
1 
 

 
KARDEN 

 

 في سيمبول اسطنبول Cمكاتب و A-Bدليل )توجيهات( العيش في بناء مساكن 
 المحتويات

 2 .......................................................................................................... أ. مقدمة

 2 .......................................................................................................... رؤيتنا

 2 .......................................................................................................... مهمتنا

.......................................................................................................... قيمنا  2 

 2 .......................................................................................................... ب. نبذة عن سيمبول اسطنبول

 2 .......................................................................................................... معلومات عامة

 3 .......................................................................................................... النظام االداري

 3 .......................................................................................................... ةتعريف االماكن المشترك

 3 .......................................................................................................... الخدمات

 3  ج. القواعد العامة

 3 .......................................................................................................... النطاق

 4 .......................................................................................................... المسؤوليات

 5 .......................................................................................................... االدارياجراءات التسجيل 

 5 .......................................................................................................... االنتقال

 6 .......................................................................................................... والفواتيردفعات االستحقاقات 

 6 .......................................................................................................... دخول الضيوف

 6 .......................................................................................................... في البيوت الخدم العاملون

 6 .......................................................................................................... خلو الشقق لفترة طويلة

 7 .......................................................................................................... االخالء وساللم الحرائق

 7  الصيانة داخل الشقق

 8 ......................................................................... الواجهة الخارجية، الشرفات، التراسات، وتراسات الحدائق

 9 .......................................................................................................... مكيفات الهواء

 9 .......................................................................................................... قواعد أماكن المرافق االجتماعية

 11 ..................................................................................... قواعد األماكن الرياضية المفتوحة متعددة االهداف

 12 .......................................................................................................... أماكن لعب االطفالقواعد 

 12 .......................................................................................................... مواقف السيارات 

 13 .......................................................................................................... جمع القمامة

 13 .......................................................................................................... الحيوانات االليفة

 13 .......................................................................................................... ائقالحد

 14 .......................................................................................................... البريد وسعاة البريد

 14 .......................................................................................................... المصاعد

 14 .......................................................................................................... نظم التدفئة

 14 ............................................................................................................. التليفزيونيالبث 

 14 ............................................................................................................. الغرامات التي ستطبق

 15 ..................................................................................... جير الشقق والبيع ومكاتب الوساطة العقاريةقواعد تأ

 15  د. تدابير الحرائق والزالزل

 15 ............................................................................................................. الحرائق

 16 ............................................................................................................. الزالزل

 17  هـ. المواضيع االخرى

 17 ............................................................................................................. خدمة الموظف الفني

 17 ............................................................................................................. خدمة الموظف االستشاري

 17 ............................................................................................................. خدمات العالقات العامة

 18 ............................................................................................................. المولدة الكهربائية

 18 ............................................................................................................. المالجئ

 18 ............................................................................................................. رفة الخدمات الطبيةغ

 18 ................................................................................................... قائمة لوازم االماكن الداخلية في الشقق

 19 ............................................................................................................ ضبط حرارة الصمام الحراري

 19 ............................................................................................................ خطة مصفوفة االستحقاقات

 



2 
 

 

 اهالً وسهالً بكم في سيمبول اسطنبول،
ن في سيعيشومن أجل اعالم سكان المجمع السكاني المحترمين الذين مجمع سيمبول السكني  دليل )توجيهات( العيش فيتم اعداد 

تم وضع القواعد المشتركة في مشروعنا الذي اضيع العامة في مجمعنا وقواعد العيش الخاصة باألماكن المشتركة. المجمع بالمو
لسكان المجمع. وعليه فإن مهمة سكان المجمع االعزاء ئة وسعيدة وآمنة نيهتوفير حياة سيعيش فيه العديد من االشخاص من أجل 

 ون اتباع هذه القواعد وتطبيقها.األساسية يجب أن تك

 واالنصياع لتحذيراتهم.يرجى التعاون مع موظفي سيمبول اسطنبول 
 

 مع تحياتنا

 

 إدارة مجمع 

 سيمبول اسطنبول
 

 رؤيتنا
اكني لستوحيد القوة التي نحصل عليها منكم ودمجها مع الطاقة التي تمنحها لنا بعدل وأمن والعمل في إطار مبدأ الخدمة المتساوية 

 المجمع.

 مهمتنا
 العيش المشترك.إدارة المجمع من قبل موظفينا بشكل يركز على التطلعات في كل مرحلة ووفق مبدأ العمل ضمن قواعد 

 قيمنا

في إطار حس المسؤولية للعيش والعمل ضمن جو ضمان عيش سكان المجمع السكني االعزاء وموظفينا ضمن المفهوم االسري و
 من االحترام والحب والشفافية واألمن والعدل. 

 نبذة عن سيمبول اسطنبول

 معلومات عامة:
وهو ( Karden inşaat)لإلنشاءات من قبل شركة كاردان في سيمبول اسطنبولومجمع السوق Cومكاتب  A-Bمساكن ناء تم ب

 3103-3102( لعام İnternatıonalPropertyAwards Europeحاصل على جائزة المشروع المعماري في اوروبا ) مشروع
ً في المنطقةوهو   .المشروع االرقى واالكثر رواجا

ومن مرافق اجتماعية فيها مسابح مغلقة ومفتوحة مع غرف الساونا ومركز لياقة بدنية وموقف يتكون سيمبول اسطنبول من ثالثة ابنية 
 كمكاتب. Cكمساكن والبناء  Bوالبناء  Aمفتوحة ومغلقة وسوق. وقد تم تصميم البناء سيارات 

نظام الهيكلي ويتكون هذا الخالل هيكل خرساني بشكل يطابق للشروط واللوائح الحديثة السارية. من  بناءللالنظام الهيكلي تم تصميم 

 و/أو أساس حصيرة مبنية على ركائز. أساس حصيرةخرسانية و أرضياتو دعاماتو أعمدةوجدار من 
 التقدم بطلب الىكلية الهندسة في جامعة اسطنبول القياسيةتموباإلضافة الى سلطات الموافقة . TSEتطابق جميع المواد المستعملة معاير 

 اعداد مشروع الخرسانة وفق المعاير والنظم السارية وامكانية تطبيقه.حصول على تقرير فني حول تم الالتقنية و
عايير ابقةلممن المصاعد عالية السرعة المط )انتركوم( وتهوية وأجهزة انذار وعدد كاف االتصال الداخليكما يوجد في االبنية شبكة 

TSE وCE . 

يتم توفير مراجل المياه الساخنة من خالل نظام مركزي. كما يوجد في كل شقة نظام محطة تعمل نظم التدفئة على الغاز الطبيعي و
وقدمت خدمة المولدة الكهربائية من اجل توفير الكهرباء دون وتم وضع نظام تحديد فواتير بحجم االستهالك في كل شقة. فرعي. 

يوجد في االبنية جهاز إنذار ضد الحرائق ومطفأة حريق في كل طابق وخرطوم مياه انقطاع في االماكن المشتركة وداخل الشقق. 
باب مخرج الطوارئ وساللم في االسقف يوجد نظام رش الماء ضد الحرائق. اضافة الى للحرائق وفي الشقق يوجد كاشف دخان و

 للنزول.

 :المخطط اإلداري
 

 مجلس إدارة

 سيمبول اسطنبول

 

 
 مدير المجمع
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 المحاسبة

 
 مدير الموظفين

 

 العالقات العامة الموظفيناالستشاريين عمال النظافة الموظفين الفنيين موظفي المرفق االجتماعي

 
 تعريف المكان المشترك:

من قانون الملكية العقارية والتي تقع  4المشترك أو لالستفادة منها والمذكورة في المادة  لالستعمالهي االماكن المحمية والمخصصة 
خارج االقسام المستقلة للعقار الرئيسي. وهي األماكن مثل الجدران الخارجية لألبنية والطرق داخل المجمع ومواقف السيارات 

والبنية التحتية وأعمدة اإلنارة المشتركة وخطوط التمديدات واالماكن الخضراء وأماكن المرفق االجتماعي  واألسطح وشبكة المياه
 والممرات داخل المباني والساللم وسائر االماكن.

 

 الخدمات:

 إدارة -

 محاسبة أولية -

  34/7استشارة  -

 استقبال -

 عالقات عامة -

 خدمات فنية -

 خدمات تنظيف -

 موقف سيارات مغلق -

 سيارات مفتوحموقف  -

 (الديفون) نظام االتصال الداخلي عبر الفيديو -

 نظام كاميرات المراقبة -

 نظام االنذار من الحرائق والدخان -

 أماكن لعب أطفال -

 ساحة رياضية متعددة االغراض -

 مناظر طبيعية وأماكن نشاطات -

 غرفة اسعافات اولية  -

 مرفق اجتماعي -

 القواعد العامة

 النطاق

 سيمبول اسطنبول. دليل )توجيهات( العيش في بإتباعيلزم االشخاص أدناه 
مالكي العقار واالشخاص المعلن عنهم في استمارة المعلومات لالستفادة من القسم المستقل )االزواج واالطفال والوالدين  -

 واالشخاص المكلفين بالعناية(،

لالستفادة من القسم المستقل )االزواج مستأجري مالكي العقار واالشخاص المعلن عنهم في استمارة معلومات االعضاء  -
 واالطفال والوالدين واالشخاص المكلفين بالعناية(،

 ضيوف وزوار سكان سيمبول اسطنبول، -

 مجلس ادارة سيمبول اسطنبول ومجلس الرقابة -

 العمال المهرة والعادين والحمالين الخدم العاملين في المنزل ممن يشغلهم مالكي العقار، -

 وسعاة البريد، كافة أنواع البريد -

 موظفي سيمبول اسطنبول -

 المسؤوليات
بعد التدقيق في قانون الملكية العقارية والسوق  Cومكاتب  A-Bمساكن في  دليل )توجيهات( العيشأعدت المواضيع المذكورة في 

وقانون العمل  4444وخطة إدارة مجمع سيمبول اسطنبول )مذكورة في السجل العقاري( وقانون سوق الغاز الطبيعي رقم  424رقم 
والقانون المدني التركي رقم  3573وقانون البيئة رقم  0851وقانون البلدية رقم  0774وقانون التبليغ عن الهوية رقم  4587رقم 

-وقانون التنفيذ 8437وقانون كفاءة الطاقة رقم  8055والقانون المتعلق بالخدمات االمنية رقم  7310وقانون التبليغات رقم  4730
الالئحة المتعلقة بحماية المباني من الحرائق والزالزل ولوائح أماكن المرفق االجتماعي. فالس والالئحة الخاصة بالمصاعد واال

االشخاص  ةكافالى اضافة لين من الدرجة األولى عن اتباع وتطبيق هذه القرارات ر مالكي العقار وسكان المجمع مسؤوويعتب

 عن تطبيق هذه االجراءات. المذكورين في قسم النطاق مسؤولون 
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 تقع مسؤولية االدارة على االماكن المشتركة.

