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 PRAC 202عقد إجيار 
 

 إسكان مدعم لكبار السن
  

، 20___، _____________من ____ (A)____مت توقيع هذا االتفاق والدخول فيه يف اليوم 
 ، آمالك، و__________________(B)_______________________بني 

_________________(C) ________________________آمستأجر. 
  

 :وشهد عليه
  

حيث أن املالك هو الراهن يف إطار الرهن الذي يغطي املشروع الذي تقع فيه الوحدة اليت 
يتم اإلشارة إليها فيما يلي، والذي يضمن مقدم رأس املال الذي قدمه وزير اإلسكان 

من  202طبقًا للقسم ") الوزير"يشار إليه فيما بعد باسم ) (HUD(والتنمية احلضرية 
 ، وتعديالته، و 1959قانون اإلسكان لعام 

  
 .مع الوزير) PRAC(حيث أن املالك قد دخل يف عقد مشروع املساعدة يف اإلجيار 

  
وحيث أن، طبقًا لالتفاق التنظيمي الذي دخل فيه املالك والوزير، وافق املالك على حتديد 

من قانون  202إشغال املشروع على أسر وأفراد آبار السن آما مت تعريفهم يف القسم 
اليت ميكن تطبيقها يف إطار معايري تأهل  HUD، وتعديله، ولوائح 1959سكان لعام اإل

املستأجرين للدخول يف الوحدات اليت يتم دعمها وشروط اإلشغال املستمر مبا يتماشى وشروط 
 ، وPRACأحكام عقد 

  
 لذلك،

  
يقوم املالك بالتأجري للمستأجر، ويقوم املستأجر بالتأجري من املالك  .1

لفرتة سنة __________ (D)_____________الوحدة السكنية يف املشروع املعروف باسم 
، وتنتهي يف 20______، ________(E)___________من ___________ واحدة، تبدأ من يوم 

 .20_______،  ___________(F)__________من _______________ يوم 
 

 __________)G(____________) قدإجيار الع(وسيكون إمجايل مبلغ اإلجيار  .2
   .دوالر شهريًا

       
 :أعاله املرافق التالية 2ويتضمن إمجايل اإلجيار احملدد يف الفقرة     .3

  
____________(H)____________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
 
؛ وحيث يقوم املستأجر "الكل"إذا آان مبلغ اإلجيار اإلمجايل يتضمن آافة املرافق، أدخل ( 

 .)أ3بدفع بعض أو مجيع املرافق، أدخل الفقرة اإلضافية التالية آما يف 
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املرافق التالية، اليت تكون ) خدمات(وال يتضمن مبلغ اإلجيار احملدد هنا تكلفة خدمة 

  .دوالر_________ (I)_________افق اخلاصة هبا هي تكلفة املر
 

____________________________________________________(J)_____________________ 
        

___________________________________________________________________________ 
 
 

شرآات املرافق اليت /ت مباشرًة إىل شرآةاخلدما/ويقوم املستأجر بدفع تكاليف تلك اخلدمة
إذا آان خمصص املرفق يتعدى املطلوب من نصيب املستأجر من  ).اخلدمات(تقدم تلك اخلدمة 

، يقوم املالك بدفع مبلغ تلك HUDإمجايل تكلفة اإلسكان لكل جدول ومعيار جماز من 
 .هلذا الغرض HUD الزيادة إىل املستأجر نيابة عن احلكومة مبجرد استالم األموال من

  
دوالر مستحقًا ______ (K)__________من إمجايل اإلجيار، يكون مبلغ     .4

آمدفوعات مساعدة إسكان، أو مدفوعات مساعدة مشروع  HUDالدفع بواسطة أو بتوجيه من 
وختضع  .دوالر مستحقة الدفع من ِقبل املستأجر_____ (L)_________نيابًة عن املستأجر، و 

، والتغريات يف دخل أسرة املستأجر، HUDهذه املبالغ للتغيري نظرًا للتغيريات يف متطلبات 
وتشكيل األسرة، أو مدى املصروفات الطبية االستثنائية أو غريها من املصروفات غري 

ألي بدل  HUD؛ أو نتيجة تعديل HUDالعادية مبا يتماشى واجلداول واملعايري اليت وضعتها 
ويكون أي تغيري ساريًا اعتبارًا من التاريخ الوارد يف اإلخطار  .كن تطبيقهمرافق مي

 .املرسل إىل املستأجر
  

ويكون نصيب املستأجر من اإلجيار مستحقًا للدفع يف أو قبل اليوم     .5
إىل املالك، أو إىل أي شخص أو أشخاص آخرين أو _____ (M)__________األول من آل شهر يف 

