
Rentstart Bond Loanاتفاقیة -الجزء ھـ 

الشروط واألحكام

 Bond(والُمشار إلیھ أیضاً ھنا باسم "Rentstart Bond Loanھذه الشروط واألحكام الخاصة بقرض Bond Loanتحدد اتفاقیة 

Loanوسیتم إبرامھا بین العمیل ("الُمقترض" و ("Department of Communities and Justice (DCJ رقم األعمال األسترالي) ،(

ABN: 36 433 875 185 والتي یقع مكتبھا الرئیسي في ،(Level 2 ،223-239 Liverpool Road, Ashfield, New South 

Wales 2131.

على إقراض ضمان اإلیجارDCJتوافق. 1

الضمان أو مبلغ الضمان بأكملھ قرضاً لدفع جزء منDCJ، فستُعطیك Rentstart Bond Loanإذا تمت الموافقة على منحك قرض 

نیابة عنك.Rental Bond Boardبدفع الضمان مباشرة إلى DCJلكي تستأجر في سوق اإلیجار الخاص. ستقوم 

 Bond Loanالفائدة على قرض. 2

بدون فائدة.Bond Loanقرض 

New South Wales Fair TradingإلىBond Loanدفع3.

 Rentalوتقدّم نموذج New South Wales Fair Trading ("NSWFT")مباشرة إلى Bond Loanمبلغ DCJستدفع 3.1  

Bond Lodgement Form.إلى المالك أو وكیل العقارات

 Residential Tenancies Act 2010یجب على المالك أو الوكیل تقدیم ھذا النموذج وفقاً لألطر الزمنیة الُمحدّدة في قانون 3.2

(New South Wales) على سبیل المثال: یجب تقدیم نموذج الضمان المدفوع إلى مالك العقار أو إلى شخص آخر بخالف وكیل .

أیام عمل من نھایة الشھر 10أیام عمل من دفع الضمان. یجب تقدیم نموذج الضمان المدفوع إلى وكیل المالك بعد 10المالك بعد 

الذي تم فیھ دفع الضمان.

بك وبالمالك أو الوكیل لمتابعة تقدیم النموذج.DCJمالك النموذج في ھذا اإلطار الزمني، فستتصل إذا لم یقدم ال 3.3  

جمیع مساعدات الضمان الُمقدّمة لك إذا:DCJستلغي، Bond Loanشروط سلفة قرض4.

الخاصة بك بأنھا تلقت نموذج Bond Loanفي غضون ثالثة أشھر من تاریخ اتفاقیة NSWFTتأكیداً من DCJلم تتلق 4.1  

Rental Bond Lodgement Form.من المالك أو الوكیل

مع المالك أو الوكیل.Residential Tenancy Agreementلم توقّع على 4.2  

الخاص بك.Rentstart Bond Loanلم یكن العقار الذي تعیش فیھ وتدفع إیجاره ھو العقار المذكور في طلب 4.3  

كجزء من DCJدفع، أو دفعت، من أموالك الخاصة، أي جزء من مبلغ ضمان اإلیجار الذي كان من المقرر أن تدفعھ كنت ت4.4  

Bond Loan.الخاص بك

DCJالخاص بك إلىBond Loanالتزاماتك بسداد قرض 5.  

بأن الضمان قد تم NSWFTتأكیداً من DCJالخاص بك بعد ثالثة أسابیع من تلقي Bond Loanستبدأ أقساط سداد قرض 5.1  

.Rental Bond Boardإیداعھ لدى 

بالكامل.Bond Loanعلى أقساط نصف شھریة حتى یتم سداد قرض DCJإلى Bond Loanیجب علیك سداد مبلغ قرض 5.2  

ر أو إضافیة تقوم بسدادھا الخاص بك في أي وقت. وأي دفعات أكبBond Loanیمكنك سداد دفعات أكبر أو إضافیة من قرض 5.3  

.DCJتكون غیر قابلة لالسترداد. ستقلل تلك الدفعات من المبلغ المستحق علیك إلى 

Bond Loan.بسداد قرض DCJسینتھي التزامك تجاه 5.4  

وتعود مرة أخرى لطلب المزید من المساعدة لبدء عقد إیجار جدید، DCJحالي مع Bond Loanعندما یكون لدیك قرض 5.5  

األقدم أوالً.Bond Loanفإنك توافق على سداد دیون قرض 
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تجاھكDCJالتزامات6.

