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ما هي حزمة دعم اإليجارات السكنية

بدأت حكومة نيو ساوث ويلز العمل بـ”حزمة دعم اإليجارات 

السكنية” في 14 تموز/يوليو 2021 للمساعدة في دعم 

 .COVID-19المستأجرين والمالكين المتأثرين بـ

يساعد الدعم على تجّنب إخالء المستأجرين المؤهلين للدعم 

بسبب COVID-19 ويوفر دعماً مالياً لبدالت اإليجار. 

ما هو قرار تجميد إخالء المستأجرين؟ 

يعني قرار تجميد إخالء المستأجرين أنه بدًءا من 14 تموز/

يوليو 2021  ولغاية 11 تشرين الثاني/نوفمبر ُيمنع إخالء 

مستأجري المساكن المتأثرين مادياً بـCOVID-19 إذا لم يكن 

بوسعهم دفع بدل إيجارهم بالكامل. 

ويعني أنه إذا كان المستأجر متأثراً بـ COVID-19 في الوقت 

الحالي، ال يستطيع المالك اتخاذ إجراء إلنهاء اإليجار بسبب 

متأخرات تراكمت عليه خالل فترة تأجيل التزامات اإليجار 

السابقة إال بعد 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. 

لكن يستطيع المالك أو الوكيل العقاري إنهاء اإليجار في 

ظروف أخرى، تشمل: 

بيع العقار	 

استخدام العقار ألغراض غير قانونية	 

إلحاق الضرر بالعقار	 

المرور بضائقة مالية	 

انتهاء مدة عقد إيجار ثابتة.  	 

هام: ال ينطبق قرار تجميد اإلخالء على مستأجري 

المساكن االجتماعية إذ أنه لهذه المساكن إجراءات خاصة 

لمعالجة المتأخرات. 

من هم المستأجرين المؤهلين لهذا الدعم؟ 

لكي يعتبر المستأجر متأثراً بـCOVID-19، عليه: 

أن ُيثبت أن أفراد مسكنه الذين يدفعون بدل اإليجار 	 

متأثرون بـ COVID-19 وأنهم: 

 فقد وظائفهم أو نسبة من ساعات عملهم أو دخلهم 	 

بسبب القيود المفروضة بسبب COVID، أو

اضطروا للتوقف عن العمل ألنهم أو ألن أفراد آخرين 	 

من سكان منزلهم )أو أفراد تحت رعايتهم( كانوا/هم 

 .COVIDحالياً مرضى بـ

أن يثبت أن الدخل الصافي لسكان المنزل قد تراجع بنسبة 	 

%25 أو أكثر )بما فيه أية مساعدة حكومية تلقوها( مقارنًة 

بالدخل األسبوعي الذي تلقوه في الـ4 أسابيع السابقة لـ26 

حزيران/يونيو 2021 

أن يتابع دفع نسبة ال تقّل عن %25 من بدل اإليجار 	 

المعتاد والمستحق عليه. 

ما هي األدلة التي يتعّين أن يقّدمها 

المستأجر؟ 

يتعّين على المستأجرين أن يقّدموا للمالك أدلة تبّين مدى 

تأثير COVID-19 عليهم مادياً، على سبيل المثال: 

قسائم دفع أو كشوفات مصرفية ُتثبت انخفاض الدخل	 

وثائق من رب العمل/أرباب العمل ُتثبت إنهاء التوظيف/	 

اإليقاف المؤقت عن العمل أو تخفيض ساعات العمل 

دليل على إقفال أبواب المصلحة التجارية أو مستندات 	 

ُتثبت خسائر في مدخول المصلحة التجارية 

مستند من سنترلنك يؤكد أهلية الحصول على مساعدة 	 

مالية 

شهادات طبية. 	 

ما الذي ينبغي أن يفعله المستأجرون إذا 

استوفوا معايير األهلية؟ 

ينبغي على المستأجر االتصال بمالك عقاره أو الوكيل العقاري 

للتفاوض بشأن تغيير اتفاقية اإليجار. “يتوفر نموذج عن ذلك 

 a template available on our website ”على موقعنا

لمساعدتكم.

يمكن أن يشمل تغيير اتفاقية إيجارك الترتيبات التالية: 

التنازل عن بدل اإليجار لفترة من الزمن	 

خفض بدل اإليجار اآلن وتسديد هذه التخفيضات الحقاً مع 	 

بدالت إيجارك المعتادة

تسديد المتأخرات الموجودة خالل فترة زمنية محددة	 

ترتيبان أو ثالث من الترتيبات المذكورة أعاله.	 

