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   واالجتماعية االقتصادية االثار بين القديم االيجار قوانين تعديالت

 القانونية  الحلول وأطر

عام على العالقة بين المالك والمستأجر في صورتها المتعارف عليها بقانون   100يمر    2021بحلول  

اإليجارية للوحددات "اإليجار القديم"، الذي شهد تعديالت عدة، وتعقيدات أيضا مستمرة بسبب القيمة  

الخاضعة لهذا القانون والتي يقع تحت طائلتها ماليين األسر ما بدين سدا،ن، أو مالدك لمحدال تجاريدة 

 مؤجرة طبقا لهذا القانون.

ا مدن أجددظ ت اديم العالقددة اإليجاريدة بدين المالددك والمسدتأجر، ل ددن  15فسدب  وصددر حددوالي  قانوندا

ا  األزمات ال اجمة عن أثاره ظلت قائمة ب سب  ا ،بيرا مختلفة، ومازال  قانون اإليجار القديم يشغظ حيزا

 من تف ير قاعدة عريضة من الشعب المصري.

لقد جاء مشروع قانون الح ومة بشأن بعض أح ام إخدالء األمدا،ن المدؤجرة لاشدخاع ااعتباريدة 

جرة لاشدخاع ااعتباريدة خدالل مددة ا تجداوز  خمد  لغير غرض الس  ي، بإخالء األمدا،ن المدؤر

س وات من تاريخ العمظ بالقانون، ليعيد فتح الحديث مجددا عن م اومة اإليجدار القدديم ،ليدة، والتدي 

ا و 19ماليدين و 3يقع تحت طائلتها الوحدات المدرجة باإليجار القديم والبالغة  وحددة إيجدار  856ألفدا

ر القدديم علدى وحددات اإليجدا، وتضدم  2017قديم، طبقا إلحصدائية وزارة اإلسد ان والمؤرخدة فدي  

 مسددتوج جمهوريدددة مصددر العربيدددة وتقسدديم أندددواع الوحدددات مدددا بددين سددد  ي أو غيددر سددد  ي.

هذه ال ثافة تتضاعف عددديا بحسدب عددد ،دظ أسدرة م تفعدة مدن الوحددة اإليجاريدة الخاضدعة لدذات 

أفرادها القانون، وفي حال ،ان اإليجار لغرض الس ن، فالوحدة الس  ية ه ا تضم أسرة قد يصظ عدد  

أفراد، وحال وجود م فعة "،دخظ" من محالت اإليجار القديم لعائظ، يزداد أيضا الضرر  4،حد أدنى 

أو الم فعة العددية من تعديالت القانون لغير الغرض الس  ي، بحسب عدد األسر التي يمثظ لها المحظ 

 التجاري أو الشر،ة مصدر دخظ شهري، وهو التعديظ الذي بدأت به الح ومة.

اإلحصائية التي أعددتها وزارة اإلسد ان، سدب  وقددمتها الح ومدة لمجلد  ال دواي الماضدي برئاسدة 

الد،تور علي عبد العال، وأغلبية م ونة أنذاك مدن ائدتالف دعدم مصدر، ونلدك نفدانا لح دم المح مدة 

 لتعيد الح ومة إرساله مجددا.الدستورية، إا أن القانون لم يصدر من البرلمان، 

القانون دفع عدد المدالك للوحددات المسدتأجرة ب ادام "اإليجدار القدديم" ن الساب  حيال صمت البرلما

لرفع دعاوج طرد وإخالء على المستأجرين من األشخاع ااعتباريدة وفد  م قدوك ح دم المح مدة 

 الدستورية، ليصبح لدي ا  مرا،ز قانونية مختلفة ابد من وضعها في ااعتبار اآلن.

