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 مقدمه: -1

تحت نظارت آن  ورسیده است  خت سود( نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبتبا پرداگذاری ..................... )در سهام و صندوق 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 بهاداورس و ابرعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از 

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 جدایی این امیدنامه بخش

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 ساسنامهاصندوق 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 خرید واحدهای سرمایه نحوهنمایند. اری میگذاری را خریدگذاری 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  5گذاری در این صندوق در بخش های 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 اوررهصرفه و صالح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذی 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 ه در صندوق، مزیتسرمای انباشته شدنگذاران گردد. ن نصیب سرمایهشود، بیشترین بازدهی ممكریسک مورد قبول، تالش می

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

یابد. ثانیًا، صندوق از ار کاهش میگذهر سرمایه هزینه سرانهشود و گذاران تقسیم میسرمایه همهاوراق بهادار بین  بهینهگزینش سبد 

دهد و در نتیجه یمهادار را انجام بحقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق  کلیهگذاران، رمایهجانب س

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

 یابد.اری کاهش میگذریسک سرمایه و در نتیجه

تعهد  ای یسینورهیآن مشارکت در تعهد پذ یفرع تیدر اوراق بهادار و موضوع فعال یگذارهیصندوق، سرما یاصل تیموضوع فعال  -2-2

خارجی )ارزی( به گذاری گذاری کند و سرمایههای ریالی داخل کشور سرمایهتواند در داراییصندوق فقط میاوراق بهادار است.  دیخر

 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؛

 وضوع بند قبل؛حق تقدم خرید سهام م: 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

یزیكی خواهد فقبل از زمان تحویل اوراق و یا  دیسررساالیی که صرفاً به قصد فروش قبل از کگذاری در گواهی سپرده سرمایه: 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

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

 ها قابل معامله باشد؛در یكی از بورس -ج

 .نتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرایا مؤسسات مالی اع هابانکمنتشره توسط های سپرده گواهی: 2-2-6

 زی جمهوری اسالمی ایران.ی دارای مجوز از بانک مرکها و مؤسسات مالی اعتبارگذاری نزد بانکهر نوع سپرده: 2-2-7

دوق وراق بهادار موجود در صننا: اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت 2-2-8

اردادهنای قنبالً در قر های فروشی کهمنظور بستن موقعیتگذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً بهسرمایه

 اند.آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده
کند، باید عالوه بر خصوصیات مندرج در بند ها مشارکت مینویسی یا تعهد خرید آناوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره :2-2-9

 ، دارای خصوصیات زیر باشند:2-2-5

من قرر، توسط ضاینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مبتعیین شده یا پیش : 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 تعیینوق سرمایهنی یا تضمین بازدهی صندبیگذاری نباشد یا در صورت عدم پیشسرمایه

 ، کمتر نباشد.استندوق که در مالكیت ص 5-2-2بند موضوع  اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار
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هادار د است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بگذاری در سهام و با پرداخت سوسرمایه این صندوق از نوع صندوق -2-3

های صندوق رعایت های زیر بر اساس ارزش روز داراییکند. در طول عمر صندوق حدنصابمی 2-2-2و  1-2-2 یبندهاموضوع

 شود:می

 «در سهام»گذاری ی سرمایههاصندوقی هاییداراحدنصاب ترکیب 

 توضیحات یگذارهیسرماموضوع  ردیف

1 

 سوروم فرا بدر بورس تهران یا بازار اول و د شدهرفتهیپذهام س
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 صندوقاز کل دارایی %70حداقل 

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
 های صندوقداراییاز کل  %10حداکثر 

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

 شده در یک صنعت
 های صندوقاز کل دارایی %30حداکثر 

 از اوراق منتشره ناشر %5حداکثر  سهام منتشره از طرف یک ناشر حق تقدمسهام و  1-4

 از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق %5حداکثر  ماخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سها 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 واحدهای سرمایه

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

 باشدگذاران میپذیر که نزد سرمایهصندوق سرمایه

2 
از  ه نزد یکیی در گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شدگذارهیسرما 

 هابورس
 های صندوقاز کل دارایی %5حداکثر 

 های صندوقاز کل دارایی %15حداکثر  کیو سپرده بان گذاری در گواهی سپرده بانکیسرمایه 3

ی گنذاری در گنواهی سنپرده بنانكی و سنپرده بنانكهو نصناب حنداکثر سنرمای گذاری در سنهام و حنق تقندم سنهامحداقل سنرمایهرعایت نصاب 

