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 :تعاريف اوليه

 :1ماده 

 :روند كار ميه ب همعاني مشروح درهاي زير  در اين اساسنامه اصطالحات و واژه

 سنامهاين اسا 2ماده موضوع  ،زمين و ساختمانگذاري  سرمايهمنظور صندوق  :صندوق -1

 .كندميو فعاليت شده تأسيس با مجوز سازمان كه  است؛

گذاران به قيمت  گذاري نزد سرمايه برابر جمع ارزش واحدهاي سرمايه :صندوق يهسرماي -2

 .است مبنا

 . صندوق است يهمنظور اساسنام :اساسنامه -3

صندوق است كه محتويات آن براساس مقررات و موارد مندرج  يهمنظور اميدنام :اميدنامه -4

 . شود ساسنامه محسوب ميناپذير ا در اساسنامه تعيين شده و جزء جدايي

گذاري صادر شده طبق مفاد  شخصي است كه مطابق گواهي سرمايه :گذار سرمايه -5

  .گذاري صندوق است اساسنامه، مالك تعدادي از واحدهاي سرمايه

، كه براي آن گواهي   استكوچكترين جزء سرمايه صندوق  :گذاري واحد سرمايه -6

 .شودگذاري صادر ميسرمايه

سندي است كه مطابق اساسنامه از طرف صندوق به نام يك  :گذاري ايهگواهي سرم -7

گذار  گذاري در تملك آن سرمايه شود و معرف تعداد واحدهاي سرمايه گذار صادر مي سرمايه

 .است

نويسي عمومي صندوق طي آن اولين پذيرهمهلتي است كه  :اوليه نويسيپذيره يهدور -8

 . پذيردصورت مي
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گذار براي  و سرمايه تعيين شده استاين اساسنامه  10ماده  دراست كه  بلغيم :قيمت مبنا -9

 . بايد آن را به حساب صندوق بپردازد جديد، گذاري تملك هر واحد سرمايه

عبارت است از حقوق صندوق نسبت به منافع اقتصادي آتي يا ساير  :هاي صندوق دارايي -10

نتيجه معامالت يا ساير رويدادهاي گذشته به هاي دستيابي مشروع به آن منافع كه در راه

 ؛حقوق مادي و معنوي صندوق استاموال و  يهكليكنترل صندوق درآمده است و شامل 

گذاري، زمين، ساختمان و مصالح  صدور واحدهاي سرمايه در قبالاز جمله وجوه دريافتي 

شود و   اري ميساختماني و ديگر مواردي كه مطابق مفاد اساسنامه به نام صندوق خريد

حقوق، منافع و سود متعلق به آنها، مطالبات صندوق از اشخاص و كارمزدهايي كه  يهكلي

 .شود براي صندوق دريافت ميمطابق اساسنامه يا اميدنامه 

. هاي صندوق استهاي صندوق پس از كسر بدهيارزش دارايي :خالص دارايي صندوق -11

خالص ارزش  يهمحاسب يهستورالعمل نحوهاي صندوق مطابق دارزش انواع دارايي

 .شودهاي زمين و ساختمان تعيين ميگذاري در صندوقواحدهاي سرمايه

گذاري است كه براساس ارزش هر واحد سرمايه :گذاريخالص ارزش واحدهاي سرمايه -12

هاي گذاري در صندوقخالص ارزش واحدهاي سرمايه يهمحاسب يهدستورالعمل نحو"

 .شودمحاسبه و اعالم مي "ختمانزمين و سا

 .باشداجراي آن مي صندوقساختماني است كه موضوع فعاليت  يهپروژ :پروژه -13

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران ): .ا.ب.ق(بازار اوراق بهادار  قانون -14

 .مجلس شوراي اسالمي است 1384مصوب آذرماه 
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منظور قانون توسعة ابزارها و نهادهاي  :هاي مالي جديدقانون توسعه ابزارها و نهاد -15

قانون اساسي جمهوري  44هاي كلي اصل  مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست

 .مجلس شوراي اسالمي است 1388اسالمي ايران مصوب آذرماه 

بخشي از سازمان ثبت اسناد و امالك كشور است كه وظيفة ثبت  :ها مرجع ثبت شركت -16

 . قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد را برعهده دارد 2هاي موضوع مادة  قصندو

 .قانون بازار اوراق بهادار است 5سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده : زمانسا -17

هاي زمين و ساختمان ملزم  صندوقكه است دار  مصوبات مراجع صالحيتتمامي  :مقررات -18

 .دنباش به رعايت آن مي

، كه براي اجراي بعضي استپيوست اميدنامه معرفي شده در هر يك از شعب  :شعبه -19

 .وظايف انتخاب شده است

 افراد تحت تكفل اشخاص وابسته به هر شخص حقيقي عبارتند از :اشخاص وابسته -20

 :آن شخص و اشخاص وابسته به هر شخص حقوقي عبارتند از )همسر و فرزندان(

، مديران بالفصل باالترين مقام )هانظير مديرعامل شركت( ام اجراييباالترين مق -الف

همسر ( تحت تكفل اي شخص حقوقي؛ و اشخاصنيا هيأت ام يهاعضاي هيأت مدير اجرايي،

 ها؛ آن )و فرزندان

 ؛تحت كنترل حقوقي اشخاص –ب 

ل آن تنهايي يا همراه اشخاص موضوع بندهاي الف و ب اين بند كنتركه به  يهر شخص -ج 

 .شخص حقوقي را در اختيار داشته باشد؛
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هاي مالي و عملياتي يك واحد تجاري به  عبارتست از توانايي راهبري سياست :كنترل -21

 .هاي آن منظور كسب منافع از فعاليت

گذاري را در  قيمتي است كه بازارگردان حاضر است، واحدهاي سرمايه :خريد يهمظن -22

 .داري كندصورت عرضه به آن قيمت خري

گذاري را در  قيمتي است كه بازارگردان حاضر است واحدهاي سرمايه :فروش يهمظن -23

 . صورت تقاضا به آن قيمت بفروشد

گذاري نسبت به قيمت  خريد واحد سرمايه يهتفاوت مجاز مظن :مجاز نوسان يهدامن -24

 .گذاري در روزكاري قبل است پاياني واحد سرمايه

گذاري  فروش واحدهاي سرمايه يهمظنخريد و  يهتفاوت مجاز بين مظن :مظنه ةدامن -25

 .است

گذاري است كه بازارگردان  حداقل تعداد واحدهاي سرمايه :حداقل حجم معامالت روزانه -26

فروش  يهخريد، بخرد يا در صورت تقاضا به مظن يهمتعهد است در صورت عرضه به مظن

 . بفروشد
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 :كليات

 :2ماده 

ها و  صندوق با دريافت مجوز تأسيس و فعاليت از سازمان و ثبت نزد مرجع ثبت شركت اين

قانون بازار اوراق بهادار و  1مادة  20گذاري موضوع بند  هاي سرمايه سازمان، از مصاديق صندوق

قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد، محسوب شده و مطابق اين اساسنامه  1بند هـ مادة 

زمين و گذاري  سرمايه صندوق«نام اين صندوق، . شود ات اداره ميو مقرر

 . شد با مي ». ................ساختمان

ها و اراية مدارك  مدير صندوق بايد پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شركت :تبصره 

مربوطه، صندوق را نزد سازمان نيز به عنوان نهاد مالي به ثبت رسانده و مجوز فعاليت 

 . از سازمان دريافت نمايدآن را 

 :3ماده 

گذاري صادره طبق قيمت مبناي واحدهاي سرمايه جمع سرمايه صندوق در هر زمان برابر

 .تغييرات سرمايه بايد نزد سازمان ثبت و به اطالع عموم برسد. تشريفات اين اساسنامه است

 :4ماده 

و ساخت ري در صندوق گذااز متقاضيان سرمايهآوري وجوه  صندوق، جمع موضوع فعاليت

و سپس فروش از محل وجوه ياد شده، صندوق  يهساختماني مندرج در اميدنام يهپروژ

واحدهاي ساختماني پروژه يادشده و در نهايت تقسيم عوايد ناشي از اين فعاليت بين 
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هاي اجراي پروژه در  بندي و هزينه مشخصات، مراحل و زمان .گذاران صندوق است سرمايه

 . و پيوست آن مندرج است اميدنامه

 :5ماده 

فعاليت صندوق از ابتداي اولين روز كاري بعد از دريافت مجوز فعاليت صندوق از  يدوره

 .يابدصندوق ادامه مي يشروع شده و تا پايان تصفيه زمانسا

 

 

 :6ماده 

سال آغاز هر ...... ماه ...... ي مالي صندوق برابر يك سال شمسي است كه از ابتداي روز دوره

مالي فعاليت  ياولين دوره. رسدبه پايان ميسال همان...... ماه ...... شود و در انتهاي روز مي

 .سال تأسيس خواهد بود...... ماه ...... صندوق از تاريخ تأسيس تا پايان روز 

 :7 ماده

در  صندوقمحل اقامت صندوق همان محلي است كه مدير . صندوق تابعيت ايراني دارد

روزهاي كاري . صندوق به عنوان مركز اصلي فعاليت صندوق اعالن كرده است يهميدناما

 . شود تعيين مي صندوق تصويب هيأت مديره باصندوق 

 :گذاري ها و واحدهاي سرمايه گواهي
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 :8 ماده

، به دستورالعمل مصوب سازمانگذاري مطابق  گذاري در صندوق، گواهي سرمايه در قبال سرمايه

 يهدهند گذاري بانام بوده و نشان سرمايه  گواهي. شود گذار صادر و به وي تسليم مي هنام سرماي

  مالك گواهي. باشدگذار ميگذاري تحت مالكيت سرمايه تعداد كل واحدهاي سرمايه

گذاري  گذار بر روي گواهي سرمايه گذاري شخصي است كه نام وي تحت عنوان سرمايه سرمايه

گذاري خود  گذاري، به نسبت تعداد واحدهاي سرمايه هاي سرمايه اهيمالكان گو. درج شده است

اند، ولي  هاي صندوق سهيم گذاران، در خالص دارايي گذاري نزد سرمايه از كل واحدهاي سرمايه

در چارچوب اين اساسنامه ها  گيري در مورد  آن و تصميمهاي صندوق  دارايي يهادار يهنحو

قيمت در قبال تعهدات صندوق، صرفاً محدود به  انگذار ايهمسئوليت سرم. تعيين شده است 

 .گذاري آنها در صندوق است سرمايه مبناي هر واحد

 :9ماده 

انتقال دهنده وانتقال گيرنده يا نماينده . باشند انتقال به غير مي گذاري قابل واحدهاي سرمايه

، امضاء نمايد و متعهد نويس در شعبه است آنها بايد دفتر مخصوصي را كه نزد متعهد پذيره

از دهنده صادر شده است، را دريافت و  گذاري كه به نام انتقال نويس بايد گواهي سرمايه پذيره

دستورالعمل گذاري جديد به نام انتقال گيرنده براساس  گواهي سرمايه. كند درجه اعتبار ساقط

در . شود ميصادر  ساختمان مصوب سازمان و هاي زمينگذاري صندوقصدور واحدهاي سرمايه

گذاري در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس پذيرفته شوند،  كه واحدهاي سرمايه  صورتي

گذاري تابع مقررات بورس يا بازار خارج از بورس مربوطه  تشريفات نقل وانتقال واحدهاي سرمايه

 . است
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 :10ماده 

ريال است، كه بايد ...................................) ف به حرو... (گذاري برابر  قيمت مبناي هر واحد سرمايه

 .گذاري قيد شود هاي سرمايه روي گواهي

 

 

 

 :گذاريصدور واحدهاي سرمايه

 :11ماده 

و  دستورالعمل مربوطهبراساس براي تأمين منابع مالي صندوق، گذاري  صدور واحدهاي سرمايه

گذاري، صورت  در ازاي هر واحد سرمايهگذاري  قيمت مبناي واحدهاي سرمايهبا دريافت 

 . پذيرد مي

منابع مالي موضوع اين ماده به صورت آورده نقد يا غيرنقدي است كه  يتأديه :تبصره 

 .سازمان رسيده باشد تائيدنحوة ارزشگذاري آن به 

 :12ماده 

رعايت مقررات عرضه عمومي اوراق گذاري صندوق،  هاي عمومي واحدهاي سرمايه در عرضه

 .ادار الزامي استبه
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 :13ماده 

گذاري   گذاري، هرگاه تعداد واحدهاي سرمايه واحدهاي سرمايه نويسيپذيره يهدر دور

درخواست شده، با تعداد مورد نظر برابر شود، عمليات دريافت درخواست صدور واحدهاي 

اي صدور ه كه به هر دليل مبالغ واريزي و درخواستدر صورتي. شود گذاري، متوقف مي سرمايه

گذاري بيش از تعداد مورد نظر شود، اولويت با كساني خواهد بود كه زودتر  واحدهاي سرمايه

مدير صندوق موظف است وجوه مازاد را . اند وجوه خود را به حساب بانكي مربوطه واريز نموده

     متقاضيان /ويساننروز كاري پس از پايان اين دوره، به حساب پذيره 5ظرف حداكثر 

 .هرگونه استفاده از وجوه مازاد ممنوع است. گذاري واريز نمايدمايهسر

  درخواست صدور واحدهاي  اوليه، نويسيپذيره يدر دوره كهدرصورتي: تبصره 

نويس موظف است ظرف يك گذاري كمتر از تعداد موردنظر شود، متعهد پذيرهسرمايه

گذاري هاي سرمايهروز كاري پس از گزارش مديرصندوق، درخواست صدور واحد

 .نام خود ارائه دهد و مبالغ الزم را به حساب صندوق واريز نمايدباقيمانده را به

 :14ماده 

گذاري در  اوليه در قبال سرمايه نويسيپذيرهي  گذاري پس از دوره صدور واحدهاي سرمايه

 يهمايبندي و مبالغ افزايش سر زمان. صندوق است يي افزايش سرمايه صندوق، به منزله

بايد با توجه به نياز صندوق به  صندوقمدير . شود بيني مي صندوق پيش يهصندوق در اميدنام

