
 قرارداد مشارکت در ساخت

  یدادگستر یهاموجود در دادگاه یمباحث در دعاو نیتر دهیچیو پ نیمرتبط با آن، از دشوارتر یقرارداد مشارکت در ساخت و نکات حقوق

 نی. بنابراشودیمشاهده م ی جد یمشارکت در ساخت اختالف نظرها یقراردادها یدر نکات حقوق زی ن یقضات دادگستر نیاست و بعضا ب

 ریمس نیبرخوردار است. هرگونه اشتباه در ا یا ژهیو تیآن تا خاتمه پروژه از اهم یحقوق تیریانعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و مد

 .جبران شود رقابلیباعث بروز خسارات کالن و غ تواندیم

 :اشاره نمود ریبه موارد ز توانیمقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت م نیکه در ا  یجمله موارد از

 بند به بند حیقرارداد مشارکت در ساخت، همراه با تشر نمونه

 قرارداد مشارکت در ساخت  میتنظ تیو اهم حاتی توض یدئویو

 مشارکت در ساخت یقراردادها پیت انواع

 در قرارداد مشارکت در ساخت  رگذاریمهم و تاث نکات

 

 قرارداد   نی: طرف1ماده  

 .باشدیمنعقد و الزم االجراء م  لیو مشخصات ذ  طیمطابق با شرا  یمالک و مجر  نیقرارداد ماب  نیا

 اول : مالک   طرف

ناسنامه  ش  شماره  به  …………………………  فرزند  ………………………………………………/ خانم    آقا

  از  صادره   …………………………………………  ملی  کد  و  …………………………… 

  به  نسبت  ………………متولد   ………………………  تتابعی..  …………………………………

/ کوچه / بن    ابانخی..  ………………………  شهر:  اقامتگاه  ساخت،  در  مشارکت  مورد  دانگ  ………………………

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

 ..……………… :لیموبا……………

 

 ( کی)سازنده، شر  یر دوم: مج   طرف

  شناسنامه  شماره  به  …………………………  فرزند  ……………………………………………/ خانم    آقا

..  ………………………………  از  صادره  …………………………………  ملی  کد  با  …………………………

  پالک.. /  ………………………/ کوچه / بن بست  ابانخی  ……………………  شهر:  اقامتگاه  ……………………  متولد

 …………… :لموبای.  ………………:  تلفن  …………………………  پستی  کد/    ………………………………

 

که    گرددیم هیموضوع توص نیا  تیاقدام نموده اند. با توجه به اهم یمختلف ینسبت به عقد قراردادها تیآمده که افراد با جعل هو شیپ اریبس

 .دیحاصل کن  نانیدارند، اطم تیمالک یکه ادعا یافراد ایفرد  یتیو مالک یتیحتما از اطالعات هو



 : موضوع قرارداد 2  ماده

که سازنده متعهد است  (  2دانگ مورد مشارکت در ساخت )به شرح ماده    ۶سهم /    1۰۰قرارداد عبارت است از مشارکت در ساخت    نیا  موضوع

قرارداد    نیا  یآت  اتیو جزئ  یمجاز و با متراژ پروانه صادره از شهردار   یدر قبال ثمن مشارکت در ساخت، ملک فوق را طبق ضوابط با حداکثر بنا 

 .دیآماده نما  ثیهر ح  ازساخته و  

 

شده در   انیبه صورت نمونه بود و موضوع مشارکت در ساخت شما ممکن است که متفاوت با موضوع ب دیگرد  انیقسمت ب نیکه در ا  یموضوع

 .قسمت باشد نیا

 

 : مشخصات ملک 3  ماده

  یبه شماره چاپ  تیسند مالک  ی در آن دارا  یاحداث  یبا بنا  نیقطعه زم  کیدانگ    ۶سهم /    1۰۰  از  مشاع  دانگ /    سهم.  ……………  یتمام

/    ……………………  از  مفروز  ………………………….. /  ………………  ثبتی  پالک  به.  ………………………

  دارای.  ……………………  در  واقع.  …………   متراژ  به..  ……………  بخش  اصل  …………………………… 

و    دهی سازنده رس  ترؤی  به  مالک  توسط  که  گاز  کنتور.  ………………  و  آب  واحد..  …………………  و  برق  کنتور  عدد.  …………

 .سازنده واقع شده است  دییآن کامالً اطالع حاصل نموده و مورد قبول و تأ  فیاز کم و ک

 

 .گردد  انیب قیقسمت دق نیملک ممکن است وجود داشته باشد الزم است تا در ا یکه برا  یگریگونه مشخصات د هر

 

 : ارزش ملک 4  ماده

  طرفین  قبول  مورد  و  شده  برآورد(  تومان  ……………………)  الری  ……………………عرصه در تاریخ عقد قرارداد معادل    ارزش

 .است

 

انجام    نیدرست برآورد نشود احتماال در ح نیزم متیاست. اگر متراژ و ق نیزم متیمتراژ و ق نیینکته در قرارداد مشارکت در ساخت تع نیاول

 ای)مالک  نیاز طرف کیسود هر  نییباشد. به منظور تع ینیشروع اختالفات سنگ تواندیاعتراض خواهند داشت و م نیمالک ایکار مالک 

 .است نیگردد. و مشخص است که آورده مالک همان زم ن ییآورده هر دو طرف تع زانیم دیسازندگان( ابتدا با ای سازنده( و )نیمالک

از  کیعمل کرده و براساس متراژ هر  یاز منظر قانون توانندیقدرالسهم م نیینفر باشند در تع کیاز  شتریجهت ساخت ملک ب نیمالک اگر

. به ندینما نییرا تع نیاز مالک کی قدرالسهم هر  زانیبا روش دوستانه م ایو  ندینما نییقدرالسهم را تع زانیثبت شده م یکه در سند و نیمالک

 .د یتماس حاصل کن ”اس تهران کارشنبا مجموعه “ دیتوانیقدر السهم م نییتع رمنظو

 .ریخ ایدر مفاد قرارداد اثرگذار خواهد بود و   یمتیکه نوسان ق  دی کن نیی تع دیتوانیقسمت م نیا در

 

 



 س یالتاس  دیسازه جد  ی: مشخصات کل5  ماده

در تعداد    ی/ ادار   یمسکون  یطبقه با کاربر  ..………………که شامل   شهرداری  ضوابط  و  نقشه  دستور  اساس  بر  طبقه..  ………  تعداد

.  …………حدود    تجاری  باب..  ……… / و    نگپارکی  باب  ………  یبا کاربر  همکف،  متر   ………  حدود  متراژ  به  واحد..  …………

 ………… به متراژ  یباب انبار  ............................ ،ابب.  …………به تعداد    نگیپارک  یهمکف با کاربر   ریطبقه ز...................... ،متر

 ( ژهیو یمورد توافق )فضاها  یفضاها  گرید

 

 : محل انجام قرارداد ۶ماده  

  ……………………  تلفن  و..  ………………………………  آدرس  به.  ………………………قرارداد در دفتر کار    نیا

 .است  دهیگرد  متنظی

 

 طرف اول قرارداد )مالک(   فی: وظا7  ماده

 پروژه(   یهانهی)هز  1۰بر اساس ماده    هانه یهز  پرداخت

 …………………… خیتا تار  ی ساختمان  اتیکارگاه و شروع عمل  زیبه منظور تجه  کیبه شر  نیزم  میتسل

.  …………………………………………معادل    الری  …………………………………… مبلغ    دیمتعهد گرد  مالک

  ………………  لیجهت انجام کار، تحو(  2معادل ارزش مورد مشارکت در ساخت )به شرح ماده    ر یسه فقره چک به شرح ز  طی  تومان

 .گرددی عودت م  11زمان با مواعد مقرر در ماده  هم  کی  هر  که  داده

 ……………… مبلغ  ………………  شعبه  ………………  بانک  …………………… شماره    چک

 ……………… مبلغ  ………………  شعبه  ………………  بانک  ……………………شماره    چک

 ……………… مبلغ  ………………  شعبه  ………………  بانک  ……………………شماره    چک

  اساس  بر  را  الذکرچک فوق  یقانون  یا یسازنده حق استفاده از مزا  د،یقرارداد عمل ننما  نی: چنانچه مالک به تعهدات خود مندرج در ا1تبصره

 .باشدی را دارا م  ییداور / مرجع قضا  رأی

  رادیمذکور نبوده و مورد مشارکت در ساخت فاقد هرگونه ا  نیمتوجه احداث ساختمان در زم  یو مانع  تیمحدود  چیکه ه  دی نما  یاقرار م  مالک

 .است  یو اشکال قانون

  …………  نشانی  به..  ………………………قرارداد با حضور در دفترخانه    یپس از امضا   دیمتعهد گرد  مالک

  میبنام سازنده تنظ  یوکالت جامع کار  متنظی  به  نسبت..  ………………………………………………………………

در مدت    لاو   نیاز افراد طرف  کیگردد. در صورت فوت حجر هر  متنظی  ماه.  ……………………به مدت    ستیبای وکالت فوق م  ند،ینما

صورت    نیا  ری. در غندیحاضر اقدام نما  طیبه نام سازنده با شرا  دیماه نسبت به اعطا عقد وکالت جد  3اند ظرف مدت  موظف   شانیوکالت، ورثه ا

  جادیدر مواعد و تعهدات سازنده ا  یهمواره مستمر بوده تا اختالل  ستبایی. وکالت فوق مگردندمی..  …………………………مشمول  

