طرفين قرارداد:

ﻧﻤﻮﻧﻪ قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتﻤان تجاري )دفتر كار اداري(

طرف اول قرارداد )موجر( :خانم/آقاي ……………… ..فرزند آقاي ……………… ..داراي ﺷﻨاﺳﻨامﻪ ﺷماره

………………..

صادره

از

………………..

…………………………………………………………

مﺘوﻟد

………………..

ﺳاكن :

طرف دوم قرارداد )مسﺘاجر( :ﺷركت ………………)..ﺳهامي خاص( مقيم تهران ﺑﻪ نشاني
…………………………… و ﺑﻪ اعﺘبار امضاي خانم/آقاي ………………)..رئيس هيات مديره( فرزند آقاي

……………… ..داراي ﺷماره ﺷﻨاﺳﻨامﻪ ……………… ..صادره از ……………… ..مﺘوﻟد
……………… ..و خانم/آقاي ………………) ..مدير عامﻞ( فرزند آقاي ……………… ..داري ﺷﻨاﺳﻨامﻪ

ﺷماره ……………… ..صادره از ……………… ..مﺘوﻟد ……………… ..و همراه ﺑا مهر ﺷركت :
…………………………..

مﻮضﻮع قرارداد:

تمامت ﺷش دانگ يك دﺳﺘگاه آپارتمان تجاري در طبقﻪ ……………… ..ﺑﻪ مساﺣت ……………… ..مﺘر مرﺑﻊ

داراي پﻼك ……………… ..فرعي از ……………… ..اصلي مﻔروز و انﺘزاعي از پﻼك ……………… ..فرعي

از اصلي مرقوم واقعي در اراضي ……………… ..ﺑﺨش ……………… ..ثبﺘي تهران محدوده و از مورد ثبت

ﺳﻨد ماﻟكيت ﺷماره ……………… ..مورخ ……………… ..صﻔحﻪ ……………… ..جلد ………………..
ﺑﻪ ﺷماره چاپي ……………… ..صادره ﺑﻪ نام موجر ﺑا قدراﻟسهم از عرصﻪ و ﺳاير قسمﺘهاي مشاعي طبق قانون
تملك آپارتمانها و آيين نامﻪ اجرايي آن ﺑا ﺑرق اخﺘصاصي ﺑﻪ ﺷماره پرونده ……………… ..و ﺑﻪ قدر اﻟسهم از آب

و گاز مشﺘر ك و ﺑدون تلﻔن ﺑا جميﻊ تواﺑﻊ و ﻟواﺣق ﺷرعيﻪ و عرفيﻪ آن ﺑدون اﺳﺘثﻨا كﻪ مسﺘاجر ﺑا رويت عين مسﺘاجره،

وقوف كامﻞ از محﻞ وقوع و ﺣدود و مشﺨصات ،قبول و اقرار ﺑﻪ تصرف و قبض مورد اجاره كرده اﺳت و مورد
اجاره صرفا جهت دفﺘر ﺷركت مسﺘاجر ﺑﻪ مسﺘاجر اجاره داده ﺷده اﺳت و مسﺘاجر ﺑﻪ هيچ عﻨواني ﺣق تغيير نوع

اﺳﺘﻔاه مزﺑور را از مورد اجاره ندارد.

مدت قرارداد:

………………..ﺳال كامﻞ ﺷمسي معادل ……………… ..تمام خورﺷيدي از تاريخ زير…………………

مﺒﻠﻎ قرارداد:

مبلﻎ ……………… ..ريال رايج ﺑراي تمام مدت ﺑاﻻ )ﺑﻪ قرار ماهيانﻪ مبلﻎ …………………… ريال( كﻪ مسﺘاجر

مﺘعهد گرديده مال اﻻجاره ماهانﻪ مزﺑور را در اول هر ماه نقدا در قبال دريافت رﺳيد ﺑﻪ موجر تاديﻪ نمايد و عدم

پرداخت هر قسﻂ از مال اﻻجاره ﺑعضا يا تماما ظرف …………………… روز از تاريخ ﺳررﺳيد موجﺐ خيار فسخ

از طرف موجر خواهد ﺑود.
شروط:






ماﻟيات مسﺘغﻼتي و تعميرات كلي ﺑﻪ عهده موجر و تعميرات جزيي و رنگ آميزي و نقاﺷي مورد اجاره جهت

اﺳﺘﻔاده ﺑهﺘر ﺑﻪ عهده مسﺘاجر اﺳت.

مسﺘاجر ﺣق انﺘقال مورد اجاره را مشاعا يا مﻔروزا ،جزئا و يا كﻼ ﺑهيچ صورت ﺣﺘي ﺑصور :مشاركت ،نمايﻨدگي،

صلح ﺣقوق و وكاﻟت و غيره ندارد.

