
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نموذج شكوى ضد جار ال يحترم الجيرة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 تحية طيبة، أما بعد

 الموضوع/  شكوى ضد جار ال يحترم الجيرة

أبلغ سيادتكم بأنني الشخص المتقدم بالشكوى/………. الذي يمتلك العقار رقم/…… 

 …………/الموجود في منطقة/………. التابع لحي/…….. وذلك العقار بجانب

أقدم إلى سيادتكم خطاب شكوى بجار ضار، وهو الشخص الذي يسكن بجواري، الذي 

كما أبلغ سيادتكم عدة أسباب لقيامي بتقديم الشكوى ضد جاري؛  ،..………/يحمل اسم

وهي أنه يقوم بتعلية صوت الموسيقى بطريقة عالية للغاية، ويقوم بفعل ذلك في أوقات من 

 المفترض أنها أوقات راحة لإلنسان الذي يعمل طوال اليوم.

كما أنه يقوم بإلقاء القمامة في الشارع، كما أنه في بعض األحيان يقوم بوضعها في مدخل 

 العقار، فهو ال يمتلك أي احترام لآلخرين أو يحترم الجيرة.

وعلى أساس ذلك قمت أنا وبعض الجيران اآلخرين بالتحدث مع هذا الجار بطريقة هادئة 

ومناسبة، وقمنا بالرجاء له بأن يراعي اآلخرين، وأن يقوم بتشغيل األغاني والموسيقى 

بصوت منخفض، وقمنا بالطلب منه أن يضع القمامة في الصندوق الخاص بها خارج 

 العقار، وأن يتخلص منها بعيًدا؛ حتى ال يتأذى اآلخرون منها.

وفشلت جميع تلك المحاوالت، فهو لم يستجب لذلك الحديث، فلذلك قمت بالذهاب إلى  

 سيادتكم حتى أتقدم بشكوى حتى يتم التخلص من تلك المشاكل التي يفعلها جاري

.ولكم خالص الشكر والتقدير  

:االسم  

:التوقيع  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نقدم التحية الطيبة.إلى من يخصه األمر، 

 نموذج شكوى ضد جار ال يحترم الجيرة

إن ديننا اإلسالمي قد اهتم كثيراً بحق الجار كما أوصي النبي محمد عليه الصالة والسالم، حيث  

ألن الحياة تكون هادئة و متعاونة في  أكد على أهمية مراعاة جميع الحقوق الخاصة بالجار، وذلك

حين تم مراعاة الحقوق والواجبات بين الجيران وبعضهم، والثقافة العربية منذ قديم األزل وهي 

 لينعم الناس بحياة طيبة تساعدهم في التغلب على مشاكل الحياة.  تهتم بمراعاة كافة حقوق الجار،

على الحياة االجتماعية بين الجيران وبعضهم الحفاظ   من خالل ما تربيت عليه من الحرص على
من أجل الحصول على حياة أسرية ناجحة، وحياة عملية موفقة تساهم في نمو البالد، حيث أني 

أهتم بأن أعامل جميع جيراني أفضل معاملة، بينما وجدت منهم التجاوزات التي ذكرتها من قبل، 

جار لجاره، ولم يقابلوا معاملتي الطيبة بالمثل بل فهم لم يهتموا بالعديد من الحقوق الواجبة على ال

عملوا علي تقديم الضرر وسوء المعاملة، باإلضافة إلى تأثر الكثير من الجيران الذين قاموا بإضافة 

 توقيعهم في أدني الطلب، حيث أنهم وقع عليهم الضرر أيًضا من نفس الجار.

يش بحياة طيبة، حيث أني أحافظ على كافة سيدي المحقق: من حقي كمواطن صالح أقيم بالدولة الع

التقاليد االجتماعية، وقد قدمت إلى حضراتكم هذه الشكوى بناءاً على األذى الذي لحق بي، وبالكثير 

من الجيران من جار بعينه، فقد تعمد بعمل كافة أنواع الضرر لجيرانه، مما يؤدي الى االنعكاس 

 ع المزيد من المشاكل بين الجيران.السلبي على جميع أمور الحياة، ويؤدي لوقو

لهذا نرجو من حضراتكم دقة التعامل مع هذه الشكوى وإننا نثق في حسن تصرفكم، حيث أننا قد  

تضررنا كثيراً من قبل من هذا الجار الذي يعمل على التصرف بأسلوب غير الئق مع جميع 

ا من قبل باللجوء إلى األساليب جيرانه، وقد قمنا بتقديم الشكوى لتجنب المزيد من العنف، ب قمن

 الودية التي لم تحدث معه أي نفع.