بيني شده در  پيش يهوجوه نقد براي اجراي پروژه و با توجه به زمانبندي و مبالغ افزايش سرماي

به صندوق را به همراه گزارش توجيهي خود  يهصندوق، پيشنهاد افزايش سرماي يهاميدنام
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گزارش توجيهي  يهمدارك واطالعات زير بايد به ضميم. دهد صندوق ارائه  يههيأت مدير

 :ارائه شود يهافزايش سرمايه به هيأت مدير

. هاي پيشرفت فيزيكي و مالي پروژه كه توسط مدير ساخت تهيه شده است گزارش) الف

يشرفت مالي پروژه مدير ناظر و گزارش پ تائيدپيشرفت فيزيكي پروژه بايد به گزارش 

روز 30ها نبايد بيش از  اين گزارش تائيداز تاريخ . بايد به تأييد حسابرس رسيده باشد

ها بايد  آن تائيدها تا تاريخ  وقايع مهم پس از تاريخ تهيه اين گزارش .سپري شده باشد

 .ء شده باشدها افشا اين گزارشدر 

توسط حسابرس ها  آن تائيدريخ صندوق كه از تا يههاي مالي حسابرسي شد صورت) ب 

 .روز سپري نشده باشد90بيش از 

گذاري جديد، و تعداد  واحد سرمايه هرصدور مبنا براي مبلغ افزايش سرمايه، قيمت ) ج 

گذاري كه براي تأمين مبلغ افزايش سرمايه قصد صدور آنها وجود  واحدهاي سرمايه

 . دارد

درخواست صدور  صندوقصندوق، مدير  يهپس از تصويب افزايش سرمايه توسط هيأت مدير

پس از صدور مجوز . دهد ارائه مي زماناسعمومي را به همراه مدارك الزم به  يهمجوز عرض

با رعايت مقررات بايد  صندوق، مدير زمانساگذاري توسط   عمومي واحدهاي سرمايه يهعرض

ري جديد را تعيين كرده و در گذا واحدهاي سرمايه نويسي پذيره يهتاريخ شروع و خاتممربوطه، 

 ي       هتاريخ شروع دور. عموم برساندو  سازمان درج و به اطالعنويسي  پذيره يهاعالمي

 روز از تاريخ مجوز صادره توسط60تواند بيش از  گذاري نمي سرمايهواحدهاي  نويسيپذيره

 ،اين ماده 3يهبصرپس از انقضاي مهلت مقرر در تكه  در صورتي. فاصله داشته باشد زمانسا

نويس موظف است ظرف يك  ، متعهد پذيرهگذاري باقيمانده به فروش نرسند واحدهاي سرمايه
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گذاري باقيمانده را  ، درخواست صدور واحدهاي سرمايهصندوقگزارش مدير روز كاري پس از 

 .   به نام خود ارائه دهد و مبالغ الزم را به حساب صندوق واريز نمايد

 گذاري جديد موضوع اين ماده، واحدهاي سرمايهنويسي ذيرهپدر : 1تبصره 

گذاري تحت تملك خود حق  صندوق به نسبت واحدهاي سرمايه انگذار سرمايه

 يهدر دور انگذار اين حق تقدم قابل انتقال به غير است و سرمايه. تقدم دارند

 توانند حق تقدم خود را به ديگران واگذار كنند يا خود مي نويسيهپذير

گذاري را ارائه كرده و مراحل الزم را مطابق  درخواست صدور واحدهاي سرمايه

ها بايد در دفتر  تقدم نقل و انتقال حق. انجام دهند دستورالعمل مربوطه

دهنده و  ثبت شده و به امضاي انتقال نويس پذيره متعهدمخصوصي نزد 

 گذاريي سرمايهواحدهادر صورتي كه . گيرنده يا نمايندگان آنها برسد انتقال

پذيرفته شوند، تشريفات نقل و يا بازار خارج از بورس در بورس اوراق بهادار 

 .  است مربوطه يا بازار خارج از بورس تابع مقررات بورس ،هاحق تقدمانتقال 

يا بازار خارج از  گذاري صندوق در بورس در صورت پذيرش واحدهاي سرمايه: 2تبصره 

يا بازار خارج از بورس  مقررات براساس، انگذار ، فهرست نهايي سرمايهبورس

 . شود اعالم مي نويس و متعهد پذيره صندوقبه مدير تعيين و مربوطه بورس 

موضوع اين ماده، امكان انتقال حق  نويسيپذيره يهپس از انقضاي دور: 3تبصره 

ها به غير وجود ندارد و در صورتي كه تعدادي از دارندگان حق تقدم در  تقدم

ين مدت اقدام به استفاده از حق تقدم خود به منظور تملك واحدهاي ا

روز  15موظف است ظرف  صندوقگذاري صندوق ننموده باشند، مدير  سرمايه

گذاري باقيمانده، اقدام  فروش واحدهاي سرمايه و مزايده كاري نسبت به انجام
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از بورس  گذاري در بورس يا بازار خارجكه واحدهاي سرمايهدرصورتي. نمايد

پذيرفته شده باشند، مزايده طبق مقررات بورس يا بازار خارج از بورس مربوطه 

. روز نخواهد بود پنجمزايده كمتر از  يهدورصورت خواهد بود، در غيراين

گذاري باقيمانده به كمتر از قيمت  پيشنهاد خريد واحدهاي سرمايه درهرحال

گذاري  واحدهاي سرمايه مبالغ حاصل از فروش. مبنا، قابل قبول نيست

هاي انتشار به حساب مطالبات  هزينه قيمت مبنا و باقيمانده پس از كسر

روز 10موظف است ظرف  صندوقشود و مدير  حق تقدم منظور مي يهدارند

پس  .ها واريز نمايد گذاران از اين بابت را به حساب آن كاري، مطالبات سرمايه

موظف است در صورت عدم فروش  قصندواز انجام مزايده ياد شده، مدير 

موضوع را ظرف دو روز كاري به  ،گذاري باقيمانده كامل واحدهاي سرمايه

 .نويس گزارش نمايد متعهد پذيره

 :گذاري خالص ارزش و  قيمت صدور واحد سرمايه

 :15ماده 

بر اساس  "روزارزش"و  "شدهتمامبهاي"گذاري به تفكيك  خالص ارزش هر واحد سرمايه

اين ماده و براساس ) 1(ي مندرج در تبصرهدر مقاطع زماني  ،زمانساالعمل مصوب دستور

 :شودزير تعيين و منتشر مي 2و  1بندهاي 

 :تمام شده بهايگذاري به  ي خالص ارزش هر واحد سرمايه براي محاسبه -1

مطابق بهاي تمام شده را گذاري به  بايد خالص ارزش هر واحد سرمايه صندوقمدير ) 1-1

دارايي و پروژه و ساير اقالم  يتمام شده بر مبناي بهايمصوب سازمان، دستورالعمل 
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محاسبه كرده و  ،اند هاي مالي صندوق استخراج شدههاي صندوق كه از صورت بدهي

 .نمايدگذاري به بهاي تمام شده را تهيه  ارزش هر واحد سرمايه خالص يگزارش محاسبه

گزارش و تاريخ  يكننده بعنوان تهيه صندوقارش، مدير در گزارش مذكور، تاريخ تهيه گز

گذاري سرمايه تعداد واحدهايصورتهاي مالي كه گزارش براساس آن تنظيم شده است، 

ي آن، گذاري به بهاي تمام شده و جزئيات محاسبهسرمايه خالص ارزش هر واحد ، وصادره

 .گردد قيد مي

اي مقاطع شش ماهه تهيه شده باشد، اين بر) 1-1(كه گزارش موضوع بند درصورتي) 1-2

حسابرس صندوق موظف است حداكثر . گزارش بايد به حسابرس صندوق تسليم شود

صحت محاسبات خالص ارزش هر واحد روز كاري پس از دريافت گزارش،  5ف ظر

دستورالعمل مربوطه كه به تصويب گذاري را براساس صورتهاي مالي موردنظر، و  سرمايه

 .كند ت، بررسي و راجع به آن اظهارنظر ه اسرسيد زماناس

درخصوص محاسبات خالص ارزش هر  صندوقدر صورت عدم توافق بين حسابرس و مدير 

تمام شده، حسابرس بايد در اظهارنظر خود، اصالحات  بهايگذاري به  واحد سرمايه

 .گذاري قيد نمايد موردنظر و اثرات هريك را بر خالص ارزش هر واحد سرمايه

ذاري را به همراه گ خالص ارزش هر واحد سرمايه يمحاسبه ، گزارشصندوقمدير ) 1-3

اين ماده، در  1ي تبصره ، در مواعد تعيين شده دراظهارنظر حسابرس درصورت وجود

 .كند صندوق منتشر مي )پايگاه الكترونيكي( تارنماي

 :گذاري به ارزش روز ر واحد سرمايهبراي محاسبه خالص ارزش ه)  2

خالص ارزش واحدهاي  يبايد با توجه به دستورالعمل محاسبه صندوقمدير ) 2-1

هاي  ، و با در نظر گرفتن رشتهزمانامين و ساختمان مصوب سهاي ز گذاري صندوق سرمايه
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ي ساختماني صندوق، به  هاي صندوق از جمله پروژه تخصصي الزم براي ارزيابي دارايي

ر رشته مورد نياز انتخاب و به همراه تعداد كافي كارشناس رسمي دادگستري د

شده هريك براساس  تمامبهايهاي صندوق و  و فهرست تفصيلي داراييي هريك  الزحمه حق

صندوق  يبه منظور تصويب به هيأت مديرهصندوق،  يصورتهاي مالي حسابرسي شده

به همراه  رد نياز راتواند كارشناس رسمي مو هريك از اركان صندوق نيز مي. پيشنهاد نمايد

 .پيشنهادي به هيأت مديره معرفي كند ي الزحمه حق

تشكيل جلسه داده و كارشناسان رسمي  صندوقصندوق به دعوت مدير  يهيأت مديره) 2-2

ها را  ي پيشنهادي آن الزحمه تخصصي و حق يدادگستري معرفي شده، سوابق كاري، رشته

رسمي دادگستري انتخاب كرده و  ها به تعداد كافي كارشناس بررسي كرده و از بين آن

تخصصي وي تعيين  يارشناس رسمي را با توجه به رشتهك اقالم دارايي مورد ارزيابي هر

 .نمايد مي

هاي مورد ارزيابي هريك از كارشناسان رسمي منتخب، توسط مدير  فهرست اقالم دارايي) 2-3

كارشناسان رسمي  .دگير تهيه شده و در اختيار كارشناس رسمي مربوطه قرار مي صندوق

هماهنگي الزم براي رويت . نمايند هاي مشهود، آنها را ارزيابيضمن رويت دارايي اند موظف

 مدير ساخت. است ي مدير صندوق ي ساختماني، به عهده روژهها از جمله بازديد از پ دارايي

ونه اند در اين زمينه همكاري الزم را داشته باشند و هرگ و ديگر اركان صندوق موظف

 .اطالعات و مدارك درخواستي كارشناس رسمي منتخب را در اختيار وي قرار دهند

روز كاري پس از ارجاع موضوع، ارزش 7ظرف  ستاكارشناس رسمي موظف هر ) 2-4

ها  ه قيمتهاي مشهود و نامشهود مورد ارزيابي خود را با توجه ب جايگزيني هريك از دارايي

گزارش . ندتسليم ك صندوقبي به مدير من گزارش ارزياكرده و ض هاي روز تعيين و هزينه
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 يارزيابي بايد حاوي تاريخ ارزيابي، مشخصات كارشناس رسمي دادگستري، رشته

تخصصي وي، مشخصات دارايي مورد ارزيابي، محل استقرار دارايي در صورت لزوم، و 

 .هاي تاريخ ارزيابي باشد ارزش جايگزيني به قيمت

هاي جايگزيني تعيين شده توسط كارشناسان  ف است براساس ارزشموظ صندوقمدير ) 2-5

گذاري صندوق  هاي صندوق، خالص ارزش هر واحد سرمايه رسمي دادگستري براي دارايي

محاسبه كرده و تحت عنوان گزارش  ،زمانرا به قيمت روز مطابق دستورالعمل مصوب سا

، به حسابرس صندوق تسليم گذاري به قيمت روز خالص ارزش هر واحد سرمايه يمحاسبه

گزارش،  يكننده به عنوان تهيه صندوقگزارش، مدير  يدر اين گزارش، تاريخ تهيه. كند

تاريخ صورتهاي مالي كه گزارش براساس آن تنظيم شده است، اسامي كارشناسان رسمي 

 .گردد دادگستري و اقالم دارايي مورد ارزيابي هريك، قيد مي

روز كاري پس از دريافت گزارش موضوع 5است حداكثر ظرف حسابرس صندوق موظف ) 2-6

گذاري را براساس صورتهاي  ، صحت محاسبات خالص ارزش هر واحد سرمايه)5-2(بند 

ها و  ي داراييكارشناس رسمي دادگستري در مورد ارزش جايگزين يمالي موردنظر، نظريه

 .كند ، بررسي و راجع به آن اظهارنظر زمانادستورالعمل مصوب س

درخصوص محاسبات ارزش خالص  صندوقحسابرس و مدير بين در صورت عدم توافق ) 2-7

، اصالحات مورد نظر حسابرس بايد در اظهارنظر خودگذاري به قيمت روز،  هر واحد سرمايه

 .گذاري را قيد كند و اثرات هريك بر خالص ارزش هر واحد سرمايه

به همراه گذاري را  ر واحد سرمايهخالص ارزش ه ي، گزارش محاسبهصندوقمدير ) 2-8

اين ماده، در تارنماي صندوق  1ي تبصره حسابرس، در مواعد تعيين شده دراظهارنظر 

 .كند منتشر مي
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مقاطع زماني براي تهيه و انتشار گزارش خالص ارزش هر واحد  :1بصره ت 

