تسليم الوحدات السكنية
رحلة االنتقال إلى منزلك الجديد

PROPERTY HANDOVER
STEPS FOR TAKING OVER YOUR NEW HOME
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تغطية التأمين
األسئلة الشائعة
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تحديد موعد
الزيارة التمهيدية للمنزل
أهـ ً
ـا بــك فــي منزلــك الجديــد .ســيقوم أحــد موظفــي خدمــة العمــاء فــي إيجــل هيلــز ديــار باصطحابكــم فــي
جولــة داخــل مرافــق الوحــدة الســكنية ،وتعريفكــم بالحــي الــذي ســتصبحون جــزءً ا منــه عمــا قريــب .ســنقوم
باالتصــال بكــم لتحديــد موعــد الزيــارة.

يرجى منكم االنتباه لما يلي:
• يمكنكــم معاينــة الوحــدة الســكنية لمــرة واحــدة فقــط قبــل االســتالم ،ويجــب عليكــم خــال المعاينــة ضمان
رضاكــم عــن حالــة الوحــدة بشــكل كامل.
• يمكنكــم توكيــل األشــخاص التــي تــرد أســمائهم فــي اتفاقيــة البيــع والشــراء أو ممثلوهــم المعينــون
للحضــور بالنيابــة عنكــم لمعاينــة الوحــدة
• خــال معاينتكــم للوحــدة ،يمكنكــم لفــت انتباهنــا إلــى أي مالحظــة وســيتم تســجيلها فــي قائمــة الفحــص
علــى الجهــاز اللوحــي (اآليبــاد)
• ســنقوم بالتواصــل مــع المقــاول خــال فتــرة معقولــة لتصحيــح المالحظــات المشــار إليهــا خــال معاينــة
الوحــدة
• بعــد اســتكمال العمــل علــى تصحيــح المالحظــات مــن قبــل المقــاول ،ســيقوم فريــق ضمان الجــودة بإجراء
فحــص نهائــي لضمــان جاهزيــة الوحــدة لالنتفــاع والســكن من قبل المشــتري
• أمــا المالحظــات التــي ال تشــكل أيــة تأثيــر علــى إمكانيــة االنتفــاع مــن الوحــدة ،فســيتم تصحيحهــا خــال
فتــرة معقولــة وذلــك ضمــن فتــرة المســؤولية عــن العيــوب التــي تمتــد إلــى  12شــهرًا .وال يجــب أن تؤثــر هــذه
المالحظــات البســيطة علــى انتفــاع المشــتري مــن الوحــدة واالنتقــال إليهــا

األشخاص المسموح لهم إجراء المعاينة:
• هم األشخاص الذين ترد أسماؤهم في اتفاقية البيع والشراء أو ممثلوهم المعينون
(شخصين كحد أقصى)
• يرجى منكم عدم اصطحاب األطفال أثناء معاينة الوحدة

المستندات المطلوبة إلجراء المعاينة:
• نسخة من أحد وثائق إثبات الهوية (بطاقة الهوية ،جواز سفر ،أو رخصة قيادة)
• فــي حالــة وجــود أعمــال إنشــائية قائمــة فــي الوحــدة خــال وقــت الزيــارة ،يُنصــح الــزوار بارتــداء أحذيــة
مســطحة أو مريحــة

في حال لم تتمكن من الحضور ،ستقوم إيجل هيلز ديار بإجراء الفحص نيابة عنك.
عنــد االنتهــاء مــن إجــراء الفحــص ،ســتقوم بإســتالم إشــعار باســتكمال إجــراءات تســليم الوحــدة
الســكنية

SCHEDULE
HOME ORIENTATION
Welcome to your new home. An Eagle Hills Diyar Customer Care Executive will be delighted to
show you around your home and familiarise you with your new community. We will contact you
to arrange an appointment at a convenient time.

A FEW THINGS TO KEEP IN MIND:
• Y
 ou are eligible for unit inspection only once prior to handover. This is your opportunity to
ensure you are completely satisfied with your new unit
• Y
 ou may authorise a representative to attend on your behalf
• D
 uring the unit inspection, any observation that requires attention will be recorded via a unit
)inspection checklist (via iPad
• W
 e will liaise with the contractor within a reasonable time frame to rectify the observation
recorded during unit inspection
• U
 pon rectification of the observation by the contractor, our property quality assurance team
will do a final check and certify your home as ready for beneficial occupancy
• O
 bservations that do not prevent the occupation of the home shall be made good by the
contractor at a suitable time, within the 12-month defect liability period. Such minor
observations should not affect the beneficial occupancy of your home

?WHO CAN ATTEND
• O
 nly parties whose names are on the Sales and Purchase Agreement or their nominated
)representative(s) (up to two persons
• K
 indly do not bring children

?WHAT YOU NEED TO BRING
• A
) photo ID (National ID, Passport, Driving License
• In the event of any construction taking place in the unit, it is recommended that visitors wear
comfortable shoes or flats
IF YOU ARE UNABLE TO ATTEND, EAGLE HILLS DIYAR WILL CARRY OUT AN INSPECTION ON
YOUR BEHALF.
ONCE UNIT INSPECTION IS COMPLETE, YOU WILL RECEIVE A HANDOVER COMPLETION
NOTIFICATION.

MARASSI BOULEVARD
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RECEIVE
HANDOVER COMPLETION
NOTIFICATION
Following the rectification works by the contractor and certification of your home, we will send
you a Handover Completion Notice, outlining the following information for your property and
the steps to take handover of the property.

What does it outline:
•
•
•
•
•

C
 ut-Off Date for settling the installment due on handover.
C
 ommunity Service Fee charges as applicable for 1st year after completion.
E
 lectricity and Water Authority (EWA) Consumer number allocated to your unit.
E
 WA Electric Meter No. and Water Meter No. allocated to your unit.
E
 WA Electric Meter Reading and Water Meter Reading at the time your home is ready for
beneficiary occupancy.
• D
 ate for commencing the 12-month Warranty and Defect Liability Period.
Upon receipt of this letter, you may proceed with the rest of the formalities to take handover of
your new home.
If your property is mortgaged, please forward a copy of the Handover Notice letter to your
mortgage provider for the disbursement of any payments due as per your sale and purchase
agreement. It is the owner’s responsibility to ensure that the mortgage provider is aware that
the unit is now ready for handover. Kindly note that the Seller is not liable for any delays that
may occur with regards to the disbursements of any payments.
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إشعار
باستكمال إجراءات تسليم
الوحدة السكنية
 سنرســل لكــم،بعــد إتمــام أعمــال التصويــب مــن قبــل المقــاول و الحصــول علــى شــهادة إنجــاز وحدتكــم
: توضــح المعلومــات التاليــة حــول عقاركــم وخطــوات اســتالمه،رســالة إخطــار بالتســليم

