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 2016قانون مشغلي الّنـُزل لسنة  —معلومات رئیسیة 

 الّنـُزل برنامج ترخیص مشغلي 
 قبل برلمان فكتوریا من 2016لسنة  قانون مشغلي الّنـُزلاعتماد  تم 

 الحصول على تراخیص. الّنـُزللم یبدأ نفاذ القانون، ولكن بمجرد نفاذه، سوف یتوجب على مشغلي 

ل�دى المجل�س ُن�ـُزلھم تس�جیل  ش�روطبم�ا فیھ�ا یص باإلض�افة إل�ى اإللتزام�ات القانونی�ة األخ�رى للمش�غلین، سیكون الزماً الحصول عل�ى ت�رخ
  البلدي المحلي ذي العالقة.

مسؤولة عن م�نح الت�راخیص. س�تقدم طلب�ات الت�راخیص عل�ى االنترن�ت، بواس�طة  Business Licensing Authority (BLA)ستكون 
 طویرھا حالیاً.وسیلة ترخیص الكترونیة جاري ت

 ‘.ومناسبین كفوئینأشخاصاً ‘سوف تمنح التراخیص فقط لمقدمي الطلبات الذین ُیحدد كونھم 

 ما ھو الّنـُزل؟

 ھو مبنى فیھ غرفة أو أكثر جاھزة لإلشغال من قبل أربعة أشخاص أو أكثر (مقابل دفع إیجار). الّنـُزل

 ن عقاٍر ما ُنـُزالً.لھ الحق أن یعلن عن كو Minister for Housingكما أن 

 بنا.الخاصة  Sharing in a rooming house pageللمزید من المعلومات راجع 

 ؟الّنـُزل ما ھو مشغـّل 

 یملكھ المشغل أو یستأجره من أحد آخر.  مبنى، من ةتجاری كمؤسسةیقوم بإدارتھ  الّنـُزلمشغل 

 یمكن أن یكون فرداً أو كیاناً مؤسسیاً. الّنـُزلمشغل 

 .contact usإذا لم تكن متأكداً مّما لو أنك تشّغل ُنـُزالً یجب علیك اإلتصال بنا على 

 الترخیص برنامجب بدءتاریخ ال

 برنامج الترخیص. بدءلم یتم بعُد تحدید تاریخ 

سوف یعطى للمشغلون وقتاً كافیاً لفھم البرنامج وما یترتب علیھ بشأن عملھ�م التج�اري قب�ل الش�روع ب�ھ. سنس�تمر ب�إعالم المش�غلین ع�ن آخ�ر 
 . البدءجدات وسنعطي إشعاراً مسبقاً حول تاریخ المست

 الشروط المطلوبة للحصول على الترخیص

مس�جل ‘(ما عدا جمعیات اإلسكان أو مجھزي اإلسكان المسجلین من قب�ل  الّنـُزلبدء برنامج الترخیص، سوف یتوجب على جمیع مشغلي بعد 
 بشكل قانوني. یقوموا بالتشغیلاخیص لكي یحصلوا على تر ) أن1983قانون اإلسكان لسنة بموجب ‘ اإلسكان

جمعیات اإلسكان المسجلة ومجھزو اإلسكان المسجلون لن یطلب منھم الحصول على تراخیص، حیث أنھم مسجلون فعلی�اً م�ن قب�ل الحكوم�ة. 
اإلس�كان المس�جلین،  للمزید من المعلومات حول قطاع اإلسكان المسجل، وللوص�ول إل�ى الس�جّل الع�ام لجمعی�ات اإلس�كان المس�جلة ومجھ�زي

 . Registered Housing sector section –Housing Registrar websiteراجع 

 تسجیل التراخیص على اإلنترنت

) مت�وفرة ، وأوضاعھم (مثالً، مرخص، تجدید الرخص�ة معلّ�قالمرخصین الّنـُزلمج الراخیص، سوف تكون أسماء جمیع مشغلي بعد بدء برنا
 نترنت.على السجل بواسطة اإل

 سوف یكون السجل موجوداً على موقعنا االلكتروني.

