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االٔعامل التي ميكن القيام بها والتي يجب تجنبها

مق ّدمة
تــم إعــداد هــذا الجــزء مــن دليــل التجهيــزات كدليــل مختصــر لمســاعدة المســتأجر ،المصمميــن ،المهنــدس
المعمــاري ،والمقاوليــن بإرشــادهم إلــى األمــور التــي يمكــن القيــام بهــا و األمــور التــي يجــب تجنبهــا.

القانــون المطبــق:

الحكومة /التصاريح /السلطات التي يتم التواصل معها:
يجــب التأكــد مــن أن يقــوم كل مــن :المســتأجر ،ومقــاول المســتأجر ،أو استشــاري المســتأجر بإبــرام العقــود
والقيــام بوضــع بروتوكــوالت واتبــاع اإلجــراءات الالزمــة للحصــول علــى التصاريــح ،واإللــزام والترخيــص
والمعاينــة ،وفق ـاً لمــا هــو مطلــوب فــي االختصــاص ،كمــا يقــع علــى عاتــق المســتأجر مســؤولية الحصــول

علــى كافــة الموافقــات التنظيميــة المطلوبــة قبــل البــدء فــي أي مــن األعمــال الخاصــة بتجهيــز العيــن
المؤجــرة ،ويلــزم إرســال نســخة مــن هــذه الموافقــات التنظيميــة إلــى إدارة المصانــع الجاهــزة.

والتتحمــل "مــدن" أيــة مســؤولية فــي حالــة :فشــل المســتأجر أو مقاوليــه أو استشــاري المســتأجر فــي
تقديــم طلــب الحصــول علــى أي تصريــح بالطريقــة الصحيحــة ،باإلضافــة إلــى الفشــل فــي الحصــول علــى

كافــة التصاريــح الالزمــة إلنجــاز أعمــال التجهيــزات الخاصــة بالمســتأجر ،والالزمــة للحصــول علــى شــهادة

اإلشــغال النهائيــة ،والفشــل فــي الحصــول علــى أي تراخيــص قــد تكــون مطلوبــة لهــذا االختصــاص ،والفشــل
فــي قيــام المســتأجر أو مقــاول المســتأجر فــي تجــاوز أي معاينــات مــن "مــدن" تتعلــق باألعمــال الخاصــة

بالمســتأجر.
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األنشطة الميكانيكية /الكهربائية /الهيكلية
فيما يلي إرشادات توجيهية خاصة باألنظمة الميكانيكية /الكهربائية الخاصة بمستأجر المصانع الجاهزة.
أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء:
األعمال التي يمكن القيام بها:
قــا
يتعيــن علــى المســتأجر تقديــم كافــة األجــزاء المتعلقــة بأجهــزة (التدفئــة والتهويــة وتكييــف الهــواء) وف ً
لمــا هــو وارد علــى ســبيل المثــال ال الحصــر فــي النمــاذج أدنــاه:
أ -تكييــف الهــواء مــن نــوع (المجرى/داكــت ،الكاســيت ،المكيفــات المثبتــة فــي الحوائــط ،المكيفــات
المثبتــة فــي األرضيــات ،االســبيلت).
 )1يمكن للمستأجر توريد وتركيب وحدة تكييف هواء سبليت من خالل أي من المقاولين المرخص لهم.
 )2يتــم تصميــم أجهــزة التدفئــة والتهويــة وتكييــف الهــواء الخاصــة بالمســتأجر وفقــاً الحتياجاتــه الخاصــة
مــن خــال مهنــدس ( التدفئــة والتهويــة وتكييــف الهــواء) الخــاص بالمســتأجر كمــا يجــب مراعــاة أن يكــون
التصميــم وفقــاً لالســتخدام المتــوازن للطاقــة الكهربائيــة.
 )3يلــزم تركيــب الوحــدة الخارجيــة علــى الحوامــل المدعمــة علــى األرضيــات /المثبتــة بالحوائــط /المعلقــة مــن
خــال دعائــم مالئمــة لحموالتهــا.
 )4يتولى المستأجر مسؤولية حساب معدالت التبريد لتحديد معدالت التبريد الفعلية المرغوب بها.
 )5يتولــى المســتأجر مســؤولية توصيــل نظــم الصــرف /التكثيــف للمكيفــات ،كمــا يجــب إتمــام أعمــال خطــوط
الصــرف داخــل نطــاق /حــدود العيــن المؤجــرة.
 )6يتحمــل المســتأجر مســؤولية قيمــة أي انحــراف أو أضــرار ناجمــة عــن عــدم تركيــب المســتأجر لوحــدات
التكييــف الخارجيــة وحجــم المعــدات المســتخدمة.
 )7ال يسمح بأي عمل يؤدي بأي حال من األحوال الختراقات األسطح أو إتالف العزل الخاص بها.
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النماذج المالئمة لوحدات تكييف الهواء:

يجب أن يكون الجزء
الخارجي خارج المصنع

يجب أن يكون الجزء الداخلي داخل المصنع
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النماذج المالئمة لوحدات تكييف الهواء:

يمكن تثبيت الوحدة الخارجية التي تزيد في الوزن والحجم عن
سطح المنصة خارج المصنع.
ب  -توزيع الهواء
يجــب تثبيــت كاشــف دخــان بالمجــرى المخصــص لعــودة الهــواء وفقـاً لمــا يتطلبــه الكــود فــي حالــة إذا مــا كان
معــدل ( )CFMأكثــر ممــا هــو مذكــور فــي الهيئــة المحليــة.
ج  -العوادم والمداخن
 )1يتعيــن علــى المســتأجر توفيــر وتركيــب كافــة مســتلزمات شــفاطات الهــواء ،وأعمــال مجــرى التكييــف
(الداكــت) وأجهــزة التحكــم ،الــخ … الالزمــة ألجهــزة تكييــف الهــواء.
 )2أي تغييــر أو تبديــل علــى ماقدمــه المســتأجر مــن رســومات ،مواصفــات ،والتصميــم األساســي للمصنــع،
يكــون علــى نفقــة المســتأجر بالكامــل ،وذلــك بعــد حصولــه علــى موافقــة خطيــة مــن مــدن.
 )3يتولــى المســتأجر مســؤولية تحقيــق تــوازن الهــواء لنظــام التوزيــع الخــاص بأجهــزة التكييــف الخاصــة بــه،
وأي مــن شــفط أو تنقيــة الهــواء.
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النماذج المالئمة لوحدات تكييف الهواء:
 )4يجــب تركيــب أي مــن أجهــزة الشــفط عــن طريــق مقــاول ،أو شــركة (التدفئــة والتهويــة وتكييــف الهــواء)
معتمــدة ومتخصصــة ،وتتمتــع بخبــرات كافيــة فــي مجــال تركيــب أجهــزة التهويــة التجاريــة.
 )5يلــزم تثبيــت الشــفاطات (المثبتــة فــي الجــدران) فــي جــدار غيــر قابــل لالحتــراق ،مكــون مــن دعامــات وألــواح
مــن األســمنت.
د ـ أجهزة التحكم
قــا لمــا تتطلبــه الشــركات (المصنعــة /المــوردة)
يتعيــن علــى المســتأجر تركيــب أجهــزة التحكــم الكهربائــي وف ً
ألجهــزة تكييــف الهــواء مــع أجهــزة عــوازل التيــار الكهربائــي الالزمــة فــي محيــط  3متــر.

األعمال التي يجب تجنب القيام بها:
يتعيــن علــى المســتأجر عــدم توفيــر أجهــزة (التدفئــة والتهويــة وتكييــف الهــواء) الــواردة علــى ســبيل المثــال
ال الحصــر فــي النمــاذج الــواردة أدنــاه.
أـ جهاز تكييف الهواء (شباك).
ب ـ جهاز تكييف الهواء (باكيج)
ج ـ وحدة تكييف الهواء المركزية.
حاالت خاصة
يتعيــن علــى مهندســي "مــدن" مراجعــة (أجهــزة التدفئــة
والتهويــة وتكييــف الهــواء) البديلــة الخاصــة بالمســتأجر

وتقديــم كافــة التوصيــات الالزمــة وفق ـاً لمــا يرونــه وحدهــم
دون ســواهم كمــا يرجــع لهــم الحــق فــي قبــول أو رفــض أي
مــن االقتراحــات البديلــة المقدمــة مــن قبــل المســتأجر وذلــك