 .د حيدده املالك آتابة من وقٍت إىل آخريف أي مكان ق
  

ويكون مبلغ التأمني يعادل إمجايل شهر واحد من مدفوعات املستأجر     .6
بالتايل، يقوم املستأجر . دوالر، أيها أآرب، مطلوبًا يف وقت تنفيذ هذا االتفاق 50أو 

عدا البلي  دوالر حتسبًا ألي أضرار فيما___________ (N)_____________بإيداع مبلغ 
ها، أو الضيوف، أو الوآالء، ويوافق على /املعقول للمكان من ِقبل املستأجر، أو أسرته

الدفع، حني ترسل له فاتورة، املبلغ الكامل لتلك األضرار حىت يبقى مبلغ التأمني آما 
وعند إاء عقد اإلجيار هذا، يتم رد مبلغ التأمني للمستأجر أو يتم سداده ألي . هو

يقوم املالك باالمتثال جلميع قوانني الوالية والقوانني . أو أي تقصري يف اإلجيارأضرار 
 .احمللية فيما يتعلق بدفع الفائدة على مبالغ التأمني

 
ال يقوم املالك بالتفرقة ضد املستأجر فيما يتعلق بتوفري اخلدمات أو   .7

ن، أو اجلنس، أو احلالة أي شكل آخر على أساس العرق، أو اللون، أو العقيدة، أو الدي
 .األسرية، أو األصل القومي، أو اإلعاقة

 
وباستثناء إذا مت مت إائه أو تعديله آما هو وارد هنا، سيتم جتديد هذا .8     

االتفاق تلقائيًا لفرتات الحقة مدة آل منها شهر واحد بنفس قيمة اإلجيار املذآورة، مع 
 .خضوعه للتعديل آما هو وارد هنا

  
 

)a ( اية الفرتة املبدئية أو أي فرتة اء هذا االتفاق يفميكن للمستأجر إ
يف حالة عدم التزام . يومًا مقدمًا للمالك 30الحقة بتقدمي إخطار آتابي مبا ال يقل عن 

املالك بصورة آبرية هبذا االتفاق، ميكن للمستأجر مبا يتماشى وقانون الوالية، إاء هذا 
 .ك بذلك آتابةاالتفاق بإخطار املال
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)b ( اء هذا االتفاق لنظام الوزير يف قانون24خيضع حق املالك يف إ CFR 

بأنه  HUDويفيد نظام ). HUDيشار إليه هنا باسم نظام ( 247اجلزء  CFR 24و  891.430
 :حيق للمالك إاء هذا االتفاق يف الظروف التالية فقط

 
ساريًا يف اية الفرتة املبدئية أو حيق للمالك اإلاء، حبيث يكون ) 1(

أدناه بأن مدة ) a(أي فرتة الحقة من خالل إخطار املستأجر بالطريقة املذآورة يف الفقرة 
وجيب أن يكون هذا . سريان هذا االتفاق لن يتم جتديدها وبالتايل يتم إاء هذا االتفاق

خفاق آبري يف تنفيذ االلتزامات اإلاء على أساس إما عدم التزام آبري هبذا االتفاق، أو إ
مبوجب أي قانون والية حيكم عالقة املالك أو املستأجر، أو نشاط إجرامي يهدد صحة، أو 
، -أمن، أو احلق يف االستمتاع اآلمن مبحل اإلقامة لألشخاص املقيمني يف احمليط املباشر للسكن 

املسؤولني عن إدارة أي نشاط إجرامي يهدد صحة أو أمن أي موظفي إدارة يف امللكية 
امللكية؛ أو أي نشاط إجرامي يتعلق باملخدرات يف أو بالقرب من امللكية، يشارك فيه أي 
مقيم، أو أي فرد من أفراد أسرة املقيم أو أي شخص آخر حتت إمرة املقيم؛ أو أي سبب 

ر عندما يكون إاء عقد اإلجيار على أساس سبب وجيه آخر، جيب أن يقر إخطا. وجيه آخر
اإلاء بذلك، ويتم إاء عقد اإلجيار يف اية الفرتة ومبا يتماشى وأحكام اإلاء يف هذا 

يومًا بعد تسلم املستأجر  30االتفاق، ولكن ال يكون ذلك بأي حال من األحوال قبل 
عندما يكون إخطار اإلاء على أساس عدم االلتزام الكبري هبذا االتفاق أو إخفاق  .لإلخطار
 تنفيذ االلتزامات مبوجب قانون الوالية الذي حيكم عالقة املالك واملستأجر، يكون آبري يف

 .موعد اإلخطار مبا يتماشى واملدة السابقة أو قانون الوالية، أيهما أبعد
  

، يف حالة عدم االلتزام )1(بغض النظر عن الفقرة الفرعية ) 2(
املالك، مبا يتماشى مع قانون الوالية الكبري من ِقبل املستأجر هبذا االتفاق، يكون من حق 

