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  مشارکتقرارداد 

  
  :مقدمه

بــین  ---مــورخ  و مشــارکت گــذاريقــرارداد بــا عنایــت بــه مصــوبه شــوراي عــالی ســرمایه   ایــن
ــاي    .……………… ــدگی آقـــــ ــه نماینـــــ ــه  ،.……………………بـــــ  ،آدرسبـــــ

بــه کــه درایــن قــرارداد .…………………تلفــن  ..…………………………………
--شماره ثبت  به --- شرکتاز طرف دیگر یک طرف و  از، می شود نامیده……………اختصار 

 ،---، صـادره از  ---، به شماره شناسـنامه  ---فرزند ، --- آقاي به نمایندگی ---ثبت شرکت هاي  -
در کـه  ---تلفـن  ، --- بـه آدرس  ---مورخ  ---مستند به روزنامه رسمی شماره  ،مدیر عاملبه عنوان 

  .دیگردزیر منعقد  شرایط، با می شود نامیده شریکاین قرارداد به اختصار 
  

  ):موضوع قرارداد( ماده یک
 ---بخـش  ---شماره  ثبتیبرروي پالك  ---جهت احداث مجموعه  گذاري سرمایهو  مشارکت

 ..........................، طبـق نقشـه هـاي تأییـد شـده      ---مربع واقـع در متر ---به مساحت  ..........................
  .ینفک این قرارداد می باشدکه به امضاي طرفین رسیده و جزء ال ---منطقه 

  
   ):آورده طرفین( دوماده 

  :عبارت است از ..........................آورده   -1- 2
متر مربع به اسـتناد سـند   ---به مساحت ) محل اجراي قرارداد( ---زمین پالك ثبتی   - 1-2- 2

و متعلـق بـه   بـوده  مالکیت که تصویر آن بـه امضـاي طـرفین رسـیده و جـزء الینفـک قـرارداد        
   .ی باشدم .......................... ..........................

ــاختمانی    - 1-3- 2 ــدور پروانـــه سـ ــاي صـ ــه هـ ــوابط  کلیـــه هزینـ ــق ضـ  ..........................طبـ
........................... 

  
  
  
  : شریکآورده  -2- 2
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 تاسیسـات  و، سـازه  طراحی پروژه، تهیه نقشه هاي معمـاري مربوط به  هاي هزینه کلیه  - 2-1- 2
بر اساس ضـوابط و تعرفـه    تاسیسات و ، سازهمعماري مدیریت نظارت پروژه ، نظارت نینهمچ

   .هاي سازمان نظام مهندسی
ــه  - 2-2- 2 ــه کلی ــروژه   ســاخت هــاي هزین ــاختمانی پ ــات س ــا اتمــام عملی ــه   ت ــه اي ک ــه گون ب

تــا پایــان عملیــات ســاختمانی و آمــاده شــدن مجموعــه بــراي بهــره بــرداري   ..........................
مصـالح سـاختمانی،   عم از دستمزد کارگران، پیمانکاران، یچگونه هزینه اي پرداخت ننماید، اه

  .به هر میزان که باشد پروژه هزینه هاي بیمه ساختمان، مسؤولیت مدنی حق بیمه کارگران و
  

  ):طرفینقدرالسهم ( سهماده 
قـدر   اس توافق انجام شده، و بر اسقرارداد ذکر شده است  دوآورده طرفین که در ماده  با عنایت به

نحـوه   .تعیین گردیـد از کل عرصه و اعیان  .......................... ---و  شریک ---به نسبت  طرفین السهم
در طبقات مختلف به شرح جدول پیوسـت کـه بـه امضـاي طـرفین      تقسیم واحدهاي تجاري و دفاتر کار 

  . سته اگردید مشخصرسیده و جزء الینفک قرارداد می باشد، 
هرگونه افزایش فضاهاي تجاري و دفترکار و یا زیربناي ساختمان به نسبت قدرالسهم طرفین   -1 تبصره

