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 مقدمه: -1

رس و اوراق ازمان بوس ........ نزد............( به شمارة ...بینی سودبا پیش ق بهادار با درآمد ثابت و... )در اوراگذاری ..................صندوق سرمایه

به تصویب مجمع ] تاریخ ................... رد [ این صندوق دنامهیامباشد. اساسنامه و بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می
بر  رت سازمان بورس و اوراق بهادارنزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. نظا] تاریخ ....................... در [صندوق رسیده و 

هه ی بوده و بطالعاتبهادار و شفافیت ا صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق  منزل

ر به وراق بهادارس و امزایا، تضمین سودآوری، کامل و صحیح بودن اطالعات مندرج در امیدنامه یا توصیه و سفارش سازمان بو دیتائ
 باشد.گذاری در صندوق نمیسرمایه

ین صندوق ا اساسنامه( 1ها و اصطالحاتی که در ماده )ژهوا هیکلصندوق محسوب شده و  اساسنامهناپذیر این امیدنامه بخش جدایی

گذاری در این گیری در مورد سرمایهگذار برای تصمیمرود. سرمایهتعریف شده است در این امیدنامه نیز به همان معانی به کار می

نامه در لب مهم اساسه نماید. بعضی از مطاای آن را نیز مطالعهای دورهصندوق، گزارش اساسنامهصندوق باید عالوه بر مفاد امیدنامه و 
 های متفاوت از آن دو، همواره مفاد اساسنامه حاکم خواهد بود.است و در صورت برداشتامیدنامه تكرار شده 

 گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که خصوصیات اصلی آنگذاران و سرمایهآوری وجوه از سرمایههدف از تشكیل صندوق، جمع

 ( ذکر شده است.3-2و  2-2صندوق و جزئیات آن در این امیدنامه )بندهای  اساسنامهدر 
این  6ای از آن در بخش و خالصه در اساسنامه هاآنشود که تفاوت ی و ممتاز تقسیم میگذاری صندوق به دو نوع عادواحدهای سرمایه

 نحوهنمایند. گذاری عادی صندوق را خریداری میوق، واحدهای سرمایهگذاری در این صندمندان به سرمایهامیدنامه آمده است. عالقه

گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده است، نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری در رویۀ پذیرهخرید واحدهای سرمایه

 توضیح داده شده است.
میدنامه این ا 5گذاری در این صندوق در بخش فراروی سرمایه هایگذاری در این صندوق، بدون ریسک نیست. انواع ریسکسرمایه

 اند.توضیح داده شده

 های صندوق:اهداف و استراتژی -2

همچنین در ها و مدیریت این سبد است. گذاران و تشكیل سبدی از داراییآوری سرمایه از سرمایههدف از تشكیل صندوق، جمع -2-1

رکت نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشاعهد پذیرهکند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تکه صرفه و صالح صندوق ایجاب صورتی

رد با توجه به پذیرش ریسک موتوانۀ این تعهد خواهد بود. های صندوق، پشآوری شده و سایر داراییکه در این صورت وجوه جمع کرده

های متعددی نسبت سرمایه در صندوق، مزیت انباشته شدنذاران گردد. گشود، بیشترین بازدهی ممكن نصیب سرمایهقبول، تالش می

د کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطالعات و گزینش سببه نهیهزگذاران دارد: اوالً گذاری انفرادی سرمایهبه سرمایه
یابد. ثانیاً، صندوق از جانب ار کاهش میگذهسرمای هر نهیهز سرانهشود و گذاران تقسیم میسرمایه همهاوراق بهادار بین  نهیبه

 نهیهز هسراندهد و در نتیجه نجام میاحقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را  هیکلگذاران، سرمایه

ها فراهم شده و در نتیجه تر داراییب و متنوعگذاری مناسامكان سرمایه  ً،ثالثاًیابد. گذاری کاهش میار برای انجام سرمایهگذهر سرمایه
 یابد.اری کاهش میگذریسک سرمایه

د نویسی یا تعهگذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهموضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه - 2-2

 کند:موارد زیر را رعایت میخرید اوراق بهادار است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، 

ادار باید تمامی ین اوراق بهرکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. ا: اوراق مشا2-2-1

 شرایط زیر را داشته باشند:

 مان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛وری اسالمی ایران یا سازها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهجوز انتشار آنم -الف

ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود گذاری و سود آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایهود حداقلی برای آنس -ب

 گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛سرمایه
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 ؛رسیده باشد یید هیات پذیرشها به تادر یكی از بورسها قابل معامله باشد. یا انجام معامالت دست دوم آنها در یكی از بورس -ج
 المی ایران.ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسهای سپردة منتشره توسط بانک: گواهی2-2-2

 المی ایران.ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسگذاری نزد بانک: هر نوع سپرده2-2-3

 شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران؛: سهام پذیرفته2-2-4
 : حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران؛2-2-5

 ؛«گذاریهای سرمایهصندوق»گذاری : واحدهای سرمایه2-2-6

وق وجود در صندوراق بهادار ماتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت ا :2-2-7

ردادهای الً در قراشی که قبهای فرومنظور بستن موقعیتگذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً بهسرمایه
 اند.تخاذ نمودهآتی اوراق بهادار ا

هد فیزیكی خوا گذاری در گواهی سپرده کاالیی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویلسرمایه :2-2-8

 بود.

