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 نموذج عقد إيجار لبرامج مدعمة
 
أطراف ووحدة . 1

 :اإلقامة
، وُيشار إليه باسم المالك، ______)(A______أطراف هذا االتفاق هما 

يقوم  .، وُيشار إليه باسم المستأجر_______________)B(____________و
في ، الكائنة ______)C(______الوحدة رقم ) المستأجرين(المالك بتأجير للمستأجر

______________________)D( _______________________ في
  .____________________)E(___________المشروع المعروف باسم 

 
وتنتهي ___________ )F(_________تبدأ فترة السريان المبدئية لهذا االتفاق في  ):الفترة(المدة . 2

ترة المبدئية، سيستمر بعد انتهاء الف .______________)G(____________في 
واحدة لكل فترة إال إذا تم ______)H(___________االتفاق لفترات تالية من 

  .من هذا االتفاق 23إنهائه تلقائيًا آما يرد في الفقرة 
 

للشهر الجزئي المنتهي في  $_____ )I(________يوافق المستأجر على دفع  :اإليجار. 3
_________)J(_________.  ذلك، يوافق المستأجر على دفع مبلغ إيجار وبعد

________)K( _______$ ويكون هذا المبلغ مستحقًا في اليوم  .في الشهر
__________)L(________ من الشهر في

____________________)M(______________________________
_____________________________________________________

ويفهم المستأجر أن هذا اإليجار الشهري يقل  ._________________________
ويتوفر هذا اإليجار المخفض سواء بسبب  .لهذه الوحدة) غير المدّعم(عن إيجار السوق 

بدعم الرهن العقاري الخاص بهذا ) HUD(قيام وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية 
 .لمدفوعات شهرية للمالك نيابة عن المستأجر HUDأو بسبب تقديم /المشروع و

شهريًا نيابة عن المستأجر بمدفوعات  HUDويسمى المبلغ، إن وجد، الذي توفره 
على شهادة امتثال المالك مع " مدفوعات المساعدة"مساعدة المستأجر وتظهر في خط 

 1رقم  والمرفقة آملحق HUDاستمارة تأهيل المستأجر وإجراءات اإليجار التابعة لـ 
  .لهذا االتفاق

 
التغييرات في حصة . 4

 :المستأجر من اإليجار
أو مبلغ المساعدة /يوافق المستأجر على أن قيمة اإليجار التي يقوم المستأجر بدفعها و

  :نيابة عن المستأجر يمكن أن يتغيرا خالل فترة هذا االتفاق إذا HUDالذي تسدده 
 

 a.  حددتHUD  بما يتماشى وإجراءات )مثل وآالة اإلسكان العام(أو مدير العقد ،
HUDوجود حاجة لزيادة اإليجارات؛ ،  

 
b.  قامتHUD  أو مدير العقد بتغيير أي بدل للمرافق أو الخدمات المأخوذة في

  االعتبار عند حساب نصيب المستأجر من اإليجار؛
 
c.  تغّير الدخل أو عدد األفراد في أسرة المستأجر أو غيرهما من العوامل المأخوذة في

تنص على  HUDاالعتبار عند حساب مبلغ إيجار المستأجر وآانت إجراءات 
  .تعديل إيجار المستأجر أو مبلغ المساعدة ليعكس التغيير
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d.  تطلبت إجراءات إعادة التأهيل أو إنهاء الدعم التابعة لـHUD  تغييرات في مبلغ

  .إيجار المستأجر أو مبالغ المساعدة
 
e.  تغيرت إجراءاتHUD لحساب مبالغ المساعدة للمستأجر أو تغير اإليجار؛ أو  
  
f. ها، أو تكوين األسرة، أو غيرها من /أخفق المستأجر في تقديم معلومات عن دخله

  .العوامل آما يتطلبها المالك
  

يوافق المالك على تطبيق التغييرات في مبلغ إيجار المستأجر أو مدفوعات مساعدة المستأجر فقط بما يتماشى  
، والتعليمات والقواعد المتعلقة HUDواألطر الزمنية واإلجراءات اإلدارية المنصوص عليها في آتيبات 

يومًا على  30إخطار آتابي مسبق بـ يوافق المالك على إعطاء المستأجر  .بإدارة برامج دعم األسر المتعددة
وينص اإلخطار . 17، أو 15، 11األقل بأي زيادة في مبلغ إيجار المستأجر فيما عدا ما ورد في الفقرات 

على المبلغ الجديد الذي يجب على المستأجر دفعه، وتاريخ سريان المبلغ الجديد، والسبب وراء التغيير في مبلغ 
  .ها مع المالك لمناقشة التغيير في اإليجار/إعالم المستأجر أيضًا بإمكانية مقابلتهآما يقوم اإلخطار ب .اإليجار

 
الغرامات المستحقة . 5

على السداد المتأخر 
:والشيكات المرتجعة  

بنهاية اليوم  3إذا لم يقم المستأجر بسداد القيمة الكاملة لإليجار الموضحة في الفقرة رقم 
وبعد  .ات في اليوم السادس من الشهر$ 5جمع مبلغ الخامس من الشهر، يحق للمالك 

واحد عن آل يوم إضافي يبقى فيه اإليجار غير مسدد خالل $ ذلك يحق للمالك جمع 
وال يحق للمالك إنهاء هذا االتفاق لإلخفاق في سداد غرامات  .الشهر المستحق فيه

