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    ي��:ع�� ما   الطرف�ن اتفق   باستئجاره، فقد  يرغب  �يالطرف الثا اناملوصوف اعاله وحيث العقار حيث ان الطرف االول يملك 

 شروط العقد 

  واحدة.ال يتجزأ منھ وتقرأ معھ �وحدة  وجد جزءا أن وم�حقاتھ  وشروطھ عت�� مقدمة هذا العقد� : أوال

املأجور   :ثانيا  استلم  قد  بأنھ  املستأجر  و ھ  وم�حقات  يقر  االبواب  �افة  بنفسھ  عاين  وقد  عيب  �ل  من  واملغاسل ساملا  بمفاتيحها  والغاالت  والزجاج  الشبابيك 

أو   أي عيبمن    وخالية  وسليمةجديدة  والتوا�ع    األشياءوان جميع هذه  والبالط والس��اميك وا�جبص�ن و�امل الدي�ورات  والدهان  وا�حنفيات واالدوات ال�حية  

   .��ا   استلمها�ي جديدة با�حالة الخلل و�تعهد املستأجر بتسليمها عند ان��اء مدة اإلجارة  

�عت�ــ�  و�ال األقــلع�ــ� �ن �شــهر ان��ــاء مــدة العقــد  قبــل املــؤجر بليــغبتيقــوم  أن مماثلــة �ــان ال يرغــب بالتجديــد ملــدة  إذامــدة العقــد  قبل ان��ــاءيجب ع�� املستأجر   :ثالثا

ـــــتأجرا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدةمســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــار ملــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــرى  للعقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة أخــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــؤجر  مماثلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــك،إذا أراد املــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــع التأ ذلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدم انطبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ� عــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــد ع�ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــؤجركيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ� املــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــرط ع�ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــذا الشــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .اق هــ

ــا :را�عـــا ــا أو جزئيـ ــھ �ليـ ــ� عنـ ــأجور أو التخ�ـ ــ� املـ ــھ �ـ ــال شـــر�ك أو شـــركة معـ ــ� أو إدخـ ــھ للغ�ـ ــزء منـ ــأجور أو جـ ــأج�� املـ ــتأجر تـ ــوز للمسـ ــ� بـــدون  ال يجـ ــة املـــؤجر  للغ�ـ موافقـ

 .ا�خطية

او  أو  أي �غي�� �� األبواب أو ا�حنفيات    إحداث  سدة، أوإحداث    شبابيك، أوفتح  أو    ،بناء و  أ  ،هدمال يحق للمستأجر أن يحدث أي �غي�� �� املأجور من    :خامسا

و�جب ع��   للعقد،ال�ي استلمها عليھ عند توقيعھ    ا�حالةا��    ع�� نفقتھ  بإعاد��اع�� ان يقوم    األحوال�ل    و��  ا�خطية،وغ��ها إال بموافقة املؤجر  ثقب ا�جدران  

  . أجور با�حالة ال�ي استلمها ��اها مع املاستلم م�حقاتي أ إعادةستأجر امل

أي من    أو  ،التشطيبات   أو  ،القصارة  أو  ،هر�ائيةالك  ال�حية، أوالتمديدات  أو    ،ا�جاري   تلف ��  أو  ، خراب  أو  ،عيبأو    ،عطليحصل �� املأجور من    ما  �ل  :سادسا 

ق لھ أن يطالب املؤجر بأي �عو�ضات أو  املؤجر ���يء من التعو�ضات كما ال يحع�� املستأجر وال يحق لھ أن يطالب    ااملرافق امل�حقة باملأجور فيعود تصليحه 

 .بالعمارة املش��كة امل�حقةا�خدمات ضرر أو عطل مهما �ان نوعھ �سبب أي �عطيل أو خلل يحصل �� 

واملصار�ف    :سا�عا الرسوم  �افة  بدفع  املستأجر  املأجور    والفوات��  والنفقاتيل��م  ع��  وضر�بة  والهاتف    والكهر�اء  والنظافةا�حراسة    أجور �ا  �فبما  املفروضة 

 .وغ��هاا�� �افة نفقات الصيانة  باإلضافةاملعارف  وضر�بةاملسقفات 

 مستحقةالعقد  أقساط  استحقاقھ فتصبح جميع    ميعادع��  �عد مرور عشرة أيام    اإليجارأقساط بدل  قسط من  أي  أخر املستأجر عن دفع  إذا امتنع أو ت  : ثامنا

كما ولھ ا�حق بوضع يده عليھ و�جارتھ للغ��   أجور ولو أن مدة اإلجارة لم تنتھوللمؤجر أيضا ا�حق وا�خيار بف�خ هذا العقد واستالم امل  واحدة،  ودفعةدفع فورا  لا

 .دل الذي يراه مناسبا ع�� أن �عود بالفرق ب�ن البدل�ن ع�� املستأجر بحال نقصان البدل الثا�ي عن األول بالب

ن هذا العقد فان للمؤجر ا�حق أيضا بوضع يده ع�� أموال املستأجر املوجودة �� املأجور  البندين السابق�ن مبحال حدوث أمر من األمر�ن املذ�ور�ن ��    :تاسعا

 ثم��ا.ثمن الذي يراه مناسبا واستيفاء حقوقھ من و�يعها بال
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ليحات وال��ميمات ال�ي ير�دها �� املأجور وتوا�عھ أو بقر�ھ مهما  أو بالقرب منھ وأن �عمل جميع التصأن يب�ي طوابق علو�ة فوق املأجور  ا�حق    : للمؤجرعاشرا