 :گذاري به قرار زير است سرمايه

 ةبهاي تمام شده براي پايان هر دورگذاري به گزارش خالص ارزش هر واحد سرمايه )1

 .ي مربوطهي سه ماههروز پس از پايان دوره 45حداكثر ظرف  ،سه ماهه

ي گذاري به ارزش روز، براي پايان هر دورهگزارش خالص ارزش هر واحد سرمايه )2

 .ي مربوطهي شش ماههروز پس از پايان دوره 45حداكثر ظرف  ،شش ماهه

هاي زمان، الزم است تاريخ تهيه گزارش هر سرمايه صندوق در عالوه بر اين براي افزايش

گذاري نويسي واحدهاي سرمايهاين تبصره با تاريخ صدور حق تقدم پذيره) 2(و ) 1(بندهاي 

ها به روز صورت الزم است اين گزارشدر غيراين ،روز فاصله نداشته باشد 45جديد، بيش از 

 .شوند

ر مورد صورتهاي مالي كه مبناي محاسبه خالص حسابرس د تائيدتاريخ  :2 تبصره 

 يروز با تاريخ تهيه 20نبايد بيش از  ،گيرند گذاري قرار مي ارزش هر واحد سرمايه

وقايع مالي . گذاري، فاصله داشته باشد گزارش محاسبه خالص ارزش هر واحد سرمايه

اسب در پس از تاريخ صورتهاي مالي تا تاريخ اظهارنظر حسابرس بايد به نحو من

 .هاي همراه اين صورتهاي مالي، افشا شده باشند يادداشت

 :گذاريهاي تملك واحدهاي سرمايهمحدوديت

 :16ماده 

توانند مالك  ها نمي تولي، حسابرس و اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدي خود به اين سمتم

 .گذاري صندوق باشند واحدهاي سرمايه
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 :اركان صندوق

 :17ماده 

 :اند از وق عبارتاركان صند

 مجمع صندوق؛ -1

 ؛صندوقمدير  -2

 مدير ساخت؛ -3

 مدير ناظر؛ -4

 متولي؛ -5

 نويس؛ متعهد پذيره -6

 بازارگردان؛ -7

 حسابرس؛ -8

 .هيأت مديره -9

  ::مجمع صندوقمجمع صندوق

 :18ماده 

گذاري تحت تملك خود، داراي  سرمايه به تعداد واحدهايگذار صرفاً سرمايهصندوق، در مجمع 

به هر دليل در مجمع شركت ننموده و حق گذاران سرمايهكه هر يك از درصورتي. حق رأي است

و  يابدمتولي به نمايندگي از آنها در مجمع حضور مي ،ايدرأي خود را رسماً به ديگري منتقل ننم
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متولي در اعمال حق رأي خود بايد . باشد رأي متولي برابر حق رأي متعلق به اين اشخاص مي  حق

 .رعايت كندمنافع و مصالح اشخاص ياد شده را 

. أي نيسـت ردر مورد انتخاب يا عزل متولي، متولي در مجمع صندوق داراي حـق  : تبصره 

گذاري صندوق باشـد، در   واحد سرمايه يهيك ركن صندوق دارندكه  همچنين در صورتي

 . مورد انتخاب يا عزل خود، در مجمع صندوق حق رأي نخواهد داشت

 

 

 :19ماده 

بيني شـده   مقدمات الزم براي تشكيل آن در مواعد پيش يهتهيدعوت مجمع صندوق و  يهوظيف

است، ليكن مجمع صندوق به دعوت اشـخاص زيـر نيـز در     صندوقمدير  يهدر اساسنامه، به عهد

 :هر زمان قابل تشكيل است

 متولي؛ -1

(دارندگان بيش از يك پنجم -2
۵
 گذاري صندوق؛ از واحدهاي سرمايه) ١

 ؛زمانسا -3

، مجمـع در شـهر محـل اقامـت صـندوق      يهلسـ تشكيل ج و تاريخ زمان ،محل: رهتبص 

، شهر زمانسا تائيد، مگر در شرايط استثنايي كه به شود كننده تعيين مي توسط دعوت

 .ديگري براي تشكيل جلسه تعيين گردد

 :20ماده 
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گان حسـابرس و  ، يا نمايندگان آنها و همچنين نماينده يـا نماينـد  وقصند انگذار متولي و سرمايه

ايـن   شـركت مسـئوليت احـراز حـق    . مجمع صـندوق را دارنـد   يهدر جلس شركت، حق زمانسا

دعـوت كننـده بايـد فهرسـتي از اسـامي حاضـران و تعـداد        . كننده است دعوت يهاشخاص برعهد

گـذاري   گذاري در مالكيت هر يك و در مورد متـولي، تعـداد واحـدهاي سـرمايه     واحدهاي سرمايه

. آنهـا برسـاند   تنظيم و به امضاي هـر يـك از   ،شود آنها محسوب مي يهه وي نماينداشخاصي را ك

 . گيرد كننده در اختيار رئيس مجمع قرار مي ئيد دعوتفهرست حاضران با تا

اشـخاص ديگـر از جملـه ديگـر      توانـد ي مجمع در صورت نياز ميدعوت كننده: تبصره 

 .ور در مجمع دعوت كندتوضيحات براي حض اداي را به منظورصندوق  اركان

 :21ماده 

متــولي اســت و در غيــاب وي بــا اكثريــت نســبي آرا از بــين  يهرئــيس مجمــع صــندوق نماينــد

 يهادار يهرئـيس مجمـع وظيفـ   . شـود  حاضر، توسط مجمع صـندوق انتخـاب مـي    انگذار سرمايه

، بـا  يك منشي و حاضر انگذار دو ناظر نيز از بين سرمايه. مجمع صندوق را به عهده دارد يهجلس

 . شود اكثريت نسبي آراء، توسط مجمع صندوق انتخاب مي

 : 22ماده 

اگـر در اولـين   . گذاران ضروري اسـت براي رسميت يافتن مجمع، حضور اقال بيش از نصف سرمايه

دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هـر عـده از   

توانـد بـراي همـان موضـوعات مـذكور در       مـي  و أي دارند رسميت يافتهگذاراني كه حق رسرمايه

 .گيري كند، به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشدي اول تصميمنامهدعوت
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در محاسبه حدنصابهاي مـذكور در ايـن مـاده، آراي در اختيـار متـولي منظـور        : تبصره 

 .شودنمي

 :23ماده 

از  را انگذار سرمايهه روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع، وظف است حداقل دمجمع م يهكنند دعوت

، بـه  تارنمـاي صـندوق  درصورت امكـان در  و كثيراالنتشار صندوق  يهطريق نشر آگهي در روزنام

، در مجمع حاضر شـوند،  صندوق انگذار سرمايه يهكه متولي و كليدر صورتي. مجمع دعوت نمايد

مجمع بايـد ده روز قبـل از تـاريخ تشـكيل      يهكنند دعوت. نيست رعايت تشريفات دعوت ضروري

 يهو زمـان تشـكيل و موضـوع جلسـ     ، تـاريخ را نيز از محـل  ، متولي و حسابرسزمانسامجمع، 

ـ  ينماينـده  عـدم حضـور  . و براي حضور در جلسه دعـوت كنـد  مجمع مطلع  متـولي و   ،زماناس

 .مجمع نخواهد بود يهمانع از تشكيل جلسحسابرس 

را از  زمانساكه دعوت كننده در مهلت مقرر در اين ماده، متـولي و   در صورتي: صرهتب 

يـا بـراي حضـور در     و زمان تشكيل و موضوع جلسه مجمع مطلـع ننمايـد   ، تاريخمحل

اعتبـار سـاقط    يهمجمع و تصـميمات آن از درجـ   يه، تشكيل جلسجلسه دعوت نكند

 . است

 :24ماده 

آراء يك از كل حـق رأي   يهصندوق با موافقت نصف به عالو رسمي مجمع يهتصميمات در جلس

رئـيس  . شود، مگر اينكه در ساير مواد اساسنامه، نصاب ديگري ذكر شـده باشـد   حاضران اتخاذ مي

 تائيدنسخه تهيه و امضاء نمايد و به اي در سه  مجمع موظف است از تصميمات مجمع صورتجلسه

 .هركدام يك نسخه ارائه كند صندوقدير ، متولي و مزمانساناظران برساند و به 
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مجمع صندوق بايد توسط رئيس مجمع   يهفهرست اسامي حاضران در جلس: 1تبصره  

آن  يك روز كاري پس از تشكيل مجمـع،  صندوقتسليم شود تا مدير  صندوقبه مدير 

 .  را در تارنماي صندوق منتشر كند

ساسـنامه و اميدنامـه و سـاير    موظف است هرگونـه تغييـر در ا   صندوقمدير : 2تبصره  

پـس  . به ثبت برساند زمانساتصميمات مجمع صندوق را حداكثر ظرف يك هفته نزد 

را بـه  تفصـيل در تارنمـاي صـندوق منتشـر       تصميماتجزئيات صندوق از ثبت، مدير 

 .دهد مي رسمي كشور آگهي  يهدر روزنامقتضاء عنداالو  كند مي

اوالً ت اساسنامه و اميدنامه را ثبت خواهد كرد كه تغييرا  در صورتي زمانسا: 3تبصره  

، متولي، صندوققبول سمت مجدد مدير باشند ثانياً  سازمان تائيداين تغييرات مورد 

نويس، بازارگردان و حسابرس يـا قبـول سـمت     مدير ساخت، مدير ناظر، متعهد پذيره

 . رده باشدجديد، دريافت ك يهاشخاص جايگزين را براساس اساسنامه و اميدنام

 :25ماده 

 : مجمع صندوق داراي اختيارات زير است

نويس  ، مدير ساخت، مدير ناظر، بازارگردان و متعهد پذيرهصندوقمدير  ،متوليتغيير  -1

 ؛زمانسابه تأييد  و ذكر داليلصندوق به شرط تعيين جانشين آنها 

 يهالزحم قح تعيين مدت مأموريت، به پيشنهاد متولي، نصب و عزل حسابرس صندوق و -2

 وي و چگونگي پرداخت آن؛

فروش و فروش  پيش هاي بازاريابي و تبليغاتهزينه يهبودج گيري راجع بهميمتص -3

كه به پيشنهاد مدير صندوق ، درصورتيواحدهاي ساختماني پروژه و چگونگي مصرف آن
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و  به صرفه 54ي ماده اي كمتر از ميزان مقرر در تبصرهو تائيد متولي تخصيصي بودجه

 .گذاران باشدصالح سرمايه

 گيري راجع به انحالل صندوق؛  تصميم -4

 صندوق؛ يههاي مالي ساالن تصويب صورت -5

 راجع به وضعيت و عملكرد صندوق در هر سال مالي؛ صندوقاستماع گزارش مدير  -6

هاي مالي و گزارش وضعيت و  استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت -7

 عملكرد صندوق؛

 كثيراالنتشار صندوق؛ يهروزنامتعيين  -8

 هاي تشكيل مجمع صندوق؛ وق و هزينههاي تأسيس صند تصويب هزينه -9

 .حضور اعضاي هيأت مديرهتعيين حق -10

، مدير ساخت، مدير ناظر، بازارگردان، متعهد صندوقاولين متولي، مدير : 1 بصرهت 

 تائيدبه  حسابرس صندوق قبل از صدور مجوز تأسيس صندوق تعيين ونويس و  پذيره

 .رسند مي زمانسا

نويس و  مدير صندوق، مدير ساخت، مدير ناظر، بازارگردان، متعهد پذيره ،متولي: 2تبصره  

حسابرس، بايد كتباً قبول سمت كنند و طي آن مسئوليت و وظايف خود را طبق اين 

 اين. ، متولي و حسابرس هركدام يك نسخه ارسال كنندزماناساساسنامه بپذيرند و براي 

هاي  اطالعات، مدارك و دارايي يهكلياند  مأموريت موظف يهاركان بالفاصله پس از خاتم

 . صندوق را كه در اختيار دارند، به اشخاص جايگزين تحويل دهند

پس از انتخاب متولي، مدير صندوق، مدير ساخت، مدير ناظر، بازارگردان، متعهد : 3تبصره  

 يهبايد در اميدنام ها آن مشخصاتسط ايشان، نويس و حسابرس و قبولي سمت تو پذيره
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ثبت و بالفاصله پس از ثبت در تارنماي  زمانساصندوق قيد شده و ظرف يك هفته نزد 

 .صندوق منتشر شود

يا سلب صالحيت متولي، مدير  ورشكستگي، انحالل، قبول استعفا در صورت: 4 تبصره 

نويس يا حسابرس، اشخاص  يرهصندوق، مدير ساخت، مدير ناظر، بازارگردان، متعهد پذ

 ظرف يك ماه توسط زمانسا تائيدمقررات و مفاد اساسنامه و با  جايگزين بايد بر اساس

قبول استعفاي اين اركان منوط به تعيين جانشين وي به . مجمع صندوق انتخاب شوند

تا زمان انتخاب اركان جايگزين، وظايف و . توسط مجمع صندوق است ،زماناسيد تائ

 . هاي اركان قبلي به قوت خود باقي است يتمسئول

 :26ماده 

هاي صندوق قابل  هاي تشكيل مجمع صندوق پس از تصويب مجمع از محل دارايي هزينه

 .شود هاي صندوق ثبت مي در حساب صندوقپرداخت است و توسط مدير 

  :مدير صندوق

 :27ماده 

ر اين اساسنامه مدير يا مدير دحقوقي از بين نهادهاي مالي است كه  مدير صندوق، يك شخص

تصويب مجمع صندوق، قابل تغيير  و زمانسا تائيد؛ مدير صندوق با شود صندوق ناميده مي

 .است

گذاري موظف است با رعايت  در قبال دارندگان واحدهاي سرمايه صندوقمدير : تبصره 

 . مفاد اين اساسنامه و مقررات، همواره صرفه و صالح آنها را رعايت كند
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 :28ه ماد

به قرار  صندوقهاي مدير  عالوه بر آنچه در ساير مواد اين اساسنامه ذكر شده، وظايف و مسئوليت

