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 مقدمه: -1

ه و باشد. اساسنامحت نظارت آن میتنزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و  ... شمارهبه  ...ارزی گذاری صندوق سرمایه

راق بهادار ثبت شده است. نزد سازمان بورس و او ]...در تاریخ [به تصویب مجمع صندوق رسیده و  ]...در تاریخ [این صندوق  امیدنامه
ق ورس و اورابازمان نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات س

وصیه و تیدنامه یا ج در امندرمزایا، تضمین سودآوری، کامل و صحیح بودن اطالعات م تائید منزلهبهادار و شفافیت اطالعاتی بوده و به 

 باشد.گذاری در صندوق نمیسفارش سازمان بورس و اوراق بهادار 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. سرمایهانی به کار میتعریف شده است در این امیدنامه نیز به همان مع

سنامه در ای آن را نیز مطالعه نماید. بعضی از مطالب مهم اساهای دورهگزارش و صندوق اساسنامه ،صندوق باید عالوه بر مفاد امیدنامه

 دو، همواره مفاد اساسنامه حاکم خواهد بود. های متفاوت از آناست و در صورت برداشتامیدنامه تكرار شده 
یات اصلی آن در است که خصوصهای ارزی داراییگذاری در گذاران و سرمایهآوری وجوه از سرمایههدف از تشكیل صندوق، جمع

 ( ذکر شده است.2 بندصندوق و جزئیات آن در این امیدنامه ) اساسنامه

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

نتشر شده که در تارنمای صندوق م یگذارسرمایهبطال واحدهای ، صدور و انویسیپذیرهگذاری در رویۀ خرید واحدهای سرمایه نحوه

 است، توضیح داده شده است.

 ندوق سودآورگذاری در این صاست. البته، تمهیدات الزم به عمل آمده است تا سرمایهریسک  همراه با در این صندوق گذاریسرمایه
گذاری خود، مبلغی گذار در موقع ابطال واحدهای سرمایهسرمایههای صندوق، باشد ولی ممكن است در اثر کاهش خالص ارزش دارایی

گذاری در این صندوق در های فراروی سرمایهانواع ریسک .گذاری پرداخته استکمتر از آن دریافت کند که برای واحدهای سرمایه

 اند.امیدنامه توضیح داده شده این 3بخش 
 

 صندوق: هایترکیب داراییاهداف و  -2
 تیموضوع فعال یهاییدر دارا یگذارهیسرما به هاآنگذاران و اختصاص آوری وجوه از سرمایهجمعهدف از تشكیل صندوق،  -2-1

با  ؛گذاران استن منافع سرمایههای ناشی از مقیاس و تأمیجوییگیری از صرفهگذاری، بهرهصندوق به منظور کاهش ریسک سرمایه

مندی از مزایای ن بهرهامكا گذاران گردد.شود، بیشترین بازدهی ممكن نصیب سرمایهتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تالش می
مایه در سر شته شدنانبا گردد.گذاران فراهم میگذاری در این صندوق برای سرمایهگذاری در ارز منتخب از طریق سرمایهسرمایه

نیروهای متخصص، گردآوری و  یریکارگبه هزینه اولگذاران دارد: رمایهگذاری انفرادی سنسبت به سرمایه های متعددیصندوق، مزیت

ار کاهش گذهر سرمایه هزینه سرانهشود و گذاران تقسیم میسرمایه همهبین گذاری سرمایه بهینهتحلیل اطالعات و گزینش سبد 
دهد و ام میز قبیل دریافت سود را انجحقوق اجرایی مربوط به صندوق ا کلیهگذاران، سرمایه به نمایندگی از، صندوق دومیابد. می

ها تر داراییگذاری مناسب و متنوعكان سرمایهام ،سومیابد. گذاری کاهش میار برای انجام سرمایهگذهر سرمایه هزینه سرانه جهیدرنت

 یابد.یاری کاهش مگذریسک سرمایهفراهم شده و در نتیجه 

است.  زمانمه و آخرین مقررات ابالغی سااساسنا در چارچوبهای مالی ارزی دارایی گذاری درموضوع فعالیت صندوق، سرمایه -2-2

