
امللحق 1  قواعد المباني العامة ولوائحها التنظيمية الخاصة بمباني ساتو 

ان الهــدف مــن مــن قواعــد ســاتو ولوائحهــا التنظيميــة العامــة هــو زيــادة إجــراءات األمــان والراحــة للســكان يف منازلهــم. تؤثــر العالقــات مــا بــن الجــران عــى انتشــار 
الطاقــة االيجابيــة وسالســة الحيــاة اليوميــة بــن الجــران. كــن جــارا صالحــا خــالل فــرة تواجــدك يف املنــزل٬ االماكــن املشــركة والباحــة٬ ضــع جــارك دومــا يف الحســبان وال 

تتســبب يف ازعــاج بقيــة الجــران. 

مســؤولية التعــرف عــى القــواد واللوائــح تقــع عــى عاتــق كل مؤجــر. قــم بأبــالغ عائلتــك وزوارك بخصــوص هــذه القواعــد لــرورة التــزام الجميــع بهــا والن مســؤولية 
التزامهــم تقــع عــى عاتقــك. 

باإلضافة اىل قواعد الرشكة التنظيمية فأن كافة القوانن املذكورة يف عقد االيجار سارية املفعول يف املباين والباحات التابعة للرشكة. 

الراحة الليلية 

ــاعة  ــد الس ــي عن ــاء وينته ــارشة مس ــاعة الع ــة يف الس ــة الليلي ــت الراح ــدأ وق يب
ــاتو.  ــة س ــة لرشك ــارات التابع ــايل يف العق ــوم الت ــن الي ــا م ــابعة صباح الس

املناطق املشرتكة

يجــب أن تبقــى األبــواب الخارجيــة مقفلــة خــال الســاعات المتفــق عليهــا، 
التــي تكــون عــادة بيــن الســاعة 21:00 والســاعة 7:00. يجــب أن يتأكــد من 
ميــر مــن األبــواب املقفلــة أن األبــواب تكــون مقفلــة خلفهــم. وال يُســمح بإحــداث 
ضوضــاء يف املناطــق املشــركة. كــا يُحظــر التدخــن والتســكع يف هــذه املناطــق. 

يجــب الحفــاظ عــى تنظيــم املناطــق املشــركة.

ــارص  ــن أي عن ــوز تخزي ــق، ال يج ــر الحري ــن مخاط ــالمة م ــق بالس ــباب تتعل ألس
خــارج مبــاين التخزيــن املحــددة. ال يجــوز تخزين أيــة عنــارص يف الــدرج او املمرات. 
ــن  ــالمة م ــد الس ــا لقواع ــتعال وفًق ــة لالش ــواد القابل ــن امل ــم تخزي ــب أن يت يج

ــق. مخاطــر الحري

ــل  ــرف غس ــة وغ ــدات يف الخارجي ــن املع ــرف تخزي ــل غ ــركة مث ــق املش املناط
ــط. ــكان فق ــتخدام الس ــة الس ــف مخصص ــرف التجفي ــس وغ املالب

ال يجوز نرش العالمات واإلعالنات إال إذا سمحت رشكة ساتو بهذا.

الشقق

ال يجــوز إزعــاج الجيــران الســاكنين فــي الشــقق. ويجــب تجنــب الضوضــاء 
وأيــة أنشــطة أخــرى مثيــرة مزعجــة ال ســيما بيــن الســاعة 22:00 والســاعة 

.7:00
ال يُســمح بإقامــة أي نشــاط يزعــج الجــران بشــكل مســتمر وغــر معقــول 
بالتســبب يف الضوضــاء واالهتــزاز والرائــح الكريهــة أو غرهــا مــن أشــكال اإلزعــاج 
األخــرى يف الشــقق أو الرشفــات أو يف أماكــن أخــرى باملبــاين. يجــب االعتنــاء 
بالشــقق جيــًدا. ال يجــوز تهويــة الشــقق بفتــح البــاب أمــام الــدرج. ال يجــوز إلقــاء 
النفايــات التــي قــد تســد و/أو تتلــف األنابيــب أو فتحــات الــرف يف املرحــاض أو 

ــرى. ــرف األخ ــات ال فتح

الرشفات/ حديقة املنزل

ــا  ــوج منه ــة الثل ــات وإزال ــب الرشف ــا الحفــاظ عــى ترتي يجــب عــى الســكان أيًض
ــتخدام  ــات اال باس ــواء يف الرشف ــالت الش ــة حف ــمح بإقام ــتاء. وال يس ــل الش يف فص
ــب وضــع  ــران. ويج ــالمة والج ــراءات الس ــات إج ــع مراع ــة م ــواية الكهربائي الش
أوانــي النباتــات داخــل ســور الشــرفة. يجــب أال يتــم تخزيــن العناصــر التــي 
تضــر بالبيئــة فــي الشــرفات أو غيرهــا مــن المناطــق المشــابهة. يجــب أال 
ــرفات. ال  ــن الش ــر م ــن العناص ــا م ــجائر أو غيره ــاب الس ــاء أعق ــم إلق يت
يجــوز تركيــب الهوائيــات وأجهــزة التقــاط البــث الهوائيــة ومــا إلــى ذلــك مــا 

لــم تــأذن شــركة اإلســكان بذلــك.

التدخني

مينــع التدخــن داخــل املنــازل ويف االماكــن او الرشفــات املشــركة٬ ويف أماكــن لعــب 
األطفــال. قــم برمــي اعقــاب الســكائر يف االماكــن املخصصــة لهــا. 

ــن الدخــان٬ ويســمح يف  ــة م ــات الخالي ــات وباحــة البناي ــوع يف رشف التدخــن ممن
ــار  ــة تواجدهــا يف العق ــك يف حال ــن املخصصــة لذل ــط يف االناك التدخــن فق

املناطق الخارجية

ــات أو املــروج  ــالف النبات ــم إت ــم املناطــق. يجــب أال يت يجــب الحفــاظ عــى تنظي
ــة يف  ــت الراحــة الليلي ــم باحــرام وق ــدات التشــغيل. ق ــاث الخارجــي أو مع أو األث

ــة ســاتو.  باحــات ابني

إدارة النفايات

يجــب تغليــف النفايــات المنزليــة والنفايــات األخــرى ووضعهــا فــي حاويــة 
ــة ذات  ــح التنظيمي ــا للوائ ــات وفقً ــرز النفاي ــا يجــب ف ــات. كم ــع النفاي تجمي
ــر  ــات غي ــة النفاي ــد إزال ــرص عن ــكان الح ــى الس ــب أن يتوخ ــة. يج الصل
المنزليــة )مثــل األثــاث القديــم( مــن املبنــى. يجــب أن تؤخــذ النفايــات الضــارة 

ــات. ــا ســلطات إدارة النفاي ــع توفره ــة إىل نقطــة تجمي بالبيئ

ــاع  ــدم اتب ــى ع ــة ع ــة املرتب ــف اإلضافي ــة التكالي ــبب بكاف ــم املتس ــيتم تغري س
ــاث  ــرك األث ــال ت ــبيل املث ــى س ــات. ع ــر النفاي ــاده تدوي ــة بأع ــات الخاص التعلي
القديــم او النفايــات الخطــرة قــرب غرفــة تجميــع النفايــات او عــدم فــرز القامة 

ــد.  ــب املتعم ــرى كالتخري ــات األخ ــة الخروق ــة اىل كاف إضاف

وقوف السيارات

ــمح  ــكان وال يُس ــة اإلس ــن رشك ــى إذن م ــول ع ــيارات الحص ــوف الس ــب وق يتطل
ــوف  ــة لوق ــادية املخصص ــدة اإلرش ــزة باألعم ــددة واملمي ــاحات املح ــه إال يف املس ب

ــيارات. الس

ــّذر  ــاين. إذا كان يتع ــاء املب ــا إىل فن ــزوم له ــي ال ل ــيارات الت ــول الس ــمح بوص ال يس
تجنــب وصــول الســيارات إىل الفنــاء يف حالــة خاصــة، يجــب الحفــاظ عــى القيــادة 
ــول إىل  ــرق الوص ــيارات يف ط ــوف للس ــوز وق ــاص. ال يج ــكل خ ــة بش ــة بطيئ برسع
حــاالت الطــوارئ. ال ميكــن تــرك املركبــات مشــغلة عــى وضــع التباطــؤ بــدون داعٍ. 
ــوف الســكان  ــوف ليســتخدمها ضي ــوف لســيارات الضي ــم حجــز مســاحات وق يت
ــا – وليــس لوقــوف ســيارات الســكان املســتمر. ال يجــوز اســتخدام مســاحات  مؤقتً

ــات املرخصــة. وقــوف الســيارات إال للمركب

يجــب أال تــرك أســالك الكهربــاء غــر املحكمــة يف منافــذ التدفئــة الخاصــة 
بالســيارات.

العناية باملنسوجات

ــار  ــة الغب ــر أو املنســوجات األخــرى وإزال ــرش الرسائ ــة الســجاد أو ف ال تجــوز تهوي
ــوجات  ــس واملنس ــة املالب ــوز تهوي ــك. وال تج ــة لذل ــق املخصص ــا إال يف املناط منه
ــيل  ــس الغس ــع مالب ــف قط ــوز تجفي ــك  يج ــا وكذل ــار منه ــة الغب ــة وغزال املنزلي
الصغــرة داخــل ســور رشفــة الشــقة أو يف الحدائــق الخاصــة بالشــقة أو يف مناطــق 