 :زير است

 با امكانات و تجهيزات الزم به منظور انجام امور صندوقفضاي مناسب اداري اختصاص  -1

 ؛به تشخيص و تائيد سازمان

راحل م براي اجراي هو دستورالعمل مربوط انجام وظايف تعيين شده در اساسنامه -2

 ؛گذاري هاي سرمايه صدور واحد

گذار شامل مبالغ پرداختي و دريافتي، تعداد ثبت و نگهداري حساب هر سرمايه -3

گذاري در تملك گذاري صادره به نام وي و تعداد واحدهاي سرمايه واحدهاي سرمايه

 وي؛

ك از آنها با ت و مسئوليت هر يتعيين صاحبان امضاي مجاز  صندوق و حدود اختيارا -4

 ، متولي و حسابرس؛زمانساموضوع به  اعالم كتبييد متولي و تائ

 يههاي صندوق مطابق مفاد اساسنامه و ارائ صدور دستورات پرداخت از محل دارايي -5

 يد شده؛تائ مبالغ پرداختيد و تائ آن به متولي جهت

ندوق، ثبت مالي ص رويدادهايمدارك مثبته مربوط به  يهآوري و نگهداري كلي جمع -6

هاي  هاي حسابداري و دستورالعمل مالي صندوق طبق اصول و رويه رويدادهاي

 هاي مورد نياز طبق مفاد اساسنامه؛ هاي مالي و گزارش صورت يه، تهيزمانسا

يد يا تعيين موارد نقص يا اشكال فت مالي پروژه و تائهاي پيشر وضعيت  بررسي صورت -7

 آنها مطابق مفاد اساسنامه؛
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در مواعد شده  هاي تعيين به روشگذاري  واحدهاي سرمايه  خالص ارزش  يهمحاسب -8

 ؛حسابرس به منظور اظهارنظرآن به  يهمقرر و ارائ

گذاري جديد و  صندوق از طريق صدور واحدهاي سرمايه يهپيشنهاد افزايش سرماي -9

صندوق به همراه مدارك و مستندات مربوطه، جهت  يهآن به هيأت مدير يهارائ

 يب؛تصو

صندوق پس از طي تشريفات مربوط به  يهانجام اصالحات الزم در اساسنامه واميدنام -10

 و ساير مراجع ذيصالح؛ زمانساتصويب و ثبت تغييرات نزد 

براي  الزمبراي دريافت تسهيالت و ساير اعطاكنندگان تسهيالت ها  مذاكره با بانك -11

 يهمدير آن به هيأت يهائگزارش توجيهي در اين زمينه وار يهاجراي پروژه و تهي

صندوق جهت تصويب و انجام اقدامات الزم براي اخذ تسهيالت مذكور پس از تصويب 

 صندوق؛ يههيأت مدير

 صندوق؛ي  و هيأت مديرهمطابق مصوبات مجمع  انجام عمليات مزايده و مناقصه -12

 ه؛خريد و فروش اوراق بهادار به نام صندوق با رعايت مفاد اساسنامه و اميدنام -13

 اطالع به متولي در مورد چگونگي نگهداري اوراق بهادار صندوق؛  -14

 گذاران؛ پاسخگويي به سؤاالت متعارف سرمايه -15

 تارنماي صندوق و انتشار اطالعات صندوق در مواعد مقرر از طريق آن؛ اندازي راه -16

ع افزارهاي الزم و بكارگيري آنها براي اجراي اهداف و موضو افزارها و سخت نرم يهتهي  -17

 فعاليت صندوق؛
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تعيين شده در اميدنامه  يدر چارچوب بودجهانجام تبليغات الزم براي معرفي صندوق  -18

مصوب  يواحدهاي ساختماني صندوق در چارچوب بودجه و انجام تبليغ براي فروش

 ؛مجمع صندوق

ادارات دولتي و غيردولتي، مراجع  يهگذاران، كلي نمايندگي صندوق در برابر سرمايه -19

 و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي؛ قضايي

مقدمات و امكانات الزم براي  يهدعوت از مجمع صندوق در مواعد مقتضي و تهي -20

 مجمع؛ يهتشكيل جلس

هرگونه دعواي حقوقي و كيفري از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعواي  يهاقام -21

صي و ديوان ها، مراجع عمومي يا اختصا مطروحه عليه صندوق در هر يك از دادگاه

باالخص (دادرسي مدني  اختيارات مندرج در قانون آيين يهعدالت اداري با دارا بودن كلي

ديوان عدالت  يهنام ، قانون آيين دادرسي كيفري و قانون و آيين)آن 36و  35مواد 

 .اداري

در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر  صندوق اعمال و اقدامات مدير يهكلي: 1تبصره  

توان به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب وي، اعمال و  نمي است و

 . اقدامات وي را غير معتبر دانست

موظف است مشخصات و حدود اختيارات صاحبان امضاي مجاز  صندوقمدير : 2تبصره  

صندوق و نحوه امضاي قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق را براي ثبت نزد 

 .كند ارسال زمانسا

مالي هر سال مالي صندوق را به  رويدادهابايد مدارك مثبته صندوق مدير : 3تبصره  

مدت تعيين شده در قوانين و مقررات به صورت كاغذي يا داده پيام الكترونيكي 
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اين مسئوليت با تغيير مدير  .موضوع قانون تجارت الكترونيك نگهداري نمايدمطمئن 

 يهل شده و پس از پايان عمر صندوق بر عهدجديد منتقصندوق به مدير صندوق 

 . خواهد بودصندوق آخرين مدير 

اين ماده حداقل يك خط تلفن  15بايد براي اجراي بند صندوق مدير : 4تبصره  

همچنين در تارنماي صندوق بايد امكان طرح سؤاالت و دريافت پاسخ . اختصاص دهد

 .گذاران، وجود داشته باشد آنها براي سرمايه

و با موافقت صندوق دعاوي له يا عليه صندوق توسط مدير ي كليهدر  صلح: 5ه تبصر 

 . پذير است متولي امكان

 :مدير ساخت صندوق

 :29ماده 

حقوقي است كه مطابق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و  مدير ساخت صندوق، شخص

راي ساختمان در سطح پايه يك اشتغال به كار اج يهها و مقررات مربوطه، داراي پروان نامه آيين

و تصويب  زمانسايد ائبا تير ساخت دم .شود در اين اساسنامه مدير ساخت ناميده مياست كه 

 . قابل تغيير استمجمع صندوق 

 :30ماده 

هاي مدير ساخت به قرار  عالوه بر آنچه در ساير مواد اين اساسنامه ذكر شده، وظايف و مسئوليت

 :زير است
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٢٩ 

ساً يا از طريق عقد قرارداد با پيمانكاران ذيصالح براساس مراحل، اجراي پروژه رأ -1

بيني شده در طرح توجيهي پروژه و با رعايت  هاي پيش زمانبندي، مصالح و نقشه

 مقررات ملي ساختمان؛

 هاي پيشرفت پروژه به مدير ناظر، در مواعد مقرر در اساسنامه؛ ارايه صورت وضعيت -2

در مواعد مقرر در صندوق ت مالي پروژه به مدير هاي پيشرف وضعيت صورت يهارائ -3

 اساسنامه؛

براي بازديد از  و كارشناس رسمي دادگستري منتخب متولي همكاري با مدير ناظر، -4

 .مراحل اجراي پروژه

صالحيت مدير ساخت يا پيمانكاران انتخابي از طرف ايشان براي اجراي هر : 1تبصره  

بررسي صالحيت مدير . صندوق برسد يهيرمرحله از پروژه بايد به تأئيد هيأت مد

ي كلي شامل  ساخت و پيمانكاران پيشنهادي از طرف ايشان بايد صرفاً در سه حوزه

 يهصندوق بايد نتيج يههيأت مدير. دبرقي، تأسيسات مكانيكي و سازه باش تأسيسات

بررسي صالحيت موضوع اين تبصره را حداكثر ظرف ده روز كاري پس از درخواست 

صورت به ازاي هر روز تأخير، يك روز به  در غير اين ؛ر ساخت، به وي اعالم نمايدمدي

كه تأخير در بررسي  در صورتي. شود مهلت مدير ساخت براي اجراي پروژه افزوده مي

از اعضاي هيأت مديره يا صندوق ها، ناشي از عدم دعوت به موقع مدير  اين صالحيت

يره به علت غيبت اعضاي آن باشد، مدت تأخير ناشي از عدم تشكيل به موقع هيأت مد

هاي تأخير به  شود ولي جريمه به مهلت مدير ساخت براي اجراي پروژه اضافه نمي

 . شخص يا اشخاص مقصر در ايجاد اين تأخير خواهد بود يهعهد
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٣٠ 

پرداخت مبالغ الزم به پيمانكاران براي انجام مراحل پروژه يا پرداخت مبالغ : 2تبصره  

مدير  يهاي خريد مصالح يا استخدام نيروي انساني براي اجراي پروژه به عهدالزم بر

، فروشندگان يا كه در قراردادهاي جداگانه بين مدير ساخت و پيمانكاران ساخت است

مديرساخت با اجراي هر مرحله، صرفاً مبالغ مندرج در  .شودبيني ميپيش مستخدمان

پس از كسر كسورات  ،طرح توجيهي استكه منطبق با  با صندوق را قرارداد خود

هاي پيشرفت مالي  يد صورت وضعيتهاي تأخير احتمالي و پس از تائ يمهقانوني و جر

 .پروژه در مواعد مقرر در اساسنامه، دريافت خواهد كرد

مسئوليت نظارت بر پيمانكاران براي اجراي پروژه و مديريت مراحل اجراي : 3تبصره  

مدير ساخت است و انتخاب پيمانكاران و  يهاران به عهدآن و هماهنگي بين پيمانك

اين ماده ) 1(واگذاري تمام يا بخشي از كار به آنها، از مسئوليت مدير ساخت كه در بند

 .  كاهد نمي ،و مسئوليت مدير ناظر ذكر شده است

 :مدير ناظر صندوق

 :31ماده 

دسي و كنترل ساختمان و مدير ناظر صندوق، شخص حقوقي است كه مطابق قانون نظام مهن

ها و مقررات مربوط به اين قانون، داراي پروانه اشتغال نظارت پايه يك است و در اين  نامه آيين

و تصويب مجمع صندوق قابل سازمان شود؛ مدير ناظر با تائيد  اساسنامه مدير ناظر ناميده مي

 . تغيير است

وابسته به يكديگر محسوب مدير ناظر و مدير ساخت نبايد از جمله اشخاص : تبصره 

 .شوند
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٣١ 

 :32ماده 

هاي مدير ناظر به قرار زير  عالوه بر آنچه در ساير مواد اين اساسنامه ذكر شده، وظايف و مسئوليت

 :است

ها، مراحل ساخت و درصدهاي پيشرفت فيزيكي  طرح توجيهي پروژه شامل نقشه تائيد -1

 افزايد؛ ل پروژه ميكه انجام هر مرحله به صورت تجمعي به پيشرفت فيزيكي ك

نظارت بر اجراي پروژه جهت تطبيق با طرح توجيهي پروژه و استانداردها و مقررات ملي  -2

تذكرات الزم به مدير ساخت براي اصالح انحرافات احتمالي و ارايه  يهساختمان و اراي

 هاي الزم در اين زمينه به مدير صندوق و متولي؛ گزارش

پيشرفت فيزيكي تهيه شده توسط مدير ساخت با هاي  بررسي و تائيد صورت وضعيت -3

 ؛51 يهانجام بازديدهاي الزم از پروژه مطابق ماد

هاي تائيد شده در  اي پيشرفت پروژه براساس صورت وضعيت هاي دوره تهيه گزارش -4

 روز كاري پس از پايان هرماه؛ 10هرماه، حداكثر 

ها و  نامه ترل ساختمان و آيينمهندسي و كن وظايفي كه مطابق قانون نظام  يهانجام كلي -5

 .   ناظر آن است يهمقررات مربوطه، برعهد

اي و اعالم نشـده   اين ماده، ناظر بايد بازديدهاي دوره) 2(در اجراي بند: تبصره 

ريزي كرده و انجام دهد، كه هرگونه انحـراف از طـرح    اي برنامه خود را به گونه

اختمان را بـه موقـع شناسـايي    توجيهي پروژه و استانداردها و مقررات ملي سـ 

در . كرده و تذكرات الزم را براي انجام اصالحات كتباً به مـدير سـاخت بدهـد   

كه مدير ساخت اقدام مقتضي را بـراي اصـالح انحـراف صـورت ندهـد،       صورتي

در . گـزارش نمايـد  صندوق مدير ناظر موظف است موضوع را به متولي و مدير 
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ي از جمله پيشنهاد تغيير مـدير سـاخت   اين صورت متولي بايد اقدامات مقتض

به مجمع صندوق و پيگيري موضوع در مرجع رسيدگي بـه تخلفـات را انجـام    

 . دهد

 

 :33ماده 

كه بين مدير ناظر صندوق و مهندس ناظري كـه در اجـراي قـانون نظـام مهندسـي و      درصورتي

انون مـذكور و  كنترل ساختمان براي پروژه صندوق انتخاب شده است در خصوص نحوه اجراي ق

مقررات اجرايي قانون اختالف نظر به وجود آيد، نظر ناظر انتخـاب شـده براسـاس قـانون نظـام      

 .مهندسي و كنترل ساختمان مجري است

 :متولي صندوق

 :34ماده 

اساسنامه متولي ناميده    است كه در اين زمانسايد حقوقي مورد تائ ي صندوق، يك شخصمتول

 . قابل تغيير است زمانسا تائيدو  جمع صندوقممتولي با تصويب  .شودمي

 :35ماده 

 :هاي متولي به قرار زير است عالوه بر آنچه در ساير مواد اساسنامه ذكر شده، وظايف و مسئوليت

االختيار  تام يهتعيين و معرفي يك نفر از كاركنان مورد وثوق خود به عنوان نمايند -1

 مور مربوط به صندوق؛امضاي مجاز از طرف متولي در ا يهو دارند
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هاي بانكي  براي افتتاح حساب يا حسابصندوق يد  تقاضاي مدير بررسي و تائ -2

 صندوق؛

هاي صندوق، مطابق  از محل داراييصندوق يد دستورات پرداخت مدير بررسي و تائ -3

 مفاد اساسنامه؛

يد صاحبان امضاي مجاز صندوق و حدود اختيارات و مسئوليت هريك از آنها به تائ -4

 ؛صندوق نهاد مدير پيش

نظارت مستمر بر عملكرد ديگر اركان به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات،  -5

