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 المقدمة
 

إن برنامج شهادة الفصل الثامن وبرنامج قسيمة السكن  .جيد مسكن في يعيش أن للمرء المهم من
 .جيد مسكن ستئجار الحصول على المساعدة اللتمكينكم من العام سكاناإل وآالة سيلتان تتيحهما لكمو
 الشقة  هذهأو المنزل استيفاء هذا شريطة ،متروق لك شقة أو منزل أي واارتخ أن تمباستطاعتكو
 قيمة السكن ةكلفتتجاوز ت الأن  الثامن الفصل شهادة برنامج يقتضيو.  من الجودةمعين مستوىل

 أن للعائلة يسمحف سكنال قسيمة برنامج أما ،ةيموازفي السوق لوحدة سكنية  المتعارف عليهااإليجار 
التي تقدم خدماتها في  العام سكاناإل وآالة نإ. فارق الكلفة دفعأن تو أعلى بسعر شقة أو ابيت جرأتست

 التي اإليجار ةنسب احتساب طريقةحول و البرنامجين حول أخرى بمعلومات مدآيتزو منطقتكم يمكنها
 .نون أنتم مسئولين عنهاتكو

 
 إلسكانا  في النوعيةةدوجال معايير

  مستوفيًا الذي تختارونهمنزل الأن يكون في تأمين إلسكان في ا النوعيةجودةال معاييرساهم ت
 وبرنامج الثامن الفصل شهادة برنامج لذلك يتضمنو، مريحالو صحيالو مناآل لمواصفات المنزل

 المنزل في تتوفر أن يجب التي المعايير :إلسكان في ا النوعيةجودةلا معايير من نوعين السكن قسيمة
  تحددوهاأن  أنتممعليك يتعين التي اإلضافية المعاييرو ،العام سكاناإل وآالة موافقةب يحظى لكي
 .معائلتكخذوا قرارا بشأنها ألنها بنود ترتبط باحتياجات خاصة لتتو
 

 السكن قسيمة وبرنامج الثامن الفصل شهادة برنامج
 

مكانًا للسكن يروق  تختاروا يسمحان لكم بأن السكن ةقسيم وبرنامج الثامن الفصل شهادة رنامج بإن
 ذلك في توفرت أنيجب و. آخر مكان في أو  حاليًافيها ونتقيم التي المنطقة فيشقة  أو ابيتلكم، قد يكون 

 المعايير  هذهفيه توفرت الذي المنزل نأ إال ،شقة آل في تتوفر أن بد ال أساسيةمعايير  الشقة أو البيت
 المساعدة نإ.  هاون وجودترغب أو هاونتحتاج التي األشياء جميع على يحتوي ال قد الالزمة األساسية

الحصول  نم  شأنها تمكينكمنم السكن، قسيمة وبرنامج الثامن الفصل شهادة برنامج  لكميقدمها التي
ياء التي شاأل في ريتفكال كللذ وينبغي عليكمل يدآم، تناوم فيعلى سكن يروق لكم وتكون تكلفته 
 أو نوافذ،ال منعدد آبير   بهأو فسيح مطبخ م، فقد تريدون منزًال بهكتريدون من مسكنكم أن يوفرها ل

 الباهت لون الجدران أو المتهرئ الحائط ورقمنظر ، وقد يكون األول الطابق في شقة قد تريدون
آما  ،إليه ونتأو منزل عن بحثقيامكم بال أثناء األمور هذه في ريفك إننا ندعوآم للت. ممزعجا لك

، ونوصيكم بقراءة آل جزء "للسكن جيد مكان ":كتيبال ندعوآم لتخصيص الوقت الكافي لقراءة هذا
 هذاسوف يساعدآم  ،حاليًا فيه ونتقيم الذي المنزل في اءبقن الوريدت مآنت وإذا .من أجزائه بعناية

النوعية  ةدوجال معايير تفي ب هذه المواصفاتف على مواصفات منزلكم وما إذا آانتفي التعر الكتيب
 ،التوفيقفإننا نتمنى لكم  ،الحالي بمسكن آخر ممنزلك استبدال وندريت مآنت إذا  أما .إلسكانفي ا

 جديدة شقة أو  جيدجديد بيتلكم يساعدآم في البحث عن  مرجعارفيقا و الكتيبهذا  ذاتخوندعوآم ال
 الموافقة على الحصول طلبالشروع في إجراءات  إليهون تأو منزل على روعثال بعديمكنكم و. يدةج
 ،المشاآل بعض على يحتوييروق لكم ولكنه  منزل على العثور وفي حالة.  المنزلإليجار عقدبرام إل

 يجب ما لحوالتي تقدم خدماتها في منطقتكم لالستدالل منها  العام سكاناإل وآالةندعوآم لمراجعة 
 . قد يكون أمرًا ممكنًاهاتصحيح ألن  بشأن تلك المشاآلفعله

 
 المتطلبات

 
 تعتبرو. دورة مياهو ومطبخ معيشةلل واحدة غرفة  ما ال يقل عنعلى شقة أو بيت آلجب أن يحتوي ي
 وجود دورة أن غير. مقبوال سكنا طبختحتوي على مساحة محددة لل واحدة غرفة من مكونةال شقةال

 نسكالم في توفرت أن يجب عام وبشكل. خاصة تستخدمها أسرتكم أمر ضروري في أي مسكنمياه 
 .نوموال معيشةلل  واحدةغرفة العائلة أفراد من اثنين لكل
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 المعيشة غرفة. 1 •
 

 :يلي ما على المعيشة غرفة تحتوي أن يجب
 

 سقف
 .جيدة حالة في سقف

 
يعتبر غير مقبوال، آذلك  الهواء بتسرب تسمح آبيرة ثقوب أو تشققات  فيهجدتو الذي السقف  •

