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 ابالغیه 
 11/7/1396 -12020088  :ابالغیه ۀشمار  

 نهاداهی مالی مدرییت نظارت رب صاردکننده:
ری صندوقلزوم سرماهیموضوع: ری رد اوراق بهادار اقبل معااه ی سرماهیگذا ری اهی سرماهیمیدانهم صندوقامفاد  اصالحی  رد اساسناهم و  ربخی اعالم و  اهبورس مله ردگذا  گذا

 : کلیه نهاداهی مالی فعال رد بازار اوراق بهادارمخاطبین
 با احترام؛

 در خصوص زمان،هیئت مدیرۀ این سا15/06/1396مورخ  472جلسۀ شمارۀ  مصوبات بر اساسرساند؛ به اطالع می
های قوسط صندوترخ سود بینی نامکان تضمین یا پیش، گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابتاصالح شرایط سرمایه

 شود:م میبه شرح زیر اعال گذاری به رعایت مقررات ابالغیهای سرمایهالزام صندوقو گذاریسرمایه
کذی از سذنند هذه در یگذذاری در اوراق بهذاداری هگذذاری صذرًام مزذاز بذه سذرمایههای سرمایهتمامی صندوق .1

مهنبذذر  اتبذذه تيذذمیي مذذدیر، یکذذی از م سسذذ"ویژگذذی بذذه همذذین من ذذور هذذا بابذذا مهاملذذه باشذذد. بذذورس

 بذدیا هذردن آنهذاا امکذان ترا ببذا از سررسذید تههذد هذردش باشذد یذ )اوراق بهادار با درآمد ثابذت بازخرید آنها

 "اشذدببذا مهاملذه هذا بادر یکذی از بذورس "بذه شذرح  "به نقد در بذازار ثانویذه مئمذئن وجذود داشذنه باشذد

  .گردیداصالح 

-ای سذرمایههذمذورد صذندوق ذاری وجذود نذدارد. درگذهذای سذرمایهامکان تضمین نرخ سود توسذط صذندوق  .2

وجذذود در متوجذذه بذذه ماهیذذت ترهیذذ  پرتقذذوی صذذندوق و ریسذذ   نیذذز بذذا "ممذذنلط "و  "سذذهام در"گذذذاری 

 بینی نرخ سود وجود ندارد.آن، امکان پیش

ارش رهذان آن همذوصذندوق و ا "ای بذه شذرح شباتوجه به لذزوم رعایذت مقذررات ابالغذی توسذط سذازمان، مذاد .3

ت دارای صذذال ی ی هسذذنند هذه توسذط سذذازمان یذا سذذایر مراجذ مقرراتذ و نیبذذوان الزامذات،ملذزم بذه رعایذذت 

 .دگذاری گنزاندش شهای سرمایهدر اساسنامه نمونه صندوق "گردد.تصوی  و ابالغ می

صذالح ان ابالغیذه و عایذت مقذاد ایذملذزم بذه رز تذاری  ابذالغ ایذن مصذوبه، گذذاری ًهذا ، اهای سذرمایهصندوق 

 دیذتمدی هذارخواسذتبررسذی دباشند. عالوش بذر ایذن، از تذاری  ابذالغ مصذوبه مذذهور، شرایط خود  س  مورد می

ی منذذوب بذذه رگذذذاهیسذذرما یهذذاصذذندوق در راتییذذتغ ریسذذای و گذذذارهیسذذرما یوا ذذدها سذذق  شیاًذذزا، تیذذًهال

 و مقررات مربوطه خواهد بود.ا راز شرایط این مصوبه و رعایت سایر بوانین 

 دمحمدرضا معتم                                                                   

 ی مالینهادهامدیر نظارت بر                                                      
 


