Nam arum quam, conem simustio. Occus illatius dolut que essum es ea quae.

دليل السكن
في ميدتاون

1 ميدتاون

رسالة من فريق ديار إلدارة جمعيات المالك:
أعزائي عمالء ميدتاون الكرام،
جميعا لخلق بيئة متميزة والحفاظ عليها مما
مرحبا بكم في ميدتاون! يسرنا ويشرفنا العمل معكم
ً
يجعل الجميع يعيش بانسجام وتناغم في هذا المجمع المتنوع والمفعم بالحياة.
إن مسؤوليتنا هي تقديم خدمات عالية الكفاءة إلدارة جمعيات المالك من خالل محترفين مدربين
على أفضل الممارسات العالمية وبصورة مستمرة لتعزيز رفاهية المجتمعات وتقديم خدمة عمالء
شاملة لتحقيق أعلى درجات رضا العمالء..
وبسيطا لتوفير المعلومات األساسية التي ستتيح لك العيش بسالسة ويسر.
ً
شامال
دليل
لقد أعددنا ً
ً
نشجع الجميع على االطالع على الدليل وقراءته بعناية ودقة والحصول على المعلومات التي
ستساعدهم تحقيق أقصى استفادة من المرافق.
تفضلوا بقبول أسمى آيات التقدير واالحترام،
ديار إلدارة المجمع ذ م م

سيتم توفير الدليل التالي بمثابة نظرة عامة لمساعدة السكان على التعرف على بعض القواعد المعمول
بها وبالتالي ،ال يمكن اعتبارها قواعد المجتمع أو القوانين الشاملة الموضوعة من قبل المطور أو المطور
الرئيسي أو دائرة األراضي واألمالك وأي هيئة حاكمة أو تنظيمية أخرى في ميدتاون.
يمكن االطالع على قواعد المجتمع بصورة كاملة من خالل زيارة الموقع اإللكتروني لمشروع ميدتاون
وتنزيل مستند إعالن عقارات الملكية المشتركة (.)JOPD
إذا كنت لديك أي استفسارات أو توضيحات ،فال تترد في مراسالتنا
عبر البريد اإللكترونيmidtown@deyaarcm.ae .
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ميدتاون 3

 • 1االنتقال إلى المبنى
رائعا .ولكن يلزم
أمرا ً
يمثل االنتقال إلى وحدتك الجديدة ً
اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة لضمان سير كل شيء
بسالسة قدر اإلمكان.
•عند االنتقال إلى وحدة جديدة ،يلزم إخطار مقدمي
الخدمات/الجهات المعنية .وفيما يلي قائمة مفيدة
لمساعدتك على االنتقال بسالسة ويسر دون مواجهة
أي عناء.

المياه والكهرباء
قبل االنتقال إلى الوحدة
الجديدة ،يتعين عليك إخطار
هيئة المياه والكهرباء ،لكي
يتم تزويد منزلك بالخدمات.
وال تنس أن تدون قراءة
العدادات عند وصولك
إلى المنزل ،كي ال تتكبد
أي رسوم دون استخدام
الخدمات ذات الصلة.
قراءة العداد.....................:
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المسال
الغاز ُ

إذا كان لديك عداد غاز ،فقم
بقراءة العداد وتدوينها.
قراءة العداد........................ :

قبل االنتقال ،يوصى بالتأكد من تسجيل خدمات الكهرباء والمياه بنفسك
وتوصيلها/تشغيلها .ويمكنك القيام بذلك عن طريق استكمال جميع إجراءات
هيئة كهرباء ومياه دبي.
•قبل نقل أي قطعة من األثاث ،يرجى تقديم نسخة من عقد اإليجار أو اتفاقية
الشراء إلى مكتب االستقبال لتحديد موعد لنقل األثاث .وسيساعدك
الحصول على موعد الستخدام مصعد الخدمة بسهولة ويسر بحيث يمكنك
تجنب التأخير.
•يجب االنتقال أو نقل جميع األغراض مباشرة إلى وحدتك ويلزم أن يكون
ظهرا باستثناء أيام
صباحا والساعة 16:00
وقت النقل بين الساعة 09:00
ً
ً
الجمعة .في حالة محالت التجزئة ،يرجى التحقق من التوقيت المسموح
به مع فريق خدمات المرافق في المبنى.
•يرجى توجيه شركات نقل األثاث إلى التزام الهدوء أثناء تواجدهم في المبنى
لتجنب إزعاج السكان.
•يجب نقل جميع األغراض مباشرة من سيارة النقل إلى الوحدة .وال يسمح
بتخزين األغراض مؤقتً ا في المنطقة المشتركة.
•يجب إزالة الصناديق ومواد التعبئة من الممرات من قبل عمال النقل .وال
يجب وضع هذه األشياء في مخرج القمامة ويتحمل الساكن مسؤولية
التخلص منها.

•يجب أن يتم تنفيذ جميع األعمال الحرفية ،وطرق المسامير ،والحفر ،وما

ظهرا للوحدات
صباحا إلى 14:00
إلى ذلك داخل وحدتك بين الساعة 09:00
ً
ً
السكنية .ال ينبغي التخطيط ألي عمل يوم الجمعة أو أيام العطالت

الرسمية .في حالة محالت التجزئة ،يرجى التحقق من التوقيت المسموح
به مع فريق خدمات المرافق في المبنى.
ميدتاون 5

 • 2ساعات العمل

ال يتم تنفيذ األعمال المعتمدة إال في أيام العمل ما بين الساعة
مساء (األعمال التي تصدر ضوضاء يلزم
صباحا وحتى 05:00
09:00
ً
ً
ظهرا) أو غير
صباحا إلى الساعة 14:00
القيام بها من الساعة 09:00
ً
ً
ذلك وفق الساعات المعتمدة من قبل إدارة المبنى.
يجوز للمالك تقديم طلب إلى إدارة المبنى لساعات العمل المعتمدة
للموافقة بشرط أال تؤدي هذه الساعات الممتدة إلى إزعاج المقيمين
اآلخرين في المبنى.

 • 3التأمين

نوصي المالك/المسؤول بالحصول على تأمين داخلي خاص بهم
لتغطية االحتماالت غير المتوقعة .يجب على السكان التأكد من أن
جميع الموردين الذين يقومون بأي أعمال تم تأمينهم بشكل كاف
مع االمتثال لجميع القوانين المعمول بها قبل بدء األعمال.

 6ميدتاون

 • 4استخراج تصاريح الموافقة
 1الموافقة على األعمال
 .أيجب على أي مالك عدم القيام بأي أعمال دون الحصول على
موافقة إدارة المباني.
 .بيجب على المالك الحصول على جميع التصاريح والموافقات
الالزمة من الهيئة ذات صلة قبل أن ينفذ أي أعمال ويجب
أن يقدم نسخة من هذه الموافقات والتصاريح قبل بدء هذه
األعمال إلى إدارة المجمع السكني.

 2-4تقديم طلب للحصول على الموافقة
 .أ إذا كان المالك يرغب في تنفيذ أي أعمال في وحدته ،يجب عليه تقديم عرض تفصيلي إلى إدارة المباني:
.1

توضيح طبيعة األعمال ومداها بالتفصيل؛

.2

إرفاق مخططات ومواصفات األعمال؛

.3

تحديد الفترة الزمنية المقدرة لتنفيذ األعمال؛ و

.4

تحديد ما إذا كان سيتأثر هيكل المنطقة المشتركة العامة أم ال.

