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  فیتعار

صطالحات و واژه (1مادۀ سنامه به كار رفتها سا شنداند دارای معانی زیر میهایی كه در این ا سایر  .با معانی 

 ( قانون1)ماده های تعریف نشده در این اساسنامه، حسب مورد مطابق تعاریف موجود در اصطالحات و واژه

سعه ابزارها و نهادهای مالی جدید میاوراق بهادار  بازار شند. و قانون تو شرح زیر ژگانسایر وامعانی با ، به 

 است:

مجلس  1384 سالالال آذرماهمصالالوب ، جمهوری اسالالالمی ایران بهادار اوراققانون بازار  بهادار:قانون بازار اوراق  (1

 است. شورای اسالمی

هیل اجرای تسمنظور به ابزارها و نهادهای مالی جدیده قانون توسعقانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید:  (2

 .استالمی مجلس شورای اس 1388آذرماه سال مصوب چهارم قانون اساسی وهای كلی اصل چهلسیاست

دار ی است كه توسط مراجع صالحیتگذارسرمایههای و صندوق بهاداراوراقمقررات مرتبط با بازار  همه :مقررات (3

  شود.مییا  وضع شده

 قانون بازار اوراق بهادار است. 5منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادة سازمان:  (4

  شود.معامله میصندوق در آن  گذاریكه واحدهای سرمایه هاهر یک از بورس بورس: (5

سپرده (6 سپرده گذاری مرکزی:شرکت  ضوع بند شركت  سویه وجوه مو  1ه ماد 7گذاری مركزی اوراق بهادار و ت

 قانون بازار اوراق بهادار است. 

 كند.یمو فعالیت  شودمی تأسیسمجوز سازمان است كه با  (2) هماد موضوع یگذارهیصندوق سرما صندوق: (7

 منظور اساسنامه صندوق است.اساسنامه:  (8

 منظور امیدنامه صندوق است.امیدنامه:  (9

  گذاران به قیمت اسمی است.هینزد سرما یگذارهیسرما یجمع ارزش واحدها ه صندوق:یسرما (10

ص گذار:هیسرما (11 ساس گواه یشخ ست كه بر ا شده  یگذارهیسرما یا سنام مطابقصادر سا یا گواهی  همفاد ا

 صندوق است.  یگذارهیسرما یاز واحدها ی، مالک تعدادگذاری مركزیگذاری سپرده شده نزد شركت سپردهسرمایه

 .صندوق است هیترین جزء سرماكوچک :یگذارهیواحد سرما (12

قانون  1جرای ماده اگذاری در ی است كه توسط صندوق سرمایهمتحدالشکل بهاداراوراق :یگذارهیسرما یگواه (13

ین اساسنامه صادر امطابق ی اشخاص در صندوق گذارسرمایهازای در  شر و منتتوسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 

 ر است.گذاآن سرمایه در تملک یگذارسرمایهواحدهای  شود و معرف تعدادگذار ارائه میو به سرمایه

گذاری، وجوه دریافتی از هر صدور واحدهای سرمایهعبارت است از وجوه دریافتی در قبال صندوق: های ییدارا (14

سالالایر  های معنوی و نامشالالهود ومنبع دیگر، زمین، سالالاختمان، مصالالالخ سالالاختمانی، كلیه مجوزها و سالالایر دارایی

سالالود متعلق به  وو نیز كلیه حقوق، منافع  شالالودمطابق مفاد اسالالاسالالنامه به نام صالالندوق خریداری می هایی كهدارایی

 شود.ندوق دریافت میصصندوق از اشخاص و كارمزدهایی كه مطابق اساسنامه یا امیدنامه برای  ها، مطالباتآن
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 .است 47ماده موضوع  كارشناسیهیات منظور  :هیات کارشناسی (15

 دوره تصفیه صندوق است. دوره زمانی مشتمل بر دوره فعالیت وعمر صندوق:  (16

فاد این های صندوق طبق مها و بدهیمهلتی است پس از انحالل صندوق كه طی آن كلیه دارایی دوره تصفیه: (17

 گردد.اساسنامه تعیین تکلیف می

 باشد.اجرای ساخت آن می ساختمانی است كه موضوع فعالیت صندوق ةپروژ پروژه: (18

های یارزش انواع دارایهای صندوق است. های صندوق پس از كسر بدهیارزش دارایی خالص دارایی صندوق: (19

اختمان های زمین و سگذاری در صندوقصندوق مطابق دستورالعمل نحوة محاسبه ارزش خالص واحدهای سرمایه

 شود.تعیین می

های های صالالندوق به تعداد واحدحاصالالل تقسالالیم ارزش خالص دارایی ی:گذارسرمایهواحد هر ارزش خالص  (20

 ان است.گذارسرمایهی نزد گذارسرمایه

 منظور واحد پول جمهوری اسالمی ایران است.ریال:  (21

 های تقویمی سال شمسی است.منظور ماه ماه: (22

 باشد.به استثنای روزهایی است كه بورس به هر دلیل تعطیل میمنظور هر روز  روز کاری: (23

تولی و مناظر، منظور مجمع صندوق و اركان اجرایی شامل مدیر صندوق و اركان نظارتی شامل  ارکان صندوق: (24

 حسابرس است.

صندوق: (25 ل ای اسالالت كه با حضالالور دارندگان واحدهای ممتاز، مطابق مفاد این اسالالاسالالنامه تشالالکیجلسالاله مجمع 

 شود.می

 شود.به این سمت انتخاب می ،36منظور شخص حقوقی است كه طبق ماده  مدیر صندوق: (26

جهت انجام وظایف و ، توسالالط مدیر صالالندوق 38منظور شالالخص حقوقی اسالالت كه طبق ماده  :سااختمدیر  (27

 شود.های مربوطه به این سمت تعیین میمسئولیت

 گردد.انتخاب میاین اساسنامه  مطابق مادة .......شخص حقوقی است كه ناظر:  (28

 گردد.انتخاب میاین اساسنامه  42مطابق مادة شخص حقوقی است كه  متولی: (29

ه ب 44موسسات حسابرسی معتمد سازمان كه طبق ماده  2یا  1موسسه حسابرسی است كه از طبقه حسابرس:  (30

 شود.این سمت انتخاب می

مؤسسه حسابرسی است كه تحت این عنوان توسط سازمان اعالم شده  مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان: (31

 است.

ست  ها:مرجع ثبت شرکت (32 سناد و امالک كشور ا سازمان ثبت ا های موضوع كه وظیفه ثبت صندوقبخشی از 

 بر عهده دارد.نیز قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را  (2)ماده 

 .تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده است عنوانبهتارنمایی كه نشانی آن  تارنمای صندوق: (33

 ایران است. قوانین جمهوری اسالمی مطابقمراجع قضایی منظور  مراجع قضایی: (34
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ست كه مدیرای رویه :یگذارهیسرما یواحدهاو معامالت  ، ابطالصدور، یسینورهیپذ رویه (35 صدور ا ، برای 

ویه مراحل در این ركند. گذاری تدوین نموده و در تارنمای صالالالندوق اعالم میو معامالت واحدهای سالالالرمایه ابطال

گذاران، اطالعاتی كه باید یههویت سالالرماگذاری، چگونگی تشالالخیص نویسالالی، صالالدور و ابطال واحدهای سالالرمایهپذیره

درخواست  ارائهرای بهایی كه فرم گذاران دریافت شود،گذاری از سرمایهنویسی و صدور واحدهای سرمایههنگام پذیره

 ست.بینی شده اصدور و ابطال تکمیل شود و مداركی كه متقاضیان صدور و ابطال باید ارائه نمایند، پیش

صمیمت :مالحظهقابلنفوذ  (36 شاركت در ت ستگیریوانایی م سیا های مالی و عملیاتی واحد تجاری، های مربوط به 

ق انتخاب حداقل یک عضالالو هیأت مدیره معموالً از طری مالحظهقابلهای مزبور. نفوذ ولی نه در حد كنترل سالالیاسالالت

ست از روابط یا قراردادهمشابه( صورت می كنندهادارهسایر اركان ) شود كه به واحد گیرد، اما ممکن ا ای دیگر ناشی 

 دهد.گذاری را میگذار اجازه مشاركت مؤثر در سیاستسرمایه

های مالی و عملیاتی یک شالالخص حقوقی، به منظور كسالالب منافع از عبارت از توانایی راهبری سالالیاسالالتکنترل:  (37

 شود.ن میهای آن است. معیارهای توانایی كنترل بر اساس استانداردهای حسابداری ملی تعییفعالیت

شترک:  (38 شاركت  عبارتکنترل م صادی كه به موجب توافق قراردادی )م شاركت در كنترل یک فعالیت اقت از م

 شود.خاص( است. معیارهای توانایی كنترل مشترک بر اساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می

 : شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است:شخص وابسته (39

خص و هر الف( شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجه اول از طبقه اول آن ش

 ، كنترل یا كنترل مشترک شخص حقیقی مورد نظر باشد.مالحظهقابلشخص حقوقی كه تحت نفوذ 

نداردهای ب( شالالخص وابسالالته به هر شالالخص حقوقی عبارت اسالالت از شالالخص وابسالالته به واحد تجاری كه در اسالالتا

 .شده استحسابداری ملی ایران، تعریف 

 اتیکل

صندوق با دریافت مجوز یا (2مادۀ سیسن  سازمان تأ صندوق، و فعالیت از  صادیق  ی گذارسرمایههای از م

ابزارها و نهادهای مالی  هقانون توسع (1) هماد (الالالال)هبند ، بهاداراوراققانون بازار ( 1) هماد( 20) موضوع بند

مایت از احیاء، بهسازی و نوسازی ح( قانون 7) ( ماده2) نامه اجرایی تبصرهآیین (1)( ماده 15و بند )جدید 

دهی و حمایت از تولید و قانون سالالامان( 14نامه اجرایی ماده )آیین و های فرسالالوده و ناكارآمد شالالهریبافت

سکن ضه م ساس  و رودشمار میبه عر سع (2) همادبر ا دهای مالی جدید نزد مرجع ابزارها و نها هقانون تو

 صالالندوق این شالالود. نامین اسالالاسالالنامه و مقررات اداره میا بر اسالالاس رسالالد وها به ثبت میثبت شالالركت

 .است زمین و ساختمانوع این صندوق از ن .است « ............................................. »، گذاریسرمایه

صرهت ، صالالندوق را نزد مدارک مربوطه هها و ارائمدیر صالالندوق باید پس از ثبت صالالندوق نزد مرجع ثبت شالالركت :ب

 .كندو مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت  برساندنهاد مالی به ثبت  عنوانبهسازمان نیز 

 :عبارت است صندوق موضوع فعالیت (3مادۀ
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 فعالیت اصلی -الف

  ای و سپس فروش واحده شدهآوری جمعصندوق از محل وجوه  امیدنامهساخت پروژة ساختمانی مندرج در

 ؛ساختمانی پروژه یادشده

 امالک و مستغالت؛ هایهای زمین و ساختمان و صندوقگذاری در واحدهای صندوقسرمایه 
 

 فرعی: یهاتیفعال -ب

 ؛با درآمد ثابت های در اوراق بهاداردر واحدهای صندوق گذاریسرمایه 

 ؛های بانکی و گواهی سپرده بانکیسپردهدر سایر ابزارهای مالی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و  گذاریسرمایه 

 .دریافت تسهیالت 

حداكثر }...........به مدتشالالده و  ها آغازثبت نزد مرجع ثبت شالالركتدوره فعالیت صالالندوق از تاری   (4مادۀ

 با تایید سازمانیابد. این مدت دامه میشده{ا یکسال بعد از اتمام ساخت پروژه مطابق با طرح توجیهی ارائه

 تمدید است. قابل 

 .استمجاز به انجام موضوع فعالیت  ،صندوق پس از دریافت مجوز فعالیت از سازمان تبصره:

ن هما] ماه... ....ماه هر سال تا انتهای  ..........به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مالی صندوق  سال (5مادۀ

[/]سال تأسیسل ...... ]سا...تا پایان ماه  تأسیسمالی صندوق از تاری   هدور نخستین. است[/]سال بعد[ سال

 .استبعد[ 

 از.............. عبارت استدارد. محل اقامت صندوق  یرانیت ایصندوق تابع (6مادۀ

 :سرمایه صندوقگذاری و واحدهای سرمایه

یه قیمت اسالالالمی (7مادۀ حد سالالالرما ید 10،000گذاری برابر هر وا با كه  یال اسالالالت  های روی گواهی ر

شود. سرمایه سرمایهگذاری قید  سیم واحدهای  شرح زیر تق صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به  گذاری 

 :شودمی

ن در زما گذاری است،واحد سرمایه یلیون {م یک كمها ........ }دستكه تعداد آن ممتازگذاری سرمایه واحدهایالف( 

گذاری ممتاز ایهواحدهای سرم هشود. دارندمی تأدیهوسط مؤسسان صندوق ت تاسیس صندوق به صورت نقدی كالً 

انتقال قابلیط زیر با رعایت شراگذاری دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. این نوع واحدهای سرمایه

 :باشدبه غیر می

گذاری ممتاز به واگذاری های سرمایهواحد دارندهگذاری ممتاز، دالیل تمایل قبل از انتقال واحدهای سرمایه( 1-الف

گذاری ممتاز خود و همچنین اطالعات مورد نظر سازمان از اشخاصی كه تمایل به خرید واحدهای واحدهای سرمایه
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 هاآنكه هر یک از این اشخاص تمایل به تملک  گذاری ممتازگذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایهسرمایه

 شده و موافقت سازمان در این زمینه اخذ شود. ارائه را دارند به سازمان

 ، صورت پذیرد.سازمان دییتأ( واگذاری باید از طریق بورس وفق روش مورد 2-الف

باید توسط مدیر  وانتقالنقلگذاری ممتاز و مدارک ( پس از انتقال، مشخصات دارندگان جدید واحدهای سرمایه3-الف

 مای صندوق افشا شود.گذاری مركزی دریافت و در تارناز شركت سپرده

 گذاری ممتاز ندارد.( بازارگردان تعهدی در خصوص بازارگردانی واحدهای سرمایه4-الف

تملک شود. صادر می وقدر ازای افزایش سرمایه صندوق پس از تاسیس صندگذاری عادی كه ب( واحدهای سرمایه

این نوع  .نمایدمینحق رأی و حق حضور در مجامع صندوق ایجاد  برای مالکان آن گذاری عادیهای سرمایهواحد

 . استانتقال  یت مقررات آن، قابلگذاری صرفاً در بورس و با رعاواحدهای سرمایه

نسبت به دارندگان گذاری عادی در هنگام توزیع اصل سرمایه و عواید صندوق، دارندگان واحدهای سرمایهتبصره: 

 .گذاری ممتاز از اولویت برخوردارندواحدهای سرمایه

ر زمان، در هسرمایه صندوق  اطالع عموم برسد.به باید آن  تغییرات بوده و  متغیرسرمایه صندوق  (8مادۀ

