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 THIS AGREEMENT is made on the date set out in Item من التفاصيل: 1في البند  الواردفي التاريخ  تم إبرام هذه االتفاقية
1 of the Particulars: 

 :BETWEEN بين:

 ;The Seller named in Item 2 of the Particulars من التفاصيل؛ 2البند البائع المذكور  في 

 AND و

 .The Purchaser named in Items 3 and 4 of the Particulars من التفاصيل. 4و  3د والبنوالمشتري المذكور في 

 :IT IS AGREED as follows وقد تم االتفاق على ما يلي:

 DEFINITIONS & INTERPRETATION .1 التعريفات والتفسير .1

 Definitions 1.1 التعريفات 1-1

يقصد به الدرهم اإلماراتي، العملة القانونية لدولة اإلمارات  درهم

 العربية المتحدة؛

AED means the Dirham, the lawful currency of the UAE; 
 

 Affiliate means a related entity that is subject to common لها؛المشتركة في تشغي لإلدارة جهة تابعة تخضع أي يقصد به تابع 
operating control; 
 

يقصد بها اتفاقية البيع والشراء هذه بما في ذلك   االتفاقية 

ة؛الملحق التفاصيل والجداول  

Agreement means this sale and purchase agreement 
including the Particulars and the Schedules; 
 

من  14يقصد به التاريخ المشار إليه في البند  تاريخ اإلنجاز المتوقع

التفاصيل، باعتباره تاريخا متوقعا غير نهائي وغير ملزم وقابل 

 في هذه االتفاقية؛ الواردللتغيير على النحو 

Anticipated Completion Date means the date referred to 
in Item 14 of the Particulars which is not final or binding 
and is subject to variation as provided herein; 

قصد به كافة القوانين والمراسيم واألوامر ي القانون المعمول به

واإلشعارات واللوائح والمتطلبات،  تعليمات والقرارات وال

السلوك والتوجيهات واألذونات والموافقات أو  إرشاداتو

التراخيص الصادرة من حكومة دبي أو أي سلطة أخرى ذات صلة 

من وقت اي وتعتبر سارية  على هذه االتفاقية أو الوحدة في قد والتي 

وقت آلخر ، وكذلك القوانين التي يتم إعادة سنها أو استبدالها من 

 وقت آلخر؛

Applicable Law means all laws, decrees, orders, 
decisions, instruments, notices, regulations, 
requirements, codes of practice, directions, guidance, 
permissions, consents or licenses issued by the 
Government of Dubai or any other relevant authority that 
may from time to time and at any time be applicable to 
this Agreement or the Unit, as such laws may be re-
enacted or replaced from time to time; 

يقصد بها المساحة التقريبية للوحدة  التقريبية االرضية مساحة ال 

 من التفاصيل؛ 11المحددة في البند 

Approximate Floor Area means the approximate floor 
area of the Unit as specified in Item 11 of the Particulars; 
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ويقصد به المدير المعيّن من قبل جمعية المالك من  مدير الجمعية

 ىمستندات مخطط إدارة المبن وقت آلخر وفق المستندات التأسيسية، 

 وقانون عقارات الملكية المشتركة

Association Manager means the manager appointed from 
time to time in accordance with the Strata Scheme 
Documentation and JOP Law; 

 نيقصد بها أي بناية أو جزء من بناية يعتبر أويشكل جزء م البناية

ن في المشروع؛  ُمكوِّ

Building means any buildings or parts of the buildings 
comprising or forming part of a Component; 

الملحق والوحدة  اي تقع فيهتاليقصد به مخطط البناية  البنايةمخطط 

 ؛بالملحق  كجزء منبهذه االتفاقية 

Building Plan means the plan of the building in which the 
Unit is situated attached to this Agreement as part of 
Schedule B; 

بها فيما يتعلق بأي شركة أو مؤسسة  يقصد اإلدارةالتغيير في 

ي أل النفعيةملكية الالقانونية و/ أو  أخرى، أي تنازل أو نقل للملكية

أو المؤسسة  أو أي تغيير )مباشر أسهم أو وحدات في تلك الشركة 

يما الفعالة ف اإلدارة غير مباشر( في السيطرة على التصويت أو أو

 يتعلق  بتلك الشركة أو المؤسسة؛

Change of Control means in respect of a company or 
other entity, any assignment or transfer of the legal and/or 
beneficial ownership of any shares or units in that 
company or other entity or any change in the voting 
control or effective control (whether direct or indirect) of 
that company or other entity; 

لمستندات إدارة يقصد بها شهادة صادرة وفقا شهادة براءة الذمة 

/أو إعالن المجمع الرئيسي، لتأكيد سداد المالك لكافة رسوم المبنى 

ى أوفالمجمع الرئيسي ورسوم الخدمات والرسوم األخرى، وبأنه قد 

)بحيث لم يُفرض عليه أية  ذات العالقةاألخرى،  االلتزاماتبكافة 

رسوم مجمع ميدتاون الرئيسي  في ذلكرسوم بشكل منفصل بما 

  ورسوم المجمع الرئيسي(.

Clearance Certificate means a certificate issued in terms 
of the Strata Scheme Documentation or IMPZ “Dubai 
Creative Clusters” Master Community Declaration, 
confirming that a Unit Owner has paid all Service Charges 
(and where not levied separately, including Midtown 
Master Community Charges, IMPZ “Dubai Creative 
Clusters” Master Community Charges) and other fees, 
and has satisfied all other obligations, in connection 
therewith; 

 األجزاءيقصد به مخطط المشتركة  منطقة األجزاءمخطط موقع 

لى دائرة األراضي واألمالك في دبي المشتركة الذي يقدمه البائع إ

 قبل تاريخ اإلنجاز؛

Common Area Site Plan means the plan of the 
Component Common Areas that will be submitted to the 
DLD by the Seller prior to the Completion Date; 

 خاللإالبائع نتيجة  يتكبدهايقصد به الخسائر التي  التعويض

بموجب هذه االتفاقية، على النحو المحدد في  بالتزاماته المشتري

 ؛2-4 البند

Compensation means the losses incurred by the Seller 
as a result of the Purchaser’s default under this 
Agreement, as defined in Clause 4.2; 
 

ا إنجاز الوحدة وفق يقصد به التاريخ الذي يتم فيه تاريخ اإلنجاز

استشاري المشروع )والذي يكون  اللرسومات التي يصادق عليه

دة ( وتكون فيه الوحللطرفينقراره بشأن هذا التاريخ نهائيا وملزما 

جاهزة للتسليم للمشتري. قد يقع تاريخ اإلنجاز في تاريخ اإلنجاز 

-5 يرقم البندين المتوقع أو أي تاريخ آخر حسب الحال وفقا ألحكام

 من هذه االتفاقية 16،  2

Completion Date means the date upon which the Unit is 
completed as per the Drawing as certified by the Project 
Consultant (whose decision as to such date shall be final 
and binding upon the Parties) and is ready for handover 
to the Purchaser. The Completion Date may fall on the 
Anticipated Completion Date or such other date as the 
case may be pursuant to Clauses 5.2 and 16; 

ن مشترك يخضع لقانون  نالمكو   ن المشترك، أي مكوِّ يقصد به المكوِّ

ن مملوك يالملكعقارات  ملكية فردية في ة المشتركة أو أي مكوِّ

 المشروع؛

Component means the Jointly Owned Component, any 
other jointly owned component the subject of the JOP 
Law or Single Ownership Component within the Project; 

ن المشترك يقصد بها المشتركة  األجزاء من  عتبريال  ذي ال المكوِّ

و مخصصة للمنفعة أالتي تكون و الفعلية جزًءا من الوحداتة يالناح

ن المشتركاالستخدام المشترك، من قبل جميع المالك في   ،المكوِّ

المشتركة بما في ذلك األجزاء موقع   مخططعلى النحو المحدد في 

Component Common Areas means those parts of the 
Jointly Owned Component not physically forming part of 
the units and intended for benefit or use in common, by 
all the Unit Owners in the Jointly Owned Component, as 
identified on the Common Area Site Plan including but not 
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دون حصر، كافة المناطق المفتوحة والخدمات، والمرافق الترفيهية، 

السالمة و  مرافقووالطرق، والالفتات،  واألرصفة، والحدائق، 

، وأنظمة الدخول والنقل، والمرافق األمنية، مكافحة الحريق

، والمنشآت والتحسينات و الخدمية  والمباني أو المناطق اإلدارية

 واألصول؛

 

limited to all foyer, lobby, corridors, lifts, hallways, open 
areas, services, fire and safety facilities, transport access 
systems, security facilities, utility and administrative 
buildings or areas, installations, improvements and 
common assets; 
 

ن  ن ملكية فردية مالك المكو  مالك  أيضاويقصد به أي مالك لمكوِّ

ن المشترك و إتحاد المالك؛  المكوِّ

Component Owner means any owner of a Single 
Ownership Component and in the case of the Jointly 
Owned Component, the Owners Association; 

 ;Day means one calendar day واحد؛ ميالدييقصد به يوم  يوم

مستندات إدارة ب المتعلقيقصد به  إقرار االلتزام إقرار االلتزام 

 واعالن المجمع الرئيسي الوارد بأي شكل آخر كما قد يتطلبه المبنى

المطور الرئيسي من وقت آلخر وفق تقديره الخاص  البائع و/أو

 والمطلق؛

Declaration of Adherence means the declaration of 
adherence in relation to the Strata Scheme 
Documentation and (if applicable) the IMPZ “Dubai 
Creative Clusters” Master Community Declaration in such 
other form as may be required by the Seller and/or Master 
Developer (as applicable) from time to time in their sole 
and absolute discretion); 

ويقصد بها العالمات  العالمات التجارية لمشروع التطوير والمصمم

 ككل الوحدة، المكون او المشروعالتجارية المطبقة على أجزاء من 

وغير ذلك من العالمات التجارية والتصاميم الداخلية الظاهرة في 

 .و/أو مرافق ميدتاون المشتركة جزاء المشتركة األ

 

Development and Designer Branding means the branded 
parts of the Unit, Component and Project as a whole and 
other branding and interior designs that appear in some 
of the Component Common Areas and/or the Midtown 
Communal Facilities; 

يقصد به البيان المقّدم وفقا لتعليمات  اإلفصاح عن المعلوماتبيان 

الملكية المشتركة والذي يحدد طبيعة الوحدة عقارات قانون 

 والمشروع؛

Disclosure Statement means the statement given 
pursuant to the “directions” to the JOP Law which outlined 
the nature of the Unit and the Project; 

بما في  بدبي يقصد بها دائرة األراضي واألمالكدائرة األراضي 

ذلك كافة الدوائر والمؤسسات التابعة لها بما في ذلك على سبيل 

 المثال ال الحصر مؤسسة التنظيم العقاري؛

DLD means the Dubai Land Department including all 
departments and entities controlled thereby, including but 
not limited to the RERA; 

الوحدة  أرضية يقصد بها مخططات  الرسومات

 ؛جق حإليها بالمل والمشار  ومواصفاتها المرفقة طي هذه االتفاقية

Drawing means the Unit floor plans and specifications 
attached hereto marked Schedule A; 

في التفاصيل  1يقصد به التاريخ المذكور في البند  تاريخ النفاذ

 من هذه اإلتفاقية 20والمشار اليه في البند 

Effective Date means the date set out in Item 1 of the 
Particulars and described in Clause 20 of this Agreement. 

يقصد بها فيما يتعلق بوحدة عقارية، النسبة التي  نسبة االستحقاق

البائع عن طريق تقسيم مساحة أرضية الوحدة على المساحة  ايحدده

ذ ، مع األخالمشترك المكون من اإلجمالية لكافة  الوحدات في البرج

قاق نسبة استحفي االعتبار االستخدام المقرر للوحدة. يجب حساب 

 إعالن عقاراتالمثبت في  الوحدة بشكل نهائي في تاريخ اإلنجاز

 :  وهي التي تحدد ما يليكل المالك وتسليمها إلى  الملكية المشتركة

Entitlement means in relation to the Unit, the percentage 
determined by the Seller by dividing the floor area of the 
Unit by the total floor area of all the units in the Jointly 
Owned Component and taking into account the 
prescribed use of the Unit.  Entitlements shall be finally 
computed on the Completion Date, recorded in the JOP 
Declaration and delivered to all Unit Owners and shall 
determine: 
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يتم فيها حساب  مسألة في أي وحدة كل مالك  صوتقيمة  (أ)

 بناء على القيمة؛ الصوت

(a) the value of the vote of a Unit Owner in any case 
where the vote is to be reckoned in value; 

، وحدةالمشترك لكل مالك  األجزاءالحصة غير المجزأة من   (ب)

 و

(b) the undivided share of the Component Common 
Areas of a Unit Owner; and 

في رسوم  وحدةالنسبة التي يجب أن يساهم فيها كل مالك  (ت)

 الخدمات؛

(c) the proportion in which a Unit Owner shall 
contribute towards the Service Charges; 

يقصد بها أي عوامل  العوامل الخارجة عن سيطرة البائع

 لمناسبفي الوقت االبائع البناية من قبل  إنجاز تعيق من شأنها أن خارجية
لتي ا أو المتوقع تاريخ اإلنجاز أو تاريخ اإلنجاز الوحدة في تسليم و/أو

لواردة االبائع التزامات  أداء في بأي صورة بخالف ذلك التأخير تسبب

 اوالتي تشمل أيض، ويشمل ذلك أحداث القوة القاهرة، هذه االتفاقية في 

على سبيل المثال،  والتي تمنع أو تؤخر اإلنشاء،األحداث من أي نوع 

  لون( )المقاو ل المقاولمن قب، والتأخير البنية التحتية الالزمة عدم وجود

المطور  من قبل، أو التأخير من الباطن (المقاولينالمقاول )و/أو 

ومية الجهات الحك اي تتسبب فيهتال المعوقاتو/أو ، والتأخير الرئيسي

 ؛البائع سيطرة عنظروف أخرى تكون خارجة أي و

Factors Beyond the Seller’s Control means any external 
factors that would impede the Seller’s timely completion 
and/or handover of the Unit on the Completion Date or 
the Anticipated Completion Date or which otherwise 
causes delays in performance of the Seller’s obligations 
under this Agreement, which shall include Force Majeure 
Events but which shall also extend to any matter of any 
kind that prevents or delays construction, for example, 
lack of necessary infrastructure, delays by the 
contractor(s) and/or subcontractor(s), delays by the 
Master Developer, delays and/or impediments by 
government authorities and any other circumstances 
which are beyond the Seller’s control; 

  :Force Majeure Event means  حدث القوة القاهرة

أعمال القضاء والقدر، بما في ذلك الحرائق   )أ( يقصد به 

والفيضانات والزالزل والعواصف أو غيرها من الكوارث الطبيعية؛ 

، بما في ذلك الهجمات اإلرهابية، فعل من جانب أي دولةأي 

الجهات االجنبية والحرب )معلنة أو غير معلنة(، والغزو، وأعمال 

ية والتمرد والثورة ، واألعمال العدائية، والحرب األهلالمعادية 

والعمل العسكري، والمصادرة، والتأميم، أو التهديد بأي مما سبق 

أو إهمال أو تأخير من أية  هيئة  امتناع عن فعلذكره؛ وأي فعل أو 

محلية أو حكومية أو المطور الرئيسي أو مقدم خدمات و/ أو غير 

أو ذلك من المقاولين أو مقاولين من الباطن أو وكالء، أو أشخاص 

 جهات من الغير بما في ذلك:

(a) any act of God including fire, flood, earthquake, 
windstorm or other natural disaster; any act of any 
sovereign including terrorist attacks, war 
(whether war declared or not), invasion, act of 
foreign enemies, hostilities, civil war, rebellion, 
revolution, insurrection, military action, 
confiscation, nationalization, or threat of any of 
the foregoing;  

لبي، إهمال، تأخير من قبل اي جهة إيجابي او س أي تصرُّف (ب)

محلية، المطور الرئيسي مزودي الخدمات و/أو او حكومية 

أي مقاول، مقاول من الباطن، وكالء أو من الغير سواء كانوا 

أخير رفض أو ت في ذلكأشخاص طبيعيين أو اعتباريين بما 

 و/ أو إلغاء أي ترخيص أو موافقة أو غيرها؛

(b) any act, omission, negligence or delay of any 
government or local authority, the Master 
Developer, Utility Provider and/or any other 
contractors, sub-contractors, agents or third party 
persons or entities including refusal, delay and/or 
revocation of any license, consent or otherwise; 

و/ أو تأخير من قبل أي هيئة محلية أو  إخفاق أي إهمال،  (ت)

حكومية أو المطور الرئيسي، أو مقدم خدمات و/ أو أي من 

 أو الموافقة التصرفمقاوليهم من الباطن و/ أو وكالئهم في 

 أو التوريد للقيام بإنجاز أي مما يلي:

(c) any negligence, failure and/or delay by any 
government or local authority, the Master 
Developer, any Utility Provider and/or any of their 
contractors and/or agents in acting, approving, 
supplying, connecting to and/or completing any 
of: 
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 ;the Building or Project (i) او المشروع ؛البناية (1)

 

 شروع أو المبالبناية فق الخاصة اوالمر البنية التحتية (2)

 ؛ مرافق ميدتاون المشتركةاو  المشتركةاألجزاء أو 

(ii)  the Building’s or Project’s related 
infrastructure and facilities or the 
Component Common Areas or Midtown 
Communal Facilities; and 

 ;the Utility Services  (iii) خدمات المرافق؛ (3)

المنازعات العمالية بما في ذلك اإلضراب، أو إغالق  (أ)

 المصانع أو المقاطعة االقتصادية؛

(d) labour dispute including strike, lockout or boycott; 

اإلخالل بالعقد من قبل أي مقاول أو مقاول من الباطن فيما  (ب)

 ؛لمشروعيتعلق ببناء ا

(e) breach of contract by any contractor or 
subcontractor with respect to the construction of 
the Project; 

أية حدث يجوز بموجبه للمقاول تمديد الوقت بموجب أي عقد  (ت)

 بناء؛

(f) any event allowing a contractor an extension of 
time under any building contract; 

بتوريد أو نقل األفراد أي تأخير أو إعاقة أو عدم التزام  (ث)

 والمعدات واآلالت واإلمدادات أو المواد التي يطلبها البائع؛

(g) any delay, hindrance in or failure of the supply or 
transportation or any personnel, equipment, 
machinery, supply or material required by the 
Seller; 

التزام من جانب المطور الرئيسي أي تأخير أو إعاقة أو عدم  (ج)

 في نقل ملكية قطعة األرض إلى البائع،

(h) any delay, hindrance or failure by the Master 
Developer to transfer the title and ownership 
in the Plot to the Seller; 

اي امر او حكم قضائي او قانون يمنع او يؤخر إنجاز  (ح)

 المشروع

(i) any judicial order or judgment or any law that 
prevents or delays the completion of the Project; 
and 

أو سبب آخر أيا كان خارج عن   اي مسألة أي فعل أو (خ)

 لمطور الرئيسي أو البائع ؛ل المعقولة سيطرةال

(j) any other act, matter or cause whatsoever which 
is beyond the reasonable control of the Master 
Developer or the Seller; 

، 2-5 دللبنيقصد به اإلخطار الموجه للمشتري وفقا  إخطار التسليم

 والذي يتم تحديد تاريخ اإلنجاز فيه ؛

Handover Notice means the notice served on the 
Purchaser pursuant to Clause 5.2, specifying the 
Completion Date; 

التابعة لدبي  -)منطقة االنتاج االعالمي العالمية  المجمع الرئيسي

الموضح  ييقصد به المجمع الرئيس للمجمعات االبداعية(

من التفاصيل، والذي سيتم تقسيمه إلى قطع أراضي  13في البند 

ومرافق استخدام مشترك عموما، وفقا للمخطط الرئيسي أو أي 

تعديل يجري عليه، ويشمل كافة وأي توسيعات تجري على المجمع 

 الرئيسي من وقت آلخر؛

IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master Community 
means the entire master community described in Item 18 
of the Particulars, which is to be divided into plots and 
common use facilities generally in accordance with the 
IMPZ “Creative Clusters” Master Plan or any amendment 
thereof and includes all and any extensions of the IMPZ 
“Dubai Creative Clusters”  Master Community from time 
to time; 
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يقصد به المبلغ المستحق  رسوم المجمع الرئيسيرسم / 

ن أو المالك للمطور الرئيسي في ذمة  مالك الوحدة، مالك المكوِّ

بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر  اآلخرين او أصحاب المصلحة

في تكاليف إدارة وتشغيل وصيانة المجمع الرئيسي نسبيةكمساهمة 

 من وقت آلخر، يجري تعديلها كماواإلشراف عليه، 

IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master Community 
Charge/s means the amount payable to the Master 
Developer directly or indirectly by the Unit Owners, 
Component Owners or other owners or stakeholders in 
the IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master Community 
as the proportional contribution to the costs of the 
management, operation, maintenance and control of the 
IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master Community, as 
may be amended by from time to time; 
 

يقصد به اإلعالن الصادر عن المطور  إعالن المجمع الرئيسي

مجمع الرئيسي وتنظيمه للتوفير إدارة  إلى الرئيسي والذي يهدف

حالية حسب صيغته الوصيانته واإلشراف عليه بشكل سليم والمرفق 

 ب ال يتضمن الملحق المذكور،. في حال كان الملحق بالملحق  في

 مكنميقوم البائع بتقديم هذه الملحق إلى المشتري في أٌقرب وقت 

ر . يحق للمطوالبائع لهذا الملحق من المطور الرئيسي استالم بعد

الرئيسي تعديل إعالن المجمع الرئيسي وفق تقديره الخاص 

والمطلق، وتكون أي من هذه التعديالت ملزمة بشكل تلقائي على 

 المشتري والبائع 

IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master Community 
Declaration means the document issued by the Master 
Developer which is intended to provide for the proper 
management, administration, maintenance and control of 
the IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master Community. If 
no such document is currently available the same will be 
provided by the Seller to the Purchaser as soon as 
practicable after the Seller receives the same from the 
Master Developer. The Master Developer is entitled to 
amend the IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master 
Community Declaration at its sole and absolute 
discretion, and any such amendment shall automatically 
bind the Purchaser and the Seller; 
 

لطة سمنطقة االنتاج االعالمي العالمية التابعة المخطط الرئيسي ل

للمجمع يقصد به المخطط الرئيسي  دبي للمجمعات اإلبداعية

ي مجمعات دبمنطقة االنتاج االعالمي العالمية التابعة لالرئيسي ل

 اإلبداعية.  

IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master Plan means the 
master plan for the IMPZ “Dubai Creative Clusters” 
Master Community; 

ويقصد بها اي عالمة تجارية، اسم تجاري،  حقوق الملكية الفكرية

سمة تجارية لخدمة، شعار، تصميم، رمز، عالمة مميزة، حقوق 

طبع، خبرة فنية، معلومات سرية، مخططات، رسومات وغيرها من 

المواد التعريفية ذات العالقة بالبناية والمشروع الذي اقامه البائع، 

ئيسي التي يمتلكها  مخطط البرج، األجزاء المشتركة او المجمع الر

 او المرخص باستخدامها من قبل:

 

Intellectual Property Rights means any trademark, trade 
name, service mark, logo, design, symbol, emblem, 
insignia, slogan, copyright, know-how, confidential 
information, plan, drawing or other identifying material in 
relation to the Unit, Building Component, Project or 
Master Community owned by or licensed to:  
 

  ;the Master Developer (a) المطور الرئيسي (أ

  ;the Seller (b) البائع (ب

اي مجموعة شركات أو شركة تابعة للمطور الرئيسي او  (ت

 البائع، او

(c) any group company or Affiliate of the Master 
Developer or the Seller; or 

 لمطور الرئيسي او البائع.ل هيئة زميلةاي مؤسسة او  (ث

 

(d) any Affiliate of the Master Developer or Seller. 
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يقصد به سجل الملكية المؤقت الذي تحتفظ به  بدئيسجل الملكية الم

بشأن  2008لسنة  13دائرة األراضي واألمالك وفقا للقانون رقم 

 ؛و تعديالته تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي

Interim Property Register means the interim property 
register maintained by the DLD in accordance with Law 
No. 13 of 2008 regulating the Interim Real Estate Register 
in the Emirate of Dubai and its amendments; 

يقصد به المشتري المشترك المشار اليه في البند المشتري المشترك 

 من التفاصيل؛ 9

Joint Purchaser means any joint purchaser in Item 4 of 
the Particulars; 

ن المشترك  ن المفرز وفقا لقانون المكو   عقاراتيقصد به المكوِّ

مشتركة والذي تشكِّل الوحدة  أجزاءوة المشتركة لوحدات يالملك

 جزءا منه؛

Jointly Owned Component means the Component that is 
subdivided pursuant to the JOP Law into units and 
Component Common Areas of which the Unit forms part; 

ة الملكيعقارات يقصد به إعالن  الملكية المشتركةعقارات إعالن 

ن المشتركالمشتركة في  ة يعده البائع وفقًا لقانون ملكي الذي المكوِّ

 العقارات المشتركة؛

JOP Declaration means the Jointly Owned Property 
Declaration for the Jointly Owned Component to be 
prepared by the Seller in accordance with the JOP Law; 

 27يقصد به القانون رقم  قانون ملكية العقارات المشتركة  

بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، متضمنا  2007لسنة 

أي لوائح وقرارات صادرة عن رئيس دائرة األراضي واألمالك من 

من هذا القانون، أو أي قانون يحل محله  32وقت آلخر وفقا للمادة 

 أو يجري تعديالت عليه؛

JOP Law means Law No. 27 of 2007 regarding 
Ownership of Jointly Owned Property in the Emirate of 
Dubai and includes any regulations and decisions issued 
by the chairman of the DLD from time to time pursuant to 
Article 32 of that law, or any replacement or re-enactment 
thereof; 

م يقصد به  المبلغ المذكور في البند رقتعويض التأخر في التسليم 

من التفاصيل وهو مجموع المبالغ مستحقة السداد من قبل البائع  21

 للتسليم المتأخر للوحدة؛ 15.1وفقا للبند 

Late Delivery Compensation means the amount set down 
in Item 21 of the Particulars which sum may be payable 
by the Seller pursuant to Clause 15.1 for the late delivery 
of the Unit. 

بند في ال  يقصد به المطور الرئيسي المشار إليه المطور الرئيسي

ذي يعد المطور الرئيسي للمجمع الرئيسي أو من التفاصيل، وال 14

 أي جهة أخرى تتولى مسؤولية تطوير و/أو إدارة المجمع الرئيسي؛

Master Developer means the master developer referred 
to in Item 19 of the Particulars, being the master 
developer of the IMPZ “Dubai Creative Clusters”  Master 
Community or any other entity that may assume 
responsibility for the development and/or management of 
the IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master Community; 

اج لمنطقة االنت المجمع الرئيسي مخططيقصد به المخطط الرئيسي 

الذي يصدره و االعالمي العالمية التابعة لمجمعات دبي االبداعية

 المطور الرئيسي و يسري من وقت آلخر؛

Master Plan means the plan of the IMPZ “Dubai Creative 
Clusters” Master Community that may be issued by the 
Master Developer and which may be in force from time to 
time; 

ات المجمع والمساحات ميقصد بها خد ميدتاون المشتركةمرافق 

بر الرئيسي والتي ال تعتميدتاون التي التي تشكل جزءا من المجمع 

نا ولكنها مملوكة وتدار من قبل البائع بالنيابة عن وعلى حساب  مكوِّ

ن او مالك الوحدات )وعلى سبيل المثال ال  الحصر(: مالك المكوِّ

 

Midtown Communal Facilities means the communal 
facilities and areas forming part of the Midtown Master 
Community that do not form part of a Component but are 
owned, managed and administered by the Seller on 
behalf of and at the expense of the Component Owners 
or Unit Owners (indicatively including but not limited to):  

الحدائق، أماكن الجلوس،  طابق البوديوم والمقام عليه -أ

حمامات السباحة وطرقات المشي، مالعب الرياضة 

 والمناطق المخصصة للعب؛

(a) the podium with landscaped gardens, seating 
areas, footpath and swimming pool, sport courts 
and play areas; 
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وطوابق التسوية مع المداخل ألماكن  ياألرضالطابق  -ب

المشتركة والمرافق القيادة، وطرق الوصول، المساحات 

 ، األماكن المخصصة الصطفاف المركبات؛ و

(b) the ground and basement levels with entrances 
to and driveways, access ways, communal 
areas and facilities, and car parking areas; and 

المساحات المشتركة األخرى، المرافق و الخدمات بما  -ت

يتضمن )على سبيل المثال( األماكن المفتوحة، األرصفة 

، البنية التحتية للمناطق الجوفية في حدود اإلضاءة

األرض، الخدمات المرافق، الحدائق، المناطق اإلدارية، 

التركيبات والتحسينات و أي موجودات مشتركة لمجمع 

 ميدتاون الرئيسي؛ 

(c) other Project communal areas, facilities and 
services including (but not limited to) open 
areas, pavements, lighting and sub-terrain 
infrastructure within the Plot, services, facilities, 
gardens, utility and administrative areas, 
installations, improvements and any other 
common assets of the Midtown Master 
Community; 

يقصد به المشروع الذي يتألف من مجمع ميدتاون الرئيسي 

األرض، المكونات ومرافق ميدتاون المشتركة وجميع التحسينات 

األرض وذلك يشمل جميع وأي إمتداد لمجمع المبنية في حدود 

 ميدتاون الرئيسي من وقت لآلخر من قبل البائع؛

Midtown Master Community means the Project 
comprising the Plot, the Components and the Midtown 
Communal Facilities and all improvements constructed 
within the Plot and includes all and any extensions of the 
Midtown Master Community from time to time by the 
Seller; 

 به المبلغ المستحق الدفع يقصد  الرئيسي مجمع لميدتاون رسوم  

ن أو )في حال قام البائع بخصم المبلغ مباشرة  من قبل مالك المكوِّ

ن ممساهمة نسبية  ذلك باعتبارالوحدة للبائع  مالكمن مالك الوحدة( 

ن أو مالك الوحدة  لتكاليف اإلدارة والتشغيل والصيانة مالك المكوِّ

ن تضمن حصة مت والتي) المشتركة ميدتاون مرافقوالسيطرة على 

 اادائه)في حال عدم  و المشتركة ميدتاون مرافقتكاليف الخدمات 

تاج لمنطقة االن الرئيسي المجمعتكاليف اضافة لبشكل منفصل( 

  لإلبتكار؛ دبي لمجمعاتاالعالمي العالمية التابعة 

Midtown Master Community Charges means the amount 
payable by the Component Owner or (should the Seller 
levy the same directly upon the Unit Owner) the Unit 
Owner to the Seller as the Component Owner's or Unit 
Owner’s proportional contribution to the costs of the 
management, operation, maintenance and control of the 
Midtown Communal Facilities (including a share of Utility 
Charges for the Midtown Communal Facilities and (if not 
levied separately) IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master 
Community Charge/s); 

المستند الذي سيقوم يقصد به مجمع ميدتاون الرئيسي  إعالن 

اإلدارة ، الصيانة  سينص على كيفيةبتحضيره البائع والذي 

ال على سبيل المثالمرفق و الرئيسي والسيطرة على مجمع ميدتاون

 مسودة المرفق ج.ك

Midtown Master Community Declaration means the 
document to be prepared by the Seller, which is intended 
to provide for the proper management, administration, 
maintenance and control of the Midtown Master 
Community the indicative draft of which as attached at 
Schedule E.  

 يالرئيس مسودة مجمع ميدتاونيقصد به ميدتاون الرئيسي مخطط 

المرفق )ب( والذي يمكن للبائع تعديله وفقا لسلطته والملحقة في 

 التقديرية؛ 

Midtown Master Plan means the plan of the Midtown 
Master Community a draft of which is attached at 
Schedule B and which the Seller may amend at the 
Seller’s discretion; 

وحدة، بما اليقصد به  أي شخص يسكن أو يزور  شاغل الوحدة

 العاملين، والمستأجرين، والزوار ومقاولي مالك الوحدةفي ذلك 

 التابعين للمشتري والضيوف أو أفراد األسرة و الخدموالوكالء 

Occupier means any person occupying or visiting a unit, 
including a Unit Owner’s contractors, tenants, visitors, 
servants, agents, employees, guests or family members; 

يقصد به النظام المؤقت للتسجيل   للعقود المبدئينظام التسجيل 

المسبق للعقود الذي تديره دائرة األراضي واألمالك فيما يتعلق 

بتسجيل اتفاقيات البيع والشراء للعقارات على الخارطة في سجل 

 ؛المبدئيالملكية 

Oqood Pre-Registration System means the interim pre-
registration system operated by the DLD in respect of the 
registration of sale and purchase agreements for 'off-plan' 
properties on the Interim Property Register; 
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ك   ،ن المشترك في ميدتاونوِّ يقصد به إتحاد ماّلك المكإتحاد المالا

، مالك جميع مالك الوحدة في المكّون المشترك يشمل اتحاد هو و

 تركة؛الملكية المش عقارات وفقا لقانونتشكيل اتحاد المالكوسيجري 

Owners Association means the Midtown Jointly Owned 
Component Owners Association, an association of all the 
Unit Owners in the Jointly Owned Component to be 
formed pursuant to the JOP Law; 

 المخصصالسيارات  موقف / مواقفيقصد به  السياراتموقف 

التي اشتراها المشتري والمخصصة لالستخدام الحصري من  وحدةلل

 والتي قد تقع من التفاصيل  6كما هو موّضح في البند قبل المشتري 

حسب  الحال، والتي يتم تحديد  المشتركةدتاون يممرافق ضمن 

في تاريخ اإلنجاز ما  في أقرب وقت مناسب أو  موقعها بشكل دقيق

 تحديدها مسبقا؛ يتم لم

Parking Bay means the parking bay(s) allocated for the 
Unit, purchased by and dedicated for the exclusive use of 
the Purchaser as set out in Item 6  of the Particulars which 
is situated in the Midtown Communal Facilities as the 
case may be and the exact position of which is to be 
allocated on  or as soon as reasonably practicable after 
the Completion Date unless specified in advance; 

البائع والمشتري مجتمعين ويقصد ب  بهمايقصد  الطرفان

 أيا منهم؛” الطرف”

Parties means collectively the Seller and the Purchaser 
and "Party" means either one of them; 

من  22في البند  جدول الدفعات المبينيقصد به  الدفعاتجدول 

 التفاصيل؛

Payment Schedule means the payment schedule as set 
out in Item 22 of the Particulars; 

يقصد به االستخدام المصرح به للوحدات  االستخدام المصرح به

 من التفاصيل؛ 15على النحو المحدد في البند 

Permitted Use means the permitted use of the Unit as 
specified in Item 15 of the Particulars; 

المشروع شغلها ياألرض التي يقصد بها قطعة  قطعة األرض

 من التفاصيل؛ 16في البند  والمحددة

Plot means the land occupied by the Project as identified 
in Item 16 of the Particulars; 
 

 Phases means the phases in which the Project will be المشروع ؛فيها تطوير يقصد بها المراحل التي سيتم المراحل 
developed; 

من  17المشروع الوارد تفاصيله في البند يقصد به المشروع 

التفاصيل )ميدتاون( والذي سيتم تطويره على قطعة األرض 

متعدد اإلستخدام كما هو موضح على سبيل كمشروع تملك حر 

مجمع ميدتاون  يشكلوالذي الرئيسي في مخطط ميدتاون المثال 

 الرئيسي؛

Project means the project described in Item 17 of the 
Particulars as “Midtown”, which will be developed on the 
Plot into a mixed use freehold development as shown 
indicatively in the Midtown Master Plan and comprise the 
Midtown Master Community; 

الذي يعينه  (مشروع اليقصد به استشاري  استشاري المشروع

 البائع وفقا لتقديره للعمل بهذه الصفة من وقت آلخر؛

Project Consultant means the project consultant for the 
Project appointed by the Seller in its sole discretion to act 
as such from time to time; 

 شراء الوحدة على النحو المبين في البنديقصد به ثمن  ثمن الشراء

 من التفاصيل؛12

Purchase Price means the purchase price of the Unit as 
set out in Item 12 of the Particulars; 
 

 الوارد اسمه فيو المشتري المشترك يقصد به المشتري  المشتري

من التفاصيل بما في ذلك ورثته، وخلفاؤه في الملكية  4والبند  3البند 

 أو المتنازل لهم؛ لهم والخلفاء المصرح 

Purchaser means the Purchaser and Joint Purchaser 
named in Item 3 and Item 4 of the Particulars including 
their heirs, successors-in-title and permitted successors 
or assigns; 
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يقصد بها أي وكافة الرسوم والمصاريف أو  رسوم التسجيل

التكاليف أو النفقات األخرى المستحقة لدائرة األراضي واألمالك أو 

حدة والفيما يتعلق بنقل وتسجيل ملكية   أي سجل آخر معمول به

)أو أي او حقوق المنفعة  -ان وجد-و فك الرهناو الرهن اعقارية ال

ية، هذه االتفاقل( وفقا دون حصر تصرف في الوحدة أو معاملة بشأنها

لبائع ايقوم بدفعها نفقات أخرى  أوبما في ذلك أي رسوم أو تكاليف 

من أجل نقل الوحدة   أو يتم فرضها عليهما، أو المطور الرئيسي

 %4 حاليا والمقدر او غيره ئيالمبد للتسجيلسواءا في نظام عقود 

  من سعر الشراء؛

Registration Fees means any and all fees, charges or 
other costs or expenses payable to the DLD or any other 
applicable registry in respect of the transfer and 
registration of ownership and title to the Unit, registration 
and release of mortgage if any, usufruct rights, (or any 
disposal of or dealing with the Unit without limitation) in 
accordance with this Agreement, including any fees, 
charges or other costs and expenses payable by or levied 
upon the Seller or the Master Developer.  Registration 
Fees  for the transfer of the Unit whether in the Oqood 
Pre-Registration System or otherwise are currently  four 
percent (4%) of the Purchase Price; 
 

ريرا يقصد بها مؤسسة التنظيم العقاري التي تم تأسيسها بموجب 

 ؛2007لعام  16القانون رقم 

RERA means the Real Estate Regulatory Authority 
created pursuant to Law No. 16 of 2007. 

يقصد بها المالحق المرفقة بهذه االتفاقية والتي تعتبر  المالحق

 جزءا ملزما ال يتجزأ من هذه االتفاقية؛

Schedules means the schedules attached to this 
Agreement which will be considered an integral and 
binding part of this Agreement; 

ي ف يقصد به االستحقاقات التقديرية المحددة االستحقاقات  ملحق

 حديدهاتوالتي سينتهي البائع من الملكية المشتركة  عقارات إعالن

 في تاريخ اإلنجاز ؛

Schedule of Entitlements means the estimated 
entitlements specified in the JOP Declaration, which will 
be finalised by the Seller on or before the Completion 
Date; 

من التفاصيل بما في  2يقصد به البائع الوارد اسمه في البند  البائع

 ذلك خلفاؤه في الملكية والمتنازل لهم؛

Seller means the seller named in Item 2 of the Particulars 
including its successors-in-title and assigns; 

يقصد بها الرسوم اإلدارية المذكورة في الملحق )ت(  رسوم البائع 

من وقت آلخر تحديدها او تعديلها من قبل البائع  ماو كما يت

 ؛15-8والمستحقة الدفع من قبل المشتري وفقا للبند 

Seller’s Fees mean the administration fees provided in 
Schedule C or as determined and amended by the Seller 
from time to time that is payable by the Purchaser in 
accordance with Clause 8.15; 

يقصد بها المبالغ المستحقة في ذمة المشتري بمثابة  رسوم الخدمة

في تكاليف اإلدارة والتنظيم والصيانة واإلشراف  مساهمة نسبية

( مزودي الخدمة)بما يشمل رسوم المشتركة األجزاء على  

ك والتي قد تتضمن )اال إذا قام والتكاليف األخرى إلتحاد الماّل 

 مجمع ميدتاون رسوم المطور الرئيسي بالتنازل عن ذلك مباشرة( 

منطقة االنتاج االعالمي المجمع الرئيسي ) رسوم الرئيسي و

 ؛ مجمعات دبي لإلبتكار(؛-العالمية

Service Charges means the amount payable by the 
Purchaser as its proportional contribution to the costs of 
the operation, management, administration, maintenance 
and control of the Component Common Areas (including 
Utility Charges) and other expenses of the Owners 
Association which may include (unless the Seller or 
Master Developer elect to levy the same directly) the 
Midtown Master Community Charges and  IMPZ “Dubai 
Creative Clusters” Master Community Charges; 

ن  الذي يشكل جزءا  يقصد به المكّون فردية ملكية المملوك المكو 

غير مقّسم لوحدات يكون بسند ملكية واحد ووالمملوك من المشروع 

 ومساحات مشتركة.

