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دليل تسليم 
ميدتاون 



دليل تسليم ميدتاون 
كلمة ترحيبية من ديار،

"ترحب بكم ديار في تجربة عيش فريدة، حيث تلتقي الخبرة العقارية 

مع الهندسة المعمارية، تلك المنطقة التي تحمل بصمة ديار تضم 

مجمع سكني مزود بمجموعة المرافق المختارة بعناية."

ديار للتطوير ش.م.ع هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق 

دبي المالي و مقرها دبي و لها باع طويل في تطوير المظهر الحضري 

ل�مارة.

www.deyaar.ae لمزيد من المعلومات حول ديار، يرجى زيارة



إشعار التسليم   ١

استكمال الدفعات  ٢

تسجيل المرافق  ٣

التوثيق (عقود، نسخة من اتفاقية البيع و الشراء، صورة الجواز، بطاقة الهوية،   ٤

مستندات التسليم، رسالة التفويض/  التوكيل)

المواعيد من خالل البوابة ا¬لكترونية   ٥

المعاينة الداخلية      ٦

تسليم المفتاح    ٧

جمعية المالك  ٨

خطوات للتسليم



تدفع جميع المستحقات و الدفعات النهائية و دفعات رسوم خدمات و مبالغ تأمين المرافق قبل بدء عملية 

المعاينة/ التسليم. 

تعد شهادة إتمام الدفع مستنًدا إلزامًيا و مطلوبة من أجل بدء عملية التسليم. 

تصدر شهادة إتمام الدفع فور إتمام كافة المستحقات مثل: 

ا¼قساط النهائية  •  

التسجيل و التأمين لخدمة التبريد  •  

غرامات عن أي متأخرات (إن وجد)  •  

كافة الرسوم ا¼خرى المستحقة وفًقا لكشف الحساب  •  

إثبات التسجيل لدى هيئة كهرباء و مياه دبي  •  

إذا كانت وحدتك جاهزة للتسليم قبل نهاية خطتك للدفع، يجوز لك استالم الوحدة بتقديم دفعات 

مستقبلية بإحدى الطرق اÆتية: 

تقديم شيكات مؤجلة الدفع من بنك إماراتي (من حسابك الشخصي المحلي). ال تقبل شيكات طرف ثالث  •

تقديم شيك مصرفي أو ضمان بنكي نهائي صادر من بنك إماراتي   •

توجيه حوالة بمبالغ تكفي لتسوية ١٠٠٪ من ا¼قساط والمستحقات  •

الحصول على تمويل رهن عقاري لوحدتك من بنك إماراتي  •

فور استالم إشعار التسليم يتوجب عليك استكمال كافة الدفعات، و إجراء المعاينة الداخلية، و 

إجراءات التسليم كما هو مبين في هذا الدليل. 

يشمل دليل التسليم الخاص بك ما يلي:

تعليمات حول استكمال التسليم  •  

إجراءات التسليم:

تسوية جميع المبالغ المستحقة و الواجبة الدفع (المتعلقة بالبيع و المرافق)  •  

المعاينة الداخلية و الكشف عن العيوب  •  

استيفاء مستندات التسليم   •  

تسليم المفتاح   •  

دفع رسوم الخدمات  •  

يتم تسليم مفاتيح الشقة بمجرد االنتهاء من إجراءات التسليم، وأي عيوب في الشقة تمنع 

االنتقال إليها فسيتم إصالحها قبل تسليم المفتاح، و لضمان راحتك توجد فترة ضمان تعاقدية 

لمدة ١٢ شهراً من تاريخ تسليم المبنى المبين في إشعار التسليم الذي سيوفر ا¬صالحات 

الضرورية ¼ي مشكالت قد تنشأ بمجرد إشغال الوحدة.

فترة الضمان البالغة ١٢ شهراً ال تغطي ا¼ضرار الناتجة عن االستخدام أو االهتراء مع مرور الوقت 

أو الصيانة أو الخدمة الدورية لÒنظمة و المعدات.