 .ب قد تطلب إدارة المجمع تغييرات في مقترح أعمال البناء المقدم من مقدم الطلب للتأكد من أن األعمال تتوافق
مع قانون البناء ،بما يتالئم مع تصميم ومعايير وجودة المبنى.
 .جبعد موافقة إدارة المجمع/المطور العقاري على اقتراح أعمال البناء ،يجب على مقدم الطلب ،على نفقته الخاصة،
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الحصول على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص الالزمة (بما في ذلك لتجنب
الشك ،أي موافقة ضرورية من الهيئات المختصة المعنية) في فيما يتعلق باألعمال
المحددة في عرض أعمال البناء ("موافقة الهيئة").
 .د ال يحق لمقدم الطلب بدء أي أعمال إال بعد أن يقدم نسخة من موافقة الهيئة
وتفاصيل الموردين الذين سيمنح لهم القيام باألعمال إلى إدارة المبنى والمطور
العقاري.
ً
وفقا للصالحيات ،ومقترح أعمال البناء
 .هيجب على مقدم الطلب مواصلة األعمال
المعتمد من قبل إدارة المجمع السكني والمطور وقانون البناء.
 .وأثناء وبعد االنتهاء من األعمال من قبل مقدم الطلب ،يجوز إلدارة المجمع السكني
والمطور (أو من يمثلهما) التحقق من األعمال في أي وقت للتأكد من تنفيذها ،أو
ً
وفقا لقانون البناء هذا .كما يجب أن يقوم مقدم الطلب بتصحيح أو
تم القيام بها،
استبدال و/أو إزالة أي عناصر إذا تم اإلخطار بها من قبل إدارة المجمع /المطور والتي
ً
وفقا لما تحدده إدارة
تم إنشاؤها أو تثبيتها بطريقة ال تتوافق مع قانون البناء هذا
المجمع والمطور حسب تقديرهما المطلق.
ً
مسؤوال عن العمال وعن
 .زفي حالة قيام شاغل الوحدة بتنفيذ األعمال ،يظل المالك
ً
وفقا للقانون البناء المعمول به.
ضمان قيام شاغل الوحدة بتنفيذ األعمال
 .حيقوم المالك بتعويض إدارة المجمعات والمطور والمالك اآلخرين (وشاغلي وحداتهم)
ضد جميع اإلجراءات واألعمال والمطالب والخسائر والتكاليف والمصاريف واألضرار
والمسؤولية (بما في ذلك أي مسؤولية عن أي ضرر أي شخص أو أي ضرر يلحق بأي
أرض أو ممتلكات) ينشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن تنفيذ األعمال ،بما في ذلك
أي خسارة ناتجة عن أي خلل تم القيام به ودخول أي من الموردين إلى المبنى.
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 3-4عدم االمتثال ألحكام قانون البناء

1 .في حالة عدم امتثال المالك/المستأجر ألحكام قانون البناء ،يحق إلدارة المجمع/المطور ما يلي:
 .1اتخاذ جميع التدابير الالزمة لمنع الوصول إلى المبنى من قبل أي مورد تم التعاقد
معه للقيام بأعمال غير مصرح بها؛
 .2مطالبة المالك بإزالة أي أعمال غير مصرح بها وإعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي؛
 .3التعهد (أو تفويض أو إشراك أي مورد للقيام) بأي عمل ضروري إلزالة أي أعمال غير
مصرح بها وإعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي إذا لم يتم تنفيذها على الفور من قبل
المالك/المستأجر؛ و

 .4استرداد تكلفة أي أعمال مطلوبة من المالك/المستأجر.

 • 5الصيانة الداخلية للوحدات
ال يقوم فريق صيانة المباني بالصيانة الداخلية للوحدة .وبالتالي يكون مالك الوحدة هو المسؤول الوحيد
عن أي أعمال تتم داخل وحدته.
نوصي بشدة مالك الوحدات بالحصول على عقد صيانة سنوي ( )CMAلوحدتهم لضمان السالمة والراحة
ومستوى معيشة متميز .ويضمن الحصول على عقد صيانة سنوي ً
أيضا حماية الوحدات المجاورة والمناطق
										
المشتركة من أي أضرار.

يمكنك االتصال على ( 800 DEYAAR )339227أو مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني midtown@deyaarcm.ae
للحصول على مزيد من المعلومات.

يمكنك ً
أيضا تعيين مزود الخدمة المفضل لديك مع االلتزام بإجراءات تصاريح الدخول/العمل في ميدتاون.

ميدتاون 9

قواعد المجمع/المطور
 • 1عام

 1-1االستخدام المسموح به

ً
وفقا للقرارات ومعتمد
يجب على المالك التأكد من استخدام وحدته بشكل يتوافق مع بنود االستخدام المسموح به
من قبل المطور العقاري والهيئات المعنية.

 2-1التأمين

يجب على المالك الحصول على التأمين كما هو منصوص عليه في القرارات ،ويجب عليهم تقديم نسخة من وثائق
التأمين هذه في حال طلبها من قبل إدارة المبنى من وقت آلخر .ال يشمل تأمين المبنى محتويات منزلك في حالة
حدوث أي أضرار بسبب أي نوع من الحوادث .ونوصي بشدة السكان بالحصول على تأمين على محتويات المنزل الخاص
بهم لحماية أصولهم.

 3-1االلتزام بصيانة الوحدة

 .1يجب على المالك صيانة الوحدة وإصالح وحدته بأكملها والمحافظة عليها بحالة جيدة( ،بما
في ذلك جميع األبواب والنوافذ واآلالت والمعدات والتجهيزات والتركيبات التي قد تكون
مثبتة في وحدته) على مستوى يساوي أو أكبر من المعيار المعمول به في المبنى في
جميع األوقات.

 .2يجب على المالك ،دون المساس بما ورد أعاله ،وعلى نفقته:
 .3تنظيف الوحدة (بما في ذلك جميع النوافذ الزجاجية الداخلية في الوحدة وجميع الواجهات
الزجاجية الخارجية التي يمكن الوصول إليه بسهولة من داخل الوحدة) والحفاظ عليها خالية
من األوساخ والقمامة والحشرات والقوارض والحشرات واآلفات بانتظام بطريقة سليمة
وبصورة احترافية ومتوافق على األقل مع معايير مكافئة لتنظيف أجزاء المبنى األخرى؛
 .4الحفاظ على النظافة والصيانة بحالة جيدة ،وإصالح جميع التجهيزات والتركيبات والمفروشات
والمعدات في الوحدة وعلى وجه الخصوص والحفاظ عليها .ويجب إبرام عقود صيانة فصلية
لطفايات الحريق وأنابيب تكييف الهواء ووحدات المراوح والدخان وأجهزة كشف الحرارة مع
أحد الموردين الذين وافقت عليهم إدارة المبنى؛
 .5إصالح جميع الزجاج المكسور مباشرة (باستثناء الواجهة الخارجية التي يجب أن تقوم إدارة
المبنى بصيانتها) على حساب المالك مع تركيب الزجاج من نفس النوعية أو ما شابه وجميع
مصابيح اإلنارة التالفة أو المكسورة ،والمعدات الكهربائية (بما في ذلك مصابيح اإلضاءة
الدائرية وأنابيب الفلورسنت) وتركيب مستلزمات األعمال الصحية في الوحدة؛ و
 .6عدم استخدام المراحيض والمصارف ومرافق الصرف الصحي وغيرها من مرافق األعمال

