
 تعریف صندوق پروژه

کند. در ای مشخص را فراهم میهای تامین مالی است که تامین مالی پروژهیکی از انواع صندوق صندوق پروژه

و بستری برای جمع آوری سرمایه  شودواقع، صندوق پروژه با کسب مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار تاسیس می

 .خرد از عموم و تخصیص آن به پروژه تعریف شده در اساسنامه صندوق است

ای خاص را انتخاب کرده و فرآیند های اقتصادی مختلف پروژهها و طرحها پس از بررسی علمی پروژهاین صندوق

ن را جمع آوری کرده و به ساخت و بهره برداری کنند. صندوق های پروژه وجوه سرمایه گذاراتامین مالی را آغاز می

 .دهندهای تولیدی مختلف تخصیص میپروژه

در این حالت مدیریت و مسئولیت تمامی امور پروژه در طول دوران ساخت و بهره برداری به عهده شرکتی است که 

کند. در صندوق پروژه لیت میشود و تحت نظارت نهادها و ارکان قانونی فعابرای اجرای پروژه مورد نظر تشکیل می

 احداث – پتروشیمی –معموال سرمایه گذاری ها در قالب پروژه هایی مانند تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی 

 .گیردمی شکل … و نیروگاه و کارخانه

 

 دستورالعمل صندوق پروژه
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شرکت پروژه فعالیت خود را آغاز صندوق های پروژه طبق اساسنامه ابتدا به شکل یک شرکت سهامی خاص با نام 

 .شوندکنند، و پس از تکمیل پروژه بصورت یک شرکت سهامی عام در بورس یا خارج از بورس ارائه میمی

شود و سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی که منابع مالی پروژه بعد از عرضه سهام این شرکت فعالیت صندوق تمام می

 .شوندرمایه گذاری خود در سهام شرکت مربوطه شریک میاند به نسبت میزان سرا تامین کرده

 ای ابتدا باید طرح توجیهی پروژه و ارکان آن مشخص شود. مرحله بعد کسببرای شروع فعالیت صندوق پروژه

 .ها ثبت شوداز سازمان بورس است و پس از آن باید شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ”مجوز تاسیس“

شود. بعد از تاسیس ز سازمان بورس است و پس از این مرحله صندوق تاسیس میا ”مجوز فعالیت“ گام بعدی اخذ

 .شودگذاری انجام میشود که این کار از طریق فروش واحدهای سرمایهصندوق فرآیند تامین مالی آغاز می

شود. بعد از تکمیل پروژه شرکت پروژه به سپس شرکت پروژه تاسیس شده و مراحل اجرای پروژه مشخص می

رکت سهامی عام تبدیل شده و در گام آخر سهام شرکت به سرمایه گذاران ابتدایی به نسبت میزان سرمایه گذاری ش

 .گرددواگذار می

 :بنابراین مراحل فعالیت صندوق پروژه بصورت زیر است

 ارائه طرح توجیهی و ارکان پروژه صندوق 

 دریافت مجوز تاسیس از سازمان بورس 

  هاشرکتثبت شرکت نزد مرجع ثبت 

 دریافت مجوز فعالیت از بورس 

 تاسیس صندوق 

 فروش واحدهای سرمایه گذاری 

 تاسیس شرکت پروژه 

 اجرای پروژه 

 اتمام پروژه و تبدیل شرکت به سهامی عام 

 )تخصیص سهام به سرمایه گذاران اولیه )تصفیه صندوق 



 زایای صندوق پروژه برای سرمایه گذارانم

توان به موارد زیر اشاره ه مزایای بسیاری دارد که از جمله میسرمایه گذاری در صندوق های پروژ

 :نمود

 

 داشتن سیستمی نظام مند و بدون ساختار شکنی و تحت نظارت سازمان بورس 

 کمک به تامین مالی صنایع و رشد اقتصادی کشور 

 های کالن با سرمایه خرد و صرفه جویی ناشی از مقیاستامین مالی پروژه 

 ای از پیش تعیین ها مطمئن است که سرمایه او صرف اجرای پروژهفرد سرمایه گذار در این صندوق

 .شود و منافع سرمایه گذار به منافع آتی آن پروژه وابستگی داردشده می

 های پروژه ساختار بسیار چابکی دارند به این معنی که در زمان افزایش سرمایه به منظور انتشار صندوق

شود در حالی که افزایش سرمایه ها کم کم از افراد اخذ و به سرعت اجرا میجدید هزینه واحدهای

 .کشدماه طول می 11الی  10ها در حالت عادی شرکت

 ها عالوه بر داشتن سود برای دارندگان مشارکتی در پایان عمر صندوق، تضمین حداقل این صندوق

 .عادی دارند بازدهی در صورت ابطال برای دارندگان واحدهای

های سرمایه گذاری مشترک از جمله: نقدشوندگی ر واقع صندوق پروژه تمامی این موارد به عالوه مزایای صندوقد

 .دارد همزمان بطور … و مناسب بازدهی – ایحرفه مدیریت از استفاده – اطالعات شفافیت –باال 
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 اری برای سرمایه گذاران در ایران چیست؟مزایای صندوق سرمایه گذ

 

 سرمایه گذاری در صندوق پروژه مناسب چه افرادی است؟

مند و مطمئن های کالن اقتصادی با ساختاری نظاماگر شما فردی هستید که عالقه به مشارکت در پروژه

 .رای شما استاید به خواسته خود برسید صندوق پروژه گزینه مناسبی بدارید و تاکنون نتوانسته

ای اقتصادی ارزش اصل سرمایه ها عالوه بر مشارکت در پروژهشما با سرمایه گذاری در این صندوق

اید و پس از پایان پروژه به عنوان یکی از سهامداران شرکت پروژه خود را در مقابل تورم حفظ کرده

 .توانید از توسعه آن سود ببریدمی

گذاری در اوراق مشارکت هستند. تر نسبت به سرمایهار کم ریسکها راهکاری بسیهمچنین این صندوق

های بلند گذاریهای خوبی برای سرمایهتوانند گزینهای و نقدشوندگی خوب میو با مدیریتی حرفه

 .مدت باشند
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