نوصي جميع المالك باتباع الجدول التالي للصيانة داخل الوحدة:

مرات الصيانة الموصي بها اسم الجهاز 

صيانة ربع سنوية  أجهزة إنذار الحرائق  

صيانة ربع سنوية  معدات إطفاء الحرائق 

صيانة ربع سنوية  تكييف الهواء (يشمل وحدة مكافحة الحرائق و ما إلى ذلك) 

معاينة/  صيانة نصف سنوية  ا¼جهزة الميكانيكية و الكهربائية و السباكة 

معالجة ربع سنوية  مكافحة الحشرات  
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االنترنت وخط الهاتف ا�رضي
و خدمات التلفاز 

الغاز المسال 

الوحدات المؤجرة

نيشن وايد مانجمنت سيرفيسز ش.ذ.م.م هي مورد خدمات الفواتير والعدادات.   •
يرجى زيارة www.Midtown.ae لتنزيل ا¼دلة إلىآلّية التسجيل المبينة أدناه:   •

كيف تسجل عبر االنترنت   •  

إضافة عقد جديد (في نفس الحساب)  •  

إعادة ضبط كلمة المرور الخاصة بك   •  

كيف تدفع على البوابات ا¬لكترونية   •  

عملية الخروج  •  

ُتفرض غرامات التأخير عن السداد بنسبة ١٪ عن كل شهر على أي مبلغ لم  •
يسدد في تاريخ استحقاقه   

لمزيد من المساعدة يرجى إرسال كافة االستفسارات المتصلة بالتبريد  •
utilities@nationwide.ae مباشرة إلى  

االنترنت و خط الهاتف ا¼رضي و خدمات التلفاز تتوفر من خالل شركة ا¬مارات لالتصاالت   •
المتكاملة دو

يرجى زيارة https://www.du.ae/personal من أجل التسجيل   •
نوصي بالتواصل مع شركة ا¬مارات لالتصاالت المتكاملة دو مباشرة وتجنب وكالء الخدمات   •

ال تتوفر أطباق االستقبال المركزية في ميدتاون  •

شركة براذر غاز ستوفر الغاز المسال في ميدتاون  •
يرجى االتصال برقم دعم العمالء ٢٤٢٧ ٨٠٠ للتسجيل والتوصيل   •

اسطوانات الغاز محظورة في ميدتاون  •

إذا كنت تنوي تأجير وحدتك، نوصي بنقل خدمات المرافق إلى اسم المستأجر. يشترك   •
المستأجر أيًضا في هذه الخدمات قبل االنتقال لضمان مسؤولية المستأجر عن حساب 

أي رسوم استهالك 
يجب على المالك إخطار مستأجريهم أن وحداتهم تملك حر، ا¬صالحات العامة   •

المطلوبة نتيجة التآكل و االستهالك و استبدال ا¼جهزة المستهلكة ليست مسؤولية 
المطور أو جمعيات المالك، و يجب على المالك أو المستأجر تولي هذه ا¼مور بموجب 

شروط عقد ا¬يجار 

تزود ديوا (هيئة كهرباء و مياه دبي) دبي   •

بالكهرباء و المياه، يمكن االطالع على المزيد 

من المعلومات على موقع ديوا ا¬لكتروني 

www.dewa.gov.ae

يرجى التأكد من االشتراك بحساب شخصي في   •

ديوا وتوفير خط خدمة دائم لوحدتك باسمك 

قبل التسليم 

لديك ٣٠ يومًا من تاريخ رسالة التسليم ¬نهاء   •

إجراءات التسليم، و بدًء من اليوم ٣١ وما بعده 

يكون المالك مسؤوًلا عن دفع فواتير المرافق

بعد االنتهاء من إصالح العيوب أو في حال بقاء   •

إجراءات التسليم دون اكتمال بعد مرور ٣٠ يومًا 

سيتم قطع خدمات المرافق 

أي أضرار تنتج عن انقطاع الكهرباء أو تكييف   •

الهواء عن الوحدات ستكون مسؤولية مالك 

الوحدة فقط و لن تغطى هذه ا¼ضرار الضمانات 

السارية أثناء فترة تحمل مسؤولية ا¼عطال 

المياه و الكهرباء



لضمان راحتك يرجى إرسال نسخة من جميع المستندات إلى clientrelations@deyaar.ae أو 
midtown@doam.ae للتأكد منها قبل موعد التسليم.

