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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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  وأيضار  يشترطون أخذ الجيران بعين االعتبا   والمستأجرر جؤم لأيضا العالقة بين ا وكما في بناء واحد   للمستأجرين إن العيش سوية  
. جار بتأني وعنايةيد اإلدام ضمن عق جر التي تتاح لالستخ ؤممتلكات الم  

يجار والتي يجب  د اإلضنا البعض بدون أي إزعاجات تأتي قوانين السكن التالية كجزء قانوني من عقكي نضمن عيش" مع بعلو
ظ عليها. الحفا  

: يج الوقاية من الضج-1  
  ت الهدوء من الساعة الواحد ظهراولهذا تنطبق أوقا   الجيران،له  ي ال داعكل  الضجيج الذي يمكن تجنبه يزعج بش   -

  تخدامك فإنه من الممنوع في هذه األوقات اسلذل صباحا، ة ومن الساعة العاشرة مساء حتى الساعة السابعة وحتى الثالث 
ة  العام ة في الحال و  عالي،تسبب ضجيج عالي أو تحتاج أجهزة ذات صوت ام بعمليات التصليح التي ي اآلالت الموسيقية والق

. باإلزعاج رون في الحي يشع والساكنين يجعل الجيران سكن يجب أالفإن مستوى الضجيج داخل ال  
أو   البلكونواستخدامها في الخارج مثل  الغرفة، ة يجب أن يكون دائما على مستوى صوت  إن استخدام األجهزة الصوتي 

أوقات الهدوء. راعات يجب م أيضا هنا سكان البناء وأال يزعج راس أو من شرفة المنزل يجب الت   
 

مثل  ب ضجيجها ن تجيمكن  الحديقة والتي الة في الخارج مثل فناء البناء وة األعمال المنزلية والحرفي ممارس  -
يمكن القيام  أغصان الشجر( عشب أو قص مشابه وجز ال وما هأو  استخدام جهاز الجري تنظيف السجاد او الطرق،)

ثالثة ظهرا حتى الساعة السابعة  من الالواحدة ظهرا و اعة الثامنة صباحا وحتىمن الس  ابتداءبها فقط في أيام الهمل 
. عليه فإن يوم األحد بكامله هو يوم راحة ة تكون هذه األعمال غير مسموح بها ووأيام العطليوم األحد  في  مساءا،  

صباحا غير   وحتى الساعة السادسة مساءا  االستحمام واستخدام البانيو واستخدام الغسالة في أوقات المساء من الساعة العاشرة  -
 سبب نوع البناء السكني حيث ان القيام بهذه األعمال يسبب إزعاج للساكنين  وذلك ب محبب ويجب أال يتم القيام به 

 . (  AGBأيضا  انظر)اآلخرين 

ة الرياضة في المنشآت يجب  عند اللعب أو ممارس  المخصصة،ساحات اللعب ان اللعب في على األطفال بقدر اإلمك -
. روعاتمراعات السكان والمز  

ل خاص األلعاب المصدرة  لك فغنه وبشكضجيج لعب األطفال المعتاد يجب أن يصبر عليه من السكان ومع ذ
الساحات   المخصصة، ة )مثل لعب كرة القدم( يجب ان يكون بقدر اإلمكان في األماكن للضجيج وأنواع الرياض 

. الفارغة المالصقة بشكل مباشر للبناء السكني  

. بالشكل المناسبعلى أطفالهم  ايؤثروعلى األهل أن  مجاورة غير مسموح به وال والغرفللعب على الساللم  ا  

 

والتي تقام بعد الساعة العاشرة مساءا يجب إبالغ الجيران والساكنين في البناء   الخاصة،الحفالت ذات المناسبات  -
. زمنبفترة من القبل القيام بها   
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لون  ن يعمسكان الذي وجود احد ال وأيضا ة إمكانية وجود حاالت مرضية مستعصية في البناء ب مراعامن المطلو  -
. بشكل مناوبات   

 

األمن والسالمة:  - 2  

    ا شابها وم مصعد والرج  ألروقة المؤدية إلى بيت الديجب أن تتم المحافظة على أبواب ا األروقة، في األبنية ذات  -
والمناور.  ءة البناي ن تهووكما يجب االبتعاد عن أماك مغلقة،  