ضح في الفقرة رقم التأخير، ولكن يحق له إنهاء االتفاق لعدم سداد اإليجار آما هو مو
في _______ $ )N(________________ويمكن للمالك جمع رسم يبلغ . 23

وتكون  ).يرتجع(المرة الثانية أو أي مرة إضافية ال يدفع فيه الشيك عند االستحقاق 
الغرامات الواردة في هذه الفقرة باإلضافة إلى اإليجار الشهري المستحق الدفع على 

  .المستأجر
 

الوحدة المعيشيةحالة . 6 ويوافق  .بتوقيع هذا االتفاق، يقر المستأجر أن الوحدة آمنة، ونظيفة، وفي حالة جيدة 
المستأجر على أن جميع األجهزة المنزلية والمعدات في الوحدة تعمل بحالة جيدة، 

آما  .لهذا االتفاق 2باستثناء ما يرد وصفه في تقرير تفقد الوحدة المرفق آملحق رقم 
مستأجر أيضًا على أن المالك لم يقدم أي وعود لتزيين، أو تغيير، أو إصالح، أو يوافق ال

  .تحسين الوحدة، باستثناء مع يرد في تقرير تفقد الوحدة
 

رسوم المرافق . 7
 :والخدمات

ويوافق  .توضح اللوحات التالية آيف يتم دفع تكاليف المرافق والخدمات المتعلقة بإشغال الوحدة
أن تلك اللوحات تصف بدقة المرافق والخدمات التي يقوم المالك بدفعها وتلك المستأجر على 

  .التي يسددها المستأجر
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 a.  يجب أن يتم الدفع مباشرة  ).1(يجب على المستأجر سداد قيمة المرافق في العمود رقم
  .المستأجرمضمنة في إيجار ) 2(البنود الواردة في العمود رقم  .لشرآة المرافق المناسبة

 
 (1) 

 
بجوار " ×"ضع عالمة 

أي مرافق يدفعها المستأجر 
  مباشرة

____)O(___   
__________  
__________ 
__________ 
__________ 

 

   
        

  نوع المرفق
التدفئة، اإلضاءة، الطهي 
الكهربائي، المياه، أخرى 

   ).حدد(
__________ 
__________ 

(2) 
 
بجوار " ×"ضع عالمة 

مرافق متضمنة في أي 
  إيجار المستأجر

____)O(___  
__________ 
__________ 
__________ 
__________ 

 
 b.  للمالك في تاريخ ) 3(يوافق المستأجر على سداد المبالغ الواردة في العمود رقم

ها بجمع نوع المدفوعات الواردة /خولته HUDيقر المالك أن  .استحقاق اإليجار
ال تتعدى تلك ) 3(وأن المبالغ الموضحة في العمود رقم ) 3(في العمود رقم 

  .HUDالمبالغ التي صدقت عليها 
 

 

 .)حدد(موقف السيارات، أخرى 
_______________  
_______________ 

  
 

(3)  
 
التي يدفعها المستأجر  $وضح القيمة بال

  للمالك باإلضافة لإليجار
____)O(___  

$__________ 
$__________ 
$__________ 

 
يحتفظ المالك بمبلغ التأمين  .لدى المالك $____ )P(____قام المستأجر بإيداع مبلغ  :مبالغ التأمين. 8

، يحدد المالك ةبعد انتقال المستأجر من الوحد .هذا طوال فترة إشغال المستأجر للوحدة
وُتحدد القيمة المرتجعة  .ما إذا آان المستأجر مستحقًا لرد أي من أو آامل مبلغ التأمين

   .بما يتماشى مع الشروط واإلجراءات التالية
 

  a.  يومًا  30يستحق المستأجر رد مبلغ التأمين فقط في حال إخطار المالك آتابيًا قبل
إذا لم يتمكن المستأجر من تقديم اإلخطار ، إال 23بنية االنتقال آما تنص الفقرة 
   .ها/ألسباب خارجة عن إرادته
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b.  بعد انتقال المستأجر من الوحدة، يقوم المالك بتفقده الوحدة واستكمال تقرير تفقد

  .يسمح المالك للمستأجر بالمشارآة في التفقد، إذا طلب المستأجر ذلك .وحدة آخر
 
c.  باإلضافة إلى الفائدة المستحقة للمستأجر بواقع يقوم المالك برد قيمة التأمين

____)Q(___ % ابتداًء من____)R(____ ناقصًا أي مبالغ مطلوبة لسداد ،
  :قيمة ما يلي

 
  اإليجار غير المسدد؛ )1(

 
  التلفيات غير الناتجة عن البلى العادي وغير المدونة في تقرير تفقد الوحدة؛ )2(

  
والشيكات المرتجعة، آما هو وارد في غرامات عن التأخر في دفع اإليجار  )3(

  ؛ و5الفقرة رقم 
 

  .9غرامات عن المفاتيح التي لم يتم ردها، آما هو وارد في الفقرة رقم  )4(
 
d.  ج خالل 8يوافق المالك على رد المبلغ الوارد في الفقرة____(S) ___ أيام بعد

، وإعطاء انتقال المستأجر نهائيًا من الوحدة، ورد ممتلكات الوحدة إلى المالك
آما يقوم المالك بتقديم قائمة مكتوبة بالغرامات التي تم  .ها الجديد للمالك/عنوانه

إذا اختلف المستأجر مع المالك فيما يتعلق  .طرحها من مبلغ التأمين للمستأجر
بالمبالغ المنتقصة وطلب مقابلة المالك، يوافق المالك على مقابلة المستأجر ومناقشة 