 حزمة دعم اإليجارات السكنية -

)FAQs( أسئلة يكُثر طرُحها
The Residential Tenancy Support Package —
Frequently Asked Questions (FAQs) Arabic



)FAQs( حزمة دعم اإليجارات السكنية - أسئلة يكُثر طرُحها
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 	 COVID-19إذا كان المستاجر ُيعتبر مستأجراً متأثراً بـ

ومؤهاًل للدعم

إذا كان المالك قد وّقع اتفاقية خطية مع المستأجر لخفض 	 

بدل اإليجار المستحق أو التنازل عنه بدًءا من 14 تموز/

يوليو 2021؛ وكذلك

إذا لم يكن المالك قد طالب بإعانة ضريبة األراضي 	 

الخاصة بـCOVID-19 عن اإليجار ذاته أو لن يطالب بها.

تتوّفر “دفعة دعم اإليجار السكني” لقاء كل عقار تعود 

ملكيته للمالك إلى حد أقصى يتوافق مع تخفيض بدل اإليجار 

الذي ُمنح للمستأجر أو يبلغ 4500 دوالر، أيهما أدنى. 

هام: اإليجارات التالية غير مؤهلة لدفعة الدعم: إيجارات 

 ،)community( والمجتمعي )social( اإلسكان االجتماعي

أو المساكن مشتركة اإلقامة )share-housing( ، أو 

ُنُزل اإلقامة الدائمة )boarding(، أو المساكن المؤقتة 

sub-( أو ترتيبات التأجير من الباطن ،)lodging(

 .)leasing

تفاوْض مع المستأجرين

يشجع مكتب التجارة العادلة الوكالء العقاريين والمالكين 	 

على التفاوض بنّية طيبة مع مستأجريهم. 

بعد أن تتوصلوا إلى اتفاق بشأن تغيير بدل اإليجار، 	 

يجب كتابة هذا االتفاق. يوجد “نموذج متوّفر على 

 )a template available on our website( ”موقعنا

لمساعدتكم على ذلك.   

هذا ويظل بإمكان المالك الموافقة على خفض بدل اإليجار 

أو التنازل عن جزء من اإليجار إلى حد يزيد عن 4500 دوالر، 

أو خفض بدل اإليجار المستحق قبل 14 تموز/يوليو 2021، 

أو تغيير بدل إيجار مستأجر ليس مؤهاًل كمستأجر متأثر بـ

COVID-19، أو تأجيل دفع بدل اإليجار، لكن ال يمكن للمالك 

المطالبة بدفعات دعم لقاء تلك الترتيبات. 

المطالبة بدفعة دعم

 يتوّفر اآلن “طلب مساعدة مالية عبر اإلنترنت”

)online application for financial assistance( على موقعنا. 

يمكن للمالك أو لوكيله اإلداري تقديم طلب عبر اإلنترنت 

لهذه الدفعة. وابتداًء من 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، 

يمكن أيضاً للمستأجرين تقديم طلب إذا لم يكن المالك أو 

الوكيل قد قدم طلباً للتّو ألقصى مبلغ متاح. ُتودع الدفعة 

مباشرًة في حساب اإليجار الخاص بالمالك، أو في حساب 

أمانة )trust account( خاص بالوكيل )وليس في حساب 

المستأجر الشخصي(. 

وتذّكر أنه يتعين عليك دفع ال أقل من %25 من بدل 

إيجارك كي تبقى مؤهاًل لتدابير الحماية من اإلخالء إال 

إذا كنت أنت والمالك قد اتفقتما خطياً على دفع بدالت 

إيجار مخّفضة. 

وإذا كانت تتوجب عليك متأخرات سابقة لهذا التاريخ، فإنه 

يظل بإمكانك التفاوض لوضع خطة تسديد، لكن ال يحق 

للمالكين المطالبة بمرتجعات عن هذا الجزء من المتأخرات. 

وماذا يحصل إذا لم يتفاوض المالك على بدل 

اإليجار معي؟ 

إذا حاولت التفاوض لتغيير لبدل إيجارك ولم تتوصل إلى 

نتيجة، يمكن أن يتدخل مكتب التجارة العادلة للمساعدة. 

امأل “إستمارة طلب التفاوض على اإليجار، المتوفرة 	 

 Complete an Application for Rent( ”على موقعنا

.)Negotiation form, available on our website

 	 Make a( ”اجِر استفساراً بشأن عقار على موقعنا“

Property enquiry on our website(، وارفق إستمارة 

الطلب

ال تقّدم أية وثائق مالية شخصية مع استفسارك. يمكنك تقديم 

هذه الوثائق إلى المالك أو الوكيل العقاري أثناء المفاوضات 

إذا لزم األمر. 

