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  ،الكرام ونالمستأجر

 والشقة العمارة بأن الرأي تشاركوننا فأنكم وبالتأكيد. الساكنين لجميع مھمة نعتبرھا تنظيمية قواعداً  ا�خرين بجوار العيش يتطلب
ً  اكونت أن يمكن   التعايش.  في سلوبا/ نفسب الساكنين جميع توافق إذا مريحاً  مسكنا

  حرصا على أجواء وع.قات جيدة مع جيرانكم. التالية كمبادئ توجيھية  ب بالتعليمات لذا فأننا نطلب من حضراتكم ا�لتزام

) وفترات الراحة (في أيام ا@سبوع من 6الى  22من الساعة بحسب القانون  النوم لي. ( ةو خاصة أثناء فتر ةتجنب الضوضاء المزعج .
من تكون ايام ا@حد والعط.ت الرسمية). فترة الراحة في الظھر جميع  كذلك في و 22الى  20و من الساعة  7 الى 6 الساعة
 .15الى  13الساعة 

 13ومن الساعة  9الى  20 حد أقصى ، و� يجوز ممارسته من الساعةك عزف اH�ت الموسيقية في البيت قدره ساعة واحدة في اليوم .
  الحالة العامة وا�تفاق مسبقا ً مع الجيران عند الضرورة.يراعى في ذلك  .15الى 

في الشقة حرصا على راحة الجيران  أدوات صاخبة مماثلةأي ب أو رَ موسيقى القِ وعزف الطبول والغيتار الكھربائي � يُسمح ب
 الساكنين في العمارة. 

 العمارة مرافقو معدات الصحيح ا�ستخداميرجى المساھمة في الحفاظ على نظافة وس.مة العمارة من خ.ل  .

 أو العمارة تنظيفالتعاقد مع طرف آخر لإذا لم يتم أما  تقوم مالكة العمارة/ المؤجرة بالتعاقد مع شركات مختصة بتنظيف العمارة. .
تنظيف مداخل المبنى والممرات  يتم .معينةفعلى المستأجرين عندئذ التناوب على تنظيف المنزل بفترات  بطريقة أخرى، تنظيمه

التھوية  كما ويشمل التنظيف المنزلي المواضبة علىدائما.  الصحيحة التنظيف وا@قبية والمرافق بانتظام. يرجى استخدام منتجات
 المنتظمة والكافية للغرف المذكورة.

أيضا التنظيف لذلك يراعى  ن الصحيح فقط .� يجوز إھمال غرفة القبو/البدروم المخصصة لكم، بل يجب ان تستخدم @غراض التخزي .
 يجب ا�نتباه الى الرطوبة في غرفة القبو/البدروم وبالتالي فھي � تكون دائما م.ئمة @غراض التخزين . ھناك والتھوية العادية

لھذا  المخصصة ةالنفايات من أي نوع (الرماد، القمامة، الزجاجات والعلب، نفايات المطبخ، وغيرھا) في حاويات القمامعزل  .
فقد  أيضا �يجوز رمي بقايا الطعام من النافذة .الس.لم المجاري أو علىفي المرحاض أو  ازالتھا نھائياالغرض، و �يجوز 

 تجذب تلك الفض.ت حيوانات كالحمام والفئران أو حتى اHفات الى المنزل والتي تسبب تلوثا وضررا كبيرا للعمارة او الشقة.
 على أي نوع من اHفات. في حال العثورالصيانة و الخدمات  قسم نرجو اب.غ

 ا@شياء فيتلك يجب وضع فأنه ) مث. ا@ثاث او الم.بس او المعدات القديمة(فيما يخص رمي الحاجات ا@خرى غير القمامة  .
لوائح  ضرورة ا�نتباه الدائم الىمع  ،ھناك ا@شياء القابلة ل.شتعال ويراعى عدم وضع. ين موعد ا@زالةالخاص لح القبو/البدروم

 كذلك � يجوز وضع الدراجات النارية في القبو/البدروم. الوقاية من الحرائق.
و� يجوز استخدامھا  ةخالي الخ /البدرومالقبوو والس.لمالخارجية والداخلية المشتركة مثل الممرات  يجب مراعاة ان تكون ا@ماكن .

