
                                              

 :شماره   

 :  تاریخ   .…  بنیاد مسکن شعبه

قرارداد واگذاری موقت 

 زمین روستایی

 :  کدپروژه  

 

 

  …… شهرستان    ............... قانون مدنی فی مابین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان  10این قرارداد به استناد ماده 

 ...................................................................................................................................  :به نشانی

   .….… صادره از ...…… متولد سال  ..…… کد ملی .…… به شماره شناسنامه  ……… فرزند   …… و خانم / اقای 

  ...………………………………………………………………………………………………………… به نشانی

 به عنوان واگذار شونده/ شوندگان به شرح زیر منعقد گردید. 

 : موضوع قرارداد  1ماده 
اصلی به  .……فرعی از .….. از پالک ثبتی .……واگذاری یک قطعه زمین مشاعی /تفکیکی به شماره

شهرستان  .……… بخش …………ر روستای دانگ ،واقع د…متر مربع به مقدار سهم  ....… مساحت

که به رویت واگذار شونده / شوندگان رسیده و نامبرده/ نامبردگان با .……… جهت احداث یک واحد..………

 علم و اطالع کامل از موقعیت و شرایط زمین و مفاد قرارداد اقدام به امضا قرارداد نمود /نمودند 

 حدود اربعه زمین  - 2ماده 
   رب : حد غ   حد شمال : 

   حد شرق :    حد جنوب : 

 مبلغ قرارداد  - 3ماده 
  .............  ریال طی فیش شماره  ………… واگذارشونده/شوندگان بابت هزینه های انجام شده زمین،مبلغ

 در وجه بنیاد مسکن انقالب اسالمی بابت هزینه قرارداد پرداخت نموده/ نمودند  ..…… بانک   ………… مورخ

شامل هزینه انتقال سند رسمی نبوده و هزینه های انتقال هنگام تنظیم سند قطعی در دفترخانه از واگذار شونده /  مبلغ مذکور

 شوندگان اخذ خواهد شد. .

 مدت قرارداد  - 4ماده 
 42 ماه پس از آن ) جمعاً 24ماه به منظور اخذ پروانه ساختمانی و  18تا مدت  ..…………مدت این قرارداد از تاریخ مبادله 

 ماه( به منظور ساخت زمین واگذار شده می باشد. 
ماه پس از انعقاد قرارداد و تحویل زمین پروانه  18تبصره :واگذار شونده / شوندگان موظف می باشد/ می باشند حداکثر ظرف 

 ساختمانی را از مراجع ذیربط اخذ و نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقدام نماید.



 : شروط 5ماده 
از سوی واگذار شونده / شوندگان بنیاد مسکن مخیر به   مورخ  .…… ر صورت عدم رعایت مفاد تعهد نامه شماره د-الف

 قرارداد می باشد 6اعمال مفاد ماده 
به متقاضی واگذار گردیده و واگذار شونده / شوندگان حق  .…… زمین موردنظر منحصرا به منظور احداث واحد  -ب 

 واگذاری را ندارداستفاده دیگری از زمین 
 بنیاد مسکن هیچگونه تعهدی در خصوص تامین وام مسکن، مصالح ساختمانی و خدمات عمومی و زیربنایی ندارد.  -ج
د دستورالعملهای موجوواگذار شونده / شوندگان موظف به رعایت کامل حدود و کاربری زمین ، اصول ساخت و ساز وفق  -د 

و ضوابط مرتبط بوده و در صورت عدم رعایت حسب مورد مکلف به اعاده وضع به حالت سابق، جبران ضرر و زیان و پرداخت 

 خسارت می باشد/ می باشند
پس از صدور سند مالکیت بنام بنیاد مسکن در زمین مورد واگذاری و اتمام عملیات ساختمانی ،)حداقل در حد سفت  -هـ

اری (با تایید کارشناس بنیاد مسکن ، و در صورت تسویه حساب کامل واگذار شونده/شوندگان با بنیاد مسکن، نسبت به ک

 معرفی ایشان به دفتر اسناد رسمی جهت انجام مراحل تنظیم سند رسمی اقدام خواهد شد.

 فسخ قرارداد - 6ماده 
بدون مراجعه به محاکم قضایی نسبت به فسخ قرارداد اقدام  ..… در صورت وقوع هر یک از موارد زیر بنیاد مسکن شهرستان 

 و واگذار شونده / شوندگان با علم به این موضوع حق هرگونه اعتراضی را از خود ساقط نمود / نمودند.
 عدم رعایت هر یک از مفاد قرارداد توسط واگذار شوند/ شوندگان -الف

یا انصراف واگذار شونده / شوندگان در هر مرحله تا قبل از  4برای اخذ پروانه ساختمانی در مهلت مقرر در ماده عدم اقدام 

 تنظیم سند قطعی مالکیت .
درصد از علی الحساب پرداختی و  10تبصره : در صورت تحقق هر یک از موارد فوق ، بنیاد مسکن شهرستان، پس از کسر 

 فعل واگذار شونده / شوندگان در زمین، نسبت به استرداد مابقی وجوه واریزی اقدام مینماید. جبران ضرر و زیان ناشی از 
 مهلت اعالمی جهت فسخ قرارداد در صورت عدم اتمام احداث ،همان زمان ذکر شده در پروانه ساخت می باشد.  -ج

 نسخ قرارداد - 7ماده 
 گردید که تمام نسخ دارای اعتبار یکسان می باشند.بند و .......نسخه تنظیم  7ماده ،  7این قرارداد در 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 کروکی و حدود اربعه قطعه نسبت به اراضی مجاور :

 

  حد شمالی                                                                               

        
 

 

 

  حد شرقی       

  شمال   کروکی

 

 

  

 

 

 

   حد غربی

   حد جنوبی                                                                    

 

 

 

 

 

 امضا مدیر بنیاد مسکن شهرستان  امضا واگذار شونده
   

 


