
 نمونه قرارداد مشارکت در ساخت امالک 

ن قرارداد   –  1ماده   طرفی 

 

آقایان/خانمها ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از    1-1

.........       ساکن ................................................... تلفن  ....................... کد میل ................... متولد 

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

با وکالت / قیومیت / والیت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد  

 .......... ..............  به موجب ...... 

آقایان/خانمها ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از    1-2

تلفن .... ....................... کد میل ................... متولد .........       ساکن ............................................... 

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

با وکالت / قیومیت / والیت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد  

 .............  به موجب ............... 

 که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده یم شود . 

 

 رداد موضوع قرا  –  2ماده 

 

 مشارکت در جهت احداث بنا 

 

 آورده های دو طرف    –  3ماده 

 

ن به مساحت ششدانگ                                 متر مرب  ع    1-3 آورده طرف اول عبارتست از                            قطعه زمی 

اصیل  قطعه                واقع در بخش                          دارای پالک ثبتر شماره          فریع از                                     

فتر                          حوزه ثبتر                               که سند مالکیت به شماره رسیال                               در صفحه                  د

صادر و طبق سند رهتن شماره                  دفتر اسناد رسیم                                            به نام                                    

ریال ( و به     مورد رهن بانک                                       در تاری    خ عقد قرارداد به مبلغ به عدد )                                    

ن تقویم شده و                           حروف )          ه محیل مورد توافق و تراضن طرفی  ریال ( توسط کارشناس رسیم / ختر

 گزارش ممضن شده آن پیوست و جزء الینکف این قرارداد است . 

 

ح ذیل که طرف دوم پرداخت آن را د  2-3 ان مجموع هزینه های به رسر ن ر  آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدی به مت 

ن نموده و این امر مورد پذیرش طرف اول قرار گرفت .   طول مدت قرارداد ، تضمی 



 

الف ( کلیه هزینه های مربوط به شهرداری بابت صدور پروانه و پایان کار احداث ساختمان و سایر عوارض متعلقه و 

ه به مبلغ                                      ن اجتمایع و غت  ن حق بیمه تامی   ریال .               همچنی 

 

ب ( کلیه هزینه های مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان که باشد . اعم از هزینه های مهندیس ، معماری ،  

ن مصالح ، اجرا و نظارت تا پایان مهلت قرارداد به مبلغ                       ن هزینه های ترسیم نقشه ، تامی  بنایی ، کارگری و همچنی 

 . ریال 

 

پ ( کلیه هزینه های مربوط به خرید و نصب انشعابات آب ، فاضالب ، برق ، گاز ، تلفن به مبلغ                                      

 ریال . 

 

ن مشتمل بر ساختمان باشد (   ت ( هزینه تخریب کلیه مستحدثات موجود برای اجرای طرح ) چنانچه آورده طرف اول زمی 

 ریال .                   به مبلغ            

 

ن  –  4ماده  که طرفی   نسبت سهم الشر

 

ن حقوق مربوط به فضاها ) اعم   که هر یک از دو طرف اعم از عرصه و اعیان و همچنی  ن قبیل ، سهم الشر طبق توافق فیمابی 

ن یم   ح ذیل تعیی   گردد : از تجاری ، انباری ، پارکینگ و مسکوین ( بر اساس آورده ها و تعهدات آنها به رسر

 

که طرف اول                    درصد .   الف ( سهم الشر

 

ن در بند  که طرفی  که طرف دوم ) مجری طرح (                              درصد . نحوه افراز سهم الشر فراز الف   2ب ( سهم الشر

 مشخص گردیده است .   6ماده 

 

 مدت قرارداد   –  5ماده 

 

وع مشارکت و اجرای                  طرح از تاری    خ با حروف                                                     لغایت  تاری    خ با حروف                                مدت زمان رسر

 یم باشد . 

 

ن و ضمانت عدم اجرای آنها –  6ماده  ایط قرارداد و تعهدات طرفی   رسر



 

ایط قرارداد :   الف ( رسر

 

ه ( که توسط  ( صورت جامیع از مص 1 الح ، لوازم و منصوبات با ذکر تمام جزئیات ) اندازه ، نوع ، ویژگیهای ساخت و غت 

ن رسیده ، به پیوست     13طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بکار خواهد رفت و در تاری    خ      /      /    به امضای طرفی 

 این قرارداد یم باشد که جزء الینکف آن خواهد بود . 

 

ن و انعکاس و اصالح صورت جامع بالمانع یم باشد . تبرصه :   تغیت  مشخصات و مصالح ساختماین با تراضن طرفی 

 

ن مرغوبیت و ارزش فضاهای احداث شده خواهد بود و   2 ن به نسبت سهم آنان با در نظرگرفیر که طرفی  ( افراز سهم الشر

ن صورت خواهد گرفت و  افراز ، ابتدا از طریق توافق و در صورت عدم دستیایر به توافق ، ب ا انتخاب داور مرضن الطرفی 

ر یم تواند در مراجع قضایی صالحه اقامه 
رای داور قطیع است . مگر به صورت تقلب و تدلیس که در اینصورت مترصن

 دعوی نماید . 

 

که هر یک از طر  3 ن خواهد  ( کلیه هزینه های الزم جهت تنظیم سند رسیم ، مالیات نقل و انتقال به تناسب سهم الشر فی 

 بود . مگر اینکه طور دیگری توافق شده باشد و در صورت اخت  ، سهم هر یک مشخص و ترصی    ح یم شود . 

