Bonds – Arabic

العربون

نقل العربون اخلا�ص بك

�إذا �إنتقلت من العقار وقام �شخ�ص �آخر ب�أخذ عقد
الإيجار اخلا�ص بك ،يجب عليك �إخطار �سلطة العربون
( )Bond Authorityيف غ�ضون � 5أيام �أنه قد مت نقل
م�صلحتك يف العربون �إىل م�ست�أجر جديد .ميكنك
القيام بذلك عن طريق ملء منوذج نقل العربون (Bond
)( Transferالذي يجب �أن ُيوقع عليه من قبلك ،ومن قبل
امل�ست�أجر اجلديد واملالك �أو الوكيل) و�إر�ساله �إىل �سلطة

عندما ينتهي عقد الإيجار

�إذا مل تنقل العربون �إىل �شخ�ص �آخر� ،سوف ُيحتفظ به
من قبل �سلطة العربون ( )Bond Authorityحتى نهاية
عقد الإيجار ،عندما ميكن �أن حتدث عدد من الأمور:
> العقار ال يتقدم باملطالبة من العربون اخلا�ص بك
> تتفق مع مالك العقار حول املبلغ الواجب دفعه له
من العربون اخلا�ص بك
> ال ميكنك التو�صل �إىل اتفاق مع مالك العقار ويتقدم
بطلب من املحكمة املدنية والإدارية الفيكتورية
()Victorian Civil and Administrative Tribunal
للح�صول على �أمر ب�أن يتم الدفع لهم بع�ض �أو كل
العربون اخلا�ص بك
> �أنت تقدم طلبا �إىل املحكمة لإرجاع العربون
اخلا�ص بك

مالك العقار ال يتقدم ب�أي مطالبة

�إذا وافق مالك العقار على عدم طلب خ�صم من العربون
اخلا�ص بك ،يجب �أن تقدم �أنت واملالك طلبا لإعادة
مبلغ العربون لك .يجب عليكما التوقيع على منوذج
املطالبة بالعربون ،وعلى النموذج يجب �أن تقدم
تفا�صيل احل�ساب امل�رصيف الذي تريد �أن ُيودع املال
فيه .مبجرد تقدمي النموذج �إىل �سلطة العربون (Bond
 ،)Authorityينبغي �إيداع العربون اخلا�ص بك يف
احل�ساب امل�رصيف املعني يف يوم العمل التايل.
 6تعترب خمالفة من قبل املالك �أن يقوم ب�إعطائك
منوذج املطالبة بالعربون غري الكامل للتوقيع عليه.
�إذا كان يجب �أن ُيدفع العربون لك بالكامل ،ت�أكد
ب�أن يتم ت�سجيل املبلغ الكامل للعربون يف ق�سم
‘تفا�صيل الدفع للم�ست�أجر’ .ت�أكد من االحتفاظ
بن�سخة منه.
�إذا مت دفع العربون اخلا�ص بك بوا�سطة مدير الإ�سكان
يف �إطار خطة قر�ض العربون ()Bond Loan Scheme
وال يتقدم املالك ب�أي مطالبة منه� ،أنت واملالك �أو
الوكيل �سوف حتتاجون �إىل �إكمال منوذج املطالبة
بالعربون و�سيتم دفع مبلغ العربون مبا�رشة �إىل مكتب
الإ�سكان.
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act sheet

