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ضعف الوعي بالدور
المحوري إلدارة المرافق

من العقبات األساسية
أمام مشتري العقارات
بقلم طارق تشوهان  -الرئيس التنفيذي ،إي .إف .إس لخدمات المرافق

غالب ًا ما يتخبط امل�شرتون ما بني
الت�شميم واملوقع واخلدمات املرافقة
للعقار بالإ�شافة اإىل ال�شعر النهائي،
وذلك عند اتخاذ القرار ب�شاأن العقار
الذي �شيقيمون فيه .تعد تلك هي
النقاط الرئي�شية التي ت�شاهم يف
اتخاذ القرار ،ولكن الأغلبية ل يعطي
�شوى القليل من الهتمام خليارات
ال�شيانة وم�شمونها وتكاليفها .يحتاج
امل�شرتون اإىل تثقيف اأنف�شهم يف
مفهوم ودور اإدارة املرافق يف املجمعات
ال�شكنية ،وما هي اخلدمات الأ�شا�شية
والتكاليف اخلفية املحتملة واملرتبطة
بها .اإذ يجب اأن يكون بني املطور
وامل�شرتي ،ا�شتعرا�ض مف�شل لر�شوم
اخلدمات ومكوناته.
من النادر جدا اأن يكون لدى م�شرتي
العقار نظرة ثاقبة يف الأجزاء املختلفة
من ر�شوم اخلدمة ،وخا�شة تكاليف
�شيانة املرافق.
يجب على من يرعب ب�شراء عقار
اخلو�ض يف تفا�شيل تكاليف ال�شيانة
ال�شهرية اأو ال�شنوية امل�شتمرة
للمباين ،والأجزاء املختلفة للر�شوم
(مبا يف ذلك التفاق على م�شتوى
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اخلدمة) كخدمات املناطق امل�شرتكة
مثل الأمن ،واخلدمات امليكانيكية
والكهربائية وال�شباكة ،واإدارة
ال�شحة وال�شالمة والبيئة املحيطة
ونوعيتها ،بالإ�شافة اإىل اإدارة مرافق
النفايات .ويف احلالت الروتينية،
يتم تقدمي معلومات حمدودة للغاية
عن مكونات ر�شوم اخلدمات ،حيث
ل تعطى تفا�شيل عن �شيانة املرافق
امل�شرتكة.
العديد من املطورين وجمعيات
املالك ي�شرون على احلد الأدنى من
املتطلبات الأ�شا�شية على اتفاقيات
م�شتوى اخلدمة مثل احلد الأدنى من
ترددات بي.بي.اإم ،ومتطلبات المتثال
على معاجلة املياه ،وامل�شاعد واأنظمة
احلريق بالإ�شافة اإىل اإدارة ال�شحة
وال�شالمة والبيئة.
يف كثري من الأحيان ب�شبب رغبة بع�ض
املطورين زيادة املبيعات بكافة الطرق،
هناك تنازلت ب�شاأن التكاليف الهامة
يف ما يتعلق بر�شوم اخلدمة .ول بد من
فهم الأثر اجلوهري للحياة الكاملة
لتكلفة اخلدمات واتفاقيات م�شتوى
اخلدمة اخلا�شة بها فيما يتعلق

باملناطق امل�شرتكة اأثناء تقييم مكونات
ر�شوم اخلدمة مثل ر�شوم البلدية
واملنفعة العامة للمناطق (تربيد
املناطق) ور�شوم املجمع الرئي�شية،
ح�شب القت�شاء .
يجب على امل�شرتي ،وقبل اأن ي�شبح
مالكا ،اأن ينظر يف التكاليف طويلة
الأجل للممتلكات امل�شتهدفة حيث اأن
هذه غالبا ما تكون مبهمة ،وميكن اأن
توؤثر �شلبا على قيمة العقار وكذلك
تقلل من العائد ال�شتثماري .عموما،
اأغلب الأ�شخا�ض ي�شعون للح�شول
على عقارات م�شهورة ذات ت�شاميم
وواجهات خالبة ،ولكن يجب اأن يعلموا
اأن هذه ميكن اأن تكون �شعبة للغاية
من حيث ال�شيانة ،ف�شال عن تكاليف
ال�شيانة املحتملة يف امل�شتقبل .يف
املباين احلديثة ،يتم توفري اأحدث
الأنظمة (التي ت�شيف قيمة كبرية)،
ولكن يجب على امل�شرتين النظر يف
تكاليف ال�شيانة اخلا�شة بهم وما هي
الأحكام اأو ال�شروط امل�شبقة املفرو�شة
يف عقودهم.
من املهم كذلك ال�شعي اإىل حتقيق
�شفافية كاملة ب�شاأن تكاليف دورة

احلياة الكاملة يف امل�شتقبل وحوكمتها
خالل مرحلة الت�شليم عندما تتوىل
جمعيات املالك اإدارة عملية �شيانة
املباين.
ومن النادر جدا اأن يفهم اأ�شحاب
العقار تاأثري تكاليف دورة احلياة على
املدى الطويل وم�شاعفاتها .يف حني
اأن قانون «جي .اأو .بي� .شي» و�شع
بع�ض الأحكام املعمول بها ،اإل اأن ذلك
مل يكن فعال حتى الآن .وهناك الكثري
من التعليم واجلهد الالزم لرفع الوعي
عند امل�شرتين واملالك اجلدد بهذا
الأمر .يف الواقع ،الكثري هو مكتوب يف
اتفاق املبيعات فيما يتعلق مب�شوؤوليات
والتزامات املطور وامل�شرتين املنزل،
ولكن يتم تقدمي تفا�شيل قليلة يف
�شياق ال�شيانة امل�شتقبلية للمناطق
امل�شرتكة.
ولذلك ،يتحتم على اجلهات التنظيمية
اأن ي�شعوا �شروطا مكثفة ب�شاأن �شيانة
دورة احلياة التي تندرج يف اأعمال
البيع املتعلقة بالتزامات دورة احلياة،
واأن تقدم قائمة مراجعة لكل مالك
تكون اأداة ت�شاعده يف اتخاذ القرار
املنا�شب وحماية ا�شتثماره.