 صندوق و قراردادهاي مربوطه؛ يهمفاد اساسنامه و اميدنام

فروش واحدهاي  نظارت بر اجراي صحيح فرآيند مزايده در موقع فروش يا پيش -6

 ساختماني پروژه؛

 نظارت بر اجراي صحيح فرآيند مناقصه در صورت اجرا؛ -7

 ها و نظرات حسابرس؛ به موقع گزارش يهبررسي و حصول اطمينان از اراي -8

نظارت و حصول اطمينان از تهيه و انتشار به موقع اطالعات صندوق توسط ديگر  -9

 اركان؛

كه  تيدر صور توسط مدير صندوق در دعاوي له يا عليه صندوق صلحيد بررسي و تائ -10

 گذاران باشد؛  رفه و صالح سرمايهصمطابق 

 داري اوراق بهادار صندوق و نظارت بر انجام آن؛تعيين شيوه نگه -11

طرح موارد تخلف ديگر اركان صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و اميدنامه نزد  -12

 نهايي؛ يهو پيگيري موضوع تا حصول نتيجمراجع ذيصالح  زماناس
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كه تخلف ياد  در صورتي  ذيصالحركان صندوق نزد مراجع طرح موارد تخلف ديگر ا -13

و پيگيري  منجر به خسارت به صندوق شده باشد يا شده جرم محسوب شود

 نهايي؛ يهموضوع تا حصول نتيج

اين ماده، متولي طبق اين اساسنامه وكيل  13و  12در اجراي بندهاي : 1تبصره  

گذاران  تواند از جانب سرمايه شود و مي گذاران و وكيل در توكيل آنها محسوب مي سرمايه

انين آيين دادرسي از جمله اختيارات مندرج در قو(اختيارات الزم  يهبا دارا بودن كلي

ها،  در هر يك از دادگاه و حقوقي هرگونه دعواي كيفري يهاقام) مدني و كيفري

به يد يا و مراجع اداري و غيرقضايي نمااختصاصي يا عمومي قضايي دادسراها، مراجع 

 .مراجعه كندمقامات انتظامي 

كه متولي در اجراي وظايف خود اهمال ورزد يا قصور داشته باشد يا در صورتي: 2تبصره  

از اجراي آنها خودداري كند، و از اين بابت خسارتي به صندوق وارد شود، مسئول جبران 

ا مرجع صالح به گونه موارد ر حدود مسئوليت متولي در اين. خسارات وارده خواهد بود

 . كند رسيدگي تعيين مي

تواند هرگونه اطالعات و مدارك را  متولي عنداللزوم در اجراي وظايف خود مي: 3تبصره  

در رابطه با صندوق از اركان ديگر صندوق مطالبه كند يا از دفتر كار يا شعب آنها يا پروژه 

 .كامل با متولي داشته باشنداند در اين رابطه همكاري  اركان صندوق ملزم. بازرسي نمايد

 :نويس صندوق متعهدپذيره

 :36ماده 
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نويس  در اين اساسنامه متعهدپذيره حقوقي است كه نويس صندوق، يك شخص متعهدپذيره

 .قابل تغيير استو تصويب مجمع صندوق  زمانسايد به تائنويس شود؛ متعهدپذيره ناميده مي

 :37ماده 

 :نويس به قرار زير استها متعهد پذيرهوظايف و مسئوليت

گزارش مدير صندوق در مورد نويس، موظف است ظرف يك روز كاري پس از متعهد پذيره) الف

، درخواست صدور واحدهاي )14ماده  3موضوع تبصره (مانده گذاري باقيواحدهاي سرمايه

ت مبناي گذاري جديد باقيمانده را مطابق دستورالعمل مربوطه ارائه كرده و معادل قيمسرمايه

 .ين شده است، واريز نمايديآنها را به حساب صندوق كه به اين منظور تع

گذاري كمتر از كه درخواست صدور واحدهاي سرمايه، درصورتينويسيپذيره يهدر مرحل) ب

نويس موظف است ظرف يك روز كاري پس از گزارش مدير تعداد مورد نظر باشد، متعهد پذيره

گذاري باقيمانده را به نام خود ارائه دهد و معادل حدهاي سرمايهصندوق، درخواست صدور وا

 .ها را به حساب صندوق واريز نمايندقيمت مبناي آن

گذاري در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس پذيرفته كه واحدهاي سرمايهدرصورتي) ج

 .نويس استرهنشده باشند، انجام تشريفات نقل و انتقال آنها بر عهده متعهد پذي

نويس در دستورالعمل صدور بيني شده براي متعهد پذيرهنويس بايد وظايف پيشمتعهد پذيره) د

بيني شده براي هاي زمين و ساختمان و همچنين وظايف پيشگذاري صندوقواحدهاي سرمايه

و هاي زمين گذاري صندوقنويس در دستورالعمل بازارگرداني واحدهاي سرمايهمتعهد پذيره

 .را به ترتيب مقرر انجام دهد سازمانساختمان مصوب 

 :بازارگردان صندوق
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٣۶ 

 :38ماده 

 .شود در اين اساسنامه بازارگردان ناميده ميبازارگردان صندوق، يك شخص حقوقي است كه 

 .قابل تغيير استتصويب مجمع صندوق  و زماناسيد تائبه  گردانبازار

 :39ماده 

 :ان به قرار زير استهاي بازارگرد وظايف و مسئوليت

يا بازار خارج از گذاري صندوق در بورس اوراق بهادار  در صورت پذيرش واحدهاي سرمايه) الف

گذاري  ، بازارگردان موظف است تا زمان ابطال واحدهاي سرمايهبورس داخلي

گذاري صندوق به  ، بازارگرداني واحدهاي سرمايهفعاليت يهدر پايان دور گذاران سرمايه

گذاري در تملك اركان صندوق را براساس دستورالعمل  واحدهاي سرمايه  اءاستثن

و  همظن يهبراي اين منظور  دامنه مجاز نوسان، دامن. ، انجام دهدمربوطهبازارگرداني 

گذاري توسط بازارگردان در اميدنامه  واحدهاي سرمايه يهحداقل حجم معامالت روزان

 .شود ذكر مي

يا بازار  گذاري صندوق در بورس اوراق بهادار واحدهاي سرمايهدر صورت عدم پذيرش ) ب 

گذاري  ، بازارگردان موظف است تا زمان ابطال واحدهاي سرمايهخارج از بورس داخلي

گذاري در تملك  به استثناء واحدهاي سرمايه( فعاليت يهدر پايان دور گذاران سرمايه

گذاري صندوق واحدهاي سرمايه دستورالعمل بازارگرداني، در چارچوب )اركان صندوق

 . گذاري را انجام دهد بازارگرداني واحدهاي سرمايه ،سازمانزمين و ساختمان مصوب 

 :حسابرس صندوق
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٣٧ 

 :40ماده 

براي مدت  سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس صندوق از بين مؤسسات حسابرسي معتمد

طور متوالي براي رسي بهانتخاب مجدد يك مؤسسه حساب .شود تعيين ميسال شمسي يك

صندوق  صندوق به پيشنهاد متولي و تصويب مجمعحسابرس . دوره، بالمانع است سهحداكثر 

 .شود حسابرس توسط مجمع صندوق تعيين مي يهالزحم حق. قابل تغيير است

 :41ماده 

 :استهاي حسابرس به قرار زير  عالوه بر آنچه در ديگر مواد اساسنامه آمده، وظايف و مسئوليت

 رويدادهايكه  عمليات مالي صندوق به منظور حصول اطمينان از اين يهنظارت بر كلي -1

شود و  هاي صندوق ثبت مي مالي صندوق به طور كامل و به روش صحيح در حساب

 شود؛ آوري و به روش صحيح نگهداري مي مدارك و مستندات مربوطه جمع يهكلي

عملكرد و  درخصوصدوق به مجمع مدير صن گزارش راجع بهو اظهارنظر بررسي  -2

و گزارش مدير  ،ماهه و ساالنه صندوق در مقاطع ششهاي مالي  ، صورتصندوق وضعيت

 ؛ه درخصوص افزايش سرمايههيأت مدير به صندوق

گذاري  محاسبات خالص ارزش واحدهاي سرمايه يهنحوبررسي و اظهارنظر در خصوص  -3

اسناد و مدارك و  مستدل بودن/صحت و همچنين زمانسابراساس دستورالعمل مصوب 

 .اين محاسبات يههاي پشتوان گزارش

صندوق بايد اصول، مالي حسابرس در بررسي و اظهارنظر راجع به صورتهاي : 1تبصره  

صالح رسيده است را رعايت  استانداردها و ضوابط حسابرسي كه به تصويب مراجع ذي

 .نمايد
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ند هرگونه اطالعات و مدارك را در توا حسابرس در اجراي وظايف خود مي: 2تبصره  

رابطه با صندوق از اركان ديگر صندوق مطالبه كند يا از دفتر كار يا شعب آنها يا 

اند در اين رابطه همكاري كامل با حسابرس  اركان صندوق ملزم. پروژه بازرسي نمايد

 . داشته باشند

 :42ماده 

امثال آنها و نيز در بررسي و اظهارنظر  كه حسابرس در تهيه اسناد، مدارك، اطالعات ودرصورتي

هاي مالي، فني يا اقتصادي يا هرگونه تصديق مستندات و اطالعات مذكور از قانون يا تهيه گزارش

مشمول مجازات  قانون بازار اوراق بهادار 49 يهماد 3بند به استناد تخلف نمايد، اوراق بهادار بازار 

 .ودخواهد ب اين قانون 49ي مقرر در ماده

 :صندوق يههيأت مدير

 :43ماده 

نويس و ، مدير ناظر، متعهد پذيرهتمتشكل از مدير صندوق، مدير ساخصندوق  يههيأت مدير

متولي است كه موظفند ظرف ده روز پس از انتخاب، نمايندگان حقيقي خود را براي حضور در     

 .ثبت كنند سازمانمديره معرفي نموده و نزد  هيأتجلسات 

هاي مذكور در اين ماده  كه يك شخص بيش از يك سمت از سمت در صورتي: 1 تبصره 

 .ها، نماينده معرفي كند تواند به تعداد آن سمت را به عهده داشته باشد، آن شخص مي

ي خود را عزل كند مشروط تواند در هر زمان نمايندهمديره ميهر عضو هيأت :2تبصره  

 .و نزد سازمان ثبت نموده باشدبه اينكه جانشين وي را قبالً معرفي 
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ها در مورد تخلف از مديره و نمايندگان آناشخاص حقوقي عضو هيأت: 3تبصره  

گذاران و اشخاص ي صندوق و مقررات مصوب، در قبال سرمايهاساسنامه و اميدنامه

 .ثالث مسئوليت تضامني دارند

 :44ماده 

صندوق به  يههاي هيأت مدير و مسئوليتعالوه بر آنچه در ديگر مواد اساسنامه آمده، وظايف 

 :شرح زير است

صالحيت مدير ساخت يا پيمانكاران معرفي شده توسط وي، براي اجراي  تائيد -1

 .مراحلي از پروژه

هاي  مورد نياز در هر مرحله براي پرداخت هزينه يهتصويب مبلغ افزايش سرماي -2

 جيهي و پيشنهاد مديرهاي صندوق با توجه به طرح تو اجراي پروژه و ساير هزينه

 ؛صندوق

فروش و فروش واحدهاي ساختماني و نمونه ي پيشتصويب اسناد مزايده -3

شود خريداران يا خريداران واحدهاي ساختماني منعقد ميقراردادهايي كه با پيش

 ؛سازمان تائيدبا 

فروش  فروش و پيش يهدر فرآيند مزايد در فرآيند مناقصه يا اتخاذ تصميمات الزم -4

فروش ي تبليغات فروش يا پيشاز جمله تصويب بودجه دهاي ساختماني پروژهواح

 ؛با رعايت مقررات مربوطه ي صرف آن،واحدهاي ساختماني و نحوه
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 گيري درخصوص پذيرش يا عدم پذيرش مسئوليت صندوق درخصوص تصميم -5

كه به ادعاي مدير ساخت اين تأخير ناشي از  تأخير در اجراي پروژه، در صورتي

 .است صير وي نبودهتق

بندي اجراي پروژه در شرايط  ها يا زمان گيري راجع به تغيير هزينه تصميم -6

 . استثنايي به تقاضاي مدير ساخت

مسئوليت انعقاد قرارداد با پيمانكاران و پرداخت مبلغ قراردادهاي آنها، به : 1تبصره  

صندوق  يهمدير ساخت است و تأييد صالحيت آنها توسط هيأت مدير يهعهد

 .كند مسئوليتي از اين جهت بر صندوق تحميل نمي

در هاي مورد نياز  اند در مواقع لزوم گزارش تمامي اركان صندوق موظف: 2تبصره  

 .هيأت مديره صندوق را در اختيار آن قرار دهندراستاي اجراي وظايف 

 :45ماده 

هيأت مديره صندوق با  تصميمات. يابد حضور اكثريت اعضاء رسميت ميمديره با هيأت يهجلس

د اساسنامه ساير موااعضا معتبر خواهد بود مگر در مواردي كه حد نصاب آن در  موافقت سه نفر از

 .ذكر شده است

 :46ماده 

. صندوق در هر سال بايد به تصويب هيأت مديره برسد  يهتشكيل جلسات هيأت مدير يهبرنام

گاه  در اقامتصندوق العاده به دعوت مدير  ر فوقجلسات هيأت مديره براساس اين برنامه يا به طو

. گردد صندوق يا هر محل ديگري كه به اتفاق آراء توسط هيأت مديره تعيين شود، تشكيل مي

مذكور، تاريخ، ساعت، محل تشكيل و موضوعات جلسه را درج  يهنام بايد در دعوتصندوق مدير 
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ر جلسه تهيه شده است به ضميمه كه گزارش يا مداركي براي طرح د  نمايد و در صورتي

اي ارسال شود كه تشريفات ارسال و دريافت آن  نامه بايد به گونه اين دعوت. نامه ارسال كند دعوت

