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 1 صفحة بنود اإليجار العامة 
 

 ( BGG)  غوتافي بناء يجار العامة مع مجتمع ال بنود اإل
 
 

 إليجار  عقار اوفير ت  1- مرق
 

ى أساس  ر علرها للمستأجأجرين يتم تأجي ستخدام العام من قبل المست لال خصصة ملمرافق الر مع الملحقات وغيرها من اإليجا غرف ا
 . خدامت ة بقوانين السكن أو الئحة االسلبنود المختصا

التغييرات عليها أو استخدامها ألي غرض  أي وقت إجراء  في  مالكويمكن لل اإليجار، ليست متضمنة في  الخضراء والساحات الفناء 
       . آخر

 
 اإليجار   عقار استخدام  2-رقم 

 
 اعات الطرفين بعضم البعض بالحفاظ على السالم المنزلي ومر أنفسهملزمون المالك والمستأجر ي  (1)

 
اإليجار  فقة مع عقد ركن المعلى استخدام المرافق المشتركة يجري العمل بقوانين السبناء وي الفمن أجل الحفاظ على النظام    (2)

عند تواجد أسباب ضرورية  اء التعديالت عليها إجر الكويمكن للم  ( ام خاصةدن استخي يتم إكمالها بقوان ت الضرورية في الحاال )
 . في الوقت نفسه   واالستخدامين السكن قوان األسباب سوف يتم إخطار المستأجر بها مع  وهذه اإلدارة، يتطلبها النظام أو 

 
امة وكما  بنود العجار بما فيه من ال عقد اإلي ء تغييرات على بنود يمكن إجرا ستخدام الوقوانين اال  السكنبود قوانين من خالل 

     ن وإجراءات التسليم توصيف مكان السك
 
   .د قعلا يف  ةروكذ ملا د ون ب لؤجر له فقط بما يتوافق مع االعقار الم ام دخست ر اجحق للمستأي   (3)
 
ة خطية مسبقة من  دارة السليمة للبناء والشقة يتطلب المستأجر موافقاإل ولصالحككل  والمستأجرينصالح المالك  ميتعلق ب فيما  (4)

 عندما:المالك 
 

  مالم يكن االستقبال مجانا رسوم مالية أجر السماح لطرف ثالث باستخدام العقار أو جزء منه مجانا أو مقابل  يريد المست  .1
 (. كحد أقصىبيع اأس 6في العادة تكون رة )الزياية معقولة  ولفترة زمن 

 . خر غير السكنآ حد آخر باستخدامه لسبب ن يسمح أل يريد استخدام العقار أو أ .2
أو نقش أو شيء ما   (،يرغب في تثبيت أو وضع عالمة )باستثناء البطاقات التعريفية المعتادة في األماكن المخصصة   .3

 .الممتلكاتفي أو على المنزل أو في   المشتركة،في الغرف 
 يريد أن يحتفظ بحيوان.  .4

لقوارض الصغيرة والطيور الصغيرة واألسماك(  يمكن االحتفاظ بالحيوانات الصغيرة فقط )مثل ا المالك،بدون موافقة 
  أقفاص،  صغيرة،مرابي حيوانات   صغيرة،)أحواض مائية   نوع الحيوان المنزليمناسب لالشكل بال في أماكن المعيشة 

إلخ( بشرط أن يكون عدد الحيوانات في ضمن الحدود المعتادة وبقدر ما يعني نوع الحيوانات وأماكن إقامتهم أنه ال  
 لمنزل والجيران أو اإلضرار بالممتلكات المؤجرة والممتلكات. يوجد أي إزعاج لسكان ا

الموافقة الخطية من المالك مطلوبة دائًما لحفظ الكالب والقطط وكذلك األفاعي والزواحف والسحالي والعناكب  
ضد  كما يجب أن يكون هناك تأمين  الحيوانات؛يجب تقديم شهادة منشأ وشهادة بيطرية لهذه  ،الغريبةوالحيوانات 

 يجب تقديم الشهادة الضريبية للبلدية.   ذلك، المسؤولية للكالب. يجب تزويد الكالب بشريحة. باإلضافة إلى 
الغرف المشتركة( وفي العقار.   القبو، السلم، يتيجب أن تكون الكالب مقيدة في المبنى )ب  ، األدلةيحق للمالك طلب 

 خارج المنزل.   ء كمامةيجب على جميع األجناس المشتبه في كونها خطرة ارتدا
 تُمنح التصاريح بشكل عام فقط لفترة محدودة وترتبط بمتطلبات المبنى / الممتلكات المعنية. 

 يجب على المالك إزالة األوساخ التي تسببها الحيوانات في المبنى السكني والممتلكات بشكل كامل 
 (. ننين السكعلى الفور )انظر قوا 
 

بي  و مراحواض مائية كبيرة ا إنشاء أوهذا يشمل أيض المؤجرة،إجراءات هيكلية على الممتلكات يعزم المستأجر اتخاذ  .5
, وكما  حسباني يجب أخذها بالفيما يتعلق بالحمل على البناء والذ   ةت ألنه من المحتمل وجود خصائص ثاب نات واالحي 

   يجب إثبات وجود تأمين ضد المسؤولية  
 

 
يجوز للمالك أن يرفض الموافقة على االحتفاظ بالحيوانات إذا كان من المتوقع حدوث إزعاج للسكان والجيران وكذلك الضرر    (5)

 الذي يلحق بالممتلكات المؤجرة والممتلكات.
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حةصف  بنود اإليجار العامة   2 
 

 
 
لذلك يُحظر على المستأجر والمستأجرين الفرعيين  ،و والتلفزيونللرادي  بكابل استقبال زهاتجهي  م ت  جميع الوحدات السكنية  (6)

اسات  أو تركيب المزيد من أجهزة االستقبال في المناطق الخارجية التي تنتمي إلى الشقة )مثل الشرفات والتر تركيب أو تثبيت
   . (المساحات الخضراء  يضاأو عام،والنوافذ الكبيرة والواجهة بشكل 