:األمور التي تتضمنها الرسالة
.• الموعد النهائي لتسوية قسط التسليم
.• رسوم الخدمة المجتمعية المفروضة بعد مرور سنة من اإلنجاز

.• رقم المستهلك الصادر لوحدتك من هيئة الكهرباء والماء
. ورقم عداد الماء الصادرين من هيئة الكهرباء والماء لوحدتك،• رقم عداد الكهرباء

• قــراءة عــدادي الكهربــاء والمــاء مــن هيئــة الكهربــاء والمــاء الصادريــن فــي وقــت جاهزيــة منزلــك لســكن
.المنتفعيــن

. شهرًا للتأمين ضد العيوب اإلنشائية12 • تاريخ بدء فترة
 يمكنكــم متابعــة باقــي اإلجــراءات الرســمية إلتمــام عمليــة اســتالم منزلكــم،عنــد اســتالم هــذه الرســالة
.الجديــد
 يرجــى تحويــل نســخة مــن رســالة إخطــار التســليم إلــى مقــدم الرهــن لســداد أي دفعات،فــي حالــة رهــن عقاركــم
.مســتحقة بحســب اتفاقية البيع والشــراء
 ووجــب التنبيــه بــأن. مــن مســئوليات المالــك،تُعــد معرفــة مقــدم الرهــن العقــاري بجاهزيــة العقــار للتســليم
.البائــع غيــر مســئول عــن أي تأخيــر متعلــق بتســديد الدفعــات المســتحقة

STEP 3

قم بالدفعة النهائية
MAKE
FINAL PAYMENT
16

00 M A R A S S I B O U L E V A R D
MARASSI SHORES

قم بالدفعة النهائية

MAKE FINAL PAYMENT
Prior to handover, you will be required to settle all outstanding instalments and/or service
charges.

.أو رسوم الخدمات/ سيطلب منكم تسديد كافة األقساط المتبقية و،قبل استالم الوحدة

:الدفع عن طريق شيك

IF YOU ARE PAYING BY CHEQUE:

:يرجى منكم تحرير الشيك لصالح

Make cheques payable to:
MARASSI BOULEVARD ESCROW ACCOUNT
Kindly allow three business days for the payment or cheque to be processed.

حساب مراسي بوليفارد إسكرو
. أيام عمل3 ستتطلب معاملة إجراءات الدفع حتى

:الدفع عن طريق شيك مصدق

IF YOU ARE PAYING BY MANAGER’S CHEQUE:
This is accepted as immediate clearance for handover
**Please note that international cheques are not accepted

تحقق هذه الطريقة اإلنجاز الفوري لعملية تسليم الوحدة السكنية
**يرجى المالحظة بأن الشيكات الدولية غير مقبولة

:الدفع عن طريق حوالة مصرفية

IF YOU ARE PAYING BY WIRE TRANSFER:
You can easily make the payment by using “Fawateer”
Make sure that your name and property details (as per the Sales and Purchase Agreement) are
clearly mentioned in the Remittance instructions.

يرجــى التأكــد مــن كتابــة اســمك وتفاصيــل الوحــدة بصــورة واضحــة فــي تعليمــات التحويــل المصرفــي كمــا هــي
.فــي اتفاقيــة البيــع والشــراء

Kindly email a copy of your bank transfer advice to the Collections Department:
ehd.collection@eaglehills.com

يرجــى منكــم إرســال نســخة مــن إشــعار التحويــل عبــر البريــد االلكترونــي إلــى قســم التحصيــل علــى عنــوان
ehd.collection@eaglehills.com :التالــي

FOR INSTALMENT PAYMENT VIA BANK TRANSFERS

9

»يمكنك بسهولة الدفع عن طريق «فواتير

دفع األقساط عن طريق تحويل بنكي
حساب مراسي بوليفارد إسكرو

:اسم المستفيد

MARASSI BOULEVARD

مراسي بوليفارد

:القطاع/اسم المبنى

Bank:

Al Salam Bank

مصرف السالم

:اسم البنك

Address:

Manama

المنامة

الفرع

Account Number:

118493185003

118493185003

:رقم الحساب

IBAN:

BH72ALSA00118493185003

BH72ALSA00118493185003

:)IBAN( رقم الحساب المصرفي الدولي

Swift Code:

ALSABHBM

ALSABHBM

:رمز سويفت

Beneficiary Name:

MARASSI BOULEVARD ESCROW ACCOUNT

Building/Community Name:

MARASSI BOULEVARD

STEP 4

ادفع الرسوم
مقدم ًا
PAY SERVICE
FEES IN
ADVANCE
20
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ادفع الرسوم مقدم ًا

PAY SERVICE FEES IN ADVANCE

رسوم الخدمة المجتمعية

COMMUNITY SERVICE FEES
Community Service Fees (CSF) is charged to each home owner and represents their share of
the annual estimated CSF budget for the maintenance and operation of common community
properties and assets. The CSF also includes a share towards the Master Community Levy
and a provision to the Capital Reserve Fund that will cover the replacement of common assets
when necessary.

:العناصر الرئيسية للميزانية السنوية تشمل

THE KEY COMPONENTS OF AN ANNUAL BUDGET ARE:
• H
 istorical expenses
• S
 ervice provider contracts
• U
 tility consumption of common areas • C
 apital assets evaluation (maintenance, repair,
• R
 esource allocation on site
replacements)
• S
 urplus/deficit adjustment from previous years (if any)
Your invoice will give you a detailed breakdown of how we arrive at the CSF for the year. We
also send out an information pack with further details about each community relating to the
previous year, with news of key events and developments.
MAIN CSF COMPONENTS:
• General Fund
• Capital Reserve Fund

يُطلــب مــن مُ ــ ّلاك الوحــدات بدفــع رســوم الخدمــة المجتمعيــة والتــي تمثــل نســبتهم مــن الميزانيــة
 وتتضمــن رســوم الخدمــة.الســنوية التقديريــة المرصــودة لصيانــة وتشــغيل المرافــق واألصــول المشــتركة
ً
ومخصصــا آخــر لصنــدوق احتياطــي رأس
المجتمعيــة حصــة مخصصــة للضريبــة المجتمعيــة الرئيســية
.المــال والــذي يُعنــى بتغطيــة اســتبدال األصــول المشــتركة عنــد الضــرورة

• عقود مزودي الخدمة
) بدائل، إصالح،• تقييم األصول الرأسمالية (صيانة
)العجز عن السنوات السابقة (إذا وجد/• تعديل الفائض

.ستقدم لك فاتورتك تفاصيل دقيقة عن كيفية توصلنا إلى نسبة الرسوم المفروضة عليك للعام المحدد
كما سنقوم بإرسال باقة إضافية تحوي المزيد من التفاصيل حول كل مجتمع فيما يتعلق بالعام
. مع قائمة بأبرز األحداث والتطورات الرئيسية،السابق

: المكونات الرئيسية لرسوم خدمة المجتمع
• Special Levy

• Master Community Levy

Community Service Fee is used for maintenance and upkeep of common areas and to ensure
uninterrupted supply of services such as maintenance of common areas utilities, common
areas air conditioning, maintenance and operations of central chillers, garbage collection,
security, concierge etc to the community.
It is the duty of every homeowner to settle their dues on time to avoid the loss and denial of
services. Therefore, Service Fees (One year in advance) should be paid along with the final
payment on receiving the Handover Completion Notification.

