
 

 

 گذاري:واحد سرمایه و ابطال صدور ،نویسيپذیره رویۀ

 ( تعاریف :1

روند. ساایر اصاطالحات دارام معاانی  یار کار میدر این رویه، کلیۀ اصطالحات تعریف شده در اساسنامۀ صندوق به همان معانی به

 باشد:می

و گذار سارمایهقای  و  کند و شامل وکیال، ویاییاقدام م گذارسرمایهاست که ا  طرف منظور شخصی :گذارۀ سرمایهنمایند -1-1

 گردد. )نظیر صاحبان امضام مجا  ا  طرف اشخاص حقوقی( می وم نمایندۀ قانونی

 باشد. گذارم )رویۀ حاضر( میگذارم صندوق سرمایهسرمایه نویسی، صدور و ابطال واحدمنظور رویۀ پذیره :رویه -1-2

 گذار:( مراحل شناسایي سرمایه2

 )کاه مادیرببت باه یيای ا  شاع یا نمایناده وم، گذار ابتدا باید سرمایه گذارمبرام پذیره نویسی یا صدور واحدهام سرمایه -2-1

انتهاام ایان  ۀ)مطابق نموناگذار و نمایندۀ وم سرمایه مشخصاتآمده است( مراجعه کرده و فرم این رویه در پیوست  هافهرست آن

باشاد، که امياان تيمیال فارم ا  طریاق پایاااه ایيترونیيای صاندوق فاراه  شدهدرصاورتی د.ایتحویل گرفته و تيمیل نم را( رویه

توضای   2-2نحوۀ امضام این فرم پا  ا  تيمیال در بناد  نماید. پایااه ایيترونیيی صندوق، تيمیل درتواند فرم را گذار میسرمایه

 است. داده شده

شاود. در گذار یاا نماینادۀ وم امضاای می، فرم مذکور توسا  سارمایهایندۀ ومگذار و نممشخصات سرمایهپ  ا  تيمیل فرم  -2-2

که امضای ایيترونیا  در در صورتی شود.باشد، پرینت آن تهیه و امضای میکه فرم در پایااه ایيترونیيی صندوق، تيمیل شدهصورتی

باشاد، امضاای  افت رمز یا امضای ایيترونی  را گذرانادهگذار مراحل مربوط به دریو سرمایه بینی شدهپایااه ایيترونیيی صندوق پیش

  ایيترونی  فرم کافی است و نیا م به پرینت فرم و امضام آن نیست.

است که مراحل احارا  هویات که فرم ا  طریق امضام ایيترونی ، امضای شود بدان معنیدر صورتی، 2-2پ  ا  انجام مرحلۀ  -2-3

 ۀگذار یا نماینادامضام سرمایه هویت و ال م استاست؛ در غیر این صورت م ایيترونی  انجام شدهگذار در  مان اعطام امضاسرمایه

 پذیر است: تأیید شود. تأییدیۀ مذکور ا  طرق  یر اميان و نمایندۀ وم گذارسرمایه مشخصاتوم بر روم فرم 

است( و تأیید فرم توس  نماینادۀ این رویه آمده  ها در پیوست( ا  طریق مراجعه به یيی ا  شع  مدیر ببت )که فهرست آن2-3-1

 مدیر ببت در آن شعبه، 

 ( ا  طریق مراجعه به یيی ا  دفاتر اسناد رسمی در داخل ایران و اخذ تأییدیۀ امضای، 2-3-2

 ،ۀ امضایتأییدی ذهام جمهورم اسالمی ایران در خارج ا  کشور و اخها یا کنسویارمخانه( ا  طریق مراجعه به سفارت2-3-3

 دهند؛طبق قوانین آن کشور، این خدمات را انجام می که گذاری در کشور محل اقامت سرمایهیا  طریق مراجعه به نهادها (2-3-4

ارائه مادار   یار ضارورم  ،به یيی ا  شع  مدیر ببت مراجعه کند 3-2 گذار برام تأییدیۀ موضوع بندکه سرمایهدر صورتی - 2-4

 است: 

گذار )شامل اصل شناسنامه و کارت ملی یاا گذرناماۀ مدار  هویتی سرمایه :گذار شخص حقیقی باشدکه سرمایهتی( درصور2-4-1

گذار شخص حقوقی باشد، مدار  ببتی شخص حقاوقی )شاامل اصال مادار  که سرمایهها( و در صورتیمعتبر به همراه تصویر آن

ها باشد نظیار آگهای امضام مجا  شخص حقوقی و حدود اختیارات آندهندۀ صاحبان ببت نظیر آگهی تأسی  و مدارکی که نشان

  .ها(در رو نامه رسمی و تصویر آن



 

 

، باشادگذار تيمیل و ارائاه شدهسرمایه ۀگذار به وسیله نمایندکه فرم سرمایهدر صورتی :گذارسرمایه ۀ( مدار  هویتی نمایند2-4-2

هاا نیاز و تصاویر آن کندوم را اببات می نمایندگی سمت ی کهبه همراه مدرک (1-4-2گذار مشابه بند )باید مدار  هویتی سرمایه

 . ارائه شود

گذار و نمایندۀ وم و همچنین تصویر مدار  هویتی سرمایه، گذار یا نمایندۀ ومنمایندۀ مدیر ببت باید ضمن احرا  هویت سرمایه

امضای نماید. برام برابر  ،«استابرا م برابر با اصل » ضرب مهر و با ها تطبیق دادهل آنسمت نمایندگی را با اص کنندۀابباتمدار  

-2، 2-3-2تواند ا  خدمات نهادهام مذکور در بندهام گذار یا نمایندۀ وم میبا اصل کردن تصاویر مدار  هویتی مذکور، سرمایه

 استفاده نماید.  4-3-2یا  3-3

  یر است:  نمایندگی در هر مورد به شرحاببات کنندۀ سمت مدر  

که وکایتنامه به  بان به  بان فارسی و در صورتیحاوم اختیارات ال م وکیل،  مورد وکیل: اصل وکایتنامه رسمی معتبر ایف( در

 ؛دیارم باشد، ترجمۀ رسمی آن به  بان فارسی

ت پدر در شناسنامۀ نظیر شناسنامۀ فر ند صغیر و پدر وم که در آن مشخصا اببات کنندۀ سمت وییب( در مورد ویی: مدر  

برام اشخاص خارجی، طبق قوانین کشور متبوع  .)برام اشخاص ایرانی( باشدفر ند و مشخصات فر ند در شناسنامۀ پدر درج شده

 ؛عمل خواهد شد

  ؛ج( در مورد قی : قی  نامۀ معتبر رسمی

ها و حقوقی و حدود اختیارات آن گهی مشخص کنندۀ صاحبان امضام مجا  شخصآد( در مورد نمایندگان اشخاص حقوقی: اصل 

شخص دیارم را به نمایندگی تعیین نموده باشند، نامۀ رسمی شرکت با امضام صاحبان  ،که صاحبان امضام مجا در صورتی

 باشد. امضام مجا  که در آن نماینده و حدود اختیارات آن تعیین شده

گذار و نماینادۀ وم )درصاورت وجاود( و مدار  هاویتی سارمایه نمایندۀ وم و همچنین تصویرو  گذارسرمایه مشخصاتفرم  -2-5