 گذاری به ارز منتخب نزد بانک منتخب اقدام نماید.نسبت به سرمایه تواندصندوق فقط می
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 :نمایدمیهای صندوق رعایت بر اساس ارزش روز دارایی را زیر یهاحدنصاب خوداین صندوق در طول عمر  -2-3

 ارزیگذاری سرمایههای های صندوقحدنصاب ترکیب دارایی

 توضیحات یگذارهیسرماموضوع  ردیف

 های صندوقدارایی %100 بانک منتخبنزد  به ارز منتخب گذاريسپرده 1

ی ترکیب برا دیگری جهت ترکیب دارایی صندوق تعیین گردد، آن یهاحدنصابدر صورتی که بر اساس مقررات ابالغی سازمان 

 صندوق مالک عمل خواهد بود.

 

 گذاری در صندوق :ریسک سرمایه-3

سود  کاهشگذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال تا سرمایه بنددمی به کارمدیر صندوق حداکثر اهتمام خود را هر چند 

، های صندوق همواره وجود دارد. بنابراینگذاریوقوع زیان در سرمایهگذاران یا مورد انتظار سرمایهنسبت به سود صندوق  افتهیتحقق
وجه ویژه ای یاد شده در این بخش از امیدنامه، تهدر صندوق از جمله ریسک گذاریهای سرمایهریسک همهباید به  گذارانسرمایه

-وق را میاروی صندهای فرگذاری در صندوق، تمام ریسکز و عادی با سرمایهگذاری ممتاداشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه

 پذیرند.

 به شرح زیر است:صندوق این گذاری در های سرمایهبرخی از ریسک

 امكان تحمیل ریسک کهگردد باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز می خاص اقتصادی و سیاسی شرایطسیاسی: اقتصادی و ریسک  -3-1

 گذاران وجود خواهد داشت.به صندوق و سرمایهو سرایت آن 

ک نزد بانارزی گذاری سرمایههای سپردهصندوق در  :بانکیگذاری ارزی سرمایههای نرخ سود سپردهریسک کاهش  -3-2

ه بازدند منجر به تغییر تواهای پولی و ارزی میناشی از سیاست مذکورهای سود سپردهنرخ تغییر کند. میگذاری منتخب سرمایه
 .شود گذاران آنصندوق و سرمایه

انک بصندوق در انتخاب  مؤسسانعلیرغم اینكه مدیر و  :عدم توانایی بانک منتخب در پرداخت ارز منتخب ریسک -3-3

 ،اصخرایط خیلی مكن است در شماند، لیكن با وی اقدام نموده آورالزاماند و نسبت به انعقاد قرارداد منتخب دقت کافی را صورت داده

ین شرایط ادر  .اشدگذاران را نداشته بتمامی وجوه ارزی مورد درخواست صندوق جهت پرداخت به سرمایه نیتأمبانک منتخب امكان 

 گذاران به ارز منتخب خواهد بود.به پرداخت وجوه کلیۀ سرمایهمتعهد طبق مفاد اساسنامه، مدیر صندوق 

 نافعمتواند وسانات میاست. لذا این ن ریناپذاجتنابنوسانات نرخ ارز منتخب نسبت به ریال امری  :نرخ ارزنوسان ریسک  -3-4

 قرار دهد. ریتأثتحت  دهندگذارانی که بازده ریالی خود را مدنظر قرار میسرمایه

 

 :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 میشود. واحدهای سرمایهگذار درج میهر سرمایه

 .كسان استیبا یكدیگر در سایر موارد  4-3و  4-2وارد مندرج در بندهای در م جزبهممتاز و عادی 

تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. گذاری ممتاز، دارای حق رأی است و میواحدهای سرمایه دارنده -4-2

گذاری احدهای سرمایهه است. دارندگان واین امیدنامه توضیح داده شد 7-2آن در بند  خالصهاختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و 

توانند های صندوق مطالبه کنند، ولی میگذاری خود، سهم خود را از داراییتوانند با درخواست ابطال واحدهای سرمایهممتاز نمی
 گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند.واحدهای سرمایه
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تواند مطابق تواند در مجامع صندوق شرکت نماید، بلكه میگذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمیواحدهای سرمایه دارنده -4-3

