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لك. ن أو حصلت عىل رهن عقاري عكسي عىل م�ن 	■

ي الحاالت الثالث األوىل المذكورة أعاله، ستعتمد 
ف�ن

ي  ي تسديك القروض ال�ت
عىل نجلك أو كريمتك �ن

حصلت أنت لهم أو حصلوا هم بأنفسهم. وسيكون 
لك  ن من حق الجهة المقرضة قانوًنا أن تستوىلي عىل م�ن

وتبيعه لتسديد القروض إذا لم يقم أبناؤك بتسديد 
ل القرض، فمن حق  ن الدفعات. وإذا لم يغطي سعر الم�ن
الجهة المقرضة أيًضا االستيالء عىل أي ممتلكات أخرى 

قد تملكها.

، فلن تحتاج إال إىل  إذا قمت بإجراء رهن عقاري عكسي
لك. ومع ذلك، فقد  ن رد القرض عند وفاتك أو بيع م�ن
ي العقار قليل للغاية 

ي لك من الملكية �ن
تجد أن ما ب�ت

ن أو تدفع  ي دار لرعاية المسن�ي
لدفع تكاليف اإلقامة �ن

اث لآلخرين. تكاليف الرعاية الصحية أو ترك م�ي

ر قبل التوقيع
ّ
النصيحة األوىل: فك

ي الحصول عىل قرض بأنفسهم سببه 
إّن فشل أوالدك �ن

ن للمخاطرة،  هم مؤهل�ي ي األغلب أن المرصف ال يعت�ب
�ن

ي قدرتهم عىل تسديد 
بمع�ن أن المرصف ال يثق �ن

القروض وأنه ليس لدى أبنائك أصول ذات قيمة كافية 
ي تسديده.

ي حالة فشلوا �ن
لضمان القرض �ن

قد يقلق المسنون عىل أبنائهم إذا واجهتهم 
مشكالت مالية، فقد يجد أحد أفراد عائلتك 

ي مأزق من هذا النوع وترغب أنت 
نفسه �ن

ي مساعدته. ولكن قبل أن تقرر المساعدة، 
�ن

ي ينطوي عليها  ي الحذر من المخاطر ال�ت
تو�ن

لك هو كل ما تملكه. ن  إذا كان م�ن
ً
األمر، خاصة

لك ن ال تخاطر بم�ن
ة بالرغم من  ن أصول كث�ي يمكن أن يكون للمسن�ي
ا لهم 

ً
لهم مملوك ن انخفاض دخلهم. فقد يكون م�ن

ا ولكن ليس لهم من دخل سوى  ً ويساوي مبلًغا كب�ي
ي هذا الوضع، فعليك التفك�ي 

معاشهم. إذا كنت �ن
لك ضماًنا لمساعدة أبنائك. ن بجدية قبل أن تستعمل م�ن

لك عند محاولتك لمساعدة  ن فقد تخاطر بفقدان م�ن
ي حالة:

عائلتك مالًيا �ن

قمت بضمان قرض ألحد أبنائك 	■

ضت مااًل باسمك عىل أساس أن أحد أبنائك  ■	 اق�ت
سيقوم بتسديده

ل إىل أحد أبنائك ليستعمله  ن ■	 نقلت ملكية الم�ن
كضمان للحصول عىل قرض



ن بشكل مبالغ بشأن قدرتهم عىل  قد يكون أوالدك متفائل�ي
تسديد القرض الذي يريدون الحصول عليه. ويجوز أنهم 

ي 
ي حالة فشلوا �ن

لم يفكروا ملًيا فيما يمكن أن يحدث لك �ن
ي األمر، 

ذلك. وبما أنك أنت الذي ستكون الخارس األك�ب �ن
فعليك أن تتسم بالواقعية المفرطة. 

إذا اعتقد المرصف بأن أبناءك ال يستحقون المخاطرة، 
ك عىل االعتقاد بعكس ذلك. فليس هناك ما يج�ب

 النصيحة الثانية: 
احصل عىل استشارة قانونية مستقلة

من شأن وثائق القروض والرهانات والضمانات أن تكون 
معقدة ويصعب فهمها. ال تعتمد عىل أوالدك أو ممثل 

ح ما يعنيه توقيع أي من هذه األوراق  ي رسش
المرصف �ن

بالنسبة لك.

من المهم للغاية أن تحصل عىل استشارة قانونية مستقلة 
قبل أن تتخذ أية قرارات بخصوص مساعدة فرد من أفراد 
ء الوحيد الذي  ي

لك هو السش ن عائلتك مالًيا عندما يكون م�ن
ه أبناؤك أو  ي ذلك مقابلة محاِم ال يستش�ي تملكه. ويع�ن

المرصف، والتحدث معه عىل انفراد. 

ي التأكد من أنك تفهم ما هي عواقب ما 
وسيساعدك هذا �ن

تنوي القيام به. قد توفر عليك تكلفة هذه النصيحة أموااًل 
طائلة عىل المدى الطويل إذا ساءت األمور.

