
 2022/ 1/1    شركة المساھمة لمساكن بلدیة ھلسنكي 
 

 الضوابط والنُظم للمبنى 
 

من أجل الحفاظ على الراحة واألمان للجمیع، فإنھ في ھذا المبنى ساریة المفعول الضوابط والنظم التالیة باإلضافة إلى التشریعات  
 القانونیة:

 
 المشتركة ومناطق الفناءاألماكن 

نُبقي على الباب الخارجي لمدخل الدرج ُمغلقًا فیما بین الساعة  
. المباني الموجود فیھا رمز للباب أو ھاتف  07.00–21.00

بشكل  ُمغلقًا  الخارجي  الباب  على  فیھا  اإلبقاء  یتم  للباب، 
 مستمر. 

 
األماكن   في  التجول  عند  ضجیج  إصدار  عدم  یتوجب 

 المكوث بشكل عبثي في األماكن الُمشتركة.  المشتركة. یُمنع
 

 یُمنع تھویة المسكن من مدخل الدرج.
 

یُمنع التدخین في ممرات الدرج وفي المصاعد وفي األماكن  
وفي   المشتركة  الشرفات  وفي  االخرى  المشتركة  الداخلیة 
أو   للعقار  الفناء  في منطقة  للبیوت وكذلك  الجانبیة  الممرات 

(بما في ذلك المداخل وبالقرب من منافذ  على أرض المبنى  
دخول الھواء وكذلك في مناطق لعب األطفال) وفي المناطق 
التدخین مسموح بھ على كل   السیارات.  المخصصة إلیقاف 
حال في منطقة الفناء أو على أرض المبنى في المكان الذي  
الممكن   من  كان  إذا  لذلك،  ھلسنكي  بلدیة  مساكن  خصصتھ 

یُمنع التدخین في المباني الخالیة من الدخان    .توفیر ذلك المكان
ابتداًء من  إعدادھا  تم  التي  اإلیجار  وكذلك بخصوص عقود 

وأفنیة   2021/ 1/1 والتراسات  والشرفات  المساكن  في 
 المساكن.

 
ألسباب متعلقة باألمان من الحریق یجوز االحتفاظ باألمتعة 

االحت  یُمنع  لذلك.  تخصیصھا  تم  التي  االماكن  في  فاظ فقط 
األماكن  في  الخطرة  والمواد  االشتعال  السریعة  بالمواد 
المشتركة. من الممكن االحتفاظ بإطارات السیارات (مجموعة 
واحدة) في حجرة التخزین الصغیرة. ال یجوز االحتفاظ بأي  
أمتعة في ممرات الدرج أو في الممرات الجانبیة للبیوت أو  

 في ممرات الطابق األرضي.   
 

نة في غرفة الغسیل أو في الساونا.     یُمنع استخدام المواد الملّوِ
غرف   إلى  الزجاجیة  األشیاء  أو  الزجاج  قواریر  أخذ  یُمنع 
في   السجاد  غسل  یُمنع  (الساونا).  البخار  غرف  أو  الغسیل 

 غرفة الغسیل الخاصة بالمبنى في غسالة عادیة. 
 

یتوجب أخذ النفایات إلى األماكن المخصصة لھا وفرزھا مع  
 ام بالتوجیھات التي تم تقدیمھا.االلتز

 
الفناء ومعدات  العشب والمزروعات وأثاث  ال یجوز إتالف 

 أماكن لعب األطفال وما شابھ ذلك.
 

یُمنع رمي القمامة في األماكن المشتركة وفي مناطق الفناء. 
یُمنع إلقاء قمع السجائر من الشرفة على األرض أو بخالف  

 ذلك منطقة أرض المبنى.
 

ال وبالقرب من یُمنع  السیارات  إیقاف  أماكن  في  بالكرة  لعب 
 نوافذ المباني بشكل ُمباشر. 

 
 یُمنع التخییم في منطقة الفناء العام.

 
یُمنع تركیب اإلعالنات والالفتات. یجوز تركیب طبق األقمار  
الصناعیة أو ھوائي رادیو الھواة أو أي جھاز آخر مشابھ لذلك  

الدرابزین (سور الشرفة) دون  فقط على شرفة المسكن داخل  
 إعطاب التركیبات. 

 
 تنفیض الغبار وتجفیف الغسیل 

تنفیض السجاد وأغطیة الفراش مسموح بھ فقط في األماكن 
نشر أغطیة الفراش وتھویتھا    المخصصة والمحجوزة لذلك.

وكذلك تجفیف الغسیل مسموح بھ في الشرفات داخل حدود  
 سور الشرفة فقط. 

 
 المساكن والشرفات 

للسكان   السكن  تُناسب  التي  الھدوء  من  أجواء  خلق  یتوجب 
اآلخرین في المساكن وفي منطقة المبنى. یتوجب على وجھ  

الساعة   بین  فیما  تجنب إصدار    7.00– 22.00الخصوص 
 الضجیج والفعالیات األخرى المزعجة. 

 
یتوجب االعتناء بالمسكن بحرص. یتوجب التحقق من عمل 

م، وإعداد بالغ غیر مستعجل عن  أجھزة إنذار الحریق بانتظا
 العطب بخصوص األعطاب المحتملة.