ج هروب ولذلك فإنه ممنوع سد هذه  رج والرواق لهم هدف وهو كمخرالبناء وكما بيت الد وساحة مداخل البناء  -
. إن ركن الدراجة النارية أو الهوائية داخل األبنية ممنوع قانونيا أثاث،بوضع  الممرات  

المبنى ليستا أماكن مخصصة لحفظ المواد   وأرضالقبو إن و غير مسموح به ب قن في بيت الدرج أو في الإن التدخي  -
. مناسبل كشب  اهن ي القابلة لالحتراق يجب تخز والمواد ت  او البنزين والزي  والكرتونالقابلة لالحتراق مثل الورق   

ها وص تخزين المواد القابلة لالشتعال يجب ان تتم مراعات جميع القوانين واألحكام الصادرة عن مكاتب الدولة بخص -
. تنبيهات خاصة  دال يوج في هذه الحالة  بها حتى وإن كان  وااللتزام أجرين من جميع المست   

جرة يمنع إدخالها إلى البناء او إلى العقار وكمان أن تخزين زيت التدفئة في  المتف والموادمواد سريعة االشتعال   -
. البناء أو العطار غير مسموح به  

اء في البناء على المستأجرين تبليغ المأجر مباشرة  ل أو خلل في تمديدات المياه أو الغاز أو الكهرب عند تواجد عط -
الت الخطر الداهم يمكن للمستأجر التدخل على سبيل المثال إغالق صمام المياه أو إغالق القاطع لتجنب  حا في  وفقط 

الكبيرة لحين وصول شركة التصليحات.  ر األضرا  

التبليغ بشكل مباشر شركة السكن أو النائب عنها من شركات   المستأجرينعلى نارة الساللم إحدوث طل في عند 
نارة داجل الشقة السكنية  إليير أجهزة امنها تغ  والمستثنىة العبث بهذه التمديدات  صالحي  والمستأجر يس له  الصيانة،

. ستأجرململكية ال ن تابعة تكوالة تعطلها ففي هذه الح دمثل اللمبة عن   

)فحم( أو سائلة )بنزين( على البلكون أو الشرفات أو المرافق التابعة بشكل  اشتعال صلبة   واسطة مواد الشوي ب  -
شر للبناء غير مسموح بها. مبا  

 

:  التنظيف  - 3  

.  ساحة التابعة للبناءواللى نظافة البناء  ة عيجب المحافظ -  

المسبب لهذه النفايات بشكل مباشر أو   المستأجرص منها من قبل النفايات غير االعتيادية والنفايات الخشنة يجب التخل
. ( يمأعمال الترمو  نقل األثاث االنتقال،الناتجة عن  )النفاياتيوم كحد أقصى مثل  إلى نهاية ال  

دون  ي تأخير ولص منها من صاحب الحيوان المنزلي دون أب التخوانات المنزلية يججميع األوساخ الناتجة عن الحي 
.  بقاياوجود   

لمناطق الداخلية والخارجية  ا)والصغير  ضوابط السكن الكبير  ى ما يسمة ضمن إطار أعمال التنظيف وخدمات الرعاي 
إعطاء  ا الغرض تم  ولهذ البناء،في  المستأجرينالمعني بالتناوب مع  المستأجرة  والساحات الخضراء( هي مسؤولي 

 جزئيا،والصيانة كليا أو  التنظف يمكن بنقل خدمات  السكن،عد  جزءا من مهام التنظيف كمرفق بقوا المستأجرين
  المتخصصة،إلى الشركات  المستأجر من خالل  السكنية، واألماكنوالتجارية بأوقات الوحدات السكنية محدودة أيضا 

 إن كان هو الحال عندها تنطبق قواعد مفصلة في عقد اإليجار. 

الموكلة له من خالل شخص  أن يهتم بأن تتم مهام التنظيف  على المستأجر للمستأجر،فترة الغياب المستمر في حال 
. ثالث نائب عنه   

  مالنفايات الضخمة كبيرة الحج لها،امة المخصصة حاويات القم فيط فقمنها  ص القاذورات يسح بالتخلالقمامة و -
. أو إيقافها قرب مكان القمامة يمنع إحضارها إلى حاوية القمامة   

. مخصصة عدم تبعثرها في ساحات القمامة الرات على مخارج البناء واه لعدم وضع قمامات أو قاذوالرجاء االنتب   

