
نامهمبایعه 

 ماده یک : طرفین قرارداد

 فروشنده: خانم ....... فرزند ....... به شماره ملی ....... مقیم .......

 .......  .... به شماره ملی .......  مقیمفرزند ... خریدار: ....... 

 معاملهماده دو : مورد 

یک ساختمان در پنج طبقه، شامل طبقات تجاری منفری یرک، همکرف،     

مترارهای پروانه سراختمانی   بر اساسو طبقات اداری اول و دوم  طبقه مین

به شماره ....... موضوع پال  ثبتی ....... واقع در بخش سره تهرران کره در    

در رهرن بانرک   حال حاضر به جهت اخذ تسهیالت بره مبلرغ .....................   

 .باشد یم....... 

 ماده سه : ثمن معامله

 ....... ریال معادل ....... تومان تمام.

 ماده چهار : نحوه پرداوت ثمن معامله

مبلغ ....... ریال معادل ....... تومان هنگام امضای قرارداد طی یک فقره چک  -۳

 . .......به شماره .......  مورخ ....... عهده بانک .......  شعبه 

....... بره   مبلغ ....... ریال معادل ....... تومان طی دو فقره چک به شماره -2

 تاریخ ....... و شماره  ....... به تاریخ ....... عهده بانک .......  شعبه ........ .

مابقی ثمن به مبلغ ....... ریال معادل ....... تومان مقرر شد حرداکثر ترا    -۱

دو ماه بعد از امضای این قرارداد تا تاریخ ........... با پرداخت اصرل، سرود و   

-که به نام آقایران ....... ، ....... و .......  مری  .............تسهیالت بانک خسارت 

، اقردام و همبنرین برا    ایعه نامره به فک رهن سند موضوع مبباشد نسبت 

کلیره عروارض   مراجعه به شهرداری منطقره ............ نسربت بره پرداخرت     

https://www.vakiltop.com/


هرای مربروط بره ایرن سرند برا شرماره پروانره         شهرداری و تسویه بردهی 

 ساختمانی ........... اقدام نماید.

و عروارض  ........ بانرک    یهرا  یبرده  کره  یدرصورتبدیهی است  :4تبصره 

بیشتر از نود میلیارد ریرال معرادل نره     نامه عهیمباشهرداری تا تاریخ امضا 

   باشرد  یمر میلیارد تومان باشد، فروشنده مکلف به پرداخرت مرازاد   

کمترر از   نامره  عره یمبامورد معامله تا تاریخ تنظیم  یها یبده که ی

من فروشرنده اسرت.   مانده ث هیتأد 

ملرک را   یهرا  یبرده مازاد برر ثمرن برودن     تواند ینمخریدار  

 برای عدم انجام تعهدات قراردادی خود نماید. یا

 3:        

ثمن معامله به هر نحرو و   یها چک 

 .شود یم 

ضمن تسویه تسرهیالت بانرک ........... و    شود یم  :3 

 یهرا  چرک  

نمایرد عردم    فروشنده از بانک .............. و شهرداری منطقره ............

عردم تسرویه محسروب و موجرد حرق       منزله بهبه فروشنده  ها چکعودت 

 .شود یمفسخ برای فروشنده 

 شروط معامله: پنجم ماده

های فوق، عرالوه  صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به هر یک از چک .4

بر ایجاد حق فسخ قرارداد برای فروشرنده، در صرورت عردم اعمرال حرق      

 عنوان بهفروشنده ایشان را مستحق دریافت ده درصد مبلغ چک برگشتی 

 کند.وجه التزام قراردادی عالوه بر اصل تعهد می



در صورت اعمال حق فسخ قرارداد از جانب فروشنده کرل ثمرن نقرد     .3

و  دیر آ یدرمر ارت وجه التزام بره مالکیرت فروشرنده    شده معامله بابت خس

ظر  ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه از سوی فروشنده، خریدار مکلف بره  

 .باشد یمتخلیه و تحویل ملک به فروشنده 

خریدار یک فقره چک به شماره ....... عهده بانک سپه، بدون تراریخ و   .3

داده کره در صرورت فسرخ     به مبلغ ....... ریرال در اختیرار فروشرنده قررار    

قرارداد و عدم اقدام به تخلیه ملک، فروشنده مستحق دریافت کرل مبلرغ   

 آن عالوه بر اصل مبیع خواهد بود.

پس از وصول سه فقره چک مربوط به ثمن معامله جمعا  به مبلرغ.......   .4

ملرک فروشرنده مکلرف بره      یهرا  یبرده ریال معادل ....... تومان و تسویه 

 یدار خواهد بود.توکیل مبیع به خر

فروشنده مکلف است پس از انجرام تعهردات منردرج در ایرن قررارداد       .8

 نسبت به تکمیل بنای طبقات اداری و تحویل آن به خریدار اقدام نماید.

ایشران   تیر رؤدارد که ملک تجاری مورد معامله بره  خریدار اذعان می .6

رسیده و از کلیه شرایط و سوابق آن اعرم از مسرائل مسرتاجرین قبلری و     

 آگاهی کامل دارد. ها آنسرقفلی 

کافه خیارات، خصوصا  خیار غبن ولو فراحش ، بره جرزء خیرار شررط       .7

 مندرج در قرارداد برای فروشنده از طرفین ساقط گردید.

و در کمرال   یگخرورد  خطدر شش ماده و دو نسخه، بدون  نامه عهیمبااین 

 صحت عقلی و طیب خاطر طرفین منعقد و امضا گردید.

 فروشنده               

    

 وریدار



 نامهالحاقیه مبایعه

توافق گردید آقای ....... ملک واقع ....... به پال  ثبتری ....... و ....... را طری   

ملکیرت و  دو ماه آینده از تاریخ ....... بر اساس قیمت کارشناسی که شامل 

باشد را به فروش رسانده و مبلغ .......  درصرد از  سرقفلی موجود در آن می

از  الزحمره  حرق دریافت نماید که مبلغ  الزحمه حق عنوان بهثمن معامله را 

مبلغ چک شماره .......  به تاریخ ....... کسر و همبنرین چرک شرماره .......     

 ...... تمدید گردد.به تاریخ ....... به مدت سه ماه تا تاریخ .


