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احلياة الع�شريه على القناة املائية



 بن غاطي هايتس      األسئلة الشائعة   

املوقع

أين يقع العقار؟

ما هو “الخليج التجاري”؟

يقــع العقــار يف الخليــج التجــاري، أحــد املناطــق التجاريــة الرئيســية يف ديب. واملنطقــــة 
فعــاً عبــــارة عــــن مدينــــة بقلــب ديب، حيــث أن عــدد ســكانها أكــر مــن 200،000 نســمة 
مبســاحة تقــرب مــن 50،000،000 قــدم مربــع. وقــد وصــف البعــض الخليــج التجــاري باســم 

ديب”. “مانهاتــن 
يقــع الخليــج التجــاري بــن شــارع الشــيخ زايــد )E11( وطريــق الخيــل )E44(. ويســمح املوقــع 

الرئيــي للمجمــع بســهولة الوصــول إىل أي مــكان يف ديب يف غضــون دقائــق.

الخليــج التجــاري، أنشــئ كجــزء مــن رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
وهــي منطقــة متعــددة األنشــطة مبثابــة العاصمــة التجاريــة للمنطقــة. وقــد تأســس عــام 
2003، ورسعــان مــا أصبحــت املنطقــة محــور االســتثامر الرئيــي نظــراً ملوقعهــا املركــزي 

والبنيــة التحتيــة املتطــورة، ووســائل الراحــة باملجمــع.

الخليــج التجــاري هــو محــل ســكن أكــر مــن 200،000 نســمة. وينتقــل 110،000 شــخص 
إضــايف إىل املنطقــة يوميــاً للعمــل يف الــركات العامليــة التــي تأسســت يف املنطقــة 

الحــرة.

كــام يتميــز املجمــع بالوصــول املبــارش إىل قنــاة خــور ديب، رشيــان الحيــاة التاريخــي لــديب. 
ــة لــديب ســكاياين. توفــر  ــر خاب ــور املائيــة مناظــ ــاة الخــ ــول قن ــري حــ ــار الجــ ــدم مســ ويقــ
الحدائــق ذات املناظــر الطبيعيــة ومناطــق التســوق يف جميــع أنحــاء املجمــع أجــواء مريحــة، 

بينــام تســلط عــدد املطاعــم العامليــة الضــوء عــى تنــوع املجمــع.

)E44(. مــام يســمح  الخيــل  )E11( وطريــق  بــن شــارع الشــيخ زايــد  التجــاري  الخليــج  يقــع 
للموقــع الرئيــي للمجمــع بســهولة الوصــول إىل أي مــكان يف ديب يف غضــون دقائــق. 

وتشــمل املجمعــات املجــاورة ديب داون تــاون وحــي ديب للتصميــم وميــدان وجمــرا.

DUBAI
INTERNATIONAL
AIRPORT

 15 MINUTES

DOWNTOWN
DUBAI

 5 MINUTES

PALM
JUMEIRAH

20 MINUTES

 E311 - SHK. MOHAMMED
BIN ZAYED ROAD

E44 - AL KHAIL ROAD

E611- EMIRATES ROAD

E11 - SHK. ZAYED ROAD

BINGHATTI
HEIGHTS

20 MINUTES

DUBAI
MARINA

MEYDAN

5 MINUTES

MALL OF THE
EMIRATES

 15 MINUTES

DUBAI
MALL

 5 MINUTES

DIFC

 5 MINUTES

 15 MINUTES

KITE
BEACH

DUBAI CREEK
HARBOUR

 10 MINUTES

E66 - DUBAI / AL AIN ROAD
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 بن غاطي هايتس      األسئلة الشائعة   

معلومات عامة

من هو املطور الرئييس؟
مجموعة ديب للعقارات

ما هي  املالمح الرئيسية للمجمع؟
الخليج التجاري يقدم عددا من امليزات مبا يف ذلك:

خور ديب	 
قناة مياه ديب	 
مرايس خليج األعامل	 
املتنزه واملمىش	 
نادي اليخوت	 
باي أفينيو	 

o     املسارح  
o     مدن املاهي  

o     املنتجعات  
o     مراكز الرتفيه  

املطاعم	 
 املقاهي	 
الحدائق ومناطق اللعب	 
متاجر البيع بالتجزئة	 
الفنادق )األطول يف العامل(	 
سكايلن فيو )برج خليفة(	 
 سوق املزارعن	 
محطة املرتو والحافات	 
ــول 	  ــة الخي ــطبات جودلفــن لســباقات و تربي اس

العامليــة
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 بن غاطي هايتس      األسئلة الشائعة   

أين يوجد أقرب متجر للبقالة؟

ما نوع ملكية العقار؟

هل هناك أي دور حضانة أو مدارس يف املجمع؟

هنــاك العديــد مـن متاجـر البقالة الصغيـرة يف جميــع أنحــاء الخليــج التجــاري، فضـاً عــن متاجــر الســوبر ماركـت 
الكربى مثــــل ســــبينيس وتشويرتامز و وايرتوز و ســــوبر ماركــــت املايــــا )24 ساعة/24( وكارفــــور و العديد من 

متاجر زوم، وكلهــــا تقــــع عــــى بعــــد أقــــل مــن 2 كم من مــكان اإلقامــة.

يتم االستحواذ عى العقار بالتملك الحر لجميع الجنسيات.

نعــــم، هنــــاك عــــدد مــــن دور الحضانــــة التــي تقــــدم مجموعــــة متنوعــــة مــــن املناهــــج الدراســــية يف الخليــــج 
ــاري مثــل: التجــ

كــام يوفــر املجمع ســهولة الوصــول إىل عــدد مــن املؤسســات األكادمييــة ذات املســتوى العاملــي عـى 
بعــد دقائــق فقــط مــن املجمــع مبــا يف ذلــك:

الحضانة الكندية لألطفال	 
حضانة شجرة التعلم 	 
حضانة هومينغربد باي سكوير	 

مدرســة ج س س الخاصة	 
مدرسة س يب جاين لإلدارة العاملية	 

25.1809167,55.2682318

مركز األطفال املبتكرين للتعليم املبكر	 
حضانة منغوليا	 
حضانة بينوكيو 	 
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 بن غاطي هايتس      األسئلة الشائعة   

املطور وتسجيل املروع

اإلنشاء والبنية التحتية

هل بن غاطي للتطوير رشكة تطوير عقارية مسجلة؟

متى يرتقب  االنتهاء من مرشوع بن غاطي هايتس؟

هل تم دفع تكلفة قطعة األرض بالكامل؟

متى تبدأ أعامل اإلنشاء؟

هل مرشوع بن غاطي هايتس مسجل لدى مؤسسة التنظيم العقاري؟

متى ستكون البنية التحتية للخليج التجاري جاهزة؟

نعــم، بــن غاطــي للتطويــر هــي رشكــة تطويــر عقــاري مســجلة لــدى مؤسســة التنظيــم العقــاري بهويــة مطــور 
1051 رقم 

يرتقب االنتهاء من املروع خال ديسمرب 2019. 

نعم، تم دفع تكلفة قطعة األرض بالكامل وصك امللكية مضمون.

لقــــد بــــدأت بالفعــــل أعــــامل بنــــاء املشـــروع  يف األول من فرباير. و قد تم نقــــل املعــــدات للموقــــع و مسحه 
ــرور بأعــامل البنــاء. وقــد تــم تنفيــذ أعــامل الحفــر والتنقيــب، كــام أن  ــة املــ ــر حركــ ــته و دراســة تأثــ وفحــــص تربــ

األعــامل اإلنشــائية الخرســانية جاريــة.

نعم، تم تسجيل مروع بن غاطي هايتس لدى مؤسسة التنظيم العقاري برقم 2014.

االستشاري واملقاول
ما هو املكتب اإلستشاري الهنديس ؟

من هو املقاول الرئييس؟

املكتب االستشاري الهنديس هو مكتب عدنان السفاريني الهنديس.

