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ماده  )1طرفین مشارکت در ساخت:
طرف اول  -مالک
آقاااا ا ماااا ........................................................... ..ف...ااا .................................. .بااا ااا ار نا ااانام  .....................................و کااا .م ااا
 ................................................صااادر ا ......................................... .تابعیاا ........................... .ملولاا. ...................باا ..با  ...........................دا.ا مااورد
مشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارک .در اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام.
اقاملگا  :ه ............................. .میابان ا کوچا ا بان ببا ..............................ا ا .................................... ..ا کا .بال  ..............................ت :ان:
 ...................موبایل.................... :
ط.ف دوم  -ا...
آقاااا ا ماااا ........................................................... ..ف...ااا .................................. .بااا ااا ار نا ااانام  .....................................باااا کااا .م ااا
 ..............................................صاااادر ا ...................................... .ملولااا ........................ .اقاملگاااا  :اااه ............................. .میاباااان ا کوچا ا ا بااان
بب ..............................ا  .................................... ..ا ک .بل  ..............................ت :ن ................... :موبایل.................... :

ماده  )2مشخصات مورد مشارکت در ساخت:
ت ام  ................ه .ا دا .مشاع ا 011 .ه .ا  6دا .یک قطع .ماین باا بنااح اثا.ار در آن داراح ان .مالییا .با ا ار چاا
 ............................ب  ..ر.ل  ....................ا  ..............................م.:و .ا ........................ .ا  .................................اصل بخش  .................ب مل.اژ .............
واقع در  ..................................................داراح  .............ع.د کنلور ب.ق و  .......................واث .آب و  ...................کنلور گا .م با  .ک م .غ ..................
ا م ..مح قی .گذارح  .ا  .و موردق.ول ط.فین م با ..
تو ط کار ناس ر
و تو ط مالک ب رؤی .ا ...ر ی .و ا .ک .و کیف آن کام ً.اط.ع ثاصل  .ود و موردق.ول و تأیی .ا ...م با ..

ماده  )3موضوع قرارداد:
ع.ارت ا  .ا .مشارک .در ام 011 .ه .ا  6دا .مورد مشارک .در ام( .ب .ح ماد  )2کا اا ...ملعها .ا ا .در ق.اال ر ان
مشارک .در ام ، .م ک فوق را ط.ق ضوابط با ث.اکث .بناح مجا .با مل.اژ .وا .ام .صادر ه.دارح و جزئیات آت این ق.ارداد امل و
ه .مالک و قی  ........... .ه .ا دا .مورد مشارک .در اام.
ا .ه .ثی .آماد  .ای .و باب .ماب الل:اوت هزین ام ......... .ه .ا دا.
م .غ  .............................ریال معادل  .........................تومان ب صورت ب.عوض .دام . .ای ،.ک ب .ح ذیل .دام .م گ.دد:
ار
 )0ض نالعق .م .غ  ................................ریال معادل  .....................تومان ط  .......فق .چک با.ک  ........................ع .................. .ب
 ............................تاریخ  ...................م .غ  .............ریال معادل  ............................تومان ب آقا ا ما................................... ..
 )2مابق م .غ  .........................ریال معادل  ............................تومان ه..مان با . ، ......................ق.أ ط ر ی .ک ض ی ق.ارداد م گا.دد،
ا .ط.ف ا ...ب مالک .دام .م گ.دد.

ماده  )4مشخصات کلی سازه جدیدالتاسیس
تع.اد  ...........ط.ق ب .ا اس د لور .قش و ضوابط ه.دارح ک امل:
 ................ )0ط.ق با کارب.ح مبیو .ا ادارح در تع.اد  ..............واث .ب مل.اژ ث.ود  .........مل.
 )2ه یف با کارب.ح  .........باب ارکین ا و  ...........باب تجارح ث.ود  .............مل.
 ............ )3ط.ق .ی .ه یف با کارب.ح ارکین ب تع.اد  .............باب
 ............ )4باب ا..ارح ب مل.اژ ............
 )5دیگ .فضاهاح مورد توافق (فضاهاح ویژ )
م با  .ک ث.ود مشخصات فن و ع وم و مصالح مص.ف آن یو  .ق.ارداد م گ.دد.
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ماده )4تابعیت قرارداد
تابعی .ق.ارداد ثاض ،.ای.ا .و تابع قوا.ین و مق.رات جاری کشور ج هورح ا .م ای.ان م با ..

ماده  )5محل انجام قرارداد
این ق.ارداد در محل دفل .فن مهن.

تیا ب آدرس .یاوران روب.وح ج اران  061 ..واث 4 .و ت :ن  26051565تنظی .گ.دی .ا ..

ماده  )7مدت قرارداد
ایاان قاا.ارداد در تاااریخ  ............................ا  ...............................با ثاا.وف  .............................ا.جاام گ.دیاا .و ماا.ت ایاان قاا.ارداد  ..........................ا
ب ا .تاریخ عق .قا.ارداد تاا تااریخ  ...........................ا  ....................................با ثا.وف
 ..................................ب ث.وف  . .................................ما
 .................................م با ..

ماده  )8قدرالسهم طرفین به نسبت درصد از واحدهای احداثی:
ط.ق توافق ا.جام  .ه .مالیی .ه .یک ا .ط.فین ا .ع.ص و اعیان و ه.چنین ثقاوق م.باوب با فضااها(اع .ا .تجارح،ا..ارح ،ارکینا
مبیو) .ب .ا اس آورد ها و تعه.ات امل ان ج.ی .ب .ح ذیل تعیین م گ.دد:
 )0ه.الش.اک ط.ف اول  .................درص..
 )2ه.الش.اک ط.ف دوم  ...................درص..
.ح کامل تقبی..ام عادح ب یو  .م با  .و جزالینیف آن م با ..

