
 
 
 
 
 
 
 

يمكن أن يتضّمن الدخول في عقد إيجار بمقاطعة العاصمة 
 األسترالية مسؤوليات كبيرة.

 تأّكد من حماية مصالحك بإدراك حقوقك وكذلك مسؤولياتك. 
 المالك والمستأجر.كن شريكاً متساوياً في العالقة التي تربط 

  

 ما الذي يقوله القانون؟
) ترتيبات استئجار RTA( 1997قانون اإليجارات السكنية لعام ينظّم 

المساكن، بما في ذلك اإليجارات الخصوصية والعامة واالجتماعية، في 
 مقاطعة العاصمة األسترالية.

يمكن  ويوفر هذا التشريع إطاراً للحمايات األساسية للمستأجرين التي ال
 سلبهم إياها.

) التي تنطبق على كل STTs"أحكام اإليجار المقياسية" ( RTAيبيّن 
التي يُشار  اتفاقية اإليجار المقياسيةترتيبات اإليجار، وهي تكون موجودة في 

إليها في الغالب باسم عقد إيجار. تشمل معظم عقود اإليجار أحكام اإليجار 
جار تُعتبر شاملة ألحكام اإليجار المقياسية، المقياسية. إالّ أن كل ترتيبات اإلي

 ولذلك فهي تنطبق عليك سواًء أكان منصوصاً عليها في اتفاقيتك أم ال.

من مصلحتك أن تفهم هذه الحمايات والحقوق كي يمكنك االستمتاع ببيتك 
 والحصول على القيمة الصحيحة لقسط اإليجار الذي تدفعه.

كمة المدنية واإلدارية بمقاطعة العاصمة ويمكن حّل نزاعات اإليجار في المح
أي -). إذ يستطيع أي من طرفي اتفاقية اإليجار ACATاألسترالية (

 . ACATتقديم طلب لسماع القضية أمام  -المستأجر أو المالك

 من هو المستأجر؟
 6المستأجر شخص له الحق في السكن بموجب اتفاقية إيجار سكنية (المادة 

الجوهر شخص يدفع أقساط إيجار للحصول ). وهو من حيث RTA من 
 على السكن مقابل تلك األقساط.

يتم التعامل بطريقة مختلفة في حاالت بعض الترتيبات اإليجارية، بما فيها 
السكن في مجّمعات الكارافانات وسكن الطالب والسكن مع الغير مع أو بدون 

التي تنطبق على توفير طعام للساكن، وهي تكون معفاة من كثير من القواعد 
المستأجرين. إذا كنت في واحدة من حاالت اإليجار تلك فقد تظل مغطى 

) بصفتك ساكناً. لالطّالع على التفاصيل RTAبقانون اإليجارات السكنية (
التي أصدرناها أو اتصل  نشرات معلومات السكنحول هذه الحمايات راجع 
 بخدمة نصح المستأجرين.

 بترتيبات اإليجارات فقط.  مالحظة: تتعلق هذه النشرة 

 ما هي اتفاقية اإليجار؟
وهي اتفاقية لإليجار بين المالك (أو اتفاقية اإليجار هي وثيقة ملِزمة قانوناً. 

 وكيله) والمستأجر.
يمكن أن تكون اتفاقية اإليجار خطية بكليّتها أو شفهية بكليّتها أو مزيجاً من 

ل محمياً بأحكام اإليجار االثنين. إذا لم يكن لديك نص خطي فإنك تظ
). غير أنه من المستحسن أن يكون لديك اتفاقية خطية من STTsالمقياسية (

  أجل حمايتك في حال بروز خالف.
يمكنك تنزيل نسخة مجانية من اتفاقية اإليجار المقياسية بواسطة الموقع 

) Tenants’ Unionاإللكتروني التحاد المستأجرين (
)0TUwww.tenantsact.org.auU0T أو يمكن إرسال نسخة مجاناً من مكتب ،(

اتحاد المستأجرين. يتم عادة إعطاء هذه االتفاقية من جانب المالك أو وكيله، 
لكنه من المستحسن أن تعرف ما الذي تضّمه االتفاقية المقياسية للتأّكد من أنه 

 ؤك الوثيقة الصحيحة.تم إعطا

 ما الذي تتضّمنه اتفاقية اإليجار؟
، مع االنتباه لطول مدة اإليجار الثابتة ومبلغ اقرأ اتفاقية إيجارك بحرص

 اإليجار الواجب دفعه وزمان وطريقة الدفع وأية شروط خاصة.

