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 مقدمه: -1

ن بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نزد سازما .......................شمارة ..... به ................................ارزی گذاری صندوق سرمایه

 ].......................در تاریخ ...[سیده و ربه تصویب مجمع صندوق  ]....................در تاریخ ...[باشد. اساسنامه و امیدنامة این صندوق نظارت آن می

مینان از رعایت مان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطنزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. نظارت ساز

سودآوری، کامل و صحیح  مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزلة تأئید مزایا، تضمین

 باشد. گذاری در صندوق نمیبهادار به سرمایهبودن اطالعات مندرج در امیدنامه یا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق 

ة این صندوق ( اساسنام1ها و اصطالحاتی که در ماده )ناپذیر اساسنامة صندوق محسوب شده و کلیة واژهاین امیدنامه بخش جدایی

گذاری در این صندوق د سرمایهگیری در مورگذار برای تصمیمرود. سرمایهتعریف شده است در این امیدنامه نیز به همان معانی به کار می

م اساسنامه در امیدنامه ای آن را نیز مطالعه نماید. بعضی از مطالب مههای دورهگزارش و اساسنامة صندوق ،باید عالوه بر مفاد امیدنامه

 های متفاوت از آن دو، همواره مفاد اساسنامه حاکم خواهد بود.است و در صورت برداشتتكرار شده 

ن در اساسنامة آاست که خصوصیات اصلی های ارزی داراییگذاری در گذاران و سرمایهآوری وجوه از سرمایهل صندوق، جمعهدف از تشكی

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

این  4ای از آن در بخش الصهشود که تفاوت آنها در اساسنامه و خگذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم میواحدهای سرمایه

نمایند. نحوة یگذاری عادی صندوق را خریداری مگذاری در این صندوق، واحدهای سرمایهمندان به سرمایهامیدنامه آمده است. عالقه

تشر شده است، که در تارنمای صندوق من گذاریسرمایه، صدور و ابطال واحدهای نویسیپذیرهگذاری در رویة خرید واحدهای سرمایه

 توضیح داده شده است.

ندوق سودآور باشد صگذاری در این است. البته، تمهیدات الزم به عمل آمده است تا سرمایهریسک  همراه با در این صندوق گذاریسرمایه

گذاری خود، مبلغی کمتر واحدهای سرمایه گذار در موقع ابطالهای صندوق، سرمایهولی ممكن است در اثر کاهش خالص ارزش دارایی

 3ق در بخش گذاری در این صندوهای فراروی سرمایهانواع ریسک .گذاری پرداخته استاز آن دریافت کند که برای واحدهای سرمایه

 اند.امیدنامه توضیح داده شده این

 

 صندوق: هایترکیب داراییاهداف و  -2
 تیموضوع فعال یهاییدر دارا یگذارهیها به  سرماگذاران و اختصاص آنوجوه از سرمایه آوریجمعهدف از تشكیل صندوق،  -2-1

با توجه  ؛گذاران استهای ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایهجوییگیری از صرفهگذاری، بهرهصندوق به منظور کاهش ریسک سرمایه

-یای سرمایهمندی از مزاامكان بهره گذاران گردد.ممكن نصیب سرمایهشود، بیشترین بازدهی به پذیرش ریسک مورد قبول، تالش می

شدن سرمایه در صندوق، انباشته گردد.گذاران فراهم میگذاری در این صندوق برای سرمایهگذاری در ارز منتخب از طریق سرمایه

ی و تحلیل نیروهای متخصص، گردآور ارگیریبكهزینة  اولگذاران دارد: گذاری انفرادی سرمایههای متعددی نسبت به سرمایهمزیت

، دومیابد. ار کاهش میگذشود و سرانة هزینة هر سرمایهگذاران تقسیم میبین همة سرمایهگذاری سرمایهاطالعات و گزینش سبد بهینة 

دهد و در نتیجه سرانة می گذاران، کلیة حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود را انجامسرمایه به نمایندگی ازصندوق 

ها فراهم شده و در تر داراییگذاری مناسب و متنوعامكان سرمایه ،سومیابد. گذاری کاهش میار برای انجام سرمایهگذهزینة هر سرمایه

 یابد.اری کاهش میگذریسک سرمایهنتیجه 

است.  ازمانساساسنامه و آخرین مقررات ابالغی  چارچوبدر های مالی ارزی دارایی گذاری درموضوع فعالیت صندوق، سرمایه -2-2

