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 :تعاريف اوليه

  :1ماده 

  :روند هاي زير به جاي معاني مشروح بكار مي در اين اساسنامه اصطالحات و واژه

  . است2مذكور در ماده ...  منظور صندوق زمين و ساختمان:صندوق - 1

گذاران به قيمت  ايهگذاري نزد سرم  برابر جمع ارزش واحدهاي سرمايه:سرماية صندوق - 2

 .صدور است

 .  منظور اساسنامة صندوق است:اساسنامه - 3

 منظور اميدنامة صندوق است كه محتويات آن براساس مقررات و موارد مندرج :اميدنامه - 4

 . شود ناپذير اساسنامه محسوب مي در اساسنامه تعيين شده و جزء جدايي

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

كه براي تملك گذاري صندوق است يا اين اساسنامه، مالك تعدادي از واحدهاي سرمايه

 . گذاري صندوق مطابق مفاد اساسنامه اقدام نموده است تعدادي از واحدهاي سرمايه

 .است كوچكترين جزء سرمايه صندوق :گذاري واحد سرمايه - 6

مطابق اساسنامه از طرف صندوق به نام يك  سندي است كه :گذاري گواهي سرمايه - 7

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

 .است

گذاري   براي فروش واحدهاي سرمايه10 مهلتي است كه طبق ماده :دورة صدور اوليه - 8

شكيل و شروع فعاليت صندوق به قيمت مبنا و تأمين حداقل سرمايه مورد نياز براي ت

 . صندوق تعيين شده است
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گذاري قبل از  ، براي صدور واحدهاي سرمايه8 قيمتي است كه مطابق ماده :قيمت مبنا - 9

  . عرضة عمومي و همچنين در دورة صدور اوليه، تعيين شده است

 از جمله وجوه ؛ منظور كلية حقوق مادي و معنوي صندوق است:هاي صندوق دارايي -10

گذاري، زمين، ساختمان و مصالح ساختماني و ديگر  تي بابت صدور واحدهاي سرمايهدرياف

شود و  كلية حقوق، منافع و  مواردي كه مطابق مفاد اساسنامه به نام صندوق خريداري مي

سود متعلق به آنها، مطالبات صندوق از اشخاص و كارمزدهايي كه مطابق اساسنامه يا 

  . شود مياميدنامه براي صندوق دريافت 

 منظور پروژة ساختماني است كه صندوق براي ساخت آن تشكيل شده و :پروژه -11

  . مشخصات آن در اميدنامه درج شده است

منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران ): قبا(قانون بازار اوراق بهادار -12

  . مجلس شوراي اسالمي است1384مصوب آذرماه 

  . قانون بازار اوراق بهادار است5سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده منظور : سبا -13

هاي زمين و ساختمان   منظور كلية مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق:مقررات -14

  .شود شده و مي دار وضع  است كه توسط مراجع صالحيت

است كه ممكن است فهرست  منظور هر يك از شعب مذكور در پيوست اميدنامه :شعبه -15

  .آنها براساس همان پيوست اصالح شود

 اشخاص وابسته به هر شخص حقيقي عبارتند از همسر آن شخص، :اشخاص وابسته -16

اقرباي درجة اول از طبقة اول آن شخص و اقرباي درجة اول از طبقة اول همسر آن 

  :اشخاص وابسته به هر شخص حقوقي عبارتند از. شخص
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مانند اعضاي هيأت مديرة (كنندة شخص حقوقي امل و اعضاي اركان اداره مديرع- الف

 و همسر و اقرباي درجة اول از طبقة اول آنها؛) ها شركت

 20 هر شخصي كه همراه اشخاص وابستة خود به طور مستقيم يا غيرمستقيم حداقل–ب 

  رأي آن شخص را مالك باشد؛ درصد اوراق بهادار داراي حق

 درصد اوراق بهادار داراي 20 كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم بيش از  هر شخص حقوقي–ج 

  .اش، در مالكيت شخص موضوع بند ب يا اشخاص وابسته به وي باشد حق رأي

گذاري را در   قيمتي است كه بازارگردان حاضر است، واحدهاي سرمايه:مظنة خريد -17

  .صورت عرضه به آن قيمت خريداري كند

گذاري را در  يمتي است كه بازارگردان حاضر است واحدهاي سرمايه ق:مظنة فروش -18

  . صورت تقاضا به آن قيمت بفروشد

گذاري نسبت به قيمت پاياني   تفاوت مجاز مظنة خريد واحد سرمايه:دامنة مجاز نوسان -19

  .گذاري در روزكاري قبل است واحد سرمايه

  .گذاري است  واحدهاي سرمايه تفاوت مجاز بين مظنة خريد و فروش:دامنة مظنه -20

گذاري است كه بازارگردان   حداقل تعداد واحدهاي سرمايه:حداقل حجم معامالت روزانه -21

متعهد است در صورت عرضه به مظنة خريد، بخرد يا در صورت تقاضا به مظنة فروش 

  . بفروشد
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  :كليات

  :2ماده 

) 1( مادة21نهادهاي مالي موضوع بند ، از مصاديق سبااين صندوق با دريافت مجوز تأسيس از 

شده و مطابق اين اساسنامه و مقررات اداره  هاي زمين و ساختمان محسوب  و از نوع صندوققبا

  . شد با  مي»... زمين و ساختمان صندوق«نام صندوق، . شود مي

  :3ماده 

روژة گذاران و اختصاص آن به ساخت پ آوري وجوه از سرمايه هدف از تشكيل صندوق، جمع

ساختماني مندرج در اميدنامة صندوق و سپس فروش واحدهاي ساختماني پروژه يادشده و در 

  .گذاران صندوق است نهايت تقسيم عوايد ناشي از اين فعاليت بين سرمايه

  :4ماده 

شده در ساخت پروژة ساختماني مندرج  آوري گذاري وجوه جمعموضوع فعاليت صندوق، سرمايه

و فروش واحدهاي ساختماني آن است كه در اين اساسنامه پروژه صندوق در اميدنامة صندوق 

هاي اجراي پروژه در اميدنامه و پيوست  بندي و هزينه مشخصات، مراحل و زمان. شود ناميده مي

  . آن مندرج است

  :5ماده 

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

  .يابد شده و تا پايان تصفيه صندوق ادامه ميشروع
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  :6ماده 

گذاري در محل اقامت صندوق همان محلي است كه مدير سرمايه. صندوق تابعيت ايراني دارد

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

  .  روزهاي تعطيل رسمي استعبارت از شنبه تا چهارشنبة هر هفته به استثناي

 

  :گذاري ها و واحدهاي سرمايه گواهي

  :7ماده

گذاري تحت  دهندة تعداد كل واحدهاي سرمايه گذاري بانام بوده و نشان هاي سرمايه گواهي

گذاري شخصي است كه نام وي تحت عنوان   سرمايه مالك گواهي. باشدگذار ميمالكيت سرمايه

گذاري، به  هاي سرمايه مالكان گواهي. گذاري درج شده است مايهگذار بر روي گواهي سر سرمايه

گذاران، در  گذاري نزد سرمايه گذاري خود از كل واحدهاي سرمايه نسبت تعداد واحدهاي سرمايه

هاي صندوق در  گيري در مورد دارايي اند، ولي نحوة تصميم هاي صندوق سهيم خالص دارايي

گذاري در قبال  هاي سرمايه مسئوليت مالكان گواهي. تتعيين شده اس چارچوب اين اساسنامه 

  .گذاري آنها در صندوق است تعهدات صندوق، صرفاً محدود به مبلغ سرمايه

  :8ماده 

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

  . قيد شودگذاري  هاي سرمايه روي گواهي

  



  
   ...  صندوق زمين و ساختمان اساسنامة 

  
 

 

7 

 

 

گذاري كه در طول دورة صدور اوليه يا پس از تشكيل صندوق  واحدهاي سرمايه: تبصره 

انتقال دهنده وانتقال گيرنده يا نمايندگان . باشند انتقال به غير مي شود، قابل صادر مي

گذاري است امضاء نمايند و  قانوني آنها بايد دفتر مخصوصي را كه نزد مدير سرمايه

گذاري كه به نام  گذاري بايد ضمن دريافت و ابطال گواهي سرمايه مدير سرمايه

گذاري جديد به نام انتقال  دهنده صادر شده است، نسبت به صدور گواهي سرمايه انتقال

گذاري در بورس اوراق بهادار   كه واحدهاي سرمايه در صورتي. گيرنده اقدام كند

  . گذاري تابع مقررات بورس است ايهپذيرفته شوند، تشريفات نقل وانتقال واحدهاي سرم

  

  :گذاريصدور واحدهاي سرمايه

  :9ماده 

گذاري قبل از عرضة عمومي براي تأمين منابع مالي انجام آن بخش از  صدور واحدهاي سرمايه

گيرد، براساس قيمت مبناي واحدهاي  مراحل اجراي پروژه كه قبل از عرضة عمومي صورت مي

  . گذاري خواهد بود سرمايه

  :10اده م

گذاري صندوق، مطابق  هاي عمومي واحدهاي سرمايه گذاري در عرضه هاي سرمايه صدور واحد

گذاري كه براي  در اولين عرضة عمومي واحدهاي سرمايه. گيرد صورت مي) 1(پيوست شماره 

پذيرد، صدور  تأمين حداقل سرماية مورد نياز براي تشكيل و شروع فعاليت صندوق صورت مي

هاي بعدي براساس قيمت صدور است  گذاري براساس قيمت مبنا و در عرضه مايهواحدهاي سر
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گذاري  دورة صدور اولية واحدهاي سرمايه. شود كه مطابق ساير مواد اين اساسنامه تعيين مي

  . شود گذاري تعيين مي توسط مدير سرمايه

  :11ماده 

مدير . شود بيني مي شبندي و مبالغ افزايش سرماية صندوق در اميدنامة صندوق پي زمان

گذاري بايد با توجه به نياز صندوق به وجوه نقد براي اجراي پروژه و با توجه به  سرمايه

بيني شده در اميدنامة صندوق، پيشنهاد افزايش سرماية  زمانبندي و مبالغ افزايش سرماية پيش

ارك واطالعات مد. دهد صندوق را به همراه گزارش توجيهي خود به هيأت مديرة صندوق ارائه 

  :زير بايد به ضميمة گزارش توجيهي افزايش سرمايه به هيأت مديرة ارائه شود

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

گزارش پيشرفت فيزيكي پروژه بايد به تأييد مدير ناظر و گزارش پيشرفت مالي پروژه 

 روز 20ها نبايد بيش از  از تاريخ تهية اين گزارش. يده باشدبايد به تأييد حسابرس رس

  .سپري شده باشد

 روز 20ها بيش از  هاي مالي حسابرسي شدة صندوق كه از تاريخ تهية آن صورت) ب 

  .سپري نشده باشد

گذاري جديد، و تعداد  مبلغ افزايش سرمايه، قيمت صدور براي صدور واحدهاي سرمايه) ج 

ذاري كه براي تأمين مبلغ افزايش سرمايه قصد صدور آنها وجود گ واحدهاي سرمايه

  . دارد

گذاري درخواست  پس از تصويب افزايش سرمايه توسط هيأت مديرة صندوق، مدير سرمايه

پس از صدور مجوز . دهد  ارائه ميسباعمومي را به همراه مدارك الزم به  صدور مجوز عرضة
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گذاري بايد تاريخ شروع و  ، مدير سرمايهسباط گذاري توس  عرضة عمومي واحدهاي سرمايه

گذاري جديد را تعيين كرده و در اعالمية صدور درج و به اطالع  خاتمة صدور واحدهاي سرمايه

 روز از تاريخ 30تواند بيش از گذاري نمي تاريخ شروع دورة صدور واحدهاي سرمايه. عموم برساند

در .  روز باشد30تواند بيش از  ة صدور نمي فاصله داشته باشد و دور سبامجوز صادره توسط

گذاري جديد،  كه در دورة صدور تعيين شده، درخواست صدور تمام واحدهاي سرمايه صورتي

 روزه موضوع 5نويس موظف است ظرف يك روز كاري پس از مهلت  ارائه نشود، متعهد پذيره

ه را به نام خود ارائه دهد و گذاري باقيماند  اين ماده، درخواست صدور واحدهاي سرمايه3تبصرة 

  .   مبالغ الزم را به حساب صندوق واريز نمايد

گذاري جديد موضوع اين ماده، دارندگان واحدهاي  در تملك واحدهاي سرمايه: 1تبصره 

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

ت و دارندگان واحدهاي اين حق تقدم قابل انتقال به غير اس. تقدم دارند

توانند حق تقدم خود را به ديگران واگذار  گذاري در دورة صدور مي سرمايه

گذاري را ارائه كرده و مراحل  كنند يا خود درخواست صدور واحدهاي سرمايه

ها بايد در دفتر  تقدم نقل و انتقال حق. انجام دهند) 1(الزم را مطابق پيوست 

دهنده و  ري ثبت شده و به امضاي انتقالگذا مخصوصي نزد مدير سرمايه

ها در  تقدم در صورتي كه حق. گيرنده يا نمايندگان قانوني آنها برسد انتقال

بورس اوراق بهادار پذيرفته شوند، تشريفات نقل و انتقال آنها تابع مقررات 

  .  بورس است
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ايي گذاري صندوق در بورس، فهرست نه در صورت پذيرش واحدهاي سرمايه: 2تبصره 

گذاري بورس مربوطه به مدير  گذاري، توسط سپرده دارندگان واحدهاي سرمايه

 . شود گذاري اعالم مي سرمايه

تقدم كه در دورة صدور موضوع اين ماده، اقدام به استفاده از  دارندگان حق:  3تبصره 

 روز كاري پس از دورة مزبور نيز فرصت دارند تا 5اند، تا  حق تقدم خود نكرده

ها به غير  تقدم در اين مهلت امكان انتقال حق. تقدم خود استفاده نمايند از حق

هاي استفاده نشده پس از اين مهلت، خود به خود باطل  تقدم حق. وجود ندارد

 .خواهند بود

 :12ماده 

گذاري درخواست   گذاري، هرگاه تعداد واحدهاي سرمايه در هر دورة صدور واحدهاي سرمايه

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

هاي صدور واحدهاي  كه به هر دليل مبالغ واريزي و درخواستدر صورتي. شود متوقف مي

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

گذاري موظف است وجوه مازاد را ظرف مدير سرمايه. اند نمودهبه حساب بانكي مربوطه واريز 

هرگونه استفاده .  روز كاري پس از پايان اين دوره، به پرداخت كنندگان مسترد كند5حداكثر 

  .از وجوه مازاد ممنوع است
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  :گذاري خالص ارزش و  قيمت صدور واحد سرمايه

  :13ماده 

يك تمام شده، عملياتي، محاسباتي و فروش بر گذاري به تفك خالص ارزش هر واحد سرمايه

 ماهه براي پايان آن   روز پس از هر دورة سه35حداكثر ظرف  ،سبااساس دستورالعمل مصوب 

 روز و حداقل يك روز قبل از صدور حق تقدم درخواست 35ماهه و همچنين حداكثر  دورة سه 

تشريفات تعيين . تصويب شودگذاري جديد، بايد توسط هيأت مديرة صندوق  واحدهاي سرمايه

  : گذاري به قرار زير است و تصويب خالص ارزش هر واحد سرمايه

گزارش پيشرفت فيزيكي و مالي پروژه توسط مدير ساخت تهيه شده و پيشرفت فيزيكي ) الف

تاريخ تهية اين . رسد آن به تأئيد مدير ناظر و پيشرفت مالي آن به تأئيد حسابرس مي

گذاري توسط   روز با تاريخ تصويب خالص ارزش واحدهاي سرمايه25 گزارش نبايد بيش از

  .هيأت مديرة صندوق فاصله داشته باشد

 سبامدير ساخت ارزش عملياتي، محاسباتي و فروش پروژه را براساس دستورالعمل مصوب ) ب 

اين . دهد محاسبه كرده و به همراه جزئيات و مستندات مربوطه به مدير ناظر ارائه مي

هايي كه در اين ماده و ساير مواد اساسنامه براي   روز قبل از مهلت20ش بايد حداقل گزار

بيني شده است، به مدير ناظر تسليم  گذاري پيش تصويب خالص ارزش هر واحد سرمايه

  .شود

، بررسي الزم )ب( روز از تاريخ دريافت گزارش و مستندات بند10مدير ناظر حداكثر ظرف ) ج 

هاي پيشرفت كار   در اين زمينه و گزارشسباا لحاظ دستورالعمل مصوب را صورت داده و ب
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تأييد شده توسط خود و ساير مستندات، در خصوص صحت محاسبات انجام گرفته براي 

  .دهد گذاري ارائه مي تعيين ارزش پروژه اظهار نظر كرده و به مدير سرمايه

، خالص ارزش )ج(ريافتي مطابق بندگذاري با توجه به گزارش و اظهارنظر د  مدير سرمايه )د 

گذاري را مطابق دستورالعمل  تمام شده، عملياتي، محاسباتي و فروش هر واحد سرمايه

 تهيه كرده و پس از تأييد حسابرس، جهت تصويب به هيأت مديرة صندوق سبامصوب 

و ) ج(و اظهارنظر موضوع بند) ب(و ) الف(هاي موضوع بندهاي گزارش. دارد ارسال مي

. شوند گذاري مي هاي مالي حسابرسي شدة صندوق، ضميمة گزارش مدير سرمايه تصور

 روز با تاريخ تصويب خالص ارزش هر واحد 25هاي مالي نبايد بيش از  تاريخ تهية صورت

  . گذاري توسط هيأت مديره، فاصله داشته باشد سرمايه

، با حضور )د( بند هاي موضوع هيأت مديرة صندوق ظرف ده روز پس از دريافت گزارش) هـ

نمايندة حسابرس تشكيل جلسه داده و پس از آن كه نمايندة حسابرس، اظهارنظر 

هاي تمام شده، عملياتي، محاسباتي و فروش هر  حسابرس را در خصوص خالص ارزش

نمايد و نتايج   گيري مي ها تصميم گذاري قرائت نمود، راجع به اين ارزش واحد سرمايه

هاي تمام  تصويب خالص ارزش. كند گذاري اعالم مي دير سرمايهتصميمات خود را به م

گذاري، بدون قرائت اظهارنظر  شده، عملياتي، محاسباتي و فروش هر واحد سرمايه

  . حسابرس مجاز نبوده و از درجة اعتبار ساقط است

  :14ماده 

 غير از گذاري به گذاري در موقع عرضة عمومي واحدهاي سرمايه قيمت صدور هر واحد سرمايه

گذاري هركدام  دورة صدور اوليه، برابر است با ارزش عملياتي يا ارزش فروش هر واحد سرمايه
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ارزش عملياتي يا ارزش فروش مورد نظر در اين ماده بايد مطابق مادة قبل، . كه كمتر باشد

