
 

 نمونه اسانامه مجتمع های تجاری و مراکز خرید

 

 فصل اول کلیات

 :نام مجتمع-کماده ی

ن یدر امجتمع .......  ی(، راسته بازار و مراکز خدماتیوکارگاه ی،ادار ی، اعم از )تجار یصنف یه مجتمع هایکل
 .شود یده میاساسنامه مجتمع نام

 .گردد یل مکین مجتمع تشکیه مالیلکت کبوده و از شر  یاسیر سیو غ یر انتفاعین مجتمع مطلقا غیا

 :اتیحوزه عمل -ماده دو

ه با ک یاست به نحو ی، اجتماعیسات رفاهیه مشاعات و تاسیلکات مجتمع محدود به مجتمع و یحوزه عمل
 .مطابق باشد ین نظام صنفیران و قوانیا یاسالم یمصوبه دولت جمهور  یآپارتمانها کقانون تمل

 :مجتمع یاصل مرکز -ماده سه 

 ................................................... ابانیمجتمع واقع در شهر........، خ یز اصلکمر 

 :مدت -ماده چهار 

 .باشد یت آن نامحدود مید و مدت فعالیل گردکیخ ........................... تشیمجمع عمومی در تار

 :ماده پنج

 .باشند ین اساسنامه و ملحقات آن میت این ملزم به رعایمستاجرن مجتمع و کیه مالیلک

ند ک یبهره بردار  یبه هر صورت از واحد صنف یگر ین نبوده و شخص دکسا  که شخص مالک یتبصره: در موارد
 .ن اساسنامه استیت ایبه رعا ملزم

 :ماده شش

باشد و فروشنده ملزم است در زمان  ید میقرارداد خر کنفیره جزء الیات مدیر مصوبات هین اساسنامه و سایا
 .دار برساندیخر یدار ارائه نموده و به امضایر مصوبات را به خرینسخه از اساسنامه و سا یکقرارداد  عقد

 

 



 

 هدف مجتمع فصل دوم

 :ماده هفت

ون نظارت، یسیو مصوبات کم یار و تجارت برابر قانون نظام صنفکط مناسب جهت یجاد محیهدف مجتمع ا
ت حقوق ی، رعایناجا و ارتقاء حسن تفاهم، دوست ین عمومکت مقررات اداره اما یو رعا ه هایاتحاد اصناف،اتاق 

 ی، نظارت و اداره امور مربوطه در راستای، سرپرستی، خدماتینان، انجام امور رفاهکه سا یلک ، حقوقیشهروند
 باشد ینه مین هزیمترکن وجه و یآپارتمانها به بهتر کمشاعات مطابق با قانون تمل هیلکو  ین نظام صنفیقوان

 ارکان مجتمع فصل ســوم

 :ماده هشت

 :ان مجتمع عبارتند ازکار 

 و فوق العاده( ی)عاد یمجمع عموم1-

 رهیات مدیه2-

 ر عاملیمد3-

 بازرس4-

 :ماده نه

 (ر آنیا غیآنها) اعم از مستاجر و  یندگان قانونیا نماین واحدها و کیمال ییبار از گردهمایکهرسال  یمجمع عموم

 .گردد یل مکیتش

 یتبکنامه  ین با معرفکینده مالیبت نمایداشته ودرصورت غ ین حق رأکیفقط مال ی: درمجامع عمومکتبصره ی
 .ندیت نماکتوانند در مجامع شر  یره میات مدینده هید نماییو تا نکیمال

ت در جلسه مجمع کن واحد مورد نظر حق شر کیه مالیلکباشد  کچند مال یدارا یه واحدک یتبصره دو: درصورت
ه کدر مجمع را خواهد داشت  ین حق رایریاز طرف سا یتبکنامه  یاز آنها با ارائه معرف یکیدارند اما فقط  را

 .جلسه ارائه خواهد شد یل مجمع به منشکیمورد نظر در زمان تش نامه یمعرف

 

 

 



 
آنها  ینده قانونیا نمایم و یخود را دارند ق کدخالت در مل یت قانونیه ممنوعیکنکیصغار و مال یتبصره سه: به جا

 .ردکت خواهد کدر مجمع شر  ینامه کتب یمعرف با

ار دارند و ضمنا هر یه در اختکاست  یین بر اساس تعداد واحدهاکیمال یحق را یتبصره چهار: در مجامع عموم
 (یتبکالت کگر باشند). برابر و یواحد دنده پنج یثر نماکتوانند حدا  ین مکیمال از یک

ره یات مدیرا دارند. ه یت در جلسات مجامع عمومکآنها حق شر  ینده قانونیا نماین کیه مالیلکتبصره پنج: 
 .نده به اطالع اعضای مجمع برساندیق نمایل مجمع دستور کار جلسه را از طرکیاست قبل از تش موظف

 یت هاین مربوط به شخصینده آن طبق قوانیباشد نما یحقوق یواحد شخص که مالک یتبصره شش: در صورت
 .خواهد شد یمعرف یحقوق

 ز بهیدر تابلو اعالنات و ن یله آگهیو دستور جلسه پانزده روز قبل بوس یل مجمع عمومکیخ تشیماده ده: اعالم تار