الملكية الفردية و الملكية المشتركة 
مستندات الملكية - عقد البيع و الشراء أو سند الملكية/ نسخة تسجيل الوحدة   .١

جواز سفر ساري للمشتري و الشريك (إن وجد)   .٢
بطاقة الهوية ا¬ماراتية للمقيمين أو بطاقة الهوية من البلد ا¼صلي للمشترين غير المقيمين  .٣

توكيل رسمي موثق و مصدق عليه في حال غياب أحد المشترين الشركاء  .٤
شهادة مخالصة الدفع  .٥

التسليم لطرف ثالث 
عقد البيع و الشراء أو سند الملكية   .١

نسخة سارية و واضحة من جواز سفر للمشتري أو المشترين  .٢
توكيل رسمي موثق و مصدق عليه (من كل مشتري في حال و جود عدة مشترين)  .٣

نسخة من بطاقة الهوية ا¬ماراتية للمقيمين (من ا¼مام و الخلف) أو بطاقة الهوية من البلد ا¼صلي   .٤
للمشترين غير المقيمين

النسخة ا¼صلية من إثبات شخصية حامل التوكيل الرسمي كما هو مبين في التوكيل الرسمي   .٥
شهادة مخالصة الدفع  .٦

ملكية الشركات
عقد البيع و الشراء أو سند الملكية   .١

الرخصة التجارية (للشركات المسجلة في ا¬مارات العربية المتحدة)    .٢
الممثل القانوني للشركة يجب أن يقدم جواز سفر ساري مع خطاب تفويض من الشركة مصدق عليه  .٣

نسخ سارية من جوازات سفر ا¼شخاص المفوضين بالتوقيع   .٤
توكيل رسمي موثق و مصدق عليه   .٥

شهادة مخالصة الدفع  .٦

الملكيات المرهونة 
في حال اختيارك التمويل من بنك إماراتي، يرجى تقديم خطاب عدم الممانعة من البنك الممول 

لتمكينك من عملية تسليم الملكية. 

تسجيل سند الملكية 
يرجى مراجعة المتطلبات اÆتية التي ستساعدنا في تسهيل عملية تسجيل و حدتك (وحداتكم) في دائرة 

ا¼راضي و ا¼مالك بدبي. 

المالك/  حامل التوكيل الرسمي الستخراج شهادة عدم الممانعة   •
يحتاج المالك إلى زيارة ديار (فرع بيرلينجتون) شخصًيا لتقديم الطلب و كافة المستندات ذات الصلة   •

و دفعة التسجيل 
يجب أن ُتدفع رسوم التسجيل المطلوبة بشيكات مدير منفصلة ترسل إلى:   •

(١) دائرة ا¼راضي و ا¼مالك بدبي  

(٢) ا¬مارات للحلول العقارية   

فور استالم المستندات كاملة، تقدم شهادة عدم الممانعة من ديار إلى دائرة ا¼راضي و ا¼مالك بدبي   •

المستندات المطلوبة 
العمالء ا¼فراد 

طلب إصدار شهادة عدم الممانعة  •
نسخة جواز سفر حالي   •

نسخة من عقد البيع و الشراء   •
نموذج بيانات العميل  •

نسخة التوكيل الرسمي و نسخة جواز سفر حامل التوكيل الرسمي (إن وجد)   •
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التوكيل الرسمي: 
إذا لم يستطع العميل الحضور، ُيطلب تقديم توكيل رسمي، و جميع 

المستندات و التوكيل الرسمي الصادرين خارج ا¬مارات العربية المتحدة 
يجب أن تكون كما يلي حتى تعد سارية في ا¬مارات العربية المتحدة: 

موثقة في دولة ا¬قامة  •
مصدق عليها من وزارة الخارجية بدولة ا¬قامة   •

مصدق عليها من القنصلية ا¬ماراتية (أو أي قنصلية في دول مجلس   •
التعاون الخليجي) في دولة ا¬قامة و مصدق عليها من وزارة الخارجية 

