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 مقدمه

مله رویال با هدف اداره شایسته مجتمع مذکور و بهره برداری مناسب بر اساس قوانین و مقررات موجود کشور از ج مجتمع تجاری، اداری

با اصلاحات بعدی و  8/1/34مربوطه مصوب  اجرائی با الحاقات و اصلاحات بعدی و آیین نامه 61/61/34ها مصوب قانون تملک آپارتمان

هها و اصلاحیقانون تملک آپارتمان بر اساسهای این اساسنامه که کلیه مواد و تبصره کند.ی حاضر میقانون تجارت اقدام به تدوین اساسنامه

عهدآور از هر حیث الزامی و ت بردارانبهرهبرای کلیه مالکان و  ،شدهتصویب  تدوین ونامه اجرائی آن و سایر اصلاحات قانونی بعدی ها و آیین

ها و کلیه قسمتهای اختصاصی و اشتراکی موجود در مجتمع با رعایت مقررات این اساسنامه تمامی واحدهای تجاری، اداری، پارکینگ است.

 ملازمه با رعایت مقررات مندرج در این اساسنامه دارد. در محدوده عمل مجتمع برداریبهرهمالکیت و اداره خواهد شد. 

 تعاریف

 ...............................اری احداثی در پلاک ثبتی ...: ساختمان تجاری، ادمجتمع

 اند.: اشخاصی هستند که اقدام به خرید واحد در مجتمع کردهمالکین

 : مالکان یا کسانی هستند که اقدام به اجاره واحد از مالکان در مجتمع نموده و در مجتمع حضور کاری دارند.بهره برداران

 منظور شده است. های صنفی خاصیکه در قراردادهای منعقده برای فعالیت: فضای اختصاصی است واحد

مه معابر و مشاعات ... که ه روشنایی: منظور خدماتی است از قبیل: شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، آسانسور پله برقی، خدمات مشترک

 شوند.واحدها به صورت غیر اختصاصی از آن بهره مند می



ت اختصاصی هر واحد در مجتمع عبارت از حدود و مشخصاتی است که در سند مالکیت قید شده است و یا قبل مالکی مالکیت اختصاصی:

یح راز صدور سند مالکیت در قرارداد اولیه با پیش فروشنده با کلیه الحاقیه های بعدی که منجر به انعقاد مبایعه نامه عادی گردیده بدان تص

 شده باشد.

هایی از مجتمع که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند نفر نبوده و به کلیه مالکین به نسبت از قسمتعبارت است مالکیت مشترک: 

 های اختصاصی آنها تعلق دارد.قسمت

 بخش اول کلیات

شریفی که م شهید ابراهیتقاطع  -بلوار دریا  -به نشانی تهران  »اداری رویال-مجتمع تجاری»نام و نشانی مجتمع عبارت است از : 1 ماده

 .شودمع نامیده میتاز این پس به اختصار مج

 . و به مساحت ......مترمربع )پس از اصلاحی( است تهران.......بخش .......... شماره های ثبتیپلاکزمین این مجتمع 

 محاسبه منظور به مجتمع در موجود یساختمان یواحدها ریو سا یاختصاص یهانگیانبارها، پارک ،یو تجار یادار یواحدهافهرست کامل 

آن به شمار  نفکیجزء لا و بوده اساسنامه نیا مهیضم که است یا جداگانه صورت مطابق مالک هر به مربوط یرأ حق و نهیهز پرداخت

 .دیآیم

ه در سند کهایی مانند خود واحد، پارکینگ و انباری است ها مساحت اختصاصی، مساحت بخشنامه تملک آپارتمان: بر اساس آیین تبصره

 ملک آمده است.

 

 .نامحدود است از تاریخ تصویب مدت: ۲ماده 

های و آیین نامه هاآپارتمانجمله قانون تملک و مقررات از بر اساس قوانینمجتمع عبارت است از اداره و بهره برداری موضوع:  3ماده 

 ضر به نحو شایسته و مطلوب.اجرائی مربوطه، قانون تجارت و اساسنامه حا

، مدت زمان فعالیت آنان و نحوه عزل و نصب و مدیر عامل مجتمع ، بازرس ودود اختیارات و وظایف هیات مدیرهنحوه انتخاب و ح -6

 .جایگزینی و تکالیف هر یک

 .مجمع عمومی فوق العاده و اداره و اخذ تصمیمات و اجرای مصوبات نحوه تشکیل مجمع عمومی سالانه و   -1

حفظ یا   هزینه هایی که برای آن و سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان از اخذ هزینه های مشترک و و ، تعیینتشخیصنحوه  -4

 .تعیین مقررات مالی حسابرسی و و نگهداری و تغییرات و تعمیرات احتمالی تاسیسات و تجهیزات یا مشاعات 

 .و مراجعینتوسط مالکین، استفاده کنندگان  نظارت بر رعایت مقررات مجتمع  -3

انجام امور سازش و داوری بین اعضاء مجتمع در امور کسبی و اختلافات بین مالکین یا استفاده کنندگان یا اشخاص خارج به در خواست  -۵

 .آنان

 .نحوه تغییر و بازنگری اساسنامه -1



منافع برای مالکین و بهره جذب سود و  ،مجتمعی بهره برداری مؤثر و رونق اقتصاد مطلوب،عبارت است از بیان نحوه اداره هدف:  ۴ ماده

حمایت از منافع و سرمایه مالکین و همچنین جتمع و همچنین اداره م ءهای احتمالی ناشی از سوبرداران، دفع ضرر و جلوگیری از بروز خسارت

ب هینه و کارآمد مجتمع با تدوین و تصویهای مجتمع از طریق مدیریت باداره و انجام کلیه امور خدماتی، عمرانی و تاسیساتی در کلیه بخش

 .باتومقررات و تعیین ارگانهای اداره کننده و حدود اختیارات و تکالیف آنها و تعیین منابع تامین هزینه ها ونحوه وصول و نظارت بر اجرای مص

 

ت و یا اینکه سند مالکیبوده  قراردادکه دارای  (اعضای مجتمع عبارتند از کلیه کسانی )اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی اعضا: ۵ماده 

 .شوددو قسمت اختصاصی و مشترک تشکیل مید. مالکیت هر مالک از واحدهای مجتمع به نام آنها صادر شده باش

های آسانسور، دستگاه ی برقی،هاتلفن، اتاق نگهبان، پله تاسیسات و کلیه متعلقات آن، مرکزمصادیقی از مالکیت مشترک:  ۶ماده 

های اختصاصی هر یک های آتش نشانی و متعلقات آن هر چند از داخل قسمتها و جعبههای برق، گاز، آب، هواکشر لوله کشیمسیر عبو

و فضای سبز، نمای خارجی ساختمان و به طور کلی آنچه که در اسناد مالکیت  محوطهها، ها پشت باماز مالکین عبور نموده باشد، راهروها، پله

ها آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان 3نشده باشد و اجمالاً آنچه که مطابق با شرح مندرج در ماده  مالکین قیدی اختصاصی حصهدر 

