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  تعاريف اوليه:تعاريف اوليه:

  :1ماده 
  روند:ه كار ميهاي زير در معاني مشروحه بدر اين اساسنامه اصطالحات و واژه

 وراي اسالمي است.شمجلس  1384اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه قانون بازار : قانون بازار اوراق بهادار - 1
يل اجراي ور تسهمنظور قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد: - 2

 شوراي اسالمي است.مجلس  1388ساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه اقانون  44هاي كلي اصل سياست
 قانون بازار اوراق بهادار است. 5: سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده سازمان - 3
ار اوراق قانون باز 1 ماده 7گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه موضوع بند شركت سپرده گذاري مركزي:شركت سپرده - 4

 بهادار است.
 دارتيصالحه توسط مراجع است كگذاري هاي سرمايهوقبازار اوراق بهادار و صندمنظور كلية مقررات مرتبط با  مقررات: - 5

 باشند.ساختمان ملزم به رعايت آن ميشوند و صندوق زمين و و مي شدهوضع
ابل معامله قصندوق در آن گذاري است كه واحدهاي سرمايه بورسيمنظور بورس يا بازار خارج از : بورس يا بازار خارج از بورس - 6
 باشد.يم

مه است كه با مجوز سازمان تأسيس شده و اين اساسنا 2ماده موضوع گذاري زمين و ساختمان، منظور صندوق سرمايه صندوق: - 7
  كند.فعاليت مي

 صندوق است. اساسنامهمنظور  اساسنامه: - 8
جزء  ين شده ومقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعي بر اساسصندوق است كه محتويات آن  اميدنامهمنظور  اميدنامه: - 9

 شود.ناپذير اساسنامه محسوب ميجدايي
 اسمي است. گذاران به قيمتگذاري نزد سرمايهبرابر جمع ارزش واحدهاي سرمايه سرماية صندوق: - 10
 عدادي از واحدهايگذاري صادر شده طبق مفاد اساسنامه، مالك تشخصي است كه مطابق گواهي سرمايه گذار:سرمايه - 11

 گذاري صندوق است.سرمايه
 شود.يگذاري صادر مسرمايه كه براي آن گواهي استجزء سرمايه صندوق  نيتركوچك گذاري:واحد سرمايه - 12
است كه  هادهاي مالي جديدتوسعة ابزارها و ن قانون 1موضوع بند الف ماده  اوراق بهادار متحدالشكل گذاري:گواهي سرمايه - 13

 گذاري اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق وسرمايه يگذاري منتشر و در ازاتوسط صندوق سرمايهمطابق اساسنامه 
 شود.ارائه مي گذاردر تملك وي به سرمايهگذاري سرمايهگذاري و تعداد واحدهاي اسمي سرمايهگذار و مبلغ سرمايه

گذاري هاي سرمايهگذاران در هر زمان، واحدگذاري نزد سرمايهواحدهاي سرمايه گذار:گذاري نزد سرمايهواحدهاي سرمايه - 14
در تملك  گذاري مركزي، در آن زمانشركت سپرده هايبر اساس پايگاه داده گذاري صادره وهاي سرمايهاست كه به استناد گواهي

 گذاران است.سرمايه
اهد بوطه را خوورس مربليت معامله در بورس مربوطه يا بازار خارج از بعملياتي است كه طي آن اوراق بهادار قا گذاري:سپرده - 15

 يافت.
 پذيرد.نويسي عمومي صندوق صورت ميمهلتي است كه طي آن اولين پذيره نويسي اوليه:دورة پذيره -16
 



  

گذاري گذار براي تملك هر واحد سرمايهاين اساسنامه تعيين شده است و سرمايه 10مبلغي است كه در ماده  :اسميقيمت  - 17
  جديد، بايد آن را به حساب صندوق بپردازد.

بع ديگر، گذاري، وجوه دريافتي از هر منعبارت است از وجوه دريافتي در قبال صدور واحدهاي سرمايه هاي صندوق:دارايي - 18
امه به مفاد اساسن مطابق ههايي كهاي معنوي و نامشهود و ساير داراييمان، مصالح ساختماني، كلية مجوزها و ساير داراييزمين، ساخت

كه مطابق  ص و كارمزدهايي، مطالبات صندوق از اشخاهاآنو نيز كلية حقوق، منافع و سود متعلق به  شودنام صندوق خريداري مي
  شود.وق دريافت مياساسنامه يا اميدنامه براي صند

بق ندوق مطااي صههاي صندوق است. ارزش انواع داراييهاي صندوق پس از كسر بدهيارزش دارايي خالص دارايي صندوق: - 19
  شود.هاي زمين و ساختمان تعيين ميگذاري در صندوقواحدهاي سرمايهارزش خالص  دستورالعمل نحوة محاسبة

ارزش  سبةدستورالعمل نحوة محا« بر اساسگذاري است كه هر واحد سرمايهارزش  گذاري:سرمايه واحدهر ارزش خالص  - 20
  شود.محاسبه و اعالم مي »هاي زمين و ساختمانگذاري در صندوقواحدهاي سرمايهخالص 

  باشد.اجراي ساخت آن مي ساختماني است كه موضوع فعاليت صندوق ةپروژ پروژه: - 21
وسعة تقانون  2هاي موضوع مادة و امالك كشور است كه وظيفة ثبت صندوق اسنادثبتبخشي از سازمان  ها:مرجع ثبت شركت - 22

  دارد. بر عهدهابزارها و نهادهاي مالي جديد را 
 كه براي اجراي بعضي وظايف انتخاب شده است. هر يك از شعب معرفي شده در پيوست اميدنامه است شعبه: - 23
 منظور واحد پول جمهوري اسالمي ايران است.ريال:  - 24
 يابد.خاتمه مي اسفندماهشروع و در پايان  ماهنيفروردمنظور سال شمسي است كه از ابتداي  ي:سال شمس - 25
 هاي تقويمي سال شمسي است.منظور ماه ماه: -26
ل دليل تعطي به هر مربوطه به استثناي روزهايي است كه در آن روزها بورس يا بازار خارج از بورس منظور هر روز روز كاري: - 27
 .باشدمي
 ست.ه شده اگذاري در بورس يا بازار خارج از بورس مربوطه، معاملروز كاري است كه معامالت سرمايه معامالتي:روز  - 28
ي شامل ، اركان نظارتمديره، مدير صندوق و مدير ساخت هيأتشامل  كنندهاداره: منظور مجمع صندوق، اركان اركان صندوق - 29

 صندوق است. سينورهيپذكننده شامل بازارگردان و متعهد ناظر، متولي و حسابرس صندوق و اركان تضمين
 ده وشناخته ش تحت اين عنوان توسط سازمان طبق مقررات مؤسسه حسابرسي است كه مؤسسه حسابرسي معتمد سازمان: - 30

 ) رسمي سازمان، اعالم عمومي شده است.تيساوباز طريق تارنماي (
سط ه در آن توعاتي كتارنمايي است كه نشاني آن به عنوان تارنماي صندوق در اميدنامه درج شده است و اطال تارنماي صندوق: - 31

 شود.ه سازمان محسوب ميباطالعات  رسمي صندوق است و به منزلة ارائة شود، به عنوان اعالميةمدير منتشر مي
 باشد.منظور مراجع قضايي مطابق قوانين جمهوري اسالمي ايران مي مراجع قضايي: - 32
اي است براي : رويهاختمانزمين و س يگذارهيسرماهاي گذاري صندوق، صدور و معامالت واحدهاي سرمايهيسينورهيپذروية  -33
اعالم  ارنماي صندوقترسد و در سازمان مي گذاري كه توسط مدير پيشنهاد شده و به تأييدسرمايه واحدهايصدور و معامالت  يسينورهيپذ
هنگام  عاتي كه بايدگذاران، اطالگذاري، چگونگي احراز هويت سرمايهنويسي، صدور و معامالت واحدهاي سرمايهشود. در اين رويه مراحل پذيرهمي

نويسي و صدور رهدرخواست پذي ارائهه بايد براي كهايي گذاران دريافت شود، فرمگذاري از سرمايهنويسي و هنگام صدور واحدهاي سرمايهپذيره
  شود.رائه نمايند، قيد مينويسي و صدور بايد اقاضاي پذيرهنويسان براي تتكميل شود و مداركي كه پذيره



  

ر به ه شخاص وابستهاز افراد تحت تكفل (همسر و فرزندان) آن شخص و ا اندعبارتاشخاص وابسته به هر شخص حقيقي  اشخاص وابسته: -34
  از: اندعبارتشخص حقوقي 

مناي يا هيأت ا رةعضاي هيأت مديها)، مديران بالفصل باالترين مقام اجرايي، اين مقام اجرايي (نظير مديرعامل شركتباالتر -الف
 ؛هاآنشخص حقوقي؛ و اشخاص تحت تكفل (همسر و فرزندان) 

  اشخاص حقوقي تحت كنترل؛ -ب
  اشته باشد؛بند كنترل آن شخص حقوقي را در اختيار د شخاص موضوع بندهاي الف و ب اينهر شخصي كه به تنهايي يا همراه ا -ج

 هاي آن است. معيارهايهاي مالي و عملياتي يك شخص حقوقي، به منظور كسب منافع از فعاليتعبارت از توانايي راهبري سياست نترل:ك -35
 شود.استانداردهاي حسابداري ملي تعيين مي بر اساستوانايي كنترل 

اي توانايي از مشاركت در كنترل يك فعاليت اقتصادي كه به موجب توافق قراردادي (مشاركت خاص) است. معياره : عبارتكنترل مشترك -36
 شود.استاندارهاي حسابداري ملي تعيين مي بر اساسكنترل مشترك 

اي را تشخيص خصوصيات و ماهيت چيزي، شيئي و واقعه ،بر مبناي تجربه و علم خودكه استقالل رأي  بااست  شخصي: كارشناس رسمي -37
 .شدقوه قضاييه و يا مرجع مربوطه با داده، بشناسد و يا انتخاب و تفسير كند و داراي پروانه كارشناسي معتبر از

  
  كليات:كليات:

  :2ماده 
هاي ها و سازمان، از مصاديق صندوقمرجع ثبت شركتاين صندوق با دريافت مجوز تأسيس و فعاليت از سازمان و ثبت نزد 

ي مالي جديد، محسوب شده قانون توسعة ابزارها و نهادها 1قانون بازار اوراق بهادار و بند هـ مادة  1مادة  21گذاري موضوع بند سرمايه
  شد.بامي »...مانساخت زمين و«، گذاريسرمايه شود. نام اين صندوقو مطابق اين اساسنامه و مقررات اداره مي

ز به عنوان زد سازمان نينمدارك مربوطه، صندوق را  ةارائها و مدير صندوق بايد پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شركت تبصره:
  نهاد مالي به ثبت رسانده و مجوز فعاليت آن را از سازمان دريافت نمايد.

  :3ماده 
يرات ست. تغياگذاري صادره طبق تشريفات اين اساسنامه دهاي سرمايهسرمايه صندوق در هر زمان برابر جمع قيمت اسمي واح

  سرمايه بايد نزد سازمان ثبت و به اطالع عموم برسد.

  :4ماده 
صندوق  مهاميدنااخت پروژة ساختماني مندرج در سگذاري در صندوق و يهآوري وجوه از متقاضيان سرماموضوع فعاليت صندوق، جمع

ن عاليت بيفسپس فروش واحدهاي ساختماني پروژه يادشده و در نهايت تقسيم عوايد ناشي از اين و  از محل وجوه ياد شده
  هاي اجراي پروژه در اميدنامه و پيوست آن مندرج است.بندي و هزينهگذاران صندوق است. مشخصات، مراحل و زمانسرمايه

  :5ماده 
وق صند تصفية ا پايانشده و ت شروعاز سازمان فت مجوز فعاليت صندوق فعاليت صندوق از ابتداي اولين روز كاري بعد از دريا دورة

  يابد.ادامه مي



  

  :6ماده 
به  سانهمان ...ماه  ...ي روز شود و در انتهاهر سال آغاز مي ...ماه  ...مالي صندوق برابر يك سال شمسي است كه از ابتداي روز  دورة

 تأسيس لسا ...ماه  ...تا پايان روز  هاثبت صندوق نزد مرجع ثبت شركتز تاريخ مالي فعاليت صندوق ا رسد. اولين دورةپايان مي
  خواهد بود.

  :7ماده 
  ...عبارت است از: صندوق تابعيت ايراني دارد. محل اقامت صندوق 

  
  گذاري:گذاري:ها و واحدهاي سرمايهها و واحدهاي سرمايهگواهيگواهي

  :8ماده 
گذاري گذاري در مالكيت ايشان و همچنين تمامي نقل و انتقاالت واحـدهاي سـرمايهگذاران، تعداد واحدهاي سرمايهمشخصات سرمايه
در  هاآنگذاري در تملك مايهگذاري و تعداد واحدهاي سررسد. دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري مركزي به ثبت مينزد شركت سپرده

  گذاري مركزي خواهد بود.هاي شركت سپردهپايگاه دادههر مقطع زماني، مطابق 
گذاران، در گذاري نـزد سـرمايهگذاري خود از كل واحـدهاي سـرمايهگذاري، به نسبت تعداد واحدهاي سرمايهسرمايه مالكان واحدهاي

منحصراً از اختيارات اساسنامه هاي صندوق در چارچوب اين گيري در مورد دارايياند، ولي حق تصميميمهاي صندوق سهخالص دارايي
در  هـاآنگذاري گذاري در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلـغ سـرمايهمدير صندوق است. مسئوليت مالكان واحدهاي سرمايه

  صندوق است.
زار خـارج گذاري و تسويه و پاياپاي اوراق بهادار بورس يا بامقررات ثبت، سپرده بر اساسگذاري صادر شده اراية گواهي سرمايه تبصره:

  گيرد.از بورس صورت مي

  :9ماده 
شوند. تشريفات باشند و در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس پذيرفته ميانتقال به غير ميگذاري قابلواحدهاي سرمايه

  تابع مقررات بورس يا بازار خارج از بورس مربوطه است. گذاريواحدهاي سرمايه وانتقالنقل

  :10ماده 
  گذاري قيد شود.هاي سرمايهكه بايد روي گواهي ) ريال است...(به حروف  ...گذاري برابر هر واحد سرمايه قيمت اسمي

  
  گذاري:گذاري:صدور واحدهاي سرمايهصدور واحدهاي سرمايه

  :11ماده 
احدهاي لعمل مربوطه و با دريافت قيمت اسمي واساس دستورا صندوق، برگذاري براي تأمين منابع مالي صدور واحدهاي سرمايه

  پذيرد.گذاري، صورت ميگذاري در ازاي هر واحد سرمايهسرمايه
 ازمان رسيدهس تأييدآن به  يگذارارزشي منابع مالي موضوع اين ماده به صورت آورده نقد يا غيرنقدي است كه نحوة : تأديهتبصره

  باشد.