PDF الوثائق التي يمكنك تقديمها بنسق

 	”COVID-19 اتفاقية تغيير بدل اإليجار بسبب“ 

)Rent Variation Agreement due to COVID-19(

“طلب التفاوض على بدل اإليجار – فترة تأجيل التزامات 	 

 Application for rent negotiation( ”اإليجارات السكنية

 ) 	 Residential tenancies moratorium

ما نوع الدعم المتوفر لمالكي العقارات؟ 

بوسع المالكين الذين يخّفضون بدل إيجار المستأجرين 

المتأثرين بـCOVID-19 بدًءا من 14 تموز/يوليو 2021 تقديم 

طلب إما لـ”دفعة دعم اإليجارات السكنية” إلى حد يصل إلى 

 4500 دوالر، أو لـ”إعانة ضريبة األراضي الخاصة

بـ COVID-19 land tax benefit( ”COVID-19(، ولكن ليس 

اإلثنتان معاً. 

من هم مالكي العقارات المؤهلين للدعم؟ 

تتوفر دفعة الدعم للمالكين إذا توّفرت الشروط التالية: 

إذا كانت توجد اتفاقية إيجار سكنية مع المستأجر – 	 

كبرهان، يجب أن يكون لديك رقم تأمين إيجار )بوند( أو 

اتفاقية إيجار خطية



)FAQs( حزمة دعم اإليجارات السكنية - أسئلة يكُثر طرُحها
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سوف ُيطلب منك تقديم: 

إثبات بوجود ترتيبات اتفاقية إيجار، على سبيل المثال  	 

ترتيب اتفاقية إيجار سكني، يشمل رقم تأمين اإليجار 

)بوند( أو، إذا لم يكن قد تم إيداع تأمين، صورة عن 

اتفاقية اإليجار السكني

موافقة من المستأجر إذا كان المالك أو الوكيل يقّدم 	 

الطلب، أو موافقة من المالك أو الوكيل إذا كان المستأجر 

يقّدم الطلب. ويمكن للمذكورين إعطاء الموافقة بواسطة 

الـ)online form( )اإلستمارة اإللكترونية( لتزويد مكتب 

التجارة العادلة بالتفاصيل الشخصية الخاصة بهم.   

حساب معّين لتلّقي الدفعات. بالنسبة للوكالء اإلداريين 	 

ينبغي أن يكون الحساب حساب إمانة لبدالت اإليجار 

خاص بالوكيل. 

ويتم اعتبار الدفعات التي تدفع إلى الوكالء اإلداريين كغيرها 

من بدالت اإليجار وسوف تخضع إلى الرسوم المعتادة التي 

تنطبق عليها بموجب اتفاقية التوكيل اإلدارية. 

ُيقفل باب تقديم الطلبات في 31 كانون األول/ديسمبر 

 .2021

هام: ال يحّق للمالكين أن يطلبوا من المستأجرين 

تسديد المبلغ المخّفض من بدل اإليجار الذي ُدفع إليهم 

بموجب “دفعة دعم اإليجارات السكنية”، أو إعانة ضريبة 

األراضي. 

ماذا سيحصل بعد قرار تجميد اإلخالء؟ 

بعد انقضاء مدة قرار تجميد اإلخالء، سوف تكون هناك فترة 

انتقالية بدًءا من 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 لغاية 12 

شباط/فبراير 2022 ضمناً. 

خالل هذه المدة، ال يمكن بسبب المتأخرات إخالء 

المستأجرين المتأثرين بـCOVID-19 الذين تراكمت عليهم 

متأخرات خالل فترة تأجيل التزامات اإليجار )14 تموز/يوليو 

2021 إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021(، إال في الحاالت 

التالية: 

إذا كان المالك والمستأجر قد اتفقا على خطة تسديد 	 

للمتأخرات:

وأخفق المستأجر في تسديد دفعاته وفقاً للمبالغ 	 

المحددة وفي األوقات المتفق عليها في الخطة لمرتين 

متعاقبتين أو أكثر، وكذلك

إذا كان عدم استثناء المستأجر في هذه الظروف يعتبر 	 

أمراً عادالً ومنطقياً. 

أو 

إذا لم يكن صاحب الملك والمستأجر قد اتفقا على خطة 	 

تسديد: 

وكان صاحب الملك والمستأجر قد شاركا عن نّية طيبة 	 

بعملية تفاوض رسمية بشأن تسديد المتأخرات مع 

NSW Fair Trading، وكذلك  

إذا كان عدم استثناء المستأجر في هذه الظروف يعتبر 	 

أمراً عادالً ومنطقياً.

المزيد من المعلومات

“تفّقد موقعنا” )Visit our website( للحصول على 

معلومات عن حزمة الدعم وعن الطريقة التي يمكن 

للمستأجرين والمالكين أن يتبعوها للتعاون خالل هذه 

األوقات. 

تتوفر نشرة المعلومات هذه بالعربية واآلشورية 

والصينة )المبسذطة( والكورية والفيتنامية. 

 COVID-19للمزيد من املوارد املرتجمة املتعلقة بـ

 Visit the NSW( ”تفّقد موقع حكومة نيو ساوث ويلز“

Government’s website( للحصول على موارد توعوية 

بلغات متعددة عن COVID-19 للعاملين والموظفين 

الصحيين وأفراد المجتمع. 
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