الدعاوج القضائية القائمة والتي لم يبت فيها وه ا يجب التوقدف بشدأن مصدير فمازال لدي ا بعض من  

الدعاوج واألح ام القضائية م ذ ح م المح مة الدستورية بإنهاء العالقة بش ظ فوري فدي ظدظ وجدود 

س وات قبظ تحرير العقدود اإليجاريدة، حتدى تصدبح   5مشروع قانون جديد يقضي بم ح فترة انتقالية  

 السارية. القانونية القيمة أمثال خمسة ريةاإليجا القيمة

 نص حكم المحكمة الدستورية:

  136من القانون رقم   18عدم دستورية صدر الفقرة األولى من المادة  جاء ح م المح مة الدستورية ب"

في شدأن بعدض األح دام الخاصدة بتدأجير وبيدع األمدا،ن وت اديم العالقدة بدين المدؤجر   1981لس ة  

والمستأجر فيما تضم ه من إطالك عبارة )ا يجوز للمؤجر أن يقلب إخالء الم ان، ولو انتهت المدة 
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المتف  عليها في العقد، لتشمظ عقود إيجار األمدا،ن المدؤجرة لاشدخاع ااعتباريدة اسدتعمالها فدي 

 وي لمجلد  غير غرض الس  ى، وبتحديد اليوم التالي انتهداء دور اانعقداد التشدريعي العدادي السد

ا ألعمال أثره  .1ال واي الالح  ل شر هذا الح م تاريخا

ليات تحقيد  التدوازن بدين طرفدي العالقدة آ"  4و    3وحددت مادتي قانون الح ومة الحديث، رقمي "  

زاد  اإليجارية، بأن حددت المادة الثالثة القيمدة اإليجاريدة خمسدة أمثدال القيمدة القانونيدة السدارية، وتد 

ا   %. وبي ت المدادة الثانيدة أجدظ إخدالء األمدا،ن المدؤجرة لاشدخاع 15وبصفة دورية، ب سبة  س ويا

 ااعتبارية خالل مدة ا تجاوز خم  س وات من تاريخ العمظ بالقانون.

وحدددت المددادة األولددى نقدداك سددريان مشددروع القدانون، وقددد جدداء قاصددرا علددى األمددا،ن المددؤجرة 

فدي شدأن   1977لسد ة    49ي، وفقا ألح ام القانونين رقمدي  لاشخاع ااعتبارية لغير غرض الس  

فدي شدأن بعدض   1981لسد ة    136تأجير وبيع األما،ن، وت ايم العالقة بين المدؤجر والمسدتأجر، و

األح ام الخاصة بتأجير وبيع األما،ن وت ايم العالقة بين المؤجر والمسدتأجر، مدا لدم يتفد  القرفدان 

 على غير نلك.

جر ورده إلى المالك أو المِؤجر بحسب األحدوال وألزمت المادة الراب عة المستأجر بإخالء الم ان المؤر

من هذا القانون، وفي حالة امت داع المسدتأجر عدن نلدك   2في اليوم التالي انتهاء المدة المبي ة بالمادة  

ي ون للمالك أو المؤجر بحسب األحوال أن يقلب مدن قاضدي األمدور الوقتيدة بالمح مدة ال دائن فدي 

 ائرتها العقار بقرد الممت ع عن اإلخالء، دون اإلخالل بالح  في التعويض إن ،ان له مقتضى.د 

ا  488وبحسب إحصائية الح ومة فإن القانون يسري ه ا علدى الوحددات غيدر السد  ية والبالغدة    ألفدا

حيدث   وحدة، والتي تتشارك الح ومة في جزء ،بير م ها تستأجره طبقا لقانون اإليجار القديم،  819و

اعتادت الح ومة م ذ حقبة السدتي ات أن تسدتأجر عددد مدن الوحددات اسدتخدامها ،مقدار للعديدد مدن 

المراف  العامة التي تقدم خدمات حيوية ويومية للمواط ين ممثلة في مقار أقسام الشرطة أو الوحددات 

ب افة مدن ونجدوع   الصحية أو الشهر العقاري وغيرها، وه ا بات لدي ا أزمة في هذه المقار الم تشرة

 % من إجمالي الوحدات المؤجرة طبقا للقانون القديم. 15الي  10وأحياء الجمهورية والتي إلى

 التطور التاريخي التشريعي لتعديالت قوانين اإليجار:

ميالديا، ع دما صدر أول قدانون لت اديم العالقدة بدين المالدك والمسدتأجر 1920البداية ،انت من عام  

ميالديا حيدث  1941م جواز إخراج المالك للمستأجر إا بح م مح مة. وفي عام  و،ان ي ص على عد 

 فترة الحري العالمية الثانية، أقر قانون يم ع المالك من رفع قيمة اإليجار أو طرد المستأجر.