باه نماینادۀ مادیر ببات  باید ند،اتأیید شده 4-2و  3-2هام که به شرح بند )درصورت وجود( نمایندگیاببات کنندۀ تصویر مدر  

ارساال ا  طریاق پسات  تتسلی  شود یا ا  طریق پست سفارشی به نشانی مدیر ببت ارسال گردد. در صور ،یيی ا  شع  مستقر در

در غیر این صورت مدیر ببات ترتیا   نیز ضمیمه گرددگذارم نویسی یا درخواست صدور واحدهام سرمایهباید فرم پذیره سفارشی،

یيترونیيای گذار و نمایندۀ وم را در پایااه افرم مشخصات سرمایه ،نمایندۀ وم یاگذار که سرمایهابرم به آن نخواهد داد. در صورتی

در  کناد.کنتارل میافزار صاندوق در نرمبا مدار  را  هاتطبیق آن و مدیر ببت صحت اطالعات واردشده د،باشدوق تيمیل نمودهصن

 نماید.  افزار ببتمدیر ببت موظف است این اطالعات را در نرمغیر این صورت 

نت آن ضرورتی ندارد، یين ارسال تصاویر برابر اصل باشد، ارسال پریکه فرم مذکور ا  طریق امضام ایيترونی  امضای شدهدر صورتی 

گذار یاا نماینادۀ وم مانعي  را باه سارمایهبررسی یاا ببات اطالعاات نتیجه مدیر ببت است. ، ضرورم4شدۀ مدار  موضوع بند 

  کند، موضوع را به مدیر ببت اطالع دهد.که وم هرگونه اشيایی در اطالعات وارده مشاهده نماید تا در صورتیمی

 گذاري:نویسي یا درخواست صدور واحد سرمایه( پذیره3

گذارم در صندوق اقادام کناد. تواند برام سرمایهگذار می مان با آن، سرمایه( یا ه 2گذار طبق بند )پ  ا  شناسایی سرمایه -3-1

ا  طارق ماذکور  و تيمیلرا  ین رویه()انتهام ا گذارمسرمایه نویسی یا درخواست صدور واحدبرام این امر ال م است وم فرم پذیره

شاود می فرم خام مربوطه در شع  مدیر ببت به صورت کاغذم در اختیار متقاضیان قرار داده نماید. ارائه به مدیر ببت، 2-3در بند 

  صورت ایيترونیيی ا  طریق پایااه ایيترونیيی صندوق نیز در دسترس است. و همچنین به

 نمود:  ارائهبه مدیر ببت   یر طریق سهتوان ا  درخواست صدور را مینویسی یا فرم پذیره -3-2



 

 

گذار یا نمایندۀ وم به یيی ا  شع  مدیر ببت و تسلی  فرم به نمایندۀ مدیر ببت مساتقر در شاعبه سرمایه( ا  طریق مراجعه حضورم 3-2-1

و تطبیاق امضاام  نمایندۀ وم سمت یا احرا  هویت وگذار ضمن احرا  هویت سرمایه ،است نمایندۀ مدیر ببتصورت ال مکه در این

نویسای یاا اطالعاات فارم پذیره ،گذار و نمایندۀ ومگذار یا نمایندۀ وم با نمونه امضام ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایهسرمایه

پا  ا  رییات و  و کاردهتهیاه  افزار صندوق ببت و پرینت آن را حداقل در دو نسخهگذارم را در نرمدرخواست صدور واحد سرمایه

گذار یاا باه سارمایهباه عناوان رساید فارم، مهر نموده و ی  نسخه را  وآن را امضای  ۀدو نسخ هر ،ر یا نمایندۀ ومگذاتأیید سرمایه

 نمایندۀ وم تحویل دهد. 

صاورت ایيترونیيای باه آن به و سپ  امضاا و ارساال ( ا  طریق مراجعه به پایااه ایيترونیيی صندوق و تيمیل فرم تعبیه شده در آن3-2-2

خصاوص باه گذار یا نمایندۀ وم قبالً رمز عبور یا امضاام ایيترونیا  مپذیر است که سرمایه)این روش در صورتی اميان .مدیر ببت

 باشد.(دریافت نموده طبق رویۀ مربوطهخود را 

اسات هویات و امضاام  ارشای. در ایان صاورت ال مصاورت پسات سف( ا  طریق ارسال به دفتر مرکزم یا یيی ا  شع  مدیر ببت به3-2-3

مادیر ببات پا  ا  تأیید گاردد.  4-3-2تا  2-3-2گذار یا نمایندۀ وم ا  طریق مراجعه به یيی ا  مراجع مذکور در بندهام سرمایه

ار یاا نماینادۀ گذکه امضام آن با نمونۀ امضام ارائه شده طی فرم مشخصات سارمایهدریافت فرم یادشده ا  طریق پست، در صورتی

افزار صندوق ببت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیاه کارده و پا  ا  امضاای و باشد، اطالعات فرم را در نرموم تطبیق داشته

گذار یا نماینادۀ گذار و نمایندۀ وم، به سرمایهشده در فرم مشخصات سرمایهعنوان رسید، به طریق تعیینمهر، ی  نسخه ا  آن را به

دهد. مسئوییت مدیرببت در تطبیق امضای، در گذار یا نمایندۀ وم اطالع میصورت موضوع را به سرمایهدهد. در غیر اینائه میوم ار

 باشد. حد عرف می

گذارم گذارم، در صورتی قابل ارائه است که وجه متناظر با تعداد واحدهام سارمایهنویسی یا درخواست صدور واحد سرمایهفرم پذیره -3-3

گذارم، باه حسااب باانيی هام صدور گاواهی سارمایههزینهصدور را دارد به همراه نویسی یا درخواست پذیرهگذار قصد که سرمایه

واریاز  پا  ا گذارم، درج گردد. نویسی یا درخواست صدور واحد سرمایهصندوق واریز شده و مشخصات مبلغ واریزم در فرم پذیره

نویسی یا درخواست صادور واحاد یا نمایندۀ وم باید اطالعات واریز وجه را در فرم پذیره گذارهسرمای ،وجه به حساب بانيی صندوق

که صاورتیمدیر ببت در شاعبه تسالی  کناد. در به نمایندۀبه ضمیمۀ فرم مذکور،  را وجه واریز مدار گذارم درج نموده و سرمایه

تواناد ا  آن طریاق نسابت باه می یا نمایندۀ وم گذارباشد، سرمایهشده تعبیه صندوق اميان واریز ایيترونیيی در پایااه ایيترونیيی

گذارم نویسی یا درخواست صادور واحاد سارمایهواریز وجه اقدام کند. در این صورت واریز وجه قسمتی ا  فرآیند تيمیل فرم پذیره

اسات باه در ماورد واریاز وجاه ال مرج گردد. نویسی دنویسی یا درخواست پذیرهاست و ال م است اطالعات واریز وجه در فرم پذیره

 نيات  یر توجه شود: 

که در صاورتی )یا  میلیاون( ریاال و در ساایر مواقاع 000,000,1گذارم در دوره پذیره نویسی اوییهقیمت صدور هر واحد سرمایه -3-3-1

کاارم بعاد ا  ارائاه  م در پایاان رو گذارواحاد سارمایه هار معادل قیمت صدور باشد،ارائه شده 16درخواست صدور قبل ا  ساعت 