 .دیننما



  نی. مالک محاسبه شروع زمان اد یسازنده نما  لیو تحو  هیقرارداد تخل  ن یا  11ملک موضوع قرارداد را در زمان مقرر در ماده    دهیمتعهد گرد  مالک

 .باشد  یجواز ساخت م  افتیبر در  یطرف اول مبنازنده به س یکتب  یبند اعالم زمان بهصورت کتب

دارد و مورد مشارکت در ساخت و در    ییملک از طرف مراجع قضا  ف توقی  عدم  بر  اقرار  و  نبوده  معامله  ال از افراد ممنوع  دی نما  یاقرار م  مالک

 .باشدنمی.  ……و    یو وابسته به دولت و شهردار  یدولت  هایسازمان  یکل  هایدر طرح  ایو    ستیمشمول مصادره اموال ن  ایبازداشت    دیق

  بابت..  …………………………………/ بانک    یشخص  قهیاظهار مالک مورد مشارکت در ساخت رهن و وث  بنابر

قرارداد به نام    نیا  13قبل از انتقال سند بر اساس ماده    باشدی)در صورت در رهن بودن( و مکلف م  باشدی / نم  باشدمی .  ………………

 .آورد  عمل  به  رهن  فک   الذکرفوق    یسازنده از پالک ثبت

ملک موضوع قرارداد را تا قبل   گرید  هاییو بده  یمفاصا حساب شهردار  ،ییدارا  یهانهیملک ازجمله هز  ی هایبده  هیکل  دنماییتعهد م  مالک

 .دی ملک پرداخت نما  لیاز تحو

اقدام نموده و مورد    یواحد تجار  دی( و خلع  ی)صاحب سرقفل  نیمستاجر  تیوحقوق و کسب رضانسبت به پرداخت حق   دیمتعهد گرد  مالک

 .باشدی قرارداد م  نیا  وستیپ  ینامه با صاحب سرقفل. شرح توافق دینما  لیمقرر به سازنده تحو  خیصورت بالاشکال و بالمعارض در تارمشارکت به 

و بروز عارضه    نیمعارض  یو در صورت هرگونه ادعا از سو  دهیواگذار نگرد  ریو منفعتأ( به غ  أینسبت مورد مشارکت )کالً، جز  دیهد گردمتع  مالک

 .از آن را به عهده خواهد گرفت  یو خسارت ناش  تی، شخصأ آن را مرتفع و مسئول  زین  ندهیدر آ  یاحتمال

  دی رس  افتیجهت انجام امور مربوطه، پس از در  یزمان با وکالت کار ( را همازیمدارک موردن  ری اسناد ملک )بنچاق و سا  هیکل  دیمتعهد گرد  مالک

 .سازنده قرار دهد  اریصورت امانت در اختبه

 ( ی)توافقن یطرف  یصورت بالمناصفه از سو انتقال سند قدرالسهم مالک به سازنده به  نهیبه پرداخت هز  دیمتعهد گرد  مالک

 .قرارداد است  نیا  13متعهد به انتقال عرصه به نام سازنده بر اساس ماده    الکم

و به دفتر اسناد    هیمذکور را ته  یپالک ثبت  یاسناد و مدارک الزم جهت انتقال قطع  هیکل  یسند رسم  میساعت قبل از تنظ  4۸مکلف است    مالک

 .دفترخانه مزبور است  یگواه  نیدهد. مالک عدم حضور طرف  لتحوی   ……………شماره    یرسم

قرارداد مرتبط نباشد بر    نیکه با ا  ینوعملک و به  لیمربوط به ملک قبل از تحو  یفریو ک  یحقوق  یبه هرگونه دعو  ییپاسخگو  تی و مسئول  تعهد

 .باشدی عهده مالک م

 .دیسهم خود را پرداخت نما  نزایبه م  نهیقرارداد را هز  14و عوارض ذکرشده در ماده    یخالف  شی هنگام پرداخت ف  دیمتعهد گرد  مالک

و شرط    دیصورت تمام و کمال و بدون قنوساز به  یواحدها  لتحوی  هنگام  را  اسکان  بابت  الحسنه  قرض  یافتیمبلغ در  هیکل  دیمتعهد گرد  مالک

 .دهیقرارداد ذکر گرد  نیکه در هم  یمگر در موارد   دیپرداخت نما

 .قرارداد اقرار به آن دارد  ن یاو کسب نموده و با امضاء ا  فیالزم را نموده است و اطالع کامل از کم و ک  قاتیدر خصوص سازنده تحق  مالک

 .از عرصه ملک را نخواهند داشت  یبخش  ایحق فروش کامل    نیطول مدت قرارداد، مالک  در

 .ترا نخواهند داش  ریبه غ  یساختمان  اتیاز عمل  یبخش  ا یانتقال تمام    ای  یحق واگذار   نیمالک



و   میتر و مهم تر از تسل  یاصل  یتعهد   یو  رسدی است که به نظر نم  نیا  دیآی که در نگاه اول به چشم م  یموضوع   نیبارزتر  نیمورد مالک زم  در

موضوع باشد،    نیکه بر خالف ا  یشرط  چیگفت نه تنها ه  توانیعقد م  نیطرح داشته باشد و در واقع با توجه به ذات ا  یبه مجر   نیاقباض زم

 .باشدیم  زیست بلکه مبطل عقد نین  حیصح

 

رجوع کرده و   نیطرف نیما ب  یابتدائاً به قرارداد ف دیبه تعهد خود عمل نکند با یو با در نظر گرفتن موضوعات فوق اگر مالک طیشرا نیا در

از   یکیدر داخل قرارداد به عنوان  یحالت نی شده و اگر چن ینیب شی پ یتعهد  نیعدم انجام چن یبرا یکرد که در مفاد آن چه موضع  یبررس

بابت تخلف  یبه صورت لحاظ کردن وجه التزام یشرط نیبه آن عمل شود که در حال حاضر معموالً چن دیشروط ضمن عقد درج شده باشد با

شده که بر اساس   ینیب شیپ یقانون مدن  ۲۳۰ر ماده د قاًیموضوع دق ن ی. اشودیها به صورت عام گنجانده مقرارداد هیها در کلاز شروط قرارداد

فرض  کیحالت ورود ضرر به عنوان   نیذکر است که در ا انی. شادیکمتر از آنچه مقرر شده محکوم نما ای شی متخلف را به ب تواندینم یآن قاض

 .باشدیمتصور و مفروض است و خالف آن قابل اثبات نم یقانون

 

 ( کیطرح و شر  یطرف دوم قرارداد )مجر  فی: وظا۸  ماده

  تومان.  ……………………………………معادل    الری  …………………………………… مبلغ    دی متعهد گرد  سازنده

  شماره  به  ……………………………………  شعبه.  ………………  بانکچک   ……………

  زمانهم  که  داده..  ……………  لیجهت حسن انجام کار تحو(  2  ماده  شرح  به)  مشارکت  مورد  ارزش  معادل   ………………………

مالک حق استفاده از    د،یقرارداد عمل ننما  نیگردد. چنانچه سازنده به تعهدات خود مندرج در ا  یبرگ به سازنده عودت مسند تک  لتحوی  با

 .باشدیرا دارا م  ییداور / مرجع قضا  رأی  اساس  بر  را  الذکر چک فوق  یقانون  یای مزا

در    تیصالح  یمورد توافق / دارا   تکتیتوسط آرش  یو محاسبات  یمعمار  یهانقشه  هیوکالت نسبت به ته  افتیپس از در  دی متعهد گرد  سازنده

 .دیمنطقه، بر اساس توافقات انجام گرفته اقدام نما  یطبق مجوز ساخت و ضوابط شهردار   دی مف  یحداکثر بنا

  آستانه  در  تومان.  ………………………………معادل    الری.  ………………………………مبلغ    دی متعهد گرد  دهسازن 

  الحسنه  جلسه پرداخت قرضصورت  طی  نقداً،  ساخت  مدت  طول  در  مالک  اسکان  جهت  الحسنهصورت قرضملک و بر اساس عرف به  لتحوی

 .دنمای  پرداخت  مالک  به  اسکان

 .دیرا اخذ نما  ازیموردن  یمجوزها   ریمتعهد است پروانه ساخت )جواز( و سا  سازنده

  لی( را پس از انجام مراحل اخذ جواز تحوازی مدارک موردن  ریاسناد ملک مورد مشارکت در ساخت )بنچاق و سا  هیکل  دی متعهد گرد  سازنده

 .دینما  افتیمجدد در  ازنی  صورت  در  و  نموده.  ……………

 .قرارداد  1۰باشد مگر در مورد ذکرشده در ماده    یجواز ساخت م  یهانهیهز  هیمتعهد به پرداخت کل  سازنده

. چنانچه  دینما  لیو قابل سکونت و تحو  لیتکم  یکم و کسر  گونهچهی   بدون  و  کامل  را  هاآپارتمان  یدر زمان مقرر تمام  دی متعهد گرد  سازنده

مراحل ساخت    یو در تمام  باشدیخود م  نهیمشاهده گردد سازنده مکلف به رفع نقص به هز  یو مشکل  رادیکل آن ا ایاز بنا    یدر قسمت

 .متعال را مدنظر قرار دهند  ندخداو  ستباییم

 .دینما  لیو تحو  افتیشده را دراحداث   هایواحد  شدهک یسند تفک  11متعهد است در زمان مقرر در ماده    سازنده



از اداره    یاختصاص  تیمنظور صدور سند مالکسند به  میو تنظ  یکیجلسه تفکساختمان و صورت  کیمربوط به تفکانجام امور    تیو مسئول  نهیهز

