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 نمـــوذج عـقــد ايجـــــــار شقـــــة

 

 ن كل من:إنه في يوم .............. الموافق لـ ...................... بمدينة ..................... جرى إبرام هذا العقد والتوقيع عليه بي 

 . )الُمَؤّجر ويُسمى الطرف األول( ............................... جنسيته ................. سجل مدني رقم ................. السيد: 

 . )الُمستَأِجر ويُسمى الطرف الثاني( السيد: ............................... جنسيته ................. سجل مدني رقم ................. 

 ن أقر الطرفان بأهليتهما الشرعية والنظامية المعتبرة شرًعا اتفقَا على الشروط التالية: وبعد أ

: بأجر المؤجر على المستأجر بموجب هذا العقد والمعبر عنها هنا بالعين المؤجرة الواقعة بعمارة المؤجر.................... بحي   أوًلا

 ......................... وذلك الستعمالها.............................بمدينة ..........

 .إن هذا اإليجار معقود لمدة سنة واحدة، تبدأ من .... / ... / ......... وتنتهي في .... / .... / .......... ثانياا:

الُمستَأِجر بسداد نصف القيمة اإليجارية  يلتزم  لاير سعودي...............................  إن القيمة اإليجارية السنوية ُمقدرة بـ  ثالثاا:

عند حدوث   ةمنه أو من ينوب عنه وهذه اإليصاالت وحدها وسيلة إثبات دفع أألجر ةللُمؤجر كل ستة أشهر بموجب إيصاالت موقع

 نزاع فيها.

لالستعمال وخالية من   ةأنه عاين العين المؤجرة المعاينة النافية للجهالة ووجد أن حالتها الحاضرة سليمة وصالح  ِجرأالُمست  يُِقر رابعاا:

 أي عيب. 

ال يحق للمستأجر إجراء أي تغيير في الواجهات الخارجية أو الترتيبات الداخلية إال بعد الحصول على موافقة خطّية من   خامساا:

 كان على نفقته إعادة العين المؤجرة إلى حالتها التي كانت عليها إما فوًرا وإما عند انتهاء عقد اإليجار  الُمؤجر أو من ينوب عنه وإال

وتسليم العين المؤجرة وهذا االختيار حسب رغبة المؤجر. وكذا عند نهاية اإليجار ال يحق للمستأجر أن يجري أي تبديل أو تغيير تم 

أي وضع أو تركيب أحدثه إال وفقاً للشروط المتفق عليها عند إحداث التغيير هذا وليس للمستأجر بموافقة المؤجر الخطية وال أن ينتزع 

ً  –الشقة  –حق المطالبة بأي تعويض من المؤجر نظير التحسينات والتعديالت والمصروفات الواقعة على العين المؤجرة  بأن كل   علما

 ً   تكون على نفقة المستأجر بكاملها.اإلصالحات والتغييرات التي سيوافق عليها المؤجر خطيا

إن ثمن الماء والتيار الكهربائي والصرف الصحي وكافة المنافع والخدمات األخرى التي تقدم إلى المستأجر فيما يتعلق بالعين   سادساا:

 المؤجرة على نفقة المستأجر بكاملها.

 زل عن عقد اإليجار إلى الغير إال بإذن خطي من الُمَؤّجر. ال يحق للُمستأجر تأجير العين المؤجرة على الغير وال التنا سابعاا:

كل حريق يحدث في العين المؤجرة يجعل المستأجر مسؤوالً عنه وعن نتائجه الُمباشرة وغير المباشرة وعن التعويضات عما   ثامناا:

 لحق العين المؤجرة وما يجاورها من أضرار. 
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