
السيدة الساكنة املحرتمة، السيد الساكن املحرتم:

يَُشكِّل البيت والسكن جوهر حياتكم وحياة أرستكم. تَْهُدف هذه الالئحة إىل حامية املساحة الشخصية لكل فرٍد وكذلك إىل وضع حدوٍد لتعامل السكان مع بعضهم بعًضا.

تَْعرِض القواعد املذكورة أدناه مبادئ توجيهية إلزامية يجب عىل جميع السكان االلتزام بها، أال وهي مراعاة باقي السكان والتسامح وتقديم املساعدة للغري. ومن ثَمَّ يلتزم السكان بالتسامح 

فيام بينهم وحسن الجوار، بغض النظر عن الجنس أو التوجه الجنيس أو النسب أو اللغة أو الوطن أو األصل أو العقيدة أو األراء الدينية أو السياسية.

ال بد من تجنب إحداث أي ضجيج ال لزوم له أو ضوضاء مزعجة يف أي وقت سواء بالنهار أو بالليل، وال يُسمح بإجراء 

إصالحات إال يف أيام العمل من الساعة 7:00 حتى الساعة 20:00. 

للحفاظ عىل الهدوء أثناء الليل مُينع مبوجب القانون إحداث ضجيج يُزعج اآلخرين أثناء الليل يف الفرتة ما بني الساعة 

22:00 وحتى الساعة 6:00.

مُينع مبوجب القانون إحداث ضجيج ميكن أن يُزعج اآلخرين عىل نحو غري مقبول أثناء اسرتاحتهم خالل أوقات الراحة يف 

أيام العمل من الساعة 6:00 حتى الساعة 7:00 ومن الساعة 20:00 حتى الساعة 22:00 وكذلك يف أيام األحد والعطالت 

الرسمية. فضاًل عن ذلك يُحظر إحداث ضوضاء خالل وقت القيلولة من الساعة 13:00 حتى الساعة 15:00.

ال يجب تشغيل األجهزة الصوتية )راديو، تلفاز، كاسيت، إلخ( واألدوات املوسيقية داخل غرف املعيشة إال بصوت منخفض ال يتعدى نطاق الغرفة وال يُؤدي إىل إزعاج اآلخرين عىل نحو غري 

مقبول. كام يجب تجنب إحداث أي مسببات للضوضاء عىل السالمل أو يف املمرات أو الرشفات وكذلك حول املبنى. 

 2. املرافق املشرتكة  

يجب التعامل مع كافة تجهيزات املسكن وأثاثه واألجهزة التكنولوجية وكذلك املساحات الخرضاء والساحات يف املجمع السكني بحرص وعناية.

يُحظر إلقاء املخلفات الورقية أو املنشورات اإلعالنية أو أعقاب السجائر أو عبوات املرشوبات أو الزجاجات الفارغة أو بقايا الطعام وما إىل ذلك داخل املجمع السكني، كام مُينع التدخني 

عىل السالمل أو يف املصاعد.

مُينع إطعام الحيوانات الربية )الحامم والقطط الربية، إلخ( يف املجمع السكني.

مُينع السري عىل األسطح الخرضاء منًعا باتًا. الوالدان مسؤوالن عن أطفالهم.

 i  

 1. الحامية من الضوضاء  

 الالئحة الداخلية 



 3. النفايات وأماكن تجميع القاممة واملخلفات كبرية الحجم  

يُحظر مبوجب القانون وضع أي أشياء من أي نوع بجانب صناديق القاممة أو خارج أماكن تجميع النفايات وكذلك يف 

ممرات السالمل أو ردهات القبو، إذ يَُعرِّض ذلك باقي السكان للخطر نظًرا للمخاطر املرتتبة عىل ذلك سواء وقوع حوادث 

أو نشوب حرائق أو انتشار اآلفات يف املجمع السكني.

ولتفادي أية تكاليف إضافية للتخلص من القاممة بكافة أنواعها ال بد من إلقاء النفايات بعد فرزها ومتزيقها إىل قطع 

صغرية )الكرتون، األشياء كبرية الحجم( يف صناديق القاممة املتوفرة وفًقا لالئحة املنظمة، وال يُسمح بأي حال من األحوال 

برميها يف املرحاض أو البالوعة. كام ال يُسمح مطلًقا بإلقاء بقايا الطعام أو أي نفايات من أي نوع من النافذة ألي غرٍض 

كان. وعىل السكان التخلص من النفايات ضخمة الحجم )كاألثاث واألجهزة املنزلية والعبوات الضخمة، إلخ( بأنفسهم 

وعىل نفقتهم الخاصة.