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

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

گذاری اسننت کننه مطننابق های سننرمایهآن دسننته از صننندوقگذاری، های سننرمایهها در سننایر صننندوقگذاری صننندوقاز سننرمایه منظننور

 وجود دارد. هاآنگذاری صندوق در های سازمان امكان سرمایهها و بخشنامهها، اطالعیهمقررات، ابالغیه

% از حجر  هرر یرک از اوراق 5گرذاری در اوراق اختیرار فرروش تبعری حرداکثر بره میرزان مجراز بره سررمایه گرذاری صررفاًسررمایه هایصندوق

گرذاری مجراز بره دوق سررمایهاختیار فروش تبعری منتشرره هنرتندن نناناره اوراق اختیرار فرروش تبعری منتشرره دارای حینفرش واحرد باشرد، صرن

 ز اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بودنگذاری در یکی اسرمایه

اوراق موجود در سنبد داراینی صنندوق، در بنازار معنامالت آتنی  اوراق بهادارمنظور پوشش ریسک نوسان قیمت تواند بهمدیر می -2-4

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

کنه صنندوق در  اوراق بهناداریموجود در سبد داراینی از تعنداد  اوراق بهادار، تعداد اوراق بهادارکه در اثر فروش کمتر باشد. در صورتی

، بنا اتخناذ موقعینت اوراق بهادار مربوطهشده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش  هاآنقراردادهای آتی متعهد به فروش 

ت را بنه اسنکه صندوق در قرارداد آتی متعهند بنه فنروش آن شنده  اوراق بهاداری را، تعداد اوراق بهادارتعهد خرید در قراردادهای آتی 

 میزان کافی کاهش دهد.

 
 گذاران:ای به سرمایههای دورهپرداخت -3

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

اه موعد انزدهم از مدر پایان ماه یا پایان روز پ ای که مقطع تقسیم سود هر دورهگونهساالنه انتخاب شود؛ به/ماههششفصلی/چهارماهه/

ود: رت تكمیل شه به این صوو در پانزدهم ماه پرداخت شود، جمل بارکیپرداخت باشد مثالً اگر قرار باشد سودهای حاصله هر سه ماه 

 ۀ تقسیم سودست. اولین دور{ ا"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 ااز شروع فعالیت صندوق آغاز و تا تاریخ اولین مقطع تقسیم سود ادامه می

 یابد.[دورۀ قبلی تقسیم سود آغاز و تا مقطع تقسیم سود ادامه می

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

واحدهای  درصد در سال باشد{ از ارزش مبنای 24چین مقداری نوشته شود که حداکثر معادل )الف(...... درصد }به جای نقطه [

 عالوۀگذاری در پایان دورۀ تقسیم سود، بهسرمایه

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

گذاران سرمایه گذاری در دستسقف سود قابل تقسیم بر اساس این بند در پایان هر دوره برابر تفاوت بین ارزش روز واحدهای سرمایه

ف سود شد، سقهای پرداخت سود کمتر از یک سال باخواهد بود و در صورتی که دوره هاآندر پایان همان دوره از ارزش مبنای 

ان گذاری در پایان همی سرمایهتفاوت بین ارزش روز واحدها درصدپنجاهموضوع بند )الف( فوق در پایان هر دوره معادل  میتقسقابل

 ]خواهد بود.  هاآندوره از ارزش مبنای 

-د؛ بهتقسیم سود درج گردورۀ چین 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(شمسی شود.{،  سال کیهای تقسیم سود حداقل معادل که 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

 دم تقسیم آن از اختیارات مدیر صندوق است:عگیری راجع به تقسیم یا بوده و تصمیم 2-3ضوع بند مو

پس  هاآنز ز 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 )

ین دورۀ ایان آخرپگذاری در سه ماهۀ منتهی به تاریخ تفریق ارزش مبنا از متوسط خالص ارزش روزانۀ هر واحد سرمایهب( حاصل 

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

گیرد که در پایان مقطع تقسیم سود مربوطه، یگذارانی تعلق مه(، به سرمای3-3( و )2-3بندهای ) به شرحسودهای قابل تقسیم  -3-4

متعلق به  گذارییهگذار نیز برابر نسبت تعداد واحدهای سرماگذاری صندوق محسوب شوند و سهم هر سرمایهمالک واحدهای سرمایه

