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 الملخص

وقت تعد األجرة العقد عن غيره من العقود، وفي ذات التعد األجرة ركناً مهماً في عقد اإليجار، فهي تميز هذا 

لمالكين من أكثر أركان عقد اإليجار مثاراً للجدل والخالف خاصةةةةةةةً بين الملجر والمسةةةةةةانجر في    قانون ا

ة ( لسةةةةن1271، والاعدي  الوارد عليه بموجب األمر العسةةةةكرم رق   1953( لسةةةةنة 62والمسةةةةانجرين رق   

هي ل  تعد فالت الواردة عليه قد سةةةةةن ت في حقبة تاريخية غير الاي نعاصةةةةةرها اليوم، ، فالقانون والاعدي1989

زيادة تجارم الاطورات االقاصةةةةادية ومسةةةةاوة المعيوةةةةة في الوقت الراهنآ ومن جانب  لخر، يعال  البح  ال

حديثة، وفي ذات االتفاقية على العقد خالل السةةةةنة العقدية وبعد اناهافها في    قرارات المحاك  الفلسةةةةطينية ال

 الوقت تناول البح  أحكام الوفاء باألجرة وكيفية إثباتهاآ

 األجرة في عقد اإليجار، الزيادة االتفاقية، الزيادة العقدية، السنة العقديةآ الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The rent is an important part of the tenancy contract, it distinguishes this contract 

from other contracts. And in the same time, it considers one of the most controversial 

and contentious pillars of the rent contract, especially between the rented and the 

tenant under the Landlords and Tenants Law No. 62 of 1953, and the amendment 

contained in it pursuant to Military Order No. (1271) of 1989, the law and the 

amendments contained therein were enacted in a historical era other than the one we 

are contemporary with today, they no longer keep pace with the economic 

developments and standard of living at the present time. On the other side, the 

research deals with the convention increases on the contract during and after the 

contractual year in light of the decisions of the modern Palestinian courts. At the 

same time, the research dealt with the provisions of paying the fee and how to prove 

it. 

Key words: The rent in the rent contract, Convention increases, Nodal increase, 

Contractual year. 
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 مقدمة

اً خاصةةةةةاً عقود اإليجار واحدة من أقدم العقود المناوةةةةةرة على نطاق واسةةةةةع، ولذا أوالها الموةةةةةرع اهامامتعد 

العقار  وأعطاها اسةةماً ونهمها في نصةةور توةةريعاته، وفي هذه العقود يهدف الملجر إلى االنافاع واسةةا الل

يه أو إيجاد مكان ليسةةةةةةكن فلجني المال وكسةةةةةةب الرنق، ومن جانب  لخر يهدف المسةةةةةةانجر لالنافاع بالعقار و

لعقد شةةريعة اليمارس مهناه في المكان الذم يناسةةبه، وباألجرة الاي تاناسةةب وميزانياه، وهذا ما يخمةةع لمبدأ 

المسةانجر مقاب   الماعاقدين، فعقد اإليجار هو من العقود الرضةافية، الاي تقوم على الاقاء إيجا  الملجر بقبول

 من المالآ االنافاع بالعقار لقاء بدل معين

، منها صةةدرت العديد من الاوةةريعات الاي نهمت أحكام عقد اإليجار في فلسةةطين في مخالف الحقب الااريخية

 (، ومنها611 -404ما عال  عقود اإليجار بوةةةةةةك  عام كمجلة األحكام العدلية في البا  الثاني من المواد  

المالكين  لعقود دون غيره، اباداًء من قانونالاوةةريعات الخاصةةة، الاي أفردت نصةةوصةةها لمث  هذا النوع من ا

راً ، المل ى صةةةةراحةً في المةةةةفة ال ربية وقطاع غزة، مرو1933( لسةةةةنة 13والمسةةةةانجرين البريطاني رق   

انون المالكين قبالعديد من القوانين واألنهمة الاي تلاه والمل اة أيمةةاً صةةراحةً في المةةفة وغزة، وصةةوالً إلى 

ها ، الذم وضةةع في الفارة الاي خمةةعت في1953( لسةةنة 62المةةفة ال ربية رق    والمسةةانجرين السةةارم في

د من القوانين ، وصدور العدي1958( لسنة 7المفة ال ربية للحك  الملكي األردني، وتاله القانون المعدل رق   

، السةةارم 1989( لسةةنة 1271للعقارات الوقفية، وصةةوالً إلى األوامر العسةةكرية، الاي من أبرنها األمر رق   

 ي ثنايا نصوصهآفي المفة ال ربية، المعدل لقانون المالكين والمسانجرين، الذم عال  األجرة والزيادة عليها ف

ازامات الاي تقع يعد عقد اإليجار من العقود المسامرة، الاي يعابر عنصر الزمن فيها عنصراً مهماً لاحديد االل

لمقاب  األجرة حدد مقدار المنفعة الاي يحص  عليها المسانجر، وباعلى عاتق أطرافه، فالزمن أو مدة اإليجار ت

طرافه، خاصةةةةةً أالاي يدفعها للملجر، إال أن ه في بعض األحيان قد يلثر الزمن سةةةةلباً على الاوانن العقدم بين 

 في    االماداد القانونيآ

ه ناد تكلفة المعيوةةةةة، فل  يعد لقد ناد عدد السةةةةكان مع مرور الزمن وناد االكاها  السةةةةكاني، وفي الوقت ذات

سكنية، ومن  وقق ال سعار ال سا   البعض ذلك وقام برفع أ ساطاعة كافة األفراد تملك البيوت واألراضي، وا با

جانب  لخر، فإن  قاعدة االماداد القانوني لعقد اإليجار أدت إلى عدم تمكن الملجرين من إخالء المسةةةةةةانجرين 
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نص  عليها القانون، وفي الوقت ذاته أجحف هذا األمر بحقوق الملجرين دون توفر أحد أسةةةةةةبا  اإلخالء الاي 

الذين يريدون تنجرين عقاراته  بنسةةةةعار تواكب الوضةةةةع االقاصةةةةادم والمعيوةةةةي للبلد، وهذا األمر تنبهت له 

 العديد من الاوريعات المقارنة، كالمورع األردنيآ

 أهمية البحث

مناوةةةةةةرة  معالجاه مسةةةةةةنلة مهمة تاعلق بعقود اإليجار، وهي عقود تبرن أهمية البح  من الناحية النهرية من

ية، ومن بوةةةك  واسةةةع في واقعنا، وهي من المواضةةةيع الاي ل  تحام باالهامام الكافي من الدراسةةةات الفلسةةةطين

رات جانب  لخر هناك نقص في الاوةةةةةريعات الفلسةةةةةطينية النا مة لسجرة في فلسةةةةةطين، فهي ال تواكب الاطو

ها، سةةيما وأن  على الصةةعيد االقاصةةادم والمعيوةةي المرتبا ارتباطاً وثيقاً باألجرة والزيادة عليالحاصةةلة سةةواء 

نزاعات الاوةةةريعات وضةةةعت لاطبق في حقب تاريخية غير الاي نعيوةةةها اليوم، ما يلدم إلى خلق العديد من ال

 في هذا الونن ما بين الملجر والمسانجرآ

العملي الاي سببها  تبرن من معالجاه للنزاعات القمافية الحاصلة في الواقعأما من الناحية العملية، فإن  أهمياه 

النقص الاي  األجرة والزيادة في األجرة، وتسليا الموء على الث رات واإلشكاليات في القانون، ويههر مواقع

 بحاجة لاداركهاآ

 نطاق البحث

البح   قي عناصر عقد اإليجار، ويعال ي طي البح  من الناحية الموضوعية عنصر األجرة، دون الاطرق لبا

المةةةةةةفة  عقد اإليجار في العقارات السةةةةةةكنية دون غيرها، أما من الناحية المكانية فهو يعال  الموضةةةةةةوع في

ضةةةوع بدًء من ال ربية، دون الاطرق لباقي المناطق الفلسةةةطينية، أما من حي  النطاق الزماني، فهو يعال  المو

الاعديالت السةةارم في المةةفة ال ربية، مروراً ب 1953( لسةةنة 62ألردني رق   قانون المالكين والمسةةانجرين ا

 الواردة عليه من أوامر عسكرية إسرافيلية حاى الوقت الحاليآ
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 منهج البحث

لاي يابع البح  المنه  الوصةةةةفي الااريخي، حي  ياطرق للموضةةةةوع من حي  الفارات الزمنية للاوةةةةريعات ا

قارنة مع نه  المقارن؛ إلثراء الدراسةةةةة وإغنافها، ولاحقيق ذلك سةةةةنقوم بالمعالجت الموضةةةةوع، إلى جانب الم

  األردني المملكة األردنية الهاشةةمية؛ كون قانون المالكين والمسةةانجرين السةةارم في المةةفة وضةةع أيام الحك

يجار اإل للمةةةةفة، مع مالحهة أن  المملكة األردنية قد قامت بإصةةةةدار العديد من الاوةةةةريعات الاي نهمت عقود

ألردنية، االحقاً، إلى جانب أن  موةةةروع قرار بقانون المالكين والمسةةةانجرين ياوةةةابه إلى حد ما مع النصةةةور 

لعالقة، وهي: اخاصةةةً فيما ياعلق بمفهوم األجرة، وكذلك االسةةاعانة بالمنه  الاحليلي؛ لاحلي  الاوةةريعات ذات 

ناول موضةةةةةةوع األجرة  ما يا حدود  ية في  عدل مامجلة األحكام ال قانون ال نب  جا جار، إلى  لكين في عقد اإلي

، 1989( لسنة 1271، وكذلك األمر العسكرم اإلسرافيلي رق   1953( لسنة 62والمسانجرين األردني رق   

، من ذلك: وربا هذه الاوةةريعات بالواقع العملي، وكذلك تحلي  قرارات محاك  النقض واالسةةا ناف الفلسةةطينية

رق   ، والقرار2017م11م5( باةةاري  2017م279العليةةام محكمةةة النقض رق    قرار الهي ةةة العةةامةةة للمحكمةةة

ر، وهذا ، وغيرها الكثير من القرارات الاي عالجت الزيادة على بدل اإليجا2021م5م3( بااري  2018م277 

 إلى جانب االساعانة بالمنه  االسانباطي، الساخالر توجهات المحاك  ولرافهاآ

 إشكالية البحث

عقد شةةةةةةريعة األجرة في عقد اإليجار ركناً مهماً من أركان العقد، وفي معه  األحيان تقوم على مبدأ التعد 

منا في هذا المقام الماعاقدين، وفي حال خلو العقد من تحديد لمقدارها، فإن ها تقوم على أجرة المث ، ولكن ما يه

ما يافق األطراف على عادةً  ب  األطراف، ف يد األجرة من ق حد عد مرور الزمن ت هو ت نة وب صةةةةةةب  أجرة معي

جر، سةةيما األجرة غير منسةةجمة مع الوضةةع االقاصةةادم والمعيوةةي للبلد، وهذا بالانكيد ينعكع سةةلباً على المل

ى وأن  البعض تكون اإليجارات هي مصةةةةةدر رنقه، وهذا في    الحماية الاوةةةةةريعية للمسةةةةةانجر، والنص عل

 االماداد القانوني لعقد اإليجارآ
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وني ألحكام اإلشةةةةةكالية الرفيسةةةةةية للبح  في اإلجابة على السةةةةةلال الجوهرم ما مدة كفاية الانهي  القانتامث  

ر العسكرم واألم 1953( لسنة 62األجرة والزيادة على األجرة في ك  من قانون المالكين والمسانجرين رق   

سي1271رق    وريعا( في الوقت الراهن في    الا يرات االقاصادية واالجاماعية  ت وضعت ما وأن  هذه الا

 في حقب تاريخية مخالفة عن الحقبة الاي نعيوها اليوم؟

 لبحث الفرعيةأسئلة ا

 يحاول الباح  في هذه الدراسة اإلجابة على العديد من الاساؤالت، وهي:

 ماذا يوم  مفهوم األجرة؟ وماذا يساثنى منها؟ آ1

لسةةةكنية خالل االتفاقية على األجرة في العقارات اما هو توجه القمةةةاء الفلسةةةطيني فيما ياعلق بالزيادة  آ2

 السنة العقدية وبعد اناهاء السنة العقدية؟

ى الزيادة إلى أم مدة يافق مبدأ العقد شةةةةةريعة الماعاقدين على االتفاق على األجرة بين األطراف وعل آ3

 عليها؟

 

 هدف البحث

واكبة منذ حقب نمنية سةةةةةةةابقة يسةةةةةةاطيع م معرفة ما إذا كان الانهي  القانوني لسجرة في فلسةةةةةةطين الموجود

 الاطورات والما يرات االقاصادية واالجاماعية في الوقت الحاليآ

 فرضية البحث

جرة في يبنى البح  على فرضةةية أن  اخاالف الحقب الااريخية الاي وضةةعت فيها الاوةةريعات الاي عالجت األ

ما بين أطراف  ات يلثر سةةةةةةلباً على العالقة القافمةعقد اإليجار والحقبة الاي ال نلنا نطبق فيها هذه الاوةةةةةةريع

