
 آپارتمان دیخر شیفروش/ پ شینمونه قرارداد پ

 قرارداد   نطرفی   –  1  ماده

................... متولد .........         ی............. کد ملفروشنده/فروشندگان ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ...........1.1

 ...............................  ساکن ................................................... تلفن

 ................ تولد ..............  به موجب..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. م  تی/ وصا  تی/ وال  تیومیوکالت / ق  با

................... متولد .........         یل....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد م   دارنی خر/ داری خر .1.2

 .............. ...................... ساکن ................................................... تلفن

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

 

   قرارداد  موضوع   –  2  ماده

............................ متر مربع در طبقه    یبیبه مساحت تقر  ی/ تجار  ی/ ادار   ی: مسکون  یاربردستگاه آپارتمان با ک  کیفروش ششدانگ    شیپ 

  نیقطعه زم  کی( واحد ............................ در حال ساخت توسط فروشنده در شش دانگ    ی/ شمال  ی/ جنوب  ی/ غرب  ی..........................) سمت شرق

........................ کوچه .................. پالک    ابانی تهران خ  ی..........به نشانیاز اصل  ی.........فرع  یپالک ثبت  یو دارا  یبه مساحت ................... متر مربع ملک 

شماره    تی جلد / .................... جلد سند مالک  کیاز محدوده ومورد ثبت  ..................... قطعه ................................... از سمت راست / چپ و    /یآب

...................... صادره به نام فروشنده / صادره    یچاپ  یدر صفحه ............. دفتر امالک جلد ........... به شماره / شماره ها   13................ مورخ   /   /    

  یدادگاه / سند انتقال اجرائ  ی/ سند انتقال اجرائ   ی / صلح قطع  یفروشنده طبق سند قطع  شیبه پ  یقطع  ی........................ انتقالبه نام ................

دفترخانه    یمیتنظ  شماره ............... مورخه ..............................  یاجتماع  نیسازمان تأم  ی/ سند انتقال اجرائ  یاتیمال  ی/ سند انتقال اجرائ  یثبت

منطقه ................    یپروانه ساخت کل ساختمان به شماره.......................... مورخه .................. صادره از شهردار   یشماره ............... شهر................. دارا 

  کیتماماً و بقدرالحصه از آب و برق و گاز مشترک و    یبرق اختصاص  رشته  کیاز    یناش  وشندهفر  شیپ  یحقوق آت  هیشهر............ به انضمام کل

فروش نصب و مورد بهره    شیفروشنده در مورد پ  شی فروش از جانب پ  شیمورد پ  لیو تحو  لیدر زمان تکم  دیتلفن ثابت )تماماً ( که با  انیجر

/    نیرزمی/ ز  لوتیبه مساحت متر مربع در طبقه پ  یاختصاص  نگی/ .................. واحد پارک  کی  یفروش دارا  ش یبه عالوه مورد پ  ردیقرار گ  یبردار 

اول /    نیرزمی/ ز  نیرزمی/ ز  لوتیبه مساحت متر مربع در طبقه پ  یاختصاص   ی.................. واحد انبار  /کی  یدوم و دارا   نیرزمیاول / ز  نیرزمیز

و مشترک طبق قانون تملک آپارتمان ها و    یمشاع  یقسمت ها  ریقدرالسهم از عرصه کل و از سا  افروش ب  شیباشد و مورد پ  یدوم م  نیرزمیز

 .آن است  ینامه اجرائ  نیآئ

 

 مشخصات آپارتمان   -3  ماده

 :است   ریمشخصات ز  یفروش شده دارا   شی پ  آپارتمان

 .و تعداد ................... اطاق خواب  یو سالن غذاخور  یرائیسالن پذ  یروم ( دارا   یو  یهال ) ت  کیعالوه بر    - 3-1

 



دو لگنه از نوع ...................... و گاز    یظرفشوئ  نکیاز نوع ..................... و هود به عرض و طول ............. ×.............و س  نتیآشپزخانه با کاب  - 3-2

 ..................توکار از مارک

از نوع    یو فرنگ  یرانی....................و  توالت ایتا سقف با استفاده از کاش  یکار  یکاش  ،یو دستشوئ  یبهداشت  یها  سی.... سروتعداد............ - 3-3

کشور ............................ از نوع درجه    ختسا   یخارج  /یرانیاز نوع ......................... ا  رآالتیش  ی.................... با حمام با دوش / وان که تمام  ینیچ

