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مقدمة :

      لما كانت شركة مرسيليا المصرية الخليجية لالستثمار العقاري (ش.م.م) تعمل 
في مجال االستثمار العقاري والسياحي فقد أقامت هذا المشروع  لتقديم الخدمات 
للمالك وحماية الملكية الخاصة بهم والتي تعتبر جزء من الملكية العامة للجميع 
داخل المشروع وتهدف الشركة إلى المحافظة على الممتلكات وا�رواح حتى يشعر 
كل شخص داخل المشروع بالراحة هو وأسرته وبا�مان على ممتلكاته وأنه بموجب 
عقود البيع الموقعة بين الشركة ومالك الوحدات بالمشروع وما جاء بتلك العقود 
الخدمات  وتقديم  العامة  المرافق  وصيانة  إدارة  عن  الشركة  مسئولية  بشأن 
أي  اتخاذ  حق  إلى  با�ضافة  والصالحيات  السلطات  جميع  للشركة  فإن  بالمشروع 

قرارات تكون في صالح المشروع من النواحي التنظيمية والبيئية أو الجمالية.

       لذا فقد تم إعداد الئحة النظام الداخلي الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة خدمات 
الوحدات  المشروع وقاطني  الحفاظ على سالمة  إلى  أوًال  المشروع والتي تهدف 
ومسئوليات  واجبات  تحديد  الى  با�ضافة  الترفيهية  و  العامة  المناطق  ومرتادي 
مرسيليا  شركة  مع  العالقة  على  يحافظ  بما  الوحدات   وشاغلي  مالك  وحقوق 
المصرية الخليجية لالستثمار العقاري أو من يمثلها أو ينوب عنها من شركات ا�دارة 
المتخصصة وتعتبر هذه الالئحة وتعديالتها جزء ال يتجزأ من عقد بيع الوحدة بكل ما 
اشتملت عليه من أحكام مكملة و متممة و مفسرة لبنود عقد البيــــــع المبـــــرم 

فيـــــما بين الســـــادة المشتــــريين و الشركة المالكــــة للمشـــروع 
"شركة مرسيليا المصرية الخليجية لالستثمار العقاري"، ويعتبر توقيع المالك 
على عقد البيع بمثابة إقرار منه بالالئحة والعلم بما جاء بها مع إلتزامه بكل ما جاء 
فيها ويترتب عليها ما يترتب على العقد من آثار قانونية ملزمة، ويلتزم المالك بقرارات 
وتعليمات الشركة القائمة على ا�دارة والتي تكون ملزمة لكًال من مالك المشروع 
ومنتفعي ومستأجري الوحدات وفي حالة تعارض ما جاء في هذه الالئحة مع بنود 
سابقة  الئحة  بأي  يعتد  وال  بها  المعمول  هي  الالئحة  هذه  تكون  أخرى  الئحة  أي 

عليها.
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تعريفات :

المطـــــــــــــــور العقـــــــــــــــــاري : 
هو شركة مرسيليا المصرية الخليجية لالستثمار العقاري والتي قامت بإنشاء 

المشروع.
الوحــــــــــــدات/ الوحـــــــــــــــــــدة : 

المطور  بين  البيع  عقود  في  المحددة  الوحدات  أو  الوحدة  بها  المقصود 
العقاري والمالك/مالك الوحدات.

حــــــــــــــــــــدود الوحــــــــــــــــــــدة : 
المقصود بها حدود الملكية الخاصة بالوحدة والمبينة في عقد البيع وعليه 
فان أي مناطق أخرى بالمشروع تخرج عن حدود هذه الوحدة وال يحق للمالك أن 

يتصرف فيها.
شركـــــــــــة ا�دارة : 

هي الشركة التي يقوم المطور العقاري  بالتعاقد معها ويباشر من  خاللها 
ا�شراف على كافة ا�عمال التي من شأنها تنظيم شئون المشــــروع.

شـــــــــروط عقــــــــــد البيـــــــــــع : 
الشـــــروط الواردة بعقـــــد بيع الوحدة والتــــــي تعتــــبر مكملة لهذه الالئحــة.

تعديالت الئحة النظام الداخلي : 
أي تعديالت يصدرها المطور العقاري أو شركة ا�دارة على هذه الالئحة سواء 

في صورتها الحالية أو المستقبلية.
المــــــــــــــــــــوارد الماليــــــــــــــــة : 

المقصود بها المبالغ التي يلتزم المالك أو شاغلي الوحدات بسدادها مقابل 
عائد  صورة  في  سواء  المشروع  خدمات  وصيانة  والتشغيل  ا�دارة  مصاريف 
االستثمار الخاص بمبلغ الصيانة المسدد للوحدة أو الفروق المستحقة عليهم 
بعد خصم قيمة هذه العوائد أو تمويل المطور العقاري �غراض سداد هذا العجز.
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الباب ا�ول
نطاق أعمال شركة ا�دارة

        شركــــــــة ا�دارة هــــى التي تتعاقد معــــها شركـة مرسيليا المصرية الخليجية
الحفاظ  يكفل  بما  والمشتركة  العامة  الخدمات  بإدارة  للقيام  العقاري  لالستثمار 
على المشروع دائمًا وأبداً في أرقى وأبهى صورة له، وتنفيذاً لعقد البيع المبرم 
فيما بين المطور العقاري (مرسيليا المصرية الخليجية لالستثمار العقاري) ومشترى 
الوحدة بمشروعات مرسيليا، فإن شركة ا�دارة بموجب هذه الالئحة تقـوم باÏتي:

أوًال: أعمال ا�شراف وا�دارة:

وفقًا  المشروع  تشغيل  على  وا�شراف  ا�دارة  بأعمال  القيام  ا�دارة  شركة  تتولى 
للمبيـــــــن الحقـــــًا وذلك على سبيـــــل المثــــال وليـــس الحصـر :
• الحفــــــاظ علـــــــــــى التنســــــيق الحضـــــــــــاري للمشـــــــــروع.
• كافـــــــة أعــــــمال الصيانــــة التــــي يتطلبـــــــها المشــــــــروع .
• أعمــــــــــــــــــــــــــــــال الصيانـــــــــــــــــــــة الكهروميكانيـــــــــــــــــــة.
• صيانة طلمبات المياه والمصاعد ووحدات الطاقة الشمسية .

• أعمـــال صـــيانة المسطحـات الزراعــية العامة والحـدائق العامة با�ضافة إلــى أحواض   
   الزهور العامة.

• أعمـــال حمـــــاية البيـــــــئة (النظافــــة ومكافحــــة الحشــــرات).
• أعمــــال الصيانة المعـــمارية (الطــــرق والممــرات وا�رصفـــة).
• صيانـــــــة خطـــــــوط الميــــــاه والـــــري والصـــــرف الصحــــــــي.
• صيانـــــــــــة الجراجـــــــــــات العامة ووجهــــــــــــــات العمـــــــارات.

• الرقابة وا�شراف على التزام جميع مالك أو شاغلي الوحــــدات بتنفـــيذ بنود هــذه             
   الالئحة وبنود عقد البيع.

• القيام بتحصيل الرسوم المقــــررة والموارد المالية للمشـــروع في المواعيد التي
   تحددهــا الشركــة للتأكــد من استمرار أعمـــال التشغيل والصيانة بصورة منتظمة.
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• اقتراح وإصدار التعديالت المختلفة لهذه الالئحة وذلك بعـــد إقرارهـــا من المطــور 
   العقـــــــاري بصفــــــــته المسئــــــــول عــــــــن ا�دارة.

• إعداد نظام محاسبي لتسجيل جميع العمليات النقدية والمالية الخاصة بتشغيل
  وصيانـــــة المشــــروع وإصــــدار قائمـــة ا�يـــــرادات و المصـروفــــات المعتمـــــــدة 
  (الحســــــاب الختامــي السنـــوي للمشـــــروع )  وفـــقًا لتقــــرير مراقـــب الحسابات 

  وإصدار كشف حســـاب منفصـــــل لكــــــل عميـــــــل .

• استقبـــــــال الشكاوى مــــن مـــالك الوحــــدات وإتخـــــاذ ا�جراءات الالزمــــة لحلهـــا 
   وخصـــــوصًا ما يتعــــــلق منها بعدم االلتزام ببـــنود الالئحــــة الداخلية للمشروع .

• إصدار المطالـبات ومتابعة تحصيل مصاريف التشغيل والصـيانة وا�ستهالك من مالك الوحدات .

• الدعــــــــــوة �نعــــــــــقاد الجمـــــــعيات العمـــومية لشاغلــي الوحــــدات بالقرى .

• الدعـــــــوة �جتمـــــــــاعات دوريـــــــــــــة لشاغلـــــــــــــي الوحــــــــــــــدات بالــــــــــقرى .  

• مـــــــــا يستــــــــــجد مــــــــن أعمــــــــال ضمــــــن نطــــــــاق أعمــــال شركــــــــة ا�دارة .

