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        /      /      الموافق  _______نه فى يوم إ

 تم تحرير هذا العقد بين كل من:

 

 ________________________مقيم برقم  _________________( السيد/ 1

 _____ سجل مدنى _____اقة عائلية رقم يحمل بط_____ محافظة  _____قسم 

 طرف أول

 ________________________مقيم برقم  _________________( السيد/ 2

 _____ سجل مدنى _____يحمل بطاقة عائلية رقم _____ محافظة  _____قسم 

 طرف ثان 

 يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:

 

 البند االول 

الكائنؤؤؤة بالعقؤؤؤار رقؤؤؤم  _______ف االول للطؤؤؤرف الىؤؤؤانى المؤؤؤقة المفرو ؤؤؤة رقؤؤؤم يؤؤؤ ار الطؤؤؤر

 ._______________من  ةوالمكون _______

 

 البند الثانى 

ميعهؤا اؤدها بحالؤة ايؤدة وايقر الطرف الىانى بأنه عاين العين الم ارة وما بها مؤن منقؤوالف فو

 صيانة. يمنها أل يءستعمال وال يحتاج  صالح لال

 

 الثالث البند 

فى  تعمالهامانة السألها بتاريخ اليوم وذلك على سبيل اتتسلم الطرف الىانى العين الم ارة بمنقوال

 بالبنؤد ةالغرض الذى خصصت له العين ويلتزم بردها فى نهاية المدة المتفق عليها بحالتها المبينؤ

 وفؤى _______لؤة فؤى لا وانائيؤا، _______ ال كان مسئوال عن ذلك مؤدنيا فؤى لالؤة إو الىانى

لبس التأمين كتعويض فضال عؤن راوعؤه علؤى الطؤرف حق في هذه الحالة يكون للطرف االول ال

 .تم التصالح بينهما على تقدير ذلكالىانى بتكملة التعويض لضبط ما ناله من ضرر ما لم ي

 

 البند الرابع 

سؤب  مؤن  يرض ألغؤسؤرته وال يجؤوت تغييؤر هؤذا الأالطرف الىؤانى و يجار هو سكنالغرض من اإل

لى تنبيه إعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون لااة أال إتعديل بالعين و أياراء إسباب أو األ

 أاراء آخر. أينذار أو إو أ

 

 

 

 يجار  قة مفرو ةإعقد 
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 البند الخامس 

 عتبورأال إخراج أية منقووالت مناوا وإال يجوز للطرف الثانى ادخال أى منقوالت بالعين المؤجرة أو 

 خر.آجراء إ أينذار أو إء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو العقد مفسوخا من تلقا
 

 البند السادس 

يلتؤؤزم الطؤؤرف الىؤؤانى  _________فقؤؤط _______تؤؤم هؤؤذا االيجؤؤار لقؤؤاء أاؤؤرة  ؤؤهرية قؤؤدرها 

الة ل يوف ،بموطن الطرف االول المبين بهذا العقد من كل  هر _______بالوفاء بها لتى اليوم 

 ير أو أنؤذاإخالل بهذا االلتؤزام يعتبؤر العقؤد مفسؤوخا مؤن تلقؤاء نفسؤه دون لااؤة إلؤى تنبيؤه أو اإل

 خر.آاراء إ

 ول.وقد تم الوفاء بأارة المهر االول بمجلس هذا العقد مقابل ايصال بذلك من الطرف األ

 

 البند السابع 

 .ولاألايصال موقع عليه من الطرف  ثباف الوفاء باالارة يكون بموا إ

 

 البند الىامن 

 

 ف علؤؤى هؤؤذا العقؤؤد علؤؤى واؤؤهبأنؤؤه يكفؤؤل الطؤؤرف الىؤؤانى بكافؤؤة االلتزامؤؤا _______يقؤؤر السؤؤيد/ 

 .التضامن

 

  البند التاسع 

علؤى سؤبيل  _______فقؤط  _______بمجلس هذا العقؤد مبلؤ   األولدفع الطرف الىانى للطرف 

رف كؤان للطؤ الإى الوفؤاء بالتزاماتؤه وذا ما قام الطؤرف الىؤانإعلى أن يرد فى نهاية العقد  ،التأمين

 .ول الحق فى لبسه القتضاء لقه منهاأل

 

 البند العا ر 

دون  تهاء العقد بحكم القانونإن __/__/____ها فى ئنقضاإيترت  على  _______مدة هذا العقد 

 لااة لتنبيه باالخالء.

 

 البند الحادى عمر 

 _______فقط  _______يلتزم بدفع مبل   خالءباإلخالل الطرف الىانى بتنفيذ التزامه إفى لالة 

 ن يتم تنفيذه رضاء أو قضاء.أعن كل يوم تأخير إلى 

 

 البند الىانى عمر 

ل مؤة ا ؤترايلتزم الطرف الىؤانى بقيمؤة اسؤتهالل الميؤاه االنؤارة اعتبؤارا مؤن اليؤوم ت كمؤا يلتؤزم بقي

 .التليفون عن مدة العقد فضال عن قيمة المكالماف الزائدة خاللها
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 البند الىالث عمر 

سؤوخا مؤن عتبؤر العقؤد مفأير مؤن البؤاطن وإال اال يجوت للطرف الىانى التناتل عؤن اإليجؤار أو التؤأ

وع عليؤه ويكون الطرف األول الرا ،تلقاء نفسه دون لااة إلى التنبيه أو إنذار أو أى إاراء أخر

 باألارة المستحقة عن باقى مدة العقد.

 

 البند الرابع عمر 

بنظر ماقؤد ينمؤ  عؤن هؤذا العقؤد مؤن مناتعؤاف ويعتبؤر عنؤوان كؤل مؤن  _______محاكم تختص 

ى عؤن ويلتؤزم الطؤرف األول بطخطؤار الحؤ ،طرفيه والكفيل المبين به موطنا مختارا فؤى هؤذا الصؤدد

 هذا اإليجار.

 

  البند الخامس عمر 

 .ةلكل طرف نسخ، لرر هذا العقد من ثالث نسخ

 

  الطرف الىانى                                         الطرف األول              


