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حديقة البطين 

نـشـرة أخـبـار المجمع

2017 يونيــو  إصدار رقم 6 

تحــت إدارةطــورت بواســطة الدار 

تروج للحياة 
الفاخرة في 

أبوظبي
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أرقام تواصل مهمة
999 طة ال�ش
997 ي

الدفاع المد�ن
998 اإلسعاف
056-2164130
056-5043899 أمن المجمع

contactcentre@addc.ae 02-416 6000  /  800-2332
ي للتوزيع كة أبوظ�ب �ش

(الماء والكهرباء)
albateenparkcm@khidmah.com 02-6422115 مركز إدارة المجمع )خدمة)
services@khidmah.com 8005443624 مركز االتصال )خدمة)

ن - اإلصدار السادس الرسالة اإلخبارية من ادارة مجمع البط�ي

ن بالموظفة الجديدة!  يرحب مجمع البط�ي
سوسن نايل - موظفة استقبال

ن أن تعلن عن انضمام اآلنسة سوسن نايل إىل فريق  ي� إدارة مجمع البط�ي
ي المجمع.

ف عىل إدارة المرافق العامة �ن العمل الم�ش
ي قطاع العقارات منذ عام 2014، هي خريجة بكالوريوس إدارة األعمال من 

عملت سوسن �ن
ي خدمة العمالء، إدارة المكاتب واإلدارة العامة.

ة �ن ة كب�ي .  لديها خ�ب ي جامعة أبوظ�ب
ن وذلك ع�ب التواصل مع اآلنسة سوسن من األحد  حات المالك و القاطن�ي نرحب بكافة مق�ت

إىل الخميس من الساعة 8:30 صباحا إىل 5:30 مساء سواء ع�ب التواصل المبا�ش عىل 
AlBateenCM@Khidmah.com ي

و�ن يد اإللك�ت الرقم 026422115 أو ع�ب ال�ب
وتقبلوا منا أطيب التحيات،

ن إدارة اتحاد الماّلك - مجمع البط�ي

mailto:contactcentre%40addc.ae?subject=
mailto:albateenparkcm%40khidmah.com?subject=
mailto:services%40khidmah.com?subject=
mailto:AlBateenCM%40Khidmah.com?subject=


3 / نـشـرة أخـبـار المجمع

اتصل عىل:  995 529 600

تواصل معنا عرب:

600 529 995   

 information@ae.britishcouncil.org 

 BritishCouncilUAE 

@uaeBritish   

britishcounciluae  

احجز دورتك المكثفة اآلن!
الصيف 2: 8 إىل 30 أغسطس 2017 يف ديب وأبو ظيب والشارقة

األطفال والشباب الصغار )يبدأ عمر األطفال من ٦ سنوات(

• مدرسة صيفية - 42.5 ساعة مقابل 2900 درهم

•  المدرسة الصيفية بلس - 42.5 ساعة باإلضافة إىل 25.5 
ساعة مقابل 850 درهم إضافية

• خصم األقارب: 100 درهم لكل طفل
الكبار

• دورة صيفية - 42.5 ساعة مقابل 3050 درهم

Summer
English courses for adults, teens and kids

www.britishcouncil.ae

إمنح نفسك انطالقة جديدة
هذا الصيف 

م مع خرباء اللغة اإلنجلزيية يف العالم تعلَّ
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فيهية: األماكن ال�ت
ي ساحة لعب األطفال

صيانة و طالء الكراسي �ن

تغي�ي أرضية ساحة اللعب

تبديل شبكة ملعب كرة السلة

ي للمسبح صيانة و طالء السور الخار�ج

كة: ي المناطق المش�ت
صيانة اإلنارة �ن

التحسينات:
ن داخل المجمع: خطط التحس�ي

ي تتطلب إصالحات أو تحسينات أو تبديل.   ن باستمرار عىل دراسة و تحديد المناطق ال�ت تعمل إدارة مجمع حدائق البط�ي
ي تم استكمالها إىل اليوم: فيما يىلي بعض األعمال ال�ت
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Buy your Early Bird tickets today and save up to 40%
Tickets start from AED 49.50 only*

www.tasteabudhabi.com

THE CAPITAL’S FAVOURITE FOOD, 
DRINK AND MUSIC FESTIVAL 

Taste of Abu Dhabi is back with a tantalising line-up of the capital’s hottest restaurants, a fresh 
selection of local and international bands, your favourite celebrity chefs and fun cooking features 

for the whole family to enjoy! Don’t miss out, as this year is set to be tastier than ever!

RETURNS TO DU ARENA, YAS ISLAND
9 - 11 NOVEMBER 2017

*Limited time offer

Cooking Challenge

Celebrity Chefs

Entertainment Stageent Stage

VIP Loungege

Kids’ Zone
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املناسبات العامة:
ال يجوز إقامة املناسبات العامة داخل 

أي جزء من العنارص املشرتكة أو املناطق 

املشرتكة العامة دون الحصول عىل موافقة 

خطية مسبقة من املطور/إدارة املجمع.

