
) ن ن )قولنامه زمی   نمونه قراداد خرید و فروش زمی 

 
ن قرارداد   – 1ماده   طرفی 

به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد میل   ....................... فرزند .................  ( فروشنده/فروشندگان1-1
       ................. تلفن .................... . ..................................  ساکن       .........  ................... متولد

به موجب     ............. با وکالت / قیومیت / والیت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد . 
................ 

به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد میل   ..... فرزند ................. ..................   ( خریدار/خریدارن1-2
       ................................................... تلفن .................... .  ساکن       .........  ................... متولد

به موجب     ومیت / والیت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ............. با وکالت / قی 
............... 

ن   – 2ماده   موضوع قرارداد و مشخصات زمی 

ن به مساحت فریع از اصیل مفروز و                         متر مرب  ع دارای پالک                      موضوع قرارداد: تمامت شش دانگ یک قطعه زمی 
ایع از پالک ن بحدود مندرج در اظهارنامه                          ثبتر                                   بخش                                 فریع از اصیل مزبور واقع در اراضن                         انتر

عیه و  لواحق عرفیه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان و یک حلقه چاه آب حفر شده و بصورت   ثبتر مربوط، با جمیع توابع شر
چهار دیواری که منافع مبیع مورد معامله قبال به کیس واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع، از محل ملک                                    چاردیواری/غت 

 مشخصات ملک آگایه یافت.  وقوع وقوف کامل پیدا کرد، و از حدود و 

 ثمن معامله و نحوه پرداخت   – ۳ماده 

ریال                                           ریال به حروف                            کل ثمن معامله عبارت است از مبلغ به عدد ( ۳-۱ 
ن قرار گرفت که به ترتیب ذیل از سوی  تومان وجه ر                                                                             معادل ن که مورد تراضن و توافق طرفی  ایج مملکتر تعیی 

 خریدار / خریداران به فروشنده / فروشندگان پرداخت یم گردد . 

 /                                ریال معادل                           مبلغ( ۳-۲
ً
ح نقدا عهده                       ماره یط چک ش  تومان از ثمن معامله به شر

 از طرف خریدار به فروشنده پرداخت شد.                  مورخ                              بانک

 /                                ریال معادل                           مبلغ( ۳-۳
ً
ح نقدا عهده                       یط چک شماره   تومان از ثمن معامله به شر

 از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.               در تاری    خ                 مورخ                              بانک

 /                                ریال معادل                           مبلغ( ۳-۴
ً
ح نقدا عهده                       یط چک شماره   تومان از ثمن معامله به شر

 از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.               در تاری    خ                 مورخ                              بانک

 / یط چک    خانهبه هنگام تنظیم سند در دفتر  تومان از ثمن معامله                               ریال معادل                           مبلغ( ۳-۵
ً
نقدا

 از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.              در تاری    خ                  مورخ                                عهده بانک                       شماره

 تنظیم سند رسم  -۴ماده 



ن متعهدند که در ساعت(  ۴-۱ خانه اسناد رسم شماره                                    ی    ختار                 به منظور تنظیم سند رسم طرفی  واقع                          در دفتر
یفات قانونن معامله را انجام دهند.                                                                                                         در  نماید حاضن شده و کلیه تشر

ن
  معرف

 به شدفتر اعالم و نامه خود را در دفتر   پس از حضور در ( ۴-۲
ً
خانه در صورنر که طرف مقابل حاضن نباشد طرف دیگر باید مراتب را کتبا دفتر

 را که آماده کرده ضمیمه خواهد نمود . اگر خریدار حامل ثمن معام
ر
خانه ثبت کند. فروشنده فتوکتی کلیه اسناد و اوراف له  ثبت مراسالت دفتر

شد باید به رویت شدفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب در نامه مورد اشاره درج شود. در صورنر که خریدار چک  به صورت وجه نقد با
ن شده بانیک همراه داشته باشد کتی آن را ضمیمه کند.   تضمی 

خانه حاضن نشوند و یا از آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را ( ۴-۳ ن که در موعد مقرر در دفتر که مربوط به اوست را فراهم    هریک از طرفی 
دازد این جریمه بدل اصل تعهد نیست و پرداخت                                   نکند مکلف است مبلغ ریال بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بتی

ن از انجام تعهداتش بری نم سازد.   آن لطمه به اصل معامله انجام شده نم زند و طرف پرداخت کننده را نت 

ایط و آثار قرارداد  -۵ماده   شر

ن است. ( ۵-۱  مخارج تنظیم سند حق التحریر و حق الثبت و هزینه محضن بر مبنای قیمت منطقه بندی به عهده طرفی 

خانه یم باشد ۵-2   ( در صورنر که برای انتقال قطیع ملک مورد مبایعه نامه ارائه هرگونه سندی الزم باشد فروشنده موظف به ارائه آن به دفتر
. 

ن مالیات و عوارض تا پایان روز معامله بر مبنای قیمت    پرداخت کلیه دیون قبیل مورد معامله به اشخاص حقیقر و حقوفر و -( ۵-3 همچنی 
 منطقه ای به عهده فروشنده است. 

ن مشم(  ۵-۴ ن مورد معامله جزو اراضن موات و میل نم باشد و همچنی  ول مصادره اموال , شپرستر فروشنده / فروشندگان اقرار نمودند که زمی 
و در توقیف نبوده و مورد رهن و وثیقه کیس نیست و منافع آن به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نم باشد و در صورت رهن بودن  

ام نکنند خریدار  مکلفند قبل از تاری    خ تنظیم سند رسم نسبت به فک رهن اقدام نمایند چنانچه فروشنده / فروشندگان نسبت به فک رهن اقد
ک رهن  یم تواند با مراجعه به مرتهن , ملک را از رهن خارج کند و با امضاء این قرارداد، خریدار وکیل و قائم مقام قانونن فروشنده در مورد ف

 محسوب یم گردد. 

ام( ۵-۵ ن ریال                                           چنانچه خریدار به هرنحوی از انحاء از انجام معامله استنکاف ورزد موظف به پرداخت وجه االلتر
 یم باشند که باید به طرف مقابل پرداخت گردد. 

  در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد. قرارداد (  ۵-۶
د کند. باطل است و فروشنده موظف است مبلغ دری   افتر را به منتقل الیه مستر

در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتر غت  از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغت  بودن ، عملیات اجرانی  ( ۵-۷
 قابل انتقال به خریدار نباشد، فروشنده موظف است عالو 

َ
ی و یا اجرای اسناد رسم ، غصتی بودن قانونا داد ثمن معامله ،  دادگستر ه بر استر

دازد.                            معادل   ام( به خریدار بتی ن
 ریال به عنوان خسارت )وجه االلتر

 اسقاط خیارات  -۶ماده 

ن ساقط گردید.  ن به استثناء اختیار تدلیس از طرفی   کلیه اختیارات ولو اختیار غیی

 مقررات ناظر -۷ماده 

 بع مقررات قانون مدنن خواهد بود. این قرارداد در سایر موارد تا 

 نسخ و تصدیق قرارداد  -۸ماده 



وط آن در  نسخه برابر تنظیم شده است و             ماده و ۸این قرارداد با علم و اطالع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شر
ن رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.   به امضا طرفی 

  

  

 و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست                          محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان             
ی

 نام و نام خانوادگ

 و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم                                محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران              
ی

 نام و نام خانوادگ

  

 

 