گذارم در باشد، معادل قیمت صدور هر واحاد سارمایهارائه شده 16که درخواست صدور پ  ا  ساعت درخواست صدور و درصورتی

صدور هر  قیمت ا  تواندمی یا نمایندۀ وم، رگذابا توجه به اینيه سرمایه خواهد بود.پایان دو رو  کارم پ  ا  ارائه درخواست صدور 

 5ماالالً ) شود مبلغ واریزم کمای. توصیه میاستفاده نمایدگذارم در رو  قبل یا رو  جارم، برام تخمین مبلغ واریزم، واحد سرمایه

شاود تاا در ابار یمتخماین  دهگذارم در رو  قبال یاا رو  جاارم درصد( بیشتر ا  مبلغی باشد که براساس قیمت هر واحد سرمایه

ظرف دو رو  کارم پ  ا  ارائه درخواسات صادور وجود نیاید. مبایغ اضافه پرداختی، يل کسرم مبلغ واریزم، بهنوسانات قیمت، مش

گذارم در قیمات صادور واحاد سارمایه شود.گذار عودت داده میبه حساب بانيی سرمایه صندوقتوس  مدیر گذارم گواهی سرمایه

گردد. برام صدور هر واحاد و همچنین تارنمام صندوق به طور رو انه اعالم میپایان هر رو  ا  طریق تابلو اعالنات مستقر در شع  



 

 

گذارم را کاه در امیدناماه قیاد شاده اسات، گذار باید عالوه بر قیمت صدور، کارمزد صدور واحدهام سرمایهگذارم، سرمایهسرمایه

 بپردا د.

و مؤسساان،  ، ضامن جبران خسارت یا سودضامن نقدشوندگیحسابرس، گذارم، متویی، به غیر ا  مدیر، اعضام گروه مدیران سرمایه -3-3-2

گاذارم درصد حداکالر واحادهام سارمایه 5گذارم و حداکالر واحد سرمایه )ده( 10گذار در صندوقگذارم هر سرمایهحداقل سرمایه

 صندوق است.

 :مربوطه گذاري و تسلیم گواهيواحد سرمایه( صدور 4

، مادیر ببات هام مقارر در امیدناماۀ صاندوقبندم و مهلتبراساس  مانویسی اوییه و در مدت فعاییت صندوق ندر پایان دورۀ پذیره -4-1

که در صاورتی)دارد. گذارم را برام مدیر و متاویی ارساال ماینویسی یا درخواست صدور واحدهام سرمایهاطالعات مربوط به پذیره

افازار صاندوق دسترسای شده توس  مدیر ببات در نرمنویسی ببتیا پذیره هام صدورمدیر صندوق یا متویی به اطالعات درخواست

در مهلت مقرر در امیدناماۀ  مدیرباشند؛ ارسال اطالعات یادشده به مدیر صندوق یا متویی توس  مدیر ببت موضوعیت ندارد(. داشته

و نتیجاه را بارام مادیر  و این رویه تطبیاق اساسنامهبا گذارم را نویسی یا درخواست صدور واحد سرمایهپذیره صندوق، درخواست

نویسای هام صادور یاا پذیرهکه مدیر ببت، به نتیجه بررسی اع  ا  تأیید یا عادم تأییاد درخواسات)در صورتیدارد. ببت ارسال می

باه مادیر ببات باشد؛ ارسال نتایج بررسی ا  طرف مدیر صاندوق دسترسی داشته افزار صندوقگذارم، ا  طریق نرمواحدهام سرمایه

 پذیرد:یيی ا  دو اقدام  یر انجام میصندوق براساس نتایج ارسایی ا  طرف مدیر موضوعیت ندارد(. 

مهلات مقارر در گذارم توس  مدیر تأیید شده باشد، مدیر ببت باید ظرف نویسی یا درخواست صدور واحد سرمایهکه پذیره( درصورتی4-1-1

گذار به یيی ا  طرق  یر عمال صادر و براساس درخواست سرمایهگذارم مربوطه را اهی سرمایه، اعالمیۀ صدور و گوامیدنامۀ صندوق

 کند: 

 وم ۀگذار یا نمایندکند تا هناام مراجعه سرمایهارسال همان شعبۀ محل ارایۀ درخواست  گذارم را بهاعالمیۀ صدور و گواهی سرمایه ایف(

 ماید. تسلی  ایشان ن ،مگذاریا ذینفع گواهی سرمایه

به صورت پسات سفارشای ارساال  یا نمایندۀ وم گذارگذارم را به آخرین نشانی اعالمی توس  سرمایهب( اعالمیۀ صدور و گواهی سرمایه

  .نماید

گذارم باشاد، مادیر گذار بیش ا  مبلغ اختصاص داده شاده باه صادور واحادهام سارمایهکه وجوه واریزم توس  سرمایهدر صورتی

 گذار واریز کند.به حساب بانيی سرمایهمهلت مقرر در امیدنامۀ صندوق، ایتفاوت را ظرف ت مابهموظف اسصندوق 

گذارم توس  مدیر تأیید نشده باشد، مدیر باید وجوه واریزم را ظارف نویسی یا درخواست صدور واحدهام سرمایهکه پذیره( درصورتی4-1-2

گذار واریز کند و نتیجه را به مدیر ببت اطالع دهد تا مدیر ببت موضاوع را مایهبه حساب بانيی سر، مهلت مقرر در امیدنامۀ صندوق

 گذار یا نمایندۀ وم برساند.  است به اطالع سرمایهگذار یا نمایندۀ وم تعیین نمودهبه روشی که سرمایه

هام مطابق نموناهمدیر ببت مجا  مایندۀ مهرصندوق و امضام ن بامسلسل و تاریخ است و  ۀگذارم چاپی و دارام شمارگواهی سرمایه -4-2

صندوق را در قبال دارنادگان  ۀهام خود مندرج در اساسنامه و امیدنامکلیۀ ارکان صندوق مسئوییت شود.انتهام این رویه صادر می

و  ممتاا عاادم و گذارم اعا  ا  نوع واحدهام سارمایه دارند. بر عهده ،شوندصادر می رویهگذارم که مطابق این هام سرمایهگواهی

گذارم عاادم و گذارم واحادهام سارمایهگذارم قید شود. گواهی سارمایهباید در گواهی سرمایه بودن گواهی، انتقالیا  ابطالقابل 

 به صورت جداگانه صادر خواهد شد. ممتا 

گذارم، سارمایهفقاود شادن گواهیگذارم صادره کوشا باشد. در صورت مسرمایهگذار موظف است در حفظ و ناهدارم گواهیسرمایه -4-3

 خواهد بود.« ایمالنی»صدور مجدد آن مشروط به طی کردن تشریفات صدور گواهی 

 



 

 

 گذاري:( درخواست ابطال واحد سرمایه5

گذارم سارمایه هامواحادتمام یا بخشای ا  تواند برام ابطال یا نمایندۀ وم در هر  مان میگذارم عادم دارندۀ واحد سرمایه  -5-1

)انتهام این رویه( را تيمیل و ا  طرق ماذکور  گذارماقدام کند. برام این امر ال م است وم فرم درخواست ابطال واحد سرمایه خود

 .شودمی ، به مدیر ببت ارائه نماید. فرم خام مربوطه در شع  مدیر ببت به صورت کاغذم در اختیار متقاضیان قرار داده2-5در بند 

تواناد فارم را در پایاااه گذار میباشاد، سارمایهفاراه  شدها  طریاق پایاااه ایيترونیيای صاندوق  یل فرمکه اميان تيمدر صورتی

   ایيترونیيی صندوق تيمیل نماید. 

