
هل تعّرضت 
لحادث اصطدام 

بسيارتك؟
 معلومات عن المطالبات بالتعويض 
ر الالحق بسّيارتك داخل  عن ال�ض

المحكمة وخارجها

Crashed your car? Arabic



ي 
من هو المستهدف �ف

هذا المنشور

هذا المنشور ليس لمطالبات 
التعويض عن اإلصابات الشخصية.

ي نيو ساوث 
ف �ف  يجب عىل جميع السائق�ي

ف اإللزامي ضّد الغ�ي  ويلز الحصول عىل التأم�ي
 )Compulsory Third Party )CTP))I 

 CTP لإلصابات الشخصية )جرين سليب(. إاّل أّن 
باإلصابات  قة 

ّ
المتعل المطالبات  فقط  يغطي 

بالممتلكات.  الالحقة  تلك  وليس  الشخصية، 

ي حادث سّيارة، ح�تّ ولو كنت أنت المذنب، 
إذا أصبت �ف

 )SIRA) ف بالوالية فاتصل فوًرا بهيئة تنظيم قطاع التأم�ي
ي تقديم 

عىل الرقم 919 656 1300 للمساعدة �ف
المطالبة بالتعويض، حيث تطبق معاي�ي صارمة حول 

المهل المحّددة.
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سيّدلك هذا المنشور عىل الخطوات 
ي حال 

ي عليك اتخاذها �ف
المهّمة ال�ت

رت سّيارتك جّراء حادث سّيارة: ت�ف
بعد الحادث 	●

تقديم طلب تعويض 	●

جمع األدلة 	●

الحصول على التسعيرات 	●

المفاوضة حول من سيدفع 	●

دفع بدل الضرر 	●

إرسال رسالة مطالبة 	●

الرّد على رسالة مطالبة 	●

الذهاب إلى المحكمة 	●

إنفاذ حكم قضائي. 	●

ي هذا المنشور كّل 
بالرغم من ذلك، ال تغطي المعلومات الواردة �ف

ي يمكن أن تحصل بعد حادث سّيارة. ابحث عن المشورة  األمور ال�ت
القانونية إذا كنت بحاجة إىل معلومات إضافية.



هل تّم رفض طلبك بالتعويض؟
ف  كة التأم�ي ف برفض طلب التعويض )أو تماطلت �ش كة التأم�ي إذا قامت �ش
كة بأّنه “ال يمكنك  ي إصدار قرار بدفع مبلغ التعويض أو قالت لك ال�ش

�ف
المطالبة بحسب هذه البوليصة”(، يمكنك السعي للحصول عىل مراجعة 

ف الخاصة بك.   كة التأم�ي داخلية حول القرار الصادر عن �ش

ض الخاّصة بك، يمكنك تقديم  كة التام�ي إذا لم تتمكن من حّل الخالف مع �ش
ي أّي وقت. للمزيد 

الية )AFCA( �ف شكوى إىل هيئة الشكاوى المالية األس�ت
ي www.afca.org.au أو اتصل 

و�ف من المعلومات، قم بزيارة الموقع اإللك�ت
عىل الرقم 678 931 1800.

الية  ما هي هيئة الشكاوى المالية األس�ت
)AFCA(؟

اعات، وهي خدمة مجانّية  ف إّن AFCA عبارة عن منهج مستقل لحّل ال�ف
كة  اعات مع �ش ف . وقد تّم تأسيسها لحل هذا النوع من ال�ف ف للمستهلك�ي

ف الخاّصة بك.  التأم�ي

ة، أو  ف لرسالة الرفض األخ�ي كة التأم�ي ف من تاريــــخ إصدار �ش أمامك سنت�ي
ي تكبّدتها –  سّت سنوات من تاريــــخ إدراكك ألّول مّرة بمقدار الخسارة ال�ت
ي أواًل - لتقّدم طلًبا بحّل الخالف مع AFCA. إذا ساورك الشّك 

أّيهما يأ�ت
حول ما إذا كانت المهلة الزمنية ال زالت تنطبق، فمن األفضل أن تقّدم 

.AFCA شكوى إىل

 :)AFCA( الية هيئة الشكاوى المالية األس�ت
ف الخاّص بك حّل الخالف عىل التأم�ي
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ر الالحق  إذا كنت مؤّمًنا ضّد ال�ف
بالممتلكات

ف الخاص بك.  إذا كنت مؤّمًنا، يمكنك المطالبة ع�ب التأم�ي

ف  إاّل أّن القرار يعود لك ما إذا كنت ترغب بالمطالبة ع�ب بوليصة التأم�ي
تب عليك دفع مبلغ الفائض  الخاّصة بك أم ال. إذا قمت بالمطالبة، قد ي�ت

ي تحصل عليها عند  إذا كنت أنت المتسبب بالحادث وقد تخ� العالوة ال�ت
عدم المطالبة.