و

ماده  )9کیفیت و زمان پیشفروش
یشف.وش  ..............................درص .ا .ه .ه.یک ا .ط.فین س ا .اجا.اح  ...............و  ....................درصا .ا .اه .ه.یاک ا .طا.فین اس ا.
 ، ................................................بین ط.فین و یا ب خص رالث ب .ا اس ک .رهگی.ح و فقاط در محال آژا.اس مباین  .................. ................و باا
ثضور الزام ط.فین امیان ذی .م با ..
ت.ص :0 .ه.گو .ق.ارداد ف.وش ک ب.ون رعای. .ایط قی . .در بن .باال تنظی .ود ،ا .درج اعل.ار اقط بود و ب.اح ا.لقاال گی..ا .آن،
هیچگو .ثق ایجاد  . .ای..
ت.ص :2 .ط.فین ملعه .ب .رعای .منافع و مص ح .یی.یگ .در ف.وش واث.ها و ب قی  .رو .و عادال .م با ن..
ت.ص :3 .واث.هاح یشف.وش  .هیچ تعه.ح غی.ا.این ق.ارداد ب.اح ا ...ب وجود  .آورد.
ت.ص :4 .ف.وش مابق ه .ه .یک ا .ط.فین در آ لا .تحویل ب.ون ثضور ط.ف مقابل ب.ما.ع م با ..

ماده  )11برنامه زمانبندی پروژه
 ................. )0-01رو .س ا .عق .ق.ارداد مشارک ،.تنظی .وکال..ام جامع کارح ا .ط.ف مالیین ب
جوا.
 ................. )2-01رو .س ا .وکال .کارح دریاف .جوا .و مجو.هاح ال.م تو ط ا...
 ................. )3-01رو .س ا .دریاف .جوا .تخ ی و تحویل م ک ک نگ تو ط مالک ب ا...
 ................... ) 4-01رو .س ا .تحویل م ک مات ع یات امل ا .و تحویل م ک .و ا .تو ط ا ...ب مالک

ا ...جه .ا.جام امور ادارح و دریافا.
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 .................. )5-01رو .س ا .تحویل م ک .و ا .دریاف .ایا.یار ،صورتمج س ت:ییی و ن .تکب.گ تو ط ا...

ماده  )11نحوه و زمان انتقال قدرالسهم عرصه به نام شریک سازنده
ط.ق توافق ط.فین در م.ث  ،مالیین اق.ام ب ا.لقال ن .ب .ام ط.ف دوم ق.ارداد م  .این:.
 )0س ا. .دام .فیش جوا .ام .و امذ جوا .و تخ.یب م ک ................................... ،دا .ا .ع.ص م ک موضوع ق.ارداد
 )2ات ام .:کارح و ق.ل ا. .وع گچ کارح مطابق ع.ف .ما .مهن ................................ ، .دا .ا .باق ما.ا .ح اه .اا ...ا.
ع.ص م ک موضوع ق.ارداد
 )3س ا .ات ام کامل ع یات امل ا .و تحویل م ک ب مالیین ........................................... ،دا .ا .باق ما ..ح ه .ا( ...ک باا
ق.ر البه .هاح فوق مج وعاً  ....دا .م با  ).ا .ع.ص م ک موضوع ق.ارداد
 )4ا لق.ار مالیی .ا ...و ا لی:اح وح ا .ثقوق مالیا .مش.وب ب ای:اح تعه.ات کامل وح در مواع .مق.ر موضوع این ماد م -
با ..

ماده  )12تعهدات مالک (فروشنده)
فقا .چاک با ا.ح .یا.
 .0مالک ملعه .گ.دی .م .غ  ..........................................ریال معادل  .................................................تومان ط
معادل ار.ش مورد مشارک .در ام( .ب .ح ماد  )2جه .ا.جام کار ،تحویل آژا.س مبین ا دفل .فن مهن............................ .
داد ک ه .یک ه..مان با مواع .مق.ر در ماد  00عودت م گ.دد.
چنا.چ مالک ب تعه.ات مود من.رج در این ق.ارداد ع ل .ن ای ،.ا ...ثق ا ل:اد ا .مزایاح قا.و .چک فوقالذک .را با .ا ااس رأح داور ا
م.جع قضای را دارا م با ..
ار  ........................با.ک  .......................................ع ................................. .م .غ . ..............................................
ار  ........................با.ک  .......................................ع ................................. .م .غ . ..............................................
ار  ........................با.ک  .......................................ع ................................. .م .غ ..............................................