ا¬ماراتية با¬مارات
يجب أن يقدم الوكيل القانوني أصل التوكيل الرسمي و جواز سفره و   •
نسخة من جواز سفر مانح التوكيل (مصدق عليه رسمًيا من الكاتب 

العدل "طبق ا¼صل"، إذا كان التوكيل الرسمي صادر خارج ا¬مارات 
العربية المتحدة) 

العمالء الشركات 
مؤسسات في ا�مارات العربية المتحدة 

رخصة تجارية سارية   •
نسخة من جواز سفر المالك أو الشخص المفوض قانونًيا  •

شركات المنطقة الحرة في ا¬مارات العربية المتحدة 
شهادة التأسيس   •

نسخ من جوازات سفر الشخص المفوض قانونًا  •

االعتماد و التصديق على التوكيل الرسمي و مستندات 
الشركة: 

توكيل رسمي موثق أمام الكاتب العدل با¬مارات العربية المتحدة   •
جميع مستندات الشركة المحررة خارج ا¬مارات العربية المتحدة   •

بما فيها التوكيل الرسمي يجب أن توثق و تعتمد من السفارة أو 
القنصلية ا¬ماراتية في دولة المنشأ ثم تختم من وزارة الخارجية 

با¬مارات 
في حال تأسيس الشركة في منطقة حرة با¬مارات العربية   •

المتحدة، يجب التصديق على المستندات من سلطة المنطقة 
الحرة و المسجل 

في حال الوحدات المرهونة 
خطاب عرض من بنك أو شركة تمويل إلى دائرة ا¼راضي و ا¼مالك   •

بدبي

فقدان سند الملكية 
في حال الحاجة إلى استبدال سند الملكية بسبب فقدانه أو   •

سرقته، فيجب أن يتصل المالك بالشرطة أوًلا و يحرر شكوى 
بالفقدان أو السرقة

يجب على المالك بعدها أن يعلن عن ذلك في الصحف المحلية، ثم   •
يطلب من ديار أن تصدر شهادة عدم ممانعة إلى دائرة ا¼راضي و 

ا¼مالك بدبي ¬صدار سند ملكية جديد 

@ تنطبق الرسوم.



كيف تحجز موعدك

أنواع المواعيد 

تفاصيل الموقع

٥•  المواعيد
قم بتسجيل الدخول إلى بوابة العمالء باستخدام اسم المستخدم (بريدك ا¬لكتروني المسجل) و كلمة السر (إذا نسيت كلمة السر فيمكنك   .١

إعادة تعيين كلمة السر)
بمجرد تسجيل الدخول، ستظهر لك الرسالة التالية في الصفحة الرئيسية توجهك للذهاب لصفحة المواعيد  .٢

اختر التاريخ و الوحدة أو الوحدات والوقت المتوفر. بعد الضغط على زر الحفظ، ستظهر المواعيد في قسم المواعيد المؤكدة  .٣

يمكن اختيار المواعيد في كافة أيام ا¼سبوع باستثناء يوم الجمعة  .٤

يمكن إلغاء الموعد بالضغط على زر ا¬لغاء الذي يظهر في قسم المواعيد المؤكدة  .٥

خريطة موقع مكتب التسليم في ميدتاون.

الدفعات – الستكمال 
الدفعات يرجى التواصل مع 

collections@deyaar.ae

المستندات  

المعاينة الداخلية 

التحقق من إصالح العيوب و 
استالم المفاتيح (التسليم) 

سداد كافة المستحقات و 
استالم شهادة إتمام 

الدفع 

إنهاء مستندات التسليم 

معاينة وحدتك وتسجيل 
أي عيوب 

استالم المفاتيح فور 
اكتمال إجراءات التسليم و 

إصالح العيوب

برج برلينجتون، 
الخليج التجاري 

مكتب التسليم 
في ميدتاون 

مكتب التسليم 
في ميدتاون 

مكتب التسليم 
في ميدتاون 

الحجز غير مطلوب.