ر الالحق بالممتلكات. ف ضّد ال�ف يوجد نوعان من التأم�ي

ر الالحق بسّيارتك، باإلضافة إىل ذلك الالحق  ف شامل يغطي ال�ف 1.  تأم�ي
بسّيارات اآلخرين وممتلكاتهم، بغض النظر عّما إذا كنت أنت المتسبب 

بالحادث أم ال.

ر الذي  ي العادة ال�ف
ف ضّد ممتلكات الغ�ي والذي يغطي �ف 2.  التأم�ي

ي حال كان 
سببته أنت لسّيارة الطرف اآلخر أو ممتلكاته فقط. إاّل أّنه �ف

السائق اآلخر هو المتسبب بالحادث وال يملك تأميًنا، فسيحق لك 
ار  أيًضا المطالبة )عىل األغلب ح�تّ حواىلي 5000 دوالر( ضّد األ�ف
ون وهو ملحق  الالحقة بسّيارتك بموجب البند الذي ال يعرفه الكث�ي

 )Uninsured Motorist Extension, UME)I|

ف ف غ�ي المؤمن�ي السائق�ي
. ف ضّد ممتلكات الغ�ي ي بوليصة التأم�ي

المنصوص عليه �ف

 نصيحة
ض الخاّصة بك  كة التأم�ي  عليك بمناقشة ظروف الحادث مع �ش

ي أّي مفاوضات.
ف بالمسؤولية أو تدخل �ض قبل أن تع�ت

افك  ي العادة، عدم اع�ت
ض الخاّصة بك �ض كة التأم�ي وط �ش ومن �ش

ر الالحق. بالمسؤولية عن الحادث أو مدى ال�ض

ف   التأم�ي
عىل السّيارة



احصل عىل 
تفاصيل 

السائق اآلخر

اجمع األدلة

ار  سّجل األ�ف
الالحقة 
بالمكان 
والسّيارة

احصل عىل 
التفاصيل من 

الشهود

 بعد 
الحادث 2

ي مكان الحادث
�ف

على جميع السائقين تقديم أسمائهم وتفاصيل  	●

االتصال بهم ورخصة القيادة ورقم تسجيل السّيارة 
للسائق اآلخر. اكتب المعلومات التي تتعلق 

بالسّيارة األخرى.
احصل على التفاصيل من أّي شاهد موجود.  ●

اكتب مالحظات حول ظروف الحادث وأّي أضرار   ●
لحقت بالممتلكات.

التقط الصور )مثاًل، آثار تزحلق اإلطارات أو   ●
الُحطام في الشارع( أو ارسم مخطًطا لمكان 

الحادث.
دّون وقت حصول الحادث والمكان واإلضاءة في   ●
الشارع ووضع حركة السير والطقس وأّي أمر آخر 

تظن أّنه ساهم في حصول الحادث.
سيقوم أفراد الشرطة في حال حضورهم بالتحّدث   ●
مع كّل سائق والشهود. وقد يقومون بإصدار بيان 
مخالفة. اطلب منهم إعطاؤك أسمائهم وتفاصيل 

االتصال بهم. ستتمكن الحًقا، إذا لزم األمر، من 
الحصول على نسخة عن تقرير الشرطة )انظر فقرة 

المزيد من المعلومات والمساعدة(.

جمع األدلة
ي مكان الحادث، 

إذا لم تحصل عىل هذه المعلومات �ف
ي أقرب وقت ممكن بعد 

فّ عليك جمعها �ف فيتع�ي
الحادث. اطلب من الشهود كتابة إفادة حول ما 

شهدوه.

ر الالحق  ارسم مخطًطا عن الحادث. التقط صوًرا لل�ف
ي حال انتىه 

ي يمكن أن تعود بالفائدة �ف بسّيارتك وال�ت
المطاف بالقضية إىل المحكمة.
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لقد تعّرضت 
لحادث 1

اتصل 
طة بال�ش

طة  أبلغ ال�ش
بالحوادث 

الخطرة عىل 
الفور، مثاًل، إذا 

أصيب أحدهم أو 
ي الداخل.

عِلق �ض

✆

من هو المتسبب؟
ي تطبيق معاي�ي 

أّي سائق سّيارة يفشل �ف
ار  الحذر المعقول ُيعت�ب مسؤواًل عن األ�ف

المتأتية عن حادث السّيارة. وليس من 
ي بعض 

السهل دائًما تقرير ذلك، ف�ف
ف  األحيان قد يكون السائقان مسؤول�ي

مًعا.