سرمایه سمی واحدهای  سنامه گذارمعادل جمع قیمت ا سا شریفات این ا ساس ت صادره بر ا سر اپس ی  ز ك

  .دشومیانجام  18اساس مفاد مندرج در مادة  ابطال واحدهای صندوق براست. ده واحدهای ابطال ش

 گذاری مؤسسان:سرمایهصندوق و  ستاسی

 پیشنهادی ها مدیركه یکی از آنبه عنوان موسسین  حداقل سه شخص، به منظور تاسیس صندوق (9مادۀ

ست، سمیمبلغ درصد  100باید  صندوق ا سرمایه ا گذاری ممتاز صندوق را نقداً به حساب تمام واحدهای 

ضای سیس واریز نمایند و تقا شرف تأ صندوق در  صندوق مجوز بانکی  شركتها ثبت  به  را نزد مرجع ثبت 

 سازمان ارائه دهند.همراه مدارک زیر به 

 ؛هاآن هر یک ازگذاری ممتاز فهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه -1

 صورتجلسه مجمع موسس؛ -2

 مصوب مجمع صندوق؛ دنامهیاماساسنامه و  -3

 متولی و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛ ناظر، قبولی سمت توسط مدیر، -4

 گذاری ممتاز به حساب بانکی صندوق؛واحدهای سرمایه اسمی تمامبانک مبنی بر واریز ارزش  هیدییتأ -5

 سایر موارد اعالم شده توسط سازمان. -6

 عمومی:عرضه 

مدیر صندوق پس از اخذ مجوز ثبت از سازمان، باید نسبت به ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شركتها  (10مادۀ

ست با ارائه  صندوق موظف ا شركتها، مدیر  صندوق نزد مرجع ثبت  اقدام نماید. پس از ارائه مدارک ثبت 
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، ضالالمن درخواسالالت ثبت صالالندوق به عنوان نهاد مالی نزد سالالازمان، صالالدور مجوز به سالالازمان مدارک ذیل

 نماید: نیز درخواسترا  نویسیپذیره

 آگهی تاسیس برابر اصل شده صندوق؛ .1

 اساسنامه صندوق ممهور به مهر ثبت شركتها؛  .2

 عادی صندوق؛واحدهای  نویسیاعالمیه پذیره .3

 ارائه قرارداد با مدیر ساخت؛ .4

 ؛نویساستفاده از خدمات تعهدپذیره برای نویسیتعهدپذیرهارائه قرارداد  .5

 ارائه قرارداد بازارگردانی برای استفاده از خدمات بازارگردان؛ .6

 تاییدیه بورس مبنی بر پذیرش صندوق؛ .7

 سایر موارد به درخواست سازمان. .8

 

نویسالالی را مطابق رویه گذاری، متقاضالالیان باید مراحل پذیرهنویسالالی واحدهای سالالرمایهبرای پذیره (11مادۀ

سرمایهپذیره و مدیر آن را از طریق تارنمای صندوق منتشر اجرا نموده گذاری نویسی و معامالت واحدهای 

ویه مذكور اصالالح ر . در صالورتی كه سالازمان اصالالحاتی را در رویه مذكور الزم بداند، مدیر موظف بهنماید

 مطابق با نظر سازمان است. 

 :فزایش سرمایها

نزله مگذاری در صندوق، به گذاری پس از تاسیس صندوق در قبال سرمایهصدور واحدهای سرمایه (12مادۀ

 افزایش سرمایه صندوق است. 

صمیم صندوق ت سرمایه  سرمایه صرفاً باگیری راجع به افزایش  سی واحدهای گذاران برای پذیرهرعایت حق تقدم  نوی

  بل انجام است.قاو مقررات  نامهسبا رعایت تشریفات مندرج در اسا و گیردصورت میگذاری جدید سرمایه

گذاری تحت تملک گذاران صندوق به نسبت واحدهای سرمایهگذاری جدید، سرمایهنویسی واحدهای سرمایهدر پذیره

گذاران تا دو روز كاری قدم دارند. این حق تقدم قابل انتقال به غیر اسالالالت و سالالالرمایهخود در پایان تاری  مؤثر، حق ت

پذیره یان دورة  پا بل از  قدم در دورة نویسالالالی میق ندة حق ت ند. دار گذار كن به دیگران وا قدم خود را  ند حق ت توان

احل الزم را مطابق رویه را ارائه كرده و مرعادی گذاری سالالرمایه صالالدور واحدهای تواند درخواسالالتنویسالالی میپذیره

سرمایهپذیره صدور و معامالت واحدهای  سی،  شریفات نقل و انتقال حق تقدم گذارینوی  تابع مقررات ها،انجام دهد. ت

 بورس است. 

رعایت مقررات مربوط به عرضه عمومی اوراق  مشمول گذاری صندوقهای عمومی واحدهای سرمایهعرضه :1 بصرهت

 است.بهادار 

صره  شاركت در سرمایه  :2تب صورت م سرمایهگذاران در  به ازای هر  ، با دارا بودن حق  تقدم مربوطه بایدافزایش 

 گذاری را واریز نمایند. هر واحد سرمایهدرصد قیمت اسمی  100 گذاریواحد سرمایه
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حق تقدم و با  سلب نویسی باشود، پذیرهنویسی كه قبل از صدور مجوز فعالیت انجام میدر نخستین پذیره :3تبصره 

 پذیرد.قیمت اسمی واحدهای صندوق انجام می
 

و  یبندزمان مدیر صندوق باید با توجه به نیاز صندوق به وجوه نقد برای اجرای پروژه و با توجه به (13مادۀ

سرمایه سرما امیدنامهبینی شده در پیش مبالغ افزایش  متناسب با یه صندوق را صندوق، پیشنهاد افزایش 

 .كندمیصندوق ارائه مجمع مدارک زیر به  با تکمیلگذاری ذكرشده در امیدنامه، مایههای سرسیاست

ناظر و  . گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه باید به تأییدباشده های پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه تهیه شدگزارشالف( 

روز  30ها نباید بیش از این گزارش گزارش پیشرفت مالی پروژه باید به تأیید حسابرس رسیده باشد. از تاری  تأیید

 ها افشاء شدهها باید در این گزارشآن ها تا تاری  تأییدسپری شده باشد. وقایع مهم پس از تاری  تهیه این گزارش

 باشد.

همراه اشد، بهبماه نگذشته  6كه از تاری  بروزرسانی آن، بیش از  شدهب( گزارش توجیهی افزایش سرمایه بروزرسانی

 رنظر حسابرس؛اظها گزارش

ری نشده سپ روز 90ها توسط حسابرس بیش از آن   تأییدهای مالی حسابرسی شدة صندوق كه از تاری( صورت ج

 باشد.

گذاری كه برای تأمین مبلغ افزایش سرمایه، قصد صدور ( مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و تعداد واحدهای سرمایهد

  ؛آنها وجود دارد

صره: صندوق قرارداد تعهدپذیره تب صندوق را باید به گونهمدیر  سی واحدهای  ضای  ای تنظیم نماید كهنوی پس از انق

گذاری های سرمایهپس از گزارش مدیر صندوق در مورد واحد یروز كار 2ظرف نویس نویسی، متعهد پذیرهدوره پذیره

 .كند نشده را ایفانویسییرهپذ گذاریواحدهای سرمایه دیخرخود مبنی بر  ، تعهدنرفتهفروش

شده،  (14مادۀ سرمایه ارائه  ست افزایش  سازمان با درخوا ایش گزارش توجیهی افزپس از دریافت موافقت 

ایش سالرمایه صالندوق، افزمجمع شالود و اگر  صالندوق مطرح میمجمع سالرمایه و اظهارنظر حسالابرس در 

ستای امیدنامه ستی را موجه و در را سرمایه و مبل صندوق درخوا شخیص دهد، افزایش  غ آن و و مقررات ت

صویب می ساند. تاری  مؤثر را به ت سازمان، مدیر ر سه مربوطه نزد  صورتجل ندوق باید تاری  صپس از ثبت 

نویسی درج و گذاری جدید را تعیین كرده و در اعالمیه پذیرهنویسی واحدهای سرمایهشروع و خاتمه پذیره

 وم برساند.به اطالع سازمان و عم

 فاصله داشته باشد. از تاری  تصویب افزایش سرمایهروز  40و بیش از روز  10از  كمترتواند تاری  موثر نمی :1تبصره 

صره  شروع دوره پذیره: 2تب سرمایهتاری   سی واحدهای   روز  60دیرتر از  وتواند زودتر از تاری  موثر گذاری نمینوی

 ه توسط مجمع صندوق باشد. پس از تاری  تصویب افزایش سرمای

از تاری  شروع تا  نویسی نیزحداكثر مدت زمان پذیره روز باشد. 5نباید كمتر از  دوره پذیره نویسی اعالمی :3بصره ت

 روز نخواهد بود. 10 بیش از پایان آن



 

8 

 

را طبق  نویسی، مراحل الزم، مدیر صندوق باید قبل از شروع دوره پذیرهدر صورت افزایش سرمایه (15مادۀ

 گذاران انجام دهد. گذاری حق تقدم سرمایهمقررات برای سپرده

ضای دورة پذیرهپ ضوع این ماده، امکان انتقال حق تقدمس از انق سی مو چنانچه تعدادی از ها به غیر وجود ندارد. نوی

پذیره لت  قدم در مه گان حق ت ند های دار حد لک وا به منظور تم قدم خود  فاده از حق ت به اسالالالت قدام  نویسالالالی، ا

روز كاری  5ظرف  نویسی،پس از اتمام مهلت پذیره وظف استمگذاری صندوق ننموده باشند، مدیر صندوق سرمایه

پایان پس از ام نماید. مانده، طبق مقررات بورس اقدگذاری باقییده و فروش واحدهای سالالالرمایهنسالالالبت به انجام مزا

ت موضوع را مدیر صندوق موظف اسنرسیده باشد، گذاری به فروش ، چنانچه تعدادی از واحدهای سرمایهمدت مزایده

 نویس گزارش نماید.ظرف دو روز كاری به متعهد پذیره

ریالالد ی  موضالالوع ایالالن مالالاده، پیشالالنهاد خرگالالذادر حالالراج واحالالدهای سالالرمایهافالالزایش سالالرمایه، در  :1تبصااره 

ورتی كالاله در حالالراج صالال در یسالالت.مانالالده بالاله كمتالالر از قیمالالت اسالالمی، قابالالل قبالالول نگذاری باقیواحالالدهای سالالرمایه

د ر قالراردادمنالدرج  نالویس ملالزم باله خریالد واحالدهای باقیمانالده باله قیمالتواحدها به فالروش نرونالد، متعهدپالذیره

یسالالی نبایالالد نوقیمالالت منالالدرج در قالالرارداد تعهدپالالذیره گالالذاری خواهالالد بالالود.واحالالدهای سالالرمایهنویسالالی تعهالالد پالالذیره

 كمتر از قیمت اسمی باشد.

صره   صل :2تب سرمایه مبالغ حا سر قیمت پذیرگذاری باقیاز فروش واحدهای  سی و هزینههمانده پس از ك های نوی

ست ظرف مربوطه به حساب مطالبات دارندة حق تقدم منظور می صندوق موظف ا از پس  روز كاری 10شود و مدیر 

 .ها واریز نمایدگذاران از این بابت را به حساب آن، مطالبات سرمایهمزایدهزمان پایان 

 ییفهرسالت نها ،یسالینورهیدوره پذ لیپس از تکم یروز كار 5صالندوق مکلف اسالت حداكثر  ریمد (16مادۀ

ات الزم جهت قابل و اقدام اعالم كند و پس از تایید متولی و حسالالابرس به سالالازمان هیرا ته گذارانهیسالالرما

 .گذاری جدید را مطابق مقررات مربوطه، انجام دهدمعامله شدن واحدهای سرمایه

 :گذارانامالک و مستغالت به صندوق به عنوان آورده سرمایهنتقال ا

شروع پذیره (17مادۀ صندوق، باید پیش از  ضوع  ساختمانی مو صندومالکیت زمین و پروانه  سی به  ق نوی

پذیر امکان رد زیرموا، با رعایت گذارانبه صندوق به عنوان آورده سرمایهفوق  هایداراییانتقال منتقل شود. 

 :است

مر در چارچوب اگذاری صندوق را دارا بوده و این های تعیین شده برای موضوع سرمایهمذكور، ویژگی هایدارایی .1

 ؛انجام پذیردامیدنامه صندوق شده در گذاری تعیینهای سرمایهاستسی

 ؛گیرد مورد ارزشیابی قرار هیات كارشناسیباید توسط  های یادشدهدارایی .2
و  سالالیهیات كارشالالنارسالالانی نموده و گزارش ارزشالالیابی صالالندوق اطالعدر تارنمای مراتب را باید مدیر صالالندوق  .3

 برداری عموم بارگذاری نماید؛مستندات مربوطه را جهت بهره
 قطعی قالپس از انتاین ماده و  3روز از تاری  موضوع بند  10داقل نویسی صندوق پس از گذشت حشروع پذیره .4

 ؛پذیر استامکانصندوق به  مربوط های داراییاسناد 
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در  نتشرهم گذاری صندوقواحدهای سرمایههای غیر منقول منتقل شده به صندوق، داراییدر قبال  ثمن معامله  .5

  ؛گیردقرار  انتقال دهندهاختیار 

بابت  ادر شدهصواحدهای از كل  %50مجاز خواهد بود حداكثر  های غیر منقول این مادهدارایی انتقال دهنده تبصره:

ده منوط به عرضه واحدهای مذكور به میزان بیش از نصاب اعالم ش .عرضه كند به عمومدر سال نخست را ن ماده ای

 موافقت بورس مربوط است.

 

 گذاریابطال واحدهای سرمایه

سرمایه (18مادۀ صندوقابطال واحدهای  سال از فعالیت  شت یک  صندوق پس از گذ  ، پس از تاییدگذاری 

ضمن مشخص كردن  ،خود به مجمعدر گزارش  موظف است مدیر صندوقپذیر است. امکان مجمع صندوق

رداخت یا و محل پ قابل ابطال گذاریتعداد واحد سالالالرمایهحداكثر  گذاری،واحدهای سالالالرمایه ابطال فرایند

را  گذاری درخواسالت شالده برای ابطال با امالک و مسالتغالت تحت تملک صالندوقتهاتر واحدهای سالرمایه

 برساند.تایید مجمع بینی نموده و به پیش

الیالالت، ای باشالالد كالاله پالالس از گذشالالت مالالدت مالالذكور و تالالا سالالال سالالوم فعبرنامالاله مالالذكور بایالالد بالاله گونالاله: 1 تبصااره

 حداكثر یک سوم واحدهای عادی صندوق در هر سال ابطال گردد.

