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 /    /انًٕافك    . اَّ فٗ ٕٚو انسثد 

 :ذذشس ْزا انؼمذ تٍٛ كال يٍ  

 (طرف أول )مــــــؤجــر
 / ...............................................................................................انسـٛذ 

 / ........................دٚاَرّ / ......................جُسٛرّ 

 / .............................................................................ٔيمٛى فٗ 

 ..............................ٔٚذًم تطالح سلى 

 (طـــرف ثانى )مستــأجـر
 / ....................................................................................انسـٛذ 

 /........................دٚاَرّ / ......................... جُسٛرّ 

 / ........................................................................ٔيمٛى فٗ

 ............................ٔٚذًم تطالح سلى 

***************************** 

 فٗ انؼمــــــــاس (يذم      )تًٕجة ْزا انؼمـذ أجش انطشف األٔل نهطشف انثاَٗ انماتم نزنك 

 (          )لسى  (                                                                  )شاسع  (  )سلى

 ٔال ٚجٕص ذجذٚذْا نًذِ يًاثهح/  /      ذُرٓٗ فٗ    /   /     ذثذأ يٍ   (      )نًذج 

 .ٔٚرؼٓذ انًسرأجش تذفؼٓا يمذيا أل كم شٓش تاإلٚظال انالصو  (                                ):        ٔاالجشج انًرفك ػهٛٓا ْٙ يثهغ 

 كرأيٍٛ ٚسرشد فٙ َٓاٚح انًذج اإلٚجاس٘ (                       ):             ٔذماضٙ انًؤجش يٍ انًسرأجش يثهغ ٔلذسج 

 

 :وذلك بالشروط األتية       ·

 

يذج ْزا انؼمـذ يذذٔدج تٍٛ انطشفٍٛ تانرشاضٗ ٔاألذفالاخ انًثشيح تانؼمذ ٔٚهرضو تٓا انطشفٍٛ ٔذؼرثش انؼمـٕد الغٛح تراسٚخ اَرٓاء       (1

 .يذج انؼمذ انًرفك ػهٛٓا 

 .الٚجٕص تأٖ دال يٍ األدٕال نهًسرأجـــشانأللايح تؼذ إَرٓاء يذج انؼمذ      (2

ال ٚجٕص نهًسرأجش أٌ ٚؤجشانًذم  يٕضٕع ْزا انؼمذ يٍ انثاطٍ إنٗ انغٛش درٗ ألشب انُاط إنّٛ ٔإال أطثخ انؼمذ يفسٕخا يٍ       (3

 .ذهماء َفسّ

 .ٚمش انًسرأجش أَّ ػاٍٚ انًكاٌ ٔٔجذِ طانذا نهغشع انًؤجش يٍ أجهّ      (4

 .ٚرؼٓذ انًسرأجش تؼذو ْذو أٖ دٕائظ أٔ أساساخ لذ ذؤثش ػهٗ طذح ساليح انًثُٗ      (5

ٚمش انًسرأجش تأَّ ػاٍٚ انٕدذج انًؤجشج تُفسّ ٔلثهٓا تانذانح انٗ ْٗ ػهٛٓا يسرٕفٛح كم نٕاصيٓا ٔٚرؼٓذ تانًذافظح ػهٛٓا       (6

ٔطٛاَرٓا تًا ٚرفك ٔاألسرؼًال نهٕدذاخ انًًاثهح، ًٚرُغ ػٍ إجشاء ذغٛٛشاخ أٔ تُاء يا ٚضش تساليح انؼماس ٔإال أػرثش ْزا انؼمذ 

 .يفسٕخا فٕسا يغ انضاو انًسرأجش تئػادج انًكاٌ إنٗ يا كاٌ ػهّٛ فضال ػٍ انضايّ تكافح انرؼٕٚضاخ انرٗ ذرشذة ػهٗ رنك 

يٍ انًرفك تٍٛ انطشفٍٛ أٌ ٚفرخ انًانك انًذم  دٌٔ انهجٕء إنٗ انمضاء إرا ذثٍٛ أٌ انًسـرأجش لذ غادس انثالد انًظشٚح تؼذ       (7

 .إَرٓاء يذج انؼمذ أٔ غٛاتّ ػٍ انشمح َٓائٛا ألٖ سثة آخش 

فٗ دانح انرأخٛش ػٍ دفغ انمًٛح اإلٚجاسٚح فٗ يٛؼاد األسرذماق ٚفسخ ْزا ا نؼمذ فٕسا ٔيٍ ذهماء َفسّ دٌٔ داجح انٗ ذُثّٛ أٔ       (8