خطارات من قبل االدارة من خالل البريد االلكتروني والرسائل القصيرة وفي اللوحات الموجودة في المصاعد ولوحات يتم القيام باإل
 تعتبر االخطاراتمن خالل صفحتنا على االنترنت.خطارات المتعلقة بالمجمع افة الى ذلك يمكن متابعة كافة اإلاالعالنات. اض

 على أنها مبلغة لكم.المنفذة من قبلنا عبر الرسائل القصيرة والبريد االلكتروني والتحذيرات 

 العناية والحب المتبادل والتسامح واالحترام واتباع القواعد تسهل من العيش سوية ومن العيش الجماعي.نذكركم بأن 
 الشروط العامة:

يمكن استعمال كمتاجر ومكاتب وال يمكن تأجيرها كمتاجر ومكاتب.  B-Aال يمكن استعمال المساكن الموجودة في أبنية مساكن 
من  أو أقربائه فسههو نالمقيم يسكن فيها وتأجيرها كذلك. ومن الممكن أن  كمتاجر ومكاتبCالمساكن الموجودة في بناء مكاتب 

الدرجة األولى. وال يمكن تأجير المساكن بشكل يومي أو أسبوعي وال لألشخاص الممنوعين قانوناً وفي حال اكتشاف ذلك يتم استعمال 
 كافة الحقوق القانونية.

م ال وتقديبتبليغ إدارة المجمع بمعلومات البطاقة الشخصية لكافة العم Cيلزم أصحاب المساكن المستعملة كمتاجر ومكاتب في البناء 

ً وساعات الخروج الساعة  15:11الساعة Cتب في البناء كأوراقهم. تكون ساعات الدخول الى القسم المستقل المستعمل كم صباحا
مساًء. وفي حال سيتم العمل خارج هذه الساعات يتم اعالم اإلدارة. ال يمكن استخدام اإلعالنات في الواجهات الخارجية  11:33

ويتم طلب استعمالها كذلك في الحاالت الخاصة من خالل الحصول على  Cفي البناء  تبككملمستقل المستعمل القسم اوالممرات في 
ترخيص من االدارة. يتم وضع هذه المواد في االماكن المحددة من قبل مجلس االدارة. تكون لوحة باب الشقة في القسم األيمن الجانبي 

 سم. )نموذج( 0.48سم عن االرض وارتفاع  21سم وطول  41من المدخل بعرض 

 
 
 

 
المستقل. ويجب ابالغ إدارة المجمع بشكل مسبق عن حفالت الخطوبة  القسميتم تنظيم اجتماعات بشكل يزعج بقية السكان في  ال

واألعراس. وال يتم القيام بمثل هذه االجتماعات في االماكن المشتركة. وفي حال طلب القيام بذلك في االماكن المشتركة يتم الحصول 

 ال رأت اإلدارة أن ذلك مناسباً توافق على اجراء ذلك لقاء بدل.على إذن من االدارة وفي ح
ال يمكن لسكان الشقق في االقسام المستقلة االستماع الى الموسيقى وال مشاهدة التلفاز بصوت عال. وال يقمون بإصدار الضجيج بشكل 

 مل رائحة كريهة.يزعج االخرين. كما ال يمكنهم االحتفاظ بمواد قابلة لالشتعال واالنفجار ومواد تح
ربائية وما شابه . كما ال يجب استعمال الغساالت والمكانس الكه00:11يجب عدم استعمال المثقب أو ما شابه من آالت بعد الساعة 

ً وتعيق االخرين من النوم خاصة بعد الساعة  وذلك  33:11بشكل يصدر ضجيجاواضافة الى عدم القيام بتصرفات تسبب ضجيجا

من القانون  727و  3من قانون الملكية العقارية والمواد  45و 22و  23 00-38قانون الملكية العقارية والمواد  من 05حسب المادة 
 المدني التركي.

 ال يمكن وضع نظم الدارة المغلقة وال نظم الراديو والالسلكي داخل الشقق أو في االماكن المشتركة.
 ، في الحاالت الطارئة والحاالت االضطرارية )في حاالت الحرائق والفيضانات وانقفال المسكن على ساكن العقار(، من الممكن

الالزمة واجراء التدخل الالزم من قبل مدير المجمع  الدخول الى المساكن والمتاجر دون اعالم أصحاب الشقق من اجل اتخاذ التدابير

 المخول بذلك.أو مدير األمن المناوب أو الموظف 
البطاقات في المصاعد ومداخل المرافق االجتماعية في سيمبول اسطنبول وتم استعمال بطاقات سيمبول اسطنبول في هذه يوجد نظام 

وال . تكون بطاقات سيمبول اسطنبول شخصية Cومكاتب  A-Bمساكن في  المقيميناالماكن. يتم اعطاء هذه البطاقات الى السكان 
ليل ديمكن استعمالها من قبل الغير، ويتم الغاءها في حال تبين استخدامها من قبل الغير. يتم استعمال قواعد دخول الضيوف. يقبل 
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ال يتجزأ من خطة اإلدارة قبل به وتعهد من  ءاوجزقواعد العيش في سيمبول اسطنبول على انه وحدة قواعد متكاملة  )توجيهات(

ً من لحظة التبليغ للساكنين.   خالله تطبيق مبادئ الحياة المشتركة بموجب القوانين المعنية اعتبارا
 المساكن والمتاجر من قبل إدارة المجمع:اجراءات تسجيل 

ً في سيمبول اسطنبول. استأجرتم  أو اشتريتم عقاراً جديدا
 يننا.أوالً أهالً بكم ب

 يقوم فريق إدارة المجمع العامل في إدارة مجمع سيمبول اسطنبول بخدمتكم طوال فترة وجودكم.

 yonetim@sembolistanbul.comوعنوان البريد االلكتروني:6191777 0212رقم الهاتف:سيكون 
 االنتقال:االجراءات التي يجب القيام بها قبل 

يتم ملء "استمارة المعلومات الخاصة بسكان المجمع" أوالً من خالل القدوم استمارة المعلومات الخاصة بسكان المجمع:  .0
الى إدارة المجمع. يتم ملء "استمارة المعلومات الخاصة بسكان المجمع" من قبل مالك العقار الجديد أو مستأجره بشكل 

 دارة بشكل شخصي.كامل ويتم التوقيع عليه لدى اال

ننصح من يريد االستفادة من المرافق االجتماعية من سكان المجمع السكني استشارة الطبيب قبل البدء بالتمارين الرياضية. وسيتم 

الدخول الى المرافق االجتماعية بعد الحصول على تقرير طبي يتعلق بخلو سكان المجمع السكني الذين يودون االستفادة  نمنح أذ

 من المرفق االجتماعي من االمراض.

تم تدوين "الوثائق المطلوبة" أدناه فيما يتعلق باالنتقال الجديد الى سيمبول اسطنبول. وسيتم السماح  الوثائق المطلوبة: .3
 ان المجمع الجدد بإدخال االشياء الخاصة بهم بعد تسليم الوثائق المحددة، ولن يتم تقديم أية خدمات لحين اتمام النواقص.لسك

 نسخة عن سند الملكية )يتم الحصول على نسخة منه بعد رؤية النسخة االصلية من قبلنا( بالنسبة ألصحاب الشقق )المالكين(

عقد االيجار )يتم الحصول على نسخة منه بعد رؤية النسخة االصلية من قبلنا. من الممكن اغالق نسخة عن بالنسبة الى المستأجرين: 

 االماكن المادية(

 نسخة عن بطاقاتهم الشخصية، صورتين شخصيتين، كنون في الشقق: يسبالنسبة للذين 

 نسخة عن جواز السفر وترجمته المحلفة، بالنسبة الى األجانب:

 01ل مدة ورت خاليالمجمع الذين انتقلوا اليه أنه يجب عليهم تسجيل انفسهم في مديرية السجل المدني في اسانونود أن نذكر سكان 

 )عشرة( أيام بموجب القوانين. 

ويجب احضار نسخة عن بطاقتكم الشخصية ونسخة عن عقد اإليجار بالنسبة الى المستأجرين ونسخة عن سند الملكية بالنسبة الى 

 أو فاتورة ثابتة تخص القسم المستقل.المالكين الجدد 

 .لن يتم تقديم البطاقة الخاصة بسيمبول اسطنبول التي سيتم استعمالها في المجمع دون التسجيل في مديرية السجل المدني

 الوثائق المطلوبة للمساكن المستخدمة كمتاجر )مكاتب(:

الدخول بصورة شخصية واحدة. ولن يتم السماح عقد إيجار، لوحة ضريبية، قائمة أسماء الموظفين العاملين و بالنسبة للمستأجرين:
 الى الشقق )المتاجر( ما لم تقدم هذه الوثائق الى اإلدارة.

 دفع االستحقاقات والفواتير:

يتم اعالم و الخطة اإلدارية وقانون الملكية العقاريةسلف االستحقاقات هي الرسوم التي يلزم سكان المجمع بدفعها والمعدة استناداً الى 
ي ويتضمن مشروع التشغيل العائد الى مجمعنا السكني فحقاقات والمصاريف المشتركة ونسب االشتراك. مالكي العقار بنسبة االست

المصاريف وبنود رسوم االستحقاقات التي تظهر ورواتب الموظفين وتأمينهم وتعويضات القدم وفواتير الكهرباء  ميتقسالسنة المعنية 
 فواتير الهاتف والرسائل القصيرة واإلنترنتوما ورد في االتفاقية من دفعات تخص كة والغاز الطبيعي والماء في االماكن المشتر

انة والصيأنظمة التشغيل اآلليلكاتب بالعدل والمصاعد واجهزة االنذار ضد الحرائق وواالوراق المطبوعة والقرطاسية والبريد وا

المشاورين الماليين واستئجار العربات والتنظيف والرش ومصاريف صيانة الحدائق وتأمين األماكن المشتركة واتعاب المحامين و
)العاشر( من كل شهر. بينما  01ستحقاقات لحين اليوم المصاريف العامة. فترة دفع االبالمبيدات ومصاريف المرفق االجتماعي و

ً من تاريخ التبليغ. ويتم تطبيق فائدة بنسبة  7دفع فواتير التدفئة والمياه الساخنة والباردة تكون مدة  نتيجة  %8)سبعة( أيام اعتبارا

الماكن بموجب خطتنا االدارية، اقتطاع خدمات اويتم، التأخر عن دفع االستحقاقات والفواتير في وقتها بموجب قانون الملكية العقارية. 
ان أو يجب دفع المبالغ من خالل بطاقة االئتم المشتركة نتيجة عدم دفع االستحقاقات والفواتير والبدء بإجراءات المتابعة القانونية.