 .باشد

ا و سایر هآپارتمانتملک توانند با رعایت قانون هر یک از مالکین می های اختصاصی:شرایط انجام تغییرات در قسمت ۷ماده 

د استفاده بهتر و مفیدتر مشروط به رعایت موارمنظور خود به اختصاصی های تغییراتی را در قسمت ،اساسنامهمقررات ساختمانی و مفاد این 

 :آورند ذیل به عمل

 مدیره مبنی بر موافقت با تغییرات و عملیات اجرایی در این زمینه را اخذ کند. هیئتقبل از هرگونه اقدام مجوز کتبی از  -6

 .واحد خود را نیز تسویه کندمعوقه  هایبدهسایر مدیره را پرداخت و  هیئتهای مشترک مصوبه قسمت هایبدهی مربوط به هزینه -1

 .دهای دیگر وارد نسازمشترک و واحد  هایو تغییری به اسکلت ساختمان و نمای بیرونی و قسمتآسیب انجام تغییرات هیچ گونه  -4

 ند.کار به طور کامل نظارت ک یمدیره از آغاز تا خاتمه هیئتبر حسن انجام کار و اجرای صحیح تغییرات ساختمانی تأیید شده از سوی  -3

تواند کلیه مراحل عملیات اجرایی را در مورد تغییرات ساختمانی نظارت نماید و در صورت مشاهده تخلف، بدیهی است هیئت مدیره می

تخلف اعم از آب، برق، گاز و تلفن را تا اعاده به وضع اول قطع کند. مالک مکلف است سریعاً تغییرات خلافی ایجاد شده را منصوبات واحد م

 به هزینه خود اصلاح و به وضع اول اعاده نماید.

 تغییر مالکیت و بهره بردار: ۸ماده: 

از آنجا  و ، کتباً به هیئت مدیره اعلام شودز اقدام و عقد هر نوع قراردادهرگونه تغییرات در مالکیت با بهره برداران واحدها باید قبل ا - الف

اند، لذا هر گونه تغییر شغل در واحدها که نوع صنوف واحدهای مجتمع بر اساس قراردادهای پیش فروش مشخص و مورد توافق قرار گرفته

جوز کتبی و موافقت هیئت مدیره مجتمع است. در غیر این به جز مشاغل اشاره شده در قراردادهای پیش فروش و اجاره منوط به کسب م



صورت هیئت مدیره کلیه منصوبات واحد اعم از آب، برق، گاز و تلفن را قطع و از ورود و شروع به کار منتقل علیه جلوگیری خواهد نمود و 

 مالک و بهره بردار حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص ندارند.

مدیره ممنوع است. به واحدهایی که بدون اخذ مفاصاً حساب،  هیئتحساب از  هره بردار واحدها بدون اخذ برگه مفاصاًتغییر مالکیت یا ب - ب

مسئول  امناًمتضشود و انتقال دهنده و انتقال گیرنده می ای معادل دو برابر حق شارژ سالیانه واحدتغییر مالکیت و با بهره بردار دهند جریمه

 مدیره خواهند بود. هیئتبه  مبلغپرداخت این 

امه و علیه را از اساسن مالکان واحدها مکلفند قبل از هرگونه اقدام و یا عقد هر نوع قرارداد برای تغییر در مالکیت با بهره بردار منتقل - ج

تعهد  اخلی فرم مخصوصمنتقل علیه ضمن دریافت اساسنامه و آیین نامه د با حضور در دفتر مجتمع،مجتمع آگاه کرده و  آیین نامه داخلی

ی تعهد و ی رسید را امضا کند. علاوه بر این لازم است در قرارداد منعقده بین منتقل عنه و منتقل علیه صراحتاً برگهها و برگهاجرای مفاد آن

ن ها قید شود. در غیر ایرسید اخذ شده و آگاه بودن منتقل علیه از مفاد اساسنامه و آیین نامه داخلی مجتمع و تعهد وی به اجرای دقیق آن

صورت از ورود و استقرار منتقل علیه در مجتمع ممانعت به عمل آمده و منتقل علیه حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت و مسئولیت قانونی 

 در این زمینه کلاً متوجه منتقل عنه است.

کنند، مکلفند در اجاره نامه یا قرارداد خصوصی یگری واگذار میمالکینی که حق انتفاع ملک خود را به هر صورت اعم از اجاره و ... به د -د

ها را عهده دار شوند. بدیهی است در صورت استنکاف های مشترک مجتمع را صراحتاً و مشروحاً بیان نموده و شخصاً پرداخت آنموضوع هزینه

 ر را پرداخت و از تعهدات مالی خود به مالک کسر نماید.های مزبوها، بهره بردار موظف است هزینهیا تأخیر مالک از پرداخت این هزینه

 

 بخش دوم ارکان مجتمع

 شود.تشکیل می بوده و از اجتماع مالکان مجتمع غیر سیاسیاین تشکیلات مطلقاً  :  9ماده 

 مجتمع عبارتند از: تشکیلات ارکان  -

  مالکان مجمع عمومی   -6

 هیئت مدیره   -1

 بازرس  -4

 مدیر عامل  -3

 مالکان عمومیالف مجمع 

ه دو ایندگان قانونی آنها بنم باشد و از اجتماع مالکین، وکلا یامجمع عمومی بالاترین رکن و مرجع تصمیم گیری جهت اداره امور مجتمع می

ل دیره تشکیم هیئتمجمع عمومی عادی باید حداکثر تا پایان سه ماهه اول هر سال به دعوت  .شودادی و فوق العاده تشکیل میعصورت 

 ها اطلاع رسانیرا به مالکین با قائم مقام قانونی آنمراتب تشکیل مجمع تاریخ روز قبل از  63ناً هیئت مدیره مکلف است حداقل شود. ضم



شود که هر یک به می مهای زیر انجامدیره به صورت هیئتکند. اطلاع رسانی جهت شرکت در مجمع عمومی و همچنین اعلام تصمیمات 

 :ددار تنهایی حکم اعلام رسمی

 آگهی در تابلو اعلانات و پرتال مجتمع الصاق -6

 ارسال پیامک -1

 ارسال ایمیل -4

 ارسال دعوتنامه کتبی به واحد اختصاصی مالک یا مالکین در مجتمع -3

ماه و محل تشکیل مجمع و موضوعات قابل طرح، تحت عنوان دستور جلسه باید صراحتاً قید شود، هیچ  ،روز ،دعوتنامه ساعتدر  :1تبصره 

 در صورتی که هیئت مدیره، مجمع عمومی .گونه موضوع دیگری در مجمع قابل طرح نیست مگر اینکه در دعوتنامه به آن تصریح شده باشد

 مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند. جتمعمعادی سالیانه را در موعد مقرر دعوت نکند، بازرسان 

ماع لسه باشد به استج زمان محدودی را که مورد تأیید شرکت کنندگان در ،تواند قبل از قرائت دستور جلسهرئیس مجمع می :۲ تبصره

 پیشنهادات ضروری مالکین با بررسی گزارش بازرسین اختصاص دهد.