Single Ownership Component means a Component 
forming part of the Project that may be in a single title and 
not subdivided into units and Common Areas; 

ة لملكيمن حيث ا إدارة المبنىيقصد به مخطط  المبنىإدارة مخطط  

المعتمد او الذي ستم اعتماده الحقا للمشروع من قبل وو اإلدارة 

، 2المنفردة كما هو موّضح في البند  التقديرية البائع وفقا لسلطته

Strata Scheme means the strata scheme of title 
ownership and management adopted or to be adopted for 
the Project by the Seller in its absolute discretion as set 
out in Clause 2, the indicative form of which is set out in 
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ارة إد النموذج اإلرشادي الذي يوّضح بالتفصيل مستندات مخطط 

 ؛المبنى

more detail in the Strata Scheme Documentation; 

ة يالملكعقارات يقصد به إعالن  إدارة المبنىمستندات مخطط 

 ؛الرئيسي المشتركة و إعالن مجمع ميدتاون

Strata Scheme Documentation means the JOP 
Declaration and the Midtown Master Community 
Declaration; 

 ;UAE means the United Arab Emirates يقصد بها دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ا ع م  

 البنايةفي  الواقعةيقصد بها الوحدة العقارية  الوحدة العقارية

من التفاصيل ومكان  5المذكورة بمزيد من التفصيل في البند و

 نموقوف السيارات المخصص لها باإلضافة إلى حصة غير مجزأة 

المخصص للوحدة وفقا لملحق حسب المشتركة األجزاء 

 االستحقاقات؛

Unit means the unit in the Building which is more fully 
described in Item 5 of the Particulars and its allocated 
Parking Bay(s) together with an undivided share in the 
Component Common Areas apportioned to the Unit in 
accordance with the Schedule of Entitlements; 

ن المكوِّ  في التجارية والوحدات السكنية اتوحداليقصد بها وحدة 

 ؛ المشترك

unit means a residential unit or retail unit in the Jointly 
Owned Component; 

وحدة عقارية )بما في ذلك المالك  أو مالك  يقصد به مالك المالك

سجل  في تسجيلهاأو تم تسجيل معلقا تسجيل ملكيته  يكونالذي 

فقط(، ويشمل ذلك ورثته وخلفاؤه في الملكية  المبدئيالملكية 

 .والمتنازل لهم لهم وخلفاؤه المصرح 

Unit Owner means the owner or owners of a unit 
(including an owner whose title registration is pending or 
only registered in the Interim Property Register) and 
including its heirs, successors-in-title and permitted 
successors and assigns; 

يقصد بها الرسوم التي يدفعها  مزودي الخدمة رسوم

مزود الخدمات(  كما قد يوجه بهالمشتري إلى مزود الخدمات )أو 

 من قبل المشتري الخدمات لتوصيل أو قطع أو استهالك أو استخدام 

م المشتركة، حسب الحالة(، ويت باألجزاءالمالك فيما يتعلق  جمعية)و

 تحديد هذه الرسوم من قبل مقدم الخدمة من وقت آلخر؛

Utility Charges means the charges payable to the Utility 
Provider (or as the Utility Provider may direct), for the 
connection, disconnection, consumption or usage, fixed 
or other charges of Utility Services which charges shall 
be determined by the Utility Provider from time to time; 

يقصد به المطور الرئيسي و/ أو أي مزود خدمة، يقدم  مزود خدمة

/أو و و/ أو البنايةالمجمع الرئيسي و/او المكون إلى  الخدمات بتزويد

 من وقت آلخر، حسب الحال؛ الوحدة العقارية

Utility Provider means the Master Developer and/or any 
utility provider(s) providing Utility Services to the Master 
Community, Component and/or the Building and/or the 
Unit from time to time as the case may be; and 

كة المشتر األجزاءيقصد بها الخدمات التي تقدم للوحدة أو  الخدمات 

دون  من قبل مزود خدمة أو أي شخص أو جهة أخرى بما في ذلك

واإلذاعة والتلفزيون والغاز خدمات المياه والكهرباء  حصر

غيرها من الخدمات ياه المبردة والم واإلنترنت واالتصاالت و

 واللوازم أيا كان نوعها من وقت آلخر.

Utility Services includes but is not limited to water, 
electricity, gas, radio, television, internet, 
telecommunications, chilled water and other services and 
supplies of whatsoever nature from time to time. 

 Interpretation 1.2 التفسير     1-2

شمل الجمع و العكس صحيح، ياستخدام صيغة المفرد  ) 1(1-2

، وأية إشارة الجنس اآلخرواستخدام صيغة أي جنس واحد تشمل 

1.2.1 Use of the singular shall include the plural and 
vice versa and any one gender includes the other 
genders and any reference to “persons” includes 
natural persons, firms, partnerships, companies 
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تشمل األشخاص الطبيعيين، والشركات، ” األشخاص”إلى 

 والشراكات والمؤسسات.

and corporations. 

ر جوع إليها، وال تؤثلسهولة الر البنودتم تضمين عناوين    (2)1-2

 على تفسير هذه االتفاقية.

1.2.2 The Clause headings are included for 
convenience only and shall not affect the 
interpretation of this Agreement. 

يتم تحديد كافة المواعيد والفترات بالرجوع إلى التقويم   (3)1-2

عطل الرسمية والدينية والوطنية استثناء ايام ال  مع مراعاة  الميالدي

 .في دولة االمارات العربية المتحدة

1.2.3 All dates and periods shall be determined by 
reference to the Gregorian calendar, however 
excluding official, national, and religious holidays 
applicable in the UAE. 

ذه ه تعريفات  ا من األحكام الواردة فيفي حال تبين أن أي  (4)1-2

ت، أو يفرض التزاما ااالتفاقية يعتبر حكما موضوعيا، يمنح حقوق

فإن تأثير ذلك الحكم، بغض النظر عن عدم ورود ذلك الحكم سوى 

، يكون كما لو كان ذلك او المرفق  االتفاقيةبهذه  بند التفسيرفي 

 هذه االتفاقية.  متن فيقد ورد الحكم 

1.2.4 If any provision in a definition in this Agreement 
is a substantive provision conferring rights or 
imposing obligations then, notwithstanding that it 
is only in the interpretation Clause or Schedule of 
this Agreement, effect shall be given to it as if it 
were a substantive provision in the body of this 
Agreement. 

تشكل التفاصيل والمالحق التالية جزء ال يتجزأ من   (5)1-2

هذه االتفاقية، ويكون لها نفس التأثير كما لو تم إيرادها بالكامل 

هذه االتفاقية وأية إشارة إلى هذه االتفاقية تتضمن   متنفي 

 ]يتم إدخالها الحقا[ المالحق التالية:

1.2.5 The Particulars and the following 
Schedules form part of this 
Agreement and shall have effect as 
if set out in full in the body of this 
Agreement and any reference to this 
Agreement includes the following 
Schedules: 

 ,Schedule A:  Drawings and schedule of fixtures وجدول التركيبات و التشطيبات المرفق أ: الرسومات
   fittings and finishes 

المجمع ومخطط  وموقع قطعة األرض المرفق ب: مخطط البناية
 الرئيسي لميدتاون

Schedule B:  Building Plan, Plot Site Plan and 
Midtown  Master Community 
Plan  

 Schedule C:  Schedule of Seller’s Fees المرفق ج: جدول رسوم البائع

 Schedule D: JOP Declaration ة المشتركةيالملكعقارات المرفق د: إعالن 

  Schedule E:  Midtown Master Community  الرئيسي دتاونيالمرفق هـ: إعالن مجمع م
  Declaration 

 THE PROJECT AND STRATA SCHEME .2 إدارة المبنى المشروع ومخطط -2

المشروع من أجل إدارة أنه يقر المشتري و يدرك   2-1

إدارة سيتم تأسيس مخطط  ومالئمةبطريقة سليمة 

  التالي: المبنى

2.1 The Purchaser acknowledges and understands that 
for the proper and convenient management of the 
Project, the following indicative Strata Scheme will be 
established: 
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 ونّ كملمالك سيتم تشكيله فيما يتعلق بالإتحاد ا (أ)

 ةالجمعيّ والتي سيتم إدارتها من قبل مدير المشترك

 على نفقة ولمصلحة وبالنيابة عن مالك الوحدة؛ و

(a) the Owners Association will be formed in 
relation to the Jointly Owned Component and 
managed and administered by an 
Association Manager at the cost of and for 
and on behalf of the Unit Owners; and 

 ةالجمعيّ سيتم إدارته من قبل مدير الرئيسي مجمع ميدتاون 

والذي يتم تعيينه وتوجيهه من قبل البائع ولكن على نفقة 

ولمصلحة وبالنيابة عن مالك المكونات )يشمل ذلك 

 إتحاد المالك ومالك الوحدة(.

(b) the Midtown Master Community will be 
managed and administered  by an 
Association Manager appointed and directed 
by the Seller but at the cost of and for and on 
behalf of the Component Owners (including 
the Owners Association and Unit Owners).  

 :يقر المشتري و يدرك أن المطور الرئيسي  2-2

لمنطقة االنتاج االعالمي  مطور المجمع الرئيسيهو   -أ

وير تط فيهالذي سيتم  مجمع دبي لالبتكار-العالمية

 لهاقطعة األرض وبعض األراضي المجاورة 

 بعض المرافق والمنافع.ب المالك فيه تشاركيو

2.2 The Purchaser acknowledges and understands that 
the Master Developer:  

(a) is the developer of the IMPZ “Dubai Creative 
Clusters” Master Community in terms of 
which the Plot and certain adjoining land will 
be developed and where certain communal 
facilities and amenities  within the IMPZ 
“Dubai Creative Clusters” Master Community 
will be shared; and 

  

سيبقى مالك األرض المتبقية في المجمع الرئيسي          -ب

وقت  في أي متبادلة وبأنه قد تفرض قيود ذات منفعة 

على كافة األمالك في المجمع الرئيسي وعلى البائع 

المجمع الرئيسي )إن  إعالنوالمشتري بموجب 

وجد( وذلك من أجل إدارة وتنظيم وصيانة المجمع 

 ويضع هذاالرئيسي واإلشراف عليه بشكل سليم، 

منفعة متبادلة  إلدارة، وتنظيم  برنامجاإلعالن 

 وصيانة المجمع الرئيسي واإلشراف عليه. 

(b) will remain the owner of the residual land in 
the IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master 
Community and that for the proper and 
convenient management, administration, 
maintenance and control of the IMPZ “Dubai 
Creative Clusters” Master Community 
mutually beneficial restrictions may at any 
time be imposed on all the properties in the 
IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master 
Community and on the Seller and the 
Purchaser under the IMPZ “Dubai Creative 
Clusters” Master Community Declaration (if 
any) which establishes a mutually beneficial 
scheme for the management, administration, 
maintenance and control of the IMPZ “Dubai 
Creative Clusters” Master Community. 

  :The Purchaser acknowledges and understands that 2.3 ويدرك المشتري بـ:يقر   2-3

ناؤه وانه سيتم ب طوير مستقبليأن المشروع خاضع لت (أ)

 على مراحل والتي قد تتضمن إنشاء أجزاء مشتركة

مرافق ات اضافية لوقد تتضمن إنشاءاضافية 

 ؛المشتركة ميدتاون

(a) the Project is subject to future development 
and is to be constructed in the Phases which 
may involve the creation of additional 
Component Common Areas and will involve 
the creation of additional Midtown 
Communal Facilities; 
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سبة نيرات في يغالتطوير المستقبلي قد يتضمن ت (ب)

التي تشكلها مساحة األرضية التقريبية للوحدة الحصة 

ألجزاء المشتركة والذي قد يؤثر على من مساحة ا

الخدمة مستحقة الدفع من قبل  رسوم مستويات 

 المشتري؛

(b) future development may involve changes in 
the relative proportion of Approximate Floor 
Area to Component Common Areas which 
may impact the levels of Service Charges 
payable by the Purchaser;  

التطوير المستقبلي قد يتضمن تغييرات في الحصة  (ت)

في مرافق  لمديتاون  التقريبية لمساحة مكّون

والذي قد يؤثر على مستويات تكاليف المشتركة 

  المجمع؛

(c) future development may involve changes in 
the relative proportion of Component area to 
Midtown Communal Facilities which may 
impact the levels of Midtown Community 
Charges; 

 دمجها كمشروع واحدعند اإلنجاز فإن المراحل سيتم  (ث)

ومجمع ميدتاون الرئيسي سيتم إدارته كمجمع رئيسي 

ظ البائع بحق إدارة المراحل بشكل واحد. يحتف

( أو أكثر لـِ: 1منفصل وأن يُشكِّل إتحاد مالك واحد )

الملكية  عقارات ( أي بناية تخضع لقانون1)

( كل البنايات التي تقع ضمن المرحلة 2المشتركة، )

( 3الملكية المشتركة، ) العقارات الخاضعة لقانون

 الرئيسي الخاضعة جميع البنايات في مجمع ميدتاون

الملكية المشتركة مع أي من تلك عقارات لقانون 

ن؛ و  التجمعات فإن البنايات تعتبر مكوِّ

(d) once completed it is intended that all Phases 
will be integrated and the Midtown Master 
Community  will be managed as one Master 
Community. The Seller reserves the right 
however to manage the Phases individually 
and create one (1) or more owners 
associations for: (i) any Building the subject 
of the JOP Law; (ii) all the Buildings within a 
Phase the subject of the JOP Law; or (iii) all 
of the Buildings in the Midtown Master 
Community the subject of the JOP Law, with 
any of such groupings Buildings to be a 
Component; and 

البائع ال يضمن موعد إنجاز المراحل الالحقة وال  (ج)

 يحق للمشتري مطالبة البائع في هذا الخصوص.

(e) the Seller makes no warranty as to when 
subsequent Phases will be completed and 
the Purchaser shall raise no claims against 
the Seller in this regard.  

يقر المشتري ويدرك بأنه يجب عليه وعلى ورثته،   2-4

هم أو المتنازل إليهم له المصرح ئه، وخلفائوخلفا

بالتغييرات الصادرة عن البائع لمستندات  االلتزام

السلطات كما هو مطلوب من قبل  إدارة المبنىمخطط 

 المطور الرئيسي و/أو البائع وفق تقديرهم المطلق. أو

2.4 The Purchaser acknowledges and understands that 
the Purchaser, his heirs, successors and permitted 
successors or assigns shall be bound by any 
changes made by the Seller to the Strata Scheme 
Documentation as required by the authorities, the 
Master Developer and/or the Seller in their sole 
discretion. 

 THE SALE .3 البيع  -3

 هبأن المشتري ويقريبيع للمشتري  هالبائع بأن يقر

مع  و لألحكامالوحدة العقارية وفقا  من البائعيشتري 

 الواردة في هذه االتفاقية. الشروط مراعاة 

The Seller sells to the Purchaser and the Purchaser 
hereby purchases the Unit pursuant to the terms and 
subject to the conditions contained in this Agreement. 

 PURCHASE PRICE AND PAYMENT .4 ثمن الشراء والتسديد  . 4

يتم تسديد سعر شراء الوحدة من قبل المشتري إلى  4.1

وبدون خصم  لجدول الدفعاتالبائع بالكامل وفقا 

رسوم مصرفية أو رسوم صرف، و بدون أي خصم 

4.1 The Purchase Price of the Unit shall be paid by the 
Purchaser to the Seller in full in accordance with the 
Payment Schedule and free of exchange and bank 
charges and without any deduction or set-off. If the 



 
 

 : اتفاقية بيع وشراء وحدة عقارية سكنيةميدتاونمشروع 

 

Midtown: Residential Unit Sale and Purchase Agreement 

 

 

 

 
 

Initial of Purchaser :  ______________________    
  

Initial of Joint Purchaser :  __________________                                        Stamp of Seller :   

19 
 

 وعدمأو مقاصة. في حال وقع تاريخ هذه االتفاقية بعد 

واعيد األقساط التي تم استحقاق واحد أو أكثر من م

، فإن هذه المبالغ المستحقة الدفعاتتحديدها في جدول 

في هذه التواريخ تصبح مستحقة وواجبة السداد في 

 تاريخ هذه االتفاقية.

date of this Agreement falls after one or more of the 
installment dates identified in the Payment Schedule, 
the amounts due on such installment date(s) shall 
become due and payable on the date of this 
Agreement. 

مع عدم اإلخالل بحقوق البائع األخرى وفقا لهذه    4-2

االتفاقية، في حال عدم سداد أية مبالغ مستحقة الدفع 

من قبل المشتري بموجب هذه االتفاقية في الموعد 

المحدد، يتعين على المشتري دفع تعويض إلى البائع 

تكبدها البائع نتيجة عدم السداد، عن الخسائر التي ي

اعتبارا من تاريخ استحقاق الدفع إلى تاريخ السداد 

لغ مب(. ويمثل التعويض تاريخينالفعلي )شامال ال

المساحة درهم عن كل قدم مربع من  0.5قدره 

للوحدة العقارية عن كل اسبوع  األرضية التقريبية

بسبب عدم الزمنية(   تأخير )مع احتساب الكسور

 التزام المشتري بالسداد في الوقت المناسب.

4.2 Without prejudice to the Seller’s other rights pursuant 
to this Agreement, in the event of non-payment on the 
date any amounts payable by the Purchaser under 
this Agreement have become due, the Purchaser 
shall pay the Seller any  Compensation for the losses 
incurred by the Seller as a result of such non-
payment, from the due date of payment to the actual 
date of payment (both dates inclusive).The 
Compensation shall be the amount of AED 0.5 per 
square foot multiplied by the Approximate Floor Area 
of the Unit per week, taking into consideration 
fractions of weeks, as a result of the Purchaser’s 
failure to make timely payment(s). 

فإن المشتري ملتزم بدفع  4.2دون اإلخالل بالبند       4-3

فق رسوم رسوم البائع كما هو موّضح في في المر

 (.في حال تطبيقهاالبائع )

4.3 Without prejudice to Clause 4.2 the Purchaser shall 
also be required to pay any Seller’s Fees as set out 
in the Schedule of Seller’s Fees (where applicable).  

دفعة يسددها المشتري أوال لسداد أي  اي استخداميتم   4-4

او رسوم البائع حسب مقتضى  غرامات أو تعويضات

، ومن ثم سداد أي مبالغ أخرى مستحقة األحوال

بعد ذلك، في تسديد جزء من  بموجب هذه االتفاقية، و

 ثمن الشراء.

4.4 Each payment made by the Purchaser shall be 
allocated first to the discharge of any penalties, 
Compensation or (if applicable Seller’s Fees) and 
then to the payment of any other amounts due in 
terms hereof and thereafter to the reduction of the 
Purchase Price. 