العربون هو مبلغ من املال ( ُي�سمى �أحيانا ‘�إيداع
ال�ضمان’) ُيدفع عادة �إىل املالك �أو وكيله العقاري يف
بداية الإيجار .يتم الإحتفاظ به من قبل Residential
 ، Tenancies Bond Authorityمما يعني �أنه ما زال من
�أموالك ولي�س للمالك �أو الوكيل.
يف نهاية عقد الإيجار اخلا�ص بك قد يكون ب�إمكان
املالك املطالبة بكل �أو جزء من العربون اخلا�ص بك
كتعوي�ض عن �أي �رضر حلق باملمتلكات �أو للإيجار
غري املدفوع.
� 6إذا دفعت العربون ،يجب �أن يعطيك مالك العقار
�أو الوكيل ن�سختني من تقرير احلالة موقعة من
قبل املالك( .راجع �صحيفة حقائق بداية الإيجار
( )Starting a tenancyللمزيد من املعلومات).
عندما تدفع العربون ،يجب عليك وعلى املالك �أو
الوكيل العقاري التوقيع على منوذج �إيداع العربون
املنجز من �سلطة عربون الإيجارات ال�سكنية
.Residential Tenancies Bond Authority
�إذا كان مدير الإ�سكان ) (DoHسيدفع العربون
اخلا�ص بك يف �إطار خطة قر�ض العربون� ،سوف حتتاج
�إىل التوقيع على منوذج �إيداع العربون املنجز اخلا�ص
ﺒمدير الإ�سكان� .إذا كان مدير الإ�سكان ) (DoHسيدفع
جزء من العربون اخلا�ص بك ،يجب عليك ا�ستخدام
منوذج �إيداع العربون اخلا�ص ﺒمدير الإ�سكان للمبلغ
الذي يدفعه ،ومنوذج �إيداع العربون اخلا�ص ب�سلطة
العربون لبقية العربون.
يجب �أن يعطيك املالك �أو الوكيل ن�سخة من النموذج/
النماذج ،التي يجب �أن حتتفظ بها ك�سجل لدفعة
العربون.
يجب بعد ذلك على املالك �أو الوكيل �أن يودع مبلغ
العربون ومنوذج/مناذج �إيداع العربون عند �سلطة
العربون خالل � 10أيام عمل من دفعه .يجب �أن تتلقى
ت�أكيدا من �سلطة العربون �أن املالك �أو الوكيل قد �أودع
العربون اخلا�ص بك� .إذا مل تتلقى �إي�صال خالل  15يوم
عمل ،يجب عليك االت�صال ب�سلطة العربون على
( 1300 137 164 %تكلفة املكاملة املحلية).

العربون ( .)Bond Authorityال تفرج �سلطة العربون
( )Bond Authorityعن �أموال العربون حتى نهاية عقد
الإيجار ،لذلك الأمر مرتوك لك لعمل ترتيبات الدفع
من امل�ست�أجر اجلديد .يجب عليك �إ�ستح�صال الدفعة من
امل�ست�أجر القادم قبل توقيع منوذج نقل العربون (Bond
.)Transfer

تتفق مع مالك العقار

�إذا وافقت على �أنه يحق ملالك العقار بع�ض �أو كل مبلغ
العربون اخلا�ص بك ،ميكنك االتفاق على �أن يتم دفع
هذا املبلغ �إليه .يجب عليك �أنت واملالك ملء منوذج
املطالبة بالعربون ،مع الإ�شارة �إىل كم من العربون
يجب �أن ُيدفع ملالك العقار وكم يجب �أن ُيدفع لك.
� 6إذا كان العربون �سيق�سم بينك وبني املالك ،ت�أكد
من �أن تكتب املبالغ املنا�سبة يف ق�سم ‘تفا�صيل
الدفع للم�ست�أجر’ ويف ق�سم ‘جمموع املبلغ امل�ستحق
ملالك العقار/الوكيل �إن وجد ‘ .ت�أكد من �أن جمموع
هذه املبالغ يعادل املبلغ الإجمايل للعربون.
ال ينبغي �إكمال منوذج املطالبة بالعربون (Bond
) Claimقبل الأ�سبوع الأخري من عقد الإيجار� .إذا كان
النموذج م�ؤرخ �أكرث من � 7أيام قبل نهاية عقد الإيجار
اخلا�ص بك� ،سوف لن تقبل به �سلطة العربون.
�إذا مت دفع عربونك عن طريق مكتب الإ�سكان يف �إطار
خطة قر�ض العربون ) ،(Bond Loan Schemeال ميكنك
�أن توافق على دفع جزء منه �إىل املالك .يجب على
املالك �أو الوكيل التقدم بطلب �إىل املحكمة لإ�ست�صدار
�أمر يخولهم احل�صول على كل �أو جزء من العربون.
�سوف تخطر املحكمة مكتب الإ�سكان حول �أي قرار
بخ�صو�ص عربون ُيدفع مبوجب خطة قر�ض العربون.