 .باشدیبر عهده سازنده است و متعهد به پرداخت و انجام آن م  یاحداث  یاز واحدها   کیهر    یثبت اسناد و امالک مربوطه برا 

  انیملک مورد مشارکت به سازنده تا پا  لیو تحو  هیاعم از آب و برق و گاز و تلفن پس از تخل  یمصرف  یهانهیمتعهد به پرداخت هز  سازنده

 .باشد  می  هاآپارتمان   لیو تحو  یساختمان  اتیعمل

 .گردد  یکه شرح توافقات متمم قرارداد م  نیمالک  تیندارد مگر بااطالع و رضا  یپالک ثبت  نیا  یوام از هر نوع، را رو  افتیحق در  سازنده

در قبال    یمدن  تیمسئول  مهیکارفرما در قبال کارکنان و ب  یمدن  تیمسئول  مهیکه مورد مشارکت را تحت پوشش ب  دهی متعهد گرد  ازندهس

 .دنمای  قرارداد  متمم   را  آن  مدارک  و  درآورده  ………………  مهیشرکت ب  یساختمان  اتیاز انجام عمل  یاشخاص ثالث ناش

 .باشد  ی( میساختمان  اتیعمل  نیو حفاظت در ح  یمنی)ا  یو حفاظت  یمنیاصول ا  تیکارگاه و رعا  زیمتعهد بر تجه  سازنده

کارکنان و کارگران شاغل    یبرا   یمنیاصول ا  تیاز عدم رعا  یناش  یو جان  یو معنو   یو ماد   یرمالی و غ  یو مال  یفریو ک  یحقوق  تی و مسئول  تعهد

و    باشدی بر عهده طرف دوم قرارداد م  هینقل  لیوسا  ایو    ادهیپ  نیرهگذرها و عابر  ایاشخاص ثالث و    ایمجاور و    گانیدر موضوع قرارداد و همسا

  یتیمسئول  چگونهیل هبند طرف او  نی. در خصوص موارد ذکرشده در ادیخسارات وارده در موارد ذکرشده را شخصاً جبران نما  هیکل  ستیبایم

 .ندارد  یو معنو   یماد  ، یفریک  ایو    یرمالیغ  ایو    یاعم از مال

  مانکاریو به عهده پ  یساز در ارتباط با قرارداد که در عرف ساختمان  گرید  ییاجرا  ای  یادار  نشدهینیبشیپ   یهانهیهز  هیمتعهد است کل  سازنده

 .ردیشده است را به عهده بگقرارداد فراموش   نیدر ا  اناًیبوده و اح

 .دینما  یاز طرف مالک همکار  شدهی معرف  ندهیمتعهد است با نما  سازنده

 .باشد  یم  1۹ساختمان خصوصاً مبحث    یازجمله مقررات مل  یو ضوابط و مقررات قانون  یالزامات فن  تیمتعهد به رعا  سازنده

 .باشدی زلزله م  2۸۰۰  نامهنییآ  تیمتعهد به رعا  سازنده

 .باشد  یم  یشهرساز   یمقررات شهردار  تیمتعهد به رعا  سازنده

به سازنده بر عهده سازنده    بی ملک جهت تخر  لیمربوط به ملک بعد از تحو  یفریو ک  یحقوق  یبه هرگونه دعو  ییپاسخگو  تی و مسئول  تعهد

 .باشدیم

 .قرارداد  نیا  23ا شده در ماده  مصوب بوده مگر موارد مستثن  یهانقشه   یمتعهد به اجرا  سازنده

 .الزم جهت انجام پروژه را دارد  یو قانون  ی و اطالعات فن  یمال  ییاقرار به توانا  سازنده

و اخذ    نامهمیتقس  ،یکیمجلس تفککار صورت   انیپا  افتیپروانه ساخت تا در  یتقاضا   یوساز از ابتداساخت   یهانهیهز  هیمتعهد است کل  سازنده

 .بپردازد  یو شرط  دیق  گونهچیبرگ را بدون هسند تک

 ری/ غ  یکیشامل: آب کنتور آب تفک  یمربوط به خدمات شهر  یهانهیو نصب انشعاب و پرداخت تمام هز  دینسبت به خر  دی متعهد گرد  سازنده

سانسور(، گاز هر واحد با کنتور مجزا، انشعاب  تک فاز / سه فازه )در صورت آ  یانشعاب برق مصارف عموم  کیبرق هر واحد مستقل و    ،یتصاعد 

 .دیاقدام نما  لیتلفن قبل از تحو  ،یفاضالب شهر

آن اطالع کامل کسب نموده    فی است و از کم و ک  دهیکامل سازنده رس  تیاسناد مربوطه به آن را به رؤ  هیمشارکت در ساخت به همراه کل   مورد

 .قرارداد اقرار به آن دارد  نیاست با امضاء ا



  و  هاعکس  ها هیدیهمراه با مستندات و تائ  یساتیتأس  یهاهر واحد شامل نقشه  یساختمان برا   یدفترچه مشخصات فن  هیمکلف به ته  سازنده

 .باشدی پروژه م  ییاجرا  اتجزئی

  گریمحض انتقال تعهدات و حقوق به شخص دصورت به  نیا  ریرا ندارد و در غ  ریبه غ  یز تعهدات قرارداد ا  یبخش  ایمجاز به انتقال تمام    سازنده

  یمانکار یپ  یقراردادها   یحقوق  ای  یقیبا اشخاص حق  تواندی مختلف قرارداد م  یبخشها   یاجرا  یطرف دوم برا   یقرارداد منفسخ خواهد شد، ول

 .قراردادها صرفا برعهده سازنده است  نیاز ا  یناش   رهی و غ  یمدن  ،ی فریحقوق ک  های تیمسئول  هی. کلندیمنقعد نما  راالزم  

  دشدهیاز موارد ق  ریباشد. غ  یبر عهده سازنده م   صالحیصادره از مراجع ذ  یهاو جرائم هرگونه تخلف از ضوابط و دستورالعمل  یقانون  تیمسئول

 .قرارداد  نیا  23در ماده  

د هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزدها امضا کرده در پایان هر هفته در اختیار طرف اول  کلیه اسنا  یدوم مکلف است فتوکپ  طرف

 .قرار دهد

صورتحساب را امضا کرده در اختیار طرف اول    یدر دو نسخه ترتیب دهد و در پایان هر هفته نسخه ثان  یدوم مکلف است صورتحساب  طرف

 .طرفین خواهد بود  یمذکور مالک محاسبات و روابط مال  یبگذارد. مدارک و صورتحسابها 

 .به اطالع طرف اول )مالک( برساند یخاک پروژه را به صورت کتب  شیحاصل از آزما  جیمتعهد است نتا  کیشر

 

 : آثار قرارداد ۹  ماده

عقد قرارداد حاضر محاسبه و    خیدر تار  3  ماده  در  ذکرشده  بالعوض  مبلغ  انضمام  به.  …وساز و  ساخت   یهانهیملک تحت احداث با کل هز  ارزش

 .دهیگرد  یتلق  یاپا یپا  گریکدیبا  

(  یینها  لی)از زمان قرارداد تا تحو  ندهیدر آ  رهیدر نرخ بهره و غ  رییتغ  زیساخت شامل: مصالح و دستمزد و ن  یهانهیملک و هز  متیق  نوسانات

 .قرارداد نخواهد داشت  نیشده در اانجام   یهادر مفاد توافق   یریتأث  گونهچیه

 .غبن فاحش را از خود سلب نمودند  اریازجمله خ  اراتیخ  هیقرارداد کل  نیبا امضاء ا  نیطرف

 .باشدی نداشته و به عهده سازنده م  یتی لمسئو  گونهچیه  یو ادار   ییاجرا  اتیو عمل  هانهیهز  هیدر رابطه با کل  مالک

  زمان  در  تنها  سازنده  و  بوده..  …………………………  به  متعلق  موجود..  …………………………………شماره    تلفن

در زمان استفاده از آن بر عهده سازنده    یقانون  تیو مسئول  هانهیهز هیاز آن را خواهد داشت کل  یبردار وساز حق استفاده و بهره ساخت   اتعملی

 .نسبت به آن نخواهد داشت  یدخل و تصرف  گونهچیاست و ه

 .در قرارداد  دشدهیعنوان به سازنده پرداخت نخواهد کرد مگر موارد ق  چیتحت ه  یوجه  گونهچیه  نیمالک

و    نیبا ملک مورد مشارکت را دارند سازنده با در نظر گرفتن مصالح و منافع طرف  عیبر تجم  تیو رضا  طیجوار شراهم  هایپالک  چنانچه

و    عیتجم  طینسبت به شرا  نیمالک  تیجوار به همراه رضاهم  نیالزم است. توافق با مالک  ماتیمجاز به اتخاذ تصم  ن،یمالک  ندهیعنوان نمابه

 .گردد  یهمان زمان متمم قرارداد م  لهتوافقات حاص

  لیکه تما  یملک را به هر نحو  یهیحق تخل  نیمتعلق به سازنده خواهد بود. لذا مالک  بیپس از تخر  ،یموجود در ساختمان فعل  مصالح  هیکل

 .داشته باشند  ییادعا  چیه  ماندهیملک نسبت به مصالح و اجناس باق  لیپس از تحو  توانندینم  یداشته باشند دارند ول



  دستگاه.  ……………  ، کولرآبی   عدد  ……………آشپزخانه،    نتیکاب  سری.  ……………………  یمورد مشارکت دارا  ملک

 .باشد  یمتعلق به سازنده م  بیکه بعد از تخر  باشدمی..  …شوفاژ و    اتوررادی  پره.  ………………کامل و    رآالتیش  گازی  آبگرمکن

