
CLIENT INFORMATION 
FORM 

PLEASE USE BLOCK LETTERS ONLY PROPERTY CODE 

Property Ownership Individual � Company � Joint �
NAME OF THE OWNER 
(as per passport/trade license) 

JOINT OWNER (1) If applicable 

(2) If applicable

PHONE Telephone (Office): 

 Telephone (Residence): 

 Fax: 

Telephone (Mobile): 

E-MAIL

CORRESPONDECE ADDRESS 
House/Apartment No: 

Street Name: 

PO Box: 

Area/Zip Code: 

Country: 

Contact Person: 

RESIDENTIAL ADDRESS 
House/Apartment No: 

Street Name: 

Area/Zip Code: 

Country: 

HOW WOULD YOU LIKE US TO CONTACT YOU? 

By Email � By Fax � By Post �
PREFERRED PAYMENT METHOD? (Only one method per property) 

Bank Transfer � Cheque �

CLIENT’S SIGNATURE DATE: 

Non UAE Resident �UAE Resident �UAE Resident �

UAE Resident 

UAE Resident 

Non UAE Resident 

Non UAE Resident 



CLIENT INFORMATION 
FORM 

PLEASE USE BLOCK LETTERS ONLY PROPERTY CODE 

Property Ownership Individual � Company � Joint �
NAME OF THE OWNER 
(as per passport/trade license) 

JOINT OWNER (1) If applicable 

(2) If applicable

PHONE Telephone (Office): 

 Telephone (Residence): 

 Fax: 

Telephone (Mobile): 

E-MAIL

CORRESPONDECE ADDRESS 
House/Apartment No: 

Street Name: 

PO Box: 

Area/Zip Code: 

Country: 

Contact Person: 

RESIDENTIAL ADDRESS 
House/Apartment No: 

Street Name: 

Area/Zip Code: 

Country: 

HOW WOULD YOU LIKE US TO CONTACT YOU? 

By Email � By Fax � By Post �
PREFERRED PAYMENT METHOD? (Only one method per property) 

Bank Transfer � Cheque �

CLIENT’S SIGNATURE DATE: 

Non UAE Resident �UAE Resident �UAE Resident �

UAE Resident 

UAE Resident 

Non UAE Resident 

Non UAE Resident 
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Sale and Purchase 
Agreement 

 
 

 اتفاقية بيع وشراء

 
Between 

 

 

 بين
 

Atlantis The Palm 2 
Development LLC 

ديفيلوبمنت  2تالنتس ذا بالم ا
 ش.ذ.م.م

 
and 

 

 
 و

[Insert Purchaser’s Name] 

Residence [Insert Number] شقةال 

 
 
 
 
 
 
Atlantis The Royal  

 
 
 
 
 

 اتالنتس ذا رويال

Palm Jumeirah,   جزيرة النخلة 

Dubai,  
United Arab Emirates 
 
 

 دبي،
 اإلمارات العربية المتحدة
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Particulars of Sale 
 تفاصيل البيع

1. Particulars of Seller 1بيانات البائع . 

Name: Atlantis The Palm 2 Development LLC 

ديفيلوبمنت ش.ذ.م.م 2اتالنتس ذا بالم   

 االسم:

Commercial Licence No: 730772 :رقم الرخصة التجارية 

Developer Registration No. 1112 :رقم تسجيل المطور 

PO Box:  333888 .ص.ب 

City: Dubai, United Arab Emirates :المدينة 

Telephone: +(971) 4 426 2888 :الهاتف 

Facsimile: + (971) 4707 1444 :الفاكس 

 

2. Particulars of Purchaser 2بيانات المشترى . 

If Individuals: 

Purchaser One 

 في حالة األفراد:

 المشترى األول

Title:  [insert] :الصفة 

Surname: [insert] :اسم العائلة 

Middle Name: [insert] :اسم األب 

First Name: [insert] :االسم 

Nationality: [insert] :الجنسية 

Passport Number: [insert] :رقم جواز السفر 

Emirates Identity Number: [insert] :رقم الهوية اإلماراتية 

Email:  [insert] :البريد اإللكتروني 

Correspondence Address 
(including P.O. Box if 
applicable):  

[insert]  بما في ذلك صندوق البريد عنوان التواصل(

 اذا كان ذلك منطبقا(:

Residential Address: [insert] عنوان السكن 

City: [insert] :المدينة 

Country: [insert] :الدولة 

Telephone (Home): [insert] :رقم هاتف المنزل 

Telephone (Mobile): [insert] :رقم الهاتف المحمول 

Facsimile: [insert] :فاكس 

Purchaser Two المشترى الثاني 

Title:  [insert] :الصفة 

Surname: [insert] :اسم العائلة 

Middle Name: [insert] :اسم األب 

First Name: [insert] :االسم 

Nationality: [insert] :الجنسية 

Passport Number: [insert] رقم جواز السفر 

Emirates Identity Number: [insert] :رقم الهوية اإلماراتية 

Email: [insert] :البريد اإللكتروني 

Correspondence Address 
(including P.O. Box if 
applicable):  

[insert]  عنوان التواصل )بما في ذلك صندوق البريد

 اذا كان ذلك منطبقا(:

Residential Address:  عنوان السكن 

City: [insert] :المدينة 

Country: [insert] :الدولة 

Telephone (Home): [insert] :رقم هاتف المنزل 

Telephone (Mobile): [insert] :رقم الهاتف المحمول 

Facsimile: [insert] :فاكس 

 
 

tel:426%202888
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If Company في حالة الشركات 

Company Name:  [insert] :اسم الشركة 

Registration Number: [insert] :رقم التسجيل 

Place of Incorporation: [insert] :مكان إنشاء الشركة 

Representative Name: [insert] :اسم ممثل الشركة 

Title: [insert] :الصفة 

Representative Passport Number:   [insert] :رقم جواز السفر 

Email: [insert] :البريد اإللكتروني 

Address (including P.O. Box if 
applicable):  

[insert]  العنوان )بما في ذلك صندوق البريد اذا كان ذلك
 منطبقا(:

City:  [insert] :المدينة 

Country [insert] :الدولة 

Telephone (Home):  [insert] :رقم هاتف المنزل 

Telephone (Mobile):  [insert] :رقم الهاتف المحمول 

Facsimile: [insert] :رقم الفاكس 

Beneficial Shareholders: [insert] :الشركاء المستفيدين 

Passport No of Beneficial 
Shareholders: 

[insert] :رقم جواز سفر الشركاء المستفيدين 

 

3. Particulars of Residence 3تفاصيل الشقة . 

Master Community: 

The Palm Jumeirah, Dubai, United 
Arab Emirates 

 جزيرة النخلة، دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

 

 المجمع الرئيسي:

Resort: Atlantis The Royal 

 اتالنتس ذا رويال

 المنتجع:

Component [insert] :الجزء 

Residence No: [insert] :رقم الشقة 

Residence Type: [insert] :نوع الشقة 

Approximate Residence  Areas: [insert]  للشقةالمساحة التقريبية: 

Approximate Residence Internal Area [insert]  للشقةالمساحة التقريبية الداخلية: 

Approximate Exclusive Use Sky 
Terrace Area: 

[insert or N/A] 
"سكاي تراس" والمخصص  ـالمساحة التقريبية ل

 لالستخدام الحصري:

Approximate Balcony Area: [insert or N/A] :)المساحة التقريبية للبلكون )الشرفة 

Number of Car Parking Spaces: [insert] :عدد مواقف  السيارات المخصصة للشقة 
 

4. Prescribed Dates 4التواريخ المحددة . 

Anticipated Completion Date: 30 September 2019 

2019سبتمبر  30  

 تاريخ اإلنجاز المتوقع:

Commencement of Construction: Construction has commenced 

 عمليات اإلنشاء بدأت بالفعل

 تاريخ بدء اإلنشاءات: 

 

5. Purchase Price 5سعر الشراء . 

AED: [insert amount in figures] 

([insert amount in words] Dirhams) 

ARABIC TRANSLATION 

 إماراتي:درهم 
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6. Payment Schedule 6- جدول السداد 

Instalment Instalment 
Percentage * 

Instalment Amount 
 

Instalment Payment 
Date* 

النسبة المئوية 
 للقسط

 القسط

Reservation 
Fee 

N/A 
[insert] ]insert[ 

 رسم الحجز ال يوجد

First 
Instalment 

20% (Less 
Reservation 
Fee) 

[insert] 
The Effective Date 

 (تاريخ السريان)

% )ناقصاً رسم 20
 الحجز(

 القسط األول

Second 
Instalment 

20% 
[insert] 

30 June 2017 
 2017يونيو  30

 القسط الثاني 20%

Third 
Instalment 

20% 

[insert] 

31 March 2018 
 

  2018مارس  31

 القسط الثالث 20%

Fourth 
Instalment 

20% 

[insert] 

31 December 2018 
 

  2018ديسمبر  31

 القسط الرابع 20%

Final 
Instalment 

20% 

[insert] 

On the Completion Date (as 
defined in the SPA)  

)وفق تعريفه في اتفاقية  بتاريخ اإلنجاز
 البيع والشراء(

 القسط األخير 20%

* 
In the event that an Instalment Payment Date (other 
than the First Instalment) occurs prior to the 
satisfaction of the respective Construction Milestone, 
the Instalment Payment Date shall be extended until 
the date being ten (10) Working Days from the date 
that the Seller serves notice on the Purchaser that the 
Seller has satisfied such Construction Milestone. 

فيييييي حالييييية وقيييييع أحيييييد تيييييواريخ سيييييداد األقسييييياط )باسيييييتثناء 

تييييياريخ سيييييداد القسيييييط األول( قبيييييل اكتميييييال إنجييييياز مرحلييييية 

اإلنشييييييياء ذات الصيييييييلة فتنيييييييه ييييييييتم ترحييييييييل تييييييياريخ سيييييييداد 

أيييييام عمييييل ميييين تيييياريخ  10القسييييط للتيييياريخ الييييذي يقييييع بعييييد 

ائع للمشيييييييييتري باكتميييييييييال إنجييييييييياز مرحلييييييييية إخطييييييييار البييييييييي

 اإلنشاء ذات الصلة.

* 

 
 

7. Registration Fees  7- رسوم التسجيل 

Transfer Registration Fees: 
(being four per cent (4%) of the 
Purchase Price payable by the 
Purchaser in accordance with clause 
6.3 (subject to any increase in this 
amount in accordance with clause 
6.3(c)) 

[insert] 
% 4رسيييييييوم تسيييييييجيل نقيييييييل الملكيييييييية: )وقيييييييدرها 

ميييييين سييييييعر الشييييييراء مسييييييتحق السييييييداد ميييييين قبييييييل 
مييييييع مراعيييييياة  3-6المشييييييتري وفقيييييياً للمييييييادة رقييييييم 

أييييية زيييييادة فييييي هييييذا المبليييي  بموجييييب نييييص المييييادة 
 ]ج[(3-6رقم 

Transfer Registration Fees Payment 
Date: 

On the Effective Date 

 بتاريخ السريان

 

 تاريخ سداد رسوم تسجيل نقل الملكية:

 
 

8. Estimated Service Charges 8-  الرسوم التقديرية للخدمات 

Estimated Residences Service Charge 
Rate: 

(per square foot/metre of Final 
Residence Internal Area per annum for 
the first twelve (12) months following 
the Completion Date, which shall be 
adjusted in proportion with inflation for 
the second twelve (12) months 
following the Completion Date  or 
otherwise estimated based on the 
actual expenses incurred in Operating 
the Residences Component at such 
time.) 

AED 39 (Dirhams thirty-nine) per 
square foot  

لكل قدم مربع)تسعة وثالثون درهم( درهم  39  

 

AED 420 (Dirhams Four Hundred 
Twenty) per square metre  

لكل متر مربعدرهم  420  

 المعدل التقديري  لرسوم خدمات الشقة:

الداخلية )عن القدم/المتر المربع من المساحة النهائية 

للشقة وذلك عن فترة االثني عشر شهراً األولى التي 

تلي تاريخ اإلنجاز والتي سيتم تعديلها تناسبياً وفق 

معدل التضخم لفترة االثني عشر شهراً التي تليها أو 

حسبما يتم تقديره بناءاً على النفقات الفعلية المتكبدة 

 بخصوص تشغيل جزء الشقق في ذلك الوقت.(

Service Charge Security Deposit: AED [insert amount in figures] 
مبل  تأمين رسوم الخدمات: )والذي يعادل مبل  
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(being a sum equal to six (6) months’ 
estimated Service Charges) 

([insert amount in words] 
dirhams) 

 

 أشهر( 6الخدمات التقديري عن فترة رسوم 

 
 

9. Permitted Use 9- االستخدام المصرح 
Strictly for residential single family use in accordance with 
this Agreement, Applicable Law and the Governance 
Documents (subject to the provisions of clause 17). 

حصراً لالستخدام السكني من قبل عائلة واحدة فقط وفقا لهذه االتفاقية والقانون 
 (.17المعمول به ومستندات الحوكمة )مع مراعاة أحكام المادة رقم 

 
 
 

10. Mode of Payment 
 طريقة السداد -10

Please Select Purchaser’s mode of payment يرجى اختيار طريقة السداد الخاصة بالمشتري 

Cheque: 
(by cheques on the Effective Date for the First 
Instalment and as and when each Instalment is 
due (excluding the Final Instalment which must be 
paid either by Bank Transfer or Manager’s 
Cheque). Each cheque must be made payable to 
“The Royal Atlantis (Main Account)”. 

 
 عن طريق شيكات:

)من خالل شيكات مؤرخة بتاريخ السريان بالنسبة لقيمة القسط األول 
وبتاريخ استحقاق كل قسط من باقي األقساط باستثناء القسط النهائي 
 والذي يتوجب سداده إما من خالل تحويل بنكي أو شيك صادر عن 

اتالنتس ذا بالم  ـشيك مدير( يجب ان تكون الشيكات مدفوعة ل
 ".مديفيلوبمنت ش.ذ.م..2

OR أو 

Bank Transfer: 
(by telegraphic bank transfer into the Escrow 
Account on or before the due dates for payment 
under the Payment Schedule in cleared and 
available funds). 

 
 تحويل بنكي:

)من خالل تحويل برقي إلى حساب الضمان في أو قبل تواريخ 
الواردة في جدول السداد وتكون المبال  خالصة ومتاحة االستحقاق 
 لالستخدام(

 
 

11. Escrow Account 11- حساب الضمان 

Bank Name: Abu Dhabi Commercial Bank 

 بنك ابوظبي التجاري

 اسم البنك:

Bank Branch Name and Address: P.O. BOX. 12808, Karama Branch, 
Dubai, United Arab Emirates 

، فرع الكرامة، دبي، اإلمارات 12808ص.ب. 
 العربية المتحدة

 اسم وعنوان فرع البنك:

Account Name:   The Royal Atlantis (Main Account) 

 ذا رويال اتالنتس )الحساب الرئيسي(

 اسم الحساب:

Account Number: 10408780159001 :رقم الحساب 

Swift Code: ADCBAEAAXXX :سويفت كود 

IBAN No: AE340030010408780159001  :رقم اآليبان 
 
 

12. Effective Date 12- تاريخ السريان 

[insert date of the signing of the Agreement]  [أدخل تاريخ توقيع االتفاقية]  

 
 
 

13. Marketing and Promotional Material 13-  المواد التسويقية والترويجية 

Agree to receiving  marketing and 
promotional materials  

Yes No 

 

 أوافق على تلقي مواد تسويقية و ترويجية
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  إعالن االلتزام واإلقرار 6 الملحق
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This AGREEMENT is made on the Effective Date 
between the Seller and the Purchaser. 

تميييييييييت هيييييييييذه االتفاقيييييييييية بتييييييييياريخ السيييييييييريان بيييييييييين البيييييييييائع  
 والمشتري.

It is agreed as follows:  :تم االتفاق على ما يلي 

1 Sale and Purchase  1. البيع والشراء 

(a) Subject to the terms and conditions of 
this Agreement, the Seller sells, and the 
Purchaser purchases, the Residence for 
the Purchase Price. 

يقوم مع مراعاة شروط وأحكام هذه االتفاقية،  .أ 
بشرائها مقابل  المشتريببيع الشقة ويقوم  البائع

 .سعر الشراء

(b) The Seller discloses and the Purchaser 
acknowledges the disclosure of all 
matters detailed in the Disclosure 
Statement.  The Disclosure Statement is 
incorporated in and deemed to be an 
integral part of this Agreement.  The 
Purchaser acknowledges receipt of the 
Disclosure Statement and that the 
Purchaser has satisfied itself with respect 
to the matters disclosed in the Disclosure 
Statement.   

يفصيييييا البيييييائع عييييين كافييييية األميييييور المبينييييية  .ب 

بالتفصيييييييل فييييييي "بيييييييان اإلفصيييييياح" ويقيييييير 

المشييييتري بييييذلك اإلفصيييياح. تييييم إلحيييياق بيييييان 

االتفاقيييييية ويشيييييكل جيييييزءا ال اإلفصييييياح بهيييييذه 

يتجيييييزأ منهيييييا. يقييييير المشيييييتري باسيييييتالمه ليييييـ 

"بيييان اإلفصيياح" الميييذكور و يوافييق علييى أنيييه 

علييى قناعيية تاميية بخصييوص المسييائل التييي تييم 

 اإلفصاح عنها في "بيان اإلفصاح".

(c) The Seller further discloses and the 
Purchaser acknowledges and agrees 
that the Residence shall be sold subject 
to the provisions contained in the 
Disclosure Statement and the 
Governance Documents attached to the 
Disclosure Statement, as may be varied 
from time to time by the Seller or the 
Master Developer in accordance with the 
provisions of this Agreement, the 
Disclosure Statement, Applicable Law, or 
as may otherwise be required to accord 
with any regulations, restrictions or 
directions imposed by a Relevant 
Authority. 

كمييييا يفصييييا البييييائع ويقيييير ويوافييييق المشييييتري  .ت 

لألحكييييام علييييى أنييييه سيييييتم بيييييع الشييييقة وفقيييياً 

الييييواردة فييييي "بيييييان اإلفصيييياح" و مسييييتندات 

الحوكمييية المرفقييية ببييييان اإلفصييياح حسيييبما ييييتم 

تعيييديلها مييين وقيييت آلخييير مييين قبيييل البيييائع أو 

مييين قبيييل المطيييور الرئيسيييي وفقيييا ألحكيييام هيييذه 

االتفاقيييية وبييييان اإلفصييياح والقيييانون المعميييول 

بييييييه أو وفييييييق مييييييا يكييييييون مطلوبيييييياً لغيييييير  

ود أو توجيهييييات االمتثييييال ألييييية أنظميييية أو قييييي

 تفرضها أي من الهيئات المعنية.

2 Purchase Price  2. سعر الشراء 

2.1 Payment of Purchase Price  
 سداد سعر الشراء 2-1

(a) The Seller acknowledges receipt of the 
Reservation Fee and the First Instalment 
paid by the Purchaser on or before the 
Effective Date. The Seller agrees to 
credit the Reservation Fee and the First 
Instalment (subject to clearance) towards 
the payment of the Purchase Price. 

 ومبلييييي رسااااام الحجاااااز باسيييييتالم  الباااااائعيقييييير  .أ 

فيييييي  المشاااااترياليييييذي سيييييدده القساااااط األول 

عليييى  الباااائعأو قبليييه. يوافيييق  تااااريخ الساااريان

 القساااط األول ومبلييي  رسااام الحجاااز قييييد مبلييي 

)شيييريطة أن ييييتم قيييب  تليييك المبيييال ( لحسييياب 

 سعر الشراء.سداد 
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(b) In the event that Item 10 states that the 
payment of the Purchase Price is by way 
of Bank Transfer, the Purchaser shall 
pay each Instalment of the Purchase 
Price into the Escrow Account 
established in accordance with the 
Escrow Account Law by Bank Transfer in 
such manner so as to reach the Escrow 
Account as cleared funds on or before 
the relevant Instalment Payment Date.  

 
على أن سداد سعر  10البند رقم في حال نص  .ب

الشراء يكون عن طريق تحويل بنكي فتنه 
 قسطقوم بسداد كل يتوجب على المشتري أن ي

في حساب الضمان،  سعر الشراءمن أقساط 
المفتوح وفقاً لقانون حسابات الضمان، عن 
طريق تحويل بنكي بالطريقة التي تضمن 
دخول المبال  في حساب الضمان كمبال  

خالصة وذلك بتاريخ استحقاق القسط ذو الصلة 
 أو قبله.

(c) In the event that Item 10 states that the 
payment of the Purchase Price is by way 
of cheque, the Purchaser shall provide 
the Seller with a cheque made payable to 
“The Royal Atlantis (Main Account)” for 
each Instalment specified in the Payment 
Schedule as and when the Instalment is 
due (excluding the Final Instalment which 
must be paid either by Bank Transfer or 
Manager’s Cheque).  Cheque payments 
will be deposited into the Escrow 
Account. 