 اشد.بن آن مقطع، میگذاری منتشره در پایاوی در پایان مقطع مورد نظر برای تقسیم سود، از کل واحدهای سرمایه

تواند طی فرم مشخصی قبل از پایان هر مقطع تقسیم سود، درخواست نماید تا از محل مطالبات ناشی از گذار میهر سرمایه -3-5

که طورینام وی صادر گردد. تغییر نظر وی در این زمینه بهگذاری جدید طبق اساسنامه بهسود قابل تقسیم به وی، واحدهای سرمایه

روز پس از تاریخی قابل اجرا خواهد بود که این تغییر نظر خود  30صورت نقد دریافت کند، اهد بخش بیشتری از این مطالبات را بهبخو

های دریافت شدۀ مذکور را جهت . مدیر ثبت باید ظرف همان روز یک نسخه از فرمنموده باشدرا طی فرم مذکور به مدیر ثبت اعالم 
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روز اجرا کند، مانعی در  30فوق، قبل از گذشت  به شرحرا  گذارهینظر سرماکه مدیر بخواهد تغییر . درصورتیاجرا به مدیر تسلیم کند

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

گذاران که طبق بند آن بخش از سرمایه ( فوق، برای2-3بند ) به شرحقابل تقسیم  ریزی کند تا سودای برنامهگونهمدیر باید به -3-6

، قطع تقسیم سودروز کاری پس از هر م دواند، حداکثر گذاری را ارائه ندادهرخواست اختصاص سود به صدور واحدهای سرمایه( د3-5)

به  پرداخت را از سود قابل هزارده در چهاررداخت سود، معادل ، مدیر باید به ازای هر روز تأخیر در پصورت نیاپرداخت شود؛ در غیر 

( را دارد؛ 3-3) ه طبق بندکه مدیر قباًل اعالن نموده باشد که قصد تقسیم سودهای محاسبه شدنفع بپردازد. در صورتیگذار ذیسرمایه

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

 گذاری در صندوق:یسک سرمایهر-4

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

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

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

 ند.اشده مردهبرشگذاری در صندوق های سرمایهپذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسکهای فرا روی صندوق را می

 ز جمله وضعیت سیاسی،قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی ا های صندوق:اراییریسک کاهش ارزش د -4-1

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

ابد، لذا یتواند در بازار کاهش ند و از آنجا که قیمت این اوراق میگذاری شده باشهای صندوق در اوراق بهادار سرمایهبخشی از دارایی

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

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

 مؤسسهط یک گذاری آن توستعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه هاآنقل برای کند که سود حداگذاری میاداری سرمایهاوراق به

ود احتمال وج رد؛ ولی این، وثایق معتبر و کافی وجود داهاآنگذاری در معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه

قع سود داخت به مود در پرا این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خوگذاری مرتبط بدارد 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. گذارانباعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایهتواند سود 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 هانآافزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای 

تبر ی معگذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسهیابد. 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.

 :هاآنگذاری و حقوق دارندگان انواع واحدهای سرمایه -5

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

گذاری شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایهسیم میگذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقشود. واحدهای سرمایهگذار درج میهر سرمایه

[ این 3-5و  2-5که خالصۀ آن در بندهای ] قید شده جز آنچه در اساسنامهی لحاظ با یكدیگر یكسان است، بهممتاز و عادی از همه

 امیدنامه درج شده است.

استفاده کند.  مجمع صندوق، از حق رأی خود تواند دررای حق رأی است و میگذاری ممتاز، داواحدهای سرمایه دارنده -5-2

گذاری ن واحدهای سرمایهااین امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگ 1-7آن در بند  خالصهاختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و 

توانند نند، ولی میه کهای صندوق مطالبگذاری خود، سهم خود را از داراییتوانند با درخواست ابطال واحدهای سرمایهممتاز نمی

 گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند.واحدهای سرمایه



 

6 

 

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 بدهیز دارایید را اگذاری را ارائه دهد و سهم خواساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه

که مجمع صندوق، گذاری خود پس از کسر کارمزد ابطال( دریافت کند. در صورتیها )معادل خالص ارزش روز واحدهای سرمایههزینه

 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. خ قبلی 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 نمیخواهد کرد که تشخیص دهد این امر با اصل حفظ منافع و حمایت از سرمایه

% حداقل واحدهای 10کم }دستگذاری ممتازاحد سرمایهو ...........ندوق به تعداد .گذاری ممتاز صواحدهای سرمایه -5-4

 گذاری عادی صندوق، تماماً به صورتایهواحدهای سرم هیاولنویسی در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره گذاری صندوق{سرمایه

ه سسان کر شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤنقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانكی صندوق د

 گذاری ممتاز کهنویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایهمطابق 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 گذاری ممتاز تشكیل میمجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه مجمع صندوق: -7-1

بت و تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، ضامن نقدشوندگی، مدیر ثگیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق میتصمیم

 گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.فقط دارندگان واحدهای سرمایه حسابرس را تغییر دهد.