 طریق  یر به مدیر ببت ارائه نمود:  سهتوان ا  رخواست ابطال را مید -5-2

ا  شع  مدیر ببت و تسلی  فرم به نمایندۀ مدیر ببت مساتقر  گذار یا نمایندۀ وم به یيی( ا  طریق مراجعه حضورم سرمایه5-2-1

گذار یا احرا  هویت و سمت نمایندۀ وم و تطبیق است نمایندۀ مدیر ببت، ضمن احرا  هویت سرمایهصورت ال مدر شعبه که در این

درخواسات نمایندۀ وم، اطالعات فرم گذار و گذار یا نمایندۀ وم با نمونه امضام ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایهامضام سرمایه

پا  ا  رییات و تأییاد  تهیاه کارده و افزار صندوق ببات و پرینات آن را حاداقل در دو نساخهگذارم را در نرمواحد سرمایه ابطال

نماینادۀ وم گذار یا ر یا نمایندۀ وم، هر دو نسخۀ آن را امضای و مهر نموده و ی  نسخه را به عنوان رسید فرم، به سرمایهگذاسرمایه

 تحویل دهد. 

صاورت ( ا  طریق مراجعه به پایااه ایيترونیيای صاندوق و تيمیال فارم تعبیاه شاده در آن و ساپ  امضاا و ارساال آن به5-2-2

گذار یا نمایندۀ وم قبالً رمز عبور یا امضاام ایيترونیا  پذیر است که سرمایهایيترونیيی به مدیر ببت. )این روش در صورتی اميان

 باشد.(به خود را طبق رویۀ مربوطه دریافت نمودهمخصوص 

اسات هویات و  صورت پسات سفارشای. در ایان صاورت ال م( ا  طریق ارسال به دفتر مرکزم یا یيی ا  شع  مدیر ببت به5-2-3

د. مادیر ببات تأییاد گارد 4-3-2تا  2-3-2گذار یا نمایندۀ وم ا  طریق مراجعه به یيی ا  مراجع مذکور در بندهام امضام سرمایه

گذار یاا که امضام آن با نمونۀ امضام ارائه شده طی فارم مشخصاات سارمایهپ  ا  دریافت فرم یادشده ا  طریق پست، در صورتی

افزار صندوق ببت و پرینت آن را حداقل در دو نساخه تهیاه کارده و پا  ا  باشد، اطالعات فرم را در نرمنمایندۀ وم تطبیق داشته

گذار یاا گذار و نمایندۀ وم، به سرمایهشده در فرم مشخصات سرمایهعنوان رسید، به طریق تعییننسخه ا  آن را بهامضای و مهر، ی  

دهد. مسئوییت مادیرببت در تطبیاق گذار یا نمایندۀ وم اطالع میصورت موضوع را به سرمایهدهد. در غیر ایننمایندۀ وم ارائه می

 باشد. امضای، در حد عرف می

گذارم مورد نظر به صورت حضاورم یاا ا  گواهی سرمایه گذارم، در صورتی قابل ارائه است کهرخواست ابطال واحد سرمایهد -5-3

 .ودتحویل ش ابطال، طریق پست سفارشی به همان شعبۀ محل ارائه درخواست

 شود: گذارم به نيات  یر توجه میدر ابطال واحدهام سرمایه – 5-4

گذارم معادل قیمت ابطاال قیمت ابطال هر واحد سرمایهباشد،  ارائه شده 16واست ابطال قبل ا  ساعت که درخدر صورتی -5-4-1

، ارائاه شاده 16که درخواست ابطال پ  ا  ساعت و در صورتی بعد ا  ارائه درخواست ابطال  گذارم در پایان رو  کارمواحد سرمایه

واهد بود. مدیر صندوق موظاف اسات رو  کارم پ  ا  ارائه درخواست ابطال خ گذارم در پایان دومعادل قیمت ابطال واحد سرمایه

، رو  ا  تااریخ درخواسات 7، ظارف هام مربوطهگذارم را پ  ا  کسر کارمزد ابطال یا هزینهوجوه حاصل ا  ابطال واحدهام سرمایه

گذارم قیمت ابطال واحاد سارمایهاست؛ واریز کند. شدهام که قبالً اعالم گونهیا نمایندۀ وم بهگذار به حساب بانيی سرمایهمنحصراً 

 گردد. در پایان هر رو  ا  طریق تابلو اعالنات مستقر در شع  و همچنین تارنمام صندوق به طور رو انه اعالم می

واحاد  )ده( 10گذار گذارم عادم هر سرمایهبه غیر ا  مدیر، مؤسسان و ضامن نقدشوندگی، حداقل تعداد واحدهام سرمایه -5-4-2

گذارم شاخص گذارم درخواسات شاده، تعاداد واحادهام سارمایهچاه باا ابطاال واحادهام سارمایهباشد. چنانگذارم میسرمایه

گذار یا نماینادۀ وم موظاف اسات، تعاداد واحادهام گذار به کمتر ا  این میزان برسد، دستور وم تایید نخواهد شد. سرمایهسرمایه



 

 

)ده( واحد بوده یاا تعاداد  10گذارم نزد وم بیشتر ا  ام مشخص نماید که تعداد واحدهام سرمایهگونهدرخواستی برام ابطال را به

 آن به صفر برسد.

 مربوطه: گذاري و تسلیم گواهي( ابطال واحد سرمایه6

ال واحادهام ، مدیر ببت اطالعات مربوط به درخواسات ابطاهام مقرر در امیدنامۀ صندوقمهلتدر مدت فعاییت صندوق در  -6-1

هام ابطاال که مادیر صاندوق یاا متاویی باه اطالعاات درخواساتدارد. )در صاورتیگذارم را برام مدیر و متویی ارسال میسرمایه

باشند؛ ارسال اطالعات یادشده به مدیر صندوق یا متویی توس  مدیر افزار صندوق دسترسی داشتهشده توس  مدیر ببت در نرمببت

گذارم را با اساسنامه و ایان رویاه تطبیاق و ، درخواست ابطال واحد سرمایهدر مهلت مقرر در امیدنامهمدیر  ببت موضوعیت ندارد(.