) على أن أي حكٍم من RTAمن قانون اإليجارات السكنية ( 9تنص المادة 
 إليجار يكون الغياً إذا لم يكن منسجماً مع ذلك القانون.أحكام اتفاقية ا

) فإنه STTsوإذا كان أحد أحكامها غير منسجم مع أحكام اإليجار المقياسية (
إذا وافقت عليه المحكمة المدنية واإلدارية بمقاطعة العاصمة  فقطيكون سارياً 
يخالف  ). لذلك فإذا كانت اتفاقية إيجارك تضم أي حكمٍ ACATاألسترالية (

) (كحكم تنظيف السجاد مثالً بنهاية عقد STTsأحكام اإليجار المقياسية (
اإليجار)، فإنه ال يمكن إنفاذ ذلك الحكم ما لم تقم أنت والمالك بصورة 
مشتركة بتقديم طلب إلى المحكمة المدنية واإلدارية بمقاطعة العاصمة 

فهي "أحكام تغيير  ) للموافقة عليه. أما استثناءات ذلكACATاألسترالية (
من قانون اإليجارات السكنية  8مكان العمل" التي تّمت معالجتها في المادة 

)RTA.والتي ال تحتاج لموافقة ( 

إذا وافق المالك عند توقيع اتفاقية اإليجار على إجراء إصالحات أو تقديم 
، تسهيل أو مرفق ما، فإنه يجب إيراد هذه الموافقة خطياً. وإذا لم يحصل ذلك

اكتب مباشرة إلى المالك أو وكيله بما يؤّكد الموافقة (مع ذكر تفاصيل 
 األشغال باإلضافة إلى التاريخ، واحتفظ بنسخة من ذلك).

ال توقع على أي شيء أبداً إذا لم تكن متأّكداً من معناه و/أو إذا كنت ال 
    إذا احتجت للمساعدة.  TASتوافق عليه. اتصل بـ 

 قية اإليجار؟ما هو طول مدة اتفا
 تكون اتفاقية اإليجار إما على أساس مدة مبدئية ثابتة أو على أساس دوري.

على أن اإليجار يبدأ في تاريخ  مدة ثابتةتنص اتفاقية اإليجار على أساس 
شهراً) بحيث  12أشهر إلى  6معيّن وأنه يستمر لمدة زمنية محددة (عادة 

لم يفعل المستأجر شيئاً واستمر في تنتهي المدة الثابتة في تاريخ محّدد. إذا 
على أساس اإلقامة بالمسكن بعد نهاية المدة الثابتة فإن اإليجار يصبح تلقائياً 

. وقد توجد اتفاقية اإليجار على أساس دوري أيضاً عندما يعّد الطرفان دوري
 اتفاقية إيجار بدون تحديد مدة لها، كما في حالة اإلسكان العام.

بنهاية المدة الثابتة، يستطيع الطرفان الموافقة على توقيع اتفاقية إيجار جديدة 
حملك على "تجديد" اتفاقية إيجار  ال يمكنهبمدة ثابتة. غير أن مالك عقارك 

أو توقيع اتفاقية جديدة بنهاية المدة الثابتة. ال ترضخ لإلجبار أو التهديد لتوقيع 
م قيامك بما يريدك المالك أن تفعله ال يعني أي شيء ال تريده. إذ أن مجّرد عد

 أن بإمكانه طردك تلقائياً. 