الصحية في الوحدة (وأي مناطق بناء مشتركة) ألي غرض آخر بخالف األغراض المخصصة لها
أو استخدامها للتخلص من أي نفايات أو قمامة أو غير ذلك من المواد المتراكمة التي قد
تسبب في انسداد أنابيب الصرف الصحي أو نظام الصرف الصحي .وفي حالة حدوث أي ضرر
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لمثل هذه المرافق عن طريق إساءة االستخدام ،فإنه يتعين
المالك إصالحها مباشرة بمجرد إشعاره بذلك وإعادتها إلى
حالتها الطبيعية.
 .7يجب على المالك عدم إجراء أي تغيير أو تجديد أو أي أعمال
أخرى في وحدته دون الحصول على موافقة ُمسبقة من إدارة
ً
وفقا لقانون البناء المعمول به.
المجمع

 .8يجب على المالك إجراء أي تغيير أو تجديد أو أي أعمال أخرى
ً
وفقا
للوحدة تمت الموافقة عليها من قبل إدارة المجمع
لقانون البناء (بما في ذلك موافقة الهيئة ذات الصلة على
النحو المحدد في قانون البناء) شريطة أال يترتب عليها أي
أعمال تغيير أو تجديد أو غيرها من األعمال التي يقوم بها
المطور على الوحدة.
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 4-1سلوك المالك

 .1يجب أال يقوم المالك بأي ضجيج في وحدته (أو في أي المناطق المشتركة للمبنى) من المحتمل أن يعوق
التمتع السلمي لمالكين آخرين في المبنى أو أي شخص يستخدم المبنى بشكل قانوني .ال ُيسمح لألطفال
باللعب في الردهة/الممرات .يجب االلتزام بلوائح بلدية دبي المعنية بالضوضاء.
 .2يجب على المالك أال يقوم بأي أنشطة مزعجة أو مسيئة في وحدته (أو في أي مناطق مشتركة في المبنى)،
مصدرا
وال يجوز له القيام أو السماح بالقيام أو الحث على إجراء أي نشاط في المبنى قد يكون أو قد يكون
ً
لإلزعاج أو إزعاج للمالكين اآلخرين في المبنى أو أي شخص يستخدم المبنى بشكل قانوني .وتشمل أمثلة
األنشطة المزعجة إصدار الروائح والدخان وإعاقة مصادر الرؤية.

 .3يجب على المالك عدم استخدام أي معدات إلكترونية بما في ذلك أي التلفاز أو مكبرات الصوت أو غيرها
من معدات تصدر ضوضاء يمكن سماعها من خارج الوحدة بمستوى غير مقبول (إرشادات بلدية دبي)
 .4يجب أن يرتدي المالك مالبس مناسبة عند التواجد في المناطق المشتركة في المبنى ويجب أال يستخدم
لغة أو ألفاظ أو التصرف بطريقة من المحتمل أن تتسبب في تعرض المالك اآلخرين في المبنى للضرر سواء
مباشرا أو غير مباشر.
كان
ً

 .5يجب أال يتصرف المالك بطريقة من المحتمل أن تعوق مسيرة الهدوء السلمي ألي مالك آخر أو أي شخص
يستخدم المبنى بشكل قانوني.
 .6يجب أن يعامل المالك جميع الموظفين بطريقة محترمة ومهذبة .ولن يتم التساهل مع اإلساءة اللفظية و/
ً
خطيرا لقواعد المبنى المعمول بها .يجب تقديم الشكاوى
انتهاكا
أو الجسدية وسيتم التعامل معها بصفتها
ً
كتابيا إلى مدير المجمع السكني.
المتعلقة بإساءة معاملة الموظفين و/أو الموردين
ً

ً
وفقا لما
 .7إذا أخفق المالك في إجراء إصالحات أو المحافظة على وحدته (وأي مناطق مشتركة في المبنى)
هو منصوص عليه في قواعد البناء المعمول بها وإذا تسبب هذا في حدوث أو إلحاق الضرر بالوحدات األخرى
(أو أي مناطق مشتركة في المبنى) ،فإنه يجب على المالك أن يسمح لممثل إدارة المجمع السكني أو أي
من المتعاقدين معها أو المقاولين من الباطن أو العمال أو أي شخص آخر مصرح له ،بالحق في الوصول إلى
وحدته (وأي منطقة مشتركة) من أجل تنفيذ األعمال أو إجراء إصالحات ،بعد تلقي إشعار مناسب من مدير
إدارة المجمع السكني.
 .8يجب أال يتجاوز المالك سعة التحميل أرضية وحدته أو وضع أي مادة ثقيلة في وحدته بحيث تتجاوز سعة
التحميل الوحدة.
 .9ال ُيسمح بأي حفالت خاصة في المناطق المشتركة بالمبنى أو المنطقة المحددة .
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 5-1شكل الوحدة
 .1يجب على المالك أال يحتفظ ،دون موافقة إدارة المبنى ،داخل وحدته
بأي عنصر أو أثاث ال يتماشى مع باقي المبنى عند النظر إليه من
خارج الوحدة.
 .2يجب على المالك عدم تعليق أي غسيل ،باستثناء ما تمت الموافقة
عليه من إدارة المبنى ،أو مناشف أو أغطية فراش أو مالبس أو أي

مادة أخرى في أي جزء من وحدته (أو في أي مكان مشترك في
المبنى) بطريقة تكون مرئية من خارجها.

 .3يجب على المالك عدم تعليق أو وضع أي أوعية أو أي عناصر أخرى
فوق أي معاليق على الجدار ويجب على كل مالك التأكد من التقاط
الماء من النباتات المزروعة داخل وحدته.
 .4يجب أال يقوم المالك بتثبيت أي هوائيات تلفزيونية أو أطباق فضائية
خارج الوحدة .إذا لم يمتثل المالك لذلك ،يحق إلدارة المبنى إزالتها
على نفقة المالك ولن تكون مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار ناجمة
عن انتهاك المالك.

 6-1حظر التدخين
 .1ال يحق للمالك التدخين إال في المناطق العامة الخارجية المخصصة لذلك والتي تعرف باسم "مناطق التدخين"
(إن وجدت) ،حيث قد يتم تغيير هذه المناطق وتحديدها بواسطة إدارة المجمع السكني أو أي جهة ذات صلة من
وقت آلخر.
 .2يجب على المالك التخلص من أعقاب السجائر وأي بقايا تدخين أخرى في أوعية القمامة ويجب عليه ،في ظل أي
ظرف من الظروف ،عدم ترك أي من أعقاب السجائر وأي بقايا تدخين أخرى في "مناطق المبنى المشتركة" أو
بطريقة تعرض اآلخرين إلى خطر نشوب حرائق.
ً
استجابة للتغييرات في الحد األدنى
ُ .3يسمح إلدارة المبنى بتغيير سياسة التدخين داخل المبنى من وقت آلخر
لممارسات السوق المعمول بها.
ميدتاون 13

 7-1الحماية من الحرائق

يجب على المالك أال يفعل أي شيء في وحدته (أو في أي
المناطق المشتركة في المبنى) أو المبنى من المحتمل
أن تؤثر على تشغيل أجهزة السالمة من الحرائق أو تقلل
من مستوى الحماية من الحرائق في المبنى.