 .باشدیبالمانع م یمجاز  یق سامانه هایانجام خواهد شد. دعوت به جلسه از طر یتبکصورت دعوت نامه 

ره امکان طرح وجود یات مدید هییت اعضای حاضر درجلسه و تایموضوع خارج از دستور با نظر اکثر: 1تبصره 
 .دارد

د ییه به تاکالت نامه کا و یا رهن( وین واحد در صورت داشتن قرارداد )اجاره ینندگان و مستاجرکرهن : 2تبصره 
 .نندکت کشر  یامع عمومتوانند در مج یده باشد میره رسیمد اتیه

 :ماده یازده

و دو نفر ناظر انتخاب  ینفر منش یکس و ینفر رئ یکحاضر  ین اعضایل، ابتدا از بکیپس از تش یمجمع عموم
 .س خواهد بودیرد و اداره جلسه بر عهده رئک خواهند

 :ماده دوازده

ا بازرسان الزم بدانند مجمع ین کیاز مال20ا %یره مجتمع و یات مدیه هک یدر مواقع فوق العاده یمجمع عموم
فوق العاده  یره دعوت خواهد شد. نحوه دعوت و حد نصاب مجمع عمومیمد اتیفوق العاده از طرف ه یعموم

 .باشد یم یعاد ینا مانند مجمع عمومیع

 فوق العاده یاشخاص فوق از دعوت مجمع عموم یتبکخ درخواست یروز از تار10ره یات مدیه هیکتبصره: در صورت

 .باشند یفوق العاده م یل مجمع عمومکید بازرسان موظف به دعوت و تشینما یخوددار 

 

 



 
 :زدهیماده س

ندگان یبا حضور نما یت آرا معتبر خواهد بود. جلسات مجمع عمومیثرکبا ا  یمات و مصوبات مجمع عمومیتصم
س جلسه یله رئیه بوسکک متر از کل متراژ مجتمع یم بعالوه ین نیا مالکیک و یش از نصف بعالوه یب تیثرکا 

 افت. یت خواهد یرسم گردد، یاعالم م

ازجلسه اول دعوت  روز10به فاصله  یگر ینندگان به حد نصاب فوق نرسند جلسه دکت که تعداد شر یکدر صورت
 .خواهد بود ننده معتبرکت کمات جلسه دوم و مصوبات آن با هر تعداد شر یمجدد به عمل خواهد آمد و تصم

 یک از افراد رایموافق نصف به اضافه  یدرمورد مسائل مطرح شده با را یمات مجمع عمومیتصم: 1 تبصره
 .باشد یجلسه معتبر و قابل اجرا م دهنده در

 :ماده چهارده

 یها یس جلسه، ناظران و منشیله رئیم و به وسیصورتجلسه تنظ یمات مجمع عمومیرات و تصمکاز مذا 
 .دیره ابالغ خواهد گردیات مدیجلسه امضا و به ه منتخب همان

 لهید و در آخر جلسه بوسینندگان خواهد رسکت کشر  یه و به امضاین در جلسه تهیحاضر یست اسامیل :1تبصره 

 .گردد ید میین تایو ناظر یس و منشیرئ

ربط اعم یذ کبه مالتبا کن جلسه یافت از مسئولیخ دریروز از تار10ظرف مدت  یمات مجمع عمومیتصم: 2تبصره 
 .گردد یره ابالغ میات مدیب توسط هیا غاینندگان کت کشر  از

 .باشدیب الزاالجرا میخ تصویمصوبات از تار: 3تبصره 

 :ماده پانزده

نده ینده سازمان صنعت ومعدن وتجارت ونمایره مجتمع ها بانظارت اتاق اصناف و نمایات مدیه یانتخابات برا
 .ردیگیصورت م یمجمع عموم

 :ماده شانزده

ب ین اعم از حاضر و غاینکن و سا کیه مالیلکمطابق مقررات و مفاد اساسنامه نسبت به  یمصوبات مجمع عموم
 .باشد یالزم االجرا م نافذ و

 یارات مجمع عمومیاخت ف ویوظا

 



 

 :ماده هفده

آنها  ین قانونکیمالن یه از بک ین اعضای مجمع عمومیره و بازرسان از بیات مدیه یت برایعضو یداهایاندک1-
 .شوندیانتخاب م باشد یم

البدل با  ینفر را بعنوان عضو عل2ره و یات مدیه ینفر را بعنوان عضو اصل5داها یاندکن یاز ب یمجمع عموم2-
 .دینما یانتخاب م یو مخف یتبکآراء  تیثرکا 

ب اتاق یره و تصویات مدیه یرات اساسنامه و اصالحات الزم در آن با هماهنگییشنهاد در مورد تغیهرگونه پ3-
 .ردیگیصورت م اصناف

 .تشان بر اساس گزارش بازرسانیره در مدت ماموریات مدیبه عملکرد ه یدگیرس4-

 .ان خرداد ماه همان سالیثر تا پاکنده حدا یب برنامه و بودجه سال آیق بودجه سال گذشته و تصویتفر 5-

 .مجتمع یرات بناهاییو تعم یو نگهدار مجتمع مربوط به حفظ  یم در مورد اندوخته هایتصم6-