 متطلبات التسجیل على اإلنترنت لدى الجلس البلدي المحلي

ق�انون الص�حة حس�ب یھم ل�دى المجل�س البل�دي المحل�ي المخ�تص، بتس�جیل مب�ان الّن�ـُزلالحالیة لمش�غلي  اإللتزاماتلن یغّیر برنامج الترخیص 
 .2008العامة والرفاھة لسنة 

 بالتالي: الّنـُزلبرنامج الترخیص، وألجل التشغیل بشكل قانوني، یجب أن یقوم مشغلو  بدءبعد 

https://www.consumer.vic.gov.au/housing-and-accommodation/renting/types-of-rental-agreements/sharing-in-a-rooming-house/public-register-of-rooming-houses
https://www.consumer.vic.gov.au/contact-us
http://www.housingregistrar.vic.gov.au/Registered-Housing-Sector
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register of rooming houses  Public– تسجیل مبانیھم لدى المجلس البلدي المحلي الذي تقع المباني ضمن بلدیتھ (راجع •
search page الخاص بنا) و 

 . الّنـُزلعلى ترخیص لتشغیل  BLAالحصول من  •

لكي یتمكن م�ن إنج�از تس�جیل مبن�اه، أو أن یك�ون ق�د س�جل مبن�اه  الّنـُزلأن یكون حاصالً مسبقاً على ترخیص تشغیل  الّنـُزللن یحتاج مشغل 
 لكي ُیمنح ترخیصاً.

س التسجیل وطلب الحص�ول عل�ى ت�رخیص ف�ي نف� إجراءاتلحصول على ترخیص، أو بدء اطلب یم تقدالمبنى قبل رغب المشغل تسجیل قد ی
 .الوقت

 الّنـُزل معلومات لمشغلي 
 ؟‘مناسبوال كفوءالشخص ال‘ما ھو 

 وبالتالي غیر مؤھل للحصول على ترخیص فیما لو:‘ ومناسباً  كفوءً شخصاً ‘، لن تكون 2016لسنة  قانون مشغلي الّنـُزلبموجب 

 أنت •

 أحد موظفیك (إذا كنت شركة تقدم طلب الترخیص)، أو •

 بالنیابة عنك ّنـُزلالأي مدیر تعھد إلیھ بتشغیل  •

 .2016لسنة  قانون مشغلي الّنـُزلمن  17المدرجة في الفقرة ‘ معاییر عدم األھلیة للترخیص‘تنطبق علیك 

 لو أنك، أو أي من موظفیك أو مدیریك:‘ معاییر عدم األھلیة للترخیص‘عموماً، تنطبق علیك 

الس�جن معین�ة اس�تدعت ج�رائم جنائی�ة خطی�رة  م�ا ع�نن قبل محكم�ة م مداناً  محكوماً أوالماضیة، العشر السنوات كنت/ كان، خالل  •
 .عنف أو خیانة األمانةوجرائم الثالثة أشھر أو أكثر، بما في ذلك الجرائم الجنسیة لمدة 

 معسراً أو مفلساً أو فاقد األھلیة القانونیة، أو •

ا عن جرائم معین�ة أخ�رى، أو ق�د أعلن�ت محكم�ة م�ا كنت/ كان، خالل السنوات الخمس الماضیة، محكوماً أو مداناً من قبل محكمة م •
 . بالّنـُزلأنك خالفت بعض اإللتزامات القانونیة األخرى، وخاصة فیما یتعلق 

 .ك للترخیصطلب BLAرفض ، وسوف ت‘اً ومناسب شخصاً كفوءً ‘ي ھذه الظروف، لن تكون ف

ف�ي الفق�رة  ‘مع�اییر ع�دم األھلی�ة للت�رخیص‘لة، لتحدید ما لو أن  إذا كنت غیر متأكد من أھلیتك، نوصي بأن تحصل على مشورة قانونیة مستق
 تنطبق علیك أم ال. 17

، ق�د 17لو أنك، قبل بدء نظام الترخیص، وافقت عل�ى إع�الن المحكم�ة بأن�ك خالف�ت إلتزام�ات قانونی�ة معین�ة أش�یر إلیھ�ا ف�ي الم�ادة  مالحظة:
 تكون مؤھالً للحصول على رخصة.