 8-1إضاءة الزينة في الحفالت/العطالت

 .أيجوز لمالك الوحدة تركيب إضاءة الزينة المؤقتة في العطالت واالحتفاالت
داخل وحدته خالل العيد واألعياد األخرى االحتفالية والوطنية .يجب أال
يتم تثبيت اإلضاءة في موعد أقصاه عشرة أيام قبل اإلجازة/االحتفال
ويجب إزالتها في غضون ( )5أيام بعد العطلة/االحتفال.
 .ب ُيحظر استخدام األضواء الوامضة المزخرفة أو اإلضاءة المسببة للتوهج
الضوئي من خارج الوحدة .يجب أال تتسبب أي إضاءة مثبتة في حدوث
تأثير أو إضرار أو إزعاج للمالك اآلخرين داخل المبنى.

 9-1الدراجات واأللعاب:

ال ُيسمح بركوب الدراجات في منطقة المنصة (البوديوم) للحماية من المخاطر
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 • 2المناطق المشتركة في المبنى

 1-2إعاقة المناطق المشتركة في المبنى

 .1يجب على المالك عدم إعاقة استخدام المناطق المشتركة في المبنى من قبل أي شخص مرخص له إال
بموافقة إدارة مجمعات المباني.
 .2يجب على المالك عدم تغطية أو إعاقة بأي شكل من األشكال مصابيح اإلضاءة أو المناور أو النوافذ أو
وسائل اإلضاءة األخرى الخاصة بالمنطقة المشتركة في المبنى.
 .3في حالة إخفاق المالك في االمتثال لقاعدة البناء  ،1-2يحق إلدارة مجمع المباني إزالة أي عناصر مسببة
إلعاقة المنطقة وتخزين هذه العناصر أو التخلص منها على نفقة المالك وتكلفته دون إخطاره.

 2-2إتالف المناطق المشتركة في المبنى
جزءا من
 .أ يجب على المالك عدم وضع عالمات أو طالء أو مسامير أو براغي أو ما شابه ذلك في أي هيكل يشكل ً
مناطق المبنى المشتركة أو طالءها أو تشويهها.
 .بال تمنع قاعدة البناء  2-2المالك أو الشخص المفوض من قبل المالك من تركيب:
.1

أي قفل أو أي جهاز أمان آخر الباب الخاص به لحماية وحدة المالك ضد المتسللين أو بهدف تحسين
السالمة داخل وحدة المالك،

.2

أي جهاز يستخدم لتركيب العناصر المزخرفة على أسطح الجدران الداخلية للوحدة.

ً
وفقا لقاعدة البناء  2-2هذه بطريقة مالئمة وسليمة ويجب أن يكون مظهرها
 .تيجب تركيب أي عناصر يراد تركيبها
ً
متسقا مع أي اإلرشادات الموضحة من قبل إدارة المجمع السكني بشأن تلك التركيبات ،أو في حالة عدم وجود
ً
متوافقا مع شكل األجزاء األخرى للمبنى.
مثل هذه اإلرشادات ،يجب أن يكون مظهرها
 .ثيجب على المالك إصالح أي ضرر أو كسر أو عيب في المناطق المشتركة للمبنى أو أي تركيبات أو تجهيزات ألي
وحدة خاصة به بسبب عدم العناية أو إساءة االستخدام أو سوء االستعمال من جانب المالك/المقيمين.
خطيا إلى فريق إدارة المجمع السكني بشأن أي عيب أو أي خدمات أو تجهيزات
إشعارا
 .جيجب على المالك أن يوجه
ً
ً
تحتاج إلى إصالح في مناطق المبنى المشتركة وأي ظروف قد تكون أو تتسبب في حدوث أي خطر أو مخاطرة
أو تهديد في المناطق المشتركة للمبنى أو إلحاق األضرار بأي شخص آخر.
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 3-2التخريب
 .1تحظر أعمال الكتابة على الجدران أو التخريب بشكل صريح داخل المبنى،
ويتحمل أي مالك/مقيم المسؤولية بشأن حدوث مثل هذا الضرر للمبنى
ً
مسؤوال عن تكلفة التنظيف أو اإلصالح أو االستبدال الناتجة عن
ويكون
أي نشاط محظور .يمكن إبالغ شرطة دبي بحوادث الكتابة على الجدران أو
التخريب التخاذ مزيد من اإلجراءات.
 .2يجب أن يتحمل المالك الذين يثبت تورطهم في الكتابة على الجدران أو
التخريب تكلفة إعادة العناصر أو المناطق التي لحقت بها األضرار مباشرة.
وفي حالة تعذر العثور على األفراد المتورطين في الكتابة على الجدران أو
التخريب ،يتم إدراج تكاليف إعادة التشغيل كتكلفة يتم استردادها عن طريق
رسوم الخدمة.

 4-2المركبات
 .1يجب عدم وضع أي عربات تجرها الدواب أو مركبة مائية أو مقطورة مائية
أو شاحنة أو مركبة ترفيهية أو منزل متنقل أو منزل متحرك أو عربة صغيرة
أو قافلة في أي جزء من ساحة انتظار السيارات أو قيادتها في أي مكان في
ساحة انتظار السيارات.
 .2ال ُيسمح في أي مكان في المبنى بتشغيل الدراجات النارية ،ودراجات الطرق،
والعربات الرملية ،والمركبات خارج الطرق ،والمركبات اآللية غير المرخصة.
 .3يتعين على السكان إيقاف سيارتهم في ساحة انتظار السيارات المخصصة
لهم.
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 5-2التصاريح المطلوبة

يجب أن يحصل المالك على
موافقة إدارة المجمع السكني
قبل موعد تسليم الشحنات
وعمليات إزالتها بثمان وأربعين
( )84ساعة على األقل ،ويجب
التأكد من حجز موعد لتسليم
الشحنات وإزالتها مع إدارة مرافق
			
المبنى.
ويقر المالك بأنه يحق إدارة
المجمع السكني أن يرفض دخول
الشحنات في حالة انتهاك قاعدة
البناء هذه.

 6-2االحتفاظ بالحيوانات األليفة/غير األليفة

 .1يجب أال يحتفظ المالك بأي حيوانات (باستثناء أحواض األسماك) في وحدته في أي وقت.
 .2ال تحظر قاعدة البناء هذه أو تقيد االحتفاظ بالكالب التي تم االستغناء عنها كدليل أو كلب
السمع (نوع الكالب المساعدة لمساعدة األشخاص الذين يعانون من صعوبة في السمع)
في الوحدة.
 .3قواعد ولوائح بلدية دبي الواجب اتباعها.
 .4الحيوانات األليفة غير مسموح بها في منطقة المنصة/المناطق الطبيعية.

 7-2استخدام مخرج القمامة

يحتوي كل طابق على مخرج مخصص الستخدام السكان .يرجى استخدامه لراحتك.

لضمان سالمة الجميع ،يرجى االمتناع عن إلقاء أشياء شديدة االشتعال مثل أعواد الثقاب المشتعلة أو
السجائر ،قطع القماش المبللة بالزيت ،وعلب الطالء الفارغة ،وحاويات األيروسول ،وغيرها.
للحفاظ على مستوى معيشة متميز في المجمع ،يرجى عدم التخلص من العناصر الضخمة/الكبيرة في
مخرج قناة القمامة .كما ال يجب التخلص من قطع األثاث واألجهزة المنزلية في المناطق العامة (مثل
غرفة القمامة ،وساحة انتظار السيارات ،وسالت المهمالت ،وما إلى ذلك) .ويتحمل السكان مسؤولية
التخلص من هذه األنواع من المواد على نفقتهم الخاصة.