هذا وال يستطيع المالك إنهاء اتفاقية اإليجار بنهاية المدة الثابتة، إذ أن 
المستأجر فقط يمكنه ذلك. إذا أراد المالك إنهاء االتفاقية فال يمكنه ذلك إالّ 

). راجع ورقة STTمقياسي (طبقاً لألسباب المبيّنة في حكم اإليجار ال
 .  إنهاء اإليجار وإيقاف عقد اإليجارالمعلومات التي أصدرناها حول 

 من هم أطراف اتفاقية اإليجار؟
ُكن على بيّنة من أمرك حول من هم أطراف اتفاقية اإليجار، إذ أن المسؤولية 

قية المالية عن اإليجار يتحّملها عادةً المستأجرون الواردة أسماؤهم في اتفا
اإليجار، وهو أمٌر يستمر خالل المدة الثابتة حتى وإن أخليت المنزل. إذا 

قمت بتوقيع اتفاقية إيجار على أساس مدة ثابتة، راجع نشرة معلوماتنا 
 .   إنهاء اإليجار وإيقاف عقد اإليجارالمتعلقة باإليجار حول 

اإلسكان  كتيّبإذا كنت تريد الدخول طرفاً في اتفاقية إيجار مشترك راجع 
دليل قانوني حول اإلسكان المشترك في  –المشترك: منزل يعّج بالناس 

   الذي أصدرناه. مقاطعة العاصمة األسترالية
تفّحص أية شروط خاصة بانتباه، وتأّكد من أنها منسجمة مع األحكام 

 المقياسية.

 هل هناك أية تكاليف مسبقة؟

اإليجار في مقاطعة العاصمة 
 : دليل عام(ACT)األسترالية 

http://www.tenantsact.org.au/


بموجب القانون في مقاطعة العاصمة األسترالية يمكن استيفاء التأمين 
من  15اإليجاري واإليجار المسبق فقط عند إبرام اتفاقية اإليجار (المادة 

RTA  من 24والشرط STT .( 

هذا وال يمكن أن يزيد مبلغ التأمين اإليجاري على إيجار أربعة أسابيع 
مبلغ اإليجار المسبق على إيجار شهر  )، بينما ال يمكن أن يزيد16(الشرط 

 ).28تقويمي واحد (الشرط 

يُمنع استيفاء رسوم أخرى مثل المال لقاء المفاتيح ورسوم المعاينة وتكاليف 
 من 24والشرط  RTA) من 1(15إعداد اتفاقة اإليجار وما شابه ذلك (المادة 

STT .( 

 ما هو التأمين اإليجاري؟
التأمين يدفعه المستأجر إلى المالك أو وكيله ومن التأمين اإليجاري أحد أنواع 

 ثم يتم إيداعه لدى مكتب التأمينات اإليجارية.

ليس على المالك أن يطلب تأميناً إيجارياً من المستأجر، لكن إذا ُوجد التأمين 
أسابيع. وهو مبلغ يُدفع مرة واحدة  4فإنه ال يمكن أن يزيد على قيمة إيجار 

اإلضافة إليه". إالّ أنه إذا وقّع األطراف أنفسهم فيما بعد وال يمكن زيادته أو "
اتفاقية جديدة وكان التأمين األصلي قد أُعيد، يستطيع المالك أن يطلب تأميناً 

 إيجارياً جديداً كامالً.

عندما تدفع تأميناً إيجارياً يتعيّن على المالك بموجب القانون أن يعطيك 
الذين يُسهمون في دفع التأمين أن يمألوا  . وعلى جميع المستأجرينإيصاالً به

استمارة إيداع تأمين إيجاري يجب على المالك أن يرسلها مع قيمة التأمين 
اإليجاري إلى مكتب الخدمات التنظيمية (مكتب التأمينات اإليجارية). ويكون 

أسابيع. يمكن  4لدى المالك أسبوعان للقيام بذلك، بينما يكون للوكيل العقاري 
اجه المالك أو وكيله عقوبات إذا لم يتم إيداع قيمة التأمين اإليجاري أن يو

خالل المدة الزمنية تلك. إذا لم تصلك رسالة من مكتب التأمينات اإليجارية 
 تؤّكد استالم التأمين يمكنك االتصال به لمعرفة ما إذا تم إيداع التأمين.