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

 ارزیگذاری سرمایههای های صندوقحدنصاب ترکیب دارایی

 توضیحات موضوع سرمایه گذاری ردیف

 های صندوقدارایی %100 بانک منتخبنزد  به ارز منتخب گذاريسپرده 1

برای صندوق  های دیگری جهت ترکیب دارایی صندوق تعیین گردد، آن ترکیبدر صورتی که بر اساس مقررات ابالغی سازمان حد نصاب

 خواهد بود.مالک عمل 

 

 گذاری در صندوق :ریسک سرمایه-3

اهش سود تحقق کگذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال تا سرمایه بنددکار میمدیر صندوق حداکثر اهتمام خود را بههر چند 

، . بنابراینوجود داردهای صندوق همواره گذاریوقوع زیان در سرمایهگذاران یا نسبت به سود مورد انتظار سرمایهصندوق یافته 

اشته توجه ویژه د های یاد شده در این بخش از امیدنامه،در صندوق از جمله ریسک گذاریهای سرمایههمة ریسکباید به  گذارانسرمایه

 ند. پذیررا می های فراروی صندوقگذاری در صندوق، تمام ریسکگذاری ممتاز و عادی با سرمایهباشند. دارندگان واحدهای سرمایه

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

یل ریسک که امكان تحمگردد باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز می خاص  اقتصادی و سیاسی شرایطسیاسی: اقتصادی و ریسک  -3-1

 گذاران وجود خواهد داشت. و سرایت آن به صندوق و سرمایه

نتخب منزد بانک ارزی گذاری سرمایههای سپردهصندوق در  :بانکیگذاری ارزی سرمایههای نرخ سود سپردهریسک کاهش  -3-2

صندوق و بازده ر تواند منجر به تغییهای پولی و ارزی میناشی از سیاست  مذکورهای سود سپردهنرخ تغییر کند. میگذاری سرمایه

 .شود گذاران آنسرمایه

نتخب معلیرغم اینكه مدیر و موسسان صندوق در انتخاب بانک  :در پرداخت ارز منتخبعدم توانایی بانک منتخب  ریسک -3-3

بانک  ،رایط خیلی خاصاند، لیكن ممكن است در شاند و نسبت به انعقاد قرارداد الزام آور با وی اقدام نمودهدقت کافی را صورت داده

شرایط طبق  در این .گذاران را نداشته باشدداخت به سرمایهمنتخب امكان تامین تمامی وجوه ارزی مورد درخواست صندوق جهت پر

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

 منافعتواند ناپذیر است. لذا این نوسانات می بنوسانات نرخ ارز منتخب نسبت به ریال امری اجتنا :نرخ ارزنوسان ریسک  -3-4

 تحت تاثیر قرار دهد. دهندگذارانی که بازده ریالی خود را مدنظر قرار میسرمایه

 

 :آنهاگذاری و حقوق دارندگان انواع واحدهای سرمایه -4
گذاری هر مایهگذاری تعداد واحدهای سرشود. در گواهی سرمایهگذاری صادر میگذاری در صندوق، گواهی سرمایهدر ازای سرمایه -4-1

گذاری مایهشود. حقوق دارندگان واحدهای سرگذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم میشود. واحدهای سرمایهگذار درج میرمایهس

 .با یكدیگر یكسان استدر سایر موارد  4-3و  4-2بجز در موارد مندرج در بندهای ممتاز و عادی 

کند. اختیارات  تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفادهگذاری ممتاز، دارای حق رأی است و میدارندة واحدهای سرمایه -4-2

گذاری ممتاز این امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه 7-2مجمع صندوق در اساسنامه و خالصة آن در بند 

توانند واحدهای های صندوق مطالبه کنند، ولی میگذاری خود، سهم خود را از داراییواحدهای سرمایه توانند با درخواست ابطالنمی

 گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند.سرمایه
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تواند مطابق تواند در مجامع صندوق شرکت نماید، بلكه میگذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمیدارندة واحدهای سرمایه -4-3

ها ها و سایر هزینههای 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. واحدهای سرمایهروز  ارزش خالص)معادل 

 گذاریرمایهسواحدهای حداقل  %10 کمدست}گذاری ممتازواحد سرمایه ........گذاری ممتاز صندوق به تعداد واحدهای سرمایه -4-4

قد توسط مؤسسان عادی صندوق تماماً به صورت ن گذارینویسی اولیة واحدهای سرمایهدر ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره صندوق{

ه حق رأی خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانكی صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اساسنام

مه حق رأی دارند، سناگذاری ممتاز که مطابق اسانویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایهدارند، در هنگام پذیره