مدیر صندوق می گذاری درخواست شده برای ابطال نباید كمتر از حداقل تعداد اعالتعداد واحدهای سرمایه: 2 تبصره

 گذار و بیش از حداكثر تعداد اعالمی توسط مدیر صندوق باشد.توسط هر سرمایه

صندوق تامین (19مادۀ صورتی كه مدیر  سرمایه در  صندوق را از محلمبلغ ابطال واحدهای   ترتها گذاری 

هت جگذاری الزم باید تعداد واحدهای سالالرمایهتحت تملک صالالندوق قرار داده باشالالد،  امالک و مسالالتغالت

فروش یشاعم از فروش قطعی یا پتملک هر یک از امالک در اختیار را به صورت مشخص و با ذكر جزئیات 

 ؛ارائه نمایدرا 
 

وز رخالص ارزش صالالالرفاً به مبلغ در قبال تهاتر یا تسالالالویه نقدی، گذاری واحدهای سالالالرمایهابطال  (20مادۀ

شگذاری  مشروط به آنکه از تاری  اعالمی صندوق داراییارز شد، 90بیش از های  پذیر امکان روز نگذشته با

 است.

ری صندوق، گذاگذاری و تهاتر آن با امالک و مستغالت معین موضوع سرمایهدر ابطال واحدهای سرمایه :1 تبصره

ار ارائه شده گذگذاری معادل با دارایی یاد شده از طرف بیش از یک سرمایهچنانچه حداقل تعداد واحدهای سرمایه

بطال در قبال اگذاری را جهت گذاری كه بیشترین تعداد واحد سرمایهباشد، امالک و مستغالت معین فوق به سرمایه

 شود. تهاتر پیشنهاد نموده است، منتقل می

دوق مدیر صندوق موظف است پس از ابطال واحدهای صندوق، واحدهای مذكور را از كل واحدهای صن :2 تبصره

 رای خارج نمودن واحدهای یاد شده از سامانه معامالت را انجام دهد.كسر و اقدامات الزم ب

 

گذاری در مالکیت ایشان و همچنین تمامی گذاران، تعداد و نوع واحدهای سرمایهمشخصات سرمایه (21مادۀ

سرمایه سپردهنقل و انتقاالت واحدهای  شركت  سد. گذاری مركزی به ثبت میگذاری ممتاز و عادی نزد  ر
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در هر  هاآنگذاری در تملک گذاری ممتاز و عادی و تعداد واحدهای سالالالرمایهای سالالالرمایهدارندگان واحده

گاه داده پای طابق  مانی، م كت سالالالپردهمقطع ز هد بود.های شالالالر های  گذاری مركزی خوا حد کان وا مال

گذاری نزد گذاری خود از كل واحدهای سالالالرمایهگذاری، به نسالالالبت تعداد واحدهای سالالالرمایهسالالالرمایه

های صندوق گیری در مورد داراییاند، ولی حق تصمیمهای صندوق سهیمان، در خالص داراییگذارسرمایه

منحصالالراً از اختیارات مدیر صالالندوق اسالالت. مسالالئولیت مالکان واحدهای در چارچوب این اسالالاسالالنامه 

 در صندوق است. هاآنگذاری گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایهسرمایه

گذاری و تسویه و پایاپای اوراق بهادار مقررات ثبت، سپرده بر اساسگذاری صادر شده ارایه گواهی سرمایه تبصره:

 گیرد.بورس صورت می
 

 :گذاریسرمایهواحدهای  محدودیت تملک

سمت (22مادۀ صدی خود به این  سته به آنها در زمان ت شخاص واب سابرس و ا توانند مالک ها نمیمتولی، ح

 گذاری صندوق باشند.هواحدهای سرمای
 

 ها:گذاری صندوق در دارایینحوه سرمایه

ذاری است. گ( این اساسنامه قابل سرمایه3های تعیین شده در ماده )منابع صندوق صرفاً در دارایی (23مادۀ

عالیت فماه مانده به اتمام  6ماه اول شالالروع فعالیت صالالندوق و  6به اسالالتثنای  در طول فعالیت صالالندوق،

صد 60حداقل  صندوق،  ضوع در دارایی باید صندوق هایاز دارایی در  (3( ماده )( جزء )الف1بند )های مو

و گواهی سپردة بانکی یا  تواند ماندة وجوه را در سپردة بانکیمدیر صندوق میگذاری شود. صندوق سرمایه

  گذاری نماید.گذاری در اوراق با درآمد ثابت سرمایههای سرمایهصندوق

صره  سرمایه های غیرمنقولدارایی فروش یا خرید :1تب صندوق موضوع  صدد 50 از بیش آنها ارزش كهگذاری   كل ر

 .مجمع صندوق است از مجوز اخذ منوط به  است، صندوق هایدارایی

 كل ارزش از درصد 60مجموع تعهدات پرداخت آتی صندوق از محل خرید اعتباری امالک نباید بیشتر از  :2تبصره 

 .باشد صندوق یهاییدارا

 ارکان صندوق

 اركان صندوق عبارتند از: (24مادۀ

 مجمع؛ (1

 مدیر؛ (2

 ناظر؛ (3

 ؛متولی (4
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 .حسابرس (5

 مجمع صندوق

 مجمع صندوق دارای اختیارات زیر است:  (25مادۀ

 تعیین اركان صندوق با تأیید سازمان؛ (1

 تغییر اركان صندوق به شرط تعیین جانشین آنها و ذكر دالیل با تأیید سازمان؛ (2

 الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛و عزل حسابرس به شرط تعیین جانشین و تعیین مدت مأموریت، حق نصب (3

 استماع گزارش مدیر صندوق در مورد وضعیت و عملکرد صندوق در هر دوره مالی؛ (4

 های مالی صندوق و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس در مورد صورت (5

 های مالی ساالنه صندوق؛تصویب صورت (6

 تعیین روزنامه كثیراالنتشار صندوق؛ (7

 تصویب تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق؛ (8

 مشی فعالیت صندوق؛گذاری و تعیین خطسیاست (9

سیاست صدور و ابطالت (10 مدیر  شده توسطپیشنهاد  و مقاطع زمانی صدور و ابطال صویب میزان صدور و ابطال، 

 ؛صندوق

 حدود مجاز برای اخذ تسهیالت به نام صندوق؛تعیین چارچوب و  (11

 انحالل صندوق.تمدید فعالیت یا گیری در مورد تصمیم (12

قدام مدیر امستغالت در مواردی كه امالک و فروش درباره صندوق  ریمد شنهادیپ در مورد الزم ماتیتصم اتخاذ (13

 ؛نیازمند تصویب مجمع صندوق است

 و تغییرات آن. ساختتصویب بودجه  (14

 دارند. گذاری یک حق رأیگذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایهدارندگان واحدهای سرمایه :1تبصره 

های مورد نیاز در راستای اجرای وظایف مجمع صندوق اند در مواقع لزوم گزارشتمامی اركان صندوق موظف :2تبصره 

 را در اختیار آن قرار دهند.

صره  سمت كنند و طی آنصندوق باید به  اجرایی و نظارتی كلیه اركان :3تب سئولیت و  طور جداگانه كتباً قبول  م

صله پس از خاتمه یک نسخه ارسال كنند. این اركان بالفا وظایف خود را بر اساس این اساسنامه بپذیرند و به سازمان

جایگزین تحویل های صالالالندوق را كه در اختیار دارند، به اشالالالخاص اطالعات، مدارک و داراییند همه مأموریت موظف

 دهند. 

دوق قید و قبولی سمت توسط ایشان، مشخصات آنها باید در امیدنامه صن وپس از انتخاب اركان صندوق  :4تبصره 

 ظرف یک هفته نزد سازمان ثبت و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود. 

ت هر كدام از اركان صندوق یا نمایندگان آنها، در صورت ورشکستگی، انحالل، قبول استعفا یا سلب صالحی :5تبصره 

اشخاص جایگزین باید بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه و با تأیید سازمان ظرف یک ماه توسط مجمع صندوق انتخاب 



 

12 

 

تأیید سازمان توسط مجمع صندوق است. تا زمان  موردشود. قبول استعفای این اشخاص منوط به تعیین جانشین 

ایفای  صورتی كه امکان درهای اشخاص قبلی به قوت خود باقی است. ایگزین، وظایف و مسئولیتانتخاب اشخاص ج

مربوطه وظایف و اختیارات ركن مذكور به دلیل فقدان صالحیت تا زمان تعیین ركن جدید وجود نداشته باشد،  وظایف

 شود.می واگذاردارندگان واحدهای ممتاز صندوق شخص حقوقی تعیین شده توسط به 

صره  فند با رعایت اركان صالالندوق و نمایندگان آنها همواره در اجرای وظایف و اسالالتفاده از اختیارات خود موظ :6تب

 گذاران را رعایت كنند.های داخلی صندوق و مقررات، صرفه و صالح سرمایهمفاد این اساسنامه، رویه

بینی شالالده در آن در مواعد پیشوظیفه دعوت مجمع صالالندوق و تهیه مقدمات الزم برای تشالالکیل  (26مادۀ

شخاص زیر نیز در هر زمان  صندوق به دعوت ا ست، لیکن مجمع  صندوق ا سنامه، به عهدة مدیر  سا ابل قا

 تشکیل است:

 متولی؛ -1

 صندوق؛ممتاز گذاری دارندگان بیش از یک پنجم از واحدهای سرمایه -2

 سازمان؛ -3

شود، كننده تعیین میمحل، زمان و تاری  تشکیل جلسه مجمع در شهر محل اقامت صندوق، توسط دعوت تبصره:

 مگر در شرایط استثنایی كه به تأیید  سازمان، شهر دیگری برای تشکیل جلسه تعیین گردد.

حدهای مجمع موظف اسالالت حداقل ده روز قبل از تاری  تشالالکیل مجمع، دارندگان وا كنندهدعوت (27مادۀ

شر آگهی در سرمایه سام روزنامهگذاری ممتاز را از طریق ن شار در  صندوق و انت شار  انه كدال به كثیراالنت

صورتی سرمایه هیكلكه مجمع دعوت نماید. در  ضر دارندگان واحدهای  صندوق در مجمع حا گذاری ممتاز 

مه كثیراالنتشالالار گذاری ممتاز از طریق روزناشالالوند، رعایت تشالالریفات دعوت از دارندگان واحدهای سالالرمایه

مجمع، متولی  مجمع باید الاقل ده روز قبل از تاری  تشکیل كنندهدعوتصندوق به مجمع ضروری نیست. 

ن متولی مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگا جلسهرا نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع  سازمانو 

 مجمع نخواهد بود. جلسهمانع از تشکیل  سازمانو 

و زمان تشکیل و موضوع  را از محلسازمان در مهلت مقرر در این ماده، متولی و  كنندهدعوتكه در صورتی :1تبصره 

خاص به  اعتبار ساقط است، مگر در شرایط درجهمجمع و تصمیمات آن از  جلسهجلسه مجمع مطلع ننماید، تشکیل 

 تأیید سازمان.

اید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت بت نماید، كه مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعودرصورتی :2تبصره 

از مدیر باشد،  ة مجمع، شخصی غیركننددعوتكه مقرر در این ماده در تارنمای صندوق منتشر كند. در صورتی

ر تسلیم كرده مهلت دعوت مجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدی از روز كاری قبل 2اقل حدموظف است  كنندهدعوت

عوت مجمع در ک روز كاری آن را در تارنمای صندوق منتشر نماید. در صورت اخیر، عدم انتشار آگهی دتا وی ظرف ی

 تارنمای صندوق، مانع از تشکیل و رسمیت مجمع نخواهد بود.

نماینده متولی و همچنین  ها،متاز یا نمایندگان قانونی آنگذاری مدارندگان واحدهای سالالالرمایه (28مادۀ

ضور در  سازمان حق ح سهنمایندة  سئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک  جل صندوق را دارند. م مجمع 

ست. برعهدة دعوت سرمایه كنندهدعوتكننده ا ضران و تعداد واحدهای  سامی حا ستی از ا گذاری باید فهر
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 دیتائبرسالالالاند. فهرسالالالت حاضالالالران با  هاآندر مالکیت هر یک را تنظیم و به امضالالالای هر یک از  ممتاز

 گیرد.كننده در اختیار رئیس مجمع قرار میدعوت

دای توضیحات اركان صندوق را به منظور اتواند اشخاص دیگر از جمله یاز میدعوت كنندة مجمع در صورت ن تبصره:

 برای حضور در مجمع دعوت كند.

ضور  (29مادۀ سمیت یافتن مجمع، ح سرمایهمالکان  حداقلبرای ر  زممتا گذاریبیش از نیمی از واحدهای 

ار دوم دعوت باگر در اولین دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشود، مجمع برای اصالتاً یا وكالتاً، ضروری است. 

و  كه حق رأی دارند رسالالمیت داشالالته گذاریمالکان واحدهای سالالرمایهخواهد شالالد و با حضالالور هر عده از 

 د شده باشد.رد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قیگیری خواهد كتصمیم

گذاری ممتاز حاضالالالر در آرا، از بین نمایندگان واحدهای سالالالرمایه نسالالالبی رئیس مجمع با اكثریت (30مادۀ

اظر نیز نرا به عهده دارد. دو  هشود. رئیس مجمع وظیفه ادارة جلسجلسه، توسط مجمع صندوق انتخاب می

سرمایه سه واز بین دارندگان واحدهای  ضر در جل سبی آرا اكثریتیک منشی با  گذاری حا ، توسط مجمع ن

 شود.صندوق انتخاب می

تصالالمیمات در جلسالاله رسالالمی مجمع صالالندوق با موافقت نصالالف به عالوة یک از كل حق رأی آراء  (31مادۀ

ضران اتخاذ می شد. رئیس مجمع حا شده با صاب دیگری ذكر  سنامه، ن سا سایر مواد ا شود، مگر اینکه در 

به تأیید  ناظران برساند  هیه و امضاء نماید وای در سه نسخه تموظف است از تصمیمات مجمع صورتجلسه

 و به سازمان، متولی و مدیر صندوق هركدام یک نسخه ارائه كند.

مجمع صندوق باید توسط رئیس مجمع به مدیر صندوق تسلیم شود تا فهرست اسامی حاضران در جلسه  :1بصره ت

 مدیر صندوق ظرف سه روز كاری پس از تشکیل مجمع، آن را در تارنمای صندوق منتشر كند.  

