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تترشف رشكة خدمة إلدارة املجمعات بتقديم السيد/ هشام الطّايئ وترحب به بصفته املرشف 

الجديد عىل املجمع – حيث يتوىل اإلرشاف عىل جميع التدابري واألمور املتعلقة باملجمع، و يتمتع 

السيد/ هشام بخربة واسعة امتدت لسنوات يف خدمة العمالء والرقابة الصارمة عىل إدارة املناطق 

املشرتكة مع وضع كافة الخطط لتحسني الخدمات مع ضامن استمراريتها يف مجمع البطني.

ترحب إدارة مجمع البطني بجميع املالكني والسكان، كام ننّوه أنه ميكنكم التواصل مع السيد/ هشام ومناقشته 

يف أي من األمور أو املشكالت أو التعقيبات التي تتعلق باملجمع، مع إمكانية مقابلته شخصيًا.

يُرجى االتصال بإدارة مجمع البطني عىل الرقم 2115 642 02، من األحد إىل الخميس من الساعة 8:30 صباًحا وحتى 

 .h.tai@khidmah.com أو AlBateenparkCM@khidmah.com :5:30 مساًء أو التواصل معه عرب الربيد اإللكرتوين

وتقبلوا منا أطيب التحيات،

إدارة اتحاد املالّك-مجمع البطني

الرسالة اإلخبارية من ادارة مجمع البطني - اإلصدار الخامس

يرحب مجمع البطني بالسيد/ هشام الطّايئ بصفته املرشف الجديد عىل املجمع

mailto:h.tai%40khidmah.com?subject=
mailto:AlBateenparkCM%40khidmah.com?subject=
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العمل نحو مجمع أكرث أمًنا

متثل لنا سالمة وأمن السكان واملجمع أهمية قصوى؛ ولهذا فقد زودنا املجمع مبوظفي أمن 

مزودين بأجهزة السلكية وهواتف متحركة تسهيالً للتواصل عىل مدار الساعة.

وعالوًة عىل ذلك، تُتاح استامرة بيانات الساكن عىل البوابة اإللكرتونية والربيد اإللكرتوين الخاصني باملجمع، بحيث 

يُطلب تعبئتها وإعادتها إىل إدارة املجمع عرب الربيد اإللكرتوين AlBateenparkCM@khidmah.com أو تقدميها 

ألي بوابة أمنية باملجمع. هذه االستامرة مهمة لتحديث سجالتنا لنكون قادرين عىل خدمتكم بصورة أفضل.

سّجل مساعدك باملنزل

حرصا عىل إدارة سجالت األشخاص الذين يدخلون إىل املجمع يوميًا بطريقة آمنة وسليمة، يجب تسجيل جميع 

مساعديك باملنزل لدى مكتب إدارة املجمع. عادًة ما تقوم رشكات الصيانة وخدمات البستنة بتسجيل العاملني 

لديها، ولكن من األفضل أن نتحقق من ذلك. يُرجى العلم بأنه لن يُسمح بالدخول إىل املجمع بدون بطاقة

تركيب نظام ضخ املواد الكيميائية باملسبح

خالل السنوات املاضية، اعتدنا عىل التحكم يف جودة املياه باملسبح عن طريق إضافة مادة الكلور يدويًا؛ وبطرح 

تقنية الضخ اآليل داخل املسبح، فقد أدت هذه العملية إىل توفري مياه نظيفة ونقية يف املسبح، وإذ يتم تركيب 

نظام ضخ الجرعات اآليل تصبح مراقبة جودة املياه مستمرة بحيث تُضاف جرعة محددة من املواد الكيميائية 

آليًا، مام يؤول إىل متيز معايري جودة املياه بانتظام. جدير بالذكر أن مادة الكلور هي مادة معقّمة ومعززة للمياه 

تعمل عىل منع منو الكائنات الدقيقة مبا يف ذلك الطحالب، بغية إبقاء مسبح املجمع نظيًفا ونقيًا.

mailto:AlBateenparkCM%40khidmah.com?subject=
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زراعة املسطحات الخرضاء

يأيت تحسني جودة املسطحات الخرضاء و زيادتها باملجمع عىل رأس قامئة أولوياتنا خالل العام 

الحايل، ومن ثم فقد قمنا بدراسة العديد من املقرتحات واألفكار و وضعنا الخطط املناسبة و 

الفّعالة التي تتعلق بتحسني هذه املسطحات الخرضاء يف جميع أرجاء املجمع لدينا.