، إاء هذا االتفاق عن طريق إخطار املستأجر بالطريقة املنصوص عليها يف HUDونظم 
 .أدناه) خ(الفقرة 

  
)c ( ،اء هذا االتفاقإذا مل يقم املستأجر بإخالء املبىن يف تاريخ تنفيذ إ

حيق للمالك اختاذ آافة احللول القضائية طبقًا لقانون الوالية أو القانون احمللي إلخالء 
 .HUDاملستأجر، ومبا يتماشى ومتطلبات نظام 

  
)d ( املستأجر،  ، يف حالة"عدم االمتثال الكبري هبذا االتفاق"يتضمن مصطلح

خمالفات صغرية متكررة تعطل إمكانية ) 2(خمالفة واحدة آبرية أو أآثر هلذا االتفاق، ) 1(
احلياة يف املشروع، أو تؤثر سلبًا على صحة أو أمان أي شخص أو على حق أي مستأجر يف 

االستمتاع اهلادئ باملباني املؤجرة وتسهيالت املشروع ذات العالقة، أو تتداخل مع إدارة 
إخفاق املستأجر يف تقدمي مجيع ) 3(املشروع، أو يكون هبا تأثري مايل سليب على املشروع، أو 

املعلومات املطلوبة بشأن، الدخل وتكوين األسرة، أو عوامل األهلية اخلاصة بأسرة 
مبا يف ذلك اإلخفاق يف تلبية متطلبات اإلفصاح والتأآد اخلاصة (املستأجر يف الوقت احملدد 

، أو تقدمي معلومات غري 5اجلزء  CFR 24تأمني االجتماعي، آما ترد يف قانون بأرقام ال
ميثل عدم سداد اإلجيار أو أي التزام مايل آخر يف إطار هذا  ).آاملة أو غري دقيقة عمدًا

يف وقت يتعدى فرتة السماح املقدمة يف ظل قانون الوالية ) مبا يشمل أي جزء منه(االتفاق 
سداد اإلجيار أو أي التزام مايل آخر يكون مستحقًا مبوجب هذا االتفاق  يعترب .خمالفة آبرية

 .بعد موعد االستحقاق ولكن خالل فرتة السماح املقدمة مبوجب قانون الوالية خمالفة بسيطة
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)e ( ال ميكن اعتبار سلوك املستأجر أي سبب وجيه آخر ما مل يقدم املالك

ويتم تقدمي ذلك  .كل أساسًا إلاء هذا االتفاقللمستأجر إخطارًا بأن ذلك السلوك سيش
 .أدناه) g(اإلخطار للمستأجر بالطريقة الواردة يف الفقرة 

  
)f ( اء هذا االتفاق بشكل آتابي وتقومتكون رغبة املالك يف إ)1 (

بتقدمي األسباب وراء اإلجراء الذي ) 2(باإلقرار بإاء االتفاق يف التاريخ احملدد فيها، 
إفادة املستأجر بأنه ) 3(املالك مع حتديد آاٍف لتمكني املستأجر من إعداد دفاع، يتخذه 

إذا بقي يف الوحدة املؤجرة يف التاريخ احملدد لإلاء، فقد يسعى املالك إىل فرض اإلاء عن 
يتم إرساهلا للمستأجر ) 4(طريق إجراء قضائي وحيق للمستأجر يف ذلك الوقت تقدمي دفاع، و

 .أدناه) g(لواردة يف الفقرة بالوسيلة ا
  

)g ( اء اخلاص باملالك مبا يلييتحقق إخطار اإل)إرسال خطاب بالربيد ) 1
ها يف املشروع، مع /املميز، ويكون معنونًا وخمتومًا بصورة صحيحة إىل املستأجر على عنوانه

لغ يف توصيل نسخة من اإلخطار املشار إليه ألي شخص با) 2(إرفاق عنوان صحيح للرد، و
الوحدة السكنية املؤجرة، أو يف حالة عدم استجابة أي شخص بالغ، عن طريق مترير اإلخطار 

وال يعترب اإلرسال  .أسفل أو من خالل الباب، إن أمكن، أو بتثبيت اإلخطار على الباب
ويكون تاريخ تلقي املستأجر لإلخطار هو  .مؤثرًا حىت يتم تنفيذ اإلخطارين الواردين هنا

، أو تاريخ تقدمي )1(رسال اخلطاب بالربيد املمتاز املشار إليه هنا يف البند تاريخ إ
 .بصورة صحيحة، أيهما أحلق) 2(اإلخطار آما هو وارد يف البند 

 
h) ( حيق للمالك، مبوافقةHUD  املسبقة، تعديل شروط وأحكام االتفاق، ويكون

ذلك التعديل ساريًا مع اية الفرتة املبدئية أو الفرتة الالحقة، عن طريق تقدمي إخطار 
وحيكم الزيادة  .مناسب للمستأجر، مع عرض لالتفاق املراجع أو ملحق مبراجعة االتفاق احلايل

