Tenant databases – Arabic

قواعد بيانات الم�ست�أجر
يتم �إدارة قواعد بيانات امل�ست�أجر من قبل �رشكات
خا�صة جتمع املعلومات حول امل�ست�أجرين وجتعل
هذه املعلومات متوفرة لأ�صحاب العقارات والوكالء
العقاريني� .أ�صحاب العقارات والوكالء ي�ستخدمون
قواعد بيانات امل�ست�أجر لتقييم ‘خماطر امل�صلحة
التجارية’ اخلا�صة بهم من خالل النظر يف التاريخ
الت�أجريي ملقدم الطلب عندما يقدم طلبا لإ�ستئجار
عقار.
إبتداء من � 1أيلول�/سبتمرب  ،2011ف�إن
ً �6
التغيريات على قانون الإيجارات ال�سكنية لعام
� )Residential Tenancies Act 1997( 1997سوف حتد
من ا�ستخدام قواعد بيانات امل�ست�أجر .التغيريات
موجزة يف �صحيفة احلقائق هذه.

عند التقدم بطلب لإ�ستئجار عقار

متى ميكن �إدراج �إ�سم امل�ست�أجر؟

يجب �أن تكون �أي معلومات مدرجة يف قاعدة
بيانات امل�ست�أجر دقيقة ووا�ضحة وكاملة .ويجب �أن
تتعلق فقط ب�إخالل حمدد لعقد الإيجار �أو واحدة من
املخالفات التالية لقانون الإيجارات ال�سكنية 1997
(:)Residential Tenancies Act 1997
> �رضر خبيث للعقار
> الإ�ستخدام غري امل�رشوع للعقار

التحقق من القائمة

لدى امل�ست�أجرين احلق يف التحقق من �أي �شيء على
القائمة حولهم على قاعدة بيانات امل�ست�أجر .للتحقق
من القائمة ،قم ب�إر�سال طلب خطي �إىل املالك �أو �إىل
�رشكة قاعدة البيانات .يجب �أن يقدموا ن�سخة من
املعلومات املذكورة يف غ�ضون  14يوما من تاريخ
ا�ستالم طلبك اخلطي.
ميكن للمالك �أو �رشكة قاعدة البيانات �أن يفر�ضوا
ر�سما لتوفري املعلومات ولكن يجب �أن ال يكون مبلغ
مفرط.
Barclay MIS Risk Management
www.barclaymis.com.au
☎ 1300 883 916
)Ntd (National Tenancy Database
www.ntd.net.au
☎ 1300 563 826
)TICA (Tenant Information Centre of Australia
www.tica.com.au
✉ TICA at PO Box 120 Concord NSW 2137

* لدى  TICAرقم  1900لإ�ستف�سارات امل�ست�أجرين التي
تفر�ض ر�سم مبقدار  5.45دوالر للدقيقة الواحدة (يف وقت
الطباعة) �أعلى بالن�سبة للموبايل والهواتف العمومية.

التتمة خلف ال�صفحة...
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act sheet

�إذا كان املالك �أو الوكيل ي�ستخدم عادة قاعدة بيانات
امل�ست�أجر لتقييم طلبات الإيجار ،يجب عليهما �إبالغك
بذلك خطيا يف الوقت التي تقوم فيه بتقدمي الطلب،
�سواء كانوا يعتزمان ا�ستخدامها �أو عدم �إ�ستخدامها
لطلبك.
يجب �أن يذكر هذا الإ�شعار �إ�سم قاعدة البيانات
امل�ستخدمة ،و�أن قاعدة البيانات يتم ا�ستخدامها
لفح�ص تاريخ مقدم الطلب الت�أجريي .يجب �أن يت�ضمن
الإ�شعار �أي�ضا تفا�صيل االت�صال ب�رشكة قاعدة
البيانات.
�إذا مت العثور على معلومات ،لدى املالك �أو الوكيل 7
�أيام لإعطائك �إ�شعار خطي ين�ص على ما يلي:
> ا�سم قاعدة البيانات
> �أن قاعدة البيانات لديها معلومات �شخ�صية عنك
> ا�سم كل �شخ�ص �أدرج املعلومات (�إذا كان الإ�سم
متوفرا)
> كيف ميكن �إزالة �أو ت�صحيح املعلومات