 . کی

 ./ پوشال دار  ی.............................. هزار سلولز   یآب  /یتعداد .................... دستگاه کولر گاز  - 3-۴

 .................. از کارخانه  رانیا  ساخت  کیدرجه    یزها یو پر  دهایو کل  تالیجیمنصوبه و د  یزها یو پر  دیبرق و تمام کل  یمرکز   وزیف  - 3-۵

 .لباس به اندازه ................ ×.............×................. در همه اطاق خواب ها  یکمدها  - 3-۶

 .کیدرجه    یاز چوب از نوع ..................... و لوالها  یداخل  یدر ها - 3-۷

ساخت کارخانه .............. و قفل شب بند و نرده    یرانیو قفل ا  رهیلنگه از چوب .................. با دستگدرب ورود به آپارتمان تک لنگه / دو   - 3-۸

 .کیمربوطه درجه    دیبا قفل و کل  یمتر تاشو و کرکره ا   یبه ضخامت ...................... سانت  یفلز

 ............................. از نوع رنگ............. ساخت کارخانه  ی/ روغن  یکیپالست  هیو رو  یآستر  یز یآپارتمان را با رنگ آم  - 3-۹

.................. و در هال    یو سالن غذاخور   یرائیکولر در سالن پذ  یو کانال ها  ونیزیو تلو  وی راد  یبرق و تلفن و آنتن ها  یداخل  یکش  میس - 3-1۰

 .ها  سی خواب و آشپزخانه و سرو  یروم( و در اطاق ها  یو  ی) ت

خواب از نوع    یو به تعداد ....................... و در هال و اطاق ها  یو سالن غذاخور   یرائی................ پره شوفاژ در سالن پذ  یاتورهایراد  - 3-11

  ............. ساخت کارخانه   یاتورها یراد

 .................. ت مرغوب از نوعپارک  ای  کیپوشش کف سالن ها سنگ/ سرام - 3-12

 ...................................................خواب  یپوشش کف اطاقها  - 3-13

 ..................دور اطاقها در اطاق خوابها و در سالن سنگ  زیقرن - 3-1۴

 ....................................پوشش کف راهرو ها - 3-1۵

 ................................دوجداره ساخت کارخانه  یپنجره ها  -3-1۶

 .................. یو انبار   نگیپوشش کف پارک -3-1۷

 ...............................از نوع................ساخته شرکت  یر یتصو  فونیآ - 3-1۸

 ..............................موارد  ریسا - 3-1۹

 

 

 



 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  یمشخصات فن 

 .وم .................. و مساحت کل عرصه ............ مترمربعمرق  یپالک ثبت  نیزم  یکاربر  -  ۴-1

  یفروشنده مطابقت آن با اصل پروانه گواه  شی پ  یآن از سو  ریبه پروانه ساخت شماره فوق که تصو  تیکل ساختمان با عنا  یربنایز - ۴-2

 . آنست به مقدار.................... متر مربع  نفکیسند و جزء ال  نیا  مهیو ضم  دهیگرد

و کل    ی/ تجار  ی/ ادار  ی تعداد طبقات ساختمان به تعداد ................ طبقه و هر طبقه به تعداد ................ واحد آپارتمان / مسکون  - ۴-3

 . یعداد ............................ واحد تجار و ت  ی................./ تعداد ................. واحد ادار   یمسکون  یواحدها 

که جزء    نیامضاء شده از جانب طرف  مهیبه شرح تعداد ..................  برگ صورت و فهرست ضم  ثیساختمان از هر ح  ینوع مصالح مصرف  - ۴-۴

 . سند است  نیا  یتجزایال

 . آنست  نفکیسند و جزء ال  نیکه از ارکان ا  نیامضاء شده طرف  مهیهر واحد به شرح برگ ضم  یشناسنامه فن - ۴-۵

 .................................. ساختمان عبارتست از  یرونیب  ینما  - ۴-۶

 .........................فروش عبارتست از  شیساختمان و آپارتمان مورد پ  شیو سرما  شیگرما  ستمیس ۴-۷

 ی کنترل برق  موتیو ساختمان از جنس.............با ر  نگیدرب پارک - ۴-۸

 ....................تعداد .....خط آسانسور با تمام لوازم آن از شرکت  - ۴-۹

به    یسند رسم  میتا موقع تنظ  کهیانشعاب گاز )در صورت  ،یآپارتمان موصوف برق مستقل، آب لوله کش  یفروشنده مکلف است برا  - ۴-1۰