 ما هو تقرير حالة العقار؟
) أن يعطيك نسختين مستكَملتين من "تقرير حالة يُطلب من المالك (أو وكيله

العقار" (يُشار إليه أيضاً باسم "جردة") خالل يوم واحد من دخولك. ويجب 
عليك أن تعيد نسخة من هذه االستمارة خالل أسبوعين، مع اإلشارة إلى ما 

). يفّصل STT 22على التقرير أو أجزاء منه ( أو ال توافقإذا كنت توافق 
 لة إصالح العقار ويورد الغرف والتراكيب.التقرير حا

واكتب تفاصيل أية عالمات على الجدران أو تفّحص التقرير بحرص شديد 
أية بقع على السجاد أو أية معدات معطّلة أو أضرار إلخ. سيُستخَدم التقرير 

من األفضل أن تتوخى كبيّنة بنهاية اإليجار إذا كانت هناك أية نزاعات. 
قط صوراً (حتى بالفيديو) لحالة العقار عندما تدخل للسكن وأن تلت الشمولية

فيه. ويمكنك الترّوي في ذلك، حيث أن لديك أسبوعين لإلقامة في العقار 
 ومعرفة حالته تماماً.

إذا لم يعطك المالك/الوكيل تقريراً لملئه، قم أنت بإعداد تقرير بنفسك بأسرع 
فارغ من  تقرير حالةارة ما يمكن بعد دخولك للمسكن. يمكنك تنزيل استم

 موقعنا اإللكتروني لملئه.

إذا كنت ال توافق على تقرير الحالة الذي يعّده المالك/الوكيل، تأّكد من تبيان 
مالحظاتك بوضوح في التقرير وأخذ نسخة لالحتفاظ بها قبل أن تعيد نسخة 

 إليهما.

 احتفظ بنسخة من كل شيء لسجالتك! –هام جداً 
 كمستأجر؟ UحقوقيUما هي 

تبيّن هذه النشرة في أماكن مختلفة، كما تبيّن نشرات المعلومات األخرى 
 المتعلقة باإليجار، الكثير من حقوقك كمستأجر. لك الحقوق التالية:

 االستمتاع بالعقار بدون تدّخل من المالك أو وكيله؛ •

 الخصوصية في منزلك والدخول إليه طبقاً لألحكام المقياسية فقط؛ •

 العقار مناسباً للسكن فيه؛ أن يكون •

 أن تتم اإلصالحات بصورة مؤاتية زمنياً؛ •

 تلقّي إيصاالت عن كل الدفعات المقّدمة إلى المالك أو وكالئه؛ •

أسابيع بخصوص أية زيادة في اإليجار، وعدم  8تلقّي إشعار مدته  •

 شهراً؛ 12حصول أكثر من زيادة واحدة في اإليجار كل 

اإليجار لتحديد ما إذا كانت أكبر من طلب مراجعة أية زيادة في  •
 المعقول؛

 -طلب حّل النزاعات المتعلقة باإليجار عن طريق طرف ثالث مستقل  •
 )؛ACATالمحكمة المدنية واإلدارية بمقاطعة العاصمة األسترالية (

عدم إجبارك على ترك العقار إالّ بأمر من المحكمة المدنية واإلدارية  •
(إذا و) لسبب قانوني صحيح، ACAT( بمقاطعة العاصمة األسترالية

كنت تواجه الطرد) أن تطلب من المحكمة دراسة الصعوبة التي 
 ستواجهها أنت أو أي شخص آخر نتيجة الطرد.

 كمستأجر؟ UمسؤولياتيUما هي 

هناك مسؤوليات محّددة يفرضها عليك التشريع وكذلك اتفاقية اإليجار التي 
 توقعها. تشمل مسؤولياتك ما يلي:

 إليجار كما هو متفق عليه؛دفع ا •

 االعتناء بالعقار وعدم التسبّب بإزعاج أو مضايقة جيرانك؛ •

عدم استخدام العقار ألي غرض غير قانوني ومراعاة األحكام  •
 الصحيحة التي تتضمنها اتفاقية اإليجار؛

السماح للمالك أو وكيله بحق الدخول المعقول إلى العقار طبقاً لألحكام  •
 )؛RTAاإليجارات السكنية (المقياسية وقانون 

إصالح أي تلف يقع نتيجة اإلهمال أو عمداً بسببك أو بسبب ضيوفك أو  •
حيواناتك المنزلية أو بسبب أشخاص تحت سيطرتك (كاألطفال 

 والمستأجرين من الباطن) أو تعويض المالك عن الخسائر المتكبّدة؛

 إبالغ المالك بالحاجة للقيام بأعمال إصالح أو صيانة، و •

ند إخالء المسكن، إعادة العقار إلى الحالة التي كان عليها عند دخولك ع •
 إليه، مع السماح بالبلى المعقول نتيجة التقادم. 

