عقد ايجار شقة مفروشة
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انه فى يوم _______ الموافق
تم تحرير هذا العقد بين كل من:

/

/

 )1السيد _________________ /مقيم برقم ________________________
قسم _____ محافظة _____ يحمل بطاقة عائلية رقم _____سجل مدنى _____
“طرف أول”
 )2السيد _________________ /مقيم برقم ________________________
قسم _____ محافظة _____ يحمل بطاقة عائلية رقم _____سجل مدنى _____
“طرف ثان”
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:
“ البند االول”
يؤؤرجر الطؤؤرف االول للطؤؤرف الثؤؤانى المؤؤقة المفرومؤؤة رقؤؤم _______ الكائنؤؤة بالعقؤؤار رقؤؤم
_______ والمكونه من _______________.
“ البند الثانى”
يقر الطرف الثانى بأنه عاين العين المرجرة وما بها مؤؤن منقؤؤوالج فوجؤؤدها بحالؤؤة جيؤؤدة وجميعهؤؤا
صالح لألستعمال وال يحتاج مئ منها الية صيانة.
“ البند الثالث”
تسلم الطرف الثانى العين المرجرة بمنقولتهؤؤا بتؤؤاريي اليؤؤوم وذلؤؤي علؤؤى سؤؤبيل االمانؤؤة السؤؤتعمالها
فى الغرض الذى خصصج له العين ويلتزم بردها فؤؤى نهايؤؤة المؤؤدة المتفؤؤق عليهؤؤا بحالتهؤؤا المبينؤؤه
بالبنؤؤد الثؤؤانى واال كؤؤان مسؤؤئوال عؤؤن ذلؤؤي مؤؤدنيا فؤؤى حالؤؤة _______ ,وجنؤؤائ افؤؤى حالؤؤة
_______ وفى هذه الحالة يكون للطرف االول الحؤؤبا التؤؤأمين كتعؤؤويض فرؤؤع عؤؤن رجوعؤؤه
على الطرف الثانى بتكملة التعويض لربط ما ناله من ررر ما لم يتم التصالح بينهما على تقؤؤدير
ذلي .
“ البند الرابع”
الغرض من االيجار هو سكنى الطرف الثانى واسرته وال يجوز تغيير هذا الغرض الى سبب مؤؤن
االسباب أو اجؤؤراا اى تعؤؤديل بؤؤالعين واال اعتبؤؤر العقؤؤد مفسؤؤوخا مؤؤن تلقؤؤاا نفسؤؤه دون حاجؤؤة لؤؤى
تنبيه او انذار أو اى أجراا آخر.
“ البند الخاما”
ال يجوز للطرف الثؤؤانى ادخؤؤال أى منقؤؤوالج بؤؤالعين المؤؤرجرة أو اخؤؤراج أيؤؤة منقؤؤوالج منهؤؤا واال
اعتبر العقد مفسوخا من تلقا ا نفسه دون الحاجة لى تنبيه أو انذار أو اى اجراا أخر.
“ البند السادا”
تم هذا االيجار لقاا أجرة مؤؤهرية قؤؤدرها _______فقؤؤط _________ يلتؤؤزم الطؤؤرف الثؤؤانى
بالوفاا بها حتى اليوم _______ من كل مهر بمؤؤوطن الطؤؤرف االول المبؤؤين بهؤؤذا العقؤؤد ,وفؤؤى
حالة االخعل بهذا االلتزام يعتبر العقد مفسوخا من تلقؤؤاا نفسؤؤه دون حاجؤؤة لؤؤى تنبيؤؤه أو انؤؤذار أو
أى اجراا أخر.

وقد تم الوفاا بأجرة المهر االول بمجلا هذا العقد مقابل ايصال بذلي من الطرف االول.
“ البند السابع”
اثباج الوفاا باالجرة يكون بموجب ايصال موقع عليه من الطرف االول .
“ البند الثامن”
يقر السيد _______ /بأنه يكفؤؤل الطؤؤرف الثؤؤانى بكافؤؤة االلتزامؤؤاج علؤؤى هؤؤذا العقؤؤد علؤؤى وجؤؤه
الترامن .
“ البند التاسع ”
دفع الطرف الثؤؤانى للطؤؤرف االول بمجلؤؤا هؤؤذا العقؤؤد مبلؤ _______ فقؤؤط _______ علؤؤى
سبيل التأ مين  ,على أن يرد فى نهاية العقد اذا مؤؤا قؤؤام الطؤؤرف الثؤؤانى الوفؤؤاا بالتزاماتؤؤه واال كؤؤان
للطرف االول الحق فى حبسه القتراا حقه منه .
“ البند العامر”
مدة هذا العقد _______ يترتب على انقرااها فى __ ____/__/انتهاا العقؤؤد بحكؤؤم القؤؤانون
دون حاجة لتنبيه باالخعا.
“ البند الحادى عمر”
فؤؤى حالؤؤة اخؤؤعل الطؤؤرف الثؤؤانى بتنفيؤؤذ التزامؤؤه بؤؤاالخعا يلتؤؤزم بؤؤدفع مبلؤؤ _______ فقؤؤط
_______ عن كل يوم تأخير لى ان يتم تنفيذه رراا أو قراا .
“ البند الثانى عمر”
يلتزم الطرف الثانى بقيمة استهعي الميؤؤاه االنؤؤارة اعتبؤؤارا مؤؤن اليؤؤوم  ,كمؤؤا يلتؤؤزم بقيمؤؤة امؤؤتراي
التليفون عن مدة العقد فرع عن قيمة المكالماج الزائدة خعلها.
“ البند الثالث عمر”
ال يجوز للطرف الثانى التنازل عن اإليجار أو التأخير من البؤؤاطن و ال اعتبؤؤر العقؤؤد مفسؤؤوخا مؤؤن
تلقاا نفسه دون حاجة لى التنبيه أو نذار أو أى جراا أخر ,ويكون الطرف األول الرجؤؤوع عليؤؤه
باألجرة المستحقة عن باقى مدة العقد.
“ البند الرابع عمر”
تختص محاكم _______ بنظر ماقد ينمب عن هذا العقد من منازعاج ويعتبؤؤر عنؤؤوان كؤؤل مؤؤن
طرفيه والكفيل المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد ,ويلتزم الطرف األول بإخطؤؤار الحؤؤى عؤؤن
هذا اإليجار.
“ البند الخاما عمر ”
حرر هذا العقد من ثعث نسي,لكل طرف نسخه.
“الطرف األول ”

“الطرف الثانى”

