
 آپارتمان دیخر شیفروش/ پ شینمونه قرارداد پ

 قرارداد   نی: طرف1ماده  

  از  صادره  …………………  شناسنامه  شماره  به..  ……………  فرزند..  …………………فروشندگان  /فروشنده

 تلفن  ……………………………………………  ساکن  ………  متولد.  ………………  ملی  کد..  …………………

……………….. 

  متولد  ………………  شناسنامه  شماره  به  ………………  فرزند  …………………  تی/ وصا  تی/ وال  تیومیوکالت / ق  با

 .…………… موجب  به..  …………

  از  صادره  …………………   شناسنامه  شماره  به..  ……………  فرزند..  …………………  دارنیخر/داریخر

 تلفن  ……………………………………………  ساکن  ………  متولد.  ………………  ملی  کد..  …………………

……………….. 

 

 : موضوع قرارداد 2  ماده

 طبقه  در  مربع  متر..  ……………  یبیبه مساحت تقر  ی/ تجار  ی/ ادار  ی: مسکونیدستگاه آپارتمان با کاربر   کیفروش شش دانگ    شیپ

  نیقطعه زم  کی  دانگ  شش  در  فروشنده  توسط  ساخت  حال  در..  ……………( واحد  یشمال/یجنوب/یغرب /شرقی  سمت.. )……………

  نشانی  به..  ……………  یاز اصل  فرعی..  ……………  یپالک ثبت  یو دارا  ملکی  مربع  متر..  ……………به مساحت  

  از  و  چپ/ راست  سمت  از..  ……………  قطعه..  ……………  /آبی  پالک..  ……………  کوچه.  ……………………………

  صفحه  در..  ……………  مورخ..  ……………شماره    تمالکی  سند  جلد..  ……………جلد /  کی  ثبت  مورد  و  محدوده

.. صادره به نام فروشنده/صادره به نام  ……………  یچاپ   هایشماره /شماره  به..  ………  جلد  امالک  دفتر..  ……………

سند انتقال  /یثبت  یدادگاه/سند انتقال اجرائ  یسند انتقال اجرائ/یصلح قطع/یفروشنده طبق سند قطع  شی به پ  یقطع  انتقالی..  ……………

  مارهدفترخانه ش  یمتنظی..  ……… ……   مورخه..  ……………شماره    یاجتماع  نیسازمان تأم  یسند انتقال اجرائ/یاتیمال  یاجرائ

  از  صادره..  ……………  مورخ..  ……………پروانه ساخت کل ساختمان به شماره    دارای..  ……………  شهر..  ……………

تماماً و    یرشته برق اختصاص  کیاز    یفروشنده ناش  شیپ  یحقوق آت  هکلی  انضمام  به..  ……………  شهر.  ……………منطقه    شهرداری

  شیفروش از جانب پ  شیمورد پ  لیو تحو  لیدر زمان تکم  دی( که باماماً تلفن ثابت )ت  انیجر  کیبقدرالحصه از آب و برق و گاز مشترک و  

 .ردیقرار گ  یفروش نصب و مورد بهره بردار   شیفروشنده در مورد پ

 

/   نیرزمی/ ز  لوتیبه مساحت متر مربع در طبقه پ  یاختصاص  نگپارکی  واحد  ………………/    کی  یفروش دارا   شی عالوه مورد پ  به

/   نیرزمی/ ز  لوتیبه مساحت متر مربع در طبقه پ  یاختصاص  انباری  واحد  ………………  /کی  یدوم و دارا   نیرزمیاول / ز  نیرزمیز

و مشترک طبق قانون تملک    ی اعمش   یهاقسمت  ریفروش با قدرالسهم از عرصه کل و از سا  شی پو مورد    باشدیدوم م  نیرزمیاول / ز  نیرزمیز

 .آن است  ینامه اجرائ  نیها و آئآپارتمان 

 

 مشخصات آپارتمان :  ۳ماده  



 :است   ریمشخصات ز  یفروش شده دارا   شی آپارتمان پ

 

 .خواهد بود  ییرایپذ  یفضا  کیحمام و    کی  ،یبهداشت  سی سرو  کی آشپزخانه،    کی  خواب،  اتاق..  ……ساخته شده شامل    یآپارتمان  واحد

دو    یظرفشوئ  نکسی  و.  …………  نوع  از.  …………×.…………  طول  و  عرض  به  هود  و.  …………از نوع    نتیبا کاب  آشپزخانه

