
 تاریخ: بسمه تعالی 

 شماره:  

الت )میلقرارداد 
 
هن ا

 
 گرد (فروش ا

مسائل شرعی و قانونی و در کمال صحت و اختیار بین توافق طرفین به شرح ذیل مطابق با این قرارداد بر اساس  ه.................یید خداوند متعال در مورخبا تا  
ن میباشند و قرارداد طرفین منعقد گردیده است

 
  فروش پیوست ملزم به انجام کامل تعهدات این قرارداد می باشد . و طرفین متعهد به اجرای ا

 طرفین قرارداد :ماده یک : 

قای................ شرکتطرف اول قرارداد طرف اول قرارداد :
 
 با کدد ملدی............................ ............................... به شماره ثبت .....................به مدیرعاملی ا

درس شماره تماس......................... به به
 
 در این قرارداد طرف اول)فروشنده( نامیده که.................................................................................................. ا

 د.می شو

قددددای ...............................بددددا کددددد ملددددی  .................................شددددرکت شخص/طددددرف دوم قددددرارداد: 
 
بدددده شددددماره ثبددددت ........................... بدددده مدددددیرعاملی ا

درس  به شماره تماس  ...................................................... 
 
)خریددار( در ایدن قدرارداد طدرف دوم .............................................................................به ا

 می گردد.نامیده میشود  منعقد 

 : موضوع قرارداد  دوماده 

د کده قدراردا اول توسد  طدرف میلگدرد  ...........تدناسالمی ایدران عبدارت اسدت ار خریدد و فدروش مقددار تقریبدی  ی موضوع  این قرارداد طبق مقررات جاری جمهور 
ن طی الحاقیه قرارداد مشخص خواهد شد و پرد

 
به حساب شدرکت  و یا واریز /به حساب کارخانهدرصد به صورت نقدی /واریز،  30اخت سایز ، ابعاد ، کیفیت ا

ماده الباقی به صورت  و صورت میگرد 
 
 .انجام می پذیرد تهاتر  طرف دوم به شکل ار سوی ،فروش   مطابق قرارداد.................. .......................واقع در  ملک ا

 مبلغ کل قرارداد :ماده سه 

 .قرارداد تنظیمی پرداخت میگردد  پنجچهار و میباشد که مطابق ماده ریال ..........................................مبلغ کل قرارداد

 : مدت قرارداد  چهارماده 

دارای درصدد نقددی (  30) واریدز مبلدغ پدیپ پرداخدتمدی باشدد کده ار رمدان   رور  60معدادل  شمسدیه مدا 2 واریز مبلدغ پدیپ پرداخدتمدت رمان قرارداد ار تاریخ 
 اعتبار است .

 نحوه پرداخت وجه کاال  :ماده پنج 

 طرف دوم بهای کاالرا به شرح ذیل پرداخت می نماید:

مرقدوم  و یا بده حسداب طدرف اول میباشد که نقدا به حساب کارخانه .....................ریالدرصد کل قرارداد معادل 30درصد نقدی اررش قرارداد یعنی  30الف: 
ن امدر فروشدنده حدق سداعت ار تداریخ تنظدیر قدرارداد  واریدز میگدردد در صدورت تداخیر در انجدام  اید 72در پیپ فاکدتور و قرارداد توس  طرف دوم قدرارداد ردرف 

درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان ضرر و ریان ناشی ار عدم انجام تعهد به حساب  7فسخ یکطرفه قرارداد را دارد و خریدار متعهد گردید در اراء تاخیر معادل 
 فروشنده واریز نماید

ن طبدق قددرارداد تنظیمددی ورت فدروش ملددک بده طددرف ریددال بده صدد.......................درصدد مبلددغ  بداقی مانددده قدرارداد معددادل  70ب: 
 
اول قددرارداد و در واقدع تهدداتر ا

 .فروش به نام طرف اول قرارداد منتقل میگردد و این قرارداد نیز نزد حکر تا رمان انجام تعهدات طرفین باقی میماند

 حکر طرف دوم              حکر طرف اول                                             طرف دوم                                              طرف اول          

 

                            



 : مشخصات کاالی تحویلی  شپماده 

جدار 
 
ی مدذکور ترجیحدا  تولیدد رور خدوردگی شدیمیایددی و فیزیکدی و رندگ ردگدی مدی باشدد و کداال فاقدد هرگوندهو   داخلدی  تولیدد کارخانجداتاستاندارد  A3میل گرد ا

رمایشهای فوالباشد 
 
 د مورد قبول دستگاه نظارت باشد و در کلیه ا

 محل انعقاد قرارداد :ماده هفت 

 .................................................................................. تهران

 : تعهدات طرف دوم  هشتماده 

وم مورف است پس ار قطعیت قرارداد به تعهدات مالی خود مطابق با قرار داد منعقده عمل نموده و ملک مورد توافدق و مشدخص شدده در قدرارداد طرف د-1

الت خریدداری شدده ، بدی قیدد و شدر  بده طدرف اول تحویدل نمدوده و انتقدال سدند نیدز طبدق 
 
هدن ا

 
 را با توجه بده تنداآ ا

 
ن قابدل قدرار داد فدروش و شدرای  منددر  در ا

 اعمال است .

