
 HB.29 1/ سهيالتي طرح مسكن مهرتدستورالعمل استفاده از نمونه قراردادهای 

 مجموعه قراردادهاي طرح مسكن مهر     
 

   

ف
ردی

 تسهيالت مسکن مهر يعنوان و موارد استفاده قراردادها 
 نمونه

1 
 15/11-1 (عادياقساط ) غیر منقول/با تضمین اشخاص ثالث ناشی از مشارکت مدنی فروش اقساطي مسكن -قرارداد داخلي

 

2 
 (پلكانياقساط ) غیر منقول/تضمین اشخاص ثالث با کت مدنیناشی از مشار فروش اقساطي مسكن -قرارداد داخلي

 

1-16/11 

3 
 15/11-1 (عادياقساط ) شریک /با تضمین اشخاص ثالث ناشی از مشارکت مدنی مسكن (تدریجي) فروش اقساطي -قرارداد داخلي

 

4 
 (پلكانياقساط ) شریک /ثتضمین اشخاص ثال با ناشی از مشارکت مدنی مسكن  (تدریجي)فروش اقساطي -قرارداد داخلي

 

1-16/11 

 

5 
 17/11-1 (عادياقساط ) غیر منقول/با تضمین اشخاص ثالث خریدناشی از  فروش اقساطي مسكن -قرارداد داخلي

 

6 
 (پلكانياقساط ) غیر منقول/تضمین اشخاص ثالث با خریدناشی از  فروش اقساطي مسكن -قرارداد داخلي

 

1-18/11 

 

7 
 19/11 (در زمین ملكي فاقد سابقه ثبتي)تضمین شخص ثالث با ناشی از مشارکت مدنی ساطي مسكنفروش اق -رسمي سند

 

8 
 12/11-1  ناشی از مشارکت مدنی فروش اقساطي مسكن -تسهیالت( رهني)رسمي  سند

 

9 
 11/11-1  (يملكزمین  رد) زي اراضی و ایجاد تاسیسات زیر بناییاده ساآم براي حقوقی/با اشخاص حقیقی مشارکت مدني -رسمي سند

 

11 
 (يملكدر زمین ) ینومسکواحدهاي احداث حقوقی براي /با اشخاص حقیقی مشارکت مدني -رسمي سند

 

1-11/11 

 

11 
 11/11-1 (در زمین واگذاري استیجاري) زي اراضی وایجاد تاسیسات زیربناییاده ساآمحقوقی براي /بااشخاص حقیقی مشارکت مدني -رسمي سند

 

12 
 11/11-1 (در زمین واگذاري استیجاري) ینومسکواحدهاي احداث حقوقی براي /با اشخاص حقیقی مشارکت مدني -رسمي سند

 

13 
  (در زمین استیجاري موقوفه) زي اراضی وایجاد تاسیسات زیربناییاده ساآمحقوقی براي /بااشخاص حقیقی مشارکت مدني -رسمي سند

 

1-14/11 

 

14 
 (در زمین استیجاري موقوفه) ینومسکواحدهاي احداث حقوقی براي /با اشخاص حقیقی مشارکت مدني -رسمي سند

 

1-14/11 

 

15 
 11/11 (سند فاقد يملكزمین  در) ینومسکواحداحداث زي زمین واده ساآم براي حقوقی/با اشخاص حقیقی مشارکت مدني -رسمي سند

 

16 
  (در زمین ملكي فاقد سابقه ثبتي)تضمین شخص ثالث با -(ش مبلغافزای) متمم مشارکت مدني احداث واحد مسكوني -رسمي سند

  مورد مشارکتواحدهاي  تکمیلجهت  (افزایش مبلغ تسهیالت هر واحد)تكمیلي  براي پرداخت تسهیالت -
 

17 
 (ضم وثیقه)متمم مشارکت مدني احداث واحد مسكوني  -رسمي سند

  (پیش پرداخت)ت بخشي از سهم الشرکه قبل از پیشرفت فیزیكي پروژه جهت دریاف -غیر همزمان -ترهین وثیقه اضافيبراي  -

 



 HB.29 2/ سهيالتي طرح مسكن مهرتدستورالعمل استفاده از نمونه قراردادهای 

 ؛ طرح مسكن مهرويژه  مشارکت مدني هايقرارداد( الف

 

 :ي اراضي ملك -1

 ( 11/11-1نمونه ) زي اراضي و ایجاد تاسیسات زیر بنایي با اشخاص حقیقي یا حقوقياده ساآم قرارداد مشارکت مدني -