 .بود  خواهد.  …………  برند  از  روکار/توکار   گاز  و.  …………لگنه از نوع  

از نوع    یو فرنگ  یرانای  توالت  و.  …………  یتا سقف با استفاده از کاش  یکار  یکاش  ،ی و دستشوئ  یبهداشت  یهاس سروی.  …………  تعداد

  کشور  ساخت.  …………برند    یخارج/یرانای.  …………از نوع    رآالتیش  تمامی  که  وان/دوش   با  حمام  با.  …………  ینیچ

 کی  درجه  نوع  از.  …………

 .………… پوشال دار از برند / سلولزی  هزار.  …………  یآب  /گازی  کولر  دستگاه.  …………  تعداد

 ……………… از کارخانه  رانیساخت ا  کیدرجه    یزها یو پر  دهایو کل  تالیجیمنصوبه و د  یزهای و پر  دیبرق و تمام کل  یمرکز   وزیف

 ها   خواب  اطاق  همه  در..  ……………×.…………×.  ……………لباس به اندازه    یکمدها

 کیدرجه    لوالهای  و  …………………از چوب از نوع    یداخل  یهادر

  بند  شب  قفل  و..  …………ساخت کارخانه    یرانیو قفل ا  رهدستگی  با  ………………ورود به آپارتمان تک لنگه / دو لنگه از چوب    درب

 کی مربوطه درجه    دیبا قفل و کل  یمتر تاشو و کرکره ا   سانتی.  …………………به ضخامت    فلزی  نرده  و

 ……………… کارخانه   ساخت  ………………از نوع رنگ    ی/ روغن  یکیپالست  هیو رو  یآستر   یزیآپارتمان را با رنگ آم 

  هال  در  و  ………………  ی و سالن غذاخور   یرائیکولر در سالن پذ  یهاو کانال   ونیزیو تلو  ویراد  یهابرق و تلفن و آنتن  یداخل  یکش  میس

 .ها  سی خواب و آشپزخانه و سرو  یهاروم( و در اطاق   یو  تی)

خواب از نوع    هایاطاق   و  هال  در  و  ………………و به تعداد    یو سالن غذاخور   یرائپذی  سالن  در  شوفاژ  پره.  ……………  یاتورها یراد

 .………… ساخت کارخانه   یاتورها یراد

 ……………… پارکت مرغوب از نوع  ای  کیها سنگ/ سرامکف سالن   پوشش

 ……………… خواب  یکف اطاقها   پوشش

 ………………دور اطاقها در اطاق خوابها و در سالن سنگ  زیقرن

 ……………… کف راهرو ها  پوشش

 ……………… دوجداره ساخت کارخانه  یهاپنجره 

 ……………… ی و انبار  نگیکف پارک  پوشش

 ……………… شرکت  ساخته  ………………از نوع    یریتصو  فونیآ



بالمانع    یاز مصالح ساختمان  کیهر    رییو فروشنده، تغ  داری از موارد توافق شده در صورت توافق خر  کیدر هر    رییبه تغ  ازی: در صورت نتبصره

 .خواهد بود

 

 ساختمان   یو معمار  یمشخصات فن:  ۴  ماده

 :باشد یم  لیفروش در آن در حال ساخت است عبارت از موارد مشروحه ذ  شیساختمان که مورد پ  یو معمار  یفن  مشخصات

 .مترمربع  ………………  عرصه  کل  مساحت  و  ………………مرقوم    یثبت  پالک  نیزم  یکاربر 

و    دهیگرد  یفروشنده مطابقت آن با اصل پروانه گواه  شیپ  یآن از سو   ریبه پروانه ساخت شماره فوق که تصو  تیکل ساختمان با عنا  یربنایز

 . مربع  متر  ………………آنست به مقدار    نفکیسند و جزء ال  نیا  مهیضم

  ی/ تجار  ی/ ادار   مسکونی/    آپارتمان  واحد  ………………  تعداد  به   طبقه  هر  و  طبقه  ………………طبقات ساختمان به تعداد    تعداد

 تجاری   واحد.  ………………………و تعداد    ی.. واحد ادار ……………  تعداد../  ……………  یمسکون  یو کل واحدها 

که    نیامضاء شده از جانب طرف  مهضمی  فهرست  و  صورت  برگ  ………………به شرح تعداد    ثیساختمان از هر ح   یمصالح مصرف  نوع