گذاري جديد،  تقدم درخواست واحدهاي سرمايه  و حداقل يك روز قبل از صدور حق35حداكثر 

  .اسبه و تصويب شده باشدمح

  :حداقل و حداكثر ميزان مشاركت در صندوق

  :15ماده 

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

  .گذاري صندوق باشند واحدهاي سرمايه

  

  :ها ها و ثبت حساب تشريفات تهيه و تأييد صورت وضعيت
  :16ماده 

هاي صندوق به  هاي پيشرفت پروژه و ثبت آنها در حساب تهيه و تأييد صورت وضعيتتشريفات 

  : قرار زير است

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

با توجه به اينكه وظيفة مدير . شود شود و جهت تأييد به مدير ناظر تقديم مي وامضاء مي

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

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

كه تا زمان تهية گزارش پيشرفت فيزيكي  شده در طرح توجيهي پروژه است، لذا در صورتي

شود، مدير ساخت موظف  ده توسط ساير مصالح پوشانده مي بعد، مصالح و كار انجام ش ماه

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



  
   ...  صندوق زمين و ساختمان اساسنامة 

  
 

 

14 

 

 

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

  : موارد زير باشد

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

  كنندة گزارش، تاريخ تهية گزارش، تاريخ آخرين گزارش تأييد شدة قبلي؛  تهيه

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

  بيني شده است؛ پيش

أييد شدة قبلي تا تاريخ تهية درصد پيشرفت هر مرحله از تاريخ آخرين گزارش ت) الف- 3

گزارش، جمع درصد پيشرفت هر مرحله تا تاريخ تهية گزارش و جمع درصد 

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

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

  به تفكيك هر مرحله؛تاريخ تهيه گزارش 

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

 نحوة جبران تأخيرات و ،تأخير يا تعجيل در اجراي هر مرحله، داليل تأخيرات

  .  بندي اجراي كل پروژه دارد  اينكه تأخير يا تعجيل، چه اثري بر زمانيحتوض

  . به تشخيص مدير ناظرساير اطالعات ) ب- 5

مدير ناظر بايد بالفاصله پس از دريافت صورت وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه، از محل ) ب 

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

  :پروژه را بخصوص از لحاظ موارد زير بررسي نمايد

حل اجراي پروژه، با اطالعات مندرج در تطبيق درصدهاي پيشرفت واقعي مرا) ب- 1

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

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

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

  شده است از نظر كيفيت و كميت؛

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

  .توجيهي پروژه

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

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

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

صورت وي بايد در مهلت مذكور موارد عدم  گذاري تحويل دهد، در غير اين مدير سرمايه

  .تطبيق را به مدير ساخت گزارش كند

هاي پيشرفت فيزيكي پروژه  كه مدير ناظر، بررسي صورت وضعيتدر صورتي: 1تبصره  

براي اين امر داليل موجه مورد قبول هيأت مديرة را در مهلت مذكور به انجام نرساند و 

صندوق ارائه ندهد و اين امر به تأييد هيأت مديرة صندوق منجر به تأخير در اجراي 

مدير . هاي تأخير از اين بابت به عهدة مدير ناظر خواهد بود پروژه گردد، جريمه

 را از محل گذاري موظف است با گزارش مدير ساخت، بالفاصله ذخيرة الزم سرمايه

هاي  مطالبات مدير ناظر بابت كارمزد خود تا سقف جريمة تأخير احتمالي، در حساب

ذخيرة مذكور حداكثر تا گزارش بعدي راجع به پيشرفت مالي . صندوق منظور نمايد

 مديرة صندوق به حساب مطالبات مدير ناظر  پروژه تعيين تكليف شده و با نظر هيأت

  .گردد هاي تأخير مدير ساخت تأمين مي محل آن، جريمهشود يا از  بازگردانده مي
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كه بخشي از صورت وضعيت پيشرفت فيزيكي مورد تأييد مدير  در صورتي: 2تبصره  

هاي مورد تأييد و  ناظر و بخشي ديگر مورد تأييد وي نباشد، وي ملزم است بخش

 .درصد آنها از كل صورت وضعيت را تعيين نمايد

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

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

 . مدير ساخت بوده و از محل مطالبات وي از صندوق قابل كسر است

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

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

هاي مالي پروژه داراي شماره مسلسل جداگانه  صورت وضعيت. گذاري قرار دهد سرمايه

گذاري موظف است نسبت به بررسي صحت اطالعات مندرج در اين  مدير سرمايه. باشند مي

  :لحاظ موارد زير، اقدام كندصورت وضعيت، بخصوص از 

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

  .هاي تأييد شدة پيشرفت فيزيكي پروژه وضعيت

تطبيق مبالغي كه براي اجراي هر مرحله بايد از منابع مالي صندوق به مدير ساخت ) ج- 2

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

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

گذاري  در صورت صحت اطالعات مندرج در صورت وضعيت مالي پروژه، مدير سرمايه

موظف است ظرف ده روز كاري از زمان ارسال اين صورت وضعيت نسبت به تأئيد آن اقدام 

اي صندوق ثبت كند و يك نسخه از آن را همراه صورت يا صورت ه كرده و در حساب

هاي پيشرفت فيزيكي پروژه، جزء اسناد صندوق بايگاني نمايد و نسخة ديگر را به  وضعيت
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نحوة توزيع ساير نسخ در صورت نياز به تأييد هيأت مديرة . مدير ساخت تحويل دهد

ورت وضعيت مالي پروژه، در صورت عدم صحت اطالعات مندرج در ص. رسد صندوق مي

گذاري بايد ظرف مهلت مذكور موارد نقص و عدم صحت اطالعات را كتباً به  مدير سرمايه

  .مدير ساخت اعالم نمايد

 روز پس از تأييد، 10هاي تأئيد شده پس از كسر كسورات قانوني، بايد ظرف  صورت وضعيت) د 

  .توسط صندوق و با رعايت تشريفات مربوط، تسويه شوند

  :17اده م

هاي مالي صندوق در مقاطع  هاي صندوق و تهية صورت ثبت وقايع مالي صندوق در حساب

گذاري است و وي موظف است  بيني شده در اين اساسنامه، از وظايف مدير سرمايه زماني پيش

در انجام اين امر، استانداردهاي ملي و در صورت عدم تدوين استاندارد ملي در موارد خاص، 

  . را رعايت نمايدسباهاي  المللي حسابداري يا دستورالعمل هاي بيناستاندارد
  

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

  :18ماده 

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

 بانكي با امضاي مشترك نمايندة متولي و هاي پرداخت از اين حساب. شود صندوق افتتاح مي

هاي صندوق شامل وجوه  ها و پرداخت كلية دريافت. پذيرد گذاري صورت مي نمايندة مدير سرمايه
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هاي بانكي و  گذاري، وجوه حاصل از دريافت سودهاي سپرده هاي سرمايه حاصل از صدور واحد

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

  :19ماده 

، به دستور )18(هاي بانكي صندوق موضوع ماده  هاي صندوق از حساب يا حساب كلية پرداخت

پذيرد و متولي بايد قبل از پرداخت و پس از  گذاري و تأييد متولي صورت مي مدير سرمايه

بررسي متولي . ر پرداخت را تأييد نمايداطمينان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستو

 :ها از جمله شامل موارد زير خواهد بود در مورد پرداخت

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

  : نمايد كه

گذاري  هاي مالي توسط مدير ساخت امضاء و توسط مدير سرمايه صورت وضعيت - 1

هاي پيشرفت فيزيكي پروژه كه توسط مدير ناظر  اند و با صورت وضعيت  شدهتأئيد

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

  .تطبيق دارند

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

اب بانكي مدير ساخت، صورت ها صرفاً از طريق واريز به حس كلية اين پرداخت- 3

 .پذيرد مي

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

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

 .پذيرد مي

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

 :متولي بايد كنترل نمايد كه

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

  بيش از حد الزم نباشد؛متوليماندة وجوه نقد صندوق نزد كارگزار به تشخيص  - 2

 . باشدسباكارگزار داراي مجوز كارگزاري از  - 3

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

 :بايد كنترل كند كه

   است؛ مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشندة آنها معين شده - 1

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

 فروشنده معتبر است؛ - 3

 .شود رفاً به حساب بانكي فروشنده واريز ميمبلغ مورد نظر ص - 4

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

گذاري الزامي است و مسئوليت متولي در تأييد دستورات  پرداخت توسط مدير سرمايه

  .  گذاري نيست پرداخت، رافع مسئوليت مدير سرمايه
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  :صندوقهاي  تركيب دارايي

  :20ماده 

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

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

ف حداكثر گذاري بايد ضمن اطالع به متولي و حسابرس، ظر اميدنامه نقض گردد، مدير سرمايه

  .ها، انجام دهد  روز كاري، اقدامات الزم را براي رعايت اين نصاب10

 

  :چگونگي استفاده از درآمدهاي كسب شده

  :21ماده 

هاي صندوق قلمداد شده و در اجراي موضوع  ها، جزو دارايي گذاري كل درآمد حاصل از سرمايه

  . شود فعاليت صندوق بكار گرفته مي

  

  :اركان صندوق

  :22ماده 

  :اند از اركان صندوق عبارت

  مجمع صندوق؛ - 1

 گذاري؛ مدير سرمايه - 2

 مدير ساخت؛ - 3
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 مدير ناظر؛ - 4

 متولي؛ - 5

 نويس؛ متعهد پذيره - 6

 بازارگردان؛ - 7

 حسابرس؛ - 8

 .هيأت مديره - 9

 

  ::مجمع صندوقمجمع صندوق

  :23ماده 

درصـد از واحـدهاي     ) 5(مجمع صندوق از اجتمـاع متـولي واشخاصـي كـه هريـك بـيش از پـنج                 

متولي نمايندة اشخاصي است كه هريك كمتـر از         . شود  ارند،تشكيل مي گذاري صندوق را د     سرمايه

 رأي متولي برابـر تعـداد واحـدهاي          گذاري صندوق را دارند و حق       درصد واحدهاي سرمايه  ) 5(پنج

متولي در اعمـال حـق رأي خـود بايـد منـافع و              . باشد  گذاري تحت تملك اين اشخاص مي       سرمايه

گذاري   درصد واحدهاي سرمايه  ) 5( شخصي كه بيش از پنج     هر. مصالح اين اشخاص را رعايت كند     

گذاري تحت تملك خود، داراي       صندوق را دارا باشد، در مجمع صندوق به تعداد واحدهاي سرمايه          

  . حق رأي است

در مورد انتخاب يا عـزل متـولي، متـولي در مجمـع صـندوق داراي حـق أي                   : تبصره 

گـذاري    وق دارندة واحـد سـرمايه     كه هريك از اركان صند      همچنين در صورتي  . نيست
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صندوق باشد، در مورد انتخاب يا عزل خـود، در مجمـع صـندوق حـق رأي نخواهـد                   

  . داشت

  :24ماده 

بينـي شـده در       وظيفة دعوت مجمع صندوق و تهية مقدمات الزم براي تشكيل آن در مواعد پيش             

اشخاص زيـر نيـز در      گذاري است، ليكن مجمع صندوق به دعوت          اساسنامه، به عهدة مدير سرمايه    

  :هر زمان قابل تشكيل است

  متولي؛ - 1

(دارندگان بيش از يك پنجم - 2
5
 گذاري صندوق؛ از واحدهاي سرمايه) 1

 ؛سبا - 3

 6محل و زمان تشكيل جلسة مجمع در شهر محل اقامت صندوق بين ساعت              : تبصره 

 . شود كننده تعيين مي ، توسط دعوت22لغايت 

  :25ماده 

گـذاري صـندوق را مالـك باشـد، يـا       درصد واحدهاي سرمايه) 5(و شخصي كه بيش از پنج متولي  

، حـق حـضور در جلـسة    سبانمايندگان قانوني آنها و همچنين نماينده يا نمايندگان حـسابرس و       

دعوت . كننده است   مسئوليت احراز حق حضور اين اشخاص برعهدة دعوت       . مجمع صندوق را دارند   

گذاري در مالكيت هـر يـك و در            اسامي حاضران و تعداد واحدهاي سرمايه      كننده بايد فهرستي از   

شـود   گذاري اشخاصي را كه وي نماينـدة آنهـا محـسوب مـي     مورد متولي، تعداد واحدهاي سرمايه   
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كننده در اختيار رئـيس       فهرست حاضران با تأئيد دعوت    . تنظيم و به امضاي هر يك از آنها برساند        

  . گيرد مجمع قرار مي

  :26 ماده

رئيس مجمع صندوق نمايندة متولي است و در غياب وي با اكثريت نـسبي آرا از بـين دارنـدگان                    

رئيس مجمع وظيفـة ادارة     . شود  گذاري حاضر، توسط مجمع صندوق انتخاب مي        واحدهاي سرمايه 

گـذاري    دو ناظر نيـز از بـين دارنـدگان واحـدهاي سـرمايه            . جلسة مجمع صندوق را به عهده دارد      

  . شود ا اكثريت نسبي آراء، توسط مجمع صندوق انتخاب ميحاضر، ب

  : 27ماده 

گذاري كه حق رأي آنها بـا         براي رسميت يافتن مجمع صندوق، الزم است تعداد واحدهاي سرمايه         

گـذاري تحـت      به عالوة تعـداد واحـدهاي سـرمايه       ) مشروط به حضور نمايندة متولي    ( متولي است 

گذاري منتشر شدة     از نصف به عالوة يك كل واحدهاي سرمايه       تملك ساير حاضرين، برابر يا بيش       

رسميت جلسه و فهرست حاضران مجمع بايـد بـه تاييـد رئـيس مجمـع و نـاظران                   . صندوق باشد 

  . كنند ها نظارت مي گيري ناظران بر رعايت اساسنامه و مقررات و صحت رأي. برسد

 شود و رسميت  كه مجمع صندوق در خصوص موضوع خاصي دعوت         در صورتي : تبصره 

هـاي بعـدي بـراي همـان موضـوع تـشكيل              نيابد، مجمع صندوق كه براساس دعـوت      

گـذاري كـه حـق حـضور در           شود با حضور هر تعداد از دارندگان واحدهاي سرمايه          مي

نامـة مـذكور،      يابد؛ مشروط بـه اينكـه در دعـوت          مجمع را دارند يا متولي، رسميت مي      

  .هاي قبل ذكر شود نتيجة دعوت
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 :28ماده 

كنندة مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمـع، متـولي و دارنـدگان                    دعوت

گذاري را كه حق حضور در مجمـع را دارنـد، از طريـق نـشر آگهـي در روزنامـة                       واحدهاي سرمايه 

كـه متـولي و     در صـورتي  . كثيراالنتشار صندوق يا از طريق پست سفارشي، به مجمع دعوت نمايد          

گذاري صندوق كـه حـق حـضور در مجمـع را دارنـد، در مجمـع             گان واحدهاي سرمايه  كلية دارند 

كنندة مجمع بايد ده روز قبل از تـاريخ   دعوت. حاضر شوند، رعايت تشريفات دعوت ضروري نيست     

عـدم  .  را نيز از محل و زمان تشكيل و موضـوع جلـسة مجمـع مطلـع نمايـد                  سباتشكيل مجمع،   

  .كيل جلسة مجمع نخواهد بود مانع از تشسبا،حضور نمايندة 

را از  سـبا   كه دعوت كننده در مهلت مقرر در ايـن مـاده، متـولي و                 در صورتي : تبصره 

محل و زمان تشكيل و موضوع جلسه مجمع مطلـع ننمايـد، تـشكيل جلـسة مجمـع و                   

  . تصميمات آن از درجة اعتبار ساقط است

  :29ماده 

ف به عالوة يك از كل حق رأي حاضـران  تصميمات در جلسة رسمي مجمع صندوق با موافقت نص    

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

اي در سـه نـسخه تهيـه و امـضاء نمايـد و بـه تاييـد                    موظف است از تصميمات مجمع صورتجلسه     

  .خه ارائه كندگذاري هركدام يك نس ، متولي و مدير سرمايهسباناظران برساند و به 

مجمع صندوق بايد توسط رئـيس مجمـع          فهرست اسامي حاضران در جلسة      : 1تبصره   

گـذاري بالفاصـه آن را در تارنمـاي           گذاري تسليم شود تا مدير سـرمايه        به مدير سرمايه  

  .  صندوق منتشر كند
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گذاري موظف است هرگونـه تغييـر در اساسـنامه و اميدنامـه و                مدير سرمايه : 2تبصره   

پس .  به ثبت برساند   سبا تصميمات مجمع صندوق را حداكثر ظرف يك هفته نزد           ساير

از ثبت، مدير خالصة تصميمات را در روزنامة كثيراالنتشار و جزئيات آن را به  تفـصيل                 

 در روزنامة رسمي كشور آگهـي       سباكند، و به تشخيص       در تارنماي صندوق منتشر مي    

 .دهد مي 

ات اساسنامه و اميدنامه را ثبت خواهد كرد كـه قبـول             تغيير   در صورتي  سبا: 3تبصره   

گــذاري، متــولي، مــدير ســاخت، مــدير نــاظر، متعهــد  ســمت مجــدد مــدير ســرمايه

نويس، بازارگردان و حسابرس يـا قبـول سـمت اشـخاص جـايگزين را براسـاس                   پذيره

 . اساسنامه و اميدنامة جديد، دريافت كرده باشد

  :30ماده 

  : ات زير استمجمع صندوق داراي اختيار

گذاري، مدير ساخت، مدير ناظر، بازارگردان، متعهد  تعيين اولين متولي، مدير سرمايه - 1

  ؛سبانويس و حسابرس صندوق با تأييد  پذيره

گذاري، مدير ساخت، مدير ناظر، بازارگردان و  به پيشنهاد متولي تغيير مدير سرمايه - 2