يلكد حاجانا  العقد، وينا  عن ذلك العديد من اإلشةةةةةةكاليات الاي يناهي بها المطاف في أروقة المحاك ، وهو ما

 لاوريعات جديدة مواكبة للا يراتآ
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 خطة البحث

بين، األول وبدوره ت  تقسةةةةةةيمه لمطلت  تقسةةةةةةي  البح  لمبحثين، األول بعنوان مفهوم األجرة في عقد اإليجار، 

الثاني فقد  تناول تعريف األجرة وشةةةةةةروطها، في حين تناول الثاني مقدار األجرة والزيادة عليهاآ أما المبح 

األجرة في  تناول االلازام بدفع األجرة، من حي  أحكام الوفاء باألجرة في المطلب األول، وطرق إثبات دفع

 المطلب الثانيآ

 المبحث األول

 مفهوم األجرة في عقد اإليجار

ساعد في تقلي  المواك   الوارد حدوثها يعد تحديد مفهوم األجرة في عقد اإليجار أمراً في غاية األهمية، فذلك ي

جور، بين أطراف العقد، إلى جانب أن  معرفة مفهوم األجرة ومقدارها عنصةةةةر أسةةةةاسةةةةي في دعوة تخلية المن

لثاني اا المبح  تعريف األجرة وشروطها في المطلب األول، في حين ياطرق المطلب ولاوضي  ذلك يعال  هذ

 لمقدار األجرة والزيادة عليهاآ

 المطلب األول

 تعريف األجرة وشروطها ومقدارها

يعال   ياناول هذا المطلب تعريف األجرة وشةةةةةةروطها في فرعين: الفرع األول يعال  تعريف األجرة، في حين

 جرةآالثاني شروط األ

 الفرع األول

 تعريف األجرة

هيم تعريف األجرة باهامام  واسةةع، سةةواء من جانب الموةةرع أو من جانب أحكام المحاك  وصةةوالً إلى الفقهآ  حم

إن  الموةةةةةرع عادةً ما يقوم باعريف المصةةةةةطلحات المهمة في الاوةةةةةريع أو الاي تكون مثار جدل ويارك مهمة 

ريفات ليسةةت من اخاصةةار الموةةرع كنصةة ، وألهمية األجرة تناولها توضةةي  المفاهي  وتعريفها للفقه، فالاع
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فاها مجلة األحكام العدلية، الاي هي بمثابة القانون المدني، في  1الموةةةةةةرع في مخالف الحقب الزمنية فقد عر 

( بنن ها: " اإلجارة في الل ة بمعنى األجرة، وقد اسةةاعملت في معنى اإليجار أيمةةاً، وفي اصةةطال  405المادة  

  الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقاب  عوض معلوم"آ

اي عالجت عقد رة توريعية في المواد التنبه المورع األردني في فارة الحك  األردني للمفة ال ربية لوجود ث 

الذم  1953( لسنة 62اإليجار بما فيها عنصر األجرة، فقد صدر قانون المالكين والمسانجرين األردني رق   

ف األجرة في المادة   فة ال ربية، وعر  ها: " البدل المافق عليه3ال يزال سةةةةةةةارياً في المةةةةةة بنن  بين المالك  ( 

سةةةانجرين السةةةابق عيناه أو تعينه لجنة اإليجارات باالسةةةاناد إلى قانون المالكين والموالمسةةةانجر أو البدل الذم 

لعقارات رق  في حين نجد أن  قانون إيجار ا بمقامةةةةةةى دعوة قدمت إليها قب  نفاذ أحكام هذا القانون الحالي"آ

ف األجرة في المادة   2013( لسةةةةنة 5  ن الملجر ق عليه بي( بنن ها: "البدل الماف1السةةةةارم في قطاع غزة عر 

على ذلك"آ  والمسانجر في عقد اإليجار ويوم  أيماً مقاب  الخدمات والزيادة في األجرة في حال وجود اتفاق

العسةةةكرم  نالحا أن  هذا الاعريف جاء أشةةةم  من الاعريف الذم جاء به قانون المالكين والمسةةةانجرين واألمر

  الساريين في المفة ال ربيةآ

وليادارك  بما ينسج  مع مقاميات الواقع في حينه 1989( لسنة 1271األمر العسكرم رق    الحقاً لذلك، جاء

رة: الفجوة الزمنية والا يرات االجاماعية واالقاصةةةةةةادية الحاصةةةةةةلة، وأضةةةةةةاف على تعريف بدل األجرة عبا

ف األمر5أ( ل اية  5"ويوةةةةةم  الزيادة طبقاً للمواد   سةةةةةكرم "بدل الع د( من هذا القانون"آ إلى جانب ذلك عر 

بدل  : "، فقد نص  على أن  1953اإليجار األصةةةةةةلي"، من با  االسةةةةةةازادة؛ فهو ل  يحدا فرقاً عن قانون عام 

الذم حدد في عقد اإليجار بين المالك والمسةةانجر أو بدل اإليجار الذم حدد من  بدل اإليجار -اإليجار األصةةلي

ان هذا نجرين السةةةةةابق بموجب دعوة قدمت قب  بدء سةةةةةريقب  لجنة اإليجارات طبقاً لقانون المالكين والمسةةةةةا

 القانون"آ

ف قانون المالكين والمسةةةةانجرين المعد ل السةةةةارم في األردن رق    األجرة في  2013( لسةةةةنة 14في حين عر 

 ( بنن ها: "البدل المافق عليه بين المالك والمسةةانجر في عقد اإلجارة ممةةافاً إليه أم نيادة ماحققة عليه2المادة  

بموجب أحكام هذا القانون وقوانين المالكين والمسةةةةانجرين السةةةةابقة له"، لقد كان الموةةةةرع األردني موفقاً في 

                                                           
 



 

10 
 

تعريفه لسجرة، وعلى هدم الموةةةةرع األردني سةةةةار الموةةةةرع الفلسةةةةطيني في موةةةةروع قرار بقانون المالكين 

 آ2018والمسانجرين لعام 

 على خطى الموةةةرع 2018لمسةةةانجرين الفلسةةةطيني لعام سةةةار الموةةةرع في موةةةروع قرار بقانون المالكين وا

فها كال2013( لسةةةةةنة 14األردني في القانون المعدل لقانون المالكين والمسةةةةةانجرين رق    هما بنن ها: ، فقد عر 

بموجب أحكام  "البدل المافق عليه بين المالك والمسةةةةانجر في عقد اإلجارة ممةةةةافاً إليه أم نيادة ماحققة عليه

 بقانون وقانون المالكين والمسانجرين السابقة له"آهذا القرار 

، وذلك بناًء 2013( لسنة 14من الجدير ذكره أن  المورع األردني قد أصدر نهاماً الحقاً للقانون المعدل رق   

ف النهام  بدل اإلجار األخ ير( بنن ه: على تخوي  هذا القانون لمجلع الونراء بإصةةةةةةةدار هذا النهام، وقد عر 

دات القانونية ممافاً إليه الزيا 2000م8م31قب  "بدل إجارة العقارات الملجرة ل ايات السكن أو ل ايات أخرة 

قانون ال قانون المعدل ل فاذ أحكام ال بدل بموجب الاوةةةةةةريعات السةةةةةةةابقة على ن مالكين الاي طرأت على هذا ال

ك والمسانجر أو الزيادات الاي طرأت على بدل اإلجارة باالتفاق بين المال 2011( لسنة 22والمسانجرين رق   

 آ"2013( لسنة 14أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمسانجرين رق    في أم وقت قب  نفاذ

فها الفقه بنن ها: "المقاب  الذم يلازم المسةةةةةانجر باقديمه إلى الملجر في ن هير انافاعه بالمال من جانب  لخر، عر 

األحكام  نصةةت مجلة وفيما ياعلق بالمقاب  الذم يصةةل  أن يكون بدالً لجيجار(، 1998 السةةنهورم،  الملجر"آ

الً في اإلجارة على أن ه: "ما صةةةل  أن يكون بدالً في البيع يصةةةل  أن يكون بدالً في اإلجارة ويجون أن يكون بد

بة أو سةةكنى الوةةيء الذم ل  يصةةل  أن يكون ثمناً في البيع، مثاالً يجون أن يسةةانجر بسةةاان في مقاب  ركو  دا

ماع،  ناً أو منفعةفقد يكون بدل اإليجار عيناً أو دي آدار" مال بمفهومه ، فبدل األجرة يوةةةةةةم  ال(2018 الوةةةةةة 

رة آ ي2017م2م24( بااري  2017م1389محكمة النقض الفلسةةطينية في حكمها رق   ، وهو ما قررته الواسةةع

 ً   للنزاعاتآالباح  أن ه من األفم  في وقانا الحالي أن تكون األجرة نقداً، فهو ينسج  رو  العصر، وتجنبا

: "آآآأن  2019م5م30( بااري  2018م585ي حك  محكمة النقض الفلسةةطينية في الدعوة الحقوقية رق   جاء ف

قانون المالكين والمسةةةانجرين ل  يعين طريقة يارتب على المسةةةانجر اتباعها في دفع األجور المسةةةاحقة وبذلك 

من الجدير ذكره أن  عدم االتفاق  يجون أن يكون الدفع نقدم أو باإلصال  في المنجور أو بنية طريقة كانتآآآ"آ

بين الملجر والمسةةةةةةانجر على بدل اإليجار في العقد ال يبطله، ففي هذه الحالة يكون البدل بنجرة المث آ يرة 
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الباح  أن ه من األفمةة  أن تكون األجرة نقداً، أو بدل تصةةليحات، وحبذا لو ياجنب األطراف االتفاق على بدل 

 لة من ركو  دابة على سبي  المثال كبدل لاجنب الخالفات فيما بينه آغير نقدم كالذم أجانته المج

م الملجر برفع إن  بدل اإليجار يوةةةةةم  أيمةةةةةاً الفافدة القانونية المارتبة عليه في حال الاخلف عن السةةةةةداد وقيا

( 2012م49في االسةةةةا ناف المدني رق    دعوة مطالبة مالية، وهذا ما أكدته محكمة  االسةةةةا ناف الفلسةةةةطينية

، فقةةد قررت: "أمةةا بخصةةةةةةور نعي وكيةة  2012م5م23( باةةاري  2012م182واالسةةةةةةا نةةاف الفرعي رق   

ن المبلغ المدعى المسةةةاننفة في االسةةةا ناف الفرعي على القرار المسةةةاننف الخطن بعدم الحك  بالفافدة القانونية ع

سداد الاام، فإن نا نجد أن  هذا النعي  القرار المساننف  وارد في محله ويرد علىبه من تاري  االساحقاق وحاى ال

لفافدة القانونية، ذلك أن  محكمة أول درجة قد أغفلت الحك  بالفافدة القانونية وأغفلت كذلك أسةةةةبا  عدم الحك  با

غير معلق على ووطالما أن  المبلغ المحكوم به يوةةك  ديناً في ذمة المدعى عليه معلوم المقدار ومسةةاحق األداء 

يلها الخاامية أمام أن  المدعية قد طالبت الحك  لها بالفافدة القانونية بالفحة الدعوة وبمرافعة وكشةةةةرط، وطالما 

قانونية عن كام   فافدة ال لمبلغ امحكمة الموضةةةةةةوع، األمر الذم ياعن معه على محكمة أول درجة الحك  بال

 المحكوم به بااري  االساحقاق وحاى السداد الاام"آ

 بنن  ضةةةةريبة المعارف، 2000م6م10( بااري  2000م384في حكمها رق   م هللا محكمة اسةةةةا ناف راقمةةةةت 

به أيمةةةةةةةاً محكمةة الامييز األردنيةة في حكمهةا رق   ما قمةةةةةةةت  ليسةةةةةةةت من األجرة المطلو  دفعهةا، وهو 

 آ2020م9م22( بااري  2020م3056 

لية من العيو ، لعين الملجرة خاخالصةةة القول؛ يزلزم المسةةانجر بدفع األجرة طالما أن  الملجر الازم باسةةليمه ا

نان،  ب ض النهر عن انافاعه من عدمه من العين الملجرة نجر آ وأن  األجرة الاي يلزم المسةةةةةةا(2017 شةةةةةة

قانونية الاي بسةةةدادها توةةةم  ما اتفق عليه األطراف في العقد، وتوةةةم  الزيادات على األجرة، وكذلك الفافدة ال

ة، ك  ة، ولكنها ال توةةم  ضةةريبة المعارف، وال الخدمات الموةةاركتارتب في ذمة المسةةانجر عند رفع الدعو

سةةةةةةانجرين ( من قانون المالكين والم1جمم5نص المادة  وهذا بخالف  ذلك ما ل  يافق الطرفان على غير ذلكآ

ت  2013( لسنة 14األردني المعدل بالقانون رق    اركة سبب على أن  الاخلف عن دفع الخدمات الموالاي نص 

 خالءآموجب لج
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وام  عليه، أمٌر في غاية األهمية، فهو من ناحية يسه   إلى جانب ذلك، إن  معرفة مفهوم األجرة قانونياً، وما ت

تطبيق العقد بين طرفيه، ويحد من النزاعات، ومن ناحية  أخرة في حال وقوع نزاع ال بد  من انطباق الوصف 

