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 ممارسات التأجير العادلة

ا في غاية  ار السكني على وجه الخصوص عنصر  د اإليجعد الثقة المتبادلة بين أطراف عقتُ 
ار طويلة األجل  اإليجعقود  تكونو. كن بهاشقته لشخص آخر ليس ر المؤجيؤجر  . األهمية
من أهمية اإلخالص واالنفتاح بين ذلك  كل يزيدو ن تغي رات مفاجئة،وقد تتضم   ،بطبيعتها

 . األطراف المتعاقدة

التشريعات تفرض بعض  غير أن  . االتفاق على بنود عقد اإليجار للمستأجر والمؤجريجوز  ، كقاعدة عامة

 . فيما بينهما رها باالتفاقأجر تغيير والمستلمؤج  لال يمكن التي واجبات الحقوق وال

مشاكل بدون و مستمرعملي عقد إيجار سكني  عدادإعلى العادلة إلى المساعدة  تهدف ممارسات التأجير

 بإتباعالعادلة  رممارسات التأجيشروط سات التي وضعت وتوصي المؤس  . بطريقة مالئمة وإنهائه

مسبقا  متعاقدان اليتفق فجأة  ولم  التي قد تظهرت االالحب خصوصا  توجيهاتها بشأن اإليجارات السكنية، و

 على كل حال.االلتزام بها يجب فعقد اإليجار،  شروطالمتعاقدان وإذا حد د الطرفان . بشأنها

دفعها التكاليف التي  يجارغطي اإليُ وينبغي أن . ربحة للمؤجرمُ السكنية  أن تكون أنشطة التأجير يجب

على  صل المستأجروفي الوقت نفسه، يجب أن يح. على رأس المال الُمستثَمرالمؤجر وأن تُدر  له عائد ا 

ويختلف . مقابل دفعه لإليجار آمن يفي باحتياجاته وعلى إيجار ، يجاربعقد اإل بشأنه االتفاقتم  ما ل وفقا  شقة 

 هو بيت المؤجر. استثمارهكون الشيء الذي يتم  األخرى اتلتأجير السكني عن االستثمارا

ا من بين  برعتويُ  الداخلي  التنظيميالقانون مراعاة و احترام الجيرانممارسات التأجير العادلة أيض 
ا مساهمة . لمبنىالمعاملة داخل ا بخصوصوالتوجيهات العامة  وتتضمن ممارسات التأجير العادلة أيض 

هية المجتمع د رفاوتعتم. البيئة السكنية داخليجارية في تحقيق الراحة العامة طرفي العالقة اإلمن  كل

 م المقيميتفه  و. بنفس المبنى المشتركة ومراعاة غيرهم من المقيمين مورالسكني على اهتمام السكان باأل

 . ة ما عليه من مسؤوليات عند استخدام المرافق المشتركة والساحاتريحالبيئة السكنية المُ ب

توفير ما يكفي من الشقق لإليجار يُعد  و . مساكنعدد كاف من الإلى توفير  تسويق المساكن الفع الحتاج ي

ا م ا للتنمية االجتماعية والتأمر   . شغيلهم 
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 الُمتبادل االنفتاح والتفاعل

 نظر تيوجهأخذ اإلجراءات القيام بأثناء  يتم  وفق ا لقواعد اإلنصاف، وعمليات االستئجار بنى ت

َ  الطرفين المتعاقدين مثل حظر )خاصة الشروط ال كلإلى  ويجب اإلشارة بوضوح. االعتباربعين  معا

( للعالقة التعاقديةالمسؤولية عن الصيانة، أو التعويضات المنفصلة أو الطبيعة المؤقتة  التدخين، أو
العالقة اإليجارية، مهما بالنسبة ألطراف  يعتبر أمراَ و. في إعالن اإليجار أو عند عرض الشقة

تحديد الُمدة التي  ، معبيعها سيتم ، أولمؤجرل صلالستخدام الخا كونستالشقة  ما إذا كانتتوضيح 
أعمال  بكل مثال   ستأجرالمُ  الغبوتتضمن ممارسات التأجير العادلة إ من الممكن تأجير الشقة أثنائها.

 المؤجرويكون  ومن شأنها أن تؤثر على استخدام الشقة القيام بهاشركة اإلسكان  رقر  تُ التي تجديد ال

المستأجر في أقرب وقت ممكن بأي أعمال تجديد بخالف  بالغالمؤجر إويجب على . على علم بذلك

 . تلك التي يخطط لها المؤجر

تزايد إقدام األشخاص على تأجير الشقق يظهر ذلك مثالَ في جير، ولقد تغي رت بيئة عمل سوق التأ

َ دون معاينتها  يجب . المعروضة على اإلنترنت عروضوفي ظل هذه الظروف، تبرز أهمية ال. مسبقا

 . المعروضة خرىاألمواد ال صحةالتأكد من كما يجب ، الحاليوضعها مع  قشقالصور أن تتطابق 

ا في إدارة اإليجار  ولكي يسهل التواصل والتفاعل. يُعد  التواصل بين األطراف المتعاقدة عامال  مهم 

 . اإليجاربينهم طوال مدة  فيماعليهم التأكد من تحديث معلومات االتصال يجب ، األطرافبين 

 . في الشقة سكنونالمؤجر باألشخاص الذين ي بالغتشمل ممارسات التأجير العادلة قيام المستأجر بإ

ويتمثل االلتزام الرئيسي للمستأجر في دفع األجرة المتفق عليها كاملة  وفي موعدها المحدد دون 

ات في دفع األجرة على وتُلزم ممارسات التأجير العادلة المستأجر بإبالغ المؤجر بأي صعوب. تأخير

 . الفور

 في العالقة اإليجارية جيدالتواصل ال

ن ويتضمَ . إلعالن التأجير هوقت نشر منمؤجر بالنسبة لللعالقة اإليجارية في ا جيدالتواصل اليبدأ 

ا بمزايا الشق اإعالن   لكذ بدوره ويجب على المستأجر . السكني ة والبنود الرئيسية لعقد اإليجارواضح 

 . نفسهوعن  استئجارهابالتي يرغب في طلبه المعلومات الكافية عن الشقة درج أن ي

عملية التأجير وأثناء  خاللالمفاوضات بين األطراف المتعاقدة تتم أن يجب  اَ جيدالتواصل  ليكونو

 . األمور بسالسة لتسيرتفق عليها قناة تواصل مُ  عبرالعالقة اإليجارية 
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 للشقة محتملة البشأن الزيارات  بالغاتالتُشك ل 

إذا كان المؤجر خصوصاَ و. التواصل أشكال إحدى

يجب وبذلك. المستأجر  بالغفعليه إ الشقة، يخطط لبيع 
إخطار المستأجر بأي اتصال من ق بَل وكيل كذلك 

وفي حالة إعادة تأجير الشقة، . المكَلف بذلك اإلسكان

المستأجر بأي اتصال من ق َبل  بالغلمؤجر إيجب على ا

 . ذلك بخصوصاإلسكان وكيل 

المتعلقة بالعالقة  بالغاتعامة، يجوز تسليم ال كقاعدة
النظر عما إذا  غضاإليجارية إلى أي من الزوجين، ب

