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اي نوع من الخسائر
 اتولى مسؤوليتها؟

من المسؤول؟ 

المكتري
 صيانةسكنه بمعنى : المكتريعلى

التنظيف بانتظام●
 اصلح او تعويض كل ما يكسره شخصيا, او ما تكسره عائلته مثل)الزجاج.الباب, المجلى و●

المغسلة, الصهيرة, اللطخات او الوساخ(
اجراء الصلحات الصغيرة مثل)تعويض الصنبورالذي يصب دون انقطاع(●
120و 90صيانة المرجل)مولد البخار( مرة في السنةتقدر تكلفته مابين ●

 اورو لذلك وايضا القيام بتنظيف المدفا
صيانة مسخن الماء مرة في السنة●
مراقبة الحالة العامة للسكن)داخليا و خارجيا(●
مراقبة النابيب و الجهزة المتعلقة بالصحة●

 تعليمة !
خذ القسيمة ذاتها باللغة الفرنـسية ، لتتعلم المفردات .
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الصيانة و الصلح : 9القسيمة رقـم 
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المالك
يتكلف المالك بما يلي :

  للسكن)السقف, واجهة السكن الجانب الخارجيصيانة واصلح●
او المبنى,الشرفةو الصباغة(

صيانة الجهزة القديمة او المتواجدة في حالة سيئة●
اصلح و بكل سرعة  الخسائر التي يعلن عنها المكتري●
  في حالة عطبها : التجهيزات الكهربائية. المصنوعات الرصاصية, المسخن الجهزة التيةاصلح●

المركزي و قنوات او انابيب المياه,الغاز....الخ

 على المكتري ارسال رسالة بريدية معهدة او محفظة  للشارة الى المشاكل
اكثر اهمية
 من اجل الشارة الى : المالك يعلمالمكتري
 , او تسرب الغاز في حالة وجود ثقوب في رشخ للمياهحدوث●

 ( و التي ل يستتطيع تحملDes fuitesالنابيب  الخاصة لها )
مسؤوليتها

 المتخذة قبل و بعد معاينة الضررالجراءات●

ي مواضع و اماكن البيت : ف
الماكن الغير مسخنةيجب اغلق النوافذ و ●
الزجاج المنكسراصلح ●
 و جميع الثغرات المتوفرة فيه ثقوب القبوسد●

 النابيب
 في كل الماكن التي يمكنكم الدخول  اليهالنابيبيجب صيانة ●
رشح الماءتفحصوا اذا ما كان هناك ●
الجرائد( او mousse)متلثم اعزلوا النابيب باستعمال ●
 سالكا و طليقاالميزابالتحقق من ان ●

الوقاية من التجمد
على :اذا كان هذا الخير محتويا  على وقاية سكنه من الجمود مسؤولالمكتري
غرف غير متوفرة على مدفىء●
اذا ما كانت انابيب المياه و عدادها متواجد خارج السكن او في غرفة غير متوفرة على مدفىء●
اذا كان المرحاض متواجد في الخارج ايضا●

: موصلي المياه   احرصوا على حماية
النابيب●
عداد الماء●
ماخذ المياه)الصنبور( ●

  )طرادة المياه.المركن او الحوض,النابيب و ايضا المجلى او المغسل, المغطس, المراحيضكما يجب حماية
الرشاشات المتواجدون خارج المسكن او في اماكن غير مسخنة

  في اول الشتاء   

المواضع و الماكن الخارا بعض لتهم الالنصائح التية 
 , الغير المسكونة و الغير مستوفية للتدفئةجية

اغلقوا عداد الماء الشخصي●
(la chasse, وذلك بطرده بواسطة طرادة المياه)افرغوا المياه●

 او بفتح الحنفيات او او الصنابير
 ال في حالة الضرورةل تفتحوا المياه●
 اذا ما كنتم ل تستطيعون اغلق عداد المياه, اتركوا الماء يصب قليل من الصنبور في الماكن●

الجد الباردة حتى يتسنى لكم تجنب حالة الجمود

  المبينة فيها جميع المواد التيالفاتوراتاحتفظوا على جميع 
  معينةو هذه الوثائقمشكلةفي حالة حصول قمتم بشرائها 

تساعدكم على اثبات على انكم اتخذتم جميع الحتياطات اللزمة

عندما يكون الطقس باردا جدا 
 " ولو قليل" المكتري تسخينعلى 

معبر انابيب المياه