ند کند، باید عالوه بر خصوصیات مندرج در بها مشارکت مینویسی یا تعهد خرید آناوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره :2-2-9

 ، دارای خصوصیات زیر باشند:2-2-1

من بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضاتعیین شده یا پیش : حداقل سود2-2-9-1

 معتبری تضمین شده باشد؛
شده برای صندوق ینی شده یا تضمینببینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیششده یا پیشیین: بازدهی تع2-2-9-2

بینی شده برای شده یا پیشگذاری، بازدهی تعیینبینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایهگذاری نباشد یا در صورت عدم پیشسرمایه

 که در مالكیت صندوق است، کمتر نباشد. 1-2-2موضوع بند اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار 
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 بینی سود است و اکثر وجوه خود را صرفدرآمد ثابت و با پیش گذاری در اوراق بهادار باسرمایه این صندوق از نوع صندوق -2-3

های کند. در طول عمر صندوق حدنصابمی 3-2-2گذاری موضوع بند یا سپرده 2-2-2و  1-2-2خرید اوراق بهادار موضوع بندهای 

 شود:های صندوق رعایت میز داراییزیر بر اساس ارزش رو

  

 "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری 

 توضیحات موضوع سرمایه گذاری ردیف

1 
 سپرده گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانكی وسرمایه 

 بانكی 
 دوقهای صناز کل دارایی %75حداقل 

1-1- 
ق اورا وورس اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان ب

 بهادار
 های صندوقاز کل دارایی %30حداقل 

 های صندوقاز کل دارایی %50حداکثر  گواهی سپرده بانكی و سپرده بانكی  -1-2

 های صندوق راییاز کل دا %40حداکثر  اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر  -1-3

 های صندوق از کل دارایی %30حداکثر  اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن -1-4

2 
رس ر بودسهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده 

 تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران 

 
 های صندوقاز کل دارایی %25و حداکثر  %5حداقل 

 از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر %5حداکثر  طرف یک ناشر تقدم سهام منتشره ازسهام و حق -2-1

2-2- 
ه عاملسهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار م

 همان سهام
 های صندوقاز کل دارایی %5حداکثر 

2-3- 
ک یطبقه بندی شده در رارداد اختیار معامله سهام قتقدم سهام و سهام، حق

 صنعت
 های صندوقاز کل دارایی %5حداکثر 

 از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق   %5حداکثر  اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام -2-4

 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام -2-5
وی مجاز حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتف

 گذاری صندوق در سهام سرمایه

 از کل دارایی های صندوق  %5حداکثر  هارسسرمایه گذاری در گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شده نزد یكی از بو -2-6

 "صندوق های سرمایه گذاری"گذاری واحدهای سرمایه 3

از   %30های صندوق و تا سقف از  کل دارایی  %5حداکثر 

گذاران پذیر که نزد سرمایهصندوق سرمایه تعداد واحدهای
 باشد.می

 

 توضیحات جدول فوق:

 هداییو گدواه هداسدپردهدر صدندوق گدذاری از نصداب مجداز سدرمایه سدومکیحدداکثر تدا میدزان تواند صندوق میمدیر  .1
 .گذاری نمایدی را نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری سرمایهبانك ةسپرد

بددا کلیددۀ  تیددآغدداز فعالاز  مدداه 6 هددای خددود را حددداکثر تددرف مدددتی بایددد ترکیددب دارایددیگددذارصددندوق سددرمایه .2

-گدذاری در سدهام و حدق تقددم سدهام و هدمتعیدین شدده تطبیدق دهدد، رعایدت نصداب حدداکثر سدرمایه یهاحدنصاب
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ترکیدب مربدوط بده  یهاحدنصداب( بداال از ابتددای فعالیدت صدندوق الزامدی اسدت. رعایدت 1چنین نصاب موضوع بندد )
 .ستین یصندوق الزام یۀتصف ةدر دورها دارایی

گذاری های سددرمایهگذاری، آن دسددته از صددندوقهای سددرمایهها در سددایر صددندوقگذاری صددندوقمنظددور از سددرمایه .3

 هدداگذاری صددندوق در آنههای سددازمان امكددان سددرمایها و بخشددنامهها، اطالعیددهاسددت کدده مطددابق مقددررات، ابالغیدده
 وجود دارد.

ازمان مددالی دولددت و بددا تضددمین سدد نیتددأماوراق بهددادار منتشددره بدده اسددتناد قددوانین بودجدده سددالیانه بدده منظددور  .4

هددای آن ل دارایددیگددذاری صددندوق از ارزش کددهددا، از نصدداب حددداکثر سددرمایهنصدداب ، بددا رعایددت سددایروبودجددهبرنامه

 ثنامسددتین شددده توسددط یددک ضددامن صدندوق در اوراق بهددادار منتشددره توسددط یددک ناشددر و نصدداب اوراق بهددادار تضددم
 گردید.

هرر یر   ا  ثجر  %5زان گرذاری رر اررا  اتیارار ارررب ی حرا ثر اه ر هره مارمجرا  هره سررمایه گذاری صررااًسرمایه هایصندوق .5

، صرره ر  ع راثرر  ها رر ا  اررا  اتیاررار اررررب ی حررا مهیتررر  هارریه و اهااخرره اررا  اتیاررار اررررب ی حررا مهیتررر  رارای  یه رر
 هورو گذاری رر یکا ا  اررا  اتیاار اررب ی حا ها  رایط مذهور تواه ذاری مجا  هه سرمایهگسرمایه

اوراق موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معامالت آتی  اوراق بهادارمنظور پوشش ریسک نوسان قیمت تواند بهمدیر می -2-4

نماید. در هر زمان باید  ورقهام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن اقد ،در صندوق ورقهشرکت نموده و تا سقف دارایی هر  بهادار
که در سبد دارایی صندوق قرار دارد  ورقههای فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع در موقعیت اوراق بهادارتعداد 

که صندوق در  اوراق بهاداریموجود در سبد دارایی از تعداد  داراوراق بها، تعداد اوراق بهاداردر اثر فروش  کهیدرصورتکمتر باشد. 

، با اتخاذ موقعیت اوراق بهادار مربوطهشده است، کمتر گردد؛ مدیر موتف است قبل از فروش  هاآنقراردادهای آتی متعهد به فروش 
است را به ارداد آتی متعهد به فروش آن شده که صندوق در قر اوراق بهاداری را، تعداد اوراق بهادارتعهد خرید در قراردادهای آتی 

 میزان کافی کاهش دهد.