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

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

تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد. این گروه، نقش اساسی کند و میانتخاب می« گذاریگروه مدیران سرمایه»اعضای  عنوانبه

صندوق دارند. به همراه این امیدنامه، مدیر ضمن انتشار مشخصات و سوابق کاری خود، مشخصات و سوابق  هایدر مدیریت دارایی

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

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

های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط مدیر برای انجام معامالت صندوق، یک یا چند کارگزار از بین شرکت

 گونه تشریفاتی، کارگزار یا کارگزاران صندوق را تغییر دهد.هیچ تواند با توجه به صرفه و صالح صندوق بدونشود. مدیر میانتخاب می

های شهرستان نزد مرجع ثبت شرکت ...است که در تاریخ ......... به شماره ثبت .............................. متولی صندوق، متولی:  -7-3

اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛  فهیوظ... ..............................از:  عبارت استبه ثبت رسیده است. نشانی متولی  .....................

های صندوق به منظور حفظ منافع نظارت مستمر بر سایر ارکان صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه

های بانكی صندوق به پیشنهاد مدیر و تأیید سابگذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است. حسرمایه

گذاران، باید به تأیید متولی برسند. در های صندوق نیز قبل از اجرا از جهت رعایت منافع سرمایهمتولی، افتتاح شده و برخی از رویه
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نام صندوق، نظارت دارد. به ر بیداری اسناد در وجه حامل و اوراق بهاداهای صندوق و نحوۀ نگهها و پرداختضمن متولی بر دریافت

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

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

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 نقِد کافی در  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()ای صندوق بر

ها در موقع انحالل و تصفیۀ صندوق، ضامن نقدشوندگی 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 میرداختوجوه نقد الزم برای پ

کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین ضامن نقدشوندگی را پس از می گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافتسرمایه

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

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

 نماید.

های شهرستان شرکت تنزد مرجع ثب ............شماره ثبت .... مدیر ثبت صندوق، ............ است که در تاریخ ....... بهمدیر ثبت:  -7-5

های مدیر ثبت در ولیتئسم... وظایف و ............از: ......................... عبارت استبه ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت  ........................

های یادشده، ثبت و گذاری از متقاضیان، ثبت درخواستهای سرمایهاساسنامه قید شده است. دریافت تقاضای صدور و ابطال واحد

نویسی، مه و رویۀ پذیرهمفاد اساسنا بر اساسگذاری آیند صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاران و شرکت در فرنگهداری حساب سرمایه

 د.رونصلی مدیر ثبت به شمار میگذاری از جمله وظایف اصدور و ابطال واحدهای سرمایه

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

امیدنامه،  ه اینابه همر ...................از .................... عبارت استرس به ثبت رسیده است. نشانی حساب ...های شهرستان ..................شرکت

 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، گزارشقید شده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب

یمت ابطال مت صدور و قارزش روز، قی محاسبهاظهارنظر نماید و بر  هاآنصندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به 

 گذاری نظارت نماید. برای تغییر حسابرس، موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو الزم است.واحدهای سرمایه

 گذاری:صدور و ابطال واحدهای سرمایه -8

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

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

گذاری مجاز صندوق گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایهیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایهپذهای معینی صورت میقیمت

گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد امیدنامه( تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه 10گذار )مذکور در بخش نزد سرمایه

رمزد گذاری در پایان روز کاری پس از درخواست را به عالوه کااحد سرمایهگذار، وی باید قیمت صدور وگذاری 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 ایهصدور واحدهای سرم تواندضامن نقدشوندگی نیز می حالنیدرعتارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. 