  .تقسیم خواهد شد
نسبت به واگذاري یا خرید سهم طرف مقابل بـه قیمـت روز اقـدام    با توافق طرفین می توانند   -2تبصره 

  .نمایند
براساس قدرالسهم طرفین پرداخت می گردد و تلفن و گاز  برق، ،انشعابات آب خرید هزینه  -3تبصره 

  .موظف به پیگیري اخذ و نصب انشعابات می باشد شریک
  

  ):مدت قرارداد(ماده چهار 
ماه می باشد و شریک متعهد است عملیات ساختمانی را  ---مدت قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت 

ء طرفین رسیده و جزء الینفـک  اد که به امضادي پیوست قراردنمانبطی مدت مذکور و مطابق با برنامه ز
  .شد، به اتمام رسانداقرارداد می ب

 در صورتیکه شریک در اتمام عملیات اجرایی ساختمان تـأخیر داشـته باشـد بـه ازاء هـر روز      -1تبصره 
به عنوان خسارت از قدر السهم شریک به قیمت روز کسـر   )ریال ---( ریال---تأخیر مبلغ 

  .اضافه می گردد ..........................و به قدر السهم 
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اگر شریک قبل از پایان مدت زمان قرارداد عملیات اجرایی پروژه را به اتمام برساند، به ازاء  -2تبصره 
به قیمت روز کسر  ..........................از قدر السهم  )ریال---(ریال  ---هر روز تسریع مبلغ 

  .می گرددقدر السهم شریک اضافه به و 
کـه باعـث تـأخیر در عملیـات اجرایـی      ) فورس مـاژور (در صورت بروز حوادث غیره مترقبه  -3تبصره 

مدت زمان تأخیر ایجاد شده بـه مـدت قـرارداد     مرجع نظارتپروژه می گردد، با تأیید کتبی 
  .اضافه خواهد گردید

  
  ):شریکتعهدات ( ماده پنج

کـه بـه امضـاء    مطابق با نقشه هاي تأیید شده عملیات اجرایی ساختمان را شریک موظف است  -1- 5
جزء الینفک قرارداد می باشد، به انجـام برسـاند و هرگونـه تغییـر در نقشـه هـا        طرفین رسیده و

 .مرجع نظارت امکان پذیر نمی باشدبدون مجوز کتبی از 

دسـتمزد  انجام دهد و و متخصص  ذیصالح افرادمتعهد است عملیات اجرائی را توسط  شریک -2- 5
  .پرداخت نماید مرتّباً اجتماعی تامینقانون و  قانون کار مطابقرا  کارگرانه و بیم

در چهارچوب مفاد این قرارداد و ضـمائم   پروژهاجراي عملیات لیت کامل حسن مسؤو شریک -3- 5
  .بعهده داردرا آن 

عملیات اجرایی پروژه را نسـبت بـه   است درپایان هرماه میزان پیشرفت یا تاخیر  موظف شریک -4- 5
و موانع اجرائی را به اطالع دستگاه نظـارت برسـاند و    مشکالتهمچنین ، زمانبندي اولیهبرنامه 

  .درخصوص آنها کسب تکلیف نماید
، ، شخص واجد صالحیتی را که مورد قبول شـهرداري باشـد  باید پیش از آغاز عملیات شریک -5- 5

  . معرفی نماید ..........................به عنوان مدیر پروژه به 
را از لحاظ تطبیق با نقشه هاکنترل نماید و  کف و نقاط بر باید اجرایی عملیاتاز  شپی شریک -6- 5

  .اقدامات بعدي را انجام دهدمنطقه چهار پس از تائید توسط شهرداري 
، سوخت و بطور کلی تجهیز کامل کارگاه به نحوي که براي اجراي کار طبـق  آب، برق تامین -7- 5

ــناد و مــدارك  ــرارداد  اس ــن ق ــریکعهــده الزم اســت ب ای ــد  ش ــی باش ــورت   م و در هــر ص
  .در این خصوص هیچ مسؤولیتی ندارد ..........................

