
الحيوانات األليفة

هل يلزم تغيير القانون المتعلق بإبقاء الحيوانات األليفة في 
أماكن اإليجار؟

قل لنا ما رأيك...  
اال في ظروف محدودة، هل يجب ان يسمح لجميع المستأجرين الحفاظ 	 

على الحيوانات األليفة؟ 

إذا تم السماح للمستأجرين باالحتفاظ بحيواناتهم األليفة ما هي أنواع 	 
الشروط التي يجب تطبيقها؟ 

ما الذي قد يكون مبرراً معقوالً لصاحب العقار لرفض طلب المستأجر 	 
للحفاظ على الحيوان األليف؟ 

إذا سمح للمستأجرين باالحتفاظ بالحيوانات، فما هي التغييرات التي 	 
ينبغي إدخالها على قانون اإليجارات السكنية للحد من المخاطر التي 

يتعرض لها المالك؟

الخيارات الممكنة  
السماح للمالك بالرفض فقط في الحاالت التي 	 

توجد فيها أسباب معقولة للقيام بذلك. 

السماح للمالك بالرفض فقط عندما يكون لدى 	 
المالك اعفاء من المحكمة أو من المفوض. 

توضيح انه يجب على المستأجرين التأكد من 	 
ان حيواناتهم األليفة ال تسبب إزعاجاً ويجب 

إصالح اي ضرر في المباني الناجمة عن 
الحيوانات األليفة. 

من السهل ان يكون لديك رأيك!  

لتقديم المالحظات: 

consultations@dmirs.wa.gov.au

:RTA لمزيد من المعلومات حول مراجعة
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إفصاح المالك

هل يجب على المالك إعطاء معلومات معينة للمستأجر قبل توقيع 
عقد اإليجار؟

قل لنا ما رأيك...  
هل يمكن للمستأجر الوصول إلى جميع المعلومات التي يحتاجونها حول 	 

تأجير ممكن ببساطة عن طريق طرح األسئلة الصحيحة أو شراء تقرير 
التفتيش للعقار؟ لماذا نعم أو لماذا ال؟ 

ما هي المعلومات التي يجب ان ُتطلب من المالك إلبالغ الشخص الذي 	 
يطلب اإليجار؟ لم؟ 

هل ينبغي إتاحة قاعدة بيانات عامة للمالك الذين ثبت عدم امتثالهم 	 
لقوانين اإليجار؟ لماذا نعم أو لماذا ال؟

الخيارات الممكنة  
تثقيف المستأجرين مقدمي الطلبات لطرح 	 

األسئلة الصحيحة قبل التوقيع على عقد اإليجار. 

االشتراط علي مالك العقار ان يخبر المستأجر 	 
مقدم الطلب بأشياء معينة عن العقار، مثل النوايا 

للبيع في األشهر الـ 12 القادمة أو ما إذا كان 
يحتوي على االسبستوس. 

حماية المستهلك للحفاظ على قاعدة بيانات 	 
المالك الذين ثبت عدم امتثالهم لقوانين اإليجار، 

وأتاحتها للجمهور. 
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من السهل ان يكون لديك رأيك!  

لمزيد من المعلومات حول مراجعة RTA:لتقديم المالحظات: 
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طلبات اإليجار

هل يجب ان يحمي قانون اإليجارات السكنية خصوصية المستأجر؟

قل لنا ما رأيك...  
هل ينبغي ان تكون هناك قيود على نوع المعلومات التي يمكن ان 	 

يطلبها مالك العقار من المستأجر مقدم الطلب؟ لماذا أو لماذا ال؟ 

ما هي المعلومات التي ينبغي منع مالك العقار من طلبها من المستأجر 	 
مقدم الطلب؟ 

هل هناك حاجة إلدخال قوانين لمنع المالك من إعطاء معلومات لطرف 	 
ثالث؟ 

هل هناك حاجة إلدخال قوانين تشترط تخزين اي معلومات والتخلص 	 
منها بطريقه أمنة؟

الخيارات الممكنة  
تثقيف المالك بشأن أفضل الممارسات لجمع 	 

المعلومات وتخزينها. 

