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 مقدمه: -1

تحت نظارت آن  ورسیده است  ود( نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبتسم و با پرداخت گذاری ..................... )در سهاصندوق سرمایه

 است. نظارت رس و اوراق بهادار ثبت شدهنزد سازمان بو این صندوق به تصویب مجمع صندوق رسیده و دنامهیامباشد. اساسنامه و می
ر و وراق بهادااورس و باز رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان  سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان

فارش توصیه و س دنامه یامزایا، تضمین سودآوری، کامل و صحیح بودن اطالعات مندرج در امی دیتائ منزلهشفافیت اطالعاتی بوده و به 

 باشد.گذاری در صندوق نمیسازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه

ین صندوق ا اساسنامه( 1ها و اصطالحاتی که در ماده )واژه هیکلصندوق محسوب شده و  اساسنامهناپذیر بخش جدایی این امیدنامه
گذاری در این گیری در مورد سرمایهگذار برای تصمیمرود. سرمایهتعریف شده است در این امیدنامه نیز به همان معانی به کار می

سنامه در ای آن را نیز مطالعه نماید. بعضی از مطالب مهم اساهای دورهصندوق، گزارش اساسنامهو  صندوق باید عالوه بر مفاد امیدنامه

 های متفاوت از آن دو، همواره مفاد اساسنامه حاکم خواهد بود.است و در صورت برداشتامیدنامه تكرار شده 
گذاری در خرید واحدهای سرمایه نحوهنمایند. خریداری میگذاری را گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایهمندان به سرمایهعالقه

 گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده است، توضیح داده شده است.نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهرویۀ پذیره

این امیدنامه  5ش گذاری در این صندوق در بخهای فراروی سرمایهگذاری در این صندوق، بدون ریسک نیست. انواع ریسکسرمایه
 اند.توضیح داده شده

 های صندوق:اهداف و استراتژی -2

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

اق بهادار نویسی یا تعهد خرید اورپذیره صرفه و صالح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد کهیدرصورت

با توجه به پذیرش های صندوق، پشتوانۀ این تعهد خواهد بود آوری شده و سایر داراییکه در این صورت وجوه جمع مشارکت کرده
های مزیته در صندوق، سرمای انباشته شدنگذاران گردد. ن نصیب سرمایهشود، بیشترین بازدهی ممكریسک مورد قبول، تالش می

ت و کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطالعابه نهیهزگذاران دارد: اوالً گذاری انفرادی سرمایهمتعددی نسبت به سرمایه

صندوق از  یابد. ثانیاً،ار کاهش میگذهر سرمایه نهیهز سرانهشود و گذاران تقسیم میسرمایه همهاوراق بهادار بین  نهیبهگزینش سبد 
دهد و در نتیجه یمهادار را انجام بحقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق  هیکلگذاران، نب سرمایهجا

ها فراهم شده تر داراییگذاری مناسب و متنوعرمایهامكان س ثالثاًیابد. گذاری کاهش میار برای انجام سرمایهگذهر سرمایه نهیهز سرانه

 یابد.اری کاهش میگذتیجه ریسک سرمایهو در ن

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

اری خارجی )ارزی( به گذگذاری کند و سرمایههای ریالی داخل کشور سرمایهتواند در داراییخرید اوراق بهادار است. صندوق فقط می

 کند:گذاری میهایی به شرح زیر سرمایهباشد. صندوق در داراییهر نوع و شكل غیرمجاز می

ابورس ازار پایه فربو بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در  هادار تهرانشده در بورس اوراق بسهام پذیرفته: 2-2-1

 ایران؛

 ام موضوع بند قبل؛حق تقدم خرید سه: 2-2-2

گذاری زمین و های سرمایهاز جمله صندوق "گذاری غیر از اوراق بهادار های سرمایهگذاری صندوقواحدهای سرمایه ": 2-2-3
 ؛گذاری پروژههای سرمایهساختمان و صندوق

هد فیزیكی خوا یا قبل از زمان تحویل گذاری در گواهی سپرده کاالیی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق وسرمایه: 2-2-4

 بود.

 شد:رکت، اوراق صكوك و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته با: اوراق مشا2-2-5



 

 

 د؛ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشآن مجوز انتشار -الف
 ها تضمین و مشخص شده باشد؛حداقلی برای آن سود -ب

 ها قابل معامله باشد؛در یكی از بورس -ج

 ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.های سپرده منتشره توسط بانکگواهی: 2-2-6
 تباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.ها و مؤسسات مالی اعگذاری نزد بانکهر نوع سپرده: 2-2-7

ندوق عیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در ص: اتخاذ موق2-2-8

اردادهبای قببالً در قر های فروشی کهقعیتمنظور بستن موگذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً بهسرمایه

 اند.آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده
وه بر خصوصیات مندرج در بند کند، باید عالها مشارکت مینویسی یا تعهد خرید آنداری که صندوق در تعهد پذیره: اوراق بها2-2-9

 ، دارای خصوصیات زیر باشند:2-2-5

من بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضایشتعیین شده یا پ : حداقل سود2-2-9-1
 معتبری تضمین شده باشد؛

شده برای صندوق بینی شده یا تضمینبینی 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 سرمایهشگذاری نباشد یا در صورت عدم پیسرمایه
 که در مالكیت صندوق است، کمتر نباشد. 5-2-2اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار موضوع بند 

