
 أھم عشرة أشیاء یجب أن یعرفھا الُمْسَتأِْجُرون

تأكد من أن جمیع الشكاوى أو الطلبات المقدمة إلى المالك مكتوبة. إذا كان لدیك نزاع وال یمكنك حلھ بینك وبین المالك، فیجب 
علیك التفكیر في التحكیم. التحكیم ھو عملیة غیر رسمیة تحاول فیھا التوصل إلى حل بمساعدة وسیط محاید.

      إذا كنت بحاجة إلى تحكیم، فیرجى االتصال بمكتب استقرار اإلسكان على الرقم 617.635.4200 أو 
Housingstability@boston.gov  .  لدیك أیًضا خیار تقدیم شكوى الُمستَھلِك إلى مكتب النائب العام 

ي عن الُمْسَتأِْجُرین  الَتَحرِّ
3

 عادة ما یستمر عقد اإلیجار لمدة عام واحد وھو عقد قانوني ُمْلِزم. توفر لك عقود اإلیجار األمان. تأكد من قراءة أي اتفاقیة قبل
 التوقیع علیھا واحتفظ بنسخة للرجوع إلیھا. إذا كان لدیك شریك في السكن غاَدر المكان، فقد تظل مسؤوالً عن دفع نصیبھ

من اإلیجار حتى تجد شریكاً جدیًدا في السكن.

تمتد اتفاقیة اإلیجار الشفویة أو المكتوبة بالتراضي من شھر آلخر. توفر اتفاقیة اإلیجار بالتراضي مرونة أكبر، ولكن أمانًا أقل 
من عقد اإلیجار. تمنحك اتفاقیة اإلیجار بالتراضي الفرصة لإلخالء بعد إعطاء المالك إشعاًرا كتابیًا قانونیاً مدتھ 30 یوًما. كما 

یسمح للمالك بمطالبتك بالمغادرة أو زیادة اإلیجار بإخطار كتابي قانوني مدتھ 30 یوًما.

أنواع اإلیجارات
1

قم دائًما بمعاینة الشقة والمبنى قبل التوقیع على عقد اإلیجار. تأكد من أنھا لیست قائمة عقارات احتیالیة وعاین المكان لمعرفة 
ما إذا كانت الوحدة والمبنى في حالة جیدة مع توفر مواصفات السالمة والمرافق واألجھزة والُمَعّدات واألدوات المنزلیة 

المناسبة.

قبل التوقیع على عقد إیجار
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یمكن للمالك الدخول إلى وحدتك للفحص، وإجراء اإلصالحات، وعرض الوحدة علي مستأجرین محتملین. ما لم تكن ھناك حالة 
طارئة، یجب على المالك ووكالء المالك عدم دخول شقتك أبًدا بدون إشعار مسبق وإذن منك. یجب على المالك تقدیم إشعار 

مدتھ یوماً واحداً على األقل ومحاولة ترتیب وقت مناسب للدخول إلى الوحدة.

دخول المالك 4

إذا كنت بحاجة إلى مزید من المساعدة، فتفضل بزیارة boston.gov/housingstability  أو
housingstability@boston.gov اتصل بنا ھاتفیاً أو راسلنا بالبرید اإللكتروني على:(617) 635-4200  أو

mailto:Housingstability@boston.gov
https://www.boston.gov/departments/neighborhood-development/office-housing-stability


في حالة زیادة اإلیجار، یتعین علیك تعویض الفرق في مبلغ التأمین وإیجار الشھر الماضي. یجب على المالك لدیك إعادة مبلغ 
الً إذا أراد خصم  التأمین الخاص بك، باإلضافة إلى الفائدة، في غضون 30 یوًما بعد مغادرتك، ویجب أن یقدم إیصاًال ُمفَصَّ

أموال. ال ینبغي لھ الخصم من أجل االستھالك المعقول الناتج عن االستعمال العادي.

یمكنك قانونًا تحصیل إیجار الشھر األول واألخیر، وودیعة التأمین، ورسوم الفائدة الثابتة، وجزء من رسوم الفحص. من غیر 
القانوني أن یفرض علیك مالك العقار رسوماً علي الحیازة أو رسوم علي الحیوانات األلیفة أو أتعاب الوسیط/السمسار. یجوز 
لوسطاء/سماسرة العقارات المرخصین فقط تحصیل أتعاب الوسیط/السمسار. إذا تم تحصیل رسوم غیر قانونیة، یرجى إبالغ 

مكتب النائب العام بذلك.

الرسوم القانونیة وغیر القانونیة 
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من األفضل عدم دفع اإلیجار نقًدا، ولكن إذا قمت بذلك، احصل على إیصال. ال توجد "فترة سماح أو تأجیل" لسداد اإلیجار. أنت 
مطالب بدفع اإلیجار في التاریخ المحدد في شروط اإلیجار. قد یتم تحصیل رسوم تأخیر منك، ولكن فقط إذا كان ھناك اتفاق 
مكتوب ساري المفعول وَمْعُموٌل بِِھ یسمح بذلك. ومع ذلك، ال یمكن تحصیل ھذه الرسوم إال إذا تأخر اإلیجار لمدة 30 یوًما على 
األقل. إذا كان علیك دفع اإلیجار متأخًرا ألسباب شخصیة، فال تخف. تواصل مع المالك وحاول حل المشكلة. إذا تأخرت في دفع 

اإلیجار، فقد تكون مؤھالً للحصول على مساعدة في اإلیجار من مدینة بوسطن.

المدفوعات اإلیجاریة 8

اترك الشقة نظیفة والتقط صوًرا لحالة الوحدة السكنیة. أعد جمیع المفاتیح. إعادة توجیھ رسائل البرید الخاص بك. إخطار 
شركات المرافق. حدد موعًدا الستالم وشراء السلع بالجملة، إذا لزم األمر.

قبل ان ترحل
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مبالغ التأمین
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قم بشراء تأمین المستأجر. إنھ ثمن زھید یجب دفعھ إذا كانت ھناك مشكلة كبیرة.

تأمین المستأجر
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ال یمكن مطالبة المستأجر بالدفع مقابل المرافق إال إذا كانت ھناك عدادات منفصلة لكل خدمة ذات رسوم. یجب على المالك لدیك 
دفع تكالیف التدفئة والمیاه الساخنة ما لم تكن قد وقعت على اتفاقیة مكتوبة تنص على أنھ یجب علیك الدفع.

التدفئة والمرافق
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