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فهم الـ ( by-lawsاألنظمة) الخاصة مبج ّمعك السكني
هناك أنظمة سارية املفعول ،تُعرف بـ ،by-lawsيجب أن تتبعها إذا
كنت تقطن يف مج ّمع سكني أو تزور مج ّمعاً سكنياً يف نيو ساوث
ويلز ،كمج ّمع شقق سكنية مثالً .وعىل سبيل املثال قد تفرض عليك
هذه الـ( by-lawsاألنظمة) قيودا ً عىل التدخني أو اقتناء حيوانات
أليفة أو إصدار ضوضاء.

من يضع هذه الـBy-laws؟

يعود قرار وضع الـ by-lawsإىل جميع ماليك الشقق يف كل مج ّمع
سكني ،ويجب تسجيل هذه الـ by-lawsلدى وكالة حكومية
يف  NSWاسمها NSW Land and Property Information
(مكتب معلومات األرايض واملمتلكات يف نيو ساوث ويلز (.))LPI
للقيام بتغيري الـ ،by-lawsيجب عىل  %75من ماليك الشقق السكنية
االتفاق عىل هذا التغيري .ويجب إيداع الـ by-lawsالتي تغريت لدى
( NSW Office of the Registrar-Generalمكتب األمانة العامة
للسجالت يف نيو ساوث ويلز).

أمثلة عن الـ by-lawsالخاصة باملج ّمعات السكنية

ميكن للعديد من املجمعات السكنية أن تتبنى  by-lawsمنوذجية
(متوفرة عىل موقع  NSW Fair Tradingاإللكرتوين) والعمل بها كـ
 by-lawsخاصة بها .وهذه الـ by-lawsالنموذجية هي أنظمة منطية
توفر دليالً ملاليك العقارات يف املج ّمعات السكنية يساعدهم عىل
تحديد الـ by-lawsالخاصة بهم.
وفيام ييل أمثلة عن الـ by-lawsالتي ميكن تب ّنيها للمج ّمعات
السكنية:
y yالسامح بالتدخني يف بعض أماكن املج ّمع السكني فقط .أو
قد ال يُسمح بالتدخني إطالقاً إذا كان يُحتمل أن يستنشق
أحد جريانك دخان السجائر أو السيجار.
y yمنع السكان من إصدار ضوضاء من شأنها أن تسبب إزعاجاً
بشكل غري معقول لآلخرين أو تنغّص عليهم االستمتاع
مبسكنهم يف املج ّمع السكني.
y yفرض قيود عىل األماكن التي باستطاعة السكان والزائرين
ركن سياراتهم فيها.

y yوجوب الحصول عىل ترصيح خطي من مجلس املالكني
(( )owners corporationاملؤلَّف من جميع ماليك املج ّمع
السكني) القتناء حيوان أليف – للحصول عىل هذا الترصيح
يتعني االتصال بأمني رس املجلس ( )the secretaryأو
مدير املج ّمع السكني ( .)strata managerويتوجب عىل
املستأجر الحصول عىل ترصيح من صاحب شقته أوالً.
يجب أن ال تكون الــ by-lawsصارمة أو غري منصفة .وال
ميكن أن متنع الـ by-lawsأحدا ً من تأجري شقته أو أن تحظر
وجود أطفال يف املج ّمع السكني.

وماذا يحصل إذا انتهك شخص ما أحد الـby-laws؟

انتهكت أحد الـ( by-lawsأي أحد األنظمة) ،فبإمكان لجنة
إذا
َ
املج ّمع السكني أن تطلب منك أوالً وقف االنتهاك بدون إنذار
رسمي.
لكن إذا استمريت يف انتهاك الـ ،by-lawبعد أن طُلب منك التوقف
عن ذلك ،فقد تتلقى إنذارا ً خطياً من لجنة املج ّمع السكني
( )strata committeeأو مدير املج ّمع السكني .اسم اإلنذار
( Notice to complyإشعار باالمتثال) ،وتُبلَّغ فيه أنك انتهكت
الـ by-lawوأنه عليك التوقف فورا ً عن القيام بأي ترصف أ ّدى إىل
هذا االنتهاك.
إذا تلقيت  Notice to complyواستمريت يف انتهاك الـ، by-law
فبإمكان مجلس املالكني عندها تقديم طلب إىل NSW Civil and
( Administrative Tribunalمحكمة الشوؤن اإلدارية واملدنية يف
نيو ساوث ويلز( ))NCATلفرض غرامة مالية عليك.
وقد تُفرض عليك غرامة تصل إىل  1100دوالر لقاء أول مخالفة إذا
وافقت املحكمة عىل أنك انتهكت أحد الـ .by-lawsوإذا انتهكت
الـ by-lawذاته مرة أخرى خالل مدة  12شهرا ً ،فيمكن فرض غرامة
عليك تصل إىل  2200دوالر.
إذا مل تكن راضياً عن انتهاك أحد السكان ألحد الـ،by-laws
فحاول التحدث معه عن املشكلة بصورة مبارشة .إذا
استمرت املشكلة ،فراجع أمني رس املج ّمع السكني
( )secretary of the strata schemeأو وكيل إدارة املج ّمع السكني
( .)strata managing schemeوإذا مل تحصل عىل نتيجة من ذلك،
فارفع املشكلة إىل لجنة املج ّمع السكني أو مديره لغرض إصدار
‘ ’Notice to complyللشخص املنتهك للـ.by-law
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االزدحام

