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 اساسنامه نمونه

 پروژه گذاریصندوق سرمایه
 



 
 

 

 

 تعاريف اوليه:

  :1ماده

 باشند.اند دارای معانی زیر میاین اساسنامه به کار رفتههایی که در اصطالحات و واژه

جلس شورای م 1384ه منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرما :قانون بازار اوراق بهادار -1

 .اسالمی است

ر تسهیل ه منظومنظور قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید بانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جديد: ق -2

هجری شمسی مجلس شورای  1388های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال اجرای سیاست

 باشد.اسالمی می

 .قانون بازار اوراق بهادار است 5 دهمامنظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع سازمان:  -3

ون قان 1 ماده 7گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موضوع بند شرکت سپرده گذاری مرکزی:شرکت سپرده -4

 بازار اوراق بهادار است.

گذاری است که توسط مراجع های سرمایهمقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق کلیه منظور مقررات: -5

 د.نشودار وضع شده و میحیتصال

در آن  گذاری صندوقمنظور بورس یا بازار خارج از بورسی است که واحدهای سرمایهبورس يا بازار خارج از بورس:  -6

 باشد.قابل معامله می

مجوز سازمان تأسیس شده و  این اساسنامه است؛ که با 2ماده موضوع گذاری پروژه، منظور صندوق سرمایه صندوق: -7

 کند.ت میفعالی

 گذاران به قیمت اسمی است.گذاری نزد سرمایهبرابر جمع ارزش واحدهای سرمایه سرمايۀ صندوق: -8

 منظور اساسنامۀ صندوق است. اساسنامه: -9

 شود.ناپذیر اساسنامه محسوب میصندوق است که جزء جدایی امیدنامهمنظور  اميدنامه: -10

احدهای ک تعدادی از وذاری صادر شده طبق مفاد اساسنامه، مالگشخصی است که مطابق گواهی سرمایه گذار:سرمايه  -11

 گذاری صندوق است.سرمایه

 .شودگذاری صادر میکه برای آن گواهی سرمایه جزء سرمایه صندوق است نیترکوچک :گذاریواحد سرمايه -12

 و نهادهای مالی جدید قانون توسعه ابزارها 1 ماده موضوع بند الف اوراق بهادار متحدالشکل :گذاریگواهی سرمايه -13

ق مشخصات صندو صندوق با درجدر  اشخاص گذاریمنتشر و در ازای سرمایه است که مطابق اساسنامه توسط صندوق

 شود.ارائه میگذار سرمایه به ویگذاری در تملک و تعداد واحدهای سرمایه گذاریسرمایهاسمی گذار و مبلغ و سرمایه



 
 

 

 

واحدهای  گذاران در هر زمان،گذاری نزد سرمایهواحدهای سرمایه گذار:هگذاری نزد سرمايواحدهای سرمايه -14

گذاری شرکت سپرده هایبر اساس پایگاه داده و گذاری صادرههای سرمایهگذاری است که به استناد گواهیسرمایه

 گذاران است.، در آن زمان در تملک سرمایهمرکزی

ا ر مربوطه سز بورا خارجیا بازار  مربوطه ادار قابلیت معامله در بورسعملیاتی است که طی آن اوراق به گذاری:سپرده -15

 خواهد یافت.

 .استگذاری صندوق نویسی عمومی واحدهای سرمایهاولین پذیره نويسی اوليه:پذيره -16

بر روی گواهی  و تعیین شده گذاریبرای هر واحد سرمایه این اساسنامه 10 ماده مبلغی است که در قيمت اسمی: -17

 شود.گذاری، درج مییهسرما

ز جمله ابع دیگر امنیا از گذاری عبارت است از وجوه دریافتی در قبال صدور واحدهای سرمایه های صندوق:دارايی -18

 ساسنامه بهاابق مفاد مط هایی کههای معنوی و نامشهود و سایر داراییدارایی مجوزها و یۀکل تجهیزات،، بانکی تسهیالت

رمزدهایی اشخاص و کا ، مطالبات صندوق ازهاآنو نیز کلیۀ حقوق، منافع و سود متعلق به  شودنام صندوق خریداری می

 شود.که مطابق اساسنامه یا امیدنامه برای صندوق دریافت می

دوق های صنهای صندوق است. ارزش انواع داراییهای صندوق پس از کسر بدهیارزش دارایی خالص دارايی صندوق: -19

-ن میپروژه تعیی گذاریهای سرمایهگذاری در صندوقنحوۀ محاسبۀ ارزش خالص واحدهای سرمایه مطابق دستورالعمل

 شود.

احدهای وتعداد به های صندوق تقسیم ارزش خالص داراییحاصل  گذاری:ارزش خالص هر واحد سرمايه -20

 .استگذاران گذاری نزد سرمایهسرمایه

آن در  صندوق و مشخصات تفصیلی امیدنامهآن در  خصات کلیمش که طرح تولیدی یا خدماتی است منظور پروژه: -21

 اشد.بمیکامل برداری تأمین مالی اجرای آن تا مرحلۀ بهره موضوع فعالیت صندوق و درج شده طرح توجیهی پروژه

هی پروژه، طرح توجی اساسنامه است که به منظور اجرای پروژۀ صندوق مطابق 18 مادهشرکت موضوع شرکت پروژه:   -22

 .شودل میتشکی

 2 مادههای موضوع و امالک کشور است که وظیفۀ ثبت صندوق اسنادثبتبخشی از سازمان  ها:مرجع ثبت شرکت -23

 دارد. بر عهدهقانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید را 

 ئیاتو در آن جز مستندی است که مطابق مفاد این اساسنامه و مقررات تنظیم شده است طرح توجيهی پروژه: -24

های اجرای پروژه، ها و روشمشخصات پروژۀ، محل اجرا، مجوزهای ضروری برای اجرای پروژه، مراحل اجرا، نقشه

 و تقدم و تأخر و اجرای مراحل بندیزماندر هر مرحله،  ت قابل استفادههای اجرای هر مرحله، مصالح و تجهیزاهزینه

نی و مالی قتصادی، فای پروژه با انجام هر مرحله و توجیهات نسبت به یکدیگر، درصدهای پیشرفت فیزیک هاآنوابستگی 

 آن، درج شده است. بندیزمانو نحوۀ تأمین مالی پروژه و  اجرای پروژه

از  ۀ بعضیهر یک از شعبی است که توسط مدیر صندوق مطابق اساسنامه برای اجرای بعضی وظایف یا ارائ شعبه: -25

 شود.ت، معرفی شده یا مینامه و مقرراسبینی شده در اساخدمات پیش



 
 

 

 

 منظور واحد پول جمهوری اسالمی ایران است.ريال:  -26

 یابد.یمخاتمه  اسفندماهشروع و در پایان  ماهنیفروردمنظور سال شمسی است که از ابتدای  سال شمسی: -27

 های تقویمی سال شمسی است.منظور ماه ماه: -28

 ه هر دلیلب مربوطه آن روزها بورس یا بازار خارج از بورسبه استثنای روزهایی است که در  منظور هر روز روز کاری: -9 

 .باشدتعطیل می

 ت.له شده اس، معامگذاری در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطهروز کاری است که معامالت سرمایه روز معامالتی:  -30

از بورس  خارج ا بازارروشی از عرضه و فروش اوراق بهادار است که جزئیات آن در مقررات بورس ی روش ثبت دفتری: -31

 بینی شده است.مربوطه پیش

 باشد.این اساسنامه می 22ارکان نامبرده شده در ماده منظور  ارکان صندوق: -32

فی شده و از ارکان صندوق به عنوان نمایندۀ وی معر هر یککه از طرف  منظور شخص حقیقی استنمايندۀ رکن:  -33

حدود  اینکه سازمان بیش از یک نماینده معرفی کند مشروط به دتائیتواند با قبولی سمت نموده است. یک رکن می

 های هریک را تعیین نماید.اختیارات و مسئولیت

 تحت این عنوان توسط سازمان طبق مقررات مؤسسه حسابرسی است که مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان: -34

 ست.( رسمی سازمان، اعالم عمومی شده اتیساوباز طریق تارنمای ) شناخته شده و

 اتی که دراطالع وتارنمایی است که نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده است  تارنمای صندوق: -35

محسوب  اطالعات به سازمان لۀ ارائۀرسمی صندوق است و به منز شود، به عنوان اعالمیۀآن توسط مدیر منتشر می

 شود.می

 باشد.نین جمهوری اسالمی ایران میمنظور مراجع قضایی مطابق قوا مراجع قضايی: -36

 ان، برایسازم تائیدمدیر به که ای است رویهگذاری: مايهنويسی، صدور و معامالت واحدهای سرپذيرهرويۀ  -37

در تارنمای صندوق  تدوین و گذاری پروژههای سرمایهصندوق گذاریصدور و معامالت واحدهای سرمایه نویسی،پذیره

یت راز هوگذاری، چگونگی احنویسی، صدور و معامالت واحدهای سرمایهمراحل پذیرهیه د. در این روکنمی منتشر

گذاران سرمایه از گذارییا صدور واحدهای سرمایه نویسیاطالعاتی که باید هنگام پذیره ها، مدارک وفرم گذاران،سرمایه

 عنوان شده است.شود، دریافت 

 حقوقی به شرح زیر است: : شخص وابسته به هر شخص حقیقی وشخص وابسته -38

ن اول آ درجۀ اول از طبقۀ و سببی الف( شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی

 نظر باشد. ، کنترل یا کنترل مشترک شخص حقیقی موردمالحظهقابلشخص و هر شخص حقوقی که تحت نفوذ 

ی سابدارحابسته به واحد تجاری که در استانداردهای ب( شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از شخص و

 .شده استملی ایران، تعریف 

های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه های مربوط به سیاستگیریتوانایی مشارکت در تصمیم :مالحظهقابلنفوذ  -39

سایر ارکان ) مدیرههیئتعضو معموالً از طریق انتخاب حداقل یک  مالحظهقابلهای مزبور. نفوذ در حد کنترل سیاست



 
 

 

 

گذار شود که به واحد سرمایهگیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی مشابه( صورت می کنندهاداره

 دهد.گذاری را میمشارکت مؤثر در سیاست اجازۀ

کسب منافع از های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور عبارت از توانایی راهبری سیاست نترل:ک -40

 شود.نداردهای حسابداری ملی تعیین میاستا بر اساسهای آن است. معیارهای توانایی کنترل فعالیت

ص( از مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی که به موجب توافق قراردادی )مشارکت خا : عبارتکنترل مشترک -41

 شود.بداری ملی تعیین میاستاندارهای حسا بر اساساست. معیارهای توانایی کنترل مشترک 

یئی و خصوصیات و ماهیت چیزی، ش ،بر مبنای تجربه و علم خود رأیاست که استقالل  شخصی: کارشناس رسمی -42

رجع ماییه و یا قوه قض زرا تشخیص داده، بشناسد و یا انتخاب و تفسیر کند و دارای پروانه کارشناسی معتبر ا ایواقعه

 .شدمربوطه با

 

 کليات:

  :2ماده

های صندوق ها و سازمان، از مصادیقق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان و ثبت نزد مرجع ثبت شرکتاین صندو

قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید،  1 مادهقانون بازار اوراق بهادار و بند هـ  1 ماده 20گذاری موضوع بند سرمایه

 شد.بامی «...پروژه»، گذاریسرمایه شود. نام این صندوقاره میمحسوب شده و مطابق این اساسنامه و مقررات اد

زمان نیز ندوق را نزد ساصۀ مدارک مربوطه، ها و ارائندوق نزد مرجع ثبت شرکتمدیر صندوق باید پس از ثبت ص تبصره:

 نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. عنوانبه

  :3ماده

. نامه استگذاری صادره طبق تشریفات این اساسواحدهای سرمایهاسمی قیمت  جمع ق در هر زمان برابرسرمایه صندو

 تغییرات سرمایه باید نزد سازمان ثبت و به اطالع عموم برسد.

  :4ماده

لی به این منابع ما اختصاص وگذاری در صندوق از متقاضیان سرمایه منابع مالی الزمآوری صندوق، جمع موضوع فعالیت

ی پروژه ه و طرح توجیههای اجرایی پروژه در امیدنامهزینه بندیزمانمشخصات، مراحل و است.  صندوق پروژۀساخت  ظورمن

 مندرج است.

  :5ماده

حالل یا ان ا پایانه و تشروع شد زمانسا فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز کاری بعد از دریافت مجوز فعالیت صندوق ازدورۀ 

 .بدیاصندوق ادامه میتبدیل 



 
 

 

 

  :6ماده

 /[سالهمان] ...ماه  یشود و در انتهاهر سال آغاز می ...مالی صندوق برابر یک سال شمسی است که از ابتدای ماه دورۀ هر 

ل سا] ...اه تا پایان م هاثبت نزد مرجع ثبت شرکتمالی فعالیت صندوق از تاریخ  رسد. اولین دورۀبه پایان می [سال بعد]

 ود.خواهد ب [سال بعد] / [تأسیس

  :7ماده

 . ...عبارت است از: صندوق تابعیت ایرانی دارد. محل اقامت صندوق 

 گذاری:ها و واحدهای سرمايهگواهی

  :8ماده

نقـل و انتقـاالت واحـدهای چنـین تمـامی گذاری در مالکیت ایشـان و هماحدهای سرمایهگذاران، تعداد ومشخصات سرمایه

گذاری و تعـداد واحـدهای سـد. دارنـدگان واحـدهای سـرمایهرگذاری مرکزی بـه ثبـت میگذاری نزد شرکت سپردهسرمایه

 گذاری مرکزی خواهد بود.های شرکت سپردهدر هر مقطع زمانی، مطابق پایگاه داده هاآنگذاری در تملک سرمایه

گذاری نـزد گذاری خـود از کـل واحـدهای سـرمایهگذاری، بـه نسـبت تعـداد واحـدهای سـرمایهسـرمایه مالکان واحـدهای

های صندوق در چـارچوب ایـن گیری در مورد داراییاند، ولی حق تصمیمهای صندوق سهیمگذاران، در خالص داراییسرمایه

گذاری در قبال تعهدات صندوق صـرفاً منحصراً از اختیارات مدیر صندوق است. مسئولیت مالکان واحدهای سرمایهاساسنامه 

 در صندوق است. هاآنگذاری محدود به مبلغ سرمایه

یـا  گذاری و تسویه و پایاپای اوراق بهادار بـورسمقررات ثبت، سپرده بر اساسگذاری صادر شده ارایۀ گواهی سرمایه تبصره:

 گیرد.بازار خارج از بورس صورت می

  :9ماده

 شوند. تشریفاتمی عاملهمقابل بازار خارج از بورس  بورس یاباشند و در انتقال به غیر میگذاری قابلواحدهای سرمایه

 گذاری تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه است.واحدهای سرمایه وانتقالنقل

  :10ماده

 گذاری قید شود.های سرمایههیکه باید روی گوا ( ریال است...)به حروف  ...گذاری برابر هر واحد سرمایه اسمی قیمت

 



 
 

 

 

 گذاری:صدور واحدهای سرمايه

  :11ماده

واحدهای  و معامالت صدور ،نویسیرویۀ پذیره» بر اساسصندوق،  سرمایۀمین برای تأگذاری واحدهای سرمایه صدور

