
 قرارداد مشارکت در ساختنمونه 

 : طرفین قرارداد1ماده 

 .باشداین قرارداد مابین مالک و مجری مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء می

 طرف اول : مالک

 ...............متولد ...............تابعیت  ...............صادره از  ...............و کد ملی  ...............به شماره شناسنامه  ...............فرزند  ...............آقا / خانم 

/ کد  .............../ پلاک  ...............خیابان / کوچه / بن بست ...............اقامتگاه: شهر ، دانگ مورد مشارکت در ساخت ...............نسبت به 

 ............... :موبایل...............تلفن:  ...............پستی 

 طرف دوم: مجری )سازنده، شریک(

اقامتگاه: شهر  ...............متولد  ...............صادره از  ...............با کد ملی  ...............به شماره شناسنامه  ...............فرزند  ...............آقا / خانم 

 ............... :موبایل ...............تلفن:  .............../ کد پستی  .............../ پلاک  ...............خیابان / کوچه / بن بست ...............

بسیار پیش آمده که افراد با جعل هویت نسبت به عقد قراردادهای مختلفی اقدام نموده اند. با توجه به اهمیت این موضوع توصیه 

 .یتی و مالکیتی فرد یا افرادی که ادعای مالکیت دارند، اطمینان حاصل کنیدگردد که حتما از اطلاعات هومی

 : موضوع قرارداد2ماده 

که سازنده ( ۲دانگ مورد مشارکت در ساخت )به شرح ماده  ۶سهم /  ۰۱۱ مشارکت در ساختموضوع این قرارداد عبارت است از 

ابط با حداکثر بنای مجاز و با متراژ پروانه صادره از شهرداری و متعهد است در قبال ثمن مشارکت در ساخت، ملک فوق را طبق ضو

 .جزئیات آتی این قرارداد ساخته و از هر حیث آماده نماید

موضوعی که در این قسمت بیان گردید به صورت نمونه بود و موضوع مشارکت در ساخت شما ممکن است که متفاوت با موضوع 

 .بیان شده در این قسمت باشد

 مشخصات ملک: 3ماده 

دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن دارای سند مالکیت به شماره چاپی  ۶سهم /  ۰۱۱سهم / دانگ مشاع از  ...............تمامی 

دارای  ...............واقع در  ...............به متراژ  ...............اصل بخش  .............../  ...............مفروز از  .............../  ...............به پلاک ثبتی  ...............

کنتور گاز که توسط مالک به رؤیت سازنده رسیده و از کم و کیف آن کاملاً  ...............واحد آب و  ...............عدد کنتور برق و  ...............

 .اطلاع حاصل نموده و مورد قبول و تأیید سازنده واقع شده است

 .در این قسمت دقیق بیان گردد هر گونه مشخصات دیگری که برای ملک ممکن است وجود داشته باشد لازم است تا
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 : ارزش ملک4ماده 

 .تومان( برآورد شده و مورد قبول طرفین است ...............ریال ) ...............ارزش عرصه در تاریخ عقد قرارداد معادل 

  اولین نکته در قرارداد مشارکت در ساخت تعیین متراژ و قیمت زمین است. اگر متراژ و قیمت زمین درست برآورد نشود

تواند شروع اختلافات سنگینی باشد. به منظور تعیین مالا در حین انجام کار مالک یا مالکین اعتراض خواهند داشت و میاحت

سود هر یک از طرفین )مالک یا مالکین( و )سازنده یا سازندگان( ابتدا باید میزان آورده هر دو طرف تعیین گردد. و مشخص 

 .است که آورده مالک همان زمین است

 توانند از منظر قانونی عمل کرده و براساس مالکین جهت ساخت ملک بیشتر از یک نفر باشند در تعیین قدرالسهم می اگر

متراژ هر یک از مالکین که در سند وی ثبت شده میزان قدرالسهم را تعیین نمایند و یا با روش دوستانه میزان قدرالسهم 

صل تماس حا "مهندس داود کامرانی"توانید با مجموعه عیین قدر السهم میهر یک از مالکین را تعیین نمایند. به منظور ت

 .کنید

 توانید تعیین کنید که نوسان قیمتی در مفاد قرارداد اثرگذار خواهد بود و یا خیردر این قسمت می. 

 : مشخصات کلی سازه جدید التاسیس5ماده 

 :شاملطبقه بر اساس دستور نقشه و ضوابط شهرداری که  ...............تعداد 

 متر ...............واحد به متراژ حدود  ...............طبقه با کاربری مسکونی / اداری در تعداد  ............... .۰

 متر ...............باب تجاری حدود  ...............باب پارکینگ / و  ...............همکف با کاربری  .۲

 باب ...............طبقه زیر همکف با کاربری پارکینگ به تعداد  ............... .3

 ............... باب انباری به متراژ ............... .4

 دیگر فضاهای مورد توافق )فضاهای ویژه( .5

 .گردد : حدود مشخصات فنی و عمومی پیوست قرارداد می۰تبصره 

 : محل انجام قرارداد6ماده 

 .تنظیم گردیده است ...............و تلفن  ...............به آدرس  ...............این قرارداد در دفتر کار 

 : وظایف طرف اول قرارداد )مالک(7ماده 

 های پروژه()هزینه ۰۱ها بر اساس ماده پرداخت هزینه .۰

 ............... ساختمانی تا تاریختسلیم زمین به شریک به منظور تجهیز کارگاه و شروع عملیات  .۲



تومان طی سه فقره چک به شرح زیر معادل ارزش مورد مشارکت  ...............ریال معادل  ...............مالک متعهد گردید مبلغ  .۰

عودت  ۰۰زمان با مواعد مقرر در ماده داده که هر یک هم ...............جهت انجام کار، تحویل ( ۲در ساخت )به شرح ماده 

 .رددگمی

  مبلغ ...............شعبه  ...............بانک  ...............چک شماره ............... 

  مبلغ ...............شعبه  ...............بانک  ...............چک شماره ............... 

  مبلغ ...............شعبه  ...............بانک  ...............چک شماره ............... 

