
 نظام املنزل

 )إصدار نوفمرب 2019(

عزيزي الساكن والساكنة،
ميثل املنزل والشقة مركزي حياتك وعائلتك. يهدف نظام املنزل هذا إىل حامية املساحة الشخصية، وأيضا تحديد مصالح السكان فيام بينهم. 

متثل اللوائح املدرجة أدناه املبادئ التوجيهية اإللزامية التي يجب عىل كل ساكن االلتزام بها تجاه مجتمعهم املنزيل، أي املراعاة والتسامح واملساعدة 
تجاه زمالئهم يف السكن. لذلك، يلتزم السكان بعالقة جوار جيدة ومتسامحة، بغض النظر عن الجنس أو نوع الحياة املجتمعية أو النسب أو اللغة أو 

الوطن أو األصل أو املعتقد أو املعتقدات الدينية أو السياسية.

1. الحامية من الضوضاء

يجب تجنب الضوضاء غري الرضورية واألصوات املزعجة يف جميع أوقات النهار والليل. 

ال يجوز إجراء اإلصالحات الرضورية إال يف أيام العمل، ومن الساعة 7 صباحا إىل الساعة 8 مساء. 

للحفاظ عىل أوقات الهدوء الليلية ي نع قانونا إصدار ضوضاء بني الساعة 10 مساء والساعة 6 
صباح ا، بالشكل الذي يزعج اآلخرين أثناء فرتة الهدوء الليلية.

أثناء فرتات الراحة، يحظر قانونا إصدار ضوضاء يف أيام العمل من الساعة 6 صباحا إىل الساعة 
7 صباحا، ومن الساعة 8 مساء إىل الساعة 10 مساء، وكذلك يف أيام األحد والعطالت الرسمية، 
بالشكل الذي ميكن أن يقلق راحة اآلخرين بشكل غري مقبول. باإلضافة إىل ذلك، يحظر إصدار 

ضوضاء أثناء وقت الهدوء النهاري من الساعة 1 ظهرا إىل 3 عرصا.
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يجب أن يتم تقييد تشغيل أجهزة تشغيل الصوت )الراديو والتلفزيون ومشغل الكاسيت وما إىل ذلك( واآلالت املوسيقية داخل أماكن السكن عىل 
مستوى ضوضاء الغرفة فقط، ويجب أال يزعج األشخاص غري املشاركني بشكل غري مقبول. وأيضا يف بيوت الدرج واملمرات ويف الرشفات وكذلك يف 

املنشآت الخارجية، يجب تجنب إصدار أي ضوضاء.

2. املرافق املجتمعية

جميع مرافق الشقة واألجهزة الفنية وكذلك املساحات الخرضاء واملناطق الخارجية يف املجمع السكني، يجب استخدامها بلطف وعناية. 

التخلص من بقايا الورق، واملنشورات اإلعالنية، وأعقاب السجائر، وعلب املرشوبات، والزجاجات الفارغة، وبقايا الطعام وما شابه ذلك داخل مناطق 
املجمع السكني، وكذلك ممنوع التدخني يف بيوت الدرج وكبائن املصاعد. 

ممنوع إطعام الحيوانات الربية )الحامم، والقطط الربية، وغريها( داخل املجمع السكني. 



ممنوع امليش عىل املساحات الخرضاء منًعا باتًا. اآلباء مسؤولون عن أطفالهم.

يجب أن تظل املمرات الشاغرة بني املنازل املتجاورة خالية؛ ألسباب تتعلق بالحامية من الحرائق. ممنوع وضع أي يشء أو تخزينه يف مثل هذه املناطق، وخاصًة 
قطع األثاث أو ما شابه ذلك.

ممنوع لعب كرة القدم عىل املروج الخرضاء، أو ركوب الدراجات بني الشجريات، أو إيقاف الدراجات النارية أو السيارات الشخصية أو غريها من املركبات )مثل: 
الدراجات النارية والدراجات الهوائية( عىل مسارات املشاة والطرق الرتابية، أو القيادة عليها.

 3. النفايات / مكان إلقاء القاممة / النفايات الضخمة  

ممنوع وضع أي يشء بجانب صناديق القاممة وخارج أماكن إلقاء القاممة، وكذلك يف ممرات بيوت الدرج 
أو أروقة الطابق السفيل، حيث إن هذا يشكل خطًرا عىل سكان املجمع السكني بسبب املخاطر املرتبطة 

بالحوادث والحرائق والحرشات.

لتجنب التكاليف اإلضافية للتخلص من القاممة، يجب إفراغ جميع أنواع النفايات بعد فرزها بشكل 
مسبق وتجزئتها )صناديق من الورق املقوى، أشياء ضخمة( يف حاويات القاممة املوجودة بشكل صحيح، 
وعدم إلقائها تحت أي ظرف من الظروف يف قاعدة املرحاض أو البالوعة. وباملثل أيًضا، يجب عدم إلقاء 

بقايا الطعام، أو أي يشء من النافذة، بغض النظر عن الغرض من ذلك. يجب التخلص من النفايات 
الضخمة بأنواعها كافة )األثاث، واألجهزة املنزلية، وعبوات التغليف، وغريها( من ِقبل السكان أنفسهم 

وعىل نفقتهم الخاصة.