. املطبقة HUDوغريه من نظم  245اجلزء  CFR 24 يف اإلجيار، بأي حال من األحوال، قانون
وجيب أن ) g(ويتم إرسال هذا اإلخطار والعرض للمستأجر بالطريقة الواردة يف الفقرة 

ق يومًا من آخر تاريخ حي 30مبا ال يقل عن )) g(آما هو معرف يف الفقرة (يتلقاه املستأجر 
وحيق . فيه للمستأجر إاء عقد اإلجيار بدون أن يكون ملزمًا بالشروط واألحكام املدونة

للمستأجر قبول ذلك عن طريق تنفيذ عرض أو ملحق مراجعة االتفاق، أو ميكن له أن يرفضه 
يومًا من التاريخ الفعلي الذي  30مع تقدمي إخطار آتابي للمالك مبا ال يقل عن 

جيب أن يتم إرسال إخطار اإلاء اخلاص باملستأجر عن  .اء عقد اإلجيارتنوي فيه إ/ينوي
طريق خطاب بالربيد املميز يكون معنونًا وخمتومًا بصورة سليمة ومرسال للمالك على 

 .ها/عنوانه
 

 (i) اء هذا االتفاق لألسباب التالية حيقللمالك إ: 
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أو بالقرب من املشارآة يف نشاط إجرامي يتعلق باملخدرات يف   .1

املبىن، بواسطة املستأجر، أو أحد أفراد األسرة، أو ضيف، وأي أنشطة أخرى مماثلة يتم 
  ممارستها يف املبىن بواسطة أي شخص آخر حتت إمرة املستأجر؛

 
تقرير املالك باستخدام أحد أفراد األسرة ملادة خمدرة بشكل غري  .2 

  قانوني؛
 

تخدام غري قانوني للمخدرات تقرير املالك بوجود نسق اس .3  
  يتداخل مع الصحة، أو السالمة، أو احلق يف االستمتاع اآلمن باملباني للسكان اآلخرين؛

 
النشاط اإلجرامي للمستأجر، أو أي فرد من أفراد أسرة  .4 

 :املستأجر، أو ضيف، أو شخص آخر حتت إمرة املستأجر
 

 (a)صحة، وأمن، وحق االستمتاع اآلمن باملباني للسكان  يهدد
 ؛ أو)مبا يشمل أفراد إدارة امللكية املقيمني يف املبىن(اآلخرين 

 
 (b) يهدد صحة، وأمن، وحق االستمتاع اآلمن مبحال اإلقامة

  لألشخاص املقيمني يف املناطق احمليطة باملبىن مباشرة؛
 

املقاضاة، أو القبض عليه، أو إذا آان املستأجر هاربًا لتفادي  .5 
االحتجاز بعد اإلدانة، على جرمية، أو حماولة ارتكاب جرمية، تعترب جناية يف ظل القوانني 
 املطبقة يف املكان الذي يهرب منه الفرد، أو اليت تعترب جنحة يف حالة والية نيوجريسي؛ أو

 
ل إذا آان املستأجر خيالف شروط فرتة اختبار أو مراقبة يف ظ .6 

  .قانون فيدرايل أو قانون والية
 

تقرير املالك بقيام أحد أفراد األسرة بسوء استخدام، أو  .7 
بوجود نسق سوء استخدام للمشروبات الكحولية يهدد الصحة، أو السالمة، أو احلق يف 

  االستمتاع اآلمن باملباني للسكان اآلخرين؛
 

فراد أسرة إذا قرر املالك أن املستأجر، أو أي فرد من أ .8 
املستأجر، أو ضيف، أو أي شخص آخر حتت إمرة املستأجر شارك يف نشاط إجرامي، بغض النظر 
عما إذا آان املستأجر، أو أي فرد من أفراد أسرة املستأجر، أو ضيف، أو أي شخص آخر 

   . حتت إمرة املستأجر قد مت القبض عليه وإدانته هلذا النشاط أم ال
 
 

لى أن دخل األسرة، وتكوين األسرة، وغريها من طلبات التأهل يوافق املستأجر ع  .9
تكون /ها فيما يتعلق مببلغ اإلجيار الذي يكون/هي التزامات آبرية وهامة لعقد إجياره

ها يف اإلشغال، وأن تعديل الدخل سيتم للمالك سنويًا من تاريخ /ملزمًا بسداده نظري حقه
 .HUDت عقد اإلجيار هذا مبا يتماشى ونظم ومتطلبا
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يوافق املستأجر على أن حصة املستأجر يف دفع اإلجيار الشهري تكون عرضة  .10 

