Arabic - Contract Checklist

قائمة تف ّقدية للعقود
قد يتم إجراء العقد من خالل اتفاقية خطية أو لفظية؛ ويمكن أن تُس ّمى العقود أحياناً بأسماء أخرى ،كاتفاقيات تقديم خدمة
مثالً .وفي كل مرة تشتري فيها سلعاً أو خدمات ،تُعتب ُر أنك أجريت عقداً يمنحك ويمنح التاجر حقوقاً ويرتّب عليك وعليه
واجبات مع ّينة .على سبيل المثال ،تُجري عقداً عندما تشتري بيتاً أو سيارة أو تلفزيون أو كراسي غرفة جلوس أو عند شراء أي
شيء من السوق.

قواعد العقود

يتضمن كل عقد رشوطاً وأحكاماً تُس ّمى “قواعد” تتفّق أنت
وتنص عىل طريقة تنفيذ العقد .وقد تغطي الرشوط
والتاجر عليها ّ
واألحكام أمورا ً كالعربون (الدفعة املق َّدمة) ورسوم اإللغاء والر ّديات
(املرتجعات) والكفاالت وتفاصيل التوصيل والتسليم ومواعيد
الدفعات املستحقة.

احصل على العقد خطياً

إذا كنت تشرتي شيئاً سيكلّفك نقودا ً فمن األفضل دامئاً لك وللبائع
أن يكون العقد خطياً ،ألنه سيكون من األسهل إثبات وجود عقد

إذا حصلت أية مشاكل الحقاً .واحتفظ دامئاً بنسخة عن عقدك يف
مكان آمن ،مبا يف ذلك الفواتري أو قوائم املحتويات واملشتمالت أو
اإليصاالت ،فقد تحتاجها إذا أردت ر ّد السلعة أو تصليحها أو إبدالها.

تفق ّْد العقد قبل التوقيع

تذكّر أنه من املهم أن تقرأ العقد بالكامل قبل التوقيع .ال توقع أبدا ً
عىل عقد غري معبأ .وإذا كانت توجد أية تفاصيل غري واضحة لك يف
العقد ،استفرس عنها وعن حقوقك من شخص مستقل كأحد أفراد
العائلة أو األصدقاء أو مرشد اجتامعي أو قانوين ،ألنه إذا وقّعت عىل
العقد ستُعترب ملزماً برشوطه وأحكامه.

تفقدية
قائمة ّ

	هل جميع املعلومات الخاصة بك وبالتاجر صحيحة؟
	هل لدى املصلحة التجارية “رقم مصلحة تجارية أسرتالية” ())Australian Business Number (ABN؟
	هل توجد مساحات غري معبأة يف العقد؟
	إذا كان األمر كذلك ،عبّئ هذه املساحات أو اشطبها بخط.
خذ وقتك:

تفاصيل عملية الرشاء

هل كل تفاصيل عملية الرشاء صحيحة مبا فيها:
	املنتَج أو الخدمة (كام تباحثت مع التاجر)
	التواريخ (تاريخ التسليم والتوصيل ،أو إكامل عملية الرشاء ،أو الرتكيب ،أو الدفع)
	الرقم التسلسيل أو التعريفي للمنتَج (إذا انطبق ذلك)
	التكاليف اإلجاملية لعملية الرشاء
	أية طلبات إضافية قد تكون أردت زيادتها يف العقد
	الفرتة الكاملة للعقد.

بند اإللغاء

	هل يوجد بند خاص بإلغاء العقد؟
	هل يوجد رسم لقاء إلغاء العقد؟
	هل بإمكان التاجر رفض طلبك بإلغاء العقد؟

ال تشعر بضغط لتوقيع يشء لست
متأكدا ً منه.

فرتة إعادة النظر

	هل توجد فرتة إلعادة النظر ( )cooling-off periodإذا غريت رأيك؟

	ما هي مدتها؟
	هل أنت مؤهل لفرتة إعادة النظر؟
	ما الذي يتوجب عليك فعله إذا أردت إلغاء العقد خالل فرتة إعادة النظر؟

امللكية

	هل ستمتلك السلعة عند انتهاء العقد؟

	إذا مل يكن األمر كذلك ،ما الذي يتوجب عليك فعله عند انتهاء مدة العقد إذا أردت امتالك السلعة؟

الكفالة

	هل يتضمن العقد أية معلومات عن كفالة؟

	ماذا تفعل إذا طرأ عطل أو عيب بالسلعة؟
	إذا كان يوجد عطل أو عيب بالسلعة وتحتاج إىل تصليح ،هل ترسلها إىل التاجر أو محل التصليح وكيف ينبغي أن تفعل ذلك؟

الصفقة

رص عىل ذلك.
	هل بإمكانك أخذ نسخة عن العقد لدرسه أو مناقشته مع شخص مستقل؟ إذا مل يكن األمر كذلك ،أ ّ

	هل كُ ِت َبت جميع االتفاقات اللفظية ضمن العقد ومتت املصادقة عليها باألحرف األوىل من أسامء املتعاقدين؟

التواريخ

	متى يبدأ العقد؟

	متى ينتهي؟
	متى تبدأ التسديدات؟

املبلغ

	كم ستكون التكلفة اإلجاملية؟

	ما هي التكاليف شهرياً/كل أسبوعني/أسبوعياً؟

هام:
إذا مل تكن املعلومات يف العقد صحيحة،
أخرب التاجر بذلك واطلب منه تحرير عقد
جديد أو تصحيح الخطأ وأحرص عىل قيامك
أنت والتاجر باملصادقة عىل التصحيحات
باألحرف األوىل من أسامئكام؟

	هل بإمكانك تح ُّمل الدفعات؟
	كيف ستسدد الدفعات (مثالً :نقدا ً ،Bpay ،سحب مبارش من الحساب ،شيك)؟
	هل توجد أية رسوم وتكاليف؟
	هل توجد غرامات لقاء التأخّر بتسديد الدفعات؟
	ماذا يحصل إذا مل تتمكن من تسديد الدفعات؟
إذا كانت لديك أية أسئلة بشأن العقود ،اتصل بـ  NSW Fair Tradingعىل الرقم 13 32 20
أو تفقّد www.fairtrading.nsw.gov.au
بإمكانك أيضاً االتصال بـ LawAccess NSWللحصول عىل نصحية قانونية مجانية عىل الرقم .1300 888 529
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