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آیین نامه عضویت در سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران

ماده 1 - شرایط عضویت

 شرکت متقاضی عضویت درسندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران که ازاین پس «سندیکا» نامیده خواهد شد باید داراي شرایط 

زیر باشد: 

الف : شرکت از نوع ساختمانی بوده، بمنظور انجام کارهاي ساختمانی و راهسازي و سایر کارهاي عمرانی و آبادانی تأسیس 

و درایران برطبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد. 

ب : کلیه سهام شرکت اعم از سهامی خاص یا عام باید متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که کلیه سهام آنها مطلقاَ 

متعلق به اشخاص غیردولتی بوده و داراي سوابق اجرائی در پروژه هاي معتبر زیربنائی باشد.

تبصره1) شرکت اعم از سهامی خاص یا عام و غیر آن الزم است سهامداران حقیقی یا حقوقی شرکت ایرانی و از بخش 

خصـــــوصی باشند. الزم است سهامداران حقیقی و یا حقوقی شرکت اعم از سهامی خاص و یا عام و غیر آن از بخش 

خصوصی و ایرانی باشند.

تبصـره2) همانطور که در بندهاي آتی آمده تغییرات بعدي ضوابط فوق االشاره رعایت نشــود، در صورت عدم رعایت 

ضوابط فوق االشاره با تغییرات شرکت، هیأت مدیره سندیکا مخیر است نسبت به استمرار عضـویت یا خاتمه دادن به 

آن اتخاذ تصمیم نماید و شرکت عضو، با امضاي این آئین نامه هرگونه حق اعتراض بعدي را از خود سلب مینماید.  

پ : رقم ثبت شده سرمایه شرکت حداقل بیست میلیون ریال باشد. 

 ت: شرکت داراي دفتر و محل کار باشد. این دفتر میبایســـتی بعنوان مرکز قانونی فعالیت شخصـــیت حقوقی متقاضی 

عضویت بعنوان آدرس شرکت در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد.  

ث : کلیه سهامداران شرکت درحد اطالع هیأت مدیره سندیکا منزه از سؤاشتهار باشند. 
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ماده 2- ویژگیهاي مدیریت : 

الف : مدیرعامل شرکت متقاضی عضویت میبایسـتی داراي تحصـیالت دانشـگاهی حداقل درسطح کارشناسی در یکی از 

رشته هاي راهســازي – ساختمان – هیدرولیک – آب و فاضالب و یا رشته هاي مشــابه بوده و دست کم داراي سه  سال 

سابقه کار مستند مورد قبول درموضوع شرکت باشد. 

ب : اعم از اینکه مدیرعامل عضو هیأت مدیره شرکت باشد یا استخدامی شرکت باشد حداقل یکنفر مهندس (با تحصیالت 

دانشــگاهی حداقل لیســانس) دررشته هاي مرتبط با کار شرکت با سوابق اجرائی حداقل 5 سال در ترکیب هیأت مدیره 

الزامی است.  

تبصــــــــره : هیأت مدیره سندیکا در اجراي این ماده بمیزان موفقیت شرکت درعمل، توجه خاص مبذول داشته و 

میتوانند تجربه و سابقه عملی مدیر موفق آن شرکت را مبنا قرار داده و مدیر غیر مهندس را بپذیرد.    

ماده 3- نحوه تقاضاي عضویت : 

الف : متقاضی عضـــویت در سندیکا باید مدارك درخواست عضـــویت را از دبیرخانه یا سایت  سندیکا دریافت و تکمیل 

نموده و پس از امضاء مجاز و مهر شرکت تسلیم دفتر سندیکا بنماید. 

ب : تقاضاي عضویت باید همراه مدارك زیر باشد : 

1- یک نسخه از روزنامه رسمی کشور حاوي آگهی تأسیس ، آدرس شرکت و یک نسخه روزنامه رسمی دال بر آخرین تغییرات شرکت و یک

نسخه از اساسنامه شرکت. 

2- تصویر مصدق یک نسخه از بیالن  اظهار نامه آخرین سال مالی فعالیت شرکت که به وزارت اموراقتصادي و دارائی سازمان امور مالیاتی

  ارسال گردیده است.  

3- فتوکپی آخرین مدارك تحصیلی مدیرعامل و هیات مدیره و گواهی سوابق تجربی مدیران شرکت.  

4- صورت کلیه کارهاي انجام شده و یا دردست انجام با ذکر شماره، مبلغ و مدت پیمان، نام ونشانی کارفرما و محل انجام کار. 

5- فتوکپی از مدارك مربوط به تشخیص صالحیت و رتبه بندي انجام شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور.  

6- فتوکپی از تشویق نامه ها و تقدیرنامه ها و نسخه اي از مقاالت و انتشارات احتمالی که توسط خود متقاضی یا هر یک از سهامداران آن 

نوشته شده باشد. 

7- اخذ معرفی نامه با متن مورد قبول از دو عضو سندیکا که حداقل سه سال از مدت عضویت معرف هاي فوق گذشته باشد. 

8- یک نسـخه از اساسنامه سندیکا و این آئین نامه و منشـور اخالق حرفه اي را به منظور حصـول اطالع از مفاد و تعهد بر اجراي آنها مهر و 

امضاء نموده و به همراه سایر مدارك تحویل نماید.  

آئین نامه عضویت
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تبصره 1: متقاضی عضویت متعهد است پس از آنکه به عضویت سندیکا پذیرفته شد، هر نوع تغییرات بعدي در وضعیت 

مدیریت و اساسنامه و ورود و خروج سهامداران جدید و انحالل و تغییر نشانی و غیره را به سندیکا اعالم نماید. 

تبصره 2: مطابقت فتوکپی مدارك تسـلیمی با اصل آنها باید حداقل با امضـاي مجاز شخصـیت حقوقی متقاضی تائید 

گردد. 

ماده 4- مراحل و نحوه رسیدگی به تقاضاي عضویت : 

الف: کمیســـیون عضـــویت، به تقاضاي شرکت و مدارك پیوست آن رسیدگی نموده و درصورتیکه الزم بنظر برسد از 

مدیران شرکت براي مصاحبه حضـوري جهت آشنائی بیشـتر دعوت خواهد نمود. کمیسـیون در صورت لزوم مبادرت به 

تحقیق و تکمیل اطالعات در خصــوص متقاضی عضــویت خواهد کرد و پس از مطالعه کافی نظر خود را به هیات مدیره 

سندیکا اعالم مینماید.  

ب : قبول یا رد عضویت متقاضی براساس ضوابط آئین نامه موکول به گزارش کمیسیون عضویت و تصـویب هیأت مدیره 

سندیکا خواهد بود. 

پ : در صورت رد تقاضاي عضـــویت، متقاضی میتواند پس از رفع ایرادات مطرح شده و انقضـــاي چهار ماه از تاریخ رد 

تقاضاي قبلی، تقاضاي عضویت خود را تجدید نماید. 

ت:در زمان درخواست عضـویت ،شرکت متقاضی  میبایسـت نسـخه اي از اساسنامه سندیکا و این آئین نامه و منشــور 

اخالق حرفه اي را به منظور  حصول اطالع از مفاد  و تعهد بر اجراي آنها مهر و امضـاء نماید. ( این متن  از اینجا حذف  و 

در بند 8 ماده 3 اضافه می شود)

ماده 5- ورودیه وحق عضویت سالیانه: 

الف- مبلغ ورودیه براي عضویت معادل دو برابر حق عضویت سالیانه مصوب مربوط به سال درخواست عضویت خواهد بود 

و در موقع ثبت نام و تحویل مدارك یک فقره چک بابت ورودیه باضافه حق عضـــویت سال ثبت نام را به تاریخ روز تحویل 

سندیکا داده و رسید اخذ می نماید که پس از تصویب قبولی عضـویت و دریافت مبلغ چک عضـویت نتیجه به شرکت ابالغ 

میگردد. ضمناَ حق عضویت سالهاي بعد از ثبت نام در سه ماهه اول هر سال  در وجه سندیکا بایستی پرداخت گردد.  
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ماده 6- مقررات متفرقه: 

الف: درج مراتب عضـویت در سندیکاي شرکتها با عنوان «عضــو سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران» در سربرگ هاي 

شرکت و اوراق مکاتباتی و تابلوهاي آن مجاز میباشد، در موارد تعلیق یا لغو عضـویت، شخصــیت حقوقی مزبور موظف به 

حذف عبارت فوق از اعالنات و سربرگ هاي شرکت میباشد. 

ب : چنانچه یکی از اعضاي سندیکا مخالف اساسنامه و یا آئین نامه حاضر و یا مصوبات مجمع عمومی و یا هیأت مدیره و یا 

منشور اخالق حرفه اي عمل نماید و یا اقداماتی بعمل آورد که به تشخیص هیأت مدیره مخالف حیثیت صنفی و اساسنامه 

و آئین نامه عضــویت سندیکا باشد و یا آنکه از اجراي تصـــمیماتی که قبالَ به اطالع شرکت رسیده و قبولی خود را اعالم 

داشته و یا طبق اساسـنامه ملزم به پذیرش آن بوده اسـت خودداري نماید موضـوع درهیأت مدیره سـندیکا مطرح خواهد 

گردید و هیأت مدیره راساَ و یا با ارجاع موضوع به یکی از کمیسـیون هاي ذیصــالح مراتب را رسیدگی نموده و متناسب با 

موضوع، تصمیماتی از قبیل اخطار یا تعلیق عضویت براي مدتی معین اتخاذ و یا تصـمیم به لغو دائم عضـویت خواهد نمود 

که در صورت اخیر، ضمن اعالم تعلیق عضــویت مراتب را در اولین مجمع عمومی عادي و یا عادي بطور فوق العاده مطرح 

مینماید.  

پ : چنانچه عضویت یکی از اعضاء طبق اساسنامه و آئین نامه هاي سندیکا لغو گردد، عضـو مزبور پس از یکسـال از تاریخ 

لغو عضویت میتواند درخواست عضـویت مجدد نماید که این امر از طرف سندیکا بررسی و اعالم نظر میگردد. بدیهی است 

پذیرش عضویت مجدد منوط به منتفی شدن دالئل الغاء عضویت قبلی است.  

ت : در صورتیکه کارفرمایان و اشخاص طرف قرارداد با شرکتهاي عضو شکایات احتمالی از اعضـاء داشته باشند می توانند 

به سندیکا منعکس نمایند. هیأت مدیره سندیکا در کمیســیونهاي حقوقی و داوري موضوع را رسیدگی و اتخاذ تصــمیم 

خواهد نمود. در صورتیکه حق با شاکی باشد و عضـــــو مورد شکایت از نظر هیات مدیره تبعیت ننموده آنرا به  مورد اجرا 

نگذارد از عضویت انجمن سندیکا معلق خواهد شد. 
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ج : درمورد حل اختالف بین اعضاء درصورت موافقت طرفین اختالف، موضوع به کمیسـیون مربوط به حل اختالف ارکان 

منتخب سندیکا جهت حکمیت  ارجاع مینماید که پس از صدور نظر نتیجه به هیات مدیره منعکس و تصمیم نهایی اتخاذ 

خواهد گردید و طرفین موظف به تبعیت آن میباشند. 

چ : این آئین نامه مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره میباشد که براساس ماده هشت اساسنامه درجلسـه مورخ 97/04/30 

هیات مدیره تصویب که متعاقباَ در اولین مجمع مطرح و به تصویب مجمع خواهد رسید.  
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