بكشف حساب ربع سنوي أو یمكنك طلب كشف حساب في أي وقت آخر.DCJستزّودك 6.1  

DCJ 6.2 لیست طرفاً في اتفاقیةResidential Tenancy Agreement.الخاصة بك

 Residentialفي أي نزاع قد ینشأ بینك وبین المالك و/أو الوكیل بشأن الضمان أو أي نزاع قد ینشأ بموجب DCJلن تشارك 6.3  

Tenancy Agreement.فیما یتعلق بالعقار الخاص المؤجر

Bond Loanعدم سداد قرض7.

عندما یُطلب منك ذلك، یمكن Bond Loanإذا لم تستمر بسداد دفعاتك نصف الشھریة، أو لم تدفع المبلغ المتبقي من قرض 
أن:DCJلـ 

الُمعتادة.Bond Loanتطلب منك الدخول في ترتیب سداد حیث تقوم بسداد المتأخرات باإلضافة إلى أقساط سداد قرض 7.1  

المستقبلیة أو ُمقدّم اإلیجار أو المساعدة Bond Loan، بما في ذلك قروض Rentstartن المساعدة من تقیّد وصولك إلى مزید م7.2  
في سداد متأخرات اإلیجار.

على الفور.Bond Loanتطلب منك سداد كامل قرض 7.3  

تأخذ اإلجراءات القانونیة ضدك السترداد أي دین.7.4  

لمناقشة الخیارات المتاحة أمامك.322 422 1800إذا واجھت أي مشكلة في سداد أقساطك، یجب علیك االتصال بنا على الرقم 

مستحقاً وواجب السداد على الفورBond Loanیكون قرض 8.

على الفور إذا:DCJالخاص بك إلى Bond Loanأنت ُملزم بدفع الرصید المتبقي من قرض 

من أجلھ، بما في ذلك حیث ینتھي اإلیجار قبل الفترة الُمحدّدة التفاقیة Bond Loanعقد اإلیجار الذي تم تقدیم قرض انتھى 8.1  

Residential Tenancy Agreement.

 Bondبمعلومات خاطئة، بما في ذلك حجب المعلومات ذات الصلة التي جعلت طلبك للحصول على قرض DCJقمت بتزوید 8.2  

Loan.ًكاذباً و/أو ُمضلال

لم تمتثل ألي التزام بموجب ھذه االتفاقیة.8.3  

 Bond Loanتغییر اتفاقیة 9.

بتغییر ھذه االتفاقیة فقط عن طریق تغییر مبلغ السداد نصف الشھري و/أو مدة السداد. سیتم تزویدك بتفاصیل التغییر DCJستقوم 9.1  

 .DCJیخ الذي تحدّده كتابیاً وستصبح ساریة المفعول من التار

بتغییر أي جانب آخر من جوانب ھذه االتفاقیة.DCJلن تقوم 9.2  

Bond Loanاألسر المعیشیة المشتركة واتفاقیة قرض10.

 Rentstartفي الحاالت التي یكون فیھا شخص واحد أو أكثر من نفس األسرة المعیشیة قد حصل على الموافقة لقرض 

Bond Loan یمكن تسمیة شخص واحد فقط من مقدمي الطلب بالُمقترض. إذا وافقت على تسمیتك بالمقترض في اتفاقیة ،

Bond Loan:فأنت توافق على ما یلي ،

في Rentstartلكل شخص یتلقى مساعدة Bond Loanستكون مسؤوالً بمفردك (والمسئول الوحید) عن سداد كامل قرض 10.1  

أسرتك المعیشیة المشتركة.

، ال یمكنك في أي وقت توزیع مسؤولیة سداد القرض على الشخص/األشخاص DCJإلى Bond Loanألغراض سداد قرض 10.2  

معك.Bond Loanاآلخرین الذین حصلوا على الموافقة لقرض 

ین عقود اإلیجار أو إلى اسم شخص آخر.على الفائدة في الضمان، لن تتمكن من تحویل الضمان بDCJبینما تُبقي 10.3  
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 Bond Loanاتفاقیةإنھاء11. 

تنتھي التزاماتك بموجب ھذه االتفاقیة عندما:

بالكامل قبل نھایة مدة اإلیجار.Bond Loanتقوم بسداد قرض 1.11 

بنھایة عقد اإلیجار.DCJتقوم بسداد كل المبلغ المستحق إلى 2.11 

.Bond Loanالخاص بك وتكون مطالبة المالك أو الوكیل مساویة أو أقل من المبلغ الذي قمت بسداده من ینتھي عقد اإلیجار 3.11 

نھایة عقد اإلیجار واسترداد ضمان اإلیجار12.

