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الشائعةةالمشكل



،ةماهى أدوار ومسئوليات الحكومه الحالي: المشكلة السياسية

الحكومة حاليا؟تقدمهالذىوما الدعم

ى الهيكل التنطيمى المتواجد الذنوع ما هو :المشكلة االدارية•

ةتعددنى مامباليساند ويشجع المالك على تنظيم عمليه صيانه 

سر؟األ

ما نوع الدعم المالى المتواجد  الذى يدعم :المشكلة المالية•

يمكن انتظام عمليه صيانه المبانى؟ ما هى التكلفة وفى أى اتجاه

أن تصرف؟  

المشكلة



المشكالت الشائعة فى العديد من الدول
المتعددة االسر/ التى تختص بإدارة وصيانه المبانى المتعددة االدوار 

جهل بعض المالك بحقوقهم وإلتزامتهم•

الجهل بالهيكل التنظيمى المتواجد•

الصيانةةالجهل بكيفية تنظيم عملي•

؟فى إداره المخزون السكنى“ مشاركة المالك” ما المقصود بـ •

ى ما هى التنظيمات الفعليه المتواجدة التى تساعد المالك عل•

إدارة وحداتهم؟ 



تساؤل هام

عملى،كيف يمكن تنظيم عملية الصيانة وتأسيس نظام مالى•

قانونى يساعد المالك على أداء دوره فى عمليه صيانه وحدته و

السكنيه الموجوده فى مبنى متعدد الطوابق ومتعدد االسر؟



المشكلة االدارية
فيدارة مجموعة من الوحدات السكنيه المتعددة المالكالمطلوبة إلم امهال

الدول  جميعمتساويه فى مهام بلوك سكنى واحد 

للمالكاالتكال المادى•

االتكال المالى المتبادل•

لاالتكال االجتماعي المتباد•

السلوك االجتماعى•

الهيكل القانونى•

الهيكل العملي•

الهيكل التنظيمى•

الهيكل المالى •
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نطالقنقاط اال