تغيير القانون لمنع المالك من طلب مقدمي 	 
الطلبات لتقديم معلومات معينة. 

تغيير القانون لتنظيم كيفية استخدام المعلومات 	 
التي يتلقاها المالك وتخزينها والتخلص منها. 
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من السهل ان يكون لديك رأيك!  

لمزيد من المعلومات حول مراجعة RTA:لتقديم المالحظات: 
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اإليجارات على المدى الطويل

كيف يمكننا تشجيع المالك على تقديم إيجارات أطول للمستأجرين؟

قل لنا ما رأيك...  
كمستأجر، ما هي تجربتك في تأمين عقد إيجار طويل األجل؟ 	 

كمالك، ما كانت تجربتك في العثور على المستأجرين الذين يريدون 	 
عقد إيجار طويل األجل؟ 

لماذا غالباً ما تستخدم عقود اإليجار الثابتة لمدة سته أشهر و 12 شهراً؟ 	 

هل ينبغي تغيير قانون اإليجارات السكنية لمنع اإليجارات المحددة 	 
المدة؟ لماذا أو لماذا ال؟ 

ما هي الشروط الخاصة التي يمكن تطبيقها على فترات اإليجار الطويلة 	 
األجل لجعلها أكثر جاذبية؟

الخيارات الممكنة  
تثقيف وتشجيع المالك لتقديم عقود إيجار أطول. 	 

إيقاف أو تقييد استخدام اتفاقيات اإليجار المحددة 	 
المدة، بحيث يبقي اإليجار مفتوحاً لمدة طويلة 

طالما كان المستأجر يريد البقاء في المبنى. 

السماح لالتفاقيات طويلة األجل بشروط واحكام 	 
خاصة للتشجيع على استخدامها. 

منح المستأجرين خيار تجديد لمدة ال تقل عن 	 
خمس سنوات. 
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من السهل ان يكون لديك رأيك!  

لمزيد من المعلومات حول مراجعة RTA:لتقديم المالحظات: 
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سجل المالك

هل يجب ان يطلب من جميع المالك التسجيل في حماية المستهلك؟

قل لنا ما رأيك...  
هل ينبغي ان يكون هناك سجل لجميع المالك في والية WA؟ لماذا أو 	 

لماذا ال؟ 

إذا كان هناك سجل، فما هي المعلومات التي ينبغي ادراجها في السجل؟ 	 

ما هي الحدود التي ينبغي ان تكون على كيفية استخدام المعلومات؟	 

الخيارات الممكنة  
إدخال سجل إلزامي لجميع المالك. 	 

تقديم قائمة غير إلزامية وتشجيع المالك 	 
على التسجيل. 
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من السهل ان يكون لديك رأيك!  
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زيادات اإليجار

هل ينبغي ان يكون هناك تغيير في عدد المرات التي يمكن فيها زيادة 
اإليجار؟ هل يجب تغطية الزيادات في اإليجار؟

قل لنا ما رأيك...  
هل مدة 12 شهراً فترة عادلة بين زيادات اإليجار أو ينبغي ان 	 

يكون أكثر أو اقل من هذا؟ 

هل ينبغي ان يكون هناك حد لمقدار اإليجار الذي يمكن زيادته 	 
في كل مرة؟ وإذا كان األمر كذلك، فهل ينبغي ان تكون هذه 

جميع اإليجارات أو اإليجارات فقط في أجزاء معينة من الوالية؟ 

إذا تم تقديم حد لمبلغ اي زيادة في اإليجار، فما هو الحد 	 
المسموح به؟

الخيارات الممكنة  
الحد من زيادات اإليجار إلى كل 12 شهراً 	 

أو أكثر. 

تغطية زيادات اإليجار في مناطق مختارة. 	 

تغطية الزيادات في اإليجار على جميع 	 
اإليجارات. 
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من السهل ان يكون لديك رأيك!  