چک
چک
چک
.2
.3

.4
.5

.6

مالک اق.ار م  .ای .ک هیچ مح.ودی .و ما.ع ملوج اث.اث امل ان در .مین مذکور ..ود و ماورد مشاارک .در اام .فاقا.
ه.گو .ای.اد و ا یال قا.و .م با .
مالک ملعه .گ.دیا .با .ا ااس مااد  0-01اس ا .امضااح قا.ارداد باا ثضاور در دفل.ما.ا  .............................با .شاا............ .
. ..........................................................................ب ..ب تنظی .وکال .جامع کارح بنام ا ...تنظی . .این ،.وکال .فوق ما بایبا .با
م.ت  .........................ما تنظی .گ.دد.در صورت فوت ثج .ه.یک ا .اف.اد ط.فین اول در م.ت وکال ،.ورر ایشان موظافا.ا .ظا.ف
م.ت  3ما .ب ..ب اعطا عق .وکال .ج.ی .ب .ام ا ...با .ایط ثاض .اق.ام  .این ..در غی .این صورت مش ول................................
م گ.د ...وکال .فوق م بایب .ه وار مبل  .بود تا امل.ل در مواع .و تعه.ات ا ...ایجاد .ن ای..
مالک ملعه .گ.دی .م ک موضوع ق.ارداد را در .مان مق.ر در ماد  3-01این ق.ارداد تخ ی و تحویل ا . ...ای ..م ..محا ا.
.وع .مان این بن .اع.م .مان اع.م کل .ا ...ب ط.ف اول م.ن ب .دریاف .جوا .ام .م با ..
مالک اق.ار م  .ای .ا .اف.اد م نوع ال عام ..ود و اق.ار ب .ع.م توقیف م ک ا .ط.ف م.اجع قضای دارد و مورد مشارک .در اام.
ا.مانهاح د ولل و واببل با دولا .و اه.دارح و .......
و در قی .با.دا  .یا مش ول مصادر اموال .یب .و یا در ط.حهاح ک
 .با ..
بناب .اظهار مالک مورد مشارک .در ام .رهن و وریق خص ا با.ک  .........................................باب ................... .م با  .ا  .با ا.
(در صورت در رهن بودن) و می ف م با  .ق.ل ا .ا.لقال ن .ب .ا اس ماد  00این ق.ارداد ب .ام ا ...ا .. .ر.ل فوقالاذک.
فک رهن ب ع ل آورد.
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 .7مالک تعه .م  .ای .ک ی ب.ه هاح م ک ا.ج
را تا ق.ل ا .تحویل م ک .دام . .ای..
 .6مالک ملعه .گ.دی. .ب ..ب .دام .ثقوثقوق و کبب رضای .مبلاج.ین (صاثب .ق ) :و م ع ی .واث .تجارح اق.ام  .اود

هزین هاح دارای  ،م:اصا ثباب ه.دارح و ب.ه هاح دیگ .م ک موضوع ق.ارداد

ا ...تحویل  .ای. ..ح توافقنامه با صااح

.9
.01
.00
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.06
.09

سارقفلی با

و مورد مشارک .ب صورت ب.ا یال و ب.معارض در تاریخ مق.ر ب
یو  .م با ..
مالک ملعه .گ.دی. .ب ..مورد مشارک( .ک ، ً.جزیأ و من:علأ) ب غی .واگذار .گ.دی .و در صورت ه.گو .ادعا ا .وح معارضاین و
ب.و .عارض اثل ال در آین. .یز  ،خصأ آن را م.ت:ع و مبئولی .و مبارت .ا ا .آن را ب عه .مواه .گ.ف..
مالک ملعه .گ.دی .ک ی ا ناد م ک (بنچاق و ای .م.ار .مورد.یا ).را ه..مان با وکال .کارح جه .ا.جام اماور م.بوطا  ،اس ا.
دریاف .ر ی .ب صورت اما ..در املیار ا ...ق.ار ده..
مالک ملعه .گ.دی .ب .دام .هزین ا.لقال ن .ق.رالبه .مالک ب ا ...ب صورت بال ناص :ا .وح ط.فین
مالک ملعه .ب ا.لقال ع.ص ب .ام ا ...ب .ا اس ماد  00این ق.ارداد م با ..
ک ی ا ناد و م.ار .ال.م جه .ا.لقال قطع  ..ر.ل مذکور را تهیا
مالک می ف م با  46 .اع .ق.ل ا .تنظی .ن .ر
ار  ...............تحویل ده ..م ..ع.م ثضور ط.فین گواه دفل.ما .مزبور م با ..
و ب دفل .ا ناد ر
تعه .و مبئولی .ا خگوی ب ه.گو .دعوح ثقوق و کی.:ح م.بوب ب م ک ق.ل ا .تحویل م ک و ب .اوع کا باا ایان قا.ارداد
م.ت.ط ..ا  .ب .عه .مالک م با ..
مالک ملعه .گ.دی .هنگام .دام .فیش م.ف و عوارض ذک . .در ماد  04ق.ارداد را هزین ب میازان اه .ماود را .داما.
 .ای..
مالک ملعه .گ.دی .ک ی م .غ دریافل ق.ضالحبن باب .ا یان را هنگام تحویل واث.هاح .و ا .ب صورت ت ام و ک ال و ب.ون قی.
و .ب .دام . .ای .مگ .در مواردح ک در ه ین ق.ارداد ذک .گ.دی. .
مالک در مصوص ا ...تحقیقات ال.م را  .ود ا  .و اط.ع کامل ا .ک .و کیف او کبب  .ود و با امضاء این ق.ارداد اق.ار با آن
دارد.
در طول م.ت ق.ارداد ،مالیین ثق ف.وش کامل یا بخش ا .ع.ص م ک را .خواهن .دا ..
مالیین ثق واگذارح یا ا.لقال ت ام یا بخش ا .ع یات امل ا .ب غی .را .خواهن .دا ..

ماده  )13تعهدات سازنده (خریدار)
ا ...ملعه .گ.دی .م .غ  ..........................................ریاال معاادل  ...........................................توماان  ............... ..........چاکبا.اک  ...................اع.
ار  ...........................معادل ار.ش مورد مشارک(.ب .ح ماد  )2جه .ثبن ا.جام کار تحویال آژا.اس مباین ا
 ..........................................ب
دفل .فن مهن ..................... .داد ک ه..مان با تحویل ن .تکب.گ ب ا ...عودت م گ.دد .چنا.چ ا ...ب تعه.ات مود منا.رج در
این ق.ارداد ع ل .ن ای ،.مالک ثق ا ل:اد ا .مزایاح قا.و .چک فوقالذک .را ب .ا اس رأح داور ا م.جع قضای را دارا م با ..
ا ...ملعه .گ.دی .س ا .دریاف .وکال. .ب ..ب تهی .قش هاح مع ارح و محا ا.ات تو اط آر ایلی .ماورد توافاق ا داراح
.0
ص.ثی .در ث.اکث .بناح م:ی .ط.ق مجو .ام .و ضوابط ه.دارح منطق  ،ب .ا اس توافقات ا.جام گ.فل اق.ام  .ای..
ا ...ملعه .گ.دی .م .غ  .....................................ریال معادل  .....................................تومان در آ لا .تحویل م اک و با .ا ااس عا.ف
.2
ب صورت قرضالحسنه جهت اسکان مالک در طول م.ت ام. .ق.اً ،ط صورتج ب .دام .ق.ضالحبن ا ایان با مالاک
.دام . .ای..
 .3ا ...ملعه .ا  .ب .ا اس ماد  2-01این ق.ارداد .وا .ام( .جوا ).و ای .مجو.هاح مورد.یا .را امذ  .ای..
ا ...ملعه .گ.دی .ک ی ا ناد م ک مورد مشارک .در ام( .بنچاق و ای .م.ار .مورد.یا ).را س ا .ا.جام م.اثل اماذ جاوا.
.4
تحویل آژا.س مبین ا دفل .فن مهن . ........................... .ود و در صورت .یا .مج.د دریاف . .ای..
 .5ا ...ملعه .ب .دام .ک ی هزین هاح جوا .ام .م با  .مگ .در مورد ذک . .در ماد  04ق.ارداد.