املقــاول الرئيــي هــو غرناطــة االوروبيــة لانشــاءات الهندســية وهــي رشكــة لديهــا أكــر مــن 15 عامــاً مــن 
الخــربة يف مشــاريع البنــاء يف جميــع أنحــاء العــامل مــع التخصــص يف واحــة ديب للســيليكون. وقــد أنجــزت 
الركــة أكــر مــن 20 مروعــاً يف جميــع أنحــاء دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ولهــا ســجل حافــل بإنجــاز 

املشــاريع عاليــة الجــودة يف الوقــت املحــدد.

لــدى الخليــج التجــاري بالفعــل بنيــة تحتيــة رئيســية تــم إنجازهــا، حيــث تــم االنتهــاء مــن شــبكة الطــرق والبنيــة 
ــك، توجــد محطــة  ــاء وخطــوط الــرف الصحــي. باإلضافــة إىل ذل ــاه والكهرب ــة لاتصــاالت ووصــات املي التحتي

ملــرتو ديب يف املجمــع.
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 بن غاطي هايتس      األسئلة الشائعة   

مروع بن غاطي هايتس

ما هو مرشوع بن غاطي هايتس؟

ما هي وسائل الراحة املتوفرة يف بن غاطي هايتس؟

هــل ميكننــي ضــم وحدتــن متجاورتــن، وهــل ميكــن تغيــر تصميــامت أو تخطيطــات 
الوحــدة؟

كم عدد الوحدات املتوافرة يف بن غاطي هايتس؟

هل الوحدات مفروشة؟

هل تتضمن الوحدات أدوات املطبخ؟

هل هناك خزائن مدمجة يف الوحدات؟

ما هي أنواع الوحدات املتوفرة يف بن غاطي هايتس؟
كم عدد أماكن وقوف السيارات بكل وحدة؟

هل سأحصل عىل تحديثات البناء للمرشوع؟

بــن غاطــي هايتــس هــو مبنــى شــقق ســكنية يقــع يف موقــع متميــز بالخليــج التجــاري. ويقــدم املبنــى 230 وحــدة ســكنية و 4 وحــدات تجاريــة للبيــع بالتجزئــة توفــر اطالــة مبــارشة عــى قنــاة خــور ديب و ديب ســكاياين. يوفــر املبنــى 
نــة لســكان املبنــى. تشــكيلة مختلطــة مــن التصاميــم مبــا يف ذلــك ســــتوديوهات  وشــقق مكونــة مــن غرفــة نــوم واحــدة وشــقق بغرفتــي نــوم. باإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك 6 طوابــق ملواقــف الســيارات مغطــاة ومؤمَّ

مسبح 	 
جاكوزي 	 
صالة ألعاب للرياضة	 
 صالة العاب لاطفال	 
حدائق طبيعية	 
 ردهة فاخره	 

تــم بالفعــل املوافقــة عــى التصميــامت والتخطيطــات لــن غاطــي هايتــس مــن قبــل الســلطات املعنيــة. ال 
يســمح بإجــراء تغيــرات عــى التصميــامت أو املخططــات حتــى يتــم تســليم املــروع. بعــد االســتحواذ عــى 
العقــار، يجــوز للمســتأجرين التقــدم بطلــب إىل املطــور الرئيــي )مجموعــة ديب للعقــارات( وأي ســلطات 
أخــرى ذات صلــة لطلــب اإلذن بإجــراء تعديــات. يحــق للمطــور الرئيــي والســلطات املختصــة املوافقــة عــى 

التعديــات املطلوبــة.

توجد 230 وحدة سكنية و 4 وحدات تجارية للبيع بالتجزئة يف غاطي هايتس.

ال، لن تسلم الوحدات مفروشة.

ال، الوحدات غر مجهزة بأدوات املطبخ. 

نعم، تتوفر الوحدات عى خزائن مدمجة.