 POSSESSION AND RISK .5 الحيازة و المخاطر        -5

أن تاريخ اإلنجاز المتوقع يمثل من المتفق عليه   5-1

التاريخ الذي من المتوقع حاليا  )دون ضمان ذلك( أن 

. فيه يتم إنجاز الوحدة وأن تكون جاهزة  لإلشغال

ويقر المشتري، مع ذلك، بأن تاريخ اإلنجاز الفعلي، 

قد يقع قبل، أو في، أو بعد تاريخ اإلنجاز المتوقع وفقا 

 .2-5للفقرة 

5.1 It is agreed that the Anticipated Completion Date 
represents the date upon which it is presently 
expected (but not guaranteed) that the Unit may be 
ready for occupation.  The Purchaser acknowledges 
however that the Completion Date may occur before, 
on or after the Anticipated Completion Date pursuant 
to Clause 5.2. 

تاريخ اإلنجاز الفعلي قبل، أو في، أو بعد سيتم تحديد    5-2

 :تاريخ اإلنجاز المتوقع على األسس التالية

5.2 The Completion Date will be determined before, on 
or after the Anticipated Completion Date on the 
following basis: 

في حالة وقوع تاريخ اإلنجاز الفعلي قبل تاريخ  (أ)

اإلنجاز المتوقع، فإن تاريخ اإلنجاز يقع في ذلك 

التاريخ المحدد في إخطار التسليم، شريطة أن 

لمدة ال تقل عن  إخطارا خطيايستلم المشتري 

إخطار تسليم )“( يوما 45خمس وأربعين )

(a) In the event of the Completion Date occurring 
before the Anticipated Completion Date, the 
Completion Date shall occur on that date 
specified in a Handover Notice provided the 
Purchaser receives not less than forty five 
(45) Days notice in writing (“Early Handover 
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عند إصدار إخطار .قبل تاريخ اإلنجاز”( مبكر

ليم المبكر من قبل البائع إلى المشتري، التس

مل مبلغ ثمن ايكون المشتري ملزما بأن يسدد ك

الشراء غير المسدد في تاريخ اإلنجاز 

)باإلضافة إلى جميع الرسوم والمصاريف 

األخرى( بغض النظر عن مواعيد استحقاق 

 .الدفعات في جدول ةاألقساط المحدد

Notice”) prior to the Completion Date. Upon 
the issuance of the Early Handover Notice by 
the Seller to the Purchaser, the Purchaser 
will be bound to pay the balance of the entire 
Purchase Price outstanding on the 
Completion Date (together with all other fees 
and charges) regardless of the installment 
date(s) specified in the Payment Schedule; 

 

في حال رأى البائع بأن تاريخ اإلنجاز سيقع بعد  (ب)

 وجيهتتاريخ اإلنجاز المتوقع، يجب على البائع 

عن إلى المشتري ال تقل مدته إخطار خطي 

( يوما قبل تاريخ اإلنجاز المتوقع، 30ثالثين )

 متوقع جديد. يحق للبائعمع تحديد تاريخ إنجاز 

تمديد تاريخ اإلنجاز المتوقع  حسب الحاجة

( مرات بحد أقصى وفقا للشروط 4) ألربع

 مديدتال، شريطة أال يتجاوز هذا البندالمبينة في 

( 6تاريخ اإلنجاز المتوقع مدة ستة )ل الواحد

وال يستحق المشتري اي تعويض  ميالديةأشهر 

 ، وعن التمديد بموجب هذا البند

(b) In the event the Seller believes the 
Completion Date will occur after the 
Anticipated Completion Date, the Seller shall 
provide the Purchaser with not less than 
thirty (30) Days notice in writing prior to the 
Anticipated Completion Date, specifying a 
new Anticipated Completion Date. The Seller 
is entitled as may be required to extend the 
Anticipated Completion Date up to four (4) 
times on the terms described in this Clause, 
provided that each individual extension shall 
not extend the Anticipated Completion Date 
by more than six (6) calendar months, and 
the Purchaser shall not be entitled to 
compensation for extension of time under 
this paragraph; and 

في حال وقوع تاريخ اإلنجاز في تاريخ اإلنجاز  (ت)

 2-5 للبندوفقا  كما قد يجري تعديلهالمتوقع )

 يمتسلال)ب(، يجب على البائع أن يصدر إخطار 

تاريخ اإلنجاز المحدد  من قبل يومين على األقل 

 في إخطار التسليم.

(c) In the event of the Completion Date occurring 
on the Anticipated Completion Date (as it 
may be amended pursuant to Clause 5.2(b), 
the Seller shall issue a Handover Notice not 
less than two (2) Days prior to the 
Completion Date specified in that Handover 
Notice.  

حيازة وإشغال الوحدة  على حق المشتري  يحصل  5-3

العقارية في تاريخ اإلنجاز )أو يعتبر قد حاز عليه في 

قارية العحال لم يلتزم المشتري بقبول استالم الوحدة 

في تاريخ اإلنجاز(. اعتبارا من تاريخ اإلنجاز، تنتقل 

الوحدة العقارية إلى  و المنافع في كافة المخاطر

( رفض دون إلزامه بذلك المشتري. يحق  للبائع )

تسليم حيازة وإشغال الوحدة إلى المشتري في حال 

يها لمشار إلاعدم التزام المشتري بسداد كافة الدفعات 

تفاقية أو في حال عدم التزامه بالتوقيع على في هذه اال

الالزمة )بما في ذلك دون حصر  من المستندات أي

إقرار االلتزام( أو االمتثال ألي حكم آخر من أحكام 

 هذه االتفاقية.

5.3 Possession and occupation of the Unit shall be given 
and taken by the Purchaser on the Completion Date 
(or be deemed to be given and taken by the 
Purchaser if it fails to accept handover of the Unit on 
the Completion Date).  From the Completion Date, all 
risk in and benefit of the Unit shall pass to the 
Purchaser. The Seller shall be entitled to (but not 
obligated to) decline to hand over possession and 
occupation to the Purchaser if the Purchaser has 
failed to make all of the payments referred to in this 
Agreement or has failed to sign any required 
documentation (including but not limited to any 
Declaration of Adherence) or comply with any other 
provision of this Agreement. 
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 TRANSFER OF TITLE .6 ملكيةالنقل 6-           

التزاماته الواردة في كامل شريطة وفاء المشتري ب   6-1

وحيث يكون البائع هو المالك  ، أحكام هذه االتفاقية

ئرة دافي لألرض المسجل لملكية صحيحة غير مقيدة 

مشتري استالم ملكية لل  يحق ،واألمالك األراضي

للوحدة العقارية في تاريخ  خالية من األعباء كاملة 

 شروط هذه االتفاقية كافة اإلنجاز )مع مراعاة

بما في   والقوانين ذات العالقة كما قد يجري تعديلها

ذلك القوانين المنظمة لملكية األجانب في حال كان 

يه وحسب ما تنص عل يلتزم البائع(، والمشتري اجنبي

كية تسجيل الملب القوانين العقارية النافذة في حينه

لصالح المشتري لدى دائرة األراضي واألمالك في 

دبي في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية بعد 

 .تاريخ اإلنجاز

6.1 Provided that the Purchaser has completely fulfilled 
his obligations in terms of this Agreement, and 
provided the Seller is the registered owner of the 
clear and unencumbered title to the Plot in DLD, the 
Purchaser shall receive clear and unencumbered 
ownership of the Unit on the Completion Date 
(subject to all the terms of this Agreement and the 
applicable laws as may be amended including the 
laws regulating foreigners’ ownership where the 
Purchaser is a foreigner ), and the Seller shall, as 
stipulated in the real-estate laws applicable then, 
procure registration of ownership in favour of the 
Purchaser with the DLD as soon as is reasonably 
practicable after the Completion Date. 

بمجرد أن يتم تسجيل ملكية الوحدة باسم المشتري    6-2

ي دبي، يجوز لدى دائرة األراضي واألمالك ف

للمشتري أن يتعامل مع وحدته العقارية بالطريقة 

 .2-17وعلى النحو المبين في الفقرة 

6.2 Once title to the Unit has been registered in the name 
of the Purchaser in the DLD, the Purchaser may deal 
with his Unit in the manner as set out in Clause 17.2. 

يلتزم المشتري بقبول نقل ملكية الوحدة العقارية مع    6-3

مراعاة حقوق االرتفاق والقيود التي تحقق منفعة 

للوحدة العقارية المحددة في هذه االتفاقية أو تضع 

 .قيودا عليها  أو التي تفرضها أي سلطة مختصة

6.3 The Purchaser shall accept transfer of title to the Unit 
subject to such easements and restrictions benefiting 
or burdening the Unit specified in this Agreement or 
as imposed by any competent authority. 

 (الطلب بمجردو)ة  ييتحمل المشتري وحده مسؤول  6-4

 ونقل ملكية الوحدة ل المفروضة  تسجيلالرسوم كافة 

مصروفات و/أو الرسوم المتعلقة بـِ لجميع التكاليف، ا

و/أو الرسوم العرضية المتعلقة بتسجيل هذه اإلتفاقية 

اسم المشتري لدى دائرة األراضي وتسجيل نقل 

بما في  واألمالك في دبي )أو أي مسجل مختص آخر

افة ( باإلضالعقارات المبدئي في سجل تسجيلالذلك 

 إلى أي رسوم ومصاريف إدارية من أي نوع بموجب

أي قوانين أو أنظمة معمول بها والتي يمكن أن يتم  

 .تعديلها من وقت آلخر

6.4 The Purchaser shall be solely responsible for and on 
demand pay all Registration Fees and all costs, 
expenses and/or fees in connection with and/or 
incidental to the registration of this Agreement and 
the registration of the transfer of title to the Unit into 
the name of the Purchaser at the DLD (or any other 
competent registrar, including the Interim Property 
Register) in addition to any administration fees and 
expenses of any kind under any applicable laws and 
regulations as they may be amended from time to 
time. 

تم قبل أن ييتم يقر المشتري و يدرك بأن هذا البيع    6-5

وفقا ألحكام اتفاقية البيع  وبأنه نايةالبإنجاز بناء 

بين البائع والمطور والمبرمة والشراء المعمول بها 

يع بالقيام بال يحق للبائع  قد ، )ان وجدت( الرئيسي

الوحدة أو نقل ملكيتها أو هبتها أو أي جزء منها إلى 

دون الحصول على موافقة خطية  الغيرمشتري من 

ر وفقا لسلطة البائع التقدي، ويجوز منح أو منع مسبقة 

6.5 The Purchaser acknowledges and understands that 
this sale is taking place before construction of the 
Building has been completed and that under the 
applicable terms of the sale and purchase agreement 
between the Seller and the Master Developer (if any), 
the Seller may not be entitled to sell, transfer or grant 
the Unit or any part thereof to any third party 
purchaser without a prior written consent, which 
consent may be either withheld or given as the Seller 
may deem fit and if given upon such conditions as the 
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تي الهذه الموافقة بناء على الشروط ية وفي حال منح 

 مناسبة.البائع يراها 

Seller may deem fit. 

 بموجبقد يكون يقر المشترى ويوافق البائع، أنه    6-6

ائع البيع  والشراء بين الب التفاقيةاألحكام المعمول بها 

والمطور الرئيسي، في حال إخالل البائع بالتزاماته 

بموجب شروط هذه االتفاقية وعدم التزامه بتسليم 

الوحدة وفقا للرسومات في تاريخ اإلنجاز المتوقع 

يحق قد  (، 16و  2-5مدد وفقا  للبنود يكما قد )

ه جللمطور الرئيسي )إال أنه ال يكون ملزما( بأن يو

إخطارا إلى المشتري وكذلك المستشارين المهنيين 

والمقاولين الذين يعينهم البائع بأنه يجب عليهم فورا 

 به واإلقرار االعتراف بحقوق  المطور الرئيسي

محل البائع، ويجب على المطور الرئيسي بعد ذلك 

أن يحل محل البائع. يوافق المشتري ويتعهد 

ر الرئيسي محل المطوحلول باالعتراف واإلقرار ب

القبيل من  اخطار من هذإالبائع، في حال توجيه 

هذا المطور الرئيسي إلى المشتري بموجب أحكام 

 .البند

6.6 The Purchaser acknowledges and the Seller agrees, 
that it may be the case under the applicable terms of 
the sale and purchase agreement between the Seller 
and the Master Developer, in the event the Seller 
breaches its obligations under the terms of this 
Agreement and fails to deliver the Unit constructed in 
accordance with the Drawings by the Anticipated 
Completion Date (as it may be extended in 
accordance with Clauses 5.2 and 16),  the Master 
Developer may be entitled (but not obliged) to provide 
notice to the Purchaser and any professional 
consultants and contractors appointed by the Seller 
that they must forthwith attorn to and recognize the 
Master Developer in the place of the Seller, and the 
Master Developer shall thereafter stand in the place 
of the Seller. The Purchaser agrees and undertakes 
to attorn to and recognize the Master Developer in the 
place of the Seller in the event of such notice being 
served by the Master Developer to the Purchaser 
under the terms of this Clause. 

 SELLER’S GENERAL COVENANTS .7 التعهدات العامة من البائع  -7

خ هو تاري البائع أن يكون تاريخ اإلنجاز سوف يسعى  7-1

أو في أقرب وقت ممكن بعد أو قبل المتوقع،  االنجاز

من  16و  2-5مع مراعاة شروط البنود ذلك التاريخ، 

 هذه االتفاقية.

7.1 The Seller shall endeavor to procure that the 
Completion Date will be on, before, or as soon as 
possible after, the Anticipated Completion Date 
subject to the terms of Clauses 5.2 and 16 herein. 

يتعهد البائع من هذه االتفاقية،  12 لما جاء في البندوفقا    7-2

 قوفقدر اإلمكان يعمل على بناء الوحدة العقارية  بأن

لممارسات  لرسومات وبطريقة  سليمة ومهنية وفقا ا

البناء الجيدة، باستخدام مواد جيدة ومناسبة بما يتوافق 

 .بهذا الشأن السلطات المختصة متطلباتمع كافة 

7.2 Subject to Clause 12, the Seller undertakes to cause 
the Unit to be built substantially in accordance with 
the Drawing and in a proper and workmanlike manner 
in accordance with good building practice, with good 
and suitable materials and in accordance with the 
requirements of any competent authority. 

البائع بالحصول على ضمانات من الجهات  يقوم   7-3

المصنعة والتنازل عن منفعتها لصالح المشتري، وذلك 

ألشياء )عدا ا والتجهيزات التركيباتفيما يتعلق بكافة 

التي تحمل العالمات التجارية لمشروع التطوير او 

ع في أو بالنيابة عن البائ المثبتة من قبل البائع المصمم(

 عقارية.الوحدة ال

7.3 The Seller shall obtain and assign to the Purchaser 
the benefit of any manufacturer’s warranties in 
respect of any fixtures or fittings (not being items of 
Development and Designer Branding) installed by or 
on behalf of the Seller in the Unit. 

البائع بإصالح أي عيوب في األعمال  يقوم   7-4

والتجهيزات والتركيبات في الوحدة العقارية لمدة اثني 

( شهرا اعتبارا من تاريخ اإلنجاز، )بما في 12عشر )

ذلك العيوب في األعمال الميكانيكية والصحية 

ب من هذا والكهربائية( على أن يتم إصالح أي عيو

7.4 For a period of twelve (12) months from the 
Completion Date, the Seller shall rectify any defective 
works and fixtures and fittings in the Unit (including 
mechanical, plumbing and electrical works) and such 
rectification shall take place within a reasonable time 
of the Seller being notified as such by the Purchaser. 
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 بذلك هإخطار بعدالقبيل في غضون فترة زمنية معقولة 

، لن يكون البائع ومنعا للشك . من قبل المشتري

إخطار  يجريمسؤوال فيما يتعلق بأي أعمال معيبة 

 شهر. 12مدة  انتهاءالبائع بها بعد 

For avoidance of doubt, the Seller shall not be 
responsible in respect of any such defective works 
notified to the Seller after the expiry of the twelve (12) 
month period. 

( سنوات من تاريخ اإلنجاز 10البائع لمدة عشر ) يقوم   7-5

بإصالح جميع  العيوب الهيكلية التي قد تظهر في 

الوحدة العقارية، ويجري هذا التصليح في غضون 

إخطار البائع بذلك من قبل  بعدفترة زمنية معقولة 

 .المشتري

 

7.5 For a period of ten (10) years from the Completion 
Date, the Seller shall rectify all structural defects 
which may appear in the Unit and such rectification 
shall take place within a reasonable time of the Seller 
being notified as such by the Purchaser.  

 PURCHASER’S ACKNOWLEDGEMENTS AND .8 إقرار وتعهدات المشتري    -8
UNDERTAKINGS 

مزودي يتحمل المشتري مسؤولية سداد رسوم    8-1

المقدمة للوحدة العقارية باإلضافة إلى أية   اتالخدم

تفرضها السلطة المحلية على  او رسوم ضرائب

الوحدة اعتبارا من تاريخ اإلنجاز، سواء قبل أو لم يقبل 

و/أو حيازة الوحدة العقارية. في حال  باستالمالمشتري 

إلى المشتري مباشرة عن طريق  الخدماتتم تقديم 

، فإن هذه أو البائع المالك أو المطور الرئيسي إتحاد

المبالغ تكون مستحقة مع رسوم الخدمات و/أو رسوم 

الرئيسي، و يتعهد المشتري بأن يدفع  ميدتاون مجمع

استخدامها استهالك هذه الخدمات وتوصيل و رسوم

على الفور، عندما يتم طلب ذلك منه. باإلضافة إلى 

ذلك، يقر المشتري في هذه الحال بأن عدم سداده أيا 

قد  في الوقت المناسب،  مزودي الخدمةمن رسوم 

المالك  إتحادالنقطاع الخدمة من قبل  ةعرض يجعله

أو البائع، أو المطور الرئيسي، أو الجمعية أو مدير 

و/أو أي سلطة أخرى ذات صلة بذلك مقدم الخدمة 

باإلضافة إلى رسوم إعادة توصيل الخدمة وغيرها من 

 الرسوم والغرامات.

8.1 The Purchaser shall be responsible for and pay for all 
Utility Charges to the Unit and any local authority 
taxes or fees levied on the Unit from the Completion 
Date, whether or not the Purchaser has accepted the 
handover thereto and/or possession of the Unit.  In 
the event that Utility Services are provided to the 
Purchaser directly by the Owners Association, the 
Seller or the Master Developer, such amounts may 
be payable in addition to the Service Charges, 
Midtown Master Community Charges and/or IMPZ 
“Dubai Creative Clusters” Master Community 
Charges and the Purchaser undertakes to promptly 
pay for such connection, consumption or usage 
charges when requested to do so. In addition, the 
Purchaser hereby acknowledges that in the event of 
non-payment of any Utility Charges on a timely basis, 
the Purchaser might be exposed to disconnection of 
service/s by the Owners Association, the Association 
Manager, the Seller, the Master Developer, Utility 
Providers and/or any other relevant authority in 
addition to re-connection fees and other fees and 
penalties. 