و تدوین قوانین قوه قضاییه حقوقی اداره کل  1/8/6481مورخ  41۵۵/4ها و نظریه شماره قانون تملک آپارتمان 6با توجه به ماده   :3 تبصره

هره بردار ا به بیجلسات مجامع عمومی به مالک دیگر مدیره به مالکان، مالکینی که جهت شرکت در  هیئتمبنی بر اختصاص حق انتخاب 

نند. منظور مدیره ارائه ک هیئتدهند، باید وکالتنامه معتبر خود را قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی به واحد خود یا هر فرد دیگری وکالت می

بل از تاریخ و روز قمدیره حداکثر تا د هیئتای که از دفتر ا در فرم ویژهی از وکالتنامه معتبر وکالتنامه ای است که توسط دفتر اسناد رسمی

 .شود تنظیم شده باشدتشکیل مجموع دریافت می

ا و هآن متراژها هنگام ورود به محل جلسه مجمع عمومی با ثبت نام و امضا به تعداد واحدها و کلا با نمایندگان آنا ویمالکین : ۴ تبصره

 .رأی دریافت خواهند نمود مخصوصی این اساسنامه برگه 6۵ماده  دهند با رعایتاساسنامه ارائه می 9ماده  4وکالتنامه هایی که طبق تبصره 

ت تواند با اخذ وکالتنامه معتبر حداکثر وکالبه منظور مشارکت هر چه بیشتر مالکین در مجامع عمومی مجتمع هر یک از مالکین می :1۱ماده 

توانند صرفاً وکالت مالی خود را برای حضور در مجمع عهده دار شوند. مینفر از مالکین دیگر مجتمع را قبول نماید. بهره برداران واحدها یک 

مالک شخصی است که وکالتاً از جانب مالک مقام یا وکیل قائم  .ضمناً حضور توام وکیل و موکل وی در جلسات مجمع عمومی مجاز نیست

ساعت قبل از تشکیل هریک از مجامع با ارائه وکالت  38ثر توانند حداکبه ان منظور هر یک از مالکین می .در گرد هم آیی فوق معرفی شود

و  نامه در دفتر مدیریت به همراه سایر مدارک حق حضور و رای خود را به وکیل خویش تفویضرسمی )محضری( و یا تکمیل فرم ویژه وکالت

 .به هیئت مدیره معرفی نمایدیا وکیل تواند فقط یک نفر قائم مقام هر مالک میکارت ورود به جلسه را دریافت نمایند. 

تواند یمنامه رسمی و با وکالتهر علت دارای چند مالک باشد فقط یک نفر به قائم مقامی از طرف آنان ه در صورتیکه هر واحد ب :1تبصره 

 شرکت نماید.  عمومی در مجمع

  .کت می نمایدبجای مالک صغیر و غیر رشید، قیم یا نماینده قانونی او در مجمع عمومی شر :۲تبصره 



نی های اختصاصی و یا وکلا و نمایندگان قانوحضور مالکین بیش از نصف مساحت تمام قسمت ،برای رسمیت یافتن مجمع عمومی :11ماده 

روز بعد تجدید خواهد شد، چنانچه در این جلسه هم حد نصاب به  6۵در صورت عدم حصول اکثریت، جلسه دوم  .باشدها ضروری میآن

 ی حاضر معتبر وه در جلسه اخیر با تصویب اکثریت آراء عدهخذروز بعد تشکیل و تصمیمات مت 6۵ بار دست نیامد، جلسه سوم برای آخرین

 .لازم الاجرا است

باشد. ضمناً در دعوتنامه اولیه به منظور قط موضوعاتی که در دعوتنامه جلسه اول ذکر شده است قابل طرح میدر این جلسات ف: 1تبصره 

ین و اعلام توان تعیتاریخ جلسه دوم و سوم را نیز می ،جلوگیری از اطاله تصمیم گیری با قید احتمال عدم حصول حد نصاب لازم در جلسه اول

 نمود.

رئیسه مجمع با تصویب  هیئتمومی تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هرگاه در مجمع ع: ۲تبصره 

تواند اعلام تنفس کرده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، تعیین کند. تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجمع می

 حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان 

 

نفر را  1ی مجمع عمومی، حاضرین در جلسه یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان منشی و بعد از اعلام رسمیت جلسه: 1۲ماده 

 کنند. به عنوان ناظر جلسه از بین خود انتخاب می

 دارره، خزانههیئت مدی همچنین .بالعکس توانند به عنوان رئیس مجمع، منشی و یا ناظر انتخاب شوند و یااعضای هیئت مدیره نمی :1تبصره 

 .از سمت خود استعفا دهند آنکهدرآیند مگر مدیر عامل  به استخداممستقیما و یا با واسطه توانند نمی بازرسان و

پایان تصمیم گیری و اخذ آرا هیچ یک از مالکین بدون اجازه رئیس مجمع و بدون عذر موجه حق  پس از اعلام رسمیت جلسه تا: ۲تبصره 

ر شود و تصمیمات با اکثریت عده حاضترک جلسه را ندارند و در صورت ترک جلسه توسط هر یک از شرکت کنندگان حق رأی از او سلب می

 اتخاذ خواهد شد.

از زمان اعلام شده در دعوتنامه حدنصاب لازم حاصل نشود جلسه به تاریخ بعدی موکول خواهد  دقیقه پس 3۵چنانچه حداکثر تا  :3تبصره 

 شد.

شود بدون قرائت گزارش بازرسان مجتمع، اخذ تصمیم نسبت ی ابتدایی هر سال برگزار میهدر مجمع عمومی عادی که در سه ماه: 13ماده 

 های مالی معتبر نخواهد بود.به ترازنامه و صورت

شود نسبت به مالکین غایب و قائم مقام قانونی آنها معتبر و لازم الاجرا خواهد تصمیمات مجمع عمومی که به شرح بالا تشکیل می: 1۴ده ما

 خواهد رسید. غایببود. ضمن اینکه تصمیمات مذکور ظرف مدت ده روز بوسیله مدیر عامل به اطلاع مالکین 

مومی بدون رعایت تشریفات و تحقق شرایط فوق الذکر اتخاذ گردد از درجه اعتبار ساقط هرگونه تصمیم که از طرف مجمع ع: 1تبصره 

 .است



رئیسه مجمع  هیئتشود که به امضای ای توسط منشی ترتیب داده میاز مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه: ۲تبصره 

 رسیده و یک نسخه از آن در مجتمع نگهداری خواهد شد.