 ةآالقانوني لسجرة حاى يساطيع األطراف رفع دعوة قمافي

انجر في  ها: "البدل المافق عليه بين المالك والمسةةةةةة قد اإليجار، عيرة الباح  بنن  األجرة يمكن تعريفها بنن 

ادة على األجرة ممةةةةةةافاً إليه الزيادات القانونية، والزيادات االتفاقية كبدل الخدمات أو غيرها بما يوةةةةةةم  الزي

 خالل السنة العقدية ضمن حدود المنطق"آ

 الفرع الثاني

 شروط األجرة

دونها ال يمكن القول تاعدد تعريفات األجرة وتانوع وأياً يمكن تعريفها فهي تعد ركناً أسةةاسةةياً في عقد اإليجار، فب

بد ل في عقد بوجود عقد إيجار، فهي تميز هذا النوع من العقود عن غيرها، كالعارية والهبةآ وحاى يكون ال

 ، ال بد  من أن ياوافر فيه عدة شروط:اإليجار صحيحاً، ونكون في مواجهة عقد إيجار

 ً  أوالً: يجب أن تكون األجرة ماالً مشروعا

أو مثلية أو  ال يوجد نصةةةور تحدد البدل بكونه نقود دون سةةةواها، وبمفهوم المخالفة فإن ه يجون أن تكون قيمية

آ يرة (2019د هللا،  عبي منافع شةةةةةةرط أن تكون جافزة الاعام  بها قانوناً، فمثالً: ال يجون أن تكون مخدرات

 الباح  أن  من األف  دافماً أن يكون البدل نقداً؛ تجنباً للخالفات بين األطرافآ

 ثانياً: يجب أن تكون األجرة حقيقية وجدية

فها، أما إذا تكون األجرة حقيقية عندما تنصرف إرادة المسانجر إلى دفعها، وتنصرف إرادة الملجر إلى اسايفا

وةةةةوك،  ال آالحالة يكون العقد صةةةةورياً؛  اهره عقد إيجار ولكنه يسةةةةار بعقد إعارةكانت صةةةةورية، ففي هذه 

2016) 

تكون األجرة جدية عندما ال تكون مقداراً تافهاً من المال بحي  تقار  من العدم، لكن ال يوجد ما يمنع من أن 

ون ما يوارط الاعادل في قيمة تكون األجرة بخسة، بمعنى أن  فيها غبناً فاحواً على الملجر، فال يوجد في القان

 (2020م2019 نصرة وعالونة،  العوضين، شرط أال يكون ال بن الفاحش ناجماً عن الا ريرآ
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 ثالثاً: يجب أن تكون األجرة معلومة

 أما إن كانت تخالف طريقة تعيين األجرة حسةةةةةب نوعها، فإذا كانت نقوداً يكفي في تعينها ذكر النوع والمقدار،

تعيينها بذكر  ثلية فيجب ذكر النوع والوصةةةف والمقدار، أما إن كانت من األموال القيمية فيكونمن األموال الم

ت في نآ وهذا ما أكدته مجلة األحكام العدلية، فقد (2020م2019 نصةةرة وعالونة،  األوصةةاف المميزة لها صةة 

مادة   هذا إن 464ال قداً كثمن المبيع"،  كان ن قداره إن  ماً باعيين م بدل األجرة يكون معلو بدل من ك(: " ان ال

جارة ووصةةةفه إن ( إن كان البدل من المثليات، أن ه: "يلزم بيان مقدار بدل اإل465النقود، وأضةةةافت في المادة  

لحم  والم ونة ن العروض أو المكيالت أو المونونات أو العدديات الماقاربة ويلزم تسلي  ما يحااج إلى اكان م

 في المح  الذم شرط تسليمه فيهآآآ"آ

 المطلب الثاني

 مقدار األجرة والزيادة عليها

العقد شةةةةةةريعة يعد عقد اإليجار واحداً من أكثر العقود اناوةةةةةةاراً، واألصةةةةةة  في العقود أن ها تبنى على قاعدة "

أو تكون مح   الماعاقدين"، إال أن ه في بعض األحيان قد يادخ  الموةةةرع لانهي  بعض المسةةةاف  الاي تثير جدالً 

وةةريع اجمة عن مرور الزمن على وضةةع الاخالفات بين األطراف، أو بحاجة لادخ  توةةريعي ليسةةد الفجوة الن

حديدها في الذم ينهمهاآ وهذا ما سةةةةةةياناوله هذا المطلب بفرعيه، ففي باد  األمر سةةةةةةياناول مقدار األجرة وت

 الفرع األول، ومن ث  الزيادة عليها في الفرع الثانيآ

 الفرع األول

 مقدار األجرة في عقد اإليجار

يقاين: إما باالتفاق،  منه تجنباً للنزاعات بين األطراف، وقد يا  تعيينها بطرإن  تعيين مقدار األجرة أمٌر ال بد  

اكون "أجرة ففاسةةةةةةمى حينها "أجرة اتفاقية"، وهنا تبرن قاعدة سةةةةةةلطان اإلرادة، أو يا  تعيينها بنص القانون، 

ليه بين علمافق قانونية"، ينه  القانون أحكام تسةةةةةةاعد في تحديد مقدارها عند صةةةةةةعوبة الاعرف على المقدار ا

 (2018 الو ماع،  األطرافآ
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اساناداً إلى مبدأ سلطان اإلرادة، فإن  الاوريعات المخالفة والماعاقبة، في مخالف الحقب الزمنية الاي عاصرتها 

فلسطين، الاي عالجت عقود اإليجار اباداًء من مجلة األحكام العدلية وصوالً إلى قانون المالكين والمسانجرين 

 عديالته، ل  تحدد مقدار األجرة، وتركت هذه المسنلة إلرادة األطرافآالسارم وت

فرضةةةاً  ال يوجد ما يلزم أن تكون األجرة على صةةةورة واحدة، ب  يجون تعيينها في عدة صةةةور تواجه ك  منها

اد ت لسةكن إفرمخالفاً، على سةبي  المثال: يجون إجارة الوةقة السةكنية على أن تكون لها أجرة معينة إن اسةاعمل

 آ وكذلك يجون(1998 السةةةةةةنهورم،  عافلة، وأن تكون لها أجرة أخرة إن اسةةةةةةاعملت لسةةةةةةكن طلبة جامعيين

 آه من الباطنللملجر أن يلجر المنزل بنجرة معينة إذا سةةكنه المسةةانجر، وبنجر لخر يزيد عليه إذا أعاد تنجير

 (2018 الووك، 

د من حرية ك  من فلسطين واألردن قيود قانونية تحال يوجد في توريعات المالكين والمسانجرين السارية في 

د أعلى حاألطراف عند االتفاق على األجرة، في حين نجد أن  بعض الدول تقوم باقييد حرية األطراف بوضةةةةع 

 (2005آ  العبيدم، لسجرة

 تقسم األجرة االتفاقية إلى نوعان من حيث طريقة تعيينها: صريحة، وضمنية.

 صراحةً أوالً: تعيين األجرة 

شكاليات في إقد يافق األطراف على مقدار األجرة أو نوعها صراحة في العقد، وهذه من الحاالت الاي ال تثير 

وارط تعيين مقدار األجرة في العقد، ب  يكفي أن ياممن بياناً  طريقة تعينها في بالعقدآ لكن في الوقت ذاته ال ي

ال ، وفي لمث ، أو نص  على أن يا  تعيينها من شةةةةةخص  ثالمسةةةةةاقب ، كما لو نص  العقد على أن تكون بنجرة ا

ن  األجرة تبقى غير هذه الحالة إذا قام األخير باعينها، فإن  ركن األجرة صةةحي  وقاف ، وإن ل  يفع  أو امانع، فإ

ا األمر معينة ويحول ذلك دون انعقاد العقد، وال يح  القاضةةةةةةي مكان الوةةةةةةخص الثال  في تعيين األجرة، فهذ

 آ(1998 السنهورم،  نطاق اخاصاصهآخارج 

 

 

 



 

15 
 

 ً  ثانياً: تعيين األجرة ضمنيا

عام  بنجرة ومن جانب  لخر، يكون الاعيين ضةةةةمنياً إذا كان يسةةةةافاد من  روف الاعاقد أن  األطراف قمصةةةةدا الا

انت  روف كالمث ، فإذا قام نزاع بينهما، عي ن القاضةةةي األجرة حسةةةب العرف، وله االسةةةاعانة بخبيرآ هذا إن 

ت المادة  ال األحكام: "آآآ  ( من مجلة437حال توحي إلى أن  األجرة تفه  ضةةمناً أن ها أجرة المث ، في ذلك نصةة 

ن  روف مفإن كانت األجرة معلومة أعطيت وإال فنجرة المث "آ أما إن تعذر اسةةةةانباط هذا االتفاق المةةةةمني 

مح  الطرفين  لوقت ال يمكن للقاضةةةةةةي أن يح الاعاقد، فإن  األجرة تعابر غير معينة وال ينعقد العقد، وبذات ا

 (1998 السنهورم،  في تعيين األجرة واكمال النقص في العقدآ

ورتين: إما صراحةً، خالصة القول إن  تعيين األجرة قد يكون اتفاقياً أو قانونياً، وفي الحالة األولى ينخذ أحد ص

 أو ضمناًآ

 الفرع الثاني

 الزيادة في األجرة

ون األجرة ن ه حاى يعابر عقد اإليجار صةةةةحيحاً وقافماً من حي  عنصةةةةر األجرة فال بد  أن تكسةةةةبق أن ذكرنا أ

ها ليسةةةةةةةت تافهة وقريبة من العدم، وعقود اإليجار الاي انعقدت منذ وضةةةةةةع قانون ا لمالكين جدية، بمعنى أن 

سنة  ورافيكانت األجرة في حينها مقبولة في    الهروف االقاصادية والق 1953والمسانجرين ل ة للعملة وة ال

لفجوات الاي النذاك، إال أن  نفع األجرة في وقانا الحاضةةر تعابر أن ها ليسةةت جدية، فمرور الزمن كفي  بصةةنع 

 ال يساطيع الاوريع مجاراتها بدون الاعديالتآ

 على وجه 1953( لسةةةةةةنة 62من جانب  لخر، إن  الاعديالت الاي جاء بها قانون المالكين والمسةةةةةةانجرين رق   

( الاي قيدت حق الملجر بإخالء المسانجر من المنجور إذا ل  يرتكب ما يخالف نصور هذه 4الاحديد المادة  

المادةآ يفه  من هذه المادة أن  للمسةةةةانجر الحق في إشةةةة ال المنجور بعد اناهاء مدة العقد أو ما تسةةةةمى بالسةةةةنة 

قاء المسةةةانجر في العقار المنجور قد تطول، وربما العقدية، يبدو أن  الموةةةرع في حينه ل  يانبه إلى مسةةةنلة أن  ب

ياوفى وتناق  إلى نوجاه وأوالده الساكنين معه، وهذا األمر يمر بمصال  الملجر، خاصة وإن طالت المدة، 

ويصب  كنن  بقاء المسانجر في العين هو إثراٌء على حسا  الملجر، سيما وأن  مقدار األجرة سيصب  تافهاً مع 

 ن هنا تههر أهمية الادخ  الاوريعي إلعادة الاوانن للعقدآمرور الزمن، وم
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لذلك، فقد أورد تعديالت  على األجرة بناًء على تاري   1989( لسةةةةةةنة 1271لقد تنبه األمر العسةةةةةةكرم رق   

ر3نوةةةةةةةنت العقد في المادة   ، ومن القرارات الاي ( منه، وتخالف نسةةةةةةبة الزيادة بناًء على نوع العقار الملجم

ية رق   عالجت ال ااري  2020م17زيادة قرار محكمة النقض الفلسةةةةةةطين هذا 2020م2م4( ب نا في  ، وما يهم

الصةةةةةةةدد هو العقةةار لل ةةايةةات السةةةةةةكنيةةة، وهو مةةا ت  تحةةديةةده في نطةةاق البحةة آ جةةاء األمر العسةةةةةةكرم رق  

 ( وأوضةةةةة  نسةةةةةب الزيادة، وفيما يلي توضةةةةةي  لنسةةةةةب الزيادة في العقارات الملجرة لل ايات1989م1271 

  السكنية:

 

 

 

 

 

على الرغ  مما جاء به األمر العسةةةةكرم إال أن ه ليع باألمر الكافي، فاألمر عال  الزيادة على العقود وصةةةةوالً 

، فالسةةةلال الذم يطر  نفسةةةه في هذا المقام ماذا عن 1989، على الرغ  من صةةةدوره في عام 1975إلى عام 

مرة حاى يومنا هذا؟ مع مالحهة أن  بدل األجرة في ذلك العقود الاي نوةةةةةةنت بعد هذا الااري  وال نالت مسةةةةةةا

الوقت يخالف من حي  قيماه عن الوقت الحالي، ويوجد فرق شةةةةةةافع مقارنةً بنجرة المث ، إلى جانب الا يرات 

االقاصةةادية من تمةةخمات اقاصةةادية وفروقات العملة واالخاالفات الاي طرأت عليها من حي  القوة الوةةرافية 

