Rent increases – Arabic

زيادات الإيجار
�إذا �أراد مالك العقار زيادة الإيجار خالل عقد الإيجار
اخلا�ص بك (ي�سمى �أحيانا “ Leaseالإيجار”) ،يجب
�أن يعطيك �إ�شعارا منا�سبا ،وهناك بع�ض القيود فيما
يتعلق مبتى وكم ميكن زيادة الإيجار.
ال ميكن زيادة الإيجار خالل عقد الإيجار املحدد املدة
ما مل يتم حتديد ذلك خطيا يف االتفاق .للأ�سف ،ف�إن
�إتفاقية عقد الإيجار لوكيل العقارات ت�شمل عادة هذا
ال�رشط  ،لذلك من املهم قراءة االتفاقية بعناية قبل
التوقيع عليها� .إذا كنت ال توافق على هذا ال�رشط يجب
�أن حتاول �شطبه من ذلك االتفاق .ومع ذلك ،يجوز
للمالك �أو الوكيل الإ�رصار على �أن يتم �إ�شمال ال�رشط.

مالحظة

الإعرتا�ض على زيادة الإيجار

�إذا كنت تعتقد �أن زيادة الإيجار مرتفعة جدا ،ميكنك �أن
تطلب من مفت�ش من دائرة �ش�ؤون امل�ستهلك فيكتوريا
احل�ضور ملعاينة العقار وتقييم ما �إذا كانت �أو مل تكن
الزيادة معقولة .يجب تقدمي الطلب يف غ�ضون  30يوما
من تاريخ ا�ستالم الإ�شعار.

The Director
Consumer Affairs Victoria
GPO Box 123
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يجب �أن ينظر املفت�ش �إىل حالة العقار واملرافق و�أي
وخدمات مقدمة مع العقار ،ومقارنة الإيجار املقرتح
يف الإ�شعار مع عقارات لديها خ�صائ�ص مماثلة يف
نف�س املنطقة� .أثناء عملية التفتي�ش يجب �أن ت�شري �إىل
�أي �شيء يدعم طلبك ب�أن الزيادة يف الإيجار مفرطة.
وهذا ميكن �أن ي�شمل حالة �صيانة العقار ،وم�شاكل مع
املوقع ،و�أية مرافق �أو خدمات يتم توفريها من قبلك
بدال من املالك.
�إذا مل يعترب املفت�ش ب�أن الإيجار مفرط ،عليك �أن تنظر
ما �إذا كنت �ستح�صل على تقرير املفت�ش املكتوب� .ضع
يف اعتبارك �أن من حق املالك �أي�ضا احل�صول على
ن�سخة من التقرير و�إذا كان التقرير ي�شري �إىل �أن الإيجار
قد يكون �أعلى ،هذا قد ي�شجع على الزيادة يف امل�ستقبل.
و�إذا �إعترب املفت�ش �أن الإيجار مفرط ،ف�إنه يحاول عادة
التفاو�ض على �إيجار �أكرث عدال مع املالك �أو وكيل
عقارات.
و�إذا �إعترب املفت�ش �أن الإيجار مفرط و�أنه ال ي�ستطيع
التفاو�ض على �إيجار عادل ،يجب �أن يزودك بتقرير
مكتوب .ومبجرد ح�صولك على هذا التقرير ،ميكن
تقدمي طلب �إىل املحكمة املدنية والإدارية الفيكتورية
( )Victorian Civil and Administrative Tribunalللح�صول
على �أمر بعدم ال�سماح للزيادة .يجب �أن تقدم الطلب يف
غ�ضون  30يوما من تاريخ ا�ستالم تقرير املفت�ش.
�إذا قررت املحكمة �أن زيادة الإيجار مفرطة ،ميكن �أن
ت�أمر بعدم زيادة الإيجار �أو زيادته بن�سبة �أقل .ميكن
�أي�ضا �أن تعني فرتة من الزمن (ت�صل �إىل � 12شهرا)
والتي فيها ال ُي�سمح للمالك زيادة الإيجار .ومع ذلك
ف�إن املحكمة ت�صدر هذه الأوامر فقط �إذا كانت الزيادة
املقرتحة جتعل ب�شكل ملحوظ الإيجار �أكرث مما هو
عليه لعقارات مماثلة يف املنطقة.
�إذا �أ�صبحت زيادة الإيجار يف حيز التنفيذ قبل �سماع
ق�ضيتك يف املحكمة ،يجب �أن تدفع مبلغ الزيادة
حتى تتخذ املحكمة قرارها .اذا كان هذا القرار هو يف
�صاحلك ،ميكن للمحكمة �أن ت�أمر املالك ب�أن يعيد �إليك
�أية مبالغ زيادة كنت قد دفعتها بالفعل.
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ال ميكن زيادة الإيجار �أكرث من مرة كل � 6أ�شهر .وهذا
ينطبق على اتفاقات عقد الإيجار الدورية (�أي من
�شهر �إىل �شهر) ،واالتفاقات املحددة املدة حيث ي�سمح
االتفاق بزيادة الإيجار خالل املدة املحددة�( .إذا كان
هناك بند يف الإتفاق املحدد املدة اخلا�ص بك ي�سمح
لزيادة الإيجار �أكرث من مرة خالل فرتة � 6أ�شهر ،فهو
باطل).
يجب على املالك �إعطائك �إ�شعار خطيا من  60يوما
حول زيادة الإيجار ويجب �أن ي�ستخدم النموذج
ال�صحيح� .إذا مت �إر�سال الإ�شعار عرب الربيد ،يجب �أن
ي�سمح ليومني عمل �إ�ضافيني لو�صول الإ�شعار �إليك.
ميكن �أن يكون الإ�شعار فقط لزيادة واحدة يف الإيجار
ويجب �أن ين�صحك حول حقك يف تقدمي طلب �إىل �ش�ؤون
امل�ستهلكني فيكتوريا ( )Consumer Affairs Victoriaيف
غ�ضون  30يوما للتحقيق يف الزيادة �إذا كنت تعتقد
�أنها مفرطة.
�إذا كان �إ�شعار زيادة الإيجار ال يلبي كل هذه ال�رشوط
فهو باطل ول�ست بحاجة لدفع مبلغ الزيادة� .إذا مت
منحك �إ�شعار زيادة الإيجار وكنت تعتقد �أنه قد يكون
باطال ،ات�صل بنقابة امل�ست�أجرين ()Tenants Union
للح�صول على امل�شورة.