ر موضوع خود را صرف خرید اوراق بهادات سود است و اکثر وجوه و با پرداخمختلط گذاری سرمایه این صندوق از نوع صندوق -2-3

 شود:های صندوق رعایت میهای زیر بر اساس ارزش روز داراییکند. در طول عمر صندوق حدنصابمی 2-2-2و  1-2-2بندهای 

 

 «مختلط»گذاری ی سرمایههاصندوقی هاییداراحدنصاب ترکیب 

 توضیحات یگذارهیسرماموضوع  ردیف

1 

 سروم فرا بوبورس تهران یا بازار اول و ددر  شدهرفتهیپذسهام 
قدم تحق  ن وایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایرا

ی گذارهیماسرسهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای 
ت شده نزد ثب «ی غیر از اوراق بهادارگذارهیسرماهای صندوق»

 سازمان

 های صندوقداراییاز کل  %60و حداکثر  %40حداقل 

1-1 
ان و ایر ورسسهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فراب

 قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه
 های صندوقاز کل دارایی %10حداکثر 

1-2 
ر ختیاد اسهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قراردا

 معامله همان سهام
 اندشده اختصاص داده 1ی صندوق که در بند هااز دارایی %20حداکثر 

1-3 
ندی بقهسهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طب

 شده در یک صنعت
 اندشده اختصاص داده 1های صندوق که در بند از دارایی %30حداکثر 

 دم سهام منتشره ناشراز کل سهام و حق تق %5حداکثر  سهام منتشره از طرف یک ناشر حق تقدمسهام و  1-4

 از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق %5حداکثر  اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام 1-5

 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام 1-6
ق صندو ذاریگحداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه

 در سهام



 

 

1-7 
 اوراق گذاری غیر ازهای سرمایهصندوق»گذاری حدهای سرمایهوا

 «بهادار
واحدهای  از تعداد %30های صندوق و تا سقف از کل دارایی %5حداکثر 

 باشدگذاران میپذیر که نزد سرمایهصندوق سرمایه

 های صندوقاز کل دارایی %60و حداکثر  %40حداقل  کیبان ردهاوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپ 2

 اند.شده اختصاص داده 2های صندوق که به بند از دارایی %40حداکثر  اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر 2-1

 اند.شده اختصاص داده 2های صندوق که به بند از دارایی %30حداکثر  اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن  2-2

 های صندوقاز کل دارایی %25حداکثر  ر گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکیگذاری دسرمایه 2-3

3 
از  ه نزد یکیی در گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شدگذارهیسرما 

 هابورس
 های صندوقاز کل دارایی %5حداکثر 

ی واهی سبپرده ببانكی و سبپرده ببانكگبذاری در گبهو نصاب حداکثر سبرمای گذاری در سهام و حق تقدم سهامحداقل سرمایهرعایت نصاب 

 روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دورۀ تصفیۀ صندوق الزامی نیست. 60در 

 از کل دارایی صندوق را تشكیل دهد. %15تواند تا یک ناشر میفقط یک سهم منتشره از سوی 

گذاری اسببت کببه مطببابق های سببرمایهصببندوق آن دسببته ازگذاری، های سببرمایهها در سببایر صببندوقگذاری صببندوقاز سببرمایه منظبور
 وجود دارد. هاگذاری صندوق در آنهای سازمان امكان سرمایهها و بخشنامهها، اطالعیهمقررات، ابالغیه

یر ، ببا رعایبت سباوبودجبههبرناممالی دولبت و ببا تضبمین سبازمان  نیتأم* اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه به منظور 

صباب ط یبک ناشبر و نهای آن صبندوق در اوراق بهبادار منتشبره توسبگذاری صندوق از ارزش کل داراییها، از نصاب حداکثر سرمایهنصاب

 گردید. مستثنااوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن 

م هبر یبک از اوراق از حجب %5میبزان گبذاری در اوراق اختیبار فبروش تبعبی حبداکثر ببه مجاز به سرمایه گذاری صرفاًهای سرمایهصندوق

جباز گبذاری مایهاختیار فروش تبعی منتشره هستند. چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی منتشبره دارای ذینفبع واحبد باشبد، صبندوق سبرم

 گذاری در یكی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود.به سرمایه

ندوق، در ببازار معبامالت آتبی اوراق صبسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در سبد دارایی منظور پوشش ریتواند بهمدیر می -2-4

زمان باید  ماید. در هرنبهادار شرکت نموده و تا سقف دارایی هر ورقه در صندوق، اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن ورقه 

رار دارد رایی صبندوق قبقراردادهای آتی، از تعداد همان نوع ورقه که در سبد دا های فروش باز صندوق درتعداد اوراق بهادار در موقعیت

ندوق در صببهباداری کبه  که در اثر فروش اوراق بهادار، تعداد اوراق بهادار موجود در سبد دارایبی از تعبداد اوراقکمتر باشد. در صورتی

یبت ، با اتخباذ موقعموظف است قبل از فروش اوراق بهادار مربوطهشده است، کمتر گردد؛ مدیر  هاآنقراردادهای آتی متعهد به فروش 

را ببه  آن شبده اسبت تعهد خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار، تعداد اوراق بهاداری را که صندوق در قرارداد آتی متعهد ببه فبروش

 میزان کافی کاهش دهد.