تخلیده بده عهدده  طرف دوم مورف است در رمان توافق شده برای خرو  کاال ار انبار اقدام نماید و در صورت تاخیر در تخلیه انبار هزینه هدای ناشدی ار تداخیر-2

 ایشان می باشد .

رسدال محمولده نددارد و مدی تواندد قدرار داد منعقدده فدی مدا بدین را در صورت عدم واریز پیپ پرداخت مطابق با قرار داد ، طرف اول هیچ گونده تعهددی جهدت ا-3

 یک طرفه فسخ نماید و خسارات ناشی ار این امر و همچنین ضرر و ریان ناشی ار عدم انجام تعهدات را مطالبه نماید .

درس معرفی در الحاقیه توس  طدرف طرف دوم متعهد گردید کاالی خریداری شده ار طرف اول را در انبارهای عمومی و بنگاهها به فروش ن -4
 
رساند و نهایتا به ا

 دوم ارسال گردد.

پدس ار ارسددال محمولده و تحویدل بددار در محدل تخلیده توسدد  طدرف اول قدرار داد ، در مهلدت مقددرر در صدورتی کده طددرف دوم ار انجدام تعهددات خددود :  یدکتبصدره 

این موضوع به حکر معرفی شده و دریافت اسناد و مدارک مربو  به ملک ار ایشان ، نسبت به تحویل استنکاف نماید ، طرف اول حق خواهد داشت با اعالم 

 کل قرار داد به نام خود اقدام نماید. درصد 7گرفتن ملک و اخذ بهاء کاال و خسارات ناشی ار عدم انجام تعهد به ماخذ 

 قرارداداول تعهدات طرف  :نهماده 

 نسبت به اجرای قرار داد و تحویل پارت به پارت کاال در مهلت مقرر در قرار داد اقدام نماید .  30%طرف اول مورف است پس ار واریز پیپ پرداخت -1

 مطابق با استاندارد های داخلی باشد .می بایست کاالی تحویلی -2

در ایدن خصدو، ، طدرف اول پاسدخگو و ملدزم بده ایدراد ونده گزیراتی ندارد و در صورت بدرور هدر کاالی مورد معامله هیچگونه مشکل تع،اول  اقرار طرف نا به ب-3
 جبران خسارات احتمالی میباشد .

 و هزینه حمل به عهده طرف دوم می باشد .د تحویل دهد یوم کدتبا  اعالم نماکه طرف د شهری طرف اول متعهد می گردد کاال را در تهران  یا هر -4

 طرف دوم                                           حکر طرف دوم                        حکر طرف اول                                     طرف اول                                          

                   

طدرفین  بدا تشدخیص و نظدر حکدر مرضدی الطدرفین کده بدا توافدق، ایدن امدر طدرف دوم ل کداال بده عددم تحویدعدم ایفای تعهدات طدرف اول و : در صورت دو  تبصره

ن هیچ اعتراض و بدو ی مربو  به این قرار دادواحد ها مبایعه نامه می باشد و  طرف دوم مورف به استرداد کلیه اسناد و مبالغ به  طرف اولانتخاب میگردد، 



و ریدان ار کدل قدرارداد ضدرر  درصدد 7 طدرف اول مکلدف بده پرداخدت .ضدمنا یکطرفه ار سوی طرف دوم فسخ می گردد به صورت  ،مراجع قضایددیطرح دعوی در 

 به طرف دوم قرارداد می باشد .ناشی ار عدم انجام تعهد 

 : تعهدات مشترک طرفین  دهماده 

چنانچده سدایز و ورن کداال مطدابق اسدناد الحاقیده نباشددطرف اول موردف اسدت بده  قدرار داد باشدد . در الحاقیدهمرقوم  شرای  مطابقکاال می بایست  سایز و ورن 
 .استرداد و جایگزینی کاال متناسب با مفاد الحاقیه می باشد 

 حل اختالف :  دهیار ماده 

ن ،موضدددوع ار طریدددق مراجعددده بددده حکدددر قدددرارداد  یدددا اجدددرای تعبیدددر یدددا تفسدددیردر صدددورت بدددرور هرگونددده اخدددتالف در 
 
مفددداد ایدددن قدددرارداد و الحاقیددده پیوسدددت ا

درس قددددانونی طددددرفین کدددده در صدددددر ایددددن قددددرارداد ذکددددر شددددده
 
و یددددا ار طریددددق تلفکددددس مرقددددوم در  حددددل و فصددددل مددددی گردد.نظددددر حکددددر بددددا پسددددت سفارشددددی بدددده ا

ئدددین دادرسدددی مددددنی  485  مسدددتند بددده مدددادهارسدددال میگدددردد و  قدددرارداد ، ارهارنامددده ، مراجعددده حضدددوری 
 