ي العديد من األحيان، يوجد بدائل أفضل من الرهن 
�ن

. ويستحسن أن تحصل عىل المشورة  العقاري العكسي
المالية قبل أن تتخذ قراًرا بإجراء الرهن العقاري العكسي 

ا 
ً
بحيث تكون واثًقا من أنك مدرك للمخاطر والبدائل إدراك

كاماًل.

الثالثة:   النصيحة 
ال مشكلة أن ترفض الطلب

قد يكون من الصعب عليك أن ترفض مّد يد العون مالًيا 
ي مساعدتهم. ولكن قد 

م�ت طلب أحباؤك ذلك ورغبت �ن
يكون ذلك غ�ي معقواًل بالرغم من أنك تريد أن تساعدهم 

فعاًل. تأكد أواًل من أنك تملك أك�ب قدر من المعلومات 
حول الوضع الماىلي للشخص الذي تريد أن تساعده، وعن 

ا بها وعن المخاطر المتضمنة 
ً
ي ستكون طرف االتفاقية ال�ت

ي األمر.
�ن



ي حالة 
ومواعيد السداد ونسبة الفائدة )إن وجدت( �ن

ي المستقبل. 
حدوث خالف حول األمر �ن

ن عليك الحصول عىل استشارة قانونية قبل توقيع  يتع�ي
هذا االتفاق. 

ي الستعادة المال الذي 
يمكنك اتخاذ اإلجراء القانو�ن

أقرضته، ولكن تذكر أن القانون يعطيك 6 سنوات فقط 
. ويصعب  ي

ي إجراءات التقا�ن
من تاريــــخ اإلقراض لتبدأ �ن

أحياًنا تحديد التاريــــخ المحدد لإلقراض، لذا قد تحتاج إىل 
استشارة قانونية بهذا الشأن.

ي معاشك 
ر �ن

ّ
النصيحة الخامسة:فك

التقاعدي
قد تؤثر مساعدتك ألبنائك مالًيا عىل معاشك المستحق. 
ي  ن تحد من كمية األصول ال�ت لينك قوان�ي لدى برنامج سن�ت

يمكنك “منحها” قبل أن يؤثر ذلك عىل معاشك. 

وسيتم تقييم القرض إذا أعطيته ألحد أفراد عائلتك كجزء 
ي تملكها مما قد يؤثر عىل استحقاقاتك  من األصول ال�ت
ي تستخرج فيها قرًضا  المالية. ويشمل هذا الحاالت ال�ت

لك وتقرض هذا المال لعائلتك. ن بضمان م�ن

للحصول عىل مزيد من المعلومات حول كيفية تأث�ي ذلك 
ي 

عىل معاشك، عليك الرجوع إىل منشور هيئة الدعم القانو�ن
لك ومعاش التقاعد”.  ن بوالية نيو ساوث ويلز، بعنوان “م�ن

لك الذي تعيش فيه هو كل ما تملك،  ن فإذا كان م�ن
عليك أن تطرح هذه األسئلة عىل نفسك: 

ىلي الوحيد 
ن ي لم�ن

■	 هل نسبة المخاطرة بفقدا�ن

عالية للغاية؟
■	 كيف سأدبر حاىلي إذا اضطررت إىل ترك 

؟ ىلي
ن م�ن

أين سأعيش؟ 	■

ي أو ما 
ي أبنا�ئ

ي ببا�ت ■	 كيف سيؤثر ذلك عىل عالق�ت

اثهم؟ أنوي فعله بم�ي

ي أنك ال تحبهم.  عدم القدرة عىل مساعدة أبنائك ال تع�ن
ي حماية مصالحك.

ولكن لديك الحق �ن

ي مثل هذا 
لك �ن ن ويجب عىل أبنائك أن يفهموا أن فقدان م�ن

العمر المتقدم أمر بالغ الصعوبة، إذا أنك ال تملك الفرصة 
للبدء من جديد مثل الشباب األصغر سًنا.

النصيحة الرابعة:أهو قرض أم هدية؟
إذا أقرضت أحد أفراد عائلتك مااًل، فمن المهم أن توضح 

لهم خطًيا إن كنت تنوي أن تهديهم هذا المال أو كان 
ي وقت الحق. ويجب أن يوقع 

قرًضا تتوقع تسديده �ن
ء ما مكتوب  ي

كالكما عىل هذا االتفاق. فمن دون وجود �ش
 بينكما، سيكون من الصعب إثبات إن كان المال قرًضا

أم هدية. سيساعدك االتفاق الخطي حول تسديد المال



ي الحصول عىل المساعدة 
أين يمكن�ن

القانونية؟
خدمة حقوق كبار السن

ن  تقدم استشارات قانونية مجانية ودعًما لألشخاص المسن�ي
ي مجموعة من مجاالت القانون.

 �ن
 هاتف: 079 424 1800

www.seniorsrightsservice.org.au

LawAccess NSW
تقدم معلومات قانونية مجانية هاتفًيا، واستشارات 

ي ذلك، إىل أقرب مكتب 
وإحاالت إىل خدمات أخرى بما �ن

ي نيو ساوث ويلز، والمراكز القانونية 
للمساعدة القانونية �ن

ي  ها من المنظمات ال�ت ن وغ�ي ن الخاص�ي المجتمعية والمحام�ي
 تستطيع مساعدتك.