  

  :12ماده 
  گيرد.گذاري صندوق با رعايت مقررات مربوط به عرضه عمومي اوراق بهادار صورت ميهاي عمومي واحدهاي سرمايهعرضه

  :13ماده 
بر شود، گذاري درخواست شده، با تعداد مورد نظر براگذاري، هرگاه تعداد واحدهاي سرمايهنويسي اوليه واحدهاي سرمايهپذيره دورةدر 

هاي واستكه به هر دليل مبالغ واريزي و درخشود. در صورتيگذاري، متوقف ميدرخواست صدور واحدهاي سرمايهعمليات دريافت 
طه ز بورس مربوهاي عمومي در بورس يا بازار خارج اعرضه مطابق مقررات گذاري بيش از تعداد مورد نظر شود،صدور واحدهاي سرمايه

ريز مربوطه وا بانكي ور اولويت با كساني خواهد بود كه زودتر وجوه خود را به حسابعمل خواهد شد. در موارد ابهام مقررات مذك
متقاضيان  نويسان/روز كاري پس از پايان اين دوره، به حساب پذيره 5اند. مدير صندوق موظف است وجوه مازاد را ظرف حداكثر نموده

  ع است.گذاري واريز نمايد. هرگونه استفاده از وجوه مازاد ممنوسرمايه
تعهد موردنظر شود، گذاري كمتر از تعداد منويسي اوليه، درخواست صدور واحدهاي سرمايهپذيره در دورةكه  صورتي در تبصره:
نام  به يمانده راگذاري باق، درخواست صدور واحدهاي سرمايهصندوق ريمدروز كاري پس از گزارش  سهنويس موظف است ظرف پذيره

  غ الزم را به حساب صندوق واريز نمايد.خود ارائه دهد و مبال

  :14ماده 
صندوق  مايةگذاري در صندوق، به منزلة افزايش سررمايهنويسي اوليه در قبال سپذيره گذاري پس از دورةاحدهاي سرمايهصدور و
شود. مدير صندوق بايد با توجه به نياز صندوق به بيني مييشپصندوق  اميدنامهبندي و مبالغ افزايش سرماية صندوق در ماناست. ز

هاد افزايش صندوق، پيشن اميدنامهبيني شده در پيش سرمايةو مبالغ افزايش  يبندزمانوجوه نقد براي اجراي پروژه و با توجه به 
گزارش  مةبايد به ضمي اطالعات زير ارك ومد دهد.صندوق ارائه  گزارش توجيهي خود به هيأت مديرةصندوق را به همراه  سرماية

  ارائه شود: افزايش سرمايه به هيأت مديرةتوجيهي 
 تأييديد به هاي پيشرفت فيزيكي و مالي پروژه كه توسط مدير ساخت تهيه شده است. گزارش پيشرفت فيزيكي پروژه باالف) گزارش

ي شده روز سپر 30 ها نبايد بيش ازاين گزارش تأييدده باشد. از تاريخ ناظر و گزارش پيشرفت مالي پروژه بايد به تأييد حسابرس رسي
  ها افشاء شده باشد.رشبايد در اين گزا هاآن تأييدها تا تاريخ يخ تهيه اين گزارشباشد. وقايع مهم پس از تار

  سپري نشده باشد. روز 90توسط حسابرس بيش از  هاآن تأييدهاي مالي حسابرسي شدة صندوق كه از تاريخ ب ) صورت
  وجود دارد. هاآنگذاري كه براي تأمين مبلغ افزايش سرمايه قصد صدور و تعداد واحدهاي سرمايه ج ) مبلغ افزايش سرمايه

اي نويسي واحدهذيرهپ ةرات مربوطه، تاريخ شروع و خاتمصندوق، بايد با رعايت مقر افزايش سرمايه توسط هيأت مديرة پس از تصويب
ويسي نپذيره ع دورةو عموم برساند. تاريخ شرو سازمان نويسي درج و به اطالعپذيره ديد را تعيين كرده و در اعالميةي جگذارسرمايه

كه پس از انقضاي مهلت مديره فاصله داشته باشد. در صورتي هيأتروز از تاريخ تصويب  30تواند بيش از گذاري نميواحدهاي سرمايه
روز كاري  سهنويس موظف است ظرف گذاري باقيمانده به فروش نرسند، متعهد پذيرهواحدهاي سرمايهاين ماده،  3تبصره مقرر در 

اب زم را به حسگذاري باقيمانده را به نام خود ارائه دهد و مبالغ الپس از گزارش مدير صندوق، درخواست صدور واحدهاي سرمايه
  صندوق واريز نمايد.

گذاري گذاران صندوق به نسبت واحدهاي سرمايهگذاري جديد موضوع اين ماده، سرمايهنويسي واحدهاي سرمايهدر پذيره :1تبصره 
 توانند حق تقدمنويسي ميذيرهپ دورةگذاران در تحت تملك خود حق تقدم دارند. اين حق تقدم قابل انتقال به غير است و سرمايه

عمل ابق دستورالگذاري را ارائه كرده و مراحل الزم را مطت صدور واحدهاي سرمايهخود را به ديگران واگذار كنند يا خود درخواس
  ه است.ها، تابع مقررات بورس يا بازار خارج از بورس مربوطمربوطه انجام دهند. تشريفات نقل و انتقال حق تقدم



  

متعهد  ون و به مدير صندوق مربوطه تعييمقررات بورس يا بازار خارج از بورس  بر اساسگذاران، فهرست نهايي سرمايه: 2تبصره 
 شود.نويس اعالم ميپذيره

ي از تي كه تعدادها به غير وجود ندارد و در صورنويسي موضوع اين ماده، امكان انتقال حق تقدمپذيره پس از انقضاي دورة :3تبصره 
، نموده باشندگذاري صندوق نواحدهاي سرمايه دارندگان حق تقدم در اين مدت اقدام به استفاده از حق تقدم خود به منظور تملك

قدام گذاري باقيمانده، اروز كاري نسبت به انجام مزايده و براي فروش واحدهاي سرمايه 15مدير صندوق موظف است حداكثر ظرف 
ازار بت بورس يا قررابق مگذاري در بورس يا بازار خارج از بورس پذيرفته شده باشند، مزايده طكه واحدهاي سرمايهنمايد. درصورتي

 يد واحدهايشنهاد خرمزايده كمتر از پنج روز نخواهد بود. درهرحال پي صورت دورةبود، در غيراينخارج از بورس مربوطه خواهد 
ز اگذاري باقيمانده پس لغ حاصل از فروش واحدهاي سرمايه، قابل قبول نيست. مبااسميگذاري باقيمانده به كمتر از قيمت سرمايه

 روز 10شود و مدير صندوق موظف است ظرف م منظور ميي حق تقدهاي انتشار به حساب مطالبات دارندهقيمت اسمي و هزينهكسر 
ست در ندوق موظف اواريز نمايد. پس از انجام مزايده ياد شده، مدير ص هاآنگذاران از اين بابت را به حساب كاري، مطالبات سرمايه

 نويس گزارش نمايد.گذاري باقيمانده، موضوع را ظرف دو روز كاري به متعهد پذيرهسرمايهصورت عدم فروش كامل واحدهاي 

  گذاري:گذاري:قيمت صدور واحد سرمايهقيمت صدور واحد سرمايه  وو  ارزش خالصارزش خالص

  :15ماده 
در مقاطع  ،سازمانرالعمل مصوب بر اساس دستو »روزارزش«و  »شدهتمامبهاي«گذاري به تفكيك هر واحد سرمايه ارزش خالص

  شود:زير تعيين و منتشر مي 2و  1بندهاي  بر اساس) اين ماده و 1( تبصرهزماني مندرج در 
  گذاري به بهاي تمام شده:هر واحد سرمايه ارزش خالص براي محاسبة -1

بناي بهاي مسازمان، بر ب گذاري به بهاي تمام شده را مطابق دستورالعمل مصوهر واحد سرمايه ارزش خالص) مدير صندوق بايد 1-1
و گزارش  اند، محاسبه كردهستخراج شدهامالي صندوق  هايصورتهاي صندوق كه از پروژه و ساير اقالم دارايي و بدهي تمام شدة
دير صندوق مرش، گذاري به بهاي تمام شده را تهيه نمايد. در گزارش مذكور، تاريخ تهيه گزاهر واحد سرمايه ارزش خالص محاسبة

و  ري صادرهگذاد واحدهاي سرمايهآن تنظيم شده است، تعدا بر اساسمالي كه گزارش  هايصورتگزارش و تاريخ  كنندةتهيه نوانعبه
  گردد.آن، قيد مي محاسبةگذاري به بهاي تمام شده و جزئيات هر واحد سرمايه ارزش خالص

تهيه شده باشد، اين گزارش بايد به حسابرس صندوق تسليم  ماههشش) براي مقاطع 1-1كه گزارش موضوع بند () درصورتي1-2
د هر واح ارزش خالصروز كاري پس از دريافت گزارش، صحت محاسبات  5شود. حسابرس صندوق موظف است حداكثر ظرف 

ع به آن راجرسيده است، بررسي و  و دستورالعمل مربوطه كه به تصويب سازمان مالي موردنظر هايصورت بر اساسگذاري را سرمايه
  كند.اظهارنظر 

ه، گذاري به بهاي تمام شدهر واحد سرمايه ارزش خالصمحاسبات  در خصوصدر صورت عدم توافق بين حسابرس و مدير صندوق 
  د.گذاري قيد نمايهر واحد سرمايه ارزش خالصحسابرس بايد در اظهارنظر خود، اصالحات موردنظر و اثرات هريك را بر 

واعد موجود، در  در صورتگذاري را به همراه اظهارنظر حسابرس هر واحد سرمايه ارزش خالص گزارش محاسبة) مدير صندوق، 1-3
  كند.اين ماده، در تارنماي (پايگاه الكترونيكي) صندوق منتشر مي 1 تبصرهتعيين شده در 

  گذاري به ارزش روز:واحد سرمايههر  ارزش خالص) براي محاسبه  2
اقدام به  مادهذيل اين  تبصرهمدير صندوق با توجه به متراژ كل زيربنا و تعداد واحدهاي مسكوني در جريان ساخت حسب ) 2-1

هاي صندوق و الزحمه هر يك و فهرست تفصيلي دارائيدعوت از كارشناسان رسمي به ميزان سه برابر مورد نياز نموده و به همراه حق



  

مالي حسابرسي شدة صندوق، به منظور تصويب به هيأت مديرة صندوق پيشنهاد نمايد.  هايصورتبهاي تمام شدة هر يك را بر اساس 
  الزحمه پيشنهادي به هيأت مديره معرفي نمايد.تواند كارشناس رسمي مورد نياز را به همراه حقهر يك از اركان صندوق نيز مي

ري، ستري معرفي شده، سوابق كارسمي دادگن كارشناسا و صندوق به دعوت مدير صندوق تشكيل جلسه داده ) هيأت مديرة2-2
اين ماده  ذيل تبصرهگفته شده در  حسب تعداد مورد نياز هاآنرا بررسي كرده و از بين  هاآنپيشنهادي  الزحمةرشتة تخصصي و حق

 ي تعيينوخصصي ت رشتة هكارشناس رسمي دادگستري انتخاب كرده و اقالم دارايي مورد ارزيابي هر كارشناس رسمي را با توجه ب
  نمايد.مي

هاي مورد ارزيابي هريك از كارشناسان رسمي منتخب، توسط مدير صندوق تهيه شده و در اختيار م دارايي) فهرست اقال2-3
ي مايند. هماهنگنرا ارزيابي  هاآنهاي مشهود، دارايي تيرؤاند ضمن گيرد. كارشناسان رسمي موظفكارشناس رسمي مربوطه قرار مي

اند ظفان صندوق مومدير صندوق است. مدير ساخت و ديگر ارك تماني، به عهدةها از جمله بازديد از پروژة ساخاييدار تيرؤالزم براي 
 ار وي قرارر اختيددر اين زمينه همكاري الزم را داشته باشند و هرگونه اطالعات و مدارك درخواستي كارشناس رسمي منتخب را 

  دهند.
هاي مشهود و يك از داراييكاري پس از ارجاع موضوع، ارزش جايگزيني هر روز 7كارشناس رسمي موظف است ظرف ) هر 2-4

كند.  هاي روز تعيين كرده و ضمن گزارش ارزيابي به مدير صندوق تسليمها و هزينهنامشهود مورد ارزيابي خود را با توجه به قيمت
ارزيابي،  ي موردتخصصي وي، مشخصات داراي صات كارشناس رسمي دادگستري، رشتةشخگزارش ارزيابي بايد حاوي تاريخ ارزيابي، م

  باشد. هاي تاريخ ارزيابيو ارزش جايگزيني به قيمت محل استقرار دارايي در صورت لزوم
ي هاهاي جايگزيني تعيين شده توسط كارشناسان رسمي دادگستري براي داراييارزش بر اساس) مدير صندوق موظف است 2-5

حت عنوان به كرده و تگذاري صندوق را به قيمت روز مطابق دستورالعمل مصوب سازمان، محاسهر واحد سرمايه ارزش خالصصندوق، 
 تهية يم كند. در اين گزارش، تاريخه حسابرس صندوق تسلگذاري به قيمت روز، بهر واحد سرمايه ارزش خالص گزارش محاسبة

 ه است، اسامياساس آن تنظيم شد مالي كه گزارش بر هايصورتگزارش، تاريخ  كنندةهيهگزارش، مدير صندوق به عنوان ت
  گردد.كارشناسان رسمي دادگستري و اقالم دارايي مورد ارزيابي هريك، قيد مي

ارزش )، صحت محاسبات 5-2كاري پس از دريافت گزارش موضوع بند ( روز 5ظف است حداكثر ظرف ) حسابرس صندوق مو2-6
زيني تري در مورد ارزش جايگكارشناس رسمي دادگس مالي موردنظر، نظرية هايصورت بر اساسگذاري را احد سرمايههر و خالص
  كند.، بررسي و راجع به آن اظهارنظر ها و دستورالعمل مصوب سازماندارايي

گذاري به قيمت روز، محاسبات ارزش خالص هر واحد سرمايه در خصوصر صورت عدم توافق بين حسابرس و مدير صندوق د) 2-7
  .گذاري را قيد كندهر واحد سرمايه ارزش خالصحسابرس بايد در اظهارنظر خود، اصالحات مورد نظر و اثرات هريك بر 

تعيين شده در  س، در مواعده اظهارنظر حسابرگذاري را به همراهر واحد سرمايه ارزش خالص ) مدير صندوق، گزارش محاسبة2-8
  كند.اين ماده، در تارنماي صندوق منتشر مي 1 تبصره
  :خواهد شد تعداد كارشناسان رسمي مورد نياز براي ارزيابي پروژه در دست احداث صندوق به ترتيب زير تعيين :1 تبصره

 واحد مسكوني، حداقل يك نفر كارشناس؛ 100متر مربع زيربناي كل و يا  20,000تا سقف  -

 واحد مسكوني، حداقل دو نفر كارشناس؛ 200متر مربع زيربناي كل و يا  40,000تا سقف  -

 واحد مسكوني، هيأت سه نفره كارشناسان؛ 200متر مربع زيربناي كل و يا  40,000 باالتر از -

ر يك نفر مذكواي ههاي اداري و تجاري نيز باشد جهت ارزيابي هر يك از كاربريچنانچه پروژه تركيبي بوده و شامل كاربري -
 كارشناس متخصص در اين امر اضافه خواهد شد.

