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 ابالغیه 
                                       

 20/01/1399-12020155 :ابالغیهشماره 

 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی صادرکننده:

 با بهادار اوراق در"های گذاری صندوقنصاب سرمایهمصوبه سازمان درخصوص  ابالغ موضوع:

 ثابت درآمد
 با درآمد ثابت وکلیه فعاالن بازار سرمایهگذاری های سرمایهمدیران صندوقمخاطبین: 

 

 احترام؛سالم و  با

نصاب در خصوص  17/01/1399ششصد و سی و پنجمین صورتجلسۀ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ  4بند 
 :گرددبرداری ابالغ میجهت بهرهبه شرح زیر  "ثابت درآمد با بهادار اوراق در"های گذاری صندوقسرمایه

گذاری درخصوص تعیین سقف سرمایه 23/08/1397و چهارمین مصوبه هیئت مدیره مورخ ( پانصد و چهل 3بند ) .1

گذاری در اوراق بهادار با درآمد های سرمایه)به استثنای صندوق "ثابت درآمد با بهادار اوراق در"گذاریسرمایه هایصندوق

شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم ختیار معامله سهام پذیرفتهسهام، حق تقدم سهام و قرارداد ا"ثابت نوع دوم( در

از ارزش  %10به میزان حداکثر  "هاشده نزد یکی از بورسگذاری در گواهی سپرده کاالیی پذیرفتهفرابورس ایران و سرمایه

 های صندوق اصالح شد؛کل دارایی

عرضه اولیه آنها، مشمول محدودیت سقف تعیین شده های موضوع بند قبل در زمان گذاری در سهام شرکتسرمایه .2

 نخواهد بود؛

 در اوراق بهادار با درآمد ثابت "ثابت درآمد با بهادار اوراق در" گذاریسرمایه هایگذاری صندوقنصاب مجاز سرمایه .3

دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط 

گذاری در اوراق مذکور، های صندوق تعیین گردید. از مبلغ سرمایهاز ارزش کل دارایی %40حداقل ، دولت و اسناد خزانه

-سرمایه "اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت"های صندوق باید دریاز ارزش کل دارای %10همواره حداقل 

 گذاری گردد؛

درخصوص رعایت نصاب موضوع بند قبل، چنانچه مدیر صندوق علیرغم انجام اقدامات الزم موفق به تامین نصاب  .4

، به منزله رعایت مقررات توسط مدیر مذکور نگردد، ارائه مستندات مربوط به اقدامات انجام شده در صورت قابل قبول بودن

 صندوق خواهد بود؛
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ای جهت موضوع این مصوبه، فرصت سه ماهه گذاریهای سرمایههای اعالم شده، به صندوقدر راستای اعمال نصاب .5

 "شود.ها اعطا میاصالح ترکیب دارایی

 

 محمدرضا معتمد                                                    

 مدیر نظارت بر نهادهای مالی                                            
 


