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 قرارداد مبایعه نامه 

 طرفین قرار داد :1 ماده

 فروشنده/ فروشندگان 

 حل  .….……………..…………  ش.شناانناا   .………………… ام پدر:ن  ….….…………………:  نام خانوادگی   .…………………  نام:
 ...........…………تلفن:  …..…/..……/..…… تاریخ تولد:..................... .……… کد لی:  …………صدور:  

  ..................ننام خنانوادگی: ...........  بن   وبن : ............................ شننن نار.: ..................... ننام: .................... 
 ......................................... ش.ش: ................... کد  لی:

 خریدار/ خریداران 

 حل  .….……………..…………  ش.شناانناا   .………………… ام پدر:ن  ….….…………………:  نام خانوادگی   .…………………  نام:
  ...........…………تلفن:  …..…/..……/..…… تاریخ تولد:..................... .……… کد لی:  …………صدور:  

  ..................ننام خنانوادگی: ...........  بن   وبن : ............................ شننن نار.: ..................... ننام: .................... 
 ......................................... ش.ش: ................... کد  لی:

   و مشخصات مورد معامله قرارداد موضوع :2 ماده

پالک    از  فرعی  ...........شننن ار.  ب     دارای پالک ثبتی.................................    دانگ یک  ........  عادل   نننن   )  .………
ب    تر  ربع  ......... ب   ساحت  ...........   ثبتیحوز.   .....  ثبتی واقع در بخش  .....  اصلی قطع   ........  ش ار.  ب  ثبتی

دارای نناد  الییت   تر  ربع   .......   تراژ  ب  و  ......  شن ار.  باری ب ان  قطع  و  .......  ب  شن ار. پارکیاگقطع  انضن ام  
  دارای   .........  جزی از و  فروز..........   ثبت  لک  شن ار.  ...........  دفتر    ............  صنفح   .............  ب  شن ار. ننریال 

  نشنانی ب     /  اختصناصنی  // گاز اشنتراکی  اشنتراکی /اختصناصنیبرق   /   اختصناصنی  /حق اشنتراک ب  اشنتراکی
  .............................. پستی کد  .............. ش ار. تلفن  ............. خط تعداد .......................

 ثمن معامله :3 ماده

تو نا    ………………… عنادل  رینال    ………………  حروفرینال بن     .... ....................    قطوعث ن  ورد  عنا لن  بن   ور   -3-1
 شد.  ک  ب  شرح ذیل پرداخت خواهد  تعیین گردید

 دی / چک: تو ا  ب  صورت نق بلغ ................. ریال  عادل ............................ 

 : الف: الباقی ب  صورت

:  

 به تنظیم سند ربوط: شرایط م4ماده 
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واقع در   .…….………… در دفتر خان  اننااد رنن ی شن ار. .……… / .……… / ..……  تاریخ ردند  رفین  تع د شند-4-1-
انجام کلی  تع دات و شنرایط  ادر  در این   ی ن اید . ضن ن  ک  بانک پیشنا ادیا دفتر خان  ایی   و .………   شن ر 

 رن ی  ورد  عا ل  ب  نام خریدار اقدام ن ایاد. تاظی  ناد  قرارداد نسبت ب 

فک رهن  ی    ب   تع د و  لزمننناد   تاظی  دارای وام  سننین باشنند فروشنناد. قبل از چاانچ   ورد  عا ل   -4-2-
 ناد ذکر شد. باشد قبل از تاظی  هرگون  قرارداد از بانک انتعالم شود. حقوق در  حض ن اگر صل  باشد در

گواهی ننر دفتر  ببت   نناد  درصنورت عدم حضنور هریک از  رفین در دفترخان  اننااد رنن ی برای تاظی   -4-3-
 نا برد.  ی باشد. تخلف

 و عدم پرداخت ث ن تونط خریدار در عدم ارائ   ستادات و  دارک الزم ب ت تاظی  ناد از  رف فروشاد.   -4-4-
 حی  عدم حضور انت و نر دفتر در  وارد  ذکور  جاز ب  صدور گواهی عدم حضور  ی باشد.

 معامله  شرایط تسلیم مورد :5 ماده

خریدار  و  اضن ات ب  تسنلی   با ت ام توابع  ……… / .…… / ..… فروشناد.  وفف اننت  ورد  عا ل  را در تاریخ  -5-1
ناشننی از   ن اید. کلی  ی هزیا  هایکا ل از  ورد  عا ل  را بر رف    یبردار کاد و هر گون   وانع در انننتیفاو و ب ر.

