هم
متن حاضر سازوكار ثبت و شناسايي رويدادهاي مالي . كند توسعة آنها را از مسوالن بازار سرمايه طلب مي

گذاري را به تصوير كشيده است و ساير مواردي كه در اين رهنمود ذكر نشده است، بر  هاي سرمايه صندوق
شك هرگونه  بي .گردد ثبت ميگذاري  اي حسابداري و مقررات حاكم بر صندوقهاي سرمايهاساس استاندارده

گذاري، اثرات خاصي بر ثبت وقايع مالي آنها خواهد  هاي سرمايه تغيير در ساختار كنوني عملكرد صندوق
زار سرمايه گذاشت؛ ليك اميد است رهنمود حاضر، ساختار مستحكمي براي تغييرات احتمالي در آينده را به با

 .تقديم كرده باشد
 

  ثبت عمليات: بخش اول
  تعاريف .)1

قانون بازار اوراق بهادار نهادي مالي است كه فعاليت اصلي آن  1ماده  20طبق بند  :گذاري سرمايه صندوق
 گذاري خود در سود و زيان صندوق شريك باشد و مالكان آن به نسبت سرمايه گذاري در اوراق بهادار مي سرمايه
 .هستند

غير قابل . گونه حق راي نيست كوچكترين جزء سرمايه صندوق كه داراي هيچ: گذاري عادي واحد سرمايه
 .ابطال است انتقال اما قابل

قابل انتقال اما . كوچكترين جزء سرمايه صندوق كه داراي حق راي است :گذاري ممتاز واحد سرمايه
 .ابطال است غيرقابل

 ي آنها منهاي بدهي گذاري ي صندوق سرمايهها داراييارزش روز رت است از مجموع عبا: ها خالص ارزش دارايي
برابر است با مجموع وجوه نقد، قيمت فروش اوراق بهادار، ارزش روز مطالبات  :هاي صندوق ارزش روز دارايي

 به قيمت بازارهاي صندوق  و ارزش ساير دارايي) هاي بانكي و سهام نشدة سپرده يافتة دريافت نظير سود تحقق(

تقسيم بر تعداد  هاي صندوق ها، منهاي بدهي عبارت است از تفاوت ارزش خريد دارايي: هر واحد صدور قيمت
   .شود گذاري تلقي مي هاي سرمايه كه مبناي صدور واحد گذاري واحدهاي سرمايه
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تقسيم بر تعداد صندوق هاي  ها، منهاي بدهي عبارت است از تفاوت ارزش فروش دارايي: هر واحد ابطال قيمت
   .شود گذاري تلقي مي هاي سرمايه واحدابطال كه مبناي  گذاري واحدهاي سرمايه

هاي مالي يا ارزش تعديل  عبارت است از ارزش بازار دارايي: هاي مالي صندوق خالص ارزش فروش دارايي
  "گذاري هاي سرمايه در صندوقخريد و فروش اوراق بهادار   قيمتي تعيين  دستوالعمل نحوه"شده آنها مطابق 

 پس از كسر كارمزد فروش و ماليات  
 .است صندوق حسابرس، مدير ثبت و ، متولي، ضامن صندوق مديرمجمع، شامل : اركان صندوق

 

 نحوة شناسايي رويدادها و عمليات ) 2
 گذاري به عنوان يك واحد حسابداري مستقل صندوق سرمايه)2-1

گذاري به عنوان شخصيت حقوقي مستقل از اركان آن در نظر  سرمايهروشن است كه چنانچه صندوق 
گذاري به  در صورتي كه صندوق سرمايه. گرفته شود، بايد وقايع مالي آن به طور جداگانه ثبت و گزارش شوند

ها و سود و  ها ، بدهي گذاران صندوق به نحو مشاع در دارايي داد نشود، سرمايه عنوان يك شخصيت حقوقي قلم
اند؛ لذا الزم است وقايع مالي صندوق جداي از وقايع مالي اركان آن شناسايي، ثبت و گزارش  ان صندوق سهيمزي

ها،  هاي صندوق جداي از دارايي ها، درآمدها و هزينه ها، بدهي بنابراين در هر دو صورت فوق دارايي. شوند
تر مستقل از اركان صندوق از جمله مدير هاي اركان صندوق ثبت شده و داراي دفا ها، درآمدها و هزينه بدهي

گذاران دريافت  گذاري كه از سرمايه هاي سرمايه در اين راستا وجوه نقد حاصل از صدور واحد. باشد صندوق مي
هاي صندوق به عنوان  گذاري هاي صندوق يا وجوه حاصل از سود سرمايه  شود و وجوه حاصل از فروش دارايي مي

هاي بانكي  شوند، گرچه اين وجوه در حساب ن حتي مدير صندوق ثبت و گزارش نميوجوه نقد هيچ يك از اركا
هاي ماليِ مدير صندوق، الزم است مبلغ  هاي همراه صورت در يادداشت. متعلق به مدير صندوق واريز شده باشند

 .افشا شود هاي تحت مديريت مدير گذاري بدون كسر بدهي به عنوان دارايي هاي صندوق سرمايه ريالي دارايي
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 گذاري هاي سرمايه واحد )2-2
 ممتاز گذاري هاي سرمايه واحد انتقالصدور و  )2-2-1

به ارزش مبناي هرواحد ( گذاري ممتاز واحدهاي سرمايهپيش از دوره پذيره نويسي اوليه كليه  )الف
م به چنين شود و مدير اقدا توسط مؤسسان به حساب صندوق در شرف تأسيس واريز مي )ريال000،000،1

 :نمايد ثبتي مي
شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين  رديف تاريخ

 1110 بانك *** 

1/1/2*13 

1 

 2 2210 بدهي بابت درخواست صدور واحدهاي ممتاز  ***

2350 بدهي به مدير بابت كارمزد صدور  *** 3
 

گذاري  قدام به صدور واحدهاي سرمايهپس از اتمام دوره پذيره نويسي اوليه و دريافت مجوز فعاليت مدير ا )ب
 :شود نمايد و در دفاتر به اين صورت عمل مي ممتاز مي

شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين  رديف تاريخ

 2210 بدهي بابت درخواست صدور واحدهاي ممتاز *** 
1/1/2*13

1 

 2 3110 گذاريواحدهاي سرمايه  ***
 

گذاري ممتاز اقدام به انتقال واحدهاي  دارندگان واحدهاي سرمايهدر طي دوره فعاليت صندوق چنانچه  )ج
توان اين نقل و انتقال را صرفاً در فهرست  گذاري نمايند، به دليل عدم اثر مالي اين رويداد بر صندوق، مي سرمايه

 . گذاري ممتاز منعكس نموده و ثبتي در دفاتر ارايه نشود دارندگان واحدهاي سرمايه
 عادي گذاري هاي سرمايه واحد ابطال صدور و) 2-2-2
از سوي  عادي گذاري به هنگام درخواست صدور واحدهاي سرمايه طي دوره پذيره نويسي اوليه و يا )الف 

گذاران، مدير در هر روز اقدام به  ان طي دوره فعاليت صندوق با توجه به وجوه واريزي توسط سرمايهگذار سرمايه
 :نمايد ثبت زير مي

 رديف تاريخ كدمعين شرح سند دهكارب بستانكار

 1110 بانك *** 

1/1/2*13 

1 

 2 2220 بدهي بابت درخواست صدور واحدهاي عادي  ***

 3 2350 بدهي به مدير بابت كارمزد صدور  ***
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نويسي  گذاري كه درخواست آن در تاريخ پذيره گذاري، واحدهاي سرمايه واحدهاي سرمايه هنگام صدوربه  )ب
هاي صدور بر مبناي قيمت صدور روز  و ساير درخواست) ريال000،000،1(شده است بر اساس ارزش مبنا صادر 

حاصلضرب تعداد (گذاري به ارزش مبنا  شود؛ در هر حالت، واحدهاي سرمايه كاري پس از درخواست صادر مي
تعديالت «نا تحت عنوان التفاوت قيمت صدور با ارزش مب ثبت شده و مابه) واحدهاي صادر شده در ارزش مبنا
 .شود شناسايي مي» ارزشگذاري صدور واحدهاي عادي
 :گذاري دوحالت ممكن است اتفاق بيفتد به هنگام صدور واحدهاي سرمايه

در اين حالت عمليات صدور . معادل ارزش واحدهاي صادر شده باشد گذار وجوه واريزي سرمايه حالت اول،
 :شود مي تگذاري بدين صورت ثب واحدهاي سرمايه

شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين  رديف تاريخ

 2220 بدهي بابت درخواست صدور واحدهاي عادي *** 
1/1/2*13

1 

 2 3110 گذاريواحدهاي سرمايه  ***

 
در ثبت فوق فرض شده كه قيمت صدور واحدها نيز با ارزش مبنا برابر است؛ در صورت وجود اختالف، 

 .گردد لحاظ مي» تعديالت ارزشگذاري صدور واحدهاي عادي«ل التفاوت در سرفص مابه
در اين حالت كه معموالً طي .ارزش واحدهاي صادر شده باشد بيش از گذار ، وجوه واريزي سرمايهحالت دوم

 :شود مي گذاري بدين صورت ثبت دهد، صدور واحدهاي سرمايه دوره فعاليت صندوق رخ مي
شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين  رديف تاريخ

 2220 بدهي بابت درخواست صدور واحدهاي عادي  *** 

1/1/2*13

1 

 2 3110 گذاري  واحدهاي سرمايه  ***

 3 3210 1تعديالت ارزشگذاري صدور واحدهاي عادي  ***

 4 2230 بدهي بابت تتمه واحدهاي صادر شده   ***
 
 
 

                                                 
 .قيمت صدور واحدها بيش از ارزش مبنا است، بستانكار شده استبا فرض آنكه » تعديالت ارزشگذاري صدور واحدهاي عادي«سر فصل  1
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گذاري، بدهي بابت  ست صدور واحدهاي سرمايهصندوق موظف است حداكثر دو روز كاري پس از درخوا )ج
 :شود در اين حالت چنين ثبتي در دفاتر ارائه مي. گذار واريز نمايد تتمه واحدهاي صادر شده را به حساب سرمايه

شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين تاريخ  رديف

 2230 بدهي بابت تتمه واحدهاي صادر شده *** 
1/1/2*13

1 

 2 1110 بانك  ***

 
 :درخواست ابطال ممكن است در دو بازة زماني قرار گيرد گذاري عادي هنگام ابطال واحدهاي سرمايه )د
روز پس از تاريخ صدور گواهي  90گذاري صادر شده در فاصله زماني بين صفر تا  اگر واحدهاي سرمايه -

واحدهاي  كارمزد ابطال. گردد ميكارمزد ناشي از ابطال  مشمول 2مطابق اميدنامه ،گذاري ابطال شود سرمايه
 .شود گذار منظور مي و باقي به حساب سرمايه گذاري ابطال شده كسر هاي سرمايه از بهاي واحد گذاري سرمايه

 ،گذاري ابطال شود روز از تاريخ صدور گواهي سرمايه 90 پس ازگذاري صادر شده  اگر واحدهاي سرمايه -
 .شود نمي اي گذار مشمول هيچ گونه جريمه سرمايه

 :شود مي انجام زيرگذاري به شرح  ابطال واحدهاي سرمايهثبت  
 رديف تاريخ كدمعين شرح سند بدهكار بستانكار

 3110  گذاري واحدهاي سرمايه *** 

1/1/2*13 

1 

3220 3تعديالت ارزشگذاري ابطال واحدهاي عادي ***  2

بدهي بابت واحدهاي ابطال شده  *** 2240 3

 4 2310 هي به مدير بابت كارمزد ابطالبد  ***
 

گذاري، از  روز كاري پس از تاريخ ارايه درخواست ابطال گواهي سرمايه 7حداكثر ظرف  4مدير موظف است) ـه
گذاري در پايان روز ابطال را به حساب بانكي  محل وجوه صندوق، مبلغي معادل قيمت ابطال واحدهاي سرمايه

 :شود اين حالت ثبت زير در دفاتر منعكس مي در. گذار واريز كند سرمايه
شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين  رديف تاريخ

 2240 بدهي بابت واحدهاي ابطال شده *** 
1/1/2*13 

1 

 2 1110 بانك   ***

                                                 
 .گذاري كوچك  اميدنامه صندوق سرمايه 4-8مطابق بند  2
 .با فرض آنكه قيمت ابطال واحدها بيش از ارزش مبنا است، بدهكار شده است» تعديالت ارزشگذاري ابطال واحدهاي عادي«سر فصل  3
 اساسنامه 19طبق ماده  -4
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 هاي صندوق  گذاري نحوه شناسايي سرمايه) 2-2-3
. ها و مديريت آن است يل سبدي از داراييگذاران و تشك هدف از تشكيل صندوق، جمع آوري سرمايه از سرمايه

هاي صندوق شامل سهام و حق تقدم پذيرفته شده در بورس، اوراق مشاركت،  ، سبد دارايي5مطابق اميدنامه
 .ها است گذاري نزد بانك اوراق صكوك، اوراق بهادار رهني، گواهي سپرده و هر نوع سپرده

 
 د سهام گذاري در سهام و حق تقدم خري سرمايه) 2-2-3-1

بهاي تمام . شود به بهاي تمام شده ثبت ميو حق تقدم خريد سهام در زمان تحصيل  گذاري در سهام سرمايه
شامل  "ها گذاري حسابداري سرمايه" 15طبق استاندارد حسابداري شماره  ها گذاري اين گونه سرمايهشده 

 .شود ميها، عوارض و ماليات  مخارج تحصيل آن، كارمزد كارگزار، حق الزحمه
 

 :ندك ثبت مي اين رويداد را در دفاتر خود بدين صورت سهام خريدگذاري هنگام  صندوق سرمايه )1-الف
شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين  رديف تاريخ

 1710 شركت الفگذاري در سهامسرمايه *** 
1/1/2*13

1 

1110/1310 كارگزارجاري/بانك  *** 2 

 
 "گذاري هاي سرمايه در صندوقاوراق بهادار خريد و فروش ن قيمت يتعينحوة  "طبق دستورالعملهمچنين 

كه عبارتست از ارزش بازار سهم در پايان روز (هاي بورسي به خالص ارزش فروش  گذاري در سهام شركت سرمايه
ت بنابراين باب. شود منعكس مي) يا قيمت تعديل شده سهم، منهاي كارمزد معامالت و ماليات فروش سهام

 :شود التفاوت خالص ارزش فروش با ارزش بازار سهام، ثبت زير انجام مي مابه
شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين  رديف تاريخ

 3230 تعديالت ارزشيابي داراييها به خالص ارزش فروش *** 
1/1/2*13 

1 

1720 حساب ارزشيابي در سهام شركت الف  *** 2 

باشد كه براي محاسبة  دل مجموع كارمزد معامالت و ماليات فروش سهام ميمبلغ منظور شده در ثبت فوق، معا
 .شود خالص ارزش فروش از ارزش بازار سهم كسر مي

 

                                                 
 2ق بند مطاب - 5



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

٩ 
 

گذاري در دفاتر خود شناسايي كند  تواند به عنوان سرمايه از جمله اقالم ديگري كه صندوق مي )2-الف
گذاري به دو حالت زير براي  نوع سرمايه اين. است حق تقدم پذيرفته شده در بورسگذاري در  سرمايه

 :شود صندوق حاصل مي
در اين حالت پس از تصويب افزايش سرمايه، : شود افزايش سرمايه ايجاد مي ي حق تقدم به واسطه -حالت اول

گذاري در حق تقدم سهام به  سرمايه. شود گذاري مجزا در دفاتر شناسايي مي عنوان يك سرمايه حق تقدم به
هاي  دستورالعمل نحوة تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوق«طبق » اسباتي حق تقدمارزش مح«

  :گردد گذاري در سهام مربوطه تفكيك مي شناسايي شده و به شرح زير از مبلغ سرمايه» گذاري سرمايه
شرح بدهكار بستانكار كدمعين رديف تاريخ

 1730 لفتقدم سهام شركت احقگذاري درسرمايه *** 
1/1/2*13 

1 

 2 1710 سهام شركت الفگذاري درسرمايه  ***

 
 .شود زير به حساب منظور مي» ج«است تغييرات بعدي در قيمت سهام يا حق تقدم مطابق بند بديهي 

نمايد و اين دارايي به بهاي تمام  مدير صندوق اقدام به خريد حق تقدم سهم خاصي از بازار مي -حالت دوم
 :شود اين رويداد بدين صورت در دفاتر شناسايي مي. دگرد دفاتر اعمال ميشده، در 

شرح بدهكار بستانكار كدمعين رديف تاريخ

 1730 تقدم سهام شركت الفحقگذاري درسرمايه *** 
1/1/2*13 

1 

1310/1110 كارگزارجاري/بانك  *** 2 

 
 :شود تقدم، ثبت زير انجام مي ار حقالتفاوت خالص ارزش فروش با ارزش باز همچنين بابت مابه

شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين رديف تاريخ

 3230 تعديالت ارزشيابي داراييها به خالص ارزش فروش *** 
1/1/2*13 

1 

1740 حساب ارزشيابي در حق تقدم سهام شركت الف  *** 2 

باشد  و ماليات فروش حق تقدم سهام مي مبلغ منظور شده در ثبت فوق، معادل مجموع كارمزد معامالت: توضيح
 .شود تقدم كسر مي كه براي محاسبة خالص ارزش فروش از ارزش بازار حق

 
 



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

١٠ 
 

 :كند شود صندوق اين رويداد را بدين صورت ثبت مي هنگامي كه حق تقدم تبديل به سهم مي
 رديف تاريخ كدمعين شرح بدهكار بستانكار

 1710 سهام شركت الف گذاري در سرمايه *** 

1/1/2*13
1 

 2 1730 تقدم خريد سهام شركت الف گذاري در حق سرمايه  ***

1110/1310 كارگزار جاري/ بانك  *** 3 

 
گذاري در سهام آن نموده است از  در حالتي كه افزايش سرمايه ناشري كه صندوق اقدام به سرمايه )3-الف

مي منتشر نمايد از بابت اين موضوع دارايي خاصي محل سود انباشته باشد يا به عبارت ديگر ناشر سود سه
گذاري شده در شركت ناشر  شود و تنها تعداد سهام سرمايه گذاري قبلي تعديل نمي شناسايي و يا ارزش سرمايه

 .شود گذاري صندوق اصالح مي مذكور در سبد سرمايه
درآمد حاصل از سود سهام . استگذاري در سهام بورسي، درآمد سود سهام  ازجمله عوايد حاصل از سرمايه )ب

 . شود مي پذير شناسايي هاي سرمايه ها در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومي صاحبان سهام شركت شركت
هاي صندوق است بايد به ارزش روز  سود سهام دريافتني صندوق كه يكي از اقالم دارايي 13ماده  2طبق تبصره 

براي محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق يافته دريافت . شودهاي صندوق منعكس  در محاسبه خالص دارايي
درصد با توجه به زمان پرداخت اعالم  5نشده، از نرخ سود علي الحساب آخرين اوراق مشاركت دولتي به عالوه 

 :شود پس از تصويب مجمع سند حسابداري زير در دفاتر ثبت مي. شود شده از سوي ناشر استفاده مي
ح سندشر بدهكار بستانكار كدمعين  رديف تاريخ

 1270 شركت الفسود سهام دريافتني *** 

1/1/2*13 

1 

2 4210 شركت الفسود سهامدرآمد  ***

3 5360 حساب تنزيل سود سهام دريافتني شركت الف  *** 

4 2570 الف ذخيره تنزيل سود سهام دريافتني شركت   ***
 

به ارزش فعلي، روزانه از تاريخ بعد از ثبت فوق تا زمان دريافت سود  جهت انعكاس سود سهام دريافتني: توضيح 
سهام، بايستي حساب تنزيل سود سهام دريافتني بستانكار و حساب ذخيره تنزيل سود سهام دريافتني به همين 

هاي فوق، ارزش فعلي سود سهام دريافتني را در آن تاريخ منعكس  ميزان بدهكار گردد كه ماحصل حساب
 .د نمودخواهن



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

١١ 
 

شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين  رديف تاريخ

 2570 الف ذخيره تنزيل سود سهام دريافتني شركت  *** 
1/1/2*13 

1 

 2 5360 حساب تنزيل سود سهام دريافتني شركت الف  ***
 

يل سود بندي پرداخت سود از سوي ناشر نسبت به تاريخي كه اعالم شده تغيير كند؛ تنز چنانچه زمان :1نكته 
 .گيرد بر اساس برنامة زمانبندي جديد ناشر صورت مي

هاي مالي قبل از دريافت سود سهام دريافتني باشد، الزم است ابتدا  در صورتي كه تاريخ تهيه صورت :2نكته 
حساب تنزيل سود سهام دريافتني از درآمد سود سهام كسر و خالص آن در صورت سود و زيان دوره منعكس 

) گذاري  هاي سرمايه هاي مالي نمونه صندوق صورت 19يادداشت شماره (هاي همراه  ت دريادداشتشود و جزئيا 
چنانچه مانده حساب ذخيره تنزيل سود دريافتني سهام در پايان دوره داراي مانده باشد اين مانده . شود افشا مي

 .شود منعكس مي)8يادداشت شماره (هاي همراه  از حساب سود سهام دريافتني كسر و در يادداشت
هاي دايمي است، مانده اين حساب به  به دليل آنكه حساب ذخيره تنزيل سود سهام دريافتني از نوع حساب

به بيان ديگر با بسته شدن حساب درآمد سود سهام به ارزش روز و انتقال آن به . شود دوره بعد منتقل مي
شود به همين  آن تا سررسيد كمتر منعكس مي هاي صندوق اين درآمد نسبت به ارزش آتي خالص ارزش دارايي

ها در دوره بعد نيز به صورت روزانه در دفاتر ارايه و در صورت  دليل ثبت فوق تا سررسيد پس از افتتاح حساب
 . شود سود وزيان جزء ساير درآمدها منعكس مي

 
 :گردد ثبت حسابداري زير صادر مي دريافت سود سهامهنگام 

 رديف تاريخ كدمعين سندشرح  بدهكار بستانكار

 1110  بانك *** 
1/1/2*13 

1 

شركت الفسود سهام دريافتني  *** 1270 2 
 
المعامله در ترازنامه به ارزش بازار منعكس  هاي سريع گذاري هنگامي كه سرمايه 15طبق استاندارد شماره  )ج
از . در صورت سود و زيان منعكس شود هاي ناشي از افزايش يا كاهش ارزش آنها شوند بايد درآمد يا هزينه مي

شود لذا به  المعامله محسوب مي تقدم سهام، سريع هاي سهام صندوق در سهام و حق گذاري آنجا كه كليه سرمايه
تقدم سهام نسبت به  صورت روزانه درآمد يا هزينه ناشي از افزايش يا كاهش در خالص ارزش فروش سهام و حق

 :شود اي مربوطه به اين صورت ثبت ه روز قبل شناسايي و در حساب
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١٢ 
 

 :هنگامي كه خالص ارزش فروش سهم بيشتر از ارزش دفتري آن است) الف
 رديف تاريخ كدمعين شرح سند بدهكار بستانكار

 1720 شركت الف ) تقدم سهام حق(حساب ارزشيابي در سهام  *** 

1/1/2*13 

1 

 2 3230 6تعديالت ارزشيابي داراييها به خالص ارزش فروش *** 

3 4510 الف) تقدم سهامحق(درآمد ناشي از افزايش ارزش سهام  ***
 

 :هنگامي كه خالص ارزش فروش سهم كمتر از ارزش دفتري آن است) ب
 رديف تاريخ كدمعين شرح سند بدهكار بستانكار

 4510 الف) تقدم سهامحق(هزينه ناشي از تغيير ارزش سهام *** 

1/1/2*13 

1 

 2 1720 الف) تقدم سهام حق(ارزشيابي در سهام  حساب  ***

 3 3230 تعديالت ارزشيابي داراييها به خالص ارزش فروش  ***
 

به تناسب به بهاي تمام شده )  تقدم سهام حق(هاي مالي مانده حساب ارزشيابي در سهام  در هنگام تهيه صورت
در بخش ) تقدم سهام حق(ارزش سهام  شود و مبلغ حاصل به عنوان آن اضافه شده يا از آن كسر مي

 5يادداشت شماره (هاي مالي  هاي همراه صورت جزئيات در يادداشت. شود ها گزارش مي گذاري سرمايه
 .شود افشا مي) گذاري هاي سرمايه هاي مالي نمونه صندوق صورت

 :دشو گونه عمل مي مربوطه اين سهام بورسيهنگام فروش  )و
 رديف تاريخ كدمعين شرح سند بدهكار بستانكار

 1110/1310 كارگزار جاري/بانك *** 

1/1/2*13

1 

 2 5610 هزينه ماليات *** 

 3 5410 فروش سهام  هزينه كارمزد *** 

 4 4110  گذاري ناشي از فروش سرمايهسود   ***

 5 1710 شركت الف گذاري در سهام  سرمايه   ***

 6 1720 حساب ارزشيابي در سهام شركت الف  ***

 7 3230 7تعديالت ارزشيابي داراييها به خالص ارزش فروش  ***

                                                 
مجموع كارمزد معامالت و «به مبلغ » تعديالت ارزشيابي داراييها به خالص ارزش فروش« تعديل ماندة حسابِتعديل ماندة حسابِاين مبلغ معادل مبلغ الزم براي  6

تقدم  حق(قيمت بازار سهام  افزايشافزايش«بعبارت ديگر معادل كارمزد معامالت و ماليات فروش براي . باشد مي» » با قيمت جديدبا قيمت جديدماليات فروش سهام 
 . باشد مي» نسبت به روز قبل) سهام
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١٣ 
 

 گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمايه) 2-2-3-2
اوراق مشاركت بورسي،  گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، شامل اوراق مشاركت غير بورسي، سرمايه )الف

به بهاي تمام شده در هنگام خريد  باشد كه و گواهي سپرده بانكي مي ، سپرده اوراق مشاركت رهني، اوراق اجاره
شامل بهاي خريد اين اوراق به انضمام هرگونه مبالغ  ها گذاري اين گونه سرمايهبهاي تمام شده . شوند ثبت مي

اين  چنانچه. باشد ميها، عوارض و ماليات  كارمزدكارگزار، حق الزحمهتحصيل اين اوراق شامل  پرداختي بابت
اوراق بين دو تاريخ دريافت سود خريداري شوند، سود متعلقه از تاريخ پرداخت سود قبلي تا تاريخ تحصيل، به 
فروشنده اين اوراق تعلق داشته اما از آنجا كه سود به طور كامل در موعد پرداخت سود به خريدار تعلق 

وره پرداخت سود را در تاريخ خريد اوراق گيرد، خريدار معادل سود روزهاي منقضي شده نسبت به پايان د مي
اين وجه پرداخت . پردازد تا در پايان دوره پرداخت سود از سود كامل برخوردار شود بهادار با درآمد ثابت مي

 .شوند شده در دفاتر صندوق تحت عنوان سود اوراق بهادار با درآمد ثابت دريافتني منعكس مي
 :مالي اوراق مشاركت غير بورسي به شرح زير است ثبت هاي حسابداري مربوط به عمليات)ب
 :به شرح زير مي باشد خريدثبت حسابداري در هنگام ) 1-ب

شرح بدهكار بستانكار كدمعين  رديف تاريخ

 1610 اوراق مشاركت غير بورسي الفگذاري در  سرمايه *** 

1/1/2*13 

1 

 2 1230 سود اوراق مشاركت دريافتني غير بورسي الف *** 

 3 1110/1310 انكارگزار جاري/ بانك  ***

 
در صورتي كه در هنگام خريد اوراق بهادار با درآمد ثابت بين روش فروشنده در محاسبه سود تجميع شده تا 

كد معين (زمان خريد با روش مورد قبول مدير صندوق، اختالفي وجود داشته باشد، حساب سود دريافتني 
گذاري در اوراق  د قبول مدير صندوق ثبت شده و تفاوت در حساب سرمايهبه مبلغ حاصل از روش مور) 1230

 .شود عمل مي) 1610كد معين (مربوطه 
 
 

                                                                                                                                                  
» تعديالت ارزشيابي داراييها به خالص ارزش فروش«اين مبلغ معادل مجموع كارمزد معامالت و ماليات فروش سهام است كه قبالً در سرفصل  7

ت و ماليات فروش سهام، از حساب كارمزد معامال هايهاي  هزينههزينهبه حساب منظور شده بود و در اين مقطع با توجه به فروش سهام مربوطه و تحقق 
 .خورد تعديالت برگشت مي
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١۴ 
 

شده از سوي بانك  گذاري يا سود اين اوراق بايد با توجه به ارزش فروش اعالم  عوايد ناشي از اين سرمايه)2-ب
 :شودعامل به صورت روزانه در دفاتر شناسايي و به اين صورت ثبت 

كدمعين شرح سند بدهكار بستانكار  رديف تاريخ

 1230 سود اوراق مشاركت دريافتني غير بورسي الف *** 
1/1/2*13 

1 

 2 4410 سود اوراق مشاركت غير بورسي الف  ***

 
دقيقا ) 1230كد معين (سود دريافتني  اي باشد كه در سررسيد دريافت سود، مانده حساب ثبت فوق بايد به گونه

عادل مبلغ قابل پرداخت از سوي ناشر اوراق بهادار از اين بابت باشد؛ هر گونه اختالف از اين بابت بايد بالفاصله م
 .در پايان روز سررسيد پرداخت سود با ثبت زير برطرف شود

شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين  رديف تاريخ

 1230 سود اوراق مشاركت دريافتني غير بورسي الف *** 
1/1/2*13 

1 

 2 4410 سود اوراق مشاركت غير بورسي الف  ***

 
مدير صندوق موظف است در مواعد دريافت سود كه ممكن است ماهانه يا هر سه ماه يك بار باشد اقدام  )3-ب

به دريافت سود شناسايي شده در دفاتر كند؛ مدير صندوق پس از دريافت سود، سود دريافتي را اين گونه در 
 :كند يدفاتر ثبت م

كدمعين شرح سند بدهكار بستانكار  رديف تاريخ

 1110 بانك *** 
1/1/2*13 

1 

 2 1230 سود اوراق مشاركت دريافتني غير بورسي الف  ***

 
هنگام فروش اوراق مشاركت غير بورسي با توجه به نرخ بازخريد اوراق، سند زير در دفاتر انعكاس  )4-ب
 :يابد مي

كد معين ندشرح س بدهكار بستانكار  رديف تاريخ

انكارگزارجاري/بانك ***  1310/1110
1/1/2*13

1 

 2 1230 سود اوراق مشاركت دريافتني غير بورسي الف  ***

 3 1610 اوراق مشاركت غير بورسي الفگذاري درسرمايه  ***
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١۵ 
 

 :هاي حسابداري مربوط به اوراق مشاركت بورسي به شرح زير است ثبت)ج
باشد ثبت حسابداري  اوراق مشاركت بورسيگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت از نوع  سرمايههرگاه ) 1-ج

 :در هنگام خريد به شرح زير است
كدمعين شرح سند بدهكار بستانكار  رديف تاريخ

 1610 اوراق مشاركت بورسي الفگذاري درسرمايه *** 

1/1/2*13 

1 

 2 1230 ي الفسود اوراق مشاركت دريافتني بورس *** 

انكارگزارجاري/بانك  *** 1110/1310 3 

 
در صورتي كه در هنگام خريد اوراق بهادار با درآمد ثابت بين روش فروشنده در محاسبه سود تجميع شده تا 

كد معين (زمان خريد با روش مورد قبول مدير صندوق، اختالفي وجود داشته باشد، حساب سود دريافتني 
گذاري در اوراق  حاصل از روش مورد قبول مدير صندوق ثبت شده و تفاوت در حساب سرمايه به مبلغ) 1230

 .شود عمل مي) 1610كد معين (مربوطه 
 "گذاري هاي سرمايه در صندوقاوراق بهادار خريد و فروش ن قيمت يتعينحوة  "طبق دستورالعملهمچنين 

كه عبارتست از ارزش بازار اوراق مشاركت (ش اوراق مشاركت بورسي به خالص ارزش فرودر گذاري  سرمايه
التفاوت خالص  بنابراين بابت مابه. شود منعكس مي) بورسي منهاي كارمزد فروش و ساير هزينه هاي فروش اوراق

 :شود ارزش فروش با ارزش بازار اوراق مشاركت بورسي، ثبت زير انجام مي
شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين  رديف تاريخ

 3230 ديالت ارزشيابي داراييها به خالص ارزش فروشتع *** 
1/1/2*13 

1 

1650 حساب ارزشيابي در اوراق مشاركت بورسي الف  *** 2 

 
باشد كه براي  مبلغ منظور شده در ثبت فوق، معادل كارمزد فروش و ساير هزينه هاي فروش اوراق مشاركت مي

 .شود محاسبة خالص ارزش فروش، از ارزش بازار آن كسر مي
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١۶ 
 

گذاري يا سود اين اوراق به صورت روزانه در دفاتر شناسايي و به اين صورت  عوايد ناشي از اين سرمايه)2-ج
 :شود ثبت مي

شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين  رديف تاريخ

 1240 سود اوراق مشاركت دريافتني بورسي الف *** 
1/1/2*13 

1 

 2 4420 سود اوراق مشاركت بورسي الف  ***
 

دقيقاً ) 1230كد معين (سود دريافتني  اي باشد كه در سررسيد دريافت سود، مانده حساب ثبت فوق بايد به گونه
معادل مبلغ قابل پرداخت از سوي ناشر اوراق بهادار از اين بابت باشد؛ هر گونه اختالف از اين بابت بايد بالفاصله 

 .رطرف شوددر پايان روز سررسيد پرداخت سود با ثبت زير ب
شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين  رديف تاريخ

 1240 سود اوراق مشاركت دريافتني بورسي الف *** 
1/1/2*13 

1 

 2 4420 سود اوراق مشاركت بورسي الف  ***

 

مدير صندوق موظف است در مواعد دريافت سود اقدام به دريافت سود شناسايي شده در دفاتر كند؛  )3-ج
 :كند س از دريافت سود، سود دريافتي را اين گونه در دفاتر ثبت ميمدير صندوق پ

شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين  رديف تاريخ

 1110 بانك  *** 
1/1/2*13 

1 

 2 1240 سود اوراق مشاركت دريافتني بورسي الف  ***

 

و در محاسبه قيمت صدور و  هاي صندوق بايد به ارزش روز در ترازنامه كليه دارايي 8بر طبق اساسنامه )4-ج
 15گذاري منعكس شود و از سوي ديگر بر اساس استاندارد حسابداري شماره  ابطال هر واحد سرمايه

المعامله در صورتي كه به ارزش بازار در ترازنامه منعكس شوند؛ هر گونه درآمد يا هزينه  هاي سريع گذاري سرمايه
 .ي مربوطه بايد در صورت سود و زيان منعكس شودگذار ناشي از تغيير ارزش دارايي يا سرمايه

ارزش بازار (گيري اوراق مشاركت بورسي به ارزش روز در دفاتر از خالص ارزش فروش آن  از اين رو براي اندازه
 .شود استفاده مي) پس از كسر كارمزد فروش و ساير هزينه هاي فروش

 

                                                 
 13ماده  2طبق تبصره  8
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١٧ 
 

كليه تغييرات ارزش اين دارايي در هر روز نسبت به ) خالص ارزش فروش(جهت انعكاس اين اوراق به ارزش روز 
 :شود اركت بورسي بدين صورت ثبت ميروز قبل در حسابي تحت عنوان حساب ارزشيابي در اوراق مش

 
 :شود دريافت سود اوراق مشاركت در دفاتر صندوق چنين ثبت مي )5-ج

شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين  رديف تاريخ

بانك ***  1110 1/1/2*13 1 

1240 كت دريافتني بورسي الفسود اوراق مشار  *** 1/1/2*13 2 

 
در هنگام فروش تفاوت ارزش دفتري و ارزش بازار اين اوراق در تاريخ فروش حسب مورد به عنوان سود  )6-ج

 :گردد يا زيان ناشي از فروش اوراق مشاركت بورسي بشرح ذيل در دفاتر منعكس مي
 رديف تاريخ كد معين شرح سند بدهكار بستانكار

 1110/1310 انكارگزار جاري/ بانك *** 

1/1/2*13 

1 

 2 5430 هزينه كارمزد فروش اوراق مشاركت بورسي الف *** 

 3 1620 اوراق مشاركت بورسي الفگذاري در  سرمايه  ***

 4 1650 10حساب ارزشيابي در اوراق مشاركت بورسي الف  ***

 5 4150 سود ناشي از فروش اوراق مشاركت بورسي الف  ***

1240 سود اوراق مشاركت دريافتني بورسي الف  *** 6

7 3230 11تعديالت ارزشيابي داراييها به خالص ارزش فروش  ***

                                                 
مجموع كارمزد فروش و «به مبلغ » تعديالت ارزشيابي داراييها به خالص ارزش فروش« تعديل ماندة حسابِتعديل ماندة حسابِاين مبلغ معادل مبلغ الزم براي  9

قيمت بازار اوراق  افزايشافزايش«معادل كارمزد فروش و ساير هزينه هاي فروش براي بعبارت ديگر . باشد مي» » با قيمت جديدبا قيمت جديد  ساير هزينه هاي فروش
 . باشد مي» مشاركت نسبت به روز قبل

 .شود جنانچه هنگام فروش اوراق مشاركت حساب ارزشيابي مانده بستانكار داشته باشد مانده حساب بدهكار مي - 10

 رديف تاريخ كد معين شرح سند بدهكار بستانكار

 1650 حساب ارزشيابي در اوراق مشاركت بورسي الف *** 

1/1/2*13 

1 

2 3230 9ابي داراييها به خالص ارزش فروشتعديالت ارزشي *** 

 3 4530 درآمد ناشي از افزايش ارزش اوراق مشاركت بورسي الف  ***
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١٨ 
 

 بانكي  گذاري در گواهي سپرده سرمايه) 2-2-3-3
گذاري منتشره توسط بانكها يا مؤسسات  هايِ سرمايه گذاري در گواهي سپرده بانكي، شامل گواهي سرمايه) الف

. مالي اعتباري است كه مجوز آنها توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران يا سازمان بورس صادر شده است
شامل بهاي  ها گذاري اين گونه سرمايهبهاي تمام شده . شوندبه بهاي تمام شده ثبت بايد  كه در هنگام خريد 

ر صورتيكه گواهي مزبور بين دو تاريخ د. باشد تحصيل اين دارايي مي خريد به انضمام هرگونه پرداختي بابت
دريافت سود خريداري گردد، سود متعلقه از تاريخ پرداخت سود قبلي تا تاريخ تحصيل، به فروشنده اين گواهي 
تعلق داشته و بنابراين خريدار معادل سود روزهاي منقضي شده نسبت به پايان دوره پرداخت سود را در تاريخ 

اين وجه پرداخت شده در دفاتر صندوق تحت عنوان سود گواهي . پردازد ده ميخريد گواهي سپرده به فروشن
 .شوند سپرده بانكي دريافتني منعكس مي

 :باشد ثبت حسابداري در هنگام خريد گواهي سپرده بانكي به شرح زير مي
شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين  رديف تاريخ

 1520  گواهي سپرده بانكي الفگذاري در  سرمايه *** 

1/1/2*13
1 

 2 1220 سود گواهي سپرده بانكي دريافتني الف  *** 

1110/1310 انكارگزارجاري / بانك  *** 3 
 

شود  از آنجا كه قيمت خريد و فروش گواهي سپرده بانكي بر مبناي دو نرخ متفاوت از سوي ناشر اعالم مي )ب
اهي سپرده بانكي بر مبناي حداقل نرخ تضمين شده و نرخ بازخريد گو. لذا بين اين دو قيمت تفاوت وجود دارد

گذار بر اساس نرخ اعالم شده در صورت نگهداري تا سررسيد محاسبه  نرخ فروش گواهي سپرده بانكي به سرمايه
از اين رو براي شناسايي سود سپرده بانكي تعيين قصد نگهداري اين اوراق تا سررسيد داراي . شود و اعالم مي
 :وضعيت ممكن است اتفاق افتد 4مورد نگهداري تا سررسيد يا عدم نگهداري آن تا سررسيد در .اهميت است
 .مدير قصد نگهداري اوراق گواهي سپرده بانكي تا سررسيد را دارد: حالت اول
 . مدير قصد نگهداري اوراق گواهي سپرده بانكي تا سررسيد را ندارد: حالت دوم
واهي سپرده بانكي تا سررسيد را دارد اما با توجه به شرايط خاص، مدير قصد نگهداري اوراق گ: حالت سوم

 .كند ناگزير زودتر از موعد اقدام به فروش آن مي

                                                                                                                                                  
» تعديالت ارزشيابي داراييها به خالص ارزش فروش«فروش است كه قبالً در سرفصل  اين مبلغ معادل مجموع كارمزد فروش و ساير هزينه هاي 11

كارمزد فروش، از حسابِ تعديالت برگشت  هزينةهزينةبه حساب منظور شده بود و در اين مقطع با توجه به فروش اوراق مشاركت مربوطه و تحقق 
 .خورد مي
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١٩ 
 

مدير قصد نگهداري اوراق گواهي سپرده بانكي تا سررسيد را ندارد اما با توجه به شرايط خاص، : حالت چهارم
 .كند ناگزير تا سررسيد آن را نگهداري مي

 :در حالت اول
 :شود سود اين اوراق بر مبناي نرخ سود اعالم شده تا سررسيد روزانه به صورت زير در دفاتر ثبت مي  -1

 رديف تاريخ كد معين شرح سند بدهكار بستانكار

 1220 سود گواهي سپرده بانكي دريافتني الف  *** 
1/1/2*13 

1 

 2 4310 سود گواهي سپرده بانكي الف  ***
 :شود مواعد تعيين شده ثبت زير در دفاتر منعكس ميهنگام دريافت سود در  -2

 رديف تاريخ كدمعين شرح سند بدهكار بستانكار

 1110 بانك  *** 
1/1/2*13 

1 

 1220 سود گواهي سپرده بانكي دريافتني الف   *** 2

 :شود در زمان سررسيد گواهي سپرده بانكي، ابطال اين گواهي در دفاتر صندوق بدين صورت ثبت مي -3

 رديف تاريخ كد معين شرح سند بدهكار بستانكار

 1110 بانك *** 

1/1/2*13 

1 

 2 1520 گذاري در گواهي سپرده بانكي الف سرمايه  ***

 3 1220 سود گواهي سپرده بانكي دريافتني الف  ***

 
 :در حالت دوم

هداري گواهي سپرده چنانچه مديريت صندوق، قصد نگ.گذاري مانند حالت اول است ثبت خريد سرمايه
بانكي تا زمان سررسيد را نداشته باشد، شناسايي سود، روزانه براساس حداقل سود تضمين شده صورت 

شود و ما به التفاوت سود اعالم شده با  بدين معني كه سود روزانه با نرخ اعالم شده شناسايي مي. گيرد مي
د گواهي سپرده بانكي به صورت روزانه حداقل سود تضمين شده به عنوان ذخيره در حساب برگشت سو

 12.شود بستانكار مي

                                                 
الحساب اين گواهي  سود علي. يليون ريال گواهي سپرده بانكي بانك الف نموده استم 100اقدام به خريد  24/9/1387صندوق الف در تاريخ  - 12

مديريت . است 24/9/1388تاريخ سررسيد اين گواهي . باشد ريال مي 1.583.300درصد در سال است و مبلغ سود قابل دريافت ماهيانه  19
قبل از سررسيد بازخريد نمايد كه در اين صورت سود   24/11/1388صندوق قصد دارد كه به منظور تامين نقدينگي اين اوراق را در تاريخ 

 :ثبت خريد، شناسايي سود، دريافت سود و بازخريد اين اوراق به شرح زير است. يابد درصد كاهش مي 16متعلقه به اين گواهي به 
  24/9/1387ثبت خريد در تاريخ  -1
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٢٠ 
 

ي  به عبارت ديگر در اين حالت روش شناسايي سود گواهي سپرده در هر روز بايد با روش بانك صادركننده
در پايان هر روز معادل مبلغ سودي باشد ) 1220(گواهي سپرده معادل باشد به طوري كه مانده سود دريافتني 

 .طال گواهي سپرده، بانك حاضر به پرداخت آن استكه در صورت اب
 

 :باشد گذاري به شرح ذيل مي ثبت حسابداري به منظور شناسايي سود روزانه ناشي از اين سرمايه -1
 رديف تاريخ كدمعين شرح سند بدهكار بستانكار

 1220 سود گواهي سپرده بانكي دريافتني الف  *** 

1/1/2*13

1 

 2 4310 نكي الف سود گواهي سپرده با  ***

5370 هزينه برگشت سود گواهي بانكي  ***  3 

2550 ذخيره برگشت سود گواهي بانكي   *** 4 

                                                                                                                                                  
 ريال ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠                )بدهكار(گذاري در گواهي سپرده بانكي بانك الف سرمايه
 ريال ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠)                                                                             بستانكار(جاري كارگزاران/بانك

 ثبت شناسايي روزانه سود در دفاتر  -2
 ريال۵٢,٧٧۶   )بدهكار(سود گواهي سپرده بانكي دريافتني الف

 ريال۵٢,٧٧۶    )بستانكار(ي سپرده بانكي الفسود گواه
١.۵(٣٠÷١)×٨٣.٣٠٠= ۵٢,٧٧۶ 

درصد را به صورت  16با  19مديريت اين صندوق قصد نگهداري اين اوراق تا سررسيد را ندارد به همين منظور به ميزان تفاوت سود روزانه (
 .)نمايد روزانه در حسابها ذخيره مي

 )100 ,000,000×  % 16( ÷365= ۴٣,٨٣۵سود روزانه         
 درصد 16نسبت به 19تفاوت سود روزانه با نرخ   ٨,٩۴١=43.835-52.776

 .شود ثبت زير به صورت روزانه تا تاريخ بازخريد گواهي بانكي هر روز تكرار مي
 ريال٨,٩۴١   )بدهكار(هزينه برگشت سود گواهي بانكي 

 ريال ٨,٩۴١    )بستانكار (ذخيره برگشت سود گواهي بانكي
 

  24/10/1387ثبت دريافت اولين سود در تاريخ  -2
 ريال ١,۵٨٣,٣٠٠    )بدهكار(بانك 

 ريال١,۵٨٣,٣٠٠   )بستانكار( سود دريافتني گواهي سپرده بانكي
  24/11/1387ثبت بازخريد گواهي سپرده بانكي در تاريخ  -3

 ١٠١,٠۴۶,٨۴٠     )بدهكار(جاري كارگزاران / بانك
 ۵٣۶,۴۶٠    )بدهكار(د گواهي بانكيذخيره برگشت سو 

 ١,۵٨٣,٣٠٠     )بستانكار(سود گواهي سپرده بانكي دريافتني الف
 100 ,000,000     )بستانكار( گذاري در گواهي سپرده بانكي بانك الف سرمايه

درصد محاسبه و از  16تعلقه را با نرخ گذاري سود م است بانك از تاريخ سرمايه به علت اينكه گواهي سپرده بانكي زودتر از سررسيد ابطال شده
گذاري كسر  درصدي را در هنگام ابطال از اصل مبلغ سرمايه 3درصد سود را پرداخت نموده لذا تفاوت  19آنجايي كه در اين دو ماه با نرخ 

 .نمايد مي
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٢١ 
 

از مانده سود گواهي ) 2550كد معين (هاي مالي مانده حساب ذخيره برگشت سود گواهي بانكي  در صورت
همچنين مانده حساب هزينه برگشت ). 7يادداشت (شود ها افشا مي سپرده بانكي دريافتني كسر و در يادداشت

 ).21يادداشت (شود نيز از مانده حساب سود گواهي سپرده بانكي كسر مي) 5370كد معين (سود گواهي بانكي 
 

به هنگام دريافت سود در پايان ماه يا در پايان دوره پرداخت سود ثبت حسابداري مربوطه بدين صورت  -2
 :شود در دفاتر منعكس مي

شرح سند اربدهك بستانكار كدمعين تاريخ  رديف

 1110 بانك *** 
1/1/2*13

1 

 2 1220 سود گواهي سپرده بانكي دريافتني الف  ***

 
گذاري هنگامي كه قبل از تاريخ سررسيد اقدام به فروش گواهي سپرده بانكي نمـود   مدير صندوق سرمايه -3

 :شود اين رويداد بدين صورت در دفاتر منعكس مي
 رديف تاريخ كدمعين شرح سند  اربدهك بستانكار

بانك ***  1110 

1/1/2*13

1 

 2 2550 ذخيره برگشت سود گواهي بانكي  *** 

 3 1520 گواهي سپرده بانكي الفگذاري در  سرمايه  ***

 4 1220 سود گواهي سپرده بانكي دريافتني الف   ***

 
 : حالت سومدر 

ي سپرده بانكي مدير قصد نگهداري آن را تا سررسيد داشته است اما گذاري در گواه در اين حالت هنگام سرمايه
گذاري و  در اين وضعيت ثبت شناسايي سرمايه. شود به داليلي ناگزير به فروش يا ابطال آن زودتر از سررسيد مي

به  در زمان فروش بانك اقدام. سود روزانه در دفاتر و دريافت آن در مواعد تعيين شده مانند حالت اول است
نمايد و  گذار مي ي سودهاي پرداخت شده بر مبناي نرخ سود اعالم شده در سررسيد را از سرمايه عودت كليه

گذاري تا تاريخ ابطال گواهي سپرده بانكي با نرخ حداقل سود تضمين شده در  ي سودها از زمان سرمايه كليه
عنوان هزينه برگشت سود شناسايي شده و اين التفاوت به  صورت ابطال زودتر از هنگام محاسبه شده و اين مابه

 :شود رويداد بدين صورت در دفاتر ثبت مي
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٢٢ 
 

شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين تاريخ  رديف

بانك ***  1110 

1/1/2*13

1 

5370 هزينه برگشت سود گواهي سپرده بانكي  ***  2 

1520 گواهي سپرده بانكي الفگذاري درسرمايه  *** 3 

 4 1220 سود گواهي سپرده بانكي دريافتني الف   ***

 
 : حالت چهارمدر 

هنگامي كه مدير قصد نگهداري اوراق تا سررسيد را نداشته باشد اما بنا به داليلي تا زمان سررسيد اين 
گذاري و دريافت سود همانند حالت دوم  گذاري نگهداري شود در اين وضعيت ثبت شناسايي سرمايه سرمايه
  گذاري در حساب هايي كه بابت زودتر از هنگام ابطال نمودن اين سرمايه زمان سررسيد كليه ذخيره در. است

 .شود ذخيره برگشت سود گواهي سپرده بانكي منظور شده بود برگشت و از اين بابت سود شناسايي مي
 :شود اين رويداد بدين صورت در دفاتر منظور مي

شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين  رديف يختار
 1110 بانك *** 

1/1/2*13

1 

2550 ذخيره برگشت سود گواهي سپرده بانكي  ***  2 
4720 درآمد برگشت سود گواهي سپرده بانكي   *** 3 
1520 گواهي سپرده بانكي الفگذاري درسرمايه  *** 4 
 5 1220 سود گواهي سپرده بانكي دريافتني الف   ***

 
 دار ي در سپرده بانكي مدتگذار سرمايه)2-2-3-4

ها و  گذاري نزد بانك  تواند در هر نوع سپرده گذاري، مدير صندوق مي هاي سرمايه صندوق 13طبق اميد نامه) الف
 .گذاري نمايد موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي سرمايه

بانكي نمايد در دفاتر خود اين دار  هاي مدت گذاري در يكي از سپرده چنانچه صندوق اقدام به سرمايه
 .نمايد گونه ثبت مي گذاري را اين سرمايه
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٢٣ 
 

كد معين شرح سند بدهكار بستانكار  رديف تاريخ
13*1/1/2 1510 بانكي الفگذاري در سپردهسرمايه ***  1 

1110/1310 جاري كارگزار / بانك  *** 2 
 

گذاري ملزم به شناسايي و  هاي سرمايه صندوق. انكي استگذاري، درآمد سود سپرده ب عوايد ناشي از سپرده) ب
هاي صندوق بايد به ارزش روز  دارايي 14از سوي ديگر طبق اساسنامه. باشند ثبت روزانه سود سپرده بانكي مي

از اين رو براي محاسبه ارزش روز . گذاري منعكس شود ارزيابي و در محاسبه خالص ارزش روز هر واحد سرمايه
 .شود دريافتني سپرده بانكي از نرخ سود سپرده بانكي مربوطه جهت تنزيل استفاده مي يا فعلي سود

 :شود ثبت حسابداري شناسايي سود سپرده بانكي، به طور روزانه در دفاتر صندوق به اين صورت انجام مي
شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين  رديف تاريخ

 1210 الف  سود دريافتني سپرده بانكي *** 

1/1/2*13 

1 

 2 4320 الف  سود سپرده بانكي  ***
 3 5350 هزينه تنزيل سود دريافتني سپرده بانكي *** 

 4 2560 ذخيره تنزيل سود دريافتني سپرده بانكي  ***
 
به هنگام دريافت سود دريافتني سپرده بانكي به دليل آنكه همواره احتمال مغايرت بين سود شناسايي شده  )ج

صندوق با سود شناسايي شده در سيستم بانكي وجود دارد، هرگاه سودشناسايي شده طبق سيستم در دفاتر 
 :شود بانكي بيشتر از سودشناسايي شده در دفاتر باشد، مغايرت مربوط شناسايي و بدين صورت ثبت مي

شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين تاريخ  رديف

 1110 بانك *** 

1/1/2*13
1 

 2 1210 الف تني سپرده بانكيسود درياف  ***

الفسود سپرده بانكي  *** 4320 3 
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٢۴ 
 

چنانچه سودشناسايي شده طبق سيستم بانكي كمتر از سودشناسايي شده در دفاتر باشد، مغايرت مربوط  )د
 :شود شود و بدين صورت ثبت مي شناسايي و ازحساب درآمد سود سپرده بانكي كسر مي

ندشرح س بدهكار بستانكار كدمعين تاريخ  رديف

 1110 بانك *** 

1/1/2*13
1 

الفسود سپرده بانكي ***  4320 2 

 3 1210 الفسود دريافتني سپرده بانكي  ***
 
 :ابطال سپرده بانكي از نظر زماني ممكن است در دو مقطع اتفاق بيفتد )ـ ه

 :شود بت زير در دفاتر منعكس ميحالت اول، ابطال سپرده بانكي در تاريخ سررسيد؛ در اين حالت ث
 رديف تاريخ كدمعين شرح سند بدهكار بستانكار

 1110 بانك *** 
1/1/2*13 

1 

 2 1510 بانكي الف گذاري در سپردهسرمايه  ***

 3 1210 سود دريافتني سپرده بانكي الف   ***
رسيد داراي مغايرت باشد تفاوت به هنگامي كه سود شناسايي شده در دفاتر با سود دريافت شده در تاريخ سر

 .شود منظور مي) 4320كدمعين (بدهكار يا بستانكار حساب سود سپرده بانكي 
 :شود حالت دوم، ابطال سپرده بانكي زودتر از موعد سررسيد؛ در اين حالت ثبت زير در دفاتر منعكس مي

 رديف تاريخ كدمعين شرح سند  بدهكار بستانكار
 1110 بانك *** 

1/1/2*13 

1 

 2 5380 هزينه برگشت سود سپرده بانكي الف  *** 

 3 1510 بانكي الف گذاري در سپردهسرمايه  ***
 4 1210 سود دريافتني سپرده بانكي الف   ***

گذاري قصد برداشت زودتر از موعد سپرده مدت دار را داشته باشد  در اين حالت چنانچه مدير از ابتداي سرمايه
دار مذكور با نرخ سپرده كوتاه مدت  نگام شناسايي روزانه سود به ميزان تفاوت نزخ سود سپرده مدتبايد در ه

در اين حالت همانند ابطال زودتر از موعد گواهي سپرده برخورد .(ذخيره الزم را در دفاتر شناسايي نمايد
 )شود مي
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٢۵ 
 

 صندوق ذخاير اركان و سايرذخاير )1-2-4
 )ضامن، متولي و حسابرس مدير،(ذخاير اركان ) الف

اميدنامه  3-8را بر اساس جدول بند  ذخاير الزم گذاري نمونه موظف است روزانه صندوق سرمايهمدير  )1الف 
 .ها منظور نمايد براي هر يك از اركان صندوق محاسبه و در حساب

ارمزد متولي، ضامن و ، سند ذخيره كشود مي صندوق ثبتزير در دفاتر  مدير سندهنگام احتساب ذخيره كارمزد 
 :شود حسابرس نيز به همين شيوه در دفاتر ثبت مي

 رديف تاريخ كدمعين شرح سند بدهكار بستانكار
 5010 )حسابرس/ ضامن/متولي(مديرهزينه كارمزد *** 

1/1/2*13
1 

 2 2410 )حسابرس/ضامن/متولي(ذخيره كارمزد  ***
 

 
ق، پس از گذشت مدت معين يا احراز شرايطي، تمام يا قسمتي از در صورتي كه طبق اساسنامة صندو) 2الف

كارمزد اركان صندوق قابل پرداخت باشد آنگاه پس از گذشت مدت مذكور يا احراز شرايط تعيين شده ثبت زير 
 :شود در دفاتر صادر مي

شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين  رديف تاريخ
)ابرسحس/ ضامن /متولي(ذخيره كارمزد مدير ***  2410 

1/1/2*13
1 

 2 2310 )حسابرس/ ضامن /متولي( بدهي به مدير  ***
 

، ثبت اسناد پرداخت كارمزد ساير شود مي صندوق ثبتزير در دفاتر  مدير سند هنگام پرداخت كارمزد) 3الف
 :شود اركان نيز به همين منوال در دفاتر ثبت مي

 

شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين  رديف تاريخ
 2310 )حسابرس/ضامن/متولي(بدهي به مدير *** 

1/1/2*13 
1 

 2 1110 بانك   ***
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٢۶ 
 

 ساير ذخاير صندوق) ب
 ذخيره تصفيه ) 1-ب

ممكن است در اساسنامه صندوق مبلغي به عنوان كارمزد تصفيه در نظر گرفته شده باشد به منظور توزيع 
ها  مر صندوق، روزانه بايد سهمي از مبلغ تعيين شده در حسابگذاران در طول ع كارمزد تصفيه بين تمام سرمايه

كه مانده حساب ذخيره تصفيه به مبلغ تعيين شده  يابد تا اين منظور كردن ذخيره روزانه ادامه مي 15.منظور شود
هر گاه در اثر افزايش قيمت . شود در اساسنامه برسد كه پس از آن ثبت ذخيره تصفيه روزانه متوقف مي

 .شود سازي به شرح ياد شده مجددا شروع مي ها، ذخيرة ثبت شده كفايت نكند، امر ذخيره دارايي
 :شود به شرح زير در دفاتر منعكس مي و روزانه  ذخيره كارمزد تصفيهثبت حسابداري 

 رديف تاريخ كدمعين شرح سند بدهكار بستانكار

 5310 هزينه تصفيه صندوق *** 
1/1/2*13 

1 

 2 2520 ندوقذخيره تصفيه ص  ***
 

 نام  ذخيره هزينه نگهداري اوراق بي) 2-ب
هزينه نگهداري اوراق  هاي ديگر از قبيل گذاري برخي از هزينه ممكن است بر اساس اساسنامه صندوق سرمايه

و هزينه طرح دعاوي به نفع صندوق از  صندوق، هزينه طرح دعاوي توسط متولي عليه هر يك از اركان نام بي
ذخاير الزم را  در اين صورت صندوق مجاز است در مواعد خاص. هاي صندوق قابل پرداخت باشدمحل دارايي 

به عنوان مثال ثبت ذخاير مربوط به نگهداري  .ها شناسايي و در زمان مناسب از آن استفاده نمايد در حساب
 :نام به شرح زير است اوراق بي

 رديف تاريخ كدمعين شرح بدهكار بستانكار

 5320 نام  نگهداري اوراق بهادار بيه هزين *** 
1/1/2*13 

1 

 2 2510 نام  نگهداري اوراق بهادار بي ذخيره  ***
 
 
 
 
 

                                                 
گذاري،اين مبلغ  برابر  ايهدر اميد نامه فعلي صندوق سرم - 15

٣۶۵
٠٠٣/٠

×n
، n. هاي صندوق در پايان روز قبل است در خالص ارزش دارايي ضرب 

هاي صندوق با  درصد ارزش خالص دارايي 3/0هر زمان ذخيرة صندوق به . يا طول عمر صندوق به سال هر كدام كمتر باشد 5برابر است با 
 . شود هاي صندوق متوقف مي ذخيرة تصفيه و ثبت آن در حساب هاي روز قبل رسيد، محاسبة نرخ
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٢٧ 
 

 :شود نام ثبت حسابداري زير در دفاتر منعكس مي هنگام پرداخت هزينه نگهداري اوراق بهادار بي) 3-ب
شرح سند بدهكار بستانكار كدمعين تاريخ  رديف

 2510 نام  اوراق بهادار بينگهداري  ذخيره *** 
1/1/2*13 

1 

 2 1110 بانك   ***
 
 هاي آتي    مخارج انتقالي به دوره) 1-2-5

مخارج تاسيس از قبيل  "هاي نامشهود حسابداري دارايي" 17استاندارد حسابداري شماره 31طبق بند ب ماده 
ثبت در زمان وقوع به عنوان هزينه نامه، حق مشاوره و مخارج  مخارج حقوقي براي تهيه اساسنامه و شركت

گذاري، مخارج تاسيس نبايد به محض وقوع به  هاي سرمايه صندوق 16بر اساس اساسنامهاما  .شوند شناسايي مي
سال هر كدام كمتر باشد به صورت  5بلكه طي دوره فعاليت صندوق يا ظرف . عنوان هزينه دوره شناسايي شوند

هاي تشكيل مجمع نيز پس از تشكيل  هزينه. شود عنوان هزينه شناسايي ميروزانه مستهلك شده و به تدريج به 
سال يا تا پايان دوره فعاليت صندوق هر كدام كمتر  هاي صندوق پرداخت و ظرف مدت يك مجمع از محل دارايي

هدف از شناسايي تدريجي مخارج تاسيس به عنوان هزينه، از يك سو . شود باشد، به طور روزانه مستهلك مي
شوند و از سوي ديگر حفظ  گذاراني است كه طي عمر صندوق وارد مي حمل اين هزينه توسط كليه سرمايهت

 . گذاري دراوايل دوره فعاليت است هاي سرمايه قيمت صدور و ابطال واحد
 :شوند گونه ثبت مي در دفاتر ايندر هنگام تحمل بنابراين مخارج تاسيس يا برگزاري مجامع 

 رديف تاريخ كدمعين رح سندش بدهكار بستانكار

 1810 تاسيس انتقالي مخارج *** 

1/1/2*13 

1 

 2 1820 برگزاري مجامع انتقالي مخارج *** 

 3 1110 بانك  ***
 

 :شوند بدين صورت در دفاتر ثبت مي مستهلك و روزانهبه صورت آنگاه، مخارج تاسيس و برگزاري مجامع 
 رديف يختار كدمعين شرح سند  بدهكار بستانكار

 5110 هزينه تاسيس *** 

1/1/2*13

1 

 2 5210 هزينه برگزاري مجامع *** 

 3 1810 مخارج انتقالي تاسيس  ***

 4 1820 برگزاري مجامع  مخارج انتقالي  ***

                                                 
 اساسنامه 37ماده  - 16
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٢٨ 
 

هاي  به عنوان مخارج انتقالي به دوره) 1820و 1810(هاي مخارج انتقالي تاسيس و برگزاري مجامع مانده حساب
 .شود افشا مي 10در ترازنامه گزارش شده و جزئيات در يادداشت شماره آتي 

