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أعامل تجديد وترميم عقارات املجّمعات السكنية 

FACT SHEET
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إذا كنت متلك عقاراً يف مجّمع سكني يف NSW، عىل سبيل املثال 
تاونهاوس أو شقة، فقد تحتاج إىل موافقة قبل إجراء تغيريات عىل 

عقارك يف الداخل أو من الخارج تؤثر عىل األمالك املشرتكة.  

وقد تستغرب عندما تعلم أن األمالك املشرتكة قد تشمل أشياء مثل 
باب عقارك األمامي وأجزاء من رشفتك وألواح أرضية العقار والبالط 

الذي تم تركيبه عند البناء وسقف العقار وبعض الجدران. 

يحتاج املستأجرون إىل ترصيح خطي من مالك عقارهم إلجراء 
تغيريات عىل العقار الذي يستأجرونه. وإذا وافق املالك عىل 

التغيريات، فسيكون املالك مسؤوالً أيضاً عن الحصول عىل أية 
موافقات أخرى مطلوبة.      

كيف أعرف ما الذي يُعترب أمالكاً 
مشرتكة؟

ملعرفة ما يعترب أمالكاً مشرتكة، تفقد خريطة املجّمع السكني الخاصة 
بك. توضح هذه الخريطة ما إذا كان املكان الذي تريد تجديده 

وترميمه هو:

y ملكك الخاص )قسيمتك العقارية(، أو

y  .ملك مشرتك

أنواع التجديد والرتميم 
هناك ثالثة أنواع رئيسية من أعامل التجديد والرتميم لألمالك 

املشرتكة يف قسيمتك العقارية:

أعامل التجديد والرتميم التجميلية     1

أعامل التجديد والرتميم الصغرية    2

أعامل التجديد والرتميم الكبرية أو اإلنشائية.    3

1   أعامل التجديد والرتميم التجميلية 

)السطحية(
إذا كنت مالك عقار يف مجّمع سكني، فلست بحاجة إىل الحصول 

عىل موافقة قبل إجرائك ألعامل تجميلية داخل عقارك.  

تتضمن قوانني املجّمعات السكنية أمثلة عن األعامل التجميلية، 
تشمل ما ييل:  

y  تركيب أو استبدال خطّافات أو مسامري أو براغي لتعليق الصور
أو غريها عىل الجدران

y   تركيب أو استبدال درابزين الحاّمم

y أعامل الدهان

y  .حشو الثقوب والشقوق الصغرية يف الجدران الداخلية

وقد يعترب املالكون )من خالل مجلس املالكني( أن أعامل ترميم 
أخرى هي أيضاً “أعامل تجميلية”، طاملا أنها ال تقع ضمن أعامل 

التجديد والرتميم الصغرية أو أعامل التجديد والرتميم الكبرية 
مبوجب القوانني.  

2  أعامل التجديد والرتميم الصغرية
ال تؤثر أعامل التجديد والرتميم الصغرية عىل إنشاءات العقار أو 

عىل مظهره الخارجي. وفيام ييل أمثلة عن أعامل التجديد والرتميم 
الصغرية:

y تجديد وترميم املطبخ

y تغيري تجهيزات اإلنارة املثبّتة يف الجدران أو السقوف

y  تركيب أو استبدال األرضيات الصلبة أو األرضيات الخشبية أو
السجاد 

y تغيري الجدران الداخلية

y  ،)بعض التدابري املتعلقة باالستدامة )املحافظة عىل البيئة
كرتكيب منارش غسيل ومكيفات هواء اقتصادية للطاقة.

وبإمكان مجلس املالكني تحديد ما إذا كانت أية أعامل إضافية تقع 
ضمن هذه الفئة من أعامل التجديد والرتميم.    

وقبل القيام بأعامل التجديد والرتميم الصغرية، عىل املالك الحصول 
عىل موافقة من مجلس املالكني قبل البدء بأّي عمل. وسوف تحتاج 
إىل تزويد مجلس املالكني بتفاصيل عن العمل الذي تخطط إلجرائه، 

مبا يف ذلك: 

y وصف نوع العمل وأية خرائط تّم ترسمها

y مدة العمل وأوقاته

y .األشخاص الذين سينّفذون العمل، مبا يف ذلك مؤهالتهم
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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.

