
نصائح وارشادات للمستأجرين
هل قمت باستئجار شقة جديدة ولست على يقين من الواجبات وااللتزامات فيما يتعلق  
بالتمّتع  كمستأجر  لمساعدتك  والتوجيه  المشورة  الوثيقة  هذه  تقدم  ؟  الجديدا  بالعقار 

بعالقة جيدة مع المالك والجيران. 
قبل كل شيء، من المهم أن تعرف وتفهم عقد اإليجار الخاص بك وأن تكون على بّينة 

بحقوقك وواجباتك.

جميع المعلومات الواردة في هذا المنشور هي لإلستخدام العام وال تغني عن الحصول على استشارة قانونية من محام مجاز. 

جميع خدمات المجلس النرويجي مجانيه وبدون أي مقابل

األحد – الخميس الساعة ٩:٠٠ صباحًا - ٣:٠٠ مساًء

لدى  القانونية  والمساعدة  واالستشارات  المعلومات  قسم  مع  التواصل  يرجى  المعلومات,  من  لمزيد 
المجلس النرويجي لشؤون الالجئين عن طريق الخط الساخن.
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من االسباب الشائعة للخالف هو تقسيم فواتير المياه والكهرباء. تنشأ الخالفات عادة 
نزاع حول كيفية تقسيم  إلى  يؤدي  أن  توفر عدادات مستقلة وهذا يمكن  عند عدم  
تقسيم  منهم  كل  على  يتوّجب  أنه  فهم  والمستأجرين  للمالكين  المهم  من  الفواتير. 
بهذه  يتعلق  فيما  النزاعات  لتجنب  أفضل طريقة  بينهم.  فيما  عادلة  بطريقة  الفواتير 
الفواتير هو أن يكون هناك عداد منفصل للمستأجرين، أو االتفاق على صيغة تقسيم 

الفواتير قبل التوقيع على عقد اإليجار.

 اذا أخل المستأجر عن دفع بدل االجار، أو الفواتير المتفق عليها من تاریخ تبلیغه بذلك 
بموجب انذار عدلي خالل خمسة عشر يوما. اذا تكرر تخلف المستأجر ثالث مرات أو أكثر 

رغم انذاره بذلك بواسطة الكاتب العدل يحق إخالءه دون حاجة النذار جدید.
اذا أجر المستأجر المأجور أو قسما منه لشخص آخر او سمح له باشغاله دون موافقة 

المالك الخطیة.
اذا استعمل المستأجر العقار المأجور أو سمح باستعماله  لغایة غیر مشروعة.

اذا استعمل المستأجر المأجور لغیر الغایة التي استأجره من أجلھا .
اذا ألحق المستأجر ضررًا بالعقار  أو سمح باحداث ذلك الضرر.

ا�خالء 

يحق للمالك إخالء المستأجر في الحاالت التالية : 
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تأكد من قراءة وثيقة عقد اإليجار بعناية وطلب االستشارة القانونية إذا كان هناك أي شيء 
غير واضح. لتجنب أي سوء فهم، يمكنك الجلوس دائما مع مالك العقار  والتفاوض في 

بنود العقد أو توضيحها.
مجتمعين  والمستاجر  المالك  قبل  من  االيجار  عقد  وكتابة  صياغة  تتم  أن  الممكن  من 
بطريقه تناسب مع احتياجات كال الطرفين ، ويمكن الحصول على نموذج لعقد اإليجار من 

مكتب المجلس النرويجي لالجئين  أو الموظفين.

قائمة  على  التوقيع  المالك  منك  يطلب  قد  مفروشًا،  استاجرته  الذي  العقار  كان  اذا 
من  موجودا  كان  ما  لتتبع  الطرفين  لكال  جيده  طريقة  هذه  والتجهيزات.  الموجودات 
مقتنيات، و الحالة التي كانت عليها هذه المقتنيات عند االنتقال إلى  العقار. ويعد أخذ 

الصور فكرة جيدة في حال كان لديك هاتف ذكي.
عند السكن في العقار اعتن بالممتلكات قدر المستتطاع ، وتجنب التسبب في أي ضرر. 
بمجرد   المنزل  في  المشاكل  من  غيرها  أو  الزمة  تصليحات  أي  عن  المالك  بابالغ  قم 

علمك بها.  

عليك دفع اإليجار في الوقت المحدد، ولك أن تطلب من المالك إيصاًال  يفيد بدفعك 
لألجرة. 

يمكنك أن تتفق مع المالك حول  كيفية دفع األجرة (نقدا أو بشيك أو غيرها).

إذا واجهت مشاكل أو نزاعات مع المالك ، عليك أن تحاول حّلها والتوصل إلى تسوية 
مرضية. وبالرغم من ذلك، في حال لم يؤد الحوار الى حل الخالف، فإنه لديك الخيار 
وسيط  بدور  يقوم  أن  يمكن  مستقل.  ثالث  طرف  من  مساعدة  على  الحصول  في 
مستقل ويمكن أن يعمل مع كل من األطراف (المالك والمستأجر) للمساعدة في حل 

المشكلة والتوصل إلى حل مرضي للطرفين.
دفتر  في  بالوقائع  باالحتفاظ  ينصح  المالك   مع  مشاكل  أو  خالف  لديك  كان  إذا 
مالحظات. قم بتسجيل التاريخ والوقت لكل واقعة وتفاصيل ما كان من قول أو فعل.

الوصول والخصوصية 

المستاجر هو الطرف الوحيد الذي يملك حق الدخول الى العقار. في حالة احتاج المالك 
إجراء  أو  الصيانة  بأعمال  للقيام  المثال  يكون ذلك على سبيل  العقار،  إلى   يدخل  أن 
التصليحات. عليه أن يحصل على موافقة المستأجر المسبقة، وفي حالة قيام المالك 

بدخول العقار دون موافقتك يعد هذا الفعل جريمة يعاقب عليها في القانون.
احترم السالم والراحة والخصوصية للمالك وجيرانكم. 

العقار
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في حال رغبت في القيام  باي تحسينات أو تغييرات قم بالحصول على موافقة المالك  
المسبقة، ويفضل ان تكون هذه الموافقه  خطية.

أو  االستخدام  سوء  بسبب  بالممتلكات  لحقت  التي  األضرار  عن  مسؤوال  ستعتبر 
اإلهمال 

تنبه وتفقد نفقات الماء والكهرباء والهاتف و الصرف الصحي الخاصة بك. تأكد من أن 
تدفع جميع الفواتير في الوقت المحدد. إذا لم تتوفر عدادات منفصلة، قم  باإلتفاق  

مع مالك العقار حول كيفية تقاسم الفواتير.
عند توقيع عقد اإليجار، قد يطلب منك تقديم إثبات الهوية الشخصية (بطاقة  الهوية، 
بك،  الخاصة  الشخصية  الوثائق  على  بالحفاظ  ينصح  الخ)؛  العائلة  دفتر  السفر،  جواز 

المالك ليس لديه الحق في احتجازها أو االحتفاظ بها.
تأجير العقار لآلخرين دون إذن صريح في عقد اإليجار عموما غير مسموح به، تحقق من 
شروط عقد اإليجار الخاص بك قبل القيام بذلك، أو يمكنك  إلحاق مرفقًا يفيد بجواز 

ذلك في عقد اإليجار.
رغبت   اإليجار فقط، في حال  الواردة في عقد  لألغراض  العقار  استخدام  يجب عليك 
بتغيير سبب استخدامك للعقار عليك أن تتحقق منالمالك وتحصل على موافقة بذلك.

ا�يـجـــار 
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