 ود.ب  تسلی  برع د. ی فروشاد. خواهد

  در صنورتیی   علوم گردد  ورد  عا ل  ب  علتی ییر از عا ل قو. قاهر.  اناد رهن    صنادر.   ع لیات ابرائی  -5-2
بعد  یا  و باشند ین خریدارب     ال انتققابل   قانونا   و  .بود  یصنبی سنتحق للییر و   اننااد رنن ی  ابرایو یا    دادگسنتری

قرار داشنت     ب داشنتی و... یا  رح های  ختلف ب وزشنی و بلوار    از اننتعالم شن رداری  لک  ورد  عا ل  در  سنیر 
ریال بابت خسنارت وارد. ب    ..………………............  فروشناد.  وفف اننت عالو. بر اننترداد ث ن  عا ل   بلغ باشند

 پرداخت ن اید.  خریدار

 : آثار قرارداد6ماده 

 الزم از  رابع  دارکتاظی  ننناد رننن ی کلی   جوزها و   برایفروشنناد.  تع د انننت حداکبر تا ز ا   قرر   -6-1-
ادار. ب  و    ینناز شن ر   ادار. اوقاف  دارایی     شن رداریحسنا    ختلف در خصنو   ورد  عا ل  از قبیل  فاصنا

خصنننو    های احت الی درو کلی  ی بدهی  و  خابرات و ییر. را اخذ ن اید  برق  گاز   یتا ین ابت اع     فاضنننال 
  ستحدثات و ا یانات  وبود در  ورد  عا ل  را تسوی  ن اید.  توابع  اعیا  

 بت و حقبالو هزیا  حق ع د. فروشناد. اننت   و ییر.   ب  شن ردارینقل و انتقال اع  از دارایی     یهزیا  ها-6-2-
  ی باشد.و فروشاد.   خریدار  التحریر بر ع د.

قنابل  ینا تورم   هنا وبن  هی  عاوا  و بن  ب نت نوننننا  قی نت    این قرارداد 3 ناد.   1 عنا لن  در باند    وردقی نت  -6-3-
 باشد. ی تصور ن   رفین قرارداد  براینیست و از این حیث حق و ادعایی   تیییر 

 شند. باشند قیدک  در قرارداد   یشنرو   اننتباایب    و  خیار تدلیس  اننتباایخیارات از ب ل  خیار یبن ب  کلی     -6-4-
 . با اقرار  رفین انقاط گردید
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  ی  یلف اننت ب  ازا یو قرر شند. اننت   داداین قرار  ک  درفروشناد.   اتتع د  هریک از  ابرایدر صنورت عدم    -6-5-
 تع د ب   رف  قابل پرداخت ن اید    یارت تنناخیر ابراخس   عاننوا    بریال   ..……… هر روز تاخیر  بلغ

    هر روز تاخیر  بلغ  ی یلف انننت ب  ازا یخریدار باشنند واز انجام تع دات در این قرارداد   ع  تاو در صننورتیی   
بر انجام  فوق عالو.   تع د در وب   رف  قابل پرداخت ن اید . خسارت  ی  عاوا  خسارت تاخیر ابراب  ریال  …………

 . تع د اصلی بود. و با ب  قابل ب ع انت

 .و ا ضاو  شاور ا الک فاقد اعتبار  ی باشد این قرار داد در صورت فقدا    ر  -6-6-

 رفین پس از احراز هوینت ییندی ر  اصنننل نننناند و کلین  ی اوراق  ربوط بن  روینت و قبولی  رفین قرارداد   -6-7-
 اند.وکپی  اوراق  زبور ب  این ا ر اقرار ن ود.وبا ا ضاو رونوشت)فت رنید.

 نیمتعاملفایل  :7 ماده

نظنارت ک یسنننیو   حق الزح ن   شننناور ا الک  بق تعرفن   کلین  ی اشنننخنا  حقیقی و حقوقی  لزم بود.    -7-1-
د و تعرف  را پرداخت کاا ه ز ا  با ا ضنای این قرارداد  بلغ و  ب یرندبطور بداگان  ای ب  ع د.    ت را  شن رننتا 

 ب  اقدام ب  اخذ کد ره یری شود. پس از

قانو  تجارت تاظی  گردید. و فسننخ یا اقال  قرارداد تاثیری در   352 و  343 بایع  نا   ب  انننتااد  اد. این   -7-2-
 الزح   نخواهد داشت.حق   یزا 

 از  رفین اخذ خواهد شد. %9  ض اا  الیات بر ارزش افزود. -7-3-

تننار   نننا نن عنن   ین نبننان  ینا  --7-4- ننننناعننت......    /......  /......  خیندر  دفنتنر  ..............    راس    ا نالکاور  شنننندر 
بن ا قطعی و دارای  وپس از ا ضننا و دیگرد ا ضنناو و  یتاظ نین  رفیننن  نسننخ  ب در ..................................

 اعتباری  ی باشد. 

 توضیحات:


