
 عقد إيجار
 ../........../......انى ؽً يوم...........المواؽق

 الذيد /............................. والمقيم.....................

 اول (  ) طرف 

 الذيد /...........................والمقيم

 ) طرف ثاني مستاجر (

 تمويد

قذم...........محاؽظٌ........وحيث   ارع.....يمتلك الطرف االول كامل ارض وبناء العقار........ ر

بالدور........من العقار المرار اليى وبعد ان اقر   ان الطرف الثانً قد رغب ؽً اذتئجار........

 كل من المتعاقدين بكامل اهليتوم للتعاقد ؽلقد تم االتؾاق علً االتً

 -اوال :

 يعتبر التمويد الذابق جزء ال يتجزء من هذا العقد

 -نيا :ثا

بموجب هذا العقد اجر الطرف االول المؤجر الً الطرف الثانً المذتاجر القابل 

 بقزد اذتعمالى   رارع........  من العقار رقم........  لذلك...........بالدور.....

 -ثالثا :

جنيوا تدؽع مليم..... جنيى........................    المقيمٌ االيجاريٌ المتؾق عليوا هً مبلؼ........

مقدما كل اول رور ويتعود الطرف الثانً بدؽع الجرة اعتبارا من تاريد هذا العقد ليد الطرف 

 االول ) المالك ( بااليزال الالزم

 -رابعا :

وتجدد لمدد اخري    مدة هذ ا العقد...........تبدا من تاريد هذا العقد وتنتوً..... /.../........

رؽين الطرف االخر برغبتى ؽً عدم تجديد العقد وذلك قبل انتواء مماثلٌ مالم يخطر احدي الط

 المدة برورين علً االقل

 خامسا :

اذا تاخر المذتاجر عن الدؽع ؽً مواعيد المحددة ولو لمدة قذط واحد ؽللمالك الحق ان يلزم 

المذتاجر بدؽع االجرة والمزاريف الرذميٌ وغير الرذميٌ التً يلتزم بوا اذا اقيمت دعوة 

عليى ولى ايضا الحق ؽً ان يؾذد العقد بدون الحزول علً حكم قضائً لوذا الؾذد وبدون 

 اجراءات رذميٌ وقد قبل المذتاجر هذه الرروط



 -سادسا :

ال يجوز لمذتاجر ان يؤجر العون المذكورة من باطنى او يتنازل عن االيجار لكل او بعض 

ً تزريح ذابق وكتابً من المؤجر المكان المؤجر لى عن اي مدة كانت بدون الحزول عل

الذي يحق لى ان يرؽض ذلك واذا خالف المذتاجر هذا الررط يعتبر العقد مؾذوخا ؽورا بدون 

تنبيى او انذار وللمالك الحق ؽً الزام المذتاجر بالعطل واالضرار والمزاريف التً تترتب 

 علً ذلك

 -سابعا:

ً االنذان مالى الخاص  يتعود المذتاجر باذتعمال العين المؤجرة بررط ان يراعيوا كما يراع

وال يذتعملى اال علً حذب رروط هذا العقد وخالف ذلك تكون هذه االيجارة مؾذوخٌ ويلتزم 

 المذتاجر بالمزاريف واالضرار التً تحدث

 -ثامنا :

ان المذتاحر غير مذموح لى باي تػيير بالعين مثل هدم او بناء او تقذيم الػرف او ؽتح 

واب بدون اذن كتابً وذابق من المالك وان تم اي رًء من ذلك يكون ملزما ربابيك واب

بارجاع العين لحالتوا االزليٌ وملزما بدؽع يمٌ المزاريف واالضرار والمالك لى الحق ؽً ان 

بدون الزام عليى بدؽع قيمتوا او ينتؾع بالتحذينات واالزالحات النارئٌ من تلك االحداثات و

 بدؽع مبلؼ منوا موما كانت

 -تاسعا :

