
 

 

 

 

 

  

 

ابه نام خد  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

ریاست سازمان قابل تغییر است. عبارت بین آکوالد } {،  تأییدبه پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و  [] بین دو کروشه }عبارت

 شوند{جزو متن اساسنامه نبوده و به عنوان توضیح محسوب می

 

 

 

 

 گذاریصندوق سرمایه دنامهیام}نمونۀ{

-}نام کاالی موضوع سرمایه]در اوراق بهادار مبتنی بر 

 [گذاری درج شود{
 
 

 
 

 



 

 

  

 

ی درج گذار}نام کاالی موضوع سرمایه]گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر}نمونۀ{ امیدنامه صندوق سرمایه

 [شود{
 

 فهرست
 1 ....................................................................................................................................................................... :مقدمه -1

 1 ................................................................................................................................ :صندوق یهایاستراتژ و اهداف -2

 2 ............................................................................................................................. : صندوق در یگذارهیسرما سکیر-3
 4 ............................................................................................. :هاآن دارندگان حقوق و یگذارهیسرما یواحدها انواع -4

 4 ..................................................................................................................................................:صندوق اقامت محل -5

 4 ........................................................................................................................................................... :صندوق ارکان -6

 6...................................................................................................... :یگذارهیسرما یواحدها معامالت و ابطال صدور، -7
 6......................................................................................................................... :صندوق در یگذارهیسرما یهانهیهز -8

 9 ........................................................................................................................................................... یرسان اطالع -10

 10.................................................................................... :نیموسس و ارکان مجاز یامضا صاحبان یامضا و یاسام -11

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 [د{گذاری درج شو}نام کاالی موضوع سرمایه]اوراق بهادار مبتنی برگذاری در }نمونۀ{ امیدنامه صندوق سرمایه
 

1 

 

 مقدمه: -1

مه و باشد. اساسناارت آن میقابل معامله(، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظ)...گذاریصندوق سرمایه

ق ورس و اورابازمان ساین صندوق به تصویب مجمع صندوق رسیده و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. نظارت  امیدنامه
بوده و  ت اطالعاتیشفافی وبهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار 

 رس و اوراقازمان بوسین سودآوری، کامل و صحیح بودن اطالعات مندرج در امیدنامه یا توصیه و سفارش مزایا، تضم تأیید منزلهبه 

 باشد.گذاری در صندوق نمیبهادار به سرمایه

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

گذاری در این گیری در مورد سرمایهگذار برای تصمیمرود. سرمایهشده است در این امیدنامه نیز به همان معانی به کار میتعریف 

سنامه در ای آن را نیز مطالعه نماید. بعضی از مطالب مهم اساهای 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 بهاداری است که خصوصیات اصلی آن در گذاران و سرمایهآوری وجوه از سرمایههدف از تشكیل صندوق، جمع

 ده است.( ذکر ش3-2و  2-2صندوق و جزئیات آن در این امیدنامه )بندهای  اساسنامه

 4ای از آن در بخش و خالصه در اساسنامه هاآنشود که تفاوت ی و ممتاز تقسیم میگذاری صندوق به دو نوع عادواحدهای سرمایه
نمایند. گذاری عادی صندوق را خریداری میگذاری در این صندوق، واحدهای سرمایهمندان به سرمایهاین امیدنامه آمده است. عالقه

وز انجام به واسطۀ کارگزاران دارای مج و نویسی اولیه، در بورس مربوطهپذیره دورهگذاری پس از دهای سرمایهواح خریدوفروش

ای شوندگی واحدهبازارگردان صندوق، بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات بورس مربوطه، به نقد شود.می

تواند شود. بازارگردان میگذاری جدید به نام وی صادر میواحدهای سرمایه کند. به درخواست بازارگردان،گذاری کمک میسرمایه
ی، نویسپذیرهباشد را ارائه دهد. جزئیات مربوط به این امر در رویه گذاری که در مالكیت وی میدرخواست ابطال واحدهای سرمایه

 بینی شده است.گذاری پیشصدور، ابطال و معامالت واحدهای سرمایه

این امیدنامه  3گذاری 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
ضوع نام کاالی مو}]-کاالهادار مبتنی بر اوراق بگذاران و تشكیل سبدی از آوری سرمایه از سرمایههدف از تشكیل صندوق، جمع -2-1

ممكن  شود، بیشترین بازدهیو مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تالش می[{گذاری درج شودسرمایه