طة بالقيام  وح�ت إذا لم تتهمك ال�ش
ي أّنك لست  بمخالفة قيادة، إاّل أّن ذلك ال يع�ف

ف مخالفة قيادة )المسؤولية  مسؤواًل. يوجد فرق ب�ي
ار )المسؤولية المدنية(. الجنائية( والمسؤولية عن األ�ف

إذا كانت السّيارة ملكك ولكن يقودها شخص آخر، 
فمن الممكن أن تب�ت المسؤولية عليك إذا كان السائق 

“وكياًل” لك وكان هو المخطئ )مثاًل، إذا كان السائق 
صديًقا لك ويقوم بإدارة بعض أعمالك(. ويب�ت السائق 

ي هذه الحالة مسؤواًل تماًما مثلك.
�ف

طة االتصال بال�ش
طة إذا: عليك االتصال بال�ش

أصيب أحدهم أو عِلق في الداخل 	●

توجد ضرورة لوجود الشرطة إلدارة حركة السير أو    ●
التعامل مع أوضاع تشكل خطًرا

توجد حاجة لقطر السّيارة   ●
لم يعطك الشخص المتورط تفاصيل االتصال به   ●

أو يبدو أّن السائق كان تحت تأثير الكحول أو    ●
المخدرات.

طة  إذا لم ينطبق أّي مما جاء أعاله، ال تحتاج ال�ش
عندها للحضور إىل مكان الحادث. وإذا كانت السيارة 
بحاجة للقطر، قم بعد مغادرة مكان الحادث بتقديم 
طة   تقرير بالحادث إىل خط المساعدة الخاص بال�ش

Police Assistance Line, PAL)I( بأ�ع ما يمكنك 

عىل الرقم 444 131.
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ف الخاصة  كة التأم�ي إذا قررت عدم المطالبة ع�ب �ش
بك أو إذا كنت ال تملك تأميًنا وتعتقد أّن السائق 

، يمكنك عندئٍذ أن تتفاوض معه  اآلخر هو المخطئ
ر الحاصل وم�ت  حول من كان عىل خطأ، ومقدار ال�ف

سيتم الدفع.

إذا كنت تعتقد أّن السائق اآلخر عىل خطأ، اكتب 
رسالة مطالبة. اطلب من السائق اآلخر أّن يدفع 

بدل إصالح سّيارتك وأّية خسائر أخرى. أرفق 
ة. اطلب من السائق  بالرسالة نسخة عن التسع�ي

ي خالل مهلة زمنية محّددة، 14 
اآلخر أن يّرد عليك �ف

يوًما عىل سبيل المثال. احتفظ بالورقة األصلية عن 
ة وبنسخة عن الرسالة. التسع�ي

إذا تلقيت مطالبة أو رسالة مطالبة، فمن األفضل 
عادًة أّن ترّد عليها. إذا كان السائق اآلخر مؤّمًنا، فقد 
ف الخاّصة به. إذا كنت  كة التأم�ي تصلك رسالة من �ش

ح  تعتقد أّنك لست عىل خطأ، اكتب إليهم وا�ش
األمر. وإذا كنت ال توافق عىل تكاليف التصليحات، 

ة مستقلة. إذا كنت تعتقد  يمكنك الحصول عىل تسع�ي
أنك عىل خطأ إىل حٍد ما، فاعرض عليهم دفع مبلغ 

معقول.

 ”without prejudice“ )اكتب عبارة )دون اإلخالل
ي 

ي أعىل أّي رسالة، ح�ت ال يتّم استخدامها كدليل �ف
�ف

قضية قانونية الحًقا.

ًة مع السائق اآلخر أو ع�ب  يمكنك المفاوضة مبا�ش
وسيط مستقل. إذا تّم االتفاق بينكما، احرص عىل أن 

 . ف تتّم كتابة االتفاق خطًيا وتوقيعه من ِقبل الطرف�ي
يجب تسجيل االتفاق كتسوية كاملة ونهائية 

للمطالبة، وإاّل فقد يتّم اعتبار أّي دفعة تقّدمها 
كدفعة جزئية وحسب.

أرسل رسالة 
مطالبة

أجب عىل 
رسالة 

المطالبة

المفاوضة

حاول المفاوضة 
بنفسك أو 

استخدم وسيًطا

المفاوضة حول 
من سيدفع 3
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احصل عىل 
ات التسع�ي

 نصيحة
اطلب من الشهود كتابة إفاداتهم قبل أن 

ينسوا التفاصيل.

انظر القائمة المدرجة أعاله للمزيد من التفاصيل.

ح السّيارات 
ّ
ات( من مصل ة )أو تسع�ي احصل عىل تسع�ي

ر الالحق بسّيارتك. يمكنك المطالبة  إلثبات مقدار ال�ف
بالتكاليف المعقولة للتصليح.

