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 یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود

 قرارداد مشارکت در ساخت

 مبایعه نامه ...... دانگ، مشارکت در ساخت ...... دانگ

 

 ( طرفین معامله:1ماده 
 مالک  -طرف اول 

نامه ..................................... و کد ملی آقا / خانم ........................................................... فرزند .................................. به شمممهارن شمممناسممم - 1

صادرن از ................... سبت به ........................... دانگ ................................................  ...................... تابعیت ........................... متولد.................. ن

 مورد معامله

 سازندن -طرف دوم 

قا / خانم ........................................................... فرزند ........................... با کد ملی آ نامه .....................................  ....... به شمممهارن شمممناسممم

ه / بن اقامتگان: شممهر ............................. خیابا/ / کو  .............................................. صممادرن از ...................................... متولد ........................

 .................. موبایل: ....................بست............................. / پالک .................................... / کد پستی .............................. تلفن: .

 

 

 ( مشخصات مورد معامله:2ماده 
شاع از  سهم / دانگ م شهارن دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آ/  6/  مسه 100تهامی ................  سند مالکیت به  دارای 

............. ......... / ................................. اصل بخش .... اپی ............................ به پالک ثبتی .................... / .............................. مفروز از ...............

................ واحد آب و ................... کنتور گاز به متراژ ............. واقع در .................................................. دارای ............. عدد کنتور برق و .......

 باشد.محلی قیهت گذاری شدن است و مورد قبول طرفین میباشد که مبلغ .................. توسط کارشناس رسهی / خبرن می

 باشد.و توسط مالک به رؤیت سازندن رسیدن و از کم و کیف آ/ کامال اطالع حاصل نهودن و مورد قبول و تأیید سازندن می

 

 

 (  موضوع قرارداد:3ماده 
( که سازندن متعهد است در قبال ثهن معامله، 2دانگ مورد معامله )به شرح مادن  6سهم /  100عبارت است از مشارکت در ساخت 

ساخته و از شهرداری و جزئیات آتی این قرارداد  صادرن  ساخت  ضوابط با حداکثر بنای مجاز با متراژ پروانه  هر  ملک فوق را طبق 

ساخت لاحیت آمادن نهاید و بابت مابه سهم / دانگ مورد معامله مبلغ  تفاوت هزینه  سهم مالک و قیهت ...........  سهم / دانگ   .........

 گردد:یل پرداخت میبالعوض پرداخت نهاید، که به شرح ذ............................. ریال معادل ......................... توما/ به صورت 

..................  ................................ ریال معادل ..................... توما/ طی ....... فقرن  ک بانک ........................ شعبهالعقد مبلغ ضهن (1

........... توممما/ بممه آقمما / خممانم بممه شمممهممارن ............................ تمماری. ................... مبلغ ............. ریممال معممادل .................

................................... 

سید که ضهیهه قرارداد بقی مبلغ ......................... ریال معادل ............................ توما/ ههزما/ با ...................... ، نقدأ طی رما (2

 گردد.گردد، از طرف سازندن به مالک پرداخت میمی
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 تاسیسل( مشخصات کلی سازه جدیدا4ماده 

 ری که شامل:اتعداد ........... طبقه بر اساس دستور نقشه و ضوابط شهرد

 ................ طبقه با کاربری مسکونی / اداری در تعداد .............. واحد به متراژ حدود ......... متر (1

 و ........... باب تجاری حدود ............. متر /ههکف با کاربری ......... باب پارکینگ  (2

 ............ طبقه زیر ههکف با کاربری پارکینگ به تعداد ............. باب (3

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

 دیگر فضاهای مورد توافق )فضاهای ویژن( (5

 گردد.پیوست قرارداد میباشد که حدود مشخصات فنی و عهومی و مصالح مصرفی آ/ می

 

 

 (تابعیت قرارداد4ماده 
 باشد.تابعیت قرارداد حاضر، ایرانی و تابع قوانین و مقررات جاریه کشور جههوری اسالمی ایرا/ می

 

 

 ( محل انجام قرارداد5ماده 

سی ..................... به آدرس ............ سکن / دفتر فنی مهند ................................................................................. این قرارداد در محل آژانس م

 ............................................... و تلفن ............................................. تنظیم گردیدن است.

 

 

 ( مدت قرارداد7ماده 

رارداد .......................... ............................ / ............................... به حروف ............................. انجام گردیدن و مدت این قاین قرارداد در تاری. 

................ ................................. . مان شممهسممی از تاری. عقد قرارداد تا تاری. ........................... / .................... ....................... به حروف........... /

 باشد.می به حروف .................................