  .ع بشكل غير رسميالمبالغ محل النزا
 
e.  إذا آانت الوحدة مستأجرة من ِقبل أآثر من شخص واحد، يوافق المستأجرون على

يمكن للمالك سداد المبلغ  .أنهم سيحددون تفاصيل تقسيم أي مبالغ مستردة فيما بينهم
  .من هذا االتفاق 1المرتجع ألي مستأجر معّرف في الفقرة 

 
f.  مبلغ التأمين آبديل عن إيجار الشهر األخير أو يفهم المستأجر أن المالك لن يحتسب

  .11غرامات اإلصالح المستحقة على المستأجر بما يتماشى والفقرة رقم 
 

يوافق المستأجر على أال يقوم بترآيب أقفال أو أسوار إضافية أو مختلفة على أي من   :المفاتيح واألقفال. 9
إذا وافق المالك على طلب  .من المالكاألبواب أو النوافذ في الوحدة بدون تصريح آتابي 

 .المستأجر لترآيب مثل تلك األقفال، يوافق المستأجر على تقديم مفتاح للمالك لكل قفل
بانتهاء هذا االتفاق، يوافق المستأجر على إعادة جميع المفاتيح الخاصة بالوحدة المعيشية 

____ (T)_____يحق للمالك وضع غرامة على المستأجر تصل إلى  .إلى المالك
.عن آل مفتاح لم يتم رده $

 
 :الصيانة. 10
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  a. يوافق المالك على:  

 
  تنظيف جميع المناطق العامة للمشروع بشكل دوري؛ )1(
   صيانة المناطق العامة والمرافق في وضع آمن؛ )2(
   عمل الترتيبات لجمع والتخلص من المخلفات والقمامة؛ )3(
  تعمل بصورة آمنة؛المحافظة على جميع المعدات واألجهزة المنزلية  )4(
   القيام باإلصالحات الضرورية بسرعة معقولة؛ )5(
  المحافظة على األضواء الخارجية تعمل بصورة جيدة؛ )6(
   تقديم خدمات التخلص من اإلبادة، إذا لزم األمر؛ و )7(
   .صيانة الحدائق واألشجار )8(

  

b. يوافق المستأجر على:  
  

 المحافظة على نظافة الوحدة؛ )1(
والترآيبات، والمعدات بصورة آمنة ولألغراض التي استخدام جميع األجهزة،  )2(

  صنعت من أجلها فقط؛
  عدم إلقاء النفايات في الحدائق أو األماآن العامة للمشروع؛ )3(
عدم تدمير، أو محو، أو إتالف، أو إزالة أي جزء من الوحدة، أو األماآن  )4(

  العامة، أو حدائق المشروع؛
ي خلل في السباآة، أو إعطاء المالك إخطار فوري في حالة وجود أ )5(

الترآيبات، أو األجهزة المنزلية، أو معدات التدفئة والتبريد، أو أي جزء آخر 
  من الوحدة أو المرافق ذات العالقة؛ و

  .التخلص من القمامة والمخلفات األخرى من الوحدة بطريقة نظيفة وآمنة )6(
  

أو سوء االستخدام، أو اإلهمال من جانب  في حالة وقوع أي تلفيات نتيجة لعدم المباالة،  :التلفيات. 11
  :ها، أو الزائرين، يوافق المستأجر على دفع/المستأجر، أو أسرته

  
a.  يومًا بعد تلقي مطالبة المالك بقيمة  30قيمة جميع اإلصالحات ويكون ذلك خالل

  اإلصالحات؛ و
 
b.  الفترة أم اإليجار عن فترة تلف الوحدة سواء آان يمكن اإلقامة في الوحدة خالل تلك

لن تقدم مساعدة في السداد ألي فترة ال تكون فيها  HUDيدرك المستأجر أن  .ال
ألي فترة من تلك الفترات، يوافق المستأجر على دفع قيمة  .الوحدة صالحة للمعيشة

بدًال من قيمة إيجار المستأجر الموضحة في  HUDإيجار السوق التي وافقت عليها 
 .قمن هذا االتفا 3الفقرة رقم 
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القيود على . 12

 :التغييرات
ال ُيسمح بالقيام بأي تغييرات، أو إضافات، أو تحسينات في أو على المبنى بدون 

يوافق المالك على تقديم تعديالت تتوافق مع معوقات أي  .الموافقة الكتابية المسبقة للمالك
اإلجراءات، والقيام مستأجر مؤهل، بما في ذلك أي تغييرات للقواعد، أو السياسات، أو 

ال يكون مطلوبًا من المالك  .بتلك التغييرات في الوحدة أو األماآن العامة وسداد قيمتها
تقديم تعديالت تمثل تغييرًا جوهريًا في برنامج المالك أو تلك التي تمثل صعوبة مالية أو 

ن أي باإلضافة إلى ذلك، إذا آا. 8الجزء  CFR 24انظر القواعد في  .إدارية آبيرة
تعديل هيكلي مطلوب ال يمثل صعوبة مالية أو إدارية، يجب على المالك في ذلك الحين 
  .السماح للمستأجر بإجراء والدفع نظير التعديالت بما يتماشى وقانون اإلسكان العادل

  
يجب أن يعيش المستأجر في الوحدة، ويجب أن تكون الوحدة المكان الوحيد لمعيشة  :القيود العامة. 13