استالم ا¬يصاالت و شهادة إتمام الدفع

تكتمل أثناء المعاينة الداخلية. للمزيد 

من المعلومات تواصل مع

Midtown@doam.ae

الحجوزات من خالل موقع 

https://customer.deyaar.ae

حيث يمكنك حجز موعد للمعاينة بما 

يناسبك. حجزك للموعد سيساهم في 

تسهيل اجراءات التسليم

سيتم التواصل معك من قبل فريق 

التسليم لحجز موعد لمعاينة إصالح 

العيوب و استالم المفاتيح من خالل 

البوابة ا¬لكترونية

https://customer.deyaar.ae
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تفاصيل الحجز  الموقع   الغرض من الموعد  نوع الموعد  الخطوة  

INTERNATIONAL
MEDIA PRODUCTION

ZONE (IMPZ)

JUMEIRAH
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DUBAI SPORTS CITY DUBAI
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JUMEIRAH VILLAGE
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المنطقة العالمية
ل�نتاج ا�عالمي

جميرا جولف
إستيت

مدينة دبي الرياضية مدينة دبي
لالستديوهات

نادي دبي
للبولو والفروسية

دبي
أوتودروم

قرية الجميرا

المرابع العربية

دوار الغرين
كوميونتيي

شارع القدرة

AL Q
UDRA RO

ADارات
ع االم

شار

D57

D57

تالل ا�مارات

شارع الشيخ

محمد بن زايد

ل
خي

 ال
رع

شا
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فور تلقي خطاب التسليم ستكون أمامك فرصة ل�بالغ عن أي عيوب خالل ٣٠ يومًا  •

سيقوم المقاول الرئيسي بإصالح العيوب خالل ٧ إلى ١٤ يوم عمل  •

المواعيد تكون إلزامية من أجل المعاينة الداخلية، و يجب حجز موعد قبل يومين   •

عمل على ا¼قل من التاريخ الذي تفضله

فور معالجة العيوب الخفية سنتصل بك على بريدك ا¬لكتروني ¬كمال إجراءات   •

التسليم

إذا كان ممثلك القانوني هو من سينجز إجراءات التسليم نيابة عنك، يرجى التأكد من   •

تقديم التفويض أو التوكيل قبل الموعد

الوكالء الذين يعاينون الوحدات و يطلبون دخولها لن يسمح لهم بذلك ما لم تكتمل   •

عملية التسليم و يقوم المالك بتقديم رسالة تفويض

٧• معاينة معالجة العيوب    
  و تسليم المفاتيح 

سيتصل بك فريق التسليم لحجز موعد.   •

أثناء الموعد سيكون عليك:   

تقديم نسخة ورقية من المستندات با¬ضافة إلى استمارة بيانات المالك   •  

إجراء معاينة نهائية لمعالجة العيوب و توقيع قائمة مبدئية بالعيوب   •  

استالم المفاتيح و بطاقات الدخول   •  

أثناء فترة مسؤولية ا¼عطال، أي أعطال تبلغ عنها من خالل midtown@doam.ae سترسل إلى المقاول من أجل   •

تصليحها (بموجب تقييم االستشاري و/ أو المطور)

يصلح المقاول العيوب الملحوظة البسيطة التي ال تمنع إشغال الوحدة في وقت مناسب خالل ١٢ شهر فترة مسؤولية   •

ا¼عطال 

أي أمور غير مسجلة عند التسليم أو أثناء ا¬شغال خالل ١٢ شهر فترة مسؤولية ا¼عطال ستكون مسؤولية المالك   •

محتويات المنزل أو ا¼ضرار التابعة ال تغطيها فترة مسؤولية ا¼عطال ١٢ شهر أو جمعية المالك، يرجى إجراء التأمينات   •

الالزمة كحماية إضافية

في حال طلب بدل فاقد لبطاقات الدخول أو أجهزة التحكم عن بعد، ستحتاج إلى مÒ نموذج طلب و دفع ٢٥٠ درهم إماراتي   •

+ ضريبة القيمة المضافة 

االنتقال إلى أو خارج المبنى 
قبل االنتقال يرجى التواصل على midtown@doam.ae من أجل الحصول على تصريح و تحديد موعد لضمان توفر مصعد   •