 

 

 ( قدرالسهم طرفین به نسبت درصد از واحدهای احداثی:8ماده 
 گردد:می از ساختها/ جدید به شرح ذیل تعیینوافق انجام شدن سهم مالکیت هر یک از طرفین طبق ت

 الشراکه طرف اول ................. درصد.سهم (1

 الشراکه طرف دوم ................... درصد.سهم (2

 باشد.الینکف آ/ میباشد و جزپیوست مینامه عادی بهشرح کامل تقسیم 
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 و زمان پیش فروش( کیفیت 9ماده 

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

ساس کد ره شخص ثالث برا سکن ................ پس از ................................................ ، بین طرفین و یا به  گیری و فقط در محل آژانس م

 باشد................... و با حضور الزامی طرفین امکا/ پذیر می

 

صرن  ساقط بودن و برای انتقال  د: هرگونه قراردا1تب شود، از درجه اعتبار شدن در بند باال تنظیم  شرایط قید  فروش که بدو/ رعایت 

 نهاید.نهی گونه حقی ایجادگیرندن آ/، هیچ

 باشند.: طرفین متعهد بر رعایت منافع و مصلحت یکدیگر در فروش واحدها و به قیهت روز و عادالنه می2تبصرن 

 آورد.: واحدهای پیش فروش شدن هیچ تعهدی غیر از این قرارداد برای سازندن به وجود نهی3تبصرن 

 باشد.بدو/ حضور طرف مقابل بالمانع می: فروش مابقی سهم هر یک از طرفین در آستانه تحویل 4تبصرن 

 

 

 ( برنامه زمان بندی پروژه10ماده 
( ................. روز پس از عقد قرارداد تنظیم وکالت نامه جامع کاری از طرف مالکین به سازندن جهت انجام امور اداری و دریافت 10-1

 جواز

 جواز و مجوزهای الزم توسط سازندن( ................. روز پس از وکالت کاری دریافت 10-2

 ( ................. روز پس از دریافت جواز تخلیه و تحویل ملک کلنگی توسط مالک به سازندن10-3

 ( ................... روز پس از تحویل ملک خاتهه عهلیات ساختهانی و تحویل ملک نوساز توسط سازندن به مالک10-4

 و سند تک برگ توسط سازندن( .................. روز پس از تحویل ملک نوساز دریافت پایانکار، صورت مجلس تفکیکی 10-5

 

 

 السهم عرصه به نام شریک سازندهر( نحوه و زمان انتقال قد11ماده 
 هایند:نطبق توافق طرفین در سه مرحله، مالکین اقدام به انتقال سند به نام طرف دوم قرارداد می

 پس از پرداخت فیش جواز ساخت و اخذ جواز و تخریب ملک، ................................... دانگ از عرصه ملک موضوع قرارداد (1

اتهام سفت کاری و قبل از شروع گچ کاری مطابق عرف زمانی مهندسی، ................................ دانگ از عرصه ملک موضوع  (2

 قرارداد

اتهام کامل عهلیات سمماختهانی و تحویل ملک به مالکین، ........................................... دانگ از عرصممه ملک موضمموع پس از  (3

 قرارداد

کامل وی در مواعد مقررن موضوع این تعهدات  استقرار مالکیت سازندن و استیفای وی از حقوق مالکانه مشروط به ایفای (4

 باشد.مادن می
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 ( تعهدات مالک )فروشنده(12ماده 
. توما/ طی سمممه فقرن  ک به مالک متعهد گردید مبلغ .......................................... ریال معادل ................................................ -

دفتر فنی مهندسمممی ( جهت انجام کار، تحویل آژانس مسمممکن / 2معادل ارزش مورد معامله )به شمممرح مادن  شمممرح زیر

 گردد.عودت می 11............................ دادن که هر یک ههزما/ با مواعد مقرر در مادن 

ستفادن از مزایای قانونی  ک فوق سازندن حق ا ساس  نانچه مالک به تهعدات خود مندرج در این قرارداد عهل ننهاید،  الذکر را برا

 اشد.برأی داور / مرجع قضایی را دارا می

 

 ............................................ . ک شهارن ........................ بانک ....................................... شعبه ................................. مبلغ ..

 شعبه ................................. مبلغ .............................................. .  ک شهارن ........................ بانک .......................................

 .............................................. ک شهارن ........................ بانک ....................................... شعبه ................................. مبلغ 

 

نهاید که هیچ محدودیت و مانعی متوجه احداث سممماختها/ در زمین مذکور نبودن و مورد معامله فاقد مالک اقرار می -

 باشدهرگونه ایراد و اشکال قانونی می

ساس مادن  - ضای قرارداد با حپ 1-10مالک متعهد گردید برا شانی ............ ضور در س از ام دفترخانه ............................. به ن

ایند، وکالت فوق .......................................................................... نسمممبت به تنظیم وکالت جامع کاری بنام سمممازندن تنظیم نه

تنظیم گردد.در صمممورت فوت حجر هریک از افراد طرفین اول در مدت  مدت ......................... مانبایسمممت بالعزل و به می

مان نسبت به اعطا عقد وکالت جدید به نام سازندن با شرایط حاضر اقدام نهایند.  3وکالت، ورثه ایشا/ موظفند ظرف مدت 

