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س هذا بمجل المستأجردفع . ، بقيمة اجمالية عن المدة المؤجرة .... جمشهرياً لليوم/جنيه ........ هي  المتفق عليها االيجاريةالقيمة  .1

 باستالم المبلغ. إيصاال، ويعطي المؤجر بتوقيعه على هذا العقد جنيه قيمة ايجار ............. ......مبلغ العقد 
اال باتفاق وعقد جديد موقع من  قابلة للتجديدغير  ٢٢٠٢ في ../../  يوتنته ٢٢٠٢ ../../ تبدأ من )باليوم/بالشهر( مدة العقد: .2

 الطرفين.
 خالية و سبب،ا العقد، بال قيد او شرط نتهاءافور  طبقا لكشف المنقوالت المرفق، يلتزم المستأجر بتسليم العين المؤجرة لمالكها  .3

في حالة استمرار شغل الطرف العين للوحدة بعد انتهاء العقد الي سبب كان، يلتزم بغرامة تلقائية تقدر بقيمة  من المتاع والشاغلين.
 حتي تسليم الوحدة للطرف االول. /الشهري، عن كل يوم تأخير،ضعف مبلغ االيجار اليومي

 هاالوحدة للطرف االول بالحالة المسلمة ب هاال عند تسليم له يمة تامين ال يردجم ق......مبلغ بمجلس العقد  المستأجردفع  التامين: .4
يغطي التأمين قيمة استهالك او تلف اي مكون من مكونات الوحدة، ويلزم  .طبقا لمراجعة حالة الوحدة وكشف المنقوالت المرفق

 المستأجر بدفع اي تكاليف او تعويضات اضافية في حالة زيادتها عن مبلغ التأمين.
 في اي اغراض تجارية الي سبب. هااستخداماو  موضوع هذا العقد من الباطن إلى الغير الوحدةال يجوز للمستأجر أن يؤجر  .5

 نفسه.أصبح العقد مفسوخاً من تلقاء  ، وإال
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وال طمستوفية كل لوازمها ويتعهد بالمحافظة عليها ووجدها بنفسه وقبلها بالحالة التي هي عليها  لمستأجر بأنه عاين الوحدةيقر ا .7

 مدة االجارة.
فسه من تلقاء نيفسخ هذا العقد فوراً  ـ الي سبب من االسباب ـ  في ميعاد االستحقاقااليجار عن دفع  جرالمستأ رتأخفي حالة  .8

 ويحق للطرف االول وضع يده علي الوحدة واستردادها من الطرف الثاني فورا، بدون اعتراض منه او تعرض. تنبيه وبدون
 لى عاتقعوحدة ال تاريخ استالم بعد وتليفون وغازة من كهرباء ومياه كافة المصروفات االستهالكي )لعقود االيجار طويلة المدة(  .9

 المستأجر منفردا.
 . منفردا عن استخدامه وتابعيه للعينو قانونا المستأجر مسؤول .10
 كافة اإلخطارات العرفية والرسمية والقضائية المتبادلة بين الطرفين بسبب او بمناسبة تنفيذ هذا العقد تكون صحيحة وقانونية   .11

 طالما تمت على العناوين الموضحة قرين أسمائهما بصدر العقد.
  بدرجاتها بنظر أي منازعات تنشأ بين الطرفين عن هذا العقد. ..... اكمتختص مح  .12
 اللزوم.تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند   .13
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