نقاط البداية

مات تتطلب أن يكون للمالك حقوق وإلتزاللمساكن الملكية المشتركة •

.واضحة

القطاع الخاص= الملكية المشتركة •

االشتراطات الالزمة المحليات/ البد ان تضع الحكومة•

وعدم االنفراد بالمسئولية•

امتهمقادرين على أداء واجباتهم وإلتزالالبد من إتاحة بدائل للمالك غير •

التزاماتهمئمين باقالالمالك غير إجبارالبد من •



دارة وصيانة المخزون السكنىإ

التجديد والصيانة 

الدوريه

االماناإلصالح، ،الصيانه

والنظافه المنتظمة

التعاقد مع شركة 

لالدارة

تسجيل 

وتدوين

بتعيين وإنتخا

مدير الملكيه المشتركةجماعة المالك

إتحاد المـــالك



ةالخاصشقةال Xالمسكن المشترك

:االتكال المتبادل

اجتماعيا•

ماديا•

ماليا•

يهمعتمدة على االختيارات الشخص•

معرضة لتركها تتدهور•



االتكال المتبادل

االتكال المتبادل ماديا

الوحدات السفليه تساند الوحدات العليا 

االتكال المتبادل ماليا

تضامن حقوق  ومسئوليات المالك

التأثير على سالمة وأمن االخر

الحقوق محدودة ولكن المسئوليات كبيرة ,                   تبقى على أسس معينة

ال بدائل بدون تشاور

:االتكال المتبادل اجتماعيا

تواصل بي السكان من كل 

الجوانب

القوانين تحكم السلوك الفردى  

فى الفراغات العامة واإلسكان 

الفردى

مجموعه من التنظيمات



العناصر الفنية الرئيسية

كة
تر

ش
 م

ية
لك

م

ةالحوائط اإلنشائي•

السقف•

االساسات•

عناصر االتصال الرأسى•

المدخل•

الطرقات•

إمكانية الوصول•

غرفة الغسيل•

االرض المحيطة بالمبنى•

كل مالك له الحق فى إبداء رأيه فى القرارات الخاصه باإلدارة

اختياراتوضع محددات و

مثل المعدالت، مواد انشاء، 

....تكلفة، الخ

االجماع على البناء

تجميع كل القرارات

تؤثر على الموافقين وغير الموافقين

CO-OWNERS



كل مالك له الحق فى إبداء رأيه فى القرارات 

الخاصه باإلدارة

االجماع على البناء

تجميع كل القرارات

تؤثر على الموافقين وغير الموافقين

اختياراتوضع محددات و

مثل المعدالت، مواد 

....انشاء، تكلفة، الخ



ترتيبات اإلدارة الجماعية
تمكن من تنفيذ القرارات-تمكن من اتخاذ القرارات 

االشراف ومتابعه

االداء

نة التخطيط للصيا

الفحص الدورىاالصالح واالدارةاالداره الماليةالدورية

الخدمات تحديد المقاولين
عرض وإعطاء 

االعمال االداره 

التأمين هالتخطيط للصيانه الدوري

االحتياج ألتخاذ القرار-1

2-NEED FOR RECORD KEEPING STRUCTURE



خيارات االطار القانونى

ى تمليك االرض والمبن•

لمالكى الشقق

االفراد فقط هم الذين •

لهم مسئوليات ومهام 

القطاع الخاص هو )

( المسئول وليس الحكومة

X

مالك يتم تمليك المبنى جماعيا ل•

الوحدات الفرديه

ة او االرض تتبع الحكومة المحلي•

(قطاع عام)أى جهة حكوكية 

الحكومه لها مهام ومسئوليات•



اتحــــاد المـــالك

حقوق االفراد وواجباتهم•

نظام شرعى بأكمله يحكم بالقانون•

غ االلزام بدفع مبل: امكانية توزيع وفرض مهام على االعضاء، مثال•

االتفاق مع البنائين,  وضع خطط عمل للتحسين , من المال



إمكانيه فرض الحكومة المحلية للقوانين 

وقدرتها على التفاوض والتحفيزبـــل

ىالقانون(  الهيكل)االطار 

حقوق وواجبات•

له متطلبات فنيه•

يم يعمل على التقوية والتدع•

Research 

building(s)
التخطيطالتحفيز

قروض مخفضة-التعاونيات
تقديم دعم للصيانة-
تقديم دعم ألتحاد المالك-

اتخاذ القرار االنشاء

فرض 

القانون

الغير تعاونيات



Getting the apartment owners organized !!

الموارد المالية

ىاختيار الهيكل القانون

نفس االهداف والمصالح•

اتحاد الساكنين•

اتحاد المالك•

الجمعيات السكنيه•

الملكيات المشتركة•

التعاونيات•

الوضع القانونى•

الحالحق فى تمثيل القانون والدفاع عن المص•

تعهدات الساكنين

؟؟
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دراسه حالة

االسكان الهولندى



قطاع 

االسكان 

الهولندى

توفير الموارد المالية

مركز تطوير 

المعلومات والبحث

التوظيف الجيد 

لقطاع االنشاء 

ومواد البناء 

مشاركه المسئوليين

االطار التنظيمى 

الحاكم

ة توفير المعلومات الخاص

وقباالراضى  وشفافيه الس



2001االطراف المشاركه فى سوق االسكان الهولندى 

الدور الفعال 

للحكومة

:الحكومة المركزية

وزارات االسكان•

مديريات االسكان•

RAVOمجلس االسكان •

:جمعيات االسكان

•761 

:اتحاد جمعيات االسكان

•AEDES

•WSH:  صندوق ضمان

لقطاع المستأجرين
الدعم المالى المركزى

مؤسسات الرهن والتمويل 

العقارى

:مجلس االسكان الهولندى

المستأجرين-الساكنين
اتحاد المالك

لجان المستأجرين والمالك

ر الشه-المكاتب التوثيقيه 

العقرى

مكتب تسجيل ورفع االراضى

:مشاركون فى البناء

البناءيين

INDUSTRY DEVELOPERS  

BROKERS 

:وزارة504

وزاره االسكان

وزاره التخطيط 

:محليات12

إداره التخطيط المحلى•
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صيانة المخزون السكنى