 مثل  تغطي سطحه،موادمنه  تساقطت أو ةحاد نتوءاتال يكون مقبوال السقف الذي توجد به 
 .وما شابه ذلك الجص

 
 الجدران

 .يجب أن تكون الجدران في حالة جيدة
 
آما ال  ، تسمح بتسرب الهواء ال تكون مقبولةآبيرةأو ثقوب  فيها تشققات جدالجدران التي تو •

متماسكة  أو  مستقيمةن تكو ال التيدة أوحانتوءات توجد عليها  تكون مقبولة الجدران التي
 . الجص تغطي سطحها مثلتتساقط منها موادو

 
 الكهرباء

مصباح و واحد آهربائيقبس م  علىأو ،آهربائيين )مقبسين (مصدرين على المنزل يحتوي أن يجب
على  وضعتالتي  اإلضاءة أجهزة الحسبان في أخذوات الليكم أوينبغي ع.  آهربائي مثبت في السقف

واسطة ببمقبس الكهرباء  الموصولةو السقف في الموجودةتلك آذلك و  األرض، على أوتالطاوال
 .دائمة ليست الكهربائية، ألنها سالكاأل
 
ة      • ة      : تعتبر األمور التالية غير مقبول زة اإلضاءة    و ،األسالك المتكسرة أو البالي ة من    م ال أجه تدلي

الك ةأس ا   آهربائي ائل لتثبيته ى وس ر إل ام وتفتق سلة( بإحك ابس  و،)آالسل اتيح ومق اء مف الكهرب
 . حادةقوشقبها  ئية آهربابسقامالمكشوفة و

 
 األرضية

 .جيدة حالة في األرضيةيجب أن تكون 
 
واءات      ، غير مقبول  في األرضية أمر  آبيرة   ثقوب أو تشققات وجوديعتبر   •  في   آما أن وجود الت

ذلك أمر    شخصأي  تعثر إلىبعض ألواحها مما قد يؤدي      وجود عدماألرضية أو    ر يعتبر آ  غي
 .مقبول

 
 النوافذ
 . نافذة واحدة على األقل، ويجب أن تكون آل نافذة بحالة جيدة في المسكنتوفرأن تيجب 

 
ة   كون أحد   ت أو    آبيرة ها شقوق توجد ب النوافذ التي   ال تكون مقبولة     • ا الزجاجي  أو  ةمكسور  ألواحه

واء حتى         النوافذ التي   ا ال تكون مقبولة     مغير موجودة، آ   يتعذر إغالقها أو التي يتسرب منها اله
  .إغالقهابعد 
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 القفل
مدخل الرواق العام،  من وأ ، من الخارجامكن الوصول إليهي  التيجميع النوافذ واألبوابإلغالق قفل 
يمكن المسكن وخارج آخر أية شرفة أو أي مكان من ، أو حريقال من من الدرج المخصص لإلفالت وأ

 .مقبوال  أمرانافذة ال يمكن فتحهاويعتبر وجود .  الوصول إليه من األرض
 
 ـطـالءال
 امآان البيت أو الشقة قد تم بناؤه  إذا آانت العائلة تشمل أطفاًال دون السابعة من العمر وإذا •

  .ور أو شقوقيخلو طالء المسكن من أي قشيجب أن ، 1978قبل عام 
 

 :يتعين عليكم أن تفكروا أيضا في ما يلي
 

 نوعية أقفال النوافذ واألبواب •
 هل هي سليمة وآمنة؟ --
 ؟ قد تريدون أنتم أن تفتحوها بالمساميرمغلقةهل هنالك نوافذ  --
 
  النوافذحـالة •
 ؟من ألواح النوافذهل هناك شقوق صغيرة في أي  --
 
  لمنع تسرب الهواء منها والنوافذاألبوابالوسائل المستخدمة حول  •
  العواصف؟ لمقاومةوجد نوافذتهل  --
حولها؟ قد يكون وجود هذه منها ومن منع تسرب الهواء تتحيط بالنوافذ واألبواب وسائل هل  --

 .آالماء والكهرباء، المنافع العامةالوسائل أمرًا له أهميته لكم إذا آنتم تتحملون تكاليف 
 
 .والمصابيح الكهربائية المثبتة في السقفالكهربائية س مقابالوجود مواقع   •
 
 .وورق الجدرانحالة الطالء  •
 ؟ا أو قذراباهتهل أصبح لون الطالء أو ورق الجدران  مهترئة، حالتههل  --
 
 ة األرضية حال •
  بالية؟ هل هيأواألرضية تشوبها الخدوش هل  --
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 سقف

شباك

 طالء

أرض

 الجدار

الكهرباء

 القفل
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 المطبخ. 2
 

 :ي المطبخ علىيجب أن يحتو
 

 سقف
 .جيدة حالة في سقفيجب أن يكون ال

 
يعتبر غير مقبول، آذلك  الهواء بتسرب تسمح آبيرة ثقوب أو تشققات توجد فيه الذي السقف •

 مثل  تغطي سطحه،موادمنه  تساقطت أو ةحاد نتوءاتال يكون مقبوال السقف الذي توجد به 
  .وما شابه ذلك الجص

 
 المخزن

 . لتخزين المواد الغذائيةا ماحيزمطبخ بالوجد يجب أن ي
 

 الكهرباء
 ال وينبغي عليكم أ.مصباح آهربائي مثبتو واحد ئيآهربا مقبسأن يوجد بالمطبخ ما ال يقل عن  يجب