الخدمة 

أوقات االنتقال تكون من ٩:٠٠ ص حتى ٥:٠٠ م من ا¼حد إلى الخميس باستثناء العطالت الرسمية   •

يجب نقل جميع ا¼غراض مباشرة من سيارة النقل إلى الوحدة، و ال يسمح بتخزين ا¼غراض في المنطقة المشتركة   •

يجب إزالة صناديق الكرتون و مواد التعبئة من الممرات من قبل عمال النقل، و ال يجب وضع هذه المواد في مخرج القمامة   •

و يتحمل الساكن مسؤولية التخلص منها 

أعمال التجهيز العام 
للحصول على تصريح تجهيز يرجى التواصل على fitout@doam.ae و ال يسمح بدخول طرف ثالث للمجمع دون تصريح   •

ساري المفعول 

الحصول على تصريح إلزامي لÒعمال الصغيرة و ا¼عمال الكبيرة في الوحدات ا¼عمال المسببة للضوضاء تكون من ١٠:٠٠   •

ص حتى ٣:٠٠ م من ا¼حد إلى الخميس باستثناء العطالت الرسمية 

طلب استبدال بطاقات الدخول و أجهزة 
التحكم عن بعد 

في حال طلب بدل فاقد لبطاقات الدخول/  أجهزة التحكم عن بعد، ستحتاج مÒ نموذج الطلب الموجود في مكتب إدارة   •

مجمع ميدتاون و تقديمه إلى فريق إدارة المجمع 

بمجرد الحصول على االعتماد، ُيطلب منك دفع ٢٥٠ درهم إماراتي قبل ا¬صدار   •



ك 
ال

عية الم
جم

  •٨
ُعينت ديار ¬دارة جمعيات المالك بصفتها مدير جمعية المالك في مجمع 
ميدتاون، تقدم ديار ¬دارة جمعيات المالك مجموعة كاملة من الخدمات 

المضمونة، و يلتزم متخصصون معتمدون و مؤهلون بتقديم االستشارات
و الحلول المتكاملة كدعم قوي للمجمع و ا¬دارة بكافة أقسامها. 

تغطي ديار ¬دارة جمعيات المالك نطاق الخدمات الكامل بموجب إدارة مكونة 
من أقسام تشمل ا¼قسام القانونية و المالية و الفنية و ا¬دارية. 

تشمل خدمات ديار �دارة جمعيات المالك في مجمع ميدتاون: 
المجمع على االنترنت   •

البوابة   •
تأسيس الجمعية   •

خدمات إدارة الجمعية   •
ا¬دارة الفنية   •
إدارة ا¼زمات   •

االستشارات القانونية   •
ا¬دارة المالية  •

الجودة و الصحة و السالمة   •
المشتريات و المناقصات  •
خدمات القيمة المضافة   •

 يرجى االطالع على روابط مستندات الخاصة بحوكمة ميدتاون أدناه: 
القانون ٢٧ لسنة ٢٠٠٧  •

النظام ا¼ساسي للجمعية   •
إعالن المجمع الرئيسي   •

إعالن ملكية ميدتاون المشتركة (يشمل قواعد المجمع)  •
إخالء مسؤولية المجمع   •

رسوم الخدمات 
ستصلك فواتير رسوم الخدمات عبر نظام "مّلاك" الخاص بمؤسسة التنظيم 

العقاري (ريرا).

نبذة عن مّلاك
أعلنت دائرة ا¼راضي و ا¼مالك في دبي، و من خالل ذراعها التنظيمية، مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، عن إطالق نظام إلكتروني جديد يحمل إسم 

«مالك»، ليكون ا¼ول من نوعه على مستوى العالم، يراقب دفع رسوم الخدمات الخاصة بالعقارات المشتركة في دبي.

تولي دائرة ا¼راضي و ا¼مالك بدبي ا¼ولوية لرضا العمالء و سعادتهم، تمشًيا مع االستراتيجيات الوطنية، و طورت هذا النظام لمساعدة أصحاب 
العقارات المشتركة و ضمان عمليات سلسة و سهلة مع مديري العقارات.