األسهم الخاصة



سياسات الحكومة

قطاع االسكان

قطاع المستأجرين 

من جهات خاصة 

سياسات الحكومة

قطاع المستأجرين 

من جهات عامة 

جمعيات اسكان 

اجتماعى

HA’s

البلديات

LG

االفراد اصحاب 

األمالك الخاصة

مستثمرون 

المؤسسات 

صناديق )

شركات, تقاعد

(تأمين

قطاع المالك





صيانة السكن

قطاع المستأجرين من

جهات عامة 

قطاع المستأجرين من 

جهات خاصة  قطاع المالك

أصحاب االمالك العامة 

مسئولين عن الصيانة

واالدارة

, أصحاب االمالك الخاصة

المؤسسية والتجارية 

مسئولين عن الصيانة 

واالدارة

OAاتحاد المالك 

مسؤلين عن ادارة 

المبانى متعددة األسر

شركات إدارة العقارات 

شركات إدارة العقارات وجمعيات االسكانالمؤسسية



المبانى ذات الوحدات متعددة األسر

OAكل مالك لوحدة ملزم أن يكون عضو اتحاد مالك •

OAكل مالك هو عضو اتحاد مالك , نظراً للقانون•

, دلفإنه يتم عقد الصفقة من قبل مكتب ع, فقط عندما يتم بيع الوحدة•

OAعندئذً ال يصبح الفرد عضو اتحاد مالك 



OAهدف ووظيفة اتحاد المالك 
:القرارات 

الصيانة•

تكاليف الخدمة•

التسهيالت المتوفرة  فى المبنى•

الكيان القانونى ووصفه بالتشريع

لحماية والحفاظ على الفائدة المجمعة من كل مالك وحدة•

المبنى واألرض ( الجزء العمومى)مسؤل عن وله رأى فى •

التابعة للمبنى 

وميةاالدارة والتحكم فى صيانة المبنى واستغالل األجزاء العم•



اتخاذ القرار

جماعة من المالك
مرة واحدة كحد أدنى من االجتماعات•

العضو األعلى من اتحاد المالك•

كل المالك تابعين للقرار الذى يتخذه اتحاد المالك فى االجتماع•

يحضر به أكبر عدد من الحاضرين( االجتماع األول)•



مجلس اإلدارة المدير



كما وصفها القانونالصيانة

صاحب ملكية أةو مجلس إدارة/ مؤسسة مدير

إعداد الميزانيات-1

التحكم فى عملية التمويل-2

طلب االجتماع وتحضير نقاط المناقشة-3

استقرار التأمينات-4



االدارة ومجلس االدارة كما نص القانون

معين باجماع من المالك•

يمكن أن يكون مالك من المالك أو شخص خارجى أو شركة مثل شركة •

إدارة عقارات

يمكن أن يستغنى المالك عن رئيسهم •



يس أو يتم اعداد ميزانية تتضمن األصول والديون إلتحاد المالك بواسطة الرئ•

المالك

ينتظر يقوم رئيس إتحاد المالك أو المالك باعداد وتقديم ميزانية العام المقبل و•

موافقة التحاد المالك كل عام

ك الميزانية المقترحة تأخذ فى الحسبان التبرع المالى الشهرى من كل مال•

والنفقات المتوقعة ( تكاليف الخدمة)