ل المشتري مسئولية سداد رسوم الخدمات ورسوم يتحمّ    8-2

-ورسوم المجمع الرئيسي الرئيسي  ميدتاون مجمع

مجمعات دبي  -العالمية منطقة االنتاج االعالمي

اعتبارا من هذا التاريخ، وفي تاريخ اإلنجاز  -لالبتكار

ويقر بالتزامه بالمساهمة في النفقات المشتركة  لصيانة 

، مرافق ميدتاون المشتركة جزاءاألوإدارة وتنظيم 

،  والمجمع الرئيسي واإلشراف عليها المشتركة 

وتدفع هذه النفقات إلى  من قبل مدير الجمعيّةوتحسب 

) أو البائع أو مدير الجمعية بالنيابة عن  المالكإتحاد 

والمطور  جمعية المالك حسب مقتضى الحال(

الستحقاقات وأحكام إعالن االرئيسي وفقا لملحق 

8.2 The Purchaser shall be liable for the Service 
Charges, Midtown Master Community Charges and 
IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master Community 
Charges on and from the Completion Date and 
acknowledges he has an obligation to contribute 
towards the common expenses for the maintenance, 
management, administration and control of the 
Component Common Areas, Midtown Communal 
Facilities and the IMPZ “Dubai Creative Clusters”  
Master Community calculated by the Association 
Manager and payable to the Owners Association (or 
the Seller as the case may be) and the Master 
Developer  and in accordance with the Schedule of 
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و/أو إعالن المجمع  مستندات مخطط إدارة المبنى

متاحة ات رسوم الخدم موازناتالرئيسي. تكون 

حول تاريخ اإلنجاز وسوف تكون للمشتري في أو 

 عورسوم مجم ميزانيات رسوم المجمع الرئيسي

المالك  إتحادادارة لمجلس متاحة  ميدتاون الرئيسي

 .المطور الرئيسيالبائع ومن قبل  إعدادها عند

Entitlements, the provisions of the Strata Scheme 
Documentation and/or IMPZ “Dubai Creative 
Clusters”  Master Community Declaration. Service 
Charge budgets will be made available to the 
Purchaser on or about the Completion Date and the 
Midtown Master Community Charges and IMPZ 
“Dubai Creative Clusters” Master Community Charge 
budgets will be made available to the board of the 
Owners Association at such time as they may be 
prepared by the Seller and the Master Developer 

م البائع و/أو المطور يقر المشتري أنه في حال قيا   8-3

 يالرئيس ميدتاون مجمعرسوم  الرئيسي بعدم فرض 

على مالك بشكل مباشر و/أو رسوم المجمع الرئيسي 

    الوحدات، أن:

8.3 The Purchaser acknowledges that if the Seller and/or 
Master Developer elect not to charge the Midtown 
Master Community Charges and/or the IMPZ “Dubai 
Creative Clusters” Master Community Charges to the 
Unit Owners directly, that: 

 رسوم من صةح أيضا ستتضمن الخدمات رسوم (أ)
ن مع المرفقة الرئيسي ميدتاون مجمع  سبةبالن) المكوِّ

 بأنه الرئيسي ميدتاون مجمع إعالن في المذكورة
 المكونات جميع من جزءا يشكل المشترك المكونات

 و(: الرئيسي ميدتاون مجمع في

(a) the Service Charges will also include a share 
of the Midtown Master Community Charges 
attached on the Component (in the 
proportion set out in the Midtown Master 
Community Declaration that the Jointly 
Owned Component forms part of all of the 
Components in the Midtown Master 
Community); and  

رسوم مجمع ميدتاون الرئيسي ستتضمن حصة من  (ب)
منطقة االنتاج االعالمي - رسوم المجمع الرئيسي

)بالنسبة المذكورة  العالمية، مجمعات دبي لالبتكار
 في إعالن المجمع الرئيسي بأنه مجمع ميدتاون

الرئيسي يشكل جزءا من جميع قطع األراضي في 
   الرئيسي مجمع 

(b) the Midtown Master Community Charges will 
include a share of the IMPZ “Dubai Creative 
Clusters”  Master Community Charges (in the 
proportion set down in the IMPZ “Dubai 
Creative Clusters” Master Community 
Declaration that the Midtown Master 
Community forms  as part of all other plots  in 
the IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master 
Community. 

المشتري للبائع في تاريخ االنجاز  وديعة بمبلغ  يدفع   8-4

)بما في ذلك أشهر من رسوم الخدمات ( 6)يعادل ستة 

 ميدتاون مجمع ورسوم رسوم المجمع الرئيسي

سوم رموازنات حسب تقديرات البائع وفقا ل الرئيسي

كضمان اللتزامات  والميزانيات ،الخدمة المؤقتة،

، ويحتفظ 2-8المشتري المنصوص عليها في الفقرة 

أو الطرف المفوض بمسؤولية إدارة وتنظيم )بها البائع 

رسوم المجمع  وأو سداد رسوم الخدمات /تحصيل و

نيابة عن  ميدتاون الرئيسي ورسوم مجمع الرئيسي

وديعة )“بوصفها ضمان تغطية دائم ( مالك  الوحدة

ويجوز للبائع صرف مبلغ الضمان بشكل ”(. الضمان

كامل أو جزئي تجاه  التزامات الدفع وفق إعالن 

 .مستندات مخطط إدارة المبنىأو /المجمع الرئيسي و
في حال تم صرف كل أو جزء من وديعة الضمان، 

8.4 The Purchaser shall pay to the Seller on the 
Completion Date a deposit in an amount equivalent 
to six (6) months Service Charges (including Midtown 
Master Community Charges and IMPZ “Dubai 
Creative Clusters”  Master Community Charges) as 
estimated by the Seller in accordance with the 
provisional Service Charge budgets as security for 
the Purchaser’s obligations set out in Clause 8.2, to 
be held by the Seller (or such party as may be 
delegated with responsibility for managing and 
administering the collection and/or payment of 
Service Charges, Midtown Master Community 
Charges and IMPZ “Dubai Creative Clusters”   Master 
Community Charges on behalf of Unit Owners) as a 
continuing covering security (the “Security Deposit”).  
The Seller may apply the Security Deposit in whole 
or in part towards payment obligations pursuant to 
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 المشتري خطيا، ويلتزم يجب على البائع حينئذ إخطار

إلى  الضمان ةالمشتري بأن يعيد على الفور مبلغ وديع

ة أي رسوم خدم خصم للمشتري يحقال . المبلغ األصلي

أو رسوم مجمع ميدتاون  الرئيسيأو رسوم المجمع 

أو المبالغ األخرى المدفوعة مسبقا من قبل الرئيسي 

 .مبلغ  وديعة الضمان منالمشتري 

the IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master 
Community Declaration or Strata Scheme 
Documentation. If the whole or any portion of the 
Security Deposit is so applied, the Seller shall notify 
the Purchaser in writing and the Purchaser shall 
promptly reinstate the Security Deposit to the original 
amount. The Purchaser shall not be entitled to set off 
any Service Charges, Midtown Master Community 
Charges, IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master 
Community Charges or other amounts previously 
paid by the Purchaser against the Security Deposit. 

فق ويوافق المشتري ويتعهد باستخدام الوحدة العقارية    5 -8

االستخدام المصرح به فقط ويتعهد بااللتزام من جميع 

جميع القوانين والمراسيم واللوائح  النواحي بأحكام

الحالية أو التي تسري من وقت آلخر، باإلضافة إلى 

أي سلطة مختصة والحصول على حسابه  متطلبات 

الخاص على كافة الموافقات واالعتمادات والتراخيص 

الالزمة فيما يتعلق بالوحدة أو أي شيء يتم فعله في 

م نه لن يقوالوحدة. عالوة على ذلك، يتعهد المشتري بأ

)اإليعاز بإجراء( أي تغييرات هيكلية أو او بإجراء 

من أي نوع في الوحدة العقارية، وبأنه  جوهرية

 وكافة المالك او البائع المالك اتحادوسيعوض البائع 

ن عن أي خسارة أو ضرر ناشئ عن   ومالك المكوِّ

 .إخالل المشتري بهذا التعهد

8.5 The Purchaser agrees and undertakes to use the Unit 
for its Permitted Use only and shall comply in all 
respects with the provisions of all laws, decrees and 
regulations now or from time to time in force and the 
requirements of any competent authority and obtain 
at its cost any requisite consents, approvals, licenses 
in relation to the Unit or anything done in the Unit.  
Furthermore the Purchaser covenants that it will not 
make (or cause to be made) any structural or material 
changes of any kind to the Unit and will indemnify the 
Seller, the Owners Association or Seller and all 
Component Owners and Unit Owners for any loss or 
damage arising from the Purchaser’s breach of this 
covenant. 

 ايقر المشتري ويوافق بأن هذه االتفاقية تعد اتفاق   8-6

بين المشتري والبائع، وال يتحمل المطور  اشخصي

الرئيسي أية مسؤولية من أي نوع، وال يقدم أية 

او خلفائه او المحال  ضمانات أيا كان نوعها للمشتري

فيما يتعلق باألداء  اليهم او شاغلي الوحدة العقارية

 .السليم من قبل البائع اللتزاماته بموجب هذه االتفاقية

كما يلتزم المشتري بضمان ان يقوم اي طرف يرغب 

اليه حقوقه في الوحدة العقارية او المشتري أن ينقل 

هذه االتفاقية أوال باعطاء تصريح وموافقة مماثلين لما 

 .   6-8ورد آنفا في هذا البند 

8.6 The Purchaser acknowledges and agrees that this 
Agreement is a personal agreement between the 
Purchaser and the Seller and the Master Developer 
assumes no liability whatsoever and provides no 
warranties of whatsoever nature to the Purchaser, its 
successors, assigns or occupiers in respect of the 
proper performance by the Seller of its obligations 
hereunder. The Purchaser shall procure that any 
party to whom it wishes to transfer or assign its 
interest in the Unit and/or this Agreement first makes 
an equivalent acknowledgement and agreement as 
that detailed in the prior sentence in this Clause 8.6. 

ن زل عيوافق المشتري ويتعهد بأنه في حال تم التنا   8-7

بند الهذه االتفاقية إلى المطور الرئيسي وفقا ألحكام 

، يلتزم المشتري بالتعاون مع المطور الرئيسي 14

المطور الرئيسي محل البائع كما لو بحلول  واإلقرار

كان قد تم إبرام هذه االتفاقية في األصل من قبل 

 .المطور الرئيسي

8.7 The Purchaser agrees and undertakes that in the 
event that this Agreement is assigned to the Master 
Developer pursuant to the provisions of Clause 14, 
the Purchaser shall co-operate with the Master 
Developer and recognize the Master Developer in the 
place of the Seller as if this Agreement had originally 
been entered into by the Master Developer. 

المشتركة، والوحدات  األجزاءيقر المشتري بأن    8-8

والبنايات األخرى في المجمع  البنايةاألخرى في 

 ومرافق ميدتاون المشتركة الرئيسي والمجمع الرئيسي

8.8 The Purchaser acknowledges that on the Completion 
Date or thereafter, the Component Common Areas, 
other units in the Building, the Buildings, the Midtown 
Communal Facilities, the Midtown Master 
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ي فلة كون مكتمتككل قد ال ومجمع ميدتاون الرئيسي 

بعد ذلك التاريخ، وبأن ذلك قد  وأتاريخ اإلنجاز 

 ،يةالجار أنشطة البناء يعرضه لبعض اإلزعاج بسبب 

ويقر المشتري بأنه ال يحق له رفع أي دعوى مطالبة 

بسبب هذا اإلزعاج،  او المطور الرئيسي  ضد البائع

للحفاظ على  جهده قصارىويتعين على البائع بذل 

 تخفيض مستوى هذا اإلزعاج إلى الحد األدنى.

Community and the IMPZ “Dubai Creative Clusters” 
Master Community as a whole may be incomplete 
and that inconvenience may be suffered as a result 
of the building activities which shall be in progress.  
The Purchaser shall have no claim against the Seller 
or the Master Developer for such inconvenience. The 
Seller shall use its best endeavors to keep such 
inconvenience to a minimum. 

تبريد )إن الب على المشتري استخدام محطة جي   8-9

منطقة االنتاج  وجدت( التي تخدم   المجمع الرئيسي

ه ويجب علي مجمعات دبي لالبتكار -االعالمي العالمية

اتفاقية ”المالك( إبرام  إتحاد)إما شخصيا أو من خالل 

في تاريخ اإلنجاز مع  مشغل محطة ”خدمات تبريد 

تبريد للحصول على المياه المبردة بشكل حصري ال

 األجزاءلغرض تكييف الهواء في الوحدة العقارية و

لمشغل المشار إليه. ويتعين على ا  من ةالمشترك

المشتري دفع رسوم توصيل المياه المبردة 

على النحو المتفق عليه واية رسوم ثابتة واالستهالك 

 .تبريد )إن وجدت(الأو تقتضيه اتفاقية خدمات 

8.9 The Purchaser shall be obliged to use the district 
cooling plant (if any) serving the IMPZ “Dubai 
Creative Clusters” Master Community and shall 
(either personally or through the Owners Association 
or the Seller) enter into a “Cooling Services 
Agreement” on the Completion Date with the operator 
of the district cooling plant to exclusively obtain 
chilled water for air-conditioning purposes for the Unit 
from the said operator. The Purchaser shall pay 
charges for chilled water connection and 
consumption or any fixed fees as agreed or required 
by the Cooling Services Agreement (where 
applicable). 

يقر المشتري ويوافق على تحمل مسئولية أي تكاليف    8-10

و نفقات إضافية تفرض على البائع من قبل المطور 

الرئيسي نتيجة ملكية  البائع لقطعة األرض 

المطور الرئيسي وتطويرها، والتي قد يفرضها 

لمواصلة تطوير المجمع الرئيسي )بما في ذلك دون 

اإلضافية ومرافق الترفيه والبنية  الخدماتحصر 

التحتية للنقل، والحدائق والممرات المائية و أي بنية 

تحتية أو مرافق أخرى أيا كان نوعها أو طبيعتها، 

بطريق مباشرة أو  لألرضوسوءا كانت تقدم منفعة 

َون كالممالك  علىوالتي يفرضها البائع  غير مباشرة(

وفقا للنسب التي يحددها البائع ويقرر بأنها مناسبة. 

يوافق المشتري على دفع نصيبه من هذه التكاليف 

والنفقات بناء على طلب من البائع، سواء قبل أو بعد 

تاريخ اإلنجاز، ويقر بأنه يجوز خصم هذه التكاليف 

وذلك في حال عدم التزام والنفقات من وديعة الضمان، 

المشتري بدفع هذه التكاليف والنفقات على وجه 

 السرعة.

8.10 The Purchaser acknowledges and agrees that any 
additional costs and expenses levied against the 
Seller by the Master Developer as a result of the 
Seller’s ownership and development of the Plot, and 
which arise from the Master Developer’s continuing 
development of the IMPZ “Dubai Creative Clusters” 
Master Community (including but not limited to 
additional Utility Services, recreation facilities, 
transport infrastructure, parks and waterways and 
any other infrastructure or facilities of whatsoever 
kind or nature and whether or not directly benefitting 
the Plot) may be levied by the Seller against the 
Component Owners or Unit Owners in such 
proportions as the Seller may reasonably determine.  
The Purchaser agrees to pay its share of such costs 
and expenses on request by the Seller, whether 
before or after the Completion Date, and 
acknowledges that such costs and expenses may be 
deducted from the Security Deposit if the Purchaser 
fails to promptly pay such costs and expenses. 

يقر المشتري بأن حقوق الملكية الفكرية هي ملكية    8-11

خاصة وحصرية للمطور الرئيسي والبائع أو 

 الحال، ويقر بأنهمقتضى حسب  مالشركات التابعة له

على المشتري  تقليد أو استخدام أيا من صراحة يحظر 

 .هذه الحقوق على اإلطالق

8.11 The Purchaser acknowledges that the Intellectual 
Property Rights are the sole and exclusive property 
of the Master Developer, the Seller or their Affiliates 
as the case may be, and that any imitation or use of 
any of these whatsoever by the Purchaser is 
expressly prohibited. 
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يقّر المشتري ان العالمات التجارية لمشروع التطوير    8-12

خاص وحصري للبائع و/أو للغير.   والمصمم هي ملك

يتعهد المشتري بتعويض البائع واالستمرار في 

تعويضه عن أية دعاوى او مسؤوليات او تكاليف او 

نفقات او اضرار او خسارة ناتجة عن او ذات صلة 

بأي انتهاك او تعدي على حقوق الملكية الفكرية من 

 جانب  المشتري )او اي شاغل للوحدة العقارية(.

8.12 The Purchaser acknowledges that the Development 
and Designer Branding is the sole and exclusive 
property of the Seller and/or others. The Purchaser 
shall indemnify and hold harmless the Seller at all 
times from and against any and all claims, liabilities, 
costs, expenses, damages or loss resulting from or 
relating to any violation and infringement of such 
intellectual property right by the Purchaser (or any 
Occupiers of the Unit). 

 

 عن المعلومات  اإلفصاحبيان يقر المشتري باستالم    8-13

ديم تقلن يقوم بمطالبة أو  يكون له أي  ويقر بأنه لن 

ضد البائع فيما يتعلق أو مطالبات  اعتراضأي 

ان لبيلالصادر عن البائع وفقا بمخطط إدارة المبنى 

عقارات المشار إليه أو قانون عن المعلومات إلفصاح ا

 ملكية المشتركة، سواء قبل أو بعد تاريخ اإلنجازال

8.13 The Purchaser acknowledges receipt of a Disclosure 
Statement and acknowledges it will have no claim or 
raise any objection against the Seller in relation to 
any Strata Scheme promulgated by the Seller 
pursuant to that Disclosure Statement, this 
Agreement or the JOP Law, whether before or after 
the Completion Date. 

 The Purchaser agrees and acknowledges that the 8.14 يقر المشتري ويوافق على إستحقاق البائع لـِ:  8-14
Seller shall be entitled to:  

حق التسمية والعالمة التجارية على المشروع وأنه  (أ)

من حق المالك بناء وإزالة أي الفتات وفقا لسلطته 

ق و مراف ةالمشترك األجزاءالتقديرية )وذلك يتضمن 

دتاون المشتركة( دون سداد أو دفع أي مبالغ أو مي

 تكاليف التحاد المالك او المشتري؛ و 

(a) exercise naming and branding rights in the 
Project and shall be entitled to erect (and 
remove) signage in its sole discretion on the 
Project (including in the Component 
Common Areas and on the Midtown 
Communal Facilities) without payment of 
fees or charges to the Owners Association or 
the Purchaser; and 

تنظيم النشاطات التجارية ألجل تحقيق الربح وأيضا  (ب)

اإلجتماعية والمجتمعية ضمن والنشاطات العاّمة 

مرافق ميدتاون المشتركة دون تحمل أو دفع أي مبالغ 

مادية التحاد المالك أو اشتراطات خاصة من قبل 

 .التحاد المالك ربح يدفع اإتحاد المالك ودون 

(b) organise commercial activities for profit as 
well as public, social or community events 
within the Midtown Communal Facilities 
without payment of fees or costs to the 
Owners Association or any requirement to 
account to the Owners Association or  for any 
profits. 

باإلضافة الى اإللتزامات األخرى بسداد مبالغ المذكورة    8-15

بائع م الوفي هذه اإلتفاقية، يلتزم المشتري بسداد رس

 من تاريخ الطلب. ]أيام(  3)[خالل ثالث 

8.15 In addition to other payment obligations provided in 
this Agreement, the Purchaser shall pay the Seller’s 
Fees within [three (3)] Days from the request by the 
Seller. 

 OWNERS ASSOCIATION, MIDTOWN MASTER .9 اتحاد المالك، و مجمع ميدتاون الرئيسي. 9
COMMUNITY AND  

 اعتبارا من اوتم تأسيسه ةقائمجمعية المالك عتبر ت   9-1

التاريخ الذي يصبح فيه أي شخص بخالف البائع مالكا 

الملكية وفقا لقانون عقارات ناية البلوحدة في 

المشتركة، ويصبح المشتري و كل شخص آخر مالكا 

ن المشتركفي   .ا اإلتحادهذبعد ذلك عضوا في  المكوِّ

9.1 With effect from the date on which any person other 
than the Seller becomes a Unit Owner of a unit in the 
Building, the Owners Association shall be deemed to 
be established pursuant to the JOP Law of which the 
Purchaser and every other person who thereafter 
becomes a Unit Owner in the Jointly Owned 
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عقارات مسؤولية إنفاذ إعالن  إتحاد المالكتحمل ايو

ملكية المشتركة لضمان إدارة وتنظيم وصيانة ال

ق بشكل سليم لتحقي اواإلشراف عليه األجزاء المشتركة

 كافة. منفعة المالك

Component shall be a member. The Owners 
Association shall be responsible for the enforcement 
of the JOP Declaration to ensure the proper 
management, administration, maintenance and 
control of the Component Common Areas for the 
benefit of all Unit Owners. 