ومن أجل التخلص من النفايات عىل وجه صحيح يُرجى منكم أيًضا االنتباه لالفتات املوجودة يف أماكن التخلص من القاممة.

 4. األشياء كبرية الحجم  

ال يُسمح بوضع أشياء كبرية الحجم تعيق السري )كالدراجات وعربات األطفال واأللعاب عىل وجه الخصوص، أو األحذية وأصائص الزهور(. لذا يُحظر وضع هذه األشياء يف مداخل املبنى 

أو ردهات السالمل أو عند أبواب مداخل الشقق أو ممرات الطابق األريض أو ردهات القبو، حيث تتواجد طرقات النجاة واإلنقاذ، إال بعد ترصيح ُمسبق من رشكة اإلسكان.

فام دام هناك أماكن مخصصة داخل املبنى أو املجمع السكني لوقوف الدراجات وعربات األطفال فال بد من إيقافهم بها.

يجب اإلبقاء دامئًا عىل خلو السالمل واملمرات وممر القبو من أي يشء أيًا ما كان.

 5. لعب األطفال  

إذا أراد األطفال اللعب خارج البيت فينبغي عليهم التوجه إىل املالعب املتوفرة يف املجمع السكني. وعىل اآلباء 

واألمهات وأولياء األمور التأكد حينئٍذ من عدم إزعاج باقي السكان عىل نحو غري مقبول أثناء لعب األطفال -خاصة 

خالل فرتات الراحة العامة-.

ال يُسمح أن يتعرض اآلخرون للخطر جراء ركوب الدراجات يف املجمع السكني. عالوة عىل ذلك يُحظر ركوب الدراجات 

أو لعب كرة القدم عىل املساحات الخرضاء أو يف الساحات أو أمام مداخل املبنى.

ال بد من ترك أماكن اللعب نظيفة، وال يُسمح أن يتسبب لعب األطفال داخل البيت يف إزعاج باقي السكان.

يجب عىل اآلباء واألمهات ومسؤويل الرتبية حث األطفال والشباب عىل االمتناع عن إحداث ضجيٍج ال داع له وغري مقبول.

ال بد من اإلبقاء عىل خلو املمرات املَُخططة املؤدية للمساكن املجاورة، من أجل الوقاية من الحرائق. يُحظر وضع أو تخزين أي أشياء من أي نوع يف هذه املناطق، خاصة قطع األثاث وما 

شابه.

ال يُسمح باللعب بكرة القدم عىل املساحات الخرضاء أو بركوب العجل بني الشجريات أو بإيقاف أو قيادة الدراجات البخارية أو السيارات الخاصة أو أية مركبات أخرى )كالدراجات النارية 

أو الدراجات( عىل طرق املشاة أو الطرق الرتابية.



 6. الرشفات واألروقة  

تَُعدُّ الرشفات واألروقة جزًءا من واجهة املبنى السكني. وتُستخدم ألغراض محددة وليس كمكان لتجميع املخلفات كبرية الحجم من أي نوع.

يُسمح بوضع الغسيل عىل درابزين أو سور الرشفة من الداخل، ولكن ال يُسمح بأي حال من األحوال بتعليقه عىل جدار الدرابزين أو السور أو تدليته إىل الخارج.

ال يُسمح بوضع أحواض الزهور إال عىل الجانب الداخيل من جدار درابزين/سور الرشفة، أو عىل حوامل أحواض الزهور املوجودة يف املبنى أو تعليقها عىل درابزين/سور الرشفة. ونظًرا 

ألن املستأجر ملزٌم بالحفاظ عىل السالمة فيتحمل مسؤولية تأمني أحواض الزهور الخاصة به وغريها من األشياء األخرى التي يقوم بتعليقها عىل درابزين/سور الرشفة )كأصائص الزهور 

مثاًل(، والتي ميكن أن يتسبب سقوطها يف تََعرُّض اآلخرين للخطر.

مُينع إلقاء األشياء والنفايات من الرشفات أو الرتاس أو األروقة.

من أجل الوقاية من الحرائق وتجنب تطاير الدخان يُحظر عىل املستأجر تشغيل الشوايات واألفران وغريها من املواقد واملداخن األخرى يف الرشفات أو الرتاس أو األروقة أو خارج املبنى 

يف الهواء الطلق.

يُحظر اليّش عىل املساحات الخرضاء أو يف ساحات املجمع السكني.

يُحظر عىل املستأجرين إقامة حامم سباحة عىل املساحات الخرضاء أو يف الساحات.

يُحظر عىل املستأجرين إقامة حامم سباحة يف الرشفات أو الرتاس أو األروقة، باستثناء حاممات السباحة الصغرية الخاصة باألطفال مبقاييسها املعتادة بحيث ال تزيد عن x 30 150 سم، 

والتي ميكن إزالتها يف املساء. 