، شودتعیین می گذاریدر ازای هر واحد سرمایه اساسنامه رویه مربوطه در مبلغی که مطابقو با دریافت  «گذاریهسرمای

 .پذیردصورت می

نویسی . پذیرهدریافت قیمت اسمی خواهد بود با نیمؤسسبرای  گذاریدر هنگام تأسیس، صدور واحدهای سرمایه: 1 ۀتبصر

اساس  . قیمت بازار بربه قیمت اسمی یا قیمت بازار باشد دتواننویسی اولیه میگذاری صندوق در دورۀ پذیرهواحدهای سرمایه

ای که هشود که از قیمت پایتعیین می یاگونهبهروش ثبت دفتری مطابق مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه، 

تر نباشد. قیمت پایه از هشتاد درصد ت تعهد کرده، پایینرا به آن قیمگذاری نویس خرید واحدهای سرمایهمتعهد پذیره

 گذاری کمتر نخواهد بود.قیمت اسمی واحدهای سرمایه

 بهط ومشر توسط مؤسسین به صورت غیرنقدی گذاریپرداخت قیمت اسمی واحدهای سرمایه سیتأسدر زمان  :2 ۀتبصر

 باشد.پذیر میتوسط سازمان، امکان گذاری دارایی غیر نقد مورد نظرتأیید نحوۀ ارزش

  :12ماده

ز عرضۀ مجو عمومی اوراق بهادار الزامی است. رعایت مقررات عرضۀگذاری صندوق، های عمومی واحدهای سرمایهدر عرضه

رایط شو شرایط آن با تملک شده  سیس یاشود که شرکت پروژه تأعمومی اوراق بهادار توسط سازمان هنگامی صادر می

 با جزئیات کامل تنظیم شده باشد. پروژهمندرج در این اساسنامه تطبیق داده شده و طرح توجیهی 

  :13ماده

 گذاری درخواست شده، با تعداد مورد نظر برابرگذاری، هرگاه تعداد واحدهای سرمایهواحدهای سرمایه نویسیپذیرهدورۀ در 

ریزی و که به هر دلیل مبالغ واشود. درصورتیگذاری، متوقف میدرخواست صدور واحدهای سرمایهشود، عملیات دریافت 

یص تخص برای نویسانبندی بین پذیرهظر شود، اولویتگذاری بیش از تعداد مورد نایههای صدور واحدهای سرمدرخواست

ندوق موظف مدیر ص .پذیردیممربوطه صورت  ورسبازار خارج از بیا  طبق مقررات بورس ،هاآنگذاری به واحدهای سرمایه

ستفاده از ا. هرگونه گذاران را انجام دهدطبق مقررات مذکور اقدامات الزم جهت واریز وجوه مازاد به حساب سرمایهاست 

 .وجوه مازاد ممنوع است

هد متع رضه شده باشد،ع ادگذاری کمتر از تعدواحدهای سرمایه نویسیپذیره ،نویسیپذیرهدورۀ در  کهدرصورتی: تبصره

گذاری صندوق، درخواست صدور واحدهای سرمایه روز کاری پس از گزارش مدیر 5نویس موظف است ظرف پذیره

 زم را به حساب صندوق واریز نماید.نام خود ارائه دهد و مبالغ المانده را بهباقی



 
 

 

 

  :14ماده

ایش سرمایۀ گذاری در صندوق، به منزلۀ افزال سرمایهنویسی اولیه در قبگذاری پس از دورۀ پذیرهصدور واحدهای سرمایه

ۀ صول سرمایصندوق برای ح ۀسرمای مراحل افزایش صندوق و جزئیات امیدنامهصندوق است. مبلغ کل سرمایۀ صندوق در 

پروژه  اجرای هر مرحله و مبلغ افزایش سرمایه در هر مرحله( در طرح توجیهیو هزینۀ )شامل زمان  تعیین شده

 .است شدهینیبشیپ

  :15ماده

انویسی واحدهای سرمایهو قیمت پذیرهافزایش سرمایۀ صندوق گیری راجع به تصمیم قیمت  گذاری جدید )به قیمت اسمی ی

 ۀریمدئتیهگذاری جدید به عهدۀ نویسی واحدهای سرمایهگذاران برای پذیرهو سلب یا رعایت حق تقدم سرمایه بازار(

 و مقررات است. نامهساساصندوق با رعایت تشریفات مندرج در 

های ویسی واحدندر پذیرهدر این صورت  ،حق تقدم گرفته شود با رعایت افزایش سرمایۀ صندوق تصمیم به کهدر صورتی

حق  اریخ مؤثر،در پایان ت گذاری تحت تملک خودسبت واحدهای سرمایهنگذاران صندوق به گذاری جدید، سرمایهسرمایه

توانند ینویسی مرهدورۀ پذی بل از پایانتا دو روز کاری ق گذارانبه غیر است و سرمایه انتقالقابلتقدم دارند. این حق تقدم 

دهای درخواست صدور واحند اتونویسی میدارندۀ حق تقدم در دورۀ پذیره .حق تقدم خود را به دیگران واگذار کنند

د. انجام ده گذاریواحدهای سرمایهو معامالت  صدور ،نویسیویۀ پذیرهرگذاری را ارائه کرده و مراحل الزم را مطابق سرمایه

نویسی، ۀ پذیرهاز پایان دور پس ها، تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه است.حق تقدم وانتقالنقلتشریفات 

 شود.ها از درجۀ اعتبار ساقط میحق تقدم

زار خواهد نویسی معادل قیمت باقیمت پذیره آنگاهگرفته شود،  در صورتی که تصمیم به افزایش سرمایه با سلب حق تقدم

شود که از میای تعیین بورس مربوطه، به گونهاز بود که بر اساس روش ثبت دفتری مطابق مقررات بورس یا بازار خارج 

ن ده روز ی در آخریگذارپایه از هشتاد درصد میانگین سادۀ قیمت پایانی واحدهای سرمایهقیمت  کمتر نباشد. قیمت پایه

 نویسی، کمتر نخواهد بود.معامالتی قبل از شروع دورۀ پذیره

گذاری بیش از قیمت اسمی نویسی هر واحد سرمایهدر روش افزایش سرمایه با رعایت حق تقدم، چنانچه قیمت پذیره تبصره:

ا نویس باشد. هنویسی باید مورد قبول متعهد پذیرهدر نظر گرفته شود، قیمت پذیره ب ه  مچنین در روش افزایش سرمای

گذاری در آخرین ده روز میانگین سادۀ قیمت پایانی واحدهای سرمایه ، چنانچه قیمت پایه بیش ازحق تقدمسلب 

 نویس باشد.نویسی باشد، قیمت پایه باید مورد قبول متعهد پذیرهمعامالتی قبل از شروع دورۀ پذیره



 
 

 

 

 سرمايه: افزايشتشريفات 

  :16ماده

 به شرح زیر است: نویسی اولیهبعد از پذیره فزایش سرمایهتشریفات ا 

ۀ  افزایشلغ بندی و مبامدیر صندوق باید با توجه به نیاز صندوق به وجوه نقد برای اجرای پروژه و با توجه به زمان .1 ی سرما

ه ب یربه ضمیمۀ مدارک و اطالعات ز وژه درخواست افزایش سرمایۀ صندوق رابینی شده در طرح توجیهی پرپیش

 دهد:صندوق ارائه  ۀریمدئتیه

 روژهپشرکت عامل که توسط مدیر ح توجیهی پروژهدر مقایسه با طر های پیشرفت فیزیکی و مالی پروژهالف( گزارش

یید بوژه باید و گزارش پیشرفت مالی پر فنی ناظر تأییدپیشرفت فیزیکی پروژه باید به تهیه شده است. گزارش  ه تأ

وقایع مهم پس از  .دری شده باشروز سپ 30 ها نباید بیش ازاین گزارش تأییداز تاریخ  و رسیدهصندوق حسابرس 

 د.نء شده باشها افشااین گزارشدر باید  هاآنتأیید ها تا تاریخ این گزارش یۀتاریخ ته

لی مط مدیر تر آن شرکت توسدفا که بر اساس ماندۀ به روز شدۀ شرکت پروژه هایها و بدهیدارایی تیوضعصورتب(  ا

ا بگزارش شده  تیوضعصورتتهیه شده است و از نظر به روز شدن ماندۀ دفاتر و تطبیق  شرکت پروژه رعاملیمدو 

ایش رخواست افزدماندۀ دفاتر با تاریخ  یروزآور بهصندوق رسیده باشد و تاریخ حسابرس  تائیددفاتر به  ماندۀ

ین آن ب تائید این گزارش تا تاریخ از تاریخ تهیۀ ع مهم پسروز فاصله نداشته باشد. وقای 30سرمایه بیش از  اید در ا

 .افشاء شود تیوضعصورت

 ذشته باشد.ماه نگ 7شده که از تاریخ به روز آوری آن بیش از  یروزآور بهج( گزارش توجیهی افزایش سرمایه 

صد صدور ین مبلغ افزایش سرمایه قمگذاری که برای تأو تعداد واحدهای سرمایهپیشنهادی  لغ افزایش سرمایۀد( مب

 گذاری جدید و دالیل توجیهی آن.نویسی واحدهای سرمایهوجود دارد و قیمت پیشنهادی برای پذیره هاآن

و  شودیم طرحصندوق  ۀریمدئتیهناظر فنی و حسابرس صندوق در  اظهارنظرتوجیهی افزایش سرمایه و  گزارش .2

، رات تشخیص دهددرخواستی را موجه و مطابق طرح توجیهی پروژه و مقرافزایش سرمایه  مدیرههیئت کهیدرصورت

، رساندا به تصویب میرتاریخ مؤثر  گذاری جدید ویهنویسی واحدهای سرماقیمت پذیره وافزایش سرمایه و مبلغ آن 

 مایۀی که افزایش سرد. در صورتروز از تاریخ تصویب افزایش سرمایه فاصله داشته باش 30از  تواند بیشتاریخ مؤثر نمی

ز ازم است قبل الموجه باشد، لکن با طرح توجیهی پروژه تطبیق نداشته باشد،  مدیرههیئتدرخواستی به تشخیص 

مرجع  مه به تصویبناس، ابتدا اصالحات طرح توجیهی پروژه مطابق این اسامدیرههیئتتصویب افزایش سرمایه توسط 

 برسد. ربطیذ

موضوع را  با رعایت مقررات مربوطه،باید  مدیر صندوق صندوق، ۀریمدئتیهه توسط پس از تصویب افزایش سرمای .3

خاتمۀ تاریخ شروع و  . مدیر صندوق بایدبرساندبورس یا بازار خارج از بورس مربوطه  و بالفاصله به اطالع سازمان

ه  رج ودنویسی پذیرهاعالمیۀ گذاری جدید را تعیین کرده و در واحدهای سرمایه نویسیپذیره ب از طریق تارنمای صندوق 

 90 زودتر از تاریخ مؤثر و دیرتر از تواندگذاری نمیسرمایهواحدهای  نویسیپذیرهدورۀ عموم برساند. تاریخ شروع اطالع 

درصورتی که افزایش سرمایه با رعایت حق تقدم  باشد. مدیرههیئت افزایش سرمایه در تصویباز تاریخ  پس روز



 
 

 

 

نویسی، مراحل الزم را طبق پذیرد، مدیر صندوق باید قبل از شروع دورۀ پذیرهلی صندوق صورت میگذاران فعسرمایه

مهلت استفاده از حق ) یسینورهیپذدورۀ  در این صورت انجام دهد. گذارانگذاری حق تقدم سرمایهمقررات برای سپرده

 روز کاری باشد. 15از  نباید کمتر (تقدم برای دارندگان آن

مهلت ر ددادی از دارندگان حق تقدم تع گذاران صندوق، چنانچهافزایش سرمایه با رعایت حق تقدم سرمایه در صورت .4

اشند، مدیر گذاری صندوق ننموده باقدام به استفاده از حق تقدم خود به منظور تملک واحدهای سرمایه نویسی،پذیره

ررات مانده، طبق مقگذاری باقیش واحدهای سرمایهروز کاری نسبت به انجام مزایده و فرو 5صندوق موظف است ظرف 

مانده به کمتر از گذاری باقیبورس یا بازار خارج از بورس مربوطه اقدام نماید. در هرحال پیشنهاد خرید واحدهای سرمایه

مانده پس از کسر قیمت گذاری باقیقیمت اسمی، قابل قبول نیست. مبالغ حاصل از فروش واحدهای سرمایه

ظرف  شود و مدیر صندوق موظف استبه حساب مطالبات دارندۀ حق تقدم منظور می مربوطههای و هزینه نویسیپذیره

ر د و ه یاد شدهواریز نماید. پس از انجام مزاید هانآگذاران از این بابت را به حساب روز کاری، مطالبات سرمایه 10

ه به راحل عرضمپس از اتمام  ،اران صندوق صورت پذیردگذصورتی که افزایش سرمایه بدون رعایت حق تقدم سرمایه

و ، موضوع را ظرف دگذاریفروش کامل واحدهای سرمایه ، مدیر صندوق موظف است در صورت عدمروش ثبت دفتری

 نویس گزارش نماید.روز کاری به متعهد پذیره

، درخواست صدور فوق( 4بند  ع)موضو صندوقگزارش مدیر روز کاری پس از  5نویس موظف است ظرف متعهد پذیره  .5

 در اریز نماید.را به حساب صندوق و هاآن پایۀمعادل مبلغ مانده را به نام خود ارائه دهد و گذاری باقیواحدهای سرمایه

ل عادت کند مگذاری پرداخنویسی هر واحد سرمایهبرای پذیره نویس بایدپذیرهثبت دفتری مبلغی که متعهد  روش

 گردد.می تعیین 15مطابق ماده ت که ای اسقیمت پایه

ارج از خت بورس یا بازار اساس مقررا تهیه و به متولی و بر گذاران رافهرست نهایی سرمایهمدیر صندوق موظف است  .6

 اعالم کند. ربطیذبورس مربوطه به مراجع 

 

 :گذاریهای تملک واحدهای سرمايهمحدوديت

  :17ماده

مالک واحدهای  نبایدها در زمان تصدی خود به این سمت هاآنبه  و اشخاص وابسته ، ناظر فنیتولی، حسابرسم

 گذاری صندوق باشند.سرمایه

 

 :تشکيل شرکت پروژه

  :18ماده

یک شرکت سهامی خاص موضوع اصالحیه  تأسیس پس از تأسیس صندوق، مدیر صندوق موظف است اقدامات الزم را برای

تأسیس، مسئولیت اجرای  پس از شرکت پروژهشود. نامیده می «هشرکت پروژ»قانون تجارت انجام دهد که در این اساسنامه، 

صندوق  مدیرههیئتدر هنگام تأسیس توسط  شرکت پروژهپروژۀ صندوق را مطابق طرح توجیهی پروژه به عهده دارد. سرمایۀ 



 
 

 

 

موارد زیر الزامی  رعایت شرکت پروژهشود. در تأسیس، تنظیم اساسنامه و ادارۀ تعیین شده و از محل وجوه صندوق تأمین می

 است:

ج کالیف مندرتای تنظیم شود که صرفاً به اجرای پروژۀ صندوق بپردازد و الزامات و به گونهباید  شرکت پروژه اساسنامۀ .1

 .در این اساسنامه در اساسنامۀ مربوطه ذکر شود

فع امالکیت و من هد بود.خوا شرکت پروژهصندوق به نیابت از صندوق دارای یک سهم از  ۀریمدئتیهیک از اعضاء  هر .2

ست اه به نام وی ک شرکت پروژه، سهم مدیرههیئتاین سهم متعلق به صندوق است و در صورت عزل هر یک از اعضای 

هم مذکور قال سانتصندوق در نقل و  ۀریمدئتیهل عضو شود. برای این منظور، صندوق وکیبه جانشین وی منتقل می

ده وق صادر کرا به نام صندرنامۀ مربوطه ، وی باید وکالتمدیرههیئتر یک از اعضای است و قبل از انتقال سهم به نام ه

 رسد.ازمان میس تائیدنامه به و اقرار نامهوکالتو بر مالکیت صندوق بر سهم و منافع آن اقرار نماید. متن 

د خو رأیند و حق معرفی ک شرکت پروژهرا به عنوان نمایندۀ خود در مجامع  مدیرههیئتصندوق موظف است، اعضای  .3

 قرار دهد. هاآندر مجامع را به نسبت مساوی در اختیار 

 باید در ایران ثبت شده و تابعیت ایرانی داشته باشد. شرکت پروژه .4

را  مجامع عمومی جلساتصورتتا اقدامات الزم به منظور ثبت  باید به مدیر صندوق وکالت دهند شرکت پروژهمجامع  .5

 ها به عمل آورد.نزد مرجع ثبت شرکت

ی ذا هریک از اعضال .خواهند بود صندوق ۀریمدئتیه، همان اعضای از طرف صندوق شرکت پروژه مدیرههیئتاعضای  .6

لین انتخاب شده است موظف است در مجمع م شرکت پروژه ۀریمدئتیهکه به عضویت  صندوق ۀریمدئتیه ؤسس یا او

شود، خود را برای عضویت در تشکیل می شرکت پروژه ۀریمدئتیهبرای انتخاب یا تکمیل اعضای مجمع عمومی که 

ر خود را به طو رأیاند در مجمع مذکور موظف صندوق ۀریمدئتیهداوطلب نماید. اعضای  شرکت پروژه ۀریمدئتیه

ند، ادهش شرکت پروژه ۀریمدئتیهبند داوطلب عضویت در  این که طبق صندوق مدیرههیئتمساوی به نفع داوطلبانی از 

 بدهند.