 
یتوجب اإلبقاء على الشرفة نظیفة ومرتبة وإزالة الثلوج عن  
فناء  وفي  الشرفة  في  تجمیع  یجوز  ال  الشتاء.  في  الشرفة 
المسكن أمتعة ُمخزنة تزید من المواد القابلة لالشتعال وتُزعج  
البیئة. یُمنع غسل الشرفة بالمیاه الجاریة. یتوجب وضع أواني 

الدرا داخل  األخرى  واألشیاء  الشرفة).  الزھور  (سور  بزین 
یتوجب تثبیت المظالت الواقیة من الشمس ومعدات الحمایة  

 المشابھة لذلك بعنایة. 
 
 

وأفنیة   الشرفات  في  األطعمة  وتدخین  النیران  إشعال  یُمنع 
فقط  الشرفات  على  بالشواء  یُسمح  والتراسات.  المساكن 
 بالشوایة الكھربائیة؛ وفي التراس وفناء المسكن بالشوایة التي 

الشواء  یُسمح  بالكھرباء.   تعمل  التي  والشوایة  بالغاز  تعمل 
وتدخین األطعمة في الفناء في األماكن التي تم تحدیدھا بشكل 
واألمان   السالمة  بإجراءات  االلتزام  یتوجب  منفصل. 

 بخصوص الحریق. 
 

یتوجب اإلبالغ عن سیالن المیاه واألعطاب األخرى حاالً إلى  
خدمة الزبائن أو المناوب للمكتب اإلقلیمي. ال یجوز سكب أو  

 إلقاء الفضالت التي من الممكن أن تسد البالوعات  
 في بالوعة المرحاض أو في البالوعات األخرى.  

 



أو   ضارة  حشرات  ظھور  عند  الحال  في  اإلبالغ  یتوجب 
ضارة في المساكن أو في الفناء، إلى خدمة الزبائن    حیوانات

 أو المناوب للمكتب اإلقلیمي. 
 

 إیقاف السیارة 
تم   التي  األماكن  تلك  في  فقط  بھ  مسموح  السیارة  إیقاف 
تخصیصھا واإلشارة إلیھا بذلك. أماكن الزوار مخصصة فقط  

 للزائرین في العقار. 
 

تسیر أثناء أماكن إیقاف السیارات ُمخصصة للسیارات التي  
أو  المھجورة  بالمركبات  االحتفاظ  یجوز  ال  المرور.  حركة 
تلك التي تم إخراجھا من نطاق الخدمة وال بأجزائھا في منطقة 
أن   یتوجب  األخرى.  العقار  مناطق  في  أو  السیارات  إیقاف 
أبعادھا وأیًضا  للسیارة من ناحیة  السیارة  إیقاف  یتسع مكان 

عرقل السیارة ذھاب اآلخرین  من ناحیة طولھا، وال یجوز أن تُ 
 إلى سیاراتھم.   

 
إذا كانت ھناك أماكن شاغرة إلیقاف السیارات، فمن الممكن 
استئجار مكان إیقاف السیارة أیًضا لالحتفاظ بالدراجة الھوائیة 

 فیھ. 
 

السیارة   تدفئة  لمقابس  الواقیة  األغطیة  على  اإلبقاء  یتوجب 
س بعد االستخدام. ال ُمغلقة. یجب فصل كابل التدفئة من المقب

یجوز استخدام مقبس تدفئة السیارة لشحن السیارة الكھربائیة 
 أو السیارة الھجینة.   

 
تم   التي  للسیارة  الخامل  التشغیل  بحدود  االلتزام  یتوجب 

 تشریعھا لمنطقة الفناء ومكان إیقاف السیارة. 
 

السیارة وصیانتھا فقط في األماكن المخصصة   یُسمح بغسل 
والمحجوزة لذلك. یُسمح بتغییر إطارات السیارات في أماكن  

 إیقاف السیارات.
 

 الحیوانات األلیفة: 
ممرات   في  مربوطة  األلیفة  الحیوانات  على  اإلبقاء  یتوجب 
تأمین  یتم  بحیث  العقار  منطقة  وفي  للبیوت  للدخول  الدرج 

 تجول اآلخرین. 
 

العامة وأماكن یُمنع أخذ الحیوانات األلیفة إلى أماكن الساونا  
 الغسل العامة والمغسلة العامة. 

 
في   األلیف  الحیوان  مع  یتجول  الذي  الشخص  على  یتوجب 
الھواء الطلق، أن یحرص على أال یتسبب الحیوان في اتساخ 
العقار أو مناطق الفناء الخاصة بھ أو مزروعاتھ أو جدران  

وإزالتھ. یُمنع المباني. یتوجب جمع روث الحیوانات األلیفة  
للعب  المخصصة  األماكن  في  األلیفة  الحیوانات  مع  التجول 
األطفال واألماكن القریبة منھا مباشرةً. یتوجب على صاحب  
الوسط   الحیوان  یُزعج  أال  أن یحرص على  األلیف  الحیوان 

 المحیط أو سكان المبنى من خالل إصدار أصوات متكررة.
 

وانات األخرى التي تعیش  یُمنع إطعام الطیور والسناجب والحی
 في الطبیعة من على الشرفات أو في كل منطقة العقار.  

 
 اإلخالل بالضوابط والنظم: 

والنُظم  بالضوابط  اإلخالل  عقوبة  تكون  أن  الممكن  من 
 اإللزامیة بالتعویض عن الضرر أو فسخ عقد اإلیجار. 

 
 والنظم. الساكن مسؤول عن التزام الزائر لدیھ بھذه الضوابط 
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