علــى حســب الحالــة الــواردة.
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أجهزة السباكة و أنابيب الغاز:
األعمال التي يمكن القيام بها:
 )1يجــب إنهــاء كافــة التوصيــات الالزمــة لمجــاري الصــرف الصحــي فــي نطــاق العيــن المؤجــرة ،وذلــك ألغــراض
اســتخدامات المكاتــب و المصنــع فقــط.
 )2يجــب ضمــان توفيــر التوصيــات الالزمــة لمجــاري الصــرف الصحــي فــي نطــاق العيــن المؤجــرة ،وذلــك ألغراض
اســتخدامات المكاتــب و المصنــع فقــط.
 )3يمكــن للمســتأجر االســتفادة مــن نقــاط التوصيــل التــي تقــوم "مــدن" بتوفيرهــا بشــكل نموذجــي داخــل
المصنــع ويمكــن للمســتأجر االســتفادة منهــا بالشــكل المطلــوب ،ألغــراض اســتخدام المكاتــب و المصنــع.
 )4إذا كان نشــاط المصنــع يتعلــق بالمــواد الغذائيــة؛ فيتعيــن علــى المســتأجر تركيــب مصفــى للزيــوت ،وحاويات
للتخلــص مــن مخلفاتها.
 )5يتعيــن علــى جميــع المصانــع ذات النشــاط الغذائــي والمســتخدمة للزيــوت توفيــر أجهــزة التخلــص مــن
الزيــوت والشــحوم وذلــك داخــل حــدود العيــن المؤجــرة بموجــب الشــروط التاليــة:
•عدم تركيب مصفاة الزيوت والشحوم في منطقة إعداد الطعام.
•إمكانية الوصول إلى (مصيدة ـ مصفاة) الزيوت والشحوم لتنظيفها.
•يجــب أال يزيــد حجــم أو ســعة (مصيــدة ـ مصفــاة) الزيــوت والشــحوم عــن خمســين جالــون لــكل دقيقــة (50
جالون/دقيقــة) ،كمعــدل تدفــق أو مايزيــد عــن ذلــك وفقـاً لمــا يتطلبــه الكــود.
األعمال التي يجب تجنب القيام بها:
•يجب عدم تركيب خزانات الغاز أو الوقود تحت األرض دون الحصول على موافقات مسبقة من "مدن".
•يجــب عــدم تركيــب المعــدات الخاصــة بتوصيــل الغــاز دون إتبــاع إجــراءات الســامة الالزمــة وفقـاً لمــا تتطلبــه
الجمعيــة الوطنيــة للوقايــة مــن الحريــق والتوصيــات الــواردة مــن المــورد.
•يجب عدم توصيل المجاري الكيميائية المحظورة من الناحية البيئية بخطوط الصرف.
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األعمال المتعلقة بهيكل المصنع واألسقف واألرضيات
 )1تحتفــظ "مــدن" بحقهــا فــي رفــض التصريــح بالقيــام بعمــل أي فتحــات إضافيــة والتــي مــن الممكــن أن تؤثــر
علــى هيــكل المصنــع ،أو وفقـاً لمــا قــد يتعــارض فــي المظهــر مــع المبانــي الخاصــة "بمــدن".
 )2تحتفــظ "مــدن" بحقهــا فــي رفــض تركيــب أي مــن المعــدات المثبتــة فــي األســطح أو الحوائــط أو طلــب
فحصهــا وفق ـاً لمــا تــراه غيــر مالئــم لمظهــر مبانيهــا ،كأن يكــون شــكل تلــك المعــدات يؤثــر فــي الشــكل
العــام للمبنــى ،أو يتجــاوز القــدرة االســتيعابية للهيــكل اإلنشــائي الخــاص بالمصنــع.
 )3يتعيــن علــى المســتأجر القيــام بإعــادة عمــل عــزل الســطح إذا حــدث أي ضــرر أو اختــراق بالســطح ناجــم عــن
قيــام المســتأجر بعمــل تــم الموافقــة عليــه مســبقاً.
 )4أي عمــل يتطلــب أو ينجــم عنــه فتح/فتحــات بالســقف أو األرضيــات بالعيــن المؤجــرة يجــب أن يتــم اعتمــاده
والموافقــة عليــه مــن قبــل مــدن وقــت إعــداد خطــة العمــل.
طبقة (مقاومة/عزل) المياه
طبقــة عــزل الميــاه هــي عبــارة عــن غشــاء أو طبقــة عازلــة تقــاوم تســريب المــاء ،تتكــون مــن :مــادة البولــي
إيثيليــن المكلــور الثقيــل ،والبوليســتر المطاطــي الصناعــي ،بســماكة  30ملــم بحيــث يالئــم هــذا الغــرض.
أ) تتطلب أوراق (مقاومة/عزل) المياه الخصائص المادية التالية:
 .1قوة الضغط =  2000باسكال.
 .2قوة الشد =  4000باسكال.
 .3غير قابل لالختراق
 .4مقاومة الحرائق.
 .5درجة الحرارة المطلوبة تتراوح ما بين  70إلى  350فهرنهايت.
ب) يتعيــن علــى المســتأجر تقديــم الدالئــل الالزمــة لـــ "مــدن" بأنــه قــد تــم تنفيــذ أعمــال عــزل ومقاومــة تســريب
الميــاه ،مــن خــال :أحــد المختصيــن المعتمديــن لــدى الشــركة المصنعــة ،مــع بيــان أنــواع ومواصفــات المــواد
المســتخدمة ،وشــهادة الضمــان عليهــا.
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األعمال الكهربائية:
األعمال التي يمكن القيام بها:
 )1قامــت "مــدن" بتقديــم لوحــات توزيــع الكهربــاء ،تتواجــد فــي المصنــع الجاهــز ،ويمكــن تحميلهــا بنســبة
تصــل لـــ  80٪مــن ســعة قاطــع التيــار.
 )2توزيع الطاقة من اللوحة وفقاً لتقسيم المكان وبما يتناسب مع نشاط المصنع.
 )3تركيــب كافــة المــواد الكهربائيــة الجديــدة ،التــي تحمــل الحــد األدنــى مــن النوعيــة المطلوبــة وفقـاً لألجهــزة
التنظيميــة المحليــة؛ (الشــركة الســعودية للكهربــاء).
 )4تمديــد أســاك الدوائــر الفرعيــة فــي األنابيــب الكهربائيــة المعدنيــة أو الكابــات المصفحــة المعتمــدة مــن
شــركة الكهربــاء الســعودية.
 )5مراعاة أن تكون كافة الموصالت مصنوعة من النحاس.
)6جلفنــة منافــذ الكهربــاء ،ومخارجهــا ،وأغطيتهــا ،أو طالئهــا بالزنــك مــن النــوع المنقــوص قطعــة واحــدة
فقــط.
 )7تركيــب لوحــات التوزيــع ،ولوحــات اإلنــارة ،وأجهــزة تشــغيل المحــركات ،وأزرار الضغــط ،وتمييزهــا و تعريفهــا
مــن خــال اســتخدام وتركيــب ألــواح األســماء الالزمــة.
 )8تركيــب أجهــزة إنــارة المخــارج والطــوارئ الالزمــة للمســتأجر وفق ـاً للكــود الكهربائــي الوطنــي مــن شــركة
الكهربــاء الســعودية ،وكافــة أكــواد ســامة الحيــاة المعمــول بهــا ،وإن كانــت ألغــراض تنفيــذ أعمــال التجهيــز
المؤقتــة.
األعمال التي يجب تجنب القيام بها:
 )1زيادة األحمال على لوحة الكهرباء.
 )2العبث أو تعديل اللوحة الكهربائية ،أو نظام التأريض الخاص بها.
 )3تركيــب أي مــن خطــوط الســوائل ،أو خطــوط الســوائل المضغوطــة أعلــى أو داخــل مســاحة المنطقــة اآلمنــة
للوحــة الكهربــاء.
 )4توصيل أو توزيع الطاقة المخصصة للمصنع الجاهز إلى أي مستخدم  ،أو مصنع آخر.
 )5استخدام األنابيب الكهربائية المعدنية في األرض أو الخرسانة.
 )6تركيب الكابالت دون الموصالت ،الحوامل ،قنوات الكابالت الموصى بها.
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طفايات الحريق:
األعمال التي يمكن القيام بها:
 )1يتعيــن علــى المســتأجر توفيــر أســطوانات إطفــاء الحرائــق ،بالنــوع والقــدرة والمعــدالت المطلوبــة ،بموجــب
األكــواد والمراســيم المعمــول بهــا مــن جانــب الجهــات الحكوميــة وفقـاً لنشــاط المصنــع.
 )2يطلــب مــن المســتأجر توفيــر أســطوانات إطفــاء حريــق مؤقتــة ،وذلــك فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه أعمــال
التجهيــز للمصنــع.
األعمال التي يجب تجنب القيام بها:
 )1التصرف في أسطوانات إطفاء الحريق المقدمة من جانب "مدن".
 )2إهمال اإلبالغ عن أسطوانات إطفاء الحريق ،المستخدمة في حالة استخدامها في أي حادث.