يجب   وكما  الخصوص،على وجه  دة ذا أيًضا على أجهزة استقبال األقمار الصناعية المتنقلة وتلك المستخدمة لفترة محدينطبق ه
 . الحفاظ على جماليات الواجهة 

     . ةق بشكل خاص على أطباق األقمار الصناعي البناء وهذا ينطب ة االستقبال في لمزيد من أجهزيسمح بإتاحة او استخدام ا ال
 
ومجففات المضخات   لمالبس منزلية )مثل الغساالت وغساالت الصحون ومجففات اال زة تنصيب األجهيحق للمستأجر   (7)

للمقيمين  إلزعاجإحداث ادي إلى تؤ ، إذا كانت الالحرارية( في الغرف المستأجرة إذا كانت سعة التركيبات الحالية كافية
 .والممتلكات المؤجر العقار ب ال يمكن توقعها ضرار  أ  ال تسببوالجيران وكذلك 

 
، والمطالبة  حاجة للموافقةة بحيازة الحيوانات دون ال المتعلق 4رقم   4التي تندرج تحت الفقرة  تهموافق تراجع عنللمالك اليمكن  (8)

إلى مضايقة   أدتوط أو رإذا لم يتم استيفاء الش  ،7ة المنزلية المثبتة وفقا للفقرة واآلل  6بإزالة الهوائي المركب وفقا للفقرة  
ام  ون العوال سيما إذا تم انتهاك معايير القان اإلضرار بالممتلكات المؤجرة او الممتلكات األخرى إلى  أدت الجيران والساكنين أو 

   أجر مطلوب.ن المست ن تعاوإفغرض لعام وبهذا الزام بالقانون ايجب إزالتها بموجب االلت حرى ألأو با
 
، عن جميع األضرار الناجمة عن االستخدام الخاص للممتلكات المؤجرة  الخاص، بغض النظر عن خطأه المستأجر مسؤول  (9)

 حتى لو وافق المؤجر.  المؤجرة،( أثناء نقل الملكية 7إلى  4وفقًا لألحكام المذكورة أعاله )انظر الفقرات من 
 
 
 
 

 اإليجار  3- رقم
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 : هم التشغيلتكاليف  (5)
 

  ولكن ليس ضريبة أرباح الرهن العقاري  الممتلكات،وهذا يشمل ضريبة  الرسوم العامة الجارية على الممتلكات  .1
 

 : تكلفة إمدادات المياه  .2
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 في ذلك مواد المعالجة. 
 

                                                                                                                             
 

 1 صفحة بنود اإليجار العامة 
 

 ( BGG)  غوتافي بناء يجار العامة مع مجتمع ال بنود اإل
 
 

 إليجار  عقار اوفير ت  1- مرق
 

ى أساس  ر علرها للمستأجأجرين يتم تأجي ستخدام العام من قبل المست لال خصصة ملمرافق الر مع الملحقات وغيرها من اإليجا غرف ا
 . خدامت ة بقوانين السكن أو الئحة االسلبنود المختصا

التغييرات عليها أو استخدامها ألي غرض  أي وقت إجراء  في  مالكويمكن لل اإليجار، ليست متضمنة في  الخضراء والساحات الفناء 
       . آخر

 
 اإليجار   عقار استخدام  2-رقم 

 
 اعات الطرفين بعضم البعض بالحفاظ على السالم المنزلي ومر أنفسهملزمون المالك والمستأجر ي  (1)

 
اإليجار  فقة مع عقد ركن المعلى استخدام المرافق المشتركة يجري العمل بقوانين السبناء وي الفمن أجل الحفاظ على النظام    (2)

عند تواجد أسباب ضرورية  اء التعديالت عليها إجر الكويمكن للم  ( ام خاصةدن استخي يتم إكمالها بقوان ت الضرورية في الحاال )
 . في الوقت نفسه   واالستخدامين السكن قوان األسباب سوف يتم إخطار المستأجر بها مع  وهذه اإلدارة، يتطلبها النظام أو 

 
امة وكما  بنود العجار بما فيه من ال عقد اإلي ء تغييرات على بنود يمكن إجرا ستخدام الوقوانين اال  السكنبود قوانين من خالل 

     ن وإجراءات التسليم توصيف مكان السك
 
   .د قعلا يف  ةروكذ ملا د ون ب لؤجر له فقط بما يتوافق مع االعقار الم ام دخست ر اجحق للمستأي   (3)
 
ة خطية مسبقة من  دارة السليمة للبناء والشقة يتطلب المستأجر موافقاإل ولصالحككل  والمستأجرينصالح المالك  ميتعلق ب فيما  (4)

 عندما:المالك 
 

  مالم يكن االستقبال مجانا رسوم مالية أجر السماح لطرف ثالث باستخدام العقار أو جزء منه مجانا أو مقابل  يريد المست  .1
 (. كحد أقصىبيع اأس 6في العادة تكون رة )الزياية معقولة  ولفترة زمن 

 . خر غير السكنآ حد آخر باستخدامه لسبب ن يسمح أل يريد استخدام العقار أو أ .2
أو نقش أو شيء ما   (،يرغب في تثبيت أو وضع عالمة )باستثناء البطاقات التعريفية المعتادة في األماكن المخصصة   .3

 .الممتلكاتفي أو على المنزل أو في   المشتركة،في الغرف 
 يريد أن يحتفظ بحيوان.  .4

لقوارض الصغيرة والطيور الصغيرة واألسماك(  يمكن االحتفاظ بالحيوانات الصغيرة فقط )مثل ا المالك،بدون موافقة 
  أقفاص،  صغيرة،مرابي حيوانات   صغيرة،)أحواض مائية   نوع الحيوان المنزليمناسب لالشكل بال في أماكن المعيشة 