ثانيًا: مصادر التمويل وا�لتزامات المالية:

مصادر التمويل المخصصة للصرف على تكاليف ا�دارة والتشغيل:

• يلتــزم المطــور العقارى بسداد مصـاريف التشغـيل و والصيانه و التجديد و اتعاب 
   شركــه االدارة مـــن عائد االستثمــار الخـــاص بمبلــغ الصيانه الذى يسـدده المالك

   للمطور العقارى  وبما ال يقل عن المعدل المعلن عنه من قبل البنك المركزى مع 
   االخــذ فى االعتبــار ان الشركــات و الهيئـات و الجمعيات التعاونيـه غير مصرح لها 
   االستثمـــار فـى الشهــادات االدخاريـــه التى تعطـى عائــد اعلى لكونها مخصصة

   لالفــــــــراد وفقــــًا لتعليمـــــــــات البنــــــك المركــزى .



االلتزامات المالية على المالك :

• يلتزم مالك الوحدة أو شاغلــــها بأن يســـدد للمطور العقاري ما يعادل ٢٫٥% من
  قيمة مبلغ الصيانة مقدمًا عند استالم الوحدة وذلك ل×نفاق منها عن أول ثالثـــة
  شهور تشغيل لحين صرف عائد االستثمار الخــاص بمبـــلغ الصيانـــة والـــذي يتـــم

  صرفه بعد ثالثة شهور ما لم ينص على خالف ذلك بعقد البيع.
 

• يتم احتساب التكاليف الفعلية التي تقع على عاتق كل مالك طبــــقًا �جمالـــــي 
  مصاريف التشغيل الفعلية النهائية المدرجة بقائمة االيرادات والمصروفات المعتمدة 
   من مراقب الحسابات ويتحمل المالك سداد فرق قيمة الصيانة وا�من والنظافــة
   والزراعــــة ومكافحــــة الحشـــرات وكافـــة مصاريـــف المرافق العامة فـى حــــالة
   زيادتها عن عائد االستثمار الخاص بمبلغ الصيانة ويحــــق للشركـة القائمـــة علــى
   ا�دارة في حالة االمتناع عن السداد إتخاذ ا�جراءات القانونية وكل ما يلـــزم لذلك
   بإعتــــبار أن هـــذه المبالــــغ المطلوبــــة محقــــقة الوجـــود وغيــر منــــازع فيها، و
   يترتب على عدم سدادها ما يترتب على عـدم ســــــداد ا�جرة مـــــن آثار قانونيـــة.

• هذا وفى حالة ما إذا كان نصيب المالك أو المنتفع من التكاليف الفعلية يقل عما
   سبـــــق أداءه فيحتســــــب الفـــــرق كرصـــــيد له للسنـــــة التاليـــــة للمحاسبـــــــة.

• يتـــم تحـــديد نصيب كل وحدة من إجمالي مصـاريف التشغيل التقديرية والفعلية
  علـــــى أساس مساحــــة كل وحــدة منسوبًا إلى إجمالي مساحة الوحدات ويتم

   إخطار كــــل مالك لســـــداد نصيبه من هذه المصاريف فــي المواعـــــيد المحــددة.
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• يتم إعداد موازنة تقديرية خالل الربع ا�خير من كل عام وذلك في ضوء ا�حتياجات 
   الماليـــــة المقـــــدرة �عمـــــال التشغيل وا�دارة والصيــــــانة والتجــــــديد وأتــعاب
   شركة ا�دارة للعام التالي (إجمالي مصاريف التشغيل وا�دارة والمصاريف الثابتة).

• يتم إرسال مطالبات للمالك وشاغلي الوحدات �خطارهم بقيـــمة نفقــــات ا�دارة
   والتشغيــــــــل الفعليـــــــة أو التقديريــــــــة ويتــــم سدادهـــــــــا بحـــــــــد أقـــصـــــى 
   ١٤ يـــــوم مـــــــن تاريـــخ استحقاقها وذلك تفــــاديًا لتحصيــــل غرامـــات تأخيــر علـى 

   المبالــغ المستحقـة .
 

• فــــي حالـــــة عدم ا�لتـــزام بالسداد في الفتــرة المحددة، سيتم الصرف من قبل 
    المطـور العقــــاري وتحــــميل الســــادة المـــالك غير المســـــددين غرامة عن كافة
   المصروفـات وذلك حتى نتمكن من الوفاء بمصاريف ا�قتراض لسداد هذا العجز .

 
• لــــــن تتمكـــــــن شركــــــة ا�دارة مـــــن توصيــــل الخدمـــات للوحـــدات التي عليــها
  مديونيـــــات مستحــــــقة وذلك بســــــبب آليــــــة الشحـــــن والتحصــــيل المطبــــــق

   بنظـــــــــــام  الحاســــــــــــــب اÏلــــــــــــــــــي .
 

• يتحـــمل المالك إستهــــالك الكهربـــــاء والميــــاه والتليفــــون وكافــــة المرافــــق
   المتعلقــــــــــة بإنتفاعـــــــــــــه بالوحــــــــدة . 

• يتحمـــل المــــالك النسبـــة التعاقديـــة بين  المطـــور العقاري و شركة ا�دارة في
   كافــــه التحصـــــيالت داخـــــــل المشــــروع .
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٧

الباب الثاني
التزامـــــات المــــــــالك

ومستأجري  وضيوفهم  أسرتهم  وأفراد  والخاص  العام  والخلف  المشتري  يلتزم 
وما  الالئحة  هذه  بنود  جميع  مخالفة  وعدم  بإتباع   - ا�حوال  بحسب   - وحداتهم 
تتضمنه من قواعد وأسس على إعتبار أن هذه الالئحة مكملة ومتممة لعقد البيع 
وملحقة به، وذلك بهدف تنظيم العالقة بين المشتري وشركة ا�دارة وضمان إدارة 
وتشغيل كافة الخدمات والمرافق العامة وصيانتها بالصورة المثلى لها بما يكفل 
للقواعد  وفقًا  وذلك  للكافة،  العامة  والصحة  والسكينة  وا�من  السالمة 

والشروط وا�سس ا�تية :

أوًال: إجراءات دخول القرية :

• يجب استـــالم الكارنيهات الخاصة بالوحدة من إدارة القرية عند الوصـول بدايــة مـــن 
 ٥/١ إلى ٤/٣٠ للعام الالحق وال يسمح بدخول القرية إال عن طريــــــــق البوابـــــــــــــة 

 ا�لكترونيـــــــــــــــــة باستخــــــدام تلــــــك الكارنيهـــــــــات.
• في حالة وجود زائرين لوحدة المالك يجب إخطار إدارة أو مدير القرية عن طريق المالك

   مع ترك أسمائهم وبياناتهـــم ل×داريين علــى البوابـة . 

• عند التقدم �دارة القرية �داء بعض الخدمات يلزم تقـديم كارنيه العضـــوية الخاص
   بمالك الوحدة على أن يكون ساري العمل به ويكـــــون هذا الكارنيـــه هــــو أسـاس

   التعامـــــل مـــع الشركــــــــة القائمـــــة علـــــى ا�دارة . 

ثانيًا: أعمال التجديدات أو الصيانة أو التشطيبات: 

• يلتزم مالك الوحدة بعدم القيام بأية تعديالت داخلية في الوحدة أو مكوناتهـــا أو ا�جــزاء
  المشتركة التي من شأنها المساس بسالمة المباني، كما ال يجوز عمل  تعديالت علـــــى
  تصميم الواجهات الخارجية والحديقة في حالة الدور ا�رضي أو الروف في حالة االدوار االخيرة

  



أو الشرفات أو تعديل لون الطالء للحفــاظ على الطابــــع المعمــاري للقـــرية وفــي
حال مخالفـــــة ذلك يــــحق للشركــــة المالكــــة أو شركــة ا�دارة التي تنــوب عنهـــــــا 
إزالة  يتم  أن  إلى  المرافق  بخدمات  الوحدة  إمداد  وعدم  المخالفة  ا�عمال  وقف 
المخالفة أو إزالتها دون تنبيه مسبق وإعادة الحال إلى ما كان عليه طبقًا لرسومات 

ومواصفات الوحدة وعلــــــــى نفقـــــة المـــــالك .

• في حالة رغبة المالك بإجراء أعمال  تشطيب أو أعمال صيانة للوحـــــدة أو تجديدهـــا
  فعليه التوجه إلى قسم التعديالت التابع لشركة ا�دارة من خالل إستـــمارة طلـــب 
  التعديالت وبعدها سيقوم القسم بدراسة التعـــــديل فنيًا وتقديـــــم المقايســــات

  التقديرية بعد احتساب نســـــــــــبة ا�شـــــــــراف.