على أن سداد سعر  10البند رقم في حال نص  .ت 
الشراء يكون عن طريق شيك فتنه يتوجب على 

 امدفوعالمشتري أن يعطي البائع شيكاً مصرفياً 
 "ديفيلوبمنت ش.ذ.م.م  2اتالنتس ذا بالم " ـل

عن كل قسط محدد في جدول السداد عند 
استحقاق مبل  ذلك القسط )وذلك باستثناء القسط 

يتوجب سداده إما عن طريق النهائي والذي 
دفعات سيتم ايداع  تحويل بنكي أو شيك مدير(.
 الشيك في حساب الضمان.

(d) All payments by cheque must be drawn 
on a UAE bank in Dirhams. Cheques 
drawn on a bank outside of the UAE are 
not acceptable. Without prejudice to any 
other rights of the Seller under this 
Agreement, the Purchaser shall pay the 
Seller an administrative fee of two 
thousand Dirhams (AED 2,000) for each 
cheque(s) that is not honoured when 
presented for any reason whatsoever 
and the Purchaser shall arrange for a 
replacement cheque to be issued and 
delivered to the Seller (if required) 
together with such administration fee 
immediately on demand.  

كافة الدفعات التي تتم عن طريق شيكات يجب  .ث 
أن تكون مسحوبة على بنك داخل دولة 
اإلمارات العربية المتحدة وبالدرهم اإلماراتي. 
وال ُتْقَبل الشيكات المسحوبة على أي بنك 
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. ومع 

خرى تكون للبائع عدم المساس بأي حقوق أ
بموجب هذه االتفاقية، يقوم المشتري بدفع رسم 

درهم )ألفي درهم(  2000إداري للبائع قدره 
عن كل شيك ال يتم صرفه ألي سبب كان 
ويتوجب على المشتري أن يصدر شيك بديل 
وأن يسلمه للبائع )إذا طلب البائع ذلك( 
باإلضافة إلى الرسم اإلداري المذكور وذلك 

 . فور الطلب

(e) In the event any cheque is not honoured 
when presented for any reason and the 
Purchaser fails to provide a replacement 
cheque (or fails to otherwise pay the 
Instalment) by the Instalment Payment 
Date, the Purchaser agrees to pay 
Compensation to the Seller on all 
overdue Instalments (and on all other 
overdue monies payable by the 
Purchaser under this Agreement) from 
the respective Instalment Payment Date 
until the actual date full payment is 
received by the Seller in cleared funds.   

أي شيك، ألي سبب وفي حال لم يتم صرف  .ج 
كان، عند تقديمه وتخلف البائع عند إصدار 
شيك بديل له )أو تخلف عن  سداد القسط( 
بحلول تاريخ استحقاق ذلك القسط فتن المشتري 
يوافق على أن يقوم بدفع تعوي  للبائع عن 
كافة األقساط المتأخرة )وكافة المبال  األخرى 

ي المتأخرة والمستحقة السداد من قبل المشتر
بموجب هذه االتفاقية( وذلك عن الفترة التي تبدأ 
من تاريخ استحقاق القسط ذو الصلة وحتى 
تاريخ استالم البائع لكامل مبل  تلك الدفعة في 

 صورة مبال  خالصة.
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(f) The Purchaser will pay the balance of the 
Purchase Price to the Seller as follows: 

المبل  المترصد من سعر يقوم المشتري بسداد  .ح 
 الشراء للبائع كما يلي:

(i) subject to clause 2.1(f)(ii) and 
clause 2.1(f)(iii) the Purchaser will 
pay the Purchase Price in 
accordance with the Payment 
Schedule unless otherwise agreed 
by the Parties in writing; 

( و ii)ح( ) 1-2مع مراعاة المادة رقم  (1 
(، يقوم iii)ح( ) 1-2المادة رقم 

المشتري بسداد سعر الشراء وفقا لجدول 
السداد مالم يتم االتفاق على غير ذلك 

 خطياً بين األطراف؛ 

(ii) if the Completion Date falls prior to 
one or more of the Instalment 
Payment Dates identified in the 
Payment Schedule, then the total 
of all Instalments due to have been 
paid on all Instalment Payment 
Dates on or after the Completion 
Date will become due and payable 
on the Completion Date; 

إذا وقيييييييع تييييييياريخ اإلنجييييييياز بتييييييياريخ  (2 
يسيييييبق واحيييييد أو أكثييييير مييييين تيييييواريخ 
سيييييداد األقسييييياط المحيييييددة فيييييي جيييييدول 
السييييييييداد، حينئييييييييذ سيصييييييييبا المبليييييييي  

ميييييييالي لكافييييييية األقسييييييياط، التيييييييي اإلج
تقيييييع تيييييواريخ اسيييييتحقاقها قبيييييل تييييياريخ 
اإلنجيييييياز، مسييييييتحقا وواجييييييب السييييييداد 

 بتاريخ اإلنجاز؛

(iii) in the event that the Instalment 
Payment Date (other than the First 
Instalment) occurs prior to the 
satisfaction of the respective 
Construction Milestone, the 
Instalment Payment Date shall be 
extended until the date being ten 
(10) Working Days from the date 
that the Seller serves notice on the 
Purchaser that the Seller has 
satisfied such Construction 
Milestone; and 

فييييييي حييييييال وقييييييع تيييييياريخ اسييييييتحقاق  (3 
تيييييياريخ اسييييييتحقاق القسييييييط )بخييييييالف 

القسيييييييط األول( قبيييييييل إنجييييييياز نسيييييييبة 
اإلنشيييييييياء ذات الصيييييييييلة فتنيييييييييه ييييييييييتم 
تمديييييييد تيييييياريخ سييييييداد القسييييييط إليييييييى 

أيييييييام  10التيييييياريخ الييييييذي يقييييييع بعييييييد 
عمييييييييل ميييييييين تيييييييياريخ قيييييييييام البييييييييائع 
بترسييييييييال إشييييييييعار إلييييييييى المشييييييييتري 
يخطيييييره فييييييه بأنيييييه قيييييد قيييييام بتنجييييياز 

 نسبة اإلنشاء ذات الصلة؛ و

(iv) the Purchaser will pay each 
Instalment free of exchange, 
variation, currency fluctuation and 
bank charges and without any 
deduction, set-off or any other 
withholding whatsoever in each 
case so as to reach the Escrow 
Account as cleared funds on or 
before the relevant Instalment 
Payment Date. 

يقيييوم المشيييتري بسيييداد كيييل قسيييط دون  (4 
أيييييييية رسيييييييوم صيييييييرف أو فيييييييروق أو 
تقلبيييات فيييي أسيييعار العميييالت أو رسيييوم 
مصييييرفية ودون أي خصييييم أو مقاصيييية 
أو أي اقتطيييياع أخيييير أيييييا كييييان بحيييييث 
تصييل الدفعييية فييي حسييياب الضييمان فيييي 
صيييييورة مبيييييال  خالصييييية فيييييي أو قبيييييل 

 تاريخ االستحقاق ذو الصلة. 

2.2 Late Payment  
 التأخر في السداد  2-2

Without prejudice to the Seller’s other rights and remedies 
under this Agreement or under any Applicable Law: 

دون المساس بالحقوق وسبل المعالجة األخرى للبائع بموجب هذه  
 االتفاقية أو بموجب أي قانون معمول به:

(a) the Purchaser agrees to pay 
Compensation to the Seller on all 
overdue Instalments (and on all other 
overdue monies payable by the 
Purchaser under this Agreement) from 
the respective Instalment Payment Date 
(or the day such payment became due 
for payment) until the actual date full 

يوافييييق المشييييتري علييييى دفييييع تعييييوي  للبييييائع  .أ 
عيييييين كافيييييية األقسيييييياط التييييييي فييييييات موعييييييد 
اسيييتحقاقها )وعييين كافييية المبيييال  األخيييرى التيييي 
فيييات موعيييد اسيييتحقاقها والواجبييية السيييداد مييين 
قبييل المشيييتري بموجيييب هييذه االتفاقيييية( و ذليييك 
مييييين تييييياريخ اسيييييتحقاق  القسيييييط المعنيييييي )أو 
التييييياريخ اليييييذي أصيييييبحت فييييييه تليييييك الدفعييييية 
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payment is received by the Seller (or into 
the Escrow Account) as cleared funds.  
The Purchaser agrees that any funds 
received by the Seller from the 
Purchaser thereafter will be allocated first 
in the discharge of any Compensation, 
then towards any and all other monies 
due under this Agreement, and then 
towards payment of the Purchase Price; 
and 

ة السيييداد( حتيييى التييياريخ الفعليييي اليييذي مسيييتحق
يسييتلم فيييه البييائع دفعيية كامليية كييأموال خالصيية 
)أو تيييياريخ دخييييول تلييييك الدفعيييية فييييي حسيييياب 
الضيييمان(. يوافيييق المشيييتري عليييى تخصييييص 
أيييية أميييوال يسيييتلمها البيييائع مييين المشيييتري بعيييد 
ذليييك أوال لسيييداد أي تعيييوي  وبعيييد ذليييك ليييدفع 
أي مييييين وكافييييية المبيييييال  األخيييييرى المسيييييتحقة 
بموجييب هييذه االتفاقييية، وبعييد ذلييك لييدفع سييعر 

 الشراء؛ و

(b) the Purchaser indemnifies, keeps 
indemnified and holds the Seller 
harmless from and against any and all 
costs whatsoever, including lawyers’ 
fees, agents’ fees, collection fees and 
commissions, expenses, administration 
costs and other charges, that may be 
incurred by the Seller in the recovery of 
any monies owed by the Purchaser 
pursuant to this Agreement. 

يضمن المشتري تعوي  البائع ويبقيه مضمونا  .ب 
بالتعوي  ويبقيه حال من الضرر من وضد أي 

انت بما يشمل أتعاب من وكافة التكاليف أيا ك
المحاماة وأتعاب الوكالء ورسوم التحصيل 
والعموالت والنفقات والتكاليف اإلدارية 
وغيرها من الرسوم التي قد يتكبدها البائع في 
استرداد أية مبال  مستحقة السداد من قبل 

 المشتري بموجب هذه االتفاقية.

2.3 Loan Finance  
 التمويل بالقروض 2-3

The Purchaser agrees that this Agreement is not subject 
to the Purchaser obtaining a loan or financing in any form 
whatsoever from a bank or any other financial institution 
for the Purchase Price or any part thereof and that any 
failure to obtain such loan or financing shall not relieve 
the Purchaser of any of its obligations under this 
Agreement, which continue in full force and effect from 
the Effective Date.  If requested by the Purchaser, the 
Seller may, in its absolute discretion, accept monies from 
a recognised bank or financial institution as a payment 
made on behalf of the Purchaser. 

يوافيييييق المشيييييتري عليييييى أن هيييييذه االتفاقيييييية ال تخضيييييع لحصيييييول  
المشيييتري عليييى قييير  أو تموييييل بيييأي شيييكل كيييان مييين أي بنيييك أو 
أيييية مؤسسييية ماليييية أخيييرى فيميييا يتعليييق بسيييعر الشيييراء أو أي جيييزء 

عليييى ذليييك القييير  أو التموييييل منيييه وأن أي إخفييياق فيييي الحصيييول 
ال يعفيييي المشيييتري مييين أي مييين التزاماتيييه بموجيييب هيييذه االتفاقيييية، 
والتيييي تبقيييى بكاميييل النفييياذ والفعاليييية ابتيييداءا ً مييين تييياريخ السيييريان. 
يجييييوز للبييييائع وفقييييا ً تقييييديره المطلييييق، إذا طلييييب المشييييتري ذلييييك، 
قبيييول أميييوال مييين بنيييك معتيييرف بيييه أو مؤسسييية ماليييية معتيييرف بهيييا 

 تتم نيابة عن المشتري.كدفعة 

3 Building Works  3. أعمال البناء 

3.1 Seller’s Obligations  3-1      التزامات البائع 

(a) The Seller shall use all reasonable 
commercial endeavours to procure that 
the Building Works are undertaken: 

يبيييذل البيييائع كافييية الجهيييود التجاريييية المعقولييية  .أ 
 لتدبير ما يلي:

(i) in a proper and workmanlike 
manner using all reasonable care 
and skill and in accordance with 
good building practice; 

تنفيييييذ أعمييييال البنيييياء بشييييكل مناسييييب و  (1 
ببراعة و ببيذل كاميل العنايية والمهيارات 
 المعقولة ووفقا لممارسات البناء الجيدة؛

(ii) with good quality and suitable 
materials; 

تنفيذ أعمال البناء باستخدام مواد مناسبة  (2 
 و ذات جودة؛

(iii) in accordance with the 
requirements of all Relevant 
Authorities and Applicable Laws; 
and 

تنفيذ أعمال البناء وفقا لمتطلبات كافة  (3 
الهيئات المعنية والقوانين المعمول بها؛ 

 و
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(iv) in accordance with the Draft 
Residence Plan, the Draft 
Residence Specification and the 
provisions of the Disclosure 
Statement.  

تنفييييييذ أعميييييال البنييييياء وفقيييييا للمخطيييييط  (4 

األوليييييي للشيييييقة والمواصيييييفات األوليييييية 

 للشقة ووفقاً ألحكام بيان اإلفصاح.

(b) The Seller shall use all reasonable 
commercial endeavours to procure the 
assignment to the Purchaser of the 
benefit of any manufacturer’s warranties 
in respect of any fixtures, fittings or 
appliances installed by or on behalf of 
the Seller in the Residence insofar as 
they are capable of being assigned, 
(which shall be determined by the Seller 
in its absolute discretion). 

يبيييذل البيييائع كافييية الجهيييود التجاريييية المعقولييية  .ب 

للعمل على التنازل للمشتري عن منفعية أي مين 

ضييييمانات الشيييييركة المصيييينعة المتعلقييييية بأيييييية 

تجهيزات أو تركيبات أو أجهزة ييتم تنفييذها مين 

قبل البائع أو نيابة عنه فيي الشيقة وبالقيدر اليذي 

يمكيين بييه التنييازل عنهييا، )والييذي يقييرره البييائع 

 وفقا ً لتقديره المطلق(.

3.2 Seller’s Variations  3-2         التغييرات التي يقوم بها البائع 

(a) To the extent that the Draft Residence 
Specification or the Disclosure Statement 
specifies the materials, finishes and utility 
connections that shall constitute the 
delivery of the Residence, the Purchaser 
acknowledges and agrees that the Seller 
may vary or replace such materials, 
finishes and utility connections as 
specified in the Draft Residence 
Specification and/or the Disclosure 
Statement with materials, finishes and 
utility connections of similar, equivalent 
or higher quality (as determined by the 
Project Manager in its absolute 
discretion) and the Purchaser will make 
no objection, requisition or claim for 
compensation in respect of such 
variation. 

بالقيييدر اليييذي تحيييدد مييين خالليييه المواصيييفات   .أ 
األولييييييية للشييييييقة أو بيييييييان اإلفصيييييياح المييييييواد 
والتشيييييطيبات وتوصييييييالت المرافيييييق  والتيييييي 
تشيييكل تسيييليم الشيييقة، يقييير المشيييتري ويوافيييق 

المييييواد  علييييى أنييييه يجييييوز للبييييائع تغيييييير تلييييك
والتشيييطيبات وتوصييييالت المرافيييق، كميييا هيييي 
محييييددة فييييي المواصييييفات األولييييية للشييييقة و/أو 
بييييييييييان اإلفصييييييييياح، أو اسيييييييييتبدالها بميييييييييواد 
وتشييييطيبات وتوصيييييالت مرافييييق ذات جييييودة 
مشييييابهة لهييييا أو مسيييياوية لهييييا أو ذات جييييودة 
أعليييى منهيييا )حسيييبما يحيييدده ميييدير المشيييروع 
وفييييق تقييييديره الخيييياص( وليييين يقييييدم المشييييتري 
أي اعتيييرا  أو طليييب أو مطالبييية بيييالتعوي  

 بخصوص ذلك التغيير.

(b) The Purchaser acknowledges and 
agrees that the details of the design, 
features, amenities, layout and area of 
the Residence, the Residences 
Component, the other Components and 
the Resort in general, as described in 
this Agreement and the Disclosure 
Statement are indicative only and the 
Seller may vary the design, features, 
amenities, layout and area of the 
Residence, the Residences Component, 
the other Components and the Resort as 
considered necessary or desirable by the 
Seller, or to comply with any Applicable 
Law or the requirements of any Relevant 
Authority.  For the avoidance of doubt, 
any variation to the layout of the 
Residence must not materially and 
adversely affect the Purchaser’s use and 
enjoyment of the Residence. 

يقييييير المشيييييتري ويوافيييييق عليييييى أن تفاصييييييل  .ب 
تصييييييييييميم ومزايييييييييييا ومرافييييييييييق ومخطييييييييييط 
ومسييييياحة الشيييييقة وجيييييزء الشيييييقق واألجيييييزاء 
األخييييرى والمنتجييييع بشييييكل عييييام، كمييييا هييييي 
مبينيييييييييية فييييييييييي هييييييييييذه االتفاقييييييييييية وبيييييييييييان 
اإلفصييييييياح، هيييييييي تفاصييييييييل دالليييييييية فقيييييييط 
ويجيييييييوز للبيييييييائع تغييييييييير تصيييييييميم ومزاييييييييا 
ومرافييييييييييق وتخطيييييييييييط ومسيييييييييياحة الشييييييييييقة  

األجييييييييييزاء األخييييييييييرى وجييييييييييزء الشييييييييييقق و
والمنتجييييييييييع وفقيييييييييياً لمييييييييييا يييييييييييراه البييييييييييائع 
ضيييييييروريا ً أو مرغوبيييييييا ً بيييييييه  مييييييين قبيييييييل 
المشييييييييييتري أو لاللتييييييييييزام بييييييييييأي قييييييييييانون 
معمييييييييول بييييييييه أو بمتطلبييييييييات أييييييييية هيئيييييييية 
معنيييييييية. وتفاديييييييياً أليييييييية شيييييييكوك فيييييييتن أي 
تغييييييييير عليييييييى مخطيييييييط الشيييييييقة يجيييييييب أال 
يييييييييؤثر بشييييييييكل سييييييييلبي علييييييييى اسييييييييتخدام 
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 المشتري للشقة. 

3.3 Area Variations  3-3          تغيير مساحة الشقة 

(a) The Purchaser agrees that the 
Approximate Residence Area, the 
Approximate Exclusive Use Sky Terrace 
Area and the Approximate Balcony Area 
(as applicable) are approximations by the 
Seller of the final as-built measurements 
of these areas which will, following the 
Construction Handover Date, be 
calculated in accordance with the Jointly 
Owned Property Law.   

يوافيييق المشيييتري عليييى أن المسييياحة التقريبيييية  .أ 
سيييكاي تيييراس ـ "للشييقة، والمسييياحة التقريبيييية ليي

المخصيييص لالسيييتخدام الحصيييري" والمسييياحة 
التقريبيية للبلكيون )الشيرفة( )حسيبما يكيون ذلييك 
منطبقيييياً( هييييي مسيييياحة تقريبييييية قييييدرها البييييائع 

المنفييذة فعلييياً والخاصيية بتلييك  للقياسييات النهائييية
حسيابها، بعيد تياريخ تسيليم المناطق والتي سييتم 

 اإلنشاء، وفقا لقانون الملكية المشتركة. 

(b) If the Final Residence Area following the 
completion of the Building Works is less 
than the Approximate Residence Area by 
more than five per cent (5%) (or such 
other maximum tolerance, if any, 
prescribed by Applicable Law), the 
Purchase Price will be reduced 
proportionally to account for the 
reduction in area that is above such 
maximum tolerance level.  Any reduction 
in the Purchase Price will be refunded by 
the Seller to the Purchaser following the 
Actual Completion Date once the Final 
Residence Area has been determined by 
a Licensed Surveyor and title issued by 
the Land Department for the Residence. 

إذا كانييت المسيياحة النهائييية للشييقة، بعييد إنجيياز  .ب 
أعمييييال البنيييياء، أقييييل ميييين المسيييياحة التقريبييييية 

%( 5للشيييقة بميييا يزييييد عييين خمسييية بالمائييية )
)أو الحييييييد األقصييييييى الييييييذي يمكيييييين تحملييييييه 
والمحييييدد بموجييييب القييييانون المعمييييول بييييه، إن 

سييييعر الشييييراء ليناسييييب وجييييد(، سيييييتم خفيييي  
االنخفييييا  فييييي المسيييياحة الييييذي يزيييييد عيييين  
مسيييييتوى ذليييييك الحيييييد األقصيييييى اليييييذي يمكييييين 
تحملييييه. سييييتتم إعييييادة أييييية مبييييال  ناجميييية عيييين 
االنخفيييييا  فيييييي سيييييعر الشيييييراء مييييين البيييييائع 

اإلنجيييياز الفعلييييي فييييور  ريخللمشييييتري بعييييد تييييا
تحدييييد المسييياحة النهائيييية للشيييقة مييين قبيييل أي 

يييية الشيييقة مّسييياح  ميييرخص وإصيييدار سيييند ملك
 من قبل دائرة األراضي و األمالك.  