> الت�أجري الفرعي �أو �إ�سناد العقار �إىل �شخ�ص �آخر دون
موافقة املالك
> تعري�ض �سالمة اجلريان يف خطر
> الت�أخر عن دفع الإيجار �أكرث من  14يوما
> ‘انتهاكات الواجب’ املتكررة يف �إطار القانون
املعلومات ال�شخ�صية حول امل�ست�أجر يتم �إدراجها فقط
يف احلاالت التالية:
> قام امل�ست�أجر بواحدة من الأ�شياء املذكورة �أعاله ،و
> امل�ست�أجر مدينا للمالك مببلغ من املال �أكرث مما
�سيغطي العربون� ،أو �أن املحكمة املدنية والإدارية
الفيكتورية (Victorian Civil and Administrative
� )Tribunalأعطت املالك �أمر حيازة للعقار ،و
> املالك �أعطى امل�ست�أجر ن�سخة من املعلومات التي
�سيتم �إدراجها يف قاعدة بيانات امل�ست�أجر ،و
> املالك �أعطى امل�ست�أجر  14يوما للرد (�أو قد اتخذ
خطوات معقولة لالت�صال بامل�ست�أجر) و�أخذ
بالإعتبار �أي رد من قبل امل�ست�أجر

لتغيري معلومات يف قاعدة البيانات

�إذا كنت تعتقد �أن املعلومات الواردة عنك غري دقيقة
�أو غري مكتملة �أو م�ضللة �أو قدمية ،قم ب�إبالغ املالك
�أو وكيل العقارات خطيا .لدى املالك �أو الوكيل � 7أيام
لإبالغ �رشكة قاعدة البيانات خطيا ب�أنها يجب �أن
تقوم بت�صحيح �أو �إزالة املعلومات.
يجب على �رشكة قاعدة البيانات ت�صحيح �أو �إزالة
املعلومات يف غ�ضون  14يوما من تاريخ ا�ستالم
الإ�شعار اخلطي.

فرتة �سريان مفعول املعلومات

ميكن للمعلومات �أن تبقى على قاعدة بيانات الإيجار
ملدة �أق�صاها � 3سنوات .ومع ذلك يجب �أن يتم �إزالتها
عاجال �إذا كانت قدمية.
املعلومات ت�صبح ‘قدمية’ �إذا �أقيمت ب�سبب َدين وهذا
ال َدين مت دفعه يف غ�ضون � 3أ�شهر من الإ�ستحقاق� ،أو �إذا
مت �إدراجها ب�سبب �أمر حيازة وهذا الأمر مت �إبطاله (�أي
�أُ�سقِط) يف جل�سة �إ�ستماع للمحكمة املدنية والإدارية
الفيكتورية (Victorian Civil and Administrative
.)Tribunal

ت�صحيح �أو �إزالة املعلومات

act sheet

ميكن للم�ست�أجرين التقدم بطلب �إىل املحكمة املدنية
والإدارية الفيكتورية لأجل وقف املالك �أو �رشكة قاعدة
البيانات من �إدراجهم يف قاعدة البيانات .ميكنك
�أي�ضا التقدم بطلب للح�صول على �أمر ب�أن يقوم املالك
�أو �رشكة قاعدة البيانات بت�صحيح �أو �إزالة معلومات
غري مكتملة �أو غري دقيقة �أو غري وا�ضحة �أو �أكرث من 3
�سنوات من العمر �أو قدمية.
ميكن للم�ست�أجرين �أي�ضا التقدم بطلب �إىل املحكمة
للح�صول على �أمر ب�أن تقوم �رشكة قاعدة البيانات
ب�إزالة معلومات عندما تكون ال�رشكة قد ف�شلت يف
الت�رصف بناء على طلب من املالك لت�صحيح �أو �إزالة
املعلومات.
ملزيد من املعلومات راجع املن�شورات التالية لنقابة
امل�ست�أجرين يف فيكتوريا:
> �صحيفة حقائق املحكمة املدنية والإدارية الفيكتورية
The Victorian Civil and Administrative Tribunal

>
> دليل للذهاب �إىل املحكمة خطوة بخطوة
للمزيد من املعلومات ات�صل بخط امل�شورة التابع لنقابة
امل�ست�أجرين  Tenants Unionـ .(03) 9416 2577 %
دي يف دي وكتيب ‘‘A Day at the Bench

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