 الموجودةوآذلك تلك  توضع على الطاوالت أو على األرض،التي  اإلضاءة أجهزة الحسبان في أخذوات
 .دائمة ليست الكهربائية، ألنها ء بواسطة األسالك بمقبس الكهرباالموصولةو السقف في
 
ة      • ة      : تعتبر األمور التالية غير مقبول زة اإلضاءة    و ،األسالك المتكسرة أو البالي ة من     الم أجه تدلي

الك ةأس ا   آهربائي ائل لتثبيته ى وس ر إل ام وتفتق سلة( بإحك ابس  و،)آالسل اتيح ومق اء مف الكهرب
 .ادة حقوشقبها  ئية آهربابسقامالمكشوفة و

 
 والفرن) جهاز الطبخ(الموقد 

 ). توفير هذين الجهازين المستأجرباستطاعة(صالحان لالستخدام موقد وفرن 
 

 األرضية
 .األرضية في حالة جيدةأن تكون يجب 

 أرضية غير مقبولة، آما تعتبر غير مقبولة  آبيرة تشققات أو ثقوب بهاوجدتعتبر األرضية التي ت
 .ماتعثر شخص إلى ألواحها أو نزعت منها تمامًا، األمر الذي قد يؤدي التي التوت بعض  األرضيات

 
 منطقة إعداد الطعام

 . إلعداد الطعامالمطبخ مساحة ماتوفر بأن تيجب 
 
 ـطـالءال

 قبل امآان البيت أو الشقة قد تم بناؤه إذا آانت العائلة تشمل أطفاًال دون السابعة من العمر وإذا
  .الء المسكن من أي قشور أو شقوقيخلو طيجب أن ، 1978عام 

 
 النافذة
 .نافذة، يجب أن تكون في حالة جيدة بالمطبخ إذا آان
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 القفل
مدخل الرواق العام،  من وأ ، من الخارجامكن الوصول إليهيالتي جميع النوافذ واألبواب إلغالق قفل 
يمكن المسكن وخارج  آخرأية شرفة أو أي مكان من ، أو حريقال من من الدرج المخصص لإلفالت وأ

 .مقبوال  أمرانافذة ال يمكن فتحهاويعتبر وجود .  الوصول إليه من األرض
 

 الجدران
 . في حالة جيدة الجدرانأن تكونيجب 

 
آما ال   تسمح بتسرب الهواء ال تكون مقبولة،آبيرةأو ثقوب  فيها تشققات جدالجدران التي تو •

متماسكة  أو  مستقيمةن تكو ال التيدة أوحاات نتوءتوجد عليها  تكون مقبولة الجدران التي
 . الجص تغطي سطحها مثلتتساقط منها موادو

 
 تناول الطعاملتقديم ومكان 
 .تناول الطعامتقديم ول جود مساحة في المطبخ يجب و

 
 في تقديم وتناول الطعام مساحة لوجود أو  عن المطبخطعام منفصلةلل غرفة وجوديعتبر  •

 .بوًالمقغرفة المعيشة أمرا 
 

  أو البـراد الثالجة
 .ال تفسدحتى  فظة على األطعمةاحمبحيث تؤمن ال منخفضة  فيهاحرارةالدرجة كون  ثالجة توجود

 ). توفير هذه الثالجةلمستأجرليمكن (
 

 )مغسلة (لغسل األوعيةحوض 
 .د البارلماءوا للماء الساخن )حنفية(صنبور  مزود بلغسل األوعيةحوض أن يوجد بالمطبخ يجب 

 
 . الستيفاء هذا الشرطفي دورة المياه) مغسلة( وجود حوض ال يكفي •
 

 : في ما يليوا أيضا أن تفكرميتعين عليك
 
 . ومساحتهحجم المطبخ •
م  • ع وحج ساحات المخصصة   وموق ة الم زين تلحال ة و خ واد الغذائي داد الم ات إع ام وجب الطع

 ؟تكم، هل هي آافية بالنسبة لحجم عائلاوتقديمه
 ؟محجم عائلتك  سعتهاناسبت، هل ها وموقعحالتهاو  الثالجةسعة •
 . وموقع حوض المطبخحالةحجم و •
 .م أن تتوفر لكونغير ذلك من أجهزة المطبخ التي تود •
 . آهربائية إضافيةبسقاموجود  •
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 سقف

 الجدار

شباك

 القفل

أرض

 طالء

 الكهرباء

 التخزين

 الفرن

 ثالجة

 الحوض

 مكان  التقديم
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 دورة المياه. 3 •
 :ما يلي دورة المياه فيأن يتوفر يجب 

 
 سقف

 .سقف في حالة جيدةيجب أن يكون ال
 
يعتبر غير مقبول، آذلك  الهواء بتسرب تسمح آبيرة ثقوب أو تشققات توجد فيه الذي السقف •

 مثل  تغطي سطحه،موادمنه  تساقطت أو ةحاد نتوءاتال يكون مقبوال السقف الذي توجد به 
  .وما شابه ذلك الجص

 
 النافذة

 . مروحة شفط صالحة لالستعمالأو نافذة قابلة للفتح  في دورة المياهوجديجب أن ت
 

 القفل
مدخل الرواق العام،  من وأ ، من الخارجامكن الوصول إليهيالتي جميع النوافذ واألبواب إلغالق قفل 
يمكن المسكن وخارج آخر أية شرفة أو أي مكان من ، أو حريقال من من الدرج المخصص لإلفالت وأ