 :The Purchaser acknowledges and understands that 9.2 :ما يليويدرك المشتري يقر     9-2

في حال لم يتم تشكيل اتحاد المالك ولم يتم تسجيله  (أ)

وفقا للقانون، فإن صالحيات ووظائف اتحاد المالك 

سيتم تفويضها للبائع أو ممثليه حتى يتم تشكيل اتحاد 

 المالك وتسجيله وفقا للقانون؛

(a) in the event that the Owners Association is 
not yet formed and registered pursuant to 
Applicable Law, the powers and functions of 
the Owners Association will be delegated to 
the Seller or its agent until such time as the 
Owners Association is duly formed and 
registered pursuant to Applicable Law; 

البائع سيحتفظ بملكية، وإدارة وصيانة مجمع ميدتاون  (ب)

 الرئيسي بالنيابة عن وعلى نفقة مالك المكون؛

(b) the Seller will retain ownership of and 
administer and maintain the Midtown Master 
Community on behalf of and at the expense 
of the Component Owners; 

أنه من أجل اإلدارة والصيانة والسيطرة على مجمع  (ح)

ميدتاون الرئيسي بالطريقة المثلى فإنه سيتم تطبيق 

والتي آلخر وقت  من لمنفعة المجمع بعض القيود

نكافة على  هاقيسيتم تطب والوحدات في  اتالمكوِّ

المشتري بموجب على مجمع ميدتاون الرئيسي و

 إعالن مجمع ميدتاون الرئيسي؛

(c) for the proper and convenient management, 
administration, maintenance and control of 
the Midtown Master Community mutually 
beneficial restrictions may at any time be 
imposed on all the Components and units in 
the Midtown Master Community and on the 
Purchaser under the Midtown Master 
Community Declaration;  

يقر المشتري ويوافق بعد نقل ملكية الوحدة إليه على    9-3

أن يصبح وورثته وخلفاؤه في الملكية وخلفاؤه 

إتحاد هم أو المتنازل لهم أعضاء في ل  المصرح 

مالكا ويوافق ويتعهد بااللتزام  بقيالمالك، طالما 

وأن جميع  ملكية المشتركةعقارات البإعالن 

تسجيل الوحدة في دائرة  من اجل ستتخداإلجراءات 

عقارات إلعالن  شريطة االلتزام األراضي و األمالك 

مفروض على كافة على شكل قيد الملكية المشتركة 

 .الوحدات

9.3 The Purchaser acknowledges and agrees that, upon 
taking transfer of the Unit, he and his heirs, 
successors-in-title, successors or assigns will 
become a member of the Owners Association for as 
long as he is a Unit Owner and he agrees and 
undertakes to be bound by the JOP Declaration and 
all possible steps will be taken so that the registration 
of the Unit in the DLD will be made subject to the 
terms of the JOP Declaration in the form of a 
restriction. 

وكل  ، المشتركنفي المكوِّ  تخضع كل وحدة مباعة    9-4

مجمع ميدتاون لشروط إعالن  ونات األخرى المك

وسيتم  اتخاذ جميع الخطوات الممكنة حتى  الرئيسي

ن وكل  اتالوحد كل يتسنى تسجيل المملوك  المكوِّ

دائرة األراضي واألمالك في دبي،  فيفردية  ملكية

 مجمع ميدتاون الرئيسيإعالن  شريطة االلتزام باحكام

 مفروض على كافة المالك. قيدوالتي تتخذ شكل 

9.4 Every unit in the Jointly Owned Component and all 
other Components is sold subject to the terms of the 
Midtown Master Community Declaration and all 
possible steps will be taken so that the registration of 
title to all units and Single Ownership Components in 
the DLD will be made subject to the terms of the 
Midtown Master Community Declaration in the form 
of a restriction.  
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دارة إفي حال لم يكن باإلمكان تسجيل مستندات مخطط      9-5

في دائرة األراضي على الوحدات كقيد  المبنى 

يقر المشتري ويوافق شخصيا و خلفائه  واألمالك،

د اتحاولمصلحة البائع كتعهد وورثته والمحال اليهم 

ن بأن يكون لمستندات  مخطط المالك ومالك المكوِّ

 بموجب مستندالملزم صفة وشكل القيد  إدارة المبنى

 وأنه ملزم كما لو كان قيداً فيما يتلعق بالوحدة.  

9.5 To the extent it is not possible to register the Strata 
Scheme Documentation as a restriction at the DLD, 
the Purchaser personally and on behalf his 
successors or assigns acknowledges, agrees and 
undertakes for the benefit of the Seller, the Owners 
Association and the other Unit Owners and 
Component Owners that the Strata Scheme 
Documentation has the form of a restriction in a 
document and is equally binding in relation to the 
Unit. 

يقر المشتري بااللتزام، مع كافة المالك اآلخرين في    9-6

ن المشترك رسوم الخدمات عن طريق ، بدفع المكوِّ

المساهمة في النفقات المشتركة لصيانة وإدارة وتنظيم 

ن ةالمشتركاألجزاء  عموما  مشروعوال في المكوِّ

واإلشراف عليها. على هذا النحو، يوافق المشتري 

او مدير  المالك إتحادعلى دفع رسوم الخدمات إلى 

 تحادإتأسيس  تم  يكن قد لم  )أو البائع في حال الجمعية

المالك بعد ألي سبب من األسباب(، ويتم حسابها وفقا 

الستحقاقات، وتعتبر واجبة الدفع وفقا ألحكام الملحق 

-8و  2-8 والبندينملكية المشتركة عقارات الإعالن 

3 . 

9.6 The Purchaser acknowledges that he has an 
obligation, together with all the other owners in the 
Jointly Owned Component, to pay the Service 
Charges by way of contribution towards the common 
expenses for maintenance, management, 
administration and control of the Component 
Common Areas and the Project generally. As such, 
the Purchaser agrees to pay Service Charges to the 
Owners Association or Association Manager (or the 
Seller if for any reason the Owners Association has 
not yet been properly established), which shall be 
calculated in accordance with the Schedule of 
Entitlements and payable in accordance with the 
provisions of the JOP Declaration and Clauses 8.2 
and 8.3. 

كة ملكية المشترارات العق  يقر المشتري بأن قوانين     9-7

 قواعد على شتملت مخطط إدارة المبنىمستندات و

ن ولوائح وأحكام ملزمة لكافة المالك داخل  المكوِّ

، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر المشترك

األحكام التي تنظم بيع أو نقل ملكية الوحدات داخل 

البرج والقواعد الخاصة باالستخدام العام واإلشغال. 

ط مخطمستندات  يوافق المشتري ويتعهد باالمتثال 

وجميع القوانين واللوائح واألحكام  إدارة المبنى

ملكية المشتركة ال عقاراتاألخرى المحددة في قانون 

 ابإعالم شاغلي الوحدة والتزامهم بهالمشتري   ويتعهد

 . 

9.7 The Purchaser acknowledges that the JOP Law and 
the Strata Scheme Documentation contain rules, 
regulations and provisions binding upon all Unit 
Owners within the Jointly Owned Component, 
including but not limited to provisions governing the 
sale or transfer of units within the Jointly Owned 
Component and rules for their general use and 
occupation. The Purchaser agrees and undertakes to 
comply with the Strata Scheme Documentation and 
all other such rules, regulations and provisions 
specified in the JOP Law and shall procure that his 
Occupiers are aware of and shall comply with them. 

 ضامنبالتكافل والتيقر المشتري ويدرك بأنه يعد مسئوال    9-8

عن حسن أداء االلتزامات  مع المنقول إليه الوحدة،

، بما في ذلك شرط دفع 9 هذا البندمشار إليها في ال

  ورسوم مجمع ميدتاون الرئيسي رسوم الخدمات

إلى حين إصدار شهادة براءة  المجمع الرئيسي رسومو

إدارة لمستندات  ذمة خاصة بالوحدة العقارية وفقا

 . المبنى إ

9.8 The Purchaser acknowledges and understands that, 
until a Clearance Certificate has been issued in 
respect of the Unit pursuant to the Strata Scheme 
Documentation, the Purchaser shall continue to be 
jointly and severally liable with the transferee for the 
due performance of the obligations referred to in this 
Clause 9, including the requirement to pay Service 
Charges , the Midtown Master Community Charges 
and the IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master 
Community Charges. 
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يتوجب على المشتري  مستند آخرباإلضافة إلى أي    9-9

مخطط مستندات توقيعه، بموجب هذه االتفاقية، أو 

ملكية المشتركة، أو عقارات ال، أو قانون إدارة المبنى

إعالن المجمع الرئيسي، أو أي وثيقة أخرى ملزمة 

للمشتري، يلتزم المشتري بالتوقيع في تاريخ اإلنجاز 

عتباره اأو قبله على إقرار االلتزام وتسليمه إلى البائع ب

بااللتزامات الموضحة  الوفاءعلى موافقته على  دليال

عقارات وقانون  مخطط إدارة المبنىمستندات في 

 .إعالن المجمع الرئيسيملكية المشتركة وال

9.9 In addition to any other document required to be 
signed by the Purchaser, whether pursuant to this 
Agreement, the Strata Scheme Documentation, the 
JOP Law, the IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master 
Community Declaration or any other document to 
which the Purchaser is bound, the Purchaser will on 
or prior to the Completion Date sign and deliver to the 
Seller the Declaration of Adherence as evidence of 
his assumption of the obligations described in the 
Strata Scheme Documentation, the JOP Law and the 
IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master Community 
Declaration. 

والبنود  األخرى في هذه  9بالرغم مما جاء في البند رقم  9-10

 اإلتفاقية، فإن المشتري يقر ويدرك التالي:

9.10 Notwithstanding this Clause 9 and the other 
provisions in the Agreement, the Purchaser 
acknowledges and understands that: 

  :the Seller shall be entitled to (a) البائع : من حق يكون (أ)

دارة مخطط إشكل ولسلطة البائع التقديرية( تحديد )وفقا  (1)

ة مخطط إدارومحتوى مستندات  وشكلالمعتمد للمشروع  المبنى

بشرط أن ال يكون ذلك مخالفا أو يتناقض مع القانون  المبنى

 ومتطلبات الجهة الحكومية المختصة؛  

(i) determine (at the Seller’s absolute 
discretion) the form of the Strata Scheme 
adopted for the Project and the form and 
content of the relevant Strata Scheme 
Documentation provided the same are 
not determined to be contrary to 
Applicable Law or requirements of any 
competent authority;  

و/أو تبنّي مخطط طوابق آخر  مخطط إدارة المبنىتعديل  (2)

للمشروع وفقا لسلطته التقديرية او حسبما تقتضي الحاجة 

بموجب القانون النافذ أو حسبما هو مطلوب من الجهة الحكومية 

 ذات العالقة أو دائرة األراضي و األمالك؛ و

(ii) amend the Strata Scheme and/or adopt 
other strata schemes for the Project in its 
absolute discretion or as may be required 
under the Applicable Law or by any 
competent authority or the DLD; and  

إنشاء، إزالة وتغيير مرافق ميدتاون المشتركة  (ب)

ا قوتعديل مخطط ميدتاون الرئيسي حسب الحاجة وف

لسلطته التقديرية أو حسب مقتضى القانون النافذ أو 

الجهة الحكومية المختصة أو دائرة األراضي و 

 األمالك؛ 

(b) create, remove or vary the Midtown 
Communal Facilities and amend the Midtown 
Master Plan as deemed necessary in its 
absolute discretion and as may be required 
under the Applicable Law or by any 
competent authority or the DLD;  

مخطط مستندات  اعداد )ج( في حال عدم انتهاء البائع من

تاريخ هذه اإلتفاقية أو أي وقت الحق  في إدارة المبنى

الموافقة عليه من الجهة الحكومية المختصة، تمت و/أو 

 فإن المشتري يتتعهّد بشكل ال رجعة فيه على:

 ( توكيل البائع على أنه وكيل المشتري؛1)

(c) to the extent that the Strata Scheme 
Documentation is not finalised by the Seller 
at the date of this Agreement or at any time 
thereafter and/or approved by any competent 
authority, the Purchaser hereby irrevocably:  

 (i) authorises the Seller as the Purchaser’s 
agent; and  

 appoints the Seller as the Purchaser’s (ii) عن المشتري؛ مفوضتعيين البائع ك( 2)
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proxy,  

 مخطط إدارة المبنىفي حال طلب البائع إنهاء مستندات  (3)

وعلى سبيل المثال ال الحصر السماح للبائع في إجتماع 

الهيئة العامة بالتصويت لصالح اتحاد المالك، الدخول في 

والموافقة على أي مستندات مخطط طوابق. المشتري 

يتنازل تماما ونهائيا وبال رجعة عن أي مطالبات ضد البائع 

 .مخطط إدارة المبنىفيما يتعلق بمستندات 

(iii) both to the extent required by the Seller 
to finalise the Strata Scheme 
Documentation including without 
limitation to allow the Seller at a General 
Assembly to vote in favour of the 
Owners Association entering into or 
approving any Strata Scheme 
Documentation. The Purchaser fully, 
finally and irrevocably waives any 
claims it has or may have against the 
Seller in relation to the Strata Scheme 
Documentation.  

 -منطقة االنتاج االعالمي العالمية) المجمع الرئيسي  10

 مجمعات دبي لإلبتكار(

10. THE IMPZ “DUBAI CREATIVE CLUSTERS” 
MASTER COMMUNITY 

 The Purchaser acknowledges, covenants and 10.1 :يقر المشتري ويتعهد ويوافق على ما يلي    10-1
agrees: 

أن المطور الرئيسي هو مطور المجمع  (أ)

 -)منطقة االنتاج االعالمي العالميةالرئيسي

 ا، والذي يعد مجمعمجمعات دبي لإلبتكار(

كنية متعدد االستخدامات الس  اعقاري

،  التجزئةللبيع بوالتجارية والترفيهية 

 فيهوتكون بعض المرافق والخدمات العامة 

 مشتركة االستخدام؛

(a) That the Master Developer is the developer 
of the IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master 
Community, which is a mixed-use 
residential, commercial, leisure and retail 
real estate community in which certain 
facilities and amenities will be shared; 

المطور الرئيسي مالك األرض  سيبقى (ب)

المتبقية في المجمع الرئيسي وبأنه قد 

تفرض قيود ذات منفعة متبادلة على كافة 

األمالك في المجمع الرئيسي وذلك من أجل 

إدارة وتنظيم وصيانة المجمع الرئيسي 

واإلشراف عليه بشكل سليم، وعلى 

المطور الرئيسي بموجب شروط إعالن 

إعالن المجمع المجمع الرئيسي. ويضع 

منفعة متبادلة إلدارة،  برنامجالرئيسي 

وتنظيم وصيانة المجمع الرئيسي 

 واإلشراف عليه. 

(b) That the Master Developer will remain the 
owner of the residual land in the IMPZ “Dubai 
Creative Clusters” Master Community and, 
for the proper and convenient management, 
administration, maintenance and control of 
the IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master 
Community, mutually beneficial restrictions 
will be imposed on all properties in the IMPZ 
“Dubai Creative Clusters” Master 
Community, and on the Master Developer, 
under the terms of the IMPZ “Dubai Creative 
Clusters”  Master Community Declaration. 
The IMPZ “Dubai Creative Clusters”  Master 
Community Declaration establishes a 
mutually beneficial scheme for the 
management, administration, maintenance 
and control of the IMPZ “Dubai Creative 
Clusters”  Master Community; 

يقر المشتري ويدرك بأنه يجب عليه وعلى  (ت)

 هم أول ه المصرح ئه، وخلفائورثته، وخلفا

)مع حصوله على التزامهم  المتنازل إليهم

(c) That the Purchaser, and his heirs, 
successors-in-title, permitted successors 
and assigns, and every member of the 
Owners Association, as well as other Unit 
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 إتحادكل عضو من أعضاء على ، وبذلك(

، فضال عن غيرهم من المالك المالك

ن اآلخرين  والمطور ومالك المكوِّ

الرئيسي، االلتزام بأحكام إعالن المجمع 

بأن المشتري يضمن التزام الرئيسي، و

هؤالء الورثة والخلفاء في الملكية والخلفاء 

المصرح لهم والمتنازل لهم بأحكام إعالن 

 المجمع الرئيسي 

Owners and Component Owners and the 
Master Developer, shall be bound by the 
provisions of the IMPZ “Dubai Creative 
Clusters” Master Community Declaration; 
and that the Purchaser shall procure the 
compliance by the said heirs, successors-in-
title, permitted successors and assigns with 
the provisions of the IMPZ “Dubai Creative 
Clusters” Master Community Declaration; 
and 

ن وحدة مباعة في  تخضع كل (ث) المكوِّ

للشروط الواردة في إعالن  المشترك

تسجيل الوحدة  ويخضعالمجمع الرئيسي 

في دائرة األراضي واألمالك في دبي 

لشروط إعالن المجمع الرئيسي في شكل 

في حال لم يكن ذلك ممكنا، يقر ويوافق  قيد.

المشتري ويتعهد لصالح المطور الرئيسي 

الوحدات  مالكواآلخرين  المكون ومالك

وأصحاب المصلحة في المجمع   كافة

قة منطل إعالن المجمع الرئيسيان  الرئيسي

مجمعات دبي  -االنتاج االعالمي العالمية

سيكون له شكل قيد تعاقدي ويكون  لإلبتكار

بشكل متساوي فيما يتعلق بالوحدة ملزما 

 العقارية.

(d) That every unit in the Jointly Owned 
Component is sold subject to the terms of the 
IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master 
Community Declaration and the registration 
of the Unit in the DLD will be made subject to 
the terms of the IMPZ “Dubai Creative 
Clusters” Master Community Declaration in 
the form of a restriction. Even if this is not 
possible, the Purchaser acknowledges, 
agrees and undertakes for the benefit of the 
Master Developer and the other Component 
Owners, Unit Owners and other stakeholders 
in the IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master 
Community that the IMPZ “Dubai Creative 
Clusters” Master Community Declaration will 
have the form of a restriction in a document 
and be equally binding in relation to the Unit. 

المجّمع إعالن في حال تعّذر تسجيل  (ج)

الرئيسي كقيد في دائرة األراضي و 

األمالك، يُقر، يوافق و يتعهد المشتري 

شخصيا  وبالنيابة عن خلفائه والمحال اليهم 

المالك ومالك  إتحادولصالح البائع، 

ن في  الوحدات اآلخرين ومالك المكوِّ

المجّمع الرئيسي بان يكون له شكل القيد في 

ق ما يتعلفي مستند وأنه ملزم بشكل مساوي

  بالوحدة.

(e) To the extent it is not possible to register the 
IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master 
Community Declaration as a restriction at the 
DLD, the Purchaser personally and on behalf 
his successors or assigns acknowledges, 
agrees and undertakes for the benefit of the 
Seller, the Owners Association and the other 
Unit Owners and Component Owners and 
other stakeholders in the IMPZ “Dubai 
Creative Clusters” Master Community that 
the IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master 
Community Declaration has the form of a 
restriction in a document and is equally 
binding in relation to the Unit. 

 يقر المشتري بااللتزام، مع كافة المالك اآلخرين 10-2

ن   في واصحاب المصلحة اآلخرين ومالك المكوِّ

، بدفع رسوم المجمع الرئيسي عن المجّمع الرئيسي

لصيانة مساهمة في النفقات المشتركة  الطريق 

 ،وإدارة وتنظيم المجمع الرئيسي واإلشراف عليه

مع المجرسوم  ويوافق المشتري، كذلك، على أن يدفع

الرئيسي إلى المطور الرئيسي أو وكيله أو من خالل 

10.2 The Purchaser acknowledges that he has an 
obligation, together with all the other Unit Owners, 
Component owner and other stakeholder in the IMPZ 
“Dubai Creative Clusters” Master Community, to pay 
the IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master 
Community Charges by way of contribution towards 
the common expenses for the maintenance, 
management, administration and control of the IMPZ 
“Dubai Creative Clusters” Master Community. As 
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، ويتم حساب هذه او مدير الجمعية المالكإتحاد 

 الرسوم ودفعها وفقا ألحكام إعالن المجمع الرئيسي.

such, the Purchaser agrees to pay the IMPZ “Dubai 
Creative Clusters” Master Community Charges to the 
Master Developer, its agent or through the Owners 
Association or Association Manager, which shall be 
calculated and payable in accordance with the 
provisions of the IMPZ “Dubai Creative Clusters” 
Master Community Declaration. 