جهاز رش المياه لمكافحة الحرائق:
األعمال التي يمكن القيام بها:
 )1االستفادة من نظام "مدن" في تقسيم المساحات بالمصنع من جانب المستأجر.
 )2ضمــان أن تكــون خطــوط الــرش نشــطة وفعالــة خــال عمليــة اإلنشــاء ،ويتطلــب التأميــن الخــاص بـــ "مــدن"
تفعيــل أجهــزة الــرش فــي المناطــق اإلنشــائية ،طــوال الوقــت باســتثناء األوقــات التــي يتــم فيهــا بالفعــل
تغييــر الخطــوط ،أو أجهــزة الــرش.
 )3يكــون نظــام الــرش غيــر نشــط ،فقــط فــي حالــة تغييــر الخطــوط واألغطيــة لرشاشــات الميــاه الخاضعــة
لإلشــراف المباشــر ،مــن جانــب إدارة المصنــع الجاهــز.
 )4إضافــة رؤوس الميــاه ،أو نقــل الــرؤوس الحاليــة بنــاء علــى طلــب المســتأجر؛ يســتلزم أن يتــم عبــر مقاوليــن
معنييــن بأنظمــة الــرش ،بعــد الحصــول علــى موافقــات مســبقة علــى التصميــم.
 )5فــي حالــة تــم تركيــب بعــض أجــزاء جهــاز الــرش الخــاص بالمســتأجر ،قبــل إنشــاء المقــار المســتأجرة؛ فــإن
المســتأجر يتحمــل تكلفــة تعديــل جهــاز الــرش ،لتضمــن التصميــم الخــاص بالمســتأجر علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر :تكلفــة االســتبدال ،أو إعــادة التحجيــم ،أو إضافــة األجســام الرئيســية ،أو األغطيــة الخاصــة بالــرش.
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جهاز رش المياه لمكافحة الحرائق:
التوظيف الداخلي (برنامج كوادرنا أولى):
 )1تحتفــظ "مــدن" بحقهــا فــي رفــض التصريــح لتركيــب أي مــن أجهــزة الــرش التــي تزيــد عــن القــدرة الــواردة
لألجهــزة الرئيســية الخاصــة بهــا.
 )2البدء في اإلغالق أو إدخال التعديالت الالزمة خارج الوقت المسموح به في موقع العمل.
مكافحة الحرائق (الخاصة ـ اإلضافية):
أ) يتعيــن علــى المســتأجر توفيــر أجهــزة مكافحــة الحرائــق مــن النــوع الكيميائــي الرطــب المعــد مــن قبــل ،فــي
أنابيــب لــكل هــوود كامــل مــع الجهــاز والمجرى وفوهــات خراطيــم البلينيــوم ،وآليــات المراقبة واالســطوانة
الكيمائيــة الرطبــة  ،وكافــة الملحقــات التــي يقــوم المصنــع بتركيبهــا فــي الكابينة.
ب) تتضمــن أجهــزة مكافحــة الحرائــق الخاصــة بالمســتأجر مقابــض التشــغيل اليــدوي ،إضافــة لتلــك التــي توجــد
فــي طريــق المخــرج أو المنفــذ ،وصمــام إغــاق الغــاز التلقائــي ،فــي حالــة اســتخدام (الغــاز /الجازوليــن)
للمصنــع.