ها ولألفراد /يقوم المستأجر باستخدام المبنى آمقر معيشي خاص لنفسه .المستأجر
المسجلين على شهادة امتثال المالك مع استمارة تأهيل المستأجر وإجراءات اإليجار 

ويوافق المستأجر على السماح ألفراد آخرين باإلقامة في . 1، الملحق HUDالتابعة لـ 
يوافق المستأجر على  .وافقة الكتابية المستبقة للمالكالوحدة فقط بعد الحصول على الم

  :عدم القيام بما يلي
   

a. تأجير الوحدة أو أي جزء من الوحدة أو تعيينها من الباطن؛  
 

b. استخدام الوحدة ألغراض غير قانونية؛  
 
c.  االشتراك في أو السماح بأنشطة غير قانونية في الوحدة، في المناطق العامة، أو في

  المشروع؛أراضي 
 
d.  االحتفاظ بحيوانات أليفة من أي نوع في الوحدة بدون الموافقة الكتابية المسبقة

للمالك، ولكن ُيسمح المالك للمستأجر باالحتفاظ بحيوان يكون هناك حاجة إليه 
آتعديل معقول يتناسب مع إعاقة المستأجر، وُيسمح للحيوانات بمرافقة الزائرين من 

يحتاجون لهؤالء الحيوانات آنوع من التعديل يتناسب مع أصحاب اإلعاقة الذين 
  إعاقتهم؛ أو

 
e. يوافق  .القيام أو السماح بالضوضاء أو األعمال التي تقلق حقوق أو راحة الجيران

المستأجر على إبقاء مستوى الصوت الخاص بأي راديو، أو فونوغراف، أو 
  .تليفزيون، أو آلة موسيقية في مستوى ال يقلق الجيران

 
 .لهذا االتفاق 3يوافق المستأجر على إطاعة القواعد الداخلية والتي تمثل الملحق رقم   :القواعد. 14

يوافق المستأجر على إطاعة أي قواعد إضافية يتم وضعها بعد تاريخ سريان هذا االتفاق 
  :إذا
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  a.  الخاصة بالمبنى آانت القواعد تتعلق بصورة معقولة باألمان، أو الرعاية، أو النظافة
  أو أمن، وراحة المستأجرين؛ و

  
b.  يومًا 30تلقى المستأجر إخطارًا آتابيًا بالقاعدة المقترحة قبل تطبيقها بما ال يقل عن.  
  

إعادة التأهيل المحدد . 15
 :في مواعيد منتظمة

من _____ (U)__________يقوم المالك آل عام في حوالي اليوم  
____(V) ____ بمطالبة المستأجر باإلبالغ عن دخله وتكون أسرة المالك وتقديم أي

لغرض تحديد إيجار المستأجر ومبلغ المساعدة، إن  HUDمعلومات أخرى تطلبها 
يوافق المستأجر على تقديم بيانات دقيقة بهذه المعلومات والقيام بذلك في التاريخ  .وجد

حقق من المعلومات المقدمة من المستأجر يقوم المالك بالت .المحدد في طلب المالك
واستخدام المعلومات المتحقق منها إلعادة حساب مبلغ إيجار المستأجر ومبلغ المساعدة، 

  .إن وجد
   

a.  إذا لم يقم المستأجر بتقديم معلومات إعادة التأهيل المطلوبة بالتاريخ المحدد في طلب
يحق للمالك فرض تلك العقوبات فقط بما  :المالك، يحق للمالك فرض العقوبات التالية

، والكتيبات، HUDيتماشى واإلجراءات اإلدارية واألطر الزمنية المحددة في قواعد 
  .والتوجيهات المتعلقة بإدارة برامج الدعم متعددة األسر

 
 HUDمطالبة المستأجر بدفع إيجار السوق األعلى قيمة والموافق عليه من  (1)

  .للوحدة
  

أي زيادة في اإليجار تنتج عن المباشرة بإعادة التأهيل بدون تقديم  تطبيق  (2)
من هذا  4يومًا الذي يكون غير ذلك مطلوب بموجب الفقرة  30إخطار الـ 
  .االتفاق

  
b.  قد يطلب المستأجر مقابلة المالك لمناقشة أي تغيير في اإليجار أو مدفوعات

ذا طلب المستأجر مثل تلك المقابلة، إ .المساعدة الناتجة عن المباشرة بإعادة التأهيل
يوافق المالك على مقابلة المستأجر ومناقشة آيفية حساب إيجار المستأجر ومبلغ 

  .المساعدة، إن وجد
 

 :اإلبالغ عن التغييرات بين إعادة التأهيل المحدد في مواعيد منتظمة. 16
 
 a.  إبالغ المالك على الفورإذا حدثت أي من التغييرات التالية، يوافق المستأجر على. 
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  .انتقال أحد أعضاء األسرة من الوحدة  (1)

  
حصول أحد أعضاء األسرة من البالغين الذي تم تسجيله آعاطل في أحدث   (2)

  .إعادة تأهيل على عمل
  

  .أو أآثر في الشهر$  200زيادة دخل األسرة اإلجمالي بمقدار   (3)
  

b. عن أي انخفاض في الدخل أو أي تغيير في  يمكن للمستأجر أن يقوم باإلبالغ
ما لم  .العناصر األخرى التي يتم أخذها في االعتبار عند حساب إيجار المستأجر

يحصل المالك على تأآيد لذلك االنخفاض في الدخل أو التغيير في العوامل األخرى 
 والذي يستمر ألآثر من شهر واحد، يقوم المالك بالتأآد من المعلومات والقيام

