Renting a home:
A tenant’s guide to rights and responsibilities

عربي  -الموضوع السابع – زيادات اإليجار والتأجير من الباطن

Arabic - Topic 7 – Rent increases and sub-letting

هناك بعض اإلجراءات التي يتوجب على الوكيل العقاري أو صاحب
المنزل اتباعها إذا إراد فرض زيادة على بدل إيجارك.

إذا أ ّجر مستأجر غرفة أو كارجاً أو شقة صغيرة تابعة للمنزل
( )granny flatإلى شخص آخر ،يُس ّمى هذا تأجير من الباطن.

عندما توقّع على عقد إيجار  -يكون عاد ًة لمدة  6شهور إلى 12
شهرا ً.

في هذه الحالة يصبح المستأجر اآلخر مستأجرا ً من الباطن.

ويجب أن يُذكر في العقد مبلغ الزيادة أو طريقة حساب الزيادة.

يجبي المستأجر اإليجار من المستأجر من الباطن ويكون أيضاً
مسؤوالً عن أية أضرار يس ّببها المستأجر من الباطن.
وعلى المستأجرين أن يحصلوا على موافقة الوكيل العقاري أو
صاحب المنزل قبل تأجيرالمنزل من الباطن.

يمكن لصاحب المنزل زيادة اإليجار إذا كان المستأجر لديه عقد
إيجار لمدة سنتين أو أكثر.

وال يمكن لصاحب المنزل أن يرفض السماح لك بتأجير غرفة إلى
شخص آخر  -إال إذا كان هناك سبب وجيه.

وإذا كنت تج ّدد عقدك لمدة إيجار أخرى ،فإنه ال يمكن زيادة بدل
اإليجار تلقائياً.

لكن إذا أردت تأجير كامل المنزل من الباطن واالنتقال إلى منزل
آخر ،فبإمكان صاحب المنزل عندها رفض طلبك .كذلك بإمكانه
الرفض إذا كان يعتقد أن األمر سو يسبب مشكلة كاإلزدحام.

خالل هذه المدة ال يستطيع صاحب المنزل رفع بدل اإليجار ،إال
إذا كان مكتوب خطياً في العقد أنه بإمكانه القيام بذلك.

على الوكيل العقاري أو صاحب المنزل أن يعطيك دائماً إشعارا ً
خطياً مدته  60يوماً قبل أن تسري أية زيادة على بدل اإليجار.
مثالً :إذا كان عقد إيجارك لستة شهور أو  12شهرا ً وتابعت االستئجار
بدون توقيع عقد إيجار جديد ،فإنه يمكن رفع بدل اإليجار إذا تم
إعطاؤك أوالً إشعارا ً لمدة  60يوماً.
إذا لم تكن قادرا ً على تح ّمل قيمة الزيادة على بدل اإليجار ،ناقش
األمر مع الوكيل العقاري أو صاحب المنزل فورا ً ،فقد يوافق على
أقل إذا كنت مستأجرا ً جيدا ً.
زيادة ّ
إذا وافق  -احرص على أن تحصل على موافقته خطياً.
وإذا كنت تعتقد بأن زيادة اإليجار كبيرة جدا ً ،بإمكانك تقديم
طلب إلى Consumer, Trader and Tenancy Tribunal
للبت بما إذا كانت
(محكمة المستهلك والتاجر وشؤون االستئجار) ّ
الزيادة أكثر من الح ّد.
هل أستطيع تأجير العقار من الباطن إلى
مستأجر آخر؟
يرغب بعض المستأجرين بتوفير المال عن طريق مشاركة المنزل
مع شخص آخر.
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غرفتي
مثالً :إذا كان هناك  8أشخاص يعيشون في شقة أو بيت من
ّ
نوم ،فإن ذلك يعني أن عددا ً كبيرا ً من األشخاص يعيشون في مكان
صغير ،وهذا ما يسمى باالزدحام.
إذا كنت تعتقد أن صاحب المنزل غير عادل بشأن هذه المسألة،
بإمكانك تقديم طلب إلى Consumer, Trader and Tenancy
( Tribunalمحكمة المستهلك والتاجر وشؤون المستأجر) لحل
هذه القضية.
وسوف ت ُصدر المحكمة قرارا ً بما تراه عادالً.
للمزيد من المعلومات عن حقوق المستأجرين وواجباتهم،
تفقّد موقع مكتب ’التجارة العادلة‘ اإللكتروني
 www.fairtrading.nsw.gov.auأو اتصل على
الرقم .13 32 20
وإذا احتجت إلى مساعدة مترجم اتصل على
الرقم .13 14 50

