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 التعامل مع محّصلي الدْين
 

 !حتى المديونون لهم حقوق
  

 ماذا لو اتصل بي محّصل الدين؟
يستطيع محّصلي الدين االتصال بك فقط إذا آان هناك ضرورة لذلك ومن أجل 

 مكالمات تليفونية أو 3عامًة، ُيحد االتصال إلى . غرض معقول، مثل المطالبة بالدفع
 7.30قصى، وينبغي عليهم االتصال بك بين الساعة خطابات في األسبوع بحد أ

 مساًء 9.00 صباحًا و9.00 مساًء في أيام األسبوع، وبين الساعة 9.00صباحًا وال
 .في عطلة نهاية األسبوع ، وال يتم أي اتصال خالل العطالت الرسمية القومية

 

 
 !أنا أطعن في الدين

إذا آنت تعتقد . يتعين عليك أن تطلب منه معلومات عن الحساب ونسخ من العقود. س مدين به، يمكنك الطعن في هذا الدينإذا آان محّصل الدين يتصل بك بسبب دين أنت لي
أنك مدين بجزء من الدين ولكن محّصل الدين يطالبك بمبلغ مختلف، ينبغي عليك طلب بيان لحسابك مفّصل يحدد بوضوح قيمة وتاريخ الدين، وآيف تم حسابه، وتفاصيل 

 .دفعات التي تمت وآل المبالغ المستحقةال
 

 .وتذآر أن تحتفظ بسجل لكل أحاديثك واسماء األشخاص الذين تكلمت معهم، آما تحتفظ أيضًا بنسخ  آل الخطابات التي ارسلتها والخطابات التي استلمتها

 
 ...قد يكون هذا هو الدين الخاص بي، ولكن

 
إذا آان الدين . وات ماضية، ال تؤآد على أنك مدين بهذا الدين وال تقوم بدفع أي دفعة فيه دون الرجوع إلى استشارة قانونية مستقلة عدة سنيرجع إلى  بهإذا آان الدين المطالب

  ونيًادين معدوم قان أي  سنوات، ولم تعترف بالدين آتابًة في ذلك الوقت، إذن يكون الدين6 سنوات، ولم تقم بأي دفع لمدة 6أآثر من يرجع إلى الخاص بك 
)statute-barred( . الدفاع إذا قدمك محّصلي الدين إلى المحكمة إلعادة األموالإدعاء وهذا يعني إنه من حقك. 

 

 قصة ماي
شرحت ماي لقد .  سنوات الماضية6لم تسمع ماي عن هذا الدين في ال.  500 $ بسبب دين يتعلق بالتليفون المحمول يبلغ قيمته أقل منقام محّصل دين باالتصال بماي 

رفض محّصل الدين االستماع إليها، وأصر على أن تدفع مبلغ إجمالي ورفض إعداد ترتيب . غت عن سرقته منذ سنوات عديدةلمحّصل الدين أن محمولها قد ُسرق منها وقد بّل
 .معقول ألقساط السداد

 
 .انونيًالجأت ماي إلى االستشارة القانونية من محامي نصحها بأن الدين معدوم ق

 
. تجاه دين قديم جدًا أو دين ال تعتقد بأنك مدين به دون الحصول أوًال على استشارة قانونيةأي أموالال تقوم أبدًا بدفع : أمر هام

 

 هل يمكنهم القيام بذلك؟
غ الشرطة في  إذا فعلوا ذلك، بّل-العنف البدني معكو أهم ال يمكنهم استخدام القوة .  هناك قوانين حماية المستهلك تضبط آيف يقترب محّصلي الديون منك وآيف يعاملونك

ال يمكنهم اإلساءة . يهددوا باستخدام القوة من أي نوع معك أو مع عائلتك ال يقوموا محّصلي الديون بإتالف ملكيتك أو التهديد بإتالفها، ويجب أال يستخدموا أوأيجب . الحال
  .ام أشخاص آخرينك باإلعالن عن الدين الذي عليك أمتخويفك وهم ال يمكنهم إحراج لمضايقتك أو إشاراتإليك سواء بااللفاظ أو بفعل 

 
 :تشمل األمثلة للمضايقات اآلتي

 االتصال بك عدة مرات •
 االتصال بك في وقت متأخر من الليل أو في  الصباح الباآر •
 تهديد أصدقائك أو أفراد عائلتك أو عقارك •
 استخدام لغة مسيئة لك •
 مستندات المحكمة ولكنهم ليس بذلكشبيهة بو إرسال خطابات تبد •
  . ونك المالية مع صاحب العمل الذي تعمل لديه، أو زمالء العمل أو غيرهم من الرفقاءمناقشة شئ •

 
 أن يترك منزلك أو إذا تعرضت للتهديد اواإلساءة، أو رفض محّصل الدين. ACCC أو ASICتعرض إلى المضايقة، يتعين عليك التقدم بشكوى إلى تأنك قد إذا شعرت 

 .مكان عملك، ينبغي عليك االتصال بالشرطة

 إنه محّصل الدين

 الباب يقرع

 التليفون
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 ... أنا ال أستطيع سداد الدين اآلن