إذا كان تكلفة التصليح تفوق تكلفة استبدال السّيارة، 
فستعت�ب السّيارة عندئٍذ قابلة للشطب. إذا كان تلك 

هي الحالة، فاحصل عىل تقرير عن قيمة السّيارة قبل 
الحادث، ناقص أّي قيمة متوقعة لألصل الثابت. توفر 

بعض منظمات قيادة السّيارات تقارير تقديرية للشطب 
ف لها مقابل بدل، وإاّل يمكنك االتصال  لألعضاء المنتم�ي

ار. بخب�ي تسوية أو مخّمن لأل�ف

 نصيحة
ار  ة واحدة لأل�ض احصل عىل أك�ث من تسع�ي

ي المفاوضات.
الالحقة بسّيارتك لمساعدتك �ض

قد تكون مؤهاًل أيًضا للحصول عىل تعويض عن 
مصاريف أو خسائر أخرى، مثل بدل القطر وخسارة 

الممتلكات الشخصية واستئجار سّيارة بديلة. يمكنك 
ي حال انتهت القضية إىل 

أيًضا المطالبة بالفائدة �ف
المحكمة.
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هيئة الشكاوى المالية 
 )AFCA( الية األس�ت
هي بديل إلجراءات 
ي بعض 

المحكمة �ض
األحيان.

هل أنت ال تملك تأميًنا وتقوم 
ف السائق اآلخر  كة تأم�ي �ش

باالتصال بك؟
قد تساعدك المعلومات التالية إذا كنت غ�ي موّمًنا 

وتعرضت لحادث مع سّيارة مؤمنة. 

ر لسّيارتك )أو جزء  إذا تسبب السائق المؤّمن بال�ف
ر( وقمت بالمطالبة بمبلغ يصل إىل 15,000  من ال�ف

ر، يمكنك تقديم شكوى خاصة بالسّيارات  دوالر لل�ف
غ�ي المؤمن عليها إىل هيئة الشكاوى المالية 

ف الشخص المّؤمن. كة تأم�ي الية (AFCA( ضّد �ش األس�ت

يمكنك تقديم شكوى إىل AFCA، اذهب إىل الموقع 
ي www.afca.org.au أو اتصل عىل الرقم 

و�ف  اإللك�ت
678 931 1800. يمكنك تقديم الشكوى بعد تبليغك 

بإفادة مطالبة أو بعد أّن قمت بتقديم التماس بالدفاع.

يتّم تأجيل جلسات المحكمة إىل أن تنتهي AFCA من 
اع. ف ي ال�ف

التحقيق �ف

ف  AFCA: للسائق�ي
ف بدون تأم�ي
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إذا فشلت المفاوضات، فالحّل اآلخر هو رفع قضية. 
ي حال 

ر ملًيا قبل القيام برفع قضية، فقد تضطر �ف
ّ
فك

خسارتك القضية إىل دفع بدل األتعاب القانونية 
ي حال الفوز من 

للطرف اآلخر. قد ال تتمكن ح�تّ �ف
ي المحكمة 

الحصول عىل أّية نقود. كما أّن القضايا �ف
ي حال بدأت 

تأخذ وقًتا طوياًل ويمكن أن تسبب التوتر. �ف
برفع قضية، فعليك أن تعرف اسم الطرف أو األطراف 

ي بذلك عادًة السائق،  األخرى وعناوين سكنهم. ونع�ف
ولكن يمكن أّن يشمل صاحب السّيارة أيًضا.

ار الالحق  ي رفع القضايا الخاّصة باأل�ف
عادًة ما ينبعف

ي خالل سّت سنوات من تاريــــخ الحادث. 
بالممتلكات �ف

ف الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما،  بالنسبة للسائق�ي
ي خالل سّت سنوات من 

فعليهم تقديم المطالبة �ف
إتمامهم 18 عاًما.

: ف تنقسم المحكمة المحلية إىل قسم�ي

قسم المطالبات الصغيرة التي تصل إلى  	●

20,000 دوالر. 
القسم العام للمطالبات التي تفوق 20,000  	●

دوالر وتصل إلى 100,000 دوالر.

 . ُيطلق عىل الشخص الذي يقوم برفع القضية المّدعي
أّما الشخص الذي تّم االدعاء عليه فيسّم المّدع 

عليه.

 نصيحة
با�ش باتخاذ اإلجراءات عىل الفور. 

الذهاب إىل 
المحكمة 4



ف محام. يقوم الناس عادًة  يمكنك تمثيل نفسك أو تعي�ي
ة. ال تؤمن  ي قسم المطالبات الصغ�ي

بتمثيل أنفسهم �ف
جم الشفىهي للقضايا المدنية لذا  المحكمة خدمة الم�ت

تيبات بنفسك. عليك القيام بهذه ال�ت

إذا لم تتمكن من حضور جلسة المحكمة، قم باالتصال 
بالمحكمة بأقرب ما يمكنك لتطلب تأجياًل. كما عليك إبالغ 
الطرف اآلخر أيًضا. إذا لم تحصل عىل التأجيل ولم تح�ف 
ي غيابك.