 .مربوط به مجتمع یانعقاد قراردادها یره برایات مدیارات به هیض اختیتفو7-

 .ب ترازنامهیافت ها و پرداخت ها و تصویحساب ساالنه مجتمع شامل در یبررس8-

 .ده استیم گردیره تنظیات مدیه از طرف هک یشنهادیانه پیب بودجه سالیتصو9-

مبود کها و احتماال  یه گذار یو سرما یره ها جهت نوساز یزان اندوخته ها و ذخیم در مورد میتصماتخاذ 10-
 .اعتبارات

ره یات مدیقبال به ه یتبکه بصورت کشنهادات و نقطه نظرات اعضا مجتمع یم در مورد پیو اتخاذ تصم یبررس11-
 .است دهیارائه گرد

ره مراجعه و ترازنامه و گزارشات یات مدیل مجمع به هکیهفته قبل از تش یکتوانند  ین عالقمند مکیتبصره: مال
 .ندینما را مطالبه یمال

 :ماده هجده

ر ینوشته شده و در دفتر مجتمع تحت نظر دب ید در صورتجلسه مجمع عمومیبا یمات مجامع عمومیه تصمیلک
 .گردد یره نگهدار یمد اتیه

 

 



 

 

 :ماده نوزده

 یخود را اعالم م ی، آمادگیان سوابق تجربیو ب یره هنگام انتخابات ضمن معرفیات مدیت در هین عضویداوطلب
 .دارند

 .ن در مجتمع باشندکنده دائم و سا یا نمای کحتما مال یستیره بایت مدیت در هاین عضوی: داوطلبکتبصره ی

 باشدینع مبالما یاداوار بعد یالبدل و بازرسان برا یو عل یتبصره دو: انتخاب مجدد اعضاء اصل

ا پنج ی یجلسه متوال سهبت بدون عذر موجه در یو غ یت قانونیتبصره سه : در صورت استعفاء، فوت، ممنوع
 یاز اعضا یکیره مطرح ومصوب و از یات مدیره موضوع در جلسه هیات مدیاز اعضاء ه یکهر جلسه متناوب

ان دوره یت تا پایادامه مسول یانتخابات، براسب شده در کت از لحاظ تعداد آراء یاولو بیالبدل به ترت یعل
 .شودیاستفاده م

جلسه 5ا ی یجلسه متوال3بت بدون عذر موجه در یو غ یت قانونیتبصره چهار: در صورت استعفاء، فوت، ممنوع
ات یه منجر شود هکره یات مدینفر از اعضائ ه3ا استعفائ هم زمان یره یات مدیچند نفر از اعضاء ه متناوب

ل و کیرهتشیات مدیر اعضاء هیفوق العاده به دعوت سا یخارج گردد بالفاصله مجمع عموم تیثرکا  ره ازیمد
 .د اقدام خواهد شدیره جدیات مدیه نسبت به انتخاب اعضاء

 باشد یسال تمام م2ره و بازرس در مجتمع ها یات مدیت هیمسئول یمدت قانون :5تبصره 

 باشدیره مجتمع ها اتاق اصناف میات مدیبه تخلفات ه یدگیمرجع رس :6تبصره 

ب با ید و تصوییا بازرس و تای یشنهاد حداکثر اعضای مجمع عمومیره با پیات مدیعزل و نصب ه :7تبصره 
 .ردیگیتوسط اتاق اصناف صورت م یمستندات قانون توجه به

 :ستیماده ب

ره یات مدیس هینسبت به انتخاب رئن آرا ین جلسه خود با توجه به باالتریره پس از انتخابات در اولیات مدیه
 .ردکر، خزانه دار اقدام خواهد یس، بازرس، دبیرئ بیو نا

باشند انتخابات به صورت  یک نفر موافق انتخابات داخلیه اعضا بدون اعتراض یکه کل یدر صورت :1تبصره 
 .ردیگیصورت م یداخل

 .س خواهد بودیب رئیاب او با نایره و در غیات مدیس هیره با رئیات مدی: اداره جلسات ه2تبصره 

 



 

 

ات یاز اعضا ه یکیس یاب او با نظر رئیره و در غیات مدیر هیره با دبیات مدیم صورتجلسات هی: تنظ3بصره ت
د به یره پس از درج در صورتجلسه بایات مدیمات هیرات و تصمکت را انجام خواهد داد. ضمنا مذا یمسول رهیمد

 .ت اجرا داردیره قابلیات مدیامضا هبرسد. مصوبات با  نیامضا حاضر

 اتیدر جلسات ه یان نقطه نظرات بدون داشتن حق رایمشورت و ب یتوانند برا یالبدل م یعل ی: اعضا4تبصره 

 .ندیت نماکره شر یمد

 ل دهدکیتش یبار جلسه عادیکد حداقل هر پانزده روز یره بایات مدی: ه5تبصره 

 .باشدیره بالمانع میات مدیس هیرئ در صورت لزوم جلسه فوق العاده به دعوت

د ییه پس از تاکانه به عهده خزانه دار خواهد بود یسال یم گزارش مالیو تنظ یامور مال یتبصره شش: سرپرست
 .م خواهد شدیره تسلیات مدیه بازرس به

استماع را جهت  یت خود مجمع عمومیمامور یماه قبل از اتمام دوره قانون2ره موظف است یات مدی: ه7تبصره 
 .دی، دعوت نمایمجمع عموم ید، به برگزار یره جدیات مدیانتخابات ه یانه و برگزار یسال گزارش