مالك العقار يتقدم بطلب للإحتفاظ
بالعربون اخلا�ص بك

�إذا كان املالك يريد �أن يحتفظ بكل �أو جزء من العربون
اخلا�ص بك و�أنت ال توافق ،يجب �أن يتقدم بطلب �إىل
املحكمة املدنية والإدارية الفيكتورية (Victorian Civil
 )and Administrative Tribunalللح�صول على �أمر ب�أن
يتم الدفع له جزء من �أو كل العربون خالل � 10أيام
عمل من نهاية عقد الإيجار اخلا�ص بك.
من املهم �أن يكون لدى املالك �أو الوكيل عنوان
ملرا�سلتك� .إذا مل يكن لديهم العنوان ،قد يتقدمون بطلب
�إىل املحكمة للح�صول على كل �أو جزء من العربون
اخلا�ص بك ،و�أي �إ�شعار حول جل�سة الإ�ستماع يف
املحكمة �سيتم �إر�ساله �إىل العقار امل�ؤجر حيث كنت
تعي�ش.
�إذا كان لدى مالك العقار �أو الوكيل عنوان لتوجيه
الر�سائل لك وتقدموا بطلب �إىل املحكمة خالل � 10أيام
عمل� ،سيتم �إر�سال ن�سخة من طلبهم و�إ�شعار الإ�ستماع
من املحكمة لك� .إذا كنت ترغب يف الدفاع عن مطالبة
مالك العقار ملبلغ العربون اخلا�ص بك يجب �أن تذهب
�إىل جل�سة اال�ستماع.

تقدمي طلب �إىل املحكمة لإعادة العربون
اخلا�ص بك

ميكنك �أي�ضا التقدم بطلب �إىل املحكمة �إذا كنت تعتقد
�أن بع�ض �أو كل العربون يجب �أن ُيعاد �إليك .قم ب�إرفاق
ن�سخة من و�صل العربون �إىل الطلب.
�إذا كان هناك خالف مع مالك العقار ،ميكنك التقدم
بطلب �إىل املحكمة يف �أي وقت بعد الإنتقال.
لي�س هناك ر�سوم على طلب �إعادة العربون اخلا�ص بك.

جل�سات اال�ستماع يف املحكمة

�سواء كنت �أنت �أو مالك العقار الذي تقدم بطلب �إىل
املحكمة ،يجب �أن ت�أخذ معك املعلومات التالية �إىل
جل�سة الإ�ستماع:
> التاريخ الذي بد�أت فيه الإيجار ونوع الإيجار (فرتة
ثابتة �أو دورية �أي �شهر �إىل ال�شهر)
> مبلغ العربون املدفوع
> مقدار الإ�شعار الذي �أُعطِ ي لإنهاء عقد الإيجار� ،سواء
من قبلك �أو من قبل املالك
> �أدلة عن حالة العقار يف بداية عقد الإيجار (�أي
تقرير احلالة �إذا كان لديك واحد)
� 6إذا مت دفع العربون اخلا�ص بك يف �إطار خطة
قر�ض العربون وجنح املالك يف املطالبة به ،ف�سوف
ال تزال بحاجة �إىل �سداد قر�ض العربون �إىل مدير
الإ�سكان .ميكن �أن ت�ؤثر الديون غري امل�سددة ملدير
الإ�سكان على �أي طلبات م�ستقبلية تتقدم بها �إىل
الإ�سكان العام �أو للح�صول على قر�ض العربون.
ملزيد من املعلومات حول الدفاع �ضد مطالبة املالك
بالعربون اخلا�ص بك ،راجع �صحيفة حقائق الدفاع عن
املطالبة بالتعوي�ض �أو ات�صل بنقابة امل�ست�أجرين.
�إذا قررت املحكمة �أن حت�صل على بع�ض �أو كل العربون
اخلا�ص بك� ،سوف ال تزال بحاجة �إىل ملء منوذج
املطالبة بالعربون لكي يتم الإفراج عن املال من
�سلطة العربون .قم ب�إرفاق ن�سخة من �أمر املحكمة مع
منوذج املطالبة بالعربون.
عندما يكون مذكور �أكرث من م�ست�أجر على و�صل
العربون (على �سبيل املثال يف منزل م�شرتك)� ،سوف
حتتاج �أنت وامل�ست�أجر الآخر �إىل املوافقة ب�ش�أن الكيفية
التي ينبغي فيها �أن يتم دفع العربون �إىل كل �شخ�ص.
للمزيد من املعلومات ات�صل بخط امل�شورة التابع لنقابة
امل�ست�أجرين  Tenants Unionـ .(03) 9416 2577 %

ويتعي عدم ا�ستعمالها بدي ًال عن امل�شورة القانونية املتخ�ص�صة.
هذه املعلومات دليل فقط،
نّ
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