هام ابطاال که مدیر ببت، به نتیجه بررسی اع  ا  تأیید یا عدم تأیید درخواساتدارد. )در صورتینتیجه را برام مدیر ببت ارسال می

باشد؛ ارسال نتایج بررسی ا  طرف مدیر صاندوق باه مادیر ببات دسترسی داشته ر صندوقافزاگذارم، ا  طریق نرمواحدهام سرمایه

 پذیرد:موضوعیت ندارد(. براساس نتایج ارسایی ا  طرف مدیر صندوق یيی ا  دو اقدام  یر انجام می

مهلات مقارر در ظارف گذارم توس  مدیر تأیید شده باشاد، مادیر ببات بایاد که درخواست ابطال واحد سرمایه( درصورتی6-1-1

گذار ابطال نشده باشاد، عاالوه بار گذارم سرمایهکه کل واحدهام سرمایه، اعالمیۀ ابطال را صادر کرده و در صورتیامیدنامۀ صندوق

گذارم ابطاال نشاده آمااده کارده و براسااس درخواسات گذارم جدیاد را بارام واحادهام سارمایهاعالمیۀ مذکور، گواهی سارمایه

 ه یيی ا  طرق  یر عمل کند: گذار بسرمایه

را به همان شعبۀ محل ارایاۀ درخواسات ارساال کناد تاا هنااام جدید گذارم گواهی سرمایهدر صورت وجود ایف( اعالمیۀ ابطال و 

 گذار یا نمایندۀ وم، تسلی  ایشان نماید. مراجعه سرمایه

گذار باه صاورت پسات رین نشانی اعالمی توسا  سارمایهرا به آخجدید گذارم گواهی سرمایه در صورت وجود ب( اعالمیۀ ابطال و

  .نمایدسفارشی ارسال 

ظارف مهلات مقارر در  گذارم توس  مدیر تأیید نشاده باشاد، مادیر بایادواحدهام سرمایه ابطالکه درخواست ( درصورتی6-1-2

گذار یاا نماینادۀ وم تعیاین مایهنتیجه را به مدیر ببت اطالع دهد تا مادیر ببات موضاوع را باه روشای کاه سارامیدنامۀ صندوق، 

، 1-1-6گذارم مربوطه را به یيی ا  دو روش مذکور در بناد و گواهی سرمایه گذار یا نمایندۀ وم برسانداست به اطالع سرمایهنموده

  گذار، عودت دهد. به سرمایه

میدنامۀ صاندوق، تشاریفات مرباوط باه که مدیر، درخواست ابطال را تأیید کند، موظف است ظرف مهلت مقرر در ادر صورتی -6-3

، گذاربوطه، به حساب بانيی سارمایهها و کارمزدهام مرگذارم را پ  ا  کسر هزینهواریز وجه نقد حاصل ا  ابطال واحدهام سرمایه

 به انجام رساند. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گذاري.........صندوق سرمایه

 راق بهادارثبت شده به شماره ............... نزد سازمان بورس و او

 و نمایندۀ وي گذارسرمایه مشخصاتفرم 

 

( گذارسرمایه گذار یا نمایندۀ وم)وکیل، ویی، قی  یا نمایندۀ قانونی، ال م است این فرم توس  شخص سرمایهومنمایندۀ و  گذارسرمایه اخذ اطالعات منظوربه 
  .تيمیل گردد

 گذار:الف ( اطالعات سرمایه
 گذار:مشخصات سرمایه

 تاریخ توید     /     /       محل صدور        شماره شناسنامه    نام و نام خانوادگیص حقیقی: شخ□
 تاریخ ببت     /     /        محل ببت         شماره ببت                نام شخص حقوقی:  □
 

                             نام/نام شخص حقوقی به تفيی  حروف
 

                             نوادگی به تفيی  حروفنام خا
 

           ملی   سۀملی/شناشمارۀ     نام پدر: . . . . . . . . .
                                                                       جنسیت:      مذکر          مؤنث 

 

شود، گذارم اطالع داده میگذار به صندوق سرمایهنشانی معرفی شده در این فرم یا تغییرات بعدم آن که کتباً توس  سرمایهگذار:  )اطالعات تماس سرمایه

  (گذار معتبر است.گذارم با سرمایهبرام هرگونه مياتبۀ صندوق سرمایه
 : . . . . . . . . . . . . . . .(Email). . . . . . . . .تلفن همراه: . . . . . . . . . . . . . .  پست ایيترونی   تلفن: . . .. . . . . . . . . . . . . في : . . . .

   : . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .   کد. پستی:        نشانی 

 

گذار که طای ایان فارم معرفای گذار ا  طرف صندوق به حساب بانيی سرمایههرگونه پرداخت وجه به سرمایه) :گذارمشخصات حساب بانکي سرمایه

 (گذار باشد.گذار کتباً حساب بانيی دیارم معرفی نماید. حساب بانيی باید به نام شخص سرمایهگیرد، مار اینيه سرمایهشده است صورت می

  .................................................................شماره حساب: بان : ....................................... شعبه: ....................................... کد شعبه: ..................نام 

 : گذارنمایندۀ سرمایه اطالعاتب (

ان  شخص حقوقی عنوان نمایندۀ خود معرفی نمایند تا ا  جتوانند حداکالر دو نفر را به)اشخاص حقوقی می ار:گذمشخصات نمایندۀ سرمایه
  و مياتبات ا  جان  شخص حقوقی، اقدام نمایند.(ها درخواست نسبت به امضام کلیۀ

 

 تاریخ تولد شمارۀ ملي نام پدر نام خانوادگي نام
  گذارنوع رابطۀ نماینده با سرمایه

 وکیل، ولي، قیم یا نمایندۀ قانوني()

 

 
     

گذار به صندوق اطالع داده نشانی معرفی شده در این فرم یا تغییرات بعدم آن که کتباً توس  سرمایه):گذارنمایندۀ سرمایه اطالعات تماس
 (گذار معتبر است. سرمایه نمایندۀ شود، برام هرگونه مياتبۀ صندوق بامی

 : . . . . . . . . . . . . . . .(Email). . . . . . . . . في : . . . . . . . . . . . . .تلفن همراه: . . . . . . . . . . . . . . پست ایيترونی   تلفن: . . .. . . .

 

 . . . . .   کد. پستی:          نشانی: . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . .  . . .  

  

 

 

 

          

          

          

 ..................:....فرم  ارهشم

 ...............: تيمیلتاریخ 



 

 

 گذاري.........صندوق سرمایه

 ثبت شده به شماره ............... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

 گذار و نمایندۀ ويفرم مشخصات سرمایه
 

 گذار:ارتباط صندوق با سرمایهج ( 
 گذار مطابق کدام روش  یر عمل شود : گذارم به سرمایههام صدور و ابطال واحدهام سرمایهگذارم و اعالمیهمشخص کنید برام تسلی  گواهی سرمایهیطفاً 

گذار یا نمایندۀ وم به ایشان تسلی  مراجعۀ حضورم سرمایهشعبۀ محل درخواست صدور یا ابطال ارسال شده و هناام  بهمدار  مذکور 

 گردد. 