(c) If the Final Residence Area following the 
completion of the Building Works is less 
than the Approximate Residence Area by 
less than five per cent (5%) (or such 
other maximum tolerance, if any, 
prescribed by Applicable Law), no 
variation will be made to the Purchase 
Price.   

إذا كانيييت المسييياحة النهائيييية للشيييقة، بعيييد إتميييام  .ت 
أعمييييال البنيييياء، أقييييل ميييين المسيييياحة التقريبييييية 

%( 5للشيييقة بأقيييل مييين نسيييبة خمسييية بالمائييية )
)أو الحييييييد األقصييييييى الييييييذي يمكيييييين تحملييييييه 
والمحييييدد بموجييييب القييييانون المعمييييول بييييه، إن 

فتنيييه لييين يكيييون هنييياك أي تغييييير عليييى  وجيييد(
 سعر الشراء.

(d) If the Final Residence Area following the 
completion of the Building Works is 
greater than the Approximate Residence 
Area, no adjustment will be made to the 
Purchase Price. 

إذا كانيييت المسييياحة النهائيييية للشيييقة، بعيييد إتميييام  .ث 

أعميييال البنييياء، أكبييير مييين المسييياحة التقريبيييية 

 للشقة فتنه لن يتم تعديل سعر الشراء. 

3.4 Car Parking  3-4         مواقف السيارات 

(a) The Residence is sold with the number of 

Car Parking Spaces specified in Item 3. 
It is intended that the Car Parking 
Spaces shall either form part of the title 
to the Residence or be granted to the 
Purchaser by way of Exclusive Use Right 
at the election of the Seller in accordance 
with the requirements of the Relevant 

يييييييييتم بيييييييييع الشييييييييقة مييييييييع عييييييييدد مواقييييييييف  .أ 
. 3السييييييييارات المحيييييييددة فيييييييي البنيييييييد رقيييييييم 

ومييييييييييين المعتيييييييييييزم أن تشيييييييييييكل مواقيييييييييييف 
السييييييارات جيييييزءا مييييين ملكيييييية الشيييييقة أو أن 
ييييييييييتم منحهيييييييييا للمشيييييييييتري عليييييييييى سيييييييييبيل 
االسيييييييييتخدام الحصيييييييييري وفقيييييييييا الختييييييييييار 
البيييييييييائع وبموجيييييييييب متطلبيييييييييات الهيئيييييييييات 
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Authorities. .المعنية 

(b) The Purchaser acknowledges and 
agrees that: 

 يقر المشتري ويوافق على: .ب 

(i) the Car Park shall be Operated by 
the Hotel Component Owner (or its 
nominated Hotel Operator) and the 
Owners shall strictly follow the 
directions of the Hotel Component 
Owner (or its nominated Hotel 
Operator or third party Supplier) 
when utilising the Car Park and 
accessing their Car Parking 
Spaces in accordance with the 
Governance Documents;  

أن مواقف السيارات سيتم تشغيلها من  (1 
قبل مالك جزء الفندق )أو مشغل الفندق 
المعين من قبل المالك( ويتوجب على 
المالك أن يتبعوا بدقة تعليمات مالك 

المعين من جزء الفندق )أو مشغل الفندق 
قبل المالك أو مورد طرف ثالث( عند 
استخدامهم لمواقف السيارات ودخولهم 
إلي مواقف سياراتهم وفقاً لمستندات 

 الحوكمة؛

(ii) there will be no visitor car parking 
separately allocated to the 
Residences Component and the 
Seller intends that all visitor car 
parking (including visitor car 
parking for Invitees of the 
Purchaser) within the Resort shall 
be provided on a commercial basis 
by the Hotel Component Owner by 
way of paid valet parking; and 

أنه لن يكون هناك مواقف منفصلة  (2 
للزوار مخصصة لجزء الشقق ويعتزم 

ن يتم إتاحة جميع مواقف الزوار البائع أ
)بما في ذلك مواقف الزوار الخاصة 
بضيوف المشتري( الواقعة داخل 
المنتجع لإلشغال على أساس تجاري من 
قبل مالك جزء الفندق وذلك من خالل 
 خدمة صف السيارات مدفوعة األجر؛ و

(iii) access to the Car Park by 
commercial vehicles shall be 
limited to vehicles delivering large 
items of furniture and furnishings to 
Owners and such access shall be 
subject to height restrictions and 
the directions and procedures 
determined by the Hotel 
Component Owner. 

أن دخول المركبات التجارية لمواقف  (3 
قصوراً على السيارات سوف يكون م

مركبات التوصيل التي تحمل أغرا  
كبيرة الحجم من األثاث والتجهيزات إلى 
المالك ويخضع دخول تلك المركبات 
ألقصى القيود والتوجيهات واإلجراءات 

 التي يحددها مالك جزء الفندق.

4 Residence Inspection and Defect 
Rectification 

 معاينة الشقة ومعالجة العيوب .4 

4.1 Identification of Deficiencies  4-1        تحديد العيوب 

(a) The Purchaser (or its authorised 
nominee) will be entitled to one (1) 
inspection of the Residence prior to the 
Completion Date (on a date and at a time 
agreed with the Project Manager) for the 
purpose of inspecting the Residence for 
any defects and deficiencies (excluding 
any minor settlement cracks) 
(“Deficiencies”).  The Project Manager 
(or its nominee) shall accompany the 
Purchaser at such inspection. 

سيييييكون للمشييييتري )أو نائبييييه المفييييو  مييييين  .أ 
الحيييق فيييي معاينييية الشيييقة لميييرة واحيييدة قبليييه( 

( قبيييييييل تييييييياريخ اإلنجييييييياز )فيييييييي الوقيييييييت 1)
والتيياريخ الييذي يييتم االتفيياق عليهمييا مييع ميييدير 
المشيييروع( بغييير  معاينييية  الشيييقة للتأكيييد مييين 
عييييدم وجييييود أييييية عيييييوب )باسييييتثناء شييييقوق 

"(. يقييييوم مييييدير العيااااوبالتسييييوية الطفيفيييية( )"
المشيييروع )أو مييين يعينيييه( بمرافقييية المشيييتري 

 اء عملية المعاينة  المذكورة.أثن

(b) During the inspection referred to in 
clause 4.1(a) the Purchaser shall 
complete and sign the Declaration of 
Adherence and Acknowledgement in 

أثنيياء عملييية المعاينيية  المشييار إليهييا فييي المييادة  .ب 

)أ(، يقييييييييوم المشييييييييتري بتعبئيييييييية  1-4م رقيييييييي
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favour of the Seller listing any 
Deficiencies that are identified in the 
Residence.  The list of Deficiencies 
specified in the Declaration of Adherence 
and Acknowledgement shall then be 
conclusively determined and finalised by 
the Project Manager and submitted to the 
Contractor for the purposes of 
rectification of such Deficiencies within a 
reasonable period of time (such period to 
be notified to the Purchaser by the 
Project Manager). 

وتوقييييييع إعيييييالن االلتيييييزام واإلقيييييرار لصيييييالا 

البييائع والييذي يتضييمن قائميية بأييية عيييوب  يييتم 

الوقيييييوف عليهيييييا  فيييييي الشيييييقة. يقيييييوم ميييييدير 

المشييييروع بعييييد ذلييييك بتحديييييد قائميييية العيييييوب 

المبينييييييية فيييييييي إعيييييييالن االلتيييييييزام واإلقيييييييرار 

وإتمامهيييييا بشيييييكل نهيييييائي وتقيييييديمها للمقييييياول 

معالجيييية تليييك العيييييوب خيييالل مييييدة  ألغيييرا 

زمنيييية معقولييية )والتيييي يقيييوم ميييدير المشيييروع 

 بتبلي  المشتري بها(.

(c) The Purchaser agrees that the Seller will 
not be obliged to rectify any Deficiencies 
prior to the Completion Date and that the 
rectification of such Deficiencies will not 
affect or delay the Completion Date or 
the obligations of the Purchaser under 
this Agreement including the obligation to 
pay the Final Instalment (and any other 
moneys due and payable under this 
Agreement) on the Completion Date. 

أن البييييائع ليييين يكييييون  يوافييييق المشييييتري علييييى .ت 
ملزمييييياً بمعالجييييية أيييييية عييييييوب  قبيييييل تييييياريخ 
اإلنجييياز وأن معالجييية تليييك العييييوب  لييين ييييؤثر 
علييى وليين يييؤخر تيياريخ اإلنجيياز أو التزامييات 
المشييتري بموجييب هييذه االتفاقييية بمييا فييي ذلييك 
االلتييييزام بييييدفع القسييييط النهييييائي )وأييييية مبييييال  
أخيييرى مسيييتحقة وواجبييية السيييداد بموجيييب هيييذه 

 ( في تاريخ اإلنجاز.االتفاقية

(d) The Purchaser agrees that any 
Deficiencies submitted to the Seller for 
rectification pursuant to clause 4.1(b) will 
be rectified by the Contractor (or the 
Seller) to the exclusive satisfaction of the 
Project Manager in its absolute 
discretion. 

يوافيييييييق المشيييييييتري عليييييييى أن أيييييييية عييييييييوب   .ث 
ة طبقيييييا للميييييادة ييييييتم تقيييييديمها للبيييييائع للمعالجييييي

)ب( سييييييتم معالجتهيييييا مييييين قبيييييل  1-4رقيييييم 
المقيييييييييياول )أو البييييييييييائع( بالشييييييييييكل الييييييييييذي 
يرضيييييي ميييييدير المشيييييروع ووفقيييييا ً لتقيييييديره 

 المطلق.

(e) In the event of any dispute concerning 
any Deficiencies and/or their rectification, 
a decision by the Project Manager in this 
respect will be final and binding on the 
Seller and the Purchaser. 

في حال وجود أي نيزاع بخصيوص أيية عييوب   .ج 
و/أو معالجتهييا، سيييكون أي قييرار يتخييذه مييدير 
المشييييييييييروع بهييييييييييذا الخصييييييييييوص قييييييييييرارا 

 نهائيا ًوملزما ًعلى كل من البائع والمشتري.

4.2 Free from Deficiencies  4-2          العيوبالخلو من 

(a) If the Purchaser does not identify any 
Deficiencies pursuant to clause 4.1, the 
Purchaser must sign the Declaration of 
Adherence and Acknowledgement in 
favour of the Seller confirming that the 
Purchaser has inspected the Residence 
and has not identified any Deficiencies at 
such inspection and has accepted the 
physical state and condition of the 
Residence. 

طبقييا  إذا لييم يقييم المشييتري بتحديييد أييية عيييوب  .أ 

، يجيييييب عليييييى المشيييييتري 1-4للميييييادة رقيييييم 

توقييييييع إعيييييالن االلتيييييزام واإلقيييييرار لصيييييالا 

البييييائع والييييذي يؤكييييد بييييأن المشييييتري قييييد قييييام 

بمعاينييية الشيييقة وليييم يحيييدد أيييية عييييوب  أثنييياء 

عمليييية المعاينييية الميييذكورة وأنيييه قبيييل الوضيييع 

 والحالة الفعلية للشقة.

(b) Where the Purchaser fails to inspect the 
Residence on the date agreed with the 
Project Manager in accordance with 
clause 4.1, the Project Manager shall 
undertake such inspection on behalf of 
the Purchaser and Residence shall be 
deemed to be free of any Deficiencies 

فييييييي حييييييال تخلييييييف المشييييييتري عيييييين القيييييييام  .ب 
بمعاينييييية الشيييييقة فيييييي التييييياريخ المتفيييييق علييييييه 

-4مييييع مييييدير المشييييروع وفقييييا للمييييادة رقييييم 
، فييييييتن مييييييدير المشييييييروع يقييييييوم بييييييتجراء 1

المعاينيييييية بالنيابيييييية عيييييين المشييييييتري وتعتبيييييير 
الشييييييقة خالييييييية ميييييين أييييييية عيييييييوب باسييييييتثناء 
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other than those identified by the Project 
Manager during such inspection. 

العييييييييييوب التيييييييييي يقيييييييييف عليهيييييييييا ميييييييييدير 
  المشروع أثناء تلك المعاينة.

4.3 Purchaser’s Access  4-3         دخول المشتري إلى الشقة 

(a) The Purchaser agrees that, except 
for the inspection of the Residence 
pursuant to clause 4.1(a), the 
Purchaser shall not be allowed 
access to the Residence prior to the 
Actual Completion Date without the 
prior written consent of the Seller 
which consent may be withheld in 
the Seller’s absolute discretion.   

يوافييييق المشييييتري علييييى أنييييه ال ُيسييييما لييييه      .أ 

بييييدخول الشييييقة، إال ألغييييرا  معاينيييية الشييييقة 

)أ(، قبييييييل تيييييياريخ  1-4طبقييييييا للمييييييادة رقييييييم 

اإلنجيييييييياز الفعلييييييييي دون الحصييييييييول علييييييييى 

الموافقييية الخطيييية المسيييبقة مييين البيييائع واليييذي  

يجييييوز لييييه عييييدم ميييينا تلييييك الموافقيييية وفقييييا ً 

 لتقديره المطلق.

(b) Any access by the Purchaser to the 
Residence shall be at the sole and 
exclusive risk and cost of the Purchaser 
and the Purchaser hereby indemnifies, 
keeps indemnified and holds harmless 
the Seller, the Project Manager, the 
Contractor (and their respective Affiliates, 
directors and employees) against any 
and all actions, claims, costs, damages, 
demands, expenses, liabilities, losses 
and proceedings whatsoever that may be 
incurred by the Seller in connection with 
such access by the Purchaser. 

عيييين  يتحمييييل المشييييتري، منفييييرداً، المسييييؤولية .ب 
دخوليييه إليييى الشيييقة و يكيييون ذليييك عليييى تكلفتيييه 
الخاصيييييييية ويضييييييييمن المشييييييييتري بموجبييييييييه 
تعييييوي  كييييل ميييين البييييائع ومييييدير المشييييروع 
والمقييييياول )وتيييييابعيهم وميييييديريهم وميييييوظفيهم 
ذوي الصييلة( وإبقييائهم حييال ميين الضييرر ضييد 
أي ميييييييين وكافيييييييية الييييييييدعاوى والمطالبييييييييات 
والتكييييياليف واألضيييييرار والطلبيييييات والنفقيييييات 

والخسييييييائر واإلجييييييراءات أيييييييا وااللتزامييييييات 
كانيييت والتيييي قيييد يتكبيييدها البيييائع فيميييا يتعليييق 

 بدخول المشتري إلى الشقة.

(c) For the avoidance of doubt, the Seller 
shall not consent to any access of the 
Residence by the Purchaser’s 
contractors or suppliers prior to Actual 
Completion Date. 

وتفاديييياً للشيييكوك، فيييتن البيييائع لييين يوافيييق عليييى  .ت 
أي عملييية دخييول إلييى الشييقة ميين قبييل مقيياولي 
المشيييييتري أو موردييييييه قبيييييل تييييياريخ اإلنجييييياز 

 الفعلي.

4.4 Structural and Non-structural Defect 
Liability Periods 

 فترات ضمان العيوب اإلنشائية و غير اإلنشائية            4-4 

(a) In accordance with, and to the extent 
provided by, Applicable Law, upon 
the direction of the Project Manager, 
the Seller shall procure the 
Contractor to rectify or replace (as 
determined by the Project Manager) 
any defective civil works in the 
Residence (including mechanical, 
plumbing and electrical works but 
excluding any minor settlement 
cracks, appliance malfunction or 
defect caused by the misuse by the 
Purchaser or the Occupiers) installed 
by or on behalf of the Seller and as 
notified to the Seller within one (1) 
year from the Construction Handover 
Date (except where any relevant 
warranties have been assigned to 
the Purchaser pursuant to clause 
3.1(b)) in which case the Purchaser 

وفقيييييا للقيييييانون المعميييييول بيييييه وللحيييييد اليييييذي  .أ 
يييييينص علييييييه وبنييييياء عليييييى تعليميييييات ميييييدير 
المشيييييروع، يقيييييوم البيييييائع باإليعييييياز للمقييييياول 
بتصييييييالح أو اسييييييتبدال )وفقيييييياً لمييييييا يقييييييرره 
مييييييييدير المشييييييييروع( أييييييييية أعمييييييييال مدنييييييييية 
معيبييييية فيييييي الشيييييقة )بميييييا يشيييييمل األعميييييال 
الميكانيكيييييييية وأعميييييييال السيييييييباكة واألعميييييييال 

سيييييييتثناء أيييييييية شيييييييقوق الكهربائيييييييية لكييييييين با
تسيييييييييوية طفيفييييييييية أو تعطيييييييييل األجهيييييييييزة أو 
العيييييييوب الناتجييييييية عييييييين سيييييييوء االسيييييييتخدام 
ميييييين قبييييييل المشييييييتري أو المسييييييتأجرين( تييييييم 
تركيبهييييييا ميييييين قبييييييل البييييييائع أو نيابيييييية عنييييييه 
وحسييييبما يييييتم تبلييييي  البييييائع بهييييا خييييالل سيييينة 

( ميييييين تيييييياريخ تسييييييليم اإلنشيييييياء 1واحييييييدة )
)إال فييييي الحيييياالت التييييي يكييييون قييييد تييييم فيهييييا 

تنيييييازل عييييين أيييييية ضيييييمانات، ذات صيييييلة، ال
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shall be solely responsible for 
procuring rectification or 
replacement. 

)ب( وفيييييييي  1-3للمشيييييييتري طبقيييييييا للميييييييادة 
تلييييييك الحاليييييية سيييييييكون المشييييييتري، وحييييييده، 
مسيييييؤوالً عييييين تيييييدبير عمليييييية اإلصيييييالح أو 

 االستبدال(.

(b) In accordance with, and to the extent 
provided by Applicable Law (including 
the Jointly Owned Property Law), the 
Seller shall use all reasonable 
commercial endeavours to procure the 
Contractor to rectify any structural 
defects that may affect the Residence 
and are notified to the Seller within ten 
(10) years from the Construction 
Handover Date.  The Seller shall act in 
compliance with its obligations relating to 
defects under the Jointly Owned Property 
Law and shall not have any further 
responsibility or liability whatsoever in 
respect of any defects and/or the manner 
or standard of construction and/or the 
design of the Residence, the Residences 
Component and/or the Resort 
whatsoever. 

وفقييييا للقييييانون المعمييييول بييييه )بمييييا فييييي ذلييييك  .ب 
قييييييانون الملكييييييية المشييييييتركة( وللحييييييد الييييييذي 
يييييينص علييييييه، يبيييييذل البيييييائع كافييييية الجهيييييود 
التجاريييييييييييية المعقولييييييييييية لقييييييييييييام المقييييييييييياول 
بمعالجيييييية أييييييية عيييييييوب إنشييييييائية قييييييد تييييييؤثر 

بلييييي  البييييائع بهييييا خييييالل علييييى الشييييقة ويييييتم ت
( سيييييينوات ميييييين تيييييياريخ تسييييييليم 10عشيييييير )

اإلنشيييييياء. يجييييييب عليييييييى البييييييائع التصيييييييرف 
وفقييييييييييا اللتزاماتييييييييييه المتعلقيييييييييية بضييييييييييمان 
العييييييييييييوب بموجيييييييييييب قيييييييييييانون الملكيييييييييييية 
المشيييييييييتركة وال يتحميييييييييل أيييييييييية مسيييييييييؤولية 
أخيييييرى أييييييا كانيييييت بخصيييييوص أيييييية عييييييوب 
و/أو طريقييييييييييية أو معييييييييييييار اإلنشييييييييييياء و/أو 

ء الشييييييقق تصييييييميم الشييييييقة أو تصييييييميم جييييييز
 و/أو المنتجع.

(c) For the avoidance of doubt, 
notwithstanding any other provision 
contained in this Agreement and subject 
to prevailing Applicable Law, the Seller 
shall not be liable for the rectification of 
any minor settlement cracks appearing in 
the Residence, the Residences 
Component or the Resort that are not of 
a material structural nature, as 
determined by the Project Manager in its 
absolute discretion. 