• ضريبة المجتمع الرئيسي

• صندوق احتياطي رأس المال

:في حال الرغبة بالدفع عن طريق شيك
دفع رسوم الخدمة عن طريق التحويل البنكي

Beneficiary Name:

EHD CM-MARASSI BOULEVARD

EHD CM-MARASSI BOULEVARD

:إسم المستفيد

Bank:

Al Salam Bank

مصرف السالم

:إسم البنك

For Service Fees enquiries please
email:
ehd.communities@eaglehills.com

Address:

Al Salam Bank Manama

مصرف السالم المنامة

:عنوان

Account Number:

118493100116

118493100116

:رقم الحساب

For Service Fees payment please
email:
ehd.collection@eaglehills.com

IBAN:

BH08ALSA00118493100116

BH08ALSA00118493100116

رقم الحساب المصرفي
:)IBAN( الدولي

Swift Code:

ALSABHBM

ALSABHBM

رمز سويفت كود
:)Swift Code(
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• الصندوق العام

 وضمــان إمدادهــا غيــر، للعنايــة بالمناطــق العامــة وصيانتهــا،يتــم توظيــف رســوم الخدمــة المجتمعيــة
 وينــدرج تحــت رســوم الخدمــة المجتمعيــة تكاليــف صيانــة وتشــغيل مرافق.المنقطــع بالخدمــات المتنوعــة
 واألمــن وخدمــة االســتقبال، وجمــع النفايــات،المناطــق العامــة مثــل مكيــف الجــو والمبــردات المركزيــة
.وغيرهــا

SERVICE FEES PAYMENTS VIA BANK TRANSFER

SERVICE FEES CAN ALSO BE PAID
VIA CREDIT CARD

• الضريبة الخاصة

توظــف رســوم الخدمــة المجتمعيــة فــي صيانــة وتحســين المناطــق المشــتركة وضمــان اســتمرار تقديــم
 وخدمــات االســتقبال، األمــن، إزالــة النفايــات،) والتكييــف (تبريــد المــاء،الخدمــات مــن هيئــة الكهربــاء والمــاء
.واإلرشــاد

IF YOU ARE PAYING BY CHEQUE:
Make cheques payable to:
EHD CM-MARASSI BOULEVARD
ESCROW

• المصروفات المدفوعة
• استهالك وتكاليف خدمات المرافق
• تخصيص الموارد في الموقع

:يرجى كتابة الشيك لصالح
EHD CM-MARASSI BOULEVARD
ESCROW

يمكنك الدفع عن طريق البطاقة
االئتمانية
،لالستفسارات المتعلقة برسوم الخدمة
يرجى التواصل عبر عنوان البريد اإللكتروني
:التالي
ehd.communities@eaglehills.com
 يرجى التواصل عبر،دلدفع رسوم الخدمة
:عنوان البريد اإللكتروني التالي
ehd.collection@eaglehills.com

STEP 5

استلم شهادة
اكتمال الدفع
RECEIVE
CERTIFICATE OF
COMPLETION
OF PAYMENT
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RECEIVE CERTIFICATE OF
COMPLETION OF PAYMENT
A Certificate of Completion of Payment is issued by Eagle Hills Diyar’s Collection Team to the
owner or authorized representative (with original Power of Attorney) once all payments have
been cleared.

WHAT YOU NEED TO BRING:
• O
 riginal signed Sales and Purchase Agreement (signed and stamped by a finance company
and or bank in case of mortgaged properties)
• P
 assport copy (to include the residence visa page where applicable and/or National ID)
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استلم شهادة
اكتمال الدفع
يتــم إصــدار شــهادة اكتمــال الدفــع مــن قبــل فريــق التحصيــل لــدى إيجــل هيلــز ديــار إلــى المالــك أو ممثلــه
. وذلــك عنــد اســتكمال كافــة الدفعــات المســتحقة،)المخــول (الــذي يحمــل مســتند التوكيــل األصلــي

:المستندات المطلوبة
• النســخة األصليــة مــن اتفاقيــة البيــع والشــراء (الموقعــة والمختومــة مــن قبــل شــركة تمويــل والبنــك فــي
)حالــة العقــارات المرهونــة
ً
 )أو بطاقة الهوية/• نسخة من جواز السفر (متضمنا صفحة تأشيرة اإلقامة إن لزم ذلك و

STEP 6

قم بتفعيل حساب
هيئة الكهرباء والماء
ACTIVATE
EWA ACCOUNT
28
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قم بتفعيل حساب
هيئة الكهرباء والماء
بإمكانكم تفعيل إمدادات الكهرباء والماء عن طريق زيارة أقرب مكتب لهيئة الكهرباء والماء.

ACTIVATE
EWA ACCOUNT
You may activate your electricity and water by visiting the nearest EWA offices.

لمزيــد مــن المعلومــات أو لتحميــل وطباعــة اســتمارة التقديــم ،يرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي للهيئــة علــى:
www.ewa.bh

For more information or to download and print the application form, please visit their website:
www.ewa.bh

يرجــى المالحظــة بــأن عمليــة تحويــل حســاب هيئــة الكهربــاء والمــاء مــن إيجــل هيلــز
ديــار إلــى اســم المالــك إلزاميــة قبــل تســليم مفاتيــح الوحــدة.

PLEASE NOTE THAT THE TRANSFER OF THE EWA ACCOUNT FROM EAGLE HILLS DIYAR TO
YOUR NAME IS MANDATORY PRIOR TO KEY HANDOVER.

المستندات المطلوبة لعملية التحويل:
• شــهادة عــدم ممانعــة مــن إيجــل هيلــز ديــار لتفويــض عمليــة التحويــل (ســيتم إصــدار شــهادة عــدم ممانعــة
مــع شــهادة اكتمــال الدفع)
• صك الملكية (أو أي وثيقة تثبت ملكية الوحدة)
• جواز سفر وبطاقة الهوية ،على أن يكون أيًا منهما ساري الصالحية
• تفاصيل رقم الحساب المصرفي الدولي ( )IBANإلجراء االستقطاع الشهري لمبلغ الفاتورة
• مبلغ سند الضمان المالي (التأمين) الذي تطلبه هيئة الكهرباء والماء.