 

 گذاران:ای به سرمایههای دورهپرداخت -3

صورت یكی از موارد های تقسیم سود باید بهتقسیم سود حاصله در صندوق، ............ }توضیح: دوره مقطع زمانی -3-1]

اه موعد مای که مقطع تقسیم سود هر دوره در پایان ماه یا پایان روز پانزدهم از گونهساالنه انتخاب شود؛ به/ماههششفصلی/چهارماهه/
ود: رت تكمیل شاین صو حاصله هر سه ماه یكبار و در پانزدهم ماه پرداخت شود، جمله بهپرداخت باشد مثالً اگر قرار باشد سودهای 

 ۀ تقسیم سود{ است. اولین دور"بار و در پانزدهم ماه پرداخت سود استمقطع زمانی تقسیم سود حاصله در صندوق، هر سه ماه یک"

پایان  روز پس از ز اولینیابد. هر دورۀ بعدی تقسیم سود اه میاز شروع فعالیت صندوق آغاز و تا تاریخ اولین مقطع تقسیم سود ادام
 یابد.[دورۀ قبلی تقسیم سود آغاز و تا مقطع تقسیم سود ادامه می

 ست:)ب( به شرح زیر ا وسود قابل تقسیم در پایان هر دورۀ تقسیم سود، برابر مجموع مبالغ موضوع بندهای )الف(  -3-2



 

 

واحدهای  درصد در سال باشد{ از ارزش مبنای 24چین مقداری نوشته شود که حداکثر معادل طه)الف(...... درصد }به جای نق [
 عالوۀگذاری در پایان دورۀ تقسیم سود، بهسرمایه

 اند.)ب( سودهای سهام تحت تملک صندوق که طی دورۀ تقسیم سود، نقداً دریافت شده 

گذاران سرمایه گذاری در دسته برابر تفاوت بین ارزش روز واحدهای سرمایهسقف سود قابل تقسیم بر اساس این بند در پایان هر دور
بل های پرداخت سود کمتر از یک سال باشد، سقف سود قاها خواهد بود و در صورتی که دورهدر پایان همان دوره از ارزش مبنای آن

وره یان همان دگذاری در پاارزش روز واحدهای سرمایهتقسیم موضوع بند )الف( فوق در پایان هر دوره معادل پنجاه درصد تفاوت بین 

 ]ها خواهد بود. از ارزش مبنای آن

-د؛ بهورۀ تقسیم سود درج گردچین تعداد دجای نقطهدورۀ تقسیم سود که معادل یک سال شمسی است}به...پس از هر... -3-3]

رح شو )ب( به  محاسبات مذکور در بندهای )الف(.{، سال شمسی شودهای تقسیم سود حداقل معادل یککه جمع تعداد دورهطوری

ودهای عالوه بر س گذاران قابل تقسیم است. تقسیم این سودزیر انجام شده و حاصل هرکدام که کمتر باشد، به عنوان سود، بین سرمایه
 یا عدم تقسیم آن از اختیارات مدیر صندوق است: گیری راجع به تقسیمبوده و تصمیم 2-3موضوع بند 

 ها پسز آنز ارزش رواهای تقسیم سود مذکور، گذاری در پایان آخرین دوره از دورهارزش مبنای واحدهای سرمایهالف( حاصل تفریق 

 (؛2-3از کسر سودهای قابل تقسیم موضوع بند )
خرین دورۀ ایان آخ پگذاری در سه ماهۀ منتهی به تاریب( حاصل تفریق ارزش مبنا از متوسط خالص ارزش روزانۀ هر واحد سرمایه

 [ های تقسیم سود.گذاری در پایان آخرین دوره از دورهتقسیم سود، ضرب در تعداد واحدهای سرمایه

گیرد که در پایان مقطع تقسیم سود مربوطه، یمگذارانی تعلق (، به سرمایه3-3( و )2-3شرح بندهای )سودهای قابل تقسیم به -3-4

متعلق به  گذارییهگذار نیز برابر نسبت تعداد واحدهای سرماوق محسوب شوند و سهم هر سرمایهگذاری صندمالک واحدهای سرمایه

 اشد.بگذاری منتشره در پایان آن مقطع، میوی در پایان مقطع مورد نظر برای تقسیم سود، از کل واحدهای سرمایه

ت ناشی از ید تا از محل مطالبام سود، درخواست نماتواند طی فرم مشخصی قبل از پایان هر مقطع تقسیگذار میهر سرمایه -3-5

که طورینه بهاین زمی نام وی صادر گردد. تغییر نظر وی درگذاری جدید طبق اساسنامه بهسود قابل تقسیم به وی، واحدهای سرمایه

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

ند، مانعی در ا کروز اجر 30شت فوق، قبل از گذ به شرحرا  گذارهینظر سرماکه مدیر بخواهد تغییر اجرا به مدیر تسلیم کند. درصورتی

 مدیر نخواهد بود. ۀبه عهد( 6-3روز، جریمۀ مذکور در بند ) 30این زمینه وجود ندارد، لكن در صورت عدم اجرا قبل از 

بند آن بخش از سرمایه ( فوق، برای2-3بند ) به شرحریزی کند تا سود قابل تقسیم ای برنامهگونهمدیر باید به -3-6 گذاران که طبق 