ٔٚذك نهًؤجش سفغ دػٕٖ طشد ضذ انًسرأجش ٔأياو انمضاء انًسرؼجم تاػرثاس أٌ انًسـرأجش غاطثا نهًكاٌ ٔشاغال نّ دٌٔ سُذ . إَزاس

 .ٔٚذك نهًؤجش أٚضا ذٕلٛغ دجض ذذفظٗ دٌٔ أَزاس ػهٗ جًٛغ األشٛاء انًٕجٕدج فٗ انًكاٌ انًؤجش 

 :     )                                    (انمًٛح اإلٚجاسٚح انًرفك ػهٛٓا شٓشٚا ْٙ       (9

كرأيٍٛ ٔٚشد ْزا انًثهغ تؼذ دفغ جًٛغ إسرٓالكاخ :          )                                        ( اذفك انطشفاٌ ػهٗ دفغ يثهغ ٔلذسِ   (10

 .طٕال يذج إشغال انًسرأجش نهًذم  ٔٚرى ذمذٚى اإلٚظاالخ انذانح ػهٗ رنك  (انكٓشتاء ٔانظٛاَح  )

 .كم إخطاس أٔ إَزاس ٚشسم يٍ طشفٗ انؼمذ نهطشف اٜخش ػهٗ انؼُأٍٚ انًثُٛح تظذد ْزا انؼمذ ذؼرثش لإََٛح   (11

ذخرض يذكًح األيٕس انًسرؼجهح تانذكى تطشد انًسرأجش فٗ دانح يخانفرّ ألٖ ششط يٍ ششٔط ْزا انؼمذ تًا ٚرفك ٔأخرظاطاخ   (12

 .انمضاء انًسرؼجم كًا ٚكٌٕ األخرظاص انًذهٗ نهًذكًح انراتغ نٓا انؼماس 

جًٛغ يا ُٚفمح انًسرأجش تؼذ اسرالو انؼٍٛ انًؤجشج يٍ دْاَاخ أ نض ٔسق أ دٚكٕس ٔخالفح ال ٚهضو انًانك تشئ يُح ٔال ٚذك   (13

 .نهًسرأجش اٌ ٚطهة لًٛرٓا تؼذ خشٔجح يُٓا 

 ارا دذز أيش يخم تانؼٍٛ انًؤجشج فههًانك انذك فٙ أخشاج انساكٍ يٍ انؼٍٛ انًؤجشج تًجشد انرُثّٛ شفٕٚا  (14

ٚرؼٓذ انطشف انثاَٗ فٗ دانح إخالء انًذم  تئطالح أٖ ذهفٛاخ لذ ذذذز يٍ تذاٚح ذاسٚخ اسراليّ نهشمح درٗ ذاسٚخ إَٓاء انرٗ   (15

 .شغهٓا انًسرأجش 

 ٚهرضو انًسرأجش تذفغ لًٛح  انكٓشتا ٔانًٛاِ ٔانغاص ٔطٛاَح ياذٕس انًٛاِ ٔانرهٛفٌٕ  (16

ارا ذأخش انًسرأجش ػٍ دفغ دفغ االٚجاس فٙ انًٕاػٛذ انًذذد نًذج شٓش فههًانك انذك أٌ ٚهضيح تذفغ األجشج ٔانًظاسٚف ٔٚفسخ   (17

 انؼمذ تذٌٔ انذظٕل ػهٙ دكى لضائٙ ٔلذ لثم انًسرأجش رانك  تٓزِ انششٔط



ذخرض يذكًح انجٛضج االترذائٛح ٔجضئٛاذٓا نهُظش فًٛا ُٚشأ يٍ يُاصػاخ أ خالف دٕل تُٕد انؼمذ ٔلذ ذذشس ْزا انؼمذ  يٍ    (18

 َسخرٍٛ تٛذ كم طشف يٍ انطشفٍٛ

 .ذذشس ْزا انؼمذ يٍ َسخرٍٛ تٛذ كم طشف َسخح نهؼًم تٓا ػُذ انهضٔو (22

 

 (مستأجر  )طرف ثانى                                              (مؤجر)طرف أول 
 

 : .............................األسم :.................................                      األسم 
 

 :سلى انثطالح :                                                             سلى انثطالح

 