يوفر نظام ُمالك منظومة جديدة و متكاملة لرقابة الحسابات المتعلقة برسوم الخدمات و تقديم خدمات الدعم لجميع ا¼طراف المشاركة في 
العقارات المشتركة في دبي. يعمل النظام عبر مجموعة من أصحاب المصلحة في إدارة العقارات المشتركة و يعمل أيًضا ضمن قاعدة بيانات مالكي 

الوحدات العقارية و قاعدة بيانات الوحدات العقارية المسجلة و المعتمدة من قبل دائرة ا¼راضي و ا¼مالك في دبي، حيث ال يجوز ¼ي مستخدم تغيير 
البيانات.

يوفر نظام ُمالك منظومة جديدة و متكاملة لرقابة الحسابات المتعلقة برسوم الخدمات و تقديم خدمات الدعم لجميع ا¼طراف المشاركة في 
العقارات المشتركة في دبي.

و تهدف ريرا إلى إصدار موافقات رسوم الخدمات ا¬لكترونية من خالل ُمالك إلى مالكي الوحدات العقارية الذين سيتلقون فواتير رسوم الخدمة 
الفصلية من خالل النظام.

و يفرض حوكمة تنظيمية شاملة على شركات إدارة العقارات المسجلة لدى ريرا، ُيلزمهم برفع البيانات المالية و نسخ من عقود الصيانة و الخدمات 
و عقود الموردين اÆخرين لخدمات ا¼جزاء المشتركة.

و يعمل نظام ُمالك وفق أحكام القانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ بشأن العقارات المشتركة في إمارة دبي و لوائحها.

https://mollak.gov.ae/publicpages/about-us.html#aboutMollak :المصدر

تعريف
تتعد رسوم الخدمات المفروضة على كل مالك بمثابة مساهمته في ميزانية رسوم الخدمات السنوية، و ميزانية رسوم الخدمات هي المبلغ المقدر 

المطلوب لصيانة الملكية المشتركة و أصول المجمع السكني و تشغيلها، و تتكون رسوم الخدمات من العناصر الرئيسية الثالثة اÆتية: 

الصندوق العام 
يتكون الصندوق العام من المصاريف التشغيلية و ا¬دارية اليومية المستخدمة من أجل صيانة مجمعك و تشمل المصاريف التشغيلية، على سبيل 

المثال ال الحصر تكاليف الصيانة و المرافق و إدارة المجمع السكني. 

المصاريف ا�دارية
هذا الجزء من الميزانية يغطي تكاليف ا¬دارة العامة و مصاريف إدارة المرافق التي تسمح لنا بتقديم خدمات المجمع. 

صندوق احتياطي رأس المال
تأسس صندوق احتياطي رأس المال من أجل التكاليف المتكبدة مقابل إصالح أو استبدال عناصر رئيسية في المجمع، و من أمثلة ذلك االسفلت

و تغيير إضاءة الشوارع أو اكمال تجديد حمامات السباحة أو مالعب التنس أو مناطق لعب ا¼طفال أو ما إلى ذلك. 

تفرض غرامات الدفعات المتأخرة بنسبة ١٪ عن كل شهر على أي مبلغ لم يسدد في تاريخ استحقاقه. 



الّمالك الكرام، 

نهنئكم على استالم وحدتكم الجديدة، و يسعدنا في ديار ¬دارة جمعيات المالك 
أن تقدم خدماتها في مجمع ميدتاون، المشروع الفريد من ديار. 

يسعدنا العمل معكم و ضمان االرتقاء بنمط الحياة في ميدتاون بما يتوافق مع 
تطلعاتكم و خلق تجربة مليئة بالراحة و االطمئنان لكل من يسكن في هذا 

المجمع.  

نتطلع إلى لقاءكم أثناء التسليم و داخل المجمع السكني. 

مع أطيب ا¼منيات،

ديار ¬دارة جمعيات المالك 

midtown@doam.ae :البريد ا¬لكتروني ¬دارة المجمع
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