 مدیرههیئتآن شرکت از بین اشخاص صاحب صالحیت خارج از  ۀریمدئتیهباید توسط  شرکت پروژه رعاملیمد .7

ساسنامۀ باید در ا املرعیمدا و وظایف هسازمان برسد. حدود اختیارات، مسئولیت تائیدبه  و صالحیت آن شدهانتخاب

در  ها و وظایفی کهتواند، عالوه بر اختیارات، مسئولیتمی شرکت پروژه ۀریمدئتیهبینی شود. پیش شرکت پروژه

را  شرکت پروژهدیر مالی مو  رعاملیمدها و وظایف قید شده است، سایر اختیارات، مسئولیت شرکت پروژهاساسنامۀ 

 نباشد، تعیین کند. شرکت پروژهکه در تناقض با اساسنامۀ این شرطبه

ل و ربوط به تشکیمصندوق، منوط به آن است که اقدامات  گذاریسرمایهای دریافت مجوز اولین عرضه عمومی واحده .8

 به اتمام رسیده باشد. شرکت پروژهثبت 

به جای تأسیس شرکت پروژه، انتخاب یک شرکت سهامی خاص که قبالً تأسیس شده است به عنوان شرکت پروژه  :هتبصر

تطبیق  رهیمدئتیهصندوق برسد و به تشخیص  ۀریمدئتیهمجاز است، مشروط به اینکه این موضوع به تصویب 

باشد. مسئولیت تطبیق  ریپذامکاناین ماده ظرف حداکثر شش ماه شرایط شرکت انتخابی با شرایط ذکر شده در 

 شرایط شرکت منتخب پس از انتقال سهام آن به صندوق، به عهدۀ مدیر صندوق است.



 
 

 

 

  :19ماده

 عایت موارد زیر ضروری است:به عنوان شرکت پروژه، رموجود در انتخاب یک شرکت 

 ۀ صندوق، کاربرد داشته باشند.عمدتاً در اجرای پروژ رهیمدئتیههای شرکت منتخب به تشخیص دارایی .1

د توسط بای شود،از طریق فرایند بورس یا بازار خارج از بورس انجام ن گذاری سهام شرکت منتخبقیمتدر صورتی که  .2

عهد ی، متناس رسمی حوزۀ مالی صورت پذیرد که برای تشکیل آن، متولکارشناسان رسمی متشکل از سه کارش ئتیه

 کنند.و مدیر صندوق هرکدام یک کارشناس را انتخاب می سینورهیپذ

 .گرددمیگذاری صندوق اعطاء سهام شرکت منتخب، واحدهای سرمایه در قبال تملک .3

ورت یکجا در ع در اختیار دارد باید به صرا در مجام رأیدرصد از حق  67درصدی از سهام شرکت منتخب که الاقل  .4

 . تملک تدریجی مابقی سهام شرکت منتخب بالمانع است.ردیقرار گتملک صندوق 

عنوان  ردد بهگدر صورتی که در هنگام تأسیس صندوق، سهام شرکتی که قرار است به عنوان شرکت پروژه قلمداد  :هتبصر

کیل بینی شده برای تشگاه انجام اقدامات پیشته باشد، آنقرار گرف صندوقآوردۀ غیر نقدی مؤسسین در تملک 

رف شش شرکت پروژه یا تملک یک شرکت به عنوان شرکت پروژه، ضرورت ندارد؛ لکن مدیر صندوق موظف است ظ

 ماه شرایط شرکت یاد شده را با شرایط مندرج در این ماده مطابقت دهد.

  :20ماده

 شرکت پروژههای یتذکر شده، وظایف و مسئول شرکت پروژهچنین اساسنامۀ در سایر مواد این اساسنامه و هم آنچهعالوه بر 

 زیر است: قراربه

بینی شده های پیش، مصالح و نقشهبندیزمانمراحل،  بر اساساجرای پروژه از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران ذیصالح  -1

 مربوطه؛ در طرح توجیهی پروژه و با رعایت مقررات

 پروژه به ناظر فنی، در مواعد مقرر در اساسنامه؛ فیزیکی پیشرفت یهاتیوضعصورتارائۀ  -2

 پیشرفت مالی پروژه به مدیر صندوق در مواعد مقرر در اساسنامه؛ یهاتیوضعصورتارائۀ  -3

 ی پروژه.اجرا همکاری با ناظر فنی، مدیر صندوق، متولی و کارشناس رسمی دادگستری منتخب برای بازدید از مراحل -4

 برداری.پایان کار و مجوزهای نهایی مربوطه برای آمادگی و رسیدن به مرحلۀ بهرهمسئولیت اخذ  -5

أیید باید به ت برای اجرای هر مرحله از پروژه شرکت پروژه رعاملیمدطرف صالحیت پیمانکاران پیشنهادی از  :1 ۀتبصر

رکت شدیر مالی م، رعاملیدمبرسد. پیمانکاران پیشنهادی نباید جزو اشخاص وابسته به  شرکت پروژه ۀریمدئتیه

 نی و متولی صندوق باشند.فو همچنین ناظر  هاآنو مدیران بالفصل  پروژه

هدۀ اران به عپیمانک مسئولیت نظارت بر پیمانکاران برای اجرای پروژه و مدیریت مراحل اجرای آن و هماهنگی بین :2 ۀتبصر

که در  وژهشرکت پرت ، از مسئولیهاآنخشی از کار به است و انتخاب پیمانکاران و واگذاری تمام یا ب شرکت پروژه

 کاهد.( این ماده ذکر شده است و مسئولیت ناظر فنی، نمی1بند )



 
 

 

 

 ارکان صندوق:

  :21ماده

 ارکان صندوق، مدیر صندوق، مدیرۀهیئت شامل صندوق کنندۀادارهمجمع صندوق، ارکان  اند از:ارکان صندوق عبارت

 است ردانپذیره نویسی و بازارگشامل متعهد کنندهنیتضمو ارکان  اظر فنی و حسابرسشامل متولی، ن صندوق کنندۀنظارت

 عیین شده است.، امیدنامه و مقررات تدر اساسنامه هاآنها وظایف و اختیارات که مسئولیت

 

  ::صندوقمجمع مجمع 

  :22ماده

قل یک که حداگذاری مایه، در هر زمان از دارندگان واحدهای سرماع مؤسسین و مجامع بعدیتاز اج مجمع صندوقاولین  

 در ندوق،صبه استثنای اولین مجمع  گردد.شکیل میت گذاران را در تملک دارند،نزد سرمایه گذاریسرمایهدرصد واحدهای 

گذاری مایهای سریک درصد واحده کمتر از که گذاریمع صندوق متولی به نمایندگی از دارندگان واحدهای سرمایهامج سایر

باشد. متولی یمتعلق به این اشخاص م رأیرابر حق رأی متولی ب یابد و حقحضور می ن را در تملک دارند،گذارانزد سرمایه

 در اعمال حق رأی خود باید منافع و مصالح اشخاص یاد شده را رعایت کند.

  :23ماده

رئیس مجمـع  شود.گذاران حاضر، توسط مجمع صندوق انتخاب میرئیس مجمع صندوق با اکثریت نسبی آرا از بین سرمایه

بی گذاران حاضر و یک منشی، با اکثریـت نسـوظیفۀ ادارۀ جلسۀ مجمع صندوق را به عهده دارد. دو ناظر نیز از بین سرمایه

ترین واحـدهای حاضـری کـه بیشـ گذارسـرمایه ،در شروع جلسۀ مجمع صندوقشود. آراء، توسط مجمع صندوق انتخاب می

ن و تخابات مربوط به تعیین رئیس، ناظریوقت جلسه را به عهده خواهد گرفت تا انریاست م گذاری را در تملک دارد،سرمایه

 منشی جلسه را برگزار کند.

  :24ماده

شـود، مگـر آراء حاضـران اتخـاذ می رأییک از کل حق  ۀتصمیمات در جلسۀ رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به عالو

در  یاجلسهصورتیس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع اینکه در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذکر شده باشد. رئ

 قرار دهد.دوق مدیر صنرسانده و جهت انجام باقی تشریفات در اختیار ناظران  نسخه تهیه و امضاء نماید و به تأیید چهار

یر مجمع صندوق باید توسط رئیس مجمع به مدیر صندوق تسلیم شـود تـا مـدفهرست اسامی حاضران در جلسۀ  :1 ۀتبصر

 صندوق سه روز کاری پس از تشکیل مجمع، آن را در تارنمای صندوق منتشر کند.

 گردد. یرساناطالعتصمیمات مجمع طبق مقررات مربوطه باید ثبت و  :2 ۀتبصر



 
 

 

 

شند بان سازما تائیدواهد کرد که اوالً این تغییرات مورد خ تائیدتغییرات اساسنامه و امیدنامه را  در صورتی سازمان: 3 ۀتبصر

نویس، بازارگردان و حسابرس یا قبول سمت ناظر فنی، متعهد پذیره، متولی، ثانیاً قبول سمت مجدد مدیر صندوق

 جدید، دریافت کرده باشد. امیدنامهاساسنامه و  بر اساساشخاص جایگزین را 

  :25ماده

اسـنامه، بـه عهـدۀ مـدیر سبینی شده در امقدمات الزم برای تشکیل آن در مواعد پیش ۀوظیفۀ دعوت مجمع صندوق و تهی

 صندوق است، لیکن مجمع صندوق به دعوت اشخاص زیر نیز در هر زمان قابل تشکیل است:

 صندوق؛ رهیمدئتیهرئیس  -1

پنجم )کیدارندگان بیش از  -2
5

1
 گذاری صندوق؛( از واحدهای سرمایه

 متولی؛ -3

 .سازمان -4

ترین شهر محل در شهر محل اقامت صندوق یا محل اجرای پروژه یا نزدیکمحل، زمان و تاریخ تشکیل جلسۀ مجمع  تبصره:

، شـهر دیگـری بـرای سـازمان شود، مگر در شرایط استثنایی که به تأییدکننده تعیین میاجرای پروژه، توسط دعوت

 تشکیل جلسه تعیین گردد.

  :26ماده

، کننـدهاداره و ارکـانک دارنـد ذاران را در تملگنزد سرمایه گذاریسرمایهکه حداقل یک درصد از واحدهای  یگذارانسرمایه

مجمع صندوق را جلسۀ ت در سازمان، حق شرک ۀو همچنین نمایند هاآنصندوق یا نمایندگان  کنندهنیتضمیا  کنندهنظارت

رستی از اسـامی حاضـران و کننده باید فهکننده است. دعوتدعوت ۀبر عهددارند. مسئولیت احراز حق شرکت این اشخاص 

 دیـتائگذاری در مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای حاضران در مجمع برساند. فهرست حاضران با عداد واحدهای سرمایهت

 گیرد.کننده در اختیار رئیس مجمع قرار میدعوت

ر مجمع دعـوت دتوضیحات برای حضور  ادای را به منظور اشخاص دیگر تواندمجمع در صورت نیاز می ۀکننددعوت تبصره:

را در جلسۀ مجمع  هاآنکتبی، حضور هریک از ارکان یا نمایندگان  ۀنامدعوتطی  کنندهدعوتدر صورتی که  کند.

ی به دهد، حضور رکن مربوطه یا نمایندۀ وی در جلسۀ مجمع الزامی است، لکن عدم حضور وی خللضروری تشخیص 

 کند.رسمیت جلسه وارد نمی

  :27ماده

مع، حضور بـیش امجسایر برای رسمیت یافتن ضروری است و  نیمؤسسحضور کلیۀ برای رسمیت یافتن اولین جلسۀ مجمع 

اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور در مورد سایر مجامع  ،به استثنای اولین مجمعضروری است  رأیصاحبان حق از نصف 

 و دارند رسـمیت یافتـه رأیگذارانی که حق حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از سرمایه



 
 

 

 

که در دعوت دوم نتیجـه دعـوت اول گیری کند، به شرط آناول تصمیمنامۀ دعوت تواند برای همان موضوعات مذکور درمی

 قید شده باشد.

  :28ماده

یـق نشـر آگهـی مجمـع موظـف اسـت حـداقل ده روز قبـل از تـاریخ تشـکیل مجمـع، از طر کننـدهدعوتمدیر به عنـوان 

ــهدر  ــندوق کثیراالنت روزنام ــار ص ــندوقش ــای ص ــق تارنم ــداطالع و از طری ــومی نمای ــانی عم ــدهای  رس ــدگان واح و دارن

نـدگان واحـدهای دار کلیـهکـه بـه مجمـع دعـوت نمایـد. در صـورتیکه حـق حضـور در مجمـع را دارنـد، گذاری سرمایه

ــد، گذاری سـرمایه امـۀ ضــروری زننشـر آگهـی در رودر مجمـع حاضـر شـوند، صـندوق کـه حـق حضـور در مجمـع را دارن

ــاریخ تشــکیل مجمــع،  نیسـت. مــدیر ان تشــکیل و متــولی و سـازمان را نیــز از محــل و زمــبایــد الاقــل ده روز قبـل از ت

واهـد مجمـع نخ جلسـهاز تشـکیل  مجمـع مطلـع نمایـد. عـدم حضـور نماینـدگان متـولی و سـازمان مـانع جلسهموضوع 

 بود.