التدخني:
كام هو معلوم أن مجمع حدائق البطني مينع 

فيه التدخني اال يف املناطق املخصصة لذلك إن 

وجدت و بناء عليه نود التنويه بأنه يتوجب 

عىل جميع سكان مجمع حدائق البطني الكرام 

اإللتزام بالتدخني يف األماكن املخصصة له و 

ذلك حفاظُا عىل الصحة العامة و املظهر العام.

الصحة و السالمة و البيئة:
تسوية األرضية يف املمرات الخارجية   

تبديل مضخات الحريق  

مضخات مياه الري: 
إعادة صيانة شاملة وإعادة تثبيت 

مضخات مياه الري املترضرة 

والخارجة عن الخدمة 

الفتات للبيع/ لإليجار و 

اإلدارة عىل واجهة العقار:

نود أن نذكركم بأن وضع الفتات عىل واجهة العقار 

الخاص بك لعرض املمتلكات للبيع أو اإليجار أو اإلدارة 

ممنوع منعاً باتاً. ذلك جزء من بيان املجمع الرئييس 

الذي تم التوقيع عليه و يجب االلتزام به، لذلك 

نرجو منكم استخدام وسائل بديلة يف حالة رغبتكم 

القيام بعرض العقار للبيع أو االيجار أو اإلدارة. 
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من أجل سالمتكم

مواقف السيارات:

إن من أولياتنا كإدارة للمجمع املساهمة يف ضامن سالمة وراحة كل القاطنني، لذلك نرجو من جميع سكان مجمع 

حدائق البطني الكرام صف سيارتهم يف املواقف  املخصصة لها، ذلك متاشيا مع ضوابط الصحة و السالمة املعمول 

بها يف املجمع، وحامية للسكان من تعريض أنفسهم أو غريهم لألذى ومنع الرضر عىل ممتلكاتهم. كام أن صف 

السيارات يف املمرات الداخلية يتسبب يف حجب الرؤية ممام قد ينتج عنه حوادث ال قدر الله. 

املرافق الرتفيهية العامة و كيفية املحافظة عليها )ساحة التينس، ساحة كرة اليد، حوض السباحة، ساحة لعب األطفال( 

من الرضوري الحفاظ عىل املرافق العامة الرتفيهية  مبجمع حدائق البطني وذلك تحقيقا للمصلحة العامة. 

هنا بعض التعليامت واإلرشادات الهامة التي نرجو من جميع السكان و الزائرين التقيد بها: 

االلتزام باملواعيد الرسمية واملخصصة  الستخدام املرافق العامة أو الرتفيهية .	 

الحفاظ عىل نظافة املرافق العامة و ذلك حفاظاً عىل املكان 	 

ومنعا إليذاء اآلخرين سواء باملنظر أو بالرائحة.

ال يسمح بحضور األطفال الصغار مبفردهم حيث يوىص بإرشاف شخص بالغ.	 

مينع اصطحاب الحيوانات األليفة منعاً باتاً.	 

مينع القيام بأي أنشطة قد تسبب إصابة للمستخدمني اآلخرين، 	 

أو تتسبب يف تلف املعدات واملنشآت يف املرافق.

يتوجب عىل  املستخدمني املحافظة عىل األدوات وعدم العبث بها. 	 

تحتفظ اإلدارة بحقها يف تحميل تكلفة اإلصالح أو االستبدال عىل أي 

مقيم ييسء استخدام معدات املرفق أو يرض بها مبا يف ذلك التجهيزات املوجودة يف جميع املرافق.

يجب عىل املستخدمني ضامن عدم إصدارضجيج من قبل الضيوف وضامن حسن سلوكهم وسلوك ضيوفهم.	 

الرجاء اتباع جميع ارشادات األمن و السالمة املثبتة يف جميع املرافق . 	 

التعديالت الداخلية و الخارجية:
ال يجوز إجراء أي تعديالت أو تحسينات عىل أبنية املجمع، وال القيام بأي يشء قد يغري املعامل الخارجية ألي هيكل أو مبنى يقع ضمن 

عقاركم دون الحصول أوالً عىل موافقة خطية من إدارة مجمع حدائق البطني وذلك لضامن متايش املظهر الخارجي للعقارات مع العنرص 

الجاميل للمجمع. تكون اإلدارة مخولة  بحجب موافقتها يف حالة إذا كان التعديل أو التحسني املقرتح غري متوافق مع هذا الرشط.

إن كنتم بصدد إجراء أي تعديالت أو تحسينات أو تغيري عىل الهيكل الخارجي لبنائكم، فيجب التقدم بخطاب إىل املدير يف 

مكتب إدارة مجمع حدائق البطني. يجب أن تتضمن الرسالة معلومات عن طبيعة التعديالت، وتحتفظ اإلدارة بحق رفض الطلب 

أو املوافقة عليه حسب ما تقتضيه املصلحة العامة ملجمع البطني. يرجى اإلحاطة علام أن املوافقة التي سيتم منحها من قبل 

اإلدارة قد تخضع لرشوط أو موافقات إضافية من سلطات أخرى ذات صلة، وعىل املتقدم بالطلب تغطية كافة التكاليف.  



تصنع حياًة 
أفضل