.  …مشارکت و    ع،یصلح، رهن، ب  ،یندگیوکالت، نما  لیعنوان، از قب  چی قرارداد و حق انتقال عرصه را تحت ه  یحقوق قانون  یحق واگذار  نیطرف

 .گردد  یم   اریسلب اخت  نیقرارداد از طرف  نیندارند و با امضاء ا  رغی  به  جزئا  و  کالً  را

 .در همه حال اساس کار را بر صداقت قرار داده و خداوند متعال را مدنظر قرار داده  گردندیمتعهد م  نیطرف

 .کنند  تیروز و عادالنه را رعا  متیرفروش واحدها و به قد  گریکدیمنافع و مصلحت    گردندیمتعهد م  نیطرف

 .استفاده استقرارداد قابل   1۹و    1۸ماده    نیسازنده و تأم   ییعنوان ضمانت اجراداور به  رای  با  اسکان  الحسنهقرض  مبلغ

 .ندنمای  اعالم  ………آدرس و شماره تلفن را کتباً به    رییموظف هستند هرگونه تغ  نیطرف

قرار دهند و    شانیا  اراختی  در  بخواهد  سازنده  که  موقع  هر  را.  …تا مدارک مربوط به ملک ازجمله :سند، پروانه و    باشندی متعهد م  نیمالک

  ی مدارک خوددار   لیسازنده از تحو  ی. اگر به هر علتدینما  لیتحو  نیمدارک را به مالک  یکه در صورت بروز اختالف تمام  باشدی سازنده متعهد م

 .در امانت محسوب خواهد شد  انتیخ  قیاز مصاد  دیانم

 .باشند  یقدرالسهم خود م  زانیاضافه بنا به ممنجر به  ی هامه یمتعهد به پرداخت جر  نیطرف

 

 پروژه   یهانهی: هز1۰  ماده

 ( نی)ساخت در مقابل زم  5۰-5۰حالت اول: قرارداد  

هزینه    ی( بالغ شده، مابق4( به ارزش عرصه )طبق ماده  ی مجر  فی رف دوم طبق مدارک )وظاانجام شده از جانب ط  یهااز آنکه هزینه  پس

  افتتاح  ……………………در بانک    یمشترک  یساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد. به این منظور طرفین حساب جار

مصرف در ساختمان الزم است به این حساب واریز    یرا که برا   یکلیه وجوه. طرفین مکلفند  شودی مضا انجام ما   دو  با  آن  از  برداشت  که  اندکرده 

 .ها را نیز از این حساب انجام دهندکنند و کلیه پرداخت 

 

 ماهانه به مالک بابت اجاره بها در زمان ساخت   نهیدوم: پرداخت هز  حالت

  اول  طرف  به  بها  اجاره  عنوان  به  را..  ……برابر با    یا  نهیهز  انهی( به صورت ماهیخاص  خیتار  ایکه تا زمان )اتمام پروژه/    گرددی متعهد م  یمجر

 .کند  پرداخت

 

از اقالم آن بنا به   یو تعداد ستیهر چند ثابت ن دیساخت آپارتمان جد یهانهیکه هز یاست در حال ریملک در مناطق مختلف متغ متیق

که   شودیم یموضوع به آنجا منته نی. و ادیآن را ثابت نام توانیارزش ملک مورد نظر م راتییاما در مقابل تغ کندیم رییملک تغ تیموقع

عقد را متناسب سازند و در حالت توازن   نیا  یو مالک، ارزش قرارداد یکم کردن تعهدات مجر ایبا اضافه  کنندیم یسع منطقهدر هر  نیطرف

 .قرار خواهد گرفت یبا توجه به عرف محل مورد بررس ندینمایدر قبال هم م نیکه طرف  ی، تعهدات نینگاه دارند. بنابرا



  یهانهیپرداخت هز نیو همچن ی کار و جرائم مربوط به شهردار انیاخذ پا لیاز قب یادار یهانهی، پرداخت هز  یدسته از تعهدات عرف نیا نمونه

 امیبه مالک بابت اجاره بها در ا یمجر  یاز سو یپرداخت مبلغ نیمصالح و همچن دینقشه و خر هیته ، ی خاک بردار یهانهیاعم از هز یساختمان

ها به عنوان عرف عام نام برد اما از مورد سوم صرفاً به از آن توانیهستند و م  عیاست. که البته دو مورد اول عموماً در اکثر نقاط شا ختسا

 .است ریمتغ گریبه محل د یکه از محل  شودیم ادی یعرف محل کیعنوان 

 .نباشد گرید  یباشد و در نقطه ا یعرف یخاص در مکان یاست و ممکن است مورد یامر موضوع کی نبودن ،  ایبودن  یعرف

 

 : مجوز  افتیو در  یادار   یهانهیهز

 .بود  خواهد  ……………………بر عهده    یادار   یاخذ مجوزها  یهانهیهز  یتمام

عوارض    ات،یمال  نگ،یحذف پارک  یهامهیبوده است، همچون جر  نیشیعقد قرارداد که مربوط به سازه پ  خیتا قبل از تار  یهایو پرداخت  هامه یجر

 .بود  خواهد  مالک  عهده  بر  تماما  ……………………و    انهی سال

 .بود  خواهد  ……………………بر عهده    یکیسند و صورتجلسه تفک  میتنظ  یهانه یهز  تیمسئول

  مبلغ  ساخت  در  مشارکت  مورد  دانگ/    سهم..  ………  متقی  و  مالک  سهم  دانگ/    سهم  ………ساخت    نههزی  التفاوتبابت مابه  و

  یپرداخت م  لیکه به شرح ذ  د، یصورت بالعوض پرداخت نماان به توم.  ……………………معادل    الری..  ………………………

 :گردد

 

  بانک  چک  فقره.  ……  طی  تومان  …………………معادل    الری..  …………………………مبلغ    العقدضمن

  مبلغ.  ………………  ختاری.  ………………………  شماره  به  ………………  شعبه  ……………………

 ..…………………………… خانم/    آقا  به  تومان.  ………………………معادل    الری.  …………

  دیرس  طی  نقدأ  ،.  …………………  با  زمانهم  تومان.  ………………………معادل    الری.  ……………………مبلغ    یمابق

 .گردد  یگردد، از طرف سازنده به مالک پرداخت م  یقرارداد م مهیکه ضم

 و مدت قرارداد   ی: زمان بند 11  ماده

  انجام..  ………………………  حروف  به.  …………………………. /  ………………………  خیقرارداد در تار  نیا

  ……………………………  حروف  به.  …………………………….. /  ……………………قرارداد    نیو مدت ا  دهگردی

  حروف  به  ………………………………/    ………………………  خیعقد قرارداد تا تار  خیاز تار  شمسی  ماه.  

 .باشدمی   …………………

 .طرفین رسیده احداث کند  یاین قرارداد به امضا   2که به عنوان ضمیمه شماره    یاشده   یبندبرنامه زمان   یدوم مکلف است بنا را مبنا   طرف

 ی زمان بند   برنامه

  افتیو در  یبه سازنده جهت انجام امور ادار  نیاز طرف مالک  ینامه جامع کاروکالت   میروز پس از عقد قرارداد مشارکت، تنظ ..……………

 جواز 

 الزم توسط سازنده   یجواز و مجوزها   افتیدر  یروز پس از وکالت کار ..……………



 توسط مالک به سازنده  یملک کلنگ  لیو تحو  هیجواز تخل  تافیروز پس از در ..……………

 ملک نوساز توسط سازنده به مالک   لیو تحو  یساختمان  اتیملک خاتمه عمل  لی روز پس از تحو .………………

 برگ توسط سازنده و سند تک   یکیمجلس تفکصورت   انکار،یپا  افتیملک نوساز در  لیروز پس از تحو ………………

سازندگان در قرارداد منعقد شده   ایتوسط سازنده  دیاست که با یاز موارد مهم  گرید یکیساخت ملک   دنیرس انی زمان آغاز و به پا نییتع

و   بیمجوز تخر افتیجهت در رد، یسازنده قرار گ  اریشده و در اخت هیتخل نیمالک ایتوسط مالک  دیابتدا ملک با اتیثبت شود. جهت آغاز عمل

 .دیملک عمل نما لیشده ضمن قرارداد جهت تحو نییتع خیمؤظف است در تار هسازندساخت ملک. 