  گذاري به قرار زير است:هر واحد سرمايه ارزش خالصمقاطع زماني براي تهيه و انتشار گزارش : 2 تبصره



  

 45ثر ظرف ، حداكماههسهگذاري به بهاي تمام شده براي پايان هر دورة هر واحد سرمايه ارزش خالصگزارش  ) 1
  مربوطه. ةماهسه يان دورةروز پس از پا

وز ر 45ثر ظرف ، حداكماههشش ه ارزش روز، براي پايان هر دورةگذاري بهر واحد سرمايه ارزش خالصگزارش  ) 2
 مربوطه. ةماهششپس از پايان دورة 

تبصره با تاريخ صدور اين  )2) و (1هاي بندهاي (عالوه بر اين براي افزايش سرمايه صندوق در هر زمان، الزم است تاريخ تهيه گزارش
ها زم است اين گزارشال صورت نيا روز فاصله نداشته باشد، در غير 45گذاري جديد، بيش از نويسي واحدهاي سرمايهحق تقدم پذيره

  به روز شوند.
بايد گيرند، نگذاري قرار ميهر واحد سرمايه ارزش خالصمالي كه مبناي محاسبه  هايصورتحسابرس در مورد  تأييدتاريخ  :3 تبصره

ز تاريخ گذاري، فاصله داشته باشد. وقايع مالي پس اهر واحد سرمايه ارزش خالصگزارش محاسبه  روز با تاريخ تهية 20بيش از 
  شده باشند. شامالي، اف هايصورتهاي همراه اين مالي تا تاريخ اظهارنظر حسابرس بايد به نحو مناسب در يادداشت هايصورت

  
  گذاري:گذاري:هاي تملك واحدهاي سرمايههاي تملك واحدهاي سرمايهمحدوديتمحدوديت

  :16ماده 
گذاري صندوق توانند مالك واحدهاي سرمايهها نميدر زمان تصدي خود به اين سمت هاآنمتولي، حسابرس و اشخاص وابسته به 

 باشند.
  اركان صندوق:اركان صندوق:

  :17ماده 
  اند از:اركان صندوق عبارت

  مجمع صندوق؛ - 1
 مدير صندوق؛ - 2
 مدير ساخت؛ - 3
 ناظر؛ - 4
 متولي؛ - 5
 نويس؛متعهد پذيره - 6
 بازارگردان؛ - 7
 حسابرس؛ - 8
 هيأت مديره. - 9
 

  مجمع صندوق:مجمع صندوق:

  :18ماده 
گذاري كه حق حضور در مجمع را دارند به عالوة متولي به نمايندگي از ساير زمان از دارندگان واحدهاي سرمايهمجمع صندوق، در هر 

در تملك وي است؛  يگذارهيسرما، معادل تعداد واحدهاي گذارهيسرماهر  يرأ. حق گردديمتشكيل  يگذارهيسرمادارندگان واحدهاي 



  

وي، در عدد  يگذارهيسرماتعداد واحدهاي  ضربحاصلمعادل  گذارهيسرماهر  يرأمديره كه تعداد  هيأتمگر در انتخاب اعضاي 
متولي صندوق) خواهد بود. نحوه تشكيل مجمع صندوق قبل وجود دارد (به استثناي مدير و  هاآنمديره كه قصد انتخاب  هيأتاعضاي 

 از شروع دوره تصفيه و پس از آن به شرح زير است:

ل ز يك درصد كابرابر يا بيشتر  هاآن يگذارهيسرماواحدهاي گذاراني كه تعداد سرمايه ل از شروع دوره تصفيه صندوق، صرفاًالف) قب
 يندگي ازدر مجمع صندوق را خواهند داشت و متولي به نما يرأصندوق است، حق حضور و حق  يگذارهيسرماواحدهاي 

رأي  هاآنب از جان ومجمع حاضر شده  گذاري را در اختيار دارند، در جلسهكمتر از يك درصد واحدهاي سرمايه كه گذارانيسرمايه
ديره كه م هيأتي گذاري در تملك وي است؛ مگر در انتخاب اعضاگذار، معادل تعداد واحدهاي سرمايهي هر سرمايهدهد. حق رأمي

 تولي صندوقمتثناي مدير و مديره، به اس هيأتگذاري وي، در عدد اعضاي معادل تعداد واحدهاي سرمايه گذارهيسرماي هر أتعداد ر
 گردد.وجود دارد ضرب مي هاآنكه قصد انتخاب 

تولي مرا دارد و  يأ، حق شركت در جلسه مجمع و اعالم ريگذارهيسرماب) پس از شروع دوره تصفيه صندوق، هر دارنده واحد 
ر جلسه دملك داشته و صندوق را در ت يگذارهيسرماگذاراني كه كمتر از يك درصد كل واحدهاي صندوق، به نمايندگي از سرمايه

 ي خواهد كرد.أحاضر شده و اعالم ر ، در جلسه مجمعاندنكردهمجمع شركت 

  :19 ماده
ندوق است، مدير ص بيني شده در اساسنامه، به عهدةمقدمات الزم براي تشكيل آن در مواعد پيش تهيةدعوت مجمع صندوق و  وظيفة

  ليكن مجمع صندوق به دعوت اشخاص زير نيز در هر زمان قابل تشكيل است:
  متولي؛ - 1
 گذاري صندوق؛واحدهاي سرمايهدارندگان بيش از يك پنجم از  - 2

 سازمان؛ - 3

شود، مگر در شرايط كننده تعيين ميمجمع در شهر محل اقامت صندوق، توسط دعوت جلسةمحل، زمان و تاريخ تشكيل  تبصره:
 سازمان، شهر ديگري براي تشكيل جلسه تعيين گردد. تأييداستثنايي كه به 

  :20 ماده
دة و همچنين نماين هاآننندة صندوق يا نمايندگان و ضمانت ك كنندهنظارت، كنندهدارهاي و اركان گذاران داراي حق رأسرمايه

كننده است. دعوت ةبر عهداحراز حق شركت اين اشخاص مجمع صندوق را دارند. مسئوليت  سازمان، حق شركت در جلسة
د واحدهاي د متولي تعدامالكيت هر يك و در مورگذاري در ي حاضران و تعداد واحدهاي سرمايهبايد فهرستي از اسام كنندهدعوت
با  نفهرست حاضرا را تنظيم و به امضاي حاضران در مجمع برساند. شوديممحسوب  هاآن ةگذاري اشخاصي كه وي نمايندسرمايه
  گيرد.كننده در اختيار رئيس مجمع قرار ميدعوت تأييد

 ت براي حضوراداي توضيحا ديگر از جمله ديگر اركان صندوق را به منظور تواند اشخاصمجمع در صورت نياز مي ةكننددعوت تبصره:
  در مجمع دعوت كند.



  

  :21 ماده
ق انتخاب گذاري حاضر در جلسه، توسط مجمع صندورئيس مجمع با اكثريت نسبي آرا، از بين نمايندگان واحدهاي سرمايه

ر گذاري حاضر در نيز از بين دارندگان واحدهاي سرمايها به عهده دارد. دو ناظرشود. رئيس مجمع وظيفة ادارة جلسة مي
  شود.جلسه و يك منشي با اكثريت نسبي آرا، توسط مجمع صندوق انتخاب مي

  :22ماده 
ولين ااگر در ت. روري اسضگذاري اصالتاً يا وكالتاً، ز نيمي از مالكان واحدهاي سرمايهبيش ا اقالًبراي رسميت يافتن مجمع، حضور 

كه  گذاريرمايهسمالكان واحدهاي دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشود، مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از 
  ه باشد.گيري خواهد كرد. مشروط بر اينكه در دعوت جلسه دوم نتيجه دعوت اول قيد شدحق رأي دارند رسميت داشته و تصميم

 :23ماده 

ي نامهگذاران را از طريق نشر آگهي در روزجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع، سرمايهم كنندةدعوت
گذاران صندوق، سرمايه كه متولي و كليةمايد. در صورتيكثيراالنتشار صندوق و درصورت امكان در تارنماي صندوق، به مجمع دعوت ن

 و ازمانسشكيل مجمع، تمجمع بايد ده روز قبل از تاريخ  كنندةوري نيست. دعوتات دعوت ضردر مجمع حاضر شوند، رعايت تشريف
اي حضور در مجمع مطلع و بر جلسة اريخ و زمان تشكيل و موضوعرا نيز از محل، ت و ضمانت كننده كنندهنظارت، كنندهادارهاركان 

  مجمع نخواهد بود. تشكيل جلسةلي و حسابرس مانع از سازمان، متو لسه دعوت كند. عدم حضور نمايندةج
مع ضوع جلسه مجزمان تشكيل و مو ودر مهلت مقرر در اين ماده، متولي و سازمان را از محل، تاريخ  كنندهدعوتكه تبصره: در صورتي

  .اعتبار ساقط است در جلسه دعوت نكند، تشكيل جلسة مجمع و تصميمات آن از درجة مطلع ننمايد يا براي حضور

  :24 ماده
ر نكه در سايشود، مگر اييك از كل حق رأي آراء حاضران اتخاذ مي ع صندوق با موافقت نصف به عالوةرسمي مجم ميمات در جلسةتص

و امضاء  نسخه تهيهدر سه  ياجلسهصورتمواد اساسنامه، نصاب ديگري ذكر شده باشد. رئيس مجمع موظف است از تصميمات مجمع 
  و به سازمان، متولي و مدير صندوق هركدام يك نسخه ارائه كند.ناظران برساند  تأييدنمايد و به 

 مجمع صندوق بايد توسط رئيس مجمع به مدير صندوق تسليم شود تا مدير صندوق اسامي حاضران در جلسة فهرست :1تبصره 
  ظرف سه روز كاري پس از تشكيل مجمع، آن را در تارنماي صندوق منتشر كند.

يك هفته  اكثر ظرفمدير صندوق موظف است هرگونه تغيير در اساسنامه و اميدنامه و ساير تصميمات مجمع صندوق را حد :2تبصره 
كند و ير متفصيل در تارنماي صندوق منتش نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدير صندوق جزئيات تصميمات را به

 د.دهميرسمي كشور آگهي  عنداالقتضاء در روزنامة

انياً زمان باشند ثسا تأييدالً اين تغييرات مورد اهد كرد كه اوخو تأييدتغييرات اساسنامه و اميدنامه را  سازمان در صورتي :3تبصره 
خاص نويس، بازارگردان و حسابرس يا قبول سمت اش، مدير ساخت، ناظر، متعهد پذيرهقبول سمت مجدد مدير صندوق، متولي

 جديد، دريافت كرده باشد. اميدنامهسنامه و اسا بر اساسرا  جايگزين

  :25 ماده
  مجمع صندوق داراي اختيارات زير است:



  

و ذكر  هاآننويس صندوق به شرط تعيين جانشين تغيير متولي، مدير صندوق، مدير ساخت، ناظر، بازارگردان و متعهد پذيره -1
 سازمان؛داليل به تأييد 

 خت آن؛وي و چگونگي پردا الزحمةو تعيين مدت مأموريت، حقوق به پيشنهاد متولي، نصب و عزل حسابرس صند -2

مصرف آن،  فروش و فروش واحدهاي ساختماني پروژه و چگونگيهاي بازاريابي و تبليغات پيشهزينه ودجةگيري راجع به بتصميم -3
به صرفه و صالح  54 مادة تبصرهاي كمتر از ميزان مقرر در متولي تخصيص بودجه تأييدكه به پيشنهاد مدير صندوق و درصورتي
 گذاران باشد.سرمايه

 گيري راجع به انحالل صندوق؛تصميم -4

 صندوق؛ هاي مالي ساالنةتصويب صورت -5

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

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

 ي كثيراالنتشار صندوق؛تعيين روزنامه -8

 هاي تشكيل مجمع صندوق؛هاي تأسيس صندوق و هزينهتصويب هزينه -9

 اعضاي هيأت مديره. حق حضورتعيين  - 10

مجوز  صدورنويس و حسابرس صندوق قبل از متولي، مدير صندوق، مدير ساخت، ناظر، بازارگردان، متعهد پذيرهاولين  :1تبصره 
  رسند.سازمان مي تأييدتأسيس صندوق تعيين و به 

 نند و طي آنكنويس و حسابرس، بايد كتباً قبول سمت متولي، مدير صندوق، مدير ساخت، ناظر، بازارگردان، متعهد پذيره :2تبصره 
ان اين اركد. ال كننمسئوليت و وظايف خود را طبق اين اساسنامه بپذيرند و براي سازمان، متولي و حسابرس هركدام يك نسخه ارس

ن شخاص جايگزيهاي صندوق را كه در اختيار دارند، به ااطالعات، مدارك و دارايي كليةاند فمأموريت موظ بالفاصله پس از خاتمة
  تحويل دهند.