5

قرارداد مشارکت در ساخت شماره  .................................تاریخ..........................................

.6

.7
.6

.9
.01
.00
.02
.03

.04
.05
.06

ا ...ملعه .گ.دی .در .مان مق.ر در ماد  4-01ت ام آ ارت انها را کامل و ب.ون هیچگو .ک .و کب.ح تی یل و قابل یو ..و
تحویل  .ای ..چنا.چ در قب ل ا .بنا یا کل آن ای.اد و مشی مشاه .گ.دد ا ...می ف ب رفع .قص ب هزین مود م با ا .و
در ت ام م.اثل ام .م بایب .م.او ..ملعال را م..ظ .ق.ار دهن..
ا ...ملعه .ا  .در .مان مق.ر در ماد  5-01ن .ت:ییک  .واث.هاح اث.اث  .را دریاف .و تحویل  .ای..
هزین و مبئولی .ا.جام امور م.بوب ب ت:ییک امل ان و صورتج ب ت:یییا و تنظای .ان .با منظاور صا.ور ان .مالییا.
املصاص ا .ادار ر ..ا ناد و ام ..م.بوط ب.اح ه .یک ا .واث.هاح اث.ار ب .عه .ا ...ا  .و ملعه .ب .داما .و ا.جاام
آن م با ..
ا ...ملعه .ب .دام .هزین هاح مص.ف اع .ا .آب و ب.ق و گا .و ت :ن س ا .تخ ی و تحویل م ک مورد مشارک .ب ا ...تاا
ایان ع یات امل ا .و تحویل آ ارت انها م با ..
ا ...ثق دریاف .وام ا .ه. .وع ،را روح این  ..ر.ل ..ارد مگ .بااط.ع و رضای .مالیین ک .ح توافقات مل  .قا.ارداد ما -
گ.دد.
ا ...ملعه .گ.دی .ک مورد مشارک .را تح .و ش بی مبئولی .م ..کارف.ما در ق.ال کارکنان و بی مبئولی .ما ..در
ق.ال ا خاص رالث .ا ا .ا.جام ع یات امل ا. .ک .بی  ......................................درآورد و م.ار .آن را مل  .ق.ارداد  .ای..
ا . ..ملعه .ب .تجهیز کارگا و رعای .اصول ای ن و ث:اظل (ای ن و ث:اظ .در ثین ع یات امل ا ) .م با ..
تعه .و مبئولی .ثقوق و کی.:ح و مال و غی.مال و مادح و معنوح و جا. .ا ا .ع.م رعای .اصاول ای نا با.اح کارکناان و
کارگ.ان اغل در موضوع ق.ارداد و ه بایگان مج اور و یا ا خاص رالث و یا رهگذرها و عاب.ین یاد و یا و ایل .ق ی ب .عه .ط.ف
دوم ق.ارداد م با  .و م باییب .ک ی مبارات وارد در موارد ذک . .را خصاً ج..ان  .ای . .در مصوص موارد ذک . .در این
بن .ط.ف اول هیچگو .مبئولیل اع .ا .مال و یا غی.مال و یا کی.:ح  ،مادح و معنوح ..ارد .
ا ...ملعه .ا  .ک ی هزین هاح یشبین .ش .ادارح یا اج.ای دیگ .در ارت.اب با ق.ارداد ک در ع.ف امل ان ا.ح و ب عه.
ی ا.یار بود و اثیا.اً در این ق.ارداد ف.اموش  .ا  .را ب عه .بگی.د.
ا ...ملعه .ا  .با  .این .مع.ف  .ا .ط.ف مالک ب .ا اس ماد  06این ق.ارداد ه یارح  .ای..
ا ...ملعه .ب رعای .الزامات فن و ضوابط و مق.رات قا.و .ا.ج

مق.رات م

امل ان مصوصاً مبحث  19م با ..

 .07ا ...ملعه .ب رعای .آیین.ام . 2811لزل م با ..
 .06ا ...ملعه .ب رعای .مق.رات ه.دارح ه .ا.ح م با ..
 .09تعه .و مبئولی .پاسخگویی به هرگونه دعوی حقوقی و کیفری م.بوب ب م ک بع .ا .تحویل م ک جه .تخ.یب ب
عه.

ا ...با.

ا ...م با ..

 .21ا ...ملعه .ب اج.اح نقشههای مصوب م با  .مگ .موارد مبلثنا  .در ماد  04این ق.ارداد.
 .20ا ...اق.ار ب توا.ای مال و اط.عات فن و قا.و .ال.م جه .ا.جام .وژ را دارد.
 .22ا ...ملعه .ا  .ک ی هزین هاح ام.و ا .ا .ابل.اح تقاضاح .وا .اام .تاا دریافا .ایاان کاار صاورتمج اس ت:یییا ،
تقبی..ام و امذ ن .تکب.گ را ب.ون هیچگو .قی .و .ط بپ.دا.د.
 .23ا ...ملعه .گ.دی. .ب ..ب خرید و نص

انشعاب و .دام .ت ام هزین هاح م.بوب ب م.مات اه.ح اامل :آب کنلاور آب
فا( .در صاورت آ ا.باور) ،گاا .ها.

