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FOR RENT 

 مستأجر أم مشترك يف السكن؟

ƨ المستأجر 

 مع المالك، للعيش يف ًأو كتابيا ًشفهيا ًأنت مستأجر إذا كان لديك عقدا
العقار.

 ال يمكن أن يطلب منك مستأجر آخر أو زمالئك المشتركين معك يف 
 ة.بالمغادر ًاة. يمكن لمالك العقار فقط إعطائك إشعارالسكن المغادر

 يجارها، مع أي منيوقع على عقد إأي شخص ينتقل إىل شقة و
 ين، يتحمل المسؤولية كاملة بما يخص اإليجار.ين اآلخرالمستأجر

 ين يف إلحاق الضرر بالممتلكات أو تخلف عنإذا تسبب أحد المستأجر
 ين مسؤولية دفعين اآلخردفع اإليجار، يمكن تحميل جميع المستأجر

 الدين إذا لم يقم المستأجر المخالف بالدفع.



 

 

 
 
 

 

 
 
 

ƨ زمالء مشتركين يف السكن 

فا يف عقدأنت زميل يف السكن إذا كنت تعيش يف العقار ولست طر
 اإليجار مع المالك. 

 ات السكنية زمالء السكن، ألن القانون يعنيال يشمل قانون اإليجارو
 يف السكن، تعتمد ًات فقط. بصفتك زميالين ومالك العقاربالمستأجر

 حقوقك على االتفاقية التي أبرمتها مع مستأجر العقار.

 ذج اتفاقية لزمالء السكن على موقعنايتوفر نمو
 tenancy.govt.nz/fat-housing-agreement 

 يجب على المالك:
Ȓ 

Ȓ 

Ȓ 

Ȓ 

Ȓ 

Ȓ 

Ȓ 

 كد من أن العقار يف حالة معقولة من النظافة قبل بدء اإليجار.التأ

ية إصالحات الزمة.اء أالحفاظ على حالة العقار وإجر
 االمتثال لجميع متطلبات معايير إنذار الدخان والعزل والمنازل 

الصحية.
فع مبلغ اإليجارعلى األقل قبل ر ًيوما 60 تقديم إشعار خطي قبل 
 يادة يفعلى األقل منذ آخر ز ًاشهر 12 )إذا كان قد مضت مدة 

 (.اإليجار
 إعطاء إشعار قانوين لدخول العقار.

 يوم عمل. 23 يداع مبلغ التأمين المايل يف غضونإ
 االمتثال لجميع متطلبات البناء والصحة والسالمة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ينللمستأجر نصيحة 13 

 يد منف على حقوقك ومسؤولياتك وكيفية الحصول على مزتعر .1
 tenancy.govt.nz المعلومات من خالل:

 يجار مكتوب.احصل على عقد إ .2

 ير حالة العقار المؤرخ والموقع منقم بفحص العقار واستكمل تقر .3
 فين، قبل توقيع عقد اإليجار.قبل الطر

 احتفظ بجميع السجالت المتعلقة بإيجارك. .4

 أو عن أي تأمين ًيجار يتم دفعه نقدايصال عن أي إاحصل على إ .5
 مايل تدفعه إىل المالك.

 ادفع اإليجار يف الوقت المحدد. .6

 تيب.حافظ على العقار بحالة معقولة من النظافة والتر .7

 أخبر المالك إذا كان هناك شيء يحتاج إىل إصالح. .8

 أو بسبب اإلهمال. ً ال تلحق الضرر بالممتلكات عمدا .9

 إلنهاء عقد اإليجار الدوري. ًيوما 28 مدته ًاأعط إشعار .10

 بتقديم إشعار. ًايجار محدد المدة مبكر ال يمكن إنهاء عقد إ .11

 يجارك لعقار ما،ة إض إىل العنف األسري، أثناء فترإذا كنت تتعر .12
 قبل مدة يومين على ًافبإمكانك االنسحاب منه بتقديمك إشعار

 لذلك(. ًاألقل )وأدلة كافية لتكون مؤهال

 جل علىسوم خلو الرسوم داللية التأجير ورض رال يمكن فر .13
ين.المستأجر
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