وتجنبيييياً ألييييية شييييكوك ، فتنييييه وعلييييى الييييرغم  .ت 
ميييين أي حكييييم أخيييير تتضييييمنه هييييذه االتفاقييييية 

سييييييائد والمعمييييييول ومييييييع مراعيييييياة القييييييانون ال
بييييييييه، ال يكيييييييييون البييييييييائع مسيييييييييؤوال عييييييييين 
معالجييييية أيييييية شيييييقوق تسيييييوية طفيفييييية تظهييييير 
فييييييي الشييييييقة أو جييييييزء الشييييييقق أو المنتجييييييع 
والتيييييييييي ال تكيييييييييون ذات طبيعييييييييية إنشيييييييييائية 
أساسيييييييييية، وفقييييييييياً لميييييييييا يقيييييييييرره مييييييييييدير 

 المشروع وفق تقديره المطلق.

4.5 Seller’s Post Completion Works  4-5           بعد اإلنجازأعمال البائع 

(a) The Purchaser acknowledges and 
agrees that other Residences in the 
Residences Component (including the 
Residences Common Areas including the 
Residences Leisure Facilities), or other 
Components in the Resort (including the 
Hotel Component and the Common 
Elements and the Royal Leisure 
Facilities) may not be fully constructed 
and/or available for use by the 
Completion Date.   

يقييير المشيييتري ويوافيييق عليييى أنيييه قيييد ال ييييتم  .أ 
إنشييياء الشيييقق األخيييرى فيييي جيييزء الشيييقق)بما 
فييييي ذلييييك المنيييياطق المشييييتركة للشييييقق التييييي 

الترفيهيييييييية للشيييييييقق( أو تتضيييييييمن المرافيييييييق 
األجييييزاء األخييييرى داخييييل المنتجييييع )بمييييا فييييي 
ذليييييك جيييييزء الفنيييييدق والعناصييييير المشيييييتركة 
المرافيييق الترفيهيييية الملكيييية( بالكاميييل كميييا قيييد 
ال تكيييييون متاحييييية لالسيييييتخدام بحليييييول تييييياريخ 

 اإلنجاز.

(b) The Purchaser acknowledges and 
agrees that it shall not be entitled to 
make any objection, requisition or claim 
for compensation, nor delay Completion, 
on the basis that there are ongoing 
construction activities within the 
Residences Component (including the 

يقيير المشييتري ويوافييق علييى أنييه ليين يكييون لييه  .ب 
الحييييق فييييي تقييييديم أي اعتييييرا  أو طلييييب أو 
مطالبييييية بيييييالتعوي  أو فيييييي تيييييأخير اإلنجييييياز 
ة علييييييى أسيييييياس أن هنيييييياك أنشييييييطة إنشييييييائي

مسييييتمرة فييييي جييييزء الشييييقق )بمييييا فييييي ذلييييك 
المنييييياطق المشيييييتركة للشيييييقق التيييييي تتضيييييمن 
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Residences Common Areas including the 
Residences Leisure Facilities), or other 
Components in the Resort (including the 
Hotel Component and the Common 
Elements and the Royal Leisure 
Facilities) and that inconvenience may be 
suffered by the Purchaser as a result of 
ongoing construction activities, provided 
always that reasonable access is 
available to the Residence via routes 
designated by the Seller in accordance 
with its policies and procedures. 

المرافيييييييق الترفيهيييييييية للشيييييييقق( أو األجيييييييزاء 
األخيييرى داخيييل المنتجيييع )بميييا فيييي ذليييك جيييزء 
الفنييييييييدق والعناصيييييييير المشييييييييتركة المرافييييييييق 
الترفيهييييية الملكييييية( وأن المشييييتري قييييد يعيييياني 
ميييييين اإلزعيييييياج نتيجيييييية األنشييييييطة اإلنشييييييائية 

، بشيييرط أن تتيييوفر إمكانيييية اليييدخول المسيييتمرة
إليييى الشيييقة بشيييكل معقيييول مييين خيييالل طيييرق 
يخصصييييييها البييييييائع ليييييييذلك الغيييييير  وفقييييييياً 

 لسياساته وإجراءاته. 

(c) The Purchaser acknowledges and 
agrees that the Residence numbering 
and the name of the Residences 
Component is provisional and that the 
Seller, the Land Department and/or other 
Relevant Authorities may designate a 
different number to the Residences 
(including the Residence) and/or name of 
the Residences Component upon 
Registration of the Residences Common 
Area Site Plan. 

ق علييييييى أن تييييييرقيم يقيييييير المشييييييتري ويوافيييييي .ت 
الشييييييقق هييييييو تييييييرقيم مؤقييييييت وكييييييذلك اسييييييم 
جيييييزء الشيييييقق هيييييو اسيييييم مؤقيييييت وأن البيييييائع 
ودائييييييييييييرة األراضييييييييييييي و األمييييييييييييالك و/أو 
الهيئييييييييات المعنييييييييية األخييييييييرى قييييييييد تقييييييييوم 
بتحدييييييد أرقييييييام مختلفيييييية للشيييييقق )بمييييييا فييييييي 
ذلييييييك شييييييقة المشييييييتري( و/أو اسييييييم مختلييييييف 
لجييييزء الشييييقق عنييييد تسييييجيل مخطييييط موقييييع 

 قق.المناطق المشتركة للش

5 Completion and Risk  5. اإلنجاز و المخاطر 

5.1 Completion  5-1     اإلنجاز 

(a) The Seller anticipates that construction 
and handover of the Residence will be 
completed (as determined by the Project 
Manager and excluding any minor 
Deficiencies which shall be rectified in 
accordance with clause 4.1) on or before 
the Anticipated Completion Date. 

يتوقييييع البييييائع أن يييييتم إنجيييياز وتسييييليم الشييييقة  .أ 

)وفقيييييييياً لمييييييييا يقييييييييرره مييييييييدير المشييييييييروع 

وباسيييييييييتثناء أيييييييييية عييييييييييوب ثانويييييييييية تيييييييييتم 

( فيييييييي 1-4معالجتهيييييييا وفقيييييييا للميييييييادة رقيييييييم 

 تاريخ اإلنجاز المتوقع أو قبله.

(b) The Seller and the Purchaser agree that 
the Anticipated Completion Date 
represents the Seller’s current estimate 
of the date when the Seller expects that 
the construction of the Residence will be 
complete, provided always that a Force 
Majeure Event or Foreign Delay Event 
does not occur which delays such 
construction. 

يتفييييييق البييييييائع والمشييييييتري علييييييى أن تيييييياريخ  .ب 
اإلنجيييييياز المتوقييييييع يمثييييييل التقييييييدير الحييييييالي 
للتييييياريخ اليييييذي يتوقيييييع البيييييائع إنجييييياز إنشييييياء 
الشييييييقة بحلولييييييه، ويكييييييون ذلييييييك مشييييييروطاً؛ 

وع أي ميييييييين علييييييييى الييييييييدوام؛ بعييييييييدم وقيييييييي
حييييييييييياالت القيييييييييييوة القييييييييييياهرة أو حييييييييييياالت 
التييييييأخير ألسييييييباب خارجييييييية يييييييؤخر ذلييييييك 

 اإلنشاء.

(c) The Purchaser acknowledges and 
agrees that the Actual Completion Date 
may occur before the Anticipated 
Completion Date provided that the Seller 
serves on the Purchaser the Completion 
Notice in accordance with clause 5.1(d).  
The Purchaser must complete this 
Agreement on the Completion Date 
specified in the Completion Notice and 
will be required to make payment of the 
balance of the entire Purchase Price and 

يقيييييير المشييييييتري ويوافييييييق علييييييى أن تيييييياريخ  .ت 
اإلنجييييييياز الفعليييييييي قيييييييد يقيييييييع قبيييييييل تييييييياريخ 

قييييييوم البييييييائع اإلنجيييييياز المتوقييييييع علييييييى أن ي
بتوجيييييييه إشييييييعار اإلنجيييييياز للمشييييييتري وفقييييييا 

)ث(. يجيييييييييب عليييييييييى  1-5للميييييييييادة رقيييييييييم 
المشييييييييتري إتمييييييييام تنفيييييييييذ هييييييييذه االتفاقييييييييية 
بتيييييييياريخ اإلنجيييييييياز المحييييييييدد فييييييييي إشييييييييعار 
اإلنجيييييييييياز وسيييييييييييتوجب عليييييييييييه أن يقييييييييييوم 
بتييييياريخ اإلنجييييياز بسيييييداد المبلييييي  المترصيييييد 
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all other amounts due and payable under 
this Agreement on the Completion Date.  

مييييين كاميييييل سيييييعر الشيييييراء وكافييييية المبيييييال  
اجبيييييييية السيييييييييداد األخييييييييرى المسيييييييييتحقة والو

 بموجب هذه االتفاقية. 

(d) The Seller shall serve the Completion 
Notice upon the Purchaser not less than 
thirty (30) days in advance of the 
Completion Date.  The Completion 
Notice will be certified by the Project 
Manager whose decision as to the 
Completion Date will be conclusive and 
binding on the Parties.  The Completion 
Date will not be deemed to have been 
determined unless and until the 
Completion Notice has been served on 
the Purchaser by the Seller.  The Seller 
must serve the Completion Notice on the 
Purchaser in accordance with clause 30. 

يقييوم البييائع بتوجيييه إشييعار اإلنجيياز للمشييتري  .ث 
( 30بشيييكل مسيييبق وبميييا ال يقيييل عييين ثالثيييين )

ييييوم عمييييل قبيييل حلييييول تييياريخ اإلنجيييياز. تييييتم 
اإلنجيييياز ميييين قبييييل المصييييادقة علييييى إشييييعار 

مييدير المشييروع الييذي سيييكون قييراره المتعلييق 
بتيييييياريخ اإلنجيييييياز نهائييييييياً وملزميييييياً بالنسييييييبة 
لألطييييراف. ال يعتبيييير تيييياريخ  اإلنجيييياز علييييى 
أنييييه قييييد تييييم تحديييييده مييييالم، و إلييييى أن،  يييييتم 
توجيييييه إشييييعار اإلنجيييياز للمشييييتري ميييين قبييييل 
البيييائع. ويتوجيييب عليييى البيييائع توجييييه إشيييعار 

وفقييياً ألحكيييام الميييادة رقيييم اإلنجييياز للمشيييتري 
30. 

(e) The Purchaser acknowledges and 
agrees that the Anticipated Completion 
Date may need to be extended if any of 
the Utility Services or access has not 
been made available to the Residence, 
the Residences Component or the 
Resort by the Master Developer, the 
Relevant Authorities or the Contractor 
which delays shall be considered to 
constitute a Force Majeure Event or 
Foreign Delay Event. 

يقييير المشيييتري ويوافييييق عليييى أنييييه قيييد تكييييون  .ج 
هنييياك حاجييية لتمدييييد تييياريخ اإلنجييياز المتوقيييع 

خيييدمات المرافيييق أو  إذا ليييم ييييتم تيييوفير أي مييين
إمكانيييية اليييدخول إليييى الشيييقة أو جيييزء الشيييقق 
و/أو المنتجيييع مييين قبيييل المطيييور الرئيسييييي أو 
الهيئييات المعنييية أو المقيياول ويييتم اعتبييار تليييك 
التييييأخيرات علييييى أنهييييا تشييييكل أحييييد حيييياالت 
القييييييوة  القيييييياهرة أو أحييييييد حيييييياالت التييييييأخير 

 ألسباب خارجية.

(f) Without prejudice to the Seller’s rights 
under clause 27 in respect of a Force 
Majeure Event and/or Foreign Delay 
Events, the Anticipated Completion Date 
may be extended by the Seller, in its 
absolute discretion without cause, by 
written notice to the Purchaser for a 
period or periods of up to a total of twelve 
(12) months. 

ودون المساس بحقوق البائع بموجب المادة رقيم  .ح 
فيما يتعلق بأحداث القوة القياهرة أو أحيداث  27

يجييوز للبييائع تمديييد التييأخير ألسييباب خارجييية، 
تيياريخ اإلنجيياز المتوقييع، وفييق تقييديره المطلييق 
ودون إبييييداء أسييييباب، لمييييدة أو لمييييدد تبليييي  مييييا 

( شييهرا كحييد أقصييى 12مجموعييه اثنييي عشيير )
وذلييك بموجييب إرسييال إشييعار خطييي للمشييتري 

 بذلك.

5.2 Passing of Risk  5-2         انتقال المخاطر 

(a) Provided that the Purchaser has fulfilled 
the Purchaser’s obligations under this 
Agreement, and subject to the provisions 
contained in this Agreement, the 
Purchaser shall have the right to, and 
bear the risk of, possession of the 
Residence from Completion.   

للمشييييييييتري الحييييييييق فييييييييي حيييييييييازة الشييييييييقة،  .أ 
ويتحمييييييييل المسييييييييؤولية عيييييييين ذلييييييييك، ميييييييين 
تييييييياريخ اإلنجييييييياز شيييييييريطة أن يكيييييييون قيييييييد 
أوفييييييي بالتزاماتييييييه بموجييييييب هييييييذه االتفاقييييييية 
وميييييع مراعييييياة األحكيييييام اليييييواردة فيييييي هيييييذه 

 االتفاقية.

(b) The Seller will be entitled to decline 
Completion and refuse to hand-over 
possession and occupation of the 
Residence to the Purchaser if the 
Purchaser has failed to pay any monies 
owed under this Agreement or has failed 

يكييييون للبييييائع الحييييق بييييالتراجع عيييين اإلنجيييياز  .ب 
ورفييييييي  تسيييييييليم حييييييييازة وإشيييييييغال الشيييييييقة 
للمشيييتري إذا تخليييف المشيييتري عييين سيييداد أي 
ميييين المبييييال  مسييييتحقة السييييداد بموجييييب هييييذه 
االتفاقييييية أو تخلييييف عيييين القيييييام بمعالجيييية أي 
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to rectify any breach of any provision(s) 
of this Agreement.  

إخيييييالل مييييين جانبيييييه بيييييأي مييييين أحكيييييام هيييييذه 
 االتفاقية.

(c) All rights and risks in respect of the 
Residence will pass to the Purchaser on 
Completion, irrespective of whether or 
not the Purchaser has taken physical 
possession of the Residence.   

كافييييية الحقيييييوق والمخييييياطر المتعلقييييية بالشيييييقة  .ت 
سيييتنتقل للمشيييتري فيييور اإلنجييياز بغييي  النظييير 

إذا قيييام المشيييتري بحييييازة الشيييقة فعلييييا أو  عميييا
 لم يقم.

(d) On or before Completion, the Purchaser 
will sign the Declaration of Adherence 
and Acknowledgement in favour of the 
Seller confirming that possession of the 
Residence will pass to the Purchaser on 
the Actual Completion Date and that the 
Residence is unoccupied and free from 
any defects (save for any Deficiencies as 
may be agreed between the Parties in 
accordance with clause 4.1). 

يخ اإلنجييياز أو قبليييه، يقيييوم المشيييتري، فيييي تيييار .ث 
بتوقييييييع إعيييييالن االلتيييييزام واإلقيييييرار لصيييييالا 
البيييييائع واليييييذي يؤكيييييد فييييييه أن حييييييازة الشيييييقة 
سييييوف تنتقييييل للمشييييتري فييييي تيييياريخ اإلنجيييياز 
الفعلييي وأنييه لييم يييتم إشييغال الشييقة وأنهييا خالييية 
مييين أيييية عييييوب )باسيييتثناء أيييية عييييوب حسيييبما 
قييد يييتم االتفيياق عليييه فيمييا بييين األطييراف وفقييا 

 (.1-4ة رقم للماد

(e) The possession and risk with respect to 
the Residences Common Areas will pass 
to the Residences Owners Association 
upon its legal formation in accordance 
with the Jointly Owned Property Law. 

تنتقيييل الحييييازة والمخييياطر المتعلقييية بالمنييياطق  .ج 
لشيييقق إليييى جمعيييية ميييالك الشيييقق المشيييتركة ل

عنييييد تشييييكيلها قانونييييا وفقييييا للقييييانون الملكييييية 
 المشتركة.

6 Registration and Transfer of Title  6. التسجيل ونقل الملكية 

6.1 Registration of this Agreement  6-1     تسجيل هذه االتفاقية 

The Seller shall lodge this Agreement for Registration 
within the Oqood Pre-registration System in accordance 
with Applicable Law and the directions of the Land 
Department at the cost of the Purchaser and the Parties 
shall take all reasonable steps and sign any necessary 
documentation to give effect to such Registration. 

يتوجييييب علييييى البييييائع أن يقييييدم هييييذه االتفاقييييية لتسييييجيلها فييييي نظييييام  
"عقيييييود" وفيييييق القيييييانون المعميييييول بيييييه ووفيييييق توجيهيييييات دائيييييرة 
األراضيييي واألميييالك ويكيييون ذليييك التسيييجيل عليييى نفقييية المشيييتري 
ويتوجيييييب عليييييى األطيييييراف اتخييييياذ كافييييية اإلجيييييراءات المعقولييييية 

   وتوقيع كافة المستندات الالزمة إلنفاذ ذلك التسجيل. 

6.2 Registration of Transfer of Title  6-2         تسجيل نقل الملكية 

(a) The Seller shall use all reasonable 
commercial endeavours to procure the 
transfer of the title to the Residence from 
the Land Owner to the Purchaser as 
soon as is reasonably practicable 
following the Actual Completion Date and 
will assist the Purchaser with procuring 
the Registration of such transfer, 
provided that the Purchaser: 

يبيييذل البيييائع كافييية الجهيييود التجاريييية المعقولييية  .أ 

لتييدبير نقييل ملكييية الشييقة ميين المالييك للمشييتري 

فييييي حييييدود فييييي أسييييرع وقييييت ممكيييين عملييييياً؛ 

المعقييييييول؛ بعييييييد تيييييياريخ اإلنجيييييياز الفعلييييييي، 

وسيييييييقوم بمسيييييياعدة المشييييييتري فييييييي تييييييدبير 

تسييييجيل نقييييل الملكييييية المييييذكور شييييريطة مييييا 

 يلي:

(i) has paid all Registration Fees;   1)  أن يكيييييون المشيييييتري قيييييد دفيييييع كافييييية
 رسوم التسجيل؛

(ii) has executed the Declaration of 
Adherence and Acknowledgement; 

أن يكيييييييييون المشيييييييييتري قيييييييييد وقيييييييييع  (2 
 إعالن االلتزام واإلقرار؛ 

(iii) has executed the Purchaser’s Hotel 
Brand Acknowledgement; 

أن يكييييون المشييييتري قييييد وقييييع اإلقييييرار  (3 
 الخاص بالعالمة التجارية للفندق؛
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(iv) has fully complied with, and is not 
otherwise in breach of, any of its 
obligations under this Agreement;  

أن يكييون المشييتري قييد أوفييى بشييكل تييام  (4 
وأال يكون في أي وضع إخيالل بيأي مين 

 التزاماته بموجب هذه االتفاقية؛

(v) uses all reasonable endeavours to 
assist the Seller in respect of the 
transfer of title and ownership; and  

الجهيييييييود أن يبيييييييذل المشيييييييتري كافييييييية  (5 
المعقوليييية لمسيييياعدة البييييائع فيمييييا يتعلييييق 

 بنقل ملكية الشقة؛ و

(vi) is solely liable for satisfying the 
Land Department and the Relevant 
Authorities to enable Registration 
of the transfer of title to the 
Residence to the Purchaser. 

ؤولية أن يتحمييل المشييتري، وحييده، المسيي (6 
عيين اسييتيفاء متطلبييات دائييرة األراضييي 
واألمييييالك والهيئييييات المعنييييية الالزميييية 
 للتمكن من تسجيل نقل الملكية للمشتري.

(b) The Parties must supply to the Land 
Department all information and sign any 
document as may be required by the 
Land Department (and any other 
Relevant Authority) to effect the 
Registration of the transfer of title to the 
Residence. 

يجييييييييب علييييييييى األطيييييييييراف تقييييييييديم كافييييييييية  .ب 
المعلوميييييييات ليييييييدائرة األراضيييييييي واألميييييييالك 
وتوقيييييييييع أي مسييييييييتند قييييييييد تطلبييييييييه دائييييييييرة 
األراضييييييي واألمييييييالك )وأييييييية هيئيييييية معنييييييية 
أخيييييييرى( لغييييييير  إنفييييييياذ عمليييييييية تسيييييييجيل 

 الشقة. نقل ملكية 

(c) The Purchaser acknowledges and 
agrees that Completion is not contingent 
upon the Registration of the transfer of 
the title to the Residence to the 
Purchaser and that the Parties may not 
be able to procure the Registration of the 
transfer of the title to the Residence until 
such time as the Residences Component 
and the Resort is subdivided in 
accordance with the Jointly Owned 
Property Law.   

يقييييير المشيييييتري ويوافيييييق عليييييى أن اإلنجييييياز  .ت 

ال يتوقييييييييف علييييييييى تسييييييييجيل نقييييييييل ملكييييييييية 

الشييييييييقة للمشييييييييتري وأنييييييييه قييييييييد ال يييييييييتمكن 

رتييييييييب لتسيييييييجيل نقيييييييل األطيييييييراف مييييييين الت

ملكييييييية الشييييييقة إلييييييى أن يييييييتم تقسيييييييم جييييييزء 

الشيييييييقق والمنتجيييييييع وفقييييييياً لقيييييييانون الملكيييييييية 

 المشتركة.

