
مالكي االعقاررااتت رراابطة  

 عقدد إإيیجارر االسكنن
٦/١۱٣۳. االقضيیة ١۱٨۸  

 

:ااالسم  
:االعنواانن  

:االرقم االبريیديي وواالمكانن  
:االبريید ااأللكترووني                         :ررقم االهھاتف  

 

االمؤجر ـ ١۱  

:ااالسم  
:االموااليید  

:ررقم االهھاتف                   :               االبريید ااأللكترووني  
 

االمستأجر  ـ٢۲  

:االعنواانن  
في   ررقم االقسم                        فرععررقم اال      ررقم االشاررعع         

ررقم االشقة              بلديیة          
 

االعقارر/االداارر  ـ٣۳  

أأخرىى �االحمامم  �االمطبخ   �......غرفة +   
ليیس من حق االمستأجر إإستخداامم:  

إإذذاا كانن عقد  حاالتت اااليیجارر. أأشرمالحظة: هھھھناكك قوااعد خاصة في قانونن اااليیجارر حولل بعض 
اااليیجارر يیخص:  

 

ووحدااتت اااليیجارر ـ ٤  
ضع عالمة في 

االفرااغاتت  

� A . يیة أأوو االقبو في دداارر منفصل أأوو شبهھ منفصل حيیث يیسكن االمؤجر في نفس واالعلاالغرفة
االداارر.  
� Bخرىى في نفس االداارر (غرفة في االطابق أأ ةة. غرفة سكن ووااحدةة مع مدخل االى ووحد

االعلويي).  
� C . دداارر إإستخدمهھ صاحبهھ كسكن لهھ٬، وويیستخدمهھ لنفسهھ كسكن بعد غيیابب مؤقت لمدةة قد تصل

االى خمسة أأشهھر.  
� D.دداارر االخدمة٬، حق االتأجيیر على أأساسس عقد االعمل .  

 

االحاالتت االوااررددةة في 
تعطي  Dوو  Cاالنقطتيین

االمستأجر مزيیداا من 
االحقوقق عند إإيیجارر 

سكن آآخر  

٢۲٠۰ يیبدأأ اااليیجارر في       /         /      
� A    /      /       ٢۲٠۰. وويینتهھي ددوونن مهھلة في  

عقد اااليیجارر من قبل االطرفيین خاللل فترةة اااليیجارر. إإنهھاءال يیمكن   
� B 20ددوونن مهھلة في    /      /      إإنهھاءهه. وويیتم.  

عقد اااليیجارر خاللل فترةة اااليیجارر من قبل االطرفيین بإعطاء ...... أأشهھر مهھلة وويیتم  إإنهھاءيیمكن 
االمهھلة. إإنتهھاءإإخالء االداارر قبل   

� C عقد اااليیجارر من قبل االطرفيین بإعطاء ..... أأشهھر مهھلة وويیتم إإخالء االداارر  إإنهھاء. وويیمكن
االمهھلة. إإنتهھاءقل   

هھھھي ثالثث سنوااتت. B 5وو  A 5أأقل مدةة ززمنيیة لاليیجارر حسب االنقطتيین   
أأوو االقبو في دداارر منفصل أأوو  االغرفة االعلويیةأأقل مدةة ززمنيیة بالنسبة لعقد إإيیجارر سنة ووااحدةة هھھھي 

.A 4دداارر شبهھ منفصل٬، وويیعيیش االمؤجر في نفس االداارر٬، حسب االنقطة   
 

مدةة اااليیجارر ـ ٥  
ضع عالمة في إإحدىى 

االفرااغاتت  

قانوني ألنن:إإذذاا تم إإختيیارر أأقصر مدةة في عقد اااليیجارر هھھھذاا٬، فإنهھ   
 لـمن قبل االمؤجر أأوو من قبل بعض ااالفراادد االمنتميین لألسرةة كسكن االداارر سوفف يیستخدمم  �

)٬، أأوو٢۲٤(ااألمر االواارردد في االنقطة   
).٬٢۲٤، (كما هھھھو محددد في االنقطة من االمدةة االزمنيیةأأنن االمؤجر لديیهھ سبب آآخر للحد  �  

 

ضع عالمة في إإحدىى 
االفرااغاتت  



كروونة/ررقما في االشهھر.                                 
كروونة/كتابة في االشهھر.                                 