للتعديل من ِقبل املالك لتعكس التغيريات يف الدخل اليت يتم اإلفصاح عنها يف أي إعادة 
يوافق املالك  .تأهيل لدخل املستأجر، آما يوافق املستأجر على االلتزام هبذا التعديل

يومًا بواسطة ملحق  30خطار آتابي بذلك التعديل للمستأجر مبا ال يقل عن على تقدمي إ
يتم اعتباره جزءًا من عقد اإلجيار هذا، يوضح مبلغ اإلجيار الشهري املعدل الذي يكون 

 .املستأجر مطالبًا بسداده
  

لن يقوم املستأجر بتعيني عقد اإلجيار، أو تأجري املبىن من الباطن، أو  .11     
أي مستأجرين، أو السماح باستخدام املباني ألي غرض غري السكن اخلاص للمستأجر  إسكان
يوافق املستأجر على اإلقامة يف الوحدة ويوافق على أن تكون هذه  .ها فقط/وأسرته

 .ها/الوحدة هي حمل اإلقامة الوحيد للمستأجر وأسرته
  

ينبغي سداده ومل يتم يوافق املستأجر على سداد أي إجيار للمالك آان  .12     
ها، أو /سوء متثيل املستأجر للتأهيل املبدئي أو إعادة التأهيل لدخله) a(ذلك نتيجة 

إخفاق املستأجر يف تقدمي إعادة تأهيل الدخل ) b(أي معلومات أخرى مقدمة للمالك، أو 
 .عندما ُطلب منه ذلك أو إخفاقه يف تقدمي املعلومات اليت طلبها املالك

  
ها، واملنفذين، /ها، وورثته/يوافق املستأجر باألصالة عن نفسه .13     

 :واإلداريني على ما يلي
  

   (a) سداد الدخل الوارد هنا على الفور وقت استحقاقه، بدون أي
 خصومات من أي نوع، وبدون أي التزامات من جانب املالك للمطالبة باملثل؛

  
 (b) ية، واالمتثال جلميع االلتزامات احملافظة على املبىن نظيفًا ويف حالة صح

املفروضة على املستأجر يف ظل األحكام املطبقة مبوجب معايري املباني واإلسكان اليت تؤثر 
بشكل آبري على صحة وأمان تلك املباني واملباني امللحقة هبا، وعدم تعريض املالك ألي 

بأي من تلك  غرامات، أو عقوبات، وتكاليف نظري خمالفة أو عدم امتثال املستأجر
القوانني، أو املتطلبات، أو النظم، وعدم تعريضه ألي مسؤولية تنتج عن أي من تلك 

 .املخالفات أو عدم االمتثال
  

(c)  عدم استخدام املباني ألي غرض تعتربه شرآات التأمني يف هذه احلالة
 خطرًا؛

  
(d) ها/ها أو إمهاله/يف حالة حدوث أي تلفيات للملكية نتيجة أفعاله ،

ها اخلاصة، ويف حالة إخفاق املستأجر أو /يقوم املستأجر بإصالح تلك التلفيات على نفقته
رفضه للقيام بتلك اإلصالحات خالل فرتة معقولة بعد وقوع تلك التلفيات، حيق للمالك، 

ها، القيام بتلك اإلصالحات وحتميل تكلفتها على املستأجر، ويقوم املستأجر يف /باختياره
 برد إمجايل تكلفة التلفيات للمالك؛تلك احلالة 

 
 

(e) ها، أو أي ممثل ألي صاحب رهن عقاري على /السماح للمالك، أو وآالئه
امللكية، أو عندما يكون خموال من املالك، أو موظفي أي متعاقد أو شرآة مرافث أو وآالة 

 ، و"وإحالالتبلدية أو أخرى، بالدخول إىل املبىن بغرض القيام بتفقدات معقولة وإصالحات 
  



OMB Approval  2502-0204 
EXP  03/31.2011 

 
إن النسخة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هي  .على فهم حقوقك والتزاماتك لتعينكهذه الترجمة  HUDتقدم لك  .HUDذه الوثيقة هي ترجمة لوثيقة قانونية أصدرتها ه"

 ."الوثيقة المترجمة وثيقة رسميةهذه  وال تعد .القانونية، والمسيطرةوالوثيقة الرسمية، 
 

 Page 7 of 10        form HUD-90105-c_Arabic 
                                                                                                                                                                         12/2007 

 
  (f)  عدم ترآيب غسالة، أو جمفف مالبس، أو مكيف هواء يف الشقة بدون

 املوافقة املسبقة للمالك، و
  

 (g) ها باختاذ اإلجراء القانوني املناسب يف /السماح للمالك أو وآالئه
ال إخالل املستأجر بأي من التعهدات أو األحكام الواردة يف عقد حالة إخالل أو احتم

 .اإلجيار هذا
 
 

