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 ابالغیه
 

 27/9/1396-12020096 :ابالغیه ۀشمار 

 نهادهای مالیمدیریت نظارت برصادرکننده:

 «گذاری ارزیصندوق سرمایه»  نمونه ه و امیدنامۀاساسنام ابالغ موضوع:

 گذاری ارزیصندوق سرمایه تأسیس متقاضیانکلیۀ  مخاطبین:
 

 احترام؛سالم و با 

مرضورع   ،26/07/1396ت مدیره سازمان مورر   هیأدر چهارصد و هفتاد و نهمین جلسۀ  ؛رساندبه اطالع می

     نمرنووه  ۀاموودنیاساسووقامه و امو مووررد مرات ووا  وورار گرتووا   ارز گوورار هیسوورماهووا  انوداز  صووقدو  راه

بوردار  بوه ویرسوا    مرکرر جها بهره ۀدنامیو اماساسقامه  .به تصریب رسید « ارز گرار هیصقدو  سرما»

 گردد.ابالغ می

 :شرح زیر اساگرار  ارز  بهکلیات مربرط به ساختار و چارچرب تعالیا صقدو  سرمایه

  ؛اساساختار صقدو  مبتقی بر صدور و ابطال 

  در عقران صقدو  الزامی اسا؛ "ارز "ذکر واژه 

   ؛باشدیارد ریال میکصد میلبه ارز مقتخب و در حال حاضر معادل یحدا ل سرمایه صقدو 

 دها  دگان واحا  دارنهباشد. اختیارات و ویژگیگرار  ممتاز و عاد  میصقدو  دارا  واحدها  سرمایه

 ؛باشدتقد، میگرار  که دارا  واحدها  ممتاز و عاد  هسها  سرمایهمرکرر مشابه سایر صقدو 

 تراند یمد. صقدو  گیرام میبه آنان به ارز مقتخب صقدو  انج گراران و ورداخاها از سرمایهکلیه دریاتا

 ا نماید؛و اعالم نمرده اسا، ا دام به تعالی  تقها به یک ارز مشخص که از ابتدا تعیین

  رز  صادر املیات عتعالیا سرم مرحله کلیه مقابع صقدو  صرتاً باید در بانک مقتخب که دارا  مجرز

رار  گ، سپردهشردیشده ترسط بانک مرکز  جمهرر  اسالمی ایران اسا و نام آن در امیدنامه اعالم م

 ص دهد؛ها اختصاگرار  در سایر داراییتراند مقابع خرد را به سرمایهشرد. صقدو  نمی
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 ها  آن رکن ضامن بیقی سرد اسا و با ترجه به ترکیب داراییصقدو  تا د تضمین و یا نر  ویش

 ؛نداردها وجرد ن دشرندگی نیز در این صقدو 

 شرد و یقظرر مها مها  صقدو  و کارمزدها  ارکان همگی به ارز مقتخب محاسبه و در حسابهزیقه

NAV گردد؛صقدو  نیز به ارز مقتخب محاسبه و اعالم می 

 دشرال میاسا اعمکار  ارائه درخرها  صدور و ابطال واحدها  صقدو  به  یما وایان روز درخراسا. 

 

-ه دریاتوا تورم  ترانقد نسبا بمی  ارز گرار هیصقدو  سرمااسیس تدر صررت تمایل به مت اضیان محترم 

رخراسا خرد دا دام و وس از تکمیل،  www.seo.irها  مربرطه از طریق تارنما  این سازمان به آدرس 

 نمایقد. این سازمان ارسالبه  را به همراه مدارک و مستقدات مربرطه،

 گردد.بردار  ابالغ میمراتب جها اطالع و بهره

 

 مدمحمد رضا معت                                                                         

 های مالینظارت بر نهاد مدیر                                                     

 

 

 رونوشت:

 مدیره سازمان جهت استحضار؛اعضای محترم هیأت -        

 
 

 