(d) The Purchaser acknowledges that the 
Seller shall not be liable in any way for 
any delay in the Purchaser procuring the 
Registration of the transfer of the title to 
the Residence to the Purchaser following 
Completion. 

يقييييييير المشيييييييتري بيييييييأن البيييييييائع ال يتحميييييييل  .ث 
المسيييييؤولية بيييييأي شيييييكل مييييين األشيييييكال عييييين 
أي تيييييييأخير فيييييييي قييييييييام المشيييييييتري بتيييييييدبير 
عملييييييية تسييييييجيل نقييييييل ملكييييييية الشييييييقة بعييييييد 

 اإلنجاز.

(e) The Purchaser agrees that the transfer of 
title pursuant to this clause 6.2 shall be 
in accordance with and to the extent 
permitted by the Jointly Owned Property 
Law and the Applicable Law.  In the 
event of any conflict or inconsistency 
between the provisions of this Agreement 
and the Applicable Law, the Applicable 
Law shall prevail to the extent of any 
conflict or inconsistency. 

يوافيييق المشيييتري عليييى أن نقيييل ملكيييية الشيييقة  .ج 
يجيييب أن ييييتم  2-6طبقييياً ألحكيييام هيييذه الميييادة 

بموجييييييب، وبالقييييييدر الييييييذي يجيييييييزه، قييييييانون 
مييول بييه. فييي الملكييية المشييتركة والقييانون المع

حييييال وجييييود أي تضييييارب أو تعييييار  بييييين 
أحكيييام هيييذه االتفاقيييية والقيييانون المعميييول بيييه، 
فييتن القييانون المعمييول بييه هييو الييذي يسييود فييي 

 حدود ذلك التضارب أو التعار .

6.3 Registration Fees  6-3         رسوم التسجيل 

(a) The Purchaser shall pay to the Seller (to 
be paid in turn to the Land Department) 
all Registration Fees with respect to the 
Registration of this Agreement and the 

ييييييييدفع المشيييييييتري للبيييييييائع )ليقيييييييوم البييييييييائع  .أ 
بييييييدوره بسييييييداد تلييييييك المبييييييال  إلييييييى دائييييييرة 
األراضييييييييييي واألمييييييييييالك( كافيييييييييية رسييييييييييوم 
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Registration of the transfer of title to the 
Residence from the Land Owner to the 
Purchaser. 

التسيييييجيل الخاصييييية بتسيييييجيل هيييييذه االتفاقيييييية 
وتسيييييجيل نقيييييل ملكيييييية الشيييييقة مييييين الماليييييك 

 للمشتري.

(b) As at the Effective Date, the Transfer 
Registration Fee payable by the 
Purchaser to the Seller in 
accordance with clause 6.3(a) is 
equivalent to four per cent (4%) of 
the Purchase Price which shall be 
payable on the Effective Date in 
addition to the First Instalment. 

وكميييا هيييو علييييه الحيييال بتييياريخ السيييريان فيييتن  .ب 
نقيييل الملكيييية الواجبييية السيييداد رسيييوم تسيييجيل 

ميييين قبييييل المشييييتري للبييييائع بموجييييب أحكييييام 
% ميييين 4)أ( تعييييادل نسييييبة  3-6المييييادة رقييييم 

سيييييعر الشيييييراء اليييييذي هيييييو مسيييييتحق السيييييداد 
بتيييييياريخ السييييييريان باإلضييييييافة إلييييييى القسييييييط 

 األول.

(c) The Purchaser acknowledges and 
agrees that the Purchaser shall be solely 
liable for all increases in the Registration 
Fees or additional Registration Fees 
imposed by the Land Department (such 
as any additional fees that may be 
imposed with respect to sale and 
purchase agreements executed by the 
Purchaser under power of attorney) that 
may occur from time to time and for all 
other fees, taxes, title transfer charges, 
levies, rate assessments, utilities fees 
(including connection fees and 
consumption charges), bank and credit 
charges, and all other fees and/or 
charges that may be levied by the Land 
Department and any other Relevant 
Authority on the transfer of the 
Residence from the Seller to the 
Purchaser or otherwise with respect to 
the Residence either prior to or following 
the Actual Completion Date. 

، يقر المشتري ويوافق على أن يتحمل المشتري .ت 

وحييده، المسييؤولية عيين كافيية الزيييادات التييي قييد 

تطرأ من وقت آلخر على رسيوم التسيجيل التيي 

تفرضها دائرة األراضي واألميالك )عليى سيبيل 

المثيييال أيييية رسيييوم إضيييافية قيييد ييييتم فرضيييها 

بخصوص اتفاقييات البييع والشيراء الموقعية مين 

قبل المشتري بموجب وكالة قانونية( وعن كافية 

ورسيييييوم نقيييييل الملكيييييية الرسيييييوم والضيييييرائب 

والمكييوس وتقييمييات األسييعار ورسييوم المرافييق 

األخيرى )بمييا فييي ذلييك  رسييوم توصيييل الخدميية 

ورسيييييوم االسيييييتهالك( والرسيييييوم المصيييييرفية 

واالئتمانيييية وكافييية الرسيييوم األخيييرى التيييي قيييد 

تفرضييها دائييرة األراضييي واألمييالك وأييية هيئيية 

معنييية أخييرى علييى نقييل ملكييية الشييقة ميين البييائع 

ي أو بخالف ذلك بخصوص الشقة سواء للمشتر

 قبل تاريخ اإلنجاز الفعلي أو بعده.

(d) The Purchaser may not raise any 
objection, requisition, claim for 
compensation or a reduction in the 
Purchase Price or seek to terminate this 
Agreement with respect to increases in 
the Registration Fees or additional 
Registration Fees imposed by the Land 
Department (such as any additional fees 
that may be imposed with respect to sale 
and purchase agreements executed by 
the Purchaser under power of attorney).  

أي اعتيرا  ال يجوز للمشتري أن يقيوم بتقيديم  .ث 
أو طلب أو مطالبة بالتعوي  أو لتخفي  سيعر 
الشراء أو لطلب إنهاء هيذه االتفاقيية بخصيوص 
الزيييادات التييي تطييرأ علييى رسييوم التسييجيل أو 
بخصييوص أييية رسييوم إضييافية تفرضييها دائييرة 
األراضيييي واألميييالك )عليييى سيييبيل المثيييال أيييية 
رسييييوم إضييييافية قييييد يييييتم فرضييييها بخصييييوص 

الموقعيييية ميييين قبييييل  اتفاقيييييات البيييييع والشييييراء
 المشتري بموجب وكالة قانونية(.

6.4 Notations on Title  6-4         التأشيرات على الملكية 

(a) The transfer of title to the Residence 
pursuant to clause 6.2 is subject to: 

يخضع نقل ملكية الشقة للمشتري، طبقا للمادة  .أ 
 ، لما يلي:2-6رقم 

(i) the Purchaser’s rights and 
obligations contained in this 
Agreement; 

حقوق المشتري والتزاماته الواردة في  (1 
 االتفاقية؛هذه 
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(ii) the Purchaser’s rights and 
obligations contained in the 
Governance Documents; and 

حقوق المشتري والتزاماته الواردة في  (2 
 مستندات الحوكمة؛ و

(iii) any and all easements, 
reservations, positive and/or 
negative covenants, restrictions on 
use and rights of way benefiting or 
burdening the Residence, the 
Residences Component and/or the 
Resort in favour of the Seller, the 
Residences Owners Association, 
the Building Management Group, 
the Component Owners, the 
Master Developer and/or any 
Relevant Authority. 

مييييييين وكافييييييية حقيييييييوق االرتفييييييياق، أي  (3 
التحفظيييييات، التعهيييييدات اإليجابيييييية و/أو 
السيييييييلبية والقييييييييود عليييييييى االسيييييييتخدام 
وحقييييوق الطريييييق المفروضيييية لصييييالا 
أو علييييى الشييييقة أو جييييزء الشييييقق و/أو 
المنتجيييييع والمبرمييييية لصيييييالا البيييييائع أو 
جمعييييييية مييييييالك الشييييييقق أو مجموعيييييية 
إدارة المبنيييييييى أو ميييييييالك األجيييييييزاء أو 

أو أييييييية هيئيييييية المطييييييور الرئيسييييييي و/
 معنية.

(b) The Purchaser must make no objection, 

requisition or claim for compensation with 

respect to any affectations burdening the 

Residence, the Residences Common 

Areas and/or the Resort nor any 

notations of the same on the title to the 

Residence including a restriction on the 

title that states that title to the Residence 

is subject to the “terms, conditions, 

covenants, rights and restrictions set out 

in the Master Community Declaration, 

the Residences JOPD, the BMS and the 

Resort Rules (and any regulations and 

by-laws issued in accordance therewith) 

as may be amended from time to time” 

(or similar wording determined by the 

Seller in its absolute discretion). 

يجيييييييب عليييييييى المشيييييييتري عيييييييدم تقيييييييديم أي  .ب 

اعتيييييرا  أو طلييييييب أو مطالبييييية بييييييالتعوي  

قائمييية عليييى الشيييقة أو فيميييا يتعليييق بأيييية أعبييياء 

المنيييياطق المشييييتركة للشييييقق و/أو المنتجييييع أو 

فيمييا يتعلييق بأييية تأشيييرات بتلييك األعبيياء علييى 

ملكيييية الشيييقة بميييا يشيييمل أي قييييد عليييى ملكيييية 

الشيييييقة يفييييييد بيييييأن ملكيييييية  الشيييييقة العقاريييييية 

خاضييييييعة "للشييييييروط واألحكييييييام واالتفاقييييييات 

والحقييييييوق والقيييييييود الييييييواردة فييييييي إعييييييالن 

أو إعيييييييييالن الملكيييييييييية المجميييييييييع الرئيسيييييييييي 

المشيييييييتركة للشيييييييقق أو بييييييييان إدارة المبنيييييييى 

وقواعييييييد المنتجييييييع )وأييييييية أنظميييييية ولييييييوائا 

صييادرة وفقييا لمييا ذكيير حسييبما قييد يييتم تعييديلها 

ميييين وقييييت آلخيييير، أو أي نييييص أخيييير مماثييييل 

 يحدده البائع وفق تقديره المطلق(.

(c) The Parties agree that it may be 
necessary for the Draft Residence Plan 
and/or the plans annexed to the 
Disclosure Statement and/or the 
Governance Documents identifying the 
Residence, the Residences Common 
Areas, the Components and the 
Common Elements to be substituted 
following an approval process with the 
Land Department to enable Registration 
of such plans. Subject to clause 3.3, the 
Purchaser may not raise any objection, 
requisition, claim for compensation or 
delay Completion, with respect to any 
changes to the Draft Residence Plan and 
the draft plans annexed to the Disclosure 
Statement or the Governance 
Documents. 

يوافيييق األطيييراف عليييى أنيييه قيييد تكيييون هنييياك  .ت 
حاجييييية السيييييتبدال المخطيييييط األوليييييي للشيييييقة، 

بييييييان اإلفصييييياح و/أو المخططيييييات المرفقييييية ب
و/أو مسيييتندات الحوكمييية؛ والتيييي تحيييدد الشيييقة 
والمنييياطق المشيييتركة للشيييقق وأجيييزاء المنتجيييع 
والعناصييييير المشيييييتركة؛ بمخططيييييات أخيييييرى 
بعييييييد موافقيييييية دائييييييرة األراضييييييي واألمييييييالك 
للييييتمكن ميييين تسييييجيل تلييييك المخططييييات.  مييييع 

ال يجيييوز للمشيييتري  3-3مراعييياة الميييادة رقيييم 
طلييييييب أو  أن يقيييييوم بتقييييييديم أي اعتيييييرا  أو

مطالبييييييية بيييييييالتعوي  أو لتيييييييأخير اإلنجييييييياز 
بخصييييييييوص أي تغييييييييييرات تطييييييييرأ عليييييييييى 
المخطيييييييط األوليييييييي للشيييييييقة و المخططيييييييات 
المرفقييييييية ببييييييييان اإلفصييييييياح أو بمسييييييييتندات 

 الحوكمة.
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7 Management  7. اإلدارة 

7.1 Master Community  7-1     إدارة المجمع الرئيسي 

The Purchaser acknowledges and understands that:  :يقر المشتري ويوافق على ما يلي 

(a) the Resort is located within the Master 
Community; 

 أن المنتجع يقع ضمن المجمع الرئيسي؛ .أ 

(b) the Master Developer has the authority 
and may recover its costs in respect of 
the Operation of the Master Community 
in the form of Master Community Service 
Charges, which are payable in addition 
to, and separate and distinct from, the 
Building Service Charges payable by the 
Purchaser to the Building Management 
Group in respect of the Operation of the 
Common Elements, and in addition to, 
and separate and distinct from, the 
Residences Service Charges payable by 
the Purchaser to the Residences Owners 
Association in respect of the Operation of 
the Residences Common Areas; 

أن المطور الرئيسي يمتلك الصالحية ويجوز له  .ب 
المتعلقيييية بتشييييغيل المجميييييع اسييييترداد تكاليفييييه 

الرئيسيييي وذليييك فيييي صيييورة رسيييوم خيييدمات 
المجمييع الرئيسييي، والتييي تكييون واجبيية السييداد 
باإلضيييافة إليييى وبشيييكل منفصيييل ومسيييتقل عييين  
رسييوم خييدمات المبنييى واجبيية السييداد ميين قبييل 
المشييتري لمجموعيية إدارة المبنييى وذلييك نظييير 
تشييغيل العناصيير المشييتركة  وكييذلك باإلضييافة 

منفصل ومستقل عن رسوم خيدمات  إلى وبشكل
الشقق واجبة السيداد مين قبيل المشيتري لجمعيية 
ميييييالك الشيييييقق بخصيييييوص تشيييييغيل المنييييياطق 

 المشتركة للشقق؛

(c) the Master Developer shall delegate its 
responsibilities for the collection of the 
Master Community Service Charges from 
the Residence Owners to the Building 
Management Group and/or the 
Residences Owners Association and the 
Purchaser’s share of the Master 
Community Service Charges levied 
against the Residences Component shall 
be included within the Residences 
Service Charges; 

سييييييييي سيييييييييقوم بتفييييييييوي  أن المطيييييييور الرئي .ت 

مجموعييييية إدارة المبنيييييى و/أو جمعيييييية ميييييالك 

الشيييقق بمسيييؤولياته المتعلقييية بتحصييييل رسيييوم 

خيييدمات المجميييع الرئيسيييي مييين ميييالك الشيييقق 

وأن حصييييية المشيييييتري مييييين رسيييييوم خيييييدمات 

المجمييييع الرئيسييييي والمفروضيييية علييييى جييييزء 

الشييييقق سيييييتم تضييييمينها فييييي رسييييوم خييييدمات 

 الشقق.

(d) the Purchaser acknowledges and agrees 
that the Purchaser together with the 
Purchaser’s heirs, successors-in-title, 
permitted successors or assigns, shall be 
bound by the Master Community 
Declaration declared by the Master 
Developer;  

يقيييير المشييييتري ويوافييييق علييييى أن المشييييتري،  .ث 
ميييع ورثييية المشيييتري وخلفائيييه جنبييا إليييى جنيييب 

فييييييي الملكييييييية وخلفائييييييه المصييييييرح بهييييييم أو 
المتنييازل لهييم المصييرح بهييم ميين قبلييه، سيييلتزم 
بيييتعالن المجميييع الرئيسيييي اليييذي تيييم اإلعيييالن 

 عنه من قبل المطور الرئيسي؛

(e) building works may continue in the 
Master Community after the Actual 
Completion Date and the Purchaser shall 
have no claim of any nature whatsoever 
against the Master Developer, the Seller 
or any of their respective affiliates or 
nominees for compensation or damages 
in respect of all such on-going building 
works and construction activities in the 
Master Community; 

أن أعمال البناء قد تستمر فيي المجميع الرئيسيي  .ج 
حتييى بعييد تيياريخ اإلنجيياز الفعلييي وأنييه ال يجييوز 
للمشتري تقديم أية مطالبة بالتعوي  أو مطالبية 
عن األضرار، أييا كانيت طبيعتهيا ضيد المطيور 
الرئيسييييييي أو البييييييائع أو أي ميييييين األشييييييخاص 

مييين  الميييرتبطين بهميييا أو األشيييخاص المعينيييين
قبلهميا بخصيوص كافية أعميال البنياء واألنشييطة 

 اإلنشائية المستمرة في المجمع الرئيسي؛

(f) this Agreement is a personal contract 
between the Seller and the Purchaser 
and the Master Developer assumes no 

أن هييييذه االتفاقييييية هييييي عقييييد شخصييييي بييييين  .ح 
البييييائع والمشييييتري وأن المطييييور الرئيسييييي ال 



 

 
 
Purchaser’s Initials: ________________ 
 

 ________________األحرف األولى للمشتري: 
 

© King & Spalding LLP 2021 18 
WORKEMEA\28979\075001\32889027.v7-3/30/21 

liability and gives no warranty to the 
Purchaser for the proper performance of 
the Seller’s obligations under this 
Agreement; and 

يتحمييييل أيييييية مسييييؤولية وال يقيييييدم أي ضيييييمان 
للمشيييتري بخصيييوص تنفييييذ البيييائع اللتزاماتيييه 
اليييييواردة فيييييي هيييييذه االتفاقيييييية عليييييى الوجيييييه 

 المطلوب؛

(g) the Seller makes no warranty or 
representation whatsoever that the 
community facilities within the Master 
Community shall be constructed by the 
Master Developer by the Completion 
Date or at any time thereafter. 

أن البيييييييائع ال يقيييييييدم أي ضيييييييمان أو إعيييييييالن  .خ 
سيييييييتم إنشيييييياء مرافييييييق المجمييييييع فييييييي بأنييييييه 

المجمييييييييع الرئيسييييييييي ميييييييين قبييييييييل المطييييييييور 
الرئيسييييييي بحلييييييول تيييييياريخ اإلنجيييييياز أو فييييييي 

 أي وقت بعد ذلك.

7.2 Resort Management  7-2         إدارة المنتجع 

(a) The Purchaser acknowledges and 
agrees that: 

 يقر المشتري ويوافق على ما يلي: .أ 

(i) the proposed title structure for the 
Resort, as further described in the 
Disclosure Statement, is based on 
the Seller’s current understanding 
as to the manner in which the 
Resort shall be subdivided, 
operated and managed under the 
Jointly Owned Property Law; and 

لكيييييية المقتييييرح للمنتجيييييع، أن هيكييييل الم (1 
والموضييييا بمزيييييد ميييين التفصيييييل فييييي 
بييييييان اإلفصييييياح، َمْبنيييييي  عليييييى درايييييية 
البييييائع الحالييييية باألسييييلوب الييييذي سيييييتم 
تقسيييييم وتشييييغيل وإدارة المنتجييييع بنيييياءاً 
علييييييييييه بموجيييييييييب قيييييييييانون الملكيييييييييية 

 المشتركة؛ و

(ii) the Seller may make changes 
to the proposed title structure 
for the Resort as a result of 
changes to the Applicable Law, 
the directions of any Relevant 
Authority, contractual 
arrangements the Seller has 
with other parties or if the Seller 
considers that changes to the 
title structure are in the best 
interests of the Operation of the 
Resort. 

أنه يجوز للبائع أن يقوم بتجراء تغييرات  (2 
عليييى هيكيييل الملكيييية المقتيييرح للمنتجيييع 
وذلييك نتيجيية للتغييييرات التييي تطييرأ علييى 
القانون المعمول بيه، أو توجيهيات الهيئية 
المعنية أو الترتيبات التعاقديية التيي دخيل 
فيها البائع مع أطراف أخرى أو في حالة 

ييييرى أن إجيييراء مثيييل تليييك  كيييان البيييائع
التغييييرات علييى هيكييل الملكييية المقتييرح 
للمنتجيييع يخيييدم عمليييية تشيييغيل المنتجيييع 

 بالشكل األمثل.

(b) As further described in the Disclosure 
Statement, the Purchaser acknowledges 
and understands that the Seller’s current 
intention is that the Resort shall be 
volumetrically subdivided into three (3) 
Components being: the Hotel 
Component, the Residences Component 
and the Villa Component. 

وكميييييا هيييييو موضيييييا بمزييييييد مييييين التفصييييييل  .ب 

فييييي بييييييان اإلفصيييياح يقييييير المشييييتري ويعيييييي 

أن نييييييييية البييييييييائع الحالييييييييية تتجييييييييه إلييييييييى أن 

( 3يكييييييون المنتجييييييع مقسييييييماً إلييييييى ثالثييييييية )

أجييييييييزاء وهييييييييي: جييييييييزء الفنييييييييدق؛ جييييييييزء 

 الشقق؛ وجزء الفلل.  