ــة. معين

الحيوانات األليفة

ــا  ــام عندم ــتخدام الزم ــاً باس ــة دامئ ــة للرقاب ــات األليف ــع الحيوان ــب أن تخض يج
ــات  ــبب الحيوان ــوز أن تس ــة. ال يج ــقة الخاص ــة ش ــقة أو حديق ــارج الش ــون خ تك
ــذ  ــرض تنفي ــاين بغ ــون إىل املب ــن يصل ــخاص الذي ــكان أو األش ــا للس ــة إزعاًج األليف
أعــال مرخــص لهــا وال تلويــث املبنــى أو الحديقــة أو املناطــق املشــركة. ويجــب 
أن ال يُســمح بــأن تــرك الحيوانــات األليفــة مخلفاتهــا فــوق أرضيــة املبــاين. يجــب 
ــة أو يف  ــا يف الحديق ــق رساحه ــة أو يُطل ــدون مراقب ــة ب ــات األليف ــرك الحيوان أال تُ
ــد  ــب أن يتأك ــارشة. يج ــا مب ــة به ــق املحيط ــال أو يف املناط ــب األطف ــق لع مناط
الســكان مــن عــدم اســتمرار الضوضــاء الصادرة عــن الحيوانــات األليفة )مثــل نباح 

ــول للجــران. ــر معق ــاج غ ــدم تســببها يف إزع ــكالب( وع ال



إلزام السكان بتقديم إشعار

ــور مالحظــة  ــى ف ــات يف املبن ــر الخدم ــى أو مدي ــة املبن ــة صيان يجــب إشــعار رشك
أي عيــوب يف املبنــى أو الشــقة، مثــل تــرسب امليــاه أو تلــف األنابيــب أو األســالك. 
بلــغ الســكان إدارة املبنــى كتابــة بــأي تخريــب أو انتهــاكات تتــم  كــا يؤمــل أن يُ
ــر أو  ــأي تغي ــى ب ــر املبن ــالم مدي ــب إع ــح. يج ــد واللوائ ــذه القواع ــا له مالحظته
أعــال إصــالح يف الشــقة. ويجــب إشــعار الجــران قبــل إجــراء أي عمل قد يتســبب 
يف حــدوث ضوضــاء أو شــكل آخــر مــن أشــكال اإلزعــاج ويجــب أن تبــذل الجهــود 

ــام األســبوع قبــل حلــول الســاعة 21:00. ــل هــذا العمــل يف أي ــام مبث للقي

إشعارات االنتقال

ألغــراض اإلدارة الداخليــة لرشكــة اإلســكان، يجــب إشــعار ممثــل رشكــة اإلســكان أو 
رشكــة صيانــة املبــاين إضافــة اىل مركــز الســكان الخــاص البلديــة دامئــاً باالنتقــال إىل 

الشــقق أو منهــا

االنتهاكات التي تخرق هذه القواعد واللوائح التنظيمية

ــؤولية  ــل املس ــة يف تحم ــح التنظيمي ــد واللوائ ــذه القواع ــاك ه ــؤدي انته ــد ي ق
عــن دفــع تعويضــات أو إخــالء الشــقة أو انتهــاء عقــد االســتئجار. يتســبب 
ــم الخاصــة  ــل الجرائ النشــاط اإلجرامــي أو غــره مــن األنشــطة غــر املرشوعــة، مث
باملمتلــكات املتعلقــة باإلقامــة يف املبنــى يف اتخــاذ إجــراءات بشــأن اســتمرار عقــد 

ــات. ــع تعويض ــؤولية دف ــل مس ــؤدي إىل تحم ــد ي ــار، وق اإليج

تغري القواعد 

ــة او  ــد التنظيمي ــك ان يغــر هــذه القواع ــاع الســكان الخــاص ببنايت ميكــن الجت
ــد  ــارض القواع ــة. ال يســمح بتع ــة خاصــة بالبناي ــد تنظيمي ــوم بوضــع قواع ان يق
الخاصــة بالبنايــة مــع القوانــن٬ املراســيم او رشوط عقــد االيثــار٬ مــع اشــراط ابــالغ 

ــر القواعــد.  ــد تغي ــع الســكان عن جمي

يف حالة وجود شقق غري تابعة لرشكة ساتو يف البناية

مــن املمكــن وجــود شــقق أخــرى ال متتلكهــا رشكــة ســاتو يف البنايــة التــي تســكن 
فيهــا٬ يف هــذه الحالــة٬ يهتــم شــخص مــا باألمــور املتعلقــة بالبنايــة٬ عــى ســبيل 
املثــال ممثــل عنــا املســاهمة املالكــة للبنايــة. توجــد معلومــات التواصــل يف لوحة 
اإلعالنــات الخاصــة بالبنايــة٬ يف حــال مــا إذا رغبــت يف مناقشــة بخصــوص القواعــد 

التنظيميــة٬ تحديــث معلومــات التواصــل معــك او التبليــغ عــن عطــل مــا. 