كه توسط متولي معرفي شده و نويس صندوق به شرط تعيين جانشين آنها  متعهد پذيره

  رسيده است؛سبابه تأييد 

الزحمة  به پيشنهاد متولي، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعيين مدت مأموريت و حق - 3

 وي و چگونگي پرداخت آن؛

  موجه باشد؛سباتغيير متولي صندوق به شرط اينكه داليل تغيير از نظر  - 4
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ختماني و تصويب نمونه فروش و فروش واحدهاي سا تصويب اسناد مزايدة پيش - 5

 .شود قراردادهايي كه با پيش خريداران يا خريداران واحدهاي ساختماني منعقد مي

فروش و فروش واحدهاي ساختماني پروژه و چگونگي  تصويب بودجة تبليغات پيش - 6

 مصرف آن؛

 گيري راجع به انحالل صندوق؛  تصميم - 7

 هاي مالي ساالنة صندوق؛ تصويب صورت - 8

گذاري راجع به وضعيت و عملكرد صندوق در هر سال  ر سرمايهاستماع گزارش مدي - 9

 مالي؛

هاي مالي و گزارش وضعيت و  استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت -10

 عملكرد صندوق؛

 تعيين روزنامة كثيراالنتشار صندوق؛ -11

 .هاي تشكيل مجمع صندوق هاي تأسيس صندوق و هزينه تصويب هزينه -12

  :31ماده 

هاي صندوق قابل  كيل مجمع صندوق پس از تصويب مجمع از محل داراييهاي تش هزينه

هاي  هزينه. شود هاي صندوق ثبت مي گذاري در حساب پرداخت است و توسط مدير سرمايه

تأسيس صندوق نيز پس از تصويب مجمع تا سقف مذكور در اعالمية صدور يا اميدنامة صندوق از 

هاي صندوق ثبت شده و   و توسط مدير در حسابهاي صندوق قابل پرداخت است محل دارايي

ظرف مدت پنج سال يا تا پايان دورة فعاليت صندوق هركدام كمتر باشد، در هر دوره مستهلك 

  .شود مي
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  :گذاري صندوق مدير سرمايه

  :32ماده 

گذاري صندوق، يك شخصيت حقوقي از بين نهادهاي مالي است كه به تصويب  مدير سرمايه

گذاري ناميده  شود؛ و در اين اساسنامه مدير سرمايه ، انتخاب ميسبا تأييد مجمع صندوق و با

  .شود مي

گذاري بايد كتباً قبول سمت كند و طي آن مسئوليت و وظايف  مدير سرمايه: 1تبصره  

، متولي و حسابرس هركدام يك نسخه سباخود را طبق اين اساسنامه بپذيرد و براي 

الفاصله پس از خاتمة مأموريت موظف است كلية گذاري ب مدير سرمايه. ارسال كند

گذاري  هاي صندوق را كه در اختيار دارد، به مدير سرمايه اطالعات، مدارك و دارايي

  . جايگزين تحويل دهد

گذاري موظف است با  گذاري در قبال دارندگان واحدهاي سرمايه مدير سرمايه: 2تبصره  

 .  صرفه و صالح آنها را رعايت كندرعايت مفاد اين اساسنامه و مقررات، همواره

گذاري و قبولي سمت توسط ايشان، هويت آن بايد  پس از انتخاب مدير سرمايه: 3تبصره  

 ثبت شده و بالفاصله پس از سبادر اميدنامة صندوق قيد شده و ظرف يك هفته نزد 

 .ثبت در تارنماي صندوق منتشر شود

 وسبا  متولي با ذكر داليل مورد تأييد عزل مدير سرمايه گذاري به پيشنهاد: 4تبصره  

پذير است، مشروط به اينكه جايگزين آن به پيشنهاد  تصويب مجمع صندوق امكان

 .  و تصويب مجمع صندوق، تعيين شده و قبول سمت كرده باشدسبامتولي و تأييد 
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گذاري، متولي  سرمايه در صورت ورشكستگي، انحالل، يا سلب صالحيت مدير : 5تبصره 

گذاري جديد را بر اساس مقررات و مفاد   است در اسرع وقت، مدير سرمايهموظف

قبول استعفاي مدير . به مجمع صندوق پيشنهاد نمايدسبا اساسنامه و با تأييد 

و تصويب سبا گذاري منوط به پيشنهاد جانشين وي توسط متولي به تأييد  سرمايه

هاي   جديد، وظايف و مسئوليتگذاري تا زمان انتخاب مدير سرمايه. مجمع صندوق است

 . گذاري قبلي به قوت خود باقي است مدير سرمايه

 :33ماده 

گذاري  هاي مدير سرمايه عالوه بر آنچه در ساير مواد اين اساسنامه ذكر شده، وظايف و مسئوليت

  :به قرار زير است

 مترمربع فضاي مناسب اداري با امكانات و تجهيزات الزم به 40اختصاص حداقل  - 1

  نظور انجام امور صندوق؛م

 گذاري مطابق مفاد اساسنامه؛ هاي سرمايه انجام بخشي از مراحل صدور واحد - 2

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

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

  وي؛

ي مجاز  صندوق و حدود اختيارات و مسئوليت هر يك از آنها با تعيين صاحبان امضا - 4

 ، متولي و حسابرس؛سباتأييد متولي و اطالع موضوع به 

هاي صندوق مطابق مفاد اساسنامه و ارائة آن  صدور دستورات پرداخت از محل دارايي - 5

 هاي تأييد شده؛ به متولي جهت تأييد و انجام پرداخت
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دارك مثبته مربوط به وقايع مالي صندوق، ثبت وقايع آوري و نگهداري كلية م جمع - 6

، تهية سباهاي  هاي حسابداري و دستورالعمل مالي صندوق طبق اصول و رويه

 هاي مورد نياز طبق مفاد اساسنامه؛ هاي مالي و گزارش صورت

هاي پيشرفت مالي پروژه و تأييد يا تعيين موارد نقص يا اشكال   وضعيت بررسي صورت - 7

  مفاد اساسنامه؛آنها مطابق

گذاري   تمام شده، عملياتي، محاسباتي و فروش واحدهاي سرمايه  خالص ارزش محاسبة - 8

 در مواعد مقرر و ارائة آن به هيأت مديرة صندوق جهت تصويب؛

گذاري جديد و ارائة  پيشنهاد افزايش سرماية صندوق از طريق صدور واحدهاي سرمايه - 9

 ارك و مستندات مربوطه، جهت تصويب؛آن به هيأت مديرة صندوق به همراه مد

انجام اصالحات الزم در اساسنامه واميدنامة صندوق پس از طي تشريفات مربوط به  -10

  و ساير مراجع ذيصالح؛سباتصويب و ثبت تغييرات نزد 

ها براي دريافت تسهيالت بانكي براي اجراي پروژه و تهية گزارش  مذاكره با بانك -11

مديرة صندوق جهت تصويب و انجام اقدامات  آن به هيأتتوجيهي در اين زمينه وارائة 

  الزم براي اخذ تسهيالت بانكي مذكور پس از تصويب هيأت مديرة صندوق؛

 انجام عمليات مزايدة مطابق مصوبات مجمع صندوق؛ -12

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

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

 گذاران؛ پاسخگويي به سؤاالت متعارف سرمايه -15

 طراحي تارنماي صندوق و انتشار اطالعات صندوق در مواعد مقرر از طريق آن؛ -16
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افزارهاي الزم و بكارگيري آنها براي اجراي اهداف و موضوع  افزارها و سخت  تهية نرم -17

 فعاليت صندوق؛

 براي معرفي صندوق به عموم مردم به تشخيص و هزينة خود؛انجام تبليغات الزم  -18

گذاران، كلية ادارات دولتي و غيردولتي، مراجع  نمايندگي صندوق در برابر سرمايه -19

 قضايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي؛

دعوت از مجمع صندوق در مواعد مقتضي و تهية مقدمات و امكانات الزم براي تشكيل  -20

 جلسة مجمع؛

نه دعواي حقوقي و كيفري از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعواي اقامة هرگو -21

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

باالخص ( دادرسي مدني عدالت اداري با دارا بودن كلية اختيارات مندرج در قانون آيين

 .نامة ديوان عدالت اداري ي و قانون و آيين، قانون آيين دادرسي كيفر) آن36 و 35مواد 

گذاري در مقابل اشخاص ثالث نافذ و  كلية اعمال و اقدامات مدير سرمايه: 1تبصره  

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

 . و اقدامات وي را غير معتبر دانست

ف است مشخصات و حدود اختيارات صاحبان امضاي گذاري موظ مدير سرمايه: 2تبصره  

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

 . ارسال كندسبانزد 

گذاري بايد مدارك مثبته وقايع مالي هر سال مالي صندوق را به  مدير سرمايه: 3تبصره  

 كاغذي يا داده پيام الكترونيكي موضوع مدت تعيين شده در قوانين و مقررات به صورت

قانون تجارت الكترونيك نگهداري نمايد و پس از پايان اين مدت مسئوليتي در قبال 
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گذاري  اين مسئوليت با تغيير مدير سرمايه. نگهداري و اراية اين مدارك نخواهد داشت

ة آخرين گذاري جديد منتقل شده و پس از پايان عمر صندوق بر عهد به مدير سرمايه

 . گذاري آن خواهد بود مدير سرمايه

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

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

 .گذاران، وجود داشته باشد آنها براي سرمايه

گذاري و با موافقت  له يا عليه صندوق توسط مدير سرمايهمصالحه در دعاوي : 5تبصره  

 . پذير است متولي امكان

 

  :مدير ناظر صندوق

  :34ماده 

مدير ناظر صندوق، شخصيت حقوقي است كه مطابق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و 

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

  . شود شده و در اين اساسنامه مدير ناظر ناميده مي و تصويب مجمع صندوق انتخاب سبا 

مدير ناظر بايد كتباً قبول سمت كند و طي آن مسئوليت و وظايف خود را : 1تبصره  

گذاري، متولي و حسابرس هركدام  ، مدير سرمايهسباطبق اين اساسنامه بپذيرد و براي 

مدير ناظر بالفاصله پس از خاتمة مأموريت موظف است كلية . ال كنديك نسخه ارس

  . اطالعات و مدارك صندوق را كه در اختيار دارد، به مدير ناظر جايگزين تحويل دهد
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مدير ناظر و مدير ساخت نبايد از جمله اشخاص وابسته به يكديگر محسوب : 2تبصره  

 .شوند

ي سمت توسط ايشان، هويت آن بايد توسط پس از انتخاب مدير ناظر و قبول: 3تبصره  

 ثبت و سباگذاري در اميدنامة صندوق قيد شده و ظرف يك هفته نزد  مدير سرمايه

 .بالفاصله پس از ثبت در تارنماي صندوق منتشر شود

و تصويب سبا عزل مدير ناظر به پيشنهاد متولي و با ذكر داليل مورد تأييد : 4تبصره  

ست، مشروط بر اينكه شخص جايگزين آن به پيشنهاد پذير ا مجمع صندوق امكان

 .متولي و تأئيد سبا و تصويب مجمع صندوق تعيين شده و قبول سمت كرده باشد

ناظر، متولي موظف  در صورت ورشكستگي، انحالل، يا سلب صالحيت مدير : 5تبصره  

 تأييد است در اسرع وقت، مدير ناظر جديد را بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه و با

قبول استعفاي مدير ناظر منوط به تعيين . به مجمع صندوق پيشنهاد نمايدسبا 

تا زمان .  و تصويب مجمع صندوق استسباجانشين وي به پيشنهاد متولي و تأييد 

هاي مدير ناظر قبلي به قوت خود  انتخاب مدير ناظر جديد صندوق، وظايف و مسئوليت

 .باقي است

 :35ماده 

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

  :است

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

  افزايد؛ كه انجام هر مرحله به پيشرفت فيزيكي كل پروژه مي
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وژه و استانداردها و مقررات ملي نظارت بر اجراي پروژه جهت تطبيق با طرح توجيهي پر - 2

ساختمان و اراية تذكرات الزم به مدير ساخت براي اصالح انحرافات احتمالي و ارايه 

 گذاري و متولي؛ هاي الزم در اين زمينه به مدير سرمايه گزارش

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

 ؛16 از پروژه مطابق مادة انجام بازديدهاي الزم

بررسي و اظهارنظر راجع به ارزش عملياتي، محاسباتي و فروش پروژه كه توسط مدير  - 4

 ساخت محاسبه شده است در مواعد مقرر در اساسنامه؛

هاي تأييد شده در  اي پيشرفت پروژه براساس صورت وضعيت هاي دوره تهيه گزارش - 5

 رماه؛ روز كاري پس از پايان ه10هرماه، حداكثر 

ها و  نامه مهندسي و كنترل ساختمان و آيين انجام كلية وظايفي كه مطابق قانون نظام  - 6

 .   مقررات مربوطه، برعهدة ناظر آن است

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

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

توجيهي پروژه و استانداردها و مقررات ملي ساختمان را بـه موقـع شناسـايي               

در . كرده و تـذكرات الزم را بـراي انجـام اصـالحات بـه مـدير سـاخت بدهـد                   

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

در . ي گزارش نمايـد   گذار  ناظر موظف است موضوع را به متولي و مدير سرمايه         

اين صورت متولي بايد اقدامات مقتضي از جمله پيشنهاد تغيير مـدير سـاخت              

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

 . دهد
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  :مدير ساخت صندوق

  :36ماده 

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

ها و مقررات مربوطه، داراي پروانة اشتغال به كار اجراي ساختمان در سطح پايه يك  نامه  آيينو

شده و در اين اساسنامه مدير   و تصويب مجمع صندوق اساسنامه انتخاب سبااست كه با تأييد 

  . شود ساخت ناميده مي

ف خود را مدير ساخت بايد كتباً قبول سمت كند و طي آن مسئوليت و وظاي: 1تبصره  

گذاري، متولي و حسابرس هركدام  ، مدير سرمايهسباطبق اين اساسنامه بپذيرد و براي 

مدير ساخت بالفاصله پس از خاتمة مأموريت موظف است كلية . يك نسخه ارسال كند

هاي صندوق را كه در اختيار دارد، به مدير ساخت جايگزين  اطالعات، مدارك و دارايي

  . تحويل دهد

پس از انتخاب مدير ساخت و قبولي سمت توسط ايشان، هويت آن بايد : 2تبصره  

 سباگذاري در اميدنامة صندوق قيد شده و ظرف يك هفته نزد  توسط مدير سرمايه

 .ثبت و بالفاصله پس از ثبت در تارنماي صندوق منتشر شود

 و سباعزل مدير ساخت به پيشنهاد متولي و با ذكر داليل مورد تأييد : 3تبصره  

 روز به 30شخص جايگزين آن بايد ظرف . پذير است تصويب مجمع صندوق امكان

 . و تصويب مجمع صندوق تعيين شده و قبول سمت نمايدسباپيشنهاد متولي و تأييد 

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

ررات و مفاد اساسنامه و موظف است در اسرع وقت، مدير ساخت جديد را بر اساس مق



  
   ...  صندوق زمين و ساختمان اساسنامة 

  
 

 

35 

 

 

قبول استعفاي مدير ساخت منوط به .  به مجمع صندوق پيشنهاد دهدسبابا تأييد 

تا . و تصويب مجمع صندوق استسبا تعيين جانشين وي به پيشنهاد متولي و تأييد 

هاي مدير ساخت قبلي به قوت  زمان انتخاب مدير ساخت جديد، وظايف و مسئوليت

 .خود باقي است

 :37ماده 

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

  :زير است

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

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

   ساختمان؛مقررات ملي

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

گذاري در مواعد مقرر  هاي پيشرفت مالي پروژه به مدير سرمايه وضعيت ارائة صورت - 3

 در اساسنامه؛

هاي عملياتي، محاسباتي و فروش پروژه مطابق مفاد اساسنامه در مواد  محاسبة ارزش - 4

 الزم به همراه مستندات مربوطه در اين زمينه و تسليم آن به  ية گزارشمقرر و ته

 گذاري؛ مدير سرمايه

 .همكاري با مدير ناظر و متولي براي بازديد از مراحل اجراي پروژه - 5

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

هيأت مديرة صندوق بايد . مديرة صندوق برسدمرحله از پروژه بايد به تأئيد هيأت 
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نتيجة بررسي صالحيت موضوع اين تبصره را حداكثر ظرف ده روز كاري پس از 

صورت به ازاي هر روز تأخير،  درخواست مدير ساخت، به وي اعالم نمايد در غير اين

 كه تأخير در صورتي. شود يك روز به مهلت مدير ساخت براي اجراي پروژه افزوده مي

گذاري از اعضاي  ها، ناشي از عدم دعوت به موقع مدير سرمايه در بررسي اين صالحيت

هيأت مديره يا ناشي از عدم تشكيل به موقع هيأت مديره به علت غيبت اعضاي آن 

شود ولي  باشد، مدت تأخير به مهلت مدير ساخت براي اجراي پروژه اضافه نمي

 . قصر در ايجاد اين تأخير خواهد بودهاي تأخير به عهدة شخص يا اشخاص م جريمه

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

الزم براي خريد مصالح يا استخدام نيروي انساني براي اجراي پروژه به عهدة مدير 

د خود كه ساخت است و مديرساخت با اجراي هر مرحله، صرفاً مبالغ مندرج در قراردا

هاي تأخير  منطبق با طرح توجيهي است را پس از كسر كسورات قانوني و جريمه

هاي پيشرفت مالي پروژه در مواعد مقرر در  احتمالي و پس از تأييد صورت وضعيت

 .اساسنامه، دريافت خواهد كرد

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

و هماهنگي بين پيمانكاران به عهدة مدير ساخت است و انتخاب پيمانكاران و آن 

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

 .  كاهد ذكر شده است نمي

 

  

  :متولي صندوق



  
   ...  صندوق زمين و ساختمان اساسنامة 

  
 

 

37 

 

 