 .سند است  نیا  یتجزایجزء ال

 . آنست  نفکیسند و جزء ال  نیکه از ارکان ا  نیامضاء شده طرف  مهیهر واحد به شرح برگ ضم  یفن  شناسنامه

 ……………… ساختمان عبارتست از  یرونیب  ینما

 ……………… تست ازفروش عبار  شیساختمان و آپارتمان مورد پ  شیو سرما  شیگرما  ستمیس

 یکنترل برق  موتری  با  ………………و ساختمان از جنس    نگیپارک  درب

 ……………… شرکت   از  آن  لوازم  تمام  با  آسانسور  خط  ………………  تعداد

به منطقه گاز    یسند رسم  میتا موقع تنظ  کهیانشعاب گاز )در صورت  ،یآپارتمان موصوف برق مستقل، آب لوله کش  یمکلف است برا   فروشنده

 .محاسبه شده است  متیموارد در ق  نیا  عیجم  نهیو هز  ندینما  هی( تهره یو مشعل و موتورخانه و غ  گی کامل شوفاژ)د  ساتیداده شود(، تاس

 . باشد  دیبا  یسند رسم  نی شده به عالوه موارد مشروحه در ا  دیق  شیساختمان پ  یاز شناسنامه فن  یفروش جزئ   شیمورد پ  یفن  شناسنامه

 

 ثمن معامله :  ۵ماده  

  ………………قرارداد آورده شده عبارت است از    نیکه در ا  یبه شرح و با مشخصات  لیبنا پس از تکم  دیثمن معامله بابت هر متر مربع مف

 .خواهد شد  نییکل ثمن تعمبلغ    ق،یمساحت دق  نییکه پس از تع  باشدمی  تومان  ………………معادل    الری

 .به فروشنده پرداخت شد  داریچک شماره عهده بانک مورخ از طرف خر  یمعادل تومان از ثمن معامله به شرح نقداً / ط  الیر  مبلغ

به فروشنده پرداخت خواهد    داری از طرف خر  خیچک شماره عهده بانک مورخ در تار  یمعادل تومان از ثمن معامله به شرح نقداً / ط  الیر  مبلغ

 .شد



به فروشنده پرداخت خواهد    داری از طرف خر  خیچک شماره عهده بانک مورخ در تار  یمعادل تومان از ثمن معامله به شرح نقداً / ط  الیر  مبلغ

 .شد

به    داریاز طرف خر  خیورخ در تارچک شماره عهده بانک م  یسند در دفترخانه نقداً / ط  میمعادل تومان از ثمن معامله به هنگام تنظ  الیر  مبلغ

 .فروشنده پرداخت خواهد شد

 

 ملک  میو تسل  لیتکم:  ۶  ماده

  لیقرارداد تکم  نیشده در ا  ذکر  منضمات  و  ملحقات  و  توابع  تمام  با  را  ملک  ………………  خیفروشندگان مکلف است در تار/فروشنده

به موقع،    میکه در صورت عدم تسل  باشدی م  الری  ………………روزانه    میتسل  ریکند. وجه التزام تاخ  میتسل  دارانیخر/داریکرده و به خر

 .پرداخت کند  داریفروشنده موظف است آن را به خر

و    شیگرما  لیآب و برق و وسا  ،یکش  میو س  یو لوله کش  زاتیو از لحاظ تجه  یآنست که آپارتمان مورد معامله از نظر ظاهر  لیاز تکم  منظور

باشد.    یباشد که عرفا استفاده از آپارتمان عمل  یطیدر شرا  زین  یمشاع  یکامال قابل استفاده بوده و قسمتها  ییو نظافت نها  یو نقاش  شیسرما

 .شودی را هم شامل م  نگیو پارک  یانبار  ل،یتکم  فیتعر

راسا    ۵-1به حساب فروشنده و بشرح شق  تواندی م  دارینشده باشد خر  لیتکمدر موعد مقرر    ۵-۳به شرح شق  -آپارتمان موصوف  کهیصورت  در

به نرخ    زاتیملزومات و تجه  هیمکلف به ته   داریخر  نحالتی. در ادینما  نیانجام شده را از اموال فروشنده تام  یهانهیو هز  دینما  لیاقدام به تکم

