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رشاء عقار يف مج ّمع سكني
هل تفكّر برشاء عقار يف مج ّمع سكني يف  ،NSWعىل سبيل املثال شقة
أو تاونهاوس؟ إن رشاء عقار يف مج ّمع سكني يعني أنه ستقع عليك وعىل
املالكني اآلخرين مسؤولية مشرتكة لقاء إدارة العقار وصيانته .معنى
ذلك أنه إذا كانت هناك مشاكل كبرية تتعلق باملج ّمع السكني فإن تلك
املشاكل قد تصبح مشاكل كبرية عليك أيضاً .وفيام ييل أمثلة عن هذه
املشاكل:
y yوجود نزاعات بني إدارة املج ّمع السكني واملالكني
y yوجود مشاكل قانونية
y yوجود عيوب يف املج ّمع
y yسوء اإلدارة املالية
قد تؤثر هذه املشاكل عىل أسلوب حياتك وعىل عقارك ،كام قد ينجم
عنها لزوم استيفاء رسوم خاصة (إضافية للمج ّمع السكني) تُفرض عىل
جميع املالكني.
قبل أن توقّع عىل أ ّي عقد ،احرص عىل أن تستعلم قدر إمكانك عن عقار
املج ّمع السكني الذي تفكّر برشائه .تف ّق ْد ما إذا كانت الـ( by-lawsأنظمة
املج ّمع (األنظمة)) ستمنعك من القيام ببعض األمور ،كاقتناء حيوان أليف
مثالً .للمزيد من التفاصيل عن هذا املوضوع ،راجع املعلومات
عىل موقع  NSW Fair Tradingاإللكرتوين تحت عنوان:
.Understand your by-laws

االستعالم عن العقار

y
y

y

y

yإذا كانت هناك خطط إلجراء أشغال عىل املج ّمع قد ينجم عنها فرض
رسوم خاصة.
yحدود األمالك املشرتكة املوجودة يف عقارك ،إذ سوف تؤثر هذه
الحدود عىل أعامل التجديد والرتميم التي ميكنك إجراءها .راجع
املعلومات عىل موقع  NSW Fair Tradingاإللكرتوين تحت عنوان:
.Renovations to your strata property
yمبلغ الرسوم املنتظمة التي عىل املالكني دفعها .فكّر فيام إذا كنت
قادرا ً عىل تحمل هذه الرسوم يف املستقبل ،عالو ًة عىل أية زيادات
محتملة.
yإذا ما كانت الـ by-lawsالخاصة باملج ّمع السكني ستؤثر عىل
أسلوب حياتك .عىل سبيل املثال :قد تكون هناك مواقف سيارات
محدودة للزائرين التي ميكن أن يستخدمها زائروك املنتظمون من
أفراد العائلة ،أو قد ال يكون باستطاعة أطفالك اللعب سوى
يف أماكن مع ّينة.

من أين أحصل عىل املعلومات التي أحتاجها؟
بإمكانك الحصول عىل مساعدة من جهة متخصصة لتصبح عىل دراية
كاملة بشأن عقار املج ّمع السكني الذي تريد رشاءه .استخدم املصادر
الرئيسية التالية للحصول عىل معلومات:

y yمعاينة السجالت والحسابات الخاصة باملج ّمع السكني
y yإجراء بحث خاص باملج ّمع السكني

من املفيد أن تستعلم قدر مستطاعك عن املج ّمع السكني.

فيام ييل بعض األمور الهامة التي يتعني أن تستعلم عنها بشأن املج ّمع
السكني:
y yإذا كان يوجد وكيل إدارة للمج ّمع السكني (strata managing
 )agentوالواجبات التي تقع عىل عاتقه .يتم تحديد هذه الواجبات
يف العقد بني وكيل إدارة املج ّمع السكني ومجلس املالكني ،ويُس ّمى
هذا العقد اتفاقية توكيل بإدارة املج ّمع السكني.
y yمستوى الغطاء التأميني الذي يوفره تأمني املج ّمع للعقار.
y yإذا كان يوجد ما يكفي من املال يف صناديق املج ّمع السكني لتغطية
أعامل التصليح والصيانة عىل املدى الطويل ،وإال فسيكون املالكون
معرضني لدفع آالف الدوالرات من خالل رسوم خاصة تُفرض عليهم
عندما تطرأ أعطال تتطلب تصليحاً عاجالً.

y yالتحدث إىل سكان املج ّمع السكني
y yتفقُّد شهادة البند .184
فيام ييل رشح أكرث تفصيالً ملا جاء أعاله:

تفقُّد السجالت والحسابات الخاصة باملج ّمع السكني

اكتب خطاباً إىل مجلس املالكني ( ،)owners corporationأو إىل مالك
الشقة التي تريد رشاءها ،واطلب منه تفقد دفاتر وسجالت مجلس
تبي لك
املالكني .للقيام بذلك سوف يتعني عليك دفع رسم معني .سوف ّ
السجالت تاريخ أعامل الصيانة عىل املج ّمع وتُطلِعك عىل أية شكاوى قام
تبي لك الخطط املوضوعة للمرصوفات
املالكون اآلخرون بإيداعها .وقد ّ
يف املستقبل.

www.fairtrading.nsw.gov.au

Tel: 13 32 20
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إجراء بحث خاص باملج ّمع السكني

بإمكان محام أو اختصايص مرخّص أو مكتب مرخص يف نقل امللكية
( )conveyancerإجراء بحث مفصل عن املج ّمع السكني (يُعرف أيضاً
بتقرير معاينة املج ّمع السكني).
إذا كنت جادا ً بشأن رشاء العقار ،فإن البحث الخاص باملج ّمع السكني
وسيلة جيدة ومفيدة تساعدك عىل اتخاذ القرار النهايئ بشأن رشاء العقار،
إذ يُطلعك عىل أمور مثل:
y yالنزاعات السابقة
y yاإلجراءات القانونية التي اتُّخذت أو التي قيد االتخاذ
y yالوضع املايل للمج ّمع السكني وميزانيته
y yاملرصوفات األخرية
y yالرسوم الحالية للمج ّمع السكني
y yمعلومات عن حالة املبنى
y yأية أشغال مج ّمع سابقة وأشغال مج ّمع تحتاج إىل إنهاء.

التحدث إىل سكان املج ّمع السكني

قد يكون بإمكان السكان املقيمني يف املج ّمع السكني الذين يحتمل أن
يصبحوا جريانك يف املستقبل إطالعك عام إذا كانوا يستمتعون بالسكن يف
املج ّمع السكني .وعليك أن تسألهم أيضاً عام إذا كانوا راضني عن إدارة
معي إلدارة املج ّمع السكني،
املج ّمع السكني .وإذا كان هناك وكيل ّ
فاستعلم من جريانك عام إذا كان هذا الوكيل يقدم خدمة جيدة .ز ْر
املج ّمع السكني يف مرات مختلفة من اليوم ،خالل األسبوع وخالل عطلة
نهاية األسبوع ،يك تتفقّد بعض األمور التي قد تكون ذات أهمية لك،
كالضوضاء مثالً.

www.fairtrading.nsw.gov.au
 Fair Trading enquiriesعلى الرقم 13 32 20
المبرقة الهاتفية للص ّم (TTY) 1300 723 404
خدمة المساعدة اللغوية 13 14 50

يجب عدم االعتماد على نشرة المعلومات
هذه كنصحية قانونية .للحصول على مزيد من
المعلومات عن هذا الموضوع ،يتعين الرجوع
إلى التشريع المناسب.

تفقّد  Certificateالبند ( 184الشهادة )184

بإمكانك الحصول عىل  Certificateالبند  184من مالك العقار الذي
تنوي رشاءه ،أو باالتصال مبحاميك أو مبكتب لنقل امللكية.

تز ّودك  Certificateالبند  184مبجموعة من املعلومات ،منها عىل سبيل
املثال الرسوم التي يدفعها املالكون (لصندوق املج ّمع السكني) والرسوم
املستحقة عىل عقارك التي قد يتوجب عليك دفعها ،وما إذا كان املالكون
يدرسون مسألة «البيع الجامعي» للمج ّمع السكني ،التي تتيح بيع املج ّمع
لغرض إعادة تعمريه أو ترميمه بعد موافقة نسبة  %75عىل األقل من
ماليك القسائم يف املج ّمع عىل البيع ،وبعد استيفاء رشوط معينة.

الرشاء “عىل الخارطة”

يتم أحياناً اإلعالن عن بيع الوحدات السكنية يف مج ّمع سكني قبل
االنتهاء من أعامل املج ّمع .يُسمى رشاء عقار قبل انتهاء بنائه بالرشاء
“عىل الخارطة” .ويتّسم هذا النوع من رشاء العقارات مبخاطر إضافية
مقارن ًة مع رشاء عقار مكتمل املج ّمع.

وبالرغم من أنه قد تتوفر تصاميم لالطالع عليها وشقة منوذجية ميكنك
زيارتها ،فإنك لن تتمكن من معرفة كيف سيبدو عليه عقارك بالضبط عند
انتهاء أعامل املج ّمع.
لفهم املخاطر والحقوق ،راجع املعلومات عىل موقع
 NSW Fair Tradingاإللكرتوين تحت عنوان:
Buying a property off the plan

هل تحتاج إىل املزيد من املعلومات؟

للمزيد من املعلومات عن املج ّمعات السكنية ،تفقّد موقع
 NSW Fair Tradingأو اتصل بالخط املبارش لشؤون املج ّمعات
السكنية عىل الرقم .1800 214 023
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