ها /سمح للمستأجر باالحتفاظ حبيوانات أليفة معتادة يف وحدتهي  .14     
، وقوانني احليوانات )اجلزء الفرعي ج 5اجلزء  CFR 24ختضع ألحكام قانون (املعيشية 

أي قوانني خاصة باحليوانات  ).5.315اجلزء  CFR 24األليفة الصادرة يف قانون 
يوافق املستأجر على   .األليفة يصدرها املالك يتم إرفاقها وتطبيقها هنا

إن خمالفة هذه القواعد قد تكون أساسًا الستبعاد   .االمتثال لتلك القوانني
 ، مبا)أو آالمها) (صاحب احليوان األليف(احليوان األليف أو إاء عقد إجيار املستأجر 

، اجلزء الفرعي ج والنظم املطبقة وقانون 5اجلزء  CFR 24يتماشى مع أحكام قانون 
اإلخالء من ( 247اجلزء  CFR 24تشمل تلك النظم   .أو القانون احملليالوالية 

واألحكام اليت حتكم إاء عقد اإلجيار يف عقد ) HUDمشروعات مدعمة معينة ومتتلكها 
 .مشروع مساعدات اإلجيار

  
على أي حيوان يستخدمه  5ال تنطبق قوانني احليوانات األليفة اجلزء : مالحظة(

   .يكون مطلوبًا آمراعاة معقولة إلعاقة املستأجر أو الزائر املستأجر أو زائر
 
حيق للمالك بعد إخطار معقول للمستأجر وخالل ساعات معقولة، بالدخول ] اختياري[

يكون الدخول والتفقد مسموحًا به فقط إذا تلقى املالك شكوى   .إىل املبىن وتفقده
بأن سلوك ) ًا معقولة لالعتقادأو أن يكون لدى املالك أسباب(موقعة ومكتوبة تدعي 

أو حالة احليوان األليف يف الوحدة السكنية ميثل، مبوجب قانون الوالية أو القانون 
احمللي املطبق، إزعاجًا أو هتديدًا لصحة وأمان السكان يف املشروع أو أي أفراد آخرين 

 .يف اتمع الذي يقع فيه املشروع
  

) أو وآيل معني لتلك السلطة(و سلطة حملية إذا مل يكن هناك سلطة والية أ     
خموال يف ظل قوانني الوالية أو القوانني احمللية املطبقة بإزالة احليوان األليف الذي 
أصبح متوحشًا، أو تظهر عليه أعراض املرض احلاد، أو يظهر سلوآًا آخر ميثل هتديدًا 

، )إذا لزم األمر(ملبىن فوريًا لصحة وسالمة االستئجار آكل، ميكن أن يدخل املالك ا
إلزالة احليوان األليف، واختاذ مثل ذلك اإلجراء فيما يتعلق باحليوان األليف بالقدر 
الذي يسمح به قانون الوالية والقانون احمللي، والذي قد يتضمن وضعه يف مرفق يقدم 

 يقوم املالك بدخول املبىن وإزالة  .يومًا 30له الرعاية واملأوى لفرتة ال تتعدى 
احليوان األليف أو اختاذ إجراء آخر مسموح به فقط إذا طلب املالك من املستأجر 

استبعاد احليوان األليف من املشروع على الفور، ورفض ) صاحب احليوان األليف(
القيام بذلك، أو إذا مل يتمكن املالك من االتصال ) مالك احليوان األليف(املستأجر 
يتم سداد تكاليف مرفق   .لتقدمي طلب اإلزالة )مالك احليوان األليف(باملستأجر 

 .5.363اجلزء  CFR 24رعاية احليوان آما هو موضح يف 
  

يوافق املالك على االمتثال ملتطلبات مجيع القوانني الفيدرالية،   .15     
وقوانني الوالية، والقوانني احمللية، مبا يشمل معايري الصحة، واإلسكان، واإلنشاءات، 

 .املباني واحملافظة عليها آمنة، وصحية، ويف حالة جيدةوتقدمي 
  

يوافق املستأجر، بتنفيذه لالتفاق، على أن الوحدة املعيشية   .16     
يقر املستأجر هنا   .ها/قامت بتفقدها وأا القت قبوله/املشار إليها هنا قد قام

مطالبًا بإعادة طالء، أو بأن املباني قد مت استكماهلا بشكل مرض وأن املالك ليس 
إعادة ترميم، أو تقدمي أي أعمال، أو إشغاالت، أو خدمات أخرى قام املستأجر هبا 

ها قد قام بتفقد الوحدة ووجدها يف حالة جيدة /يقر املستأجر بأنه  .بالفعل
تسمح باستئجارها، ويوافق على أن يقوم يف اية فرتة اإلشغال برد وتسليم تلك 