بن الجدول التايل األنواع املختلفة من الوحدات املتوفرة يف بن غاطي هايتس:
يتم توفر أماكن وقوف السيارات عى النحو التايل:

نعــم، ســيتم توفــر تحديثــات البنــاء الشــهرية عــرب الربيــد اإللكــرتوين ورســالة إخباريــة لجميــع املشــرتين. 
وســتتاح أيضــاً صفحــة مخصصــة لحالــة البنــاء يف املــروع عــى املوقــع اإللكــرتوين.

أكرب حجم )بالقدم املربع(
715

1,265

2,145

2,399

عدد أماكن وقوف السيارات
1
1
2

أصغر حجم )بالقدم املربع(
435

810

1,315

1,375

نوع الوحدة
ستوديو

غرفة نوم واحدة
غرفتي نوم

عدد الوحدات
113

58

59

4

نوع الوحدة590
ستوديو

غرفة نوم واحدة
غرفتي نوم
بيع بالتجزئة

أربع محات تجارية أرضية	 
 24/7 كامرات مراقبة و أمن املباين	 
مواقف مغطاة	 
 تكييف مركزي	 
مصاعد  بانورامية	 
مصى	 
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 بن غاطي هايتس      األسئلة الشائعة   

 التوثيق وصك امللكية والتسجيل

ما هي وثيقة التسجيل التي سأستلمها بعد إجراء عملية الرشاء؟متى أستلم منوذج الحجز الخاص يب؟

من سيقوم بإدارة املبنى عند التسليم؟

هل سأحصل عىل سند امللكية يف وقت تسليم امللكية؟متى سأحصل عىل اتفاقية الرشاء؟

متى سأحصل عىل سند امللكية؟

ســيتم تقديــم منــوذج الحجــز يف وقــت الــراء، رهنــاً بالدفــع الكامــل ملبلــغ الحجــز وجميــع الوثائــق املطلوبــة 
التــي يتــم تقدميهــا إىل بــن غاطــي للتطويــر.

ــع القســــط املطلــــوب  ــام العقــــود التابــــع إلدارة األرايض بـــديب بعــــد دفــ ــراء يف نظــ ــيتم تســــجيل الـشـ ســ
والرســــوم بالكامــــل. عنــــد االنتهــــاء مــــن املدفوعــــات املطلوبــــة، يتــــم توفــــر إيصــــال بعقــــد البيــــع األويل.

عنــد تســليم العقــار، ســيتم تشــكيل جمعيــة مــاك وســيتم انتخــاب مجلــس إدارة مــن قبــل مــاك املــروع 
ــم عطــاءات لخدمــات صيانــة  األفــراد. وســيقوم املجلــس املنتخــب بتعيــن رشكــة إدارة جمعيــة مــاك لتقدي
املرافــق يف املبنــى كل عــام. ســوف يكــون لــدى جمعيــة املــاك حســابها املــريف الخــاص بهــا الذي ســيتم 

تدقيقــه مــن قبــل هيئــة تنظيــم العقــارات ســنوياً لضــامن االمتثــال لجميــع القواعــد واللوائــح املعمــول بهــا.

ســيتم تقديــم اتفاقيــة الــراء يف غضــون 60 يومــاً مــن تاريــخ دفــع مبلــغ الحجــز غــر القابــل لاســرتداد ودفــع 
رســوم التســجيل وتقديــم جميــع الوثائــق املطلوبــة إىل رشكــة بــن غاطــي للتطويــر.

نعــم، ســيتم توفــر ســند ملكيــة العقــار عنــد إمتــام الدفــع مقابــل كامــل ســعر رشاء العقــار والرســوم املتعلقة 
بالراء.

ســيتم توفــر ســند امللكيــة عنــد تســليم العقــار وإمتــام دفــع ســعر رشاء العقــار بالكامــل، مبــا يف ذلــك أي 
رســوم خدمــة ورســوم التســجيل وتقديــم جميــع الوثائــق املطلوبــة إىل بــن غاطــي للتطويــر.

وفقــاً لقوانــن امللكيــة يف دائــرة األرايض يف ديب، يجــب دفــع الرســوم املذكــورة أعــاه عنــد حجــز جميــع 
املشــرتيات العقاريــة عــى الــورق.