مقرر در  اید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلتماید، بکه مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت ندرصورتی ه:تبصر

 کنندهدعوتدیر باشد، مجمع، شخصی غیر از م ۀکننددعوتکه این ماده در تارنمای صندوق منتشر کند. در صورتی

ا وی ظرف تمجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تسلیم کرده کاری قبل از مهلت دعوت روز  2موظف است الاقل 

ارنمای ع در توز کاری آن را در تارنمای صندوق منتشر نماید. در صورت اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمیک ر

 صندوق، مانع از تشکیل و رسمیت مجمع نخواهد بود.

  :29ماده

 مجمع صندوق دارای اختیارات زیر است:

به شرط تعیین  هاآن غییریا ت نویس صندوق، بازارگردان و متعهد پذیرهناظر فنی، صندوقمدیر  ،متولی تعیین -1

 ؛زمانتأیید سا اب ،و ذکر دالیل هاآنجانشین 

 ؛ونگی پرداخت آنوی و چگالزحمۀ حق تعیین مدت مأموریت، به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و -2

 سازمان؛ تائیدپس از  هاآنصندوق و تغییرات  امیدنامهتصویب اساسنامه و  -3

 در اختیار مجمع است؛ هاآنکه انتخاب  مدیرههیئتعضو از اعضای  چهار انتخاب -4

 صندوق؛یا تبدیل گیری راجع به انحالل تصمیم -5

 ی؛راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مال صندوق مدیرۀهیئتو استماع گزارش مدیر  -6

 های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت -7

 های مالی ساالنۀ صندوق؛ورتتصویب ص -8

 کثیراالنتشار صندوق؛ ۀتعیین روزنام -9

 مع صندوق؛اتشکیل مج وهای تأسیس تصویب هزینهصندوق و عیین کارمزدهای ارکان ت -10



 
 

 

 

 شرکت پروژه ۀریمدئتیهکه به صورت عضو غیر موظف در  مدیرههیئتاعضای و پاداش  حق حضورتعیین  -11

ر دکه به صورت عضو موظف  مدیرههیئتحقوق و مزایا و پاداش اعضای  کنند و همچنین تعیینمی فهیوظانجام

 روژه؛شرکت پدر در صندوق و  هاآند به خاطر خدمات نکنانجام وظیفه می شرکت پروژه ۀریمدئتیه

ورت پذیرفته صصندوق در طرح توجیهی پروژه  مدیرۀهیئتاصالحاتی که طبق تصویب  راجع به یریگمیتصم -12

 مجمع در دستور جلسۀ مجمع گنجانده شده باشد. ۀکننددعوته به تقاضای است، در صورتی ک

ین توسط اول صندوق قبل از صدور مجوز تأسیس صندوقکننده کننده و تضمینکننده، نظارتارکان ادارهاولین  :1 ۀبصرت

 رسند.می زمانسا تأییدتعیین و به  مجمع صندوق

کنند و طی  باً قبول سمتباید کت به طور جداگانه هاآنو نمایندگان  کنندهتضمینکننده، نظارت ،کنندهارکان اداره :2 تبصرۀ

ن ین ارکااارسال کنند.  یک نسخه زماناسآن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرند و برای 

د، به اختیار دارنهای صندوق را که در اطالعات، مدارک و داراییکلیۀ اند مأموریت موظفخاتمۀ بالفاصله پس از 

 اشخاص جایگزین تحویل دهند.

باید  هاآن اتمشخصقبولی سمت توسط ایشان،  کننده وتضمین و کنندهنظارت ،کنندهارکان ادارهپس از انتخاب  :3 تبصرۀ

نتشر می صندوق و بالفاصله پس از ثبت در تارنما ثبت زمانهفته نزد ساصندوق قید شده و ظرف یک  امیدنامهدر 

 تشر گردد.ندوق منمشخصات هویتی نمایندگان ارکان مذکور نیز باید به اطالع سازمان رسیده و در تارنمای ص شود.

کننده و نظارت ،کنندهارکان ادارههر یک از یا سلب صالحیت  ورشکستگی، انحالل، قبول استعفا در صورت :4 تبصرۀ

ظرف  مانزسا تأییدا بمقررات و مفاد اساسنامه و  اس، اشخاص جایگزین باید بر اسهاآنیا نمایندگان کننده تضمین

وط من شخاصاد. قبول استعفای این مرجع ذیصالح اعم از مجمع صندوق یا رکن مربوطه انتخاب شویک ماه توسط 

 مانائید سازو در صورت لزوم ت یا رکن مربوطه مجمع صندوقمرجع ذیصالح اعم از به تعیین جانشین وی، توسط 

 است. قبلی به قوت خود باقی اشخاصهای جایگزین، وظایف و مسئولیت اشخاصتخاب . تا زمان اناست

ستفاده از ی وظایف و اهمواره در اجرا هاآنصندوق و نمایندگان  کنندۀکننده و تضمین، نظارتکنندهارکان اداره :5 تبصرۀ

گذاران را رمایهسرفه و صالح ص های داخلی صندوق و مقررات،با رعایت اساسنامه، رویه اندموظفاختیارات خود 

 رعایت کنند.

  :30ماده

های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر های تشکیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل داراییهزینه

 .شودهای صندوق ثبت میدر حساب صندوق

 



 
 

 

 

 صندوق: ۀريمدئتيه

  :31ماده

ع صندوق به انتخاب مجمیقی یا حقوقی چهار شخص حق ق وشامل مدیر صندو عضو 5 صندوق متشکل از ۀریمدئتیه

، ز پس از انتخابرو بیستظرف  باید مدیرههیئتاشخاص حقوقی منتخب به عنوان عضو  هر یک از مدیر صندوق و است.

 ثبت کنند. سازمانمعرفی نموده و نزد  مدیرههیئتخود را برای حضور در جلسات ۀ نمایند

رفی الً معکه جانشین وی را قبزمان نمایندۀ خود را عزل کند مشروط به این تواند در هرمی مدیرههیئتهر عضو : 1 ۀتبصر

 شرکت نماید. مدیرههیئتدر جلسات  رأیتواند بدون حق متولی می نماینده و نزد سازمان ثبت نموده باشد؛

ات صندوق و مقرر دنامهامیدر مورد تخلف از اساسنامه و  هاآنو نمایندگان  مدیرههیئتاشخاص حقوقی عضو  :2تبصرۀ 

 گذاران و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.مصوب، در قبال سرمایه

 مدیرهیئتهاشخاص حقوقی که به عضویت  مدیر صندوق یا مهلت مقرر در این ماده برای معرفی نمایندگان :3تبصرۀ 

ست. در مدید اتیگر قابل سازمان حداکثر تا بیست روز د تائیدشوند، به تقاضای وی با ذکر دالیل و انتخاب می

رای بقبول  و دالیل قابل صاحب صالحیت خود را معرفی کند ۀصورتی که وی موفق نشود در مهلت مقرر نمایند

این  صندوق که بر مدیرمعزول خواهد بود.  مدیرههیئت، خود به خود از عضویت در سازمان ارائه ندهد تائید

عزول است و متولی مخود به خود از سمت مدیر صندوق نیز  شود،معزول می مدیرههیئتاساس از عضویت در 

 موظف است بالفاصله مجمع صندوق را برای انتخاب مدیر جایگزین دعوت نماید.

گذاری یا ک صندوق سرمایهدر بیش از ی زمانهمتواند اصالتاً و یا به نمایندگی از شخص حقوقی، هیچ فردی نمی :4تبصرۀ 

مت ست به سعمومی غیردولتی ا مؤسساترمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا شرکت که تمام یا بخشی از س

 انتخاب شود. مدیرههیئتیا عضو  رعاملیمد

  :32ماده

 رح زیر است:صندوق به ش مدیرۀهیئتهای در دیگر مواد اساسنامه آمده، وظایف و مسئولیت آنچهعالوه بر 

های نههای اجرای پروژه و سایر هزیپرداخت هزینهمورد نیاز در هر مرحله برای  ۀتصویب مبلغ افزایش سرمای -1

 رعایت طرح توجیهی؛ صندوق با

 در خصوص روژهپشرکت  رعاملیمدتوسط  شدهارائهدالیل موجه بودن یا موجه نبودن  در خصوصگیری یمتصم -2

 آمده در اجرای پروژه نسبت به طرح توجیهی؛ به وجودحرافات احتمالی نا

شرکت  رعاملیمدبندی اجرای پروژه در شرایط استثنایی به تقاضای ها یا زمانزینهگیری راجع به تغییر هتصمیم -3

 .و اصالح طرح توجیهی متناسب با آن پروژه

دوق و مضای مجاز صنابه عنوان صاحبان  مدیرههیئتتعیین افرادی از اعضای حقیقی یا نمایندگان اعضای حقوقی  -4

ندوق صانب ضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور از جتعیین حدود اختیارات و مسئولیت هر یک برای ام

امضای  حوهن( و خواهد بود دستورات پرداخت وجه نقد که با امضاء نمایندۀ صاحب امضای مدیر و متولی استثناءبه)

 قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق.



 
 

 

 

ن آز سهام ای عام و عرضۀ عمومی بخشی راجع به زمان و نحوۀ تبدیل شرکت پروژه به شرکت سهام یریگمیتصم -5

 پروژه.رسیدن  یبرداربهره به پس از اتمام اجرا و

 ه نام صندوقبها یا سایر اعطا کنندگان تسهیالت مالی راجع به مبلغ و شرایط منابع مالی که از بانک یریگمیتصم -6

 شود.یا شرکت پروژه اخذ می

 .ییا علیه صندوق با موافقت متول له یدعاوصلح در  -7

رای های مورد نیاز در راستای اجاند در مواقع لزوم گزارشموظف نویسی و شرکت پروژهمدیر، ناظر فنی، متعهد پذیره تبصره:

 صندوق را در اختیار آن قرار دهند. ۀریمدئتیهوظایف 

  :33ماده

اعضا  ش از نیمی ازصندوق با موافقت بی مدیرۀهیئتیابد. تصمیمات با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می مدیرههیئتجلسۀ 

 آن در سایر مواد اساسنامه ذکر شده است. حدنصابمعتبر خواهد بود مگر در مواردی که 

  :34ماده

ده مدیر صندوق در نماینبرسد.  مدیرههیئتصندوق در هر سال باید به تصویب  مدیرۀهیئتبرنامۀ تشکیل جلسات 

ه ین برنامه یا به طور فوقااساس  بر رهیمدئتیهت جلساکند. انجام وظیفه می مدیرههیئتبه عنوان دبیر  مدیرههیئت ب عاده  ال

ل تعیین شود، تشکی رهیمدئتیهصندوق یا هر محل دیگری که به اتفاق آراء توسط  اقامتگاهدر  مدیرههیئتدبیر دعوت 

 و در صورتی نامۀ مذکور، تاریخ، ساعت، محل تشکیل و موضوعات جلسه را درج نمایدگردد. مدیر صندوق باید در دعوتمی

ای نامه باید به گونهنامه ارسال کند. این دعوتکه گزارش یا مدارکی برای طرح در جلسه تهیه شده است به ضمیمه دعوت

 برسد. ارسال شود که تشریفات ارسال و دریافت آن توسط اعضاء، حداقل یک روز قبل از تشکیل جلسه، به پایان

دبیر العاده، به را به طور فوق رهیمدئتیهتواند درخواست تشکیل جلسۀ یم رهیمدئتیههر یک از اعضای  :1 ۀتبصر

را انجام  رهیمدئتیهلسۀ موظف است ظرف ده روز تشریفات برگزاری ج مدیرههیئتدبیر ارائه دهد.  مدیرههیئت

است به  رهیدمئتیههای مذکور در این اساسنامه که ناشی از تأخیر در برگزاری مسئولیت صورت نیادهد؛ در غیر 

تواند با رعایت ود میخو عضو مذکور که با مدیر صندوق مسئولیت تضامنی دارد خواهد بود  مدیرههیئتدبیر عهدۀ 

 اقدام کند. رهیمدئتیهتشریفات مذکور در این ماده نسبت به دعوت 

در این ماده  ت مذکور، رعایت تشریفات دعورهیمدئتیهدر جلسۀ  رهیمدئتیهدر صورت حضور کلیۀ اعضای  :2 تبصرۀ

 ضروری نیست.

کیل رای دعوت و تشمبنی بر عدم رعایت تشریفات مذکور در این ماده ب مدیرههیئتاعتراض هریک از اعضای  :3 تبصرۀ

هد، تصمیمات د، توسط متولی بررسی شده و در صورتی که متولی اعتراض را وارد تشخیص مدیرههیئتجلسات 

 اعتبار خواهد بود.در جلسه مربوطه بی مدیرههیئت

گیری راجع به یک موضوع تشکیل نشود، جلسۀ برای دو بار متوالی برای تصمیم مدیرههیئتدر صورتی که جلسۀ  :4 تبصرۀ

ین یابد به شرط اینبار سوم در رابطه با همان موضوع با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت میبرای  رهیمدئتیه که ا



 
 

 

 

موافقت اکثریت  بر اساسگیری در این صورت تصمیم دوم در دعوت سوم درج شود.موضوع و نتایج دعوت اول و 

 اعضای حاضر خواهد بود.