گذاران دارد: گذاری انفرادی سرمایههای متعددی نسبت به سرمایهسرمایه در صندوق، مزیت انباشته شدنگذاران گردد. نصیب سرمایه

 همهاوراق بهادار بین  بهینهخصص، گردآوری و تحلیل اطالعات و گزینش سبد کارگیری نیروهای متبه هزینه اینكه نخست

حقوق  کلیهگذاران، وق از جانب سرمایه، صنددوم اینكهیابد. ار کاهش میگذهر سرمایه هزینه سرانهشود و گذاران تقسیم میسرمایه
نجام گذرمایههر س هزینه سرانهدهد و در نتیجه افت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام میاجرایی مربوط به صندوق از قبیل دری ار برای ا

اری گذها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهتر داراییگذاری مناسب و متنوعامكان سرمایه اینكهسوم یابد. گذاری کاهش میسرمایه

 یابد.کاهش می

گذاری خارجی )ارزی( به هر نوع و شكل و سرمایه گذاری کندهای ریالی داخل کشور سرمایهتواند در داراییصندوق فقط می -2-2

 کند:گذاری میهایی به شرح زیر سرمایهباشد. صندوق در داراییغیرمجاز می
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سپرده  شامل گواهی[{گذاری درج شودهسرماینام کاالی موضوع }]صندوق عمده دارایی خود را در اوراق بهادار مبتنی بر : 2-2-1

-ذاری میگد، سرمایهده باششها پذیرفته قراردادهای آتی کاال و قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر کاال که در یكی از بورس کاالیی،

 کند.

 :باشدد به شرح زیر میگذاری کنسرمایه هاآنتواند در که صندوق می هایداراییسایر : 2-2-2

 ه باشد:اوراق مشارکت، اوراق صكوك و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشت الف.

 ه باشد؛صادر شد ن بورس و اوراق بهاداراز سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا سازما هاآنمجوز انتشار  -1-الف

 مشخص شده باشد؛تضمین و  هاآنسود حداقلی برای  -2-الف
 .قابل معامله باشدها در یكی از بورس -3-الف

 ؛ی اسالمی ایرانیا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهور هابانکمنتشره توسط  سپردههای گواهی -ب

 المی ایران.الی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسها و مؤسسات مگذاری نزد بانکهر نوع سپرده -ج

 ساختاربا  و [{گذاری درج شودنام کاالی موضوع سرمایه}]بتنی بردر اوراق بهادار م گذاریسرمایه این صندوق از نوع صندوق -2-3

 شود:های صندوق رعایت میهای زیر بر اساس ارزش روز داراییدر طول عمر صندوق حدنصاباست. قابل معامله 

 
 

 گذاریسرمایه هایصندوق هایداراییحدنصاب ترکیب 

 توضیحات گذاریسرمایهموضوع  ردیف

1 
 گذارینام کاالی موضوع سرمایه}]کاالیی گواهی سپرده

 [{درج شود
 صندوق هایداراییدرصد از ارزش کل  70حداقل 

2- 
ری گذانام کاالی موضوع سرمایه}]اوراق مشتقه مبتنی بر

 [{درج شود
 صندوق هایداراییاز ارزش کل درصد  20حداکثر 

2-1- 

های بدون پوشش در قراردادهای تعهد خالص موقعیت 

 گذاری درجنام کاالی موضوع سرمایه}]مبتنی بر مشتقه
 [{شود

در زمان های صندوق دارایی از ارزش کل درصد 50حداکثر 
 اتخاذ موقعیت

2-2- 
الی نام کا}]اختیار معاملهقرارداد  در اخذ موقعیت خرید

 [{گذاری درج شودسرمایهموضوع 
 صندوق هایداراییاز ارزش کل درصد  5حداکثر 

 

 
 

 گذاری در صندوق:ریسک سرمایه-3
های گذاریهگذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایهر چند تمهیدات الزم به عمل آمده است تا سرمایه

ده در این های یادشکگذاری در صندوق از جمله ریسهای سرمایهگذاران باید به ریسکبنابراین سرمایه؛ صندوق همواره وجود دارد
-سکق، تمام ریدر صندو گذاریسرمایه گذاری ممتاز و عادی بابخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه

 پذیرند.های فراروی صندوق را می

 اند.شده برشمردهگذاری در صندوق های سرمایهاز ریسکدر سایر بندهای این بخش، برخی 
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عوامل  ریثتأگذاری صندوق تحت قیمت گواهی سپرده کاالیی موضوع سرمایه صندوق: هایداراییریسک کاهش ارزش  -3-1

ضوع اصلی ه موسپرد گذاری در گواهییابد. از آنجا که سرمایه کاهش تواندیماقتصادی همچون افزایش عرضه و کاهش تقاضا و ... 