  ( 11/11-1نمونه) انفرادي با اشخاص حقیقي یا حقوقي/مجتمع واحد مسكونياحداث  قرارداد مشارکت مدني -

واحد احداث تسهیالت و نیز زي اراضي و ایجاد تاسیسات زیر بنایي اده ساآمبراي پرداخت تسهیالت  هااین قرارداد

ر دستورالعملهاي در قالب شرایط و ضوابط طرح مسکن مهر و نیز سای يملكاراضي  در مجتمع/ انفرادي مسكوني

 . قابل استفاده است جاري

 

 : طویل المدت واگذاري استیجارياراضي  -1

 ( 11/11-1نمونه )زي اراضي و ایجاد تاسیسات زیر بنایي با اشخاص حقیقي یا حقوقي اده ساآم قرارداد مشارکت مدني -

 ( 11/11-1نمونه)ا حقوقي انفرادي با اشخاص حقیقي ی/مجتمع واحد مسكونيقرارداد مشارکت مدني احداث  -

واحد احداث  و نیز تسهیالتزي اراضي و ایجاد تاسیسات زیر بنایي اده ساآم براي پرداخت تسهیالت این قراردادها

در قالب شرایط و ضوابط طرح مسکن  - ساله 99جاره طویل المدت واگذاري ااراضي  در –مجتمع/ انفرادي مسكوني

 .قابل استفاده است يمهر و نیز سایر دستورالعملهاي جار

 

 : استیجاريموقوفه اراضي  -4

 ( 14/11-1نمونه ) زي اراضي و ایجاد تاسیسات زیر بنایي با اشخاص حقیقي یا حقوقي اده ساآم قرارداد مشارکت مدني -

 ( 14/11-1نمونه) انفرادي با اشخاص حقیقي یا حقوقي /مجتمع واحد مسكونيقرارداد مشارکت مدني احداث  -

احداث  و نیز تسهیالتزي اراضي و ایجاد تاسیسات زیر بنایي اده ساآمبراي پرداخت تسهیالت  اردادهااین قر

در قالب شرایط و ضوابط طرح  - استیجاري موقوفهاراضي  در –مجتمع با اشخاص حقیقي یا حقوقي /ساختمان انفرادي

 . قابل استفاده است مسکن مهر و نیز سایر دستورالعملهاي جاري

 

 : سابقه ثبتياضي ملكي فاقد ار -1

با  - انفرادي با اشخاص حقیقي یا حقوقي/مجتمع واحد مسكونياحداث و  نیزمزي اده ساآم قرارداد مشارکت مدني -

 ( 11/11نمونه)تضمین شخص ثالث 

اراضي ملكي  در –انفرادي /مجتمع واحد مسكونياحداث و  نیزمزي اده ساآم براي پرداخت تسهیالت این قرارداد

 .قابل استفاده است در قالب شرایط و ضوابط طرح مسکن مهر و نیز سایر دستورالعملهاي جاري سابقه ثبتياقد ف

 



 HB.29 3/ سهيالتي طرح مسكن مهرتدستورالعمل استفاده از نمونه قراردادهای 

 ؛  طرح مسكن مهر ويژه فروش اقساطي سهم الشرکه ناشي از مشارکت مدني قراردادهاي( ب

 

 (15/11 -1 نمونه) اشخاص ثالث /غیرمنقول تضمین با – اقساط عادي -قرارداد داخلي فروش اقساطي مسكن ناشي از مشارکت مدني  -1

 ( 16/11-1نمونه )   اشخاص ثالث/غیرمنقول باتضمین –پلكاني اقساط  -قرارداد داخلي فروش اقساطي مسكن ناشي از مشارکت مدني  -1

 -1نموناه  ) ریکشا / باا تضامین اشاخاص ثالاث     -اقسااط عاادي   -مسكن ناشي از مشارکت مدني  (تدریجي) فروش اقساطي -قرارداد داخلي -4

15/11) 

 (16/11 -1نمونه )شریک / با تضمین اشخاص ثالث -اقساط پلكاني مسكن ناشي از مشارکت مدني  (تدریجي)فروش اقساطي -قرارداد داخلي -1

 (17/11 -1نمونه ) غیر منقول/با تضمین اشخاص ثالث -اقساط عادي -خریدفروش اقساطي مسكن ناشي از  -قرارداد داخلي -5

