Applying for a private rental property – Arabic

تقديم طلب ال�ستئجار عقار خا�ص
عند البحث عن عقار للإيجار ،هناك عدد من الأمور
يتعي عليك �أخذها باالعتبار ،قبل وخالل بحثك
التي نّ
عن م�سكنك القادم.

تكاليف اال�ستئجار

�أين �أبحث عن عقار للإيجار

هناك عدد من الأماكن التي ميكنك البحث فيها عن
قوائم العقارات املعرو�ضة للإيجار عن طريق مكاتب
الوكالء العقاريني .ومن الأماكن اجليدة للبدء:
> قوائم العقارات املعرو�ضة للإيجار التي تقوم
بتزويدها مكاتب الوكالء العقاريني.
> الإنرتنت (مواقع ال�رشكات العقارية ومواقع البحث
عن م�ساكن للإيجار مثل موقع domain.com.au
وموقع .realestate.com.au

الرتتيب ملعاينة العقار

ملعاينة عقار ُمعلن عنه عن طريق وكيل عقاري يتطلب
منك دفع عربون للح�صول على املفاتيح .وهذا العربون
يكون عادة  50دوالر ،ولكن ميكن يف بع�ض الأحيان
�أن يكون  100دوالر (ت�أكد من طلب �إي�صال باملبلغ).
وتتم �إعادة املبلغ �إليك عند �إعادة املفاتيح.
ومن الأفكار اجليدة �أي�ض ًا �أن ت�أخذ معك وثائق �إثبات
�شخ�صية عليها �صورتك ،لأنه قد يتطلب منك �إبراز
وثيقة �إثبات �شخ�صية عليها �صورة قبل �إعطائك
املفاتيح .وقد يريد الوكيل العقاري �أخذ ن�سخة عن
وثيقة �إثبات �شخ�صيتك ،واالحتفاظ بالن�سخة �أثناء
قيامك مبعاينة العقار� .إذا قام الوكيل العقاري ب�أخذ
ن�سخة ميكنك �أن تطلب منه �إعطاءك الن�سخة عند قيامك
ب�إرجاع املفاتيح.
ويقوم الوكالء العقاريون �أو مالكو العقارات يف
بع�ض الأحيان باختيار �إجراء "معاينة مفتوحة"،
والذي يعني قيامك مبعاينة العقار يف نف�س الوقت مع
�أ�شخا�ص �آخرين .ويتم عادة �إجراء املعاينة املفتوحة
ملدة  30دقيقة فقط ،لذا من ال�رضوري و�صولك �إىل
العقار يف الوقت املحدد .وال يتطلب منك الدفع لقاء
معاينة العقار وال دفع عربون.
كن على علم من �أن الوكيل العقاري �أو مالك العقار
�سيقوم بتفح�ص الأ�شخا�ص الذين يح�رضون ملعاينة
يتعي عليك حماولة �إعطاء انطباع جيد يف
العقار ،لذا نّ
حالة قررت تقدمي طلب ال�ستئجار العقار.

معاينة عقار للإيجار

قم مبعاينة �شاملة لداخل العقار وخارجه ،وت�أكد من
�أنك را�ض عن العقار قبل قيامك بتوقيع عقد �إيجار
)� (leaseأو دفع �أية �أموال .وتذكّ ر ب�أنك مبجرد توقيعك
على عقد الإيجار ف�أنت قبلت العقار كما هو .فمث ًال �إذا
مل تكن يف العقار مدف�أة عند توقيعك على عقد الإيجار
فال يتطلّب من مالك العقار تزويدك بواحدة( .من ناحية
�أخرى ،يتوجب على مالك العقار �إ�صالح �أي �شيء
موجود يف العقار حلقه تلف �أو �رضر �أو كان ال يعمل
ب�شكل جيد).