 إلنتھاك وأوامر التصحیحإشعارات المخالفة  أو ا

بالمخالفة أو اإلنتھاك، أو أمر بالتصحیح م�ن قب�ل  أن یصدر بحقك إشعار مجرد ل بھفاظ تحأو اال على ترخیص لحصولتكون غیر مؤھل للن 
 .Consumer Affairs Victoriaالمجلس البلدي المحلي أو جھة تنظیمیة مثل 

 قانون مشغلي الّنـُزلن م 17أو مداناً من قبل محكمة ما عن جرائم معینة مدرجة في الفقرة  سوف ُتَجّرد من األھلیة فقط فیما لو كنت محكوماً 
 .17القانونیة األخرى المدرجة في الفقرة  اإللتزاماتأو إذا ما أعلنت المحكمة بأنك خالفت بعض  ،2016لسنة 

 تقدیم طلب الحصول على ترخیص
 تقدیم طلب الحصول على ترخیصاألھلیة ل

سنة وبعض أصناف معینة من الكیانات المؤّسسیة (شركات، تعاونیات، والجمعیات الممأسسة) س�وف  18الذین تزید أعمارھم عن  األشخاص
 یكونون مؤھلین لتقدیم طلب الحصول على ترخیص.

https://www.consumer.vic.gov.au/housing-and-accommodation/renting/types-of-rental-agreements/sharing-in-a-rooming-house/public-register-of-rooming-houses
https://www.consumer.vic.gov.au/housing-and-accommodation/renting/types-of-rental-agreements/sharing-in-a-rooming-house/public-register-of-rooming-houses
https://www.consumer.vic.gov.au/housing-and-accommodation/renting/types-of-rental-agreements/sharing-in-a-rooming-house/public-register-of-rooming-houses
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 إجراءات تقدیم طلب الترخیص

 یمكنك تقدیم طلب الترخیص على اإلنترنت من خالل موقعنا اإللكتروني.

 التراخیص لمدة ثالث سنوات، للحالة األولى. BLAبشأن طلبات الترخیص. سوف تصدر  BLAستقرر 

 التي تقوم بتشغیلھا. الّنـُزلستحتاج لتقدیم طلب ترخیص واحد، بصرف النظر عن عدد 

 تكلفة تقدیم طلب الترخیص 

س�تجرى  .2016لس�نة  ق�انون مش�غلي الّن�ـُزلموج�ب بسوف تحدد تكالیف تقدیم طلب الترخیص أو تجدی�ده قب�ل أن یب�دأ البرن�امج، بنظ�ام ُیع�ّد 
 .مع الجھات المعنیة قبل وضعھا التنظیماتحول  استشارات

لحی�ازة ‘ اً ومناسب كفوءً  اً شخص‘ ما إذا كنتتحدید القیام ب، من المرجح أن تدفع أكثر من المشغل الفرد، ألن  الّنـُزلتشغیل شركة تقوم بإذا كنت 
 أكثر.الترخیص سوف ینطوي على عمل 

 لّنـُزل المشغلون الحالیون ل

 الحالیین بشكل تلقائي. الّنـُزللن یجري منح التراخیص لمشغلي 

الخ�اص ب�ك ف�ي المس�تقبل، یج�ب علی�ك تق�دیم طل�ب الحص�ول عل�ى  الّن�ـُزلوترغب في اإلستمرار بتشغیل  حالیاً  موجود لّنـُزلإذا كنت مشغالً 
 ترخیص.برنامج ال بدءیوماً من  120ترخیص في غضون 