 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 شرایط عادی، مدیر باید قیمت روز این داراییهای صندوق در ارزش روز دارایی محاسبههای صندوق( است. در صندوق منهای بدهی

تواند ارزش واقعی دارایی نیست، مدیر می کنندهمنعكسها در بازار را در بازار مالك عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی که قیمت دارایی

اوراق  دوفروشیخرهای تعیین قیمت وهنحها مدیر باید دستورالعمل ها را تعدیل نماید. در تعیین و تعدیل این قیمتقیمت بازار دارایی
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گذاری، که دارنده واحدهای سرمایهگذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند. در صورتیهای سرمایهبهادار در صندوق

نویسی، صدور پذیره گذاری خود را ارائه دهد و مراحل مربوط به ابطال را طبق رویۀدرخواست ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه

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. الص داراییخارزش روز گذاری در هر روز، کمی بیشتر از مایههای صدورِ واحدهای سرقیمت -8-3

ها به خالص ارزش هایی را بپردازد. بخشی از این هزینهگذار باید هزینهگذاری، سرمایهدلیل آن است که هنگام صدور واحدهای سرمایه

ور و ابطال واحدهای صدگذاری محاسبه شود. در هنگام واحدهای سرمایه شود تا قیمت صدورِ های صندوق اضافه میدارایی

 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 سرمایههای تعیین شده به شرح زیر را در پذیرهمدیر ثبت و مدیر صندوق باید مهلت -8-4

 رعایت نمایند:

نویسی، صدور و گذاری را مطابق رویۀ پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایهظف است، درخواست پذیرهمدیر ثبت مو -8-4-1

همان روز به مدیر صندوق اعالم نماید.  20ا ساعت تدریافت و حداکثر  یروز کارهر  16گذاری، حداقل تا ساعت ابطال واحد سرمایه

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

یا  16س از ساعت هایی که پمراتب را به مدیر صندوق اعالم کرده تا وی از طریق تارنمای صندوق به اطالع عموم برساند. با درخواست

 کاری بعد دریافت شده است، برخورد خواهد شد.هایی که در روزنند درخواستشود، همادر روز غیرکاری دریافت می

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

نماید.  ارائهبعد، به مدیر ثبت  یروز کار 16ا ساعت ها، انجام و نتیجه را حداکثر تل یا رد درخواستهای الزم را در خصوص قبوبررسی

 های زیر را انجام دهد:های صدور و ابطالی که تأیید نموده، اقداممدیر صندوق باید در مورد درخواست

ور گذاری را بر اساس قیمت صدشده باشند، هر واحد سرمایه ارائهروز کاری  16های صدور که قبل از ساعت الف( در مورد درخواست

احد شده باشند، هر و ارائهروز 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

بطال آن ، معادل قیمت اثبت ریمدر تا پایان سه روزکاری پس از دریافت درخواست از های ابطال، حداکثب( در مورد درخواست

های ابطال، متناسب با آنچه ارمزدها و هزینهشده است را پس از کسر ک ارائه هاآنگذاری که درخواست ابطال واحدهای سرمایه

عت اسگذار منظور نماید. برای این منظور چنانچه درخواست ابطال قبل از گذار تعیین نموده است، به بستانكار حساب سرمایهسرمایه

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 وباشد، قیمت ابطال دو روزکاری بعد، مالك عمل خواهد بود. مدیر باید طلب سرمایه شدهارائه

گذار واریز و ایهبه حساب سرم -ریفات پرداخت مذکور در اساسنامهبا رعایت تش -ری از تاریخ دریافت درخواسترا ظرف هفت روزکا

 موضوع را به اطالع مدیر ثبت برساند.

نویسی، صدور و ابطال واحدهای های پذیرهاز دریافت نتیجۀ بررسی مدیر صندوق در مورد درخواست مدیر ثبت پس -8-4-3

 کند:شرح زیر عمل می گذاری، بهسرمایه

 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

وزکاری پس از انعكاس نتیجه توسط ر 16ا تا ساعت گذاری مربوطه رمایهگذار رسانده و گواهی سرموضوع را بالفاصله به اطالع سرمایه

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.گذاری، به ذینفع آن )سرمایهسرمایه

گذاری توسط مدیر صندوق تأیید نشده باشد، مدیر ثبت موظف است ی یا صدور واحد سرمایهنویسکه درخواست پذیره( درصورتی2-الف

گذار ضمن اطمینان از صحت عملكرد مدیر در این زمینه، موضوع را ظرف روزکاری پس از دریافت نتیجۀ بررسی مدیر، به اطالع سرمایه
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و نتیجه را نیز بالفاصله  یریگیپگذار را از مدیر صندوق ی سرمایهبرساند. مدیر ثبت همچنین موظف است موضوع بازپرداخت مبلغ واریز