 :کست و ییماده ب

ه اسناد، یلکثر ظرف مدت پانزده روز کموظف است حدا  یره قبلیات مدید، هیره جدیات مدیپس از انتخاب ه
 .دیل و تحول نماید، تحویره جدیات مدیصورتجلسه به هم یار را با تنظکزات، لوازم و محل یدفاتر و تجه ،کمدار 

 یتوانند درجلسات مجمع عموم ی( مینامه کتب ی)با معرف یادار  یندگان بخشهایا نماین و ی: مالکیکتبصره 
 .داشته باشند حضور

 :ست و دویماده ب

ره یات مدیه ماتیول به حضور حداقل سه نفر از اعضاء خواهد بود و تصمکره مو یات مدیت جلسات هیرسم
 .موافق معتبر خواهد بود یرا 3 حداقل با

ره در آن یات مدیس هیکه رئ یطرف یرا یره چهار نفر بودند و در صورت تساویات مدیکه اعضا ه یدر صورت
 باشدیم است قالب

 مجتمع با پرداخت حق العمل یامورحقوق یر یگیار جهت پیل تام االختکینفر و  یکتواند یره میات مدی: ه1تبصره 

 .ردیار بگکم قرار داد بیثابت و تنظ



 

 

رد یگیاتاق اصناف ارسال خواهد شد انجام م یه ازسوکسان یک یفرم ها ین طی: قرارداد با مستاجر2تبصره 
 .ندیره نمایات مدیل هینسخه از قرارداد را تحو یک ن موظفندکیومال

 یو قائم مقام یندگیالت ونماکچ گونه و یند و هیت نماکجلسات شر  د شخصا دریره بایات مدی: اعضا ه3تبصره 
 .ت در جلسات نافذ نخواهد بودکشر  جهت

 :ست و سهیماده ب

 یره و داشتن موجودیات مدیس هیشنهاد رئیان دوره بنا به پیباشد، اما در پا یم یره افتخار یات مدیخدمات ه
 .شود یر گرفته مآنها در نظ یبا خدمات انجام شده برا متناسب یپاداش

 :ست و چهاریماده ب

 رهیات مدیف هیوظا

جهت  یم به مجمع عمومیتقد یانه برایم ترازنامه سالیه و تنظیو ته یمجتمع و خزانه دار  یبه امور مال یدگیرس1-
 ثرکب حدا یتصو

 .ان خرداد ماه هر سالیتا پا

 .و فوق العاده یعاد یمات مجامع عمومیمندرجات اساسنامه و تصم یاجرا2-

از  یکهر  یمه ساختمان سهمیات و بینه ها و عوارض و مالیحفظ و حراست اموال مجتمع و وصول هز3-
 .نکیمال

مه و یب یت هاک، صاعقه و زلزله نزد شر یسات و متعلقات آن در مقابل آتش سوز یل ساختمان وتاسکمه یب4-
 .آنها مراقبت در حفظ

 .سات مجتمعیتاس یبرا یو لوازم ضرور  یه مواد سوختنیته5-

 .یم به مجمع عمومینده جهت تقدیار و بودجه سال آکم برنامه یتنظ6-

 .یماه به مجمع عموم6م هر یتقد یخود برا یرد دوره تصدکگزارش عمل7-

 .یشرفته حسابدار ینه ها در دفاتر بر اساس اصول پیه حساب ها و هزیلک ینگهدار 8-

 .سات مجتمعین و تاسیمستخدمه واحدها و یلک یل پرونده براکیتش9-



 
سات مجتمع مسئول یتاس یه در امر نگهدار ک ین و موسساتیرعامل، مستخدمیف مدینظارت در انجام وظا10-
 .باشند یم

 .طرف دعوا یو حقوق یقیدفاع از حقوق مجتمع در مقابل اشخاص حق11-

نترل کرات واحدها بمنظور یید از تغیه ها و بازدیاتاق اصناف و اتحاد یمصوبات و برنامه ها یت اجرایمسول12-
 ره(یات مدینده هی)توسط نما ساتیاز تاس ینحوه بهره بردار 

ن کو اداره اما  یاتاق اصناف و سازمان آتش نشان یبا هماهنگ یتیو امن یمنیا یطرحها یت اجرایمسول13-
 .یعموم

ز به یمداربسته تحت وب ون ین هایق و دوربیاعالم حر یستم هایره موظف است مجتمع را به سیات مدیه14-
 .دیهوشمند مجهز نما یستم هایبه س ینظارت یق اتاق اصناف و نهاد هایدق منظور نظارت

ون نظارت، یسیکم یه دستورالعمل هایکل یت اجرای( مسولیف صنفی)تکال یقانون نظام صنف17ماده  یدراجرا15-
س یر و در راس آن رئیات مدیمستقر در مجتمع توسط ه یصنف یه ها توسط واحدهایو اتحاد اتاق اصناف

 .شود یم د اعمالیره در مرکز خریات مدیه

 .شودیاعمال م (21ماده  1)تبصره  ین نظام صنفیف در قوانیره برابر وظایات مدیف هیه وظایکل16-