رن مستهر بودن تا اختاللی در مواعد و بایست ههواگردند. وکالت فوق میدر غیر این صورت مشهول................................  می

 ننهاید.تعهدات سازندن ایجاد 

این قرارداد تخلیه و تحویل سازندن نهاید. مالک  3-10مالک متعهد گردیدن ملک موضوع قرارداد را در زما/ مقرر در مادن  -

 باشد.از ساخت میمحاسبه شروع زما/ این بند اعالم زما/ اعالم کتبی سازندن به طرف اول مبنی بر دریافت جو

ورد معامله و مالهعامله نبودن و اقرار بر عدم توقیف ملک از طرف مراجع قضممایی دارد و نهاید از افراد مهنوعرار میمالک اق -

های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری و های کلی سازما/در قید بازداشت یا مشهول مصادرن اموال نیست و یا در طرح

 .باشد....... نهی

صی / بانک ......................................... بابت ................... می - شخ شد / نهیبنابر اظهار مالک مورد معامله رهن و وثیقه  شد با با

صورت در رهن بود/( و مکلف می ساس مادن )در  سند برا شد قبل از انتقال  سازندن از پالک ثبتی  11با این قرارداد به نام 

 ذکر فک رهن به عهل آورد.الفوق

شهرداری و بدهیمالک تعهد می - ساب  صا ح های دیگر ملک نهاید کلیه بدهی های ملک از جهله هزینه های دارایی، مفا

 موضوع قرارداد را تا قبل از تحویل ملک پرداخت نهاید.

خلع ید واحد تجاری مالک متعهد گردید نسبت به پرداخت حق و حقوق و کسب رضایت مستأجرین )صاحب سرقفلی( و  -

صورت بال اقدام نهودن و مورد معامله  شکال و بال معارض در تاری. مقرربه  شرح  ا سازندن تحویل نهاید.   فق نامه باتوابه 

 باشد.می به پیوست صاحب سرقفلی

ا از سمموی مالک متعهد گردید نسممبت مورد معامله )ک ، جزیأ و منفعتأ( به غیر واگذار نگردیدن و در صممورت هرگونه ادع -

شی از آ/ را به عهدن خواهد  سارت نا سئولیت و خ شخصأ آ/ را مرتفع و م ضه احتهالی در آیندن نیز ،  ضن و بروز عار معار

 گرفت.
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سایر مدارک مورد نیاز( را ههزما/ با وکالت کاری جهت انجام امور  - سناد ملک معامله )بنچاق و  مالک متعهد گردید کلیه ا

 به صورت امانت در اختیار سازندن قرار دهد.مربوطه، پس از دریافت رسید 

کلیه هزینه های مربوط به عوارض شممهرداری و نقل و انتقال )مالیات و عوارض و سممایر تعهدات و دیو/ متعلقه تا قبل از  -

 باشد.تحویل مورد معامله به سازندن ( به عهدن مالک می

 ک به سازندن به صورت بالهناصفه از سوی طرفینمالک متعهد گردید به پرداخت هزینه انتقال سند قدرالسهم مال -

 .باشدمی اداین قرارد 3-10مالک متعهد به تحویل ملک بر اساس مادن  -

 باشد.این قرارداد می 11مالک متعهد به انتقال عرصه به نام سازندن براساس مادن  -

ت انتقال قطعی پالک ثبتی سمماعت قبل از تنظیم سممند رسممهی کلیه اسممناد و مدارک الزم جه 48باشممد مالک مکلف می -

مذکور را تهیه و به دفتر اسممناد رسممهی شممهارن ............... تحویل دهد. مالک عدم حضممور طرفین گواهی دفترخانه مزبور 

 باشد.می

مسممئولیت پاسممخگویی به هرگونه دعوی حقوقی و کیفری مربوط به ملک قبل از تحویل ملک و به نوعی که با این  تعهد و -

 باشد.بط نباشد بر عهدن مالک میقرارداد مرت

قرارداد را هزینه به میزا/ سممهم خود را  14مالک متعهد گردید هنگام پرداخت فیش خالفی و عوارض ذکر شممدن در مادن  -

 پرداخت نهاید.

الحسنه بابت اسکا/ را هنگام تحویل واحدهای نوساز به صورت تهام و کهال مالک متعهد گردید کلیه مبلغ دریافتی قرض -

 بدو/ قید و شرط پرداخت نهاید مگر در مواردی که در ههین قرارداد ذکر گردیدن. و

سازندن  - ضاء این قراردامالک در خصوص  ست و اطالع کامل از کم و کیف او کسب نهودن و با ام  دتحقیقات الزم را نهودن ا

 اقرار به آ/ دارد.

