
 

 

1 ماده  

 ساكن………………  از صادره…………..  شماره شناسنامه به………………  فرزند ………………آقا اينكه، به نظر

 اصلی از………………  فرعی پالک مالک(. شد خواهد ناميده قرارداد اول طرف پس اين از كه………………)

 پالک در بنا احداث قصد و است………………  در واقع……………… بخش………………  اراضی……………… 

 از صادره………………  شماره شناسنامه به………………  فرزند ………………آقا اينكه به نظر و دارد را مذكور

 احداث جهت را الزم مالی امكاناتی( شد خواهد ناميده قرارداد دوم طرف پس اين از كه………………) ساكن……………… 

 طرفين بين قرارداد اين مزبور پالک اعيان و عرصه در شركت و مذكور پالک در بنا احداث منظور به دارد، موصوفه ملك در بنا

شد منعقد . 

 

2 ماده  

 توافق به و شده برآورد( تومان)………………………… لایر………………  معادل قرارداد عقد تاريخ در عرصه ارزش

است رسيده قرارداد دوطرف هر . 

 

3 ماده  

 طرفين امضای به و است آن الينفک جزء و کردند توافق آن بر طرفين كه اینقشه طبق و مشخصات با بنايی دوم طرف شد مقرر

کند احداث موضوف پالک در رسيده، . 

نمايد احداث مصوب هاینقشه و شهرداری پروانه مبنای بر دقيقا را بنا است مكلف دوم طرف -1 تبصره . 

 در اول طرف و كند رعايت را ايمنی اصول و ساختمانی عمليات به مربوط قوانين و ضوابط كليه است مكلف دوم طرف -2 تبصره

ندارد مسئوليتی خصوص اين . 

4 ماده  

 اختيار در هفته هر پايان در كرده امضا دستمزدها يا اجناس خريد اسناد از اعم را هزينه اسناد كليه فتوكپی است مكلف دوم طرف

 را حساب صورت ثانی نسخه هفته هر پايان در و دهد ترتيب نسخه دو در حسابی صورت است مكلف همچنين. دهد قرار اول طرف

بود خواهد طرفين مالی روابط و محاسبات مالک مذكور های حساب صورت و مدارك. بگذارد اول طرف اختيار در كرده امضا . 

 

 ماده5

 هزينه مابقی شده بالغ( 2 ماده طبق)عرصه ارزش به 4 ماده مدارك طبق دوم طرف جانب از شده انجام های هزينه كه آن از پس

 افتتاح………………  بانك در مشتركی جاری حساب طرفين منظور اين به. شد خواهد پرداخت بالمناصفه بنا اتمام تا ساختمان

 اين به است الزم ساختمان در مصرف برای كه را وجوهی كليه مكلفند طرفين. شودمی انجام امضا دو با آن از برداشت كه اندكرده

دهند انجام حساب اين از نيز را ها پرداخت كليه و كنند واريز حساب . 

 ماد 6

 رسيده طرفين امضای به قرارداد اين 2 شماره ضميمه عنوان به كه ایشده بندیزمان برنامه مبنای را بنا است مكلف دوم طرف

كند احداث . 

7   ماده

 طرف به( اعيان و عرصه از اعم)ملک از مشاع دانگ دو انتقال رسمی سند تنظيم به نسبت است مكلف اول طرف بنا، اتمام از پس

کند اقدام دوم . 



 

 

( غيره و تفکيک هزينه و جرايم و عوارض و هاماليات از اعم) انتقال رسمی سند تنظيم برای الزم های هزينه كليه -1 تبصره

شد خواهد پرداخت بالمناصفه . 

شود انجام بايد ساختمان پايان گواهی صدور تاريخ از روز شصت ظرف رسمی انتقال -2 تبصره . 

8   ماده

 طرف به لایر………………  مبلغ تاخير روز هر بابت است مكلف 7 ماده موضوع تعهد ايفای در تخير صورت در اول طرف

شود انجام بايد دانگ سه انتقال و بود نخواهد اول طرف تعهد مسقط وجه اين پرداخت. بپردازد دوم . 

9   ماده

………………  نشانی به ………………آقا قرارداد اين اجرای يا تفسير در اختالف بروز صورت در

 مورد خصوص در اند، كرده امضا را قرارداد اين داوری قبول ضمن كه……………………………………………….. 

 قابل غير و االجرا الزم و قطعی طرفين برای ايشان رای و كرد خواهند اظهارنظر سازش و صلح حق دارای داور عنوان به

است اعتراض . 

10   ماده

 مبادله و امضا طرفين بين………………  در………………  تاريخ در است تبصره چهار و ماده ده بر مشتمل كه قرارداد اين

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

داور امضای.........قرارداد دوم طرف امضای......... قرارداد اول طرف امضای ........ 


