
وثيقة سهلة القراءة

 تأجري املنازل: إجراء تغيريات عىل 

قوانني السكن

دليل املستأجرين 

أعدت حكومة ويلز هذه الوثيقة. فهي نسخٌة سهلة القراءة تتحدث حول "ما املقصود بتأجري املنازل للمستأجرين 

والجهات املُرّخص لها".
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صفحة 2

كيف تستخدم هذه الوثيقة

هذه وثيقة سهلة القراءة. إال أنك ستظل بحاجة إىل الدعم حتى تتمكن من قراءتها. 

اطلب من أي شخٍص تعرفه أن يُساعدك.

قد يصُعب فهم الكلامت املكتوبة بالخط العريض باللون األزرق. ميكنك االطالع 

عىل معاين الكلامت املكتوبة باللون األزرق يف الصفحة 12.

أينام ذُكرت كلمة "نحن" يف الوثيقة، فإنها تُشري إىل الحكومة الويلزية. للمزيد من 

املعلومات الرجاء االتصال:

gov.wales/renting-homes-housing-law-  :املوقع اإللكرتوين
changing

RentingHomes@gov.wales الربيد اإللكرتوين: 

03000604400 هاتف رقم: 

 "Easy Read Wales" جعلت هذه الوثيقة سهلة القراءة عن طريق خدمة

باستخدام رموز الصور. إلبداء رأيك يف هذه النسخة سهلة القراءة، أنقر هنا.

gov.wales/renting-homes-housing-law-changing
gov.wales/renting-homes-housing-law-changing
mailto:RentingHomes%40gov.wales?subject=
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aZ9W9jTWYEixHoHk1luPyZw1J1OAxGpFrRmNL9CCXxRUNzZQM1ZQUENKWFNURlVaWEE3VzM4UUhJSi4u
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صفحة 4

مقدمة

تتغري قواعد إيجار املنازل يف ويلز.

سيُبسط قانون إيجار املنازل الجديد عملية تأجري املنازل ويُسهلها. 

سيوضح القانون الجديد األمور التي ينبغي عليك فعلها وتلك التي ال ينبغي عليك 

فعلها يف أثناء إقامتك يف منزلك.

أُعدَّ هذا الدليل خصيًصا لألشخاص الذين يستأجرون منزاًل من مالك العقار أو 

التأجري. وكيل 



صفحة 5

 ما التغيريات التي ستحدث؟

مبوجب القانون الجديد:

ستُعرف من اآلن باسم صاحب العقد )وليس املستأجر(. 	

سيصدر لك عقد إشغال )الذي كان يُطلق عليه عادًة عقد اإليجار(. 	

يرُبم عقد اإلشغال بني املؤجر الذي ميتلك الشقة أو املنزل وبينك، صاحب العقد - 

الشخص املستأجر.

حول عقود اإلشغال

فيام ييل سنذكر نوعا عقود اإلشغال:

عقود مأمونة - إذا كنت تستأجر منزلك من املجلس املحيل أو جمعية اإلسكان 

)تُسمى أصحاب العقارات املجتمعيني(.

عقود قياسية - إذا كنت تستأجر منزلك من صاحب عقار خاص. 

ولكن يجوز أيًضا ألصحاب العقارات املجتمعيني استخدام هذا النوع من العقود 

لبعض أنواع السكن. عىل سبيل املثال، يف حاالت السكن املدعوم )للحصول عىل 

مزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل قسم "السكن املدعوم" أدناه(.



صفحة 6

رشوط عقود اإلشغال

ينبغي عىل صاحب العقار أن يقدم لك عقد إشغال خطي.

يجب أن يرشح العقد كل األمور التي ينبغي عليكم فعلها أنت وصاحب العقار 

وتلك التي ال ينبغي عليكم فعلها.

ينبغي أن يشتمل هذا العقد عىل ما ييل: 

أسامُء املُستأجرين وعنوان العقار املُستأجر.   	

الحقوق واملسؤوليات. عىل سبيل املثال، تقُع عىل عاتق صاحب العقار  	

مسؤولية إصالح األشياء يف املنزل.

املسائل اليومية. عىل سبيل املثال، إخبار املالك يف حال عدم وجود أي شخص يف  	

املنزل ملدة 4 أسابيع أو أكرث.



صفحة 7

معلومات أخرى. مثاًل، أمور أخرى مثل ما إذا كان مسموًحا لك تربية الحيوانات  	

األليفة أم ال.  