. كان أحدهما أو كالهما قد وقع على عقد اإليجار أم ال

عناوين منفصلة، ينبغي في  للعيشالزوجان  انتقلوإذا 

ق تعل   ذاإو. بشكل منفصل همايإلى كل غاتبالتسليم ال

 البالغاتب تسليم ين في السكن، يجبالمشتركاألمر 

ا إلى   . فاطراأل جميعدائم 

كتابي،  غبالبمثابة  اإلكتروني رسلالمُ  بالغعتبر اليُ 
 ويكونتغيير محتواه من جانب واحد  تم  ي الشريطة أ

 بالغ إرساللة في حاو. االحتفاظ به وتخزينهباإلمكان 

الطرف جب على تويه فإن  إنهاء عقد اإليجار، بشأن 
 إلثبات ذلك. غ الللب باستالمه قر  المقابل أن يُ 

 عقد اإليجارإعداد 

شكل باإليجار الُمصاغ عتبر عقد يُ و .ادائم   اتتطلب إعداد عقد اإليجار كتابي  ممارسات التأجير العادلة 

ا ا  مكتوب ا  إلكتروني عقد نموذج عقد اختيار وينبغي . اإليجارد وعقل عدة نماذج وصياغاتوتوجد . أيض 

توافق ت اهعلى اإلنترنت، إال أن  مختلفة نماذج صياغات وعلى الرغم من وجود  هاإليجار بعناية ألن  

بس جب كتابة العقد بطريقة واضحة ال لُ يو. ممارسات التأجير العادلةلالقانونية القواعد مع جميعها 

ينبغي طلب وه قبل التوقيع عليه، دنوالطرفان محتوى عقد اإليجار وب المهم أن يعرف كال منو. فيها

 . ذلك األمر تطلبإذا توضيح ما فيه من معلومات 

ا من العقد، مثل شكل تُ التي  الُمرفقاتن عقد اإليجار جميع يجب أن يتضم    حالةفحص  استمارةجزء 

قانون مع أو  محتواه ال يجوز أن تتعارض مع، فرفقاتعقد اإليجار على ميشتمل وإذا كان . البيت

 (. 1995/ 481)السكنية يجارات اإل

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عقد اإليجاريعتبر 
مستند في العالقة أهم 

على وينبغي . اإليجارية

لع بعناية على يط  مستأجر أن ال

وبنوده قبل التوقيع  همحتوا

عليه، وأن يطلب المشورة إذا 

العقد الواضح يعد  . لزم األمر

فيه تتقارب  والذيالصياغة، 

ف وجهات نظر األطرا

لعالقة اأساس  المتعاقدة،

 . اإليجارية الجيدة
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ويجب . الطرف اآلخر على نحٍو موثوق هُويةعند التوقيع على العقد، يجب أن يتحقق كل طرف من 

وبموجب قانون المعلومات االئتمانية، يحق . محل اإليجار ةتأجير الشق ه فييتحقأر إثبات على المؤج  

 . للمؤجر التحقق من المعلومات االئتمانية للمستأجر

عند توقيع عقد اإليجار وعند األماكن التابعة لها من مصلحة الطرفين أن يقوما بفحص حالة الشقة وو

، مع حول حالة الشقة بدقة كافيةمالحظات ال كل  ذكر الشقة تقرير فحص حالةبوينبغي . إنهائه

 . مثال   االستشهاد بصور فوتوغرافية

تغييرات ال كلية عبر اتفاق مشترك، يجب كتابة ضرورة إلى تغيير بنود العالقة اإليجارالإذا دعت 

 . في ملحق منفصل مثال  

 : بالنسبة إلى عقود اإليجار التي تتناول شقق ا مشتركةتوجد في العادة ثالث خيارات 

 

 

 
وبالنسبة إلى العالقة  .  لعادية على عالقة المستأجر الرئيسي والمؤجرتسري قاعدة االستئجار ا

يسري عليها قانون االستئجار من الباطن، في والمستأجر من الباطن، بين المستأجر الرئيس
وبموجب نموذج االستئجار من الباطن، يتحمل  . القصيرة غبالبما في ذلك فترات اإل

المستأجرين من الباطن،  طرف من بخصوص دفع الضمانالمستأجر الرئيسي المسؤولية 
 . والذي يضمن سداد األجرة والصيانة الدقيقة للشقة

  في تتمثل الثالثة الطريقة
 على القائم النموذج

 الباطن، من االستئجار
  أحد  فيه يتولىو

  دور المستأجرين
  الرئيسي المستأجر

  مع عقود على وقعوي 
  الذين األشخاص
 . الشقة يشاركونه

 

هناك طريقة أخرى تتمثل 
 في صياغة 

عقود منفصلة لجميع  
المستأجرين، حيث 
يمكن االتفاق عليها 
أو إنهائها بشكل 

 منفصل
ويمكن كذلك ربطها 

 . منفصلبضمان 

في ما يتعلق بالمستأجرين 
الذين يتشاركون شقة 

واحدة، يمكن توقيع عقد 
بموجبه يتحمل  واحد، 

جميع المستأجرون 
مسؤولية مشتركة عن  
األجرة والمسؤوليات  

األخرى للعالقة  
اإليجارية، وال يمكن إنهاء 
العقد إال بشكل مشترك،  
وال يرتبط بالعقد سوى  

 . واحد ضمان

 

 

 

مسؤولية ذو عقد واحد 
 مشتركة

 

جميع المستأجرين لديهم 
نموذج التأجير من  العقود الخاصة بهم

 الباطن
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عقد واحد يتضمن   
 مسؤولية مشتركة 

 عقود 
 منفصلة 

المستأجرون  
 الرئيسيون 

والمستأجرون من  
 الباطن 

المسؤولية عن دفع  
 األجرة 

 كل مستأجر   المسؤولية المشتركة 
مسؤول عن حصته  

 فقط 

المستأجر الرئيسي هو  
.  المسؤول أمام المؤجر

المستأجر من الباطن هو  
المسؤول أمام المستأجر  

 . سيالرئي 

المسؤولية عن  
الصيانة الدقيقة  

 للشقة

يتحمل كل   المسؤولية المشتركة 
مستأجر المسؤولية  
عن حصته فقط،  
باستثناء ما يتعلق 

باألماكن 
 . المشتركة

المستأجر الرئيسي هو  
.  المسؤول أمام الجميع

المسؤولية المشتركة مع  
المستأجر من الباطن 
لألماكن المشتركة 

واألماكن المستأجرة من  
 . الباطن

دفع الضمان بشكل   الضمان 
 مشترك

دفع الضمان بشكل  
 نفصلم

المستأجر يدفع 
 الضمان الرئيسي

 ويدفعللمؤجر، 
المستأجر من الباطن  

للمستأجر  الضمان
 . الرئيسي

بخصوص  . إجماال   فسخ العقد 
المستأجر الواحد،  

بموافقة   فقط
المؤجر  

والمستأجرين 
 . اآلخرين

الموافقة  
المنفصلة  

من 
 ين  اآلخر

 . غير مطلوبة

بمجرد أن ينتهي عقد 
المستأجر الرئيسي، 
ينتهي أيض ا عقد 
االستئجار من 

 . الباطن

تحويل الحق في  
 اإليجار إلى آخر 

بموافقة المؤجر  
والمستأجرين 

 . اآلخرين

 بموافقة  
 المؤجر 

المستأجر الرئيسي  
.  بموافقة المؤجر

المستأجر من الباطن 
بموافقة المستأجر  

 . الرئيسي

 تذكيرقائمة ال
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استخدام الشقة مع  يحق للمستأجر