 ( تعهدات سازنده )خریدار(13ماده 
.....  ک بانک ................... .......................................... ریال معادل ........................................... توما/ .......... ..........سازندن متعهد گردید مبلغ 

شهارن ........................... معادل ارزش م شرح مادن شعبه .......................................... به  سن انجام کار تحویل 2ورد معامله )به  ( جهت ح

گردد.  نانچه سازندن آژانس مسکن / دفتر فنی مهندسی ..................... دادن که ههزما/ با تحویل سند تک برگ به سازندن عودت می

الذکر را بر اساس رأی داور / مرجع ک فوقاستفادن از مزایای قانونی  به تعهدات خود مندرج در این قرارداد عهل ننهاید، مالک حق 

 باشد.قضایی را دارا می

سازندن متعهد گردید پس از دریافت وکالت نسبت به تهیه نقشه های معهاری و محاسباتی توسط آرشیتکت مورد توافق /  -

ساس توافقات انجام شهرداری منطقه، برا ضوابط  ساخت و  صالحیت در حداکثر بنای مفید طبق مجوز  گرفته اقدام  دارای 

 نهاید.

ه تحویل ملک و بر سمممازندن متعهد گردید مبلغ ..................................... ریال معادل ..................................... توما/ در آسمممتان -

سکانقرضبه صممورت اسمماس عرف  سنه جهت ا مالک در طول مدت سمماخت نقدا، طی صممورت جلسممه پرداخت  الح

 الحسنه اسکا/ به مالک پرداخت نهاید.قرض

 این قرارداد پروانه ساخت )جواز( و سایر مجوز های مورد نیاز را اخذ نهاید. 2-10بر اساس مادن  است سازندن متعهد -

ست،  - سایر مدارک مورد نیاز( را پس از انجام مراحل درخ و ا سناد ملک مورد معامله )بنچاق و  سازندن متعهد گردید کلیه ا

 حویل آژانس مسکن / دفتر فنی مهندسی ........................... نهودن و در صورت نیاز مجدد دریافت نهاید.جواز ت

 قرارداد. 14باشد مگر در مورد ذکر شدن در مادن سازندن متعهد به پرداخت کلیه هزینه های جواز ساخت می -
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گونه کم و کسری تکهیل و قابل ها را کامل و بدو/ هیچ/تهامی آپارتها 4-10سازندن متعهد گردید در زما/ مقرر در مادن  -

سازندن مکلف به رفع نقص به  شاهدن گردد  شگلی م سهتی از بنا یا کل آ/ ایراد و م سکونت و تحویل نهاید.  نانچه در ق

 بایست خداوند متعال را مد نظر قرار دهند.باشد و در تهامی مراحل ساخت میهزینه خود می

 های احداث شدن را دریافت و تحویل نهاید.سند تفکیک شدن واحد 5-10در زما/ مقرر در مادن  سازندن متعهد است -

سه تفکیکی و تن - صورتجل ساختها/ و  سئولیت انجام امور مربوط به تفکیک  سند ظهزینه و م صدور  سند به منظور  یم 

داثی بر عهدن سازندن است و متعهد به مالکیت اختصاصی از ادارن ثبت اسناد و امالک مربوطه برای هر یک از واحدهای اح

 باشد.پرداخت و انجام آ/ می

شارکت  - صرفی اعم از آب و برق و گاز و تلفن پس از تخلیه و تحویل ملک مورد م سازندن متعهد به پرداخت هزینه های م

 باشد.ها میبه سازندن تا پایا/ عهلیات ساختهانی و تحویل آپارتها/

نوع، را روی این پالک ثبتی ندارد مگر با اطالع و رضممایت مالکین که شممرح توافقات متهم  سممازندن حق دریافت وام از هر -

 گردد.قرارداد می

سازندن متعهد گردیدن که مورد مشارکت را تحت پوشش بیهه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنا/ و بیهه مسئولیت  -

شرکت بیهه ...................................... درآوردن و مدارک آ/ را مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از انجام عهلیات ساختهانی 

 متهم قرارداد نهاید.

 باشد.سازندن متعهد بر تجهیز کارگان و رعایت اصول ایهنی و حفاظتی )ایهنی و حفاظت در حین عهلیات ساختهانی( می -

کارکنا/ و کارگرا/ شمماغل در موضمموع قرارداد و تعهد و مسممئولیت کلیه حوادث ناشممی از عدم رعایت اصممول ایهنی برای  -

باشد های آنا/ جانی و یا مالی و کلیه هزینه و خسارات در ضهن قرارداد بر عهدن سازندن میههسایگا/ مجاور و ساختها/

 و مالک هیچ گونه مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت.

شدن اداری یا  - ست کلیه هزینه های پیش بینی ن ساختها/ سازندن متعهد ا اجرایی دیگر در ارتباط با قرارداد که در عرف 

 سازی و به عهدن پیهانکار بودن و احیانا در این قرارداد فراموش شدن است را به عهدن بگیرد.