تی یریقراردادها، مکاتبات و مده امور مالی، یزه نمودن کلیری نرم افزارهای موجود، به منظور مکانیه و بکارگیته17-
 .دن از انجام امور، بصورت سنتی و دستییدوری گز مجتمع و

ت مجتمع، یریت های مجتمع به شرکت های معتبر شامل مدیتالش جهت برون سپاری حداکثر فعال18-
 .رهیات مدیار هیروهای تحت اختیش نیره و دوری جستن از افزایسات و غینگهداری تاس س ویانتظامات، سرو

و  یر یگیباشد و مسئول پ یاتاق اصناف در مجتمع م ینده قانونیر مجتمع نمایات مدیس هی: رئ کتبصره ی
 .باشد یدر مجتمع م یو صنف یی، اجتمای، مسائل فرهنگیصنف ن نظامیقوان یاجرا

 یاجراون نظارت و اتاق اصناف، موجب یسیاساسنامه و مصوبات کم یدستورالعمل ها یتبصـره دو: عدم اجرا
 .خواهد شد یقانون نظام صنف 28 بند )د( و )ه(ماده

 باشدیره میات مدیبا ه یصنف یت و حفاظت از مجتمع هایت نگهبانان جهت امنیقرار داد فعال19-

معتبر با امضا خزانه دار و  یاز بانکها یکیدر  یره پس از انتخابات نسبت به افتتاح حساب جار یات مدیه-20
 .کندیس اقدام میب رئیس ناینبود رئ و در رهیات مدیس هیرئ

 .کسب و کار مجتمع یارائه برنامه مدون جهت ارتقا و بهبود فضا21-



 

 :ست و پنجیماده ب

 ات مدیرهیارات هیاخت

 باشدیار مکن یت قوانین مجتمع با رعایستخدام و اخراج مستخدما -1

ن مجتمع مضر باشد و دعوت ینکش سا یآسا، بهداشت،آرامش و ییبایز یه براک یاز هرگونه اقدام یر یجلوگ2-
 .یار کهم ن بهینکسا 

س و امضا خزانه یب رئیره و در نبود نایات مدیس هین با امضا رئینه ها و حقوق مستخدمیه هزیلکپرداخت 3-
 .ردیگیدارصورت م

 .ش رونق کسب و کاریجشنواره ها و مراسم های درخور مجتمع به منظور افزا یبرگزار 4-

ره یات مدیس هیرئ یره به استثنایات مدیه یا از اعضایا خارج از مجتمع ین کین مالیرعامل از بیاستخدام مد5-
شان با درنظر یدر مورد خدمت ا یر یم گین تصمیو همچن یف ویالکن حقوق و تییالزم بداند و تع هک یمدت یبرا

 .24 از ماده 18گرفتن بند 

ل کیو انتخاب و  ییو قضا یانتظام ،یمجتمع در مراجع ادار ت مربوط به یاکو ش ییو جزا یحقوق یاقامه دعو6-
 .ر شدهکموارد ذ  یر یگیجهت پ

 .بیجهت تصو یشنهاد بودجه متمم به مجمع عمومیپ7-

ربنا و نحوه پرداخت و ابالغ ین سهم واحدها بر اساس واحد زییات و تعکمشتر  ینه عمومین هزییو تع یدگیرس8-
 .آن

مه مطالبه یت بکن مجتمع خسارات وارده را از شر کیمال یندگیره به نمایمد اتیس هیدر صورت وقوع حادثه رئ9-
 .رساند یده میب دیآس یم در قسمت هایز و منحصرا به مصرف ترمیمجتمع وار کیدر حساب بان و پس از آن

ارات مندرج در قانون یه خارج از حدود اختک یره به نام مجتمع تجار یات مدیتبصره: آن قسمت از تعهدات ه
و فوق  یمات مجامع عمومیر با تصمین مغاین اساسنامه همچنیآن و ا یین نامه اجرایو آئ آپارتمانها کملت

 .ره خواهد بودیمد اتیه یالعاده باشد در تعهد شخص

 .ندیسب نماکره را یات مدین موظفند قبل از هر نقل و انتقال موافقت کتبی هکیه نقل و انتقاالت مالیلکدر 10-

 

 



 
مت یتواند به ق یره میات مدیان آور باشد هیمجموعه ز یه براکند یعمل نما یوه ایبخواهند به ش هیکدرصورت

ن نقل یمنافع ا -دیه صالح بداند واگذار نماک یو سپس آن را به شخص یدار یخر یتجار  به نام مجتمع یارشناسک
 .ز گرددیبه حساب مجتمع وار یستیباشد و با یو انتقال به نفع مجتمع م

اعتراض و اعالم  یتواند پس از بررس یره میات مدید هینما یاز پرداخت حق شارژ ماهانه خودار  کهرگاه مال11-
 .دیصالح اقدام نمایذ ییروزه توسط مراجع قضا 10 هیاخطار

 .مکرر قانون تملک آپارتمان ها خواهد شد10ماده  یت پرداخت شارژ منتج به اجرایتبصره :عدم رعا

مورد نظر توسط  یمتفرقه و شاخص ها ینه هایبراساس متراژ وطبقه وهز یعمران یهانه یحق شارژ وهز12-
 .گرددین مییره تعیات مدیه