WHAT YOU WILL NEED FOR THE TRANSFER:
• N
 o Objection Certificate from Eagle Hills Diyar to authorise the transfer (NOC will be issued
)along with Certificate of Completion of Payment
)• Title Deed/Sales and Purchase Agreement (any proof of ownership of the unit
• National ID
• IBAN number details for monthly bill deduction
• Security deposit as requested by EWA

مالحظة:
قــد يتــم فــرض رســوم إداريــة بمبلــغ محــدود مــن قبــل هيئــة الكهربــاء والمــاء للشــروع فــي
معالجــة طلــب المقــدم واســتكمال عمليــة التحويــل.

THERE MAY BE A MINIMAL ADMINISTRATIVE FEE CHARGED BY EWA TO PROCESS THE FORMS
AND TRANSFER.

المبالــغ التــي يتــم دفعهــا لقــاراءات العــداد قبــل اســتالم الوحــدة والتــي ســتكون مدرجــة ضمــن
إشــعار اســتكمال إجــراءات تســليم الوحــدة الســكنية ســتيم خصمهــا مــن رســوم الخدمــة

ANY AMOUNT PAID IN ADDITION OR BESIDES THE METER READINGS PROVIDED IN THE
HANDOVER COMPLETION NOTIFICATION WILL BE CREDITED TO YOUR SERVICE FEES.

NOTE:
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استلم مفاتيحك
إنها المرحلة التي لطالما انتظرتموها ،استالم المفاتيح لمنزلك الجديد.

كل ما عليك فعله:
التوجه إلى مركز مبيعات مراسي البحرين بعد حجز موعد لدى قسم خدمة العمالء إليجل هيلز
للمواعيد ،يرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني التالي:
customercare.bahrain@eaglehills.com

المستندات المطلوبة:
• النسخة األصلية من شهادة اكتمال الدفع
• النسخة األصلية من استمارة اإليداع/التحويل الصادرة من هيئة الكهرباء والماء
• جواز السفر األصلي أو بطاقة الهوية
• النسخة األصلية من مستند التوكيل في حال وجود ممثل ينوب عن المالك

في حال كان المالك شركة:
• النسخة األصلية من شهادة اكتمال الدفع
• النسخة األصلية من استمارة اإليداع/التحويل الصادرة عن هيئة الكهرباء والماء
• نســخة مــن الســجل التجــاري والنســخة األصليــة مــن مســتند التوكيــل أو خطــاب الصالحيــة الموثــق
ً
وموقعــا مــن قبــل المخــول بالتوقيــع
مطبوعً ــا علــى الــورق الرســمي للشــركة
• جوازات السفر أونسخ من بطاقات الهوية للممثلين المخولين والمخولين بالتوقيع
**يرجــى مالحظــة التالــي :فــي حالــة كانــت الملكيــة مشــتركة مــع الــزوج فــإن ذلــك يتطلــب ً
أيضــا خطابًــا
ً
موثقــا عنــد غيــاب المالــك اآلخــر.
**يرجــى مالحظــة التالــي :يجــب تصديــق كافــة خطابــات الصالحيــة الموثقــة لــدى محاكــم البحريــن ،أو
ســفارة مملكــة البحريــن فــي بلــد المنشــأ ووزارة الخارجيــة فــي حالــة اإلقامــة فــي الخــارج.

RECEIVE YOUR KEYS
This is the moment you have been waiting for – receiving your keys to your new home.

WHAT YOU NEED TO DO:
Visit Marassi Al Bahrain Sales Center after booking an appointment with Eagle Hills Diyar
Customer Care Team.
For appointments , please email: customercare.bahrain@eaglehills.com

WHAT YOU WILL NEED TO SHOW:
Original certificate of Completion of Payment
Original EWA transfer / deposit form
Original Passport or National ID
)Original Power of Attorney, in case you are representing the owner(s

•
•
•
•

IN THE CASE OF COMPANY OWNERSHIP:
• Original Certificate of Completion of Payment
• Original EWA transfer / deposit form
•	Copy of the Commercial Registration and Original Power of Attorney or notarised letter of
authority on company letterhead signed by authorised signatory
• Passports or ID card copies of authorised representatives and all signatories
** Please note: Multiple ownership with a spouse will also require a notarised letter in the
absence of the other owner.
**Please note: All notarised letters of authority must be attested by Bahrain Courts or, if you
are living abroad, by the Embassy of Bahrain in the country of origin and by the Ministry of
Foreign Affairs.
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اكمل طلب
صك الملكية
يعــد صــك الملكيــة وثيقــة مهمــة تثبــت حيــازة المالــك للوحــدة وتتضمــن كافــة تفاصيلهــا إجــراءات التقديــم
علــى الصــك قــد يســتقرق لحــد  8شــهور .ســيتم اخطاركــم عنــد إتمــام العمليــة وســيتم اتخــاذ االجــراءات
أدنــاه.

للحصول على صك الملكية ،يرجى اتباع الخطوات التالية:
• تحديــد موعــد مــع ممثــل إيجــل هيلــز ديــار للحضــور برفقتــك لــدى مكتــب التوثيــق (كاتــب العــدل) فــي جهــاز
المســاحة والتســجيل العقــاري

• يجب على مالك الوحدة إبراز جواز السفر األصلي وبطاقة الهوية األصلية واتفاقية البيع والشراء

• بعــد اســتكمال اتفاقيــة التحويــل لــدى كاتــب العــدل ،يجــب علــى مالــك الوحــدة تســليم االتفاقيــة إلــى جهــاز
المســاحة والتســجيل العقــاري لتســديد الرســوم المطبقــة فــي هــذه اإلجــراءات

**تقع مسؤولية تسديد رسوم التحويل على عاتق مالك الوحدة.
بيان إخالء المسؤولية:
عنــد إصــدار جهــاز المســاحة والتســجيل العقــاري لصــك الملكيــة المتعلــق بالوحــدة الخاصــة بكــم عنــد تاريــخ
التســليم المحــدد ،فقــد نطلــب منكــم تحويــل طلــب الحصــول علــى صــك الملكيــة ،علــى أن يكــون الحضــور
لــدى كاتــب العــدل قبــل إصــدار مفاتيــح الوحــدة.

COMPLETE TITLE
DEED APPLICATION
A Title Deed is an important document that defines proof of ownership and the details of a
property. Title deed process could take up to 8 months. Once the process is finalised you will
be informed, and the below steps will need to be taken.