ت:ییی ا غی .تصاع.ح ،ب.ق ه .واث .مبلقل و یک ا.شعاب ب.ق مصارف ع وم تک فا .ا
واث .با کنلور مجزا ،ا.شعاب فاض.ب ه.ح ،ت :ن ق.ل ا .تحویل اق.ام  .ای..
 .24مورد مشارک .در ام .ب ه .ا ک ی ا ناد م.بوط ب آن را ب رؤی .کامل ا ...ر ی .ا  .و ا .ک .و کیف آن اطا.ع کامال
کبب  .ود ا  .با امضاء این ق.ارداد اق.ار ب آن دارد.
 .25ا ...می ف ب تهی دفترچه مشخصات فنی ساختمان ب.اح ه .واث .امل .قش هاح تأ یبات ه .ا با مبلن.ات و تائی.ی ها
عیسها و جزئیات اج.ای .وژ م با ..
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 .26ا ...مجا .ب ا.لقال ت ام یا بخش ا .تعه.ات ق.اردادح ب غی .را ..ارد و در غی .این صورت ب محض ا.لقال تعها.ات و ثقاوق با
خص دیگ .ق.ارداد من:بخ مواه ،. .ول ط.ف دوم ب.اح اج.اح بخشهاح مخل ف ق.ارداد م توا ..با ا خاص ثقیق یا ثقاوق
ق.اردادهاح ی ا.یارح ال.م را منقع . .این ..ک ی مبئولی .هاح ثقوق کی.:ح ،م ..و غی. .ا ا .این ق.اردادهاا صا.فا ب.عها.
ا ...ا ..

ماده  )14تخلفات ساخت
مبئولی .قا.و .و ج.ائ .ه.گو .تخ ف ا .ضوابط و د لورالع لهاح صادر ا .م.اجع ذیص.ح ب .عه.
ماد  26این ق.ارداد.

ا ...م با  .غی .ا .موارد قی . .در

ماده  )15آثار قرارداد
ار.ش م ک تح .اث.اث با کل هزین هاح ام.و ا .و  ....ب ا.ض ام م .غ ب.عوض ذک . .در ماد  3در تاریخ عق .ق.ارداد ثاض .محا ا .و
با یی.یگ .ایا اح ت ق گ.دی.
. .0و ا.ات قی  .م ک و هزین هاح ام .امل :مصالح و د ل زد و .یز تغیی .در ..خ به .و غیا .در آینا( .ا. .ماان قا.ارداد تاا
تحویل .های ) هیچگو .تأری.ح در م:اد توافقهاح ا.جام  .در این ق.ارداد .خواه .دا ..
 .2ط.فین با امضاء این ق.ارداد ک ی میارات ا.ج میار غ.ن فاثش را ا .مود ب  .ود...
 .3مالک در رابط با ک ی هزین ها و ع یات اج.ای و ادارح هیچگو .مبئولیل ..ا ل و ب عه .ا ...م با ..
 .4ت :ن ار  .........................................موجود ملع ق ب  ................................بود و اا ...تنهاا در .ماان ع یاات اام.و اا .ثاق
ا ل:اد و به .ب.دارح ا .آن را مواه .دا  .ک ی هزین ها و مبئولی .قاا.و .در .ماان ا ال:اد ا .آن با .عها .اا ...ا ا .و
هیچگو .دمل و تص.ف .ب ..ب آن .خواه .دا ..
 .5مالیین هیچگو .وجه تح .هیچ عنوان ب ا. ...دام. .خواه .ک.د مگ .موارد قی . .در ق.ارداد.
 .6چنا.چ ..هاح ه.جوار .ایط و رضای .ب .تج یع با م ک مورد مشارک .را دار ..اا ...باا در .ظا .گا.فلن مصاالح و مناافع
ط.فین و ب عنوان  .این .مالیین ،مجا .ب اتخاذ تص ی ات ال.م ا  ..توافق با مالیین ه.جوار ب ه .ا رضای .مالیین .با ..با
.ایط تج یع و توافقات ثاص ه ان .مان مل  .ق.ارداد م گ.دد.
 .7ک ی مصالح موجود در امل ان فع  ،س ا .تخ.یب ملع ق ب ا ...مواه .بود .لذا مالیین ثق تخ ی ح م ک را ب ها. .حاوح
ک ت ایل دا ل با ن .دار ..ول  .توا.ن .س ا .تحویل م ک .ب ..ب مصالح و اجناس باقی ا ..هیچ ادعای دا ل با ن..
 .6م ک مورد مشارک .داراح  .........................ا.ح کابینا .آ اپزما ............... ، .عا.د کاول.آب  ................ ،د الگا آبگا.مین گاا.ح
ی.آالت کامل و  . ...................رادیاتور وفاژ و  .....م با  .ک بع .ا .تخ.یب ملع ق ب ا ...م با ..
.9
.01
.00
.02
.03
.04