 المصرف. وال يتم تحصيل المبالغ بشكل نقدي.
 االنتقال:

. ولن يتم السماح لسكان المجمع رللضريتعرض احد الحصول على موعد من اجل عملية االنتقال الى المجمع حتى ال يتم  -

 باالنتقال إليه ما لم يحصلوا على موعد وما لم يقوموا بإجراءات التسجيل.
 )عدم وجود ديون(. ولن يتم تسري نفس االجراءات بالنسبة لالنتقال من المجمع ويجب هنا الحصول على وثيقة براءة ذمة -

 السماح بدخول عربة النقل الى المجمع ما لم يتم الحصول على وثيقة براءة الذمة.
 .رقم عربة النقل وعن المسؤول عنهاالشركة التي ستقوم بالنقلوعن  يجب االعالم عن -

mailto:yonetim@sembolistanbul.com
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االضرار  بالكشف عنالنقل و قبل البدء بعملية النقل يقوم الموظف االستشاري والشخص المسؤول عن النقل بتفقد طريق -

 في حال وجود أضرار في القسم المعني وتدوينها في محضر النقل والتوقيع عليه.
 اثناء سير عملية النقل من سكان الشقة.يتم استحصال تعويض عن االضرار الحاصلة في االماكن المشتركة  -

 دخول الضيوف والطلبيات:
 م يتم الحصول على موافقة من ساكني الشقة المراد زيارتها.لن يتم السماح بدخول الضيوف الى الشقق ما ل -

لن يتم السماح لزوار صاحب الشقة غير الموجودين في البيت من الدخول الى الشقة ألسباب أمنية حتى وإن كان يملكون  -
 مفتاح الشقة ما لم يتم الحصول على موافقة خطية أو إيميل من سكان الشقة.  

ة الشخصية الخاصة بالضيوف الزائرين في اللوبي ويتم مساعدة أصحاب الشقق في هذا يتم تسجيل معلومات البطاق -

 حيث سيتم القيام بهذه التطبيقات من اجل أمنكم.الموضوع. 
 تفتيش الحقائب وما شابه من اشياء في مدخل المشاة في حال االشتباه بها. 8055يتم بموجب القانون رقم  -

 الشقق ما لم يتم االتصال بسكان الشقق والحصول على موافقتهم.لن يتم ارسال طلبيات الطعام الى  -
وفي مثل  ويلة.يتم ركن سيارات الضيوف الزوار في موقف السيارات الخاص بالزوار وال يتم ترك سيارات الزوار لفترة ط -

 هذه الحاالت يتم رفع السيارة.
 

 
 الخدم العاملون في البيوت:

لذين اتقديم معلومات البطاقة الشخصية الخاصة بعمال التنظيف ومربيات االطفال والمساعدين يجب على سكان المجمع  -
يرغب سكان الشقق بتشغيلهم بشكل مستمر أو لفترات محددة الى مكتب اإلدارة. وإال سيتم تطبيق اجراءات دخول الضيوف 

 في كل مرة يدخلون فيها الى المجمع.
 .االجنبية يجب تقديم نسخ عن جوازات سفرهم وأذونات اقامتهم وعملهم الى إدارة المجمع بالنسبة الى العاملين من الجنسيات -

 وإال يتم اعالم قوات االمن عن ذلك.

 نود تذكيركم هنا بضرورة تسجيل االشخاص الذين توظفوهم في بيوتكم في التأمين بموجب القانون. -
 لفترةطويلة: خلوالشقق

 عن الكهرباء.افصلوا مقابس اآلالت الكهربائية  -
 تفقدوا صنابير المياه. -

 ال تتركوا نوافذكم مفتوحة. -
 اعلموا مكتب اإلدارة عن ارقام الهاتف التي تمكنهم من الوصول اليكم.

 

 :وساللم الحرائق والممرات االخالء
في مداخل االبنية اماكن  لالشتعال واالحتراق اضافة الى مواد قابلة ،وما شابهال يتم وضع عربات االطفال ودراجاتهم  -

 االخالء والممرات و الساللم حتى وإن كانت لفترة قصيرة.
 ال يتم ترك اشياء مثل القمامة واالحذية والممسحة امام الشقق حتى وإن كانت لمدة قصيرة. -
هذه االماكن هي أماكن مخصصة للخروج في حاالت الطوارئ. لذا تقع مسؤولية وضع هذه االشياء على ال تنسوا ان  -

ويتم رفع االشياء الموضوعة في االماكن المشتركة وال يتم هنا طلب أية حقوق مادية صاحب الشقة الذي وضعها هناك. 
 اجراءات جزائية.تتعلق بهذه االشياء من االدارة أو من الموظفين. ويتم ايضاً تطبيق 

 يمنع بموجب القانون التدخين في الممرات وأماكن االخالء واالماكن المغلقة في االماكن المشتركة. -
 انجرار االشياء في الممرات.يرجى االهتمام بعدم  -

نية عدا االبال يتم استعمال أجهزة اطفاء الحرائق المختلفة وازرار التحذير من الحرائق الموجودة في االماكن المشتركة في  -
 الحاالت الطارئة.

 يمنع الصاق اإلعالنات في مداخل االبنية ويمنع وضع كتابات ورسوم على الجدران. -
 يمنع لعب االطفال الصغار في الممرات واماكن الخروج في حاالت الحرائق وفي الساللم. -

 الصيانة داخل الشقق:

 في حال كنتم ترغبون بتجديد منزلكم في سيمبول اسطنبول.

 القواعد التالية.في حال رغبتم بإجراء تعديالت قبل انتقالكم الى شقتكم يجب االنتباه الى 

 من مجمع سكني ضمن أماكن سكنية وتجارية. بالدرجة االولى سيمبول اسطنبول هو مجمع سكني يتكون
ى القوانين اتباع التوجيهات المعلن عنها استناداً ال بتجديد بيتكم الجديد أو بتجديد منزلكم بعد سنوات طويلة ولذا نعلمكم بضرورةنتفهم رغبتكم 

من اجل عدم ازعاج مالكي وسكان المجمع. ولهذا السبب من بين مهام واللوائح والخطة االدارية وخطة االدارة الصادرة عن إدارة المجمع وذلك 

ً على سعادتهم وهدوإدارة مجمع سيمبول اسطنبول عدم  ولذا يحترم أصحاب األقسام المستقلة في هذا ئهم إزعاج سكان ومالكي الشقق حفاظا
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سيقوم فريق إدارة المجمع العاملون في بنية إدارة مجمع سيمبول المجمع أو المستأجرين واالشخاص الحقيقيين واالعتباريين حقوق الجوار.

 اسطنبول بتزويدكم بالمعلومات خالل فترة اجراء التعديالت في المجمع.

 المعلومات الخاصة بسكان المجمع اضافة الى المعلومات االخرى المطلوبة منكم. وإال لن يتم السماح لكم بإجراء التعديالت.يجب تسليم استمارة 

  يوم، 51يجب اال تتجاوز مدة التعديالت 

  ية،الصادرة عن البلدالقوانين واللوائح وال يتم اجراء تعديالت مخالفة لقانون الملكية العقارية وخطة االدارة وقانون مالكي العقار 

  ال يجوز على االطالق التدخل في التمديدات الصحية التي تمر داخل االقسام المحددة على أنها أماكن مشتركة )المياه النظيفة
 ً الية الكهربائية ع التمديداتب التدخل والتدفئة ومياه التبريد ومصارف مياه الصرف الصحي( كما ال يجوز التدخل أيضا

 ر.ومنخفضة التوت

  ال يمكن فك اجهزة الكشف عن الدخان والحرائق الموجودة داخل الشقق او ال يمكن اغالقها ألن ذلك يمكن ان يسبب االضرار
 بأمنكم وأمن الجوار اآلخرين. وتقع مسؤولية االضرار الناجمة عن هذه الحاالت على ساكن الشقة. 

 سكان الشقق. يتم اخراج المخلفات التي تصدر عن التعديالت وترمى من قبل 
  يمنع استخدام مثقب الحفر في أعمال الكسر وثقب الجدران في االعمدة والدعامات ويمنع اجراء تغيرات في هذه االماكن

 نظراً للبنية الثابتة للقسم المستقل.

 صادف والتي ت ، عدا الطالء، في االعياد الدينية والوطنية المحددة من قبل الجمهورية التركيةال يمكن القيام بأي تعديالت
 أيام السبت واالحد وأيام االسبوع.

  ساعة كحد أدنى من التعديالت ويطلب  73لهذا السبب يتم التقدم بطلب الى إدارة المجمع واحضار مشروع التعديالت قبل
 الحصول على ترخيص إلجراء التعديالت. 

  يتم هذا كة والتي تؤثر على سالمة وجمالية البناء. وبالتدخل الفوري في المشاريع التي تقع في االماكن المشترتقوم مديريتنا

 التدخل من خالل التقدم بشكوى الى البلدية وقوى االمن واتباع الطرق القانونية. 
  ساعة على االقل بالعمال الذين سيعملون من أجل مشاريع التعديل الموافق عليها. 34يتم اعالم إدارة المجمع قبل 

 ءات لن يتم السماح بدخول المعدات والعمال من قبل إدارة المجمع.في حال عدم اتمام هذه االجرا 
  يجب على مالك العقار أو مستأجره الذي يقوم بالتعديالت اتباع خطة االدارة في سيمبول اسطنبول. )يجب على المستأجر

 الحصول على موافقة خطية من مالك الشقة قبل القيام بالتعديالت وتسليمها الى اإلدارة.(

ى مالكي العقار اتباع قواعد الدقة أثناء استعمال االقسام المستقلة او ملحقاتها واالقسام المشتركة وهم ملزمون بشكل متبادل يجب عل
 بعدم ازعاج بعضهم البعض وانتهاك حقوق بعضهم البعض واتباع احكام الخطة االدارية.

 المعمارية.يلزم مالكي العقار بحماية العقار االساسي وجمالية وسالمة الحالة 
يلزم كل مالك عقاري امام كافة مالكي العقار اآلخرين بالتعويض عن االضرار التي تحدث نتيجة تقصيره والتي تصيب العقار الرئيسي 

 واألقسام االخرى. 

الناحية ئيسي وال يمكن لمالكي القسم المستقل القيام بأي اعمال أو تعديالت من شانها أن تضر من جمالية ومقاومة ومتانة العقار الر
 المعمارية لألبنية. وال يمكن لهم فتح الفواصل في االقسام المستقلة ونوافذ في الجدران.