 ی رأی گیری در مجمع عمومیرأی و نحوه: حق 1۵ماده 

ی رأی( برگزار خواهد شد برگه)مدیره به صورت کتبی  هیئترأی گیری در مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی برای انتخاب 

کتبی مأخوذه در مجامع راء آتوان از روش قیام استفاده نمود. ولی در سایر موارد با اخذ تدابیر لازم برای احتساب میزان حق رأی افراد می

 :شد ا فوق العاده( به شرح زیر محاسبه و شمارش خواهدیعادی )عمومی 

 رأی صاحب ،نمایندگیمورد یا خود و  متراژ مساحت اختصاصیهر فرد حاضر در جلسه به ازای در هر یک از مجامع عمومی، گیری در رأی

 خواهد بود. 6به  2 یادار یبه واحدها یتجار یواحدها یارزش را .خواهد بود

 به طور مثال:

 مکه در هنگا ؛خواهند داشت یحق رأ 11باشد،  یمتر مربع از بخش تجار 41ها متعلق به آن یواحدها یاکه واحد  ینیا مالکیمالک  -الف 

 د.نحق رای دار 11 کاندیداهاهد. یعنی برای رای به هر یک از اختصاص د یداکاند یکخود را به  یتعداد حق رأ ینا دتوانیم یریگ یرأ

 یریگ یکه در هنگام رأدارند  یحق رأ 41متر مربع باشد،  41ها متعلق به آن یواحدها یاکه واحد  یاز بخش ادار ینیمالک یامالک  - ب

 دارد.حق رای  41اختصاص دهد. یعنی برای رای به هر یک از کاندیداها  یداکاند یکخود را به  یتعداد حق رأ ینا تواندیم

 .دستننیمدیره و تعداد حق رأی انتخاب بازرس از یکدیگر مجزا بوده و قابل انتقال به یکدیگر  هیئتتعداد حق رأی انتخاب  :تبصره

 :به شرح ذیل است وظایف و اختیارات مجمع عمومی 1۶ماده 

 : تعیین رئیس مجمع عمومیالف

 (نحوه تغییر یا اصلاح اساسنامه) (اصلاح آن )در مجامع بعدیتصویب اساسنامه )در اولین جلسه مجمع( و تغییر یا  -ب

 بعنوان خزانه دار مدیره و بازرسان و انتخاب یکی از اعضای هیئت مدیره هیئتانتخاب اعضای اصلی و علی البدل  -ج 

 ه پیشنهادی و سایر موارد مربوط به امور مالی دجترازنامه، بو بررسی و تصویب -د 

 :زمینه تخصیص اعتبارات به ویژه موارد زیراتخاذ تصمیم در  -هـ

ای است که طبق نظر مجمع عمومی و از محل پرداختی مالکان وصول شده و در حساب حساب ذخیره احتیاطی شامل بودجه .6

های اتفاقی و اضطراری پیش بینی نشده ساختمانی و شود. این بودجه منحصراً به منظور هزینهذخیره احتیاطی نگهداری می

در صورت کسری بودجه ذخیره احتیاطی مالکین مکلف  .اتی غیر مستمر در نظر گرفته شده و در این رابطه هزینه خواهد شدتاسیس

 هستند. هابه پرداخت مابه التفاوت هزینه

 امور مربوط به حفظ و نگهداری و تعمیر بنااتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای  .1

 مدیره به منظور انعقاد قراردادهای لازم برای اداره ساختمان هیئتتفویض اختیار به  -و 

 های هیئت مدیره، بازرسان و مالکیناتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادها و درخواست -ز 



 هیئتحساب  مفاصاً های مالی و عملکرد هر دوره مالی هیئت مدیره در مجمع عمومی به منزلهتصویب ترازنامه، صورتحساب: 1۷ماده 

 .شودبرای همان دوره مالی محسوب می مدیره

 :گرددبا شرایط ذیل تشکیل می مجمع عمومی فوق العاده :1۸ماده 

 یر با اصلاح مفاد اساسنامهغیضرورت ت -الف  

آیین نامه  61به ماده  مدیره طبق تبصره یک هیئتاستعفا، عزل، فوت، حجر و انتقال با سلب مالکیت از سه نفر و با بیشتر از اعضای  -ب 

 یئته مدیره مجمع عمومی فوق العاده به منظور تکمیل اعضای هیئتها که در این صورت به دعوت رئیس اجرایی قانون تملک آپارتمان

 ای اقدام خواهد شد.تشکیل و نسبت به انجام انتخابات میان دوره دیرهم

 .خواهد بود عهده دار مسئولیت مدیره جدید کماکان هیئتمدیره تا زمان تشکیل  هیئتلازم به ذکر است 

 در خواست اکثریت اعضای هیئت مدیره -ج 

 درخواست بازرسان بنا به ضرورت و فوریت موضوع )با استدلال موجه( -د 

 .هستند کرا مال مجتمعاختصاصی های مساحت قسمت کلاز  %۵1درخواست مکتوب مالکانی که بیش از  - هـ

بازرسان باید به هیئت مدیره تحویل گردد.  و یاآنها  ( با درج نام و نام خانوادگیـدر بند )ه خواست مکتوب اعضای مندرجدر: 1تبصره 

 مدیره از برگزاری هیئتخواهد شد. در صورت عدم تمکین جلسه درج  مطرح و در صورت مدیره هیئتموضوع این درخواست در اولین جلسه 

 .مجمع اقدام کنند نسبت به برگزاری راساًتوانند می (هـ)مذکور در بند و تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده، افراد 

( پس از وصول درخواست، توسط بازرسان و اعضای هیئت مدیره به ـد )هندر خواست کننده به شرح ب صحت امضای مالکین: ۲تبصره 

ز صحت و در حد نصاب بودن تعداد درخواست روز انجام شده و در صورت احرا 6۵نحوی که هیئت مدیره صلاح بداند باید حداکثر ظرف 

 .مدیره اعلام خواهد شد هیئتروز نخواهد بود، توسط  6۵ کنندگان، تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده که متجاوز از

 ی است.دو تشریفات تشکیل جلسه مجمع عمومی عا طی مجمع عمومی فوق العاده مطابق شرایشرایط و تشریفات تشکیل جلسه :3تبصره 

 :مدیره هیئتب 

نفر  4 ای مرکب ازمجتمع توسط هیئت مدیرهدار هیئت مدیره با خزانه ها،قانون تملک آپارتمان 1به استناد بخش ابتدایی از ماده : 1۱ماده 

نمایندگان قانونی شود. اعضای مذکور از بین مالکین یا نفر عضو علی البدل اداره می 4و  (عضو اصلی )که یکی از ایشان خزانه دار است

ا حداکثر در دفتر مدیریت ت ی معتبر یا تنظیم فرم مخصوصی وکالتنامهم از بهره برداران یا اشخاص دیگر مشروط به ارائهعمجتمع ا مالکین

مجمع سال به وسیله  1برای مدت ن در جلسه مجمع عمومی ابا اکثریت آراء کتبی و مخفی حاضر قبل از تاریخ برگزاری مجمع، زسه رو

 .شوندعمومی انتخاب می

انتخاب مجدد اعضاء  های بعد بلامانع است.مدیره برای دوره هیئتتواند این مدت را تمدید کند و انتخاب مجدد مجمع عمومی می: 1تبصره 

یک از دو بخش اداری درصد هر  ۵1اگر پیش از پایان مدت دوره مسئولیت، مالکان بیش از  .استبلامانع های متوالی هیئت مدیره برای دوره



و ای به رییس هیئت مدیره پایان مسئولیت آن عضتوانند با امضای نامه، میو تجاری از عملکرد هر یک نمایندگان بخش خود ناراضی باشند

 را اعلام و فرد جایگزین را معرفی نمایند. در صورت عدم معرفی فرد جایگزین، عضو علی البدل، فرد جایگزین خواهد بود.

 :مدیره با مدیر عامل مجتمع انتخاب شوند هیئتتوانند به عنوان عضو اشخاص ذیل نمی: ۲تبصره 

 ها اعلام شده است.محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن -الف 

 (در مدت محرومیت)کسانی که به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند.  - ب

داوطلبین  .نکرده باشند مالکینی که حق سهم شارژ و هرگونه بدهی واحد مربوط به خود را تا قبل از تشکیل مجمع تماماً پرداخت و تسویه - ج

 باید از یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی آمادگی خود را به هیئت مدیره اعلام نمایند. نیز عضویت در هیئت مدیره

ه صورت تواند ببازرس نمیهمچنین  هیئت مدیره ترجیحاً باید به امور مالی و حسابداری آگاهی نسبی داشته باشد.انه دار عضو زخ: 4تبصره 

 توامان عضو هیئت مدیره نیز باشد و در صورت انتخاب به عنوان عضو هیئت مدیره، خود به خود از سمت بازرسی خلع خواهد شد.

رسان منتخب در مجمع عمومی باید آمادگی خود را برای عضویت و انجام وظیفه در سمت هیئت مدیره اصلی و علی البدل و باز: ۲۱ماده 

 .هیئت مدیره و بازرسی کتباً اعلام نمایند

هیئت مدیره منتخب هر دوره، ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب شدن مکلف است با مدیره:  هیئت: نحوه تشکیل جلسات ۲1ماده 

ک نفر را به یرا به  عنوان نائب رئیس و  داده و از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر حضور کلیه اعضای اصلی، تشکیل جلسه

 نماید. عنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب نموده و در اولین صورت جلسه مراتب را قید

 تواند به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شود.خزانه دار نمی: ۲۲ماده 

 تواند طی دوره تصدی خود بنا به تصمیم اکثریت اعضا انتخابات داخلی را تجدید کند.ت مدیره میهیئ: ۲3ماده 

: ریاست جلسات هیئت مدیره با رئیس و در غیاب او با نایب رئیس خواهد بود. مسئولیت تهیه و تنظیم صورت جلسات هیئت مدیره تبصره

 مدیره است. هیئتبا دبیر 

دیره صورت م هیئتمدیره جدید باید بعد از تاریخ قبول سمت  هیئتمدیره سابق به  هیئتتقال مسئولیت از تحویل و تحول و ان :۲۴ماده 

مدیره جدید  هیئتروز از برگزاری انتخابات داخلی  4های مجتمع حداکثر ظرف مدت ها و موجودیپذیرد. اوراق و اسناد و دفاتر و حساب

 تحویل و تحول شود. 

روز یک بار در دفتر مجتمع تشکیل گردد. جلسات فوق العاده هیئت مدیره به  6۵جلسات عادی هیئت مدیره باید حداقل هر  :۲۵ماده 

وط به شود، رسمیت جلسات منتقاضای رئیس هیئت مدیره، درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره و با تقاضای بازرسان مجتمع برگزار می

 .ر هر حال تصمیمات جلسه با رأی مثبت اکثریت اعضای اصلی هیئت مدیره معتبر استحضور اکثریت اعضای اصلی بوده و د

نفر از اعضای اصلی بوده و تصمیمات با رأی اکثریت نسبی اعضاء حاضر در جلسه  3رسمیت جلسه هیئت مدیره موکول به حضور :  6تبصره  

ت تساوی آرای ماخوذه،  نظری که موافق رای رییس هیئت مدیره باشد ند. در صوراعضا از حق رای یکسانی برخوردار کلیهمعتبر خواهد بود. 

 مرجح است.



تصمیمات متخذه در هیئت مدیره با ذکر اسامی غائبین باید در دفتر صورت جلسات درج شده و به امضای اعضای حاضر در جلسه : ۲۶ماده 

 سخه نیز باید جهت اطلاع مالکین و بهره برداران در تابلو اعلاناتتواند در همان صورتجلسه قید شود. همچنین یک نبرسد، نظر اقلیت نیز می

 در دفتر هیئت مدیره الصاق شود.

چنانچه جلسه هیئت مدیره با رعایت حدنصاب مقرر تشکیل شود اعضای علی البدل حق حضور در جلسه را دارند ولی در رأی  :۲۷ماده 

 کنند.گیری شرکت نمی

در صورت غیبت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره و عدم حصول حد نصاب رئیس هیئت مدیره مکلف است برای رسمیت  :۲۸ماده 

یافتن جلسه از اعضای علی البدل برای حضور در جلسه و به حد نصاب رسیدن دعوت به عمل آورد در این صورت عضو یا اعضای علی البدل 

 حق رأی در تصمیم گیری را خواهند داشت.

 عدم حضور، غیبت، استعفا و معافیت از عضویت هیئت مدیره :۲۱ماده 

یانه حداکثر تا کند سالهر یک از اعضای هیئت مدیره حق دارند با اطلاع قبلی به طور کتبی و ذکر علت که به رئیس هیئت مدیره تسلیم می

ه شرکت نداشته باشد و تجاوز از این میزان به معنای سلب جلسه متناوب )عادی یا فوق العاده( در جلسات هیئت مدیر 1دو جلسه متوالی یا 

 است. مدیره هیئتعضویت از 

ت اعضا بیغچه اناست و چن مسئولیت نظارت بر اجرای این ماده در قالب تهیه گزارش و ارائه آن به مجمع عمومی به عهده بازرسان :تبصره

 باید تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را درخواست کنند. مدیره شود، هیئتو سلب عضویت آنان موجب عدم حصول حدنصاب در 

به هیئت  با ذکر دلیلکتباً  در صورتی که هر یک از اعضای هیئت مدیره و بازرسان قصد استعفا داشته باشند لازم است مراتب را: 3۱ماده 

اعلانات  اعلام و عنداللزوم در تابلویمتقاضی جه را به نتی مدیره ارائه کرده و هیئت مدیره باید در اولین جلسه خود درخواست مزبور را بررسی و

 و بهره برداران برسانند. به اطلاع مالکین

نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره به دلیل استعفا، عزل، فوت و حجر یا سلب شرایط از هیئت مدیره خارج شوند،  4در صورتی که تا : 31ماده 

شده و تا آخر دوره عضو  نجایگزی تیبو به تر اندآوردهاعضای علی البدل حسب تعداد آرای مأخوذه در انتخابات مجمع عمومی که بدست 

 اصلی تلقی خواهند شد.

مدیره  یئتهویت در عضآنان از  شود، خود و یا نمایندگان قانونیواحد خود را واگذار و مالکیت آنان در مجتمع سلب میمالکینی که : تبصره

بیشتر از  نفر یا ۵، معزول یا معذور شدن ت مدیره و یا استعفا، فوت، حجر، زوال مالکیتدرصورت استعفای دسته جمعی هیأ .خارج خواهند شد

، مجمع عمومی فوق العاده بنا به دعوت هیأت مدیره )مستعفی( یا بازرس برای انتخاب هیأت مدیره جدید تشکیل اصلی هیات مدیره اعضای

 خواهد شد.

 اختیارات و وظایف هیئت مدیره:: 3۲ماده 

ا عمومی را به نحو شایسته ب مجامعهیئت مدیره مسئول اداره صحیح امور عمومی مجتمع بوده و باید کلیه مفاد اساسنامه و تصمیمات  -6

 رعایت مصالح مجتمع و مقررات و قوانین جاری کشور اجرا نماید.



ی تصمیمات و پیاده ساز اتهیه و تصویب تشکیلات سازمانی پویا و کارآمد برای مجتمع، متناسب با اهداف مندرج در اساسنامه به منظور اجر -1

 .روابط مجتمع و قانون کانیاز بر مبنای ض ین تشکیلات و نیز استخدام نیروی انسانی موردعنداللزوم اصلاح و تغییر ا ها وو برنامه

ره کین و بهالمآن به  های عمومی قسمتهای مشترک بر اساس مصوبات مجمع عمومی و ابلاغتعیین سهم هر یک از مالکین از هزینه -4

 .برداران

ه پایان سال و ابلاغ آن ب سال با توجه به مخارج مجتمع تا حداکثر یک ماه قبل ازهای مشترک هر محاسبه و تعیین مبلغ ماهانه هزینه -3

 .مالکین و بهره برداران

 ومستنکف ن اربهره برد های مصوب مجمع عمومی و تعقیب مالکین وحد تصمیم در مورد نحوه وصول حق شارژ معوقه و سایر بدهی -۵

های اجرایی آن، مبنی بر ارسال و آیین نامه هاآپارتمان مکرر قانون تملک 61و ماده  61ماده بدهکار از طریق مراجع قضایی، با در نظر گرفتن 

ستنکف یا بدهکار جهت اجرای خواسته مندرج ممالک به بهره بردار اظهارنامه به روزه پس از ابلاغ  61مدیره و مهلت  هیئتاظهار نامه توسط 

 .واست به دادگاه عمومی یا قطع خدمات مشترک و یا رجوع به اداره ثبت محل وقوع مجتمعارائه دادخ ،در اظهارنامه و در صورت عدم اجرا

داشته باشند را در  شارژ ماه تأخیر در پرداخت حق 6ا بهره بردارانی را که بیش از ی ت مدیره مجاز است فهرست اسامی مالکینئ: هیتبصره

 .دبرسان ایر مالکین و بهره بردارانتابلوی اعلانات دفتر هیئت مدیره مجتمع نصب و به اطلاع س

ت آن استنکاف رداخک به عهده مالک باشد و مالک از پهای مشترچنانچه در قراردادهای منعقده بین مالک و بهره بردار پرداخت هزینه -1

های جاری مشترک به عهده های مزبور را پرداخت کند و در صورتی که پرداخت هزینهتواند از محل مال الاجاره هزینهنماید، بهره بردار می

 د.مراجعه کن علاوه بر مراجعه به بهره بردار به مالک اصلی نیز تواندیممدیره  هیئتبهره بردار باشد و از پرداخت استنکاف کند، 

ها های بانکی مورد نیاز و برداشت از آنکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و غیر آن و همچنین افتتاح حساب -4

 مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر مجتمع معتبر خواهد بود. هیئتبا امضای ثابت رئیس یا نائب رئیس 

ها نیز در حدود اعتبارات پرداخت یشود و همههای عامل متمرکز میهای افتتاح شده در بانکهای هیئت مدیره در حسابفتکلیه دریا -8

 ی جاری قابل هزینه است.مصوب بر مبنای اساسنامه

ی و مقررات جاری الزام وانینهای مالی، رعایت اصول و موازین متداول، قابل قبول و قدر تهیه و تنظیم اسناد حسابداری، دفاتر و صورت -9

 بند نظارت کامل خواهد داشت.  است و هیئت مدیره مجتمع بر اجرای این

فاکتورهای هزینه تا مبلغ  ریال به عنوان تنخواه گردان در اختیار مدیرعامل قرار دهد، 111/111/611 تا سقف تواندهیئت مدیره می -61

ریال منوط به تأیید  111/111/611مبلغ بیشتر از  ل پرداخت بوده و پرداخت فاکتورهای باریال مذکور با نظر مدیرعامل قاب 111/111/611

 مدیره است. هیئت

 بررسی و تصویب پیشنهاد مدیر عامل قبل از انجام معاملات با مبلغ بیش از سقف مبلغ تنخواه گردان و انعقاد قراردادها و نظارت بر انجام -66

 ی این معاملات و قراردادها.ینهتشریفات و مقررات قانونی در زم

نظارت بر مخارج جاری مجتمع، تنظیم ترازنامه و تهیه گزارش مالی سالیانه مجتمع برای ارائه به بازرسان جهت طرح در جلسه مجمع  -61

 عمومی



های رتمانها و آیین نامههای ساختمان در مقابل آتش سوزی و .... و پرداخت حق بیمه طبق قانون تملک آپابیمه نمودن کلیه قسمت - 64

  اجرایی مربوطه

مراقبت و جلوگیری از بروز هرگونه اقدامی که به زیبایی ساختمان و هماهنگی نمای خارجی آن لطمه بزند یا موجب سلب آرامش،  -63

 بهداشت، ایمنی و آسایش سایر مالکین مجتمع شود.

ها، های دولتی، نهادهای. عمومی غیر دولتی، شهرداریها و ارگانایی، سازمانهیئت مدیره نماینده رسمی و قانونی مالکین در مراجع قض -6۵

باشد. این نمایندگی در مراجع مذکور با توجه به فلسفه های انتظامی در محدوده مفاد این اساسنامه میدارائی، دفاتر اسناد رسمی و ارگان

 شود. های اختصاصی را شامل نمیه و قسمتهای مشترک مجتمع بوداختیارات قانونی منحصر به موارد و قسمت

مه ها و آیین ناآپارتمان ی دعوا خارج از موارد منصوص در قانون تملکمدیره به نمایندگی از طرف مالکین حق شکایت و اقامه هیئت -61

مجتمع از دیوان عدالت اداری را اجرایی آن یا درخواست ابطال تصمیم خلاف قانون یکی از مراجع دولتی نسبت به امور یا خدمات عمومی 

 خواهد داشت.

 مدیره حق انتخاب و انعقاد قرارداد با وکیل و عزل وی، ولو کراراً را دارد. هیئت -64

مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل مجتمع برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی وی را تعیین کند. در  هیئت -68

مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل  هیئتی مدیریت عامل او از مدت عضویت وی در مدیره باشد دوره هیئتر عامل عضو صورتی که مدی

 .مدیره مجتمع باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی هیئتتواند در عین حال رئیس مجتمع نمی

 را عزل کند.عامل  تواند مدیرت مدیره در هر موقع میئیه :تبصره

 تعیین حقوق و دستمزد مدیر عامل و سایر کارکنان اداری و خدماتی مجتمع -69

صدور "تا سه سال پس از  های مشترک مجتمع مطابق قراردادهای پیش فروش وتصمیم گیری در مورد تأمین و کسب درآمد از قسمت -11

م گیری در این زمینه و در راستای منافع کل مجتمع در صلاحیت هیئت از اختیارات پیش فروشنده مجتمع است و پس از آن تصمی "پایانکار

 مدیره خواهد بود.