 .خواهند بود  هیشود، فروشنده مکلف به تاد  نهیهز  الری  ………………  یاز متر  شیبنا ب  لی تکم  یباشد و چنانچه برا   ینم  یدولت

 

 الزامات قرارداد   ری سا:  ۷  ماده

  زاتیفروش و تجه  شیمورد پ  میآپارتمان و ضما  یبنا  بیاز ع  یالخصوص ناش  یبنا و ساختمان و عل  بیاز ع  یدر قبال خسارات ناش  فروشنده

و اشخاص ثالث مسئول است و    داریخر  شیدر برابر پ  ،یضوابط قانون  تیاز عدم رعا  یخسارات ناش  نیفروش و هم چن  شیساختمان و مورد پ

  مهیب  داریخر  شیقائم مقام پ  ای  داریخر  شیبه نفع پ  یرانیا  مهیب  ی هااز شرکت   یکیخود نزد،    نهیجهات و با هز  نیاز ا  اخود ر  تیمسئول  دیبا

 .دینما

فروشنده ضامن    شود،ی پرداخت م  مهیشرکت ب  قیباشد که از طر  یاز مبلغ   شیده بخسارات وار  زانیصورت بروز خسارات مرقوم چنانچه م  در

 .پرداخت مابه التفاوت خسارت وارده خواهد بود

آن با    ریو نظا  یو بهداشت  یوخدمات  یعموم  یو انجام فضاها   یآماده ساز   لیفروشنده که به مرجع صادر کننده پروانه ساختمان از قب  تعهدات

  داریرا خر  یوجه  چگونهیبابت ه  نیفروشنده خواهد بود که از ا  نهی و نظارت آن دارد کماکان به عهده و با هز  یو عموم  یپرداخت حقوق دولت

 .ردازدبپ  دینبا

  دی عمل ننمابه تعهدات خود    ایندهد و    داریخر  شیپ  لیو تحو  هیفروش را تخل  شی مقرر مرقوم مورد پ  خیفروشنده در تار  شیکه پ  یصورت  در

بند، مانع    نیمقررات ا  یبپردازد و اجرا   داریخر  شیبه پ  ریتأخ  مهیجر  ریالزامات متعهد و مکلف است به شرح ز  ریسا  ۷ماده۳بند    یعالوه بر اجرا

 ……………… : مذکور عبارتست از  ریو جرائم تأخ  ستی ن  داریخر  شیپ  یبرا   اراتی خ  مالاز اع

  لینباشد تا زمان تحو  یدر زمان مقرر قابل بهره بردار   یاختصاص  یو انبار  نگیپارک  رینظ  یاختصاص  یهافروش و بخش   شی واحد مورد پ  چنانچه

 .پرداخت خواهد شد  رینشده به شرح ز  لیمعادل اجرت المثل بخش تحو  دار،یفروش به خر  شیمورد پ



درصد نباشد(    منی  از  کمتر  که)  درصد  ………………  زانیمو مشترک، روزانه به    یمشاع  یها( در صورت عدم انجام تعهدات در قسمتالف

 دار یخر  شی قدرالسهم پ  زانیروز تعهدات انجام نشده به م  یبها 

سبز،    یفضا  ابان،یخ  لیمرقوم موضوع بند چهارم فوق از قب  یخدمات عموم  یهافروشنده در قسمت  شی ( در صورت عدم انجام تعهدات پب

  زانیروز تعهدات انجام نشده به م  یدر هزار نباشد( بها   کی  از  کمتر  که)  هزار  در  ………………  زانیمسجد، مدرسه و امثال آن روزانه م

 دار یخر  شیقدرالسهم پ

روزانه به    دار،یخر  شیپ  یبعد  ی قانون  یاد یبه نام ا  ای  داریخر  شیانتقال به نام پ  یسند رسم  یو امضا  می( در صورت عدم اقدام به موقع به تنظج

 در هزار نباشد( مبلغ قرارداد متن   کی  از  کمتر  که)  درهزار  ………………  زانیم

 است   دهیگرد ینیتع  نیطرف  یجرائم مذکور بنا به توافق و تراض  یها( نرخ د

ر باال باشد، مابه  از مقدار مشخص شده د  شتریب  ایکمتر    یکیفروش براساس صورت مجلس تفک  شیمورد پ  نگ یمساحت آپارتمان و پارک  چنانچه

که مساحت مزبور مورد    یدر صورت  کنیمورد محاسبه قرار خواهد گرفت. ل  یسند رسم  نی( امتینرخ مندرج در قسمت بها )ق  یالتفاوت بر مبنا 