اللوحات /الالفتات
األعمال التي يمكن القيام بها:
 )1يعتبــر النحــاس ،و األكريليكيــة ،و الــورق الذهبــي ،و الخشــبية ،و الزجاجيــة ،و النيــون ،و أجهــزة اإلنــارة
المتوجهــة ،و مصابيــح الـــ إل دي ،و الفلورســنت و المنشــورية ،و الكاثــود البــارد ،مــن مــواد اللوحــات
المقبولــة عنــد اســتخدامها بالشــكل المالئــم ،وبمــا يتوافــق مــع المعالجــات الميدانيــة المحيطــة.
 )2يتم تصنيع كافة الالفتات وتركيبها بما يتوافق مع أكواد البناء واألعمال الكهربائية المعمول بها.
 )3تعتبر القرارات الصادرة من "مدن" بشأن التأشير نهائية وقاطعة.
 )4يجــب أن تتوافــق الالفتــات الخاصــة بالمســتأجر مــع كافــة اللوائــح والقوانيــن الحكوميــة المعمــول بهــا،
ومتطلبــات المناطــق وقيــود الملكيــة الــواردة فــي اتفاقيــة التأجيــر الخــاص بالمســتأجر.
 )5يلزم إتمام جميع عمليات التوصيل الكهربائي بواسطة من الفنيين الكهربائيين المرخص لهم محلياً.
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اللوحات /الالفتات
األعمال التي يجب تجنبها:
 )1تركيب الالفتات غير المعتمدة تحت أي ظرف من الظروف.
 )2تركيب الالفتات ،والملصقات الورقية ،والالفتات المؤقتة ،والفتات الحوامل من أي نوع.
 )3تركيب الالفتات من نوع الشفرات أو الدعامات ،و الفتات البيلون.
 )4تركيب الفتات خارجية غير الفتات الهوية التي يتم تثبيتها فوق األبواب والمداخل من المصنع الجاهز.
 )5تركيب الفتات تسبب الضوضاء.
 )6تركيب الفتات مطلية بشكل غير مالئم.
 )7تركيب الفتات إنارة الفلورسنت ذات األنابيب المكشوفة والحروف الشفافة.
 )8تركيب الفتات منيرة للقنوات.
 )9تركيب الفتات النيون المثبتة بأنابيب مكشوفة.
)10