 گذار اطالع دهد.به سرمایه

 های ابطال:ب( در مورد درخواست

ابطال توسط مدیر صندوق تأیید شده باشد، مدیر ثبت موظف است ظرف روز کاری بعد از دریافت  که درخواست( در صورتی1-ب

گذار در سرمایه گذار رسانده و همچنین از بازپرداخت مبالغ واریزی به حساب بانكیاطالع سرمایه نتیجه بررسی مدیر، موضوع را به

 گذار برساند.موقع مقتضی از مدیر صندوق کسب اطالع کرده و موضوع را به اطالع سرمایه

اطمینان از صحت عملكرد مدیر صندوق تأیید نشده باشد، مدیر ثبت موظف است ضمن  که درخواست ابطال توسط( 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 پذیرههمایتوسط مدیر ثبت به سر یرساناطالعگذاری یا های سرمایهر زمینۀ تسلیم گواهید -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 داراییهزینهشود. بخشی از این گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم میهای سرمایههزینه -9-1

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

بر  مول مالیاتصندوق( مش کند، )نظیر مبالغ پرداختی بابت کارمزد ارکانمبالغی 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

افت ریدگذاری ثبت شده نزد سازمان بابت ارائه خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه 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

وع دعاوی و مراحل و بینی بوده و به موضهای طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل پیشهزینه

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

 نهیهزسود تسهیالت بانكی،  ههزینها نظیر کارمزد معامالت، ز هزینهاشود. برخی دیگر های صندوق پرداخت میصندوق از محل دارایی

ت یا دهندگان این خدمامدیر صندوق با ارائه کرهمذاوجوه صندوق، از طریق  وانتقالنقل هزینهنام صندوق یا ری اوراق بهادار بینگهدا

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

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

 هزینه محاسبه نحوهشرح  عنوان هزینه

های تأسیس )شامل هزینه

 نویسی(تبلیغ پذیره

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

 [متولی صندوق دیتائمدارك مثبته با 

های برگزاری مجامع هزینه

 صندوق

ه مثبت یۀ مداركارا مالی با سال کیمیلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول  ...]حداکثر تا مبلغ ......

 [متولی صندوق دیتائبا 

رصد از دوه .... بعال از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق ............ ساالنه [ کارمزد مدیر

سود ]% )دو درصد( 2حداکثر  [ساالنه ننننارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 
 ۀعالوبه هاآن اری درگذو تا میزان نصاب مجاز سرمایه سپردۀ بانکی گواهی سپردۀ بانکی و حاصل از

 ]نویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداردرصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره ......

 ....داکثر ..و ح ...داقل ...حکه  های صندوقارزش خالص دارایی روزانهدرصد از متوسط  ...]ساالنه ...... کارمزد متولی

 ریال خواهد بود[ میلیون

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

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

 [ق بهادارنویسی یا تعهد خرید اوراپذیره

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

 هیتصفالزحمه و کارمزد حق

 مدیر صندوق

 [باشدهای صندوق میروز دارایی ارزش خالص]معادل یک در هزار 

حق پذیرش و عضویت در 

 هاکانون

ها طبق عضویت در این کانون کهنیا برهای مذکور، مشروط ]معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون

 مقررات اجباری باشد.[

های دسترسی به هزینه

افزار، تارنما و خدمات نرم

 هاآنپشتیبانی 

 هاآنهای پشتیبانی اندازی تارنمای آن و هزینهافزار صندوق، نصب و راهی دسترسی به نرم]هزینه

 .ندوق[صمدارك مثبته و با تصویب مجمع  ارائهساالنه تا سقف ............. میلیون ریال با 

-یبل و سود علهای روز کاری قارزش اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی بر اساس]کارمزد مدیر، متولی و ضامن نقدشوندگی روزانه  

ریافت دندوق شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صهای 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 داراییهای با ارزش میلیون ریال برای صندوق 500حداکثر تا سقف  صندوق در پایان روز قبل

، برابر nشود. ها ذخیره میدر حساب میلیون ریال، 1،000تا سقف  گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثرهای سرمایهریال و برای صندوق

های صندوق با اراییصندوق به یک در هزار ارزش خالص د 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، یا سقف تعیین شده برسدی روز قبل هانرخ