ال يمكن لمالكي القسم المستقل أو مستأجريهم أو األطراف االخرى الموجودين في القسم المستقل اجراء أية تعديالت على الواجهة 
دان المساهمة لإلنشاءات المقاولة على البناء أو العقار الرئيسي. وال ربها شركة كاالخارجية عدا التعديالت التي قامت أو ستقوم 

يمكنهم تعليق أشياء أو كتابات في الداخل والخارج بشكل يفسد الكتابات التي ستظهر في الخارج واالعالنات والزينة والواجهة 

 الخارجية لألبنية.
الى مساكن ومكاتب سيمبول اسطنبول من أجل اجراء التعديالت  18.00والبقاء بعد الساعة  09.00يمنع دخول المقاولين قبل الساعة 

 في االقسام العائدة الى االقسام المستقلة وذلك حسب خطة االدارة في سيمبول اسطنبول.
 يوم السبت. 18.00-10.00وبين الساعة  18.00–09.00ساعات العمل في المساكن والمكاتب خالل أيام االسبوع بين الساعة 

 الصيانة الطارئة في مجمع سيمبول اسطنبول والمواضيع التي تتعلق بالتصليحات 

يجب على مالكي العقار مراعاة القيام بالتعديالت والصيانة في االقسام المستقلة الخاصة بهم خالل ايام االسبوع فقط بين الساعة 
ساعات مراعاة قيام فريق الخدمات الفنية بالصيانة.  ومن الممكن وفي حال وجود أعطال طارئة تحصل خارج تلك ال09:00-18:00

ل على تصريح من قباحضار عامل فني في حال عدم تمكن فريق الخدمة الفنية من حل المشكلة أو عدم وجوده وذلك بشرط الحصول 
 إدارة المجمع.

 :الواجهة الخارجية، الشرفات، التراسات، وتراسات الحدائق

بتغيرات ال تالئم المظهر العام للواجهات الخارجية وداخل الشرفات وتفسد المظهر وال يمكن تغير ألوان طالء ال يمكن القيام  -
 الشرفات. وقد تم بشكل صريح في خطة االدارة ذكر عدم القيام بأية تغيرات في المظهر الخارجي والشكل المعماري.

 ات والوان الزجاج.ال يمكن لسكان القسم المستقل تغير الوان النوافذ والشرف -
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 ال يمكن نشر أو نفض السجاد والموكيت والغسيل في الشرفات وال رمي أية مواد على الطوابق السفلية. -
 ال يمكن وضع هوائيات في الشرفات والتراسات والجدران الخارجية. -

لرياح لسفلية نتيجة تأثير ايجب عدم رمي أعقاب السجائر من النوافذ والشرفات حيث يمكن أن تدخل الى شرفات الطوابق ا -
 وتسبب حدوث حرائق. لذا نتمنى منكم مراعاة ذلك.

 ال تغسلوا شرفاتكم بالماء بل من االفضل مسحها. -
 اتخذوا التدابير االمنية الالزمة أثناء مسح النوافذ. -

 ة وال يمكن استعمالها كمخزن.يفال يمكن اغالق الشرفات ووضع خزانات أو سق -
 قابلة لالشتعال واالنفجار وتصدر روائح كريهة في الشرفات.ال يمكن وضع مواد  -
 يجب تركيب زجاج أصلي عوضاً عن زجاج النوافذ والشرفات المكسور. -

 يمنع القيام بالشواء والمشاوي. -
 يتم وضع آواني الزرع في الشرفات بشكل يجعل تطل على الداخل وليس الخارج. -

ال يتم تعليق الفتات ولوحات أو ما شابه من أشياء على الشرفات بغرض الدعاية. وعدا العلم التركي ال يتم تعليق أعالم  -
 أحزاب أو فرق رياضية. 

ال تقوموا بوضع او رمي مواد غذائية مثل الخبز وما شابه ذلك من اجل اطعام الطيور أو الحيوانات االخرى من الشرفات  -
 دائق.أو التراسات والح

 ال يمكن تربية الحيوانات أو ربطها في الشرفات والحدائق. -
 تركيب مكيفات الهواء:

 يتم تركيب وحدة مكيفات الهواء في المكان المحدد له في المشروع.

 وسيتم فك الوحدة في حال تم تركيبه في مكان عدا المكان المحدد في الشرفة.
 قواعد مكان المرفق االجتماعي:

المجمع، تم افتتاح المرفق االجتماعي في مجمع سيمبول اسطنبول لسكان الشقق الساكنين فيها. يتم الدخول الى المرافق السادة سكان 
االجتماعية في سيمبول اسطنبول من خالل بطاقة. وهذه البطاقة خاصة بأصحابها. وفي حال اكتشاف استعمال البطاقة من قبل الغير 

المرافق االجتماعية مدة شهر. ونود التذكير هنا أنه ال يمكن للضيوف االستفادة من المرافق  يتم اغالقها والمنع من الدخول الى

 االجتماعية. يرجى عدم االصرار على ذلك.
 – 09:00يغلق المرفق االجتماعي أيام اإلثنين من أجل القيام بأعمال التنظيف. ام بقية االيام فيفتتح المرفق االجتماعي بين الساعة 

 في أشهر الصيف. 20:00 - 09:00فيفتتح بين الساعة  المفتوحالمسبح  أما 22:00
خص في اماكن المرفق االجتماعي على الش االستخدام غير المالئمتقع مسؤولية االضرار المادية والفردية التي يمكن أن تحدث نتيجة 

 المستعمل وال تتحمل إدارة المجمع مسؤولية ذلك.

 كحولية والتدخين داخل المرفق االجتماعي. وال يمكن احضار حيوانات اليفة الى المرفق االجتماعي.يمنع قانوناً شرب المشروبات ال
عام من الدخول الى المرفق االجتماعي. وتقع مسؤولية ذلك على أسرهم وال تتحمل  03يمنع دخول األطفال ممن تقل اعمارهم عن 

 اإلدارة مسؤولية ذلك.
 االجتماعي.يمنع تناول الطعام في المرفق 

في حال رغب أصحاب المتاجر )المكاتب( المستعملة كمساكن االستفادة من المرافق االجتماعية فيمكنهم االستفادة من المرفق 

. وبعد اعالم االدارة بأسماء هؤالء االشخاص يتم تفعيل بطاقات دخول سيمبول اثناناالجتماعي بشرط أال يتجاوز عدد المستفيدين 
 سؤولية داخل المرفق االجتماعي على السكان مستعملي المرفق االجتماعي. اسطنبول. تقع الم
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 استعمال غرف خلع المالبس

 
 .يتم استعمال خزانات خلع المالبس طوال فترة البقاء في المرفق االجتماعي 

 .يتم ترك مفتاح الخزانات على الخزانة بعد الخروج من المرفق االجتماعي 
  تترك مفاتيحها في نهاية اليوم.يتم تفريغ الخزانات التي لم 
 .ال تتركوا أغراضكم خارج الخزانات 

 .ال تتركوا أشياؤكم الثمينة في االماكن المشتركة والخزانات 
 .ال تتحمل إدارة المجمع مسؤولية  االشياء المنسية أو المفقودة 

 

 استخدام أماكن االستحمام

 .ال يمكن القيام بالعناية الشخصية في الحمامات 

  تبقوا مدة طويلة في الحمامات.ال 
 .ال تتركوا اشياؤكم الشخصية الخاصة في الحمامات 

 .ال تتحمل إدارة المجمع مسؤولية االشياء المفقودة أو المنسية 
 

 القواعد الخاصة بالمسبح

 يمنع دخول من ال يجيد السباحة، .0
 31االستحمام يتسبب في تلويث الماء بنسبة يمنع دخول المسبح ما لم يتم االستحمام )تذكروا أن الشخص الذي يسبح دون  .3

 (،2م
 ،قلنسوةيمنع دخول المسبح دون ارتداء  .2
 يجب أن يُسبح من خالل ارتداء مالبس السباحة وال يسمح بالسباحة بالمالبس اليومية، .4

 البس السباحة خارج المسبح،يمنع التجول بم .8
 ل في محيط المسبح،يمنع الدخول الى المسبح بعد تعاطي الكحول ويمنع تعاطي الكحو .4

 يمنع االشخاص الذين يعانون من التهابات جلدية وجروح وكسور من السباحة في المسبح، .7
 من السباحة دون رفقة ذويهم، 03يمنع االطفال دون سن  .5
 يمنع ركوب الدراجات في محيط المسبح والتزلج بالمزالج ولعب كرة القدم داخل وخارج المسبح، .0

 المسبح ومحيطه،يمنع رمي القمامة في  .01
 يمنع ادخال الحيوانات االليفة الى المسبح ومحيطه، .00

 كسسوارات في المسبح،سرير وأرائك المياه وغيرها من األيمنع استعمال  .03
 المسبح )مثل األكواب والزجاجات وغير ذلك(، محيطيمنع وضع أشياء زجاجية في  .02
 يمنع الركض والتدافع وازعاج اآلخرين، .04

 لية فقدان االشياء الشخصية وكافة انواع الحوادث،ال تتحمل االدارة مسؤو .08
 يرجى اتباع تحذيرات العاملين واتباع التحذيرات في لوحات التحذير. .04

 يمنع دخول األطفال ذوي الحفاضات الى المسبح الكبير. .07
 في حال تلوث مياه المسبح يتم استحصال المصاريف التي ستنتج من قبل المسؤولين عن ذلك. .05

 االطفالقواعد مسبح 

 سنوات. 8يمكن استعمال مسبح األطفال من قبل االطفال حتى عمر  -1
يسمح بدخول األطفال الصغار الى المسبح "بعد الباسهم الحفاضات الخاصة" وفي حال تلوث المياه نتيجة عدم تطبيق  -3

رر. ونحن ح للضذلك الشرط يتحمل المسؤول عن تلوث الماء مسؤولية المصاريف التي ستنتج نتيجة تعرض مياه المسب
 على ثقة تامة أن جيراننا ذوي األطفال الصغار والرضع سيراعون ذلك. 

 تعود المسؤولية في المسبح على سكان المجمع.  -3

 

 قواعد استعمال الساونا

 أقصى. كحد مئوية درجة 48 الساونا حرارة درجة .0
ً ازع االشياء هذه )تسبب والمجوهرات. الالصقة والعدسات والنظارات المالبس اخراج يجب الساونا حمام الى الدخول قبل .3  اجا

ً  تسبب أن الممكن ومن لألشخاص  أيضاً(. ضررا
 منشفة. مع فقط السباحة مالبس ارتداء بعد والدخول الساونا حماما الدخول قبل االستحمام يجب .2
 .باألحذيةوالشباشب الساونا حمام الى الدخول يمنع .4

ً  يجدي ال دقائق 8 مدة الساونا حمام في البقاء االنتباه! يرجى .8  خطورة. تشكل دقيقة 31 تفوق لمدة قاءبوال نفعا
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 حرارة تهبط حتى دقيقة 31 الى 01 من لمدة واالسترخاء بالبرودة والشعور االستحمام يجب الساونا حمام استعمال بعد .4

 الجسم.
ً  الملوحة قليلة غذائية مواد واستهالك السوائل من الكثير شرب يجب الساونا حمام استعمال قبل .7  من المياهو الملخ لفقدان منعا

 الجسم.
 األخرين. تزعج التي التصرفات عن وابتعدوا عال بصوت تتحدثوا ال .5
 سنة. 04 سن دون األطفال قبل من الساونا استعمال يمنع .0

 يمنع الدخول الى حمام الساونا في الحاالت التالية

 حمام الساونا بعد تناول الطعام بساعتين. يجب الدخول الى .0

 ال يناسب دخول الساونا االشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع الضغط والربو واألمراض القلبية و .3
 والسكري والصرع. اضطرابات الدورة الدموية

الذين يعانون من التهابات جلدية وجروح وكسور استعمال غرفة الساونا ويمنع دخول غرفة الساونا في  لألشخاصال يمكن  .2

 حال وجود ضمادات.
 من شأنها أن تنبه أو تسرع عملية االيض. المضادات الحيوية والمهدئاتال يمكن استعمال أدوية مثل  .4

 ال يجب استعمال الساونا مع تعاطي الكحول. .8
حرارة المفرطة أو التسارع المفرط في الرؤية وغثيان ووعدم وضوح على الفور في حال حدوث دوخة يجب ترك الساونا  .4

 في ضربات القلب.

 ال يجب استعمال الساونا من قبل النساء الحوامل دون استشارة الطبيب. .7
 يرجى اتباع تحذيرات الموظف المسؤول والتحذيرات الواردة في لوحة التحذير. .5

 اللياقة البدنية قواعد استعمال صالة
 صالة اللياقة البدنيةمن العمر الى  03. يمنع دخول االطفال دون سن 0
بعد حصولهم على موافقة خطية من ذويهم. وتعود المسؤولية على  باستعمال صالة اللياقة البدنية 03-07. يسمح لألطفال من العمر 3

 ذويهم.
مرتدين االحذية التي ترتدونها في الخارج. حيث يجبر ارتداء احذية رياضية  البدنيةصالة اللياقة . ال تقوموا بممارسة الرياضة في 2

الة اللياقة صأو االحذية الرياضية التي ترتدى خارجاً. كما ال يمكن الدخول الى  الشباشبنظيفة ومالبس رياضية. وال يمكن استعمال 
 بمالبس مبللة. البدنية

اء العمل. واستعملوا المناشف لفردها على االماكن التي تجلسوا او تستندوا اليها وانتم .استعملوا مناشف خاصة بمسح العرق أثن4

 التي استخدموها ( اآلالتمتعرقين )تذكروا ان غيركم استعمل وسيستعمل 
 اضافي في حال تعرقتم اثناء ممارسة الرياضة. تي شيرت. اجلبوا معكم 8

لذا يرجى اعداد برنامج لياقة بدنية من قبل مدرب لياقة بدنية والعمل وفق البرنامج . لن يتم في مجمعنا تشغيل مدرب لياقة بدنية. 4
 المعد.

 ال تستعملوا صالة اللياقة البدنية عند تعاطيكم للكحول واالدوية التي تسبب التخدير.. 7

 . ال تحضروا الى صالة اللياقة البدنية وأنتم شبعانون بشكل كبير أو جائعون.5
 الحرة المستعملة واآلالت في مكانها بعد االنتهاء من استعمالها. . ضعوا األثقال0

 . استعملوا اآلالت بشكل صحيح ودقيق من أجل سالمتكم.01
( بين التمارين والحركات وذلك من أجل عدم تأثر أدائكم وأيضكم بشكل ما شابه. يرجى استهالك السوائل )ماء ومياه معدنية و 00

 سلبي.

 دقيقة في حال شعوركم بالتعب. 21مدة استعمال شريط الجري مدة  . ال يجب ان تتجاوز03
 . يجب عدم ترك الحقائب الرياضية في خزانات خلع المالبس وعدم احضارها الى صالة اللياقة البدنية.02

 . يجب التعويض عن االضرار التي تصيب البيئة واالشياء من قبل الشخص أو ذويه.04
 .33:11والساعة  01:11البدنية بين الساعة . تفتح أبواب صالة اللياقة 08
 . يرجى اتباع تحذيرات الموظف المسؤول والتحذيرات الواردة في لوحة التحذير.04

 الحمام
 . استعملوا قبقاب أو شبشب بالستيكي غير قابل لالنزالق منعاً لالنزالق نظراً ألن أرضية الحمام ملبسة بالمرمر.0

 الدخول الى الحمام بضمادات. ب الجلد ومن جروح وكسور. وال يمكنقبل االشخاص الذين من التها. ال يمكن استعمال الحمام من 3

 . ال يمكن لألطفال دون سن السادسة عشر من الدخول الى غرفة الحمام دون ذويهم.2

 اضطرابات قلبية وال يناسب دخول الحمام االشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع الضغط والربو واألمراض ال .4

 والسكري والصرع وهم متعاطين الكحول.  الدورة الدموية
 . ال تدخلوا الحمام ومعدتكم مملوءة. انتظروا ساعتين بعد الطعام.8

 . يجب شرب الماء قبل دخول غرفة الحمام.4
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 . يرجى االنتباه لعدم وضع كريمات ومزيل تعرق ومواد تجميلية على جلدكم.7

 لعدم وجود اكسسورات معدنية على مالبس السباحة.. يرجى االنتباه 5

 ال تستعملوا غرفة الحمام عند تعاطيكم للكحول واالدوية التي تسبب التخدير.. 0

 تسبب ضرراً للعين. ألنها. يتم إزالة العدسات الالصقة قبل دخول الحمام نظراً 01
 . يتم الخروج من غرفة الحمام عند الشعور بالدوار أو الهبوط.00

 . يجب االنتظار قليالً بعد الخروج من الحمام حتى تهبط درجة حرارة الجسم واالستحمام بماء باردة.03

 يرجى اتباع تحذيرات الموظف المسؤول والتحذيرات الواردة في لوحة التحذير.. 02
 قواعد األماكن الرياضية المفتوحة متعددة االهداف

المفتوحة من خالل ارتداء االلبسة واألحذية الرياضية المناسبة. ويجب أن تكون االحذية يجب الدخول الى الساحات الرياضية . 0
 خفيفة وطرية او بأرضية جلدية وبدون كعب.

 . يمنع التعلق بشبكة كرة الطائرة وازالة االعمدة من مكانها والتدخل بتركيب الشبكة.3

 ك الطوق من مكانه والتدخل بتركيب الطوق.بطوق كرة السلة واللعب بأثقال الطوق وتحري . يمنع التعلق2
 . يمنع دخول عربات االطفال والدراجات الى االماكن الرياضية المفتوحة.4

 01.11 ةالساعمساًء. وتفتح ايام االحد  30صباحاً وحتى الساعة  10.11. تفتح االماكن الرياضية المفتوحة أبوابها الساعة 7
 صباحاً.

. ال تتحمل إدارة المجمع المسؤولية الناجمة عن االضرار والخسائر الفردية والمادية أو المعنوية التي يمكن ان تحدث نتيجة عدم 5

 التصرفات غير المالئمة. نتيجةاتباع قواعد استعمال االماكن الرياضية المفتوحة و/أو 
 أماكن االستراحة

 أثناء استعمال طرق المشي حول اماكن استراحة سكان القسم المستقل.أ. يرجى االنتباه الى عدم ازعاج الجوار 
ب. يجب عدم رمي االوساخ مثل السجائر والمناديل الورقية واالكواب البالستيكية وما شابه في اماكن االستراحة. ويجب عدم الدخول 

 الى االماكن الخضراء على االطالق.

 شرب وال تستعمل بغرض التنظيف.ج. مياه سقاية االماكن الخضراء غير صالحة لل
 تعاطي المشروبات الكحولية بموجب القانون في اماكن االستراحة. منعيد. 

 قواعد استعمال حدائق لعب االطفال/المجموعات:
-10.00خالل أيام االسبوع وبين الساعة  21:00-09:00كل يوم بين الساعة  حدائق لعب االطفال/المجموعاتأ. يمكن االستفادة من 

 في عطلة نهاية االسبوع. 21.00

 بشكل دائم ومتابعتهم من أجل الحد من: حدائق لعب االطفال/المجموعاتب. السادة اولياء األمور، يرجى تنبيه االطفال في 
 . استعمال األطفال لمجموعات االلعاب بشكل قاسي وعشوائي،0

 . الصراخ الذي يؤدي إلى ازعاج اآلخرين،3
 بذيئة والتشجيع، استخدام كلمات. 2
 . تصرفهم بشكل عدواني. 4

ن دون وجود ذويهم/مرافقي حدائق لعب االطفال/المجموعاتج. يمنع استخدام األطفال دون سن السادسة من العمر اآلالت الرياضية في 
 لهم. وتقع المسؤولية هنا على عاتق الولي.

 .حدائق لعب االطفال/المجموعاتد. يمنع االطفال ممن تتجاوز أعمارهم الثانية عشر من استخدام 
حدائق لعب هـ. يرجى عدم ترك أشياء مثل الدراجات وعربات االطفال وحقائب يمكن أن تعيق استعمال اآلالت في 

 .االطفال/المجموعات

وفي المقاعد الموجودة في محيطها وعدم  ئق لعب االطفال/المجموعاتحداو. يرجى عدم تناول الطعام وأطعمة مثل المكسرات في 
رمي المواد مثل المواد التي تلوث المكان وخاصة زجاجات المشروبات وعدم تركها في تلك االماكن ويرجى تحذير أطفالكم بشكل 

 ويمنع التدخين قانوناً في أماكن لعب االطفال. مستمر.
وال تجعلوا األرضية  حدائق لعب االطفال/المجموعاتوما شابه من سوائل على أرضيات منطقة ز. ال ترشقوا المياه والمشروبات 

 زلقة. وال تلوثوها.

لفترة معقولة وأن نكون لطفاء في حال انتظار أحدهم الستعمال  حدائق لعب االطفال/المجموعاتح. يرجى استعمال اآلالت في 
 اآلالت. وأن ننبه االطفال لذلك.

 د النظافة،ط. اتباع قواع
 ي. يرجى االتصال بموظف االمن في الحاالت الطارئة والحوادث ومراعاة القواعد المحددة بدقة.

 ال تتحمل إدارة المجمع المسؤولية الناجمة عن االضرار والخسائر الفردية والمادية أو المعنوية.

 مواقف السيارات:
 مواقف السيارات المغلقة مراجعة إدارة المجمع.يجب على سكان المجمع الذين يرغبون من االستفادة من  -
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وأكثر يمكنهم االستفادة من مكان يتسع لسيارتين ومكان يتسع لسيارتين أيضاً  2+0وبحكم خطة االدارة فإن سكان الشقق  -

. واالماكن المتبقية في موقف السيارات تخصص لساكن 3+0ومكان يتسع لسيارة واحدة لسكان الشقق  2+0لسكان الشقق 
حسب تاريخ  ملصقاالستفادة من موقف السيارات يتم منحهم  0+1و 0+0. وفي حال رغب سكان الشقق 0+0لشقق ا

 وتسلسل مراجعة االدارة. 
 من موقف السيارات الى عمالء السوق. -3تم تخصيص الطابق  -

السيارة ومن ثم  من قبل الموظف على زجاج الملصقةيتم الصاق  .OGSملصقاتيوجد في مواقف السيارات نظام تسجيل  -
 .باألمانةالدخول. ال يتم قبول السيارات المأخوذة  للسياراتيمكن 

 يجب ركن السيارات بشكل ال يتجاوز االماكن المحددة في مواقف السيارات المغلقة. -

 

 
 

 يمنع ركن السيارات أمام أبواب المصاعد ومخارج الطوارئ. -
 في حاويات القمامة الموجودة في مواقف السيارات، السجائرمطافئ يجب رمي األوساخ الموجودة داخل السيارات و -

 يمنع التدخين داخل مواقف السيارات المغلقة. -
 يمنع ترك السيارات في مواقف السيارات المغلقة وهي تعمل، -

 يمنع اصالح وصيانة وغسل السيارات في مواقف السيارات المغلقة والمفتوحة، -
 في أقسام مواقف السيارات المغلقة،يمنع ترك مواد حارقة وذات رائحة كريهة  -
 يمنع ترك مفاتيح السيارات داخل السيارات حتى وإن كانت مواقف السيارات المغلقة مراقبة بالكاميرات، -

 يمنع ترك االشياء الشخصية داخل موقف السيارات، -
 يمنع ركن السيارات في الطرق المؤدية الى مواقف السيارات المغلقة والمفتوحة، -

 االطفال في مواقف السيارات ودخولهم اليها بمفردهم. وفي حال دخولهم يحمل ذويهم المسؤولية.يمنع لعب  -
ال تتحمل إدارة المجمع السكني مسؤولية سرقة األشياء أو الحوادث التي تقع في مواقف السيارات. تعود مسؤولية ذلك على  -

 صاحب السيارة بالدرجة االولى،
 ى الغاز الى مواقف السيارات المغلقة،يمنع دخول السيارات التي تعمل عل -

 كم، 01يجب تشغيل أنوار السيارات في مواقف السيارات المغلقة وأال تتجاوز سرعتكم داخل موقف السيارات  -
 يمنع ركن سيارات الضيوف في مواقف السيارات المغلقة يرجى منكم عدم طلب ذلك. -

 فتيشها.يسمح بدخول السيارات الى مواقف السيارات المغلقة بعد ت -

 قواعد مواقف سيارات الضيوف وعمالء السوق
 يسمح بدخول سيارات عمالء السوق والضيوف بعد تفتيشها بموجب القانون. -
 يمنع ركن سيارات عمالء السوق لفترة طويلة. ويتم رفع السيارات التي تترك في الليل.  -
 موظف اللوبي. وإال يتم رفع السيارة من موقففي حال كانت سيارات الضيوف ستترك في الليل يلزم سكان الشقة بإعالم  -

 السيارات.
 يمنع غسل وتنظيف السيارات في موقف السيارات.  -

 ال تتحمل غدارة المجمع مسؤولية االضرار التي تحدث في موقف السيارات. -
 يمنع دخول االطفال دون رفقة ذويهم الى موقف السيارات. وتقع كامل المسؤولية على عائلة الطفل. -

 لقمامة:جمع ا
 يتم وضع القمامة في أكياس من البالستيك وترمى في حاويات القمامة الموجودة في كل طابق. -

 يتم ترك الزجاجات المصنوعة من البالستيك والزجاج والبطاريات في أكياس خاصة وتوضع في غرفة القمامة. -
 يقوم عامل النظافة بأخذ القمامة من غرف القمامة و اخراجها خارج المبنى. -

  يتم أخذ القمامة التي توضع أما الشقق.ال -
 يتم وضع الكرتون والصحف وما شابه من قمامة في غرفة القمامة. -

 يتم اخراج األشياء القديمة أو األشياء الكبيرة التي سترمى من البيت الى خارج المجمع من قبل سكان المجمع. -
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 الحيوانات االليفة:

 والتي تسبب الخوف واإلزعاج.يمنع تربية الحيوانات التي يمنع تربيتها  -
ويتم بشكل مباشر اخراج الحيوانات دون الحاجة الى تبليغ أو اخطار في حال عدم االنصياع الى هذا الحظر بالقوة إن لزم  -

 االمر خارج المجمع وتسليمها الى المسؤولين في البلدية.
لالزمة كي ال تعض أو تخيف هذه الحيوانات وعدا ذلك يجب أال تزعج الحيوانات الجوار وأن يتخذ أصحابها التدابير ا -

 االطفال والناس حين اخراجها من قبل سكان المجمع.
عاة عدم ايتسبب ترك الحيوانات االليفة بمدة طويلة في البيوت تأثيرات سلبية على الحيوانات وتحدث ضجيج. لذا يرجى مر -

 ترك الحيوانات األليفة مدة طويلة وحيدة في البيت ما أمكن.

جعل الحيوانات تقضي حاجاتها في األماكن المشتركة وفي الحدائق. ويتم اتخاذ التدابير الالزمة في حال تم اكتشاف يمنع  -
 ذلك.

 الحدائق
 الحدائق هي أماكن مشتركة. يمنع تخريب المناظر التجميلية وزرع أية زهور وقطفها. -

 يمنع قطف الزهور واألشجار واالضرار بها. -
 الدراجات.يمنع اللعب فيها وركوب  -

 يمنع الشواء في الحديقة وتعاطي الكحول في االماكن المشتركة. -
 يمنع ترك الحيوانات األليفة مثل القطط والكالب في الحدائق. -
 يمنع رمي أعقاب السجائر والقمامة. -

 

 البريد وسعاة البريد:

 ويجب عدم اصرارليس من مسؤوليات موظف الخدمة تحت أي شكل كان الحصول على االمانات التي يتركها سعاة البريد.  -
 سكان المجمع في هذا الموضوع.

اة البريد تسلم من قبل سعيتم ترك الطرود البريدية في صناديق البريد الموجودة في مداخل المباني عدا التبليغات التي  -
 .PTTالتابعين الى 

 المصاعد:

 ويجب على سكان المجمعتم وضع التعليمات الخاصة باستعمال المصاعد والخصائص الفنية في مقصورات المصاعد.  -
 استعمال المصاعد بموجب هذه التعليمات،

 يمنع القفز داخل مقصورات المصاعد وحمل مواد ملوثة ومواد قابلة لالشتعال وذات رائحة كريهة. -
مع العالقين في المصاعد بمحاولة انقاذ انفسهم. يرجى من سكان المجمع مراعاة هذا االمر حرصاً يمنع قيام ساكني المج -

 في هذا الحاالت يرجى الضغط على زر االنذار واالنتظار دون خوف قدوم المساعدة.على سالمتهم. 
 يمنع حمل االشياء بواسطة المصعد، -

 يمنع التدخين داخل المصعد، -
 المصعد. يوجد كاميرة مراقبة داخل -
 يرجى مراعاة عدم السماح لألطفال دون سن الثانية عشر من استعمال المصعد بمفردهم بموجب القانون. -

 نظام التدفئة:
مة الفاتورة يتم تحصيل قييوجد في أبنيتنا نظام تدفئة مركزي. وبموجب القانون، يمنع اغالق نظام التدفئة. وفي حال اكتشاف ذلك، 

ي من خالل الصمام الحراريوجد امام كل شقة وحدة قياس حرارية. ومن الممكن القيام بضبط حرارة الشقة االعلى قيمة المعادلة للشقة. 
ويتم تنظيم فاتورة بقيمة التدفئة والمياه الباردة والساخنة المستهلكة من قبل شركة مصرفية مخولة من خالل الموجود على المشعاع. 

سنوات في اجراءات المعلومات الخاصة  8اتير كافة لمدة يمنع تدخل اإلدارة بالفواتير. ويتم تسجيل القراءات والفونظام قراءة آلي. 
تم يرة من قبلكم الى الشركة المعنية ويتم القيام باإلجراءات بموجب تقرير تقديمه الشركة. بالشركة. يتم ارسال االعتراضات الصاد

وساعات القراءة من قبل الشركة المصنعة طوال فترة الكفالة. وفي حال كانت صيانة االعطال في الوحدات الحرارية العائدة لكل شقة 

ل ويتم اصالح هذه االعطال من قب. صاحب مالك العقاريتم صيانتها من قبل  االعطال خارج نطاق الكفالة او حدثت بعد انتهاء الكفالة
 الموظف الفني بموجب تقرير وتحول المصاريف الناشئة عن هذه الصيانة الى الحساب الجاري للشقة.

 :التليفزيونيالبث 
 زيوني اآلخر.البث التلفستاليت بدارة مغلقة في مجمع سيمبول اسطنبول ويمكنكم ايضاً وضع رسيفر ومشاهدة تليفزيونيوجد نظام 

 

 :ستطبق التي الغرامات

. ومن الممكن ان تطلب إدارة أو في مرحلة الصيانةفي مرحلة البناء سواء أكان يشترط الحصول على موافقة من قبل إدارة المجمع 

يام وفي حال عدم القبالنسبة الى االعمال التي تمت بشكل غير مطابق للمشروع المجمع اعادة ما تم من تغيرات الى وضعها القديم 
من قيمة  0111/0غرامة تأخير بنسبة بالتغير خالل اسبوع رغم االخطار الخطي يتم االخطار مرة اخرى بشكل خطي ويحتسب 
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ً من اإلخطار الثاني. كل يوم تأخير  الغرامة الرائجة الصادرة من قبل البلدية عن وفي حال لم يتم التعديل خالل خمسة عشر اعتبارا

 رفع دعوى من اجل نقل ملكية القسم المستقل.يوم يتم 
ملكية قانون التوجيهات( العيش وتجاه التصرفات التي تخالف مجلس االدارة والخطة االدارية ودليل )يتم اتباع الطرق القانونية 

أشهر التي دفعها من أجل  2شكل ال يتجاوز مبلغ السلفة من استحقاقات بالعقارية اضافة الى يتم اقتطاع غرامة مادية من مالك العقار 
 القسم المستقل.

 وباإلضافة الى ذلك :

 مقدار الغرامة طريقة التطبيق األفعال والحاالت التي توجب الغرامات

 ليرة تركية 81 رؤية ذلكعند  السيارة بشكل خاطئركن 

 ليرة تركية 78 عند رؤية ذلك ركن السيارة في مكان مخصص للغير
 ليرة تركية 81 عند رؤية ذلك نشر سجادة وما شابه من نافذة/شرفة الشقة

 ليرة تركية 81 عند رؤية ذلك رمي األوساخ وما شابه من نافذة/شرفة الشقة

شكل بالغسيل/السجاد وما شابه بشكل يسبب تخريب المنظر )نشر 
 يتجاوز النوافذ والشرفات الى الخارج(

 ليرة تركية 81 عند رؤية ذلك

 ليرة تركية 011 عند رؤية ذلك الشواء
كتب عليها للبيع/للشراء على نافذة الشقة أو  يافطات-تعليق لوحات

 الواجهة الخارجية للشقة
 ليرة تركية 311 عند رؤية ذلك

 ليرة تركية 011 عند رؤية ذلك األوساخ الناجمة عن الحيوانات االليفة
 ليرة تركية 011 عند رؤية ذلك تربية أو ربط أو تجويل الحيوانات االليفة بشكل يزعج االخرين

ادخال حيوانات أليفة الى أماكن/المرافق الرياضية )مالعب التنس 
 وساحات كرة السلة وماشابه(

 ليرة تركية 78 ؤية ذلكعند ر

 ليرة تركية 011 بعد االخطار األول عدم اخبار اإلدارة عن الحيوان االليف

 ليرة تركية 81 بعد االخطار األول ترك القمامة واالحذية واالشياء في االماكن المشتركة
عند رؤية ذلك/يستحصل غرامة  ترك بقايا التعديالت في االماكن المشتركة

 مقدار الضرراضافة الى 

 ليرة تركية 311

 ليرة تركية 081 بعد االخطار األول/كل اسبوع اهمال العنايةبالحديقة المخصصة
االضرار باألماكن المشتركة )بما في ذلك االضرار التي يسببها 

 االطفال(

 311-3111بين  حسب مقدار الضرر

 ليرة تركية
 ليرة تركية 311 االخطار األولبعد  القيام بالتعديالت المخالفة للخطة االدارية

 ليرة تركية 081 بعد االخطار األول/كل شهر تركيب مكيفات الهواء وغيرها من المعدات في أماكن غير مالئمة
احداث ضجيج واالستماع الى الموسيقى بصوت عال واالعراس 

 والخطوبة وما شابه
 ليرة تركية 311 بعد االخطار األول

 ليرة تركية 311 بعد االخطار األول/كل شهر تجارياستعمال المسكن بهدف 
 ليرة تركية 311 بعد االخطار األول/كل اسبوع تعليق القط هوائي أو يافطات أو اعالنات وما شابه على الشرفات

 ليرة تركية 81 بعد االخطار األول مع احداث ضجيج خالل ايام العطل القيام بالتعديالت والتصليحات
 ليرة تركية 011 بعد االخطار األول/كل اسبوع التجميليةافساد المناظر 

تصرف متاجر االماكن التجارية بشكل يخالف قواعد العيش في 

 المجمع وخطة االدارة 

 ليرة تركية 311 بعد االخطار األول

تصرف سكان المجمع بشكل يخالف قواعد العيش في المجمع وخطة 

 االدارة

 تركيةليرة  81-311 بعد االخطار األول

 
 قواعد تأجير الشقق والبيع ومكاتب الوساطة العقارية

اإلدارة والحصول على معلومات شركة الوساطة العقارية المخولة. عرض شقتكم لإليجار أو البيع يرجى منكم مراجعة مكتب قبل 
بدخول مكاتب الوساطة العقارية الى داخل المجمع السكني ما لم يتم الحصول ولن يتم السماح واطلبوا توقيع الكفيل على عقد اإليجار. 

عة مع المكتب الموقالوثائق المطلوبة من المكاتب العقارية من قبل إدارة مجمع سيمبول اسطنبول. ويتم تقديم نسخة عن االتفاقية على 
وم وفي حال عدم تمكنكم من القدعلى شرفات أو نوافذ الشقق.العقاري الى مكتب االدارة. يمنع تعليق منشورات أو ما شابه من أشياء 

يتم ارسال بريد الكتروني الى االدارة أو عريضة خطية تخول الشخص الذي توكلونه لعرض الشقة في حاالت تأجيرها أو بيعها 

م ير من اجل أمنكم أنتلن يسمح بدخول الشخص الى الداخل. هذه التداببعرض الشقة متضمنة معلومات الشخص الذي سيأتي. وإال 
 جيراننا االعزاء.

 د. تدابير الحرائق والزالزل:
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 الحرائق:

رشاشات مياه إلطفاء الحرائق. ال تغلقوا أجهزة الكشف عن الدخان ويوجد في االبنية واألماكن المشتركة وداخل الشقق  -
 .أجهزة الكشف عن الدخان

 حرائق.يوجد في كل طابق أيضاً انابيب اطفاء حرائق وخزانات  -
 .صندوق القاطع الكهربائياغلقوا قواطع الدارة الكهربائية من في حال حدوث حريق ال تفتحوا النوافذ والشرفات.  -

 اخرجوا متابعين اللوحات التي ترشدكم الى مخارج الطوارئ.اتركوا مكان الحريق دون خوف.  -
 تناسب االمبير المطابقة للمعاير.ال تغيروا قواطع الدارة الكهربائية الموجودة في شقتكم بقواطع ال  -

 عند شراء االجهزة الكهربائية المنزلية. (TSE)يجب االنتباه الى وجود عبارة معهد المعايير التركية والجودة  -
ال تنسوا أن الحرارة الزائدة الناتجة عن استعمال أدوات كهربائية كثيرة في نفس الوصلة الكهربائية )الفرعية( المستعملة  -

 ة عدد المقابس الكهربائية قد تسبب خطر حدوث حرائق.بهدف زياد

 (TSE)تكون كابالت التمديد حاصلة على موافقة يجب أن  -
 ال تضعوا الكابالت الكهربائية تحت السجادات أو في االماكن التي يمر المرور من فوقها. -

 

 
 الصحيح.اسحبوا مقابس االدوات الكهربائية بعد استعمالها من خالل مسكها من مكانها  -

ال تنسوا ان االبقاء على االدوات المنزلية الكهربائية بشكل يجعلها تعمل تسحب أنظمة التسخين طاقة كبيرة. لهذا السبب  -
 باستمرار يسبب خطر حدوث حريق.

 استدعوا فريق الخدمة المخول في حال حدوث اعطال كهربائية. -
 ئية من خالل استعمال المياه.ال تحاولوا اطفاء الحرائق التي تحدث في االماكن الكهربا -
 ال تصعدوا الى المصاعد. وال تستعملوا المصاعد في حال حدوث حرائق. -

 ارموا أعقاب السجائر في حاويات القمامة بعد اخمادها. -
 ال ترموا اعقاب السجائر الى األسفل حيث من الممكن ان تدخل من النافذة المفتوحة وتسبب حريق. -

 يربون أطفاالً صغار يرجى عدم ترك أعواد الثقاب والوالعات أو اية مواد مشابهة داخل الشقق.بالنسبة الى السكان الذين  -
 التي ستتخذ أثناء حدوث الزالزل: التدابير

 تم انشاء االبنية بشكل يطابق الئحة الزالزل. -
 انتظروا انتهاء الزلزال دون ذعر. -

 الموضوعة فوق الخزانات للحد من وقوعها.اتخذوا التدابير الالزمة من اجل الحد من انزالق االشياء  -
 .الخزانات وما شابه من أشياء يمكن ان تقع على الجدار ثبتوا -

 ركبوا الثريات ومكيفات الهواء وما شابه من أجهزة المثبتة على األسقف والجدران بشكل يحمل ثقلها في المكان المثبتة فيه. -
د مثل مواد اسعافات أولية الزمة وبطارية احتياطية والسلكي يعمل ضعوا حقيبة جاهزة يمكن حملها في كل لحظة فيها موا -

 مشعل ومواد تنظيف وصفارة انذار وشمع وأعواد ثقاب ومواد غذائية جافة وماء وبسكويت.بالبطارية و
 ناقشوا مع أفراد اسركم المواضيع المتعلقة بكيفية حماية النفس في حال حدوث زلزال. -
 أفراد أسركم وأماكن التقابل االضافية في الحالت التي ال يتم فيها الوصول إليكم.خططوا لكيفية االتصال مع  -

ً عن النافذة وعن االماكن التي يمكن أن  -  تقع عليها االشياء وذلك في حال حدوث الزلزال في الليل.ضعوا أسرتكم بعيدا
ت والجلوس تحت الطاواليجب عدم الخوف. واالبتعاد عن الخزانات وعن الرفوف والنوافذ وما شابه من أشياء غير الثابتة.   -

الجلوس أو التمدد بجانب االشياء التي يمكن أن تحمينا مثل االرائك المحشوة والكبيرة والكنبات المدعومة بكراسي و
اية رأسنا من خالل وضعه بين كلتا يدينا أو من خالل آلة حامية )مثل وسادة، والصناديق المملوءة من الداخل. كما يجب حم

 ويجب االنتظار حتى انتهاء الهزة.كتاب(. 
 كرسي متحرك يتم قفل الكرسي وحماية رأسنا ورقبتنا.في حال الجلوس على  -

واالشياء القابلة للسكب. وجب حماية واالبتعاد عن المواد االجهزة الموجود في المطبخ مثل الموقد و الفرن.  يجب اغالق -
 انفسنا كما ذكر في المادة االولى.
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ً اضافة  يجب قطع الكهرباء بعد انتهاء الزلزال. واتخاذ التدابير األمنية االخرى واخذ حقيبة - الحاالت الطارئة المعدة مسبقا

 جمع.الى االشياء والمواد الالزم ومتابعة لوحات مخرج الطوارئ والذهاب الى مكان الت
 يجب عدم استعمال المصاعد. وترك المصاعد في حال كنتم بداخلها من خالل الضغط على زر الخروج.  -

 خارج المبنى

ابتعدوا عن خطوط الطاقة واالبنية االخرى والجداران. واجلسوا القرفصاء في االراضي المفتوحة واالستعداد الى المخاطر  -

 التي قد تحصل في المحيط.

 ساحل البحر.يجب االبتعاد عن  -

في االماكن التي يمكن ان يحدث فيها انجراف تربة أو سقوط حجارة أو صخور. وفي حال كنتم في مثل هذه ال تقفوا  -

 االماكن يجب االنتقال الى مكان آمن على الفور.

 والسوائل. الزجاج المكسور يجب اتخاذ التدابير تجاه ما يمكن ان يسقط من االبنية مثل المداخن و -

 يمكن أن تحدث في خطوط الصرف الصحي والكهرباء والغاز تحت االرض.المخاطر التي يجب االنتباه الى  -
 

 أثناء قيادة السيارات.

. وفي حال كانت السيارة تسير على الطرق السيارةيجب الوقوف في حال كان المكان الذي تتواجدون فيه آمناً والبقاء داخل  -

السريعة يجب االنحراف نحو جهة اليمين والوقوف دون التسبب بإغالق الطريق. كما يجب ترك مفتاح تشغيل السيارة فيها 
 واالنتظار داخل السيارة. ولكن يجب التوجه نحو مكان مفتوح بعد انتهاء الزلزال. 

 عادي واألشجار واألعمدة وخطوط نقل الطاقة.يجب االبتعاد ما أمكن عن االزدحام ال -

في حال كانت السيارة في منطقة مأهولة أو كانت في مكان آمن يجب ايقافها وترك المفتاح فيها والترجل منها والذهاب الى  -
 مكان مفتوح.

 هـ. المواضيع االخرى

 مجال مسؤولية الموظفين الفنيين

ية مسؤولين فقط عن االماكن المشتركة وتقع مسؤولية نظام التمديدات الكهربائية والصحيعتبر الموظفين الفنيين في سيمبول اسطنبول 

 داخل المجمع والتي تعتبر من البنية التحتية على عاتق فريق الخدمات الفنية.
طال مة االعمن الممكن أن يقوم الموظفين العاملين في المجمع بصيانة االعطال الصغيرة التي تحدث داخل الشقة. ومن اجل طلب خد

يمكن اعالم موظف العالقات العامة أو موظف االستشارة العامل في اللوبي من اجراء الالزم. يتم شراء المواد التي يجب تغيرها من 
داخل المجمع يتم تصليح االعطال التي تحدث داخل الشقة.  عمال الالزمة في االماكن المشتركةقبل صاحب الشقة. وعقب انتهاء اال

ت الطارئة( ويمكنكم معرفة ارقام الشركات المخولة بصيانة االعطال االخرى من اللوبي ومن صفحتنا على االنترنت. ال )عدا الحاال

 األعطالبتعرضوا على الموظف الفني القيام بأعمال عدا الصالحيات المخولة اليه. اطلبوا من الموظف الفني استمارة الخدمة الخاصة 
 المصانة من قبله.

 المدونة أدناه داخل الشقق. باألعمالمختص بالكهرباءالفني ال يقوم الموظف
 اكتشاف العطل داخل الشقة -

 عطل القاطع الكهربائي -
 عطل القابس -
 أعطال الهاتف والتوصيل واعطال الخطوط -

 أعطال خطوط االنترنت -
 أعطال االنتركوم )نظام الهاتف المرئي( -

 أعطال البث التلفزيوني وتنصيب البرامج -
 عن الحرائقنظام الكشف  -

 المدونة أدناه داخل الشقق. باألعماليقوم الموظف الفني المختص بالتمديدات الصحية

 نظام رش الماء -

 تسريب المياه التجهيزات الداخلية -
 اخراج الهواء من مشعاعات التدفئة واكتشاف تسريب المياه -

 مصاريف المياه في الشرفات -
 الحمام مقصوراتاألعطال في  اكتشاف -

 الصرف الصحي النازلة داخل الشقق )االماكن المشتركة( انابيب مياه -
 خدمات عمال النظافة

 يعتبر عمال النظافة مسؤولين عن خدمات تنظيف االماكن المشتركة. ال تعرضوا عليه حمل أشياؤكم أو أعمال أخرى.

 خدمات الموظفين االستشاريين
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مسؤول عن اجراءات تسجيل الضيوف وطلبيات الطعام )يتم الحصول ساعة في االبنية. وهو  34يعمل الموظف االستشاري على مدار 

ومتابعة تسجيالت كاميرات  على تأكيد من الشقة( ومتابعة تحذيرات االعالم عن الحرائق الواردة من الشقق واألماكن المشتركة
 ع والقيام بإجراء التحذيرات الالزمةالمراقبة وطلبات حاالت الطوارئ وسجالت طلبات الصيانة ومراقبة الطوابق ومراقبة داخل المجم

 حسب اللوائح والحاالت التي تتطلب التدخل السريع.
تعود مسؤولية أمن القسم المستقل على عاتق سكان الشقة. وال يمكن تحمل إدارة المجمع المسؤولية عن الحاالت السلبية التي تحدث 

 ن المشتركة في البناء ووجود نظام موظف استشاري.في االقسام المستقلة بذريعة وجود كاميرات مراقبة في االماك

 خدمات العالقات العامة

قسم العالقات العامة هو القسم االول الذي يخاطبه سكان الشقة. ويقوم بتكوين االرتباط الالزم بينكم وبين اإلدارة ومتابعة طلباتكم 

 واعالمكم بالنتائج.

 

 خدمة المولدة الكهربائية

 مولدة باستطاعتها توليد الكهرباء بشكل يكفي الجميع. األبنيةيوجد في 

 لمالجئا

 توجد كافة المواد الالزمة في المالجئ وهي معدة لالستعمال في كل وقت.
 غرفة الخدمات الطبية

 ساعة. 34تقدم غرفة الخدمات الطبية خدماتها على مدار 
 

 لوازم االماكن الداخلية في الشقق

 السقف الجدار العالمة التجارية القياس المادة اسم المكان

 تشناق قله  60*30 سيراميك التراس

 مومنتم

 gs-D7302 عظمي/

 3482ألسيكوكرنلي  2452ألسيكو

 تشناق قله  60*60 سيراميك قاعة الدخول مفتوحة

 مستوي

 تم عظمي

Gm U754 

فافوريسيليون مت جبهة 

 داخلية 

 0030 صدفي

 

 برموليت سوبر أبيض

 تشناق قله  60*60 سيراميك مغلقة قاعة الدخول

 مستوي

 تم عظمي

Gm U754 

فافوريسيليون مت جبهة 

 داخلية 

 0030 صدفي

 

 برموليت سوبر أبيض

 تشناق قله  60*60 سيراميك المطبخ مفتوح

 مستوي

 تم عظمي

Gm U754 

ملينيوم M30*60Dفيترا 

 أبيض 

 مموج

 برموليت سوبر أبيض

 تشناق قله  60*60 سيراميك المطبخ مغلق

 مستوي

 تم عظمي

Gm U754 

ملينيوم M30*60Dفيترا 

 أبيض 

 مموج

 برموليت سوبر أبيض

 تشناق قله  60*60 سيراميك الممر مفتوح 

 مستوي

 تم عظمي

Gm U754 

فافوريسيليون مت جبهة 

 داخلية 

 0030 صدفي

 برموليت سوبر أبيض

 تشناق قله  60*60 سيراميك الممر مغلق

 مستوي

 تم عظمي

Gm U754 

فافوريسيليون مت جبهة 

 داخلية 

 0030 صدفي

 برموليت سوبر أبيض

 تشناق قله  60*60 سيراميك مكان الغسالة مفتوح

 مستوي

 تم عظمي

فافوريسيليون مت جبهة 

 داخلية 

 0030 صدفي

 برموليت سوبر أبيض
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Gm U754 

 تشناق قله  60*60 سيراميك مكان الغسالة مغلق

 مستوي

 تم عظمي

Gm U754 

فافوريسيليون مت جبهة 

 داخلية 

 0030 صدفي

 برموليت سوبر أبيض

فافوريسيليون مت جبهة  AGTبلوط طبيعي   ارضية خشبية غرفة الغيسل

 داخلية 

 0030صدفي 

 برموليت سوبر أبيض

 تشناق قله 45*45 سيراميك الحمام العام

 رويتشه فضي غامق

 رويتشه أبيضتشناق قله

رويتشه فضي تشناق قله

 كاشف

رويتشه ديكور تشناق قله

 كامل

ورق جدران 

DesignoAZ 51811 

150Z 

 

 برموليت سوبر أبيض

 تشناق قله  60*60 سيراميك حمام الوالدين

 مومنتم

 gs-d 7705موكا 

 كالمور أبيضتشناق قله

 كالمور فيزونتشناق قله

 Designoورق جدران

AZ 52190 150Z 

 

 برموليت سوبر أبيض

 الحمام العام

1+0 

 تشناق قله  45*45 سيراميك

 مومنتم

 أسود

 نيو الينز تشناق قله

 Designoورق جدران 

AZ 51811 150Z 

 ورق جدران

DesignoVrs 238 

Designo AZ 51811 

200Z 

 برموليت سوبر أبيض

فافوريسيليون مت جبهة  AGTبلوط طبيعي   ارضية خشبية الصالون مفتوح

 0030 صدفيداخلية 

 برموليت سوبر أبيض

فافوريسيليون مت جبهة  AGTبلوط طبيعي   ارضية خشبية الصالون مغلق

 0030 صدفيداخلية 
 برموليت سوبر أبيض

الصالون+غرفة نوم 

 الوالدين

فافوريسيليون مت جبهة  AGTبلوط طبيعي   ارضية خشبية

 0030 صدفيداخلية 

 برموليت سوبر أبيض

فافوريسيليون مت جبهة  AGTبلوط طبيعي   ارضية خشبية غرفة نوم الوالدين

 0030 صدفيداخلية 
 برموليت سوبر أبيض

فافوريسيليون مت جبهة  AGTبلوط طبيعي   ارضية خشبية غرفة النوم

 0030 صدفيداخلية 

 برموليت سوبر أبيض

 

 
 :ECAضبط حرارة الصمام الحراري

 

 8 4 2 3 الحالة

 30 34 31  04 درجة الحرارة 

 

 في االماكن المعيشية: الحراري ضبط الحرارة المثالي للصمام

 المراكز التجارية المساكن درجة الحرارة موضع الصمام الحراري

 ات والمعارض والمتاحفالورش أماكن الهويات درجة مئوية 2
السينما والمسرح وصالة  المطبخ، الممر، المراحيض درجة مئوية 05  3 – 2

 الجمناستيك

الصفوف وقاعات االجتماع  غرف النوم درجة مئوية 31 3
 والمكاتب وغرف المرضى

  غرف الجلوس واألطفال درجة مئوية 33  4 – 3

 غرف المرضى والمستشفى غرف المسنين درجة مئوية 34 4
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غرف الحمام والدش وتبديل  درجة مئوية 30 5
 المالبس

 المسابح المغلقة

 

 صوت.المشعاعات مفتوحة حتى ال يتسبب النظام بإصدار يجب ترك 

 مصفوفة توزيع المصاريف المشتركة في سيمبول اسطنبول

 متاجر السوق المساكن

 19.403,08 111.102,79 3المجموع م

 14.9% 85.1% النسبة المئوية

 14.9% 3، موزفين فنيين 0مدير العمال، المحاسبة  المدير، ثابت 3/0 رواتب الموظفين

 100.0%موظف استشاري            2تنظيف،  0 حصة االرض 3/0 رواتب الموظفين

  14.9% حصة االرض الكهرباء في االماكن المشتركة

  حصة االرض 0 صيانة المصعد

  حصة االرض 14.9% جهاز الكشف عن الحرائق

  حصة االرض 14.9% صيانة المولدة 

  حصة االرض 14.9% وقود المولدة

  حصة االرض 14.9% االتصاالت واالنترنت

  حصة االرض 0 العناية بالحديقة 

  حصة االرض 14.9% مواد التنظيف

  حصة االرض 14.9% المواد الكهربائية

  حصة االرض 14.9% قاطع الكهرباء في االماكن المشتركة

  حصة االرض 14.9% مصاريف المكتب

  حصة االرض 14.9% صيانة النظام اآللي

  حصة االرض 14.9% الجمعية العامة

  حصة االرض 14.9% المحامي

  حصة االرض 14.9% المستشاري المالي

  حصة االرض 14.9% رش المبيدات في االماكن المشتركة

  حصة االرض 14.9% المصاريف العامة

  حصة االرض ISKI %14.9االماكن االمشتركة

  حصة االرض 0 المرفق االجتماعي 

  60.0% 40.0% مصاريف صيانة العربة

 اعداد حسابات االستحقاقات في سيمبول اسطنبول حسب خطة المصفوفة هذه.يتم 

 