 (18/11 -1نمونه ) غیر منقول/با تضمین اشخاص ثالث -اقساط پلكاني -خریدفروش اقساطي مسكن ناشي از  -رداد داخليقرا -6

ویژه زمین ملكاي فاقاد ساابقه    )با تضمین شخص ثالث -ناشي از مشارکت مدني( سهم الشرکه)فروش اقساطي مسكن رسمي  سند -7

 ( 19/11نمونه)  -(طرح مسكن مهر -ثبتي

 (12/11 -1نمونه )ویژه طرح مسكن مهر  -فروش اقساطي مسكن ناشي از مشارکت مدني -تسهیالت( رهني)مي سند رس -8

 ،خریاد ناشي از فروش اقساطي مسكن  هايقرارداد نمونه از استفادهپرداخت تسهیالت خرید طرح مسکن مهر و  :تذکر 

 .امکان پذیر می باشد، الزم اعتباري پس از اخذ مجوزهايو مقررات مورد عمل  موکول به رعایت

  :تنظیم قراردادهاي داخلي  -اول

بترتیب ذیل  شرایط و ضوابط طرح مسکن مهر و سایر دستورالعملهاي جاري با رعایت مورد نظرابتدا قرارداد داخلی 

  .می شوددر بانك تنظیم 

انته ستود، بخشتی از م لت      دولتت بتا پرداختت یار   مقرر استت   ،ح مسكن مهررطتسهیالت  دربا عنایت به اینکه  :توضیح 

، درج و تکمیل م ل  فروش اقساطی و نیز وجه التتزا  در قراردادهتاي   گیردبرا بعهده ( بدهی بدهکار)فروش اقساطی 

 . گیردمی زیر انجا   بشرحمزبور 

 محاس ه و بترتیب در تسهیالت گیرنده( بدهی)م ل  کل فروش اقساطی، م ل  مورد تعهد دولت و م ل  مورد تعهد  (1

 .قید شودو قرارداد داخلی به تفکیك تعیین  1ماده 

 

 و  -درصد 12با در نظر گرفتن حداقل نرخ وجه التزا   - نرخ وجه التزا  با کسر یارانه دولت؛  1 تبصره مادهدر  (1

  .درج گردد نرخ وجه التزا  تسهیالت عادي؛  1ماده در 

 

 در "پالك مورد وثیقه"مشخصات  یدپرداخت می گردد با درق ال وثیقه غیرمنقولدرمواردي که تسهیالت  : 1تذکر

 .ن نیز برسدبدهکار و حسب مورد راهقرارداد به امضاي و  تکمیل 14ماده ( الف)بند 



 HB.29 4/ سهيالتي طرح مسكن مهرتدستورالعمل استفاده از نمونه قراردادهای 

پرداخت می گردد باید ضمن تکمیل مشخصات  درق ال تضمین اشخاص ثالثدرمواردي که تسهیالت  : 1تذکر

 . ، قرارداد به امضاي ضامنین نیز برسد14ماده ( ب)بند ضامنین در 

  : رهني/ رسمي اسنادو ثبت تنظیم  -دوم

واحرد مسرنوكی    تترهین  و سهم الشررکه باكرد در ابرا    شده در مواردی که تسهیالت در اراضی دارای سابقه ثبتی پرداخت  -1-1

طارح مساكن   ویژه  - ز مشارکت مدنيفروش اقساطي مسكن ناشي ا -تسهیالت( رهني)سند رسمي  ،فروش ااساطی می شود یاحداث

 .دفترخانه تنظیم وث ت می گردددر پالكجهت ترهین  ، (12/11 -1نمونه ) مهر

( رهناي )ساند رسامي    فروش ااساطی می شرود، ضافی اثیقه غیرمنقو  و ترهین در مواردی که سهم الشرکه باكد در ابا  :تذکر 

ثیقه غیرمنقو  وجهت ترهین  ، (12/11 -1نمونه )ژه طرح مسكن مهروی - فروش اقساطي مسكن ناشي از مشارکت مدني -تسهیالت

 .ث ت می گردد دفترخانه تنظیم ودرضافی، ا

 -که داراي سوابق و سند مالکیت ث تی هستند- طرح مسكن مهر در صورتیکه ترهین واحدهاي احداثی : وضیحت

( تدریجی)فروش اقساطی قراردادهاي  متنظی پایانکار و صورتمجلس تفکیکی امکان پذیر ن اشد،بدلیل عد  صدور 