محاسبه شده    متیموارد در ق  نی ا  عیجم  نهیو هز  ندینما  هی( تهرهیو مشعل و موتورخانه و غ  گیکامل شوفاژ)د  ساتیشود(، تاس  منطقه گاز داده

 .است

  دیبا  یسند رسم  نیشده به عالوه موارد مشروحه در ا  دیق  شیساختمان پ  یاز شناسنامه فن  یفروش جزئ  شیمورد پ  یشناسنامه فن - ۴-11

 . باشد

 

 :معاملهثمن    -۵  ماده

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 - ۵-1

 .خواهد شد  نییکل ثمن تع   لغمب  ق،یدقمساحت    نییباشد که پس از تع  یمعادل ......................................... تومان م  الی.................. ر

چک شماره                       یمعادل                               تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  ط  الیمبلغ                           ر - ۵-2

 .به فروشنده پرداخت شد  داریعهده بانک                            مورخ                از طرف خر

             چک شماره           یمعادل                               تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  ط  الیمبلغ                           ر - ۵-3

 .شد  واهدبه فروشنده پرداخت خ   داری از طرف خر             خ یعهده بانک                            مورخ                در تار



ه                     چک شمار  یمعادل                               تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  ط  الیمبلغ                           ر - ۵-۴

 .شد  واهدبه فروشنده پرداخت خ   داری از طرف خر             خ یعهده بانک                            مورخ                در تار

چک    ید در دفترخانه  نقداً / طسن  میمعادل                               تومان از ثمن معامله به هنگام تنظ  الیمبلغ                           ر - ۵-۵

 .به فروشنده پرداخت خواهد شد  داریاز طرف خر             خ یشماره                     عهده بانک                            مورخ                در تار

 

 ملک   میو تسل  لیتکم   –  ۶  ماده

کرده و    لیقرارداد تکم  نیملک را با تمام توابع و ملحقات و منضمات ذکر شده در ا  13/      /            خیفروشنده/فروشندگان مکلف است در تار 

به موقع،    میباشد که در صورت عدم تسل  یم  الیروزانه                                ر  میتسل  ریکند. وجه االلتزام تاخ  میتسل  دارانیخر/دار یبه خر

 .پرداخت کند  داریه خرفروشنده موظف است آن را ب

و    شی گرما  لیآب و برق و وسا  ،یکش  میو س  یو لوله کش  زاتیو از لحاظ تجه  یآنست که آپارتمان مورد معامله از نظر ظاهر   لیمنظور از تکم 

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

 .شود  یرا هم شامل م  نگیو پارک  یانبار  ل،یتکم  فیتعر

راسا    ۵-1تواند به حساب فروشنده و بشرح شق  یم  دارینشده باشد خر  لیدر موعد مقرر تکم  ۵-3به شرح شق  -آپارتمان موصوف  کهیصورت  در

به نرخ    زاتیملزومات و تجه  هیمکلف به ته   داریخر  نحالتی. در ادینما  نیرا از اموال فروشنده تامانجام شده    یها  نهیو هز  دینما  لیاقدام به تکم

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

 

 الزامات قرارداد   ریسا  -  ۷ماده   

فروش و    شیمورد پ  میآپارتمان و ضما  یبنا   بیاز ع  یالخصوص ناش  یبنا و ساختمان و عل  بیاز ع  یفروشنده در قبال خسارات ناش  - ۷-1 

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

  داریخر  شیقائم مقام پ  ای  داریخر  شیبه نفع پ  یرانیا  مهیب  یاز شرکت ها  یکیخود نزد ،    نهیجهات و با هز  نیرا از اخود    تیلمسئو   دیاست و با

 . دینما  مهیب

شود ، فروشنده    یپرداخت م  مهیشرکت ب  قیباشد که از طر  یاز مبلغ  شیخسارات وارده ب  زانیدر صورت بروز خسارات مرقوم چنانچه م - ۷-2

 .ضامن پرداخت مابه التفاوت خسارت وارده خواهد بود

  ریو نظا  یو بهداشت  یوخدمات  یعموم  یو انجام فضاها   یآماده ساز  لیتعهدات فروشنده که به مرجع صادر کننده پروانه ساختمان از قب - ۷-3