 گذاران:ای به سرمایههای دورهپرداخت -3

 صورت یكی از مواردباید به پرداختهای }توضیح: دوره............ کهپس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی  -3-1

ه نزدهم از ماهر دوره در پایان ماه یا پایان روز پا قدین پرداختای که مقطع گونه؛ بهشودانتخاب  ماههششماهانه/فصلی/چهارماهه/
شود: یت تكمیل مبه صورت فصلی پرداخت شود، جمله به این صور ایهای دورهپرداختموعد پرداخت باشد. مثالً اگر قرار باشد 

ارزش بین  تفاوت ت،اس {"ان روز پانزدهم آخرین ماه هر فصل استدر صندوق، فصلی است و در پای ایهای دورهپرداختمقطع زمانی »

ه حساب بگذاری هها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایگذاری صندوق و قیمت مبنای آنروز واحدهای سرمایه خالص
ارزش  ن پرداخت،ود. پس از ایششوند، واریز میگذاری صندوق محسوب میکسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحدهای سرمایه

نای وت ارزش مبدر پایان هر دوره، تفا پرداخت نقدیسقف ) گردد.گذاری معادل قیمت مبنای آن میروز هر واحد سرمایه خالص

 (.ها در پایان همان دوره خواهد بودگذاری از ارزش روز آنواحدهای سرمایه

 ات ناشی ازز محل مطالب، درخواست نماید تا اپرداخت نقدیز پایان هر مقطع تواند طی فرم مشخصی قبل اگذار میهر سرمایه -3-2 

که طوریهبن زمینه نام وی صادر گردد. تغییر نظر وی در ایگذاری جدید طبق اساسنامه بهبه وی، واحدهای سرمایه پرداخت نقدی

ود که این تغییر نظر خود ز تاریخی قابل اجرا خواهد بروز پس ا 30صورت نقد دریافت کند، بخواهد بخش بیشتری از این مطالبات را به
 کور را جهتشدة مذ های دریافت. مدیر ثبت باید ترف همان روز یک نسخه از فرمنموده باشدرا طی فرم مذکور به مدیر ثبت اعالم 

ا کند، مانعی در روز اجر 30ت گذش فوق، قبل از به شرحرا  گذارهینظر سرماکه مدیر بخواهد تغییر اجرا به مدیر تسلیم کند. درصورتی

 مدیر نخواهد بود. ةبه عهد( 3-3روز، جریمۀ مذکور در بند ) 30این زمینه وجود ندارد، لكن در صورت عدم اجرا قبل از 
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ند گذاران که طبق بخش از سرمایهب( فوق، برای آن 1-3بند ) به شرح پرداخت نقدیریزی کند تا ای برنامهگونهمدیر باید به -3-3

دورة ر هکاری پس از  روز دواند، حداکثر گذاری را ارائه ندادهبه صدور واحدهای سرمایه پرداخت نقدی( درخواست اختصاص 3-2)

 لغمباز  هزار دهر در ، معادل چهانقدی، مدیر باید به ازای هر روز تأخیر در پرداخت صورت نیا، پرداخت شود؛ در غیر پرداخت نقدی
بق بند حاسبه شده طم مبالغ که مدیر قبالً اعالن نموده باشد که قصد تقسیمنفع بپردازد. در صورتیگذار ذیرمایهقابل پرداخت را به س

 قابل تقسیم مذکور نیز مجری خواهد بود. مبالغ، مفاد این بند در مورد آنگاه( را دارد؛ 3-1)
 

 سود: بینیپیش -4

 (ر عادی[ صندوق د] یگذاریهگذاری در واحدهای سرماناشی از سرمایه نموده که بازدهی ساالنۀبینی پیشصندوق، مدیر  -4-1

م تصفیه ج( در هنگاگذاری خود یا )، )ب( در هنگام ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایهپرداخت نقدیمقطع پایان هر ( الف 

 الش مدیر مبنی بر کسب این بازدهی به معنیت. ]گردد -2-4معادل درصدهای ساالنۀ مذکور در بند حداقل ]انحالل صندوق در فرآیند 
اساس  ربخت که تضمین بازدهی مذکور از طرف مدیر نیست، لكن در صورتی که مبلغ پرداختی موضوع این بند از مبلغ قابل پردا

دهی بازز ا ] یعاد [گذاریشود، کمتر شود )و در نتیجه بازدهی دارندة واحد سرمایهمحاسبه می 2-4فرمول مذکور در بند 

 ه به وی درخت نشدشده کمتر گردد(، آنگاه برای تأمین این بازدهی، از محل کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پردابینیپیش
رداخت خواهد شد. تحت تملک هر یک، پ ]عادی[گذاری متناسب با تعداد واحدهای سرمایه ]عادی[گذاران فصول قبل، در وجه سرمایه

ده برای ی یاد شکارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشدة وی در فصول قبل، به تأمین بازدهممكن است پرداخت تمام 

 ندوق نیست.صمنجر نشود؛ در این صورت مدیر متعهد به جبران مابقی کسری بازدهی  ]عادی[گذاری دارندگان واحدهای سرمایه

 ینیبشیپبازدهی  گذاری در هریک از مقاطع یادشده، حداقل معادلرمایهفرمول مورد عمل برای تعیین اینكه بازدهی دارندة هر واحد س
گذاری ممتاز، تعهدی در قبال دارندگان واحدهای سرمایه مدیر صندوق [آمده استباشد یا خیر، در همان بند می 2-4شدة موضوع بند 

 ]برای تأمین حداقل بازدهی ندارد

برای دارندة هر واحد  1-4بند ک از مقاطع یادشده در فرمول زیر در هریکه مبلغ قابل پرداخت که طبق در صورتی -4-2[

ان در پای] یعاد [گذاری ان معناست که بازدهی دارندة واحد سرمایهاز صفر شود، این بد تربزرگشود، عددی گذاری محاسبه میسرمایه

ر مدیة مذکور، شدبینی شپیمنظور تأمین حداقل بازدهی  شدة موضوع این بند کمتر بوده و لذا بهبینی پیش آن مقطع از بازدهی ساالنۀ
ندوق پرداخت ص ]یعاد [گذاری باید مبلغی معادل مبلغ قابل پرداخت را به صندوق بپردازد تا در وجه دارندة واحد سرمایه صندوق

 گردد.