 ع تقسیم سود،روز کاری پس از هر مقط دو، حداکثر اندگذاری را ارائه ندادهاختصاص سود به صدور واحدهای سرمایه ( درخواست3-5)

را به  ابل پرداختز سود قا ده هزار، مدیر باید به ازای هر روز تأخیر در پرداخت سود، معادل چهار در صورت نیاپرداخت شود؛ در غیر 
( را دارد؛ 3-3) ه طبق بندکه مدیر قبالً اعالن نموده باشد که قصد تقسیم سودهای محاسبه شدر صورتینفع بپردازد. دگذار ذیسرمایه

 ، مفاد این بند در مورد سودهای قابل تقسیم مذکور نیز مجری خواهد بود.آنگاه

 گذاری در صندوق:ریسک سرمایه-4

های گذاریال وقوع زیان در سرمایهسودآور باشد، ولی احتمگذاری در صندوق هر چند تمهیدات الزم به عمل آمده است تا سرمایه

ده در این شهای یاد کگذاری در صندوق از جمله ریسهای سرمایهگذاران باید به ریسکبنابراین سرمایه؛ صندوق همواره وجود دارد

-یسکوق، تمام ردر صند گذاریا سرمایهگذاری ممتاز و عادی ببخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه

 اند.هشمرده شد گذاری در صندوق برهای سرمایهپذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسکهای فرا روی صندوق را می

قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی،  های صندوق:ریسک کاهش ارزش دارایی -4-1

صادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنكه ممكن است در مواقعی تمام یا اقت



 

 

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.است متضرر شده و این ضرر به سرمایهصندوق از این بابت ممكن 

دهد. گرچه صندوق در های صندوق را تشكیل میی داراییها بخش عمدهاوراق بهادار شرکت ریسک نکول اوراق بهادار: -4-2

 مؤسسهک آن توسط ی گذاریها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایهکند که سود حداقل برای آنگذاری میاوراق بهاداری سرمایه

جود ن احتمال و؛ ولی ایها، وثایق معتبر و کافی وجود داردگذاری در آنمعتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه

د قع سوداخت به مود در پرگذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خودارد که طرح سرمایه

 گذاری ویهصل سرماای دهندهو اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش
 شوند. گذارانتواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایهسود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می

الحساب اوراق مشارکت دولتی( که نرخ بازده بدون ریسک )نظیر سود علیدر صورتی ریسک نوسان بازده بدون ریسک: -4-3

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 معط یک مؤسسهری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسگذاسرمایه یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادارکاهش 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 -5

گذاری گذاری تعداد واحدهای سرمایهشود. در گواهی سرمایهگذاری صادر میذاری در صندوق، گواهی سرمایهگدر ازای سرمایه -5-1

گذاری شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایهگذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم میشود. واحدهای سرمایهگذار درج میهر سرمایه

[ این 3-5و  2-5ندهای ]بکه خالصۀ آن در  در اساسنامه قید شده آنچهجز ان است، بهی لحاظ با یكدیگر یكسممتاز 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 -5-2

گذاری این امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه 1-7ند آن در ب 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 میگذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمیواحدهای سرمایه دارنده -5-3

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، گذاری خود پس از کسر کارمزد ابطال( دریافت کند. در صورتیسرمایه ها )معادل خالص ارزش روز واحدهایهزینه
 30ات ، این تغییرحسابرس( دهد تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی، ضامن نقدشوندگی و یاستثنابهرأی به تغییر اساسنامه یا امیدنامه )

گذاری یا سرمایه گیری برای ادامهگذاری 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
ه موافقت ا کاهش مدت یادشدببا در صورتی پذیر است. سکاهش مدت یادشده با تقاضای مدیر یا متولی صندوق و تأیید سبا امكان

 باشد.گذاران صندوق در تعارض نمیخواهد کرد که تشخیص دهد این امر با اصل حفظ منافع و حمایت از سرمایه

% حداقل واحدهای 10کم }دستگذاری ممتازواحد سرمایه ...گذاری ممتاز صندوق به تعداد .........واحدهای سرمایه -5-4

اً به صورت گذاری عادی صندوق، تمامواحدهای سرمایه هیاولنویسی در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره ی صندوق{گذارسرمایه

ه سسان کنقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانكی صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤ

 گذاری ممتاز کهایهویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمنمطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیره
 شود.صندوق درج می ساالنههای مالی مطابق اساسنامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارش



 

 

 اقامت صندوق: محل -6
  تعیین شده است........................... .......................... به نشانی ..........به نشانی ............. ... ................................................محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر 

 ارکان صندوق: -7
عرفی مح زیر ارکان صندوق شامل مجمع، مدیر، متولی، ضامن نقدشوندگی، مدیر ثبت و حسابرس صندوق است که هر کدام به شر 

 شود.می

شود و تشریفات دعوت، تشكیل و یگذاری ممتاز تشكیل ممجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه مجمع صندوق: -7-1

بت و تولی، ضامن نقدشوندگی، مدیر ثمیدنامه، مدیر، متواند اساسنامه، اگیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق میتصمیم

امع صندوق حق اساسنامه، در مج 34گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در مادۀ حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه
 رأی دارند.

