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 با نام و یاد پروردگار یکتا

 

 

 ینبین متعامل  زیرقرارداد    ،   صریحی دارد  که در خصوص آزادی قراردادها نص    قانون مدنی  10با استناد به ماده 

 .دتوافق و منعقد گردی  ،

 :   ن قراردادی طرف(  1ماده  

 : تلفن                               :ملی    مارهبه ش                              :  :آقای   شریک اول  ( 1-1

 :  ینشان

2-1  )    : پروژه  حسام   آقایمدیر  ملی     محمد  شماره  به  فرد  تماس   2993917633دهقانی  شماره  و 

 11شهاب کوچه  ن  باخیاو نشانی  09133991418

 تلفن :                       :        به شماره ملی                             : آقای شریک دوم :  (    3-1

 نشانی :

 :   قراردادموضوع    (2ماده  

 13کوچه    نی ب  ، خواجو  ابان یخ  ، کرمان  : یبه نشان"    دیانا  "مسکونی    -تجاری    مشارکت در ساخت پروژه  ( 2-1

 .متر مربع   400  ی بیتقرت  به مساح   ی نیدر زم  15و  

 طبقه:   8در   ی واحد مسکون  14شده موضوع قرارداد  ی نیب  شی پروژه پ  (   2-2

 .نگیشامل پارک  ن یزم  ر یطبقه ز-

 بعد از   قی)متراژ دقی متر تجار  130و حدود    ی الب  ن، یرزمیز   نگ یکپار  ی ورود  نگ،یطبقه همکف شامل پارک-

 (.یینها  پالن

 .  ی ر تک واحدواحد و دو طبقه آخ  2که شش طبقه شامل   یهشت طبقه مسکون-

 سبز.  ی و فضا  یساز  اطیپشت بام ح-

 رسد.  ی اعضا م  تیشده و به رو  یداخل  ی طبقات طراح  ی تمام-

تحویل شریک دوم   مفید   متر واحد مسکونی            ،  زمین  در قبال   لبا شریک اومدیر پروژه  طبق توافق  

 .دگردمی

پ  دهقانی فرد به عنوان  محمد حسامآقای    (   3-2 این  از  از شریک دوم مدیر پروژه     س طی وکالت تامی که 

و عامل هماهنگی بین شرکاء مربوط به این پروژه   دار می شوندهده  عمی گیرند ، کلیه امور اداری و اجرایی را  

 های زیر می باشند:  ت یمسئولبا  
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تا تح  -      از شروع ساخت  امور  مکلیه  ورویل  پروژه  اجرای  به  مراحل    بوط  کاهمچنین  پایان  و ر اخذ  ، سند 

 به نمی گردد ( یک سند ها جزء زمان بندی روز محاسک)گرفتن امتیاز آب و برق و تف تفکیکی  صورت مجلس

  .انجام کلیه امور مربوط به بیمه ، بانک و سازمان هایی به ساخت مجتمع مربوط می شوند  -   

 .هنگی با شرکاء جهت انتخاب مصالحظیم و تصویب نقشه های اجرایی و همانه و تکلیه امور تهی -    

 .م کارخرید مصالح مورد نیاز و هماهنگی با استاد کاران مربوطه جهت انجا -    

عکس هایی ازپیشرفت   صورت وضعیت خرج کرد دوره ای و   ارائهاطالع رسانی و  پ  آواتس  تشکیل کانال    -     

 .پروژه درکانال

  .وصر محوله و عدم کوتاهی در این خص بیشینه توان خود جهت انجام امو  یری ر گکا ب  -    

  .دپاسخگو بودن در اثر سوء مدیریت و عملکرد که منجر به خسارت شو -     

  . در اختیار قرار دادن تجربیات فنی و دانسته های شغلی خود با هدف پیشرفت کار با شرکاء  -   

 ید خریداران جد دییتأاء ، مدیریت قیمت گذاری و  ط شرکا توسدر صورت پیش فروش واحد ه   -   

 :   مدت قرارداد  (3ماده  

که   شودتخمین زده می  ماه    24ن حدود  پس از اجرای فونداسیوتحویل موقت واحدها  با یاری خداوند    (   1-3