 كيف أستعيد تأميني اإليجاري؟
بنهاية اتفاقية إيجارك عليك ترتيب وقت مع المالك/الوكيل إلجراء معاينة 

في حالة العقار. إذا كان نهائية لملء تقرير حالة آخر وتدوين أية تغييرات 
هناك نزاع، يعطيك هذا التقرير والتقرير الذي تم ملؤه عند بداية اإليجار بيّنة 

 عن الضرر الذي وقع تماماً، إن ُوجد.

للمزيد من التفاصيل عن التأمين اإليجاري راجع نشرة المعلومات الخاصة 
 .Uالتأمين اإليجاريUباإليجار: 

 ته أو عن الطرد؟وماذا عن ترك العقار قبل نهاي
إنهاء اإليجار وإيقاف عقد راجع نشرتي المعلومات الخاصتين باإليجار: 

. إذا لم تجد فيهما اإلجابة الطرد في مقاطعة العاصمة األستراليةو  اإليجار
 لطلب المساعدة.   TASعن استفسارك المحّدد اتصل بـ 

 التمييز
ألسترالية غير قانوني إن التمييز في تأجير المساكن في مقاطعة العاصمة ا

(يغطي هذا القانون التمييز على أساس  1991قانون التمييز لعام بموجب 
الجنس أو الميل الجنسي أو التخنّث أو الوضع العائلي أو الوضع كوالد أو 
مقّدم رعاية أو الحمل أو العرق أو السن أو المعتقد الديني أو السياسي أو 

 اإلعاقة البدنية أو المرض أو اإلعاقة الفكرية).

تقديم طلب لإليجار أو في إيجارك  إذا كنت تعتقد أن التمييز مورس ضدك في
عليك أن تطلب مشورة محّددة. يمكنك االتصال بمفوضية حقوق اإلنسان في 

 2222 6205مقاطعة العاصمة األسترالية على الرقم 
)0TUhttp://www.hrc.act.gov.au/U0T أو الخدمة القانونية الخاصة بالتمييز (

 9.30يوم الثالثاء بين الساعة  2018 6247ساس اإلعاقة على الرقم على أ
 بعد الظهر.   4.30إلى  2.30بعد الظهر والخميس من  1صباحاً و

  
 هذا ملّخص لحقوقك ومسؤولياتك.

 
 إذا كانت لديك مشكلة محّددة عليك طلب نصيحة أكثر تفصيالً.

 
ذه النشرة.راجع التفاصيل على ظهر ه

http://www.hrc.act.gov.au/


 (TUACT) اتحاد المستأجرين في مقاطعة العاصمة األسترالية 

مصالح جميع مستأجري مقاطعة العاصمة األسترالية، مثل مستأجري اإلسكان الخصوصي واإلسكان االجتماعي، فضالً عن الساكنين المقيمين  TUACTيمثل 
عية  من الجمفي منازل تابعة للغير والسكن الجامعي وسكن مجّمعات الكارافانات. ونحن مركز قانوني اجتماعي يختص في قانون اإليجارات السكنية ومعتمدٌ 

 الوطنية للمراكز القانونية االجتماعية.
  

 خدمة نصح المستأجرين
  

) التي تقّدم نصائح قانونية مجانية للمستأجرين والساكنين في TASيقوم اتحاد المستأجرين في مقاطعة العاصمة األسترالية بتشغيل خدمة نصح المستأجرين (
 فائدة المتجّمعة من التأمينات اإليجارية المودعة لدى مكتب التأمينات اإليجارية. مقاطعة العاصمة األسترالية. وهي تتلقى التمويل من ال

 
 وخدمة نصائح المستأجرين عبارة عن خدمة على أساس إعادة االتصال بالمتصل.