 الّنـُزل مدراء 

ات إش�عار وإعط�اء (م�ثالً، المفاوض�ة بش�أن اتفاقی�ات اإلقام�ة، لّن�ـُزلف�ي اإلدارة الیومی�ة ل بالمش�اركة الّنـُزلمشغلو إلیھم األشخاص الذین عھد 
 .2016لسنة  قانون مشغلي الّنـُزلألغراض  ،  الّنـُزل‘ مدراء‘لمقیمین واستالم دفعات اإلیجار) ھم ل

م�ن ، یجب علیك أن تدرك أن�ھ أو أنھ�ا ل�ن یكون/تك�ون بحاج�ة للحص�ول عل�ى ت�رخیص، ب�ل س�وف یج�ري  تقییم�ھ  لّنـُزللدیك مدیر ل إذا كان
 ‘. كفوء المناسبالشخص ال‘لبات یتوجب ان تنطبق علیھ نفس متططلبك للحصول على ترخیص، وسضمن 

 مھلة عدم التأھیل 

لس�نة  ق�انون مش�غلي الّن�ـُزل م�ن 17ف�ي الفق�رة ‘ معاییر عدم األھلیة للت�رخیص‘مج (بسبب انطباق إذا لم تكن مؤھالً للترخیص في بدایة البرنا
 تحصل على ترخیص في المستقبل.  قد تستطیع رغم ذلك أن‘) اً ومناسب شخصاً كفوءً ‘ولذلك ال تكون  ،2016

واع مخصوص�ة م�ن الج�رائم الت�ي ح�دثت خ�الل الس�نوات إال على محكومی�ات أو إدان�ات بال�ذنب ألن�‘ معاییر عدم األھلیة للترخیص‘ال تنطبق 
العشر السابقة لتقدیم طلب الحصول على ترخیص، و محكومی�ات وإدان�ات بال�ذنب أو إعالن�ات المح�اكم فیم�ا یتعل�ق بج�رائم ومخالف�ات أخ�رى  

 حدثت خالل السنوات الخمس السابقة لتتقدیم طلب الترخیص.

 تجدید الترخیص
 ـُزل النّ مشغل لترخیص التجدید 

 عندما یتوجب علیك تجدید الترخیص. BLAیجب أن تقدم طلب تجدید ترخیصك قبل انتھاء مدتھ. سوف تبلغك 

 السلطة التقدیریة لتجدید الترخیص لمدة تتراوح بین ثالث إلى خمس سنوات.  BLAلدى 

 إتخاذ القرارات حول طلبات التجدید

لس�نة  قانون مشغلي الّنـُزلمن  18المدرجة في الفقرة ‘ معاییر عدم األھلیة للترخیص‘ إذا انطبقت علیك (أو على موظفیك أو مدرائك) أي من
 تجدید الترخیص.ل كطلب BLAلتجدید الترخیص وسوف ترفض ‘ ومناسباً  شخصاً كفوءً ‘ فلن تكون ،2016

كنھا تركز عل�ى األح�داث الت�ي ق�د تك�ون ح�دثت مع المعاییر التي تعتبر جزًء من طلب الترخیص، ول‘  معاییر عدم األھلیة للتجدید‘تكاد تتطابق 
 أثناء مدة نفاذ ترخیصك.
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 رفض منح الترخیص
 رفض الترخیص لمشغل حالي

 إذا كنت مشغالً حالیاً غیر مؤھل للترخیص، علیك أن تقرر ما تفعلھ بمؤسستك التجاریة.

ق�انون عق�ود اإلیج�ار الس�كنیة  ات صحیحة لإلخالء بموجبإذا قررت إغالق الّنـُزل الخاص بك أو بیعھ، یجب أن تعطي المقیمین لدیك إشعار
 .1997لسنة 

إعط�اء المقیم�ین ل�دیك إش�عاراً ب�اإلخالء عل�ى  المق�درة 2016لس�نة  ق�انون مش�غلي الّن�ـُزلیعطیك  إذا قدمت طلباً للترخیص ولكن تم رفضھ، 
أقص��ر م��دة  إلخالء،آخ��ر ب��ا ال ف��ي ح��ال إص��دارك إلش��عاریوم��اً. إذا أعطی��ت ھ��ذا اإلش��عار خ��الل الم��دة المطلوب��ة، ول��م تس��حبھ (إ 120خ��الل 