ا 1952وبعد ثورة   ميالديا، صدرت العديد من القوانين التي تلزم المالدك بخفدض قيمدة اإليجدار نادرا

م وألغدى جميدع قدوانين اإليجدار 1977لعدام  49اتباع سياسات جديددة للدولدة، ثدم جداء قدانون رقدم 

لس ة   49ثم صدر  القانون رقم    السابقة، واستحدث أح ام جديدة م ها ت ايم إيجار األما،ن المفروشة.

جديدة م ها ت ايم واستحدث أح ام  والذي بموجبه تم إلغاء جميع قوانين اإليجارات السابقة له.  1977

إيجار األما،ن المفروشة واستحقاك المالك أجرة إضافية عدن مددة التدأجير مفروشدا بواقدع نسدبة مدن 

%حسب تاريخ إنشاء  األما،ن وفدددددي حالدددددة تدأجير  100%إلي  400األجرة القانونية تتراوح من

لسد ة  136ون رقدم وعقدب نلدك صددر قدان  .ش جزئيدا يسدتح  المالدك نصدف ال سدبةالم دددان مفرو
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م، وهددو األول مددن نوعدده الددذي اهددتم بإصددالح العالقددة بددين المالددك والمسددتأجر ووضددع تلددك 1981

 الضوابط:

% مدن قيمدة األرض والمبداني، فيمدا عددا األمدا،ن 7حدّد قيمة اإليجدار لامدا،ن السد  ية بدد -

 الفاخرة.

 إشراك المستأجر مع المالك في صيانة وترميم المب ى. -

 للوحدات ب اام التمليك. وضع حداا أقصى -

% حسدب تداريخ 30% إلدى 5أصبح إيجار األما،ن غير السد  ية يزيدد ب سدبة تتدراوح بدين  -

 اإلنشاء، واشترط أن يخصص المالك نصف هذه الزيادة لت اليف الترميم والصيانة.

ا بوقف العمدظ بتلدك المدادة إا فدي حداات 1996وفي شهر مارس من عام   ، أصدرت الح ومة قرارا

تث ائية. ل ن ا تزال ه اك عقارات ووحدات بعقدود قديمدة تخضدع لتلدك القدوانين السدابقة. وصددر اس

ا بقانون اإليجار الجديد الذي أطل  حرية التعاقدد بدين  4القانون رقم   من نف  العام والمعروف إعالميا

 مدة العقد(. -المالك والمستأجر فيدما يخدص ) القيمة اإليجارية 

بزيادة األجرة القانونية للوحددات المسدتغلة لغيدر أغدراض السد ن،   1997لس ه    6  وجاء القانون رقم

%مدن قيمدة آخدر أجدرة قانونيدة  10ونلك باإلضافة إلى زيادة س وية ) مر،بة ( بصفة دورية ب سدبة 

لتعدديظ قيمدة الزيدادة السد وية 14صددر القدانون رقدم   2001وفي عام  .لجميع األما،ن غير الس  ية

%حسدب تداريخ إنشداء الوحددة( والتدي  2%أو  1لتصبح بقيمة ثابتة تعادل نسبة )  %)10المر،بة )

والذي نص على أن ت ون للعقود اإليجاريدة   137صدر القانون رقم    2006وفي عام     مازالت قائمة.

 الموثقة بمعرفة طرفيها قوة الس د الت فيذي.

اإليجار القديم لم يوضع لها حال بعد، حيدث أن قدانون ورغم حزمة القوانين سالفة الذ،ر، إا أن أزمة 

ألب اء بذات اإليجار المعمول به يعقي الح  للمستأجر في تأجير الوحدة الس  ية مدج الحياة، ويرثها ا

ميالديدا،  1977لسد ة    49من القدانون رقدم    29حيث ت ص الفقرة األولى من المادة  ،  القيمة اإليجارية

المس ن بوفاة المستأجر أو تر،ه العدين إنا بقدى فيهدا زوجده أو أواده أو أي   بأنه ا ي تهي عقد إيجار

من والديه الذين ،انوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك. ومع اه أنه ي في ل دي يتمتدع أي مدن هدؤاء 

دتها بميزة اامتداد القانوني لعقد اإليجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالم ان، أياا ،اندت مد

 وأياا ،انت بدايتها، بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك.