•  في حالة رغبة المالك بإجراء إعادة تشطيب أو أعمال صيانة للوحدة أو تجديدها من
   خالل مقاولين تابعين له فيلتزم بإخطار شركة ا�دارة بذلك و تقديم بيان با�عمال و

   كذلك الرسومات الهندسية (إن وجدت) وإستخراج تصريح من قسم التعديالت التابع 
   لشركة ا�دارة بعد سداد قيمة الرسوم الخاصـــة با�شراف علـــى تنفيذ التعديـل و 
  قيمة التأمين المسترد الذى يتراوح من ١٠٠٠ جنيه إلى ٥٠٠٠ جنيه فقــــط ال غير،     
   كما يلتزم المالك بإفادة القسم باسم الشركة التي ستتولى التنفيذ و السجـــــل
   التجاري  الخاص بها �رفاق كل هذه البيانات في التصريح الذى سيتم إصـــــداره، وال
   يجوز للمالك إدخال مقاولين أفراد وذلك حرصًا منا على تحقيق أعلى مستــوى من
   ا�من وجودة ا�داء، والمالك يكون مـــــلزم بإنهـــاء ا�عمــــــال محل التصريح فــــي

   المواعيد المقررة، وفي حالة ما إذا قام المالك بتنفيذ أعمال خارج التصريح سيـــتم 
   تغريمه أو مصادرة التأمين المسترد أيهما أنسب. 

• يلتزم المــــالك بعدم إضافة أي مبانـــي أخرى إلى مباني الوحدة بخالف الموضح
   بالرسومات الهندسية المرفقــــــة بعقد البــــــيع.
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• ممنوع منعًا باتًا تركيب أي نوع من الهوائيات أو طبق استقبال ا�قمــار الصناعيـــة
   حيث أن القرية مجهزة بنظام ستااليت مركزي يتم عن طريق إدارة القرية ويمنـــــــــع
   إقامة أي منشآت أو أسوار أو فواصل ثابتة أو خفيفة على ا�سطــح إال بتصريـــــح

   خاص مــــــن إدارة القريــــــــــــة/إدارة التعـــــــــــــــديالت.

• عدم تعليق أي الفتات أو إعالنات على الوحدات تفيد رغبة أصحابها في بيعها وعلى
   من يرغب في بيع وحدته اللجوء إلى إدارة الشركة لتحرير استمارة إعادة بيع واتخاذ 

   ما يلزم فــــي هذا الشـــأن.

• ال يسمـــح بأن يترتـــب على استعــمال المالك لوحدته أي أضرار أو مساس بحقوق 
  وراحـــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــار.

• يقر المالك بأنه سوف يقصر انتفاعه بالوحدة على الغرض السكني فقط أو تأجيرها
  مـــــن خــــالل ا�دارة الفندقيـــة بالقريــة فقــط وذلك بعـــد ســــداد الرســــوم التـــي

   تحددها شركة ا�دارة وال يجوز له استعمال الوحدة في أي نشــــــاط تجــــــــــاري أو 
    تعليمي أو ديني أو أي استخدام يخالف الغرض الذي خصصت من أجله الوحــــدة .
• يلتزم شاغلي الوحدات بإخطار إدارة القرية قبل إقامة المناسبات العائلية الخاصـة 
   (مثل ا�فراح-حفالت أعياد الميالد.... الخ) داخل وحداتهم مع االلتزام بعـــدم إزعاج
   الجــار با�ضافة إلـــى إنهاء عمل مكبرات الصـوت إن وجدت في تمـــــــام الساعـــة
   العاشرة شتاًء أو الحادية عشر صيفًا مع التأكيد على عدم إستخـدام ا�لعـــــــــاب
   النارية أو إستخدام أي أسلحة �طالق النار وفى حالة وجود أحمال تشغيلية زائـدة 

   يتـــــــــم إخطار إدارة القريــــــــــة للتصريــــــــــح المسبق بذلك.

• يلتزم المالك بتركيب أجهزة التكييف في ا�ماكن التي تحددها شركة ا�دارة، ويتم
   إخـــــطار الشركة كتابيًا قبل البدء فــــي ا�عمال وللشركة حق المراقبة وا�شراف 

   على تنفـــــيذ هـــذه التركيبات.
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• يحظـــــر إستغــــالل ا�سطــــح الخاصـــة بالعــــمارات إال للوحــدات التي يشتمـــل عقد 
   التملــــــيك الخـــــاص بهم علــــى استغـــالل مساحة خاصة للروف وذلك بالشــــروط
   الموضحة بعقــــود التمليــك المبرمـــة وطبقًا للمواصفات التي  تقررها إدارة القرية

   ســـواء للبرجـــــــوالت وغيــــرها.
 

• في حالة رغبة المالك في تركيب أسوار محيطة بأرض الوحدة أو مظالت للحـــــديقة 
   أو المبنـى (برجوالت) فيتعين االلتزام بالنــماذج المعدة لشكل ا�سوار أو المظالت 
   ومقاساتهـــــا والتي يتــــــم الحصـــــول عليــــــها مـــــن المطور العــقاري أو شركــــة
   ا�دارة وال يجــــوز تنفــــيذها دون الحصول علــى موافقة كتابية مسبقة من المطور   
   العــــقاري أو من يمثلــــه وهي شركة ا�دارة، وال يجوز للمالك تنفيذ أي تغيير في 

   نوعية هذه ا�سوار أو المظالت.

• في حالــــة رغبـــة مالــك الوحـــدة في تركيــــب حديد مشغول بالمنـــاور فقط لوحـدته
  فعليه ا�لتزام بالنمـاذج المعــدة لشكــل الحديد والتي يتم الحصول عليها من شركـة

  ا�دارة و المطـــــــور العقــــــــــاري.

• يلتزم مالك الوحدة بعدم وضع أو إلقاء تشوينــات أو مخلفات خارج حدود الوحدة أو
   ا�رض الخاصة بهــــا (حدائــــق الـــدور ا�رضـــي أو الفيالت)، ويتعـــين وضع المخلـفات 
   فـــــي أجولــــــة أو شكائـــــر لحـــين رفعهــــا بمعرفــة المالك وعلى نفقته الخاصة.

• في أثناء القيام بأي تعديالت بالوحدة يلتزم المالك بتحمل المسئوليـة كامــلة عن
   العــــــمال المتواجدين داخل الوحـــــــدة/القرية أثناء القيـــــام بالتعــــديالت بحـيث تقع
  عليـــــه مسئوليـة  أي اخـــالل ببنود الالئحة أو سرقات داخل وحدتـــه (إن وجدت) أو ما 
  شابــــــــــه  ودون أدنـــــــــى مسئوليــــــــــــة علـــــــى شركـــــــــــة ا�دارة أو المطـــــــــور 
   العقاري وعلى المتضرر سواء المالك أو شركة ا�دارة اللجوء للسلطات المختصــة.
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• في حالة مخالفة أيًا من البنود السابقة يحق لشركة ا�دارة وقف ا�عمال المخالفــــة
  ومنع دخول العمال أو مواد البناء والتشطيب وكذلك عدم إمداد الوحدة بالخدمات
   أو المرافق إلى أن يتم إزالة المخالفة خالل المدة التي حددتها الشركة  (١٥ يــــوم)،
  فإذا إنقضت هذه المدة دون أن يقوم المالك بإزالة المخالفة فيحق لشــــــركة ا�دارة
   إتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة �زالة أسباب تلك المخالفة وبما يجبر المالك على

   تنفيذ إلتزاماته كما يحق لها إزالة أسباب المخالفة على نفقة المالك بعد إخطاره مع  
   إضافة ١٥ % قيمة المصروفات ا�دارية وذلك دون الحاجة إلى إتخاذ أيـة إجراءات قانونية.

ثالثًا: ا�من والحراسة : 

• يلتزم المالك بإخطار شركة ا�دارة بأسماء وبيانات وصحيفة الحالة الجنائية للعاملين 
   المقيمين لديه إن وجدوا وكذلك المترددين عليه بصورة دائمة أو مؤقتة (مع تحديد
   مدة التواجد بالوحدة) ومن يتم ا�ستغناء عن خدماتهم وذلك بغرض إحكام الرقابة
  على المترددين على القرية، ويتم تسليم صورة من البطاقات الشخــــصية أو صورة 

   جوازات السفر (لغير المصريين) لشركة ا�دارة.

• يلتزم المالك بإخطار شركة ا�دارة بأسماء من يتواجد عنه في حالة عدم تواجده بالقريـة.

• لن يسمح بخروج أي اثاث أو أجهزة أو معدات أو خامات إال بتصريح كتابي من المالك
   أو مــــــن ينوب عنـــــــــــه.

• يوافق المالك على قيام ا�من بتفتيش الحقائب وحقائب السيارات بكافة أنواعهــــا
   لكافة أنواع العمالة عند الدخول أو عند مغادراتهم للقرية ولن يسمح بالخروج في 

   حالــــــة وجود مخالفات.