ال، سناوب در طول یک در سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متیا نماینده وی  مدیرههیئتدر صورتی که هر عضو  :5 تبصرۀ

ورد مدر واهد بود و معزول خندگی عضو مربوطه یا نمای مدیرههیئتغیبت داشته باشد، خود به خود از عضویت در 

 عرفی کند.میگزین جا نمایندهمربوطه باید نمایندۀ دیگری را طبق مفاد اساسنامه، به عنوان  نماینده معزول، عضو

  :35ماده

س را به عنوان رئی ، یک شخصمدیرههیئتباید از بین اشخاص حقیقی یا نمایندگان اشخاص حقوقی عضو  مدیرههیئت

ر از ود و در غیاب وی یکی دیگخواهد ب مدیرههیئتبه عهده رئیس  مدیرههیئتانتخاب کند. اداره جلسات  مدیرههیئت

د، شوتعیین می مدیرههیئتکه در همان جلسه به انتخاب  مدیرههیئتاشخاص حقیقی یا نمایندگان اشخاص حقوقی عضو 

و در صورت  مدیرههیئتدبیر توسط  یاجلسهصورت، رهیمدئتیه برای هر جلسۀخواهد داشت.  بر عهدهجلسه را  ۀوظیفه ادار

این  .شودشود و برای امضای اعضای حاضر در جلسه ارسال می، تنظیم میمدیرههیئت رئیس جلسۀغیبت ایشان توسط 

متولی و و  زمانسا، تنظیم و امضاء شده و برای مدیرههیئتباید ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسۀ  جلسهصورت

ا یصندوق به تشخیص دبیر  ۀکنندنیتضمیا  کنندهنظارت، کنندهاداره صندوق و همچنین هریک از دیگر ارکان حسابرس

 یک نسخه ارسال شود و یک نسخه نیز در مدارک صندوق بایگانی شود. مدیرههیئترئیس 

 :مدير صندوق

  :36ماده

ز های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج اشرکتسرمایه یا تأمین های شرکت از بینحقوقی  مدیر صندوق، یک شخص

ده صندوق نامی در این اساسنامه مدیر یا مدیراست که  صندوقاندازی موضوع راه مربوط به پروژۀفعال در حوزه  بورس

 تغییر است. ، قابلسازمان و تأیید مدیر صندوق با تصویب مجمع صندوق. شودمی

ریت صندوق زم برای مدیایه، سایر نهادهای مالی منوط به داشتن حداقل امکانات السرم نیتأمهای عالوه بر شرکت تبصره:

 امکان انتخاب توسط مجمع را دارند.به تشخیص سازمان، 

  :37ماده

 های مدیر صندوق به قرار زیر است:چه در سایر مواد این اساسنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیتعالوه بر آن

 ازمان؛س أییدت و تجهیزات الزم به منظور انجام امور صندوق به تشخیص و تاختصاص فضای مناسب اداری با امکانا -1

 ؛فرد یا افراد متخصص و ماهر در زمینه فنی و مالی مرتبط با حوزه فعالیت صندوق یریکارگبه  -2

 گذار شامل مبادالت مالی با وی؛نگهداری حساب هر سرمایه -3

وۀ وه نقد و نحوج پرداختدستورات  تائیدمجاز صندوق برای  به عنوان صاحبان امضاییا نمایندگانی  نمایندهمعرفی  -4

 ، متولی و حسابرس؛سازمان و اعالم کتبی موضوع بهصدور دستورات پرداخت مذکور 



 
 

 

 

و پرداخت  های صندوق مطابق مفاد اساسنامه و ارائه آن به متولی جهت تائیدصدور دستورات پرداخت از محل دارایی -5

 مبالغ تائید شده؛

ق، ثبت ای مالی صندوو رویداده نگهداری کلیۀ مدارک مثبته از جمله مستندات فنی و مجوزهای دریافتی آوری وجمع -6

های مالی و تهیۀ صورت های سازمان،دستورالعملهای حسابداری و رویدادهای مالی صندوق طبق اصول و رویه

 های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛گزارش

 امه؛مطابق مفاد اساسن هاآنالی پروژه و تائید یا تعیین موارد نقص یا اشکال پیشرفت م یهاتیوضعصورتبررسی  -7

ن به آتوجیهی و ارائۀ  طرح بر اساسگذاری جدید درخواست افزایش سرمایۀ صندوق از طریق صدور واحدهای سرمایه -8

 صندوق به همراه مدارک و مستندات مربوطه، جهت تصویب؛ مدیرۀهیئت

زد نغییرات صندوق پس از طی تشریفات مربوط به تصویب و ثبت ت امیدنامه اساسنامه و انجام اصالحات الزم در  -9

 و سایر مراجع ذیصالح؛ سازمان

ن شرکت عنوا انجام اقدامات الزم برای تأسیس شرکت پروژه یا انتقال سهام شرکت که طبق تشریفات اساسنامه به  -10

 ندرج در اساسنامه؛پروژه انتخاب شده است به صندوق و تطبیق آن با شرایط م

ها و سازمان ت شرکتنزد مرجع ثب شرکت پروژهصندوق و  جلساتصورتانجام اقدامات الزم به منظور ثبت تصمیمات و  -11

 و سایر مراجع ذیصالح؛

ر پایان م آن دبخشی از سها به شرکت سهامی عام و عرضۀ عمومی شرکت پروژهاجرای اقدامات الزم به منظور تبدیل   -12

 .مدیرههیئتفاد اساسنامه، مقررات و مصوبات مبرداری از آن مطابق بهره و ی پروژهاجرا

رای ب رکت پروژهشها و سایر اعطاکنندگان تسهیالت برای دریافت تسهیالت الزم به نام صندوق یا به نام مذاکره با بانک  -13

م قدامات الزب و انجام ات تصویصندوق جه مدیرۀهیئتاجرای پروژه و تهیۀ گزارش توجیهی در این زمینه و ارائۀ آن به 

 صندوق؛ ۀریمدئتیه برای اخذ تسهیالت مذکور پس از تصویب

 اجرای مراحل انحالل و تصفیه صندوق در پایان عمر آن مطابق اساسنامه و مقررات؛  -14

 های صندوق؛اطالع به متولی در مورد چگونگی نگهداری مدارک، اسناد و دارایی  -15

 گذاران؛سرمایهپاسخگویی به سؤاالت متعارف   -16

 صندوق و انتشار اطالعات صندوق در مواعد مقرر از طریق آن؛ اندازی تارنمایراه  -17

 ؛برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق هاآن یریکارگبهافزارهای الزم و افزارها و سختتهیۀ نرم  -18

 نامه؛انجام تبلیغات الزم برای معرفی صندوق در چارچوب بودجۀ تعیین شده در امید  -19

حقیقی و  گذاران، کلیۀ ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاصنمایندگی صندوق در برابر سرمایه  -20

 ؛مدیرههیئتدر حدود اختیارات مندرج در اساسنامه و مصوبات  حقوقی

 دعوت از مجمع صندوق در مواعد مقتضی و تهیۀ مقدمات و امکانات الزم برای تشکیل جلسۀ مجمع؛  -21

بینی شده برای اجرای هر مرحله از های پیشهای توجیهات اقتصادی و مالی طرح توجیهی پروژه و هزینهتأیید بخش -22

 پروژه؛



 
 

 

 

ر هر یک دندوق اقامۀ هرگونه دعوای حقوقی و کیفری از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوای مطروحه علیه ص -23

دادرسی  انون آیینقی با دارا بودن کلیۀ اختیارات مندرج در عدالت ادار ها، مراجع عمومی یا اختصاصی و دیواناز دادگاه

 ؛نامۀ دیوان عدالت اداریآن(، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون و آیین 36و  35مواد  باألخصمدنی )

دوق گـذاری کـه حـق شـرکت در مجمـع را دارنـد بـرای تشـکیل مجمـع صـندعوت از دارنـدگان واحـدهای سـرمایه -24

ــروز کــاری  10مــالی ســاالنه صــندوق بایــد حــداکثر  یهاصــورتع مقتضــی کــه در مــورد تصــویب در موقـ س از پ

 عملکرد مربوطه باشد. و گزارشمالی  یهاصورتحسابرس راجع به  اظهارنظر

ان توت و نمیعتبر اسکلیۀ اعمال و اقدامات مدیر صندوق در مقابل اشخاص ثالث در حدود اختیارات خود، نافذ و م :1 ۀتبصر

 ست.به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب وی، اعمال و اقدامات وی را غیر معتبر دان

ت ن و مقررار قوانیمدیر صندوق باید مدارک مثبته رویدادهای مالی هر سال مالی صندوق را به مدت تعیین شده د :2 تبصرۀ

ئولیت ید. این مستجارت الکترونیک نگهداری نماالکترونیکی مطمئن موضوع قانون  امیپدادهبه صورت کاغذی یا 

ر ین مدیبا تغییر مدیر صندوق به مدیر صندوق جدید منتقل شده و پس از پایان عمر صندوق بر عهدۀ آخر

 صندوق خواهد بود.

ارنمای تاین ماده حداقل یک خط تلفن اختصاص دهد. همچنین در  16مدیر صندوق باید برای اجرای بند  :3 تبصرۀ

 گذاران، وجود داشته باشد.برای سرمایه هاآنباید امکان طرح سؤاالت و دریافت پاسخ  صندوق

 پذیر است.و با موافقت متولی امکان مدیرههیئتصلح در کلیۀ دعاوی له یا علیه صندوق توسط  :4 تبصرۀ

 

 صندوق:ناظر فنی 

  :38ماده

ا  های مشابهوژهنظارت بر پرحوزۀ در  کهحقوقی سازمان از بین اشخاص  تائیدبا تصویب مجمع صندوق و  صندوق، فنی ناظر ب

 .تبل تغییر اسقا سازمان تائیدتصویب مجمع و  باو  دشوانتخاب می هستند،پروژه صندوق دارای سوابق مفید و کافی 

 د.حسوب شومصندوق  کنندۀکننده یا تضمیناداره ارکان شرکت پروژه یا نباید از جمله اشخاص وابسته بهفنی ناظر  تبصره:

  :39ماده

 های ناظر فنی به قرار زیر است:در سایر مواد این اساسنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیت آنچهعالوه بر 

 موارد ذیل از طرح توجیهی پروژه: تائیدبررسی و  -1

 بخش توجیهی فنی؛ .1.1

که هایی ، مقررات و تکنولوژی انتخابی و درصداالجرای الزمبینی شده با استانداردهاتطبیق مراحل ساخت پیش .1.2

 افزاید؛اجرای هر مرحله به صورت تجمعی به پیشرفت فیزیکی کل پروژه می

 های اجرای پروژه؛ها و روشمستندات، نقشه .1.3

ات نظر ۀارائ ومربوطه  و مقررات االجرای الزمهی پروژه و استانداردهانظارت بر اجرای پروژه جهت تطبیق با طرح توجی -2

 احتمالی؛برای اصالح انحرافات  شرکت پروژهالزم به 



 
 

 

 

دیدهای ن با انجام بازیا پیمانکاران آ شرکت پروژهپیشرفت فیزیکی تهیه شده توسط  یهاتیوضعصورتیید تأبررسی و  -3

 ؛55 مادهالزم از پروژه مطابق 

ری پس از روز کا 10تائید شده در هرماه، حداکثر  یهاتیوضعصورت بر اساسای پیشرفت پروژه های دورهتهیه گزارش -4

 ؛ه همراه توضیحات الزمپروژه و تعیین انحرافات احتمالی به در مقایسه با طرح توجیهی پایان هرما

 ناظر فنی آن است. ۀبر عهدها و مقررات مربوطه، نامهانجام کلیۀ وظایفی که مطابق آیین -5

ریزی کرده و انجـام رنامهای بای و اعالم نشده خود را به گونه( این ماده، ناظر باید بازدیدهای دوره2بند )در اجرای  تبصره:

 ا بـه موقـع شناسـاییرو مقررات مربوطـه  االجرای الزمدهد، که هرگونه انحراف از طرح توجیهی پروژه و استانداردها

قـدام مقتضـی را ا شرکت پـروژهکه بدهد. در صورتی شرکت پروژهکتباً به را کرده و نظرات الزم برای انجام اصالحات 

و متـولی  وژهشـرکت پـر ۀریمـدئتیه، مدیرههیئتدهد، ناظر موظف است موضوع را به برای اصالح انحراف صورت ن

یران ارشد یا مد شرکت پروژه رعاملیمدباید بررسی صالحیت  شرکت پروژه ۀریمدئتیهگزارش نماید. در این صورت 

 در دستور کار قرار دهد. ی و پیمانکار مربوطه رابالفصل و

  :40ماده

اظری کـه طبـق مقـررات نبین ناظر فنی صندوق و مقررات االجرا و استانداردهای الزمای در خصوص نحوۀ اجرکه صورتی در

مقـررات  سبـر اسـااختالف نظر به وجود آید، نظر ناظر انتخاب شـده  ،صندوق انتخاب شده است پروژۀ مربوطه برای اجرای

 مربوطه، مجری است.

 

 متولی صندوق:

  :41ماده

ات سسیا مؤ گذاریسرمایه، مشاور سرمایه تأمینهای از بین شرکت مانزید ساحقوقی مورد تائ ی صندوق، یک شخصمتول

 .ستقابل تغییر ا خاب و به همین ترتیبتان زمانسا تأییدو  مجمع صندوقبا تصویب  که است معتمد حسابرسی

  :42ماده

 های متولی به قرار زیر است:چه در سایر مواد اساسنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیتعالوه بر آن

ه صندوق و مربوط ب نمایندۀ خود در امورصاحب امضای مجاز و معرفی یک یا چند نفر از مدیران خود به عنوان  تعیین و -1

 تعیین حدود مسئولیت، اختیارات و وظایف هر یک؛

 ؛های بانکی صندوقتقاضای مدیر صندوق برای افتتاح حساب یا حساب بررسی و تائید -2

 های صندوق، مطابق مفاد اساسنامه؛از محل دارایی بررسی و تائید دستورات پرداخت مدیر صندوق -3

طمینان حصول ا به منظورکنندۀ صندوق کننده و دیگر ارکان نظارتکننده، تضمیناداره ارکاننظارت مستمر بر عملکرد  -4

 صندوق و قراردادهای مربوطه؛ امیدنامهاز رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و 

 های صندوق حسب مورد؛دارایی دوفروشیخرو  نظارت بر اجرای صحیح فرآیند تبلیغات -5



 
 

 

 

 ها و نظرهای حسابرس؛به موقع گزارش یارائهبررسی و حصول اطمینان از  -6

 ؛مربوطه نظارت و حصول اطمینان از تهیه و انتشار به موقع اطالعات صندوق توسط ارکان -7

گذاران و صالح سرمایه مطابق صرفه کهدر صورتی مدیرههیئتصلح در دعاوی له یا علیه صندوق توسط  تائیدبررسی و  -8

 باشد؛

 های صندوق و نظارت بر اجرای آن؛داری داراییتعیین شیوۀ نگه -9

یری الح و پیگجع ذیصسایر مرا امیدنامه نزد سازمان وطرح موارد تخلف دیگر ارکان صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و  -10

 موضوع تا حصول نتیجۀ نهایی؛

ر به که تخلف یاد شده جرم محسوب شود یا منجن صندوق نزد مراجع ذیصالح در صورتی طرح موارد تخلف دیگر ارکا -11

 خسارت به صندوق شده باشد و پیگیری موضوع تا حصول نتیجۀ نهایی؛

 هاآنگذاران و وکیل در توکیل این ماده، متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه 11و  10در اجرای بندهای : 1 ۀتبصر

ر گذاران با دارا بودن کلیۀ اختیارات الزم )از جمله اختیارات مندرج دتواند از جانب سرمایهو میشود محسوب می

ها، هدادگا قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری( نسبت به اقامۀ هرگونه دعوای کیفری و حقوقی در هر یک از

جعه تظامی مرامات انام نماید یا به مقادادسراها، مراجع قضایی اختصاصی یا عمومی و مراجع اداری و غیرقضایی اقد

 کند.

