عقود اتستئجار محالت البيع بالتجزئة :حقائق
مهمة للمستأجرين
 Arabicالعربية

عقود استئجار محالت البيع بالتجزئة
ما تحتاجون إىل معرفته
يجب عىل المالك تزويد أي شخص بكتيب المعلومات هذا وبنسخة
من عقد اإليجار المقتح بمجرد الدخول يف مفاوضات بشأن عقد
اإليجار مع هذا الشخص .ويعد عدم القيام بذلك من المخالفات
بموجب المادة  15من قانون عقود اتستئجار محالت البيع بالتجزئة
للعام (( 2003 )Retail Leases Act 2003القانون).

أهمية عقد اإليجار الخاص بكم
من المهم أن تفهموا حقوقكم ومسؤولياتكم بموجب عقد اإليجار
والقانون .عقد اإليجار هو مستند مهم وقابل للنفاذ وملزم قانونيا،
ختة يف قانون
لذلك من األفلل الحصول عىل النصيحة من محام ذو ر
ش ء.
اإليجارات قبل توقيع أي ي

 ما مقدار وديعة الضمان  /الضمان المرصف؟
..................دوالر
الت تحتاجون إىل دفعها (بما يف
ه التكاليف األخرى ي
 ما ي
ذلك أي تكاليف تجهي) .................دوالر
 ما هو تاري خ االتستحقا لمراتسلة المالك للخذ بخيار
......
تأجت أخرى)؟
تجديد عقد اإليجار (أي فتة ر
/ ....... / ......
ّ
ً
 هل اتستكملتم تقريرا بتفقد حالة المأجور والتقطتم
ً
صورا للمبت؟
 هل تحتاجون ألي تصاري ح إلدارة أعمالكم؟
 هل فكرتم يف الحصول عىل المشورة القانونية؟

القائمة المرجعية
 هل قرأتم عقد اإليجار بالكامل؟
 هل قرأتم بيان اإلقرار الذي يجب عىل المالك
تزويدكم به قبل ً 14
يوما عىل األقل من إبرامكم
لعقد اإليجار؟
 هل تعلمون بأنه يحق لكم الحصول عىل عقد
إيجار لمدة خمس سنوات عىل األقل (بما يف
تأجت إضافية) إال إذا
ذلك خيارات متعلقة بفتات ر
ا
اختتم قبول مدة أقص أجل؟ للقيام بذلك،
تحتاجون لتقديم طلب للحصول عىل شهادة
تنازل عن ممارتسة حقكم ع رت الموقع
. www.vsbc.vic.gov.au/
 ما مقدار مبلغ اإليجار وكيف يمكن
زيادته؟...................دوالر
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ما الذي ر
يشيط القانون عىل المالكي القيام به؟
الكي:
يتطلب من الم ر

األتسئلة الشائعة
ر
مت يبدأ عقد اإليجار؟

•

يبدأ عقد اإليجار عندما تستلمون المبت أو عندما تبدأون بدفع اإليجار
أو عندما تقومون أنتم والمالك بتوقيع العقد.

•

ض قدما
يجب أال تفعلوا أيا من هذه األشياء إال إذا كنتم تعتمون الم ي
بعقد اإليجار.
ما ه المستندات ر
الت يجب تزويدي بها قبل إبرام عقد اإليجار؟

•

يجب عىل المالك تزويدكم ببيان اإلقرار وبعقد اإليجار المقتح قبل 14
يوما عىل األقل من إبرامكم لعقد اإليجار.

•
•

يحتوي بيان اإلقرار عىل معلومات تحتاجون لمعرفتها التخاذ قرار
مستنت بشأن إبرام عقد اإليجار ،بما يف ذلك تفاصيل حول:
ر

•



المبت ،بما يف ذلك المخطط إن وجد ،وحجم المساحة
المخصصة لليجار



والتجهتات والمعدات المقدمة من قبل المالك
المنشآت
ر



أنواع األعمال التجارية ال يت يسمح بإدارتها من المبت



مدة عقد اإليجار وأي خيارات للتجديد



غيتات المسموح
األعمال
والتجهتات وأعمال التجديد والت ر
ر
بها



الت يجب دفعها) واإليجار والتسويات
المصاريف (التكاليف ي
الخاصة باإليجار.

•

تزويدكم بنسخة من عقد اإليجار يف غلون  28يوما من
توقيعه
والتجهتات
المبان والمنشآت واألجهزة
إصالح وصيانة
ر
ي
والمعدات المتاحة بموجب عقد اإليجار (إال إذا كنتم قد
تدابت السالمة األتساتسية)
وافقتم عىل صيانة
ر
تزويدكم بتقديرات تسنوية للمصاريف ( يف حال لم يزودكم
بها ،لستم ملطرين لدفع المصاريف) وبالبيانات المالية
االحتفاظ بوديعة اللمان يف حساب مدر للفوائد
دفع التكاليف الرأتسمالية وتكاليف إعداد عقد اإليجار
وتكاليف االمتثال ألحكام القانون
تذكتية حول الخيارات المتعلقة
تزويدكم بإشعارات
ر
بعقد اإليجار وتجديده ( يف حال لم تحصلوا عىل هذه
اإلشعارات ،من الممكن تمديد عقد اإليجار تلقائيا)
النظر يف الطلبات المعقولة لنقل حيازة (التنازل عن)
عقد اإليجار (يتلمن القانون متطلبات مرتبطة بالرغبة
يف نقل حيازة عقد اإليجار إىل مستأجر جديد).

تشكل هذه المتطلبات بصورة تلقائية جزءا من عقد اإليجار
وال يمكن تجاوزها حت ولو نص عقد اإليجار الخاص بكم عىل
خالف ذلك.

إذا لم يزودكم المالك ببيان اإلقرار ،قد تتمكنون من االمتناع عن دفع
اإليجار بعد إخطار المالك.

كيف يمكننا المساعدة

ما الذي أحتاج لفعله للتأكد من إلمام بكافة الجوانب قبل
التوقيع؟

الصغتة يف والية فيكتوريا إرشادات
تقدم لجنة األعمال
ر
حول قانون عقود اتستئجار محالت البيع بالتجزئة
للعام )Retail Leases Act 2003) 2003
باإلضافة إىل خدمة منخفلة التكلفة للبت يف
الكي
التاعات بهدف حل التاعات الناشئة ربي الم ر
والمستأجرين والجهات اللامنة .عندما يكون هناك
نزاع ربي المالك والمستأجر حول زيادة اإليجار وفقا
للسو ولم يتمكنوا من االتفا عىل مثمن ،يمكننا
اتستخدام مثمن متخصص بمحالت البيع بالتجزئة
لتحديد اإليجار .تستتب أيلا ،عند الحاجة ،أمر
االتستعانة بمتجم دون تحملكم ألي تكلفة.

من المهم أن تدركوا:


الحاىل والزيادات عىل اإليجار
مقدار اإليجار
ي



وغتها من تكاليف اإلشغال
المصاريف ر



إذا كانت هناك حاجة للحصول عىل أي تصاري ح والوقت
الذي تسيستغرقه ذلك



التامكم بإعادة المبت إىل حالته األصلية يف نهاية عقد
اإليجار.

ون
موقع الكت ي

vsbc.vic.gov.au

بريد إلكتروني

هاتف

enquiries@vsbc.vic.gov.au

13 8722
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