 .مقبوال  أمرا يمكن فتحهانافذة الويعتبر وجود .  الوصول إليه من األرض
 

 المرحاض
 .تصريف المياه صالح لالستعماللخزان للمرحاض  يكون أنيجب 

 
 )بانيو (حوض االستحمام

ى  تيجب أن  اه عل وي دورة المي تحمام لحوض حت صنبورالس ز ب ة (مجه ساخن )حنفي اء ال اء وا للم لم
 .البارد

 
 األرضية

 .حالة جيدةفي  األرضية يجب أن تكون
 

 أرضية غير مقبولة، آما تعتبر غير مقبولة  تشققات أو ثقوب آبيرة بهاوجدرضية التي تتعتبر األ
 .تعثر شخص ماإلى التي التوت بعض ألواحها أو نزعت منها تمامًا، األمر الذي قد يؤدي  األرضيات

 
 ـطـالءال

سابعة من العمر وإذا               • اًال دون ال شمل أطف د          إذا آانت العائلة ت شقة ق ان البيت أو ال م بناؤه آ  ام ت
    .يخلو طالء المسكن من أي قشور أو شقوقيجب أن ، 1978قبل عام 

 
 الجدران

 . تكون الجدران في حالة جيدةأنيجب 
آما ال   تسمح بتسرب الهواء ال تكون مقبولة،آبيرةأو ثقوب  فيها تشققات جدالجدران التي تو •

متماسكة  أو  مستقيمةن تكوال  التيدة أوحانتوءات توجد عليها  تكون مقبولة الجدران التي
 . الجص تغطي سطحها مثلتتساقط منها موادو
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 الكهرباء
 .على الجدارمصباح آهربائي واحد على األقل مثبت في السقف أو كون هناك ييجب أن 

 
ة      • ة      : تعتبر األمور التالية غير مقبول زة اإلضاءة    و ،األسالك المتكسرة أو البالي ة من     الم أجه تدلي

الك ةأس ا   آهربائي ائل لتثبيته ى وس ر إل ام وتفتق سلة( بإحك ابس  و،)آالسل اتيح ومق اء مف الكهرب
 . حادةقوشقبها  ئية آهربابسقامالمكشوفة و

 
 )أو حوض (مغسلة

 .باردالماء لاوساخن الماء لل )حنفية(صنبور على تحتوي المغسلة يجب أن 
 
 .ال يكفي الستيفاء هذا الشرط وجود مغسلة في المطبخ •
 
 :ما يلي في وا أيضاأن تفكر مينبغي عليكو
 
 .توفرهاومدى الخصوصية التي ينبغي أن   ومساحتهادورة المياهحجم  •
 . أو البانيو وحوض االستحمام أو الحوضالمغسلة ولمرحاضحالة ومظهر آل من ا •
اء حوض االستحمام                • ة التق د زاوي اه وعن ى أرضية دورة المي حالة ومظهر األسمنت الحقين عل

 . باألرضية
 .ا وجدرانه دورة المياهظهر أرضيةمحالة و •
 .حجم سخان المياه •
 . مع مرآة)أو خزانة (وجود دوالب •
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الكهرباء

 الحوض

 المرحاض
 حوض االستحمام او الدوش
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  األخرىالغرف 4 •
 

 ،غرف لالسترخاء أو ممارسة الهوايات و غرف النوم:الموجودة في المنزلالغرف األخرى تشمل 
ها توجد بمغلقة شرفات ساحات للمعيشة تحت سطح األرض أو م و، بين الغرفممراتصاالت أو و

 .غرفة المعيشة متطلباتع ألخرى ماغرف ل الالزمة لالموضحة أدناه  المتطلباتتتشابه. تدفئة
 

 : ما يلي المستخدمة للمعيشةاألخرىيجب أن يتوفر في الغرف 
 

 سقف
 .سقف بحالة جيدة

 
آذلك   يعتبر غير مقبول،سمح بتسرب الهواء ت آبيرة تشققات أو ثقوب فيهوجدالسقف الذي ت •

 مثل  تغطي سطحه، موادات حادة أو تتساقط منهنتوءال يكون مقبوال السقف الذي توجد به 
 .وما شابه ذلك الجص

 
 الجدران

 .حالة جيدةفي يجب أن تكون الجدران 
ة، آما ال  الهواء ال تكون مقبول تسمح بتسرب آبيرة تشققات أو ثقوب فيهاوجدالجدران التي ت •

 حادة أو التي ال تكون مستقيمة أو متماسكة  نتوءاتتكون مقبولة الجدران التي توجد عليها
 .مثل الجصتغطي سطحها  مواد وتتساقط منها

 
 ـطـالءال
ا مإذا آانت العائلة تشمل أطفاال دون السابعة من العمر وإذا آان البيت أو الشقة قد تم بناؤه •

 . طالء المسكن من أي قشور أو شقوق، يجب أن يخلو 1978قبل عام 
 
 غرف النومفي كهرباء ال

 .نفس متطلبات غرفة المعيشة
 

ست  ع الغرف األخرى الم اء في جمي ار محدد للكهرب اك أي معي يس هن شة، ولكن يجب أن خدمة ل للمعي
 . آهربائيمقبس أو  مثبت آهربائيمصباحأو ) نافذةآال(إما إضاءة طبيعية   في آل منهاتوفرت
 

 ضيةاألر
 .حالة جيدةفي يجب أن تكون األرضية 

 
واءات   رضية األ في  آبيرةوجود تشققات أو ثقوبيعتبر   • أمر غير مقبول، آما أن وجود الت

ذلك                  في األرضية أو عدم وجود بعض ألواحها، مما قد يؤدي إلى تعثر أي شخص، يعتبر آ
 .غير مقبولأمر 
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  القفل
مدخل الرواق العام،  من وأ ، من الخارجامكن الوصول إليهالتي يجميع النوافذ واألبواب إلغالق قفل 
يمكن و  المسكنخارج آخر أية شرفة أو أي مكانمن ، أو حريقال من من الدرج المخصص لإلفالت وأ