 8-2تنظيف الزجاج
والواجهات الخارجية

تتم جدولة عملية تنظيف زجاج
الواجهة الخارجية كل أربعة ()4
أشهر .وسيتم إخطار السكان قبل
الموعد المحدد من خالل لوحات
اإلعالنات المحددة.

 9-2خدمات مكافحة الحشرات

يتم تخصيص خدمات مكافحة اآلفات في المبنى فقط
للمناطق العامة مثل الممرات ،المنصة ،الردهة ،وغيرها ،وال
تشمل الوحدات السكنية .ومع ذلك ،يمكنك االستفادة من
خدماتمقدمالخدمةالمعينفيالمبنىعلىنفقتكالخاصة.
يرجى إبالغ مكتب االستقبال قبل  48ساعة على األقل
إلتاحة الوقت الكافي إلخطار جيرانك.
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 ١٠-2توحيد منظر الممر
ً
وفقا لقواعد الدفاع المدني في دبي ،يجب الحفاظ على الممرات نظيفة في جميع
األوقات .وللحفاظ على شكل مناطق الممر؛ ال يسمح بوضع التحف الفنية/معاليق
األبواب على األبواب من الخارجُ .يطلب من السكان االمتناع عن ترك متعلقاتهم
الشخصية/أواني وأحواض الحدائق/العربات وغيرها في الممرات.

 11-2إعادة التدوير:

تلتزم ميدتاون بتوفير بيئة معيشية صحية وممتعة
لسكاننا .ويطلب من جميع المقيمين والمتعاقدين
االلتزام بإعادة التدوير وااللتزام به .يتم تشجيع السكان
على فصل المواد القابلة إلعادة التدوير الخاصة بهم
ووضعها في محطة/صناديق إعادة التدوير المقدمة.
• ً
وفقا لقانون البلدية ،نلتزم بالحد من تراكم النفايات،

عندما يكون التخلص هو الخيار الوحيد ،وسوف نتخلص
بيئيا.
من المواد بطريقة مسؤولة ً

•ندرك تأثير النفايات على بيئتنا المحلية والعالمية
وعلى مستوى انبعاثات الكربون لدينا.

•نحن ملتزمون بالحد من هذا التأثير من خالل التحسين المستمر لممارسات إعادة التدوير وإدارة النفايات لدينا،
وتعزيز األداء المستدام.
•سنقوم بتنظيم ورش عمل دورية إلعادة التدوير والبيئة ودورات توعية لموظفي التدبير المنزلي والسكان.
•سنراقب عملية إعادة التدوير عن كثب.
•سنشجع بنشاط إعادة استخدام العناصر ،مثل األثاث ،ورق نفايات المكاتب ،والكرتون ،والبالستيك ،والعلب،
والزجاج ،وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من المعدات الكهربائية ،والهواتف المحمولة ،وخراطيش الحبر ،والمنسوجات،
والبطاريات ،واألخشاب ومصابيح إضاءة الفلورسنت.
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 • 3التسهيالت والعهود والقيود العامة

 .أيجب على المالك االلتزام بشروط التسهيالت والعهود و/أو القيود التالية التي تستفيد
منها أو تثقل كاهل المبنى و/أو المناطق المشتركة في المبنى و/وحدته:
 .1تسهيل الدعم والمأوى الذي تستفيد منه كل وحدة
والمناطق المشتركة في المبنى أو تشكل ً
عبئا عليها؛ و
 .2قد يتم إجراء تسهيالت وعهود ووضع قيود أخرى من
وقت آلخر بما يتفق مع إعالن عقارات الملكية المشتركة
وأي قوانين معمول بها.
 .ب ال يجوز منح تسهيالت أي تغيير أو فرض تقييد أو إعطاء تعهد لوحدة ما أو تغييرها أو إزالتها
إال عندما يصوت المالكون المستفيدون والمتحملون لألعباء لصالح القرار.
 .جال يجوز منح تسهيالت أو فرض قيود أو تقديم عهود على المناطق المشتركة في المبنى
أو تغييرها أو إزالتها إال إذا تمت الموافقة عليها من ِقبل إدارة المجمع السكني والتوقيع
على قبول هذا المنح أو التغيير أو اإلزالة بموجب قرار خاص ويصوت المالكون المستفيدون
والمتحملون لألعباء لصالح القرار.
 .ديقوم كل مالك بتدوين جميع حقوق التسهيالت والعهود و/أو القيود المفروضة التي تثقل
كاهل المبنى و/أو أي وحدة على عنوان الوحدة الخاصة به و/أو عنوان المناطق المشتركة
للمبنى ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،تقييد العنوان الذي ينص على أن الوحدة
تخضع "للشروط واألحكام ،العهود والحقوق والقيود المنصوص عليها في إعالن الملكية
ً
وفقا لما قد يتم تعديله من
المشتركة والقواعد واألنظمة والقوانين الداخلية الصادرة
وقت آلخر".
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 •4حقوق المالك في الدعم والمأوى
 .أ تستفيد كل وحدة والمناطق المشتركة في المبنى المستفيدة والمتحملة أعباء
تلك الحقوق المتبادلة في الدعم والمأوى من وإلى بعضهما البعض.
سلبا أو يتعارض
 .بال يجوز ألي مالك القيام بأي أعمال لوحدته أيا كان ما قد يؤثر
ً
بطريقة أخرى مع حق مالك آخر في دعم وإيواء وحدته ويتعين عليه (مع مراعاة
األحكام الواردة في إعالن عقارات الملكية المشتركة ( )JOPDصيانة وإصالح و/أو
تجديد الوحدة حسب الضرورة من وقت آلخر لضمان أن جميع حقوق أصحاب الدعم
والمأوى األخرى تتم صيانتها وحمايتها في جميع األوقات.
 .جيجب أال يؤثر أي شيء على مطالبة المالك بالقيام بأعمال في المناطق المشتركة

مطلوبا منه القيام بذلك بموجب إعالن عقارات الملكية
للمبنى ما لم يكن هذا المالك
ً
المشتركة (.)JOPD

ال يوجد أي شيء يحتوي على أثر المطالبة بالتعهد بإدخال أعمال على المناطق العامة

مطلوبا للقيام بذلك بموجب إعالن عقارات الملكية
للمبنى ما لم يكن هذا المالك
ً
المشتركة (.)JOPD

 •5وصف هيكل وإدارة المبنى
 1-5هيكل المبنى

 .أ ينطبق قرار عقارات الملكية المشتركة ( )JOPDعلى المبنى.
 .بيتألف المبنى من الوحدات والمناطق المشتركة في المبنى.
 .جيجب على جميع المالكين االمتثال في جميع األوقات لألحكام الواردة في قرار عقارات
الملكية المشتركة (.)JOPD
 .ديجب على جميع المالكين المساهمة بشكل متناسب في حساب المراقبة في
المناطق المشتركة في المبنى وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وإصالحها في شكل
رسوم خدمات على أساس استحقاقاتهم.
 .هيقع المبنى داخل المجمع الرئيسي .يجب أن يلتزم جميع المالك في جميع األوقات

باألحكام الواردة في إعالن المجمع الرئيسي وأن يساهموا بشكل تشاركي في حساب
إدارة تشغيل وصيانة وإصالح المناطق المشتركة ومرافق االستخدام المشترك داخل
المجمع الرئيسي في شكل رسوم خدمة المجمع الرئيسي.
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 • 6العالمة التجارية
 1-6معايير ديار