الجلسة، يمكن للمحكمة أن تصدر أوامر الحكم �ف

ما قبل المحاكمة بالنسبة 
ة للمطالبات الصغ�ي

ي تقل عن 20,000 دوالر  يتّم االستماع للمطالبات ال�ت
ة. سيقوم كاتب المحكمة  ي قسم المطالبات الصغ�ي

�ف
ي 

ف �ف بإجراء مراجعة ما قبل المحكمة لمساعدة الطرف�ي
ي إمكانية الوصول إىل اتفاق. 

تحديد المسائل والبحث �ف
أح�ف معك إفادات الشهود والمستندات األخرى. 

ي المسألة، يمكن أّن يحيل كاتب 
إن لم يتّم االتفاق �ف

المحكمة المسألة إىل الوساطة أو إىل جلسة استماع.

 نصيحة
استخدم جلسة المراجعة قبل جلسة المحكمة 

للوصول إىل اتفاق.

ي القسم العام
ما قبل المحكمة �ف

ي تفوق 20,000 دوالر  يتّم االستماع للمطالبات ال�ت
ي القسم العام. يُطلق عىل التاريــــخ األّول من المحكمة 

�ف
ي هذا القسم تسمية تاريــــخ المناداة. إن لم تتمكن من 

�ف
ي هذا التاريــــخ، فتذكر أن تقّدم طلًبا بالتأجيل 

الحضور �ف
)انظر أعاله(. إذا لم تحصل عىل التأجيل ولم تح�ف 

ي غيابك.
الجلسة، يمكن للمحكمة أّن تصدر أمًرا �ف

اح�ف جلسة 
المراجعة

ي المحكمة
�ف 5
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تقديم طلبات المطالبة 
واالدعاءات المقابلة

، قم بتعبئة إفادة بالمطالبة، ذاكًرا  إذا كنت المّدعي
تفاصيل المطالبة الخاّصة بك. إذا كنت تطالب بأك�ث 

من تكاليف التصليحات، مثل تكلفة استئجار سّيارة 
بديلة، فقد تحتاج إىل مشورة قانونية.

قم بتقديم طلبك لدى المحكمة. أمامك سّت سنوات 
غ المّدىع 

ّ
من تاريــــخ الحادث لتقوم بتقديم طلبك. بل

يد. يمكن أن تساعدك المحكمة  عليه شخصًيا أو ع�ب ال�ب
ي خالل سّتة أشهر 

ي ذلك. يجب تبليغ طلب المطالبة �ف
�ف

من تاريــــخ تقديمه.

إذا كنت المّدع عليه وتّم إبالغك بإفادة مطالبة 
وكنت ال توافق عىل ما جاء فيها ضّدك، فعليك تقديم 

التماس بالدفاع خالل 28 يوًما. 

الدفاع ضّد طلب بالمطالبة يكون عادًة عىل أساس أّن 
( و/ أو  ي

السائق اآلخر هو المخطئ )بشكل كامل أو جز�ئ
ار باهظة.  أّن التكلفة المطلوبة بداًل عن األ�ف

إذا فّوت المهلة النهائية لتقديم التماس بالدفاع، يمكن 
. يمكن أّن تسمح  ي للمّدىعي أّن يقّدم طلًبا بالحكم الغيا�ب

ي إذا قّدمت أسباًبا  لك المحكمة بتنحية الحكم الغيا�ب
ي بنيت عليها دفاعك.  مقنعة لسبب التأّخر واألسس ال�ت

إذا تّم تبليغك بإفادة مطالبة وكنت تعتقد أّن الطرف 
، يمكنك تقديم طلب باالدعاء  اآلخر هو المخطئ

المقابل خالل 28 يوًما. 

 نصيحة
ي صياغة 

راجع هيئة LawAssist لمساعدتك �ض
مستندات المحكمة الخاّصة بك.

ي المحكمة
رفع قضية �ف

إذا كنت 
ستذهب إىل 

المحكمة

1. إذا كنت 
، قّدم  المّدعي

إفادة بالمطالبة 
غ المّدع 

ّ
وبل

عليه.

2. إذا كنت 
المّدع عليه، 

قّدم التماًسا 
بالدفاع و/ أو 

طلب باالدعاء 
ي خالل 

المقابل �ض
28 يوًما.
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: عليك إثبات التاىلي بصفتك المدىعي

أّنك تملك السّيارة 	●

َمن هو الطرف اآلخر 	●

أّن الطرف اآلخر كان مهماًل 	●

ومدى األضرار التي لحقت بك.  	●

لتقوم بهذه األمور، عليك باختصار أّن تصف طلب 
ي القسم 

المطالبة الخاص بك وأّن تقّدم دليلك. �ف
العام، يمكنك أّن توجه األسئلة إىل شهودك )وُيسم 

هذا باالستجواب(. ويمكن للمدىع عليه بعد ذلك أّن 
يوجه األسئلة إىل شهودك )وُيسم هذا باالستجواب 

المضاد(.