 وشكرا جزيال.

 ……..اسم مقدم الشكوى: 

 …………األسماء: 

 ………..التوقيعات: 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نموذج شكوى ضد جار ال يحترم الجيرة بالسعودية

 
أمير منطقة  –عبدالعزيز آل سعود سيدي صاحب السمو الملكي األمير/ فيصل بن سلمان بن 

 .حفظكم هللا تعالى –المدينة المنورة 
 :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته,, تحية طيبة وبعد

وإنني أحد سكان منطقة المدينة المنورة, التي تنعم بخير رعايتكم, وطول اهتمامكم, ودوام 

الصدر, ويرتاح به البال, ويطمئن عطائكم, ما رأينا منكم إال كل ما تقر به العين, وينشرح له 

به الحال, لمسنا منكم العدالة, ووجدنا فيكم اإلنصاف, أدامكم هللا عًزا نلجأ إليه بعد هللا في كل 

 .أمورنا وأحوالنا

موذج شكوى جار ال يحترم ن حيث أنني جئت اليوم إلى مقامكم بهذا الخطاب الذي يتضمن

سعودي الجنسية بموجب الهوية  –………………. وذلك ضد جاري المدعو/، الجيرة

ما رأيت منه خيًرا ، جار أجارنا هللا من أذاه)………….( الوطنية والسجل المدني َرْقم: 

 .تجرعت منه ألوان وصنوف اإليذاء على مختلف صوره وأشكاله، قط

حيث وأني ما كتبت إلى مقام سموكم ، من أين أبدأ حديثيو، ولست أدري من أين أبدأ كالمي

نموذج شكوى جار ال يحترم الجيرة إال بعد أن صبرت وتحملت سنوات كثيرة وأنا على أمل 

 .وأن يكف عن تصرفاته وأذاه، أن يتوب

، لعل كبر سنه يزرع فيه الخوف من هللا، قلت لعل السنوات واأليام تغير مساره وتفكيره

وكأنه سيكون مخلدًا في هذه ، تقدم به العمر زاد شراهة وطمعًا وكأنه لن يموتولكن كلّما 

 .لقد طبع الشيطان على قلبه بالغفلة، الدنيا

ونسي األحاديث ، نسي حقوق الجار، وسيطر الجشع على كل تفكيره، أعمى الطمع بصيرته

ة سيذوقها كل وحقيق، نسي بأن الموت نهاية كل مطاف، التي تحث على اإلحسان على الجار

وأنها ال ، وأن هذه الدنيا فانية، فيه الحياة األبدية، نسي بأن هناك يوم هو يوم اآلخرة، إنسان

وأن حاللها حساب ، وأن اإلنسان فيها مبتلى بالخير والشر، وأنها مزرعة لآلخرة، تدوم ألحد

 .وحرامها عقاب

 التوقيع:
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 نموذج شكوى ضد جار ال يحترم الجيرة

 ……….السيد/إلى 

 ……. مدير بلدية 

 …….. تحية طيبة وبعد إنه في اليوم/

 … /…/….تاريخ

 ………..مقدمة لسيادتكم/ 

 يتم ذكر العنوان بالتفصيل(.……….) /حيث أقيم  

 شكوى ضد جار ال يحترم الجيرة :الموضوع 

أرغب …….. أريد أن أقدم شكوى ضد أحد جيراني في الحي والذي يسكن بجواري وهو 

في أن أخبر سيادتكم أنني أقبلت على تقديم هذه الشكوى وذلك لما قدمه هذا الجار من أذى 

كبير مثل إصدار الصوت العالي بشكل مستمر واإلزعاج المتواصل، وتعمد تشغيل 

يلوث مدخل العقار بإلقاء قمامته فيه وعدم احترام  الموسيقى في أوقات النوم، كما أنه

 الجيران الذين يسكنون معه.

أننا حاولنا الحديث معه بشكل ودي إال أن جميع هذه المحاوالت باءت بالفشل، وذلك   كما 

إيمانًا بما جاء في ديننا من حقوق الجار واحترام اآلخرين أتقدم لكم بهذه الشكوى لحل 

  .المشكل؛ حتى تسود المحبة واإلخاء بين أفراد الحي. ولكم جزير الشكر

 ………مقدم الشكوى/ 

 ..........ع/التوقي 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 نموذج شكوى ضد جار ال يحترم الجيرة
 

 تحية طيبة وبعد…. إلى من يهمه األمر

 ال يحترم الجيرةشكوى ضد جار الموضوع : 

