Ending a tenancy – Arabic

�إنهاء اال�ستئجار
يتعي عليك فعله عند
تغطي ن�رشة املعلومات هذه ما نّ
انتقالك من عقار م�ؤجر .وللمزيد من املعلومات حول
كيف ومتى ميكنك توجيه �إ�شعار ب�إنهاء ا�ستئجارك،
�أنظر ن�رشة معلومات �إنهاء عقد الإيجار Breaking a
 leaseون�رشة معلومات عندما تريد مغادرة العقار
.When you want to leave

متى ينتهي اال�ستئجار؟

ينتهي ا�ستئجارك عند مغادرتك العقار وت�سليم
املفاتيح ،لذا ت�أكد من قيامك بت�سليم املفاتيح ب�أقرب
وقت ممكن ،حيث ميكن اعتبار �أن العقار ما زال
بحيازتك (واعتبارك م�س�ؤو ًال عن دفع الإيجار) طاملا ال
زلت حتتفظ باملفاتيح.
�إذا قمت بتوجيه �إ�شعار �إىل مالك العقار ب�أنك �ستغادر
العقار (للمزيد من املعلومات �أنظر ن�رشة معلومات
عندما تريد مغادرة العقار ،)When you want to leave
ميكنك املغادرة قبل انق�ضاء مدة الإ�شعار ،ولكنك ال
زلت م�س�ؤو ًال عن دفع الإيجار �إىل نهاية مدة الإ�شعار،
�إال �إذا وجد مالك العقار م�ست�أجرين جدد قبل انتهاء
مدة الإ�شعار.

حالة العقار

ا�سرتدادك لعربون ال�ضمان

عند انتهاء اال�ستئجار ميكنك �أنت ومالك العقار
يتعي دفع عربون
�أو الوكيل العقاري تقرير كيف نّ
ال�ضمان .وميكنكما االتفاق على �إعادة عربون ال�ضمان
�إليك بالكامل� ،أو �أن يتم دفع جزء منه �إىل مالك العقار.
عند التو�صل �إىل اتفاق يجب عليك �أنت ومالك العقار
�أو الوكيل العقاري توقيع ا�ستمارة املطالبة بعربون
ال�ضمان  ،Bond Claim formوالتي يجب على مالك
العقار �أو الوكيل العقاري �إر�سالها �إىل هيئة عربون
�ضمان الإيجارات ال�سكنية Residential Tenancies
 .Bond Authorityوتقوم الهيئة حينذاك بدفع املبلغ
وفق ًا لال�ستمارة .ويتم دفع عربون ال�ضمان مبا�رشة يف
احل�ساب امل�رصيف الذي قمت بت�سميته يف اال�ستمارة
(عادة يف يوم العمل الذي يلي يوم ا�ستالم اال�ستمارة).
�إذا كان عربون ال�ضمان قد مت دفعه من قبل مكتب
الإ�سكان  Office of Housingبالنيابة عنك فال
ميكنكما االتفاق على دفع جزء منه �أو كامله �إىل مالك
العقار .و�إذا �أراد مالك العقار �إجراء مطالبة مقابل
عربون ال�ضمان فيجب عليه تقدمي طلب �إىل املحكمة
املدنية والإدارية يف ڤيكتوريا Victorian Civil and
 Administrative Tribunalوت�سمية مدير الإ�سكان
 Director of Housingعلى �أنه طرف يف الطلب.
 6ملنع مالك العقار �أو الوكيل العقاري من �إجراء
مزورة على مبلغ عربون ال�ضمان ،ال تقم �أبداً
مطالبة ّ
بتوقيع ا�ستمارة مطالبة بعربون ال�ضمان غري معب�أة،
�أو ترك �أية �أق�سام مبالغ بجانبها كلمة �أو رمز الدوالر
 $فارغة (ي�شمل ذلك ق�سم �إجمايل املبلغ امل�ستحق
ملالك العقار/الوكيل العقاري �إذا انطبق).
�إذا مل يكن ممكن ًا اتفاقك �أنت ومالك العقار ،فيجب على
مالك العقار �أو الوكيل العقاري تقدمي طلب �إىل املحكمة
 Tribunalخالل � 10أيام عمل من تاريخ انتهاء
ا�ستئجارك .وال ي�ستطيع مالك العقار املطالبة ب�أية
مبالغ من عربون ال�ضمان بدون موافقتك� ،أو بدون �أمر
�صادر عن املحكمة .Tribunal
�إذا كنت قد غادرت العقار ومل ت�سرتد عربون ال�ضمان،
يتعي عليك تقدمي طلب �إىل املحكمة  Tribunalب�أقرب
نّ
وقت ممكن .وال توجد تكاليف على تقدمي طلب ال�سرتداد
عربون ال�ضمان .للمزيد من املعلومات �أنظر ن�رشة
معلومات عربون ال�ضمان .Bonds
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عند مغادرتك للعقار يجب �أن ترتك العقار بحالة
نظيفة ب�شكل معقول .وهذا ال يعني بال�رضورة �أن تقوم
بتنظيف ال�سجاد على البخار ،على الرغم من �أن مالكي
العقارات والوكالء العقاريني يحاولون عادة الإ�رصار
على قيامك بذلك .ويعتمد ما هو املق�صود بـ "نظيف
ب�شكل معقول" على طول مدة �سكنك يف العقار ،وعلى
حالة العقار عند انتقالك لل�سكن فيه.
ومن ناحية �أخرى� ،إذا كنت قد قمت برتكيب �أية لوازم
�أو جتهيزات (مثل خطاف تعليق ال�صور)� ،أو قمت
بتعديالت على العقار ،يجب عليك �إزالتها و�إعادة العقار
�إىل حالته الأ�صلية .وخالف ذلك قد يقوم مالك العقار
باملطالبة مقابل عربون ال�ضمان �أو املطالبة بتعوي�ض
لقاء تكاليف �إعادة العقار �إىل حالته الأ�صلية.
و�إذا �أمكن قم بالتقاط �صور للعقار بعد قيامك بتنظيفه،
و�إذا قمت بتنظيف ال�سجاد على البخار �أو ا�ست�أجرت
معدات للقيام بذلك بنف�سك ،ت�أكد من احتفاظك
بالإي�صال .ومن املفيد �أي�ض ًا الطلب من �أحد �أفراد
عائلتك �أو �أ�صدقائك معاينة العقار �إذا دعت ال�رضورة،
حيث ميكنه تقدمي �أدلة حول حالة العقار عندما
غادرته.

ويف�ضل �أن تقوم بالرتتيب ملعاينة م�شرتكة مع مالك
العقار �أو الوكيل العقاري يف وقت مغادرتك للعقار.
ولكن ال ميكنك الإ�رصار على قيام مالك العقار �أو
الوكيل العقاري مبعاينة العقار معك.

 6رف�ض دفع الإيجار على �أ�سا�س ا�ستعمال عربون
ال�ضمان لت�سديد الإيجار عمل غري قانوين.

مراجع الإ�سناد

�إذا كنت �ستنتقل �إىل عقار م�ؤجر �آخر ،فعلى الأرجح �أن
ُيطلب منك تزويد ا�سم مالك عقارك �أو الوكيل العقاري
ال�سابق ،للرجوع �إليه لال�ستف�سار عنك .وميكنك طلب
ر�سالة �إ�سناد خطية عند مغادرتك للعقار ،ولكن على
الأرجح �أن يتم االت�صال مبالك العقار �أو الوكيل
العقاري.

املنافع والربيد

يتعي عليك الرتتيب لقطع
قبل مغادرتك للعقار ،نّ
تو�صيل الغاز والكهرباء واملياه والهاتف يف عقارك
ال�سابق يف اليوم الذي �ستغادر فيه العقار ،وتو�صيلها
ويتعي عليك �أي�ض ًا طلب �إعادة
يف عقارك اجلديد.
نّ
توجيه بريدك وذلك بتعبئة ا�ستمارة يف �أي مكتب
للربيد .يوجد ر�سم زهيد على هذه اخلدمة ،ويتطلب منك
تزويد وثيقة تعريف بال�شخ�صية لإثبات ب�أنك ال�شخ�ص
الذي �سيتم �إعادة توجيه بريده .للمزيد من املعلومات
�أنظر ن�رشة معلومات املنافع .Utilities
ويتعي عليك ترك عنوان لتحويل الربيد �إليه مع مالك
نّ
العقار .وال يتطلب �أن يكون عنوان م�سكنك اجلديد
ـ ميكن �أن يكون �صندوق بريد �أو عنوان �أحد �أفراد
عائلتك �أو �صديق� .إذا مل تقم بتزويد عنوان لتحويل
الربيد �إليه ،فلن ت�ستلم �أية �إ�شعارات من مالك العقار
�أو املحكمة  ،Tribunalفيما �إذا حاول مالك العقار
املطالبة بعربون ال�ضمان �أو �إجراء مطالبة تعوي�ض
�ضدك ،وميكن �أن ت�صدر املحكمة � Tribunalأمراً �ضدك
بدون علمك.

للمزيد من املعلومات ات�صل هاتفياً بخط امل�شورة
التابع لنقابة امل�ست�أجرين .(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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