منطقة ل الرئيسييقر المشتري بأن إعالن المجمع  10-3

 مجمعات دبي لإلبتكار -االنتاج االعالمي العالمية

يتضمن القواعد واللوائح واألحكام المختلفة الملزمة 

ن كومالك الملكافة المالك  وسائر المالك في وِّ

المجمع الرئيسي، بما في ذلك دون حصر، األحكام 

التي تقيد اإلعالنات في األماكن العامة، والالفتات، 

ت الترويجية، داخل المجمع الرئيسي وتمنح والحمال

الحقوق الحصرية لها إلى المطور الرئيسي، 

واألحكام التي تمنح حقوق االرتفاق داخل المجمع 

الرئيسي وتتطلب التقيد بها من قبل جميع المالك 

اآلخرين، واألحكام التي تقيد بيع أو نقل الملكية داخل 

عام الستخدام الالمجمع الرئيسي، والقواعد المتعلقة با

واإلشغال. يوافق المشتري ويتعهد باالمتثال لجميع 

هذه القواعد واألنظمة واألحكام، ويضمن التزام 

 بهذه القواعد واألنظمة واألحكام وحدته شاغلي 

وفي هذا الصدد،  وكامل اعالن المجمع الرئيسي،

 يانبيقوم المشتري عند طلب ذلك منه، بتحرير سوف 

 بإعالن المجمع الرئيسي المرفق ذجالتزام وفقا للنمو

 .والمطلوب من قبل المطور الرئيسي

10.3 The Purchaser acknowledges that the IMPZ “Dubai 
Creative Clusters” Master Community Declaration 
contains various rules, regulations and provisions 
which are binding upon all Unit Owners, Component 
Owners and other owners within the IMPZ “Dubai 
Creative Clusters” Master Community, including but 
not limited to provisions restricting public space 
advertising, signage and promotion within the IMPZ 
“Dubai Creative Clusters” Master Community and 
granting exclusive rights for same to the Master 
Developer, provisions granting easements within the 
IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master Community 
and requiring their observance by all owners, 
provisions restricting the sale or transfer of properties 
within the IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master 
Community, and rules relating to their general use 
and occupation. The Purchaser agrees and 
undertakes to comply with all such rules, regulations 
and provisions and shall procure that his Occupiers 
are aware of and comply with them and with the entire 
IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master Community 
Declaration.  In this respect, the Purchaser will on 
request execute the deed of adherence in the form 
attached to the IMPZ “Dubai Creative Clusters” 
Master Community Declaration required by the 
Master Developer. 

بالتكافل يقر المشتري ويدرك بأنه يعد مسئوال  10-4

عن  مع من تنتقل إليه الوحدة العقارية والتضامن

 10 هذا البندحسن أداء االلتزامات المشار إليها في 

، بما في ذلك شرط دفع رسوم المجمع )ان وجدت(

الرئيسي إلى حين إصدار شهادة براءة ذمة خاصة 

 .عالن المجمع الرئيسيإلبالوحدة العقارية وفقا 

10.4 The Purchaser acknowledges and understands that, 
until a Clearance Certificate has been issued in 
respect of the Unit pursuant to the IMPZ “Dubai 
Creative Clusters” Master Community Declaration (if 
required), the Purchaser shall continue to be jointly 
and severally liable with the transferee for the due 
performance of the obligations referred to in this 
Clause 10, including the requirement to pay the IMPZ 
“Dubai Creative Clusters” Master Community 
Charges. 

يتوجب على المشتري  مستند آخراإلضافة إلى أي ب  10-5

مستندات إدارة  بموجب هذه االتفاقية، أو  توقيعه،

ملكية المشتركة، أو عقارات ال، أو قانون  المبنى

يكون  مستند آخرإعالن المجمع الرئيسي، أو أي 

، يلتزم المشتري بالتوقيع في  المشتري ملزما به

 بااللتزام وتسليمهتاريخ اإلنجاز أو قبله على إقرار 

10.5 In addition to any other document required to be 
signed by the Purchaser, whether pursuant to this 
Agreement, the Strata Scheme Documentation, the 
JOP Law, the IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master 
Community Declaration or any other document to 
which the Purchaser is bound, the Purchaser will on 
or prior to the Completion Date sign and deliver to the 
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على موافقته على القيام  إلى البائع باعتباره دليال

 بااللتزامات الموضحة في إعالن المجمع الرئيسي.

Seller the Declaration of Adherence as evidence of 
his assumption of the obligations described in the 
IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master Community 
Declaration. 

 INSPECTION .11 المعاينة -11

دعوة المشتري لمعاينة الوحدة مع أن يقوم البائع بيجوز   11-1

في فترة زمنية معقولة يحددها البائع  قبل ممثل البائع 

)بموجب موعد مسبق فقط(. ويقوم  تاريخ اإلنجاز

الطرفان، في أثناء ذلك،  بإعداد وتوقيع قائمة نهائية 

في  ”(أوجه القصور)”بأي عيوب وأوجه قصور 

واالتفاق على التاريخ الذي يجب  الوحدة العقارية

ى أن يسعع على البائو ،معالجة أوجه القصور بحلوله

التاريخ المحدد  بحلولمعالجة أوجه القصور ل

الستكمال معالجة النواقص، شريطة أن يكون 

المشتري ملتزما بالكامل بسداد االلتزامات وفقا 

، ال يحق التوضيح ولغرض  الدفعات،لجدول 

للمشتري االمتناع عن سداد جزء من ثمن الشراء فيما 

يتعلق بأوجه القصور. في حال وجود أي نزاع يتعلق 

وعالجها، يكون قرار استشاري  اإلخاللبأوجه 

. يعتبر المشتري للطرفينالمشروع نهائيا وملزما 

موافقا على الحالة الفعلية للوحدة في تاريخ اإلنجاز 

 الجوانب األخرى.فيما يتعلق بكافة 

11.1 The Seller may invite the Purchaser to inspect the 
Unit with a representative of the Seller at a 
reasonable time determined by the Seller (by 
appointment only) prior to the Completion Date.  At 
such time, the Parties will prepare and sign a 
conclusive list of any defects and deficiencies (the 
“Deficiencies”) and will agree the date by which the 
Deficiencies must be remedied.  The Seller will 
endeavor to remedy the Deficiencies by the stated 
date for completion of Deficiencies provided that the 
Purchaser shall have fully complied with its payments 
obligations following the Payment Schedule and for 
clarity, the Purchaser shall not be entitled to hold 
back any portion of the Purchase Price in respect of 
the Deficiencies.  In the event of any dispute in 
respect of the Deficiencies and the remedy thereof, a 
decision by the Project Consultant will be final and 
binding on the Parties.  In all other respects, the 
Purchaser shall be deemed to have accepted the 
physical condition of the Unit on the Completion Date. 

ذكورة احدة الميقر المشتري بأنه باستثناء المعاينة الو 11-2

، ال يسمح للمشتري 1-11 للبندللوحدة العقارية وفقا 

دون الحصول على إذن خطي مسبق من البائع 

قبل تاريخ  المبنىبالدخول إلى الوحدة العقارية أو 

اإلنجاز. وفي هذه الحالة، يرافق المشتري ممثل عن 

بكافة توجيهات السالمة  المشتري ويلتزمالبائع، 

الخاصة بأغراض هذه  المبنىالمتعلقة بالدخول إلى 

الفقرة، شريطة أال يتدخل في أعمال البناء أو غيرها 

الجارية في البناية او  من األنشطة األخرى الجارية

 . أثناء دخوله المشروع

11.2 The Purchaser acknowledges that except for the one 
inspection of the Unit in accordance with Clause 11.1, 
the Purchaser shall not be allowed access to the Unit 
or the Building prior to the Completion Date, without 
the prior written authorization of the Seller.  In such 
event, the Purchaser shall be accompanied by a 
representative of the Seller and will comply with all 
safety directions given with regard to access to the 
Project for the purposes of this Clause and will cause 
no undue interference with the construction works or 
other activities being undertaken on the Project and 
in the Building, when exercising such access. 

 VARIATIONS .12 االختالفات   -12

من المواد أو التجهيزات الالزمة  أيتوفر ت إذا لم  12-1

في  او البنايةللبائع لبناء أو تجهيز الوحدة العقارية 

غضون فترة زمنية معقولة أو بتكلفة معقولة، يجوز 

يستبدل هذه المواد أو التجهيزات بمواد للبائع أن 

أخرى تماثلها أو تفوقها من حيث الجودة )على النحو 

يره وفق تقد أو البائع الذي يقرره استشاري المشروع

 المطلق( والتي يمكن الحصول عليها في ذلك الوقت.

12.1 If any of the materials or fixtures required by the 
Seller to construct or fit out the Unit or Building are 
not available within a reasonable time or at a 
reasonable cost, the Seller may substitute such 
materials or fixtures with such other materials of an 
equivalent or superior standard (as decided in the 
sole discretion of the Project Consultant or Seller) 
that may be obtainable at such time. 
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يجوز للبائع من وقت آلخر إضافة هذه االختالفات  12-2

)بما يشمل الوحدة،  ميدتاون الرئيسيإلى مخطط 

ن، األجزاء المشتركة ومرافق ميدتاون  البناية، المكوِّ

حسب ما تقتضيه البناية ورسومات المشتركة( 

لجمالية والفنية، شريطة أال يترتب على هذه الدواعي ا

لوحدة لالمساحة األرضية التقريبية االختالفات تغيير 

(. وبناء على ذلك، %5بأكثر من خمسة في المئة )

وبالرغم من أنه قد تم إعداد المخطط الرئيسي 

بشكل دقيق قدر اإلمكان، يقر  البنايةومخطط 

ية بر نهائالمشتري ويوافق بأن هذه المخططات ال تعت

بعد، وبأنه قد يلزم إجراء تعديالت على القياسات 

النهائية وملحق االستحقاقات من أجل تنفيذها. ال 

يجوز للمشتري رفع أي دعوى مطالبة  ضد البائع 

عن أي نقص في حجم مساحة  الوحدة العقارية، كما 

لن يستفيد البائع من أي زيادة فيها، ما لم تتجاوز نسبة 

لمساحة األرضية التقريبية  خمسة في االختالف في ا

(، وفي هذه الحالة، يتم تعديل ثمن شراء %5المئة )

الواحدة بما يعكس نسبة الزيادة أو النقصان في 

المساحة األرضية التقريبية على أساس سعر القدم 

المربع الواحد في الوحدة. يكون هذا االختالف في 

ية ألنتيجة للطرفين ثمن الشراء التعويض الوحيد 

زيادة أو نقصان في المساحة األرضية التقريبية وال 

يكون ألي طرف من الطرفين أي حقوق أو 

 .االختالفاتاستحقاقات أخرى نتيجة لهذه 

12.2 The Seller may from time to time make such 
variations to the Midtown Master Plan (including to 
the Unit, Building, Component, Component Common 
Areas and Midtown Communal Facilities) and the 
Building Plan and the Drawing as may in the 
circumstances be necessary for aesthetic or 
technical reasons provided that such variations shall 
not vary the Approximate Floor Area of the Unit by 
more than five percent (5%). Thus, whilst the Building 
Plan and Drawing have been prepared and are as 
accurate as possible, the Purchaser acknowledges 
and accepts that they are not yet final and 
adjustments to the final measurements and Schedule 
of Entitlements may need to be made. The Purchaser 
will have no claim against the Seller for any 
deficiency in size of the Unit, nor will the Seller benefit 
from any excess, unless such variation adjusts the 
Approximate Floor Area of the Unit by more than five 
percent (5%), in which case the Purchase Price shall 
be proportionately adjusted upwards or downwards 
to reflect the increase or decrease in the Approximate 
Floor Area based on the price per square foot for the 
Unit.  This variation to the Purchase Price shall be the 
sole remedy of the Parties as a result of any increase 
or decrease in the Approximate Floor Area and 
neither Party shall have any further rights or 
entitlements as a result of such variation. 

 ASSIGNMENT .13 التنازل   -13

ال يجوز للمشتري التنازل عن هذه االتفاقية أو  13-1

 ،إال بموافقة خطية مسبقة من البائع للغير تحويلها

وكذلك من المطور الرئيسي حيث يتطلب المطور 

 .الرئيسي ذلك 

13.1 This Agreement may not be assigned or transferred 
by the Purchaser except with the prior written consent 
of the Seller, and the consent of the Master 
Developer where the Master Developer requires. 

 على تنازلكتابية الي حال منح البائع موافقته ف 13-2

 المشتري عن هذه االتفاقية، 

ى شكل اتفاق خطي عل فييجب أن يمنح البائع موافقته  -أ

 رفانويقوم الطللبائع،  بصيغة تكون مقبولةالتنازل 

 . بتوقيعه المتنازل إليهإضافة إلى 

يلتزم المشتري بأن من اجل التنازل عن الوحدة،  -ب

من ثمن  %30ما ال يقل عن دفع إلى البائع كون قد ي

شراء الوحدة سواء كانت تلك المبالغ مستحقة او ال 

 حسب جدول الدفعات.

13.2 In the event that the Seller grants its written consent 
for assignment of this Agreement by the Purchaser:  

(a) the Seller’s consent shall be given in the 
terms of a written assignment agreement in 
a form acceptable to the Seller, executed by 
the Parties and the assignee;   

(b) the Purchaser shall have paid a minimum of 
30 % per cent) of the Purchase Price to the 
Seller, irrespective of whether such amount 
has fallen due pursuant to the Payment 
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رسوم إدارية  دفع إلى البائعييلتزم المشتري بأن  -ج

بخصوص نقل ملكية الوحدة " الرسوم اإلدارية"

بالمبلغ المعتمد من قبل دائرة األراضي واألمالك في 

  وقت آلخر دبي من

يلتزم المشتري والمتنازل إليه بدفع رسوم نقل الملكية  -د

وغيرها من المصاريف والنفقات الالزمة للتنازل 

 .حسب القوانين النافذة

Schedule;  

 

(c) the Purchaser shall pay to the Seller an 
administration fee (“Transfer Fee”) in relation 
to the assignment of the Agreement for such 
amount set out in the Seller’s Fees or other 
amount as amended by the Seller or as may 
be approved by the DLD from time to time; 
and  

(d) the Purchaser and assignee undertake to 
pay any transfer fee and other expenses or 
costs for the assignment as per the 
Applicable Laws, 

 

and on the basis that the Seller shall not be liable 
for any other fees, charges or penalties in any way 
associated with the assignment all of which will be 
met by the Purchaser. 

 

يتم التنازل عن الوحدة بكل االحوال على اساس عدم مسؤولية 

ت متعلقة بعملية البائع عن اية رسوم او مصاريف او غراما

التنازل ايا كانت، وتعتبر مسؤولية على المشتري بشكل 

 حصري.  

 

قبل  زامبااللت بيان توقيع يتوجب على كل متنازل إليه  13-3

إعطاء اي موافقة من جانب المطور الرئيسي او 

 البائع ألي بيع او احالة لهذه االتفاقية للغير

13.3 Each assignee of the Unit shall be required to 
execute the Declaration of Adherence prior to the 
grant of any consent from the Master Developer 
and/or the Seller to the transfer or assignment of this 
Agreement. 

 

ات مستنديخضع التنازل عن الوحدة العقارية لشروط  13-4

ملكية المشتركة عقارات ال، وقانون إدارة المبنى 

خطوات بحيث يتم ستتخذ المجمع الرئيسي و إعالنو

تسجيل أي ملكية في دائرة األراضي واألمالك في 

 مستندات إدارة المبنىدبي وفقا للشروط الواردة في 

م وفي حال ل ،قيودوإعالن المجمع الرئيسي في شكل 

المشتري الحصول على  يكن هذا ممكنا، يجب على

المتنازل إليه لصالح المطور  هداقرار وموافقة وتع

الوحدات  ومالك المالك إتحاد، البائع والرئيسي

نمالك و تكون مستندات كون تاآلخرين بأن  المكوِّ

 وإعالن المجمع الرئيسي في شكل قيد إدارة المبنى

في وثيقة وملزما بنفس القدر فيما يتعلق بالوحدة 

 العقارية.

13.4 Assignment of the Unit shall be subject to the terms 
of the Strata Scheme Documentation, the JOP Law 
and IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master 
Community Declaration and steps taken so that any 
registration of title in the DLD is made subject to the 
terms of the Strata Scheme Documentation and the 
IMPZ “Dubai Creative Clusters” Master Community 
Declaration in the form of a restriction. Even if this is 
not possible, the Purchaser shall procure that the 
assignee shall acknowledge, agree and undertake 
for the benefit of the Master Developer, the Seller, the 
Owners Association and the other Unit Owners and 
Component Owners that the Strata Scheme 
Documentation and IMPZ “Dubai Creative Clusters” 
Master Community Declaration will have the form of 
a restriction in a document and be equally binding in 
relation to the Unit. 
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يوافق المشتري في حال طلب منه المطور الرئيسي  13-5

أو من يعينه القيام بذلك في أي وقت حسب مقتضى 

 الحال:

13.5 The Purchaser agrees that if called upon to do so at 
any time by the Master Developer or its nominee as 
the case may be: 

يتم نقل حقوق والتزامات البائع وفقا لهذه االتفاقية  (أ)

ن مأو عن طريق التنازل عنها إلى المطور الرئيسي 

 ، وه ييسم

(a) The rights and duties of the Seller pursuant 
to this Agreement shall be transferred by 
means of an assignment to the Master 
Developer or its nominee; and 

ي المطور الرئيس حلول على  بموجبهيوافق المشتري  (ب)

في محل البائع كما لو كان المطور  هيمن يسمأو 

قد قام في األصل بتوقيع هذه ه  يمن يسمالرئيسي أو 

 االتفاقية 

(b) The Purchaser hereby consents to such an 
assignment to the Master Developer or its 
nominee in the place of the Seller as if this 
Agreement had been entered into by the 
Master Developer or its nominee; and 

الحقوق  الحلول في هذهيوافق المشتري على أن  (ت)

على المشتري الذي يتلقى يكون نافذا وااللتزامات 

 في ميه من يسمن المطور الرئيسي أو  اخطي اإخطار

 هذا الصدد. 

(c) The Purchaser agrees that the assignment of 
such rights and duties shall be effective upon 
the Purchaser receiving written notice from 
the Master Developer or its nominee to such 
0effect. 

في حال كان المشتري شركة، يعتبر أي تغيير في  13-6

 .للغير الوحدة نقال لملكيةاإلدارة 

13.6 In the event that the Purchaser is a company, any 
Change in Control shall be deemed to be an 
alienation of the Unit. 

يجوز للبائع التنازل عن هذه االتفاقية إلى أي  تابع  13-7

عن طريق توجيه إخطار خطي بالتنازل إلى 

ه لن يعترض لمشتري على أنالمشتري، ويوافق ا

 .هذا التنازل على

13.7 The Seller may assign this Agreement to any Affiliate 
by giving written notice of assignment to the 
Purchaser and the Purchaser hereby consents to 
such assignment and shall not raise any objection to 
the same. 

 MASTER DEVELOPER .14 لمطور الرئيسيا    -14

بين البائع  عقدا شخصياتعتبر هذه االتفاقية 

والمشتري ويقر المشتري بأن المطور الرئيسي ال 

 يتحمل أية مسؤولية وال يقدم أي ضمان إلى المشتري

 أو خلفائه او المحال إليهم أو شاغلي الوحدة العقارية

 عن حسن أداء البائع اللتزاماته بموجب هذه االتفاقية.