إلخ( بشرط أن يكون عدد الحيوانات في ضمن الحدود المعتادة وبقدر ما يعني نوع الحيوانات وأماكن إقامتهم أنه ال  
 لمنزل والجيران أو اإلضرار بالممتلكات المؤجرة والممتلكات. يوجد أي إزعاج لسكان ا

الموافقة الخطية من المالك مطلوبة دائًما لحفظ الكالب والقطط وكذلك األفاعي والزواحف والسحالي والعناكب  
ضد  كما يجب أن يكون هناك تأمين  الحيوانات؛يجب تقديم شهادة منشأ وشهادة بيطرية لهذه  ،الغريبةوالحيوانات 

 يجب تقديم الشهادة الضريبية للبلدية.   ذلك، المسؤولية للكالب. يجب تزويد الكالب بشريحة. باإلضافة إلى 
الغرف المشتركة( وفي العقار.   القبو، السلم، يتيجب أن تكون الكالب مقيدة في المبنى )ب  ، األدلةيحق للمالك طلب 

 خارج المنزل.   ء كمامةيجب على جميع األجناس المشتبه في كونها خطرة ارتدا
 تُمنح التصاريح بشكل عام فقط لفترة محدودة وترتبط بمتطلبات المبنى / الممتلكات المعنية. 

 يجب على المالك إزالة األوساخ التي تسببها الحيوانات في المبنى السكني والممتلكات بشكل كامل 
 (. ننين السكعلى الفور )انظر قوا 
 

بي  و مراحواض مائية كبيرة ا إنشاء أوهذا يشمل أيض المؤجرة،إجراءات هيكلية على الممتلكات يعزم المستأجر اتخاذ  .5
, وكما  حسباني يجب أخذها بالفيما يتعلق بالحمل على البناء والذ   ةت ألنه من المحتمل وجود خصائص ثاب نات واالحي 

   يجب إثبات وجود تأمين ضد المسؤولية  
 

 
يجوز للمالك أن يرفض الموافقة على االحتفاظ بالحيوانات إذا كان من المتوقع حدوث إزعاج للسكان والجيران وكذلك الضرر    (5)

 الذي يلحق بالممتلكات المؤجرة والممتلكات.
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حةصف  بنود اإليجار العامة   3 
 

 تكاليف .3
a)   المركزية تشغيل نظام التدفئة 

، وصيانة  ، والمراقبة، وتكاليف التشغيلوتكاليف تشغيل الكهرباء ،اايصالهو  مواد االحتراقيشمل ذلك تكاليف 
  متخصص، ، والفحص المنتظم للجاهزية التشغيلية والسالمة التشغيلية بما في ذلك اإلعداد من قبل النظام

تكلفة الحرارة وتكاليف قياس   موزعاتاستخدام عدادات الحرارة أو   تكاليفو  التشغيل،تنظيف النظام وغرفة و
 ات.النبعاث ا

 
 
 

b)   المركزي تشغيل نظام إمداد الوقود 
النظام   ، وكذلك تكاليف تنظيف وتكاليف المراقبةيل كهرباء التشغوتكاليف  وتوصيله،وهذا يشمل تكاليف الوقود 

 العمليات؛ وغرفة 
  أو              

c)  المناطق توريد تدفئة 
ويشمل ذلك تكاليف اإلمداد الحراري من نظام ال ينتمي إلى الكيان االقتصادي وتكاليف تشغيل أنظمة المنزل  

 ، والفحص المنتظم الستعداده التشغيليوتكاليف تشغيل النظام ومراقبته وصيانته ، باء التشغيلكهرأي  المرتبطة،
والسالمة التشغيلية بما في ذلك اإلعداد من قبل متخصص وتنظيف النظام وغرفة العمليات وتكاليف استخدام  

 . تكلفة الحرارة  وزعات عدادات الحرارة أو م
 

 فتكالي  .4
a)   المركزي تشغيل نظام إمداد الماء الساخن 

ما لم يتم أخذها بالفعل    (،a  3وفقًا للرقم    وتكاليف تسخين المياه  2وهذا يشمل تكاليف إمدادات المياه وفقًا للرقم               
 هناك؛في االعتبار 

 وأ
 

b)  للمنطقةإمدادات المياه الساخنة : 
ما لم يتم أخذها بالفعل في   (، c 3وهذا يشمل تكاليف توفير الماء الساخن وتشغيل نظام المنزل المرتبط وفقًا للرقم 

 هناك؛ االعتبار 
 أو            

c)  الساخنتنظيف وصيانة أجهزة الماء 
وهذا يشمل تكاليف إزالة رواسب المياه ومخلفات االحتراق داخل األجهزة باإلضافة إلى تكاليف الفحص المنتظم 

 للجاهزية التشغيلية والسالمة التشغيلية والتعديل المرتبط بها بواسطة متخصص. 
 

 تكلفة تشغيل مصعد الركاب أو الشحن .5
والفحص المنتظم الستعداده   وصيانته،ومراقبة النظام    التشغيل،وتكاليف  ،كهرباء التشغيل وتشمل هذه تكاليف 

 ، وتكاليف تنظيف النظام. ، بما في ذلك اإلعداد من قبل متخصصالتشغيلي وسالمته التشغيلية
 

 تكلفة تنظيف الشوارع والتخلص من القمامة   .6
ص من القمامة أو تكاليف وجمع القمامة والتخل   العامة،يشمل ذلك الرسوم التي يتعين دفعها مقابل تنظيف الشوارع 

التدابير المقابلة غير العامة مثل التخلص من النفايات الضخمة داخل المبنى / مرفق الممتلكات / الممتلكات التي تنتمي 
ً ي را دإ ة رجإليها الشقة / الممتلكات المؤ   .ا

 
 تكلفة الصرف  .7

العام وتكاليف تشغيل مضخة الصرف   غير ماثلوتكاليف تشغيل النظام الم   العام،وتشمل رسوم استخدام نظام الصرف 
 وكذلك تكاليف تأجير عدادات المياه. 