 و از کند خودداری هاآنکه متولی در اجرای وظایف خود اهمال ورزد یا قصور داشته باشد یا از اجرای در صورتی :2 تبصرۀ

ر تولی داین بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئولیت م

 کند.وارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین میگونه ماین

گر ز ارکان دیتواند هرگونه اطالعات و مدارک را در رابطه با صندوق امتولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می :3 تبصرۀ

شرکت  و کان صندوقیا پروژه بازرسی نماید. ار هاآنمطالبه کند یا از دفتر کار یا شعب  شرکت پروژهصندوق و 

 امل با متولی داشته باشند.کاند در این رابطه همکاری ملزم ژهپرو

 

 صندوق: سينورهيمتعهد پذ

  :43ماده

أیید تو  صندوق تصویب مجمع به است که دارای توانایی مالی متناسب با پروژه حقوقیشخصی صندوق،  سینورهیمتعهد پذ

 .قابل تغییر است انتخاب و به همین ترتیب، سازمان

  :44ماده

 یر است:نویس به قرار زمتعهد پذیره یهاوظایف و مسئولیتایر مواد اساسنامه ذکر شده، عالوه بر آنچه در س

روز  پنجموظف است ظرف ، حق تقدمافزایش سرمایه با استفاده از نویسی اولیه و در زمان پذیرهنویس، متعهد پذیره (الف 

، درخواست صدور واحدهای دهمانگذاری باقیواحدهای سرمایه گزارش مدیر صندوق در موردکاری پس از 



 
 

 

 

را به حساب  هاآننویسی پذیره مربوطه ارائه کرده و معادل قیمتمقررات مانده را مطابق گذاری جدید باقیسرمایه

 ین شده است، واریز نماید.یصندوق که به این منظور تع

 ری کمتر ازگذاحدهای سرمایهکه درخواست صدور واصورتی ، درافزایش سرمایه ۀدر مرحلدر صورت سلب حق تقدم،  (ب 

درخواست  روز کاری پس از گزارش مدیر صندوق، پنجنویس موظف است ظرف تعداد مورد نظر باشد، متعهد پذیره

احدهای وتعیین شدۀ پایۀ مانده را به نام خود ارائه دهد و معادل قیمت گذاری باقیصدور واحدهای سرمایه

 د.نمایحساب صندوق واریز به  راگذاری سرمایه

 

 بازارگردان صندوق:

  :45ماده

ر قابل تغیی بانتخاب و به همین ترتی سازمانتأیید و  تصویب مجمع صندوق بهحقوقی است که  شخصبازارگردان صندوق، 

 .است

  :46ماده

 ر اساسبا ر گذاری صندوقدانی واحدهای سرمایهبازارگر گذاری،درطول مدت فعالیت صندوق سرمایهبازارگردان موظف است 

 ، انجام دهد.بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه ازارگردانیدستورالعمل ب

 

 حسابرس صندوق:

  :47ماده

ه به با رعایت مقررات مربوط سال شمسیبرای مدت یک ،سازمان حسابرس صندوق از بین مؤسسات حسابرسی معتمد

ب برسابه عنوان حسیک مؤسسه حسابرسی  انتخاب مجدد شود.تعیین می مجمع صندوق پیشنهاد متولی و تصویب ا صندوق، 

 ربوطهقررات مو رعایت م صندوق به پیشنهاد متولی و تصویب مجمع صندوقحسابرس ، بالمانع است. رعایت مقررات مربوطه

 شود.حسابرس توسط مجمع صندوق تعیین می ۀالزحمحققابل تغییر است. 

  :48ماده

 یر است:قرار زهای حسابرس به عالوه بر آنچه در دیگر مواد اساسنامه آمده، وظایف و مسئولیت

و به  ه طور کاملبمالی صندوق  رویدادهایکه عملیات مالی صندوق به منظور حصول اطمینان از این ۀنظارت بر کلی -1

آوری و به روش صحیح ستندات مربوطه جمعمدارک و م ۀشود و کلیهای صندوق ثبت میروش صحیح در حساب

 شود؛نگهداری می

های مالی ، صورتصندوق وضعیتعملکرد و  در خصوصیر صندوق به مجمع مد گزارش راجع بهو اظهارنظر بررسی  -2

 ؛فزایش سرمایها در خصوص رهیمدئتیه به و گزارش مدیر صندوق ماهه و ساالنهصندوق در مقاطع شش

 های بازرس شرکت پروژه، پس از انتخاب به این سمت در مجمع عمومی آن شرکت؛ایفای وظایف و مسئولیت -3



 
 

 

 

ز اینکه معقول ا به منظور اطمینان شرکت پروژهراجع به کفایت نظام کنترل داخلی مدیر صندوق و  اظهارنظربررسی و  -4

به  توسط اشخاص مذکور راجع هایی کهشود. )ب( گزارشذکور رعایت می)الف( اساسنامه و مقررات توسط اشخاص م

د. واقعیات خواهد بو ۀکنندنعکسمای به شکل منصفانه شودتهیه می شرکت پروژهدوق و عیت مالی و عملکرد صنوض

به  به شکل کارایی روژهشرکت پمحافظت شده و در جهت اهداف صندوق و  شرکت پروژههای صندوق و )ج( از دارایی

 شوند.کار گرفته می

که  بط حسابرسیصندوق باید اصول، استانداردها و ضوامالی های حسابرس در بررسی و اظهارنظر راجع به صورت :1 ۀتبصر

 صالح رسیده است را رعایت نماید.تصویب مراجع ذی به

 20، حداکثر ظرف این ماده 2های مالی موضوع بند ها و صورتحسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش :2 تبصرۀ

 های مالی یاد شده، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد.ها و صورتروز پس از دریافت گزارش

یگر صندوق تواند هرگونه اطالعات و مدارک را در رابطه با صندوق از ارکان دجرای وظایف خود میحسابرس در ا :3 تبصرۀ

امل کطه همکاری اند در این رابیا پروژه بازرسی نماید. ارکان صندوق ملزم هاآنمطالبه کند یا از دفتر کار یا شعب 

 با حسابرس داشته باشند.

  :49ماده

 3د جب بندر این اساسنامه ذکر شده است، مسئولیت شخصی است که به مو مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود که

ظهارنظر در خصوص ا، مسئولیت بررسی و 1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه سال  49ماده 

 .مستندات و اطالعات را بر عهده دارد

 

 :یمعامالت امور مالی و

  :50ماده

 صندوق دنامهامیمه و گذاری وجوه مازاد صندوق به نام صندوق در چارچوب مفاد اساسناه سرمایهراجع بو اقدام  گیریتصمیم

 .است صندوق مدیر ، از اختیاراتمدیرههیئتو تصمیمات  و مقررات مصوب

  :51ماده

در  های مالی تلفیقی آنو صورت های مالی صندوقصورتتهیۀ های صندوق و مالی صندوق در حساب رویدادهایثبت 

مقررات  بینی شده در این اساسنامه، از وظایف مدیر صندوق است و وی موظف است در انجام این امر،زمانی پیشمقاطع 

شود ابالغ می سازمانهای اجرایی که توسط ملها و دستورالعنامهدهی مالی و آیینقانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش

 را رعایت نماید.

  :52ماده

پیمانکاران برای انجام مراحل پروژه یا پرداخت برای خرید مصالح یا استخدام نیروی انسانی برای مبالغ الزم برای پرداخت به 

شود، توسط بینی میو پیمانکاران، فروشندگان یا مستخدمان پیش شرکت پروژهاجرای پروژه که در قراردادهای جداگانه بین 



 
 

 

 

در صورت لزوم در مقاطع زمانی معین به تشخیص گردد. منظور می شرکت پروژهو به حساب بدهی  شدهنیتأمصندوق 

 گردد.تبدیل می شرکت پروژه، مطالبات مذکور به سرمایۀ صندوق در با رعایت تشریفات مربوطه شرکت پروژه

  :53ماده

ز اشود. پرداخت های بانکی به نام صندوق افتتاح میبه تشخیص مدیر صندوق و توافق متولی، به تعداد الزم حساب یا حساب

الاقل  یدتائو  صدور درخواست پرداخت از طرف مدیر و امضای نمایندگان صاحب امضای مجاز مدیرهای بانکی با این حساب

های صندوق شامل وجوه حاصل از ها و پرداختپذیرد. کلیۀ دریافتصورت می یکی از نمایندگان صاحب امضای مجاز متولی،

 ،های بانکیافتی صندوق، وجوه حاصل از دریافت سودهای سپردهگذاری، وجوه تسهیالت بانکی دریهای سرمایهصدور واحد

یشرفت شدۀ پ تائید یهاتیوضعصورت، پرداخت مبالغ شرکت پروژه، پرداخت سرمایۀ شرکت پروژهالحساب پرداختی به یعل

 پذیرد.انجام می هاهای مربوط به صندوق، منحصراً از طریق این حساب یا حسابو پرداخت هزینه شرکت پروژهمالی پروژه به 

  :54ماده

به مدیر صندوق ه یا نمایندگان امضای نمایند، به 53 مادهموضوع های بانکی صندوق از حساب یا حسابهای کلیۀ پرداخت

 ۀزنامرودر های صندوق صاحبان امضای مجاز برای پرداختبه عنوان  هاآنکه اسامی متولی همراه نماینده یا نمایندگان 

 رسمی

 

 

ور سنامه، دستفاد اساذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مپصورت می منتشره

 ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:پرداخت را تأیید نماید. بررسی متولی در مورد پرداخت

 د که:تولی باید کنترل نمایم ،پروژهشرکت شده پیشرفت مالی پروژه به  تائید یهاتیوضعصورتهای الف( در مورد پرداخت

ا ید شدهأیت امضاء و توسط مدیر صندوق شرکت پروژهمالی توسط مدیرعامل و مدیر مالی  یهاتیوضعصورت -1 ب اند و 

اند و همچنین طرح توجیهی پروژه، ید شدهأیپیشرفت فیزیکی پروژه که توسط ناظر فنی ت یهاتیوضعصورت

 تطبیق دارند.

 ، تطبیق دارد؛1با مبلغ اسناد یاد شده در بند مبلغ پرداختی  -2

 پذیرد.، صورت میرکت پروژهشها صرفاً از طریق واریز به حساب بانکی لیۀ این پرداختک-3

 ید کنترل نماید که:های صندوق، متولی باب( در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه

 یح محاسبه شده است؛بوده و به طور صحو امیدنامه پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه  -1

 پذیرد.ربوطه، صورت میهای بانکی اشخاص مها از طریق واریز به حساباین پرداخت -ی

ماید که نکنترل  ها از محل مانده وجوه صندوق به نام صندوق، متولی بایدگذاریج( در خصوص پرداخت به منظور سرمایه

 باشد.و امیدنامه مطابق با مفاد اساسنامه ها گذاریسرمایه

رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر صندوق الزامی است و  :تبصره

 مسئولیت متولی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر صندوق و صاحبان امضای مجاز مربوطه نیست.



 
 

 

 

 

 :هاتيوضعصورتيد تشريفات تهيه و تأي

  :55ماده

 پیشرفت پروژه به قرار زیر است: یهاتیوضعصورته و تأیید تشریفات تهی

ه می مضاءاو تهیه  شرکت پروژهبار توسط پیشرفت فیزیکی پروژه حداقل هر ماه یک تیوضعصورتالف(  ب شود و جهت تأیید 

ین تأیید همچنت فیزیکی پروژه و تأیید آن و ، رؤیت پیشرففنی ناظروظیفۀ شود. با توجه به اینکه میارائه  فنی ناظر

بینی شده یشو مصالح پ االجراالزمکیفیت کار انجام شده و تطبیق نوع و کیفیت مصالح به کار رفته با استانداردهای 

 بعد، مصالح و کار انجام شده هگزارش پیشرفت فیزیکی ماتهیۀ که تا زمان در طرح توجیهی پروژه است، لذا در صورتی

شدن مصالح و کار انجام شده،  موظف است قبل از پوشانده شرکت پروژه، شودتوسط سایر مصالح پوشانده می

باید  پیشرفت فیزیکی پروژه وضعیتصورتبرساند. فنی پیشرفت فیزیکی پروژه را تهیه و به تأیید ناظر  وضعیتصورت

 شامل موارد زیر باشد:

تهیۀ خ گزارش، تاری ۀکنندان تهیهعنو به شرکت پروژه، نام پروژه، نام تیوضعصورتشماره مسلسل، عنوان ( 1-الف 

 قبلی؛شدۀ گزارش، تاریخ آخرین گزارش تأیید 

 بینی شده است؛شده در قالب مراحل اجرای پروژه که در طرح توجیهی پروژه پیش های انجامفعالیت (2-الف

شرفت ، جمع درصد پیگزارشۀ تهیقبلی تا تاریخ شدۀ درصد پیشرفت هر مرحله از تاریخ آخرین گزارش تأیید  (3-الف

حله در ای هر مرگزارش و جمع درصد پیشرفت فیزیکی کل پروژه با توجه به وزن اجرتهیۀ هر مرحله تا تاریخ 

 پیشرفت پروژه؛

ه هیه گزارش بتید شده قبلی تا تاریخ به کار رفته از تاریخ آخرین گزارش تأی و تجهیزات فهرست و میزان مصالح( 4-الف

 تفکیک هر مرحله؛

بینی شده در طرح توجیهی، میزان تأخیر یا تعجیل در اجرای هر بندی پیشپیشرفت هر مرحله با زمانمقایسۀ  (5-الف

بندی ر زمانبجبران تأخیرات و توضیح اینکه تأخیر یا تعجیل، چه اثری  یهمرحله، دالیل تأخیرات، نحو

 اجرای کل پروژه دارد.

 .فنی سایر اطالعات به تشخیص ناظر (6-الف

ورده و ازدید به عمل آپیشرفت فیزیکی پروژه، از محل پروژه ب وضعیتصورتباید بالفاصله پس از دریافت فنی ( ناظر ب 

 نماید: پیشرفت فیزیکی پروژه را بخصوص از لحاظ موارد زیر بررسی تیوضعصورتصحت اطالعات مندرج در 

 ؛وضعیتصورتات مندرج در تطبیق درصدهای پیشرفت واقعی مراحل اجرای پروژه، با اطالع (1-ب

 تطبیق مراحل اجرا شده از پروژه با طرح توجیهی؛ (2-ب

 در اجرای پروژه؛مربوطه  و استانداردهای رعایت مقررات (3-ب

ز نظر پروژه درج شده است ا پیشرفت فیزیکی وضعیتصورتبه کار رفته با آنچه در  و تجهیزات تطبیق مصالح (4-ب

 کیفیت و کمیت؛



 
 

 

 

یهی بینی شده در طرح توجپیش و تجهیزات به کار رفته با مصالح و تجهیزات یفیت و کمیت مصالحتطبیق ک( 5-ب

 پروژه.

ید یتأفنی وژه که توسط ناظر پیشرفت فیزیکی پر وضعیتصورت بر اساسمالی پروژه را  وضعیتصورتباید  شرکت پروژهج ( 

ماره شهای مالی پروژه دارای وضعیتصورتار دهد. قر صندوقشده است، تهیه کرده و پس از امضاء در اختیار مدیر 

، تیوضعصورتدر این  موظف است نسبت به بررسی صحت اطالعات مندرج صندوقباشند. مدیر مسلسل جداگانه می

 بخصوص از لحاظ موارد زیر، اقدام کند:

 پیشرفتشدۀ تأیید  یاهتیوضعصورتیا  تیوضعصورتمالی پروژه با  وضعیتصورتتطبیق اطالعات مندرج در  (1-ج

 فیزیکی پروژه.

بینی پیش با مبالغ ه استهزینه شد مبالغی که برای اجرای هر مرحله کنترل بودجۀ اجرای هر مرحله با مقایسۀ (2-ج

 و کنترل محاسبات با توجه به درصدهای پیشرفت هر مرحله.شده در طرح توجیهی پروژه 

، دنامهبینی شده در اساسنامه و امیو سایر کسورات پیش کسر کسورات قانونیشده پس از  تأیید یهاتیوضعصورتمبالغ د ( 

کت محسوب پرداخت شده و به حساب بدهی آن شر شرکت پروژهبه  ،هصندوق و با رعایت تشریفات مربوطمدیر  توسط

ه کصندوق الحساب دریافتی از ، مبالغ الزم از محل سرمایۀ آن شرکت یا علیشرکت پروژهدر شروع کار  .شودمی

 گردد.شود، تأمین میمتولی تعیین و پرداخت می تائیدمتناسب با نیاز آن شرکت به درخواست مدیر صندوق و 

 ا وی نبایدف قرارداد بو پیمانکاران طر شرکت پروژهپیشرفت فیزیکی پروژه توسط ناظر فنی، تأیید قبل از بررسی و : 1 ۀتبصر

ا ار رفته یکلح به د که بررسی کار انجام شده و مصانح به طوری بپوشانمصالح و کار انجام شده را با سایر مصال

های پیشرفت وضعیتصورتکه ناظر فنی، بررسی در صورتی تجهیزات نسب شده برای ناظر امکان پذیر نباشد.