شریک موظف است عملیات اجرایی را مطابق لیست جزئیـات اجرایـی کـه بـه امضـاء طـرفین        -8- 5
  .رسیده و جزء الینفک قرارداد می باشد، به انجام برساند

تحویـل  اتمام عملیـات اجرایـی و    زمانتا  ردادزمین موضوع قرا تحویل گرفتن زماناز  شریک -9- 5
، ماشـین آالت و ابـزار   حفظ و نگهداري کارهاي انجام شده، مصالح، تجهیزات لپروژه، مسؤو



 9از  4صفحه 

 نگهـداري و حفاظـت آنهـا در    جهترا می بایست اقدامات الزم  به همین منظور بوده وو بناها 
 همچنـین در . آورد بعمـل  اینهـا، حریق و مانند  عوامل جوي، سرقت،مقابل  درو داخل کارگاه 

هـاي   ل خسـارت هاي حفاظت فنی و بهداشـت کـار، مسـؤو    العمل چارچوب مقررات و دستور
 ایـن مـوارد   شـهرداري در  محوطه کارگاه مـی باشـد و در هـر حـال     ثالث در اشخاصوارده به 

  .لیتی نداردهیچگونه مسؤو
خسارت و آسـیب بـه امـالك    متعهد است تدابیر الزم را براي جلوگیري از وارد شدن  شریک -10- 5

 امـالك تی بـه  رخسـا  و اگر دراثر سهل انگاري نمودهاتخاذ شهري مجاور و تاسیسات زیربنائی 
  .ل جبران آن خواهد بودمسؤو شریکوارد آید،  زیر بنایی شهري تاسیساتو مجاور 

و  تاسیسـات ، الحموظف است پس از پایان عملیات اجرائی نسبت به جمـع آوري مصـ   شریک -11- 5
   .، اقدام نمایدنکردن ساختما تمیزو  کارگاهاز  آنهاخارج کردن  ی وساختمانضایعات 

ولـی    .قـدر السـهم طـرفین مـی باشـد     پرداخت هزینه تفکیک و صدور سـند و غیـره بـه نسـبت      -12- 5
  .خواهد بود شریکپیگیري هاي مورد نیاز جهت صدور سند تفکیکی بعهده 

و عملیـات سـاختمانی    ربـوط بـه  موظف است کلیه ضوابط و مقررات کلی سـاختمان م شریک  -13- 5
  .لیتی نداردیت کند و شهرداري در این خصوص مسؤواصول ایمنی کارگاه را رعا

زمـان   درو اشـخاص ثالـث    کارکنـان مقابل  در پروژه مدنی مسؤولیت بیمهکارگاه و  لیتمسؤو -14- 5
 در غیـره  ، نقص عضو وشد و هرگونه حادثه اي اعم از فوتمی با شریک  پروژه بعهده اجراي

 .خواهد بود شریکلیت آن بعهده ن انجام پروژه پیش آید، مسؤوحی

شریک موظف است قبل از آغاز عملیات اجرایی پروژه نسبت به نصـب تـابلو در محـل پـروژه      -15- 5
بـه صـورت ارائـه شـده در فـرم      ” .......................... ..........................پروژه مشارکتی “با عنوان 

 .اقدام نمایدرفین رسیده و جزء الینفک قرارداد می باشد، پیوست که به امضاء ط

شریک حق واگذاري موضوع این قرارداد را جزعاً و کالً به اشخاص حقیقـی و حقـوقی دیگـر     -16- 5
 .ندارد

  
   ):.......................تعهدات ( ماده شش

رارداد نسـبت بـه   روز پـس از ابـالغ قـ    20ثر موظف اسـت حـداک   ---منطقه  .......................... -1- 6
قـرار   شـریک  در اختیاررا آن تصویر یک نسخه از کرده واقدام  ی پروژهپروانه ساختمان صدور