  :38ماده 

مجمع صندوق انتخاب  است كه با تصويب سبامتولي صندوق، يك شخصيت حقوقي مورد تأييد 

  . شودشده و در اين اساسنامه متولي ناميده مي

متولي بايد كتباً قبول سمت كند و طي آن مسئوليت و وظايف خود را طبق : 1تبصره  

گذاري و حسابرس هركدام يك  ، مدير سرمايهسبااساسنامة صندوق بپذيرد و براي 

اساسنامه تعيين شود، وي كه جانشين متولي براساس  در صورتي. نسخه ارسال دارد

هاي صندوق را كه در اختيار دارد،  موظف است كلية اطالعات، مدارك و دارايي

  . بالفاصله به متولي جايگزين تحويل دهد

پس از انتخاب متولي و قبولي سمت توسط ايشان، هويت وي بايد توسط : 2تبصره  

 سباراي ثبت به گذاري در اميدنامة صندوق قيد و ظرف يك هفته ب مدير سرمايه

 . ارسال شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنماي صندوق منتشر شود

قابل عزل   و تصويب مجمع صندوق،سبامتولي با ذكر داليل مورد تأييد : 3تبصره  

 و تصويب مجمع صندوق تعيين سبااست؛ مشروط به اينكه جانشين وي به تأييد 

 . ندوق، حق رأي نخواهد داشتنمايندة متولي در اين شرايط در مجمع ص. شود

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

گذاري موظف است بالفاصله مجمع صندوق را براي انتخاب متولي جايگزين  سرمايه

 و تصويب مجمع صندوق  سباانتخاب متولي جديد در اين شرايط با تأييد. دعوت كند

صندوق، داراي  تولي براي تعيين متولي جديد در مجمع گيرد و نمايندة م صورت مي

قبول استعفاي متولي از سمت خود منوط به تعيين جانشين .  رأي نخواهد بود حق
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تا زمان انتخاب . است سبا وي به ترتيب ذكر شده در اين تبصره و تأييد آن توسط

 .هاي متولي قبلي به قوت خود باقي است متولي جديد، وظايف و مسئوليت

  :39ماده 

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

االختيار و  تعيين و معرفي يك نفر از كاركنان مورد وثوق خود به عنوان نمايندة تام - 1

  دارندة امضاي مجاز از طرف متولي در امور مربوط به صندوق؛

هاي  گذاري براي افتتاح حساب يا حساب ر سرمايهبررسي و تأييد  تقاضاي مدي - 2

 بانكي صندوق؛

هاي صندوق،  گذاري از محل دارايي بررسي و تأييد دستورات پرداخت مدير سرمايه - 3

 مطابق مفاد اساسنامه؛

نويس و  گذاري، مدير ساخت، مدير ناظر، متعهد پذيره پيشنهاد عزل مدير سرمايه - 4

د جانشين آنها با ذكر داليل مورد تأييد بازارگردان و حسابرس صندوق و پيشنها

  به مجمع صندوق؛ سبا

تأييد صاحبان امضاي مجاز صندوق و حدود اختيارات و مسئوليت هريك از آنها به  - 5

 گذاري؛ پيشنهاد مدير سرمايه

نظارت مستمر بر عملكرد ديگر اركان به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات،  - 6

 دوق و قراردادهاي مربوطه؛مفاد اساسنامه و اميدنامة صن

فروش واحدهاي  نظارت بر اجراي صحيح فرآيند مزايده در موقع فروش يا پيش - 7

 ساختماني پروژه؛
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 ها و نظرات حسابرس؛ بررسي و حصول اطمينان از اراية به موقع گزارش - 8

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

 اركان؛

گذاري در دعاوي له يا عليه صندوق در  تأييد مصالحة مدير سرمايهبررسي و  -10

 گذاران باشد؛  رفه و صالح سرمايهصكه مطابق  صورتي

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

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

 ع تا حصول نتيجة نهايي؛و پيگيري موضو

كه تخلف  طرح موارد تخلف ديگر اركان صندوق نزد مراجع صالح قضايي در صورتي  -13

 ياد شده جرم محسوب شود و پيگيري موضوع تا حصول نتيجة نهايي؛

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

گذاران  تواند از جانب سرمايه شود و مي ا محسوب ميگذاران و وكيل در توكيل آنه سرمايه

از جمله اختيارات مندرج در قوانين آيين دادرسي مدني (با دارا بودن كلية اختيارات الزم 

ها، دادسراها، مراجع  براي اقامة هرگونه دعواي كيفري در هر يك از دادگاه) و كيفري

 .ام نمايداختصاصي يا عمومي و مراجعه به مقامات انتظامي اقد

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

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

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

 . كند ن ميرسيدگي تعيي
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تواند هرگونه اطالعات و مدارك را  متولي عنداللزوم در اجراي وظايف خود مي: 3تبصره  

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

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

 

  :نويس صندوق متعهدپذيره

  :40ماده 

 و تصويب مجمع صندوق سبانويس صندوق، يك شخصيت حقوقي است كه به تأييد  متعهدپذيره

نويس بايد كتباً  متعهدپذيره. شود نويس ناميده مي تعيين شده و در اين اساسنامه متعهدپذيره

 و اميدنامه بپذيرد و براي ها و وظايف خود را طبق اساسنامه قبول سمت كند و طي آن مسئوليت

  . گذاري، متولي و حسابرس هركدام يك نسخه ارسال دارد ، مدير سرمايهسبا

نويس و قبولي سمت توسط ايشان، هويت وي  پس از انتخاب متعهدپذيره: 1تبصره  

گذاري در اميدنامة صندوق قيد و ظرف يك هفته براي ثبت  بايد توسط مدير سرمايه

 .الفاصله پس از ثبت در تارنماي صندوق منتشر شود ارسال شده و بسبابه 

 و سبانويس به پيشنهاد متولي و با ذكر داليل مورد تأييد  متعهد پذيره: 2تبصره  

تصويب مجمع صندوق قابل عزل است، مشروط به اينكه جانشين وي به پيشنهاد 

 . متولي و تأييد سبا و تصويب مجمع صندوق تعيين شده و قبول سمت نمايد

نويس،  در صورت ورشكستگي، انحالل، يا سلب صالحيت متعهدپذيره: 3صره تب 

نويس جديد را با تأييد سبا، به مجمع  متولي موظف است بالفاصله متعهد پذيره

نويس منوط به تعيين جانشين به  قبول استعفاي متعهد پذيره. صندوق پيشنهاد دهد



  
   ...  صندوق زمين و ساختمان اساسنامة 

  
 

 

41 

 

 

تا زمان انتخاب .  و تصويب مجمع صندوق استسباپيشنهاد متولي و تأييد 

نويس قبلي به قوت  هاي متعهدپذيره نويس جديد، وظايف و مسئوليت متعهدپذيره

 .خود باقي است

 :41ماده 

تقدم  نويس، موظف است ظرف يك روز كاري پس از اتمام مهلت استفاده از حق متعهدپذيره

 درخواست  ذكر شده است،11 ماده 3گذاري جديد كه در تبصره  درخواست واحدهاي سرمايه

ارائه كرده و معادل قيمت ) 1(گذاري جديد باقيمانده را مطابق پيوست  صدور واحدهاي سرمايه

  . صدور آنها را به حساب صندوق كه به اين منظور تعيين شده است، واريز نمايد

  

  :بازارگردان صندوق

  :42ماده 

 صندوق تعيين تصويب مجمعسبا و بازارگردان صندوق، يك شخص حقوقي است كه به تأييد 

بازارگردان بايد كتباً قبول سمت كند و طي . شود شده و در اين اساسنامه بازارگردان ناميده مي

گذاري،  ، مدير سرمايهسباآن مسئوليت و وظايف خود را طبق اساسنامه و اميدنامه بپذيرد و براي 

  .متولي و حسابرس هركدام يك نسخه ارسال دارد

ارگردان و قبولي سمت توسط ايشان، هويت وي بايد پس از انتخاب باز: 1تبصره  

گذاري در اميدنامة صندوق قيد و ظرف يك هفته براي ثبت به  توسط مدير سرمايه

  . ارسال شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنماي صندوق منتشر شودسبا
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 و تصويب سبابازارگردان به پيشنهاد متولي و با ذكر داليل مورد تأييد : 2تبصره  

مع صندوق قابل عزل است، مشروط به اينكه جانشين وي به پيشنهاد متولي و مج

 .  و تصويب مجمع صندوق تعيين شده و قبول سمت نمايدسباتأييد 

در صورت ورشكستگي، انحالل، يا سلب صالحيت بازارگردان، متولي : 3تبصره  

وق معرفي ، به مجمع صندسباموظف است بالفاصله بازارگردان جانشين را با تأييد 

قبول استعفاي بازارگردان منوط به تعيين جانشين وي به پيشنهاد متولي و . نمايد

تا زمان انتخاب بازارگردان جديد صندوق، .  و تصويب مجمع صندوق استسباتأييد 

 .هاي بازارگردان قبلي به قوت خود باقي است وظايف و مسئوليت

 :43ماده 

  :رار زير استهاي بازارگردان به ق وظايف و مسئوليت

گذاري صندوق در بورس اوراق بهادار تهران،  در صورت پذيرش واحدهاي سرمايه) الف

گذاران، بازارگرداني  گذاري سرمايه بازارگردان موظف است تا زمان ابطال واحدهاي سرمايه

گذاري در تملك اركان   واحدهاي سرمايه گذاري صندوق به استثناء واحدهاي سرمايه

براي اين منظور  . ، انجام دهدسبااس دستورالعمل بازارگرداني مصوب صندوق را براس

گذاري   و حداقل حجم معامالت روزانة واحدهاي سرمايههدامنه مجاز نوسان، دامنة مظن

  .شود توسط بازارگردان در اميدنامه ذكر مي

گردان گذاري صندوق در بورس اوراق بهادار، بازار در صورت عدم پذيرش واحدهاي سرمايه) ب 

به استثناء واحدهاي (گذاران  گذاري سرمايه موظف است تا زمان ابطال واحدهاي سرمايه
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، بازارگرداني )2(، در چارچوب پيوست شماره)گذاري در تملك اركان صندوق سرمايه

 . گذاري را انجام دهد واحدهاي سرمايه

 

  :حسابرس صندوق

  :44ماده 

سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب  دحسابرس صندوق از بين مؤسسات حسابرسي معتم

الزحمة حسابرس و مدت مأموريت آن توسط مجمع صندوق  حق. شود مجمع صندوق، تعيين مي

  .شود تعيين مي

حسابرس صندوق بايد كتباً قبول سمت كرده و طي آن متعهد شود تا كلية : 1تبصره  

ايت اصول، وظايف حسابرس صندوق را طبق اين اساسنامه و مقررات و با رع

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

گذاري و  ، مدير سرمايهسباحسابرس بايد قبولي سمت خود را براي . انجام رساند

  .متولي هركدام يك نسخه ارسال كند

 و تصويب سباحسابرس به تقاضاي متولي و با ذكر داليل مورد تأييد : 2تبصره  

ع صندوق قابل عزل است، مشروط به اينكه جايگزين او و مدت مأموريت مجم

در اين . حسابرس جايگزين به پيشنهاد متولي و تصويب مجمع صندوق تعيين شود

صورت مؤسسة حسابرسي جانشين بايد بالفاصله از حسابرس قبلي داليل تغيير را 

 .  اطالع دهدسبااستعالم نموده و نتيجه را به 
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 از انتخاب حسابرس و قبولي سمت توسط ايشان، هويت وي بايد پس: 3تبصره  

 ثبت سباگذاري در اميدنامة صندوق قيد و ظرف يك هفته نزد  توسط مدير سرمايه

 .شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنماي صندوق منتشر شود

در صورت ورشكستگي، انحالل، سلب صالحيت يا استعفاي حسابرس، : 4تبصره  

قبول . الفاصله، حسابرس جايگزين را به مجمع صندوق پيشنهاد كندمتولي بايد ب

استعفاي حسابرس منوط به انتخاب حسابرس جايگزين به پيشنهاد متولي و تصويب 

هاي  تا زمان انتخاب حسابرس جديد، وظايف و مسئوليت. مجمع صندوق است

 . حسابرس قبلي به قوت خود باقي است

ساس قرارداد منعقده بين صندوق و حسابرس از الزحمة حسابرس برا حق: 5تبصره  

گذاري موظف است در هر  مدير سرمايه. شود هاي صندوق پرداخت مي محل دارايي

هاي صندوق منظور  هاي حسابرس را در حساب دوره ذخيرة كافي براي پوشش هزينه

 .  نمايد

 :45ماده 

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

گذاري، مدير ناظر و مدير ساخت در  هاي كنترل داخلي مدير سرمايه بررسي اصول و رويه - 1

اجراي وظايف مذكور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص كفايت يا ضعف اين اصول و 

  هاي پيشنهادي براي رفع نقايص احتمالي؛ حل ها و اراية راه رويه
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هاي كنترل داخلي طراحي شده  ول اطمينان از اينكه اصول و رويهبررسي به منظور حص - 2

گذاري، مدير ناظر و مدير ساخت، در عمل رعايت  براي اجراي وظايف مدير سرمايه

  خصوص؛ شود و تهية گزارش الزم در اين مي

كه وقايع مالي  نظارت بر كلية عمليات مالي صندوق به منظور حصول اطمينان از اين - 3

شود و كلية  هاي صندوق ثبت مي كامل و به روش صحيح در حسابصندوق به طور 

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

گذاري طبق  هاي مالي و اطالعاتي كه مدير سرمايه ها، صورت بررسي كلية گزارش - 4

ورد به اساسنامه موظف است در رابطه با عملكرد يا وضعيت صندوق تهيه كند و حسب م

 يا ديگر اركان صندوق ارايه سباگذاران،  مجمع صندوق، هيأت مديرة صندوق، سرمايه

 دهد يا منتشر نمايد و اظهار نظر در خصوص آنها؛

گذاري  بررسي و اظهارنظر در خصوص صحت محاسبات خالص ارزش واحدهاي سرمايه - 5

گذاري و   و همچنين قيمت صدور واحدهاي سرمايهسبابراساس دستورالعمل مصوب 

 .هاي پشتوانة اين محاسبات اسناد و مدارك و گزارش

اي باشد  خصوص بايد به گونه اين ماده به1هاي داخلي موضوع بند  كنترل: 1تبصره  

هاي صندوق و گزارش آنها و  گذاري صادره در حساب هاي سرمايه كه از ثبت گواهي

طمينان معقولي همچنين ثبت كلية وقايع مالي مربوط به صندوق و گزارش آن ا

 . حاصل شود

تواند هرگونه اطالعات و مدارك را در  حسابرس در اجراي وظايف خود مي: 2تبصره  

رابطه با صندوق از اركان ديگر صندوق مطالبه كند يا از دفتر كار يا شعب آنها يا 
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اند در اين رابطه همكاري كامل با حسابرس  اركان صندوق ملزم. پروژه بازرسي نمايد

 . باشندداشته 

 :46ماده 

مسئوليت حسابرس در انجام وظايف خود كه در اين اساسنامه ذكر شده است، مسئوليت شخصي 

 قانون بازار اوراق بهادار، مسئوليت بررسي و اظهارنظر در 49 ماده 3است كه به موجب بند 

  .خصوص مستندات و اطالعات را بر عهده دارد

  

  :هيأت مديرة صندوق

  :47ماده 

گذاري،  ة صندوق از پنج نفر شخص حقيقي، شامل يك نفر به انتخاب مدير سرمايههيأت مدير

يك نفر به انتخاب مدير ساخت، يك نفر به انتخاب مدير ناظر، يك نفر به انتخاب 

اعضاي هيأت مديرة . شود نويس و يك نفر به انتخاب متولي صندوق تشكيل مي پذيره متعهد

مهندسي و كنترل ساختمان و  وند كه طبق قانون نظام صندوق بايد از بين اشخاصي انتخاب ش

هاي  هاي مربوطه، داراي پروانة اشتغال به كار مهندسي پاية يك يا ارشد در رشته نامه آيين

  .معماري، عمران و شهرسازي باشند

نمايندة حسابرس بدون حق رأي در جلسات هيأت مديرة صندوق شركت : 1تبصره  

ها و محاسبات مبناي  رنظر خود را در مورد صحت گزارشكند و در صورت لزوم اظها مي

  .نمايد گيري هيأت مديره، قرائت مي تصميم
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هاي مذكور در اين ماده  كه يك شخص بيش از يك سمت از سمت در صورتي: 2تبصره  

ها، براي عضويت در  تواند به تعداد آن سمت را به عهده داشته باشد، آن شخص مي

 .ه معرفي كندهيأت مديرة صندوق  نمايند

نمايندگان اشخاص مذكور در اين ماده و پروانة اشتغال به كار مهندسي آنها : 3تبصره  

در صورت تطبيق پروانة اشتغال به كار نمايندگان معرفي . شود  ارسال ميسباابتدا به 

 آنها را جهت شركت در جلسات هيأت مديره به صندوق سباشده با مفاد اين ماده، 

 .نمايد معرفي مي

 :48ماده 

هاي هيأت مديرة صندوق به شرح  عالوه بر آنچه در ديگر مواد اساسنامه آمده، وظايف و مسئوليت

  :زير است

تصويب خالص ارزش تمام شده، عملياتي، محاسباتي و فروش واحدهاي  - 1

 و براساس گزارش مدير سباگذاري صندوق با رعايت دستورالعمل مصوب  سرمايه

  ئت اظهارنظر حسابرس، در مواعد مقرر در اساسنامه؛گذاري و پس از قرا سرمايه

تأييد صالحيت مدير ساخت يا پيمانكاران معرفي شده توسط وي، براي اجراي  - 2

 .مراحلي از پروژه

هاي  تصويب مبلغ افزايش سرماية مورد نياز در هر مرحله براي پرداخت هزينه - 3

 و پيشنهاد مدير هاي صندوق با توجه به طرح توجيهي اجراي پروژه و ساير هزينه

 گذاري؛ سرمايه
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فروش واحدهاي ساختماني  اتخاذ تصميمات الزم در فرآيند مزايدة فروش و پيش - 4

 پروژه؛

كه به ادعاي  هاي تأخير در اجراي پروژه، در صورتي تعيين مسئول پرداخت جريمه - 5

 .مدير ساخت اين تأخير ناشي از عدم انجام به موقع وظايف ساير اركان بوده است

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

 . استثنايي به تقاضاي مدير ساخت

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

عهدة مدير ساخت است و تأييد صالحيت آنها توسط هيأت مديرة صندوق مسئوليتي 

 .كند ر صندوق تحميل نمياز اين جهت ب

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

 .مديره صندوق را در اختيار آن قرار دهند

 :49ماده 

يابد، مشروط به اينكه نمايندة متولي جزو  جلسة هيأت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي

مات هيأت مديره صندوق با رأي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود تصمي. حاضرين در جلسه باشد

در صورتي كه تعداد . مگر در مواردي كه حد نصاب آن در ساير موارد اساسنامه ذكر شده است

 موضوع اعضاي حاضر در جلسة هيأت مديره، زوج باشد و رأي مخالفين و موافقين در مورد يك

  . گيري خواهد بود برابر باشد، رأي اعضايي كه نمايندة متولي موافق آنها است، مالك تصميم

  :50ماده 
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.  صندوق در هر سال بايد به تصويب هيأت مديره برسد برنامة تشكيل جلسات هيأت مديرة

اري در گذ العاده به دعوت مدير سرمايه جلسات هيأت مديره براساس اين برنامه يا به طور فوق

گاه صندوق يا هر محل ديگري كه به اتفاق آراء توسط هيأت مديره تعيين شود، تشكيل  اقامت

نامة مذكور، تاريخ، ساعت، محل تشكيل و موضوعات  گذاري بايد در دعوت مدير سرمايه. گردد مي

 كه گزارش يا مداركي براي طرح در جلسه تهيه شده است به  جلسه را درج نمايد و در صورتي

كه در نظر است جلسة هيأت مديرة صندوق براساس  در صورتي. نامه ارسال كند ضميمه دعوت

اي ارسال شود كه تشريفات ارسال و  نامه بايد به گونه برنامة مصوب تشكيل شود؛ اين دعوت

صورت حداقل يك هفته قبل از  دريافت آن توسط اعضاء، حداقل يك روز قبل و در غير اين

  .يان برسدتشكيل جلسه، به پا

تواند درخواست تشكيل جلسة هيأت مديره  هر يك از اعضاي هيأت مديره مي: 1تبصره  

مدير سرمايه گذاري موظف است .گذاري ارائه دهد العاده، به مدير سرمايه را به طور فوق

صورت  ظرف ده روز تشريفات برگزاري جلسة هيأت مديره را انجام دهد؛ در غير اين

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

تواند با رعايت تشريفات  گذاري خواهد بود و عضو مذكور خود مي به عهدة مدير سرمايه

  .مذكور در اين ماده نسبت به دعوت هيأت مديرة اقدام كند

يت در صورت حضور كلية اعضاي هيأت مديره در جلسة هيأت مديره، رعا: 2تبصره  

 .تشريفات دعوت مذكور در اين ماده ضروري نيست

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

در اين ماده براي دعوت و تشكيل جلسات هيأت مديره، توسط متولي بررسي شده و در 
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جلسه صورتي كه متولي اعتراض را وارد تشخيص دهد، تصميمات هيأت مديره در 

 . اعتبار خواهد بود مربوطه بي

گيري راجع  در صورتي كه جلسة هيأت مديره براي دو بار متوالي براي تصميم: 4تبصره  

بار سوم در رابطه با همان  به يك موضوع تشكيل نشود، جلسة هيأت مديره براي 

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

 .  دعوت اول و دوم در دعوت سوم درج شود

 :51ماده 

رياست جلسات هيأت مديره به عهدة نمايندة متولي و در غياب وي به عهدة عضو ديگري است 

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

 نمايندة متولي يا يكي ديگر از اعضاي هيأت گذاري و در صورت غيبت ايشان توسط مدير سرمايه

شود تا به  شود و براي اعضاي حاضر در جلسه ارسال مي كند، تنظيم مي مديره كه تعيين مي

. امضاي تعدادي از اعضاء برسد كه مطابق ساير مفاد اساسنامه براي اعتبار تصميمات الزم است

أت مديره، تنظيم و امضاء شده و اين صورتجلسه بايد ظرف يك هفته پس از تشكيل جلسة هي

 و هريك از اركان صندوق يك نسخه ارسال شود و يك نسخه نيز در مدارك صندوق سبابراي 

  .بايگاني شود
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  :تشريفات معامالت دارايي ها به نام صندوق

  :52ماده 

 تصميم به خريد يا فروش اوراق بهادار به نام صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و اميدنامة

  . گذاري است صندوق، از اختيارات مدير سرمايه

 :تشريفات برگزاري مزايده

  :53ماده 

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

مزايده و مراحل انجام مزايده، بودجة تبليغات، محل تأمين بودجة تبليغات، چگونگي تبليغ و 

شود، بايد مطابق دستورالعمل   كه با خريداران واحدهاي ساختماني منعقد مينمونة قراردادهايي

.  برسدسباگذاري تهيه شده و به تصويب مجمع صندوق و تأييد   توسط مدير سرمايهسبامصوب 

هاي هفتگي، بر اجراي صحيح مصوبات مجمع در اين زمينه  متولي موظف است با دريافت گزارش

  . نظارت نمايد

درصـد  ) 80(فروش يا فروش واحدهاي ساختماني كمتر از هشتاد         ة پيش بودج: تبصره 

هاي صندوق نخواهد بـود؛ مگـر اينكـه بـه تأييـد متـولي و                  ذخيره مربوطه در حساب   

تصويب مجمع صندوق و با ذكر داليل، اختصاص بودجـة كمتـر، بـه صـرفه و صـالح                   

  . گذاري باشد دارندگان واحدهاي سرمايه
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  :هاي صندوق هزينه

  :54ماده 

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

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

مه و طرح گذاري جديدپرداخت كرد، مشروط به اينكه مبالغ يا نحوة محاسبة آنها در اميدنا سرمايه

  :بيني شده باشند توجيهي پروژه پيش

  هاي تأسيس صندوق؛ هزينه - 1

 كارمزد اركان صندوق كه ميزان و نحوة محاسبة آن در اميدنامه قيد شده است؛ - 2

  هاي ساختمان پروژه؛ هاي طراحي نقشه هزينه - 3

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

 هاي نقل و انتقال آن به نام صندوق؛ نهها و هزي زمين پروژه و ماليات - 5

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

هاي ساخت پروژه اعم از دستمزد نيروي انساني، مصالح  دهندة كلية هزينه پوشش

آالت مورد نياز و ساير اقالم  ساختماني، تجهيزات و تأسيسات مكانيكي و برقي، ماشين

 ورد نياز باشد؛ م

 فروش يا فروش واحدهاي ساختماني؛ هاي مربوط به پيش  هزينة تبليغات و ساير هزينه - 7

كه به تصويب هيأت مديرة صندوق الزم  هاي بيمة ساختمان پروژه در صورتي هزينه - 8

 باشد؛

 صندوق مطابق مقررات؛ماليات و هزينه نقل و انتقال اوراق بهادار - 9
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تصفيه صندوق كه ميزان و نحوه محاسبه آن در اميدنامة الزحمة  كارمزد يا حق-10

 صندوق قيد شده است؛

  هاي مالي تسهيالت اخذ شده براي صندوق؛ هزينه-11

 ؛هاي بانكي براي نقل و انتقاالت وجوه صندوق هزينه-12

 ؛ها نام صندوق توسط بانك هاي نگهداري اوراق بهادار بي هزينه-13

 ؛ عليه هر يك از اركان صندوق در مراجع ذي صالحهزينة طرح دعاوي توسط متولي-14

هزينة طرح دعاوي به نفع صندوق يا دفاع در برابر دعاوي عليه صندوق توسط مدير -15

 ؛گذاري با تأييد متولي سرمايه

 .ها با تأييد متولي ساير هزينه-16

گذاري و  ههاي صندوق بجز موارد فوق مجاز نيست و مدير سرماي پرداخت هزينه از محل دارايي

گذاران در اثر قصور يا تخلف خود از اين  متولي مسئول جبران خسارات وارده به صندوق يا سرمايه

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

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

 .ر اين ماده، حسب مورد به عهدة خود ايشان استمذكور د

هاي تحقق يافته ولي پرداخت نشدة صندوق در هر دوره بايد در  هزينه: 2تبصره 

 شدة عملياتي،   تمام هاي هاي صندوق منظور شده و در محاسبة خالص ارزش حساب

 .گذاري در پايان آن دوره لحاظ گردند محاسباتي و فروش واحدهاي سرمايه

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

الزحمة تصفية صندوق و كارمزد متعهد  واحدهاي ساختماني پروژه، كارمزد يا حق

 .  نويس، بايد در هر دوره مبلغ تعيين شده در اميدنامة صندوق، ذخيره شود پذيره
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 :هاي ساخت هاي پرداخت كارمزد و هزينه زمان

  :55اده م

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

  :شوند ها در مواعد زير پرداخت مي بيني شده است و پس از كسر كسورات قانوني و جريمه پيش

هاي عملكرد سه  هاي مالي و گزارش گذاري پس از تهية صورت كارمزد مدير سرمايه) الف

 درصد، 90گذاري در مواعد مقرر تا   خالص ارزش واحدهاي سرمايهماهه و گزارش

به شرط آنكه حسابرس راجع به آنها نظر مقبول ارائه داده باشد يا در صورت 

  اهميت باشد؛ اظهارنظر مشروط، بندهاي شرط از نظر متولي كم

هاي داخلي  الزحمة حسابرس در خصوص اظهارنظر راجع به كفايت كنترل حق) ب 

هاي مالي، گزارش عملكرد، گزارش  ، صورت)45(ماده ) 2(و ) 1(بندهايموضوع 

گذاري، پس از ارائة اظهارنظر راجع به هر يك از   واحدهاي سرمايه خالص ارزش

  موارد؛

  ؛%90كارمزد متولي هر سه ماه يكبار تا سقف ) ج

 هاي پيشرفت براساس صورت وضعيت% 90كارمزد مدير ناظر هر ماه يكبار تا سقف ) د

  .فيزيكي كه توسط وي در آن ماه بررسي شده است

هاي  هاي اجراي پروژه به مدير ساخت هرماه يكبار، براساس صورت وضعيت هزينه) هـ

  :؛%90پيشرفت مالي تأييد شده در همان ماه تا سقف 

نويسي در صورت انجام كلية  نويس، پس از هر مرحله از پذيره كارمزد متعهد پذيره) و

  ؛تعهدات توسط وي
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  .كارمزد تصفيه، پس از اتمام مراحل تصفية صندوق) ز

گذاري، متولي و ناظر و همچنين مبالغ  مبلغ باقيمانده از كارمزدهاي مدير سرمايه: تبصره 

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

ور به كلية تعهدات و مالي بعد قابل پرداخت است، مشروط به اينكه اشخاص مذك

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

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

، گذاري ارائه دهند قيد و شرط معادل مبلغ مطالبات خود به نفع صندوق به مدير سرمايه

نامه در پايان سال  اين ضمانت. طلب باقيماندة آنها از اين بابت قابل پرداخت خواهد بود

هاي خود  شود كه اشخاص مذكور به كلية وظايف و مسئوليت مالي بعد، در صورتي آزاد مي

  . در قبال صندوق عمل نموده باشند

  

  :رساني اطالع

  :56ماده 

گذاران،  ساني و اراية خدمات اينترنتي به سرمايهگذاري موظف است براي اطالع ر مدير سرمايه

تارنماي مجزايي براي صندوق طراحي كند يا قسمت مجزايي از تارنماي خود را به اين امر 

  . نشاني تارنماي مذكور به عنوان تارنماي صندوق در اميدنامه ذكر شده است. اختصاص دهد
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  :57ماده 

 فعاليت صندوق اطالعات زير را در مقاطع تعيين گذاري موظف است در طول دورة مدير سرمايه

  :شده در تارنماي صندوق منتشر نمايد

متن كامل اساسنامه و اميدنامة صندوق و به روزرساني آن بالفاصله پس از ثبت  - 1

  ؛سباهرگونه تغييرات آن نزد 

هاي تأييد شده توسط مدير  گزارش پيشرفت ماهانة پروژه براساس صورت وضعيت - 2

 له پس از تأييد؛ناظر، بالفاص

گذاري و  خالص ارزش تمام شدة عملياتي، محاسباتي و فروش واحدهاي سرمايه - 3

 گزارش ضميمة آن حداكثر يك روز پس از تصويب در هيأت مديرة صندوق؛

تاريخ تعيين شده در هر مرحله از افزايش سرماية صندوق كه به دارندگان واحدهاي  - 4

ي ارائة درخواست صدور واحدهاي گذاري در آن تاريخ، حق تقدم برا سرمايه

 .گيرد گذاري جديد، تعلق مي سرمايه

گذاري صادر  نتيجة هر مرحله از افزايش سرماية صندوق و تعداد واحدهاي سرمايه - 5

  روز پس از پايان مهلت صدور هر مرحله؛20شده تا پايان آن مرحله، حداكثر 

هاي  حسابرس در دورههاي مالي صندوق به همراه اظهارنظر  گزارش عملكرد و صورت - 6

 سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و ساالنه، بالفاصله پس از اظهارنظر حسابرس؛

هاي صندوق و  گذاري از محل تقسيم دارايي مبلغ قابل پرداخت به هر واحد سرمايه - 7

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

 وز قبل از تاريخ مورد نظر؛ ر10خواهد گرفت حداقل 
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، شامل مبلغ پرداختي به 7نتيجة اجراي تصميم اعالم شده مطابق بند  - 8

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

 پرداختي؛

گذاري براي روز  هاي خريد و فروش بازارگردان و قيمت پاياني هر واحد سرمايه مظنه - 9

  هر روز؛10ساعت قبل حداكثر تا 

 . تهيه و اراية آنها ضروري باشدسباهايي كه به تشخيص  كلية گزارش -10

ها و اطالعات  زمان يك نسخه از گزارشگذاري بايد هم مدير سرمايه: 1تبصره  

 متولي و حسابرس ارسال كند و انتشار هرگونه اطالعات سبا،مذكور در اين ماده را براي 

 . استسبا اين صندوق به منزلة اراية اطالعات به در تارنماي صندوق در رابطه با

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

 روز پس از دريافت، 20اي صندوق، حداكثر ظرف  دوره هاي مالي ساالنه و ميان صورت

رس را گذاري موظف است اظهارنظر حساب مدير سرمايه. مطابق مفاد اساسنامه ارايه دهد

 . بالفاصله پس از دريافت، در تارنماي صندوق منتشر كند

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

 .گذاران باشد در تارنماي صندوق در دسترس سرمايه

رساني از طريق تارنماي صندوق به هر دليل  كه اطالع در صورتي: 4تبصره  

شد، اين اطالعات بايد به صورت كاغذي و به تعداد كافي در شعب مذكور در پذير نبا امكان

گذاري قرار گيرد و وجود چنين اطالعاتي در شعب از  پيوست اميدنامه در اختيار سرمايه

 .گذاران برسد طريق روزنامة كثيراالنتشار صندوق به اطالع سرمايه
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 :پايان دوره فعاليت صندوق

  :58ماده 

  :يابد  يكي از طرق زير پايان ميفعاليت صندوق به

پس از اتمام موضوع فعاليت صندوق اعم از ساخت پروژة ساختماني صندوق و فروش ) الف

  آن و انتقال اسناد مالكيت به خريداران؛

  ؛سبادر صورت لغو مجوز صندوق توسط ) ب 

  در صورت صدور حكم دادگاه مبني بر خاتمة فعاليت صندوق؛) ج 

 در صورتي كه هريك از اركان به وظايف خود عمل سبانفع و تأييد  يبه تقاضاي هر ذ) د 

  .نكند و شخص جايگزين انتخاب نشده باشد

  :59ماده 

 پايان پذيرد، مدير 58در صورتي كه فعاليت صندوق بنا به موارد مذكور در بندهاي ب تا د ماده 

 تعيين سباق، توسط الزحمة مدير تصفيه و مراحل تصفية صندو تصفيه، حدود اختيارات و حق

  .شود مي

  :60ماده 

پذيرد، پس از   پايان مي58فعاليت صندوق بنا به بند الف ماده  كه پيش بيني شود  در صورتي

  :پذيرد اتمام مراحل ساخت پروژه، اقدامات زير تا اتمام تصفية صندوق صورت مي
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ه صورت عمليات مزايده براي فروش واحدهاي ساختماني پروژه مطابق مفاد اساسنام - 1

پذيرد و اين عمليات هرچند بار كه الزم باشد تا فروش همة واحدهاي ساختماني  مي

  .  فاصلة بين دو عمليات مزايده نبايد بيشتر از سه ماه باشد. يابد ادامه مي

هاي صندوق از جمله مطالبات  كند كه ديگر دارايي گذاري تالش مي مدير سرمايه - 2

 .صندوق را به نقد تبديل كند

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

هاي سررسيد  گذاري به تأييد متولي از محل وجوه نقد صندوق، كلية بدهي مدير سرمايه - 4

گذاري و متولي بابت كارمزد،  شدة صندوق را به استثناي مطالبات مدير سرمايه

هاي آن نباشد و  ندوق كمتر از ارزش بدهيهاي ص در صورتي كه ارزش دارايي. پردازد مي

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

گذاري معادل مبالغ پرداختي در  گذاري تأمين خواهد شد و مدير سرمايه سرمايه

 .شود هاي صندوق بستانكار مي حساب

هاي مالي و گزارش عملكرد  گذاري همچنان هر سه ماه يك بار، صورت مدير سرمايه - 5

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

هاي مالي و   روز پس از دريافت صورت20حسابرس موظف است نظر خود را ظرف  - 6

 .   ارايه دهدسبا، به مدير، متولي، و 5گزارش عملكرد موضوع بند 

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

 است، اظهارنظر 1 كه تاريخ تهية آنها پس از انجام اولين مزايدة مذكور در بند 5بند 

مقبول ارايه داده باشد يا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهاي شرط از نظر 

 روزكاري از محل وجوه 15گذاري بايد ظرف  اهميت باشد، آنگاه مدير سرمايه متولي كم



  
   ...  صندوق زمين و ساختمان اساسنامة 

  
 

 

60 

 

 

هاي مالي مذكور  وجوه نقد صندوق در تاريخ صورت% 80دوق، مبلغي را كه از نقد صن

گذاران در آن  گذاري نزد سرمايه كمتر نبوده و از قيمت صدور كل واحدهاي سرمايه

براي انجام اين پرداخت، . گذاران واريز نمايد تاريخ بيشتر نباشد، به حساب بانكي سرمايه