  .الوصول إليه من األرض
 

 النافذة
وم  توفرأن ت يجب   ذة   في آل غرفة تستخدم للن ل  ة واحد ناف ى األق سمح    عل تح وتُ   تصميمها  ي أن ُتف ق،  ب غل
 . في حالة جيدةنافذةأن تكون آل جب وي
 
ا     ة أو    آبير قوشقتي توجد بها    الالنوافذ  ال تكون مقبولة     • ة   التكون أحد ألواحه  أو  ةمكسور زجاجي

واء حتى     أو التي   يتعذر إغالقها    التي   النوافذغير موجودة، آما ال تكون مقبولة        يتسرب منها اله
  .قهاغالإ بعد

 
مخصصة لجهاز غسل وتجفيف المالبس، غرفة : قد تشملى التي ال يقيم فيها أحد الغرف األخر

خلوها من  وتهامن سالمللتحقق  جميع تلك الغرف معاينةيجب . غرفة تحت األرض أو شرفةو
ألن ) اآليلة للسقوط األسقف مثل الجدران أو(محتملة أخرى   وغيرها من مخاطرئيةمخاطر الكهرباال

 مخاطرالكشف عن  أيضا معليكعين يتو .سالمة الشقة برمتهاب قلا يتعمفي يتهام أهاهلجميع تلك البنود 
 األسقف ووجود ساللم  فياألرضيات أو في وأأخرى محتملة مثل وجود ثقوب آبيرة في الجدران 

جميع الغرف مواطن الخطر المذآورة في  معاينةمن وعليكم أن تتحققوا .  وغير آمنةغير سليمة
 . أحدفيها يقيم األخرى التي ال

 
 :التفكير فيما يلي أيضا معليكو
 
 ؟الغرف األخرىما هي رغباتكم بخصوص استخدام  •
 ؟أن استخدامهاشبأنتم لتلبية رغباتكم   تلك الغرفخدام استمهل بإمكانك --
 
 . واألبوابالنوافذ  المستخدمة علىقفالاألأنواع  •
 هل هي سليمة وآمنة؟ --
 ة بالمسامير؟غلق أنها ممها ووجدتوفتح أن توندري تنوافذهل هناك  --
 
 .حالة النوافذ •
 ؟هامن أجزاءجزء وجد تشققات صغيرة في أي تهل  --
 
 لطقسعوامل ا ل النوافذمقاومةمدى  •
  مضادة للعواصف؟نوافذهل هناك  -
قد ؟ )لمنع تسرب الهواء البارد أو الحار( أطر النوافذ حولشرائط عازلة للحرارة هل هناك  -

 . الماء والكهرباءتكاليف م تتحملون مسؤولية أنتمإذا آنتور أهمية لكم، تكون لهذه األم
 
 المثبتة مصابيحال وئية الكهربابسقاالممواقع  •
 
 . وورق الجدرانطالء الحالة •
  األلوان أو قذرة؟باهتةهل هي مهترئة أو  -
 
 . األرضيةحالة •
 ؟هل هي مخدوشة ومهترئة -
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رجي للمبنى، شكل الخاال. 5
 السباآة والتدفئةعمال أو

 
 : ما يلييجب أن يتوفر في المبنى

.  
 سطح

 تجمع ت نابيب  بأا مجهزأن يكونيجب ، و في حالة جيدة ال تتسرب منه المياه        المبنى سطحيجب أن يكون    
ا اهفيه اه    مي ذه المي صريف ه ب لت ار ومزاري ب،   ، األمط ب والمزاري ذه األنابي ون ه ب أن تك  إن  ويج

 .منآشكل حالة جيدة ومتصلة بالمبنى بفي  ،وجدت
 
 .سطح المبنىلمياه من اتسرب  دليال على  السقف في داخل المبنىعلى وجود بقع عادة يكون •
 
  أو الدرابزين الخارجيةجزواحال

، أربع مثال(مسافة معينة ية متد ألتة ساللم  أي جانبيعلىمقامة ) درابزين( آمنة وجود حواجزيجب 
إذا آان  هاشابهيأية شرفات وما يجب وجود مثل هذه الحواجز على و) م أو أآثردرجات من السالل

 .بوصة أو أآثر) 30(األرض ارتفاعها عن سطح 
 

 الجدران
 الكبيرة التي تشققاتالثقوب أو وأن تكون خالية من الحالة جيدة في تكون الجدران الخارجية يجب أن 

 .مبنى من الهواء إلى داخل التسمح بتسرب آمية آبيرة
 

 أساس المبنى
 .ب للسوائليأي تسرسمح بال يبحيث حالة جيدة في   المبنىأساسكون ييجب أن 

 
 لمياه لر مصـد
من مصدر عام أو خاص لتوفير  )سباآة أو مواسير( للتزود بالمياه نظامتوفر في المبنى أن ييجب 

 .ير المبنى أو مالكهمدإننا ندعوآم لالستفسار عن ذلك من  .اموافق عليهالمياه تكون خدماته 
 

 المجاري
 عام أو خاص للصرف نظامب متصل )مجاري(للصرف الصحي نظام يجب أن يتوفر في المبنى 

 . مدير المبنى أو مالكهإننا ندعوآم لالستفسار عن ذلك من  .اموافق عليهتكون خدماته ) مجاري(
 

 المداخن
قطع عدد آبير من   أو آبيرةل تشققاتمث( عيوب  أيهاكون فيتأال يجب أن تكون المدخنة مستقيمة و