• يوافق المالك على حق المطور العقاري أو شركة ا�دارة في التحفظ وحق الحبس على 
   اثاث واجهزة والمعدات بالوحدة ضمانًا لسداد فروق مصاريف الصيانةالمستحقة عليها 

• يتعين على المالك التنبيه على جميع العاملين لــديه با�لـــتزام بتعلـــيمات ا�مــن
   والنــــــظام الداخلــــــي للقرية ويكــــون مســـــئوًال عن أية مخالفـــات تصــــدر منهم .
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• إدارة القرية غيـــــر مسئولة عما يحــــدث داخل الوحــدة ومحتوياتها من تلف أو إهالك 
   بسبـــــــب الحـــــرائق أو الكوارث الطبيعــية أو �ي سبب آخر ال قدر اã كمـا أنها غير
   مسئولة عن أي سرقـــــــات طالمـــــــا ال يوجـد أي آثار للكسر أو الدخـول عنــــــــــــوة.

• يحق لمراقبي ا�من طلب رخصة السيارة ورخصة القيادة من الزائرين وا�حتفاظ بهما 
  لحيــــن خــــــروج الســـــيارة.

رابعًا : النظافة ومكافحة الحشرات : 

• يكون كل مالك مسئوًال عن نظافـــــة وحدتــــه ويلتزم كل مــــالك بوضع المخلفات
   الخاصة بوحدته في ا�كياس المخصـــصـــة لذلك داخــل صناديــــق القمــامــــة فــي
   المناطق المخصصة خارج باب الوحدة وفى المواعيد المحـــددة لتجمــيع القمامة

   لسهولة تفريغها بمعرفة شركة النظافة. 

• يحظــر تمامًا تشــوين أي مخلفات أو مهمات أو خامــــات خارج حدود الوحدة ويلتزم
  المالك بإزالة مثل هذه المواد أوًال بأول للحد من التلوث وفى حالة المخالفة يتــــــم 
  إنذار المالك ل×زالة خالل ثالثة أيام وفى حالة عدم االستجـابة لذلك فتقــوم شركــة

  ا�دارة بالتنفيذ على نفقة المالك با�ضافة إلى ١٥% مقابل المصاريف ا�دارية. 

 • يراعى كل مالك الحفاظ على نظافة المناطق العامة والشوارع وعدم القاء القمامة بها.
• فـــــي حالة وجود حدائق خاصة للوحدة يراعى المالك تعبئة مخلفات الحديقة في

   أكيــــــاس مناســـــــــبة ووضعهـــــا أمــــــــــــــام باب الحديقـــــــــة.

• يمنــــــع تمامًا إلقاء الرماد والمواد الصلبـــــة ومخلفات قص االشجار داخل القريــــة. 

• ا�لتزام بالحفاظ على المظهر العام للقرية بعدم وضع أي إشغاالت أو متــعلقات 
   مخزنة ومناشر الغسيل أو ما شابه من ا�غراض الشخصية بما يتماشى مع قرارات

   المطور العقاري (أو شركة ا�دارة) .
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• في حالة المخالفة �يًا من البنود السابقة فيـــــتم إخطار المـــالك كتابيًا وفى حالة 
  التكرار فيتم فرض غرامة مالية تحددها شركة ا�دارة عن كل مخالفة وذلك نتيجـــــــة
  ا�ضرار الناتجة عن إهمال الشاغل ويتم سداد هذا المبلـــغ من الشاغل المــــــخالف .

• ويكون المالك مسئول عن إخطار شاغلي الوحدة الخاصة به بالتعليـــــمات الواردة
   بالالئحـــــــة الداخلية للقرية وفى حالة مخالفة ذلك أو عدم رغبة الشاغل في سداد
   الغرامة المالية بعد إخطاره بها يتحملها المالك بإعتباره مسئوًال عن أعمال تابعيه.

خامسا ً: المناطق العامة والمشتركة والطرق الداخلية والحدائق:

• يلتزم كل مالك بمراعـــاة المناطـــــق العامة المشتركة والحدائق العامة بإعتبارها 
  مخصصـة لـكل المالك وال يجوز �ي مالك إستخدامها �غراض خاصة إال بعد الحصول

  على موافقة كتابية من المطور العقاري.

• عدم شغل ا�ماكن أو الفراغات أو ا�جزاء المشتركة العامة خارج مســاحة الوحدة
   وعلى سبيل المثال ا�رصفة أو الممرات أو الحدائق والمسطحـات الخــــــــضراء ولو
   بصفة مؤقتة بأي منقوالت أو إستغاللها بأي صورة شخصـــية كذلك عـــدم لعب
   الكرة أو ركوب الدراجات أو الواح التزلج بأنواعها داخل الحدائق العـــــامة أو حولها إال 

  فــــــــي ا�ماكـــــــــن المخصصــــــــــــــة لذلــــــــــك.

• يلتزم كل مالك بالحفاظ على ا�شجار والزهور والنباتات في المناطـــــــق والحدائق
   العامة وال يجوز �ي مالك زراعة أي اشجار خارج نطاق الوحدة الخاصة به كما يحظر 

   تقطيع ا�شجار أو قطف الزهور بالحدائق العامة. 

• يحظـر على جمــيع المالك فتح أو التعامل مع غرف الخدمات والمــرافق أو العـبث
   بها بأي شكل من ا�شكال ويتحمل المالك المسئولية الكاملة عـــــن المخالفــات.

• يمنع منعًا باتًا التعامل المادي مع أفراد ( النظافة - الزراعة - ا�من - أو أي أفراد
   أخــرى بالقرية ) وتُخلــــي شركــة ا�دارة مسئوليتهـــــا عن مـــثل هذه التعامـــالت .
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• حظر جميع أعمال التخريب والتشويه أو القيام بالرسوم أو الكتابة علــــــى جــــدران 
   القرية وفى حالة حدوث ذلك سيفرض على المخالف سداد تكلفة أعمال التنظـــيف 
   والترميم وإصـــــــالح أو إستبــــــدال ما تم إتالفه فضــــــًال عــن إمكانية إبالغ الشرطة

    والجهـات المعنيـــــــــة بحســــــــــــــب ا�حــــــــــوال.
• شركــة الصيانة مسئولـة عن صيانة و إستعواض النباتات الموجودة في الحديقـة 

   الخاصة إبان تسليمها (سياج -كينـــوكارب س – مسطح نجيــــله) وتـــــقع مسئوليـة
   النباتات الخاصة المضافة على مسئولية المالك . 

• يحــدد إرتفاع السياج بحـــسب المتغيرات ( الســــطوع الشمسي – نوع النـــباتات – 
   الخطة ا�منية – إرتفاع المباني المحيطة ....الخ ) حسب رؤية مهندس شركة ا�دارة.

• يمنـــــع منعًا باتًا أي تعديل بالشبكات الخاصة بالزراعة داخل الوحدة أو تغــيير مصدر 
   الميـــــــــــاه Ïبــــــار جوفيـــــــــة أو خالفــــــــه إال بعــــــد التصــــريح مـن إدارة القـــــــرية .

• يمنــــــــــع زراعــــــة أيا مـــــن أشجـــــــار الفاكهــــــة أو المحاصـــــــيل داخــــل الحديقـــة .
 

• يمنـــــع عمل سيــــاج بالخشـــــب أو الحديد أو خالفـــــه إال بعد الرجــوع �دارة القرية .

• ال يسمـــح بحمامات السباحة المطاطية بالقرية إال داخل الحديقــة الخاصــة بالمالك
   وإستصــــدار إذن كتابي من مدير القرية يتضمـــن إخالء مسئولية القرية عــن النجيل
   أســفل الحمام، ويعاد الشيء �صله على حساب المالك �ضراره بالشكـل العام للقرية.

• في حالـــة المخالفة �يًا من البــنود السابقة فيتم إخطار المالك كتابيـــًا وفى حالة

  التكرار بعـد ذلك فيتم فرض غرامــــة تـــحددها شركــــــة ا�دارة عــــن كـــل مخالفــــة.
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 سادسًا : المتنزهات العامة والمالعب :
• تقع مســـئولية إستخدام المناطق المشتركة على مستخدميها وعليهم ا�لتزام 
   بقواعد ا�ستخدام المنشورة داخل وخارج هذه المناطق ويجب على راكبي الدراجات
   والزالجات وأي وسائل أخرى إفساح الطريق للمشاة مراعاة لحقوقهم في الحصول 

   علــــــــى مساحـــــــة كافيــــــة للتجــــــــــول .

• يجب توفير الرعاية والمتابعة المباشرة لèطفال دون  سن ١٢ عامًا بمعرفة ذويهم   
   وأوليـــــاء أمورهـــــم ويحظــــر اصطحــاب الحيوانــــات إلـــى المتنزهــات والحدائق العامة
   والمنشآت الرياضية وأن يتم تقييدها عند اصطحابها إلى المناطق المشتركة ا�خرى.

• على الشاغلين الراغبين في استخدام المتنزهات والحدائق العامة �غراض شخصية
    أن يحصلوا على إذن مسبق من المطور العقاري أو شركة ا�دارة على أن ال يزيد عدد
   المدعوين على ١٢ فرد وذلك للتأكيد من أنه من الممكن للشـــــــاغلين اÏخـــــــــرين
    استخدام ذات المرافق ويجوز ذلك في حالة الحصول على موافقة كتابية مسبقة
   من المطور العقاري أو شركة ا�دارة مع مراعاة التزام الضيوف بشروط وقواعد القرية.