مت توسط سنويس و حسابرس و قبولي پس از انتخاب متولي، مدير صندوق، مدير ساخت، ناظر، بازارگردان، متعهد پذيره :3تبصره 
رنماي ز ثبت در تااشده و ظرف يك هفته نزد سازمان ثبت و بالفاصله پس  صندوق قيد اميدنامهبايد در  هاآنايشان، مشخصات 

 صندوق منتشر شود.
متعهد  بازارگردان، در صورت ورشكستگي، انحالل، قبول استعفا يا سلب صالحيت متولي، مدير صندوق، مدير ساخت، ناظر، :4تبصره 
سط مجمع سازمان ظرف يك ماه تو تأييدمفاد اساسنامه و با ساس مقررات و انويس يا حسابرس، اشخاص جايگزين بايد بر پذيره

ا زمان توق است. سازمان، توسط مجمع صند تأييدصندوق انتخاب شوند. قبول استعفاي اين اركان منوط به تعيين جانشين وي به 
 ود باقي است.هاي اركان قبلي به قوت خانتخاب اركان جايگزين، وظايف و مسئوليت

  :26ماده 
وق در هاي صندوق قابل پرداخت است و توسط مدير صندهاي تشكيل مجمع صندوق پس از تصويب مجمع از محل داراييهزينه
  .شودهاي صندوق ثبت ميحساب

  



  

  مدير صندوق:مدير صندوق:

  :27ماده 
ا ق بمدير صندوشود؛ شخص حقوقي از بين نهادهاي مالي است كه در اين اساسنامه مدير يا مدير صندوق ناميده ميمدير صندوق، يك 

  سازمان و تصويب مجمع صندوق، قابل تغيير است. تأييد
 ومواره صرفه هگذاري موظف است با رعايت مفاد اين اساسنامه و مقررات، واحدهاي سرمايه مدير صندوق در قبال دارندگان تبصره:
 را رعايت كند. هاآنصالح 

 :28ماده 
  هاي مدير صندوق به قرار زير است:شده، وظايف و مسئوليت عالوه بر آنچه در ساير مواد اين اساسنامه ذكر

ان و سازم دتأييانجام امور صندوق به تشخيص و  اختصاص فضاي مناسب اداري با امكانات و تجهيزات الزم به منظور .1
 اختصاص فرد يا افراد متخصص و ماهر در زمينه فني و مالي ساخت و ساز؛

 گذاري؛هاي سرمايهدستورالعمل مربوطه براي اجراي مراحل صدور واحد انجام وظايف تعيين شده در اساسنامه و .2
  وي؛ در تملك گذاريو تعداد واحدهاي سرمايه گذار شامل مبالغ پرداختي و دريافتيثبت و نگهداري حساب هر سرمايه .3
 يد متولي وأيبا ت هانآعنوان صاحبان امضاي مجاز صندوق و تعيين حدود اختيارات و مسئوليت هر يك از معرفي افرادي به  .4

 به سازمان، متولي و حسابرس؛ هاآناعالم كتبي اسامي و نمونه امضاء 
رداخت مبالغ و پ تأييدولي جهت آن به مت ةاساسنامه و ارائ هاي صندوق مطابق مفادصدور دستورات پرداخت از محل دارايي .5

 يد شده؛تأي
صول و ويدادهاي مالي صندوق طبق ارمدارك مثبته مربوط به رويدادهاي مالي صندوق، ثبت  آوري و نگهداري كليةجمع .6

 هاي مورد نياز طبق مفاد اساسنامه و مقرراتمالي و گزارش هايصورت ية، تههاي سازمانهاي حسابداري و دستورالعملرويه
 مربوطه؛

 ؛مطابق مفاد اساسنامه هاآنيد يا تعيين موارد نقص يا اشكال پيشرفت مالي پروژه و تأي يهاتيوضعصورتبررسي  .7
نظور آن به حسابرس به م شده در مواعد مقرر و ارائةعيينهاي تگذاري به روشارزش خالص واحدهاي سرمايه محاسبة .8

 اظهارنظر؛
به همراه  صندوق ةت مديرآن به هيأ ةگذاري جديد و ارائصندوق از طريق صدور واحدهاي سرمايه ةپيشنهاد افزايش سرماي .9

 مدارك و مستندات مربوطه، جهت تصويب؛
يرات نزد سازمان و صندوق پس از طي تشريفات مربوط به تصويب و ثبت تغي اميدنامه حات الزم در اساسنامه وانجام اصال  .10

 ساير مراجع ذيصالح؛
ر رش توجيهي دگزا براي اجراي پروژه و تهيةت الزم الت براي دريافت تسهيالها و ساير اعطاكنندگان تسهيمذاكره با بانك  .11

ز تصويب مذكور پس ا صندوق جهت تصويب و انجام اقدامات الزم براي اخذ تسهيالت ةريمدئتيهآن به  ةو ارائاين زمينه 
  صندوق؛ ةهيأت مدير

 صندوق و مقررات مربوطه؛ مناقصه مطابق مصوبات هيأت مديرةاجراي عمليات فروش، مزايده و   .12
 ؛امه و اميدنامهبه نام صندوق با رعايت مفاد اساسن هايگذارهيسرمااير اوراق بهادار يا س دوفروشيرخانجام   .13
 اطالع به متولي در مورد چگونگي نگهداري اوراق بهادار صندوق؛  .14
 گذاران؛پاسخگويي به سؤاالت متعارف سرمايه  .15



  

 ر از طريق آن؛اطالعات صندوق در مواعد مقر اندازي تارنماي صندوق و انتشارراه  .16
 براي اجراي اهداف و موضوع فعاليت صندوق؛ هاآن يريكارگبهافزارهاي الزم و افزارها و سختنرم تهية  .17
ي واحدها راي فروشتعيين شده در اميدنامه و انجام تبليغ ب براي معرفي صندوق در چارچوب بودجةانجام تبليغات الزم   .18

 مصوب مجمع صندوق؛ ساختماني صندوق در چارچوب بودجة
 ؛يقي و حقوقيايي و ساير اشخاص حقادارات دولتي و غيردولتي، مراجع قض گذاران، كليةبرابر سرمايه نمايندگي صندوق در  .19
 مجمع؛ و امكانات الزم براي تشكيل جلسةمقدمات  مع صندوق در مواعد مقتضي و تهيةدعوت از مج  .20
ر يك از هدوق در ندوق و دفاع در برابر هرگونه دعواي مطروحه عليه صنهرگونه دعواي حقوقي و كيفري از طرف ص اقامة  .21

مدني دادرسي  يينآاختيارات مندرج در قانون  دارا بودن كلية عدالت اداري با ها، مراجع عمومي يا اختصاصي و ديواندادگاه
 .الت اداريديوان عد نامةدرسي كيفري و قانون و آيينآن)، قانون آيين دا 36و  35مواد  باألخص(

 اساسنامه. 62انجام وظايف مربوط به تصفيه صندوق مطابق ماده  .22
  ضي.در موقع مقت ختماني پروژهتنظيم اسناد و مدارك الزم و در نهايت تنظيم اسناد مالكيت واحدهاي سا منظوربهانجام اقدامات الزم  .23
  توجيه مالي و اقتصادي طرح توجيهي پروژه. يهابخش تأييد .24
ر مورد قتضي كه دگذاري كه حق شركت در مجمع را دارند براي تشكيل مجمع صندوق در موقع مدارندگان واحدهاي سرمايهدعوت از   .25

 و گزارشمالي  هايصورتحسابرس راجع به  اظهارنظرروز كاري پس از  10مالي ساالنه صندوق بايد حداكثر  هايصورتتصويب 
 عملكرد مربوطه باشد.

ي تشريفات توان به عذر عدم اجرااعمال و اقدامات مدير صندوق در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمي كلية :1تبصره 
 مربوط به طرز انتخاب وي، اعمال و اقدامات وي را غير معتبر دانست.

د و ا و اسناردادهاست مشخصات و حدود اختيارات صاحبان امضاي مجاز صندوق و نحوه امضاي قرامدير صندوق موظف  :2تبصره 
 .اوراق تعهدآور صندوق را براي ثبت نزد سازمان ارسال كند

ت رات به صورين و مقرمدير صندوق بايد مدارك مثبته رويدادها مالي هر سال مالي صندوق را به مدت تعيين شده در قوان :3تبصره 
دير مصندوق به  غيير مديرري نمايد. اين مسئوليت با تالكترونيكي مطمئن موضوع قانون تجارت الكترونيك نگهدا اميپدادهكاغذي يا 

 آخرين مدير صندوق خواهد بود. پس از پايان عمر صندوق بر عهدة صندوق جديد منتقل شده و
اي صندوق بايد اين ماده حداقل يك خط تلفن اختصاص دهد. همچنين در تارنم 15مدير صندوق بايد براي اجراي بند  :4تبصره 

 شد.گذاران، وجود داشته بابراي سرمايه هاآنت و دريافت پاسخ امكان طرح سؤاال
  پذير است.له يا عليه صندوق توسط مدير صندوق و با موافقت متولي امكان دعاوي صلح در كلية :5تبصره 

 
  مدير ساخت صندوق:مدير ساخت صندوق:

  :29ماده 
ختماني بزرگ هاي سادر زمينه مديريت ساخت پروژه مؤثرسال سابقه كار مفيد و  5مدير ساخت صندوق، شخص حقوقي با حداقل 

  شود و قابل تغيير است.سازمان تعيين مي تأييداست كه با تصويب مجمع صندوق و 
ط شراي أسيساتتزه و : براي اجراي عمليات ساخت پروژه، مدير ساخت يا پيمانكار وي حسب مورد بايد در يكي از دو حوزه ساتبصره

  زير را داشته باشد:
  حوزه سازه يكي از مدارك زير: ) درالف



  

 ،جمهورسيرئبردي و نظارت راه يزيربرنامهپروانه رتبه يك يا رتبه دو يا رتبه سه پيمانكاري رشته ساختمان و ابنيه از معاونت  -1
) در سكن و ساختمانم سازانانبوه(انجمن صنفي  يشهرسازراه و  كار سازندگان انبوه مسكن و ساختمان از وزارت بهپروانه اشتغال  -2

 سطح پايه ارشد يا پايه يك،
تمان و كنترل ساخ يمهندسنظاميا پايه دو، از مرجع مربوطه مطابق قانون  كيهيپانه اشتغال به كار اجراي ساختمان در سطح پروا -3 

 و مقررات مربوطه. هانامهنييآو 
ر د هري ايران)(شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي ش يهرسازشو  كار اجرا در بافتهاي فرسوده از وزارت راه بهپروانه اشتغال  -4

  يا پايه دو، كيهيپاسطح 
  يكي از مدارك زير: تأسيساتحوزه  ) درب
 ،جمهورسيرئاهبردي و نظارت ر يزيربرنامهاز معاونت  تأسيساتپروانه رتبه يك يا رتبه دو يا رتبه سه پيمانكاري رشته  -1
و كنترل ساختمان و  يمهندسنظاميا پايه دو از مرجع مربوطه مطابق قانون  كيهيپادر سطح  تأسيساتپروانه اشتغال به كار  -2
  و مقررات مربوطه. هانامهنييآ

 و تصويب مجمع صندوق قابل تغيير است.سازمان يد مدير ساخت با تأي

 :30ماده 
  هاي مدير ساخت به قرار زير است:مسئوليتعالوه بر آنچه در ساير مواد اين اساسنامه ذكر شده، وظايف و 

بيني شده در هاي پيشنقشه مراحل، زمانبندي، مصالح و بر اساساجراي پروژه رأساً يا از طريق عقد قرارداد با پيمانكاران ذيصالح  - 1
  طرح توجيهي پروژه و با رعايت مقررات ملي ساختمان؛

 عد مقرر در اساسنامه؛پيشرفت پروژه به ناظر، در موا يهاتيوضعصورت ارائة - 2
 هاي پيشرفت مالي پروژه به مدير صندوق در مواعد مقرر در اساسنامه؛وضعيتصورت ارائة - 3
 همكاري با ناظر، متولي و كارشناس رسمي دادگستري منتخب براي بازديد از مراحل اجراي پروژه. - 4

 يأت مديرةيد هه تأياي هر مرحله از پروژه بايد بصالحيت مدير ساخت يا پيمانكاران انتخابي از طرف ايشان براي اجر: 1تبصره 
، برقي أسيساتتامل كلي ش رف ايشان بايد صرفاً در سه حوزةصندوق برسد. بررسي صالحيت مدير ساخت و پيمانكاران پيشنهادي از ط

وز كاري رف ده رظبررسي صالحيت موضوع اين تبصره را حداكثر  ةصندوق بايد نتيج كانيكي و سازه باشد. هيأت مديرةم تأسيسات
جراي اخت براي امدير س به ازاي هر روز تأخير، يك روز به مهلت صورت نياپس از درخواست مدير ساخت، به وي اعالم نمايد؛ در غير 

يره موقع مدير صندوق از اعضاي هيأت مد هبها، ناشي از عدم دعوت كه تأخير در بررسي اين صالحيتشود. در صورتيپروژه افزوده مي
راي پروژه راي اجيا ناشي از عدم تشكيل به موقع هيأت مديره به علت غيبت اعضاي آن باشد، مدت تأخير به مهلت مدير ساخت ب

 قصر در ايجاد اين تأخير خواهد بود.شخص يا اشخاص م عهدةهاي تأخير به شود ولي جريمهاضافه نمي
وي ستخدام نيراصالح يا بالغ الزم به پيمانكاران براي انجام مراحل پروژه يا پرداخت مبالغ الزم براي خريد مپرداخت م :2تبصره 

شندگان يا ن، فرومدير ساخت است كه در قراردادهاي جداگانه بين مدير ساخت و پيمانكارا ةانساني براي اجراي پروژه به عهد
 طبق با طرحرا كه من ي هر مرحله، صرفاً مبالغ مندرج در قرارداد خود با صندوقبا اجرا ساخت ريمدشود. بيني ميمستخدمان پيش

پيشرفت مالي پروژه در  يهاتيوضعصورت أييدتهاي تأخير احتمالي و پس از توجيهي است، پس از كسر كسورات قانوني و جريمه
 مواعد مقرر در اساسنامه، دريافت خواهد كرد.

ر مدي ةه عهدنكاران بانكاران براي اجراي پروژه و مديريت مراحل اجراي آن و هماهنگي بين پيمامسئوليت نظارت بر پيم :3تبصره 
ين ماده ذكر شده ا) 1( ر بند، از مسئوليت مدير ساخت كه دهاآنساخت است و انتخاب پيمانكاران و واگذاري تمام يا بخشي از كار به 

 كاهد.است و مسئوليت ناظر، نمي



  

 
  ناظر صندوق:ناظر صندوق:

  :31ماده 
ها و مقررات مربوط به اين قانون، نامهناظر صندوق، شخص حقوقي است كه مطابق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين

ق ب مجمع صندوتصوي سازمان ويد شود؛ ناظر با تأيناظر ناميده مي داراي پروانه اشتغال نظارت پايه يك است و در اين اساسنامه
  است. رييتغقابل

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

 :32ماده 
  هاي ناظر به قرار زير است:عالوه بر آنچه در ساير مواد اين اساسنامه ذكر شده، وظايف و مسئوليت

معي به ها، مراحل ساخت و درصدهاي پيشرفت فيزيكي كه انجام هر مرحله به صورت تجطرح توجيهي پروژه شامل نقشه تأييد - 1
  افزايد؛پيشرفت فيزيكي كل پروژه مي

ر زم به مديالذكرات ت ةارائنظارت بر اجراي پروژه جهت تطبيق با طرح توجيهي پروژه و استانداردها و مقررات ملي ساختمان و  - 2
 هاي الزم در اين زمينه به مدير صندوق و متولي؛گزارش ارائهراي اصالح انحرافات احتمالي و ساخت ب

 ةابق مادم از پروژه مطپيشرفت فيزيكي تهيه شده توسط مدير ساخت با انجام بازديدهاي الز يهاتيوضعصورتيد بررسي و تأي - 3
 ؛51
ايان روز كاري پس از پ 10يد شده در هرماه، حداكثر تأي يهاتيوضعصورت بر اساسپروژه  اي پيشرفتهاي دورهتهيه گزارش - 4

 هرماه؛
 ناظر آن است. ةها و مقررات مربوطه، برعهدنامهو كنترل ساختمان و آيين يمهندسنظاموظايفي كه مطابق قانون  ةانجام كلي - 5