 هفته کیمدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداكثر ظرف  :2تبصره 

 رساند.به ثبت  رسانده و مطابق قوانین و مقررات نزد مرجع ثبت شركتهاسازمان ایید به  ت

صره  صورتیسازم :3تب سه ان در  صورت جل سنامه را تأیید موافقت خود را با ثبت تغییرات  سا خواهد كرد  تغییرات ا

شند  سازمان با سمت مجدد اركان یا قو كه این تغییرات مورد تأیید  شخاص جایگزین راقبول  سمت ا دریافت  بول 

توسط نماینده  كرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه

ندرج شالالده اركان، درصالالورتی كه تقاضالالا یا اعالم آمادگی انتخاب به عنوان ركن و قبولی سالالمت در حکم نمایندگی م

 ركن یادشده است. تباشد، به منزله قبولی سم

منتشر شده است از  سامانه كدال و راالنتشاریرا كه خالصه آن در روزنامه كث یماتیتصم اتییجز دیبا ریمد :4تبصره

 .دینما یصندوق اطالع رسان یتارنما قیطر

ست، موارد زیر  و عالوه بر مواردی كه در مقررات (32مادۀ شده ا سنامه ذكر  سا مرجع  بهثبت  منظوربه بایدا

 :گرددها ارسال ثبت شركت

ق و های مجامع صندوق، در مورد تصویب اساسنامه و تغییرات آن، تعیین اركان، روزنامه كثیراالنتشار صندوتصمیم (1

 های مالی و انحالل صندوق؛همچنین تصویب صورت
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 ها؛هویت اركان صندوق و نمایندگان آن (2

 ها؛آنهویت صاحبان امضای مجاز صندوق و حدود اختیارات  (3

 اقامتگاه صندوق و تغییر آن؛ (4

 سایر موارد به تشخیص سازمان. (5

صره: ص تب صندوق بوده و در زمان ت سات از وظایف  مدیر  صورتجل صندوق، اقدام به ثبت  فیه، مدیر در زمان فعالیت 

 تصفیه باید اقدامات فوق را انجام دهد.

صمیمات مجمع در مورد تغییر   (33مادۀ صندوقت صله قابل اجرا اركان  سازمان بالفا ست.  پس از ثبت نزد  ا

خالصه آن در  سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاری  انتشار

كه در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی روزنامه كثیراالنتشار صندوق، قابل اجرا است؛ مگر این

ماه، بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یکه پیشخاص در امیدنام

 موافقت كند. 

های صندوق قابل پرداخت های تشکیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل داراییهزینه (34مادۀ

فعالیت  دورهت شالالده و ظرف مدت یک سالالال یا تا پایان های صالالندوق ثباسالالت و توسالالط مدیر در حسالالاب

های تأسیس صندوق نیز پس از تصویب شود. هزینهكمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می هركدامندوق ص

های صندوق قابل پرداخت صندوق از محل دارایی دنامهیامنویسی یا پذیره هیاعالممجمع تا سقف مذكور در 

ساب سط مدیر در ح ست و تو شده و ظرف مدت ا صندوق ثبت  فعالیت  دورهن سال یا تا پایا ]سه[های 

 شود.كمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می هركدامصندوق 

 ر صندوقیمد

مادر ، گذاری، سبدگردان، مشاور سرمایهسرمایه نیتأمهای شركتمدیر صندوق، یک شخص حقوقی از بین  (35مادۀ

است كه در این  تمستغال، امالک و یسازانبوهدر صنعت فعال  یا فرابورسی بورسی ناشران گذاری،هلدینگ(، سرمایه)

میلیارد  500داقل حسرمایه مدیر صندوق در زمان پذیرش سمت باید شود. اساسنامه مدیر یا مدیر صندوق نامیده می

 مدیر صندوق با تأیید سازمان و تصویب مجمع صندوق، قابل تغییر است.ریال باشد. 

صره ست صندوق مدیر  :تب صالح یت مفاد ایرعا ضمنموظف ا صرفه و  سنامه و مقررات، همواره  سا ان دارندگن ا

 ت كند.یرا رعاگذاری واحدهای سرمایه

ساآنچه  عالوه بر  (36مادۀ سنامه ذكریر مواد ایدر  سا صندویمد یهاتیف و مسئولی، وظاشد ن ا ق به قرار ر 

 ر است:یز

سازمان  أییدتبه تشخیص و  جام امور صندوقاختصاص فضای مناسب اداری با امکانات و تجهیزات الزم به منظور ان (1

 ؛ساخت و سازو اختصاص فرد یا افراد متخصص و ماهر در زمینه فنی و مالی 

صندوق به معرفی (2 صندوقعنوان نمایندگان مدیر  ضای مجاز  سئول صاحبان ام هر یت و تعیین حدود اختیارات و م

  آنها و اطالع موضوع به سازمان و سایر اركان صندوق و انتشار از طریق روزنامه رسمی؛ كدام از
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در چارچوب  های صالالندوقفروش دارایی در مورد خرید و مجمع صالالندوق شالالده توسالالط  اجرای تصالالمیمات اتخاذ (3

 ؛اساسنامه

 ؛مدیر ساختبا  صندوق انعقاد قراردادانجام اقدامات الزم به منظور  (4

 ؛حسب مورد هامراحل صدور واحددر نویسی با متعهد پذیره صندوق انعقاد قراردادانجام اقدامات الزم به منظور  (5

 احدهای صندوق؛رگردانی واحداقل با یک بازارگردان جهت بازصندوق انعقاد قرارداد انجام اقدامات الزم به منظور  (6

دور و ص متقاضیان هاینگهداری مشخصات درخواست گذاران صندوق وسرمایهدریافت و نگهداری اطالعات هویتی  (7

، بشده و نگهداری  حساگذاری درخواستگذاری شامل تاری  درخواست و تعداد واحدهای سرمایهابطال واحد سرمایه

 ؛ابطال شدهگذاری صادرشده و مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد و قیمت واحدهای سرمایه

ندوق نزد صالالالریافت اطالعات مربوط به معامالت روزانه صالالالندوق در پایان هر روز كاری و نظارت بر ماندة وجوه د (8

 كارگزار یا كارگزاران صندوق؛ 

ستورات پرداخت از محل دارا (9 ساسصندوق  یهاییصدور د سنامه و ارائه  بر ا سا تأیید و  برای یبه متولآن مفاد ا

 ؛مفاد اساسنامه پرداخت مبالغ تأییدشده در چارچوب

شرایط ها و گواهی سپرده بانکی بر اساس بهادار با درآمد ثابت، سپرده صندوق به اوراق تخصیص مانده وجوه نقد (10

 ذكرشده؛

یافتیی همه و نگهدار یآورجمع (11 ندات فنی و مجوزهای در له مسالالالت ته از جم یدادهای  مدارک مثب  یالمو رو

سابدر  صندوق یصندوق، ثبت رویدادهای مال صورتح صندوق و تهیه  صندوق های  ر مقاطع زمانی دهای مالی 

دهی مالی و مقررات قانونی، اسالالتانداردهای حسالالابداری و گزارشبر اسالالاس و سالالاالنه  ماهه، نهماههماهه، شالالشسالاله

و  ورهروز از پایان هر د 30حداكثر ظرف مدت  شودهای اجرایی كه توسط سازمان ابالغ میها و دستورالعملنامهآیین

 مفاد اساسنامه؛بر اساس  نیاز مورد یهاگزارشسایر و  عملکرد هایگزارش هیتهنیز 

 ؛ماهه و ساالنه{}شش زمانی گذاری صندوق در مقاطعتهیه گزارش ارزش خالص واحدهای سرمایه (12

در گذاری ذكرشده های سرمایهسیاست بر اساسد یجد یگذارهیسرما یواحدها یا ابطال صدور درخواست مجوز (13

 ب؛یتصو منظوربهصندوق به همراه مدارک و مستندات مربوطه، مجمع آن به  هو ارائ صندوق امیدنامه

 صندوق؛مجمع صندوق به  صدور یا ابطال واحدهای ارائه پیشنهاد (14

 ارائه پیشنهاد تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق به مجمع صندوق با ارائه دالیل مربوطه؛ (15

رات نزد ییب و ثبت تغیفات مربوط به تصویتشر یصندوق پس از ط هدنامیام اساسنامه وانجام اصالحات الزم در  (16

 ؛صالحذیر مراجع یسازمان و سا

ها و سازمان و سایر صندوق نزد مرجع ثبت شركت جلساتو صورت تصمیماتثبت منظور به انجام اقدامات الزم  (17

 ؛صالحذیمراجع 

 تسهیالت  گزارش الزم جهت دریافت هیته ،ایهای توسعهطرح یاجرا یالت الزم به نام صندوق برایافت تسهیدر  (18

مجمع ب یالت مذكور پس از تصالالویاخذ تسالاله یب و انجام اقدامات الزم برایتصالالو برایصالالندوق مجمع  آن به هو ارائ

 صندوق؛
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 گذاری؛های سرمایهواحد یا ابطال انجام وظایف تعیین شده در اساسنامه مربوطه برای اجرای مراحل صدور (19

صندوق در پایان  (20 صفیه  سب مورداجرای مراحل انحالل و ت  ساسابر  مدت فعالیت و یا تمدید مدت فعالیت، ح

 اساسنامه و مقررات؛

 های صندوق؛ مدارک، اسناد و دارایی ینگهدار یدر مورد چگونگ یاطالع به متول  (21

 گذاران؛هیبه سؤاالت متعارف سرما ییپاسخگو  (22

 ق آن؛یصندوق و انتشار اطالعات صندوق در مواعد مقرر از طر یاندازی تارنماراه  (23

 ت صندوق؛یاهداف و موضوع فعال یاجرا یرابآنها  یریگكاربهالزم و  یافزارهاافزارها و سختنرم هیته  (24

 در امیدنامه؛ شدهتعیین هصندوق در چارچوب بودج یمعرف یغات الزم برایانجام تبل  (25

اجع ، مریردولتیو غ یدولت مراجعهمه اعم از اشالالالخاص حقیقی و حقوقی تمامی صالالالندوق در برابر  یندگینما  (26

 ؛اشخاصر یو سا گذارانسرمایه، ییقضا

 مجمع؛ هل جلسیتشک یمقدمات و امکانات الزم برا هیو ته یدعوت از مجمع صندوق در مواعد مقتض (27

صندوق و دفاع  (28 ندوق در صدر برابر هرگونه دعوای مطروحه علیه اقامه هرگونه دعوای حقوقی و كیفری از طرف 

درج در قانون بودن همه اختیارات من ا اختصالالاصالالی و دیوان عدالت اداری با داراها، مراجع عمومی یهر كدام از دادگاه

 داری؛اعدالت  نامه دیوان قانون آیین دادرسی كیفری و قانون و آییندادرسی مدنی،  آیین

 و انتقال آنها به خریداران. مستغالت صندوق امالک وسازی اسناد مالکیت آماده (29

صره  صندوق:1تب شای  مدیر  ست پرتفوی ماهانه اقالممکلف به اف صندوق .صندوق به عموم ا  در باید همچنین مدیر 

 .نماید آن اقدام فوری افشای به صندوق، نسبت های غیرمنقول پرتفویدارایی اقالم در تغییر صورت

شخاص ثالث در حدود اختیارات خود، نافذ و یاقدامات مد اعمال وهمه  :2تبصره  ست و مر صندوق در مقابل ا عتبر ا

 نست. رمعتبر دایرا غ ی، اعمال و اقدامات ویفات مربوط به طرز انتخاب ویتشر یاجراعدم عذر اتوان بینم

ن و یدر قوان شدهتعیینهر سال مالی صندوق را به مدت  ید مدارک مثبته رویدادهای مالیر صندوق بایمد :3تبصره 

جارت الکترون یکیام الکترونیپا دادهی یكاغذ صالالالورتبهمقررات  قانون ت ن ی. اندك یک نگهداریمطمئن موضالالالوع 

سئول صندوق به مدیر مدییت با تغیم صندوق جدیر  صندوق بر عهدیو پس از پا شودمید منتقل یر  ن یآخر هان عمر 

 . استر صندوق یمد

ر دن یک خط تلفن اختصالالالاص دهد. همچنین ماده حداقل یا (22)بند  یاجرا ید برایر صالالالندوق بایمد :4تبصااره 

 گذاران، وجود داشته باشد.هیسرما یبراآنها  افت پاس ید امکان طرح سؤاالت و دریصندوق با یتارنما

 ست.پذیر اموافقت متولی امکانصلخ در كلیه دعاوی له یا علیه صندوق توسط مدیر صندوق و با  :5تبصره 

صره  باشالد. مدیر  مدیر موظف اسالت ترتیبی اتخاذ نماید تا صالندوق همواره از حداقل یک بازارگردان برخوردار :6تب

 ملزم است قرارداد یا قراردادهای بازارگردانی را اختیار سازمان و متولی قرار دهد.

عملیات از  های مربوط به اینهزینههده مدیر تصفیه است. تصفیه بر عدر زمان  29مسئولیت موضوع بند  :7تبصرۀ 

 .شودصندوق تأمین میهای محل ذخیره كارمزد تصفیه و دارایی
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 پذیر است:تغییر مدیر صندوق توسط مجمع صندوق با تأیید سازمان و در موارد زیر، امکان (37مادۀ

 در صورت استعفاء، ورشکستگی یا انحالل شخصیت حقوقی مدیر صندوق؛ (1

سطه لغو مجوز پذیر نبودن ادامه تصدی سمت مدیر صندوق بهصورت امکاندر  (2 ع ذی تصمیمات مراجیا فعالیت وا

 .صالح قانونی یا قضایی

صره   شالدن لقبونماید.  مجمع لیتشالک و دعوتاقدام به  دیبا ،داشالته باشالد اسالتعفاء قصالد صالندوق ریمد اگر: 1تب

 سازمان است.  مورد تأیید نیجانش نییمجمع صندوق و تع بیتصومنوط به  صندوق ریمد یاستعفا

 ،یو توسطصندوق از مجمع  دعوت عدم و صندوق ریمد تیصالح سلب ای انحالل ،یورشکستگ صورتدر  :2تبصره 

 باشد.بالفاصله پس از اطالع می نیجانش ریمد نییتع یبرا صندوق مجمع لیبه دعوت و تشک موظفمتولی 

تاری  دعوت  اگر مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع تغییر مدیر صندوق دعوت شود، اما ظرف دو ماه از :3تبصره 

ارد دوره و، صندوق مذكور مدتروز پس از اتمام  30تشکیل نشود یا نتواند مدیر صندوق جایگزین را تعیین كند، 

كه مشمول شرایط در صورتی و مدیر صندوق هشدصورت تصفیه صندوق، مطابق اساسنامه انجام شود. در اینتصفیه می

اسنامه عمل ورشکستگی، انحالل یا سلب صالحیت نشده باشد، باید تا تصفیه كامل صندوق به تعهدات خود مطابق اس

 كند.

