
 اعرف حقوقك المتعلقة باإليجار

يمتلك المستأجرون في القطاع الخاص حقوقاً يحميها القانون ويمكن أن تساعدك معرفة حقوقك المتعلقة 

باإليجار في في أن تكون أكثر ثقة في التواصل مع مالك العقار أو الوكيل العقاري الخاص بك. 

تحقق قبل أن تستأجر

يجب أن يتم تسجيل مالك العقارات والوكالء العقاريين للسماح لهم  بالتصرف بالعقار امتثاالً للقانون. تعامل مع 

مالك عقارات أو وكالء عقارات مسجلون فقط وقم باإلبالغ عن أي شخص ليس كذلك. 

ال يمكن أن يُطلب منك الخروج من بيتك بدون اخطار 

ال يمكن لمالك العقارات أن يقوموا بطرد أي مستأجر دون توجيه إخطار واتباع إجراءات قانونية صارمة. ستعتمد 
مدة اإلخطار المطلوبة عىل نوع عقد اإليجار الذي تملكه. إذا كنت غير متأكد من نوع عقد اإليجار الذي تملكه، 

فينبغي أن تتحقق من عقد اإليجار الخاص بك. يعتبر اإلخالء غير القانوني جريمة جنائية ويمكن أن يتخذ عدة 

أشكال. ويشمل هذا الترويع والمضايقة أو تغيير األقفال أو عدم اتباع اإلجراءات القانونية وفترات اإلخطار.  

يجب أن يتم صيانة منزلك وإصالحه من ِقبل مالك عقارك

يتحمل مالك العقارات مسؤولية إجراء فحص ما قبل االيجار لتحديد أي عمل مطلوب ويجب أن يتم إخطار 

المستأجرين. كما ويجب أن يقوموا أيضاً بإصالح عقاراتهم وصيانتها طوال فترة االستئجار والقيام بأي عمل الزم 

خالل فترة زمنية معقولة. يجب أن يقوموا بالتأكد من أن العقار مقاوم للهواء والماء وأن التركيبات الالزمة في 

إمداد المنافع العامة والتجهيزات والمعدات وأي أجهزة وأثاث التي يقومون بتقديمها آمنة من أجل العمل وفي 

حالة إصالح مقبولة. كما ويجب عىل مالك العقارات التأكد من أن كواشف الحريق وأول أكسيد الكربون تطابق 

آخر الضوابط.



يجب أن يقوم مالك العقار الخاص بك بإخطارك إذا كانوا يرغبون بالدخول إىل العقار

يمتلك مالك العقارات الحق في الدخول إىل العقار لتفقد حالته أو القيام بإصالحات ويشترط عىل 

المستأجرين أن يمنحوا مالك العقار إمكانية معقولة للقيام بذلك. يمكن أن يطالب مالك العقار بالدخول 

الفوري في حالة اإلصالح الطارئ. خالًفا لذلك ، ينبغي عىل مالك العقار أو وكيله، ترتيب وقت مناسب 

مع المستأجر ،ولكن يمكنه دخول العقار في وقت معقول من اليوم من خالل تقديم اإلشعار ذي الصلة.  

عىل سبيل المثال، فبموجب Private Residential Tenancy )ألولئك المستأجرين الذين استأجروا في أو بعد 

1 ديسمبر 2017)، يجب عىل مالك العقار أو الوكيل أن يعطيك مدة إخطار ال تقل عن 48 ساعة. 

زيادة اإليجار

إذا كان عقد إيجارك يبدأ في 1 ديسمبر 2017 أو بعده، فيجب عىل مالك العقار أن يمنحك إخطاراً مدته 3 

شهور ألي زيادة في اإليجار. يمكنهم زيادة اإليجار مرة واحدة كل 12 شهر فقط. تمتلك الحق في االعتراض 

 .Rent Officer عىل أي زيادة غير عادلة في اإليجار من خالل

للتعرف عىل المزيد حول حقوقك المتعلقة بإيجارك والدعم المتوفر، اذهب إىل: 

GOV.SCOT/RENTERSRIGHTS