                                        ارسال گردد.         ومنمایندۀ          گذار سرمایه           :مدار  مذکور ا  طریق پست سفارشی به نشانی

گذار یا نامۀ ایيترونی  به سرمایهو/یا ا  طریق ارسال پیام  /گذار ا  طریق پایااه ایيترونیيی صندوق ودر ضمن سایر اطالعات اختصاصی سرمایه

اسات،  در ایان فارم ارائاه شاده که گذار خواهد رسید. )مشروط بر اینيه شمارۀ تلفن همراه و نشانی ایيترونیيیمایهیا نمایندۀ وم به اطالع سر

 باشد.( معتبر 

 

داده اسات، تطبیاق وم کاه در جادول  یار آمده یاا نماینادگان گذار یا نماینادۀگذار با نمونۀ امضام سرمایههام بعدم سرمایه)کلیۀ درخواست د ( نمونۀ امضاء:

 شود(می
 گذار یا نمایندۀ وينام و نام خانوادگي سرمایه

 است() که مشخصات آن در بند الف یا ب آمده
 نمونه امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 ها را توضیح دهید: لطفاً نحوۀ امضاي درخواست

 

 

مجا  در جدول  یر درج گردد  امضام صاحبانگذار باید مشخصات و امضام )در مورد اشخاص حقوقی سرمایه هـ ( مشخصات و امضاي تکمیل کنندۀ فرم:

 درج گردد.(  ،استآن در بند )ب( قید شده اطالعاتوم که  نمایندۀگذار یا مشخصات و امضام سرمایهگذار، و در مورد اشخاص حقیقی سرمایه
 امضاء شمارۀ ملي نام و نام خانوادگي

 

 

 

 

  

 

در شعبه، دفترخانه اسناد رسمی، سفارت یا کنسویارم ایران در خارج ا  کشور یا مراجعی که  )این قمست توس  نمایندۀ مدیر ببت ( محل تأیید: و

 تيمیل و تأیید شود.(، اندبه این منظور در سایر کشورها تعیین شده

 فوق مورد تأیید است.  «ها»مندرج در بند  هویت و امضام تيمیل کنندۀ )گان( این فرم به شرح

 

 امضاء و مهر                                نام و نام خانوادگي     

 

 ..................:....فرم  ارهشم

 ...............: تيمیلتاریخ 



 

 

 گذاري.........صندوق سرمایه

 ثبت شده به شماره ............... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

 گذارينویسي یا درخواست صدور واحدهاي سرمایهفرم پذیره
 گذار با مشخصات زیر: سرمایه

 
 ..........شمارۀ ملی   .... .............. محل صدور............    شماره شناسنامه..........     .....و نام خانوادگی  نامشخص حقیقی: □
 ..............        شناسۀ ملی     ...     .......... محل ببت ................      شماره ببت                        نام..............شخص حقوقی:  □
 

است، مبلغ .........................................)به حروف گذار را تيمیل و به صندوق ارائه داده فرم مشخصات سرمایهکه قبالً 
ق واریز گذارم در صندوق فوق به حساب بانيی صندو............................................................................( ریال را به منظور سرمایه

 . استنموده
 مشخصات وجه واریزي:  

 نام شعبۀ بانک  بانک پرداخت کننده  تاریخ پرداخت  شماره سند پرداخت  نوع پرداخت 
 
     

 
 
 

  کنندۀ این فرم را در مربع مربوطه در زیر مشخص کنید: تکمیل
 گذار گذار        نماینده قانونی سرمایهقی  سرمایه  گذار     گذار      ویی سرمایهگذار      وکیل سرمایهشخص سرمایه

است، مشخصات وکیل، ولي، قیم یا نمایندۀ قانوني گذار تکمیل شدهکه این فرم به وسیله وکیل، ولي، قیم یا نمایندۀ قانوني سرمایهتوضیح : در صورتي

 باشد. گذار ارائه شدهطي فرم مشخصات سرمایه قبالً گذار بایدسرمایه

 

 امضاء تکمیل کننده نام ونام خانوادگي تکمیل کنندۀ فرم

 

 

 

 

 

ت توسا  نماینادۀ مادیر ببات در شاعبه، دفترخاناه اساناد رسامی، سافارت یاا سم)این ق: هویت و امضاي تکمیل کنندۀ فرممحل تأیید 

 تيمیل و تأیید شود.( ،دانکنسویارم ایران در خارج ا  کشور یا مراجعی که به این منظور در سایر کشورها تعیین شده

 هویت و امضام تيمیل کنندۀ فرم به شرح فوق مورد تأیید است. 

 نام و نام خانوادگي                                    امضاء و مهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..................:....شمارۀ درخواست 

 ....................: درخواستتاریخ 



 

 

 گذاري...........صندوق سرمایه
 .. نزد سا مان بور س و اوراق بهادار.....ببت شده به شماره .

 «گذاريور واحد سرمایهاعالمیه صد»

 تاریخ ......................................                                                                                                       

 

.................... مرباوط باه گذارم باه شاماره ................... ماور. ..صدور واحدهام سرمایه نویسی یاپذیره درخواست

 گذار با مشخصات  یر: سرمایه

      شمارۀ ملی   شماره شناسنامه           محل صدور      شخص حقیقی: خان  / آقام 
 شناسۀ ملی    محل ببت             شماره ببت       شخص حقوقی: نام شخص حقوقی

 
 دریافت و به شرح  یر اعمال گردید: 

)باه ......   مبلغ ................................. ریال واریزم باه حسااب صاندوق در تااریخ ............................... تعاداد ...........ا

صاادر شاد  ....................نام .................................... ریال به گذارم به مبلغواحد سرمایهحروف .....................................(

باه حسااب . باقیمانده وجه به مبلغ............................... ریال گرددمیکه کارمزد صدور آن به .................. ریال بایغ 

 پرداخت خواهد شد.کارم رو   دوگذار طبق امیدنامۀ صندوق حداکالر ظرف مهلت بانيی سرمایه

 

  صندوقامضاء و مهر                                    اینده مدیر ثبت: نم نام و نام خانوادگي
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        ............. هگذاري........ ثبت شده به شمارصندوق سرمایه

 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

 (غیرقابل ابطال) ممتازگذاري رسید گواهي سرمایه

 : . . . . . . . . . . . . گواهیشماره 

 تاریخ صدور: . . . . . . . . . . . . 

  

 (بطالغیرقابل ا) ممتا گذارم: نوع واحدهام سرمایه

 ............................................نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی :

 ...........................شماره شناسنامه / شماره ببت: ....................

 ...............................ل ببت: .............................محل صدور/ مح

 ....................................تاریخ توید /  تاریخ ببت: .......................

 .................................شمارۀ ملی / شناسۀ ملی:..........................

 .............................................................................نام پدر: ............

 .... ........................گذارم: ..........................تعداد واحد سرمایه

  لاری ..........قیمت صدور هر واحد سرمایه گذارم : ...............

 

  :نمایندۀ وي یا گذارایهامضاء سرمنام و نام خانوادگي و  

 

 

 گذاري.................صندوق سرمایهگذاري درگواهي سرمایه

 ..............هاي........و شماره .......... نزد مرجع ثبت شرکت ثبت شده به شماره .................... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

                                                                           شماره گواهی:.................          

 : ............................تاریخ صدور

 (غیرقابل ابطال) ممتازگذاري : نوع واحدهاي سرمایه

 شود:وسیله گواهي ميبدین

 تاریخ توید    /     /        محل صدور          شماره شناسنامه           شخص حقیقی: خان  / آقام 
 تاریخ ببت   /     /          محل ببت         شخص حقوقی: نام شخص حقوقی                   شماره ببت

 
 ..........................................................)به حروف( . .............................)به عدد(  تعداد دارندۀنام پدر............ ،  شمارۀ ملی ...............

 باشد.گذارم میا  صندوق سرمایه ممتا گذارم واحد سرمایه شناسۀ ملی...................

 .تو ار ش مبنام کل ............................ ریال اس، ریال (ی  میلیون) 1.000.000ار ش مبنام هر واحد

 باه تعاداد  گذارمرام صادور واحادهام سارمایهباریال بوده و بناابراین  ...........................گذارم برابر مایهقیمت صدور هر واحد سر

، دریافات رهام صادوناهال عاالوه بار هزییا.........( رمندرج در این گواهی، جمعًا مبلغ.............................. )به حاروف.............................