 

مقداارر اااليیجارر ـ ٦  

.aيیسجل االمستأجر إإشترااكا خاصا بهھ         يیسددد على شكل ددفعاتت/حسابب  االكهھرباء:  
.aيیدفع على شكل ددفعاتت/حسابب  االوقودد:  

.aتسابهھ حسب ااالستخداامم): يیسددد على شكل ددفعاتت/حسابب (يیتم إإح االماء/االمجارريي  
شهھريیا: ..............كروونة. aاالمبلغ ااالجمالي االموسمي/حسابب   

عقد اااليیجارر٬، أأوو على ااالقل مرةة ووااحدةة في االسنة. إإنهھاءيیتم تسويیة ااالستهھالكك بعد   
ضمن اااليیجارر.ووضع عالمة فتكونن االمزاايیا تم يیإإذذاا لم   

 

إإضافي  ـ٧۷  
ضع عالمة في 

االفرااغاتت  

م تسديید اااليیجارر على شكل أأقساطط في ...........من كل شهھر االى االحسابب ررقم:تيی  
 

تسديید اااليیجارر  ـ٨۸  

يیمكن للطرفيین٬، مع إإخطارر شهھر ووااحد خطيیا٬، االمطالبة بتعديیل اااليیجارر ووفقا للتغيیرااتت في 
مؤشر أأسعارر االمستهھلكيین ووذذلك إإعتبارراا من آآخر اااليیجارر االمثبت.  

اااليیجارر مبكراا بعد مروورر سنة ووااحدةة على تثبيیت اااليیجارر االسابق. ااالساسس يیمكن تنفيیذ تعديیل 
لتعديیل اااليیجارر هھھھو مؤشر أأسعارر االمستهھلكيین قبل شهھر من بدء اااليیجارر.  

إإذذاا ااستمر اااليیجارر على ااالقل لمدةة سنتيین ووستة أأشهھر ددوونن تعديیل قيیمة اااليیجارر حسب مؤشر 
خطيیا أأنن يیبقى اااليیجارر على ووضعهھ  االمستهھلكيین يیطلب كال االطرفيین مع إإخطارر ستة أأشهھر

االحالي قبل االبدء بتنفيیذ اااليیجارر االجديید.  
 

تعديیل اااليیجارر ـ ٩۹  

يیطلب من االمستأجر أأنن يیكشف على االداارر مقدما. يیتم تأجيیر االداارر في االحالة االتي فيیهھ عند 
2االكشف عليیهھ ووفق االماددةة  من قانونن اااليیجارر. ووهھھھذاا يیعني أأنن االداارر يیكونن معيیوبا إإذذاا كانن  5-

حالة أأسوأأ ووبشكل ووااضح ووللمستأجر سبب في ذذلك٬، أأوو إإذذاا أأعطي االمستأجر معلوماتت ناقصة ب
أأوو غيیر صحيیحة بخصوصص االداارر بحيیث تؤثر على االعقد.  

 

ـ  حالة االداارر١۱٠۰  

من ووااجب االمؤجر أأنن يیضع االداارر خاللل فترةة اااليیجارر تحت تصرفف االمستأجر حسب االعقد 
متاحا للمستأجر في االموعد االمتفق عليیهھ٬، وو  االمبرمم. من ووااجب االمؤجر تنظيیف االداارر ليیكونن

يیحافظ على االداارر ووملحقاتهھ بشكل عامم بحالة مطابقة لعقد اااليیجارر ووأأحكامم قانونن اااليیجارر.  
من قانونن  2إإذذاا خالف االمؤجر إإلتزااماتهھ يیلتجأ االمستأجر االى االمعالجاتت االوااررددةة في االفصل 

5اااليیجارر وواالمواادد  يیستطيیع في حاالتت معيینة أأنن يیشترطط  االنافذةة. ووهھھھذاا يیعني أأنن االمستأجر 7-
خفض اااليیجارر وو/أأوو االمطالبة بالتعويیض عن االتأخيیر وو/أأوو عن االنوااقص. إإذذاا كانت هھھھذهه ااالمورر 
مهھمة يیمكن للمستأجر فسخ االعقد. اليیمكن االمطالبة بالتعويیض عن خساررةة غيیر مباشرةة مثل 

2االخسائر االمشارر االيیهھا في االفقرةة االثانيیة من االمواادد  عمالل٬، خساررةة ااالررباحح٬، (توقف ااال 14-
ووااالضراارر االملحقة بالسلع).  

