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شكاوى االستئجار السكني
املستأجرون، املؤّجرون واملديرون العقاريون

توفر NSW Fair Trading للمستأجرين واملؤجرين واملديرين العقاريني 
خدمة مجانية ملعالجة الشكاوى بخصوص املسائل أو النزاعات املتعلقة 

باالستئجار. 

كيف تستطيع Fair Trading مساعديت 
بشأن مسألتي؟ 

خدمة معالجة الشكاوى الخاصة باالستئجار التي تقدمها Fair Trading هي 
عملية طوعية بني أي أطراف نزاع يف مسألة تتعلق باالستئجار. يقدم هذه 

الخدمة موظف خبري من Fair Trading يعمل عىل إيجاد حل للمسألة عن 
طريق اتفاق مشرتك. 

ر  تعقد Fair Trading اجتامعاً لألطراف عرب الهاتف أو يف العقار املؤجَّ
ملعالجة املسألة.

وللعلم فإن عملية النظر يف شكاوى االستئجار ال تشمل: 

إصدار أوامر تُلزم أّي من الطرفني القيام بترصف معني أو دفع مبلغ ما 	 

قيام موظف من Fair Trading مبعاينة العقار لتحديد املشكلة أو 	 
إلقاء اللوم عىل أي طرف، إذ تتعدى هذه املسؤولية دور املوظف.

يتوفر رشيط فيديو يبنّي طريقة عمل خدمة معالجة الشكاوى، عنوانه: 
»املساعدة يف مشاكل االستئجار )Help with tenancy problems( يحتوي 
عىل أمثلة عن قضايا من شكاوى واقعية. ميكن مشاهدة هذا الفيديو عىل 

 .Fair Trading’s YouTube قناة

 ما نوع مسائل االستئجار التي بإمكان
Fair Trading املساعدة بشأنها؟

بإمكان Fair Trading املساعدة مبسائل االستئجار املتعلقة مبا ييل:

التصليحات والصيانة	 

مسائل الصحة والسالمة غري املستعجلة	 

التعديالت عىل العقارات	 

ر أو أوقات معاينته	  املجيء إىل العقار املؤجَّ

عدم التقيد باتفاقية االستئجار	 

أجهزة توفري املياه وأجهزة اإلنذار من الحرائق	 

إعطاء اإلشعارات بصورة صحيحة	 

إنهاء اإليجارة أو اإلخالل بعقد اإليجار	 

 	

التقارير الخاصة بحالة العقار	 

زيادات اإليجار	 

متأخرات اإليجار ألقل من 14 يوماً.	 

ما نوع مسائل االستئجار التي ليس بإمكان 
Fair Trading املساعدة بشأنها؟

ليس بإمكان Fair Trading املساعدة مبسائل االستئجار املتعلقة مبا ييل:  

مسائل اإلسكان الحكومي أو االجتامعي	 

املسائل املستعجلة املتعلقة بالصحة والسالمة 	 

 املسائل املرتبطة بـ«أمر العنف املرتقب« 	 
(Apprehended Violence Order (AVO)) أو املتعلقة بالعنف

تغيري األقفال والطرد من املأجور	 

إنهاء عقد اإليجار	 

األعامل غري املرشوعة	 

التسبب يف أرضار بالغة بالعقار 	 

متأخرات اإليجار التي تزيد عن 14 يوماً	 

املسائل املتعلقة بتأمني اإليجار (الـ«بوند”).	 

 ملعالجة هذه املسائل، بإمكانك إيداع طلب لدى 
 NSW محكمة الشؤون املدنية واإلدارية« يف« 

 (Civil and Administrative Tribunal (NCAT)) 
 The) »هذا وتوفر »خدمات املشورة للمستأجرين والدفاع عن حقوقهم

Tenants Advice and Advocacy Services) املساعدة إىل جميع 
املستأجرين، خصوصاً املستأجرين ضعيفي الحيلة أو املستأجرين يف اإلسكان 

 االجتامعي. ميكن العثور عىل أقرب 
www. عىل املوقع اإللكرتوين Tenants Advice and Advocacy Service

tenants.org.au أو باالتصال عىل الرقم 3700 8117.  

ماذا ينبغي أن أفعل قبل أن أطلب تدّخل 
Fair Trading؟ 

 Fair ينبغي أن يحاول طرفا الشكوى حل املسائل بأنفسهم قبل طلب تدّخل
Trading. وفيام ييل خطوات ميكن أن تساعد يف التوّصل إىل حّل:  

1.  ناقش األمور التي تثري قلقك وارشح املشكلة مع الطرف اآلخر, واعطه 
فرصة للتعبري عن موقفه وعن ما يثري قلقه. 
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Fair Trading enquiries عىل الرقم 20 32 13   

(TTY)  1300 723 404 املربقة الهاتفية للصّم
خدمة املساعدة اللغوية 50 14 13

يجب عدم االعتامد عىل نرشة املعلومات هذه 
كنصحية قانونية. للحصول عىل مزيد من 

املعلومات عن هذا املوضوع، يتعني الرجوع إىل 
الترشيع املناسب.