 ها  بستن حساب: بخش دوم
پس از ثبت كليه رويدادهاي صندوق به صورت روزانه و محاسبه سود يا زيان ناشي از عملكرد صندوق نتيجه 

و زيان افزوده يا از طريق خالصه حساب سود ) گذاري واحدهاي سرمايه(هاي صندوق حاصل بر خالص دارايي
 :شود هاي زير منعكس مي بدين منظور در پايان روز در دفاتر صندوق ثبت. شود كاسته مي

 ها بستن حساب درآمدها و هزينه -1
 رديف تاريخ كدمعين شرح سند  بدهكار بستانكار

  ) به تفكيك (ها  درآمد *** 

1/1/2*13 

1 

 2  ) به تفكيك (ها  هزينه  ***

17سود و زيانخالصه حساب  *** 5710 3 
 

 بستن حسابهاي مربوط به خالص داراييها  -2
 رديف تاريخ كدمعين شرح سند  بدهكار بستانكار

 5710 خالصه حساب سود و زيان *** 

1/1/2*13 

1 

 2 3210 18تعديالت ارزشگذاري صدور واحدهاي عادي *** 

 3 3220 19تعديالت ارزشگذاري ابطال واحدهاي عادي  ***

 4 3230 20تعديالت ارزشيابي داراييها به خالص ارزش فروش  ***

 5 3120 تغييرات ارزش ناشي از عملكرد  ***

                                                 
 .اين حساب با فرض وجود سود بستانكار شده است  17
التفاوت قيمت صدور با ارزش  ثبت شده و مابه) حاصلضرب تعداد واحدهاي صادر شده در ارزش مبنا(گذاري به ارزش مبنا  واحدهاي سرمايه 18

مبنا  از ارزش اينكه قيمت صدور واحدها بيش در ثبت فوق با فرض. شود مي شناسايي» عادي تعديالت ارزشگذاري صدور واحدهاي«وان عن مبنا تحت
 .است ، اين حساب بدهكار شده بوده

اينكه  بت فوق با فرضدر ث. شود شناسايي مي» تعديالت ارزشگذاري ابطال واحدهاي عادي«التفاوت قيمت ابطال با ارزش مبنا تحت عنوان  مابه 19
 .است از ارزش مبنا بوده، اين حساب بستانكار شده قيمت ابطال واحدها بيش

باشد كه براي محاسبة خالص ارزش فروش از ارزش  شده در ثبت فوق، معادل مجموع كارمزد معامالت و ماليات فروش سهام مي منظور مبلغ 20
 .شود بازار سهم كسر مي
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٢٩ 
 

تعديالت ارزشگذاري «هاي  كه صندوق تعديالت ديگري نداشته باشد، مجموع ماندة حساب در صورتي: 1توضيح 
در » تعديالت«تحت سرفصل » فروشابطال واحدهاي عادي و تعديالت ارزشيابي داراييها به خالص ارزش /صدور

 .گردد منعكس مي» ها صورت گردش خالص دارايي«
جمع ماندة اين حساب با  يك حساب دائمي است كه حاصل» تغييرات ارزش ناشي از عملكرد«حساب : 2توضيح 

 .خواهد بود» خالص داراييها«در هر مقطع زماني، معادل » گذاري واحدهاي سرمايه«مانده حساب 
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٣٠ 
 

 هاي كل و معين  تفكيك حساب ها به نمونة كدينگ حساب: بخش سوم
 كد
 كد  حساب كل كل   حساب

 هاي معين حساب معين  حساب

بانك1110 بانك ونقد  11

 هاي دريافتني تجاري حساب 12

بانكي  سپرده نيسود دريافت1210

 بانكيهگواهي سپرد نيسود دريافت1220

 غير بورسيتنيسود اوراق مشاركت درياف1230

 بورسيسود اوراق مشاركت دريافتني1240

 رهنيسود اوراق مشاركت دريافتني1250

 تنيدرياف اجارهسود اوراق 1260

 تنيدرياف سهامسود1270

 جاري كارگزاري الف1310 جاري كارگزاران 2113

 جاري كارگزاري ب1320

14 
 

 هاي دريافتني سايرحساب
 گذاران هاي دريافتني از سرمايهحساب1410

 چكهاي در جريان وصول1420

 هاي دريافتني ساير حساب1430
15 
 

بانكي و   گذاري در سپرده سرمايه
 سپرده بانكي گواهي

 يسپرده بانك1510

 بانكيگواهي سپرده 1520

16 
گذاري در ساير اوراق  سرمايه

 بهادار با درآمد ثابت

 غير بورسياوراق مشاركت 1610

 اوراق مشاركت بورسي1620

 اوراق مشاركت رهني1630

 اوراق اجاره1640

 حساب ارزشيابي در اوراق مشاركت بورسي1650

                                                 
مانده اين حساب ممكن است در برخي مواقع بدهكار . عامالت في مابين صندوق سرمايه گذاري با كارگزاران استاين حساب منعكس كننده م 21

مانده بدهكار معرف حسابهاي دريافتني از كارگزاران و مانده بستانكار نشان دهنده حساب هاي پرداختني به . و در مواقع ديگر بستانكار باشد
 .كارگزاران است
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٣١ 
 

 كد
 كد  حساب كل كل   حساب

 هاي معين حساب معين  حساب

17 
گذاري در سهام و حق  سرمايه

 تقدم شركتهاي بورسي

 گذاري در سهام سرمايه1710

 حساب ارزشيابي در سهام1720

  امحق تقدم خريد سه 1730

 حساب ارزشيابي در حق تقدم خريد سهام 1740

 هاي آتي مخارج انتقالي به دوره 18
 مخارج تاسيس 1810

 مخارج برگزاري مجامع 1820

 خريد اقساطي سهام 2110 هاي پرداختني تجاري  حساب 21

 گذاران بدهي به سرمايه 22

 زممتا گذاري سرمايه صدور واحدهاي بدهي بابت درخواست2210

 گذاري عادي بدهي بابت درخواست صدور واحدهاي سرمايه2220

 بدهي بابت تتمه واحدهاي صادر شده2230

 بدهي بابت واحدهاي ابطال شده2240

 گذاران ممتاز بدهي بابت سود پرداختني به سرمايه2250

 گذاران عادي بدهي بابت سود پرداختني به سرمايه2260

 پرداختني به اركان صندوق 23

 ي به مديرپرداختن2310

 پرداختني به متولي2320

 پرداختني به ضامن2330

 پرداختني به حسابرس2340

 بابت صدور و ابطال)مديرثبت(پرداختي به مدير2350

 اركان   ذخيره هزينه 24

 ذخيره كارمزد مدير2410

 ذخيره كارمزد متولي2420

 ذخيره كارمزد ضامن2430

ذخيره حق الزحمه حسابرس2440
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٣٢ 
 

 كد
 كد  حساب كل كل   حساب

 هاي معين حساب معين  حساب

 ساير حسابهاي پرداختني 25

 ذخيره نگهداري اوراق بهادار بي نام 2510

 ذخيره كارمزد تصفيه 2520

 وجوه واريزي نامشخص 2530

 )متولي/ حسابرس/ ضامن(مالياتهاي تكليفي مكسوره مدير 2540

 بانكي ذخيره برگشت سود گواهي 2550

 ذخيره تنزيل سود دريافتني سپرده بانكي 2560

 ذخيره حساب تنزيل سود دريافتني سهام 2570

 تسهيالت مالي دريافتي 2610 دريافتي تسهيالت مالي 26

 گذاري واحدهاي سرمايه3110 ها خالص دارايي 31

 تغييرات ارزش ناشي از عملكرد3120

 تعديالت   32
 رزشگذاري صدور واحدهاي عاديتعديالت ا3210

 تعديالت ارزشگذاري ابطال واحدهاي عادي3220

 تعديالت ارزشيابي داراييها به خالص ارزش فروش3230

 فروش اوراق بهادار) زيان(سود  41

 سود فروش سهام بورسي4110

 زيان فروش سهام بورسي4120

سود فروش حق تقدم سهام4130

روش حق تقدم سهامزيان ف4140

 سود فروش اوراق مشاركت بورسي4150

 زيان فروش اوراق مشاركت بورسي4160
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٣٣ 
 

 كد
 كد  حساب كل كل   حساب

 هاي معين حساب معين  حساب

 درآمد سود سهام الف  4210 درآمد سود سهام 42

 درآمد سود سهام ب 4220

43 
 

گذاري و  سرمايه  سود سپرده
 گواهي سپرده بانكي

 سود گواهي سپرده بانكي 4310

 كيسود سپرده بان 4320

 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت 44

 سود اوراق مشاركت غير بورسي 4410

 سود اوراق مشاركت بورسي 4420

 سود اوراق مشاركت رهني 4430

  سود اوراق اجاره 4440

ناشي از تغيير ) هزينه(درآمد  45
 ها  گذاري ارزش سرمايه

 يسهام بورس 4510

 حق تقدم خريد سهام 4520

 اوراق مشاركت بورسي 4530

 ساير درآمدها 47
 ساير درآمدها 4710

 درآمد برگشت سود گواهي بانكي 4720

50 
 

 هاي كارمزد اركان هزينه
 

 كارمزد مدير 5010

 كارمزد متولي 5020

 كارمزد ضامن 5030

 حق الزحمه حسابرس 5040

 هزينه تاسيس 5110 هزينه تاسيس 51

 هزينه برگزاري مجامع 5210 مجامع هزينه برگزاري 52

 هزينه تصفيه5310 ها ساير هزينه
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٣۴ 
 

 كد
 كد  حساب كل كل   حساب

 هاي معين حساب معين  حساب

53 

 

 نام هزينه نگهداري اوراق بهادار بي5320

 هزينه دعاوي حقوقي5330

 ها حق پذيرش و عضويت در كانون5340

 هزينه تنزيل سود دريافتني سپرده بانكي5350

 حساب تنزيل سود دريافتني سهام5360

 هزينه برگشت سود گواهي بانكي 5370

هزينه برگشت سپرده بانكي5380

 هزينه كارمزد معامالت 54

 هزينه كارمزد فروش سهام5410

 هزينه كارمزد فروش اوراق مشاركت غير بورسي5420

 هزينه كارمزد فروش اوراق مشاركت بورسي5430

 انكيهزينه تسهيالت ب5510 هاي مالي هزينه55

 هزينه ماليات معامالت 56
 هزينه ماليات فروش سهام5610

 هزينه ماليات فروش حق تقدم سهام5620

 خالصه حساب سود و زيان5710خالصه حساب سود و زيان57
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٣۵ 
 

 هاي مالي صورت :بخش چهارم
 

 پيشگفتار
 

صورتهاي مالي اساسي به عنوان يكي ازمهمترين . وجود اطالعات مالي شفاف يكي از الزامات كارايي بازار سرمايه است
 .گردد ارائه اطالعات مالي به بازارتلقي مي هاي ابزار

در راستاي حمايت از حقوق سرمايه گذاران، با هدف ) 1384مصوب آذر (قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران 
هادار و با توجه به اهميت نقش اطالعات مالي در ساماندهي حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق ب

گذاران، وظائف و اختياراتي را براي سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تهيه و انتشار اطالعات گيريهاي سرمايه تصميم
 :توسط اشخاص تحت نظارت به شرح ذيل مشخص نموده است

، "بازارگردانان"، "گرانمعامله"، "كارگزاران"، "بهادارناشران اوراق "، "هابورس"موظف است  "سازمان". 41ماده"
هاي فعال در بازار سرمايه را ملزم نمايد تا براساس استانداردهاي حسابداري و ، و كليه تشكل"گذاريمشاوران سرمايه"

 ".حسابرسي ملي كشور، اطالعات جامع خود را انتشار دهند
دهي ي مالي را طبق مقررات قانوني، استانداردهاي حسابداري و گزارشناشر اوراق بهادار موظف است صورتها. 42ماده"

 ".شود، تهيه نمايدابالغ مي "سازمان"هاي اجرايي كه توسط ها و دستورالعملنامهمالي، آئين
گذاري مشترك در بازار سرمايه كشور و نبود استاندارد مشخص براي ارائه با توجه به نوپا بودن صندوقهاي سرمايه

هاي مالي اين صندوقها، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظائف و اختيارات قانوني خود و به منظور تأمين  تصور
گذاري مشترك را در دستور كار هاي مالي نمونه براي صندوقهاي سرمايه گذاران، تدوين صورتنيازهاي اطالعاتي سرمايه

 .خود قرار داده است
گذاري مشترك است كه پس از بررسي صورتهاي مالي الي نمونه صندوقهاي سرمايههاي م مجموعه حاضر، صورت 

گذاري در ساير كشورها و تطبيق آنها با استانداردهاي حسابداري در ايران، و با در نظر گرفتن ضوابط صندوقهاي سرمايه
. ها تهيه گرديده است امه اين صندوقگذاري مشترك در ايران بويژه اساسنامه و اميدنحاكم بر فعاليتهاي صندوقهاي سرمايه
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٣۶ 
 

هاي گذاران جهت انجام ارزيابيهاي مالي حاوي اطالعات الزم براي سرمايه در اين مجموعه سعي شده است كه صورت
 .گذاري مشترك باشدمختلف از عملكرد صندوق سرمايه

عمومي و كلي تاكيد گرديده و از  هاي مالي نمونه حاضر، به افشاي مناسب و كافي اطالعات تحت شرايط در تهيه صورت
از اين رو در موارد با اهميت، اطالعات مرتبط با شرايط . پرداختن به اطالعات مرتبط با شرايط خاص، خودداري شده است

گذاري خاص نيز بايد حسب مورد و ضرورت طبق استانداردهاي حسابداري و اساسنامه و اميدنامه صندوقهاي سرمايه
 .انه در گزارشهاي مالي افشا گرددمشترك به طور جداگ

هاي مالي حاضر محسوب شده و در شرايط مقتضي به  مواردي كه در كادر مستطيل شكل ارايه شده جزء الزامات صورت
 .هاي مالي بايستي رعايت گردد هنگام تهيه صورت

ظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس در پايان، از اعضاي كميته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار، اداره ن
 .شوداند، تشكر ميهاي مالي نقش داشته و اوراق بهادار و ساير افرادي كه در تهيه اين صورت
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 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
 هاي مالي صورت

 13×2اسفند ماه  29براي سال مالي منتهي به تاريخ 

 
 .......ي مشترك گذار صندوق سرمايه مجمع عمومي

 با سالم؛
مربوط به سال مالي منتهي به تاريخ .... گذاري مشترك  هاي مالي صندوق سرمايه به پيوست صورت

اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارك و اطالعات موجود در ... ماده ... كه در اجراي مفاد بند  13×29/12/2

 .گردد م ميخصوص عمليات صندوق تهيه گرديده به شرح زير تقدي

 شماره صفحه 
 38 ها صورت خالص دارايي •
 39 ها  صورت سود و زيان و  گردش خالص دارايي •
 :هاي توضيحي يادداشت •

 اطالعات كلي صندوق . الف
 مبناي تهيه صورت هاي مالي. ب
 هاي حسابداري خالصه اهم رويه. پ
 طالعات مالياساير هاي مالي و  هاي مربوط به اقالم مندرج در صورت يادداشت. ت

 
40 
42 
42 

44-64 
 

هاي مالي در چارچوب استانداردهاي حسابداري و با توجه به قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق  اين صورت

گذاري  مديريت صندوق سرمايه. گذاري مشترك تهيه گرديده است هاي سرمايه بهادار در رابطه با صندوق

هاي مالي براي ارائه تصويري روشن و منصفانه از وضعيت و عملكرد  تبر اين باور است كه اين صور... مشترك 

هاي موجود و اثرات آنها در  ، در برگيرنده همه اطالعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعيت مالي صندوق

 باشد و به نحو درست و به گونه كافي بيني نموده مي توان پيش آينده كه به صورت معقول در موقعيت كنوني مي

 .اند هاي مالي افشاء گرديده در اين صورت

 .به تائيد اركان زير در صندوق رسيده است 13×3..../..../ هاي مالي حاضر در تاريخ  صورت

 با سپاس

 امضاء               نماينده                 شخص حقوقي                        اركان صندوق      
 ................ ........... ........... مدير صندوق
 ................ ........... ........... متولي صندوق
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٣٨ 
 

 گذاري مشترك نمونه ندوق سرمايهص
 ها  صورت خالص دارايي

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به
 

 )تجديد ارائه شده(
 13×29/12/1  13×29/12/2  يادداشت

 ريال  ريال 
       :ها دارايي
 .............  .............  5گذاري در سهام و حق تقدم سرمايه
 .............  .............  6گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي سرمايه
 .............  .............  7الحسابگذاري در ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي سرمايه

 .............  .............  8  افتني حسابهاي دري
 .............  .............  9 جاري كارگزاران

 .............  .............  10  ها  ساير دارايي
 .............  .............  11  موجودي نقد
 .............  .............  ها  جمع دارايي

       ها بدهي
 .............  .............  12 اي پرداختنيه حساب

 .............  .............  13پرداختني به اركان صندوق
 .............  .............  14  گذاران پرداختني به سرمايه

 .............  .............  15 تسهيالت مالي دريافتي
 .............  .............  16هاي پرداختني و ذخاير ساير حساب
 .............  .............    ها جمع بدهي

 .............  .............  17   ها خالص دارايي
 .............  ............. گذاريهاي هر واحد سرمايه خالص دارايي

 
 
 
 
 
 

 .باشد مالي ميهاي  ناپذير صورت يادداشتهاي توضيحي همراه، بخش جدائي
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٣٩ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
 ها  صورت سود و زيان و گردش خالص دارايي

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به

    يادداشت 13×2سال  13×1سال  

 :درآمدها  )ريال(   )ريال(  

 فروش اوراق بهادار) زيان(سود 18 ..........  .......... 

 ..........  .......... 19 تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار) زيان(سود
 سهامسود 20 ..........  .......... 
 ..........  .......... 21 الحسابسود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي
 ..........  .......... 22  ساير درآمدها

 ع درآمدها جم ..........  .......... 

 : هاهزينه    

 (..........)  (..........) 23  هزينه كارمزد اركان 
 (..........)  (..........)  ها ساير هزينه 24
اي ماليه قبل از هزينه) زيان(سود ..........  .......... 
  هاي ماليهزينه 25 (..........)  (..........) 

 خالص) زيان(سود ..........  .......... 

  22گذاري بازده ميانگين سرمايه ..........  .......... 

 23 گذاري پايان سال بازده سرمايه ..........  .......... 
 ها صورت گردش خالص دارايي

 13×1سال   13×2سال يادداشت 
تعداد واحدهاي 

گذاريسرمايه
احدهاي تعداد و  ريال 

 گذاري سرمايه
 ريال 

 ..........  ..........  ........ ..........اول دوره)گذاري واحدهاي سرمايه(ها  خالص دارايي
 ..........  ..........  ........  ..........   گذاري صادر شده طي دوره واحدهاي سرمايه
 (.......)  (..........)  ..)...(  ....)(......   گذاري ابطال شده طي دوره واحدهاي سرمايه

 ..........  --  ........  -- خالص دوره) زيان(سود
 ..........  --  ........  --  26 تعديالت 

پايـان  ) گـذاري  واحـدهاي سـرمايه  (ها  خالص دارايي
 دوره

  ..........  ........ 
 ..........  .......... 

 
 

 .اپذير صورتهاي مالي مي باشدن راه، بخش جدائييادداشتهاي توضيحي هم
 

                                                 
٢٢   =گذاری  سرمايه بازده ميانگين 

٢٣   =گذاری پايان سال  بازده سرمايه 
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۴٠ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به
 

 اطالعات كلي صندوق  -1

 تاريخچه فعاليت  -1-1

محسوب  بزرگ/متوسط/ازه كوچككه صندوقي با سرمايه باز در اند....... مشترك  گذاري صندوق سرمايه

هدف از تشكيل  .اوراق بهادار به ثبت رسيده است و نزد سازمان بورس....... تحت شماره ........ در تاريخ  شود،  مي

 .و مديريت اين سبد است ي ماليها گذاران و تشكيل سبدي از دارايي آوري سرمايه از سرمايه اين صندوق، جمع

براي . گذاران گردد شود بيشترين بازدهي ممكن نصيب سرمايه د قبول، تالش ميبا توجه به پذيرش ريسك مور

گذاري بر  اين قسمت با توجه به نوع اوراق بهاداري كه صندوق سرمايه{  ......... صندوق در ،نيل به اين هدف

. نمايد ري ميگذا سرمايه} .گذاري در آنها است، تكميل شود نامه و اساسنامه خود مجاز به سرمايه اساس اميد

واقع شده ................... مركز اصلي صندوق در . سال است..... اساسنامه، ) 5(مدت فعاليت صندوق به موجب ماده 

 .شعبه است...... و صندوق داراي 

 

 اطالع رساني  -2-1

س اساسـنامه در تارنمـاي صـندوق بـه آدر     54مطابق با ماده ...... كليه اطالعات مرتبط با فعاليت صندوق 

  www..............com  است درج گرديده. 
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۴١ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به
 

 گذاري  اركان صندوق سرمايه-2

شود از اركان زيـر تشـكيل شـده     كه از اين به بعد صندوق ناميده مي...... رك صندوق سرمايه گذاري مشت

 :است

دارنـدگان واحـدهاي   . شود گذاري ممتاز تشكيل مي ، از اجتماع دارندگان واحدهاي سرمايهصندوق  مجمع

حق رأي  درصد از كل واحدهاي ممتاز را در اختيار داشته باشند، از 5گذاري ممتاز به شرطي كه حداقل  سرمايه

 انـد  گذاري ممتازي كه داراي حـق رأي بـوده   در تاريخ ترازنامه دارندگان واحدهاي سرمايه. در مجمع برخوردارند

 :شامل اشخاص زير است

تعداد واحدهاي  نام دارندگان واحدهاي ممتاز رديف
 ممتاز تحت تملك

درصد 
واحدهاي 
 تحت تملك

   
   
   

  جمع
 

نزد مرجع ثبت ................... با شمارة ثبت .................... است كه در تاريخ ................... ....، شركت مدير صندوق
 ................................... .است از نشاني مدير عبارت . به ثبت رسيده است................. شهرستان  هاي  شركت

هاي  نزد مرجع ثبت شركت................ به شماره ثبت ................ ر تاريخ است كه د........... شركت متولي صندوق،
 .......................... .نشاني متولي عبارتست از . به ثبت رسيده است............ شهرستان 

نزد مرجع ثبت ......... ....به شماره ثبت ..................... است كه در تاريخ ......... بانك / ، شركتضامن صندوق
 ........................................... .نشاني ضامن عبارتست از . به ثبت رسيده است............ هاي شهرستان  شركت

 
 
 



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

۴٢ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به

 
نزد ............. به شماره ثبت ..................... است كه در تاريخ ................. موسسه حسابرسي  سابرس صندوق،ح

نشاني حسابرس عبارتست از . به ثبت رسيده است............ هاي شهرستان  مرجع ثبت شركت
. ........................................... 

به ........ هاي شهرستان  نزد مرجع ثبت شركت......... به شماره ثبت ........ است كه در تاريخ ...........  شركت مدير ثبت، 
 .................................... .نشاني مدير ثبت عبارت است از . ثبت رسيده است

 
  هاي مالي مبناي تهيه صورت-3

 .تهيه شده استسال مالي /در پايان دورهاي جاري ه بر مبناي ارزش اساساًهاي مالي صندوق  صورت

 هاي حسابداري  خالصه اهم رويه -4

 ها گذاري سرمايه -1-4

به بهاي تمام شده  تحصيلدر هنگام  گذاري در اوراق بهادار شامل سهام و ساير انواع اوراق بهادار سرمايه

خريد و فروش ن قيمت يتعيوة نح "ارزش فروش طبق دستورالعملخالص بعدي به  هاي گيري اندازه ثبت و در

هيأت مديره سازمان بورس اوراق بهادار  30/11/1386مصوب  "گذاري هاي سرمايه در صندوقاوراق بهادار 

 .شود گيري مي اندازه

گذاري در سهام  سرمايه: هاي بورسي يا فرابورسي شركت گذاري در سهام سرمايه -1-1-4

خالص ارزش فروش سهام عبارت . شود روش منعكس ميهاي بورسي يا فرابورسي به خالص ارزش ف شركت

است از ارزش بازار سهم در پايان روز يا قيمت تعديل شده سهم، منهاي كارمزد معامالت و ماليات فروش 

 سهام؛ 

 

 



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

۴٣ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 31×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به
 

مدير  "گذاري هاي سرمايه در صندوقاوراق بهادار خريد و فروش ن قيمت يتعينحوة "دستورالعملباتوجه به  

تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات كافي ارزش سهم در پايان روز را به ميزان  صندوق مي

لص ارزش فروش قرار درصد افزايش يا كاهش دهد و قيمت تعديل شده را مبناي محاسبة خا 20حداكثر 

 .دهد

خالص ارزش فروش  :گذاري در اوراق مشاركت پذيرفته شده در بورس يا فرابورس سرمايه -2-1-4

 .گردد اوراق مشاركت در هر روز با كسر كارمزد فروش از قيمت بازار آنها محاسبه مي

: فرابورسيگذاري در اوراق مشاركت و گواهي سپرده بانكي غير بورسي يا غير  سرمايه -3-1-4

خالص ارزش فروش اوراق مشاركت غير بورسي در هر روز مطابق سازوكار بازخريد آنها توسط ضامن، تعيين 

 .شود مي

 :ها  گذاري درآمد حاصل از سرمايه -2-4

ها در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومي صاحبان  درآمد حاصل از سود سهام شركت: سود سهام -1-2-4

گذاري به   سود سهام متعلق به صندوق سرمايه همچنين. شود پذير شناسايي مي هاي سرمايه سهام شركت

براي محاسبه ارزش فعلي سود سهام تحقق يافته و . گردد ها منعكس مي ارزش فعلي محاسبه و در حساب

پذير و  دريافت نشده، مبلغ سود دريافتني با توجه به برنامه زمانبندي پرداخت سود توسط شركت سرمايه

 5ماه، با استفاده از نرخ سود علي الحساب ساالنه آخرين اوراق مشاركت دولتي به عالوه  8ثر ظرف حداك

تفاوت بين ارزش تنزيل شده و ارزش اسمي با گذشت زمان به حساب ساير درآمدها . شود تنزيل مي درصد

 . شود منظور مي
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۴۴ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
  ليهاي ما هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به

 

شده اوراق بهادار  سود تضمين: الحساب سود سپرده بانكي و اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي -2-2-4 

هاي سپرده بانكي بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده  الحساب، سپرده و گواهي با درآمد ثابت يا علي

همچنين سود سپرده بانكي به طور روزانه با توجه به كمترين مانده . شود اري شناسايي ميگذ اصل سرمايه

مبلغ محاسبه شدة سود اوراق بهادار با . گردد الحساب محاسبه مي وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علي

اوراق و با در هاي سپرده بانكي با استفاده از نرخ سود همان  الحساب، سپرده و گواهي درآمد ثابت يا علي

هاي صندوق  مانده تا دريافت سود با همان نرخ قبلي تنزيل شده و در حساب نظر گرفتن مدت باقي

 .شود گذاري منعكس مي سرمايه

 

 محاسبة كارمزد اركان و تصفيه -3-4

 ها ثبت گذاري به صورت روزانه به شرح جدول زير محاسبه و در حساب كارمزد اركان و تصفيه صندوق سرمايه

 :شود مي

 

 
 بدهي به اركان صندوق   -4-4

 .....ماه يك بار تا سقف  ....كارمزد مدير، متولي، ضامن هر اساسنامه، ..... ماده  ...با توجه به تبصره  
ها منعكس  مانده كارمزد اركان به عنوان تعهد صندوق به اركان در حساب باقي. است درصد قابل پرداخت

 .شود مي
 

 .در اين بخش كارمزد اركان و تصفيه مطابق اميدنامه درج شود: يادداشت 
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۴۵ 
 

 ي مشترك نمونهگذار صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به

 

 مخارج تأمين مالي -5-4

ها ، موسسات مالي و اعتباري و خريد اقساطي سهام مخارج  سود و كارمزد تسهيالت دريافتي از بانك
 .شود ان هزينه شناسايي ميگيرد و در دوره وقوع به عنو تأمين مالي را در بر مي

 تعديالت ناشي از تفاوت قيمت صدور و ابطال -6-4

. شود گذاري ايجاد مي اين تعديالت به دليل تفاوت در نحوه محاسبة قيمت صدور و ابطال واحدهاي سرمايه
گذاري كارمزد پرداختي بابت تحصيل دارايي مالي به ارزش  براي محاسبة قيمت صدور واحدهاي سرمايه

گذاري كارمزد  همچنين براي محاسبه قيمت ابطال واحدهاي سرمايه. شود هاي مالي اضافه مي د داراييخري
نظر به اينكه بر . گردد گذاري كسر مي هاي مالي صندوق سرمايه معامالت و ماليات از قيمت فروش دارايي

رابر با قيمت ابطال واحدهاي هاي صندوق ب ارزش روز دارايي  اساسنامه صندوق....... ماده ..... طبق تبصره 
شود؛  گيري و ارائه مي هاي صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گذاري است، به دليل آنكه دارايي سرمايه

گذاري تحت عنوان تعديالت ناشي از قيمت صدور و ابطال  لذا تفاوت قيمت صدور و ابطال واحدهاي سرمايه
 .شود منعكس مي
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۴۶ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به
 

 گذاري در سهام و حق تقدم  سرمايه-5

هاي پذيرفته شده در بورس يا فرابورس به تفكيك صنعت  سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم شركت -1-5

 :به شرح زير است

29/12/1×13 29/12/2×13 

 كل به درصد
 ها دارايي

 خالص ارزش 
 فروش

بهاي تمام 
  شده

 به درصد
 كل

 ها دارايي 

 خالص ارزش 
 فروش

بهاي 
 تمام شده

 صنعت

ريال ريال  ريال ريال 
 هاي غير فلزيكاني ..... ..... ..... ..... ..... .....
 ستخراج معادنا ..... ..... ..... ..... ..… .....
..... ..... ..... ..... ..... .....  فلزات اساسي 
..... ..... ..... ..... ..... ..... ................ 
..... ..... ..... ..... ..... ..... جمع 

 

 :هايي كه ارزش آنها در تاريخ ترازنامه تعديل شده به شرح زيراست سهام شركت -2-5

29/12/2×13  

دليل 
  تعديل

خالص ارزش
تعديل  فروش

 شده

قيمت تعديل 
شده هر سهم 

 درصد  
  تعديل

ارزش
 تابلو

هر سهم  
نام شركت 
 سرمايه پذير

  ريال   ريال ريال  
 ....شركت  ..…  ..… ..… ..…  ..…
 ....شركت  ..…  ..… ..… ..…  ..…
…..  ….. ….. …..  ....شركت  ..… 
  …..      

 .افشاء داليل تعديل قيمت هر سهم به اندازه كافي در اين قسمت انجام گردد: يادداشت
 



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

۴٧ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به
 

 يبانك  گذاري در سپرده وگواهي سپرده سرمايه -6

 )ريال(13×29/12/1  )ريال(13×29/12/2 يادداشت 
 .....  .....  6-1 گذاري در سپرده بانكي  سرمايه
 ..... .....  6-2 گذاري در گواهي سپرده بانكي سرمايه

   ..... ..... 
 

 :بانكي به شرح زير است هاي گذاري در سپرده سرمايه -1-6

29/12/1×13 29/12/2×13     

 مبلغ
 )ريال(

 

درصد از 
كل 
  ها دارايي

 مبلغ
  )ريال(

نرخ 
 سود
درصد  

 تاريخ 
  سررسيد

تاريخ 
گذاري سپرده نوع  

سپرده  
 :بانكي هاي سپرده       
….. ….. ….. …..  ...گذاري نزد بانك سپرده ..… ..… ..…
….. ….. ….. …..  ...گذاري نزد بانك سپرده ..… ..… ..…
….. ….. …..      

 

 :بانكي به شرح زير است  هاي گذاري در گواهي سپرده سرمايه -2-6

)ريال(13×29/12/1  
  )ريال( 13×29/12/2 

 خالص
 ارزش
 فروش

 

درصد از 
كل 
 ها دارايي

 
 خالص
 ارزش
 فروش

 سود 
 مبلغ  متعلقه

 تاريخ   نرخ سود  اسمي
 سررسيد

 

 

….. ….. ..... ..... ….. ….. …..  :گواهي سپرده بانكي
….. ….. ..... ..... ….. ….. …..  ...گواهي سپرده 
….. ….. ..... ..... ….. ….. …..  ...گواهي سپرده 
 ذخيره برگشت سود      (......)   ..…

 *بانكيگواهي سپرده

….. ….. ..... ..... ….. جمع
كه گواهي سپرده بانكي  ها منعكس مي گردد  سود گواهي سپرده بانكي در صورتي در حساب ذخيره برگشت*

 .زودتر از سررسيد فروخته شود
 
 



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

۴٨ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به

 

 الحساب ار با درآمد ثابت يا عليگذاري در ساير اوراق بهاد سرمايه -7

 :گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي الحساب به تفكيك به شرح زيراست سرمايه

)ريال(13×29/12/1 )ريال(13×29/12/2يادداشت
اوراق مشاركت غير بورسي و 

 .....  ..... 7-1 غيرفرابورسي

 ..... ..... 7-2 اوراق مشاركت بورسي يا فرابورسي
 ..... ..... 7-3 اوراق مشاركت رهني

 ..... ..... 7-4  اوراق اجاره
  ..... ..... 

 :به شرح زير استاوراق مشاركت غير بورسي و غيرفرابورسي  سرمايه گذاري در -1-7

  )ريال(13×29/12/2 ريال13×29/12/1

 خالص
 ارزش
 فروش

 

خالص درصد
 ارزش فروش

به كل 
 ها دارايي

 
الص خ

ارزش 
  روشف

 سود
 ارزش  متعلقه

 اسمي

 

نرخ 
 تاريخ   سود

    سررسيد

 :بانكياوراق مشاركت       
بانك مركزي  ..…  ..… ..…  ..…  ..…  ..…  ..…
…..  …..  …..  ….. ….. …..  ….. ....بانك 
…..  …..  …..  ….. ….. جمع    
 :هاي دولتيركت طرحاوراق مشا        
…..  …..  …..  ….. ….. …..  …..  ...طرح تملك   
…..  …..  ….. ….. ….. …..  …..  ....عمرانيطرح   
…..  …..  …..  ….. ….. …..  …..  وزارت نيرو   
…..  …..  …..  ….. ….. …..  …..  شهرداري   
…..  …..  …..  ….. …..  جمع    
 :اوراق مشاركت شركتي         
…..  …..  …..  ….. ….. …..  ….. ....شركت   
…..  …..  …..  ….. ….. …..  ….. ....شركت   
…..  …..  …..  

 
جمع       ..…  ..…

…..  …..  ….. ….. …..      
 
 



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

۴٩ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به
 

 :گذاري در اوراق مشاركت بورسي يا فرابورسي به تفكيك به شرح زير است سرمايه -2-7
 

29/12/1×13 
 )ريال(

29/12/2×13
  )ريال( 

 خالص
 ارزش
 فروش

 

 خالص درصد
 ارزش
 فروش
به كل 
 ها دارايي

 
 خالص 
 ارزش 
  فروش

 سود
  لقهمتع

 ارزش
 اسمي

 

نرخ 
  سود

 تاريخ 
سررسيد     

            
اوراق مشاركت

 :بانكي
بانك مركزي   ..…  ..… ..…  ..…  ..… ..…  ..…
....بانك    ..…  ..… ..…  ..…  ..… ..…  ..…
…..  ….. ….. 

 
جمع      ..…  ..…

           
هاي  اوراق مشاركت طرح

 :دولتي
…..  ….. ….. 

 
 ...طرح تملك    ..…  ..… ..…  ..…

 ....عمرانيطرح    ..…  ..… ..…  ..… ..… ..…  ..…
 وزارت نيرو    ..…  ..… ..…  ..…  ..… ..…  ..…
 شهرداري    ..…  ..… ..…  ..…  ..… ..…  ..…
 جمع       ..…  ..…  ..… ..…  ..…

 :مشاركت شركتياوراق            
....شركت     ..…  ..… ..…  ..…  ..… ..…  ..…
....شركت    ..…  ..… ..…  ..…  ..… ..…  ..…
…..  ….. …..  

 
جمع       ..…  ..…

 جمع كل       ..…  ..… ..…  ..…  ..…

 
 
 
 
 



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

۵٠ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به
 

 :اوراق مشاركت رهني به تفكيك ناشر به شرح زير است -3-7
 

29/12/1×13 
 )ريال(

29/12/2×13
  )ريال( 

خالص ارزش 
 فروش
 

 

 خالصدرصد
 فروش ارزش

به كل 
 ها دارايي

 خالص ارزش  
 فروش

 
 سود
 متعلقه

 
 

 مبلغ
 اسمي

 

نرخ 
 سود

 
 تاريخ 

 رسيدسر

 

  

             
رهني  اوراق
 :ها بانك

 ....بانك   ..…  ..… ..…  ..…  ..…  ..…  ..…
 ....بانك  ..…  ..… ..…  ..…  ..…  ..…  ..…

 جمع     ......  ..…  ..…  ..…  ..…
 
 
 
 

 :به تفكيك ناشر به شرح زير است  اوراق اجاره -4-7
 

29/12/1×13 
 )ريال(

29/12/2×13
 )ريال( 

 

خالص ارزش 
 فروش

درصدبه 
كل 
 ها دارايي

 ارزش  خالص 
 فروش

 سود
 متعلقه

 
 

اسمي مبلغ

 

  نرخ
 سود

 
 تاريخ

 سررسيد
 
 
 

 

 يا اجاره اوراق             
 )نام ناشر(  ..…  ..… ..…  ..…  ..…  ..…  ..…
 )نام ناشر(  ..…  ..… ..…  ..…  ..…  ..…  ..…

…..  …..  …..  …..  ......    
جمع

 
 
 



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

۵١ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به
 

 هاي دريافتني  حساب -8

 :هاي دريافتني تجاري به تفكيك به شرح زيراست حساب
  29/12/2×13  29/12/1×13 

تنزيل  
 نشده 

نرخ
 تنزيل

 تنزيل
 شده 

 تنزيل 
 شده 

 ريال  ريال درصد  ريال  :هاي دريافتني  حساب
 .....  ..... .....  .....  سود سهام دريافتني
 .....  ..... ..........هاي بانكيسود دريافتني سپرده

 .....  ..... ..... جمع
 

 ي كارگزاران   جار -9
 

 :تفكيك هر كارگزار به شرح زير استجاري كارگزاران به 
  29/12/2×13  

  نام شركت كارگزاري
مانده

ابتداي 
 دوره

 
گردش 
  بدهكار

گردش 
  بستانكار

مانده 
  پايان دوره

  ريال ريالريالريال 

  ..... ..... ..... .....  ............................شركت كارگزاري 

  ..... ..... ..... .....  ............................شركت كارگزاري 

  ..... ..... ..... .....  ............................شركت كارگزاري 

  ..... ..... ..... .....  جمع

 
 .رازنامه منعكس شودعنوان بدهي در ت چنانچه در تاريخ ترازنامه مانده اين حساب بستانكار باشد، دراين صورت بايد به: يادداشت

 
 



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

۵٢ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به
 

 ها ساير دارايي -10

باشد كه تا تاريخ ترازنامه  ها شامل آن بخش از مخارج تأسيس صندوق و برگزاري مجامع مي ساير دارايي

اساسنامه مخارج تأسيس .... بر اساس ماده . شود هاي آتي منتقل مي ه و به عنوان دارايي به سالمستهلك نشد

 و مخارج برگزاري سال هر كدام كمتر باشد به صورت روزانه مستهلك شده 5طي دوره فعاليت صندوق يا ظرف 

يا تا پايان دوره  سال هاي صندوق پرداخت و ظرف مدت يك مع نيز پس از تشكيل مجمع از محل داراييامج

در اين صندوق مدت زمان استهالك . شود فعاليت صندوق هر كدام كمتر باشد، به طور روزانه مستهلك مي

 .باشد سال مي/ ماه .... سال و مخارج برگزاري مجامع ...... مخارج تأسيس 

 29/12/2×13 

 
مانده در 
ابتداي سال

 مخارج اضافه شده  
طي سال

 
 

 استهالك 
 لي سال ما

 مانده در 
 پايان سال مالي 

 ريال ريال  ريال  ريال  
 ..... (.....) __..... مخارج تأسيس

 ..... (.....) ..........برگزاري مجامع  مخارج
 ..... (.....) .......... جمع

 

 موجودي نقد -11

 :موجودي نقد صندوق درتاريخ ترازنامه به شرح زير است

 )ريال(13×29/12/1  )ريال(13×29/12/2
 ...............  .....................حساب جاري بانك

 ...............  ......................حساب پشتيبان
 ...............  ............... جمع

 
 



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

۵٣ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  مالي منتهي به براي سال
 

 هاي پرداختني  حساب -12

باشد كه درتاريخ ترازنامه به شرح زير  هاي پرداختني صندوق از جمله بابت خريد اقساطي سهام مي حساب

 :است

تاريخ   نام شركت
مبلغ   خريد

تعداد   خريد
  اقساط

تعداد 
 اقساط

پرداخت 
 نشده

 29/12/2×13 
 13×29/12/1  )ريال(

 )ريال(

 .................  .................  ............... .................................................  شركت الف
 .................  .................  ............... .................................................  شركت ب

     .................  ................. 
 (.................)  (................)     هاي آتي سال كارمزد و سود
 .................  .................          جمع

 

 :در تاريخ ترازنامه سهام زير در وثيقه بوده اند -1-12

 
 

  نام شركت

سهام وثيقه 
شده نزد 
  شركت

 تعداد
  سهام

29/12/2×13  29/12/1×13 

 مبلغ سهام وثيقه شده
 ريال  ريال 

 .................  ............................ ................. شركت الف
 .................  .............................. ................. شركت ب

      .................  ................. 
در صورتيكه صندوق، عالوه بر حسابهاي پرداختني، داراي اسناد پرداختني نيز باشد، ضروريست ضمن : يادداشت

 . اصالح سرفصل مربوطه افشاي كافي در اين خصوص صورت گيرد

 
 



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

۵۴ 
 

 
 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه

  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت
 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  منتهي بهبراي سال مالي 

 

 بدهي به اركان صندوق -13

 :بدهي به اركان صندوق در تاريخ ترازنامه  به شرح زير است

 29/12/2×13  29/12/1×13 
ريال ريال  

 .....  ..... مدير صندوق
 .....  ..... ضامن
 .....  ..... متولي

 .....  ..... حسابرس

..... ..... مدير ثبت
 .....  ..... جمع

 

 گذاران  بدهي به سرمايه -14

 :گذاران متشكل از اقالم زير است  بدهي به سرمايه

29/12/1×13  29/12/2×13
 ريال

 

 ريال

 

 

 بابت واحدهاي ابطال شده ..... .....

 بابت تتمه واحدهاي صادر شده ..... .....

 بابت درخواست صدور ..... .....

گذارانسود پرداختني به سرمايه ..... .....
 جمع ..... .....

 
 

 



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

۵۵ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به
 

  تسهيالت مالي دريافتي -15

خالصه . تاه مدت يكساله دريافت نموده استريال تسهيالت كو........ مالي مورد گزارش مبلغ صندوق طي سال 

 :به شرح زير است كنندگان تسهيالت و نوع وثيقه به تفكيك اعطاء تسهيالت دريافتي وضعيت

 كننده تسهيالت به تفكيك اعطاء -الف

   29/12/2×13  29/12/1×13 

  
نرخ 
تسهيال
 ت

 
تاريخ 
اخذ 

 تسهيالت
مبلغ   سررسيد 

  دريافتي
اقساط 

خت پردا
 شده

  مانده 
درصد تسهيالت 
به خالص ارزش 

 ها دارايي
 مانده 

 ........  ........ ........  ................................ ........ ......بانك
 ........  ........ ........  ................................ ........ ......بانك

   ................  ........ ........  ........ 
 (........)  - (........)  --  هاي آتي سود و كارمزد سال

 ........  ........ ........  ................   جمع
 

 به تفكيك نوع وثيقه  -ب

29/12/1×13  29/12/2×13  
   ريال ريال
ل سهامدر قبا  ..... .....
 در قبال اوراق مشاركت ..... .....
 در قبال سفته و چك ..... .....

 تسهيالت بدون وثيقه …… ……
 جمع …… ……

 

 
 



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

۵۶ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به
 

 تني و ذخايرهاي پرداخ ساير حساب -16

 :هاي پرداختني و ذخاير در تاريخ ترازنامه به شرح زيراست ساير حساب   

  29/12/2×13   29/12/1×13 
 ريال  ريال  

 ......  ......  ذخيره تصفيه 

 ......  ......  نام  ذخيره نگهداري اوراق بهادار بي

 ......  ......  ساير

  ......  ...... 

 

 ها  خالص دارايي -17

 :گذاري عادي و ممتاز به شرح ذيل است هاي سرمايه ها در تاريخ ترازنامه به تفكيك واحد خالص دارايي

 29/12/2×13 29/12/1×13 

 ريال  تعداد ريال تعداد 
 ......  ..... ...... ..... گذاري عادي  واحدهاي سرمايه

 .......  ..... ........... گذاري ممتاز واحدهاي سرمايه
 ......  ..... ........... جمع 

 
 
 
 
 
 

 
 



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

۵٧ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به
 

 اوراق بهادار فروش) زيان( سود -18

 :اوراق بهادار به شرح زير است) زيان(سود 

 )الري( 13×1  )ريال( 13×2  

حاصل از فروش سهام شركتهاي ) زيان(سود 
پذيرفته شده در بورس يا فرابورس

.....  ...... 

 ......  ...... ناشي از فروش حق تقدم ) زيان(سود 

 ......  ...... ناشي از فروش اوراق مشاركت) زيان(سود 

  ......  ...... 

 

 ي پذيرفته شده در بورس يا فرابورسشركتهاحاصل از فروش سهام ) زيان( سود -1-1-18

 2×13   1×13  

بهاي  تعداد  
  فروش

ارزش
  ماليات  كارمزد  دفتري

) زيان(سود 
  فروش

) زيان(سود 
 فروش

 ريال  ريال ريالريالريال ريال    
 ......  ...... (......) (......) )(...... ......  ......  .....سهام شركت 

 ......  ..... (......) (......) )(...... ...... ......  .....كت سهام شر

 ......  ...... (......) (......) )(...... ...... ......  جمع

 

 

 

 
 



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

۵٨ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به
 

  ناشي از فروش حق تقدم) زيان(سود  -2-1-18
2×13  1×13  

بهاي  تعداد  
  فروش

ارزش
سود   ماليات  كارمزد  دفتري

 )زيان(سود   )زيان(

 ريال  ريال  ريال  ريال ريال ريال  
 ......  ......  (......)  (......)  )(...... ......  ......  .....حق تقدم سهام شركت 

 ......  ......  (......)  (......)  )(...... ...... ......  .....تقدم سهام شركت  حق
 ......  ......  (......)  (......)  )(...... ......    جمع

 
  مشاركتفروش اوراق ناشي از ) زيان(سود  -3-1-18

 2×13  1×13  

 بهاي  تعداد  
 فروش

 
 

ارزش 
  كارمزد  دفتري

سود 
 )انزي(

 فروش
 )زيان(سود  

 فروش

 ريالريال ريالريال ريال 
 ..... .... )(.... )(......  ....  ....  ....اوراق مشاركت  شركت 

 ..... .... )(.... )(......  ....  ....  ....اوراق مشاركت بانك 
  ....  ....  ......)( ....)(  .... ..... 

 
 
 
 
 
 

 



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

۵٩ 
 

 گذاري مشترك نمونه مايهصندوق سر
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به
 

 تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار) زيان(سود  -19

 2×13  1×13  

  تعداد  
ارزش بازار 

يا قيمت 
تعديل شده

 
ارزش 
  ماليات  كارمزد  دفتري

) زيان(سود 
تحقق نيافته 

 هدارينگ
 

) زيان(سود 
 فروش

 ريال  ريال ريالريالريال ريال    

 ......  ...... (......) (......) )(...... ......  ......  .....سهام شركت 

 ......  ..... (......) (......) )(...... ...... ......  .....سهام شركت 

 ......  ...... (......) ...)(... )(...... ............ جمع

 
 ود سهام س -20

 2×13 

 

1×13 

نام 
  شركت

سال 
  مالي

تاريخ 
تشكيل 
  مجمع

تعداد
سهام 

متعلقه در 
زمان 
 مجمع

 

سود متعلق 
به هر 
  سهم

جمع درآمد 
  سود سهام

هزينه 
  تنزيل

 
خالص 
 درآمد

 سود سهام

خالص درآمد 
 سود سهام

 ريال ريال ريال   
 ......  ...... (......)  ......  ...... ...... ...... ...... ........ت شرك

 ......  ...... (......)  ......  ...... ...... ...... ...... ........شركت 

...... (......) ...... ...... 

 

 
 
 



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

۶٠ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به
 

 الحساب  اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليود س -21

اوراق مشاركت، اوراق اجاره و اوراق رهني به سود الحساب شامل  سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي
 :شود شرح زيرتفكيك مي

  2×13  1×13 

 ريال  ريال 
 ......  ...... 21-1 وراق مشاركتاسود 

 ......  ......  سود اوراق اجاره 
 ......  ...... سود اوراق رهني

 ......  ...... 21-2سود سپرده و گواهي سپرده بانكي
 ......  ......  جمع

 اوراق مشاركت، اوراق اجاره و اوراق رهنيسود  -1-21
)ريال(13×1   )ريال(13×2 

 
تاريخ
تاريخ گذاريسرمايه

سررسيد
مبلغ
نرخ اسمي

هزينه سود سود
خالص سود  تنزيل

 سود  اوراق
         :اوراق مشاركت 

 .......  .......  ....)(.. .......  .......  .......  .......  .......  .....اوراق مشاركت طرح 
 .......  .......  ....)(... .......  .......  ....... ..............  ....اوراق مشاركت وزارت 

 .......  .......  (.......) .......    ....... جمع
             :اوراق مشاركت رهني

 .......  .......  (.......) .......  .......  ....... .............. ....اوراق مشاركت رهني بانك 
 .......  .......  (.......) .......  .......  .......  .......  ....... ....مشاركت رهني بانك اوراق
 .......  .......  (.......) .......    .......  جمع

               :اوراق اجاره
 .......  .......  (.......) .......  .......  ....... .............. ...اوراق اجاره

 .......  .......  (.......) .......    ....... جمع
 .......  .......  (.......) .......    ....... جمع كل

 
 
 



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

۶١ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به
 
  سود سپرده و گواهي سپرده بانكي -2-21

2×13

  
 تاريخ
 گذاري سرمايه

 
تاريخ 
 سررسيد

 
 

 اسمي مبلغ
 /سپرده

گواهي 
سپرده 
بانكي

 
نرخ 
 سود

 

هزينه 
برگشت 

هزينه / سود
تنزيل سود 

سپرده

 
سود 
 خالص

 1×13 

 ريال  ريال ريال درصد ريال  
           :سپرده بانكي 

 .......  .......  (......)  ....... .......  .......  .......  ....بانك گذاري نزد  سپرده
 .......  ....... (......)  ....... ....... ..............  ....گذاري نزد بانك سپرده
 .......  ...... (......)  ...... جمع

           :گواهي سپرده بانكي
 .......  ....... (......)  ....... ....... ..............  .....ده بانك گواهي سپر

 .......  ....... (......)  ....... ....... ..............  .....گواهي سپرده بانك 
 .......  ....... (......)     جمع

 .......  .......  (......)   ........     جمع كل

 

 

 

 

 

 
 



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

۶٢ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به
 

 ها ساير درآمد -22

ساير درآمدها، شامل درآمد مالي ناشي از تفاوت بين ارزش تنزيل شده و ارزش اسمي درآمد سود سهام، 

هاي بانكي است كه در سالهاي قبل طي   الحساب و سود سپرده يا علياوراق بهادار با درآمد ثابت 

. از درآمد سود اوراق بهادار كسر شده و طي سال مالي جاري تحقق يافته است 21الي  19يادداشتهاي 

 : جزئيات درآمد مذكور به شرح زير است

 )ريال(13×1  )ريال(13×2  

ارزش تنزيل  
ارزش  شده 

سمي وتفاوت ارزش ا  اسمي 
ارزش   تنزيل شده 

  تنزيل شده
ارزش 
  اسمي

تفاوت ارزش اسمي و 
 تنزيل شده

 ......  ......  ........................  درآمد سود سهام
 ......  ......  ...... ..................  سود سپرده بانكي

 ..................  ......  ......  ...... 
 

 ينه كارمزد اركان هز -23

 :هزينه كارمزد اركان به شرح زيراست 

  2×13  1×13 
 ريالريال

 ............مدير صندوق
 ............ ضامن
 ............ متولي

 ............ حسابرس
 ............. مدير ثبت

 ............ جمع
 

 
 



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

۶٣ 
 

 نمونهگذاري مشترك  صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به
 

 ها  ساير هزينه -24
  2×13  1×13 

 ريال ريال 
 ...... ......هزينه تصفيه

 ...... ...... نامهزينه نگهداري اوراق بهادار بي
 ...... ...... .....هزينه هاي متفرقه

 ...... ......  جمع
 هاي مالي  هزينه -25

 :كنندگان تسهيالت به شرح زير است هزينه تسهيالت مالي بر حسب تأمين

  2×13  1×13 

 ريال  ريال 
 ......  ......هزينه تسهيالت مالي دريافتي

 ......  ......  جمع
 

 تعديالت -26
 :تعديالت شامل اقالم زير است

  2×13  1×13 

 ريال  ريال 
 ......  ...... عديالت ناشي از تفاوت قيمت صدور و ابطالت

 ......  ...... ساير تعديالت
 ......  ......  جمع

 
 
 

 



 گذاري مشترك هاي سرمايه هاي مالي صندوق دهي رويه دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش
 
 

۶۴ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به
 

 هاي احتمالي  تعهدات و بدهي -27
 .ر تاريخ ترازنامه صندوق هيچ گونه بدهي احتمالي نداردد

 . در صورت وجود بدهي احتمالي، اين موضوع افشاء گردد: يادداشت

 
  گذاري اركان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق سرمايه-28

 نوع وابستگي نام اشخاص وابسته

2×13 1×13 

هاي  نوع واحد
 گذاري سرمايه

تعداد 
 واحدهاي

 گذاري سرمايه
 درصدتملك

نوع 
هاي  واحد
گذار سرمايه
 ي

تعداد 
واحدهاي 

 گذاري سرمايه
 درصدتملك

     مدير و اشخاص وابسته به وي
     ضامن و اشخاص وابسته به وي

         اشخاص وابسته به متولي 
         كارگزار و اشخاص وابسته به وي

     مدير ثبت و اشخاص وايسته به وي
     گذاري و اشخاص وابسته به ويمدير سرمايه

    جمع
 

 معامالت با اركان و اشخاص وابسته به آنها-29

نوع  طرف معامله
 وابستگي

 شرح معامله
مانده طلب 

تاريخ  ارزش معامله موضوع معامله ريال -) بدهي(
 معامله
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۶۵ 
 

 گذاري مشترك نمونه صندوق سرمايه
  هاي مالي هاي همراه صورت يادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاريخ  براي سال مالي منتهي به
  

 رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه-30

هاي مالي اتفاق افتاده و مستلزم تعديل  رويدادهايي كه در دوره بعد از تاريخ ترازنامه تا تاريخ تصويب صورت

 .هاي همراه بوده وجود نداشته است اشتهاي مالي و يا افشا در يادد اقالم صورت

 
هاي مالي رويداد با اهميتي اتفاق افتاده،  چنانچه در دوره بعد از تاريخ ترازنامه تا تاريخ تصويب صورت: يادداشت

 . موضوع و اثرات مالي آن بايد به ميزان كافي افشا گردد

 



 

 

  171از  21صفحه 
 

 مدیریت سبد اوراق بهادارمقررات  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

هیأت 23/0/0933)مصوب های ساختمانی  سنجی پروژه راهنمای تهیه گزارش امکان 4

 (مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

 

 

 مقدمه -0

كند، ناشی از ناكافی  بسیاری از مشكالتی كه در اجرای پروژه بروز میسنجی تأثیر زیادی در سرنوشت پروژه دارد.  مطالعه امكان

ها نسبت   سنجی پروژه، از ریسك تأخیر در اجرای پروژه و فراتر رفتن هزینه بودن مطالعات اولیه است. دقت در مطالعات امكان

گذاران  گیری را در اختیار سرمایه صمیمسنجی باید كلیه اطالعات الزم برای ت كاهد. گزارش امكان بینی شده، می به مبالغ پیش

سنجی پروژه شامل پنج بخش است كه  سنجی است. گزارش امكان قرار دهد. این متن راهنمایی برای تهیه گزارش امكان

 عبارتند از: 

 اطالعات كلی پروژه -1 

 توجیه اقتصادی پروژه -2 

 توجیه فنی پروژه -1 

 توجیه مالی پروژه -4 

 تحلیل ریسك پروژه. -5 

 است. ها ارائه شود، توضیح داده شده در ادامه این متن، اطالعاتی كه باید در هر یك از این بخش

 اطالعات کلی پروژه-2

در این بخش اطالعاتی راجع به زمین اجرای پروژه شامل مشخصات زمین و سند مالكیت آن، وضعیت بافت اجتماعی و 

شود. عالوه بر این اطالعات مربوط به  های جغرافیایی و طبیعی زمین و مناطق اطراف آن ارائه می ویژگیهای مجاور، و  كاربرِی

 شود. های پروژه و مشخصات فنی پروژه در این بخش درج می پروژه ساختمانی شامل مشخصات پروانه ساختمانی، نقشه

 اطالعات زمین پروژه -0-2

 گردد: حل اجرای پروژه درج میدر این بخش اطالعات زیر در خصوص زمین م

: شامل نشانی زمین، حدود جغرافیایی زمین، شماره پالک ثبتی، مساحت زمین پس از مشخصات زمین پروژه -0-0-2

های زمین. در ضمن باید تصاویری از  اصالحات، شكل هندسی زمین، مشخصات بنای موجود بر روی زمین، و دسترسی

ای كه موقعیت  مین كه ابعاد آن را مشخص نماید و تصاویر هوایی از زمین به گونهچهارطرف زمین، فیلم دیجیتالی از ز

گذاری شده  سنجی پروژه ارائه شود. تصاویر باید شماره جغرافیایی زمین را در شهر و منطقه نشان دهد، در پیوست گزارش امكان

نویس فیلم باید موضوع تصاویر فیلم را به حد و توضیحات كافی راجع به موضوع تصویر، زیر هر تصویر درج شود. همچنین زیر

 كافی توضیح دهد.

شامل تعداد اسناد مالكیت زمین و در مورد هر سند مالكیت زمین، وضعیت  مشخصات سند مالکیت زمین: -2-0-2

 مشاع یا مفروز بودن، مشخصات مالك یا مالكان براساس سند مالكیت، و سابقه مالكیت زمین.

های زیرزمینی،  های طبیعی زمین نظیر شیب زمین، سطح آب شامل كلیه ویژگی عی زمین:های طبی ویژگی -9-0-2

 خیزی كه در ساخت ساختمان، مخصوصاً طبقات زیرزمین و قیمت زمین مؤثر است. ها، و زلزله مكانیك خاک، گسل



 

 

  171از  24صفحه 
 

 مدیریت سبد اوراق بهادارمقررات  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

ها و بافت اجتماعی،  شامل وضعیت كاربری ها و نوع بافت مجاور زمین: کاربری -4-0-2

های در دست اجرا در مناطق اطراف زمین كه در قیمت زمین و  ی، طبیعی و ساخت و سازهای انجام گرفته و طرحاقتصاد

 گذاران مؤثر است. گیری سرمایه تصمیم

گذاران مؤثر  سرمایه  سایر اطالعاتی كه بر قیمت زمین پروژه و تصمیم سایر اطالعات مرتبط با زمین پروژه: -5-0-2

 شود. ارش میاست، در این قسمت گز

 مشخصات پروژه ساختمانی: -2-2

 شود. های آتی درج می در این بخش، مشخصات پروژه ساختمانی موردنظر به شرح سرفصل

 نوع کاربری پروژه: -0-2-2

شامل مساحت هركاربری، سطح اشغال، تعداد واحدها، تعداد طبقات، ضریب مشخصات پروانه ساختمان:  -2-2-2

 الص(، زیربنای مفید )خالص(تراكم، زیربنای كل )ناخ

 های پروژه: نقشه -9-2-2

ای،  كاری و نما، مشخصات سازه شامل اطالعات معماری، مشخصات دیوارها، نازکمشخصات فنی پروژه:  -4-2-2

 مشخصات تأسیسات مكانیكی و تأسیسات برقی كه قرار است در پروژه نصب شوند.

توضیح اینكه در اجرای پروژه باید چه ضوابط خاصی رعایت گردد و چه  ضوابط خاص مربوط به پروژه: -5-2-2

 مجوزهایی اخذ شود.

 

 توجیه اقتصادی-9

 شود.  بینی بازار ساختمان پروژه به شرح زیر تقسیم می های پروژه، و پیش ه بینی بازار نهاد این بخش به دو قسمت پیش

 های پروژه: بینی بازار نهاده پیش -0-9

رود یا  های پروژه، كلیه مصالح ساختمانی، تجهیزات، تأسیسات و خدماتی است كه در اجرای پروژه به كار می دهمنظور از نها

های مورد نیاز برای اجرای پروژه بررسی و در نهایت با  گردد. در این قسمت هدف آن است كه وضعیت بازار نهاده دریافت می

های  ر زمان مورد نیاز برای اجرای پروژه برآورد گردد. برای این منظور بررسیها، قیمت آنها د بررسی عرضه و تقاضای این نهاده

 پذیرد: های عمده مورد نیاز پروژه صورت می زیر در مورد هر یك از نهاده

 بینی روند آن و ارزیابی تأثیرات آن بر عرضه و تقاضای نهاده موردنظر. المللی و پیش بررسی روابط بین -0-0-9

 المللی مؤثر بر عرضه و تقاضای نهاده مورد نظر. های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بین ر مؤلفهبررسی اث -2-0-9

 موردنظر.  های كالن اقتصادی دولت بر عرضه و تقاضای نهاده بررسی اثر سیاست -9-0-9

 برسی روند متغیرهای كالن اقتصادی و اثر آن بر عرضه و تقاضای نهاده موردنظر. -4-0-9

 های جمعیتی و تأثیر آن بر عرضه و تقاضای نهاده موردنظر. بررسی الگوهای شاخص -5-0-9

 های تكنولوژی بر قیمت تمام شده تولید و عرضه و تقاضای نهاده مورد نظر. بررسی تأثیر پیشرفت -6-0-9

، شبه انحصاری یا كنندگان نهاده موردنظر، و وضعیت بازار عرضه آن از قبیل انحصاری بررسی وضعیت عرضه -7-0-9

 بینی توان عرضه و وضعیت رقابتی بازار در طول اجرای پروژه. رقابتی بودن و پیش
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بررسی تقاضا كنندگان نهاده موردنظر و وضعیت بازار تقاضای آن از قبیل انحصاری،  -3-0-9

 پروژه. بینی میزان تقاضا و وضعیت رقابتی بازار در طول اجرای شبه انحصاری یا رقابتی بودن و پیش

 بینی قیمت نهاده موردنظر در زمان مورد نیاز برای اجرای پروژه. های فوق و پیش بندی بررسی جمع -3-0-9

 بینی بازار ساختمان پروژه: پیش -2-9

های كالن و خرد، میزان  هدف از این قسمت آن است كه خریداران بالقوه ساختمان پروژه شناسایی شده و باتوجه به بررسی

بینی گردد. برای این منظور  ی خرید ساختمان پروژه و قیمت فروش واحدهای مختلف آن در زمان اتمام پروژه پیشتقاضا برا

 پذیرد. های زیر صورت می بررسی

بررسی وضعیت اجتماعی، بافت جمعیتی، وضعیت اقتصادی، و تركیب درآمد ساكنان و شاغالن در منطقه اجرای  -0-2-9

 تقاضای ساختمان مشابه ساختمان پروژه در منطقه مذكور. پروژه و اثرات آن بر عرضه و

 توضیح موارد استفاده ساختمان پروژه و توصیف خصوصیات خریداران بالقوه آن. -2-2-9

 بینی توان خرید و سالیق خریداران بالقوه در زمان اتمام پروژه. برآورد و پیش -9-2-9

ریزی شده در منطقه اجرای پروژه و اثرات آن بر عرضه و تقاضای  های زیربنایی در حال اجرا یا برنامه بررسی طرح -4-2-9

 ساختمان مشابه ساختمان پروژه در منطقه مذكور.

