
 
 
 
 
 
 
 
 

 الئحة المبنى 7مادة 
 

 السلوك داخل المبنى 1فقرة 
 

هذا الغرض، بلوغ ال تصب العالقة الودیة في المنزل في مصلحة السكان فقط، ولكن في مصلحة المؤجر أیًضا. لذا تعد المراعاة المتبادلة والتسامح شروًطا ل
 .وكذلك الحفاظ على الئحة المبنى

 
 أمن وسالمة المنزل 2رقم 

 
 .. ومن یدخل أو یخرج بعد هذا الموعد علیه أن یعید غلق األبواب22:00یجب على مستأجري الطابق األرضي غلق أبواب القبو والبهو بدًءا من الساعة 

 .قها في اللیلیمكن فتح نوافذ بیت الدرج طوال النهار ولكم مع مراعاة غل
 

 خطر الحریق 3رقم 
 

 تتسبب بطبیعتهایجب على كل مستأجٍر أن یبلغ المطافئ عند اندالع حریٍق في المنزل أو في الجوار.  وال یسمح بجلب المواد المتفجرة أو المواد التي قد 
إلى العین  أالجو أو األرضیات أو التي قد تتسبب في تغییرهم إلى األسو أو نوعها أو كمیتها في إیذاء األشخاص أو التي قد تتسبب في التلوث الشدید للمیاه أو 

 .المستأجرة أو العقارات
 

 .كما یجب مراعاة القواعد الرسمیة عند تخزین زیت التدفئة. وال یسمح بإلقاء الرماد المتوهج في حاویات القمامة
 

 تنظیف المنزل والمحافظة على النظافة والعنایة والنظام 4رقم 
 

فًقا إلرشادات ب على المستأجرین العنایة بالتهویة الجیدة والنظافة للمنزل وكذلك فتحة الضوء الخاصة بالقبو.  یجب على المستأجرین بطریق التناوب وو یج
لتجفیف والرصیف. الالئحة الجماعیة تنظیف الدرج والممر بما في ذلك األبواب والنوافذ وغرف نشر المالبس ومداخل المنزل والفناء وكذلك صنادیق ا
هذا أیًضا على  يیسر وفي هذا الصدد تمتد مساحة الرصیف حتى منتصف المسافة إلى المنزل المجاور أو إلى منتصف صف المنازل المجاور. كما 

قطعة األرض التابعة للمنزل.  الممرات، ولیس فقط تلك التي تقع أمام أو خلف المنزل، ولكن أیًضا الممرات التي تقع بمحاذاة جدار المنزل أو الواقعة أمام 
 یدلعقب رفع الثلج والج -ولیس الملح  -عند تساقط الثلج والجلید یجب رش مادة كاشطة 

بق األرضي الحفاظ من الممرات.  وال یوفر المؤجر أجهزة التنظیف وال مادة الرش.  یجب تنظیف بیت الدرج أسبوعًیا.  یجب على المستأجرین القاطنین في الطا
فة ممر القبو ودرج القبو والغرف الجماعیة وكافة صنادیق التجفیف، وعلى باقي المستأجرین الحفاظ على نظافة أرضیات غرف نشر المالبس على نظا

).  وٕاذا لم یكن هناك غرف لنشر المالبس یجب على جمیع المستأجرین المشاركة في تنظیف منطقة القبو.  وٕاذا كان هناك 5ودرج العلیة (انظر فقرة 
 حل یشغل الطابق األرضي من المنزل ولیس مفتوًحا على القبو وبیت الدرجم

 7مستأجري الطابق األول العلوي.ولیة ؤ مسیصبح تنظیف منطقة القبو 
 

بطریق التناوب  تقع مسئولیة تنظیف حاویات القمامة وأماكن تجمیعها على المستأجرین. یجب على كل مستأجٍر أن یستخدم الحاویات وفًقا للوائح. ویجب علیه
 .في یوم رفع القمامة أن یحرص على وضع حاویة القمامة الخاصة بشركة رفع القمامة هذه أو تلك على جانب الطریق



 
ها. یحق یجب على كافة المستأجرین بطریق التناوب تنظیف أماكن وضع حاویات القمامة وخزانات دوالب القمامة وكذلك الحفاظ على الحدائق المحیطة ب

 .أن یعد جدوًال للنظافة ویعد هذا ملزًما لجمیع المستأجرینللمؤجر 
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 .یجب على المستأجرین تنظیف كابینة المصعد
 

 وٕاذا سافر أحد المستأجرین أو كان غائًبا ألي سبٍب من األسباب یجب علیه أن یحرص
 .1على إتمام عملیة التنظیف على نحو منتظم أثناء غیابه 

