
ت�صليحات واأ�رضار يف 
ال�صقة

اذا ح�صل��ت م�ص��كلة تقني��ة؟ اأو اكت�ص��فت ���رراً يحت��اج اإىل ت�صلي��ح؟ � ت��زودك ه��ذه ال�صفح��ة 
مبعلوم��ات عام��ة ع��ن الت�صليح��ات والأ�رار يف ال�ص��قة. يح��دد عقد الإيج��ار خا�صتك اأي هي 
الت�صليح��ات الت��ي تق��ع على عاتقك. اإنتب��ه للمالحظات املتعلقة بواجبات��ك واخلا�صة باإعالم 

املوؤج��ر )املال��ك( لدى وقوع بع���ض الأ�رار.

مثال 1: الإعالم عن اأ�رضار رطوبة
يح�ص��ل ال���رر عل��ى �ص��بيل املث��ال، م��ن اأنابي��ب مي��اه مك�ص��ورة، م��ن غ�ص��الت تت���رب منه��ا 
املي��اه او تل��ك املعطل��ة، م��ن طوف��ان اأحوا�ض ال�ص��تحمام اأو من ال�ص��قوف التي تر�ص��ح. ميكنك 
ن ال�ص��قوف واحليطان )اجل��دران(.  يجب اإبالغ املوؤجر  التاأك��د م��ن ه��ذه الأ�رار من خالل تلوُّ

)املال��ك( ع��ن ه��ذه الأ�رار ف��ورا لتجنب حدوث اأ���رار اأكرب.

مثال 2: الإفادة عن �رضر عفونة وفطريات
ح�ص��ول ���رر عفون��ة اأو فطري��ات يوجب اإع��الم املوؤجر )املال��ك(. تعترب عملي��ة اإزالة العفونة 
والفطري��ات مكلف��ة وتتطل��ب وقت��اأً، واإذا مل يت��م الإب��الغ عن ال���رر ف��وراً  ويف مرحلته الأوىل 
فباإمكان العفن والفطريات الإنت�صار ب�رعة كبرية اإ�صافة اىل انها ت�صكل خطراً على �صحتك.

اأمثلة: 
الكهرب��اء: متدي��د خط��وط كهرب��اء، تركيب مقاب���ض اإ�صافي��ة، تبديل مفاتيح اإ�ص��اءة، تو�صيل 

اأفران كهربائية، وما �صابه.

الغ��از: جمي��ع الت�صليح��ات عل��ى اأجه��زة الغ��از مث��ل اف��ران الغاز اأو مداف��ئ الغاز اأو �ص��خانات 
الغ��از، تو�صي��ل اأف��ران الغاز، الأ�رار التي تلح��ق باأنابيب الغاز، الخ.

املي��اه: تركي��ب اأنابي��ب املي��اه وو�ص��الت املي��اه، تو�صي��ل الغ�ص��الت اأو جالي��ة ال�صح��ون، 
تبدي��ل خزان��ات مي��اه املراحي���ض واإن�ص��داد اأنابي��ب املي��اه الخ.

م��ن حي��ث املب��داأ، عل��ى كل م�ص��تاأجر اإب��الغ املوؤجر ف��وراً عن اأي ���رر يح�صل  لتف��ادي وقوع 
اأ�رار اأكرب. 

افادة املوؤجر)املالك( عن اأ�رضار 

ل يحق �صوى لل�رضكات املتخ�ص�صة  
اإجراء هذه الت�صليحات والأعمال  

رقم الهاتف يف حال ح�صول �رضر

مالحظ��������ة
بالت�صليح��ات  القي��ام  يج��وز  ل 
وباأعم��ال عل��ى خط��وط الكهرب��اء 
وخط��وط الغ��از واأنابي��ب املي��اه اإل 

م��ن قب��ل ���ركات متخ�ص�ص��ة.
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ين���ض عق��د الإيج��ار ع��ادة عل��ى الأعم��ال والت�صليح��ات التي يحق للم�ص��تاأجر بل وم��ن واجبه 
القيام بها. 

مثال 2: 
يح��ق ل��ك تثبي��ت الرباغ��ي وخطاف��ات تثبي��ت اخلزائن، ال�ص��تائر، خزائ��ن الثياب والرف��وف الخ. 

وعلي��ك ل��دى اإخالء ال�ص��قة  اإغالق الثقوب الت��ي اأحدثتها يف اجلدران. 

اإ�صاأل من ف�صلك املوؤجر )املالك( اأي نوع من اأعمال التجديد وغريها تقع على عاتقك.

يتطلب احل�صول على موافقة املوؤجر )املالك( اخلطية 
ل يح��ق ل��ك ازال��ة ج��دران اأو تبدي��ل مو�صعه��ا يف املن��زل دون اإذن خط��ي م��ن املال��ك. كم��ا ل 

ُي�ص��مح باإ�ص��تبدال الأب��واب اأو النواف��ذ اأو باإزالتها. 

مثل هذه الأعمال يجب اأن تقوم بها �ركة متخ�ص�صة.

الت�صليحات اجلمالية
ت�صمل الت�صليحات اجلمالية مثاًل: 

تبيي�ض اجلدران   •
تركيب اأو اإ�صتبدال  ورق اجلدران  •

مثال 1:
ميكنك اإ�صتبدال "امل�صابيح" ب ملبات  

ت�صليحات واأ�رضار

تبديل الإن�صاءات/اإ�صتحداث تغيريات 
يف ال�صقة  

ت�صليحات واأعمال 
يحق لك كم�صتاأجر القيام بها 

ن�صيحة 1 : اإذا اإ�صتبدلت امل�صابيح الكهربائية القدمية ب ملبات ديود/ليد، توفر مع 
الوقت من تكاليف الكهرباء.

ن�صيحة 2 : قبل حفر ثقوب يف اجلدران وو�صع براغي تاأكد اأنك ال ت�صيب اأية اأنابيب 
اأو متديدات داخل اجلدار.

اإ ب ز � مركز التعليم الأوروبي لالإ�صكان والعقارات � موؤ�ص�صة غري ربحية