های فرهنگی شهرداری و سازمان زیباسازی و سایر نهادهای مرتبط و  های ترافیكی شهر، سیاست بررسی سیاست -5-2-9

 تحلیل اثرات آن بر عرضه و تقاضای ساختمان مشابه ساختمان پروژه.

ینی ب شود و پیش ای كه پروژه در آن اجرا می ای به خصوص در منطقه بررسی الگوهای مهاجرت و توسعه منطقه -6-2-9

 اثرات آن بر تقاضای ساختمان پروژه.

 بینی اثرات آن بر عرضه و تقاضای ساختمان پروژه. های جمعیتی و پیش بررسی الگوهای شاخص -7-2-9

بینی اثرات آن بر عرضه و تقاضای ساختمان از نوع  های حمایتی دولت از بخش ساختمانی و پیش بررسی سیاست -3-2-9

 ساختمان پروژه.

 های اقتصادی دولت كه بر اقتصاد ساختمان مؤثر است. ی سیاستبررس -3-2-9

 المللی مؤثر بر عرضه و تقاضای ساختمان پروژه. بررسی روابط بین -01-2-9

های از نوع ساختمان پروژه و  بررسی روند گذشته متغیرهای كالن اقتصادی مؤثر بر عرضه و تقاضای ساختمان -00-2-9

 ا و تحلیل اثرات آن بر عرضه و تقاضای ساختمان پروژه در موقع اتمام پروژه.بینی روند آتی این متغیره پیش

 بینی روند آتی آن. های از نوع ساختمان پروژه و پیش های فرهنگی مؤثر بر تقاضای ساختمان بررسی مؤلف -02-2-9

 های تمام شده ساختمان.بینی اثرات آن بر تولید و ب های تكنولوژی در تولید ساختمان و پیش بررسی پیشرفت -09-2-9

های مشابه ساختمان پروژه از نظر اینكه این بازار انحصاری، شبه  بررسی وضعیت بازار عرضه و تقاضای ساختمان -04-2-9

 بینی وضعیت آن در زمان اتمام پروژه. انحصاری، یا رقابتی است و پیش

 وژه در پایان اجرای آن.بینی قیمت فروش ساختمان پر های فوق و پیش بندی بررسی جمع -05-2-9

 توجیه فنی-4
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در این بخش تكنولوژی مورد استفاده در اجرای پروژه تشریح شده و امكان اجرای آن توجیه 

گردد. این بخش به چهار قسمت به شرح زیر  بینی می های اجرای هر مرحله، پیش شود. سپس مراحل اجرای پروژه و هزینه می

 شود: تقسیم می

 :تکنولوژی ساخت -0-4

 شود: های زیر، تشریح می در این قسمت تكنولوژی انتخاب شده برای اجرای ساختمان پروژه در قالب سرفصل

 تشریح تكنولوژی منتخب برای اجرای پروژه. -0-0-4

 تشریح مشخصات مصالح مورد نیاز برای اجرای پروژه با توجه به تكنولوژی منتخب. -2-0-4

 مورد نیاز برای اجرای پروژه با توجه به تكنولوژی ساخت.آالت و تجهیزات  تشریح ماشین -9-0-4

 های نیروی انسانی مورد نیاز برای بكارگیری تكنولوژی منتخب در اجرای پروژه. تشریح ویژگی -4-0-4

آوری و مصالح ویژه، نیازمند تأیید مركز تحقیقات ساختمان و مسكن باشد، الزم است  كه بكارگیری فن در ضمن در صورتی

 سنجی ضمیمه گردد.  یه مذكور اخذ شده و به گزارش امكانتأیید

 امکان بکارگیری تکنولوژی ساخت: -2-4

 شود. این توجیه شامل موارد زیر است: در این قسمت امكان اجرای ساختمان پروژه براساس تكنولوژی منتخب، توجیه می

اجرای ساختمان پروژه را با به كارگیری تكنولوژی چگونگی تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز كه توانایی  -0-2-4

 ساخت منتخب، داشته باشد.

 چگونگی تأمین مصالح مورد نیاز برای اجرای ساختمان پروژه با توجه به تكنولوژی منتخب. -2-2-4

 تخب. آالت مورد نیاز برای اجرای ساختمان پروژه با توجه به تكنولوژی من چگونگی تأمین تجهیزات و ماشین -9-2-4

 مراحل اجراز پروژه: -9-4

شود.  سازی شده و خروجی آن در این قسمت درج می افزار قابل قبول و معتبر كنترل پروژه، پیاده مراحل اجرای پروژه در یك نرم

 الرعایه است: گردد. در تعیین مراحل پروژه موارد زیر الزم سنجی پروژه ضمیمه می فایل مربوطه نیز به گزارش امكان

كه اجرای هر مرحله نباید بیش از یك درصد به پیشرفت فیزیكی  تفصیل مراحل باید به اندازه كافی باشد به طوری -0-9-4

 پروژه اضافه كند.

كه حداقل سه سطح وجود داشته و باالترین  بندی شده باشند، به طوری بندی و سطح مراحل به صورت منطقی دسته -2-9-4

 له كلی تشكیل شده باشد.مرح 21و حداكثر  5سطح، از حداقل 

 تاریخ شروع و خاتمه هرمرحله، زمان اجرای هر مرحله و مسئول اجرای آن )از بین اركان صندوق( مشخص باشد. -9-9-4

كند، به طور دقیق محاسبه و  درصدی كه اجرای هر مرحله از اجرای پروژه به درصد پیشرفت كار پروژه اضافه می -4-9-4

 ارائه شده باشد.

 اند، مشخص شده باشند. سنجی، انجام شده گزارش امكان مراحلی كه تا تاریخ تهیه -5-9-4

 نیازهای اجرای هر مرحله معین باشند.  پیش -6-9-4

بینی شده برای اجرای پروژه در این قسمت، مورد توافق اركان صندوق بوده و مدیر ساخت  الزم به توضیح است كه مراحل پیش

 اس این برنامه اجرا نماید.متعهد است كه پروژه را براس
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 های اجرای پروژه: هزینه -4-4

  ها با توجه به مطالعات اقتصادی انجام گردد. این هزینه در این قسمت، برآوردی از هزینه اجرای هریك از مراحل پروژه ارایه می

اخت متعهد است كه پروژه را به ها مورد توافق اركان صندوق بوده و مدیر س شوند. این هزینه بینی می گرفته در بخش قبل پیش

 شوند:  های اجرای هر مرحله به تفكیك زیر برآورد می بینی شده در این قسمت، اجرا نماید. هزینه مبلغ پیش

های تحقق یافته، و مبالغ  های تحقق یافته، مبالغ پرداخت شده بابت هزینه هزینه دستمزد اجرای هر مرحله با ذكر هزینه   

 پرداخت شده پیش

های  های تحقق یافته، مبالغ پرداخت شده بابت هزینه هزینه مصالح و تجهیزات مورد استفاده در هر مرحله با ذكر هزینه   

 پرداخت شده یافته و مبالغ پیش تحقق

 های تحقق یافته و مبالغ یافته، مبالغ پرداخت شده بابت هزینه های تحقق های اجرای هر مرحله، با ذكر هزینه سایر هزینه   

 پرداخت شده. پیش

شود. جریانات نقدی خروجی  سنجی پروژه ضمیمه می های فوق به طور جداگانه تهیه شده و به گزارش امكان تفصیل هزینه

های هرمرحله به درصد  شوند. در ضمن درصدی كه پرداخت هزینه بینی شده در این قسمت، برآورد می های پیش براساس هزینه

 شود. كند، به طور دقیق محاسبه و در این قسمت گزارش می پیشرفت مالی پروژه اضافه می

های اجرای پروژه براساس فهرست بهای مصوب شورای عالی فنی نیز محاسبه شده و با  در این قسمت همچنین هزینه

 گردد. های اجرای برآورد شده شرح فوق مقایسه می هزینه

 توجیه مالی-5

شود. سپس جریانات نقدی ورودی  صورت ماهیانه برآورد شده و گزارش میدر این بخش، جریانات نقدی خروجی پروژه به 

بینی  فروش واحدهای ساختمانی، اخذ تسهیالت بانكی و غیره پیش گذاری صندوق، پیش پروژه از محل انتشار واحدهای سرمایه

كننده منابع  سایر اشخاص تأمینگذاران صندوق و  گردد. نرخ بازدهی داخلی برای سرمایه شده و خالص جریانات نقدی برآورد می

 گردد. مالی پروژه محاسبه و در ادامه این بخش گزارش می

 برآورد جریانات نقدی خروجی: -0-5

بندی آنها نیز براساس  بینی شده در بخش قبل، و زمان های پیش جریانات نقدی خروجی برای اجرای پروژه، براساس هزینه

 شوند. و جریانات نقدی خروجی به صورت ماهیانه گزارش میبینی شده، تعیین شده  مراحل اجرای پیش

 جریانات نقدی ورودی پروژه: -2-5

 شوند: جریانات نقدی پروژه به شرح زیر برآورد می

بندی آن  گذاری و زمان مبالغ حاصل از فروش واحدهای سرمایهگذاری صندوق:  فروش واحدهای سرمایه -0-2-5

گذاری صندوق نباید كمتر از سه ماه  شوند. فاصله بین دو انتشار عمومی واحدهای سرمایه تعیین و در این قسمت گزارش می

 باشد. 

م پروژه، تعیین فروش واحدهای ساختمانی قبل از اتما مبالغ حاصل از پیشفروش واحدهای ساختمانی:  پیش -2-2-5

دریافت و قسط از  فروش، مبالغی كه به عنوان پیش شوند. برای این منظور باید شرایط پیش و در این قسمت گزارش می

 بندی وصول این مبالغ تعیین و تشریح شود. شود و زمان خریداران دریافت می پیش
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ی در پایان مبالغ حاصل از فروش واحدهای ساختمانفروش واحدهای ساختمانی:  -9-2-5

بندی  های صندوق در فرآیند تصفیه صندوق و زمان اتمام پروژه و همچنین مبالغ حاصل از واگذاری مطالبات و سایر دارایی

گرفته در  های فروش، براساس مطالعات اقتصادی صورت بینی قیمت شود. پیش بینی می وصول این مبالغ،در این قسمت پیش

 پذیرد.  نجی پروژه، صورت میبخش توجیه اقتصادی گزارش امكان س

مبالغ حاصل از اخذ تهسیالت بانكی در این قسمت برآورد شده و مبالغ پرداختی بابت اقساط تسهیالت بانکی:  -4-2-5

شود. آن بخش از اقساط كه پرداخت آنها در اثر انتقال مانده تسهیالت بانكی به خریدار، به عهده  این تسهیالت نیز تعیین می

 گردد. د بود، در جریان نقدی مربوط به صندوق گزارش نمیخریدار خواه

های دیگری تأمین  كه منابع مالی الزم برای اجرای پروژه از محل در صورتی سایر جریانات ورودی نقدی: -5-2-5

 شود، جریانات نقدی مربوطه به طور جداگانه گزارش گردد.  می

 خالص جریانات نقدی: -9-5

های قبل، خالص جریانات نقدی حداقل به صورت ماهیانه  نات ورودی و خروجی نقدی در قسمتبینی جریا با توجه به پیش

 وجوه نقد در پایان هرماه باید مثبت باشد. شود. مانده بینی می پیش

 گذاران صندوق: محاسبه نرخ بازدهی داخلی برای سرمایه -4-5

گذاران  هی داخلی پروژه به صورت ساالنه برای سرمایهبینی شده در قسمت قبل، نرخ بازد با توجه به جریانات نقدی پیش

گذاران صندوق عبارتست از نرخ تنزیلی است كه ارزش فعلی  گردد. نرخ بازدهی داخلی پروژه برای سرمایه صندوق تعیین می

هتر از یك سال هایی كوتا شود. به دلیل اینكه جریانات نقدی برای دوره خالص جریانات نقدی پروژه براساس آن، برابر صفر می

اند، لذا نرخ تنزیل فوق باید تبدیل به سال شده و به عنوان بازدهی داخلی ساالنه پروژه گزارش گردد. برای تبدیل به  برآورد شده

 شود: سال، از فرمول زیر استفاده می های كوتاهتر از یك سال كردن نرخ دوره

 كه در آن:

Rtتبدیل آن به بازدهی ساالنه وجود دارد. : بازدهی صندوق در دوره موردنظر است كه قصد 

RA بازدهی تبدیل به سال شده صندوق است كه از تبدیل بازدهی صندوق در دوره مورد نظر به بازدهی ساالنه به دست :

 آید. می

T.تعداد روز در دوره مورد نظر است : 

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

درصد باشد، بازدهی تبدیل به سال شده صندوق برای  8روزه برابر  21در صورتی كه بازدهی صندوق در یك دوره برای مثال 

 دوره مورد نظر، با استفاده از فرمول فوق برابر است با:

 کنندگان منابع مالی: نرخ بازدهی داخلی برای سایر تأمین -5-5

كنندگان منابع مالی پروژه نشان داده شده و نرخ بازدهی داخلی  میندر این قسمت، جریانات نقدی ورودی و خروجی سایر تأ

خریداران و  كنندگان منابع مالی پروژه اعم از پیش گردد. این محاسبات برای سایر تأمین ساالنه آنها محاسبه شده و گزارش می

 شود.  اعطاءكنندگان تسهیالت جداگانه انجام و گزارش می

 تحلیل ریسک-6
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ه اتفاقاتی كه ممكن است به وقوع پیوندد و براجرای پروژه مؤثر باشد به عنوان در این بخش كلی

ترین نرخ بازدهی داخلی  ترین و بدبینانه های احصاء شده، خوشبینانه گردند. در ضمن با توجه به ریسك ریسك پروژه، احصاء می

 شود. محاسبه و گزارش می

 انواع ریسک فرا روی اجرای پروژه: -0-6

كه احتمال وقوع داشته باشد و بر پروژه ساختمانی در موارد زیر مؤثر باشد، باید به عنوان ریسك پروژه شناسایی شده  هر اتفاقی

 شوند:  و در این قسمت گزارش 

 بینی شده برای اجرای پروژه مؤثر است. اتفاقاتی كه بر زمان پیش -0-0-6

 ها تغییر یابند. بینی ژه یا زمان وصول آنها نسبت به پیشاتفاقاتی كه ممكن است باعث شوند كه درآمدهای پرو -2-0-6

ها تغییر  بینی های اجرای پروژه یا زمان پرداخت آنها نسبت به پیش اتفاقاتی كه ممكن است باعث شوند تا هزینه -9-0-6

 یابند. 

 ترین حالت: نرخ بازدهی داخلی در بدبینانه -2-6

شوند. سپس اثر هریك از  ترین حالت در نظر گرفته می شده به عنوان محتملبینی  پیش 5جریانات نقدی پروژه كه در بخش 

( در بدترین حالت ممكن به طور جداگانه، ارزیابی شده و یك جریان نقدی در 2-1های احصاء شده در قسمت ) ریسك

ترین  خلی پروژه در بدبینانهآید. نرخ بازدهی داخلی این جریان نقدی، به عنوان نرخ بازدهی دا ترین حالت به دست می بدبینانه

، برای محاسبه نرخ بازدهی داخلی و تبدیل آن به نرخ ساالنه، 5های مندرج در بخش  شود. از مفاهیم و فرمول حالت، گزارش می

ها در حداكثر ممكن و زودترین زمان وقوع و  ترین حالت، هزینه شود. برای محاسبه جریانات نقدی پروژه در بدبینانه استفاده می

 شوند. درآمدها در حداقل ممكن و دیرترین زمان وصول در نظر گرفته می

 ترین حالت: نرخ بازدهی داخلی در خوشبینانه -9-6

شوند. سپس اثر  ترین حالت در نظر گرفته می ، به عنوان محتمل5بینی شده در بخش  ، جریانات نقدی پیش2-2مشابه بند 

در بهترین حالت ممكن به طور جداگانه ارزیابی شده و جریان نقدی پروژه  (،2-1های احصاء شده در قسمت) هریك از ریسك

آید. نرخ بازدهی داخلی این جریان نقدی، به عنوان نرخ بازدهی داخلی پروژه در  ترین حالت، به دست می در خوشبینانه

ه نرخ بازدهی داخلی و تبدیل آن ، برای محاسب5های مندرج در بخش  شود. از مفاهیم و فرمول ترین حالت گزارش می خوشبینانه

ها در حداقل ممكن و دیرترین  ترین حالت، هزینه شود. برای محاسبه جریانات نقدی در خوشبینانه به نرخ ساالنه، استفاده می

 شوند. زمان پرداخت، و درآمدها در حداكثر ممكن و زودترین زمان وصول، در نظر گرفته می

 سایر موارد:-7

های  بندی اجرای مراحل، هزینه سنجی پروژه، زمان های مندرج در گزارش امكان بینی ز اطالعات و پیشكه هریك ا در صورتی

اجرای هر مرحله و درآمدهای پروژه تغییر یابد، الزم است این گزارش براساس تشریفات مندرج در اساسنامه صندوق، به هنگام 

بینی شده در گزارش  پیشرفت كار براساس مراحل پیشگردد. در ضمن با توجه به پیشرفت پروژه، الزم است گزارش 

بینی شده در این گزارش برای اجرای هرمرحله، مقایسه و به همراه  های پیش سنجی پروژه، تهیه شده و با زمان و هزینه امكان

 انحرافات گزارش گردد.
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هیأت 23/0/0933)مصوب فرم تقاضای صدور مجوز تأسیس صندوق زمین و ساختمان  5

 (سازمان بورس و اوراق بهادار مدیره

 

 

این فرم به منظور دریافت تقاضای صدور مجوز تاسیس صندوق زمین و ساختمان تنظیم شده است. اطالعات در خواست شده در 

این فرم برای تكمیل مدارک و مستندات الزم جهت بررسی تقاضا الزامی است. با عنایت به این امر خواهشمند است در تكمیل آن 

 ارد زیر توجه شود:به مو

 هیچكدام از بخشهای فرم نباید بدون پاسخ باقی بماند. -

 فرم حتماً باید بصورت تایپی تكمیل شود. -

نامه صندوق باید به امضاء كلیه اركان برسد و هر ركن باید صفحه مربوط به مشخصات خود را  تمامی صفحات اساسنامه و امید -

 مهر و امضاء كند.

 ذكر شده در فرم باید ارسال گردد. های كلیه پیوست -

در صورتی كه سهامدار عمده هر یك از اركان شخص حقوقی باشد جداول مربوط به سهامداران عمده آن نیز باید طبق جداول  -

 نمونه فرم تكمیل و ارایه شود.

 به: اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار 

های آن، درخواست  باشند و با ارایه فرم زیر و پیوست های به شرح اركان زیر متقاضی تأسیس صندوق زمین و ساختمان می شركت

 دهند.  صدور مجوز تأسیس صندوق یاد شده را به آن سازمان ارایه می
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 فرم تقاضای صدور مجوز تأسیس صندوق زمین و ساختمان

 

 

عامل شركت ..................... )مدیر صندوق( به نمایندگی از سوی مجمع مؤسس صندوق زمین و  اینجانب ................. مدیر -0

مجلس آن به پیوست ارسال شده است؛  ساختمان ................ و با استناد به مصوبات مجمع مؤسس این صندوق كه صورت

سنامه و امیدنامه پیوست كه تمامی صفحات آن توسط تمامی تقاضای تأسیس صندوق زمین و ساختمان ................. را با اسا

 دهم. اركان صندوق مهر و امضاء شده و بر اساس اطالعات مندرج در این فرم به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه می

 

 مشخصات ارکان صندوق: -2

 نام ارکان صندوق (2-0

 نام سمت
 شماره

 ثبت

 محل

 ثبت
 تلفن نشانی

      مدیر صندوق

      ساختمدیر 

      مدیر ناظر

      متولی

      نویس متعهد پذیره

      بازارگردان

      حسابرس

 

 ( امضاء ارکان2-2

 سمت ردیف
 نام و نام خانوادگی

 00صاحبان امضاء مجاز
 سمت

 نمونه امضاء

 صاحبان امضاء مجاز

    مدیر صندوق 1

    مدیر ساخت 2

    مدیر ناظر 1

    متولی 4

    نویس متعهد پذیره 5

    بازارگردان 2

    حسابرس 7

  قبولی سمت هر یك از اركان صندوق به پیوست ارسال شده است.
 

 مشخصات کلی پروژه : -9

                                                 
11

 
 مربوط به آن شخصيت حقوقي طبق روزنامه رسمي مربوطه با امضای ايشان معتبر است. دآورهتمام افرادی که اسناد تع 11
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های ساختمانی و رونوشت برابر اصل كلیه  پروژهسنجی  طرح توجیهی تهیه شده بر اساس راهنمای تهیة گزارش امكان

 و مجوزهای الزم برای پروژه به پیوست ارسال شده است. ها پروانه

 

 مهر و امضای مدیر صندوق  مهر و امضای مدیر ناظر مهر و امضای مدیر ساخت

 

 فرم مشخصات اعضای هیأت مدیره صندوق :   -4

 به نمایندگی از نام و نام خانوادگی ردیف

 یر صندوقمد  1

 مدیر ساخت  2

 مدیر ناظر  1

 متعهد پذیره نویس  4

 متولی  5

 به پیوست معرفی نامه و قبولی سمت هر یك از اعضای هیأت مدیره ارسال شده است.

 

 مهر و امضای مدیر ساخت    مهر و امضای مدیر صندوق 

 مهر و امضای متعهد پذیره نویس     مهر و امضای مدیر ناظر 

 مهر و امضای بازارگردان     مهر و امضای متولی 

  نام و نشانی پروژه

برآورد هزینه 

 )میلیون ریال(پروژه

  بهای زمین

  هزینه های ساخت

  سایر هزینه ها

  مدت ساخت پروژه )ماه(

  بینی متراژ زیر بنا )متر مربع(پیش 

  تكنولوژی ساخت

وضعیت مالكیت 

 زمین

  مالك

  وضعیت سند

  )مسكونی، اداری، تجاری(كاركرد پروژه 

 تعداد واحدهای پروژه

 )به تفكیك كاركرد(

  مسكونی

  اداری

  تجاری
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دستورالعمل صدور واحد سرمایه گذاری صندوق های زمین و  مهر و امضای حسابرس 6

 (هیأت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار23/0/0933)مصوب ساختمان 
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٢

 

 

 زمين و ساختمانگذاري  سرمايههاي صندوق گذاري صدور واحد سرمايه دستورالعمل

 

-ي پـذيره در دوره زمين و ساختمانگذاري  سرمايههاي گذاري صندوقصدور واحدهاي سرمايه :مقدمه

 .پذيردبراساس اين دستورالعمل صورت مي نويسي

 :1ماده 

، فهرسـت كـه  (بايـد بـه يكـي از شـعب      گذاري صدور واحدهاي سرمايه براييا نمايندگان آنها  متقاضيان

مراجعـه كـرده و فـرم درخواسـت     ) شودتوسط صندوق اعالم ميآنها  نشاني، شماره تلفن و نام مسئولين

 .ل نمايندتحويل گرفته و تكمي را) دستورالعملمطابق نمونه انتهاي اين (گذاري صدور واحد سرمايه

نامـه بـراي نماينـدگان     معرفـي گـذاري،   مدارك هويتي براي شخص متقاضـي سـرمايه   ارايه :تبصره

 گذاري الزاميي متقاضي سرمايهوكالتنامه رسمي براي وكال ،گذاريمتقاضي سرمايه اشخاص حقوقي

رائـه  نويس ملزم است رونوشـتي از مـدارك مـذكور را دريافـت و پـس از امضـاء ا      متعهد پذيره .است

ها با اصل، به نحو قابـل بازيـابي بايگـاني    كننده، با اصل مدارك تطبيق داده و ضمن تائيد تطبيق آن

 .نمايد

 :2ماده 

به حساب بـانكي صـندوق واريـز     نقداً گذاري را  بايد مبلغ مورد نظر براي سرمايه گذاري  متقاضي سرمايه

كـارمزد صـدور گـواهي    . شـعبه ارايـه دهـد   نـويس در   متعهدپـذيره  ةكرده و فيش مربوطه را بـه نماينـد  

صـرفاً در شـرايط   . شـود  واريـز مـي   نـويس  متعهد پـذيره نيز به حساب معرفي شده توسط گذاري  سرمايه

 .گذاري قابل قبول است پرداخت غيرنقدي براي صدور واحدهاي سرمايه ،اين ماده 3ي تبصرهموضوع 
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٣

 

 

تقـدم بـراي صـدور واحـدهاي      آن حـق اوليـه كـه طـي     نويسـي بـه اسـتثناء دورة پـذيره    :1 تبصره

گذاري وجود نـدارد، در افـزايش سـرماية صـندوق در مراحـل بعـد، متقاضـي صـدور واحـد           سرمايه

 گـذاري مـورد تقاضـاي خـود     تقدم الزم را براي صدور واحدهاي سرمايه ذاري بايد برگة حقگ  سرمايه

 .تقدم نبايد منقضي شده باشد مهلت استفاده از برگة حق. ارائه دهد

نويس از پـذيرفتن مـداركي    هد پذيرهعگذار باشد و مت هاي واريزي بايد به نام سرمايه فيش :2تبصره 

گذار در فرم درخواست صدور با نام واريز كننده در فيش بانكي مغايرت داشـته   كه در آن نام سرمايه

 .باشد، خودداري خواهد كرد

نظيـر هزينـة   ( ها رداخت بخشي از هزينهگذاري، پ قبل از عرضة عمومي واحدهاي سرمايه :3تبصره 

، )نظير زمين پروژه( ها و همچنين اكتساب بخشي از دارايي) ها دريافت مجوز ساخت يا طراحي نقشه

ت مربوط به تقـويم و  افمشروط بر اينكه تشري .گذاري پذيرفته است از طريق صدور واحدهاي سرمايه

 .نويس ارائه گرددو مدارك مثبته به متعهد پذيره رعايت شدهها  ها يا دارايي اين قبيل هزينه تصويب

 :3ماده 

فـيش   گذاري،  درخواست صدور واحد سرمايه فرم: اعم از(دريافت مدارك الزم پس از نويس  متعهد پذيره

تقدم الزم براي صدور واحدهاي  پرداخت غيرنقدي، حق مدارك مربوط به تائيد و تصويببانكي واريزي يا 

وارد نـرم افـزار يكپارچـه     الزم را اطالعـات  و اطمينـان از صـحت آنهـا،     )رك هويتيگذاري و مدا سرمايه

ــندوق  ــودهص ــيد آن  نم ــ (را و رس ــابق نمون ــن  مط ــاي اي ــتورالعمل ة انته ــده  ) دس ــاي نماين ــا امض ب

ايـن رسـيد دربردارنـدة تـاريخ درخواسـت      . دهد مينويس مستقر در شعبه، به ايشان تحويل  متعهدپذيره

تأييديـه آورده  و مبلـغ  گذار، مبلغ و شماره فـيش واريـزي يـا شـماره و تـاريخ       ايهصدور، مشخصات سرم

شـخص  . باشـد گـذار مـي   غيرنقدي، شماره درخواست، شماره حسـاب بـانكي و سـاير اطالعـات سـرمايه     

گذار يا نماينده وي موظف است اطالعات مندرج در اين رسيد را بـه دقـت بررسـي و در صـورت      سرمايه
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۴

 

 

اشكاالت آن را مشخص كـرده و  نقايص و  ،نقص يا اشكالدر صورت مشاهدة هرگونه  صحت آن، تأييد و 

 رغـم  كه متقاضـي علـي   يدر صورت. نويس صندوق تحويل دهد تا رفع اشكال گردد به نماينده متعهدپذيره

مسئوليت عدم اجراي دسـتور متقاضـي يـا هرگونـه     آن را تأييد نمايد، عدم صحت مندرجات اين رسيد، 

 ةكـه بـه امضـاي نماينـد    ايـن رسـيد   اول  ةنسـخ . ز اين ناحيه بر عهده شخص متقاضي اسـت بروز خطا ا

 .بايد به متقاضي تحويل شودو با مهر صندوق مهر شده است،   نويس رسيده متعهدپذيره

 :4ماده 

 صـندوق  ، مـدير يا بازار خارج از بـورس  گذاري در بورس اوراق بهادار در صورت پذيرش واحدهاي سرمايه

ك از مراحل افزايش سرمايه، فهرست نهايي دارندگان حق تقـدم و تعـداد حـق تقـدم آنهـا را از      در هر ي

نويس قرار  گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه دريافت كرده و در اختيار متعهدپذيره شركت سپرده

بـا  گـذاري را   هـاي صـدور واحـدهاي سـرمايه     نويس موظف است تمامي درخواسـت  متعهدپذيره. دهد مي

در صـورت وجـود مغـايرت ميـان فهرسـت دريـافتي و تقاضـاي صـدور،         . فهرست يادشده تطبيـق دهـد  

صـندوق  گذاري خودداري كرده و مراتب را با همكاري مدير  نويس بايد از صدور واحد سرمايه متعهدپذيره

سـابرس و  متـولي، ح و گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، مورد بررسي قرار داده  و شركت سپرده

 .را از نتيجه مطلع سازد زمانسا

 :5ماده 

، ي صــندوقگــذاري مطــابق مفــاد اساســنامه در صــورت پــذيرش درخواســت صــدور واحــدهاي ســرمايه

فهرست متقاضيان صـدور و تعـداد واحـدهاي     ،روز كاري 2ظرف  موظف است حداكثر نويس متعهدپذيره

مـدير  . نمايـد ارائـه  صـندوق  بـه مـدير   ك الزم را به انضمام مـدار گذاري مورد درخواست هر يك  سرمايه

بررسـي كـرده و در   روز كاري پس از دريافت فهرست يادشده، تقاضاهاي دريـافتي را   2حداكثر صندوق 

صورت تكميل بودن مدارك و اطمينان از پرداخت مبالغ الزم به صندوق و تطبيق تقاضاي صدور با مفاد 
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نـويس ارسـال    كـرده و بـراي متعهـد پـذيره    صـدور   هـاي   استد درخوائياسنامه و اميدنامه، اقدام به تاس

يـد رسـمي مـدير    ائنويس موظف است حـداكثر يـك روز كـاري پـس از دريافـت ت      متعهدپذيره. نمايد مي

هـاي صـدور و    اعالميـه گذاري مورد درخواست اقـدام كـرده و    نسبت به صدور واحدهاي سرمايه ،صندوق

در همـان شـعبة محـل ارايـة     ، دسـتورالعمل نـة انتهـاي ايـن    مطابق نمو گذاري مربوطه را گواهي سرمايه

تسـليم گـواهي   . تسليم ايشـان نمايـد  گذار، يا نماينده وي تا هنگام مراجعه سرمايه كنددرخواست آماده 

و در صـورت   دسـتورالعمل ايـن   3 مـاده ارايه رسيد موضوع هاي صدور، منوط به  گذاري و اعالميه سرمايه

 . است گذاري پيشينسرمايهگواهي وجود، اراية

 :6ماده 

بـدون مهرصـندوق و امضـاي    )اسـت و الـف   و تـاريخ  گذاري چاپي و داراي شماره مسلسلگواهي سرمايه

هاي حقـوقي مترتـب بـر    كليه مسئوليت) ب. فاقد ارزش است و مدير صندوق نويس متعهدپذيرهنمايندة 

و  صـندوق د بـر عهـده مـدير    شـون صـادر مـي   دسـتورالعمل گذاري كـه مطـابق ايـن    هاي سرمايهگواهي

  .قيد شوندصادرشده گذاري  سرمايه هاي گواهي بايد در )ب( ،)الف(موارد . است نويس متعهدپذيره

 :٧ماده 

در صـورت مفقـود   . گذاري صادره كوشا باشد سرمايه گذار موظف است در حفظ و نگهداري گواهي سرمايه

» المثنـي «كردن تشـريفات صـدور گـواهي    گذاري، صدور مجدد آن مشروط به طي  سرمايه شدن گواهي

 .خواهد بود
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 :8ماده 

مـدير صـندوق   ، يـا بـازار خـارج از بـورس     گذاري صندوق در بـورس  در صورت پذيرش واحدهاي سرمايه

گذاري و تعداد واحدهاي هر يك را بالفاصله پـس   فهرست نهايي دارندگان واحدهاي سرمايهموظف است 

 . اعالم كند مربوطه گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه دهاز اتمام مراحل صدور به شركت سپر

 :9ماده 

بـه تصـويب هيـأت     29/1/88در تـاريخ  و چهار فـرم پيوسـت   تبصره  چهارماده و  9اين دستورالعمل در 

و از تـاريخ تصـويب   اصـالح شـد    18/02/1390و در تـاريخ  مديره سازمان بـورس و اوراق بهـادار رسـيد    

 .االجرا است الزم
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 ............. زمين و ساختمان گذاري سرمايه صندوق
 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار............... ثبت شده به شماره 

 گذاري فرم درخواست صدور واحد سرمايه
درخصوص  و اوراق بهادار هاي مصوب سازمان بورس صندوق و دستورالعمل ي گذاري در اين صندوق، متن اساسنامه و اميدنامه شود قبل از سرمايه گذار اكيداً توصيه مي به سرمايه! تذكر مهم

گذاري صندوق موجود است، مطالعه و  هاي صدور واحدهاي سرمايه محل دريافت درخواست  منتشر شده و در شعبه www..... ..هاي زمين و ساختمان را كه در تارنماي صندوق به نشاني  صندوق
 .گيري نمايد براساس آن تصميم

گذار يا نمايندة  امضاي ذيل اين فرم توسط سرمايه. گذار يا نمايندة وي تكميل گرديده است توسط سرمايه............................... گذاري صندوق زمين و ساختمان اين فرم به منظور صدور واحدهاي سرمايه
گذاري قابل صدور براساس مبلغ واريزي  با تكميل اين فرم، تعداد واحدهاي سرمايه. باشد و مقررات مربوطه مي................................. ....گذاري  وي به منزلة قبولي مفاد اساسنامه و اميدنامة صندوق سرمايه

گذار از طرف صندوق به  هرگونه پرداخت وجه به سرمايه. ودش گذار مسترد مي  ، مطابق اساسنامه و اميدنامة صندوق مذكور تعيين شده و باقيمانده به سرمايه)يا قيمت آوردة غيرنقد(به حساب صندوق
معرفي شده در اين فرم يا نشاني در ضمن . وي كتباً حساب بانكي ديگري معرفي نمايدذار يا نمايندة گ گذار كه طي اين فرم معرفي شده است صورت مي گيرد، مگر اينكه سرمايه حساب بانكي سرمايه

نويس وكيل است تا كلية مراحل نقل و انتقال  متعهد پذيره. گذار معتبر است شود، براي هرگونه مكاتبة صندوق با سرمايه گذار به صندوق اطالع داده مي سرمايه تغييرات بعدي آن كه كتباً توسط
 . را امضاء نمايد هگذار مدارك و دفاتر مربوط گذاري صادر شده را انجام و از جانب سرمايه واحدهاي سرمايه

 :گذار مشخصات كامل سرمايه                      
 /     /         تاريخ تولد   محل صدور        شماره شناسنامه   آقاي / خانم : شخص حقيقي□
 /     /          تاريخ ثبت   محل ثبت         شماره ثبت                شركت  :شخص حقوقي□
 

 
 

           كدملي   : . . . . . . . . . . . . . .نام پدر
: . . . . . . . . . . . . . .  تلفـــن همـــراه: . . . . . . . . . . . . .كـــسف.. . . . . . . . . . . . .  ــن : . . تلف

 : . . . . . . . . . . . . . . .(Email)پست الكترونيك 
 : پستي. كد . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .   : .نشاني 
 

 :مشخصات مبلغ واريز شده
جهـت  .........................  زمـين و سـاختمان  به نام صندوق .................... ...نزد بانك ...................... به حساب شماره ........... ريال طي فيش شماره ............................... مبلغ 

 . گذاري صندوق واريز شده است صدور واحدهاي سرمايه
 :گذار مشخصات آورده غيرنقد سرمايه

ريـال  ... بـه مبلـغ   .......................................... مـورخ  .............................. شماره  تأييدية كه در .......................................................... گذار عبارت است از آورده غيرنقد سرمايه
 . تقويم شده است

 :گذار مشخصات حساب بانكي سرمايه
 : شماره حساب : ..................كد شعبه: ....................................... شعبه: ....................................... بانك

 
 امضاء   :نام و نام خانوادگي سرمايه گذار

 گذار  مشخصات نمايندة سرمايه
 : ................................محل صدور: .............................. شماره شناسنامه: ........................ فرزند............. : .................................نام و نام خانوادگي

زمـين و  ق صـندو بـه  ./ . . ./ . . . . . . مـورخ  . . . . . . . . . معرفينامـه شـماره   / كه طـي وكالتنامـه   ــدملي                                          :  كـــــــــــــ
 .معرفي شده است............................................ ساختمان 

 
 امضاء            : نام و نام خانوادگي نماينده سرمايه گذار                                                                     

  :تاريخ                        امضاءمهر و                                    :نويس متعهدپذيرهده م و نام خانوادگي نمايننا 

              به تفكيك حروف

    

          

... ...............:شماره سريال
  .............:رخواستتاريخ د

 .............: ..................شعبه
 ...............: ................كد

 نام و نام خانوادگي

 نام شخص حقوقي
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 ............. زمين و ساختمان گذاري سرمايه صندوق
 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار............... ثبت شده به شماره 

»گذاريرسيد درخواست  صدور واحد سرمايه«   
 

.......... ريـال واريـزي از بانـك    ...... به مبلغ ...................... مورخ ................ فيش شماره (شود  موجب اين رسيد گواهي ميبه 
به غيرنقد،  ةآوردتأييدية )/(............ زمين و ساختمانگذاري  سرمايهبنام صندوق ............... به حساب شماره ............... شعبه 
جهت صـدور واحـد   ........................درخواست شماره همچنين و ) ...........مورخ........ ةشماربه ريال .................................... ارزش

 .شده استدريافت گذار با مشخصات ذيل  گذاري براي شخص سرمايه سرمايه
:گذار مشخصات كامل سرمايه   

 /     /     تاريخ تولد       محل صدور           شماره شناسنامه     ام و نام خانوادگين: شخص حقيقي□
 /     /      تاريخ ثبت       محل ثبت           شماره ثبت     نام شخص حقوقي: شخص حقوقي□
 

 :         كد ملي
 

 .............................................................................................................................................: .......................................نشاني
 : .....................................كدپستي.. : ............................. Email: ...........................  تلفن همراه:.............................. تلفن

   

 : تقدم دريافتي مشخصات حق
 ........................: گذاري قابل صدور حداكثر تعداد واحد سرمايه: ...................تعداد حق تقدم دريافتي: ................... تقدم شماره گواهي حق

 :گذارسرمايهبانكي مشخصات حساب 
 :نوع حساب :                             بانك            :نزد شعبه                : حساب شماره

 . ريال صادر خواهد شد..... گذاري به قيمت  هر واحد سرمايه
 :شعبه   :نويس متعهد پذيرهنام نماينده                  :تاريخ صدور رسيد

   :نويس رهمهر و امضاي نماينده متعهدپذي     
 

 : ويگذار يا نمايندة  محل تأييد سرمايه
 

 .باشد صحت اطالعات فوق مورد تاييد اينجانب مي
 :امضاء    :نماينده/ گذار خانوادگي سرمايهنام و نام 

 
 

 :توضيحات
روز يـك  وجوه مازاد حداكثر ظـرف   هاي صدور طبق اميدنامه، از محل وجوه واريزي كسر و و هزينهقيمت صدور  -1

 .گذار واريز خواهد شد ري به حساب سرمايهكا
آن بـه وي  اصـل  در شعبه نگهداري شـده و  يا نمايندة وي گذار  با تاييد و امضاي سرمايهاز اين رسيد يك نسخه  -2

رسـيده   نويس تعهد پذيرهمنمايندة  به امضاي گذار بايد با مهر صندوق مهر شده و رسيد سرمايه. گرددتحويل مي
 .باشد

 .............: ..................شعبه
 ........................: كد شعبه

 .............: ..................شماره
 ...............: ..................تاريخ
 ...............................: ساعت
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 .................. زمين و ساختمانگذاري  سرمايهصندوق 
 نزد سازمان بور س و اوراق بهادار... ثبت شده به شماره 

 »گذاري اعالميه صدور واحد سرمايه«

 ...................................... تاريخ                                                                                                      

  ...............................مـورخ  ................... شـماره  رسـيد  بـه  مربـوط  گذاري  درخواست صدور واحدهاي سرمايه

 : گذار با مشخصات زير سرمايه

      /     /  تاريخ تولد   محل صدور           شماره شناسنامه             نام و نام خانوادگي: شخص حقيقي
 /     /         تاريخ ثبت   محل ثبت       شماره ثبت             نام شخص حقوقي :شخص حقوقي

 : دريافت و به شرح زير اعمال گرديد

 تعداد تاريخ شرح رديف
 قيمت واحد

 )ريال(

 مبلغ كل

 )ريال(

     آورده غيرنقد/مبلغ واريزي به حساب صندوق 1

   ري جديد صادرهگذاواحدهاي سرمايه2

     كارمزد صدور 3

   گذارشده به حساب سرمايه برگشت وجوه4

     گذاري قبلي واحدهاي سرمايه 5

   گذارگذاري سرمايهجمع واحدهاي سرمايه6

 

ـ ........................... گذار به شـماره   به حساب سرمايه.................. در تاريخ  4مبلغ رديف  ............... زد شـعبه  ن

 . واريز گرديد................ بانك 

  نويس متعهدپذيرهنمايندة  يامضا ومهر                                                                      
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شود
: 

ص حقيقي
شخ

 :
نام و نام خانوادگي        

        
 

شماره شناسنامه
 

  
    

   
محل صدور

 
     
 

تاريخ تولد 
   

     /     /
 

ص حقوقي
شخ

: 
ص حقوقي                

نام شخ
   

شماره ثبت
 

        
محل ثبت

 
     
 

تاريخ ثبت 
  

      /     /
 

  
نام پدر

 .........................
ك 

، مال
)

به عدد
 (

.........
 

) ........
به حروف

.................... (
..........

 ..........
واحد سرمايه
 

ش  
گذاري بـه ارز

مبنـاي  
هـر

واحد 
.................
 

ريال، از صندوق 
سرمايه
 

گذاري 
زمين و ساختمان
 ....

........................
 ....

 مي
باشد
. 

كليه گواهي
هاي سرمايه

گذاري صادرشده 
از اين 

نوع 
در تاريخ

ص نام
هاي گذشته براي شخ

برده از درجه اعتبار ساقط است
. 

كليه مسئوليت
 

هاي حقوقي مترتب بر اين گواهي بر عهده مدير
 

صندوق
 

و متعهدپذيره
 

س است
نوي

. 

اين گواهي سرمايه
 

گذاري قابل ا
نتق

ال مي
 

باشد
 

و براي انتقال آن بايد تشريفات مذكور در اساسنامه رعايت شود
 . 

   
   

امضاء نماينده متعهد پذيره
س

نوي
 

............
                    

                          
امضا
 ء

نماينده مديرصندوق 
............

 
                                                             

                                          
مهر صندوق 

............
 

 



 
دستورالعمل صدور واحد سرمايه

گذاري صندوق
هاي زمين و س

اختمان
   

  

 ١١

 

 

 

شرايط گواهي سرمايه
 

گذاري صندوق 
سرمايه
 

گذاري 
زمين و ساختمان
 

............
 

1-
 

اين گواهي سرمايه
 

گذاري با نام بوده و 
انتقال آن تابع تشريفات مذكور در اساسنامة صندوق است
. 

2-
 

اين گواهي بدون مهر صندوق و امضاي نماينده 
متعهدپذيره
 

س
نوي

ش خواهد بود
، فاقد ارز

. 

3-
 

ص سرمايه
شخ

 
گذ

ار موظف است در حفظ و نگهداري گواهي سرمايه
 

گذاري صادره كوشا باشد
 .

در صورت مفقود شدن گواهي
 

سرمايه
 

گذاري، صدور مجدد آن مشروط بـه طـي كـردن    

تشريفات صدور گواهي 
»

المثني
 «

خواهد بود
. 

4-
 

سرمايه
 

گذاري در اين صندوق به منزله قبول مفاد اساسنامه و اميدنامه 
صندوق و مقررات مصوب
 

س و اوراق بهادار 
سازمان بور

تلقي مي
 

شود
. 

5-
 

صندوق تابع اساسنامه و اميدنامه
 

ي خود و 
مقررات
 

س و اوراق بهادار است
مصوب سازمان بور

. 

 

تذكر مهم
! 

به سرمايه
 

گذار توصيه مي
 

شود متن اساسنامه و اميدنامه
 

ي صندوق و دستورالعمل
هاي

 
ص صندوق

س و اوراق بهادار درخصو
مصوب سازمان بور

 
هاي 

سرمايه
 

گذاري 
زمين 

و ساختمان را مطالعه كند
 .

اين موارد
 

در 
س و اوراق بهادار به نشاني 

تارنماي سازمان بور
w

w
w

.seo.ir
 

و در 
تارنماي صندوق 

 به
نشاني

 
w

w
w

…
…

..
 

منتشر شده 
و همچنين در شعب 

م
ذكور در پيوست ا

ميدنامه، 
جهت مطالعه موجود اس

 .ت
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 زمين و ساختمانگذاري  سرمايههاي صندوق گذاري بازارگرداني واحدهاي سرمايه دستورالعمل

 

هـاي  گـذاري  صـندوق  اين دستورالعمل به منظور تعيين چگونگي بازارگرداني واحـدهاي سـرمايه   :مقدمه

هـا تنظـيم   هاي هر يك از اركان اين صـندوق ف و مسئوليتزمين و ساختمان و تشريح وظايگذاري  سرمايه

يا در بورس  زمين و ساختمانگذاري  سرمايههاي صندوق گذاري كه واحدهاي سرمايه در صورتي. شده است

پذيرفته شوند، بازارگردان موظف است شرايط تعيين شده بـراي بـازارگرداني را احـراز    بازار خارج از بورس 

يـا بـازار    گذاري صندوق را براساس مقررات مصوب آن بورس گرداني واحدهاي سرمايهنموده و فعاليت بازار

بازارگردان موظف اسـت، فعاليـت بـازارگرداني را براسـاس ايـن       صورتدرغيراين .انجام دهد خارج از بورس

 .نجام دهدا دستورالعمل

 :1ماده 

 :شوندعريف ميكاررفته در اين دستورالعمل به شرح زير تهاي بهاصطالحات و واژه

نهادي مالي است كه با دريافت مجـوز تأسـيس از    :زمين و ساختمانگذاري  سرمايهصندوق 

ايـن دسـتورالعمل صـندوق نيـز ناميـده       شود و درسازمان تحت اين عنوان نزد سازمان ثبت مي

 .شود مي

 .گذاري صندوق زمين و ساختمان استمنظور واحد سرمايه :گذاريواحد سرمايه 

گـذاري را در صـورت    قيمتي است كه بازارگردان حاضر است واحدهاي سـرمايه  :خريدي مظنه

 .عرضه به آن قيمت خريداري كند

گـذاري را در صـورت    قيمتي است كه بازارگردان حاضر است واحدهاي سرمايه :ي فروشمظنه

 .تقاضا به آن قيمت بفروشد
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٣ 

 .گذاري است ش واحدهاي سرمايهفرو يهمظن خريد و يهتفاوت مجاز بين مظن :ي مظنهدامنه

گذاري نسبت به قيمت پاياني  خريد واحد سرمايه يهتفاوت مجاز مظن :ي مجاز نوساندامنه

 .گذاري در روزكاري قبل است واحد سرمايه

گذاري است كه بازارگردان  حداقل تعداد واحدهاي سرمايه :حداقل حجم معامالت روزانه

فروش  يهخريد، بخرد يا در صورت تقاضا به مظن يهمتعهد است در صورت عرضه به مظن

 . بفروشد

زمـين و سـاختمان   گـذاري   سرمايهشخصي است كه اين سمت را در يك صندوق  :بازارگردان 

 .پذيرفته است

 .گذاري در آخرين معامله در هر روز كاري استقيمت هر واحد سرمايه :قيمت پاياني 

 :2ماده 

فـروش خـود را    يهخريـد و مظنـ   يه، مظن9كاري حداكثر تا ساعت ازارگردان موظف است در هر روز ب

و  مجاز نوسان بوده يههاي خريد و فروش بايد در دامن مظنه. تعيين كرده و به مدير صندوق اعالم نمايد

همچنـين بـازارگردان موظـف اسـت قيمـت هـر واحـد        . مظنـه باشـد   يتفاوت آنها حداكثر برابر دامنـه 

معامله تا پايان هر روز كاري را به عنوان قيمت پايـاني آن روز كـاري بـه مـدير     گذاري در آخرين  سرمايه

 .نويس اعالم نمايد صندوق و متعهد پذيره

 .مظنه، و حداقل حجم معامالت روزانه در اميدنامه درج شده است يهمجاز نوسان، دامن يهدامن: تبصره

 :3ماده 
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۴ 

، در هر روز موظف است بالفاصـله  2ماده موضوع  مدير صندوق پس از اطمينان از صحت اطالعات واصله

هاي خريد و فروش بازارگردان در آن روز و قيمت پايـاني روز كـاري قبـل را در تارنمـاي صـندوق       مظنه

 .منتشر نمايد

 :4ماده 

گذاري خـود را بـه    گذاري كه مايل باشند تمام يا قسمتي از واحدهاي سرمايه دارندگان واحدهاي سرمايه

واحـدهاي   قسـمتي از /تمام توانند فرم درخواست فروش خريد به بازارگردان بفروشند، مي يقيمت مظنه

نويس تحويـل داده،  كرده، به متهدپذيره تكميل ي انتهاي اين دستورالعمل مطابق نمونهگذاري را  سرمايه

افـت  دري دسـتورالعمل انتهـاي ايـن    يگذاري را مطابق نمونه دهاي سرمايهو رسيد درخواست فروش واح

 .دارند

 :5ماده 

فروش اعالم شده توسـط   يهگذاري صندوق را به قيمت مظن اشخاصي كه تمايل دارند واحدهاي سرمايه

هـاي   هاي خريد را به حساب يا حسـاب  توانند مبلغ خريد و هزينه بازارگردان از وي خريداري نمايند، مي

گـذاري را   ت خريـد واحـدهاي سـرمايه   بانكي تعيين شده توسط بازارگردان، واريز كرده، و فـرم درخواسـ  

تكميل و به همراه اصل فيش واريزي و ساير مـدارك بـه متعهـد    ي انتهاي اين دستورالعمل مطابق نمونه

ي انتهـاي ايـن   طبق نمونهگذاري را  نويس تسليم نموده و رسيد درخواست خريد واحدهاي سرمايه پذيره

 .دستورالعمل دريافت دارند

كه مشخصات متقاضي خريد در فـرم   يد به نام شخص متقاضي باشد و در صورتيفيش واريزي با: تبصره

وجه در فرم رسيد بانكي مغـايرت داشـته باشـد، متعهـد      يواست خريد با مشخصات پرداخت كنندهدرخ

 .نويس از پذيرفتن درخواست خريد خودداري خواهد كرد پذيره
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۵ 

 :6ماده 

هاي خريد  همان روز كاري كه درخواست 14تا ساعت گذاري  متقاضيان خريد يا فروش واحدهاي سرمايه

نويس، انصراف خود را در ظهر رسيد خـود ارائـه    توانند با مراجعه به متعهد پذيره اند، مي خود را ارائه داده

كه انصراف خود را  وجوه دريافتي از متقاضي خريد در صورتي. نويس برسانند داده و به تأييد متعهد پذيره

 هـاي مربوطـه،   بعد و پس از كسر هزينه يك روز كارياين بند ارائه دهد، بايد حداكثر  در مهلت مقرر در

 .ودوجه كه در فرم درخواست خريد معرفي شده است، واريز ش يصرفاً به حساب بانكي واريز كننده

 يهيا انصراف واريزكنند در اين ماده هاي تعيين شده در صورت واريز اشتباهي مبالغ به حساب: 1 تبصره

ـ  يهوجه قبل از ارائ ايـن   يهدرخواست خريد، به تقاضاي واريزكننده و حداكثر يك روز كاري پس از ارائ

بدون كسر هزينه صرفًا به حساب بانكي واريزكننـده كـه    را  وجوه واريزيبازارگردان موظف است تقاضا، 

 .از اين امر مطلع نمايد نويس راكرده و متعهد پذيره شده است، واريز مذكور معرفي يهدر تقاضانام

نويس موظف است در هـر روز كـاري و تـا     اين ماده، متعهد پذيره 1ي به منظور اجراي تبصره: 2تبصره 

انـد، و   همان روز، فهرست اشخاصي كه در مهلت مقرر، انصراف خود را از خريد اعـالن نمـوده   17ساعت 

تعيين شده دارند را شامل اطالعـات حسـاب    هاي اشخاصي كه ادعاي واريز مبالغي را به اشتباه به حساب

بانكي آنها و مبالغ قابل پرداخت به هر يك، تهيه كرده و به همـراه مـدارك واريـز وجـه، بـه بـازارگردان       

 .شود نويس بايگاني مي تعهد پذيرهيك نسخه از اين فهرست نزد م. تسليم نموده و رسيد دريافت دارد

 :7ماده 

روزكاري، فهرست اشخاصي كـه درخواسـت خريـد يـا فـروش واحـدهاي        نويس بايد در هر متعهد پذيره

هاي آنها و  اند، تنظيم كرده و به همراه يك نسخه از درخواست گذاري خود را در آن روز ارائه داده سرمايه

همان روز كاري، به بازارگردان تسليم نموده و رسيد دريافـت   17هاي واريز وجه، حداكثر تا ساعت  فيش
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۶ 

هـاي خريـد و فـروش نـزد متعهـد       اي از درخواسـت  خه از ايـن فهرسـت بـه همـراه نسـخه     يك نس. دارد

 . شود نويس بايگاني مي پذيره

 

 :8ماده 

در مـورد   ،7موضـوع مـاده    نـويس  در صورت صحت اطالعات و مدارك ارائه شـده توسـط متعهـد پـذيره    

بـازارگردان موظـف اسـت    انـد،   گذاري خود را ارائـه داده  اشخاصي كه درخواست فروش واحدهاي سرمايه

گذاري را بـه حسـاب بـانكي اشـخاص      ظرف چهار روز كاري، وجوه مربوط به خريد اين واحدهاي سرمايه

در ايـن  . نويس تسليم نمايـد  مذكور واريز كرده و مدارك واريز وجه و فهرست اشخاص را به متعهد پذيره

 يهبه نام بـازارگردان، مطـابق رويـ   گذاري و صدور گواهي جديد  هاي سرمايه صورت مراحل ابطال گواهي

 .گيرد معمول صورت مي

 :9ماده 

در مـورد  ، 7موضـوع مـاده   نـويس   در صورت صحت اطالعات و مدارك ارائه شـده توسـط متعهـد پـذيره    

ظـرف  اند، بـازارگردان موظـف اسـت،     گذاري را ارائه داده اشخاصي كه درخواست خريد واحدهاي سرمايه

نام خود به نـام متقاضـيان خريـد بـه متعهـد       گذاري را از واحدهاي سرمايهانتقال  يك روز كاري تقاضاي

بـه تعـداد    را گذاري بازارگردان واحدهاي سرمايه نويسمتعهد پذيره در اين صورت. نويس ارائه دهدپذيره

اين عمليات بايد ظـرف  . كند ي تحويل ميه نام متقاضيان خريد صادر و آمادهده و بكرمنتقل شده، باطل 

 . روز كاري انجام شود سه
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گذاري كه تقاضاي خريد آنها ارائـه شـده اسـت از تعـداد      كه تعداد واحدهاي سرمايه در صورتي: 1تبصره 

گذاري كه در مالكيت بازارگردان است بيشتر باشد، اولويت با كسـاني خواهـد بـود كـه      واحدهاي سرمايه

خاص ظرف يك روز كاري بايد از طريق واريز به اش  يدتر ارائه داده باشند و وجوه بقيهتقاضاي خود را زو

  گـذاري بـه   حساب بانكي آنها مسترد شود، مگر اينكه به رضايت آنهـا و بـراي خريـد واحـدهاي سـرمايه     

 .خريد روزهاي بعد، نگهداري شود يهمظن

ن گذاري كه درخواست خريد يا فروش آنها بـه بـازارگردا   كه تعداد واحدهاي سرمايه در صورتي: 2تبصره 

تعهد شده توسط بازارگردان باشد، اولويت بـا كسـاني    يز حداقل معامالت روزانهارائه شده است، بيشتر ا

تواند نسـبت بـه خريـد يـا فـروش       خواهد بود كه تقاضاي خود را زودتر ارائه داده باشند و بازارگردان مي

ظرف يك روز كاري به حسـاب  در اين صورت وجوه مازاد بايد . گذاري مازاد اقدام نكند واحدهاي سرمايه

گذاري به  ريد واحدهاي سرمايهبانكي واريزكنندگان پرداخت شود، مگر اينكه به رضايت خود آنها براي خ

 .خريد روزهاي بعد نگهداري شود يمظنه

، تقاضاي خريد يا فروش سـاير اركـان صـندوق    اين ماده 2ي تبصرهتعيين اولويت موضوع  رد :3تبصره 

بـه اجـراي ايـن    گيرد و بازارگردان الزامـي   ز سايرين ارائه شده باشد، در اولويت قرار نميحتي اگر زودتر ا

داني محسـوب نشـده و از   بازارگردان با ساير اركان صندوق، جزو معـامالت بـازارگر   يمعامله. تقاضا ندارد

 .  كاهد وي نمي يتعهد روزانه

 :10ماده 

، 9ي مـاده  2و  1هـاي  تبصـره نابه داليـل مـذكور در   فهرست اشخاصي كه تقاضاي خريد يا فروش آنها ب

روز يك عمل نشده است، شامل مبالغ واريزي يا برگردانده شده به حساب بانكي اين اشخاص، بايد ظرف 



 
     زمين و ساختمانگذاري  سرمايههاي گذاري صندوقدستورالعمل بازارگرداني واحدهاي سرمايه

 
 

٨ 

عات مربوط بـه هـر شـخص    نويس تسليم شود تا اطال كاري بعد توسط بازارگردان تهيه و به متعهد پذيره

 .نويس، در اختيار وي قرار گيرد پذيرهآن شخص به متعهد  يهنگام مراجعه

 :11ماده 

گـذاري را   هـاي فـروش واحـدهاي سـرمايه     هاي صدور و اعالميه نويس موظف است، اعالميه متعهد پذيره

واحـدهاي   تهيه كرده و در اختيار متقاضـيان خريـد يـا فـروش     ،ي انتهاي اين دستورالعملهمطابق نمون

 .گذاري قرار دهد سرمايه

 :12ماده 

بـه   29/1/88تبصـره و شـش فـرم پيوسـت، در تـاريخ       هفتماده و  12دستورالعمل در يك مقدمه،  اين

توسـط هيـأت مـديره     18/02/1390و در تاريخ  بهادار رسيدتصويب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق 

درصــورت تغييــر ايــن . جراســتاالو از تــاريخ تصــويب الزم ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اصــالح شــد

هـاي  صـندوق پـذير اسـت،   ي سازمان بورس و اوراق بهادار امكـان مديرهورالعمل كه با تصويب هيأتدست

مان بـورس و  زي سـا اند از تاريخ تعيين شده توسط هيأت مـديره زمين و ساختمان موظفگذاري  سرمايه

 .اوراق بهادار، براساس دستورالعمل اصالح شده، عمل نمايند
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٩ 

 ............. ساختمان زمين وگذاري  سرمايهصندوق 
 رنزد سازمان بورس و اوراق بهادا............... ثبت شده به شماره 

 گذاري واحد سرمايه خريدخواست درفرم 
 

گذار يا  مايهن، توسط سراز بازارگردا...............................  زمين و ساختمانگذاري  سرمايهگذاري صندوق  اين فرم به منظور خريد واحدهاي سرمايه
صندوق  يهقبولي مفاد اساسنامه و اميدنام يهوي به منزل يهگذار يا نمايند م توسط سرمايهامضاي ذيل اين فر. وي تكميل گرديده است يهنمايند
گذاري قابل خريد براساس  اد واحدهاي سرمايهبا تكميل اين فرم، تعد. باشد و مقررات مربوطه مي..................................... زمين و ساختمانگذاري  سرمايه

هرگونه پرداخت وجه . شود گذار مسترد مي  مبالغ واريزي، به سرمايه يهخريد بازارگردان در تاريخ رسيد اين درخواست تعيين شده و باقيماند يهمظن
 يهگذار يا نمايند كه سرمايه ر اينگيرد، مگ ت صورت ميگذار كه طي اين فرم معرفي شده اس گذار از طرف صندوق به حساب بانكي سرمايه به سرمايه

گذار به صندوق  در ضمن نشاني معرفي شده در اين فرم يا تغييرات بعدي آن كه كتباً توسط سرمايه. وي كتباً حساب بانكي ديگري معرفي نمايد
مراحل نقل وانتقال واحدهاي  يهنويس وكيل است تا كلي پذيره متعهد. گذار معتبر است صندوق با سرمايه يهشود، براي هرگونه مكاتب اطالع داده مي

 . گذار انجام دهد گذاري خريداري شده و امضاي مدارك و دفاتر مربوطه را از جانب سرمايه سرمايه
 :گذار مشخصات كامل سرمايه

 /       /       تاريخ تولد   محل صدور        شماره شناسنامه    نام و نام خانوادگي: شخص حقيقي□
 /     /          تاريخ ثبت   محل ثبت         شماره ثبت                نام  :شخص حقوقي□
  
 
  
   
 

           كدملي    : . . . . . . . . . . . . . .نام پدر
 

 : . . . . . . . . . . . . . . .(Email)پست الكترونيك : . . . . . . . . . . . . . .  تلفن همراه: . . . . . . . . . . . . .كسف. . .  : . . .. . . . . . . . . .تلفن
          : پستي. دك : . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  نشاني

 :مشخصات مبلغ واريز شده
زمـين و  بـه نـام صـندوق    ....................... نزد بانك ...................... به حساب شماره ........... ريال طي فيش شماره ............................... مبلغ 

 . گذاري صندوق واريز شده است جهت صدور واحدهاي سرمايه.........................  ساختمان
 :گذار مشخصات حساب بانكي سرمايه

 : شماره حساب : ..................كد شعبه: ....................................... شعبه: ....................................... بانك
 :شرايط خريد

........................ و حداكثر بـه قيمـت   .../.../.... و .../.../.... هاي  خريد بازارگردان بين تاريخ يهگذاري به قيمت مظن احدهاي سرمايهو
 .گذاري خريداري شود ريال براي هر واحد سرمايه

 امضاء   :نام و نام خانوادگي سرمايه گذار
 گذار  سرمايه يهنمايندمشخصات 
 : ................................محل صدور: .............................. شماره شناسنامه: ........................ فرزند: .............................................. نام خانوادگينام و 