ره یات مدیب هیو تصو یان سال محاسبه و با نظر مجمع عمومیهرسال در پا ین حق شارژ برایی: تع1تبصره 
 . باشدیقابل اجرا م

ن کیباشد و در صورت عدم حضور مستاجر از مالیمره درخصوص حق شارژ مستاجر یات مدی: طرف ه2تبصره 
 .گردد یافت میدر

  یمتفرقه فقط از واحدها ینه هایده اما هزیفعال محاسبه گرد یهمانند واحدها یخال ی: شارژ واحدها3تبصره 

 .گرددیفعال اخذ م

با ضرائب  یفرمول ...واحد و یمتراژ و طبقه ها ،ط مجتمعیات امنا موظف است با درنظر گرفتن شرایه: 4تبصره 
 .دیاعالم نما یصنف یبه واحدها م ویتنظ شارژ مربوطه جهت یشاخص ها و

 .باشدیس میب رئیشان با نایره و در نبود ایات مدیس هیه مکاتبات با رئیامضا کل13-

 (ییر اجرایرعامل)مدیمد

 :ست و ششیماده ب

 :مجتمع عبارت است از ییس اجرایر عامل بعنوان رئیف مدیوظا

 .ره طبق مفاد اساسنامهیات مدیمصوبات ه یاجرا1-

 .منعقده یطرف قرارداد طبق مفاد قراردادها یو حقوق یقیار اشخاص حقکنظارت بر حسن انجام 2-

 .رهیات مدیشنهاد عزل و نصب آن به هیو پ ییارگماردن کارکنان اجراکبه 3-

 .ره مجتمعیات مدیآن به هاز و گزارش یمورد ن یو مواد مصرف کید یه قطعات یو ته ینیش بیپ4-



 

 .ر به موقع آنهایب و تعمیسات و مشاعات واحدها به منظور رفع معاید از تاسیبازد5-

جه و گزارش یتا وصول نت یامور جار  یر یگیره و پیات مدیانه مجتمع آن و ارائه آن به هینه سالیبرآورد هز6-
 رهیات مدیس هیرئ ج بهینتا

 .دیض نمایر عامل تفویارات خود را به مدیاز اخت یتواند بخش یره میات مدیه7-

ره در قبال اشخاص یات مدیارات خود و مصوبات هیف و اختیر عامل خارج از وظایه مدیک: در صورت1تبصره 
چ گونه یگردد و مجتمع ه یمحــسوب م یو ید تعهد شخصیجاد نمایا یمجتمع تعهدات یبرا یحقوق و یقیحق

 .د داشتن مورد نخواهیا در یتیمسئول

د از یثر نباکه حدا کد یر عامل جدیمعذور گردد تا انتخاب مد یا به هر علتیر عامل استعفا داد ی: هرگاه مد2تبصره 
ده و بطور موقت یره انتخاب گردیات مدیره ( توسط هیات مدیس هیر از رئیاز اعضاء )غ یکی. دیروز تجاوز نما 15

 .نمودفه خواهد یر عامل انجام وظین مدیجانش بعنوان

  :ست و هفتیماده ب

 وظایف بازرس

مسائل را  یا سهل انگار یر عامل تا در صورت مشاهده خالف یره و مدیات مدیت هیار و فعالکنظارت بر نحوه 1-
 .ندیره گزارش نمایات مدیس هیرئ تبا بهک

 .ره به طور متناوبیات مدیرد هکو صورت حساب ها و اسناد و عمل ییصورت دارا یبررس2-

انه گزارش خود را به یسال یل مجمع عمومکیه دو هفته قبل از تشیکانه به طوریالن و ترازنامه سالیب یبررس3-
 سیرئ

 .مطرح گردد یم نموده تا در مجمع عمومیره تسلیات مدیه

 .ندیت نماکره شر یات مدیدر جلسات ه یتوانند بدون داشتن حق را یبازرسان م4-

فوق  ین از دعوت مجمع عمومکیمال یتبکخ درخواست یروز و تار10ره ظرف مدت یات مدیه هیکدر صورت5--
 .باشد یفوق العـاده م یل مجمع عمومکید بازرسان موظف به دعوت تشینما یخوددار  العاده

 .تبصره:انتخاب مجدد بازرسان بالمانع است

شود داشته یاتاق اصناف اعالم م یه ازسوکخاص  یدر روزها یلیق براعالم تعطینظارت دق یستیبازرسان با6-
 .باشند



 

 

 مقررات مالی فصل چهارم

 :ست و هشتیماده ب

ه کس یسال تاس یبه استثنا -آن آخر اسفند ماه خواهد بود ین ماه و انتهایمجتمع اول فرورد یسال مال یابتدا
 .ت اسفند ماه همان سال خواهد بودیس لغایتاس خیاز تار

 ست و نهیماده ب

به نام  یدر حساب یو حقوق یقیاشخاص حق یمال یهاکمکه و یه اولیاعم از سرما یمجتمع تجار ه وجوه یلک
خواهد  یثبت و نگهدار  یمجتمع در دفاتر منظم مال یشور افتتاح و حسابهاکمعتبر  یها کاز بان یکی مجتمع در

ر یبت خزانه دار و متغشامل امضا ثا کشده به بان یامضا معرف3از حساب فوق با دو امضا از  حق برداشت. شد
 .س خواهد بودیرئ بیا نایره یات مدیس هیرئ