 

 که در آن:

Rp : بیش از .......  1-4بند قاطع یاد شده در متاریخ صدور تا که از صورتی  گذار درشده ساالنه برای هر سرمایهبینیپیشنرخ بازدهی
 روز گذشته باشد معادل ....... درصد ساالنه است؛

B :؛گذاری استگذاری )قیمت صدور( بابت هر واحد سرمایهبرابر مبلغ سرمایه 

 
T :دوق است؛، ابطال یا تصفیه صنپرداخت نقدیگذاری تا تاریخ مقاطع برابر تعداد روز از زمان سرمایه 



 

6 

 

tNAV :ابطال یا تصفیه صندوق.قدیپرداخت نگذاری در هر یک از مقاطع برابراست با ارزش روز هر واحد سرمایه ، 

توسدط  های نقددیپرداخت( شامل Tگذاری در طی دوره )گذار بابت هر واحد سرمایه: مجموع مبالغ نقدی دریافتی سرمایه
 (.Paid Per Unit) دهای پرداخت نشده مدیر صندوقصندوق بعالوه مبالغ پرداختی از محل کارمز

ها در صندوق حداقل ........ روز گذاری آنشود که از تاریخ سرمایهگذارانی میرمایهسصرفاً شامل  -2-4موضوع بند بینی پیش -4-3[

های یز دارایا سهم وی گذار قبل از گذشت مدت مذکور، تصمیم به خروج از صندوق بگیرد، صرفاًسرمایه چنانچهو  گذشته باشد

این  -2-4بند  شده مندرج دربینی پیش گذار کمتر از نرخچنانچه عایدی سرمایه صورت نیاشود. در صندوق به وی پرداخت می

گذار، با گذاری هر سرمایهتعهدی به جبران نقص بازدهی تا درصد یادشده نخواهد داشت. مدت سرمایهمدیر صندوق امیدنامه شود، 

  ]شود.می گذاری، محاسبهروش اولین صادره از اولین وارده در ابطال واحدهای سرمایه توجه به
 

 گذاری در صندوق:ریسک سرمایه-5

های گذاریهگذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایهر چند تمهیدات الزم به عمل آمده است تا سرمایه

در این  دهادشیهای کگذاری در صندوق از جمله ریسهای سرمایهگذاران باید به ریسکین سرمایهبنابرا؛ صندوق همواره وجود دارد

-یسکوق، تمام ردر صند گذاریگذاری ممتاز و عادی با سرمایهبخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه

 پذیرند.های فرا روی صندوق را می

 اند.گذاری در صندوق بر شمرده شدههای سرمایهبخش، برخی از ریسک در سایر بندهای این

 ز جمله وضعیت سیاسی،قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی ا های صندوق:ریسک کاهش ارزش دارایی -5-1

مام یا تاقعی است در مو اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنكه ممكن

تواند در بازار کاهش یابد، لذا گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق میهای صندوق در اوراق بهادار سرمایهبخشی از دارایی

 گذاران منتقل شود.صندوق از این بابت ممكن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه

های صندوق را تشكیل یاز دارای ها بخشاوراق بهادار با درآمد ثابت شرکت آمد ثابت:ریسک نکول اوراق بهادار با در -5-2

ن آگذاری ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایهگذاری کند که سود حداقل برای آنبهاداری سرمایه دهد. گرچه صندوق در اوراقمی
د داشته کافی وجو ها، وثایق معتبر وگذاری در آنسرمایه معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصل و سود مؤسسهتوسط یک 

عهدات ضامن به ت وا ناشر گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یباشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه

-شوری که پوشطبد به بل توجهی کاهش یاخود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند یا ارزش وثایق به طرز قا

-یهاقباً سرمادوق و متعتواند باعث تحمیل ضرر به صنگذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات میی اصل سرمایهدهنده

 گذاران شوند.

رکت دولتی( اق مشاالحساب اورکه نرخ بازده بدون ریسک )نظیر سود علیدر صورتی ریسک نوسان بازده بدون ریسک: -5-3

ر بازار دشده است،  تعیین هاآنافزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای 

تبر ی معهگذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسیابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایهکاهش می

ن گذارامایهباً سر)نظیر بانک( تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممكن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاق

 گردد.

 ها:گذاری و حقوق دارندگان آنانواع واحدهای سرمایه -6

گذاری گذاری تعداد واحدهای سرمایهواهی سرمایهشود. در گگذاری صادر میگذاری در صندوق، گواهی سرمایهدر ازای سرمایه -6-1

گذاری شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایهگذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم میشود. واحدهای سرمایهگذار درج میهر سرمایه
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[ این 3-6و  2-6آن در بندهای ]که خالصۀ  جز آنچه که در اساسنامه قید شدهی لحاظ با یكدیگر یكسان است، بهممتاز و عادی از همه
 امیدنامه درج شده است.

تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. گذاری ممتاز، دارای حق رأی است و میواحدهای سرمایه دارنده -6-2

گذاری واحدهای سرمایه این امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان 2-8آن در بند  خالصهاختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و 

توانند های صندوق مطالبه کنند، ولی میگذاری خود، سهم خود را از داراییتوانند با درخواست ابطال واحدهای سرمایهممتاز نمی

 گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند.واحدهای سرمایه

تواند مطابق تواند در مجامع صندوق شرکت نماید، بلكه میمیست و نگذاری عادی دارای حق رأی نیواحدهای سرمایه دارنده -6-3

ها و سایر های صندوق پس از کسر بدهیگذاری را ارائه دهد و سهم خود را از داراییاساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه

که مجمع صندوق، کند. در صورتی گذاری خود پس از کسر کارمزد ابطال( دریافتروز واحدهای سرمایه ارزش خالصها )معادل هزینه
 30ات ، این تغییرحسابرس( دهد تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی، ضامن نقدشوندگی و یاستثنابهرأی به تغییر اساسنامه یا امیدنامه )

گذاری یا سرمایه هگیری برای ادامگذاری عادی، فرصت کافی برای تصمیمشود تا دارندگان واحدهای سرمایهروز بعد از اعالم، اِعمال می

واهد بود. خقبلی کماکان حاکم  دنامهیامروز یادشده، اساسنامه و  30د. طی مدت گذاری خود داشته باشنابطال واحدهای سرمایه
ده موافقت پذیر است. سبا در صورتی با کاهش مدت یادشکاهش مدت یادشده با تقاضای مدیر یا متولی صندوق و تأیید سبا امكان

 باشد.گذاران صندوق در تعارض نمیکه تشخیص دهد این امر با اصل حفظ منافع و حمایت از سرمایهخواهد کرد 

گذاری دهای سرمایهحداقل واح %10}حداقل گذاری ممتازتعداد ........... واحد سرمایه گذاری ممتاز صندوق بهرمایهواحدهای س -6-4

د توسط گذاری عادی صندوق، تماماً به صورت نقواحدهای سرمایه هیاولی نویسدر ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره صندوق{

سنامه طابق اساو وجوه مربوطه به حساب بانكی صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که م شدهیداریخرمؤسسان 

حق  گذاری ممتاز که مطابق اساسنامهمایهشده است. هویت دارندگان واحدهای سر نویسی اولیه منتشرحق رأی دارند، در هنگام پذیره
 شود.صندوق درج می ساالنههای مالی رأی دارند، هر ساله در گزارش

 اقامت صندوق: محل -7
  تعیین شده است.به نشانی .................................... به نشانی ....................................   ....................................................محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر 

 صندوق:ارکان  -8
عرفی مح زیر ، ضامن نقدشوندگی، مدیر ثبت و حسابرس صندوق است که هر کدام به شران صندوق شامل مجمع، مدیر، متولیارک 

 شود.می

شود و تشریفات دعوت، تشكیل و گذاری ممتاز تشكیل میمجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه مجمع صندوق: -8-1

ت و گی، مدیر ثبتواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، ضامن نقدشوندنامه قید شده است. مجمع صندوق میگیری آن در اساستصمیم

 ند.در مجامع صندوق حق رأی دار گذاری ممتازحسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه

های شهرستان ثبت .............. نزد مرجع ثبت شرکت شماره......... با مدیر صندوق، ................... است که در تاریخ ......... مدیر: -8-2

ه . برای انتخاب دارایی......................................................... به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از  ب نفر را  های صندوق، مدیر حداقل سه 

تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد. این گروه، نقش اساسی کند و میانتخاب می« گذاریگروه مدیران سرمایه»عنوان اعضای 
های صندوق دارند. به همراه این امیدنامه، مدیر ضمن انتشار مشخصات و سوابق کاری خود، مشخصات و سوابق در مدیریت دارایی

مراتب « گذاریگروه مدیران سرمایه»ییر اعضای را نیز انتشار داده است. در صورت تغ« گذاریگروه مدیران سرمایه»کاری اعضای 

در اساسنامه درج شده است. « گذاریگروه مدیران سرمایه»گذاران خواهد رسید. وتایف و اختیارات مدیر و بالفاصله به اطالع سرمایه

رس و اوراق بهادار، توسط مدیر های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بوبرای انجام معامالت صندوق، یک یا چند کارگزار از بین شرکت
 گونه تشریفاتی، کارگزار یا کارگزاران صندوق را تغییر دهد.تواند با توجه به صرفه و صالح صندوق بدون هیچشود. مدیر میانتخاب می
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های شهرستان ثبت شرکت جعدر تاریخ ......... به شماره ثبت .............. نزد مر است که.................. متولی صندوق، متولی:  -8-3

ده است؛ ه در اساسنامه قید شکولی تاصلی م فهیوت از: ................................ عبارت است.................... به ثبت رسیده است. نشانی متولی 

نافع مبه منظور حفظ  های صندوقنظارت مستمر بر سایر ارکان صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه
های بانكی صندوق به پیشنهاد مدیر و تأیید گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است. حسابسرمایه

رسند. در گذاران، باید به تأیید متولی بهای صندوق نیز قبل از اجرا از جهت رعایت منافع سرمایهمتولی، افتتاح شده و برخی از رویه

نام صندوق، نظارت دارد. به داری اسناد در وجه حامل و اوراق بهادار بیهای صندوق و نحوة نگهها و پرداختمن متولی بر دریافتض
 گذاران اعالم نموده است.همراه این امیدنامه، متولی مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطالع سرمایه

ثبت ............. نزد مرجع ثبت  شماره..................... است که در تاریخ ............ با  ضامن نقدشوندگی صندوق، ضامن نقدشوندگی: -8-4

های اختیارات و مسئولیت............................ ............................ های شهرستان ......... به ثبت رسیده است. نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از شرکت
اصلی ضامن نقدشوندگی آن است که در صورت عدمِ وجودِ وجوه نقدِ کافی در  فهیوته است. ضامن نقدشوندگی در اساسنامه قید شد

 2-3ای سود )موضوع بندهای های دورهپرداخت )ب(اری عادی یا گذپرداخت به متقاضیانِ ابطالِ واحدهای سرمایه الف()صندوق برای 

ها در موقع انحالل و تصفیۀ صندوق، ضامن نقدشوندگی نماید. عالوه بر ایناین امیدنامه(، وجوه نقد الزم را به این منظور تأمین  3-3و 

های صندوق را که در بازار به فروش نرسد، در قبال کند و آن بخش از داراییهای صندوق را تأمین میوجوه نقد الزم برای پرداخت

صندوق نتواند جانشین ضامن نقدشوندگی را پس از  کند. در صورتی که مجمعمی گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافتسرمایه
استعفای وی ترف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، ضامن نقدشوندگی با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحالل صندوق را 

ای خود عمل هخواهد داشت؛ لكن در صورت انحالل صندوق، ضامن نقدشوندگی موتف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت

 نماید.

