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طريقة
تأجيك تتغي 

بالنسبة للمستأجرين واللك 

ُ

ً

 اعتبارا من 1 ديسمب 2022، سيغي قانون إيجار النازل )ويلز( لعام ً

الطريقة التي يؤجر بها اللك ف ويلز عقاراتهم. ي ّبسط القانون  2016  

الجديد التفاقات ويحسن حالة تأجي النازل ف ويلز ويوفر قدرا 

أكب من المان واليقي للمستأجرين وأصحاب العقارات. 



 ماذا يعني القانون الجديد 

بالنسبة ل؟ 

الستأجرون 

بوجب القانون الجديد، سيصبح الستأجرون والرخصون »أصحاب 
عقود«. سيتم استبدال عقود اليجار بـ 

»عقود إشغال«. سيجعل القانون الجديد اليجار أسهل ويوفر قدرا 
أكب من المان. 

بالنسبة لصحاب العقود، فهذا يعني: 

	 الحصول عل عقد مكتوب يحدد حقوقك ومسؤولياتك 

أستة  شهر  من  شهرين إل وجود خطأ« »مع عدم إخطار 	 زيادة فتة

	 حمية أكب من الخلء 

	 تحسي حقوق التعاقب عل السكن، تحدد من له الحق ف 
الستمرار ف العيش ف السكن، عل سبيل الثال بعد وفاة 

الستأجر الحال 

	 ترتيبات أكث مرونة لصحاب العقود الشتكة، مم يسهل إضافة 
أو إزالة آخرين إل عقد الشغال 

ال ُلك

سيحتاج جميع اللك الجتمعيون والخاصون، با ف ذلك أولئك الذين 
يؤجرون ممتلكاتهم من خلل شكات الدارة أو الوكلء، إل: 

	 اللتزام بالقانون الجديد 

أستة  شهر  من  شهرين إل وجود خطأ« »مع عدم إخطار 	 زيادة فتة

بالنسبة للملك، فهذا يعني: 

للقطاع  امن  لعقود: »آمن « عل  نوعي أبسط يحتوي 	 نظام
الؤجر . الخاص للقطاع و »قياس « الجتمعي الؤجر

وسيشمل ذلك اختبا ر  اللسكن  لدمي. النازل صالحة أمن  ن 	 التأكد
التي  الدخان إنذار من  تركيب أجهزة السلمة الكهربائية والتأكد

أكسيد الكربون. أعن  ول الكشف تعمل  وأجهزة

الحاجة إل أمر  من  دون الهجورة العقارات ايكن  ستعادة حيازة  	
الحكمة .

ماذاعل أن أفعل بعد  ذلك؟

المكان   النتقال سلسا قدر نريد أن يكون هذا
امن  لهم أن   أو مستأجرا،  كنت  مالكا سواء للجميع .

اتعنيه  لتغييات بالنسبة لك . ما  تعرف

للمزيد من العلومات حول تغييات القانون، تفضل 

أو تحدث  gov.wales/rentinghomes  بزيار ة

إل مالك العقار. 
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ا نعمل مع
يع نة للجممت آيوجل بمن أ

http:// gov.wales/rentinghomes
http:// gov.wales/rentinghomes