ق صندوبه . . ./ . . ./ . . . . مورخ . . . . . . . . . معرفينامه شماره / مهكه طي وكالتنا                                          :  كــدملي
 .معرفي شده است............................................  زمين و ساختمان

 
 امضاء            : نام و نام خانوادگي نماينده سرمايه گذار                                                                  

 : تاريخ                    امضاءمهر و                    :نويس متعهد پذيرهم و نام خانوادگي نماينده نا  

              به تفكيك حروف

    

          

    

 .............: ..................شعبه
 ...............: ................كد

 ..............: ........شماره سريال
 ...............: تاريخ درخواست

 نام و نام خانوادگي
 نام شخص حقوقي



 
     زمين و ساختمانگذاري  سرمايههاي گذاري صندوقدستورالعمل بازارگرداني واحدهاي سرمايه

 
 

١٠ 

 
........ زمين و ساختمانگذاري  سرمايهصندوق   

 
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار... ثبت شده به شماره   

»اري گذواحد سرمايهخريد  رسيد درخواست«   
 

بـه  ............. شعبه .......... ريال واريزي از بانك ....... به مبلغ .................. مورخ ................ شود فيش شماره  به موجب اين رسيد گواهي مي
جهـت خريـد واحـد    ........................و درخواسـت شـماره   ........... زمين و سـاختمان  گذاري  سرمايهبنام صندوق ............... حساب شماره 

 .گذار با مشخصات ذيل دريافت شده است گذاري براي شخص سرمايه سرمايه
:گذار مشخصات كامل سرمايه   

 /     /     تاريخ تولد       محل صدور        شماره شناسنامه   نام و نام خانوادگي : شخص حقيقي□
 /     /      تاريخ ثبت       محل ثبت         شماره ثبت                نام : شخص حقوقي□
 

 :         كد ملي

 ..................................................:............................................................................................................................نشاني
 : .....................................كدپستي: ...............................  Email: ...........................  تلفن همراه:.............................. تلفن

          

 :گذار مشخصات حساب بانكي سرمايه
 :نوع حساب :                             بانك            :نزد شعبه                : حساب شماره

.................. و حـداكثر بـه قيمـت    .../.../.... و ..../.../.... هـاي   خريد بازارگردان بين تاريخ يهگذاري درخواست شده، به قيمت مظن واحدهاي سرمايه
 . گذاري خريداري خواهد شد ريال براي هر واحد سرمايه

   :نويس امضاء نماينده متعهد پذيره   :وقمهر صند  

 : وي يهگذار يا نمايند ل تأييد سرمايهمح
 .باشد صحت اطالعات فوق مورد تاييد اينجانب مي

 
 :امضاء    :نماينده قانوني/ گذار نام و نام خانوادگي سرمايه

 
 

 :توضيحات
ي  هاي صدور براسـاس اميدنامـه   ن و همچنين هزينهي فروش بازارگردا گذاري براساس مظنه قيمت صدور واحدهاي سرمايه -1

در . گذار واريز خواهـد شـد   صندوق از محل وجوه واريزي كسر و وجوه مازاد حداكثر ظرف يك روز كاري به حساب سرمايه
 تاريخ صدور اين رسيد، ارائه دهد، مبلغ واريزي ظرف روزكاري بعـد بـه   14گذار انصراف خود را تا ساعت  كه سرمايه صورتي

 .حساب وي مسترد خواهد شد
قانوني وي در شـعبه نگهـداري شـده و اصـل آن بـه وي       يهگذار يا نمايند اين رسيد با تاييد و امضاي سرمايه يهيك نسخ -2

 .نويس رسيده باشد متعهد پذيره يهگذار بايد با مهر صندوق مهر شده و به امضاي نمايند رسيد سرمايه. گرددتحويل مي

 : ......................شماره
 ..................: ......تاريخ
 : ......................ساعت
 ..............:...........شعبه



 
     زمين و ساختمانگذاري  سرمايههاي گذاري صندوقدستورالعمل بازارگرداني واحدهاي سرمايه

 
 

١١ 

 .................. زمين و ساختمان ريگذا سرمايه صندوق

 نزد سازمان بور س و اوراق بهادار... ثبت شده به شماره 

 »گذاري اعالميه صدور واحد سرمايه«

 ...................................... تاريخ                                                                                                      

...................... مـورخ  ................... گـذاري مربـوط بـه رسـيد شـماره       درخواست صـدور واحـدهاي سـرمايه   

 : گذار با مشخصات زير سرمايه

 /     /       تاريخ تولد   محل صدور                 شماره شناسنامه        نام و نام خانوادگي: شخص حقيقي
 /     /         تاريخ ثبت   محل ثبت                    شماره ثبت           نام  :شخص حقوقي

 : به شرح زير اعمال گرديد

 تعداد تاريخ شرح رديف
 قيمت واحد

 )ريال(

 مبلغ كل

 )ريال(

     گذاري راي خريد واحدهاي سرمايهمبلغ واريزي ب 1

   گذاري صادرهواحدهاي سرمايه2

     كارمزد صدور 3

    كارمزد خريد4

     گذار شده به حساب سرمايه برگشت وجوه 5

   گذاري قبليواحدهاي سرمايه6

     گذار گذاري سرمايه جمع واحدهاي سرمايه 7

 

............... شـعبه   نـزد ........................... گذار به شـماره   به حساب سرمايه.................. در تاريخ  5مبلغ رديف 

 . واريز گرديد................ بانك 

  نويس تعهد پذيرهم يهمهر صندوق                         امضاء نمايند                                                                     
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 ........ زمين و ساختمانگذاري  سرمايهصندوق 
  نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.................... ه ثبت شده به شمار

 گذاري قسمتي از واحدهاي سرمايه/ تمام  فروشفرم درخواست 
 

واحـد  ) ....................... به حروف)...........(به عدد(نمايد تا تعداد وي با امضاي اين فرم درخواست مي يهگذار يا نمايند سرمايه
گذار با مشخصات زير و با شرايط تعيين شده به بازارگردان فروخته شـود و وجـوه حاصـل     به سرمايه گذاري متعلق سرمايه

گـذار واريـز شـود، در ضـمن متعهـد       صندوق و مقررات مربوطه به حساب بانكي سرمايه يهطبق مفاد اساسنامه و اميدنام
گذاري فروخته شده را پس از فـروش   اي سرمايهعمليات مربوط به نقل وانتقاالت واحده يهنويس وكيل است تا كلي پذيره

 . گذار امضاء نمايد به بازارگردان انجام داده واسناد و مدارك مربوطه را از جانب سرمايه
 

 :گذار مشخصات سرمايه
 /     /        تاريخ تولد        محل صدور  شماره شناسنامه       نام و نام خانوادگي: شخص حقيقي □
 /     /        تاريخ ثبت        محل ثبت   شماره ثبت      نام شخص حقوقي: حقوقيشخص  □

 
 :گذاري پيوست شده مشخصات گواهي سرمايه

نـوع  .................................. ري گذا تعداد واحدهاي سرمايه.................... ..................تاريخ صدور ....................................................  شماره سريال
 ..............................................گذاري  واحدهاي سرمايه
 : شرايط فروش

ريـال بـراي هـر واحـد     .......... و حداقل بـه قيمـت   .../.../.... تا  .../.../....خريد بازارگردان در روزهاي بين تاريخ  يهفروش به قيمت مظن
 .گذاري، صورت پذيرد مايهسر

 امضاء         :            نماينده سرمايه گذار/ نام و نام خانوادگي      
 

 : سرمايه گذارمشخصات نماينده 
 : ....................................محل صدور............. : ..............شماره شناسنامه: ......................... فرزند: ............................................ نام و نام خانوادگي

 
. . ./ . . ./ . . .  مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . معرفينامه شماره / كه طي وكالتنامه ــدملي :                                                   كـ

 .معرفي شده است........................................... ...........گذاري  به صندوق سرمايه
 

 امضاء:                 نماينده سرمايه گذار/ نام و نام خانوادگي                
 

  :نويس متعهد پذيره يهمحل تأييد نمايند
 .يشان دريافت شداز افوق گذاري  گذاري ارائه شده صحيح بوده و گواهي سرمايه مشخصات گواهي سرمايه

 
 :تاريخ                 امضاء               نويس پذيرهدتعهنام و نام خانوادگي نماينده م                             

          

 .........: .....شماره سريال
 ..................:............تاريخ

 :  ...............شعبه
 ..................... :كد



 
     زمين و ساختمانگذاري  سرمايههاي گذاري صندوقدستورالعمل بازارگرداني واحدهاي سرمايه

 
 

١٣ 

 

 ........ زمين و ساختمانگذاري  سرمايهصندوق   
 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار... ثبت شده به شماره 

 »گذاري د سرمايهواح فروشرسيد درخواست « 
 

 
گـواهي  و .......... مـورخ  ..... گـذار بـه شـماره     كه درخواست فـروش واحـدهاي سـرمايه    شود، مي تأييدبه موجب اين رسيد 

شخصـات  بـا م ...................................  شخص حقـوقي /خانم/از آقاي. ./. . ./. . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . گذاري شماره  سرمايه
 .زير دريافت شده است

 :گذار مشخصات سرمايه
 /     /        تاريخ تولد      محل صدور  شماره شناسنامه   نام و نام خانوادگي: شخص حقيقي
 /     /        تاريخ ثبت       محل ثبت   شماره ثبت     نام شخص حقوقي: شخص حقوقي

 
                     :كد ملي

 : ..........................فروشگذاري درخواست شده براي  سرمايه تعداد واحد :ماره درخواستش
  :شرايط فروش

ريال براي هـر  .......... و حداقل به قيمت .../.../.... تا .../.../.... خريد بازارگردان در روزهاي بين تاريخ  يهفروش به قيمت مظن
 . يردپذ گذاري، صورت مي واحد سرمايه

 
   :نويس پذيره دتعهنماينده منام   :مهر صندوق  

 امضاء                                                                                 
:وي يهگذار يا نمايند محل تأييد سرمايه

 .باشد صحت اطالعات فوق مورد تاييد اينجانب مي
 :امضاء    :وي نماينده قانوني يا گذار نام و نام خانوادگي سرمايه 
 

 :توضيحات
بـه شـعبه   گـذاري،   تاريخ اين رسيد، انصراف خود را از فروش واحـدهاي سـرمايه   14ساعت تواند تا  ميمتقاضي  -1

گذاري با شرايط مندرج، بـه بـازار گـردان فروختـه      صورت، واحدهاي سرمايه در غير اين. ارائه نمايدصادر كننده 
صندوق، ظـرف چهـار روز    يهها و ساير كسورات طبق اساسنامه واميدنام از كسر هزينهشده و وجه حاصل پس 

 . گردد گذار كه قبالً معرفي شده است، واريز مي كاري پس از تاريخ اين رسيد، به حساب بانكي سرمايه
تحويـل   گذار در شعبه نگهداري شـده و نسـخه دوم آن بـه وي    با تاييد و امضاي سرمايهاز اين رسيد يك نسخه  -2

 .گذار بايد با مهر صندوق مهر شده وبه امضاي مدير صندوق رسيده باشد رسيد سرمايه. گردد مي

 : .................شماره رسيد
 : ...................تاريخ رسيد
 ..............:....ساعت صدور

 : .................شعبه
 ..............:....كد شعبه



 
     زمين و ساختمانگذاري  سرمايههاي گذاري صندوقدستورالعمل بازارگرداني واحدهاي سرمايه

 
 

١۴ 

 ........ زمين و ساختمانگذاري  سرمايهصندوق 
 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار... ثبت شده به شماره 

 »گذاري   واحد سرمايهه فروش اعالمي« 

 

گـذار بـا    سـرمايه ....................... مـورخ  ............................ ري مربوط به رسـيد شـماره   گذا درخواست فروش واحدهاي سرمايه
 : مشخصات زير

 
 /     /     تاريخ تولد       محل صدور        شماره شناسنامه   : نام و نام خانوادگي: شخص حقيقي
 /     /      تاريخ ثبت       محل ثبت         شماره ثبت     نام شخص حقوقي: شخص حقوقي

 

 : به شرح زير اعمال گرديد

 تعداد تاريخ شرح رديف
 قيمت واحد

 )ريال(

 مبلغ كل

 )ريال(

     شدهفروخته گذاري  واحدهاي سرمايه 1

   ابطالكارمزد 2

     فروشكارمزد  3

     گذار خالص وجوه واريزي به حساب سرمايه 4

     گذاري باقيمانده يهواحدهاي سرما 5

 

..............  نـزد شـعبه  ................ گـذار بـه شـماره     به حساب سرمايه............................ در تاريخ  4مبلغ رديف 

 .واريز گرديد........... بانك 

 مدير يهامضاء نمايند            مهر صندوق                                                                        



 

 

  171از  115صفحه 
 

 مدیریت سبد اوراق بهادارمقررات  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

هیأت مدیره 23/0/0933)مصوب   دستورالعمل تأسیس صندوق زمین و ساختمان 3

 (سازمان بورس واوراق بهادار

 

 

 

 

 

  



  
 
 

 ١٠از١ه
 

 

 
 زمين و ساختمانگذاري  سرمايهدستورالعمل تأسيس صندوق 

 
 

 : مقدمه

قانون بازار اوراق بهـادار تحـت عنـوان دسـتورالعمل تأسـيس       7مادة  2در راستاي اجراي بند دستورالعمل حاضر 

به تصويب هيأت مديرة سازمان بورس  29/01/1388ريخ گذاري زمين و ساختمان، تدوين و در تا صندوق سرمايه

 18/02/1390قانون توسعة ابزارهـا و نهادهـاي مـالي جديـد، در تـاريخ       2و اوراق بهادار رسيده و در اجراي مادة 

 . اصالح شدسازمان بورس و اوراق بهادار توسط هيأت مديرة 

ار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرمـاه  يك قانون باز ي ههايي كه در ماد اصطالحات و واژه )1( هماد

. نيـز كـاربرد دارنـد    دستورالعملاند، به همان مفاهيم در اين  مجلس شوراي اسالمي تعريف شده 1384

 :باشند ها داراي معاني زير مي ساير واژه

اسـالمي  مجلس شوراي 1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران، مصوب آذرماه : قانون -1

 .است

هيأت وزيـران   20/6/1385اجرايي قانون بازار اوراق بهادار مصوب  ي نامه آيين :اجرايي ي نامه آيين -2

  .است

 .باشد مي دستورالعملاين  2ماده زمين و ساختمان موضوع گذاري  سرمايهصندوق  :صندوق -3

 .باشداجراي آن مي صندوقساختماني است كه موضوع فعاليت  ي پروژه: پروژه -4

 .آن است بدون در نظرگرفتن ارزش زمينصندوق  ةاجراي پروژ ي ههزين :ساخت ي هزينه -5



  
 
 

 ١٠از٢ه
 

اعم است از مصوبات هيئت وزيران، شورا، سازمان و نيز مصوبات سـاير مراجـع در حـدود     :مقررات -6

نامـه، دسـتورالعمل، رويـة اجرايـي و      از قبيـل آئـين  (اختيارات تفويض شده به آنان تحت هر عنوان 

 .خصوص بازار اوراق بهادار و فعاالن آن كه جهت اجرا ابالغ شده باشددر ) بخشنامه

درصد سهام  10سهامداري است كه به همراه اشخاص وابسته به خود حداقل  :سهامدار عمده -7

 .شركت را داشته باشد

همسر و (اشخاص وابسته به هر شخص حقيقي عبارتند از افراد تحت تكفل  :ص وابستهاشخا -8

 :اشخاص وابسته به هر شخص حقوقي عبارتند از آن شخص و) فرزندان

، مديران بالفصل باالترين مقام اجرايي، اعضاي )هانظير مديرعامل شركت( باالترين مقام اجرايي -الف

 ها؛ آن) همسر و فرزندان(اي شخص حقوقي و اشخاص تحت تكفل نهيأت مديرة يا هيأت ام

 اشخاص حقوقي تحت كنترل؛ –ب 

تنهايي يا همراه اشخاص موضوع بندهاي الف و ب اين بند كنترل آن شخص هر شخصي كه به  -ج 

 .حقوقي را در اختيار داشته باشد؛

 1مادة  20گذاري موضوع بند  هاي سرمايه گذاري زمين و ساختمان از مصاديق صندوق صندوق سرمايه) 2(ماده 

هاي  ادهاي مالي جديد و صندوققانون توسعه ابزارها و نه 1قانون بازار اوراق بهادار، بند هـ مادة 

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ) 14(مادة ) 1(گذاري مشترك موضوع بند  سرمايه

آوري وجوه از  شود؛ كه با اخذ مجوز از سازمان تأسيس و به جمع ، محسوب مي25/02/1387مصوب 

 .پردازد هاي ساختماني مي ژه يا پروژهگذاران اعم از داخلي و خارجي و تخصيص آن به ساخت پرو سرمايه

ي  ، ارائـه سازمانصندوق توسط تأسيس و صدور موافقت اصولي صندوق  تأييد اركان پيشنهاديبراي ) 3(ماده 

 :ضروري است سازمانهاي مورد نظر  اطالعات و مدارك زير در قالب فرم

 ؛صدور موافقت اصولي تأسيس صندوقتقاضاي ) 1



  
 
 

 ١٠از٣ه
 

 ؛كان پيشنهادي صندوق شاملاطالعات مربوط به ار) 2

 يا ثبتي؛ مشخصات هويتي) 1-2

 ؛ها آن فعاليتو سوابق مديره و مديرعامل اعضاي هيأتمشخصات ) 2-2

 ؛هاي عملكرد و ساير اطالعات مالي و عملكردي صورتهاي مالي و گزارشآخرين ) 3-2

 ؛سوابق فعاليت) 4-2

 داران عمده؛سهام) 5-2

بيني متـراژ  برآورد هزينه ساخت پروژه، محل زمين پروژه، پيش: رتند ازاطالعات اصلي پروژه كه عبا) 3

 .زيربنا و تكنولوژي ساخت

 .ساير اطالعات و مدارك به تشخيص معاونت مربوطه در سازمان) 4

درصورت كامل بودن مدارك طبق اين ماده، موافقت اصولي تأسيس صندوق با رعايت ماده : )1(تبصره

صدور موافقت اصولي تأسـيس   .شودوطه و تائيد رياست سازمان صادر ميبه پيشنهاد معاونت مرب 3

شود و قبل از تأسيس و فعاليـت   ي مجوز تأسيس و فعاليت صندوق محسوب نمي به منزله ،صندوق

اين موضـوع در  . الزم است مجوز تأسيس و فعاليت مطابق مفاد اين دستورالعمل اخذ شود ،صندوق

 .دشو موافقت اصولي صادره قيد مي

توانـد بـه    مـي  زمانسـا اعتبار موافقت اصولي حداكثر شش ماه از تاريخ صدور آن است و : )2(تبصره

طي مدت اعتبـار موافقـت   . تقاضاي ذينفع، اعتبار آن را حداكثر به مدت شش ماه ديگر تمديد كند

بـه   4تواند تقاضاي تأسيس صندوق را با ارائه اطالعات و مدارك موضـوع مـاده    ميمتقاضي  ،اصولي

 .شود اين موضوع در موافقت اصولي، قيد مي. ارائه دهد زمانسا

 :گيرد را در نظر ميشرايط زير  زماناسپيشنهادي صندوق،  كانتأييد ار رد )4(ماده 



  
 
 

 ١٠از٤ه
 

رايـي  صندوق شـامل متـولي و مـدير نـاظر، بايـد از اركـان اج       ي هكنند حسابرس و اركان نظارت .1

بـراي  . نويس مستقل باشـند  ردان و متعهد پذيره، بازارگصندوق شامل مدير ساخت، مديرصندوق

 :صندوق ي هاين منظور حسابرس و اركان نظارت كنند

باالترين مدير اجرايي و مديران بالفصل بـاالترين مـدير اجرايـي    نبايد عضو هيأت مديره يا  1-1

 ترك با اركان اجرايي داشته باشند؛مش

ن اجرايـي را در تملـك   درصد سـهام اركـا   10نبايد به طور مستقيم يا غيرمستقيم بيش از  2-1

 داشته باشند؛

 د؛ناركان اجرايي باشتحت كنترل نبايد به طور مستقيم يا غير مستقيم  3-1

 .ي منافع مشترك عمده داشته باشندنبايد در كسب و كار ديگري با اركان اجراي 4-1

 .اشته باشندهاي خود د فاي مسئوليتاركان اجرايي صندوق، توانايي مالي كافي براي اي .2

 . حسابرس صندوق از مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان باشد .3

 .سال اخير، سمت اجرايي در صندوق نداشته باشند اركان نظارتي ظرف يك .4

هـاي   در قالـب فـرم  مدارك زيـر   ي اطالعات و هاراي ،زمانساتوسط صندوق براي صدور مجوز تأسيس  )5(ماده 

 :ضروري است زمانسامورد نظر 

 ؛تأسيس صندوق تقاضاي) 1

تنظـيم و تكميـل شـده     زمانسـا مصوب  ي هكه مطابق نمونصندوق  ي ه و اميدنامهاساسنامطرح )  2

  ؛باشد

 ؛رسيده است زماناسقبولي سمت اركان صندوق كه صالحيت آنها به تأييد )  3

 ؛هطرح توجيهي پروژ) 4



  
 
 

 ١٠از٥ه
 

مراجـع ذيصـالح صـادر شـده      هاي الزم براي اجراي پروژه كه توسط مجوزها و پروانهتصوير مصدق ) 5

 است؛

ي صـندوق بـه رياسـت مـدير      شـده  جلس مجمع مؤسس صندوق كه از اجتماع اركان تأييدمصورت) 6

 صندوق تشكيل شده است؛

 االختيار اركان حاضر در مجمع مؤسس صندوق؛  نامه نمايندگان تام رونوشت معرفي) 7

 تصـوير مصـدق  صندوق و  ي أت مديرهقبولي سمت اعضاي حقيقي معرفي شده براي عضويت در هي) 8

 آنان؛ ي نامه معرفي

اثر بـا اهميـت در صـدور     زمانسا معاونت مربوطه در ساير اطالعات و مدارك مهم كه به تشخيص) 9

 .مجوز تأسيس دارد

بـه پيشـنهاد معاونـت    در صورت كامل بودن اطالعات و مدارك ارائه شده طبق ايـن مـاده،   : )1(تبصره

صـادر   توسـط سـازمان   مجـوز تأسـيس صـندوق    يد رياست سـازمان، و تأيلي نظارت بر نهادهاي ما

سـات غيرتجـاري و نـزد    مؤسهـا و  شرايط تأسيس و مهلت ثبت آن نزد مرجع ثبت شركت .دشو مي

 . شود، در اين مجوز قيد مياين دستورالعمل سازمان، با رعايت

ركان صندوق رسيده اسـت،  ي نمايندگان ا مجمع مؤسس كه به امضاي كليه جلسمصورت: )2(تبصره

 :تسليم شود زمانسابايد در چهار نسخه حاوي موارد زير تنظيم و يك نسخه آن به 

 ؛مجمع مؤسس ي تاريخ و مكان تشكيل جلسه -1

انـد بـا    مشخصات ثبتي اشخاص حقوقي كه به عنوان يك يا چند ركن صندوق قبول سـمت كـرده   -2

 ها؛ ذكر سمت آن

 مجمع؛ ي ههويت نمايندگان اركان حاضر در جلس -3

 ها؛ هويت يا مشخصات صاحبان امضاي مجاز صندوق و حدود اختيارات آن -4



  
 
 

 ١٠از٦ه
 

 ؛زمانساي مورد تأييد  مربوط به تصويب اساسنامه و اميدنامه ي مصوبه -5

 ها به عنوان نزد مرجع ثبت شركت سه ماهظرف بايد ، زمانسا مجوز تأسيس از پس از دريافت صندوق) 6(ماده 

قـانون توسـعة    1قانون بازار اوراق بهادار و بند هــ مـادة    1مادة  20بند  گذاري موضوع صندوق سرمايه

ايـن مهلـت   . ارايه دهد زمانسابه ثبت رسيده و مدارك ثبت خود را به ابزارها و نهادهاي مالي جديد، 

يس سـازمان قابـل تمديـد    يبه تقاضاي متقاضي و پيشنهاد معاونت نظارت بر نهادهاي مالي و موافقت ر

) 4(ي مـاده ) 1(ي تبصرهدر صورتي كه صندوق بر اساس شرايط مندرج در مجوز تأسيس موضوع . است

كـرده و  ثبـت   خـود به عنوان يك نهاد مالي نـزد  آن را  زمانسااين دستورالعمل به ثبت رسيده باشد، 

 .كند ميمجوز فعاليت آن را صادر 

در مهلت مقرر، مجوز ها شركت ثبت صندوق نزد مرجع ثبتمدارك  ي در صورت عدم ارايه :)1(تبصره

اعتبـار مجـوز    ي تأسيس صندوق پس از خاتمه .اعتبار ساقط استي  از درجهصندوق تأسيس 

و  زمانساي اطالعات و مدارك الزم و بررسي توسط  تأسيس، منوط به تقاضاي متقاضي، ارائه

 .صدور مجوز جديد براي تأسيس صندوق خواهد بود

بـه عنـوان صـورت     ،4ي ماده 2ي مجلس مجمع مؤسس موضوع تبصرهنسخ الزم از صورت  ):2(تبصره

هـا و   بـه مرجـع ثبـت شـركت     ،اظهارنامـه ثبـت   ي مجلس مجمع عمومي صندوق به ضـميمه 

 .شود تجارتي تسليم مي مؤسسات غير

گذاري، موارد زير را ارائـه  صندوق موظف است قبل از ارائه درخواست عرضه عمومي واحدهاي سرمايه )7(ماده 

 :تائيد سازمان برساند و به

هـاي  ي كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري حسـب مـورد در مـورد ارزش دارايـي    تائيديه )1

هـاي مـالي صـندوق، در صـورت تشـخيص معاونـت مربوطـه در        گزارش شده در آخـرين صـورت  

 مبني بر ضرورت آن؛ سازمان



  
 
 

 ١٠از٧ه
 

 رساني؛اطالع يهاي آن به خصوص در زمينهنشاني تارنماي صندوق و معرفي قابليت )2

افزارها، تجهيزات و نيروي انساني تجهيز شـده توسـط هريـك از اركـان بـراي اجـراي       معرفي نرم )3

 ي صندوق؛پروژه

هايي كه مطابق مقررات بايد تمام يا برخي از اركان صندوق با صندوق منعقد قرارداد تصويرمصدق )4

 نمايند؛

ي اطالعـات و  گـذاري صـندوق، منـوط بـه ارايـه     هي عمومي واحدهاي سرمايصدور مجوز اولين عرضه) 8(ماده 

 :است سازمانمدارك زير به 

 ؛رسيده باشد صندوقد نظر رموكه به امضاي اركان  اوراق بهادار فرم تقاضاي ثبت) 1

 ؛عمومي ي همجوز عرض درخواست ي ههاي مالي قبل از ارائ سال ي ههاي مالي حسابرسي شد صورت)  2

از تاريخ آخرين صورت مالي ساالنه تـا   شامل وقايع ماليي صندوق  دههاي مالي حسابرسي ش صورت)  3

حـاوي افشـاي    ي عمومي اوراق بهادار كـه  ز عرضهي تقاضاي مجو روز قبل از تاريخ ارائه 60حداكثر 

پـس از تـاريخ صـورتهاي    مطابق استانداردهاي حسابداري كامل در مورد رويدادهاي مالي با اهميت 

 .حسابرس باشد مالي تا تاريخ اظهارنظر

صندوق تـا   اهميتي كه از تاريخ اظهارنظر حسابرسرويدادهاي مالي با گزارش مدير صندوق در مورد ) 4

  ؛ ستعمومي، رخ داده ا ي هدرخواست صدور مجوز عرض ي هتاريخ ارائ

منتقـل  صـندوق  كه به نام محل اجراي پروژه اسناد مالكيت زمين  ي هبرابر با اصل شدتصوير مصدق )  5

 ده است؛ش

گــذاري بــه همــراه تعــداد واحــدهاي   دارنــدگان واحــدهاي ســرمايه و مشخصــاتفهرســت اســامي )  6

 گذاري تحت تملك هريك؛ سرمايه



  
 
 

 ١٠از٨ه
 

بـه امضـا رسـيده    صـندوق  مـورد نظـر   وسط اركان تكه  در صورت تغيير يك نسخه از طرح توجيهي)  7

 ؛است

 ؛وقگذاري صند نويسي واحدهاي سرمايه ي پذيره طرح اعالميه ) 8

 ي هيـ هـاي بعـدي، ارا   گـذاري، در عرضـه   عمومي واحـدهاي سـرمايه   ي براي دريافت مجوز عرضه: تبصره

 . ضروري نيست )5(و  )2(مدارك مذكور در بندهاي

گـذاري   واحـدهاي سـرمايه   ي هاوليـ عمـومي   ي هعرضـ معيارهاي موردنظر براي رد يا قبـول درخواسـت   ) 9(ماده 

 :به قرار زير استصندوق 

 ميليارد ريال نباشد؛ 100كمتر از  ،بيني شده براي پروژه هاي ساخت پيش هزينه) 1

بـه   كنندگان منابع مـالي اجـراي پـروژه    بيني شده در طرح توجيهي براي ساير تأمين بازدهي پيش)  2

 ؛از كمترين نرخ تسهيالت در نظام بانكي كشور كمتر نباشد، گذارانغيراز سرمايه

مطـابق   انـد، صـندوق گـزارش شـده    در صـورتهاي مـالي   6ي مـاده  1د موضوع بن هاي ارزش دارايي) 3

 ي كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري باشد؛ نظريه

هـاي   رساني و ايفـاي مسـئوليت   افزارها، تجهيزات و نيروي انساني معرفي شده براي اطالع تارنما، نرم) 4

 .هر يك از اركان مناسب و كافي باشد

 ،ورد صورتهاي مالي مقبول و بدون شرط باشد يا در صورت مشـروط بـودن  اظهارنظر حسابرس در م) 5

 .گذاران نداشته باشد اثر با اهميت بر منافع سرمايه زمانسابندهاي شرط به تشخيص 

ي  گذاري براساس معيارهاي اين ماده، به منزلـه  ي عمومي واحدهاي سرمايه صدور مجوز عرضه :1تبصره 

ي صـندوق،   بيني شده در طرح توجيهي پـروژه  و ساير موارد پيشتأييد يا تضمين مزايا، منافع 

صحت اطالعات و مدارك ارائـه  تائيد افزارها، تجهيزات و نيروي انساني معرفي شده،  كفايت نرم

گذاري در صندوق و تضمين صحت عملكرد اركان صندوق از  شده، توصيه و سفارش به سرمايه



  
 
 

 ١٠از٩ه
 

گذاري و  نويسي واحدهاي سرمايه ي پذيره اعالميه اين موضوع بايد در. باشد نمي زمانساطرف 

 .هاي صندوق قيد شود هر گونه تبليغات و آگهي

ي  تـاريخ شـروع و خاتمـه   . از تـاريخ صـدور اسـت   روز 60اعتبار مجوز عرضه عمـومي حـداكثر    :2تبصره

ي صندوق توسط ركن يـا اركـان مربوطـه     نويسي در مهلت مذكور، مطابق مفاد اساسنامه پذيره

 .شود ي عمومي قيد مي نويسي در مجوز عرضه حداكثر مدت پذيره. ن و اعالم خواهد شدتعيي

 ي هدرخواسـت عرضـ   ي هارائ بين زماني ي هدر صورت وقوع رويدادهاي مالي با اهميت در فاصل: 3تبصره

 مدير صـندوق موظـف اسـت   ، گذاري صندوق واحدهاي سرمايه عمومي ي هزمان عرض تاعمومي  

درصورت درخواسـت   .نمايد ارائه و در تارنماي صندوق منتشر زمانسا به را رويدادهاي مذكور

 .سازمان گزارش رويدادهاي مذكور بايد به تائيد حسابرس برسد

عمـومي   ي هعرضـ  ي هگذاري، نتيج عمومي واحدهاي سرمايه ي هعرضاتمام مهلت روز پس از  15ظرف ) 10(ماده 

اسـتفاده از وجـوه تاديـه     .گزارش شود زماناسبه ندوق ص ي هبايد توسط ركن تعيين شده در اساسنام

عمـومي   ي هتكميل فرايند عرضتائيد گذاري صندوق، پس از  عمومي واحدهاي سرمايه ي هشده در عرض

 .، مجاز استزمانساتوسط 

تغييرات و تصميمات درخصوص موارد زير بايد ظرف يك هفته پس از ثبت نـزد سـازمان، نـزد مرجـع     ) 11(ماده 

 :ها و موسسات غيرتجاري به ثبت رسدكتثبت شر

 مديره؛اعضاي هيأتنمايندگان تغيير هريك از اركان يا  )1

 هاي مالي ساالنه؛تصويب صورت )2

 تغيير در اساسنامه صندوق؛ )3

 تصميم به انحالل صندوق يا توقف فعاليت آن؛ )4

 ها؛صاحبان امضاي مجاز و حدود اختيارات آن )5



  
 
 

 ١٠از١٠ه
 

 تغيير روزنامه كثيراالنتشار صندوق؛ )6

 .نظارت بر نهادهاي ماليساير موارد به تشخيص معاونت  )7

را ظـرف مهلـت مقـرر بـه      زمانسـا  اند اطالعات و مـدارك درخواسـتي   اركان صندوق موظف  ي هليك )12(ماده 

سـاختماني يـا دفـاتر و امـاكن      ي هدر امـر بازرسـي از پـروژ    زمانساارائه دهند و با بازرسـان   زمانسا

 .مربوطه، همكاري نمايند

اطالعات موضوع اين ماده خودداري كند يا از  ي هصورتي كه هر يك از اركان صندوق از ارائ در :رهتبص

 ي هبه اطالعات و مدارك ممانعـت نمايـد يـا از بازديـد آنهـا از پـروژ       زمانسادسترسي بازرسان 

توانـد صـالحيت وي را    مـي  زمانسـا ساختماني و ساير دفاتر و اماكن مربوطه جلوگيري نمايد، 

 . قانون بازار اوراق بهادار تحت پيگرد قانوني قرار دهد 49 ي هماد 2ي نمايد و براساس بند ملغ

يا به هـر   ، هر يك از اركان صندوق صالحيت خود را از دست بدهدزمانساكه به تشخيص  صورتيدر )13(ماده 

تشـريفات  بايد ظرف مهلت مقرر براساس وي جانشين  ،دليل يكي از اركان صندوق بدون متصدي شود

توانـد رأسـاً    مـي  زمانسـا صورت  د؛ در غير اينصندوق، انتخاب و جايگزين گرد ي هاممندرج در اساسن

جانشين ركن مربوطه اقدام نموده يا حكم به تعليق يا لغو مجـوز فعاليـت صـندوق يـا      تعييننسبت به 

دهاي گــذاري صـندوق يــا توقـف صــدور واحــ   توقـف معــامالت تمـام يــا بخشـي از واحــدهاي سـرمايه    

 . دهد حكمتركيبي از موارد مذكور به گذاري جديد نمايد يا  سرمايه

 ي هبه تصويب هيـأت مـدير   29/1/88 تبصره در تاريخ 11و ماده  14يك مقدمه، اين دستورالعمل در   )14(ماده 

 . االجرا است از تاريخ تصويب الزماصالح شد و  18/02/1390در تاريخ رسيد و  زمانسا



 

 

  171از  112صفحه 
 

 مدیریت سبد اوراق بهادارمقررات  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

)مصوب های زمین و ساختمان  دستورالعمل تدوین روش و تهیة اسناد مزایده در صندوق 3

 (بورس واوراق بهادارهیأت مدیره سازمان 23/0/0933

 

 

  



 
 
 

 ٧از  ٢ه 
 

 
 

  زمين و ساختمان  گذاري سرمايه هاي تدوين روش و تهية اسناد مزايده در صندوق دستورالعمل
 

 :باشند هاي به كار رفته در اين دستورالعمل داراي معاني زير مي اصطالحات و واژه) 1(ماده 

يس صندوق تأس دستورالعملو ساختمان موضوع  زمينگذاري  سرمايهمنظور صندوق  :صندوق -1

 .باشد بورس و اوراق بهادار مي مديره سازمان هيأتزمين و ساختمان مصوب گذاري  سرمايه

قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه  5منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده : سازمان -2

 .باشد مي 1384سال 

ده يا نماينده وي مشخصات موضوع در آن فروشن ها است كه اييبراي فروش دار يروش :مزايده -3

عموم اعالن كرده و فرصتي را براي دريافت پيشنهاد قيمت خريد از خريداران در نظر به مزايده را، 

پس از خاتمه مهلت . شوند هاي پيشنهادي افشاء نمي قبل از اتمام مهلت مذكور، قيمت. گيرد مي

به منظور عدم در اين روش . شود زايده فروخته ميموردنظر به برندة م ارائه پيشنهاد قيمت، دارايي

استنكاف برندة مزايده از خريد موضوع مزايده، از شركت كنندگان سپرده شركت در مزايده دريافت 

 .قيمت پايه در نظر گرفته شودبايد براي موضوع مزايده،  ينچنمه. شود مي

المي در مزايده را براي ارائه پيشنهاد قيمت منظور شخصي است كه شرايط اع :شركت كننده -4

احراز نموده و در مهلت مقرر براساس روش تعيين شده، درخواست و قيمت پيشنهادي خود را 

 .الم نموده استعبراي خريد دارايي مورد مزايده ارائه داده يا ا

شده و  قيمتي است كه به همراه مشخصات موضوع مزايده، براي آن دارايي اعالن :قيمت پايه -5

 .درخواست خريد شركت كنندگان به قيمتي كمتر از آن، رد خواهد شد

 .آن دارايي است كه قصد فروش آن به روش مزايده وجود دارد :موضوع مزايده -6



 
 
 

 ٧از  ٣ه 
 

. شخصي است كه مسئوليت اجراي مزايده را براي فروش موضوع مزايده بعهده دارد :گزارمزايده -7

 .ان صندوق است كه در اساسنامه معين شده استگزار يكي از اركندوق، مزايدهدر مورد ص

شود و  اي است كه در فرايند برگزاري مزايده، به اين عنوان اعالم مي شركت كننده :برندة مزايده -8

برندگان مزايده به . متعهد است، موضوع مزايده را ظرف مهلت معين به قيمت پيشنهادي خود بخرد

اند، انتخاب و  را براي خريد موضوع مزايده پيشنهاد دادهكنندگاني كه بيشترين قيمت  ترتيب از شركت

 .شوند اعالم مي

ي ساختماني است كه صندوق براي ساخت آن تشكيل شده و مشخصات آن  منظور پروژه :پروژه -9

 .ي صندوق درج شده است در اميدنامه

در باشد ولي  منظور كليه مواردي است كه جزو موضوع مزايده نمي :متعلقات موضوع مزايده -10

در مورد ساختمان، مشاعات ساختمان نظير آسانسورها، فضاي سبز، محوطه، . قيمت آن مؤثر است

 .شوند ها و انشعابات، جزو متعلقات ساختمان تلقي مي پله راه

براي پيش فروش يا فروش واحدهاي  است زمين و ساختمان، موظفگذاري  سرمايه صندوق): 2(ماده 

اسناد مزايده، مراحل و زمانبندي اجراي مزايده، . ه كار گيردروش مزايده را ب ،ساختماني خود

كه با برندة مزايده منعقد و نمونه قراردادهايي قيمت پايه بودجه تبليغات، چگونگي تبليغ، 

بيني شده در  طي مراحل پيش از قبلبايد با رعايت اين دستورالعمل تهيه شده و  شود، مي

 .برسند مانسازها، به تأييد  اساسنامة اين صندوق

گيرد، بايد حاوي  در اختيار متقاضيان قرار مي توسط مدير صندوق تهيه شده و اسناد مزايده كه): 3(مادة 

ختماني پروژه صندوق خريداران يا خريداران واحدهاي سا گيري پيش اطالعات الزم براي تصميم

 :باشدبه شرح زير 

 مشخصات كامل فروشندة موضوع مزايده، -1



 
 
 

 ٧از  ٤ه 
 

 ، گزار يدهمشخصات كامل مزا -2

 آن در تاريخ انتشار اسناد مزايده،مشخصات كامل موضوع مزايده و متعلقات  -3

 ،هاي اجراي مربوطه ضمانتو  يل موضوع مزايدهتاريخ تحو -4

 مزايده و متعلقات آن هنگام تحويل،مشخصات موضوع   -5

 ده،چگونگي اعالم آمادگي فروشنده به خريدار براي تحويل موضوع مزاي -6

هاي مربوط به آن به عهده چه كسي  رسمي به نام خريدار و اينكه هزينه تاريخ انتقال سند -7

خواهد بود و اينكه خريدار و فروشنده يا اشخاص ثالث هر كدام براي انجام اين انتقال چه 

 هاي اجراي مربوطه، هايي دارند و ضمانت وظايف و مسئوليت

  ،4منعقد خواهد شد با رعايت ماده نمونه قراردادي كه با برندة مزايده براي فروش موضوع مزايده -8

 ،اية تعيين شده براي موضوع مزايدهقيمت پ -9

مبلغ سپرده شركت در مزايده، چگونگي پرداخت آن و نحوة عمل با اين سپرده در صورتي كه  -10

د يا اقدامات الزم را انجام برنده براي انعقاد قرارداد خريد موضوع مزايده به موقع مراجعه نكن

 ندهد،

 مهلت پرداخت سپرده شركت در مزايده و ارائه پيشنهادهاي قيمت، -11

 تنظيم شود و چگونگي تنظيم آن،) 5(فرم پيشنهاد قيمت كه بايد با رعايت ماده  -12

مداركي كه شركت كننده بايد تسليم نمايد و چگونگي تنظيم و تسليم آنها و فرم رسيد اين  -13

 مدارك،

 ،)6(گزار با رعايت ماده  به مزايده چگونگي تسليم پيشنهادهاي قيمت -14

كننده در صورتي كه چند  هاي مزايده توسط شركت چگونگي تعيين اولويت بين موضوع -15

 وضوع براي مزايده تعيين شده باشد،م



 
 
 

 ٧از  ٥ه 
 

هاي حاوي پيشنهادهاي قيمت و  نحوه و مهلت انصراف از مزايده قبل از بازگشايي پاكت -16

 ،خريد اسناد و اسناد و مدارك تحويليچگونگي عمل با سپردة پرداختي، مبلغ پرداختي بابت 

 هاي حاوي پيشنهادهاي قيمت، گشايش پاكتو چگونگي زمان  -17

 بندي آنها، گونگي تعيين برندگان مزايده و اولويتچ -18

مدت زماني كه برندة مزايده مهلت دارد تا براي انعقاد قرارداد مراجعه نمايد، چگونگي تعيين  -19

دهد از  ممزايده بايد قبل از انعقاد قرارداد انجا كه برندةمحل مراجعه و اقداماتي  تاريخ، ساعت و

 يه كند و مبالغي كه بايد بپردازد،ل مداركي كه بايد تهيقب

 اند، ة مزايده اعالن نشدهكنندگاني كه به عنوان برند نحوة آزادسازي سپرده شركت -20

كليه اقدامات را تر،   ت پايينيولراي اوادنحوة آزادسازي سپردة برندگان در صورتي كه برندة  -21

 .دهدخريد موضوع مزايده انجام براي 

مبلغي كه متقاضي دريافت اسناد مناقصه بايد بابت خريد اين اسناد بپردازد و نحوة پرداخت  -22

 اين مبلغ،

 مهلت و چگونگي بازديد متقاضيان از موضوع مزايده، -23

د براي تقسيط نحوه و زمانبندي پرداخت قيمت پيشنهادي، ميزان نقد و اقساط آن، نرخ سو -24

 مبلغ اقساطي و زمانبندي پرداخت اقساط،

مبالغي كه برندة مزايده عالوه بر قيمت پيشنهادي بايد بپردازد و زمان و نحوة پرداخت اين  -25

 مبالغ،

 چگونگي انتقال موضوع مزايده از خريدار به ديگري قبل از تحويل يا تنظيم سند رسمي، -26

در  اعالن شدهده در هنگام تحويل با اوصاف نحوة عمل در صورتي كه اوصاف موضوع مزاي -27

 اسناد مزايده مغاير باشد، 



 
 
 

 ٧از  ٦ه 
 

 .ضروري باشد، سازمانساير اطالعاتي كه ارائه آنها به تشخيص  -28

 .هاي ارائه مدارك و پيشنهاد قيمت پاكت -29

د شود بايد منطبق بر مفا مفاد قرارداد نمونه كه با برندگان براي فروش موضوع مزايده منعقد مي :)4(ماده 

اي براي درج مشخصات و نشاني و شماره  بيني ماده مندرج در اسناد مزايده بوده و عالوه بر پيش

 .باشد) 3(از ماده  27تا  24و  7تا  3تلفن خريدار و فروشنده، حداقل حاوي بندهاي 

 :فرم پيشنهاد قيمت بايد حداقل حاوي موارد زير باشد: )5(مادة 

 محلي براي درج تاريخ تنظيم، -1

 براي درج مشخصات، نشاني و شماره تلفن شركت كننده، محلي -2

 محلي براي درج يا انتخاب موضوع مزايده، -3

 درج پيشنهاد قيمت، محلي براي -4

هاي از قبل طراحي شده به صورت الك و مهر شده، و در  هاي پيشنهاد قيمت بايد در پاكت فرم): 6(مادة 

رويه دريافت و . گزار تسليم گردد دهساعت تحويل است به مزاي وقبال رسيد كه حاوي تاريخ 

از تاريخ و  هاي پيشنهادي قبل اي باشد كه از عدم افشاي قيمت گونه ها بايد به نگهداري اين پاكت

 .ها، اطمينان حاصل شود ساعت تعيين شده براي گشايش پاكت

هيأت مديره قيمت پايه براساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري در رشته مرتبط و تاييد ): 7(مادة 

براي  رسمييا كارشناسان  رسمي كارشناس. شود صندوق و تصويب مجمع عمومي تعيين مي

. دنشو اجراي اين ماده به معرفي مدير صندوق يا ديگر اركان و تصويب هيأت مديره، انتخاب مي

پس از اجراي هر بار مزايده، در . شوند پيشنهادهاي قيمت به كمتر از قيمت پايه پذيرفته نمي

تواند قيمت پايه را به ميزان الزم  صورتي كه موضوع مزايده به فروش نرود، هيأت مديره صندوق مي

 .تعديل كند



 
 
 

 ٧از  ٧ه 
 

به تصويب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار  29/1/88ماده در تاريخ  8اين دستورالعمل در ): 8(مادة 

 .االجرا است و از تاريخ تصويب الزماصالح شد  18/02/1390و در تاريخ رسيد 
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گذاری صندوق زمین و  دستورالعمل نحوه ی محاسبه خالص ارزش واحدهای سرمایه 01

  (هیأت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار23/0/0933)مصوب ساختمان 

های زمین  گذاری صندوق ی خالص ارزش واحدهای سرمایه این دستورالعمل به منظور تعیین چگونگی محاسبهمقدمه: 

 ساختمان تنظیم و به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.و 

 شوند: های به كار رفته در این دستورالعمل، به شرح زیر تعریف می اصطالحات و واژه: 0ماده 

 منظور صندوق زمین و ساختمان است.  صندوق:

 باشد.  ی ساختمانی است كه موضوع فعالیت صندوق اجرای آن می پروژه پروژه:

های مشاع  منظور فضاهای اختصاصی در ساختمان پروژه است كه حاصل تفریق قسمت بنای مفید ساختمان پروژه:

 باشد. ساختمان پروژه از بنای كل ساختمان پروژه می

فروش تمام یا  های صندوق بدون در نظر گرفتن مبالغ دریافتی بابت پیش منظور بدهی های صندوق: خالص بدهی

 خریداران است.  اختمان پروژه به پیشقسمتی از س

ها،  پرداخت های صندوق شامل وجوه نقد، مطالبات صندوق، پیش منظور ارزش دارایی های صندوق: خالص دارایی

های صندوق پس از   زمین و ساختمان پروژه، مصالح پروژه، مصالح و تجهیزات در راه، اوراق بهادار صندوق و سایر دارایی

 شود. های صندوق مطابق این دستورالعمل تعیین می وق است. ارزش انواع داراییهای صند كسر بدهی

 

در مورد یك كاال یا خدمت در یك زمان معین، منظور مبلغی است كه در بازار باید برای خرید آن  ارزش جایگزینی:

 كاال یا خدمت در آن زمان، پرداخت شود. 

 شود: در یك تاریخ معین به شرح زیر محاسبه می گذاری صندوق خالص ارزش هر واحد سرمایه: 2ماده 

فروش شده از ساختمان پروژه بر كل  فروش ساختمان پروژه، حاصل تقسیم مساحت بنای پیش درصد پیش :0تبصره

 مساحت بنای مفید ساختمان پروژه خواهد بود. 

برای پروژه، و ارزش مصالح  های انجام شده ارزش پروژه شامل ارزش زمین محل احداث پروژه، ارزش هزینه: 2تبصره

های صندوق اعم از وجوه  باشد. دیگر دارایی كار یا در راه پروژه می ساختمانی و تأسیسات و تجهیزات به كار رفته یا پای

شوند. ارزش  های صندوق در نظر گرفته می ها و اوراق بهادار صندوق به عنوان سایر دارایی پرداخت نقد، مطالبات، پیش

تعیین  2های صندوق براساس ماده  سایر دارایی  گردد و ارزش به دو روش محاسبه می 4و  1س مواد پروژه، براسا

 شود.  می

اعم از  4و  1بسته به اینكه در تعیین ارزش پروژه در فرمول فوق، از كدام یك از دو روش مذكور در مواد  :9تبصره

آید كه به ترتیب  گذاری به دست می رای هر واحد سرمایهبهای تمام شده، یا ارزش روز پروژه استفاده شود، دو ارزش ب

 شوند. گذاری نامیده می هر واحد سرمایه "روز ارزش"، یا "شده تمام بهای"

، 2ی  گذاری در هر زمان معین، ارزش پروژه در فرمول ماده ی واحدهای سرمایه شده ی بهای تمام در محاسبه: 9ماده 

 شود. آن تاریخ، تعیین میی پروژه در  شده تمام براساس بهای
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گذاری در هر زمان معین، ارزش پروژه از  روز واحدهای سرمایه ی ارزش در محاسبه: 4ماده 

آید، مشروط به اینكه براساس اصول حسابداری در  جمع اقالم زیر براساس نظر كارشناس رسمی دادگستری به دست می

 های صندوق منعكس شده باشند: حساب

 مین محل اجرای پروژه پس از اصالحاتارزش جایگزینی ز -1

 های تهیه شده برای پروژه ها و نقشه ارزش جایگزینی طرح -2

 ی ساختمانی اخذ شده برای پروژه با احتساب شرایط آن ارزش جایگزینی پروانه -1

 كار یا در راه ارزش جایگزینی مصالح مصرف شده در پروژه یا پای -4

 كار یا در راه ی تجهیزات نصب شده در پروژه یا پاارزش جایگزینی تأسیسات و  -5

 كار تا محل اجرای پروژه ارزش جایگزینی خدمات حمل تأسیسات و تجهیزات نصب شده در پروژه یا پای -2

 ارزش جایگزینی تجهیز كارگاه -7

ها و  ی دستگاه هارزش جایگزینی كارهای انجام شده در اجرای پروژه، اعم از دستمزد كارهای انجام شده و اجار -8

 آالت مورد استفاده در كارهای انجام شده ماشین

 ارزش جایگزینی مدیریت پروژه و نظارت بر اجرای آن -2

 های عمومی و دولتی اعم از بیمه، مالیات و عوارض شهرداری ارزش جایگزینی هزینه -11

 خریداری شده برای پروژه المتیازهای ا ارزش جایگزینی انشعابات آب، برق، گاز، تلفن و سایر حق -11

 های ایجاد شده ارزش جایگزینی مرغوبیت -12

 ارزش جایگزینی سایر اقالم.  -11

ی  نفر كارشناس رسمی دادگستری در رشته صندوق باید برای ارزیابی هریك از اقالم موضوع این ماده، از سه :0تبصره

شود به تفكیك هر قلم و اسامی كارشناس  اده تعیین میمربوطه استفاده نماید. ارزش جایگزینی پروژه كه به شرح این م

ی صندوق برای عموم از  كننده و مبلغ ارزیابی شده توسط هریك و متوسط این ارقام، باید طبق اساسنامه رسمی ارزیابی

 گذاران صندوق افشا گردد. جمله سرمایه

برای صندوق، باید توسط آن ركن صندوق كه ی آنها  شده فهرست اقالم موضوع این ماده به همراه بهای تمام :2تبصره

داری حسابها را دارد، تهیه و تائید شده و قبل از ارزیابی، در اختیار كارشناس رسمی  در اساسنامه وظیفه ثبت و نگه

 دادگستری كه وظیفه ارزیابی را به عهده گرفته است، قرار گیرد.

ی صندوق خواهد  ن دستورالعمل، وفق مقررات اساسنامهانتخاب كارشناسان رسمی دادگستری برای اجرای ای :9تبصره

 بود. 

 كارشناس رسمی دادگستری برای تعیین ارزش جایگزینی زمین پروژه، باید موارد زیر را لحاظ كند:: 5ماده 

 های زمین پروژه دسترسی -1

 شكل هندسی زمین پروژه -2

 های زمین پروژه شرایط همجواری -1

 های مجاورت زمین كاربری -4

 سطح آب زیرزمینی زمین پروژه و مكانیك خاک آن كه در ساخت ساختمان مؤثر است -5
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 ی مالكیت زمین سند مالكیت زمین پروژه اعم از مشاع یا مفروز بودن و سابقه -2

 وضعیت فعلی زمین پروژه اعم از وجود یا عدم وجود بنای كلنگی برروی آن -7

 متوسط قیمت زمین در منطقه. -8

ها به شرح زیر محاسبه  ، ارزش سایر دارایی2ی  گذاری مطابق ماده خالص هر واحد سرمایه ارزش  ی محاسبهدر : 6ماده 

 شوند: می

 وجوه نقد: معادل مبلغ ریالی وجوه نقد متعلق به صندوق -1

 مطالبات: معادل مبلغ تنزیل شده مطالبات صندوق براساس زمان تخمینی برای وصول -2

پرداخت براساس زمان تخمینی برای دریافت كاال یا خدمات موضوع  ل مبلغ تنزیل شده پیشها: معاد پرداخت پیش -1

 پرداخت پیش

 اوراق بهادار صندوق: معادل قیمت منصفانه اوراق بهادار در بازار -4

 ها: معادل قیمت منصفانه آنها. سایر دارایی -5

نرخ تنزیل مناسبی استفاده شود كه در هر زمان توسط ها، باید  پرداخت برای تنزیل هر یك از مطالبات یا پیش تبصره:

 شود.  سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین و اعالم می

ی سازمان  به تصویب هیأت مدیره 22/1/88این دستورالعمل در یك مقدمه، هفت ماده و هفت تبصره در تاریخ : 7ماده 

 ست.االجرا ا بورس و اوراق بهادار رسید و از تاریخ تصویب الزم
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دستورالعمل نحوۀ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در مصوبه اصالحی  00

 (هیأت مدیره سازمان بورس 3/7/0937)مصوب  گذاری های سرمایه صندوق

 

 

مصـوب   "گذاری های سرمایه دستورالعمل نحوۀ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق"( مقرر شد 2بند )

 هیئت مدیره به شرح زیر اصالح گردد: 11/11/82مورخ  88جلسه شمارۀ 

بـا   "مالیـات "عبارت  "قیمت خرید سهم در پایان روز"ی  دستورالعمل یاد شده، به فرمول محاسبه 1-1در بند  –الف 

از  "فـروش سـهم  "عبـارت   "قیمت فروش سهم در پایان روز"ی  عالمت مثبت اضافه شده و در فرمول محاسبه

مالیات "از عبارت  "فروش"ی ذیل این بند، كلمة  حذف گردد و همچنین در تبصره "وش سهممالیات فر"عبارت 

 حذف شود. "فروش

 "مالیات"، عبارت "قیمت خرید حق تقدم در پایان روز"ی  دستورالعمل یاد شده، به فرمول محاسبه 1-2در بند  –ب 

فروش حـق  "عبارت  "دم در پایان روزقیمت فروش حق تق"ی  با عالمت مثبت اضافه شود و در فرمول محاسبه

از  "فـروش "حذف گردد و همچنین در تبصرۀ ذیل این بنـد، كلمـة    "مالیات فروش حق تقدم"از عبارت  "تقدم

 ، حذف شود."مالیات فروش"عبارت 

، عبـارت  "قیمـت خریـد ورقـة مشـاركت در پایـان روز     "ی  دستورالعمل یاد شده، به فرمول محاسبه 1-1در بند  –ج 

در  "مالیـات "، كلمـة  "قیمت فروش ورقة مشاركت در پایـان روز "ی  اضافه شده و در فرمول محاسبه "اتمالی"

و سـایر كسـورات   "انتهای فرمول با عالمت منفی اضافه شود و همچنین در تبصرۀ ذیل این بند، قبل از عبـارت  

 اضافه شود. "و مالیات"، عبارت "قانونی

اصـالح شـده    12/17/1187رسیده و در تـاریخ  "، به عبارت "رسیده است"رت در صدر دستورالعمل یاد شده، عبا –د 

 ، تغییر یابد."است

 

نحوۀ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در "شده در دستورالعمل  های اصالح براساس این مصوبه فرمول

 است. به شرح پیوست آمده "گذاری های سرمایه صندوق
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 0-0بند

 خرید سهم+كارمزد  مالیات    +

ارزش مزایای تعلق گرفته 

ولی دریافت نشده سهم در 

 پایان روز

 = قیمت خرید سهم در پایان روز + ارزش سهم در پایان روز

 

 -كارمزد فروش سهم     - مالیات

ارزش مزایای تعلق گرفته 

ولی دریافت نشده سهم در 

 پایان روز

+ ارزش سهم در 

 پایان روز

= قیمت فروش 

 روزسهم در پایان 

 

 0-2بند

 

 

 

 

 

 

 

 0-9بند

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 = مالیات + كارمزد خرید حق تقدم+ ارزش حق تقدم در پایان روز   قیمت خرید حق تقدم در پایان روز

قیمت فروش حق تقدم در 
 پایان روز

 ارزش حق تقدم در پایان روز = –كارمزد فروش حق تقدم  –مالیات

قیمت خرید ورقة 
 روزمشاركت در پایان 

 مالیات + كارمزد خرید ورقة مشاركت + ارزش ورقة مشاركت در پایان روز  =

 ارزش ورقة مشاركت  در پایان روز = –كارمزد فروش  ورقة مشاركت  -سایر كسورات قانونی   -مالیات  
قیمت فروش ورقة 
 مشاركت در پایان روز
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 گذاری مشترک )شامل تمامی انواع آن( سرمایه های نامة نمونه صندوق اساسنامه و امید 11

 

 گذاری مشترک در سهام )برای اندازۀ کوچک( های سرمایه الف( اساسنامة نمونة صندوق

 تعاريف اوليه:

 روند: های زير به جای معاني مشروح بکار مي در اين اساسنامه اصطالحات و واژه :1ماده 

 است. 1مذکور در ماده ... مشترکگذاری  صندوق: منظور صندوق سرمايه -1

 گذاران است. گذاری نزد سرمايه واحدهای سرمايه روزارزش  خالص سرماية صندوق: برابر جمع -1

 اساسنامه: منظور اساسنامة صندوق است.  -3

اميدنامه: منظور اميدنامة صندوق است که محتويات آن براساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه  -4

 شود.  ر اين اساسنامه محسوب ميناپذي تعيين شده و جزء جدايي

گذاری صادر شده طبق مفاد اساسنامه، مالک  گذار: شخصي است که مطابق گواهي سرمايه سرمايه -5

که برای تملک تعدادی از واحدهای گذاری صندوق است يا اين تعدادی از واحدهای سرمايه

 گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه اقدام نموده است.  سرمايه

 باشد. گذاری: کوچکترين جزء سرمايه صندوق مي سرمايهواحد  -6

گذاری است که در يک زمان معين  گذاران: واحدهای سرمايه گذاری نزد سرمايه واحدهای سرمايه -7

 گذاران است. گذاری صادره، در مالکيت سرمايه های سرمايه براساس گواهي

شده در هر زمان عبارت از گذاری منتشر گذاری منتشرشده: واحدهای سرمايه واحدهای سرمايه -8

 نويسي تا آن زمان صادر نموده است. گذاری است که صندوق از زمان شروع پذيره واحدهای سرمايه

گذاری باطل شده در هر زمان، عبارت است از  شده: واحدهای سرمايه گذاری باطل واحدهای سرمايه -9

زمان مطابق اين اساسنامه باطل  نويسي تا آن گذاری صندوق که از زمان شروع پذيره واحدهای سرمايه

 .است  شده

گذار صادر  ه مطابق اساسنامه از طرف صندوق به نام يک سرمايهگذاری: سندی است ک سرمايهگواهي  -11

 گذار است. گذاری در تملک آن سرمايه و معرف تعداد واحدهای سرمايه شود مي

گذاری صندوق به  فروش واحدهای سرمايه برای 8نويسي اوليه: مهلتي است که طبق ماده  دورة پذيره -11

 و تأمين حداقل سرمايه مورد نياز برای تشکيل و شروع فعاليت صندوق تعيين شده است.  مبناقيمت 

صندوق: منظور کلية حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوه دريافتي از های  دارايي -11

ی صدور واحدها جوه دريافتي بابتو ،گذاری مايهنويسي اولية واحدهای سر گذاران بابت پذيره سرمايه

 ،کلية حقوق و  شود از محل اين وجوه به نام صندوق خريداری مياوراق بهاداری که  ،گذاری سرمايه

يا اميدنامه و کارمزدهايي که مطابق اساسنامه  ، مطالبات صندوق از اشخاصسود متعلق به آنهاو نافع م

 شود.  برای صندوق دريافت مي
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قانون بازار اوراق بهادار)قبا(: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي  -13

 مجلس شورای اسالمي است. 1384ايران مصوب آذرماه 

 قانون بازار اوراق بهادار است. 5: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده سبا -14

گذاری است که توسط  های سرمايه اوراق بهادار و صندوقط با بازار بمقررات: منظور کلية مقررات مرت -15

 .شود ه و ميشد دار وضع  مراجع صالحيت

ن است فهرست کاين اساسنامه است که مم 3شعبه: منظور هر يک از شعب مذکور در پيوست شماره  -16

 آنها براساس همان پيوست اصالح شود.

درجة  یارتند از همسر آن شخص، اقربااشخاص وابسته: اشخاص وابسته به هر شخص حقيقي عب -17

درجة اول از طبقة اول همسر آن شخص. اشخاص وابسته به هر  یاول از طبقة اول آن شخص و اقربا

 شخص حقوقي عبارتند از:

ها( و  هيأت مديرة شرکت یاعضا مانندکنندة شخص حقوقي) ارکان اداره مديرعامل و اعضای -الف

 اول آنها؛درجة اول از طبقة  یهمسر و اقربا

رأی آن  درصد اوراق بهادار دارای حق 11هر شخصي که همراه اشخاص وابستة خود حداقل –ب 

 شخص را مالک باشد؛

کنندة آن را  گيرنده يا اداره باالترين رکن تصميم یهر شخص حقوقي که بتواند حداقل يکي از اعضا –ج 

 انتخاب کند.