ط.فین حق واگذاری حقوق قانونی ق.ارداد و ثق انتقال عرصه را تح .هیچ عنوان ،ا .ق.یل وکال . ،.این.گ  ،ص ح ،رهن ،بیع،
مشارک .و  ....را ک ً.و جزئا ب غی.. .ار ..و با امضاء این ق.ارداد ا .ط.فین ب املیار م گ.دد.
ط.فین ملعه .م گ.د ..در ه ثال ا اس کار را ب .ص.اق .ق.ار داد و م.او ..ملعال را م..ظ .ق.ار داد .
ط.فین ملعه .م گ.د ..منافع و مص ح .یی.یگ .درف.وش واث.ها و ب قی  .رو .و عادال .را رعای .کنن..
م .غ ق.ضالحبن ا یان با راح داور ب عنوان ض ا ..اج.ای ا ...و تأمین ماد  06و  09ق.ارداد قابلا ل:اد ا ..
ط.فین موظف م با ن .ه.گو .تغیی .آدرس و ار ت :ن را کل.اً ب آژا.س ا دفل .فن مهن .................. .اع.م  .این..
مالیین ملعه .م با ن .تا م.ار .م.بوب ب م ک ا.ج  :ن. ،.وا .و  ....را ه .موقع ک ا ...بخواها .در املیاار ایشاان قا.ار
دهن .و ا ...ملعه .م با  .ک در صورت ب.و .امل.ف ت ام م.ار .را ب مالیین تحویل  .ای ..اگا .با ها .ع لا اا ...ا.
تحویل م.ار .موددارح  .ای .ا .مصادیق میا ..در اما ..محبوب مواه.. .

 .05ط.فین ملعه .ب .دام .جریمههای منجر بهاضافه بنا ب میزان ق.رالبه .مود م با ن..
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ماده  )11نماینده مالکین
مالک ب.ینو ی آقاح  ..................................را ب عنوان عامل ه اهن کنن .ا عامل .ظارت مود ا.لخاب م کن .و .ام..د م ذی.د ک ب عناوان
 .این .مالک ع ل  .ای..
ک ی صورتج بات و توافقات بع.ح و موضوع ماد  9این ق.ارداد با ثضور  .:. .................ا .مالیین ب ه .ا  .اینا .قابال ا.جاام و ال.ماالجا.ا
م با  .و ثی .ثضور ه مالیین را دارد و مورد تائی .مالیین م با ..
مالیین یا  .این .قا.و .آنها ثق .ظارت ب .یش.ف. .وژ را دارد ول ثق م.ام در مشخصات فن و جزئیات اج.ای تائی . .را .خواه.
دا ..
ه. .وع وظی :اح ک مق.ر ا  . .این .ا.جام ده .کام: ً.اف درج گ.دد.

ماده  )17حدود اختیارات و مداخله یا مشارکت مالک در اجرا
در صورت تعطی و تأمی .غی.موج یا غی. ..یک ا ...در ثین ا.جام .وژ بیش ا ............... .رو ،.مالک م توا ..س ا .اع.م کل .و الزام
ب ا.جام تعه .ب ا ...و تنظی .صورتج ب وضعی .موجود جه .ادام ع یات امل ا .تو ط مود و یا خص رالث داراح ص.ثی .و با
تنظی .گزار ات دقیق ب ه .ا مبلن.ات کامل م.ام  .ای .و با ا لناد ب ماد  222قا.ون م ..در صورت لزوم ب.اح تأمین مخارج .ب ..ب
ف.وش ق.رالبه .اعیا .ه .ا ...با راح داور ا م.جع قضای اق.ام  .ای..
در این صورت ع.و ب. .دام .ج.ی تأمی ، .مبارت وارد ب مالک ب .ا اس م.ار .و مبلن.ات ب .عه .ا ...م با ..
ت.ص: .فوت یا ثج .ا. ...یز موجب ایجاد این ثق ب.اح مالک م گ.دد.

ماده  )18جرائم تأخیر یا عدم اجرای تعهدات
)0

)2

)3
)4
)5
)6

مبلن.ا ب مواد  231 ،226 ،222 ،220قا.ون م ، ..در صورت ا لیاف ه .یک ا .ط.فین در ابل.اح ق.ارداد (بن 0 .و  2مااد )01
بیشل .ا .................................. .ما  ،ثق فبخ ایجاد م گ.دد و ط.فین باب .ا.جام تعه ،.ع.و ب .الزام ب .دام .وجاو هزینا ا، .
م زم ب .دام 31 .درص .ا .ار.ش م ک ب عنوان مبارت ب ط.ف مقابل م با ..
در صورت تأمی .ه .ط.ف ب.ون ع ذر موج در ا.جام تعه.ات مویش مواع .مق.ر در بن 3 .و  4و  5ماد  01و بنا 0 .و  2و  3مااد
 ، 00ب میزان ه.رو .تأمی .م .غ  ............................................معادل  .........................................م بایب .در ثاق طا.ف مقابال .داما.
 .ای .ب ا لثناح آ.چ ک ب موجب ع.ف یا قا.ون ا.جامش غی.مق.ور یا غی.م ین با ..
اگ. .دام .این ج.ی ا .ط.ف مالیین با  .کل هزین ب .عه .ح مالی ا  .ک ب تعه.ات مویش ع ل.ی.د ا ..
ط.فین ملعه .هبلن .ع.و ب .ج.ی تأمی .ب .ا اس م.ار .و مبلن.ات ال.م مبارت وارد ب ط.ف مقابل را .دام . .این..
در بن0 .و  2ماد  06درصورت ک تأمی .ب وجود آم .بیش ا 45 .رو .با  .ثق فبخ ق.ارداد ب صورت یکط.ف با.اح ط.فا کا
ملض.ر  .ا  .ایجاد مواه،. .تص ی.گی.ح جه .دریاف .یا ع.م دریاف .مبارت ب عه .ح ملض.ر م با ..
در صورت ع.م وصول ه.یک ا .چکهاح ا ...در بن 0 .و  2ماد ح  3در تاریخ مق.ر  .در ملن چک ،ثق فباخ با.اح ماالیین
ایجاد م گ.دد و مالیین م توا.ن %5 .ا .م .غ ه.یک ا .چکهاح وصول .ش .را باب .مبارت ا .ا ...دریاف . .این..