 .باشد  ماه قابل تمدید است و زمان تحویل سند پس از این تاریخ می   6تا  

 شود  ار شروع می رفع آن ادامه ک  اد معلق و پس ازغیر مترقبه قرار د  حوادثدر صورت بروز   (   2-3

 . گردد  توافق می  ط جدیدطبق شرای  دادقرار،  ماه به طول انجامد    1چنانچه مدت حادثه بیش از (    3-3

 .  شود افزوده می   موقت توسط مدیر پروژهتحویل  سه روز به زمان    ،  هر روز   ء به ازا،  خیرات مجاز أ ر تد  (    4-3

 :  تاخیرات مجاز شامل         

 انجام کار   نی مصالح و نقشه ، در ح  رییتغ  -                        حوادث غیر مترقبه -        

 پروژه نباشد  ریکه مقصر مد ی هر سازمان یاز سو  یلیعط ت -                      بارندگی شدیدان  زم  -        

 اول   کیرش  سطدر پرداخت تو  ری تأخ  -                 ادرگ  درجه سانتی + 5دمای کمتر از    -         

 تفکیک سند ها جزو زمان بندی روز محاسبه نمی گردد .   و   گاز(گرفتن امتیاز آب و برق و  5-3

 

 :( مبلغ قرارداد4  ماده

بر اساس  -، لذا مبنای کار  قرارداد های مشارکت در ساخت نمی توان مبلغ قطعی را ذکر نمود  چون در  ( 4-1

و  تحقیق محلی    ها  های  زمین  -بررسی  احتساب  الحساب  لغمب  ،با  پیمان(علی  مدیریت  احتساب   )با 

و   در  مان خت سا   برای هرمترمربع مفید   ریال  150.000.000الی  100.000.000  تفاوت درصد  نظرگرفته شده 

   :دوین گردیده استت  به صورت جدول زیر  مبلغ پیش بینی شده پرداختی، همینطور بقات و درط
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تجا  2-4 واحد  بص ر (  فوق  پروژه   هزینه  واگذاری  عدم  صورت  درمیباشد    ساخت ر  د  ورت مشارکتی همکف 

نسبت    ءکلیه اعضا  بین  آن واحد تجاری   مبلغ،  یتا پس از فروش  نهاباشد و  یء مکلیه اعضابر عهده  ن  آساخت  

 میگردد. تقسیم    به سهم آن عضو 

شت دابربه عنوان حق مدیریت پیمان    د پانزده درصقرارداد ،    2-3مدیر پروژه در قبال انجام کارهای بند   (   4-3

 .نمایدمی

انتخابی طرف اول قراردا4-4 انباری بر اساس .. .......متری طبقه    ....... احدو،  د( واحدهای  انتخاب پارکینگ و  و 

ات از  افراد پس  ساامتیاز  گردد.مام  می  انجام  امتی  )  ختمان  یک  روز  هر  در  تومان  میلیون  یک  هر  ازای  از به 

 میباشد ( 

ق تراژ دقیباال ، م، پس از پرداخت مبالغ مندرج در جداول  اردادطعی قربه علت نا مشخص بودن مبلغ ق(  4-5

پروژه رت نیاز  و در صو  )ممکن است متراژ ها کم یا زیاد شود(ری می شودواحدها مساحت گیری و درصدگذا

بلغ اعالن شده را ، حداکثر هر عضو به ایشان ابالغ می شود و ایشان بایستی م  ق السهمح  ،  به مبلغ بیشتر

 می شود.   6-6مول بند  رداخت مش یک ماه پرداخت نماید و درصورت عدم پف مدت  ظر

خیر در مراجعه به أنه تسود دوران مشارکت با هرگو خرید اوراق ویا ، وع تسهیالتدر صورت دریافت هر ن ( 6-4

 و شد با متقاضی دریافت تسهیالت می ء سند در دفترخانه بر عهده شرکای تا زمان انتقال ت قسط بند بانک جه
 .   ازندردبپ  شخصا  مبلغ وام را  یستیبا،  صورت عدم پرداخت وام    رد