 هاتف: 529 888 1300
www.lawaccess.nsw.gov.au

خط المساعدة لحاالت اإلساءة إىل األشخاص ذوي 
ن االحتياجات الخاصة والمسن�ي

يوفر معلومات رسية، والدعم وإحاالت ألشخاص عانوا من 
ي المجتمع، أو 

إساءة معاملتهم كونهم شخًصا مسًنا يعيش �ن
 شهدوا تلك الحالة أو اشتبهوا فيها.

 هاتف: 221 628 1800
www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au

)FIS( خدمة المعلومات المالية
خدمة المعلومات المالية هي عبارة عن خدمة مالية مجانية 

لينك، يمكنها أن تساعدك عىل فهم  يقدمها برنامج سن�ت
 كيفية تأث�ي مساعدة عائلتك مالًيا عىل معاشك التقاعدي.

 هاتف: 021 131
www.humanservices.gov.au

قصة حقيقية...
ي من 

تبلغ نادية 84 عاًما من العمر. وتعا�ن
لها مجهز  ن ة ولذا فإن م�ن مشكلة صحية خط�ي
بحيث تستطيع العيش فيه باستقاللية. وهي 
لها منذ 4 سنوات بسبب تدهور  ن لم تغادر م�ن

ي 
صحتها ولكنها تحصل عىل دعم جيد �ن

تها ابنتها هدى بأنها بحاجة إىل  لها. أخ�ب ن م�ن
مال لتسديد دين عليها، تعرض نادية نقل 

ل إىل هدى لتستعمله ضماًنا  ن ملكية الم�ن
للحصول عىل قرض.

ل ح�ت  ن وتوافق هدى عىل أن تعيش أمها بالم�ن
نهاية عمرها. ولكن هدى تتوقف عن تسديد 

ي يرسلها  القرض وال تجيب عىل الوثائق ال�ت
إليها المرصف المقرض، فيقاضيها المرصف 

ل  ن ويحصل عىل قرار باالستيالء عىل الم�ن
وبيعه. وهكذا تواجه نادية احتمال طردها من 

ي أمام المحكمة 
لها. وتضطر إىل التقا�ن ن م�ن

ي محاولة منها إليجاد طريقة تب�ت بها 
العليا �ن

لها. ن ي م�ن
�ن

http://www.seniorsrightsservice.org.au
http://www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au
http://www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au
http://www.humanservices.gov.au
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المنشورات األخرى المتاحة:

ي
ي مغادر�ت

يرغبون �ن
يكك لك بعد وفاة رسش ن ي م�ن

البقاء �ن
ن الذين يعيشون   األبناء البالغ�ي

ل ن ي الم�ن
�ن

ي رحيلهم؟
ماذا تفعل إذا كنت ترغب �ن

من سيقرر عنك إن لم تستطع أن تقرر 
بنفسك؟

ي التخطيط للمستقبل
ر �ن

ّ
فك

 هل تتعرض للعنف أو إساءة 
المعاملة؟

يمكنك إيقاف ذلك

لك والمعاش التقاعدي ن م�ن
ما تحتاج معرفته

هل أنت أحد األجداد؟
إليك الردود عىل أسئلتك القانونية

هل تنوي االنتقال للعيش مع عائلتك
تأكد من حماية مصالحك

لماذا نكتب وصية؟
دليل لكتابة الوصية

ي االعتماد عليه كمشورة قانونية، ونو�ي 
الهدف من هذا المنشور تقديم دليل عام بشأن القانون. لذا ال ينب�ن

بالتحدث إىل محاٍم عن حالتك الخاصة.

. للحصول عىل مزيٍد من  ي وقت طباعته، ولكنها قد تخضع للتغي�ي
ي هذا المنشور صحيحة �ن

المعلومات الواردة �ن
المعلومات، ُير�ب االتصال بخط المساعدة للمعلومات القانونية LawAccess NSW عىل الرقم 529 888 1300.
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 : تابعنا عىل مواقع التواصل االجتماعي

هل تحتاج للمساعدة من أجل االتصال بنا؟
جمة التحريرية والفورية )TIS National( عىل الرقم  جم فوري، ُير�ب االتصال بخدمة ال�ت إذا كنت بحاجة إىل م�ت

.LawAccess NSW 450 131 )من 9 صباًحا وح�ت 5 مساًء( وطلب خط المساعدة للمعلومات القانونية
ي السمع أو الكالم؟

هل تواجه صعوبة �ن
ي السمع أو الكالم، ُير�ب االتصال بنا من خالل خدمة االتصال القومية )NRS( عىل 

إذا كنت تواجه صعوبة �ن
 الرقم 677 133 وطلب خط المساعدة للمعلومات القانونية LawAccess NSW أو زيارة:

www.relayservice.gov.au
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