وبالرغم من ذلك، إذا آان سيتم استعادة دخل المستأجر  .بخفض مناسب في اإليجار
بشكل جزئي أو آلي خالل شهرين، يمكن للمالك تأجيل عملية إعادة التأهيل حتى 

معرفة الدخل الجديد، ولكن يكون تخفيض اإليجار بأثر رجعي وال يحق للمالك 
ثناء فترة االنخفاض المبّلغ عنه إخالء المستأجر لعدم سداد اإليجار المستحق أ

يكون لدى المستأجر ثالثين يومًا من تاريخ تلقي  .واستكمال عملية إعادة التأهيل
اإلخطار المكتوب بأي إيجار مستحق للفترة المشار إليها أعاله لسداد ذلك اإليجار 

تمت المراجعة في ( .أو يكون من حق المالك اإلخالء بسبب عدم دفع اإليجار
22/3/89(  

 
c.  إذا لم يقم المستأجر بإبالغ المالك بتلك التغييرات المؤقتة، يحق للمالك زيادة إيجار

يحق للمالك فرض تلك العقوبات  .HUDالمستأجر إليجار السوق الموافق عليه من 
، HUDفقط بما يتماشى واإلجراءات اإلدارية واألطر الزمنية المحددة في قواعد 

  .لقة بإدارة برامج الدعم متعددة األسروالكتيبات، والتوجيهات المتع
 
d.  يمكن أن يطلب المستأجر مقابلة المالك لمناقشة آيفية تأثير أي تغييرات في الدخل

إذا طلب  .ها أو مبالغ المساعدة، إن وجدت/أو العوامل األخرى على إيجاره
 المستأجر مثل تلك المقابلة، يوافق المالك على مقابلة المستأجر ومناقشة آيفية

  .حساب إيجار المستأجر ومبلغ المساعدة، إن وجد
  

   :رفع الدعم. 17
 

  
  

a. ها يمكن إنهائها في حال وقوع /يدرك المستأجر أن المساعدة المتوفرة نيابة عنه
يعني إنهاء المساعدة أن المالك يمكنه  .أدناه 2أو  1األحداث الواردة في المادة 

باإلضافة  .حساب مبلغ إيجار المستأجرإتاحة المساعدة لمستأجر آخر ويتم إعادة 
أدناه، يكون ) 1(إلى ذلك، إذا تم إنهاء المساعدة المقدمة للمستأجر بسبب المعيار 

  .مقابل الوحدة HUDالمستأجر مطلب بدفع إيجار السوق الموافق عليه من 
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 15عدم تقديم المستأجر المعلومات أو التقارير المطلوبة في الفقرة  (1)

أيام تقويمية بعد تلقي إخطار المالك بنية  10للمالك خالل  16أو 
  .إنهاء مدفوعات المساعدة المقدمة للمستأجر

  
أن يعادل المبلغ المطالب المستأجر بدفعه مقابل اإليجار والمرافق  )2(

اإليجار اإلجمالي لألسرة آما هو  HUDطبقًا لقواعد وقوانين 
  .1موضحًا في الملحق 

  
b. يقوم اإلخطار  .عطاء المستأجر إخطار آتابي باإلنهاء المقترحيوافق المالك على إ

بإبالغ المستأجر بأنه، خالل عشرة أيام تقويمية تالية على تاريخ اإلخطار، يحق 
إذا طلب المستأجر  .لها طلب مقابلة المالك لمناقشة إنهاء المساعدة المقترح/له

  .ستأجرمناقشة اإلنهاء المقترح، يوافق المالك على مقابلة الم
 
c.  لن يؤثر إنهاء المساعدة على أي حقوق أخرى للمستأجر بموجب هذا االتفاق، بما

يمكن إعادة المساعدة في وقت الحق إذا قدم  .في ذلك الحق في إشغال الوحدة
، ويحدد المالك ما HUDالمستأجر الدخل أو البيانات المطلوبة بواسطة إجراءات 

  .المساعدة، وتوفر المساعدةإذا آان المستأجر مؤهًال لتلقي 
  

التزام المستأجر . 18
 :بإعادة السداد

إذا قام المستأجر بتقديم معلومات زائفة على أي طلب، أو تأهيل، أو طلب تعديل مؤقت، 
أو في حالة عدم اإلبالغ عن التغييرات المؤقتة في دخل األسرة أو غيرها من العوامل 

من هذا االتفاق، وآنتيجة لذلك يفرض عليه إيجار أقل من  16آما تتطلب الفقرة رقم 
، يوافق المستأجر على أن يسدد HUDت اإليجار التابعة لـ المبلغ المطلوب في معادال

ال  .ها/ها دفعه واإليجار الذي ُفرض عليه/للمالك الفرق بين اإليجار الذي آان ينبغي له
يكون المستأجر مطالبًا بأن يسدد للمالك الخصومات الناتجة حصريًا عن إخفاق المالك 

  .و المساعداتلحساب مبالغ اإليجار أ HUDفي اتباع إجراءات 
 

تطالب المالك بتخصيص وحدات بما يتماشى ومعايير  HUDيدرك المستأجر أن  حجم المسكن. 19
تتضمن تلك المعايير أخذ حجم الوحدة في االعتبار، والعالقة  .اإلسكان المطلوبة للمالك

إذا آان أو أصبح  .بين أعضاء األسرة، وسن وجنس أعضاء األسرة، وتفضيالت األسرة
المستأجر مؤهًال لحجم أسرة مختلف، وتوفرت وحدة بالحجم المطلوب، يوافق المستأجر 

  :على
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a.  ها بتوفر وحدة بالحجم المطلوب /يومًا بعد إخطار المالك له 30االنتقال خالل

  داخل المشروع؛ أو
 
b.  البقاء في نفس الوحدة ودفع مبلغ إيجار السوق الموافق عليه من قبلHUD.  
  