های شهرستان نزد مرجع ثبت شرکت ..........ثبت ..... شمارهمدیر صندوق، ................... است که در تاریخ .................. با  مدیر: -7-2

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

اعضای گروه را تغییر دهد. این گروه، نقش اساسی تواند در هر زمان 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 « گذاریایهگروه مدیران سرم»را نیز انتشار داده است. در صورت تغییر اعضای « گذاریگروه مدیران سرمایه»کاری اعضای 

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

یر های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط مدبرای 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

های شهرستان ع ثبت شرکتنزد مرج ...در تاریخ ......... به شماره ثبت ............ است که.................. متولی صندوق، متولی:  -7-3

شده است؛  که در اساسنامه قید ولیتماصلی  فهیوظ. ..از: .............................. عبارت استبه ثبت رسیده است. نشانی متولی  .....................
نافع مهای صندوق به منظور حفظ نظارت 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. حسابایهسرم

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 نحوۀ نگهپرداخت ها وضمن متولی بر دریافت

 گذاران اعالم نموده است.همراه این امیدنامه، متولی مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطالع سرمایه

ثبت ............. نزد مرجع ثبت  شمارهاست که در تاریخ ............ با ضامن نقدشوندگی صندوق، .....................  ضامن نقدشوندگی: -7-4

های اختیارات و مسئولیت............................ ............................ های شهرستان ......... به ثبت رسیده است. نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از شرکت

نقدشوندگی آن است که در صورت عدمِ وجودِ وجوه نقدِ کافی در اصلی ضامن  فهیوظضامن نقدشوندگی در اساسنامه قید شده است. 

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

در موقع انحالل و تصفیۀ صندوق، ضامن نقدشوندگی ها این امیدنامه(، وجوه نقد الزم را به این منظور تأمین نماید. عالوه بر این 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
من نقدشوندگی را پس از کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین ضامی گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافتسرمایه

استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، ضامن نقدشوندگی با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحالل صندوق را 

های خود عمل خواهد داشت؛ لكن در صورت انحالل صندوق، ضامن نقدشوندگی موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت

 نماید.

های شهرستان مدیر ثبت صندوق، ............ است که در تاریخ ....... به شماره ثبت ................ نزد مرجع ثبت شرکتمدیر ثبت:  -7-5

مدیر ثبت در های از: ........................................ وظایف و مسئولیت عبارت استبه 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، مفاد اساسنامه و رویۀ پذیره بر اساسگذاری گذاران و شرکت در فرآیند صدور و ابطال واحدهای سرمایهنگهداری حساب سرمایه

 روند.گذاری از جمله وظایف اصلی مدیر ثبت به شمار میل واحدهای سرمایهصدور و ابطا

ت بث.. نزد مرجع ............ماره ثبت ..ت که در تاریخ ...................... به ش......... اسحسابرس صندوق، ...................... حسابرس: -7-6

ینربه هم ...................از .................... عبارت استرس سیده است. نشانی حساببه ثبت ر ...های شهرستان ..................شرکت امه،  اه ا امیدن

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

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

 دوق هر دو الزم است.ی تغییر حسابرس، موافقت متولی و مجمع صنگذاری نظارت نماید. براواحدهای سرمایه

 گذاری:صدور و ابطال واحدهای سرمایه -8

اری عادی افزایش گذگذار(، از طریق صدور واحدهای سرمایهگذاری صندوق نزد سرمایهصندوق )تعداد واحدهای سرمایه هیسرما -8-1

گذاران و بر اساس اساسنامه به یهضای سرماگذاری عادی به تقابطال واحدهای سرمایهیابد. صدور و اکاهش می هاآنو از طریق ابطال 

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

صدور یک واحد گذاری متوقف خواهد شد. برای امیدنامه( تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه 10گذار )مذکور در بخش نزد سرمایه
کارمزد  عالوهبهگذاری در پایان روز کاری پس از درخواست را گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایهگذاری به نام سرمایهسرمایه

را که در  گذارینویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهبینی شده طبق رویۀ پذیرهصدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش

گذاری را پس از تشكیل تواند صدور واحدهای سرمایهحال ضامن نقدشوندگی نیز میصندوق منتشر شده، طی نماید. در عین تارنمای

 صندوق در هر زمان متوقف نماید.

های های صندوق )یعنی ارزش روز داراییخالص ارزش دارایی دهندهنشانگذاری در هر زمان قیمت ابطال واحدهای سرمایه -8-2

ها دارایی های صندوق در شرایط عادی، مدیر باید قیمت روز اینارزش روز دارایی محاسبههای صندوق( است. در منهای بدهیصندوق 
تواند ت، مدیر میارزش واقعی دارایی نیس کنندهمنعكسها در بازار را در بازار مالك عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی که قیمت دارایی

وراق ا دوفروشیخرهای تعیین قیمت نحوهها مدیر باید دستورالعمل تعدیل نماید. در تعیین و تعدیل این قیمت ها راقیمت بازار دارایی

گذاری، که دارنده واحدهای سرمایهگذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند. در صورتیهای سرمایهبهادار در صندوق

نویسی، صدور ذیرهپگذاری خود را ارائه دهد و مراحل مربوط به ابطال را طبق رویۀ ی سرمایهدرخواست ابطال تمام یا بخشی از واحدها
گذاری باطل شده ابطال واحدهای سرمایه دل قیمتطی نماید، معا منتشرشدهگذاری که در تارنمای صندوق و 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 -8-3

