
 

 

 تفاوت سند و بنچاق در چیست؟
سند و بنچاق هردو سند های مالکیت شخیص بر یک ملک، ویال و یا زمین هستند 
اما فرق های زیادی با هم دارند. بنچاق یک سند قدییم است که در گذشته به 
دلیل وجود نداشتن دفاتر اسناد، توسط معتمدین محل و یا ریش سفیدان نوشته 

دش راه به سند داده و و به امضا دو طرف در یم آمد. و با گذشت زمان جای خو
تفاوت سند و  خواهیداعتبار گذشته خودش را از دست داده است. اگر یم

 .را بدانید تا آخر این مقاله همراه ما باشید قبنچا



 

 

 تفاوت سند و بنچاق
یک ملک چند سال است که بنچاق دیگر رسیم نیست و شما برای مالکیت بر 

باید حتما سند تک برگ رسیم آن را داشته باشید. ما این مقاله را برای شما ارائه 
تفاوت سند  تا شما بتوانید بیشتر با مفاهیم سند چیست، بنچاق چیست،  کردیم
و چگونه یم توان بنچاق را به سند تبدیل کرد، آشنا شوید. به شما  قو بنچا

خرید  را از دست ندهید. همچنین اگر قصد پیشنهاد یم کنیم که ادامه این مقاله
کنیم در مرحله اول با مشاوران ما تماس گرفته را دارید پیشنهاد یم نویال در کردا

 .و به توصیه های آنان گوش دهید
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 همه چیز درباره تفاوت سند و بنچاق
 بنچاق چیست؟

سند های مالکیت رسیم و همچنین نبود دفاتر ثبت اسناد،  در گذشته به دلیل نبود
به بعد و با افتتاح  ۱۳۹۱از سند هایی به نام بنچاق استفاده یم شد. اما از سال 

دفاتر ثبت اسناد، دیگر سندهای بنچاق ارزش خود را از دست دادند. اما امروزه 

وی دیگر این کار نیز بنچاق وجود دارد و مورد استفاده قرار یم گیرد اما به نح
انجام یم شود. امروزه بنچاق برگه ای است که در آن اطالعات زمین و همچنین 
خریدار و فروشنده قید یم شود و یم توان از آن برای اثبات مالکیت استفاده 
کرد. اما برای اثبات مالکیت با بنچاق شما نیاز به داشتن سند تک برگ و رسیم 

ند. بدون داشتن سند تک برگ هیچ سندی نیم دارید که دفترخانه تنظیم یم ک
تواند مالکیت شما را بر ملیک به طور کامل ثابت کند. به عنوان مثال شما باید 

حتما تقاضای سند معتبر کنید و از گرفتن  نویال مدرن در کردا در هنگام خرید
 .بنچاق به تنهایی بپرهیزید

 

 سند چیست؟
مالک بر یک ملک، ویال و یا خانه است. امروزه انواع   سند محکم ترین مدرک

سند های مختلفی وجود دارند که شما یم توانید با توجه به شرایطتان آنها را تهیه 
تنظیم یم شود و هیچ کس نیم تواند  دفاتر ثبت اسناد رسیم کنید. سندها توسط

داشتن سند یک ملک شما یم توانید   در سند رسیم شک و تردید ایجاد کنید. با
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گاهی ادعا خود را بر مالکیت ملک ثابت کنید. این ویژیگ است که در هر نوع داد 
بنچاق ندارد. برای مثال اگر شما فقط بنچاق یک زمین و یا ملک را داشته باشید و 
یک شخص ثالث بر ملک ادعای مالکیت کند ممکن است دادگاه به او رای بدهد. 

حتما سند ویالی خریداری شده را  نویال در برغا به عنوان مثال در هنگام خرید
 .نزد خود نگهداری کنید

 تفاوت سند و بنچاق در چیست؟
ییک از رایج ترین سواالیت است که از ما یم پرسید و ما  تفاوت سند و بنچاق

تفاوت  قصد داریم در این مقاله به آن پاسخ کامل بدهیم. با ما همراه باشید تا
 .را بدانید سند و بنچاق

  تردید سند در توانید نیم شما که است این در ”بنچاق و سند تفاوت“اولین 
اما بنچاق جای شک و تردید  است محکم کامال مدرک یک سند و کنید ایجاد

 .دارد زیرا نظارت هیچ ارگان رسیم در آن وجود نداشته است

  بنچاق چیزی است که با حضور طرفین یا توسط ریش سفیدان آن منطقه
نوشته شده است. بنچاق هیچ ارزش رسیم ندارد چون توسط مامور ثبت 