را  گذارانایهسرم ،وقوع تهدید صندوق است که در صورت نیترمهم...گذاری این صندوق است، بنابراین افت قیمت گواهی سپردهسرمایه
 .کندمتضرر می

مكن است م ،اجرایی آن ازوکارسهای خاص مربوط به گواهی سپرده کاالیی: با توجه به ماهیت گواهی سپرده کاالیی و ریسک -3-2

 افزودهرزشابر  لیاتسپرده کاالیی منجر به تحویل کاالی پایه آن شود. در این حالت مسائل مربوط به ما یدر گواهگذاری سرمایه

یل نیز به دال ی سپرده. عالوه بر این نقدشوندگی اوراق گواهمتوجه صندوق خواهد بود ...تحویل کاالی مربوطه و مشكالت نگهداری و

 واهی سپردهگعامالت ماست نسبت به سایر اوراق موجود در بازار سرمایه کشور باال نباشد.اگرچه وجود بازارگردان در مختلف ممكن 
جاد شود و ندوق ایصهایی برای به هر حال در نتیجه این موارد ممكن است هزینه .دهدکاالیی تا حد زیادی این ریسک را پوشش می

 گذاران را متضرر نماید.سرمایه

ی مالی به ابزارهاترین ن پرریسکبه عنوا های دنیاهای مربوط به معامالت ابزار مشتقه: ابزار مشتقه در تمامی بورسریسک -3-3

 ین نكته کهوجه به اتاهرم در انجام معامالت و نوسانات زیاد آن است. با  آیند. علت ریسک باالی معامالت مشتقه، وجودحساب می

ن یاد آن ممكزوسانات گذاری شود، به دلیل استفاده از اهرم و وجود نوق در ابزارهای مشتقه سرمایهممكن است بخشی از منابع صند

 .گذاران تحمیل نمایداست ریسک باالیی را به سرمایه
گذاری صندوق در بورس که واحدهای سرمایهبا توجه به آنگذاری صندوق: ریسک کاهش ارزش بازاری واحدهای سرمایه -3-4

گذاری ای سرمایهگیرد، این امكان وجود دارد که نوسانات میزان عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهقرار می دادوستدرد مربوطه مو
الص خگذاری صندوق نزدیک به ارزش صندوق را نیز دستخوش نوسان کند. هرچند انتظار بر آن است که قیمت واحدهای سرمایه

ر از یشتر یا کمتبگذاری به دلیل عملكرد عرضه و تقاضا دارد که قیمت بازاری واحدهای سرمایهباشد اما این امكان وجود  هاآندارایی 

صندوق، ممكن  هایداراییدین ترتیب حتی در صورت عدم کاهش ارزش خالص گذاری شود. بارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه

 شود. خرید خود مواجه شده و از این بابت دچار زیان گذاری نسبت به قیمتگذار با کاهش قیمت واحدهای سرمایهسرمایهاست 

دهد. گرچه صندوق را تشكیل می یهاییاز دارای بخش با درآمد ثابتاوراق بهادار  :با درآمد ثابت ریسک نکول اوراق بهادار -3-5

ی آن توسط یک گذارتعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه هاآنکند که سود حداقل برای گذاری میصندوق در اوراق بهاداری سرمایه
مال لی این احتجود دارد؛ و، وثایق معتبر و کافی وهاآنگذاری در معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه مؤسسه

 موقعهبر پرداخت دت خود امن به تعهداگذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضوجود دارد که طرح سرمایه

و  گذاریرمایهاصل س ۀدهندپوششسود و اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که 

 ند.شو 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: -3-6

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 معمؤسسه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یکق در این نوع اوراق بهادار سرمایهیابد. اگر صندوکاهش 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 و وظایفی از بورس مربوطه و مسئولیتمربوطه گذاری صندوق در بورس رمایهپذیرش واحدهای س ریسک نقدشوندگی: – 7 –3

گذاران گذاری صندوق را تسهیل کرده و این امكان را برای سرمایهواحدهای سرمایه خریدوفروش، است رفتهیپذکه بازارگردان صندوق 
یند. کند تا در هر موقع که تمایل داشته باشند واحدهای سرمایهفراهم می گذاری خود را به قیمت منصفانه، فروخته و تبدیل به نقد نما

گذاری نیز همواره تابع شرایط بازار واحدهای سرمایه نقد کردنل به های بازارگردان محدود است و امكان تبدیبا این حال، مسئولیت

این  بر اساسگذاری صندوق، تابع مقررات بورس مربوطه است و ممكن است واحدهای سرمایه خریدوفروشخواهد بود. از طرف دیگر 
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گذاری خود را به نقد ند واحدهای سرمایهتوانگذاران نمیکه در این شرایط، سرمایه مقررات، معامالت صندوق تعلیق یا متوقف گردد

 تبدیل کنند.