ريزي كرده و انجام دهد، كه اي برنامهرا به گونهود اي و اعالم نشده خ) اين ماده، ناظر بايد بازديدهاي دوره2بند (در اجراي  تبصره:
ي انجام زم را براالذكرات هرگونه انحراف از طرح توجيهي پروژه و استانداردها و مقررات ملي ساختمان را به موقع شناسايي كرده و ت

ر موظف است صورت ندهد، ناظكه مدير ساخت اقدام مقتضي را براي اصالح انحراف اصالحات كتباً به مدير ساخت بدهد. در صورتي
ه دير ساخت بتغيير م گزارش نمايد. در اين صورت متولي بايد اقدامات مقتضي از جمله پيشنهادصندوق موضوع را به متولي و مدير 

  رسيدگي به تخلفات را انجام دهد. مجمع صندوق و پيگيري موضوع در مرجع

  :33ماده 
نتخاب شده اصندوق  كه بين ناظر صندوق و مهندس ناظري كه در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان براي پروژهدرصورتي

ن قانو ر اساسبشده  است در خصوص نحوه اجراي قانون مذكور و مقررات اجرايي قانون اختالف نظر به وجود آيد، نظر ناظر انتخاب
  .تمهندسي و كنترل ساختمان مجري اسنظام 

  
  متولي صندوق:متولي صندوق:

  :34ماده 
مع تصويب مج شود. متولي بامي يد سازمان است كه در اين اساسنامه متولي ناميدهحقوقي مورد تأيولي صندوق، يك شخص مت

  .سازمان قابل تغيير است تأييدصندوق و 



  

  :35ماده 
  ست:قرار زير اهاي متولي به عالوه بر آنچه در ساير مواد اساسنامه ذكر شده، وظايف و مسئوليت

ر ولي در اموز طرف متاامضاي مجاز  ةخود و دارند نمايندةتعيين و معرفي يك يا چند نفر از كاركنان مورد وثوق خود به عنوان  - 1
  مربوط به صندوق و تعيين حدود اختيارات هر يك؛

 هاي بانكي صندوق؛تقاضاي مدير صندوق براي افتتاح حساب يا حساب يدبررسي و تأي - 2
 هاي صندوق، مطابق مفاد اساسنامه؛يد دستورات پرداخت مدير صندوق از محل داراييأيبررسي و ت - 3
 به پيشنهاد مدير صندوق؛ هاآنيد صاحبان امضاي مجاز صندوق و حدود اختيارات و مسئوليت هريك از تأي - 4
دهاي ق و قرارداصندو هاميدنامررات، مفاد اساسنامه و نظارت مستمر بر عملكرد ديگر اركان به منظور حصول اطمينان از رعايت مق - 5

 مربوطه؛
 ؛فروش واحدهاي ساختماني پروژهنظارت بر اجراي صحيح فرآيند فروش يا پيش - 6
 نظارت بر اجراي صحيح فرآيند مناقصه در صورت اجرا؛ - 7
 ها و نظرهاي حسابرس؛به موقع گزارش بررسي و حصول اطمينان از ارائة - 8
 اطمينان از تهيه و انتشار به موقع اطالعات صندوق توسط ديگر اركان؛نظارت و حصول  - 9

 گذاران باشد؛كه مطابق صرفه و صالح سرمايهيا عليه صندوق توسط مدير صندوق در صورتي له يدعاويد صلح در بررسي و تأي - 10
 داري اوراق بهادار صندوق و نظارت بر اجراي آن؛تعيين شيوه نگه - 11
ضوع پيگيري مو يصالح وذسازمان و ساير مراجع كان صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و اميدنامه نزد طرح موارد تخلف ديگر ار - 12

 نهايي؛ نتيجةتا حصول 
خسارت  كه تخلف ياد شده جرم محسوب شود يا منجر بهطرح موارد تخلف ديگر اركان صندوق نزد مراجع ذيصالح در صورتي  - 13

 نهايي؛ نتيجةصول به صندوق شده باشد و پيگيري موضوع تا ح
محسوب  هاآنگذاران و وكيل در توكيل اين ماده، متولي طبق اين اساسنامه وكيل سرمايه 13و  12در اجراي بندهاي  :1تبصره 

سي مدني و تيارات مندرج در قوانين آيين دادراختيارات الزم (از جمله اخ كليةگذاران با دارا بودن تواند از جانب سرمايهشود و ميمي
اجع عمومي و مر ها، دادسراها، مراجع قضايي اختصاصي ياهرگونه دعواي كيفري و حقوقي در هر يك از دادگاه اقامةكيفري) نسبت به 

 اداري و غيرقضايي اقدام نمايد يا به مقامات انتظامي مراجعه كند.
ت از اين باب و خودداري كند هاآنكه متولي در اجراي وظايف خود اهمال ورزد يا قصور داشته باشد يا از اجراي در صورتي :2تبصره 

 رجع صالح بهمگونه موارد را خسارتي به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئوليت متولي در اين
 كند.رسيدگي تعيين مي

ق ن ديگر صندوتواند هرگونه اطالعات و مدارك را در رابطه با صندوق از اركامتولي عنداللزوم در اجراي وظايف خود مي :3تبصره 
ي داشته امل با متولاند در اين رابطه همكاري كيا پروژه بازرسي نمايد. اركان صندوق ملزم هاآنمطالبه كند يا از دفتر كار يا شعب 

 باشند.
  

  صندوق:صندوق:  سسيينونورهرهييمتعهد پذمتعهد پذ

  :36ماده 
 تأييدبه  سينورهيمتعهد پذشود؛ ناميده مي سينورهيمتعهد پذشخصي حقوقي است كه در اين اساسنامه صندوق،  سينورهيمتعهد پذ

  سازمان و تصويب مجمع صندوق قابل تغيير است.



  

 :37اده م
  نويس به قرار زير است:هاي متعهد پذيرهوظايف و مسئوليت
مانده ري باقيگذانويس، موظف است ظرف سه روز كاري پس از گزارش مدير صندوق در مورد واحدهاي سرمايهالف) متعهد پذيره

مالت ، صدور و معايسينورهيپذگذاري جديد باقيمانده را مطابق روية )، درخواست صدور واحدهاي سرمايه14ماده  3(موضوع تبصره 
  ريز نمايد.عيين شده است، واترا به حساب صندوق كه به اين منظور  هاآنسمي ارائه كرده و معادل قيمت ا گذاريواحدهاي سرمايه

س نويپذيره اشد، متعهدگذاري كمتر از تعداد مورد نظر بكه درخواست صدور واحدهاي سرمايهنويسي، درصورتيي پذيرهب) در مرحله
ود ارائه ه نام خبگذاري باقيمانده را اي سرمايهموظف است ظرف سه روز كاري پس از گزارش مدير صندوق، درخواست صدور واحده

  را به حساب صندوق واريز نمايند. هاآندهد و معادل قيمت اسمي 
زم در اين فرآيند را منابع مالي ال تأميناز جمله  62ه صندوق مطابق ماده نويس، موظف است وظايف مربوط به تصفيج) متعهد پذيره
  به انجام رساند.

اي عامالت واحده، صدور و ميسينورهيپذنويس در روية بيني شده براي متعهد پذيرهيس بايد وظايف پيشنود) متعهد پذيره
 گذاري را به ترتيب مقرر انجام دهد.سرمايه

  
  بازارگردان صندوق:بازارگردان صندوق:

  :38ماده 
ع تصويب مجم و سازمان تأييدشود. بازارگردان به حقوقي است كه در اين اساسنامه بازارگردان ناميده مي بازارگردان صندوق، شخصي

  صندوق قابل تغيير است.

 :39ماده 
  هاي بازارگردان به قرار زير است:وظايف و مسئوليت

احدهاي فعاليت، بازارگرداني و دورةگذاران در پايان گذاري سرمايهبازارگردان موظف است تا زمان ابطال واحدهاي سرمايه
ازار باساس دستورالعمل بازارگرداني بورس يا  گذاري در تملك اركان صندوق را برواحدهاي سرمايه ناءگذاري صندوق به استثسرمايه

 خارج از بورس مربوطه، انجام دهد.
  

  حسابرس صندوق:حسابرس صندوق:

  :40ماده 
شود. انتخاب يمشمسي تعيين  سال كيس و اوراق بهادار، براي مدت سازمان بور حسابرس صندوق از بين مؤسسات حسابرسي معتمد

صويب مجمع ولي و تطور متوالي براي حداكثر سه دوره، بالمانع است. حسابرس صندوق به پيشنهاد متمجدد يك مؤسسه حسابرسي به
  شود.حسابرس توسط مجمع صندوق تعيين مي الزحمةحقصندوق قابل تغيير است. 

 :41ماده 
  هاي حسابرس به قرار زير است:بر آنچه در ديگر مواد اساسنامه آمده، وظايف و مسئوليت عالوه

ه روش صحيح كه رويدادهاي مالي صندوق به طور كامل و بعمليات مالي صندوق به منظور حصول اطمينان از اين كليةنظارت بر  - 1
 شود؛آوري و به روش صحيح نگهداري ميمدارك و مستندات مربوطه جمع كليةشود و هاي صندوق ثبت ميدر حساب



  

ر مالي صندوق د هايصورتعملكرد و وضعيت صندوق،  در خصوصبررسي و اظهارنظر راجع به گزارش مدير صندوق به مجمع  - 2
 افزايش سرمايه؛ در خصوصو گزارش مدير صندوق به هيأت مديره  ماهه و ساالنهمقاطع شش

صوب سازمان و مدستورالعمل  بر اساسگذاري محاسبات ارزش خالص واحدهاي سرمايه نحوةارنظر در خصوص بررسي و اظه - 3
 اين محاسبات. پشتوانةهاي مستدل بودن اسناد و مدارك و گزارش همچنين صحت/

ه تصويب بحسابرسي كه ط مالي صندوق بايد اصول، استانداردها و ضواب هايصورت: حسابرس در بررسي و اظهارنظر راجع به 1 تبصره
 صالح رسيده است را رعايت نمايد.مراجع ذي

دوق مطالبه تواند هرگونه اطالعات و مدارك را در رابطه با صندوق از اركان ديگر صن: حسابرس در اجراي وظايف خود مي2 تبصره
 باشند. سابرس داشتهحطه همكاري كامل با ن راباند در اييا پروژه بازرسي نمايد. اركان صندوق ملزم هاآنكند يا از دفتر كار يا شعب 

 :42ماده 
ا يمالي، فني  هايه گزارشو نيز در بررسي و اظهارنظر يا تهي هاآنكه حسابرس در تهيه اسناد، مدارك، اطالعات و امثال درصورتي

قانون بازار  49 ةماد 3د بند نمايد، به استنااقتصادي يا هرگونه تصديق مستندات و اطالعات مذكور از قانون بازار اوراق بهادار تخلف 
 اين قانون خواهد بود. 49 ةاوراق بهادار مشمول مجازات مقرر در ماد

  
  صندوق:صندوق:  مديرةمديرةهيأت هيأت 

  :43ماده 
حقوقي منتخب  نفر به انتخاب مجمع صندوق است كه اشخاص 3نفر شامل مدير صندوق، متولي و  5صندوق متشكل از  مديرةهيأت 
ره معرفي ات هيأت مديحضور در جلسده روز پس از انتخاب يا انتصاب به اين سمت، نمايندگان حقيقي خود را براي ظرف  اندموظف

ه هيأت مدير در جلسات يرأن حق توانند بدومي بازارگرداننويس و نموده و نزد سازمان ثبت كنند. همچنين نمايندگان متعهد پذيره
  شركت كنند.

 سازمان برسد. تأييدبايد به  هاآنمديره و نمايندگان  هيأتصالحيت اعضاي : 1تبصره 
ي و نزد ا قبالً معرفرخود را عزل كند مشروط به اينكه جانشين وي  نمايندةتواند در هر زمان مديره مي هر عضو هيأت :2تبصره 

 سازمان ثبت نموده باشد.
ب، در ق و مقررات مصوصندو اميدنامهدر مورد تخلف از اساسنامه و  هاآنمديره و نمايندگان  اشخاص حقوقي عضو هيأت: 3تبصره 

 گذاران و اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند.قبال سرمايه
ا شركت كه گذاري يق سرمايهدر بيش از يك صندو زمانهمتواند اصالتاً و يا به نمايندگي از شخص حقوقي، هيچ فردي نمي: 4تبصره 

 رهيمدتئيهعضو  يا رعامليمدعمومي غيردولتي است به سمت  مؤسساتآن متعلق به دولت يا نهادها يا تمام يا بخشي از سرمايه 
  انتخاب شود.

 :44ماده 
  ير است:صندوق به شرح ز مديرةهاي هيأت عالوه بر آنچه در ديگر مواد اساسنامه آمده، وظايف و مسئوليت

 .29اده متبصره  مدير ساخت، براي اجراي مراحلي از پروژه مطابق صالحيت مدير ساخت و پيمانكاران معرفي شده توسط تأييد - 1
ه هاي صندوق با توجه بهاي اجراي پروژه و ساير هزينهمورد نياز در هر مرحله براي پرداخت هزينه سرمايةتصويب مبلغ افزايش  - 2

 طرح توجيهي و پيشنهاد مدير صندوق؛



  

 ؛نو تهيه مستندات الزم براي آن و اطالع به سازما فروششيپتعيين روش فروش و تصويب فرآيند فروش و  - 3
ب هزينه فروش واحدهاي ساختماني پروژه از جمله تصوياتخاذ تصميمات الزم در فرآيند مناقصه يا در فرآيند فروش و پيش - 4

 صرف آن، با رعايت مقررات مربوطه؛ نحوةفروش واحدهاي ساختماني و تبليغات فروش يا پيش
كه به ادعاي يتأخير در اجراي پروژه، در صورت در خصوصپذيرش يا عدم پذيرش مسئوليت صندوق  در خصوصگيري تصميم - 5

 مدير ساخت اين تأخير ناشي از تقصير وي نبوده است.
 وژه در شرايط استثنايي به تقاضاي مدير ساخت.بندي اجراي پرها يا زمانگيري راجع به تغيير هزينهتصميم - 6

 هاآنصالحيت  است و تأييد مدير ساخت ، به عهدةهاآنمبلغ قراردادهاي  ارداد با پيمانكاران و پرداختمسئوليت انعقاد قر: 1تبصره 
 كند.صندوق مسئوليتي از اين جهت بر صندوق تحميل نمي مديرةتوسط هيأت 

ت مديره صندوق را در هاي مورد نياز در راستاي اجراي وظايف هيأاند در مواقع لزوم گزارشتمامي اركان صندوق موظف :2تبصره 
 اختيار آن قرار دهند.