را    یوجه  چگونهیبابت ه  نی فروشنده خواهد بود که از ا  نهیزو نظارت آن دارد کماکان به عهده و با ه  ی و عموم  یآن با پرداخت حقوق دولت

 . بپردازد  دیانب  داریخر

به تعهدات خود عمل    ایندهد و    داریخر  شیپ  لیو تحو  هیفروش را تخل  شیمقرر مرقوم مورد پ  خیفروشنده در تار  شیکه پ  یدر صورت - ۷-۴

بند )    نیمقررات ا  یبپردازد و اجرا   داریخر  شیبه پ  ریتأخ  مهیجر  ریالزامات متعهد و مکلف است به شرح ز   ری( سا3بند )  یعالوه بر اجرا   دیننما

 .........................: مذکور عبارتست از  ر یو جرائم تأخ  ستین  داریخر  شیپ  یبرا   اراتی( مانع از اعمال خ  ارمبند چه 

نباشد تا    یدر زمان مقرر قابل بهره بردار   یاختصاص  یو انبار  نگیپارک   رینظ  یاختصاص  یفروش و بخش ها  شی چنانچه واحد مورد پ - ۷-۵

 .پرداخت خواهد شد  رینشده به شرح ز  لی ، معادل اجرت المثل بخش تحو  داریفروش به خر   شیمورد پ  لیزمان تحو



  یدرصد نباشد ( بها   می................ درصد ) که کمتر از ن  زانیبه مو مشترک ، روزانه    یمشاع  یالف( در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت ها 

 . داریخر  شیقدرالسهم پ  زانیروز تعهدات انجام نشده به م

سبز ،    ی، فضا  ابانیخ  لیمرقوم موضوع بند چهارم فوق از قب  یخدمات عموم  یفروشنده در قسمت ها  شیب( در صورت عدم انجام تعهدات پ 

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

 . دار یخر  شیقدرالسهم پ

، روزانه به    داریخر  شیپ  یبعد  ی قانون  یاد یام ابه ن  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.............................. درهزار ) که کمتر از    زانیم

 . است  دهیگرد  ینیتع  نیطرف  یجرائم مذکور بنا به توافق و تراض  ی(  نرخ هاد

از مقدار مشخص شده در باال    شتریب  ایکمتر    یکیفروش براساس صورت مجلس تفک  شیمورد پ  نگیچنانچه مساحت آپارتمان و پارک - ۷-۶

که   یدر صورت  کنیمورد محاسبه قرار خواهد گرفت . ل  یسند رسم  نی( ا  متینرخ مندرج در قسمت بها ) ق  یباشد ، مابه التفاوت بر مبنا

 نیحق فسخ ا  نیاز طرف  کی  چیفروش باشد ، ه  شی هر بخش از مورد پ  یا ربنی( افزون بر ز%۵فروش تا پنج درصد )  شیمساحت مزبور مورد پ

 . سند را دارد  نیحق فسخ ا  داریخر  شیقائم مقام پ  ای  داری خر  شی( باشد صرفاً و فقط پ%۵از پنج درصد )  شیکه ب  یسند را ندارند و در صورت

فروش باشد ،    شی( مورد پ%۹۵( کمتر از نود و پنج درصد )  یاختصاص  نگیمنضم به آن ) پارک  یچنانچه مساحت آپارتمان و بخش ها  - ۷-۷

سند صرفنظر کرده و خسارت وارده را    نیتواند از حق خود در فسخ ا  یم  ایقرارداد را دارد    نیحق فسخ ا  داریخر  شیقائم مقام پ  ای  داری خر  شیپ

فروشنده    شیقائم مقام پ  ایفروشنده    شیاز پ  یراجعه دادگستر   یکارشناس رسم  کنفریسط  تو   یروز بنا و بر اساس نظر کارشناس  متیق  هیبر پا

 . مطالبه و وصول کند

،    دینما  یاز حق فسخ استفاده و آن را اعمال م  یسند رسم  نیا  ازیفروشنده ناش   شیتخلف پ  لیبه دل  داری خر  شیکه پ  یموارد  هیدر کل - ۷-۸

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

خواهد بود    یدادگستر  ینفر کارشناس راجعه رسم  کیبرآورد    یمذکور مبنا  نیالطرف  یدر انتخاب کارشناس مرض  یدر صورت عدم تراض - ۷-۹