 وما إلى ذلكآ

ناك من يلجن للزيادة االتفاقية على بدل اإليجار في    الث رة الاوةةةةةةريعية، وحاى تكون الزيادة قانونياً ال ه

يجب أن تكون منطقية في حدود المعقول غير مبالغ فيها؛ فمث  هذه الزيادة تخمةةةةع لرقابة  تعسةةةةف فيها، فإن ها

وهو ما قمةةةةت به محكمة النقض الفلسةةةةطينية في ، القمةةةةاء الذم يحق له عدم االعاداد بها إذا كان مبال اً فيها

وفي هذا المقام يجدر بنا أن نفرق بين الزيادة على األجرة بعد آ 2015م6م9( بااري  2014م537حكمها رق   

 النسبة الفترة

 %15                       1955م12م31العقود ما قب  

 %10         1964م12م31 -1955م1م1العقود بين 

 %5        1975م12م31 -1965م1م1العقود بين 

الفارة  ( حسب1989م1271يوض  نسبة الزيادة على العقود وفقاً لسمر العسكرم  (: 1رق    جدول

 الزمنية(
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اناهاء السةةةةةةنة العقدية، والزيادة على األجرة خالل السةةةةةةنة العقدية، وذلك من خالل قرارات المحاك  وموقف 

 القماء من هذه الزيادة:

 أوالً: الزيادة على األجرة بعد انتهاء السنة العقدية

ال أن  الهي ة العامة على الرغ  من المبدأ العام الذم تبنى عليه العقود، الذم مفاده "العقد شةةةةريعة الماعاقدين"، إ

ن للمحكمة العليام محكمة النقض اسةةةةةةاثنت عقود اإليجار من ذلك؛ كونها تخمةةةةةةع لقانون خار، وهو قانو

 : 2021م5م3( بااري  2018م277والمسانجرين، فقد قررت في حكمها رق    المالكين

ورط في عقد اإليجار با لزيادة "آآآبعطف النهر على ما قمت به محكمة الدرجة األولى من اعابار ال

سنة الخامسة هو شرط باط  وكذلك ما قمت به محكمة الدرجة الثانية  سنوية بعد ال مرتين للسجرة ال

ايالً على أحكام ييد ذلك الرأم والحك  باعاباره شةةةرطاً باطالً الهدف منه تخلية المنجور تحمااالياين بان

 قانون المالكين والمسانجرينآ

ية رق    ثان لدرجة ال مام محكمة ا ر ( الصةةةةةةةاد2017م279حي  يابين من الحك  المقدم من الطاعن أ

مث  هذا الوةةةةرط ففي عقد  آآآ إن  محكمة النقض بهي ة سةةةةابقة قد قمةةةةت بصةةةةحة2017م11م5بااري  

دأ المقرر في اإليجارآ ولما كانت محكمانا بهي اها الحالية ترة أن  هناك ما يبرر الرجوع عن هذا المب

حكمة (، ولكيال تصدر أحكام ماناقمة من محكمة النقضآ لهذه األسبا : تقرر الم2017م279الحك   

بنحكام المادة  إحالة هذا الطعن إلى الهي ة العامة لمحكمة النقض عمالً  قانون رق  ب( من القرار 16 

( الصةةةةةةادر بااري  2017م279للرجوع عن مبدأ مقرر في الحك  السةةةةةةابق رق    2020( لسةةةةةةنة 39 

 "آ2017م11م5

جار في بالعودة إلى قرارات محكمة النقض الفلسةةةطينية نجدها قد أقرت بصةةةحة شةةةرط الزيادة على بدالت اإلي

ا، لكنها ؛ كون العقد شةةةريعة الماعاقدين وفقاً لما ورد في حكمه2017م11م5( بااري  2017م279حكمها رق   

عليه  ؛ فقد قمت بنن  عقد اإليجار ال ينطبق2021م5م3(، بااري  2018م277عدلت عن ذلك في حكمها رق   

 قاعدة العقد شريعة الماعاقدين فيما ياعلق بالزيادة على بدل اإليجارآ
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ة على (، الذم يقر بصةةةةحة شةةةةرط الزياد2017م279عامة لمحكمة النقض رق   يافق الباح  مع قرار الهي ة ال

لمحكمة وتنهر اعقد اإليجار بعد اناهاء السةةةةنة العقدية، فالعقد شةةةةريعة الماعاقدين، وكان من األجدر أن تراقب 

الاوانن عيد فيما إذا كانت الزيادة فيها تعسف وم االة من عدمه، فورط الزيادة هو الذم يممن حق الملجر وي

للعقد، سةةةيما وأن  القانون أنصةةةف المسةةةانجر على حسةةةا  الملجر في معه  نصةةةوصةةةه، خاصةةةةً فيما ياعلق 

 باالماداد القانوني للعقدآ

 ثانياً: الزيادة على األجرة خالل السنة العقدية

 ً ن الملجر أن م كثيراً ما يرد في عقود اإليجار بند يفيد بحق الملجر بزيادة األجرة على العقد سةةةةةةنوياً، خوفا

نجر دون توفر تطول مدة العقد ويبقى المسانجر لفارة نمنية طويلة، سيما وأن  الملجر ال يساطيع إخالء المسا

لى قرار إأحد أسةةةةبا  اإلخالء المنصةةةةور عليهاآ وفي حك  هذا النوع من الوةةةةروط في العقد، فإن نا وبالعودة 

وبمفهوم المخالفة  الزيادة بعد اناهاء السنة العقدية، فإن ه( الذم قرر بطالن 2018م277الهي ة سابق الذكر رق   

 تجون الزيادة االتفاقية خالل السنة العقديةآ

ة رق  في هذا الصةةةةةةدد وردت العديد من قرار المحاك  الفلسةةةةةةطينية من ذلك قرار محكمة االسةةةةةةا ناف الحقوقي

دم على خطن محكمة الصل  في ع، الاي تالخص أسبا  االسا ناف بالنعي 2001م5م27بااري   (2001م258 

صحيحاً، إلى ج شرطاً  سنوياً  شرط نيادة األجرة  سببها القانوني حي  اعابرت  انب العديد رد الدعوة النعدام 

د هذا الورط في من األسبا ، لكن ما يهمنا هنا شرط الزيادة السنوية على األجرة، خالل السنة العقدية، فقد ور

 العقد ضمن الوروط الخصوصيةآ

رت محكمة االسةةةا ناف في الدعوة أعاله: "وعودة إلى القرار المسةةةاننف نجد أن  قاضةةةي الصةةةل  قد عال  قر

سةةةةةةبب هذه الدعوة على ضةةةةةةوء أحكام القانون ووفق البينات المقدمة أمامه وبعد أن اسةةةةةةاعرض تلك البينات 

نيادة قانونية  1ا في العقد مموالوقافع المدعى بها من قب  الطرفين أصدره الماممن اعابار الزيادة المافق عليه

ال تخالف أحكام قانون المالكين والمسةةةةانجرين وهو محق في ذلك سةةةةيما أن ما توصةةةة  إليه جاء مافقاً وأحكام 

( من قانون أصةةةةول المحاكمات الحقوقية كما جاء قراره مافقاً وما اسةةةةاقر عليه 174القانون وخاصةةةةة المادة  

جرة المافق عليها في العقد هو شرط صحي  ليع فيه أية مخالفة ألحكام قماؤنا من اعابار شرط الزيادة في األ

قانون المالكين والمسةةةانجرين، ونوةةةير بهذا الصةةةدد إلى ما صةةةدر عن هذه المحكمة من اجاهادات بهذا الوةةةنن 
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،والقرار 1978م5م26( بااري  1978م279، والقرار  1992م12م30( بااري  1992م60ومنها قرارنا رق   

 "آ1975م6م14( بااري  1975م221، والقرار  1972م5م3( بااري  1971م313 

ق  رأيمةةةةةاً محكمة اسةةةةةا ناف رام هللا على صةةةةةحة شةةةةةرط الزيادة خالل السةةةةةنة العقدية في قرارها  تلقد أكد

ااري   (1998م580  : "نخلص من هذا إلى أن  الوةةةةةةرط الوارد في عقد اإليجار "مب ،1998م9م22ب رن بنن 

( 174  جرة م ة دينار أردني ك  سةةنة بصةةورة تلقافية هو شةةرط صةةحي  وال يخالف المادة" بنن تزداد األ1مم

ذلك قررت  من قانون أصول المحاكمات الحقوقية"آ ومن الجدير ذكره، أن  الزيادة تخمع لرقابة القماء، وفي

قانوناً  د مانعبنن ه: "آآآوال يوج ،2015م6م9بااري   (2014م537محكمة النقض الفلسةةةةةةطينية في حكمها رق   

لمسةةةةةةانجر على من االتفاق على نيادة األجرة ما دام أن  هذه الزيادة في حدود المعقول وال تهدف إلى إجبار ا

 ترك المنجور"آ

ع الدعوة هو يعابر شةةةرط الزيادة المبالغ فيه باطالً ويهدف إلى إخالء المنجور حاى وإن ل  يكن الهدف من رف

لك قمةةةةةةةت  حةً، وفي ذ ها رق   اإلخالء صةةةةةةرا ية في حكم مة النقض الفلسةةةةةةطين ااري   (2020م877محك ب

 آ2021م5م19

ت معقولة ومافقة يرة الباح  بنن  الزيادة على األجرة خالل السةةنة العقدية تافق وأحكام القانون خاصةةةً إذا كان

 مع الوضع االقاصادم وأجرة المث ، وال تهدف إلى إجبار المسانجر على ترك المنجورآ

حقاً لقانون الحاول المورع األردني تدارك هذه الث رات واإلشكاليات، فسن  العديد من الاوريعات في المملكة 

أ عليه ، الذم طر1994( لسةةنة 11، من ذلك سةةن ه لقانون رق   1953( لسةةنة 62المالكين والمسةةانجرين رق   

جار، فقد سةةةةن  لا يرات المحيطة بعقود اإليالعديد من الاعديالت الالحقة سةةةةعياً من الموةةةةرع األردني لمواكبة ا

ي المادة ، الذم نص  ف2013( لسةةنة 14أيمةةاً قانون المالكين والمسةةانجرين المعدل السةةارم في األردن رق   

 أ(: م5 

مع مراعةةةاة الزيةةةادات القةةةانونيةةةة الاي طرأت على بةةةدل اإلجةةةارة للعقةةةارات الملجرة قبةةة   -2"آآآ 

عات السةةةةةةة 2000م8م31 لك بموجب الاوةةةةةةري ما فاق بين ال باالت قانون أو  هذا ال فاذ أحكام  قة على ن اب

والمسةةةةةانجر، يمةةةةةاف إلى بدل اإلجارة لجميع تلك العقارات الملجرة منها ل ايات السةةةةةكن أو ل ايات 

أخرة نيادة نسةةةةبية عادلة يحددها مجلع الونراء عند نفاذ أحكام هذا القانون وفق نهام يصةةةةدر لهذه 
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زيادة محققة للعدالة والسةةةةةةل  االجاماعي في مخالف مناطق المملكة أو أم ال اية على أن تكون هذه ال

هاآ  قة  -3جزء من ها محق بالنسةةةةةةةب الم وية الاي يرا بدل اإلجارة  على مجلع الونراء إعادة النهر ب

للعدالة والسةةةةل  االجاماعي في مخالف مناطق المملكة أو أم جزء منها ك  خمع سةةةةنوات وفقاً للنهام 

 أحكام هذا القانون"آالصادر بمقامى 

( لسنة 78ق   راساناداً لنص المادة أعاله، فقد أصدر مجلع الونراء نهام الزيادات النسبية على بدل اإلجارة 

ف "بدل اإلجارة األخير" في المادة  2013  ( منه على أن ه:2، الذم عر 

  ايات هذه المادة تعني عبارة "بدل اإلجارة األخير":ل -"أ

لزيادات ممةةافاً إليه ا 2000م8م31رات الملجرة ل ايات السةةكن أو ل ايات أخرة قب  بدل إجارة العقا

لمعدل لقانون القانونية الاي طرأت على هذا البدل بموجب الاوريعات السابقة على نفاذ أحكام القانون ا

سنة 22المالكين والمسانجرين رق    بين  تفاقأو الزيادات الاي طرأت على بدل اإلجارة باال 2011( ل

( 14ين رق   المالك والمسانجر في أم وقت قب  نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمسانجر

 آ2013لسنة 

سكن قب  تماف إلى بد -  سباه   2000م8م31ل إجارة العقار الملجر ل ايات ال %( من بدل 25ما ن

 اإلجارة األخيرآآآآ"آ

دات النسةةبية ( من نهام الزيا3جار باالتفاق، فقد نصةةت المادة  وتنبه الموةةرع األردني أيمةةاً لموضةةوع بدل اإل

 على:

  أصةةةب  أق  "إذا عدل بدل اإلجارة بعد تاري  لخر نيادة قانونية باالتفاق بين المالك والمسةةةانجر بحي

عدي  بدل ( من هذا النهام فيا  ت2من البدل المحدد بمقامةةةةةةى أحكام الفقرتين   ( و  ج( من المادة  