. سرتهالذين ينتمون ألزوجه واألطفال 

في االستخدام ذلك شريطة أال يسبب 
ر استخدام ضرر، ويحق للمستأج أي

. وأقارب زوجه الشقة الستضافة أقاربه

كما يحق للمستأجر التأجير من الباطن، 
 أو التنازل،

وإذا قام المستأجر . يسبب ذلك أي إزعاجعلى األكثر، عن نصف الشقة لطرف آخر، شريطة أال 

الحصول على موافقة  يتوجب عليهبالتأجير من الباطن أو بالتنازل عن أكثر من نصف الشقة، ف

 من غير الممكن منع تأجير أقل من نصف المسكن بالعقد.. المؤجر

ه في هذ واءاإليب ويُقصد. للعيش في الشقة ا  مشابهأمرا  لمدة قصيرة  في المسكن اإليواءيُعد  

شخص عادي في بعض األحيان لغرفة أو شقة  توفير سرير أو من قبيلإليواء المؤقت ا ، اإلرشادات

عادي خدمة إيواء في منزله لزائرين أثناء على سبيل المثال، قد يقدم شخص )لزائرين مقابل أجرة أو 

يجب عليه رين، فخآأشخاص وإذا تنازل المستأجر عن أكثر من نصف الشقة إليواء (. أنشطة صيفية

على سبيل المثال، يُحَظر التنازل عن الشقة بكاملها لقضاء عطلة . الحصول على موافقة المؤجر

الحصول على موافقة المؤجر في حالة بالمستأجر لزم يُ  وال. نهاية األسبوع من دون موافقة المؤجر

األطراف المتعاقدة ومع ذلك، فإن والء . آخرينأشخاص تنازله عن أقل من نصف الشقة إليواء 

 . المرتبطة بذلكقيود اللبعض يستلزم أن يتناقشوا بشأن مبادئ اإليواء وابعضهم ل

 خاللاإل كانوعلى الموافقة المطلوبة التنازل عن الحق في استخدام الشقة من دون الحصول  إذا تم  

كن لفترات قصيرة على سبيل المثال فإن اإليواء في المس. ، يحق للمؤجر إنهاء عقد اإليجارجوهريا  

 لربما ال يستوفي شروط إنهاء العقد. عدة مرات خالل السنة

 
 الخاص إليجارات ذات التمويلبخصوص ا ثمنه ورفع يجاراالتفاق على زيادات اإل

 . االتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر وفق ا لما تم   ثمن اإليجاريتم تحديد 
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 االتفاق عن طريق  اإليجاررفع ثمن 

 تضمين بند االتفاق إذا تم   عن طريقاالستخدام  نوالتعويض ع اإليجار رفع ثمنيمكن قانون، وفق ا لل

 والتاريخ الذي رفع اإليجارأنه يجب تسجيل أسباب  لكويعني ذ. في عقد اإليجار بخصوص ذلك

 . العقدالمفعول بري اس ذلك صبح فيهسيُ 

 يجب وفق ا للقانونو .اإليجارغ زيادة بلم تحديدعلى  درقاال وحدهيكون المؤجر  رفع اإليجار، بنود ب

ر  بالغإكما يجب . وتاريخ سريانه لإليجار الجديدبالمبلغ  كتابيا   دائما  إبالغ المستأجر  على المؤج 

  .قبل شهر من تاريخ سريانه مثال   بتلك الزيادة في الوقت المناسب،  المستأجر

د الزيادة جار على الرغم من أنه ُمبين في شروط زيادة اإليجار موعيُفضل أيضا  أن يُبلغ المؤجر المستأجر بشأن زيادة اإلي

 وشروط الحسابات الدقيقة.

 ثمن اإليجار الزيادة في

بطريقة غير تلك وفي عقود اإليجار ذات التمويل الخاص  رفع ثمن اإليجارإذا كان من الضروري 
 فرض أشهر على األقل من يجب البدء في التفاوض بشأن ذلك قبل ستةفالمنصوص عليها في العقد، 

ويجب أن تكون  . المطلوبة الزيادة

أن تتوافق مع القيمة  و الزيادة معقولة

وال يجوز أن تتجاوز . اإليجارية للشقة

 سنوي ا،% 15الزيادات نسبة 
باستثناء الحاالت التي يتم فيها إجراء 
تجديدات شاملة لتحسين العقار والقيمة 

طرفان وإذا توصل ال. اإليجارية للشقة

 بشأن زيادة  بالتفاوضفاق إلى ات
 ،اإليجار

وفي الوقت نفسه، يجب االتفاق وتسجيل أسباب زيادات . يا  كتابعلى ذلك يُوصى بأن يتم االتفاق 

ر بعد الزيادة األولى وتاريخها ومقدارها اإليجار  . السنوية التي ستُقر 

ن المؤجر في النهاية حسب القانون إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة بخصوص زيادة اإليجار، فبإمكا
من الجيد عند فسخ العقد اإلبالغ عن قدر اإليجار الذي يخوله لمواصلة  فسخ عقد اإليجار الدائم.

 اإليجار بخصوصالوقت نفسه، ينبغي إبالغ المستأجر بالموعد النهائي لقبول هذا التغيير  وفي العقد.

 . لتجنب إنهاء عقد اإليجار
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 (ARA) بالعقود التابعة لمركز تمويل وتطوير اإلسكان هتتقييمااإليجار و

مركز تمويل وتطوير  شقق)بحرية بالنسبة إلى  أو رفعه اإليجارتحديد  زال يجو، وفق ا للقانون

يتم   هيُقصد بالتكلفة اإليجارية أن  و. اإليجاريةلتكلفة اقيمة على أساس  إيجارهاد تحد  يوالتي  (اإلسكان

المستأجرين ه إذا أهمل أحد هذا أن  ويعني . إيرادات اإليجار من ديد اإليجارة تحوحد تكاليفكل  تغطية

ولهذا السبب، يجب على المؤجر . ن على المستأجرين اآلخرين دفعهاسيتعي  ، اإليجاردفع حصته من 

 اإليجار.التدخل على الفور في حاالت إهمال دفع 

يجب على المؤجر إبالغ المستأجر  ((ARAلمركز تمويل وتطوير اإلسكان عقود اإليجار التابعة ب

زمني   كحدو . هاإلى أسباب الزيادة ومقدار في البالغ تتم  اإلشارةويجب أن . يا  كتاب اإليجاربزيادات 

وإذا . المؤجر طرف الُمقد م من بالغتصبح الزيادة في األجرة سارية المفعول بعد شهرين من ال أدنى