في أن یعهد لشركٍة متخصصة في القیام بكافة أعمال النظافة المذكورة أعاله وكذلك أعمال رفع الثلوج في الشتاء، ویدفع كل یحتفظ المؤجر لنفسه بالحق 
 .مستأجر حصته في التكالیف الناتجة عن ذلك

 
 .لوضع األثاث والدراجات الهوائیة وخالفهوال یسمح باستخدام الغرف المخصصة لالستخدام الجماعي وغرف نشر المالبس وغرف الغسیل ومداخل القبو والمنزل 

 
 غسل ونشر المالبس، استخدام غرف الغسیل ونشر المالبس 5رقم 

 
حتى الساعة   15.00ومن الساعة     13.00حتى الساعة   7.00ال یسمح إال بغسیل المالبس الخاصة بمسكنكم الخاص وذلك في أیام العمل من الساعة 

س بطریق التناوب.  یمكن للمستأجرین أنفسهم تحدید الترتیب.  بالمالبس وأماكن وغرف نشر المالسل غخدام غرف .  یحق للمستأجرین است  19.00
 .ویقوم المؤجر عند الحاجة بتحدید ترتیب االستخدام.  ال یعد المسكن معًدا لنشر المالبس

 تحت الحاجز.  عقب االستخدام یجب تنظیف غرف الغسیل وآالت الغسیل یرجى استخدام غرف نشر المالبس المعدة لذلك. ال یمكن نشر الغسیل في الشرفة إال
 والتجفیف وغرف نشر المالبس والمداخل

 .الخاصة بهذه الغرف.  یجب على الدوام تثبیت النوافذ الموجودة في القبو والسطح كما یجب غلقها في الجو العاصف والممطر وكذلك في اللیل
 

 تجنب الخسائر 6رقم 
 

 صقیع أو عند وجود خطر الصقیع یجب على كل مستأجر لمصلحته الخاصة حمایة وصالت المیاه والمواسیر بالقدر الكافي.  كما ال یسمح في حالةفي حالة ال
 خطر الصقیع بفصل

تجنب انسداد المواسیر ال صمام المدفأة عن أجهزة تسخین المیاه، ویسري هذا خصیًصا على غرف النوم.  وٕاال ستتجمد الوصالت الموجودة داخل الجدران. ول
 یسمح بإلقاء مخلفات المنزل والمطبخ ال في المرحاض وال في أحواض الصرف.  ال یسمح باستخدام األحماض الحاكة والقلویات لتنظیف المرافق

 .الصحیة.  وتقع تكالیف إصالح األضرار الواقعة جراء االستخدام غیر السلیم على عاتق المستأجر
 

 باألرضیاتق لحتروشات والسجاد على األرضیات، ألن هناك أضراًرا ال یسمح بلصق المف
 .عنهاوًال ؤ مسجراء ذلك وسیعد المستأجر 

 .ومن المعروف للمستأجر أنه ال یحق له وضع أغراض في القبو یمكن أن یلحق بها ضرر جراء الرطوبة
 

 الراحل في المنزل 7رقم 
 

المنزل وفي األماكن المفتوحة.  وال یسمح للموسیقى أو أجهزة الرادیو والتلفاز أن تؤدي إلى إزعاج باقي سكان یجرى تجنب إحداث الضوضاء المزعجة للراحة في 
 .المنزل

 صوت منخفًضا بحیث ال یسمع خارج الغرفة أو المسكن.  وفیما عدا ذلك تسري اللوائح والقواعد المحلیة بصیغتها الساریة بهذا الصدد. وٕاذاالیجب الحفاظ على 
كنسة یمكن تجنب صدور الضوضاء المزعجة عند أداء األعمال المنزلیة في المنزل أو الفناء أو الحدیقة (نفض السجادات والمشایات والتنظیف بالملم 

ومن الساعة     13.00حتى الساعة   8.00الكهربائیة وتهذیب الحشائش وما شابه) یجب أداء هذه األعمال من االثنین حتى الجمعة من الساعة 



 
.  وفي حالة تحدید أوقات أخرى وفًقا للوائح والقواعد  19.00حتى الساعة    9.00وكذلك یوم السبت من الساعة    19.00إلى الساعة  15.00

الفات بین ص الخالحكومیة، تعد هذه األوقات ساریة. ال یسمح بالشواء في البلكونات والشرفات واألماكن المفتوحة. یقوم المؤجر باتخاذ القرارات فیما یخ
 .السكان أو الجیران فیما یخص عالقة االستئجار

 
 األماكن المفتوحة والمالعب والحدائق 8رقم 

 
 
 
 
 
 

المؤجر بمبادرات المستأجرین التي تساهم في العنایة باألماكن المفتوحة والحفاظ علیها  بحیر تعكس األماكن المفتوحة األنیقة انطباًعا عاًما عن المسكن. لذا 
 .وتجمیلها