 

 نی از طرف  کیسود هر    زانی: م12  ماده

و    نگی،پارکی ،انباریحقوق مربوط به فضاها )اعم از تجار  نیچنو هم  انیاز عرصه و اع  نیاز طرف  کیهر    تیشده سهم مالکتوافق انجام   طبق

 :گرددیم نییتع  لیبه شرح ذ  دیها و تعهدات ساختمان جدآورده ( بر اساس  یمسکون

 

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

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

 .قرارداد است  نیا  نکفیباشد و جزال  یم  وستیبه پ  یعاد   نامهمیکامل تقس  شرح

 

قدرالسهم درهنگام شراکت با سازندگان   نیاست. ا ریمتفاوت و متغ اربسی …قدرالسهم شرکاء با توجه به نوع سند ، محله ، سازنده و  نییتع

، کفه قدرالسهم به نفع سازندگان است ، اگر چه   تکتیو آرش نیدر مشارکت با مهندس یول شودیکفهء قدرالسهم به نفع مالک توافق م یتجرب

 .خواهند بود  یراض ارینوع مشارکت بس نیو طرف در ادر واقع هر د

مورد   نیتر هستند و ممکن است مالک در امختلف در آپارتمان آگاه یارزش واحدها زانیسازنده از م ای مانکاریپ یهاطور معمول شرکت به

طبقه اول و آخر نسبت به   یآپارتمان پنج طبقه معموال واحدها کیتر به او برسد. به عنوان مثال در ارزشکم ینداشته باشد و واحدها یاطالع

 .آنها به صورت عادالنه در قرارداد توجه شود میدر تقس دیدارند که با یارزش کمتر طبقات گرید

 .شود  یریجلوگ   یالفات جداندازه باشد تا از بروز اخت کیسهم دو طرف قرارداد به  تیف یکه ک   دیکن یسع

 

 سند  می: تنظ13  ماده

 :ند ینما  یاقدام به انتقال سند به نام طرف دوم قرارداد م  نیدر سه مرحله، مالک  نیتوافق طرف  طبق

 قرارداد   موضوع  ملک  عرصه  از  دانگ  ……………………………ملک،    بیجواز ساخت و اخذ جواز و تخر  شیاز پرداخت ف  پس

سهم سازنده از    یمانده یانگ از باقد  …………………………  ،یمهندس  یمطابق عرف زمان  یو قبل از شروع گچ کار  یکارسفت   اتمام

 عرصه ملک موضوع قرارداد 



سهم سازنده    یمانده باقی  از  دانگ  …………………………………  ن،یملک به مالک  لیو تحو  یساختمان  اتیاز اتمام کامل عمل  پس

 . ( از عرصه ملک موضوع قراردادباشد می   دانگ.  …فوق مجموعاً    یها)که با قدر السهم 

 

 :حاتیتوض

 .کند دایدانگ انتقال پ 6دانگ از  4باشد. به طور مثال  رییمتغ تواندیم زانیم نیا نیبه آورده طرف بسته

از کار اعمال    یدرصد یشرویمثل پ یدانگ در مراحل مختلف ۳ نیاز ا کیذکر شود. به طور مثال هر  تواندیقسمت م نیدر ا یزمان بند برنامه

دانگ  1درصد(  6۰)مجموعا  گری درصد د ۳۰ یشروی دانگ انتقال سند انجام شود، پس از پ1درصد از کار  ۳۰ یشرویگردد. به طور مثال پس از پ

 .کند  دایمانده انتقال پ یدانگ باق 1پس از اتمام کار  تیکند و در نها دایپ قالانت گرید

 .ماده است نیدر مواعد مقرره موضوع ا یتعهدات کامل و  یفایاز حقوق مالکانه مشروط به ا یو  یفایسازنده و است تیمالک استقرار

( بالمناصفه پرداخت خواهد  رهیو غ کیتفک نهیها و عوارض و جرایم و هزانتقال )اعم از مالیات  یتنظیم سند رسم یالزم برا یهاکلیه هزینه

 .شد

 .مورد انجام شود نیاز ا ریغ یبند توافق خود را ذکر کنند که پرداخت به هر شکل نیدر ا  توانندیم نی: طرفحاتیتوض

 

 .پایان ساختمان باید انجام شود  یظرف هفتاد و پنج روز از تاریخ صدور گواه  یانتقال رسم

 

 :حاتیتوض

 .کند  رییتغ تیبسته به توافق طرف تواندی مدت زمان و مهلت م نیا

از مواقع سازنده    ی. در برخندی سازندگان اقدام نما ایبر اساس نوع قرارداد مؤظف هستند که جهت انتقال سند به نام سازنده  نیمالک  ای مالک

 چک  افتیاقدام به در

 .باشد بند یکه مالک به تعهد خود جهت انتقال سند پا دینمایاز مالک م ینیتضم

 

 ر یتاخ  مهی: جر14  ماده

از   شتریب(  1۰ماده ؟؟؟  2و    1قرارداد )بند    یدر ابتدا   نیاز طرف  کیدر صورت استکاف هر    ،یقانون مدن  23۰،  22۸،  222،  221به مواد    مستندا

شده،    نهیبابت انجام تعهد، عالوه بر الزام به پرداخت وجوه هز  نیگردد و طرف  یم  جادای  فسخ  حق  ماه،.  ……………………………

 .باشد  یطرف مقابل م عنوان خسارت به ارزش ملک به  زدرصد ا  3۰ملزم به پرداخت  

،   11؟؟؟ ماده    3و    2و    1و بند   1۰ماده ؟؟؟  5و    4و    3مواعد مقرر در بند    شی هر طرف بدون عذر موجه در انجام تعهدات خو  ریصورت تأخ  در

  ستبایمی..  …………………………………  معادل..  ……………………………………مبلغ    ریهرروز تأخ  زانیبه م

 .باشد  رممکنیغ  ای  رمقدوری نجامش غقانون ا  ای  رفموجب عآنچه که به  یاستثنابه   دیدر حق طرف مقابل پرداخت نما

 .نکرده استعمل   شیاست که به تعهدات خو  یمالک  ی عهده  برنهیباشد کل هز  نی از طرف مالک  مهیجر  نیپرداخت ا  اگر



 .ندیطرف مقابل را پرداخت نمابر اساس مدارک و مستندات الزم خسارت وارده به  ریتأخ  مهیمتعهد هستند عالوه بر جر  نیطرف

که متضرر    یطرف  یبرا   طرفهکیصورت  روز باشد حق فسخ قرارداد به   45از    شیبه وجود آمده ب  ریتأخ  کهیدرصورت  1۸  ماده ؟؟؟  2و  1بند    در

 .باشد  یمتضرر م  یخسارت به عهده  افتیعدم در  ای  افتیجهت در  یریگمیخواهد شد،تصم  جادیشده است ا

  یم  جادیا  نیمالک  یمقررشده در متن چک، حق فسخ برا  ختاری در  ۸  ماده  2و    1سازنده در بند    یهااز چک   کیصورت عدم وصول هر  در

 .ندینما  افتیوصول نشده را بابت خسارت از سازنده در  هایاز چک  کیاز مبلغ هر  %5  توانندی م  نیگردد و مالک

  االجراالزم  نیطرف  یشده از سو انتخاب   نالطرفی یقرارداد نظر داور مرض  نای  27  نظر طبق مادهاز موارد فوق در صورت بروز اختالف   کیهر  در

 .باشد  می

 قرارداد مشارکت در ساخت   یی: ضمانت اجرا15  ماده

  یجزئ  رادیا  ایدر صورت بروز هر نوع خسارت    ن،مالکی   به  هامانآپارت  لیو تحو  لیماه پس از تکم  3ملزم و متعهد شد که در طول مدت    سازنده

از استفاده از لوازم    یخسارات ناش   هیگردد و کل  دیمدت نباشد و طبق نظر کارشناس خبره تائ  نی در ا  نیاز قصور مالک  یکه ناش  یو کل

و    ریتعم  ای  ضیاز مالک تعو  وجهی  هرگونه  اخذ  بدون  و  متقبل  را  …و    یمبتد  ایبه افراد ناوارد    ییمحول کردن امور اجرا  ایو    راستانداردیغ

 .دهد  لیتحو  نیاستفاده به مالکو به شکل سالم و قابل   دیرا جبران نما  هایخراب

 ستمیفاضالب و س  ستمیآب سرد و گرم شوفاژ و س  یکشبرق و لوله   ،یو برودت  یحرارت  ستمیدر س  یاعم از خراب  هایییخسارت خراب  پرداخت

  یو خراب  زهایو پر  دیو آنتن جداگانه و کل  یو آنتن مرکز  یریتصو  فونیتلفن، آ  یهایکشمسی  آسانسور،  و  …بام و  و پشت   هاسیسرو  یکارق یعا

  لیماه پس از تحو  3پروژه بر عهده طرف دوم قرارداد بوده و تا    یمصرف  یمنصوبات و لوازم و منصوبات ساختمان  کلی  طوربه   و  …و    رآالتیش

 .است  افتدری  قابل  هاواحد

 میو در کمال انصاف و دقت تنظ  یقرارداد هستش و الزمه که به درست  نیا  یقسمت ها   نیقرارداد مشارکت در ساخت از مهمتر  ییاجرا  ضمانت

 .آسوده داشته باشند  یال ی رابطه خ  نیبشه تا هر دو طرف در ا

 

در قرارداد   نیدارد، تضم ییباال تیاست تعهد و ضمانت در آن الو یملک یقراردادها نیاز مهم تر یکیآنجا که قرارداد مشارکت در ساخت  از

اطالعات   ی. براباشدیم رهیو غ یوجه نقد، ضمانت نامه بانک قه، یتعهد در قالب وث نیو ا شودیمشارکت در ساخت از سازنده ملک گرفته م

 .دیمطالعه کندر قرارداد مشارکت در ساخت را  نیموضوع مقاله تضم نیا اتیاز جزئ شتریب

  در تا قراردهد امانت به … حساب در و مالک نزد را نقد وجه تومان. …که مقدار  شودیمتعهد م کیذکر کرد که: شر  تواندیطور مثال م به

وجه پرداخت گردد.   نیا قیخسارت وارده به مالک از طر د، یمورد انتظار را اجرا ننما تیفیک  اینبوده  بندیبه تعهدات خود پا  کیکه شر  صورتی

 .عودت داده خواهد شد  کیوجه ضمانت به شر نیماب یاست در صورت انجام کار بر اساس قرارداد ف یهیبد

 

 مصالح مورد استفاده   ستی: ل1۶  ماده

 باشد   یم  وستیبه پ  یو مصالح مصرف  یعموم  ،یمشخصات فن  حدود

 .مالک عمل قرار خواهد گرفت  نیآن با توافق طرف  یالیاز مصالح فوق در بازار موجود نباشد معادل ر  کیهر    چنانچه