 ههکاری نهاید. داین قراردا 16سازندن متعهد است با نهایندن معرفی شدن از طرف مالک بر اساس مادن  -

 19مبحث ات فنی و ضمموابط و مقررات قانونی از جهله مقررات ملی سمماختها/ خصمموصممأ سممازندن متعهد به رعایت الزام -

 باشد.می

 باشد.زلزله می 2800سازندن متعهد به رعایت آیین نامه  -

 باشد.سازندن متعهد به رعایت مقررات شهرداری شهرسازی می -

سئولیت  - سخگویی به هرگونه دعوی حقوقی و کیفریتعهد و م از تحویل ملک جهت تخریب به  مربوط به ملک بعد پا

 باشد.سازندن بر عهدن سازندن می

 این قرارداد. 14باشد مگر موارد مستثنی شدن در مادن می نقشه های مصوبسازندن متعهد به اجرای  -

 سازندن اقرار به توانایی مالی و اطالعات فنی و قانونی الزم جهت انجام پروژن را دارد. -

ست کلیه هزینه - صورت مجلس  سازندن متعهد ا ساخت تا دریافت پایا/ کار  ضای پروانه  ساز از ابتدای تقا ساخت و  های 

 تفکیکی، تقسیم نامه و اخذ سند تک برگ را بدو/ هیچ گونه قید و شرطی بپردازد.

سبت به - صب انشعاب سازندن متعهد گردید ن شامل: آب  خرید و ن شهری  و پرداخت تهام هزینه های مربوط به خدمات 

سه فازن )در صورت فکیکی / غیر تصاعدی، برق هر واحد مستقل و یک انشعاب برق مصارف عهومی تک فاز / کنتور آب ت

 آسانسور(، گاز هر واحد با کنتور مجزا، انشعاب فاضالب شهری، تلفن قبل از تحویل اقدام نهاید.

است و از کم و کیف آ/ اطالع کامل کسب رؤیت کامل سازندن رسیدن ن کلیه اسناد مربوطه به آ/ را بهمورد معامله به ههرا -

 اقرار به آ/ دارد. دنهودن است با امضاء این قراردا
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ساتی ههران با مستندات برای هر واحد شامل نقشه های تاسی دفترچه مشخصات فنی ساختمانسازندن مکلف به تهیه  -

 باشد.ها و جزئیات اجرایی پروژن میها عکسو تائیدیه

 

 ( تخلفات ساخت14ماده 

باشد غیر از موارد مسئولیت قانونی و جرائم هرگونه تخلف از ضوابط و دستورالعهل های صادرن از مراجع ذیصالح بر عهدن سازندن می

 این قرارداد. 26قید شدن در مادن 

 

 ( آثار قرارداد15ماده 
ضهام مبلغ بالعوض ذکر  ساز و .... به ان ساخت و  در تاری. عقد قرارداد  3شدن در مادن ارزش ملک تحت احداث با کل هزینه های 

 حاضر محاسبه و با یکدیگر پایاپای تلقی گردیدن

ص - شامل: م ساخت  سانات قیهت ملک و هزینه های  ستهزد و نیز تغییر در نرخنو بهرن و غیرن در آیندن )از زما/  الح و د

 ن قرارداد نخواهد داشت.گونه تاثیری در مفاد توافق های انجام شدن در ایقرارداد تا تحویل نهایی( هیچ

 کلیه خیارات از جهله خیار غبن فاحش را از خود سلب نهودند.طرفین با امضاء این قرارداد  -

 باشد.مالک در رابطه با کلیه هزینه ها و عهلیات اجرایی و اداری هیچ گونه مسئولیتی نداشته و به عهدن سازندن می -

........ موجود متعلق به ................................ بودن و سازندن تنها در زما/ عهلیات ساخت و ساز تلفن شهارن ................................. -

حق اسممتفادن و بهرن برداری از آ/ را خواهد داشممت کلیه هزینه ها و مسممئولیت قانونی در زما/ اسممتفادن از آ/ بر عهدن 

 اهدداشت.سازندن است و هیچ گونه دخل و تصرفی نسبت به آ/ نخو

 مالکین هیچ گونه وجهی تحت هیچ عنوا/ به سازندن پرداخت نخواهد کرد مگر موارد قید شدن در قرارداد. -

صالح و  نانچه پالک - سازندن با در نظر گرفتن م شارکت را دارند  ضایت بر تجهیع با ملک مورد م شرایط و ر های ههجوار 

ست. تواز به اتمنافع طرفین و به عنوا/ نهایندن مالکین، مج صهیهات الزم ا ضایت خاذ ت افق با مالکین ههجوار به ههران ر

 گردد.مالکین نسبت به شرایط تجهیع و توافقات حاصله هها/ زما/ متهم قرارداد می

 کلیه مصالح موجود در ساختها/ فعلی، پس از تخریب متعلق به سازندن خواهد بود. -

شارکت دارای .........................  - شپزخانه، ............... عدد کولر آبی، ......ملک مورد م ستگان آبگرمکن سری کابینت آ .......... د

