
 strata( يتعّين اآلن على جميع المجّمعات والمباني السكنية

schemes( في نيو ساوث ويلز رفع تقارير تتضمن معلومات 

عن مجّمعاتهم ومبانيهم السكنية إلى حكومة نيو ساوث 

ويلز كل عام. وتشجع الحكومة المسؤولين في المجّمعات 

والمباني السكنية أن يمألوا أول تقرير لهم بحلول 31 كانون 

األول/ديمسبر 2022.   

ما هي فوائد التقارير؟  

تساعد التقارير السنوية في الحفاظ على أمان مجتمعات 

المباني السكنية من خالل: 

تسهيل الدخول إلى المبنى لخدمات طوارئ نيو ساوث 	 

ويلز في الحاالت الطارئة

توفير معلومات حديثة ألصحاب الملك في المجمعات 	 

والمباني السكنية وللقاطنين فيها

توفير معلومات رئيسية عن الطريقة التي تتم فيها إدارة 	 

المجّمع أو المبنى السكني. 

ما الحاجة إلى التقارير؟ 

يتزايد عدد الناس الذين يشترون شققاً في المجّمعات 

والمباني السكنية ويسكنون فيها كل عام. 

يوّفر التقرير مصدراً ألحدث المعلومات عن جميع المجّمعات 

والمباني السكنية في نيو ساوث ويلز، مما يساعد حكومة نيو 

ساوث ويلز على تقديم خدمات أفضل لهذه المجّمعات.

َمن يقوم بملء التقرير السنوي؟ 

تقع مسؤولية ملء التقرير الخاص بالمجّمع أو المبنى السكني 

على عاتق أمين سر لجنة المجّمع أو المبنى السكني أو رئيس 

هذه اللجنة. وإذا كان لدى المجمع أو المبنى السكني وكيل 

إدارة للمبنى، فيمكن للوكيل القيام بهذه المهمة.  

طريقة ملء التقرير

تفّقد الموقع nsw.gov.au/strata لمعرفة: 

نوع المعلومات المطلوبة في التقرير	 

طريقة التسجيل في بّوابة المجّمعات والمباني السكنية 	 

)strata portal(

طريقة دفع الرسم اإلداري للمجّمع أو المبنى السكني 	 

.)lot( البالغ 3 دوالرات لقاء كل وحدة سكنية

ماذا يحصل إذا لم يرفع المجّمع أو المبنى 

السكني تقريراً؟  

ينبغي ملء التقرير السنوي األول قبل نهاية العام 2022. 

وابتداًء من 30 حزيران 2023، قد ُتفرض جزاءات إذا لم تمأل 

المجّمعات أو المباني السكنية تقاريرها. 

وتوّفر NSW Fair Trading )وكالة التجارة العادلة في 

نيو ساوث ويلز( المعلومات والدعم لمساعدة المجّمعات 

والمباني السكنية على فهم التقارير وملئها. 

 ما هو المجّمع أو المبنى السكني

)strata scheme(؟ 

يمكن أن تشمل المجّمعات أو المباني السكنية شققاً أو بيوت 

تاون هاوس أو فياّلت. عندما تشتري وحدة سكنية في مجّمع 

أو مبنى سكني، تصبح مالكاً لقسيمة عقارية وشريكاً في 

ملكية األمالك المشتركة )common property(، على سبيل 

المثال مداخل السيارات والسطوح والحدائق. 

 ما هي لجنة المجّمع أو المبنى السكني

)strata committee(؟

لجنة المبنى السكني هي مجموعة أشخاص يختارهم مالكو 

المجّمع أو المبنى السكني لمساعدتهم على أخذ القرارات 

المتعلقة بالمجّمع أو المبنى السكني. 

)FAQs( أسئلة يكثر طرحها 

عن التقارير السنوية للمباني السكنية

Strata annual reporting FAQs 
(Frequently Asked Questions)  Arabic
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أين أجد المزيد من المعلومات؟ 

للمزيد من المعلومات تفّقد الموقع 

 NSW Fair Tradingأو اتصل بـ nsw.gov.au/strata

على الرقم 20 32 13. 

وإذا احتجت إلى ترجمة اتصل على الرقم 50 14 13 

)واطلب مترجماً يتكلم لغتك(.
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