جارة المعدل ليصب  ماساوياً للبدل المحدد بمقامى أحكام تلك الفقرتينآ أما إذا أصب  بدل اإلاإلجارة 

ملزماً إلى  باالتفاق أكثر من البدل المحدد بمقامةةةةةةى أم من الفقرتين المذكورتين، فيبقى البدل المعدل

 ( من هذا النهام"آ5أن تا  إعادة النهر فيه وفقاً ألحكام المادة  

موةةةرع األردني لمواكبة الا يرات والاطورات االقاصةةةادية واالجاماعية الاي تحيا بعقد اإليجار وسةةةعياً من ال

االي على مركز أطراف العقد، فقد كل ف مجلع الونراء بإعادة النهر ببدل اإليجار  وتلثر على األجرة، وبال



 

21 
 

ت المادة  وفي ذلك مرة ك  خمع سنواتآ  : أن ه على 2013( لسنة 78( من نهام الزيادات النسبية رق   5نص 

( من هذا النهام من مجلع الونراء مرة ك  2"تا  إعادة النهر ببدل اإلجارة المنصةةةةةةور عليه في المادة  

 خمع سنوات"آ

وحسةةةناً قد  نالحا أن  الموةةةرع األردني حاول أن يادارك مسةةةنلة أن  مرور الزمن تلثر على قيمة بدل اإليجار،

 الموةةرع ادة النهر في بدل اإليجار ك  خمع سةةنوات، وبذلك يمكن القول أن  فع  باخويله لمجلع الونراء بإع

بدالً من قانون  مدار السةةةةةةنوات المحافهة على الاوانن العقدم، وتفعي  رو  ال حاول على  النص  األردني ي

انون ي لحقت بقالجامد، إال أن ه يلخذ على الموةةرع األردني كثرة الاعديالت والاوةةريعات السةةارية والمعدلة الا

جدر أن يقوم المالكين والمسةةانجرين السةةارم في المملكة األردنية الهاشةةمية، وفي ذلك يرة الباح  أن ه من األ

 المورع األردني بإصدار قانون شام  لك  الاعديالت والمساجداتآ

ًبا من ة وسةةةةةةبإن  الاخلف عن دفع الزيادات القانونية الاي تمت على بدل األجرة يعابر بمثابة عدم دفع األجر

أسةةةةةةبا  اإلخالء عند توافر الوةةةةةةروط الالنمة لدعوة اإلخالء، هذا ما جرة عليه قمةةةةةةةاء محكمة النقض 

ورا م: "ولما كان عقد اإليجار المنه  ما بين 2020م2م4( بااري  2020م61في حكمها رق    الفلسةةةةةةطينية

عقار مح  عى عليه بإشةة ال الواسةةامر المد 1965م11م1( قد ت  في 1الجهة المدعية والمدعى عليه  المبرن نم

ق  ر، وعمالً بةةنمر الزيةةادة الواردة في األمر 2018م8م16( حاى تةةاري  إقةةامةةة الةةدعوة في 1المبرن  نم

ن تحسب ك  نيادة (، فإن ه ينب ي إجراء الزيادة القانونية على بدل اإليجار األساسي على النحو الاالي بن1271 

 ف على بعمها البعضآآآ"آعلى بدل اإليجار األساسي ومبال ها تما

مة في حكمها يرة الباح  أن  هناك فجوة كبيرة بين الواقع والقانون، فقد اسةةةةةةاقرت محكمة النقض بهي اها العا

اعدة العقد ق( على أن  الزيادة على األجرة ال تافق وأحكام القانون، وال يمكن اسةةةةةةنادها إلى 2018م277رق   

أسةةةةبا   ال يجون انهاء عقد اإليجار من طرف الملجر دون توفر أحدشةةةةريعة الماعاقدين، ومن ناحية  أخرة، 

ت عليها المادة   م للقول ، وك  ذلك يلد1953( من قانون المالكين والمسةةةةةةانجرين لعام 4اإلخالء الاي نصةةةةةة 

نجر، وأغفلت بوجود اخالل بالاوانن العقدم، فالقانون والواقع العملي في المحاك  وقفت بوك  كام  مع المسا

قاصةةةةةادم، الملجر قد يهل  مع مرور الزمن وعدم قدرته على رفع بدالت اإليجار بما ياماشةةةةةى والواقع اال أن  

 واخاالف قيمة العملة من حين  آلخرآ
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، فقد 2018تدارك الموةةرع الفلسةةطيني هذه اإلشةةكالية في موةةروع القرار بقانون المالكين والمسةةانجرين لعام 

ات سةةكنية، ( باعدي  بدل اإليجار في العقارات الملجرة ل اي2م5مادة  أعطى الصةةالحية لمجلع الونراء في ال

 في والمبرمة قب  نفاذ الموةةةروع، ك  خمع سةةةنوات، بما ينسةةةج  ومقامةةةيات العدالة، ومن ناحية  أخرة نص  

مع من ( على عدم جوان إخالء المنجور دون تحقق أحد األسةةةةةةبا  الوارد ذكرها في البا  الخا3م5المادة  

 ، وحسناً قد فع  المورع فقد أنصف الملجر والمسانجر، وأقام الاوانن العقدم المنوودآالموروع

ردني إن  الموةةرع الفلسةةطيني في موةةروع قرار بقانون المالكين والمسةةانجرين قد سةةار على خطى الموةةرع األ

لى صالحية ع( 5  ، فقد نص  في المادة2013( لسنة 14في القانون المعدل لقانون المالكين والمسانجرين رق   

ألجرة قب  امجلع الونراء بإضةةةافة نيادة نسةةةبية عادلة، وذلك مع مراعاة الزيادات القانونية الاي طرأت على 

 ، أو الزيادات االتفاقية بين المالكين والمسانجرينآ2000م8م31

اقع بالادقيق في نصةةةةةةور قانون المالكين والمسةةةةةةانجرين األردني في مقاب  النصةةةةةةور الفلسةةةةةةطينية والو

ها، في حين أن  الواقع الفلسطيني، نجد أن  القانون األردني كان أكثر انصافاً؛ فقد أجان الزيادات االتفاقية وأخذ ب

 الفلسطيني في قرارات محكمة النقض ل  تنخذ بهاآ

فإن ه بالزيادة،  هذا من جانب، ومن جانب  لخر فإن ه وفي    الجدل القاف  بين المالكين ولمسةةةةانجرين فيما ياعلق

 ً  في مدة يمكن القول بنن  الزيادة وفق األمر العسةةةةةةكرم ال جدل في مدة قانونياها، ويبقى الاسةةةةةةاؤل مطروحا

 قانونية الزيادة االتفاقية الالحقة على األمر؟

هذا المنطلق ي يادة االتفةاقيةة على العقةد، ومن  لك من الز قانوني يجيز أو يمنع المةا مكننةا القول ال يوجد نص 

ناحية األخرة، فإن نا ذه الزيادة، وهو ما أكدته قرارات المحاك  أعاله بنن ها نيادة قانونية، أما من البموروعية ه

ة، ومن نوةةةةةهد بنن ه اسةةةةةاقرت قرارات الهي ة العامة لمحكمة النقض على عدم موةةةةةروعية هذا النوع من الزياد

 القانون يحمي   ليقوموا بالزيادة؛ ألن  جانب  لخر فإن  معه  المالكين يسةةا لون الوضةةع المهيمن أو المسةةيطر له

ون المنافسةةة، المسةةانجر، فيقومون بالزيادة، وبالرجوع إلى القواعد العامة في المنافسةةة في    عدم سةةريان قان

 فإن  اسا الل المركز المهيمن يانافى مع القانونآ
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يادة  بدفع الز لك للمسةةةةةةاةنجر  ه يارتب على مطةالبةة المةا ن  فإ ما ورد أعاله،  لدعوة اخالل العقةد قبول ولكة  

 قدةآموضوعاً، على النقيض من ذلك عند مطالبة المالك المسانجر بدفع الزيادة بعد اناهاء السنة الع

 المبحث الثاني

 االلتزام بدفع األجرة وإثباتها

معاوضةةةةةةةة،  يعد االلازام بدفع األجرة أحد االلازامات المارتبة على عاتق المسةةةةةةانجر، فعقد اإليجار هو عقد

بالمقاب  يلازم فالملجر ملزم باسةةلي  المسةةانجر العين الملجرة بحالة تصةةل  لالنافاع بها، وخالية من العيو ، و

خر، فإن  الازام يست محالً لبحثنا، ومن جانب  لالمسانجر بدفع األجرة المافق عليها إلى جانب الازامات أخرة ل

لبات الماليةآ المسةةةةةانجر بدفع األجرة يجنبه العديد من اإلشةةةةةكاليات، كاإلخطار العدلي، ومن ث  اإلخالء والمطا

ي المطلب وفي هذا المبح  سةةةةةةنعال  أحكام الوفاء باألجرة في المطلب األول، إلى جانب إثبات دفع األجرة ف

 الثانيآ 

 ب األولالمطل

 أحكام الوفاء باألجرة

لطرفان صةةةةراحةً يلازم المسةةةةانجر بالوفاء باألجرة على الوجه المافق عليه بينه وبين الملجر، وعادةً ما يافق ا

لب بفرعيه، أو ضةةةةةةمناً على العديد من القواعد واألحكام الاي تحيا بدفع األجرة، وهو ما سةةةةةةياناوله هذا المط

 جرة في الفرع األول، ومن ث  مكان دفع األجرة في الفرع الثانيآاباداًء من ميعاد اساحقاق األ

 الفرع األول

 ميعاد استحقاق األجرة

يارتب على المسةةةانجر أن يقوم بدفع األجرة في المواعيد المافق عليها مع الملجر، ويقع على عاتق المسةةةانجر 

وسةةواء أكانت األجرة مافقاً على دفعها دفعة االلازام بها سةةواء أكان الميعاد المافق عليه واحداً أو عدة مواعيد، 

ت مجلة األحكام في  واحدة أو أقسةةةاط، أو حاى سةةةابقة على االنافاع بالعين الملجرة أو تاليةً له، وفي ذلك نصةةة 
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(: "يعابر ويراعى ك  ما اشةةةةةةارطه العاقدان في تعجي  األجرة وتنجيلها"آ لكن إن ل  يكن هناك 473المادة  

 (1998 السنهورم،  ا في المواعيد الاي يعينها العرفآاتفاق وجب الوفاء به

ريقة دفع بدل ط: "آآآ إذا ل  تكن 1953( من قانون المالكين والمسانجرين لسنة 3( في فقرتها  4نص ت المادة  

ص  القانون ناإليجار معينة في عقد اإليجار المذكور فيدفع بدل اإليجار شةةةةهرياً في نهاية ك  شةةةةهر"آ في حين 

سةةاحق بعد اسةةايفاء على أن ه إذا ل  يبين العقد ميعاد دفع األجرة، فإن ها ت 1976( لسةةنة 43رق   األردني  المدني

( لسةةةنة 11   ( من قانون المالكين والمسةةةانجرين األردني رق12المنفعةآ على النقيض من ذلك نجد أن  المادة  

فع في بداية ك  لعقد فاعابر األجرة مواهرة تدنص ت على: "إذا ل  تكن كيفية دفع بدل اإلجارة مبينة في ا 1994

 شهر من أشهر العقد"آ من الجدير ذكره أن  كال القانونين ساريين، لكن أولوية الاطبيق للخارآ

  يوجد لأما إن ل  يكن هناك اتفاق حول الوقت الذم يجب فيه الوفاء باألجرة، نابع للعرف السةةةةةةةارم، وإن 

آ (1998رم،  السةةةنهو تقمةةةي بنن  األجرة ال تدفع إال عند اسةةةايفاء المنفعة عرف، فنطبق القواعد العامة، الاي

مةةمن : "إذا ت1993م4م7 ( بااري 1993م125في حكمها رق    قررت محكمة الامييز األردنية في هذا الصةةدد

في نهاية  لمنفعة أمعقد اإليجار أن  األجرة تدفع شةةةهرياً ولكنه ل  يحدد ميعاد دفعها فإن ها تسةةةاحق بعد اسةةةايفاء ا

كين والمسانجرين الوهرآآآ"آ إال أن ه من الجدير ذكره أن  المورع األردني نص في القانون المعدل لقانون المال

لعقد فاعابر ا( على: "إذا ل  تكن كيفية دفع بدل اإلجارة مبينة في 12، نص  في المادة  2000( لسةةةةةةنة 30رق   

ني األردني العقد"آ وهذا بخالف ما ذهب إليه القانون المد األجرة موةةاهرة وتدفع في بداية ك  شةةهر من أشةةهر

سنة 73رق    شهر أو ش667في المادة   1976( ل هرين أو (، فقد أجان لسطراف االتفاق على دفع األجرة ك  

 غير ذلكآ

د ، على: "إذا ل  يبين في العق2012( لسنة 4(: من القانون المدني السارم في غزة رق   2م516نص ت المادة  

ميعاد دفع األجرة اساحقت األجرة المحددة للمنفعة بصورة مطلقة بعد اسايفاء المنفعة أو بعد تحقق القدرة على 

