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 هل تواجه مشكلة في 

 الرهن العقاري 
الخاص بك

هناك ما يمكنك القيام به
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a practical guide for people having trouble with their mortgage

هل تعاني من مشاكل 
في القرض العقاري؟

هل تعاني من مشاكل في تسديد دفعات القرض العقاري ألنك:

كنت مريضا أو خسرت وظيفتك؟  n

انفصلت عن شريكك/شريكة حياتك؟  n

تغييرات أخرى في حياتك؟  n

أو هل استلمت وثائقا من الجهة املقرضة مثل:

خطاب باملتأخرات أو إشعار رسمي بعدم التسديد؟  

تهديد باتخاذ إجراء قانوني ضدك؟  

بيان إدعاء من املحكمة؟  

إشعار من منفذ الحكم القضائي بإخالء منزلك؟  

أو هل تعتقد أن هناك أمرا مجحفا أو غير عادل في قرضك؟

يمكن الحصول على املزيد من املعلومات حول 
ما يمكنك القيام به من كتيب ضغوط الرهن 

العقاري.
هذه النشرة مجانية متوفرة ملساعدة من يجدون 

صعوبات تتعلق برهونهم العقارية. وهو كتيب 
سهل االستعمال يشرح الخيارات املتاحة وكيفية 
الحصول على املزيد من املساعدة عند الحاجة. 

كتيب ضغوط الرهن العقاري



ما الذي يمكنك فعله؟
الحصول على النصائح 

الحصول على مشورة ليس محصورا أبدا بالوقت، فليس هناك وقت غير مناسب 

للحصول عليها. يرجى االطالع على ظهر الصفحة ملزيد من املعلومات عن كيفية 

الحصول على املساعدة.

التفاوض 
تحدث إلى الجهة املقرضة عن تغيير الدفعات أو تخفيضها لفترة من الزمن، أو 
حاول التفاوض معها للتوصل إلى حل آخر كمنحك بعض الوقت إلى أن تتمكن 

من بيع منزلك. 

 )EDR( تقديم شكوى إلى برنامج الحل الخارجي للنزاع
يمكنك تقديم شكوى إلى برنامج الحل الخارجي للنزاع إذا لم تتمكن أنت والجهة 

املقرضة من االتفاق على حل. برنامج الحل الخارجي للنزاع مجاني و سهل 
االستخدام. بناًء على برنامج )EDR( الذي ينتمي إليه املقرض الخاص بك، 

 )AFCA( يمكنك تقديم شكوى إلى هيئة الشكاوى املالية األسترالية 
www.afca.org.au 1800 931 678. عند تقديم شكواك لدى EDR ال يمكن 
للجهة املقرضة اتخاذ أي إجراء قانوني ضدك بخصوص املبلغ املطلوب منك إلى 

أن يتم فض النزاع.

إذا استلمت إشعارا بعدم التسديد أو إذا تم البدء 
بإجراءات قانونية فإن قضيتك تعتبر عاجلة. احصل 

على النصيحة فورا.

يشمل الكتيب ما يلي:
الخيارات املتاحة لك إذا كنت تواجه مشكلة في الرهن العقاري  

كيف يمكنك الحصول على تغيير ملبلغ أقساط الرهن العقاري إذا كنت تعاني   

من ضائقة مالية

كيفية طلب توقيف اإلجراءات من املحكمة العليا إذا كان منزلك على وشك   

أن يتم االستيالء عليه

أمثلة على وثائق  

 للحصول على نسخة من الكتيب راجع املوقع اإللكتروني
 www.legalaid.nsw.gov.au/publications، أو أرسل رسالة إلى البريد 

اإللكتروني publications@legalaid.nsw.gov.au، أو إقرأها على  اإلنترنت 
www.legalaid.nsw.gov.au على املوقع اإللكتروني



 أين يمكنك الحصول 
على المساعدة؟
المركز القانوني للحقوق المالية 

متخصصون في  قضايا اإلئتمان والديون. للحصول على مشورة قانونية، اتصل 
بخط املساعدة القومي للديون على الرقم 007 007 1800 قم بزيارة املوقع 

www.financialrights.org.au اإللكتروني

 هيئة الدعم القانوني في والية نيو ساوث ويلز 
 )Legal Aid NSW(

ملعرفة أقرب مكتب خاص بهيئة الدعم القانوني أو للحصول على مساعدة حقوقية 
مجانا عبر الهاتف اتصل بـ LawAccess NSW )الوصول إلى القانون في والية نيو 

ساوث ويلز(:  هاتف: 529 888 1300
 www.lawaccess.nsw.gov.au

www.legalaid.nsw.gov.au

مستشارون ماليون  
يقدمون املساعدة في املشاكل املتعلقة بالديون. لتجد أقرب مستشار مالي منك، اتصل 

بخط املساعدة القومي للديون على الرقم 007 007 1800 أو قم بزيارة املوقع 
www.ndh.org.au اإللكتروني
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ونو�صي أن تتحدث مع محامي حول حالتك.

املعلومات صحيحة وقت الطباعة، ومع ذلك قد تتغير. للحصول على مزيد من 
 املعلومات، ُيرجى االتصال بمؤسسة LawAccess NSW على الرقم 

.1300 888 529

 www.legalaid.nsw.gov.au/publications اطلب املنشورات عبر اإلنترنت على
publications@legalaid.nsw.gov.au أو بواسطة البريد إلكتروني

:Legal Aid NSW للحصول على مزيٍد من املعلومات حول خدمات

 هل أنت بحاجة إلى مساعدة لالتصال بنا؟
إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري، فُيرجى االتصال بخدمة الترجمة التحريرية 

والفورية )TIS National( على الرقم 450 131 
 LawAccess  من الساعة 9:00 صباًحا حتى الساعة 5:00 مساًء( واطلب(

.NSW
إذا كنت تجد صعوبة في السماع أو التحدث، فُيرجى االتصال بخدمة 

 LawAccess على الرقم 677 133 وطلب )NRS( التواصل الوطنية 
www.relayservice.gov.au أو زيارة