جدید وجود  مدیر صندوق به دلیل فقدان صالحیت تا زمان تعیین مدیر ایفای وظایف صورتی كه امکان در :4تبصره 

از دارندگان واحدهای ممتشالالخص حقوقی تعیین شالالده توسالالط به  وظایف و اختیارات مدیر صالالندوقنداشالالته باشالالد، 

 شود.می واگذارصندوق 

 ساختمدیر 

، نسالالبت به معرفی شالالخص یا صالالندوق سالالاخت پروژه موضالالوعجهت  اسالالت موظف صالالندوق مدیر  (38مادۀ

 توسط شدهیمعرف ساخت مدیر. نماید اقدام به مجمع صالح تحت عنوان مدیر ساختص حقوقی ذیشخاا

رگ و حائز های ساختمانی بزدر زمینه ساخت پروژه تخصصی خدمات ارائه تواناییدارای  دیبا صندوق ریمد

 .اشدمتناسب با پروژه ساختمانی موضوع صندوق ب معتبر پروانه اشتغال به كار یا رتبه پیمانکاری

ساخت  (39مادۀ صله پس از انتخاب  مشخصات مدیر  صندوق، از طرتوسط مجمع بالفا یق و عقد قرارداد با 

شا می صندوق اف سئولیتختساشود. معرفی و انتخاب مدیر تارنما و امیدنامه  صندوق ، نافی م های مدیر 

 نیست.

این سمت  و ممنوعیتی جهت تصدی باشد ساختكه مدیر صندوق، حائز شرایط مذكور برای مدیر صورتی در :1 تبصره

 ؛معرفی شودمجمع صندوق  بهنیز  تواند به عنوان مدیر ساختمی ،باشد نداشته

 كند؛ نظارت آنها كار بر و بانتخا را صالحیتصاحب  پیمانکاران تواندمی خود وظایف انجام در ساخت مدیر :2تبصره 
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 ساختین مدیر است كه در قراردادهای جداگانه ب ساختپرداخت مبالغ الزم به پیمانکاران به عهدة مدیر : 4تبصره 

صرفاً مبالغ مندرج در قرارداد بینی میو پیمانکاران پیش شرفت كار،شود.  سورات پس ا منطبق بر میزان پی سر ك ز ك

 .ل پرداخت به مدیر ساخت استآنها تایید شده است، قابهای صورت وضعیت كهحتمالی های تأخیر اقانونی و جریمه

 

در دیگر  عالوه بر آنچه ای تنظیم نماید كهبه گونه باید را سالالالاختمدیر صالالالندوق قرارداد با مدیر  (40مادۀ

 :انجام پذیرد توسط مدیر ساخت های زیرو مسئولیتهای اساسنامه اعالم شده است، وظایف قسمت

دی، مصالالالخ و مراحل، زمانبن بر اسالالاساجرای پروژه رأسالالاً یا از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران ذیصالالالح  (1

 پروژه و با رعایت مقررات ملی ساختمان؛ بینی شده در طرح توجیهیهای پیشنقشه

 پیشرفت پروژه به ناظر، در مواعد مقرر در اساسنامه؛ یهاتیوضعصورتارائه  (2

 امه؛ای پیشرفت مالی پروژه به مدیر صندوق در مواعد مقرر در اساسنهوضعیتارائه صورت (3

 منتخب برای بازدید از مراحل اجرای پروژه. هیئت كارشناسیهمکاری با ناظر، متولی و  (4

رید مصالخ یا خپرداخت مبالغ الزم به پیمانکاران برای انجام مراحل پروژه یا پرداخت مبالغ الزم برای  :1تبصره 

دیر ساخت و استخدام نیروی انسانی برای اجرای پروژه به عهدة مدیر ساخت است كه در قراردادهای جداگانه بین م

غ مندرج در با اجرای هر مرحله، صرفاً مبال تساخ ریمدشود. بینی میپیمانکاران، فروشندگان یا مستخدمان پیش

های تأخیر احتمالی قرارداد خود با صندوق را كه منطبق با طرح توجیهی است، پس از كسر كسورات قانونی و جریمه

 د كرد.ی پیشرفت مالی پروژه در مواعد مقرر در اساسنامه، دریافت خواههاتیوضعصورت و پس از تأیید

ن پیمانکاران رت بر پیمانکاران برای اجرای پروژه و مدیریت مراحل اجرای آن و هماهنگی بیمسئولیت نظا :2تبصره 

ها، از مسئولیت مدیر ساخت كه به عهدة مدیر ساخت است و انتخاب پیمانکاران و واگذاری تمام یا بخشی از كار به آن

 كاهد.در این ماده ذكر شده است و مسئولیت ناظر، نمی
 

 ناظر 

 دیبا شدهیمعرف ناظركند. قوقی است كه بر ساخت پروژه موضوع صندوق نظارت میناظر شخص ح (41مادۀ

ها و مقررات مربوط به این قانون، دارای پروانه نامهمطابق قانون نظام مهندسالالی و كنترل سالالاختمان و آیین

 است. رییتغقابلناظر با تصویب مجمع صندوق  باشد.متناسب با پروژه صندوق معتبر و اشتغال نظارت 

 ناظر و مدیر ساخت نباید از جمله اشخاص وابسته به یکدیگر محسوب شوند. تبصره:

صات ناظر (42مادۀ شخ صله پس از انتخاب  م سط مجمع بالفا صندوق، از طریق تارو عقد قتو نمای رارداد با 

 شود. صندوق افشا می
 

صندوق قرارداد با  (43مادۀ سمتعالوه بر آنچه در د ای تنظیم نماید كهبه گونه باید را ناظرمدیر  های یگر ق

 :توسط ناظر انجام پذیرد های زیراساسنامه اعالم شده است، وظایف و مسئولیت
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ها، مراحل ساخت و درصدهای پیشرفت فیزیکی كه انجام هر مرحله تأیید طرح توجیهی پروژه شامل نقشه (1

 افزاید؛به صورت تجمعی به پیشرفت فیزیکی كل پروژه می

ه ارائان و ای پروژه جهت تطبیق با طرح توجیهی پروژه و اسالالتانداردها و مقررات ملی سالالاختمنظارت بر اجر (2

صالح انحرافات احتمالی و ارائه گزارش ساخت برای ا های الزم در این زمینه به مدیر تذكرات الزم به مدیر 

 صندوق و متولی؛

زدیدهای الزم ساخت با انجام بای پیشرفت فیزیکی تهیه شده توسط مدیر هاتیوضعصورتبررسی و تأیید  (3

 ؛51از پروژه مطابق مادة 

روز  10ی تأیید شده در هرماه، حداكثر هاتیوضعصورتای پیشرفت پروژه بر اساس های دورهتهیه گزارش (4

 كاری پس از پایان هرماه؛

ربوطه، ها و مقررات منامهی و كنترل سالالالاختمان و آیینمهندسالالالنظامانجام كلیه وظایفی كه مطابق قانون  (5

 برعهدة ناظر آن است.

ریزی كرده و ای برنامهای و اعالم نشده خود را به گونه( این ماده، ناظر باید بازدیدهای دوره2بند )در اجرای  تبصره:

وقع شناسایی كرده انجام دهد، كه هرگونه انحراف از طرح توجیهی پروژه و استانداردها و مقررات ملی ساختمان را به م

كه مدیر ساخت اقدام مقتضی را برای الزم را برای انجام اصالحات كتبًا به مدیر ساخت بدهد. در صورتیو تذكرات 

ورت متولی اصالح انحراف صورت ندهد، ناظر موظف است موضوع را به متولی و مدیر صندوق گزارش نماید. در این ص

یدگی به وق و پیگیری موضوع در مرجع رسباید اقدامات مقتضی از جمله پیشنهاد تغییر مدیر ساخت به مجمع صند

 تخلفات را انجام دهد.

ناظری كه در اجرای قانون نظام مهندسالالی و كنترل شالالخص كه بین ناظر صالالندوق و صالالورتی در (44مادۀ

صوص نحوه اجرای قانون مذكور و مقررات اجر ست در خ شده ا صندوق انتخاب  ایی ساختمان برای پروژه 

سی و كنترلقانون اختالف نظر به وجود آید، نظر ن ساس قانون نظام مهند شده بر ا ساختمان  اظر انتخاب 

 مجری است.

 متولی

ست كه  تأیید مورد یشخص حقوق  (45مادۀ سنامه سازمان ا سا با شود. متولی نامیده می متولیدر این ا

 تغییر است.قابل ترتیب همین بهو  شودتصویب مجمع صندوق انتخاب می

ع صندوق در صورت ورشکستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای متولی، مدیر موظف است بالفاصله، مجم تبصره:

 را برای انتخاب متولی جایگزین دعوت كرده و تشکیل دهد. 

 ر است:یز به قرار یمتول یهاتیف و مسئولیوظا ،ر مواد اساسنامه ذكر شدهیدر ساآنچه  عالوه بر (46مادۀ

 صندوق؛ یهای بانکمدیر صندوق برای افتتاح حساب یا حسابتقاضای  تأییدبررسی و  (1

 مفاد اساسنامه؛ بر اساسصندوق،  یهاییر صندوق از محل دارایدستورات پرداخت مد بررسی و تأیید (2
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طور كامل و به كه رویدادهای مالی صالالندوق بهاین حصالالول اطمینان از منظوربهنظارت بر عملیات مالی صالالندوق  (3

ساب صحیخ در ح صندوق ثبت و روش  ستندات مربوط جمع همههای  صحیخ نگهداری مدارک و م آوری و به روش 

 شود؛می

 نکهیا از قولمع نانیاطمحصول  منظوربه صندوق ریمدی داخل كنترل نظام تیكفا در مورد اظهارنظر وی بررس (4

در شده توسط اشخاص مذكور های تهیهشود. )ب( گزارش)الف( اساسنامه و مقررات توسط اشخاص مذكور رعایت می

های صندوق كننده واقعیات است. )ج( از داراییمنعکس ،ایمنصفانه طوروضعیت مالی و عملکرد صندوق به مورد

 شود؛میکار گرفته بهكارایی  نحواهداف صندوق بهراستای محافظت و در 

 هر كدام ازوق وق و رعایت حقشده در موضوع فعالیت صندگذاریسرمایه هایدارایی واگذارییند نظارت بر فرآ (5

 كنندگان؛مشاركت

 دریافت و نگهداری اطالعات هویتی و اطالعات حساب بانکی بازارگردان، نگهداری مشخصاتنظارت بر  (6

گذاری شامل تاری  درخواست و تعداد واحدهای برای صدور و ابطال واحد سرمایه گذارانسرمایه هایدرخواست

تی، تعداد و قیمت واحدهای ، مبالغ پرداختی و دریافگذارانسرمایهحساب شده و نگهداری  گذاری درخواستسرمایه

 ؛شده شده و باطل گذاری صادرسرمایه

ة وجوه صندوق دریافت اطالعات مربوط به معامالت روزانه صندوق در پایان هر روز كاری و نظارت بر ماندنظارت  (7

 نزد كارگزار یا كارگزاران صندوق؛ 

 مقررات؛  گذاری مطابق قوانین وواحدهای سرمایهعملیات توثیق نظارت بر   (8

 تسهیالت بانکی؛منظور دریافت صندوق به هایداراییعملیات توثیق نظارت بر  (9

 به مجمع صندوق؛ حسابرسالزحمه زان حقیپیشنهاد نصب، عزل و م (10

صندوق و  هامیدنام وت مقررات، مفاد اساسنامه ینان از رعایحصول اطممنظور به اركاننظارت مستمر بر عملکرد  (11

 ؛قراردادهای مربوطه

 های صندوق حسب مورد؛ند خرید و فروش دارایییخ فرآیصح ینظارت بر اجرا (12

 نظرهای حسابرس؛اظهارها و موقع گزارشبهارائه  یبررس (13

 ؛صندوق مدیر و دیگر اركانه و انتشار به موقع اطالعات صندوق توسط یتهبر نظارت  (14

 برداری؛همدیر بهر عملکردبرداری عملیاتی ساالنه و تهیه و انتشار به موقع گزارشات بودجه بهره برنظارت  (15

 ؛های صندوقدارایینحوة نگهداری  نظارت بر (16

ایر مراجع سالالاركان صالالندوق از مقررات، مفاد اسالالاسالالنامه و امیدنامه نزد سالالازمان و  ات یا جرایمطرح موارد تخلف (17

 .یینها هجیو پیگیری موضوع تا حصول نت صالحذی

 های قانونی.موقع مالیاتنظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیخ و به (18

صره  آنها  ان و وكیل در توكیلگذارسالالرمایهاین اسالالاسالالنامه وكیل بر اسالالاس  یماده، متول این 17بند در اجرای  :1تب

اختیارات الزم )از جمله اختیارات مندرج در  تمام برخورداری ازان با گذارسالالرمایهتواند از جانب و می رودشالالمار میبه

ها، از دادگاه هر كدامهرگونه دعوای كیفری و حقوقی در  هقوانین آیین دادرسالالالی مدنی و كیفری( نسالالالبت به اقام
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ضایی اقدام  صی یا عمومی و مراجع اداری و غیرق صا ضایی اخت سراها، مراجع ق یا به مقامات انتظامی مراجعه  كندداد

 .نماید

صره  تواند هرگونه اطالعات و مدارک را در مورد صالالندوق از متولی در صالالورت نیاز، در اجرای وظایف خود می: 2تب

د. اركان صندوق صندوق مطالبه كند یا از دفتر كار یا شعب آنها یا امالک و مستغالک صندوق بازرسی كناركان دیگر 

  .نمایندموظفند در این مورد با متولی كامالً همکاری 

 حسابرس 

از بین  یتوسط متولشود. حسابرس نامیده میحسابرس در این اساسنامه  شخص حقوقی است كه (47مادۀ

صندوق انتخاب می صویب مجمع  شنهاد و با ت سازمان، پی سی معتمد  سابر سات ح س الزحمه . حقشودمؤ

سابرس  سطح شنهاد  یمتول تو صندوق می شودمیپی صویب مجمع  سد. و به ت صندوق، ر مدت مجمع 

 كند.س را تعیین میمأموریت حسابر

نامه و ن اساسیرا طبق ا حسابرسف یوظا همهو طی آن متعهد شود  كندباید كتباً قبول سمت  حسابرس :1تبصره 

سیمقررات و با رعا سابر ضوابط ح ستانداردها، و  صول، ا صو یت ا سیب مراجع ذیكه به ت ست، یصالح ر ه انجام بده ا

 رساند. 