سند را ندارند و در    نیحق فسخ ا  نیاز طرف  کی  چیفروش باشد، ه  شی هر بخش از مورد پ  یربنای( افزون بر ز%۵درصد )  نجفروش تا پ  شیپ

 .سند را دارد  نیحق فسخ ا  داریخر  شی قائم مقام پ  ای  داریخر  شی( باشد صرفاً و فقط پ%۵از پنج درصد )  شیکه ب  یصورت

  شیفروش باشد، پ  شی( مورد پ%9۵( کمتر از نود و پنج درصد )یاختصاص  نگیمنضم به آن )پارک  یهامساحت آپارتمان و بخش   چنانچه

  هیسند صرفنظر کرده و خسارت وارده را بر پا  نیاز حق خود در فسخ ا  تواندیم  ایقرارداد را دارد    نیحق فسخ ا  داریخر  شی قام پقائم م  ای  داریخر

فروشنده مطالبه    شی قائم مقام پ  ایفروشنده    شیاز پ  یراجعه دادگستر  یکارشناس رسم  کنفریتوسط    یو بر اساس نظر کارشناس  ناروز ب  متیق

 .و وصول کند

فروشنده    د،ینمای از حق فسخ استفاده و آن را اعمال م  یسند رسم  نی ا  ازیفروشنده ناش  شیتخلف پ  لیبه دل  داریخر  شیکه پ  یموارد  هیکل  در

 .بپردازد  داریخر  شیبه پ  نیالطرف  یبرآورد کارشناس مرض  یبر مبنا  ای  نیمصالحه طرف  یخسارات وارده را بر مبنا  دیبا

خواهد بود که به    یدادگستر  ینفر کارشناس راجعه رسم   کیبرآورد    یمذکور مبنا  نیالطرف  یدر انتخاب کارشناس مرض  یصورت عدم تراض  در

 .انتخاب خواهد شد  یدادگستر   یسه نفر کارشناس راجعه رسم  نیحکم قرعه از ب

را براساس    داریخر  شیپ  یتمام مبالغ پرداخت   دیمزبور، فروشنده با  ۷-9  و  ۷-8مفاد    یدر رابطه با اجرا  نی: در صورت عدم توافق طرفتبصره

 .دیمسترد نما  داریخر  شیبه پ  یخسارات قانون  ریبه همراه سا  یروز بنا طبق نظر کارشناس راجعه منتخب مراجع قضائ  متیق

توسط بانک پرداخت کننده    داریاز طرف خر   التیوجه تسه  پردازند،یم   دیخر  التیقرارداد، تسه  نیبر اساس ا  داریها به خرکه بانک   یموارد   در

  یقبوض اقساط  افتیآن را نپرداخته باشد ضمن در  داریخر  شیسند که پ  نی( مرقوم در امتیبها )ق  هیبه حساب فروشنده بابت اقساط اول

فروش به    شی نسبت به واحد مورد پ  داریخر  حقوق  زیسند و ن  نیفروش مندرج در ا  شی عرصه به نسبت سهم مورد پ  تیو مالک  زی مربوطه وار

 .گرددی اخذ م  نیعنوان تضم

 .خواهد شد  داری خر  شیباشد مازاد به پ  هیاز اقساط اول  شیب  یبانک   التیکه پرداخت تسه  یصورت  در

حق    نیمشخصات موردمعامله را ندارند و ضمن العقد الزم چن  ریی( و تغمتیبها )ق  رییدر رابطه با تغ  یادعا و اعتراض  چگونهیحق ه  نیطرف

 .را از خود ساقط نمودند  یو آت  یبعد  ،یفعل  یاحتمال

به دفترخانه،    داریخر  صیفروش بنا به اعالم و تشخ  شیقرارداد پ  نیمذکور متناسب با مفاد ا  یساختمان پالک ثبت  اتیکه عمل  یصورت  در

مهندس ناظر    هیدیی( را منوط به ارائه تأمتیپرداخت اقساط بها )ق  تواندی م  داریخر  شیائم مقام پق  ا ی  داریخر  شینداشته باشد پ  شرفتیپ



و مهندس ناظر مربوطه مکلف است    دیفروشنده نما  شیپ  یاز سو   شرفتیبر تحقق پ  یشد، مبن  یمنطقه مربوطه معرف  یساختمان که به شهردار 

