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 گذاریسرمایه  واحدهای نویسی پذیره اطالعیه 

 ( ایران قابل معامله در فرابورس) خلیج فارسمختص اوراق دولتی  گذاری صندوق سرمایه

 کاری  روز 3به مدت  1140/ 12/50  تا  01/50/1140مورخ   شنبهدو از روز
 

  مجوز   براساس  ،را  خود  یگذارهيسرما  یواحدها  دارد   نظر  در  «خلیج فارسمختص اوراق دولتی  گذاري  صندوق سرمايه»  رساند،يم   اطالع  به

  سازمان  نظارت  تحت  صندوق  اين.  دي نما  يسينورهيپذ  رانيا  فرابورسطريق    از  بهادار،  اوراق   و  بورس  سازمان  05/05/1401  مورخ  109270/122  شماره

 : باشديم ليذ شرح به آن مشخصات و  کرد خواهد تیفعال خود دنامهیام و اساسنامه مقررات، اساسبر و بهادار اوراق  و بورس

 صندوق  مشخصات

 ساحل  :صندوق نماد خلیج فارس  يمختص اوراق دولت :صندوق نام

)مختص  با درآمد ثابت گذاریصندوق سرمايه  :صندوق نوع

 اوراق دولتي(
 سرمایه صندوق 

 میلیارد ریال  100: حداقل

 میلیارد ریال  1،000: حداکثر 

 11/04/1401 :هاشرکت ثبت مرجع نزد ثبت تاریخ 53858 :هاشرکت ثبت  مرجع نزد ثبت شماره

 نامحدود  مدت به و شودمي صادر صندوق نام به سازمان توسط که فعالیت مجوز در شده قید تاريخ از :صندوق فعاليت  دوره

ها و و سپرده يگذاری در انواع اوراق بهادار از جمله أوراق بهادار با درآمد ثابت، اسناد خزانه اسالمسرمايه  :صندوق فعاليت موضوع

اوراق بهادار با درآمد ثابت   ديتعهد خر  اي  يسينورهيآن مشارکت در تعهد پذ  يفرع  تیاست. موضوع فعال  يبانک   ۀسپرد  یهاي گواه

صندوق   دنامهیاز آن ها در ام  کيدر هر  یگذاره يو حدنصاب سرما  ديتعهد خر  اي  یگذاره يموضوع سرما  یهايي دارا  اتی . خصوصباشديم

 ذکر شده است. 
 

   نحوه و مشخصات پذیره نویسي

 ایران   فرابورس عضو هایکارگزاری  شبکه نويسيپذيره  شبکه

 به قیمت ثابت  روش عرضه

 ریال 10,000 گذاریسرمايه  واحد هر مبنای ارزش

 واحد  2,000,000 ممتاز گذاریسرمايه  واحدهای تعداد

 واحد  8,000,000 نويسي پذيره قابل عادی گذاریسرمايه واحدهای تعداد حداقل

 واحد  98,000,000 نويسي پذيره قابل عادی گذاریسرمايه واحدهای تعداد حداکثر

 واحد 100,000,000 انتشار  قابل گذاریسرمايه  واحدهای تعداد
 

 مشخصات معامالتي 

 نامحدود  حقیقي  معامالتي کد هر توسط خريداری قابل واحد تعداد حداکثر

 نامحدود  حداکثر تعداد واحد قابل خريداری توسط هر کد معامالتي حقوقي 

 ریال 1 (Tick) قیمت تغییرات حداقل

 گذاری واحد سرمایه 1 (Lot)هرسفارش مضارب

   T+1 * پاياپای و تسويه نحوه

 بازار ابزارهای نوین مالي ثانويه معامالت بازار

 پذيرد. پس از انجام و قطعي شدن معامله صورت ميروز    یک  گذاری اين صندوق،تسويه و پاياپای ناشي از معامله واحدهای سرمايه*

tel:(+9821)
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ت
صا

مشخ
 

کامل
 

ارکان
 

صندوق 
 

مدیر 
  شماره  شرکت   نوع نام  

 ثبت

 ملي  شناسه ثبت  محل ثبت  تاریخ

 14010836281 تهران     04/12/1400 592365 عام سهامي  تأمین سرمایه خلیج فارس 

 02186092735ضلع غربي میدان شیخ بهائي، مجتمع اداری رایان ونک، طبقه نهم، تلفن: تهران،  آدرس:

متول
 ي 

 10103985239 تهران  27/03/1388 353023 سهامي خاص  گذاری ایرانیان تحلیل فارابي  مشاور سرمایه

 02188556500تلفن:  6طبقه سوم واحد  6خیابان سید جنال الدین اسدآبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پالک آدرس: 

س
حسابر

نگر  مموسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقا 
 آریا 

 10100617632 تهران  11/11/1383   17755   موسسه

 02164322186، تللفن: 68میدان توحید، خیابان توحید، نبش کوچه پرچم، پالک : آدرس

بازارگردان 
  يبازارگردان ياختصاص یگذارهیصندوق سرما 

 خلیج فارس  

 صندوق
 ی گذارهیسرما

 14008549666 تهران  27/05/1398 47961

 02186194785، شماره تماس: 506آدرس: ضلع غربي میدان شیخ بهائي، ساختمان رایان ونک، طبقه پنجم واحد 

 

 موسسین صندوق 

 گذاری ممتازتعداد واحدهای سرمايه نام 
 1،980،000 تأمین سرمایه خلیج فارس  شرکت  

 20،000 گذاری مدبران اقتصاد  شرکت سرمایه
 

 گذاری مديران سرمايه 

 ای سوابق تحصیلي و سوابق فعالیت حرفه نام و نام خانوادگي

 مسعود بهمني راد 

در پژوهنده راه   رهیمد اتیعنوان عضو ه  - فارس ج یخل هیسرما نیدر تام یيدارا  تیریو مد یگذارهیمعاون سرما -دانشجوی دکتری
در   رهیمد اتیعضو ه  - سیرفاه پرد شرویدر توسعه پ رعاملیمد - سیرفاه پرد شروی در توسعه پ رهیمد اتیعضو ه  - سیرفاه پرد

  هیدر مشاور سرما يمال نیمشاور تام -  رفاه هیتوسعه سرما  یگذار هیدر سرما یگذار هیسرما ریمد - سیرفاه پرد شیاند نیتام
  - بانک سپه یسبد در کارگزار ریمد - بانک مسکن يسبد در گروه مال ریمد - بانک مسکن یسبد در کارگزار ریمد - اریمع یگذار

 مایصدا و س يدر صندوق بازنشستگ یگذارهیسرما ریمد - بانک صنعت و معدن یعامل در کارگزار ریمشاور مد

 حسن بان

و موسس در شرکت   رعاملیمد - فارس ج ی خل هیسرما نیدر شرکت تام يابیمعاون توسعه کسب و کار و بازار -یدکتر یدانشجو
معاون در بانک   - در بورس امالک نیموسس  تهیکم  ریدب - ترنج  یگذارهیدر شرکت مشاور سرما  PE ریمد - توسعه تاس ایمیک

مقام و موسس در شرکت مشاور ثروت  قائم  - سبز ریتدب هی آت نیتام یگذارهیتوسعه کسب و کار در گروه سرما ریمد - نیاقتصاد نو
کارشناس واردات و صادرات در شرکت توربو کمپرسور    - در شرکت بورس اوراق بهادار تهران يکارشناس پژوهش  - هالل ياسالم
 نفت

 آزاده رسولیان 
در شرکت توسعه   لگریتحل - فارس ج ی خل هیسرما نیبازار در تام شیو پا لیکارشناس ارشد تحل  -کارشناسي ارشد مدیریت مالي

 در بانک تجارت  یگذارهیکارشناس اداره سرما  - سیرفاه پرد شرویپ

 

 گذاری مرکزی است.مستلزم وجود کد معامالتي فعال در سیستم شرکت سپرده ETFخريد واحدهای  •

پذيره • جهت  شده  تعیین  سقف  پذيرهچنانچه  مهلت  انقضای  از  قبل  مربوطه  نويسي  وجوه  و  تکمیل  عملیات  نويسي  گردد،  تأمین 

  قابل   گذاریسرمايه  واحدهای  سقف  افزايش  برای  سازمان  موافقت  صندوق،  مدير  درخواست  با  آنکه  مگر نويسي متوقف خواهد شد.پذيره

 . گردد اخذ  نويسيپذيره

tel:(+9821)
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  باشد،   شتریب  ي سينورهيپذ  جهت  شده   نییتع  زانیم  از  صندوق  یواحدها   تعداد  درخواست  ، يسينورهيپذ   دوران  طول  در  کهيصورت  در •