عطل أو ضرر أو تن�يل التعو�ض عن أي  ب  يطالب املؤجر  أن ا�حال  وال يجوز للمستأجر �� ذلك  تد إل��ا  اقت��ى لها من الوقت �� مدة هذه اإلجارة أو �� املدة ال�ي تم

 . األعمالهذه  �سبب �� األجرة

إما وعند خروجھ ي�ون املؤجر مخ��ا  وحده  غ��ه ت�ون نفق��ا عليھ    دي�ور، أوأعمال    وأ  ،تصليحاتأو    ،تحسينات  من  املستأجربھ  قوم  جميع ما ي  : عشر  ا�حادي

  نفقة   مهما بلغت ع��  و�زال��اا�حال    إعادةت�ون نفقات    ا�حال  و�� ذلك  العقد،�حظة هذا  ما �ان عليھ    كمابأخذها كما �� بدون مقابل أو بطلب إعادة املأجور  

 وحده. املستأجر 

�شغل    : عشر  الثا�ي أن  للمستأجر  يجوز  املستأجرال  ال�ي اس  العقار  الغاية  أن �ستع  لها  تأجرلغ��  فأو  و ملھ  والقانون  الشرع  يخالف  العام  يما  واآلداب  النظام 

 .للمجاور�ن اإلزعاج��  التسبب أوالضوضاء  إحداثيجوز لھ  وال العامة،

أجر شركة  �ان املست  و�ذا�� �ل ما ينشأ عنھ من ال��امات،    ومتضامن�ن �� هذا العقد أك�� من �خص واحد فيعت��ون مت�افل�ن    �ان املستأجر�ن  إذا  : عشر  الثالث

مسؤول�ن  أو  /�عت��ون مسؤوال وأو  /عنوي) �عت�� ويوقعون عن الشركة أو املؤسسة (ال�خص املو/أو  ال�خص أو األ�خاص الذين يوقع    معنوي فان �خص    أو

 .أخرى يتجدد إل��ا دوأية مدمدة هذا العقد  طيلةهذا العقد وما ي��تب عليھ من االل��امات فيھ   املستأجر ��بالت�افل والتضامن معها بجميع مسؤوليات 

بتجد  :عشر  الرا�ع يرغب  لم  او  مدتھ  ��اية   �� العقد  ا��اء  املؤجر  رغب  حال  ملدة  ��  العقد  فيعفىيد  توجيھ    مماثلة  املالك�ن    اإلنذارمن  قانون  يتطلبھ  الذي 

ان��اء  تقديملھ    و�جوز   واملستأجر�ن �عد  مباشرة  العقد  إل��اء  مست�جل  حدده  طلب  ال�ي   القانون. ا  املهلة 

للمستأجرال    :عشر  ا�خامس ي  يجوز  والتنظيم  أن  البناء  أح�ام  بتحمل    و��ون خالف  ناجمة عن مخالفة    أوفة  مخال  أيةملزما    أو   ،األنظمة  أو  ، القوان�ن غرامة 

 قانون الطوابق والشقق او امانة عمان وذلك عن طيلة ف��ة اشغالھ للعقار.  أح�ام أوالبلديات، �عليمات 

ة ع��  يثبت ف��ا عدم وجود اية مبالغ م��تببلدية  ال وسلطة املياه و براءة ذمھ للمؤجر من شركة الكهر�اء    العقد بإحضارب��اية مدة    يل��م املستأجر  عشر:  السادس

 .اإليجاراملأجور خالل ف��ة 

الستااليت  عشر:   السا�ع �حون  اماكن وضع  تحديد   �� ا�حق  يحق    وخزانات  واإلذاعية  اإللك��ونيةواللواقط    للمؤجر  مياه    اتخزان  إضافة  للمستأجراملاء وال 

 . اإليجار�خطية مهما �انت غاية بدون موافقة املؤجر ا إضافية

مستحقات ما ي��تب ع�� الشقة  من    الشقق و يل��م بدفع  إدارةنظام  قانون امللكية العقار�ة و اذا �ان العقار املؤجر شقة فيل��م املستأجر بأح�ام    :   عشر   الثامن

انة ا�خدمات املش��كة  ال ا�خدمات املش��كة واذا �ان للبناية حارس او عامل نظافة فيلزم بدفع مستحقاتھ و�ل��م بدفع اية نفقات لصيتفرض ع�� ادارة او استعم

ش��كة، و ال  فوات�� املياه و الكهر�اء ال�ي �ستحق ع�� ا�خدمات امل   يل��م بدفع �سبتھ من    و  ما صيانة السطح ح�ى لو لم يكن �ستخدمه او    بما ف��ا صيانة املصعد

و يجب عليھ ان يتقيد بامل�ان ا�خصص عدم االستفادة م��ا  يجوز لھ باي حال من االحوال رفض املشاركة �� مصار�ف ا�خدمات املش��كة و ال يجوز لھ التذرع �

 . الكراجات ا�خصصة لغ��ه من الس�ان الصطفاف سيارتھ و ال يجوز لھ التعدي ع�� 

ها العرف والعادة �عت��  أفعال ال يتقبل  ا�جوار بأيء أي من  إيذا  تقابلهم أو و ال�ي  �ا الشقة أع � اية ال�ي تقالساكن�ن �� البن  اح��ام ا�جوار م  إن عد  عشر: ع  التاس

 .خر�نباآل  أوعطل أو ضرر ي�حق باملالك  عن أيالتعو�ض ب املستأجرو�لزم لعقد سببا لف�خ ا

 ا�خصوصية:  الشروط 
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 ثم قاموا بتوقيعها.  ومنمضمو��ا  وتفهمواتليت الشروط ع�� األطراف 

 شاهد                                                        شاهد                                                                           املستأجر                                                                      املؤجر      

  