.NSW Fair Trading عرب New South Wales والية ©
ميكنك نسخ وتوزيع وعرض وتنزيل هذه املعلومات لكن توجد بعض القيود املهمة. راجع سياسة حقوق الطبع  
الخاصة بـ NSW Fair Trading عىل املوقع التايل www.fairtrading.nsw.gov.au أو استفرس بالربيد اإللكرتوين 

publications@finance.nsw.gov.au من

2.  ينبغي عليكام االستعداد ملناقشة املسائل املتعلقة باملوضوع. قد يشمل 
ذلك: 

الفواتري	 

اإليصاالت 	 

اتفاقيات االستئجار	 

اإلشعارات التي تم تقدميها	 

التقارير الخاصة بحالة املنزل	 

تسعريات التصليح وغريها 	 

املراسالت.	 

3.  ينبغي عىل كل منكام أن يقرتح وسائل لحل الشكوى وأن يكون عىل 
استعداد للتباحث بشأن التوصل إىل تسوية مرضية للطرفني.

4.     اتصل بـFair Trading عىل الرقم 20 32 13 لبحث املشكلة. 

إذا مل تتمكن من حل املسألة بنفسك، بإمكانك إيداع طلب ملعالجة شكوى 
لدى Fair Trading للبدء بعملية معالجة الشكوى.  

متى تبدأ عملية معالجة الشكوى؟ 
يتوقف وقت استكامل معالجة الشكوى عىل عدم انشغال الطرفني يف موعد 

 االجتامع وعىل مدى االستقصاءات املطلوب من 
Fair Trading إجرائها.

وعموماً تسعى Fair Trading إىل إنهاء املسألة خالل 30 يوماً من تلّقي 
الشكوى. 

ما ميكن انتظاره من عملية الشكوى
إذا متكنت Fair Trading من مساعدة الطرفني عىل التوصل إىل تسوية 

مرضية لكالهام، يتنهي موضوع الخالف بدون مزيد من التدخل من جانبها.

وإذا مل يتم التوصل إىل اتفاق، يتم إبالغ الطرفني بالنتيجة ويُنصحان بطلب 
 مشورة قانونية مستقلة أو إيداع طلب لدى 

.NSW Civil and Administrative Tribunal (NCAT)

خالل عملية معالجة الشكوى
عىل جميع األطراف أن يكونوا عىل استعداد لتقديم وجهات نظرهم واإلصغاء 

إىل ما لدى الطرف اآلخر من آراء؛ علامً أنه من املفيد أن يكون كل من 
الطرفني راغب بالتفاوض وتقديم املقرتحات لتسوية النزاع. 

ما هو دور موظف Fair Trading؟
موظفو Fair Trading مؤهلون ولديهم مهارات يف معالجة الشكاوى. 

سوف يقوم موظف Fair Trading مبا ييل:

تقديم نصيحة حيادية إىل طريّف الشكوى	 

إتاحة املجال للطرفني لتقديم وجهات نظرهام	 

رشح املسائل ذات الصلة بالشكوى	 

التأكد من بحث جميع املسائل ذات الصلة، إضافًة إىل	 

تقديم االقرتاحات بشأن أفضل سبيل ملعالجة الشكوى.	 

وال يقوم موظف Fair Trading مبا ييل: 

االنحياز إىل أحد الطرفني أو متثيل أحد الطرفني	 

مواصلة عملية معالجة الشكوى إذا تبني أن الطرفني غري راغبني يف 	 
التوصل إىل تسوية مرضية، أو  

تقديم نصيحة قانونية.	 

إن عملية معالجة شكاوى االستئجار طوعية ويتوقف نجاحها عىل تعاون 
الطرفني؛ وال ميكن لـ Fair Trading أن تُلزم أي طرف باالستمرار بعملية 

معالجة الشكوى.

وماذا يحصل إذا مل يتم التوصل إىل حل؟
إذا مل يتم التوصل إىل معالجة الشكوى ميكن ألي من الطرفني إيداع طلب 

.NSW Civil and Administrative Tribunal (NCAT) لدى

بإمكان NCAT أن تطلب تقريراً من Fair Trading عن أي أمر يتعلق 
بعملية معالجة الشكوى؛ ويتم تقديم هذا التقرير إىل NCAT مبارشًة.

وميكن لـNCAT أن تصدر أوامر ُملزِمة للطرفني، قد تشمل دفع مبلغ نقدي 
أو إنهاء اتفاقية االستئجار أو إكامل أعامل تصليح. واملبلغ األقىص الذي ميكن 

املطالبة به عرب NCAT هو 30 ألف دوالر. 

 ميكن العثور عىل املزيد من املعلومات عىل املوقع اإللكرتوين 
www.cc.ncat.nsw.gov.au

كيف ميكن أن احصل عىل خدمة معالجة 
الشكاوى الخاصة باالستئجار؟

إذا مل تتمكن من حل املسألة بنفسك، بإمكانك إيداع شكوى ملعالجة مسألة 
تتعلق باالستئجار لدى Fair Trading للبدء بعملية معالجة الشكوى.

للمزيد من املعلومات عن خدمة Fair Trading ملعالجة الشكاوى الخاصة 
باالستئجار اتصل عىل الرقم 20 32 13.  