. أو الساللماألحذية غير مسموح به من النافذة أو الشرفة التخلص من المالبس و  
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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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 وانين السكنق
 

  وأيضار  يشترطون أخذ الجيران بعين االعتبا   والمستأجرر جؤم لأيضا العالقة بين ا وكما في بناء واحد   للمستأجرين إن العيش سوية  
. جار بتأني وعنايةيد اإلدام ضمن عق جر التي تتاح لالستخ ؤممتلكات الم  

يجار والتي يجب  د اإلضنا البعض بدون أي إزعاجات تأتي قوانين السكن التالية كجزء قانوني من عقكي نضمن عيش" مع بعلو
ظ عليها. الحفا  

: يج الوقاية من الضج-1  
  ت الهدوء من الساعة الواحد ظهراولهذا تنطبق أوقا   الجيران،له  ي ال داعكل  الضجيج الذي يمكن تجنبه يزعج بش   -

  تخدامك فإنه من الممنوع في هذه األوقات اسلذل صباحا، ة ومن الساعة العاشرة مساء حتى الساعة السابعة وحتى الثالث 
ة  العام ة في الحال و  عالي،تسبب ضجيج عالي أو تحتاج أجهزة ذات صوت ام بعمليات التصليح التي ي اآلالت الموسيقية والق

. باإلزعاج رون في الحي يشع والساكنين يجعل الجيران سكن يجب أالفإن مستوى الضجيج داخل ال  
أو   البلكونواستخدامها في الخارج مثل  الغرفة، ة يجب أن يكون دائما على مستوى صوت  إن استخدام األجهزة الصوتي 

أوقات الهدوء. راعات يجب م أيضا هنا سكان البناء وأال يزعج راس أو من شرفة المنزل يجب الت   
 

مثل  ب ضجيجها ن تجيمكن  الحديقة والتي الة في الخارج مثل فناء البناء وة األعمال المنزلية والحرفي ممارس  -
يمكن القيام  أغصان الشجر( عشب أو قص مشابه وجز ال وما هأو  استخدام جهاز الجري تنظيف السجاد او الطرق،)

ثالثة ظهرا حتى الساعة السابعة  من الالواحدة ظهرا و اعة الثامنة صباحا وحتىمن الس  ابتداءبها فقط في أيام الهمل 
. عليه فإن يوم األحد بكامله هو يوم راحة ة تكون هذه األعمال غير مسموح بها ووأيام العطليوم األحد  في  مساءا،  

صباحا غير   وحتى الساعة السادسة مساءا  االستحمام واستخدام البانيو واستخدام الغسالة في أوقات المساء من الساعة العاشرة  -
 سبب نوع البناء السكني حيث ان القيام بهذه األعمال يسبب إزعاج للساكنين  وذلك ب محبب ويجب أال يتم القيام به 

 . (  AGBأيضا  انظر)اآلخرين 

ة الرياضة في المنشآت يجب  عند اللعب أو ممارس  المخصصة،ساحات اللعب ان اللعب في على األطفال بقدر اإلمك -
. روعاتمراعات السكان والمز  

ل خاص األلعاب المصدرة  لك فغنه وبشكضجيج لعب األطفال المعتاد يجب أن يصبر عليه من السكان ومع ذ
الساحات   المخصصة، ة )مثل لعب كرة القدم( يجب ان يكون بقدر اإلمكان في األماكن للضجيج وأنواع الرياض 

. الفارغة المالصقة بشكل مباشر للبناء السكني  

. بالشكل المناسبعلى أطفالهم  ايؤثروعلى األهل أن  مجاورة غير مسموح به وال والغرفللعب على الساللم  ا  

 

والتي تقام بعد الساعة العاشرة مساءا يجب إبالغ الجيران والساكنين في البناء   الخاصة،الحفالت ذات المناسبات  -
. زمنبفترة من القبل القيام بها   
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لون  ن يعمسكان الذي وجود احد ال وأيضا ة إمكانية وجود حاالت مرضية مستعصية في البناء ب مراعامن المطلو  -
. بشكل مناوبات   

 

األمن والسالمة:  - 2  

    ا شابها وم مصعد والرج  ألروقة المؤدية إلى بيت الديجب أن تتم المحافظة على أبواب ا األروقة، في األبنية ذات  -
والمناور.  ءة البناي ن تهووكما يجب االبتعاد عن أماك مغلقة،  