ما هي رسوم التسجيل التي سيطلب مني دفعها؟

هل ميكن تأخر رسوم تسجيل العنوان بنسبة ٪4؟

هل ميكنني الذهاب إىل إدارة األرايض يف ديب لتسجيل ممتلكايت مبفردي؟

سيتم دفع الرسوم التالية عند الحجز:

ال، يجــب دفــع رســم تســجيل العنــوان عــى الفــور و ال ميكــن تأجيلــه ألي ســبب و ذلــك إســتناداً للوائــح إدارة 
األرايض يف ديب.

ال، وفقــاً لدائــرة األرايض يف ديب، يجــب أن يتــم تســجيل جميــع املشــرتيات العقاريــة عــى الــورق مــن خــال 
مكتــب املطــور.

٪4 من سعر رشاء العقار
2,500.00 درهم إمارايت

رسم تسجيل امللكية:
رسم التسجيل يف عقود:
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رشاء العقار
ما هي الوثائق التي سأحتاج إىل تقدميها عند الرشاء؟كيف ميكنني رشاء عقار يف بن غاطي ستارز؟

هل من املمكن رشاء عقار إذا مل أكن مقيامً يف ديب أو اإلمارات العربية املتحدة؟

ميكن رشاء أي ممتلكات متاحة يف بن غاطي ستارز من خال العملية التالية:

يجــب دفــع جميــع مبالــغ األقســاط عــن طريــق شــيك مــؤرخ بتاريــخ الحــق. ويعتــرب الحجــز غــر مكتمــل إذا كان أي 
مــن املدفوعــات املذكــورة أعــاه مفقــوداً أو ناقصــاً.

1.    دفع وديعة حجز غر قابلة لاسرتداد
2.    تقديم شيكات دفع مقدمة لجميع األقساط املتبقية يف خطة الدفع يف منوذج الحجز.

3.    دفع رسوم تسجيل دائرة األرايض يف ديب )٪4 من سعر رشاء العقار ورسوم عقود(

إذا كان الراء باسم فرد، يجب تقديم ما ييل:
نسخ من جواز السفر )الصفحة الرئيسية وصفحة التوقيع(	   
صفحة التأشرة )للمقيمن يف اإلمارات فقط(	   
بطاقة الهوية )للمقيمن يف اإلمارات فقط(	   
رمز موحد )ملواطني دولة اإلمارات فقط(	   
الهوية الوطنية )ملواطني دول مجلس التعاون الخليجي(	   

إذا كانــت عمليــة الــراء باســم رشكــة )الــركات املســجلة فقــط يف إدارة األرايض يف ديب(، يجــب تقديــم 
مــا يــيل:

عقد التأسيس والنظام األسايس للركة	   
الرخصة التجارية للركة	   
شهادة التأسيس/شغل الوظائف	   
شهادات املساهمن	   
قرار مجلس اإلدارة يحدد املوقع	   
توكيل رسمي للمخول بالتوقيع	   
نسخ جوازات السفر وصفحة التأشرات وهوية اإلمارات للمخولن بالتوقيع	   

نعم، ميكن رشاء العقار حتى لو مل تكن مقيامً يف ديب أو اإلمارات العربية املتحدة.

كم مشرتين مشرتكن ميكنهم رشاء عقار؟

هل ميكنني تغير أو إضافة أو إزالة املشرتي املشرتك بعد الحجز؟

هل يتم إيداع مبلغ الحجز يف حالة رغبتي يف إلغاء عملية الرشاء؟

الحــد األقــى لعمليــات الــراء املشــرتكة هــو اثنــن مــن املشــرتين لــكل عقــار وفقــاً للوائــح إدارة األرايض 
يف ديب. ســيتم تقســيم ملكيــة العقــار بالتســاوي بــن املشــرتين املشــرتكن.

إذا تــم إجــراء التغيــر قبــل إعــداد اتفاقيــة الــراء، مــن املمكــن إجــراء تغيــرات عــى معلومــات املشــرتي 
املشــرتك. لــن يكــون مــن املمكــن إجــراء تغيــرات عــى معلومــات املشــرتي املشــرتك بعــد إعــداد اتفاقيــة 

الــراء.