عندما یتم سداد NSWFTبإبالغ DCJ Housingالحالي، ستقوم Bond Loanأنت تدرك أنھ عند قبول قرض 12.1

بالكامل.Bond Loanقرض 

الخاص بك Bond Loanبالمعلومات التالیة عن رصید حساب NSWFTبإبالغ DCJ Housingكما تدرك أیضاً وتوافق على قیام 

بینما لدیك ضماناً محتفظاً بھ للملكیة الخاصة المؤجرة التي تم منح قرض Bond Loanوأي أرصدة سابقة غیر مدفوعة لحساب 

Bond Loan:من أجلھا

الحالي Bond Loanتقدیم تحدیثات یومیة أو أسبوعیة عن رصید حسابك الجاري لكل من أرصدة حساب قرض •
 ً و.وأي أرصدة حساب غیر مسددة سابقا

الحالیة أو أي حسابات Bond Loanتحدیثات في كل مرة یتم فیھا الدفع لكل من أرصدة حساب قرض •
سابقة غیر مدفوعة.

الحالیة أو السابقة غیر المدفوعة.Bond Loanسینطبق ھذا على كل من قروض 

إذا كنت ال توافق على بعض الشروط الواردة في ھذا القسم، فیرجى إرسال برید إلكتروني إلى العنوان 
rentstart@dcj.nsw.gov.au أو االتصال بمركزHousing Contact Centreللمشورة.

Bond Loanعند سداد قرض Rental Bond Boardبسحب حصتھا في الضمان الذي یحتفظ بھ DCJأنت توافق على قیام 12.2 

من أجلھ.Bond Loanبالكامل، أثناء إقامتك في عقار خاص مؤجر تم منح قرض 

ساوي أو یقل عن المبلغ الذي یRental Bond Boardباسترداد أي مبلغ مسترد لضمان اإلیجار من DCJأنت توافق على قیام 12.3 

.Bond Loanال تزال مدیناً بھ في نھایة عقد اإلیجار الخاص بك بموجب قرض 

الخاص بك، مع خصم أي مطالبة من المالك أو الوكیل.Bond Loanلك أي مبلغ دفعتھ لسداد قرض DCJسترد 12.4 

حتى انتھاء مدة عقد اإلیجار Rental Bond Boardال یمكنك استرداد أي حصة قد تكون حصلت علیھا في الضمان من12.5 

السكني.

لن یكون بإمكانك تحویل فائدتك في الضمان إلى شخص آخر.12.6 

لن یكون بإمكانك منح حقوقك في استرداد الضمان إلى شخص آخر.12.7 

لن یكون بإمكانك نقل الضمان إلى عقار آخر.12.8 

بالكامل، فیجب علیك Bond Loanغیر كاٍف لسداد قرض NSWFTمن DCJذي استلمتھ إذا كان رصید ضمان اإلیجار ال12.9 

دفع الفرق على الفور.

رسوم عدم السداد13.  

DCJبدفع رسوم عدم السداد، فیمكن لـ DCJفي حالة رفضت مؤسسة مالیة أي دفعة سددتھا بموجب ھذه االتفاقیة وقامت 13.1  

فرض رسوم عدم السداد علیك.

.Bond Loanرسوم عدم السداد إلى إجمالي الرصید المستحق بموجب قرض DCJقد تضیف 13.2 
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الرسوم اإلداریة14.

دوالرات.10بأي فائدة مكتسبة على الضمان كرسوم إداریة في حالة كان مبلغ الفائدة أقل من DCJستحتفظ 

معلوماتك15.

ھذه.Bond Loanدامھا واالحتفاظ بھا والتخلّص منھا ألغراض اتفاقیة لجمع معلوماتك واستخDCJأنت تمنح موافقتك إلى 

ھذه، وبالتالي فأنت ملزم قانوناً باالمتثال للشروط واألحكام الواردة Bond Loanمالحظة: لقد منحت موافقتك على الدخول في اتفاقیة 

على الرقم LawAccessفي ھذا المستند. للحصول على معلومات حول حقوقك ومسؤولیاتك بموجب ھذه االتفاقیة، یرجى االتصال بـ 

1300 888 529.
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