 كليات:

گذاری موضوع  های سرمايه ، از مصاديق صندوقسبااين صندوق با دريافت مجوز تأسيس از  :2ماده 

نام صندوق،  .شود مقررات اداره ميشده و مطابق اين اساسنامه و  محسوب  قبا( 1مادة) 11بند 

 شد.  با مي « مشترك...گذاري  سرمايه صندوق»

گذاران و اختصاص آنها به خريد انواع  آوری وجوه از سرمايه هدف از تشکيل صندوق، جمع :3ماده 

های  جويي گيری از صرفهگذاری، بهره ( به منظور کاهش ريسک سرمايه4اوراق بهادار موضوع ماده)

 گذاران است. برای سرمايهمنافع ناشي از مقياس و تأمين 

است که های بانکي و کلية اوراق بهاداری  سپردهگذاری در  موضوع فعاليت صندوق، سرمايه :4ماده 

صادر شده باشد که  سباها توسط دولت يا بانک مرکزی جمهوری اسالمي ايران يا  مجوز انتشار آن

 خصوصيات آنها در اميدنامه ذکر شده است.

شروع شده و به  سباثبت صندوق نزد دوره فعاليت صندوق از ابتدای اولين روز کاری بعد از  :5ماده 

 ابل تمديد است.ق 57يابد. اين مدت مطابق ماده  سال شمسي ادامه مي] 5و حداکثر  1حداقل  [مدت

 باشد.  سال مالي صندوق از شروع دورة فعاليت صندوق به مدت يکسال کامل شمسي مي
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مدير در اميدنامة صندوق به  همحل اقامت صندوق همان محلي است ک :6ماده 

اری صندوق عبارت از شنبه تا عنوان مرکز اصلي فعاليت صندوق اعالن کرده است. روزهای ک

 چهارشنبة هرهفته به استثنای روزهای تعطيل رسمي است. 

 گذاري: واحدهاي سرمايه

ريال است، که بايد روی )يک ميليون( 101110111گذاری برابر  هر واحد سرمايه مبنایارزش  :7ماده 

نوع ممتاز و عادی به شرح وق به دو دگذاری صن گذاری قيد شود. واحدهای سرمايه های سرمايه گواهي

 شود: زير تقسيم مي

قبل از شروع دورة که  ،گذاری است ها ... واحد سرمايهنگذاری ممتاز که تعداد آ الف( واحدهای سرمايه

اين نوع  شود. خريداری ميصندوق ن امؤسسمؤسس يا کالً توسط  8 همطابق ماداوليه نويسي  پذيره

 باشد. ولي قابل انتقال به غير ميگذاری غيرقابل ابطال  واحدهای سرمايه

صادر يا پس از تشکيل صندوق اوليه نويسي  گذاری عادی که در طول دورة پذيره ب( واحدهای سرمايه

باشد. حداکثر واحدهای  انتقال مي ابطال ولي غيرقابل گذاری قابل اين نوع واحدهای سرمايه شود. مي

 مه قيد شده است.گذاران در اميدناگذاری عادی نزد سرمايه سرمايه

  گيرنده و  گذاری ممتاز بايد نزد مدير ثبت شده و به تأئيد انتقال نقل و انتقال واحدهای سرمايه : تبصره

مدير موظف است در هنگام انتقال، گواهي مربوط را دريافت و از درجة اعتبار ساقط  دهنده برسد. انتقال

کند و گواهي جديدی برای انتقال گيرنده صادر نمايد. مدير بايد قبل از تشکيل مجمع صندوق هويت 

  ارائه دهد. سبا  گذاری ممتاز را به دارندگان واحدهای سرمايه

 گذاري مؤسسان: سرمايه

گذاری  ن بايد تمام واحدهای سرمايهامؤسسمؤسس يا نويسي اوليه،  ز شروع دورة پذيرها پيش :8ماده 

به حساب صندوق در شرف تأسيس را نقداً آنها ارزش مبنای ممتاز صندوق را خريداری کرده و معادل 

 ارائه دهند.  سباو تقاضای ثبت صندوق را به  واريز نمايند

 و تشکيل مجمع مبني بر رعايت اين ماده  سبانويسي اوليه منوط به تأئيد  : شروع دورة پذيرهتبصره

 :تاس سباصندوق و اراية مدارک زير به 

 اساسنامه و اميدنامة مصوب مجمع صندوق؛ -1

 قبولي سمت توسط مدير، متولي، ضامن و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛ -1

 ؛نويسي شده توسط آنها گذاری ممتاز پذيره حدهای سرمايهفهرست هويت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد وا -3

 گذاری ممتاز.    تأييدية بانک مبني بر واريز ارزش مبنای واحدهای سرمايه -4

 نويسي اوليه: پذيره
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 8 همبني بر رعايت ماد سبايد ينويسي اوليه پس از تأ دورة پذيره :9ماده 

نويسان بايد در  گردد. پذيره اعالم مينويسي، درج و در اعالمية پذيرهن تعيين شده و اتوسط مؤسس

اند نقداً به  نويسي کرده گذاری را که پذيره ای واحدهای سرمايهمبننويسي صددرصد ارزش  هنگام پذيره

 حساب صندوق بپردازند.

 گذاری  نويسي اوليه، تعداد واحدهای سرمايه قبل از پايان دورة پذيرهيک روز که تا  : در صورتيتبصره

باشد، اميدنامه برای تأسيس صندوق کمتر از حداقل تعيين شده در  ،صندوق  نويسي شدة پذيره

بار  نويسي برای مدت يک مذکور در اعالمية پذيرهنويسي را به مدت  دورة پذيرهتوانند  مين امؤسس

 .نويسي را مجدداً تعيين نمايند تاريخ و ساعت پايان دورة پذيرهکرده و مديد ت

گذار بايد به يکي از شعب مراجعه نموده و  گذاری، سرمايه های سرمايه نويسي واحد ای پذيرهبر :11ماده 

 ( به انجام برساند.1نويسي را مطابق پيوست شماره ) مراحل پذيره

 نويسي، صدور، ابطال و ساير  : فهرست، نشاني و شمارة تلفن شعب که در آن عمليات پذيرهتبصره

در هر شعبه در مدير پذيرد، به همراه اسامي نمايندگان  وظايف مذکور در اين اساسنامه انجام مي

 شود.( درج شده است و بر اساس همين پيوست اصالح مي3شماره )  پيوست

نويسي گرديد،  پذيرهمطابق اميدنامه گذاری   کثر تعداد واحدهای سرمايهکه حداپس از آن :11ماده 

که به هر دليل بيش از حداکثر مذکور اقدام به شود. در صورتي نويسي متوقف مي عمليات پذيره

نويسي شود، اولويت با کساني خواهد بود که زودتر وجوه خود را به حساب بانکي مربوطه واريز  پذيره

نويسي  پس از پايان دورة پذيرهکاری روز  5موظف است وجوه مازاد را ظرف حداکثر ر مدي اند. نموده

 د. هرگونه استفاده از وجوه مازاد ممنوع است. کنبه پرداخت کنندگان مسترد اوليه 

را نويسي  پذيرهنتايج بايد مدير  نويسي اوليه، پس از پايان دورة پذيرهکاری روز پنجحداکثر  :12ماده 

 شرح زير صورت پذيرد:ه اقدامات )الف( يا )ب( ب هو سپس حسب مورد يکي از مجموع بررسي کند

 ،نويسي شده باشد ، پذيرهاميدنامهگذاری تعيين شده در  که حداقل واحدهای سرمايهالف( در صورتي

کرده و رونوشت   ارسال  سباجهت ثبت صندوق برای  سي را به همراه تأئيدية بانکرربنتيجة مدير  آنگاه

 .دهد آن را به مؤسسان ارايه مي

نويسي نشده باشد،  ، پذيرهاميدنامهگذاری تعيين شده در  که حداقل واحدهای سرمايهب( در صورتي

 آنگاه:

 ن اطالع دهد. او مؤسس سباسي را به ررببايد بالفاصله نتيجة مدير  (1-ب 

 نويسان بازپرداخت کند. زی به حساب صندوق را به پذيرهروز کاری وجوه واري 5بايد ظرف  مدير (1-ب 

 گذاري: خالص ارزش، قيمت ابطال و قيمت صدور واحد سرمايه
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گذاری در پايان هر روز برابر است  خالص ارزش روز هر واحد سرمايه :13ماده 

تقسيم بر های صندوق در پايان آن روز  های صندوق در پايان آن روز منهای بدهي با ارزش روز دارايي

 گذاران در پايان همان روز. گذاری نزد سرمايه تعداد واحدهای سرمايه

 دستورالعمل نحوة تعيين قيمت : قيمت فروش اوراق بهادار صندوق در پايان هر روز مطابق 1 تبصره

 شود.  تعيين مي سباگذاری مصوب  های سرمايه خريد و فروش اوراق بهادار در صندوق

 با مجموع وجوه نقد صندوق، قيمت برابر های صندوق در پايان هر روز  : ارزش روز دارايي1 تبصره

مطالبات صندوق )نظير سود تحقق يافته دريافت نشده سپرده ارزش روز فروش اوراق بهادار صندوق، 

ی های صندوق به قيمت بازار در پايان همان روز است. برا ( و ارزش ساير داراييو سهام های بانکي

از نرخ سود همان سپرده يا ورقة مشارکت، هر سپرده دريافت نشدة سود تحقق يافته  ارزش روز محاسبة

يا ورقة مشارکت و برای محاسبة ارزش روز سود سهام تحقق يافته دريافت نشده، از نرخ سود 

 شود.  درصد استفاده مي 5الحساب آخرين اوراق مشارکت دولتي به عالوة  علي

 گذاران در پايان هر روز، تعداد  گذاری نزد سرمايه محاسبة تعداد واحدهای سرمايه : برای3 تبصره

 شود. واحدهای ابطال شده تا پايان آن روز از تعداد واحدهای صادر شده تا پايان آن روز کسر مي

های پرداخت  گذار در نظر باشد، مبالغ و زمان که پرداخت سود به واحدهای سرمايه در صورتي :14ماده 

 شود.  بيني مي سودهای مذکور در اميدنامه پيش

  عمل خواهد  11تبصره: در صورت نبود وجوه نقد کافي برای پرداخت موضوع اين ماده، مطابق ماده

 شد. 

 گذاری برابر است. ی با خالص ارزش روز واحدهای سرمايهگذار قيمت ابطال واحدهای سرمايه :15ماده 

 13گذاری در پايان هر روز که مطابق ماده  چنانچه در محاسبه خالص ارزش روز واحد سرمايه :16ماده 

شود، به جای قيمت فروش اوراق بهادار صندوق، قيمت خريد آنها در پايان آن روز منظور  محاسبه مي

 آيد.  گذاری در پايان آن روز به دست مي مايهشود، قيمت صدور هر واحد سر

 هادار صندوق مطابق دستورالعمل نحوة تعيين قيمت خريد و فروش اوراق : قيمت خريد اوراق بتبصره

 شود. تعيين ميگذاری  های سرمايه بهادار در صندوق

حدهای در هر روز کاری درخواست صدور وا تواند يممدير در طول دورة فعاليت صندوق،  :17ماده 

( و با رعايت تبصرة 1مطابق پيوست شماره) وظف استمدير م .دنگذاری را در شعب دريافت ک سرمايه

، نسبت ذکور در اميدنامهگذاران م گذاری نزد سرمايه اين ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمايه 1

عد از اراية درخواست روز کاری بپايان دو گذاری درخواست شده حداکثر تا  واحدهای سرمايه صدوربه 

 اقدام کند.

 بعد از کاری گذاری در پايان روز  گذاری، قيمت صدور واحد سرمايه : در صدور واحدهای سرمايه1 تبصره

 مالک عمل خواهد بود. به عالوة کارمزد صدور، اراية درخواست 
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  مدير موظف است به درخواست ضامن از پذيرش درخواست صدور 1تبصره :

  گذاری جديد خودداری نمايد. سرمايهواحدهای 

گذاری تحت  تعداد کل واحدهای سرمايه ةدهند گذاری بانام بوده و نشان های سرمايه گواهي :18ماده 

گذاری شخصي است که نام وی تحت عنوان  سرمايه  باشد. مالک گواهيگذار ميمالکيت سرمايه

گذاری، به نسبت  های سرمايه مالکان گواهي گذاری درج شده است. گذار بر روی گواهي سرمايه سرمايه

 در خالصگذاران،  گذاری نزد سرمايه گذاری خود از کل واحدهای سرمايه تعداد واحدهای سرمايه

های صندوق در چارچوب اين  گيری در مورد دارايي ولي حق تصميم اند، سهيمهای صندوق  دارايي

در قبال  گذاری های سرمايه سئوليت مالکان گواهيمنحصراً از اختيارات مدير صندوق است. م اساسنامه 

 گذاری آنها در صندوق است. محدود به مبلغ سرمايهتعهدات صندوق صرفاً 

 گذاری عادی بايد در  گذاری برای واحدهای سرمايه های سرمايه : غيرقابل انتقال بودن گواهيتبصره

 گواهي قيد شود. 

هر  16تا ساعت  (1مطابق پيوست شماره) موظف استمدير فعاليت صندوق،  ةدر طول دور :19ماده 

. مدير موظف است در دنگذاری  را در شعب دريافت ک درخواست ابطال واحدهای سرمايه، روز کاری

گذاری درخواست  پايان روز کاری بعد از دريافت درخواست ابطال، نسبت به ابطال واحدهای سرمايه

مبلغي معادل  ،از محل وجوه صندوق ،طالاباز تاريخ  روز کاری پس 6حداکثر ظرف شده اقدام کند و 

ابطال به حساب  هایرا پس از کسر کارمزدبطال گذاری در پايان روز ا قيمت ابطال واحدهای سرمايه

 کند.واريز  گذار بانکي سرمايه

 نداشته در اختيار وجوه نقد کافي  ،گذاری که صندوق برای ابطال واحدهای سرمايه : در صورتيتبصره

 عمل خواهد شد.  11باشد، مطابق مادة 

گذاران  که صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به سرمايه در صورتي :21ماده 

نداشته باشد، مدير بايد به موقع نسبت به تبديل در اختيار وجوه نقد کافي  ،مطابق مواد اساسنامه

های بانکي  ها در حساب ا وجوه نقد کافي برای انجام اين پرداختهای صندوق به نقد اقدام کند ت دارايي

بيني کند  روز کاری قبل از موعد مقرر برای پرداخت، مدير پيشدو صندوق فراهم شود. در صورتي که 

ها فراهم  های بانکي صندوق برای انجام اين پرداخت که وجوه نقد کافي در موعد مقرر در حساب

، کسری وجوه نقد را به ضامن اطالع دهد. در اين صورت پايان همان روزنخواهد شد، موظف است تا 

کسری وجوه مذکور را به حساب صندوق واريز ميزان  پايان روز بعد،ضامن موظف است حداکثر تا 

ارايه دهد تا واحدهای مدير گذاری را از محل اين وجوه به  کرده و درخواست صدور واحدهای سرمايه

( به نام ضامن صادر 1اد متناسب با وجوه پرداخت شده، براساس پيوست شماره)گذاری به تعد سرمايه

 گردد.

 گذاری برای ضامن صرفاً در اجرای اين ماده،  در محاسبة قيمت صدور واحدهای سرمايه: تبصره

 شود.  های خريد اوراق بهادار منظور نمي هزينه
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بيني  ميدنامه پيشدر اگذاری سرمايهو ابطال واحدهای کارمزد صدور  :21ماده 

 شده است. 

 حداقل و حداكثر ميزان مشاركت در صندوق:

 گذاری صندوق بايد موارد زير رعايت شود:  در تملک واحدهای سرمايه :22ماده 

توانند مالک  ها نمي اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدی خود به اين سمت ، حسابرس ومتوليالف(  

 باشند.گذاری صندوق  واحدهای سرمايه

درصد ميزان حداقل تعداد  5حداقل همواره ( مدير در طول زمان تصدی خود به اين سمت بايد ب

گذاری صندوق در تملک مدير  باشد. سقف واحدهای سرمايها مالک گذاری صندوق ر واحدهای سرمايه

گذاران  ايهگذاری نزد سرم % تعداد واحدهای سرمايه11گذاری يا  % حداقل تعداد واحدهای سرمايه11تا 

 . تواند عادی يا ممتاز باشد گذاری در مالکيت مدير مي هرکدام بيشتر باشد، است. واحدهای سرمايه

واحد  11گذار در هر زمان بايد حداقل  ، هر سرمايهمؤسسان، حسابرس، مدير و متولي( به غير از ج

 گذاری را مالک باشد.  سرمايه

گذاری صندوق را مالک  درصد حداکثر واحدهای سرمايه 11توانند جمعاً حداکثر تا  د(  مؤسسان مي

 شوند.

گذاری  % حداکثر واحد سرمايه5تواند حداکثر  گذار مي هـ( به غير از مدير، مؤسسان و ضامن هر سرمايه

 را مالک شود. 

  تـواند واحدهای  مي 11که مدير و ضامن شخص واحدی باشند، در اجرای ماده  : در صورتي1تبصره

 ری در مالکيت مدير از سقف تعيين شده در بند)ب( اين ماده بيشتر شود. گذا سرمايه

  های مذکور در بندهای )ب( يا )د(  تواند از نصاب که مدير جزو مؤسسان باشد، مي در صورتي  :1تبصره

 هر کدام بيشتر باشد، استفاده نمايد.

   در بررسي نصاب بند)د(  که ضامن جزو مؤسسان باشد، واحدهای تحت تملک آن : در صورتي3تبصره

 اين ماده مورد محاسبه قرار نخواهد گرفت.

  گذاری صندوق  که با اصالح اساسنامه يا اميدنامه حداقل تعداد واحدهای سرمايه : در صورتي4تبصره

 گذاری خود را افزايش دهد.  افزايش يابد، مدير موظف است متناسباً واحدهای سرمايه

 دير باشد، به عنوان مگذاری که براساس اين ماده بايد تحت تملک  هحداقل واحدهای سرماي :5 تبصره

س از استعفا يا سلب پگذاری  شود. ابطال يا آزادسازی اين واحدهای سرمايه ميتوديع  متوليوثيقه نزد 

تواند با  مدير ياد شده مياست.  مديرمنوط به دريافت مفاصاحساب دورة مأموريت  ،سمت به هر دليل

گذاری موضوع اين تبصره، حسب مورد  ای معادل مبلغ ريالي ابطال واحدهای سرمايه امهن توديع ضمانت

 گذاری خود اقدام نمايد.  نسبت به ابطال يا انتقال واحدهای سرمايه
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گذاری، تعداد واحدهای  های سرمايه چنانچه در اثر ابطال واحد :23ماده 

حداقل تعيين گذاران ظرف ده روز کاری متوالي در پايان هر روز به کمتر از  گذاری نزد سرمايه سرمايه

نسبت به روز  11اطالع دهد و ظرف  سبابرسد، مدير بايد بالفاصله موضوع را به  اميدنامهشده در 

اقدام گيری در خصوص انحالل يا ادامة فعاليت صندوق  جهت تصميم صندوقمجمع دعوت و تشکيل 

 . کند

 ها: ها و پرداخت هاي بانکي صندوق و نظارت بر دريافت حساب

يا های بانکي به نام صندوق  به تعداد الزم حساب يا حساب متوليبه تشخيص مدير و توافق  :24ماده 

نويسي اوليه و  های صندوق شامل وجوه حاصل از پذيره ها و پرداخت شود. کلية دريافت افتتاح ميمدير 

های  نويسي اوليه، وجوه پرداختي بابت ابطال واحد گذاری پس از پذيره های سرمايه صدور واحد

های  دهگذاری و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپر سرمايه

دوق، های مربوط به صن گذاران، و پرداخت هزينه وجوه پرداختي به سرمايهبانکي و فروش اوراق بهادار، 

  پذيرد. ها انجام مي منحصراً از طريق اين حساب يا حساب

به  ،(14های بانکي صندوق موضوع ماده ) های صندوق از حساب يا حساب کلية پرداخت :25ماده 

قبل از پرداخت و پس از اطمينان از تطابق دستور پرداخت با مدير بايد ذيرد و پ دستور مدير صورت مي

ها از جمله شامل موارد  در مورد پرداختمدير يد نمايد. بررسي يدستور پرداخت را تأ ،مفاد اساسنامه

 زير خواهد بود:

 نمايد که: کنترلبايد  مدير( 14های موضوع ماده) در مورد پرداخت الف(

که برای اخذ سود تعيين شده، براساس اطالعات و مدارک موجود منطبق با  فهرست اشخاصي (1)

 گذاری صندوق است. فهرست دارندگان واحدهای سرمايه

ه طور صحيح بگذاری  گذار با توجه به تعداد واحدهای سرمايه مبالغ قابل پرداخت به هر سرمايه (1)

 . ستا  محاسبه شده

 شود. يز ميراگذاران و سرمايهها صرفاً به حساب بانکي  کلية اين پرداخت (3)

 نمايد که:کنترل بايد  مديرگذاری،  گذار بابت ابطال واحدهای سرمايه در مورد پرداخت به سرمايه ب(

 ؛باشد گذاری را ارايه داده گذار قبالً درخواست ابطال واحدهای سرمايه سرمايه (1)

 ؛باشد  گذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده واحدهای سرمايه (1)

 ؛و اميدنامه باشدمبلغ تعيين شده برای پرداخت به وی براساس مفاد اساسنامه  (3)

 واريز شود.گذار  صرفاً به حساب بانکي سرمايه يپرداختمبلغ  (4)

بايد  مديردر خصوص پرداخت به کارگزار صندوق به منظور خريد اوراق بهادار به نام صندوق،  ج (

 نمايد که:کنترل 

 ؛باشدبيش از حد الزم ن مديروق نزد کارگزار به تشخيص ماندة وجوه نقد صند (1)
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 پذيرد؛ پرداخت صرفاً به حساب جاری معامالتي کارگزار صورت  (1)

  و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت کرده شداب سباکارگزار دارای مجوز کارگزاری از  (3)

 شد؛اب

 نمايد که: کنترلبايد  مديرهای صندوق،  در خصوص پرداخت کارمزدها و هزينه د(

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

 پذيرد. صورت ميمربوطه  شخاصهای بانکي ا ها به حساب اين پرداخت (1)

بايـد   مـدير ، سـت ا  هـ( در خصوص پرداخت به منظور خريد اوراق بهاداری که در بورس پذيرفته نشده

 کند که: کنترل

 ؛ستا  اوراق بهادار و فروشندة آنها معين شدهمشخصات و تعداد  (1)

 است؛ ميدنامههای مندرج در ا اوراق بهادار دارای ويژگي (1)

 معتبر است؛فروشنده  (3)

 شود. مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکي فروشنده پرداخت مي (4)

 بايد معامالت روزانة هر يک از کارگزاران صندوق را از  مديربه منظور اجرای بند)ج( اين ماده،  :تبصره

طريق سامانة مکانيزة بورس دريافت کرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر يک از کارگزاران صندوق 

 را جداگانه نگه دارد. 

 هاي صندوق: تركيب دارايي

های  فعاليت، نصابهای مختلف  های صندوق در دوره مدير بايد در انتخاب ترکيب دارايي :26ماده 

 .را رعايت کند همذکور در اميدنام

 مذکور در اين ماده نقض گردد، مدير بايد ضمن اطالع به    که به هر دليل، نصاب: در صورتيتبصره

را انجام  ،ها برای رعايت اين نصابرا روز کاری، اقدامات الزم  11و حسابرس، ظرف حداکثر  متولي

 دهد.

 درآمدهاي كسب شده:چگونگي استفاده از 

های صندوق قلمداد شده و در اجرای  دارايي وها، جز گذاری سرمايهاز درآمد حاصل کل  :27ماده 

 . شود ميموضوع فعاليت صندوق بکار گرفته 

 مجمع صندوق:

گذاری ممتـاز   واحدهای سرمايهبه عالوة يک مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف  :28ماده 

 و دارای اختيارات زير است: يابد،  ه و رسميت ميشد صندوق تشکيل دارای حق رأی 

 ؛سباو ضامن صندوق با تأئيد  متوليتعيين مدير،  -1

 ؛سباتأئيد  باو ضامن صندوق به شرط تعيين جانشين آنها  متوليتغيير مدير،  -1
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به پيشنهاد متولي، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعيـين مـدت مأموريـت و     -3

 الزحمة وی و چگونگي پرداخت آن؛  حق

 ؛سباتصويب تغييرات الزم در اساسنامه و اميدنامة صندوق پس از تأئيد  -4

 گيری راجع به انحالل صندوق؛ تصميم -5

 های مالي ساالنة صندوق؛ تصويب صورت -6

 ضعيت و عملکرد صندوق در هر سال مالي؛استماع گزارش مدير راجع به و -7

 های مالي و گزارش وضعيت و عملکرد صندوق؛ استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت -8

 تعيين روزنامة کثيراالنتشار صندوق؛ -9

 تشکيل مجمع صندوق.های  هزينه صندوق وهای تأسيس  صويب هزينهت-11

 ر زمان قابل تشکيل است:مجمع صندوق به دعوت اشخاص زير در ه :29ماده 

 مدير صندوق؛ -1

 صندوق؛ متولي -1

دارندگان بيش از  -3
5
 گذاری ممتاز صندوق؛ از واحدهای سرمايه 1

 .سبا -4

 توسط 11لغايت  6: محل و زمان تشکيل جلسة مجمع در شهر محل اقامت صندوق بين ساعت تبصره ،

 شود.  کننده تعيين مي دعوت

جلسة مجمع قانوني آنها حق حضور در  گانگذاری ممتاز يا نمايند واحدهای سرمايهدارندگان  :31ماده 

دعـوت کننـده   کننده است.  مسئوليت احراز مالکيت يا نمايندگي مالک برعهدة دعوت. را دارندصندوق 

را تنظـيم و  هر يـک  گذاری ممتاز در مالکيت  ن و تعداد واحدهای سرمايهابايد فهرستي از اسامي حاضر

در اختيـار رئـيس مجمـع قـرار     کننده  فهرست حاضران با تأئيد دعوت .امضای هر يک از آنها برساندبه 

 . گيرد مي

گذاری ممتاز  بين دارندگان واحدهای سرمايهاکثريت نسبي آرا از  ابرئيس مجمع صندوق  :31ماده 

ق را به وظيفة ادارة جلسة مجمع صندورئيس مجمع  .شود توسط مجمع صندوق انتخاب ميحاضر، 

 ،در غياب هر يک از آنهاو  ن مجمع صندوق خواهند بوداناظر سباو  متوليعهده دارد. نمايندگان 

 کند. انتخاب ميناظر را  جايگزينمجمع 

ن ان برسد. ناظرابايد به تأئيد رئيس مجمع و ناظرو فهرست حاضران مجمع رسميت جلسه  : 32ماده 

  .ندکن ميها نظارت  يریگ بر رعايت اساسنامه و مقررات و صحت رأی

کنندة مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع، دارندگان  دعوت :33ماده 

دعوت به مجمع  گذاری ممتاز را از طريق نشر آگهي در روزنامة کثيراالنتشار صندوق واحدهای سرمايه

صندوق در مجمع حاضر شوند، ممتاز گذاری  که کلية دارندگان واحدهای سرمايهنمايد. در صورتي
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به مجمع  گذاری ممتاز  دعوت از دارندگان واحدهای سرمايهرعايت تشريفات 

از نيز را  سباو  متوليکنندة مجمع بايد ده روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع،  دعوت ضروری نيست.

مانع از  سباو  متوليتشکيل و موضوع جلسة مجمع مطلع نمايد. عدم حضور نمايندگان و زمان محل 

 تشکيل جلسة مجمع نخواهد بود.

 تشکيل و زمان را از محل سبا و  متوليکه دعوت کننده در مهلت مقرر در اين ماده،  : در صورتيتبصره

 تصميمات آن از درجة اعتبار ساقط است.  تشکيل جلسة مجمع وو موضوع جلسه مجمع مطلع ننمايد، 

گـذاری   گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمايه سرمايه هایدارندگان واحد ،در مجمع صندوق :34ماده 

درصـد از کـل    5گذاری ممتاز حـداقل   مشروط بر اينکه دارندة واحد سرمايه ؛ممتاز يک حق رأی دارند

  گذاری ممتاز صندوق را دارا باشد. واحدهای سرمايه

ل حـق رأی  تصميمات در جلسة رسمي مجمع صندوق با موافقت نصف به عـالوة يـک از کـ    :35ماده 

رئيس مجمـع  ، مگر اينکه در ساير مواد اساسنامه، نصاب ديگری ذکر شده باشد. شود حاضران اتخاذ مي

امضـاء نمايـد و بـه تأئيـد نـاظران       ای در سه نسخه تهيه و موظف است از تصميمات مجمع صورتجلسه

 کند.ارائه و مدير هرکدام يک نسخه  متولي، سبابرساند و به 

 مجمع صندوق بايد توسط رئيس مجمع بـه مـدير تسـليم     امي حاضران در جلسة : فهرست اس1 تبصره

 شود تا مدير بالفاصه آن را در تارنمای صندوق منتشر کند.  

  تصميمات مجمع صـندوق را  هرگونه تغيير در اساسنامه و اميدنامه و ساير : مدير موظف است 1تبصره

ثبت، مـدير خالصـة تصـميمات را در روزنامـة      پس از .رساندببه ثبت  سباحداکثر ظرف يک هفته نزد 

در  سببا و بـه تشـخيص   کنـد،   ميصندوق منتشر  تارنمایدر کثيراالنتشار و جزئيات آن را به  تفصيل 

 دهد. مي روزنامة رسمي کشور آگهي 

  تغييرات اساسنامه و اميدنامه را ثبت خواهد کرد که قبول سمت مجدد مدير،   در صورتي سبا: 3تبصره

 متولي، ضامن و حسابرس يا قبول سمت اشخاص جايگزين را دريافت کرده باشد. 

 سببا تصميمات مجمع در مورد تغيير مدير، متولي، ضـامن و حسـابرس پـس از ثبـت نـزد       :36ماده 

و گذشت يـک مـاه از    سبار تغييرات اساسنامه و اميدنامه پس از ثبت نزد بالفاصله قابل اجرا است. ساي

 تاريخ انتشار خالصة آن در روزنامة کثيراالنتشار صندوق قابل اجرا است.

هـای صـندوق قابـل     های تشکيل مجمع صندوق پس از تصويب مجمع از محل دارايي هزينه :37ماده 

ال يا تـا پايـان دورة   يک سبت شده و ظرف مدت های صندوق ث پرداخت است و توسط مدير در حساب

س صـندوق نيـز   يهای تأس شود. هزينه به طور روزانه مستهلک مي ،فعاليت صندوق هر کدام کمتر باشد

هـای   نويسي يا اميدنامة صندوق از محل دارايـي  پس از تصويب مجمع تا سقف مذکور در اعالمية پذيره

های صندوق ثبت شده و ظرف مدت پنج سال يا تا  ابصندوق قابل پرداخت است و توسط مدير در حس

 شود.  پايان دورة فعاليت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک مي
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 مدير صندوق:

توسط مجمع صندوق و بر اساس مقررات و مفاد اين اساسنامه  سبامدير صندوق، به تأئيد  :38ماده 

 شود.و در اين اساسنامه مدير ناميده مي هشد انتخاب 

 مدير بايد کتباً قبول سمت کند و طي آن مسئوليت و وظايف خود را طبق اين اساسنامه 1 تبصره :

پس از بالفاصله د. مدير کن، ضامن و حسابرس هرکدام يک نسخه ارسال متولي، سبابپذيرد و برای 

، به مدير که در اختيار دارد های صندوق را داراييموظف است کلية اطالعات، مدارک و ة مأموريت خاتم

 جايگزين تحويل دهد. 

 موظف است با رعايت مفاد اين اساسنامه و گذاری  ال دارندگان واحدهای سرمايهب: مدير در ق1 تبصره

  مقررات، همواره صرفه و صالح آنها را رعايت کند.

 ويت مدير بايد در اميدنامة صندوق قيد : پس از انتخاب مدير و قبولي سمت توسط ايشان، ه3 تبصره

 صندوق منتشر شود.تارنمای ثبت شده و در  سباشده و ظرف يک هفته نزد 

 ردموظف است  متوليسلب صالحيت يا استعفای مدير،  ،: در صورت ورشکستگي، انحالل4 تبصره 

 یاستعفاقبول مجمع صندوق را برای انتخاب مدير جديد دعوت نموده و تشکيل دهد. وقت،  رعسا

تا زمان انتخاب مدير جديد صندوق،  دير منوط به تصويب مجمع صندوق و تعيين جانشين وی است.م

 های مدير قبلي به قوت خود باقي است.  وظايف و مسئوليت

گذاری در اوراق بهادار  نفر شخص حقيقي خبره در زمينة مرتبط با سرمايه يکمدير حداقل  :39ماده 

نمايد تا از  صندوق معرفي مي« گذاري سرمايهمديران  گروهيا گذاري  ايهسرممدير  »را به عنوان 

 طرف مدير و به مسئوليت وی وظايف زير را به انجام رساند: 

گيری در مورد خريد، فروش يا  و تصميمگذاری صندوق  خط مشي سرمايهگذاری و تعيين  سياست -1

 و اميدنامة صندوق؛ های صندوق در چارچوب مقررات، اساسنامه داراييحفظ مالکيت 

با رعايت دستورالعمل نحوة تعيين قيمت خريد و تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار صندوق  -1

قيمت صدور، ابطال و ، به منظور محاسبة سباگذاری مصوب  های سرمايه فروش اوراق بهادار در صندوق

 ؛مطابق مفاد اساسنامه گذاری صندوق های هر واحد سرمايه ارزش خالص دارايي

 ساير وظايف و اختيارات تفويضي از سوی مدير صندوق. -3

 پذيرد. با اکثريت آراء صورت ميگذاری  سرمايهمديران گروه گيری  : تصميم1 تبصره 

 حفظ گيری در مورد خريد، فروش يا  تواند اختيارتصميم ميگذاری  يهاسرممديران گروه : 1 تبصره

مشروط به اينکه روش  ؛ا به هر يک از اعضای خود واگذار نمايدهای صندوق ر داراييمالکيت 

گيری در اين زمينه و حدود اختيارات عضو مذکور را صراحتاً تعيين کرده باشد. در هر حال  تصميم

خواهد بود. گذاری  سرمايهمديران  گروهمسئوليت حقوقي کلية اعمال و تصميمات عضو مذکور به عهدة 
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قيد  تبصرهبه غير از آنچه در اين گذاری  سرمايهيران مدگروه تفويض اختيارات 

  باشد. پذير نمي شده، امکان

 اعضای گروه مديران هر يک از گذاری يا  مدير سرمايهتواند در هر زمان  : مدير صندوق مي3 تبصره

زمان فرد واجد شرايط ديگری را را از سمت خود عزل کند، مشروط به اينکه همگذاری  سرمايه

 وی نمايد.جايگزين 

 نامة بايد حداقل گواهيگذاری  سرمايهمديران گذاری يا هر يک از اعضای گروه  مدير سرمايه: 4 تبصره

اصول مقدماتي کارگزاری )نمايندگي دو کارگزاری( و به تشخيص مدير حداقل يک سال سابقة کاری 

 برسد. سبابه تأييد  ویو صالحيت باشد گذاری در اوراق بهادار داشته  در امور مرتبط با سرمايه

 گروه هر يک از اعضای گذاری يا  مدير سرمايه: مدير موظف است بالفاصله پس از انتصاب 5 تبصره

را برای  ویبه عالوة مدرکي دال بر قبولي سمت توسط وی ، نام و مشخصات گذاری يهاسرممديران 

 د. کنو ضامن ارسال  متولي، سبا

 تواند قبل از اجرا  ميمجاز اين گروه، ن يا عضو گذاری سرمايهمديران  گذاری، گروه مدير سرمايه: 6 تبصره

با يا ملغي کردن دستور خريد يک ورقة بهادار معين برای صندوق، دستور فروش همان ورقة بهادار را 

 و بالعکس. برای صندوق صادر کندقيمت يکسان 

 اين گروه  جازيا عضو مگذاری  يهسرمامديران  گذاری يا گروه مدير سرمايهتصميمات افشای : 7 تبصره

اوراق بهادار به نام صندوق پيش از انتشار اولين گزارش مالي حفظ مالکيت در مورد خريد، فروش يا 

مجاز نيست مگر آنکه افشای اين اطالعات به موجب ساير مقررات صندوق پس از اخذ اين تصميمات، 

 مجاز شناخته شده باشد. 

 مدير : در صورت حجر، محروميت از حقوق اجتماعي، فوت، استعفاء يا سلب صالحيت 8 تبصره

، مدير موظف است فرد جايگزين را ظرف گذاری اعضای گروه مديران سرمايههر يک از گذاری يا  سرمايه

 يک هفته تعيين و معرفي نمايد.

مدير به قرار زير  های مسئوليتو  وظايف ،عالوه بر آنچه در ساير مواد اين اساسنامه ذکر شده :41ماده 

 است:

مترمربع فضای مناسب اداری با امکانات و تجهيزات الزم به منظور انجام امور  11اختصاص حداقل  -1

 صندوق؛

گذاری مطابق مفاد  های سرمايه نويسي، صدور و ابطال واحد انجام مراحل اجرايي صندوق از جمله پذيره -1

 اساسنامه؛

گذاری  گذار شامل مبالغ پرداختي و دريافتي، تعداد واحدهای سرمايهرمايهثبت و نگهداری حساب هر س -3

 گذاری در تملک وی؛شده و تعداد واحدهای سرمايهصادره و ابطال

به موضوع تعيين صاحبان امضای مجاز  صندوق و حدود اختيارات و مسئوليت هر يک از آنها و اطالع  -4

 ، ضامن و حسابرس؛متولي
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رگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهينه دستورات خريد و تعيين کارگزار يا کا -5

 فروش اوراق بهادار صندوق توسط آنها؛

 اطالع به متولي در مورد نقل وانتقال اوراق بهادار صندوق بين کارگزاران آن؛  -6

آوری و نگهداری کلية مدارک مثبته مربوط به وقايع مالي صندوق، ثبت وقايع مالي صندوق طبق  جمع -7

 اساسنامه؛مفاد های مورد نياز طبق  های حسابداری و تهية گزارش ويهاصول و ر

آنها که بايد نحوة جبران خدمات و تعيين گذاری  سرمايهمديران گذاری يا گروه  مدير سرمايهمعرفي  -8

  ؛ا کارمزد مديريت يا عملکرد صندوق باشدمتناسب ب

 گذاران؛ سرمايهمتعارف پاسخگويي به سؤاالت  -9

 ؛افزارهای الزم و بکارگيری آنها برای اجرای اهداف و موضوع فعاليت صندوق افزارها و سخت نرمتهية  -11

 ؛به تشخيص خود و در صورت لزوم انجام تبليغات الزم برای معرفي صندوق به عموم مردم -11

گذاران، کلية ادارات دولتي و غيردولتي، مراجع قضايي و ساير  نمايندگي صندوق در برابر سرمايه -11

 اص حقيقي و حقوقي؛اشخ

هرگونه دعوای مطروحه عليه  در برابراقامة هرگونه دعوای حقوقي و کيفری از طرف صندوق و دفاع  -13

ها، مراجع عمومي يا اختصاصي و ديوان عدالت اداری با دارا بودن کلية  صندوق در هر يک از دادگاه

آن(، قانون آيين دادرسي کيفری  36و  35دادرسي مدني)باالخص مواد   اختيارات مندرج در قانون آيين

 نامة ديوان عدالت اداری. و قانون و آيين

 گذاری در مقابل  گذاری يا گروه مديران سرمايه کلية اعمال و اقدامات مدير، مدير سرمايه: 1 تبصره

توان به عذر عدم اجرای تشريفات مربوط به طرز انتخاب آنها  اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمي

 اعمال و اقدامات آنها را غير معتبر دانست. 

  ات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه امضای مدير موظف است مشخصات و حدود اختيار: 1تبصره

 د.کنارسال  سباثبت نزد برای قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق را 

 مدير صندوق بايد مدارک مثبته وقايع مالي هر سال مالي صندوق را به مدت حداقل پنج   :3 تبصره

ترونيکي موضوع قانون تجارت به صورت کاغذی يا داده پيام الکسال پس از پايان آن سال مالي 

نگهداری نمايد و پس از پايان اين مدت مسئوليتي در قبال نگهداری و اراية اين مدارک الکترونيک 

اين مسئوليت با تغيير مدير به مدير جديد منتقل شده و پس از پايان عمر صندوق بر  نخواهد داشت.

 عهدة آخرين مدير آن خواهد بود. 

 اين ماده حداقل يک خط تلفن اختصاص دهد. همچنين در  9ای اجرای بند : مدير بايد بر4 تبصره

 گذاران، وجود داشته باشد. صندوق بايد امکان طرح سؤاالت و دريافت پاسخ آنها برای سرمايهتارنمای 

 پذير است.  امکان متولي: مصالحه در دعاوی له يا عليه صندوق توسط مدير و با موافقت 5 تبصره 

 متولي صندوق:
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توسط مجمع صندوق بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه  متولي :41ماده 

 شود. ناميده مي متوليانتخاب شده و از اين پس در اين اساسنامه صندوق 

 بايد کتباً قبول سمت کند و طي آن مسئوليت و وظايف خود را طبق اساسنامة  متولي: 1 تبصره

که جانشين  م يک نسخه ارسال دارد. در صورتي، مدير و حسابرس هرکداسباصندوق بپذيرد و برای 

های صندوق را  براساس اساسنامه تعيين شود، وی موظف است کلية اطالعات، مدارک و دارايي متولي

 جايگزين تحويل دهد.  متوليبالفاصله به که در اختيار دارد، 

 دير در اميدنامة و قبولي سمت توسط ايشان، هويت وی بايد توسط م متولي: پس از انتخاب 1 تبصره

تارنمای در بالفاصله پس از ثبت شده و ارسال  سبابرای ثبت به صندوق قيد و ظرف يک هفته 

 صندوق منتشر شود. 

 مدير موظف است متولي: در صورت ورشکستگي، انحالل، سلب صالحيت يا استعفای 3 تبصره ،

قبول استعفای جايگزين دعوت کرده و تشکيل دهد.  متوليبالفاصله، مجمع صندوق را برای انتخاب 

تا زمان انتخاب مجمع صندوق و تعيين جانشين وی است. تصويب از سمت خود منوط به  متولي

 های متولي قبلي به قوت خود باقي است. متولي جايگزين، وظايف و مسئوليت

به قرار زير  متوليهای  ئوليتوظايف و مس ،عالوه بر آنچه در ساير مواد اساسنامه ذکر شده :42ماده 

 است:

االختيار و دارندة امضای مجاز  تعيين و معرفي يک نفر از کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نمايندة تام -1

 از طرف متولي در امور مربوط به صندوق؛

 های بانکي صندوق؛ تقاضای مدير برای افتتاح حساب يا حسابو تأييد  بررسي  -1

 الزحمة حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصويب؛ حقميزان پيشنهاد نصب، عزل و  -3

ه و مفاد اساسنامرعايت مقررات، اطمينان از حصول مدير و ضامن به منظور عملکرد بر مستمر نظارت  -4

 صندوق؛اميدنامة 

 ؛حسابرسها و نظرات  گزارشاراية به موقع اطمينان از حصول بررسي و  -5

 ؛موقع اطالعات صندوق توسط مديرانتشار به اطمينان از و حصول نظارت  -6

و  سباو اميدنامه نزد  مفاد اساسنامهمقررات، طرح موارد تخلف مدير، ضامن و حسابرس صندوق از  -7

 حصول نتيجة نهايي؛پيگيری موضوع تا 

که تخلف ياد  طرح موارد تخلف مدير، ضامن و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضايي در صورتي  -8

 يگيری موضوع تا حصول نتيجة نهايي؛شده جرم محسوب شود و پ

 گذاران و وکيل در  طبق اين اساسنامه وکيل سرمايه متولياين ماده،  8و  7 های: در اجرای بند1 تبصره

)از  گذاران با دارا بودن کلية اختيارات الزم تواند از جانب سرمايه شود و مي توکيل آنها محسوب مي
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درسي مدني و کيفری( برای اقامة جمله اختيارات مندرج در قوانين آيين دا

ها، دادسراها، مراجع اختصاصي يا عمومي و مراجعه به  هرگونه دعوای کيفری در هر يک از دادگاه

 مقامات انتظامي اقدام نمايد.

 در اجرای وظايف خود اهمال ورزد يا قصور داشته باشد يا از اجرای آنها  متوليکه : در صورتي1 تبصره

وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. صندوق اين بابت خسارتي به د، و از کنخودداری 

 کند.  گونه موارد را مرجع صالح به رسيدگي تعيين مي در اين متوليحدود مسئوليت 

 تواند هرگونه اطالعات و مدارک را در رابطه با  در اجرای وظايف خود ميعنداللزوم  متولي: 3 تبصره

گذاری  و مدير سرمايهبازرسي نمايد. مدير آن صندوق از مدير مطالبه کند يا از دفتر کار مدير يا شعب 

داشته با متولي اند در اين رابطه همکاری کامل  ملزم گذاری يهاسرممديران يا هر يک از اعضای گروه 

 د.باشن

 ضامن:

 شود. انتخاب ميتوسط مجمع صندوق ضامن صندوق بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه  :43ماده 

و اميدنامه ضامن بايد کتباً قبول سمت کند و طي آن مسئوليت و وظايف خود را طبق اساسنامه 

 و حسابرس هرکدام يک نسخه ارسال دارد.  متولي، مدير، سبابپذيرد و برای 

 پس از انتخاب ضامن و قبولي سمت توسط ايشان، هويت وی بايد توسط مدير در اميدنامة 1 تبصره :

تارنمای در بالفاصله پس از ثبت شده و ارسال  سبابرای ثبت به صندوق قيد و ظرف يک هفته 

 صندوق منتشر شود.

 در صورت ورشکستگي، انحالل، سلب صالحيت يا استعفای ضامن، مدير موظف است 1 تبصره :

قبول الفاصله نسبت به دعوت و تشکيل مجمع صندوق برای تعيين ضامن جانشين، اقدام نمايد. ب

 ضامن منوط به تصويب مجمع صندوق و تعيين جانشين وی است.استعفای 

 پس از استعفای ضامن، توسط مدير دعوت کاری روز  11که مجمع صندوق ظرف  : در صورتي3 تبصره

، نسبت به دعوت مجمع صندوق هرعايت تشريفات مذکور در اساسنام تواند رأساً و با نشود، ضامن مي

 اقدام و موضوع استعفای خود را در دستور کار اين مجمع قرار دهد. 

 3يا  1که مجمع صندوق برای رسيدگي به موضوع استعفای ضامن براساس تبصرة  : در صورتي4 تبصره 

کيل نشود يا نتواند ضامن جايگزين را تعيين تش ،اين ماده دعوت شود ولي ظرف دو ماه از تاريخ دعوت

تواند صندوق را منحل کند. در  االجل فوق مي روز پس از اتمام ضرب 11نمايد، آنگاه ضامن ظرف مهلت 

صندوق به کامل پذيرد و ضامن بايد تا تصفية  صورت مي هصورت تصفية صندوق براساس اساسنام اين

 عمل نمايد.  هتعهدات خود مطابق اساسنام

های ضامن به  های ضامن که در ديگر مواد اساسنامه آمده است، مسئوليت عالوه بر مسئوليت :44ماده 

 قرار زير است: 
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 اساسنامه؛اين  11تعيين شده طبق ماده  پرداخت مبالغ -1

تصفيه به اولية های صندوق پس از دورة  دريافت تمامي داراييپرداخت نقدی به صندوق در قبال  -1

 بکار رفته است. هدوراين گذاری در پايان  مبلغي که در محاسبة قيمت ابطال واحدهای سرمايه

 حسابرس:

سازمان پيشنهاد و به  از بين مؤسسات حسابرسي معتمد متوليحسابرس صندوق توسط  :45ماده 

ب مجمع پيشنهاد شده و به تصوي متوليالزحمة حسابرس توسط  رسد. حق تصويب مجمع صندوق مي

 .کند رسد. مدت مأموريت حسابرس را مجمع صندوق تعيين مي صندوق مي

 حسابرس صندوق بايد کتباً قبول سمت کرده و طي آن متعهد شود تا کلية وظايف حسابرس 1 تبصره :

صندوق را طبق اين اساسنامه و مقررات و با رعايت اصول، استانداردها، و ضوابط حسابرسي که به 

، سباصالح رسيده است، به انجام رساند. حسابرس بايد قبولي سمت خود را برای تصويب مراجع ذی

 کند.هرکدام يک نسخه ارسال  متوليمدير، و 

 و با ذکر داليل و تصويب مجمع صندوق قابل عزل است، مشروط  متولي: حسابرس به تقاضای 1 تبصره

ين شود. در اين صورت مؤسسة به اينکه همزمان جايگزين او و مدت مأموريت حسابرس جايگزين تعي

 سباحسابرسي جانشين بايد بالفاصله از حسابرس قبلي داليل تغيير را استعالم نموده و نتيجه را به 

 اطالع دهد. 

 پس از انتخاب حسابرس و قبولي سمت توسط ايشان، هويت وی بايد توسط مدير در اميدنامة 3 تبصره :

 صندوق منتشر شود.تارنمای و در  ثبت شده سباصندوق قيد و ظرف يک هفته نزد 

 در صورت ورشکستگي، انحالل، سلب صالحيت يا استعفای حسابرس، مدير بايد بالفاصله، 4 تبصره :

قبول استعفای نسبت به دعوت و تشکيل مجمع صندوق برای تعيين حسابرس جايگزين اقدام نمايد. 

رس جديد صندوق، وظايف و تا زمان انتخاب حساب حسابرس منوط به تصويب مجمع صندوق است.

 های حسابرس قبلي به قوت خود باقي است.  مسئوليت

 الزحمة حسابرس براساس قرارداد منعقده بين صندوق و حسابرس در حدود مصوبات  : حق5 تبصره

کافي ذخيرة شود. مدير موظف است هر روز  های صندوق پرداخت مي مجمع صندوق از محل دارايي

 نمايد.   منظورهای صندوق  برس را در حسابهای حسا برای پوشش هزينه

 حسابرس به قرار زير است:های  مسئوليتوظايف و  :46ماده 

در اجرای وظايف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر  متوليهای کنترل داخلي مدير و  بررسي اصول و رويه -1

های پيشنهادی برای رفع نقايص  حل ها و اراية راه در خصوص کفايت يا ضعف اين اصول و رويه

 احتمالي؛

های کنترل داخلي طراحي شده برای اجرای  اطمينان از اينکه اصول و رويهحصول بررسي به منظور  -1

 خصوص؛ شود و تهية گزارش الزم در اين مي، در عمل رعايت متوليوظايف مدير و 
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های مالي و اطالعاتي که مدير طبق اساسنامه  ها، صورت بررسي کلية گزارش -3

 و قيمت صدورارزش آماری، ارزش روز، خالص موظف است در رابطه با عملکرد يا وضعيت صندوق يا 

، سبا، ، مجمع صندوقانگذار گذاری تهيه کند و حسب مورد به سرمايه قيمت ابطال واحدهای سرمايه

های سه  استثنای گزارشيا ضامن ارايه دهد يا منتشر نمايد و اظهار نظر در خصوص آنها به  متولي

 ؛54 ماده 7ماهه و نه ماهه موضوع بند 

که وقايع مالي صندوق به طور  اطمينان از اينحصول نظارت بر کلية عمليات مالي صندوق به منظور  -4

مربوطه و مستندات شود و کلية مدارک  های صندوق ثبت مي سابکامل و به روش صحيح در ح

 ؛دشو آوری و به روش صحيح نگهداری مي جمع

قيمت صدور و قيمت ابطال واحدهای ارزش آماری، ارزش روز، نظر در خصوص محاسبات خالص ارهظا -5

 .ای خود های دوره در گزارش گذاری سرمايه

 های  ثبت گواهي که ازای باشد  خصوص بايد به گونهماده بهاين  1های داخلي موضوع بند  : کنترلتبصره

های صندوق و گزارش آنها و همچنين ثبت کلية وقايع مالي مربوط به  گذاری صادره در حساب سرمايه

 صندوق و گزارش آن اطمينان معقولي حاصل شود. 

ست، مسئوليت مسئوليت حسابرس در انجام وظايف خود که در اين اساسنامه ذکر شده ا :47ماده 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ايران مصوب  49ماده  3شخصي است که به موجب بند 

 عهده دارد. ر، مسئوليت بررسي و اظهارنظر در خصوص مستندات و اطالعات را ب1384آذرماه سال 

 كارگزاران صندوق:

اند، يک يا چند کارگزار را به  دريافت کرده سبامدير از بين کارگزاراني که مجوز کارگزاری از   ::4488ماده ماده 

کند. کارگزار صندوق بايد کتباً قبول سمت کرده و طي آن  صندوق انتخاب مي انعنوان کارگزار

 و حسابرس ارايه دهد. متولي، مدير، سباها و وظايف خود را طبق اين اساسنامه بپذيرد و به  مسئوليت

 که صندوق در هر ران صندوق را عزل نمايد مشروط به آنتواند هر يک از کارگزا : مدير مي1 تبصره

 زمان حداقل يک کارگزار داشته باشد. 

 الزحمه و کارمزد کارگزار صندوق بر اساس قرارداد بين آن و صندوق و با رعايت سقف  : حق1 تبصره

 شود.های صندوق پرداخت مياز محل دارايي سباهای مصوب  نرخ

  توانند شخصيت  فاد اساسنامه و اميدنامه، مدير و کارگزار صندوق مي: با رعايت مقررات، م3تبصره

 حقوقي واحدی داشته باشند يا از اشخاص وابسته به يکديگر محسوب شوند.

وظايف و  ،های کارگزار صندوق که در ديگر مفاد اساسنامه آمده است عالوه بر مسئوليت: 49ماده 

 کارگزار صندوق به قرار زير است:های  مسئوليت

در زمينة  گروهيا عضو منتخب اين  گذاری سرمايهمديران گذاری يا گروه  مدير سرمايهاجرای دستورات  -1

 خريد و فروش اوراق بهادار به نام صندوق در چارچوب مقررات؛ 
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های نقل و انتقال اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس و تسليم  نگهداری گواهي -1

 دستور مدير؛ آنها صرفاً به کارگزار ديگر صندوق به

 ؛مديربه است نشده در بورس که به نام صندوق خريداری کرده با نام پذيرفته تسليم اوراق بهادار  -3

 نام صندوق به بانک تعيين شده توسط مدير؛ تسليم اوراق بهادار بي -4

 واريز وجوه نقد صندوق نزد خود صرفاً به حساب بانکي صندوق به دستور مدير؛ -5

 و حسابرس به درخواست آنها؛ متوليمعامالت اوراق بهادار صندوق به مدير، اراية اطالعات مربوط به  -6

 رعايت قانون، مقررات، اصول و ضوابط و استانداردهای مربوط به حرفة کارگزاری؛ -7

افتتاح يک حساب به نام صندوق در دفاتر حسابداری خود و ثبت کلية عمليات مالي صندوق که از  -8

 ؛اين حسابگيرد در  طريق کارگزاری صورت مي

 استفاده از ايستگاه معامالتي اختصاصي صندوق در صورت وجود، صرفاًًٌ جهت انجام معامالت صندوق. -9

 تشريفات معامالت اوراق بهادار به نام صندوق:

گذاری يا  بايد به امضای مدير سرمايهبه نام صندوق به خريد يا فروش اوراق بهادار تصميم  :51ماده 

مطابق مقررات به کارگزار صندوق گذاری يا عضو يا اعضای مجاز از طرف ايشان،  گروه مديران سرمايه

اجرای  د تا کارگزار صندوق مطابق اين دستور و رعايت مقررات، عمل نمايد. مدير بايد برشوارايه 

در صورتي که در و بهادار توسط کارگزار نظارت کند صحيح و به موقع دستورهای خريد و فروش اوراق 

اثر قصور، تقصير يا تخلف کارگزار از اجرای به موقع و صحيح دستورهای مذکور، خسارتي متوجه 

 صندوق گردد مدير بايد:

 با کارگزار صندوق مصالحه نمايد، يا  متولي،الف( با رعايت صرفه و صالح صندوق و توافق 

و احتمالي ن شاکي در مراجع صالحه طرح و تا صدور حکم و دريافت خسارت ب ( موضوع را به عنوا

 واريز به حساب صندوق پيگيری کند.

صرفاً به حساب جاری معامالتي آن  را مدير صندوق بايد وجوه الزم برای خريد اوراق بهادار :51ماده 

تمام يا قسمتي از اين وجوه يا کارگزار صندوق که به او دستور خريد داده است، واريز نمايد. بازپرداخت 

شود،  وجوهي که در اثر فروش اوراق بهادار صندوق به حساب جاری معامالتي کارگزار صندوق واريز مي

 صرفاً به دستور مدير و به حساب صندوق مجاز است.

 هاي صندوق: هزينه

 رتند از:های صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبا هايي که از محل دارايي هزينه :52ماده 

 متولي و ضامن که ميزان و نحوة محاسبة آن در اميدنامه قيد شده است؛ ،کارمزد مدير -1

 که توسط مجمع صندوق تعيين و در اميدنامه منعکس شده است؛حسابرس الزحمة  حق -1

کارمزد معامالت اوراق بهادار که طبق مقررات يا قرارداد با کارگزار صندوق به خريد و فروش اوراق  -3

 ؛گيرد صندوق تعلق ميبهادار 
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 صندوق؛ماليات فروش اوراق بهادار  -4

 های تأسيس صندوق و برگزاری مجامع صندوق به تصويب مجمع صندوق؛ هزينه -5

 صندوق قيد شده است؛ ةالزحمة تصفيه صندوق که ميزان و نحوه محاسبه آن در اميدنام کارمزد يا حق -6

 های مالي تسهيالت اخذ شده برای صندوق؛ هزينه -7

 ؛های بانکي برای نقل و انتقاالت وجوه صندوق هزينه -8

 ؛ها نام صندوق توسط بانک های نگهداری اوراق بهادار بي هزينه -9

صالح به تصويب  هر يک از ارکان صندوق در مراجع ذیعليه متولي هزينة طرح دعاوی توسط -11

 ؛مجمع صندوق

ليه صندوق توسط مدير به تصويب هزينة طرح دعاوی به نفع صندوق يا دفاع در برابر دعاوی ع-11

 ؛مجمع صندوق

 .ها به تصويب مجمع و درج در اميدنامه صندوق ساير هزينه-11

های صندوق به جز موارد فوق مجاز نيست و مدير صندوق مسئول  پرداخت هزينه از محل دارايي

 باشد. اده ميگذاران در اثر قصور يا تخلف خود از اين م جبران خسارات وارده به صندوق يا سرمايه

 و ضامن  صندوق به  متوليهای مدير، حسابرس،  های اجرای وظايف و مسئوليت : تأمين هزينه1تبصره

 استثنای موارد مذکور در اين ماده، حسب مورد به عهدة خود ايشان است.

 های  های تحقق يافته ولي پرداخت نشدة صندوق بايد در هر روز به حساب بدهي : هزينه1تبصره

ارزش روز، قيمت صدور و خالص کسر و در محاسبة  ايهمرظور و از حساب حقوق صاحبان سصندوق من

 گذاری در پايان آن روز لحاظ گردند. های سرمايه قيمت ابطال گواهي

 قابل پرداخت است و 91به ميزان بار  هر سه ماه يکمدير، متولي و ضامن صندوق : کارمزد 3تبصره %

پس از  تبصرهشود. پرداخت کارمزد مدير براساس اين  پرداخت ميمالي مانده در پايان هر سال  باقي

مشروط بر اين که در صورت نياز به اظهارنظر  ؛های تعريف شده در اساسنامه مجاز است اراية گزارش

يا در صورت اظهار نظر مشروط  ها، حسابرس نظر مقبول ارايه داده باشد حسابرس راجع به اين گزارش

  اهميت باشد. رط از نظر متولي کمحسابرس، بندهای ش

 رساني: اطالع

گذاران تارنمای  مدير موظف است برای اطالع رساني و اراية خدمات اينترنتي به سرمايه :53ماده 

مجزايي برای صندوق طراحي کند يا قسمت مجزايي از تارنمای خود را به اين امر اختصاص دهد. 

 دوق در اميدنامه ذکر شده است. نشاني تارنمای مذکور به عنوان تارنمای صن

مدير موظف است در طول دورة فعاليت صندوق اطالعات زير را در مقاطع تعيين شده در  :54ماده 

 صندوق منتشر نمايد:تارنمای 

متن کامل اساسنامه و اميدنامة صندوق و به روزرساني آن بالفاصله پس از ثبت هرگونه تغييرات آن  -1

 ؛سبانزد 
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تا  صندوق از ابتدای تأسيسساالنه اطالعات بازدهي صندوق شامل بازدهي  -1

پايان سال شمسي گذشته به تفکيک هر سال شمسي، بازدهي ساالنه صندوق از ابتدای سال شمسي 

 سه ماه، يک ماه و يک هفته گذشته يک سال،جاری تا تاريخ گزارش به طور روزانه، بازدهي صندوق در 

زدهي هفتگي کل بورس اوراق نمودار بادر مقايسه با صندوق از ابتدای تأسيس گي هفتنمودار بازدهي و 

 بهادار تهران و به روز رساني آن در پايان هر هفته؛

صندوق را به خود اختصاص بيشترين درصد از دارايي در پايان روز پنج ورقه بهاداری که سهم مجموع  -3

 ؛آن روز 18تا ساعت اند  داده

 آن 18گذاری در پايان هر روز تا ساعت  ت صدور و قيمت ابطال هر واحد سرمايهارزش روز، قيمخالص  -4

 روز؛

همان روز که  18گذاری در پايان هر روز به طور روزانه تا ساعت  خالص ارزش آماری هر واحد سرمايه -5

شود و تفاوت مبلغي و درصدی آن با خالص ارزش روز هر  ( اين ماده محاسبه مي1براساس تبصره)

 گذاری در پايان همان روز؛ رمايهواحد س

گذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعاليت صندوق تا  تعداد واحدهای سرمايه -6

گذاران در پايان هر روز به طور روزانه تا  گذاری نزد سرمايه پايان آن روز و تعداد واحدهای سرمايه

 هر روز؛ 18ساعت 

های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و ساالنه،  صندوق در دورهالي های م و صورتگزارش عملکرد  -7

 روز کاری پس از پايان هر دوره؛ 11حداکثر ظرف مدت 

 تهيه و اراية آنها ضروری باشد. سبا به تشخيصهايي که  کلية گزارش -8

 اين ماده براساس پيوست شماره چهار، تبديل به 1های کمتر از يکسال موضوع بند  بازدهي: 1 تبصره 

 شوند. سال شده و گزارش مي

  گذاری مشابه خالص ارزش روز هر واحد  : محاسبة خالص ارزش آماری هر واحد سرمايه1تبصره

های پاياني اوراق بهادار  گذاری است، با اين تفاوت که در محاسبة خالص ارزش آماری، قيمت سرمايه

 شوند.  صندوق تعديل نمي

  متولي  ،سبا رایها و اطالعات مذکور در اين ماده را ب ز گزارشزمان يک نسخه امدير بايد هم: 3تبصره

ندوق در رابطه با اين صندوق به منزلة تارنمای صد و انتشار هرگونه اطالعات در کنو حسابرس ارسال 

 است. سبااراية اطالعات به 

 االنه بند شش ماهه و سهای مالي  و صورت ها خود را در مورد گزارش : حسابرس بايد اظهارنظر4 تبصره

روز پس از دريافت، مطابق مفاد اساسنامه ارايه دهد. مدير موظف است  11اين ماده حداکثر ظرف  7

 صندوق منتشر کند. تارنمای اظهارنظر حسابرس را بالفاصله پس از دريافت، در 

 صندوق درتارنمای بايد در ( اين ماده، 6( تا )1موضوع بندهای ): روند تاريخي اطالعات 5 تبصره 

 گذاران باشد. دسترس سرمايه
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 پايان دوره يا تمديد دورة فعاليت صندوق:

 يابد: فعاليت صندوق به يکي از طرق زير پايان مي :55ماده 

 الف( در پايان دورة فعاليت صندوق؛

 ؛سباب ( در صورت لغو مجوز صندوق توسط 

 ج ( در صورت صدور حکم دادگاه مبني بر خاتمة فعاليت صندوق؛

گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق  افقت دارندگان حداقل دو سوم از کل واحدهای سرمايهبا مود ( 

 در جلسه رسمي مجمع صندوق؛ 

 ؛43ماده  4 تبصرهه ( به تصميم ضامن مطابق 

در صورتي که يک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسيدگي به  سبانفع و تأييد و ( به تقاضای هر ذی

ا حسابرس گذشته باشد و مجمع صندوق برای رسيدگي به اين موضوع تشکيل استعفای مدير، متولي ي

 نشده يا در صورت تشکيل موفق به انتخاب جايگزين نشده باشد.