• يتعين على الشاغلين الراغبين في إقامة المناسبات الخاصة خارج حدود الملكــــية
   الخاصة بهم سداد مبلغ لشركة ا�دارة، وفى حالة حدوث أضرار بالمكان سيـــــكون
   على الشاغل سداد تكلفة إزالة الضرر وفى حالة وقوع الضرر على القاصرين ستقع
    المسئولية على أولياء أمورهم أو الوصي القانوني عليهــم وفــــى حالة ا�ضـــرار
    الجسيمة التي قد تتسبب بإلحاق أذى أو وفاة أحد ا�فراد فسيتم إبالغ الجـــــــهات

    ا�منيـــــــة دون أدنــى مسئوليــــــــة علـــــــى شركــــة ا�دارة. 



• ال يجوز للمالك أو الزوار إلحــاق أي ضرر بالمنظر العام والمساحات الخضراء ويشمل
   هـــــــــذا وضــــــــع نباتـــــــــــات أو جــــــــــدران ومـــــــا غيــــر ذلك.

• يجب ا�متناع عن إحداث أي ضجـــيج أو أصوات مزعجـــة كأبواق الســـــيارات أو صوت 
   مذيـــــــــاع أو كاسيــــــــت السيـــــــــارة أو ما شابــــــــــه ذلـــــــك.

• غيـــــــــــــــر مسمــــوح بالشــــــواء فـــــــي ا�ماكــــــــــــــن المفتوحـــــة المشتركـــــــة.

• ممنوع منعًا باتًا تناول الكحوليات أو المواد المخدرة بكافـــــة أنواعــها سواء في
   ا�ماكــــــــن العامــــــــــة أو السيـــــــــــارات أو مــــــــــا شابـــــــــــه.

• تتخذ ا�دارة كل ا�حتياطات الالزمة لضمان سالمة ا�شخاص في ا�ماكن المفتوحــة
  إال أن ا�دارة غيـــر مسئولــة عن أي خسـارة أو ضرر أو أي حالـة وفاة فيرجــى من 
  جميع المستخدمين إتباع ا�جراءات الوقائية الالزمة وااللتزام بقوانين ا�ماكن المفتوحة.

• في حالة المخالفة �يًا من البنود السابقة فيتم إخطار المالك أو الشــــــاغل كتــــابياً 
  وفــــى حالــــة التكرار فيتم فرض غرامة تحددها شركة ا�دارة عن كل مخالفة وذلك

  نتيجــــــــة لèضـــــــــــرار الناتجـــــــة عن إهـــــــــــمال الشـــــــــــــــاغل.

سابعًا: المنشآت الرياضية : 

عند  التالية  القواعد  بكافة  االلتزام  العقارية  للوحدات  والشاغلين  المالك  على 
 استخدام المنشآت الرياضية في القرية : 

• يحظر استخدام جميع أنواع الزالجات والدراجات أو أي ألعاب  ذات عجل فــي مالعب
   كــــــــرة السلــــة أو التنــس.
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• يحـــــظر استخدام جميع أجهزة ا�ســتريو في جميع المنشآت الرياضية إال إذا كانت
   موصلة بسماعة ا�ذنين .

• يجب إرتداء زي رياضي مناسب داخـــــــل المنشآت الرياضية وفى جميــــــع ا�وقات.

• يسمـــــــح فقط باستخـــــدام ملعب كرة السلة لممارسة لعبة كرة السلة والكرة 
   الطائرة.

• يجب إرتداء ا�حذية الرياضية المناسبة في مالعب التنس وكرة السلة ويحظر إرتداء
    أي أحذيـــــة أخـــــــــــرى.

• تستخدم مالعب كرة السلة لمدة ال تزيد عن ٦٠ دقيقة للشاغل في حالة انـــتـــظار
  الغير الستخدام تلك المالعب، عند قيام العبين اثنين فقط باستخدام مالعب كــــرة 
  السلة، يتعين استخدام الملعب لمدة ال تزيد عن ٤٥ دقيقة في حالة انتظار الـــغير

  الستخــــــــــــــــدام تلـــــــــــــــك المـــــــــــــــالعب.

• يجــــــــــب إطفـــــــــــاء كافـــــــــة ا�ضــــــــواء عقـــــــــــــب ا�نتهــــــاء من اللعــــــــــــب. 

• يحـــق للمطور العقاري أو شركة ا�دارة إغالق أي منشأه رياضية �غراض الصيانة أو
  عنــــــد إقامة الــــدورات الرياضية والمهرجانات.

• فــــي حالة المخـــالفة �يًا من البنود السابقة فيتــم إخطار المالك كتابيًا وفى حالة 
  التكـــرار فيتم فرض غرامة مالية تحددهــا شركة ا�دارة عن كل مخالفة وذلك نتيجة

  ا�ضــــــرار الناتجــــة عن إهمــــــــــال الشاغــــــــــل .

 ثامنًا: حمامات السباحة والشاطئ :
• حظـــــر استخــــدام حمام السباحـــــة قبل التاسعة صباحًا وبعد السابعة مــــــساًء.
• حظـــــــر استخــــــدام الشاطئ قبـــــل شــــــروق الشمــــس وبعد غـــــروب الشـمس.
• حظر القفز أو الدفع أو الركض في جميع المناطق المخصصة لحمامــــات السباحة.
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• حظـــــــــر القــــــــــفز أو القيــــــــام بحركـــــــــــات أكروباتيــــــــــة داخــــل حـــمام السباحة.
• تمـــــــنع ا�نشطة التي تؤدي �زعاج ا�ستخدام اÏمن للمرافق من قبل الشاغلين

   اÏخرين، ويتضمن ذلك ا�صوات المزعجة.
• يجب على مستخدمـي حمامـات السباحـة ارتــداء المالبــس المخصصـة السباحــة. 
• يسمح بتواجد موظفي المنازل في مناطق حمامات السباحة ويحظر استخدامهم

   لحمـــــــــــــــــامات السباحـــــــــــــــــــــــــــــة.
• يجــــــب ا�شراف على ا�طفال دون سن ١٢ عامًا وفاقــد ا�هلية وما في حكمهم

   وذوي القدرات الخاصة فـي جميـــــع ا�وقـــــــات.
• ا�طفــــــــال حفظهم اã مسئوليــــــة ذويهم خالل فتـــرة ا�قامة ويجب أن يكونوا 

  بصحبتهــــــم أثناء تحركهــــم بالقرية. 
• تتخــذ الشركــة كافــة وسائل الحمايـة وا�مــان الالزمة لمناطق حمامـات السباحة

   والطرق الداخلية والشاطيء مع ضرورة إلتزام المالك بعـدم ترك ا�طفــال بالقرية 
   منفردين وبدون صــحبة ذويهم وفي حالة القدر اã حدوث أي ضرر أو وفاه نتيجة 
   اخــالل ذويهـم بصحبتهـم فإن المسئوليــة تقع كاملة على ذويهم نتيجــة لذلـك
     ودون ادنـــى مسئوليـــــة علــــــى شركـــــة المطـــــور العقــــاري أو شركــة ا�دارة.

• نزول ا�طفــال دون العاشرة في الجزء المخصص لèطفال ويكــــون بصحبة ذويهم 
   وعلـــــــى مسئوليتهـــــم الخاصـــــة دون أدنــــــى مسئولــــــية على إدارة القريـــــة.

• عدم إغفال المظهر الجمالي للقرية وذلك عن طريق :
- عدم جـلب أواني الطهي للشاطئ أو حمامات السباحـــــة أو الحدائق العامــــــــــة.
- ترك بقايا ا�طعمة والمأكوالت وفوارغ المشروبات والعصائر على الشاطــــــئ أو
    حمامات السباحة أو الحدائق العامة أو ا�ستراحات أو إلقائها في الطرق العامة بل
    يجــــــــــــب وضعها في صناديــــــــق القمــــامة الموضوعــــــــــة لـــــــهذا الغــــــرض.
- التجـــــــوال فـــــي شـــــــوارع القريــــــة بمالبس البحر أو بمــــالبس تخـــدش الحيــــاء.

• حظـــــــــــــــر لعـــــــــــب الكــــــــرة بجميــــــــــع أنواعــــــــها وخصـــــــــــوصًا الراكـــــيــــت.
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• عـــــــدم مزاولة ا�نشطــة الرياضية إال في ا�ماكن المخصصة لذلك داخل القرية مع
  عدم إغفال اللوائح المنظـــــمة وتوقيــــــتات استـــــخدام هذه ا�ماكن وعــدم إحتكـار 

  المـــــــالعب لفتــــــــــرة طويلـــــــــــــة.

• يجـــــب ا�ستحمام قبل استخدام حمام السباحة وذلك مـــــــراعاة للمعايير الصحية.