 .باشدی و مالحظه م  یبررسقابل   نیموارد ذکر نشده، بنابر خواست مالک، توافق سازنده و نظر کارشناس مشاور و توافقات طرف  گرید



 .باشد  یو انعکاس و اصالح صورت جامع بالمانع م  نیطرف  یبا تراض  یمشخصات و مصالح ساختمان  رییتغ

التفاوت در  واحد خود باشند با احتساب مابه   یقرارداد برا   نیدر ا  یکار نازک   ستیاز مصالح مندرج در ل  ر یطرف اول خواهان مصالح غ  چنانچه

 .دباشمی..  ………………………………طرف مالک به شرح    از  راتییباشد. حدود تغ  یزمان کار قابل انجام م

 

 فروش ش یو زمان پ  تیفی: ک17  ماده

  از  درصد..  ………………  و  ……………   یپس از اجرا   نیاز طرف  کهری  سهم  از  درصد  …………………………  فروشش یپ

و    یر یبه شخص ثالث بر اساس کد رهگ  ایو    نیطرف  نبی  ،  …………………………………………پس از    نیاز طرف  کهری  سهم

 .است   ریپذامکان   نیطرف  یامالز   حضور  با  و  ……………….  ……………فقط در محل آژانس مسکن  

 

آن،    رندهیانتقال گ  یشود، از درجه اعتبار ساقط بوده و برا  میشده در بند باال تنظ  دیق  طیشرا  تیهرگونه قرارداد فروش که بدون رعا:  1  تبصره

 .دینما  ینم  جادیا  یحق  گونهچیه

 .باشند  یروز و عادالنه م  متیدر فروش واحدها و به ق  گریکدیمنافع و مصلحت    تیمتعهد بر رعا  نیطرف:  2  تبصره

 .آوردیسازنده به وجود نم  یقرارداد برا   نیاز ا  ریغ  یتعهد  چیشده ه  فروشش یپ  یواحدها :  3  تبصره

 .بدون حضور طرف مقابل بالمانع است  لیدر آستانه تحو  نیاز طرف  کیسهم هر    یفروش مابق:  4  تبصره

 

 مشارکت مالک در اجرا   ا یو مداخله    اراتی: حدود اخت1۸  ماده

پس از اعالم    تواندمی  مالک  روز،  ……………از    شیانجام پروژه ب  نیسازنده در ح  کیشر  بتیغ  ای  رموجهیغ  ریو تأخ  یلیصورت تعط  در

  یشخص ثالث دارا  ایتوسط خود و    یساختمان  اتیموجود جهت ادامه عمل  تیجلسه وضعصورت  میو الزام به انجام تعهد به سازنده و تنظ  یکتب

  نیتأم  یدر صورت لزوم برا  یقانون مدن   222و با استناد به ماده    دی به همراه مستندات کامل مداخله نما  قیدق  ارشاتگز  میو با تنظ  تیصالح

 .دیاقدام نما  ییداور / مرجع قضا  یسهم سازنده با را  یانیفروش قدرالسهم اع  مخارج نسبت به

 

 .باشدی خسارت وارده به مالک بر اساس مدارک و مستندات بر عهده سازنده م  ر،یتأخ  مهیصورت عالوه بر پرداخت جر  نیا  در

 .گردد  یمالک م  یحق برا   نیا  جادیموجب ا  زیحجر سازنده ن  ای:فوت  تبصره

 

 ی حقوق  یدعاو   تی: مسئول1۹  ماده

سازنده خواهد    کیگردد بر عهده شر  جادیانجام کار ا  نیادعاها که در ح  ریو سا  یفریو ک  یحقوق  یدعاو   یتمام  یدگیرس  نیو همچن  تیمسئول

 .بود

 



 ساختمان و حوادث   مهی: ب2۰  ماده

از    ناشی  تبعات  و  بوده  ……………………کارگران مشغول به کار در مجموعه بر عهده    یتمام  مهی ب  نیساختمان و حواث و همچن  مهیب

 .خواهد بود   شانیساختمان، حوادث و کارگران بر عهده ا  مهیعدم توجه به ب

 

 (ی)ملک کلنگ  بی: مصالح حاصل از تخر21  ماده

در آن را   یدخل و تصرف  گونهچیحق ه  گردی  طرف  و  بوده  ……………………متعلق به    یمیملک قد  بیمصالح حاصله از تخر  یتمام

 .ندارد

 

 : نظارت بر پروژه 22  ماده

 .خواهد بود  شود،ی م  دهنامی  نظارت  دستگاه  که  ……………………تپروژه طبق مفاد قرارداد به عهده    یبر اجرا   نظارت

 

 .در محل پروژه حضور خواهد داشت میبزرگتر دستگاه نظارت به صورت مق یهاپروژه در

 .دیاخذ نما  شانیاز ا  یکتب  دییبه اطالع دستگاه نظارت رسانده و تا  ینکات پروژه را به صورت کتب  یموظف است که تمام  کیشر

 

 : اضافه بنا 23  ماده

احداث بنا به عهده سازنده است.    نهیپروانه ساختمان نمود، هز  یمازاد بر گواه  ،ی تجار  ای  یمسکون  یسازنده اقدام به احداث بنا  کهیدرصورت

خواهد    شدهنییبه نسبت سهم تع  نیمربوط به آن به عهده طرف  یتوسعه تجار   ای  یخالف و عوارض تراکم مازاد شهردار   نهیپرداخت هز  کنیل

صورت متراژ اضافه    نیا  ریمتمم قرارداد گردد. در غ  دیو بابوده    یالزام  نیطرف  ینامه کتبتوافق   یخصوص قبل از انجام هرگونه اقدام  نیبود. در ا

 .خواهد بود  12مقرر در ماده    میساخته شده به همان نسبت تقس

 

  گریساخت و د  یهانهیتراکم، عوارض، صدور پروانه، و هز  نهیازجمله هز  ها،نهیهز  هی، کل5صورت کسب مجوز اضافه طبقات مازاد بر ماده    در

  سازنده.. %  ………………  و  مالک%    ………از طبقه / طبقات حاصله به نسبت    نیاز طرف  کینده است و سهم هربر عهده ساز  هانهیهز

 .خواهد شد  متقسی

 

 : شروط ضمن قرارداد 24  ماده

 .دیاست را ذکر کن  د ییمورد تا  نیماب  یعرف بوده و بنابر توافق ف  یکه خارج از قراردادها  یهرگونه شرط  دیتوانی ماده شما م  نیا  در

 

. مالک  دیمربوط به خود نما  یفروش واحدها  شیباشد اقدام به پ  دهیدرصد از حجم پروژه به اتمام رس   ۶۰  نکه یقبل از ا  تواندی سازنده نم  کیشر

 .باشدیداور م  ایو    ی دادگستر   ینظر کارشناس رسم  ایو    نیدرصد ذکر شده توافق طرف  نییتع



 

 : موارد فسخ قرارداد 25  ماده

مخارج پس از    نیتأم  یسازنده، مالک بتواند برا   کیپروژه توسط شر  یلیو تعط  ریمالک حفظ شود تا در صورت تأخ  یدخل و تصرف برا   حق

 .دی دخالت نما  ییبا مجوز قضا  یانیفروش قدرالسهم اع

 

به اجازه    یریتفس  ای)اقاله( و اگر استنباط و    نیطرف  یوده مگر به تراضفسخ نب قابل   یعنوان  چیشرط و با ه  چی ، تحت ه25از ماده    ری قرارداد غ  نیا

 .گردد  یم  دیعدول بودن آن تأک  رقابلغی  و  االجراو الزم  یگردد و بر قطع  یاصالح م  لهیوسن یاست بد  نیطرف  یفسخ برا

 

 مترقبه  ری : حوادث غ2۶  ماده

 .دیآیدرم  قینخواهند داشت و قرارداد به حالت تعل  یتمسئولی  …و    یعیطب  یا یبال  ریو سا  لیمانند: زلزله س  یدر مورد حوادث قهر   نیطرف

  میداور و پس از تنظ  یفورس ماژور و پس از مذاکره مجدد و توافقات حاصله و با را  تیوضع  انیماه از پا  کیحداکثر    ییاجرا  اتی عمل  ادامه

 .شودیقرارداد افزوده م  یحالت به مدت اجرا  نیپروژه در ا  یلیگردد و مدت تعط  یانجام م  یجلسه کتبصورت

 ……………………… سازنده  برای..  …  و   العالجصعب  یمار یصورت بروز ب  در

 .الزم االجراست  نیطرف  یبودن قرارداد برا   یجار  ایبر انجام مذاکره و    یداور مبن  یرا  نیمذاکره مجدد طرف  شنهادی: در صورت پ1تبصره

 

 الف : مرجع حل اخت 27  ماده

)داور / داوران    میرامیدیا   یآقا  ای/    ……………………  ثبت  شماره   به.  ………………………………  شرکت  –  یداور   شرط

انتخاب شد، که در   نالطرفییعنوان داور مرضبه  کرمان شمالی  -مجیدیه جنوبیتهران،    یاست( به نشان  نی آنکه موردقبول طرف  یمنتخب از سو 

قرارداد،    طیاز شرا  کینسبت به هر  گریروز از زمان تخلف طرف د  3۰مدت    ظرفدارند حداکثر  حق   نیاز طرف  کیصورت حدوث اختالف، هر

  و   اوراق  ابالغ  است  االجراالزم  نیطرف  یصادره از طرف داور منتخب، برا  ی. را دیکتباً اعالم و ثبت نما  شانیبه اختالف را به ا   یدگیدرخواست رس