 " .. ومختصر للمقترحات2015ماذا حدث للقانون بالبرلمان الماضي "

قدم عدد من نواي البرلمان الماضي مقترحات عدة بشأن تحرير العالقة بين المالدك والمسدتأجر فيمدا 

البرلمان برئاسة الدد،تور علدي عبدد العدال، لدم تسدمح هي دة يعرف بد" قانون اإليجار القديم"، إا أن  

م تبه د الم ونة من الرئي  الو،يلين والم وطة بإحالة القوانين للجان المختصة، د عبر عرضها علدى 

 الجلسة العامة د حتى انقضى الفصظ التشريعي لمجل  ال واي.

دورة البرلمانية الجديدة، باستث اء ال ائب ال واي جميعهم الذين قدموا تعديالت لهذا القانون لم يصلوا لل

معتز محمود، أول من فجر هذه القضية بمشروع ،امظ أث اء عضويته بالبرلمدان الم قضدي ورئاسدته 

 للج ة اإلس ان، التي تر،ها تماما هذه الدورة البرلمانية ليترأس لج ة الص اعة.

 :2015مقترحات النواب ببرلمان 

 محمود وإسماعيل نصر الدين:مشروع قانون النائبان معتز 
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،ان أول من أثارا قضية تعدديالت قدوانين اإليجدار ال دائبين معتدز محمدود، رئدي  الهي دة البرلمانيدة 

"، وإسماعيظ نصر الدين، عضو مجل  ال دواي المسدتقظ 2015لحزي الحرية بالبرلمان الم قضي "

 محاور القانون ،اآلتي:بالبرلمان ناته، ونلك في مشروع واحد باسميهما، وجاءت 

س وات، على أن ت ون الس ة األولدى سد ة سدماح،   5تحرير العالقة بين المالك والمستأجر خالل   _1

 ،ظ عام.  % 25ومن ثم زيادة القيمة اإليجارية  

_ إعقاء فترة سماح للح ومة عام واحد فقط، على أن تدفع القيمة السوقية للعقار مدن العدام الثداني، 2

القيمة العقارية يجسب بقيمة الدوار م ذ نلك الوقت وحتي الحدين او الج يدة الدذهب، ويتداح وحساي  

س ين على أن تبحث عن بدائظ ويصدبح لصداحب الملدك حقدا فدي الحصدول علدى   4اإليجار لها لمدة  

 أمال،ه.

_ تأسي  ص دوك دعم المستأجر ودعم المحالت الغيدر مقتددرة بددعم نقددي مدن الصد دوك ونلدك 3 

  تقديم اقرار نمة مالية، لدفع فرك اإليجار. عقب 

س وات، مع عدم تحرير العالقة مدع التوريدث  10_ رفع القيمة السوقية للعقار السا،ن بالفعظ خالل 4

مع اشتراط الحصول على شدهادة وفداة فدي ،دظ مدرة  مرة واحدة فقط للف ة األولى ولمرة واحدة فقط،

 يجدد لالنتهاء من هذا األمر.

 :ون النائب السابق عاطف مخاليفمشروع قان

أما مشروع ال ائب عاطف مخاليف نص تش يظ لج ة عبر وزارة اإلس ان لحصر وحددات الخاضدعة 

س وات، وتحدد أليات التعامظ معها من خالل اسدتهالك  3ل اام اإليجار القديم، والمغلقة م ذ أ،ثر من  

 ال هرباء والمياه.

ت اسدت جار الشدقة، مسدتبعدا أن يعدول علدى الدذهب نادرا لجأ مخاليف لتعريفة الفضة وسدعرها وقد 

 لج ون تسعيرته، مؤ،دا أن الفضة سعرها أ،ثر استقرار وا يحدث في سعرها قفزات أسوة بالذهب.

سعر الفضة جاء بمشروع مخاليف بهدف أنها السلعة األ،ثر اسدتقرارا والقائمدة م دذ م دات السد وات 

يم ن ااعتراف بهدا مدن قبدظ طبقدة المسدتأجرين. ومدن  دون تالعب أو تغير سعري طاريء، والتي

خالل سعر الفضة المتتالي يحدد نسبة التضخم عبر الس وات، وقياسا عليها يضع نسبة التضخم لسعر 

 العقاري الحالي.

لهدذا الب دد أن يدورث السد ن لحدين   حالتهوبشأن توريث الوحدة الس  ية طبقا لإليجار القديم، أيد  في  

س ة، وبال سبة للب ت ي ون حتى الزواج، وإنا لم  21إلي  18ذ،ر سن األهلية ال املة من بلوغ اابن ال

س ة لحين أن تت فلها  21تتزوج الفتاة ي ون لها فترة سماح بمدة زم ية خم  س وات بعد بلوغ سن ال

 الدولة، دون أن يحدد القانون أليات هذا الت فظ.

المستأجر والمالك، ونلك للسيقرة على ج ون األسعار واسدتغالل المشروع تضمن ،ذلك العالقة بين  

مربعدات، و،دظ تقسديمة تتضدمن   4المستثمر العقداري للمدواط ين، مقترحدا تقسديم محافادة القداهرة  

األحياء الشبيهة ببعضها، األحياء الراقية نات التسعيرة المتشدابه معدا و،دذلك الشدعبية فمدثال "مصدر 

جمع تخضدع ألليدة تسدعيرة مدع بعضدها الدبعض، واألمدا،ن الشدعبية مدع الجديدة مع مدي ة نصر والت

بعضها"، ويتم تحديد سعر اإليجار في ،ظ م ققة مع وضع حد أقصي للسعر، وفدي الوقدت ناتده يدتم 

 %، حتي ا نقع في خقأ القوانين السابقة".10إلي  5س وات بزيادة من  3تحريك السعر ،ظ 
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ضعف األجرة القانونية    12أما ال ائب الساب  عبد الم عم العليمي دعا إلى زيادة القيمة اإليجارية حتى  

 136أمثال األجرة القانونية لامدا،ن الخاضدعة للقدانون  8، و77لس ة  47لاما،ن الخاضعة للقانون 

اجتماعيدة بدين هدذا القدانون %؛ حتدى ت دون ه داك عدالدة  20، مدع زيدادة سد وية مقددارها  81لس ة  

 والقوانين األخرج التي تخضع لها بعض المسا،ن، بحسب تعبيره.

ورغم أن الح ومة لم تتقدم بتعديالت لقوانين اإليجار القديم الس  ي، ونلك إلدرا،هدا لحجدم المخداطر 

لدذي جداء ا  2015المجتمعية واآلثار السالبة ال اجمة عن المساس بمثدظ هدذا القدانون، إا أن برلمدان  

بأغلبية رجال األعمال، تقدم عدد من نوابه بتعديالت لإليجار القديم، ل  ه وم عا للغضب المجتمعي لم 

تأخذ مثظ هذه التشدريعات مسدارها القبيعدي بعرضدها علدى الجلسدة العامدة لل دواي وإحالتهدا للج دة 

 .المختصة، ولم تخرج من أدراج رئي  البرلمان الساب  الذي أيد رؤية الح ومة

ومع زيادة الحديث عن فتح هذا الملف الذي يبدو أنه بات قريبا، لدي ا مجموعة من التحديات التدي تدم 

 رصدها في هذه الدراسة لوضعها عين ااعتبار.

 :التحديات

ه بالبدء  يحجم التشاب ات التي تقع تحت طائلة هذا القانون تجعله بمثابة الق بلة الموقوتة، واختيار تف 

،بداية هو أمر جيدد ومرحدب بده ،بدايدة لحلحلدة األمدر     ي المؤجر للشخصيات ااعتباريةبغير الس

برمته، إا أن تحديد الشخصية ااعتبارية ابد من توضيحه م عا استغالله والتالعب به للتعامظ مدع 

 ف ات أخرج غير المحددة، وه ا نرصد عدد من التحديات:

بكافدة الجواندب لكدي ال يحيدد القدانون عدن   ضرورة وضع تعريف محددد للشدخص االعتبدار  •

 .مستهدفه الحالي من خالل أية ثغرات

األخددف فددي االعتبددار الشددكل الجديددد المرتقددب للسددوت العقددار ل وانتقددال المقدداولين للعقددارات  •

السكنية الخاضعة لإليجار القديم بدال من التوسع في المددن الجديددةل وذلدع بعدد ركدود سدوت 

المقاوالت في تحديد تسعيرة سوقية مبالغ  شركاتستغالل أكبر من قبل األخيرةل ما قد يؤد  ال

 فيها.

الحاجددة يليددات وخطددة لمواجهددة القددوة الشددرائية التددي قددد تددؤد  الرت دداع جنددوني ب سددعار  •

 العقاراتل وبالتالي البد من خلق ألية لضبط السوت.

علد   ألسر من أماكن سكنها أو عملهاالبد من األخف في االعتبار الت ثير الف  قد يخل ه انتقال ا •

استقرار األسرة المصدرية وأضدرارع علد  األمدان المجتمعدي نتيجدة خطدة االنتقدال الم اج دة 

 لألسرة ومكوناتهال  التي ارتبط مقر عمل رب األسرة ومدراس أبنائه بالسكن المقيم به.

السدكن والمددارس يجب وضع خطة للسكن البديل بعد رصد اإلحصدائيات المكانيدة لألسدر فدي  •

 حال وجود أبناء بالمراحل التعليمية.

احتجاجدا مجتمعيدا واسدعا حدال إقدرار  ونظرا ألن تحرير العالقة بدين المالدع والمسدت جر قدد تحددث

التعديالتل قد ال يمكن تجنب نتائجها ما لم يتم وضع أطروحدات للتعامدل مدع كافدة تشدابكات الملدف 

 ن التوصيات في هفا الصدد:نقدم بعض م وعليه.. والمضارين منهل 

 التوصيات:
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عقب تعديالت الحكومة للقانون بات من الضرور  إيجاد حدل قدانوني لمدا ي دار بشد ن تعدار   •

منح فترة انتقالية مع أحكام المحكمة الدستوريةل التي تقضي بداإلخالء ال دور ل لمدن لدم ين دف 

حرير العقود.وذلع منعدا مدن سنوات قبل ت  5حكم المحكمة في ظل قانون سيسر  بمدة انتقالية  

االلت اف حول حكم المحكمة الدستوريةل ووضع مخرج قانوني لمن حصلوا عل  أحكام ابتدائية 

 وأحكام است ناف باإلخالء.

ليس فقط هفا بدل وجدب سدرعة إيجداد حلدوال للمقدار الحكوميدة القائمدة علد  وحددات خاضدعة  •

ق ال يوجد صعوبات خالل الوصدول لهدا مدن لقانون اإليجار القديمل عل  أن تكون البدائل بمناط

 قبل المست يدين.

تدشين صندوت لدعم المتضررين من تعديالت قانون اإليجار القديم حدال ييداب القددرة الكافيدة  •

عل  دفع القيمة اإليجاريدة الجديددةل وذلدع بعدد رصدد إجصدائية بعدددهم وتحديدد نسدب الددخل 

 المستحقة للدعم".

تحدد بحسدب أورات الددخل الرسدمية وكدفلع نسدب اسدتهالا الميداع يضع الصندوت أليات دعم   •

 سنوات. 5أو  3والغاز والكهرباء أخر 

وضع مقترح معمم وله تجارب سابقةل ويتم ل في تحديد قيمة العقار اينية وتعويض المست جر  •

بجزء مدن قيمدة العقدار الحقيقيدةل ليدتمكن مدن خاللهدا البحدث عدن سدكن بدديلل والسديما وأن 

 ين الساكن والمست جر است ادا من قيمة العقار طيلة فترة االنت اع به قبل تحرير العالقة.الطرف

طرح أخر بتوفير وحدات بديلة من اإلسكان الخاضدع للدولدة مم لدة فدي وزارة اإلسدكان بنظدام  •

اإليجار التمليكيل عل  أن يمتلع الوحدة المواطن عقب سنوات محددة مقابدل مبلدغ مدالي يددفع 

 ن يكون مناسب لل  ة المرتقبة.شهريا وأ

وضع خطة للتعامل مدع االنتقدال المرتقدب للمدواطنين مدن سدكنهم وللعداملين بشدركات ينطبدق  •

 عليهم القانون في ص ة األشخاص االعتباريةل في ظل وجود أسرة وأط ال.

 عددادت خدالل حصدر الوحددات المغلقدة والخاضدعة لقدانون اإليجدار القدديملويتم الحصدر مدن •

سنواتل وتخضع للمقارنة بدن س الواحددت السداكنة  5أو   3خالل أخر  والغاز الكهرباءوالمياع

 بالعقار ويحرر العقد ما لم يكن بها ساكنين طيلة هفع السنوات.

 

 

 