 .دیارائه نما  یکار را به متقاض  شرفتی تقاضا گزارش پ  خیماه از تار  کیظرف مدت    نیاز طرف  کیهر    یبه تقاضا

مدت قرارداد حاضر و اتمام ساختمان    انیو در پا  گرددی فروش م  شی به نسبت اقساط پرداخت شده، مالک ملک مورد پ  یقائم مقام و   ای  داریخر

و    هیکه تمام اقساط اعم از اول  یف به انجام آن است( در صورت مهندس ناظر )که مهندس ناظر به شرح مندرج در بند هشتم مرقوم مکل  دییبا تأ

سند    میدفترخانه تنظ  نیبه دفترخانه قائم مقام ا  ایدفترخانه    نیبا مراجعه به ا  تواندی بر ابقاء تعهدات، م  یپرداخته، با ارائه مدارک مبن   را  هیآخر

 .دیفروش را به نام خود درخواست نما  شیمورد پ  یانتقال قطع  یرسم

دفترخانه    ایدفترخانه    نیا  یپس از اخطار قانون  یابالغ قانون  ای  تیرؤ  خی( روز از تار10حداکثر ظرف مدت ده )  یمقام و   اقائمیفروشنده    چنانچه

  نیدفترخانه قائم مقام ا  ایدفترخانه    نیا  دی نما  یخوددار  یسند رسم  ن یفروش شده ا  شیو امضاء انتقال مال پ  میدفترخانه از تنظ  نیقائم مقام ا

  یادیا  ای  داریخر  یبا قائم مقام  داریخر  یبعد   یقانون  یادیا  ای  داریبه نام خر   یو امضاء سند رسم  میمراتب مبادرت به تنظ  حیدفترخانه با تصر

 .دینمای و قبوالً( م  جاباًیاز جانب فروشنده )ا  داریخر  یبعد   یقانون

بر حسب مورد عالوه بر    یاجتماع  نیو سازمان تأم  یو شهردار   یات یفروشنده به ادارات ثبت اسناد و امالک و امور مال  شی پ  نیراستا ا  نیا  در

  وراجعه دفترخانه مربوطه را صادر    یهاه یکه پاسخ استعالم  دهدیحق داده و م  زیداده ن  یبه قائم مقام و  ای  داریخر  شیکه به شرح باال به پ  یحق

فروش    شیکه مورد پ  یدر صورت  تی که بدون ارائه و مالحظه سند مالک  دهدی به اداره ثبت اسناد و امالک راجعه حق م  نیارسال کند. هم چن

 .شده گردد  دیق  شیو امضاء سند پ  مینداشته باشد اقدام به تنظ  یخروج

  شیپ  یبعد   یقانون  یاد یا  ای  داری خر  شی)پ  نفعیذ  یموصوفه به تقاضا  یاست اداره محترم ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک پالک ثبت  یهیبد

فروش    شی ( قانون پ1۳ماده )  لیفروش حسب مفاد ذ  شیافراز مورد پ  ای  کی( مذکور نسبت به تفک9-1مفاد بند )  ی( در رابطه با اجرا داریخر

 .دینمای م  امساختمان اقد 

پروژه ساختمان    لیفروش موفق به تکم  شیقرارداد پ  انیمدت    یچنانچه فروشنده تا زمان انقضا  دار،ی خر  یصورت انجام کامل تعهدات از سو   در

است )کمتر از ده    ماندهیپروژه باق  لیتا تکم  یصرفاً اقدامات جزئ  نکهیبر ا  یمهندس ناظر ساختمان مبن  دییذکر شده نگردد با تأ  یپالک ثبت

دفترخانه    نیبه قائم مقام ا  ایدفترخانه    نیقرارداد به ا  یباق  لیبا قبول تکم  تواندی م  داریخر  شی مانده باشد( پ  یکیزیف  شرفتی« پ  %10درصد »  

 .فروش به قدرالسهم خود گردد  شی مورد پ  یانتقال قطع  یو امضاء سند رسم  میمراجعه کرده و خواستار تنظ

(  ۷-1۵مفاد بند )  یاست . و به هر حال اجرا   یمتسر   زین  نیمذکور(  ۷-1۵و )(  ۷-1۶)  یمزبور مفاد بندها (  ۷-1۷مفاد بند )  ی: در اجرا تبصره