موقع درخواست موضوع  است عدم ثبت به  یهیمعتبر است؛ بد  ،یقرارداد  ی/ اظهارنامه به نشان  یبا پست سفارش  نیبه طرف  یمراسالت داور   هکلی

 .نیمجدد طرف  یکتب  یاست مگر به تراض  یماده، موجب اسقاط حق رجوع به داور  نیا

 

محفوظ    نیطرف  یبرا  ییحق مراجعه به مراجع قضا  دهیگرد  کنیکان لم    یباز زند شرط داورسر  یاز قبول داور  ای: اگر داور فوت نموده  تبصره

 .باشدیم

 

 .قرارداد به شرح فوق اقدام خواهد شد  نیطرف  نیدر جهت حل اختالف ب  یمدن  یدادرس  نییقانون آ  45۸و  445مواد    طبق



به عنوان    دیتوانی م  زیرا ن  یگریهر فرد معتمد د  ۰۹12131۸5۹۸تماس  و شماره    21۶15۰5۶53امیرامیدی به شماره ملی  جز نام مهندس    به

  یفرد   حایبرخوردار است. پس ترج  ییباال  اریبس  تیبوده و از اهم  یاطیح  اریداور بس  نییکه تع  دی. اما توجه داشته باشدیداور مشخص کن

 .د ی ریمتخصص و با تجربه را در نظر بگ

 

ابتدا بهتر است در قرارداد   د، یمعامله متضرر شو نیممکن است در ا دینداشته باش یو روش نوشتن قراداد اطالع کاف یاز مواد قانون اگر

در قرارداد به صورت روشن،   دیاو با اراتیشود و اخت دیدر عقد ق دیو نام او با دیرا به عنوان داور انتخاب کن یمشارکت در ساخت، شخص

 .شود تی به داور رعا اریدر دادن اخت دیعتدال باجانب ا شهیمشخص گردد، امّا هم

 

 : اسناد و مدارک ناظر بر قرارداد 2۸  ماده

 .باشد  یم  وستیپ  یو مصالح مصرف  یعموم  یمشخصات فن  حدود

 .باشدیم  وستیپ  یعاد   نامهمیکامل تقس  شرح

 .باشدی م  وستیمورداشاره در قرارداد پ  یموارد قانون  شرح

 .گردد  یقرارداد م  نیمتمم ا  یتوافقات بعد  هیکل

 .گردد  یقرارداد م  مهیقرارداد ضم  نیو مرتبط با ا  یمدارک بعد  رونوشت

 .رسدیم  نیطرف  دیمدارک و اسناد ناظر بر قرارداد به تائ  هیکل

 غهیو ص  میقرارداد تنظ  نیطرف  یو اراده شخص   تیو با رضا  یو قانون  یشرع   نیمواز  تیقرارداد در کمال صحت و سالمت جسم و عقل و با رعا  نیا

با علم و    نیآمده و متعاملعملبه   نیغبن فاحش از متعامل  اریخ  یحت   اراتیشد و اسقاط کافه خ  یجار  ع یمشارکت و عقد ب  هیو شرع  حهیصح

 .اندقرارداد مبادرت به امضاء آن نموده   نیاز مفاد ا  تیااطالع و با رض

 

 دیعدول بودن آن تأک  رقابلیاالجرا و غو الزم  یباشد و بر قطع  یمؤثر م  شانیو ورثه ا  یو قانون  یمقام قهر و قائم  نیقرارداد نسبت به متعامل  نیا

 .گرددیم

 

در قبال اشخاص ثالث    ییجبران خسارت وارده و جوابگو  تیکشف شود مسئول  یخالف و فساد   نیاز طرف  کیدر اظهارات و تعهدات هر    چنانچه

 .باشدیبهعده متخلف م  ییو مقامات صالحه قضا

 

و با استناد به مواد    یقانون مدن  ۶74و    457و    3۶2و    33۹و    22۸و   222و    221و    21۹و    1۹۰و    1۸5و    32و  1۰قرارداد به اسناد مواد    نیا

  بند  …………………………  و  ماده  ……………………قانون تجارت مشتمل بر    352و    344و    343و    335

و متحداالعتبار    حدالمتنمت  صفحه..  ………………………  در  نسخه.  ………………………  در  تبصره  و..  ………………

که   دیگرد  میقرارداد حاضر، امضاء و تنظ  نیطرف  نی ب  ………………………………………………خیدر تار

 .شود  نگهداری.  …نسخه نزد    کینسخه نزد طرف دوم و    کی  و  قرارداد  اول  طرف  نزد  نسخه..  ………………



 

از    کیهر  ازیگردد و در صورت ن  یم  نگهداری  …………  نزد..  …………………………و مدارک ملک مورد مشارکت شامل    اسناد

 .باشند  یم   ازیمکلف به عودت پس از رفع ن  شانیجلسه ارائه و اصورت  یط  نیطرف

 

 : نسخ قرارداد 2۹  ماده

  و  امضا  طرفین  بین  ……………………  در  ……………………قرارداد که مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره است در تاریخ    این

 .است  واحد  اعتبار  با  و  صفحه  ……………………  در  نسخه  هر  نسخه  سه  نسخ  تعداد.  شد  مبادله

 

 امضا 

 .رسدیم  یو گواه  دیقرارداد به تائ  نیقرارداد و اصالت مدارک اسناد، تمام مراتب مندرج در ا  نیطرف  تیاحراز هو  با

 

 .برسد  نیو امضا و اثرانگشت طرف  یگواه  د،یبه تائ  هاوستی صفحات قرارداد و پ  هیکل

 .برسد.  …………و امضا    یگواه  د،یبه تائ  هاوستی صفحات قرارداد و پ  هیکل

 .برسد  نیو امضا شهود طرف  یگواه  د،یبه تائ  هاوستی صفحات قرارداد و پ  هیکل

 .مالک برسد  ندهیداور و نما   یو امضا امضا  یگواه  د،یبه تائ  هاوستی صفحات قرارداد و پ  هیکل

 قرارداد   نیطرف  یامضا

 

 مهم در قرارداد مشارکت در ساخت اریبس نکات

 .ردیدر هنگام عقد قرارداد مورد توجه قرار گ  یستیحتما با گرددیم انیکه در ادامه ب ینکات

 اعتبار سازنده

  نیمالک یدانش و تخصص باشد. مطمئنا تمام ، ی دار مانیو پ یوفادار ، یوفن یمال ییتوانا ، یبر تجربه، خوش نام دیاساس مشارکت در ساخت با

رو  نیکند. از ا جادیا نیطرف  یرا برا  یسخت طیشرا تواندیم یکلهستند. وجود هرگونه مش  یساختمان تیبه دنبال کسب سود از انجام فعال

صحبت و مشورت داشته   نیشیپ یهاپروژه نیو مالک نیو در صورت امکان با ساکن دیانجام ده قاتیسازنده به طور کامل تحق بهحتما نسبت 

 .دیباش

 

 قرارداد  عنوان

است که نوع قرارداد مشخص گردد. به طور مثال: قرارداد   نیدر نظر گرفته شود ا یستیمشارکت با یکه در قراردادها  یمورد نیتر ییابتدا

 .… قرارداد مشارکت در ساخت و ، ی و نگهدار ریقرارداد تعم ل، یقرارداد ساخت و تحو ت، یریمد



 بودن قرارداد  یرسم

  نیزم نیمالک ایبه مرحله انعقاد برسد چراکه در اکثر مواقع مالک  یهمچون دفاتر اسناد رسم یمشارکت در ساخت بهتر است در مکان قرارداد

. دنموده ان  یقرارداد نیاقدام به عقد چن یادی. اما سازندگان تعداد دفعات زندینمایقرارداد م نیبار اقدام به انعقاد ا کیدر طول عمر خود فقط 

 .مکان قابل اعتماد به مرحله انعقاد رسد کیقرارداد در  نیتوجه داشته باشند که بهتر است ا دیبا نیمالک ای مالک  نیرابناب

 

 ن یطرف آورده

سازندگان   ایقرارداد آورده سازنده  یالزم در راستا نهیهز هیاست و انجام تعهدات و ته نیمالک ایمالک  یآورده از سو نیو متراژ زم متیق

 .است

 

قرارداد به اختالف برخورد   یکه ممکن است سازنده و مالک در راستا  ردیگ یعمل به جهت آن صورت م نیتوجه داشته باشند ا دیبا نیمالک

عدم انجام   لی جهت فسخ قرارداد به دل تواندیموارد فوق مالک م نییمواقع با تع نیکاره رها شود. در ا مهیو ساخت پروژه به صورت ن ندینما

 .سازنده اقدام کند  یسو زتعهدات ا

 

انجام   یاعتماد اضافه کند. مطمئنا ط نیبه ا تواندیقرارداد مطمئن م کیرا داشته باشند و وجود  یبه هم اعتماد کاف یستیقرارداد با نیطرف

  یرا به دست ب یموانع عبور کرده و سود خوب  نیاز پس ا توانندیم نی طرف گریکدی یه با همکاروجود خواهد داشت ک  یمراحل ساخت مشکالت

. قبل از شروع دیرا در ادامه انجام کار برطرف نما یهرگونه اختالف تواندیقرارداد منسجم و قدرتمند م کیموضوع وجود  نیبر ا عالوهآورند. 