ً
وفقا لمعايير ديار (بما في ذلك معايير الجودة والخدمة والخصائص
 .أتم بناء المبنى
والمظهر والهياكل الخاصة) المطلوبة من قبل مالك العالمة التجارية لشركة ديار،
وقد يتم تعديلها من حين آلخر من قبل مالك العالمة التجارية لشركة ديار.
 .بيجب على إدارة المبنى ومالكي الوحدات المحافظة على المبنى وصيانته بطريقة
تضمن االمتثال لمعايير ديار.
 .جيقر المالك بأنه في حالة عدم االمتثال لمعايير ديار من قبل إدارة المجمع السكني
(كما هو محدد من قبل مالك العالمة التجارية لديار أو المطور حسب تقديره المطلق)
قد يسحب مالك عالمة ديار التجارية أو المطور ارتباط المبنى بالعالمة التجارية ديار،
ويزيل عالمة ديار التجارية من المبنى ويزيل كل الخصائص أو اإلشارات التي تربط بين
المبنى وعالمة ديار التجارية ،بما في ذلك جميع العالمات أو المواد األخرى التي
تحمل أي من عالمات ديار التجارية .وسوف تتحمل إدارة المجمع السكني رسوم
إزالة عالمات ديار التجارية.

 • 7العالمات التجارية
 1-7معايير ديار

 .أفي ظل أي ظرف من الظروف ،تعتبر العالمات التجارية لشركة ديار أو أي حقوق
جزءا من المبنى.
ملكية فكرية مرتبطة بعالمة ديار ً

 .بيحق لمالك عالمة ديار أو المطور تغيير عالمات ديار التجارية والشعارات المرتبطة
ً
وفقا لتقديرهم ،وال يجوز للمالك االعتراض على أي تغيير من
بها من وقت آلخر
هذا القبيل.

 .جيتم الحفاظ على عالمات ديار التجارية على حساب إدارة المجمع السكني.
 .دال يجوز بأي حال من األحوال لمالك الوحدات أو إدارة المجمع السكني أي حق أو ملكية
أو مصلحة في عالمة ديار التجارية أو عالمات ديار التجارية أو أي اسم مستخدم آخر
مرتبط باالشتراك مع المبنى أو في أي ترتيب متعلق بالترخيص يتم إبرامه بواسطة
شركة ديار مالك العالمة التجارية.
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 .هيقر كل مالك وحدة ويوافق على:
.1

		عدم التدخل أو المنافسة بأي شكل من األشكال على حقوق مالك العالمة
التجارية لشركة ديار (أو الشركات التابعة لها) في عالمات ديار التجارية؛ و

.2

		عدم تشكيل أو إنشاء أو استخدام (أو محاولة تكوين أو إنشاء أو االستفادة) فيما يتعلق
بوحدتهم ،أو المبنى بشكل عام من عالمات ديار التجارية أو أي عالمات قد تكون مشابهة
لعالمات ديار التجارية أو قد يتم الخلط بينها.

 .وال ُيعتبر أي مالك أو إدارة المجمع السكني بمثابة جهة خارجية تابعة ألي اتفاقيات يبرمها مالك العالمة
التجارية لشركة ديار و/أو المطور الستخدام عالمة ديار التجارية وعالمات ديار التجارية.
 .زيعتبر مالك العالمة التجارية لشركة ديار (والشركات التابعة لها) جهة خارجية تابعة للعهود الواردة في قرار
الملكية المشتركة ( )JOPDالتي تستفيد أو تسعى إلى الحفاظ على حقوق مالك العالمة التجارية لشركة
ديار .يجوز لمالك العالمة التجارية ديار تنفيذ األحكام الواردة في ( JOPDبما في ذلك على النحو المنصوص
عليه في المادة  252من القانون االتحادي رقم  5لعام ( 1985بصيغته المعدلة) لضمان االمتثال اللتزامات
مالك اإلقامة بموجب قرار عقارات الملكية المشتركة (.)JOPD
 .حلن يكون أي تعديل ساري المفعول فيما يتعلق بمالك العالمة التجارية لشركة ديار ما لم يوافق مالك
كتابيا على هذا التعديل.
العالمة التجارية لشركة ديار وقت التعديل
ً

 2-7تسجيل عقود اإليجار
 .أ يجب أن يتم تسجيل جميع عقود اإليجار التي أبرمها أصحابها فيما يتعلق بوحدتهم مع الهيئات المعنية ذات
ً
وفقا للقوانين المعمول بها.
الصلة
 .بيجب على المالك تزويد فريق إدارة المبنى بنسخ من جميع عقود اإليجار أو التجديدات التي سوف يقوم مدير
المبنى بإبرامها نيابة عن فريق إدارة مجمع المباني .إذا لم يتم تزويد مدير المجمع السكني بنسخة من عقد
تأكيدا لضمان دفع رسوم الخدمة يؤكد أن المالك قد دفع جميع رسوم الخدمة
إيجار أحد المالك ولم يصدر
ً
المستحقة وال ينتهك التزاماته بموجب إعالن عقارات الملكية المشتركة ( )JOPDبطريقة أخرى ،فقد يتم
رفض وصول المستأجر إلى المبنى بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،الوصول إلى المناطق المشتركة
للمبنى (وفي حالة مالكي الوحدات ،المرافق الترفيهية للوحدة).
 .جلتفادي الشك ،ال يحق لشاغل الوحدة أن يحصل على حيازة وحدة ما أو االنتقال إليها إال إذا امتثل المالك
ً
مخالفا اللتزاماته.
اللتزاماته ودفع رسوم الخدمة بالكامل ،وال يجوز أن يكون ذلك
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 • 8إخفاق المالك في تنفيذ التزاماته
 .أمع مراعاة جميع القوانين المعمول بها باإلضافة إلى أي حقوق أخرى إلدارة المبنى ،إذا لم ينفذ
المالك التزاماته ،يجوز إلدارة المباني ،على حساب المالك المستحق كدين عند الطلب ،القيام بأي
شيء ضروري بشكل معقول لغرض الوفاء بالتزامات المالك بما في ذلك:
.1

القيام بعمل على وحدة المالك لتنفيذ أي شيء فشل المالك في القيام به ؛

.2

اتخاذ أي خطوات لمنع الوصول إلى أو تعليق استخدام أي وحدة من
وحدات الترفيه من قبل أي مالك للوحدة أو شاغل الوحدة إلى حين
قيام مالك الوحدة بتصحيح المخالفة ؛

.3

اتخاذ أي خطوات لمنع الوصول إلى أو تعليق استخدام أي مكان من

.4

اتخاذ أي خطوات لمنع الوصول إلى المناطق المشتركة للمبنى من
قبل أي موردين يعملون من قبل المالك للقيام بأي عمل غير مصرح
به حتى وقت قيام المالك بتصحيح المخالفة ؛

.5

إزالة أي عناصر تخالف قرار عقارات الملكية المشتركة ( )JOPDوتخزينها
في مركز المالك .إذا لم تتم المطالبة بها في غضون فترة زمنية
ً
وفقا لتقديرها
معقولة ،فسوف تتخلص إدارة المبنى من هذه العناصر
الخاص وأي إيرادات متقابلة مقابل تكاليف اإلزالة والتخزين هذه ؛

.6

مطالبة المالك بإزالة أي عمل غير مصرح به وإعادة الوحدة أو أي
منطقة مشتركة في المبنى إلى طبيعتها؛ و

.7

التعهد (أو إشراك أي مورد لالضطالع) بأي عمل ضروري إلخراج أي
عمل غير مصرح به وإعادة الوحدة أو أي من مناطق المبنى المشتركة
إذا لم يقم المالك بذلك على الفور.