 زایای قانونی چک : چنانچه مالک به تعهدات خود مندرج در این قرارداد عمل ننماید، سازنده حق استفاده از م۰تبصره

 .باشدالذکر را بر اساس رأی داور / مرجع قضایی را دارا میفوق

نماید که هیچ محدودیت و مانعی متوجه احداث ساختمان در زمین مذکور نبوده و مورد مشارکت در ساخت  مالک اقرار می .۲

 .فاقد هرگونه ایراد و اشکال قانونی است

نسبت به تنظیم وکالت جامع  ...............به نشانی  ...............د با حضور در دفترخانه مالک متعهد گردید پس از امضای قراردا .3

ماه تنظیم گردد. در صورت فوت حجر هریک از  ...............بایست به مدت کاری بنام سازنده تنظیم نمایند، وکالت فوق می

ماه نسبت به اعطا عقد وکالت جدید به نام سازنده با  3ظرف مدت  اندافراد طرفین اول در مدت وکالت، ورثه ایشان موظف

بایست همواره مستمر بوده تا گردند. وکالت فوق میمی ...............شرایط حاضر اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول 

 .اختلالی در مواعد و تعهدات سازنده ایجاد ننماید

این قرارداد تخلیه و تحویل سازنده نماید. ملاک  ۰۰در زمان مقرر در ماده مالک متعهد گردیده ملک موضوع قرارداد را  .4

 .باشد طرف اول مبنی بر دریافت جواز ساخت میمحاسبه شروع زمان این بند اعلام زمان بهصورت کتبی کتبی سازنده به

رف مراجع قضایی دارد و مورد مشارکت ال معامله نبوده و اقرار بر عدم توقیف ملک از طنماید از افراد ممنوع مالک اقرار می .5

های دولتی و وابسته به دولت و های کلی سازماندر ساخت و در قید بازداشت یا مشمول مصادره اموال نیست و یا در طرح

 .باشدنمی ...............شهرداری و 

باشد )در باشد / نمیمی ...............بابت  ...............بنابر اظهار مالک مورد مشارکت در ساخت رهن و وثیقه شخصی / بانک  .۶

این قرارداد به نام سازنده از پلاک ثبتی فوق  ۰3باشد قبل از انتقال سند بر اساس ماده صورت در رهن بودن( و مکلف می

 .الذکر فک رهن به عمل آورد

ای دیگر ملک موضوع ههای دارایی، مفاصا حساب شهرداری و بدهیهای ملک ازجمله هزینهنماید کلیه بدهیمالک تعهد می .7

 .قرارداد را تا قبل از تحویل ملک پرداخت نماید

وحقوق و کسب رضایت مستاجرین )صاحب سرقفلی( و خلع ید واحد تجاری مالک متعهد گردید نسبت به پرداخت حق .8

صاحب  نامه باافقصورت بلااشکال و بلامعارض در تاریخ مقرر به سازنده تحویل نماید. شرح تواقدام نموده و مورد مشارکت به

 .باشدسرقفلی پیوست این قرارداد می

مالک متعهد گردید نسبت مورد مشارکت )کلاً، جزیأ و منفعتأ( به غیر واگذار نگردیده و در صورت هرگونه ادعا از سوی  .9

هده خواهد معارضین و بروز عارضه احتمالی در آینده نیز ، شخصأ آن را مرتفع و مسئولیت و خسارت ناشی از آن را به ع

 .گرفت

زمان با وکالت کاری جهت انجام امور مربوطه، مالک متعهد گردید کلیه اسناد ملک )بنچاق و سایر مدارک موردنیاز( را هم .۰۱

 .صورت امانت در اختیار سازنده قرار دهدپس از دریافت رسید به

 صورت بالمناصفه از سوی طرفین)توافقی(مالک متعهد گردید به پرداخت هزینه انتقال سند قدرالسهم مالک به سازنده به .۰۰



 .این قرارداد است ۰3مالک متعهد به انتقال عرصه به نام سازنده بر اساس ماده  .۰۲

ال قطعی پلاک ثبتی مذکور را ساعت قبل از تنظیم سند رسمی کلیه اسناد و مدارک لازم جهت انتق 48مالک مکلف است  .۰3

 .تحویل دهد. ملاک عدم حضور طرفین گواهی دفترخانه مزبور است ...............تهیه و به دفتر اسناد رسمی شماره 

ا این نوعی که بتعهد و مسئولیت پاسخگویی به هرگونه دعوی حقوقی و کیفری مربوط به ملک قبل از تحویل ملک و به .۰4

 .باشدک میقرارداد مرتبط نباشد بر عهده مال

قرارداد را هزینه به میزان سهم خود را  ۰4مالک متعهد گردید هنگام پرداخت فیش خلافی و عوارض ذکرشده در ماده  .۰5

 .پرداخت نماید

صورت تمام و کمال الحسنه بابت اسکان را هنگام تحویل واحدهای نوساز به مالک متعهد گردید کلیه مبلغ دریافتی قرض .۰۶

 .خت نماید مگر در مواردی که در همین قرارداد ذکر گردیدهو بدون قید و شرط پردا

قرارداد  مالک در خصوص سازنده تحقیقات لازم را نموده است و اطلاع کامل از کم و کیف او کسب نموده و با امضاء این .۰7

 .اقرار به آن دارد

 .در طول مدت قرارداد، مالکین حق فروش کامل یا بخشی از عرصه ملک را نخواهند داشت .۰8

 .مالکین حق واگذاری یا انتقال تمام یا بخشی از عملیات ساختمانی به غیر را نخواهند داشت .۰9

رسد وی تعهدی اصلی تر و مهم تر آید این است که به نظر نمیدر مورد مالک زمین بارزترین موضوعی که در نگاه اول به چشم می

توان گفت نه تنها هیچ شرطی که بر خلاف توجه به ذات این عقد می از تسلیم و اقباض زمین به مجری طرح داشته باشد و در واقع با

 .باشداین موضوع باشد، صحیح نیست بلکه مبطل عقد نیز می

در این شرایط و با در نظر گرفتن موضوعات فوق اگر مالکی به تعهد خود عمل نکند باید ابتدائاً به قرارداد فی ما بین طرفین رجوع 

مفاد آن چه موضعی برای عدم انجام چنین تعهدی پیش بینی شده و اگر چنین حالتی در داخل قرارداد  کرده و بررسی کرد که در

به عنوان یکی از شروط ضمن عقد درج شده باشد باید به آن عمل شود که در حال حاضر معمولاً چنین شرطی به صورت لحاظ کردن 

قانون  ۲3۱شود. این موضوع دقیقاً در ماده ها به صورت عام گنجانده میادها در کلیه قراردوجه التزامی بابت تخلف از شروط قرارداد

تواند متخلف را به بیش یا کمتر از آنچه مقرر شده محکوم نماید. شایان ذکر است مدنی پیش بینی شده که بر اساس آن قاضی نمی

 .باشدآن قابل اثبات نمیکه در این حالت ورود ضرر به عنوان یک فرض قانونی متصور و مفروض است و خلاف 

 : وظایف طرف دوم قرارداد )مجری طرح و شریک(8ماده 

معادل  ...............به شماره  ...............شعبه  ...............بانک چک ...............تومان  ...............ریال معادل  ...............سازنده متعهد گردید مبلغ 

برگ به سازنده زمان با تحویل سند تکداده که هم ...............م کار تحویل جهت حسن انجا( ۲ارزش مورد مشارکت )به شرح ماده 

گردد. چنانچه سازنده به تعهدات خود مندرج در این قرارداد عمل ننماید، مالک حق استفاده از مزایای قانونی چک  عودت می

 .باشدالذکر را بر اساس رأی داور / مرجع قضایی را دارا میفوق

های معماری و محاسباتی توسط آرشیتکت مورد توافق / متعهد گردید پس از دریافت وکالت نسبت به تهیه نقشهسازنده  .۰

دارای صلاحیت در حداکثر بنای مفید طبق مجوز ساخت و ضوابط شهرداری منطقه، بر اساس توافقات انجام گرفته اقدام 

 .نماید



-صورت قرضتومان در آستانه تحویل ملک و بر اساس عرف به ............... ریال معادل ...............سازنده متعهد گردید مبلغ  .۲

الحسنه اسکان به مالک پرداخت  جلسه پرداخت قرضالحسنه جهت اسکان مالک در طول مدت ساخت نقداً، طی صورت

 .نماید

 .سازنده متعهد است پروانه ساخت )جواز( و سایر مجوزهای موردنیاز را اخذ نماید .3

هد گردید کلیه اسناد ملک مورد مشارکت در ساخت )بنچاق و سایر مدارک موردنیاز( را پس از انجام مراحل سازنده متع .4

 .نموده و در صورت نیاز مجدد دریافت نماید ...............اخذ جواز تحویل 

 .اردادقر ۰۱باشد مگر در مورد ذکرشده در ماده  های جواز ساخت میسازنده متعهد به پرداخت کلیه هزینه .5

گونه کم و کسری تکمیل و قابل سکونت و ها را کامل و بدون هیچسازنده متعهد گردید در زمان مقرر تمامی آپارتمان .۶

تحویل نماید. چنانچه در قسمتی از بنا یا کل آن ایراد و مشکلی مشاهده گردد سازنده مکلف به رفع نقص به هزینه خود 

 .ست خداوند متعال را مدنظر قرار دهندبایباشد و در تمامی مراحل ساخت میمی

 .شده را دریافت و تحویل نمایدهای احداثشده واحدسند تفکیک ۰۰سازنده متعهد است در زمان مقرر در ماده  .7

د مالکیت منظور صدور سنجلسه تفکیکی و تنظیم سند بههزینه و مسئولیت انجام امور مربوط به تفکیک ساختمان و صورت .8

ه ثبت اسناد و املاک مربوطه برای هر یک از واحدهای احداثی بر عهده سازنده است و متعهد به پرداخت اختصاصی از ادار

 .باشدو انجام آن می

های مصرفی اعم از آب و برق و گاز و تلفن پس از تخلیه و تحویل ملک مورد مشارکت به سازنده متعهد به پرداخت هزینه .9

 .باشد ها میویل آپارتمانسازنده تا پایان عملیات ساختمانی و تح

سازنده حق دریافت وام از هر نوع، را روی این پلاک ثبتی ندارد مگر بااطلاع و رضایت مالکین که شرح توافقات متمم قرارداد  .۰۱

 .گردد می

سازنده متعهد گردیده که مورد مشارکت را تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و بیمه مسئولیت  .۰۰

درآورده و مدارک آن را متمم قرارداد  ...............نی در قبال اشخاص ثالث ناشی از انجام عملیات ساختمانی شرکت بیمه مد

 .نماید

 .باشد سازنده متعهد بر تجهیز کارگاه و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی )ایمنی و حفاظت در حین عملیات ساختمانی( می .۰۲

تعهد و مسئولیت حقوقی و کیفری و مالی و غیرمالی و مادی و معنوی و جانی ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی برای  .۰3

کارکنان و کارگران شاغل در موضوع قرارداد و همسایگان مجاور و یا اشخاص ثالث و یا رهگذرها و عابرین پیاده و یا وسایل 

بایست کلیه خسارات وارده در موارد ذکرشده را شخصاً جبران نماید. در باشد و مینقلیه بر عهده طرف دوم قرارداد می

خصوص موارد ذکرشده در این بند طرف اول هیچگونه مسئولیتی اعم از مالی و یا غیرمالی و یا کیفری، مادی و معنوی 

 .ندارد

سازی قرارداد که در عرف ساختمان نشده اداری یا اجرایی دیگر در ارتباط بابینیهای پیشسازنده متعهد است کلیه هزینه .۰4

 .شده است را به عهده بگیردو به عهده پیمانکار بوده و احیاناً در این قرارداد فراموش

 .شده از طرف مالک همکاری نمایدسازنده متعهد است با نماینده معرفی .۰5

 می ۰9ختمان خصوصاً مبحث سازنده متعهد به رعایت الزامات فنی و ضوابط و مقررات قانونی ازجمله مقررات ملی سا .۰۶

 .باشد

 .باشدزلزله می ۲8۱۱نامه سازنده متعهد به رعایت آیین .۰7

 .باشد سازنده متعهد به رعایت مقررات شهرداری شهرسازی می .۰8

تعهد و مسئولیت پاسخگویی به هرگونه دعوی حقوقی و کیفری مربوط به ملک بعد از تحویل ملک جهت تخریب به سازنده  .۰9

 .باشدمی بر عهده سازنده



 .این قرارداد ۲3های مصوب بوده مگر موارد مستثنا شده در ماده سازنده متعهد به اجرای نقشه .۲۱

 .سازنده اقرار به توانایی مالی و اطلاعات فنی و قانونی لازم جهت انجام پروژه را دارد .۲۰

یکی، مجلس تفکافت پایان کار صورتوساز از ابتدای تقاضای پروانه ساخت تا دریهای ساختسازنده متعهد است کلیه هزینه .۲۲

 .گونه قید و شرطی بپردازدبرگ را بدون هیچنامه و اخذ سند تکتقسیم

های مربوط به خدمات شهری شامل: آب کنتور سازنده متعهد گردید نسبت به خرید و نصب انشعاب و پرداخت تمام هزینه .۲3

رق مصارف عمومی تک فاز / سه فازه )در صورت آسانسور(، آب تفکیکی / غیر تصاعدی، برق هر واحد مستقل و یک انشعاب ب

 .گاز هر واحد با کنتور مجزا، انشعاب فاضلاب شهری، تلفن قبل از تحویل اقدام نماید

مورد مشارکت در ساخت به همراه کلیه اسناد مربوطه به آن را به رؤیت کامل سازنده رسیده است و از کم و کیف آن اطلاع  .۲4

 .با امضاء این قرارداد اقرار به آن دارد کامل کسب نموده است

های تأسیساتی همراه با مستندات و سازنده مکلف به تهیه دفترچه مشخصات فنی ساختمان برای هر واحد شامل نقشه .۲5

 .باشدها و جزئیات اجرایی پروژه میها عکستائیدیه

محض انتقال تعهدات و ندارد و در غیر این صورت بهسازنده مجاز به انتقال تمام یا بخشی از تعهدات قراردادی به غیر را  .۲۶

تواند با اشخاص حقوق به شخص دیگر قرارداد منفسخ خواهد شد، ولی طرف دوم برای اجرای بخشهای مختلف قرارداد می

این  زهای حقوق کیفری، مدنی و غیره ناشی احقیقی یا حقوقی قراردادهای پیمانکاری لازم را منقعد نمایند. کلیه مسئولیت

 .قراردادها صرفا برعهده سازنده است

باشد.  های صادره از مراجع ذیصلاح بر عهده سازنده میمسئولیت قانونی و جرائم هرگونه تخلف از ضوابط و دستورالعمل .۲7

 .این قرارداد ۲3غیر از موارد قیدشده در ماده 

ناس یا دستمزدها امضا کرده در پایان هر هفته طرف دوم مکلف است فتوکپی کلیه اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اج .۲8

 .در اختیار طرف اول قرار دهد

طرف دوم مکلف است صورتحسابی در دو نسخه ترتیب دهد و در پایان هر هفته نسخه ثانی صورتحساب را امضا کرده در  .۲9

 .اهد بوداختیار طرف اول بگذارد. مدارک و صورتحسابهای مذکور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفین خو

 .شریک متعهد است نتایج حاصل از آزمایش خاک پروژه را به صورت کتبی به اطلاع طرف اول )مالک( برساند .3۱

 : آثار قرارداد9ماده 

در تاریخ عقد قرارداد  3به انضمام مبلغ بلاعوض ذکرشده در ماده  ...............وساز و های ساختارزش ملک تحت احداث با کل هزینه

 .ر پایاپای تلقی گردیدهحاضر محاسبه و با یکدیگ

های ساخت شامل: مصالح و دستمزد و نیز تغییر در نرخ بهره و غیره در آینده )از زمان قرارداد نوسانات قیمت ملک و هزینه .۰

 .شده در این قرارداد نخواهد داشتهای انجامگونه تأثیری در مفاد توافقتا تحویل نهایی( هیچ

 .یارات ازجمله خیار غبن فاحش را از خود سلب نمودندطرفین با امضاء این قرارداد کلیه خ .۲

 .باشدگونه مسئولیتی نداشته و به عهده سازنده میها و عملیات اجرایی و اداری هیچمالک در رابطه با کلیه هزینه .3

برداری ق استفاده و بهرهوساز حبوده و سازنده تنها در زمان عملیات ساخت ...............موجود متعلق به  ...............تلفن شماره  .4

گونه دخل و ها و مسئولیت قانونی در زمان استفاده از آن بر عهده سازنده است و هیچاز آن را خواهد داشت کلیه هزینه

 .تصرفی نسبت به آن نخواهد داشت

 .گونه وجهی تحت هیچ عنوان به سازنده پرداخت نخواهد کرد مگر موارد قیدشده در قراردادمالکین هیچ .5



جوار شرایط و رضایت بر تجمیع با ملک مورد مشارکت را دارند سازنده با در نظر گرفتن مصالح و های همنانچه پلاکچ .۶

جوار به همراه رضایت عنوان نماینده مالکین، مجاز به اتخاذ تصمیمات لازم است. توافق با مالکین هممنافع طرفین و به

 .گردد زمان متمم قرارداد می ه همانمالکین نسبت به شرایط تجمیع و توافقات حاصل

ه هر ی ملک را بکلیه مصالح موجود در ساختمان فعلی، پس از تخریب متعلق به سازنده خواهد بود. لذا مالکین حق تخلیه .7

توانند پس از تحویل ملک نسبت به مصالح و اجناس باقیمانده هیچ ادعایی نحوی که تمایل داشته باشند دارند ولی نمی

 .داشته باشند

دستگاه آبگرمکن گازی  ...............عدد کولرآبی،  ...............سری کابینت آشپزخانه،  ...............ملک مورد مشارکت دارای  .8

 .باشد باشد که بعد از تخریب متعلق به سازنده میمی ...............پره رادیاتور شوفاژ و  ...............شیرآلات کامل و 

مایندگی، صلح، رهن، طرفین حق واگذاری حقوق قانونی قرارداد و حق انتقال عرصه را تحت هیچ عنوان، از قبیل وکالت، ن .9

 .گردد را کلاً و جزئا به غیر ندارند و با امضاء این قرارداد از طرفین سلب اختیار می ...............بیع، مشارکت و 

 .گردند در همه حال اساس کار را بر صداقت قرار داده و خداوند متعال را مدنظر قرار دادهطرفین متعهد می .۰۱

 .ر درفروش واحدها و به قیمت روز و عادلانه را رعایت کنندگردند منافع و مصلحت یکدیگطرفین متعهد می .۰۰

 .استفاده استقرارداد قابل ۰9و  ۰8عنوان ضمانت اجرایی سازنده و تأمین ماده الحسنه اسکان با رای داور بهمبلغ قرض .۰۲

 .اعلام نمایند ...............طرفین موظف هستند هرگونه تغییر آدرس و شماره تلفن را کتباً به  .۰3

را هر موقع که سازنده بخواهد در اختیار  ...............باشند تا مدارک مربوط به ملک ازجمله :سند، پروانه و متعهد میمالکین  .۰4

باشد که در صورت بروز اختلاف تمامی مدارک را به مالکین تحویل نماید. اگر به هر ایشان قرار دهند و سازنده متعهد می

 .مصادیق خیانت در امانت محسوب خواهد شدعلتی سازنده از تحویل مدارک خودداری نماید از 

 .باشند اضافه بنا به میزان قدرالسهم خود میهای منجر بهطرفین متعهد به پرداخت جریمه .۰5

 های پروژه: هزینه11ماده 

 )ساخت در مقابل زمین( 51-51لت اول: قرارداد حا

( بالغ شده، مابقی 4های انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارک )وظایف مجری( به ارزش عرصه )طبق ماده پس از آنکه هزینه

اح افتت ...............هزینه ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد. به این منظور طرفین حساب جاری مشترکی در بانک 

شود. طرفین مکلفند کلیه وجوهی را که برای مصرف در ساختمان لازم است به این اند که برداشت از آن با دو امضا انجام میکرده

 .ها را نیز از این حساب انجام دهندحساب واریز کنند و کلیه پرداخت

 اختحالت دوم: پرداخت هزینه ماهانه به مالک بابت اجاره بها در زمان س

را به عنوان اجاره بها به  ...............گردد که تا زمان )اتمام پروژه/ یا تاریخ خاصی( به صورت ماهیانه هزینه ای برابر با مجری متعهد می

 .طرف اول پرداخت کند

 های ساخت آپارتمان جدید هر چند ثابت نیست و تعدادی از قیمت ملک در مناطق مختلف متغیر است در حالی که هزینه

توان آن را ثابت نامید. و این کند اما در مقابل تغییرات ارزش ملک مورد نظر میلام آن بنا به موقعیت ملک تغییر میاق

کنند با اضافه یا کم کردن تعهدات مجری و مالک، ارزش شود که طرفین در هر منطقه سعی میموضوع به آنجا منتهی می



ا نمایند بتوازن نگاه دارند. بنابراین ، تعهداتی که طرفین در قبال هم می قراردادی این عقد را متناسب سازند و در حالت

 .توجه به عرف محل مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 های اداری از قبیل اخذ پایان کار و جرائم مربوط به شهرداری و همچنین نمونه این دسته از تعهدات عرفی ، پرداخت هزینه

های خاک برداری، تهیه نقشه و خرید مصالح و همچنین پرداخت مبلغی از از هزینههای ساختمانی اعم پرداخت هزینه

ان توسوی مجری به مالک بابت اجاره بها در ایام ساخت است. که البته دو مورد اول عمومًا در اکثر نقاط شایع هستند و می

شود که از محلی به محل دیگر محلی یاد می ها به عنوان عرف عام نام برد اما از مورد سوم صرفاً به عنوان یک عرفاز آن

 .متغیر است

 عرفی بودن یا نبودن ، یک امر موضوعی است و ممکن است موردی خاص در مکانی عرفی باشد و در نقطه ای دیگر نباشد. 

 های اداری و دریافت مجوزهزینه

 .خواهد بود ...............های اخذ مجوزهای اداری بر عهده تمامی هزینه .۰

های حذف های تا قبل از تاریخ عقد قرارداد که مربوط به سازه پیشین بوده است، همچون جریمهو پرداختیها جریمه .۲

 .تماما بر عهده مالک خواهد بود ...............پارکینگ، مالیات، عوارض سالیانه و 

 .خواهد بود ...............های تنظیم سند و صورتجلسه تفکیکی بر عهده مسئولیت هزینه .3

سهم / دانگ مورد مشارکت در ساخت مبلغ  ...............سهم / دانگ سهم مالک و قیمت  ...............فاوت هزینه ساخت التو بابت مابه

 :گردد صورت بلاعوض پرداخت نماید، که به شرح ذیل پرداخت میتومان به ...............ریال معادل  ...............

 به شماره  ...............شعبه  ...............فقره چک بانک  ...............تومان طی  ...............ریال معادل  ...............العقد مبلغ ضمن

 ............... تومان به آقا / خانم ...............ریال معادل  ...............مبلغ  ...............تاریخ  ...............

  گردد، از طرف  ، نقدأ طی رسید که ضمیمه قرارداد می ...............زمان با تومان هم ...............ریال معادل  ...............مابقی مبلغ

 .گردد سازنده به مالک پرداخت می

 : زمان بندی و مدت قرارداد11ماده 

به حروف  .............../  ...............انجام گردیده و مدت این قرارداد  ...............به حروف  .............../  ...............این قرارداد در تاریخ  .۰

 .باشدمی ...............به حروف  .............../  ................ ماه شمسی از تاریخ عقد قرارداد تا تاریخ  ...............

این قرارداد به امضای طرفین  ۲ای که به عنوان ضمیمه شماره بندی شدهطرف دوم مکلف است بنا را مبنای برنامه زمان .۲

 .رسیده احداث کند

 برنامه زمان بندی

نامه جامع کاری از طرف مالکین به سازنده جهت انجام امور اداری از عقد قرارداد مشارکت، تنظیم وکالت روز پس ............... .۰

 و دریافت جواز

 روز پس از وکالت کاری دریافت جواز و مجوزهای لازم توسط سازنده ............... .۲

 روز پس از دریافت جواز تخلیه و تحویل ملک کلنگی توسط مالک به سازنده ............... .3



 روز پس از تحویل ملک خاتمه عملیات ساختمانی و تحویل ملک نوساز توسط سازنده به مالک ............... .4

 برگ توسط سازندهمجلس تفکیکی و سند تکروز پس از تحویل ملک نوساز دریافت پایانکار، صورت ............... .5

ط سازنده یا سازندگان در قرارداد منعقد تعیین زمان آغاز و به پایان رسیدن ساخت ملک یکی دیگر از موارد مهمی است که باید توس

شده ثبت شود. جهت آغاز عملیات ابتدا ملک باید توسط مالک یا مالکین تخلیه شده و در اختیار سازنده قرار گیرد، جهت دریافت 

 .مجوز تخریب و ساخت ملک. سازنده مؤظف است در تاریخ تعیین شده ضمن قرارداد جهت تحویل ملک عمل نماید

 میزان سود هر یک از طرفین :12ماده 

چنین حقوق مربوط به فضاها )اعم از شده سهم مالکیت هر یک از طرفین از عرصه و اعیان و همطبق توافق انجام

 :گرددها و تعهدات ساختمان جدید به شرح ذیل تعیین میتجاری،انباری،پارکینگ و مسکونی( بر اساس آورده

  درصد ...............الشراکه طرف اول سهم. 

  درصد ...............الشراکه طرف دوم سهم. 

 .باشد و جزلاینکف این قرارداد است نامه عادی به پیوست میشرح کامل تقسیم

  بسیار متفاوت و متغیر است. این قدرالسهم درهنگام  ...............تعیین قدرالسهم شرکاء با توجه به نوع سند ، محله ، سازنده و

شود ولی در مشارکت با مهندسین و آرشیتکت ، کفه ه نفع مالک توافق میشراکت با سازندگان تجربی کفهء قدرالسهم ب

 .قدرالسهم به نفع سازندگان است ، اگر چه در واقع هر دو طرف در این نوع مشارکت بسیار راضی خواهند بود

 و ممکن است  تر هستندهای پیمانکار یا سازنده از میزان ارزش واحدهای مختلف در آپارتمان آگاهبه طور معمول شرکت

تر به او برسد. به عنوان مثال در یک آپارتمان پنج طبقه معمولا ارزشمالک در این مورد اطلاعی نداشته باشد و واحدهای کم

واحدهای طبقه اول و آخر نسبت به دیگر طبقات ارزش کمتری دارند که باید در تقسیم آنها به صورت عادلانه در قرارداد 

 .توجه شود

  کیفیت سهم دو طرف قرارداد به یک اندازه باشد تا از بروز اختلافات جدی جلوگیری شودسعی کنید که. 

 : تنظیم سند13ماده 

 :نمایند طبق توافق طرفین در سه مرحله، مالکین اقدام به انتقال سند به نام طرف دوم قرارداد می

 دانگ از عرصه ملک موضوع قرارداد ...............پس از پرداخت فیش جواز ساخت و اخذ جواز و تخریب ملک،  .۰

ی سهم سازنده از عرصه ماندهدانگ از باقی ...............کاری و قبل از شروع گچ کاری مطابق عرف زمانی مهندسی، اتمام سفت .۲

 ملک موضوع قرارداد

ی سهم سازنده )که با قدر ماندهدانگ از باقی ...............و تحویل ملک به مالکین،  پس از اتمام کامل عملیات ساختمانی .3

 باشد( از عرصه ملک موضوع قرارداددانگ می ...............های فوق مجموعاً السهم

 :توضیحات



 دانگ انتقال پیدا کند ۶دانگ از  4تواند متغییر باشد. به طور مثال بسته به آورده طرفین این میزان می. 

 دانگ در مراحل مختلفی مثل پیشروی  3تواند ذکر شود. به طور مثال هر یک از این امه زمان بندی در این قسمت میبرن

دانگ انتقال سند انجام شود، پس از پیشروی ۰درصد از کار  3۱درصدی از کار اعمال گردد. به طور مثال پس از پیشروی 

دانگ باقی مانده انتقال  ۰پیدا کند و در نهایت پس از اتمام کار  دانگ دیگر انتقال۰درصد(  ۶۱درصد دیگر )مجموعا  3۱

 .پیدا کند

  استقرار مالکیت سازنده و استیفای وی از حقوق مالکانه مشروط به ایفای تعهدات کامل وی در مواعد مقرره موضوع این

 .ماده است

و عوارض و جرایم و هزینه تفکیک و غیره( بالمناصفه پرداخت ها های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال )اعم از مالیاتکلیه هزینه .2

 .خواهد شد

 .توانند در این بند توافق خود را ذکر کنند که پرداخت به هر شکلی غیر از این مورد انجام شودطرفین می :توضیحات

 .انتقال رسمی ظرف هفتاد و پنج روز از تاریخ صدور گواهی پایان ساختمان باید انجام شود .3

 :توضیحات

 تواند بسته به توافق طرفیت تغییر کنداین مدت زمان و مهلت می. 

  مالک یا مالکین بر اساس نوع قرارداد مؤظف هستند که جهت انتقال سند به نام سازنده یا سازندگان اقدام نمایند. در برخی

 از مواقع سازنده اقدام به دریافت چک

 ود جهت انتقال سند پایبند باشدتضمینی از مالک مینماید که مالک به تعهد خ. 

 : جریمه تاخیر14ماده 

 ۲و  ۰قانون مدنی، در صورت استکاف هر یک از طرفین در ابتدای قرارداد )بند  ۲3۱، ۲۲8، ۲۲۲، ۲۲۰مستندا به مواد  .۰

م به پرداخت وجوه گردد و طرفین بابت انجام تعهد، علاوه بر الزا ماه، حق فسخ ایجاد می ...............بیشتر از ( ۰۱ماده ؟؟؟

 .باشد طرف مقابل میعنوان خسارت بهدرصد از ارزش ملک به 3۱هزینه شده، ملزم به پرداخت 

و  ۰و بند  ۰۱ماده ؟؟؟ 5و  4و  3در صورت تأخیر هر طرف بدون عذر موجه در انجام تعهدات خویش مواعد مقرر در بند  .۲

بایست در حق طرف مقابل پرداخت نماید می ...............معادل  ...............، به میزان هرروز تأخیر مبلغ  ۰۰؟؟؟ ماده  3و  ۲

 .موجب عرف یا قانون انجامش غیرمقدور یا غیرممکن باشداستثنای آنچه که بهبه

 .نکرده استی مالکی است که به تعهدات خویش عملبر عهدهاگر پرداخت این جریمه از طرف مالکین باشد کل هزینه .3

طرف مقابل را پرداخت عهد هستند علاوه بر جریمه تأخیر بر اساس مدارک و مستندات لازم خسارت وارده بهطرفین مت .4

 .نمایند

طرفه برای صورت یکروز باشد حق فسخ قرارداد به 45که تأخیر به وجود آمده بیش از درصورتی ۰8 ماده ؟؟؟ ۲و ۰در بند  .5

 ی متضرر میگیری جهت دریافت یا عدم دریافت خسارت به عهدهطرفی که متضرر شده است ایجاد خواهد شد،تصمیم

 .باشد



در تاریخ مقررشده در متن چک، حق فسخ برای  8 ماده ۲و  ۰های سازنده در بند در صورت عدم وصول هریک از چک .۶

سازنده دریافت های وصول نشده را بابت خسارت از از مبلغ هریک از چک 5۵توانند گردد و مالکین می مالکین ایجاد می

 .نمایند

شده از سوی الطرفین انتخاباین قرارداد نظر داور مرضی ۲7 نظر طبق مادهدر هریک از موارد فوق در صورت بروز اختلاف .7

 .باشد الاجرا میطرفین لازم

 : ضمانت اجرایی قرارداد مشارکت در ساخت15ماده 

ها به مالکین، در صورت بروز هر نوع ماه پس از تکمیل و تحویل آپارتمان 3سازنده ملزم و متعهد شد که در طول مدت  .۰

خسارت یا ایراد جزئی و کلی که ناشی از قصور مالکین در این مدت نباشد و طبق نظر کارشناس خبره تائید گردد و کلیه 

را متقبل  ...............د و یا محول کردن امور اجرایی به افراد ناوارد یا مبتدی و خسارات ناشی از استفاده از لوازم غیراستاندار

استفاده به مالکین ها را جبران نماید و به شکل سالم و قابلو بدون اخذ هرگونه وجهی از مالک تعویض یا تعمیر و خرابی

 .تحویل دهد

کشی آب سرد و گرم شوفاژ و سیستم و لولههایی اعم از خرابی در سیستم حرارتی و برودتی، برق پرداخت خسارت خرابی .۲

های تلفن، آیفون تصویری و آنتن کشیو آسانسور، سیم ...............بام و ها و پشتکاری سرویسفاضلاب و سیستم عایق

طور کلی منصوبات و لوازم و منصوبات ساختمانی و به ...............مرکزی و آنتن جداگانه و کلید و پریزها و خرابی شیرآلات و 

 .ها قابل دریافت استماه پس از تحویل واحد 3هده طرف دوم قرارداد بوده و تا مصرفی پروژه بر ع

از آنجا که قرارداد مشارکت در ساخت یکی از مهم ترین قراردادهای ملکی است تعهد و ضمانت در آن الویت بالایی دارد، تضمین در 

اشد. بلب وثیقه، وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و غیره میشود و این تعهد در قاقرارداد مشارکت در ساخت از سازنده ملک گرفته می

 .برای اطلاعات بیشتر از جزئیات این موضوع مقاله تضمین در قرارداد مشارکت در ساخت را مطالعه کنید

به  ...............تومان وجه نقد را نزد مالک و در حساب  ...............شود که مقدار تواند ذکر کرد که: شریک متعهد میبه طور مثال می

نت قراردهد تا در صورتی که شریک به تعهدات خود پایبند نبوده یا کیفیت مورد انتظار را اجرا ننماید، خسارت وارده به مالک از اما

طریق این وجه پرداخت گردد. بدیهی است در صورت انجام کار بر اساس قرارداد فی مابین وجه ضمانت به شریک عودت داده خواهد 

 .شد

 ورد استفاده: لیست مصالح م16ماده 

 باشد حدود مشخصات فنی، عمومی و مصالح مصرفی به پیوست می .۰

 .چنانچه هر یک از مصالح فوق در بازار موجود نباشد معادل ریالی آن با توافق طرفین ملاک عمل قرار خواهد گرفت .۲

ظه بررسی و ملاحن قابلدیگر موارد ذکر نشده، بنابر خواست مالک، توافق سازنده و نظر کارشناس مشاور و توافقات طرفی .3

 .باشدمی

 .باشد تغییر مشخصات و مصالح ساختمانی با تراضی طرفین و انعکاس و اصلاح صورت جامع بلامانع می .4

کاری در این قرارداد برای واحد خود باشند با احتساب چنانچه طرف اول خواهان مصالح غیر از مصالح مندرج در لیست نازک .5

 .باشدمی ...............باشد. حدود تغییرات از طرف مالک به شرح  قابل انجام می التفاوت در زمان کارمابه



 فروش: کیفیت و زمان پیش17ماده 

 ...............درصد از سهم هریک از طرفین پس از  ...............و  ...............درصد از سهم هریک از طرفین پس از اجرای  ...............فروش پیش

پذیر و با حضور الزامی طرفین امکان ...............ص ثالث بر اساس کد رهگیری و فقط در محل آژانس مسکن ، بین طرفین و یا به شخ

 .است

هرگونه قرارداد فروش که بدون رعایت شرایط قید شده در بند بالا تنظیم شود، از درجه اعتبار ساقط بوده و برای : ۰تبصره  .۰

 .نماید گونه حقی ایجاد نمیانتقال گیرنده آن، هیچ

 .باشند طرفین متعهد بر رعایت منافع و مصلحت یکدیگر در فروش واحدها و به قیمت روز و عادلانه می: ۲تبصره  .۲

 .آوردفروش شده هیچ تعهدی غیر از این قرارداد برای سازنده به وجود نمیواحدهای پیش: 3تبصره  .3

 .حضور طرف مقابل بلامانع است فروش مابقی سهم هر یک از طرفین در آستانه تحویل بدون: 4تبصره  .4

 : حدود اختیارات و مداخله یا مشارکت مالک در اجرا18ماده 

تواند پس از اعلام روز، مالک می ...............در صورت تعطیلی و تأخیر غیرموجه یا غیبت شریک سازنده در حین انجام پروژه بیش از 

یت موجود جهت ادامه عملیات ساختمانی توسط خود و یا شخص جلسه وضعکتبی و الزام به انجام تعهد به سازنده و تنظیم صورت

قانون مدنی در  ۲۲۲ثالث دارای صلاحیت و با تنظیم گزارشات دقیق به همراه مستندات کامل مداخله نماید و با استناد به ماده 

 .ایی اقدام نمایدصورت لزوم برای تأمین مخارج نسبت به فروش قدرالسهم اعیانی سهم سازنده با رای داور / مرجع قض

 .باشددر این صورت علاوه بر پرداخت جریمه تأخیر، خسارت وارده به مالک بر اساس مدارک و مستندات بر عهده سازنده می

 .گردد تبصره:فوت یا حجر سازنده نیز موجب ایجاد این حق برای مالک می

 : مسئولیت دعاوی حقوقی19ماده 

ی حقوقی و کیفری و سایر ادعاها که در حین انجام کار ایجاد گردد بر عهده شریک سازنده مسئولیت و همچنین رسیدگی تمامی دعاو

 .خواهد بود

 : بیمه ساختمان و حوادث21ماده 

بوده و تبعات ناشی از عدم  ...............بیمه ساختمان و حواث و همچنین بیمه تمامی کارگران مشغول به کار در مجموعه بر عهده 

 .حوادث و کارگران بر عهده ایشان خواهد بود توجه به بیمه ساختمان،

 : مصالح حاصل از تخریب )ملک کلنگی(21ماده 

 .بوده و طرف دیگر حق هیچگونه دخل و تصرفی در آن را ندارد ...............تمامی مصالح حاصله از تخریب ملک قدیمی متعلق به 

 : نظارت بر پروژه22ماده 



  .شود، خواهد بودکه دستگاه نظارت نامیده می ...............نظارت بر اجرای تپروژه طبق مفاد قرارداد به عهده 

  .های بزرگتر دستگاه نظارت به صورت مقیم در محل پروژه حضور خواهد داشتدر پروژه

 .ایید کتبی از ایشان اخذ نمایدشریک موظف است که تمامی نکات پروژه را به صورت کتبی به اطلاع دستگاه نظارت رسانده و ت

 : اضافه بنا23ماده 

که سازنده اقدام به احداث بنای مسکونی یا تجاری، مازاد بر گواهی پروانه ساختمان نمود، هزینه احداث بنا به عهده سازنده درصورتی

عهده طرفین به نسبت سهم  است. لیکن پرداخت هزینه خلاف و عوارض تراکم مازاد شهرداری یا توسعه تجاری مربوط به آن به

نامه کتبی طرفین الزامی بوده و باید متمم قرارداد گردد. در شده خواهد بود. در این خصوص قبل از انجام هرگونه اقدامی توافقتعیین

 .خواهد بود ۰۲غیر این صورت متراژ اضافه ساخته شده به همان نسبت تقسیم مقرر در ماده 

های ساخت ها، ازجمله هزینه تراکم، عوارض، صدور پروانه، و هزینه، کلیه هزینه5مازاد بر ماده  در صورت کسب مجوز اضافه طبقات

 ۵ ...............مالک و  ۵ ...............ها بر عهده سازنده است و سهم هریک از طرفین از طبقه / طبقات حاصله به نسبت و دیگر هزینه

 .سازنده تقسیم خواهد شد

 : شروط ضمن قرارداد24ماده 

 .توانید هرگونه شرطی که خارج از قراردادهای عرف بوده و بنابر توافق فی مابین مورد تایید است را ذکر کنیداده شما میدر این م

درصد از حجم پروژه به اتمام رسیده باشد اقدام به پیش فروش واحدهای مربوط به خود  ۶۱تواند قبل از اینکه شریک سازنده نمی

 .باشده توافق طرفین و یا نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا داور مینماید. ملاک تعیین درصد ذکر شد

 : موارد فسخ قرارداد25ماده 

حق دخل و تصرف برای مالک حفظ شود تا در صورت تأخیر و تعطیلی پروژه توسط شریک سازنده، مالک بتواند برای تأمین مخارج 

 .پس از فروش قدرالسهم اعیانی با مجوز قضایی دخالت نماید

فسخ نبوده مگر به تراضی طرفین )اقاله( و اگر استنباط و یا تفسیری ، تحت هیچ شرط و با هیچ عنوانی قابل۲5این قرارداد غیر از ماده 

 .گردد الاجرا و غیرقابل عدول بودن آن تأکید میگردد و بر قطعی و لازم وسیله اصلاح میبه اجازه فسخ برای طرفین است بدین

 غیر مترقبه: حوادث 26ماده 

مسئولیتی نخواهند داشت و قرارداد به  ...............طرفین در مورد حوادث قهری مانند: زلزله سیل و سایر بلایای طبیعی و  .۰

 .آیدحالت تعلیق درمی



ادامه عملیات اجرایی حداکثر یک ماه از پایان وضعیت فورس ماژور و پس از مذاکره مجدد و توافقات حاصله و با رای داور  .۲

گردد و مدت تعطیلی پروژه در این حالت به مدت اجرای قرارداد افزوده  جلسه کتبی انجام میصورت و پس از تنظیم

 .شودمی

 ............... برای سازنده ...............العلاج و در صورت بروز بیماری صعب .3

 .طرفین لازم الاجراست : در صورت پیشنهاد مذاکره مجدد طرفین رای داور مبنی بر انجام مذاکره و یا جاری بودن قرارداد برای۰تبصره

 : مرجع حل اختلاف27ماده 

/ یا آقای داود کامرانی مقصود )داور / داوران منتخب از سوی آنکه موردقبول  ...............به شماره ثبت  ............... شرکت –شرط داوری 

رت حدوث اختلاف، هریک از طرفین الطرفین انتخاب شد، که در صوعنوان داور مرضیطرفین است( به نشانی تهران، میدان انقلاب به

روز از زمان تخلف طرف دیگر نسبت به هریک از شرایط قرارداد، درخواست رسیدگی به اختلاف را  3۱دارند حداکثر ظرف مدت حق

ی به ات داورالاجرا است ابلاغ اوراق و کلیه مراسلبه ایشان کتباً اعلام و ثبت نماید. رای صادره از طرف داور منتخب، برای طرفین لازم

موقع درخواست موضوع این ماده، طرفین با پست سفارشی / اظهارنامه به نشانی قراردادی، معتبر است؛ بدیهی است عدم ثبت به

 .موجب اسقاط حق رجوع به داوری است مگر به تراضی کتبی مجدد طرفین

یکن گردیده حق مراجعه به مراجع قضایی برای طرفین تبصره: اگر داور فوت نموده یا از قبول داوری سرباز زند شرط داوری کان لم 

 .باشدمحفوظ می

  قانون آیین دادرسی مدنی در جهت حل اختلاف بین طرفین قرارداد به شرح فوق اقدام خواهد شد 458و 445طبق مواد. 

 کنید. اما توجه داشته توانید به عنوان داور مشخص به جز نام مهندس داود کامرانی مقصود هر فرد معتمد دیگری را نیز می

باشید که تعیین داور بسیار حیاطی بوده و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. پس ترجیحا فردی متخصص و با تجربه 

 .را در نظر بگیرید

 تاگر از مواد قانونی و روش نوشتن قراداد اطلاع کافی نداشته باشید ممکن است در این معامله متضرر شوید، ابتدا بهتر اس 

در قرارداد مشارکت در ساخت، شخصی را به عنوان داور انتخاب کنید و نام او باید در عقد قید شود و اختیارات او باید در 

 .قرارداد به صورت روشن، مشخص گردد، امّا همیشه جانب اعتدال باید در دادن اختیار به داور رعایت شود

 : اسناد و مدارک ناظر بر قرارداد28ماده 

 باشد حدود مشخصات فنی عمومی و مصالح مصرفی پیوست می. 

 باشدنامه عادی پیوست میشرح کامل تقسیم. 

 باشدشرح موارد قانونی مورداشاره در قرارداد پیوست می. 

 گردد کلیه توافقات بعدی متمم این قرارداد می. 

 گردد رونوشت مدارک بعدی و مرتبط با این قرارداد ضمیمه قرارداد می. 

 رسدکلیه مدارک و اسناد ناظر بر قرارداد به تائید طرفین می. 



این قرارداد در کمال صحت و سلامت جسم و عقل و با رعایت موازین شرعی و قانونی و با رضایت و اراده شخصی طرفین قرارداد 

آمده عملاحش از متعاملین بهتنظیم و صیغه صحیحه و شرعیه مشارکت و عقد بیع جاری شد و اسقاط کافه خیارات حتی خیار غبن ف

 .اندو متعاملین با علم و اطلاع و با رضایت از مفاد این قرارداد مبادرت به امضاء آن نموده

الاجرا و غیرقابل عدول بودن باشد و بر قطعی و لازم مقام قهری و قانونی و ورثه ایشان مؤثر میاین قرارداد نسبت به متعاملین و قائم

 .ددگرآن تأکید می

چنانچه در اظهارات و تعهدات هر یک از طرفین خلاف و فسادی کشف شود مسئولیت جبران خسارت وارده و جوابگویی در قبال 

 .باشداشخاص ثالث و مقامات صالحه قضایی بهعده متخلف می

قانون مدنی و با استناد  ۶74و  457و  3۶۲و  339و  ۲۲8و  ۲۲۲و  ۲۲۰و  ۲۰9و  ۰9۱و  ۰85و  3۲و ۰۱این قرارداد به اسناد مواد 

نسخه در  ...............و تبصره در  ...............بند  ...............ماده و  ...............قانون تجارت مشتمل بر  35۲و  344و  343و  335به مواد 

نزد  نسخه ...............دید که بین طرفین قرارداد حاضر، امضاء و تنظیم گر ...............صفحه متحدالمتن و متحدالاعتبار در تاریخ ...............

 .نگهداری شود ...............طرف اول قرارداد و یک نسخه نزد طرف دوم و یک نسخه نزد 

جلسه گردد و در صورت نیاز هریک از طرفین طی صورت نگهداری می ...............نزد  ...............اسناد و مدارک ملک مورد مشارکت شامل 

 .باشند نیاز میارائه و ایشان مکلف به عودت پس از رفع 

 : نسخ قرارداد29ماده 

بین طرفین امضا و مبادله شد. تعداد نسخ سه  ...............در  ...............این قرارداد که مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره است در تاریخ 

 .صفحه و با اعتبار واحد است ...............نسخه هر نسخه در 

 امضا

 .رسداسناد، تمام مراتب مندرج در این قرارداد به تائید و گواهی میبا احراز هویت طرفین قرارداد و اصالت مدارک 

 .ها به تائید، گواهی و امضا و اثرانگشت طرفین برسدکلیه صفحات قرارداد و پیوست .۰

 .برسد ...............ها به تائید، گواهی و امضا کلیه صفحات قرارداد و پیوست .۲

 .هی و امضا شهود طرفین برسدها به تائید، گواکلیه صفحات قرارداد و پیوست .3

 .ها به تائید، گواهی و امضا امضای داور و نماینده مالک برسدکلیه صفحات قرارداد و پیوست .4

 امضای طرفین قرارداد
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