
عقارات املالك املستأجرين
عرض التحويل

www.poseidon.goteborg.se/hyresgast/ombildning :الرتجامت

العربية اإلنجليزية الصومالية البوسنية

http://www.poseidon.goteborg.se/hyresgast/ombildning


هذه هي الطريقة التي تجري األمور وفقها

الخطوة 1 - املعلومات
سوف تدعوك رشكة Poseidon إىل االجتامعات واملناقشات إلخبارك باملزيد حول ما يعنيه تكوين اتحاد مالك 

مستأجرين.

الخطوة 2 - تشكيل اتحاد مالك مستأجرين
إذا كنت أنت وجريانك مهتمني برشاء الشقق، تقومون بتشكيل اتحاد مالك مستأجرين. تحتاجون إىل ثالثة 

أعضاء عىل األقل من أعضاء مجلس اإلدارة لتشكيل مجلس إدارة مؤقت.

الخطوة 3 - الدراسة
تتم معاينة العقار وتحديد السعر. يقوم موظف مساحة مستقل مبعاينة العقار وتقييم حالته ووضع خطة 

صيانة للسنوات القليلة القادمة. يتم تقييم الشقق من قبل مثّمن معتمد ويتم تقديم الحسابات للمقيمني. 
ثم يتم وضع خطة مالية للعقار. 

الخطوة 4 - االجتامع العام
يتخذ أعضاء االتحاد قراًرا بشأن التحويل والتصويت "لصالحه" أو "ضده". 

الخطوة 5 - التمويل
بعد االجتامع العام، يقوم املستأجرون الذين يرغبون يف رشاء 

شققهم بإكامل متويلهم عن طريق قروض اإلسكان.

الخطوة 6 - الحيازة
يشرتي االتحاد العقار ويتقدم بطلب تسجيل امللكية. 

عادة ما يتوىل البنك هذه العملية 
ويستغرق الحصول عىل تسجيل امللكية شهر تقريبًا. 

متنحك عقارات املالك املستأجرين املزيد من الخيارات 

فيام يتعلق بداخل منزلك

أنك تشرتي  مالك مستأجر  العيش يف عقار  يعني 
خالل  من  جريانك  مع  باالشرتاك  ومتتلكه  املبنى 
يف  مدرًجا  تكون  أن  مستأجرين.  مالك  اتحاد 
أن  يف  فرصة  لديك  يكون  أن  يعني  التحويل 
مواتية.  برشوط  شقتك  رشاء  عىل  قادًرا  تكون 
من  أقل  بسعر  شقتك  رشاء  ميكنك  كمستأجر، 
حاجة  هناك  ليست  املتوقعة.  السوقية  القيمة 
حال  يف  كام  النقدي  اإليداع  مبلغ  دفع  إىل  أيًضا 
السوق  يف  مستأجر  مالك  عقار  اشرتيت  ما  إذا 
نحب  أننا  الواضح  من   ،Poseidon يف  املفتوحة. 
العديد  امتالك  العقارات وسوف نستمر يف  تأجري 
املستقبل.  يف   Hjällbo يف  املؤجرة  العقارات  من 
أخرى. مزايا  لها  املستأجرين  املالك  عقارات  لكن 

تم تكليف Poseidon بإنشاء املزيد من أشكال اإلسكان املختلطة يف Hjällbo. لهذا السبب، نقدم للمقيمني 
يف العقارات املختارة الفرصة لرشاء املباين كمالك مستأجرين للعقارات. الغرض من ذلك هو التأكد من وجود 

خيارات يف Hjällbo لألشخاص الذين يرغبون يف امتالك منازلهم. 

فيام ييل بعض هذه املزايا:

• لديك المزيد من الخيارات عندما يتعلق األمر 
بالديكور الداخلي لشقتك.

• أنت تمتلك المبنى باالشتراك مع جيرانك 
ويمكنكم مًعا تحديد كيفية تنظيم األمور في 

اتحادكم.

• يمكنك التحكم في تكاليف السكن عن طريق 
سداد القرض وتقليل التكاليف على المدى 

الطويل.

• إذا أردت االنتقال، يمكنك بيع منزلك بسعر 
السوق.

بالطبع، هناك أيًضا مخاطر مرتبطة بشراء 
منزلك. يمكن أن يتغير سعر السوق بمرور 

الوقت ويمكن أن ترتفع قيمة منزلك أو 
تنخفض.

سوف نقوم بالرد عىل أسئلتكم!

سوف ندعوك إىل املناقشات 
واالجتامعات حيث ميكنك طرح 

األسئلة. 



األسئلة الشائعة

من الذي يقرر ما إذا كان سيتم التحويل من عدمه؟

يقرر ذلك املستأجرون الذين يعيشون يف املباين. ليك 

يكون البيع ممكًنا، يجب أن يرغب ما ال يقل عن 

ثلثي املستأجرين )67%( يف رشاء شققهم وأن يكونوا 

قادرين عىل ذلك.

هل يجب عيّل رشاء شقتي عندما يتم التحويل؟

ال. إذا كان لديك عقار مستأجر، يحق لك االستمرار يف 

العيش هناك كمستأجر.

كيف اختارت رشكة Poseidon املباين التي ستتلقى 

عرًضا؟

 Hjällbo لقد اخرتنا إجاميل 400 شقة تقريبًا يف

لتلقي عرض التحويل. لقد اخرتنا املباين التي ليست 

يف حاجة ملّحة للصيانة، واملناسبة للتحويل من 

الناحية الفنية والتي تقع يف مواقع مختلفة يف 

املنطقة.

كم ستكون تكلفة الشقق؟

مل يتم تحديد األسعار بعد. ستتلقى معلومات حول 

السعر يف الوقت املناسب قبل اتخاذ القرار. رشاء 

عقار مؤجر يف عملية التحويل يعني أنه تم تحديد 

سعر أقل للعقار من سعر السوق الذي كان سيتم 

تقييمه به لو تم بيعه كعقار فردي.

هل تدفع إيجار يف عقار املالك املستأجر؟

ال، لكنك تدفع رساًم شهريًا لالتحاد باإلضافة إىل 

القرض الخاص بالشقة، مبعنى الفائدة والسداد. 

يتم تحصيل الرسوم لتغطية تكاليف قرض االتحاد 

وتكاليف التشغيل والصيانة واإلصالحات ورضيبة 

املمتلكات. أنت تدفع مقابل أي يشء تريد القيام 

به داخل شقتك بنفسك.

من الذي يعتني ببقية املبنى إذا اشرتيت شقتي؟

يعتني االتحاد باملبنى بأكمله بشكل مشرتك. 

عادة ما تشرتي االتحادات خدمات مثب إدارة 

العقارات وتنظيف السالمل وإزالة الجليد وغريها 

من الخدمات من رشكة متخصصة يف اإلدارة 

التحادات املالك املستأجرين.

متى يجب أن أحسم أمري؟

سوف ندعوك إىل املناقشات واالجتامعات مع 

جميع املستأجرين. ال تحتاج إىل اتخاذ قرار بشأن 

ما إذا كنت تريد الرشاء أم ال حتى االجتامع العام.

ما هي املدة التي تستغرقها العملية؟

من الصعب تحديد ذلك، لكن األمر يستغرق عادة 

حوايل عام بداية من تشكيل اتحاد املستأجرين 

املهتمني إىل التحويل املحتمل.
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