إإذذاا كانن االداارر ليیس بالحالة االمذكوررةة في االعقد إإوو في قانونن اااليیجارر فيینبغي على االمستأجر 
إإبالغغ االمؤجر في غضونن فترةة ززمنيیة معقولة من كشفهھ للحالة. بعكسهھ يیفقد االمستأجر حقهھ في 

لمؤجر قد قامم بإهھھھمالل جسيیم أأوو يیتعاررضض مع ااالحتجاجج حولل االنوااقص. اليیطبق هھھھذاا إإذذاا كانن اا
ااالمانة ووحسن االنيیة.  

 

ـ  إإلتزااماتت ١۱١۱
االمؤجر  

يینبغي على االمستأجر صيیانة أأقفالل ااالبواابب٬، صنابيیر االميیاهه٬، االمرااحيیض٬، سخاناتت االميیاهه٬، 
ووااالجهھزةة االمنزليیة وومواادد أأخرىى في االداارر ليیست من االممتلكاتت االثابتة. إإذذاا كانت االصيیانة 

ارر االمؤجر حولهھا خطيیا.مكلفة يیتم إإخط  
من ووااجب االمستأجر تبديیل ززجاجج االشبابيیك االمكسوررةة٬، ووكذلك تبديیل االمواادد االقابلة لالستهھالكك 
عند االحاجة (بما في ذذلك ددوونن االحصراالمرشحاتت/فلترااتت٬، صماماتت/فيیوززااتت االكهھرباء٬، 

غي على مقابس ووقواابس االكهھرباء)٬، ووكذلك فتح أأنابيیب االمجارريي االمسدووددةة ووأأقفالل االميیاهه. وويینب
االمستأجراالقيیامم بمرااقبة أأددووااتت االتحكم٬، االتنظيیف٬، تبديیل بطارريیاتت٬، إإختبارر أأجهھزةة إإنذاارر االدخانن 
ووإإسطوااناتت إإططفاء االحريیق. عند حدووثث االسرقة في االداارر يیتم تغطيیة تكاليیف ااالضراارر االملحقة 

)٬، مع قيیامم االمستأجر بتسديید االجزء 21بالمبنى من تأميیناتت االمستأجر (أأنظر االى االنقطة 
االخاصص بهھ من االتكاليیف االمحتملة.  

إإذذاا كانن االمستأجر قد أأستأجر االداارر ألكثر من ست سنوااتت فمن االطبيیعي أأنن يیقومم بصيیانة ددااخليیة 

ـ  إإلتزاامم االمستأجر ١۱٢۲
بالصيیانة  



عادديیة٬، من ضمنهھا تجديید ااألررضيیة وو ووررقق االجدرراانن٬، ووصبغ االسيیاجج االذيي يیحيیط بالداارر. 
وواالمصطباتت وواالبرندةة. وويینطبق ااألمر نفسهھ على ااألبواابب االدااخليیة٬، ووااألبواابب االدااخليیة للشرفاتت  

 
اليیمكن إإستخداامم االداارر ألغرااضض أأخرىى غيیر االسكن. من ووااجب االمستأجر االعنايیة بالداارر ووفق 
بنودد عقد اااليیجارر. اليیمكن إإجرااء أأيي تغيیيیر في االداارر مثل ووضع مرفقاتت أأررضيیة ثابتة٬، ووررسومم 

واائيیاتت إإستقبالل خاررجيیة...االخ ددوونن مواافقة جداارريیة أأصباغهھا غيیر قابلة لالززاالة٬، ووووضع هھھھ
خطيیة مسبقة  من االمؤجر. من ووااجب االمستأجر اااللتزاامم بالقوااعد االمنزليیة وواالوااجباتت االتي 

يیأتي بهھا االمؤجر من أأجل سالمة تنفيیذ االقوااعد االمنزليیة.  
وويینبغي تدفئة االداارر حيینما تكونن هھھھناكك مخاووفف من االتجمد. يیجب على االمستأجر حسب االمواادد 