نرسد، دورة اولية  سبابه تصويب  57که تمديد دورة فعاليت صندوق مطابق ماده  در صورتي :56ماده 

روز مانده به پايان دورة فعاليت صندوق شروع شده و تا پايان دورة فعاليت  61تصفية صندوق از 

 55که فعاليت صندوق بنا به موارد مذکور در بندهای)ب( تا )و( ماده  يابد. در صورتي صندوق ادامه مي

روز  31رة فعاليت صندوق شروع شده و پايان پذيرد، دورة اولية تصفية صندوق از روز بعد از پايان دو

 پذيرد: يابد. مراحل تصفية صندوق از ابتدای دورة اولية تصفية صندوق به شرح زير صورت مي ادامه مي

 شود. گذاری توسط مدير متوقف مي صدور واحدهای سرمايه -1

اولية تصفية صندوق ها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پايان دورة  کند که دارايي مدير تالش مي -1

 به نقد تبديل کند.

های صندوق در پايان دورة اولية تصفية صندوق متوقف  خريد دارايي به نام صندوق و فروش دارايي -3

 شود. مي

 ،نقد صندوقدورة اولية تصفية صندوق، مدير به تأييد متولي از محل وجوه در روز کاری بعد از پايان  -4

پردازد.  ضامن مي متولي ومدير، کارمزد مطالبات  یبه استثنا صندوق راسررسيد شدة های  کلية بدهي

گذاری منفي نباشد و وجوه نقد صندوق برای پرداخت اين  در صورتي که قيمت ابطال واحدهای سرمايه

ها کفايت نکند، تفاوت توسط ضامن تأمين خواهد شد و ضامن معادل مبالغ پرداختي در  بدهي

 .شود های صندوق بستانکار مي حساب

صندوق تبديل به اولية تصفية های صندوق شامل مطالبات آن در پايان دورة  در صورتي که کل دارايي -5

گزارشي از  ،صندوق اولية تصفيةروز کاری بعد از پايان دورة  5نقد نشده باشد، مدير موظف است ظرف 

بايد اطالعات اقل حد. در اين گزارش کندو حسابرس ارسال  متوليها تهيه کرده و برای ضامن،  دارايي

 زير درج گردد:
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الف( در مورد اوراق بهادار صندوق: مشخصات اوراق بهادار، تعداد، کارگزار 

های صندوق در  ارزش روز داراييخالص مربوطه و ارزش روز اوراق بهادار معادل ارزشي که در محاسبة 

ها، کارمزدها و ماليات  هزينهصندوق بکار رفته است بدون در نظر گرفتن اولية تصفية پايان دورة 

 فروش؛

و ارزش به کار رفتة هر  ب( در مورد مطالبات: مبلغ طلب، شخص بدهکار، شرح طلب، تاريخ سررسيد

های صندوق در پايان دورة اولية تصفية  يک از اين مطالبات در محاسبة خالص ارزش روز دارايي

  صندوق؛

ارزش روز خالص ارزش روز بکار رفته در محاسبة ها: مشخصات، تعداد و  ج( در مورد ساير دارايي

ها، کارمزدها و  صندوق بدون در نظر گرفتن هزينه اولية تصفيةهای صندوق در پايان دورة  دارايي

 ماليات فروش. 

های مالي و  صندوق، صورتدورة اولية تصفية روز کاری پس از پايان  11مدير موظف است ظرف  -6

تهيه و به حسابرس خ آخرين صورت مالي مصوب حسابرسي شده، از تاريگزارش عملکرد صندوق را 

 تسليم نمايد.

موضوع های مالي و گزارش  روز پس از دريافت صورت 11حسابرس موظف است نظر خود را ظرف  -7

 ارايه دهد.   سبا، ضامن و متوليمدير، به  6و  5بندهای 

، 5و گزارش موضوع بند  6های مالي صندوق موضوع بند  در صورتي که حسابرس نسبت به صورت -8

 متوليبندهای شرط از نظر  ،اظهارنظر مقبول ارايه داده باشد يا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس

 1ظرف مدير بايد های مالي را تصويب نمايد، آنگاه  اهميت باشد و مجمع صندوق اين صورت کم

گذاری نزد  سرمايهمبلغي معادل قيمت ابطال واحدهای  ،از محل وجوه نقد صندوقروزکاری 

واريز نمايد. در گذاران  بانکي سرمايهصندوق را به حساب تصفية  اولية گذاران در پايان دورة  سرمايه

توسط ضامن قبالً التفاوت بايد  مابه ،صورتي که وجوه نقد صندوق برای انجام اين پرداخت کافي نباشد

روز کاری يک رای انجام اين پرداخت، ظرف به حساب مذکور پرداخت شود. مدير بايد اطالعات الزم را ب

های صندوق  به ضامن ارايه دهد. ضامن معادل مبالغ پرداختي طي اين بند در حسابقبل از مهلت فوق 

 بستانکار خواهد شد.

گذاری صندوق از درجة اعتبار ساقط  های سرمايه تمامي گواهي، 8مذکور در بند  ةپس از اجرای مرحل -9

ای در تارنمای  گذاران از اين امر، بالفاصله اطالعيه است برای اطالع سرمايهخواهد شد. مدير موظف 

 صندوق منتشر نمايد.

به استثنای بدهي صندوق به ضامن باقيماندة ، 8پس از اجرای مرحلة مذکور در بند  -11

پرداخت از محل وجوه نقد صندوق بابت کارمزد  متوليهای صندوق از جمله مطالبات مدير و  بدهي

که وجوه نقد صندوق برای اين پرداخت کافي نباشد، ضامن متعهد به تأمين وجوه  در صورتيو  شود مي
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ازای خدمات  بابت مطالبات ضامن و مابههای صندوق  باقيماندة دارايينقد است. 

 آيد. به مالکيت ضامن درمي متوليبا نظارت آن 

 و ا امضای مديرجلسة تصفية صندوق ب صورت، 11پس از اجرای مرحلة مذکور در بند  -11

ارسال  سباتنظيم و يک نسخة آن توسط مدير نگهداری شده و يک نسخه ظرف مدت ده روز به  متولي

 شود.  مي

حداقل دو  صندوق، مجمع صندوق با موافقتروز مانده به پايان دورة فعاليت  91حداقل  :57اده م

فعاليت  ةدورد تقاضای تمديد توان گذاری ممتاز دارای حق رأی، مي سوم دارندگان واحدهای سرمايه

در صورت موافقت  .ارايه دهد سباصندوق به  ةصندوق را با اصالحات مورد نياز در اساسنامه و اميدنام

، ضامن و متوليفعاليت صندوق مدير،  ةفعاليت صندوق تمديد شود. برای تمديد دور ةدور ،سبا

در صورت  ها را بپذيرند. مسئوليتص ديگری اين احسابرس بايد مجدداً قبول سمت نمايند يا اشخ

صندوق تارنمای جديد را در  ه و اميدنامةاساسناممدير بايد ، با تمديد دورة فعاليت صندوق سبا موافقت

گذاراني که قبل از پايان دورة قبلي فعاليت صندوق نسبت به ابطال واحدهای  با سرمايه منتشر کند.

 د رفتار خواهد شد.يجد ه و اميدنامةساسنامگذاری خود اقدام نکرده باشند، طبق ا سرمايه

 مرجع رسيدگي به تخلفات و  اختالفات:

، حسابرس و کارگزاران صندوق از متوليبه کلية تخلفات مدير، ضامن، مرجع رسيدگي  سبا :58ماده 

 مقررات، مفاد اساسنامه و اميدنامة صندوق است.

حسابرس و کارگزاران صندوق با يکديگر و با هرگونه اختالف بين مدير، ضامن، متولي،  :59ماده 

شود و هرگونه اختالف بين صندوق با ساير  گذاران صندوق در مواردی که مربوط به صندوق مي سرمايه

قانون بازار اوراق بهادار بوده و  36ای آنها باشد، مشمول ماده  اشخاص ذيربط که ناشي از فعاليت حرفه

 شود. براساس اين ماده رسيدگي مي

 اير موارد:س

های خود تقصير،  در انجام وظايف و مسئوليت يا ضامن متوليمدير، حسابرس، که  در صورتي :61ماده 

شخص يا اشخاص مقصر يا د و از اين بابت خسارتي متوجه صندوق گردد، نقصوريا تخلف داشته باش

 د بود.نمسئول جبران خسارت وارده خواهمتخلف 

 5به ميزان حداکثر  متوليتواند برای اجرای موضوع فعاليت صندوق و پس از تأييد  مدير مي :61 ماده

مدت  کوتاه، به نام صندوق تسهيالت گذاران نزد سرمايهگذاری  خالص ارزش روز واحدهای سرمايهدرصد 

زد ن گذاری احدهای سرمايهکاهش خالص ارزش روز وکه در اثر  در صورتي  )حداکثر يک سال( بگيرد.

واحدهای خالص ارزش روز  درصد  7 يش ازدريافتي ب تسهيالت  ماندة ارزش گذاران، سرمايه

سوية روز کاری به ت 5مدير موظف است حداکثر ظرف  برسد،گذاران  گذاری نزد سرمايه سرمايه

 نمايد.اقدام درصد ارزش ياد شده  5مذکور تا سقف تسهيالت 
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ادار توسط مدير، با لحاظ تسهيالت در صورت خريد اقساطي اوراق به :62ماده 

درصد ارزش  15ـواند از ت های صندوق در هيچ زمان نمي های صندوق، کل بدهي و ساير بدهي 61ماده 

 گذاران بيشتر سود.  گذاری نزد سرمايه روز واحدهای سرمايه

 يا ضامن متوليمدير، حسابرس، با منافع گذاران  چنانچه به هر دليلي بين منافع سرمايه :63ماده 

 مقدم خواهد بود.  افراد يادشدهگذاران بر تأدية حقوق  تعارض پيش آيد، تأدية حقوق سرمايه

که صندوق به حکم مراجع صالح قضايي ورشکسته اعالم شود، اين امر تغييری در  در صورتي :64ماده 

کند. در اين  يگذاری اعم از ممتاز و عادی، ايجاد نم محدوديت مسئوليت دارندگان واحدهای سرمايه

ها و تعهدات آنها منحصراً  صورت ماندة مطالبات مدير، ضامن و متولي صفر تلقي شده و مسئوليت

 محدود به مواردی خواهد بود که در مواد ديگر اين اساسنامه آمده است. 

 است. سبامرجع تفسير مواد اين اساسنامه،  :65ماده 

و يک اميدنامه پيوست  4و  تبصره 69ده، ما 66در  ...................تاريخ ...اين اساسنامه در  :66ماده 

 تنظيم شده است.
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 گذاري: نويسي و صدور واحد سرمايه مراحل پذيره 1پيوست 

 

بايد به يکـي از شـعب    گذاری پذيره نويسي يا صدور واحدهای سرمايه برایيا نمايندگان آنها  متقاضيان -1

نويســيد درخواســت صــدور واحــد  )کــه در پيوســت ســه آمــده اســت( مراجعــه کــرده و فــرم پــذيره 

 ، تحويل گرفته و تکميل نمايند.راگذاری)مطابق نمونه انتهای اين پيوست(  سرمايه

نامه بـرای نماينـدگان اشـخاص     معرفيگذاری،  مدارک هويتي برای شخص متقاضي سرمايه ارايه -1-1

 الزامي است.گذاران  و مدارک نمايندگي قانوني از طرف سرمايه وکالتنامه رسمي برای وکال ،قوقيح

( ريال و يک ميليون) 1111111گذاری در دوره پذيره نويسي اوليه هر واحد سرمايهصدور قيمت  -1-1

از ارايه درخواست صدور گذاری در پايان روز کاری بعد  در ساير مواقع معادل قيمت صدور واحد سرمايه

گذاری در پايان هر روز از طريق تابلو اعالنات مستقر در شـعب و   خواهد بود. قيمت صدور واحد سرمايه

گـذاری،   بـرای صـدور هـر واحـد سـرمايه      گـردد.  صندوق به طـور روزانـه اعـالم مـي     تارنمایهمچنين 

گذاری را کـه در اميدنامـه قيـد     ايهگذار بايد عالوه بر قيمت صدور، کارمزد صدور واحدهای سرم سرمايه

 شده است، بپردازد.

 11گـذار در صـندوق   گذاری هر سرمايه قل سرمايهحدابه غير از مدير، متولي، ضامن و مؤسسان،  -1-3

 است.صندوق گذاری سرمايه هایواحددرصد حداکثر  5و حداکثر گذاری  واحد سرمايه( ه)د

گذاری را صرفاً به حساب بانکي صندوق واريـز   برای سرمايهد مبلغ مورد نظر باي گذاری  متقاضي سرمايه -1

  نماينده مدير در شعبه ارايه دهد.به کرده و فيش مربوطه را 

يکپارچـه   گـذار وارد نـرم افـزار    ، اطالعات سرمايهواريزی و فيش بانکي شده ی تکميلها فرمارايه پس از  -3

مسـتقر در شـعبه، بـه ايشـان      مديرنده شده و رسيد آن )مطابق نمونه پيوست( با امضای نماي صندوق

گذار، مبلـغ و شـماره    مشخصات سرمايهتاريخ درخواست صدور،  دربردارندةگردد. اين رسيد مي تحويل

باشـد. شـخص   گـذار مـي   فيش واريزی، شماره درخواست، شماره حساب بانکي و ساير اطالعات سرمايه

گذار يا نماينده وی موظف است اطالعات مندرج در اين رسيد را به دقت بررسـي و در صـورت    سرمايه

صندوق تحويل دهد  مديرنقص يا اشکال در رسيد دريافتي، اشکاالت آن را مشخص کرده و به نماينده 

 متقاضيدستور تا رفع اشکال گردد. در صورت عدم صحت مندرجات اين رسيد، مسئوليت عدم اجرای 

پس از احراز صحت مندرجات  متقاضياست.  متقاضييا هرگونه بروز خطا از اين ناحيه بر عهده شخص 

دهد و نسخه اول را که بـه امضـای    تحويل مي مديررا امضا کرده و به نمايندة  اين رسيد، نسخه دوم آن

 .دارد  است، نزد خود نگه ميو با مهر صندوق مهر شده   سيدهمدير رنماينده 

رخواسـت  تواند د مدير مي، کاری نويسي اوليه و در مدت فعاليت صندوق در هر روز در پايان دورة پذيره -4

در صـورت  . را با رعايت مفـاد اساسـنامه و اميدنامـه، در شـعب بپـذيرد     گذاری  صدور واحدهای سرمايه

رخواسـت نسـبت بـه    از ارايه د بعدکاری روز دو تا پايان موظف است مدير پذيرش درخواست يادشده، 
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های صدور  اعالميهگذاری مورد درخواست اقدام کرده و  صدور واحدهای سرمايه

  تـا هنگـام مراجعـه     کنـد گذاری مربوطه را در همان شعبة محل اراية درخواست آماده  و گواهي سرمايه

هـای   الميـه گـذاری و اع  تسليم ايشان نمايد. تسليم گـواهي سـرمايه  گذار، يا نماينده قانوني وی سرمايه

گـذاری  سـرمايه گـواهي  وجود، ارايةاين پيوست و در صورت  3ارايه رسيد موضوع بند صدور، منوط به 

گذار بيش از مبلغ اختصاص داده شده به صدور  که وجوه واريزی توسط سرمايه صورتي است. در پيشين

گـذاری   احدهای سرمايهصدور والتفاوت را در روز  گذاری باشد، مدير موظف است مابه واحدهای سرمايه

 گذار واريز کند. به حساب بانکي سرمايه

اسـت و الف(بـدون مهرصـندوق و     و تـاريخ  گذاری چاپي و دارای شماره مسلسـل گواهي سرمايه -4-1

-هـای سـرمايه  های حقوقي مترتب بر گواهيفاقد ارزش است. ب( کليه مسئوليت مديرامضای نمايندة 

و نـوع   )ب( ،شوند بر عهده مدير و ضـامن اسـت. مـوارد )الـف(    مي گذاری که مطابق اين پيوست صادر

در مـورد   گـذاری قيـد شـوند.    بايـد در گـواهي سـرمايه   گذاری اعم از عادی و ممتـاز   واحدهای سرمايه

گذاری عادی، غيرقابل انتقـال بـودن آنهـا و در     گذاری صادره برای واحدهای سرمايه های سرمايه گواهي

گذاری ممتاز، غيرقابل ابطال بودن آنها در  گذاری صادره برای واحدهای سرمايه های سرمايه مورد گواهي

 گذاری صادره قيد شود.  مدت فعاليت صندوق، بايد در گواهي سرمايه

گذاری عادی و ممتاز به صـورت جداگانـه صـادر خواهـد      گذاری واحدهای سرمايه گواهي سرمايه -4-1

 شد.

گذاری مطـابق نمونـه انتهـای    گذاری، اعالميه صدور واحدسرمايهسرمايههمراه با هر برگه گواهي -4-3

 شود.گذار تسليم ميادر شده و به سرمايهمدير صاين پيوست، توسط 

گذاری صادره کوشا باشـد. در صـورت    سرمايه گذار موظف است در حفظ و نگهداری گواهي سرمايه -4-4

طـي کـردن تشـريفات صـدور گـواهي       گذاری، صدور مجدد آن مشـروط بـه   سرمايه مفقود شدن گواهي

 خواهد بود.« المثني»
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 گذاري ............. صندوق سرمايه
 ر............... نزد سازمان بورس و اوراق بهاداثبت شده به شماره 

 گذاري نويسي/درخواست صدور واحد سرمايه فرم پذيره
 

گذار يا نمايندة قانوني وی تکميل  گذاری............................... توسط سرمايه گذاری صندوق سرمايه نويسي يا صدور واحدهای سرمايه اين فرم به منظور پذيره

گذاری  گذار يا نمايندة قانوني وی به منزلة قبولي مفاد اساسنامه و اميدنامة صندوق سرمايه ت. امضای ذيل اين فرم توسط سرمايهگرديده اس

ه حساب صندوق، گذاری قابل صدور براساس مبلغ واريزی ب باشد. با تکميل اين فرم، تعداد واحدهای سرمايه ..................................... و مقررات مربوطه مي

گذار از طرف صندوق به  شود. هرگونه پرداخت وجه به سرمايه گذار مسترد مي  مطابق اساسنامه و اميدنامة صندوق مذکور تعيين شده و باقيمانده به سرمايه

ي وی کتباً حساب بانکي ديگری گذار يا نمايندة قانون گذار که طي اين فرم معرفي شده است صورت مي گيرد، مگر اينکه سرمايه حساب بانکي سرمايه

شود، برای هرگونه  گذار به صندوق اطالع داده مي معرفي نمايد. در ضمن آدرس معرفي شده در اين فرم يا تغييرات بعدی آن که کتباً توسط سرمايه

 گذار معتبر است.  گذاری با سرمايه مکاتبة صندوق سرمايه

 

 گذار: مشخصات كامل سرمايه

 د     د         تاريخ تولد   محل صدور        شماره شناسنامه   خانم د آقای شخص حقيقي: □

 د     د          تاريخ ثبت   محل ثبت         شماره ثبت                شرکت  شخص حقوقي:□

 
                             نامدنام شخص حقوقي به تفکيک حروف

 
                             حروفنام خانوادگي به تفکيک 

 

           کدملي    نام پدر: . . . . . . . . . . . . . .

 
 . . . .: . . . . . . . . . . . (Email)کس: . . . . . . . . . . . . .تلفن همراه: . . . . . . . . . . . . . .  پست الکترونيک فتلفن: . . .. . . . . . . . . . . . . 

           . پستي: کد آدرس: . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .   

 مشخصات مبلغ واريز شده:
گـذاری   ........... به نام صندوق سرمايهمبلغ ............................... ريال طي فيش شماره ........... به حساب شماره ...................... نزد بانک ............

 گذاری صندوق واريز شده است.  ......................... جهت صدور واحدهای سرمايه

 گذار کي سرمايهمشخصات حساب بان
 شماره حساب:  بانک: ....................................... شعبه: ....................................... کد شعبه: ..................

 

 امضاء   :نام و نام خانوادگي سرمايه گذار

 

 گذار  نمايندة سرمايهمشخصات 

 محل صدور: ................................ .............................................. فرزند: ........................ شماره شناسنامه: ..............................نام و نام خانوادگي: 

که طي وکالتنامهد معرفينامه شـماره . . . . .                                           کدملي:  

معرفـي شـده   ............................................ گذاری  ق سرمايهصندومورخ . . .د . . .د . . . . به   . . . .

 است.

 

 امضاء            سرمايه گذار:  نام و نام خانوادگي نماينده                                                                     

 

 امضاءمهر و                          م و نام خانوادگي نماينده مدير:نا                                                                     

  

          

          

          

 .............شعبه: ..................

 ...............کد: ................

 ..............شماره سريال: ........

 ...............تاريخ درخواست: 
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 گذاري ........صندوق سرمايه

 ثبت شده به شماره ... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

 «گذاري نويسي/درخواست  صدور واحد سرمايهرسيد پذيره» 

 

شود مبلغ ....................... ريـال طـي فـيش شـماره ................ بـه حسـاب شـماره ............... بنـام          به موجب اين رسيد گواهي مي

گـذاری بـرای شـخص     جهـت صـدور واحـد سـرمايه    ..واريـز و درخواسـت شـماره ......................   گـذاری ...........   صندوق سـرمايه 

 شده است.دريافت گذار با مشخصات ذيل  سرمايه

 گذار: خصات كامل سرمايهمش          

 د     د         تاريخ تولد   محل صدور        شماره شناسنامه   خانم د آقای شخص حقيقي: □

 د     د          تاريخ ثبت   محل ثبت         شماره ثبت     نام شخص حقوقي شخص حقوقي:□

 

          کد ملي:

 

 .................................................................................................................................................................................... آدرس:

 ..................................... کدپستي:...............................  : Email.  .......................... تلفن همراه:.............................. تلفن:

          

 گذار: سرمايهحساب خصات مش

 بانک:                             نوع حساب :                 نزد شعبه:                 حساب شماره:  

 شعبه:   مدير:نام نماينده                  تاريخ صدور رسيد:

 

   امضاء نماينده مدير:   مهر صندوق:  

 

 

 

 باشد. صحت اطالعات فوق مورد تاييد اينجانب مي

 

 امضاء:    گذارد نماينده قانوني: نام و نام خانوادگي سرمايه

 

 توضيحات:

وجـوه  گـذاری صادرشـده نباشـد،     واحدهای سـرمايه قيمت صدور که وجوه واريز شده مضرب صحيحي از در صورتي -1

 گذار واريز خواهد شد. مازاد حداکثر ظرف دو روز کاری به حساب سرمايه

در شعبه نگهداری شده يا نمايندة قانوني وی گذار  ای بوده و يک نسخه با تاييد و امضای سرمايه اين رسيد دو نسخه -1

مـدير  نماينـدة   ه امضایب گذار بايد با مهر صندوق مهر شده و گردد. رسيد سرمايهو نسخه دوم آن به وی تحويل مي

 صندوق رسيده باشد.
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 گذاري .................. صندوق سرمايه

 ثبت شده به شماره ... نزد سازمان بور س و اوراق بهادار

 «گذاري اعالميه صدور واحد سرمايه»

 ...................................... تاريخ                                                                                                      

گذار بـا   گذاری به شماره ................... مورخ ...................... مربوط به سرمايه درخواست صدور واحدهای سرمايه

 مشخصات زير: 

 د     د       تاريخ تولد   محل صدور           شماره شناسنامه              خانم د آقای شخص حقيقي: 

 د     د         تاريخ ثبت   محل ثبت       شماره ثبت             نام شخص حقوقي شخص حقوقي:

 دريافت و به شرح زير اعمال گرديد: 

 تعداد تاريخ شرح رديف
 قيمت واحد

 )ريال(

 مبلغ كل

 )ريال(

     مبلغ واريزی به حساب صندوق 1

     گذاری جديد صادره واحدهای سرمايه 1

     کارمزد صدور 3

     گذار واريز شده به حساب سرمايه وجوه 4

     قبليعادی گذاری  واحدهای سرمايه 5

     گذار گذاری عادی سرمايه جمع واحدهای سرمايه 6

 

گذار به شماره ........................... نزد شعبه ............... بانک  در تاريخ .................. به حساب سرمايه 4مبلغ رديف 

 ................ واريز گرديد. 

 امضاء نمايندة مدير                    مهر صندوق                                                                                         
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گذاری ............. ثبت شده به شماره ................. نزد  صندوق سرمایه

 سازمان بورس و اوراق بهادار

 گذاری عادی رسید گواهی سرمایه

 

 شماره سریال: . . . . . . . . . . . . 

 تاریخ صدور: . . . . . . . . . . . . 

 شماره گواهی:. . . . . . . . . . . . . 

 گذاری: :. . . . . . . . . . .  نوع واحدهای سرمایه

 نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی :............................................

 شماره شناسنامه / شماره ثبت: ...............................................

 محل ثبت: ............................................................محل صدور/ 

 تاریخ تولد /  تاریخ ثبت: ...........................................................

 نام پدر: .........................................................................................

 گذاری: ......................................................  داد واحد سرمایهتع

 

 گذار / نماینده سرمایه گذار امضاء سرمایه

 گذاری ...........................   صندوق سرمایه

 ثبت شده به شماره .................... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

 عادی گذاری گواهی سرمایه

 

 شماره سریال: ............................                      شماره گواهی:.................                 

 گذاری : ...............................                      ریخ صدور:.............................. نوع واحدهای سرمایه

 شود: وسیله گواهی میبدین

 تاریخ تولد    /     /        محل صدور          شماره شناسنامه           شخص حقیقی: خانم / آقای 

 تاریخ ثبت   /     /          محل ثبت         شخص حقوقی: نام شخص حقوقی                   شماره ثبت

 

گذاری عادی  د( ......... ........ )به حروف( ........................................ واحد سرمایهنام پدر......................... ، مالك )به عد 

 .باشد گذاری ................................ می ریال، از صندوق سرمایه 101110111به ارزش مبنای هر واحد 

برده از درجـه اعتبـار سـاقط    ی گذشته برای شخص نامهاگذاری صادرشده از این نوع در تاریخهای سرمایهكلیه گواهی

 است.

 باشد.  گذاری غیرقابل انتقال می این گواهی سرمایه

امضاء و مهر صندوق سرمایه                                                                                                  

 گذاری ............

 

 

 

 گذاری ............ گذاری صندوق سرمایه سرمایهشرایط گواهی 

 باشد. گذاری با نام بوده و غیر قابل انتقال می این گواهی سرمایه -1

 این گواهی بدون مهر صندوق و امضای نماینده مدیر صندوق در شعبه، فاقد ارزش خواهد بود. -2

كوشـا باشـد. در صـورت مفقـود شـدن      گـذاری صـادره    گذار موظف است در حفظ و نگهداری گـواهی سـرمایه   شخص سرمایه -1

 خواهد بود.« المثنی»گذاری، صدور مجدد آن مشروط به طی كردن تشریفات صدور گواهی  سرمایه گواهی

گذاری مندرج در این گواهی، تحویل این گـواهی بـه نماینـدۀ مـدیر در شـعبه       جهت ابطال تمام یا قسمتی از واحدهای سرمایه -4

ا نماینده قانونی وی با ارائه مـدارک شناسـایی معتبـر ) شناسـنامه، كـارت ملـی، گواهینامـة        صادر كننده، توسط سرمایه گذار ی

 نامه نمایندۀ قانونی الزامی است. رانندگی یا گذرنامه( و در صورت لزوم وكالتنامة رسمی یا  معرفی

گـذاری  اساسـنامه صـندوق سـرمایه   گذار، وجوه حاصـله مطـابق   گذاری به درخواست سرمایه در صورت ابطال واحدهای سرمایه -5

گـذار  واریـز    .........................، حداكثر ظرف هفت روز كاری بعد از تاریخ درخواست ابطال منحصراً به حسـاب بـانكی سـرمایه   

 خواهد شد.

دهای فوق برگرفته شود و اطالعات بن گذاری ............ بر اساس اساسنامه و امیدنامة خود اداره می صندوق سرمایه تذکر مهم!

 از این اساسنامه و امیدنامه بوده و در برگیرنده تمام موارد مذكور در این اساسنامه یا امیدنامه نیست. متن كامل اساسـنامه و امیدنامـة  

 و همچنین در شعب مذكور در پیوست اساسنامه، جهت مطالعه موجود است. ..……www صندوق در تارنمای صندوق به آدرس
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گذاری ............. ثبت شده به شماره  مایهصندوق سر

 ................. نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

 گذاری ممتاز رسید گواهی سرمایه

 

 شماره سریال: . . . . . . . . . . . . 

 تاریخ صدور: . . . . . . . . . . . . 

 شماره گواهی:. . . . . . . . . . . . . 

 گذاری: :. . . . . . . . . . .  نوع واحدهای سرمایه

 نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی :............................................

 شماره شناسنامه / شماره ثبت: ...............................................

 ..............................محل صدور/ محل ثبت: ..............................

 تاریخ تولد /  تاریخ ثبت: ...........................................................

 نام پدر: .........................................................................................

 ...................................... گذاری: ................ تعداد واحد سرمایه

 

 گذار / نماینده سرمایه گذار امضاء سرمایه

 گذاری ...........................   صندوق سرمایه

 ثبت شده به شماره .................... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

 گذاری ممتاز گواهی سرمایه

 

 شماره سریال: ............................                                             شماره گواهی:.................  

 گذاری : ...............................                                            تاریخ صدور:.............................. نوع واحدهای سرمایه

 شود: وسیله گواهی میبدین

 تاریخ تولد    /     /        محل صدور        شماره شناسنامه         شخص حقیقی: خانم / آقای 

 تاریخ ثبت   /     /          محل ثبت                   شماره ثبت          شخص حقوقی: نامشخص حقوقی

 

گذاری ممتاز به ارزش مبنای  .. ........ )به حروف( ............................... واحد سرمایهنام پدر......................... ، مالك )به عدد( ....... 

 .باشد گذاری ................................ می ریال، از صندوق سرمایه 101110111هر واحد 

 برده از درجه اعتبار ساقط است.امهای گذشته برای شخص نگذاری صادرشده از این نوع در تاریخهای سرمایهكلیه گواهی

 گذاری است.   باشد و انتقال آن تابع تشریفات مندرج در اساسنامة صندوق سرمایه گذاری غیرقابل ابطال می این گواهی سرمایه

امضاء و مهر صندوق سرمایه گذاری                                                                                                  

............ 

 

 

 

 گذاری ............ گذاری صندوق سرمایه شرایط گواهی سرمایه

گـذاری   گذاری با نام و غیر قابل ابطاال است و انتقال آن تابع تشریفات مندرج در اساسنامة صندوق سـرمایه  این گواهی سرمایه -1

 است.

 مضای نماینده مدیر صندوق در شعبه، فاقد ارزش خواهد بود.این گواهی بدون مهر صندوق و ا -2

گـذاری صـادره كوشـا باشـد. در صـورت مفقـود شـدن         گذار موظف است در حفظ و نگهداری گـواهی سـرمایه   شخص سرمایه -1

 خواهد بود.« المثنی»گذاری، صدور مجدد آن مشروط به طی كردن تشریفات صدور گواهی  سرمایه گواهی

شود و اطالعات بندهای فوق برگرفته  گذاری ............ بر اساس اساسنامه و امیدنامة خود اداره می رمایهصندوق س تذکر مهم!

 از این اساسنامه و امیدنامه بوده و در برگیرنده تمام موارد مذكور در این اساسنامه یا امیدنامه نیست. متن كامل اساسـنامه و امیدنامـة  

 و همچنین در شعب مذكور در پیوست اساسنامه، جهت مطالعه موجود است. ..……www صندوق در تارنمای صندوق به آدرس
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 گذاری: مراحل ابطال واحد سرمایه 2پیوست 

 

گذار یا نمایندۀ قانونی وی باید به یكی از شعب )كه در پیوسـت سـه    ، سرمایهگذاری برای ابطال واحدهای سرمایه -1

گذاری)مطابق نمونه انتهای این پیوست( را تكمیـل   واحد سرمایهآمده است( مراجعه كرده و فرم درخواست ابطال 

 گذاری مربوطه به نماینده مدیر  تحویل دهد. كرده و به همراه گواهی سرمایه

گذاری باید مـدارک هویتی)شناسـنامه، كـارت ملـی، گواهینامـة راننـدگی یـا         متقاضی ابطال واحد سرمایه -1-1

ها به نمایندۀ مدیر ارائه نماید. در صورتی كه درخواست ابطال به تشخیص  گذرنامه( خود را در هنگام تكمیل فرم

مدیر مطابق مفاد اساسنامه و این پیوست ارائه شده باشد، مدیر موظف اسـت وجـوه حاصـل از ابطـال واحـدهای      

بـه  روز كاری پس از تاریخ ارایه درخواسـت ابطـال،    7گذاری را پس از كسر كارمزد ابطال، حداكثر ظرف  سرمایه

 گذار واریز كند. حساب بانكی سرمایه

گذاران حقوقی و وكالتنامه رسمی برای وكال، و مدارک نماینـدگی   نامه برای نمایندگان سرمایه ارایه معرفی -1-2

 گذاری الزامی است.گذاران به منظور اجرای درخواست ابطال واحدهای سرمایه از طرف سرمایه

ری در پایان هر روز از طریق تابلوی اعالنات مستقر در شعب و همچنین گذا قیمت ابطال هر واحد سرمایه -1-1

گردد. قیمت ابطال پایان روز كاری بعد از ارایة درخواست ابطـال، مبنـای    طور روزانه اعالم می تارنمای صندوق به

 گذاری خواهد بود. ابطال واحدهای سرمایه

)ده(  11گـذار   گذاری عادی هـر سـرمایه   دهای سرمایهبه غیر از مدیر، مؤسسان و ضامن، حداقل تعداد واح -1-4

گـذاری درخواسـت شـده، تعـداد واحـدهای       باشد. چنانچـه بـا ابطـال واحـدهای سـرمایه     گذاری می واحد سرمایه

گـذار یـا    گذار به كمتر از این میزان برسد، دستور وی تاییـد نخواهـد شـد. سـرمایه     گذاری شخص سرمایه سرمایه

ای مشخص نماید كه تعداد واحـدهای   گونهعداد واحدهای درخواستی برای ابطال را بهنمایندۀ وی موظف است، ت

 )ده( واحد بوده یا تعداد آن به صفر برسد. 11گذاری نزد وی بیشتر از  سرمایه

 گذار واریز خواهد شد. گذاری، منحصراً به حساب بانكی سرمایه وجوه ناشی از ابطال واحدهای سرمایه -2

گذار وارد نرم افزار یكپارچه صندوق  گذاری، اطالعات سرمایه خواست ابطال واحدهای سرمایهپس از تكمیل فرم در -1

گـردد. ایـن رسـید    گذار یا نماینده قانونی آن تحویل مـی  شده و رسید آن مطابق نمونة پیوست صادر و به سرمایه

درخواست ابطال آنها داده شده گذاری كه  دربردارندۀ تاریخ درخواست ابطال، شمارۀ درخواست، تعداد واحد سرمایه

گذار یا نماینده وی موظف است اطالعات مندرج در ایـن   باشد. شخص سرمایهگذار می است و مشخصات سرمایه

رسید را به دقت بررسی و در صورت نقص یا اشكال در رسـید دریـافتی، اشـكاالت آن را مشـخص كـرده و بـه       

دد. در صورت عدم صحت مندرجات این رسید، مسئولیت عدم نماینده مدیر صندوق تحویل دهد تا رفع اشكال گر

باشد. متقاضی موظف  گذار می گذار یا هرگونه بروز خطا از این ناحیه بر عهده شخص سرمایه اجرای دستور سرمایه

است پس از احراز صحت اطالعات، این رسید را امضا كرده و به نماینده مدیر تحویل دهد و نسخه دوم را كه به 

 نماینده مدیر رسیده و با مهر صندوق مهر شده است نزد خود نگهداری نماید.امضای 

گـذاری را )مطـابق    ( این پیوست، مدیر موظف است اعالمیة ابطال واحدهای سـرمایه 1-1مقرر در بند )  در مهلت -4

عـالوه بـر    گذار ابطال نشده باشد،گذاری سرمایه كه كل واحدهای سرمایهنمونه انتهای این پیوست( و در صورتی
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گـذاری ابطـال    گذاری جدید را برای واحـدهای سـرمایه   اعالمیة مذكور، گواهی سرمایه

این پیوست،  1گذار یا نماینده قانونی وی و پس از ارایه رسید موضوع بندنشده آماده كرده و هنگام مراجعه سرمایه

  تسلیم ایشان نماید.
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 گذاری ........ صندوق سرمایه

  .................... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده به شماره
 گذاری فرم درخواست ابطال تمام / قسمتی از واحدهای سرمایه

 

 .......................: شعبه ......................... كد ............                                                                    شماره سریال

 : .........................تاریخ                                                                                                            

...)بـه حـروف( ....................... واحـد    نمایـد تـا تعداد)بـه عدد(........    گذار یا نمایندۀ قانونی وی با امضای ایـن فـرم درخواسـت مـی     سرمایه

گذار با مشخصات زیر ابطال گردد و وجوه حاصل طبق مفاد اساسنامه و امیدنامة صندوق و مقررات مربوطه  گذاری متعلق به سرمایه سرمایه

 گذار واریز شود:  به حساب بانكی سرمایه

 

 گذار: مشخصات سرمایه

 تاریخ تولد    /     /          محل صدور  شماره شناسنامه   شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی

 تاریخ ثبت   /     /            محل ثبت   شماره ثبت     شخص حقوقی: نام شخص حقوقی

 

 گذاری پیوست شده: مشخصات گواهی سرمایه

گذاری .................................. نوع واحـدهای   .............. تاریخ صدور ...................................... تعداد واحدهای سرمایهشماره سریال ......................................

 گذاری .............................................. سرمایه

 

 مشخصات نماینده قانونی  سرمایه گذار: 

 ................ محل صدور: ....................................نام و نام خانوادگی: ............................................ فرزند: ......................... شماره شناسنامه: ...........

 

كــه طــی وكالتنامــه/ معرفینامــه شــماره . . . . . . . . . . . . . . . . . مــورخ . . ./ . . ./ . . .  بــه                                         كـــدملی:            

 گذاری ...................................................... معرفی شده است. صندوق سرمایه

 

 / نماینده سرمایه گذار:                 امضاءنام و نام خانوادگی سرمایه گذار 

 

 

 گذاری فوق از ایشان دریافت شد. گذاری ارائه شده صحیح بوده و گواهی سرمایه مشخصات گواهی سرمایه 

 

 امضاء   نام و نام خانوادگی نماینده مدیر                                                           
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 گذاری ........صندوق سرمایه

 ثبت شده به شماره ... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

 «گذاری رسید درخواست ابطال واحد سرمایه» 

 

 

گذاری شـماره . . . . . . . . . . . . . مـورخ . ./. . ./. . . . از آقای/خانم/سـخص حقـوقی      شود، گواهی سرمایه میبه موجب این رسید گواهی 

 ................................... با مشخصات زیر دریافت شده است.

 گذار: مشخصات سرمایه

 تاریخ تولد    /     /          محل صدور  شماره شناسنامه   شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی

 تاریخ ثبت   /     /            محل ثبت   شماره ثبت     شخص حقوقی: نام شخص حقوقی

 

 كد ملی:          
 

          

 ..........................گذاری درخواست شده برای ابطال:  تعداد واحد سرمایه شماره درخواست:

 شعبه:   نام نماینده مدیر:   تاریخ و ساعت صدور رسید:

 

   امضاء نماینده مدیر:   مهر صندوق:  

 

 

 

 باشد. صحت اطالعات فوق مورد تایید اینجانب می

 امضاء:   گذار یا نماینده قانونی وی: نام و نام خانوادگی سرمایه 

 

 توضیحات:

روز ارایة درخواست، به شعبه صـادر كننـده مراجعـه و درخواسـت خـود را       14متقاضی، وی میتواند تا ساعت درصورت انصراف  -1

 نماید.« لغو»

گذار در شعبه نگهداری شده و نسخه دوم آن به وی تحویـل   ای بوده و یك نسخه با تایید و امضای سرمایه این رسید دو نسخه -2

 ق مهر شده وبه امضای مدیر صندوق رسیده باشد.گذار باید با مهر صندو میگردد. رسید سرمایه
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 مدیریت سبد اوراق بهادارمقررات  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

 گذاری ........صندوق سرمایه

 ثبت شده به شماره ... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

 «گذاری   اعالمیه ابطال واحد سرمایه» 

 

 گذار با مشخصات زیر:  گذاری به شماره ............................ در تاریخ ....................... مربوط به سرمایه درخواست ابطال واحدهای سرمایه

 

 تاریخ تولد  /     /          محل صدور        شماره شناسنامه   شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی: 

 تاریخ ثبت /     /            محل ثبت         شماره ثبت     نام شخص حقوقی شخص حقوقی:

 

 دریافت و به شرح زیر اعمال گردید: 

 تعداد تاریخ شرح ردیف
 قیمت واحد

 )ریال(

 مبلغ کل

 )ریال(

     گذاری باطل شده واحدهای سرمایه 1

     كارمزد ثابت ابطال 2

     ..... درصد از مبلغ كل(كارمزد متغیر ابطال)معادل  1

     گذار خالص وجوه واریزی به حساب سرمایه 4

     گذاری عادی باقیمانده واحدهای سرمایه 5

 

گذار به شماره ................ نزد شعبه..............  بانك ...........  در تاریخ ............................ به حساب سرمایه 4مبلغ ردیف 

 واریز گردید.

 

 مهر صندوق                                     امضاء نمایندۀ مدیر                                               
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 مدیریت سبد اوراق بهادارمقررات  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

 شعب منتخب 9پیوست 

 

گـذاری   نویسی ، صدور و ابطال واحدهای سـرمایه  های پذیره تعداد... شعبه از مجموعه شعب مدیر برای اخذ درخواست

گذاری  اند. مسئولیت اخذ درخواستها و پاسخگویی به متقاضیان و ارائه گواهی سرمایه صندوق به شرح زیر انتخاب شده

باشد. در صورت افزایش تعداد شعب منتخـب، نـام و    هر شعبه می گذاران ، به عهده نماینده مدیر، مستقر در به سرمایه

االنتشار و همچنین تارنمای صندوق برای عموم  های كثیر از طریق روزنامه سبامشخصات آنها متعاقبا و پس از تایید 

 منتشر خواهد شد.

 

ف
دی

ر
 

 نام شعبه
 کد

 شعبه

نام نماینده 

مدیرصندوق 

مستقر در 

 شعبه

 تلفن مستقیم آدرس

1      

2      

1      

4      

5      

2      

7      
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 مدیریت سبد اوراق بهادارمقررات  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

 های کمتر از یکسال: نحوۀ تعیین بازده سالیانة دوره 4پیوست 

 

سال، تبدیل به بازدهی ساالنه شود. برای  های كمتر از یك  برای اطالع رسانی بازدهی صندوق،الزم است بازدهی دوره

 شود:  های كمتر از یك سال از فرمول زیر استفاده می محاسبة درصد بازدهی ساالنة دوره

1001)1(

365
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 كه در آن:

Rtدر دورۀ موردنظر كه قصد تبدیل آن به بازدهی ساالنه وجود دارد. : بازدهی صندوق 

RA  بازدهی تبدیل به سال شدۀ صندوق كه از تبدیل بازدهی صندوق در دورۀ مورد نظر به بازدهی ساالنه به دسـت :

 آید. می

T.تعداد روز در دورۀ مورد نظر : 

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

درصد باشد، بـازدهی تبـدیل بـه سـال شـدۀ       8روزه برابر  21برای مثال در صورتی كه بازدهی صندوق در یك دورۀ 

 صندوق برای دورۀ مورد نظر، با استفاده از فرمول فوق برابر است با:

63/361001)8%1( 90
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 مدیریت سبد اوراق بهادارمقررات  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

 گذاری مشترک در سهام )برای سرمایههای  ب( امیدنامه نمونة صندوق

 اندازۀ کوچک(

 

 

  



 
   گذاري ايران  نهادهاي سرمايهاساسنامة كانون 

 
 

٠

دا  م    

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مقدمه .1
 اهداف و استراتژي صندوق .2
 ري در صندوقگذا ريسك سرمايه .3
 گذاري انواع واحدهاي سرمايه .4
 محل اقامت صندوق .5
 اركان صندوق .6
 گذاري صدور و ابطال واحدهاي سرمايه .7
 گذاري در صندوق هاي سرمايه هزينه .8
 گذاران گذاري نزد سرمايه حداقل و حداكثر واحدهاي سرمايه .9

 و روزنامه كثيراالنتشارآدرس تارنما  .10

هاي  ندوقصنمونة  ة ماميدنا
 مشترك گذاري  رمايهس

 در سهام 
 )كوچكبراي اندازة(



 
    )براي اندازة كوچك(مشترك در سهام گذاري سرمايه هاي صندوقنمونة مة ميدناا

 
 

 

١ 

 

 }.شود اي رنگ يكي انتخاب مي در متن اميدنامه بين موارد زردرنگ و فيروزه: توضيح{
 
  ::مقدمهمقدمه  --11

به ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار  نزد....................... شمارة به ............... گذاري  صندوق سرمايه

به .......................... در تاريخ اميدنامة اين صندوق . باشد آن ميرسيده است و تحت نظارت 

ثبت  نزد سازمان بورس و اوراق بهادار....................... صندوق رسيده و در تاريخ مجمع تصويب 

بر صندوق به منظور حصول اطمينان از رعايت سازمان بورس و اوراق بهادار  ارتنظ. شده است

و شفافيت اطالعاتي بوده و به منزلة سازمان بورس و اوراق بهادار  ني و مصوباتمقررات قانو

يه و صتأئيد مزايا، تضمين سودآوري، كامل و صحيح بودن اطالعات مندرج در اميدنامه يا تو

 . باشد گذاري در صندوق نمي به سرمايهسازمان بورس و اوراق بهادار سفارش

ها و اصطالحاتي كه  كلية واژهسنامة صندوق محسوب شده اساناپذير  بخش جدايياين اميدنامه 

اساسنامة اين صندوق تعريف شده است در اين اميدنامه نيز به همان معاني به كار ) 1(در ماده 

گذاري در اين صندوق بايد  گيري در مورد سرمايه گذار براي تصميم سرمايه. رود مي

اي آن را نيز مطالعه  هاي دوره شاساسنامة صندوق و گزارعالوه بر مفاد اميدنامه، 

و در صورت  است  بعضي از مطالب مهم اساسنامه در اميدنامه تكرار شده .نمايد

 .مفاد اساسنامه حاكم خواهد بودهمواره ، هاي متفاوت از آن دو برداشت

گذاري در اوراق بهاداري  گذاران و سرمايه آوري وجوه از سرمايه جمع ،هدف از تشكيل صندوق

) 3-2 بند( خصوصيات اصلي آن در اساسنامة صندوق و جزئيات آن در اين اميدنامه است كه

 .ذكر شده است



 
    )براي اندازة كوچك(مشترك در سهام گذاري سرمايه هاي صندوقنمونة مة ميدناا

 
 

 

٢ 

 

شود كه تفاوت آنها در  گذاري صندوق به دو نوع عادي و ممتاز تقسيم مي واحدهاي سرمايه

گذاري  به سرمايهمندان  عالقه. اين اميدنامه آمده است 4اي از آن در بخش  اساسنامه و خالصه

نحوة خريد . نمايند ميگذاري عادي صندوق را خريداري  ين صندوق، واحدهاي سرمايهدر ا

 .توضيح داده شده است) 1پيوست شماره (گذاري در اساسنامة صندوق واحدهاي سرمايه

البته، تمهيدات الزم به عمل آمده  .گذاري در اين صندوق همراه با ريسك است سرمايه

ارزش خالص ودآور باشد ولي ممكن است در اثر كاهش گذاري اين صندوق س رمايهاست تا س

گذاري خود، مبلغي كمتر از  گذار در موقع ابطال واحدهاي سرمايه هاي صندوق، سرمايه دارايي

روي ا هاي فر انواع ريسك .گذاري پرداخته است براي واحدهاي سرمايهآن دريافت كند كه 

   . اند توضيح داده شده اين اميدنامه 3گذاري در اين صندوق در بخش  سرمايه

 

  ::هاي صندوقهاي صندوق  اهداف و استراتژياهداف و استراتژي  --22
گذاران و تشكيل سبدي از  آوري سرمايه از سرمايه هدف از تشكيل صندوق، جمع -2-1

 ،شود تالش ميبا توجه به پذيرش ريسك مورد قبول،  ؛ها و مديريت اين سبد است دارايي

هاي  مزيت ،شدن سرمايه در صندوق اشتهانب. گذاران گردد بيشترين بازدهي ممكن نصيب سرمايه

اوالً هزينة بكارگيري نيروهاي  :درگذاران دا سرمايه يدانفراگذاري  متعددي نسبت به سرمايه

بين همة ، گردآوري و تحليل اطالعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار متخصص

ثانياً، صندوق از . ابدي ار كاهش مي گذ هزينة هر سرمايهسرانة و شود  يم ميستقگذاران  سرمايه

گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن  جانب سرمايه

گذاري  ار براي انجام سرمايه گذ دهد و در نتيجه سرانة هزينة هر سرمايه اوراق بهادار را انجام مي



 
    )براي اندازة كوچك(مشترك در سهام گذاري سرمايه هاي صندوقنمونة مة ميدناا

 
 

 

٣ 

 

ها فراهم شده و در نتيجه  اراييدتر  مناسب و متنوعگذاري  امكان سرمايه ،ًالثاث .دياب كاهش مي

 . يابد اري كاهش مي گذ يهريسك سرما

كند و گذاري  هاي ريالي داخل كشور سرمايه تواند در دارايي صندوق فقط مي -2-2

به هايي  داراييصندوق در . باشد به هر نوع و شكل غيرمجاز مي) ارزي(گذاري خارجي سرمايه

 :كند گذاري مي شرح زير سرمايه

 شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ سهام پذيرفته: 2-2-1 

 حق تقدم خريد سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛: 2-2-2 

 كهاوراق صكوك و اوراق بهادار رهني و ساير اوراق بهاداري  ،اركتمش اوراق: 2-2-3 

 :داشته باشدرا تمامي شرايط زير 

 نك مركزي جمهوري اسالمي ايران يابادولت، مجوز انتشار آنها از سوي  -الف

 صادر شده باشد؛سازمان بورس و اوراق بهادار

 سود حداقلي براي آنها تضمين و مشخص شده باشد؛ -ب

يكي از مؤسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد  ،به تشخيص مدير -ج

وجود  تعهد كرده باشد يا امكان تبديل كردن آنها به نقد در بازار ثانويه مطمئن

 .داشته باشد

يا مؤسسات مالي اعتباري داراي  ها بانكمنتشره توسط  هاي سپردة گواهي: 2-2-4

 .مجوز از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

ها و مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از  گذاري نزد بانك سپردههر نوع : 2-2-5

 . بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران



 
    )براي اندازة كوچك(مشترك در سهام گذاري سرمايه هاي صندوقنمونة مة ميدناا

 
 

 

۴ 

 

اكثر وجوه خود را صرف گذاري در سهام است و  اي سرمايهه وع صندوقاز ن صندوقاين  -2-3

براساس هاي زير  نصاب ،در طول عمر صندوق. كند تقدم خريد سهام مي خريد سهام و حق

 : شود رعايت ميهاي صندوق  داراييروز ارزش 

 نسبت از كل دارايي هاي صندوق  شرح

 
 منتشره از طرف يك ناشر  تقدم سهام و حق -1

 
 تقدم طبقه بندي شده در يك صنعت سهام و حق -2      

 
حداكثر 10% از دارايي هاي صندوق و حداكثر5% از كل 

 سهام و حق تقدم منتشره ناشر
حداكثر 30% از دارايي هاي صندوق

 
 يي صندوق راااز كل دار% 15جدول فوق تا  1تواند بدون رعايت نصاب بند  اشر ميفقط يك سهم منتشره از سوي يك ن

  .تشكيل دهد
 
 
 
 

 نسبت از كل دارايي هاي صندوق  شرح

ها و  ، سپرده، گواهي سپردة بانكي3-2-2بهادار موضوع بند اوراق -1
 ساير وجوه نقد

 سهام وحق تقدم پذيرفته شده در بورس-2
 منتشره از طرف يك ناشر  تقدم سهام و حق -2-1       
 يك صنعتتقدم طبقه بندي شده در  سهام و حق -2-2      

 حداكثر%15
 
 

 حداكثر %10
 حداكثر %30

 
 
 

گذاران باشد، نصاب  از جدول فوق به نفع سرمايه) 1( در شرايط استثنايي كه به تشخيص مدير عدم رعايت نصاب بند
 .درصد افزايش يابد 40ماه حداكثر تا  تواند به مدت يك مذكور مي

از كل دارايي صندوق % 15جدول فوق تا  1-2رعايت نصاب بند تواند بدون فقط يك سهم منتشره از سوي يك ناشر مي 
 .را تشكيل دهد

 
 
 
 
 



 
    )براي اندازة كوچك(مشترك در سهام گذاري سرمايه هاي صندوقنمونة مة ميدناا

 
 

 

۵ 

 

بهادار   يابي به بازدهي بيشتر از بازدهي متوسط بورس اوراق دستبراي  صندوق اين -2-4

معيار محاسبة ) TEDPIX(تغييرات شاخص قيمت و بازدهي نقدي. استطراحي شده تهران 

 . ستنرخ متوسط بازدهي بورس تهران ا

 

  ::گذاري در صندوق گذاري در صندوق   ريسك سرمايهريسك سرمايه--33
 ،گذاري در صندوق سودآور باشد، ولي سرمايهالبته، تمهيدات الزم به عمل آمده است تا  -3-1

گذاران  سرمايه ،بنابراين .وجود داردهاي صندوق همواره  گذاري در سرمايهوقوع زيان احتمال 

توجه ويژه مبذول هاي زير  ريسك از جملهگذاري در صندوق  هاي سرمايه ريسكهمة بايد به 

 .دارند

ها  صندوق عمدتاً در سهام شركت :هاي صندوق ريسك كاهش ارزش دارايي-3-2

ها در بازار تابع عوامل متعددي از جمله وضعيت  ارزش سهام شركت. كند گذاري مي سرمايه

م قيمت سها. سياسي، اقتصادي، اجتماعي، صنعت موضوع فعاليت و وضعيت خاص شركت است

 .گذاران آن متضرر شوند تواند كاهش يابد و در اثر آن صندوق و سرمايه در بازار مي

هاي صندوق  ها بخشي از دارايي اوراق مشاركت شركت :ريسك نكول اوراق مشاركت-3-3

كند كه سود و اصل آن  گذاري مي گرچه صندوق در اوراق مشاركتي سرمايه. دهد را تشكيل مي

مين شده است، ولي اين احتمال وجود دارد كه ناشر و ضامن به معتبر تضمؤسسة توسط يك 

 .در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق مشاركت مذكور، عمل ننمايندخود تعهدات 

نظير سود ( بدون ريسك سودكه نرخ  در صورتي :بدون ريسك بازدهريسك نوسان -3-4

افزايش يابد، قيمت اوراق شر ناتوسط در انتشارهاي بعدي ) الحساب اوراق مشاركت دولتي علي



 
    )براي اندازة كوچك(مشترك در سهام گذاري سرمايه هاي صندوقنمونة مة ميدناا

 
 

 

۶ 

 

اگر صندوق در . يابد مشاركتي كه سود حداقلي براي آنها تضمين شده است در بازار كاهش مي

گذاري كرده باشد و بازخريد آن به قيمت معين توسط يك  اين نوع اوراق مشاركت سرمايه

 ، صندوقبدون ريسكاوراق تضمين نشده باشد، با افزايش نرخ ) نظير بانك(معتبرمؤسسة 

 . ممكن است متضرر شود

  ::گذاريگذاري  انواع واحدهاي سرمايهانواع واحدهاي سرمايه  --44
در گواهي . شود گذاري صادر مي گذاري در صندوق، گواهي سرمايه در ازاي سرمايه -4-1

واحدهاي . شود گذار درج مي گذاري هر سرمايه گذاري تعداد واحدهاي سرمايه سرمايه

حقوق دارندگان واحدهاي . شود گذاري به دو نوع ممتاز و عادي تقسيم مي سرمايه

قيد ه در اساسنامه چگذاري ممتاز و عادي از همه لحاظ با يكديگر يكسان است، بجز آن سرمايه

 . اين اميدنامه درج شده است 4-4و  2-4بندهاي شده كه خالصة آن در 

ي ار گذ حداقل تعداد واحدهاي سرمايهكه  ماداميگذاري ممتاز  دارندة واحدهاي سرمايه -4-2

تواند در مجمع  ه را در اختيار داشته باشد، داراي حق رأي است و ميمممتاز مذكور در اساسنا

خالصة آن در اختيارات مجمع صندوق در اساسنامه و . از حق رأي خود استفاده كند ،صندوق

گذاري ممتاز  واحدهاي سرمايه گاندارند. اين اميدنامه توضيح داده شده است 2-6بند 

هاي صندوق  گذاري خود، سهم خود را از دارايي ا درخواست ابطال واحدهاي سرمايهبتوانند  نمي

 .واگذار كنندگذاري ممتاز خود را به ديگران  توانند واحدهاي سرمايه ميولي مطالبه كنند، 

تواند در مجامع  گذاري عادي داراي حق رأي نيست و نمي دارندة واحدهاي سرمايه -4-3

گذاري  تواند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهاي سرمايه مي بلكه ،صندوق شركت نمايد

معادل (ها و ساير هزينه ها هاي صندوق پس از كسر بدهي را ارائه دهد و سهم خود را از دارايي



 
    )براي اندازة كوچك(مشترك در سهام گذاري سرمايه هاي صندوقنمونة مة ميدناا

 
 

 

٧ 

 

در . دريافت كند) پس از كسر كارمزد ابطال گذاري خود خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه

، متوليتغيير مدير،  يبه استثنا( ر اساسنامه يا اميدنامهرأي به تغيي ،كه مجمع صندوق صورتي

دارندگان شود تا  عمال ميا ،اين تغييرات يك ماه بعد از اعالم، دهد) ضامن و حسابرس

گذاري يا  سرمايه  گيري براي ادامه كافي براي تصميمگذاري عادي، فرصت  واحدهاي سرمايه

اساسنامه و روز ياد شده  30طي مدت . گذاري خود داشته باشند ابطال واحدهاي سرمايه

 .دبوخواهد  ي كماكان حاكماميدنامة قبل

........ ميليون ريال شامل تعداد ......... گذاري ممتاز صندوق به ميزان  واحدهاي سرمايه -4-4

نويسي اولية واحدهاي  گذاري ممتاز در ابتداي تأسيس صندوق و قبل از پذيره واحد سرمايه

ن خريداري شده و وجوه اادي صندوق تماماً به صورت نقد توسط مؤسسگذاري ع سرمايه

ن كه مطابق اهويت مؤسس. است شدهمربوطه به حساب صندوق در شرف تأسيس واريز 

هويت دارندگان . نويسي اوليه منتشر شده است د، در هنگام پذيرهدارناساسنامه حق رأي 

هاي  رأي دارند، هر ساله در گزارش گذاري ممتاز كه مطابق اساسنامه حق واحدهاي سرمايه

 .شود مالي ساالنة صندوق درج مي

  ::اقامت صندوقاقامت صندوق  محل محل   --55

.......................................... .......................................... نشاني نشاني به به .......... .......... محل اقامت صندوق توسط مدير صندوق در شهر 

  . . تعيين شده استتعيين شده است

  ::اركان صندوقاركان صندوق  --66
، ضامن، حسابرس و كارگزاران صندوق است يمتولاركان صندوق شامل مجمع، مدير،  -6-1

  .شود كه هر كدام به شرح زير معرفي مي
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گذاري ممتاز  مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهاي سرمايه :مجمع صندوق -6-2

. گيري آن در اساسنامه قيد شده است شود و تشريفات دعوت، تشكيل و تصميم تشكيل مي

فقط . را تغيير دهد، ضامن و حسابرس متولي، مدير، ميدنامهتواند اساسنامه، ا مجمع صندوق مي

اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأي  34طبق ماده  ،گذاري ممتاز واحدهاي سرمايه گاندارند

 . دارند

با شمارة ......................... است كه در تاريخ .. .....................شركت ، مدير صندوق :مدير -6-3

نشاني . استبه ثبت رسيده ...... ........... هاي شهرستان ثبت شركتنزد مرجع ....... ............ثبت 

هاي  داراييانتخاب براي . . ...............................................................................ست از ا مدير عبارت

تواند در  و مي كند انتخاب مي »گذاري ايهمدير سرم«نفر را به عنوان  يكحداقل مدير صندوق، 

هاي  يي، نقش اساسي در مديريت داراگذاري سرمايه يا مديران مدير. را تغيير دهد ويهر زمان 

به همراه اين اميدنامه، مدير ضمن انتشار مشخصات و سوابق كاري خود، . صندوق دارند

در صورت . ز انتشار داده استرا ني» گذاري مديران سرمايه مدير يا« مشخصات و سوابق كاري

. گذاران خواهد رسيد مراتب بالفاصله به اطالع سرمايه» گذاري  مديران سرمايه مدير يا«تغيير 

 . در اساسنامه درج شده است »گذاري مدير سرمايه«وظايف واختيارات مدير و 

به شماره .......... ...........است كه در تاريخ ......... بانك / شركت ،صندوق متولي: متولي -6-4

 متولينشاني . استبه ثبت رسيده ............ هاي شهرستان  نزد مرجع ثبت شركت............. ثبت 

 ؛در اساسنامه قيد شده استكه  متولية اصلي وظيف........................................... عبارتست از 

به همراه اين . گذاران است فع سرمايهبر اجراي صحيح اساسنامه به منظور حفظ منا تنظار

 . استده وذاران اعالم نمگ براي اطالع سرمايه خود را و سوابق كاريمشخصات  متولي ،اميدنامه
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شماره ثبت  اب................... است كه در تاريخ ........... بانك/ شركت ،ضامن صندوق :ضامن -6-5

نشاني ضامن . استبه ثبت رسيده ............... شهرستان هاي  نزد مرجع ثبت شركت.................. 

