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قامئة تف ّقدية للمستأجرين الجدد
ما يجب أن تعرفه قبل أن توقّع على عقد إيجار

عند بداية كل عقد إيجار ،ينبغي عىل املالك أو الوكيل العقاري أن
يعطيك ما ييل:
ّ
y yنسخة عن هذه املعلومات (القامئة التفقدية للمستأجرين الجدد)
y yنسخة عن عقد إيجارك (اتفاقية اإليجار)
y yنسختان عن تقرير حالة العقار الذي تستأجره
y yدعوة إىل إيداع تأمني اإليجار بواسطة Rental Bonds Online
(تأمينات اإليجار عرب اإلنرتنت ( .))RBOأو ،إذا مل تكن قادراً عىل
استخدام  ،RBOفبإمكان وكيلك العقاري أو املالك أن يعطيك
( Rental Bond lodgement formإستامرة إيداع تأمني إيجار)
إليداعها لدى NSW Fair Trading
y yمفاتيح منزلك الجديد.
وإذا كان ينطبق ما ييل عىل عقارك ،ينبغي أن تستلم أيضاً:
y yشهادة تق ُّيد بأحكام املسابح املنزلية
y yنسخة عن األنظمة الفرعية ،إذا كان العقار ضمن مج ّمع سكني
y yإشعار يفيد ما إذا كان العقار قد ُأدرج عىل Loose-Fill
ّ
(سجل األسبستوس العازل سهل
Asbestos Insulation Register
التفتّت)
y yإشعار بأية “وقائع مادية” تتعلق بالعقار (أي معلومات تاريخية
ذات صلة ميكن أن تؤثر عىل قرارك باالستئجار).
وقبل أن تو ّقع عىل عقد اإليجار ،احرص عىل قراءته بعناية .وإذا
الحظت أي يشء ال تفهمه يف العقد ،فاستفرس عنه ،أو اطلب من
شخص تثق به أن يرشح عقد اإليجار لك.
وتذ ّكر بإنك تو ّقع عل عقد ُمل ِزم من الناحية القانونية وأنه ال توجد
فرتة إمهال (تستطيع خاللها تغيري رأيك) .لذا ُيفرتض أن تتأكد من أنك
تفهم وتوافق عىل ما تو ّقع عليه.
وال ينبغي أن تو ّقع عىل عقد اإليجار إال بعدما تجيب بـ“نعم” عىل
اإلفادات التالية:

عقد اإليجار
تأكد من قيامك مبا ييل:
لقد ُ
قرأت عقد اإليجار وطرحت أسئلة عىل املالك/الوكيل
العقاري أو حصلت عىل نصيحة بشأن أية أمور مل أفهمها.

أعرف أن مدة عقد اإليجار قد تم التفاوض بشأنها قبل أن أوقع
عىل العقد ،أي أن املدة قد تكون لستة شهور أو  12شهراً أو
ملدة مختلفة.
أعرف أنه يجب أن ُتعرض ع ّ
يل وسيلة دفع واحدة عىل اإلقل
لإليجار ال تشمل دفع رسم إىل طرف ثالث.
أعرف أن يجب التفاوض بشأن أية رشوط إضافية عىل عقد
اإليجار قبل أن أو ّقع عليه.
لقد استفرست أو حصلت عىل نصيحة للتأكد من أن جميع
الرشوط اإلضافية يف عقد اإليجار قانونية؛ مث ًال :أن العقد ال
يشمل رشطاً يحتّم ع ّ
يل تنظيف السجاد عىل يد اختصايص أو
ُ
رشكة تنظيف للسجاد عندما أخيل املأجور (إال إذا كنت قد
وافقت عىل ذلك مقابل أن احتفظ بحيوان أليف يف العقار).

التصليحات املوعودة
تعني أية تصليحات وعد املالك أو الوكيل العقاري بإجرائها عىل العقار
(مث ًال :استبدال الفرن ،طالء غرفة ،تنظيف الحديقة الخلفية ،إلخ:).
لقد تف ّقدت ما إذا كانت جميع التصليحات املوعودة قد تم
تنفيذها
أو
لديّ تع ّهد أو اتفاق خطي (قبل التوقيع عىل العقد) يفيد بأن
التصليحات سيتم تنفيذها.

التكاليف املُس َبقة
ليس مطلوباً مني:

أسبوعي إيجار مسبقاً ،إال إذا وافقت مبلء إراديت
دفع أكرث من
ّ
ً
عىل دفع مبلغا أكرب من ذلك
دفع أكرث من قيمة  4أسابيع إيجار كتأمني عىل اإليجار.

