
 عقد إيجار محل تجارى بكامل

 
 أدٗاحٔ ٍٗؼذاحٔ ٍْٗق٘الحٔ ) إيجبس ببىجذك (

 ٍحشس بخبسيخ ..../..../...... بيِ مو ٍِ :

 اىسيذ / ........................ اىَقيٌ ...................... ) طشف أٗه ٍؤجش (

 شف ثبُ ٍسخأجش (اىسيذ / ........................ اىَقيٌ....................... ) ط

 بؼذ أُ أقش بإٔييخَٖب ىيخصشف ٗاىخؼبقذ ، احفقب ػيٚ ٍب ييٚ :

 اوالً :

 بَ٘جب ٕزا اىؼقذ قذ أجش اىطشف األٗه ىيطشف اىثبّٚ ٍب ٕ٘ ٍحو حجبسٙ

 ) يزمش اسٌ اىَحو ( بنبٍو أدٗاحٔ ٍْٗق٘الحٔ اىنبئِ ببىؼقبس سقٌ ..........

 ثانياً :

 ٍذة اإليجبس :

...... حبذأ ٍِ ../ .. / .. ٗحْخٖي في .. / .. / .. قببيت ىيخجذيذ ىَذة أخشٙ ٍَبثيت ،ٍب  ٍذة ٕزا اإليجبس

ىٌ يحصو حْبئ ٍِ أحذ اىطشفيِ ػيٚ اآلخش بئّزاس ػيٚ يذ ٍحضش قبو إّٖبء ٍذة اإليجبس أٗ أيت ٍذة ٍجذدة 

ٍٗؼذاث ، طبقبً ىيقبئَت  بـ ......... ػيٚ األقو . ٕزا ٗييضً بخسييٌ اىَحو بنبٍو ٍحخ٘يبحٔ ٍِ ٍْق٘الث

اىَشفقت ببىؼقذ ٗاىَضييت بخ٘قيؼٔ بَجشد اّخٖبء ػقذ اإليجبس ٗحسييٌ اىَحو ببىحبىت اىخٚ مبّج ػييٖب ٗقج 

 اىخؼبقذ .

 ثالثاً :

 اىقيَت االيجبسيت :

احفق اىطشفبُ بأُ اىقيَت اإليجبسيت ٕٚ ....... جْيٖبً حذفغ ٍقذٍبً مو أٗه شٖش بَ٘جب إيصبه ٍضيو 

 يغ اىطشف األٗه.بخ٘ق

 رابعاً :

 قيَت اسخٖالك اىنٖشببء ٗاىَيبٓ حنُ٘ ػيٚ ػبحق اىَسخأجش اىطشف اىثبّٚ .

 خامساً :

 اىخْبصه ٗاىخأجيش ٍِ اىببطِ :

ال يحق ىيطشف اىثبّٚ أُ يؤجش ٍِ اىببطِ أٗ يخْبصه ػِ مو اىَنبُ اىَؤجش أٗ جضء ٍْٔ أٗ ٍِ اىَْق٘الث 

 أٗ اىَؼذاث . ٗفٚ حبىت ٍخبىفخٔ ىٖزا اىحظش، يحق ىيطشف األٗه فسخ ٕزا اىؼقذ .

 سادساً :

يت ٍِ اىؼقذ ، ييضً بأُ اإلخالء قبو اىَيؼبد : إرا سغب اىطشف اىثبّٚ فىخشك اىَنبُ قبو اّخٖبء اىَذة اىببق

 يذفغ ىيَؤجش اإليجبس ػِ مو اىَذة اىببقيت .

 سابعاً :

 يخؼٖذ اىطشف اىثبّٚ بؼذً إجشاء أيت حؼذيالث ببىؼيِ ببإلضبفت أٗ اىخغييش فٚ اىْشبط اىَؼذ ىخيل اإلجبسة .

 ثامناً :

ؼذاث ٗاىَْق٘الث أٗ يقش اىطشف اىثبّٚ بأّٔ ٍسئ٘ه ٍسئ٘ىيت حبٍت ػِ أيت سشقت أٗ حشيق ىألدٗاث ٗاىَ

 أيت أضشاس ححذد ببىؼيِ .

 تاسعاً :

حؼخبش األدٗاث ٗاىَؼذاث ٗاىَْق٘الث اىخبصت ببىَحو ٗاىَذّٗت ببىقبئَت اىَشفقت ببىؼقذ أٍبّت فٚ يذ 

اىَسخأجش ييضً بئثببث ٗج٘دٕب إرا طيب ٍْٔ رىل ، مَب يخؼٖذ بذفغ قيَت مو قطؼت حٌ فقذٕب ٗاىقيَت 

 ببىقبئَت . ححذد بحسب ٍب ٕ٘ ٍ٘ضح

 عاشراً :

 ٍخبىفت أٙ بْذ ٍِ بْ٘د ٕزا اىؼقذ يؼخبش ٍفس٘خبً ٍِ حيقبء ّفسٔ بذُٗ حْبئ أٗ إّزاس .

 حادى عشر :

 مو ّضاع يْشأ ػِ حفسيش بْذ ٍِ بْ٘د ٕزا اىؼقذ حنُ٘ ٍحنَت ...... ٕٚ اىَخخصت .

 ثانى عشر :

 ىيضًٗ .ححشس ٕزا اىؼقذ ٍِ ّسخخيِ بيذ مو طشف ّسخت ىيؼَو بٖب ٗقج ا

* ٍيح٘ظت : يشفق ببىؼقذ مشف ببىَْق٘الث يبيِ فئ ، األدٗاث ٗاىَؼذاث ٗاىَْق٘الث ٗثَِ مو ٍْٖب ، 

 ٗأُ اىَسـخأجش اسخيَٖب بحبىت جيذة ، ٗيخؼٖذ بشدٕب ببّخٖبء ٍذة اإليجبسة

 اىطشف اىثبّي اىَؤجش  اىطشف االٗه اىَسخأجش

 