ج هروب ولذلك فإنه ممنوع سد هذه  رج والرواق لهم هدف وهو كمخرالبناء وكما بيت الد وساحة مداخل البناء  -
. إن ركن الدراجة النارية أو الهوائية داخل األبنية ممنوع قانونيا أثاث،بوضع  الممرات  

المبنى ليستا أماكن مخصصة لحفظ المواد   وأرضالقبو إن و غير مسموح به ب قن في بيت الدرج أو في الإن التدخي  -
. مناسبل كشب  اهن ي القابلة لالحتراق يجب تخز والمواد ت  او البنزين والزي  والكرتونالقابلة لالحتراق مثل الورق   

ها وص تخزين المواد القابلة لالشتعال يجب ان تتم مراعات جميع القوانين واألحكام الصادرة عن مكاتب الدولة بخص -
. تنبيهات خاصة  دال يوج في هذه الحالة  بها حتى وإن كان  وااللتزام أجرين من جميع المست   

جرة يمنع إدخالها إلى البناء او إلى العقار وكمان أن تخزين زيت التدفئة في  المتف والموادمواد سريعة االشتعال   -
. البناء أو العطار غير مسموح به  

اء في البناء على المستأجرين تبليغ المأجر مباشرة  ل أو خلل في تمديدات المياه أو الغاز أو الكهرب عند تواجد عط -
الت الخطر الداهم يمكن للمستأجر التدخل على سبيل المثال إغالق صمام المياه أو إغالق القاطع لتجنب  حا في  وفقط 

الكبيرة لحين وصول شركة التصليحات.  ر األضرا  

التبليغ بشكل مباشر شركة السكن أو النائب عنها من شركات   المستأجرينعلى نارة الساللم إحدوث طل في عند 
نارة داجل الشقة السكنية  إليير أجهزة امنها تغ  والمستثنىة العبث بهذه التمديدات  صالحي  والمستأجر يس له  الصيانة،

. ستأجرململكية ال ن تابعة تكوالة تعطلها ففي هذه الح دمثل اللمبة عن   

)فحم( أو سائلة )بنزين( على البلكون أو الشرفات أو المرافق التابعة بشكل  اشتعال صلبة   واسطة مواد الشوي ب  -
شر للبناء غير مسموح بها. مبا  

 

:  التنظيف  - 3  

.  ساحة التابعة للبناءواللى نظافة البناء  ة عيجب المحافظ -  

المسبب لهذه النفايات بشكل مباشر أو   المستأجرص منها من قبل النفايات غير االعتيادية والنفايات الخشنة يجب التخل
. ( يمأعمال الترمو  نقل األثاث االنتقال،الناتجة عن  )النفاياتيوم كحد أقصى مثل  إلى نهاية ال  

دون  ي تأخير ولص منها من صاحب الحيوان المنزلي دون أب التخوانات المنزلية يججميع األوساخ الناتجة عن الحي 
.  بقاياوجود   

لمناطق الداخلية والخارجية  ا)والصغير  ضوابط السكن الكبير  ى ما يسمة ضمن إطار أعمال التنظيف وخدمات الرعاي 
إعطاء  ا الغرض تم  ولهذ البناء،في  المستأجرينالمعني بالتناوب مع  المستأجرة  والساحات الخضراء( هي مسؤولي 

 جزئيا،والصيانة كليا أو  التنظف يمكن بنقل خدمات  السكن،عد  جزءا من مهام التنظيف كمرفق بقوا المستأجرين
  المتخصصة،إلى الشركات  المستأجر من خالل  السكنية، واألماكنوالتجارية بأوقات الوحدات السكنية محدودة أيضا 

 إن كان هو الحال عندها تنطبق قواعد مفصلة في عقد اإليجار. 

الموكلة له من خالل شخص  أن يهتم بأن تتم مهام التنظيف  على المستأجر للمستأجر،فترة الغياب المستمر في حال 
. ثالث نائب عنه   

  مالنفايات الضخمة كبيرة الحج لها،امة المخصصة حاويات القم فيط فقمنها  ص القاذورات يسح بالتخلالقمامة و -
. أو إيقافها قرب مكان القمامة يمنع إحضارها إلى حاوية القمامة   

. مخصصة عدم تبعثرها في ساحات القمامة الرات على مخارج البناء واه لعدم وضع قمامات أو قاذوالرجاء االنتب   

. أو الساللماألحذية غير مسموح به من النافذة أو الشرفة التخلص من المالبس و  
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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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 وانين السكنق
 

  وأيضار  يشترطون أخذ الجيران بعين االعتبا   والمستأجرر جؤم لأيضا العالقة بين ا وكما في بناء واحد   للمستأجرين إن العيش سوية  
. جار بتأني وعنايةيد اإلدام ضمن عق جر التي تتاح لالستخ ؤممتلكات الم  

يجار والتي يجب  د اإلضنا البعض بدون أي إزعاجات تأتي قوانين السكن التالية كجزء قانوني من عقكي نضمن عيش" مع بعلو
ظ عليها. الحفا  

: يج الوقاية من الضج-1  
  ت الهدوء من الساعة الواحد ظهراولهذا تنطبق أوقا   الجيران،له  ي ال داعكل  الضجيج الذي يمكن تجنبه يزعج بش   -

  تخدامك فإنه من الممنوع في هذه األوقات اسلذل صباحا، ة ومن الساعة العاشرة مساء حتى الساعة السابعة وحتى الثالث 
ة  العام ة في الحال و  عالي،تسبب ضجيج عالي أو تحتاج أجهزة ذات صوت ام بعمليات التصليح التي ي اآلالت الموسيقية والق

. باإلزعاج رون في الحي يشع والساكنين يجعل الجيران سكن يجب أالفإن مستوى الضجيج داخل ال  
أو   البلكونواستخدامها في الخارج مثل  الغرفة، ة يجب أن يكون دائما على مستوى صوت  إن استخدام األجهزة الصوتي 

أوقات الهدوء. راعات يجب م أيضا هنا سكان البناء وأال يزعج راس أو من شرفة المنزل يجب الت   
 

مثل  ب ضجيجها ن تجيمكن  الحديقة والتي الة في الخارج مثل فناء البناء وة األعمال المنزلية والحرفي ممارس  -
يمكن القيام  أغصان الشجر( عشب أو قص مشابه وجز ال وما هأو  استخدام جهاز الجري تنظيف السجاد او الطرق،)

ثالثة ظهرا حتى الساعة السابعة  من الالواحدة ظهرا و اعة الثامنة صباحا وحتىمن الس  ابتداءبها فقط في أيام الهمل 
. عليه فإن يوم األحد بكامله هو يوم راحة ة تكون هذه األعمال غير مسموح بها ووأيام العطليوم األحد  في  مساءا،  

صباحا غير   وحتى الساعة السادسة مساءا  االستحمام واستخدام البانيو واستخدام الغسالة في أوقات المساء من الساعة العاشرة  -
 سبب نوع البناء السكني حيث ان القيام بهذه األعمال يسبب إزعاج للساكنين  وذلك ب محبب ويجب أال يتم القيام به 

 . (  AGBأيضا  انظر)اآلخرين 

ة الرياضة في المنشآت يجب  عند اللعب أو ممارس  المخصصة،ساحات اللعب ان اللعب في على األطفال بقدر اإلمك -
. روعاتمراعات السكان والمز  

ل خاص األلعاب المصدرة  لك فغنه وبشكضجيج لعب األطفال المعتاد يجب أن يصبر عليه من السكان ومع ذ
الساحات   المخصصة، ة )مثل لعب كرة القدم( يجب ان يكون بقدر اإلمكان في األماكن للضجيج وأنواع الرياض 

. الفارغة المالصقة بشكل مباشر للبناء السكني  

. بالشكل المناسبعلى أطفالهم  ايؤثروعلى األهل أن  مجاورة غير مسموح به وال والغرفللعب على الساللم  ا  

 

والتي تقام بعد الساعة العاشرة مساءا يجب إبالغ الجيران والساكنين في البناء   الخاصة،الحفالت ذات المناسبات  -
. زمنبفترة من القبل القيام بها   
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ات النوافذ  وعتب   الشرفاتعن سقي الزهور على  وآمن،الزهور بشكل صحح  يق صنادويجب تثبيت ألواح الزهور   -
. المنزل أو نافذة وشرفة سكان المنزل اآلخرين ر تسيل على جدااه ال أن المي  من التأكديجب   