ها" فاف مادة  اسةةةةةةاي مدني األردنيآ1م667، وهذا على غرار ال قانون ال مادة  ( من ال وفي ذات الوقت جاءت ال

بالوفاء باألجرة في المواعيد المافق  ( من ذات القانون لانص على: "يجب على المسةةةةةةانجر أن يقوم1م640 

 عليها، فإذا ل  يوجد اتفاق وجب عليه الوفاء باألجرة في المواعيد الاي يعينها العرف"آ 
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د  األمر نص  بقراءة النصةةين معاً نرة أن  توجه الموةةرع إلى االلازام بسةةداد األجرة في نهاية الوةةهر، ففي با

لوةةةهر، بعد أن المنفعة تسةةةاوفى بعد االنافاع واالسةةةاخدام أم في نهاية على اسةةةاحقاقها بعد اسةةةايفاء المنفعة، وا

ة على اسايفافها، يكون المسانجر قد اساوفى منفعاه، وأشارت المادة األولى أيماً إلى اساحقاقها بعد تحقق القدر

يمكن ذلك في  وياحقق المسانجر من قدرته على اسايفافها بوك  جانم في نهاية الوهر، لكن هذا ال يعني أن ه ال

هر هو الوقت مطلع الوةةهر؛ كون أن ه قد يكون يملك ك  المةةمانات وال أحد ينانعه في االنافاع، لكن نهاية الوةة

 األمث  للقول باحقق واسايفاء االنافاع المقصود من عقد اإليجارآ

الاقدي  أو وذلك بمن الجدير ذكره أن  تسةةةةةةاه  الملجر في قبض األجرة في مواعيد غير المافق عليها في العقد 

 (2017 آ  الحسبان،الانخير عن الموعد المحدد ال يوك  تعديالً على العقد

سةةةنة أو نهاياها، من الممكن أن يافق الطرفان على نمان معين لدفع األجرة كبداية الوةةةهر أو نهاياه، أو بداية ال

و ضمنياً، وهذا أكون االتفاق صريحاً أو غير ذلك، وقد يعدالن عن هذا االتفاق الحقاً، وال مانع في ذلك، وقد ي

رت محكمة اسا ناف رام هللا في الدعوة الحقوقية رق     : 1996م6م23( بااري  1996م1196ما قر 

لانجيرية وال "آآآ فإن ه وعند تحرير العقد فقد ورد فيه أن تكون األجرة سةةةةةةنوية تدفع في بداية السةةةةةةنة ا

بة لطريقة دفع طرفي العقد قاما باعدي  ما اتفقا عليه بالنسةةةتفسةةةير غير ذلكآآآ أما من ناحية أخرة فإن  

األجرة بحي  أصةةةةةبحت تدفع شةةةةةهرياً وليع أدل من ذلك ما سةةةةةج  خلف عقد اإلجارة حي  أن  هناك 

ه قبض األجرة دفعاين في ك  شهر دفعة قيماها ثالثون ديناراً، وأن  المساننف في شهادته يلكد ذلك وأن  

  قبمه ، ويقر المساننف أن  مجموع ما ت1ك  مرة، وسجلت خلف المبرن مم مرتين ثالثون ديناراً في

اقع ثالثين مافة وعوةةرون ديناراً، وفعالً هي أجرة األربعة أشةةهر الاي مكثها المسةةانجر في المنجور بو

ق الملجر حديناراً في الوةةهر قب  تسةةلي  المفاتي   للمسةةاننف، إن نا وعلى ضةةوء ذلك نرة أن ه ليع من 

لمنجور من االب بباقي أجرة السةةةةةةنة ما دام أن ه وبإقراره يعارف أن ه تسةةةةةةل  المفاتي ، وبالاالي أن يط

 المسانجر"آ
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لقد أصةةةابت محكمة االسةةةا ناف في قرارها الحك  بصةةةحة دفع المسةةةانجر ألجرة الوةةةهور الاي انافع بها، وبهذا 

بداية ك  شةةهر، فلو دفع المسةةانجر أجرة  تحول االتفاق ضةةمنياً من االتفاق على دفع األجرة بداية ك  سةةنة إلى

 السنة كاملةً وانافع بالمنجور مدة األربعة أشهر المذكورة في القرار ث  ترك المنجور لكن ا أمام إثراء بال سببآ

ق وإن ل  تاحقق يرة الباح  أن  على المسانجر دفع األجرة في بداية الوهر؛ ألن ه سبق وذكرنا أن  األجرة تساح

والمسةةةةانجرين  دام الملجر قد الازم بما عليه من الازامات، وهو ما جاء به موةةةةروع قانون المالكينالمنفعة ما 

ع ما ذهب إليه (، وحسناً قد فع  المورعآ هذا إلى جانب أن  الباح  في ذلك يافق م1م13الفلسطيني في المادة  

ع يساحق الثمن جارة كالبيع، وفي البيبعض الفقه من أن  السبب في جع  األجرة مساحقة بداية الوهر هو أن  اإل

 (2016 عبيدات،  بنفع العقد، ويجب تسليمها باسلي  العينآ

ي المقاب  في جميع األحوال، ال يجون للملجر مطالبة المسةةةةةانجر باألجرة إال بعد حلول موعد اسةةةةةاحقاقها، وف

قيام ببعض على سةةةةةةبي  المثال بالعليه أال يكون قد أخ  بالازاماته؛ ألن ه في بعض األحيان يقوم المسةةةةةةانجر 

محكمة ته ، وهو ما أكدالاصليحات الاي تقع على عاتق الملجر ويبلغ الملجر بذلك مقاب  أن يخص  من األجرة

في نية، محكمة الامييز األرد ، وكذلك1996م10م29(، بااري  1995م150 في حكمها رق   اسةةةا ناف رام هللا،

 آ  1991م4م6، بااري  1990م1130  الحك  رق 

 الفرع الثاني

 مكان دفع األجرة

إلى القواعد  ياحدد مكان دفع األجرة كنص  عام باتفاق األطراف، وفي حال عدم االتفاق على ذلك، فإن نا نرجع

إلى القواعد  العامة، خاصةةةةةً وأن  القانون الخار، وهو قانون المالكين والمسةةةةانجرين، ل  يعال  ذلكآ بالرجوع

رقع،  م الديون كنصةةةةةةة  عام يكون في موطن المسةةةةةةانجر كونه المدين في عقد اإليجارالعامة، فإن  الوفاء ب

دنية ، فالدين مطلو  وليع محمول، وياحدد موطن المدين بالرجوع إلى قانون أصةةةةول المحاكمات الم(1987

دآ انت األجرة من النقو(، هذا إن ك6-4، الذم حدد الموطن في المواد من  2001( لسةةةةةةنة 2والاجارية رق   

ون الوفاء ( على: "يك2م640ومن الجدير ذكره أن  القانون المدني السةةةةةةارم في قطاع غزة قد نص  في المادة  

 في موطن المسانجر ما ل  يوجد اتفاق أو عرف يقمي ب ير ذلك"آ
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رم،  السنهو انجرأما إن كانت األجرة من المثليات، وفي هذه الحالة فإن ه من المقدور الوفاء بها في موطن المس

ألسةةواق بسةةهولة، ا؛ فاألموال المثلية تاماث  لحادها تماثالً ال تخالف معه قيماه، وهذا يجعله ماوافر في (1998

يع األحوال ال أما إن كانت من القيميات، فإن  الوفاء بها يكون في المكان الذم وجدت فيه وقت العقدآ وفي جم

 (1998السنهورم،   مانع من اتفاق األطراف على الوفاء في مكان  لخرآ

ا اقامةةةةةةى ففي حال اتفاق األطراف على مكان معين لدفع األجرة، ال يجون للمسةةةةةةانجر الدفع في غيره، إال إذ

أن يودع  األمر ذلك، كنن يكون قد حجز دافن الملجر على األجرة تحت يد المسةةانجر، فيجون للمسةةانجر حينها

 (1987 مرقع،  األجرة في خزانة المحكمةآ

جر، وذلك ذكره، أن ه في حال عدم االتفاق على مكان لدفع األجرة، يكون الدفع في موطن المسةةةةةةانمن الجدير 

إن  ذلك يعابر فوفقاً للقواعد العامة، فإذا تقاعع الملجر عن مطالبة المسةةةةانجر باألجرة في موطن هذا األخير، 

مجرد والمطالبة بإخالفه لآ وال يسةةةةاطيع إخطاره عن طريق كاتب العدل، (1998 السةةةةنهورم،  تقصةةةةيراً منه

 عدم دفعه، فعلى الملجر القيام بالدور اإليجابي ومطالبة المسانجر في موطنه بالدفع اباداًءآ

جر يافق الباح  مع ما جاء في نصةةةةور الاوةةةةريعات أعاله، فالملجر هو من ياوجب عليه أن يطالب المسةةةةان

لسةةةةةةكنية، فإن  أن  نطاق بحثنا يعال  العقارات ا باألجرة، وهو ما يعني أن يذهب لمكان إقامة المسةةةةةةانجر، وبما

ع البلد أو مكان سةةكن المسةةانجر سةةيكون العقار المنجور الاابع ألمالك الملجر، والذم عادةً ما سةةيكون في نف

سكنية، وهذا يسه  ع لى الطرفين دفع المنطقة الاي يقطنها الملجر أو قريبةً منها إن ل  تكن هي ذات العمارة ال

 المهاآاألجرة واسا

نجرين إلى هذا من ناحية، ومن ناحية  أخرة، يرة الباح  لو ياجه المورع في موروع قانون المالكين والمسا

ما في نفع أن يكون الدفع عبر الاحويالت والحسةةابات البنكية، فهذا األمر أسةةه  للطرفين في حال عدم وجوده

دفع األجرة  كثير من الخالفات بين األطراف حولالمنطقة السةةةكنية، ومن جانب  لخر أسةةةه  لجثبات، وتجنباً لل

 من عدمهاآ

ية، يجون ك  ما ورد أعاله بخصور أحكام الوفاء باألجرة  من حي  الزمان أو المكان( يعابر نصوصاً تكميل

 االتفاق على خالفها ما دام األمر يحقق مصال  الطرفينآ
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 المطلب الثاني

 إثبات دفع األجرة

ه مفهوم المسةةةةةةانجر الذم تخلف عن دفع األجرة المسةةةةةةاحقة بذماه، وفقاً لما يوةةةةةةمل يرتب القانون الجزاء بحق

ت المادة   لسارم في المفة ا 1953( من قانون المالكين والمسانجرين لسنة 4األجرة قانوناً أو اتفاقاً، فقد نص 

ل ثالثين ياً خالعلى أسةةبا  إخالء المنجور، والاي من ضةةمنها الاخلف عن دفع األجرة، وذلك بعد إخطاره عدل

مر اإلخالء ال ، ولاجنب صةةدور أ1958( لسةةنة 7يوماً بدفع األجرة المسةةاحقة بذماه، وفقاً للقانون المعدل رق   

ت المادة   ، وقدبد  أن يقوم المسةةةةةةانجر بإثبات واقعة دفع األجرة نون المالكين ( من القانون المعدل لقا2نصةةةةةة 

حق األداء إذا كان المسانجر قد تخلف عن دفع أم بدل إيجار مساعلى أن ه  1958( لسنة 7والمسانجرين رق   

 قانوناً خالل ثالثين يوماً  بدل خمسة عور يوماً( بواسطة الكاتب العدلآ

 ة:يحدا النزاع بين الملجر والمسانجر حول األجرة لعدة أسبا ، نذكرها مع طرق اإلثبات في ك  حال

 أوالً: مقدار األجرة المستحقة 

حدداً فيه األجرة بوك  بالنزاع حول مقدار األجرة، فإن ه يثبت بالكاابة إذا كان عقد اإليجار مكاوباً ومفيما ياعلق 

الفلسةةةةةةطينية  آ وهذا ما أكدته محكمة النقض(2022 يحيى،  ناف  للجهالة، ففي هذه الحالة ال حاجة لبينة أخرة

رد في ووهو ما  كاابي إال بدلي   مثلهآ فال يجون دحض دلي  2007م7م5( بااري  2006م108رق    في حكمها

 آ(4قانون البينات الفلسطيني في المادة  

إبران عقد  يارتب على الملجر حين مطالباه باألجرة إثبات اإلجارة، إلى جانب مقدار األجرة، وذلك من خالل

ا إن كان العقد آ أم(2022 يحيى،  اإلجارة إن كان العقد مكاوباً، وبالمقاب  يارتب على المسةةةةةانجر إثبات أدافها

ان أق  كغير مكاو ، فيمكن إثباته بما ياناسةةةةب وطرق اإلثبات األخرة، وذلك حسةةةةب قيمة بدل اإليجار، فإن 

، كع غير صحي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة الماداولة فيجون االثبات بوهادة الوهود، لكن الع 200من 

 آ(68فلسطيني في المادة  وهو ما ورد في قانون البيات ال

يرة الكاتب ضةةةةةرورة أن تصةةةةةب  كاابة العقود عرفاً؛ تجنباً للنزاعات بين األطراف ولسةةةةةهولة اإلثبات، ففي 