 .انتخاب خواهد شد  یدادگستر  یاس راجعه رسمسه نفر کارشن  نیکه به حکم قرعه از ب

را براساس    داریخر  شیپ  یتمام مبالغ پرداخت  دیمزبور ، فروشنده با ۷-۹و     ۷-۸مفاد    یدر رابطه با اجرا   نی: در صورت عدم توافق طرف  تبصره

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

توسط بانک    داریاز طرف خر  التی پردازند ، وجه تسه  یم  دیخر  التیقرارداد ، تسه  نیبر اساس ا  داریکه بانک ها به خر   یدر موارد  -1۰-۷

  افتیآن را نپرداخته باشد ضمن در  داریخر  شیسند که پ  نی( مرقوم در ا  متیبها ) ق  هیپرداخت کننده به حساب فروشنده بابت اقساط اول

نسبت به واحد مورد    داریحقوق خر  زیسند و ن  نیفروش مندرج در ا  شی عرصه به نسبت سهم مورد پ  تی و مالک  زیوار  وطهمرب   یقبوض اقساط

 . گردد  یاخذ م   نیفروش به عنوان تضم  شیپ

 . خواهد شد   داریخر  شیباشد مازاد به پ  هیاز اقساط اول  شیب  یبانک  التی که پرداخت تسه یدر صورت-11-۷

  نیمشخصات موردمعامله را ندارند و ضمن العقد الزم چن  ریی( و تغ  متیبها ) ق  رییدر رابطه با تغ  یادعا و اعتراض  چگونهیحق ه  نیطرف-12-۷

 . را از خود ساقط نمودند  یو آت  ی، بعد  یفعل  یحق احتمال

به    داریخر  صیفروش بنا به اعالم و تشخ  شیقرارداد پ  نیمذکور متناسب با مفاد ا  یساختمان پالک ثبت  اتیکه عمل  یدر صورت -13-۷

 هیدیی( را منوط به ارائه تأ  متیتواند پرداخت اقساط بها ) ق  یم  داری خر  شی قائم مقام پ  ای  داریخر  شی نداشته باشد پ  شرفتیدفترخانه ، پ



و مهندس ناظر    دیفروشنده نما  شی پ  یاز سو  شرفتیبر تحقق پ  یشد ، مبن  یمنطقه مربوطه معرف  یکه به شهردار   تمانمهندس ناظر ساخ

 . دی ارائه نما  یکار را به متقاض  شرفتیتقاضا گزارش پ  خیماه از تار  کیظرف مدت    نیاز طرف  کیهر    یمربوطه مکلف است به تقاضا 

مدت قرارداد حاضر و اتمام    انیگردد و در پا  یفروش م  شیبه نسبت اقساط پرداخت شده ، مالک ملک مورد پ  یقائم مقام و  ای  داری خر  ۷-1۴

که تمام اقساط   یمهندس ناظر ) که مهندس ناظر به شرح مندرج در بند هشتم مرقوم مکلف به انجام آن است ( در صورت  دییمان با تأساخت

  نیبه دفترخانه قائم مقام ا  ایدفترخانه    نیتواند با مراجعه به ا  ی بر ابقاء تعهدات ، م  یرا پرداخته ، با ارائه مدارک مبن  هیو آخر  هیاعم از اول

 .دیفروش را به نام خود درخواست نما  شیمورد پ  یانتقال قطع  یسند رسم  میدفترخانه تنظ

  ایدفترخانه    نیا  یپس از اخطار قانون  یابالغ قانون  ای  تیرؤ  خی( روز از تار1۰حداکثر ظرف مدت ده )  یمقام و   اقائمیچنانچه فروشنده   ۷-1۵

دفترخانه قائم    ایدفترخانه    نیا  د ینما  یخوددار   یسند رسم  نیفروش شده ا  شیو امضاء انتقال مال پ  میدفترخانه از تنظ  نیدفترخانه قائم مقام ا

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

 .دینما  یو قبوالً ( م  جاباًیاز جانب فروشنده ) ا  داریخر  یبعد  یقانون  یادیا

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

راجعه دفترخانه مربوطه را صادر    یها   هیدهد که پاسخ استعالم  یحق داده و م  زیداده ن  یبه قائم مقام و  ای  داریخر  شیکه به شرح باال به پ  یحق

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

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

  یقانون  یاد یا  ای  داریخر  شی) پ  نفعیذ  یموصوفه به تقاضا  یاست اداره محترم ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک پالک ثبت  یهیبد  - ۷-1۶

