
من المعتاد حدوث خالفات ونزاعات بین مالك العقار 

والمستأجر خالل عملیة التأجیر. ولكن من الممكن 

تالفي بعض تلك الخالفات إذ كان كل من المالك 

 .والمستأجر ُملماً جیداً بحقوقھ ومسؤولیاتھ

 
 على المستأجر أن یقوم بما یلي:

 
 یدفع اإلیجار في میعاده. •
 العقار.یحافظ على سالمة ونظافة  •
یتبع العنایة والحیطة المعقولة للحیلولة دون  •

 إتالف العقار.
الحصول على إذن من المالك قبل تأجیر  •

رة من الباطن أو السماح ألي  الِوحدة المؤجَّ
 شخص باإلقامة بھا.

 
 

 على المالك أن یقوم بما یلي:
 

یُجھِّز العقار بحیث یكون صالحاً للُسكنى ( أي  •
نظافة ) قبل انتقال یتوفر بھ السالمة وال

 المستأجر إلیھ.
یقوم باإلصالحات الالزمة نتیجة االستھالك  •

 العادي للعقار ویتحمَّل تكالیفھا.
یحافظ على سالمة ونظافة مظھر العقار، مثل  •

 تالمداخل والممرات وأماكن انتظار السیارا
 .. الخ.

االمتناع عن قطع أي تسھیالت أو مرافق عن  •
 المستأجر.

ن اإلسكان العادل التي تحول دون إتباع قوانی  •
 التمییز أو التفرقة في اإلسكان.

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
إننا في مكتب خدمات االتصاالت لتوفیر 

نؤمن بأن كل إنسان  عادلالمسكن ال
یستحق أن یعیش في مسكن آمن ونظیف 

   ومعقول السعر من اختیاره الخاص.
 

Fair Housing Contact Service 
441 Wolf Ledges Parkway 

Suite 200 
Akron, Ohio 44311 

رقم التلفون   330-376-6191 
الرقم المجاني  1-877-376-6191 

رقم للمستأجر/ المالك  330-376-0359 
فاكسرقم ال  330-376-8391 

www.fairhousingakron.org 
info@fairhousingakron.org 

 
Equal Housing Opportunity

 
 

Renting Rights & Responsibilities – Arabic 
 

 

 
مكتب خدمات االتصاالت لتوفیر المسكن 

تمییز الیكافح للقضاء على حدوث  عادلال
في اإلسكان ولتشجیع فَرص اإلسكان 

 .المتساویة
 
 
 

FAIR HOUSING CONTACT SERVICE 
441 Wolf Ledges Parkway, Suite 200 

Akron, Ohio 44311 
 

تم إعداد ھذه النشرة بمساعدة مدینتّي " أكرون " و " كنت " 
ومقاطعة " سمیت " ووزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 

 األمریكیة.

 

 حقوق ومسؤولیات التأجیر
 



 مجانیةنحن نوفر مساعدات 
 
 

 للمستأجرین ومالكي العقارات رقم اتصل  بخطنا الساخن
(330) 376 – 0359 

 

 
اعدتك على اإلجابة مستشارونا المعتمدون یمكنھم مس

 على أسئلة تتعلق بما یلي:
 

 عقود التأجیر. •

 تأمین التأجیر. •

 واجبات المستأجر ومالك العقار. •

 اإلصالحات. •

 إخطارات طرد المستأجر أو إخالء العقار.  •

أي شيء آخر تحتاج أن تعرفھ عن التأجیر أو  •

 اإلیجار.
 

 
ومكتب خدمات االتصاالت لتوفیر المسكن العادل ال 

م أي استشارات قانونیة. ولكن نحن نقدم معلومات  یُقدِّ

عن قانون أوھایو للعالقة بین المستأجر ومالك العقار. 

وال یوجد شيء في ھذه النشرة مطروح كاستشارة 

قانونیة. الرجاء االتصال بمحامي لمساعدتك قانونیاً إذا 

ستشارة قانونیة.كنت محتاجاً ا  

 ھل تعلم أن ؟
 

توقیع عقد اإلیجار یُدخل الُمستأجر ومالك  •

د للطرفین  العقار في عالقة تِجاریة تحدِّ

 حقوقاً ومسؤولیات.

المستأجر مسئول عن تنفیذ عقد التأجیر،   •

وعلیھ أن یقرأ عقد اإلیجار بأكملھ وأن یسأل 

بشأن أي تعبیر غامض أو غیر واضح في 

 العقد.

ك العقار تحریر إخطار لدخول على مال •

 ساعة. 24المستأجر الشقة بعد 

یوماً من  30أمام مالك العقار ُمھلة قدرھا  •

تاریخ مغادرة المستأجر للعقار إلعادة 

التأمین الذي دفعھ، أو تقدیم قائمة بھا بعض 

بنود الخصومات التفصیلیة بسبب زیادة 

 .تكالیف التنظیف واإلصالح الالزمة

 

ومسؤولیاتك اعرف حقوقك  
 كمستأجر أو مالك َعقار.

 

للمساعدة في ضمان حمایة حقوقك، فإننا نطرح الخدمات 
 التالیة مجاناً :

 

 االستشارات الخاصة بالمستأجر ومالك الَعقار. •
 

المساعدة في قضایا التمییز أو التفرقة  في  •
 اإلسكان.

 

 االستشارات المتكاملة في مجال اإلسكان: •
 .إعادة تمویل المسكن ○
 دراسة واستعراض مستندات القرض. ○
 مشترو المساكن ألول مرة. ○
 ). HECMالرھن العكسي (  ○
التخلُف عن السداد ونزع ملكیة العقار  ○

 المرھون.
 

 دورات تدریبیة تعلیمیة. •
 

التفسیر للعمالء الُصم أو ِضعاف السمع أو الذین  •
 یتحدثون بلغة أخرى غیر اإلنجلیزیة.

 

المتاحة بأحرف كبیرة. المطبوعات والنشرات  
 

عادلقانون اإلسكان ال  
 یمنع التمییز في اإلسكان بناًء على:

                         الجنس العرق أو اللون
  اإلعاقة                         الوطن األصلي

                الحالة االجتماعیة         الدین    
 

 كما نقدم ما یلي :
 وتثقیفیة : كتیبات إخباریة •

 

 كتیب العالقة بین المالك والمستأجر. ○
 دلیل المستأجر إلى اإلصالحات. ○
 تأمین السكن. ○
لألشخاص  عادلما الذي یعنیھ اإلسكان ال ○

 المعاقین.
 التدریب اإلحترافي والمھني. •
 العضویة. •