 

 .دیک حساب پس انداز به نام مجتمع افتتاح نمایو  یک حساب جار یتواند یره میات مدیتبصره : ه

 :یماده س

 یم سند حسابدار یا تنظی کله چیر پرداخت ها بوسیشود سا یه از تنخواه گردان انجام مک ییبجز پرداخت ها
 . خواهد شد انجام

 :کو ی یماده س

ات یاز اعضاء ه یکیا یر عامل و یار مدیال وجه نقد بعنوان تنخواه گردان در اختیر 50،000،000تا سقف مبلغ 
 .باشد ینه میقابل هز یم سند بصورت نقدیه با تنظکخواهد گرفت  ره قراریمد

 : و دو یماده س

س و امضا خزانه دار یب رئیشان نایره و در نبود ایات مدیس هیدستور پرداخت تعهدات مجتمع با امضا رئ
 .باشدیم

 : و سه یماده س

شنهادات یدر مشاعات با پ ینیو تزئ ی، حفاظتیمنیزات ایل نصب نرده، تابلوها، تجهیاز قب یر جار یغ ینه هایهز
 .باشد یره قابل انجام میات مدیب هیر عامل و تصویو مد یق مجمع عمومیاز طر واصله



 

 :و چهار یماده س

زان یر عامل و تا میص مدیال با تشخیر 5،000،000زان یل و انعقاد هر نوع قرارداد تا مید اجناس و وسایخر
ه استعالم بها یکق استعالم بهاء و در مواردیش از آن از طریره و بیات مدیس هیص رئیال با تشخیر 20،000،000

 .ره خواهد بودیات مدیب هیتصو مقدور نباشد با

 :و پنج یماده س

انه مجتمع را یسال یاز درآمدها 10ه حداقل هر سال %کد یاتخاذ نما ید در مصرف اعتبارات روشیره بایات مدیه
سات یه ساختمان و تاسیلک کو استهال یفن یدستگاهها یرات اساسیتعم ینه هایاندوخته جهت هز بعنوان
 .ردیاستفاده قرار گره مورد یات مدیب هینموده تا با تصو ییجو صرفه یعموم

 :و شش یماده س

آن  یاید تا از مزایبه حساب سپرده منتقل نما کبان یرا از حساب جار  یمال یتواند اندوخته ها یره میات مدیه
 .استفاده گردد

 یس مجاز میب رئیس نایره و خزانه دار و در نبود رئیات مدیس هیبا امضا رئ کیهرگونه نقل و انتقال سپرده بان
 .باشد

 :و هفت یماده س

و  یساختمان یر واحدهایمشاع و سا یساختمان مجتمع اعم از قسمت ها یلف است تمامکره میات مدیه
مربوط از  ینه هایمه هزیحق ب -دیمه نمایال بک ...، انفجار، صاعقه ویمربوطه را در مقابل آتش سوز  ساتیتاس

 .پرداخت خواهد شد اعتبارات مجتمع

 گرددیبا توجه به متراژ و ضوابط سازمان و نهاد مربوطه محاسبه م یفصن یمه واحد هایتبصره: ب

 .جهت حل مشکالت است...( سات شامل)برق،گاز، تلفن،و یتاس یر یگیره مسئول پیات مدیه1تبصره :

 :و هشت یماده س

 .شود ین مییگردد تع یشنهاد میره پیات مدیه توسط هک یمجتمع بر اساس فرمول ینه هایه هزیلک

 .باشند یره میات مدیانه مصوبه هیماه ینه نگهدار ین ملزم به پرداخت هزینکه سا یلک: 1تبصره 

ز و یثر تا پانزدهم همان ماه به حساب مجتمع وارکن هر ماه حدا ینکانه از طرف سا یماه ینه نگهدار یهز :2تبصره 
 .م گرددیر عامل تسلیآن به مد کیش بانینسخه از ف یک



 

 

 ل اقدامیآپارتمانها به شرط ذ کقانون تمل یاصالح10ماهانه به استناد ماده  ینگهدار نه یدر پرداخت هز :3تبصره 

 .خواهد شد

 شورای انقالب( یماده ده )اصالح

 ماده سی و نه فصل پنجم

 :و طرز استفاده از آن یاختصاص ین قسمتهاکیف مالیوظا

ماه  یکش از یل آن بیاشته و از تعطموظف هستند واحد خود را فعال و باز، نگاه د یتجار  یه واحدهایلک1بند :
 .ندیت نمایگردد تبع یره مجتمع اعالم میات مدیه توسط هک یار کند و از ساعت ینما یخوددار 

 .ردیگیره صورت میات مدید هییو تا یشنهاد مجمع عمومیبا پ یستیواحد ها با یساعات کار  :1تبصره 

 .ردیگیصورت م یاقدام قانون28بند )د(ماده  یابالغ شده در اجرا یت ساعات کار یعدم رعا :2 تبصره

 .ابالغ خواهد شد یتبا به واحد صنفکابتدا  (1: مفاد ) 3 تبصره

 )مشاعات( یخارج یدر نما ...و  یل تجار یاء اعم از البسه، وساینصب و الصاق و استقرار هر نوع اش :2بند 
 .برخورد خواهد شد28باشد و با متخلف برابر بند )د(ماده  یممنوع م کمشتر  یراهروها