5 من قانونن اااليیجارر إإصالحح كل ااالضراارر االتي لحقت بالداارر من قبلهھ أأوو من قبل أأفراادد  8-
أأسرتهھ أأوو من قبل مستأجريین آآخريین منهھ أأوو أأشخاصص سمح لهھم بدخولل االداارر. يیجب على 
االمستأجر ااالبالغغ عن أأضراارر وونوااقص أأخرىى ددوونن تأخيیر االى االمؤددرر. إإذذاا لم يیبلغ االمستأجر 

قهھ في االتعويیض االمالي٬، وويیتحمل كذلك مسؤووليیة االخسائر عن ااالضراارر يیمكن أأنن يیفقد ح
ووااالضراارر االناتجة عن عدمم االتبليیغ. من االوااجباتت ااألخرىى للمستأجر أأنن يیقومم بطريیقة معقولة 
بإجرااءااتت تؤدديي االى منع خساررةة ماليیة يیتحملهھا االمؤجر نتيیجة ااالضراارر االمشارر االيیهھا أأعالهه. إإذذاا 

فإنهھ من االممكن تحميیلهھ مصارريیف  إإجرااءااتت  كانن االمستأجر غيیر مذنب في تلك ااالضراارر
ططلب االتعويیض٬، ووكذلك جزءاا معقوال من نفقاتت االعمل االمنجز.  

يیجب على االمستأجر االسماحح للمؤجر أأوو من يینوبب عنهھ بالدخولل االى االداارر اللقاء نظرةة عليیهھ. 
إلجرااء وويیجب عليیهھ كذلك االسماحح للمؤجر أأوو من يینوبب عنهھ االدخولل االى االداارر بالقدرر االمطلوبب 

صيیانة إإلزااميیة٬، تعديیالتت قانونيیة أأوو إإجرااء أأعمالل ضروورريیة لمنع أأضراارر قد تلحق بالداارر أأوو 
بالممتلكاتت ااآلخرىى. لدىى االمؤجر مفاتيیح يیمكن إإستخداامهھا لهھذهه ااالجرااءااتت. يیتم إإخطارر 

االمستأجر بذلك قدرر ااالمكانن في االوقت االمناسب.  
 

ـ  إإلتزااماتت أأخرىى ١۱٣۳
للمستأجر  

د االمبرمم االى االتأجيیر فال يیجوزز االتأجيیر من قبل االمستأجر ددوونن مواافقة خطيیة من إإذذاا لم يیشر االعق
االمؤجر٬، ووذذلك حسب قانونن اااليیجارر. يیتم إإددااررجج االمواافقة أأوو االشرطط االخاصص بالتأجيیر أأوو إإشرااكك 

أأفراادد ااألسرةة في االسكن في هھھھذاا االعقد.  
 

ـ   االتأجيیر١۱٤  

حيیوااناتت. وويیمكن للمستأجر إإمتالكك اليیسمح للمستأجر ددوونن مواافقة االمؤجر خطيیا تربيیة اال
االحيیوااناتت إإذذاا كانت هھھھناكك أأسبابب ووجيیهھة لذلك٬، ووال يیشكل مساووئئ للمؤجر ووآآخريین ممن 
يیستخدمونن االداارر. يیتم إإددررااجج االمواافقة بذلك وو أأيي شرطط آآخر في هھھھذاا االعقد. االتدخيین ممنوعع 

ددااخل االداارر ددوونن مواافقة خطيیة من االمؤجر.  
 

ـ  تربيیة االحيیوااناتت ١۱٥
وواالتدخيین  

إإنهھاء االعقد يیكونن خطيیا سوااء من قبل االمستأجر أأوو من قبل االمؤجر. إإذذاا كانن االعقد قابال لالنهھاء 
يیكونن االمستأجر حراا في إإختيیارر مهھلة ااالنهھاء. إإذذاا كانن االعقد قابال لالنهھاء وويیشمل االغرفة االعلويیة 

رر مهھلة ) فلدىى االمؤجر أأيیضا حريیة في إإختيیاC4) أأوو دداارر يیستخدمهھ صاحبهھ لنفسهھ (بند B4(بند 
5ااالنهھاء. عموما فإنن مهھلة إإنهھاء االعقد من قبل االمؤجر محدووددةة ووفق االمواادد  من قانونن  9-