شود و نقل و انتقال واحدهاي  اري اعالم ميگذ تاريخ معيني توسط مدير سرمايه

مبالغ مذكور تنها به حساب . گردد  روز مانده به اين تاريخ متوقف مي5گذاري  سرمايه

گذاري  شود كه در تاريخ موردنظر، دارندة واحدهاي سرمايه گذاراني واريز مي سرمايه

ارنماي صندوق به گذاري از طريق ت مبلغ پرداختي بابت هر واحد سرمايه. صندوق باشند

پس از پرداخت مذكور وانتشار اطالعية مربوطه، اطالعيه نقل و . رسد اطالع عموم مي

اين عمليات تا فروش همة واحدهاي . گذاري مجاز خواهد بود انتقال واحدهاي سرمايه

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

ژه به فروش رسيد نقل وانتقال واحدهاي پس از آنكه تمام واحدهاي ساختماني پرو - 8

كند   را تكرار مي7 و 6، 5گذاري مراحل  گذاري ممنوع خواهد بود و مدير سرمايه سرمايه

گذاري را در ازاي  ، مبلغي معادل قيمت صدور واحدهاي سرمايه7ولي در اجراي مرحلة 

. كند  پرداخت ميگذاران گذاري و ابطال آنها به حساب سرمايه هاي سرمايه دريافت گواهي

گذاران از اين امر، بالفاصله  گذاري موظف است براي اطالع سرمايه مدير سرمايه

كه وجوه نقد صندوق براي اين  در صورتي. اي در تارنماي صندوق منتشر نمايد اطالعيه

گذاري تأمين شده و وي معادل  التفاوت توسط مدير سرمايه پرداخت كافي نباشد، مابه

 . شود هاي صندوق بستانكار مي ر حسابمبلغ پرداختي د

، حساب حقوق صاحبان سرمايه، تصفيه شده و 8پس از اجراي مرحلة مذكور در بند  - 9

ماندة اين حساب در صورت وجود به تأييد متولي و حسابرس به حساب مدير 
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گذاري،  به استثناي بدهي صندوق به مدير سرمايه. شود گذاري منظور مي سرمايه

هاي صندوق از جمله مطالبات اركان بابت كارمزد، از محل وجوه نقد  باقيماندة بدهي

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

هاي  گذاري متعهد به تأمين وجوه نقد است؛ و معادل آن در حساب نباشد، مدير سرمايه

 .  شود صندوق بستانكار مي

ت واحدهاي ساختماني به خريداران منتقل گرديد و كلية پس از آنكه اسناد مالكي -10

گذاري پرداخت شده و  تعهدات صندوق در اين زمينه ايفا شد، مطالبات مدير سرمايه

گذاري منتقل شده و صندوق تصفيه  هاي صندوق به مدير سرمايه  دارايي باقيماندة

 از تأييد گذاري تهيه شده و پس صورتجلسه تصفيه توسط مدير سرمايه. شود مي

در اين مقطع فعاليت . شود  ارسال ميسباحسابرس و متولي، يك نسخه از آن به 

 . شود صندوق خاتمه يافته تلقي مي

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

گذاري است و وي از  منعقده با خريداران و انتقال آنها به خريداران، به عهدة مدير سرمايه

هاي مربوط به اين عمليات از محل  هزينه. دهد جانب صندوق كلية اين وظايف را انجام مي

شود و در صورت كافي نبودن اين ذخيره،توسط مدير  ذخيرة كارمزد تصفيه تأمين مي

 .شود گذاري تأمين مي سرمايه

گذاران   سرمايه، و در صورت صحت كلية محاسبات،9پس از انجام مرحلة : 2تبصره  

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

 .  شود گذاري منتقل مي مدير سرمايه
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 :مرجع رسيدگي به تخلفات و  اختالفات

  :61ماده 

دوق  مرجع رسيدگي به كلية تخلفات اركان صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و اميدنامة صنسبا

  .است

  :62ماده 

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

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

ين ماده رسيدگي  قانون بازار اوراق بهادار بوده و براساس ا36اي آنها باشد، مشمول ماده  حرفه

  .شود مي

  :ساير موارد

  :63ماده 

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

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

  .مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود
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  :64ماده 

تواند براي  گذاري مي بيني شده باشد، مدير سرمايه كه در طرح توجيهي پروژه پيش صورتيدر 

اجراي موضوع فعاليت صندوق و پس از تأييد متولي به نام صندوق تسهيالت بانكي دريافت كند 

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

  :65ماده 

گذاران با منافع هر يك از اركان صندوق تعارض پيش آيد،  ه به هر دليلي بين منافع سرمايهچنانچ

  . گذاران بر تأدية حقوق ركن يادشده، مقدم خواهد بود تأدية حقوق سرمايه

  :66ماده 

كه صندوق به حكم مراجع صالح قضايي ورشكسته اعالم شود، اين امر تغييري در  در صورتي

  . كند گذاري ايجاد نمي ارندگان واحدهاي سرمايهمحدوديت مسئوليت د

  :67ماده 

 و تصويب مجمع سباتغييرات اساسنامه بايد به تأييد .  استسبامرجع تفسير مواد اين اساسنامه، 

 . صندوق برسد

  :68ماده 

تنظيم پيوست و يك اميدنامه ... تبصره و ...  ماده، 68در ...................... اين اساسنامه در تاريخ 

  .شده است
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  گذاري مراحل صدور واحد سرمايه :پيوست يك

  

فهرسـت  كـه   ( بايد به يكي از شعب       گذاري   صدور واحدهاي سرمايه   براي يا نمايندگان آنها     متقاضيان - 1

مراجعــه كــرده و فــرم درخواســت صــدور واحــد      )  آمــده اســت اميدنامــهدر پيوســت آنهــا 

 . تحويل گرفته و تكميل نمايندار) مطابق نمونه انتهاي اين پيوست(گذاري سرمايه

نامه براي نمايندگان اشخاص      معرفيگذاري،    مدارك هويتي براي شخص متقاضي سرمايه      ارايه -1-1

  .الزامي استگذاران   و مدارك نمايندگي قانوني از طرف سرمايه وكالتنامه رسمي براي وكال،حقوقي

گيـرد كـه برابـر        قيمت مبنا صـورت مـي      براساس    اوليه صدورگذاري در دوره       هر واحد سرمايه   -1-2

در مراحـل   . اسـت گـذاري     براي هـر واحـد سـرمايه      ريال  ) ..............................به حروف  (….………

برابر با ارزش عملياتي يا     ،  گذاري  قيمت صدور هر واحد سرمايه     ،گذاري  بعدي صدور واحدهاي سرمايه   

بـراي صـدور هـر واحـد        . ، خواهـد بـود    تر باشد  هركدام كه كم   ،گذاري  ارزش فروش هر واحد سرمايه    

گذاري را كـه      گذار بايد عالوه بر قيمت صدور، كارمزد صدور واحدهاي سرمايه           گذاري، سرمايه   سرمايه

  .در اميدنامه قيد شده است، بپردازد

 بـه حـساب بـانكي صـندوق         نقداً  گذاري را     بايد مبلغ مورد نظر براي سرمايه      گذاري    متقاضي سرمايه  - 2

كارمزد صدور گواهي   . نويس در شعبه ارايه دهد       متعهدپذيره ةكرده و فيش مربوطه را به نمايند      واريز  

صـرفاً در شـرايط موضـوع       . شود  نيز به حساب معرفي شده توسط بازارگردان واريز مي        گذاري    سرمايه

 .گذاري قابل قبول است  پرداخت غيرنقدي براي صدور واحدهاي سرمايه،)3-2(بند 

گـذاري وجـود      تقدم براي صدور واحدهاي سرمايه      اء دورة صدور اوليه كه طي آن حق        به استثن  -2-1

ذاري بايـد برگـة     گـ     ندارد، در افزايش سرماية صندوق در مراحل بعد، متقاضي صدور واحـد سـرمايه             
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مهلت استفاده از   .  ارائه دهد  گذاري مورد تقاضاي خود     تقدم الزم را براي صدور واحدهاي سرمايه        حق

  .قدم نبايد منقضي شده باشدت برگة حق

نويس از پـذيرفتن مـداركي كـه     هد پذيرهعگذار باشد و مت هاي واريزي بايد به نام سرمايه    فيش -2-2

گذار در فرم درخواست صدور با نام واريز كننده در فـيش بـانكي مغـايرت داشـته                    در آن نام سرمايه   

  .باشد، خودداري خواهد كرد

نظيـر هزينـة    ( هـا   گذاري، پرداخـت بخـشي از هزينـه         ي سرمايه  قبل از عرضة عمومي واحدها     -2-3

، )نظير زمين پروژه( ها و همچنين اكتساب بخشي از دارايي    ) ها  دريافت مجوز ساخت يا طراحي نقشه     

هـا، در طـرح       هـا يـا دارايـي       مبلغ اين هزينـه   . گذاري پذيرفته است    از طريق صدور واحدهاي سرمايه    

گذاري صادر شدة مربـوط بـه آنهـا نيـز           تعدادواحدهاي سرمايه امه، مشخص و    نتوجيهي ضميمة اميد  

ها براساس مدارك مثبته يا براساس راهنمـاي تـدوين            ها يا دارايي    اين قبيل هزينه  . معين شده است  

گـذاري در     سـرمايه ، تقويم شده و واحـدهاي       سباهاي ساختماني مصوب      سنجي پروژه   گزارش امكان 

مبالغ تقويم شـده بايـد پـس از اظهـارنظر حـسابرس بـه              . استها به قيمت مبنا صادر شده         قبال آن 

   . تصويب مجمع صندوق برسد

 گـذاري،     درخواست صدور واحـد سـرمايه      فرم: اعم از (دريافت مدارك الزم    پس از   نويس    متعهد پذيره  - 3

تقـدم الزم بـراي صـدور       ة مجمع صندوق براي پرداخت غيرنقدي، حـق       فيش بانكي واريزي يا تأييدي    

 وارد نرم افـزار     الزم را   اطالعات   و اطمينان از صحت آنها،       )گذاري و مدارك هويتي     رمايهواحدهاي س 

ـ   (را   و رسـيد آن      نمودهيكپارچه صندوق    بـا امـضاي نماينـده      )  پيوسـت  ة انتهـاي ايـن      مطـابق نمون

اين رسيد دربردارندة تاريخ درخواست     . دهد مينويس مستقر در شعبه، به ايشان تحويل          متعهدپذيره

تأييديـه آورده   و مبلـغ    گذار، مبلغ و شماره فيش واريزي يا شماره و تاريخ             ، مشخصات سرمايه  صدور

شـخص  . باشـد گـذار مـي     غيرنقدي، شماره درخواست، شماره حساب بانكي و ساير اطالعات سـرمايه          
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گذار يا نماينده وي موظف است اطالعات مندرج در اين رسيد را به دقت بررسي و در صورت              سرمايه

اشـكاالت آن را مـشخص      نقـايص و     ،نقص يا اشـكال   آن، تأييد و در صورت مشاهدة هرگونه          صحت  

كـه    يدر صـورت  . نويس صندوق تحويـل دهـد تـا رفـع اشـكال گـردد               كرده و به نماينده متعهدپذيره    

مسئوليت عدم اجراي دسـتور     آن را تأييد نمايد،      عدم صحت مندرجات اين رسيد،       رغم  متقاضي علي 

كـه  اين رسـيد     اول   ةنسخ. ه بروز خطا از اين ناحيه بر عهده شخص متقاضي است          متقاضي يا هرگون  

بايد به متقاضي تحويل     و با مهر صندوق مهر شده است،          نويس رسيده    متعهدپذيره ةبه امضاي نمايند  

 .شود

گذاري در هـر يـك از         گذاري در بورس اوراق بهادار، مديرسرمايه       در صورت پذيرش واحدهاي سرمايه     - 4

فزايش سرمايه، فهرست نهايي دارندگان حق تقـدم و تعـداد حـق تقـدم آنهـا را از شـركت                     مراحل ا 

نـويس قـرار     گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه دريافت كرده و در اختيار متعهدپـذيره               سپرده

گـذاري را بـا       هاي صدور واحدهاي سرمايه     نويس موظف است تمامي درخواست      متعهدپذيره. دهد  مي

در صورت وجود مغايرت ميـان فهرسـت دريـافتي و تقاضـاي صـدور،               . شده تطبيق دهد  فهرست ياد 

گذاري خودداري كرده و مراتـب را بـا همكـاري مـدير               نويس بايد از صدور واحد سرمايه       متعهدپذيره

و گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، مورد بررسـي قـرار داده،    گذاري و شركت سپرده     سرمايه

 .را از نتيجه مطلع سازدسبا س و متولي، حسابر

ــرمايه     - 5 ــدهاي س ــدور واح ــت ص ــذيرش درخواس ــورت پ ــنامه،    در ص ــاد اساس ــابق مف ــذاري مط گ

 فهرسـت متقاضـيان صـدور و تعـداد          ، روز كـاري   2 ظـرف    موظف اسـت حـداكثر     نويس  متعهدپذيره

ذاري گـ   به مـدير سـرمايه    را به انضمام مدارك الزم      گذاري مورد درخواست هر يك        واحدهاي سرمايه 

 روز كاري پـس از دريافـت فهرسـت يادشـده، تقاضـاهاي              2گذاري حداكثر     مدير سرمايه . نمايدارائه  

بررسي كرده و در صورت تكميل بـودن مـدارك و اطمينـان از پرداخـت مبـالغ الزم بـه                     دريافتي را   
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صـدور   هـاي     اسنامه و اميدنامه، اقدام به تأييد درخواست      صندوق و تطبيق تقاضاي صدور با مفاد اس       

نويس موظـف اسـت حـداكثر يـك روز            متعهدپذيره. نمايد  نويس ارسال مي    كرده و براي متعهد پذيره    

گـذاري     نسبت به صـدور واحـدهاي سـرمايه        ،گذاري  كاري پس از دريافت تأييد رسمي مدير سرمايه       

  مطـابق نمونـة    گـذاري مربوطـه را      هاي صدور و گواهي سرمايه      اعالميهمورد درخواست اقدام كرده و      

گـذار،   تا هنگام مراجعه سـرمايه     كنددر همان شعبة محل اراية درخواست آماده        انتهاي اين پيوست،    

هاي صـدور، منـوط       گذاري و اعالميه    تسليم گواهي سرمايه  . تسليم ايشان نمايد  يا نماينده قانوني وي     

 .  استپيشينگذاري سرمايه گواهيوجود، اراية اين پيوست و در صورت 3ارايه رسيد موضوع بند به 

بـدون مهرصـندوق و     ) است و الف    و تاريخ  گذاري چاپي و داراي شماره مسلسل      گواهي سرمايه  -6-1

هـاي حقـوقي مترتـب بـر        كليـه مـسئوليت   ) ب.  فاقد ارزش اسـت    نويس  متعهدپذيرهامضاي نمايندة   

و  گـذاري  سـرمايه شـوند بـر عهـده مـدير     گذاري كه مطابق اين پيوست صادر مي   هاي سرمايه گواهي

   .قيد شوندصادرشده گذاري   سرمايههاي گواهي بايد در )ب (،)الف(موارد .  استنويس متعهدپذيره

در . گـذاري صـادره كوشـا باشـد         سـرمايه   گذار موظف است در حفظ و نگهداري گـواهي           سرمايه -6-2

گذاري، صدور مجدد آن مشروط بـه طـي كـردن تـشريفات صـدور        سرمايه  صورت مفقود شدن گواهي   

  .خواهد بود» المثني «گواهي

گذاري صندوق در بورس،      گذاري موظف است در صورت پذيرش واحدهاي سرمايه          مدير سرمايه  -6-3

گذاري و تعداد واحدهاي هر يك را بالفاصله پـس از اتمـام               فهرست نهايي دارندگان واحدهاي سرمايه    

  . الم كندگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه اع مراحل صدور به شركت سپرده
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   .............زمين و ساختمانصندوق 
  رنزد سازمان بورس و اوراق بهادا............... ثبت شده به شماره 

  گذاري فرم درخواست صدور واحد سرمايه
امضاي . گذار يا نمايندة قانوني وي تكميل گرديده است توسط سرمايه............................... گذاري صندوق زمين و ساختمان اين فرم به منظور صدور واحدهاي سرمايه

و مقررات مربوطه ..................................... گذاري  گذار يا نمايندة قانوني وي به منزلة قبولي مفاد اساسنامه و اميدنامة صندوق سرمايه ذيل اين فرم توسط سرمايه
، مطابق اساسنامه و اميدنامة )يا قيمت آوردة غيرنقد(گذاري قابل صدور براساس مبلغ واريزي به حساب صندوق مايهبا تكميل اين فرم، تعداد واحدهاي سر. باشد مي

گذار كه طي  گذار از طرف صندوق به حساب بانكي سرمايه هرگونه پرداخت وجه به سرمايه. شود گذار مسترد مي  صندوق مذكور تعيين شده و باقيمانده به سرمايه
معرفي شده در نشاني در ضمن . گذار يا نمايندة قانوني وي كتباً حساب بانكي ديگري معرفي نمايد في شده است صورت مي گيرد، مگر اينكه سرمايهاين فرم معر

نويس  متعهد پذيره.  استگذار معتبر شود، براي هرگونه مكاتبة صندوق با سرمايه گذار به صندوق اطالع داده مي اين فرم يا تغييرات بعدي آن كه كتباً توسط سرمايه
  . گذار مدارك و دفاتر مربوط را امضاء نمايد گذاري صادر شده را انجام و از جانب سرمايه وكيل است تا كلية مراحل نقل و انتقال واحدهاي سرمايه

  :گذار مشخصات كامل سرمايه
  /     /         تاريخ تولد            محل صدور   شماره شناسنامه    آقاي / خانم : شخص حقيقي□
  /     /          تاريخ ثبت             محل ثبت   شماره ثبت                   شركت:شخص حقوقي□
  
                                                          نام شخص حقوقي به تفكيك حروف/نام
  

                                                          نام خانوادگي به تفكيك حروف
  

  : . . . . . . . . . . . . . .نام پدر            كدملي  
  

  : . . . . . . . . . . . . . . .(Email)پست الكترونيك : . . . . . . . . . . . . . .  تلفن همراه: . . . . . . . . . . . . .كسف: . . .. . . . . . . . . . . . . تلفن
           : پستي.  كد . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  : . . . . . . . .. . . . . . . . . . . آدرس