WHAT YOU NEED TO DO:
• A
 rrange an appointment with an Eagle Hills Diyar representative to be present with you at the
Notary Public office at the Survey and Land Registration Bureau
•	Unit owners must present their original passports, IDs and Sales and Purchase Agreement
• After the transfer agreement has been completed at the Notary Public, unit owners will be
required to submit it to the Survey and Land Registration Bureau and settle the applicable
fees
**Payment of the transfer fee is the responsibility of the unit owner.
Disclaimer:
Should the Survey and Land Registration Bureau issue the Title Deed relating to your property
by the designated date of handover,we may require the transfer of the title application, and the
attendance at the Notary Public to be undertaken prior to the issuance of the keys.
Please refer to your Sales and Purchase Agreement for further details.

يرجى الرجوع إلى اتفاقية البيع لمزيد من التفاصيل.
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التقديم للحصول على رخصة االنتقال
إلى الوحدة وخدمات االتصاالت
إن رخصــة االنتقــال إلــى الوحــدة هــي وثيقــة ضروريــة يشــترط الحصــول عليهــا قبــل عمليــة االنتقــال ،ومــن غيــر
هــذه الوثيقــة قــد ال يتــم الســماح للمالــك بدخــول الوحــدة.

الخطوات الالزمة للحصول على رخصة االنتقال إلى الوحدة:

& APPLY FOR MOVE IN PERMIT
TELECOMMUNICATION SERVICES
A move in permit (MIP) is an essential document that will be required prior to your move in, and
without which your access to the property may be restricted or denied.

WHAT YOU NEED TO DO:

قــم باســتكمال اســتمارة االنتقــال إلــى الوحــدة (التــي تــم تقديمهــا عنــد اســتالم الوحــدة) ثــم إرفاقهــا فــي
رســالة بريــد إلكترونــي وإرســالها علــى العنــوان التالــيehd.communities@eaglehills.com :

Complete the move in form (provided during handover) and email it to
ehd.communities@eaglehills.com

وبمجــرد تقديمــك الســتمارتي الحصــول علــى رخصــة االنتقــال إلــى الوحــدة ومعلومــات ســاكني الوحــدة،
ســيقوم مديــر المجتمــع بمعالجــة وتوقيــع اســتمارة الحصــول علــى رخصــة االنتقــال ،خــال فتــرة تتــراوح بيــن
 5-2أيــام عمــل ،فــي حيــن تســري رخصــة االنتقــال لمــدة  45مــن تاريــخ إصدارهــا.

Once you have submitted the Property Move In and Occupant Information forms, your
Community Manager will process and sign off your MIP, it takes 2-5 working days to process.
which will be valid for a period of 45 days from the date of issue.

فحص ما قبل االنتقال إلى الوحدة :
يجــب إجــراء فحــص للوحــدة الخاصــة بــك مــن قبــل مديــر المجتمــع وذلــك قبــل انتقالــك إليهــا للتأكــد مــن حالــة
المناطــق المشــتركة التــي ســتقوم باالنتفــاع منهــا عنــد انتقالــك .ويهــدف هــذا الفحــص إلــى حمايتــك مــن
تكبــد تكاليــف أيــة أضــرار لــم تقــم بإلحاقهــا للوحــدة ،ممــا يســهل تصليــح هــذه األضــرار بصــورة فوريــة.

Move In Inspection:
Before you move in, an inspection will be conducted by the Community Manager to assess the
condition of the common areas that will be used when moving in. This assessment ensures that
you are not held liable for any damages you are not responsible for and repairs, if required, can be
tended to immediately.

***هئا اإلجراء ضروري لفحص المناطق المشتركة قبل وبعد

خدمات االتصاالت:
قــد تــم تزويــد وحدتــك بتمديــدات الهاتــف وخدمــة اإلنترنــت بالنطــاق العريــض ( )Broadbandوكذلــك خدمــة
الكابــل للتلفزيــون ،والمقدمــة جميعهــا مــن قبــل شــركة بتلكــو.
لالستفسار ،يرجى االتصال بشركة بتلكو:

يعمل مركز االتصال على مدار الساعة طوال أيام األسبوع :اتصل على رقم 196
(لالتصاالت الدولية)+97339611196 :
عنوان البريد اإللكترونيmobile.helpdesk@btc.com.bh :
الموقع اإللكترونيwww.batelco.com :

Telecommunication services to be decided:
Your home has already been pre-wired for telephone, broadband internet and cable television
services, provided by Batelco.
For enquiries, kindly contact Batelco:
24/7 Call Center: 196
)(International Dialing : +97339611196
Email: mobile.helpdesk@btc.com.bh
Website: www.batelco.com
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WARRANTY SERVICE
REQUESTS & DEFECTS LIABILITY
Your new home is covered under Builder’s Defect Warranty against materials and workmanship
defects for the period of one year following completion of construction.
The Eagle Hills Diyar Team will respond to warranty service requests during the Defect Liability
Period (DLP) of one year. To raise any matter that requires attention after handover, please
contact us:
• Tollfree: 800 98888
• International: +973 77890020
• Email: info@marassialbahrain.com
• Seven days a week from 8:00am to 8:00pm
You can walk-in to the concierge Service Desk at your building and register your service request.
Alternatively, you can raise your service request anytime through our e-Service Mobile App
•	Please visit https://eservices.eaglehills.com or if you prefer to have mobile application,
download the application from Google Play Store or Apple Store by searching “Eagle Hills –
eServices”.

طلبات خدمة
الضمان والمسؤولية عن العيوب
 وذلــك فيمــا يخــص،إن منزلــك الجديــد يشــمل فتــرة المســؤولية عــن العيــوب مــن قبــل جهــة اإلنشــاء
) بعــد1(  وتمتــد فتــرة المســؤولية عــن العيــوب إلــى عــام واحــد،العيــوب المتعلقــة بالمــواد وأخطــاء العمالــة
.انتهــاء أعمــال اإلنشــاء
سيقوم فريق إيجل هيلز ديار بمتابعة طلبات خدمات الضمان خالل فترة المسؤولية عن
 لإلبالغ عن.)1( العيوب التي تبلغ عامً ا واحدًا
: يرجى التواصل عبر،أية مسائل بعد استالم الوحدة

80098888 :• الرقم المجاني
+97377890020 :• الرقم الدولي
info@marassialbahrain.com :• عنوان البريد اإللكتروني

ً مساء8  صباحً ا وحتى الساعة8 • طوال أيام األسبوع من الساعة
 وتســجيل طلــب الخدمــة التــي ترغــب فــي،يمكنــك الدخــول مباشــرة إلــى مكتــب االســتقبال الخــاص بالمبنــى
.الحصــول عليهــا
.كذلك يمكنكم طلب الخدمة في أي وقت من خالل تطبيق الخدمة اإللكتروني للهاتف النقال

•	Please sign-in or register using your username and password. You may obtain your username
from the customer care team.