 :هاآنگذاری و حقوق دارندگان انواع واحدهای سرمایه -4
گذاری گذاری تعداد واحدهای سرمایهشود. در گواهی سرمایهگذاری صادر میگذاری در صندوق، گواهی سرمایهدر ازای سرمایه -4-1

گذاری شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایهگذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم میرمایهشود. واحدهای سگذار درج میهر سرمایه
[ این 3-4و  2-4دهای ]که خالصۀ آن در بن در اساسنامه قید شده آنچهجز ممتاز و عادی از همه لحاظ با یكدیگر یكسان است، به

 امیدنامه درج شده است.

ند. کتواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده تاز، دارای حق رأی است و میگذاری ممواحدهای سرمایه دارنده -4-2

گذاری مه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایهاین امیدنا 2-6آن در بند  خالصهاختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و 

گذار ابه دیگران و مندرج در اساسنامه و مقررات بورس مربوطه، گذاری ممتاز خود را با رعایت شرایطتوانند واحدهای سرمایهممتاز می

 گذاری ممتاز ندارد.کنند. بازارگردان تعهدی در قبال بازارگردانی واحدهای سرمایه

 تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهایگذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمیواحدهای سرمایه دارنده -4-3

ر دازارگردان باست.  قابل معامله از بورس مربوطه و با رعایت مقررات آن، بازار خارجصرفاً از طریق بورس یا  گذاری عادیسرمایه
ست. گذاری عادی اایهچارچوب مفاد اساسنامه و امیدنامه و بر اساس دستورالعمل بازارگردانی، موظف به بازارگردانی واحدهای سرم

ین ابرس( دهد، ن و حساساسنامه یا امیدنامه )به استثنای تغییر مدیر، متولی، بازارگردامجمع صندوق، رأی به تغییر ا کهیدرصورت

گذاری عادی، شود تا دارندگان واحدهای سرمایه، اِعمال میرسانی در تارنمای صندوقسازمان و اطالع تأییدروز بعد از  30تغییرات 
روز  30گذاری خود داشته باشند. طی مدت گذاری یا فروش واحدهای سرمایهسرمایه گیری برای ادامهفرصت کافی برای تصمیم

رتی زمان در صوپذیر است. ساكانسازمان ام تأییدقبلی کماکان حاکم خواهد بود. کاهش مدت یادشده با  امیدنامهیادشده، اساسنامه و 

در تعارض  گذاران صندوقبا کاهش مدت یادشده موافقت خواهد کرد که تشخیص دهد این امر با اصل حفظ منافع و حمایت از سرمایه

 باشد.نمی

گذاری رمایهواحدهای س حداقل %10کم }دستگذاری ممتاز واحد سرمایه ...گذاری ممتاز صندوق به تعداد واحدهای سرمایه -4-4

د توسط گذاری عادی صندوق، تماماً به صورت نقواحدهای سرمایه هیاولنویسی در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیرهصندوق{
طابق مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانكی صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که م

 گذاری ممتاز که مطابقنویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایهم پذیرهاساسنامه حق رأی دارند، در هنگا

 شود.ای صندوق درج میهای دورهاساسنامه حق رأی دارند، در تارنمای صندوق و همچنین در گزارش

 

 اقامت صندوق: محل -5
  شده است.تعیین   ......به نشانی به نشانی   ......محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر 

 ارکان صندوق: -6

ارتی ق و ارکان نظبازارگردانان( صندو)ازارگردان مشتمل بر مدیر و ب کنندهادارهاز مجمع صندوق، ارکان  اندعبارتارکان صندوق  -6-1

 شود.مشتمل بر متولی و حسابرس که هر کدام به شرح زیر معرفی می

شود و تشریفات دعوت، تشكیل گذاری ممتاز تشكیل میاحدهای سرمایهمجمع صندوق از اجتماع دارندگان و مجمع صندوق: -6-2