تعويض على أساس االستخدام، مثل رسوم ) منفصلل بشك رالطرفان على استحقاقات فواتي ات فق

تغي ر في عدد  سببزيادة االستهالك أو ب بسببزيادة  ةإبالغ المستأجر بأي توجب، ال ي(المياه

 . األشخاص الذين يعيشون في الشقة

 الضمان

من طرف  اإليجاردفع  ضمان من أجل ، دفع الضمانعلى  عقد اإليجارب يتم االتفاقما غالبا  

ولتكون األمور . والمسؤوليات األخرى المتعلقة باإليجار العناية المناسبة بالشقةتأمين ، ولمستأجرا

الوفاء بكافة  هوضمان من دفع ال غرضالعقد اإليجار إلى أن بمن المستحسن اإلشارة ف، واضحة  

حيازة  بلق ضمانالغرض، ينبغي االتفاق على تاريخ تقديم ال ولهذا. االلتزامات المرتبطة بالعقد

بعناية وفصله عن الممتلكات األخرى طوال  ضمانللشقة، ويجب على المؤجر االحتفاظ بال لمستأجرا

بغض . في بداية مدة اإليجارة التي قد تنتج عن الضمان النقديويجب االتفاق على الفائدة . مدة اإليجار

كل مؤجر منهما مسؤول فإن النظر عما إذا تم تحويل الضمان في حاالت تغير المالك إلى الُمشتري، 
 دائما  عن إعادة الضمان إلى المستأجر وفقا  لعقد اإليجار.

 يعادلما ى المتفق عليه بين المستأجر والمؤجر إل للضمانلقانون، يجوز أن يصل الحد األقصى ل فقا  و

، فإن (KKO: 2017:91)فنلندا بووفق ا للقرار األولي الصادر من المحكمة العليا . ثالثة أشهر إيجار

 قدمهي يذال انتعهد بالضم، كما هو منصوص عليه في القانون، ال يقي د اللضمانأقصى مقدار من ا

. طرف ثالث
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ا على أن   . ضمانا  المؤجر  يطلبينص القانون أيض 

دون تأخير بمجرد انتهاء عقد و ينبغي إعادته كامال  ف، الضمانوإذا لم يكن هناك أي سبب الستخدام 

المفاتيح، وفحص حالة الشقة إذا لزم  ، وتسليمالتابعة لهاتنظيف الشقة واألماكن لزم ستوي. اإليجار

 . خالف ذلكبلم يكن هناك اتفاق إذا  األمر، 

إلى حجز  فعهإذا رأى المؤجر سبب ا يد

، يجب إعادة الباقي من الضمانجزء 

إرسال  ويجب. إلى المستأجر دون تأخير

 المستأجرعنوان إلى  يكتاب بالغ
التي  سباباألو ضمانحجز الوص بخص

م يجب أن يتسل   كما. أدت إلى ذلك

 المستأجر قائمة مكتوبة
، شريطة  أن احتساب فائدة التأخير، باالستناد إلى تقييم، دون الضمانويمكن حجز . بالتكاليفخاص ة 

 . التكلفة الحقيقية ويوض حيتصرف المؤجر بسرعة 

بسبب إهمال التي تكبدها فعلي ا عن الخسائر المعقولة التكاليف  الضمان يجوز للمؤجر أن يحجز من

شابه  ما أو البسيطة األضرارمسؤولية عن الخدوش أو  ةومع ذلك، ال يتحمل المستأجر أي. المستأجر

تناوله  تكاليف إصالح أخرى صغيرة تُعزى إلى الب لى والتلف المعتاد، وهو ما تم   ة، أو أيذلك

تاد في الشقة الب لى والتلف المع" جاءت بعنوانالتي ة لفقرفي اه اإلرشادات في هذبالتفصيل 

 . بالضمان استبدالهاواألخيرة  األشهر دفع إيجارات االمتناع عنوال يحق للمستأجر ". وتنظيفها
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 وصيانته سكنحالة الم

ويجب على المؤجر في بداية العالقة . المسؤولية عن حالة الشقة وصيانتهايتحمل المستأجر 

حالة وأثنائها، أن تكون  في بداية العالقة اإليجاريةيجب و. أن يسلمه الشقة فارغة ونظيفة اإليجارية

المنطقة وغيرها من الظروف ب هاوموقع  هامرعُ  بخصوص المستأجر تستجيب لمطالب  الشقة 

 أو تلف معتاد، وال يتحمل المستأجر أي مسؤولية عن أي ب لى . المحلية
وتأثيث  إلى االستخدام العادييُعزى 

وعند انتهاء العالقة اإليجارية، . المكان

على المستأجر تسليم الشقة فارغة 
ونظيفة وبالحالة نفسها التي كانت عليها 
في بداية اإليجار، باستثناء ما بها من 

ومع ذلك، يمكن . ب لى أو تلف معتاد

ا االتفاق على المسائل ال مذكورة أيض 

 . في هذا القسم بخالف ذلك

جيد ا على  أجر بالحفاظيلتزم المست
 األماكن المستأجرة وما تحتويه من

 . باع تعليمات استخدامها وصيانتها بعنايةإتمعدات وأثاث، ب

، سواء بالشقة ألحقها المستأجرالتي أضرار  كليتحمل المستأجر المسؤولية عن تعويض المؤجر عن 

 لية عن تعويض المؤجر عن أيكما يتحمل المستأجر المسؤو. ستهتاراالال أو عن قصد أو بسبب إهم

أضرار تلحق بالشقة بسبب شخص آخر مقيم في الشقة بإذن من المستأجر، سواء عن قصد أو بسبب 

 . ستهتارالهمال أو ااإل

 اإليجاروتخفيض  سكنعيوب الم

خلل أو وإذا كان ال. يكتشفها في الشقةس التي عيوبال بكل يا  إبالغ المؤجر كتابيجب على المستأجر 

المؤجر اإلقرار باستالمه ويجب على . على الفور بالغيجب تقديم فالمبنى،  أو هدد حالة الشقةالعيب ي

 . المستأجر رسل من طرفالمُ  لبالغل

يجب عليه اتخاذ ما يلزم من  فوإذا اكتشف المستأجر عيب ا في الشقة قد يؤدي إلى وقوع ضرر، 

لسلطة ما،  بالغو إرسال وقائية، أإجراءات  ذلكقد يتضمن و. الضرر ذلكجراءات لتجنب وقوع اإل

  أو ممثل
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أو باتخاذ اإلجراءات الوقائية، فإنه  بالغوإذا أهمل المستأجر التزامه بال. شركة اإلسكان، أو المؤجر

يقع إلى المدى الذي يمكن معه أن يُعزى اتساع الضرر إلى قد يتحمل المسؤولية عن الضرر الذي 

 . المستأجر إهمال

ب يقع على عاتق المؤجر وفقا  للقانون، فيتوجب عليه البدء في اإلصالح خالل العُط إصالح إذا كان
إذا كان العيب له أثر مهم من ناحية استخدام المسكن، فيتوجب البدء في اإلصالح بدون  فترة معقولة.

 يتوجب إجراء اإلصالحات مع أقل قدر ممكن من الضرر للمؤجر.  تأخير.

االنتقال منه. المستأجر غير ُملزم بدفع ى سكن فإن المستأجر ُمجبر علإذا كان المسكن غير قبل لل
وفي  إيجار هذا المسكن، مالم يستخدم المستأجر المسكن أو مخازن المسكن لالحتفاظ بأمتعته فيها.

 دفع األجرة المعروفة باسمالمستأجر  توجب علىمثل تلك الظروف، ي
وإذا تسبب المستأجر . تخزينالأجرة 

بسبب غير صالح لمسكن جعل ا في
 إيجاردفع فيتوجب عليه تصرفه، 

ير الغويجب تقييم حالة الشقة . الشقة

قابلة للسكن بشكل محايد، بصرف 
النظر عن الظروف الشخصية 

 . للمستأجر

يجب على المستأجر المقيم في شقة 
 بحالة معيبة

ا منأو يستخدمها بشكل جزئي فقط   مقابل مدة الثمن خفضنم ا  راجيإأو  اإليجار أن يدفع فقط جزء 

ا الحصول على تخفيض معقول في  ووفق ا. استخدامه للشقة اإليجار في للقانون، يحق للمستأجر دائم 

وينشأ الحق في التخفيض عندما يتسلم المؤجر . يكن قد تسبب في إلحاق ضرر بالشقة حالة إذا لم

ويحق . اسي بمقدار العيب ومدتهويتأثر المبلغ بشكل أس. أو عندما يصبح على علم بالعيب بالغال

بصرف النظر عما إذا كانت مسؤولية إصالح العيب تقع على عاتق  إليجاراللمستأجر تخفيض 

 . المؤجر أو شركة اإلسكان

.   الموجود بالشقة العيب بسببتوفير سكن بديل للمستأجر  بخصوصمسؤولية  ال يتحمل المؤجر أي
 يوفر سكن ا بديال ،سوإذا كان المؤجر 
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وإذا أخذ المستأجر سكن ا في مبنى . عينها المؤجرن في المباني التي يُ سكميجوز للمستأجر اختيار 

 . المتفق عليها اإليجاربديل، فعليه دفع 

ويحق للمستأجر تخفيض األجرة بصرف النظر عما إذا كانت مسؤولية إصالح العيب تقع على عاتق 

ينشأ الحق في التعويض عن األضرار إال إذا تسبب وبدال  من ذلك، ال . المؤجر أو شركة اإلسكان

 . االستهتارهمال أو اإلالمؤجر في وقوع األضرار عن عمد أو بسبب 

 التجديدات التي يقوم بها المؤجر

للقانون، يحق للمؤجر القيام بأعمال  ووفق ا. تحسين جودة السكن وأمانه من أجلالتجديدات ب يتم  القيام

بالتجديدات التي  يا  كتابويجب على المؤجر إبالغ المستأجر . مؤجرةإصالح وتعديل في أي شقة 

 . مع مراعاة التواريخ القانونية أو المتفق عليها للقيام بهايخطط 

 القيام كن يمكما . بموجب القانون إجراء أعمال اإلصالح والتعديل العاجلة بشكل فورييمكن و

ا 14مدته  بالغعلى  ءا  بنا للمستأجر جالتي ال تسبب القلق واإلزعا واإلصالحاتات جراءباإل  .يوم 
  

ووفق ا للقانون، يجب إبالغ مستأجر 
الشقة باإلصالحات والتحسينات األكثر 
شموال  قبل بداية العمل بمدة ال تقل عن 

ويجب أن يتضمن اإلخطار . ستة أشهر

المسؤول عن االتصال، وحجم الشخص 
أعمال التجديد، وتاريخ بدء العمل، 

وعندما .    لذلكالمقدرة  زمنيةال والمدة

 سكاناإلشركة ممثال   في يكون المؤجر 
 . إخطار المستأجرينبخصوص  االلتزام الذي يقع على المؤجرين اآلخرين نفسفإنه يقع عليها 

ا بخصوص تخفيض  يتضمن اإلخطار وألسباب تتعلق بالمرونة والتخطيط، ينبغي أن  اإليجارعرض 

وإذا رأى المستأجر أن . التجديدانتهاء أعمال بعد  دفعه المطلوب لإليجار يا  رتقديمبلغا  أثناء التجديد و

. ه التواصل مع المؤجر لمتابعة التفاوض بشأن ذلكعليينبغي ف، غير عادل من العرض جزءهناك 

، مدتهاعلى  على أعمال التجديد أو كبيرتغيير هناك  إذا طرأو .الضرورةويجب تعديل العرض عند 

اإلزعاج الفعلي الناجم عن أعمال التجديد يتضح  غالبا  ماو. ح بخصوص ذلكيجب طلب توضي

 اإليجارتخفيض لالعادل والنهائي مقدار الو
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يحق للمستأجر الحصول على تعويض مقابل أي عالوة  على ذلك، قد و. بعد اكتمال أعمال التجديدإال 

 . يدالتجد لاعماستهتار الطرف الذي يتولى تنفيذ أضرار تنجم عن ا

تسبب أقل قدر ممكن من اإلزعاج  ستجديد، يجب أن يتأكد المؤجر من أنها العند القيام بأعمال 

خطار التجديد، أن إلالعادلة، يجب على المؤجر، عند تقديمه  ووفق ا لممارسات التأجير. للمستأجر

 ى المؤجريجب علو .ين أغراضه التي قد تبقى في الشقةينصح المستأجر بكيفية ترتيب وحماية وتخز

 . التجديد نتهاء أعمالبعد ا التدابير العملية األخرىو تنظيفالتنظيم أعمال ب سيقومأن يوضح كيف 

 ركة اإلسكانالتجديدات التي تقوم بها ش

 ماعندقانون اإليجارات السكنية أوقات اإلخطار المنصوص عليها في بشركة اإلسكان زم تال تل

أو تجديد الأعمال  بكلالمستأجر أن يُبلغ  المؤجر ب علىيج. مؤجركف أحد المساهمين بصفته تصر  ي

ومع ذلك، يجب . بذلكعلمه فور  ستقوم بها شركة اإلسكانالتي مرتبطة بها الجوهرية التعديالت ال

 . شركة اإلسكانالتي قد تأتي من تصاالت اال كلعلى المستأجر متابعة 

ال الصيانة التي ستؤثر على استخدام وتلتزم شركة اإلسكان بإبالغ المستأجر، بوقٍت كاٍف، بأعم

 . الشقة محل اإليجار

 التجديدات التي يقوم بها المستأجر

الحصول  دون ذ أي تعديالت أو إصالحات في األماكن المستأجرةال يحق للمستأجر تنفيوفق ا للقانون، 

فقد افقة المؤجر، وإذا أجرى المستأجر أي تعديالت أو إصالحات من دون مو. إذن المؤجر على

صالحات والتعديالت التي تتطلب لإلوبالنسبة . بالشقة تحدثقد المسؤولية عن أي أضرار يتحمل 

 حصول على ذلك اإلذنإذن ا من شركة اإلسكان، يجب ال
 االتفاق مع المؤجر علىو ، من الشركة

 . ذلك
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 يا  االتفاق كتاب كيب ورق حائط، يجبطالء أو ترالتعديل، مثل بال القياموإذا تلقى المستأجر إذن ا ب

فع وفي حالة االتفاق على د. ومسبق ا على التعويض المقرر دفعه لقاء األعمال والمواد المحتملة

على وجه الخصوص، على الطريقة التي  كما يجب االتفاق .تعويض، يجب تحديد تاريخ الدفع

 مواد، والمنفذين،الجدول الزمني، وال ذلكن تضم  ييحب أن و. ستُجرى بها أعمال التعديل واإلصالح

وإذا قام المستأجر، بإذن من المؤجر، بعمل تعديل أو إصالح من شأنه . والمشرفين ومعيار الجودة

ا لقاء هذا العمل حسب اتفاقه مع المستأجر وإذا لم . زيادة قيمة الشقة، فعلى المؤجر أن يدفع له تعويض 

إليجارية، الحصول إنهاء العالقة ا يتم االتفاق مسبق ا بخصوص التعويض، فقد يحق للمستأجر، عند

 . على تعويض معقول لقاء أعمال التعديل واإلصالح التي ترفع من قيمة الشقة بشكل كبير

شركة اإلسكان بفحص التعديالت أو اإلصالحات في  ندوبويلتزم المستأجر بالسماح للمؤجر أو م

 . عليه االتفاقيتم تاريخ 

 للبيت تأمين الشاملال

ض النظر عما إذا كان المؤجر  منزل، بغللر أن يقوم بشراء تأمين للمستأج ائما  ن دمن المستحسيكون 

فشراء المستأجر لتأمين المنزل يتضمن حماية قانونية وتأمين ا على . في بنود العقد أم ال ذلك يفرض

ا من تكاليف الحياةوالمسؤولية،  اسية صغيرة في التكاليف األسالزيادة الهم اتسو. ينبغي اعتباره جزء 

تلحق باألغراض قد بشكل كبير في تحسين أمان المعيشة وتغطي عادة  تكاليف األضرار التي 

 . الشخصية والسكن المؤقت للمقيم في حاالت الحوادث

االعتبار أن التأمين على الممتلكات ال يغطي األغراض الشخصية بعين ينبغي أن يأخذ المستأجر 

 . فة السكن المؤقت للمقيمللمستأجر أو تكل

فقد تكون المسؤولية أكبر . التأمين أو عدمه ال يغير من مسؤوليات الطرفينشراء وجدير بالذكر أن 

وحتى إن لم يغط  التأمين التكلفة، فإن الشخص . أو أصغر من تلك المنصوص عليها في التأمين

 . المسؤول عن األضرار قد يظل مسؤوال  

 المفاتيح

يجب على المؤجر التأكد من مفاتيح وأقفال  باألمانباب مرتبطة ألسة، دلت التأجير العافق ا لممارساوو

 . الشقة المؤجرة
. عند تسليم المفاتيح، يتوجب أن يُؤخذ بعين االعتبار تُسلم المفاتيح للمستأجر مقابل توقيعه باستالمها

عدد الساكنين في المسكن. القدر الُمالئم هو ثالثة مفاتيح على األقل/مسكن أو مفتاح واحد لكل ساكن 
ومفتاح واحد احتياطي.
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 انتهاءوبعد . ويحق للمستأجر الحصول على عدد معقول من المفاتيح اإلضافية على نفقته الخاصة

ل التي ضافية اإلمفاتيح ال كلالمفاتيح التي تسلمها و أن يُعيدمدة اإليجار، يجب على المستأجر  تحص 

 . عليها أثناء مدة اإليجار

وال يجوز إبقاء . طوال مدة اإليجار ة الحفاظ على المفاتيحيتحمل المؤجر والمستأجر مسؤولي

ا االحتفاظ . المعلومات التي تحدد هوية الشقة على المفاتيح أو سالسل المفاتيح ويجوز للمؤجر أيض 

 . مفاتيح للشقةب

 الزيارات إلى الشقة

لمؤجر للقانون، يحق ل وفق او. الشخصية حق المستأجر في الخصوصية احتراميجب على المؤجر 

وفي حالة وجود فرصة . الدخول إلى الشقة المؤجرة لفحص حالتها في وقت يتفق عليه مع المستأجر

ا ترتيب زيارة معاينة للمستأجر المحتمل في وقت يناسب  أخرى لتأجير الشقة أو بيعها، يجب أيض 

ع الدخول إلى جوز للمستأجر مني وال. تهاأثناء معاينبالشقة ويحق للمستأجر التواجد . كال الطرفين

 . الشقة أو إعاقته من دون سبب

 . إلى الشقة المحتملة مع المستأجر على الزيارات ائما  وفق ا للقانون، يجب االتفاق د
تقديم إخطار لمثال على الطريقة المقبولة كو

يطلب من المستأجر التواصل مع  ، بالزيارة
المؤجر إذا كان وقت الزيارة المقترح غير 

 اإلخطارات تلكتتضمن يجب أن و.   ئممال
معلومات االتصال مع الزائر، وسبب دائما  

.  لذلك الُمقد رة ة الزمنيةمدالالزيارة، و

إلى عنوان الشقة دائما   بالغويجب إرسال ال

وتجدر .  أو إلكتروني ا إلى المستأجر

التجديد العام الذي  عالناإلشارة إلى أن إ
الخاصة  عالناتيتم تعليقه على لوحة اإل

 لعقاربا
 لبالغ يشأناوألسباب تتعلق بالسالمة، ال يمكن نشر . ال يُعد  بديال  عن االتفاق على زيارة الشقة

ا  ذلكويجب أخذ . الزيارة ليراه الغرباء  . االعتبار بخصوص تعليمات قفل الشقة بعينأيض 

يتوجب السعي ألن يكون موعد الزيارة كما هو ُمحدد في البالغ قدر اإلمكان، حتى يكون الضرر 
الناتج عنها للمستأجر بأقل قدر ممكن، على سبيل المثال بخصوص ترتيباته الخاصة بالعمل أو 

ا  نات األليفة.رعاية الحيوا  وقت الزيارة أثناءويجب على المستأجر ترك قفل األمان مفتوح 
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وف ر يُ ويجب على المستأجر أن . حتى يتمكن المؤجر من دخول الشقة باستخدام المفتاح الرئيسي

 . المتفق عليه الوقت خاللإلى الشقة  ا  آمن اُ ئر ممرللزا

ووفق ا لممارسات التأجير العادلة، يجب على المؤجر إبالغ أفراد إدارة العقار وكذلك تذكير مقدمي  

وكذلك . يزورون منزل المستأجر وأنه يجب مراعاة المواعيد بهذا الصددسالخدمة الخارجيين بأنهم 

 . قةيجب ترك إخطار الزيارة في الش

  فسخ عقد اإليجار

إلنهاء عقد إيجار ساري المفعول حتى إشعار آخر هي تقديم إخطار بشأن الطريقة األكثر شيوع ا تُعد  

للقانون، يتم احتساب  ووفق ا. عقد اإليجار بعد انتهاء مدة اإلخطاروقتها ينتهي و. إنهاء عقد اإليجار