 أو فــي حالــة تفضيلكــم الســتخدام الهاتــف،https://eservices.eaglehills.com :• يرجــى زيــارة الموقــع
Eagle“  عبــر البحــث عــنApple Store  أوGoogle Play  يرجــى تحميــل تطبيقنــا الخــاص مــن متجــر،النقــال
.”Hills – eServices

Shortly after receiving and acknowledging your Defect Liability Service Request, our personnel
will contact you to set an appointment to review the issues raised. When the review is completed
and the scope of work is determined and found within our responsibility, work orders are issued
to the appropriate contractor, there by authorizing them to carry out the remedial works. If
the works require further attention or procurement of materials to complete, then a suitable
appointment will be scheduled accordingly.

 ســيتصل بــك طاقــم،بعــد اســتالم وتأكيــد طلبــك للحصــول علــى خدمــة تصويــب العيــوب اإلنشــائية
 عنــد االنتهــاء مــن المعاينــة وتحديــد أن العيــب هــو ضمــن نطــاق.عملنــا لتحديــد موعــد لمعاينــة المشــكلة
 فــي حالــة تطلــب العمــل عنايــة متخصصــة. ســيتم إصــدار طلبــات العمــل للمقــاول المناســب،مســئوليتنا
. فســيتم تحديــد موعــد مناســب كمــا تتطلــب الحالــة،وجلــب مــواد خاصــة

Important Note:
Cosmetic surface damage caused during construction which is readily noticeable during the
Home Orientation, must be raised or recorded by you at the same time. After all these deficiencies
have been rectified or repaired, any other further surface damage is your responsibility.
All information provided in this guide is in line with present policies, procedures and is subject
to change at any time.
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 يمكنــك الحصــول علــى.• الرجــاء التســجيل أو تســجيل الدخــول باســم حســابك ورقمــك الســري الخــاص
.اســم حســابك مــن فريــق خدمــة العمــاء

:مالحظة مهمة

 والتــي تســهل مالحظتهــا خــال زيــارة المنــزل التعريفيــة،يجــب اإلبــاغ عــن العيــوب الجماليــة الظاهــرة
 بعــد إصــاح هــذه النواقــص أو تصويبهــا ســتكون أي عيــوب ســطحية ضمــن.وتســجيلها فــي الوقــت نفســه
.نطــاق مســئوليتك الشــخصية
 وهــي،كل المعلومــات المتوفــرة فــي هــذا الدليــل متوافقــة مــع السياســات واإلجــراءات الحاليــة المتبعــة
.قابلــة للتغييــر فــي أي وقــت

تغطية التأمين
INSURANCE
COVERAGE
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INSURANCE COVERAGE
HOME INSURANCE
Whether you are a homeowner or resident, making sure that your home and property is protected
against loss, damage or theft is of paramount importance. While the structure of your building
and the common areas of your community are already insured, we recommend you invest in
a comprehensive insurance plan that provides protection for your unit and assets. A typical
Home Insurance will cover you and your property against:
• Fire, explosion, lightning, earthquake, storm, flood, and much more
• Leakage of water from water tanks, pipes, fixed apparatus
• Theft, or attempted theft
It will also cover:
• Damage to paint finishes on your walls and ceilings
• Personal possessions, carpets, furniture, appliances, electronics, money, and credit cards
• Domestic helpers
• Cost of alternative accommodation
You could also consider protecting what’s ‘in’ your home with Contents Insurance.

CONTENTS INSURANCE
If you are a tenant, your unit will be protected by Home Insurance that covers your building but
not your belongings or your liabilities. This is why it is recommended that you get Contents
Insurance for protecting your personal belongings.
Contents Insurance will typically cover:
• Your personal possessions and valuables
• Carpets, furniture, appliances and electronics
• Emergency accommodation
In fact, some contents insurance policies even cover the contents of your fridge and freezer!

COMMUNITY INSURANCE
The Community Manager maintains a minimum level of insurance for the entire community
(common areas and properties) that covers against:
• Accidental, damage or destruction to common property.
• N
 atural disasters, fire, lightning, earthquake, aircraft damage, flood, storm, explosion, riot,
strike, malicious damage, water leaks, and theft.
• A
 ny injury to third party or loss of or damage to third party property (present in the property)
by acts of nature.
NOTE: What your Insurance will specifically cover will vary depending on which insurance
provider you choose.
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تغطية التأمين
تأمين منزلك
 فــإن التأكــد مــن حمايــة منزلــك وممتلكاتــك مــن الفقــدان أو التلــف أو،ســواء أكنــت مالــك منــزل أو مقيمً ــا
 باإلضافــة إلــى كــون هيــكل المبنــى والمناطــق المشــتركة فــي مجتمعــك مؤمنــة.الســرقة أمــر بالــغ األهميــة
 فإننــا نوصيــك بشــراء خطــة تأميــن شــاملة توفــر الحمايــة المتكاملــة لجميــع احتياجــات،تمامً ــا بالفعــل
:مســكنك الخــاص وممتلكاتــك ســيحميك تأميــن المنــازل النموذجــي ضــد مــا يلــي
 وأكثر من ذلك بكثير، الفيضانات، العواصف، الزالزل، البرق، االنفجار،• الحريق
• تسرب المياه من الخزانات واألنابيب واألجهزة المثبتة
• السرقة أو محاولة السرقة
:باإلضافة إلى
• تلف تشطيبات الطالء على الجدران والسقوف
 وبطاقات االئتمان، واألموال، واإللكترونيات، واألجهزة، واألثاث، والسجاد،• الممتلكات الشخصية
• العمالة المنزلية
• تكلفة السكن البديل
ً كما يجب عليك
أيضا حماية الموجودات في منزلك بواسطة تأمين محتويات المنزل

تأمين محتويات المنزل
 فســتكون وحدتــك محميــة مــن خــال تأميــن المنــزل الــذي يغطــي المبنــى الخــاص بــك،إذا كنــت مســتأجرًا
 ولذلــك يوصــى بالحصــول علــى تأميــن محتويــات المنــزل.ولكــن ال يشــمل ممتلكاتــك أو التزاماتــك الماليــة
.لحمايــة ممتلكاتــك الشــخصية
:يغطي التأمين على المحتويات عادة
• ممتلكاتك الشخصية والحاجيات الثمينة
• السجاد واألثاث واألجهزة اإللكترونية
• السكن البديل في حاالت الطوارئ
!هل تعلم أن بعض بوالص التأمين على محتويات المنزل تغطي حتى محتويات الثالجة والمجمّ د

