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ما الذي يجب أن تعرفه إجراء التصليحات وأعمال الصيانة في المنزل الذي 

تستأجره؟

أوالً: على المستأجرين العناية بالمنزل وذلك بالحفاظ على نظافته وعدم التسبب 

بضرر أو عطل ألي شيء.

المستأجرون مسؤولون عن أعمال الصيانة األساسية للمنزل، مثل:

• تغيير المصابيح الكهربائية

• تغيير بطاريات أجهزة إنذار الحرائق

• قّص العشب

على المستأجرين إبالغ الوكيل العقاري أو صاحب المنزل بأية أعطال في المنزل 

تحتاج إلى تصليح.

على صاحب المنزل الحفاظ على حالة المنزل بصورة مقبولة - وفقاً لعمر المنزل 

ولمبلغ اإليجار الذي يدفعه المستأجر. 

يوجد نوعان من التصليحات: المستعجلة وغير المستعجلة.

التصليحات المستعجلة

يجب القيام بالتصليحات المستعجلة بسرعة.

مثال:

• تعطُّل جهاز الطبخ أو الفرن

• تعطُّل نظام الماء الساخن

• انفجار أنبوب مياه

• انسداد المرحاض

• تسرُّب الغاز أو ُعطل كهربائي

عليك إبالغ الوكيل العقاري أو صاحب المنزل بالتصليحات المستعجلة على الفور؛ 

وهو يتحمل مسؤولية تصليح المشكلة.

إذا لم تتمكن من االتصال بصاحب المنزل أو الوكيل العقاري أو إذا لم يصلِح 

العطل خالل وقت معقول، يمكنك طلب ِحرَفي مرّخص لتصليح العطل ودفع 

تكاليفه بنفسك.

 ويمكنك استرجاع المال الذي دفعته من صاحب المنزل 

خالل 14 يوماً – 

• إذا كانت تكاليف التصليح أقل من 1000 دوالر

• إذا لم تكن قد تسبّبَت بالعطل

•  إذا أعطيت صاحب المنزل أو الوكيل العقاري فرصة معقولة لتصليح العطل

إذا كان لديك إيصال وتقرير خطي بالعطل من ِحرَفي مرّخص.

وماذا بشأن التصليحات غير المستعجلة؟

التصليحات غير المستعجلة أعطال ال تحتاج إلى تصليحها على الفور. مثالً: كسر 

في خزانة مطبخ أو شرخ في زجاج نافذة.

اكتب رسالة إلى الوكيل العقاري أو صاحب المنزل تشرح فيها ما يحتاج إلى 

تصليح ومتى تشاء أن يتم التصليح.

وتذكّر أن التصلحيات غير المستعجلة قد ال تُصلَّح بذات السرعة التي تُصلَّح بها 

التصليحات المستعجلة. أرسل تذكيراً إلى الوكيل العقاري أو صاحب المنزل إذا 

لزم األمر.

ال ترتّب القيام بالتصحليات المستعجلة بنفسك أو تدفع لقاء تصليحها من جيبك 

إال إذا وافق الوكيل العقاري أو صاحب المنزل خطياً على تسديد ما تدفعه.

لتجنُّب أية اختالفات، اكتب قائمة بالمشاكل التي تبلّغها إلى الوكيل العقاري أو 

صاحب المنزل واحتفظ بنسخة عنها.

هذا وعليك أن تدفع بدل إيجارك حتى ولو لم يصلّح الوكيل العقاري أو صاحب 

المنزل التصحليات المطلوبة.

إذا توقفت عن دفع اإليجار، تُعتبر مخالفاً لعقد إيجارك ويمكن لصاحب المنزل 

أن يطلب منك مغادرة المنزل. 

 يمكنك تقديم طلب 

إلى  )Consumer, Trader and Tenancy Tribunal (CTTT)محكمة 

المستهلك والتاجر وشؤون االستئجار) إذا لم يقم صاحب المنزل بالتصليحات.

وماذا بشأن إجراء تعديالت في المنزل؟

عليك دائماً أن تحصل على إذن خطي من صاحب منزلك قبل إجراء أية تغييرات 

في المنزل. 

يتعين أن يوافق صاحب المنزل على التغييرات البسيطة، إال إذا كان لديه سبب 

وجيه للرفض. 

تشمل التغييرات البسيطة:

• تعليق مسمار للصور على الحائط

• تركيب أقفال أمان لألطفال على النوافذ، أو

• تركيب ممسك لالتكاء عليه في الحمام.

وصاحب المنزل ليس مجبَراً على الموافقة إذا طلبت إجراء تغيير كبير في المنزل. 

مثالً: دهن المنزل من الداخل أو الخارج.

إذا أجريت تغييراً دون موافقة خطية قد تضطر إلى دفع تعويض أو تُجبر على 

إخالء المنزل.

 للمزيد من المعلومات عن حقوق المستأجرين وواجباتهم، 

 تفّقد موقع مكتب ’التجارة العادلة‘ اإللكتروني 

www.fairtrading.nsw.gov.au أو اتصل على الرقم 20 32 13.

وإذا احتجت إلى مساعدة مترجم اتصل على الرقم 50 14 13.
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