ره سپرده تا یات مدید واحد خود را با هیلکد یداشته باشند با یبت طوالنین غینکن و سا کیه مالیکدر صورت :3بند 
ه کاست  ییمسئول جبران ضررها کنصورت هر مالیر ایدر غ -ر باشدیانپذکدرصورت ضرورت، ورود به واحد او ام

 .شده است یاو ناش کاز مل احتماال

 واحد کسات ساختمان باشد مالیستم مشترک تاسیال در سکاز نواقص و اش یچنانچه خسارت وارد ناش: 1تبصره 

 .ستیمسئول ن

د، ی، نشت گاز، زلزله شدین واحدها و بروز حوادث مهم مثل آتش سوز کیاز مال یکبت هر یدر صورت غ: 4بند
نده یا نمای کبه مال یفور  یان دسترسکباشد وام یو جان یه متضمن خطرات مالکلوله ها  یدگکیو تر  انفجار

توانند ضمن اطالع موضوع به  یاز بازرسان م یکا هر یره و یات مدیر عامل و اعضاء هیمد نباشد، او یقانون
 یق مقتضین به طرکیر مالین و سایم صورتمجلس وبا حضور مجاوریبا تنظ یآتش نشان و یمقامات انتظام

وارد شود نسبت به رفع  یه به لوازم و ادوات موجود در واحد لطمه اکنیبدون ا المقدور یداخل واحد شده و حت
 .ندینموده و درب واحد را قفل نما کصورتمجلس، محل را تر  میخطر اقدام نموده ومجددا با تنظ



 

 .شود ید خوددار یاست با یاختصاص یف قسمت هاکش از تحمل یه وزن آنها بک ییایاز قراردادن اش: 5 بند

 د در قسمتیبنما یا آتش سوز یجاد انفجار یه اک کمواد منفجره خطرنا  یطیچ شراید تحت هینبا نکی: مال6بند 

 .باشد یوانات ممنوع میر حیگربه و سگ و سا ین نگهدار یهمچن .ندینما یو مشاعات نگهدار  یاختصاص یها

د و به هر ینما ه حسابیره مجتمع تسویات مدیخود با ه کانتقال دهنده موظف است هنگام انتقال مل: 6بند 
 .جزئ تعهدات واحد مورد انتقال خواهد بود یبده حال

ت یه را به رعایا رهن منتقل علیخود به طور اجاره  که در وقت انتقال ملکشوند  ین متعهد مکیمال: 7بند 
دفتر ن اساسنامه را به امضا شخص مذبور رسانده و به یاز ا ین اساسنامه ملزم نموده و نسخه ایمفاد ا مقررات و

 .گردد یند تا در پرونده واحد نگهدار یم نمایتسل رهیمد اتیه

 .باشد یف نمیدر قبال وظا یت ویمسئول یتبصره: عدم ارائه اساسنامه به مستاجر توسط مالک ناف

 یخود نم یو ساختمان یسات اختصاصیدر تاس یر ییچ نوع تغیمجاز به ه ین در قسمت اختصاصکیمال: 8بند 
 .رهیات مدیو نظارت ه یتبکمگر با اجازه  باشند

ا اتش یجاد انفجار یاز مواد منفجره و خطرناک که ا یطیچ شراید تحت هینبا یصنف یان واحد هایمتصد: 9بند 
 .ندیخود نگهدار نما ید در واحد هاینما یسوز 

 .باشدیگردد الزم االجرا میابالغ م یانتظام یرویکه توسط ن یکیو تراف ی،فردیه ضوابط انتظامیت کلیرعا: 10بند 

 

 ماده چهل فصل شش

 یند تذکر کتبینمایه تخلف مک یید واحدهایامل آن توسط اتاق اصناف ابالغ خواهد گردکه شرح کبرابر اساسنامه 
 .برخورد خواهد شد یقانون نظام صنف28رار موردتخلف برابر بند )د(ماده کساعته ودر صورت ت 72

بند )د(ماده  یدر مراکز ممنوع و با واحد مورد نظر در اجرا...  گونه مواد مخدر و ات و هری:استعمال دخان1تبصره 
 .ردیگیصورت م یبرخورد قانون 28

ت یو عدم رعا یو عموم یت بهداشت فردیجاد سلب ارامش و عدم رعایو ا یصوت ی:هر کونه الودگ2تبصره 
بند )د( و )ه(ماده  یدر اجرا یبرخورد قانونمربوطه  یدر مجتمع ممنوع و با واحد ها یو اخالق یاسالم شئونات

 .ردیگیصورت م 28

 .و اطالع از موارد باال را دارد یر یگیت نظارت، پیره مسولیات مدی: ه3تبصره 



 

 

 :کماده چهل و ی

 د.دار یران اعالم میا یاسالم ین جمهور یالزام خود را به قوان یمجتمع صنف

 : ماده چهل و دو

ا یاز وزارت خانه ها  یکف هریبا وظا یشده چنانچه به نحو ینیش بیاساسنامه په در ک ییطرح و برنامه ها
 .ربط اجرا خواهد شدیز یا سازمان دولتیسب موافقت وزارتخانه کند پس از کدا یارتباط پ یدولت یسازمان ها