. هاي ضامن در اساسنامه قيد شده است مسئوليتاختيارات و ................................ عبارتست از 

پرداخت صندوق براي در كافي  وجوه نقد جودمِ ودر صورت عدوظيفة اصلي ضامن آن است كه 

. اين منظور تأمين نمايد هاري عادي، وجوه نقد الزم را ب گذ اي سرمايههواحد ابطالِ به متقاضيانِ

به  هاي صندوق در بازار دارايياگر  در موقع انحالل صندوق، ، ضامن تضمين نموده كه همچنين

در . ها را از صندوق دريافت و ارزش روز آنها را به صندوق پرداخت كند ، اين داراييفروش نرسد

نتواند جانشين ضامن را پس از استعفاي وي ظرف مهلت مذكور در  صورتي كه مجمع صندوق

اساسنامه تعيين نمايد، ضامن با شرايط مذكور در اساسنامه، اختيار انحالل صندوق را خواهد 

 . داشت

 اب............ است كه در تاريخ ............... مؤسسة حسابرسي  ،حسابرس صندوق :حسابرس -6-6

. استبه ثبت رسيده .............. هاي شهرستان نزد مرجع ثبت شركت.......... ........شماره ثبت 

مشخصات و به همراه اين اميدنامه، حسابرس .............................. نشاني حسابرس عبارتست از 

هاي  وظايف و مسئوليت. گذاران اعالم نموده است سوابق كاري خود را براي اطالع سرمايه

هاي  حسابرس بايد از درستي ثبت و نگهداري حساب. اساسنامه قيد شده است حسابرس در

هاي مالي صندوق را در مقاطع زماني معين  هاي عملكرد و صورت صندوق مطمئن شود، گزارش

بررسي كرده و راجع به آنها اظهارنظر نمايد و بر محاسبة ارزش روز، قيمت صدور و قيمت 

و مجمع  متوليموافقت  ،براي تغيير حسابرس. گذاري نظارت نمايد اي سرمايهابطال واحده

 .صندوق هر دو الزم است



 
    )براي اندازة كوچك(مشترك در سهام گذاري سرمايه هاي صندوقنمونة مة ميدناا
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هاي كارگزاري  يك يا چند كارگزار از بين شركت ،براي انجام معامالت صندوق :كارگزار -6-7

توجه  تواند با مدير مي. شود داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط مدير انتخاب مي

 . كارگزار يا كارگزاران صندوق را تغيير دهد ،گونه تشريفاتي به صرفه و صالح صندوق بدون هيچ

  ::گذاريگذاري  صدور و ابطال واحدهاي سرمايهصدور و ابطال واحدهاي سرمايه  --77
اري عادي افزايش و از طريق ابطال  گذ سرماية صندوق از طريق صدور واحدهاي سرمايه -7-1

گذاران و  گذاري عادي به تقاضاي سرمايه يهصدور و ابطال واحدهاي سرما. يابد آنها كاهش مي

هرگاه در اثر صدور واحدهاي . پذيرد هاي معيني صورت مي براساس اساسنامه به قيمت

تأمين شود، صدور ) اميدنامه 9بخش مذكور در (گذاري، حداكثر سرماية مجاز صندوق سرمايه

واند صدور واحدهاي ت مينيز من حال ضا عيندر . گذاري متوقف خواهد شد واحدهاي سرمايه

 .متوقف نمايددر هر زمان گذاري را پس از تشكيل صندوق  سرمايه

هاي  ارزش خالص داراييدهندة  گذاري در هر زمان نشان قيمت ابطال واحدهاي سرمايه -7-2

در محاسبة ارزش . است) هاي صندوق هاي صندوق منهاي بدهي يعني ارزش دارايي( صندوق

مالك عمل  در بازاررا ها  ، مدير بايد قيمت روز اين داراييط عاديدر شراي هاي صندوق دارايي

دارايي كنندة ارزش واقعي  ها در بازار منعكس قيمت داراييكه در شرايط خاصي  ؛قرار دهد

در . ها را تعديل نمايد تواند قيمت بازار دارايي كه مدير ميمثالً بازار با صف مواجه است، نيست، 

هاي خريد و فروش اوراق بهادار  دستورالعمل نحوة تعيين قيمتر بايد ها مدي تعديل اين قيمت

 . را رعايت كندمصوب سازمان بورس و اوراق بهادار گذاري  هاي سرمايه در صندوق

ز ارزش روز خالص اكمي بيشتر  ،گذاري در هر روز واحدهاي سرمايه هاي صدورِ قيمت -7-3

گذاري،  سرمايه حدهاياست كه هنگام صدور وا آندليل  .هاي صندوق در همان روز است دارايي



 
    )براي اندازة كوچك(مشترك در سهام گذاري سرمايه هاي صندوقنمونة مة ميدناا

 
 

 

١١

 

هاي  ها به ارزش خالص دارايي بخشي از اين هزينه .بپردازدرا هايي  گذار بايد هزينه سرمايه

در هنگام صدور و . گذاري محاسبه شود واحدهاي سرمايه تا قيمت صدورِ شود ميصندوق اضافه 

صدور و ابطال كارمزد ور و ابطال، هاي صد قيمتعالوه بر  ،گذاري ابطال واحدهاي سرمايه

 . شود گذاران اخذ مي گذاري نيز از سرمايه واحدهاي سرمايه

  ::گذاري در صندوقگذاري در صندوق  هاي سرمايههاي سرمايه  هزينههزينه  --88
ها  بخشي از اين هزينه. شود به دو بخش تقسيم ميصندوق در گذاري  هاي سرمايه هزينه -8-1

هاي صندوق  رزش خالص داراييابدين علت، د و وش ميهاي صندوق پرداخت  از محل دارايي

 .شود گذار اخذ مي ها، مستقيماً از سرمايه بخش ديگر از اين هزينه. يابد ميكاهش 

  در اساسنامه قيد شده، هاي صندوق از محل داراييقابل پرداخت هاي  فهرست هزينه -8-2

 ،كان صندوقهاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ار نظير هزينه ،ها برخي از اين هزينه. ستا

بستگي بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها  پيشبه طور كلي غيرقابل

هاي تشكيل مجامع صندوق، با تصويب  هاي تأسيس و هزينه ها نظير هزينه برخي از هزينه. دارد

ها نظير  برخي ديگر از هزينه. شود هاي صندوق پرداخت مي مجمع صندوق از محل دارايي

يا  نام صندوق ، هزينة نگهداري اوراق بهادار بيتسهيالت بانكي سودارمزد معامالت، هزينة ك

دهندگان اين خدمات يا  مذاكرة مدير صندوق با ارائهاز طريق  ،هزينة نقل و انتقال وجوه صندوق

كه در بند  ستاي ا مبلغ از پيش تعيين شده ،ها برخي ديگر از هزينه. شود تسهيالت تعيين مي

هاي  در حسابروزانه محاسبه و  3-8هاي مذكور در بند  هزينه. آمده استاين اميدنامه  8-3

 .شود ميمنظور صندوق 
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هاي صندوق كه از قبل قابل  هاي قابل پرداخت از محل دارايي آن قسمت از هزينه -8-3

 :استزير جدول به شرح  است،بيني  پيش

 شرح نحوة محاسبة هزينهعنوان هزينه
تصويب مجمع  اه بتميليون ريال با ارائة مدارك مثب.... حداكثر تا مبلغ  اي تأسيسه هزينه

 صندوق
سال  مجامع در طول يكميليون ريال براي برگزاري .... حداكثر تا مبلغ  هاي برگزاري مجامع صندوق هزينه

 تصويب مجمع صندوق اببا اراية مدارك مثبته مالي 
ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق  درصد از.....ساالنه  كارمزد مدير

ارزش روزانه اوراق بهادار بادرآمد ثابت تحت تملك درصد از 3/0بعالوه 
ي سود  التفاوت روزانه درصد از مابه...... و  3-2-2صندوق موضوع بند

ها يا مؤسسات مالي  گذاري در بانك الحساب دريافتني ناشي از سپرده علي
الحساب دريافتني همان نوع  باالترين سود عليو اعتباري نسبت به 

 *. در زمان افتتاح سپرده  سپرده
 *هاي صندوق درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارايي... ساالنه  كارمزد مدير

 *هاي صندوق درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارايي...ساالنه متوليكارمزد 

 *زش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوقدرصد از ار..... ساالنه  كارمزد ضامن
 *هاي صندوق درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارايي...ساالنه كارمزد ضامن

 ميليون ريال .... ساالنه مبلغ ثابت  الزحمة حسابرس حق
ليه هاي صندوق در آغاز دورة او درصد ارزش خالص دارايي3/0معادلالزحمه و كارمزد تصفية صندوقحق

  ** .باشد تصفيه مي
هاي مذكور، مشروط براينكه  معادل مبلغ تعيين شده توسط كانون ***ها حق پذيرش و عضويت در كانون

ها طبق مقررات اجباري باشد يا عضويت به تصويب  عضويت در اين كانون
 .مجمع صندوق برسد

 هاي دسترسي به  هزينه

 افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آنها نرم

اندازي تارنماي آن و  افزار صندوق، نصب و راه ي دسترسي به نرم زينهه

ميليون ريال با ارايه ........... هاي پشتيباني آنها ساالنه تا سقف  هزينه

 **** .مدارك مثبته و با تصويب مجمع صندوق

 
 



 
    )براي اندازة كوچك(مشترك در سهام گذاري سرمايه هاي صندوقنمونة مة ميدناا

 
 

 

١٣

 

الحساب  و سود علي ثابت روز كاري قبلروزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد كارمزد مدير و ضامن  *
. شود هاي روز كاري قبل محاسبه مي و كارمزد متولي روزانه براساس ارزش خالص دارايي هاي بانكي در روز قبل دريافتني سپرده

 .كنند اشخاص يادشده كارمزدي بابت روز اول فعاليت صندوق دريافت نمي
كارمزدي ده يادشاشخاص . شود هاي روز كاري قبل محاسبه مي رزش خالص داراييضامن روزانه براساس ا و متوليكارمزد مدير، * 

  .كنند بابت روز اول فعاليت صندوق دريافت نمي

روزانه برابر ذاران در طول عمر صندوق گ تصفيه بين تمام سرمايهتوزيع كارمزد  به منظور**
٣۶۵
٠٠٣/٠

×n
خالص  در ربض 

يا طول عمر صندوق به سال  5، برابر است با n. شود ها، ذخيره مي پايان روز قبل در حساب هاي صندوق در ارزش دارايي
هاي روز قبل رسيد،  هاي صندوق با نرخ درصد ارزش خالص دارايي 3/0ذخيرة صندوق به  هر زمان .كمتر باشدهر كدام 

وزهاي بعد از توقف محاسبة ياد شده هرگاه در ر. شود هاي صندوق متوقف مي محاسبة ذخيرة تصفيه و ثبت آن در حساب
 . يابد سازي به شرح ياد شده ادامه مي ذخيرة ثبت شده كفايت نكند، امر ذخيرهها  در اثر افزايش قيمت دارايي

  .ريال است.... ها حداكثر برابر  هاي حق پذيرش و عضويت در كانون مجموع هزينه ***
هاي صندوق قابل  اندازي تارنما، پس از تصويب مجمع از محل دارايي افزار، طراحي و راه  هاي خريد نرم هزينه**** 

هاي صندوق ثبت شده و تا پايان دوره فعاليت صندوق به طور روزانه مستهلك  پرداخت است و توسط مدير در حساب
اني متناسب با ي زم هاي پشتيباني سيستم با توجه به نوع قرارداد دريافت آن، به صورت روزانه و در بازه هزينه .شود مي

 .شود هاي پرداخت، مستهلك مي دوره
 :ار پرداخت شود عبارتند از گذ هايي كه بايد توسط سرمايه هزينه -8-4

 كننده دريافتشرح عنوان هزينه

گذاري  كه صدور گواهي سرمايه در صورتي(گذاري  ريال براي صدور هر گواهي سرمايه 20.000مبلغ  كارمزد صدور
گذار تعلق  گذاري ابطال شده باشد، كارمزد صدور به سرمايه حدهاي سرمايهبراي باقيماندة وا

 )گيرد نمي

 مدير

 كارمزد ابطال

 :بخش ثابت ) الف
گذاريريال براي ابطال هر گواهي سرمايه20.000مبلغ 

 
 مدير

  :بخش متغير) ب
 :مبالغ زير) الف(عالوه بر مبلغ بند

روز يا كمتر با تاريخ صدور گواهي  هفتيخ ابطال كه تار از قيمت ابطال در صورتي %5 )1-ب
 .گذاري فاصله داشته باشد سرمايه

روز با  15روز و برابر يا كمتر از  هفتكه تاريخ ابطال بيش از  از قيمت ابطال در صورتي %4 )2-ب
 .گذاري فاصله داشته باشد تاريخ صدور گواهي سرمايه

روز با  30يا كمتر از روز و برابر  15طال بيش از از قيمت ابطال در صورتي كه تاريخ اب %3 )3-ب
 .گذاري فاصله داشته باشد تاريخ صدور گواهي سرمايه

روز با  60يا كمتر از روز و برابر  30از قيمت ابطال در صورتي كه تاريخ ابطال بيش از  %2 )4-ب
 .گذاري فاصله داشته باشد تاريخ صدور گواهي سرمايه

روز با  90يا كمتر از روز و برابر  60صورتي كه تاريخ ابطال بيش از  از قيمت ابطال در %1) 5-ب
 .گذاري فاصله داشته باشد تاريخ صدور گواهي سرمايه

گذاري صادره صورت  گذاري به ترتيب تاريخ از اولين واحدهاي سرمايه حدهاي سرمايهاابطال و: تذكر
)روش اولين صادره از اولين وارده(پذيرد مي

 
 

 صندوق
 

 دوقصن
 

 صندوق
 

 صندوق
 

 صندوق



 
    )براي اندازة كوچك(مشترك در سهام گذاري سرمايه هاي صندوقنمونة مة ميدناا

 
 

 

١۴

 

واحد  50.000براي مثال در شرايطي كه صندوق به طور متوسط در طول سال  -8-5

گذاري صندوق را به ارزش تقريبي  واحد سرمايه 10گذاري داشته باشد و شخصي  سرمايه

گذاري خود  ريال خريداري كند و در پايان سال اقدام به ابطال واحدهاي سرمايه 10.000.000

ميليارد ريال بوده و با رشد خطي  50هاي صندوق در ابتداي سال برابر  ارزش داراييو مايد ن

هاي  گذار از هزينه ميليارد ريال برسد؛ سهم اين سرمايه 65درصدي در پايان سال به  30

 : شود صندوق و سود خالص وي به نحو زير محاسبه مي

است، هاي صندوق  ارزش خالص داراييط متوسدرصد  2كارمزد مدير برابر با توجه به اينكه 

 :گذار از كارمزد مدير برابر است با سهم سرمايه

٠٠٠.٢٣٠
٠٠٠.۵٠
١٠٢%

٢
٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.۶۵٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.۵٠

=××
+

 گذار از كارمزد مدير سهم سرمايه =
 است،هاي صندوق  ارزش خالص داراييمتوسط درصد  5/0برابر  متوليكارمزد با توجه به اينكه 

 :ت بابرابر اس متوليگذار از كارمزد  سهم سرمايه

5005700050
10502

0000000006500000000050 .
.

/%......
=××

+
 متوليگذار از كارمزد  سهم سرمايه =

 ست،هاي صندوق ا ارزش خالص داراييمتوسط درصد  5/2برابر  ضامنكارمزد  با توجه به اينكه

 :برابر است با ضامنكارمزد  زگذار ا سهم سرمايه

۵٠٠.٢٨٧
٠٠٠.۵٠
١٠۵/٢%

٢
٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.۶۵٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.۵٠

=××
+

 ضامن گذار از كارمزد سهم سرمايه =

گذار از  سهم سرمايه ،ميليون ريال باشد 50.000.000حسابرس برابر الزحمة  حقكه  در صورتي

 :  حسابرس برابر است باالزحمة  حق

                                0001000050
1000000050 .
.

..  الزحمة حسابرس گذار از حق سهم سرمايه =×=



 
    )براي اندازة كوچك(مشترك در سهام گذاري سرمايه هاي صندوقنمونة مة ميدناا

 
 

 

١۵

 

روزانة فيه با نرخ كارمزد تصسال است، لذا  5با توجه به اينكه طول دورة فعاليت صندوق 

٣۶۵۵
٣/٠

×
و  شود ميذخيره  هاي صندوق  از متوسط ارزش خالص داراييدرصد  06/0و ساالنة  

 : گذار از اين هزينه برابر است با سهم سرمايه

900600050
100602

0000000006500000000050 .
.

/%......
=××

+
 گذاراز  هزينة استهالك كارمزد تصفيه سهم سرمايه =

سال مستهلك شود،  5ريال باشد و در طول  50.000.000كه هزينة تأسيس برابر  در صورتي

 : ار از اين هزينه برابر است با گذ سهم سرمايه

000200050
10

5
100000050 .

.
..  گذار از استهالك هزينة تأسيس سهم سرمايه =××=

ريال  50.000.000كه در طول سال يكبار مجمع صندوق برگزار شود و هزينة آن  در صورتي

 : ز اين هزينه برابر است باگذار ا باشد، سهم سرمايه

0001000050
1000000050 .
.

..  گذار از هزينة برگزاري مجمع سهم سرمايه =×=

نام اختصاص  هاي خود را به اوراق بهادار بي داراييمتوسط درصد از  10كه صندوق  در صورتي

گذار از هزينة  درصد ارزش آنها باشد، سهم اين سرمايه 5/0هزينة نگهداريشان برابر كه دهد 

 : ذكور برابر است بام

٧۵٠.۵
٠٠٠.۵٠
١٠۵/١٠%٠%

٢
٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.۶۵٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.۵٠

=×××
+

 نام هزينة نگهداري اوراق بهادار بيسهم سهامدار از  =

ميليون ريـال در   100.000.000بيني نشدة صندوق را برابر  هاي پيش كه ساير هزينه در صورتي

 : گذار از هزينة مذكور برابر است با سهم سرمايه ،نظر بگيريم

0002000050
10000000100 .
.

..  ها  گذار از ساير هزينه سهم سرمايه =×=
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كارمزد صدور  ،ستريال ا 20.000گذاري برابر  سرمايهگواهي زينة صدور هر كه ه با توجه به اين

 : برابر است با

00020000201 ..  هزينة صدور  =×=

ل ، كارمزد ابطاستريال ا 20.000گذاري برابر  كارمزد ابطال هر گواهي سرمايهبا توجه به اينكه 

 :برابر است با

00020000201 ..  هزينة ابطال  =×=

  669.650 :گذاري در اين صندوق براي اين شخص برابر است با هاي سرمايه جمع كل هزينه

٧٠/۶%
٠٠٠.٠٠٠.١٠

۶۵٠.۶۶٩
 شدهگذاري  سرمايهمبلغ ها به  نسبت هزينه ==

 :ر برابر است باگذا ايهبازدهي تقريبي سرم ،هاي صندوق درصدي ارزش دارايي 30با توجه به رشد

٧٠%٣٠/٢٣/۶%٣٠%  در طول سال گذاري بازدهي سرمايه =−=

 

  ::گذارانگذاران  گذاري نزد سرمايهگذاري نزد سرمايه  حداقل و حداكثر واحدهاي سرمايهحداقل و حداكثر واحدهاي سرمايه  --99
كه براي شروع دورة ) ممتاز و عادي(گذاران گذاري نزد سرمايه حداقل تعداد واحدهاي سرمايه

صندوق در طول دورة فعاليت خود . گذاري است واحد سرمايه .............فعاليت ضرورت دارد برابر 

تعداد واحد ... ........صندوق در هر زمان حداكثر تا . ملزم به رعايت حداقل مذكور نيست

اري  گذ با توجه به آنكه تعداد واحدهاي سرمايه. خواهد داشت) ممتاز و عادي(گذاري  سرمايه

تعداد واحد . .........براين صندوق در هر زمان حداكثر بنا ،واحد ثابت است... ممتاز به تعداد 

 .  گذاران خواهد داشت گذاري عادي نزد سرمايه سرمايه

 
  روزنامه كثيراالنتشارروزنامه كثيراالنتشارآدرس تارنما و آدرس تارنما و   --1010



 
    )براي اندازة كوچك(مشترك در سهام گذاري سرمايه هاي صندوقنمونة مة ميدناا

 
 

 

١٧

 

 : ...............................................از آدرس تارنماي صندوق عبارتست
 

 .باشد مي.............. .......صندوق  روزنامه كثيراالنتشار
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 مدیریت سبد اوراق بهادارمقررات  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

گذاری مشترک در سهام )برای  های سرمایه ج( اساسنامة نمونة صندوق

 اندازۀ بزرگ(

 

 تعاریف اولیه:

 روند: های زیر به جای معانی مشروح بكار می در این اساسنامه اصطالحات و واژه: 0ماده 

 است. 2گذاری مشترک... مذكور در ماده  صندوق: منظور صندوق سرمایه - 1

 گذاران است. گذاری نزد سرمایه سرمایه صندوق: برابر جمع خالص ارزش روز واحدهای سرمایه - 2

 اساسنامه: منظور اساسنامه صندوق است.  - 1

امیدنامه: منظور امیدنامه صندوق است كه محتویات آن براساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شده و  - 4

 شود.  امه محسوب میناپذیر این اساسن جزء جدایی

گذاری صادر شده طبق مفاد اساسنامه، مالك تعدادی از  گذار: شخصی است كه مطابق گواهی سرمایه سرمایه - 5

گذاری صندوق مطابق مفاد  گذاری صندوق است یا اینكه برای تملك تعدادی از واحدهای سرمایه واحدهای سرمایه

 اساسنامه اقدام نموده است. 

 باشد. گذاری: كوچكترین جزء سرمایه صندوق می واحد سرمایه - 2

گذاری است كه در یك زمان معین براساس  گذاران: واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه واحدهای سرمایه - 7

 گذاران است. گذاری صادره، در مالكیت سرمایه های سرمایه گواهی

شرشده در هر زمان عبارت از واحدهای گذاری منت گذاری منتشرشده: واحدهای سرمایه واحدهای سرمایه - 8

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

گذاری باطل شده در هر زمان، عبارت است از واحدهای  شده: واحدهای سرمایه گذاری باطل واحدهای سرمایه - 2

 است. تا آن زمان مطابق این اساسنامه باطل شده  نویسی گذاری صندوق كه از زمان شروع پذیره سرمایه

شود و  گذار صادر می گذاری: سندی است كه مطابق اساسنامه از طرف صندوق به نام یك سرمایه گواهی سرمایه -11

 گذار است. گذاری در تملك آن سرمایه معرف تعداد واحدهای سرمایه

گذاری صندوق به قیمت مبنا و  برای فروش واحدهای سرمایه 8نویسی اولیه: مهلتی است كه طبق ماده  دوره پذیره -11

 تأمین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تشكیل و شروع فعالیت صندوق تعیین شده است. 

گذاران بابت  های صندوق: منظور كلیه حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوه دریافتی از سرمایه دارایی -12

گذاری، اوراق بهاداری كه از  گذاری، وجوه دریافتی بابت صدور واحدهای سرمایه واحدهای سرمایهنویسی اولیه  پذیره

شود و كلیه حقوق، منافع و سود متعلق به آنها، مطالبات صندوق از اشخاص  محل این وجوه به نام صندوق خریداری می

 ود. ش و كارمزدهایی كه مطابق اساسنامه یا امیدنامه برای صندوق دریافت می

مجلس  1184قانون بازار اوراق بهادار)قبا(: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  -11

 شورای اسالمی است.

 قانون بازار اوراق بهادار است. 5: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده سبا -14
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 مدیریت سبد اوراق بهادارمقررات  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

گذاری  های سرمایه ازار اوراق بهادار و صندوقمقررات: منظور كلیه مقررات مرتبط با ب -15

 شود. شده و می دار وضع  است كه توسط مراجع صالحیت

این اساسنامه است كه ممكن است فهرست آنها براساس  1شعبه: منظور هر یك از شعب مذكور در پیوست شماره  -12

 همان پیوست اصالح شود.

قی عبارتند از همسر آن شخص، اقربای درجه اول از طبقه اول اشخاص وابسته: اشخاص وابسته به هر شخص حقی -17

 آن شخص و اقربای درجه اول از طبقه اول همسر آن شخص. اشخاص وابسته به هر شخص حقوقی عبارتند از:

ها( و همسر و اقربای درجه  كننده شخص حقوقی)مانند اعضای هیأت مدیره شركت الف( مدیرعامل و اعضای اركان اداره

 طبقه اول آنهااول از 

 رأی آن شخص را مالك باشد درصد اوراق بهادار دارای حق 21ب( هر شخصی كه همراه اشخاص وابسته خود حداقل

 كننده آن را انتخاب كند. گیرنده یا اداره ج( هر شخص حقوقی كه بتواند حداقل یكی از اعضای باالترین ركن تصمیم

 کلیات:

( 1ماده) 21گذاری موضوع بند  های سرمایه ، از مصادیق صندوقسبااین صندوق با دریافت مجوز تأسیس از : 2ماده 

گذاری  سرمایه صندوق»شود. نام صندوق،  شده و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می محسوب  قبا

 شد.  با می «مشترک... 

گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع  آوری وجوه از سرمایه هدف از تشكیل صندوق، جمع: 9ماده 

های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای  جویی گذاری، بهره گیری از صرفه ( به منظور كاهش ریسك سرمایه4ماده)

 گذاران است. سرمایه

ها  است كه مجوز انتشار آنهای بانكی و كلیه اوراق بهاداری  گذاری در سپرده موضوع فعالیت صندوق، سرمایه: 4ماده 

صادر شده باشد كه خصوصیات آنها در امیدنامه ذكر شده  سباتوسط دولت یا بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران یا 

 است.

و حداكثر  1شروع شده و به مدت[ حداقل  سبادوره فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز كاری بعد از ثبت صندوق نزد : 5ماده 

قابل تمدید است. سال مالی صندوق از شروع دوره فعالیت صندوق به  57یابد. این مدت مطابق ماده  ]سال شمسی ادامه می 5

 باشد.  مدت یكسال كامل شمسی می

لی فعالیت صندوق محل اقامت صندوق همان محلی است كه مدیر در امیدنامه صندوق به عنوان مركز اص: 6ماده 

 اعالن كرده است. روزهای كاری صندوق عبارت از شنبه تا چهارشنبه هرهفته به استثنای روزهای تعطیل رسمی است. 

 گذاری: واحدهای سرمایه

های  )یك میلیون( ریال است، كه باید روی گواهی101110111گذاری برابر  ارزش مبنای هر واحد سرمایه: 7ماده 

 شود: گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود. واحدهای سرمایهگذاری قید  سرمایه

نویسی اولیه  گذاری است، كه قبل از شروع دوره پذیره گذاری ممتاز كه تعداد آنها ... واحد سرمایه الف( واحدهای سرمایه

گذاری غیرقابل ابطال  نوع واحدهای سرمایهشود. این  كالً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می 8مطابق ماده 

 باشد. ولی قابل انتقال به غیر می
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نویسی اولیه یا پس از تشكیل  گذاری عادی كه در طول دوره پذیره ب( واحدهای سرمایه

باشد. حداكثر واحدهای  انتقال می ابطال ولی غیرقابل گذاری قابل شود. این نوع واحدهای سرمایه صندوق صادر می

 گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است. سرمایه

دهنده برسد.  گیرنده و انتقال گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت شده و به تأئید انتقال نقل و انتقال واحدهای سرمایه تبصره:

جدیدی برای انتقال  مدیر موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط كند و گواهی

سبا  گذاری ممتاز را به گیرنده صادر نماید. مدیر باید قبل از تشكیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه

 ارائه دهد. 

 گذاری مؤسسان: سرمایه

گذاری ممتاز صندوق را  نویسی اولیه، مؤسس یا مؤسسان باید تمام واحدهای سرمایه پیش از شروع دوره پذیره: 3ماده 

خریداری كرده و معادل ارزش مبنای آنها را نقداً به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز نمایند و تقاضای ثبت صندوق 

 ارائه دهند.  سبارا به 

مبنی بر رعایت این ماده و تشكیل مجمع صندوق و ارایه  سبانویسی اولیه منوط به تأئید  شروع دوره پذیره تبصره:

 است: سباک زیر به مدار

 اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق - 1

 قبولی سمت توسط مدیر، متولی، ضامن و حسابرس منتخب مجمع صندوق - 1

 نویسی شده توسط آنها گذاری ممتاز پذیره فهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه - 2

 گذاری ممتاز.  واحدهای سرمایه تأییدیه بانك مبنی بر واریز ارزش مبنای - 1

 نویسی اولیه: پذیره

توسط مؤسسان تعیین شده و در اعالمیه  8مبنی بر رعایت ماده  سبانویسی اولیه پس از تأیید  دوره پذیره: 3ماده 

نویسی صددرصد ارزش مبنای واحدهای  نویسان باید در هنگام پذیره گردد. پذیره پذیرهنویسی، درج و اعالم می

 اند نقداً به حساب صندوق بپردازند. نویسی كرده گذاری را كه پذیره سرمایه

  نویسی شده گذاری پذیره نویسی اولیه، تعداد واحدهای سرمایه كه تا یك روز قبل از پایان دوره پذیره در صورتی تبصره:

نویسی را به  دوره پذیره توانند صندوق، كمتر از حداقل تعیین شده در امیدنامه برای تأسیس صندوق باشد، مؤسسان می

نویسی را مجدداً  بار تمدید كرده و تاریخ و ساعت پایان دوره پذیره نویسی برای مدت یك مدت مذكور در اعالمیه پذیره

 تعیین نمایند.

گذار باید به یكی از شعب مراجعه نموده و مراحل  گذاری، سرمایه های سرمایه نویسی واحد برای پذیره: 01ماده 

 ( به انجام برساند.1سی را مطابق پیوست شماره )نوی پذیره

نویسی، صدور، ابطال و سایر وظایف مذكور در این  فهرست، نشانی و شماره تلفن شعب كه در آن عملیات پذیره تبصره:

 ( درج شده است و بر اساس1شماره )  پذیرد، به همراه اسامی نمایندگان مدیر در هر شعبه در پیوست اساسنامه انجام می

 همین پیوست اصالح میشود.

نویسی  نویسی گردید، عملیات پذیره گذاری مطابق امیدنامه پذیره  پس از آنكه حداكثر تعداد واحدهای سرمایه: 00ماده 

نویسی شود، اولویت با كسانی خواهد بود  شود. در صورتیكه به هر دلیل بیش از حداكثر مذكور اقدام به پذیره متوقف می



 

 

  171از  155صفحه 
 

 مدیریت سبد اوراق بهادارمقررات  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

اند. مدیر موظف است وجوه مازاد  ود را به حساب بانكی مربوطه واریز نمودهكه زودتر وجوه خ

نویسی اولیه به پرداخت كنندگان مسترد كند. هرگونه استفاده از  روز كاری پس از پایان دوره پذیره 5را ظرف حداكثر 

 وجوه مازاد ممنوع است. 

نویسی را بررسی كند و  اولیه، مدیر باید نتایج پذیرهنویسی  حداكثر پنج روزكاری پس از پایان دوره پذیره: 02ماده 

 سپس حسب مورد یكی از مجموعه اقدامات )الف( یا )ب( به شرح زیر صورت پذیرد:

نویسی شده باشد، آنگاه مدیر نتیجه  گذاری تعیین شده در امیدنامه، پذیره الف( در صورتیكه حداقل واحدهای سرمایه

 دهد. كرده و رونوشت آن را به مؤسسان ارایه می  ارسال  سبابررسی را به همراه تأئیدیه بانك جهت ثبت صندوق برای 

 نویسی نشده باشد، آنگاه: گذاری تعیین شده در امیدنامه، پذیره ب( در صورتیكه حداقل واحدهای سرمایه

 و مؤسسان اطالع دهد.  سبانتیجه بررسی را به  ( مدیر باید بالفاصله1-ب

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

 گذاری: خالص ارزش، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه

های صندوق در  با ارزش روز دارایی گذاری در پایان هر روز برابر است خالص ارزش روز هر واحد سرمایه: 09ماده 

گذاران در  گذاری نزد سرمایه های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه پایان آن روز منهای بدهی

 پایان همان روز.

راق : قیمت فروش اوراق بهادار صندوق در پایان هر روز مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش او1تبصره

 شود.  تعیین می سباگذاری مصوب  های سرمایه بهادار در صندوق

های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار  : ارزش روز دارایی2تبصره

زش سایر صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق )نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده های بانكی و سهام( و ار

ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر  های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است. برای محاسبه دارایی

سپرده یا ورقه مشاركت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشاركت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته 

 شود.  درصد استفاده می 5اوراق مشاركت دولتی به عالوه الحساب آخرین  دریافت نشده، از نرخ سود علی

گذاران در پایان هر روز، تعداد واحدهای ابطال شده تا  گذاری نزد سرمایه : برای محاسبه تعداد واحدهای سرمایه1تبصره

 شود. پایان آن روز از تعداد واحدهای صادر شده تا پایان آن روز كسر می

های پرداخت سودهای مذكور  گذار در نظر باشد، مبالغ و زمان سود به واحدهای سرمایهكه پرداخت  در صورتی: 04ماده 

 شود.  بینی می در امیدنامه پیش

 عمل خواهد شد.  21در صورت نبود وجوه نقد كافی برای پرداخت موضوع این ماده، مطابق ماده  تبصره:

 گذاری برابر است. واحدهای سرمایهگذاری با خالص ارزش روز  قیمت ابطال واحدهای سرمایه: 05ماده 

محاسبه  11گذاری در پایان هر روز كه مطابق ماده  چنانچه در محاسبه خالص ارزش روز واحد سرمایه: 06ماده 

شود، به جای قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، قیمت خرید آنها در پایان آن روز منظور شود، قیمت صدور هر واحد  می

 آید.  آن روز به دست می گذاری در پایان سرمایه
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قیمت خرید اوراق بهادار صندوق مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و  تبصره:

 شود. گذاری تعیین می های سرمایه فروش اوراق بهادار در صندوق

را در گذاری  تواند در هر روز كاری درخواست صدور واحدهای سرمایه در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر می: 07ماده 

این ماده و سقف حداكثر تعداد  2( و با رعایت تبصره 1شعب دریافت كند. مدیر موظف است مطابق پیوست شماره)

گذاری درخواست شده  گذاران مذكور در امیدنامه، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه واحدهای سرمایه

 اقدام كند. حداكثر تا پایان دو روز كاری بعد از ارایه درخواست

گذاری در پایان روز كاری بعد از ارایه درخواست  گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه : در صدور واحدهای سرمایه1تبصره

 به عالوه كارمزد صدور، مالک عمل خواهد بود. 

گذاری جدید خودداری  : مدیر موظف است به درخواست ضامن از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه2تبصره

  اید.نم

گذاری تحت مالكیت سرمایه  دهنده تعداد كل واحدهای سرمایه گذاری بانام بوده و نشان های سرمایه گواهی: 03ماده 

گذار بر روی گواهی  گذاری شخصی است كه نام وی تحت عنوان سرمایه سرمایه  گذار میباشد. مالك گواهی

گذاری خود از كل  ی، به نسبت تعداد واحدهای سرمایهگذار های سرمایه گذاری درج شده است. مالكان گواهی سرمایه

گیری در مورد  اند، ولی حق تصمیم های صندوق سهیم گذاران، در خالص دارایی گذاری نزد سرمایه واحدهای سرمایه

های  منحصراً از اختیارات مدیر صندوق است. مسئولیت مالكان گواهی های صندوق در چارچوب این اساسنامه  دارایی

 گذاری آنها در صندوق است. گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایه سرمایه

 گذاری عادی باید در گواهی قید شود.  گذاری برای واحدهای سرمایه های سرمایه غیرقابل انتقال بودن گواهی تبصره:

هر روز كاری،  12( تا ساعت 2ه)در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر موظف است مطابق پیوست شمار: 03ماده 

گذاری را در شعب دریافت كند. مدیر موظف است در پایان روز كاری بعد از دریافت  درخواست ابطال واحدهای سرمایه

روز كاری پس از  2گذاری درخواست شده اقدام كند و حداكثر ظرف  درخواست ابطال، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه

گذاری در پایان روز ابطال را پس از  وه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایهتاریخ ابطال، از محل وج

 گذار واریز كند. كسر كارمزدهای ابطال به حساب بانكی سرمایه

گذاری، وجوه نقد كافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده  كه صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه در صورتی تبصره:

 د شد. عمل خواه 21

گذاران مطابق مواد  كه صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به سرمایه در صورتی: 21ماده 

های صندوق به نقد اقدام كند  اساسنامه، وجوه نقد كافی در اختیار نداشته باشد، مدیر باید به موقع نسبت به تبدیل دارایی

های بانكی صندوق فراهم شود. در صورتی كه دو روز كاری قبل  ها در حساب ختتا وجوه نقد كافی برای انجام این پردا

های بانكی صندوق برای  بینی كند كه وجوه نقد كافی در موعد مقرر در حساب از موعد مقرر برای پرداخت، مدیر پیش

ضامن اطالع دهد. در  ها فراهم نخواهد شد، موظف است تا پایان همان روز، كسری وجوه نقد را به انجام این پرداخت

این صورت ضامن موظف است حداكثر تا پایان روز بعد، میزان كسری وجوه مذكور را به حساب صندوق واریز كرده و 

گذاری به تعداد  گذاری را از محل این وجوه به مدیر ارایه دهد تا واحدهای سرمایه درخواست صدور واحدهای سرمایه

 ( به نام ضامن صادر گردد.1س پیوست شماره)متناسب با وجوه پرداخت شده، براسا
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گذاری برای ضامن صرفاً در اجرای این  در محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه تبصره:

 شود.  های خرید اوراق بهادار منظور نمی ماده، هزینه

 بینی شده است.  كارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در امیدنامه پیش: 20ماده 

 حداکثر میزان مشارکت در صندوق:حداقل و 

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

توانند مالك واحدهای  ها نمی الف( متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدی خود به این سمت

 گذاری صندوق باشند. سرمایه

درصد میزان حداقل تعداد واحدهای  5این سمت باید همواره حداقل ب( مدیر در طول زمان تصدی خود به 

% حداقل تعداد 21گذاری صندوق در تملك مدیر تا  گذاری صندوق را مالك باشد. سقف واحدهای سرمایه سرمایه

های گذاران هركدام بیشتر باشد، است. واحد گذاری نزد سرمایه % تعداد واحدهای سرمایه11گذاری یا  واحدهای سرمایه

 تواند عادی یا ممتاز باشد.  گذاری در مالكیت مدیر می سرمایه

گذاری را مالك  واحد سرمایه 11گذار در هر زمان باید حداقل  ج( به غیر از متولی، حسابرس، مدیر و مؤسسان، هر سرمایه

 باشد. 

 را مالك شوند.گذاری صندوق  درصد حداكثر واحدهای سرمایه 11توانند جمعاً حداكثر تا  د( مؤسسان می

 گذاری را مالك شود.  % حداكثر واحد سرمایه5تواند حداكثر  گذار می هـ( به غیر از مدیر، مؤسسان و ضامن هر سرمایه

گذاری در  تـواند واحدهای سرمایه می 21كه مدیر و ضامن شخص واحدی باشند، در اجرای ماده  : در صورتی1تبصره

 مالكیت مدیر از سقف تعیین شده در بند)ب( این ماده بیشتر شود. 

های مذكور در بندهای )ب( یا )د( هر كدام بیشتر  تواند از نصاب كه مدیر جزو مؤسسان باشد، می در صورتی  :2تبصره

 باشد، استفاده نماید.

در بررسی نصاب بند)د( این ماده مورد  كه ضامن جزو مؤسسان باشد، واحدهای تحت تملك آن : در صورتی1تبصره

 محاسبه قرار نخواهد گرفت.

گذاری صندوق افزایش یابد، مدیر  كه با اصالح اساسنامه یا امیدنامه حداقل تعداد واحدهای سرمایه : در صورتی4تبصره

 گذاری خود را افزایش دهد.  موظف است متناسباً واحدهای سرمایه

گذاری كه براساس این ماده باید تحت تملك مدیر باشد، به عنوان وثیقه نزد متولی  : حداقل واحدهای سرمایه5تبصره

گذاری پس از استعفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت  شود. ابطال یا آزادسازی این واحدهای سرمایه تودیع می

ای معادل مبلغ ریالی ابطال واحدهای  هنام تواند با تودیع ضمانت مفاصاحساب دوره مأموریت مدیر است. مدیر یاد شده می

 گذاری خود اقدام نماید.  گذاری موضوع این تبصره، حسب مورد نسبت به ابطال یا انتقال واحدهای سرمایه سرمایه

گذاران ظرف ده روز  گذاری نزد سرمایه گذاری، تعداد واحدهای سرمایه های سرمایه چنانچه در اثر ابطال واحد: 29ماده 

 سبای در پایان هر روز به كمتر از حداقل تعیین شده در امیدنامه برسد، مدیر باید بالفاصله موضوع را به كاری متوال

گیری در خصوص انحالل یا ادامه  روز نسبت به دعوت و تشكیل مجمع صندوق جهت تصمیم 11اطالع دهد و ظرف 

 فعالیت صندوق اقدام كند. 

 ها: ها و پرداخت های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت حساب
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های بانكی به نام  به تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد الزم حساب یا حساب: 24ماده 

نویسی اولیه و صدور  های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره ها و پرداخت شود. كلیه دریافت صندوق یا مدیر افتتاح می

گذاری و خرید اوراق  های سرمایه پرداختی بابت ابطال واحدنویسی اولیه، وجوه  گذاری پس از پذیره های سرمایه واحد

های بانكی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به  بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده

 پذیرد.  ها انجام می های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق این حساب یا حساب گذاران، و پرداخت هزینه سرمایه

(، به دستور مدیر صورت 24های بانكی صندوق موضوع ماده ) های صندوق از حساب یا حساب كلیه پرداخت: 25ماده 

پذیرد و مدیر باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید  می

 از جمله شامل موارد زیر خواهد بود: ها نماید. بررسی مدیر در مورد پرداخت

 ( مدیر باید كنترل نماید كه:14های موضوع ماده) الف( در مورد پرداخت

فهرست اشخاصی كه برای اخذ سود تعیین شده، براساس اطالعات و مدارک موجود منطبق با فهرست دارندگان  - 1

 گذاری صندوق است. واحدهای سرمایه

 است.   گذاری به طور صحیح محاسبه شده گذار با توجه به تعداد واحدهای سرمایه سرمایه مبالغ قابل پرداخت به هر - 2

 شود. گذاران واریز می ها صرفاً به حساب بانكی سرمایه كلیه این پرداخت - 1

 گذاری، مدیر باید كنترل نماید كه: گذار بابت ابطال واحدهای سرمایه ب( در مورد پرداخت به سرمایه

 گذاری را ارایه داده باشد گذار قبالً درخواست ابطال واحدهای سرمایه سرمایه - 1

 باشد  گذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده واحدهای سرمایه - 1

 مبلغ تعیین شده برای پرداخت به وی براساس مفاد اساسنامه و امیدنامه باشد - 2

 گذار واریز شود. مبلغ پرداختی صرفاً به حساب بانكی سرمایه - 1

 ج ( در خصوص پرداخت به كارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار به نام صندوق، مدیر باید كنترل نماید كه:

 مانده وجوه نقد صندوق نزد كارگزار به تشخیص مدیر بیش از حد الزم نباشد - 1

 پذیرد پرداخت صرفاً به حساب جاری معامالتی كارگزار صورت  - 1

 باشد  باشد و به عنوان كارگزار صندوق قبول سمت كرده سباارگزار دارای مجوز كارگزاری از ك - 2

 های صندوق، مدیر باید كنترل نماید كه: د( در خصوص پرداخت كارمزدها و هزینه - 1

 پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است - 1

 پذیرد. ی بانكی اشخاص مربوطه صورت میها ها به حساب این پرداخت - 1

 است، مدیر باید كنترل كند كه: هـ( در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداری كه در بورس پذیرفته نشده 

 است  مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده آنها معین شده - 1

 های مندرج در امیدنامه است اوراق بهادار دارای ویژگی - 1

 فروشنده معتبر است - 2

 شود. مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانكی فروشنده پرداخت می - 1

به منظور اجرای بند)ج( این ماده، مدیر باید معامالت روزانه هر یك از كارگزاران صندوق را از طریق سامانه  تبصره:

 صندوق را جداگانه نگه دارد.  مكانیزه بورس دریافت كرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر یك از كارگزاران
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 های صندوق: ترکیب دارایی

های مذكور در امیدنامه  های مختلف فعالیت، نصاب های صندوق در دوره مدیر باید در انتخاب تركیب دارایی: 26ماده 

 را رعایت كند.

مذكور در این ماده نقض گردد، مدیر باید ضمن اطالع به متولی و حسابرس،    در صورتیكه به هر دلیل، نصاب تبصره:

 ها، را انجام دهد. روز كاری، اقدامات الزم را برای رعایت این نصاب 11ظرف حداكثر 

 چگونگی استفاده از درآمدهای کسب شده:

و در اجرای موضوع فعالیت  های صندوق قلمداد شده ها، جزو دارایی گذاری كل درآمد حاصل از سرمایه: 27ماده 

 شود.  صندوق بكار گرفته می

 مجمع صندوق:

گذاری ممتاز دارای حق رأی  مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به عالوه یك واحدهای سرمایه: 23ماده 

 یابد، و دارای اختیارات زیر است:  شده و رسمیت می صندوق تشكیل 

 سباق با تأئید تعیین مدیر، متولی و ضامن صندو - 1

 سباتغییر مدیر، متولی و ضامن صندوق به شرط تعیین جانشین آنها با تأئید  - 1

 الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق - 2

 سباتصویب تغییرات الزم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأئید  - 1

 گیری راجع به انحالل صندوق تصمیم - 4

 های مالی ساالنه صندوق تصویب صورت - 5

 استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملكرد صندوق در هر سال مالی - 2

 های مالی و گزارش وضعیت و عملكرد صندوق استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت - 7

 ندوقتعیین روزنامه كثیراالنتشار ص - 8

 های تشكیل مجمع صندوق. های تأسیس صندوق و هزینه تصویب هزینه - 2

 مجمع صندوق به دعوت اشخاص زیر در هر زمان قابل تشكیل است:: 23ماده 

 مدیر صندوق - 1

 متولی صندوق - 1

 گذاری ممتاز صندوق دارندگان بیش از از واحدهای سرمایه - 2

 .سبا - 9

كننده  ، توسط دعوت22لغایت  2مجمع در شهر محل اقامت صندوق بین ساعت  محل و زمان تشكیل جلسه تبصره:

 شود.  تعیین می

گذاری ممتاز یا نمایندگان قانونی آنها حق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند.  دارندگان واحدهای سرمایه: 91ماده 

كننده است. دعوت كننده باید فهرستی از اسامی حاضران و  مسئولیت احراز مالكیت یا نمایندگی مالك برعهده دعوت
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گذاری ممتاز در مالكیت هر یك را تنظیم و به امضای هر یك از آنها  تعداد واحدهای سرمایه

 گیرد.  كننده در اختیار رئیس مجمع قرار می برساند. فهرست حاضران با تأئید دعوت

گذاری ممتاز حاضر، توسط مجمع  از بین دارندگان واحدهای سرمایهرئیس مجمع صندوق با اكثریت نسبی آرا : 90ماده 

 سباشود. رئیس مجمع وظیفه اداره جلسه مجمع صندوق را به عهده دارد. نمایندگان متولی و  صندوق انتخاب می

 كند. ناظران مجمع صندوق خواهند بود و در غیاب هر یك از آنها، مجمع جایگزین ناظر را انتخاب می

 : 92ماده 

رسمیت جلسه و فهرست حاضران مجمع باید به تأئید رئیس مجمع و ناظران برسد. ناظران بر رعایت اساسنامه و مقررات 

 كنند.  ها نظارت می گیری و صحت رأی

كننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشكیل مجمع، دارندگان واحدهای  دعوت: 99ماده 

ق نشر آگهی در روزنامه كثیراالنتشار صندوق به مجمع دعوت نماید. در صورتیكه كلیه گذاری ممتاز را از طری سرمایه

گذاری ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای  دارندگان واحدهای سرمایه

 سباتشكیل مجمع، متولی و  كننده مجمع باید ده روز قبل از تاریخ گذاری ممتاز به مجمع ضروری نیست. دعوت سرمایه

مانع از تشكیل  سبارا نیز از محل و زمان تشكیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و 

 جلسه مجمع نخواهد بود.

را از محل و زمان تشكیل و موضوع سبا كه دعوت كننده در مهلت مقرر در این ماده، متولی و  در صورتی تبصره:

 جلسه مجمع مطلع ننماید، تشكیل جلسه مجمع و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط است. 

گذاری ممتاز یك حق  گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه: 94ماده 

گذاری ممتاز  درصد از كل واحدهای سرمایه 5ذاری ممتاز حداقل گ رأی دارند؛ مشروط بر اینكه دارنده واحد سرمایه

 صندوق را دارا باشد. 

تصمیمات در جلسه رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به عالوه یك از كل حق رأی حاضران اتخاذ : 95ماده 

از تصمیمات مجمع شود، مگر اینكه در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذكر شده باشد. رئیس مجمع موظف است  می

، متولی و مدیر هركدام یك نسخه سباای در سه نسخه تهیه و امضاء نماید و به تأئید ناظران برساند و به  صورتجلسه

 ارائه كند.

مجمع صندوق باید توسط رئیس مجمع به مدیر تسلیم شود تا مدیر  : فهرست اسامی حاضران در جلسه 1تبصره

 منتشر كند. بالفاصه آن را در تارنمای صندوق 

: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و امیدنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداكثر ظرف یك 2تبصره

به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خالصه تصمیمات را در روزنامه كثیراالنتشار و جزئیات آن را به تفصیل  سباهفته نزد 

 دهد. می در روزنامه رسمی كشور آگهی  سباه تشخیص كند، و ب در تارنمای صندوق منتشر می

تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد كرد كه قبول سمت مجدد مدیر، متولی، ضامن و   در صورتی سبا: 1تبصره

 حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت كرده باشد. 
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تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، متولی، ضامن و حسابرس پس از ثبت نزد : 96ماده 

و گذشت یك ماه از تاریخ انتشار  سبابالفاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد  سبا

 خالصه آن در روزنامه كثیراالنتشار صندوق قابل اجرا است.

های صندوق قابل پرداخت است و  مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل داراییهای تشكیل  هزینه: 97ماده 

های صندوق ثبت شده و ظرف مدت یك سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر كدام كمتر  توسط مدیر در حساب

در اعالمیه  های تأسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تا سقف مذكور شود. هزینه باشد، به طور روزانه مستهلك می

های صندوق  های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب نویسی یا امیدنامه صندوق از محل دارایی پذیره

 شود.  ثبت شده و ظرف مدت پنج سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر كدام كمتر باشد، به طور روزانه مستهلك می

 مدیر صندوق:

شده و در  و بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب  سبامدیر صندوق، به تأئید : 93ماده 

 این اساسنامه مدیر نامیده میشود.

، سبا: مدیر باید كتباً قبول سمت كند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای 1تبصره

ام یك نسخه ارسال كند. مدیر بالفاصله پس از خاتمه مأموریت موظف است كلیه متولی، ضامن و حسابرس هركد

 های صندوق را كه در اختیار دارد، به مدیر جایگزین تحویل دهد.  اطالعات، مدارک و دارایی

ه گذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، هموار : مدیر در قبال دارندگان واحدهای سرمایه2تبصره

 صرفه و صالح آنها را رعایت كند. 

: پس از انتخاب مدیر و قبولی سمت توسط ایشان، هویت مدیر باید در امیدنامه صندوق قید شده و ظرف یك 1تبصره

 ثبت شده و در تارنمای صندوق منتشر شود. سباهفته نزد 

ف است در اسرع وقت، مجمع : در صورت ورشكستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای مدیر، متولی موظ4تبصره

صندوق را برای انتخاب مدیر جدید دعوت نموده و تشكیل دهد. قبول استعفای مدیر منوط به تصویب مجمع صندوق و 

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

 است. 

» گذاری در اوراق بهادار را به عنوان  شخص حقیقی خبره در زمینه مرتبط با سرمایهمدیر حداقل یك نفر : 93ماده 

نماید تا از طرف مدیر و به مسئولیت  صندوق معرفی می« گذاری مدیران سرمایه گروهیا گذاری  مدیر سرمایه

 وی وظایف زیر را به انجام رساند: 

گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالكیت  تصمیم گذاری صندوق و گذاری و تعیین خط مشی سرمایه سیاست - 1

 های صندوق در چارچوب مقررات، اساسنامه و امیدنامه صندوق دارایی

تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق با رعایت دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق  - 1

های هر  ر محاسبه قیمت صدور، ابطال و ارزش خالص دارایی، به منظوسباگذاری مصوب  های سرمایه بهادار در صندوق

 گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه واحد سرمایه

 سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر صندوق. - 2
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 پذیرد. گذاری با اكثریت آراء صورت می گیری گروه مدیران سرمایه : تصمیم1تبصره

های  گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالكیت دارایی تواند اختیارتصمیم میگذاری  : گروه مدیران سرمایه2تبصره

گیری در این زمینه و حدود اختیارات  صندوق را به هر یك از اعضای خود واگذار نماید؛ مشروط به اینكه روش تصمیم

عضو مذكور به عهده  عضو مذكور را صراحتاً تعیین كرده باشد. در هر حال مسئولیت حقوقی كلیه اعمال و تصمیمات

گذاری به غیر از آنچه در این تبصره قید  گذاری خواهد بود. تفویض اختیارات گروه مدیران سرمایه گروه مدیران سرمایه

 باشد.  پذیر نمی شده، امكان

از  گذاری را گذاری یا هر یك از اعضای گروه مدیران سرمایه تواند در هر زمان مدیر سرمایه : مدیر صندوق می1تبصره

 سمت خود عزل كند، مشروط به اینكه همزمان فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.

گذاری باید حداقل گواهینامه اصول مقدماتی  گذاری یا هر یك از اعضای گروه مدیران سرمایه : مدیر سرمایه4تبصره

گذاری در  اری در امور مرتبط با سرمایهكارگزاری )نمایندگی دو كارگزاری( و به تشخیص مدیر حداقل یك سال سابقه ك

 برسد. سبااوراق بهادار داشته باشد و صالحیت وی به تأیید 

گذاری یا هر یك از اعضای گروه مدیران  : مدیر موظف است بالفاصله پس از انتصاب مدیر سرمایه5تبصره

، متولی و ضامن ارسال سباگذاری، نام و مشخصات وی به عالوه مدركی دال بر قبولی سمت توسط وی را برای  سرمایه

 كند. 

تواند قبل از اجرا یا ملغی كردن  گذاری یا عضو مجاز این گروه، نمی گذاری، گروه مدیران سرمایه : مدیر سرمایه2تبصره

دستور فروش همان ورقه بهادار را با قیمت یكسان برای صندوق صادر دستور خرید یك ورقه بهادار معین برای صندوق، 

 كند و بالعكس.

گذاری یا عضو مجاز این گروه در مورد خرید،  گذاری یا گروه مدیران سرمایه : افشای تصمیمات مدیر سرمایه7تبصره

دوق پس از اخذ این تصمیمات، فروش یا حفظ مالكیت اوراق بهادار به نام صندوق پیش از انتشار اولین گزارش مالی صن

 مجاز نیست مگر آنكه افشای این اطالعات به موجب سایر مقررات مجاز شناخته شده باشد. 

گذاری یا هر یك  : در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفاء یا سلب صالحیت مدیر سرمایه8تبصره

 فرد جایگزین را ظرف یك هفته تعیین و معرفی نماید.گذاری، مدیر موظف است  از اعضای گروه مدیران سرمایه

 های مدیر به قرار زیر است: عالوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه ذكر شده، وظایف و مسئولیت: 41ماده 

 مترمربع فضای مناسب اداری با امكانات و تجهیزات الزم به منظور انجام امور صندوق 21اختصاص حداقل  - 1

 گذاری مطابق مفاد اساسنامه های سرمایه نویسی، صدور و ابطال واحد راحل اجرایی صندوق از جمله پذیرهانجام م - 1

گذاری صادره و  ثبت و نگهداری حساب هر سرمایه گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه - 2

 ابطال شده و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تملك وی

صاحبان امضای مجاز صندوق و حدود اختیارات و مسئولیت هر یك از آنها و اطالع موضوع به متولی، ضامن  تعیین - 1

 و حسابرس

تعیین كارگزار یا كارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهینه دستورات خرید و فروش اوراق بهادار صندوق توسط  - 4

 آنها

 بهادار صندوق بین كارگزاران آن اطالع به متولی در مورد نقل وانتقال اوراق - 5
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آوری و نگهداری كلیه مدارک مثبته مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی  جمع - 2

 های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه های حسابداری و تهیه گزارش صندوق طبق اصول و رویه

نحوه جبران خدمات آنها كه باید متناسب با  گذاری و تعیین گذاری یا گروه مدیران سرمایه معرفی مدیر سرمایه - 7

 كارمزد مدیریت یا عملكرد صندوق باشد

 گذاران پاسخگویی به سؤاالت متعارف سرمایه - 8

 افزارهای الزم و بكارگیری آنها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق افزارها و سخت تهیه نرم - 2

 به عموم مردم به تشخیص خود و در صورت لزومانجام تبلیغات الزم برای معرفی صندوق  - 11

گذاران، كلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و  نمایندگی صندوق در برابر سرمایه - 11

 حقوقی

اقامه هرگونه دعوای حقوقی و كیفری از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوای مطروحه علیه صندوق در  - 12

  ها، مراجع عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری با دارا بودن كلیه اختیارات مندرج در قانون آیین ر یك از دادگاهه

 نامه دیوان عدالت اداری. آن(، قانون آیین دادرسی كیفری و قانون و آیین 12و  15دادرسی مدنی)باالخص مواد 

گذاری در مقابل اشخاص ثالث نافذ و  گذاری یا گروه مدیران سرمایه : كلیه اعمال و اقدامات مدیر، مدیر سرمایه1تبصره

توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنها را غیر معتبر  معتبر است و نمی

 دانست. 

قراردادها و اسناد  : مدیر موظف است مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه امضای2تبصره

 ارسال كند. سباو اوراق تعهدآور صندوق را برای ثبت نزد 

: مدیر صندوق باید مدارک مثبته وقایع مالی هر سال مالی صندوق را به مدت حداقل پنج سال پس از پایان آن 1تبصره

ری نماید و پس از پایان این سال مالی به صورت كاغذی یا داده پیام الكترونیكی موضوع قانون تجارت الكترونیك نگهدا

مدت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارایه این مدارک نخواهد داشت. این مسئولیت با تغییر مدیر به مدیر جدید منتقل 

 شده و پس از پایان عمر صندوق بر عهده آخرین مدیر آن خواهد بود. 

ختصاص دهد. همچنین در تارنمای صندوق باید این ماده حداقل یك خط تلفن ا 2: مدیر باید برای اجرای بند 4تبصره

 گذاران، وجود داشته باشد. امكان طرح سؤاالت و دریافت پاسخ آنها برای سرمایه

 پذیر است.  : مصالحه در دعاوی له یا علیه صندوق توسط مدیر و با موافقت متولی امكان5تبصره

 متولی صندوق:

متولی صندوق بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و از این پس در این : 40ماده 

 اساسنامه متولی نامیده میشود. 

: متولی باید كتباً قبول سمت كند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق اساسنامه صندوق بپذیرد و برای 1تبصره

كه جانشین متولی براساس اساسنامه تعیین شود، وی  رسال دارد. در صورتی، مدیر و حسابرس هركدام یك نسخه اسبا

 های صندوق را كه در اختیار دارد، بالفاصله به متولی جایگزین تحویل دهد.  موظف است كلیه اطالعات، مدارک و دارایی

امه صندوق قید و : پس از انتخاب متولی و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدن2تبصره

 ارسال شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.  سباظرف یك هفته برای ثبت به 
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: در صورت ورشكستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای متولی، مدیر موظف 1تبصره

قبول استعفای متولی از است بالفاصله، مجمع صندوق را برای انتخاب متولی جایگزین دعوت كرده و تشكیل دهد. 

سمت خود منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب متولی جایگزین، وظایف و 

 های متولی قبلی به قوت خود باقی است. مسئولیت

 های متولی به قرار زیر است: عالوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه ذكر شده، وظایف و مسئولیت: 42ماده 

االختیار و دارنده امضای مجاز از طرف  تعیین و معرفی یك نفر از كاركنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده تام - 1

 متولی در امور مربوط به صندوق

 های بانكی صندوق بررسی و تأیید تقاضای مدیر برای افتتاح حساب یا حساب - 1

 صندوق به مجمع صندوق جهت تصویبالزحمه حسابرس  پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق - 2

نظارت مستمر بر عملكرد مدیر و ضامن به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه  - 1

 صندوق

 ها و نظرات حسابرس بررسی و حصول اطمینان از ارایه به موقع گزارش - 4

 ندوق توسط مدیرنظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطالعات ص - 5

و پیگیری موضوع  سباطرح موارد تخلف مدیر، ضامن و حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه نزد  - 2

 تا حصول نتیجه نهایی

كه تخلف یاد شده جرم  طرح موارد تخلف مدیر، ضامن و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی  - 7

 ضوع تا حصول نتیجه نهاییمحسوب شود و پیگیری مو

گذاران و وكیل در توكیل آنها  این ماده، متولی طبق این اساسنامه وكیل سرمایه 8و  7: در اجرای بندهای 1تبصره

گذاران با دارا بودن كلیه اختیارات الزم )از جمله اختیارات مندرج در قوانین  تواند از جانب سرمایه شود و می محسوب می

ها، دادسراها، مراجع اختصاصی یا  و كیفری( برای اقامه هرگونه دعوای كیفری در هر یك از دادگاهآیین دادرسی مدنی 

 عمومی و مراجعه به مقامات انتظامی اقدام نماید.

: در صورتیكه متولی در اجرای وظایف خود اهمال ورزد یا قصور داشته باشد یا از اجرای آنها خودداری كند، و از 2تبصره

گونه  رتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئولیت متولی در ایناین بابت خسا

 كند.  موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین می

تواند هرگونه اطالعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیر  : متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می1تبصره

گذاری یا هر یك از اعضای گروه مدیران  فتر كار مدیر یا شعب آن بازرسی نماید. مدیر و مدیر سرمایهمطالبه كند یا از د

 اند در این رابطه همكاری كامل با متولی داشته باشند. گذاری ملزم سرمایه

 ضامن:

شود. ضامن باید كتباً  ضامن صندوق بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می: 49ماده 

، مدیر، متولی و سباقبول سمت كند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق اساسنامه و امیدنامه بپذیرد و برای 

 حسابرس هركدام یك نسخه ارسال دارد. 
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: پس از انتخاب ضامن و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در 1تبصره

ارسال شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر  سباف یك هفته برای ثبت به امیدنامه صندوق قید و ظر

 شود.

: در صورت ورشكستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای ضامن، مدیر موظف است بالفاصله نسبت به 2تبصره

منوط به تصویب مجمع  دعوت و تشكیل مجمع صندوق برای تعیین ضامن جانشین، اقدام نماید. قبول استعفای ضامن

 صندوق و تعیین جانشین وی است.