صره  ضای متول :2تب سابرس به تقا صندوق قابل یح صویب مجمع  شروط به او با ذكر دالیل و ت ست، م نکه یعزل ا

د یبا نیجانش ین شود. در این صورت مؤسسه حسابرسییت حسابرس جایگزین تعین او و مدت مأموریگزیهمزمان جا

 جه را به سازمان اطالع دهد. یر را استعالم كند و نتییل تغیدال یبالفاصله از حسابرس قبل

ست،عالوه بر آنچه در  (48مادۀ سنامه آمده ا سا سئولیوظا سایر مواد ا سابرس به ق یهاتیف و م ر یرار زح

 است:

 ای تیكفا وردم در اظهارنظر و اساسنامه در مذكور فیوظا یاجرا در ریمد یداخل كنترل یهاهیرو و اصول یبررس  (1

 ؛یاحتمال صینقا رفع یبرا یشنهادیپ یهاحلراه هئارا و هاهیرو و اصول نیا ضعف

 :مقرر مواعد در ریز مواردباره در اظهارنظر و یبررس (2

 یاستانداردها و با در نظرگرفتن یحسابرس یت استانداردهایماهه و ساالنه{صندوق با رعا}ششیمال یهاصورتالف( 

 سازمان؛ توسط یابالغ یهاكشور و دستورالعمل یحسابدار یمل

ماهه شش }در دورهصندوق  گذاریواحدهای سرمایهارزش خالص  گزارشر صندوق در مورد یمد یهاصحت گزارش ب(

 ساالنه{.و 

ند  یداخل یهاكنترل: 1تبصااره  بهیا (1)موضالالالوع ب ماده  نهیبا ویژهن  به گو بت یاد  كه از ث  یهایگواه باشالالالد 

وط به صالالندوق و مرب یع مالیوقا همهن ثبت یچنصالالندوق و گزارش آنها و هم یهاصالالادره در حسالالاب یگذارهیسالالرما

 نان معقولی حاصل شود.یگزارش آن اطم
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صره  سابرس با :2تب سرمایه یهاد اظهارنظر خود را در مورد گزارشیح صورت گذاریارزش خالص واحدهای  های و 

ر یه دهد. مدامه ارائافت، مطابق مفاد اسالالاسالالنیدرپس از  روز 30صالالندوق، حداكثر ظرف  یادورهانیمالی سالالاالنه و م

ز اهای مالی مذكور، یک روز كاری پس و صالالورت هامورد گزارش موظف اسالالت اظهارنظر حسالالابرس را در صالالندوق

 .كندرسانی صندوق اطالع یافت، در تارنمایدر

 (3) بند موجب به است، شده ذكر اساسنامه نیا در كه خود فیوظا انجام در حسابرس تیسئولم  (49مادۀ

سالم یجمهور بهاداراوراق بازار قانون (49) ماده صوب رانیا یا سئول، 1384 سال آذرماه م سب تیم  و یرر

 .است اطالعات و مستندات مورد در اظهارنظر

ركان اگر یصالالالندوق از د موردتواند هرگونه اطالعات و مدارک را در یف خود میوظا یحسالالالابرس در اجرا: تبصااره

ند در این مورد با . اركان صندوق موظفنماید یبازرس صندوقپروژه ا یآنها  ا شعبیا از دفتر كار یصندوق مطالبه كند 

  كامالً همکاری كنند. حسابرس

 صندوق های غیرمنقولدارایی ارزشگذاری

ستری  (50مادۀ سمی دادگ سان ر شنا ضو از كار سه ع شکل از حداقل  سی مت شنا وكال، یا مركز هیئت كار

یا كانون  انتخابمدیر و  درخواست با قوه قضاییه است كه اعضای آن كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده

 .شودمی انجاممركز مربوطه 

شگذاری (51مادۀ ضوع غیرمنقول های دارایی ارز و همچنین تهیه  و فروش تملکدر زمان  گذاریسرمایهمو

  .دشو و ارائه محاسبه ،كارشناسیت هیئطریق  از باید 36ماده  12بند گزارش موضوع 

های غیرمنقول موضوع یاز تاری  تهیه آن تا تاری  معامله دارایهای غیرمنقول كه گذاری داراییگزارش ارزشتبصره: 

 روز سپری شده باشد، قابل استناد نیست. 90گذاری صندوق بیش از سرمایه

 

 هاها و پرداختهای بانکی صندوق و نظارت بر دریافتسابح

نام صندوق های بانکی به متولی، به تعداد الزم حساب یا حساب تأییدبه تشخیص مدیر صندوق و  (52مادۀ

های بانکی با امضای مشترک نماینده مدیر صندوق و متولی بر اساس شود. پرداخت از این حسابافتتاح می

سنامه انجام می سا صندوق ها و پرداخت. همه دریافتشودمفاد این ا صدور  از جملههای  صل از  وجوه حا

حاصالالل از دریافت سالالودهای  گذاری، وجوه تسالالهیالت بانکی دریافتی صالالندوق، وجوههای سالالرمایهواحد

صندوق و پرداخت هزینههای بانکی علیسپرده ساب پرداختی به  صراً از الح صندوق، منح های مربوط به 

 شود. ها انجام میطریق این حساب یا حساب

سابهمه پرداخت (53مادۀ ساب یا ح صندوق از ح صندوق و با های  ستور مدیر  صندوق، به د های بانکی 

صاحب ضای  ضای مجاز برای پرداختتأیید متولی و ام صندوق و متولی ان ام سط مدیر  صندوق كه تو های 

شده ستور پرداخت با  شود، انجام میاندمعرفی  و متولی باید پیش از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق د
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متولی در مورد  و كنترل مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را بر اساس مفاد این اساسنامه تأیید كند. بررسی

 ها شامل موارد زیر است: پرداخت

 : ساختبه مدیرها  الف( در مورد پرداخت

صورت1 ضعیت (  ساخت مالیهای و سط مدیر  شده و با  تو صندوق تأیید  سط مدیر  ضا و تو ضعیام های تصورت و

ا مدیر ساخت، عقده بناند و همچنین طرح توجیهی پروژه و قرارداد مپیشرفت فیزكی پروژه كه توسط ناظر تایید شده

 ؛داشته باشدتطبیق 

 ؛داشته باشد(، تطبیق 1پرداخت با مبلغ اسناد یادشده در بند )قابل ( مبلغ 2

 .شودانجام  شده توسط مدیر ساختبانکی معرفی صرفاً از طریق واریز به حساب پرداخت مبالغ قابل (3

 :های صندوقب( در مورد پرداخت كارمزدها و هزینه

 ؛باشدپرداخت بر اساس مفاد اساسنامه و صحیخ محاسبه شده مبلغ قابل ( 1

 .شودربوطه، انجام مهای بانکی اشخاص پرداخت از طریق واریز به حساب مبالغ قابل( 2

 ، متولی باید كنترل نماید كه:حسب مورد گذاریمایهگذار بابت ابطال واحدهای سردر مورد پرداخت به سرمایهج( 

 داده باشد؛ ارائهگذاری را ار قبالً درخواست ابطال واحدهای سرمایهگذ( سرمایه1)

 باشد؛ اساسنامه و درخواست وی ابطال شده گذاری مطابق مفاد( واحدهای سرمایه2)

 امه باشد؛مفاد اساسنامه و امیدن بر اساسشده برای پرداخت به وی، ( مبلغ تعیین3)

انکی دیگر صندوق گذار به حساب بگذار یا به درخواست سرمایهنکی سرمایهها صرفاً به حساب باپرداخت هیكل( 4)

بوط یا شركت گذاری در صندوق مرگذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایهسرمایه

 شود. واریز  ذار ناشی از خرید اوراق بهادار،گكارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه

سرمایهپرداخت بهمبالغ قابل د(  ساس مفاد این  ها از محل مانده وجوه نقدگذاریمنظور  صندوق، بر ا صندوق به نام 

 اساسنامه و شرایط مندرج در امیدنامه باشد. 

 نام صندوق:بهادار به منظور خرید اوراق( در مورد پرداخت به كارگزار صندوق بهه

 مانده وجوه نقد صندوق نزد كارگزار به تشخیص متولی بیش از حد الزم نباشد؛ (1

 پرداخت صرفاً به حساب جاری معامالتی كارگزار انجام شود؛ (2

 .كارگزار، مجوز كارگزاری از سازمان داشته باشد (3

از كارگزاران صالالالندوق را از طریق دام ( این ماده، متولی باید معامالت روزانه هر كهمنظور اجرای بند )به: 1تبصااره 

 اگانه نگه دارد.سامانه مکانیزه بورس دریافت كند و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر كدام از كارگزاران صندوق را جد

صره  سط م :2تب ستورات پرداخت تو صدور د سنامه در مورد  سا سایر مواد این ا صندوق رعایت مفاد این ماده یا  دیر 

سئولیت م ست و م ضاالزامی ا صاحبان ام صندوق و  سئولیت مدیر  ستورات پرداخت، رافع م ی مجاز تولی در تأیید د

  مربوطه نیست.
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 های صندوقهزینه

های صندوق شناسایی و در مقابل آن برای صندوق ایجاد تعهد عنوان هزینهتوان بهموارد زیر را می (54مادۀ

سبه آنها در امیدنامه مشروط به آنکه مبالغ یا نحو ،كرد پرداختهای صندوق یا آنها را از محل دارایی ه محا

 بینی شده باشند:صندوق پیش

 ؛صندوقمجمع و برگزاری جلسات مجمع صندوق به تصویب  های تأسیس صندوقهزینه (1

 ه است؛الزحمه و كارمزد اركان صندوق كه میزان، مواعد پرداخت و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شدحق (2

 های ساختمان پروژه؛راحی نقشههای طهزینه (3

 مان پروژه؛های اخذ مجوزهای الزم برای اجرای ساختهزینه (4

 ؛آن به نام صندوق وانتقالنقلهای ها و هزینهزمین پروژه و مالیات (5

های ساخت ة كلیه هزینهدهندپوششهزینه اجرای پروژه بر اساس مبالغ ثابت مندرج در قرارداد با مدیر ساخت كه  (6

شین پروژه اعم سات مکانیکی و برقی، ما سی ساختمانی، تجهیزات و تأ صالخ  سانی، م ستمزد نیروی ان آالت و اقالم از د

 مورد نیاز و هزینه قرارداد با پیمانکاران فرعی، باشد؛

 مستغالت صندوق؛امالک و  گذاریبرای ارزش هیات كارشناسیالزحمه حق (7

 اختمانی؛سوش یا فروش واحدهای فرهای مربوط به پیشهزینه تبلیغات و سایر هزینه (8

 ؛صندوق های غیر منقولداراییفروش مالیات و عوارض شهرداری مربوط به های هزینه (9

 صندوق رسیده باشد؛مجمع  كه به تأییدصورتی ، درساختمان پروژههای مربوط به بیمه هزینه (10

 بهادار صندوق بر اساس مقررات؛وانتقال اوراقمالیات و هزینه نقل (11

 الزحمه تصفیه صندوق كه میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه صندوق قید شده است؛یا حقكارمزد  (12

 های مالی تسهیالت اخذ شده برای صندوق؛هزینه  (13

 ؛و انتقاالت وجوه صندوق های بانکی برای نقلهزینه (14

 ؛صالحطرح دعاوی توسط متولی علیه هر كدام از اركان صندوق در مراجع ذی هایهزینه (15

 ؛صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق های طرح دعاوی به نفعینههز  (16

 افزار صندوق؛های مربوط به نرمهزینه  (17

شده در بینیهای پیشسایر هزینه (18 سنامهن سا صویب  ا صندوق و ت شنهاد مدیر  شروطمجمعبه پی بر آنکه به  ، م

 تشخیص متولی در اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق ضروری باشد.

صندوق و متولی مسئول  جز موارد فوق، مجاز نیست و مدیرهای صندوق بهپرداخت هزینه از محل دارایی :1تبصرۀ 

آنها  گذاران در اثر قصور یا تخلف خود از این ماده هستند. حدود مسئولیتجبران خسارات وارده به صندوق یا سرمایه

 كند.را مرجع صالخ به رسیدگی، تعیین می

استثنای موارد مذكور در این ماده، حسب های اركان صندوق بههای اجرای وظایف و مسئولیتتأمین هزینه :2ۀتبصر

 مورد بر عهده خود ایشان است.
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صره  ت، اخذ از جمله تبلیغات امالک و مسالالتغال برداریهای بهرهدهنده همه هزینهبرداری پوشالالشهزینه بهره :3تب

 .آب و برق و گاز است نگهداری، حراست ومجوز، تعمیرات و 

صره  صندوق و كارمزد متعهد پذیرهها نظیر هزینه كارمزد یا حقبرای تأمین برخی هزینه: 4تب صفیه  نویس، الزحمه ت

  ذخیره شود.های صندوق شده در امیدنامه صندوق، در حسابباید در هر دوره مبلغ تعیین

  ساخت هایوضعیتتشریفات تهیه و تأیید صورت

شریفات  (55مادۀ صورتت ضعیتتهیه و تأیید  ستغالت بهامالک و از  عملیاتی برداریبهرههای و زیر  شرحم

 است: 

شود و جهت بار توسط مدیر ساخت تهیه و امضاء میپیشرفت فیزیکی پروژه حداقل هر ماه یک تیوضعصورت الف(

فیزیکی پروژه و تأیید آن و همچنین تأیید پیشرفت  ی ناظر، رؤیتشود. با توجه به اینکه وظیفهتأیید به ناظر ارائه می

بینی صالخ پیشكیفیت كار انجام شده و تطبیق نوع و كیفیت مصالخ به كار رفته با استانداردهای ملی ساختمان و م

بعد، مصالخ و كار انجام  كه تا زمان تهیه گزارش پیشرفت فیزیکی ماهشده در طرح توجیهی پروژه است، لذا در صورتی

شدن مصالخ و كار انجام شده،  شود، مدیر ساخت موظف است قبل از پوشاندهسایر مصالخ پوشانده می شده توسط

روژه باید صورت وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه را تهیه و به تأیید ناظر برساند. صورت وضعیت پیشرفت فیزیکی پ

 شامل موارد زیر باشد:

كنندة گزارش، تاری  تهیه ه، نام مدیر ساخت به عنوان تهیه( شماره مسلسل، عنوان صورت وضعیت، نام پروژ1-الف

 گزارش، تاری  آخرین گزارش تأیید شدة قبلی؛

 بینی شده است؛شده در قالب مراحل اجرای پروژه كه در طرح توجیهی پروژه پیش های انجام( فعالیت2-الف

مع درصد پیشرفت جتا تاری  تهیه گزارش، ( درصد پیشرفت هر مرحله از تاری  آخرین گزارش تأیید شدة قبلی 3-الف

حله در پیشرفت هر مرحله تا تاری  تهیه گزارش و جمع درصد پیشرفت فیزیکی كل پروژه با توجه به وزن اجرای هر مر

 پروژه؛

هیه گزارش به تفکیک ( فهرست و میزان مصالخ به كار رفته از تاری  آخرین گزارش تأیید شده قبلی تا تاری  ت4-الف

 حله؛هر مر

بینی شده در طرح توجیهی، میزان تأخیر یا تعجیل در اجرای بندی پیش( مقایسه پیشرفت هر مرحله با زمان5-الف

بندی اجرای كل هر مرحله، دالیل تأخیرات، نحوة جبران تأخیرات و توضیخ اینکه تأخیر یا تعجیل، چه اثری بر زمان

 پروژه دارد.