 
 ك.. وإذا احتجت لمترجم شفهي يُرجى أن تقول ذلك في رسالت2011 6247لطلب نصيحة قانونية، اترك اسمك ورقمك على الهاتف 

 
 قبل أن تتصل يُرجى التأّكد مّما إذا كانت المعلومات التي تحتاجها موجودة في موقعنا اإللكتروني:

  
0TUwww.tenantsact.org.auU0T 

  
اإللكتروني على نشرات معلومات باإلضافة إلى قاعدة معلومات نظراً لإلقبال الشديد، قد تنقضي عدة أيام قبل أن نتمّكن من إعادة االتصال بك. يحتوي موقعنا 

 يمكن البحث فيها تحتوي أسئلة يكثر طرحها ورسائل نموذجية كعيّنات.
  

 1026 6247يمكنك طلب نسخ من منشوراتنا باستخدام استمارة الطلب الموجودة في موقعنا اإللكتروني، أو باالتصال برقم إدارتنا: 
  

  المعلومات األخرى الخاصة باإليجار ما يلي:تشمل نشرات 
 اإليجار: الزيادات والتخفيضات  ●متأخرات اإليجار  ●اإلصالحات  ●التأمين اإليجاري  ●الدخول والخصوصية ●
 إنهاء اإليجار وإيقاف عقد اإليجار  ●زيادات اإليجار: هل زيادتي أكبر من المعقول  ●
 ) ACATمعلومات عامة عن المحكمة ( ●مقاومة الطرد من المسكن  ●بيع العقارات  ●األسترالية  الطرد من المسكن في مقاطعة العاصمة ●
 هل تريد تقديم شكوى عن وكيلك العقاري؟    ● ACTATقائمة تأّكد خاصة بـ  ●

  
 نشرات معلومات الساكنين لألشخاص الذين يدفعون إيجاراً دون أن يكونوا مستأجرين:

 الخصوصية والدخول  ●اإليجار/الطعام مع السكن  ●مبادئ السكن  ●اتفاقيات السكن  ●
 إنهاء السكن والطرد من المسكن ●هل لديك نزاع؟  ●الصيانة واإلصالح والخدمات الضرورية  ●
 

 :TUACTأعمال أخرى يقوم بها 
 توفير التدريب في قانون اإليجارات والمدافعة عن الحقوق وتوعية المجتمع  ●
 ات وموارد حول حقوق والتزامات المستأجرين (بما في ذلك الموقع اإللكتروني)إعداد منشور  ●
 المطالبة بإصالح السياسات والقوانين التي تؤثر على المستأجرين  ●
 .إجراء مرافعات استراتيجية لتعزيز مصالح المستأجرين  ●

  
 تفاصيل االتصال:

 نصائح قانونية مجانية لجميع دافعي اإليجار (مستأجرين وساكنين) في مقاطعة العاصمة األسترالية  2011 6247خدمة نصح المستأجرين 
  

  منشورات ومعلومات وورش وإصالح للقانون وأخبار عن قضايا اإليجار   ACT( …………………… 6247 1026اتحاد المستأجرين (
      0TUwww.tenantsact.org.auU0T 

               
  نصائح ومساعدة قانونية مجانية للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض   7977 6218 .………مركز حقوق اإلنعاش االجتماعي والقانون

             0TUwww.welfarerightsact.orgU0T 
 إيداع التأمينات اإليجارية واستعادتها واالستفسارات المتعلقة بها   1178 6207 ة (التأمينات اإليجارية)مكتب الخدمات التنظيمي

 الشكاوى ضد الوكالء العقاريين   0400 6207 (التجارة العادلة)                                
      0TUwww.ors.act.gov.auU0T 

 حّل النزاعات وإنفاذ تشريع اإليجارات   ACT 6207 1740المحكمة المدنية واإلدارية في 
      0TUwww.acat.act.gov.auU0T 

 ACTاستفسارات اإلسكان العام في    ACT 6207 1150 ………… خط معلومات اإلسكان في 
         0TUwww.dhcs.act.gov.au/hcsU0T   

 
 .المحدود ACTاتحاد مستأجري  2013نيسان/أبريل  © نشرات معلومات خاصة باإليجار 

 عبر دائرة العدل وسالمة المجتمع ACTمع التنويه بامتنان بدعم حكومة 
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