 باشد.از تخریب متعلق به سازندن می باشدکه بعدگازی شیرآالت کامل و ................... پرن رادیاتور شوفاژ و ..... می

را تحت هیچ عنوا/، از قبیل وکالت، نهایندگی، صلح،  انتقال عرصهقرارداد و حق  حق واگذاری حقوق قانونیطرفین  -

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

 گردند در ههه حال اساس کار را بر صداقت قرار دادن و خداوند متعال را مد نظر قرار دادن.طرفین متعهد می -

 گردند منافع و مصلحت یکدیگر در فروش  واحدها و به قیهت روز و عادالنه را رعایت کنند.ن متعهد میطرفی -

 قرارداد قابل استفادن است. 19و  18الحسنه اسکا/ با رای داور به عنوا/ ضهانت اجرایی سازندن و تامین مادن مبلغ قرض -

کتبا به آژانس / دفتر فنی مهندسمممی .................. اعالم  باشمممند هرگونه تغییر آدرس و شمممهارن تلفن راطرفین موظف می -

 نهایند.

 باشند.به میزا/ قدرالسهم خود می جریمه های منجر به اضافه بناطرفین متعهد به پرداخت  -
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 ( نماینده مالکین16ماده 
پذیرد کند و نامبردن میکنندن / عامل نظارت خود انتخاب می مالک بدین وسیله آقای .................................. را به عنوا/ عامل ههاهنگ

 که به عنوا/ نهایندن مالک عهل نهاید.

این قرارداد با حضممور ................. نفر از مالکین به ههران نهایندن قابل انجام و  9کلیه صممورتجلسممات و توافقات بعدی و موضمموع مادن 

 باشد.الکین را دارد و مورد تائید مالکین میباشد و حکم حضور ههه ماالجرا میالزم

مالکین یا نهایندن قانونی آنها حق نظارت بر پیشرفت پروژن را دارد ولی حق مداخله در مشخصات فنی و جزئیات اجرایی تائید شدن 

 را نخواهد داشت.

 هر نوع وظیفه ای که مقرر است نهایندن انجام دهد کامال شفاف درج گردد.

 

 

 ود اختیارات و مداخله یا مشارکت مالک در اجرا( حد17ماده 
تواند پس از اعالم در صورت تعطیلی و تاخیر غیر موجه یا غیبت شریک سازندن در حین انجام پروژن بیش از ............... روز، مالک می

ساخت ضعیت موجود جهت ادامه عهلیات  سه و صورتجل سازندن و تنظیم  شخص کتبی و الزام به انجام تعهد به  هانی توسط خود و یا 

قانو/ مدنی در  222ثالث دارای صممالحیت و با تنظیم گزارشممات دقیق به ههران مسممتندات کامل مداخله نهاید و با اسممتناد به مادن 

 صورت لزوم برای تامین مخارج نسبت به فروش قدرالسهم اعیانی سهم سازندن با رای داور / مرجع قضایی اقدام نهاید.

 باشد.الون بر پرداخت جریهه تاخیر، خسارت واردن به مالک بر اساس مدارک و مستندات بر عهدن سازندن میدر این صورت ع

 

 گردد.تبصرن:فوت یا حجر سازندن نیز موجب ایجاد این حق برای مالک می

 

 

 ( جرائم تاخیر یا عدم اجرای تعهدات18ماده 

ستند (1 ستکاف هر یک از طرفین در ابتدای قرارداقانو/ مدنی، در  230، 228، 222، 221د به موا ام  2و  1)بند  دصورت ا

س. ایجاد می10مادن  شتر از .................................. مان، حق ف گردد و طرفین بابت انجام تعهد، عالون بر الزام به پرداخت ( بی

 باشد.ف مقابل میدرصد از ارزش ملک به عنوا/ خسارت به طر 30وجون هزینه شدن، ملزم به پرداخت 

به میزا/ هر  10مادن  5و  4و  3در صمممورت تاخیر هر طرف بدو/ عذر موجه در انجام تعهدات خویش مواعد مقرر در بند  (2

داخت نهاید به بایسمممت در حق طرف مقابل پرروز تاخیر مبلغ ............................................ معادل ......................................... می

 استثنای آنچه که به موجب عرف یا قانو/ انجامش غیر مقدور یا غیر مهکن باشد.