های شهرستان ت شرکتبث.. نزد مرجع مدیر ثبت صندوق، ............ است که در تاریخ ....... به شماره ثبت ..............مدیر ثبت:  -8-5

های مدیر ثبت در لیتوئ. وتایف و مس.............از: .......................... عبارت است....................... به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت 

های یادشده، ثبت و گذاری از متقاضیان، ثبت درخواستاساسنامه قید شده است. دریافت تقاضای صدور و ابطال واحدهای سرمایه
نویسی، یرهمه و رویۀ پذمفاد اساسنا بر اساسگذاری آیند صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاران و شرکت در فرنگهداری حساب سرمایه

 روند.اصلی مدیر ثبت به شمار می گذاری از جمله وتایفصدور و ابطال واحدهای سرمایه

ت ب. نزد مرجع ث............ره ثبت ...ه شماب........... حسابرس صندوق، ............................... است که در تاریخ ........... حسابرس: -8-6

ین ا ه.... به همرا............از ...................... عبارت است............ به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس های شهرستان ........شرکت امه، ا میدن

 های حسابرس در اساسنامهگذاران اعالم نموده است. وتایف و مسئولیتحسابرس مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطالع سرمایه

های مالی های عملكرد و صورتهای صندوق مطمئن شود، گزارشید از درستی ثبت و نگهداری حسابقید شده است. حسابرس با
یمت ابطال مت صدور و قارزش روز، قی محاسبهاتهارنظر نماید و بر  هاآنصندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به 

 ت متولی و مجمع صندوق هر دو الزم است.افقگذاری نظارت نماید. برای تغییر حسابرس، موواحدهای سرمایه

 گذاری:صدور و ابطال واحدهای سرمایه -9

اری عادی افزایش گذگذار(، از طریق صدور واحدهای سرمایهگذاری صندوق نزد سرمایهصندوق )تعداد واحدهای سرمایه هیسرما -9-1

گذاران و بر اساس اساسنامه به گذاری عادی به تقاضای سرمایهیهیابد. صدور و ابطال واحدهای سرماکاهش می هاآنو از طریق ابطال 

گذاری مجاز صندوق گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایهپذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایههای معینی صورت میقیمت

توقف خواهد شد. برای صدور یک واحد گذاری مامیدنامه( تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه 11گذار )مذکور در بخش نزد سرمایه

گذاری در پایان روز درخواست را به عالوه کارمزد صدور، به حساب گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایهگذاری به نام سرمایهسرمایه
ر تارنمای صندوق را که د گذارینویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهبینی شده طبق رویۀ پذیرهصندوق واریز کند و مراحل پیش
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گذاری را پس از تشكیل صندوق در هر تواند صدور واحدهای سرمایهحال ضامن نقدشوندگی نیز میمنتشر شده، طی نماید. در عین
 زمان متوقف نماید.

دوق های صناراییدارزش روز )های صندوق دارایی ارزش خالص دهندهنشانگذاری در هر زمان قیمت ابطال واحدهای سرمایه -9-2

ها را در ییهای صندوق در شرایط عادی، مدیر باید قیمت روز این داراارزش روز دارایی محاسبههای صندوق( است. در منهای بدهی

تواند قیمت ر میارزش واقعی دارایی نیست، مدی کنندهمنعكسها در بازار بازار مالک عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی که قیمت دارایی

بهادار  اوراق دوفروشیخرهای تعیین قیمت نحوهستورالعمل ها مدیر باید دا را تعدیل نماید. در تعیین و تعدیل این قیمتهبازار دارایی
گذاری، که دارنده واحدهای سرمایهگذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند. در صورتیهای سرمایهدر صندوق

نویسی، صدور ذیرهپگذاری خود را ارائه دهد و مراحل مربوط به ابطال را طبق رویۀ حدهای سرمایهدرخواست ابطال تمام یا بخشی از وا

گذاری باطل شده ابطال واحدهای سرمایه گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده طی نماید، معادل قیمتو ابطال واحدهای سرمایه

 شود.پس از کسر کارمزد ابطال، به حساب بانكی وی واریز می

های صندوق در همان روز است. گذاری در هر روز، کمی بیشتر از ارزش روز خالص داراییهای صدورِ واحدهای سرمایهقیمت -9-3

 ارزش خالصها به هایی را بپردازد. بخشی از این هزینهگذار باید هزینهگذاری، سرمایهدلیل آن است که هنگام صدور واحدهای سرمایه
گذاری محاسبه شود. در هنگام صدور و ابطال واحدهای شود تا قیمت صدورِ واحدهای سرمایهاضافه می های صندوقدارایی

 شود.گذاران اخذ میگذاری نیز از سرمایههای صدور و ابطال، کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایهقیمتگذاری، عالوه بر سرمایه

نویسی، صدور و گذار مطابق رویۀ پذیرهتوسط مدیر ثبت به سرمایه یرساناطالعا گذاری یهای سرمایهدر زمینۀ تسلیم گواهی -9-4

 د شد.و مدیر صندوق، مطابق توافق طرفین عمل خواه مدیر ثبت گذاری و در زمینۀ انتقال اطالعات بینابطال واحد سرمایه