تسویه   مالک  واری شده  ذدرصد گانتهای کار درها بعالوه پارکینگ و انباری  دواح  اژهای نهایی سندمتر(    7-4

 . باشد  حساب می

 

 

 طبقات

 درصد

 افزایش 

 واحد 

         متری       145واحد

 )ریال( شرقی 

متری 125واحد

 غربی )ریال( 

هر متر مربع  قیمت 

 واحد شرقی)ریال( 

هر متر مربع  قیمت 

 واحد غربی)ریال( 

  145پیش پرداخت واحد 

 متری شرقی )ریال(

پیش پرداخت واحد  

 متری غربی )ریال(  125

ماهه  24اقساط  

متری  145واحد 

 )ریال( 

 ماهه  24اقساط  

  125حد او

 متری)ریال(

 312.500.000 354.166.000 5.000.000.000 6.000.000.000 12.500.000.000 14.500.000.000 100.000.000 100.000.000 %0 اول

 318.750.000 361.250.000 5.100.000.000 6.120.000.000 12.750.000.000 14.790.000.000 102.000.000 102.000.000 %2 دوم 

 325.000.000 368.334.000 5.200.000.000 6.240.000.000 13.000.000.000 15.080.000.000 104.000.000 104.000.000 %4 سوم 

 328.125.000 371.875.000 5.250.000.000 6.300.000.000 13.125.000.000 15.225.000.000 105.000.000 105.000.000 %5 چهارم

 334.375.000 378.960.000 5.350.000.000 6.420.000.000 13.375.000.000 15.515.000.000 107.000.000 107.000.000 %7 پنچم

 337.500.000 382.500.000 5.400.000.000 6.480.000.000 13.500.000.000 15.660.000.000 108.000.000 108.000.000 %8 ششم

 %9 هفت 
 متری )ریال( 270واحد 

29.430.000.000 11.772.000.000 735.750.000 
109.000.000 

 %10 هشتم 
 ل( متری )ریا 240واحد 

26.400.000.000 10.560.000.000 660.000.000 
110.000.000 

 واحد تجاری همکف 

مترمربع با    130متراژ تقریبی 

 1.137.500.000 18.200.000.000 45.500.000.000 نیم طبقه

350.000.000 
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 .   میباشدامکان پذیر ی پروژه  ددرص  70برای هر واحد بعد از پیشرفت    اخذ وام  (   8-4

کهای چ یست کلیه  میباپروژه در نظر گرفته شده است و عضو    افزایش قیمت احتمالی   برایبذکر است وام    زمال

 .فوق را بدون در نظر گرفتن وام تحویل مدیر پروژه نماید

 :  ء شرکانسبت سهم الشرکه    (5ماده  

     وشرقی  متری  514  هایمین را به نام واحد  از زسهم    6  دوم دارد ،  کیپروژه از شر  ر یکه مد  ی( با وکالت  5-1

انتقال  سهم از زمین را به نام واحد تجاری همکف    16و    غربی  متری  512  ن را به نام واحد هایسهم از زمی  4

 . ی می ماند  باق  دوم   شریکد بنام  سنانتقال سهم ،  از    پیش   تا   و   دهندمی  

زمان با انتقال سند  هم   یک اولشرماند و   از انتقال سند نزد مدیر پروژه می   پس و    پیش مدارک  و  اسناد    (   2-5

، محوله و مورد توافق می دهند که پس از تسویه حساب کامل  نجام امور  ای به مدیر پروژه جهت  وکالت تام

 .   می گردد تحویل    ایشانسند واحد به  و    کلید

  .   عمل خواهد شد  6-6صورت عدم تسویه حساب یا عدم پرداخت بدهی طبق بند  در (    3-5

 : ت طرفینتعهدا  (6ه  ماد  

 .   خیار غبن فاحش  ولو  ،  ساقط گردید  در این قرارداد  شریک اولکلیه خیارات از سوی    (   1-6

 .   ندارندظهار نظر در رابطه با امور فنی  حق ا  شریک اول  (   2-6

 .  سال امکان پذیر نمی باشد   یک  تا   الشرکهفروش سهم    (   3-6

واحد ، با مشورت شرکاء و   فروش   شپی   مبنی بر  شریک اولدر صورت در خواست  ،    پایان اسکلتپس از    ( 4-6

که زیر آن قیمت هیچ کس حق فروش تا پایان در نظر گرفته می شود    پایه ای انها قیمت    نظر نصف بعالوه یک 

 پروژه را ندارد . 