 است. شده

ج در ظهر این به توضیحات مندرباشد. می ه غیربانتقال گذار قابل ویی به تقاضام سرمایه ابطالگذارم غیرقابل این گواهی سرمایه

 برگه توجه شود 

 دوق مهر صن                  نمایندۀ مدیر ثبت                   نام و نام خانوادگي                 
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 {ممتا گذارم سرمایه}ظهر گواهی 
 مدیر ببت، اعتبارم ندارد.مجا   ۀبدون مهر صندوق و امضام نماینداین گواهی  -1

 باشد. می انتقال به غیرقابل  ، قبل ا  انحالل صندوق،گذار و ارائۀ آن به صندوقاست ویی به تقاضام سرمایه ابطالگذارم با نام بوده و غیر قابل این گواهی سرمایه -2

 کند.گذاران تغییر میگذارم نزد سرمایهدهام سرمایهگذاران، تعداد واحمتغیراست و با ورود و خروج سرمایه سرمایۀ صندوق -3

گذارم ا  کل واحدهام سرمایه خودگذارم گذارم به نسبت تعداد واحدهام سرمایههام صندوق سرمایهگذارم مندرج در این گواهی، در خایص داراییمای  واحدهام سرمایه -4

  .گذاران به صورت مشای، شری  استرمایهنزد س

شده و رو  مطابق اساسنامه و مقررات مربوطه محاسبه گذارم، در پایان هرهام صندوق، تحت عنوان قیمت ابطال هر واحد سرمایهگذارم ا  خایص داراییسه  هر واحد سرمایه -ه

 شود. در تارنمام صندوق منتشر میدر مهلت مقرر 

، ر بباتمرباوط باه مادیۀ شعبه صادر کنند یامایندۀ مدیر ببت این گواهی به ن یا ارسال گذارم مندرج در این گواهی، تحویلقسمتی ا  واحدهام سرمایهتمام یا  انتقالجهت  -6

 ایزامی است. ،استمنتشر شده ندوقگذارم که در تارنمام صنویسی، صدور و ابطال واحد سرمایهمورد نظر طبق رویۀ پذیرهبا مدار  همراه گذار یا نمایندۀ وم توس  سرمایه

هام صندوق، متناسا  باا تعاداد گذارم ا  خایص داراییدر هناام انحالل و تصفیۀ صندوق طبق اساسنامه، امیدنامه و سایر مقررات حاک  بر صندوق، سه  مای  گواهی سرمایه -7

   شود.میگذار پرداخت ریایی آن به سرمایههام مربوطه، معادل گذارم وم، محاسبه شده و پ  ا  کسر هزینهواحدهام سرمایه

 رند.گذارم به عهده داهام مندرج در اساسنامه و امیدنامۀ صندوق را در قبال دارندۀ واحد سرمایهو سایر ارکان صندوق، مسئوییت مدیر، مدیرببت و ضامن نقدشوندگی -8

گذارم، صادور مجادد آن سارمایهگذارم صادره کوشا باشد. در صاورت مفقاود شادن گواهییهموظف است در حفظ و ناهدارم گواهی سرما گذارمدارندۀ این گواهی سرمایه -9

 خواهد بود.« ایمالنی»مشروط به طی کردن تشریفات صدور گواهی 

ه و در برگیرناده تماام بود ۀ صندوقاساسنامه و امیدنامشود و اطالعات بندهام فوق برگرفته ا  ..........  بر اساس اساسنامه و امیدنامۀ خود اداره می..... گذارمصندوق سرمایه تذکر مهم!

 .استمنتشر شده ………www نشانیاساسنامه یا امیدنامه نیست. متن کامل اساسنامه و امیدنامۀ صندوق در تارنمام صندوق به  مفاد 
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        گذاري........ ثبت شده به شماره............. صندوق سرمایه

 وراق بهادارنزد سازمان بورس و ا

 (قابل ابطال)گذاري عادي رسید گواهي سرمایه

 شماره گواهی: . . . . . . . . . . . . 

 تاریخ صدور: . . . . . . . . . . . . 

  

 گذارم: :. . . . . . . . . . . نوع واحدهام سرمایه

 ............................................نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی :

 ...........................شماره شناسنامه / شماره ببت: ....................

 ...............................محل صدور/ محل ببت: .............................

 ....................................تاریخ توید /  تاریخ ببت: .......................

 ................................./ شناسۀ ملی:.......................... ملیشماره 

 ..................................................نام پدر: .......................................

 ... ........................گذارم: ...........................تعداد واحد سرمایه

  لا......... ریگذارم : ................ت صدور هر واحد سرمایهقیم

 

 : یا نمایندۀ وي گذارنام و نام خانوادگي و امضاء سرمایه 

 

 

 گذاري.................گذاري درصندوق سرمایهگواهي سرمایه

 .............هاي................... نزد مرجع ثبت شرکتثبت شده به شماره .................... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره 

                شماره گواهی:.................                                                                     

 تاریخ صدور: ............................

 (قابل ابطال)گذاري : عادي نوع واحدهاي سرمایه

 شود:وسیله گواهي ميدینب

 تاریخ توید    /     /        محل صدور          شماره شناسنامه           شخص حقیقی: خان  / آقام 
 تاریخ ببت   /     /          محل ببت         شخص حقوقی: نام شخص حقوقی                   شماره ببت

 
 ................م پدر............ ، دارندۀ تعداد )به عدد( ............................. )به حروف( ...........................................شمارۀ ملی ............... نا

 باشد.گذارم میا  صندوق سرمایه عادمگذارم شناسۀ ملی................... واحد سرمایه

 ت.میلیون( ریال، و ار ش مبنام کل ............................ ریال اس )ی  1.000.000ار ش مبنام هر واحد

گذارم باه تعاداد   گذارم برابر .......................... ریال باوده و بناابراین بارام صادور واحادهام سارمایهقیمت صدور هر واحد سرمایه

هام صادور، دریافات هال عاالوه بار هزینایا.........( ر. )باه حاروف.............................مندرج در این گواهی، جمعاً مبلغ.............................

 است. شده

باشد. به توضیحات مندرج در ظهار ایان برگاه گذار قابل ابطال میگذارم غیرقابل انتقال ویی به تقاضام سرمایهاین گواهی سرمایه

 توجه شود 
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 گذارم عادم{}ظهر گواهی سرمایه

 
 این گواهی بدون مهر صندوق و امضام نمایندۀ مجا  مدیر ببت، اعتبارم ندارد. -1

 باشد. و ارائۀ آن به صندوق، قبل ا  انحالل صندوق، قابل ابطال میگذار تقاضام سرمایه گذارم با نام بوده و غیر قابل انتقال است ویی بهاین گواهی سرمایه -2

 کند.گذاران تغییر میگذارم نزد سرمایهدهام سرمایهگذاران، تعداد واحسرمایۀ صندوق متغیراست و با ورود و خروج سرمایه -3

گذارم سرمایه ا  کل واحدهام خودگذارم گذارم به نسبت تعداد واحدهام سرمایههام صندوق سرمایهگذارم مندرج در این گواهی، در خایص داراییواحدهام سرمایه دارندۀ -4