(c) The Seller intends to Register the BMS in 
accordance with the Jointly Owned 
Property Law, that sets out the rights and 
obligations of the Component Owners 
and the Residence Owners (and the 
Occupiers and Invitees) in the Resort. 

البيييييائع يعتييييييزم تسيييييجيل بيييييييان إدارة المبنييييييى  .ت 
وفييييييق قييييييانون الملكييييييية المشييييييتركة والييييييذي 
يوضيييييا حقيييييوق والتزاميييييات ميييييالك أجيييييزاء 

منتجيييييييع وميييييييالك الشيييييييقق )ومسيييييييتأجريهم ال
 ومدعويهم( في المنتجع.

(d) The Seller also intends to Register 

together with the BMS the Volumetric 

Building Plans for the Resort that depict 

البييييييائع يعتييييييزم أيضيييييياً تسييييييجيل مخططييييييات  .ث 
تقسييييمات المبنيييي؛ باإلضيييافة إليييى بييييان إدارة 
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the Components and the Common 

Elements for identification purposes. 
المبنيييييى؛ والخاصييييية بيييييالمنتجع والتيييييي تبيييييين 
أجيييزاء المنتجيييع والعناصييير المشيييتركة وذليييك 

 ألغرا  التمييز بين كل منها.

(e) It is intended by the Seller that the 
Building Management Group shall be 
responsible for the Operation of the 
Common Elements in the Resort that are 
shared by the Component Owners 
(including the Residence Owners and 
Occupiers) in accordance with the BMS.   

البيييييييائع يعتيييييييزم أن تكيييييييون مجموعييييييية إدارة  .ج 
المبنييييييى مسييييييؤولة عيييييين تشييييييغيل العناصيييييير 

نتجييييع والمسييييتخدمة بشييييكل المشييييتركة فييييي الم
مشيييترك مييين قبيييل ميييالك أجيييزاء المنتجيييع )بميييا 
فييييي ذلييييك مييييالك الشييييقق ومسييييتأجريهم( وفقيييياً 

 لبيان إدارة المبنى.  

(f) Notwithstanding the Building 
Management Group shall be responsible 
for the Operation of the Common 
Elements in accordance with the BMS, 
the day to day supervision and control 
over certain designated Common 
Elements shall be the responsibility of 
the Hotel Component Owner, including 
the appointment of Suppliers to Operate 
the Common Elements (under the 
supervision and management of the 
Hotel Operator) where such Common 
Elements are integral to the Operation of 
the Hotel Component and/or the 
preservation of the Hotel Brand 
Standards. 

وعليييى اليييرغم مييين أن مجموعييية إدارة المبنيييى  .ح 
سييييييتكون مسييييييؤولة عيييييين تشييييييغيل العناصيييييير 
المشيييييتركة فيييييي المنتجيييييع وفيييييق بييييييان إدارة 

أن ماليييييك جيييييزء الفنيييييدق سييييييكون  المبنيييييى إال
مسيييييؤول عييييين اإلشيييييراف والرقابييييية اليوميييييية 
علييى بعيي  العناصيير المشييتركة بمييا فييي ذلييك 
تعيييييييين مييييييزودي خييييييدمات لغيييييير  تشييييييغيل 
العناصييييير المشيييييتركة )ويكيييييون ذليييييك تحيييييت 
إشيييراف وإدارة مشيييغل الفنيييدق( حيثميييا تكيييون 
تليييييك العناصييييير المشيييييتركة تمثيييييل جيييييزءاً ال 

أو ميييين /يتجييييزأ ميييين تشييييغيل جييييزء الفنييييدق و
المحافظييييية عليييييى معيييييايير العالمييييية التجاريييييية 

 للفندق. 

(g) The Building Management Group shall 
have the authority and shall recover the 
costs in respect of the Operation of the 
Common Elements incurred by the  
Building Management Group (or the 
Hotel Component Owner and its 
nominated Hotel Operator) in the form of 
Building Service Charges which are 
payable in addition to, and separate and 
distinct from, the Residences Service 
Charges payable by the Purchaser to the 
Residences Owners Association in 
respect of the Operation of the 
Residences Common Areas. 

مجموعيييية إدارة المبنييييى تمتلييييك الصييييالحية و  .خ 
سييييتقوم باسييييترداد التكيييياليف المتعلقيييية بتشييييغيل 
العناصييييييييير المشيييييييييتركة والتيييييييييي تكبيييييييييدتها 
المجموعييية )أو ماليييك جيييزء الفنيييدق أو مشيييغل 
الفنيييدق المعيييين مييين قبليييه( وذليييك فيييي صيييورة 

واجبييية رسيييوم خيييدمات المبنيييى والتيييي تكيييون 
السييييييداد باإلضييييييافة إلييييييى وبشييييييكل منفصييييييل 
ومسيييتقل عييين رسيييوم خيييدمات الشيييقق واجبييية 
السييييداد ميييين قبييييل المشييييتري لجمعييييية مييييالك 
الشيييييقق وذليييييك بخصيييييوص تشيييييغيل المنييييياطق 

 المشتركة للشقق.

(h) The Building Management Group may 
delegate its responsibilities for the 
collection of the Building Service 
Charges to the Residences Owners 
Association whereupon the Purchaser’s 
share of such Building Service Charges 
will be included within the Residences 
Service Charges. 

يجيييييييييييييوز لمجموعييييييييييييية إدارة المبنيييييييييييييى أن  .د 
تفييييييو  صييييييالحياتها بخصييييييوص تحصيييييييل 
رسييييييييوم خييييييييدمات المبنييييييييى إلييييييييى جمعييييييييية 

الك الشيييييقق فيييييي ومييييين ثيييييم فيييييتن حصييييية مييييي
المشيييييييتري فيييييييي رسيييييييوم خيييييييدمات المبنيييييييى 
سيييييييييتم تضييييييييمينها فييييييييي رسييييييييوم خييييييييدمات 

 الشقق. 

(i) The Purchaser indemnifies, and must 
keep indemnified and held harmless, the 
Building Management Group (and the 
Hotel Component Owner and its 
nominated Hotel Operator, and the 

يضييييمن المشييييتري تعييييوي  مجموعيييية إدارة   .ذ 
المبنيييى )وماليييك جيييزء الفنيييدق ومشيييغل الفنيييدق 
المعييييين ميييين قبلييييه ومييييدير المبنييييى( ويبقيييييهم 
مضيييييمونين بيييييالتعوي  ويبقييييييهم حيييييال مييييين 
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Building Manager) against all actions, 
claims, costs, damages, demands, 
expenses, liabilities, losses, proceedings 
or other liability in any way arising 
directly or indirectly from or otherwise in 
connection with the Building 
Management Group, the Hotel 
Component Owner and its nominated 
Hotel Operator, and the Building 
Manager undertaking their functions 
under the BMS and/or undertaking any 
other function as requested by the 
Component Owners (including the 
Residence Owners) from time to time 
including any costs incurred by the 
Building Management Group (or the 
Hotel Component Owner or its 
nominated Hotel Operator and/ or the 
Building Manager on its behalf) in 
seeking to enforce the obligations of the 
Component Owners, Residence Owners 
(and the Occupiers or Invitees) under the 
BMS. 

الضيييييرر ضيييييد أي مييييين وكافييييية اليييييدعاوى أو 
المطالبييييييييات أو التكيييييييياليف أو األضييييييييرار أو 

النفقييييييييييات أو االلتزامييييييييييات أو الطلبييييييييييات أو 
الخسييييييائر أو اإلجييييييراءات أو أييييييية مسييييييؤولية 
أخييييرى كيفمييييا تنشييييأ سييييواء بشييييكل مباشيييير أو 
غيييييير مباشييييير عييييين أو بخصيييييوص مباشيييييرة 
مجموعييية إدارة المبنيييى )وماليييك جيييزء الفنيييدق 
ومشيييييغل الفنيييييدق المعيييييين مييييين قبليييييه وميييييدير 
المبنيييى( لمهيييامهم بموجيييب بييييان إدارة المبنيييى 

مهيييييام أخيييييرى حسيييييبما و/أو مباشيييييرتهم أليييييية 
يطلبهيييا ميييالك  أجيييزاء المنتجيييع )بميييا فيييي ذليييك 
مييالك الشييقق( ميين وقييت آلخيير وبمييا فييي ذلييك 
أيضيييياً أييييية تكيييياليف تتكبييييدها مجموعيييية إدارة 
المبنيييييى )أو ماليييييك جيييييزء الفنيييييدق أو مشيييييغل 
الفنييييدق المعييييين ميييين قبلييييه و/أو مييييدير المبنييييى 
نيابييييية عنهيييييا( وذليييييك أثنييييياء السيييييعي لتنفييييييذ 

اء المنتجيييييع وميييييالك التزاميييييات ميييييالك أجيييييز
الشييييقق )ومسييييتأجريهم أو مييييدعويهم( بموجييييب 

 بيان إدارة المبنى.

7.3 Seller to Manage Building Management 
Group Pending Registration 

 تعهد البائع بإدارة مجموعة إدارة المبنى لحين التسجيل        7-3 

(a) Until such time as the Building 
Management Group is legally formed and 
Registered in accordance with the Jointly 
Owned Property Law, and recognised by 
the Land Department and RERA, the 
Seller (or its nominee) shall undertake 
the functions (and have such rights and 
obligations) of the Building Management 
Group in accordance with the provisions 
contained in the BMS.  

لحين ذلك الوقت الذي ييتم فييه تشيكيل مجموعية  .أ 
إدارة المبنى قانوناً وتسجيلها وفقا لقانون الملكية 
المشييييتركة واالعتييييراف بهييييا ميييين قبييييل دائييييرة 
األراضي واألمالك ومؤسسة التنظييم العقياري، 

بتيولي مهيام مجموعية يقوم البائع )أو من يعينه( 
إدارة المبنييييييى )وتكييييييون لييييييه تلييييييك الحقييييييوق 
وااللتزامات الخاصة بها( وفقا لألحكيام اليواردة 

 في بيان إدارة المبنى.

(b) Following the Actual Completion Date, as 
soon as practicable under the Jointly 
Owned Property Law, the Seller must 
use all reasonable commercial 
endeavours to Register the Building 
Management Group and the BMS under 
the Jointly Owned Property Law. 

يتوجييييب علييييى البييييائع أن يقييييوم؛ بعييييد تيييياريخ  .ب 
اإلنجيييياز الفعلييييي؛ فييييي أسييييرع وقييييت ممكيييين 
بموجييب قييانون الملكييية المشييتركة، ببييذل كافيية 
المسييييييياعي المعقولييييييية مييييييين أجيييييييل تسيييييييجيل 

عيييية إدارة المبنييييى و بيييييان إدارة المبنييييى مجمو
 بموجب قانون الملكية المشتركة. 

(c) The Purchaser indemnifies and must 
keep indemnified the Seller (and any 
nominated manager) against all actions, 
claims, costs, damages, demands, 
expenses, liabilities, losses, proceedings 
or other liability in any way arising 
directly or indirectly from or otherwise in 
connection with the Seller undertaking 
the functions of the Building 
Management Group under the BMS 
and/or undertaking any other function as 
requested by the Component Owners 
(including the Residence Owners) from 

يضمن المشتري تعوي  البائع )وأي مدير  .ت 
معين من قبله( ويبقيه مضموناً بالتعوي  
ويبقيه حال من الضرر ضد أي من وكافة 
الدعاوى أو المطالبات أو التكاليف أو األضرار 
أو الطلبات أو النفقات أو االلتزامات أو 
الخسائر أو اإلجراءات أو أية مسؤولية أخرى 

اشر أو غير مباشر كيفما تنشأ سواء بشكل مب
عن أو بخصوص مباشرة البائع لمهام مجموعة 
إدارة المبنى بموجب بيان إدارة المبنى و/أو 
مباشرته ألية مهام أخرى حسبما يطلبها مالك  
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time to time including any costs incurred 
by the Seller in seeking to enforce the 
obligations of the Component Owners 
including the Residence Owners (and the 
Occupiers and Invitees) under the BMS. 

أجزاء المنتجع )بما في ذلك مالك الشقق( من 
وقت آلخر وبما في ذلك أيضاً أية تكاليف 

زامات مالك يتكبدها البائع أثناء السعي لتنفيذ الت
أجزاء المنتجع بما فيهم مالك الشقق 
)ومستأجريهم و مدعويهم( بموجب بيان إدارة 

 المبنى.

7.4 Residences Component Management  7-4        إدارة جزء الشقق 

(a) The Purchaser acknowledges and 
understands that the Seller’s current 
intention is that the Residences 
Component shall be further subdivided 
into units (being the Residences) and 
common areas (being the Residences 
Common Areas).  

البييييييييائع يقيييييييير المشييييييييتري ويعييييييييي أن نييييييييية  .أ 
الحالييييييييية تتجييييييييه إلييييييييى أن جييييييييزء الشييييييييقق 
مقسيييييماً إليييييى وحيييييدات )التيييييي هيييييي الشيييييقق( 
وإلييييييييى منيييييييياطق مشييييييييتركة )التييييييييي هييييييييي 

 المناطق المشتركة للشقق(.

(b) The Seller intends to Register the 
Residences JOPD in accordance with 
the Jointly Owned Property Law, that 
sets out the rights and obligations of the 
Residence Owners (and the Occupiers 
and Invitees) in the Residences 
Component. 

البيييييييائع يعتيييييييزم تسيييييييجيل إعيييييييالن الملكيييييييية  .ب 
المشييييييتركة للشييييييقق وفييييييق قييييييانون الملكييييييية 
المشيييييييييييتركة واليييييييييييذي يوضيييييييييييا حقيييييييييييوق 
والتزاميييييييات ميييييييالك الشيييييييقق )ومسيييييييتأجريهم 

 ومدعويهم( في جزء الشقق.

(c) The Seller also intends to Register 
together with the Residences JOPD the 
Residences Common Areas Plan for the 
Residences Component that depicts the 
Residences Common Areas for 
identification purposes. 

البيييائع يعتيييزم أيضيييا تسيييجيل مخطيييط المنييياطق  .ت 
المشيييييتركة للشيييييقق؛ باإلضيييييافة إليييييى إعيييييالن 
الملكييييية المشييييتركة للشييييقق؛ والخيييياص بجييييزء 
الشييييقق والييييذي يوضييييا المنيييياطق المشييييتركة 

 للشقق وذلك لغر  تمييزها. 

(d) As further described in the Disclosure 
Statement and the Governance 
Documents, it is intended by the Seller 
that the Residences Owners Association 
shall be formed in accordance with the 
Jointly Owned Property Law in respect of 
the Residences Component. 

وكميييييا هيييييو موضيييييا بمزييييييد مييييين التفصييييييل  .ث 

فيييييي بييييييان اإلفصييييياح ومسيييييتندات الحوكمييييية 

يييييية ميييييالك فيييييتن البيييييائع يعتيييييزم تشيييييكيل جمع

الشييييييقق وفييييييق قييييييانون الملكييييييية المشييييييتركة 

 وذلك فيما يتعلق بجزء الشقق.

(e) Upon Registration of the transfer of the 
Residence from the Seller to the 
Purchaser, the Purchaser, as Residence 
Owner, shall be a member of the 
Residences Owners Association (once 
legally formed) and, together with all 
Residence Owners, shall be bound by 
the terms of the Governance Documents 
(as may be amended from time to time 
by the Building Management Group and 
the Residences Owners Association in 
accordance with the Jointly Owned 
Property Law). 

عنييييد تسييييجيل نقييييل ملكييييية الشييييقة ميييين البييييائع  .ج 

للمشييييييييتري، يصييييييييبا المشييييييييتري، بصييييييييفته 

ماليييييك شييييييقة، عضييييييوا فيييييي جمعييييييية مييييييالك 

الشييييييقق )عنييييييد تشييييييكيلها قانونييييييا( ويلتييييييزم، 

جنبييييا إلييييى جنييييب مييييع كافيييية مييييالك الشييييقق، 

بشيييييروط مسيييييتندات الحوكمييييية )حسيييييبما قيييييد 

ييييييتم تعيييييديلها مييييين وقيييييت آلخييييير مييييين قبيييييل 

ى و جمعيييييييية ميييييييالك مجموعييييييية إدارة المبنييييييي

 الشقق وفقاً لقانون الملكية المشتركة(. 

(f) The Purchaser agrees that when a 
person or entity becomes a Residence 
Owner, it shall automatically become a 
member of the Residences Owners 

يوافيييييق المشيييييتري عليييييى أنيييييه حيييييين يصيييييبا  .ح 
شييييخص مييييا أو كيييييان مييييا مالييييك شييييقة، فتنييييه 
سيصييييييييبا تلقائييييييييياً عضييييييييواً فييييييييي جمعييييييييية 
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Association, and when it ceases to be a 
Residence Owner it shall automatically 
cease to be a member of the Residences 
Owners Association but shall, subject to 
the Jointly Owned Property Law, 
continue to be jointly and severally liable 
with its heirs, personal representatives, 
successors and/or permitted assigns for 
the due performance of its obligations 
pursuant to the Governance Documents 
until any procedures provided in or by the 
Residences Owners Association, the 
Governance Documents and/or this 
Agreement in respect of the transfer of 
the Residence Owner’s interest in the 
Residence are fully complied with. 

مييييييالك الشييييييقق وأنييييييه حييييييين ال يعييييييد مالييييييك 
شيييييقة، فتنيييييه، وتلقائيييييياً أيضييييياً، لييييين يصيييييبا  
عضيييييواً فيييييي جمعيييييية ميييييالك الشيييييقق ولكنيييييه 

اة قييييييييانون الملكييييييييية سيييييييييبقى، مييييييييع مراعيييييييي
المشيييييييييييييييتركة، مسيييييييييييييييؤوالً بالتضيييييييييييييييامن 
واالنفييييييييييراد مييييييييييع ورثتييييييييييه و/أو ممثليييييييييييه 
الشخصيييييييييييين و/أو خلفييييييييييه و/أو المتنييييييييييازل 
لهييييم المصييييرح بهييييم ميييين قبلييييه؛ عيييين تنفيييييذ 
التزاماتييييييييييه أصييييييييييوالً طبقييييييييييا لمسييييييييييتندات 
الحوكميييييييية لحييييييييين االلتييييييييزام التييييييييام بأييييييييية 
إجيييييييييراءات منصيييييييييوص عليهيييييييييا فيييييييييي أو 

لشييييييقق محييييييددة ميييييين قبييييييل جمعييييييية مييييييالك ا
و/أو مسييييييييييييتندات الحوكميييييييييييية و/أو هييييييييييييذه 
االتفاقييييييية بخصييييييوص نقييييييل حقييييييوق مالييييييك 

 الشقة في الشقة.

(g) The Purchaser acknowledges that 
pursuant to the Applicable Law up to and 
until Completion: 

يقر المشتري بما يلي، طبقا للقانون المعمول  .خ  .1
 به، بأنه إلى أن يتم اإلنجاز:

(i) the Seller remains the owner of the 
Residence and, from the legal 
formation of the Residences 
Owners Association, a member of 
the Residences Owners 
Association; and 

a.  1)  سيييييييييييبقى البيييييييييييائع ماليييييييييييك الشيييييييييييقة
وسيييييبقى، ابتييييداء ميييين تيييياريخ تشييييكيل 
جمعيييييييييية ميييييييييالك الشيييييييييقق قانونيييييييييا، 

شيييييقق؛ عضيييييوا فيييييي جمعيييييية ميييييالك ال
 و

(ii) the Purchaser is not the Residence 
Owner nor a member of the 
Residences Owners Association 
and shall have no rights in and 
receive no benefit from the 
Residence and shall not be entitled 
to vote in any resolution or 
otherwise be involved in the affairs 
of the Residences Owners 
Association. 

b.  2)  أن المشيييييتري لييييين يكيييييون ماليييييك شيييييقة

وال عضييييييييواً فييييييييي جمعييييييييية مييييييييالك 

الشيييييقق ولييييين تكيييييون ليييييه أيييييية حقيييييوق 

فيييييي الشيييييقة ولييييين يحصيييييل عليييييى أيييييية 

منفعييييية مييييين الشيييييقة ولييييين يكيييييون ليييييه 

الحييييييق بالتصييييييويت علييييييى أي قييييييرار 

أو االشيييييييتراك فيييييييي شيييييييؤون جمعيييييييية 

 مالك الشقق.

(h) Notwithstanding clause 7.4(g), the 
Purchaser is solely liable for and must 
pay all Service Charges and other 
outgoings that may be levied by the 
Residences Owners Association, the 
Building Management Group and/or any 
Relevant Authority (or the Seller on their 
behalf) on or with respect to the 
Residence from the Completion Date. 