ها به خالص ارزش 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 سرمایهه میهای صندوق اضافدارایی
 شود.گذاران اخذ میگذاری نیز از سرمایههای صدور و ابطال، کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری، عالوه بر قیمتسرمایه

گذاری نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهدر پذیره به شرح زیر را های تعیین شدهمدیر ثبت و مدیر صندوق باید مهلت -8-4

 رعایت نمایند:
نویسی، صدور و گذاری را مطابق رویۀ پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهمدیر ثبت موظف است، درخواست پذیره -8-4-1

همان روز به مدیر صندوق اعالم نماید.  20حداکثر تا ساعت هر روزکاری دریافت و  16گذاری، حداقل تا ساعت ابطال واحد سرمایه

هر روزکاری یا در روزهای غیرکاری دریافت کند، باید مراتب  16های یادشده را پس از ساعت مدیر ثبت بخواهد درخواست کهیدرصورت



 

 

یا در روز  16هایی که پس از ساعت واسترا به مدیر صندوق اعالم کرده تا وی از طریق تارنمای صندوق به اطالع عموم برساند. با درخ
 کاری بعد دریافت شده است، برخورد خواهد شد.هایی که در روزشود، همانند درخواستغیرکاری دریافت می

ر ثبت، گذاری از مدینویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایههای پذیرهوظف است، پس از دریافت درخواستممدیر صندوق  -8-4-2

نماید.  ارائهثبت  روزکاری بعد، به مدیر 16ها، انجام و نتیجه را حداکثر تا ساعت زم را در خصوص قبول یا رد درخواستهای البررسی
 های زیر را انجام دهد:های صدور و ابطالی که تأیید نموده، اقداممدیر صندوق باید در مورد درخواست

گذاری را بر اساس قیمت صدور باشند، هر واحد سرمایه شدهارائهکاری  روز 16های صدور که قبل از ساعت الف( در مورد درخواست

واحد  باشند، هر شدهارائهروز کاری یا روز غیر کاری  16از ساعت  های صدوری که پسروزکاری بعد و در مورد درخواست

 بعد صادر نماید. گذاری را بر اساس قیمت صدور دو روزکاریسرمایه
ل آن دل قیمت ابطا، معاثبت ریمدابطال، حداکثر تا پایان سه روزکاری پس از دریافت درخواست از های ب( در مورد درخواست

های ابطال، متناسب با آنچه ز کسر کارمزدها و هزینهشده است را پس ا ارائهها گذاری که درخواست ابطال آنواحدهای سرمایه

اعت سبطال قبل از ذار منظور نماید. برای این منظور چنانچه درخواست اگیهگذار تعیین نموده است، به بستانكار حساب سرماسرمایه
ا روز غیر کاری یروز کاری  16درخواست ابطال پس از ساعت  چنانچهشده باشد، قیمت ابطال روزکاری بعد و  ارائهروز کاری  16

گذاری یهاحدهای سرماگذار از بابت ابطال ورمایهباشد، قیمت ابطال دو روزکاری بعد، مالك عمل خواهد بود. مدیر باید طلب س شدهارائه

گذار واریز و ایهبه حساب سرم -ریفات پرداخت مذکور در اساسنامهبا رعایت تش -را ظرف هفت روزکاری از تاریخ دریافت درخواست

 موضوع را به اطالع مدیر ثبت برساند.
نویسی، صدور و ابطال واحدهای های پذیرهدرخواستاز دریافت نتیجۀ بررسی مدیر صندوق در مورد  مدیر ثبت پس -8-4-3

 کند:گذاری، به شرح زیر عمل میسرمایه

 نویسی یا صدور:های پذیرهالف( در مورد درخواست
گذاری توسط مدیر صندوق تأیید شده باشد، مدیر ثبت موظف است نویسی یا صدور واحد سرمایهکه درخواست پذیره( درصورتی1-الف

توسط  روزکاری پس از انعكاس نتیجه 16گذاری مربوطه را تا ساعت گذار رسانده و گواهی سرمایهاصله به اطالع سرمایهموضوع را بالف

ال واحد ، صدور و ابطیسینورهیپذه طریق مذکور در رویۀ بگذار صادر و گذار تعیین نموده به نام سرمایهمدیر، بر اساس آنچه سرمایه

 گذار( تسلیم نماید.سرمایهگذاری، به ذینفع آن )سرمایه
گذاری توسط مدیر صندوق تأیید نشده باشد، مدیر ثبت موظف است نویسی یا صدور واحد سرمایهکه درخواست پذیره( درصورتی2-الف

ار گذع سرمایهه اطالبضمن اطمینان از صحت عملكرد مدیر در این زمینه، موضوع را ظرف روزکاری پس از دریافت نتیجۀ بررسی مدیر، 

فاصله را نیز بال و نتیجه یریگیپگذار را از مدیر صندوق برساند. مدیر ثبت همچنین موظف است موضوع بازپرداخت مبلغ واریزی سرمایه
 گذار اطالع دهد.به سرمایه

 های ابطال:ب( در مورد درخواست

است ظرف روز کاری بعد از دریافت نتیجه  باشد، مدیر ثبت موظف دشدهییتأوق ابطال توسط مدیر صند که درخواستدر صورتی (1-ب

