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تعاونية جمعية فيها.  أعضاُء هم تعاونية، جمعية في نفسه اإلهتمام ذوو المشتركاألشخاص العيش في إهتمام هناك

للبناء التعاونية الجمعية أكثرلدى وذل" السكن"، مجرد منطقةكمن زوريخ،Hunzikerفي في

منطقة ونترتور.Hobelwerkوفي في

األساسية القواعد العامة.يشكلالنظام.تضبطتعاونيةللالقواعد الجمعية معا األعضاء الجمعيةتقررجميع هذه

واحد. صوٌت له التعاونية في عضو كل اإلدارة. مجلس وتنتخب الكبيرة األعمال في

جميع العضوية يكون أن إستئجارأالشخاصيجب عند التعاونية في أعضاء حيُثهمالبالغين يدفعونشقة.

األعضاءسويسريفرنك1000للعضوية لجميع واحدة. :مرة واالنتخابحقوق التصويت يمكنهم

التعاونية. بقواعد اإللتزام عليهم : واجبات أيضاً عليهم ولكن والترّشح.

 

المال رأس بدايةًمن حّصة عليه شقة، إستئجار في يُيرغب بذلك واحدة. مرة أسهم تكاليفالجميعشاركشراء في

( والبناء المربعاألرض المتر تكلفة المال(. رأس سكنية(m2)حّصة مساحة فرنك250من

سويسري.

: مثال

بمساحةبالنسبة ونصف غرف أربعة من مربع100لشقة تبلغمتر شهادات، 000فيهااألسهمكلفة

سويسري.25 لديهمبذلكفرنك ليس الذين األشخاص التعاونية الجمعية المالتساعد يكفيمن ما

األسهم. انسحبلشراء األسهم.منالمستأجرون/المستأجراتوإذا شهادات مبالغ يستردون التعاونية،

 

مدىشروطّصتن اإلشغال على ومستأجرةاإلشغال مستأجر/ لكل الشقة =حجمالقاعدة:تقول،حجم الشقة

)إشغال(. غرفة + األشخاص عدد

: مثال

واحد أقصى،لشخص غرفة2.5كحد

أقصى،أشخاص3ل غرفة4.5كحد

أقصى،أشخاص4ل غرفة5.5كحد



اإليجار في تعاونية البناء فقط بالقدر التي تستطيع  بلغيرتفع محيث ال تحقق تعاونية البناء أي ربح.   كلفة اإليجار 

، على سبيل المثال، الفوائد التكلفة تشمل مصاريفو(. سعر التكلفةمصاريفها )  تغطيةالتعاونية فيه 

 على األموال المقترضة، ومصاريف األمور اإلدارية، ومصاريف اإلصالح والصيانة.  

  

 :  أمثلةت للتعاونية. ساحامأمكنة للعموم : هي  أمكنة للعموم 

 قاعات مع مطبخ لإلحتفاالت الخاّصة  •

 أآلتورشة للعمل تحوي أدوات و •

 للجميع  مفتوح كملتقىمكان  •

 حديقة جماعية •

 وللشواء أمكنة للعبّ  •
 

إيجار الشقة، لهذا تكون الكلفة للشخص  مع ،ألمكنة العموم هذه مبلغ  يساهم بدفعشخص وبما أن كل 

 .غير مرتفعة  الواحد

  

منطقة خالية من 

 السيارات 

تحتاج الى  تعاونية فائدة أكثر من مجرد السكن فيها فهي تحمي الطبيعة والبيئة. لذلك فهي تبني بيوتاً لل

 عليهم حماية الطبيعة والبيئة. لذلك يجبفي القليل من الطاقة. كما يساعد الساكنون/ والساكنات أيضاً 

ل، ا كانت السيّارة ضرورية للعم، إذتمنح التعاونية إستثناءات خاّصةارة خاّصة. التّخلي عن إمتالك سيّ 

 صّحية. إستثناءات أيضاً ألسباب   وهناك

دراّجات كهربائية وسيّارات لإليجار.     Hobelwerkو Hunziker Arealفي منطقة  توجدولكن 

 قريبة. ة  كما أن المواصالت العامّ 

  

 