-7أنه على الرغم من أحكام الميادة رقيم  (3  .2
)خ(، يكون المشتري، وحده، مسيؤوال   4

ويجييب عليييه دفييع كافيية رسييوم خييدمات 
الشقة وغيرها مين المصيروفات التيي قيد 
تفرضها جمعية مالك الشقق أو مجموعة 
إدارة المبنيييى و/أو أيييية هيئييية معنيييية )أو 
البيييييائع نيابييييية عييييينهم( عليييييى الشيييييقة أو 
 بخصوصها ابتداءاً من تاريخ اإلنجاز. 

7.5 Seller to Manage Residences Owners 
Association Pending Registration 

 تعهد البائع بإدارة جمعية مالك الشقق لحين التسجيل        7-5  .3

(a) Until such time as the Residences 
Owners Association is legally formed 
and Registered in accordance with the 
Jointly Owned Property Law, and 

لحييييين ذلييييك الوقييييت الييييذي يييييتم فيييييه تشييييكيل  .أ  .4
جمعيييية ميييالك الشيييقق قانونييياً وتسيييجيلها وفقيييا 
لقييييانون الملكييييية المشييييتركة واالعتييييراف بهييييا 
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recognised by the Land Department and 
RERA, the Seller (or its nominee) shall 
undertake the functions (and have such 
rights and obligations) of the Residences 
Owners Association in accordance with 
the provisions contained in the 
Residences JOPD. 

مييييييين قبيييييييل دائيييييييرة األراضيييييييي واألميييييييالك 
ومؤسسييية التنظييييم العقييياري، يقيييوم البيييائع )أو 
ميين يعينيييه( بتيييولي مهييام جمعيييية ميييالك الشيييقق 
)وتكييييييون لييييييه تلييييييك الحقييييييوق وااللتزامييييييات 

صيية بهييا( وفقييا لألحكييام الييواردة فييي بيييان الخا
إدارة المبنيييييييى إعيييييييالن الملكيييييييية المشيييييييتركة 

 للشقق.

(b) Following the Actual Completion Date, 
as soon as practicable under the Jointly 
Owned Property Law, the Seller must 
use all reasonable commercial 
endeavours to Register the Residences 
Owners Association and the Residences 
JOPD under the Jointly Owned Property 
Law. 

يتوجييييب علييييى البييييائع أن يقييييوم؛ بعييييد تيييياريخ  .ب 
اإلنجيييياز الفعلييييي؛ فييييي أسييييرع وقييييت ممكيييين 
بموجييب قييانون الملكييية المشييتركة، ببييذل كافيية 
المسييياعي المعقولييية مييين أجيييل تسيييجيل جمعيييية 

ملكيييييية المشيييييتركة ميييييالك الشيييييقق و إعيييييالن ال
 للشقق بموجب قانون الملكية المشتركة.

(c) The Purchaser indemnifies and must 

keep indemnified the Seller (and any 

nominated manager) against all actions, 

claims, costs, damages, demands, 

expenses, liabilities, losses, proceedings 

or other liability in any way arising 

directly or indirectly from or otherwise in 

connection with the Seller undertaking 

the functions of the Residences Owners 

Association under the Residences JOPD 

and/or undertaking any other function as 

requested by the Residence Owners 

from time to time including any costs 

incurred by the Seller in seeking to 

enforce the obligations of the Residence 

Owners (and the Occupiers and 

Invitees) under the Residences JOPD. 

يضيييمن المشيييتري تعيييوي  البيييائع )وأي ميييدير  .ت 
ي  معيييين مييين قبليييه( ويبقييييه مضيييموناً بيييالتعو

ويبقييييه حيييال مييين الضيييرر ضيييد أي مييين وكافييية 
اليييييييييدعاوى أو المطالبيييييييييات أو التكييييييييياليف أو 
األضيييييييييييرار أو الطلبيييييييييييات أو النفقيييييييييييات أو 
االلتزامييييييات أو الخسيييييييائر أو اإلجيييييييراءات أو 
أييية مسييؤولية أخييرى كيفمييا تنشييأ سييواء بشييكل 
مباشيييير أو غييييير مباشيييير عيييين أو بخصييييوص 
مباشييييرة البييييائع لمهييييام جمعييييية مييييالك الشييييقق 

إعيييييالن الملكيييييية المشيييييتركة للشيييييقق  بموجيييييب
و/أو مباشيييييرته أليييييية مهيييييام أخيييييرى حسيييييبما 
يطلبهيييا ميييالك  الشيييقق مييين وقيييت آلخييير وبميييا 
فييييي ذلييييك أيضيييياً أييييية تكيييياليف يتكبييييدها البييييائع 
أثنيييياء السييييعي لتنفيييييذ التزامييييات مييييالك الشييييقق 
)ومسييييتأجريهم و مييييدعويهم( بموجييييب إعييييالن 

 الملكية المشتركة للشقق.

7.6 Special Community Management 
Arrangements 

 الترتيبات الخاصة إلدارة المجمع          7-6 

(a) To ensure the efficient and effective 
Operation of the Resort (including the 
Residences Component), and promote 
the preservation of the Hotel Brand 
Standards across the Resort, it is 
intended that the Hotel Component 
Owner shall be appointed as (or shall 
nominate and appoint) the Building 
Manager in accordance with the BMS 
and shall be appointed as (or shall 
nominate and appoint) the Residences 
Association Manager in accordance with 
the Residences JOPD.  

لضيييمان تشيييغيل المنتجيييع )بميييا فيييي ذليييك جيييزء  .أ 
الشيييييقق( بكفييييياءة وفعاليييييية ولغييييير  تعزييييييز 
المحافظييييية عليييييى معيييييايير العالمييييية التجاريييييية 
للفنيييدق عبييير المنتجيييع فتنيييه مييين المزميييع القييييام 
بتعييييين ماليييك جيييزء الفنيييدق كميييدير المبنيييى )أو 
يجيييييوز ليييييه ترشييييييا وتعييييييين ميييييدير المبنيييييى( 

إدارة المبنييييى كمييييا سيييييتم  وذلييييك وفقيييياً لبيييييان
تعيييييين مالييييك جييييزء الفنييييدق كمييييدير لجمعييييية 
الشيييقق )أو يجييييوز لييييه ترشييييا وتعيييييين مييييدير 
جمعيييية الشيييقق( وذليييك وفقييياً إلعيييالن الملكيييية 

 المشتركة للشقق. 

(b) The Purchaser (as a Residence Owner) 
must not vote in favour of any resolution 
that seeks to vary the appointment of the 

 يتوجييييييب علييييييى المشييييييتري )بصييييييفته مالييييييك .ب 
شييييييركة( أال يقييييييوم بالتصييييييويت لصييييييالا أي 
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Hotel Component Owner (or the Hotel 
Component Owner’s nominated 
manager) to undertake the function of 
the Building Manager and the 
Residences Association Manager in 
accordance with clause 7.6(a) or 
otherwise diminish the Residence 
Owners’ (or the Occupiers’ or Invitees) 
obligations contained in the BMS and 
the Residences JOPD or as may 
otherwise have the effect of diminishing 
the Hotel Brand Standards within the 
Resort. 

 جيييييزء ماليييييكقيييييرار يطاليييييب بتغييييييير تعييييييين 
المعييييين ميييين  الفنييييدق جييييزء مالييييك)أو  الفنييييدق

قبليييه( لتيييولي مهامييييه كميييدير للمبنيييى وكمييييدير 
 6-7لجمعيييية الشيييقق وفقييياً ألحكيييام الميييادة رقيييم 

)أ( أو أي قيييرار مييين شيييأنه االنتقييياص مييين أو 
التزامييييات تقليييييل التزامييييات مييييالك الشييييقق )أو 

مسييييتأجريهم ومييييدعويهم( الييييواردة فييييي بيييييان 
إدارة المبنيييى وفيييي إعيييالن الملكيييية المشيييتركة 
للشيييقق أو التصيييويت بشيييكل يكيييون ليييه األثييير 
فيييي االنتقييياص مييين معيييايير العالمييية التجاريييية 

 للفندق داخل المنتجع.

(c) The Resort, including the Residences 
Component shall be managed in 
accordance with the Hotel Brand 
Standards and, accordingly, the Hotel 
Operator shall have approval rights over 
changes or additions to provisions in the 
Governance Documents (and the Hotel 
Services and Facilities Agreement) 
which relate to, or affect the, provision of 
the Hotel Services and the preservation 
and maintenance of the Hotel Brand 
Standards. Accordingly, the Governance 
Documents will not be able to be 
amended without the prior written 
approval of the Hotel Operator.   

سيييييتتم إدارة المنتجيييييع )بميييييا فيييييي ذليييييك جيييييزء  .ت 
الشييييييقق( وفقيييييياً لمعييييييايير العالميييييية التجارييييييية 
للفنييييدق وبنيييياءاً عليييييه فييييتن سيييييكون لمشييييغل 
الفنيييدق حيييق الموافقييية عليييى أيييية تغييييييرات أو 
إضيييييييافات ييييييييتم إجراؤهيييييييا عليييييييى شيييييييروط 
مسييييييييتندات الحوكميييييييية )واتفاقييييييييية خييييييييدمات 
ومرافييق الفنييدق( والتييي تخييص أو تييؤثر علييى 

يقيييييدمها الفنيييييدق والمحافظييييية  الخيييييدمات التيييييي
علييييييى معييييييايير العالميييييية التجارييييييية للفنييييييدق. 
وبنييياءاً علييييه فتنيييه لييين يمكييين تعيييديل مسيييتندات 
الحوكمييييية بيييييدون الحصيييييول عليييييى الموافقييييية 

 الخطية من مشغل الفندق بهذا الخصوص. 

7.7 Resort Core Services  7-7         الخدمات الرئيسية للمنتجع 

(a) To enable the efficient and effective 
Operation of the Resort, there are a 
number of Resort Core Services that are 
required to be provided by the same 
Supplier to the Resort as a whole 
(including the Residences Component). 

ولليييييييتمكن مييييييين تشيييييييغيل المنتجيييييييع بكفييييييياءة  .أ 
وفعالييييييييية، هنيييييييياك عييييييييدد ميييييييين الخييييييييدمات 
الرئيسيييييية للمنتجيييييع التيييييي يتوجيييييب تقيييييديمها 
للمنتجيييييييع ككيييييييل )بميييييييا فيييييييي ذليييييييك جيييييييزء 

 الشقق( من قبل نفس المورد. 

(b) In respect of each Resort Core Service 
provided to the Resort, the Building 
Management Group (including the 
Residences Owners Association) must 
engage the Hotel Component Owner or 
Suppliers nominated by the Hotel 
Component Owner where such Resort 
Core Services impact upon the 
Operation of the Hotel Component and 
the preservation of Hotel Brand 
Standards for the Resort as shall be 
determined by the Hotel Component 
Owner in its absolute discretion. 

وفيميييييا يتعليييييق بكيييييل خدمييييية مييييين الخيييييدمات  .ب 
الرئيسييييية التييييي يييييتم توفيرهييييا للمنتجييييع فتنييييه 
يتوجييييب علييييى مجموعيييية إدارة المبنييييى )بمييييا 
فييييييي ذلييييييك جمعييييييية مييييييالك الشييييييقق( القيييييييام 

ء الفنييييدق أو باالسييييتعانة بخييييدمات مالييييك جييييز
المييييوردين المعينيييييين مييييين قبيييييل ماليييييك جيييييزء 
الفنييييدق فييييي حييييال كانييييت الخييييدمات الرئيسييييية 
للمنتجييييع سييييتؤثر علييييى تشييييغيل جييييزء الفنييييدق 
وعلييييييى المحافظيييييية علييييييى معييييييايير العالميييييية 
التجاريييية للفنيييدق وفيييق ميييا يقيييرره ماليييك جيييزء 

 الفندق حسب تقديره المطلق. 

(c) The Purchaser acknowledges and 
agrees that the Hotel Component Owner 
and the Hotel Operator may have 
specific standards, needs and 
requirements to properly operate and 

د يقيييييير ويوافييييييق المشييييييتري علييييييى أنييييييه قيييييي .ت 
يكيييييييون لمالييييييييك جيييييييزء الفنييييييييدق ولمشييييييييغل 
الفنيييييييدق معيييييييايير، واحتياجيييييييات ومتطلبيييييييات 
محيييييددة لغييييير  تطبييييييق والمحافظييييية عليييييى 
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uphold the Hotel Brand Standards and 
that the Hotel Component Owner and/or 
the Hotel Operator may be appointed to 
either supervise the delivery of, or 
provide directly, certain Resort Core 
Services pursuant to the Hotel Services 
and Facilities Agreement across the 
Resort (including the Residences 
Component) in accordance with the 
Governance Documents.  

معييييييايير العالميييييية التجارييييييية للفنييييييدق وأنييييييه 
قيييييد ييييييتم تعييييييين ماليييييك جيييييزء الفنيييييدق و/أو 
مشيييييييغل الفنيييييييدق لإلشيييييييراف عليييييييى تقيييييييديم 
بعيييييييي  الخييييييييدمات الرئيسييييييييية للمنتجييييييييع أو 

جيييييييع تقيييييييديمها بشيييييييكل مباشييييييير عبييييييير المنت
)بمييييييا فييييييي ذلييييييك جييييييزء الشييييييقق( بموجييييييب 
اتفاقييييييية خييييييدمات ومرافييييييق الفنييييييدق ووفقيييييياً 

 لمستندات الحوكمة.

8 Hotel Brand Operation  8. تشغيل العالمة التجارية للفندق 

8.1 Hotel Brand Standards  8-1      معايير العالمة التجارية للفندق 

The Purchaser acknowledges and agrees:   المشتري على ما يلي:يقر ويوافق 

(a) that the Resort is intended by the Seller 
to be Operated in accordance with the 
Hotel Brand Standards as may be 
determined by the Hotel Operator from 
time to time; 

أنَّ نييييية البييييائع تتجييييه إلييييى أن يييييتم تشييييغيل     .أ 
المنتجيييييع وفقييييياً لمعيييييايير العالمييييية التجاريييييية 
للفنيييدق حسيييبما ييييتم تحدييييدها مييين قبيييل مشيييغل 

 الفندق من وقت آلخر؛ 

(b) that to ensure the preservation of the 
Hotel Brand Standards and to procure 
the right to use the Royal Leisure 
Facilities by the Residences Owners, the 
Residences Owners Association will 
appoint and enter into the Hotel Services 
and Facilities Agreement with the Hotel 
Component Owner; 

ييييييه وبغييييييير  ضييييييمان المحافظييييييية عليييييييى  .ب  أنَّ
معيييييايير العالمييييية التجاريييييية للفنيييييدق وتيييييأمين 

ق فيييييي اسييييتخدام المرافيييييق حييييق ميييييالك الشييييق
الترفيهيييييييية الملكيييييييية فيييييييتن جمعيييييييية ميييييييالك 
الشييييقق سييييتقوم بتعيييييين مالييييك جييييزء الفنييييدق 
والييييييييدخول معييييييييه فييييييييي اتفاقييييييييية خييييييييدمات 

 ومرافق الفندق؛

(c) the entering into the Hotel Services and 
Facilities Agreement is an essential 
requirement of the Hotel Component 
Owner (and the Hotel Operator) to 
enable the Residences Component to 
be associated with the Hotel Brand and 
to enable the Residences Owners to use 
the Royal Leisure Facilities; 

أنَّ إبييييييييييرام اتفاقييييييييييية خييييييييييدمات ومرافييييييييييق  .ت 
الفنيييييييييييدق يعتبييييييييييير أحيييييييييييد االشيييييييييييتراطات 

ومشييييييغل األساسييييييية لمالييييييك جييييييزء الفنييييييدق )
الفنييييييييدق( ليكييييييييون جييييييييزء الشييييييييقق تحييييييييت 
العالمييييية التجاريييييية للفنيييييدق ولتمكيييييين ميييييالك 
الشييييييقق ميييييين اسييييييتخدام المرافييييييق الترفيهييييييية 

 الملكية؛

(d) the Hotel Operator will determine the 
Hotel Brand Standards and the Hotel 
Services that will be provided to the 
Residences Component from time to 
time to comply with the Hotel Brand 
Standards and to ensure that such areas 
are kept to a standard commensurate 
with those of a luxury, high-end ‘5 Star’ 
hotel and residences development 
Operated in accordance with 
international standards and in a manner 
comparable to other branded hotel and 
residences developments operated by 
the Hotel Operator (and its Affiliates) 
under the Hotel Brand Standards;  

أنَّ مشييغل الفنييدق سييوف يقييوم ميين وقييت آلخيير  .ث 
بتحدييييييد معيييييايير العالمييييية التجاريييييية للفنيييييدق 

سيييتم توفيرهييا لمييالك والخييدمات الفندقييية التييي 
الشييقق وذلييك بغيير  االلتييزام بمعييايير العالميية 
التجاريييية للفنيييدق ولضيييمان تمتيييع جيييزء الشيييقق 
بمعيايير ترقييى إليى تلييك التييي يتمتيع بهييا الفنييادق 
والشييقق الفيياخرة ذات فئيية الخمييس نجييوم والتييي 
ييييتم تشيييغيلها وفيييق معيييايير عالميييية وبأسيييلوب 
ة يضيياهي األسيييلوب اليييذي يييتم مييين خالليييه إدار

الفنيييادق والشيييقق األخيييرى التيييي تحميييل عالمييية 
تجارييية أيضيياً والتييي يييديرها مشييغل الفنييدق )أو 
الكيانييييات التابعيييية لييييه( وفييييق معييييايير العالميييية 

 التجارية للفندق؛
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(e) the cost of the Hotel Component Owner 
(under the supervision and management 
of the Hotel Operator) providing the 
Hotel Services to the Residences 
Component and making the Royal 
Leisure Facilities available to the 
Residences Owners pursuant to the 
Hotel Services and Facilities Agreement 
will be payable by the Residences 
Owners and shall form part of the 
Residences Service Charges; and 

أنَّ تكلفيييييية تقيييييييديم الخييييييدمات الفندقيييييييية مييييييين  .ج 
قبيييييل ماليييييك جيييييزء الفنيييييدق )تحيييييت إشيييييراف 
وإدارة مشيييييغل الفنيييييدق( إليييييى جيييييزء الشيييييقق 
وكييييييذلك تكلفيييييية تييييييوفير المرافييييييق الترفيهييييييية 
الملكييييييييية لمييييييييالك الشييييييييقق وفييييييييق اتفاقييييييييية 
خيييييييييييدمات ومرافيييييييييييق الفنيييييييييييدق سيييييييييييتكون 
مسيييييتحقة السيييييداد مييييين قبيييييل ميييييالك الشيييييقق 

مييييييين رسيييييييوم خيييييييدمات  وستشيييييييكل جيييييييزءاً 
 الشقق؛ و 

(f) any failure by the Residences Owners 
Association to enter into and strictly 
comply with the Hotel Services and 
Facilities Agreement may result in the 
Hotel Component Owner withdrawing 
the Hotel Services from the Residences 
Component, withdrawing the provision of 
the Royal Leisure Facilities from the 
Residences Owners and withdrawing 
the Residences Component’s 
association with the Hotel Brand. 

أنَّ تخلييييف جمعييييية مييييالك الشييييقق عيييين إبييييرام  .ح 

اتفاقييييية خييييدمات ومرافييييق الفنييييدق واالمتثييييال 

ألحكامهيييا قيييد يترتيييب علييييه قييييام ماليييك جيييزء 

الفنيييييدق بسيييييحب الخيييييدمات الفندقيييييية المقدمييييية 

لجييزء الشييقق وعييدم إتاحيية المرافييق الترفيهيييية 

الملكييية لمييالك الشييقق وكييذلك قييد يترتييب عليييه 

ة التجاريييية عيييدم ارتبييياط جيييزء الشيييقق بالعالمييي

 للفندق. 