 .توسط اعضاء، حداقل يك روز قبل از تشكيل جلسه، به پايان برسد

هيأت  يهتواند درخواست تشكيل جلس هر يك از اعضاي هيأت مديره مي: 1تبصره  

موظف است ظرف صندوق  مدير .ارائه دهدصندوق العاده، به مدير  به طور فوق مديره را

صورت  هيأت مديره را انجام دهد؛ در غير اين يهده روز تشريفات برگزاري جلس

هاي مذكور در اين اساسنامه كه ناشي از تأخير در برگزاري هيأت مديره است  مسئوليت

تواند با رعايت تشريفات  كور خود ميخواهد بود و عضو مذصندوق مدير  يهبه عهد

 .اقدام كند يهمذكور در اين ماده نسبت به دعوت هيأت مدير

هيأت مديره، رعايت  يهاعضاي هيأت مديره در جلس يهدر صورت حضور كلي: 2تبصره  

 .تشريفات دعوت مذكور در اين ماده ضروري نيست

دم رعايت تشريفات مذكور اعتراض هريك از اعضاي هيأت مديره مبني بر ع: 3تبصره  

در اين ماده براي دعوت و تشكيل جلسات هيأت مديره، توسط متولي بررسي شده و در 

صورتي كه متولي اعتراض را وارد تشخيص دهد، تصميمات هيأت مديره در جلسه 

 . اعتبار خواهد بود مربوطه بي

گيري  تصميم هيأت مديره براي دو بار متوالي براي يهدر صورتي كه جلس: 4تبصره  

بار سوم در رابطه با  هيأت مديره براي  يهراجع به يك موضوع تشكيل نشود، جلس

يابد به شرط اينكه اين موضوع و  همان موضوع با حضور هر تعداد از اعضاء رسميت مي

 .  نتايج دعوت اول و دوم در دعوت سوم درج شود
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سه جلسه متوالي يا چهار  عضو هيأت مديره در ينماينده در صورتي كه هر: 5تبصره  

عضويت نمايندگي جلسه متناوب در طول يك سال، غيبت داشته باشد، خود به خود از 

ي ديگري را طبق مفاد  در هيأت مديره معزول خواهد بود و ركن مربوطه بايد نماينده

 .اساسنامه، به عنوان عضو جايگزين معرفي كند

 :47ماده 

عضو ديگري  يهمتولي و در غياب وي به عهد يهنمايند يهرياست جلسات هيأت مديره به عهد

اي توسط  براي هر جلسه هيأت مديره، صورتجلسه. شود است كه توسط هيأت مديره تعيين مي

به انتخاب هيأت متولي يا  يهو در صورت غيبت ايشان توسط نمايندصندوق مدير  يهنمايند

شود و براي اعضاي حاضر در جلسه  مي ، تنظيميكي ديگر از اعضاي هيأت مديرهمديره توسط 

شود تا به امضاي تعدادي از اعضاء برسد كه مطابق ساير مفاد اساسنامه براي اعتبار  ارسال مي

هيأت مديره،  يهاين صورتجلسه بايد ظرف يك هفته پس از تشكيل جلس. تصميمات الزم است

نسخه ارسال شود و يك و هريك از اركان صندوق يك  زماناستنظيم و امضاء شده و براي 

 .نسخه نيز در مدارك صندوق بايگاني شود

 :يمعامالت امور مالي و 

 :48ماده 

به خريد يا فروش اوراق  گذاري وجوه مازاد صندوق از جمله تصميمگيري راجع به سرمايهتصميم

، از و مقررات مصوب صندوق يهبهادار به نام صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و اميدنام

 . است صندوقختيارات مدير ا
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 :49ماده 

هاي مالي صندوق در  صورت يههاي صندوق و تهي مالي صندوق در حساب رويدادهايثبت 

بيني شده در اين اساسنامه، از وظايف مدير صندوق است و وي موظف است  مقاطع زماني پيش

ها و  نامه مالي و آييندهي  در انجام اين امر، مقررات قانوني، استانداردهاي حسابداري و گزارش

 .شود را رعايت نمايد ابالغ مي سازمانهاي اجرايي كه توسط  دستورالعمل

 :50ماده 

هاي  هاي مختلف فعاليت، نصاب هاي صندوق در دوره مدير صندوق بايد در انتخاب تركيب دارايي

اميدنامه نقض  مذكور در   هاي كه به هر دليل، نصابدر صورتي. مذكور در اميدنامه را رعايت كند

روز كاري، اقدامات  10گردد، مدير صندوق بايد ضمن اطالع به متولي و حسابرس، ظرف حداكثر 

 .ها، انجام دهد الزم را براي رعايت اين نصاب

 :ها ها و ثبت حساب يد صورت وضعيتتشريفات تهيه و تائ
 :51ماده 

هاي صندوق به  ها در حسابهاي پيشرفت پروژه و ثبت آن تشريفات تهيه و تأييد صورت وضعيت

 : قرار زير است

بار توسط مدير ساخت تهيه  صورت وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه حداقل هر ماه يك) الف

مدير  يهبا توجه به اينكه وظيف. شود شود و جهت تأييد به مدير ناظر تقديم مي وامضاء مي

يفيت كار انجام شده و ناظر، رؤيت پيشرفت فيزيكي پروژه و تأييد آن و همچنين تأييد ك

بيني  تطبيق نوع و كيفيت مصالح به كار رفته با استانداردهاي ملي ساختمان و مصالح پيش

گزارش پيشرفت  يهكه تا زمان تهي شده در طرح توجيهي پروژه است، لذا در صورتي
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شود، مدير ساخت  بعد، مصالح و كار انجام شده توسط ساير مصالح پوشانده مي  فيزيكي ماه

شدن مصالح و كار انجام شده، صورت وضعيت پيشرفت   موظف است قبل از پوشانده

صورت وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه . فيزيكي پروژه را تهيه و به تأييد مدير ناظر برساند

 : بايد شامل موارد زير باشد

شماره مسلسل، عنوان صورت وضعيت، نام پروژه، نام مدير ساخت به عنوان ) الف-1

 يهگزارش، تاريخ آخرين گزارش تأييد شد يهگزارش، تاريخ تهي يهنندك تهيه

 قبلي؛ 

شده در قالب مراحل اجراي پروژه كه در طرح توجيهي پروژه   هاي انجام فعاليت) الف-2

 بيني شده است؛ پيش

قبلي تا تاريخ  يهدرصد پيشرفت هر مرحله از تاريخ آخرين گزارش تأييد شد) الف-3

گزارش و جمع  يهجمع درصد پيشرفت هر مرحله تا تاريخ تهيگزارش،  يهتهي

درصد پيشرفت فيزيكي كل پروژه با توجه به وزن اجراي هر مرحله در پيشرفت 

 پروژه؛

فهرست و ميزان مصالح به كار رفته از تاريخ آخرين گزارش تأييد شده قبلي تا ) الف-4

 تاريخ تهيه گزارش به تفكيك هر مرحله؛

بيني شده در طرح توجيهي،  بندي پيش پيشرفت هر مرحله با زمان يهمقايس) الف-5

جبران  يهميزان تأخير يا تعجيل در اجراي هر مرحله، داليل تأخيرات، نحو

بندي اجراي كل پروژه  تأخيرات و توضيح اينكه تأخير يا تعجيل، چه اثري بر زمان

 .  دارد

 . ساير اطالعات به تشخيص مدير ناظر) ب-5
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ناظر بايد بالفاصله پس از دريافت صورت وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه، از محل  مدير) ب 

پروژه بازديد به عمل آورده و صحت اطالعات مندرج در صورت وضعيت پيشرفت فيزيكي 

 :پروژه را بخصوص از لحاظ موارد زير بررسي نمايد

درج در تطبيق درصدهاي پيشرفت واقعي مراحل اجراي پروژه، با اطالعات من) ب-1

 صورت وضعيت؛

 تطبيق مراحل اجرا شده از پروژه با طرح توجيهي؛) ب-2

 رعايت مقررات ملي ساختمان در اجراي پروژه؛) ب-3

تطبيق مصالح به كار رفته با آنچه در صورت وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه درج ) ب-4

 شده است از نظر كيفيت و كميت؛

بيني شده در طرح  رفته با مصالح پيشتطبيق كيفيت و كميت مصالح به كار ) ب-5

 .توجيهي پروژه

كه به تشخيص مدير ناظر اطالعات مندرج در صورت وضعيت پيشرفت فيزيكي  در صورتي

روز كاري صورت وضعيت مذكور را تأئيد  5پروژه صحيح باشد، وي موظف است ظرف 

خه را به كرده و ضمن بايگاني يك نسخه از آن، يك نسخه را به مدير ساخت و يك نس

صورت وي بايد در مهلت مذكور موارد عدم تطبيق را  تحويل دهد، در غير اين صندوقمدير 

 .به مدير ساخت گزارش كند

پيشرفت فيزيكي پروژه توسط مدير ناظر، مدير ساخت  تائيدقبل از بررسي و : 1تبصره  

مدير ناظر، كه در صورتي. نبايد مصالح و كار انجام شده را توسط ساير مصالح بپوشاند

هاي پيشرفت فيزيكي پروژه را در مهلت مذكور به انجام نرساند  بررسي صورت وضعيت

صندوق ارائه ندهد و اين امر به  يهو براي اين امر داليل موجه مورد قبول هيأت مدير
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هاي تأخير  صندوق منجر به تأخير در اجراي پروژه گردد، جريمه يهتأييد هيأت مدير

موظف است با گزارش مدير  صندوقمدير . مدير ناظر خواهد بود يههداز اين بابت به ع

الزم را از محل مطالبات مدير ناظر بابت كارمزد خود تا  يهساخت، بالفاصله ذخير

مذكور  يهذخير. هاي صندوق منظور نمايد تأخير احتمالي، در حساب يهسقف جريم

عيين تكليف شده و با نظر حداكثر تا گزارش بعدي راجع به پيشرفت مالي پروژه ت

شود يا از محل آن،  صندوق به حساب مطالبات مدير ناظر بازگردانده مي يهمدير  هيأت

 .گردد تأمين مي ناظرهاي تأخير مدير  جريمه

كه بخشي از صورت وضعيت پيشرفت فيزيكي مورد تأييد مدير  در صورتي: 2تبصره  

هاي مورد تأييد و  زم است بخشناظر و بخشي ديگر مورد تأييد وي نباشد، وي مل

 .درصد آنها از كل صورت وضعيت را تعيين نمايد

كه تمام يا بخشي از گزارش پيشرفت فيزيكي پروژه توسط مدير  در صورتي: 3تبصره  

 يهناظر مورد تأييد قرار نگيرد، كارمزد مدير ناظر براي بررسي مجدد آن بخش، به عهد

 . ي از صندوق قابل كسر استمدير ساخت بوده و از محل مطالبات و

مدير ساخت بايد صورت وضعيت مالي پروژه را براساس صورت وضعيت پيشرفت فيزيكي ) ج 

پروژه كه توسط مدير ناظر تأئيد شده است، تهيه كرده و پس از امضاء در اختيار مدير 

. باشند هاي مالي پروژه داراي شماره مسلسل جداگانه مي صورت وضعيت. قرار دهد صندوق

موظف است نسبت به بررسي صحت اطالعات مندرج در اين صورت وضعيت،  صندوقمدير 

 :بخصوص از لحاظ موارد زير، اقدام كند

تطبيق اطالعات مندرج در صورت وضعيت مالي پروژه با صورت وضعيت يا صورت ) ج-1

 .پيشرفت فيزيكي پروژه يههاي تأييد شد وضعيت
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هر مرحله بايد از منابع مالي صندوق به مدير ساخت تطبيق مبالغي كه براي اجراي ) ج-2

پرداخت شود با مبالغ مندرج در طرح توجيهي پروژه و قرارداد منعقده با مدير 

 . ساخت، و كنترل محاسبات با توجه به درصدهاي پيشرفت هر مرحله

موظف  صندوقدر صورت صحت اطالعات مندرج در صورت وضعيت مالي پروژه، مدير 

نسبت به تأئيد آن اقدام كرده  ،روز كاري از زمان ارسال اين صورت وضعيتاست ظرف ده 

هاي  هاي صندوق ثبت كند و يك نسخه از آن را همراه صورت وضعيت و در حساب

ديگر را به مدير  يهاسناد صندوق بايگاني نمايد و نسخ يشرفت فيزيكي پروژه، جزوپ

 يهنياز به تأييد هيأت مدير توزيع ساير نسخ در صورت يهنحو. ساخت تحويل دهد

عدم صحت اطالعات مندرج در صورت وضعيت مالي احراز در صورت . رسد صندوق مي

موارد نقص و عدم صحت اطالعات را كتباً به  ،بايد ظرف مهلت مذكور صندوقپروژه، مدير 

 .مدير ساخت اعالم نمايد

بيني شده  ير كسورات پيشو سا هاي تأئيد شده پس از كسر كسورات قانوني صورت وضعيت) د 

روز پس از تأييد، توسط صندوق و با رعايت  10، بايد ظرف در اساسنامه و اميدنامه

 .، تسويه شوندهتشريفات مربوط

 :ها ها و پرداخت هاي بانكي صندوق و نظارت بر دريافت حساب

 :52ماده 

بانكي به نام هاي  و توافق متولي، به تعداد الزم حساب يا حساب صندوقبه تشخيص مدير 

متولي و  يههاي بانكي با امضاي مشترك نمايند پرداخت از اين حساب. شود صندوق افتتاح مي

هاي صندوق شامل وجوه  ها و پرداخت دريافت يهكلي. پذيرد صورت مي صندوقمدير  يهنمايند
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و  هاي بانكي گذاري، وجوه حاصل از دريافت سودهاي سپرده هاي سرمايه حاصل از صدور واحد

 . پذيرد ها انجام مي هاي مربوط به صندوق، منحصراً از طريق اين حساب يا حساب پرداخت هزينه

 :53ماده 

، به دستور 52ي هاي بانكي صندوق موضوع ماده هاي صندوق از حساب يا حساب پرداخت يهكلي

مينان از پذيرد و متولي بايد قبل از پرداخت و پس از اط و تأييد متولي صورت مي صندوقمدير 

بررسي متولي در مورد . تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأييد نمايد