پس ،    ی اعضایی که در پرداخت ها تاخیری نداشته باشندواحد ها  لیدر تحو  ر پروژهمدی تاخیر  جریمه  (    5-6

  ایشان به حساب است  الیر ونیلیم  بیست مبلغ  هر واحد در هر ماه ، ماهیانهبه ازاء  ،مجاز   راتیه تاخاز محاسب

                      .گردد    یم  زیوار

پول(    6-6 واریز  تاخیر  ،  کن   عضو مشارکت   جریمه  است که    24نده  واریزدرصد روز شمار  پروژه        به حساب 

،  ه بعد از یک ما و در صورت عدم پرداخت  جریمه می باشد   تا یک ماه با  بدون جریمه و روز  15می شود که تا  

گردد که د از درجه اعتبار ساقط و واحد طبق نظر مدیر پروژه و نصف بعالوه یک اعضاء تعیین تکلیف می  قراردا

، به   ذاری واحد به غیر را دارند و پس از واگذاری واحد و کسر خسارات احتمالی ، مبلغ ماندهاگان حق وایش

شم  بانک    .......................اره  حساب  ط  ............نزد  نام  اولربه  هرگونه   ف  ایشان حق  و  شود  می  داده  برگشت 

 می کند .   اعتراضی را از خود ، نماینده و وارث خود سلب

اینکت درصورت وضیح  تعلق    ه  اول  طرف  به  معوقه  اقساط  پرداخت  تا  جریمه  غیر،  به  واحد  واگذاری         عدم 

 می گیرد.

باشد و بعد از افتتاح حساب به ایشان  اعضا می  بانک که به نام کل    حساب   به  شریک اول  یزیارو  مبالغ (    7-6

 می باشد..........  بانک      ....................د  رداقرا  ورت فسخاول در ص  کیشماره حساب شر ن یهمچنو    اعالم میشود
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اشخاص  8-6 یا  تواند شخص  پروژه می  قرار( مدیر  ناظر مقیم در کارگاه  به عنوان  را  به حضور ی  نیاز  و  دهد 

 هده پروژه برعحسابدار    و هزینه   ن افراد بر عهده مدیر پروژه استو هزینه ایدر پروژه نمی باشد    دائمی ایشان

 می باشد.

 زیوار  خود  ی همراه بده   را به   مه یمبلغ جر  ستیبا  ی م،  شریک اول مشمول جریمه شود    ی که در صورت(    9-6

 .   دینما

از نمایش صورت وضعیت در  پ   (  10-6 تالف ، پیشنهاد یا اعتراض از طرف اخ  وجود  در صورت   ،  پواتسا س 

 ید نمی باشد( )شفاهی مورد تاینمایدرح  مط   smsا  ی  ورت مکتوب روز به ص 5ظرف مدت   شریک اول ، بایستی

آن   دد مج  اول حق بررسی  طعی تلقی گردیده و شریک، صورت وضعیت ق روز    5بدیهی است پس از گذشت    .

 . نماید از خود سلب می    را

 داشت . تا سه ماه پس از تحویل واحد ها ضمانت ابنیه و تاسیسات را بر عهده خواهد  ( مدیر پروژه  11-6

 شود .   اجرایی می،  د ، نظر نصف بعالوه یک واحد  حق انتخاب دارشریک اول  که    یخاب مصالحدر انت  (   12-6

پروژه نتواند با  داشته باشد یا مدیر انتخاب پارکینگ و انباری حضور نریک اول در زمان ذکر است اگر ش هالزم ب

 متیازاب برای ایشان بر اساس اانتخ  ، حد  عالوه یک وار کند با نظر نصف بایشان یا نماینده ایشان ارتباط برقرا