األحوال الاي يجون فيها اإلثبات بوةةهادة الوةةهود قد يكون الوةةاهد قد توفي أو أن ه خارج البالد أو غير ذلك من 
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لف اليمين، الاي قد يحلفها البعض نوراً، فإن  الكاابة تبقى أضةةةةةةمن المعيقات، وتجنباً للوصةةةةةةول إلى مرحلة ح

 للحقوقآ

 ثانياً: إثبات دفع األجرة 

قد يثور النزاع بين األطراف حول واقعة سةةةةةداد األجرة من عدمها، وتعد واقعة إثبات دفع األجرة واقعة مادية 

آ يقع على 2001( لسةةةةةةنة 4ت رق   نثباها باالسةةةةةةاناد إلى طرق اإلثبات المنصةةةةةةور عليها في قانون البينا

الفلسةةةةةةطينية في حكمها رق   المسةةةةةةانجر عبء إثبات دفعه لسجرة، وفي هذا السةةةةةةياق قمةةةةةةت محكمة النقض

: "آآآ ذلك أن  على الدافن إثبات االلازام وعلى المدين إثبات الاخلص منه 2018م3م21( بااري  2016م720 

ع على عاتق المسةةةانجر ويكفي عقد اإليجار إلثبات انوةةة ال ومعلوم بالمةةةرورة أن  عبء إثبات دفع األجرة يق

، وهو ما ورد في ذمة المسةةةانجرآآآ"آ فعبء اإلثبات يقع، كقاعدة عامة، على من يدعى، فالبينة على من ادعى

 آ(76مجلة األحكام في المادة  

عملة الماداولة بوةةةةةةهادة يقوم المسةةةةةةانجر بإثبات دفع األجرة الاي تق  عن م اي دينار أردني أو ما يعادلها بال

( من قانون البينات، ومن با  أولى الكاابةآ في حين ال يساطيع المسانجر إثبات 69الوهود، وفقاً لنص المادة  

دفع األجرة الاي تزيد عن م اي دينار أردني أو ما يعادها بالعملة الماداولة بوةةةةهادة الوةةةةهود، وفقاً لنص المادة 

نات68  قانون البي م( من  ية، وهو  ته محكمة النقض الفلسةةةةةةطين كد ها رق   ا أ ااري  2006م122 في حكم ( ب

، وهو ما أكدته محكمة النقض الفلسةةةةةةطينية في آ وكذلك يجون اإلثبات بالقرافن واليمين واإلقرار2007م6م27

 آ2012م4م22( بااري  2011م702الحك  رق   

الذم يدعي به سةةةةداده لسجرة، وفي هذه قد يواجه المسةةةةانجر في بعض األحيان حالة عدم ثبوت تاري  السةةةةند 

، (2022 يحيى،  الحالة له أن يلجن لاحليف الملجر اليمين على أن  تندية هذا السةةةةةةند ل  تكن خالل مدة اإلنذار

ت عليه 1987م1م1( بااري  1987م318في الحك  رق    وهو ما أكدته محكمة الامييز األردنية ، وهذا ما نصةةةة 

 ن البينات الفلسطينيآ( من قانو18أيماً المادة  

ينتي دور الملجر في االثبات عندما يقدم المسةةةةةانجر بينة تفيد اثباته لدعواه، وهذا ما يسةةةةةمى "بالبينة المفندة"، 

اه؛ ليدحض بينات المدعى  يه تقدي  بين نة الجافز تقديمها قانوناً من المدعي بعد أن ينهي المدعى عل فهي البي

 (2018ة،  دلي  إدارة الدعوة المدني عليهآ
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إذا أبرن المسةةانجر مخالصةةة على سةةداده لسجرة عن شةةهر الحق، فهذه المخالصةةة تعابر قرينة قانونية على أن  

أجرة الوةةةهور السةةةابقة على هذا الوةةةهر قد دفعت، وهي قرينة قابلة إلثبات العكع، ويقع في هذه الحالة عبء 

سطينية في الحك  رق   ت محكمة النقضآ وفي هذا الصدد قرر(1987 مرقع،  إثبات العكع على الملجر الفل

 أن  على المسافيد أن يامسك بهذه القرينة وأن يكملها بك  وساف  اإلثباتآ ،2018م6م11( بااري  2016م589 

ت المادة   ( من القانون المدني السةةارم في قطاع غزة على: "الوفاء بقسةةا من األجرة قرينة 641في ذلك نصةة 

 على الوفاء باألقساط السابقة على هذا القسا حاى يقوم الدلي  على عكع ذلك"آ  

 ثالثاً: إثبات دفع الزيادة على األجرة 

األجرة قانوناً، وسةةةةبق أن ذكرنا أن  الزيادة على  حاى تقوم دعوة الاخلية صةةةةحيحة، ال بد  من انطباق وصةةةةف

يه إخالًء  بدل اإلجارة، ويارتب عل ها هو تخلف عن دفع  تدخ  بمفهوم األجرة، وأن  الاخلف عن دفع األجرة 

آ 1999م12م21(، بااري  1999م722  ، وهو ما ورد في حك  محكمة االسةةةةةةا ناف الفلسةةةةةةطينية رق للمنجور

 آ1998م12م29(، بااري  1998م762  حكمها رق  وكذلك

عندما يدعي الملجر رفض المسةةةانجر دفع الزيادة على بدل األجرة، فإن  المسةةةانجر يسةةةاطيع إثبات دفعه بكافة 

طرق اإلثبات المنصور عليها في قانون البينات الفلسطيني؛ كون واقعة السداد هي واقعة مادية يمكن إثباتها 

 بك  طرق اإلثباتآ

بات رفض دفع الزيادة على األجرة ما ينطبق على دفع األجرة من قواعد، وما ورد بوةةةةةةك  عام ينطبق على اث

 في قانون البينات، وهو ما سبق اإلشارة إليه أعالهآ

 رابعاً: إثبات تعديل األجرة 

قد يقوم الطرفان باالتفاق على تعدي  األجرة صةةراحةً أو ضةةمناً، لسةةبب أو  رف ملقت قد حصةة  للمسةةانجر 

بي  المثال، أو قوة قاهرة أو  رف طار  أملم   بالبالد أو غير ذلك، فلو ت  ذلك كاابةً فهذا بوك  شخصي على س

األمر من السه  اثباته كون أن  الكاابة هي أقوة طرق االثبات، ولو ت  شفاهةً وكان هناك شهود نرجع للقواعد 

لى تعدي  قيمة األجرة أو عدم الماعلقة بالوةةةةةةهود في قانون البينات، وقد يحلف أحد األطراف يمين حاسةةةةةةمة ع

 تعديلها، وفي جميع الحاالت نرجع لطرق االثبات وأحكامها الاي عالجها قانون البيناتآ
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 :2009م3م3بااري   (2009م10في الحك  رق    في هذا الصدد قررت محكمة النقض الفلسطينية

 -"آآآ ولما كانت محكمة البداية بصةةةفاها االسةةةا نافية إذ خلصةةةت إلى أن  المطعون ضةةةده  المسةةةانجر 

المدعي( ومورا الطاعنين  الملجر( قد عدال عن مقدار األجرة الموةةةةةةةار إليها في عقد اإليجار فقد 

يد مقدار ( الموقعة من مورا الطاعنين  الملجر( جاء لاحد10مم -8حملت ذلك على أن  المبرنات  مم

انجر بدفعه لالك األجرة عن  األجرة المقبوضةةةةةةةة عن فارات نمنية بعينها بما يفيد براءة ذمة المسةةةةةة

الفارات المحددة فيها وبما يفيد أيمةةةةةةاً إجراء تعدي  في مقدار األجرة على النحو الوارد فيها، فالمبرن 

ما تمةةةةةةمن في }1993م6+5+4+3+2+1{( تمةةةةةةمن عبارة "وذلك عن بدل إيجار عن أشةةةةةةهر8 مم

( عبارة "وذلك عن 10" كما وتمةةةةةمن المبرن  مم1994( عبارة "وذلك عن إجارة سةةةةةنة 9المبرن مم

 كاملةً(آ 1995إجارة سنة 

وحي  أن  هذا الذم خلصةةت إليه محكمة البداية بصةةفاها االسةةا نافية له أصةة  ثابت في األوراق ويقوم  

ن  على المحكمة أن تمةةع في اعابارها أن ه ال على أسةةاس سةةافغ سةةلي  وال ي ير من األمر شةةي اً القول بن

يوجد قانوناً ما يمنع الملجر من خالل السةةةما  واإلباحة أن يخفض من الازامات المسةةةانجرآآآ فمةةةالً 

( تنفي االدعاء بوقوع ما سةةةةةةماه وكي  الطاعنين 10مم -8عن العبارة الاي صةةةةةةي ت بها المبرنات  مم

 اساالم كام  األجرة"آبالسما  أو اإلباحة ب  جاءت ملكدة على 

ادقيق في حك  المحكمة أعاله نجد أن  واقعة تعدي  عقد اإليجار في هذه الحالة قد ثبت بالكاابة؛ كون أن   بال

 الملجر المورا كان قد كاب عند قبمه لسجرةآ

 الخاتمة:

شةةةةةةروطها أن تكون  تعابر األجرة عنصةةةةةةراً جوهرياً فيي عقد اإليجار، فهي تميزه عن غيره من العقود، ومن

حقيقية وجدية، وحاى ياوافر هذا الوةةةةةرط يجب أن تكون األجرة ماوافقة والهروف االقاصةةةةةادية واالجاماعية 

، لكن األمر عال  الزيادة خالل 1989( لسةةةةنة 1271للبلد، وقد تنبه الموةةةةرع لذلك في األمر العسةةةةكرم رق   

 فاقية، وهذا ما أثار الجدل على الساحة القمافيةآسنوات معينة، وهو ما دفع الملجرين للجوء للزيادة االت
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 توصل البحث للعديد من النتائج واالقتراحات:

 النتائج:

إن  مرور الزمن واخاالف الحقب الاوةةةةريعية الاي سةةةةن  فيها الاوةةةةريع والفارة الاي يطبق فيها يخلق العديد من 

العقدم فيما بينه ، هذا إلى جانب أن  مسنلة اإلشكاليات، ويلدم إلى االخالل بمصال  األطراف، وعدم الاوانن 

االماداد القانوني توةةةك  تمةةةارباً مع األجرة، خاصةةةةً عندما يطول بقاء المسةةةانجر، فيصةةةب  مقدار األجرة مع 

مرور الزمن تافهاً، خاصةةةً في    الما يرات االقاصةةادية، ومن هنا على الموةةرع الفلسةةطيني إدخال موةةروع 

ين حيز النفاذ؛ فهذا سةةةةةيقل  من النزاعات القمةةةةةافية خاصةةةةةةً فيما ياعلق باألجرة قانون المالكين والمسةةةةةانجر

 والزيادة عليها، مع األخذ بعين االعابار المالحهات الاي طرحت في البح آ

نب  جا بدل اإليجةار المافق عليةه بين األطراف، إلى  يات رفع دعوة الاخليةة يوةةةةةةمة :  إن  مفهوم األجرة ل ةا

قانونية عليه، إلى جانب الفافدة القانونية المارتبة على المسةةةةةةانجر من جراء تنخره عن الزيادات االتفاقية وال

 الوفاء باألجرة، وهي ال توم  الزيادة االتفاقية بعد اناهاء السنة العقدية، وكذلك ال توم  ضريبة المعارفآ

البدل المافق عليه بين حبذا لو أن  الموةةةةةةرع الفلسةةةةةةطيني يدخ  بعض الاعديالت على مفهوم األجرة كالاالي: "

المالك والمسةةةةةةانجر في عقد اإليجار، ممةةةةةةافاً إليه الزيادات القانونية، والزيادات االتفاقية كبدل الخدمات أو 

 غيرها بما يوم  الزيادة على األجرة خالل السنة العقدية ضمن حدود المنطق"آ

فقد اسةةةةةةاقرت  -دخ  في مفهوم األجرة أعالهوالاي سةةةةةةبق أن ذكرنا أن ها ت -أما فيما ياعلق بالزيادة على األجرة

على بطالن شرط الزيادة على  2021م5م3( بااري  2018م277الهي ة العامة لمحكمة النقض في حكمها رق   

األجرة بعد اناهاء السةةةةةةنة العقدية، وأن  عقد اإليجار ال ينطبق عليه مبدأ العقد شةةةةةةريعة الماعاقدين، وهي بذلك 

ا اسةةةةةةا قد تراجعت عم  مة لمحكمة النقض في الحك  رق   تكون  عا يه في حك  الهي ة ال ( 2017م279قرت عل

 آ2017م11م5بااري  

ناف رق    مة االسةةةةةةا  قد قررت في حك  محك ها  جد ااري  2001م258في حين ن ه تجون  2001م5م27( ب ن  أ

مبالغ فيها،  الزيادة االتفاقية على عقد اإليجار خالل السةةةةةةنة العقدية، شةةةةةةرط أن تكون منطقية ومعقولة وغير

ولاجنب كثرة النزاعات القمةةةةةافية حول األجرة والزيادة عليها على الموةةةةةرع من حين آلخر، وليكن ذلك ك  
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خمع سةةةنوات، أن يقوم باعديالت على النصةةةور الاي عالجت األجرة من حي  الزيادة بما ياالءم والوضةةةع 