روز كاری پس از استعفای ضامن، توسط مدیر دعوت نشود، ضامن  11كه مجمع صندوق ظرف  : در صورتی1تبصره

تواند رأساً و با رعایت تشریفات مذكور در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع صندوق اقدام و موضوع استعفای خود را  می

 كار این مجمع قرار دهد.  در دستور

این ماده دعوت  1یا  2كه مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع استعفای ضامن براساس تبصره  : در صورتی4تبصره

شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت، تشكیل نشود یا نتواند ضامن جایگزین را تعیین نماید، آنگاه ضامن ظرف مهلت 

صورت تصفیه صندوق براساس اساسنامه  تواند صندوق را منحل كند. در این فوق می االجل روز پس از اتمام ضرب 21

 پذیرد و ضامن باید تا تصفیه كامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید.  صورت می

 یر است: های ضامن به قرار ز های ضامن كه در دیگر مواد اساسنامه آمده است، مسئولیت عالوه بر مسئولیت: 44ماده 

 این اساسنامه 21پرداخت مبالغ تعیین شده طبق ماده  - 1

های صندوق پس از دوره اولیه تصفیه به مبلغی كه در  پرداخت نقدی به صندوق در قبال دریافت تمامی دارایی - 2

 گذاری در پایان این دوره بكار رفته است. محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه

 حسابرس:

سازمان پیشنهاد و به تصویب مجمع  حسابرس صندوق توسط متولی از بین مؤسسات حسابرسی معتمد: 45ماده 

رسد. مدت مأموریت  الزحمه حسابرس توسط متولی پیشنهاد شده و به تصویب مجمع صندوق می رسد. حق صندوق می

 كند. حسابرس را مجمع صندوق تعیین می

رده و طی آن متعهد شود تا كلیه وظایف حسابرس صندوق را طبق : حسابرس صندوق باید كتباً قبول سمت ك1تبصره

این اساسنامه و مقررات و با رعایت اصول، استانداردها، و ضوابط حسابرسی كه به تصویب مراجع ذیصالح رسیده است، 

 ، مدیر، و متولی هركدام یك نسخه ارسال كند.سبابه انجام رساند. حسابرس باید قبولی سمت خود را برای 

: حسابرس به تقاضای متولی و با ذكر دالیل و تصویب مجمع صندوق قابل عزل است، مشروط به اینكه 2بصرهت

همزمان جایگزین او و مدت مأموریت حسابرس جایگزین تعیین شود. در این صورت مؤسسه حسابرسی جانشین باید 

 اطالع دهد.  سبابالفاصله از حسابرس قبلی دالیل تغییر را استعالم نموده و نتیجه را به 

: پس از انتخاب حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و 1تبصره

 ثبت شده و در تارنمای صندوق منتشر شود. سباظرف یك هفته نزد 
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: در صورت ورشكستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای حسابرس، مدیر باید 4تبصره

نسبت به دعوت و تشكیل مجمع صندوق برای تعیین حسابرس جایگزین اقدام نماید. قبول استعفای حسابرس  بالفاصله،

های حسابرس قبلی  منوط به تصویب مجمع صندوق است. تا زمان انتخاب حسابرس جدید صندوق، وظایف و مسئولیت

 به قوت خود باقی است. 

بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از  الزحمه حسابرس براساس قرارداد منعقده : حق5تبصره

های حسابرس را  شود. مدیر موظف است هر روز ذخیره كافی برای پوشش هزینه های صندوق پرداخت می محل دارایی

 های صندوق منظور نماید.  در حساب

 های حسابرس به قرار زیر است: وظایف و مسئولیت: 46ماده 

ی كنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذكور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص ها بررسی اصول و رویه - 1

 های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی حل ها و ارایه راه كفایت یا ضعف این اصول و رویه

ف مدیر و های كنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظای بررسی به منظور حصول اطمینان از اینكه اصول و رویه - 1

 خصوص شود و تهیه گزارش الزم در این متولی، در عمل رعایت می

های مالی و اطالعاتی كه مدیر طبق اساسنامه موظف است در رابطه با عملكرد یا  ها، صورت بررسی كلیه گزارش - 2

یه كند و گذاری ته وضعیت صندوق یا خالص ارزش روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه

، متولی یا ضامن ارایه دهد یا منتشر نماید و اظهار نظر در خصوص سباگذاران، مجمع صندوق،  حسب مورد به سرمایه

 54ماده  7های سه ماهه و نه ماهه موضوع بند  آنها به استثنای گزارش

ندوق به طور كامل و به كه وقایع مالی ص نظارت بر كلیه عملیات مالی صندوق به منظور حصول اطمینان از این - 1

آوری و به روش صحیح  شود و كلیه مدارک و مستندات مربوطه جمع های صندوق ثبت می روش صحیح در حساب

 شود نگهداری می

اظهارنظر در خصوص محاسبات خالص ارزش روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای  - 4

 ای خود. های دوره گذاری در گزارش سرمایه

های  ای باشد كه از ثبت گواهی این ماده بهخصوص باید به گونه 1های داخلی موضوع بند  كنترل تبصره:

های صندوق و گزارش آنها و همچنین ثبت كلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش  گذاری صادره در حساب سرمایه

 آن اطمینان معقولی حاصل شود. 

وظایف خود كه در این اساسنامه ذكر شده است، مسئولیت شخصی است كه به مسئولیت حسابرس در انجام : 47ماده 

، مسئولیت بررسی و 1184قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه سال  42ماده  1موجب بند 

 اظهارنظر در خصوص مستندات و اطالعات را بر عهده دارد.

 کارگزاران صندوق:

اند، یك یا چند كارگزار را به عنوان  دریافت كرده سباكارگزارانی كه مجوز كارگزاری از  مدیر از بین: 43ماده 

ها و وظایف خود را  كند. كارگزار صندوق باید كتباً قبول سمت كرده و طی آن مسئولیت كارگزاران صندوق انتخاب می

 ، متولی، مدیر و حسابرس ارایه دهد.سباطبق این اساسنامه بپذیرد و به 
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تواند هر یك از كارگزاران صندوق را عزل نماید مشروط به آنكه صندوق  : مدیر می1تبصره

 در هر زمان حداقل یك كارگزار داشته باشد. 

های مصوب  الزحمه و كارمزد كارگزار صندوق بر اساس قرارداد بین آن و صندوق و با رعایت سقف نرخ : حق2تبصره

 یشود.از محل داراییهای صندوق پرداخت م سبا

توانند شخصیت حقوقی واحدی داشته  : با رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه، مدیر و كارگزار صندوق می1تبصره

 باشند یا از اشخاص وابسته به یكدیگر محسوب شوند.

ای ه های كارگزار صندوق كه در دیگر مفاد اساسنامه آمده است، وظایف و مسئولیت عالوه بر مسئولیت:  43ماده 

 كارگزار صندوق به قرار زیر است:

گذاری یا عضو منتخب این گروه در زمینه خرید و  گذاری یا گروه مدیران سرمایه اجرای دستورات مدیر سرمایه - 1

 فروش اوراق بهادار به نام صندوق در چارچوب مقررات

لیم آنها صرفاً به كارگزار دیگر صندوق های نقل و انتقال اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و تس نگهداری گواهی - 1

 به دستور مدیر

 تسلیم اوراق بهادار با نام پذیرفته نشده در بورس كه به نام صندوق خریداری كرده است به مدیر - 2

 نام صندوق به بانك تعیین شده توسط مدیر تسلیم اوراق بهادار بی - 1

 نكی صندوق به دستور مدیرواریز وجوه نقد صندوق نزد خود صرفاً به حساب با - 4

 ارایه اطالعات مربوط به معامالت اوراق بهادار صندوق به مدیر، متولی و حسابرس به درخواست آنها - 5

 رعایت قانون، مقررات، اصول و ضوابط و استانداردهای مربوط به حرفه كارگزاری - 2

یه عملیات مالی صندوق كه از طریق كارگزاری افتتاح یك حساب به نام صندوق در دفاتر حسابداری خود و ثبت كل - 7

 گیرد در این حساب صورت می

 استفاده از ایستگاه معامالتی اختصاصی صندوق در صورت وجود، صرفاً جهت انجام معامالت صندوق. - 8

 تشریفات معامالت اوراق بهادار به نام صندوق:

گذاری یا گروه مدیران  باید به امضای مدیر سرمایه تصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام صندوق: 51ماده 

گذاری یا عضو یا اعضای مجاز از طرف ایشان، مطابق مقررات به كارگزار صندوق ارایه شود تا كارگزار صندوق  سرمایه

 مطابق این دستور و رعایت مقررات، عمل نماید. مدیر باید بر اجرای صحیح و به موقع دستورهای خرید و فروش اوراق

بهادار توسط كارگزار نظارت كند و در صورتی كه در اثر قصور، تقصیر یا تخلف كارگزار از اجرای به موقع و صحیح 

 دستورهای مذكور، خسارتی متوجه صندوق گردد مدیر باید:

 الف( با رعایت صرفه و صالح صندوق و توافق متولی، با كارگزار صندوق مصالحه نماید، یا 

عنوان شاكی در مراجع صالحه طرح و تا صدور حكم و دریافت خسارت احتمالی و واریز به حساب ب ( موضوع را به 

 صندوق پیگیری كند.

مدیر صندوق باید وجوه الزم برای خرید اوراق بهادار را صرفاً به حساب جاری معامالتی آن كارگزار صندوق : 50ماده 

اخت تمام یا قسمتی از این وجوه یا وجوهی كه در اثر فروش اوراق كه به او دستور خرید داده است، واریز نماید. بازپرد
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شود، صرفاً به دستور مدیر  بهادار صندوق به حساب جاری معامالتی كارگزار صندوق واریز می

 و به حساب صندوق مجاز است.

 های صندوق: هزینه

 عبارتند از: های صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً هایی كه از محل دارایی هزینه: 52ماده 

 كارمزد مدیر، متولی و ضامن كه میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده است - 1

 الزحمه حسابرس كه توسط مجمع صندوق تعیین و در امیدنامه منعكس شده است حق - 2

اوراق بهادار صندوق كارمزد معامالت اوراق بهادار كه طبق مقررات یا قرارداد با كارگزار صندوق به خرید و فروش  - 1

 گیرد تعلق می

 مالیات فروش اوراق بهادار صندوق - 4

 های تأسیس صندوق و برگزاری مجامع صندوق به تصویب مجمع صندوق هزینه - 5

 الزحمه تصفیه صندوق كه میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه صندوق قید شده است كارمزد یا حق - 2

 ذ شده برای صندوقهای مالی تسهیالت اخ هزینه - 7

 های بانكی برای نقل و انتقاالت وجوه صندوق هزینه - 8

 ها نام صندوق توسط بانك های نگهداری اوراق بهادار بی هزینه - 2

 صالح به تصویب مجمع صندوق هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یك از اركان صندوق در مراجع ذی - 11

 ق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوقهزینه طرح دعاوی به نفع صندو - 11

 ها به تصویب مجمع و درج در امیدنامه صندوق. سایر هزینه - 12

های صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران خسارات وارده  پرداخت هزینه از محل دارایی

 باشد. ر قصور یا تخلف خود از این ماده میگذاران در اث به صندوق یا سرمایه

های مدیر، حسابرس، متولی و ضامن صندوق به استثنای موارد  های اجرای وظایف و مسئولیت تأمین هزینه: 0تبصره

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

های صندوق منظور و از  به حساب بدهی های تحقق یافته ولی پرداخت نشده صندوق باید در هر روز هزینه :2تبصره

های  حساب حقوق صاحبان سرمایه كسر و در محاسبه خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال گواهی

 گذاری در پایان آن روز لحاظ گردند. سرمایه

مانده در  % قابل پرداخت است و باقی21بار به میزان  كارمزد مدیر، متولی و ضامن صندوق هر سه ماه یك: 9تبصره

های تعریف شده در  شود. پرداخت كارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارایه گزارش پایان هر سال مالی پرداخت می

ها، حسابرس نظر  اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این كه در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش

 اهمیت باشد.  مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی كم مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر

 رسانی: اطالع

گذاران تارنمای مجزایی برای  مدیر موظف است برای اطالع رسانی و ارایه خدمات اینترنتی به سرمایه: 59ماده 

صندوق طراحی كند یا قسمت مجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد. نشانی تارنمای مذكور به عنوان 

 تارنمای صندوق در امیدنامه ذكر شده است. 
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مدیر موظف است در طول دوره فعالیت صندوق اطالعات زیر را در مقاطع تعیین : 54ماده 

 نمای صندوق منتشر نماید:شده در تار

 سبامتن كامل اساسنامه و امیدنامه صندوق و به روزرسانی آن بالفاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن نزد  - 1

اطالعات بازدهی صندوق شامل بازدهی ساالنه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفكیك  - 1

از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش به طور روزانه، بازدهی صندوق در  هر سال شمسی، بازدهی ساالنه صندوق

یك سال، سه ماه، یك ماه و یك هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تأسیس در مقایسه با نمودار 

 بازدهی هفتگی كل بورس اوراق بهادار تهران و به روز رسانی آن در پایان هر هفته

اند تا  مجموع پنج ورقه بهاداری كه در پایان روز بیشترین درصد از دارایی صندوق را به خود اختصاص داده سهم - 2

 آن روز 18ساعت 

 آن روز 18گذاری در پایان هر روز تا ساعت  خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه - 1

همان روز كه براساس  18پایان هر روز به طور روزانه تا ساعت گذاری در  خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه - 4

گذاری در پایان  شود و تفاوت مبلغی و درصدی آن با خالص ارزش روز هر واحد سرمایه ( این ماده محاسبه می1تبصره)

 همان روز

صندوق تا پایان آن روز گذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت  تعداد واحدهای سرمایه - 5

 هر روز 18گذاران در پایان هر روز به طور روزانه تا ساعت  گذاری نزد سرمایه و تعداد واحدهای سرمایه

های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و ساالنه، حداكثر ظرف  های مالی صندوق در دوره گزارش عملكرد و صورت - 2

 روز كاری پس از پایان هر دوره 21مدت 

 تهیه و ارایه آنها ضروری باشد. سباهایی كه به تشخیص  لیه گزارشك - 7

این ماده براساس پیوست شماره چهار، تبدیل به سال شده و  2های كمتر از یكسال موضوع بند  : بازدهی1تبصره

 شوند. گزارش می

گذاری است، با  سرمایهگذاری مشابه خالص ارزش روز هر واحد  : محاسبه خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه2تبصره

 شوند.  های پایانی اوراق بهادار صندوق تعدیل نمی این تفاوت كه در محاسبه خالص ارزش آماری، قیمت

متولی و حسابرس  سبا،ها و اطالعات مذكور در این ماده را برای  : مدیر باید همزمان یك نسخه از گزارش1تبصره

 است. سباای صندوق در رابطه با این صندوق به منزله ارایه اطالعات به ارسال كند و انتشار هرگونه اطالعات در تارنم

این ماده  7های مالی شش ماهه و ساالنه بند  ها و صورت : حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش4تبصره

برس را بالفاصله روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارایه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسا 21حداكثر ظرف 

 پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر كند. 

گذاران  ( این ماده، باید در تارنمای صندوق در دسترس سرمایه2( تا )2: روند تاریخی اطالعات موضوع بندهای )5تبصره

 باشد.

 پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق:

 یابد: می فعالیت صندوق به یكی از طرق زیر پایان: 55ماده 

 الف( در پایان دوره فعالیت صندوق
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 سباب ( در صورت لغو مجوز صندوق توسط 

 ج ( در صورت صدور حكم دادگاه مبنی بر خاتمه فعالیت صندوق

گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق در جلسه رسمی  د ( با موافقت دارندگان حداقل دو سوم از كل واحدهای سرمایه

 مجمع صندوق

 41ماده  4تصمیم ضامن مطابق تبصره ه ( به 

در صورتی كه یك ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسیدگی به استعفای مدیر،  سباو ( به تقاضای هر ذینفع و تأیید 

متولی یا حسابرس گذشته باشد و مجمع صندوق برای رسیدگی به این موضوع تشكیل نشده یا در صورت تشكیل موفق 

 باشد.به انتخاب جایگزین نشده 

نرسد، دوره اولیه تصفیه صندوق از  سبابه تصویب  57كه تمدید دوره فعالیت صندوق مطابق ماده  در صورتی: 56ماده 

كه  یابد. در صورتی روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و تا پایان دوره فعالیت صندوق ادامه می 21

پایان پذیرد، دوره اولیه تصفیه صندوق از روز بعد از  55)ب( تا )و( ماده فعالیت صندوق بنا به موارد مذكور در بندهای

یابد. مراحل تصفیه صندوق از ابتدای دوره اولیه تصفیه صندوق  روز ادامه می 11پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و 

 پذیرد: به شرح زیر صورت می

 شود. گذاری توسط مدیر متوقف می صدور واحدهای سرمایه - 1

ها از جمله مطالبات صندوق را حداكثر تا پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به نقد تبدیل  كند كه دارایی مدیر تالش می - 2

 كند.

 شود. های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق متوقف می خرید دارایی به نام صندوق و فروش دارایی - 1

های  تصفیه صندوق، مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، كلیه بدهیدر روز كاری بعد از پایان دوره اولیه  - 4

پردازد. در صورتی كه قیمت ابطال  سررسید شده صندوق را به استثنای مطالبات كارمزد مدیر، متولی و ضامن می

اوت توسط ضامن ها كفایت نكند، تف گذاری منفی نباشد و وجوه نقد صندوق برای پرداخت این بدهی واحدهای سرمایه

 شود. های صندوق بستانكار می تأمین خواهد شد و ضامن معادل مبالغ پرداختی در حساب

های صندوق شامل مطالبات آن در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق تبدیل به نقد نشده  در صورتی كه كل دارایی - 5

ها تهیه كرده و برای  تصفیه صندوق، گزارشی از داراییروز كاری بعد از پایان دوره اولیه  5باشد، مدیر موظف است ظرف 

 ضامن، متولی و حسابرس ارسال كند. در این گزارش حداقل باید اطالعات زیر درج گردد:

الف( در مورد اوراق بهادار صندوق: مشخصات اوراق بهادار، تعداد، كارگزار مربوطه و ارزش روز اوراق بهادار معادل ارزشی 

های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق بكار رفته است بدون در نظر  ص ارزش روز داراییكه در محاسبه خال

 ها، كارمزدها و مالیات فروش گرفتن هزینه

ب( در مورد مطالبات: مبلغ طلب، شخص بدهكار، شرح طلب، تاریخ سررسید و ارزش به كار رفته هر یك از این مطالبات 

 های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق اییدر محاسبه خالص ارزش روز دار

های صندوق در  ها: مشخصات، تعداد و ارزش روز بكار رفته در محاسبه خالص ارزش روز دارایی ج( در مورد سایر دارایی

 ها، كارمزدها و مالیات فروش.  پایان دوره اولیه تصفیه صندوق بدون در نظر گرفتن هزینه
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روز كاری پس از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق،  21مدیر موظف است ظرف  - 1

های مالی و گزارش عملكرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی شده، تهیه و به حسابرس  صورت

 تسلیم نماید.

 2و  5های مالی و گزارش موضوع بندهای  روز پس از دریافت صورت 21حسابرس موظف است نظر خود را ظرف  - 2

 ارایه دهد.  سباه مدیر، متولی، ضامن و ب

، اظهارنظر مقبول 5و گزارش موضوع بند  2های مالی صندوق موضوع بند  در صورتی كه حسابرس نسبت به صورت - 1

اهمیت باشد و مجمع صندوق  ارایه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی كم

روزكاری از محل وجوه نقد صندوق، مبلغی معادل قیمت  2را تصویب نماید، آنگاه مدیر باید ظرف های مالی  این صورت

گذاران  تصفیه صندوق را به حساب بانكی سرمایه گذاران در پایان دوره اولیه  گذاری نزد سرمایه ابطال واحدهای سرمایه

التفاوت باید قبالً توسط ضامن به  كافی نباشد، مابه واریز نماید. در صورتی كه وجوه نقد صندوق برای انجام این پرداخت

حساب مذكور پرداخت شود. مدیر باید اطالعات الزم را برای انجام این پرداخت، ظرف یك روز كاری قبل از مهلت فوق 

 های صندوق بستانكار خواهد شد. به ضامن ارایه دهد. ضامن معادل مبالغ پرداختی طی این بند در حساب

گذاری صندوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.  های سرمایه ، تمامی گواهی8اجرای مرحله مذكور در بند پس از  - 4

 ای در تارنمای صندوق منتشر نماید. گذاران از این امر، بالفاصله اطالعیه مدیر موظف است برای اطالع سرمایه

های صندوق از جمله  ضامن باقیمانده بدهی ، به استثنای بدهی صندوق به8پس از اجرای مرحله مذكور در بند  - 5

كه وجوه نقد صندوق برای  شود و در صورتی مطالبات مدیر و متولی بابت كارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می

های صندوق بابت مطالبات ضامن و  این پرداخت كافی نباشد، ضامن متعهد به تأمین وجوه نقد است. باقیمانده دارایی

 آید. خدمات آن با نظارت متولی به مالكیت ضامن درمیازای  مابه

جلسه تصفیه صندوق با امضای مدیر و متولی تنظیم و یك نسخه آن  ، صورت11پس از اجرای مرحله مذكور در بند  - 2

 شود.  ارسال می سباتوسط مدیر نگهداری شده و یك نسخه ظرف مدت ده روز به 

دوره فعالیت صندوق، مجمع صندوق با موافقت حداقل دو سوم دارندگان  روز مانده به پایان 21حداقل : 57ماده 

تواند تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق را با اصالحات مورد نیاز در  گذاری ممتاز دارای حق رأی، می واحدهای سرمایه

ید شود. برای تمدید ، دوره فعالیت صندوق تمدسباارایه دهد. در صورت موافقت  سبااساسنامه و امیدنامه صندوق به 

ها  دوره فعالیت صندوق مدیر، متولی، ضامن و حسابرس باید مجدداً قبول سمت نمایند یا اشخاص دیگری این مسئولیت

با تمدید دوره فعالیت صندوق، مدیر باید اساسنامه و امیدنامه جدید را در تارنمای سبا  را بپذیرند. در صورت موافقت

گذارانی كه قبل از پایان دوره قبلی فعالیت صندوق نسبت به ابطال واحدهای  صندوق منتشر كند. با سرمایه

 گذاری خود اقدام نكرده باشند، طبق اساسنامه و امیدنامه جدید رفتار خواهد شد. سرمایه

 مرجع رسیدگی به تخلفات و اختالفات:

گزاران صندوق از مقررات، مفاد مرجع رسیدگی به كلیه تخلفات مدیر، ضامن، متولی، حسابرس و كار : سبا53ماده 

 اساسنامه و امیدنامه صندوق است.
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هرگونه اختالف بین مدیر، ضامن، متولی، حسابرس و كارگزاران صندوق با : 53ماده 

شود و هرگونه اختالف بین صندوق با سایر  گذاران صندوق در مواردی كه مربوط به صندوق می یكدیگر و با سرمایه

قانون بازار اوراق بهادار بوده و براساس این ماده  12ای آنها باشد، مشمول ماده  ز فعالیت حرفهاشخاص ذیربط كه ناشی ا

 شود. رسیدگی می

 سایر موارد:

های خود تقصیر، قصوریا تخلف  كه مدیر، حسابرس، متولی یا ضامن در انجام وظایف و مسئولیت در صورتی: 61ماده 

صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت  داشته باشند و از این بابت خسارتی متوجه

 وارده خواهند بود.

درصد خالص  5تواند برای اجرای موضوع فعالیت صندوق و پس از تأیید متولی به میزان حداكثر  مدیر می: 60ماده 

)حداكثر یك سال( بگیرد. در  مدت گذاران، به نام صندوق تسهیالت كوتاه گذاری نزد سرمایه ارزش روز واحدهای سرمایه

گذاران، ارزش مانده تسهیالت دریافتی  گذاری نزد سرمایه كه در اثر كاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه صورتی 

 5گذاران برسد، مدیر موظف است حداكثر ظرف  گذاری نزد سرمایه درصد خالص ارزش روز واحدهای سرمایه 7بیش از 

 درصد ارزش یاد شده اقدام نماید. 5مذكور تا سقف روز كاری به تسویه تسهیالت 

های صندوق، كل  و سایر بدهی 21در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیالت ماده : 62ماده 

گذاران بیشتر  گذاری نزد سرمایه درصد ارزش روز واحدهای سرمایه 15تـواند از  های صندوق در هیچ زمان نمی بدهی

  سود.

گذاران با منافع مدیر، حسابرس، متولی یا ضامن تعارض پیش آید،  چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمایه: 69ماده 

 گذاران بر تأدیه حقوق افراد یادشده مقدم خواهد بود.  تأدیه حقوق سرمایه

یری در محدودیت كه صندوق به حكم مراجع صالح قضایی ورشكسته اعالم شود، این امر تغی در صورتی: 64ماده 

كند. در این صورت مانده مطالبات مدیر،  گذاری اعم از ممتاز و عادی، ایجاد نمی مسئولیت دارندگان واحدهای سرمایه

ها و تعهدات آنها منحصراً محدود به مواردی خواهد بود كه در مواد دیگر این  ضامن و متولی صفر تلقی شده و مسئولیت

 اساسنامه آمده است. 

 است. سبامرجع تفسیر مواد این اساسنامه،  :65ماده 

 پیوست و یك امیدنامه تنظیم شده است. 4تبصره و  22ماده،  22این اساسنامه در تاریخ ...................... در : 66ماده 
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گذاری مشترک در سهام )برای  های سرمایه د( امیدنامه نمونة صندوق

 اندازۀ بزرگ(
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  ])در اندازة بزرگ(در سهام [بزرگ ... رك گذاري مشت سرمايه  اميدنامة صندوق ]نمونة[
 
 

  

  ::مقدمهمقدمه  --11
سازمان بورس و اوراق  نزد ].......................شمارة به [ ................... مشتركگذاري  صندوق سرمايه

 ].............خ در تاري[اميدنامة اين صندوق . باشد به ثبت رسيده است و تحت نظارت آن ميبهادار 

 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ].......................در تاريخ [صندوق رسيده و مع مجبه تصويب 

بر صندوق به منظور حصول اطمينان از سازمان بورس و اوراق بهادار  ارتنظ. ثبت شده است

و شفافيت اطالعاتي بوده و به سازمان بورس و اوراق بهادار  رعايت مقررات قانوني و مصوبات

يه صيد مزايا، تضمين سودآوري، كامل و صحيح بودن اطالعات مندرج در اميدنامه يا تومنزلة تأئ

 . باشد گذاري در صندوق نمي به سرمايه سازمان بورس و اوراق بهادار و سفارش

ها و اصطالحاتي  لية واژهك و شدهاساسنامة صندوق محسوب ناپذير  بخش جدايياين اميدنامه 

ن صندوق تعريف شده است در اين اميدنامه نيز به همان معاني به اساسنامة اي) 1(كه در ماده 

گذاري در اين صندوق بايد  گيري در مورد سرمايه گذار براي تصميم سرمايه. رود كار مي

اي آن را نيز مطالعه  هاي دوره اساسنامة صندوق و گزارشعالوه بر مفاد اميدنامه، 

و در صورت  است  امه تكرار شدهبعضي از مطالب مهم اساسنامه در اميدن .نمايد

 .مفاد اساسنامه حاكم خواهد بودهمواره ، هاي متفاوت از آن دو برداشت

گذاري در اوراق بهاداري  گذاران و سرمايه آوري وجوه از سرمايه جمع ،هدف از تشكيل صندوق

) 3-2 بند( است كه خصوصيات اصلي آن در اساسنامة صندوق و جزئيات آن در اين اميدنامه

 .ذكر شده است

شود كه تفاوت آنها در  گذاري صندوق به دو نوع عادي و ممتاز تقسيم مي واحدهاي سرمايه

گذاري  به سرمايهمندان  عالقه. اين اميدنامه آمده است 4اي از آن در بخش  اساسنامه و خالصه
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 نحوة خريد. نمايند ميگذاري عادي صندوق را خريداري  در اين صندوق، واحدهاي سرمايه

 .توضيح داده شده است) 1پيوست شماره ( گذاري در اساسنامة صندوق واحدهاي سرمايه

البته، تمهيدات الزم به عمل آمده  .گذاري در اين صندوق همراه با ريسك است سرمايه

ارزش خالص اين صندوق سودآور باشد ولي ممكن است در اثر كاهش در گذاري  رمايهاست تا س

گذاري خود، مبلغي كمتر از  گذار در موقع ابطال واحدهاي سرمايه ههاي صندوق، سرماي دارايي

روي اهاي فر انواع ريسك .گذاري پرداخته است براي واحدهاي سرمايهآن دريافت كند كه 

   . اند اين اميدنامه توضيح داده شده 3گذاري در اين صندوق در بخش  سرمايه

  ::هاي صندوقهاي صندوق  اهداف و استراتژياهداف و استراتژي  --22
گذاران و تشكيل سبدي از  آوري سرمايه از سرمايه يل صندوق، جمعهدف از تشك -2-1

تالش با توجه به پذيرش ريسك مورد قبول،  ؛ها و مديريت اين سبد است دارايي

شدن سرمايه در  انباشته. گذاران گردد بيشترين بازدهي ممكن نصيب سرمايه ،شود مي

اوالً  :درگذاران دا سرمايه يدانفراگذاري  هاي متعددي نسبت به سرمايه مزيت ،صندوق

، گردآوري و تحليل اطالعات و گزينش سبد بهينة هزينة بكارگيري نيروهاي متخصص

ار  گذ هزينة هر سرمايهسرانة و شود  يم ميستقگذاران  بين همة سرمايهاوراق بهادار 

گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به  ثانياً، صندوق از جانب سرمايه. يابد كاهش مي

دهد و در نتيجه  وق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام ميصند

امكان  ،ًالثاث .دياب گذاري كاهش مي ار براي انجام سرمايه گذ سرانة هزينة هر سرمايه

اري  گذ يهها فراهم شده و در نتيجه ريسك سرما داراييتر  مناسب و متنوعگذاري  سرمايه

 . يابد كاهش مي
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كند و گذاري  هاي ريالي داخل كشور سرمايه تواند در دارايي دوق فقط ميصن -2-2

صندوق در . باشد به هر نوع و شكل غيرمجاز مي) ارزي( گذاري خارجي سرمايه

 :كند گذاري مي به شرح زير سرمايههايي  دارايي

 شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ سهام پذيرفته: 2-2-1 

 پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ حق تقدم خريد سهام: 2-2-2 

 كهاوراق صكوك و اوراق بهادار رهني و ساير اوراق بهاداري  ،اركتمش اوراق: 2-2-3 

 :داشته باشدرا تمامي شرايط زير 

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران يادولت، مجوز انتشار آنها از سوي  -الف

 شد؛صادر شده با سازمان بورس و اوراق بهادار

 سود حداقلي براي آنها تضمين و مشخص شده باشد؛ -ب

يكي از مؤسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد  ،به تشخيص مدير -ج

تعهد كرده باشد يا امكان تبديل كردن آنها به نقد در بازار ثانويه مطمئن 

 .وجود داشته باشد

ت مالي اعتباري داراي يا مؤسسا ها بانكمنتشره توسط  هاي سپردة گواهي: 2-2-4

 .مجوز از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

ها و مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك  گذاري نزد بانك سپردههر نوع : 2-2-5

 . مركزي جمهوري اسالمي ايران
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اكثر وجوه خود را صرف گذاري در سهام است و  اي سرمايهه از نوع صندوق صندوقاين  -2-3

 برهاي زير  نصابحددر طول عمر صندوق  .كند تقدم خريد سهام مي م و حقخريد سها

 : شود رعايت ميهاي صندوق  داراييروز اساس ارزش 

 حدنصاب شرح

  
 منتشره از طرف يك ناشر  تقدم سهام و حق -1  
 تقدم طبقه بندي شده در يك صنعت سهام و حق -2   
 رمنتشره از طرف يك ناشحق تقدم  سهام و -3    
  

 
هاي صندوقاز دارايي %10حداكثر   
هاي صندوق  از دارايي %30حداكثر 
از كل سهام و حق تقدم % 5حداكثر 

منتشرة ناشر
 

بهادار   يابي به بازدهي بيشتر از بازدهي متوسط بورس اوراق دستبراي  صندوق اين -2-4

عيار م) TEDPIX( تغييرات شاخص قيمت و بازدهي نقدي. استطراحي شده تهران 

 . نرخ متوسط بازدهي بورس تهران استمحاسبة 

  ::گذاري در صندوق گذاري در صندوق   ريسك سرمايهريسك سرمايه--33
 ،گذاري در صندوق سودآور باشد، ولي سرمايهتمهيدات الزم به عمل آمده است تا  -3-1

ضامن صندوق  .وجود داردهاي صندوق همواره  گذاري در سرمايهوقوع زيان احتمال 

 ،اين اميدنامه آمده است 4-4اسنامه و بند تحت شرايط خاصي كه شرح آن در اس

گذاري عادي،  گذاري در واحدهاي سرمايه درصد را براي سرمايه...... بازدهي ساالنه 

بايد به گذار مشمول ضمانت ضامن نشود،  كه سرمايه در صورتي. تضمين نموده است

 .دارد توجه ويژه مبذولهاي زير  از جمله ريسكگذاري در صندوق  هاي سرمايه ريسك

ها  صندوق عمدتًا در سهام شركت :هاي صندوق ريسك كاهش ارزش دارايي-3-2

ها در بازار تابع عوامل متعددي از جمله  ارزش سهام شركت. كند گذاري مي سرمايه
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وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي، صنعت موضوع فعاليت و وضعيت خاص شركت 

گذاران آن  و در اثر آن صندوق و سرمايهتواند كاهش يابد  قيمت سهام در بازار مي. است

 .متضرر شوند

هاي صندوق  ها بخشي از دارايي اوراق مشاركت شركت :ريسك نكول اوراق مشاركت-3-3

كند كه سود و  گذاري مي گرچه صندوق در اوراق مشاركتي سرمايه. دهد را تشكيل مي

ود دارد كه معتبر تضمين شده است، ولي اين احتمال وجمؤسسة اصل آن توسط يك 

در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق مشاركت مذكور، خود ناشر و ضامن به تعهدات 

 .عمل ننمايند

نظير سود (بدون ريسك  سودكه نرخ  در صورتي :بدون ريسك بازدهريسك نوسان -3-4

افزايش يابد، ناشر توسط در انتشارهاي بعدي ) الحساب اوراق مشاركت دولتي علي

ركتي كه سود حداقلي براي آنها تضمين شده است در بازار كاهش قيمت اوراق مشا

گذاري كرده باشد و بازخريد آن  اگر صندوق در اين نوع اوراق مشاركت سرمايه. يابد مي

تضمين نشده باشد، با افزايش ) نظير بانك( معتبرمؤسسة به قيمت معين توسط يك 

 . ممكن است متضرر شود ، صندوقبدون ريسكاوراق نرخ 

  ::و حقوق دارندگان آنهاو حقوق دارندگان آنها  گذاريگذاري  انواع واحدهاي سرمايهانواع واحدهاي سرمايه  --44
در گواهي . شود گذاري صادر مي گذاري در صندوق، گواهي سرمايه در ازاي سرمايه -4-1

واحدهاي . شود گذار درج مي گذاري هر سرمايه گذاري تعداد واحدهاي سرمايه سرمايه

وق دارندگان واحدهاي حق. شود گذاري به دو نوع ممتاز و عادي تقسيم مي سرمايه
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ه در چگذاري ممتاز و عادي از همه لحاظ با يكديگر يكسان است، بجز آن سرمايه

 . اين اميدنامه درج شده است 4-4و  2-4بندهاي قيد شده كه خالصة آن در اساسنامه 

اري  گذ حداقل تعداد واحدهاي سرمايهكه  مادامي[گذاري ممتاز  دارندة واحدهاي سرمايه -4-2

تواند  ، داراي حق رأي است و مي]ه را در اختيار داشته باشدممذكور در اساسنا ممتاز

اختيارات مجمع صندوق در اساسنامه . از حق رأي خود استفاده كند ،در مجمع صندوق

واحدهاي  گاندارند. اين اميدنامه توضيح داده شده است 2-6بند خالصة آن در و 

گذاري خود، سهم  است ابطال واحدهاي سرمايهبا درخوتوانند  نميگذاري ممتاز  سرمايه

گذاري  توانند واحدهاي سرمايه ميولي هاي صندوق مطالبه كنند،  خود را از دارايي

 .واگذار كنندممتاز خود را به ديگران 

تواند در مجامع  گذاري عادي داراي حق رأي نيست و نمي دارندة واحدهاي سرمايه -4-3

اند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهاي تو ميبلكه  ،صندوق شركت نمايد

و  ها هاي صندوق پس از كسر بدهي گذاري را ارائه دهد و سهم خود را از دارايي سرمايه

پس از كسر  گذاري خود معادل خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه( ها ساير هزينه

سنامه يا رأي به تغيير اسا ،كه مجمع صندوق در صورتي. دريافت كند) كارمزد ابطال

اين ، دهد) ، ضامن و حسابرستوليممدير ثبت، تغيير مدير،  يبه استثنا( اميدنامه

گذاري  دارندگان واحدهاي سرمايهشود تا  عمال ميا ،تغييرات يك ماه بعد از اعالم

گذاري يا ابطال واحدهاي  سرمايه  گيري براي ادامه كافي براي تصميمعادي، فرصت 

ي اساسنامه و اميدنامة قبلروز ياد شده  30طي مدت . باشندگذاري خود داشته  سرمايه

 .دبوخواهد  كماكان حاكم
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ارايه اقدام به ................... نويسي اوليه تا تاريخ  گذار از شروع پذيره كه سرمايه در صورتي -4-4[

گذاري عادي صندوق نموده باشد و حداقل يك سال  واحدهاي سرمايه درخواست صدور

سال مذكور  روز پس از گذشت يك  گذشته باشد و ظرف دهاين درخواست  از تاريخ

گذاري خود نمايد، و  ابطال تمام يا بخشي از واحدهاي سرمايهارايه درخواست اقدام به 

بازدهي درصد ...... گذاري وي، كمتر از  ه مبلغ سرمايهمبلغ حاصل از ابطال نسبت ب

زمان با پرداخت  همدرصد  ،.......صول بازدهي التفاوت تا ح ند، مابهگذار ك نصيب سرمايه

ضمانت . گذاري، توسط ضامن جبران خواهد شد مبلغ حاصل از ابطال واحدهاي سرمايه

  ].شود گذاري ممتاز نمي ضامن به شرح اين بند شامل واحدهاي سرمايه

ز در ابتداي گذاري ممتا واحد سرمايه ........گذاري ممتاز صندوق به تعداد  واحدهاي سرمايه 4-5

گذاري عادي صندوق  نويسي اولية واحدهاي سرمايه تأسيس صندوق و قبل از پذيره

ن خريداري شده و وجوه مربوطه به حساب صندوق اتماماً به صورت نقد توسط مؤسس

د، دارنن كه مطابق اساسنامه حق رأي اهويت مؤسس. است شدهدر شرف تأسيس واريز 

گذاري  هويت دارندگان واحدهاي سرمايه. شر شده استنويسي اوليه منت در هنگام پذيره

مالي ساالنة صندوق هاي  ممتاز كه مطابق اساسنامه حق رأي دارند، هر ساله در گزارش

 .شود درج مي

  ::اقامت صندوقاقامت صندوق  محل محل   --55
  . . ستستتعيين شده اتعيين شده ا...............................................  ...............................................  ل اقامت صندوق توسط مدير صندوق در شهر مح
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  ::اركان صندوقاركان صندوق  --66
و كارگزاران  حسابرس مدير ثبت، ، ضامن،متوليع، مدير، اركان صندوق شامل مجم -6-1

  .شود صندوق است كه هر كدام به شرح زير معرفي مي

گذاري ممتاز  مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهاي سرمايه :مجمع صندوق -6-2

گيري آن در اساسنامه قيد شده  تصميم شود و تشريفات دعوت، تشكيل و تشكيل مي

 و ، مدير ثبت، ضامنليمتو، مدير، تواند اساسنامه، اميدنامه مجمع صندوق مي. است

با شرايط [ ،گذاري ممتاز واحدهاي سرمايه گاندارندفقط . را تغيير دهدحسابرس 

 . در مجامع صندوق حق رأي دارند ]اساسنامه، 34ماده مذكور در 

 ..............با شمارة ثبت  .....................است كه در تاريخ  .....................، صندوقمدير  :مدير -6-3

 نشاني مدير عبارت. استبه ثبت رسيده  ............... هاي شهرستان ثبت شركتنزد مرجع 

سه نفر را به  حداقلمدير هاي صندوق،  داراييانتخاب براي . .............................. .............................. ست از ا

تواند در هر زمان  و مي كند انتخاب مي »گذاري گروه مديران سرمايه«نوان اعضاي ع

هاي صندوق  يياين گروه، نقش اساسي در مديريت دارا. اعضاي گروه را تغيير دهد

به همراه اين اميدنامه، مدير ضمن انتشار مشخصات و سوابق كاري خود، . دارند

. را نيز انتشار داده است» گذاري گروه مديران سرمايه«ي مشخصات و سوابق كاري اعضا

مراتب بالفاصله به اطالع » گذاري  گروه مديران سرمايه«در صورت تغيير اعضاي 

 »گذاري گروه مديران سرمايه«اختيارات مدير و  وظايف و. گذاران خواهد رسيد سرمايه

 . در اساسنامه درج شده است
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به شماره ثبت  .....................است كه در تاريخ  ........................ ،صندوق متولي: متولي -6-4

. استبه ثبت رسيده  .................هاي شهرستان  نزد مرجع ثبت شركت .....................

در  كه متولية اصلي وظيف ....................................................عبارتست از  متولينشاني 

بر اجراي صحيح اساسنامه به منظور حفظ منافع  تنظار ؛اساسنامه قيد شده است

 خود را و سوابق كاريمشخصات  متولي ،به همراه اين اميدنامه. گذاران است سرمايه

 . استده وذاران اعالم نمگ براي اطالع سرمايه

با شمارة  ............................در تاريخ  است كه .................................. ،ضامن صندوق :ضامن -6-5

. شهرستان تهران به ثبت رسيده استهاي  مرجع ثبت شركتنزد  .......................ثبت 

هاي ضامن  مسئوليتاختيارات و  . ................................................................................عبارت است از  ضامننشاني 

 جودمِ ودر صورت عداصلي ضامن آن است كه وظيفة . در اساسنامه قيد شده است

اري  گذ هاي سرمايهواحد ابطالِ پرداخت به متقاضيانِصندوق براي در كافي  وجوه نقد

، ضامن تضمين نموده كه همچنين. اين منظور تأمين نمايد هعادي، وجوه نقد الزم را ب

ها  ، اين داراييرسدبه فروش ن هاي صندوق در بازار دارايياگر  در موقع انحالل صندوق، 

عالوه بر اين ضامن [. را از صندوق دريافت و ارزش روز آنها را به صندوق پرداخت كند

 اين اميدنامه آمده است، بازدهي ساالنه 4-4تحت شرايط خاصي كه در اساسنامه و بند 

گذاري عادي، تضمين نموده  گذاري در واحدهاي سرمايه درصد را براي سرمايه....... 

در صورتي كه مجمع صندوق نتواند جانشين ضامن را پس از استعفاي وي  ].است

نمايد، ضامن با شرايط مذكور در اساسنامه، ظرف مهلت مذكور در اساسنامه تعيين 

 . اختيار انحالل صندوق را خواهد داشت
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به شماره  .....................است كه در تاريخ .....................مدير ثبت صندوق، : مدير ثبت -6-6

. به ثبت رسيده است شيرازهاي شهرستان  نزد مرجع ثبت شركت ....................ثبت 

هاي مدير  وظايف و مسئوليت. . ...................................نشاني مدير ثبت عبارت است از 

دريافت تقاضاي صدور و ابطال واحدهاي . ثبت در اساسنامه قيد شده است

هاي ياد شده، ثبت و نگهداري حساب  گذاري از متقاضيان، ثبت درخواست سرمايه

گذاري براساس مفاد  و شركت در فرآيند صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاران سرمايه

  روند اساسنامه از جمله وظايف اصلي مدير ثبت به شمار مي

شماره  اب ......................در تاريخ است كه  ........................... ،حسابرس صندوق :حسابرس -6-7

نشاني . استبه ثبت رسيده  تهران هاي شهرستان نزد مرجع ثبت شركت .................ثبت 

به همراه اين اميدنامه، حسابرس  .................................................  حسابرس عبارتست از

وظايف و . گذاران اعالم نموده است براي اطالع سرمايهمشخصات و سوابق كاري خود را 

حسابرس بايد از درستي ثبت و . هاي حسابرس در اساسنامه قيد شده است مسئوليت

هاي مالي  هاي عملكرد و صورت هاي صندوق مطمئن شود، گزارش نگهداري حساب

د و بر صندوق را در مقاطع زماني معين بررسي كرده و راجع به آنها اظهارنظر نماي

. گذاري نظارت نمايد محاسبة ارزش روز، قيمت صدور و قيمت ابطال واحدهاي سرمايه

 .و مجمع صندوق هر دو الزم است متوليموافقت  ،براي تغيير حسابرس

هاي كارگزاري  يك يا چند كارگزار از بين شركت ،براي انجام معامالت صندوق :كارگزار -6-8

تواند  مدير مي. شود اق بهادار، توسط مدير انتخاب ميداراي مجوز از سازمان بورس و اور
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كارگزار يا كارگزاران  ،گونه تشريفاتي با توجه به صرفه و صالح صندوق بدون هيچ

 . صندوق را تغيير دهد

  ::گذاريگذاري  صدور و ابطال واحدهاي سرمايهصدور و ابطال واحدهاي سرمايه  --77
ق ابطال اري عادي افزايش و از طري گذ سرماية صندوق از طريق صدور واحدهاي سرمايه -7-1

گذاري عادي به تقاضاي  صدور و ابطال واحدهاي سرمايه. يابد آنها كاهش مي

هرگاه در اثر . پذيرد هاي معيني صورت مي اساس اساسنامه به قيمت گذاران و بر سرمايه

 9بخش مذكور در ( گذاري، حداكثر سرماية مجاز صندوق صدور واحدهاي سرمايه

حال  عيندر . گذاري متوقف خواهد شد سرمايه تأمين شود، صدور واحدهاي) اميدنامه

در هر زمان گذاري را پس از تشكيل صندوق  تواند صدور واحدهاي سرمايه مينيز من ضا

 .متوقف نمايد

هاي  ارزش خالص داراييدهندة  گذاري در هر زمان نشان قيمت ابطال واحدهاي سرمايه -7-2

در محاسبة . است) اي صندوقه هاي صندوق منهاي بدهي يعني ارزش دارايي( صندوق

 در بازاررا ها  ، مدير بايد قيمت روز اين داراييدر شرايط عادي هاي صندوق ارزش دارايي

كنندة ارزش  ها در بازار منعكس قيمت داراييكه در شرايط خاصي  ؛مالك عمل قرار دهد

ها را  دارايي تواند قيمت بازار مدير ميمثالً بازار با صف مواجه است، دارايي نيست، واقعي 

هاي خريد  دستورالعمل نحوة تعيين قيمتها مدير بايد  در تعديل اين قيمت. تعديل نمايد

مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار گذاري  هاي سرمايه و فروش اوراق بهادار در صندوق

 . را رعايت كند
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روز خالص  ز ارزشاكمي بيشتر  ،گذاري در هر روز واحدهاي سرمايه هاي صدورِ قيمت -7-3

 حدهاياست كه هنگام صدور واآن دليل  .هاي صندوق در همان روز است دارايي

ها به ارزش  بخشي از اين هزينه .بپردازدرا هايي  گذار بايد هزينه گذاري، سرمايه سرمايه

گذاري  واحدهاي سرمايه تا قيمت صدورِ شود ميهاي صندوق اضافه  خالص دارايي

هاي  قيمتعالوه بر  ،گذاري و ابطال واحدهاي سرمايه در هنگام صدور. محاسبه شود

گذاران اخذ  گذاري نيز از سرمايه صدور و ابطال واحدهاي سرمايهكارمزد صدور و ابطال، 

 . شود مي

  ::گذاري در صندوقگذاري در صندوق  هاي سرمايههاي سرمايه  هزينههزينه  --88
ها  بخشي از اين هزينه. شود به دو بخش تقسيم ميصندوق در گذاري  هاي سرمايه هزينه -8-1

هاي  ارزش خالص داراييبدين علت، د و وش ميهاي صندوق پرداخت  از محل دارايي

گذار اخذ  ها، مستقيماً از سرمايه بخش ديگر از اين هزينه. يابد ميصندوق كاهش 

 .شود مي

  در اساسنامه قيد شده، هاي صندوق از محل داراييقابل پرداخت هاي  فهرست هزينه -8-2

هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه اركان  نظير هزينه ،اه برخي از اين هزينه. ستا

بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت  پيشبه طور كلي غيرقابل ،صندوق

هاي  هاي تأسيس و هزينه ها نظير هزينه برخي از هزينه. بستگي داردپيشرفت آنها 

ي صندوق پرداخت ها تشكيل مجامع صندوق، با تصويب مجمع صندوق از محل دارايي

، تسهيالت بانكي سودها نظير كارمزد معامالت، هزينة  برخي ديگر از هزينه. شود مي

از  ،يا هزينة نقل و انتقال وجوه صندوق نام صندوق هزينة نگهداري اوراق بهادار بي
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. شود دهندگان اين خدمات يا تسهيالت تعيين مي مذاكرة مدير صندوق با ارائهطريق 

اين اميدنامه  3-8كه در بند  ستاي ا مبلغ از پيش تعيين شده ،ها هزينهبرخي ديگر از 

صندوق هاي  در حسابروزانه محاسبه و  3-8هاي مذكور در بند  هزينه. آمده است

 .شود ميمنظور 

هاي صندوق كه از قبل قابل  هاي قابل پرداخت از محل دارايي آن قسمت از هزينه -8-3

 :استر زيجدول به شرح  است،بيني  پيش

 شرح نحوة محاسبة هزينه عنوان هزينه
وجوه جذب شده در ............ حداكثر تا مبلغ ريال و  ..............حداقل  هاي تأسيس هزينه

 تصويب مجمع صندوق اه بتبا ارائة مدارك مثبنويسي اوليهپذيره
سال مالي  مجامع در طول يكاي برگزاري ريال بر ...........حداكثر تا مبلغ  هاي برگزاري مجامع صندوق هزينه

تصويب مجمع صندوقاببا اراية مدارك مثبته
سهام و حق تقدم تحت تملك ارزش روزانة  از درصد .......... ساالنه كارمزد مدير

 آمد ثابتدرصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با در ..........صندوق بعالوه 
التفاوت  درصد از مابه........  و 3-2-2بند تحت تملك صندوق موضوع 

ها يا  گذاري در بانك الحساب دريافتني ناشي از سپرده ي سود علي روزانه
الحساب دريافتني  مؤسسات مالي و اعتباري نسبت به باالترين سود علي

 *همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛
 *هاي صندوق الص داراييارزش خروزانة درصد از متوسط  ........ساالنه  متوليكارمزد 

روزانة سهام و حق تقدم تحت تملك  ارزشدرصد از  ......... ساالنه كارمزد ضامن
*صندوق

 ريال ............ساالنه مبلغ ثابت الزحمة حسابرسحق
هاي صندوق در آغاز دورة اوليه  درصد ارزش خالص دارايي 3/0معادل  الزحمه و كارمزد تصفية صندوق حق

**.باشدميتصفيه
هاي مذكور، مشروط براينكه  معادل مبلغ تعيين شده توسط كانون ***ها حق پذيرش و عضويت در كانون

ها طبق مقررات اجباري باشد يا عضويت به تصويب  عضويت در اين كانون
.مجمع صندوق برسد

 هاي دسترسي به  هزينه

 افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آنها نرم

اندازي تارنماي آن و  افزار صندوق، نصب و راه رسي به نرمي دست هزينه

ميليون ريال با ارايه ........... هاي پشتيباني آنها ساالنه تا سقف  هزينه

 ****مدارك مثبته و با تصويب مجمع صندوق
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 روز كاري سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابتكارمزد مدير و ضامن روزانه براساس ارزش  *
كارمزد متولي روزانه براساس ارزش هاي بانكي در روز قبل و  الحساب دريافتني سپرده سود علي و قبل

اشخاص يادشده كارمزدي بابت روز اول فعاليت . شود هاي روز كاري قبل محاسبه مي داراييخالص 
  .كنند صندوق دريافت نمي

ندوق روزانه برابر طول عمر ص گذاران در به منظور توزيع كارمزد تصفيه بين تمام سرمايه**
٣۶۵
٠٠٣/٠

×n
 

، برابر است n. شود ها ذخيره مي در حساب ،هاي صندوق در پايان روز قبل خالص ارزش دارايي در ربض
درصد ارزش  3/0ذخيرة صندوق به  هر زمان .يا طول عمر صندوق به سال هر كدام كمتر باشد 5با 

هاي  هاي روز قبل رسيد، محاسبة ذخيرة تصفيه و ثبت آن در حساب هاي صندوق با نرخ خالص دارايي
ها  هرگاه در روزهاي بعد از توقف محاسبة ياد شده در اثر افزايش قيمت دارايي. شود صندوق متوقف مي

 . يابد سازي به شرح ياد شده ادامه مي ذخيرة ثبت شده كفايت نكند، امر ذخيره
 . ريال است.... ها حداكثر برابر  يت در كانونهاي حق پذيرش و عضو مجموع هزينه ***

هاي  اندازي تارنما، پس از تصويب مجمع از محل دارايي افزار، طراحي و راه  هاي خريد نرم هزينه****
هاي صندوق ثبت شده و تا پايان دوره فعاليت  صندوق قابل پرداخت است و توسط مدير در حساب

هاي پشتيباني سيستم با توجه به نوع قرارداد دريافت  زينهه. شود صندوق به طور روزانه مستهلك مي
 شود هاي پرداخت، مستهلك مي ي زماني متناسب با دوره آن، به صورت روزانه و در بازه
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 :ار پرداخت شود عبارتند از گذ هايي كه بايد توسط سرمايه هزينه -8-4

 كننده دريافتشرح عنوان هزينه

 
 

 كارمزد صدور

:بخش ثابت) الف[
گذاري براي  كه صدور گواهي سرمايه در صورتي(گذاري  ريال براي صدور هر گواهي سرمايه ....مبلغ 

 )گيرد گذار تعلق نمي گذاري ابطال شده باشد، كارمزد صدور به سرمايه باقيماندة واحدهاي سرمايه

 مدير ثبت
 
 
 

:بخش متغير) ب 
 ]گذاري ريال براي هر بار سرمايه ... قف گذاري تا س در هزار مبلغ سرمايه... 

 
 مدير ثبت

 كارمزد ابطال

:بخش ثابت) الف[
گذاريريال براي ابطال هر گواهي سرمايه20.000مبلغ 

 
 مدير ثبت

:بخش متغير) ب
 :مبالغ زير) الف(عالوه بر مبلغ بند

تاريخ صدور گواهي روز يا كمتر با  هفتكه تاريخ ابطال  از قيمت ابطال در صورتي %5 )1-ب
 .گذاري فاصله داشته باشد سرمايه

روز  15روز و برابر يا كمتر از  هفتكه تاريخ ابطال بيش از  از قيمت ابطال در صورتي %4 )2-ب
 .گذاري فاصله داشته باشد با تاريخ صدور گواهي سرمايه

روز با  30كمتر از  ياروز و برابر  15از قيمت ابطال در صورتي كه تاريخ ابطال بيش از  %3 )3-ب
 .گذاري فاصله داشته باشد تاريخ صدور گواهي سرمايه

روز با  60يا كمتر از روز و برابر  30از قيمت ابطال در صورتي كه تاريخ ابطال بيش از  %2 )4-ب
 .گذاري فاصله داشته باشد تاريخ صدور گواهي سرمايه

روز با  90يا كمتر از روز و برابر  60 از قيمت ابطال در صورتي كه تاريخ ابطال بيش از %1) 5-ب
 .گذاري فاصله داشته باشد تاريخ صدور گواهي سرمايه

گذاري صادره صورت  گذاري به ترتيب تاريخ از اولين واحدهاي سرمايه حدهاي سرمايهاابطال و: تذكر
 ])روش اولين صادره از اولين وارده( پذيرد  مي

 
 

 صندوق
 

 صندوق
 

 صندوق
 

 صندوق
 

 صندوق

 

واحد  100.000براي مثال در شرايطي كه صندوق به طور متوسط در طول سال  -8-5[

گذاري صندوق را به ارزش  واحد سرمايه 10گذاري داشته باشد و شخصي  سرمايه

ريال خريداري كند و در پايان سال اقدام به ابطال واحدهاي  10.000.000تقريبي 

ميليارد  100ندوق در ابتداي سال برابر هاي ص ارزش داراييو گذاري خود نمايد  سرمايه
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ميليارد ريال برسد؛ سهم  130درصدي در پايان سال به  30ريال بوده و با رشد خطي 

 : شود هاي صندوق و سود خالص وي به نحو زير محاسبه مي گذار از هزينه اين سرمايه

هاي صندوق و دارايياز تفاضل ارزش روزانة خالص  درصد 1كارمزد مدير برابر اينكه با توجه به 

درصد از ارزش روزانة اوراق بهادار با درآمد ثابتِِِِِِِِ  5/0نقد آن منهاي هاي نقد و شبهارزش دارايي

به شكل  ي صندوقهادرصد دارايي 80 بطور متوسط طي سال با فرض اينكهو   استصندوق 

گذار از  سهم سرمايه، باشدد نقنقد و شبه درصد 10اوراق بهادار با درآمدثابت و  درصد 10 ،سهام

 :كارمزد مدير برابر است با

( ) ( )[ ] ٧۵٠.٩٧
٠٠٠.١٠٠
١٠٠٠٠.٠٠٠.۵٠٠.١١۵/٠٠٠.٠٠٠%٠.۵٠٠.١١٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.١١۵١% گذار  سهم سرمايه =×−−×=

 از كارمزد مدير
 است،هاي صندوق  ارزش خالص داراييمتوسط درصد  5/0برابر  متوليكارمزد با توجه به اينكه 

 :برابر است با متوليگذار از كارمزد  سهم سرمايه

۵٠٠.۵٧
٠٠٠.١٠٠

١٠۵/٠%
٢

٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.١٣٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.١٠٠
=××

+
 متوليار از كارمزد گذ سهم سرمايه =

 ست،هاي صندوق ا ارزش خالص داراييمتوسط درصد  5/0برابر  ضامنكارمزد  با توجه به اينكه

 :برابر است با ضامنكارمزد  زگذار ا سهم سرمايه

۵٠٠.۵٧
٠٠٠.١٠٠

١٠۵/٠%
٢

٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.١٣٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.١٠٠
=××

+
 ضامن گذار از كارمزد سهم سرمايه =

گذار از  سهم سرمايه ،ميليون ريال باشد 50.000.000حسابرس برابر الزحمة  حقكه  در صورتي

 :  حسابرس برابر است باالزحمة  حق

                    ٠٠٠.۵
٠٠٠.١٠٠

١٠٠٠٠.٠٠٠.۵٠  الزحمة حسابرس گذار از حق سهم سرمايه =×=
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روزانة كارمزد تصفيه با نرخ با توجه به اينكه طول دورة فعاليت صندوق دو سال است، لذا 

٣۶۵٢
٣/٠

×
و  شود ميذخيره  هاي صندوق  از متوسط ارزش خالص داراييدرصد  15/0و ساالنة  

 : گذار از اين هزينه برابر است با سهم سرمايه

٢۵٠.١٧
٠٠٠.١٠٠
١٠١۵/٠%

٢
٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.١٣٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.١٠٠

=××
+

 گذاراز هزينة استهالك كارمزد تصفيه سهم سرمايه =

ستهلك شود، سال م 2ريال باشد و در طول 200.000.000كه هزينة تأسيس برابر  در صورتي

 : ار از اين هزينه برابر است با گذ سهم سرمايه

٠٠٠.١٠
٠٠٠.١٠٠

١٠
٢
١٠٠٠.٠٠٠.٢٠٠  گذار از استهالك هزينة تأسيس سهم سرمايه =××=

ريال  50.000.000كه در طول سال يكبار مجمع صندوق برگزار شود و هزينة آن  در صورتي

 : گذار از اين هزينه برابر است با باشد، سهم سرمايه

٠٠٠.۵
٠٠٠.١٠٠

١٠٠٠٠.٠٠٠.۵٠  گذار از هزينة برگزاري مجمع سهم سرمايه =×=

نام اختصاص  هاي خود را به اوراق بهادار بي داراييمتوسط درصد از  10كه صندوق  در صورتي

گذار از هزينة  درصد ارزش آنها باشد، سهم اين سرمايه 5/0هزينة نگهداريشان برابر كه دهد 

 : مذكور برابر است با

٧۵٠.۵
٠٠٠.١٠٠
١٠۵/١٠%٠%

٢
٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.١٣٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.١٠٠

=×××
+

 نام هزينة نگهداري اوراق بهادار بيسهم سهامدار از  =

ميليون ريـال در   400.000.000بيني نشدة صندوق را برابر  هاي پيش كه ساير هزينه در صورتي

 : گذار از هزينة مذكور برابر است با سهم سرمايه ،نظر بگيريم

٠٠٠.۴٠
٠٠٠.١٠٠

١٠٠٠٠.٠٠٠.۴٠٠  ها  گذار از ساير هزينه سهم سرمايه =×=
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درصد  1/0  به عالوةريال  20.000گذاري برابر  سرمايهگواهي زينة صدور هر كه ه توجه به اينبا 

 : شود ه شرح زير محاسبه ميكارمزد صدور ب ،ستاريال  500.000 گذاري تا سقف مبلغ سرمايه

00020000201 ..  صدور  بخش ثابت كارمزد =×=

٠٠٠.١٠
١٠٠٠
١٠٠٠.١٠٠٠١٠  بخش متغير كارمزد صدور=××=

ريال است لذا جمع كارمزد صدور  500.000چون بخش متغير كارمزد صدور كمتر از سقف 

 :عبارت است از

٠٠٠.٣٠٠٠٠.١٠٠٠٠.٢٠  جمع كارمزد صدور  =+=

، كارمزد ابطال ستريال ا 20.000گذاري برابر  كارمزد ابطال هر گواهي سرمايهبا توجه به اينكه 

 :برابر است با

00020000201 ..  ينة ابطال هز =×=

  363.000 :گذاري در اين صندوق براي اين شخص برابر است با هاي سرمايه جمع كل هزينه

۴۶/٣%
٠٠٠.٠٠٠.١٠

٧۵٠.٣۴۵
 شدهگذاري  سرمايهمبلغ ها به  نسبت هزينه ==

ر برابـر اسـت   گذا بازدهي تقريبي سرمايه ،هاي صندوق درصدي ارزش دارايي 30با توجه به رشد 

 :با

] ۵۴/٢۶%۴۶/٣٠%٣%  در طول سال گذاري بازدهي سرمايه=−=

  ::گذارانگذاران  گذاري نزد سرمايهگذاري نزد سرمايه  حداقل و حداكثر واحدهاي سرمايهحداقل و حداكثر واحدهاي سرمايه  --99
كه براي شروع دورة ) ممتاز و عادي( گذاران گذاري نزد سرمايه حداقل تعداد واحدهاي سرمايه

يت صندوق در طول دورة فعال. گذاري است واحد سرمايه 50.000فعاليت ضرورت دارد برابر 

تعداد واحد  500.000صندوق در هر زمان حداكثر تا . خود ملزم به رعايت حداقل مذكور نيست
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اري  گذ با توجه به آنكه تعداد واحدهاي سرمايه. خواهد داشت) ممتاز و عادي(گذاري  سرمايه

تعداد  450.000بنابراين صندوق در هر زمان حداكثر  ،واحد ثابت است 50.000ممتاز به تعداد 

 .  گذاران خواهد داشت گذاري عادي نزد سرمايه د سرمايهواح

  اطالع رسانياطالع رساني  --1010
گذاران  نشاني تارنماي صندوق براي اطالع رساني و اراية خدمات اينترنتي به سرمايه

 //:http  .................................................                                               :عبارتست از 

ها و موارد  باشد كه تمامي اطالعيه مي .........................روزنامة كثيراالنتشار صندوق  همچنين 

 .شود مذكور در اساسنامه صندوق جهت اطالع عموم در آن منتشر مي