كه به  ات اجراييمديره، بسته به عملي هيأت: بررسي صالحيت مدير ساخت يا پيمانكاران معرفي شده از طرف وي، توسط 3 تبصره
نتيجه فت و صورت خواهد گر 29مكانيكي طبق تبصره ماده  تأسيساتبرقي و  تأسيساتعهده خواهند گرفت در سه حوزه سازه، 

ت ين مهلت به مهلاز ا تأخير مدت روز كاري پس از درخواست مدير ساخت، به وي اعالم شود. 10بررسي صالحيت بايد حداكثر ظرف 
وقع مدير م دعوت به مناشي از عد هاتيصالحدر بررسي اين  تأخيرمدير ساخت براي اجراي پروژه افزوده خواهد شد. در صورتي كه 

خير به ، مدت تأهيأت مديره به علت غيبت اعضاي آن باشديره يا ناشي از عدم تشكيل به موقع جلسه مد هيأتصندوق از اعضاي 
ين تأخير خص يا اشخاص مقصر در ايجاد اش هاي تأخير به عهدةولي جريمه شود،مهلت مدير ساخت براي اجراي پروژه اضافه نمي

 خواهد بود.

 :45ماده 
عضا معتبر يابد. تصميمات هيأت مديره صندوق با موافقت بيش از نيمي از امديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي هيأت جلسة

  آن در ساير مواد اساسنامه ذكر شده است. حدنصابخواهد بود مگر در مواردي كه 

  :46ماده 
 ن برنامه يااساس اي برسد. جلسات هيأت مديره برصندوق در هر سال بايد به تصويب هيأت مديره  مديرةتشكيل جلسات هيأت  ةبرنام

 تعيين شود، گري كه به اتفاق آراء توسط هيأت مديرهصندوق يا هر محل دي اقامتگاهالعاده به دعوت مدير صندوق در به طور فوق
كه  صورتي نمايد و درشكيل و موضوعات جلسه را درج تمذكور، تاريخ، ساعت، محل  ةنامدعوتگردد. مدير صندوق بايد در تشكيل مي

اي ارسال شود كه نامه بايد به گونهنامه ارسال كند. اين دعوتگزارش يا مداركي براي طرح در جلسه تهيه شده است به ضميمه دعوت
  تشريفات ارسال و دريافت آن توسط اعضاء، حداقل يك روز قبل از تشكيل جلسه، به پايان برسد.

العاده، به مدير صندوق ارائه به طور فوق هيأت مديره را جلسةتواند درخواست تشكيل يره ميهر يك از اعضاي هيأت مد :1تبصره 
هاي تمسئولي صورت نياهيأت مديره را انجام دهد؛ در غير  جلسةدهد. مدير صندوق موظف است ظرف ده روز تشريفات برگزاري 

تواند ر خود ميضو مذكوعمدير صندوق خواهد بود و  عهدةمذكور در اين اساسنامه كه ناشي از تأخير در برگزاري هيأت مديره است به 
  اقدام كند. مديرةبا رعايت تشريفات مذكور در اين ماده نسبت به دعوت هيأت 

اده ضروري مأت مديره، رعايت تشريفات دعوت مذكور در اين هي جلسةاعضاي هيأت مديره در  كليةدر صورت حضور  :2تبصره 
 نيست.



  

سات تشكيل جل اعتراض هريك از اعضاي هيأت مديره مبني بر عدم رعايت تشريفات مذكور در اين ماده براي دعوت و: 3تبصره 
لسه در ج يأت مديرههيأت مديره، توسط متولي بررسي شده و در صورتي كه متولي اعتراض را وارد تشخيص دهد، تصميمات ه

 اعتبار خواهد بود.مربوطه بي
يأت ه جلسةگيري راجع به يك موضوع تشكيل نشود، هيأت مديره براي دو بار متوالي براي تصميم جلسةدر صورتي كه  :4تبصره 

عوت اول دموضوع و نتايج  يابد به شرط اينكه اينبار سوم در رابطه با همان موضوع با حضور هر تعداد از اعضاء رسميت ميمديره براي 
 و دوم در دعوت سوم درج شود.

اشته دال، غيبت عضو هيأت مديره در سه جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب در طول يك س نمايندةدر صورتي كه هر  :5تبصره 
نامه، مفاد اساس ا طبقرديگري  ةباشد، خود به خود از نمايندگي عضويت در هيأت مديره معزول خواهد بود و ركن مربوطه بايد نمايند

  به عنوان عضو جايگزين معرفي كند.
 

 :47ماده 
شود. يمره تعيين عضو ديگري است كه توسط هيأت مدي عهدةمتولي و در غياب وي به  نمايندة عهدةرياست جلسات هيأت مديره به 

انتخاب  متولي يا به ايندةنمغيبت ايشان توسط مدير صندوق و در صورت  نمايندةتوسط  ياجلسهصورتبراي هر جلسه هيأت مديره، 
شود اين شود و براي امضاي اعضاي حاضر در جلسه ارسال ميهيأت مديره توسط يكي ديگر از اعضاي هيأت مديره، تنظيم مي

ندوق يك ك از اركان صو هري سازمانهيأت مديره، تنظيم و امضاء شده و براي  جلسةبايد ظرف يك هفته پس از تشكيل  جلسهصورت
 نسخه ارسال شود و يك نسخه نيز در مدارك صندوق بايگاني شود.

  
  معامالتي:معامالتي:  امور مالي وامور مالي و

  :48ماده 
 در چارچوب ام صندوقگذاري وجوه مازاد صندوق از جمله تصميم به خريد يا فروش اوراق بهادار به نگيري راجع به سرمايهتصميم

  صندوق و مقررات مصوب، از اختيارات مدير صندوق است. اميدنامهمفاد اساسنامه و 

  :49ماده 
بيني شده در اين هاي مالي صندوق در مقاطع زماني پيشصورت تهيةهاي صندوق و ثبت رويدادهاي مالي صندوق در حساب

 هيدشو گزار ابدارياساسنامه، از وظايف مدير صندوق است و وي موظف است در انجام اين امر، مقررات قانوني، استانداردهاي حس
  د.شود را رعايت نمايهاي اجرايي كه توسط سازمان ابالغ ميها و دستورالعملنامهمالي و آيين

  :50ماده 
هاي مذكور در اميدنامه را رعايت كند. در هاي مختلف فعاليت، نصابهاي صندوق در دورهمدير صندوق بايد در انتخاب تركيب دارايي

 مذكور در اميدنامه نقض گردد، مدير صندوق بايد ضمن اطالع به متولي و حسابرس، ظرف حداكثر هايكه به هر دليل، نصابصورتي
 ها، انجام دهد.ري، اقدامات الزم را براي رعايت اين نصابروز كا 10
  



  

  ها:ها:و ثبت حسابو ثبت حساب  هاهاتتييوضعوضعصورتصورت  تأييدتأييدتشريفات تهيه و تشريفات تهيه و 

  :51ماده 
  هاي صندوق به قرار زير است:در حساب هاآنپيشرفت پروژه و ثبت  يهاتيوضعصورتتشريفات تهيه و تأييد 

 شود و جهت تأييد به ناظر ارائهامضاء مي خت تهيه وبار توسط مدير ساپيشرفت فيزيكي پروژه حداقل هر ماه يك تيوضعصورتالف) 
بيق ام شده و تطيد آن و همچنين تأييد كيفيت كار انجي ناظر، رؤيت پيشرفت فيزيكي پروژه و تأيشود. با توجه به اينكه وظيفهمي

، لذا در بيني شده در طرح توجيهي پروژه استانداردهاي ملي ساختمان و مصالح پيشنوع و كيفيت مصالح به كار رفته با است
 شود، مدير ساختبعد، مصالح و كار انجام شده توسط ساير مصالح پوشانده مي گزارش پيشرفت فيزيكي ماه تهيةكه تا زمان صورتي

 اظر برساند.نشرفت فيزيكي پروژه را تهيه و به تأييد ت وضعيت پيشدن مصالح و كار انجام شده، صور موظف است قبل از پوشانده
  صورت وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه بايد شامل موارد زير باشد:

گزارش، تاريخ  هيةتگزارش، تاريخ  كنندةتهيهلف) شماره مسلسل، عنوان صورت وضعيت، نام پروژه، نام مدير ساخت به عنوان ا-1
  قبلي؛ شدةآخرين گزارش تأييد 

  بيني شده است؛شده در قالب مراحل اجراي پروژه كه در طرح توجيهي پروژه پيش هاي انجامفعاليتالف) -2
ر مرحله تا هگزارش، جمع درصد پيشرفت  تهيةقبلي تا تاريخ  شدةلف) درصد پيشرفت هر مرحله از تاريخ آخرين گزارش تأييد ا-3

  ؛توجه به وزن اجراي هر مرحله در پيشرفت پروژهگزارش و جمع درصد پيشرفت فيزيكي كل پروژه با  تهيةتاريخ 
  ؛يك هر مرحلهميزان مصالح به كار رفته از تاريخ آخرين گزارش تأييد شده قبلي تا تاريخ تهيه گزارش به تفك الف) فهرست و-4
يل اي هر مرحله، دالبيني شده در طرح توجيهي، ميزان تأخير يا تعجيل در اجربندي پيشپيشرفت هر مرحله با زمان مقايسةالف) -5

  بندي اجراي كل پروژه دارد.جبران تأخيرات و توضيح اينكه تأخير يا تعجيل، چه اثري بر زمان نحوةتأخيرات، 
  ) ساير اطالعات به تشخيص ناظر.الف-6

 حت اطالعاتل آورده و صپيشرفت فيزيكي پروژه، از محل پروژه بازديد به عم تيوضعصورتب ) ناظر بايد بالفاصله پس از دريافت 
  پيشرفت فيزيكي پروژه را بخصوص از لحاظ موارد زير بررسي نمايد: تيوضعصورتمندرج در 

  ؛تيوضعصورت) تطبيق درصدهاي پيشرفت واقعي مراحل اجراي پروژه، با اطالعات مندرج در ب-1
  ؛ه از پروژه با طرح توجيهيب) تطبيق مراحل اجرا شد-2
  ت مقررات ملي ساختمان در اجراي پروژه؛ب) رعاي-3
  ميت؛كپيشرفت فيزيكي پروژه درج شده است از نظر كيفيت و  تيوضعصورته كار رفته با آنچه در ب) تطبيق مصالح ب-4
  وژه.ي پربيني شده در طرح توجيه) تطبيق كيفيت و كميت مصالح به كار رفته با مصالح پيشب-5

روز  5كه به تشخيص ناظر اطالعات مندرج در صورت وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه صحيح باشد، وي موظف است ظرف در صورتي
مدير  خه را بهكرده و ضمن بايگاني يك نسخه از آن، يك نسخه را به مدير ساخت و يك نس تأييدكاري صورت وضعيت مذكور را 
  ش كند.وي بايد در مهلت مذكور موارد عدم تطبيق را به مدير ساخت گزارصورت صندوق تحويل دهد، در غير اين

پيشرفت فيزيكي پروژه توسط ناظر، مدير ساخت نبايد مصالح و كار انجام شده را با ساير مصالح  تأييدقبل از بررسي و  :1تبصره 
كه ناظر، بررسي در صورتي مكان پذير نباشد.بپوشاند كه بررسي كار انجام شده و مصالح به كار رفته براي مدير ناظر ا يطوربه

 مديرةپيشرفت فيزيكي پروژه را در مهلت مذكور به انجام نرساند و براي اين امر داليل موجه مورد قبول هيأت  يهاتيوضعصورت
خير از اين بابت به هاي تأصندوق منجر به تأخير در اجراي پروژه گردد، جريمه مديرةصندوق ارائه ندهد و اين امر به تأييد هيأت 

ر بابت كارمزد الزم را از محل مطالبات ناظ ذخيرهناظر خواهد بود. مدير صندوق موظف است با گزارش مدير ساخت، بالفاصله  عهدة
مذكور حداكثر تا گزارش بعدي راجع به پيشرفت  ذخيرههاي صندوق منظور نمايد. تأخير احتمالي، در حساب خود تا سقف جريمة



  

هاي شود يا از محل آن، جريمهصندوق به حساب مطالبات ناظر بازگردانده مي مديرة مالي پروژه تعيين تكليف شده و با نظر هيأت
  گردد.تأخير ناظر تأمين مي

ي ملزم كه بخشي از صورت وضعيت پيشرفت فيزيكي مورد تأييد ناظر و بخشي ديگر مورد تأييد وي نباشد، ودر صورتي :2تبصره 
 از كل صورت وضعيت را تعيين نمايد. هاآنهاي مورد تأييد و درصد ت بخشاس

ه است، شد أييدتصورت وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه كه توسط ناظر  بر اساسج ) مدير ساخت بايد صورت وضعيت مالي پروژه را 
باشند. نه ميه مسلسل جداگاژه داراي شمارمالي پرو يهاتيوضعصورتتهيه كرده و پس از امضاء در اختيار مدير صندوق قرار دهد. 

  ند:قدام كامدير صندوق موظف است نسبت به بررسي صحت اطالعات مندرج در اين صورت وضعيت، بخصوص از لحاظ موارد زير، 
 پيشرفت فيزيكي شدةتأييد  يهاتيوضعصورتتطبيق اطالعات مندرج در صورت وضعيت مالي پروژه با صورت وضعيت يا  ج) -1

  پروژه.
رج در طرح با مبالغ مند تطبيق مبالغي كه براي اجراي هر مرحله بايد از منابع مالي صندوق به مدير ساخت پرداخت شود ج) -2

  و كنترل محاسبات با توجه به درصدهاي پيشرفت هر مرحله. توجيهي پروژه و قرارداد منعقده با مدير ساخت
ن رسال ايادر صورت وضعيت مالي پروژه، مدير صندوق موظف است ظرف ده روز كاري از زمان در صورت صحت اطالعات مندرج 

 يهاتيوضعصورتهاي صندوق ثبت كند و يك نسخه از آن را همراه آن اقدام كرده و در حساب تأييدصورت وضعيت، نسبت به 
ر نسخ در وزيع سايت نحوةبه مدير ساخت تحويل دهد. ي ديگر را پيشرفت فيزيكي پروژه، جزو اسناد صندوق بايگاني نمايد و نسخه

ه، مدير رسد. در صورت احراز عدم صحت اطالعات مندرج در صورت وضعيت مالي پروژصندوق مي مديرةصورت نياز به تأييد هيأت 
  صندوق بايد ظرف مهلت مذكور، موارد نقص و عدم صحت اطالعات را كتباً به مدير ساخت اعالم نمايد.

 10د ظرف بيني شده در اساسنامه و اميدنامه، بايشده پس از كسر كسورات قانوني و ساير كسورات پيش تأييد يهاتيوضعصورتد ) 
 روز پس از تأييد، توسط صندوق و با رعايت تشريفات مربوطه، تسويه شوند.