 :ها از جمله شامل موارد زير خواهد بود پرداخت

متولي بايد كنترل ، هاي ساخت پروژه به مدير ساخت هاي مربوط به هزينه در مورد پرداخت) الف

 : نمايد كه

ئيد ات صندوقوسط مدير ساخت امضاء و توسط مدير هاي مالي ت صورت وضعيت -1

ئيد اهاي پيشرفت فيزيكي پروژه كه توسط مدير ناظر ت اند و با صورت وضعيت شده

اند و همچنين طرح توجيهي پروژه و قرارداد منعقده با مدير ساخت، تطبيق  شده

 .دارند

 ، تطبيق دارد؛1مبلغ پرداختي با مبلغ اسناد ياد شده در بند -2

ها صرفاً از طريق واريز به حساب بانكي مدير ساخت، صورت  اين پرداخت يهليك-3

 .پذيرد مي

 :هاي صندوق، متولي بايد كنترل نمايد كه در خصوص پرداخت كارمزدها و هزينه) ب

 پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحيح محاسبه شده است؛ -1
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ي بانكي اشخاص مربوطه، صورت ها ها از طريق واريز به حساب اين پرداخت -2

 .پذيرد مي

در خصوص پرداخت به منظور خريد اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس به نام صندوق، ) ج 

 :متولي بايد كنترل نمايد كه

 پذيرد؛ پرداخت صرفاً به حساب جاري معامالتي كارگزار صورت  -1

 حد الزم نباشد؛ بيش از متوليوجوه نقد صندوق نزد كارگزار به تشخيص  يهماند -2

 .باشد زمانساكارگزار داراي مجوز كارگزاري از  -3

است، متولي  در خصوص پرداخت به منظور خريد اوراق بهاداري كه در بورس پذيرفته نشده ) هـ

 :بايد كنترل كند كه

 است؛  آنها معين شده يهمشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشند -1

 در اميدنامه است؛ هاي مندرج اوراق بهادار داراي ويژگي -2

 فروشنده معتبر است؛ -3

 .شود مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانكي فروشنده واريز مي -4

رعايت مفاد اين ماده يا ساير مواد اين اساسنامه در مورد صدور دستورات : تبصره 

الزامي است و مسئوليت متولي در تأييد دستورات  صندوقپرداخت توسط مدير 

 .  نيست صندوقدير پرداخت، رافع مسئوليت م
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 :تشريفات برگزاري مزايده

 :54ماده 

اسناد . فروش يا فروش واحدهاي ساختماني پروژه، براساس مزايده صورت خواهد گرفت پيش

تبليغات،  يهتبليغات، محل تأمين بودج يهبودجهاي پايه،  قيمتمزايده و مراحل انجام مزايده، 

شود، بايد  با خريداران واحدهاي ساختماني منعقد مي قراردادهايي كه يهچگونگي تبليغ و نمون

 يمديرههيأتتهيه شده و به تصويب  صندوقتوسط مدير  زماناسمطابق دستورالعمل مصوب 

هاي هفتگي، بر اجراي  متولي موظف است با دريافت گزارش. برسد زمانساصندوق و تأييد 

 . در اين زمينه نظارت نمايد مديرههيأتصحيح مصوبات 

فـروش يـا فـروش واحـدهاي      پيش و بيني شده هزينه تبليغاتپيش يهبودج: بصرهت 

هاي صندوق نخواهد  درصد ذخيره مربوطه در حساب) 80(ساختماني كمتر از هشتاد

بود؛ مگر اينكه به تأييد متولي و تصويب مجمع صندوق و با ذكـر داليـل، اختصـاص    

 . گذاري باشد سرمايهكمتر، به صرفه و صالح دارندگان واحدهاي  يهبودج

 :هاي صندوق هزينه

 :55ماده 

هاي صندوق شناسايي كرد و در مقابل آن  ها يا دارايي توان به عنوان هزينه صرفاً موارد زير را مي

هايي صندوق يا با صدور واحدهاي  براي صندوق ايجاد تعهد نمود يا آنها را از محل دارايي

آنها در اميدنامه و  يهمحاسب يهاينكه مبالغ يا نحو گذاري جديدپرداخت كرد، مشروط به سرمايه

 :بيني شده باشند طرح توجيهي پروژه پيش
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 هاي تأسيس صندوق؛ هزينه -1

 آن در اميدنامه قيد شده است؛ يهمحاسب يهكارمزد اركان صندوق كه ميزان و نحو -2

 هاي ساختمان پروژه؛ هاي طراحي نقشه هزينه -3

 اجراي ساختمان پروژه؛ هاي اخذ مجوزهاي الزم براي هزينه -4

 هاي نقل و انتقال آن به نام صندوق؛ ها و هزينه زمين پروژه و ماليات -5

اجراي پروژه براساس مبالغ ثابت مندرج در قرارداد با مدير ساخت كه  يههزين -6

هاي ساخت پروژه اعم از دستمزد نيروي انساني، مصالح  هزينه يهكلي يهدهند پوشش

و  و اقالم مورد نيازآالت  سات مكانيكي و برقي، ماشينيساختماني، تجهيزات و تأس

 باشد؛  هزينه قرارداد با پيمانكاران فرعي،

فروش يا فروش واحدهاي  هاي مربوط به پيش  تبليغات و ساير هزينه يههزين -7

 ساختماني؛

صندوق الزم  يهكه به تصويب هيأت مدير ساختمان پروژه در صورتي يههاي بيم هزينه -8

 باشد؛

 ؛هاي صندوق الزحمه كارشناسان رسمي دادگستري براي ارزيابي دارايي حق -9

 صندوق مطابق مقررات؛ماليات و هزينه نقل و انتقال اوراق بهادار  -١٠

 يهتصفيه صندوق كه ميزان و نحوه محاسبه آن در اميدنام يهالزحم كارمزد يا حق-11

 صندوق قيد شده است؛

 شده براي صندوق؛ هاي مالي تسهيالت اخذ زينهه -12

 ؛هاي بانكي براي نقل و انتقاالت وجوه صندوق هزينه-13

 ؛ها نام صندوق توسط بانك هاي نگهداري اوراق بهادار بي هزينه-14
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طرح دعاوي توسط متولي عليه هر يك از اركان صندوق در مراجع ذي  يههزين -15

 ؛صالح

دعاوي عليه صندوق توسط مدير هزينة طرح دعاوي به نفع صندوق يا دفاع در برابر  -16

 ؛با تأييد متولي صندوق

تشخيص متولي در اجراي  به مديره، مشروط به اينكهبه تصويب هيأتها  ساير هزينه -17

 .اهداف و موضوع فعاليت صندوق ضروري باشد

و متولي  صندوقهاي صندوق بجز موارد فوق مجاز نيست و مدير  پرداخت هزينه از محل دارايي

گذاران در اثر قصور يا تخلف خود از اين ماده  ران خسارات وارده به صندوق يا سرمايهمسئول جب

 .كند آنها را مرجع صالح به رسيدگي، تعيين مي  حدود مسئوليت. باشند مي

هاي اركان صندوق به استثناي موارد  هاي اجراي وظايف و مسئوليت تأمين هزينه: 1تبصره 

 .خود ايشان است يهعهدمذكور در اين ماده، حسب مورد به 

صندوق در هر دوره بايد در  يههاي تحقق يافته ولي پرداخت نشد هزينه: 2تبصره 

گذاري در  واحدهاي سرمايه خالص ارزش يهمنظور شده و در محاسب هاي صندوق حساب

 .پايان آن دوره لحاظ گردند

فروش  پيش هاي تبليغات فروش يا ها نظير هزينه براي تأمين برخي هزينه: 3تبصره 

صندوق و كارمزد متعهد  يهتصفي يهالزحم واحدهاي ساختماني پروژه، كارمزد يا حق

 . صندوق، ذخيره شود يهنويس، بايد در هر دوره مبلغ تعيين شده در اميدنام پذيره
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 :56ماده 

پرداخت هرگونه كمك بالعوض به اشخاص و نهادها بايد به تصويب مجمع عمومي صندوق برسد 

اين . دنگذاري ذينفع در كمك مزبور، حق رأي ندار اين مجمع، دارندگان گواهي سرمايهو در 

 .باشد وظيفة مجمع، قابل تفويض به هيچ يك از اركان صندوق نمي

 :هاي ساخت هاي پرداخت كارمزد و هزينه زمان

 :57ماده 

جيهي هاي ساخت براساس آنچه در اميدنامه و طرح تو كارمزدهاي اركان صندوق و هزينه

در مواعد زير پرداخت  ي احتماليها بيني شده است و پس از كسر كسورات قانوني و جريمه پيش

 :شوند مي

هاي مالي و  صورت يهپس از تهي ي سه ماهه صندوق در هر دورهكارمزد مدير ) الف

گذاري در  هاي عملكرد سه ماهه و گزارش خالص ارزش واحدهاي سرمايه گزارش

در صورت لزوم به اظهارنظر درصد، به شرط آنكه  90 به ميزانمواعد مقرر 

حسابرس راجع به آنها نظر مقبول ارائه داده باشد يا در صورت اظهارنظر حسابرس، 

 اهميت باشد؛ مشروط، بندهاي شرط از نظر متولي كم

هاي مالي، گزارش  حسابرس در خصوص اظهارنظر راجع به صورت يهالزحم حق) ب 

اظهارنظر  يهگذاري، پس از ارائ واحدهاي سرمايه  رزشعملكرد، گزارش خالص ا

 راجع به هر يك از موارد؛

 ؛%90 به ميزانكارمزد متولي هر سه ماه يكبار ) ج



 
   زمين و ساختمانگذاري  سرمايهصندوق  ينهنمو يهاساسنام

 
 

۵۴ 

هاي پيشرفت  براساس صورت وضعيت% 90 به ميزانكارمزد مدير ناظر هر ماه يكبار ) د

 توسط وي در آن ماه بررسي شده است؛فيزيكي كه 

هرماه يكبار، براساس صورت  حداقل ي پروژه به مدير ساختهاي اجرا هزينه) هـ

 ؛%90 به ميزانيد شده پيشرفت مالي تائهاي  وضعيت

 يهنويسي در صورت انجام كلي نويس، پس از هر مرحله از پذيره كارمزد متعهد پذيره) و

 تعهدات توسط وي؛

 .صندوق يهكارمزد تصفيه، پس از اتمام مراحل تصفي) ز

، متولي و ناظر و همچنين مبالغ صندوقاقيمانده از كارمزدهاي مدير مبلغ ب: تبصره 

 دورههاي مالي تأييد شده، در پايان  پرداخت نشده به مدير ساخت بابت صورت وضعيت

تعهدات و  يهمالي بعد قابل پرداخت است، مشروط به اينكه اشخاص مذكور به كلي

قراردادهاي منعقده ، عمل نموده هاي خود در قبال صندوق مطابق اساسنامه و  مسئوليت

بانكي  يهنام كه متولي، ناظر و مدير ساخت در پايان هر سال، ضمانت در صورتي. باشند

معادل مبلغ مطالبات خود به نفع صندوق به قابل تمديد توسط صندوق بدون قيد و شرط 

اين . هد بودآنها از اين بابت قابل پرداخت خوا يهارائه دهند، طلب باقيماند صندوقمدير 

 يهشود كه اشخاص مذكور به كلي نامه در پايان سال مالي بعد، در صورتي آزاد مي ضمانت

 . هاي خود در قبال صندوق عمل نموده باشند وظايف و مسئوليت
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۵۵ 

 :رساني اطالع

 :58ماده 

گذاران،  خدمات اينترنتي به سرمايه يهموظف است براي اطالع رساني و ارايصندوق مدير 

كند يا قسمت مجزايي از تارنماي خود را به  اندازي و راه ماي مجزايي براي صندوق طراحيتارن

نشاني تارنماي مذكور به عنوان تارنماي صندوق در اميدنامه ذكر شده . اين امر اختصاص دهد

 .شود تعيين مي زمانسارساني توسط  هاي اطالع ساير روش . است

 :59ماده 

فعاليت صندوق اطالعات زير را در مقاطع تعيين شده  يهدور موظف است در طولصندوق مدير 

 :در تارنماي صندوق منتشر نمايد

صندوق و به روزرساني آن بالفاصله پس از ثبت  يهمتن كامل اساسنامه و اميدنام -1

 ؛زمانساهرگونه تغييرات آن نزد 

ر يد شده توسط مديهاي تائ پروژه براساس صورت وضعيت يهگزارش پيشرفت ماهان -2

 يد؛پس از تائ حداكثر يك روز كاريناظر، 

براي پايان هر دوره  تمام شده بهايبه گذاري  خالص ارزش واحدهاي سرمايهگزارش  -3

روز پس از هر  45حداكثر  ،ي شش ماههدورهپايان هر  براي ارزش روزبه و  سه ماهه

 ؛دوره
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۵۶ 

ندگان صندوق كه به دار يهتاريخ تعيين شده در هر مرحله از افزايش سرماي -4

درخواست صدور  يهگذاري در آن تاريخ، حق تقدم براي ارائ واحدهاي سرمايه

 .گيرد گذاري جديد، تعلق مي واحدهاي سرمايه

گذاري  صندوق و تعداد واحدهاي سرمايه يههر مرحله از افزايش سرماي يهنتيج -5

 نويسيپذيرهپس از پايان مهلت  كاري روز 20صادر شده تا پايان آن مرحله، حداكثر 

 هر مرحله؛

هاي سه ماهه، شش ماهه، نه  هاي مالي صندوق در دوره گزارش عملكرد و صورت -6

ماهه و ساالنه حسابرسي  تهيه و صورتهاي مالي شش ماهه و ساالنه، بالفاصله پس از

 ؛، يك روز كاري پس از اظهارنظر حسابرساظهارنظر حسابرس شده به همراه

هاي صندوق و  گذاري از محل تقسيم دارايي مايههر واحد سر بابتمبلغ قابل پرداخت  -7

گذاراني كه مبلغ مذكور به آنها تعلق  تاريخ موردنظر براي استخراج فهرست سرمايه

در صورتي كه اركان ذيصالح  ،روز قبل از تاريخ مورد نظر 10حداقل  ،خواهد گرفت

ق بين هاي صندو تصميم به تقسيم تمام يا بخشي از دارايي ،با رعايت اساسنامه

 ؛گذاران گرفته باشند سرمايه

، شامل مبلغ پرداختي به 7اجراي تصميم اعالم شده مطابق بند  يهنتيج -8

كل مبالغ  گذاري، تاريخ پرداخت و جمع گذاران بابت هر واحد سرمايه سرمايه

 پرداختي؛

و قيمت پاياني هر واحد  در هر روز هاي خريد و فروش بازارگردان مظنه -9

 هر روز؛ 10حداكثر تا ساعت  ،روز قبل گذاري براي سرمايه
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ضروري به عموم آنها  يهتهيه و اراي سازمانهايي كه به تشخيص  گزارش يهكلي -10