 
لهذا  على الجمیع الحرص على عدم تلویث محیط المسكن والمرافق الخاصة به أو تدمیرها.  ویجب تزوید األطفال والشباب خصیًصا بالثقافة الالزمةب جوی

أو حاالت تلف.  وال  األمر.  ویجب التنبیه على اآلباء للقیام بواجبهم في اإلشراف والمراقبة.  ویرجو منكم المؤجر سرعة إبالغه عند حدوث أي أخطار
 .یعد المؤجر مسئوًال إال عن األضرار الناجمة عن استخدام أجهزٍة أو مرافق ذات طبیعة ضارة بسبب اإلهمال

 
 .قططیجب إبعاد الحیوانات األلیفة عن المالعب كما یجب إبقاء الكالب مربوطًة على الدوام داخل المنزل. ویجب االمتناع عن إطعام الحمام وال

 
توقف السیارات.  یمكن غسل السیارات في أماكن الغسل المتوافرة ن اكأملقیام بتغییر الزیت وٕاصالحات المركبات في المسكن أو الشوارع والمیادین أو یحظر ا

 .والمعدة لذلك جزئًیا.  وسیقوم المؤجر بقطر السیارات غیر المصرح لها وكذلك المساكن المتحركة المركونة مقابل رسوم
 

 من  الخریف إلى الربیع -استخدام الحدائق والمالعب بعنایة وبحساسیة. تحتاج مساحات الحشائش وخاصة خارج فترات النمو یجب 
 .إلى العنایة.  لذا فإن قوة تحملها محدودة -
 

امة أحواض الورود.  حیث یمكن للزرع على ویقدم المؤجر استشاراٍت متخصصة في حالة قیام المستأجر بزرع األشجار أو الشجیرات أو النباتات الدائمة أو إق
ل النظافة نحو غیر سلیم أن یؤدي إلى إزالة المزروعات عند الضرورة.  وال یترتب أي حق في التعویض بسبب لزوم إزالة النباتات أو تلفها جراء أعما

 .نو المستأجر والرعایة.  كما یجب الحًقا العنایة باألحواض واألحواض الصغیرة التي یقیمها 
 

مستأجرون من الباطن بالحفاظ وتعد القواعد الواردة في الئحة المنزل جزًءا ال یتجزأ من عقد اإلیجار المبرم مع المستأجرین.  ویلتزم كافة سكان المنزل بما فیهم ال
 .على الئحة المبنى

 
 
 
 

 الئحة المبنى الصدیقة لألطفال
 
 ضوضاء األطفال .1
 

 .طلب مراعاة خفضها إال في حاالت الطوارئ وعلى نحو لطیفعدم إن ضوضاء األطفال جزٌء ال یتجزأ من الحیاة وهي موسیقى المستقبل.  و ینبغي 
 



 
 .آراء األطفال .2
 

 .یجب سماع آراء األطفال وأخذها في االعتبار في حالة المنازعات
 
 عربات األطفال .3
 

 .ت الدرج حسب اإلمكانیسمح ببقاء عربات األطفال في بی
 
 المالعب .4
 

 یحب األطفال اللعب في الخارج.  ولكن الملعب لیس المكان الوحید الذي یسمح فیه ببقاء
 .ول المالعباألطفال.  فالمروج والممرات وغیرها من المساحات المفتوحة تعد "أماكن لعب" لألطفال.  كما یسمح للصدیقات واألصدقاء بطبیعة الحال بدخ

 
 المساحات المفتوحة .5
 

 .یمكن بناء خیم األطفال وأحواض السباحة وفرش األغطیة في المروج واألفنیة
 
 اللعب بالماء .6
 

 .أحواض السباحة والمنزلقات أو لعمل دش استحمام في الحدائق من غرفة الغسیل ءلملیمكن أخذ المیاه الالزمة 
 
 الحیوانات األلیفة .
 

 .حاجة الكالب. لذا یشكل براز الكالب في المروج والممرات وكذلك براز القطط في الصنادیق الرملیة خطًرا صحًیا على األطفالالمروج لیست أماكن لقضاء 
 
 ألعاب الكرة .8
 

 یسمح بلعب الكرة ولكن بالكرات الناعمة التي تحافظ على األشجار
 .والشجیرات

 
 مركبات األطفال .9
 

 .لمتاحة لقیادة مركبات األطفال (سیارة األطفال والدراجات الثالثیة إلخ) وكذلك الستخدام أحذیة وألواح التزلجیمكن استخدام المساحات اإلسفلتیة ا
 

 انتباه قائدي السیارات .10
 

مناطق العقار التابعة  یجب على قائدي السیارات االنتباه لألطفال وال یسمح لهم بركن سیاراتهم على األرصفة وفي الفناء. وتسري سرعة السیر البطیئة على كافة
 .للمؤجر