  
  ها:ها:ها و پرداختها و پرداختهاي بانكي صندوق و نظارت بر دريافتهاي بانكي صندوق و نظارت بر دريافتحسابحساب

  :52ماده 
 شود. پرداخت از اينهاي بانكي به نام صندوق افتتاح ميبه تشخيص مدير صندوق و توافق متولي، به تعداد الزم حساب يا حساب

هاي صندوق ها و پرداختدريافت كليةپذيرد. يمدير صندوق صورت م نمايندةمتولي و  نمايندةهاي بانكي با امضاي مشترك حساب
هاي مربوط هاي بانكي و پرداخت هزينهگذاري، وجوه حاصل از دريافت سودهاي سپردههاي سرمايهشامل وجوه حاصل از صدور واحد

  پذيرد.ها انجام ميبه صندوق، منحصراً از طريق اين حساب يا حساب

  :53ماده 
متولي صورت  تأييد، به دستور مدير صندوق و 52 ةبانكي صندوق موضوع ماد هايهاي صندوق از حساب يا حسابپرداخت كلية
نمايد.  خت را تأييدپذيرد و متولي بايد قبل از پرداخت و پس از اطمينان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پردامي

 ود:ها از جمله شامل موارد زير خواهد ببررسي متولي در مورد پرداخت
  متولي بايد كنترل نمايد كه:، هاي ساخت پروژه به مدير ساختهاي مربوط به هزينهدر مورد پرداخت الف)

پيشرفت فيزيكي  هايوضعيتصورتاند و با شده تأييدمالي توسط مدير ساخت امضاء و توسط مدير صندوق  هايوضعيتصورت -1
  نعقده با مدير ساخت، تطبيق دارند.وژه و قرارداد ماند و همچنين طرح توجيهي پرشده تأييدپروژه كه توسط ناظر 

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



  

 پذيرد.يق واريز به حساب بانكي مدير ساخت، صورت ميها صرفاً از طراين پرداخت كلية-3
 ه:كنمايد هاي صندوق، متولي بايد كنترل ب) در خصوص پرداخت كارمزدها و هزينه

  پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحيح محاسبه شده است؛ - 1
 پذيرد.ت ميهاي بانكي اشخاص مربوطه، صورسابحها از طريق واريز به اين پرداخت - 2

ه كرل نمايد ها از محل مانده وجوه صندوق به نام صندوق، متولي بايد كنتگذاريدر خصوص پرداخت به منظور سرمايه ج )
 مطابق با مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق باشد. يگذارهيسرما

ي است و الزام رعايت مفاد اين ماده يا ساير مواد اين اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدير صندوق تبصره:
 مسئوليت متولي در تأييد دستورات پرداخت، رافع مسئوليت مدير صندوق نيست.

  
  يا فروش واحدهاي ساختماني:يا فروش واحدهاي ساختماني:  فروشفروشششييپپ  تشريفاتتشريفات

  :54 ماده
-ازمان ميس تأييدبه  مديره صندوق هيأتصورت پذيرد كه به پيشنهاد  ياهيروفرآيند فروش واحدهاي ساختماني پروژه بايد مطابق 

دهاي يا خريد واح ديخرشيپگذاري براي لويت به دارندگان واحدهاي سرمايهرسد. روش فروش اعم از روش مزايده، اعطاي او
پايه،  يهامتيقيين )، نحوه تعو اسناد و مدارك مزايده (در صورت تصميم به مزايده هاآنساختماني پروژه و روش مذاكره يا تركيبي از 

ن واحدهاي ا پيش خريدارايو نمونه قراردادهايي كه با خريداران  يرساناطالعآن، چگونگي تبليغ و  تأمينبودجه تبليغات و محل 
  شود. ينيبشيپيا فروش واحدهاي ساختماني  فروششيپشود، بايد در رويه ساختماني منعقد مي

 هيأتسط وره تصفيه توديا فروش واحدهاي ساختماني مطابق اين ماده ظرف سه ماه از شروع  فروششيپدر صورتي كه رويه  :تبصره
 سال كيتماني ظرف و اجراي آن، واحدهاي ساختأييد سازمان نرسد و يا در صورت تنظيم،  تأييدمديره صندوق تنظيم نشده يا به 

ساختماني  احدهايوپس از شروع دوره تصفيه صندوق، به صورت كامل، فروش نرود، آنگاه فروش واحدهاي ساختماني يا ادامه فروش 
 گذاري زمين وهاي سرمايهاسناد مزايده در صندوق هيتهدستورالعمل تدوين روش و «باقيمانده، از طريق فرآيند مزايده و مطابق 

 تا فروش همه واحدهاي ساختماني پروژه انجام خواهد شد. »ساختمان
  

  هاي صندوق:هاي صندوق:هزينههزينه

  :55ماده 
 هاآنهاي صندوق شناسايي كرد و در مقابل آن براي صندوق ايجاد تعهد نمود يا ها يا داراييتوان به عنوان هزينهصرفاً موارد زير را مي

در  هاآن محاسبة نحوةكرد، مشروط به اينكه مبالغ يا  پرداخت ديجدگذاري هاي صندوق يا با صدور واحدهاي سرمايهرا از محل دارايي
  بيني شده باشند:و طرح توجيهي پروژه پيش اميدنامه

  هاي تأسيس صندوق؛هزينه - 1
 آن در اميدنامه قيد شده است؛ محاسبة نحوةكارمزد اركان صندوق كه ميزان و  - 2
  هاي ساختمان پروژه؛هاي طراحي نقشههزينه - 3
 وژه؛هاي اخذ مجوزهاي الزم براي اجراي ساختمان پرهزينه - 4
 آن به نام صندوق؛ وانتقالنقلهاي ها و هزينهزمين پروژه و ماليات - 5



  

ه اعم از هاي ساخت پروژهزينه كلية ةدهندپوششمبالغ ثابت مندرج در قرارداد با مدير ساخت كه  بر اساساجراي پروژه  هزينه - 6
د با زينه قرارداهآالت و اقالم مورد نياز و دستمزد نيروي انساني، مصالح ساختماني، تجهيزات و تأسيسات مكانيكي و برقي، ماشين

 پيمانكاران فرعي، باشد؛
 فروش يا فروش واحدهاي ساختماني؛هاي مربوط به پيشتبليغات و ساير هزينه هزينه - 7
 شد؛صندوق الزم با مديرةكه به تصويب هيأت ساختمان پروژه در صورتي ةبيم هايهزينه - 8
  ؛هاي صندوقكارشناسان رسمي دادگستري براي ارزيابي دارايي الزحمةحق -9
 صندوق مطابق مقررات؛اوراق بهادار  وانتقالنقلماليات و هزينه  -10 

 است؛ صندوق قيد شده اميدنامهتصفيه صندوق كه ميزان و نحوه محاسبه آن در  الزحمةحقكارمزد يا  -11
  هاي مالي تسهيالت اخذ شده براي صندوق؛هزينه -12
 ؛هاي بانكي براي نقل و انتقاالت وجوه صندوقهزينه -13
 ؛هانام صندوق توسط بانكهاي نگهداري اوراق بهادار بيهزينه -14
 ؛صالحيذط متولي عليه هر يك از اركان صندوق در مراجع ي طرح دعاوي توسهزينه -15
 ؛متولي تأييدزينة طرح دعاوي به نفع صندوق يا دفاع در برابر دعاوي عليه صندوق توسط مدير صندوق با ه -16
وري ضره تشخيص متولي در اجراي اهداف و موضوع فعاليت صندوق ، مشروط به اينكه برهيمدئتيهبه تصويب ها ساير هزينه -17

 باشد.
رده به سئول جبران خسارات وامموارد فوق مجاز نيست و مدير صندوق و متولي  جزبههاي صندوق پرداخت هزينه از محل دارايي

تعيين  را مرجع صالح به رسيدگي، هاآن باشند. حدود مسئوليتقصور يا تخلف خود از اين ماده مي گذاران در اثرصندوق يا سرمايه
 كند.مي

 عهدةهاي اركان صندوق به استثناي موارد مذكور در اين ماده، حسب مورد به هاي اجراي وظايف و مسئوليتهزينه تأمين :1 تبصره
 خود ايشان است.

ارزش  محاسبةهاي صندوق منظور شده و در ر حسابصندوق در هر دوره بايد د شدةهاي تحقق يافته ولي پرداخت نهزينه :2تبصره 
 گذاري در پايان آن دوره لحاظ گردند.سرمايهواحدهاي خالص 
 الزحمةحقفروش واحدهاي ساختماني پروژه، كارمزد يا هاي تبليغات فروش يا پيشها نظير هزينهبراي تأمين برخي هزينه :3تبصره 
 ود.صندوق، ذخيره ش اميدنامهبلغ تعيين شده در نويس، بايد در هر دوره مصندوق و كارمزد متعهد پذيره تصفية

  :56ماده 
گواهي  رندگانپرداخت هرگونه كمك بالعوض به اشخاص و نهادها بايد به تصويب مجمع عمومي صندوق برسد و در اين مجمع، دا

  باشد.يگذاري ذينفع در كمك مزبور، حق رأي ندارند. اين وظيفة مجمع، قابل تفويض به هيچ يك از اركان صندوق نمسرمايه
 
 

  هاي ساخت:هاي ساخت:و هزينهو هزينه  هاي پرداخت كارمزدهاي پرداخت كارمزدزمانزمان

  :57ماده 
ر كسورات بيني شده است و پس از كسآنچه در اميدنامه و طرح توجيهي پيش بر اساسهاي ساخت كارمزدهاي اركان صندوق و هزينه

  شوند:هاي احتمالي در مواعد زير پرداخت ميقانوني و جريمه



  

گزارش ارزش خالص هاي عملكرد سه ماهه و هاي مالي و گزارشصورت تهيةسه ماهه پس از  ةالف) كارمزد مدير صندوق در هر دور
رس راجع به درصد، به شرط آنكه در صورت لزوم به اظهارنظر حسابرس، حساب 90گذاري در مواعد مقرر به ميزان واحدهاي سرمايه

  اهميت باشد؛كمنظر مقبول ارائه داده باشد يا در صورت اظهارنظر مشروط، بندهاي شرط از نظر متولي  هاآن
 هاي مالي، گزارش عملكرد، گزارش ارزش خالص واحدهايحسابرس در خصوص اظهارنظر راجع به صورت الزحمةحقب ) 
  اظهارنظر راجع به هر يك از موارد؛ ارائةگذاري، پس از سرمايه

  ؛%90به ميزان  باركيج) كارمزد متولي هر سه ماه 
  وسط وي در آن ماه بررسي شده است؛تپيشرفت فيزيكي كه  هايوضعيتصورت بر اساس %90به ميزان  باركي هرماهد) كارمزد ناظر 

  ؛%90شده به ميزان  تأييد پيشرفت مالي هايوضعيتصورت بر اساس، باركيهاي اجراي پروژه به مدير ساخت حداقل هرماه هـ) هزينه
  تعهدات توسط وي؛ كليةجام نويسي در صورت اننويس، پس از هر مرحله از پذيرهو) كارمزد متعهد پذيره

  صندوق. تصفيةز) كارمزد تصفيه، پس از اتمام مراحل 
بت اخت باتبصره: مبلغ باقيمانده از كارمزدهاي مدير صندوق، متولي و ناظر و همچنين مبالغ پرداخت نشده به مدير س

تعهدات و  ةكليه اشخاص مذكور به مالي تأييد شده، در پايان دوره مالي بعد قابل پرداخت است، مشروط به اينك هايوضعيتصورت
 كه متولي، ناظر و مديرهاي خود در قبال صندوق مطابق اساسنامه و قراردادهاي منعقده، عمل نموده باشند. در صورتيمسئوليت

ه فع صندوق بد به نون قيد و شرط قابل تمديد توسط صندوق معادل مبلغ مطالبات خوبانكي بد نامةساخت در پايان هر سال، ضمانت
در صورتي  ل مالي بعد،نامه در پايان سااز اين بابت قابل پرداخت خواهد بود. اين ضمانت هاآن ندوق ارائه دهند، طلب باقيماندةمدير ص
 دوق عمل نموده باشند.د در قبال صنهاي خووظايف و مسئوليت كليةشود كه اشخاص مذكور به آزاد مي

  
  رساني:رساني:اطالعاطالع

  :58ماده 
راحي و طگذاران، تارنماي مجزايي براي صندوق خدمات اينترنتي به سرمايه يارائهو  يرساناطالعمدير صندوق موظف است براي 

ر دنماي صندوق ذكور به عنوان تارن امر اختصاص دهد. نشاني تارنماي مبه اياندازي كند يا قسمت مجزايي از تارنماي خود را راه
  شود.مي رساني توسط سازمان تعيينهاي اطالعساير روش اميدنامه ذكر شده است.

  :59ماده 
  ايد:نتشر نمصندوق مفعاليت صندوق اطالعات زير را در مقاطع تعيين شده در تارنماي  دورةمدير صندوق موظف است در طول 

  ن نزد سازمان؛آن بالفاصله پس از ثبت هرگونه تغييرات آ يروزرسانبهصندوق و  اميدنامهمتن كامل اساسنامه و  - 1
 ؛تأييدز كاري پس از شده توسط ناظر، حداكثر يك رو تأييد هايوضعيتصورت بر اساسپروژه  ةگزارش پيشرفت ماهان - 2
 دورةاي پايان هر و به ارزش روز بر ماههسهه براي پايان هر دوره گذاري به بهاي تمام شدارزش خالص واحدهاي سرمايهگزارش  - 3

 دوره؛ روز پس از هر 45، حداكثر ماههشش
تقدم براي  گذاري در آن تاريخ، حقصندوق كه به دارندگان واحدهاي سرمايه سرمايةتاريخ تعيين شده در هر مرحله از افزايش  - 4

 گيرد.گذاري جديد، تعلق ميدرخواست صدور واحدهاي سرمايه ارائة
روز كاري  20گذاري صادر شده تا پايان آن مرحله، حداكثر صندوق و تعداد واحدهاي سرمايه سرمايةحله از افزايش هر مر نتيجة - 5

 نويسي هر مرحله؛پس از پايان مهلت پذيره



  

 هايصورتو ساالنه، بالفاصله پس از تهيه و  ماههنه، ماههشش، ماههسههاي مالي صندوق در دوره هايصورتگزارش عملكرد و  - 6
 ماهه و ساالنه حسابرسي شده به همراه اظهارنظر حسابرس، يك روز كاري پس از اظهارنظر حسابرس؛مالي شش

هاي صندوق و تاريخ موردنظر براي استخراج فهرست گذاري از محل تقسيم داراييمبلغ قابل پرداخت بابت هر واحد سرمايه - 7
اري قبل از تاريخ مورد نظر، در صورتي كه اركان ذيصالح روز ك 10ت، حداقل تعلق خواهد گرف هاآنگذاراني كه مبلغ مذكور به سرمايه

 گذاران گرفته باشند؛هاي صندوق بين سرمايهبا رعايت اساسنامه، تصميم به تقسيم تمام يا بخشي از دارايي
گذاري، تاريخ پرداخت سرمايهگذاران بابت هر واحد ، شامل مبلغ پرداختي به سرمايه7اجراي تصميم اعالم شده مطابق بند  نتيجة - 8
 مبالغ پرداختي؛ جمع كلو 
ر ورس يا بازابگذاري براي روز قبل، مطابق مقررات بازارگردان در هر روز و قيمت پاياني هر واحد سرمايه دوفروشيخرهاي مظنه - 9