گذار در موقع هگذار رسانده و همچنین از بازپرداخت مبالغ واریزی به حساب بانكی سرمایبررسی مدیر، موضوع را به اطالع سرمایه
 گذار برساند.مقتضی از مدیر صندوق کسب اطالع کرده و موضوع را به اطالع سرمایه

كرد دیر صندوق تأیید نشده باشد، مدیر ثبت موظف است ضمن اطمینان از صحت عملابطال توسط مکه درخواست ( در صورتی2-ب

گذاری رمایهسگذار مربوطه اطالع داده و گواهی مدیر در این زمینه، موضوع را ظرف یک روزکاری پس از دریافت نتیجه به سرمایه
 گذار عودت دهد.مربوطه را به سرمایه

نویسی، صدور و گذار مطابق رویۀ پذیرهثبت به سرمایه توسط مدیر یرساناطالعگذاری یا های سرمایهگواهیلیم در زمینۀ تس -8-4-4

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



 

 

 گذاری در صندوق:های سرمایههزینه -9
های صندوق پرداخت ها از محل داراییشود. بخشی از این هزینهگذاری در صندوق به دو بخش تقسیم میای سرمایهههزینه -9-1

شود. گذار اخذ میها، مستقیماً از سرمایهیابد. بخش دیگر از این هزینههای صندوق کاهش میشود و بدین علت، خالص ارزش داراییمی

ر بمول مالیات کند، )نظیر مبالغ پرداختی بابت کارمزد ارکان صندوق( مشیا خدمات پرداخت میمبالغی که صندوق برای دریافت کاال 

رید اوراق خطبق قوانین موجود شوند. بوده که مالیات مذکور حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی صندوق منظور می افزودهارزش
یافت ق مربوطه درمان بابت ارائه خدمات یا تضامین از صندوشده نزد سازگذاری ثبت های 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 -9-2

عت ی و مراحل و سربوده و به موضوع دعاو ینیبشیپبلرقایغا علیه ارکان صندوق، به طور کلی های طرح دعاوی به نفع صندوق یهزینه

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

نگهداری  نهیهزسود تسهیالت بانكی،  نهیهزها نظیر کارمزد معامالت، شود. برخی دیگر از هزینههای صندوق پرداخت میمحل دارایی
یالت دهندگان این خدمات یا تسهصندوق با ارائه مدیر مذاکرهوجوه صندوق، از طریق  وانتقالنقل نهیهزنام صندوق یا اوراق بهادار بی

های مذکور در مه آمده است. هزینهاین امیدنا 3-9در بند ای است که ها، مبلغ از پیش تعیین شدهشود. برخی دیگر از هزینهتعیین می

 شود.های صندوق منظور میروزانه محاسبه و در حساب 3-9بند 

 بینی است، به شرح جدول زیر است:های صندوق که از قبل قابل پیشهای قابل پرداخت از محل داراییآن قسمت از هزینه[ -9-3

 ههزین محاسبه نحوهشرح  عنوان هزینه

های تأسیس )شامل هزینه

 نویسی(تبلیغ پذیره

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

 [متولی صندوق دیتائمدارك مثبته با 

های برگزاری مجامع هزینه

 صندوق

مثبته با  ایۀ مداركسال مالی با ارری مجامع در طول یکمیلیون ریال برای برگزا ...]حداکثر تا مبلغ ......

 [متولی صندوق دیتائ

 کارمزد مدیر

رصد از .... د عالوهباز متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق  ...ساالنه .........[

 ]% )دو درصد( 2 حداکثر [ساالنه ....ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 

 هاری در آنگذایهو تا میزان نصاب مجاز سرما گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی سود حاصل از
 .[نویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداردرصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره ...... ۀعالوبه

 کارمزد متولی
 ......و حداکثر  ...که حداقل ... های صندوقارزش خالص دارایی روزانهدرصد از متوسط  ...]ساالنه ......

 میلیون ریال خواهد بود[

 کارمزد ضامن نقدشوندگی

رصد از ه .... دعالوباز متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق  ...ساالنه .........]

ز تعهد اصل ادرآمد حدرصد از  ......و  ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق

 [نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.پذیره

 [میلیون ریال به ازای هر سال مالی ...مبلغ ثابت ...] 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 کانونعضویت در این  کهنیبر اهای مذکور، مشروط عادل مبلغ تعیین شده توسط کانون]م

 [مقررات اجباری باشد.

 مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادارکارمزد ثبت و نظارت 



 

 

 سازمان بورس و اوراق بهادار

های دسترسی به هزینه

افزار، تارنما و خدمات نرم
 هاپشتیبانی آن

 هاآنهای پشتیبانی اندازی تارنمای آن و هزینهافزار صندوق، نصب و راهی دسترسی به نرمزینه]ه
 .****ندوق[صمدارك مثبته و با تصویب مجمع  ارائهساالنه تا سقف ............. میلیون ریال با 

-یبل و سود علهای روز کاری قص ارزش داراییارزش اوراق بهادار یا خال 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

365رابرگذاران در طول عمر صندوق روزانه ببه منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه

001/0

nهای دارایی ارزش خالصدر ضرب
میلیارد  5،000اوی کمتر یا مس خالص دارایی ارزش باهای میلیون ریال برای صندوق 500حداکثر تا سقف  صندوق در پایان روز قبل