ائه ق ارصندو مدیرۀتهیئفیزیکی پروژه را در مهلت مذکور به انجام نرساند و برای این امر دالیل موجه مورد قبول 

 بتهای تأخیر از این بامهصندوق منجر به تأخیر در اجرای پروژه گردد، جری مدیرۀهیئتندهد و این امر به تأیید 

ظف ندوق موصبه عهدۀ ناظر فنی خواهد بود. مدیر  .(که در چارچوب قرارداد مربوطه با ناظر مشخص شده است

تأخیر  جریمۀ تا سقف فنی ناظر کارمزد ز محل مطالبات، بالفاصله ذخیرۀ الزم را اشرکت پروژهاست با گزارش 

لی های صندوق منظور نماید. ذخیرۀ مذکور حداکثر تا گزارش بعدی راجع به پیشرفت مااحتمالی، در حساب

شود یا از محل ه میصندوق به حساب مطالبات ناظر فنی بازگرداند ۀریمدئتیهپروژه تعیین تکلیف شده و با نظر 

 گردد.تأخیر ناظر فنی تأمین می هایآن، جریمه

خشی دیگر مورد تأیید وی بمورد تأیید ناظر فنی و  ،پیشرفت فیزیکی تیوضعصورتکه بخشی از در صورتی :2تبصرۀ 

 را تعیین نماید. وضعیتصورتاز کل  هاآنهای مورد تأیید و درصد نباشد، وی ملزم است بخش

ف پیشرفت فیزیکی پروژه صحیح باشد، وی موظ وضعیتصورتات مندرج در که به تشخیص ناظر اطالعدر صورتی :3تبصرۀ 

ک نسخه را به یید کرده و ضمن بایگانی یک نسخه از آن، مذکور را تأی وضعیتصورتروز کاری  5است ظرف 

د عدم ور مواروی باید در مهلت مذک صورت نیاو یک نسخه را به مدیر صندوق تحویل دهد، در غیر  شرکت پروژه

 گزارش کند. شرکت پروژهق را به تطبی



 
 

 

 

ز ابینی شده در طرح توجیهی مالی پروژه و فزونی مبالغ پیش وضعیتصورتدر صورت صحت اطالعات مندرج در  :4تبصرۀ 

روز کاری از زمان ارسال این  10فصل، مدیر صندوق موظف است ظرف  رمبالغ هزینه شده در هر س

 های پیشرفت فیزیکیوضعیتصورته و یک نسخه از آن را همراه ، نسبت به تأیید آن اقدام کردوضعیتصورت

ر نسخ در زیع سایتحویل دهد. نحوۀ تو شرکت پروژهدیگر را به  ۀپروژه، جزو اسناد صندوق بایگانی نماید و نسخ

ندرج در م. در صورت احراز عدم صحت اطالعات شودتعیین میصندوق  مدیرۀهیئت توسطصورت نیاز 

بینی شده در طرح توجیهی، مدیر صندوق باید ظرف پروژه و عدم تطبیق با بودجۀ پیش مالی وضعیتصورت

 اعالم نماید. شرکت پروژهمهلت مذکور، موارد نقص و عدم صحت اطالعات را کتباً به 

 های صندوق:هزينه

  :56ماده

ل آن برای صندوق ایجاد تعهد و در مقاب های صندوق شناسایی کردها یا داراییتوان به عنوان هزینهصرفاً موارد زیر را می

که مبالغ نمشروط به ای پرداخت کرد، گذاری جدیدبا صدور واحدهای سرمایه های صندوق یارا از محل دارایی هاآننمود یا 

 بینی شده باشند:در امیدنامه و طرح توجیهی پروژه پیش هاآنمحاسبۀ  ۀنحویا 

 های تأسیس صندوق؛هزینه -1

 آن در امیدنامه قید شده است؛نحوۀ محاسبۀ میزان و کارمزد ارکان صندوق که  -2

 ؛در صورت نیاز طبق تشریفات اساسنامه پروژهساخت  نحوۀمجدد های های طراحیهزینه -3

 ؛افتداست در طول فعالیت پروژه اتفاق بی که ممکن الزم برای اجرای پروژهبینی شده پیشهای اخذ مجوزهای هزینه -4

کلیۀ  ۀدهندپوششکه بینی شده در طرح توجیهی پروژه پیشمبالغ  بر اساس ری از آنبرداو بهره پروژهاجرای هزینۀ  -5

و  آالتنیماشت مکانیکی و برقی، سا، تجهیزات و تأسیم از دستمزد نیروی انسانی، مصالحهای ساخت پروژه اعهزینه

 ؛است کت پروژهها به نام شردارایی وانتقالنقلهای ، مالیات و هزینهنقرارداد با پیمانکارا هزینهو  اقالم مورد نیاز

 ؛برداری و نظایر آنهای مربوط به حق بهرههزینه -6

 ؛های پروژههزینۀ بیمۀ دارایی -7

ت شرکهای جاری و هزینه شرکت پروژهبه شرکت سهامی عام و هزینۀ عرضۀ عمومی سهام  شرکت پروژههزینۀ تبدیل   -8

 ؛مذکور هایی بابت هزینهنالحساب پرداختو علی پروژه

 ؛در صورت لزومو شرکت پروژه  های صندوقی داراییالزحمه کارشناسان رسمی برای ارزیابحق  -ن
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 ؛و شرکت پروژه اخذ شده برای صندوقهای مالی تسهیالت هزینه -12

 ؛های بانکی برای نقل و انتقاالت وجوه صندوقهزینه -13

 ؛هانام صندوق توسط بانکهای نگهداری اوراق بهادار بیهزینه -14

 ؛صالحیذطرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع  هایهزینه -15



 
 

 

 

 ؛وی علیه صندوقدر برابر دعاهای طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع هزینه -16

ق موضوع فعالیت صندو متولی در اجرای اهداف و تائیدکه به مشروط به این مدیرههیئتبه تصویب ها سایر هزینه -17

 .یک از ارکان صندوق نباشدبه عهدۀ هیچ هاآنو پرداخت  ضروری باشد

سب مورد حاستثنای موارد مذکور در این ماده،  های ارکان صندوق بههای اجرای وظایف و مسئولیتتأمین هزینه :1 ۀتبصر

وق موارد فوق مجاز نیست و مدیر صند جزبههای صندوق پرداخت هزینه از محل دارایی خود ایشان است.عهدۀ به 

باشند. اده میگذاران در اثر قصور یا تخلف خود از این مو متولی مسئول جبران خسارات وارده به صندوق یا سرمایه

 کند.را مرجع صالح به رسیدگی، تعیین می هاآن لیتحدود مسئو

 ر دوره مبلغ تعیین شده درهصندوق باید در تصفیۀ  ۀالزحمکارمزد یا حق ها نظیربرای تأمین برخی هزینه: 2تبصرۀ 

 صندوق، ذخیره شود. امیدنامه

  :57ماده

گواهی  ندگاندر این مجمع، دار پرداخت هرگونه کمک بالعوض به اشخاص و نهادها باید به تصویب مجمع صندوق برسد و

 باشد.وق نمی، قابل تفویض به هیچ یک از ارکان صندد. این وظیفۀ مجمعنندار رأیگذاری ذینفع در کمک مزبور، حق سرمایه

 

 :اجرای پروژههای های پرداخت کارمزد و هزينهزمان

  :58ماده

بینی شده است ی پیشامیدنامه و طرح توجیه در آنچه بر اساساجرای پروژۀ صندوق  هایکارمزدهای ارکان صندوق و هزینه

 شوند:در مواعد زیر پرداخت می ی احتمالیهاو پس از کسر کسورات قانونی و جریمه

 90 به میزان ماههسههای عملکرد های مالی و گزارشصورتتهیۀ پس از  ماههسهدورۀ صندوق در هر الف( کارمزد مدیر 

ا در یه داده باشد نظر مقبول ارائ هاآنحسابرس راجع به حسابرس،  اظهارنظردر صورت لزوم به که درصد، به شرط آن

 اهمیت باشد؛مشروط، بندهای شرط از نظر متولی کم اظهارنظرصورت 

 های داخلیو کفایت نظام کنترلهای مالی، گزارش عملکرد نظر راجع به صورت حسابرس در خصوص اظهارالزحمۀ حقب( 

 اجع به هر یک از موارد؛نظر ر اظهارارائۀ پس از 

 ؛%90 به میزان بارکیج( کارمزد متولی هر سه ماه 

توسط وی در آن ماه ه های پیشرفت فیزیکی کوضعیتصورتاساس  بر %90 به میزان بارکیهر ماه فنی د( کارمزد ناظر 

 بررسی شده است؛

س پشده  دیتائپیشرفت مالی های وضعیتصورت اساس بار، برهرماه یک حداقل شرکت پروژهاجرای پروژه به های هـ( هزینه

 کسورات مربوطه؛ راز کس

 عهدات توسط وی؛تکلیۀ نویسی در صورت انجام ه از پذیرهنویس، پس از هر مرحلو( کارمزد متعهد پذیره

 صندوق.و انحالل  تصفیهز( کارمزد تصفیه، پس از اتمام مراحل 



 
 

 

 

ت، مشروط رداخت اسپمالی قابل  دورههر ، در پایان فنی ، متولی و ناظردوقصنمانده از کارمزدهای مدیر مبلغ باقی تبصره:

ی های خود در قبال صندوق مطابق اساسنامه و قراردادهاتعهدات و مسئولیتکلیۀ که اشخاص مذکور به به این

کی بدون قید و باننامۀ مانتض، دورۀ مالیدر پایان هر فنی ناظر  که متولی ونموده باشند. در صورتی منعقده، عمل

طلب  ارائه دهند، صندوقمعادل مبلغ مطالبات خود به نفع صندوق به مدیر قابل تمدید توسط صندوق شرط 

شود رتی آزاد میبعد، در صودورۀ مالی نامه در پایان از این بابت قابل پرداخت خواهد بود. این ضمانت هاآن ۀماندباقی

 های خود در قبال صندوق عمل نموده باشند.وظایف و مسئولیت ۀکه اشخاص مذکور به کلی

 

 :طرح توجيهی پروژه يا تغيير یروزرسان بهتشريفات 

  :59ماده

 :است ریپذمکانااشخاص زیر  و پیشنهاد به تشخیصاساسنامه و  60 مادهبا رعایت تشریفات تغییر در طرح توجیهی پروژه 

 مدیرعامل شرکت پروژه؛ .1

 های اجرایی یا درآمدهای پروژه مؤثر است؛بینی هزینهپیشمدیر صندوق به دلیل تغییر شرایطی که در  .2

 شرکت پروژه؛ مدیرۀهیئترئیس  .3

 صندوق؛ مدیرۀهیئترئیس  .4

ین انماید،  صورتی که طرح توجیهی پروژه به تشخیص مدیرعامل شرکت پروژه یا مدیر صندوق باید تغییر در :1تبصرۀ 

 دۀ پیشنهادی اقدام کنند. در صورتی که طرحالح شتوانند نسبت به تهیۀ طرح توجیهی اصمی رأساًاشخاص 

گاه ، آنید تغییر کندصندوق با مدیرۀهیئترئیس شرکت پروژه یا  مدیرۀهیئترئیس توجیهی پروژه به تشخیص 

یشنهادی پشرکت پروژه یا مدیر صندوق، مأمور تهیۀ طرح توجیهی اصالح شدۀ  رعاملیمد هاآنحسب تصمیم 

 خواهند شد.

ر طرح بینی شده دشرایطی که اجرای پروژه با استفاده از فناوری، مصالح و تجهیزات یا طبق مراحل پیش در :2 تبصرۀ

گذاران رمایهسح رفه و صالا به هر دلیل دیگری به صقوانین و مقررات ی ،آوریتوجیهی پروژه به دلیل تغییرات در فن

رای پروژه مراحل اجا یمصالح، تجهیزات  ،آوریدر فن نباشد، یا بنا به دالیل یاد شده تغییر ریپذامکاننبوده یا 

ح شدۀ شرکت پروژه مکلف است طرح توجیهی اصال رعاملیمدآنگاه  تر باشد،گذاران نزدیکح سرمایهیا صال صرفهبه

 ارائه نماید. 60 مادهطی تشریفات موضوع  تهیه و به منظورپیشنهادی را 

ن طرح نسبت به آنچه در آخرین های اجرای پروژه یا درآمدهای حاصل از آبینی شود هزینهدر شرایطی که پیش: 3تبصرۀ 

گاه مدیر صندوق موظف است نآدرصد تغییر نموده باشد  10از  بینی شده است، بیشتوجیهی مصوب پروژه پیش

ائه راپروژه  تغییر در طرح توجیهیبخش توجیه مالی در طرح توجیهی پروژه را اصالح و به منظور طی تشریفات 

 نماید.



 
 

 

 

  :60ماده

 :تغییر در طرح توجیهی پروژه به شرح زیر است تشریفات

شرکت  لرعامیمدطرح توجیهی حسب مورد توسط ، 59 مادهدر صورت تشخیص نیاز به تغییر در طرح توجیهی مطابق  .1

 شود.صندوق پیشنهاد می مدیرۀهیئتو به  شدهاصالحیا مدیر صندوق  پروژه

 ندوق برسد.مدیر ص تائیدو بخش مالی آن باید به فنی ناظر  تائیداید به ب شدهاصالحبخش فنی طرح توجیهی  .2

 صندوق برسد. مدیرۀهیئت( باید به تصویب 2)های موضوع بند طرح توجیهی اصالح شده پس از دریافت تأییدیه .3

ای که هبه گون مدیرههیئتتوسط مدیر صندوق ظرف یک هفته از تاریخ تصویب آن در  یدطرح توجیهی اصالح شده با .4

 د، در تارنمای صندوق منتشر شود.نتغییرات تصویب شده در هر بخش معین شده و توضیح داده شده باش

رح توجیهی صندوق تغییرات در طرح توجیهی، گسترده نباشد، اصالحات ط مدیرۀهیئتدرصورتی که به تشخیص  .5

س از ت به یک ماه پصورت اجرای اصالحاصندوق، قابل اجراست؛ در غیر این  مدیرۀهیئتبالفاصله از تاریخ تصویب 

 اصالح شده در تارنمای صندوق موکول خواهد شد. تاریخ انتشار طرح توجیهی

ید شود، اصالحات طرح توجیهی اصالح شده باشرکت پروژه اصالح  رعاملیمددر صورتی که طرح توجیهی توسط  :1تبصرۀ 

رسد. همچنین در نیز ب شرکت پروژه مدیرۀهیئت یدتائ، به شرکت پروژهو مدیر مالی  مدیرعاملپس از امضای 

 صورت لزوم باید بخش توجیه مالی در طرح توجیهی پروژه نیز متناسباً اصالح گردد.