 ( سایر اطالعات به تشخیص ناظر.6-الف

د به عمل آورده و پیشرفت فیزیکی پروژه، از محل پروژه بازدی تیوضعصورتب ( ناظر باید بالفاصله پس از دریافت 

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

 ؛تیوضعصورتتطبیق درصدهای پیشرفت واقعی مراحل اجرای پروژه، با اطالعات مندرج در (1-ب

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

 رعایت مقررات ملی ساختمان در اجرای پروژه؛(3-ب
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نظر كیفیت و  پیشرفت فیزیکی پروژه درج شده است از تیوضعصورتتطبیق مصالخ به كار رفته با آنچه در (4-ب

 كمیت؛

 بینی شده در طرح توجیهی پروژه.تطبیق كیفیت و كمیت مصالخ به كار رفته با مصالخ پیش(5-ب

كه به تشخیص ناظر اطالعات مندرج در صورت وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه صحیخ باشد، وی موظف در صورتی

به مدیر  انی یک نسخه از آن، یک نسخه راكرده و ضمن بایگ روز كاری صورت وضعیت مذكور را تأیید 5است ظرف 

صورت وی باید در مهلت مذكور موارد عدم تطبیق را ساخت و یک نسخه را به مدیر صندوق تحویل دهد، در غیر این

 به مدیر ساخت گزارش كند.

ناظر  ج ( مدیر ساخت باید صورت وضعیت مالی پروژه را بر اساس صورت وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه كه توسط

ی مالی پروژه دارای هاتیوضعصورتشده است، تهیه كرده و پس از امضاء در اختیار مدیر صندوق قرار دهد.  تأیید

باشند. مدیر صندوق موظف است نسبت به بررسی صحت اطالعات مندرج در این صورت شماره مسلسل جداگانه می

 وضعیت، بخصوص از لحاظ موارد زیر، اقدام كند:

ی تأیید شدة هاتیوضعصورت( تطبیق اطالعات مندرج در صورت وضعیت مالی پروژه با صورت وضعیت یا 1 -ج

 پیشرفت فیزیکی پروژه.

ود با مبالغ مندرج ( تطبیق مبالغی كه برای اجرای هر مرحله باید از منابع مالی صندوق به مدیر ساخت پرداخت ش2 -ج

 ت هر مرحله.و كنترل محاسبات با توجه به درصدهای پیشرف مدیر ساختدر طرح توجیهی پروژه و قرارداد منعقده با 

زمان  در صورت صحت اطالعات مندرج در صورت وضعیت مالی پروژه، مدیر صندوق موظف است ظرف ده روز كاری از

های صندوق ثبت كند و یک نسخه از آن را آن اقدام كرده و در حساب ارسال این صورت وضعیت، نسبت به تأیید

به مدیر ساخت  دیگر را هی پیشرفت فیزیکی پروژه، جزو اسناد صندوق بایگانی نماید و نسخهاتیوضعصورتمراه ه

رف مهلت تحویل دهد. در صورت احراز عدم صحت اطالعات مندرج در صورت وضعیت مالی پروژه، مدیر صندوق باید ظ

 الم نماید.مذكور، موارد نقص و عدم صحت اطالعات را كتباً به مدیر ساخت اع

بینی شده در اساسنامه و امیدنامه، شده پس از كسر كسورات قانونی و سایر كسورات پیش ی تأییدهاتیوضعصورتد ( 

 روز پس از تأیید، توسط صندوق و با رعایت تشریفات مربوطه، تسویه شوند. 10باید ظرف 

نجام شده را با اپیشرفت فیزیکی پروژه توسط ناظر، مدیر ساخت نباید مصالخ و كار  قبل از بررسی و تأیید :1تبصره 

مکان پذیر نباشد. در ی بپوشاند كه بررسی كار انجام شده و مصالخ به كار رفته برای مدیر ناظر اطوربهسایر مصالخ 

اند و برای این امر انجام نرس ی پیشرفت فیزیکی پروژه را در مهلت مذكور بههاتیوضعصورتكه ناظر، بررسی صورتی

در اجرای پروژه  صندوق منجر به تأخیرمجمع ارائه ندهد و این امر به تأیید  را صندوق مجمعدالیل موجه مورد قبول 

های تأخیر از این بابت به عهدة ناظر خواهد بود. مدیر صندوق موظف است با گزارش مدیر ساخت، گردد، جریمه

های صندوق حساب ز محل مطالبات ناظر بابت كارمزد خود تا سقف جریمه تأخیر احتمالی، دربالفاصله ذخیره الزم را ا

به حساب  منظور نماید. ذخیره مذكور حداكثر تا گزارش بعدی راجع به پیشرفت مالی پروژه تعیین تکلیف شده و

 دد.گرهای تأخیر ناظر تأمین میل آن، جریمهشود یا از محمطالبات ناظر بازگردانده می
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كه بخشی از صورت وضعیت پیشرفت فیزیکی مورد تأیید ناظر و بخشی دیگر مورد تأیید وی در صورتی: 2تبصره 

های موضوع پرداخت تعیین نماید. ها از كل صورت وضعیت راهای مورد تأیید و درصد آننباشد، وی ملزم است بخش

ز اگیرد و حسب مورد در خصوص آن قسمت میاین نامه در خصوص آن قسمت كه مورد تایید ناظر است، انجام 

 .گیری در خصوص پرداخت آن بر عهده مجمع صندوق استوضعیت كه مبالغ آن تایید نشده است، تصمیمصورت

 

صندوق (56مادۀ شخیص مدیر  صورت ت سبت به انطباق در  صورت ن ضاطالعات مندرج در  شرفت  عیتو پی

صورت وضعیت مربوطه و  ایدنموضعیت مذكور را تأیید روز كاری صورت 5، وی موظف است ظرف فیزیکی

صورت عدم انطباق اطالعات دهد ارائهبه متولی را  صورت. در  ضعیت مندرج در  شرفت فو مدیر  ،یزیکیپی

 گزارش كند. ساختتطبیق را به مدیر در مهلت مذكور موارد عدم موظف است

 های غیرمنقولداراییتشریفات فروش 

جمع مرویه پیشنهادی مدیر كه مصوب صندوق باید بر اساس  های غیر منقولداراییفرآیند فروش  (57مادۀ

اری واگذ. گرددجهت اطالع به سالالازمان ارسالالال می رویه مذكوریک نسالالخه از  صالالندوق اسالالت انجام پذیرد.

. تاسالالالانجام  قابل واحدی(یا چند  یا واگذاری تدریجی )فروش تک صالالالورت یکجابه، های مذكوردارایی

ساطی یا اجاره به تواندتدریجی میواگذاری یکجا یا  ق مزایده، شرط تملیک از طریبه روش فروش نقدی، اق

سد،می به تأیید مجمعكه  یا هر روش دیگرمذاكره یا تركیبی از آنها  سناد و  شود.انجام  ر دارک مزایده ما

صمیم به مزایده(، نحوه تعیین قی صورت ت سود لحاظهای پایه، مت)در شده در طول دوره واگذاری و نرخ 

تبلیغ و  چگونگی شالالرط تملیک(،صالالورت تصالالمیم به فروش اقسالالاطی یا اجاره به)درمحاسالالبه اقسالالاط 

 بینی شود. شود، باید در رویه فروش پیشرسانی و نمونه قراردادهایی كه با خریداران منعقد میاطالع

صر صورتی كه  صندوق غیرمنقولهای داراییفروش : 1 هتب سیهیات كاربه قیمتی كمتر از قیمت برآوردی در   شنا

مجمع با موافقت  و یگذاردرج شده در گزارش ارزش متیاز ق ترپاییندرصد  10به میزان حداكثر  صرفاً، مدنظر باشد

 است. صندوق، مجاز

صندوق به  قولهای غیرمنداراییگذاری ابطال شده، بخشی از در قبال واحدهای سرمایه مقرر باشد چنانچه :2 تبصره

 متقاضیان ابطال منتقل شود، این موضوع باید در رویه فروش پیشنهادی لحاظ گردد.

 شرایط امیدنامه

 امیدنامه صندوق حداقل شامل موارد زیر است: (58مادۀ

 ویژه در حوزهبهانداز این صالالنعت و چشالالم سالالاخت و سالالازرسالالی متغیرهای كالن اقتصالالادی، تحلیل صالالنعت بر .1

صنعت و نیز دورنمای حداقلهای كاربری ساله تحوالت این  صندوق، روند تاریخی حداقل ده  ضوع  پنج  مو

 سال آتی؛

 ؛ساخت و سازصنعت گذاری در سرمایه یهاظرفیتها و معرفی فرصت .2
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شالالده برای گذاریهای مدنظر و مناطق جغرافیایی هدفكاربری لحاظهای صالالندوق بهگذاریچارچوب سالالرمایه .3

 ها؛گذاریو توجیه اقتصادی و عوامل ریسک سرمایه صندوق مستغالتامالک و تملک 

قل مواردی كه در ارزش هیات كارشالالالناسالالالینحوه انتخاب  .4 گذاری امالک و مسالالالتغالت موضالالالوع و حدا

 ؛گیردمیمورد بررسی قرار  گذاریسرمایه
 عملیاتی صندوق؛مستغالت و فعالیت امالک و برداری از تشریخ نحوه بهره .5

 گذاری؛سرمایههای قابلمشخصات داراییگذاری و تشریخ سیاست سرمایه .6

 تعیین زمانبندی فعالیت صندوق؛ .7

ز اگذاری تا پیش مستغالت موضوع سرمایهامالک و و  هاهای صندوق در مورد مدیریت داراییتعیین سیاست .8

 ؛فروش

 تا انتهای دوره تصفیه میسر نباشد؛ صندوق یهافروش داراییتبیین سازوكار الزم در شرایطی كه  .9

 های صندوق در شرایطی كه فعالیت صندوق پیش از پایان دوره فعالیت صندوق پایان پذیرد؛ تبیین سیاست .10

 های صندوق و نحوه پرداخت آنها؛تعیین هزینه .11

 ؛صندوق اركانتعیین نحوه جبران خدمات  .12

 ؛صندوق كارمزدهای اركانتعیین سقف، نحوه محاسبه و مواعد زمانی پرداخت  .13

 ها؛گذارینویسی و سرمایهها در انجام پذیرهتعیین و تشریخ قواعد و محدودیت .14

ست .15 سیا سرمایهتعیین  شامل حداقل و حداكثر واحدهای قابل ابطال، چهای ابطال واحدهای  گونگی گذاری 

 واحدهای ابطال شده؛پرداخت مبلغ ابطال به صورت نقدی و انتقال امالک و مستغالت در قبال 

 گذاری؛و نحوه انتقال واحدهای سرمایه كردنها و سازوكار صندوق در مورد وثیقهتعیین جزئیات سیاست .16

 ترتیب و جزئیات تقسیم عواید صندوق؛ .17

 محل اقامت صندوق؛ .18

صندوق ساسنامه امقررات و در تضاد با  دینبا آن موارد دنامه،یبه ام گریدر صورت اضافه كردن مفاد د :تبصره

 باشد.
 

سمت (59مادۀ سایر ق سنامهعالوه بر آنچه كه در  سا شرایط امیدنامه های ا شا در ارتباط با  شده به آن ا ره 

 امیدنامه صندوق تصریخ گردد: ابتدای باید در موارد زیر است،

گاهی است كه با آاین امیدنامه توسط مدیر صندوق و مؤسسین متقاضی تأسیس، تهیه و تأیید شده .1

صوو پذیرش كلیه ق ضمانت اجراهای حقوقی و كیفری مربوطه علی الخصوص ف ل وانین، مقررات و 

درج در آن را پنجم و ششم قانون بازار اوراق بهادار، منفرداً و مجتمعاً مسئولیت درستی اطالعات من

 گیرند. بر عهده می

كلیه نمایند كه امیدنامه حاضالالر افشالالای درسالالت و كاملی از مدیر صالالندوق و مؤسالالسالالین تأیید می .2

سنامه و امیدن سا صندوق، وفق ا سایر اطالعات مربوط به  ضه عمومی و  امه و واقعیات مربوط به عر

 دهد.سایر مدارک و مستندات ذی ربط را به دست می
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سین  مجوز سازمان .3 س سط مؤ سناد، مدارک و اطالعاتی كه تو صندوق را بر مبنای ا سیس این   وتأ

آوری و یا به منزله تأیید مزایا، تضمین سود این مجوزصادر نموده است و مدیر صندوق ارائه شده، 

 گذاران بالقوه در عرضه عمومی نیست.توصیه و سفارشی در خصوص مشاركت سرمایه

امعی از گذاری در اوراق بهادار، بررسالالی جگیری برای سالالرمایهگذاران باید قبل از تصالالمیمسالالرمایه .4

حت و صدهند. سازمان مسئولیتی در قبال  های مربوطه انجامها و ریسکاطالعات منتشره و مزیت

شته و كفایت اطالعات افشاشده توسط مدیر صندوق، مؤسسین، سایر اركان و محتوای امیدنامه ندا

شی از اتکا به تمام یا بخشی از مندرجات این امیدنام ضررهای احتمالی نا ه، فاقد در خصوص كلیه 

 د. ندار یمسئولیت

سر .5 شتن اوراق گواهی  صندوق به منزله آگاهی و پذیرش كلیه قمایهدر اختیار دا وانین و گذاری در 

 باشد.مقررات، اساسنامه و امیدنامه صندوق می

 یرساناطالع

ه ب ینترنتیخدمات ا ارائهو  ، افشالالالای اطالعاتیرسالالالاناطالع یموظف اسالالالت براصالالالندوق  ریمد (60مادۀ

شان یصندوق طراح یبرا ییمجزا یگذاران تارنماهیسرما صندوق  یتارنما عنوانهبمذكور  یتارنما یكند. ن

و  ت صالندوق عالوه بر متن كاملیدوره فعال طیر صالندوق موظف اسالت یمد دنامه ذكر شالده اسالت.یدر ام

 شر نماید:اطالعات زیر را در مقاطع تعیین شده در تارنمای صندوق منتبروزشده اساسنامه و امیدنامه، 

شدة گزارش بودجه (1 سهبهره پیش بینی  شروع امالک و  ساله برداری عملیاتی  صندوق پیش از  ستغالت  ضم ه عر

  ؛عمومی

 های مصوب صندوق؛رویه (2

اركان  ،هر یک گذاری ممتازواحدهای سرمایه و میزان مالکیت ممتاز یگذارواحدهای سرمایهدارندگان مشخصات  (3

 روز كاری پس از اتمام تشریفات مربوط به تغییرات؛ 3تغییرات آن حداكثر و   صندوق

شخصات (4 ستغالت تملک امالک و م شامل م صندوق  سط  ریب ضتعداد طبقات،  متراژ بنا و زیربنا،كاربری، شده تو

  ؛مربوطهها و سایر اطالعات ها، عکساشغال، نقشه

 ؛صندوقمجمع  تصمیمات (5

 اطالعیه مربوط به عرضه عمومی؛ (6

 ؛در صورت وجود صندوقمجمع مواعد زمانی و مبلغ سود توزیعی حاصل از عملیات صندوق مصوب  (7

  مستغالت؛امالک و قراردادهای خریدوفروش نمونه  (8

صالالد ارزش در 10مسالالتغالت صالالندوق كه ارزش آنها برابر یا بیش از امالک و اطالعیه خرید یا فروش آن دسالالته از  (9