 اشد.به عموم ضروري ب هاآن تهيه و ارائة سازمانهايي كه به تشخيص گزارش كليةخارج از بورس مربوطه 
 سابرس ارسالها و اطالعات مذكور در اين ماده را براي سازمان، متولي و حزمان يك نسخه از گزارشمدير صندوق بايد هم: 1تبصره 

 .مان استاطالعات به ساز به منزلة ارائةكند و انتشار هرگونه اطالعات در تارنماي صندوق در رابطه با اين صندوق 
اي صندوق، حداكثر ظرف دورهمالي ساالنه و ميان هايصورتهاي عملكرد و حسابرس بايد اظهارنظر خود را در مورد گزارش :2تبصره 

 هايزارشگ ر موردددهد. مدير صندوق موظف است اظهارنظر حسابرس را  ارائهروز كاري پس از دريافت، مطابق مفاد اساسنامه  20
 اي صندوق منتشر كند.صندوق، يك روز كاري پس از دريافت، در تارنم يادورهانيممالي ساالنه و  هايصورتعملكرد و 

 گذاران باشد.س سرمايه) اين ماده، بايد در تارنماي صندوق در دستر5) و (3)، (2روند تاريخي اطالعات موضوع بندهاي ( :3تبصره 

  تصفيه و انحالل يا پايان دوره فعاليت صندوق:تصفيه و انحالل يا پايان دوره فعاليت صندوق:

  :60ماده 
  يابد:به يكي از طرق زير پايان مي فعاليت صندوق

  ؛ه خريدارانالكيت بمي ساختماني صندوق و فروش آن و انتقال اسناد الف) پس از اتمام موضوع فعاليت صندوق اعم از ساخت پروژه
ي ي منابع مالآورجمعپذير نباشد از قبيل عدم موفقيت در سازمان امكان تأييدب ) در صورتي كه ادامه فعاليت صندوق به تشخيص يا 

  فعاليت صندوق. براي ادامة
  توسط سازمان؛ج) در صورت لغو مجوز صندوق 

  فعاليت يا انحالل صندوق؛ صدور حكم دادگاه مبني بر خاتمة د ) در صورت
و  ندد عمل نكوظايف خو صورتي كه هريك از اركان به سازمان در تأييدگذاران يا اركان صندوق و هـ ) به تقاضاي هر يك از سرمايه

  شخص جايگزين انتخاب نشده باشد.

  :61ماده 
-ه رأي به انحالل ميكپايان پذيرد، مرجع ذيصالحي  60در صورتي كه فعاليت صندوق بنا به موارد مذكور در بندهاي ب تا هـ ماده 

ارد، عيين اين موعدم ت كند؛ در صورترا تعيين مي صندوق تصفيةوي و مراحل  الزحمةحقدهد، مدير تصفيه، حدود اختيارات و 
  گيرد.و به مسئوليت مدير صندوق صورت مي 62ماده  بر اساستصفيه صندوق 

  دهد.، انجام مي62 ير صندوق مراحل تصفيه را طبق مادة، مد60 بند الف مادة در خصوص تبصره:



  

  :62ماده 
 تأييدپذيرد، پس از اتمام عمده مراحل ساخت پروژه، به پايان مي 60فعاليت صندوق بنا به بند الف ماده شود  ينيبشيپكه در صورتي

  پذيرد:صندوق اقدامات زير صورت مي تصفيةتا اتمام  مديره صندوق عمليات تصفيه صندوق شروع شده و هيأت
طابق ماده مسازمان  مفاد اساسنامه و با رعايت ضوابط مصوبهاي صندوق مطابق مدير صندوق عمليات الزم را براي فروش دارايي - 1

  ؛دهد، انجام مي54
 البات صندوق را به نقد تبديل كند؛هاي صندوق از جمله مطكند كه ديگر داراييمدير صندوق تالش مي - 2
 ي و تأييد متولي؛شود، مگر در موارد ضرورخريد دارايي به نام صندوق متوقف مي - 3
ندوق صستثناي مطالبات مدير صندوق به ا شدةهاي سررسيد بدهي كليةاز محل وجوه نقد صندوق،  متولي تأييدمدير صندوق به  - 4

هاي آن نباشد ولي وجوه نقد صندوق هاي صندوق كمتر از ارزش بدهيپردازد. در صورتي كه ارزش داراييو متولي بابت كارمزد را مي
معادل مبالغ  سينورهيپذخواهد شد و متعهد  تأمينصندوق  سينورهيپذمتعهد ها كفايت نكند، تفاوت توسط براي پرداخت اين بدهي

 شود.هاي صندوق بستانكار ميپرداختي در حساب
ر مواعد مقر ا تهيه و درمالي و گزارش عملكرد صندوق ر هايصورتسه ماهه،  ةمدير صندوق تا خاتمه تصفيه همچنان براي هر دور - 5

 نمايد.به حسابرس تسليم مي
، به مدير صندوق، 5مالي و گزارش عملكرد موضوع بند  هايصورتروز پس از دريافت  20حسابرس موظف است نظر خود را ظرف  - 6

 دهد. ارائهسازمان و  متولي
پس از انجام هر  هاآن تهيةكه تاريخ  5مالي و گزارش عملكرد صندوق موضوع بند  هايصورتدر صورتي كه حسابرس نسبت به  - 7

ر ز نظدهاي شرط اداده باشد يا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بن ارائهاست، اظهارنظر مقبول  1بند  وضوعفروش م مرحله
قد صندوق، مبلغي را نروزكاري از محل وجوه  15عمليات تصفيه نباشد، آنگاه مدير صندوق بايد ظرف  متولي مانع مهمي براي ادامة

گذاري نزد روز كل واحدهاي سرمايه تر نبوده و از ارزش خالصهاي مالي مذكور كموجوه نقد صندوق در تاريخ صورت %80كه از 
ي توسط مدير ، تاريخ معينگذاران واريز نمايد. براي انجام اين پرداخترمايهنكي سگذاران در آن تاريخ بيشتر نباشد، به حساب باسرمايه

گردد. مبالغ مذكور تنها به حساب روز مانده به اين تاريخ متوقف مي 5گذاري واحدهاي سرمايه وانتقالنقلشود و صندوق اعالم مي
حد گذاري صندوق باشند. مبلغ پرداختي بابت هر وارمايهواحدهاي س نظر، دارندة مورد شود كه در تاريخگذاراني واريز ميسرمايه
 وانتقالنقلي مربوطه، اطالعيه نتشارو ارسد. پس از پرداخت مذكور ي صندوق به اطالع عموم ميگذاري از طريق تارنماسرمايه

و با رعايت  فاد اساسنامهممطابق  واحدهاي ساختماني پروژه هد بود. اين عمليات تا فروش همةگذاري مجاز خواواحدهاي سرمايه
 .، تكرار خواهد شدمقررات مصوب سازمان

 مدير صندوق وگذاري ممنوع خواهد بود واحدهاي سرمايه وانتقالنقلپس از آنكه تمام واحدهاي ساختماني پروژه به فروش رسيد،  - 8
گذاري را در ازاي دريافت واحدهاي سرمايهروز  صارزش خال، مبلغي معادل 7ي كند ولي در اجراي مرحلهرا تكرار مي 7و  6، 5مراحل 
روز واحدهاي  كند. در اجراي اين پرداخت، ارزش خالصگذاران پرداخت ميبه حساب سرمايه هاآنگذاري و ابطال هاي سرمايهگواهي
گذاران از يهرماع سگذاري پس از فروش واحدهاي ساختماني پروژه، مالك عمل خواهد بود. مدير صندوق موظف است براي اطالسرمايه

 كه وجوه نقد صندوق براي اين پرداخت كافي نباشد،اي در تارنماي صندوق منتشر نمايد. در صورتياين امر، بالفاصله اطالعيه
 .شودهاي صندوق بستانكار ميتي در حسابو وي معادل مبلغ پرداخ شدهنيتأمصندوق  سينورهيپذالتفاوت توسط متعهد مابه

اين حساب در صورت وجود به تأييد  ايه، تصفيه شده و ماندة، حساب حقوق صاحبان سرم8ي مذكور در بند مرحلهپس از اجراي  - 9
 ، باقيماندةسينورهيپذمتعهد شود. به استثناي بدهي صندوق به مدير صندوق و متولي و حسابرس به حساب مدير صندوق منظور مي

كه وجوه نقد صندوق شود و در صورتيرمزد، از محل وجوه نقد صندوق پرداخت ميهاي صندوق از جمله مطالبات اركان بابت كابدهي



  

هاي صندوق صندوق متعهد به تأمين وجوه نقد است؛ و معادل آن در حساب سينورهيپذمتعهد براي اين پرداخت كافي نباشد، 
 شود.بستانكار مي

ا شد، مينه ايفزتعهدات صندوق در اين  كليةپس از آنكه اسناد مالكيت واحدهاي ساختماني به خريداران منتقل گرديد و   - 10
شود. صندوق تصفيه ميمنتقل شده و  سينورهيپذمتعهد به هاي صندوق دارايي باقيماندة و مطالبات مدير صندوق پرداخت شده

ازمان سك نسخه از آن به حسابرس و متولي، ي ،سينورهيپذمتعهد ده و پس از تأييد تصفيه توسط مدير صندوق تهيه ش جلسهصورت
 شود.مه يافته تلقي ميشود. در اين مقطع فعاليت صندوق خاتارسال مي

به  هانآو انتقال  اراناسناد مالكيت واحدهاي ساختماني پروژه، مطابق قرارداد منعقده با خريد يسازآمادهمسئوليت : 1تبصره 
ز هاي مربوط به اين عمليات ادهد. هزينهاين وظايف را انجام مي كليةمدير صندوق است و وي از جانب صندوق  عهدةخريداران، به 

 شود.شود و در صورت كافي نبودن اين ذخيره، توسط مدير صندوق تأمين ميكارمزد تصفيه تأمين مي ذخيرهمحل 
هاي صندوق گونه حقوقي نسبت به داراييگذاران هيچمحاسبات، سرمايه كليةو در صورت صحت  9 ةپس از انجام مرحل: 2تبصره 

 شود.وق منتقل ميبه مدير صند 10ها با اجراي بند ندارند و اين دارايي
 

  اختالفات:اختالفات:  مرجع رسيدگي به تخلفات ومرجع رسيدگي به تخلفات و

  :63ماده 
ه تشخيص بكه ورتيصندوق است. درص اميدنامهد اساسنامه و تخلفات اركان صندوق از مقررات، مفا كليةمرجع رسيدگي به  سازمان

ح ارجاع ع ذيصالمراجع ديگري باشد، حسب مورد، موضوع به مرجع/ مراج سازمان، رسيدگي به تخلفات ارتكابي در صالحيت مرجع/
  داده خواهد شد.

  

  :64ماده 
ف شود و هرگونه اختالگذاران صندوق در مواردي كه مربوط به صندوق ميهرگونه اختالف بين اركان صندوق با يكديگر و با سرمايه

و  ي مفاد اساسنامهامور صندوق، اجرا ةادار در خصوصاز جمله  هاآناي ربط كه ناشي از فعاليت حرفهبين صندوق با ساير اشخاص ذي
اساس اين  ر بوده و برقانون بازار اوراق بهادا 36هاي هريك از اركان در قبال صندوق باشد، مشمول ماده اجراي وظايف و مسئوليت

  شود.ماده رسيدگي مي
  ساير موارد:ساير موارد:

 :65ماده 
الحيت صجع داراي ساير مرا ي هستند كه توسط سازمان يامقررات و نيقوان الزامات،صندوق و اركان آن همواره ملزم به رعايت 

  .گرددو ابالغ ميتصويب 

  :66ماده 
تي داشته باشد و از اين بابت خسار يا تخلف هاي خود تقصير، قصوروق در انجام وظايف و مسئوليتكه هريك از اركان صنددر صورتي

دود حيدگي، متوجه صندوق گردد، شخص يا اشخاص مقصر يا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. مرجع صالح به رس
  كند.يك را تعيين مي ت هرمسئولي



  

  :67ماده 
تواند براي اجراي موضوع فعاليت صندوق و پس از تأييد بيني شده باشد، مدير صندوق ميكه در طرح توجيهي پروژه پيشدر صورتي

 سپارد.بپروژه را  ل اجرايالزم اعم از تمام يا قسمتي از پروژه يا زمين مح ةوثيق متولي به نام صندوق تسهيالت مالي دريافت كند و
 

  :68ماده 
گذاران بر مايهحقوق سر ييديةگذاران با منافع هر يك از اركان صندوق تعارض پيش آيد، تأچنانچه به هر دليلي بين منافع سرمايه

  حقوق ركن يادشده، مقدم خواهد بود. ةديييتأ

  :69ماده 
احدهاي كه صندوق به حكم مراجع صالح قضايي منحل اعالم شود، اين امر تغييري در محدوديت مسئوليت دارندگان ويدر صورت
  كند.گذاري ايجاد نميسرمايه

  :70ماده 
 ها ارسال گردد:موارد زير بايد جهت ثبت نزد مرجع ثبت شركت

شار و صندوق و روزنامة كثيراالنت، اعضاي هيات مديره ، تعيين اركانجلسات مجامع صندوق، حاوي تصويب اساسنامهصورت - 1
  ؛هاآنتغييرات 

 مالي؛ هايصورتجلسات مربوط به تصويب صورت - 2

ر، متولي و بازارگردان، ناظ، نويسيمتعهد پذيره، ساختشامل نمايندگان مدير، مدير  هاآنتعيين نمايندگان اركان و تغييرات  - 3
 ؛حسابرس

 ؛هاآنمضاي مجاز صندوق و تغييرات تعيين صاحبان ا - 4

 تعيين محل صندوق و تغيير آن؛ - 5

 ساير موارد به تشخيص سازمان؛ - 6

ها بايد در روزنامة فوق و ساير موارد به تشخيص سازمان، عالوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شركت 5و  4، 3، 1: بندهاي تبصره
 صندوق آگهي شوند. راالنتشاريكث

  :71ماده 
 برسد. وقسازمان و تصويب مجمع صند تأييد، سازمان است. تغييرات اساسنامه بايد به اين اساسنامهمرجع تفسير مواد 

  :72ماده 
  تبصره و يك اميدنامه تنظيم شده است. ...ماده،  71در  ...اين اساسنامه در تاريخ 

  



  

  
  
  
  
  
  
  

  ::ننييمؤسسمؤسسو و   صاحبان امضاي مجاز اركانصاحبان امضاي مجاز اركان  امضايامضاياسامي و اسامي و 

  صندوق سمت در  نام ركن صندوق  رديف
شماره 
روزنامه 
  رسمي

نام و نام خانوادگي صاحبان 
  نمونه امضاء  امضاي مجاز
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