• يجب ا�لتزام بكافــــة القواعد واللوائح المعدة من قبل ا�دارة عند استخدام حمام السباحة

• تعد كافة تعليمات المنقذ والمشرف على حـــــمام السباحـــــة والشاطـــئ بشـــأن 
   السالمــة العامـــة نهائية وحاسمة.

• ا�لــــــــــــــــــــــــــتزام الــــــــــــــــــــتام بتعليـــــــــــــــــــــــمات حــــــــــــــــــــــرس الحــــــــــــــــدود.

 • يجــب علـــى مستخدمـــــي الشواطــئ إرتـداء المالبس المخصصـــة السباحــــــــــــــة.
• يجـــــب علــــى مستخدمـــــي الشواطــــئ والسبـاحــــة فـــي البحــر أن يجيــدوا السباحة. 

• في حالة المخالفة �يًا من البنود السابقة وعدم ا�لتزام بالقوانين قـــــد تؤدى إلــى
  منــــع الشاغلين من دخول أو إستخدام المرافق وتوقيـــــع غرامة ماليــــــة في حالة

   المخالفة �يًا من البنود السابقة فيتم إخطار المالك كتابيًا وفى حالة التكرار فيتــــــم 
   فرض غرامة تحددها شركة ا�دارة عن كل مخــالفة وذلك نتيجـــة ا�ضـــرار الناتجة عـن

   إهـــــــــــمال الشاغـــــــــــــــل.

تاسعًا: الطرق والشوارع الداخلية وقيادة السيارات والمركبات:

• الطرق والشوارع الداخلية هي للمنفعة العامة لجميع المالك والشاغلين بالمجمع
   ويتعيـــــــــن إحتـــــــرام حقــــــــوق الجـــــوار وا�حتـــــــرام المتــــــبادل بيــــــــن الجـــــــــيران. 

• ا�لتزام بعدم السماح بدخول أو تسيير الدراجات اÏلية ذات ا�ربع عجالت (بيتش باجي)
   داخل شوارع وممرات القرية وكذلك أي مركبات ال تحمل رخصة سارية أو لوحات  معدنيــة.
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• عدم شغل أماكن إنتظار السيارات في أي منطقة بالسيارات المخزنة أو المعطلة
   أو وضـــــع حواجـــــــز أو عالمــــــــات لمنــــــع اÏخريـــــــن مـــــن إســتخدام أي مساحة
   كــذلك عدم ا�نتظار في ا�ماكن الممـــــنوع فيها ا�نتظــــــار أو التي مــــن شأنها
   إعاقـــــة إنسيابية المرور أو تعطيل ا�عمال أو أمام حنفيـات إطفاء الحريق وغــــرف

    الكهرباء وكذلك عدم السير عكس االتجاه.
• يلتـــــــزم كـــــــل مالك بالحـــــفاظ على الطرق العامــــة وعدم غسيل السيارات في

 شـوارع وطرق القريـة.

• ال يسمــح بقيادة السيارات أو الدرجات النارية داخل القرى والمنتجعات إال لحاملــي
   رخصــــــة قيــــــــــادة.

• يحــذر استخــــــــدام أي أجهزة مقلـــــــقة للراحة وااللتـــزام بالسرعة المحددة لقيادة
   السيارات داخل القرية (٢٠ كم / ساعة) وإتبـــــــاع ا�رشادات المــرورية داخل القرية .

• يتعين عدم استخدام االت التنبيه اال للضرورة القصوى وبصوره غير مزعجة وعدم
   استــــخدام البيتـــــش باجي او الموتوسيـــكالت حرصا على راحة جميع الشاغلين . 

• يسمـــــح بركوب الدرجات الهوائية في جميع الــــطرق مع ا�لتزام بالجانــب ا�يمن.

• يجــب إصالح المركبــات التي تسـيل منها السوائل نظراً �نهـــا تضــــر الشـــوارع وإن
   مالك المركبة التي تتسبب في أضرار عليه إعادة إصالحها أو يتحمل سداد التكاليف. 
• يجــــــوز بموافقة مسبقة من شركة ا�دارة الســـماح للمركبات التجارية بالوقوف 
    المؤقــــــــت لتقديم خدمـــــــات الشحــــــن والتفريــــــــغ للشاغليــــــــــن والوحـــــدات.
• يحظر وقــوف شاحنات النقل والشاحنات الضخمة في شوارع القرية إال في حاالت
   تقديـــم خدمات الشحــــــــــــــــن والتفــــــــــــــريغ المـــــــــــــــــؤقت للشاغلـــــــــــــــــــين.
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• ال تطبق القواعد السابق ذكرها في حاالت الطوارئ التي تحتاج إلى دخول مركبات
  معينـــــة إلى القرية مثل سيارات ا�سعاف وعربات النقل والشحن وناقـــالت مـواد 

  ومعــــــــدات البنـــــــاء بدخــــــــــــول القريـــــــة والدفـــاع المدنـــي . 

• في حالة المخالفة �يًا من البنود السابقة فيتم إخطار المالك الشاغل كتابيًا وفى
   حالة التكرار فيتم فرض الغرامة التي ال تقل عن مائتان جنيه مصري عن كل مخالفة 

   وذلــــك نتيجـــــة لèضــــــرار الناتجـــــــة عــــــن إهـــــــمال الشاغـــــــــل.

عاشرًا: اقتناء وتربية الحيوانات والطيور: 

• يمنع منعًا باتًا اقتناء أو تربية الحيوانات والطيور غير ا�ليفة – أيًا كان نوعها أو التي
   تهــــدد أمـــــــــن وسالمـــــة الشاغليـــــــــن. 

• يمنــــــــــــع منعــــــــــــًا باتًا تربيــــــــة الدواجن والطيـــــــــور الداجنـــــــة أيًا كان نوعهـــا.

• ال يسمـــح باصطــــحاب الحيوانـــات ا�ليفـــة بكافــة أشكالــها خارج الوحدات ويلتزم   
   أصحابهـــــــا عـــــــــن أيـــــــة أضـــــــــرار تصيــــــــب الغيـــــــــر بسببهـــــــــا  ويجــــــــــــب أن 
   تكون مرخصة ومطعمة طبقًا لما هو مقرر بشأنها من الجهات البيطرية مع االلتزام 
   التام بعدم إزعاجها أو تهديدها للجيران أو المارة أو العاملين وعـــــدم تركـــها خـارج
   الوحدة أو في الطرقات أو الممرات أو الحدائق إال بصحـــبة شخص بالغ يســــــتطيع
   السيطرة عليها ملتزمًا بالقواعد المقررة الصطحابها (طوق – كمامة – ســـلسلة)

   وعلى أن تكون في حالة هدوء بدون إثارتها مع الحرص على عدم تعريض تلك الحيوانات  
   للمصائد الخاصة بالقوارض والحيوانات الضالة والتي يتم وضعها بمعــرفة فنيين
   المكافــــــحة كما يمنع منــــعًا باتًا اصطحاب الحيـــوانات إلى الشاطئ أو حمامات

   السباحة والحدائق العامة بالقرية أو بالشوارع .

٢١



• يجب توفيـــــر المسكن والرعايـــة لهم وبشكل الئق بما يتماشى مع الممارسات 
   الدوليـــــــة الخاصة بالحيـــــــوانات ا�ليفة وال يسمـــــــح بإصدار إزعـــــــاج أو ضوضاء. 

• ا�بالغ عن حاالت المعاملة غير الالئقة للحيوانات با�ضافة إلى تقديم شكوى ضد
  صاحبهـــــــا فــــــــي حـــــــــاالت ا�زعـــــــــــاج.

• عند التقــدم بطلب من جانب أحد الشاغلين يقوم المطور العقاري أو شركة ا�دارة
   بالنظر في هذا الطلب مع الرجوع إلى القوانين بشأن تحديد أنواع وأعداد الحيوانات
   المسموح بتربيتها داخل الوحدات والسماح للحيوانات بأن تكون طليقة وال يسمح 
   بتـــــــــــــرك مأكـوالت الحـــــــــيوانات فــــــــي المناطــــــق العامـــــــة المشتركـــــــــة.

• فــــــي حالة المخالفة �يًا مـــن البنود السابقة فيتم إخطـار المالك / الشاغل كتابيًا
   وفى حالــــــة التكرار فيتم فرض غرامة تحددها شركة ا�دارة عـن كل مخالفة وذلك

   نتيجة �ي أضرار ناتجة عن إهمال الشاغل.

الحادي عشر : إيجار الوحدات السكنــية:
 

• يكون إيجار الوحدات السكنية من خالل الشركة التي يحددها ويعلن عنها المطـــور 
  العقاري أو شركة ا�دارة، ويمنع منعًا باتًا ا�يجار من الباطن وفى حالة وجود إيجار

  مـــــــن الباطـــــن يتــــــم فــــــرض رســــوم علـــــى الوحدة يحددهــا المطـور العقاري 
  أو شركــــــــــــــــة ا�دارة.