ونظرًا لعوامل الطقس يف الوقت الحايل، فقد تقرر البدء يف املرحلة األوىل املتمثلة يف زراعة 

املسطحات الخرضاء و زيادة كثافتها اعتباًرا من شهر أكتوبر، عىل أن تنتهي يف الشهر نفسه. ويُرجى 

العلم بأنه ال ميكننا زراعة املسطحات الخرضاء حاليًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

on PIZZA delivery

Every day | 1pm -11pm
Margarita | Leopold’s Symphony Of Seafood
Mushroom & Truffle | Spicy Chicken Tikka 

Capricciosa | Chicken Diavola
Barbecue Chicken | Double Pepperoni

T&C apply. 

+ 2 FREE soft drinks*

*Valid only on delivery & take away. The additional meal at 49 AED can be ordered only 
with the pizza purchase. You can choose 2 complimentary soft drinks of your choice: Cola, 

Sprite, Fanta Extra 5 AED will apply on delivery orders.
Other T&C apply.

21for
Have a proper sharing meal and 

add any dish at 49 AED for each*:
Bresaola Caprese, Fish & Chips

Pasta Mac ‘N’ Cheese, 2 Flourless Chocolate Cakes
{ } Call 600 560 602

For deliveries in

02 444 4085 02 584 7532

pizza offer.indd   3 4/11/17   8:47 AM
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الدليل الرسيع للحصول عىل ترصيح عمل إصالحات أو تعديالت

إن نظام ترصيح العمل هو نظام كتايب رسمي للتحكم يف بعض أنواع األعامل و تحديد أهميتها لدراسة أي 

احتامل للخطورة و ذلك متاشيا مع معايري الصحة و السالمة املعمول بها وذلك بغية اتخاذ كامل االحتياطات 

املطلوبة، ويُشري مصطلح »P.T.W« أو »ترصيح« أو »ترصيح العمل« إىل النموذج الذي تستخدمه أي 

رشكة لتلبية احتياجاتها، وفيام ييل نوضح أهمية ترصيح العمل واستخداماته يف مجمع البطني:

عبارة عن وثيقة يُحدد فيها نوع العمل املطلوب إجرائه واالحتياطات الواجب أخذها.	 

نظام توثيق رسمي يُستخدم لتقديم ُسبل حامية إضافية ملساعدة اإلدارة يف مراقبة عمل ما 	 

و تحديد أي عمل قد يكون ذو مخاطر مرتفعة للغاية أكرث من العمل العادي.

يُعنى به كلام دعت الحاجة إىل إجراء عمل قد يؤثر سلبًا عىل سالمة املوظفني أو املمتلكات يف املجمع أو البيئة.	 

استخدامات نظام ترصيح العمل للمستأجرين/ املجمع

التأكد من املوقع الصحيح للعمل. للتأكد من التفويض املناسب للعمل املكلَّف.	 

سالمة السكان. ملنع أي دخول غري ُمرصح به إىل البنية مام يُعرّض سالمة السكان للخطر.	 

حامية األصول و العقارات. للتأكد من اتخاذ االحتياطات الالزمة، مبا يشمل 	 

العزل اآلمن عن املخاطر املحتملة مثل املواد الخطرة والكهرباء.