لمزيد من المعلومات حول مراجعة RTA:لتقديم المالحظات: 
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التصليح والصيانة

كيف نضمن قيام المالك بإصالح وصيانة ممتلكاتهم؟

قل لنا ما رأيك...  
هل ينبغي ان يطلب من المالك إيداع سند مع مدير السندات لتغطية 	 

تكاليف إصالح العقار؟ 

إذا تم تقديم سند المالك، فما هو المبلغ العادل؟ 	 

هل هناك طريقة أخرى للتأكد من دفع المالك لإلصالحات في 	 
الوقت المناسب؟

الخيارات الممكنة  
مطالبة جميع المالك بتقديم سند صيانة مع 	 

مدير السندات. 

توعية المالك بالتزاماتهم بإجراء 	 
اإلصالحات والصيانة. 
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من السهل ان يكون لديك رأيك!  

لمزيد من المعلومات حول مراجعة RTA:لتقديم المالحظات: 
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اجراء تغييرات على العقار

هل ينبغي السماح للمستأجر بإجراء تغييرات معينة على العقار بدون 
اذن من المالك؟

قل لنا ما رأيك...  
ما هو نوع التغييرات التي ينبغي السماح للمستأجر بالقيام بها في 	 

العقار )على سبيل المثال، الصبغ، أو تثبيت خطافات الصور أو 
قضبان اإلمساك(؟ 

متى يكون من المعقول ان يقول المالك ال للتغيرات الطفيفة؟ 	 

هل ينبغي ان يسمح للمالك بان يطلب من المستأجر دفع “سند تعديل” 	 
لتغطية تكلفة استعادة العقار في نهاية عقد اإليجار؟ 

إذا كان هناك سند تعديل، ما يمكن ان يكون مبلغاً عادالً؟	 

الخيارات الممكنة  
السماح للمستأجر بإجراء تغييرات طفيفة ال تؤثر 	 

على التكامل الهيكلي للعقار.

السماح للمالك برفض طلب تغييرات طفيفة، 	 
ولكن فقط في ظروف معينة أو بأمر من 

المحكمة. 
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من السهل ان يكون لديك رأيك!  

لمزيد من المعلومات حول مراجعة RTA:لتقديم المالحظات: 
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عدم وجود أسباب لإلنهاء 

هل ينبغي إلغاء “عدم وجود أسباب” لإلنهاء من قبل المالك من قانون 
اإليجارات السكنية )the RTA(؟

قل لنا ما رأيك...  
هل ينبغي إزالة عدم وجود اسباب إلنهاء اإليجار الدوري من قانون 	 

اإليجارات السكنية RTA؟ لماذا أو لماذا ال؟

إذا كانت اإلجابة بنعم، ما هي أسباب اإلنهاء من قبل المالك يجب ان 	 
تضاف إلى قانون اإليجارات السكنية RTA بدالً من ذلك؟ 

وإذا بقيت عدم وجود أسباب لإلنهاء في قانون اإليجارات السكنية 	 
RTA، فما هي مهلة االشعار التي ينبغي للمالك ان يعطيها للمستأجر؟ 

على سبيل المثال، 3 أشهر، 6 أشهر؟

الخيارات الممكنة  
ال تغيير في القانون.  	 

االستعاضة عن عدم وجود أسباب لإلنهاء 	 
من قبل المالكين بأسباب جديدة يمكن للمالك 

استخدامها إلنهاء اإليجار الدوري، مثل 
االضطرار إلى العودة إلى العقار، أو الرغبة 

في تجديد العقار.

الحفاظ على عدم وجود أسباب لإلنهاء، ولكن 	 
زيادة فترة االشعار المطلوب من المالك 

إعطائها للمستأجر. 
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من السهل ان يكون لديك رأيك!  

لمزيد من المعلومات حول مراجعة RTA:لتقديم المالحظات: 
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عندما يحتاج المالك إلى إنهاء اتفاق دوري

هل ينبغي ان يسمح للمالك بإنهاء عقد اإليجار الدوري إذا تغير وضع المستأجر 
أو المالك؟

قل لنا ما رأيك...  
هل ينبغي ان يسمح للمالك بإنهاء عقد اإليجار إذا لم يعد المستأجر 	 

مؤهالً أو مستخدماً من قبل المالك؟ 

إذا تم بيع العقار، هل ينبغي السماح للمستأجر بالبقاء في اإليجار اال 	 
إذا أراد المشتري العيش في العقار أو استخدام العقار لغرض آخر؟

الخيارات الممكنة  
تغيير RTA للسماح للمالك بإنهاء عقد اإليجار 	 

إذا لم يعد المستأجر مؤهالً للسكن العام أو 
المجتمعي أو، في حالة السكن المقدم من 

صاحب العمل، لم يعد مستخدماً من قبل المالك.  