يمكنك بصفتك المدىعي عندئٍذ تقديم دليلك. ويمكنك 
ي القسم العام أن تستجوب شهودك. يمكن للمّدىع 

�ف
عليه عندئٍذ أن يقوم باالستجواب المضاد لك 

ولشهودك.

ف  عندما يتّم تقديم جميع األدلة، يمكن لكال الطرف�ي
تقديم ملخص عن قضيتهم واإلشارة إىل أّي نقاط 

ي قضية الطرف اآلخر.
ضعف �ف

المحكمة تقرر
ي اليوم نفسه 

تبدأ معظم جلسات االستماع وتنتىهي �ف
ح  وتستمر لساعات قليلة. ستتخذ المحكمة قراًرا وت�ش

أسباب اتخاذها لهذا القرار. وُيسم ذلك بالحكم. 

ي الحاالت المعقدة، قد تؤجل المحكمة إصدار قرارها.
�ف

يمكن أّن تصدر المحكمة أيًضا أوامر تتعلق بالتكلفة. 
فمن العادة أّن يقوم الطرف الخا� بدفع التكاليف 
ة من  ي قسم المطالبات الصغ�ي

إىل الطرف الرابح. �ف
ي  المحكمة المحلية، توجد حدود لمقدار التكاليف ال�ت

يمكن المطالبة بها.
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إذا تنازع األطراف حول تكلفة التصليحات، ستطلب 
المحكمة عند المناداة من األطراف حضور اجتماع 

اء. وتبادل أدلة الخ�ب

يمكن إحالة القضايا غ�ي المعّقدة إىل التحكيم، وهو 
. يمكن أن  ي

أقل رسمية من جلسة االستماع أمام القا�ف
ي أيًضا المسألة إىل مركز العدالة المجتمعي 

يحيل القا�ف
للوساطة.

إذا لم تتّم إحالة قضيتك إىل التحكيم أو الوساطة، 
فسيتّم إدراجها لجلسة استماع.

ي جلسة االستماع
�ف

يجب أن تحكم المحكمة بعدل وأّن تعطي كّل فريق 
الفرصة لتقديم قضيته.

ة.  ي أو خب�ي تقييم إىل المطالبات الصغ�ي
يستمع القا�ف

ة هي غ�ي رسمية ويقوم األشخاص  المطالبات الصغ�ي
عادًة بتمثيل أنفسهم. وال ُيسمح بتقديم األدلة عادًة إاّل 

عىل شكل وثائق. يقّدم الشهود إفادتهم عادًة كتابًيا.

ي أو المّحكم عادًة إىل جلسات القسم 
يستمع القا�ف

ي القسم 
العام. والطريقة المعتادة لتقديم قضية ما �ف

العام هي بتقديم مستندات وتقديم الشهود إفادتهم 
شفهًيا.

إعطاء األدلة
يمكن للشهود تقديم األدلة المتعلقة بالقضية المعنية 

ي رآها األشخاص أو  وحسب. تعت�ب الوقائع األمور ال�ت
ًة وليست مجرد آراء. تستمع المحكمة  سمعوها مبا�ش

اء. فقط إىل آراء الخ�ب

يمكن للشهود تقديم األدلة المتعلقة بالقضية المعنية 
ي رآها األشخاص أو  وحسب. تعت�ب الوقائع األمور ال�ت

ًة وليست مجرد آراء. تستمع المحكمة  سمعوها مبا�ش
اء. فقط إىل آراء الخ�ب

اح�ف 
جلسات 

االستماع 
وناقش 
قضيتك
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الشخص المستحق للمال بموجب أمر المحكمة هو 
الدائن المحكوم له. والشخص الذي يدين بالمال هو 

المدين المحكوم عليه. 

ال تقوم المحكمة بتنفيذ الحكم إاّل إذا طلب منها ذلك. 
يمكن تنفيذ األحكام خالل مهلة 12 عاًما فقط.

إشعار باالستجواب
يمكن للدائن المحكوم له أن يطلب من المحكمة إصدار 

إشعار باالستجواب يطلب فيه من المدين المحكوم 
عليه أن يح�ف إىل المحكمة. 

ي المحكمة عىل جميع 
يجب أن يطلع المدين الدائن �ف

قة بدخله وأصوله. ويمكن أن يتّم 
ّ
التفاصيل المتعل

استجالب المدين الذي يتغيب عن الجلسة من قبل 
مفّوض األمن.