  .دهد
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و  ، اخذ انشـعابات آب، بـرق، گـاز، تلفـن    تفکیک و صدور سند هاي مربوط به پرداخت هزینه -2- 6
ت سـهم خـود مـی    موظف بـه پرداخـ   ..........................قدر السهم طرفین بوده و غیره به نسبت 

 .باشد

ی سـاختمان و انجــام کلیـه تعهــدات   موظـف اسـت در پایــان عملیـات اجرایــ    .......................... -3- 6
بـه ایشـان یـا     مطابق توافق انجام شده،  ،یک نسبت به انتقال سند واحدهاي متعلق به شریکشر

 .اقدام نمایدافراد حقیقی و حقوقی معرفی شده از طرف ایشان، 

  
   ):پیش فروش( ماده هفت

نسبت به پیش فروش سـهم   مرجع نظارتید کتبی زیر و پس از تای مراحل می تواند در شریک -1- 7
  :خود از مستحدثات موضوع قرارداد اقدام نماید

  .قدر السهم خود از درصد ---پایان سفت کاري تا سقف  پس از -7-1-1
  ---تـا سـقف  ، حـداکثر  هـا بطـور کامـل    کـف سـازي  اري و ، نماکپس از اتمام سفید کاري -7-1-2

  .از قدر السهم خوددرصد 
درصـد   ---نسبت به پیش فروش 1-7حداکثر می تواند در اجراي بند  شریکاست بدیهی   -1تبصره 

  .از سهم خود اقدام نماید
اسـاس موافقـت    برکه واحد  موظف است حداکثر یک هفته پس از پیش فروش هر شریک  -2تبصره 

مراتب را با ذکر شماره واحد بـه فـروش    ،1-7موضوع بند  مرجع نظارتاز کتبی اخذ شده 
بدیهی است هرگونـه پـیش فـروش    . ارسال نماید مرجع نظارتطبق نقشه پیوست به  ،رسیده

و  خواهـد بـود  فاقـد اعتبـار    تخلف از قـرارداد محسـوب گردیـده و   بدون رعایت روند فوق 
قـرار گرفتـه   بررسی  موضوع توسط مرجع حل اختالف موردچنین تخلفی، درصورت احراز 

  .الزم اتخاذ می گرددو تصمیم 
هاي فروش یا پیش فروش نسـبت بـه اجـراي     قرارداد موظف است تعهدات خود را در شریک -2- 7

مقرر هاي  زمان که کلیه مفاد آن به درستی و در دهدبه نحوي انجام  خریدارانمقابل  پروژه در
هـدات درمقابـل   ز عـدم انجـام تع  لیت ناشـی ا سـؤو اینصـورت م  غیـر  در .آیـد  به مـورد اجـرا در  

  .خواهد بود شریکبعهده  خریداران
اقـدام بـه پـیش خریـد     دعاوي حقـوقی و کیفـري افـرادي کـه      کلیهبه  یخگویپاسلیت مسؤو  -3تبصره 

تحویـل   خیر درمقابـل تـأ   در اشـخاص حقیقـی و حقـوقی   می نمایند اعم از  پروژه واحدهاي
  .می باشد شریکبعهده  کالً، قالب قرارداد پیش فروش منعقده در واحدها
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  :)مرجع نظارت(هشت ماده 
 نظـارت بـر   وظیفـه  .......................... نماینـده هـا بعنـوان    مشـارکت و  گذاري سرمایه امور مدیریت

از نظرات و همکـاري   می تواند جهت اعمال نظارت اموراین . داردعهده  د قرارداد را برمفا کلیه اجراي
خصوص اجـراي   ی درحال نظر نهای هر ولی در ،نمایدختلف شهرداري استفاده کارشناسان حوزه هاي م

نظـرات ایـن   موظـف بـه رعایـت     شریکها بوده و  سرمایه گذاري و مشارکت مدیر دههمفاد قرارداد بع
  .باشد می امور به عنوان مرجع نظارت، در چهار چوب مفاد این قرارداد