يتطلب استخدام الترصيح عند القيام باألنشطة التالية

أعامل الصيانة، واإلصالح، والفك والرتكيب	 

مكافحة الحرشات	 

العمل عىل ارتفاعات	 
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اشرتاطات القيام باألنشطة املرتفعة الخطورة

بيان بالطريقة املستخدمة يف النشاط	 

تقييم املخاطر	 

ورقة بيانات سالمة املواد	 

يعمل مكتب إدارة مجمع البطني من الساعة 8:30 صباًحا وحتى الساعة 5:30 مساًء من األحد إىل الخميس، وميكنكم 

AlbateenparkCM@khidmah. :التواصل معنا عرب الربيد اإللكرتوين ملعرفة املعلومات املطلوبة عىل العنوان التايل

. services@khidmah.com يُرجى التواصل معنا لطلب أي مساعدة أو توضيح عىل الربيد اإللكرتوين ،com

مسؤولية إجراء الصيانة الوقائية واإلصالحات املناسبة 

يف عقار املالك أو املناطق املشرتكة

تقع مسؤولية صيانة املناطق املشرتكة عىل عاتق مدير املجمع ومقدم خدمات إدارة املرافق؛ ورغم 

ذلك، فإن املالك هم املسؤولون عن إجراء الصيانة الوقائية واإلصالح داخل عقارهم الخاص.

ويوىص بشدة أن يحصل املالك و/أو السكان يف مجمع البطني عىل عقد إلجراء الصيانة الوقائية خاص بوحدتهم 

وذلك لضامن إجراء الصيانة املناسبة لألنظمة والوصول الستجابة رسيعة فيام يتعلق باإلصالحات الطارئة.

مكافحة الحرشات

تنترش الحرشات يف البيئات التي تضم مباين، لذا يتعني التعامل معها لضامن السيطرة عليها؛ ولهذا ، تُجرى مكافحة 

الحرشات بصورة منتظمة يف املناطق املشرتكة يف املجمع. إال أنكم، وبصفتكم مالكني أو سكان، مسؤولون عن 

املساهمة يف مجهوداتنا املبذولة ملكافحة الحرشات، بحيث يتعني عليكم التأكد من إجراء املامرسات الصحيحة 

عند التخلص من القاممة وتخزين السلع. ونحن بدورنا نشجعكم عىل االتصال مبقدمي خدمة مكافحة الحرشات 

املعتمدين لدى بلدية مدينة أبوظبي ملعالجة عقاراتكم وللمساعدة يف بقاء مجمع البطني خاليًا من الحرشات.

mailto:AlbateenparkCM%40khidmah.com?subject=
mailto:services%40khidmah.com?subject=
mailto:AlbateenparkCM%40khidmah.com?subject=
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الحفاظ عىل سالمة األطفال يف املسبح

يحتاج األطفال إىل مراقبة مستمرة عند التواجد بالقرب من املياه – سواء كانت املياه يف حوض 

االستحامم أو املسبح أو حوض أسامك للزينة أو الشاطئ، ولذلك، تُذكِّر إدارة مجمع البطني اآلباء 

واألمهات وجليسات األطفال بأهمية انتباههم عند وجود األطفال يف املسبح أو حوله.

وال ينبغي عليكم االنصياع لفرضية أن الطفل الذي يعرف كيف يسبح غري ُمعرض للخطر، فجميع األطفال 

يحتاجون إىل املراقبة حينام يكونون داخل املياه، دون النظر إىل مدى مهاراتهم يف السباحة. ويتعني تواجد 

سباٌح راشٌد عىل مقربة من األطفال والرَُضع وممن مهاراتهم يف السباحة ضعيفة لتوفري »بعض املراقبة«. 

يجب أن يرشب األطفال الكثري من السوائل وخاصًة املاء وذلك ملنع إصابتهم بالجفاف، حيث يسهل 

اإلصابة بالجفاف أثناء تواجدهم تحت أشعة الشمس، وباألخص حينام يكون هؤالء األطفال نشيطني 

ويتعرّقون. وتتمثل بعض أعراض الجفاف والحمى يف الشعور بالدور والدوخة والشعور بالغثيان.

ونتمنى للجميع قضاء أوقات مفعمة باملرح يف املسبح خالل فصل الصيف.



تصنع حياًة 
أفضل


