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كمستأجر، يُعتبر دفع بدل اإليجار في وقته أمر مهم، وأنت وافقَت على 

القيام بذلك عندما وقّعَت على عقد اإليجار.

إذا تأخر دفع بدل اإليجار، تُعتبر مخالفاً لشروط عقد إيجارك وتُعتبر 

متأخراً في تسديد بدل إيجارك. 

قد تمرُّ بصعوبات تمنعك من دفع إيجارك، خاصًة إذا تغيّر دخلك أو 

مرضَت. 

عندها، فجأة تتأخر عن دفع بدل إيجارك وبسرعة يتحول األمر إلى 

مشكلة كبيرة.

إذا تأخرت عن دفع بدل إيجارك ولم تكن قادراً على تسديد المبلغ 

المستحّق، ال تتجاهل األمر.

ناقش المشكلة مع وكيلك العقاري أو صاحب المنزل فوراً.

حاول التفاوض بشأن خطة للتسديد. 

أْي خطة لدفع كامل المبلغ الذي عليك - بالتقسيط، خالل فترة معيّنة.

وسوف يتعيّن عليك دفع مبلغ القسط باإلضافة إلى إيجارك المعتاد.

ويجب عليك أنت وصاحب المنزل الموافقة على الخطة - أْي على 

المبلغ وموعد دفعه. 

إذا وافق كّل منكما على الخطة فيجب أن تكتبَها وتوقّعاها معاً.  

هل يمكن أن يُطلب مني مغادرة المنزل؟
إذا تأخر دفع بدل إيجارك أكثر من 14 يوماً فبإمكان صاحب المنزل أن 

يعطيك Termination Notice )إشعاراً بإنهاء عقد اإليجار(.

يُذكَر في اإلشعار أنه عليك أن تغادر المنزل خالل 14 يوماً.  

ماذا يحصل إذا لم تغادر المنزل؟
 Consumer, Trader and يمكن لصاحب المنزل أن يقّدم طلباً إلى

Tenancy Tribunal )محكمة المستهلك والتاجر وشؤون االستئجار( 

إلنهاء إيجارتك إذا لم تغادر المنزل بعد إشعار الـ14 يوماً. 

لكن ليس بإمكانه أن يجبرك على مغادرة المنزل دون أمر صادر عن الـ

.Tribuanl

Tribunalلمحة عن جلسة الـ

في البداية، تتلقى رسالة من الـTribunal تخبرك أنه عليك حضور جلسة 

محكمة.

م الدليل الذي  من الضروري أن تحضر الجلسة كي تُخِبر قصتك وتقدِّ

لديك.

أخبْر الـTribunal إذا كنت بحاجة إلى مترجم - خدمة الترجمة مجانية. 

في الجلسة، تحاول الـTribunal أن تساعدك وتساعد صاحب المنزل 

على االتفاق على خطة للتسديد.

 Tribunalإذا لم تتوصل أنت وصاحب المنزل إلى اتفاق، تبُتُّ الـ

بالمسألة وتُصدر أمراً، أي قراراً.

القرار عبارة عن أمر قانوني لشخص ما كي يقوم بتصرف معيّن. 

لتفهم دور الـTribunal شاهد الـDVD الخاص بها على YouTube أو 

تفّقد موقعها على اإلنترنت.

وماذا يحصل إذا غادرَت المنزل وال يزال يستحق عليك 

مبلغ إيجار؟
إذا غادرت المنزل وال يزال يستحق عليك مبلغ أكبر من مبلغ تأمين 

اإليجار، بإمكان الوكيل العقاري أو صاحب المنزل أن يضع اسمك في 

Tenancy Database )قاعدة بيانات خاصة بشؤون اإليجار(.

إذا أُدرج اسمك في قاعدة البيانات هذه سوف يصبح من الصعب عليك 

أن تستأجر منزالً آخر في المستقبل.

كيف أتجّنب متأخرات بدل اإليجار؟
كمستأجر، عليك دفع إيجارك في موعده. يمكنك ترتيب وسيلة متَّفق 

عليها لدفع اإليجار كي ال تتأخر في الدفع. 

مثالً: يمكن سحب مبلغ اإليجار مباشرًة من حسابك المصرفي في مواعيد 

معيّنة.

احرص على وجود مبلغ كاٍف في حسابك المصرفي كي ال تُفرض عليك 

رسوم مصرفية.

على الوكالء العقاريين أن يتيحوا لك خيار تسديد بدل اإليجار بوسيلة 

دفع مجانية مثل Centrepay، أو EFTPOS في مكاتبهم

 Housing NSWإذا كنت تواجه صعوبات في دفع بدل إيجارك، اتصل بـ

)المكتب المحلي لإلسكان في نيو ساوث ويلز(، فقد يكون بإمكانهم 

مساعدتك.

بإمكانك أيضاً أن تطلب المساعدة من مستشار مالي لوضع خطة ميزانية 

لتدبير وضعك المالي.

 للمزيد من المعلومات عن حقوق المستأجرين 

 وواجباتهم، تفّقد موقع Fair Trading اإللكتروني 

 www.fairtrading.nsw.gov.au أو اتصل على 

الرقم 20 32 13.

 وإذا احتجت إلى مساعدة مترجم اتصل على 

الرقم 50 14 13.
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