صدور هرگونه مجوز برای بهره برداری از مشاعات به وسیله متقاضیان موکول و منوط به تنظیم قرارداد کتبی با هیئت مدیره و  :هتبصر

 رعایت بند فوق است.

، اعم از شفاهی و یا کتبی( است)هیئت مدیره ملزم به اجرای دستورات صادره از سوی مراجع ذی صلاح انتظامی و سایر ارگانهای دولتی  -16

 شود.که طبق مقررات صادر می

و نتایج  های اجرا شدههای در دست اقدام و مسائل مربوط به مشکلات و برنامههیئت مدیره ملزم به تنظیم گزارشی از تصمیمات و برنامه -11

 باشد.حاصله در پایان هر فصل جهت اطلاع مالکان و بهره برداران می

های مالی سه ماهه را فعالیت های مجتمع را همراه با تجزیه و تحلیلهیئت مدیره موظف است هر سه ماه یک بار تراز آزمایشی حساب -14

 تهیه کرده و در اختیار بازرسان قرار دهد.



اً به دیگران و یا کل را جزئاً های خودامین مالکین مجتمع هستند و حق تفویض اختیارات و مسئولیت اًو متفق اًمنفرد هیئت مدیره اعضای -13

 حتی به دیگر اعضای هیئت مدیره ندارند.

رکت در جلسات به عضویت در هیئت مدیره رایگان و افتخاری است و هیچ گونه حقوق و حق الزحمه ای بابت انجام خدمات و حق ش -1۵

 .است گیرد. مدیرعامل از شمول مقررات این بند مستثنیآنها تعلق نمی

اند، تواند از هر یک از اعضای هیئت مدیره، بازرسین، مالکین و بهره بردارانی که خدمات مؤثر و مفیدی انجام دادهمدیره می هیئت :1 تبصره

 آورد. با تصویب مجمع عمومی به نحو مقتضی قدردانی به عمل

 انتصاب اعضای هیئت مدیره و یا مالکین و بهره برداران مجتمع به عنوان مدیر عامل مجتمع بلا مانع است.: ۲تبصره 

شود ها باشد و اسناد مربوطه را برای تصویب ترازنامه که به مسئولیت وی تهیه و تنظیم میخزانه دار باید دارای دفتر ثبت درآمد و هزینه -11

 .ارائه نماید به مجمع عمومی

از سمت خود کناره گیری کند، شخص واجد شرایط دیگری با تصویب مجمع  46در صورتی که خزانه دار به علل مندرج در ماده : تبصره

 مدیره، جانشین او خواهد شد. هیئتی مدیریت ی مدت دورهعمومی تعیین و برای بقیه

از طریق مراجعه به مجامع  هامجتمع و جلوگیری از تصرف و تملک غیر قانونی آنحفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول مشاعات  -14

 و مراجع قانونی

 ام کند.فرهنگی برنامه ریزی و اقد های آموزشی وها و برگزاری مراسم و فعالیتتواند عنداللزوم نسبت به برپایی همایشمدیره می هیئت -18

مشارکت مالکین و بهره برداران صاحب نظر واحدهای مجتمع در زمینه بررسی موضوعات، به منظور بهره گیری از دانش، تجارب و  - 19

تصمیم گیری برای حل مسائل و مشکلات، برنامه ریزی برای سود آوری بیشتر و حفظ منافع مالکان و بهره برداران و عنداللزوم حکمیت و 

دیره م هیئتدهد، مدیره تشخیص می هیئتو موارد ضروری دیگری که داوری در حل برخی از اختلافات و تلاش در ایجاد سازش بین اعضا 

تواند نمایندگانی را از طبقات مجتمع و یا صنوف مستقر در مجتمع، انتخاب و از نظرات و مشاوره آنان استفاده نماید. این نمایندگان در می

 یئتهی انتخاب آنان توسط برای نمایندگان مزبور و نحوه مدیره حق رأی نخواهند داشت. تعداد و شرایط لازم هیئتصورت حضور در جلسات 

 مدیره معین و مشخص خواهد شد.

 

دهد و مسئولیت آن در قبال مالکین مجتمع تضامنی بوده و جملگی هیئت مدیره مجتمع وظایف خود را به صورت جمعی انجام می: 33ماده 

واسطه اتخاذ تصمیمات خلاف قانون و اساسنامه جاریه بر مجتمع وارد خواهد  اعضا مسئول جبران خسارت و ضرر و زیان احتمالی هستند که به

 شد.

 وظایف و اختیارات: -بازرسان  -ج 

نفر را به عنوان بازرسان اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی  1مجمع عمومی عادی در هر سال از بین مالکین واجد شرایط : 3۴ماده 

 توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:نماید. اشخاص ذیل نمیمیالبدل برای مدت یک سال انتخاب 



 این اساسنامه 69ماده  1افراد مذکور در تبصره  -6

 مدیره تا درجه سوم از طبقه اول و دوم هیئتاقرباء سببی و نسبی  - 1

 دارد.حقوق دریافت می اًمدیره موظف هیئتهرکس که خود و یا همسرش از  -4

وم و دقیق بر تصمیمات و عملکرد هیئت مدیره و مدیرعامل از جهت رعایت مفاد اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی و نظارت مدا: 3۵ماده 

اساسنامه  68دریافت و رسیدگی به شکایات مالکین و بهره برداران و همچنین پیشنهاد تشکیل مجمع عمومی فوق العاده طبق بند )د( ماده 

 بازرسان است. از وظایف

مدیره و مدیرعامل را مورد بررسی قرار دهند و در صورت  هیئتتوانند هر زمان که ضرورت ایجاب نماید اسناد و دفاتر بازرسان می: 3۶ماده 

مشاهده هرگونه تخلف مراتب را کتباً با ذکر مورد به هیئت مدیره گزارش و در صورت عدم رسیدگی، مورد یا موارد تخلف را به مجمع عمومی 

 در این صورت تصمیم گیری با مجمع عمومی بوده و این تصمیم قطعی است. تسلیم نمایند که

 ندارند. و یا کلاً به دیگری ها و اختیارات خود را جزئاًمسئولیتبازرسان امین مالکین بوده و حق تفویض : 3۷ماده 

تهیه نموده، پیوست با ترازنامه تهیه شده بازرسان مکلفند گزارش واحد و جامعی از عملکرد مالی مجتمع در دوره مأموریت خود : 3۸ماده 

توانند به تنهایی وظایف خود را انجام مدیره در اولین جلسه مجمع عمومی عادی هر سال تسلیم کنند. هر یک از بازرسان می هیئتتوسط 

 موارد اختلاف با ذکر دلیل در بازرس مجتمع( باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان 1دهد لیکن بازرسان )

 گزارش قید خواهد شد.