أو فضالت الحيوانات في المرحاض أو   ومطبخية نفايات منزلية الة ومن الحفاضات الورقي  ال يجوز التخلص-
. ض الصرف الصحياحوا  

يجب   الساللم،ة الشقة باتجاه بيت هوي يمنع ت  الباردة،ة الشقة بشكل منتظم في أوقات السنة يجب المواظبة على تهوي  -
شقة المقابلة لبعضها البعضن خالل نوافذ الان تتم تهوية المنزل بقدر اإلمكان م   

  في  ةقفي النوافذ الس الباردة،اسنة  أوقات نوافذ الساللم تتم المحافظة عليها مغلقة في نوافذ القبو والطابق األرضي و -
. العواصف تهوية البناء السقفية يجب المحافظة عليها مغلقة في أوقات األمطار و ونوافذمنزل ال  

أماكن   مدتج تجنب ديدات التدفئة بحيث يتممد عندها يجب استخدام تمعند انخفاض درجات الحرارة إلى درجة التج-
مديدات المياه والصرف الصحي. ه وت ادورات المي   

. شقة ل عن ا ر أجروري التأكد منها في جميع األوقات وحتى في حال غياب المست هذه اإلجراءات من الض  

إليه او عند األماكن المخصصة لسيارات اإلطفاء أو  ضمن العقار والمؤدية مخارج  المداخل والركن السيارة عند  -
إن ركن السيارة مسموح به فقط عند األماكن المحددة والمخصصة لركن   به،راء غير مسموح ساحات العقار الخض

. ارة في هذه الماكن ممنوعي الس حارة او تصلي ي الس تغيير زيت هذه األماكن أو رة ضمن أن غسل السياكما السيارات و  

ه ألسباب صحية  رفة غير مسموح ب إطعام الحيوانات في ساحات العقار أو داخل البناء أو من النافذة أو على الش -
 متعلقة بالنظافة. 

 

:  ع مرافق المجتم - 4  

:  لمصاعد ا  

ه لتجنب االستخدام  تباوجود شخص بالغ مرافق للطفل يجب االن ستخدام المصعد من قبل األطفال فقط مع  يمكن ا -
على المصعد يؤدي إلى حدوث أعطال. ضروري  التطبيق الجهد الزائد غير  إن حيث  للمصعد،ي غير الضرور   

عبء  يكون  عندما قطفيشابهه يسمح باستخدام المصعد لنقل األشياء الضخمة والثقيلة مثل أثاث المنزل وما -
ه. ضمن المسموح به وال يتجاوز  عدعلى المصاالستخدام   

في هذه    النقل،يق النقل يجب أن يتم بعد إخطار شركة السكن بمعلومات عن شركة عد لنقل صنادم المصاستخدا -
شر. المصعد يجب تنظيفه بشكل مباوإن أي اتساخ في غرفة  مالئم،ة المصعد بشكل الحالة يجب حماية غرف   

 

 

 : BKبس اق  /)االنتين(  المركزي  االستقبال جهاز 

صحيح والمخصص  ال  استخدام الكبلي في المنزل مسموح به فقط عند نتين المركزاال توزيعإن توصيل أجهزة االستقبال من علبة 
نفقته الخاصة وال يسمح باستخدام القابس   الكبل علىا الكبل من شركة السكن على المستأجر توفير هذا ال عدم توفير هذفي ح لذلك،

عالوة على   المركزي، لألنتيندمين يل سيحدث مشاكل في االستقبال عند جميع المستخى ألنه في حال تم التوصلتوصيل أجهزة أخر 
 مستأجر.  للجهاز الخاص بالضرر ث لك من الممكن تواجد خطر حدو ذ

 . ث أو إبالغ المالكب في حال حدوث مشاكل في بث التلفاز أو إذاعة الراديو يجب إبالغ شركة ال
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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.
 