 ). المفقودةالطوب
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 لطـالءا
ضمن   ائلتكم تت قوق أو شروخ إذا آانت ع شور أو ش ى من أي ق ارجي للمبن و الطالء الخ يجب أن يخل

 .1978قد تم بناؤه قبل عام مبنى الذي يتضمن الوحدة السكنية  وإذا آان ال،طفال دون السابعة من عمره
كسريي • ى ذل در عل ساللم وال   الج ة وال شبيةاتشرفان الخارجي شرفات الخ رى وال   األخ

 . واألبوابنوافذ والالحواجز الوقائيةو
 

 التبريد
يجب أن تتوفر في أو  لتوفير التهوية في المنزل، فتحأن تالنوافذ يمكن عدد من   بالمبنىوجديجب أن ي

التي تشتد فيها خالل األشهر  لغرض تحريك الهواء وتهوية المنزلتهوية أو التبريد لأجهزة لالمبنى 
 .جوالحرارة 

 
 أعمال السباآة

أي من و  منها الماءبتسرثقوب يتخلو من أي آما يجب أن حالة جيدة، في األنابيب  تكون أن يجب
 .صدأ مستفحل يفسد لون المياه

 
 سخان المياه

زه    موقع آمن في  سخان المياه  كون أن ي  جبي ه وتجهي م ترآيب د ت ة س   وأن يكون ق ة ليمة بطريق ا  .  وآمن إنن
 . المديرندعوآم لالستفسار عن ذلك من

 
 التدفئة
أن يتوفر في المبنى ما يكفي من أجهزة التدفئة لكي تتمكن وحدة التدفئة من تدفئة البيت بشكل يجب 

 .ًاردابجو الالتي يكون فيها شهر األمريح خالل 
 
ال تصرف و  وقودًا لها الغازالبترول أوتستخدم  التي )تصوّبا(مدافئ الغرف ال تكون مقبولة  •

 لتصريف تصلة بمدخنةمال قد تكون مدافئ الغرف. غازات العادم عن طريق مدخنة خاصة
  .ةفياآدفئتها للغرفة  إذا آانت ت مقبولةغازات العادم

 
 
 :ما يلي التفكير أيضا في معليكو
 
 .لشقةا جودة الصيانة التي تخضع لها واردقم •
 
 .نوعية أجهزة التدفئة •
ع الغرف         الكافية  التدفئة  توفير  بإمكان أجهزة التدفئة    هل   - شتاء لجمي ة      في فصل ال ستخدمها العائل ي ت الت

 ؟في حياتها اليومية
 
  البرد القارس والحر الشديد من المسكن وسكانهحمايةالوسائل العازلة المستخدمة لونوع آمية  •

 .على تكاليف الماء والكهرباء ذلك وتأثير
 ؟ل أو مواد عازلةوسائالمبنى ب  توجدهل -
 لعواصف؟ ل ةداضمهل المبنى مجهز بنوافذ  -
 ؟ منها ومن حولهاتسرب الهواء منعت النوافذ واألبواب بشرائط  تم تجهيزهل -
 
 ).ن ُوجدتإ ( الهواء فيهلتبريدنوع األجهزة الموجودة بالمنزل لتهويته أو  •
 أثناء الصيف؟ يكفي الشقة بما  باستطاعة هذه األجهزة تبريد درجة الحرارة فيهل -
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 الجدار

 طالء

 التبريد

 لمصارف الصحيةا
 األساس

 التدفئة

 سخان المياه
 

، و لكن قد ال تتمكن من التحقق من هذه النقاط بنفسك
 سيقوم بذلك نيابة عنك وآالة اإلسكان العاممفتش 

 .عندما يتم فحص الوحدة السكنية
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 الصحة والسالمة. 6 •
 

 : ما يلي وموقعهيتوفر في المبنى أن يجب
 

  الدخانالكشف عنأجهزة 
 بما فيها الغرفة الوحدة السكنيةمن طابق  الدخان في آل للكشف عن جهاز  بالمسكنأن يتوفريجب 

يجب  مصاب بضعف السمع، م من أفراد عائلتك فردإذا آان أيو. )القبو أو التسوية (التي تحت األرض
 خصيصا لألشخاص الذين يعانون مصنوعنذار لإل الدخان مزودا بجهاز الكشف عنجهاز أن يكون 

 .من ضعف في السمع
 

 ائقرمن الحلإلفالت مخارج 
 في  لإلفالت من الحريقألبواب العاديةتستخدم بدال من ايجب أن يكون المبنى مجهزا بمخارج بديلة 

  ساللموتكون لهامخارج نوافذ تستخدم آق أو يحرتستخدم في حالة نشوب مثل ساللم  (هالت نشوبحا
 ).الطابق الثاني من المبنىأعلى من يستخدمها السكان للهبوط من أي طابق يكون 

 
 المصاعد

 .جيدسليم وأن المصاعد آمنة وتعمل بشكل من  واتأآديجب عليكم أن ت
 

 المدخل
إما من خارج المبنى أو من بهو عمومي، حتى ال يكون من دتكم السكنية وحكون مدخل أن ييجب 

 .وحدتكم السكنية في سبيل الوصول إلى الضروري عبور شقة شخص آخر
 

 الحي
 :خطرة مثلأو أشياء مساحات  وأ أماآن جد بالحيوتيجب أال 

 
 .تداعيةمبان مجاورة م •
 .قمم صخرية أو مقالع حجرية غير محمية •
 .ائقلنشوب حرمخاطر  •
 .حدوث فيضاناتعلى دالئل  •
 

 القمامة
اك أي تكدس        ة يجب أال يكون هن اآن ال  ه أو خارج  المبنى  والفضالت داخل  للقمام مشترآة   أو في األم