( قانون  13ماده )  لیفروش حسب مفاد ذ  شیافراز مورد پ  ای  کی( مذکور نسبت به تفک۹-1مفاد بند )  ی( در رابطه با اجرا داریخر  شیپ  یبعد

  .دی نما  یاقدام م  ختمانفروش سا   شیپ

پروژه    لیفروش موفق به تکم  شیقرارداد پ  انیمدت    ی، چنانچه فروشنده تا زمان انقضا   داریخر  یدر صورت انجام کامل تعهدات از سو  ۷-1۷

است )    ماندهیپروژه باق  لیتا تکم  یامات جزئصرفاً اقد  نکهیبر ا  یمهندس ناظر ساختمان مبن  دییذکر شده نگردد با تأ  یساختمان پالک ثبت

به قائم مقام    ایدفترخانه    نیقرارداد به ا  یباق  لیتواند با قبول تکم  یم   داریخر  شیمانده باشد ( پ  یکیزیف  شرفتی« پ  %1۰کمتر از ده درصد »  

 . فروش به قدرالسهم خود گردد  شیمورد پ  یانتقال قطع  یو امضاء سند رسم  میدفترخانه مراجعه کرده و خواستار تنظ  نیا

(  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 

باشد    یمسکون  ریغ  یفروش با کاربر   شیکه مورد پ  یمشاغل ) در صورت  اتینقل و انتقال ، مال  اتیمال  لیها از قب  نهیو هز  یحقوق دولت - ۷-1۸

، پسماند ، خدمات ، مشاغل و آموزش و پرورش و نصف خرج محضر اعم از حق الثبت ،    یبر حسب مورد ، عوارض نوساز   یسرقفل  اتی( ، مال

ها به عهده    هیکار ، استعالم  انیمربوط به اخذ پا  یها  نهیدفترخانه و کل هزپاداش کارکنان    یو احتمال  یاوراق مصرف  یبها   ،  ریحق التحر

 . فروشنده است

خواسته باشد که    داریخواهد بود و اگر خر  یاتیمال  یموضوع گواه  ی مطابق با ارزش معامالت  یانتقال قطع  یمندرج در سند رسم  یبها  - ۷-1۹

ارزش    یگذار  متیعالوه بر آنچه برابر ق  یا  نهیشود چنانچه اضافه هز  دیآن ق  یواقع  یبها   یسند رسم  نی( مندرج در ا  متیطبق بها ) ق

 .خواهد بود  داریخر  شیمابه التفاوت به عهده پ  ردیمرقوم احتماالً در برگ  یمعامالت

 



پرداخت شده باشد    داریبه شرح باال برعهده فروشنده بوده و توسط خر  تیکه طبق مقررات با عنا  یهائ  نهیو هز  یچنانچه حقوق دولت - ۷-2۰

مندرج در    یداور  أتیبا کسب نظر ه  یسند رسم  نی( مذکور در ا  متیبا ارائه قبوض مثبته از محل بها ) ق  ریشده اخ  نهیمبلغ هز  یفا یمانع است

 .بود  اهدنخو  لیذ

تعهد شده    ایاقساط و وجوه وصول و    زیفروش ساختمان ن  شی( قانون پ1۵فروش با التفات به ماده پانزده )  شی مورد پ  اناعی   و  عرصه  –  توجه

به نفع   نیو تأم  فیقابل توق  داریخر  شیپ  یبعد   یقانون  یادیبه ا  ا ی  داریخر  شیفروش به پ  شیمورد پ  یقطع  یبابت آن ، قبل از انتقال رسم

 .ستیطلبکار او ن  ایفروشنده  

قائم مقام    ایمراتب را کتباً به  دفترخانه    دیفروشنده با  شیکالًّ پ  ای( در مواعد مقرر جزئاً    متیصورت عدم پرداخت اقساط بها ) قدر    - ۷-21

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

فروشنده    شیصورت پ  نیا  ریدر غ  دی ابالغ نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نما  ای  تیرؤ  خیماه از تار  کیتا ظرف    دینما  یاخطار م  داریخر

 . خواهد داشت  یافتیسند را با رد وجوه در  نیحق فسخ ا

 .فروشنده خواهد بود  شی سند توسط پ  نیحق فسخ ا  یفروشنده نسبت به وصول اقساط معوقه مانع از اجرا  شیپ  اجرائی  اقدام  –  تذکر