)7
 )6در ه.یک ا .موارد فوق در صورت ب.و .امل.ف.ظ .ط.ق ماد ح  25این ق.ارداد .ظ .داور م.ض الط.فین ا.لخاب  .ا .وح ط.فین
ال.ماالج.ا م با .

ماده  )19دوره تضمین – خدمات پس از فروش
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ا ...م زم و ملعه . .ک در طول م.ت  3ما س ا .تی یل و تحویل آ ارت انها ب مالیین ،در صورت ب.و .ه. .وع مبارت یا ای.اد جزئ و
ک ک .ا ا .قصور مالیین در این م.ت ..ا  .و ط.ق .ظ .کار ناس م ..تائی .گ.دد و ک ی مبارات .ا ا .ا ل:اد ا .لوا.م غی.ا لا..ارد
و یا محول ک.دن امور اج.ای ب اف.اد .اوارد یا م.ل.ح و  ...را ملق.ل و ب.ون امذ ه.گو .وجه ا .مالک تعویض یا تع ی .و م.اب هاا را ج.ا.ان
 .ای .و ب یل ال .و قابلا ل:اد ب مالیین تحویل ده..
.دام .مبارت م.اب های اع .ا .م.اب در یبل .ث.ارت و ب.ودت  ،ب.ق و لول کش آب .د و گ.م وفاژ و یبال .فاضا.ب و یبال.
عایقکارح .ویسها و ش.بام و  ...و آ ا.بور ،ی.کش هاح ت :ن ،آی:ون تصوی.ح و آ.لن م.کزح و آ.لن ج.اگا .و ک ی .و .یزهاا و م.ابا
ی.آالت و  ...و ب طورک منصوبات و لوا.م و منصوبات امل ا .مص.ف .وژ ب .عه .ط.ف دوم ق.ارداد باود و تاا  3ماا اس ا .تحویال
واث.ها قابل دریاف .ا ..

ماده  )21شرایط فسخ قرارداد
این ق.ارداد غی .ا .ماد  ،06تح .هیچ .ب و با هیچ عنوا .قابلفبخ ..ود مگ .ب ت.اض ط.فین (اقال ) و اگ .ا لن.اب و یا ت:بی.ح ب اجا.
فبخ ب.اح ط.فین ا  .ب.ینو ی اص.ح م گ.دد و ب .قطع و ال.ماالج.ا و غی.قابل ع.ول بودن آن تأکی .م گ.دد.

ماده  )21حقالزحمه مشاور
مبلن.ا ب ماد  335قا.ون تجارت ،ط.فین ق.ارداد ملعه .و م زم  ،...س ا .عق .ق.ارداد .ب ..ب .دام .ثقالزث مشاورین اما ..با
میزان یک درص .ا .ار.ش کل م ک ب عنوان ثقالزث اق.ام  .این ..فبخ یا اقال ق.ارداد تأری.ح در میزان ثقالزث ا و دریافا .آن .خواها.
دا  .و چنا.چ یی ا .ط.فین ق.ارداد ت:اضاح فبخ آن را بن ای .م زم ب .دام .ک یبیون ط.فین م با ..
ال.م ب ذک .ا  .ک م .غ دریافل فوق فقط باب .تنظی .ق.ارداد مشارک .در ام .م با  .و ثقالزث ه.گو .توافقات بع.ح و مل .هااح
ق.ارداد ب صورت ج.اگا .دریاف .مواه.. .

ماده  )22حدود مشخصات فنی ،عمومی و مصالح مصرفی
ث.ود مشخصات فن  ،ع وم و مصالح مص.ف ب یو  .م با .
چنا.چ ه .یک ا .مصالح فوق در با.ار موجود ..ا  .معادل ریال آن با توافق ط.فین م ..ع ل ق.ار مواه .گ.ف..
دیگ .موارد ذک. .ش ، .بناب .موا  .مالک ،توافق ا ...و .ظ .کار ناس مشاور و توافقات ط.فین قابلب.ر و م.ثظ م با ..
تغیی .مشخصات و مصالح امل ا .با ت.اض ط.فین و ا.عیاس و اص.ح صورت جامع ب.ما.ع م با ..
چنا.چ ط.ف اول مواهان مصالح غی .ا .مصالح من.رج در لیست نازککاری در این ق.ارداد ب.اح واث .مود با ن .با اثلباب ماب الل:ااوت در
.مان کار قابل ا.جام م با  ..ث.ود تغیی.ات ا .ط.ف مالک ب

.ح  ......................................م با ..

ماده  )23حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور)
ط.فین در مورد ثوادث قه.ح ما.ن. :.لزل

یل و ای .ب.یاح ط.یع و  ...مبئولیل .خواهن .دا  .و ق.ارداد ب ثال .تع یق درم آی..

ماده  )24هاردشیپ یا شرایط مذاکره مجدد در شرایط قهری
ادام ع یات اج.ای ث.اکث .یک ما ا .ایان وضعی .فورس ماژور و س ا .مذاک .مج.د و توافقاات ثاصا و باا راح داور و اس ا .تنظای.
صورتج ب کل .ا.جام م گ.دد و م.ت تعطی .وژ در این ثال .ب م.ت اج.اح ق.ارداد افزود م ود.
در صورت ب.و .بی ارح صعبالع.ج و  .....ب.اح ا........................... ...
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ماده )25مرجع حل اختالف
طبق مواد  445و 458قانون آیین دادرسی مدنی در جهت حل اختالف بین طرفین قرارداد به شرح زیر اقادام خواهاد
شد.
ار ر.ا ........................ .ا یاا آقااح ( .................................داور ا داوران منلخاب ا .اوح آ.یا
.ب داورح – .ک ..................................... .ب
موردق.ول ط.فین ا ).ب .شا .................................................................................................... .ب عنوان داور م.ض الط.فین ا.لخاب  .ک در صورت
ث.وث امل.ف ،ه.یک ا .ط.فین ثقدار ..ث.اکث .ظ.ف م.ت  31رو .ا. .مان تخ ف ط.ف دیگ. .ب ..ب ه.یک ا. .ایط ق.ارداد ،درموا .
ر ی.گ ب امل.ف را در محل  ............................................کل.اً اع.م و ر . ..ای .راح صادر ا .ط.ف داور منلخب ،ب.اح ط.فین ال.ماالج.ا ا .
اب.غ اوراق و ک ی م.ا .ت داورح ب ط.فین با ب: .ار ا اظهار.ام ب .شا .ق.اردادح ،معل ..ا .؛ با.یه ا ا .عا.م ر.ا .با موقاع
درموا  .موضوع این ماد  ،موجب ا قاب ثق رجوع ب داورح ا  .مگ .ب ت.اض کل .مج.د ط.فین.
ت.ص : .اگ .داور فوت  .ود یا ا .ق.ول داورح .با. ... .ب داورح کان ل .یین گ.دی .ثق م.اجع ب م.اجع قضای با.اح طا.فین مح:او
م با ..