مـی    ---منطقه  ..........................رایی پروژه بر عهده نظارت فنی بر حسن انجام عملیات اج -1تبصره 
  .باشد

  
  ):پروژه تحویل( ماده نه

 شـریک ، و آماده بهره برداري شـدن سـاختمان  موضوع قرارداد  اجرایی عملیات اتمام کاملپس از 
نقـائص  موظف بـه رفـع    شریکدر این مرحله . اعالم می نماید مرجع نظارتاتمام عملیات اجرائی را به 

در نهایـت بـا تأییـد اتمـام کـار      . اعالم می گردد، خواهـد بـود   مرجع نظارتژه که از سوي واحتمالی پر
  .پروژه انجام خواهد شد ، تحویلمرجع نظارتتوسط 

  
  ):حسن عملیات اجراییدوره تضمین (ماده ده 

وي مـاه شمسـی از سـ    12بـراي مـدت    پروژهتحویل  تاریخاز شریک حسن انجام عملیات اجرایی 
اشـی از  پـروژه ن نقـائص   موظف است طی این مـدت نسـبت بـه رفـع     شریک. گردد ن مییتضم شریک

 ---تـا شـماره    ---از شـماره  ریـال   ---فقـره سـفته بـه مبلـغ       ---تعداد . اقدام نماید ،قصور در اجراء
عملیـات  تحویـل گردیـده اسـت کـه در پایـان دوره تضـمین حسـن         ..........................توسط شریک به 

  .اجرایی و انجام کلیه تعهدات شریک و تأیید مرجع نظارت به شریک مسترد خواهد گردید
  

  ):موارد فسخ قرارداد(یازده ماده 
 بـدون مراجعـه بـه محـاکم قضـائی راسـاً      شهرداري مـی توانـد    درصورت بروز هریک از موارد زیر

  .نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید
 .شریک موضوع ماده پنج قرارداد عدم انجام هر یک از تعهدات -1- 11

   .انعقاد و مبادله قراردادپس از  ی بیش ازیک ماهعملیات اجرایدرشروع  شریکتاخیر  -2- 11
   .ماه چهار پروژه و یا تعلیق کارگاه بیش از تحویل در شریک خیرتأ -3- 11
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بیش  از مرجع نظارتکتبی بدون اجازه  بدون سرپرست گذاشتن کارگاه و یا تعطیل کردن کار -4- 11
  .وزر 15از 

بـیش از نصـف مـدت     ،بنـدي یش بینی شـده در برنامـه زمان  کارهاي ب یک از اتمام هر در خیرأت -5- 11
  .تعیین شده براي آن کار

 .به شخص ثالث شریکقرارداد توسط  واگذاري -6- 11

  
تصـمیم بـه فسـخ     ..........................، یـک یـا چنـد مـورد از مـوارد فـوق       درصورتیکه به علت بروز

شریک مـی   .گرددابالغ می شریک توسط اظهار نامه یا نامه کتبی به با ذکر موارد  بگیرد مراتب قرارداد
تواند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت اعـالم فسـخ قـرارداد، نسـبت بـه ارائـه دفاعیـات خـود بـه          

ریک نسبت به ارجـاع  پس از دریافت کتبی دفاعیات ش ........................... اقدام نماید ..........................
نظر مرجع حل اختالف براي طـرفین الزم االجـرا مـی    . موضوع به مرجع حل اختالف اقدام خواهد نمود

  .باشد
طی مدت تعیین شـده نسـبت بـه تصـمیم ابـالغ شـده درخصـوص فسـخ          شریکدرصورتیکه  -1تبصره 

  .قرارداد دفاعیه اي ارائه ننماید، موضوع فسخ قطعی خواهد شد
شدن فسخ قرارداد، شریک موظـف اسـت از تـاریخ قطعـی شـدن فسـخ قـرارداد         در صورت قطعی