أماكن وقوف السيارات من قبل أي مالك أو شاغل للوحدة (ومدعوه)
حتى يحين الوقت الذي يقوم فيه المالك بتصحيح المخالفة ؛

ً
وفقا للمادة ( 8أ)،
 .بباستثناء تنفيذ إصالحات الطوارئ ،قبل ممارسة حقوقها
يجب على إدارة المجمع السكني ،من خالل إشعار كتابي ،منح المالك فترة زمنية
معقولة ،مع مراعاة طبيعة االلتزام الذي لم يتم تنفيذه بعد ،لتنفيذ التزام.
 .جيجب أن تكون تكاليف إدارة المجمع السكني ألي أعمال بمثابة دين مستحق
ّ
بناء على الطلب.
الدفع من قبل المالك
المتعثر لحساب إدارة المجمع السكني ً
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 • 9صالحية فرض الغرامات
 .أقد تفرض إدارة المجمع السكني من وقت آلخر غرامات على أي مالك
أو شاغل للوحدة ال يمتثل لقرار عقارات الملكية المشتركة (،)JOPD
بما في ذلك عدم االلتزام الصارم بقواعد البناء.
قادرا على تصحيح المخالفة بما
 .بعندما يكون المالك أو شاغل الوحدة
ً
ً
أوال
يرضي إدارة المجمع السكني ،يجب على إدارة المجمع السكني
إرسال إخطار إلى المالك أو شاغل الوحدة (حسب
مقتضى الحال) بالمخالفة وفترة زمنية معقولة

(نظرا لطبيعة
للقيام بتصحيح مثل هذه المخالفة
ً
المخالفة) قبل إصدار الغرامة بموجب الفقرة ( 9أ)
ً
جدول للجرائم
 .جيحق إلدارة المجمع السكني أن تعد

والغرامات المرتبطة بها التي يمكن أن تتباين من
قبل إدارة المجمع السكني من وقت آلخر شريطة
أن تكون جميع الغرامات التي تفرضها إدارة المجمع
السكني متناسبة مع طبيعة انتهاك التزامات المالك أو شاغل الوحدة بموجب قرار
عقارات الملكية المشتركة ( .)JOPDيجب إبالغ المالك وشاغلي الوحدات بهذا الجدول
الزمني للمخالفات والغرامات أو عرضه بطريقة أخرى على المناطق المشتركة في
المبنى .وقد تقوم إدارة المجمع السكني بفرض أي غرامات فيما يتعلق بأي انتهاكات
منتظمة أو متكررة.

 .دقد تختار إدارة المجمع السكني عدم فرض غرامة (أو التنازل عن دفع الغرامة المفروضة)
فيما يتعلق بأي خرق من قبل المالك أو شاغل الوحدة في ظروف غامضة ،حسب ما
مناسبا حسب تقديرها .ال يمنع أي تنازل عن تطبيق غرامة أو فرض دفع غرامة
يراه
ً
ضد المالك أو شاغل الوحدة إدارة المجمع السكني من تطبيق أو فرض دفع غرامة
مقابل مخالفة مالك أو شاغلي الوحدات األخرين.
.هيجب أن تشكل جميع الغرامات المفروضة على المالك أو شاغل الوحدة دينً ا مستحق
يوما من
الدفع إلدارة المجمع السكني ويجب أن تُ دفع في غضون أربعة عشر (ً )14
تاريخ إشعار اإلنفاذ الصادر عن إدارة المجمع السكني.
 .وعدم قيام المالك أو شاغل الوحدة بدفع أي غرامة تفرضها إدارة المجمع السكني

بموجب الفقرة  ،9يعتبر مخالفة عدم دفع رسوم الخدمة بحسب األحكام الواردة
في قرار عقارات الملكية المشتركة ( )JOPDفيما يتعلق بعدم سداد المالك لرسوم
الخدمات.
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 •10العطالت
لكي تستمع بعطلة سعيدة ومفعمة بالمرحة ،يرجى مراعاة ما يلي:
•التأكد من إغالق جميع مفاتيح الكهرباء ومنافذ المياه قبل الذهاب لقضاء اإلجازة
•إيقاف تشغيل سخان المياه في حالة عدم استخدامه أو عند الذهاب في إجازة.
•إغالق مصدر المياه الرئيسي للشقة وإفراغ سخان المياه أثناء الذهاب في إجازة
•ربط نقاط اتصال أنابيب السباكة (األنابيب المرنة واللواصق والصنابير وما إلى ذلك)
وقم بإلغاء قفل صنابير األرضيات
•الحفاظ على تشغيل التكييف باستمرار عند درجة حرارة  +( 25أو  )1-خالل فصل
الصيف لتجنب تسرب المكثفات
•التأكد من إغالق سياراتك
•التأكد من اتخاذ الترتيبات الالزمة لرعاية النباتات الداخلية الخاصة بك مع أصدقائك
وأقاربك .يرجى إبالغ األمن بهؤالء الزوار

يرجى مالحظة ما يلي:
•لن تتحمل إدارة التطوير/إدارة ديار المجمع ذ.م.م .السكني في ديار المسؤولية
ماديا
بشأن أي إصابة أو خسارة أو ضرر من أي نوع قد يتكبده المالك أو المستأجر،
ً
أوعينيا ،بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب أي عيب في البناء أو ألي عمل تم القيام
ً
به أو ألي إهمال من جانب إدارة التطوير/إدارة مجمعات المباني في ديار أو أي من
موظفيها أو وكالئها أو المقاولين
•المنشآت الترفيهية والرياضية هي في المقام األول لالستخدام من قبل المالك أو
المقيم في المبنى ويمكن استخدامها من قبل الزوار أو الضيوف شريطة أن يرافقهم
أحد المقيمين .يتحمل السكان مسؤولية سلوك زوارهم أو ضيوفهم ويجب عليهم
التأكد من أن عددهم ،في أي وقت من األوقات ،ال يضر براحة أو تمتع أو أنشطة
السكان اآلخرين الذين يرغبون في االستفادة من المرافق.
•لن تتحمل إدارة التطوير/إدارة المجمع السكني في ديار أو موظفيها أو وكالئها
المسؤولية على اإلطالق عن سالمة أي شخص يستخدم المرافق .يجب أن يكون
األشخاص غير الماهرين في السباحة واألطفال برفقة شخص قادر على تحمل
المسؤولية عنهم.
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ميدتاون 27

 • 11مستندات الحوكمة
 .أيلتزم المشتري كمالك باألحكام الواردة في:
 .1مدينة دبي لإلنتاج (إذا أعلن ذلك المطور الرئيسي)
 .2قرار عقارات الملكية المشتركة ()JOPD؛
 .3اتفاقية خدمات العالمات التجارية؛ و
ً
وفقا
 .4التوجيه الصادر عن دستور الجمعيات الصادر
مجتمعا باسم
لقانون الملكية المشتركة (يشار إليه
ً
					
"مستندات الحوكمة").
								
