
 
 

 

 

 أسئلة بخصوص االستئجار
 للطلبة األجانب

 
مور في بعض األأخذ . ستحتاج إلى أديليدإلي عند وصولك  االقيام بهينبغي عليك أهم األشياء التي فيه أحد العثور على مكان للعيش عد ي

 مثل التكلفة والموقع والشروط والقواعد.الحسبان 

 حقوقك ومسؤولياتك.تدرك هم أن من المفأو غرفة سكنية أو وحدة  منزال تجرأستاإذا 

معلومات الللحصول على  Consumer and Business Services (CBS)بدائرة خدمات المستهلكين وقطاع األعمال يمكنك االتصال 

 .882 131 الرقم والمساعدة على

 Types of agreements  عقودأنواع ال
قابلة للقفل في يستأجر النزالء أو المتشاركون بالسكن غرفة نوم يث ح  rooming house agreementالمنزلية عقد المساكنةيستخدم 

والمالك جر غرفة لوحدك أو مع صديق. أستت( قد the resident مقيمك) وأنتإلقامة ثالثة أشخاص أو أكثر. العقار حيث يكون هناك متسع 

المشتركة أو لمجرد األماكن تنظيف وفير وجبات الطعام زيارة لتوالمجرد يقوم بأو العقار ( قد يعيش أيضا في proprietorصاحب الملك )

 .النزالء رؤيتهابقواعد المنزل. يجب أن يتم عرض قواعد المنزل حيث يمكن لجميع النزالء يلتزمون التأكد من أن جميع 

ار من المالك استئجار عقب( tenant )المستأجر تقوم انتحيث  residential tenancy agreement عقد اإليجار السكنيم ستخدي

 .امناسبإشعارا مسبقا  ئكدون موافقتك أو من دون اعطاإلى العقار بأتي يلمالك أن لال يمكن (. landlord )المؤجر

  Rooming house agreements المنزلية المساكنة عقود

 ؟حصل على إيصالأأن هل ينبغي ملك(، صاحب ال) للمالكعندما أدفع المال  •

 .لمالك أو وكيلهلحساب مصرفي  إلىالدفع بدفعة منك، إال إذا قمت  هساعة بعد تلقي 48في غضون  إيصاالا عطيك أن ييجب على المالك 

  هل يمكن للمالك أن يدخل إلى غرفتي بدون موافقة؟ •

يستطيع ال ولكن ذلك. القيام ب التوقيت وكيفية  من ناحيةمعقوالا  ذلك كونيدون موافقتك، ولكن يجب أن بيدخل غرفتك  أنمالك يمكن لل

 أطول من الالزم. لفترة غرفةالفي  المكوثالمالك 

 ؟التصليحهذا النوع من احتجت لأفعل إذا سقفل. ماذا تنافذة في غرفة نومي ال ال •

عليك فينبغي ذلك خطيا. إذا لم يتم إصالح المشكلة يكون طلب . من األفضل أن المالك عن أي حاجة للتصليحيجب عليك أن تبلغ 

 .882 131 الرقم على CBS بدائرةاالتصال 

 ؟العقدطلب في بداية للمالك أن يالمال يمكن من كم  •

مال  يودعالمالك أن يتوجب على إيجار.  أسبوعي قيمة ال تزيد عن مع وديعةإيجار واحد أسبوع دفع  المطالبة به هويمكن إن أكبر مبلغ 

 .CBS الوديعة لدى دائرة

 غرامة مالية؟للمالك أن يفرض علي كن يمهل اإليجار؟ تأخرت في دفع لو سيحصل ماذا  •

لمدة  بأكملهك. ولكن إذا لم يتم دفع اإليجار على ممتلكاتالحجز أو ك فرض غرامة مالية للماليمكن  نفلاإليجار  ت في دفعإذا تأخر

 مغادرة(.ال )طلب باإلخالء إنذارا ليومينللمالك أن يعطيك يمكن  فعندهااإليجار )أيهما أقل(، لفترتين من أو  أسبوعين

 ؟العقدنهاية الوديعة المالية إلي عند المالك لم يرجع إذا القيام به يمكنني الذي ماذا  •

أن مالك فيمكن لللممتلكات في اأضرار تسبب في إلحاق خدمات و/أو المرافق أو أو ال وجبات الطعام أو إليجاربمبلغ عن اإذا كنت مدينا 

 .وديعتكمخاوف بشأن أي لديك  تإذا كان 882 131 الرقم على CBS اتصل بدائرةك. يتنولتغطية مدي امبلغيستقطع 

 مكتوبا؟هل من الضروري أن يكون عقد المساكنة المنزلية  •

 .العقدلديك دليل على لكي يصبح من األفضل أن يكون كتابيا فمع ذلك لكن ال، وك

 خدمات المستهلكين وقطاع األعمال
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 Residential tenancy agreementsاإليجار السكنية  عقود

•

•

•

 ھل ینبغي علي إكمال ورقة التدقیق في بدایة العقد؟ 
عندما تنتقل إلى المكان المستأجر ینبغي على المالك أن یعطیك نسختین مكتملتین من ورقة التدقیق تدالن على حالة العقار. عندھا تحتاج 

إلى ملء القسم الخاص بك في كل من ورقتي التدقیق، مع اإلشارة الى حالة العقار. قم بتوقیع نسخة واحدة وأعطھا إلى المالك واحتفظ 
بنسخة لنفسك. بعض الناس یلتقطون الصور للداللة على حالة العقار. 

كم یبلغ مبلغ الودیعة التي یستطیع المالك المطالبة بھ؟   
إذا كان اإلیجار 800 دوالرا أو أقل في األسبوع فیمكن المالك المطالبة بودیعة تساوي أو تقل عن إیجار 4 أسابیع. إذا كان اإلیجار أكثر 

من800  دوالرا في األسبوع فیمكن للمالك المطالبة بودیعة تساوي أو تقل عن إیجار 6 أسابیع. 

 ھل یستطیع المالك االحتفاظ بمبلغ الودیعة؟    
كال، یجب على المالك أن یودع مال الودیعة لدى دائرة CBS في غضون اسبوعین من استالمھ. أما إذا كان لدى المالك وكیل یدیر العقار 

بالنیابة عنھ، فیجب أن تودع الودیعة في غضون 4 أسابیع. 

 ؟الذي أدفعهاإليجار بمبلغ عطيني إيصاالت يأن المالك يتوجب على  هل •
لمالك.مصرفي لالحساب الاإليجار في  تودعساعة بعد دفع اإليجار، إال إذا كنت  48في غضون  إيصاالعطيك يأن لمالك يجب على ا

    ؟القيام بهيمكنني الذي  . ماالوديعة إليمال م يرجع المالك لري ولكن إيجا لقد انتهى عقد •

.882 131الرقم على  CBSبدائرة ون توقيع المالك، أو االتصال بد CBSالوديعة إلى دائرة يمكنك تقديم نموذج استرداد 

    ؟كيف يمكنني جعل المالك يقوم بالتصليحات •

التصليح طلب نموذج ذلك خطيا. قد ترغب في استخدام القيام بلك العقار. من األفضل ماإلى  قم بإبالغ االحتياجات للتصليحات

Request for Repairs form  :المتوفر من الموقعwww.sa.gov.au/tenancy/privaterentalforms  . لم يتم القيام بالتصليحإذا 

 .للحصول على المشورة 882 131الرقم على  CBSبدائرة  يمكنك االتصال

    ؟توقفت صديقتي عن دفع حصتها من اإليجار. ما الذي يمكنني القيام به لقد •

دفع اإليجار  تأخر. إذا co-tenancy اإليجار ةيسمى المشارك فذلكعقد اإليجار  مدرجين فيك تإذا كان كل من اسمك واسم صديق

شركائك في (. إذا لم تتمكن من تسوية المشكلة مع كل المستأجرين )طلب مغادرة العقارطرد فيمكن بعد ذلك يوما  14بالكامل ألكثر من 

 المشورة القانونية. اإليجار فربما تحتاج لطلب

استرجاع مال لإليجار. كيف يمكنني بمدين له  بأنيألنه يقول  ثاثاأل إعادةبعض األثاث. يرفض المالك فيه  توترك لقد أخليت العقار •

 ؟أثاثي

، اإليجار رسميا انتهاءبعد  العقارفي ك أثاثإذا تركت فيجار. ومع ذلك، باإلاث إليك ألنك مدين األث إعادةأن يرفض  مالك العقارال يمكن ل

رفض المالك ي، قد . اعتمادا على قيمة األثاثabandoned property مهجورةممتلكات باعتباره على المالك التعامل مع األثاث  ينبغي

 .valuable abandoned property المهجورة القيّمة الممتلكات عن التعامل معالمترتبة  تكاليفله الدفع تحتى  إليكاألثاث  إعادة

 Advice in your languageالمشورة بلغتك 

المحادثة  الترجمة لك عبر بتقديمسيقوم شخص وخدمة الترجمة الشفوية المجانية عبر الهاتف.  للحصول على 450 131اتصل على الهاتف 

الرقم  على Consumer and Business Servicesبدائرة خدمات المستهلكين وقطاع األعمال الثالثية االطراف. اطلب ربطك 

 اإليجار. حول مشورةالللحصول على  882 131

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

 www.sa.gov.au/tenancy/renters :الموقع معلومات االستئجار متوفرة في

 ت المناسبة.إلى التشريعاالرجوع المعلومات الواردة في هذه الورقة هي ذات طبيعة عامة فقط، وينبغي أال تعتبر بديال عن االستشارة القانونية و / أو 

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