 
 تكلفة تنظيف المباني ومكافحة الحشرات   .8

غرفة  الساللم واألقبية والغرف العلوية وغرف الغسيل و المحافظة على نظافةتشمل تكاليف تنظيف المباني تكاليف 
 بشكل مشترك التي يستخدمها السكان ، المصعد

 
 تكاليف صيانة الحدائق  .9

بما في ذلك تجديد النباتات واألشجار وصيانة المالعب والمداخل   يةان مناطق البست الكاليف صيانة ويشمل ذلك ت 
 . ماعلا لقن والممرات التي ال تستخدم لوسائل ال 
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 اعات الطرفين بعضم البعض بالحفاظ على السالم المنزلي ومر أنفسهملزمون المالك والمستأجر ي  (1)

 
اإليجار  فقة مع عقد ركن المعلى استخدام المرافق المشتركة يجري العمل بقوانين السبناء وي الفمن أجل الحفاظ على النظام    (2)

عند تواجد أسباب ضرورية  اء التعديالت عليها إجر الكويمكن للم  ( ام خاصةدن استخي يتم إكمالها بقوان ت الضرورية في الحاال )
 . في الوقت نفسه   واالستخدامين السكن قوان األسباب سوف يتم إخطار المستأجر بها مع  وهذه اإلدارة، يتطلبها النظام أو 

 
امة وكما  بنود العجار بما فيه من ال عقد اإلي ء تغييرات على بنود يمكن إجرا ستخدام الوقوانين اال  السكنبود قوانين من خالل 

     ن وإجراءات التسليم توصيف مكان السك
 
   .د قعلا يف  ةروكذ ملا د ون ب لؤجر له فقط بما يتوافق مع االعقار الم ام دخست ر اجحق للمستأي   (3)
 
ة خطية مسبقة من  دارة السليمة للبناء والشقة يتطلب المستأجر موافقاإل ولصالحككل  والمستأجرينصالح المالك  ميتعلق ب فيما  (4)

 عندما:المالك 
 

  مالم يكن االستقبال مجانا رسوم مالية أجر السماح لطرف ثالث باستخدام العقار أو جزء منه مجانا أو مقابل  يريد المست  .1
 (. كحد أقصىبيع اأس 6في العادة تكون رة )الزياية معقولة  ولفترة زمن 

 . خر غير السكنآ حد آخر باستخدامه لسبب ن يسمح أل يريد استخدام العقار أو أ .2
أو نقش أو شيء ما   (،يرغب في تثبيت أو وضع عالمة )باستثناء البطاقات التعريفية المعتادة في األماكن المخصصة   .3

 .الممتلكاتفي أو على المنزل أو في   المشتركة،في الغرف 
 يريد أن يحتفظ بحيوان.  .4

لقوارض الصغيرة والطيور الصغيرة واألسماك(  يمكن االحتفاظ بالحيوانات الصغيرة فقط )مثل ا المالك،بدون موافقة 
  أقفاص،  صغيرة،مرابي حيوانات   صغيرة،)أحواض مائية   نوع الحيوان المنزليمناسب لالشكل بال في أماكن المعيشة 

إلخ( بشرط أن يكون عدد الحيوانات في ضمن الحدود المعتادة وبقدر ما يعني نوع الحيوانات وأماكن إقامتهم أنه ال  
 لمنزل والجيران أو اإلضرار بالممتلكات المؤجرة والممتلكات. يوجد أي إزعاج لسكان ا

الموافقة الخطية من المالك مطلوبة دائًما لحفظ الكالب والقطط وكذلك األفاعي والزواحف والسحالي والعناكب  
ضد  كما يجب أن يكون هناك تأمين  الحيوانات؛يجب تقديم شهادة منشأ وشهادة بيطرية لهذه  ،الغريبةوالحيوانات 

 يجب تقديم الشهادة الضريبية للبلدية.   ذلك، المسؤولية للكالب. يجب تزويد الكالب بشريحة. باإلضافة إلى 
الغرف المشتركة( وفي العقار.   القبو، السلم، يتيجب أن تكون الكالب مقيدة في المبنى )ب  ، األدلةيحق للمالك طلب 

 خارج المنزل.   ء كمامةيجب على جميع األجناس المشتبه في كونها خطرة ارتدا
 تُمنح التصاريح بشكل عام فقط لفترة محدودة وترتبط بمتطلبات المبنى / الممتلكات المعنية. 

 يجب على المالك إزالة األوساخ التي تسببها الحيوانات في المبنى السكني والممتلكات بشكل كامل 
 (. ننين السكعلى الفور )انظر قوا 
 

بي  و مراحواض مائية كبيرة ا إنشاء أوهذا يشمل أيض المؤجرة،إجراءات هيكلية على الممتلكات يعزم المستأجر اتخاذ  .5
, وكما  حسباني يجب أخذها بالفيما يتعلق بالحمل على البناء والذ   ةت ألنه من المحتمل وجود خصائص ثاب نات واالحي 

   يجب إثبات وجود تأمين ضد المسؤولية  
 

 
يجوز للمالك أن يرفض الموافقة على االحتفاظ بالحيوانات إذا كان من المتوقع حدوث إزعاج للسكان والجيران وكذلك الضرر    (5)

 الذي يلحق بالممتلكات المؤجرة والممتلكات.
 