بر nشود. ه میها ذخیردر حساب میلیون ریال، 1،000تا سقف  گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثرهای سرمایهریال و برای صندوق ، برا

ا اراییصندوق به یک در هزار ارزش خالص د رهیذخیا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان  3است با  ب های صندوق 
شود. هرگاه در روزهای های صندوق متوقف میتصفیه و ثبت آن در حساب رهیذخ محاسبه، یا سقف تعیین شده برسدهای روز قبل نرخ

ه اد شده ادامسازی به شرح یثبت شده کفایت نكند، امر ذخیره رهیذخها، یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی محاسبهتوقف  بعد از

 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.[های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره میتوسط مدیر در حساب

بر شوند، الزم است مالیامی افزودهارزشتوضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کاال که مشمول مالیات بر  ت 
 ت شود.ا دارایی مربوطه ثبحساب هزینه یبا مخارج یاد شده، حسب مورد در  زمانهمنیز مطابق قوانین محاسبه و  افزودهارزش

 از: اندعبارتار پرداخت شود گذهایی که باید توسط سرمایههزینه -9-4

 کنندهدریافت شرح عنوان هزینه

 

 
 کارمزد صدور

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

ر به گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدوواحدهای سرمایه ماندهیباقری برای گذاسرمایه

 گیرد(گذار تعلق نمیسرمایه

 

 ]مدیر ثبت[
 

 ب ( بخش متغیر:

 [گذاریبرای هر بار سرمایه ریال گذاری تا سقف ......... از مبلغ سرمایه.......

 

 ]مدیر ثبت[

 کارمزد ابطال

 ]الف( بخش ثابت:
 گذاری....... ریال برای ابطال هر گواهی سرمایهمبلغ .....

 

 مدیر ثبت[]

 ب( بخش متغیر:
 الف( مبالغ زیر:بند )عالوه بر مبلغ 

که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور ت ابطال در صورتیاز قیم %5( 1-ب

 گذاری فاصله داشته باشد.گواهی سرمایه

تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از که از قیمت ابطال در صورتی %4( 2-ب

 
 

 ]صندوق[
 

 ]صندوق[



 

 

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

 گذاری فاصله داشته باشد.روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه

 60تر از روز و برابر یا کم 30خ ابطال بیش از ابطال در صورتی که تاری از قیمت %2( 4-ب
 گذاری فاصله داشته باشد.روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه

 90تر از روز و برابر یا کم 60ت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از از قیم %1( 5-ب

 د.اشته باشگذاری فاصله دروز با تاریخ صدور گواهی سرمایه

گذاری گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایهتذکر: ابطال واحدهای سرمایه
 ]روش اولین صادره از اولین وارده()پذیرد صادره صورت می

 
 

[ 

 صندوق[
 
 

 ]صندوق[
 

 ]صندوق[

 

 نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:درآمدهای حاصل از تعهد پذیره- 10

د کند. کارمز نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت نموده و از این بابت کارمزد دریافتاست که صندوق در تعهد پذیرهممكن 
در  بنابراین؛ دشود که تعهدات صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی گردصندوق از این بابت در صورتی به عنوان درآمد شناسایی می

عنوان نویسی یا عرضه اوراق بهادورۀ پذیرهبه فروش رود، کارمزد دریافتی بالفاصله پس از پایان د شده تعهدکه اوراق بهادار صورتی ار به 

ا نویسی یا عرضه به فروش نرود، شناسایی درآمد همکه اوراق بهادار تعهدشده در دورۀ پذیرهشود و در صورتیدرآمد شناسایی می ب زمان 
 پذیرداز اوراق بهادار فروخته نشده، صورت می ایفای تعهد صندوق در خرید سهم خود

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

.. ا .........ت. صندوق در هر زمان حداکثر تفعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیس دورهول گذاری است. صندوق در طسرمایه . .. ....

اری ممتاز به تعداد ............. واحد گذگذاری )ممتاز و عادی( خواهد داشت. با توجه به آنكه تعداد واحدهای سرمایهتعداد واحد سرمایه

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

 یرساناطالع -12

 .....................................ز:.................ا عبارت استگذاران و ارایۀ خدمات اینترنتی به سرمایه یرساناطالعنشانی تارنمای صندوق برای 
ساسنامۀ صندوق ها و موارد تعیین شده در اباشد که تمامی اطالعیهمی ..................... روزنامۀ کثیراالنتشار صندوق، روزنامه همچنین

 شود.جهت اطالع عموم در آن یا در سامانه کدال منتشر می

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 :نیمؤسسو  اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان -13
 

 ردیف

 نام

 کنر 

 صندوق 

 سمت

 در صندوق

شماره 

روزنامه 

 رسمی

 نام و نام خانوادگی

 صاحبان امضای مجاز 
 نمونه امضاء

1 

 

 مدیر صندوق

 
1- 

 

2- 
 

2 

 

 مدیر ثبت

 
1- 

 

2- 
 

3 

 

ضامن نقد 
 شوندگی

 
1- 

 

2- 
 

4 

 

 متولی صندوق

 
1- 

 

2- 
 

2- 
 

5 

 

 حسابرس

 
1- 

 

 
2- 

 

 