 شود.های مالی ساالنة صندوق درج میهر ساله در گزارش

 

 محل  اقامت صندوق: -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. حسابرس صندوق است که هر کدام به شرح زیر معرفی می و ارکان صندوق شامل مجمع، مدیر، متولی، مدیر ثبت -7-1

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

بت و حسابرس را ، متولی، مدیر ثصندوق تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیرگیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق میتصمیم

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

های با شمارة ثبت .............. نزد مرجع ثبت شرکت .....................است که در تاریخ  .....................مدیر صندوق،  :صندوق مدیر -7-3

  ............................... .............................. عبارت است از صندوق به ثبت رسیده است. نشانی مدیر  ...............ان شهرست

های رجع ثبت شرکتنزد م .....................به شماره ثبت  .....................است که در تاریخ  ........................متولی صندوق، متولی:  -7-4

صلی متولی که در اساسنامه وظیفة ا ....................................................به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از  .................شهرستان 

حفظ های صندوق به منظور قید شده است؛ نظارت مستمر بر سایر ارکان صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه

صندوق مدیر  های بانكی صندوق به پیشنهادگذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است. حسابمنافع سرمایه

گذاران، باید به تأیید متولی برسند. های صندوق نیز قبل از اجرا از جهت رعایت منافع سرمایهو تأیید متولی، افتتاح شده و برخی از رویه

نام صندوق، نظارت دارد. به داری اسناد در وجه حامل و اوراق بهادار بیهای صندوق و نحوة نگهها و پرداختتولی بر دریافتدر ضمن م

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

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

های مدیر ثبت در ولیتوظایف و مسئ .عبارت است از ....................................  مدیر ثبت شهرستان .......... به ثبت رسیده است. نشانی

، ثبت و یاد شدههای گذاری از متقاضیان، ثبت درخواستامه قید شده است. دریافت تقاضای صدور و ابطال واحدهای سرمایهاساسن

نویسی، ة پذیرهگذاری براساس مفاد اساسنامه و رویگذاران و شرکت در فرآیند صدور و ابطال واحدهای سرمایهنگهداری حساب سرمایه

 روندگذاری از جمله وظایف اصلی مدیر ثبت به شمار میصدور و ابطال واحدهای سرمایه
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های نزد مرجع ثبت شرکت .................شماره ثبت  بااست که در تاریخ ......................  ...........................حسابرس صندوق،  حسابرس: -7-6

 به همراه این امیدنامه، حسابرس  ................................................ .برس عبارتست از به ثبت رسیده است. نشانی حسا .....................شهرستان 

امه قید شده های حسابرس در اساسنگذاران اعالم نموده است. وظایف و مسئولیتمشخصات و سوابق کاری خود را برای اطالع سرمایه

ا در رهای مالی صندوق های عملكرد و صورتهای صندوق مطمئن شود، گزارشباست. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حسا

گذاری واحدهای سرمایه مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهارنظر نماید و بر محاسبة ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال

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

 

 گذاری:صدور و ابطال واحدهای سرمایه -8

یابد. صدور و اری عادی افزایش و از طریق ابطال آنها کاهش میگذاز طریق صدور واحدهای سرمایهمتغیر است و سرمایة صندوق -8-1

ثر صدور واحدهای پذیرد. هرگاه در ااساسنامه صورت می مفاد گذاران و بر اساسگذاری عادی به تقاضای سرمایهابطال واحدهای سرمایه

ین شود، صدور امیدنامه( تأم 10گذار )مذکور در بخش گذاری مجاز صندوق نزد سرمایهگذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایهسرمایه

دور واحدهای مدیر صندوق نیز صهمچنین ممكن است بنا به اعالم سازمان یا به درخواست گذاری متوقف خواهد شد. واحدهای سرمایه

 گذاری متوقف شود.سرمایه

 گذاری ایهبه ازای هر واحد سرم های صندوقدارایی ارزش خالصدهندة گذاری در هر زمان نشانواحد سرمایههر قیمت ابطال  -8-2

 است. 