 .  دهند شيافزا بهادار اوراق  و بورس سازمان  موافقت با  را يسينورهيپذ قابل  یواحدها  زانیم تواننديم مؤسسان

  را   يسينورهيپذ  تواننديم  مؤسسان  ،)امیدنامه(  اساسنامه  در  شده  نییتع  حداقل  زانیم  به  یگذارهيسرما  یواحدها  فروش  عدم  صورت  در •

ثر ده روز کاری وجوه واريزی به حساب صندوق کدرصورت عدم تحقق شرايط فوق، مدير صندوق ظرف حدا   .ندينما   دي تمد  ديگر،   کباري

 نويسان بازپرداخت خواهد نمود.  را به پذيره

  ي مابق.  شده است  تعهد صندوق    مؤسسانتوسط  ممتاز صندوق    یگذارهيسرما  یواحدها  از  درصد  100:  مؤسسان  پرداخت  و  دعهت  میزان •

 . گردديمعموم عرضه  ديو خر يسينورهيپذ یبرا گذاریی سرمايهواحدها یمبنا ارزش به  صندوق  یگذارهيسرما یواحدها

  یواحدها  تعداد  به  نسبت  یگذارهيسرما  یواحدها  دارندگان  از  کيهر:  یعاد  و  ممتاز  یگذارهي سرما   یواحدها  دارندگان  حقوق  •

 اساسنامه  چارچوب  در  صندوق   ی هايي دارا  مورد  در  یریگمیتصم  حق  اما  اند،میسه  صندوق   یهاييدارا  خالص  در  خود،  یگذارهيسرما

  ی گذارهيسرما  ی واحدها.  است  ممتاز   و   یعاد  یگذارهيسرما  واحد  نوع  دو   یدارا  صندوق.  است  صندوق  ر يمد  اراتیاخت  از  منحصراً  آن

 دارندگان   اجتماع  از  صندوق   مجمع.  باشديم   انتقال  قابل  يول  ابطال  قابل   ریغ   واحدها  نيا.  است  مؤسسان  به  متعلق  اول  وهله  در  ممتاز

 ممتاز  یگذارهيسرما  واحد   هر   یازا  به   ممتاز یگذارهيسرما  ی هاواحد  دارندگان   از  ک ي  هر و   شده   لیتشک  ممتاز یگذارهيسرما  ی واحدها

  اساسنامه   مفاد   مطابق  تواند  يم  زمان  هر  در  یعاد  یگذارهيسرما  ی واحدها  دارندگان.  بود  خواهند  برخوردار  مجمع  در  یرأ  حق  کي  از

 . ندينما خود تملک تحت یواحدها فروش به اقدام

  صندوق،   ثبت  و   ي سنويرهيپذ  اتمام  از  پس  معامله،   قابل   گذاریهيسرما  صندوق   گذاریهيسرما  یواحدها  هيثانو  معامالت :  هيثانو  معامالت  •

 اقدام  فرابورس  عضو  کارگزاران  به  مراجعه  با   توانند يم  ديخر  انیمتقاض  و   دارندگان.  گردديم   آغاز  فرابورس  يمال   نينو  یابزارها  بازار  در

 گذاریی سرمايهواحدها  فروش  به  اقدام  يسينوره يپذ  دوران  در  توانندينم  دارانيخر  شوديم  ادآوري   .ندينما  واحدها   نيا  فروش  اي  ديخر  به

 . ندينما

  ي کل  هایاست یس  یاجرا  لیتسه  یراستا  در  ديجد   يمال  ینهادها  و  ابزارها  توسعه  قانون  "  7  ماده  1  تبصره  مفاد  باستناد:  يات یمال  تیمعاف •

  ها آن  ابطال   و   صدور   و   معامله   قابل گذاریهيسرما  های صندوق   انواع  گذاریهيسرما   یواحدها  انتقال   و   نقل بابت  ، " ياساس  قانون  44  اصل

 . شد نخواهد مطالبه ي اتیمال

و نیز در تارنمای     www.ifb.ir امیدنامه و ساير اطالعات تکمیلي صندوق در سايت شرکت فرابورس ايران به نشاني    اساسنامه و •

 باشد دسترس مي /http://sahel.pgibc.ir صندوق به نشاني 

 

 پور علیقلیعارف 
 مدری نهاداهی  مالی

    
 

tel:(+9821)
http://www.ifb.ir/
http://sahel.pgibc.ir/