جميع ماؽعلى المذتاجر من تنظيمات ؽً العين المؤجرة لى من تنظيمات ؽً العين المؤجرة لى 

مثل دهانات او لزق ورق او ديكور وخالؽى وتكون مزاريف من طرؽى وال يلزم المالك 

بى منوا وال يحق للمذتاجر ان يطلب قيمتوا وال اعداموا برًء منوا وال يحق للمذتاجر ان يطل

عند خروجى من العين بل يكون متبرعا بوا للملك ويكون ملزما بعمل كل المرمات للعين مدة 

 هذا االيجار دون الرجوع علً المالك بدؽع من المزاريف

 -عاشرا :

م بازالح كل التلف مدة المذتاجر ملزم بارجاع العين المذكورة كما اذتلموا من المالك وملز

ذكنى ولو كان المتذبب عن ذلك احد اؽراد عائلتى او خدمٌ وال يحق لى تخزين مواد ملتوبٌ او 

 مؾرقعات بالعين واذا حدث يعتبر هذا العقد الغيا

 -الحادي عشر:



جميع ما يحضر الذاكن من منقوالت او بضائع وخالؽى التً توضع بالعين هً ملكيٌ خازٌ 

تاخير ؽً دؽع االجرة واقيمت عليى دعوي ؽيكون للمالك الحق ايضا ؽً  بحيث اذا حدث

 الحجز التحؾظً مبدئيا

 -الثاني عشر :

كل ما يريد المالك ازالحى ؽً العقار من مرمات وخالؽى ؽً مدة هذه االيجار لى ان يجربوا 

 بدون تضرر من الذاكن ويكون لى الحق ؽً مطالبٌ باي عطل او ضرر

 -الثالث عشر :

ن المذتاجر الحق لى بمطالبى اضرار او انقاص االجرة تاجير دؽعوا بحجٌ اي عيب بالعين ا

بوا موما امتدت مدتوا وللمذتاجران يكلف المالك باجراء االزالحات   ترميمات...يلتزم

الضروريٌ بررط ان يكون متبرعا بوا للمالك ويكون ملزما بعمل المرمات للعين مدة هذا 

 علً المالك بدؽع رًء من المزاريف االيجار دون الرجوع

 -عشر :  الرابع

المالك ليس مذئوال نحو الذاكن ال بعطل وال خالؽى مما ينذب للذاكن من اعمال الجيران او 

 عموم الػير او من خالؽوم موما كان نوعوا

 -الخامس عشر :

 ثمن المياه والنور واجرة البواب تكون علً المذتاجر

 -السادس عشر :

مر مخل بالعين المؤجرة ؽللمالك الحق ؽً اخراج الذاكن من العين بمجرد التنبيى اذا حدث ا

عليى رؾويا واذا راي اجراء التحؾظات الالزمٌ ؽللمالك الحق ؽً اجرائوا ؽورا وليس 

للمذتاجر ان يتوقف او يتعطل باي رًء مطلقا وان يطلب نؾقات او قيمٌ ما اجراه من نؾقات 

 اضرار او من تنظيمات او عطل او

 -السابع عشر :

اختزاص قاضً االمور المذتعجلٌ بالحكم ؽً  ٌاتؾق الطرؽان وقبال من االن بدون معارض

مذالى ترك المذتاجر للعين اذا لزم ذواء لزم لمخالؾتى رروط هذه االيجاره او لذبب مضً 

لب مدتى بدون تجديد بالكتابٌ لمدة اخري اما ما يتعلق بوضع طلب قيمٌ االيجار او الط

 والمزاريف وما اربى هذا ؽوذا يكون من اختزاص المحكمٌ المدنيٌ المختزٌ بحذب القانون

 -الثامن عشر :

 هذا العقد من نذختين بيد كل طرف نذخٌ لعمل بموجبوا رحر

 المؤجر                                                                   المذتاجر



 

 