اتصل . لتقسيط السداد مع محّصل الدينخطة  وآان المبلغ صحيح، ولكن لديك صعوبات في سداده اآلن، حاول أن تتفاوض في الحصول على خاص بكإذا آان الدين 
تأآد من . حاجة إلى ذلك، أو إذا آنت في حاجة فقط إلى المساعدة في التفاوض مع محّصل الدينالمساعدة في وضع خطة ميزانية إذا آان هناك بمستشار مالي للحصول على 

إذا وافق على وضع خطة لتقسيط السداد، احصل على التأآيد آتابًة . ين فيما يتعلق بوضعكآن أمينًا مع محّصل الد.  في الواقعأن تدفعهعدم عرضك دفع أآثر مما تستطيع 
 .واحتفظ بنسخة من االتفاق

 
بالتقسيط مع محّصل الدين سداد على استمر في المحاولة للوصول إلى اتفاق .  وحتى إذا رفض محًصل الدين العرض الذي عرضته عليه، يتيعن عليك البدء في سداد الدين

 .الدين
 

 قصة مارك
لقد نسى مارك دفع هذا المبلغ .  على بطاقة ائتمان منذ أآثر من ثالث سنوات1000 $لقد عاد مارك من رحلته عبر البحار واستلم خطاب من محامي يرد فيه إنه مدين بمبلغ

 . في األسبوع100 $من الوقت تدفع لهة لبعض فق في إيجاد وظيوفوهو مسافر، وقد قبل سفره إلى الخارج، ولكن مارك آان يصرف مدخراته 
 

إنه قد يفقد العديد بلقد شعر مارك . اتصل به المحامي أآثر من مرة ليتتبع هذا الدين، وبدء مارك في تجنب التليفون. آان مارك قلقًا ألنه لم يجد وظيفة لفترة آاملة من الوقت
 .بالقلق أآثر وأآثرعر ب على التليفون األمر الذي جعله يشيمن فرص التوظيف ألنه ال يج

 
 .إذا آان الدين معدوم قانونيًا خذ مارك موعد مع مستشار قانوني طلب منه مستندات من المحامي ليحدد ما إذا آان الدين في الحقيقة دين لمارك وماأ

 
نه توجيه آل مكالمات التليفون والمراسالت إلى المستشار آتب المستشار القانوني إلى المحامي وطلب م. وّقع مارك على تفويض للمستشار القانوني ليتصرف نيابة عنه

  .وعلى الفور شعر مارك باالرتياح ألنه لن يتسلم أي مكالمات مزعجة من المحامي. القانوني بدًال من توجيهها إلى مارك
 

 في األسبوع 10$طة الميزانية إستطاعة مارك دفع مبلغ وأوضحت خ. حضر آل من المستشار القانوني ومارك خطة ميزانية أوضحت بالضبط دخل مارك ومصاريف الحياة
 للمستشار القانوني أنه أصبح اآلن قادرًا على البحث بثقة ذآر أيضًا مارك. عرض المستشار القانوني هذا المبلغ على المحامي وأآد آتابًة أن المحامي قبل المبلغ. إلى الدائن

 .ندما يزيد ما يربحه من مالعلى عمل لفترة آاملة وقد يستطيع زيادة المبلغ ع
 

 -----------------------------------------------------------------------------الحصول على المساعدة
 

 شكاوى عن مضايقات المدين
 Office of Fair Trading) 13 32 20: )مكتب التعامل التجاري العادل 

 
ACCC: Australian Competition and Consumer 

Commission )02 9230 9133: )مفوض المستهلك والمنافسة األسترالي 
 

ASIC: Australian Securities and Investment 
1300 300 630: )مفوض االستثمارات والسندات المالية ) Commission 

  
 خدمة الترجمة الخطية والشفهية

اعدتك في شرح يمكنك االتصال بهذه الخدمة المجانية وطلب مترجم شفهي لمس
  13 14 50: المشكلة إلحدى الخدمات المذآورة أعاله على الرقم

 
. 2006لعام ) نيو ساوث ويلز(مشروع لمرآز االئتمان القانوني للمستهلكين 

تتوفر صحائف حقائق أخرى عن هذه السلسلة على 
www.cclcnsw.org.au 02 (9212 4216 أو على الرقم(.  

 االستشارة القانونية
       Consumer Credit Legal Centre (NSW) Inc. 

تعطي استشارة  "):نيو ساوث ويلز"مرآز االئتمان القانوني للمستهلكين (
أو الذين قام قانونية مجانية لألشخاص الذين يجدون صعوبة في تسديد القروض 

 )02 (9212 4111 :محّصلي الديون االتصال بهم بخصوص دين
 

)Law Access (يساعد المتصلين في إيجاد  القانونية خط المساعدة
المعلومات والخدمات التي تستطيع مساعدتهم على أفضل وجه في المشاآل 

  1800 806 913 :القانونية و إجابة األسئلة
 

 االستشارة المالية
Credit and Debt Hotline) معلومات وإحالة ): خط المساعدة االئتمانية
حص ميزانيتك أو يمكنه التفاوض مع إلى مستشار مالي يمكنه نصيحتك لف

مقرضيك، وتعبئة بعض وثائق المحكمة أو إحالتك إلى خدمات أخرى لها عالقة 
  1800 808 488: بذلك

 
 
 