مل يتم تحمييل:
كلفة إعداد عقد اإليجار
مثن نسخة املفاتيح وأجهزة األمان األولية املفروض حصول كل
مستأجر و َر َد اسمه يف عقد اإليجار عليها.
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دفع تأمني اإليجار عرب اإلنرتنت
يجب أن مينحك املالك أو الوكيل العقاري خيار استخدام Rental
) Bonds Online (RBOلدفع تأمني اإليجار .وبإمكانك استخدام
 RBOلدفع تأمني اإليجار بصورة مأمونة مبارشة إىل NSW Fair
 Tradingبواسطة بطاقة تسيلف أو  ،BPAYدون حاجة إىل ملء
تسجلت للدفع
استامرة إيداع تأمني اإليجار والتوقيع عليها .ومتى ّ
إلكرتونياً ،بإمكانك متابعة استخدام حساب  RBOالخاص بك لدفع
تأمني إيجار أي منزل تستأجره يف املستقبل.
وإذا قررت عدم استخدام  ،RBOبإمكانك أن تطلب من وكيلك
العقاري أو املالك إستامرة Rental Bond lodgement formورقية
إليداعها لدى .NSW Fair Trading

الـ”سبا”
املسابح العادية ومسابح ْ

“سبا” فيجب عىل املالك
إذا كان العقار يتضمن مسبحاً عادياً أو مسبح ْ
أو الوكيل العقاري أن يعطيك نسخة عن شهادة سارية املفعول بالتق ّيد
مبعايري السالمة أو شهادة َشغل للعقار ()occupation certificate
صادرة يف السنوات الثالث املاضية .وال ينطبق ذلك إذا كنت بصدد
استئجار منزل يف مج ّمع سكني أو مرشوع إسكان مجتمعي يضم أكرث
من قسيمتني عقاريتني.

العقارات التي تتضمن أسبستوس عازل سهل
التف ّتت

يوجد ّ
سجل عام بالعقارات املوجودة يف  NSWالتي تم رصد وجود
ّ
ّ
أسبستوس عازل سهل التفتّت فيها (تفقد السجل عىل موقع NSW
ّ
السجل العام،
 Fair Tradingاإللكرتوين) .إذا تم إدارج عقار ما يف
فيجب عىل الوكيل العقاري أو املالك اإلفصاح عن هذه املعلومات إىل
املستأجرين الجدد.

األمور التي يجب إخبار املستأجرين بشأنها

أحياناً قد يكون هناك أمر يتعلق بتاريخ العقار السكني وينبغي
إخبارك به .إذا كان املالك أو الوكيل العقاري عىل دارية بأي من
الوقائع التالية ،يجب عليه أن يخربك مبا ييل قبل أن تو ّقع عىل عقد
اإليجار:

y yإذا كان العقار:
قد تع ّرض لفيضان أو حريق أحراج يف السنوات الخمس املاضية.يتضمن مخاطر مهمة عىل الصحة أو السالمة (إال إذا كانت تلكاملخاطر واضحة عندما تعاين العقار)
 مرسحاً لجرمية عنف يف السنوات الخمس املاضية.مشموالً بأنظمة فرز عقاري ( )zoningأو قوانني متنعك منالحصول عىل ترصيح بركن سيارتك مام يحتّم عليك دفع رسم
لقاء ركن سيارتك يف املنطقة
مشمو ًال بخدمات بلدية لجمع النفايات تختلف عن العقاراتاألخرى يف املنطقة
مدرجاً يف ّسجل العقارات املتض ّمنة أسبستوس عازل سهل
التفتّت
يتيح لآلخرين املشاركة يف استخدام مدخل السيارات أو مدخلاملشاة.