 .يف حالة جيدة آما تسلمها مع توقع درجة معقولة من البليالوحدة للمالك 
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ال يسمح بالقيام بأي تغيريات، أو إضافات، أو حتسينات يف أو على  .17     

يوافق املالك على تقدمي تعديالت   .املبىن بدون املوافقة الكتابية املسبقة للمالك
لك أي تغيريات للقواعد، أو تتوافق مع معوقات أي مستأجر مؤهل، مبا يف ذ

السياسات، أو اإلجراءات، والقيام بتلك التغيريات يف الوحدة أو األماآن العامة 
ال يكون مطلوبًا من املالك تقدمي تعديالت متثل تغيريًا جوهريًا يف   .وسداد قيمتها

انظر القواعد يف  .برنامج املالك أو تلك اليت متثل صعوبة مالية أو إدارية آبرية
24 CFR  باإلضافة إىل ذلك، إذا آان أي تعديل هيكلي مطلوب ال ميثل صعوبة. 8اجلزء
مالية أو إدارية، جيب على املالك يف ذلك احلني السماح للمستأجر بإجراء والدفع  

  .نظري التعديالت مبا يتماشى وقانون اإلسكان العادل
 

وفرها املالك؛ يوافق املستأجر على عدم تبديد املرافق اليت ي .18     
وعدم استخدام املرافق أو املعدات بصورة غري سليمة أو ألغراض غري مسموح هلا؛ وعدم 
تثبيت الرتآيبات، أو الالفتات، أو األسوار داخل أو يف أحناء املباني بدون املوافقة 

إذا مت احلصول على مثل ذلك اإلذن، يوافق املستأجر، يف  .الكتابية املسبقة للمالك
هاء عقد اإلجيار، على إزالة أي ترآيبات، أو الفتات، أو أسوار، باختيار وقت انت

 .املالك، بدون أي أضرار للمباني
  

يكون هذا االتفاق تابعًا فيما يتعلق بأي رهونات عقارية سارية  .19     
اآلن أو يتم فرضها يف املستقبل على املباني املذآورة، ويكون لتسجيل ذلك الرهن أو 

األفضلية واألسبقية، ويكون أعلي وأسبق يف االمتياز هلذا االتفاق، ويوافق الرهونات 
املستأجر على تنفيذ أي أداة من ذلك النوع بدون تكلفة، والذي قد تكون ضرورية 

أو مطلوبة لتنفيذ تبعية هذا االتفاق ألي رهن أو رهونات عقارية، ويعطي رفض 
ملالك واملمثل القانوني يف اختيار تنفيذ هذه األداة احلق للمالك أو من يعينه ا

إلغاء هذا االتفاق بدون حتمل أي تكاليف أو تلفيات، وتكون الفرتة املسموح هبا هنا 
 .حمددة بذلك صراحة

  
إن إخفاق املالك يف التأآيد على األداء الصارم للشروط،  .20  

ل أو يتم والتعهدات، واالتفاقات، واالشرتاطات املضمنة هنا، أو أي منها، لن ميث
اعتباره تنازال أو ختليًا عن حق املالك فيما بعد لتطبيق أي من تلك الشروط أو 
  .التعهدات، أو االتفاقات، أو االشرتاطات، ولكن سيستمر املثل بقوة وتأثري آاملني

 
يف مقابل التنفيذ املستمر للمستأجر لشروط وأحكام هذا االتفاق،  .21  

جر يف مجيع األوقات، وخالل سريان هذا االتفاق، بامتالك يتعهد املالك بالسماح للمستأ
 .واالستمتاع بامللكية املوضحة أعاله الستخدام واالستفادة اخلاصة فقط
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جيب على املستأجر أن يقدم للمالك على  :التحقق من دخل املستأجر .22  

تعلق ألي فرد من األسرة يقدم معلومات ت HUDالفور أي خطاب أو أي إخطار آخر من 
 .HUDمببلغ أو التحقق من دخل األسرة مبا يتماشى مع متطلبات 

 
يوافق املالك على السماح للمستأجر  :حق املستأجر يف التنظيم .23  

ومنظمي املستأجر بالقيام باألنشطة املتعلقة بتأسيس أو تشغيل منظمة املستأجر يف 
 .HUDاملبىن آما ورد ومبا يتماشى ومتطلبات 

 
   :التأهيل املؤقتإعادة  .24 

 
a. وافق املستأجر على إعالم املالك على الفور يف حالة حدوث أي من ي

 :التغيريات التالية
 

 .انتقال أحد أفراد األسرة من الوحدة .1 
 

حصول أحد أفراد األسرة من البالغني الذي مت تسجيله  .2 
 .آعاطل يف أحدث إعادة تأهيل على عمل