تأمين المجتمع
)يؤمــن مديــر المجتمــع الحــد األدنــى مــن التأميــن للمجتمــع بأكملــه (كافــة المناطــق والممتلــكات المشــتركة
:والــذي يشــمل التغطيــة ضــد مــا يلــي
.• التلف أو التدمير العرضي للممتلكات المشتركة
، االنفجــارات، العواصــف، الفيضانــات، أضــرار الطائــرات، الــزالزل، البــرق، الحرائــق،• الكــوارث الطبيعيــة
. الســرقة، تســرب الميــاه، إحــداث األضــرار، اإلضــراب،الشــغب
)• أي إصابــة تلحــق بطــرف ثالــث أو خســارة أو ضــرر يقعــان بممتلــكات الطــرف الثالــث (المتواجــد فــي الســكن
.بســبب حــوادث الطبيعة
. تختلف تغطية التأمين الخاص بك بحسب شركة التأمين التي تختارها:مالحظة

األسئلة الشائعة
FREQUENTLY
ASKED
QUESTIONS
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
The frequently asked questions and corresponding answers are a useful tool in clarifying/
rectifying any doubts concerning snags, handover, payments and other related information
pertaining to your property.

. W hen would my snags get completed and how would I know that my unit is ready for

handover?
The snags in your unit will be completed prior to the handover date. The unit will be certified
for beneficial occupancy and the Handover Completion Notification will be sent to you once
the snags are rectified.

. Do I get a visit to see my home before taking the handover?

Please note that all homeowners are entitled to only one visit as stipulated in the Sales and
Purchase Agreement

. When can I obtain the handover of my home?

You can obtain handover of your property once your unit has been certified ready for beneficial
occupancy. We advise and encourage our customers to take handover only after completion of
snags highlighted during Unit Inspection.

. What is the process to obtain the handover and what are the required documents?
The process to obtain handover has been explained in page 32.

. W ho should I contact to report the snags which are noticed after I take possession of my

home?
To report any snags which are identified after you take possession, you can call our contact
center on 80098888, +973 77890020 (International). Our contact center will systematically
forward all such requests to Eagle Hills Diyar Facilities Management Team. A service request
tracking number will be provided to you for your future reference. Alternatively, you can also
login to E-services to register your service request.

. When do I make the final payment?

Notification to your mortgage company, in order for them to release the final installment
payment. Kindly note it is the owner’s responsibility to forward a copy of the Handover
Notification letter to the mortgage company, and to ensure that payments are made on or
before the cut-off date. Eagle Hills Diyar is not liable for any delays that may occur due to nonpayment or late payment.

. How will my utilities (Electricity and Water) get connected?

Electricity and Water Authority (EWA) is the utility provider for Electricity and Water connection
in your home. To get the above utilities connected, you will have to approach the EWA office
after completion of the final settlement and service fees, where you will be obtained with a
No Objection Letter (NOC) to be able to do the transfer, prior taking handover of your home.
This is a mandatory procedure to transfer the EWA consumer account to your name before
handover of the property.

. From which date will I pay for the consumption of water and electricity?

Eagle Hills Diyar will settle the water and electricity utility consumption in your property till the
Handover notice is issued.

. When do I register and pay for the Title Deed?

Please note that Title Deed procedures and registration can be done upon the Handover, over
the Notary Publics in the Survey and Land Bureau, being accompanied by one of our executives.
Appointments should be arranged in advance through our Customer Care Department.

. How do I get my TV, Telephone and internet connections?

Your home is pre-wired for high speed Internet, TV and Telephone connections. The service
provider for these services is Batelco. Hence you are required to approach Batelco on 196 or
any of their outlets, in order to apply for connection of these facilities.

. Can I request to make an alteration to my home now?

Please note all alteration requests can be made only after taking the possession of your home.
For more information on this, please refer to the Alteration section in your Sales and Purchase
Agreement.

You can settle the final instalment payment after or before the Handover Completion Notification
issued to you, which is after completing the unit inspection.

. Do I need Eagle Hills Diyar’s approval for alteration?

Service fees are to be paid along with the final payment. Service fees will be charged 1 year in
advance and hence full payments should be covered in order for the Completion of Payment
Certificate to be obtained.

. What type of a security system is in place in my community?

. When do I pay the service fees?

. My Property is mortgaged; please advise the handover process in this scenario?

If your property is mortgaged, you have to ensure that your mortgage company is informed
once your unit has been certified for beneficial occupancy, so they can settle the payment on
time and to avoid any penalties. You are advised to send a copy of the Handover Completion
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Yes, Eagle Hills Diyar consent and No Objection Certificate (NOC) is required for any alteration
to property.
An Automated Access Control System (AACS) is present at the entrance of the community
thereby granting automated access to the residents. To ensure your safety during your stay,
your community is monitored by a 24 hours security team. We have a vehicle security barrier
at the entrance of the community.

األسئلة الشائعة
األســئلة الشــائعة هــي أداة مفيــدة فــي توضيح/تصحيــح أيــة تســاؤالت بشــأن قائمــة التحقــق مــن العيــوب
وتفاصيــل التســليم والدفعــات وغيرهــا مــن المعلومــات المتعلقــة بوحدتــك.

.

متــى ســيتم االنتهــاء مــن عمليــة التحقــق مــن العيــوب فــي الوحــدة الخاصــة بــي وكيــف أعــرف أن
وحدتــي جاهــزة للتســليم؟

ســيتم االنتهــاء مــن عمليــة التحقــق مــن العيــوب فــي وحدتــك قبــل موعــد تســليمها ،وســيتم اعتمــاد الوحــدة
مــن أجــل بــدء اإلشــغال إليــك بمجــرد تصحيــح العيــوب.

.

هل يمكنني زيارة الوحدة الخاصة بي قبل عملية التسليم؟

.

متى ستتم عملية تسليم وحدتي؟

.

ما هي إجراءات الحصول على مستند تسليم الوحدة وما هي المستندات المطلوبة لذلك؟

.

ما هي جهة االتصال لإلبالغ عن العيوب التي الحظتها بعد اكتمال إجراءات تسليم الوحدة؟

.

متى سيكون موعد الدفعة النهائية للوحدة؟

.

متى يتم دفع رسوم الخدمة؟

.

وحدتي خاضعة لرهن عقاري؛ فما هي إجراءات التسليم في هذه الحالة؟

يرجــى مالحظــة أن جميــع مالكــي المنــازل يحــق لهــم الزيــارة لمــرة واحــدة فقــط علــى النحــو المنصــوص عليــه
فــي اتفاقيــة البيــع والشــراء.