  :مشخصات مبلغ واريز شده
جهـت   ......................... زمـين و سـاختمان     صندوق   به نام ....................... نزد بانك   ...................... به حساب شماره    ........... ريال طي فيش شماره     ............................... مبلغ  

  . گذاري صندوق واريز شده است صدور واحدهاي سرمايه
  :گذار  سرمايهآورده غيرنقدمشخصات 

ريـال  ... بـه مبلـغ     .......................................... مـورخ   ........................ ...... شماره   تأييدية  كه در   .......................................................... گذار عبارت است از     آورده غيرنقد سرمايه  
  . تقويم شده است

  :گذار مشخصات حساب بانكي سرمايه
  :  شماره حساب: ..................كد شعبه: ....................................... شعبه: ....................................... بانك

  
  امضاء      :نام و نام خانوادگي سرمايه گذار

  گذار  نمايندة سرمايهمشخصات 
  ................: ................محل صدور: .............................. شماره شناسنامه: ........................ فرزند: .............................................. نام و نام خانوادگي

ــدملي زمـين و   ق  صـندو بـه   . . ./ . . ./ . . . . مـورخ   . . . . . . . . . معرفينامـه شـماره     / كه طـي وكالتنامـه                                             :  كـــــــــــــ
  .معرفي شده است............................................ ساختمان 

  
  امضاء            : نام و نام خانوادگي نماينده سرمايه گذار                                                                     

  
  :                        تاريخامضاءمهر و                                    :نويس متعهدپذيرهم و نام خانوادگي نماينده  نا

    

                    

  .............: ..................عبهش
  ...............: ................كد

  ..............: ........شماره سريال
  ...............: تاريخ درخواست
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........ زمين و ساختمانصندوق   
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار... ثبت شده به شماره   

»گذاريرسيد درخواست  صدور واحد سرمايه«   
  

.......... ريـال واريـزي از بانـك        ...... به مبلغ   ...................... مورخ  ................ فيش شماره   (شود    به موجب اين رسيد گواهي مي     
ــ............... شــعبه  ــام صــندوق ............... ه حــساب شــماره ب ــين و ســاختمانبن ــة )/(. ...........زم ــه ةآوردتأييدي ــد، ب  غيرنق
جهت صـدور واحـد     ........................درخواست شماره   همچنين  و  ) ...........مورخ........ ةشماربه  ريال  .................................... ارزش

  .شده استدريافت گذار با مشخصات ذيل  ص سرمايهگذاري براي شخ سرمايه
  :گذار     مشخصات كامل سرمايه

  /     /     تاريخ تولد          محل صدور           شماره شناسنامه       نام و نام خانوادگي: شخص حقيقي□
    /     /      تاريخ ثبت           محل ثبت           شماره ثبت    نام شخص حقوقي: شخص حقوقي□
  

  :         كد ملي
  

  : ....................................................................................................................................................................................آدرس
  : .....................................كدپستي : ............................... Email: ...........................  تلفن همراه............ :..................تلفن

                    

  : تقدم دريافتي مشخصات حق
  ........................: گذاري قابل صدور تعداد واحد سرمايهحداكثر : ...................تعداد حق تقدم دريافتي: ................... تقدم شماره گواهي حق

  :گذار سرمايهبانكي مشخصات حساب 
  :نوع حساب :                                        بانك :              نزد شعبه    : حساب شماره

  . ريال صادر خواهد شد..... گذاري به قيمت  هر واحد سرمايه
  :شعبه      :نام نماينده مدير                   :يدتاريخ صدور رس

      :نويس مهر و امضاي نماينده متعهدپذيره          
  

  : قانوني ويگذار يا نمايندة  محل تأييد سرمايه
  

  .باشد صحت اطالعات فوق مورد تاييد اينجانب مي
  :امضاء        :نماينده قانوني/ گذار نام و نام خانوادگي سرمايه

  
  

  :توضيحات
گذاري صادرشده نباشد، وجـوه       واحدهاي سرمايه قيمت صدور   كه وجوه واريز شده مضرب صحيحي از        ورتيدر ص  -1

 .گذار واريز خواهد شد روز كاري به حساب سرمايهيك مازاد حداكثر ظرف 
آن به اصل در شعبه نگهداري شده و يا نمايندة قانوني وي گذار  با تاييد و امضاي سرمايهاز اين رسيد يك نسخه    -2

 نـويس   تعهـد پـذيره   م نمايندة   به امضاي  گذار بايد با مهر صندوق مهر شده و         رسيد سرمايه . گرددي تحويل مي  و
  .رسيده باشد

  : ...............................شماره
  .........: ...................تاريخ
  ...........................: ...ساعت
   ..................: .............شعبه
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   ..................زمين و ساختمانصندوق 
  نزد سازمان بور س و اوراق بهادار... ثبت شده به شماره 

  »گذاري اعالميه صدور واحد سرمايه«

   ......................................تاريخ                                                                                                      

  ...............................مـورخ   ................... شـماره   رسـيد   بـه   مربوط  گذاري    درخواست صدور واحدهاي سرمايه   

  : صات زيرگذار با مشخ سرمايه

  /     /       تاريخ تولد            محل صدور    شماره شناسنامه              نام و نام خانوادگي: شخص حقيقي
  /     /          تاريخ ثبت          محل ثبت  شماره ثبت              نام شخص حقوقي :شخص حقوقي

  : دريافت و به شرح زير اعمال گرديد

  تعداد  يختار  شرح رديف
  قيمت واحد

  )ريال(

  مبلغ كل

  )ريال(

          آورده غيرنقد/مبلغ واريزي به حساب صندوق  1

          گذاري جديد صادره واحدهاي سرمايه  2

          كارمزد صدور  3

          گذار  واريز شده به حساب سرمايهوجوه  4

          گذاري قبلي واحدهاي سرمايه  5

          ذارگ گذاري سرمايه جمع واحدهاي سرمايه  6

  

............... نـزد شـعبه     ........................... گذار به شـماره       به حساب سرمايه  ..................  در تاريخ    4مبلغ رديف   

  . واريز گرديد................ بانك 

   نويس متعهدپذيره  نمايندةي امضاو                مهر                                                      
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 شده به شماره ثبت..... ................ .زمين وساختمانصندوق 

  نزد سازمان بورس و اوراق بهادار................. 

   يگذار گواهي سرمايهرسيد 

  

  : . . . . . . . . . . . . شماره سريال

  : . . . . . . . . . . . . تاريخ صدور

  . . . . . . .:. . . . . .  شماره گواهي

 ............................................:نام شخص حقوقي /  نام خانوادگي  ونام
  ...........................................: ....شماره ثبت/ شماره شناسنامه 

  : ............................................................محل ثبت/ محل صدور
  ........................................: ...................تاريخ ثبت/   تولد تاريخ

  ................................: .........................................................نام پدر
  .. ................................: ....................گذاري تعداد واحد سرمايه

  

 گذار نماينده سرمايه / گذار  سرمايهيامضا

  ........  ...................زمين وساختمان صندوق 

  نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.................... ثبت شده به شماره 

  گذاري گواهي سرمايه

  

  :..............................تاريخ صدور ......: ......................      شماره سريال :.................شماره گواهي

 :شود وسيله گواهي ميبدين

   /     /        تاريخ تولد           محل صدور         شماره شناسنامه        نام و نام خانوادگي        : شخص حقيقي
  /     /         تاريخ ثبت                محل ثبت     شماره ثبتنام شخص حقوقي                 :شخص حقوقي

  
مبنـايبه ارزش   عادي  گذاري    واحد سرمايه .......... ..........) ....................به حروف ........ ( ) .........به عدد (، مالك   .........................  نام پدر 

  .باشد مي.... ........................ ....زمين و ساختمان ريال، از صندوق .................هر واحد 

  .برده از درجه اعتبار ساقط استهاي گذشته براي شخص نامدر تاريخاز اين نوع گذاري صادرشده هاي سرمايهكليه گواهي

  .نويس است گذاري و متعهدپذيره هاي حقوقي مترتب بر اين گواهي بر عهده مديرسرمايه كليه مسئوليت

  .  و براي انتقال آن بايد تشريفات مذكور در اساسنامه رعايت شودباشد ال مينتقبل اگذاري قا اين گواهي سرمايه

   ............نويس نماينده متعهدپذيرهامضا و مهر                                                                       
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  .. ..........زمين و ساختمانگذاري صندوق  شرايط گواهي سرمايه

  .انتقال آن تابع تشريفات مذكور در اساسنامة صندوق استگذاري با نام بوده و  اين گواهي سرمايه -1

 .، فاقد ارزش خواهد بودنويس متعهدپذيرهاين گواهي بدون مهر صندوق و امضاي نماينده  -2

گذاري، صدور مجدد آن مشروط بـه طـي كـردن     سرمايه  مفقود شدن گواهيدر صورت. گذاري صادره كوشا باشد گذار موظف است در حفظ و نگهداري گواهي سرمايه    شخص سرمايه  -3

 .خواهد بود» المثني«تشريفات صدور گواهي 

 .شود گذاري در اين صندوق به منزله قبول مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق تلقي مي سرمايه -4

 

بوده و در و اميدنامه شود و اطالعات بندهاي فوق برگرفته از اين اساسنامه     خود اداره مي  و اميدنامة   ر اساس اساسنامه    ب............ ..........................زمين و ساختمان     صندوق   !تذكر مهم 

كور در ذو همچنـين در شـعب مـ    ..……www بـه آدرس تارنماي صندوق در و اميدنامة صندوق متن كامل اساسنامه . نيستيا اميدنامه برگيرنده تمام موارد مذكور در اين اساسنامه 

  .جهت مطالعه موجود استميدنامه، پيوست ا
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  گذاري چگونگي بازارگرداني واحدهاي سرمايه): 2(پيوست 

گذاري در بورس پذيرفته شوند، بازارگردان موظف است شرايط           واحدهاي سرمايه كه     در صورتي  -1

گذاري صندوق   ايهتعيين شده براي بازارگرداني را احراز نموده و فعاليت بازارگرداني واحدهاي سرم           

در اين صورت، اطالعـات الزم در مـورد تعهـدات           . را براساس مقررات مصوب آن بورس انجام دهد       

  .شود بازارگردان، در اميدنامه درج مي

گذاري در بورس پذيرفته نشده باشند، بـازارگردان موظـف اسـت،      مادامي كه واحدهاي سرمايه   -2

براي اين امـر دامنـة مجـاز نوسـان، دامنـة            . انجام دهد فعاليت بازارگرداني را براساس اين پيوست       

  .مظنه، و حداقل حجم معامالت روزانه در اميدنامه درج شده است

، مظنة خريد و مظنة فروش خـود  9 بازارگردان موظف است در هر روز كاري حداكثر تا ساعت       -3

وش بايد در دامنة مجـاز      هاي خريد و فر     مظنه. گذاري اعالم نمايد    را تعيين كرده و به مدير سرمايه      

همچنين بازارگردان موظف است قيمـت      . نوسان بوده و تفاوت آنها حداكثر برابر دامنة مظنه باشد         

گذاري در آخرين معامله تا پايان هر روز كاري را به عنوان قيمـت پايـاني آن روز                    هر واحد سرمايه  

  .نويس اعالم نمايد گذاري و متعهد پذيره كاري به مدير سرمايه

، موظـف اسـت     )3(گذاري پس از اطمينان از صحت اطالعات واصله موضـوع بنـد              مدير سرمايه  -4

هاي خريد و فروش بازارگردان و قيمت پاياني روز كاري قبل را در تارنماي صندوق                 بالفاصله مظنه 

  .منتشر نمايد

گـذاري    هگذاري كه مايل باشند تمام يا قسمتي از واحدهاي سـرماي             دارندگان واحدهاي سرمايه   -5

توانند فرم درخواسـت فـروش واحـدهاي          خود را به قيمت مظنة خريد به بازارگردان بفروشند، مي         



 

  

گذاري را مطابق نمونة انتهاي       گذاري را تكميل و رسيد درخواست فروش واحدهاي سرمايه          سرمايه

  .اين پيوست دريافت دارند

ه قيمت مظنة فروش اعالم شده      گذاري صندوق را ب      واحدهاي سرمايه  دارند اشخاصي كه تمايل     -6

هاي خريد را به حساب يا        توانند مبلغ خريد و هزينه      مياز وي خريداري نمايند،     توسط بازارگردان   

فـرم درخواسـت خريـد واحـدهاي        و  هاي بانكي تعيين شده توسط بازارگردان، واريز كرده،           حساب

نويس تسليم  ك به متعهد پذيرهگذاري را تكميل و به همراه اصل فيش واريزي و ساير مدار       سرمايه

فيش واريزي بايد به نام     . گذاري را دريافت دارند     نموده و رسيد درخواست خريد واحدهاي سرمايه      

كـه مشخـصات متقاضـي خريـد در فـرم درخواسـت خريـد بـا                 شخص متقاضي باشد و در صورتي     

نـويس از     يرهمشخصات پرداخت كنندة وجه در فرم رسيد بانكي مغايرت داشته باشـد، متعهـد پـذ               

  .پذيرفتن درخواست خريد خودداري خواهد كرد

 كـه  همـان روز كـاري       14گـذاري تـا سـاعت          متقاضيان خريد يـا فـروش واحـدهاي سـرمايه          -7

نويس، انصراف خـود   توانند با مراجعه به متعهد پذيره مياند،  را ارائه داده خود  خريد  هاي    درخواست

وجوه دريـافتي از متقاضـي   . نويس برسانند  يد متعهد پذيره  را در ظهر رسيد خود ارائه داده و به تأي         

كه انصراف خود را در مهلت مقرر در اين بند ارائه دهد، بايـد حـداكثر ظـرف روز                    خريد در صورتي  

 وجـه كـه در فـرم        ة، صرفاً به حساب بانكي واريز كنند      ههاي مربوط   هزينهكسر  كاري بعد و پس از      

هـاي    در صورت واريز اشـتباهي مبـالغ بـه حـساب          .  شود درخواست خريد معرفي شده است، واريز     

تعيين شده يا انصراف واريزكنندة وجه قبل از ارائة درخواسـت خريـد، بـه تقاضـاي واريزكننـده و                 

صـرفاً بـه حـساب    وجوه واريزي بدون كـسر هزينـه   حداكثر يك روز كاري پس از ارائة اين تقاضا،  

  .شود واريز ميفي شده است، معرمذكور  ةبانكي واريزكننده كه در تقاضانام



 

  

 فهرست اشخاصـي كـه درخواسـت خريـد يـا فـروش              ،نويس بايد در هر روزكاري       متعهد پذيره  -8

اند، تنظيم كـرده و بـه همـراه يـك نـسخه از       گذاري خود را در آن روز ارائه داده      واحدهاي سرمايه 

 بـه بـازارگردان   ،اري همان روز كـ 17هاي واريز وجه، حداكثر تا ساعت  هاي آنها و فيش   درخواست

هـاي   اي از درخواست يك نسخه از اين فهرست به همراه نسخه. تسليم نموده و رسيد دريافت دارد  

  . شود نويس بايگاني مي خريد و فروش نزد متعهد پذيره

نويس در مورد اشخاصي كـه        پذيرهدر صورت صحت اطالعات و مدارك ارائه شده توسط متعهد           -9

انـد، بـازارگردان موظـف اسـت ظـرف            گذاري خود را ارائه داده      رمايهدرخواست فروش واحدهاي س   

گذاري را به حـساب بـانكي اشـخاص           چهار روز كاري، وجوه مربوط به خريد اين واحدهاي سرمايه         

. نويس تـسليم نمايـد      مذكور واريز كرده و مدارك واريز وجه و فهرست اشخاص را به متعهد پذيره             

 ،گذاري و صدور گواهي جديد بـه نـام بـازارگردان            هاي سرمايه  در اين صورت مراحل ابطال گواهي     

  .گيرد مطابق روية معمول صورت مي

نويس در مـورد اشخاصـي         در صورت صحت اطالعات و مدارك ارائه شده توسط متعهد پذيره           -10

انـد، بـازارگردان موظـف اسـت، مراحـل            گذاري را ارائه داده     كه درخواست خريد واحدهاي سرمايه    

در ايـن صـورت     . گذاري را از نام خود به نام متقاضيان خريد انجـام دهـد              حدهاي سرمايه انتقال وا 

گذاري بازارگردان به تعداد منتقل شده، باطل شـده و بـه نـام متقاضـيان خريـد         واحدهاي سرمايه 

كـه   در صـورتي . اين عمليات بايد ظرف چهار روز كاري انجـام شـود          . شود  صادر و آمادة تحويل مي    

گـذاري كـه تقاضـاي خريـد آنهـا ارائـه شـده اسـت از تعـداد واحـدهاي                       اي سـرمايه  تعداد واحده 

بيشتر باشـد، اولويـت بـا كـساني خواهـد بـود كـه               است  بازارگردان  كه در مالكيت    گذاري    سرمايه

اشخاص ظرف يـك روز كـاري بايـد از طريـق          تقاضاي خود را زودتر ارائه داده باشند و وجوه بقية         

ها مسترد شـود، مگـر اينكـه بـه رضـايت آنهـا و بـراي خريـد واحـدهاي                     واريز به حساب بانكي آن    

  .گذاري به مظنة خريد روزهاي بعد، نگهداري شود سرمايه



 

  

گذاري كه درخواست خريد يا فروش آنها به بازارگردان           كه تعداد واحدهاي سرمايه      در صورتي  -11

زارگردان باشـد، اولويـت بـا        بيشتر از حداقل معامالت روزانة تعهد شده توسـط بـا           ،ارائه شده است  

تواند نسبت به خريد      كساني خواهد بود كه تقاضاي خود را زودتر ارائه داده باشند و بازارگردان مي             

در اين صورت وجوه مازاد بايد ظـرف يـك روز    . گذاري مازاد اقدام نكند     يا فروش واحدهاي سرمايه   

به رضايت خـود آنهـا بـراي خريـد          كاري به حساب بانكي واريزكنندگان پرداخت شود، مگر اينكه          