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

 گذاری خود پس از کسر کارمزد ابطال( دریافت کند.سرمایه روز واحدهای ارزش خالصها )معادل هزینه

 گذاریهواحدهای سرمایحداقل  %10 کمدست}گذاری ممتازواحد 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 پذیره صندوق{

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

ق حطابق اساسنامه مری ممتاز که گذانویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایهحق رأی دارند، در هنگام پذیره
 شود.صندوق درج می ساالنههای مالی رأی دارند، هر ساله در گزارش

 

 اقامت صندوق: محل -5

 تعیین شده است.... محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر 

 

 :بانک منتخب -6

 است. ...بانک منتخب این صندوق، بانک 

 

 ارکان صندوق: -7

 شود.عرفی میمحسابرس صندوق است که هر کدام به شرح زیر  و ارکان صندوق شامل مجمع، مدیر، متولی، مدیر ثبت -7-1

شود و تشریفات دعوت، تشكیل گذاری ممتاز تشكیل میمجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه مجمع صندوق: -7-2

 بت و حسابرسث، متولی، مدیر صندوق تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیرصندوق میگیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع و تصمیم
 ر مجامع صندوق حق رأی دارند.گذاری ممتاز، درا تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه

به ثبت رسیده  ...های شهرستان نزد مرجع ثبت شرکت ...ثبت  شمارهبا  ...است که در تاریخ  ...مدیر صندوق،  :صندوق مدیر -7-3

 .  ......عبارت است از صندوق است. نشانی مدیر 

سیده است. به ثبت ر ...های شهرستان نزد مرجع ثبت شرکت ...به شماره ثبت  ...است که در تاریخ  ...متولی صندوق، متولی:  -7-4

ر اجرای دان صندوق اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت مستمر بر سایر ارک فهیوظ ...از  عبارت استنشانی متولی 

و  گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگیهای صندوق به منظور حفظ منافع سرمایهصحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه

های صندوق نیز ید متولی، افتتاح شده و برخی از رویهو تأیوق صندهای بانكی صندوق به پیشنهاد مدیر پیگیری موضوع است. حساب
های صندوق و ها و پرداختگذاران، باید به تأیید متولی برسند. در ضمن متولی بر دریافتقبل از اجرا از جهت رعایت منافع سرمایه

بق کاری راه این امیدنامه، متولی مشخصات و سواهم نام صندوق، نظارت دارد. بهامل و اوراق بهادار بیداری اسناد در وجه حنحوۀ نگه

 گذاران اعالم نموده است.خود را برای اطالع سرمایه

بت رسیده ثبه  ...های شهرستان نزد مرجع ثبت شرکت ...به شماره ثبت  ...است که در تاریخ ...مدیر ثبت صندوق، مدیر ثبت:  -7-5

صدور و  های مدیر ثبت در اساسنامه قید شده است. دریافت تقاضایو مسئولیتوظایف  . ...عبارت است از  مدیر ثبت است. نشانی

گذاران و شرکت در فرآیند ، ثبت و نگهداری حساب سرمایهیاد شدههای گذاری از متقاضیان، ثبت درخواستابطال واحدهای سرمایه
ه گذاری از جملواحدهای سرمایه سی، صدور و ابطالنویمفاد اساسنامه و رویۀ پذیره بر اساسگذاری صدور و ابطال واحدهای سرمایه

 روندوظایف اصلی مدیر ثبت به شمار می

 

رسیده  به ثبت ...های شهرستان نزد مرجع ثبت شرکت ...شماره ثبت  با ...است که در تاریخ  ...حسابرس صندوق،  حسابرس: -7-6

 به همراه این امیدنامه، حسابرس . ...از  عبارت استاست. نشانی حسابرس 
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ه های حسابرس در اساسنامه قید شدگذاران اعالم نموده است. وظایف و مسئولیتمشخصات و سوابق کاری خود را برای اطالع سرمایه

ر های مالی صندوق را دهای عملكرد و صورتهای صندوق مطمئن شود، گزارشاست. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب

حدهای مت ابطال واارزش روز، قیمت صدور و قی محاسبهاظهارنظر نماید و بر  هاآنمقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به 
 گذاری نظارت نماید. برای تغییر حسابرس، موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو الزم است.سرمایه