سارت واردن به طرف مقابل را پرداخت  (3 ستندات الزم خ ساس مدارک و م ستند عالون بر جریهه تاخیر بر ا طرفین متعهد ه

 نهایند.
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 خدمات پس از فروش –( دوره تضمین 19ماده 

شد که در طول مدت سازندن ملزم و  صورت بروز هر نوع خسارت یا مان پس از تکهیل و تحویل آپارتها/ 3متعهد  ها به مالکین، در 

شی از  شی از ایراد جزئی و کلی که نا سارات نا شناس خبرن تایید گردد و کلیه خ شد و طبق نظر کار صور مالکین در این مدت نبا ق

از  رد/ امور اجرایی به افراد ناوارد یا مبتدی و ... را متقبل و بدو/ اخذ هرگونه وجهیاسممتفادن از لوازم غیر اسممتاندارد و یا محول ک

 ها را جبرا/ نهاید و به شکل سالم و قابل استفادن به مالکین تحویل دهد.مالک تعویض یا تعهیر و خرابی

آب سرد و گرم شوفاژ و سیستم فاضالب هایی اعم از خرابی در سیستم حرارتی و برودتی، برق و لوله کشی پرداخت خسارت خرابی

های تلفن، آیفو/ تصویری و آنتن مرکزی و آنتن جداگانه و شت بام و ... و آسانسور، سیم کشیها و پو سیستم عایق کاری سرویس

دوم قرارداد  کلید و پریزها و خرابی شیرآالت و ... و به طور کلی منصوبات و لوازم و منصوبات ساختهانی مصرفی پروژن بر عهدن طرف

 ها قابل دریافت است.مان پس از تحویل واحد 3ودن و تا ب

 

 

 ( شرایط فسخ قرارداد20ماده 
ستنباط و 18مادن  1این قرارداد غیر از بند  ضی طرفین )اقاله( و اگر ا س. نبودن مگر به ترا شرط و با هیچ عنوانی قابل ف ، تحت هیچ 

سیری  ست یا تف س. برای طرفین ا صالح میبه اجازن ف سیله ا االجرا و غیر قابل عدول بود/ آ/ تاکید گردد و بر قطعی و الزمبدین و

 گردد.می

 

 

 الزحمه مشاور( حق21ماده 
الزحهه مشاورین قانو/ تجارت، طرفین قرارداد متعهد و ملزم شدند، پس از عقد قرارداد نسبت به پرداخت حق 335مستندا به مادن 

الزحهه نخواهد داشممت و  نانچه یکی از طرفین .............. اقدام نهایند. فسمم. یا اقاله قرارداد تاثیری در میزا/ حقامالک ...................

 باشد.بنهاید ملزم به پرداخت کهیسیو/ طرفین میقرارداد تفاضای فس. آ/ را 
 

 

 ( حدود مشخصات فنی، عمومی و مصالح مصرفی22ماده 
 باشدلح مصرفی به پیوست میحدود مشخصات فنی، عهومی و مصا

  نانچه هر یک از مصالح فوق در بازار موجود نباشد معادل ریالی آ/ با توافق طرفین مالک عهل قرار خواهد گرفت.

 باشد.دیگر موارد ذکر نشدن، بنابر خواست مالک، توافق سازندن و نظر کارشناس مشاور و توافقات طرفین قابل بررسی و مالحظه می

 باشد.مشخصات و مصالح ساختهانی با تراضی طرفین و انعکاس و اصالح صورت جامع بالمانع میتغییر 

صالح مندرج در  صالح غیر از م ست نازک کاری نانچه طرف اول خواها/ م ساب ما  لی شند با احت در این قرارداد برای واحد خود با

 باشد.رف مالک به شرح ...................................... میباشد. حدود تغییرات از طالتفاوت در زما/ کار قابل انجام میبه
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 ( حوادث غیر مترقبه )فورس ماژور(23ماده 

شت و قرارداد به حالت تعلیق در  سئولیتی نخواهند دا سایر بالیای طبیعی و ... م سیل و  طرفین در مورد حوادث قهری مانند: زلزله 

 آید.می
 

 

 رایط مذاکره مجدد در شرایط قهری( هاردشیپ یا ش24ماده 
صله و با رای داور و پس از  ضعیت فورس ماژور و پس از مذاکرن مجدد و توافقات حا ادامه عهلیات اجرایی حداکثر یک مان از پایا/ و

 شود.گردد و مدت تعطیلی پروژن در این حالت به مدت اجرای قرارداد افزودن میتنظیم صورتجلسه کتبی انجام می
 

 

 (مرجع حل اختالف25 ماده
)داور / داورا/ منتخب از سوی شرکت ..................................... به شهارن ثبت ........................ / یا آقای .................................  –داوری  شرط

انتخاب الطرفین ................................ به عنوا/ داور مرضیآنکه مورد قبول طرفین است(به نشانی ....................................................................

روز از زما/ تخلف طرف دیگر نسمممبت به  30شمممد که در صمممورت حدوث اختالف، هریک از طرفین حق دارند حداکثر ظرف مدت 

سیدگی به اختالف را در محل ............................. ست ر شرایط قرارداد، درخوا صادرن از هریک از  ............... کتبا اعالم و ثبت نهاید رای 

اسممت ابالا اوراق و کلیه مراسممالت داوری به طرفین با پسممت سممفارشممی / اظهار نامه به ا االجرطرف داور منتخب، برای طرفین الزم

ق رجوع به داوری است نشانی قراردادی، معتبر است؛ بدیهی است عدم ثبت به موقع درخواست موضوع این مادن، موجب اسقاط ح

 مگر به تراضی کتبی مجدد طرفین.