إذا تم بيع العقار المؤجر، أوقف المالك عن 	 
إنهاء عقد اإليجار ما لم يرغب المشتري في 

العيش في العقار بنفسه أو يريد استخدام العقار 
لغرض مختلف. 

إذا تم بيع العقار، السماح للمالك إلنهاء عقد 	 
اإليجار، ولكن زيادة فترة االشعار من 30 إلى 

60 يوماً. 
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من السهل ان يكون لديك رأيك!  
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 عندما يحتاج المستأجرون إلى 
إنهاء عقد إيجار محدد المدة

هل ينبغي السماح للمستأجر بإنهاء عقد إيجار محدد المدة؟

قل لنا ما رأيك...  
هل ينبغي السماح للمستأجر بإنهاء عقد إيجار محدد المدة في ظروف 	 

محدودة دون االضطرار إلى دفع تعويض للمالك؟ لماذا أو لماذا ال؟ 

ما هي الظروف التي يكون فيها من المقبول ان ينهي المستأجر اتفاق 	 
اإليجار المحدد المدة في وقت أبكر من تاريخ انتهائه دون االضطرار 

إلى دفع تعويض للمالك؟ 

هل ينبغي ان تشمل اتفاقيات اإليجار شروط اإليجار الفاصلة التي تحدد 	 
المبلغ الذي يتعين على أي مستأجر ان يدفعه للمالك إذا قام بإنهاء عقد 

إيجار محدد المدة قبل تاريخ انتهائه ألي سبب من األسباب؟ 

ما هو المبلغ الذي ينبغي ان يكون عليه رسم اإليجار الفاصل؟	 

الخيارات الممكنة  
السماح للمستأجر بإنهاء عقد إيجار محدد المدة 	 

بدون عقوبة مالية في ظروف معينة، مثل عندما 
يكون المستأجر قد عرض عليه مكان في السكن 
االجتماعي أو ان يكون قد عرض عليه مكان في 

مرافق رعاية المسنين. 

السماح التفاقيات اإليجار بتضمين بند التأجير 	 
الفاصل الذي يحدد المبلغ الذي سيتعين على 

المستأجر دفعه عند فسخ عقد إيجار محدد المدة. 
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من السهل ان يكون لديك رأيك!  

لمزيد من المعلومات حول مراجعة RTA:لتقديم المالحظات: 



DMIRSOCT19_6205

Government of Western Australia

Department of Mines, Industry Regulation  
and Safety
Consumer Protection

Advice Line 1300 304 054 
(for the cost of a local call statewide)

8.30am – 5.00pm Mon, Tue, Wed and Fri 
9.00am – 5.00pm Thurs
Gordon Stephenson House 
Level 2/140 William Street 
Perth Western Australia 6000

Administration: (08) 6251 1400 
Facsimile: (08) 6251 1401 
National Relay Service: 13 36 77

Online
Website: www.dmirs.wa.gov.au 
Email: consumer@dmirs.wa.gov.au

Mailing address
Locked Bag 100
East Perth WA 6892

Regional offices
Goldfields/Esperance (08) 9021 9494 
Great Southern (08) 9842 8366 
Kimberley (08) 9191 8400 
Mid-West (08) 9920 9800 
North-West  (08) 9185 0900 
South-West (08) 9722 2888

National Relay Service: 13 36 77
Translating and Interpreting Service (TIS) 13 14 50
This publication is available in other formats 
on request to assist people with special needs.