  .گذاري به مظنة خريد روزهاي بعد نگهداري شود واحدهاي سرمايه

، تقاضاي خريد يا فروش سـاير اركـان صـندوق حتـي اگـر               11 در تعيين اولويت موضوع بند       -12

اضا گيرد و بازارگردان الزامي به اجراي اين تق         زودتر از سايرين ارائه شده باشد، در اولويت قرار نمي         

و از  نـشده    معـامالت بـازارگرداني محـسوب        ومعاملة بازارگردان با ساير اركان صندوق، جـز       . ندارد

  .  كاهد تعهد روزانة وي نمي

فهرست اشخاصي كه تقاضاي خريد يا فروش آنها بنابه داليـل مـذكور در بنـدهاي پيـشين،                   -13

 بايد ظـرف    ،اشخاصاين  نكي  مبالغ واريزي يا برگردانده شده به حساب با       ، شامل   عمل نشده است  

نويس تسليم شود تا اطالعات مربوط به هر         روز كاري بعد توسط بازارگردان تهيه و به متعهد پذيره         

  .نويس، در اختيار وي قرار گيرد شخص هنگام مراجعة آن شخص به متعهد پذيره

 هـاي فـروش واحـدهاي       هـاي صـدور و اعالميـه        نـويس موظـف اسـت، اعالميـه          متعهد پذيره  -14

پيوسـت،تهيه كـرده و در اختيـار متقاضـيان خريـد يـا              نمونة انتهاي اين    گذاري را مطابق      سرمايه

  . گذاري قرار دهد فروش واحدهاي سرمايه

 همـان روز، فهرسـت      17نـويس موظـف اسـت در هـر روز كـاري و تـا سـاعت                     متعهد پذيره  -15

ادعـاي واريـز   اشخاصي كه و د، ان اشخاصي كه در مهلت مقرر، انصراف خود را از خريد اعالن نموده       

را شامل اطالعات حساب بانكي آنها و مبـالغ         دارند  هاي تعيين شده      مبالغي را به اشتباه به حساب     



 

  

قابل پرداخت به هر يك، تهيه كرده و به همراه مدارك واريز وجه، به بازارگردان تـسليم نمـوده و                    

بازار گـردان  . شود نويس بايگاني مي هيك نسخه از اين فهرست نزد متعهد پذير    . رسيد دريافت دارد  

موظف است در صورت صحت اطالعات و مدارك، وجوه قابـل پرداخـت اشـخاص منـدرج در ايـن               

نـويس را از      هاي بانكي آنها واريز و متعهد پذيره         به حساب  ،فهرست را حداكثر ظرف يك روز كاري      

  .اين امر مطلع نمايد
  



 

  

   .............زمين و ساختمانصندوق 
  رنزد سازمان بورس و اوراق بهادا............... بت شده به شماره ث

  گذاري  واحد سرمايهخريدفرم خواست 
  

گذار يا نمايندة قانوني وي  از بازارگردان، توسط سرمايه............................... گذاري صندوق زمين و ساختمان اين فرم به منظور خريد واحدهاي سرمايه
گذار يا نمايندة قانوني وي به منزلة قبولي مفاد اساسنامه و اميدنامة صندوق زمين و  امضاي ذيل اين فرم توسط سرمايه. ه استتكميل گرديد

د بازارگردان گذاري قابل خريد براساس مظنة خري با تكميل اين فرم، تعداد واحدهاي سرمايه. باشد و مقررات مربوطه مي..................................... ساختمان
گذار از طرف  هرگونه پرداخت وجه به سرمايه. شود گذار مسترد مي  در تاريخ رسيد اين درخواست تعيين شده و باقيماندة مبالغ واريزي،  به سرمايه

وني وي كتباً حساب گذار يا نمايندة قان گذار كه طي اين فرم معرفي شده است صورت مي گيرد، مگر اينكه سرمايه صندوق به حساب بانكي سرمايه
شود،  گذار به صندوق اطالع داده مي در ضمن نشاني معرفي شده در اين فرم يا تغييرات بعدي آن كه كتباً توسط سرمايه. بانكي ديگري معرفي نمايد

گذاري خريداري  دهاي سرمايهنويس وكيل است تا كلية مراحل نقل وانتقال واح متعهد پذيره. گذار معتبر است براي هرگونه مكاتبة صندوق با سرمايه
  . گذار انجام دهد شده و امضاي مدارك و دفاتر مربوطه را از جانب سرمايه

  :گذار مشخصات كامل سرمايه
  /     /         تاريخ تولد            محل صدور   شماره شناسنامه     نام و نام خانوادگي: شخص حقيقي□
  /     /          تاريخ ثبت             محل ثبت  ره ثبت شما                 نام  :شخص حقوقي□
  
                                                          نام شخص حقوقي به تفكيك حروف/نام
  

                                                          نام خانوادگي به تفكيك حروف
  

  : . . . . . . . . . . . . . .نام پدر            كدملي  
  

  : . . . . . . . . . . . . . . .(Email)پست الكترونيك : . . . . . . . . . . . . . .  تلفن همراه: . . . . . . . . . . . . .كسف . . . . . . . . . . : . . .. . .تلفن
           : پستي.  كد . . . . .  : . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . .  . . .نشاني

  :مشخصات مبلغ واريز شده
زمـين و   بـه نـام صـندوق       ....................... نزد بانك   ...................... به حساب شماره    ........... ريال طي فيش شماره     ............................... مبلغ  

  . گذاري صندوق واريز شده است واحدهاي سرمايهجهت صدور  ......................... ساختمان
  :گذار مشخصات حساب بانكي سرمايه

  :  شماره حساب: ..................كد شعبه: ....................................... شعبه: ....................................... بانك
  :شرايط خريد

ريال ........................ و حداكثر به قيمت     .../.../.... و  .../.../.... هاي    د بازارگردان بين تاريخ   نة خري ظگذاري به قيمت م     واحدهاي سرمايه 
  .گذاري خريداري شود براي هر واحد سرمايه

  امضاء      :نام و نام خانوادگي سرمايه گذار
  گذار  نمايندة سرمايهمشخصات 

  : ................................محل صدور: .............................. شماره شناسنامه: ........................ فرزند.................... : ..........................نام و نام خانوادگي
ق صندوبه  . . ./ . . ./ . . . . رخ  مو. . . . . . . . . معرفينامه شماره   / كه طي وكالتنامه                                           :  كــدملي

  .معرفي شده است............................................  زمين و ساختمان
  

  امضاء            : نام و نام خانوادگي نماينده سرمايه گذار                                                                  
  :                     تاريخامضاء               مهر و     :نويس متعهد پذيرهنماينده م و نام خانوادگي   نا

 
 
 

    

                    

              

  .............: ..................شعبه
  ...............: ................كد

  ..............: ........شماره سريال
  ...............: تاريخ درخواست



 

  

  ........زمين و ساختمانصندوق 
 

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار... ثبت شده به شماره   

»گذاري واحد سرمايه خريد رسيد درخواست«   
  

شعبه .......... ريال واريزي از بانك     ....... به مبلغ   .................. مورخ  ........... .....شود فيش شماره      به موجب اين رسيد گواهي مي     
 خريـد جهـت  ........................و درخواسـت شـماره    ........... زمين و ساختمان بنام صندوق   ............... به حساب شماره    ............. 

  .شده استدريافت ر با مشخصات ذيل گذا گذاري براي شخص سرمايه واحد سرمايه
  :گذار خصات كامل سرمايه    مش
  /     /         تاريخ تولد            محل صدور   شماره شناسنامه     نام و نام خانوادگي: شخص حقيقي□
  /     /          تاريخ ثبت             محل ثبت   شماره ثبت                 نام  :شخص حقوقي□
  

           :كد ملي

  ..............................................................................................................................................................................:نشاني
   .....................................:كدپستي ...............................  :Email ...........................  :تلفن همراه.............................. :تلفن

                    

  :گذار سرمايهبانكي حساب خصات مش
  :نوع حساب :                                        بانك  :نزد شعبه                  : حساب شماره

و حـداكثر بـه قيمـت       .../.../.... و  ..../.../.... هـاي     گذاري درخواست شده، به قيمت مظنة خريد بازارگردان بين تاريخ           يهواحدهاي سرما 
  . گذاري خريداري خواهد شد ريال براي هر واحد سرمايه.................. 
      :نويس تعهد پذيرهامضاء نماينده م      :مهر صندوق    

  
  : نمايندة قانوني ويگذار يا  محل تأييد سرمايه

  .باشد صحت اطالعات فوق مورد تاييد اينجانب مي
  

  :امضاء        :نماينده قانوني/ گذار نام و نام خانوادگي سرمايه
  

  
  :توضيحات

گذاري نباشـد،     واحدهاي سرمايه مظنة فروش بازارگردان براي     كه وجوه واريز شده مضرب صحيحي از        در صورتي  -3
گـذار    كـه سـرمايه      در صـورتي   .گذار واريز خواهد شـد      وز كاري به حساب سرمايه     ر يكوجوه مازاد حداكثر ظرف     
 تاريخ صدور اين رسيد، ارائه دهد، مبلغ واريزي ظرف روزكاري بعد بـه حـساب وي                14انصراف خود را تا ساعت      

 .مسترد خواهد شد
 آن بـه    اصـل گهداري شده و    در شعبه ن  يا نمايندة قانوني وي     گذار     با تاييد و امضاي سرمايه     ة اين رسيد  يك نسخ  -4

 نـويس   متعهـد پـذيره    نمايندة   به امضاي  گذار بايد با مهر صندوق مهر شده و         رسيد سرمايه . گرددوي تحويل مي  
  .رسيده باشد

 : ......................شماره
  ..................: ......تاريخ
  : ......................ساعت
  ..............:...........شعبه



 

  

   ..................زمين و ساختمانصندوق 
  نزد سازمان بور س و اوراق بهادار... ثبت شده به شماره 

  »يگذار اعالميه صدور واحد سرمايه«

   ......................................تاريخ                                                                                                      

...................... مـورخ   ................... شـماره   مربـوط بـه رسـيد       گـذاري     درخواست صـدور واحـدهاي سـرمايه      

  : گذار با مشخصات زير يهسرما

  /     /       تاريخ تولد       محل صدور               شماره شناسنامه          و نام خانوادگينام: شخص حقيقي
  /     /          تاريخ ثبت       محل ثبت                  شماره ثبت             نام  :شخص حقوقي

  : به شرح زير اعمال گرديد

  تعداد  تاريخ  شرح رديف
  قيمت واحد

  )ريال(

  مبلغ كل

  )ريال(

          گذاري راي خريد واحدهاي سرمايهمبلغ واريزي ب  1

          گذاري صادره واحدهاي سرمايه  2

          كارمزد صدور  3

          كارمزد خريد  4

          گذار  واريز شده به حساب سرمايهوجوه  5

          گذاري قبلي واحدهاي سرمايه  6

          گذار گذاري سرمايه دهاي سرمايهجمع واح  7

  

............... نـزد شـعبه     ........................... گذار به شـماره       به حساب سرمايه  .................. در تاريخ    5مبلغ رديف   

  . واريز گرديد................ بانك 

   نويس تعهد پذيره       مهر صندوق                         امضاء نمايندة م                                                              



 

  

   ........زمين و ساختمانصندوق 
   نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.................... ثبت شده به شماره 

 گذاري قسمتي از واحدهاي سرمايه/  تمام فروشفرم درخواست 
  

) ....................... بـه حـروف   )...........(به عدد (نمايد تا تعداد    نوني وي با امضاي اين فرم درخواست مي       گذار يا نمايندة قا     سرمايه
و وجـوه   به بـازارگردان فروختـه شـود        و با شرايط تعيين شده      گذار با مشخصات زير       گذاري متعلق به سرمايه     واحد سرمايه 

، در ضمن متعهد    گذار واريز شود    ت مربوطه به حساب بانكي سرمايه     حاصل طبق مفاد اساسنامه و اميدنامة صندوق و مقررا        
را پس از فروش بـه  فروخته شده گذاري  نويس وكيل است تا كلية عمليات مربوط به نقل وانتقاالت واحدهاي سرمايه     پذيره

   .گذار امضاء نمايد بازارگردان انجام داده واسناد و مدارك مربوطه را از جانب سرمايه
  

  :گذار رمايهمشخصات س
   /     /         تاريخ تولد       محل صدور     شماره شناسنامه       نام و نام خانوادگي: شخص حقيقي □
  /     /         تاريخ ثبت          محل ثبت      شماره ثبت     نام شخص حقوقي: شخص حقوقي □
  

  :گذاري پيوست شده مشخصات گواهي سرمايه
نـوع  .................................. گذاري    تعداد واحدهاي سرمايه  .................... ..................تاريخ صدور   ...............................................  .....شماره سريال 

  ..............................................گذاري  واحدهاي سرمايه
  : شرايط فروش

ريـال بـراي هـر واحـد        .......... و حـداقل بـه قيمـت        .../.../....  تـا    .../.../....مت مظنة خريد بازارگردان در روزهاي بين تاريخ         فروش به قي  
  .گذاري، صورت پذيرد سرمايه

       امضاء    :            نماينده سرمايه گذار/ نام و نام خانوادگي      
  

  : مشخصات نماينده قانوني  سرمايه گذار
  : ....................................محل صدور: ........................... شماره شناسنامه: ......................... فرزند: ............................................ نام و نام خانوادگي

  
. . ./ . . ./ . . .  مورخ  . . . . . . . . . . . . . . . . . معرفينامه شماره   / كه طي وكالتنامه    :                                                 كـــدملي

  .معرفي شده است...................................................... گذاري  به صندوق سرمايه
  

       امضاء:            نماينده سرمايه گذار/ نام و نام خانوادگي                
  

   :نويس محل تأييد نمايندة متعهد پذيره
  .از ايشان دريافت شدفوق گذاري  گذاري ارائه شده صحيح بوده و گواهي سرمايه مشخصات گواهي سرمايه

  
  :                 تاريخامضاء                نويس پذيرهدتعه                             نام و نام خانوادگي نماينده م

  

  
   ........زمين و ساختمانصندوق 
  نزد سازمان بورس و اوراق بهادار... ثبت شده به شماره 

                    

  : .................شماره رسيد
  ....: ...............تاريخ رسيد
  ..............:....ساعت صدور

  .....................: .........شعبه

  : ......شعبه
  ............:كد

  :  ...............شماره سريال
  ................................ :تاريخ



 

  

  »گذاري  واحد سرمايهفروشرسيد درخواست « 
  

  
گـواهي  و  .......... مـورخ   ..... گـذار بـه شـماره          كه درخواست فـروش واحـدهاي سـرمايه        شود،   مي تأييدبه موجب اين رسيد     

بـا مشخـصات     ................................... خص حقوقي ش/خانم/از آقاي . ./. . ./. . . . مورخ  . . . . . . . . . . . . . گذاري شماره     سرمايه
  .زير دريافت شده است

  :گذار مشخصات سرمايه
   /     /          تاريخ تولد    محل صدور     شماره شناسنامه    نام و نام خانوادگي: شخص حقيقي

  /     /            تاريخ ثبت      محل ثبت       شماره ثبت    نام شخص حقوقي: حقوقيشخص 
  

                                :كد ملي

  : ..........................فروشگذاري درخواست شده براي  سرمايه تعداد واحد  :شماره درخواست
   :شرايط فروش

ريـال بـراي هـر      .......... و حداقل به قيمت     .../.../.... تا  .../.../.... بين تاريخ   فروش به قيمت مظنة خريد بازارگردان در روزهاي         
  . پذيرد گذاري، صورت مي واحد سرمايه

  
      :نويس  پذيرهدتعهنماينده منام     :مهر صندوق    

                                                                                   امضاء
  :گذار يا نمايندة قانوني وي يد سرمايهمحل تأي

  .باشد صحت اطالعات فوق مورد تاييد اينجانب مي
  :امضاء        : وي نماينده قانوني ياگذار نام و نام خانوادگي سرمايه  

  
  :توضيحات

بـه شـعبه    گـذاري،     تاريخ اين رسيد، انصراف خود را از فروش واحـدهاي سـرمايه            14ساعت  تواند تا    ميمتقاضي   -1
بـه بـازار گـردان فروختـه        ا شرايط مندرج،    گذاري ب   صورت، واحدهاي سرمايه    در غير اين  . ارائه نمايد كننده  صادر  

ها و ساير كسورات طبق اساسنامه واميدنامـة صـندوق، ظـرف چهـار روز                 شده و وجه حاصل پس از كسر هزينه       
  . گردد ه است، واريز ميگذار كه قبالً معرفي شد كاري پس از تاريخ اين رسيد، به حساب بانكي سرمايه

گذار در شعبه نگهداري شـده و نـسخه دوم آن بـه وي تحويـل       با تاييد و امضاي سرمايه    از اين رسيد    يك نسخه    -2
 .گذار بايد با مهر صندوق مهر شده وبه امضاي مدير صندوق رسيده باشد رسيد سرمايه. گردد مي



 

  

   ........زمين و ساختمانصندوق 
  زد سازمان بورس و اوراق بهادارن... ثبت شده به شماره 

 »گذاري   واحد سرمايهه فروش اعالمي« 

  

گـذار بـا      سـرمايه ....................... مـورخ   ............................ شـماره   مربوط به رسـيد     گذاري    واحدهاي سرمايه فروش  درخواست  
  : مشخصات زير

  
  /     /        تاريخ تولد             محل صدور   شماره شناسنامه    : نام و نام خانوادگي: شخص حقيقي
  /     /          تاريخ ثبت             محل ثبت     شماره ثبت    نام شخص حقوقي: شخص حقوقي

  

  : به شرح زير اعمال گرديد

  تعداد  تاريخ  شرح  رديف
  قيمت واحد

  )ريال(

  مبلغ كل

  )ريال(

          شدهفروخته گذاري  واحدهاي سرمايه  1

          ابطالكارمزد   2

          فروشكارمزد   3

          گذار خالص وجوه واريزي به حساب سرمايه  4

          گذاري باقيمانده واحدهاي سرمايه  5

  

..............  نـزد شـعبه   ................ گـذار بـه شـماره         به حساب سرمايه  ............................  در تاريخ    4مبلغ رديف   

  .واريز گرديد... ........بانك 

  مهر صندوق                                     امضاء نمايندة مدير                                               

   

 