وفر   تويجب أن    . مشترآة بين الوحدات  األروقة ال مثل  منه،   ة    ا فيه  وضع ت ة خاص  مساحة ت حتى  ( القمام
ا  تم نقله ب أن ) ي ونيويج ة  ك ع القمام ان وض ن     ى مغط مك ا م رذان وغيره ول الج ع دخ ام لمن  بإحك

 . تفريغ القمامة بشكل منتظمغيبنوي. الحيوانات فيها
 

  اإلضاءة
  . عامة تعمل باستمرارإضاءة  في الممرات المشترآة وفي الساللم الداخلية للمبنىتوفرتيجب أن 
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 لممراتالساللم وا
 آمنة مشترآة في المبنىممرات الالتكون وأن ) درابزين( حواجز آمنة لساللم الداخليةلكون تيجب أن 

 ى مننما يتجاوز الحد األدميجب أن تخلو هذه الساللم الداخلية والممرات المشترآة و. حالة جيدةفي و
 .طالءلاتقشر الشروخ أو  وأ اتتشققال
 

 التلوث
 .غازات المجاري وأ للهواء آدخان العوادم ري خط تلوثن يخلو المكان من أيأيجب 

 
 حشراتوالالقوارض 

 حشراتوجود قوارض أو عدد آبير من الفئران أو الن يخلو المكان من أي شيء يدل على يجب أ
 ).آالصراصير(
 

  في مواقعهاة البيوت المصنعتيثبت: مصنعةالبيوت ال
يجب  وا وثابتا، مستقرحتى يكون وضعهاساحات التي تقام عليها ة في الممصنع البيوت التثبيتيجب 

 .لتلف بسبب الرياحلالنزالق أو تعرض البيت  ل مخاطر ة خالية من أيساحات هذه المتكونأن 
 

 : ما يليفي أيضا م التفكيرعليكوينبغي 
 
 .قيحرفالت من المخرج المخصص لإلنوعية ال •
 ؟م مناسب لعائلتكذا المخرجهل ه -
 
 م قدرأ من السالمة؟ لعائلتك أو البيتالشقةهل توفر  •
 
ذباب، وهل ت              هل تحتوي نوافذ الوحدة السكنية     • اموس وال ع دخول الن  وجد  على ألواح سلكية لمن

 ؟ نوافذ مضادة للعواصفبالوحدة السكنية
 
 :الخدمات المتوفرة في الحي •
  بالقرب من السكن؟أماآن للتسوقوجد تهل  -
 وجد مدارس بالقرب من السكن؟تهل  -
 وجد مستشفيات بالقرب من السكن؟تهل  -
  بالقرب من السكن؟مواصالتوجد تهل  -
 
 توفر فرص عمل بالقرب من السكن؟ت هل •
 
تتحلى الشقة بكفاءة في استهالك ضمن قدرات المستأجر، وهل ياه والكهرباء هل تكلفة الم •

  ؟الطاقة
 
هو و ،حتوي على مادة الرصاصيذي التيبا عن الطالء آإننا نطلب منكم أن تقرأوا بعناية  •

 أو ية السكنت الوحدة، خاصة إذا آانعام الوآالة اإلسكانيسلمه لكم مالك العقار أو ي ذالالكتيب 
 ).1978بني قبل عام  ( في مبنىالشقة قديمة
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، و لكن قد ال تتمكن من التحقق من هذه النقاط بنفسك

ك نيابة عنك  سيقوم بذلوآالة اإلسكان العاممفتش 
 .عندما يتم فحص الوحدة السكنية

 القوارض و السوس

 الساللم

الحي

 القمامة

 األضواء

 المدخل

مخرج 
الطوار
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إال ة السكنية ال تكون مكانا جيدًا للسكن وحدن ال هذا الكتيب، أانتهائكم من قراءةاآلن، بعد إنكم تدرآون 
 : في اإلسكانالنوعية ن من معايير الجودة ا نوعاإذا توفر فيه

 
 الفصل  شهادة  برنامج إلىها  ى ضم  تتم الموافقة عل   لكينود يجب أن تتوفر في الوحدة السكنية        ب •

 .السكن بدل قسيمة وبرنامجلإليجار  الثامن
ود • افيةبن ا   إض ر فيه يكم التفكي ي عل ائلتكم    ينبغ ة لع ات خاص ا باحتياج  .الرتباطه

 
 :الشقة البيت أو في طقنامطبق على ست ن أن هذه المعايير تونتعلمكم نإ

 
 .غرفة المعيشة -1
 .المطبخ -2
 .دورة المياه -3
 .الغرف األخرى -4
 .، أعمال السباآة والتدفئةالمبنى من الخارج -5
 .الصحة والسالمة -6
 

  وحدة سكنيةإلسكان، تكونفي االنوعية ة دوجمعايير الالتي تتوفر فيها   السكنيةةوحدن الفإ ونتعلمآما 
 . جيدا للسكنمكاناتكون لذلك  وم،آمنة وصحية ومريحة لعائلتك

 
 على روعثعقب ال  الموافقة على عقد اإليجارباستطاعتكم الشروع في إجراءات طلب الحصول على

  على هذا المكان بعد تعبئة استمارةةالرسميأعمال المعاينة والتفتيش ويتم إجراء  .مكان جيد للسكن
 وآالة هتسلمتبعد أن ومالك،  وبعد التوقيع عليه من قبلكم ومن قبل الطلب الموافقة على عقد اإليجار

 .معاينة والتفتيشال وإبالغ المالك بنتائج م بإبالغكالعام سكاناإل وآالةتقوم سوف  و،العام سكاناإل
 