السلع المتروكة

هل ينبغي السماح للمالك ببيع أو التبرع بالسلع المتروكة؟

قل لنا ما رأيك...  
ما هي الطرق التي يمكن للمالك أن يكون قادراً على التخلص من السلع 	 

المتروكة؟ علي سبيل المثال، مزاد علني أو التبرع بالبضاعة؟ 

ما المطلوب لحماية المستأجرين وممتلكاتهم؟ 	 

الخيارات الممكنة  
السماح للمالك ببيع أو التبرع بالسلع المتروكة 	 

من خالل اي عملية قانونية. 
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تقديم مطالبة على السندات

هل ينبغي جعل المطالبات المتعلقة بالسندات أسهل بالنسبة للمالك 
والمستأجرين؟

قل لنا ما رأيك...  
هل ينبغي تغيير عمليه تقديم مطالبة بشأن السند؟ لماذا أو لماذا ال؟ 	 

كم من الوقت يجب على المالك أو المستأجر ان يخبر مدير السندات 	 
انهم ال يوافقون على المطالبة؟ 

إذا كان هناك نزاع حول السند، هل يجب ان يطلب من المالك 	 
والمستأجر حضور الوساطة لمحاولة التوصل إلى اتفاق؟ 

هل ينبغي ان يبت المفوض أو المحكمة في اي منازعات بشأن السند؟ 	 

الخيارات الممكنة  
السماح للمالك أو المستأجر بطلب التصرف في 	 

السند ويقوم مسؤول السندات بإعالم اآلخرين. 

إذا كان هناك نزاع حول من هو الذي سيتلقى 	 
اي جزء من السند، يمكن لمفوض حماية 

المستهلك اتخاذ قرار. 
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حل النزاعات

هل هناك طريقة أفضل لحل منازعات اإليجار من الذهاب إلى المحكمة؟

قل لنا ما رأيك...  
هل يمكنك استخدام الوساطة لتسوية نزاع مع المالك/المستأجر الخاص 	 

بك؟ لماذا أو لماذا ال؟ 

هل ينبغي ان يكون للمفوض المعني بحماية المستهلك دور في البت في 	 
منازعات معينة؟ لماذا أو لماذا ال؟ 

إذا كان ينبغي ان يكون للمفوض دور، فما هو نوع المنازعات التي 	 
تعتقد ان المفوض يمكن ان يقررها؟ 

هل ينبغي ان تنتقل منازعات اإليجار من المحكمة الجزئية وان تنظر 	 
فيها المحكمة اإلدارية للوالية بدالً من ذلك؟ لماذا أو لماذا ال؟ 

الخيارات الممكنة  
تقديم الوساطة كخيار أول. 	 

السماح للمفوض المعني بحماية المستهلك باتخاذ 	 
قرارات في أنواع معينة من المنازعات. 

نقل منازعات اإليجار من المحكمة الجزئية إلى 	 
المحكمة اإلدارية للوالية.
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حقوق ومسؤوليات المستأجرين والمالك

هل يوازن قانون اإليجارات السكنية )the RTA( بين حقوق ومسؤوليات 
المستأجر والمالك بشكل عادل؟ 

قل لنا ما رأيك...  
إذا تم تعديل RTA للسماح للمالك بإنهاء عقد اإليجار إذا كان المستأجر 	 

متأخراً بشكل متكرر في دفع اإليجار، كم مرة يجب ان يتأخر المستأجر 
في دفع اإليجار قبل ان ينطبق هذا الخيار؟ 

هل ستكون هناك اي فائدة في تعديل RTA لتشمل جريمة إذا كان 	 
المستأجر يلحق ضرراً متعمداً بالممتلكات؟ لماذا أو لماذا ال؟ 

هل هناك سبل انتصاف أفضل للمستأجر إذا خالف المالك عقد اإليجار 	 
بخالف اإلنهاء؟

الخيارات الممكنة  
جعله جريمة بموجب RTA لمستأجر لإلضرار 	 

عمداً بالممتلكات. 

توفير خيارات للمالك إذا كان المستأجر يتأخر 	 
مراراً في دفع اإليجار. 

توفير خيارات للمستأجر أو المالك إذا كان اي 	 
من الطرفين ينتهك عقد اإليجار بشكل متكرر. 
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من السهل ان يكون لديك رأيك!  
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