ببرید؛ اسناد تنظیم نشده است. اگر شما بنچاق را به دفتر ثبت اسناد 
خواهید گفت که این هیچ ارزش قانوین و رسیم ندارد. برای اینکه بتوانید 
سندی قاطع برای امالیک که یم خرید داشته باشید؛ باید یک مامور ثبت 

 .اسناد این کار را انجام بدهد و قانوین شود

  دیگر مزیت مهیم که اسناد دارند و آن را نیم توان در بنچاق ها دید اسناد
به تاریخ است. یعین تاریخی که در بنچاق درج شده است از نظر رسیم 
ممکن است که درست نباشد )ارزیش ندارد(. ویل در اسناد رسیم که 

ریخ توسط مامور اسناد تنظیم شده اند قابلیت اسناد به تاریخ را دارند و تا
 .آنها قابل اعتماد است

  بنچاق قبل چیزی است که قبل از رسیم شدن و قانوین شدن خرید برای
اطمینان نوشته یم شود. اما بعد از اینکه خرید رسیم شد و شما سند 
رسیم از خرید خود داشتید دیگر بنچاق به کارتان نیم آید و یم توانید آن 

 .را بیرون بیاندازید

 ندارند و بنچاق و سند فرق خایص
سند نسخه رسیم همان بنچاق یم 
باشد. ابتدا در گذشته چون سند 
نبود از بنچاق استفاده یم کردند و 

قانون شد و این بنچاق کم کم وارد 
اسم آن به سند تغییر کرد. اما هنوز 

 .گویند افراد زیادی به آن بنچاق یم

https://137kordan.com/%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%ba%d8%a7%d9%86/


 

 

 آیا یم توان بنچاق قدییم را به سند تبدیل کرد؟
آشنا شدید؛ باید به بخش دیگری از مقاله  قتفاوت سند و بنچا بعد از اینکه با

االیت که ذهن افراد را درگیر کرده این برویم. ییک از مهم ترین و متداول ترین سو
 است که آیا یم توان بنچاق را به سند تبدیل کرد؟

در جواب به این سوال باید به شما بگوییم که بله این کار شدین است. اما 
مراحیل دارد که شما باید به صورت دقیق و کامل آنها را انجام دهید. این مراحل 

است. مداریک که برای تبدیل بنچاق به سند  در ادامه با توضیح ساده گفته شده
نیاز دارید اصل سند منگوله دار )در صورت وجود(، آدرس و کد پسیت ملک، ارائه 
کد میل و آدرس مالک جدید، داشتن بنچاق و تکمیل فرم خالصه معامله، ارائه فرم 
درخواست سند تک بریگ یم باشد. در مرحله اول اگر سند منگوله دار موجود 

باید آن را به دفتر ثبت اسناد رسیم ببرید. در مرحله بعدی باید استعالم از است 
نباشد. مرحله بعدی … ، توقیف دادگستری وکبان سند بگیرید که سند در رهن

این است که باید عواریض که شهرداری برای ملک شما تعیین کرده است را 
تسویه کنید تا بتوانید بقیه مراحل را انجام دهید. اگر عوارض شهرداری را پرداخت 
نکنید گواهی پایان کار برای ملک شما صادر نخواهد شد و فرایند تبدیل بنچاق به 

ناتمام یم ماند. همچنین ممکن است که برای ملک شما اداره دارایی مالیایت  سند
را در نظر گرفته باشد که آن را نیز باید تسویه کنید وگرنه مانند عوارض شهرداری 
به شما گواهی پایان کار داده نخواهد شد. در مرحله بعدی شما باید سند را به 

ه تمام سوابق ملک و خالصه نقل و دفترخانه انتقال دهید. باید در این مرحل
انتقاالت ذکر شود. در مرحله بعدی شما باید فرم درخواست صدور سند را به 
همراه رسیدهای پرداخت هزینه های ملک به اداره ثبت ارائه بدهید. در مرحله 
آخر وقیت که سند شما صادر شد باید آن را از باجه پست اداره ثبت دریافت 

 .ل دهیدکرده و رسید را تحوی

 

https://www.forbes.com/advisor/banking/how-do-banks-work/


 

 

 کالم آخر درباره با تفاوت سند و بنچاق
ت سند و تفاو شما در این مقاله که از وب سایت ما منتشر شده است با

آشنا شدید. همچنین توانستید مراحل تبدیل بنچاق به سند را بیاموزید. از  بنچاق
 .اینکه با ما همراه بودید از شما کمال تشکر را داریم

 