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

 یابد.می

های صندوق قابل پرداخت است و ع از محل داراییو خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجم افزار، تارنمابه نرمهای دسترسی ]هزینه 

 شود.[ه طور روزانه مستهلک یا ذخیره میهای صندوق ثبت شده و بتوسط مدیر در حساب
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ت بر شوند، الزم است مالیامی افزودهرزشاتوضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کاال که مشمول مالیات بر 
 ت شود.ا دارایی مربوطه ثبیبا مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه  زمانهمنیز مطابق قوانین محاسبه و  افزودهارزش

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

 کنندهدریافت شرح عنوان هزینه

 

 

 د صدورکارمز

 ]الف( بخش ثابت:

ی که صدور گواهگذاری )در صورتیمبلغ................ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه

ر به گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدوواحدهای سرمایه ماندهیباقگذاری برای سرمایه

 گیرد(گذار تعلق نمیسرمایه

 

 ]مدیر ثبت[
 

 ب ( بخش متغیر:

 [گذاریبرای هر بار سرمایه الری 0000000گذاری تا سقف مبلغ سرمایه.......... از 

 

 ]مدیر ثبت[

 کارمزد ابطال

 ]الف( بخش ثابت:

 گذاریمبلغ ............ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه

 

 مدیر ثبت[]

 ب( بخش متغیر:

 الف( مبالغ زیر:بند )عالوه بر مبلغ 

واهی گکه تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور مت ابطال در صورتیاز قی %5( 1-ب

 گذاری فاصله داشته باشد.سرمایه

وز ر 15که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ت ابطال در صورتیاز قیم %4( 2-ب

 اشد.بگذاری فاصله داشته با تاریخ صدور گواهی سرمایه

روز با  30روز و برابر یا کمتر از  15ریخ ابطال بیش از از قیمت ابطال در صورتی که تا %3( 3-ب

 د.گذاری فاصله داشته باشتاریخ صدور گواهی سرمایه

روز با  60ز اروز و برابر یا کمتر  30ت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از از قیم %2( 4-ب

 د.گذاری فاصله داشته باشتاریخ صدور گواهی سرمایه

روز با  90ز اروز و برابر یا کمتر  60ریخ ابطال بیش از طال در صورتی که تااز قیمت اب %1( 5-ب

 د.گذاری فاصله داشته باشتاریخ 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[
 

 

 ]صندوق[
 

 ]صندوق[

 

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

زد ت کند. کارمنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت نموده و از این بابت کارمزد دریافممكن است که صندوق در تعهد پذیره

در  بنابراین؛ دشود که تعهدات صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی گرده عنوان درآمد شناسایی میصندوق از این بابت در صورتی ب

 عنوانبهار نویسی یا عرضه اوراق بهادورۀ پذیرهبه فروش رود، کارمزد دریافتی بالفاصله پس از پایان د تعهد شدهکه اوراق بهادار صورتی

زمان با نویسی یا عرضه به فروش نرود، شناسایی درآمد همهق بهادار تعهدشده در دورۀ پذیرکه اوراشود و در صورتیدرآمد شناسایی می

 پذیردایفای تعهد صندوق در خرید سهم خود از اوراق بهادار فروخته نشده، صورت می
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 گذارانگذاری نزد سرمایهحداقل و حداکثر واحدهای سرمایه-11 

.... واحد ابر ........فعالیت ضرورت دارد بر هدورگذاران )ممتاز و عادی( که برای شروع رمایهگذاری نزد سحداقل تعداد واحدهای سرمایه

........ .......... یست. صندوق در هر زمان حداکثر تانفعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور  دورهگذاری است. صندوق در طول سرمایه

اری ممتاز به تعداد ............. واحد گذواحدهای سرمایه د داشت. با توجه به آنكه تعدادگذاری )ممتاز و عادی( خواهتعداد واحد سرمایه

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

 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 ..................... همچنین روزنامۀ کثیراالنتشار صندوق، روزنامه

 شود.ر آن یا در سامانه کدال منتشر میجهت اطالع عموم د
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 :نیمؤسسو  اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان -13

 

 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 

 

 بتمدیر ث

 
1- 

 

2- 
 

3 

 

ضامن نقد 

 شوندگی

 
1- 

 

2- 
 

4 

 

 متولی صندوق

 
1- 

 

2- 
 

2- 
 

5 

 

 حسابرس

 
1- 

 

 
2- 

 

 