 االقاصادم والمعيوي للبلدآ

لعقد شةةةةةةريعة الماعاقدين تنطبق على عقد اإليجار في بعض الجزفيات دون مما تقدم يمكننا القول بنن  قاعدة ا

األخرة، فيمكن اسةةقاطها على االتفاق على أحكام الوفاء باألجرة، في حين ال يمكن اسةةقاطها على الزيادة على 

 بدل اإليجار بعد اناهاء السنة العقديةآ

ها على الزيادة االتفاقية لبدل اإليجار خالل السةةةةةنة مجم  القول، إن  مبدأ العقد شةةةةةريعة الماعاقدين يمكن انطباق

العقدية، إلى جانب االتفاق على أحكام سةةداد األجرة، في حين ال يمكن انطباقها على الزيادة االتفاقية بعد اناهاء 

 السنة العقديةآ

 التوصيات:

جانب باقي  نوصي المورع بمرورة الادخ  الاوريعي وسن قانون يعال  األجرة في عقد اإليجار إلى -

 عناصر العقدآ

نوصي المورع من حين  آلخر، وليكن ذلك ك  خمع سنوات، أن يقوم باعديالت على النصور الاي  -

 عالجت األجرة من حي  الزيادة بما ياالءم والوضع االقاصادم والمعيوي للبلدآ

عقد اإليجار، نوصةةةةي الموةةةةرع باعريف األجرة بنن ها: "البدل المافق عليه بين المالك والمسةةةةانجر في  -

 ممافاً إليه الزيادات القانونية، والزيادات االتفاقية كبدل الخدمات أو غيرها"آ

نوصةةةي الموةةةرع بإضةةةافة نص يخلي المسةةةانجر إذا تكرر عدم سةةةداده لسجرة عن طريق كاتب العدل  -

 لسبب غير مبررآ

ك؛ فهو أضةةةةةةمن نوصةةةةةةي أطراف عقد اإليجار باللجوء للدفع عن طريق البطاقات االفامانية والبنو -

 للاعام  ويقل  النزاعات فيما بينه آ
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 قائمة المصادر والمراجع:

 أوالً: المصادر األولية:

 المصادر الفلسطينية:

 التشريعات في الضفة الغربية: (أ

 آ1( من مجموعة عارف رممان، 0، منوور في العدد  ـه1293مجلة األحكام العدلية،  -

، وتعديالته، السةةةةةارم في المةةةةةفة ال ربية، الجريدة الرسةةةةةمية 1953لسةةةةةنة ( 62قانون المالكين والمسةةةةةانجرين رق    -

 آ661، 1953م4م16، 1140األردنية، عدد 

، المنوةةور واألوامر والاعينات 1989( لسةةنة 1271األمر العسةةكرم بوةةنن تعدي  قانون المالكين والمسةةانجرين رق    -

 آ165، 1991م2م13، 77اإلسرافيلية في المفة ال ربية، عدد 

(، بااري  38، منوةةور في الوقافع الفلسةةطينية، عدد  2001( لسةةنة 2نون أصةةول المحاكمات المدنية والاجارية رق   قا -

 آ5، 2001م9م5

، منوةةةةور في الوقافع الفلسةةةةطينية، عدد 2001( لسةةةةنة 4قانون البيانات في المواد المدنية والاجارية الفلسةةةةطيني رق    -

 آ226(، 38 

 

 التشريعات في قطاع غزة: (ب

 آ2012( لسنة 4القانون المدني السارم في غزة رق    -

( من الوقافع، 88وتعديالته السةةةةارم في قطاع غزة، منوةةةةور في العدد   2013( لسةةةةنة 5قانون إيجار العقارات رق    -

 آ2013م6م16

 تشريعات غير منشورة في الجريدة الرسمية: (ت

عبيد هللا، ( من رسةةةةالة الماجسةةةةاير:  5ق رق   ، ملح2018موةةةةروع قانون المالكين والمسةةةةانجرين الفلسةةةةطيني لعام  -

4fdc-ef6d-https://dspace.alquds.edu/server/api/core/bitstreams/60522d5e-8893-(آ 2019

tent8a999c1ab470/con    آ2022م3م21 اسارجعت بااري) 

 أحكام قضائية: (ث

 

 

https://dspace.alquds.edu/server/api/core/bitstreams/60522d5e-ef6d-4fdc-8893-8a999c1ab470/content
https://dspace.alquds.edu/server/api/core/bitstreams/60522d5e-ef6d-4fdc-8893-8a999c1ab470/content
https://dspace.alquds.edu/server/api/core/bitstreams/60522d5e-ef6d-4fdc-8893-8a999c1ab470/content
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 أحكام محاكم فلسطينية:

 محكمة النقض الفلسطينية: -1

 آ1996م6م23( بااري  1996م1196محكمة النقض الفلسطينية، حقوق، رق    -

 آ2007م6م27(، بااري  2006م122محكمة النقض الفلسطينية، حقوق،   -

 آ2007م7م5(، بااري  2006م108 محكمة النقض الفلسطينية، حقوق،  -

 آ2009م3م3( بااري  2009م10محكمة النقض الفلسطينية، حقوق، رق    -

 آ2010م5م51(، بااري  2010م190محكمة النقض الفلسطينية، حقوق،   -

 آ2012م4م22(، بااري  2011م702محكمة النقض الفلسطينية، حقوق،   -

 آ2015م6م9ي  (، باار2014م537محكمة النقض الفلسطينية، حقوق،   -

 آ2017م2م24( بااري  2017م1389محكمة النقض الفلسطينية، حقوق، رق    -

 آ2017م11م5(، بااري  2017م279محكمة النقض الفلسطينية، حقوق، رق    -

 آ2018م3م21(، بااري  2016م720محكمة النقض الفلسطينية، رق    -

 آ2018م6م11(، بااري  2016م589محكمة النقض الفلسطينية، حقوق، رق    -

 آ2019م5م30( بااري  2018م585محكمة النقض الفلسطينية في الدعوة الحقوقية رق    -

 آ2020م2م4(، بااري  2020م17محكمة النقض الفلسطينية، حقوق، رق    -

 آ2020م2م4(، بااري  2020م61محكمة النقض الفلسطينية، حقوق،   -

 آ2021م5م3(، بااري  2018م277 محكمة النقض الفلسطينية، الهي ة العامة، حقوق، رق   -

 آ2021م5م19(، بااري  2020م877محكمة النقض الفلسطينية، حقوق، رق    -

 آ2021م9م19(، بااري  2021م183محكمة النقض الفلسطينية، حقوق، رق    -

 

 محكمة االستئناف الفلسطينية: -2

 آ1998م9م22(، بااري  1998م580رام هللا، حقوق، رق    -محكمة اسا ناف -

 آ2001م5م27(، بااري  2001م258رام هللا، حقوق، رق    -محكمة اسا ناف -

 آ1996م10م29(، بااري  1995م150رام هللا، حقوق، رق    -محكمة اسا ناف -
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 آ1998م12م29(، بااري  1998م762رام هللا، حقوق، رق    -محكمة االسا ناف -

 آ1999م12م21بااري  (، 1999م722ام هللا، حقوق، رق   ر -محكمة االسا ناف -

 آ2000م6م10( بااري  2000م384رام هللا، حقوق، رق    -محكمة اسا ناف -

 المصادر األردنية:

 التشريعات: (أ

، 1976م8م1(، 2645وتعديالته، الجريدة الرسةةةةةةمية األردنية، عدد   1976( لسةةةةةةنة 43القانون المدني األردني رق    -

 آ2صفحة 

، 1985م2م1، 1366، الجريدة الرسمية األردنية، عدد 1985( لسنة 7والمسانجرين رق   قانون معدل لقانون المالكين  -

 آ100

، 1994م8م1(، 3984، الجريدة الرسمية األردنية، عدد  1994( لسنة 11قانون المالكين والمسانجرين األردني رق    -

(، 3353لرسةةةةمية األردنية، عدد  ، الجريدة ا2000( لسةةةةنة 30، والمعدل بقانون المالكين والمسةةةةانجرين رق   1656

، الجريدة 2013( لسةةنة 14، والمعدل أيمةةاً بقانون المالكين والمسةةانجرين األردني المعدل رق   3415، 2000م8م31

 آ4936، 2013م11م17(، 5253الرسمية األردنية، عدد رق   

(، بااري  5253رسمية األردنية، عدد  ، الجريدة ال2013( لسنة 14القانون المعدل لقانون المالكين والمسانجرين رق    -

 آ2013م11م17

(، بااري  5256، الجريدة الرسةةةةمية األردنية، عدد  2013( لسةةةةنة 78نهام الزيادات النسةةةةبية على بدل اإلجارة رق    -

 آ5196، صفحة 2013م11م24

 أحكام محاكم أردنية:ب( 

 آ1978م5م16(، بااري  1978م168محكمة الامييز األردنية، حقوق، رق    -

 آ1987م1م1(، بااري  1987م318محكمة الامييز األردنية، حقوق، رق    -

 آ1991م4م6، بااري  1990م1130محكمة الامييز األردنية، حقوق،   -

 آ1993م4م7(، بااري  1993م125محكمة الامييز األردنية، حقوق،   -

 آ2020م9م22( بااري  2020م3056محكمة الامييز األردنية، حقوق، رق    -

 ثانياً: المراجع )المصادر الثانوية(:

 كتب فقهية: .1
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 ،العقود الواردة على االنتفاع بالشيء -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (آ 1998  السنهورم، عبد الرناقآ -

 آبيروت: منوورات الحلبي الحقوقية لبنان، آ1م 

والمسررررتأجرين في ضرررروء قضرررراء محكمة التمييز وفقاً شرررررح أحكام قانون المالكين  (آ 2005  العبيدم، علي هادمآ -

 آعمان: دار الثقافة األردن، آألحدث التعديالت

 آ دآ ن( آ القاهرة:عقد اإليجار -الوافي في شرح القانون المدني (آ1987  مرقع، سليمانآ -

لفقه واالجتهاد في ضرروء ا 1953شرررح قانون المالكين والمسررتأجرين األردني لسررنة  (آ 2022  يحيى، إبراهي  خالدآ -

عمان: دار الثقافة للنوةةةر  آوتعديالته 1994دراسرررة مقارنة بقانون المالكين والمسرررتأجرين األردني لسرررنة  -القضرررائي

 آ1والاونيع، ط

 رسائل علمية منشورة: .2

 * رسائل دكتوراه:

 فقهية مقارنة : دراسررة1994( لسررنة 11قانون المالكين والمسررتأجرين رقم ) (آ2016  عبيدات، أمجد محمد إبراهي آ -

 آ ، الجامعة األردنية(رسالة دكاوراه 

 * رسائل ماجستير:

الحماية القانونية للمسرررتأجر في أل أحكام قانون المالكين والمسرررتأجرين الحالي  (آ2017  الحسةةةبان، عودة عبد الكري آ -

 ، جامعة ملتةآ (رسالة ماجساير  وتعديالته

اع، محمد فافق محمودآ - ، جامعة الوةةرق (رسةةالة ماجسةةاير  امات مسررتأجر العقار في القانون األردنيالتز (آ2018  الوةةم 

 آ األوسا

رسةةةالة   الطبيعة القانونية لدعوى إخالء المأجور واسرررترداده في التشرررريع األردني (آ2017  شةةةنان، هيام جبران جبرآ -

   آ، جامعة الورق األوسا(ماجساير

دراسررة تطبيقية  -المالكين والمسررتأجرين بين التطبيقات القضررائية والعدالة قانون (آ2019  عبيد هللا، رفاس خالد محمدآ -

  آأبو ديع -، جامعة القدس(رسالة ماجساير  مقارنة

آثار إلغاء قاعدة االمتداد القانوني لعقد اإليجار بموجب القانون المعدل لقانون  (آ2009  نوار، خالد أمين صةةةةةةبرمآ -

  ، جامعة الورق األوساآ(الة ماجسايررس  المالكين والمستأجرين األردني
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 مقاالت علمية محكمة: .3

سة مقارنة بين القانون  (آ2016  الووك، محمد عبد الرناق محمدآ - الاوانن القانوني لسجرة في العالقة اإليجارية  درا

 آ349-331: 19 العدد ،مجلة أهل البيتالمدني وقانون إيجار العقار(، 

لفاق الحماية القانونية للملجر والمسةةةةةانجر في ضةةةةةوء قانون المالكين والمسةةةةةانجرين  (آ2008  العقايلة، نيد محمودآ -

سلسلة العلوم اإلنسانية  -والدراسات مجلة مؤتة للبحوث، وتعديالته: رؤية مساقبلية 1994( لسنة 11األردني رق   

  آ92-1: 5، ع23م  واالجتماعية،

 مراجع أخرى: .4

 آ: جامعة بيرنيتدوسية العقود المسماة (آ 2020م2019  نصرة، أحمد، ومحمود عالونةآ -

 آ(2  سلسلة دلي  المدر  (آ2018آ  دلي  إدارة الدعوة المدنية، سلسلة الدلي  الادريبي للمعهد القمافي الفلسطيني -

 

 

 

 

 

 

 

 


