
أھم عشرة أشیاء یجب أن یعرفھا المالك

ي عن المستأجرین المحتملین. یمكنك أن تطلب من المستأجرین  اإلصرار على المراجع وإثبات التوظیف ھي طرق للتََحرِّ
المحتملین الذین ال یستطیعون تقدیم مراجع أو الذین ال یبدو أن لدیھم مصدر دخل كاٍف أو ثابت أن یستعینوا بموقّع مشارك.

ي عن المستأجرین الَتَحرِّ
4

یمكنك أن تقدم للمستأجر عقد إیجار، والذي یستمر عادة لمدة عام واحد، أو اتفاقیة إیجار شفھي أو كتابي بالتراضي، والتي 
تمتد من شھر آلخر. توفر اتفاقیة اإلیجار بالتراضي مزیًدا من المرونة، لكن عقد اإلیجار یوفر مزیًدا من األمان.

أنواع عقود اإلیجار
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ال یمكن مطالبة المستأجر بالدفع مقابل المرافق إال إذا كانت ھناك عدادات منفصلة لكل خدمة ذات رسوم. یجب أن تدفع مقابل 
التدفئة والمیاه الساخنة ما لم تكن أنت والمستأجر قد وقعتا اتفاقیة مكتوبة تنص على أن المستأجر یجب علیھ أن یدفع. 

التدفئة والمرافق
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یجب أن یكون لكل وحدة إیجاریة موقد وفرن یعمالن، وشباك لكل نافذة أسفل الطابق الخامس، وأقفال تعمل على جمیع النوافذ 
وأبواب الدخول / الخروج. ال یلزمك توفیر ثالجات أو ستائر أو مظالت أو مرافق غسیل، ولكن إذا كنت توفرھا، فیجب علیك 

صیانتھا.

المرافق األساسیة
2

في بدایة عقد اإلیجار، یمكنك قانونیاً أن تطلب من المستأجر دفع إیجار الشھر الماضي مقدًما وودیعة تأمین بمبلغ ال یزید عن 
إیجار شھر واحد. إذا قمت بتحصیلھما، فیجب علیك، من بین أمور أخرى، تقدیم إیصاالت صحیحة، ودفع فائدة على أساس 
سنوي، وفي حالة ودیعة التأمین، یجب وضع األموال في حساب منفصل في بنك یقع في والیة ماساتشوستس. من المھم أن 

تلتزم بالمتطلبات الصارمة لقانون ودیعة التأمین.

مبالغ التأمین وإیجارات الشھر الماضي
5

ً تحصیل رسوم من المستأجر مقابل إیجار الشھر األول واألخیر وودیعة التأمین، ورسوم الفائدة الثابتة. من غیر  یمكنك قانونیا
القانوني أن تفرض رسوًما على الحیازة، أو رسوم علي الحیوانات األلیفة، أو أتعاب الوسیط/السمسار. یجوز لك تحصیل 

أتعاب الوسیط/السمسار إذا كنت وسیط/سمسار عقاري مرخص لھ ولدیك اتفاقیة موقعة مع المستأجر.

الرسوم القانونیة وغیر القانونیة 
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إذا كنت بحاجة إلى مزید من المساعدة، فتفضل بزیارة boston.gov/housingstability  أو
اتصل بنا ھاتفیاً أو راسلنا بالبرید اإللكتروني على :

housingstability@boston.gov 4200-635 (617)  أو

https://www.boston.gov/departments/neighborhood-development/office-housing-stability


ال توجد "فترة سماح" لسداد اإلیجار. یحق لك الحصول على اإلیجار في الیوم المحدد في الشروط الموجودة بعقد اإلیجار. یجوز 
لك تحصیل رسوم تأخیر ولكن فقط إذا كان ھناك اتفاق مكتوب ساري المفعول وَمْعُموٌل بِِھ یسمح بذلك. ومع ذلك، ال یمكن 

تحصیل ھذه الرسوم إال إذا تأخر اإلیجار لمدة 30 یوًما على األقل.
+

إذا كان المستأجر الخاص بك متأخًرا عن اإلیجار أو یكافح لدفع اإلیجار، فقد تكون مؤھالً للحصول على مساعدة في اإلیجار من 
المدینة أو الوالیة. یرجى زیارة boston.gov/rentalrelief  لمزید من المعلومات.

دفع اإلیجار في الوقت المناسب
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إذا كان لدیك وبین المستأجر نزاع ال یمكنك حلھ فیما بینكما، فیجب علیك التفكیر في التحكیم. التحكیم ھو عملیة غیر رسمیة 
یمكنك من خاللھا أنت والمستأجر محاولة التوصل إلى حل بمساعدة وسیط محاید.

إذا كنت بحاجة إلى تحكیم، فیرجى االتصال بمكتب استقرار اإلسكان على 4200-635 (617) أو 
.Housingstability@boston.gov

التحكیم 
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إذا كنت قد استنفدت جمیع الخیارات األخرى وتحتاج إلى إخالء المستأجر، فیجب علیك إنھاء عقد اإلیجار بإخطار كتابي قانوني 
The Housing ثم رفع دعوى بدائرة األمور المستعجلة في المحكمة. یتطلب قانون اإلخطار من أجل استقرار اإلسكان 
Stability Notification Act  من المالك تقدیم إشعار بحقوق المستأجرین ومواردھم في نفس الوقت مع االخطار 
Office of باالخالء أو اإلخطار بعدم تجدید عقد اإلیجار. یتطلب ھذا القانون أیًضا من المالك تزوید مكتب استقرار اإلسكان 
Housing Stability  بنسخة من االخطار باالخالء أو اإلخطار بعدم تجدید عقد اإلیجار، وشھادة االمتثال/ الخدمة. یقوم 
العدید من المالك بتعیین محامین لمساعدتھم في ھذه العملیة التي یمكن أن تكون مكلفة وطویلة ومعقدة. إذا كنت تعیش في 
مبنى یشغلھ المالك وتفي بمعاییر أخرى، فقد تكون مؤھالً للحصول على مساعدة قانونیة مجانیة من مشروع المحامي المتطوع 

.celhp@vlpnet.org یرجى االتصال علي الھاتف رقم (617) 603-1700 أو .Volunteer Lawyer Project

عملیات إخالء المستأجر 
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في معظم الحاالت، یُطلب من المالك بموجب القانون فحص وحداتھم المؤجرة للتأكد من امتثالھا للقانون الصحي للدولة بعد 
فترة وجیزة من إعادة تأجیرھا لشاغلین جدد.

إعادة فحص للوحدات اإلیجاریة
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