ا من اليوم األخير من الشهر الميالدي الذي تم تلقي اإلخطار، ما لم يتم  يهف مدة اإلخطار اعتبار 

 . االتفاق على خالف ذلك

ا االتفاق  وينبغي . عقد اإليجار على التاريخ الذي تبدأ فيه مدة اإلخطاربومع ذلك، يجوز للطرفين أيض 

أول تاريخ : "ل ال لبس فيه، على سبيل المثال، باستخدام العبارة التاليةاالتفاق على هذه المسألة بشك

 خطار هوممكن لبدء مدة اإل
وبصرف النظر عن تاريخ تقديم اإلخطار، ". سنة/ شهر/ يوم

يجوز أن تبدأ مدة اإلخطار في التاريخ المحدد في العقد في 

 . أقرب وقت ممكن

تقديم المستأجرين إلخطار بشأن إنهاء عقد اإليجار، فإن  عند
واحد، وذلك بصرف النظر  تقويميمدة اإلخطار هي شهر 

. ن االتفاق على تمديد مدة اإلخطارعن مدة اإليجار، وال يمك

 ، ال يهم ما إذا كان المستأجرإليجارومن ناحية االلتزام بدفع ا
 . يستخدم الشقة أثناء مدة اإلخطار أم ال

ند تقديم المؤجر إلخطار بشأن إنهاء عقد اإليجار، فإن مدة اإلخطار تكون ثالثة أشهر في العالقة ع
ة واحدة، وتكون ستة أشهر في العالقة التي دامت ألكثر من اإليجارية التي دامت لمدة أقل من سن

 . سنة واحدة

 . كانية للتحقق من التسليمويجب تسليم اإلخطار للطرف اآلخر المتعاقد كتابة  ويجب أن تكون هناك إم
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 محدد المدةاليجار اإلاإلنهاء المبكر لعقد 

ذلك، قد تجيز المحكمة  ومع. وال يمكن إنهاؤه ا  لزممُ  ا  عقدمحدد المدة العقد اإليجار يُعد   ، كقاعدة عامة

 األسباببعض وفي حالة وجود . محدد المدة ألسباب خاصةالللمستأجر أو المؤجر إنهاء عقد اإليجار 

ال تعد في مثل هذه الحالة، و . ذلكعلى ، يوصى بأن يتفق المستأجر والمؤجر أوال  إلنهاء العقد

 . الطرفينتسوية ال إذا تعذر التوصل إلى إ ، معالجة القضية في المحكمة ضرورية

قد يكون لدى المستأجر أسباب خاصة لتقديم اإلخطار بشأن إنهاء عقد اإليجار، مثال  بسبب مرض أو 

 . االنتقال إلى مدينة أخرى للدراسة، أو بسبب العمل أو بسبب عمل الزوج

، مثال  محددة المدةالاإليجارية وقد يكون لدى المؤجر أسباب خاصة لتقديم إخطار بشأن إنهاء العالقة 

 . لنفسه أو ألفراد أسرتهالستخدامها  عندما يحتاج المؤجر فجأة إلى الشقة 

، يحق للطرف اآلخر في العقد على مثل تلك األسباب ا  محدد المدة بناءاليجار اإلإنهاء عقد  وإذا تم  

 . عقد قبل أوانهبسبب إنهاء ال يتكبدهقد الضرر الذي  مقابلالحصول على تعويض معقول 

المبدأ المشار إليه أعاله أساس ا جيد ا لعقود اإليجار التي اتُفق فيها على أول تاريخ ممكن لتقديم يمثل 

 . اإلخطارات بشأن إنهاء العقد

 إنهاء عقد اإليجار

حيث . رفينيمكن إنهاء عقد اإليجار من ق بَل كال الطباإلضافة إلى تقديم إخطار بشأن إنهاء العقد، 

ويمكن إنهاء كل . إنهاء العقد في الظروف التي ينتهك فيها أحد الطرفين بنود العقد بشكل واضح يمكن

محدد المدة، بشرط توفر األسباب القانونية المن عقد اإليجار الساري حتى إشعار آخر وعقد اإليجار 

 . هإلنهاء

من أن ه تسل م كانية للتحقق ن تكون هناك إمويجب أ ، بشأن إنهاء العقد يا  كتابلطرف اآلخر إخبار ايجب 

 مباشرة بعدويمكن إنهاء العقد . أسباب إنهاء العقد وتاريخهح يوضتاإلخطار يتم  بويجب أن . اإلخطار

ا على . تاريخ آخر يتم اإلعالن عنه الحق ابتقديم اإلخطار، أو  ويحتوي اإلخطار بشأن إنهاء العقد أيض 

 . اإليجارية لب إنهاء العالقةطتم  الدعوى التي بموجبها 
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ا محتمال  عليه أو على أفراد   يحق للمستأجر إنهاء عقد اإليجار إذا كان استخدام الشقة يشكل خطر 
ل المؤجر إصالح عيب جوهري أو المشاركة في أسرته، أو إذا تأخر تسليم الشقة مادي ا، أو إذا أهم

 . أعمال إصالح جوهرية

في كون لدى المؤجر الحق وي. اإليجارزم المستأجر بدفع ويحق للمؤجر إنهاء عقد اإليجار إذا لم يلت

ا إنهاء عقد  ويجوز. لمدة شهرين اإليجارالمستأجر في دفع  إذا أخفقالقرار  هذا اتخاذ للمؤجر أيض 

بشكل طرف آخر  لصالحالشقة أو جزء منها  حقه في إيجار التنازل عنإذا قام المستأجر باإليجار 

وفي حالة وقوع إحدى تلك . بشأنه الذي تم  االتفاق الضماندفع نع عن إذا امتأو  ، للقوانين مخالف

بل يمكن إنهاء عقد اإليجار على  ، تأجرهناك حاجة إلى تحذير المس السالفة الذكر، ال تكونالحاالت 

 . الفور

ا أسباب إنهاء العالقة اإل  : مسبقا  يجارية التي تتطلب تحذير 

 االتفاقتم   مخالفة لماى استخدام الشقة ألغراض أخرى أو بطرق أخر .1

 . عليه في العقد

 . زعج اآلخرينالمستأجر أو ضيوفه تُ إذا كانت طريقة عيش  .2

 . المستأجر بالشقةسوء اعتناء  .3

 منصوص عليه للحفاظ على الصحة والنظاملما هو المستأجر انتهاك  .4

 . العام

قة لكثير من اللوم، يقة مستحطربو، أعاله 4أو  2 تم  ذكره في النقطة حسب ماإذا تصرف المستأجر 

ه له أي   حتىفرصة لمنحه التحذير إلى المستأجر توجيه  ويتم  . ذلك من يتم  التحققحتى  تحذيرال يوج 

ح   . حق في إنهاء عقد اإليجارالوإذا فعل ذلك، فلن يعد للمؤجر . هاتتصرفيُصح 
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 ؟ما هي الحياة الُمزعجة

واألماكن المرتبطة به والحديقة  سكنمبال ن من الضوضاءل مستوى معيتحم  أمرا  طبيعيا   عتبريُ  