 

( مدت زمان تنظیم سند و انتقال رسیم پس از صدور پایان کار ساختماین و اخذ گوایه های قانوین مربوطه از مراجع ذی   4

وع آن از تاری    خ اخذ آخرین گوایه است . صالح ظرف حداکتر                   روز یم باشد   و رسر

 

ن در حکم عدم حضور است و رسدفتر در  5 ( عدم ارائه مستندات و مدارک الزم جهت تنظیم سند توسط هر یک از طرفی 

 موارد مذکور بنا به تقاضای طرف حاضن وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گوایه عدم حضور با ذکر مورد یم باشد . 

 

که امکانپذیر خواهد بود  ( فروش   6 یک با توافق طرف مقابل و قبل از افراز سهم الشر که از سوی رسر یا پیش فروش سهم الشر

. 

 

یک غت  ممکن گردد و یا در   7 (  در صورتیکه در اثر حوادث قهری ) اعم از سیل ، زلزله ، طوفان و ... ( ادامه کار برای رسر

ات بوجود آمده نایسر از این حوادث ، مجاز شمرده یم شود و هیچ  رویه اجرای طرح اختالل قانوین ایجاد یم   شود . تاخت 

 یک از دو طرف در مقابل خسارتهایی که از این جهت به طرف دیگر وارد یم شود مسئولیتر نخواهد داشت . 

 



ن باستثناء موضوع بند   8 ن طرفی  ایط  2( در صورت بروز اختالف بی  قرارداد ،   فراز الف در خصوص مشخصات و مفاد و رسر

ن اعالم نظر خواهد کرد .   مشاور امالک به عنوان داور مرضن الطرفی 

 

ن فاحش ، مگر در صورت ثبوت   9 ن در این قرارداد ساقط گردید ، حتر اختیار غیر  با توافق طرفی 
( کلیه اختیارات قانوین

 فراز الف در دادگاه صالحیتدار .   2تقلب و تدلیس موضوع بند 

 

ن   ب ( تعهدات طرفی 

 

 ( تعهدات طرف اول :  1

 

ح قرارداد حاضن , طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظیم سند رسیم انتقال                             - 1-1 پس از اتمام بنا به رسر

ده اقدام کند .  که طرف دوم به نامتر  دانگ مشایع ملک اعم از عرصه و اعیان به نسبت سهم الشر

 

ضمن در اختیار قراردادن ملک ، اسناد الزم مربوطه از قبیل سند مالکیت , وکالتنامه کاری   طرف اول متعهد است که  - 2-1

وع طرح پیش نیاید  را جهت اجرای طرح ، تنظیم و به طرف دوم قرارداد تسلیم نماید . بطوریکه مانیع برای رسر

 

است به ازای هر روز تأخت  در ایفای  طرف اول در صورت تأخت  در ایفای تعهد مبتن بر تنظیم سند انتقال ، مکلف  - 3-1

دازد و پرداخت  ام عدم ایفای تعهد به طرف دوم بتر ن
  تعهد انتقال، مبلغ                                           ریال بعنوان وجه التر

ن نخواهد بود .  ام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئولیت انتقال از طرف اول نت  ن  وجه التر

 

 ات طرف دوم : ( تعهد 2

 

ح ماده  - 1-2 تکمیل نشود طرف دوم یم بایست به ازای هر روز   5در صورتیکه اجرای طرح مورد توافق در موعد مقرر به رسر

ر و زیان دیرکرد و تکم یل بنا  تأخت  در ایفای تعهد روزانه به مبلغ                                                ریال بعنوان خسارت و ضن

دازد . به   طرف مقابل بتر

 

 طرف دوم قرارداد مکلف به بیمه  نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگایه خواهد بود .  - 2-2

 



ن اجتمایع و خسارت و آسیب به امالک مجاور   - 3-2 طرف دوم در مقابل حوادث احتمایل نایسر از کار ، بیمه های تامی 

ر  مسئول بوده و در صورت تخلف متعهد به جتر  ان آن خواهد بود ، و هیچگونه مسئولیتر از جهت بروز حوادث و ورود ضن

 و زیان اعم از جاین و مایل متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود . 

 

 -   7ماده 

 

ن   حق الزحمه مشاور امالک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان                                   به طور جداگانه به عهده طرفی 

ست که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ                                      ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا  ا

ان حق الزحمه نخواهد داشت .  ن ی در مت   اقاله قرارداد تأثت 

 

 -   8ماده 

 

ن جاری در تاری    خ با حروف                                                در دفتر مشاور امالک      به نشاین                                                                                                                   این قرارداد بر اساس مقررات و قوانی 

ن تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور امالک  ن طرفی  مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به  در سه نسخه بی 

مهر مخصوص  مشاور ، نسخه اول و دوم را به طرف اول و دوم تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگاین نماید و  

 هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان یم باشند که با تنظیم سند رسیم از درجه اعتبار ساقط خواهد شد . 

 

 - 9ماده 

 

 فتن   –این قرارداد از لحاظ حقوقر و فتن تأیید یم گردد .  کارشناس حقوقر موضوع 

 

               امضاء
ی

 نام و نام خانوادگ