ماده  )21اضافه بنا
درصورت ک ا ...اق.ام ب اث.اث بناح مبیو .یا تجارح ،ما.اد ب .گواه .وا .امل ان  .ود هزین اث.اث بنا ب عه .ا ...ما با ا.
لیین .دام .هزین م.ف و عوارض ت.اک .ما.اد ه.دارح یا تو ع تجارح م.بوب ب آن ب عه .ط.فین ب .ب ..ه .تعیین  .ما با ا.
در این مصوص ق.ل ا .ا.جام ه.گو .اق.ام توافق.ام کل .ط.فین الزام و بای .مل  .ق.ارداد گ.دد.
در صورت کبب مجو .اضاف ط.قات ما.اد ب .ماد  ،4ک ی هزین ها  ،ا.ج هزین ت.اک ،.عوارض ،ص.ور .وا ، .و هزین هااح اام .و دیگا.
هزین ها ب .عه .ا ...م با  .و ه .ه.یک ا .ط.فین ا .ط.ق ا ط.قات ثاص ب .ب % ......... ..مالک و  % ....................ا ...م با ..

ماده  )27اسناد و مدارک ناظر بر قرارداد
)0
)2
)3
)4
)5
)6

یو  .م با ..

ث.ود مشخصات فن ع وم و مصالح مص.ف
.ح کامل تقبی..ام عادح یو  .م با ..
.ح موارد قا.و .موردا ار در ق.ارداد یو  .م با ..
ک ی توافقات بع.ح مل  .این ق.ارداد م گ.دد.
رو.و  .م.ار .بع.ح و م.ت.ط با این ق.ارداد ض ی ق.ارداد م گ.دد.
ک ی م.ار .و ا ناد .اظ .ب .ق.ارداد ب تائی .ط.فین م ر ..

این ق.ارداد در ک ال صح .و .م .جب .و عقل و با رعای .موا.ین .ع و قا.و .و با رضای .و اراد خص ط.فین ق.ارداد تنظی .و صیغ
صحیح و .عی مشارک .و عق .بیع جارح  .و ا قاب کاف میارات ثل میار غ.ن فاثش ا .ملعام ین ب ع لآما .و ملعاام ین باا ع ا .و
اط.ع و با رضای .ا .م:اد این ق.ارداد م.ادرت ب امضاء آن  .ود ا...
این قرارداد نسبت به متعاملین و قائممقام قهری و قانونی و ورثه ایشان مؤثر میباشد و بر قطعی و الزماالجرا و غیرقابال عادول
بودن آن تأکید میگردد.
چنا.چ در اظهارات و تعه.ات ه .یک ا .ط.فین م.ف و فبادح ک شف ود مبئولی .ج..ان مبارت وارد و جوابگوی در ق.ال ا خاص رالث
و مقامات صالح قضای بهع .ملخ ف م با ..
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این ق.ارداد ب ا ناد مواد  01و  32و  065و  091و  209و  220و  222و  226و  339و  362و  457و  674قا.ون م ..و باا ا الناد با
مااواد  335و  343و  344و  352قااا.ون تجااارت مشاال ل باا ......................... .ماااد و  ..............................بناا .................... .و ت.صاا .در .............
. ............................بخ در  .............................ص:ح ملح.ال لن و ملح.االعل.ار در تاریخ ......................................................بین ط.فین ق.ارداد ثاض،.
امضاء و تنظی .گ.دی .ک . ....................بخ .زد ط.ف اول ق.ارداد و یک .بخ .زد طا.ف دوم و یاک .باخ در محال آژا.اس مباین ا دفلا.
مهن. ............................... .گه.ارح ود.
ا ناد و م.ار .م ک مورد مشارک .امل  ................................در محل آژا.س ا دفل .فن مهن. .................................. .گه.ارح ما گا.دد و در
صورت .یا .ه.یک ا .ط.فین ط صورتج ب ارائ و ایشان می ف ب عودت س ا .رفع .یا .م با ن..
با اث .ا .هوی .ط.فین ق.ارداد و اصال .م.ار .ا ناد ،ت ام م.اتب من.رج در این ق.ارداد ب تائی .و گواه م ر ..
 .0ک ی ص:حات ق.ارداد و یو .ها ب تائی ،.گواه و امضا و ار.ا.گش .طرفین ب.. .
 .2ک ی ص:حات ق.ارداد و یو .ها ب تائی ،.گواه و امضا آژانس مسکن  /دفتر فنی مهندسی  .........................ب.. .
 .3ک ی ص:حات ق.ارداد و یو .ها ب تائی ،.گواه و امضا شهود طرفین ب.. .
 .4ک ی ص:حات ق.ارداد و یو .ها ب تائی ،.گواه و امضا امضای داور و نماینده مالک ب.. .
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