 ..…الموافق….. انه في اليوم 

 ………ضد الشخص الذي يسكن بجواري، والذي يحمل اسمأرغب في تقديم شكوى 

كما أبلغ سيادتكم عدة أسباب لقيامي بتقديم هذه الشكوى وهي أنه يقوم بتشغيل واصدار 

صون صخب عالي، وكذلك صوت الموسيقى يكون بطريق عالية للغاية. ويقوم بفعل ذلك 

 . ال اليومفي أوقات من المفترض أن تكون أوقات راحة لإلنسان الذي يعمل طو

كما انه يقوم بإلقاء القمامة في الشارع، أو في مدخل العمارة فهو ال يمتلك أي احترام 

 . لآلخرين وال يحترم الجيرة

وعلى هذا األساس قمت أنا وبعض من الجيران اآلخرين بالتحدث مع هذا الجار بطريقة 

شغيل الموسيقى بصوت هادئة لطيفة ومناسبة. وطلبنا منه بأن يراعي اآلخرين وأن يقوم بت

منخفض، وأن يضع القمامة في مكانها المخصص، وأن يتخلص منها بعيد حتى ال يتأذى 

 . اآلخرين منها

وفشلت جميع المحاوالت وهو لم يستجب ألي من هذه الطلبات. لذا تقدمت بهذا الشكوى إلى 

 . سيادتكم حتى يتم التخلص من المشاكل التي يفعلها جاري

 الحترام والتقدير ،،،وتقبلوا بفائق ا

 ..………\اسم الشخص المتقدم بالشكوى

 ..……التابعة لحي……. متواجد في منطقة

 ……… التوقيع
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 شكوى ضد جار مزعج لجيرانهنموذج 

 تحية طيبة وبعد،،،… إلى من يهمه األمر 

وصى الرسول صلى هللا عليه وسلم بالجار ، وحث المسلمون على االهتمام بجيرانهم 

وشدد على حقوق الجار ومراعاته حتى ظن راوي حديث التوصية أن الجار  وتفقدهم،

المنبع الصافي لحق الجار واالهتمام به، ، سيورثه، ومن هنا كانت الثقافة اإلسالمية

حتى على  التربية االسالمية وتقاليدها األصيلة،وصارت ثقافة الجار من أبرز مبادئ 

مستوى الثقافة العربية التي تعد إغاثة الملهوف وإكرام الجار من أهم مبادئها، فتربى 

في جو أسري يقدس الجيران ، ويرعاهم ويقوم بحقوقهم على أكمل وجه  العربي المسلم

 ويرعى خصوصيتهم وظروفهم قدر المستطاع.

س لطالما رعاه المسلم حتى صار صبغة وطابعاً إسالمي عرفنا به فالجار وحقه شيء مقد

 كمسلمين وانشهرنا.

إنني كمواطن من حقي إنسانيا أن أحيا بكرامة طالما وأنا محافظ على  سيدي مدير البلدية :

األعراف والتقاليد االجتماعية السائدة، لكن هذا الجار الذي قدمت عريضة الشكوى هذه 

ي ولجيراني ، فقد تفنن في شتى فنون اإلزعاج هو وأوالده لدرجة جعلتنا إليكم بسبب أذيته ل

تنعكس سلبا على تفاصيل حياتنا ،مما  ،ال نطيق المزيد من هذا اإلزعاج ، إذ بدأت أَضراره

حدا بنا نحو هذه الخطوة مضطرين، فلم نعد نتحمل المزيد من الضرر، فتقدمنا بنموذج 

يكم ، وكلنا أمل في دقة تعاملكم مع هكذا موضوعات شكوى ضد جار ال يحترم الجيرة إل

 يكون المواطن متضررا فيها .

إننا بعد التحذير الشفوي لهذا الجار وأسرته، وترجيهم بكف آذاهم عنا، اضطررنا إلى اتخاذ 

فهو فسر ترجينا له على أنه ضعف وخوف، ولم يفهم أنه من حسن خلقنا  خطوة الشكوى ؛

الشكوى ضد هذا الجار ووضعها بين يديكم واألمل ، إلى كتابة معه، األمر الذي أجبرنا

التي تضررنا منها ، يحدونا إلى أن يتم انصافنا من هذا الشخص، وإلزامه بكافة التعويضات

الشكوى رغبة منات في إيقافه عند حده   ولدينا االثباتات الالزمة ،التي تم ارفاقها بهذه

 وإنصافنا .

 هذا ولكم جزيل الشكر..

 :……………………مقدمو الشكوى 

 :…………………..أسماؤهم 
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 …………………توقيعاتهم:


	نموذج شكوى ضد جار لا يحترم الجيرة

