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 ابالغیه
  15/8/1397 – 12020114 ابالغیه:  ۀشمار

 نهادهای مالیمدیریت نظارت برصادرکننده:

  گذاریهای سرمایهشرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق موضوع:

 گذاریهای سرمایهتاسیس انواع صندوقکلیۀ نهادهای مالی و متقاضیان  مخاطبین:

 احترام؛سالم و با 

شرر  زیرر   به ،موضوع اعالمیدر خصوص  11/07/1397ت مدیره سازمان مورخ هیأمین جلسۀ هفتو  سیو  پانصد اتمصوب

 :گرددابالغ می

انواع پذیر بوده و متناسب با هر یک از تصدی سمت رکن مدیر صندوق صرفاً توسط نهادهای مالی امکان -1

 گذاری به شر  جدول زیر است:های سرمایهصندوق

های کارگزاری ( جدول بند یک که شرکت1) گذاری موضوع ردیفهای سرمایهمدیریت آن دسته از صندوق -2

سال از تاریخ ابالغ این مصوبه، به ها را بر عهده دارند، باید حداکثر ظرف مدت یکتصدی سمت مدیریت آن

های مذکور، ملزم هستند؛ ظرف مدت دو ماه از صندوقشخص حقوقی واجد شرایط منتقل گردد. مدیران فعلی 

های عملیاتی خود را جهت انتقال مدیریت صندوق به شخص حقوقی واجد شرایط تاریخ ابالغ این مصوبه، برنامه

عملیاتی در فرصت تعیین شده، صدور واحدهای  یا انحالل صندوق ارائه نمایند. درصورت عدم ارائه برنامه

 پذیر نیست؛ها امکانو بررسی درخواست تمدید دورۀ فعالیت آن ق متوقف خواهد شدگذاری صندوسرمایه

 

 

 

 مدیر صندوق گذارینوع صندوق سرمایه ردیف

، در سهام ،در اوراق بهادار با درآمد ثابتگذاری هیسرما هایصندوق 1
 ، ارزی و صندوق در صندوقبر کاال یدر اوراق بهادار مبتن، مختلط

 معتبرکلیه نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی 

-های تامین سرمایه، سبدگردان، مشاور سرمایهشرکت گذاری اختصاصی بازارگردانیهیسرما هایصندوق 2

 گذاری و کارگزاریگذاری، مادر)هلدینگ(، سرمایه

-های تامین سرمایه، سبدگردان، مشاور سرمایهشرکت گذاری جسورانه، خصوصی، زمین و ساختمان، پروژههیسرما هایصندوق 3

 گذاری، مادر)هلدینگ( 
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موضوع  گذاریهیسرما هایآن دسته از صندوقسال از تاریخ ابالغ این مصوبه، در خصوص پس از گذشت یک -3

زیر اقدام ، به شر  است یکارگزار هایشرکت عهده چنان برهم هاآن تیریکه مد کی( جدول بند 1) فیرد

 خواهد شد:

گردد مذکور )اعم از صدور و ابطالی و قابل معامله( پایان یافته تلقی می گذاریهیسرما هایصندوق تیفعال ۀدور -3-1

 گذارانهیالزم به سرما رسانیدر چارچوب اساسنامه صندوق و با اطالعو باید فرآیند انحالل و تصفیه صندوق 

 پذیرد؛انجام 

 ؛ستین رپذیامکان مذکور گذاریهیسرما هایصندوق تیفعال ۀدور دیدرخواست تمد یبررس -3-2

 گذاری صندوق مجاز است.صرفاً ابطال واحدهای سرمایه -3-3

-های کارگزاری به صندوق سرمایهگذاری تحت مدیریت شرکتهای سرمایهبررسی درخواست تغییر نوع صندوق -4

 پذیر نیست؛گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امکان

ابالغیۀ گردد، مشمول ممرنوعیت موضوع ( این مصوبه ارائره می2هررایی که در راستای اجرای بند )واستدرخ -5

 نخواهد بود؛ این سازمان 29/05/1397مورخ  12020107شمارۀ 

های واجد ( این مصوبه به شرکت2گذاری موضوع بند )های سرمایهدر صورتی که با انتقال مدیریت صندوق -6

میلیارد ریال  5،000های مذکور به مبلغی بیش از های تحت مدیریت شرکتهای صندوقداراییشرایط، ارزش 

سال از تاریخ انتقال مدیریت، فرصت خواهد داشت شرایط موضوع مدت یکبالغ گردد، شرکت مذکور حداکثر به

 ید صندوق مکلفرا احراز نماید. مدیر جد این سازمان 24/12/1394مورخ  12020059ابالغیۀ شمارۀ  4بند 

های زمانی حداکثر سه ماهه، مشرو  اقدامات خود جهت تامین حداقل سرمایه را به سازمان ارائه در بازه ،است

های تحت مدیریت شرکت نماید. تا زمان تامین حداقل سرمایه عنوان شده، درخواست افزایش سقف صندوق

ندوق موفق به احراز شرایط نگردد، باید از مدیریت مذکور قابل بررسی نخواهد بود. در صورتی که مدیر جدید ص

های تحت مدیریت خود را به منظور رعایت سقف اعالم شده کاهش های صندوقخارج شده یا  دارایی صندوق

دهد. در راستای اجرای این موضوع، مدیران قبلی و جدید در قبال تعهداتی که ممکن است به دلیل کمبود 

 گذاران صندوق گردد، متضامناً مسئول خواهند بود؛سرمایهسرمایه مدیر جدید متوجه 

منظور تعیین تکلیف منظور جلوگیری از ایجاد خلل در امور مربوط به انجام فعالیت سبدگردانی و صرفاً بهبه -7

های کارگزاری که های سبدگردانی دارای اعتبار زمانی، مجوز فعالیت سبدگردانی آن دسته از شرکتقرارداد

های کارگزاری ها و موسسات مالی و اعتباری هستند و همچنین آن دسته از شرکتها بانکن عمده آنسهامدارا

اند لیکن تا کنون موفق که سهامداران عمده آنها موافقت اصولی یا مجوز تاسیس شرکت سبدگردان را اخذ نموده



 بسمه تعالی

 تاریخ:..............................

 شماره:............................

 13شماره  -خیابان مالصدرا –میدان ونک  –تهران 

 88679657تلفن:

 فاکس: 

 19395-6366صندوق پستی: 

 

 Mollasadra Ave. Vanak Sq .Tehran. 

های یاد شده در ه تمدید گردید. شرکتماه از تاریخ ابالغ این مصوب 9اند، به مدت به دریافت مجوز فعالیت نشده

های سبدگردانی فعلی حداکثر تا پایان مدت این بند مجاز به انعقاد قرارداد سبدگردانی جدید نبوده و مدت قرارداد

 اعتبار مجوز فعالیت سبدگردانی قابل تمدید است.

 

 گردد.برداری ابالغ میمراتب جهت اطالع و بهره

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رونوشت:       

 مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار؛  اعضای محترم هیأت 

 
 
 

 محمدرضا معتمد

 نهادهای مالی نظارت برمدیر 
 