التمويل



تكاليف الخدمة

التبرع المالى الشهرى

إلزامى•

التبرع المالى لكل مالك•

يحدد خالل إجتماع المالك•

ذلك يحدد قيمة التبرع المالى الشهرى للمالك فى مكتب كاتب العدل ويسجل•

(خالل فصل المهام)لكل مالك 

تعتمد على حجم وقيمة الملكية•



فصل المهام

apartment complexتحدد نصيب كل مالك فى •

تحدد حجم مشاركة المالك بالرأى خالل إجتماعات اتحاد المالك •

ب كل ونصي–التبرع المالى الشهرى –توضح العالقة بين تكاليف الخدمة •

بالنسبة الجمالى الوحدات بالمبنى–مساحة وقيمة كل وحدة –مالك 

:فى كلمات أخرى

كلما زاد حجم الوحدة كلما زاد التبرع المالى وقيمة رأى المالك
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ماذا يفترض أن تفعل 

إجتماعات المالك



نصائح إلتحاد المالك

:االحتياطات-1

الصيانة بشكل ( نطاق واسع)من قيمة إعادة البناء الجمالى % 1متوسط 

تعتمد على عمر وحالة صيانة المبنى. سنوى

:الصيانة-2

سنوات5-3يتم إجراء تفتيش على حالة المبنى كل 

أول خطوات إعداد خطة صيانة للمبنى وتحديد كميات كمخزون من خالل 

ر ويتم ذلك من خالل شركة مستقلة أو خبي. تبرعات المالك المالية الشهرية

يتعاقد معه اتحاد المالك



نصائح إلتحاد المالك

:نصاب القرار-3

رار اليستطيع اتحاد المالك اتخاذ اى ق, إذا لم يشارك معظم المالك فى االجتماع

 ً .  اىيتم عقد اجتماع ثانى وضرورة حضور معظم المالك ليس شرط أس. قانونا

القرار المتخذ يسرى على كل المالك

:خطوة التمويل والمسئوليات-4

المال يتم حجزه كمجخزون من خالل التبرعات. خطة الصيانة متعدد السنوات

منهج ينصح باتباع بال. المالية الشهرية للمالك أو االدخارات الخاصة لكل مالك

األول 



نصائح إلتحاد المالك

:القرض من السوق العام يمكن أن يكون مكمن خطر-5

من معدل الفائدة عادةً يكون أعلى. يستطيع اتحاد المالك الحصول على قرض

5)ريعاً البد من اعادة التسديد س. المعدالت المشتركة للقروض السكنية الفردية

لفصل المالك الفردى ال يستطيع التسديد سريعاً بسبب االحتياج(. سنوات

يُنصح اتحاد المالك بحجز . (separated administration)اإلدارة

(تكاليف الخدمات)التبرعات المالية للمالك كمخزون 

:أضرار قوية-6

مكن ي, الصرف الصحى وأضرار التدفئة, المبنى, فى حالة أضرار الزجاج الحاد

أن يستعين أتحاد المالك بالمساعدات األولية لجمعيات المالك الوطنية



نصائح إلتحاد المالك

:التخطيط التمويلى-7

يكون هناك (. أعوام10)وخطة طويلة المدى ( عام واحد)خطة قصيرة المدى 

لمدى طويل ا. قصير المدى يكون لميزانية سنوية. ربط بين الدخل والنفقات

.يكون لمخزون الصيانة

المسؤولية المالية -8

 ً وا المالك يمكن أن يقارن. الرئيس يقدم محاسبة سنوية, مرة واحدة سنويا

عندما . بلالميزانيات السابقة مع النفقات الفعلية والميزانية المقدمة للعام المق

.المالكتحول المسئولية من الرئيس إلتحدا, يتفق االجتماع مع محاسبة األرقام



النتيجة الموجزة

الحقوق واالتزامات الفردية

الشفافية والمسؤولية

تقييم الملكية هو اهتمام جماعى لكن منفعة فردية  

القاعدة والشرعية القانونية نحو الطرف الثالث