 ای حسابرسی رسمی استفاده کنند.توانند از خدمات مؤسسات حرفهبازرسان در صورت نیاز می: 1 تبصره

و  روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی هر سال جهت مطالعه مالکین 6۵گزارش بازرسان و ترازنامه باید حداقل : ۲ تبصره

 بهره برداران در دفتر هیئت مدیره آماده باشد. 

های بازرسان باید مدلل، موجه و مستند به دلایل اثباتی باشند و گزارشبازرسان پاسخگوی سؤالات مطروحه در مجمع عمومی می :3 صرهتب

 باشد.

 توانند در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند.بازرسان بدون داشتن حق رأی می: 3۱ ماده

 

 بخش سوم مدیر عامل، وظایف و اختیارات

اساسنامه، فردی است که از طرف هیئت مدیره برای مدت مشخص جهت تصدی این سمت  41ماده  68مدیر عامل طبق بند : ۴1ماده  

شود. می ویضمدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و دارای اختیاراتی است که کتباً از طرف هیئت مدیره به وی تف .شودانتخاب می

 :که اهم آنها عبارتند از

ی نحوه مدیره و تعیین میزان و هیئتاستخدام و به کارگیری کارکنان بخش اداری، انتظامات و خدماتی، طبق تشکیلات سازمانی مصوب  -6

 پرداخت حقوق، دستمزد و مزایای آنان پس از تأیید هیئت مدیره



 مجتمع مدیره هیئتانجام کلیه امور اداری و منابع انسانی نیروهای تحت مدیریت  -1

 تعیین شرح وظایف کارکنان و نظارت بر حسن انجام وظایف آنان و اخذ تدابیر لازم در زمینه ارزشیابی کارکنان و نظام پاداش و تنبیه -4

 سازی جهت آموزش آنانبرنامه ریزی جهت ارتقا کیفی عملکرد کارکنان و زمینه  -3

 های جاریتهیه لوازم مصرفی مجتمع و انجام هزینه -۵

مدیره و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه با استفاده از خدمات کارشناسان  هیئتعقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی پس از تأیید  -1

 حقوقی در تنظیم قراردادها

دیره به م هیئتهای پیش بینی شده )با توجه به مفاد این اساسنامه( و ارائه آن به م شده و برنامهتنظیم گزارش عملکرد و اقدامات انجا -4

 صورت ماهیانه و یا به درخواست هیئت مدیره

وصول سهم حق شارژ و سهم ذخیره احتیاطی و سهم اندوخته جهت تعمیر و نگهداری ساختمان مجتمع از مالکین و بهره برداران طبق  -8

 اساسنامه مفاد این

 های مجتمعها و نهادهای ذی صلاح مرتبط و ناظر بر فعالیتهمکاری با نیروهای انتظامی و سازمان -9

 مدیره هیئتاساسنامه در صورت تفویض اختیار  41ماده  6۵نمایندگی مالکین در مراجع تصریح شده در بند  - 61

واند با تض کند و در صورت مسافرت یا مرخصی و یا داشتن عذر موجه میتواند اختیارات خود را به دیگری تفوی: مدیرعامل نمیتبصره

 جانشینی را برای خود انتخاب کند.اً وقتموافقت و تصویب هیئت مدیره م

 

 بخش چهارم سایر

 یابد.سال مالی مجتمع از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند همان سال خاتمه می: ۴۲ماده 

روز از بابت  11ماه یک بار بوده و هرگاه هر یک از مالکین و با بهره برداران بیش از  1شارژ به صورت حداقل هر پرداخت حق : ۴3ماده 

شارژ به مجتمع بدهکار باشند شخص بدهکار موظف است علاوه بر پرداخت اصل بدهی خود، به ازای هرروز تأخیر در پرداخت )از تاریخ شروع 

زار بدهی تسویه نشده را بعنوان وجی التزام تأخیر به حساب مجتمع پرداخت نمایی در عین حال هیئت تأخیر( و تسویه کل بدهی دو در ه

از آنکه  فارغ های مشترکاساسنامه عمل نماید. پرداخت هزینه 41ماده  ۵روز از بدهکاری واحد طبق بند  11توانی پس از گذشت مدیره می

 است. استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی واحد مورد

 کنند حسبهای شارژ را به موقع و طبق مصوبه مجمع پرداخت میتواند برای مالکین خوش حساب که هزینههیئت مدیره می: ۴۴ماده 

مورد پاداش خوش حسابی منظور نماید. بدیهی است جهت تأمین اعتبار این پاداش ردیف خاصی در بودجه سالیانه پیش بینی شده به تصویب 

 .د رسیدمجمع عمومی خواه



ه منتخب مدیر هیئتی مجتمع مستلزم همکاری مجدانه، مستمر و تعامل مثبت بین مالکان و بهره برداران با اداره صحیح و بالنده: ۴۵ماده 

اقبت، ری مالکان و بهره برداران مجتمع را به مثابه یک پیکر واحد تلقی و خود را به عنوان اعضای این پیکر در مباشد. بنابراین همهآنان می

 دانند. رشد و پویایی آن قانون و اخلاقاً متعهد و مسئول می

 فوق العاده است. رسیدگی به اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر و اجرای مفاد اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی: ۴۶ماده 

مجتمع تجاری، اداری رویال حداکثر ظرف کلیه ضوابط، مقررات و دستورالعملهای این اساسنامه تحت عنوان آئین نامه داخلی : ۴۷ماده 

مدیره  هیئتشود. مدیره تدوین و به مالکین و بهره برداران ابلاغ می هیئتمدت یک ماه پس از تاریخ تصویب اساسنامه مجتمع، توسط 

ص ی مستقر در مجتمع یا اشخاتواند در تنظیم آیین نامه داخلی از نظرات کارشناسان و صاحب نظران اعم از مالکین و بهره برداران واحدهامی

م زواجد صلاحیت دیگر استفاده کند. آیین نامه مزبور جزء لاینفک اساسنامه تلقی شده و مفاد آن برای کلیه مالکین و بهره برداران مجتمع لا

، امور منی، بهداشتی و نظافتیباشد و شامل عناوین زمان بندی تردد مالکین، بهره برداران و مراجعین، نقل و انتقال کالا، نکات ایالاجرا می

، تعیین های فرهنگی و مناسبتیهای آموزشی توجیهی کارکنان، اجرای برنامهمربوط به پارکینگ، فضاهای عمومی، تابلوها، تبلیغات، برنامه

وعه کشوری و مفاد این های اجرایی برای انجام تعهدات و سایر امور با توجه به مصالح مجتمع، قوانین و مقررات موضوجه التزام و ضمانت

 اساسنامه خواهد بود. 

صفحه تنظیم گردیده، در جلسه مجمع عمومی مورخه................................. مجتمع تجاری،  6۵ماده و  34بخش و  3این اساسنامه که در 

ها و مقررات جاری، قانون تملک آپارتمان اداری رویال به تصویب اکثریت مالکین حاضر رسید. کلیه مندرجات این اساسنامه طبق قوانین و

 باشد.های مشابه میآئین نامه اجرایی آن، قانون تجارت و عرف معمول مجتمع