• يمنع منعـــًا باتًا ا�يجار لèفراد دون المستوى الالئق للتصنيف السياحي لكل قرية
  ويتـــــم تطبيـــــق الالئحــــة الداخليـــــــة للقريـــــة على المستأجــــــرين وفـــــى حالــــة 

  مخالفتــــــــها يتـــــــــــم إنهــــــــــاء ا�يجـــــار.

٢٢



٢٣

• في حالة رغبة المالك بالتأجير بواسطته مباشرة يلتزم المالك بقانـــــون مكافحــــــة 
   ا�رهاب الصادر برقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ وتعديالته الخاصة بتنظيم آلية ا�خطار بتأجـــير 
   العقارات وذلك عن طريق إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائـن في دائرتـــــه العـــــقار 
   بصــــــــورة عقد ا�يجار وصـــــورة الرقم القومي للمستأجــــر المصـــــري أو إثـــــــبات 
   الهويــة لèجنبي قبل تسكين المستأجرين للوحدة تجنبًا للمعاقبة بالحبس لمدة ال 
   تقل عــن سنة وبغرامة ال تقل عن خمســـــة اÏف جنيـه وال تجاوز عشرة اÏف جنــــيه.

 
• يتم التسكين من خالل المالك أو إدارة القرية أو إدارة التسليم والتسلم أو ا�دارة الفندقية

   فقط وغير مصرح بالتعامـل مــــــــع السماســــــرة.

• يتم التواصل مع المالك أو إدارة القرية أو إدارة التسليم والتسلم أو ا�دارة الفندقية في
  كل قريــة وتسليمه صورة من إخطار القسم أو مركز الشرطة وهــــو المسئول عـــن 
  دخول وخروج المستأجرين مــــــن القــرية والتحقـق مـن شخصيـة كـل مستأجــر ولـــه
  الحق برفض أي مستأجرين دون المستــوى الالئـــــــق للتصنيف السياحــي للقريـــــة.

• يلتزم الـــمالك بإيداع تأمين لدى إدارة القرية بمبلغ ٥٠٠٠ جم كتأمين عند أول إيجار 
  خالل الموســـــم على أن يرد إلى مالك الوحدة المؤجرة بعد خصــم أي مستحـــقات

  ناتجة عن وجود تلفيات تسبب فيها المستأجر.

• يتم استخراج كارنيه مستأجر للمالك الذي يقوم بسداد الرسوم المستحقة ل×يجار .

• يلتـزم المــــالك بإبـــــالغ  إدارة القريـــة أو إدارة التسليـــم والتسلــم أو ا�دارة الفندقيــــــة 
   بجمــــــيع البيانات المطلوبــــة ( بيانــــــات المؤجـــر وميعـــاد الدخول والخروج ومدة
   ا�قامة داخل القريـة)  إلــى الموظف المختص قبل التأجير بــ (٤٨) ساعة وفى حالـة
   المخالفــــــة لــــــــن يسمـــح للمستأجــــــــــر بدخــــــول القـــــرية �ي سبــــــــب كـــــان.

• لـــــن يسمح لمـــــالك الوحدة أو ا�دارة الفندقية بتأجير الوحدات لغير العـــائالت ولن
   يسمـــــح بتجمعات الشباب ولن يسمــــح للمخالفين بدخول القرية أو التجمهر أمام 
   البوابة �ي سبب ومن يخالف ذلك يمنـع عنــــه الخدمــــات بعـــــــد ا�خـطار تليفونيًا.



• يحـــــق �دارة القريـــــة أو إدارة التسليـــــم والتسلـــــم أو ا�دارة الفندقيــة عـدم السمـاح
   للمستأجرين بدخول القرية وذلك فـي حالـة عـدم إرتقائهـم للمستـوى المطلـوب.

• يقوم المســتأجر بإستالم كارت الممغنط المسلم للمالك عن االيجارات من مراقب 
ا�يجارات في كل قرية لدخـول السيارة، على أن يقوم المستأجر برد الكارت لمراقب 

ا�يجارات عنــد مغــادرة القريـة.

• ا�دارة غيـــــــــــر مسئولـــــــــة عن فـــــــقد أي متعلقـــــات شخصيــــة للنزيل بالقريــــة.

•  غير مصرح بإقتناء أسلحة نارية أثناء ا�قامة وفى حالة وجود أسلحة يتم إبالغ ا�دارة.

• ا�طــــفال حفظهـــم اã مسئوليـــــة ذويــهم خالل فتــرة ا�قامة ويجب أن يكونوا
   بصحبتهـــم أثناء تحركهـــم بالقريـــة .

• عنــــد إستخدام ا�طفال أقل من ١٢ سنة لحمامـات السباحة الخاصة بالكبار يكونوا 
   تحت مسئولية ذويــهم  ويجب عليهم إرتداء الكتافات الهوائية الخاصة بالنجاة من الغرق.

• ممنــــــــوع منعًا باتًا دخول سيــــــــــارات الميــــكروباص والنصف نقــــــل داخل القرية .

• ال يحـــــــق للمستأجـــــــر إستقبال أي ضيــــوف بالقرية طيلة فترة ا�يجار ولن يسمح
   بدخولــــــــــهم حـــــــال قدومهـــــــــم.

• يمنع المستأجر منعًا باتًا من إصطحاب الحيوانات وإزعاج الجيران أو نــــزول حمامــات 
   السباحة بغير المالبس المخصصة لذلك إلتزامًا بالالئحة الخاصة بمشروعات مرسيليا.

• مسئوليــــــة تسليم وتســـــلم الوحدة من المستأجر تقع على عاتق المالك وإدارة
   القريــــــــة ليست مسئولـــة عــــــن تلـــــــف أو ضــــــــياع أى محتـــــــويات بالوحـــــدة.

٢٤



•  تقــــع مسئوليـــــة تحديد القيمـة ا�يجارية �يجار الوحدة وسداد الضرائب المستحقة
   على الوحدة ونظافـــــــــتها والحـــــــــفاظ عليـــــــها علـــــــى مالك الوحـــــــــدة فقط .

• غير مســـــموح للسادة المستأجرين بالمـــــرور على المسطحـــات الخضــــراء حفاظًا
   علـــــــــى النباتـــــــــــات والمظــــــــــهر العـــــــــــــام للقريــــــــــة.

• غير مسمـــوح للسادة المستأجريـــــــن بالتجـــول بالقرية بمالبس النوم حفاظًا على
   المظـــــهر العـــــام بالقريــــــــــة.

• غيــــــر مسموح للسادة المستأجرين باستخـــــدام ا�لعاب النارية أو إحــداث ضوضاء
   أو أي إزعـــــــاج يؤثر علــــى راحـــــــــــة مــــــالك الوحــــــــــــدات.

• في حالة تأجير الوحدة عن طريق ا�دارة الفندقية تسري قواعد الالئحة الخاصة على 
  تلـــــــك ا�يجـــــارات .

• عــــــــــدد ا�فــــــــراد المسمــــــوح بـــــه داخـــــل الوحـــــــدة وفقــــــًا للجـــدول اÏتـــــي:

• فـــي حالة مخالفـــة التعليـمات المذكورة بعاليه يتحمل النزيل المسئولية المدنية 
   والجنــــــــــــائية عمــــــــا يقـــــــــع مــــــــــــن أضـــــــــــرار (لــــــــه ولذويـــــــــه وللغــــــــــير). 

٢٥

أفـــراد فــــوقمســـاحة الوحـــدة
١٢ عـــــــــــــام

أطفال تحت
١٢ عــــــــام
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 الثانـــــــــي عشـــر : تعليمـــــــــــات المـــــــــــغادرة :
يلتــــــــــــــزم المـــــــــــــالك بمراعــــــــــــــــاة اÏتـــــــــــــــي قـــــــــــــــبل المغـــــــــــــــــــادرة :

• إحكـــام غلق صنابير المياه والمحبس الرئيسي للمياه وإذا تبين أنها مفتوحة يكون
  مسئوًال عن أي تلفيات تحدث في العيـــن نفسها أو المحيطة بها وإصالحـها على

  نفقته الخاصة.
• عدم ا�حتفاظ داخل الوحدة بمواد قابلة ل×شتعال.
• إحكــــــــــــــام غلــــــــــــق أنابيـــــــــــــــــب البوتاجــــــــــاز.
• فصــــــــــــل الكـــــــــــــهرباء عــــــــــــــــن العيـــــــــــــــن .

• عــــدم ترك أي أطعمة داخل الوحـــدة قابلة للفساد نتيجة إنقطـاع التيار الكهربائي.

الثالث عشر: ا�نشطة التجارية (مالك أو مستأجر):

يلتــــزم صاحـــب النشاط التجــــاري بكافـــة االلتزامات الـــواردة علـــــى المنتـفعــــــين 
بتلــــــك الالئحـــــــــــــــة با�ضافــــــــــــــة إلــــــــى:

• التزام المــــــستخدم بجـــــدول ا�حمال الكهربائيـة المصرح له بها وفى حالة تجاوزه
  يتحمــــــــل قيمـــة التلفيــــــــات الناتجــــــة عــــــن التجـــــاوز فـــي زيــــــــادة ا�حمـــــــال.