ا رتواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق میو تصمیم

 د.مع صندوق حق رأی دارنگذاری ممتاز، در مجاتغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه
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به ثبت رسیده است.  ...های شهرستان نزد مرجع ثبت شرکت ...ثبت  شمارهبا  ...است که در تاریخ  ...مدیر صندوق،  مدیر: -6-3

یه»های صندوق، مدیر حداقل سه نفر را به عنوان اعضای برای انتخاب دارایی ......نشانی مدیر عبارت است از:  « گذاریگروه مدیران سرما

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

گذاران خواهد رسید. مراتب بالفاصله به اطالع سرمایه« گذاریگروه مدیران سرمایه»عضای را نیز انتشار داده است. در صورت تغییر ا

 در اساسنامه درج شده است.« گذاریگروه مدیران سرمایه»وظایف و اختیارات مدیر و 
به ثبت رسیده است.  ...های شهرستان نزد مرجع ثبت شرکت ...ه شماره ثبت ب ...است که در تاریخ  ...متولی صندوق، متولی:  -6-4

نظ کنندهارهاداصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت مستمر بر ارکان  وظیفه ...از:  عبارت استنشانی متولی  ارتی و ارکان 
ر لف دگذاران و طرح موارد تخهای صندوق به منظور حفظ منافع سرمایهصندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه

های ز رویهامتولی، افتتاح شده و برخی  تأییدد مدیر و های بانكی صندوق به پیشنهامراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است. حساب

های ها و پرداختت. در ضمن متولی بر دریافمتولی برسند تأییدگذاران، باید به صندوق نیز قبل از اجرا از جهت رعایت منافع سرمایه

و  متولینام صندوق، نظارت دارد. به همراه این امیدنامه، مشخصات داری اسناد در وجه حامل و اوراق بهادار بینگهصندوق و نحوۀ 
 شود.در تارنمای صندوق ارائه میگذاران برای اطالع سرمایه ویسوابق کاری 

به ثبت رسیده  ...های شهرستان رجع ثبت شرکتنزد م ...ثبت  شمارهبا  ...است که در تاریخ  ...بازارگردان صندوق بازارگردان:  -6-5

های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. اختیارات و مسئولیت  ......است. نشانی بازارگردان عبارت است از: 

مطابق مقررات بازارگردانی است. بدین منظور بازارگردان در  گذاری عادی صندوقبازارگردانی واحدهای سرمایه اصلی بازارگردان، وظیفه

گذاری عادی در سامانه واحدهای سرمایه خریدوفروشسفارش  ارائهچارچوب مقررات مذکور در طول تمامی روزهای معامالتی اقدام به 

اختالف بین قیمت خرید در )ارگردان باز خریدوفروشهای مظنه سفارش دامنهکند. بازار خارج از بورس مربوطه می معامالتی بورس یا
 ...درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ...بازارگردان( حداکثر  در سفارش فروش سفارش خرید و قیمت فروش

احدهای گذاری است. در صورتی که تعداد وواحد سرمایه ...گذاری است. حداقل معامالت روزانه بازارگردان برابر واحد سرمایه

 آنگاهبرسد  گذاری خریداری شده یا فروخته شدۀ توسط بازارگردان در هر روز معامالتی به میزان حداقل معامالت روزانهسرمایه
ها در موقع انحالل و گذاری بیشتری در آن روز نخواهد داشت. عالوه بر اینواحدهای سرمایه خریدوفروشبازارگردان تعهدی برای 

صندوق را که در بازار به  هایداراییکند و آن بخش از های صندوق را تأمین میگردان وجوه نقد الزم برای پرداختتصفیۀ صندوق، بازار

کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین می گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافتفروش نرسد، در قبال سرمایه
که پس از استعفای وی، صندوق هیچ آن شرطبهذکور در اساسنامه تعیین نماید، بازارگردان را پس از استعفای وی ظرف مهلت م

بازارگردانی نداشته باشد، بازارگردان با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحالل صندوق را خواهد داشت؛ لكن در صورت انحالل 

به همراه این امیدنامه مشخصات بازارگردان مل نماید. های خود عصندوق، بازارگردان موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت

 گذاران در تارنمای صندوق اعالم شده است.و سوابق کاری وی برای اطالع سرمایه

به ثبت رسیده  ...های شهرستان نزد مرجع ثبت شرکت ...ت به شماره ثب ...است که در تاریخ  ...حسابرس صندوق،  حسابرس: -6-6

در  گذارانع سرمایهبرای اطال ویو سوابق کاری حسابرس به همراه این امیدنامه، مشخصات  ...از:  عبارت استاست. نشانی حسابرس 
و  های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس باید از درستی ثبتاست. وظایف و مسئولیت شدهاعالم  تارنمای صندوق

های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و های عملكرد و صورتهای صندوق مطمئن شود، گزارشنگهداری حساب

گذاری در دهای سرمایهایی و قیمت صدور و قیمت ابطال واحارزش خالص دار محاسبه اظهارنظر نماید و راجع به صحت هاآنراجع به 

 های معین اظهارنظر نماید.دوره
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 گذاری:معامالت واحدهای سرمایه صدور، ابطال و -7

اری عادی گذگذاران(، از طریق صدور واحدهای سرمایهگذاری صندوق نزد سرمایهصندوق )تعداد واحدهای سرمایه سرمایه -7-1

ه بگذاری عادی صرفاً نویسی اولیه، صدور و ابطال واحدهای سرمایهپذیره دورهیابد. پس از کاهش می هاآنیق ابطال افزایش و از طر

گذاری موضوع درخواست پذیرد. تعداد واحدهای سرمایههای معینی صورت میتقاضای بازارگردان و بر اساس مفاد اساسنامه به قیمت

حدهای گذاری، حداکثر تعداد واباشد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه ...ربی از گذاری باید مضصدور واحدهای سرمایه
گذاری متوقف خواهد امیدنامه( تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه 9گذاران )مذکور در بخش گذاری مجاز صندوق نزد سرمایهسرمایه

 و، صدور، ابطال نویسیهپذیر رویۀ»طبق بینی شده ل پیشمراح گذاری به نام بازارگردان، وی بایدشد. برای صدور واحدهای سرمایه

 طی نماید. را« گذاریمعامالت واحدهای سرمایه

صندوق در هر  هایداراییارزش )صندوق  هایداراییارزش خالص  دهندهنشانگذاری در هر زمان قیمت ابطال واحدهای سرمایه -7-2

ری این ر شرایط عادی، مدیر باید قیمت جادصندوق در هر زمان  هایداراییارزش  محاسبههای صندوق( است. در زمان منهای بدهی

مدیر  ارزش واقعی دارایی نیست، کنندهمنعكسها در بازار الك عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی که قیمت داراییمها را در بازار دارایی
های تعیین قیمت نحوهها مدیر باید دستورالعمل یل این قیمتها را تعدیل نماید. در تعیین و تعدتواند قیمت بازار داراییمی

گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند. در طول دوره فعالیت های سرمایهاوراق بهادار در صندوق خریدوفروش

گذاری موضوع سرمایه واحدهای شود. تعدادگذاری صرفاً به تقاضا و برای بازارگردان انجام میصندوق، ابطال واحدهای سرمایه
 نویسی،ذیرهپاست ابطال یاد شده مطابق رویه در صورتی که درخوباشد.  ...گذاری، باید مضربی از درخواست ابطال واحدهای سرمایه

یر باشد مدده ارائه ش گذارانگذاری نزد سرمایهگذاری و با رعایت حداقل واحدهای سرمایهصدور، ابطال و معامالت واحدهای سرمایه

 ا به اطالعموضوع ر مطابق رویه مزبور انجام داده وگذاری درخواست شده را موظف است تشریفات مربوط به ابطال واحدهای سرمایه

مه، از محل وجوه اساسنا 20متولی رسانده و در سامانه معامالتی ثبت نماید. همچنین مدیر موظف است ظرف مهلت مقرر در ماده 
زارگردان ساب بانكی باشده است را به ح تأیید هاآنگذاری که درخواست ابطال ل قیمت ابطال واحدهای سرمایهصندوق، مبلغی معاد

 واریز کند.

صندوق در همان زمان است.  هایداراییاز ارزش خالص  گذاری در هر زمان، کمی بیشترهای صدورِ واحدهای سرمایهقیمت -7-3

ها به ارزش خالص هایی را بپردازد. بخشی از این هزینهگذاری، بازارگردان باید هزینهرمایهدلیل آن است که هنگام صدور واحدهای س

 گذاری محاسبه شود.احدهای سرمایهوشود تا قیمت صدورِ صندوق اضافه می هایدارایی

گذاران صندوق در ایهگذاری صندوق در بورس مربوطه قابل معامله است. سرمدر طول دورۀ فعالیت صندوق، واحدهای سرمایه -7-4

ای گذاری خود را در چارچوب مقررات معامالتی، به واسطۀ کارگزاران دارتوانند تمام یا بخشی از واحدهای سرمایهصورت تمایل می

یز گذاری در صندوق نبه سرمایه مندانعالقهنند. همچنین کگذاری خود را نقد مربوطه به فروش رسانده و سرمایه مجوز، از طریق بورس
 گذاری صندوق کنند.توانند در چارچوب مقررات معامالتی، به واسطۀ کارگزاران دارای مجوز، اقدام به خرید واحدهای سرمایهمی

دهای گردانی واحه بازارصندوق، اقدام ب امیدنامهبازارگردان صندوق متعهد است در چارچوب مقررات بازارگردانی و مفاد اساسنامه و 

 کند.گذاری صندوق سرمایه

گذاری مرکزی و مقررات شرکت سپرده بر اساسگذار و گذار، به تقاضای سرمایهگذاری به سرمایهگواهی سرمایهارائه برگه  -7-5

 پرداخت کارمزد مربوطه خواهد بود.
 گذاری در صندوق:های سرمایههزینه -8 

صندوق پرداخت  هایداراییها از محل شود. بخشی از این هزینهگذاری در صندوق به دو بخش تقسیم میهای سرمایههزینه -8-1

شود. گذار اخذ میها، مستقیماً از سرمایهیابد. بخش دیگر از این هزینهصندوق کاهش می هایداراییشود و بدین علت، ارزش خالص می

مالیات مذکور حسب  باشد، افزودهارزشمالیات بر  کند، چنانچه مشمولت کاال یا خدمات پرداخت مییافمبالغی که صندوق برای در

 هایصندوقطبق قوانین موجود خرید اوراق بهادار و کارمزدهایی که ارکان شوند. مورد در حساب هزینه یا دارایی صندوق منظور می
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 افزودهارزشکنند، مشمول مالیات بر ا تضامین از صندوق مربوطه دریافت میگذاری ثبت شده نزد سازمان بابت ارائه خدمات یسرمایه

 شود.نمی

ها، نظیر است. برخی از این هزینه اساسنامه قید شده صندوق، در هایداراییهای قابل پرداخت از محل فهرست هزینه -8-2

بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و رقابل پیشلیه ارکان صندوق، به طور کلی غیعهای طرح دعاوی به نفع صندوق یا هزینه

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

 ههزیند تسهیالت بانكی، سو هزینهامالت، ها نظیر کارمزد معشود. برخی دیگر از هزینهصندوق پرداخت می هایداراییصندوق از محل 
دمات یا دهندگان این خیر صندوق با ارائهمد مذاکرهنقل و انتقال وجوه صندوق، از طریق  هزینهنام صندوق یا نگهداری اوراق بهادار بی

های . هزینهاین امیدنامه آمده است 3-8ای است که در بند ها، مبلغ از پیش تعیین شدهشود. برخی دیگر از هزینهتسهیالت تعیین می

 شود.های صندوق منظور می، روزانه محاسبه و در حساب3-8مذکور در بند 
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 بینی است، به شرح جدول زیر است:صندوق که از قبل قابل پیش هایداراییهای قابل پرداخت از محل آن قسمت از هزینه[ -8-3

 

 هزینه محاسبه نحوهشرح  عنوان هزینه

های تأسیس )شامل تبلیغ هزینه

 نویسی(پذیره

ا میلیون ریال ب ...نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ شده در پذیرهدرصد از وجوه جذب ...]معادل 

 [متولی صندوق تأییدمدارك مثبته با  ارائه

های برگزاری مجامع هزینه

 صندوق

مدارك  ارایۀ مالی با سال کیمیلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول  ...]حداکثر تا مبلغ 

 [متولی صندوق تأییدمثبته با 

وراق ا وزانهر درصد از متوسط ...و گواهی سپرده کاالییاز متوسط روزانه ارزش  ...]ساالنه  کارمزد مدیر

تحت  مد ثابتدرآ بادرصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار  ...صندوق و مشتقه تحت تملک 

 تملک صندوق

 ...و حداکثر  ...که حداقل  صندوق هایداراییارزش خالص  روزانهدرصد از متوسط  ...]ساالنه  کارمزد متولی

 میلیون ریال خواهد بود[

 صندوق[ هایداراییارزش خالص  روزانهدرصد از متوسط  ...]ساالنه  کارمزد بازارگردان

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

 تصفیهزد الزحمه و کارمحق
 مدیر صندوق

 باشد.[های صندوق میدرصد ارزش خالص دارایی 1/0]معادل 

حق پذیرش و عضویت در 

 هاکانون

ها نونعضویت در این کا کهنیا برهای مذکور، مشروط ]معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون

.. کثر.مبلغ آن حدا ؛ کهطبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
 ریال خواهد بود.[

افزار، های دسترسی به نرمهزینه
 هاآنتارنما و خدمات پشتیبانی 

های پشتیبانی هاندازی تارنمای آن و هزینافزار صندوق، نصب و راهدسترسی به نرم ۀ]هزین
 .جمع صندوق[مدارك مثبته و با تصویب م ارائهمیلیون ریال با  ...ساالنه تا سقف  هاآن

واحدهای  یگذارسپردههزینه 
 صندوق گذاریسرمایه

 گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهمطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده

 :تتوضیحا [

اساس  ل برهای روز کاری قبارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی بر اساسروزانه بازارگردان مدیر، متولی و  ( کارمزد)الف
 کنند.شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمیهای پایانی در روز قبل محاسبه میقیمت

365عمر صندوق روزانه برابر گذاران در طولبه منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه )ب(

001/0

nارزش خالصدر ضرب 
کمتر یا مساوی  خالص داراییبا ارزش  هایوقصندمیلیون ریال برای  500حداکثر تا سقف  های صندوق در پایان روز قبلدارایی

ها ذخیره در حساب ریال، میلیون 1،000 تا سقف گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثرسرمایه هایصندوقمیلیارد ریال و برای  5،000

 ک در هزار ارزش خالصصندوق به ی رهیذخیا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان  3، برابر است با nشود. می
توقف های صندوق متصفیه و ثبت آن در حساب رهیذخ محاسبه، دیا سقف تعیین شده برسهای روز قبل های صندوق با نرخدارایی

سازی نكند، امر ذخیره ثبت شده کفایت رهیذخها، قیمت دارایی یاد شده در اثر افزایش محاسبهشود. هرگاه در روزهای بعد از توقف می

 یابد.به شرح یاد شده ادامه می
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 پرداخت است و صندوق قابل هایاراییدو خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل  افزار، تارنماهای دسترسی به نرمنهی( هز)ج 

 شود.طور روزانه مستهلک یا ذخیره می های صندوق ثبت شده و بهتوسط مدیر در حساب

لیات بر شوند، الزم است مامی افزودهارزش)هـ( در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کاال که مشمول مالیات بر 

 [ ت گردد.ارایی مربوطه ثببا مخارج یادشده، حسب مورد در حساب هزینه یا د مانزهمنیز مطابق قوانین محاسبه و  افزودهارزش

د بود مقررات مربوطه خواه گذاری صندوق در بورس مشمول پرداخت کارمزدهای متعلقه مطابقواحدهای سرمایه خریدوفروش -8-4

 شود.مینکارمزدی اخذ  ،شودجام میگذاری صندوق که به نام بازارگردان انولی بابت صدور با ابطال واحدهای سرمایه

 

 گذارانگذاری نزد سرمایهداقل و حداکثر واحدهای سرمایهح -9
 واحد ...ابر فعالیت ضرورت دارد بر دورهگذاران )ممتاز و عادی( که برای شروع گذاری نزد سرمایهحداقل تعداد واحدهای سرمایه

عداد تگذاری )ممتاز و عادی( خواهد داشت. با توجه به آنكه رمایهستعداد واحد  ...گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا سرمایه

نزد مایهتعداد واحد سر ...نابراین صندوق در هر زمان حداکثر بواحد ثابت است،  ...اری ممتاز به تعداد گذواحدهای سرمایه گذاری عادی 
 گذاران خواهد داشت.سرمایه

 یرساناطالع -10

 ...ز:ا عبارت استگذاران و ارایۀ خدمات اینترنتی به سرمایه یرساناطالعصندوق برای نشانی تارنمای 

اطالع  ها و موارد تعیین شده در اساسنامۀ صندوق جهتباشد که تمامی اطالعیهمی ... همچنین روزنامۀ کثیراالنتشار صندوق، روزنامه 

 شودعموم در آن منتشر می
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 :نیمؤسسو  صاحبان امضای مجاز ارکان اسامی و امضای -11

 

 ردیف

 نام

 رکن 

 صندوق 

 سمت

 در صندوق

شماره 

روزنامه 

 رسمی

 نام و نام خانوادگی

 صاحبان امضای مجاز 
 نمونه امضاء

1 

 

 

 
1- 

 

2- 
 

2 

 

 

 
1- 

 

2- 
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1- 

 

2- 
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