، قرارداد رهنیو ث ت بدون نیاز به تنظیم  ،(16/11 -1و 15/11 -1نمونه هاي) -(ویژه طرح مسكن مهر)سهم الشرکه 

 .تضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات مورد عمل بالاشکال اس

 

در ابرا  تمرنیش شرثا ثالر      م الشررکه باكرد   پرداخت شده و سره در مواردی که تسهیالت در اراضی فااد سابقه ثبتی  -2-2

 -در اراضي ملكي فاقد سابقه ثبتاي  -قرارداد فروش اقساطي سهم الشرکه ناشي از مشارکت مدني  ،می شودفروش ااساطی 

 . تنظیم و ث ت می گردد در دفترخانه تضمین و امضاء شخص ثالث با ،(19/11 نمونه)در قبال تضمین شخص ثالث 

 

 ؛ (12/11 -1 و  19/11هاي  نمونه) رهني/ رسمي و ثبت اسناد تنظیمدر  : وضیحت

 ماده یکدر ي وبعنوان بدهی  -بدون لحاظ م ل  مورد تعهد دولت -م ل  موردتعهد تسهیالت گیرندهصرفاً  (1

 . شودمی قید  مذکور اسناد

و  -درصد 12ه التزا  با در نظر گرفتن حداقل نرخ وج - وجه التزا  با کسر یارانه دولت نرخ ؛ 1تبصره ماده در  (2

  .گرددمی درج  نرخ وجه التزا  تسهیالت عادي ؛ 1ماده در 

 

 

 

 

 

 



 HB.29 5/ سهيالتي طرح مسكن مهرتدستورالعمل استفاده از نمونه قراردادهای 

 

 

 :و کاربرد آن بشرح زیر است  طرح مسكن مهر به تسهیالتقراردادهاي مربوط  سایر متمم( ج

 

 :  ويژه طرح مسكن مهر - ضم وثیقهبراي متمم مشارکت مدني سند -1

 (.پیش پرداخت)ت دریافت بخشی از سهم الشرکه ق ل از پیشرفت فیزیکی پروژه براي ترهین وثیقه غیر همزمان جه -
زمین ملكي فاقد سابقه  در -تضمین شخص ثالث احداث واحد مسكوني با (افزایش مبلغ)متمم مشارکت مدني سند  -1

  :ويژه طرح مسكن مهر  -ثبتي

در زمتین هتاي    متورد مشتارکت  واحتدهاي   تکمیتل ت جه (افزایش مبلغ تسهیالت هر واحد)تسهیالت تكمیلي براي پرداخت  -

 .ملکی فاقد سابقه ث تی، کاربرد دارد
پانصد با مبلغ "طرح مسكن مهر"ماده الحاقي به قراردادهاي تسهیالتي مشارکت مدنيمتن : توضیح  -

هره نیز جهت ب اداره طرح و برنامه 14/8/1489ب مورخ /114/17بخشنامه شماره  موضوع ریال و باالترمیلیون 
 .تحریر و تدوین شده است(  6صفحه )برداري در یك برگ 

 

 :سایر نكات ( د

، درصتورت درخواستت مشتتري بتراي دریافتت      نفار جميیات   15222در اراضي فاقد سابقه ثبتي شهرهاي زیر  -1

نمونته  )ضتی ملکتی   ، استفاده از نمونه قراردادهاي تسهیالت مهتر در ارا تسهیالت طرح مسكن مهر در قبال وثیقه غیرمنقول مازاد

و  مشخصات زمین متورد مشتارکت  ، ماده یک قراردادبدین ترتیب که در . امکان پذیر است( 41/22-2و  41/22-1هاي 

 .معرفی شده قید گردد مشخصات وثیقه اضافی، ماده گروگاندر 

 

ي واگاذاري  قراردادهاا در اراضی واگتذاري مستکن و شهرستازي کته ط تق       تسهیالت طرح مسكن مهر بمنظور پرداخت -1

نمونته   مورد عمل شهرهاي جدید یا سازمان مستکن و شهرستازي بته اشتخاص واگتذار گردیتده استت، متی تتوان از          قطيي

 . استفاده نمود (32/22نمونه )مشارکت مدنی در اراضی واگذاري مسکن و شهرسازي  قرارداد

یتا امضتان نماینتده    ( مجلس تفکیکتی استت  در مواردیکته زمتین داراي صتورت   )در این موارد باید اخذ موافقت کت ی سازمان 