 گذاران به صورت مشای، شری  است. نزد سرمایه

شده و محاسبهاسنامه و مقررات مربوطه گذارم، در پایان هر رو  مطابق اسهام صندوق، تحت عنوان قیمت ابطال هر واحد سرمایهگذارم ا  خایص داراییسه  هر واحد سرمایه -5

 شود. در مهلت مقرر در تارنمام صندوق منتشر می

ر ببات، مرباوط باه مادی ۀکنندشعبه صاادر این گواهی، تحویل یا ارسال این گواهی به نمایندۀ مدیر ببت یا گذارم مندرج درجهت ابطال تمام یا قسمتی ا  واحدهام سرمایه -6

 ایزامی است. ،استگذارم که در تارنمام صندوق منتشر شدهنویسی، صدور و ابطال واحد سرمایهرد نظر طبق رویۀ پذیرهگذار یا نمایندۀ وم همراه با مدار  موتوس  سرمایه

  بار ت حاکوق طبق اساسنامه، امیدنامه و سایر مقرراگذار، یا در هناام انحالل و تصفیۀ صندگذارم به درخواست سرمایهدر صورت ابطال تمام یا قسمتی ا  واحدهام سرمایه -7

هام مربوطه، معادل گذارم وم، محاسبه شده و پ  ا  کسر هزینههام صندوق، متناس  با تعداد واحدهام سرمایهگذارم ا  خایص داراییگواهی سرمایه دارندۀصندوق، سه  

 .  شودمی گذار پرداختریایی آن به سرمایه

 رند.گذارم به عهده داهام مندرج در اساسنامه و امیدنامۀ صندوق را در قبال دارندۀ واحد سرمایهمدیر، مدیرببت و ضامن نقدشوندگی و سایر ارکان صندوق، مسئوییت -8

گذارم، صادور مجادد آن سارمایهگذارم صادره کوشا باشد. در صاورت مفقاود شادن گواهیموظف است در حفظ و ناهدارم گواهی سرمایه مگذارسرمایه دارندۀ این گواهی -9

 خواهد بود.« ایمالنی»ت صدور گواهی مشروط به طی کردن تشریفا

شود و اطالعات بندهام فوق برگرفته ا  اساسنامه و امیدنامۀ صندوق بوده و در برگیرنده تماام ..........  بر اساس اساسنامه و امیدنامۀ خود اداره می.......گذارم صندوق سرمایه تذکر مهم!

.اساااتمنتشااار شده ………www مه و امیدناماااۀ صاااندوق در تارنماااام صاااندوق باااه نشاااانیمفااااد  اساسااانامه یاااا امیدناماااه نیسااات. ماااتن کامااال اساسااانا

 ندوق دگي نمایندۀ مدیر ثبت                                    مهر صنام و نام خانوا                 
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 گذاري...........صندوق سرمایه
  ثبت شده به شماره .................... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

 گذاريخواست ابطال تمام / قسمتي از واحدهاي سرمایهفرم در

 شماره سریال: .......................

 : .........................تاریخ

 شعبه ......................... کد 

 
گذار باا ه سارمایهگذارم متعلاق باتا تعداد)به عدد(...........)باه حاروف( ....................... واحاد سارمایه شوددرخواست می

مشخصات  یر ابطال گردد و وجوه حاصل طبق مفاد اساسنامه و امیدنامۀ صندوق و مقررات مربوطه به حسااب باانيی 

 گذار واریز شود: سرمایه
 

 گذار:مشخصات سرمایه

      شمارۀ ملی   محل صدور  شماره شناسنامه   شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی
       شناسۀ ملی   محل ببت   شماره ببت     م شخص حقوقیشخص حقوقی: نا

 

 گذاري پیوست شده:مشخصات گواهي سرمایه

 

 

  تکمیل کنندۀ این فرم را در مربع مربوطه در زیر مشخص کنید: 
 گذار نماینده سرمایه      گذارقی  سرمایه       گذارویی سرمایه       گذاروکیل سرمایه      گذارشخص سرمایه 

است، مشخصات وکیل، ولي، قیم یا نمایندۀ گذار تکمیل شدهکه این فرم به وسیله وکیل، ولي، قیم یا نمایندۀ سرمایهتوضیح: در صورتي

 باشد. گذار ارائه شدهگذار باید طي فرم مشخصات سرمایهسرمایه

 

ی، سافارت )این قسمت توس  نمایندۀ مدیر ببت در شعبه، دفترخانه اسناد رسمتأیید هویت و امضاي تکمیل کنندۀ فرم: محل 

 اند، تيمیل و تأیید شود.(یا کنسویارم ایران در خارج ا  کشور یا مراجعی که به این منظور در سایر کشورها تعیین شده

 رد تأیید است . هویت و امضام تيمیل کنندۀ فرم به شرح فوق مو

 

 نام و نام خانوادگي                                    امضاء و مهر 

  

 تاریخ صدور شماره سریال گذاريتعداد واحد سرمایه گذارينوع واحد سرمایه

    

 

 امضاء تکمیل کننده نام ونام خانوادگي تکمیل کنندۀ فرم
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 گذاري................صندوق سرمایه

 ببت شده به شماره ... نزد سا مان بورس و اوراق بهادار

 «گذاري اعالمیه ابطال واحد سرمایه» 

 

گذار باا سارمایه ... مرباوط باهر تااریخ ....................د......................... گذارم به شاماره ...درخواست ابطال واحدهام سرمایه

 مشخصات  یر: 
 

          شمارۀ ملی   محل صدور        شماره شناسنامه   شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی: 
  شناسۀ ملی  محل ببت         شماره ببت     شخص حقوقی: نام شخص حقوقی

 

 دریافت و به شرح  یر اعمال گردید: 

 تعداد تاریخ شرح ردیف
 قیمت واحد

 )ریال(

 مبلغ کل

 )ریال(

     گذارم باطل شدهواحدهام سرمایه 1

     کارمزد بابت ابطال 2

     ل(ککارمزد متغیر ابطال)معادل ..... درصد ا  مبلغ  3

     گذارخایص وجوه واریزم به حساب سرمایه 4

     گذارم عادم باقیماندهحدهام سرمایهوا 5

 

.........  ........ نازد شاعبهگذار به شاماره .............در تاریخ ............................ به حساب سرمایه 4مبلغ ردیف 

 بان  ........... واریز گردید.

 

 مضاء نمایندۀ مدیر ثبتا                       مهر صندوق                                                        



 

 

17 

 

 شعب منتخب:
نویسی، صادور و ابطاال هام پذیره.. شعبه ا  مجموعه شع  مدیر ببت برام اخذ درخواست.......تعداد .

ها و پاسخاویی ذ درخواستاند. مسئوییت اخگذارم صندوق به شرح  یر انتخاب شدهواحدهام سرمایه

گذاران، به عهده نماینده مدیر ببت، مستقر در هر گذارم به سرمایهگواهی سرمایه به متقاضیان و ارائه

ها متعاقباا  و پا  ا  تاییاد ش تعداد شع  منتخ ، نام و مشخصات آنباشد. در صورت افزایشعبه می

 االنتشار و همچنین تارنمام صندوق برام عموم منتشر خواهد شد.هام کالیرا  طریق رو نامه سبا

 

ف
دی

ر
 

 نام شعبه
 کد

 شعبه

نام نماینده 

مدیرثبت مستقر 

 در شعبه

 تلفن مستقیم نشاني

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 