  تیو عرصه آن پس از اخذ رضا  یسند رسم  نیفروش ا  شیاز حقوق و تعهدات فروشنده نسبت به مورد پ  یبخش  ایتمام    یواگذار  - ۷-22

 . بالمانع است   داریخر   یقائم مقام قانون  ای  داریخر  یرسم

تعهدات ، قرارداد    هیو انجام کل  داریخر  شیبه نام قائم مقام پ  ای  داری خر  شیموصوفه به نام پ  یو امضاءسند انتقال قطع  میپس از تنظ  - ۷-23

 . باشند  یملزم به اعاده آن به دفترخانه م  ن یحاضر از درجه اعتبار ساقط و طرف

 

 مدت اعتبار قرارداد   -  ۸  ماده

 .مربوطه خواهد بود  یقطع  یو امضاء سند رسم  میتنظ  تیلغا  ریز  خیسند از تار  نیا  مدت

 

 ی داور  -  ۹  ماده

  کیو    داریخر  شیپ  یداور از سو   کیداوران متشکل از    أتیتوسط ه  یسند رسم  نیو اجراء مفاد ا  ری، تفس  ریاز تعب  یاختالفات ناش  هیکل - ۹-1

  سیرئ  یداور با معرف  کی  نیالطرف  یو در صورت عدم توافق بر انتخاب داور مرض  نیالطرف  یداور مرض  کیفروشنده و    شیپ  یداور از سو 

 . ردی پذ  یانجام م  هرانشهر ت  یدادگستر

 .ندیتهران استفاده نما  یدادگستر  ی کارشناسان راجعه رسم  هیتوانند از نظر  یم  ازیداوران ، در صورت ن - ۹-2

 .خواهد بود  یو انقالب در امور مدن  یعموم  یدادگاهها   یدادرس  نی تابع مقررات آئ  ی سند رسم  نیموضوع ا  یداور  - ۹-3

.................. فرزند ....................... ش.ش.   ....................... صادره از ........................... متولد    یداور منتخب خود را خانم / آقا  داریخر  - ۹-۴

 ......... احدتهران ساکن ........................................... کوچه ...................... پالک .................... طبقه ......... و  می........... مق  ی................ با کد مل......

.................. ش.ش. ....................... صادره از...................... متولد ....................... با  ..................... فرزند .....  یفروشنده داور منتخب خود را خانم / آقا  و

 ................ ه .............. واحد.................. طبق  ی....................... کوچه ................. پالک آب  ابانی........................................ ساکن تهران خ  یکد مل



  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

ازداوران    کیهر    یفراموش  یمار یبه ب  یابتال   ای  تیمحجور  ای  ریبه تقص  یورشکستگ  ای  یاز حقوق اجتماع  تی محروم  ایدر صورت فوت    - ۹-۵

  یاخذ خواهد شد ، الزام  نفعیذ  یتهران که به تقاضا  یپزشک قانون  یگواه  یفراموش  یمار یبه ب  یابتال  ا ی  تیمنتخب مزبور ) در مورد محجور

و محل اقامت    یبا مشخصات کامل سجل  ید یداور جد  گریطرف د  یبرا  یارسال  یاظهار نامه رسم  یط  نفعیذ   یبا اعالم کتب  مورداست ( برحسب  

 . خواهد شد  نیگزیجا  دیداور جد  یقبول  لیضمن تحص  دیداور جد

 

 قرارداد   قینسخ و تصد - 1۰

  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

  یدفتر م  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

 . جراء استو الزم اال  کسانیباشد که همه نسخ 

 

 : مستندات  ریسا

 ...................................مستقل هر واحد  یپروانه ساخت کل ساختمان به شماره مزبور و شناسنامه فن  ریتصاو.1 

 ............................... نامه مربوط به شماره .......................... مورخ ........................صادره از شرکت  مهیب.2

 . ساختمان  یپ  اتیعمل  انیبر پا  ی مورخه ..................................... مهندس ناظر ساختمان مبن  هیدییتأ  ریتصو.3

 ..............................هیپاسخ استعالم.۴

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

 

 و محل امضاء و اثر انگشت داور نخست   یمحل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان                                 نام و نام خانوادگ                

 

 و محل امضاء و اثر انگشت داور دوم   ینام و نام خانوادگ                                        دارانیخر/ارد یمحل امضاء و اثر انگشت خر                  