 .نیز مورد اقدا  قرار گیرد( در مواردیکه زمین فاقد صورتمجلس تفکیکی است)سازمان ذیل قرارداد تسهیالتی 

 

، بمنظتور  تيداد واحادهاي احاداثي پاروژه افازایش ماي یاباد      ، طرح مسكن مهردر مواردي که پس از اخذ تستهیالت   -4

قرارداد تسهیالتي جدید براي تيداد واحدهاي جدید پیرو قارارداد  احدهاي اضافه شده، باید اعطاي تسهیالت احداث جهت و

 . تنظیم و ث ت گردد ،در همان دفترخانه تنظیم کننده سند اولیه ،اولیه و در قبال رهن مازاد پالك



 HB.29 6/ سهيالتي طرح مسكن مهرتدستورالعمل استفاده از نمونه قراردادهای 

احدهاي ق لتی پرداختت   جهت احداث و (افزایش مبلغ تسهیالت هر واحد)تسهیالت تكمیلي لیکن در مواردي که مقرر است 

  .اقدا  گردد (17/11 نمونه) افزایش مبلغ -متمم سند مشارکت مدني شود، باید نس ت به تنظیم

با مبلغ پانصد  "طرح مسكن مهر"ماده الحاقي به قراردادهاي تسهیالتي مشارکت مدني

 و برنامهاداره طرح  14/8/1489ب مورخ /114/17میلیون ریال و باالتر براساس بخشنامه شماره 

 

هيات وزيران، شريك قبول و  1488در اجراي آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مصوب »

درصورتي اعمال خواهد شد كه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع بازپرداخت مطالبات  9/12تعهد نمود وجه التزام مقرر در ماده 

لذا در مواردي كه وي در پرداخت مطالبات بانك ناشي از اين قرارداد بيش از مواعد ذيل تاخير بانك كمتر از دو ماه گذشته باشد، 

بترتيب ذيل افزايش يافته و وجه التزام مذكور بر مبناي اين ماده  9/12يا تعلل نمايد، ماخذ محاسبه وجه التزام مقرر در ماده 

در اين خصوص، متعهد گرديد وجه التزام مقرر بترتيب زير را لذا وي ضمن قبول نحوه انجام محاسبات بانك . محاسبه گردد

 . نسبت به مانده بدهي خود به بانك پرداخت و تسويه نمايد

درصورتيكه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع بازپرداخت مطالبات بانك بيش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز نكرده ( الف

 . درصد مانده بدهي براي هر سال نسبت به بدهي اين قرارداد (8+ انتظار  نرخ سود مورد)...........  است، معادل

 درصورتيكه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع بازپرداخت مطالبات بانك بيش از شش ماه و كمتر از نه ماه بگذرد، معادل( ب

 . اين قرارداد درصد مانده بدهي براي هر سال نسبت به بدهي (11+ نرخ سود مورد انتظار )........... 

درصورتيكه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع بازپرداخت مطالبات بانك بيش از نه ماه و كمتر از هجده ماه بگذرد، معادل ( ج

 . درصد مانده بدهي براي هر سال نسبت به بدهي اين قرارداد (12+ نرخ سود مورد انتظار )........... 

نرخ سود )........... خ قطع بازپرداخت مطالبات بانك بيش از هجده ماه بگذرد، معادل درصورتيكه از تاريخ سررسيد يا تاري( د

 .  درصد مانده بدهي براي هر سال نسبت به بدهي اين قرارداد (14+ مورد انتظار 

 همچنين شريک قبول و تعهد نمود چنانچه مشاركت بدليل تخلف شريک از هريک از تعهدات و تکاليف يا ضوابط و مقررات

مربوط به طرح مسكن مهر منفسخ شود، ارزش روز سهم الشرکه بانک براساس ارزش افزوده واقعي طبق ارزيابی و تشخيص 

 . فوق بترتيب زير محاسبه و مطالبه خواهد شد( د)تا ( الف)بانك به دين حال تبديل خواهد شد و مافي الذمه مقرر در بندهاي 

 ( 8+ اركت واقعي نرخ سود مش)درصد ......... معادل  -الف 

  (11+ نرخ سود مشاركت واقعي )درصد ......... معادل  -ب 

 ( 12+ نرخ سود مشاركت واقعي )درصد ......... معادل  -ج 
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 .« (14+ نرخ سود مشاركت واقعي )درصد ......... معادل  -د 

 