جهـت صـورت بـرداري و     ..........................روز نسبت به معرفـی نماینـده خـود بـه      10حداکثر ظرف 
در صورتی که ظرف مدت تعیین شده شریک . صورت مجلس نمودن کار هاي انجام شده، اقدام نماید

پـس  . رأساً نسبت به صورت برداري اقدام خواهد نمود ..........................ی ننماید، نماینده خود را معرف
با رعایت مفـاد ایـن قـرارداد نسـبت بـه تعیـین ارزش ریـالی         ..........................از انجام صورت برداري، 

ــه هزینــه هــاي انجــام شــده توســط شــریک اقــدام کــرده و پــس از کســر جریمــه و خســارات وارد    ه ب
  .با شریک تسویه حساب می نماید ..........................

  .در صورت فسخ قرارداد هیچگونه حق مالکیتی براي شریک در پروژه متصور نمی باشد -2تبصره 
  

  ):مرجع حل اختالف( دوازدهماده 
 شوراي عالی سرمایه گذاري و مشـارکت ونه اختالف در اجراي این قرارداد، در صورت بروز هرگ

موظـف اسـت   داور . مرجع رسیدگی به اختالف پـیش آمـده خواهـد بـود    به عنوان داور مرضی الطرفین 
به طرفین حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ دریافت کتبی موضوع مورد اختالف نسبت به اعالم نظر خود 

  .بود نظر اعالم شده براي طرفین الزم االجرا خواهد. اقدام نمایداز طریق پست سفارشی دو قبضه، 
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  ):آدرس طرفین قرارداد( سیزدهماده 
آدرس طرفین به شرح مندرج در مقدمه قرارداد می باشد و کلیه مکاتبـات بـه آدرس هـاي مـذکور     

در صـــورت تغییـــر آدرس، مراتــب را کتبـــاً بـــه   شـــریک موظـــف اســت . انجــام خواهـــد پــذیرفت  
قید شـده در ایـن قـرارداد انجـام      به آدرس غیر این صورت مکاتباتو در  داطالع ده ..........................

  .شده و جنبه قانونی خواهد داشت
  
  ):اسناد و مدارك ضمیمه قرارداد( چهاردهماده 

 .نقشه موقعیت ملک موضوع قرارداد  -1- 14

 .تصویر سند مالکیت زمین موضوع قرارداد  -2- 14

 .توافقنامه چگونگی تقسیم واحدهاي پروژه با توجه به قدر السهم طرفین  -3- 14

 .زمانبندي عملیات اجرایی پروژهبرنامه   -4- 14

 .کلیه نقشه هاي معماري، سازه، تأسیسات، برق و غیره  -6- 14

 .لیست جزئیات اجرایی ساختمان  -7- 14

 .فرم مربوط به تابلوي مشخصات پروژه  -8- 14

  
  
  

  :خاتمه
طرفین با امضاي این قرارداد کلیه خیارات از جمله خیار غبن را از خود ساقط نموده و صـرفاً خیـار   

 دوازدهمـاده و   چهـارده ایـن قـرارداد در   . می باشـد  ..........................در اختیار  یازدهده فسخ موضوع ما
        سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم و در حضور دو شاهد که مورد اعتماد طرفین و در تبصره 

  .می باشند، امضا و مبادله گردید
  
  

........................................             .............................  
  --- مدیر عامل شرکت                            ..........................            
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 ...................... :نــام پــدر ......................................... :نــام و نــام خــانوادگی   -1  :شهود
 ...................... :تلفــن ................... :ســال تولــد ............... :شــماره شناســنامه

   ...................................................................................................... :آدرس
  :امضا

  
 ......................: رنــام پــد .........................................: نــام و نــام خــانوادگی -2  

 ......................: تلفــن ...................: ســال تولــد ...............: شــماره شناســنامه
   ......................................................................................................: آدرس

 :امضا