 .نخواهد بود(  ۶-1۵بند )  یمرقوم مانع اجرا 

  اتیباشد(، مال  یمسکون  ریغ  یفروش با کاربر   شیکه مورد پ  یمشاغل )در صورت  اتینقل و انتقال، مال  اتیمال  لیاز قب  هانهیو هز  یدولت  حقوق

  ر،یدمات، مشاغل و آموزش و پرورش و نصف خرج محضر اعم از حق الثبت، حق التحرپسماند، خ  ،یبر حسب مورد، عوارض نوساز  یسرقفل

 .به عهده فروشنده است  هاهیکار، استعالم  انیمربوط به اخذ پا  یهانهیپاداش کارکنان دفترخانه و کل هز  یو احتمال  یاوراق مصرف  یبها 

خواسته باشد که طبق بها    داریخواهد بود و اگر خر   یاتیمال  یموضوع گواه  یمطابق با ارزش معامالت  یانتقال قطع  یمندرج در سند رسم  یبها 

مرقوم    یارزش معامالت  یگذار   متیعالوه بر آنچه برابر ق  یا  نهیشود چنانچه اضافه هز  دیآن ق  یواقع  یبها  یسند رسم  نی( مندرج در امتی)ق

 .خواهد بود  داریخر  شیمابه التفاوت به عهده پ  ردیاحتماالً در برگ

پرداخت شده باشد مانع    داریبه شرح باال برعهده فروشنده بوده و توسط خر  تیکه طبق مقررات با عنا  یهائ  نهیو هز  یحقوق دولت  چنانچه

 لیمندرج در ذ  یداور  أتیبا کسب نظر ه  یسند رسم  نی( مذکور در امتیبا ارائه قبوض مثبته از محل بها )ق  ریشده اخ  نهیمبلغ هز  یفا یاست

 .نخواهد بود



تعهد شده بابت    ایاقساط و وجوه وصول و    زیفروش ساختمان ن  شی( قانون پ1۵فروش با التفات به ماده پانزده )  شیمورد پ  انی: عرصه و اعتوجه

به نفع فروشنده    نیتأم  و  فیقابل توق  داریخر  شیپ  یبعد   یقانون  یاد یبه ا  ای  داری خر  شیفروش به پ  شیمورد پ  یقطع  یآن، قبل از انتقال رسم

 .ستیاو ن  لبکارط  ای

  یقائم مقام قانون  ایمراتب را کتباً به دفترخانه    دیفروشنده با  شی کالًّ پ  ای( در مواعد مقرر جزئاً  متیصورت عدم پرداخت اقساط بها )ق  در

  داریخر  شیاعالم مرقوم به پ  خیهفته از تار  کیدفترخانه ظرف مهلت    نیا  یقائم مقام قانون  ایدفترخانه    نیصورت ا  نیدفترخانه اعالم کند. در ا

فروشنده حق فسخ    شیصورت پ  نیا  ریدر غ  دیابالغ نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نما  ای  تیرؤ  خیماه از تار  کیتا ظرف    دینمای اخطار م

 .خواهد داشت  یافتیسند را با رد وجوه در  نیا

 .فروشنده خواهد بود  شی سند توسط پ  نیحق فسخ ا  یشنده نسبت به وصول اقساط معوقه مانع از اجرا فرو   شیپ  ی: اقدام اجرائتذکر

  داریخر  یرسم  تیو عرصه آن پس از اخذ رضا  یسند رسم  نیفروش ا  شی از حقوق و تعهدات فروشنده نسبت به مورد پ  یبخش  ایتمام    یواگذار 

 .بالمانع است  داریخر  یقائم مقام قانون  ای

تعهدات، قرارداد حاضر از    هیو انجام کل  داریخر  شی به نام قائم مقام پ  ای  داریخر  شیموصوفه به نام پ  یو امضاءسند انتقال قطع   میاز تنظ  پس

 .باشندیملزم به اعاده آن به دفترخانه م  نیدرجه اعتبار ساقط و طرف

 

 مدت اعتبار قرارداد :  8ماده  

 .مربوطه خواهد بود  یقطع  یو امضاء سند رسم  میتنظ  …………………تیلغا   .…………  خیسند از تار  نیمدت ا

 

 ی داور:  9  ماده

داور از    کیو    داریخر  شیپ  یداور از سو   کیداوران متشکل از    أتیتوسط ه  یسند رسم  نیو اجراء مفاد ا  ریتفس  ر،یاز تعب  یاختالفات ناش  هیکل