حةصف  بنود اإليجار العامة   4 
 

 تكلفة اإلضاءة  .10
مثل المداخل والممرات   السكان، كهاشارويشمل ذلك تكلفة الكهرباء لإلضاءة الخارجية وإضاءة أجزاء المبنى التي يت 

 واألقبية والمساحات األرضية وغرف الغسيل.   والساللم
 

 تكاليف تنظيف المداخن / أعمدة العادم / التهوية القسرية  .11
وفقًا لمقاييس الرسوم ذات الصلة باإلضافة إلى تكاليف صيانة   االنبعاثات يتضمن ذلك رسوم الكنس ورسوم قياس

   ح.شرموتشغيل أنظمة المرشح وتغييرات المرشح وتغييرات فالتر ال
 

 المسؤولية  ضد ني التأموتكلفة التأمين على الممتلكات  .12
  ضد لعواصف أو أضرار المياه أو التأمين على الزجاج أو تأمينويشمل ذلك تكاليف تأمين المبنى ضد الحريق أو ا

 . المسؤولية للمبنى أو خزان الزيت أو المصعد 
 

 تكلفة القائم بالرعاية  .13
ما لم يكن ذلك يتعلق بالصيانة أو   بأعماله،التي يمنحها المالك للقائم المأجورة  ال ألعماويشمل ذلك األجر وجميع 

 جميل أو إدارة الممتلكات. اإلصالح أو التجديد أو إصالحات الت 
 . 9إلى  2قد ال يتم تضمين التكاليف الشخصية وفقًا لألرقام من  بأعمال،بقدر ما يتم تنفيذ العمل من قبل القائم  

 
 تكلفة تشغيل الهوائي المشترك   .14

بما في ذلك اإلعداد من قبل  لجاهزيتهم لالستخدام التشغيل وتكاليف الفحص المنتظم  كهرباءيتضمن ذلك تكاليف 
 متخصص. 

 
 تكلفة تشغيل مرفق الغسيل اآللي   .15

والفحص المنتظم   الميكانيكية،وتنظيف المعدات   والصيانة،  المراقبة،وتكاليف  الكهرباء،ويشمل ذلك تكاليف تشغيل 
في   مسبقاما لم يتم أخذها  ،2وكذلك تكاليف إمدادات المياه وفقًا للرقم  التشغيلية،وسالمتها   خدامت لالسالستعدادها 

 العتبار هناك.ا
 

     أنظمة الغاز.  ة المنزل وصيان  فحص تكاليف اختبارات الضغط )الغاز( بما في ذلك   .16
          

   .خانوصيانة أنظمة إنذار الدخان والحريق / أجهزة إنذار الد  إيجار كلفة ت   .17
  

 ات راساري تصريف الشرفة او الت مجوما في حكمها تنظيف  سقف مداخل األالمزاريب و شطفتكاليف تنظيف و  .18
                  

  .تكلفة أخذ عينات مياه الشرب وصيانة وشطف أنابيب المياه  .19
 

، وصيانة األبواب  صيانة النوافذ والمكونات المتحركة المرتبطة بها مثل مقابض النوافذ وأجهزة قفل النوافذ  .20
، وصيانة  اف والتثبيت، وأجهزة اإليق، واألقفالوالمكونات ذات الصلة مثل غلق األبواب اإللكترونية أو الهيدروليكية

  .الخشبية والنوافذ ، و ، والستائرالستائر الدوارة
            

 كاليف التشغيل األخرى ت  .21
 والتي ترتبط ارتباًطا مباشًرا بإدارة المبنى أو   20إلى  1هذه هي تكاليف التشغيل غير المذكورة في األرقام من 

 أي تكاليف تشغيل المباني واألنظمة والمرافق اإلضافية.  االقتصادي،الكيان 
 
فيمكن للمالك تخصيصها في إطار األحكام القانونية   جديدة، ل إذا تم إدخال الرسوم العامة حديثًا أو إذا ظهرت تكاليف تشغي  (6)

 ويمكن تحديد المدفوعات المسبقة المناسبة. 
 
 

 دفع اإليجار  4- رقم
 
اإليجار(  عقد من  1الفقرة   2 لمادة)انظر اأجور  والدفعات المقدمة / المبالغ اإلجمالية وأي رسوم إضافية و  اإليجار،يجب دفع   (1)

 يوم العمل الثالث من الشهر.   ، في موعد ال يتجاوز وبشكل مقدمشهريًا 
 استالم األموال. تاريخ ولكن على   اإلرسال،خ تاري ال يعتمد توقيت الدفع على 

مع  تحويل البنكيليمكنه االعتماد على ا كانيفي المستأجر بالتزامه بالدفع في الوقت المحدد إذا  النقدي، في حالة الدفع غير  
 المالك. المحدد من قبل  البنكيفي الوقت المناسب للحساب  وصول المال األخذ بعين الحسبان  
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 1 صفحة بنود اإليجار العامة 
 

 ( BGG)  غوتافي بناء يجار العامة مع مجتمع ال بنود اإل
 
 

 إليجار  عقار اوفير ت  1- مرق
 

ى أساس  ر علرها للمستأجأجرين يتم تأجي ستخدام العام من قبل المست لال خصصة ملمرافق الر مع الملحقات وغيرها من اإليجا غرف ا
 . خدامت ة بقوانين السكن أو الئحة االسلبنود المختصا

التغييرات عليها أو استخدامها ألي غرض  أي وقت إجراء  في  مالكويمكن لل اإليجار، ليست متضمنة في  الخضراء والساحات الفناء 
       . آخر

 
 اإليجار   عقار استخدام  2-رقم 

 
 اعات الطرفين بعضم البعض بالحفاظ على السالم المنزلي ومر أنفسهملزمون المالك والمستأجر ي  (1)

 
اإليجار  فقة مع عقد ركن المعلى استخدام المرافق المشتركة يجري العمل بقوانين السبناء وي الفمن أجل الحفاظ على النظام    (2)

عند تواجد أسباب ضرورية  اء التعديالت عليها إجر الكويمكن للم  ( ام خاصةدن استخي يتم إكمالها بقوان ت الضرورية في الحاال )
 . في الوقت نفسه   واالستخدامين السكن قوان األسباب سوف يتم إخطار المستأجر بها مع  وهذه اإلدارة، يتطلبها النظام أو 

 
امة وكما  بنود العجار بما فيه من ال عقد اإلي ء تغييرات على بنود يمكن إجرا ستخدام الوقوانين اال  السكنبود قوانين من خالل 

