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الئحة املبنى

يجب عىل كٍل من سّكان هذه العامرة ان يساهم يف خلق مناخ للتعايش مبني عىل التسامح والحرص ومراعاة اآلخر.

وتهدف هذه الالئحة إىل تأمني طريقة تعايش بني املستأجرين مؤسسة عىل املسامحة والتفاهم والرعاية واملحافظة عىل

املمتلكات العامة.

.

رقم 1 األماكن املخصصة لإلستخدام الجامعي

1.1 مينع العبث بإعدادات اآلالت لضبط املياه والكهرباء وآالت التحكم فيها املوجودة بالقبو. كام ال يسمح بوضع

األحذية أو املفروشات أو الدراجات أو النفاية يف ممرات املبنى والدرج واألماكن املخصصة لإلستخدام الجامعي 

واألماكن املخصصة لركن حاويات الشحن وعىل سطح املبنى.

 1.2ال يسمح بإستغالل األماكن املخصصة لإلستخدام الجامعي إال  للغرض املخصص لها, ونرجو األلتزام بالئحة

األستخدام يف غرف النادي. 

1.3 ال يسمح بركن الدراجات النارية يف قبو الدراجات الهوائية أو يف الغرف األخرى التابعة للمبنى أو مدخل

العامرة ورصيفها.

رقم 2 األمن والوقاية من الرضر

 2.1 من أجل حامية املبنى وسكاّنه من الرسقة والحفاظ عىل األمن واألمان يف بيوتكم يجب عليكم ان تحرصوا اال يدخل

شخص غريب إىل املبنى. قبل فتح الباب الرئييس تأكدوا من هوية الشخص الراغب بالدخول. كام يرجى غلق أبواب

البيت والفناء والقبو و إغالق أبواب الغرف املخصصة لإلستخدام الجامعي والقبو باملفتاح. ال ميكنكم الحصول عىل 

مفاتيح إضافية ملداخل املبنى الرئييس إال من املؤجر نفسه. ويف حال ضياع مفتاح األبواب الرئيسية يجب تجديد القفل 

عىل حساب املستأجر.

 2.2 كٌل من املستأجرين مسؤولون عن فتح وغلق نوافذ الغرف املخصصة لإلستخدام الجامعي وونوافذ ممرات الدرج

فبالتايل يجب تهوية كل الغرف وخاصًة غرفة نرش املالبس. ويف فصل الشتاء يكفي فتح نافذتني ملدة قصرية ليك ال

تربد الشقق املجاورة .

2.3 مينع التدخني منعا باتا داخل املبني ويف القبو و كل املمرات املوجودة بني الشقق وممرات الدرج ويف املصعد

ومداخل املبنى. 



 رقم 3 تنظيف املبنى

3.1 إذ مل يكلّف عامل نظافة بتنظيف املبنى يجب عىل كل مستأجر املشاركة  يف تنظيف األماكن املخصصة لإلستخدام

الجامعي حتى يف حال عدم إستنفاعه بها.

3.2 يجب عىل سّكان نفس الطابق التنظيف امام الشقق بطابقهم والدرج إىل الطابق الذي يقع تحتهم وهذا بالتناوب كل

أسبوع مرة. ويتم تنظيف السطح ومداخل القبو والغرف املخصصة لإلستخدام الجامعي )مثل قبو الدرجات وغرف نرش 

املالبس وابوابها( بالتناوب ويتم التنظيف مرة يف الشهر حسب الرتتيب الذي يحدده سّكان املبنى. وميكن لسّكان املبنى 

ان يتفقوا عىل نظام تنظيف اخر 

 3.3 عندما يكون احد السّكان ليس موجدا فيجب عليه أن يكلّف شخصا ما بالقيام بالتنظيف نيابة عنه

رقم 4 السلوك واملعامالت

4.1 يجب عىل كافة سّكان العامرة ان يترصفوا بهدوء وسكينة داخل املبنى. ولتفادي إزعاج باقي السّكان يرجى قدر

اإلمكان عدم التسبب يف ضجة وهذا بوجٍه خاص يف أوقات الهدوء اللييل املحددة )إبتداًء من الساعة 22:00(. كام 

يرجى مراعاة املرىض واألطفال وكل من يحتاج للهدوء أثناء النهار. يعد املستأجر مسؤوال عىل تطبيق هذه األحكام من 

قبل عائلته وزائريه.