تبصرن: اگر داور فوت نهودن یا از قبول داوری سرباز زند شرط داوری کا/ لم یکن گردیدن حق مراجعه به مراجع قضایی برای طرفین 

 باشد.محفوظ می

 

 

 ( اضافه بنا26ماده 
، مازاد بر گواهی پروانه ساختها/ نهود هزینه احداث بنا به عهدن سازندن در صورتیکه سازندن اقدام به احداث بنای مسکونی یا تجاری

سهم می سبت  شهرداری یا توسعه تجاری مربوط به آ/ به عهدن طرفین به ن شد لیکن پرداخت هزینه خالف و عوارض تراکم مازاد  با

 ین الزامی و باید متهم قرارداد گردد.انجام هرگونه اقدامی توافق نامه کتبی طرف باشد در این خصوص قبل ازتعیین شدن می

، کلیه هزینه ها، ازجهله هزینه تراکم، عوارض، صممدور  پروانه، و هزینه های 4در صممورت کسممب مجوز اضممافه طبقات مازاد بر مادن 

مالک و باشممد و سممهم هریک از طرفین از طبقه / طبقات حاصممله به نسممبت .........   سمماخت و دیگر هزینه ها بر عهدن سممازندن می

 باشد.....................   سازندن می
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 شرکت مهندسی تُکا
 ( اسناد و مدارک ناظر بر قرارداد27ماده 
 باشدحدود مشخصات فنی عهومی و مصالح مصرفی پیوست می (1

 باشدشرح کامل تقسیم نامه عادی پیوست می (2

 باشدشرح موارد قانونی مورد اشارن در قرارداد پیوست می (3

 گرددمی داین قراردا کلیه توافقات بعدی متهم -

 گرددرونوشت مدارک بعدی و مرتبط با این قرارداد ضهیهه قرارداد می -

 رسدکلیه مدارک و اسناد ناظر بر قرارداد به تایید طرفین می -

 

شخصی  ضایت و ارادن  شرعی و قانونی و با ر سم و عقل و با رعایت موازین  سالمت ج صحت و  طرفین قرارداد این قرارداد در کهال 

تنظیم و صیغه صحیحه و شرعیه مشارکت و عقد بیع جاری شد و اسقاط کافه خیارات حتی خیار غبن فاحش از متعاملین به عهل 

 آمدن و متعاملین با علم و اطالع و با رضایت از مفاد این قرارداد مبادرت به امضاء آ/ نهودن اند.

سبت به متعاملین و قائم مقام قهری و قانونی  شان موثر میاین قرارداد ن شد و بر قطعی و الزمو ورثه ای االجراء و غیر با

 گردد.قابل عدول بودن آن تاکید می

سارت واردن و جوابگویی در قبال  سئولیت جبرا/ خ شود م شف  سادی ک  نانچه در اظهارات و تعهدات هر یک از طرفین خالف و ف

 باشد.اشخاص ثالث و مقامات صالحه قضایی بهعدن متخلف می

قانو/ مدنی و با  674و  457و  362و  339و  228و  222و  221و  219و  190و  185و  32و  10رارداد به اسمممناد مواد این ق

ستناد به مواد  شتهل بر ......................... مادن و .............................. بند  352و  344و  343و  335ا صرن تب.................... و قانو/ تجارت م

هتن و متحداالعتبار در تاری....................................................... بین لدر ............. ............................ نسخه در ............................. صفحه متحدا

نزد طرف اول قرارداد و یک نسخه نزد طرف دوم و یک نسخه در طرفین قرارداد حاضر، امضاء و تنظیم گردید که .................... نسخه 

 محل آژانس مسکن / دفتر مهندسی ............................... نگهداری شود.

...... نگهداری ..اسممناد و مدارک ملک مورد مشممارکت شممامل ................................ در محل آژانس / دفتر فنی مهندسممی ..........................

 باشند.گردد و در صورت نیاز هریک از طرفین طی صورتجلسه ارائه و ایشا/ مکلف به عودت پس از رفع نیاز میمی

 

 رسد.با احراز هویت طرفین قرارداد و اصالت مدارک اسناد، تهام مراتب مندرج در این قرارداد به تایید و گواهی می

 

 برسد. طرفینتایید، گواهی و امضا و اثر انگشت  ها بهکلیه صفحات قرارداد و پیوست -

 ......................... برسد. آژانس مسکن / دفتر فنی مهندسیها به تایید، گواهی و امضا ستکلیه صفحات قرارداد و پیو -

 برسد. شهود طرفینها به تایید، گواهی و امضا کلیه صفحات قرارداد و پیوست -

 برسد. امضا امضای داور و نماینده مالکها به تایید، گواهی و کلیه صفحات قرارداد و پیوست -
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