  
دوالر أو أآثر يف  200اإلمجايل مبقدار زيادة دخل األسرة  .3 

 .الشهر
 

   b.  ميكن للمستأجر أن يقوم باإلبالغ عن أي اخنفاض يف الدخل أو أي
ما  .تغيري يف العناصر األخرى اليت يتم أخذها يف االعتبار عند حساب إجيار املستأجر

مل األخرى مل حيصل املالك على تأآيد لذلك االخنفاض يف الدخل أو التغيري يف العوا
والذي يستمر ألآثر من شهر واحد، يقوم املالك بالتأآد من املعلومات والقيام خبفض 

وبالرغم من ذلك، إذا آان سيتم استعادة دخل املستأجر بشكل  .مناسب يف اإلجيار
جزئي أو آلي خالل شهرين، ميكن للمالك تأجيل عملية إعادة التأهيل حىت معرفة 

ختفيض اإلجيار بأثر رجعي وال حيق للمالك إخالء املستأجر الدخل اجلديد، ولكن يكون 
لعدم سداد اإلجيار املستحق أثناء فرتة االخنفاض املبّلغ عنه واستكمال عملية إعادة 

يكون لدى املستأجر ثالثني يومًا من تاريخ تلقي اإلخطار املكتوب بأي   .التأهيل
اإلجيار أو يكون من حق املالك  إجيار مستحق للفرتة املشار إليها بعاليه لسداد ذلك

 .اإلخالء بسبب عدم دفع اإلجيار
 

  c.  إذا مل يقم املستأجر بإبالغ املالك بالتغيريات املؤقتة املتعلقة
حيق للمالك  .بأفراد األسرة أو زيادة الدخل، فقد يكون املستأجر عرضة لإلخالء

 طر الزمنية احملددة يف قواعدإخالء املستأجر فقط مبا يتماشى واإلجراءات اإلدارية واأل
HUDوالكتيبات، والتوجيهات املتعلقة بإدارة برامج الدعم متعددة األسر ،. 
 

   d. ميكن أن يطلب املستأجر مقابلة املالك ملناقشة آيفية تأثري أي
 .ها أو مبالغ املساعدة، إن وجدت/تغيريات يف الدخل أو العوامل األخرى على إجياره

مثل تلك املقابلة، يوافق املالك على مقابلة املستأجر ومناقشة إذا طلب املستأجر 
 .آيفية حساب إجيار املستأجر ومبلغ املساعدة، إن وجد

 
ت نسخة من هذا االتفاق /ها تلقى/يقر املستأجر بأنه :مالحق االتفاق .25  

ها يدرك أن هذه املالحق هي جزء من هذا /واملالحق التالية هلذا االتفاق، وأنه
 .االتفاق
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a.  شهادة امتثال املالك مع استمارة تأهيل   - 1امللحق رقم

 HUD-50059، استمارة HUDاملستأجر وإجراءات اإلجيار التابعة لـ 
 

b.  تقرير تفقد الوحدة – 2امللحق رقم. 
 

c.  إن وجدت(القوانني الداخلية  – 3امللحق رقم.( 
 

d.  قوانني احليوانات األليفة – 4امللحق رقم. 
 
  
 
 ."يتم توقيع النسخة اإلجنليزية فقط من عقد اإلجيار"
 
 
 

باملوافقة على أي ساعات إضافية  HUDال تطالب  – عبء تقدمي التقارير العامة
لنماذج عقود اإلجيار حيث أن استخدام عقود اإلجيار يعد ممارسة قياسية يف صناعة 

ويتم إرسال الطلب  .تتطلب هذه املعلومات احلصول على مزايا .التأجري اإلسكاني
إن عقد  .للموافقة) م ع (أو مدير العقد  HUDوالوثائق الداعمة املطلوبة إىل 

يوضح شروط اإلقامة ) املستأجرين(اإلجيار هذا هو تعاقد بني مالك املشروع واملستأجر 
حيتاج  .إن عقود اإلجيار هي ممارسة قياسية يف صناعة استئجار املساآن .يف الوحدة

والذي يتضمن شروط تغطيها  HUDاستخدام منوذج عقد اإلجيار اخلاص بـ  املالكون إىل
عقود اإلجيار املستخدمة يف صناعة استئجار املساآن يف املعتاد باإلضافة إىل الشروط 

أو الربنامج الذي /من أجل الربنامج الذي بين يف إطاره املشروع و HUDاليت تتطلبها 
 .يقدم مساعدات اإلجيار للمستأجرين

 
،  CFR 5.360 ، 236.750 ، 880.606، 883.701 24هذه املعلومات مصرح هبا بقوانني 

وتغطي متطلبات وأحكام  891.765 و  891.625 ، 891.425 ، 886.127 ،884.215 
.تعترب هذه املعلومات غري حساسة وال تتطلب أي محاية خاصة  .عقد اإلجيار

  
 
 