مسﺘاجر مكلف ﺑﻪ رعايت موازين اﺳﻼمي در مورد اجاره مي ﺑاﺷد.

طرفين عموما و هر يك از موجر و مسﺘاجر خصوصا اقرار و اظهار داﺷﺘﻪ و مي دارند كﻪ هيچگونﻪ وجﻪ يا ماﻟي

ﺑﻪ عﻨوان ﺳرقﻔلي ،ﺣق كسﺐ و پيش يا تجارت و نظاير آن يا تحت عﻨاوين پيش ﺑيﻨي نشده ديگر از ﺳوي مسﺘاجر

ﺑﻪ موجر تسليم و پرداخت نگرديده اﺳت ﺑﻨاﺑراين مسﺘاجر مﺘعهد ﺑﻪ تﺨليﻪ مورد اجاره ﺑعد از انقضاي مدت اجاره

ﺑﻪ موجر ﺑا اخذ رﺳيد كﺘبي مي ﺑاﺷد و هر گونﻪ ادعايي در خصوص ﺳرقﻔلي و نظاير آن را ضمن اﻟعقد ﻻزم
ﺣاضر و ضمن اﻟعقد خارج ﻻزم)كﻪ عقد خارج ﻻزم ﺷﻔاها ﺑا قرار ﺑين آنان مﻨعقد ﺷده( مسﺘاجر از خود اﺳقاط














نموده و مي نمايد.

مسﺘاجر در صورتي كﻪ ﺑﺨواهد مي تواند جهت اﺳﺘﻔاده در مورد اجاره هر چﻨد ﺷماره تلﻔن خريداري و نصﺐ
نموده يا از ﺷركت مﺨاﺑرات انشعاب آنرا تحصيﻞ و نصﺐ نمايد.

مسﺘاجر مﺘعهد ﺑﻪ جبران خسارات وارده ﺑﻪ اعيان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار درب ،پﻨجره و ﺷيشﻪ ،قﻔﻞ و

دﺳﺘگيره ها و ﺳاير مﺘعلقات مورد اجاره مي ﺑاﺷد.

مسﺘاجر مي تواند اجاره ﺑها اعم از مال اﻻجاره يا اجرت اﻟمثﻞ را ﺑﻪ ﺣساب جاري ﺷماره ……………… ..موجر
نزد ﺑانك ………………… .ﺷعبﻪ ………………… .واريز نموده و نسﺨﻪ اي از فيش آنرا ﺑﻪ موجر تسليم

نمايد.

چﻨانچﻪ ﺑعد از انقضاي مدت يا ﺑعد از فسخ ،مسﺘاجر مورد اجاره را ﺳاﻟما تﺨليﻪ نموده و ﺑﺨواهد تحويﻞ موجر
ﺑدهد ﻟيكن موجر از تحويﻞ گرفﺘن آن خودداري ورزد مسﺘاجر ﺣق دارد ﺑا ارائﻪ مﻔاصا ﺣساﺑهاي ﺑرق و آب و گاز

مﻨصوﺑﻪ جهت تﺨليﻪ و تحويﻞ مورد اجاره ﺑﻪ موجر ،ﺑﻪ دادگاه صاﻟحﻪ رجوع نمايد.

عدم تاديﻪ ﺑدهي هاي ناﺷي از مصارف آب و ﺑرق و گاز مﻨصوﺑﻪ كﻪ تاديﻪ آن ﺑعهده مسﺘاجر اﺳت موجﺐ فسخ

ﺑراي موجر خواهد ﺑود و در عين ﺣال موجر ﺑا ارائﻪ قبوض مثبﺘﻪ ﺣق وصول آن را از مسﺘاجر دارد.

- ١٠از تاريخ فسخ يا از انقضاي مدت ،مسﺘاجر مﺘعهد ﺑﻪ پرداخت اجرت اﻟمثﻞ معادل اجرت اﻟمسمي ﺑﻪ موجر ﺑا اخذ
رﺳيد كﺘبي مي ﺑاﺷد.

 - ١١تﺨلف مسﺘاجر از هر يك از مﻔاد و ﺷروط اين ﺳﻨد موجﺐ خيار فسخ از طرف موجر خواهد ﺑود.

اين ﺳﻨد در  ٢نسﺨﻪ و هر  ٢نسﺨﻪ در ﺣكم واﺣد اﺳت تﻨظيم و ﺑين طرفين مبادﻟﻪ گرديد.

محﻞ امضاي طرف اول قرارداد)موجر(
ﺷاهد اول

محﻞ امضاي طرف دوم قرارداد)مسﺘاجر(
ﺷاهد دوم