                                                                                                        BGGقوانين السكن                                                                                                                            1

 

Baugesellschaft Gotha mbH 

August-creutzburg-Str. 2 

99867 Gotha 
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  وأيضار  يشترطون أخذ الجيران بعين االعتبا   والمستأجرر جؤم لأيضا العالقة بين ا وكما في بناء واحد   للمستأجرين إن العيش سوية  
. جار بتأني وعنايةيد اإلدام ضمن عق جر التي تتاح لالستخ ؤممتلكات الم  

يجار والتي يجب  د اإلضنا البعض بدون أي إزعاجات تأتي قوانين السكن التالية كجزء قانوني من عقكي نضمن عيش" مع بعلو
ظ عليها. الحفا  

: يج الوقاية من الضج-1  
  ت الهدوء من الساعة الواحد ظهراولهذا تنطبق أوقا   الجيران،له  ي ال داعكل  الضجيج الذي يمكن تجنبه يزعج بش   -

  تخدامك فإنه من الممنوع في هذه األوقات اسلذل صباحا، ة ومن الساعة العاشرة مساء حتى الساعة السابعة وحتى الثالث 
ة  العام ة في الحال و  عالي،تسبب ضجيج عالي أو تحتاج أجهزة ذات صوت ام بعمليات التصليح التي ي اآلالت الموسيقية والق

. باإلزعاج رون في الحي يشع والساكنين يجعل الجيران سكن يجب أالفإن مستوى الضجيج داخل ال  
أو   البلكونواستخدامها في الخارج مثل  الغرفة، ة يجب أن يكون دائما على مستوى صوت  إن استخدام األجهزة الصوتي 

أوقات الهدوء. راعات يجب م أيضا هنا سكان البناء وأال يزعج راس أو من شرفة المنزل يجب الت   
 

مثل  ب ضجيجها ن تجيمكن  الحديقة والتي الة في الخارج مثل فناء البناء وة األعمال المنزلية والحرفي ممارس  -
يمكن القيام  أغصان الشجر( عشب أو قص مشابه وجز ال وما هأو  استخدام جهاز الجري تنظيف السجاد او الطرق،)

ثالثة ظهرا حتى الساعة السابعة  من الالواحدة ظهرا و اعة الثامنة صباحا وحتىمن الس  ابتداءبها فقط في أيام الهمل 
. عليه فإن يوم األحد بكامله هو يوم راحة ة تكون هذه األعمال غير مسموح بها ووأيام العطليوم األحد  في  مساءا،  

صباحا غير   وحتى الساعة السادسة مساءا  االستحمام واستخدام البانيو واستخدام الغسالة في أوقات المساء من الساعة العاشرة  -
 سبب نوع البناء السكني حيث ان القيام بهذه األعمال يسبب إزعاج للساكنين  وذلك ب محبب ويجب أال يتم القيام به 

 . (  AGBأيضا  انظر)اآلخرين 

ة الرياضة في المنشآت يجب  عند اللعب أو ممارس  المخصصة،ساحات اللعب ان اللعب في على األطفال بقدر اإلمك -
. روعاتمراعات السكان والمز  

ل خاص األلعاب المصدرة  لك فغنه وبشكضجيج لعب األطفال المعتاد يجب أن يصبر عليه من السكان ومع ذ
الساحات   المخصصة، ة )مثل لعب كرة القدم( يجب ان يكون بقدر اإلمكان في األماكن للضجيج وأنواع الرياض 

. الفارغة المالصقة بشكل مباشر للبناء السكني  

. بالشكل المناسبعلى أطفالهم  ايؤثروعلى األهل أن  مجاورة غير مسموح به وال والغرفللعب على الساللم  ا  

 

والتي تقام بعد الساعة العاشرة مساءا يجب إبالغ الجيران والساكنين في البناء   الخاصة،الحفالت ذات المناسبات  -
. زمنبفترة من القبل القيام بها   
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 . االستئجارة لمخصص بعملي عقد االيشكل طعن ب عدم االلتزام بها  وإن إليجار إن المستأجر يقر بقواعد السكن من خالل توقيعه عقد ا

  ء إلغااشر دون وجود فترة جر يحق له إلغاء عقد اإليجار بشكل مب ؤإن الم عد أو تكرير حدث ما فذه القوابه الجائر في حالة اإلخالل
جر قد تخلى عن هذا  ؤال تعني بأن الم  المستأجر لقطع العالقة مع لفترة زمنية طويلة  أي إجراء جر ؤفي حال عدم اتخاذ الم للعقد و

 إليجار. الغاء عقد الحق في إ

 . اإلدارةانين وسباب قاهرة طبقا لقعند تواجد أ المؤجر،هذه القوانين السكنية يمكن تغييرها أو تعديلها من قبل 

   

 2020نيسان  غوتا،

 

 

 

 

 _____________________________األرض: مرفق خطة تنظيف 
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