باإلضافة إىل ذلك، يرجى مراعاة الالفتات الخاصة بكيفية التخلص الصحيح من النفايات يف مواقع التخلص من النفايات.

 4. األشياء الضخمة  

يجب أال تؤدي األشياء الضخمة، خاصًة الدراجات أو عربات األطفال أو األلعاب، وكذلك األحذية وأواين الزهور إىل أي عرقلة. ال يُسمح بوضع هذه 
األشياء يف حيز مداخل املنزل، أو يف ممرات الدرج، أو يف حيز أبواب مدخل الشقة، أو يف أروقة الطابق السفيل والطابق األريض، إال بعد موافقة 

مسبقة من رشكة اإلسكان بسبب الحفاظ عىل طرق الهروب واإلنقاذ املوجودة هناك. 

نظًرا إىل وجود أماكن خاصة لوضع الدراجات وعربات األطفال داخل املبنى السكني أو املجمع السكني، فيجب وضعها هناك. 
يجب أن تظل بيوت الدرج واملمرات، مبا يف ذلك ممرات الطابق السفيل، خالية دامئًا من أي يشء.



5. ألعاب األطفال

إذا كان املجمع السكني يحتوي عىل ملعب، فمن املتوقع أن يكون هناك أطفال يف امللعب، 
بحيث يتوقع أيضا صدور ضوضاء متناسبة، وخاصة „ضوضاء األطفال“ خالل فرتات الراحة 

املعمول بها وخارجها )حاليا وفقا لقانون حامية الوالية والحامية من االنبعاثات يف برلني 
- LImSchG Bln من 05.12. 2005(. تعد الضوضاء املزعجة الصادرة عن األطفال تعبريا 

عن منو األطفال بطبيعة الحال والحفاظ عىل فرص منو األطفال املناسبة للطفل بشكل الئق 
اجتامعيا، ومن ثم فهي مقبولة. باإلضافة إىل ذلك، ال ميكن أيضا استبعاد أن يتم تجاوز 

مستوى „ضوضاء األطفال“ املعتاد بشكل عام. األطراف املتعاقدة عىل علم بذلك؛ لذلك فإنهم 
يتفقون عىل أن كال من الضوضاء املزعجة املعتادة بشكل عام من األطفال وضوضاء األطفال 

التي تتجاوز هذا تتوافق مع الرشط التعاقدي )اتفاقية الطبيعة القانونية والواقعية( ويوافقون عىل أن املستأجر ليس له أي حقوق مرتتبة 
بسبب االنبعاثات املذكورة )الحق يف اإلزالة أو التوقف واالمتناع، الحق يف التخفيض، املطالبة بتعويض عن الرضر وتسديد النفقات، حق الرهن 

الحيازي(. 
عند ركوب الدراجات يف املجمع السكني، يجب أال يتعرض األشخاص اآلخرون للخطر. باإلضافة إىل ذلك، يحظر ركوب الدراجات ولعب كرة 

القدم يف املناطق الخرضاء ويف ساحات الفناء وأمام مداخل املنزل. 

يجب ترك مناطق اللعب نظيفة. 

يجب عىل اآلباء واألوصياء تشجيع األطفال واملراهقني عىل االمتناع عن إصدار الضوضاء التي ميكن تجنبها وغري املعقولة، خاصًة أثناء فرتات 
الراحة.

 6. الرشفات واألروقة املفتوحة

تعد الرشفات واألروقة املفتوحة جزأين من تصميم واجهة املبنى السكني. وهام ذواتا استخدام مخصص، ويجب أالَّ يُستخدما كمساحة تخزين 
للنفايات الضخمة بجميع أنواعها. 

يسمح بتعليق قطع الغسيل داخل سور/درابزين الرشفة، ولكن ال يسمح أبًدا بتعليقها عىل جدار سور/درابزين الرشفة أو فوقه بشكل بارز. 

ممنوع وضع صناديق الزهور إال عىل الجزء الداخيل من جدار سور/درابزين الرشفة، أو إذا كان هناك حوامل لصناديق الزهور تم تركيبها من 
جانب العميل، فيمكن أيًضا وضعها عىل سور/درابزين الرشفة. يتحمل املستأجر مسؤولية تأمني صناديق الرشفة الخاصة به وغريها من األشياء 

)مثل أواين الزهور( التي يعلقها عىل سور / شبكة الرشفة، التي ميكن أن تشكل خطًرا عىل طرف آخر إذا سقطت، نظًرا إىل أنه مسؤول عن ضامن 
السالمة املرورية.

ممنوع رمي األشياء وبقايا النفايات من الرشفة أو الرِتاس أو الرواق املفتوح. 

لغرض الحامية من الحرائق ولتجنب الدخان، يحظر عىل املستأجر تشغيل مشاوي النار واألفران ومشاعل النار وغريها من املواقد املفتوحة يف 
الرشفات والرتاسات واألروقة املفتوحة واملنشآت الخارجية.