  

 گذاری در صندوق:های سرمایههزینه -10

های صندوق پرداخت ها از محل داراییشود. بخشی از این هزینهقسیم میدوق به دو بخش تگذاری در صنهای سرمایههزینه -10-1

 شود.گذار اخذ میها، مستقیماً از سرمایهیابد. بخش دیگر از این هزینههای صندوق کاهش میدارایی ارزش خالصشود و بدین علت، می
بر  مول مالیاتندوق(، مشد )نظیر مبالغ پرداختی بابت کارمزد ارکان صکنمبالغی که صندوق برای دریافت کاال یا خدمات پرداخت می

رید اوراق خطبق قوانین موجود شوند. بوده که مالیات مذکور حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی صندوق منظور می افزودهارزش
ریافت وق مربوطه درائه خدمات یا تضامین از صندگذاری ثبت شده نزد سازمان بابت اهای سرمایهبهادار و کارمزدهایی که ارکان صندوق

 شود.نمی افزودهارزشکنند، مشمول مالیات بر می

ها، نظیر است. برخی از این هزینه های صندوق، در اساسنامه قید شدههای قابل پرداخت از محل داراییفهرست هزینه -10-2

بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و به طور کلی غیرقابل پیشدوق، های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صنهزینه

های تشكیل مجامع صندوق، با تصویب مجمع های تأسیس و هزینهها نظیر هزینهبستگی دارد. برخی از هزینه هاآنسرعت پیشرفت 

 نهیهزد تسهیالت بانكی، سو نهیهزالت، ها نظیر کارمزد معامینهشود. برخی دیگر از هزخت میهای صندوق پرداصندوق از محل دارایی
ت یا دهندگان این خدمامدیر صندوق با ارائه کرهمذاوجوه صندوق، از طریق  وانتقالنقل نهیهزنام صندوق یا نگهداری اوراق بهادار بی

نامه آمده است. این امید 3-10ای است که در بند ها، مبلغ از پیش تعیین شدهشود. برخی دیگر از هزینهتسهیالت تعیین می

 شود.های صندوق منظور میسبه و در حسابروزانه محا 3-10های مذکور در بند هزینه
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 بینی است، به شرح جدول زیر است:های صندوق که از قبل قابل پیشهای قابل پرداخت از محل داراییقسمت از هزینه آن [ -10-3

 

 هزینه محاسبه نحوهشرح  عنوان هزینه

های تأسیس )شامل ههزین

 نویسی(تبلیغ پذیره

 ارائها نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ..... میلیون ریال بشده در پذیره]معادل ...... درصد از وجوه جذب

 [متولی صندوق دیتائمدارک مثبته با 

های برگزاری مجامع هزینه
 صندوق

ته دارک مثبمرایۀ امالی با  سال کیدر طول ]حداکثر تا مبلغ ........ میلیون ریال برای برگزاری مجامع 
 [متولی صندوق دیتائبا 

صد از .... در عالوهب........... از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق  ساالنه [ کارمزد مدیر

سور ]رص ( % )رر ر2ث اه ر  [ساالاه ووووارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 
 ةعالوهب هاآن اری ررگذر یا مازان اصاب مجا  سرمایه گواها سپررۀ هااکا ر سپررۀ هااکا ثاصل ا 

 ] نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار...... درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره

.. داکثر ...داقل ..... و حه حک های صندوقارزش خالص دارایی روزانه]ساالنه ........ درصد از متوسط  کارمزد متولی

 میلیون ریال خواهد بود [

رصد از ه .... دعالوساالنه ........... از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق ب] کارمزد ضامن نقدشوندگی

تعهد ز اصل ا..... درصد از درآمد حو  ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
 [نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.پذیره

 [مبلغ ثابت ..... میلیون ریال به ازای هر سال مالی] حسابرس کارمزد

 هیتصفالزحمه و کارمزد حق
 مدیر صندوق

 باشد. [های صندوق میروز دارایی ارزش خالص]معادل یک در هزار 

حق پذیرش و عضویت در 

 هاکانون

ها طبق عضویت در این کانون کهنیبر اهای مذکور، مشروط ن شده توسط کانون]معادل مبلغ تعیی

 مقررات اجباری باشد. [

کارمزد ثبت و نظارت 

 و اوراق بهادار سازمان بورس
 و اوراق بهادار مطابق مقررات سازمان بورس

های دسترسی به هزینه
افزار، تارنما و خدمات نرم

 هاپشتیبانی آن

 هاآنهای پشتیبانی اندازی تارنمای آن و هزینهافزار صندوق، نصب و راهبه نرم ی دسترسی]هزینه
 .ندوق[صمدارک مثبته و با تصویب مجمع  ارائهساالنه تا سقف ............. میلیون ریال با 

-یل و سود علروز کاری قب هایدارایی ارزش خالصارزش اوراق بهادار یا  بر اساس] کارمزد مدیر، متولی و ضامن نقدشوندگی روزانه 

دریافت  شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوقهای بانكی در روز قبل محاسبه میالحساب دریافتنی سپرده
 کنند.[نمی

365گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابدربه منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه

001/0

nهدای دارایی ارزش خدالصدر ضدرب
میلیدارد  5،000کمتر یا مساوی  خالص داراییهای با ارزش میلیون ریال برای صندوق 500حداکثر تا سقف  صندوق در پایان روز قبل
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ر ، برابدnشود. ها ذخیره میدر حساب میلیون ریال، 1،000تا سقف  گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثرهای سرمایهریال و برای صندوق
های صندوق با صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی رهیذخیا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان  3است با 

شود. هرگاه در روزهای های صندوق متوقف میتصفیه و ثبت آن در حساب رهیذخ محاسبه، برسد یا سقف تعیین شدههای روز قبل نرخ

