
 عقد إيجار واجهة عقار 
 لتركيب لوحة إعالنية عليها

 
ال........ ال......... من شهر ............. عام  في هذا اليوم

  الفين و....... ميالدية ، تم التعاقد ما بين :

السيييد ...... بيين ......تولييد عييام ...... والدتييا ...... والمسيي ل  الفريق األول :

  يحمييل البقاقيية الشنرييية رقييم 00بالمسيي ن ......... نا يية  
{ الرييادرع عيين  مييين السيي ل المييد ي 0000000 000000}

المتنيييييذ موق يييييا منتيييييارا  0000 00 00فيييييي ......بتييييياري  
لضرورات هذا العقد }الم زل ...الم تب ... المحل الت اري ...{ 

  -شيييار. .............  -حيييي ............  -ال يييافن فيييي دمشييي  
 قاب  .... . -ب اء ............ 

السيييد ...... بيين ......تولييد عييام ...... والدتييا ...... والمسيي ل  الفريق الثاني :

  يحمييل البقاقيية الشنرييية رقييم 00بالمسيي ن ......... نا يية  
{ الرييادرع عيين  مييين السيي ل المييد ي 0000000 000000}

المتنيييييذ موق يييييا منتيييييارا  0000 00 00فيييييي ......بتييييياري  
م زل ...الم تب ... المحل الت اري ...{ لضرورات هذا العقد }ال
  -شيييار. .............  -حيييي ............  -ال يييافن فيييي دمشييي  
 قاب  .... . -ب اء ............ 

( مين م ققية 00 0000الفري  األول  اميل العقيار رقيم  يملك  المقدمة :

حيييييي  –........ العقاريييييية بدمشييييي  ، وال يييييافن فيييييي دمشييييي  
قياب  .... ،  –.............. ب ياء .........  شار. -............ 

ولهذا العقار وا هة على القري  العام ترلح لتر ييب لوحية  و 
لوحات إعال ية عليها ، وهيو رابيب فيي تر يرهيا  يال  و  يزءا 

 إلى الغير .

و ان الفري  الثيا ي شير ة ت اريية    و تيا را محترفيا   و  
ك الوا هيية لتر يييب شيير ة دعاييية و إعييالن ، وتحتييال لمثييل تليي

اللوحييات االعال ييية عليهييا سييواء م هييا المضيييفة  م العادييية  م 
المتحر يية بواسييقة ال هربيياء وقييد و ييدت  ن الوا هيية العافييدع 



للفريييي  األول م اسييييبة لالسييييتفادع م هيييا فييييي م ييييال  شيييياقها 
 الت اري وهي راببة في استف ارها م ا .

 لذلك فقد اتف  الفريقان على ما يلي :

تعتبر مقدمة هذا العقد  زءا ال يت ز  م ا وير ع إليها فيي تفسيير   -أوال 

  ح اما وبيان المقرود بب وده .

بمو ب هذا العقد فقد   ر الفري  األول إلى الفري  الثا ي  امل   و  -ثانيا 

 زءا( وا هة العقار المشيار إليهيا فيي المقدمية  عياله والتيي  ير  
ضو. االي ار م ها  بمعرفة نبير تحديد  بعادها   و  بعاد  القسم مو

مسيياا اعييد منققييا ف يييا موضييح فيييا محييل االي ييار برييورع دقيقيية 
ارف  بهذا العقد وحمل توقيع  ال من المتعاقدين عليا ليش ل  يزءا 
ال يت ز  م ا ولي ون دليال على محل االي يار موضيو. هيذا العقيد ، 

ريي  وذلك من ا يل اسيتعمالها فيي م يال الدعايية و االعيالن عين ق
تر يب لوحية  و لوحيات إعال يية عليهيا ، ولقياء بيدل إي يار سي وي 

( ............ ليييرع سييورية فييي العييام الواحييد يييدفع 0000مقييداره  
 على  ربعة  قساق دورية وقبل استيفاء الم فعة .

مدع هذا العقد ......... شهرا تبد  اعتبارا من  تياري  التوقييع علييا  -ثالثا 

وال يقبيييل هيييذا العقيييد ت دييييدا إال  0000 00 00وت تهيييي بتييياري  
باتفا  نقي  ديد  و بتدوين شرا عليا يفيد وقو. الت ديد وتحديد 

 مدتا والبدل ال ديد الذي قد يتف  عليا في حي ا .

يلتزم  الفري  الثا ي بان ت يون  بعياد اللوحية  و اللوحيات االعال يية  -رابعا 

ال عن  بعاد محل االي ار التي قد يقوم بتر يبها مماثلة  و ت قص قلي
وان ال يت يياوز وز هييا ..........  يلييو برامييا ، وان يسييتندم افضييل 
الوسافل الف ية في تر يبها وتشيغيلها ورييا تها بميا يضيمن سيالمة 
العقار المر بة عليا والسالمة العامة ، وي ون مسيووال وحيده دون 
 الفريييي  األول عييين  ي ضيييرر قيييد تلحقيييا تليييك اللوحييية  و اللوحيييات
بالعقييار المر بيية عليييا  و بييالغير مسييوولية مد ييية و زافييية ت قبيي  
عليهييا الشييروق المقييررع قا و ييا لحييار، ال وامييد ،  مييا يلتييزم بييان 
يقوم بالتامين على تلك اللوحيات ليد  شير ة التيامين السيورية ضيد 

 الحري  وضد الحوادث التي قد تريب الغير .



عال ات التي قد يضيعها  ما يلتزم الفري  الثا ي بان ال ت قوي اال
ضمن اللوحات االعال ية على ما ينيال  القيوا ين واأل ةمية ال افيذع 

    و يم، باآلداب  و األنال  العامة .  

  ياز الفرييي  األول للفريي  الثييا ي اسيتندام سييقح العقيار العافييد لييا  -خامسا 

لوضع الموتورات الالزمة ال ارع اللوحة  و اللوحيات االعال يية  ميا 
للعيياملين لديييا دنييول ذلييك السييقح ميين ا ييل إ ييراء  عمييال    يياز

الفحص والرييا ة للوحيات والموتيورات وعليى  ن ي يون ذليك بعليم 
 ومعرفة الفري  األول .

يبقيى مين حي  الفريي  األول تيير ير بياقي وا هيات العقيار  و القسييم  -سادسا 

المتبقي من الوا هة والنارل عن  و ا محال لهذا العقد ، إلى الغير 
وعلى  ن يترك مسافة  افيية بيين المير ور محيل هيذا العقيد وبيين  ،

 الم ان الذي سو  يو ر إلى الغير.     

يترتب على عدم دفع الفري  الثا ي ألقساق االي يار المتو بية علييا  -سابعا 

،  و منالفتا ألح ام الب د رابعا من هذا العقد استحقا   ميع  قساق 
ها ، واعتبار هذا العقد مفسونا ح ما االي ار عن المدع المتعاقد علي

من تلقاء ذاتيا دون حا ية ال يذار  و مقالبية قضيافية ميع التعيوي  
 عن العقل والضرر الذي قد يترتب للفري  األول  راء هذا الفس  .

 ما يبقى الفري  الثا ي مسووال عن دفع األ يور المتعاقيد عليهيا 
ا تهياء مدتيا ،  و حتى لو قام بإنالء الوا هية محيل هيذا العقيد قبيل 

إذا استحال علييا اال تفيا. بهيا ألي سيبب  يان ال ير يع إليى الفريي  
 األول .

ع د ا تهاء مدع هذا العقد ، دون ت ديد ، يلتزم الفري  الثيا ي ب يز.  -ثامنا 

اللوحة  و اللوحات االعال ية التي قام بتر يبهيا عليى الوا هية محيل 
رع تليك اللوحيات والمر بية االي ار و ز. الموتورات المستعملة ال يا

علييى سييقح العقييار العافييد للفرييي  األول ، وي ييون الفرييي  الثيييا ي 
مسيييووال عييين إريييالا  ي تنريبيييات فيييي تليييك الوا هييية  و السيييقح 
ويلتزم بان يقوم باالرالحات والترميميات التيي ت فيل  ن يسيلم تليك 
الوا هيية والسييقح بحاليية مماثليية لمييا  ا ييا عليييا ع ييد بييدء  فيياذ هييذا 

 .  العقد



حقوقييا فييي هييذا العقييد  ييال  و  ال ي ييوز للفرييي  الثييا ي الت ييازل عيين -تاسعا 

إال بموافقة نقية مسبقة مين الفريي  األول ، و يية   زءا إلى الغير 
منالفيية لهييذا الشييرق ت يييز للفرييي  األول فسيي  هييذا العقييد بييإرادع 

 م فردع .

ا العقيد  فياذا في حال بيع الفري  األول عقاره إليى الغيير ، يبقيى هيذ -عاشرا 

بموا هة الغير إلى حيين ا تهياء مدتيا ، إال إذا انتيار الفريي  الث يي 
إ هاء هذا العقد في ون ملزما بتسليم الوا هة محل العقد إلى الماليك 
ال دييد دون  ن يترتيب ليا  ي تعييوي   يراء هيذا اال هياء ، ويعفييى 
 الفرييي  الثييا ي ميين األ ييور المترتبيية عليييا اعتبييارا ميين تيياري  ذلييك

 التسليم .

 مييا إذا ربييب الفرييي  األول هييدم العقييار وحرييل علييى التييرنيص 
االداري اليذي ي ييز ليا ذلييك فيان هيذا العقييد ي فسي  ح ميا السييتحالة 
ت فيذه ويلتزم الفري  الثا ي بتسليم الوا هة محل العقد إليى الفريي  

 األول دون المقالبة بري تعوي    راء ذلك الفس  .

عقد في  يل  مير ليم ييرد علييا  يص فييا ألح يام قيا ون ينضع هذا ال -حادي عشر 

، مييع مالحةيية  ن تيير ير وا هيية  2001  لعييام 6االي ييارات رقييم  
العقار ال ي رب على تر ير لمحل ت اري وإ ما على  زء من عقار 
س  ي ، وبالتيالي يبقيى هيذا العقيد مح وميا بشيرق إرادع المتعاقيدين 

 وال يقبل التمديد الح مي .

 ميع الم ازعات التي قد ت شر ما بين المتعاقدين حول هذا العقيد  و  -ثاني عشر 

فييي معيير  تفسيييره  و ت فيييذه تنييتص لل ةيير فيهييا مح ميية الرييلح 
اسم  يل ب ا ب  ما يعتبر الع وان المبين المد ي في مدي ة دمش  ، 

فيي  يل  مير يتعلي   و  الفريـقيـن موق يا ريالحا للتبلييا والتبليامن 
 . يتفر. عن هذا العقد

يبدل عـ وا ا المنتار المبيـن في   نمن الفريقين  أليي ـوز  وال
بوقو. هذا التبديل ،   اآلنريعلم الفري    نبعد  إالالعقد ،  هـذا 
الع وان المنتار في هذا العقد  إلىالمراسالت المو هة  فان  وإال

 . إلياالموقن القا و ي وملزمة لمن و هت   إلىتعتبر مو هة 



حرر هذا العقد على  سنتين  رليتين احتفة  ل متعاقد بواحدع  -ثالث عشر 

 م هما بعد  ن  ر  التوقيع عليهما من قبلهما  روال . 

 الفريق األول     الفريق الثاني   

 

 