• يلتـــــزم صاحـــــب النشاط التجاري المالك أو المستأجر بعدم إحــداث أية ضوضاء أو 
   إنبعــــــــــــاث روائــــــــــح مــــــن داخــل وحدتـــه.

• يتعهد صاحب النشاط التجاري سواء كان المالك أو المستأجر بأن يستعمل المحل
  فـــــي النشاط التجاري المتفق عليه والمحدد بالعقد وأال يعـــــدله أو يغيره إال بعد
  االتفاق المسبق على ذلك مـــع الشركـــــة ويعتبــر ذلك إلتزامًا مستمراً ينتـقل إلى

  الخلف العام أو الخاص خــالل فتـــرة التعاقـــد.

• يتعهــــــد صاحـــــــب أو مستأجـــــر النشــــاط التـــجاري بأن يكون مستوى الديكورات
   والتشطيبات على المستوى الالئق بالقرية.
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• يتعهد صاحب أو مستأجر النشاط التجاري بأن ينفذ الديكورات ووسائل العرض وأن
  يضيف ما يراه الزم لتحقيق الغرض من النشاط مع عدم المساس بالشكل الخارجي
  للمبنى ويشترط اعتمــاد إدارة الشركة  للرسومـــات الخاصـــــة بتلك ا�عمال وفى
  حالة الحصـــول على الموافقة يلتزم بسداد ١٠٠٠ جنيــــــهًا (ألف جنيهًا) بحد أدنى
  كتأمـــــــــــــــــــــين لرفــــــــــــع المخلفـــــــــات الناجــــــــــــــمة عـــــــــــــــن ا�عمـــــــــــــال.

• يتعهد صاحب أو مستأجر النشاط التجاري بأن يقـــــــوم بجمــــــيع أعمــــال الصيانة
   وا�صالح التي تؤثر على مرافق القرية وأال يكون من حق إدارة القرية إجراء ا�عمال 

  علــــــــى نفقــــــــه صاحـــــب المحــل.

• ال يجوز لصاحب أو مستأجر النشاط التجــــاري أن يتنازل عن العقد المبرم بينــه وبين
   الشركة أو يؤجر المحل من الباطن إال بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من 
  إدارة الشركــــــة بعد إتبــــــاع اللوائح المخصـــــصة لذلك بالشركـــــــة واعتمـــــادها.

• يتعهــــــــد صاحب أو مســـتأجر النشاط التجاري باستخراج التراخيص الالزمة لمزاولة
  نشاطــــه ويلتزم بإحكــــام التشريعات المنظمة له بأن يطبق على عـماله قوانين
  التأميـــنات االجتماعية كما يتعهد بأن يستـــخدم عمــــال يتصـــفون بحســن السـير
  والسلـــــوك والمظهر ومستوفيين للشروط الصحـــــية على أن يســلم صورة من

  التراخيـــــــــــــــص �دارة القريـــــــــــــــة.

• يســــدد صاحب أو مستأجــــر النشاط التجاري مقابـــل استهالك المـــياه والكهرباء
   والتليفــــــون طبقًا لما تسجله الـــــعدادات التي يقــــوم بتركيبـــــها علـــى نفقته.

• ال يجوز قيام صاحب أو مستأجر النشاط التجاري بتخزين مواد قابلة لالشتعال بالعين.

• يلتــــــزم صاحب أو مستأجر النشاط التجاري بتنفـيذ مواد هذه الالئحة والتعليمات 
  الــصادرة من إدارة الشركة وعليه مراعـاة اÏداب الـعامة والنظــام العـام فــي كل 
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مخالفة  أعمال  أي  في  التجارية  المحالت  استخدام  يحظر  كما  بنشاطه  يتعلق  ما 
الخ) ومسئول عن   ....- (بيع خمور  بالقرية  ا�سر  أو متلفة �خالقيات  العامة  لآلداب 
موظفيـــــــه وعـــــــدم تواجدهــــــــــم داخل القريــــــــة فـــــي غير مواعيــــــــد العمـــــل.

• يلتزم صاحب أو مستأجر النشاط التجاري بسداد قيمة المصروفات السنوية المقررة
  عليه و الخاصة بالصيانة ويحق �دارة الشركة إتخاذ كافة ا�جــراءات القانونية الالزمة 
  حياله إذا امتنع عن الســـداد باعتبار أن المبالــغ المطلــوبة محققـــة الوجـــــود وحالة
  ا�داء وغير منازع فيها، يترتب علــى عدم ســدادها ما يترتب على عدم سداد ا�جرة 

  مــــــــن آثـــــــــــــــــار قانونيــــــــــــــــــــــــــــة.

• يتعـهد صاحب أو مستأجر النشاط التجاري بعدم وضع أي الفتات دعائية تشير إلى
  نشــاطه أو بيع محله وخالفه إال با�ماكن التي تحــددها إدارة القرية لذلك وبعد أخذ

  موافقــــــــــه كتابـــــــــــــــية منـــــــــــــــها.

• فــــــــي حالــــــــة إنهــــــاء عقــــــود العمـــــال يتـــــم فــــوراً إبــالغ إدارة القـــرية بذلك. 

البــــاب الثــــــالث
ا�جــــــراءات

الوحدات  الالئحة يفوض مالك وشاغلي  أنه بموجب هذه  المقرر والمتفق عليه  من 
شركة ا�دارة وممثليها وبكل السبل إتخاذ كافة ا�جراءات التحفظية والتدابير الالزمة 
بما  الذكر  سالفة  وا�سس  للقواعد  بالمخالفة  تتم  تصرفات  أو  أعمال  أية  لمواجهة 
في ذلك منع دخول أو خروج - بحسب ا�حوال - ا�شخاص والمنقوالت والمركبات 
أو  المنقوالت  من  والتخلص  والخامات  والمعدات  لèدوات  والتحفظ  والمصادرة 
المركبات أو الحيوانات التي تهدد ا�من والسالمة والسكينة العامة للقرية، ونزع و 
إزالة وبـــــناء ما تم بالمخالفـــــة لما سلف ذكـره من قواعد وأسس وفي المجموع 
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إعادة الحال �صله، با�ضافة إلى حق شركة ا�دارة في وقف كل أو بعض الخدمات 
المقدمة منها للمالك وحرمانه منها وبما في ذلك االمتناع عن صيانة أو إصالح 
على  للوحدات  الموصلة  وكهرباء  مياه  من  العامة  بالمرافق  الخاصة  الشبكات 
قيمة  تدخل  والتي  العامة  المرافق  من  الخدمة  تستمد  الوصالت  تلك  أن  اعتبار 
العامة  المرافق  وتشغيل  إدارة  تكاليف  مقابل  ضمن  وصيانتها  إصالحها  وتكاليف 
للمشروع وعلى اعتبار أن ذلك الوقف والقطع والحرمان راجع لفعل المالك وخارج 
إلتزام شركة ا�دارة بتقديم الخدمة للمالك  إرادة شركة ا�دارة خاصة أن مناط  عن 
هو إلتزامه بسداد تكاليفها وإتباعه لبنود الالئحة الداخلية المرفقة وعدم مخالفته 
فيما  ا�دارة  شركة  على  نوع  أي  من  قانونية  مسئولية  أدنى  ودون  وذلك  لها 
كافة   - ا�حوال  بحسب   - المالك  ويتحمل  �صله  الشيء  �عادة  به  تقوم 
من  عليها  يترتب  وبما  ذكر  لما  مخالفته  عن  الناشئة  القانونية  المسئوليات 
كل  في  ويلتزم  الحكومية  الجهات  أو  ا�دارة  شركة  تقدرها  غرامات  أو  تعويضات 
ا�حوال بتصحيح ا�وضاع وإعادة الحال إلى ما كان عليه و تعتبر أية مبالغ مستحقة 
أو  ا�دارة  تكاليــــــف  فــــروق  مقابل  كانـــت  ســواء  المــالك  على  ا�دارة  لشركــــــة 
وواجبة  المقدار  ومحددة  الوجود  محققة  مبالغ  هي  عليه  الموقعة  الغرامات 
السداد وتبيح استصدار أمر أداء بموجبها ضد المالك وذلك بعد مرور خمسة عشر 
يوم على إعالن المالك بها بموجب مخاطبة رسمية أيًا كان نوعها دون اعتراض منه 
ببدء  قانونًا  المحددة  الفائدة  سعر  تعادل  تأخير  غرامة  عليها  ويحتسب  عليها 
التام  المالك بقبوله  السداد ويقر  المطالبة وحتى تمام  تاريخ إصدار  احتسابها من 
والنهائي مقدمًا بااللتزام دون اعتـــــــراض منـــــه مستقـــــــبًال بكـــــــل مـــا سلـــــف 

دون أدنــى مسئولية على 
شركة مرسيليا المصرية الخليجية لالستثمار العقاري بخصوص أي ما يصيب الغير 

مــــــــن أضـــــرار نتيجـــــة مخالـــــفة ما سـلف.
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