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   مكتب تجاري : العقار املؤجرال استعم

    يلي:على ما   الطرفين اتفق   باستئجاره، فقد  يرغب  نيالطرف الثا نااملوصوف اعاله وحيث العقار حيث ان الطرف االول يملك 

 شروط العقد 

  واحدة.ال يتجزأ منه وتقرأ معه كوحدة  وجد جزءا أن وملحقاته  وشروطه عتبر مقدمة هذا العقدت : أوال

واملغاسل   الشبابيك والزجاج والغاالت بمفاتيحهافة االبواب و ساملا من كل عيب وقد عاين بنفسه كاه  وملحقات  العقار املؤجرنه قد استلم  ستأجر بأيقر امل  :ثانيا 

أو   أي عيب  نم  وخالية  وسليمةجديدة  والتوابع    األشياءوان جميع هذه  والبالط والسيراميك والجبصين وكامل الديكورات  والدهان  والحنفيات واالدوات الصحية  

   .بها   استلمهاتي ة البالحالجديدة خلل ويتعهد املستأجر بتسليمها عند انتهاء مدة اإلجارة  

يعتباار  وإال األقاالعلااى ين بشااهر انتهاااء ماادة العقااد  قباال املااؤجر بلياا بتيقااو   أن مماثلااة كااان ال يرغااب بالتجديااد ملاادة  إذاماادة العقااد  قبل انتهاااءأجر يجب على املست  :ثالثا

 .اق هاااااااااااااااااااااااااذا الشااااااااااااااااااااااااارط علاااااااااااااااااااااااااى املاااااااااااااااااااااااااؤجركياااااااااااااااااااااااااد علاااااااااااااااااااااااااى عاااااااااااااااااااااااااد  انطبااااااااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااااااااع التأ ذلاااااااااااااااااااااااااك،إذا أراد املاااااااااااااااااااااااااؤجر  مماثلاااااااااااااااااااااااااة أخااااااااااااااااااااااااار   للعقاااااااااااااااااااااااااار ملااااااااااااااااااااااااادةا مساااااااااااااااااااااااااتأجر 

موافقااة  للغياار باادون  أو التخلااي عنااه كليااا أو جز يااا العقااار املااؤجرأو جزء منه للغياار أو إدخااال شااريك أو شااركة معااه  ااي  العقار املؤجرر تأجير ال يجوز للمستأج  :رابعا

 .الخطيةاملؤجر 

تغيير  ي األبواب أو الحنفيات ي  أ  إحداث  سدة، أوإحداث    شبابيك، أوفتح  أو    ،بناءو  أ   ،هد من    العقار املؤجريحق للمستأجر أن يحدث أي تغيير  ي    ال  :خامسا

ويجب    للعقد،عند توقيعه    التي استلمها عليه  الحالةالى    على نفقته  بإعادتهاعلى ان يقو     األحوالكل    و ي  الخطية،وغيرها إال بموافقة املؤجر  او ثقب الجدران  أو  

  . بها بالحالة التي استلمها  العقار املؤجرها مع استلم ملحقاتي أ إعادةستأجر على امل

  أو   ،التشطيبات  أو  ،القصارة  أو  ،هربا يةالك  الصحية، أوالتمديدات  أو    ،املجاري   تلف  ي  أو  ،خراب  أو  ،عيبأو    ،عطلمن    العقار املؤجريحصل  ي    ما  كل  :سادسا 

ق له أن يطالب املؤجر بأي ات كما ال يحاملؤجر بش يء من التعويضيحق له أن يطالب  تأجر وال  على املس  اليحه فيعود تص  العقار املؤجر قة بأي من املرافق امللح 

 .بالعمارة املشتركة امللحقةالخدمات تعويضات أو ضرر أو عطل مهما كان نوعه بسبب أي تعطيل أو خلل يحصل  ي 

الرسو   : سابعا كافة  بدفع  املستأجر  املؤجرعلى    روضة املف  والفواتير  والنفقاتواملصاريف    يلتز   والهاتف    والكهرباء  ظافة لنواالحراسة    أجور ها  يفبما    العقار 

 .وغيرهاالى كافة نفقات الصيانة  باإلضافةاملعارف  وضريبة وضريبة املسقفات 

 مستحقةالعقد  أقساط  جميع  استحقاقه فتصبح    ميعادعلى  ا   بعد مرور عشرة أي  اإليجارأقساط بدل  قسط من  أي  أخر املستأجر عن دفع  إذا امتنع أو ت  : ثامنا

فورا  لا واستال     واحدة،  ودفعةدفع  العقد  هذا  بفسخ  والخيار  الحق  أيضا  املؤجروللمؤجر  تنته  العقار  لم  اإلجارة  مدة  أن  عليه   ولو  يده  بوضع  الحق  وله  كما 

 .ل ن البدل الثاني عن األو على املستأجر بحال نقصادل الذي يراه مناسبا على أن يعود بالفرق بين البدلين وإجارته للغير بالب

العقار ن هذا العقد فان للمؤجر الحق أيضا بوضع يده على أموال املستأجر املوجودة  ي  البندين السابقين مرين  ي  ن األمرين املذكو بحال حدوث أمر م  :تاسعا

 ثمنها.ثمن الذي يراه مناسبا واستيفاء حقوقه من وبيعها بال املؤجر
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وتوابعه أو   العقار املؤجرليحات والترميمات التي يريدها  ي  ع التصوأن يعمل جمي  أو بالقرب منه  العقار املؤجرطوابق علوية فوق  بني  أن يالحق    مؤجر: للعاشرا

عطل أو ي  عن أالتعويض  ب  يطالب املؤجر  أن الحال  وال يجوز للمستأجر  ي ذلك  تد إليها  بقربه مهما اقتض ى لها من الوقت  ي مدة هذه اإلجارة أو  ي املدة التي تم

 .مالعاأل هذه  بسبب ضرر أو تنزيل  ي األجرة

إما وعند خروجه يكون املؤجر مخيرا  وحده  غيره تكون نفقتها عليه    ديكور، أوأعمال    وأ  ،تصليحاتأو    ،تحسينات  من  املستأجربه  قو   جميع ما ي  : عشر  الحادي

  مهما بلغت على   وإزالتهاالحال    إعادةتكون نفقات    الحال   و ي ذلك  العقد،لحظة هذا  عليه  كان  ما    كما  العقار املؤجربأخذها كما هي بدون مقابل أو بطلب إعادة  

 وحده.املستأجر  نفقة

يشغل    : عشر  الثاني أن  للمستأجر  يجوز  املستأجرال  اس  العقار  التي  الغاية  يستع  لها  تأجرلغير  أن  فأو  و مله  والقانون  الشرع  يخالف  العا   يما  واآلداب  النظا  

 .للمجاورين اإلزعاج  ي التسبب أوالضوضاء  إحداثيجوز له  وال العامة،

أجر شركة  كان املست  وإذا ي كل ما ينشأ عنه من التزامات،    ومتضامنين  ي هذا العقد أكثر من شخص واحد فيعتبرون متكافلين    كان املستأجرين  إذا  : عشر  الثالث

مسؤولين  أو  /يعتبرون مسؤوال وأو  /يعتبر و  عنوي(ن عن الشركة أو املؤسسة )الشخص امليوقعو و/أو  الشخص أو األشخاص الذين يوقع    معنوي فان شخص    أو

 .أخر  يتجدد إليها دوأية مدمدة هذا العقد  طيلةهذا العقد وما يترتب عليه من االلتزامات فيه   املستأجر  يبالتكافل والتضامن معها بجميع مسؤوليات 

الع  :عشر  الرابع انهاء  املؤجر  رغب  حال  بتجد ي  يرغب  لم  او  مدته  نهاية  العقد  ي  ملدة  يد  فيعفىقد  توجيه    مماثلة  املالكين    اإلنذارمن  قانون  يتطلبه  الذي 

انتهاء  تقديمله    ويجوز   واملستأجرين بعد  مباشرة  العقد  إلنهاء  مستعجل  حدده  طلب  التي   القانون. ا  املهلة 

للمستأجرال    :عشر  الخامس ي  يجوز  البناء والتنظأن  بتحمل    ويكون يم  خالف أحكا   ناجمة عن مخالفة  غرا  أوفة  مخال  أيةملزما    أو   ،األنظمة  أو  ، القوانين مة 

 قانون الطوابق والشقق او امانة عمان وذلك عن طيلة فترة اشغاله للعقار.  أحكا  أوالبلديات، تعليمات 

ة على  عد  وجود اية مبال  مترتب  يثبت فيهابلدية  ال وسلطة املياه و كهرباء  براءة ذمه للمؤجر من شركة ال  العقد بإحضاربنهاية مدة    يلتز  املستأجر  عشر:  السادس

 .اإليجارخالل فترة  العقار املؤجر

الستااليت  عشر:   السابع اماكن وضع صحون  تحديد  الحق  ي  يحق    وخزانات  واإلذاعية  اإللكترونيةواللواقط    للمؤجر  مياه    اتخزان  إضافة  للمستأجراملاء وال 

 . راإليجالخطية مهما كانت غاية ؤجر اقة املبدون مواف إضافية

ال  مستحقات تفرض على ادارة او استعممن     املكتبما يترتب على    الشقق و يلتز  بدفع  إدارةنظا   قانون امللكية العقارية و يلتز  املستأجر بأحكا     :   عشر   الثامن

فيلز  بدفع مستحقاته ويلتز  بدفع اية    نظافة،  لحراسة وا املجمع ، ويلتز  بدفع نفقات الدارة  كتب إل ويلتز  بدفع أية رسو  أو اشتراكات على امل الخدمات املشتركة  

التي    يلتز  بدفع نسبته من    و  ما صيانة السطح حتى لو لم يكن يستخدمه او    انة الخدمات املشتركة بما فيها صيانة املصعدنفقات لصي الكهرباء  و  فواتير املياه 

و ال   صاريف تفرض من إدارة املجمع ،  أو أي م  ة  ي مصاريف الخدمات املشتركةاركال يجوز له باي حال من االحوال رفض املششتركة، و  تستحق على الخدمات امل

.  الكراجات املخصصة لغيره من السكان و يجب عليه ان يتقيد باملكان املخصص الصطفاف سيارته و ال يجوز له التعدي على عد  االستفادة منها يجوز له التذرع ب

 ت. قف السياراخدا  موارتب على استتتيلتز  كذلك بدفع أية أجور و 

 الخصوصية:  الشروط 
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 قيعها. ثم قاموا بتو  ومنمضمونها  وتفهمواطراف تليت الشروط على األ 

 شاهد                                                        شاهد                                                                           املستأجر                                                                      املؤجر      

  