ای رصت داشته باشند قبل از اجرفتا ذینفعان  بینی شده استاین ماده با این هدف پیش 5مهلت یک ماهه در بند  :2تبصرۀ 

 ل دهند.در این زمینه تشکی مدیرههیئتجمع صندوق را برای لغو یا اصالح مصوبات تغییرات گسترده در پروژه، م

 شود:در شرایط زیر تغییر در طرح توجیهی پروژه به عنوان تغییر گسترده محسوب می :3تبصرۀ 

 %20بینی شده در طرح توجیهی اولیه بیش از طرح نسبت به هزینۀ پیش یهای اجراالف. در صورتی که هزینه
 یر کرده باشد؛تغی

غییر ت %20بینی شده نسبت به طرح توجیهی اولیه بیش از ب. در صورتی که درآمدهای فروش یا حجم تولید پیش

 کرده باشد؛

 های اصلی تولید یا اجرای پروژه تغییر کرده باشد؛آوریج. در صورتی که فن
 ته باشد.یاف کاهش %20، بیش از عمصوب مجمطرح توجیهی آخرین اجرای پروژه نسبت به  سودصورتی که  د. در

ر صورتی که صالح بداند د راز تصویب اصالحات گسترده در طرح توجیهی، د تواند پسصندوق می مدیرۀهیئت :4رۀ تبص

 (، تمام یا بخشی از اجرای پروژه را متوقف کند.5مهلت یک ماهۀ موضوع بند )

ماه و در مورد  2ر ( این ماده در مورد مدیر ناظر حداکث2بند )وق موضوع و مدیر صند فنی نظر ناظرمهلت اظهار: 5تبصرۀ 

هی اقص طرح توجیخواهد بود. نو هاآنبه طرح توجیهی اصالح شده  سلیماز تاریخ تمدیر صندوق حداکثر یک ماه 

 د.عالم شوا شرکت پروژه مدیرعاملیا مدیر صندوق به  فنی اصالح شده باید ظرف ده روز حسب مورد توسط ناظر



 
 

 

 

  :61ماده

اجرای  های فنی، مراحلباید بخش شرکت پروژهشروع فعالیت صندوق، مدیرعامل مبدأ  سال از هر ف سه ماه پس از پایانظر

طرح  باید بخش توجیه مالی در هر مرحله در طرح توجیهی و مدیر صندوقهای اجرای هر مرحله و هزینه بندیزمانکار، 

اعمال  برای یفات الزمطرح توجیهی وجود داشته باشد، تشر ح درتوجیهی را بررسی کرده و در صورتی که نیاز به اصال

 انجام دهند. 60 مادهرا مطابق  هاآناصالحات و تصویب 

 

 رسانی:اطالع

  :62ماده

 وق طراحیگذاران، تارنمای مجزایی برای صندخدمات اینترنتی به سرمایه ارائۀرسانی و موظف است برای اطالعصندوق مدیر 

به  را ی مذکورشانی تارنمان مدیر صندوق، مت مجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد.کند یا قس اندازیو راه

رسانی توسط های اطالعسایر روش .رساندیمکند به اطالع عموم به روشی که سازمان تعیین میعنوان تارنمای صندوق 

 شود.تعیین می زمانسا

  :63ماده

تشر ندوق منندوق اطالعات زیر را در مقاطع تعیین شده در تارنمای صفعالیت ص ۀموظف است در طول دورصندوق مدیر 

 نماید:

 ؛زمانانزد س صندوق و به روزرسانی آن بالفاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن امیدنامهمتن کامل اساسنامه و  -1

 های مصوب صندوق؛متن رویه -2

تجاری  راراس سازمان منجر به افشای تائید و طرح توجیهی پروژه و اصالحات آن در حدی که به تشخیص مدیر صندوق -3

 صندوق نشود؛

 به صالح نباشد؛ هاآن، انتشار مدیرههیئتمگر تصمیماتی که به تشخیص  مدیرههیئتتصمیمات  -4

 باید در روزنامۀ رسمی کشور آگهی شود؛ 73 مادهطبق تبصرۀ  آنچه -5

 گذاری؛رمایهسی واحدهای نویسهای پذیرهتصمیمات راجع به افزایش سرمایه و محتوای اعالمیه -6

 20، حداکثر گذاری صادر شده تا پایان آن مرحلهنتیجۀ هر مرحله از افزایش سرمایۀ صندوق و تعداد واحدهای سرمایه -7

 نویسی هر مرحله؛روز کاری پس از پایان مهلت پذیره

 ؛پس از تائید ز کاری، حداکثر یک روفنی های تائید شده توسط ناظروضعیتصورت بر اساسگزارش پیشرفت پروژه  -8

های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و های مالی تلفیقی در دورههای مالی صندوق و صورتگزارش عملکرد و صورت -9

ماهه و های مالی ششو صورت روز کاری پس از پایان هر دوره 20حداکثر ظرف مدت ساالنه، بالفاصله پس از تهیه و 

اظهارنظر  های مذکور به همراههای مالی تلفیقی حسابرسی شده دورهورتص به همراه حسابرسی شدۀ صندوق ساالنۀ

 اظهارنظر حسابرس؛ بالفاصله پس از دریافتحسابرس، 



 
 

 

 

اده دگذاران قرار یهسایر مواردی که طبق اساسنامه یا مقررات باید از طریق تارنمای صندوق منتشر یا در دسترس سرما  -10

 شود؛

لی و متو برای سازمان،ها و اطالعات مذکور در این ماده را ن یک نسخه از گزارشزما: مدیر صندوق باید هم1 ۀتبصر

العات به اط رائۀا ۀصندوق به منزلات در تارنمای صندوق در رابطه با حسابرس ارسال کند و انتشار هرگونه اطالع

 است. سازمان

باشد های گذشته میکه مربوط به دوره ماده بندهای این موضوع های مالیها، مستندات و صورتگزارش ،: اطالعات2 ۀتبصر

 گذاران باشد.، باید در تارنمای صندوق در دسترس سرمایهنیز

 گذاران باشد.مایهاین ماده باید در تارنمای صندوق در دسترس سر 9تا  6روند تاریخی اطالعات موضوع بندهای : 3 ۀتبصر

 

 ساخت: تصفيه، انحالل يا پايان دورۀ 

  :64ماده

 یابد:به یکی از طرق زیر پایان میفعالیت صندوق 

 هام آن طبقساز  و عرضۀ عمومی بخشی عام یسهامشرکت به  شرکت پروژهتبدیل  و صندوقپروژۀ الف( پس از اتمام ساخت 

 مقررات؛

رط شوق به حاضر در جلسۀ مجمع صند رأیب( در صورت تصویب مجمع صندوق با موافقت حداقل دو ثلث از دارندگان حق 

 نباشد. گذاری صندوق کمترهای سرمایهواحد رأی کلیۀ دارندگان حق رأیصف حق که از نآن

آوری معت در جپذیر نباشد از قبیل عدم موفقیامکان سازمان تأییدفعالیت صندوق به تشخیص یا  ی که ادامۀ( در صورتج

 فعالیت صندوق. ۀاممنابع مالی برای اد

 ؛زماناسلغو مجوز صندوق توسط  ( در صورتد

 صندوق؛ یا انحالل فعالیتخاتمۀ ( در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر هـ

عمل  ه وظایف خودبیک از ارکان  که هرصورتیدر زمانسا تائیدان صندوق و ارکگذاران یا ( به تقاضای هر یک از سرمایهو

 .نکند و شخص جایگزین انتخاب نشده باشد

  :65ماده

 به انحالل رأیحی که مرجع ذیصالپایان پذیرد،  64 ماده وتا  جدر بندهای در صورتی که فعالیت صندوق بنا به موارد مذکور 

ند؛ کمیتعیین  را ندوقصتصفیۀ و مراحل  ویالزحمۀ حق، حدود اختیارات و یهمدیر تصفدهد، می پایان فعالیت صندوقیا 

 .گیردصورت می و به مسئولیت مدیر صندوق 66 مادهاساس  بر یۀ صندوقتصف عدم تعیین این موارد، در صورت

 دهد.، انجام می66 ماده، مدیر صندوق مراحل تصفیه را طبق 64 ماده و ب الف هایبند در خصوص تبصره:



 
 

 

 

  :66ماده

ق صورت صندوتصفیۀ پایان پذیرد، اقدامات زیر تا اتمام  64 ماده و ب الف هایفعالیت صندوق بنا به بندکه صورتیدر

 پذیرد:می

 أیید متولی؛تبا شود، مگر در موارد ضروری و میخرید دارایی به نام صندوق متوقف  -1

ات مدیر دوق به استثنای مطالبصن ۀهای سررسید شدبدهی ۀید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیأیبه ت صندوقمدیر  -2

ها کفایت نکند، پردازد. در صورتی که وجوه نقد صندوق برای پرداخت این بدهیمی را و متولی بابت کارمزدصندوق 

های سابمعادل مبالغ پرداختی در ح شرکت پروژهتأمین خواهد شد و  شرکت پروژهتوسط در صورت امکان ت تفاو

 شود.صندوق بستانکار می

 های مقرر در اساسنامهبرای دوره ملکرد صندوق راعهای مالی و گزارش همچنان صورت ،تا خاتمه تصفیه صندوقمدیر  -3

 نماید.یتهیه و در مواعد مقرر به حسابرس تسلیم م

های یماندۀ بدهیو آن بخش از وجوه نقد که برای پرداخت باق پروژه شرکت از سهام غیر های صندوق بهکلیۀ دارایی -4

ران و بکات طلبدهی و تعهدات صندوق نیز با رضای چنین کلیۀشود. هممنتقل می به شرکت پروژه ،صندوق ضروری است

-نمی هاآن ه رضایتبه ارکان صندوق، منوط د. انتقال مطالبات باقیماندگردمنتقل می شرکت پروژهبه  ،ذینفعان تعهدات

ند، صندوق ت ندهرضای شرکت پروژهتقال بدهی یا تعهد صندوق به باشد. در صورتی که طلبکاران و ذینفعان تعهد به ان

ن و ا طلبکاراببه قسمی که ظرف شش ماه بدهی یا تعهد تسویه گردد،  هاآنفای بدهی و تعهد خود به ورد ایدر م

 ذینفعان تعهدات مذکور مصالحه خواهد کرد.

 رراتو مق مدیرههیئتمطابق مصوبات  عام یسهامبه شرکت  شرکت پروژهمات الزم را به منظور تبدیل مدیر صندوق اقدا -5

 ی پذیرشت براه و عرضۀ بخشی از سهام آن که طبق مقرراار خارج از بورس مربوطدر بورس یا باز و پذیرش سهام آن

 دهد.انجام میضرورت دارد، 

گذاری یهی سرمامربوطه، معامالت واحدها به تقاضای مدیر صندوق و با رعایت مقررات بورس یا بازار خارج از بورس -6

 شود.صندوق متوقف می

ب قکه به نام صندو کت پروژهشرباقیماندۀ سهام و وجوه نقد باقیمانده و  شدهپرداختهای صندوق باقیماندۀ بدهی -7 ه است 

ر اری هگذدهای سرمایهباشد، به نسبت تعداد واحمی مدیرههیئت که به نام اعضاء شرکت پروژههمراه بخشی از سهام 

واحدهای ن ، بین دارندگاهاآنگذاری اهی سرمایهگذاری صندوق و در قبال دریافت گویک از دارندگان واحدهای سرمایه

روش رفته فبوطه به نیز در بورس یا فرابورس مر شرکت پروژهقیماندۀ پاره سهام با شودع میگذاری صندوق توزیسرمایه

 .شودگذاری مربوطه، پرداخت میو وجه آن به دارندگان واحدهای سرمایه

ه از آن به تهیه شده و پس از تأیید حسابرس و متولی، یک نسخ صندوقمدیر توسط صندوق تصفیه  جلسهصورت  -8

 شود.عالیت صندوق خاتمه یافته تلقی میف شود. در این مقطعارسال می زمانسا

 



 
 

 

 

 اختالفات: مرجع رسيدگی به تخلفات و

  :67ماده

هورتیص در ت.صندوق اس دنامهیامتخلفات ارکان صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و  یهرسیدگی به کلی مرجع زماناس ب  که 

اکی اطالع شد، موضوع به تشخیص سازمان، رسیدگی به تخلفات ارتکابی در صالحیت مرجع دیگری باشد، حسب مور

 .رسدمی

  :68ماده

 شود و هرگونهگذاران صندوق در مواردی که مربوط به صندوق میهرگونه اختالف بین ارکان صندوق با یکدیگر و با سرمایه

صندوق،  امور ۀادار در خصوصاز جمله  هاآنای ربط که ناشی از فعالیت حرفهاختالف بین صندوق با سایر اشخاص ذی

نون بازار قا 36 مادهمطابق باشد، ان در قبال صندوق های هریک از ارکاساسنامه و اجرای وظایف و مسئولیتاجرای مفاد 

 شود.اوراق بهادار رسیدگی می

 

 ساير موارد:

ت ا تخلف داشته باشد و از این بابی های خود تقصیر، قصورن صندوق در انجام وظایف و مسئولیتکه هریک از ارکادر صورتی

ح به صال مرجع توجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.خسارتی م

 کند.رسیدگی، حدود مسئولیت هریک را تعیین می

  :69ماده

تواند پس از تأیید متولی تسهیالت می شرکت پروژهیا صندوق بینی شده باشد، که در طرح توجیهی پروژه پیشدر صورتی

 د.الزم اعم از تمام یا قسمتی از پروژه یا زمین محل اجرای پروژه را بسپار ۀوثیق ند ودریافت ک مالی

  :70ماده

گذاران ق سرمایهحقو دیۀگذاران با منافع هر یک از ارکان صندوق تعارض پیش آید، تأبه هر دلیلی بین منافع سرمایه چنانچه

 حقوق رکن یادشده، مقدم خواهد بود. یهبر تأدی

  :71ماده

گان ولیت دارنداعالم شود، این امر تغییری در محدودیت مسئ ق به حکم مراجع صالح قضایی منحلندوکه صدر صورتی

 کند.گذاری ایجاد نمیواحدهای سرمایه

  :72ماده

 ها ارسال گردد:موارد زیر جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت



 
 

 

 

 و کنندهنظارت ،کنندهتصمیمات مجامع صندوق راجع به تصویب اساسنامه و تغییرات آن و تعیین ارکان اداره -1

فیقی الی تلهای مهای مالی و صورتنتشار صندوق و همچنین راجع به صورتاالصندوق و روزنامۀ کثیر کنندۀتضمین

 صندوق؛

 ؛هاآنصندوق و نمایندگان  کنندۀکننده و تضمینظارتن ،کنندههویت ارکان اداره -2

 ؛هاآنهویت صاحبان امضای مجاز صندوق و حدود اختیارات  -3

 ه صندوق و تغییر آن؛اقامتگا -4

 ؛سازمانموارد به تشخیص سایر  -5

زنامۀ ا باید در روه، عالوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتازمانو سایر موارد به تشخیص س این ماده 4تا  1: بندهای تبصره

 رسمی کشور آگهی شود.

  :73ماده

 رسد.بصندوق  تصویب مجمع و انزمسا تأییدت. تغییرات اساسنامه باید به اس زماناساسنامه، سامرجع تفسیر مواد این 

  :74ماده

 تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده است. 64ماده،  75در  ...این اساسنامه در تاریخ 