 7. الحيوانات املنزلية األليفة  

يخضع اقتناء الحيوانات األليفة ألحكام قانونية خاصة بالحيوانات، وعىل مقتني الحيوانات اتباع القواعد املنظمة 

واألحكام املتعارف عليها القتناء الحيوانات األليفة.

يَستلزم اقتناء الحيوانات موافقة مالك العقار، إذا مل يكن األمر متعلًقا باقتناء حيوانات صغرية معتادة )كاألسامك 

والهامسرت والعصافري مثاًل(.

يف حالة اقتياد الكالب أو القطط يف املجمع السكني فال بد من ربطها بحبل، وكذلك تكميمها إذا لزم األمر. ويجب 

إبقاء القطط يف البيت خالل الفرتة التي ال يسمح فيها باصطياد الطيور.

يجب عىل مقتني الحيوانات األليفة إزالة أي ملوثات أو قاذورات عىل الفور، خصوًصا فضالت الكالب أو وبر الحيوانات، سواء داخل املبنى السكني )املداخل واملمرات واملصاعد، إلخ( 

أو يف محيطه داخل املجمع السكني )طرق السري أو املساحات الخرضاء، إلخ(.

ال يسمح برتك الكالب يف املجمع السكني دون رقابة مقتنيها، ويجب عىل مقتنيها ضامن أال يَُعرِّض الكلب أي أشخاص أو حيوانات أخرى أو أي يشء للخطر. ال يُسمح باصطحاب الكالب 

عىل وجه الخصوص إىل مالعب األطفال وكذلك يف املساحات الخرضاء.



 8. مواقف السيارات والجراچات  

هناك اتفاقيات قانونية وتعاقدية خاصة ترسي عند الرغبة يف استخدام أماكن وقوف السيارات الخاصة أو مواقف السيارات أو أماكن وقوف السيارات املرصح بها رسميًا أو الجراچ 

متعدد الطوابق. ال يُسمح بوقوف أي سيارة إال املرصح بوقوفها رسميًا.

يُفرتض أن يتجنب مالكو السيارات الخاصة أو الدراجات النارية أو غريها من املركبات األخرى استخدام آلة التنبيه )الكالكس( أو تشغيل املحرك دون لزوم أو إغالق أبواب املركبة 

بصوت مرتفع أسفل املبنى السكني. كام أن التحدث بصوت مرتفع غري ُمستحب، خاصة يف أوقات الراحة.

ال يُسمح بغسيل السيارات أو تصليحها يف املواقف أو الجراچات. ميكن غسيل السيارات يف األماكن املخصصة لذلك، يف حالة توافرها. كام يُحظر عىل وجه الخصوص تفريغ السوائل من 

السيارة. 

 9. األمن والنظام  

لكل شخص يسكن يف أحد مباين املجمع السكني الحق يف الشعور باألمان والعيش يف ظروف سكنية مالمئة ومنظمة. وال ميكن للموظفني املُعينني من ِقبَل رشكة اإلسكان وحدهم فقط 

حراسة املجمع السكني ومراقبته وحامية سكانه من األذى أو املخاطر التي ميكن تجنبها.

لذا يجب عليكم التأكد من إغالق األبواب وكذلك مداخل القبو وأبواب الفناء باستمرار. ويف حالة مالحظتكم ألي خلل أو تقصري من أي نوع يجب عليكم إبالغ الحارس أو املرشف 

لتداركه.

ومن ثَمَّ يجب عىل جميع السكان أن يساعدوا بعضهم بعًضا باستمرار، لتفادي أي مخاطر ناجمة عن الصقيع أو العواصف أو الحرائق عىل سبيل املثال، وتجنب األرضار التي ميكن أن 

تلحق باملبنى أو السالمل أو املداخل أو الوحدات السكنية، وكذلك منع أية مضايقات أو أرضار محتملة من ِقبَِل أغراٍب من خارج املبنى. يف حالة مالحظتكم ألي يشء من هذا القبيل 

عليكم بإبالغ رشكة اإلسكان أو االتصال بالرشطة لطلب املساعدة.

تُعد هذه الالئحة النظامية جزًءا من عقد اإليجار املوجود معكم. النسخة الصادرة بتاريخ يوليو 2015 تحلُّ محل الالئحة النظامية الحالية.

قد تتغري الالئحة النظامية يف وقت الحق حسب ما تقتضيه مصلحة إدارة املجمع السكني وبقدر ما يحتمله الساكن وفًقا للقانون.

برلني، يوليو 2015