ال، وديعة الحجز غر قابلة لاسرتداد متاماً.

إعادة البيع
متى ميكنني إعادة بيع العقار؟

ميكن إعادة بيع العقار يف أي وقت، برط الوفاء بالروط التالية:
يتم دفع جميع املدفوعات والرسوم حتى تاريخ التحويل بالكامل	            
يتم توفر جميع الوثائق املطلوبة لركة بن غاطي للتطوير	   
يتم توقيع استامرة الحجز واتفاقية الراء من قبل املشرتي املحتمل	   
يتم تسجيل الراء يف عقود وفقاً للوائح إدارة األرايض يف ديب	   
تدفع رسوم اإلدارة ورسوم رشكة نفط الشامل بقيمة 1,500 درهم بالكامل	   
           يتم تسليم جميع الوثائق ذات الصلة باملشرتي األصيل	 
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الدفع
ما هي طرق الدفع للمدفوعات املطلوبة؟

طريقة السداد
عرب شيك و نقداً وعرب بطاقة ائتامن  و التحويل املريف و شيك مصدق
عرب شيك و نقداً وعرب بطاقة ائتامن  و التحويل املريف و شيك  مصدق

بطاقة ائتامن  و عرب شيك
عرب شيك و نقداً وعرب بطاقة ائتامن و التحويل املريف

عرب شيك و نقداً وعرب بطاقة ائتامن و التحويل املريف 

وصف البند
وديعة الحجز

دفعات التقسيط
رسوم التسجيل يف دائرة األرايض واألماك بديب

رسوم عقود
رسوم الخدمة والصيانة

ما هي فرتة اإلشعار مبدفوعات األقساط؟

هل هناك أي عقوبات تنطبق عىل التأخر يف الدفع؟

كيف ميكنني الدفع إذا مل أكن مقيامً يف دولة اإلمارات العربية املتحدة؟

إذا قمت بالدفع من خالل التحويل املرصيف أو حوالة مرصفية، ما هي قيمة إيصايل؟

الــراء. ســيوفر  تواريــخ االســتحقاق يف وقــت  تحديــد  حيــث ســيتم  لدفعــات األقســاط  إشــعار  فــرتة  توجــد  ال 
األقســاط. مدفوعــات  لجميــع  الدفــع  بعــد  شــيكات  املشــرتي 

نعــم، ســيكون هنــاك رســوم دفــع متأخــرة بقيمــة 1,000 درهــم إمــارايت )ألــف درهــم( يتــم تقييمهــا يف حالــة عــدم 
اســتام الدفــع يف أو قبــل تاريــخ اســتحقاق الدفــع. إذا كان هنــاك أي مشــاكل يف الدفــع متوقعــة، يجــب عــى 
املشــرتي إبــاغ بــن غاطــي للتطويــر قبــل ســحب الشــيك بأســبوعن عــى األقــل لتجنــب أي تأخــر أو قضايــا تتعلــق 

االســتحواذ عــى العقــار.

لدفــع عــن طريــق التحويــل املــريف يف حســاب الضــامن هــو أفضــل طريقــة. ويطلــب رقــم الوحــدة العقاريــة 
واســم العائلــة للمشــرتي األســايس يف القســم املعنــون “معلومــات عــن حســاب املســتفيد” لــي يتمكــن 

البنــك مــن تحديــد األمــوال وتخصيصهــا وفقــاً لذلــك.

يتــم إصــدار اإليصــال عــى القيمــة الدقيقــة الــواردة يف الحســاب املــريف. ولــن يتــم احتســاب أي اســتقطاعات 
يقــوم بهــا الوســطاء أو الرســوم املرفيــة عــى أنهــا مبالــغ مســتلمة.

