
 

 

 

 

 

  

تصبح  عيشتل  امكانتستأجر  عندما   "المستأجر"    فيه  إلى فأنت  المال  تدفع 

ا  "المالك" يمكنك  مقابل  هناك.  لالستئجار  لعيش  أماكن    غرف الكإيجاد 

واألماكن  و الالمنازل  ذاتيا  األصغر  على  وهي  مكتفية  صفحات مدرجة 

 ي. في الصحف أو من خالل التحدث إلى وكيل عقار أو االنترنت

    Tenancy agreements  يجار ال   عقود 

ما أنت  عادة  )و  توقع  اإليجار  عقد  على  أيضا "عقد  يوالمالك  التأجير  سمى 

lease  )"ي التي  نص  والذي  المدة  المال  وهناك،    تعيشهاسوف  على  كم من 

 .وما مدى تكرار الدفع ( ستدفعrent )اإليجار

يكونحي وقعة  عطيك نسخة ميأن  المالك  يتوجب على  مكتوب    عقدهناك    ثما 

 شرح حقوقك والتزاماتك. مكتوب يدليل مع 

 .العقودهناك نوعان من وعقد اإليجار هو عقد ملزم قانونيا. إن 

، العقدقبل نهاية    المغادرةشهرا(. إذا كنت ترغب في    12أو    6محددة من الزمن )مثال    لمدة  يمتد  fixed agreement  الثابت  العقد

اإلعالنات  قد تكاليف  دفع  إلى  حتى  رسومو  تضطر  وربما  التأجير  اإليجار   إعادة  أن   مبلغ  إذا    إلى  مستأجر جديد.  العثور على  يتم 

إشعارا خطيا للطرف اآلخر قبل   عطيأن يالطرفين  فينبغي على أي من  ،  المحددة  إنهاء االتفاق في نهاية المدةب أنت أو المالك    رغبت

 دوري.يجار د وكأنه إالعقستمر فسيشعار اإليوما على األقل. إذا لم يتم إعطاء  28 مدة

انتهاء محدد. عندما ترغب في    periodic agreement  العقد الدوري  تاريخ  له  )  المغادرة فينبغيليس  بمدة  إعطاء إشعار خطي 

  90يوما لسبب معين، أو    60بمدة  )  العقدإنهاء  رغب بإذا    يعطيك إشعارااإليجار(. يجوز للمالك أن    لمدةمساوية  بمدة  يوما أو    21

 ن سبب(.دوبيوما 

  Moving in االنتقال إلى المكان المؤجر 

  أو مكسور  غير نظيف. إذا كان هناك شيء التدقيق المكتملة أوراق عطيك نسختين من ي أن المالك  تنتقل فيه ينبغي على اليوم الذي في 

كل من    بتوقيع، يجب أن تقوم  قالتدقي  أوراق  فيحالة العقار  بمجرد توثيقك ل.  التدقيق  أوراق ة عن ذلك في  حظالفينبغي عليك تثبيت م

 الصور كدليل على حالة العقار.  يلتقطونبنسخة لنفسك. بعض الناس واحتفظ إلى المالك  إحدى النسختين أعط  . التدقيقأوراق نسختي 

  ينبغي (. تكييف الهواءكيفية تشغيل جهاز  مثل) األدواتكيفية استخدام بعض  نن يعطيك تعليمات )مثل كتيبات( عالمالك أينبغي على 

 عقد اإليجار.  تدرج تلك األدوات فيأن 

المالك   عاتق  على  تقديمتقع  معقولة  بالمنزل    مسؤولية  احالة  المبنى.  من  عمر  االعتبار  في  األخذ  مع  عاتقكإلصالح،  على   وتقع 

 .نظافة المبنىعلى المحافظة  ةمسؤولي

 Rental bond  وديعة اليجار  

 اإليجار:  قد يطلب منك دفع وديعة. إذا كان مبلغ

 .)أو أقل(أسابيع   4ة إليجار مساوي يمكن أن تكون الوديعةفي األسبوع أو أقل دوالرا   800 •

  .)أو أقل(أسابيع  6 ة إليجارمساوين تكون الوديعة يمكن أ دوالر في األسبوع 800أكثر من  •

  أسابيع إذا كان 4)أو في غضون أسبوعين الوديعة لدى دائرة خدمات المستهلكين وقطاع األعمال خالل  يودعأن  المالكينبغي على 

 ساعة. 48 باالستالم خالل إيصاالا طيك يعأن المالك ينبغي على  المالك وكيل(. لدى

عق نهاية  إيجاركفي  ترتيب    يتوجب،  د  الوديعةعليك  إذا  استرداد  يكن.  أي ضرر  لم  أخرى،  إيجار  أو    هناك  مسؤولية  أو  مستحق 

 الوديعة إليك.  رد فسيمكن

 ( 299 131الهاتف  الوديعة. رقمساعدك في دفع أن ت Housing SAجنوب أستراليا إسكان قد يكون بإمكان دائرة )مالحظة: 

 خدمات المستهلكين وقطاع األعمال

 ئجار: دليل أساسي االست 
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 إلى التشريعات المناسبة. الرجوع المعلومات الواردة في هذه الورقة هي ذات طبيعة عامة فقط، وينبغي أال تعتبر بديال عن االستشارة القانونية و / أو 
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  The landlord’s obligations  التزامات المالك 

 ك:ك المالطييعيجب أن 
 )إذا كان االتفاق خطيا(  الموقعنسخة من عقد اإليجار  •

 حول حقوق والتزامات المستأجر والمالك. ليل مكتوبد •

 ني لتسجيل حالة المب - التدقيقأوراق  •

 حساب المالك إلىاإليجار  ما لم تكن تسددإيجار، ة لكل دفع إيصاال •

 
 يجب على المالك أيضا: 

  انتقالك إليهوبحالة معقولة عند  انظيفكون العقار تأكد من ال •

 طوارئ( حالة ت هناك كان)إال اذا  ه للعقارخولدقبل إعطائك اشعارا  •

 التأكد من أن العقار له أقفال جيدة وآمن •

 دفع(. القد تضطر إلى في ضرر، ت في أعند الحاجة )ولكن إذا تسبب العقارإصالح  •
 

  The tenant’s obligations  التزامات المستأجر 

 : كمستأجر ينبغي عليك
 تسديد اإليجار مقدما وفي موعد استحقاقه •

 نظيفا المحافظة على العقار  •

 استخدام االستمارة المناسبة لإلشعار إذا رغبت بإنهاء العقد •

 إبالغ المالك عن اإلضرار أو الحاجة للصيانة  •

 عدم استخدام أو السماح ألي شخص آخر باستخدام العقار لغرض غير مشروع  •

 أو التأثير على راحة أو خصوصية جيرانك  عدم توليد ضوضاء صاخبة •

 حيوانات أليفة أو دعوة آخرين للعيش في العقار أو إجراء تغييرات فيه. جلب الك قبل طلب الموافقة المسبقة من الم •
 

  Rent increases  زيادة اليجار 

ينبغي على  اإليجار.    في  السابقةعلى الزيادة  أو    بدء العقد  علىشهرا على األقل    12  مضياإليجار حتى    ال تحصل زيادة في  يجب أن 

 يوما قبل زيادة اإليجار.  60قل عن تال دة اشعارا خطيا بميك عطيأن المالك 

 زيادة. ينص العقد على إمكانية حصول ، ما لم فترة اإليجار الثابت ال يمكن زيادة اإليجارخالل 

وافق  ولكن المالك  العقد في بداية  مكيف هواء هناك  لم يكن يمكن زيادة اإليجار في أي وقت )على سبيل المثال إذا فإذا وافق الطرفان، 

 خطيا. العقد(. وينبغي أن يكون هذا صب مكيفنعلى 

  Renting problemsمشاكل اليجار  

وبين  خالف  نشأإذا   األعمال  اتصل  المالك،    بينك  وقطاع  المستهلكين  خدمات  .  Consumer and Business Servicesبدائرة 

 التوصل إلى نتيجة. إذا لم يتم الخالفي حل للمساعدة ف ت الموصى بهاوالخيارا ،كمسؤولياتو ك حقوقوفر معلومات عن نأن  بإمكاننا
إلى   طلب  تقديم  يمكنك  استراليا  ل  واإلداري  المدنيالمجلس  مناسبة،   South Australian Civil and Administrativeجنوب 

Tribunal (SACAT)يتخذ مجلس  . سوفSACAT ر أمرا ملزماصديو اقرار. 
 

  Advice in your languageالمشورة بلغتك  

الهاتف  اتصل   على  450 131على  الهاتف.    للحصول  عبر  المجانية  الشفوية  الترجمة  شخص  وخدمة  لك   بتقديمسيقوم  الترجمة 
  Consumer and Business Servicesالمحادثة الثالثية االطراف. اطلب ربطك بدائرة خدمات المستهلكين وقطاع األعمال   عبر

 جار. اإلي حول مشورةالللحصول على  882 131الرقم  على

 :   For more informationللمزيد من المعلومات  
Consumer and Business Services 
Customer Service Centre 
91 Grenfell Street 
Adelaide SA 5000 
Tel: 131 882 

 nancy/renterswww.sa.gov.au/te :الموقع معلومات االستئجار متوفرة في

http://www.sa.gov.au/tenancy/renters