وحسب على سبيل المثال، . يجب أن يتسنى للمستأجر أن ينعم بحياة طبيعية في الشقةلكن ، ومثال  

 صوت يعتبر للمبنى  يالتنظيم القانون

 أثناء ضوضاء عالية خلقويجب تجنب .  ألطفال وهم يلعبون صوت ا معتاد ا في األوقات المسموح بهاا

 . الليل

األنشطة المسموح بها والمقبولة عادة   أن تتحول نمن الممك
الى  الساحاتبأو في األماكن المشتركة أو   داخل الشقق

ا غير . طريقة حياة مزعجة وإذا كانت األنشطة تسبب إزعاج 
عزف البيانو يشك ل  المثال، قدعلى سبيل  ، للجيران قبولم

ب المتواصل، أو تشغيل يوم، أو نباح الكالباللعدة ساعات 

 . طريقة حياة مزعجة عاليبصوت موسيقى 

لقانون، يمكن للمؤجر تقديم إخطار بشأن إنهاء اإليجار أو حتى إنهاء عقد اإليجار إذا كان ل فقا  و

 . متكرربشكل الجيران زعج حياة ت ضوضاءيسبب و ، المستأجر يعيش بطريقة مزعجة في الشقة

للحفاظ التنظيمي  لقانوناانتهاك بالمستأجر  إذا قام هاء عقد اإليجارإن لمؤجريحق  لوبموجب القانون، 

التنظيمية على توجيهات صادرة من سلطات الصحة  القوانينوتشتمل تلك . على الصحة والنظام

التنظيمية  القوانينتقيد  نينبغي أال  وبالرغم من ذلك. التنظيمية لشركات اإلسكان القوانينواإلنقاذ و

 . بدون سبب لألشخاصالطبيعية ة السكنيالحياة 

 البِلى والتلف المعتاد والتنظيف النهائي

لم يتم االتفاق على ذلك في عقد إذا المسؤولية عن الب لى والتلف المعتاد في الشقة، ال يتحمل المستأجر 

 بقع، والجدرانا والصور والمصابيح على الالتي يخلفها تعليق المراي ثاراآل يمكن اعتبارو. اإليجار

ومع . بفعل األثاث والمنسوجات، من الب لى والتلف المعتاد جدرانالتي تظهر على األرضيات وال

الخدوش  أو ورق الحائطعلى الكبيرة أو الخدوش أو الرسم على األرضيات أو  ال تُعد األضرارذلك، 
تعويض المؤجر أو التلف المعتاد، وينبغي على المستأجر الب لى من التي تُحدثها الحيوانات األليفة، 

 . عنها
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، يمكن أو بضرر قد سبب ه المستأجر بالشقة ب لى أو تلف معتادب األمر يتعل ق ما إذا كانتحديد في عندو

وكقاعدة عامة، . ظهرت فجأة أو حدثت بمرور الوقتقد ما إذا كانت العالمات أو الخدوش فيالتحقق 

نما تُعتبر األضرار التي تظهر ببطء بمرور تقع مسؤولية األضرار المفاجئة على عاتق المستأجر، بي

وبطبيعة الحال،  ، عي أن تحظر عقود اإليجار التدخينومن الطبي. الوقت من الب لى والتلف المعتاد

ال يمكن اعتبار الضرر فلشقة، تدخين داخل اما إذا كان هناك وفي حالة . الشقة داخليُحظر التدخين 

 . ادالناجم عن ذلك من الب لى والتلف المعت

 ويجب . فارغة ونظيفة بعد إنهاء العالقة اإليجارية التابعة لهايجب تسليم الشقة واألماكن األخرى 

من الجيد االتفاق  ويكون. التخلص من القمامة بعيد او واألسطح ةواألرضي ناتقة والخزاتنظيف الش

تعليمات مكتوبة عن العلى النظافة النهائية في بداية العالقة اإليجارية، وينبغي تسليم المستأجر 

 . النظافة بخصوص

الب لى والتلف المعتاد وفي " فقرةلمزيد من المعلومات عن الب لى والتلف المعتاد، يُرجى مراجعة و

 ". الشقة

 مغادرة الشقةيوم 

ي إذا كان يوم أ. يوم بعد تاريخ إنهاء عقد اإليجارأول  يكون مغادرة الشقةفإن تاريخ للقانون،  وفق ا

وإذا كان يوم اإلثنين يوم عطلة، فإن  عقد يوم جمعة، يكون يوم االنتقال يوم اإلثنين التالي.انتهاء ال

المستأجر أن يترك نصف يجب على  يوم المغادرة خالل. يكون يوم الثالثاء من الشقة تاريخ الخروج

سليم الشقة ، يجب على المستأجر تمن الشقة لتاريخ الخروج يتالالوفي اليوم . الشقة الستخدام المؤجر

تسليم الشقة الى تاريخ حيازة ويمتد وقت . هالمفاتيح هتسليممع  للمؤجر بالكامل فارغة ونظيفة

 . لى عقد اإليجارإفراغ المباني األخرى المستخدمة بناء  ع يجبو. المفاتيح

ا على أن يكون  يمكن لحالة تلك ا الشقة، وفيمن  تاريخ الخروجبمثابة آخر يوم في العقد االتفاق أيض 

في مثل تلك الحاالت، و. منها تاريخ الخروجيوم يجب تنظيف الشقة بالكامل وتسليمها للمؤجر في 

 الشقة.  من االتفاق بشأن تاريخ الخروج واضحالعقد بشكل بد حد  يجب أن يُ 
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وفق ا للقانون، يلتزم المستأجر بدفع 
استخدامه وطوال مدة حيازته  يجاراإل

 يُقصدو. إليجارللشقة بعد انتهاء عقد ا

يستخدم  تيال تلك الفترةوقت الحيازة ب
أو  بها المستأجر الشقة فعلي ا للعيش افيه

.   هامفاتيحب واحتفاظهتخزين البضائع 

 ذلك، يجوز للطرفينبالرغم من و
دَ في حالة ما االتفاق على إمكانية تنازل المستأجر عن حيازته للشقة قبل انتهاء مدة اإلخطار،  إذا ُوج 

 .اإلخطاربقية مدة  يجاردفع اإلسياالتفاق على الطرف الذي  يجب فقط الحالة في هذه. أجر جديدمست

ضاعفة ال تُعتبر من ممارسات اإليجار الجيدة.جباية اإليجارات الم



 

 

 

  وقد. األطراف جميع  تخدم جيدة إيجارية عالقة إنشاء  في  العادلة التأجير ممارسات تساعد
   :العادلة  التأجير ممارسات  إعداد في اآلتية المؤسسات تشارك

The Finnish Association of Building Owners and Construction Clients; 
The Finnish Landlord Association; Finnish Tenants; Suomen 
Kiinteistönvälittäjät ry; The Consumers' Union of Finland; The Finnish 
Real Estate Federation; The Association of Tenants and Home Owners 
in Finland; The Finnish Real Estate Management Federation; The 
Central Federation of Finnish Real Estate Agencies; The Association for 
Advocating Affordable Rental Housing – KOVA.  

 

 

 

 

 

 

 

 