يمكنــك الحصــول علــى مســتند تســليم الوحــدة الخاصــة بــك بمجــرد اعتمادهــا بكونهــا صالحــة لإلشــغال.
نحــن ننصــح عمالئنــا ونشــجعهم علــى البــدء فــي إجــراءات التســليم بعــد االنتهــاء مــن العيــوب التــي تمــت
مالحظتهــا أثنــاء فحــص الوحــدة.

تم شرح عملية الحصول على مستند التسليم في كتاب الخطوات صفحه رقم .٣٢

لإلبــاغ عــن أي عيــوب يتــم مالحظتهــا بعــد الحصــول علــى الوحــدة ،يمكنــك التواصــل مــع مركــز االتصــال لدينــا
علــى الرقــم  ( +٩٧٣٧٧٨٩٠٠٢٠ , .80098888الدولــي)
وســيقوم مركــز االتصــال لدينــا بإعــادة توجيــه جميــع الطلبــات إلــى فريــق إدارة مرافــق إيجــل هيلــز ديــار .ســيتم
توفيــر رقــم تتبــع طلــب خدمــة للرجــوع إلــى طلبكــم فيمــا بعــد .يمكنكــم ً
أيضــا تســجيل الدخــول إلــى الخدمــات
اإللكترونيــة لتســجيل طلــب الخدمــة كخيــار آخــر.

يمكنك دفع القسط النهائي بعد أو قبل الذي تم إصداره لك ،والذي سيتم تقديمه بعد فحص الوحدة.

يجــب دفــع رســوم الخدمــة مــع القســط النهائــي .ســيتم فــرض رســوم الخدمــة مقدمً ــا لســنة واحــدة ،وبالتالــي
يجــب تســوية المدفوعــات بالكامــل مــن أجــل الحصــول علــى شــهادة الدفــع.

إذا تــم رهــن الوحــدة الخاصــة بــك ،عليــك التأكــد مــن إبــاغ شــركة الرهــن العقــاري الخاصــة بــك بمجــرد
اعتمــاد وحدتــك لإلشــغال ،حتــى تتمكــن الشــركة مــن تســوية الدفعــات فــي الوقــت المحــدد وتجنــب فــرض
أي عقوبــات .يُنصــح بإرســال نســخة مــن خطــاب شــركة الرهــن العقــاري الخاصــة بــك ،حتــى يتســنى لهــا

دفــع القســط النهائــي .يرجــى مالحظــة أن مســؤولية إعــادة توجيــه نســخة مــن خطــاب التســليم إلــى شــركة
الرهــن العقــاري تقــع علــى عاتــق المالــك وحــده ،وذلــك مــن أجــل ضمــان تســليم الدفعــات فــي أو قبــل الموعــد
النهائــي .ال تتحمــل إيجــل هيلــز ديــار مســؤولية أي تأخيــر قــد يحــدث بســبب عــدم الدفــع أو التأخــر فــي الســداد.

.

كيف سيتم توفير الخدمات للمرافق الخاصة بي (الكهرباء والماء)؟

هيئــة الكهربــاء والمــاء ( )EWAهــي المــزود الخدمــي لخدمــات الكهربــاء والمــاء فــي وحدتــك .لتوصيــل المرافــق
المذكــورة أعــاه ،يجــب عليــك االتصــال بمكتــب الهيئــة بعــد االنتهــاء مــن التســوية النهائيــة ودفــع رســوم
الخدمــة ،حيــث ســيتم الحصــول علــى خطــاب عــدم ممانعــة ( )NOCلتتمكــن مــن إجــراء تحويــل حســاب الكهرباء
والمــاء لــدى الهيئــة قبــل اســتالم الوحــدة .ويعــد هــذا اإلجــراء إلزام ًيــا لتحويــل حســاب المســتهلك لــدى الهيئــة
باســم المالــك قبــل تســليم العقــار.

.

متى سيبدأ احتساب استهالك الماء والكهرباء؟

ّ
بالتكفــل بتكلفــة اســتهالك مرافــق الميــاه والكهربــاء فــي الوحــدة الخاصــة بــك حتــى
ســتقوم إيجــل هيلــز ديــار
يتــم إصــدار إشــعار باســتكمال إجــراءات تســليم الوحــدة الســكنية.

.

متى يمكنني التسجيل والدفع للحصول على سند الملكية؟

يرجــى مالحظــة أن إجــراءات الحصــول علــى ســند الملكيــة والتســجيل يمكــن أن تتــم عنــد تســليم الوحــدة وأمــام
كاتــب العــدل فــي جهــاز المســاحة والتســجيل العقــاري وبرفقــة أحــد موظفينــا .يجــب ترتيــب المواعيــد مسـ ً
ـبقا
مــن خــال قســم خدمــة العمــاء لدينــا.

.

كيف يمكنني الحصول على باقات التليفزيون والهاتف واإلنترنت الخاصة بي؟

ً
مســبقا بتوصيــات اإلنترنــت والتلفزيــون والهاتــف عاليــة الســرعة ،ومقــدم الخدمــة لهــذه
وحدتــك مُ جهــزة
الباقــات هــو شــركة بتلكــو .وبالتالــي ،يتعيــن عليــك االتصــال بشــركة بتلكــو علــى  196أو أي مــن منافــذ البيــع مــن
أجــل التقــدم بطلــب للحصــول علــى هــذه الخدمــات.

.

هل يمكنني طلب إجراء تغيير في وحدتي اآلن؟

يرجــى مالحظــة أنــه ال يمكــن تقديــم جميــع طلبــات التعديــل إال بعــد حيــازة الوحــدة .لمزيــد مــن المعلومــات
حــول ذلــك ،يرجــى الرجــوع إلــى بنــد التعديــل فــي اتفاقيــة البيــع والشــراء.

.

هل أحتاج إلى موافقة شركة إيجل هيلز ديار إلجراء تغييرات في الوحدة؟

نعــم ،يلــزم الحصــول علــى موافقــة شــركة إيجــل هيلــز ديــار وشــهادة عــدم الممانعــة ( )NOCإلجــراء أي تغييــر
فــي الممتلــكات.

.

ما نوع نظام األمان المستخدم في مجتمعي؟

يوجــد نظــام التحكــم اآللــي فــي الوصــول ( )AACSعنــد مدخــل المجتمــع وبالتالــي يمكــن التحكــم بصــورة آليــة
فــي دخــول الســكان للمجتمــع .لضمــان ســامتك أثنــاء إقامتــك ،تتــم مراقبــة مجتمعــك بواســطة فريــق أمــن
يعمــل علــى مــدار  24ســاعة .ولدينــا حاجــز أمنــي للســيارات فــي مدخــل المجتمــع لتنظيــم دخــول الســيارات
واألفــراد.
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DISCLAIMER:
This document has been prepared in English and Arabic. To the extent of any
inconsistency, the English version will prevail.
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