  

  :إمكانية دخول المالك .20

   
a.  يوافق المالك على دخول الوحدة أثناء الساعات المعقولة فقط، بشرط تقديم إخطار

ها لدخول الوحدة وبعد الحصول على موافقة المستأجر /مسبق بفترة معقولة بنيته
على القيام بذلك فقط، باستثناء األحوال الطارئة التي تجعل من المستحيل تقديم تلك 

  .أدناه) ج(اإلخطارات أو باستثناء ما يرد في الفقرة 
 
b. يوافق المستأجر بصورة مسبقة على الدخول التالي للوحدة:  
 

)i(  ها، أو أشخاص /يوافق المستأجر على السماح للمالك، أو وآالئه
آخرين يخولهم المالك، بدخول الوحدة بغرض إجراء إصالحات 

  .وفحص دوري بشكل معقول
  
)ii(  المستأجر إخطار للمالك بنية االنتقال، يوافق المستأجر بعد تقديم

على السماح للمالك بعرض الوحدة على مستأجرين محتملين خالل 
  .أوقات معقولة

  
c.  إذا قام المستأجر باالنتقال قبل نهاية هذا االتفاق، يحق للمالك دخول الوحدة للتزين

  .إعداد الوحدة إلعادة الشغلأو إعادة التنظيم، أو إجراء تغييرات، أو بأي شكل آخر 
  

يوافق المالك على عدم التفرقة على أساس العرق، واللون، والدين، والعقيدة، واألصل   :منع التفرقة. 21
  .القومي، والجنس، والسن، والحالة األسرية، واإلعاقة

  
التغييرات في اتفاق . 22

 :اإليجار
وتصبح أي  .شروط وأحكام هذا االتفاق، تغيير HUDيحق للمالك، بالموافقة المسبقة لـ  

يجب أن يقوم المالك بإشعار  .تغييرات سارية فقط بنهاية الفترة المبدئية أو فترة الحقة
المستأجر بأي تغييرات ويجب أن يقدم للمستأجر اتفاقًا جديدًا أو تعديًال على االتفاق 

يومًا قبل تاريخ السريان  60يجب أن يتلقى المستأجر اإلخطار بما ال يقل عن  .الحالي
يمكن للمستأجر قبول التغيير في الشروط واألحكام بالتوقيع على  .المقترح للتغيير

يمكن أن يرفض  .االتفاق الجديد أو التعديل على االتفاق الساري وإعادته إلى المالك
ها /المستأجر التغيير في الشروط واألحكام عن طريق تقديم إخطار آتابي للمالك بنيته

يومًا  30يجب أن يقدم المستأجر مثل ذلك اإلخطار بما ال يقل عن  .في إنهاء اإليجار
إذا لم يقبل المستأجر باالتفاق المعدل، يمكن للمالك مطالبة  .من سريان التغيير المقترح

  .23المستأجر باالنتقال من المشروع آما تنص الفقرة 
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    :إنهاء االستئجار. 23
  
a.  االتفاق، يجب على المستأجر أن يقدم إخطارًا آتابيًا للمالك بما ال يقل إلنهاء هذا

  .يومًا من تاريخ االنتقال من الوحدة 30عن 
  
b.  يجب أن يتم أي إنهاء لهذا االتفاق بواسطة المالك بما يتماشى ونظمHUD ،

  .وقوانين الوالية والقوانين المحلية، وشروط هذا االتفاق
 
c.  االتفاق لألسباب التاليةيحق للمالك إنهاء هذا:  
 

  :عدم التزام المستأجر الكبير بشروط هذا االتفاق .1 
  

إخفاق المستأجر الكبير في الوفاء بااللتزامات في إطار أي قانون والية  .2
  .يحكم عالقة المالك والمستأجر

 
المشارآة في نشاط إجرامي يتعلق بالمخدرات في أو بالقرب من المبنى،  .3

أو أحد أفراد األسرة، أو ضيف، وأي أنشطة أخرى بواسطة المستأجر، 
مماثلة يتم ممارستها في المبنى بواسطة أي شخص آخر تحت إمرة 

  المستأجر؛
 
تقرير المالك باستخدام أحد أعضاء األسرة لمادة مخدرة بشكل غير  .4

  قانوني؛
 
تقرير المالك بوجود نسق استخدام غير قانوني للمخدرات يتداخل مع  .5

المة، أو الحق في االستمتاع اآلمن بالمباني للسكان الصحة، أو الس
  اآلخرين؛

 
النشاط اإلجرامي للمستأجر، أو أي فرد من أفراد أسرة المستأجر، أو  .6

  :ضيف، أو شخص آخر تحت إمرة المستأجر
 

)a    ( يهدد صحة، وأمن، وحق االستمتاع اآلمن بالمباني للسكان اآلخرين
  ؛ أو)المقيمين في المبنىبما يشمل أفراد إدارة الملكية (