 4.2 وإن تحتّم عىل املستأجر إجراء أعامل تصليح او غريها من االشغال الالزمة فيجب عليه إجراءها يف أيام العمل

  من اإلثنني إىل الجمعة( وأثناء األوقات التالية : 08:00 – 13:00 و 15:00 – 19:00 . ومينع إجراء أي اعامل تحدث ضجة يوم األحد( 

وأيام العطل إال يف الحاالت الطارئة التي تسبب خطر عىل املبنى والسّكان

4.3 مينع تشغيل الراديو والتلفزيون بصوٍت عاٍل كام ال يسمح العزف عىل آلة موسيقية عالية الصوت داخل العامرة

 

 4.4 ال يسمح باللعب يف ساحة الكراج وأماكن الركن ومواقف السيارات .

 

4.5 حدائق اللعب مخصصة لألطفال فقط وبذلك يجب حاميتها من التلوث مبخلّفات الحيونات األليفة. ومن واجبات األباء

القيام بتنبيه أبناءهم ومنعهم من توسيخ مرافق العامرة ومراعاة سكانها. مينع إستعامل الدراجات والخيم يف حدائق املبنى 

4.6 من السلوك الحميد ان يتفهم الجار حالة جاره وان يراعي من يعمل بالليل وينام النهار. ويرجى تقبّل ضجة األطفال

 أثناء لعبهم يف حديقة ألعاب األطفال ألنها متثل اإلمكانية الوحيدة للعب االطفال قرىب بيتهم. كام يرجى حسن املعاملة بني 

 .العائالت من األجيال املختلفة



4.7 ال يسمح بتهوية الشقة واملطبخ بوجٍه خاص من خالل باب الشقة الذي يطل عىل الدرج. يرجى التخلص من

النفايات وعدم اإلحتفاظ بها لوقٍت طويل يف العامرة ليك ال تتسبب يف أنتشار الحرشات داخل املبنى. كام مينع إطعام  

الحامم. يف حال إنتشار الحشارات والجرذان يف العامرة يرجى إخبار اإلدارة يف الحني بذلك. وحسب الئحة األحكام 

املعمول بها يجب عىل كٍل من سّكان العامرة ان يسمحوا ملكافح الحرشات املكلف من قبل إدارة العامرة بالدخول إىل 

الشقة وجل غرف املبنى.

4.8 من حيث املبدأ يسمح تربية الحيوانات األليفة يف العامرة طاملا يوفّر لها كل إحتياجاتها ويجب ربط الحيونات فور

مغادرتهم البيت كام يجب عىل أصحاب الحيونات ان يزيلوا مخلّفاتهم يف الحني. 

4.9 يف حال تركيب محابس النبتات عىل الرشفة احرص ان تكون مركّبة بطريقة أمنة وأحرص أال يترسب ماء سقيان

النباتات إىل شبابيك ورشف الشقق األخرة. ال يجوز تنظيف الرشف بدون بلوعة بكرث من املياه. ال يسمح بنرش املالبس 

عىل حديد الرشفة او النوافذ.

4.1 ال يسمح إستعامل او ركن وسائل النقل عىل الرصيف واألماكن املخصصة لسيّارات اإلطفاء والحدائق

4.11 مينع تركيب طبق دش

مالحظة: يعّد عدم اإللتزام  بهذه الالئحة مخالفة قانونية.

هذه الالئحة يف مثابة عقد وتلزم كافة سّكان العامرة بإتّباعها وهي سارية املفعول إبتداء من 01.04.2016

إضافة إىل هذه الالئحة يجب عىل سّكان العامرة ان يلتزموا بلوائح إدارة املدينة والرشطة ولوائح الوقاية من الحريق.