التتمة خلف ال�صفحة...
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act sheet

�ضع ميزانية قبل بدئك بالبحث عن مكان ال�ستئجاره
ت�شمل كافة تكاليف الت�أ�سي�س ومن �ضمنها:
> عربون ال�ضمان.
> الإيجار املُقدم.
> ر�سوم تو�صيل الغاز والكهرباء والهاتف.
> تكاليف االنتقال.
> الأثاث وال�سلع املنزلية.
حتقق ما �إذا كنت م�ؤه ًال مل�ساعدة مالية مثل:
> م�ساعدة الإيجار ( Rent Assistanceللمزيد من
املعلومات ات�صل ب�سنرتلينك .)Centrelink
> الإيجار املُقدم (ات�صل بخدمة الإ�سكان املحلية
وا�ستف�رس عن �صندوق ت�أ�سي�س ال�سكن Housing
� Establishment Fundأو .)HEF
> قر�ض عربون ال�ضمان (ميكن احل�صول على
معلومات عن م�رشوع قر�ض عربون ال�ضمان Bond
 Loan Schemeمن مكتب الإ�سكان Housing Office
املحلي).
وت�شمل التكاليف املتوا�صلة الإيجار والفواتري و ُين�صح
بت�أمني حمتويات املنزل .وقد حتتاج �أي�ض ًا �إىل الأخذ
باالعتبار تكاليف التنقل املنتظم� .إذا مل جتد مكان ًا
قريب ًا من مكان العمل �أو املدر�سة �أو اجلامعة �أو كان
حتمله ،فقد حتتاج �إىل
الإيجار �أكرث من قدرتك على ّ
و�ضع ميزانية لتكاليف التنقل.
يتعي �أن ال تكون قيمة �إيجارك �أكرث من
� 6إذا �أمكن ،نّ
 %25من دخلك الإجمايل.

يتم عادة الإعالن عن العقارات اخلا�صّ ة املعرو�ضة
للإيجار ومنازل ال�سكن امل�شرتك يف:
> اجلرائد( The Age :ال�سبت)( Herald Sun ،ال�سبت),
ال�صحف املحلية.
> لوحات �إعالنات املجتمع يف املقاهي وحمالت بيع
الكتب املحلية ،واجلامعات ومعاهد تايف .TAFE

للمزيد من املعلومات �أنظر قائمة حتقق معاينة العقار
.Property Inspection Checklist
� 6أغلب �رشكات الت�أمني ال متنح ت�أمين ًا على
حمتويات املنزل �إال �إذا كانت النوافذ لها �أقفال
مبفاتيح والأبواب �أقفالها .deadlock

تقدمي طلب ال�ستئجار عقار

بعد قيامك مبعاينة العقار وتقرير ب�أنك را�ض عنه،
يتطلّب منك تعبئة ا�ستمارة طلب.
وميكن �أن تت�ضمن اال�ستمارة �أ�سئلة عن:
> دخلك.
> تفا�صيل ح�سابك امل�رصيف.
> تاريخ ا�ستئجارك ال�سابق.
> تفا�صيل وتاريخ توظيفك.
> مراجع تعريف (ميكن �أن ُيطلب منك تزويد مرجعني
على الأقل).
� 6إذا كنت قد قدمت �إىل ا�سرتاليا حديثاً ،قد ال يكون
بحوزتك كافة الوثائق التي ُتطلب منك .للمزيد من
املعلومات �أنظر كتيب ا�ستئجار منزل يف ڤيكتوريا:
دليل للمهاجرين والالجئني القادمني حديثاً Renting
a Home in Victoria: A guide for newly arrived
 migrants and refugeesاملتوافر بـ  14لغة من
نقابة امل�ست�أجرين يف ڤيكتوريا Tenants Union
� of Victoriaأو هيئة �ش�ؤون امل�ستهلك يف ڤيكتوريا
.Consumer Affairs Victoria

يعترب عم ًال خمالف ًا للقانون قيام مالك العقار �أو الوكيل
العقاري بالتمييز على �أ�سا�س:
> الأ�صل العرقي.
> الو�ضعية الزوجية.
> الإعاقة �أو العجز.
> التف�ضيل اجلن�سي �أو الهوية اجلن�سية.
> املعتقدات الدينية �أو ال�سيا�سية.
�إن قيام مالك العقار �أو الوكيل العقاري بالتمييز �ضد
م�ست�أجرين لديهم �أطفال عمل خمالف للقانون ،ولكن
قانون الإيجارات ال�سكنية ل�سنة Residential 1997
 Tenancies Act 1997يجيز ملالك العقار �أو الوكيل
العقاري رف�ض ال�سماح ب�سكن �أطفال يف العقار �إذا:
> كان مالك العقار ي�سكن يف نف�س العقار.
> كان العقار غري مالئم للأطفال.
> كانت احلكومة قد قامت بتوفري العقار للعازبني فقط
�أو لأزواج لي�س لديهم �أطفال.
�إذا كنت تعتقد بحدوث متييز �ضدك ،ميكنك تقدمي
�شكوى �إىل مفو�ضية تكاف�ؤ الفر�ص وحقوق الإن�سان
يف ڤيكتوريا Victorian Equal Opportunity & Human
 Rights Commissionهاتف .1300 891 848 %

التحقق لدى مراجع الإئتمان

قد يريد الوكالء العقاريون التحقق من تاريخ
معامالتك الإئتمانية .القانون ال يجيز لهم التحقق من
معلومات �إئتمان امل�ستهلكني ولكن يجيز االطالع على
العامة .ات�صل بنقابة امل�ست�أجرين Tenants
ال�سجالت
ّ
 Unionللح�صول على امل�شورة �إذا �أ�رص الوكيل العقاري
على القيام بالتحقق لدى مراجع الإئتمان.

قواعد بيانات امل�ست�أجرين

ي�ستعمل الوكالء العقاريون يف بع�ض الأحيان قواعد
بيانات امل�ست�أجرين ،للتحقق ما �إذا كان قد مت ت�سجيلك
على �أن لك تاريخ ا�ستئجار �سيء� .إذا كان مالك عقار �أو
وكيل عقاري ي�ستعمل عادة قاعدة بيانات امل�ست�أجرين
لتقييم طلبات اال�ستئجار فيجب عليه �إعالمك بذلك
خطي ًا يف وقت تقدميك للطلب ـ �سواء كان �أو مل يكن
يعتزم ا�ستعمال قاعدة البيانات لتقييم طلبك .ويجب
بي هذا الإ�شعار اخلطي ا�سم قاعدة البيانات
�أن ُي نّ
امل�ستعملة وملاذا يتم ا�ستعمالها ،ويجب �أن يت�ضمن
تفا�صيل جهات االت�صال ب�رشكة قاعدة البيانات.
�إذا كان ا�سمك مدرج ًا فلدى مالك العقار �أو الوكيل
العقاري � 7أيام لإعالمك بذلك و�رشح كيف ميكن
�إزالته �أو ت�صحيحه .للمزيد من املعلومات �أنظر
ن�رشة معلومات قواعد بيانات امل�ست�أجرين Tenant
.databases

�إذا حالف التوفيق طلبك

�إذا وافق مالك العقار على ت�أجريك العقار ،يتم عر�ض
عقد �إيجار �سكني Residential Tenancy Agreement
يتعي عليك
) (leaseعليك لتوقيعه ،وهو عقد قانوين ،لذا نّ
قراءته بدقة ،والت�أكد من �أنك را�ض عنه قبل قيامك
بتوقيعه.

خدمات تو�صيل املنافع

يقوم بع�ض الوكالء العقاريني بعر�ض خدمة تو�صيل
املنافع ،لتو�صيل الغاز والكهرباء واملياه والهاتف
الخ با�سمك .توخى احلذر حول توقيع �أية اتفاقيات
حول املنافع .حتقق من البنود وال�رشوط و�أية ر�سوم
�إ�ضافية ميكن �أن تنطبق .و�أنت غري ملزم با�ستعمال
هذه اخلدمة ،وميكن �أن جتد �صفقة �أف�ضل �إذا قمت
بالبحث والرتتيب لتو�صيل املنافع بنف�سك .للمزيد من
املعلومات �أنظر ن�رشة معلومات املنافع .Utilities
للمزيد من املعلومات عن عقود الإيجار ،وعربون
ال�ضمان ،واالعتبارات الأخرى عند البدء باال�ستئجار،
�أنظر ن�رشة معلومات البدء باال�ستئجار Starting a
� ،tenancyأو ات�صل بنقابة امل�ست�أجرين Tenants Union
للح�صول على امل�شورة.
للمزيد من املعلومات ات�صل بخط امل�شورة التابع لنقابة
امل�ست�أجرين  Tenants Unionـ .(03) 9416 2577 %

ويتعي عدم ا�ستعمالها بدي ًال عن امل�شورة القانونية املتخ�ص�صة.
هذه املعلومات دليل فقط،
نّ
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