كيف يتم تنظيم خطة الدفع؟
ميكن رشاء أي عقار متاح يف بن غاطي هايتس من خال خطة الدفع التالية:

هل هناك متويل متاح لنب غاطي هايتس؟
ــة  ــة مبدئيــ ــى موافقــ ــول عــ ــب للحصــ ــدم بطلــ ــازل التقــ ــل املنــ ــن بتمويــ ــرتين املهتمــ ــن للمشــ ــم، ميكــ نعــ
مــــن عــــدد مهــم مــــن البنــــوك واملؤسســــات املاليــــة يف دولــــة اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة. تخضــــع جميــــع 

ــامن. ــى االئتــ ــة عــ ــخيص واملوافقــ ــل الشــ ــات للتمويــ املوافقــ

السداد
10% +4% DLD

10% 

10% 

2% 

30% 

الوقت
عند الحجز

30 يوم بعد الحجز
60 يوم بعد الحجز

كل ٣٠ يوم
عند تسليم املروع
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اسم البنك
اسم الحساب
رقم الحساب

رقم آيبان
الفرع

رمز سويفت

اسم البنك
اسم الحساب
رقم الحساب

رقم آيبان
الفرع

رمز سويفت

اسم البنك
اسم الحساب
رقم الحساب

رقم آيبان
الفرع

رمز سويفت

بنك الشارقة اإلسامي
بن غاطي هايتس

0011370621012
AE240410000011370621012

فرع برج الشارقة اإلسامي - الخان، الشارقة
NBSHAEAS

بنك الشارقة اإلسامي
بن غاطي هايتس

0011370621001
AE300410000011370621001

فرع برج الشارقة اإلسامي - الخان، الشارقة
NBSHAEAS

بنك الشارقة اإلسامي
بن غاطي  هايتس

0011370621001
AE300410000011370621001

فرع برج الشارقة اإلسامي - الخان، الشارقة
NBSHAEAS

ــات  ــداع واملدفوع ــز اإلي ــة حج ــه يف حال ــوم ب ــب أن أق ــذي يج ــامن ال ــاب الض ــو حس ــا ه م
بالتقســيط؟

هل هناك أي رسوم إضافية عند رشاء العقار؟

ما هو الحساب املرصيف الذي يجب أن أدفع فيه رسوم الخدمة والصيانة؟

مــا هــو الحســاب البنــي الــذي يجــب أن أدفــع فيــه دفعــات إدارة األرايض واألمــالك يف 
ديب؟

اإلســامي  الشــارقة  بنــك  مــع  ســتارز  غاطــي  بــن  الضــامن  حســاب  إىل  املدفوعــات  جميــع  تتــم  أن  يجــب 
التاليــة: التفاصيــل  باســتخدام 

نعــم، يدفــع املشــرتي جميــع الرســوم الحكوميــة، مبــا يف ذلــك عـلـــى ســــبيل املثــــال حـصـــر تســــجيل امللكيــة 
ــاه ديب و رشكــة دو لاتصــاالت ورســوم الخدمــة ورســوم املجمــع  ــاء ومي ــة كهرب ــل املرافــق مــن هيئ و توصي

ورســوم النقــل ومــا إىل ذلــك.

تأشرة اإلقامة
هل سيتم تقديم تأشرة اإلقامة من خالل رشاء العقارات؟

ــد  ــم إصــدار تأشــرة اإلقامــة مــن قبــل دائــرة الجنســية واإلقامــة يف ديب وهيئــة الهجــرة يف ديب. ال توج يت
وعــود أو ضامنــات للتأشــرة مــع رشاء العقــارات وهــذه املســألة ليســت تحــت ســيطرة رشكــة بــن غاطــي 
للتطويــر. ملزيــد مــن التفاصيــل والتوضيــح للقانــون الحــايل، يرجــى االتصــال بدائــرة الجنســية واإلقامــة يف 

ديب.