ممنوع الشواء يف املساحات الخرضاء وساحات الفناء يف املجمع السكني. 
يُحظر عىل املستأجرين عموًما تركيب حاممات السباحة يف املساحات الخرضاء وساحات الفناء. 

كام يُحظر عىل املستأجرين تركيب حاممات السباحة يف الرشفات والرتاسات واألروقة املفتوحة. ال ينطبق هذا الحظر عىل حاممات السباحة 
15030 ×  سم، والتي ميكن إزالتها يف املساء. الصغرية الخاصة باألطفال ذات األبعاد املعتادة التي تصل إىل نحو 



 7. الحيوانات األليفة 

يخضع االحتفاظ بالحيوانات األليفة للوائح القانونية الخاصة بالحيوانات، ويجب أن يلتزم 
بها صاحب الحيوانات األليفة وفًقا للقواعد املعرتف بها عموًما لالحتفاظ بالحيوانات 

األليفة بشكٍل صحيح. 

تتطلب تربية الحيوانات موافقة املؤجر، ما مل يكن األمر متعلًقا برتبية الحيوانات الصغرية 
العادية )مثل: األسامك، الهامسرت، الطيور(. 

يف مجمعاتنا السكنية، يجب اصطحاب اللجام دامئًا مع الكالب والقطط، وإذا لزم األمر، 
يجب وضع كاممة عىل أفواهها. يجب أن تبقى القطط يف الشقة خالل فرتة استمتاع الطيور. 

يجب عىل مالك الحيوانات األليفة يف املبنى السكني )املمرات والصاالت واملصاعد وغريها( ويف املجمع السكني )األرصفة واملناطق الخرضاء وما 
إىل ذلك( إزالة أي اتساخ عىل الفور، وخاصًة الذي يسببه فضالت الكالب وشعر الحيوانات. 

ممنوع ترك الكالب دون مراقبة من ِقبل أصحابها داخل املجمع السكني. يجب أن يضمن صاحب الكلب عدم تهديد الكلب لألشخاص أو 
الحيوانات أو األشياء. ال يُسمح باصطحاب الكالب يف أماكن لعب األطفال أو املساحات العشبية أو املروج عىل وجه الخصوص. 

 8. موقف السيارات / الجراجات املغطاة 

تنطبق االتفاقيات الخاصة والقانونية والتعاقدية عىل استخدام أماكن وقوف السيارات الخاصة ومواقف السيارات وأماكن وقوف السيارات 
املخصصة رسميًا والجراجات املغطَّاة. ميكن فقط إيقاف املركبات املسجلة رسميًا. 

من املتوقع أن ميتنع مالكو السيارات الشخصية والدراجات النارية واملركبات األخرى عن التزمري غري الرضوري وعن ترك املحركات تدور بال داٍع 
وعن اإلغالق الشديد ألبواب السيارة يف املناطق التابعة للمنزل. كام أن املحادثات بصوت مرتفع، خاصًة أثناء فرتات الراحة، غري مرغوب فيها. 

ممنوع غسل املركبات أو إصالحها يف مواقف السيارات أو يف الجراجات املغطَّاة. ميكن استخدام مناطق الغسيل املميزة بعالمات لغسل املركبة، 
إن وجدت. ممنوع متاًما تفريغ السوائل من املركبة.



 9. األمن والنظام  

لكل فرد مقيم يف املجمع السكني الحق املرشوع يف الشعور باألمان يف مجمعه السكني والقدرة عىل العيش يف ظروف سكن الئقة. ال ميكن مراقبة 
املجمع السكني وحامية سكانه من األخطار واألرضار التي ميكن تجنبها من ِقبل موظفي رشكة اإلسكان املكلفني بذلك مبفردهم. 

تأكد بصفة خاصة من إغالق األبواب األمامية للمنزل والحفاظ دامئًا عىل إغالق أروقة الطابق السفيل وأبواب الفناء لحامية السكان. يجب إبالغ 
مدير العقار أو من يقوم بترصيف األعامل فيه عن أي قصور تالحظه، وذلك للعمل عىل إزالته.

لذلك، مطلوب من جميع السكان املساعدة عىل منع األخطار، الناتجة عن الصقيع أو العواصف أو األرضار الناجمة عن الحرائق عىل سبيل املثال، 
وتجنب األرضار التي تلحق بجسم املنزل، ويف بيوت الدرج ومداخل املنزل والشقق ومنع أي إزعاج أو أذى من جانب الغرباء، وكذلك إبالغ هذه 

املالحظات إىل رشكة اإلسكان أو طلب مساعدة رسمية من الرشطة. 

يعد نظام املنزل هذا جزًءا من عقد اإليجار القائم، ويحل إصدار شهر نوفمرب 2019 محل نظام املنزل السابق. 

ميكن تغيري نظام املنزل يف وقٍت الحق، إذا اقتضت مصلحة اإلدارة السليمة للمجمع السكني هذا وكان التغيري مقبواًل للسكان. 

Gewobag

برلني، نوفمرب 2019
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		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Bestanden		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang


