
 محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق   

 

، بموجب ....................، يمثله المحامي ...................  السيد    : دعيةمالجهة ال
( الموثق بتاريخ 000/0000قم )... ر سند توكيل صلحي

من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين 00/00/2000
 بدمشق.

 -.............  حي - دمشق فيالمقيم  ، ............................ السيد  : المدعى عليه
 .  ....طابق  -.................  بناء  - ............... شارع

 .  تخميــن    : الموضوع

 

 العقارية........( من منطـقة 0000/000الجهة المدعية العقار رقم ) تملك
 إيجارقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل لذلك الع شاغلبدمشق ، والمدعى عليه  

 في العام الواحد .سورية  ليرة  .........../ 0000سنوي مقداره /
 -  أو / أصبح بموجب الحكم القضائي ] المرفق صورة طبق األصلل عنله {

والمكتسللب  00/00/0000( الصلادر بتللاريخ 00000/000ربطلا  ذي الللرقم )
في العلام الواحلد سورية  ليرة  .........../ 0000/الدرجة القطعية مبلغا وقدره 

. } 
مؤلفلة ... محل تجاري .... دكلان...( للسكن  دار)  والعقار المأجور عبارة عن

 بنلاء -........شلارع  -فلي دمشلق  قعي.... ..مزود بالماء والكهرباء و من .....
 (.اإليجار. )ربطا صورة عقد ....  طابق -..............

عية تشعر بأن غبنا كبيرا قد لحق بها من جراء عدم وكانت الجهة المد 
 . السنوي مع القيمة الحقيقية للعقار المأجور  اإليجارتناسب بـدل 

وكانت المدة العقدية قد انتهت ودخلت عالقة الطرفين مرحلة التمديد 
 .القانوني ... 

 -  / انه قد مضى على في القرار الشار إليه سابقا كان من الثابت و} أو
 .{االدعاء السابق بالغبن اكثر من ثالث سنوات 

لدى  األساسبقيدها في سجـل  األمرلذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد    : الطلب
 إجراءأقرب جـلسة ممكنة ، ومن ثم  إلىمحكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين 

 الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور ، بمعرفة ثالثة خبراء 

. وبعد المحاكمة والثبوت   ندسين ، لتقدير قيمته الحقيقية بتاريـخ االدعاءمه
 :   القرار إعطاء



المأجـور موضـوع هذه الدعوى  السنوي للعقار  اإليجاربتحـديد بـدل    -( 1
بالمائة من قيمتـه الحـقيقية التي سـتقدرها .... (  %0قدرهـا )  بنسبة و

 اعـتبارا من تاريخ هـذا االدعاء ، و، وذلك  إجراءهاالخبرة المزمع 
عمال بأحكام  التي ستترتب نتيجة لذلك األجرةالمدعى عليه بفروق  إلزام

 .2001لعام  6/ من قانون اإليجارات رقم 7المادة /
 .  المحاماة وأتعاببتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف    -( 2

 00/00/2000  دمشق في     

 بكل تحفظ واحترام    

 المحامي الوكيل       
 