 
)b   ( يهدد صحة، وأمن، وحق االستمتاع اآلمن بمحال اإلقامة لألشخاص

  المقيمين في المناطق المحيطة بالمبنى مباشرة؛
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  إذا آان المستأجر هاربًا لتفادي المقاضاة، أو القبض عليه، أو االحتجاز بعد  .7

  اإلدانة، على جريمة، أو محاولة ارتكاب جريمة، تعتبر جناية في ظل       
  القوانين المطبقة في المكان الذي يهرب منه الفرد، أو التي تعتبر جنحة في       
  .New Jerseyوالية       

 
  إذا آان المستأجر يخالف شروط فترة اختبار أو مراقبة في ظل قانون  .8

  .فيدرالي أو قانون والية     
 

  تقرير المالك بقيام أحد أفراد األسرة بسوء استخدام، أو بوجود نسق سوء   .9
  استخدام للمشروبات الكحولية بهدد الصحة، أو السالمة، أو الحق في      
  االستمتاع اآلمن بالمباني للسكان اآلخرين؛     

 
  إذا قرر المالك أن المستأجر، أو أي فرد من أفراد أسرة المستأجر، أو  .10

  ضيف، أو أي شخص آخر تحت إمرة المستأجر شارك في نشاط إجرامي،       
 بغض النظر عن ما إذا آان المستأجر، أو أي فرد من أفراد أسرة المستأجر،               
  ة المستأجر قد تم القبض عليه وإدانته أو ضيف، أو أي شخص آخر تحت إمر             
  . لهذا النشاط أم ال             

 
d.  ،يحق للمالك إنهاء هذا االتفاق ألي سبب جيد آخر، على سبيل المثال ال الحصر

" لسبب جيد آخر"يمكن تطبيق اإلنهاء  .رفض المستأجر لقبول تغيير هذا االتفاق
  .فقط بنهاية أي فترة مبدئية أو تالية

 
مخالفة آبيرة أو أآثر لعقد ) 1( :يشمل مصطلح عدم االمتثال الكبير بعقد اإليجار ما يلي

تعطل إمكانية الحياة في ) أ(مخالفات صغيرة متكررة لعقد اإليجار ) 2(اإليجار؛ 
تؤثر سلبًا على صحة أو سالمة أي شخص أو على حق أي مستأجر في ) ب(المشروع؛ 

) ج(جر أو أي من تسهيالت المشروع ذات العالقة؛ االستمتاع الهادئ بالمبني المؤ
إخفاق ) 3(يكون لها تأثير مالي سلبي على المشروع ) د(تتداخل مع إدارة المشروع؛ أو 

المستأجر في تقديم جميع المعلومات المطلوبة حول الدخل والتكوين، أو عوامل األهلية، 
سبيل المثال ال الحصر،  يما يشمل على(الخاصة بأسرة المستأجر في الوقت المحدد، 

اإلخفاق في استيفاء متطلبات اإلفشاء والتأآد الخاصة بأرقام التأمين االجتماعي، أو 
اإلخفاق في توقيع وتقديم استمارات الموافقة على الحصول على مرتب واستمارة 

عدم سداد ) 4(، و )معلومات المطالبة من وآاالت جمع معلومات المرتبات بالوالية
و أي التزام مالي آخر يكون مستحقًا بموجب عقد اإليجار لما يتعدى فترة اإليجار أ

يعتبر سداد اإليجار أو أي التزام مالي آخر يكون  .السماح المقدمة بموجب قانون الوالية
مستحقًا بموجب عقد اإليجار بعد موعد االستحقاق ولكن خالل فترة السماح المقدمة 

   .بسيطةبموجب قانون الوالية مخالفة 
 
e.  إذا اقترح المالك إنهاء هذا االتفاق، يوافق المالك على إعطاء المستأجر إخطار

لسبب جيد "إذا قام المالك بإنهاء هذا االتفاق  .آتابي مع إبداء أسباب اإلنهاء المقترح
، يجب أن يتم إرسال إخطار اإلنهاء بالبريد للمستأجر ويتم تسليمه باليد في "آخر

يومًا على األقل قبل  30خالل  HUDبالشكل الذي تطالب به الوحدة المعيشية 
 الموعد الذي يكون المستأجر مطالبًا فيه باالنتقال من الوحدة، وبما يتماشى 
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يجب تقديم أخطارا اإلنهاء المقترح ألسباب أخرى بما  .ومتطلبات قانون الوالية 
يمكن أن  .المحلييتماشى وأي أطر زمنية موضحة في قانون الوالية والقانون 

مع فترة إخطار مطلوبة من قبل قانون  HUDتتزامن أي فترة إخطار تتطلبها 
  :يجب أن تقوم جميع أخطارا اإلنهاء بما يلي .الوالية أو القانون المحلي

 
  تحديد تاريخ إنهاء هذا االتفاق؛ •

 
تحديد أسباب اإلنهاء بتفاصيل آافية حتى يتمكن المستأجر من إعداد  •

  دفاع؛
 

أيام يمكن خاللها مناقشة إنهاء عقد  10ها /غ المستأجر بأن لديهإبال •
أيام من تاريخ تسليم  10تبدأ فترة الـ  .اإليجار المقترح مع المالك

اإلخطار باليد إلى الوحدة أو اليوم التالي لتاريخ إرسال اإلخطار 
إذا طلب المستأجر المقابلة، يوافق المالك على  .بالبريد، أيهما أسبق