 یوماً ھي مدة اإلشعار. 120)، ال یمكن مقاضاتك لكونك تشتغل دون ترخیص خالل في الضررسبب توصالح، مثالً ألن أحد المقیمین 

 رفض الترخیص أو طلب التجدید استئناف 
 في الوقائع.خطأ  وجودقط على أساس ك، فجدید ترخیصرفض منحك ترخیص، أو تب BLA قراراستئناف یمكنك 

قانون ن م 18أو  17على إدانتك بارتكاب جریمة جنائیة خطیرة من النوع المدرج في أي من المادتین طلبك بناًء  BLAمثال ذلك، إذا رفضت 
 إدانتك بارتكاب الجریمة.إذا استطعت أن تثبت عدم استئناف ذلك القرار یمكنك  ،2016لسنة  مشغلي النّـُزل

 ات القانونیة الجاریةلتزاملعقوبات واإلا
 المشغلون غیر المرخصین

 على ترخیص. الّنـُزلسوف نقوم بإنفاذ شرط حصول مشغلي 

 یعتبر تشغیل الّنـُزل بال ترخیص جریمة جنائیة خطیرة تستدعي عقوبات كبیرة.

 .452 135 1300مرخصین باإلتصال على الرقم المشغلین المشكوك في كونھم غیر تبلیغنا عن  یمكنك

 غیر المرخصالتشغیل  عقوبات

 36000وح�دة تغ�ریم (أكث�ر م�ن  240تكون أقصى عقوبة للفرد الذي یقوم بتشغیل ُنـُزِل ما بال ترخیص الحبس لمدة س�نتین، أو غرام�ة م�ن 
 دوالر).

 دوالر). 182000 وحدة تغریم (أكثر من 1200یواجھ الكیان المؤّسسي الذي یقوم بالتشغیل غیر المرخص غرامة أقصاھا 

 المرخصینالّنـُزل ات المستمرة لمشغلي لتزاماإل

 فیما لو: BLAیجب علیك تبلیغ 

ق�انون م�ن  18المدرجة في الفقرة ‘ معاییر عدم األھلیة للترخیص‘تبین لك أنك (أو أي من موظفیك أو مدرائك) تنطبق علیھ أي من  •
 ، أوأثناء كونك مرخصاً   2016لسنة  مشغلي الّنـُزل

أي المدیر الجدید  الموظف الجدید أوینطبق على د ما إذا كان یتحد BLAتستطیع  لكيموظفیك ومدرائك،  علىي تغییرات أت حصل •
 .2016لسنة  قانون مشغلي الّنـُزلمن  17المدرجة في الفقرة ‘ معاییر عدم األھلیة للترخیص‘من 

تستلمھا من حامل الترخیص، وكذلك عن النتائج التي  عن أیة إشعارات Consumer Affairs Victoriaبإعالم BLAسوف تقوم 
 توصلت إلیھا بشأن الموظفین الجدد والمدراء الجدد.

 جریمة. اإللتزاماتیعتبر عدم التقید بھذه 

 وضع نسخة من ترخیصك بارزًة للعیان

 بتشغیلھ.یجب أن تضع نسخة من الترخیص الخاص بك في مكان بارز داخل المدخل األمامي في كل ُنـُزل تقوم 

 الّنـُزل ات القانونیة األخرى لمشغلي لتزاماإل

dents and Rooming houses: a guide for resi، راجع منشورنا  لّنـُزلالقانونیة األوسع كمشغل  ل إلتزاماتكلمعرفة المزید عن 
operators at consumer.vic.gov.au. 

https://www.consumer.vic.gov.au/resources-and-education/forms-and-publications
https://www.consumer.vic.gov.au/resources-and-education/forms-and-publications
https://www.consumer.vic.gov.au/resources-and-education/forms-and-publications
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