كما يلتزم المشتري بضمان ان يقوم اي طرف 

يرغب المشتري في أن ينقل إليه حقوقه في الوحدة 

العقارية او هذه االتفاقية أوال باعطاء اقرار مماثل 

 .  14لما ورد آنفا في هذا البند 

 This Agreement is a personal contract between the 
Seller and the Purchaser and the Purchaser 
acknowledges that the Master Developer assumes 
no liability and gives no warranty to the Purchaser, 
its successors, assignees or occupiers for the proper 
performance of the Seller’s obligations hereunder. 
The Purchaser shall procure that any party to whom 
it wishes to transfer or assign its interest in the Unit 
and/or this Agreement first makes an equivalent 
acknowledgement as that detailed in the prior 
sentence in this Clause 14. 

 DEFAULT AND TERMINATION .15 واإلنهاء اإلخفاق    -15

في حال أوفى المشتري بكافة التزاماته بموجب هذه  15-1

االتفاقية ولم يلتزم البائع بإنجاز الوحدة في غضون 

( أشهر من تاريخ اإلنجاز المتوقع )والذي 3ثالثة )

(، 16و  2-5 بالبندينيجوز تغييره أو تمديده عمال 

يجوز للمشتري إصدار إخطار كتابي إلى البائع 

15.1 If the Purchaser has fulfilled all its obligations under 
this Agreement and the Seller fails to complete the 
Unit within [three (3)] months of the Anticipated 
Completion Date (as it may be varied or extended 
pursuant to Clauses 5.2 and 16), the Purchaser may 
issue a written notice to the Seller requiring it to 
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في حال لم يتم ، ويطلب فيه إنجاز وتسليم الوحدة

إنجاز الوحدة العقارية وتسليمها في غضون ثالثين 

 يجوز للمشتري( يوما من تاريخ ذلك اإلخطار، 30)

البائع  الزام طريق المحاكم المختصةعن طلب ان ي

 تسليمال عنالمذكور في هذه االتفاقية  التعويضبدفع 

بعد انتهاء تمديد تاريخ  ةعن الفترة الواقع المتأخر

ويوافق المشتري بأن مطالبته لمبلغ ، االنجاز المتوقع

التعويض عن التسليم المتأخر هي الوسيلة الوحيدة 

 للتعويض المتاحة للمشتري.

complete and handover the Unit.  If the Unit is not 
completed and handed over within [thirty (30)] Days 
of that notice, the Purchaser may request from the 
competent courts that the Seller pay to the Purchaser 
the Late Delivery Compensation herein for the period 
after the expiry of the extension of the Anticipated 
Completion Date and the Purchaser agrees that it’s 
claim for the Late Delivery Compensation shall be the 
sole remedy available to the Purchaser.  

قا وف دفعاتاية في حال عدم التزام المشتري بسداد  15-2

لشروط هذه االتفاقية و/أو عدم الوفاء بأحكام وشروط 

هذه االتفاقية، يحق للبائع حينئذ )إال أنه ال يعد ملزما( 

( 30ثالثين ) مدتهأن يوجه للمشتري إخطارا خطيا 

 يوما يطلب فيه من المشتري أن يعالج هذا التقصير

. وفي حال وذلك مع انطباق التعويض المتفق عليه

عدم التزام المشتري باالمتثال لهذا اإلخطار، يحق 

البائع  )إال أنه ال يعد ملزما(، ومن دون توجيه إخطار 

، إنهاء هذه االتفاقية البائع بحقوق إجحافدون و ،آخر

عليها  التي تنص والتعويضات  وفرض الغرامات

عمول بها، وفق صيغتها المعدلة القوانين واللوائح الم

أو المجددة من وقت آلخر بما في ذلك دون حصر 

مصادرة الوحدة، واالحتفاظ بكل أو جزء من أي 

مبالغ يدفعها المشتري ورفع أي دعاوى مطالبات 

أخرى ضد المشتري يحق له رفعها. ولتجنب الشك، 

قيد  حقوق التعويض األخرى المتاحة يال  هذا البندفإن 

 في هذه االتفاقية أو في إطار القانون. للبائع

15.2 If the Purchaser fails to meet any of his payment 
obligations in accordance with the terms of this 
Agreement and/or does not fulfill any of the terms and 
conditions of this Agreement, then the Seller is 
entitled (but not obligated), notwithstanding the 
agreed Compensation, to give the Purchaser [thirty 
(30)] Days notice in writing calling on the Purchaser 
to remedy such default.  If the Purchaser fails to 
comply with such notice then the Seller shall be 
entitled (but not obligated), without further notice and 
without prejudice to its rights, to terminate this 
Agreement and apply the penalties and 
compensations set out in the Applicable Laws and 
regulations as they may be amended or reenacted 
from time to time including but not limited to forfeiture 
of the Unit, retention of all or part of any sums paid by 
the Purchaser and make any further claims against 
the Purchaser to which it is entitled. For the 
avoidance of doubt, this Clause does not limit any 
other remedies to the Seller stipulated in this 
Agreement or available under the Applicable Law. 

 FORCE MAJEURE AND FACTOR’S BEYOND THE .16 البائع إرادة القوة القاهرة، والعوامل الخارجة عن   -16
SELLER’S CONTROL 

ال يعد البائع مسئوال عن اإلخفاق أو التأخير في تنفيذ    16-1

التزاماته بموجب هذه االتفاقية بسبب حدث قوة قاهرة 

البائع، شريطة أن يوجه  إرادة أو عامل خارج عن 

( يوما 90في غضون تسعين ) إخطارا خطياالمشتري 

)أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك( مشيرا إلى بداية 

البائع،  إرادة قاهرة أو العامل الخارج عن الحدث القوة 

ويتم تمديد تاريخ اإلنجاز المتوقع لفترة مساوية للفترة 

التي استمر فيها حدث القوة القاهرة أو العامل الخارج 

 البائع. إرادةعن 

16.1 The Seller shall not be liable for any failure or delay 
to perform its obligations under this Agreement as a 
result of a Force Majeure Event or a Factor Beyond 
the Seller’s Control, provided the Seller gives to the 
Purchaser a written notice within ninety (90) Days (or 
as soon as reasonably practical thereafter) indicating 
the beginning of such Force Majeure Event or Factor 
Beyond the Seller’s Control.  The Anticipated 
Completion Date shall be extended for a period equal 
to that during which such Force Majeure Event or 
Factor Beyond the Seller’s Control continues. 

 إرادةعند وقوع حدث قوة قاهرة أو عامل خارج عن    16-2

البائع، يتم تمديد تاريخ اإلنجاز المتوقع أو تاريخ 

اإلنجاز )حسب مقتضى الحال( لفترة مساوية للفترة 

التي استمرت فيها هذه الظروف أو الوقت المعقول في 

16.2 Upon the occurrence of a Force Majeure Event or a 
Factor Beyond the Seller’s Control, the Anticipated 
Completion Date or Completion Date (as the case 
may be) shall be extended for a period equal to that 
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بغض النظر عن اية اعمال تمت من  وفهذه الظرمثل 

 من هذه االتفاقية. .5.2جانب البائع بموجب البند 

during which such circumstances exist or such time 
as may be reasonable in the circumstances 
regardless of any acts by the Seller under Clause 5.2 
of this Agreement.  

ال يتم إعفاء المشتري من سداد أي جزء من ثمن الشراء   16-3

مبلغ آخر مستحق بموجب هذه االتفاقية عند  أو أي

استحقاقه أو تأخير السداد بسبب وقوع حدث القوة 

 البائع. إرادةالقاهرة أو العامل الخارج عن 

16.3 Payment by the Purchaser of any part of the 
Purchase Price or any other amount due under this 
agreement when due shall not be excused or delayed 
due to a Force Majeure Event or a Factor Beyond the 
Seller’s Control. 

 GENERAL .17 أحكام عامة    -17

ال يعد أي تغيير يجرى على هذه االتفاقية ساري    17-1

المفعول ما لم يكن خطيا وموقعا من قبل كل طرف من الطرفين 

 .المفوضين بذلكأو ممثليهم 

17.1 No variation of this Agreement shall be valid unless it 
is in writing and signed by each of the Parties or their 
authorized representatives. 

بمجرد انتقال ملكية الوحدة إلى المشتري، يستطيع    17-2

المشتري )مع مراعاة أية قيود واردة في هذه االتفاقية أو تسري 

رسة جميع حقوق مالك الوحدة، بما في ذلك على الوحدة( مما

الحق في رهن الوحدة العقارية أو بعد إصدار شهادة براءة الذمة 

 أو منح وحدته العقاريةأو تأجيرها بيعها أو نقل ملكيتها  فقط،

. وإلى حين أن يتم إصدار شهادة براءة الذمة، يظل الغير إلى 

أداء  حسن عن خلفهالمشتري مسئوال بالتكافل والتضامن مع 

ملكية عقارات الوقانون  مستندات إدارة المبنىااللتزامات 

 .المشتركة وإعالن المجمع الرئيسي وأي قواعد ولوائح أخرى

17.2 Once title to the Unit has passed to the Purchaser, 
the Purchaser may (subject to any restrictions 
specified in this Agreement or that are otherwise 
applicable to the Unit) exercise all the rights of a Unit 
Owner, including the right to mortgage his Unit or, 
only upon issuance of a Clearance Certificate, sell, 
transfer, lease or grant his Unit to third parties. Until 
the Clearance Certificate has been issued, the 
Purchaser shall continue to be jointly and severally 
liable with his successor for the due performance of 
obligations pursuant to the Strata Scheme 
Documentation, JOP Law, IMPZ “Dubai Creative 
Clusters” Master Community Declaration and any 
other rules and regulations. 

آخر  يمنحه البائع إلى   تساهلال يعتبر أي تنازل أو    17-3

الدفع أو بأي صورة بخالف ذلك  بموعدالمشتري فيما يتعلق 

فيما يتعلق بشروط وأحكام هذه االتفاقية تنازال عن حقوقه 

 بموجب هذه االتفاقية.

 

17.3 No concession or other indulgence granted by the 
Seller to the Purchaser whether in respect of time for 
payment or otherwise in regard to the terms and 
conditions of this Agreement shall be deemed to be a 
waiver of its rights under this Agreement.    

في ما يتعلق أكثر من مشتر واحد وفقا  إذا كان هناك   17-4

 .االتفاقية، يتحمل كل منهم المسؤولية بالتضامن والتكافل بهذه

17.4 If there is more than one Purchaser in terms of this 
Agreement, the liability of each shall be joint and 
several. 

،  كبذل القيام عندما يطلب منهما الطرفينيلتزم كال    17-5

وعلى  ملكيةالبنقل  المستندات المتعلقةبتوقيع و/أو تحرير كافة 

 النحو الالزم لتنفيذ هذه االتفاقية بشكل عام.

17.5 Each of the Parties shall immediately upon being 
requested to do so, sign and/or execute all such 
documents in connection with the transfer of title and 
generally as are necessary to give effect to this 
Agreement. 

تشكل هذه االتفاقية االتفاق الكامل بين الطرفين فيما    17-6

 االتفاقياتلق بموضوع هذه االتفاقية وتحل محل جميع يتع

الشفهية أو الخطية السابقة، بما في ذلك دون حصر نماذج 

17.6 This Agreement constitutes the entire agreement 
between the Parties relating to the subject matter of 
this Agreement and supersedes all previous verbal or 
written agreements, including but not limited to 
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في حال  عندما يكون منطبقا) الرغبة بالشراء  تسجيل

(، والعقود ومذكرات التفاهم والمفاوضات بين تعارضها

 .الطرفين

interest registration forms (where applicable in the 
event of any conflict), contracts, memoranda of 
understanding and negotiations between the Parties.  

لتجنب الشك، يوافق الطرفان على أن يتحمل كل   17-7

طرف في هذه االتفاقية التكاليف والنفقات التي يتكبدها أي 

 طرف في أداء التزاماته بموجب هذه االتفاقية.    

17.7 For the avoidance of doubt, the Parties agree that the 
costs and expenses incurred by either Party in the 
performance of its obligations under this Agreement 
shall be borne solely by the Party that is required to 
perform such obligation. 

 NOTICES .18 اإلخطارات    -18

يجب أن يكون أي إخطار صادر بموجب هذه االتفاقية خطيا 

ويتم توجيهه عن طريق تسليمه شخصيا أو إرساله عن طريق 

إلى العنوان أو رقم الفاكس المبين في   البريد أو الفاكس

 :التفاصيل. ويعتبر أي إخطار من هذا القبيل قد تم استالمه

Any notice given under this Agreement shall be in writing and 
shall be served by delivering it personally or sending it by 
courier or fax to the address or fax number as set out in the 
Particulars. Any such notice shall be deemed to have been 
received: 

 ;If delivered personally, at the time of delivery (a) إذا تم تسليمه شخصيا، ، في وقت التسليم (أ)

، يعسجالت البريد السر المبين فيفي تاريخ التسليم  (ب)

 تم إرساله عن طريق البريد السريع ؛  إذا

(b) In the case of a courier, on the date of delivery as 
evidenced by the records of the courier; 

م ت إذاتقرير اإلرسال  المبين فيفي وقت اإلرسال  (ت)

 .إرساله عن طريق الفاكس 

(c) In the case of a fax, at the time of transmission, as 
evidenced by the transmission report. 

 GOVERNING LAW AND JURISDICTION .19 القانون الحاكم واالختصاص -19

 يرهاويتم تفستخضع هذه االتفاقية وحقوق الطرفين بموجبها 

القوانين االتحادية السائدة في دولة اإلمارات العربية  وفق

المتحدة التي تسري في إمارة دبي والقانون المحلي إلمارة دبي، 

 قضائية ويوافق الطرفان على أن يخضع أي إجراء أو دعوى 

محاكم ل لحصريافيما يتعلق بهذه االتفاقية لالختصاص غير 

 .دبي، اإلمارات العربية المتحدة

This Agreement and the rights of the Parties hereunder shall 
be governed and construed within the prevailing federal laws 
of the UAE as they may be applied in the Emirate of Dubai 
and the local law of the Emirate of Dubai, and the Parties 
agree that any legal action or proceeding with respect to this 
Agreement shall be subject to the non-exclusive jurisdiction 
of the Courts of Dubai, UAE. 

 EFFECTIVE DATE .20 تاريخ السريان    -20

بارا من اعت للطرفينتدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ وتعد ملزمة 

من التفاصيل، كما تظل هذه  1المحدد في البند  النفاذ تاريخ

االتفاقية سارية بعد تاريخ اإلنجاز ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك 

بالقدر الخاص بالحقوق وااللتزامات  15 البندوفقا ألحكام 

 االتفاقيةالواردة في هذه 

This Agreement shall be effective and binding upon the 
Parties from the Effective Date. Unless terminated earlier 
pursuant to the provisions of Clause 15, this Agreement shall 
survive the Completion Date insofar as any rights and 
obligations contained herein are of continuing effect. 
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على هذه االتفاقية  اأو من ينوب عنهم الطرفان، وقع وإثباتا لذلك

 .في اليوم والسنة المحددين في التفاصيل

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement was signed by or on 
behalf of the Parties on the day and year specified in the 
Particulars. 

   

    :PURCHASER : المشتري

    :If the Purchaser is an individual :افي حال كان المشتري فرد

 
 
 
 
 

 التوقيع:

 

 

Signature 

   

    :If the Purchaser is a company or other entity :مؤسسة أخرىإذا كان المشتري شركة أو 

هذه االتفاقية، يضمن من يقوم بالتوقيع بأنه مفوض بالتوقيع  بموجب توقيع
 :المشتري نيابة عن حسب األصول على هذه االتفاقية

 

By executing this Agreement the signatory warrants that the 
signatory is duly authorised to execute this Agreement on 
behalf of the Purchaser: 

   

    

    

 التوقيع

 الممثل المفوض عن: ________________

Signed by  
as authorized representative for: 

   

هذه االتفاقية، يضمن من يقوم بالتوقيع بأنه مفوض بالتوقيع حسب  بموجب توقيع
:البائع نيابة عن األصول على هذه االتفاقية  

By executing this agreement the signatory warrants 
that the signatory is duly authorized to execute this 
agreement on behalf of the Company: 

   

 : البائع
 

SELLER:    

هذه االتفاقية، يضمن من يقوم بالتوقيع بأنه مفوض بالتوقيع حسب  بموجب توقيع
 :البائع نيابة عن األصول على هذه االتفاقية

By executing this Agreement the signatory warrants that 
the signatory is duly authorized to execute this Agreement 
on behalf of the Seller: 

   

 Signature التوقيع:

 

   

 
 التوقيع: ________________

 عن البائع الممثل المفوض

Signed by__________________________ 

as authorized representative for the Seller. 

   

 

 

 



 
 

 : اتفاقية بيع وشراء وحدة عقارية سكنيةميدتاونمشروع 

 

Midtown: Residential Unit Sale and Purchase Agreement 

 

 

 

 
 

Initial of Purchaser :  ______________________    
  

Initial of Joint Purchaser :  __________________                                        Stamp of Seller :   
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 :Schedule A (أالملحق )

 
 SCHEDULE OF FIXTURES, FITTINGS AND و الخرائط والتثبيتات والمحتويات جداول التشطيبات

FINISHES AND DRAWINGS 
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Initial of Purchaser :  ______________________    
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Midtown: Residential Unit Sale and Purchase Agreement 
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Initial of Purchaser :  ______________________    
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Initial of Purchaser :  ______________________    
  

Initial of Joint Purchaser :  __________________                                        Stamp of Seller :   
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 : اتفاقية بيع وشراء وحدة عقارية سكنيةميدتاونمشروع 
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Midtown: Residential Unit Sale and Purchase Agreement 
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Initial of Joint Purchaser :  __________________                                        Stamp of Seller :   

56 
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 ب الملحق

 
 

SCHEDULE B 
      BUILDING PLAN, MIDTOWN MASTER PLAN  وموقع قطعة األرض ومخطط مجمع مديتاون الرئيسي مخطط البناية

AND  PLOT SITE PLAN 
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COMMUNITY PLANMASTER  –MIDTOWN  
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Initial of Purchaser :  ______________________    
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Schedule C الجدول ت 

SCHEDULE OF SELLER’S FEES  جدول رسوم البائع 

 

 

 

 

Type of transaction Fee structure 

Transfer Fee AED 500 Completed Projects  

AED 4000 Off Plan Projects 

Loss of Sale and Purchase Agreement (“SPA”) AED 3000 

Separate SPA for each unit sold to a single 

customer 

AED 1000 

Dishonoured / Bounced cheques AED 500 per cheque 

Post dated cheque handling charge AED 300 per cheque 

Cheque postponement / replacement AED 500 per cheque 
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Initial of Joint Purchaser :  __________________                                        Stamp of Seller :   
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I acknowledge I have received a copy of the indicative JOP Declaration of Midtown 

(indicative - not in final form). 

 

 غير نهائية(. -اقر باستالمي نسخة من اعالن ملكية العقارات المشتركة لمشروع ميدتاون )على سبيل التوضيح    

 

 

 

 

 

The Purchaser/المشتري 

 

 

 

 

............................................................. 

  

Schedule D الجدول ث 
JOP DECLARATION (INDICATIVE)  (حالتوضياعالن ملكية العقارات المشتركة )على سبيل  
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Initial of Purchaser :  ______________________    
  

Initial of Joint Purchaser :  __________________                                        Stamp of Seller :   
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I acknowledge I have received a copy of the indicative Master Community 

Declaration of Midtown (indicative- not in final form). 

 

 

 

 غير نهائية(. -اقر باستالمي نسخة من اعالن مجمع ميدتاون الرئيسي )على سبيل التوضيح                 

 

 

 

 

 

 

The Purchaser/المشتري 

 

 

 

.............................................................  

 

 

 

Schedule E الجدول ج 
MIDTOWN MASTER COMMUNITY DECLARATION 

(INDICATIVE) 
 اعالن مجمع مديتاون الرئيسي )على سبيل التوضيح(