سازی بده شدرح یداد شدده ادامده ثبت شده کفایت نكند، امر ذخیره رهیذخها، شده در اثر افزایش قیمت دارایییاد  محاسبهبعد از توقف 
 یابد.می

های صندوق قابل پرداخت است و بانی پس از تصویب مجمع از محل داراییو خدمات پشتی افزار، تارنماهای دسترسی به نرم]هزینه

 شود.[و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می های صندوق ثبت شدهتوسط مدیر در حساب

 توضیح جدول فوق:

نیز  افزودهارزششوند، الزم است مالیات بر می افزودهارزشدر مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کاال که مشمول مالیات بر 
 دارایی مربوطه ثبت شود.با مخارج یادشده، حسب مورد در حساب هزینه یا  زمانهممطابق قوانین، محاسبه و 

 از: اندعبارتار پرداخت شود گذهایی که باید توسط سرمایههزینه -10-4

 کنندهدریافت شرح عنوان هزینه

 
 

 کارمزد صدور

 ]الف( بخش ثابت:
که صدور گواهی گذاری )در صورتیمبلغ................ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه

دور به باشد، کارمزد ص شدهابطالگذاری واحدهای سرمایه اندهمیباقگذاری برای سرمایه
 گیرد(گذار تعلق نمیسرمایه

 
 ]مدیر ثبت[

 
 

 ب ( بخش متغیر:
 [گذاریهر بار سرمایه ریال برای..........گذاری تا سقف .......... از مبلغ سرمایه

 

 ]مدیر ثبت[

 کارمزد ابطال

 ]الف( بخش ثابت:
 گذارییال برای ابطال هر گواهی سرمایهمبلغ ............ ر

 
 مدیر ثبت[]

 ب( بخش متغیر:

 الف( مبالغ زیر:بند )عالوه بر مبلغ 

که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی ت ابطال در صورتیاز قیم %5( 1-ب
 گذاری فاصله داشته باشد.سرمایه

 15ابر یا کمتر از ال بیش از هفت روز و برکه تاریخ ابطاز قیمت ابطال در صورتی %4( 2-ب

 ه باشد.گذاری فاصله داشتروز با تاریخ صدور گواهی سرمایه

 30ر از روز و برابر یا کمت 15ت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از از قیم %3( 3-ب
 ه باشد.گذاری فاصله داشتروز با تاریخ صدور گواهی سرمایه

 60ر از روز و برابر یا کمت 30صورتی که تاریخ ابطال بیش از  از قیمت ابطال در %2( 4-ب

 ه باشد.گذاری فاصله داشتروز با تاریخ صدور گواهی سرمایه
 90ر از روز و برابر یا کمت 60ت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از از قیم %1( 5-ب

 ه باشد.گذاری فاصله داشتروز با تاریخ صدور گواهی سرمایه

گذاری صادره گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایهابطال واحدهای سرمایهتذکر: 

 ]از اولین وارده( پذیرد ) روش اولین صادرهصورت می

 

 

 
 ]صندوق[

 

 ]صندوق[

 
 ]صندوق[

 

 ]صندوق[
 

 ]صندوق[
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 گذارانگذاری نزد سرمایهحداقل و حداکثر واحدهای سرمایه -11
.... واحد ابر ........فعالیت ضرورت دارد بر دورهگذاران )ممتاز و عادی( که برای شروع گذاری نزد سرمایهمایهحداقل تعداد واحدهای سر

.. .......... یست. صندوق در هر زمان حداکثر تانفعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور  دورهگذاری است. صندوق در طول سرمایه . .. ...
د ........ واحاری ممتاز به تعداد .....گذتاز و عادی( خواهد داشت. با توجه به آنكه تعداد واحدهای سرمایهگذاری )ممتعداد واحد سرمایه

 اشت.گذاران خواهد دگذاری عادی نزد سرمایهثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ................ تعداد واحد سرمایه

 ی یا تعهد خرید اوراق بهادار:نویسدرآمدهای حاصل از تعهد پذیره-12
زد ت کند. کارمنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت نموده و از این بابت کارمزد دریافممكن است که صندوق در تعهد پذیره

 راینبناب؛ دشود که تعهدات صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی گردصندوق از این بابت در صورتی به عنوان درآمد شناسایی می

دار ه اوراق بهانویسی یا عرضبه فروش رود، کارمزد دریافتی بالفاصله پس از پایان دورة پذیره تعهد شدهاوراق بهادار  کهیدرصورت
نویسی یا عرضه به فروش نرود، شناسایی درآمد که اوراق بهادار تعهدشده در دورة پذیرهشود و در صورتیدرآمد شناسایی می عنوانبه

 پذیرد.ایفای تعهد صندوق در خرید سهم خود از اوراق بهادار فروخته نشده، صورت می زمان باهم

 یرساناطالع -13

 .....................................ز: ................ا عبارت استگذاران و ارایۀ خدمات اینترنتی به سرمایه یرساناطالعنشانی تارنمای صندوق برای 

اسنامۀ صندوق ها و موارد تعیین شده در اسباشد که تمامی اطالعیهمی ..................... ثیراالنتشار صندوق، روزنامهکهمچنین روزنامۀ  
 شود.میجهت اطالع عموم در آن یا در سامانه کدال منتشر 
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 :نیمؤسسو  اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان -14
 

 ردیف

 نام

 رکن 

 صندوق 

 سمت

در 

 صندوق

شماره 

روزنامه 

 رسمی

 نام و نام خانوادگی

 صاحبان امضای مجاز 
 نمونه امضاء

1 

 

مدیر 

 صندوق

 
1- 

 

2- 
 

2 

 

متولی 
 صندوق

 
1- 

 

2- 
 

4 

 

ضامن نقد 
 شوندگی

 
1- 

 

2- 
 

5 

 

 مدیر ثبت

 
1- 

 

2- 
 

6 

 

 حسابرس

 
1- 

 

 
2- 

 

 

 

 
 