 محسدددوب میگدددردد بددده منزلددده ابدددال  قدددانونیقدددانون ا

و بدددرای طدددرفین قطعدددی و الرم االجدددرا و قددداطع دعدددوی اسدددت و طدددرفین حدددق هرگونددده اعتدددراض و یدددا مراجعددده بددده هدددر مرجدددع دیگدددری بددده  یدددر ار مصدددادیق مددداده 
قددددددددا  488

 
یددددددددین دادرسددددددددی مدددددددددنی را ار خددددددددود سددددددددلب و سدددددددداق  نمودنددددددددد .طددددددددرفین ا

 
قددددددددای بدددددددده عنددددددددوان حکددددددددر طددددددددرف اول  .............................. یا

 
و ا

و مشددددارالیه بددددا امضدددداء ذیددددل ایددددن قددددرارداد قبددددول حکددددر قددددرارداد را اعددددالم نمودنددددد و در  نتخدددداب نمودنددددد ا بدددده عنددددوان حکددددر طددددرف دوم   ............................
مدددددی باشدددددد و رای  ............................بعهدددددده انتخددددداب حکدددددر مرضدددددی الطددددرفین صددددورتیکه را ی حکمدددددین برابدددددر نبدددددود و مددددورد توافدددددق طدددددرفین قدددددرار نگرفددددت 

ن رای مددددی باشددددند.
 
داوری در قددددرارداد مددددذکور در  قطعددددی و الرم االجددددرا را حکددددر انتخددددابی ایددددن موسسدددده تعیددددین مددددی نمایددددد و طددددرفین مورددددف بدددده تمکددددین ار ا

 ر پابرجا میماند.رمان فسخ و اقاله و هرنوع صورتجلسه و متم

خیر در ارسدددال محمولددده طدددرفین طبدددق مکاتبددده کدتبدددی و بدددا  :سدددهتبصدددره  ان را بددده تعویدددق یدددا جلدددو توافدددق یکددددیگر مدددی توانندددد رمددداعدددالم قبلدددی و در صدددورت تدددا 

 بیندارند .

 : شرای  فورس ماآور قرارداد  دهدوار ماده 

تمامی قوانین مطرح در قانون تجارت جمهوری اسالمی ایران بدر ایدن قدرارداد حداکر  ،نی نشده در قرارداد وقوه قهریه پیپ بیدر صورت برور شرای  فورس ماآور 

با شرای  رفدع گدردد چنانچده رفدع شدرای  ردن برعددم شدود بدا یدک  فی مابین بودهبه حفظ رواب  کاری متعهد ه در رمان فورس ماآور طرفین می باشد ضمن اینک

 .تعهدات طرفین ساق  می گردد به امضاء  حکر  صورتجلسه کدتبی

ر انجدام تعهددات  خدود تخطدی ا مداآور  : بدیهی اسدت کده اهمدال و سدهل انگداری هدر کددام ار طدرفین باعدش نخواهدد شدد کده بده اسدتناد قدوانین فدورسچهارتبصره 

 است و ال  یر . تشخیص قابل  با نظر حکرفق  به متضرر می باشد که هد به جبران  خسارات وارده عچرا که در این صورت فرد خاطی مت .نماید

 فسخ قرارداد  موارد: دهسیز ماده 

 در صورت توافق طرفین در فسخ قرارداد  1

 عدم رعایت هر یک ار مفاد قرارداد مگر در صورت توافق کدتبی  2

 هرگونه تاخیر در اجرای مفاد قرارداد 3

 حکر طرف دوم                                         حکر طرف اول                                             طرف دوم                                              طرف اول          

سدارات وارده و کلیده مطالبدات خدود را در وجود هر یک ار موارد فسخ طرف مقابل مجار خواهد بود پس ار دریافدت رای حکمیدت قدرارداد را فسدخ وخدر صورت 

 ار محل تضامین و در  یر این صورت وفق قانون مطالبه نمایند. صورت وجود تضامین و 

 : اقامتگاه طرفین دهچهار ماده 



قرارداد  تغییر نماید  مراتب باید نشانی های ذکر شده در ماده یک این قرارداد نشانی قانونی محسوب می گردد و در حین اجرای قرارداد چنانچه نشانی طرفین 

ونی مدی گدردد کده حکدر نکدتبا  به طرف مقابل ابال   و به قرارداد الحاق گردد در  یر ایدن صدورت مراسدالت و مکاتبدات قدانونی  بده نشدانی حکدر قدرارداد  اعدالم قدا

ور است.
 
 وصول داشته  و برای طرفین الزام ا

 : نسخ و اعتبار قرارداد   دهپانز ماده 

 تبصره تهیه و تنظیر و  مبادله گردید که هر یک ار نسخ دارای اعتبار واحد می باشد . چهار ماده و دهپانز نسخه و  4قرارداد در این 

 

 

 

 طرف دوم                                       حکر طرف دوم                                                          طرف اول                                       حکر طرف اول                                  

 

  

 3شاهد                                                                  2شاهد                                                  1شاهد                                                       