في حالة   حتىالتوقيع على عقد اإليجارباستطاعتكم وإذا تمت الموافقة على تأجير البيت أو الشقة، 
وإذا آان  . المالك قبل من عليها التحسيناتاءجرإ الة أو الوآرغبون أنتمتقد بعض البنود التي جود و

تلك التحسينات التفاوض مع المالك بشأن  العام سكاناإل وآالة  ومأنتقد يكون بإمكانكم األمر آذلك، 
قد تتمكنون من إقناعه إذا امتنع المالك عن القيام بالتحسينات الالزمة، حتى و.  على العقدعيتوقالعند 

 . د الالزمة للتحسينات مقابل تعهدآم أنتم القيام بها بأنفسكمبدفع تكاليف الموا
 

ال تفي بالمعايير التي يجب أن تتوفر  وحدة السكنيةال أن ة الرسميت أعمال المعاينة والتفتيشأثبتإذا أما 
بأن يقوم  محاولة إقناع المالك ، أو أحدآما،العام سكاناإل وآالة  وم أنتمفيمكنكمكان جيد للسكن،  في
 وقد يعتمد استعداد. عملية المعاينة والتفتيش الرسميةتستوفي الشقة متطلبات عمال اإلصالح لكي بأ

 .تكلفة اإلصالحات وخطورة عواقب االمتناع عن القيام بها على ات الالزمةباإلصالح  للقيامالمالك
 

ر التي يجب أن تتوفر ال تفي بالمعايي الوحدة السكنية أن ة الرسميت عملية المعاينة والتفتيشتأثبوإذا 
 مرة  تخضع الوحدة السكنيةمكان جيد للسكن، يجب على المالك القيام بجميع اإلصالحات، ومن ثم في
المالك لم يتمكن إذا أما .  بشأنهاقبل التوقيع على أي عقد لإليجار ةرسميعملية المعاينة والتفتيش الل ثانية

 يكونف اإلصالحات ثانوية، ام بها، حتى لو آانت هذهمن القيام بهذه اإلصالحات أو إذا امتنع عن القي
أن ى لإالتي أدت ب اسب ويتطلب منكم ذلك أن تدرآوا تماما األ. البحث عن منزل آخرم عندئذعليك

كلل موافقة الوآالة على عقد اإليجار، وذلك حتى تعدم  غير مرضية ومعاينة والتفتيشتكون نتيجة ال
 .  مكان جيد للسكنجهودآم الالحقة للبحث عنبالنجاح 
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   العـامسكانوآالة اإلمسؤوليات 
 
لإليجار  الثامن الفصل شهادة برنامجفي مشمولة الالسكنية جميع الوحدات تأمين استيفاء  •

 . في اإلسكان النوعيةلمعايير الجودة السكن قسيمة وبرنامج
افقة على توقيع عقد الوحدة السكنية، استجابة لطلب الموأعمال المعاينة والتفتيش على القيام ب •

 واإلجراءات الضرورية التي معاينة النتائجب  العقارومالكحتمل إبالغ المستأجر المو ،إيجار
 .يلزم القيام بها

 في مستوى المعايير  والمحافظة عليهاالوحدات السكنيةصيانة  علىك الحث المستأجرين والم •
 .ةمدتعالم

إبالغ و ، من المستأجر أو المالكيرد لها شكوى أو طلبالوحدة السكنية استجابة ل معاينة •
 واألعمال الضرورية التي ينبغي القيام بها والفترة الزمنية معاينة الالمستأجر والمالك بنتيجة

 .ذلكالالزمة لاللتزام ب
 لمعايير الجودة استمرار استيفائها لضمان  والتفتيش عليهالوحدةا ا بأعمال معاينةالقيام سنوي •

 واألعمال الضرورية التي معاينة اله هذإبالغ المستأجر والمالك بنتيجةو ،اإلسكانفي النوعية 
 .ذلكينبغي القيام بها والفترة الزمنية الالزمة لاللتزام ب

 
 مسؤوليات المستأجر

 
 .شروط العقدلتزام بمراعاة اال •
 .يةوحدة السكنال  سالمة ونظافة للحفاظ علىةمطلوباألعمال والمهام الالقيام ب •
 .إصالحات ضروريةأي عن ع المالك بإبالغه التعاون م •
ما يتم  األولية والسنوية و المعاينة والتفتيشإجراءاتبشأن  العام سكاناإل وآالةالتعاون مع  •

 .ىلشكاوإجراؤه منها استجابة ل
 

 مسؤوليات المالك
 
 .االمتثال لشروط العقد •
جودة  لمعايير التيفائهابغية استمرار اس بشكل عام  عليهاالمحافظةصيانة الوحدة السكنية و •

 . في هذا الكتيبموضحةإلسكان الفي االنوعية 
 .لطلبات اإلصالح الالزمةدون تأخير التعاون مع المستأجر واالستجابة  •
ما يتم  األولية والسنوية و المعاينة والتفتيشإجراءاتبشأن  العام سكاناإل وآالةالتعاون مع  •

 . القيام باإلصالحات الالزمة ذلك، بما فيىلشكاوإجراؤه منها استجابة ل
 
 
 
 

هذه الوثيقة هي ترجمة لوثيقة قانونية صدرت باللغة االنجليزية عن وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية 
األمريكية، وهي ترجمة توفرها لكم الوزارة من أجل مساعدتكم على فهم وإدراك حقوقكم والتزاماتكم، ولكنها 

 . الرسمية والقانونية النافذة هي الوثيقة المكتوبة باللغة اإلنجليزيةال ُتعتبر وثيقة رسمية ألن الوثيقة

 
 