�أر�سل طلبك �إىل العنوان التايل:

�إنخفا�ض يف اخلدمات �أو املرافق

�إذا قام مالك العقار بتقليل �أية خدمات �أو مرافق
متوفرة مع العقار(مثل �إغالق غرفة الغ�سيل امل�شرتكة)
من دون تخفي�ض الإيجار ،ميكنك طلب تقرير من دائرة
�ش�ؤون امل�ستهلك فيكتوريا ()Affairs Victoria Consumer
ب�ش�أن ما �إذا كان ينبغي �أن حت�صل على تخفي�ض يف
الإيجار .و�إذا كان التقرير هو يف �صاحلك ميكنك التقدم
بطلب �إىل املحكمة للح�صول على �أمر تخفي�ض الإيجار.

التفاو�ض مع املالك

ي�ستحق الأمر حماولة التفاو�ض مع مالك العقار �أو
الوكيل حول زيادة الإيجار املقرتحة .فقد يكونوا
على ا�ستعداد لتخفي�ضها ،وخا�صة �إذا كنت م�ست�أجرا
ثابتا وموثوق به �أو قد ت�ضطر �إىل الإنتقال ب�سبب هذه
الزيادة.
�إذا كان لديك تقرير من املفت�ش ميكنك �أي�ضا ا�ستخدامه
ملحاولة التفاو�ض مع مالك العقار �أو الوكيل وذلك
حتى ال تكون بحاجة التخاذ اخلطوة التالية املتمثلة
بالذهاب �إىل املحكمة .ت�أكد من �أن يتم و�ضع �أي اتفاق
تتو�صل �إليه خطيا وموقعا من قبلك ومن قبل مالك
العقار �أو الوكيل.

رف�ض دفع الزيادة
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�إذا �أعطاك مالك العقار �أو الوكيل �إ�شعارا �صاحلا
بزيادة الإيجار و�أنت ترف�ض �أن تدفعه� ،سوف ت�صبح
يف مت�أخرات الإيجار (�أي متخلف يف الإيجار) .متى
�أ�صبحت مت�أخرا  14يوما ،ميكن للمالك �أو الوكيل
�إعطائك �إ�شعارا مدته  14يوما للإخالء وتقدمي طلب
للمحكمة لكي يتم طردك .و�ستعطى لك الفر�صة لعر�ض
ق�ضيتك يف املحكمة ولكن هناك دائما احتمال �أن
يتم طردك .راجع �صحيفة حقائق جتنب الإخالء ب�سبب
مت�أخرات الإيجار �أو ات�صل بنقابة امل�ست�أجرين ملزيد من
املعلومات.
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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