أمر حجز
يمكن أن يطلب المدين المحكوم له من المحكمة أن 
ي 

تقوم “بحجز” راتب الدائن و/أو الحساب الم��ف
ي يتطلب أن يقوم موظف 

الخاص به. وهذا حكم قضا�ئ
أو مدير الم�ف، مثاًل، بإعطاء مال المدين إىل الدائن.

ف المقدار الذي يمكن حجزه من راتب  تحدد القوان�ي
المدين.

 نصيحة
راجع هيئة LawAssist للحصول عىل المساعدة 

ي صياغة مستندات المحكمة بخصوص تنفيذ 
�ض

. ي
حكم قضا�ئ

تنفيذ أمر من 
المحكمة 6
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استئناف القرار
ة قة بالمطالبات الصغ�ي

ّ
القرارات المتعل

ي قرار صدر عن خب�ي التقييم أو 
إذا قررت الطعن �ف

، فعليك بتقديم طلب إىل محكمة المقاطعة  ي
القا�ف

ي خالل 28 يوًما. ال تنجح االستئنافات المقّدمة من 
�ف

ي  ي حاالت محدودة )وال�ت
ة إاّل �ف قسم المطالبات الصغ�ي

تتضمن االفتقار إىل الصالحية القضائية أو الحرمان من 
(. عليك الحصول عىل المشورة  ي

اإلنصاف اإلجرا�ئ
 تبا�ش باالستئناف.

ّ
القانونية قبل أن

قرار القسم العام
، فعليك بتقديم طلب  ي

ي قرار القا�ف
إذا رغبت بالطعن �ف

ي خالل 28 يوًما. يجب أن يذكر 
إىل المحكمة العليا �ف

ي أو طلب اإلذن 
طلب االستئناف وجود خطأ قانو�ف

بالمتابعة.

ي قرار الُمّحكم، فعليك تقديم طلب 
إذا أدرت الطعن �ض

ي خالل 28 يوًما لحضور جلسة استماع 
ي �ض

إىل القا�ض
. ي

جديدة أمام القا�ض
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المزيد من المعلومات والمساعدة
www.lawaccess.nsw.gov.au  ي نيو ساوث ويلز

 هيئة LawAccess �ف
اتصل عىل الرقم 529 888 1300 للحصول عىل المعلومات القانونية، أو 

ي بعض الحاالت.
اإلحاالت أو المشورة �ض

 www.lawaccess.nsw.gov.au/lawassist  اLawAssist هيئة 
ار الالحقة  لدى هيئة LawAssist المزيد من المعلومات عن حوادث السّيارات واأل�ض

ي صياغة مستندات المحكمة.
بالممتلكات مثل الرسائل النموذجية والمساعدة �ض

)Community Justice Centres) مراكز العدالة المجتمعية 
www.cjc.nsw.gov.au 

اع ما. اتصل عىل الرقم  ض ض عىل إيجاد حّل ل�ض تؤمن وسيًطا محايًدا لمساعدة الطرف�ي
777 990 1800 لتجد أقرب مركز إليك. 

)Community Legal Centres) مراكز القضاء المجتمعية 
www.clcnsw.org.au 

ي نيو 
تقدم النصيحة والمعلومات القانونية المجانية. تواصل مع LawAccess �ض

ساوث ويلز عىل الرقم 529 888 1300 لتجد أقرب مركز إليك.
Iwww.ndh.org.au   ا)National Debt Helpline) الخط الساخن القومي للديون 

اتصل عىل الرقم 007 007 1800 للحصول عىل المعلومات عن أقرب مستشار 
. ض ماىلي لك والنصيحة حول مفاوضة الدائن�ي

www.afca.org.au   ا)AFCA) الية  هيئة الشكاوى المالية األس�ت
ض  اع ب�ي ض ض الخاّصة بهم، وتحّل ال�ض كات التأم�ي ض األشخاص و�ش اعات ب�ي ض تحل ال�ض

نت أو  السائق غ�ي المؤمن ضد الغ�ي والسائق المؤّمن. قم بتقديم شكوى ع�ب اإلن�ت
ع�ب الهاتف عىل الرقم 678 931 1800.

www.insurancelaw.org.au   ا)ILS) ف  الخدمة المعنية بقانون التأم�ي
. ض اعات المتعلقة بالتأم�ي ض ي ال�ض

اتصل عىل الرقم 464 663 1300 للمساعدة �ض
ي نيو ساوث ويلز (Law Society of NSW(ا 

 الجمعية القانونية �ف
www.lawsociety.com.au 

اتصل عىل الرقم 0300 9926 للحصول عىل المعلومات أو اإلحالة إىل محام خاص.
 )Legal Aid NSW) ي نيو ساوث ويلز