 

 گذاری:صدور و ابطال واحدهای سرمایه -8

یابد. صدور کاهش می هاآنایش و از طریق ابطال اری عادی افزگذطریق صدور واحدهای سرمایه و ازمتغیر است  صندوق هیسرما -8-1

پذیرد. هرگاه در اثر صدور اساسنامه صورت می مفاد گذاران و بر اساسگذاری عادی به تقاضای سرمایهو ابطال واحدهای سرمایه

 امیدنامه( تأمین 10گذار )مذکور در بخش گذاری مجاز صندوق نزد سرمایهواحدهای سرمایه گذاری، حداکثر تعدادواحدهای سرمایه

دوق نیز سازمان یا به درخواست مدیر صن همچنین ممكن است بنا به اعالمگذاری متوقف خواهد شد. شود، صدور واحدهای سرمایه

 گذاری متوقف شود.صدور واحدهای سرمایه

 گذاریحد سرمایهبه ازای هر وا های صندوقارایید ارزش خالص دهندهنشانگذاری در هر زمان رمایهواحد سهر قیمت ابطال  -8-2

 است.

های صندوق در همان روز است. در گذاری در هر روز، کمی بیشتر از ارزش روز خالص داراییهای صدورِ واحدهای سرمایهقیمت -8-3

)در  گذاریهای صدور و ابطال، کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری، عالوه بر قیمتهنگام صدور و ابطال واحدهای سرمایه
 شود.گذاران اخذ مینیز از سرمایه های احتمالی ابطالو جریمهربوطه در این امیدنامه( صورت وجود مطابق مفاد بخش م

 

 گذاری در صندوق:های سرمایههزینه -9

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

شود. گذار اخذ میها، مستقیماً از سرمایهیابد. بخش دیگر از این هزینههای صندوق کاهش میدارایی خالصارزش شود و بدین علت، می
 باشد افزودهارزشر بمشمول مالیات  در صورتی که طبق مقررات کند،مبالغی که صندوق برای دریافت کاال یا خدمات پرداخت می

های ندوقی که ارکان صطبق قوانین موجود کارمزدهایشود. صندوق منظور می مالیات مذکور حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی

 افزودهارزشکنند، مشمول مالیات بر گذاری ثبت شده نزد سازمان بابت ارائه خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه دریافت میسرمایه
 شود.نمی

ها، نظیر است. برخی از این هزینه های صندوق، در اساسنامه قید شدههای قابل پرداخت از محل داراییفهرست هزینه -9-2

عت عاوی و مراحل و سربوده و به موضوع د بینیپیشغیرقابلیه ارکان صندوق، به طور کلی های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علهزینه

وجوه  وانتقالنقل هزینهیا وق دریافتی صند سود تسهیالت بانكی هزینهها نظیر دیگر از هزینهبستگی دارد. برخی  هاآنپیشرفت 

ها، مبلغ از پیش شود. برخی دیگر از هزینهدهندگان این خدمات یا تسهیالت تعیین میمدیر صندوق با ارائه مذاکرهصندوق، از طریق 
 آمده است. زیرای است که در بند تعیین شده
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ین  .بینی است، به شرح جدول زیر استهای صندوق که از قبل قابل پیشهای قابل پرداخت از محل داراییآن قسمت از هزینه -9-3 ا

 .شودیهای صندوق منظور مروزانه محاسبه و در حسابصورت به هانهیهز

 هزینه محاسبه نحوهشرح  عنوان هزینه

به ارز های صندوق ارزش خالص دارایی روزانهدرصد از متوسط  ...] 0.5حداکثر [ ...ساالنه   صندوق کارمزد مدیر

 *منتخب

به ارز  های صندوقارزش خالص دارایی روزانهدرصد از متوسط  ...] 0.1حداکثر [ ...ساالنه  کارمزد متولی

 *است. ...{مبلغی ثابت به ارز منتخب درج گردد} ...که حداکثر  منتخب

 به ارز منتخب ...]...حداکثر [ ... ...مبلغ ثابت ساالنه  حسابرسکارمزد 

 : اتتوضیح

ت تارنما و خدما افزار،نرمبه  یدسترس یهانهیهزصندوق، برگزاری مجامع صندوق،  سیتأسهای پرداخت کلیۀ هزینه کلی:
ق قابل های صندوراییداهایی که از محل ها و سایر هزینهمخارج تصفیه صندوق، حق عضویت صندوق در کانون ،هاآن یبانیپشت

 پرداخت نیست تماماً بر عهدۀ مدیر صندوق است و باید از محل منابع خود پرداخت نماید.

 شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابتهای روز کاری قبل محاسبه میارزش خالص دارایی بر اساس* کارمزد مدیر و متولی روزانه 
 کنند.روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی
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 از: اندعبارتار پرداخت شود گذهایی که باید توسط سرمایههزینه -9-4

 کنندهدریافت شرح عنوان هزینه

 کارمزد صدور

 الف( بخش ثابت:[
ایهگذاری )در صورتیریال برای صدور هر گواهی سرمایه ...مبلغ  ری که صدور گواهی سرم گذا

گذار تعلق گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایهواحدهای سرمایه ماندهیباقبرای 
 گیرد(نمی

 مدیر ثبت

 ب ( بخش متغیر:
 ]گذاریر سرمایهریال برای هر با گذاری تا سقف ...... در هزار مبلغ سرمایه

 مدیر ثبت

و جرائم کارمزد 

 ابطال

 الف( بخش ثابت :[
 گذاریریال برای ابطال هر گواهی سرمایه ...مبلغ 

 مدیر ثبت

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

ر گواهی روز یا کمتر با تاریخ صدو ...ال که تاریخ ابط% از قیمت ابطال در صورتی.... ( 1-ب

 گذاری فاصله داشته باشد.سرمایه
ز روز و برابر یا کمت ...که تاریخ ابطال بیش از % از قیمت ابطال در صورتی...( 2-ب ا ر ...ر ا وز ب

 گذاری فاصله داشته باشد.تاریخ صدور گواهی سرمایه

ا ر ...از  برابر یا کمتر وروز  ...% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ...( 3-ب وز ب

 فاصله داشته باشد.گذاری تاریخ صدور گواهی سرمایه
ا ر ...از  برابر یا کمتر وروز  ...% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ...( 4-ب وز ب

 گذاری فاصله داشته باشد.تاریخ صدور گواهی سرمایه

ا ر ...از  برابر یا کمتر وروز  ...% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ...( 5-ب وز ب

 گذاری فاصله داشته باشد.تاریخ صدور گواهی سرمایه
ری صادره گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایهتذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذا

 ]ز اولین وارده(پذیرد ) روش اولین صادره اصورت می
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 :گذارانگذاری نزد سرمایهسرمایهحداقل و حداکثر واحدهای  -10

 یاگونهبه} ...ابر فعالیت ضرورت دارد بر دورهگذاران )ممتاز و عادی( که برای شروع گذاری نزد سرمایهحداقل تعداد واحدهای سرمایه

گذاری است. صندوق واحد سرمایه ...{صندوق مطابق آخرین مقررات احراز گردد سیتأسگردد که حداقل سرمایه الزم برای تعیین می
اری ممتاز گذی سرمایهگذاری )ممتاز و عادی( خواهد داشت. با توجه به آنكه تعداد واحدهاتعداد واحد سرمایه ...در هر زمان حداکثر تا 

 داشت. گذاران خواهدمایهگذاری عادی نزد سرتعداد واحد سرمایه ...واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر  ...به تعداد 

 

 :یرساناطالع -11

 //:http... از : ستاعبارت گذاران و ارایۀ خدمات اینترنتی به سرمایه یرساناطالعنشانی تارنمای صندوق برای 

ن آالع عموم در صندوق جهت اط اساسنامهدر  مذکورها و موارد باشد که تمامی اطالعیهمی ...همچنین روزنامۀ کثیراالنتشار صندوق  

 شود.منتشر می
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 :نیمؤسسو  اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان

 فیرد
 مؤسسنام رکن/ 

 صندوق
 سمت در صندوق

شماره روزنامه 

 یرسم

 یصاحبان امضا ینام و نام خانوادگ

 مجاز
 نمونه مهر و امضاء

1 
 

 

 1-  

2-  
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 1-  

2-  
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2-  
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