ميكن للاملكني وضع  by-lawمينع االزدحام .يحصل االزدحام عندما
يسكن أكرث من شخصني بالغني يف كل غرفة نوم داخل الوحدة
السكنية.
قد يكون من غري املأمون أن يسكن عدد كبري من األشخاص يف وحدة
سكنية واحدة .توجد غرامة مالية تصل إىل  5500دوالر لقاء أول
مخالفة إذا تبني أن املالك مذنب بانتهاك نظام عدم االزدحام.

الحصول عىل نسخة عن أنظمة الـby-laws
الخاصة مبج ّمعك السكني

عىل أمني رس املج ّمع السكني االحتفاظ بنسخة عن الـ،by-laws
فاطلب نسخة منه.
وإذا كنت مالكاً لعقار يف مج ّمع سكني وتدير هذا العقار بنفسك،
فعليك أن تعطي املستأجر نسخة عن الـ by-lawsاملعمول بها خالل
 14يوماً من بدء عقد إيجاره الجديد .وإذا كان لديك مديرا ً عقارياً،
فبإمكانه القيام بذلك نياب ًة عنك.

مراجعة الـ by-lawsالخاصة مبج ّمعك السكني

عىل ماليك املج ّمعات السكنية مراجعة الـ by-lawsالخاصة بهم
بني  30ترشين الثاين/نوفمرب  2016واألول من كانون األول/ديسمرب
 .2017ويجوز لهم أن يقرروا اإلبقاء عىل الـ by-lawsذاتها أو
تغي الـ by-lawsالخاصة مبج ّمعك
تجديدها .وهذه املراجعة قد ّ
السكني؛ فإذا كنت مالكاً ،يجب أن تتشاور مع املالكني اآلخرين
بشأن أية تغيريات تعتربون أنه من املفروض إجرائها عىل الـby-laws
املوجودة .وأحرص عىل أن تشارك يف النقاشات واالجتامعات عند
بحث أية تغيريات والتصويت عليها.
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يجب عدم االعتماد على نشرة المعلومات
هذه كنصحية قانونية .للحصول على مزيد من
المعلومات عن هذا الموضوع ،يتعين الرجوع
إلى التشريع المناسب.

هل تحتاج إىل املزيد من املعلومات؟

راجع وكيل إدارة مج ّمعك السكني ()strata managing agent
أو أمني الرس ( )secretaryأو صاحب امللك لفهم املزيد عن الـ
 by-lawsالخاصة مبج ّمعك السكني .وبإمكانك االتصال بـNSW
 Fair Tradingعىل الرقم :ةمدختسملا تاحلطصملا ضعبل ريسفت
لهذه الغاية.

تفسري بعض املفردات املستخدمة:

( Strata schemeمج ّمع سكني) – املج ّمع السكني هو مجموعة
من عقارين أو أكرث ،وتسمى العقارات يف املج ّمع السكني قسائم
أرض .وقد يكون املج ّمع السكني مكوناً من شقق أو بيوت تاون
هاوس أو (ما يعرف بـ) فيالّت .ويشارك كل مالك مبسؤوليته تجاه
األمالك املشرتكة يف املج ّمع ويأخذ القرارات مع املالكني اآلخرين
بشأن أسلوب إدارة املج ّمع السكني مبوجب قوانني املج ّمعات
السكنية .ويدفع املالكون عموماً رسوماً (تسمى رسوم املج ّمع
السكني( ))strata feesتودع يف صناديق تُستخدم لتسديد نفقات
إدارة املج ّمع السكني وصيانة األمالك املشرتكة.
( Owners corporationمجلس املالكني) – يشمل هذا املجلس
جميع ماليك املج ّمع السكني ،ويتح ّمل مسؤولية اتخاذ القرارات
الرئيسية بشأن كيفية إدارة املج ّمع السكني؛ ويجب أن يجتمع
أعضاء هذه املجلس مرة يف السنة عىل األقل.
( Strata committeeلجنة املج ّمع السكني) – ينت ِدب مجلس
املالكني لجنة املج ّمع السكني إلدارة املسائل العملية اليومية ،لكن
التصويت عىل جميع القرارات املهمة يبقى عىل عاتق مجلس
املالكني.
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