     ن وإجراءات التسليم توصيف مكان السك
 
   .د قعلا يف  ةروكذ ملا د ون ب لؤجر له فقط بما يتوافق مع االعقار الم ام دخست ر اجحق للمستأي   (3)
 
ة خطية مسبقة من  دارة السليمة للبناء والشقة يتطلب المستأجر موافقاإل ولصالحككل  والمستأجرينصالح المالك  ميتعلق ب فيما  (4)

 عندما:المالك 
 

  مالم يكن االستقبال مجانا رسوم مالية أجر السماح لطرف ثالث باستخدام العقار أو جزء منه مجانا أو مقابل  يريد المست  .1
 (. كحد أقصىبيع اأس 6في العادة تكون رة )الزياية معقولة  ولفترة زمن 

 . خر غير السكنآ حد آخر باستخدامه لسبب ن يسمح أل يريد استخدام العقار أو أ .2
أو نقش أو شيء ما   (،يرغب في تثبيت أو وضع عالمة )باستثناء البطاقات التعريفية المعتادة في األماكن المخصصة   .3

 .الممتلكاتفي أو على المنزل أو في   المشتركة،في الغرف 
 يريد أن يحتفظ بحيوان.  .4

لقوارض الصغيرة والطيور الصغيرة واألسماك(  يمكن االحتفاظ بالحيوانات الصغيرة فقط )مثل ا المالك،بدون موافقة 
  أقفاص،  صغيرة،مرابي حيوانات   صغيرة،)أحواض مائية   نوع الحيوان المنزليمناسب لالشكل بال في أماكن المعيشة 

إلخ( بشرط أن يكون عدد الحيوانات في ضمن الحدود المعتادة وبقدر ما يعني نوع الحيوانات وأماكن إقامتهم أنه ال  
 لمنزل والجيران أو اإلضرار بالممتلكات المؤجرة والممتلكات. يوجد أي إزعاج لسكان ا

الموافقة الخطية من المالك مطلوبة دائًما لحفظ الكالب والقطط وكذلك األفاعي والزواحف والسحالي والعناكب  
ضد  كما يجب أن يكون هناك تأمين  الحيوانات؛يجب تقديم شهادة منشأ وشهادة بيطرية لهذه  ،الغريبةوالحيوانات 

 يجب تقديم الشهادة الضريبية للبلدية.   ذلك، المسؤولية للكالب. يجب تزويد الكالب بشريحة. باإلضافة إلى 
الغرف المشتركة( وفي العقار.   القبو، السلم، يتيجب أن تكون الكالب مقيدة في المبنى )ب  ، األدلةيحق للمالك طلب 

 خارج المنزل.   ء كمامةيجب على جميع األجناس المشتبه في كونها خطرة ارتدا
 تُمنح التصاريح بشكل عام فقط لفترة محدودة وترتبط بمتطلبات المبنى / الممتلكات المعنية. 

 يجب على المالك إزالة األوساخ التي تسببها الحيوانات في المبنى السكني والممتلكات بشكل كامل 
 (. ننين السكعلى الفور )انظر قوا 
 

بي  و مراحواض مائية كبيرة ا إنشاء أوهذا يشمل أيض المؤجرة،إجراءات هيكلية على الممتلكات يعزم المستأجر اتخاذ  .5
, وكما  حسباني يجب أخذها بالفيما يتعلق بالحمل على البناء والذ   ةت ألنه من المحتمل وجود خصائص ثاب نات واالحي 

   يجب إثبات وجود تأمين ضد المسؤولية  
 

 
يجوز للمالك أن يرفض الموافقة على االحتفاظ بالحيوانات إذا كان من المتوقع حدوث إزعاج للسكان والجيران وكذلك الضرر    (5)

 الذي يلحق بالممتلكات المؤجرة والممتلكات.
 

حةصف  بنود اإليجار العامة   5 
 

 
 . خطي لكل تذكير  كتعويضيجوز للمالك تحصيل خمسة يورو من تكاليف المطالبة  السداد،  موعد في حالة التخلف عن  (2)
 
ال يمكن للمستأجر أن يقابل دعاوى اإليجار إال بمطالبات مقابلة أو ممارسة حق االحتفاظ به إذا كان قد أخطر المالك بنيته   (3)

 استحقاق اإليجار.  شهر على األقل من  وقبلبشكل خطي 
 
 

 تصليحات التجميلية والجر  ؤصيانة العقار الم  5 - رقم 
 
 يتعهد المستأجر بمعاملة العقار المؤجر والغرف والمرافق واألنظمة المعدة لالستخدام الجماعي بعناية واهتمام.  (1)

 عن التنظيف السليم للعقار المؤجر والتهوية والتدفئة المالئمين للغرف الممنوحة له.   أيضا  هو مسؤول 
 . من أي ضرر  الحفاظ عليها ويجب، وافذال يجوز إجراء أي تغييرات على األبواب والن 

 . ورة ببساطة تها إال عند الضر زالإال يلزم  ،ويشمل ذلك أيًضا الدهانات والملصقات وما إلى ذلك
 
هناك حاجة إلى تدبير وقائي لحماية الممتلكات المؤجرة أو   تأو إذا كان  عقار المؤجر ال  ال يستهان به في خللإذا كان هناك  (2)

 على الفور.  مالك المستأجر إبالغ اليجب على ف، الممتلكات من خطر غير متوقع
 
، خاصة إذا تم التعامل مع  المستأجر مسؤول عن الضرر الناجم عن االنتهاك الجسيم لواجب الرعاية واإلخطار الملقى عليه (3)

من   غير محمية ، أو كانت الغرف المتبقية غير جيدة التهوية أو التدفئة أو األنظمة التقنية والمرافق األخرى بشكل غير صحيح
 . بشكل غير كافي الصقيع

فإن المستأجر مسؤول أيًضا عن إهمال أفراد األسرة والعاملين في الخدمة المنزلية والمستأجرين الفرعيين  الصدد،في هذا  
 واألشخاص الذين يقيمون في الشقة أو يزورونه بإرادته. 

ف والمرافق واألنظمة التي يشترك  هذا ال ينطبق على األضرار التي تلحق بالغر ، خطأيجب على المستأجر إثبات عدم وجود    
 فيها العديد من المستأجرين. 

 
 يتعهد المالك بالحفاظ على المداخل والغرف والمرافق واألنظمة المشتركة في حالة جيدة.   (4)

من قبل المالك على نفقة المستأجر بعد إخطار   عنه،والذي يكون المستأجر مسؤوالً   ا،بهقد يتم تعويض الضرر الذي يلحق 
 مسبق. 

 
 ورق الجدران وطالء جدران وسقوف الغرفة ، اإليجار عقد من  5 ادة مل اإلصالحات التجميلية بالمعنى المقصود في التشم  (5)

 في الشقة المستأجرة.         
 
فيجب عليه في نهاية مدة اإليجار أن يقوم بجميع األعمال المطلوبة حتى تلك    تجميلية،إذا كان المستأجر قد أجرى إصالحات  (6)

بغض النظر   - المستأجر الجديد هذه اإلصالحات على نفقته الخاصة  يتول ما لم  التلف،أو  الك هإلاًدا على درجة اعتما النقطة،
 سدد هذه التكاليف إلى المالك.  أو  -  عن سعر اإليجار 

إذا كانت اإلصالحات التجميلية ضرورية بالفعل خالل فترة اإليجار بسبب حالة الشقة من أجل تجنب أو إزالة الضرر الدائم  
 فيجب تنفيذ األعمال الالزمة على الفور.  المؤجرة،الذي يلحق بمضمون الغرف 

 يجب إجراء اإلصالحات التجميلية بشكل احترافي.  
المطالبة بسداد التكاليف   العمل،بعد طلب غير ناجح من المستأجر لتنفيذ  للمالك،يمكن  التزاماته،بتأدية المستأجر  يقمإذا لم  

 الالزمة لتنفيذ العمل. 
تنفيذ هذا العمل أثناء عقد اإليجار من قبل   تسامح معي يجب على المستأجر أن  ،2الة عدم الوفاء بالتزاماته وفقًا للجملة في ح 

 . هالمالك أو وكيل
 
يورو باإلضافة إلى ضريبة القيمة   100 وقدره  بمبلغيجب على المستأجر دفع تكاليف الصيانة واإلصالحات البسيطة للمالك   (7)

 ت الفردية. المضافة في الحاال
٪  8إذا لزم األمر بالتناسب( إلى أكثر من  ونهايته،)في سنوات بداية عقد اإليجار   ميالديةتكاليف اإلصالح لكل سنة ل محال يس

 من صافي اإليجار السنوي. 
تكرر  تشمل اإلصالحات البسيطة إصالح األضرار الطفيفة التي لحقت بعناصر التركيب التي تتعرض للوصول المباشر والم

مثل تركيب الكهرباء والمياه والغاز ومعدات التدفئة والطهي وإغالق النوافذ واألبواب وأجهزة إغالق   المستأجر،من قبل 
 الستائر والستائر الدوارة والمظالت والستائر وربما األثاث المستأجر. 
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 1 صفحة بنود اإليجار العامة 
 

 ( BGG)  غوتافي بناء يجار العامة مع مجتمع ال بنود اإل
 
 

 إليجار  عقار اوفير ت  1- مرق
 

ى أساس  ر علرها للمستأجأجرين يتم تأجي ستخدام العام من قبل المست لال خصصة ملمرافق الر مع الملحقات وغيرها من اإليجا غرف ا
 . خدامت ة بقوانين السكن أو الئحة االسلبنود المختصا

التغييرات عليها أو استخدامها ألي غرض  أي وقت إجراء  في  مالكويمكن لل اإليجار، ليست متضمنة في  الخضراء والساحات الفناء 
       . آخر

 
 اإليجار   عقار استخدام  2-رقم 

 
 اعات الطرفين بعضم البعض بالحفاظ على السالم المنزلي ومر أنفسهملزمون المالك والمستأجر ي  (1)

 
اإليجار  فقة مع عقد ركن المعلى استخدام المرافق المشتركة يجري العمل بقوانين السبناء وي الفمن أجل الحفاظ على النظام    (2)

عند تواجد أسباب ضرورية  اء التعديالت عليها إجر الكويمكن للم  ( ام خاصةدن استخي يتم إكمالها بقوان ت الضرورية في الحاال )
 . في الوقت نفسه   واالستخدامين السكن قوان األسباب سوف يتم إخطار المستأجر بها مع  وهذه اإلدارة، يتطلبها النظام أو 

 
امة وكما  بنود العجار بما فيه من ال عقد اإلي ء تغييرات على بنود يمكن إجرا ستخدام الوقوانين اال  السكنبود قوانين من خالل 

     ن وإجراءات التسليم توصيف مكان السك
 
   .د قعلا يف  ةروكذ ملا د ون ب لؤجر له فقط بما يتوافق مع االعقار الم ام دخست ر اجحق للمستأي   (3)
 
ة خطية مسبقة من  دارة السليمة للبناء والشقة يتطلب المستأجر موافقاإل ولصالحككل  والمستأجرينصالح المالك  ميتعلق ب فيما  (4)

 عندما:المالك 
 

  مالم يكن االستقبال مجانا رسوم مالية أجر السماح لطرف ثالث باستخدام العقار أو جزء منه مجانا أو مقابل  يريد المست  .1
 (. كحد أقصىبيع اأس 6في العادة تكون رة )الزياية معقولة  ولفترة زمن 