 صندوق است؛ هایدارایی

صالالد درآمد در 10بیش از مسالالتغالت صالالندوق كه ارزش آنها برابر یا امالک و اطالعیه انعقاد قراردادهای اجاره  (10

 ناخالص صندوق است؛
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صندوق یا دارندگان  امالک و اطالعیه خرید و فروش (11 ستغالت یا انعقاد قرارداد اجاره با اركان  صد  5یش از بم در

 گذاری صندوق؛واحدهای سرمایه

 ؛ دیجد یگذارصدور واحدهای سرمایهمرتبط با  اتتصمیم (12

شده هلت روز كاری پس از پایان م 20، حداكثر در هر دوره جدیدگذاری سرمایه صدور واحدهاینتیجه  (13 تعیین 

 ؛توسط مجمع

صورت (14 صه  ضعیتخال صندوق، عملیاتی داریربهای بهرهو سط مدیر  شده تو وز كاری پس از حداكثر یک ر تأیید

 تأیید؛

های صورتو  ماهه و ساالنه، بالفاصله پس از تهیهماهه، نهماهه، ششهای سههای مالی صندوق در دورهصورت  (15

شش سیمالی  سابر ساالنه ح سابرس، ماهه و  صندوق به همراه اظهارنظر ح صله پس از دریافتبالفشده  اظهارنظر  ا

 حسابرس؛

ه شش پایان هر دوردر « ارزش روز»و « شدهبهای تمام»صندوق به  گذاریگزارش ارزش خالص واحدهای سرمایه (16

 ؛روز پس از پایان هر دوره 45ماهه حداكثر 

مسالالتغالت امالک و بر مبنای ارزش روز  هیات كارشالالناسالالی شالالده توسالالطتهیه گذاریارزشبروزرسالالانی گزارش  (17

  صندوق؛

ای استخراج های صندوق و تاری  مدنظر برگذاری از محل تقسیم داراییپرداخت بابت هر واحد سرمایهمبلغ قابل  (18

یه ما ها تعلق فهرسالالالت سالالالر به آن مذكور  كه مبلغ  حمیگذارانی  قل گیرد،  كاری  10دا مدن پیشروز  تاری   ظر، از 

های صالالندوق بین با رعایت اسالالاسالالنامه، تصالالمیم به تقسالالیم همه یا بخشالالی از دارایی صالالالحكه اركان ذیدرصالالورتی

 گذاران گرفته باشند؛سرمایه

حد گذاران بابت هر واشالالالامل مبلغ پرداختی به سالالالرمایه قبل، شالالالده مطابق بندنتیجه اجرای تصالالالمیم اعالم  (19

 گذاری، تاری  پرداخت و جمع كل مبالغ پرداختی؛سرمایه

 ؛، مطابق مقررات بورسو تعهدات بازارگردان دامنه مظنه  (20

 در روزنامه رسمی كشور آگهی شود؛ دیبا 33 مادهآنچه بر اساس  (21

شد و همچنین  (22 ضروری با سازمان تهیه و ارائه آن به عموم  شخیص  شهایی كه به ت  ی كه برسایر مواردكلیه گزار

 گذاران قرار داده شود.اساس اساسنامه یا مقررات باید از طریق تارنمای صندوق منتشر یا در دسترس سرمایه

صره   صندوق باید هم (1تب سخه از گزارشمدیر  سازمان، متولی زمان یک ن ها و اطالعات مذكور در این ماده را برای 

 و حسابرس ارسال كند.

دسالالترس  ( این ماده، باید در تارنمای صالالندوق در19( تا )14وع بندهای )روند تاریخی اطالعات موضالال (2تبصااره 

 گذاران باشد.سرمایه

 .است صندوق ریمد ةصندوق بر عهد یتارنما یهرگونه انتشار اطالعات بر رو تی( مسئول3 تبصره
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 فعالیتیا پایان دوره انحالل تصفیه، 

 ابد:ییان میر پایز هایروشاز  یکیت صندوق به یفعال (61مادۀ

 در پایان مدت فعالیت صندوق و عدم تمدید آن؛( الف

رأی حاضر در جلسه مجمع صندوق به تصویب مجمع صندوق با موافقت حداقل دوسوم از دارندگان حقدر صورت ب( 

 گذاری صندوق، كمتر نباشد؛های سرمایهرأی واحدرأی همه دارندگان حقشرط آنکه از نصف حق

 ق توسط سازمان؛در صورت لغو مجوز فعالیت صندو( ج

 بنی بر خاتمه فعالیت یا انحالل صندوق؛مصالح قانونی در صورت صدور حکم مرجع ذی( د

راحل مدیر صالالندوق م، یابدان یپاو )ب()الف(  هایموارد مذكور در بند مطابقت صالالندوق یفعالاگر  (62مادۀ

مرجع ، ماده مذكور پایان یابد( د) و( جفعالیت صالالالندوق مطابق بندهای ) اگردهد. تصالالالفیه را انجام می

 هالزحمو حق اراتییه، حدود اختمدیر تصفدهد، یا پایان فعالیت صندوق می ی كه رأی به انحاللصالحذی

  كند.ن میییصندوق را تع هیوی و مراحل تصف

ضوع مادة  (63مادۀ صورت وقوع هر یک از موارد مو ست حداكثر ظرف مدت 59در  صندوق موظف ا ، مدیر 

وضالالوع مضالالمن ارائه مسالالتندات مربوطه، نسالالبت به ثبت به سالالازمان و روز كاری، با اعالم موضالالوع انحالل 3

عنوان هبها اقدام نماید. در صورتی كه شخصی غیر از مدیر صندوق، انحالل صندوق نزد مرجع ثبت شركت

 ع این ماده بر عهدة وی است.تصفیه انتخاب شده باشد، تکلیف موضومدیر 

 :شودیم انجامصندوق  هیتصف اتمام تا ریز اقدامات ،ابدی انیپا 59ماده  طبقصندوق  تیفعال اگر (64مادۀ

 را انجام نامهصندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امید مستغالت امالک و عملیات الزم را برای فروش ،تصفیهمدیر  (1

 ؛دهدمی

 ؛یمتول تأییدو با  یشود، مگر در موارد ضروریبه نام صندوق متوقف م یید دارایخر  (2

 یدوق به استثناصن هشددیهای سررسبدهیهمه  از محل وجوه نقد صندوق، یمتول تأیید اصندوق بتصفیه ر یمد (3

 پردازد. بابت كارمزد را می یمدیر صندوق و متول مطالبات

صفیه مدیر  (4 ستت صندوق را در كوتاهو های مالی داراییهمه  صندوق موظف ا ه نقد بترین زمان ممکن مطالبات 

 تبدیل كند.

صفیه مدیر  (5 صفیه ت سهصندوق تا خاتمه ت صورتماههبرای هر دوره  صندوق را ،  مقرر  تهیه و در مواعدهای مالی 

 یگزارش هما هر انیپا در هیتصف خاتمه تا است موظف صندوقتصفیه  ریمد كند.یدر اساسنامه به حسابرس تسلیم م

 .كند افشا و هیته شده فروخته یها ییدارا فروش متیق و شدهبهای تمام شامل

 دیر، به م(5)مالی موضوع بند های پس از دریافت صورت روز 30مدت  حسابرس موظف است نظر خود را ظرف  (6

 و سازمان ارائه دهد.صندوق، متولی  تصفیه

 گذاریارزش خالص واحدهای سرمایهمالی و گزارش  هایصورتبه حسابرس نسبت  چنانچهمدیر تصفیه صندوق  (7

های یو تبدیل به نقد دارای (1)آنها پس از انجام هر مرحله فروش موضوع بند  هكه تاری  تهی (5)صندوق موضوع بند 
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شرط است، اظهارنظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای  (4)مالی موضوع بند 

روز كاری از  15ظرف مدت  ،(3)پس از انجام مفاد بند عملیات تصالالفیه نباشالالد،  همانع مهمی برای ادام ،از نظر متولی

های مالی مذكور كمتر و از صالالندوق در تاری  صالالورتوجوه نقد  درصالالد 80محل وجوه نقد صالالندوق، مبلغی را كه از 

، به حسالالاب بانکی نیسالالتان در آن تاری  بیشالالتر گذارسالالرمایهی نزد گذارسالالرمایهارزش خالص روز كل واحدهای 

صندوق كند.میان واریز گذارسرمایه صفیه   انتقال و نقلو  كندمیبرای انجام این پرداخت، تاری  معینی اعالم  مدیر ت

انی واریز گذارسرمایهبه حساب  فقطمذكور د. مبالغ شومانده به این تاری  متوقف می روز 5ی گذارسرمایهواحدهای 

پرداختی بابت هر واحد ی صالالالندوق باشالالالند. مبلغ گذارسالالالرمایهواحدهای  ه، دارندمدنظرشالالالود كه در تاری  می

 نقلمربوطه، ه رسد. پس از پرداخت مذكور و انتشار اطالعیی از طریق تارنمای صندوق به اطالع عموم میگذارسرمایه

همه كردن صندوق و نقد مستغالت امالک وتا فروش كامل  ،. این عملیاتاستی مجاز گذارسرمایهواحدهای  انتقال و

 .شودمیمفاد اساسنامه و با رعایت مقررات مصوب سازمان، تکرار  بر اساسهای صندوق دارایی

روز  نقد شالالد تا زمان تسالالویه كامل ارزشبه فروش رسالالید و تبدیل به  های صالالندوقداراییهمه  كه پس از آن  (8

صفیه بنا به اعالم مدیر  ،انگذارسرمایهی با گذارسرمایهواحدهای  ی گذارسرمایهواحدهای  انتقال و نقلصندوق، ت

 بنددر اجرای مجدد  ، اماكندرا تکرار می (7)و  (6)، (5) بندهای موارد مربوط بهصندوق تصفیه شود. مدیر می ممنوع

و ابطال آنها  یگذارسرمایه هایدریافت گواهیازای به رای گذارسرمایه، مبلغی معادل ارزش خالص روز واحدهای (7)

ی پس از گذارسالالرمایهدر اجرای این پرداخت، ارزش خالص روز واحدهای  كند.واریز می انگذارسالالرمایهبه حسالالاب 

رای بصندوق موظف است تصفیه . مدیر استعمل مالکصندوق  مستغالتامالک و های مالی و داراییهمه شدن نقد

  كند.ای در تارنمای صندوق منتشر اطالعیه، بالفاصله موضوعان از این گذارسرمایهاطالع 

ساب در (8)پس از اجرای مرحله مذكور در بند  (9 صفیه و مانده این ح سرمایه، ت صاحبان  ساب حقوق  ورت ص، ح

صفمدیر متولی و حسابرس به حساب  تأییدبا وجود  ستثنای بدهی صندوق منظور می صندوق هیت ه مدیر بشود. به ا

صالالالندوق  های صالالالندوق از جمله مطالبات اركان بابت كارمزد، از محل وجوه نقد، باقیمانده بدهیمتولی صالالالندوق و

  .شودپرداخت می

این  تعهدات صالالندوق در همهصالالندوق به خریداران منتقل و  مسالالتغالتامالک و اسالالناد مالکیت پس از آنکه   (10

ه صندوق یتصف جلسهصورتشود. و صندوق تصفیه می شده پرداخت و متولی صندوق ریدشد، مطالبات مزمینه ایفا 

سط مدیر صفیه تو سال می، یحسابرس و متول تأییده و پس از یصندوق ته ت سازمان ار سخه از آن به  شود. در یک ن

 شود. یم یافته تلقیت صندوق خاتمه یفعالن مقطع یا

صره  ه گونه حقوقی نسالالبت بگذاران هیچمحاسالالبات، سالالرمایه همهو در صالالورت صالالحت  (9) بندپس از انجام : 1تب

 شود.منتقل می صندوقتصفیه دیر مبه  (10)ها با اجرای بند های صندوق ندارند و این داراییدارایی

صره  صندوق در مواقعی كه تبدیل دارایی :2تب صندوق به وجه نقد در نحوه اقدام  ل این ماده، احرم هر كدام ازهای 

 بینی شود.پذیر نباشد، باید در امیدنامه پیشامکان
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 هدنامیتخلفات اركان صالالندوق از مقررات، مفاد اسالالاسالالنامه و ام همهبه  یدگیسالالازمان مرجع رسالال (65مادۀ

 صندوق است. 

 

صندوق با یهرگونه اختالف ب (66مادۀ سرمایکدین اركان  صندوق در مواردهیگر و با  كه مربوط به  یگذاران 

آنها از  یات حرفهیاز فعال یربط كه ناشیر اشخاص ذین صندوق با سایشود و هرگونه اختالف بیصندوق م

ركان از ا هر كدامهای امور صندوق، اجرای مفاد اساسنامه و اجرای وظایف و مسئولیت هاداردر مورد  جمله

 یدگین ماده رسالالیبوده و بر اسالالاس ا بهاداراوراققانون بازار  (36)در قبال صالالندوق باشالالد، مشالالمول ماده 

 شود.یم

 ر مواردیاس

صاز اركان صندوق در انجام وظایف و مسئولیت اگر هر كدام (67مادۀ صیهای خود تق شته  ورر، ق یا تخلف دا

صندوق  سارتی متوجه  شد و از این بابت خ شخص شودبا صر ی،  شخاص مق سئول جبران یا ا ا متخلف م

 .كندرا تعیین می هر كدام. مرجع صالخ به رسیدگی، حدود مسئولیت هستندخسارت وارده 

 هد، تأدییش آیپ فعمنا از اركان صالالالندوق تعارض هر كدامگذاران با هین سالالالرمایب یلیبه هر دل اگر  (68مادۀ

 . استادشده، مقدم یحقوق ركن ه یگذاران بر تأدهیحقوق سرما
 

ت یمسالالئول حدوددر  یریین امر تغیمنحل اعالم شالالود، ا قانونیصالالندوق به حکم مراجع صالالالخ اگر  (69مادۀ

  كند.یجاد نمیا یگذارهیسرما یدارندگان واحدها

 

 ایازمان سهستند كه توسط  یو مقررات نیالزامات، قوان تیصندوق و اركان آن همواره ملزم به رعا  (70مادۀ

 .گرددیو ابالغ م بیتصو تیصالح یمراجع دارا ریسا

 

و تصویب  مرجع تفسیر مواد این اساسنامه، سازمان است. تغییرات اساسنامه باید به تأیید سازمان (71مادۀ

 مجمع صندوق برسد.

 

 است. و یک امیدنامه تنظیم شده تبصره ...، ماده........... در ...تاری   ن اساسنامه دریا (72مادۀ

 موسسین:اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و 

 

 ردیف
 موسس/نام رکن

 صندوق

سمت در 

 صندوق

روزنامه 

 رسمی

نام و نام 

خانوادگی 
 نمونه امضاء
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صاحبان امضای 

 مجاز

1    
  

  

2    
  

  

3    
  

  

4    
  

  

5    
  

  

6    
  

  

7    
  

  

 

 

 
 