 هيئة المساعدة القانونية �ف
www.legalaid.nsw.gov.au   

ي نيو ساوث ويلز المساعدة والمشورة القانونية 
يمكن أن تقدم هيئة المساعدة القانونية �ض

ي نيو ساوث ويلز عىل الرقم 529 888 1300.
ا. تواصل مع LawAccess �ض

ً
مجان

www.sira.nsw.gov.au  )SIRA) بالوالية  ف  التأم�ي قطاع  تنظيم   هيئة 
ض بالوالية عىل الرقم 919 656 1300 للحصول  اتصل بهيئة تنظيم قطاع التأم�ي
عىل النصيحة حول كيفية تقديم المطالبات بشأن التعويض عن إصابة شخصية 

ض اإللزامي )جرين سليب( الخاّصة بالسائق اآلخر. كة التأم�ي أو الحصول عىل اسم �ش
www.police.nsw.gov.au   ي نيو ساوث ويلز

طة �ف  ال�ش
طة )PAL(، لإلبالغ عن الحاالت غ�ي الطارئة، اتصل  خط المساعدة الخاص بال�ش

 عىل الرقم 444 131.
سخ من تقارير الحوادث الصادرة عن 

ُ
ض للحصول عىل ن وحدة خدمات التأم�ي

طة، اتصل عىل الرقم 8377 8835. ال�ش
ي نيو ساوث ويلز  

 هيئة النقل �ف
 https://roads-waterways.transport.nsw.gov.au 

 للحصول عىل المعلومات عن تسجيل السيارات وترخيصها وتفاصيل 
، اتصل عىل الرقم 13 22 13. ض كات التأم�ي �ش
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ي بجباية األموال من 
أمر قضا�ئ

الممتلكات
ي 

يمكن أن يحصل الدائن المحكوم له عىل أمر قضا�ئ
ي يسمح 

بجباية األموال من الممتلكات. وهو قرار قضا�ئ
ل المدين وإخراج  ف لمفّوض األمن بالدخول إىل م�ف

ي لتغطية  الممتلكات الشخصية وبيعها بالمزاد العل�ف
الدين.

ال يسمح لمفّوض األمن أخذ أو بيع:

األدوات المنزلية األساسية 	●

أدوات العمل إلى قيمة معيّنة  ●
أغراض شخص آخر  ●

سّيارة تصل قيمتها تحت المبلغ المحدد.  ●

إذا كان الحكم يتخط مبلغ 10,000 دوالر، يمكن 
ل(. ف عندها بيع الممتلكات العقارية )مثل الم�ف

إشهار اإلفالس
إذا كان الدين الثابت بحكم يتعدى 5000 دوالر، يمكن 
للدائن أن يقّدم طلًبا لدى المحكمة الفيدرالية لكي تقوم 

بإشهار إفالس المدين. 

إذا تلقيت إشعاًرا بإشهار اإلفالس، فاحصل عىل مشورة 
ي أ�ع وقت ممكن. 

قانونية �ف
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NOVEMBER 2021 / 2021 نوفم�ب/ ي
ين الثا�ض MNLA60471 ت�ش

ي االعتماد عليه 
هذا المنشور هو دليل عام للقانون. لذا ال ينبعف

كمشورة قانونية، ونو�ي بالتحدث إىل محاٍم عن حالتك 
الخاصة.

ي وقت طباعته، 
ي هذا المنشور صحيحة �ف

المعلومات المبينة �ف
. للحصول عىل مزيٍد من المعلومات، ُير�ب  ولكنها ُعرضة للتغي�ي
االتصال بهيئة LawAccess NSW عىل الرقم 529 888 1300.

The brochure is also available in Arabic, Dari/
Farsi, Simplified Chinese and Vietnamese.

Legal Aid Commission of NSW 2021 © 

نت عىل:  اطلب المنشورات ع�ب اإلن�ت
www.legalaid.nsw.gov.au/publications

ي نيو 
للمزيد من المعلومات عن خدمات هيئة المساعدة القانونية �ف

ساوث ويلز: 

هل تحتاج للمساعدة من أجل االتصال بنا؟ 
جم فوري، ُير�ب االتصال  إذا كنت بحاجة إىل م�ت

 )TIS National) جمة التحريرية والفورية بخدمة ال�ت
عىل الرقم 450 131 )من 9 صباًحا ح�ت 5 مساًء( 

.LawAccess NSW وطلب

ي السمع أو الكالم؟
هل تواجه صعوبة �ف

ي السمع أو الكالم، ُير�ب االتصال 
إذا كنت تواجه صعوبة �ف

ي (NRS( عىل الرقم  بنا من خالل خدمة الُمرّحل الوط�ف
 677 133 وطلب LawAccess NSW أو زيارة:  

 www.relayservice.gov.au

http://www.legalaid.nsw.gov.au/publications
http://www.relayservice.gov.au