هل هناك أي خصومات متاحة عىل الدفع املقدم؟
يف حالة دفع أربع دفعات أو أكر مقدما، فيمكن الخصم طبقا ملوافقة إدارة بن غاطي للتطوير
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جدول تشطيب الوحدة
الجدول الزمني لالنتهاء من الوحدات

األبواب والنوافذ وأطر النوافذ بالوحدات ما عدا األسطح الزخرفية الخارجية منها.	 
أنظمــة دعــم الســقوف حتــى وإن كانــت تســتثنى الجانــب الســفيل مــن ألــواح األرضيــات أو الحــزم التــي 	 

تعلــق عليهــا.
الطوابق إىل أسفل ولكن باستثناء الجانب العلوي من ألواح األرضيات التي تدعمها.	 
الجــص الداخــيل والطــاء وأعــامل البــاط وغرهــا مــن التشــطيبات املطبقــة بجميــع الجــدران الخارجيــة 	 

والهيكليــة والحاملــة.
جميــع الجــدران الداخليــة مبــا يف ذلــك الجــص والطــاء وأعــامل البــاط وغرهــا مــن التشــطيبات التطبيقية 	 

والتــي ليســت جــدران هيكليــة وحاملة رئيســية.
أعــامل النجــارة مبــا يف ذلــك جميــع إزارات الحائــط والحليــات املعامريــة والقوالــب والوحــدات املدمجــة 	 

ــك. ــابه ذل ــا ش ــن وم والخزائ
ــة رئيســية والحمــل )تقطــع بشــكل 	  ــة التــي ليســت جــدران هيكلي النصــف الداخــيل مــن الجــدران الداخلي

وســطي( والتــي تقســم الوحــدة املقرتحــة عــن أي أماكــن مجــاورة أو عــن املناطــق املشــرتكة.
الوحــدة 	  بالداخــل  واألجهــزة  والتجهيــزات  والســباكة  والكهربائيــة  امليكانيكيــة  واملنشــآت  املواســر 

املقرتحــة. الوحــدة  لغــرض  فقــط  تســتخدم  التــي  أو  املقرتحــة 
السطح فقط بأي رشفة أو تراس مبارش عى مقربة من الوحدة املقرتحة )إن وجدت(.	 
ســــيتم توفـيـــر  و تجهيز قامئــــة العنارص التاليـــة: األرضيــــات و املســطحات و بــاط الســراميك للمطبــخ و 	 

الحــامم و مساحات الرفــة و األســقف املعلقــة و خزائــن املطبــخ و تركيبــات املطبــخ و بالوعــة املطبــخ 
و حــــوض حامم  لإلغتســال و خــــاط و تجهيــــزات و مراحـــض  و دش قائــــم أو أحواض االســتحامم )تختلــــف 

حســب الوحــدة(.

Actual Binghatti Apartment Interior 

Actual Binghatti Apartment Interior 
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املوردون

رسوم املرافق والصيانة
من يقوم بتوريد الكهرباء واملاء وهل سيتم توصيلهام يف وقت التسليم؟

مــن هــو مــزود االتصــاالت الســلكية والالســلكية، وهــل ســيتم توصيلهــا يف وقــت 
التســليم؟

ما الذي تغطيه رسوم الصيانة؟

ــاء وميــاه ديب يف الخليــج التجــاري، وســيتم توصيلهــا بــكل  ــاء واملــاء مــن قبــل هيئــة كهرب يتــم توفــر الكهرب
وحــدة يف وقــت التســليم. التســجيل لــدى هيئــة كهربــاء وميــاه ديب باســم املالك/املشــغل إلزامــي وفقــاً 

للوائــح دائــرة األرايض يف ديب.

  مــــزود االتصــــاالت يف هــذه العــامرة هــو رشكــة دو لاتصــاالت، وســتكون كل وحــدة جاهــزة لاتصــال يف 
وقــت التســليم. يجــب عــى املالك/الشــاغل التقــدم بطلــب االتصــال بعــد تســليم العقــار.

الصيانــة واملرافــق جميــع املناطــق املشــرتكة والتأمــن عــى املبــاين ورســوم املجمــع  تغطــي رســوم 
االســتهاك. وصنــدوق 

ســتكون الرســوم 16 درهــم لــكل قــدم مربــع. تخضــع رســوم الصيانــة لجمعيــة املــاك للحصــول عــى املوافقــة 
النهائيــة مــن دائــرة األرايض يف ديب وهيئــة التنظيــم العقــاري.
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