 .باشد

ها و اطالعات مذكور در اين ماده  زمان يك نسخه از گزارشبايد هم صندوقمدير : 1تبصره  

ات در تارنماي صندوق متولي و حسابرس ارسال كند و انتشار هرگونه اطالع ،زمانسارا براي 

 .است زمانسااطالعات به  يهاراي يهدر رابطه با اين صندوق به منزل

هاي مالي  هاي عملكرد و صورت حسابرس بايد اظهارنظر خود را در مورد گزارش: 2تبصره  

روز پس از دريافت، مطابق مفاد اساسنامه  20اي صندوق، حداكثر ظرف  دوره ساالنه و ميان

هاي عملكرد و درمورد گزارشموظف است اظهارنظر حسابرس را  صندوقير مد. ارايه دهد

پس از دريافت، در تارنماي  يك روز كارياي صندوق، هاي مالي ساالنه و ميان دورهصورت

 . صندوق منتشر كند

اين ماده، بايد در تارنماي ) 5(و ) 3(، )2(روند تاريخي اطالعات موضوع بندهاي : 3تبصره  

 .گذاران باشد رس سرمايهصندوق در دست

پذير نباشد،  رساني از طريق تارنماي صندوق به هر دليل امكان كه اطالع در صورتي: 4تبصره  

قرار  انگذار اين اطالعات بايد به صورت كاغذي و به تعداد كافي در شعب در اختيار سرمايه

دوق به اطالع كثيراالنتشار صن يهگيرد و وجود چنين اطالعاتي در شعب از طريق روزنام

 .گذاران برسد سرمايه

 :صندوق يا پايان دوره فعاليت تصفيه و انحالل

 :60ماده 

 :يابد فعاليت صندوق به يكي از طرق زير پايان مي
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ساختماني صندوق و فروش  يهپس از اتمام موضوع فعاليت صندوق اعم از ساخت پروژ) الف

 آن و انتقال اسناد مالكيت به خريداران؛

پذير نباشد از  امكان سازمان تائيدي كه ادامه فعاليت صندوق به تشخيص يا رتدر صو) ب 

 .فعاليت صندوق يهامآوري منابع مالي براي اد ت در جمعقبيل عدم موفقي

 ؛زماناسلغو مجوز صندوق توسط  در صورت) ج

 صندوق؛ يا انحالل فعاليت يهدر صورت صدور حكم دادگاه مبني بر خاتم)  د

در صورتي كه  زمانسا تائيدان صندوق و اركگذاران يا اي هر يك از سرمايهبه تقاض)  هـ

 .هريك از اركان به وظايف خود عمل نكند و شخص جايگزين انتخاب نشده باشد

 :61ماده 

پايان پذيرد،  60ماده  هـدر صورتي كه فعاليت صندوق بنا به موارد مذكور در بندهاي ب تا 

و  وي يهالزحم مدير تصفيه، حدود اختيارات و حقدهد، ل ميمرجع ذيصالحي كه رأي به انحال

 تصفيه صندوق عدم تعيين اين موارد، كند؛ در صورتميتعيين  راصندوق،  يهمراحل تصفي

 .گيرد و به مسئوليت مدير صندوق صورت مي 62 براساس ماده

     ، انجام 62 ي، مدير صندوق مراحل تصفيه را طبق ماده60 يدرخصوص بند الف ماده :تبصره

 .دهدمي

 :62ماده 

پذيرد، پس از  پايان مي 57فعاليت صندوق بنا به بند الف ماده  كه پيش بيني شود  در صورتي

 :پذيرد صندوق صورت مي يهاتمام مراحل ساخت پروژه، اقدامات زير تا اتمام تصفي
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و  اساسنامه مطابق مفاد هاي صندوقداراييبراي فروش  را عمليات مزايدهمدير صندوق  -1

و اين عمليات هرچند بار كه الزم  دهدانجام مي ،زمانسابا رعايت دستورالعمل مصوب 

بين دو عمليات مزايده  يهفاصل. يابد ادامه مي هاي صندوقدارايي يهباشد تا فروش هم

 .  نبايد بيشتر از سه ماه باشد

طالبات صندوق را به هاي صندوق از جمله م كند كه ديگر دارايي تالش مي صندوقمدير  -2

 .نقد تبديل كند

 شود، مگر در موارد ضروري و تأييد متولي؛ خريد دارايي به نام صندوق متوقف مي -3

هاي سررسيد  بدهي يهيد متولي از محل وجوه نقد صندوق، كليائبه ت صندوقمدير  -4

ر د. پردازد مي را و متولي بابت كارمزدصندوق صندوق به استثناي مطالبات مدير  يهشد

هاي آن نباشد و وجوه نقد  هاي صندوق كمتر از ارزش بدهي صورتي كه ارزش دارايي

تأمين صندوق ها كفايت نكند، تفاوت توسط مدير  صندوق براي پرداخت اين بدهي

هاي صندوق بستانكار  معادل مبالغ پرداختي در حسابصندوق خواهد شد و مدير 

 .شود مي

هاي مالي و  ، صورتي سه ماهه دورههر  رايب همچنان تا خاتمه تصفيه صندوقمدير  -5

 .نمايد گزارش عملكرد صندوق را تهيه و در مواعد مقرر به حسابرس تسليم مي

هاي مالي و  روز پس از دريافت صورت 20حسابرس موظف است نظر خود را ظرف  -6

 .  ارايه دهد زمانسا، متولي، و صندوق ، به مدير5گزارش عملكرد موضوع بند 

هاي مالي و گزارش عملكرد صندوق موضوع  حسابرس نسبت به صورت در صورتي كه -7

است، اظهارنظر  1مذكور در بند  يهآنها پس از انجام اولين مزايد يهكه تاريخ تهي 5بند 

مقبول ارايه داده باشد يا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهاي شرط از نظر 
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 15بايد ظرف صندوق ، آنگاه مدير اشدمانع مهمي براي ادامه عمليات تصفيه نبمتولي 

وجوه نقد صندوق در تاريخ % 80روزكاري از محل وجوه نقد صندوق، مبلغي را كه از 

گذاري  كل واحدهاي سرمايه خالص ارزش روزهاي مالي مذكور كمتر نبوده و از  صورت

. يز نمايدگذاران وار گذاران در آن تاريخ بيشتر نباشد، به حساب بانكي سرمايه نزد سرمايه

شود و نقل و انتقال  اعالم مي ر صندوقبراي انجام اين پرداخت، تاريخ معيني توسط مدي

مبالغ مذكور تنها به . گردد روز مانده به اين تاريخ متوقف مي 5گذاري  واحدهاي سرمايه

واحدهاي  يهشود كه در تاريخ موردنظر، دارند گذاراني واريز مي حساب سرمايه

گذاري از طريق  مبلغ پرداختي بابت هر واحد سرمايه. دوق باشندگذاري صن سرمايه

 يهپس از پرداخت مذكور وانتشار اطالعي. رسد تارنماي صندوق به اطالع عموم مي

اين عمليات تا فروش . گذاري مجاز خواهد بود مربوطه، نقل و انتقال واحدهاي سرمايه

 .شود بار، تكرار مي واحدهاي ساختماني پروژه حداقل هر سه ماه يك يههم

نقل وانتقال واحدهاي  ،پس از آنكه تمام واحدهاي ساختماني پروژه به فروش رسيد -8

كند ولي  را تكرار مي 7و  6، 5مراحل صندوق گذاري ممنوع خواهد بود و مدير  سرمايه

گذاري را در  واحدهاي سرمايه خالص ارزش روز، مبلغي معادل 7 يهدر اجراي مرحل

گذاران پرداخت  گذاري و ابطال آنها به حساب سرمايه هاي سرمايه اهيازاي دريافت گو

گذاري پس از فروش اين پرداخت، خالص ارزش روز واحدهاي سرمايهدر اجراي . كند مي

موظف است براي صندوق مدير . واحدهاي ساختماني پروژه، مالك عمل خواهد بود

در . اي در تارنماي صندوق منتشر نمايد گذاران از اين امر، بالفاصله اطالعيه اطالع سرمايه

التفاوت توسط مدير  كه وجوه نقد صندوق براي اين پرداخت كافي نباشد، مابه صورتي
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هاي صندوق بستانكار  تأمين شده و وي معادل مبلغ پرداختي در حسابصندوق 

 . شود مي

ه و ، حساب حقوق صاحبان سرمايه، تصفيه شد8مذكور در بند  يهپس از اجراي مرحل -9

صندوق اين حساب در صورت وجود به تأييد متولي و حسابرس به حساب مدير  يهماند

هاي  بدهي يه، باقيماندصندوق به استثناي بدهي صندوق به مدير . شود منظور مي

صندوق از جمله مطالبات اركان بابت كارمزد، از محل وجوه نقد صندوق پرداخت 

صندوق براي اين پرداخت كافي نباشد، مدير كه وجوه نقد صندوق  شود و در صورتي مي

 .  شود هاي صندوق بستانكار مي متعهد به تأمين وجوه نقد است؛ و معادل آن در حساب

 يهپس از آنكه اسناد مالكيت واحدهاي ساختماني به خريداران منتقل گرديد و كلي -10

  پرداخت شده وصندوق تعهدات صندوق در اين زمينه ايفا شد، مطالبات مدير 

. شود منتقل شده و صندوق تصفيه ميصندوق هاي صندوق به مدير  دارايي  يهباقيماند

تهيه شده و پس از تأييد حسابرس و متولي، يك صندوق صورتجلسه تصفيه توسط مدير 

در اين مقطع فعاليت صندوق خاتمه يافته تلقي . شود ارسال مي زمانسانسخه از آن به 

 . شود مي

اده سازي اسناد مالكيت واحدهاي ساختماني پروژه، مطابق قرارداد مسئوليت آم: 1تبصره  

ي از است و وصندوق مدير  يهمنعقده با خريداران و انتقال آنها به خريداران، به عهد

هاي مربوط به اين عمليات از  هزينه. دهد اين وظايف را انجام مي يجانب صندوق كليه

توسط  در صورت كافي نبودن اين ذخيره، شود و كارمزد تصفيه تأمين مي يهمحل ذخير

 .شود تأمين ميصندوق مدير 
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گذاران  محاسبات، سرمايه ي، و در صورت صحت كليه9ي هپس از انجام مرحل: 2تبصره  

به  10ها با اجراي بند  هاي صندوق ندارند و اين دارايي گونه حقوقي نسبت به دارايي هيچ

 .  شود منتقل ميصندوق مدير 

 :ي به تخلفات و  اختالفاتمرجع رسيدگ

 :63ماده 

 يهتخلفات اركان صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و اميدنام يهمرجع رسيدگي به كلي زماناس

كه به تشخيص سازمان، رسيدگي به تخلفات ارتكابي در صالحيت درصورتي .صندوق است

 .رجاع داده خواهد شدمراجع ذيصالح ا/ مراجع ديگري باشد، حسب مورد، موضوع به مرجع/مرجع

 :64ماده 

گذاران صندوق در مواردي كه مربوط به  هرگونه اختالف بين اركان صندوق با يكديگر و با سرمايه

ربط كه ناشي از فعاليت  شود و هرگونه اختالف بين صندوق با ساير اشخاص ذي صندوق مي

سنامه و اجراي وظايف و ي امور صندوق، اجراي مفاد اسا از جمله درخصوص ادارهاي آنها  حرفه

قانون بازار اوراق بهادار  36باشد، مشمول ماده هاي هريك از اركان در قبال صندوق  مسئوليت

 .شود بوده و براساس اين ماده رسيدگي مي
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 :ساير موارد

 :65ماده 

هاي خود تقصير، قصوريا تخلف  كه هريك از اركان صندوق در انجام وظايف و مسئوليت در صورتي

ه باشد و از اين بابت خسارتي متوجه صندوق گردد، شخص يا اشخاص مقصر يا متخلف داشت

مرجع صالح به رسيدگي، حدود مسئوليت هريك را  .مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود

 .كند تعيين مي

 :66ماده 

تواند براي اجراي  ميصندوق بيني شده باشد، مدير  كه در طرح توجيهي پروژه پيش در صورتي

 دريافت كند و  ماليموضوع فعاليت صندوق و پس از تأييد متولي به نام صندوق تسهيالت 

 . الزم اعم از تمام يا قسمتي از پروژه يا زمين محل اجراي پروژه را بسپارد يهوثيق

 :67ماده 

گذاران با منافع هر يك از اركان صندوق تعارض پيش آيد،  چنانچه به هر دليلي بين منافع سرمايه

 . حقوق ركن يادشده، مقدم خواهد بود يهگذاران بر تأدي حقوق سرمايه يهأديت

 :68ماده 

اعالم شود، اين امر تغييري در  ندوق به حكم مراجع صالح قضايي منحلكه ص در صورتي

 . كند گذاري ايجاد نمي محدوديت مسئوليت دارندگان واحدهاي سرمايه

 

 



 
   زمين و ساختمانگذاري  سرمايهصندوق  ينهنمو يهاساسنام

 
 

۶۴ 

 :69ماده 

و  زمانسا تائيدتغييرات اساسنامه بايد به . تاس زمانساه، مرجع تفسير مواد اين اساسنام

 . تصويب مجمع صندوق برسد

 :70ماده 

تبصره و يك اميدنامه تنظيم شده .. .........ماده،  ...............در ...................... اين اساسنامه در تاريخ 

 .است