  یدادگستر  سیرئ  یداور با معرف  کی  نیالطرف  یانتخاب داور مرض  و در صورت عدم توافق بر   نیالطرف  یداور مرض   کیفروشنده و    شیپ  یسو 

 .ردیپذی م  جامشهر تهران ان

 .ندیتهران استفاده نما  یدادگستر  یکارشناسان راجعه رسم  هیاز نظر  توانندیم  ازیدر صورت ن  داوران،

 .خواهد بود   یو انقالب در امور مدن  یعموم  یدادگاهها  یدادرس  نیتابع مقررات آئ  یسند رسم  نیموضوع ا  یداور 

ازداوران منتخب    کیهر    یفراموش  یماریبه ب  یابتال   ای  تیمحجور  ای  ریبه تقص  یورشکستگ  ای  یاز حقوق اجتماع  تیمحروم  ایصورت فوت    در

است(    یاخذ خواهد شد، الزام  نفعیذ  یتهران که به تقاضا  یپزشک قانون  یگواه  یفراموش  یماریبه ب  یابتال   ای  تیمزبور )در مورد محجور

و محل اقامت داور    یبا مشخصات کامل سجل  یدیداور جد  گریطرف د  یبرا  یارسال  یاظهار نامه رسم  یط   نفعیذ  یکتب  المبرحسب مورد با اع 

 .خواهد شد  نیگزیجا  دی داور جد  یقبول  لیضمن تحص  دیجد

  از  صادره..  ………………….  ش. ش..  …………………  فرزند  ………………  یداور منتخب خود را خانم / آقا  داریخر

تهران ساکن    ممقی..  ………  ملی  کد  با.  …………………  متولد  ………………………

 ……… واحد   ………  طبقه..  ………………. پالک  …………………  کوچه.  ……………………………………



  صادره..  ………………….  ش.ش..  …………………  فرزند  …………………  یداور منتخب خود را خانم / آقا  فروشنده

  ابانخی  تهران  ساکن.  …………………………………  ملی  کد  با..  …………………  متولد.  …………………از

 .…………… واحد ..  …………  طبقه  ………………  آبی  پالک..  ……………  کوچه..  …………………

  یحق استعفا   زیسند قبول نمودند و ن  نیرا در رابطه با مفاد ا  شی خو  یداور   یسند قبول  نیا  لیکرده اند که هر داور فوق با امضاء ذ  منصوب

 .اسقاط کرده اند  یداور  نیرا از ا  شیخو

 

 قرارداد   قینسخ و تصد:  10  ماده

  شیاز آن به پ  یشده که نسخه ا  لیو ثبت و امضاء و تکم  مینسخه متحدالمتن واالعتبار در شهر تهران تنظ  ۵و در    ریز  خیسند در تار  نیا

دفتر    نیا  ویآرش  ژهیو  یشده و نسخه ا  میاز داوران منتخب مزبور تسل  کیبه هر    گریفروشنده و دو نسخه د  شیبه پ  گریو نسخه د  داریخر

 .و الزم االجراء است  کسانیکه همه نسخ   باشدیم

 

 :مستندات  ریسا

 

 ..…………………………… مستقل هر واحد  یپروانه ساخت کل ساختمان به شماره مزبور و شناسنامه فن  ریتصاو

 .………………………… شرکت  از  صادره……………………  مورخ..  ……………………بوط به شماره  نامه مر  مهیب

 ساختمان   یپ   اتیعمل  انیبر پا  مبنی  ساختمان  ناظر  مهندس.  ………………………………مورخ    هیدییتأ  ریتصو

 ………………………… هیاستعالم  پاسخ

 .موارد ذکر شده باشد  نیتواند متفاوت از ا   یمستندات موجود م  د،یکن  یملک م  دیخر  شیشما در کدام مرحله اقدام به پ  نکهیبه ا  بسته

 

 قرارداد   نیطرف  امضا

 : امضاء   محل..  ……………………: )روز، ماه، سال به حروف(    خیتار

 داران ی خر/ داریامضاء و اثر انگشت خر  محل

 امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان   محل

 و محل امضاء و اثر انگشت داور دوم   یو نام خانوادگ  نام

 و محل امضاء و اثر انگشت داور نخست   یو نام خانوادگ  نام