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

)در  گذاریایههای صدور و ابطال، کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمگذاری، 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 خالص ارزششود و بدین علت، می

مالیات  باشدزوده مشمول مالیات بر ارزش اف در صورتی که طبق مقررات کند،مبالغی که صندوق برای دریافت کاال یا خدمات پرداخت می

های طبق قوانین موجود کارمزدهایی که ارکان صندوقشود. مذکور حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی صندوق منظور می

ر ارزش افزوده بکنند، مشمول مالیات گذاری ثبت شده نزد سازمان بابت ارائه خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه دریافت میسرمایه

 شود.نمی

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

سرعت پیشرفت  بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و بینیپیشغیرقابلطرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی 

وجوه صندوق، از طریق  یا هزینة نقل و انتقالدریافتی صندوق  ها نظیر هزینة سود تسهیالت بانكییگر از هزینهآنها بستگی دارد. برخی د

ای است عیین شدهتها، مبلغ از پیش شود. برخی دیگر از هزینهدهندگان این خدمات یا تسهیالت تعیین میمذاکرة مدیر صندوق با ارائه

 آمده است.  زیرکه در بند 

این  .ر استبینی است، به شرح جدول زیهای صندوق که از قبل قابل پیشهای قابل پرداخت از محل داراییقسمت از هزینهآن  -9-3

 .شودیهای صندوق منظور مروزانه محاسبه و در حسابصورت به هانهیهز
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 شرح نحوة محاسبة هزینه عنوان هزینه

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

 *منتخب

به ارز  های صندوق... درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی..] 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

 یبانیدمات پشتختارنما و  افزار،نرمبه  یدسترس یهانهیهزهای تاسیس صندوق، برگزاری مجامع صندوق، پرداخت کلیة هزینه کلی:

بل پرداخت نیست های صندوق قاهایی که از محل داراییها و سایر هزینهمخارج تصفیه صندوق، حق عضویت صندوق در کانون ،آنها

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

رمزدی بابت شود. اشخاص یادشده کاهای روز کاری قبل محاسبه می* کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی

 کنند.نمیروز اول فعالیت صندوق دریافت 

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

 کنندهدریافت شرح عنوان هزینه

 کارمزد صدور

 الف( بخش ثابت:[

گذاری که صدور گواهی سرمایهگذاری )در صورتیمبلغ .... ریال برای صدور هر گواهی سرمایه

گذار تعلق ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایهگذاری برای باقیماندة واحدهای سرمایه

 گیرد(نمی

 مدیر ثبت

 ب ( بخش متغیر:

 ]گذاریگذاری تا سقف ...  ریال برای هر بار سرمایه... 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:

اریخ صدور گواهی تروز یا کمتر با  ........که تاریخ ابطال % از قیمت ابطال در صورتی. .....( 1-ب

 گذاری فاصله داشته باشد.سرمایه

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

 گذاری فاصله داشته باشد.با تاریخ صدور گواهی سرمایه

 ........ر یا کمتر از روز و براب ........% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از .....( 3-ب

 گذاری فاصله داشته باشد.ور گواهی سرمایهروز با تاریخ صد

 ........ر یا کمتر از روز و براب ........% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از .....( 4-ب

 گذاری فاصله داشته باشد.روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه

 ........ر یا کمتر از روز و براب ........% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از .....( 5-ب

 گذاری فاصله داشته باشد.روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه

گذاری صادره گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایهتذکر: ابطال واحدهای سرمایه

 ]پذیرد ) روش اولین صادره از اولین وارده(صورت می
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 :گذارانگذاری نزد سرمایهحداقل و حداکثر واحدهای سرمایه -10

گونه ای به} .......ابر گذاران )ممتاز و عادی( که برای شروع دورة فعالیت ضرورت دارد برگذاری نزد سرمایهحداقل تعداد واحدهای سرمایه

گذاری است. صندوق ایهواحد سرم ............{مطابق آخرین مقررات احراز گرددگردد که حداقل سرمایه الزم برای تاسیس صندوق تعیین می

اری گذآنكه تعداد واحدهای سرمایه گذاری )ممتاز و عادی( خواهد داشت. با توجه بهتعداد واحد سرمایه ....................در هر زمان حداکثر تا 

گذاری عادی نزد رمایهستعداد واحد  .....................، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر واحد ثابت است ..................ممتاز به تعداد 

 گذاران خواهد داشت.  سرمایه

 

 :اطالع رسانی -11

                                            گاااذاران عبارتسااات از :    نشاااانی تارنماااای صاااندوق بااارای اطاااالع رساااانی و ارایاااة خااادمات اینترنتااای باااه سااارمایه          

  .................................................http:// 

صندوق جهت اطالع  اساسنامه در مذکورها و موارد باشد که تمامی اطالعیهمی .........................همچنین روزنامة کثیراالنتشار صندوق  

 شود.عموم در آن منتشر می
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صاحبان  ینام و نام خانوادگ
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