اااليیجارر. إإذذاا أأرراادد االمؤجر إإنهھاء االعقد يینبغي أأنن يیكونن ااالنهھاء مشفوعا بأسبابب مقنعة. وويیجب أأنن 
توضح ررسالة إإنهھاء االعقد بأنن االمستأجر لهھ حق ااالعترااضض خطيیا يیسلم للمؤجر خاللل شهھر من 
ااستالمم إإخطارر إإنهھاء االعقد. وويیجب أأنن يیتضمن إإنهھاء االعقد توضيیحا بأنهھ إإذذاا لم يیعترضض 
االمستأجر في االوقت االمحددد فإنهھ يیفقد حقهھ في ااالحتجاجج على كونن إإنهھاء االعقد مخالفا للنقطة 

9االثانيیة من االفقرةة ااألوولى للمواادد  من قانونن اااليیجارر٬، ووفي هھھھذهه االحالة يیستطيیع االمؤجر ططلب  8-
13من االفقرةة االثالثة من االماددةة C إإخالء االداارر قسريیا حسب االبند  من قانونن االمصاددقة على  2-

ااالخالء االقسريي. ووإإذذاا إإعترضض االمستأجر خاللل االمهھلة االمحدددةة وولم يیقم االمؤجر بإتخاذذ 
أأرربعة أأشهھر من ااستالمم االمستأجر ررسالة إإنهھاء  إإجرااءااتت قانونيیة فإنن إإنهھاء االعقد يیسقط خاللل

االعقد.  
 

ـ  إإنهھاء االعقد١۱٦  

إإذذاا كانت مدةة االعقد محدددةة يینبغي على االمؤجر خاللل ثالثة أأشهھر قبل تارريیخ إإنتهھاء االمدةة إإررسالل 
ططلب خطي االى االمستأجر من أأجل إإخالء االداارر. بعكسهھ يیعتبر االعقد غيیر محددد ااألجل.  

 

ـ  ططلب ااالخالء١۱٧۷  

A ـ يیقبل االمستأجر شرطط ااالخالء إإذذاا لم يیسددد اااليیجارر أأوو االفواائد االمترتبة على االتأخيیر٬، وولم جر ـ  خرقق االمستأ١۱٨۸



13من االفقرةة االثالثة من االماددةة  aيینتقل االمستأجر ووفق االبند  من قانونن االمصاددقة على  2-
18ااالخالء االقسريي من االداارر خاللل ااسبوعيین من إإررسالل إإنذاارر خطي االيیهھ حسب االماددةة  من  4-

ونن. يیتم ااالشاررةة في ررسالة ااالنذاارر االمرسلة في ووقت سابق من تارريیخ ااالستحقاقق االى نفس االقان
أأنهھ يیتم ططردد االمستأجر من االداارر إإذذاا لم يیقم باالخالء. وويیمكن تجنب االطردد إإذذاا تم تسديید اااليیجارر 

مع االفواائد وواالتكاليیف قبل تنفيیذ عمليیة االطردد.  
Bيیجارر كما هھھھو مشرووطط في االبند ـ يیقبل االمستأجر إإخالء االداارر عند إإنتهھاء مدةة ااالb  من االفقرةة

13االثالثة من االماددةة  من قانونن االمصاددقة على ااالخالء االقسريي. 2-  
9يیجوزز للمؤجر أأنن يینهھي عقد اااليیجارر بسبب خرقق ووااضح من قبل االمستأجر٬، ووفق االماددةة  -9 
لدعاررةة من قانونن اااليیجارر. يیجب على االمستأجر عند ذذلك إإخالء االداارر. ووتجدرر ااالشاررةة االى أأنن اا

من  bممنوعع في االداارر حيیث يیعرضض االمؤجر االى مسؤووليیة جنائيیة محتملة ووذذلك حسب االبند 
من االقانونن االجنائي٬، وويیعتبر هھھھذاا خرقا ووااضحا لعقد اااليیجارر. 202االفقرةة ااألوولى من االماددةة   

االمستأجر االذيي يیطردد من قبل االمؤجر أأوو يیخلي االداارر بسبب خرووقاتهھ٬، عليیهھ أأنن يیدفع اااليیجارر 
االمتبقيیة من عقد اااليیجارر. يیلغى إإلزاامم االمستأجر بالدفع إإذذاا قامم باستئجارر االداارر مجددداا بنفس للمدةة 

مقداارر اااليیجارر أأووبإيیجارر أأعلى. على االمستأجر أأنن يیدفع تكاليیف إإجرااءااتت إإخالء االداارر٬، ووررفع 
االقضيیة قانونيیا ووترتيیب االداارر ووتنظيیفهھ٬، ووكذلك مصارريیف تأجيیر االداارر من جديید.  

 

لبنودد االعقد.  
شرطط ااالخالء  

في االيیومم االذيي يیتم فيیهھ إإنهھاء مدةة اااليیجارر يیقومم االمستأجر بإررجاعع االداارر ووملحقاتهھ االى االمؤجر. 
يیعتبر أأنن االداارر قد تم تسليیمهھ عندما يیستلم االمؤجر االمفاتيیح وولم يیعرقل من ددخولل االداارر. وويیتركك 

هھى ووبإمكانن االمؤجر االتصرفف بالداارر.االمستأجر االداارر بشكل يیعتبر معهھ بأنن عقد اااليیجارر قد إإنت  
يیجب ترتيیب االداارر ووملحقاتهھ ووتنظيیفهھ٬، ووأأنن تكونن ااألشيیاء ااألخرىى االمذكوررةة في االعقد أأوو 
االتعليیماتت االمرفقة بالعقد قد تم صيیانتهھا جيیداا. إإذذاا كانن اااللتزاامم بالصيیانة قد تحقق خاللل مدةة 

ر بأنن االداارر قد تعب نوعا ما من االعقد٬، فطبيیعي أأنن يیقبل االمؤج ١۱٢۲اااليیجارر وومواافقة للنقطة 
خاللل مدةة اااليیجارر.  

يیمكن للمؤجر االطلب من االمستأجر إإعاددةة االداارر االى حالتهھ ااالصليیة بالرغم أأنهھ كانن من حق 
االمستأجر إإجرااء بعض االتغيیيیرااتت ما لم يیتفقا على غيیرهھھھا عندما أأعطيیت االمواافقة في حيینهھ. 

االداارر االى حالتهھ ااالصليیة إإذذاا كانت هھھھذهه اليیستطيیع االمؤجر في بعض االحاالتت أأنن يیشترطط إإعاددةة 
تنطويي على تكاليیف باهھھھظة أأوو تخفيیض غيیر معقولل لقيیمة االداارر٬، لكنهھ يیستطيیع االمطالبة 
بالتعويیض عن إإنخفاضض قيیمة االداارر إإذذاا كانن االمستأجر لم يیكن لهھ االحق في إإجرااء تلك 

االتغيیيیرااتت.  
تعودد ملكيیتهھا للمؤجر ووأأنن إإززاالتهھا االمواادد ووااالسالكك ووما شابهھ ذذلك وواالتي ثبتهھا االمؤجر في االداارر 

تنطويي على تكاليیف باهھھھظة أأوو االتقليیل من قيیمة االداارر. فعلى االمستأجر تعميیر ااالضراارر االتي 
لحقت بالداارر ووملحقاتهھ نتيیجة إإززاالة هھھھذهه االمواادد.  

إإذذاا لم يیسلم االداارر االى االمؤجر في االيیومم االذيي يیتم فيیهھ إإنهھاء عقد اااليیجارر٬، فيیحق للمؤجر االمطالبة 
يیض عما يیعاددلل اااليیجارر االمتفق عليیهھ لحيین توقف االمستأجر عن إإستخداامم االداارر.بالتعو  

إإذذاا كانن االداارر بحالة سيیئة غيیر مطابقة لبنودد االعقد٬، يیمكن للمؤجر االمطالبة بدفع تكاليیف االتعميیر 
االضروورريیة. يیجب تقديیم االمطالب في ووقت معقولل بعد إإكتشافف االمؤجر للنوااقص. اليیعمل بهھذهه 

االمستأجر في إإهھھھمالل جسيیم أأوو خالف ااألمانة ووحسن االنيیة.االمهھلة إإذذاا تسبب   
يیتم ررفع االممتلكاتت االمنقولة االتي يیتركهھا االمستأجر في االداارر من قبل االمؤجر لحسابب االمستأجر. 
يیتم ررمي االمواادد االمهھملة االنظيیفة على االفورر. يیشمل تحمل االمسؤووليیة أأجرةة االعنايیة بممتلكاتت 

أأجراا معقوال عن أأتعابهھ. يیقومم االمؤجر قدرر ااالمكانن االمستأجر االمنقولة حيیث يیطلب االمؤجر 
ووخطيیا بمطالبة االمستأجر إإززاالة االممتلكاتت االمنقولة االمترووكة. يیجوزز للمؤجر ااالحتفاظظ 
بالممتلكاتت االمنقولة االشخصيیة للمستأجر لحيین تغطيیة نفقاتت االتخزيین أأوو سالمة تلك االممتلكاتت. 

االمترووكة في االداارر إإذذاا ررأأىى أأنن تخزيینهھا غيیر يیمكن للمؤجر بيیع االممتلكاتت االمنقولة للمستأجر 
معقولل ووهھھھناكك سلبيیاتت من ااالحتفاظظ بهھا٬، أأوو إإذذاا مرتت مدةة ططويیلة نوعا ما وولم يیسددد االمستأجر 
االتكاليیف أأوو لم يینقل ممتلكاتهھ االمنقولة االمترووكة. إإذذاا كانت قيیمة بيیع االممتلكاتت االمنقولة التغطي 

أأخرىى مع تلك االممتلكاتت االمنقولة.مصارريیف بيیعهھا يیحق للمؤجر أأنن يیتصرفف بطريیقة   
  

ـ  إإنهھاء عقد ١۱٩۹
اااليیجارر  

اليیمكن تسجيیل عقد اااليیجارر قانونيیا ددوونن مواافقة االمؤجر.  
 

ـ  االتسجيیل االقانوني٢۲٠۰  

من ووااجب االمستأجر أأنن يیقومم بتأميین أأثاثث بيیتهھ ووممتلكاتهھ االمنقولة. يیمكن للمؤجر مطالبة  ـ  االتأميین٢۲١۱  



سديید قيیمة االتأميین. إإذذاا أأرراادد االمستأجر أأنن يیستفيید من االمستأجر بإبراازز ووثيیقة االتأميین أأوو فاتوررةة ت
تأميینهھ للتعويیض عن االخسائر٬، فهھناكك إإحتمالل إإددررااجج ااالضراارر االتي لحقت بالداارر في 

).١۱٢۲االتعويیضاتت االتي قد تدفع لهھ (أأنظر االى االنقطة   
 

يیقومم االمستأجر بوضع مبلغ كودديیعة يیساوويي إإجماال إإيیجارر ستة أأشهھر كأقصى حد ووذذلك لضمانن 
تسديید اااليیجارر٬، نفقاتت أأضراارر قد تلحق بالداارر٬، نفقاتت االطردد من االداارر وومطالباتت أأخرىى قد تردد 
في عقد اااليیجارر. يیتم تعديیل االودديیعة تماشيیا مع االتغيیيیرااتت االتي قد تحصل على اااليیجارر. يیتم 

يیعة وواالفواائد االمترتبة عليیهھا في حسابب مصرفي منفصل باسم االمستأجر في ووضع االودد
االمصرفف االذيي يیستلم اااليیجارر. يیمكن للمؤجر أأنن يیطلع االمستأجر على االمصرفف االذيي يیفتح 
حسابب مصرفي لديیهھ إإذذاا لم تكن هھھھناكك مساووئئ في ذذلك. إإذذاا أأرراادد االمستأجر نقل االودديیعة االى 

لل مدةة اااليیجارر اليیمكن أليي من االطرفيین االتصرفف مصرفف آآخر فيیقومم االمؤجر بمعاوونتهھ. خال
بالودديیعة لوحدهه. يیمكن للمستأجر االمطالبة بدفع فواائد االودديیعة االيیهھ. بعد إإنتهھاء عقد اااليیجارر يیقومم 
االمصرفف بناء على ططلب االمؤجر بتصفيیة مديیونيیة اااليیجارر من هھھھذاا االحسابب االمصرفي شريیطة 

يیجارر٬، وولم يیقدمم االمستأجر تزاامنا أأددلة على أأنهھ أأنن يیقدمم االمؤجر أأددلة بأنن االمستأجر مديیونن لإل
ررفع قضيیة قانونيیة خاللل خمسة أأسابيیع من إإستالمهھ إإٮذاارراا من االمصرفف.   