تركيب الفتات النطاق الخاصة بالمصنع الجاهز ،والتي تمثل أوقات التخزين وبطاقات االئتمان.

)11

تثبيت الفتات باألسطح.

)12

ظهور الحوامل والصناديق ،أو المحوالت الكهربائية واألغطية والموصالت ،أو كبائن اللوحات.

)13

تثبيت صناديق اإلنارة باألسطح.

اســتخدام الخطــوط المميــزة التــي تقــوم باإلعــان عــن الخدمــات أو المنتجــات أو الرمــوز أو القمــم أو
)14
الحقائــب أو الشــعارات.
اســتخدام أجهــزة اإلنــارة المتوهجــة أو المتحركــة ،أو اإلنــارة الوامضــة ،أو الرســوم المتحركــة ،أو إصــدار
)15
أصــوات.
)16

زيادة حروف الفتات المستأجر عن سبعين في المائة ( ،)70%من الحروف الخاصة بالمصنع الجاهز.

)17

إظهار اسم وشعار الشركة المصنعة لـ الالفتات.
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أحكام عامة:
األعمال التي يجب تجنب القيام بها:
 )1استخدام األسطح أو أجهزة العرض التي قد تشكل خطورة على مرور المارة بالمصنع الجاهز.
 )2أعمال الثقب سواء أرضيات أو سطح المصنع دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من "مدن".
 )3استخدام األجهزة المثبتة بالحوائط ،إال بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من "مدن".
 )4ال يفترض أن تزيد األحمال عن النطاق المحدد في دليل التجهيزات الخاصة بالمصنع.
 )5البــدء فــي أعمــال التجهيــزات الخاصــة بالمســتأجر دون نقــل عــدادات الخدمــات (الميــاه /الكهربــاء) باســمه
وقــت تســليم المصنــع الجاهــز.
 )6إضافــة أي تغييــرات أو إضافــات أو إدخــال أي تعزيــزات علــى هيــكل مــدن لمالئمــة العمــل الخــاص بالمســتأجر،
دون الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مســبقة مــن "مــدن".
 )7إقامة أي معسكرات أو أماكن لإلقامة داخل المصنع الجاهز.
مالحظة هامة
 )1يتعيــن علــى المســتأجر ضمــان االلتــزام بكافــة القوانيــن ذات الصلــة ،والحصــول علــى كافــة الموافقــات،
وســداد الرســوم التــي تتعلــق بهــا ،وال تعنــي موافقــة "مــدن" علــى الخطــط والمواصفــات القياســية
الخاصــة بالمســتأجر االلتــزام بالقانــون.
 )2يتولــى المســتأجر مســئولية ضمــان الحصــول علــى األختــام الالزمــة ،كمــا يكــون مســئوالً عــن أي مــن األضــرار
التــي تقــع بالعيــن المؤجــرة ،واألماكــن المجــاورة لهــا .كمــا يقــع علــى عاتقــه أي مــن التعديــات التــي يتــم
إدخالهــا بشــكل دائــم ،والتــي ال يمكــن الرجــوع عنهــا بنهايــة العقــد.
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