 . خر غير السكنآ حد آخر باستخدامه لسبب ن يسمح أل يريد استخدام العقار أو أ .2
أو نقش أو شيء ما   (،يرغب في تثبيت أو وضع عالمة )باستثناء البطاقات التعريفية المعتادة في األماكن المخصصة   .3

 .الممتلكاتفي أو على المنزل أو في   المشتركة،في الغرف 
 يريد أن يحتفظ بحيوان.  .4

لقوارض الصغيرة والطيور الصغيرة واألسماك(  يمكن االحتفاظ بالحيوانات الصغيرة فقط )مثل ا المالك،بدون موافقة 
  أقفاص،  صغيرة،مرابي حيوانات   صغيرة،)أحواض مائية   نوع الحيوان المنزليمناسب لالشكل بال في أماكن المعيشة 

إلخ( بشرط أن يكون عدد الحيوانات في ضمن الحدود المعتادة وبقدر ما يعني نوع الحيوانات وأماكن إقامتهم أنه ال  
 لمنزل والجيران أو اإلضرار بالممتلكات المؤجرة والممتلكات. يوجد أي إزعاج لسكان ا

الموافقة الخطية من المالك مطلوبة دائًما لحفظ الكالب والقطط وكذلك األفاعي والزواحف والسحالي والعناكب  
ضد  كما يجب أن يكون هناك تأمين  الحيوانات؛يجب تقديم شهادة منشأ وشهادة بيطرية لهذه  ،الغريبةوالحيوانات 

 يجب تقديم الشهادة الضريبية للبلدية.   ذلك، المسؤولية للكالب. يجب تزويد الكالب بشريحة. باإلضافة إلى 
الغرف المشتركة( وفي العقار.   القبو، السلم، يتيجب أن تكون الكالب مقيدة في المبنى )ب  ، األدلةيحق للمالك طلب 

 خارج المنزل.   ء كمامةيجب على جميع األجناس المشتبه في كونها خطرة ارتدا
 تُمنح التصاريح بشكل عام فقط لفترة محدودة وترتبط بمتطلبات المبنى / الممتلكات المعنية. 

 يجب على المالك إزالة األوساخ التي تسببها الحيوانات في المبنى السكني والممتلكات بشكل كامل 
 (. ننين السكعلى الفور )انظر قوا 
 

بي  و مراحواض مائية كبيرة ا إنشاء أوهذا يشمل أيض المؤجرة،إجراءات هيكلية على الممتلكات يعزم المستأجر اتخاذ  .5
, وكما  حسباني يجب أخذها بالفيما يتعلق بالحمل على البناء والذ   ةت ألنه من المحتمل وجود خصائص ثاب نات واالحي 

   يجب إثبات وجود تأمين ضد المسؤولية  
 

 
يجوز للمالك أن يرفض الموافقة على االحتفاظ بالحيوانات إذا كان من المتوقع حدوث إزعاج للسكان والجيران وكذلك الضرر    (5)

 الذي يلحق بالممتلكات المؤجرة والممتلكات.
حةصف  بنود اإليجار العامة    6 

 

 
 

 دخول المالك إلى العقار   6-رقم 
 
مناسبة وبعد إعطاء   فوارق زمنية  خالل   العداداتدخول العقار المؤجر للتحقق من حالته أو لقراءة  عنه يجوز للمؤجر أو وكيل  (1)

 إشعار في الوقت المناسب. 
 يجب مراعاة الوقاية الشخصية للمستأجر. 

 
يحق للمالك أو وكالئه فحص العقار المؤجر مع المشترين أو   اإليجار،إذا كان المالك يريد بيع العقار أو إذا تم إنهاء عقد   (2)

 . الوقت المناسب  المستأجرين المحتملين بعد تقديم إشعار في 
 

 . 2و 1بموجب الفقرتين يمكن مماستها يجب على المستأجر التأكد من أن حقوق المالك  ،ةلي طوفي حالة الغياب لفترة  (3)
 
 

 تسليم العقار المستأجر  7-رقم 
 
 يجب على المستأجر إعادة العقار المؤجر بالكامل وبصورة نظيفة.  اإليجار،عقد  مع انتهاء  (1)

 . المستأجر هاصنعبما في ذلك تلك التي   ،إلى المالك المفاتيحيجب تسليم جميع 
 نتيجة عدم االمتثال لهذا االلتزام.  ذي يليهالمتأجر الالمستأجر مسؤول عن جميع األضرار التي يتكبدها المالك أو من 

 
 عند إعادة الشقة يجب دهانها بألوان محايدة.  (2)

افات أو غيرها من مواد التثبيت دون  ويجب إزالة بقايا الالصق من الخط سحبها،يجب إزالة المسامير والخطافات من هذا قبل 
 ترك أي بقايا. 

 
والسجاد(   الخزائن،واألرفف المدمجة أو  الجدران،يجب إزالة المعدات أو مواد الديكور )مثل أغطية األسقف أو  (3)

 دون ترك أي بقايا.   ؤجربها المستأجر العقار الم  زودالتي 
ما لم يكن للمستأجر مصلحة مشروعة في   مناسب،تعويض  حق اإلزالة من خالل دفعب المطالبةيمكن للمالك تجنب 

 اإلزالة. 
 
،  الكبناًء على طلب الم ملزم،، فإنه ىات أخرزبتجهي  تزويدهأقدم على أو  ؤجر إذا أجرى المستأجر تغييرات على العقار الم (4)

 .على خالف ذلكخطيا ما لم يتم االتفاق  الخاصة،الحالة األصلية في نهاية عقد اإليجار على نفقته ته إلى بإعاد
 

 
 التسوية  8-رقم 

 
عات أمام هيئة تحكيم المستهلك بالمعنى  ازنفي إجراءات تسوية ال  Baugesellschaft Gotha mbHال تشارك 

( كما أنها ليست 1039 ، 254. ص  BGBI) 2016شباط  19المقصود في قانون تسوية نزاعات المستهلك الصادر في 
 ملزمة بالمشاركة.
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