  سه می گردد .انجام شده و صورت جل

 اد : مفاد قرارد(  7ماده  

 نیا  ژه در موردمدیر پرو  که به   ضافیوجوه ا  ی بوده ، لذا پرداخت تمامخالص    ی اعالم  ی ها  مت ی ق  ی تمام(    1-7

...(    ات ی، مال  ی فیتکل  ات یل)همچون ما  رد یتعلق بگ  نده یچه در حال و چه در آ،  قرارداد   بر بر ارزش افزوده و 

 باشد .  ی م  طرف اولعهده  

یا   طرف اولکه متشکل از    ری جلسه داوتالف به  رفین قرارداد ، مورد اخاختالف بین ط در صورت بروز  (    7-2

رت پروژه می باشند مطرح و بررسی و صو  نصف بعالوه یک اعضاء و    مدیر پروژه ،    مشریک دونده ایشان ،  نمای

 ای طرفین اختالف ، الزم االجراست . رای و نظر اعضاء جلسه برشود ، که  جلسه می  

 ا ی  ی اندر صورت بروز هرگونه حادثه ج.    ر ابتدای کار استه بیمه نمودن ساختمان دمدیر پروژه موظف ب(   3-7

 طرف حساب   مهی ، شرکت بیا اشخاص ثالث  کارگاه    داخل یا خارج    در  ی و نظارت  ییعوامل اجرا  یبرا  ی ، مال

 .شودمی  پرداخت    از حساب ساختمان  ، خسارت  لیبه هر دل  مهی بصورت عدم پرداخت    د و در خواهد بو

د ، داشته و در صورت وجوو مدنی و بدهی دولتی و خصوصی ن  گونه سابقه کیفری ( طرفین قرارداد هیچ    4-7

 هیچ گونه تداخلی با کار مطرح شده و قرارداد توافق شده ندارد . 

این قرارداد مندرج است . از این رو در صورت ارسال    اره تماس آن ها در مقدمهرفین و شم اقامتگاه ط  (  5-7

الغ د شده ، به منزله ابور و یا پیامک به شماره تماس قیپست به نشانی مذکنامه یا اخطار از طریق  هر گونه  

 رسمی به وی تلقی می گردد .
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ایشان  وارث  و  نماینده    ........................................آقای  ،شریک اول  ( در صورت فوت یا هرگونه حادثه برای    6-7

 می باشند. 

مشک   7-7 یا  پروژه  مدیر  فوت  صورت  در  ایشان  (  برای  کار  توانایی  که  جسمی  ،  نبامقدور  ل                 شد 

یخ مسئول نمیباشد پس از رو مدیر پروژه میباشد که در مورد شرایط ساخت تا آن تانماینده . ....................آقای 

حوه ادامه کار ن  رای بررسی ب  ،   الطرفیننماینده مدیر پروژه و داوران مرضی    ، در جلسه ای با حضور شرکاء  آن  

 م گیری می شود . تصمی

امکا  8-7 از  نامناسب  استفاده  و  نادرست  نگهداری  از  ناشی  احتمالی  خسارات  و  اشکاالت  همچنین (  و  نات 

         باشد .نمی  6-11ش سوزی و غیره ، مشمول تضمین بند  یل سیل و زلزله و ات حوادث قهریه از قب

 داد :قرار  فسخ (  8ماده  

  افق طرفینتو  ( 1

 حکم داوری   ( 2

 ن م رعایت مفاد قرارداد  توسط طرفی عد  ( 3

 ( نسخ قرارداد :9ماده  

کدام از تنظیم گردیده و هر    برگ نقشه پیشنهادی  دوو    د المتنو نسخه متح  گبر  6  ماده و  9این قرارداد در  

 .  شد ای ارزش و اعتبار واحد می باپس از امضاء طرفین دار  قرارداد  دو نسخه

قر با  این  استعانتنیارداد  با  و  برای   ت خیر  برکت  و  با خیر  امیدواریم  و  آغاز گردیده  یکتا  پروردگار  از درگاه 

 دیدی در مشارکت های آتی باشد . طرفین پایان یابد و سر آغاز ج

 

  :یافتیدر  ی چکها-

 

 غ چک مبل نک مربوطه با شماره چک  تاریخ چک  ردیف
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