يجوز إرسال نسخة ورقية من العقد أو نسخة إلكرتونية عرب الربيد اإللكرتوين بناًء 

عىل ما تفضله أنت، بوصفَك صاحب العقد. 

عليك توقيع العقد يف حال كنت راضيًا عن كل ما ورد فيه.



صفحة 8

تغيريات أخرى عىل قوانني السكن 

طرأت تغيريات مهمة عىل قوانني السكن، وتشمل ما ييل:

تهيئة املنزل ليصبح صالًحا للعيش فيه

يتعني عىل أصحاب العقارات التأكد من أن منزلك صالًحا للعيش فيه.

عىل سبيل املثال، ينبغي عىل صاحب العقار ما ييل:

تركيب جهاز إنذار الحريق  	

تركيب جهاز إنذار أول أكسيد الكربون   	

تأكد من أمان الكهرباء. 	

يُعدُّ أول أكسيد الكربون من الغازات السامة وميكن أن يترسب إىل منزلك. 

عىل سبيل املثال، يف حال إجراء صيانة ملراجل الغاز لديك عىل نحٍو سيئ.



صفحة 9

يف حال عدم تهيئة منزلك بصورٍة مناسبة للسكن، فال يتعني عليك دفع اإليجار خالل 

تلك الفرتة. 

إخطارات املُغادرة

ينبغي عىل صاحب العقار أن يوجه إليك إخطاًرا يف حال أراد منك املغادرة.

اإلخطار عبارة عن منوذج خطي يُخربك مبا يتعني عليك فعله ومتى. 

يف حال عدم ارتكابَك ألي خطأ، يتعني عىل صاحب العقار أن يوجه إليَك إخطاًرا قبل 

6 أشهر إذا كان يرغب يف مغادرتك.  

https://gov.wales/fitness-homes-human-habitation-guidance-landlords


صفحة 10

اإلصالحات

ال يجوز لصاحب العقار أن يطلب منك املغادرة ملجرد أنك اشتكيت من حالة منزلك 

املرُتدية من حيث اإلصالحات. 

حاميل العقود املشرتكة

يجوز لك أن تطلب من صاحب العقار إضافة شخص -ترغب يف العيش معه- إىل 

عقدك. لست بحاجة لتوقيع عقد جديد للقيام بذلك. 

نقل منزلك إىل شخص آخر 

يجوز لك أن تنقل منزلك إىل أشخاص آخرين، ملواصلة العيش فيه. من اآلن يجوز لك 

نقل منزلك مرتني - رمبا إىل رشيكك من ثم إىل أطفالك البالغني.

السكن املدعوم

إذا كنت تعيش يف سكن مدعوم ملدة تتجاوز 6 أشهر، عندئٍذ يحق لك الحصول عىل 

عقد قيايس مدعوم. 



صفحة 11

يُقصد بالسكن املدعوم أن صاحب العقار يقدم لك خدمات إضافية - عىل سبيل 

املثال، يساعدك يف اإلقالع عن املخدرات أو املرشوبات الكحولية. 

ال فرق بني العقد القيايس املدعوم والعقد القيايس. غري أنه قد يقوم صاحب العقار 

بتضمني أموٍر مثل: 

القدرة عىل نقلك داخل املبنى إذا لزم األمر. 	

عندما ترتكب خطًأ فادًحا، يجوز للاملك أن يطلب منك االبتعاد عن منزلك ملدة  	

تصل إىل 48 ساعة. لن يُكرر هذا األمر أكرث من 3 مرات يف 6 أشهر.

ملزيد من املعلومات حول التغيريات يف قوانني السكن، ميكنك االطالع عىل وثيقة 

إرشادات "ماذا املقصود بتأجري املنازل للمستأجرين":
gov.wales/tenants-housing-law-changing-renting-

homes

https://llyw.cymru/tenantiaid-mae-cyfraith-tai-yn-newid-rhentu-cartrefi
https://llyw.cymru/tenantiaid-mae-cyfraith-tai-yn-newid-rhentu-cartrefi


صفحة 12

الكلامت الصعبة

أول أكسيد الكربون

أول أكسيد الكربون ورمزه )CO( وهو غاز سام للغاية. ميكن أن يكون غاز أول أكسيد الكربون مميتًا وخطريًا بوجٍه 

خاص نظرًا لعدم إمكانية رؤيته أو تذوقه أو شمه.