يیحق لكل ططرفف أأنن يیطالب بدفع مبلغ االودديیعة االيیهھ إإذذاا قامم االطرفف ااآلخر بالمواافقة على ذذلك 
االمستأجر بدفع خطيیا أأوو عن ططريیق حكم قانوني أأوو أأيي قراارر آآخر لهھ حكم قانوني. إإذذاا ططالب 

مبلغ االودديیعة االيیهھ ووليیست االفواائد االمترااكمة٬، يیقومم االمصرفف بإنذاارر االمؤجر خطيیا حولل مطالبة 
االمستأجر. وويیوضح االمصرفف بأنهھ يیدفع االمبلغ للمستأجر إإذذاا لم يیطالب االمؤجر خاللل خمسة 

ضيیة أأسابيیع من إإنذااررهه بدفع االمستأجر مديیونيیتهھ االمذكوررةة أأعالهه أأوو لم يیقم بتوثيیق ررفعهھ ق
قانونيیة. إإذذاا لم يیستلم االمصرفف خاللل االمهھلة بالغا كهھذاا٬، وولم يیقم االمستأجر بسحب مطالبتهھ 

فيیمكن ددفع االمبلغ االى االمستأجر تحريیراا لذمة االمصرفف.  
 

ـ ااألمانن٢۲٢۲  
(أأحذفف غيیر االمناسب)  

Aـ مبلغ االودديیعة االمتفق عليیهھ هھھھو:                                كروونة  
: ررقم االحسابب االمصرفي  

 

مالحظة: يینبغي فتح 
االحسابب االمصرفي في 
االمصرفف االذيي يیستلم 

اااليیجارر  
B ـ االمستأجر يیقومم/اليیقومم بدفع ضمانة لنفس االغرضض االذيي تدفع لهھ االودديیعة٬، وواليیجوزز أأنن

تتجاووزز االودديیعة وواالضمانة معا عن إإجمالي ستة أأشهھر إإيیجارر.  
كروونة.االضمانة عباررةة عن مبلغ:                                 

ررقم االضمانة:  
 

أأشطب غيیر االمناسب  

عقد اااليیجارر غيیر ملزمم بالنسبة للمؤجر قبل تسديید مبلغ االودديیعة أأوو االضمانة االمتفق عليیهھا. 
اليیطبق هھھھذاا االشرطط إإذذاا ااستلم االمستأجر االمفاتيیح أأوو سمح لهھ باالنتقالل االى االداارر. يینبغي تسديید 

حد من توقيیع عقد اااليیجارر٬، ووعلى أأيي حالل مبلغ االودديیعة أأوو االضمانة على ااالقل خاللل شهھر وواا
.5يیكونن قبل تأرريیخ بدء اااليیجارر كما هھھھو مذكورر في االنقطة   

 

 

خاللل .......... أأشهھر ااالخيیرةة من مدةة عقد اااليیجارر يینبغي على االمستأجر االسماحح لمستأجريین 
آآخريین أأوو سمسارر االعقاررااتت أأوو مشتريین محتمليین من ددخولل االداارر لالططالعع عليیهھ كل 

......... (وو يیومم ..........)٬، من االساعة ........... االى االساعة ................... .يیومم....  
 

ـ  ااالنتقالل من االداارر٢۲٣۳  

 
 

 

ـ  مقرررااتت خاصة٢۲٤  

إإذذاا كانن هھھھناكك أأسبابب إلخالء االداارر من قبل االمستأجر (ططردد)٬، يیمكن للمؤجر إإررسالل ررسالة 
خرقق بنودد عقد اااليیجارر. يینبغي أأنن  خطيیة االى دداائرةة االضمانن ااالجتماعي في االبلديیة حولل

يیتجنب االمستأجر إإررسالل إإنذاارر كهھذاا االى دداائرةة االضمانن ااالجتماعي.  
  

ـ إإنذاارر االى دداائرةة ٢۲٥
االضمانن ااالجتماعي  

عند ااالنتقالل االى االداارر يیستلم االمستأجر االمفاتيیح االتاليیة:  
 

ـ  االمفاتيیح٢۲٦  



 
. يیتحمل االمستأجر تكاليیف تبديیل ااالقفالل عند ااالنتقالل من االداارر يیتم إإررجاعع االمفاتيیح االى االمؤجر

االتي لم تسلم مفاتيیحهھا.  
 

 

ـ االمكانن/االتارريیخ٢۲٧۷   
 

االمؤجر                                      االمستأجر  
تعادد كتابة ااألسماء بحرووفف كبيیرةة            

ـ  االتوقيیع٢۲٨۸  

 