.NSW Fair Trading عبر New South Wales والية ©
يمكنك نسخ وتوزيع وعرض وتنزيل هذه المعلومات لكن توجد بعض القيود المهمة. راجع سياسة حقوق 

الطبع  الخاصة بـ NSW Fair Trading على الموقع التالي www.fairtrading.nsw.gov.au أو استفسر بالبريد 
publications@finance.nsw.gov.au اإللكتروني من

وسوف يتعني أن يوافق ما ال يقّل عن نصف عدد املالكني يف اجتامع 
ملجلس املالكني عىل أعامل التجديد والرتميم املخطَّط لها.

وقد يقّرر مجلس املالكني انتداب لجنة املجّمع السكني للموافقة 
عىل أعامل التجديد والرتميم الصغرية. إلتاحة املجال لذلك عىل 
أعضاء املجلس إقرار by-law )نظاماً للمجّمع السكني – راجع 

املعلومات املوجودة عىل موقع Fair Trading اإللكرتوين تحت 
عنوان: Understand your strata by-laws (rules) )فهم 

الـ by-laws )األنظمة( الخاصة مبجّمعك السكني(.    

3  أعامل التجديد والرتميم الكبرية أو اإلنشائية
تحتاج أعامل التجديد والرتميم الكبرية أو اإلنشائية إىل  مستوى 

ترصيح إضايف من مجلس املالكني ألن مثل هذه األشغال قد تؤثر 
بشكل كبري عىل األمالك املشرتكة.  

وفيام ييل أمثلة عن هذا النوع من أعامل التجديد والرتميم:

y ًالتغيريات اإلنشائية كإزالة جدار مثال

y منع ترسب املياه

y  أعامل تغري املظهر الخارجي لقسيمتك العقارية، كوضع مدخل
لكرايس العجالت مثالً

y   .أية أعامل تستلزم موافقة مبوجب القوانني األخرى

وسوف يتعني أن يوافق ما ال يقل عن 75% من عدد املالكني يف 
اجتامع ملجلس املالكني عىل نوع أعامل التجديد والرتميم هذه. 

وعليك أيضاً أن تزّود مجلس املالكني بوصف خطي للتعديل املقرتح 
خالل ما ال يقل عن 14 يوماً من بدء العمل.  

تفسري لبعض املصطلحات املستخدمة:
Owners corporation )مجلس املالكني( – يشمل هذا املجلس 

جميع ماليك املجّمع السكني، ويتحّمل مسؤولية اتخاذ القرارات 
الرئيسية بشأن كيفية إدارة املجّمع السكني؛ ويجب أن يجتمع 

أعضاء هذا املجلس مرة يف السنة عىل األقل.

هل تحتاج إىل املزيد من املعلومات؟
راجع وكيل إدارة مجّمعك السكني )strata managing agent( أو 

أمني الرس )secretary( أو صاحب امللك لفهم املزيد قبل أن تبدأ 
 NSW Fair Tradingبأعامل التجديد والرتميم. وبإمكانك االتصال بـ

عىل الرقم 20 32 13 لهذه الغاية.

حالة عينية 

املشاكل التي قد ترتتّب عن عدم الحصول عىل 

ترصيح ألعامل التجديد والرتميم 

يقرر السيد Lee تجديد حاّممه. خالل أعامل التجديد والرتميم، 
يتشّقق البالط ويبدأ املاء بالترّسب إىل الشقة املجاورة. 

مل يكن مجلس املالكني وافق عىل أعامل التجديد والرتميم فريفع 
 NSW Civil and Administrative إىل Lee شكوى ضد السيد

Tribunal )محكمة الشوؤن اإلدارية واملدنية يف نيو ساوث 
ويلز(.

تأمر املحكمة السيد Lee بإعادة الحامم إىل حالته األصلية، 
فيضطر السيد Lee إىل دفع كلفة تصليح الرضر إضافًة إىل تكبُّد 

املزيد من التكاليف إلعادة الحامم إىل ما كان عليه سابقاً. 

وبذلك خرس السيد Lee آالف الدوالرات نتيجة عدم حصوله عىل 
ترصيح من مجلس املالكني قبل القيام بأعامل التجديد والرتميم. 