بعد انتقالك إىل املنزل
ينبغي أن تقوم مبا ييل:
 -y yتعبئة الجزء املخصص لك يف تقرير حالة العقار والحرص
عىل إرجاع نسخة عنه إىل املالك أو الوكيل العقاري خالل  7أيام.
يعترب هذا التقرير دلي ًال مه ًام؛ وإذا مل متأله بدقة فقد يتم اقتطاع
مبلغاً من تأمينك اإليجاري الحقاً لقاء رضر أو تلف كان موجوداً
أص ًال عندما استأجرت البيت.
 -y yإيداع تأمني اإليجار بواسطة  RBOوتف ُّقد بريدك اإللكرتوين
أو هاتفك لتتبني ما إذا كنت قد وصلك إشعار من مكتب “التجارة
العادلة” ( )Fair Tradingيؤكد لك استالم املكتب لتأمني اإليجار
الذي دفعته .وإذا كان قد تم إيداع تأمني اإليجار بإستامرة إيداع
ورقية لتأمني اإليجار ،ينبغي أن تتلقى رسالة من مكتب “التجارة
العادلة” خالل الشهرين املقبلني تؤكد لك استالم املكتب لتأمني
اإليجار وتتضمن “رقم تأمني اإليجار” الخاص بك.
إذا مل تتلقى بريداً إلكرتونيا أو إشعاراً بالـ SMSأو برسالة ،اتصل بـ
NSW Fair Tradingعىل الرقم  13 32 20لتتأكد من إيداع التأمني
اإليجاري الخاص بك.
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نصائح مفيدة لتفادي أية مشاكل تتعلق
باالستئجار
اتبع النصائح املفيدة التالية التي تساعدك عىل تجنّب الوقوع مبشاكل
خالل استئجارك للعقار:
y yتعترب الصور وسيلة ممتازة لتسجيل حالة العقار عندما تنتقل إليه.
التقط صوراً للعقار ،وخصوصاً لألماكن التي يوجد فيها تلف أو
غري النظيفة واكتب عىل الصور التواريخ التي التُقطت بها .احتفظ
بهذه الصور إلبرازها يف حال اعرتض املالك عىل إرجاع تأمني
اإليجار لك عند انتهاء استئجارك للعقار.
y yاحتفظ بنسخة عن عقد إيجارك وعن تقرير حالة العقار
وإيصاالت اإليجار ورقم الـ Rental Bondوبنسخ عن الرسائل
الورقية واإللكرتونية التي ترسلها أو تتلقاها يف مكان مأمون حيث
ميكنك العثور عليها بسهولة الحقاً.
y yال تتوقف أبداً عن دفع اإليجار ،حتى ولو كان املالك ال يتق ّيد
مبسؤولياته مبوجب اتفاق اإليجار (مثل عدم قيامه بالتصليحات
املطلوبة) ،إذ قد ينجم عن عدم دفع اإليجار طردك من املأجور.
y yتق ّي ْد بالرشوط واألحكام املوجودة يف عقد اإليجار .وعىل وجه
التحديد ،ال تجري أي تعديالت يف املنزل أو تحتفظ بحيوانات
أليفة أو تسمح ألحد بالسكن معك بدون الحصول عىل ترصيح
بذلك من املالك أو الوكيل العقاري أوالً.
y yاحتفظ مبف ّكرة عن كل معامالتك مع املالك أو الوكيل العقاري.
سجل جميع األوقات والتواريخ التي تعود ألية مناقشات لفظية
ّ
واسم الشخص الذي تكلمت معه وما تم االتفاق عليه .وإذا كانت
هناك تصليحات مطلوبة ،قدّم طلباً خطياً بها إىل املالك أو الوكيل
العقاري واحتفظ بنسخة عنه .هذا النوع من األدلة مفيد جداً
إذا نشأ خالف و ُرفع إىل NSW Civil and Administrative
( Tribunalمحكمة الشؤون املدنية واإلدارية يف نيو ساوث ويلز
(.))NCAT
y yخذ باالعتبار رشاء تأمني عىل محتويات املنزل ،إذ يغطي هذا
التأمني أغراضك يف حال تعرضت إىل الرسقة أو الحريق أو كارثة
طبيعية .وللعلم فإن تأمني املالك عىل املبنى ،إذا كان لديه مثل
هذه التأمني ،ال يغطي أغراضك.

www.fairtrading.nsw.gov.au
 Fair Trading enquiriesعىل الرقم 13 32 20
املربقة الهاتفية للص ّم (TTY) 1300 723 404
خدمة املساعدة اللغوية 13 14 50

يجب عدم االعتامد عىل نرشة املعلومات هذه
كنصحية قانونية .للحصول عىل مزيد من املعلومات
عن هذا املوضوع ،يتعني الرجوع إىل الترشيع
املناسب.

y yإذا كان العقار يتضمن مسبحاً أو حديقة ،تأكد مام يتوقع املالك
أو الوكيل العقاري أن تقوم بصيانته والعناية به.
y yاحرص عىل الحصول عىل نصيحة إذا كانت هناك أشياء ال تفهمها
بشأن عقد اإليجار الخاص بك قبل توقيعك عليه .ال تتيح للاملك
أو الوكيل العقاري أن يستعجلك عىل التوقيع .وال توقع أبداً عىل
إستامرة غري معبأة ،مثل Claim for refund of bond form
(إستامرة اسرتجاع تأمني اإليجار).
y yإذا كنت راض عن السكن يف املنزل واقرتب موعد انتهاء عقد
ألجل ثابت آخر .بهذا
إيجارك ،ف ّكر بطلب تجديد عقد اإليجار َ
يرتاح بالك من ناحية عدم مطالبتك بإخالء املأجور بصورة غري
متوقعة ،كام يساعد عىل ضامن عدم رفع قيمة اإليجار خالل مدة
العقد.

للمزيد من املعلومات
تف ّقد موقع  Fair Tradingاإللكرتوين أو اتصل عىل الرقم 13 32 20
للمزيد من املعلومات بشأن حقوقك ومسؤولياتك املتعلقة باالستئجار.
مت ّول حكومة  NSWمجموعة من Tenants Advice and Advocacy
( Servicesخدمات تقديم النصح للمستأجرين والدفاع عن حقوقهم
( ))TAASتديرها مكاتب خدمات مجتمعية يف أنحاء نيو ساوث ويلز
لتقديم النصحية واملعلومات للمستأجرين والدفاع عن حقوقهم .تف ّقد
موقع  Tenants Unionاإللكرتوين التايلwww.tenants.org.au :
لالطالع عىل وسائل االتصال بأقرب مكتب خدمة إليك أو تف ّق ْد دليل
الهاتف املحيل.
عىل املالكني والوكالء العقاريني إعطاء نسخة عن هذه اإلفادة
باملعلومات إىل جميع املستأجرين الجدد قبل توقيعهم عىل
عقد إيجار سكني .وميكن فرض غرامات عىل املخ ّلني بهذا
الواجب.
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