 اللعب أو أشياء أخرى. أو طفالعربات ا@أو  لدراجاتا لركن كمنطقة
 حماية جميع الساكنين.  حرصا على الحديقة ا@ماميةو / البالكون و السطحرفةالشواء في الشُ يمنع  .

الطابق القبو/البدروم و. يجب أن تبقى أبواب العمارة إلىالدخول  له حصرّ مُ  غيراي شخص  نوالحذر من متأكد يرجى ال .
 عاصفة عند ھبوب رياح قوية او ليل وكذلكال في القبوج ونافذة رَ الى ذلك يجب إغ.ق نافذة الدَ  با�ضافةا@رضي والفناء مغلقة. 

 خ.ل موسم البرد (لتجنب أضرار الصقيع)بشكل عام و عند ھطول المطر فيوكذلك 
قبل جميع المرافق المشتركة ا@خرى في جميع ا@وقات من و مساحات التجفيفو غرف الغسيل الموجودة� يمكن استخدام  .

 لكي تبقى المعداتاH�ت و جميعب العنايةسينظم ھذه ا�مور. يرجى الذي نظام ا�ستخدام يرجى ا�لتزام ب الذ المستأجرين.
"م.بس صغيرة" انت لديكم ذا كاتجفيف الغسيل. ب الخاصة قي الساكنين. يرجى مراعاة القواعد و لبا مصالحة و متاحة للخدمة لك

وتثبيته  الغسيلنشر  فيرجى عھا في الُشرفة/ البالكون الخاصة بكم بد� من غرف التجفيف المشتركة ،للتجفيف وترغبون بوض
 لكي � يتخطى حدود الُشرفة الى الخارج. 

الشرطة تعليمات (وبخاصة العامة  القواعد والقوانين جميع : يجب مراعاةيرجى ا�لتزام باHتي النظام وا@من العام حرصا على  .
نھائيا استخدام النار في � يجوز  .واضح بشكل السكن تعليمات فيقبل المستأجرين اذا لم تكن مذكورة من والسلطات التنظيمية) 

وضع ا@شياء القابلة ل.شتعال ت �ن يجب أ الوقاية من الحرائق على حرصا. القبو/البدروم وعلى ا@رضية وا�ماكن المشابھة
 القبو/البدروم والسطح. وراق و الصحف والفرش وأكياس القش وا�حتياطات الغذائية الكبيرة في @لتغليف وامثل مواد التعبئة وا

في يجوز للمستأجر اجراء تغييرات في الشقة وبعض البناءات الداخلية بشرط التفاھم مع المؤجرة واخذ موافقتھا بھذا الخصوص.  .
  التالية:  الم.حظات، يجب مراعاة ةحال موافقة المؤجر

  . الخاصة بذلك اللوائح التقنية بحسب مؤھل . يجب تنفيذ ا@عمال من قبل فنيّ المطلوبة المستأجر تكاليف اللوازم والخدماتيتحمل 
مطالبة المؤجرة باسترداد التكاليف  العمل. � يحق للمستأجرذلك ناجمة عن  تبعية ضرارأ أيةو أ أي تلفالمستأجر مسؤول عن 



  ا|يجار. قيمة  خفضب او
  على نفقته الخاصة. للشقة الحالة ا@صلية  اعادة يجب على المستأجر - بغض النظر عن السبب  - الشقة  إخ.ء عند

 أو العمارة خطرا على ت تسبباذا كانالمذكورة أع.ه أو  إذا لم يتم ا�متثال للشروطالخاصة بالتغيير يمكن إلغاء التصاريح 
 . بازعاجھم ومضايفتھم يتسبب ذلك أو الجيران الساكنين

 من التزامكم التأكدب باعمال الصيانة و الخدمات صف الخاظالمويقوم  .المبرم معكم من عقد ا|يجارتعتبر ھذه التعليمات جزءا  .
 . بتنفيذ التعليمات مساعدته في أداء التزاماته المختلفة وذلك يرجى التعاون معه و جميع الساكنين. ةلحو دڵك لمص بتعليمات السكن

بسبب عدم إع.منا  ا@ضرار المترتبة وأ ا�لتزام بتعليمات المنزل يعتبر المستأجر مسؤو� عن جميع ا@ضرار الناتجة عن عدم .
 .في حال وجود تجاوزات أو مشاكل 