 .دی حتما توجه کن ریبه نگارش قرارداد به موارد ز

 

 وام  طیشرا نییتع

  یانجام کارها ینامه به طرف سازنده براوکالت یاعطا نی چنشود، هم دیق ریبه غ یوام و واگذار  افتیدر قرارداد حق در دینبا نکهیآخر ا نکته

 .انجام همان کار مورد نظر باشد یداشته باشد و به صورت محدود برا  یزمان کوتاهمدت دیبا یادار

 

 نکات مهم قرارداد مشارکت در ساخت ریسا

. توجه داشته دی به سازنده نده یرضروریقرارداد وکالت غ یاست که هرگز پس از امضا نیا دیبه آن توجه داشته باش دیکه با یگرید نکته

موارد از وکالت  ریو در سا دیبده یدار به سازنده وکالت کاربه صورت محدود و مدت یتنها به جهت انجام امور ادار ازیکه در صورت ن دیباش

 .د یکن  یداردادن خود

و    بیتخر اتیشود. فسخ واقاله قرارداد ، پس از شروع عمل میتنظ یمطمئن و اصول یفسخ و اِقاله قرارداد مشارکت در ساخت، قراداد یجا به

 .رد ندا یمعنا و مفهوم گرید یگود بردار  ای

 .دیحتماً فعاالنه مشارکت داشته باش کیو سازه به عنوان مالک و شر یانتخاب نقشه معمار یبرا

مالک مشکالت   یکار ممکن است برا یبه نام زدن سهم سازنده در همان ابتدا  ایوکالت فروش بالعزل  فروش، شیحق پ لی از قب یمازاد  حقوق

 .به آنها توجه داشت دیقرارداد مشارکت در ساخت با  میداشته باشد که هنگام تنظ یریناپذجبران



  چی. به هدیسیهمه صفحات قرارداد عبارت قرارداد مشارکت در ساخت را بنو ییکه در قسمت باال دیهمواره توجه داشته باش  نیبر ا عالوه

  یوام و واگذار افتیحق در نی. همچندیاستفاده نکن عیمعامله و ب ایه و نام عهیمبا ، یمانند قرارداد مشارکت مدن گرید یهاعنوان از عبارت

 .دیرا سلب کن  ریغ بهقرارداد 

 .باشدمی …ساخت و  نهیهز زانیعرصه و م متیبراساس ق  نیطرف یقدرالسهم برا نییتع یمبنا

  دیتائ یمتخصص گواه یهامنظور از شرکت نیا یاقرار گرفته شود. برا یشود و از و لیاز اتمام هر مرحله از ساخت وساز ، به مالک تحو پس

 .شود ل ینسخه به مالک تحو کینامه اخذ و

 .دی انجام نده یو ادار ییگونه اقدامات اجرا چیاز فک رهن ملک توسط مالک ، ه قبل

 .مشخص شود  نیطرف نیماب یف ریخطوط تلفن دا فیتکل

 .دیآن را صراحتاً مشخص نمائ ییاجرا تیو مسئول نهیهز نیو مالک و نحوه تأم  دارانیخر شیتوسط پ راتییخصوص اجازه اِعمال تغ در

 .شود  مشخص …ساختمان و  رهیمد تیهئ نییملک ونحوه تع لیساختمان پس از تحو یشارژ و نگهدار یهانهیهز فیتکل نییتع

 .فراموش نشود  CPM .ام( ی.پ یجدول گانت چارت )س میتنظ

 .شود توافق صراحتاً و مشخصاً …انشعاب آب ، برق، گازو یهانهیهز مه، یب نهی، هز اتی، مال یاعم از عوارض تراکم اضاف یجانب یهانهیهز

 یهایهمچون شهردار یاجتناب شود. تجربه ثابت کرده که عموم اشخاص حقوق یحقوق یهاتیقراردادمشارکت در ساخت با شخص میتنظ از

 .برندینم شیرا از پ  یکار یاغلب افراد  شان، یا اریبه قراردادها نداشته و با توجه به قدرت در اخت یمناسب یبندیپا

 .سازنده توافق شود کیوکالت نامه به نام شر تیفیک   نیو هم چن اسناد و مدارک ملک مورد مشارکت ینگهدار  محل

 .شود زپرهی …و نامهعهیمانند مبا یشود و از به کار بردن عبارات دیعبارت »قرارداد مشارکت در ساخت« ق دیهر صفحه از قرارداد با یباال در

 قرارداد مشارکت در ساخت پیت انواع

 :دی خوانیوجود دارد که در ادامه آنها را م ینوع از قرارداد، طبق قانون و عرف انواع مختلف نیا یبرا

 

و امثالهم  نیزم متیق تواندینوع م  نیدر ا کند؛یساخت بنا را قبول م یهانهیو طرف دوم هز دهدیرا ارائه م ینینوع اول، طرف نخست زم در

دهد و پس از آن هر دو   لیتحو ن یّمشخص و در زمان مع یتیفیکه ساختمان را با ک   کندیطرح تعهد م یدر قرارداد ذکر نشود و فقط طرف مجر

 .شوند یم کیکل ملک شر رطرف د

به طرف  یه از ساخت سهمپس از اتمام هر مرحل یعن ی شود، یم  میتنظ یانوع دوم قرارداد مشارکت در ساخت، عقد به صورت مرحله در

 .دانگ به طرف سازنده منتقل گردد  کی ، یبندو اسکلت یرسازیسازنده منتقل شود؛ مثال ممکن است توافق شود که پس از اتمام ز

اقدام در جهت   یبرا یوکالت بالعزل نیصاحب زم د، یرس یقرار بگذارند که اگر پروژه به مرحله مشخص نیاست که طرف نیحالت ا نیسوم

ممکن است توافق شود که سه دانگ از ملک در   یسهم خود به فرد سازنده که طرف دوم است بدهد. گاه  زانیبه م یسند انتقال رسم میتنظ

 .داده شود لاغاز به سازنده انتقا

 .ار ساخت را آغاز کندوجود دارد که در آن ممکن است از ابتدا سه دانگ از ملک به سازنده واگذار شود تا ک  زین یگرید نوع

 مشارکت در ساخت  یقراردادها انواع



 .نمود یبند  میتقس یبه دو دسته کل تواندیمشارکت در ساخت وجود دارد را م  یکه در قراردادها ییتفاوت ها منشأ

 

از آثار و  یتفاوتها، بعض نی. اغلب انیمتعاقد ثیاز ح ، یگریو د شود؛یآنچه ساخته م گرید انیموضوع ساخت و ساز و به ب ثیاز ح یکی

 .بدان اشاره گردد  یآت  یهادر خالل بحث شودیم یکه سع دهد؛یقرار م ریتحت تأث زیقرارداد مشارکت در ساخت و ساز را ن طیشرا

 

 موضوع ساخت ثیمشارکت در ساخت و ساز از ح یقراردادها انواع

 :دارد  یمختلف یهاگونه  ست، یموضوع ساخت و ساز چ نکهیقرارداد مشارکت در ساخت بسته به ا 

 

 مشارکت در ساخت بنا  قرارداد

)تک ساختمان( و چه به   انفرادی صورت به چه  …و  یتجار ، مسکونی –قرارداد، ساخت و ساز و احداث بنا و ساختمان  یگونه  نیا موضوع

  یحقوق ایو  یقیشخص حق تواندیقرارداد بر حسب مورد، م نی. الزم به ذکر است که طرفباشدیگسترده م یصورت انبوه در قالب مجتمع ساز

 .باشد ( یو عموم ی)خصوص

 

 یبه منظور انبوه ساز نیزم یواگذار قرارداد

دولت و به منظور   یاز سو شتری قرارداد که ب نیاست؛ چرا که در ا نی شیتر از قرارداد پ قیمض یانبوه ساز  یبرا نیزم یقرارداد واگذار موضوع

 یاقدام به واگذار  ه، یبا انعقاد قرارداد با اشخاص صاحب فن و سرما   ینهاد عموم نیا رد، یگ یخود در اسکان افراد جامعه انجام م فیوظا یاجرا

 .دینمایو کالن مبه منظور ساخت و ساز انبوه  نیزم

 

 یطرح آماده ساز یمشارکت در اجرا قرارداد

)دولت  ربطیمراجع ذ ی»به طور مستقل« از سو ؛یکش ابانیخ یهامعابر، شبکه نییبه منظور تع ، یطرح آماده ساز یمشارکت در اجرا قرارداد

ساخت و ساز منعقد   اتیعمل یبه منظور ساخت و ساز، به عنوان مقدمه اجرا نیزم یآماده ساز یخود؛ و برا فیوظا یدر اجرا یو شهردار

 .گرددیم

 

 تیرمدی – مانیمشارکت پ قرارداد

ها، دستمزدها  نهیهز ن، یعالوه بر زم ن، یو صاحب زم ردیگ یاجرا را به عهده م تیریاز قرارداد مشارکت در ساخت، سازنده فقط مد یگونه ا در

از   یساخت و ساز، به عنوان حق الزحمه، درصد ینوع از انواع قرارداد مشارکت در ساخت، مجموعه هاد  نی. در اکندیم  نیتأم زیو مصالح را ن

 تیرمدی – مانیاجرا و دستمزدها را پ یهانهیاز رقم کل هز ینام دارد. درصد ت«یرمدی – مانینوع، »مشارکت پ نی. ابرندیرا م حدثاتمست

 .کندیم افتیدر

 

 نیقرارداد مشارکت در ساخت زم نمونه



مورد    نیو تنها به ا رهیها هم مورد استفاده قرار بگ نیمشارکت در ساخت زم یبرا تونهینوشته در رابطه با اون بحث شد م نیکه در ا  یقرارداد

 .قرارداد مناسب باشه نیا یکلنگ  یکه در مواجهه با ساختمان ها شهیختم نم

 


