
 إيجار عقد

 /.../........ الموافق...........يوم في انه

 ..................... والمقيم.............................  / السيد

  اول طرف

 ............... والمقيم ........................... / السيد

  جرمستأ ثاني طرف

 تمهيد

 قسم.....  شارع........ العقار وبناء ارض كامل األول الطرف يمتلك
 ان وحيث ........ محافظة...........

 اليه المشار العقار من........بالدور........ استئجار في رغب قد الثاني الطرف
 من كل اقر ان وبعد

 على اآلتي: تفاقاال تم فلقد للتعاقد اهليتهم بكامل المتعاقدين

 أوالً:

 العقد هذا من أيتجز جزء السابق التمهيد يعتبر

 ً  :ثانيا

 القابلالمستأجر   الثاني الطرف الي المؤجر ولاأل الطرف اجر العقد هذا بموجب

 استعماله بقصد........ شارع........ رقم العقار من..... ..بالدور........... لذلك

 ً  :ثالثا

........................ جنيه.....  مليم........ مبلغ هي عليها المتفق اإليجارية المقيمة
 اريخت من اعتبارا الجرة بدفع الثاني الطرف ويتعهد شهر اول كل مقدم تدفع جنيها

 مالزاإل يصالإب (المالك) لألوا الطرف ليد العقد هذا

 ً  رابعا

 وتجدد..... /.../........  وتنتهي العقد هذا تاريخ من تبدا...........العقد ا هذ مدة
 دتجدي عدم في برغبته خراأل الطرف الطرفين احدى يخطر مالم مماثلة اخري لمدد
 قلألا ن علىبشهري المدة انتهاء قبل وذلك العقد

 ً  :خامسا



 قالح فللمالك واحد قسط لمدة ولو المحددة مواعيد في الدفع عنالمستأجر  خرتأإذا 
 بها زميلت التي الرسمية وغير الرسمية والمصاريف جرةاأل بدفع المستأجر يلزم ان

ً  وله عليه دعوة اقيمتإذا   محكعلى  الحصول بدون العقد يفسخ ان في الحق ايضا
 الشروط هذه المستأجر قبل وقد رسمية اجراءات وبدون الفسخ لهذا قضائي

 ً  :سادسا

 او لكل يجاراإل عن يتنازل او باطنه من ةالمذكور ينالع يؤجر ان جرألمست يجوز
 سابق تصريحعلى  الحصول بدون كانت مدة اي عن له المؤجر المكان بعض

 الشرط هذا المستأجر خالفإذا و ذلك يرفض ان له يحق الذي المؤجر من وكتابي
أجر المست الزام في الحق وللمالك انذار او تنبيه بدون فورا مفسوخا العقد يعتبر

 ذلكعلى  تترتب التي والمصاريف رالضرو بالعطل

 ً  :سابعا

 ماله نساناإل يراعي كما يراعيها ان بشرط المؤجرة العين باستعمال المستأجر يتعهد
 يتم إلغاء اإليجار ذلك وخالف العقد هذا شروط حسبعلى  يستعملهو الخاص

 ً  :ثامنا

 او رفالغ تقسيم او بناء او هدم مثل بالعين تغيير باي له مسموح غير رلمستأجا ان
 كذل من شيء اي تم وان المالك من وسابق كتابي اذن بدون وابواب شبابيك فتح

ً  يكون ً  صليةألا لحالتها العين رجاعبإ ملزما رار األضو المصاريف كافة بدفع وملزما
 حداثاتإلا تلك من الناشئة حاتصليتلوا بالتحسينات ينتفع ان في الحق له والمالك
 كانت مهما منها مبلغ بدفع او قيمتها بدفع عليه الزام وبدون

 ً  :تاسعا

 عينال في تنظيمات من له المؤجرة العين في تنظيمات من المستأجر فعله ما جميع
 من مصاريف وتكون وخالفه ديكور او ورق لصق او دهانات مثل له المؤجرة

 يحق وال منها يطلبه ان جرللمستأ يحق أن منها بشيء المالك يلزم وال طرفه
 هاب متبرعا يكون بل العين من خروجه عند اعدامها وال قيمتها يطلب ان جرللمستأ
على  الرجوع دون يجاراإل هذا مدة للعين الترميمات كل بعمل ملزما ويكون للملك
 المصاريف من بدفع المالك

 :عاشراً 

 كل حصالبإ وملزم المالك من استلمها كما المذكورة العين رجاعبإ ملزم المستأجر
 هل يحق وال خدمة او عائلته افراد حدأ ذلك عن المتسبب كان ولو سكنه مدة التلف

 الغيا العقد هذا يعتبر حدثذا  بالعين مفرقعات او ملتهبة مواد تخزين



 :عشر الحادي

 يه بالعين توضع التي وخالفه بضائع او التمنقو من الساكن يحضر ما جميع
 فيكون دعوي عليه واقيمت جرةألا دفع في خيرتأ حدث ذاإ بحيث خاصة ملكية
 مبدئيا التحفظي الحجز في ايضا الحق للمالك

 :عشر الثاني

 له يجارإلا هذه مدة في وخالفه ترميمات من العقار في اصالحه المالك يريد ما كل
 ضرر او عطل باي مطالبة في الحق له ويكون الساكن من تضرر بدون يجربها ان

 :عشر الثالث

 بعي اي بحجة دفعها جيرتأ جرةاأل نقاصإ او اضرار بمطالبه له الحقالمستأجر  ان
 راءجبإ المالك يكلف ان جروللمستأ مدتها امتدت مهما بها يلتزم...ترميمات بالعين

 ان بشرط الضرورية اإلصالحات

 وند يجاراإل هذا مدة للعين ترميماتال بعمل ملزما ويكون للمالك بها متبرعا يكون
 المصاريف من شيء بدفع المالكعلى  الرجوع

 :عشر الرابع

 اعمال من للساكن ينسب مما خالفه وال بعطل ال الساكن نحو لمسئو ليس المالك
 نوعها كان مهما خالفهم من او الغير عموم او الجيران

 :عشر الخامس

 جرالمستأ على تكون البواب واجرة والنور المياه ثمن

 :عشر السادس

 دبمجر العين من الساكن اخراج في الحق فللمالك المؤجرة بالعين مخل امر حدثإذا 
 عليه التنبيه

 ان جرللمستأ وليس فورا اجرائها في الحق فللمالك التحفظات اجراء رايإذا و شفويا
 وا نفقات من اجراه ما قيمة او نفقات يطلب وان مطلقا شيء باي يتعطل او يتوقف

 اضرار او عطل او تنظيمات من

 :عشر السابع

 في بالحكم المستعجلة ألمورا قاضي اختصاص معارضه بدون وقبال الطرفان اتفق
 لسبب وأ اإليجار شروط لمخالفته لزم سواء لزمإذا  للعين المستأجر ترك مساله
يجار اإل قيمة طلب بوضع يتعلق ما اما اخري لمدة بالكتابة تجديد بدون مدته مضي



 المدنية المحكمة اختصاص منيكون فهذا هذا اشبه وما والمصاريف الطلب او
 القانون بحسب المختصة

 :عشر الثامن

 بموجبها لعمل نسخة طرف كل بيد نسختين من العقد هذا حر

    . .........................................المستأجر 

 ................................... المؤجر 