					
 .ب يجب على المشتري قراءة مسودة مستندات الحوكمة
لفهم الركائز األساسية المقترح تنفيذها وإعطاء السياق مزيد من اإليضاحات الوارد في هذا البيان.
ّ
 .ج ً
الموقع
وفقا لشروط االتفاقية ،يجب على المشتري التوقيع على إعالن االلتزام واالعتراف وتسليم اإلعالن
بااللتزام واالعتراف للبائع عند االنتهاء من االتفاقية وقبل تسجيل نقل الوحدة إلى المشتري.
 .د يوافق البائع ويقر المشتري ويوافق على أنه يجوز تعديل شكل ومضمون مستندات الحوكمة (أو أن يتم استبدال
هذه المستندات بالكامل في حالة تعديل هيكل الملكية المقترح) من قبل البائع إذا اعتبر البائع ذلك التعديل أو
االستبدال في مصلحة المبنى.
 .هيوافق البائع ويقر المشتري ويوافق على أن يلتزم المشتري باألحكام الواردة في مستندات الحوكمة من تسليم
الوحدة على الرغم من أنه ال يجوز تسجيل مستندات الحوكمة في تاريخ التسليم.
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دليل السالمة
يتضمن دليل السالمة الوارد أدناه إجراءات وبروتوكوالت لحماية األرواح والممتلكاتً ،
وفقا ألفضل الممارسات المعترف
عالميا وال يحل محل أي متطلبات أو قوانين محلية.
بها
ً

يتم وضع هذه اإلرشادات كدليل مقترح وال توفر أي إقرارات أو ضمانات بأن المعلومات شاملة وعليه ال نتحمل أي
إهمال .باإلضافة إلى االلتزام باإلرشادات ،يرجى االلتزام بقواعد ولوائح البناء وإدارة المجمع السكني من أجل الحفاظ
على بيئة آمنة .ويتعين عليك اإلبالغ مباشرة عن أي حالة غير آمنة ناجمة عن أي خلل في المعدات والتجهيزات .ولن
تتحمل اإلدارة أي مسؤولية عن أي حوادث لم يتم اإلبالغ عنها.
نقوم باستمرار بمراجعة وتحديث هذه التدابير لتظل متوافقة مع المتطلبات التنظيمية ومعايير الصحة والسالمة
المعمول بها .ونأمل أن تكون تجربتك معنا في ميدتاون آمنة ومريحة.

أرقام الطوارئ المهمة

يجب أن تكون األرقام التالية معلومة ومعروفة لجميع المستأجرين والمقيمين والزوار:

•الدفاع المدني 997

•اإلسعاف 998
•الشرطة 999

•هيئة كهرباء ومياه دبي 991
•حالة الطوارئ -

•في حالة الطوارئ أو الحاالت غير اآلمنة ،اتصل على الفور باألمن في الموقع
أو إدارة المرافق.
عند االتصال بأي من أرقام الطوارئ المذكورة أعاله ،احرص على التحدث بهدوء وبوضوح
المشغل .واذكر اسمك وطبيعة حالة الطوارئ ومدى شدتها وموقعها (مثل رقم
إلى ُ
الشقة وما إلى ذلك).
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اإلسعافات األولية والمخاطر
ً
تماما لجميع األخطار ومخاطر السالمة من أجل الحد منها في المراحل
مدركا
المثلى ،يجب أن تكون
لتحقيق السالمة ُ
ً
المبكرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة.

•أجهزة إنذار الحرائق

•طفايات مكافحة الحرائق

•بطانية الحماية من الحرائق
•السالمة أثناء الطهي
•الحماية من الكهرباء
•الحماية من الزالزل

غرف التخزين والبلكونات والشرفات
•ال تقم بتخزين المواد القابلة لالحتراق.
•ال تقم بتخزين أو تزيين البلكونات والشرفات بأفرع الزينة.
•تجنب وضع األشياء التي يمكن أن تقع على المارة.
•ال تقم بتثبيت المرفقات داخل غرف التخزين أو الشرفة أو إجراء أي تعديالت هيكلية أخرى.
ضروريا.
•استخدم األرفف أو مرافق التخزين المناسبة حيثما كان ذلك
ً
منعا باتً ا
•يمنع استعمال الشويات في الداخل وفي الشقق ً

سالمة ساحة انتظار السيارات
• ً
وفقا لمتطلبات  DCDو RTAالقياسية ،تم تثبيت عالمات السالمة في منطقة مواقف السيارات
وغيرها من مناطق البناء ذات الصلة لضمان سالمة المستأجرين وحماية مباني المجمعات.
•تشتمل عالمات السالمة هذه على الحد األقصى
للسرعة ،وإشارة تخفيض السرعة ،والمطبات
الصناعية ،ولوحة إشارة قواطع السرعة ،وإشارة
بكرة خرطوم الحرائق ،والمرآة المحدبة ونقطة
التجميع.
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إدارة المخلفات
•يجب على جميع المالك والمستأجرين والزوار والمقاولين االلتزام بعملية إعادة التدوير وتنفيذها
بشكل الئق
•رموز األلوان الموصى بها من إدارة المطور لجمع المواد القابلة إلعادة التدوير هي ،األزرق للورق،
واألخضر للمواد البالستيكية ،واألصفر للعلب واألحمر للزجاج .ويتم تشجيع المقيمون ويتحملون
مسؤولية الفصل ووضع المواد القابلة إلعادة التدوير الخاصة بهم في صناديق إعادة التدوير.
•يوجد مزود خدمة متخصص إلدارة النفايات وإعادة التدوير لإلشراف على جمع النفايات والعزل
القابل إلعادة التدوير.

سالمة المبنى
ً
وفقا للتعليمات
• ُيرجى قراءة قواعد البناء والمجمع وااللتزام بها الستخدام أي معدات أو مواد
المذكورة.
•لمنع انتشار األمراض المعدية ،يرجى تجنب استخدام المرافق العامة إذا كنت مريضة أو ملوثة.
•تأكد من أنك مدرب على استخدام أي من معدات السالمة المقدمة ،و طافية الحرائق
واإلسعافات األولية.
•ال تتحمل إدارة المجمع السكني في ميدتاون المسؤولية عن أي إصابات تنتج عن إساءة استخدام
المرافق أو المعدات المقدمة.
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مخرج القمامة

(في األبراج السكنية)
•ال تتخلص من أكياس القمامة كبيرة الحجم في مجرى أنبوب القمامة.
•تأكد من غلق أكياس القمامة.
•في حالة التخلص من المواد القابلة لالشتعال ،تأكد من إطفائها بشكل
صحيح قبل التخلص منها.
•أغلق باب مجرى القمامة بشكل صحيح بعد إلقاء القمامة.

تعطل المصعد

محاصرا في أحد المصاعد ،يرجى القيام بما يلي:
•إذا كنت
ً

•ابق هادئا ،حيث تحتوي المصاعد على ميزات أمان
لمنعها من العمل إذا لم يكن ذلك آمنً ا.

•اضغط على زر اإلنذار داخل المصعد للتواصل مع األمن
واتباع التعليمات.
•استخدم هاتفك المحمول (إذا كانت اإلشارات موجودة)
إلبالغ زمالئك و/أو األمن.
•اتصل بأرقام االتصال في حاالت الطوارئ المعلقة داخل
المصاعد ،إذا كانت اإلشارة متاحة في الهاتف.
•ال تحاول الخروج من المصعد غير المستوي مع أرضية
الطابق ألن ذلك قد يؤدي إلى تعرض لإلصابة.
•يجب أال يستخدم األطفال المصعد ما لم يرافقهم
شخص بالغ مسؤول عن تصرفاتهم.
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UAE: 800-DEYAAR (339227)
INTERNATIONAL : +971 4 3840950
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