  شة اإلنهاء المقترح مع المستأجر؛ ومناق
 

  .ها في الدفاع عن العمل في المحكمة/يقوم بإخطار المستأجر بحقه •
 
f.  في حالة البدء في عملية اإلخالء، يوافق المالك على االعتماد على األسباب الواردة

  .في الفقرة رقم هـ من إخطار اإلنهاء فقط
 

   
ها أو للضيوف بالقيام بأي أعمال خطيرة أو القيام /يسمح ألسرتهلن يقوم المستأجر، أو   :األخطار. 24

 .يمثل مثل هذا الفعل عدم امتثال آبير .بأي شيء يزيد من أقساط التأمين على المشروع
في حالة تدمير الوحدة بسبب الحريق، أو الرياح، أو األمطار للحد الذي ال يمكن معه 

ر أو يؤدي إلى زيادة درجة السوء الناتجة اإلقامة في الوحدة، ولم يتسبب فيه المستأج
لن يترتب  .عنه، يكون المستأجر مسؤوًال عن اإليجار حتى تاريخ ذلك التدمير فقط
  .إيجار إضافي حتى االنتهاء من إصالح الوحدة لدرجة تسمح بالعيش بها

 
عقوبات تقديم . 25

  :معلومات زائفة
تعلق بالدخل أو غيره من العوامل التي تؤخذ يعد تقديم معلومات زائفة عمدًا للمالك فيما ي

في االعتبار عند تحديد أهلية المستأجر واإليجار عدم امتثال آبير بعقد اإليجار ويخضع 
باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يتعرض المستأجر لعقوبات بموجب  .إلنهاء عقد اإليجار
 10,000 وتتضمن تلك العقوبات غرامات مالية تصل إلى .القانون الفيدرالي

  .والسجن لمدة ال تزيد على خمس سنوات $
 

  .يمثل هذا االتفاق ومالحقه آامل االتفاق بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالوحدة  :محتوى هذا االتفاق. 26
في حالة تقرير المحكمة بعدم سريان أو عدم قانونية أي حكم معين من أحكام هذا  

األخرى في هذا االتفاق سارية ويستمر المالك والمستأجر في االتفاق، تبقى جميع البنود 
  .االلتزام بها
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ت نسخة من هذا االتفاق والمالحق التالية لهذا االتفاق، وأنه /ها تلقى/يقر المستأجر بأنه  :مالحق االتفاق. 27
  .ها يدرك أن هذه المالحق هي جزء من هذا االتفاق/
  

a.    شهادة امتثال المالك مع استمارة تأهيل المستأجر وإجراءات  - 1الملحق رقم  
  HUD-50059، استمارة HUDاإليجار التابعة لـ      

 
b.    تقرير تفقد الوحدة – 2الملحق رقم.  

  
c.    إن وجدت(القواعد الداخلية  – 3الملحق رقم(  
 

حقوق المستأجر في . 28
التنظيم

يوافق المالك على السماح للمستأجر ومنظمي المستأجر بالقيام باألنشطة المتعلقة 
بتأسيس أو تشغيل منظمة المستأجر في المبنى آما وردت وبما يتماشى ومتطلبات 

HUD.  
 

التحقق من دخل . 29
 :المستأجر

يجب على المستأجر أن يقدم للمالك على الفور أي خطاب أو أي إخطار آخر من 
HUD ي فرد من األسرة يقدم معلومات تتعلق بمبلغ أو التحقق من دخل األسرة بما أل

  .HUDيتماشى مع متطلبات 
 

مساعدات اإلسكان ألي  8يتم إنهاء اتفاق اإليجار هذا تلقائيًا في حالة إنهاء عقد القسم .30
  .سبب من األسباب

 
  ."يتم توقيع النسخة اإلنجليزية فقط من عقد اإليجار"
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بالموافقة على أي ساعات إضافية لنماذج عقود اإليجار حيث أن  HUDال تطالب  – عبء تقديم التقارير العامة
تتطلب هذه المعلومات الحصول على  .استخدام عقود اإليجار ُيعد ممارسة قياسية في صناعة استئجار المساآن

مطالبًا باستكمال هذه االستمارة، باستثناء  بجمع هذه المعلومات، وأنت لست HUDقد ال تقوم  .مزايا وهي تطوعية
أو مدير العقد  HUDويتم إرسال الطلب والوثائق الداعمة المطلوبة إلى  .ساري OMBإذا آانت تعرض رقم تحكم 

يوضح شروط اإلقامة ) المستأجرين(إن عقد اإليجار هذا هو تعاقد بين مالك المشروع والمستأجر  .للموافقة) م ع (
يحتاج المالكون إلى استخدام نموذج  .عقود اإليجار هي ممارسة قياسية في صناعة استئجار المساآن إن .في الوحدة

والذي يتضمن شروط تغطيها عقود اإليجار المستخدمة في صناعة استئجار  HUDعقد اإليجار الخاص بـ 
بني في إطاره المشروع من أجل البرنامج الذي  HUDالمساآن في المعتاد باإلضافة إلى الشروط التي تتطلبها 

  .أو البرنامج الذي يقدم مساعدات اإليجار للمستأجرين/و
 

 ،CFR 5.360 ،236.750 ،880.606، 883.701  ،884.215 24هذه المعلومات مصرح بها بقوانين 
تعتبر هذه المعلومات  .وتغطي متطلبات وأحكام عقد اإليجار 891.765و   891.625، 891.425، 886.127
   .وال تتطلب أي حماية خاصة غير حساسة

 
 