8.2 Purchaser’s Hotel Brand Acknowledgement  8-2          إقرار المشتري الخاص بالعالمة التجارية للفندق 

(a) The Purchaser acknowledges and 
agrees that: 

 يقر المشتري ويوافق على ما يلي: .أ 

(i) the Residence is being sold by the 
Seller and not by the Hotel 
Component Owner or the Hotel 
Operator; 

أنَّ عمليييية بيييييع الشييييقة تييييتم ميييين جانييييب  (1 
البييييائع وليييييس ميييين قبييييل مالييييك جييييزء 

 الفندق أو مشغل الفندق؛

(ii) neither the Hotel Component 
Owner nor its nominated Hotel 
Operator are agents for the Seller 
and neither have acted as a broker, 
finder or agent in connection with 
the sale of the Residence; 

يييه ال مالييييك جييييزء الفنييييدق وال مشييييغل  (2  أنَّ
الفنييدق )المعييين ميين قبلييه( يعتبيير وكيييالً 
للبييييائع و أنَّ أييييياً منهميييييا لييييم يتصيييييرف 
بصييييفته وسيييييطاً أو دليييييالً عقارييييياً فيمييييا 

 يتعلق بعملية بيع الشقة؛ 

(iii) the Purchaser waives and releases 
the Hotel Component Owner and 
the Hotel Operator (and their 
respective affiliates, successors, 
assigns and employees): 

أن المشتري يعفي ويبرئ مالك جزء  (3 
الفندق ومشغل الفندق )وتابعيهم 
وخلفائهم والمتنازل لهم من قبلهم 

 وموظفيهم ذوي الصلة(:

(A) from and against any liability 
with respect to any 
representations or defects 
or any claim whatsoever 
relating to the marketing, 
sale or construction of the 
Residence and the Resort; 
and 

مييييييين أيييييييية مسيييييييؤولية فيميييييييا  .1 
يتعليييييييق بأيييييييية إقيييييييرارات أو 
عييييييييوب أو أيييييييية مطالبيييييييات 

نيييييييييييوع تتعليييييييييييق مييييييييييين أي 
بتسييييييويق أو بيييييييع أو إنشيييييياء 

 الشقة والمنتجع؛ و

(B) from and against any liability 
with respect to any Hotel 
Services provided to the 

ميين أييية مسييؤولية فيمييا يتعلييق  .2 

بييييأي ميييين الخييييدمات الفندقييييية 
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Residences Component, the 
Residences Common Areas 
and the Resort by the Hotel 
Component Owner (under 
the supervision and 
management of the Hotel 
Operator); and 

المقدمييييييييية لجيييييييييزء الشيييييييييقق 

والمنيييياطق المشييييتركة للشييييقق 

وللمنتجيييييع ميييييين قبيييييل مالييييييك 

جيييزء الفنيييدق )تحيييت إشيييراف 

 وإدارة مشغل الفندق(؛ و

(iv) the Purchaser, the Residences 
Owners Association and the 
Building Management Group shall 
not have any right to use the Hotel 
Marks at any time or in any manner 
whatsoever including in respect of 
any Disposal. 

لن يكون ألي من المشتري أو جمعية  (4 
مالك الشقق أو مجموعة إدارة المبنى 
أي حق في استخدام العالمات التجارية 
للفندق في أي وقت من األوقات أو بأي 
شكل من األشكال، أياً كان، ويشمل ذلك 

 ما يتعلق بأي تصرف. 

(b) The Purchaser acknowledges and 
agrees that, in the event that the Hotel 
Brand Standards are not being 
maintained by the Residences Owners 
Association, or if the Hotel Services and 
Facilities Agreement is terminated for 
any reason, the Hotel Component 
Owner (and/or the Hotel Operator) may 
cease providing the Hotel Services to 
the Residences Component and may 
remove all indications of or references to 
any connection between the Residences 
Component and the Hotel Brand, 
including all signs or other materials 
bearing any of the Hotel Marks. 

يقيييييير ويوافييييييق المشييييييتري علييييييى أنييييييه فييييييي  .ب 
اليييييية لييييييم تحييييييافظ جمعييييييية مييييييالك الشييييييقق ح

علييييييى معييييييايير العالميييييية التجارييييييية للفنييييييدق 
أو فييييييييي حاليييييييية إنهيييييييياء اتفاقييييييييية خييييييييدمات 
ومرافييييييق الفنييييييدق ألي سييييييبب فتنييييييه يجييييييوز 
لمالييييييييييك جييييييييييزء الفنييييييييييدق )و/أو مشييييييييييغل 
الفنيييييدق( أن يتوقييييييف عييييين تقييييييديم الخييييييدمات 
الفندقيييييية لجيييييزء الشيييييقق كميييييا يجيييييوز ليييييه أن 
و يزيييييييل أييييييية إشييييييارات إلييييييى أييييييية عالقيييييية أ

ارتبيييياط بييييين جيييييزء الشييييقق و بييييين العالمييييية 
التجاريييييييية للفنيييييييدق؛ بميييييييا فيييييييي ذليييييييك أيييييييية 
الفتييييييات أو مييييييواد أخييييييرى تحمييييييل أي ميييييين 

 عالمات الفندق.

(c) The Purchaser warrants that it has read, 
understood and has agreed to execute 
the Purchaser’s Hotel Brand 
Acknowledgement on or before the date 
of this Agreement, which 
acknowledgement is a binding and 
integral part of this Agreement to which 
the Hotel Operator is a third party 
beneficiary of with respect to the subject 
matter of the Purchaser’s Hotel Brand 
Acknowledgement. 

أنيييييه قيييييد قيييييرأ وفهيييييم يؤكييييد المشيييييتري عليييييى  .ت 
"إقيييرار المشيييتري الخييياص بالعالمييية التجاريييية 
للفنييدق" وأنييه وافييق علييى توقيييع ذلييك اإلقييرار 
فييييي أو قبييييل تيييياريخ هييييذه االتفاقييييية وأن ذلييييك 
اإلقييرار ملييزم لييه ويعتبيير جييزءاً ال يتجييزأ ميين 
هيييذه االتفاقيييية وأن مشيييغل الفنيييدق يمثيييل طرفييياً 

ليييق ثالثييياً مسيييتفيداً مييين هيييذه االتفاقيييية فيميييا يتع
بموضيييوع إقيييرار المشيييتري الخييياص بالعالمييية 

 التجارية للفندق.

9 Residences Leisure Facilities  9. المرافق الترفيهية للشقق 

9.1 Ownership and Operation of the Residences 
Leisure Facilities 

 ملكية وتشغيل المرافق الترفيهية للشقق         9-1 

The Purchaser acknowledges and agrees:  :يقر ويوافق المشتري على ما يلي 

(a) the Residences Leisure Facilities form 
part of the Residences Common Areas 
and, subject to clause 9.1(b) are under 
the control and responsibility of the 
Residences Owners Association;  

أنَّ المرافييييق الترفيهييييية للشييييقق تشييييكل جييييزءاً  .أ 
مييين المنييياطق المشيييتركة للشيييقق وأنهيييا تخضيييع 

ميييع لسييييطرة ومسيييؤولية جمعيييية ميييالك الشيييقق 
 )ب(؛ 1-9مراعاة أحكام المادة رقم 
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(b) notwithstanding the Residences Leisure 
Facilities are designated as Residences 
Common Areas, the Hotel Component 
Owner is responsible for the Operation 
of the Residences Leisure Facilities 
under the Hotel Services and Facilities 
Agreement; and 

يييه وعليييى اليييرغم مييين أن المرافيييق الترفيهيييية  .ب  أنَّ
للشييييقق هييييي ميييين ضييييمن المنيييياطق المشييييتركة 
للشيييييقق إال أن ماليييييك جيييييزء الفنيييييدق مسيييييؤول 
عيييييين تشييييييغيل المرافييييييق الترفيهييييييية للشييييييقق 

 بموجب اتفاقية خدمات ومرافق الفندق؛ و

(c) the Hotel Component Owner shall 
prepare the Residences Leisure 
Facilities Budget for every operating 
year and submit it to the Residences 
Owners Association for inclusion in the 
budget for the Residences Component 
to be approved by RERA. 

أنَّ مالك جزء الفندق سوف يقوم بتعداد ميزانيية  .ت 
المرافق الترفيهيية للشيقق عين كيل سينة تشيغيلية 
وسوف يقوم بتقيديمها لجمعيية ميالك الشيقق مين 
أجيييل تضيييمينها فيييي الميزانيييية الخاصييية بجيييزء 
الشقق وذلك من أجل اعتمادها من قبيل مؤسسية 

 التنظيم العقاري. 

9.2 Use of the Residences Leisure Facilities  9-2         استخدام المرافق الترفيهية للشقق 

The Purchaser acknowledges and agrees, as a 
Residence Owner, that; 

 يقر ويوافق المشتري، بصفته مالك شقة، على ما يلي: 

(a) it must strictly comply, and ensure that 
its Occupiers fully comply, with all 
Residences Rules, (and where 
applicable, the Resort Rules) and the 
directions of the Hotel Component 
Owner and the Hotel Operator (and their 
respective employees and nominees) 
with respect to the use of the 
Residences Leisure Facilities including 
the use of the associated facilities and 
equipment located within the 
Residences Leisure Facilities; 

أنييه  يتوجييب عليييه االلتييزام بشييكل تييام، وبييذل   .أ 
كافييية الجهيييود المعقولييية للحيييرص عليييى التيييزام 
مسيييييييتأجريه بشيييييييكل تيييييييام، بكافييييييية القواعيييييييد 
الخاصييية بالشيييقق )وكيييذلك بالقواعيييد الخاصييية 

يكيييييييون ذليييييييك منطبقييييييياً(  بيييييييالمنتجع حيثميييييييا
وتعليميييات ماليييك جيييزء الفنيييدق ومشيييغل الفنيييدق 
)ومييييوظفيهم والمعينييييين ميييين قييييبلهم( المتعلقيييية 
باسيييتخدام المرافيييق الترفيهيييية للشيييقق بميييا فيييي 
ذلييييك اسييييتخدام المرافييييق والمعييييدات الملحقيييية 
بهيييييا والموجيييييودة داخيييييل المرافيييييق الترفيهيييييية 

 للشقق.

(b) it uses the Residences Leisure Facilities 
at its own risk and indemnifies and holds 
the Hotel Component Owner and the 
Hotel Operator (and their respective 
employees and nominees) harmless 
against any loss arising from the use of 
the Residences Leisure Facilities; 

قق عليييييى اسيييييتخدام المرافيييييق الترفيهيييييية للشييييي .ب 
مسييييؤوليته الخاصيييية وضييييمان تعييييوي  مالييييك 
جيييييزء الفنيييييدق ومشيييييغل الفنيييييدق )وميييييوظفيهم 
والمعينيييييين مييييين قيييييبلهم( وإبقيييييائهم حيييييال مييييين 
الضييييرر ميييين وضييييد أييييية خسييييارة تنشييييأ عيييين 

 استخدام المرافق الترفيهية للشقق؛

(c) the Hotel Component Owner may 
restrict the hours of use of the 
Residences Leisure Facilities in its 
absolute discretion, and temporarily 
close the Residences Leisure Facilities 
(or any part thereof) for the purpose of 
undertaking any cleaning, repair or 
maintenance of the Residences Leisure 
Facilities, or for any other purpose; and  

نيييييه يجيييييوز  لماليييييك جيييييزء الفنيييييدق تحدييييييد أ .ت 
سيييياعات اسييييتخدام المرافييييق الترفيهييييية للشييييقق 
وفيييييق تقيييييديره المطليييييق، وإغيييييالق المرافيييييق 
الترفيهييييية للشييييقق )أو أي جييييزء منهييييا( بشييييكل 
مؤقييت بغيير  القيييام بأييية أعمييال  تنظيييف أو 
إصييييييالح أو صيييييييانة للمرافييييييق الترفيهييييييية أو 

 ألي غر  أخر؛ و

(d) if requested by the Residences Owners 
Association, the Hotel Component 
Owner may in its absolute discretion 
suspend or revoke the Residence 
Owner’s (and the Occupier’s) right to 
use the Residences Leisure Facilities if 

أنه يجوز لمالك جزء الفندق؛ حال طلبت جمعية  .ث 
مالك الشقق ذلك؛ أن يقوم، وفق تقديره 
المطلق، بتعليق أو إلغاء حق مالك الشقة )أو 
المستأجر التابع له( في استخدام المرافق 

رفيهية للشقق في حال تخلف مالك الشقة عن الت
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the Owner has failed to pay its 
Residences Service Charges or is 
otherwise in breach of the Residences 
Rules and/or Resort Rules. 

سداد رسوم خدمات الشقق المفروضة عليه أو 
في حال أخل المالك بأي من قواعد الشقق و/أو 

 قواعد المنتجع. 

9.3 Invitees to the Residences Leisure Facilities  9-3         المدعوون إلى المرافق الترفيهية للشقق 

The Purchaser acknowledges and agrees, as a 
Residence Owner, that: 

 يقر المشتري ويوافق، بصفته مالك شقة، على ما يلي: 

(a) the Residences Leisure Facilities are for 
the exclusive use of the Residence 
Owners and Occupiers only; 

أن المرافييييييييق الترفيهييييييييية للشييييييييقق هييييييييي     .أ 
 ميييين قبييييل مييييالك الشييييقق لالسييييتخدام حصييييرا ً

 ومستأجريهم فقط؛

(b) the Residences Leisure Facilities are not 
available for use by any Invitees of the 
Residence Owners (or the Occupiers) 
and have not been designed to cater for 
such use; 

أنييييه ال ُيسييييما باسييييتخدام المرافييييق الترفيهييييية  .ب 
قبيييل أي ميييدعوين مييين قبيييل ميييالك للشيييقق مييين 

الشيييييييقق )أو مسيييييييتأجريهم( وأنيييييييه ليييييييم ييييييييتم 
 تصميمها لتلبية ذلك االستخدام؛

(c) Residence Owners and Occupiers must 
at all times comply with the directions of 
the Hotel Component Owner (and the 
Hotel Operator and their respective 
nominees) when utilising the 
Residences Leisure Facilities; and 

أنيييييييييه يتوجيييييييييب عليييييييييى ميييييييييالك الشيييييييييقق،  .ت 
والمسييييتأجرين، االلتييييزام فييييي كافيييية األوقييييات 
بتوجيهيييييات ماليييييك جيييييزء الفنيييييدق )ومشيييييغل 
الفنيييدق والمعينيييين مييين قيييبلهم( عنيييد اسيييتخدام 

 المرافق الترفيهية للشقق؛ و

(d) for the avoidance of doubt, a Residence 
Owner who has entered into a Lease of 
its Residence is deemed to have 
assigned its rights to use the 
Residences Leisure Facilities to its 
Occupiers and shall not be entitled to 
use the Residences Leisure Facilities for 
the duration of the relevant lease. 

وتفادييييياً للشييييكوك فييييتن أي مالييييك شييييقة يقييييوم  .ث 
بييتبرام عقييد إيجييار لشييقته يعتبيير علييى أنييه فييي 
قيييام بنقيييل كافيييه حقوقيييه فيييي اسيييتخدام المرافيييق 
الترفيهييييية للشييييقق إلييييى المسييييتأجر وأنييييه ليييين 
يكيييييون لييييييه الحيييييق فييييييي اسيييييتخدام المرافييييييق 
الترفيهييييية للشييييقق طييييوال مييييدة عقييييد اإليجييييار 

 المذكور. 

10 Royal Leisure Facilities  10. المرافق الترفيهية الملكية 

10.1 Ownership and Operation of the Royal 
Leisure Facilities 

 ملكية وتشغيل المرافق الترفيهية الملكية       10-1 

                 The Purchaser acknowledges and agrees:  :يقر المشتري ويوافق على ما يلي 

(a) the Royal Leisure Facilities form part of 
the Hotel Component and do not form 
part of the Residences Common Areas; 

أنَّ المرافيييييييق الترفيهيييييييية الملكيييييييية تشيييييييكل     .أ 
جيييزءاً مييين الجيييزء الخييياص بالفنيييدق و أنَّهيييا ال 

 تمثل جزءاً من المناطق المشتركة للشقق؛

(b) the Royal Leisure Facilities are under 
the sole control and responsibility of the 
Hotel Component Owner (and its 
nominated Hotel Operator and 
Suppliers);  

أنَّ المرافيييييييق الترفيهييييييييية الملكييييييييية تخضييييييييع  .ب 
لسيييييييطرة ومسييييييؤولية مالييييييك جييييييزء الفنييييييدق 
)ومشييييغل الفنييييدق والمييييوردين المعينييييين ميييين 

 قبله(؛

(c) notwithstanding the Royal Leisure 
Facilities are owned by the Hotel 
Component Owner and form part of the 
Hotel Component operated by the Hotel 
Operator, the Residences Owners and 

يييه وعليييى اليييرغم مييين أن المرافيييق الترفيهيييية  .ت  أنَّ
الملكييييية مملوكيييية لمالييييك جييييزء الفنييييدق وأنهييييا 
تشييييكل جييييزءاً ميييين الجييييزء الخيييياص بالفنييييدق 
اليييذي ييييتم تشيييغيله مييين قبيييل مشيييغل الفنيييدق إال 
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the Occupiers are permitted to use the 
Royal Leisure Facilities pursuant to the 
terms of the Hotel Services and 
Facilities Agreement, subject to the rules 
and regulations contained therein (and 
the Resort Rules);  

يييييي ه ُيْسييييييَما لمييييييالك الشييييييقق ومسييييييتأجريهم أنَّ
باسيييتخدام المرافيييق الترفيهيييية الملكيييية بموجيييب 
اتفاقيييية خيييدمات ومرافيييق الفنيييدق وميييع مراعييياة 
القواعيييد والليييوائا المنصيييوص عليهيييا فيييي تليييك 

 االتفاقية )و قواعد المنتجع(؛ 

(d) the Hotel Component Owner may allow 
VIP Hotel Guests to use the Royal 
Leisure Facilities in its absolute 
discretion; and 

ييه يجييوز لمالييك جييزء الفنييدق أن يسييما، وفييق  .ث  أنَّ
تقييديره المطلييق، لكبييار الشخصيييات ميين نييزالء 

 الفندق باستخدام المرافق الترفيهية الملكية؛ و

(e) the Residences Component’s share of 
the Hotel Component Owner’s costs of  
providing the Hotel Services to the 
Residences Component and Operating 
the Royal Leisure Facilities pursuant to 
the terms of the Hotel Services and 
Facilities Agreement will be payable by 
the Residences Owners and shall form 
part of the Residences Service Charges; 

أنَّ حصيييية جييييزء الشييييقق ميييين تكيييياليف مالييييك  .ج 
جييييييزء الفنييييييدق الخاصيييييية بتقييييييديم الخييييييدمات 
الفندقيييييية لجيييييزء الشيييييقق وبتشيييييغيل المرافيييييق 
الترفيهييييية الملكييييية بموجييييب اتفاقييييية خييييدمات 
ومرافيييق الفنيييدق سيييتكون مسيييتحقة السيييداد مييين 
قبيييل ميييالك الشيييقق وأنهيييا ستشيييكل جيييزءاً مييين 

 رسوم خدمات الشقق؛ 

(f) the Hotel Component Owner (or the 
Hotel Operator on its behalf) shall 
prepare the Royal Leisure Facilities 
Budget for every operating year in 
accordance with the Hotel Services and 
Facilities Agreement and submit it to the 
Residences Owners Association 
Manager for adoption as part of the 
budget for the Residences Component 
to be approved by RERA. 

أنَّ ماليييييك جيييييزء الفنيييييدق )أو مشيييييغل الفنيييييدق  .ح 
بالنيابيييية عنييييه( سييييوف يقييييوم بتعييييداد ميزانييييية 
المرافييييق الترفيهييييية الملكييييية عيييين كييييل سيييينة 
تشييغيلية وفييق اتفاقييية خييدمات ومرافييق الفنييدق 

لميييدير جمعيييية ميييالك وسيييوف يقيييوم بتقيييديمها 
الشيييييقق مييييين أجيييييل تضيييييمينها فيييييي الميزانيييييية 
الخاصييييية بجيييييزء الشيييييقق وذليييييك مييييين أجيييييل 

 اعتمادها من قبل مؤسسة التنظيم العقاري.

10.2 Use of the Royal Leisure Facilities  10-2       استخدام المرافق الترفيهية الملكية 

The Purchaser acknowledges and agrees, as a 
Residence Owner, that; 

 يقر ويوافق المشتري، بصفته مالك شقة، على ما يلي: 

(a) it must strictly comply, and use all 
reasonable endeavours to ensure that 
its Occupiers fully comply, with all 
Resort Rules and the directions of the 
Hotel Component Owner and the Hotel 
Operator (and their respective 
employees and nominees) with respect 
to the use of the Royal Leisure Facilities 
including the use of the associated 
facilities and equipment located within 
the Royal Leisure Facilities; 

ييييه يتوجييييب عليييييه االلتييييزام بشييييكل تييييام،    .أ   أنَّ
وبيييذل كافييية الجهيييود المعقولييية للحيييرص عليييى 
التيييزام مسيييتأجريه بشيييكل تيييام، بكافييية القواعيييد 
الخاصييييية بيييييالمنتجع وتعليميييييات ماليييييك جيييييزء 
الفنيييييييييدق ومشيييييييييغل الفنيييييييييدق )وميييييييييوظفيهم 
والمعينيييييين مييييين قيييييبلهم( المتعلقييييية باسيييييتخدام 
المرافيييييق الترفيهيييييية الملكيييييية بميييييا فيييييي ذليييييك 
اسيييييتخدام المرافيييييق والمعيييييدات الملحقييييية بهيييييا 

موجييييييييودة داخييييييييل المرافييييييييق الترفيهييييييييية وال
 الملكية؛

(b) it (and the Occupiers) use the Royal 
Leisure Facilities at their own risk and 
shall indemnify and holds the Hotel 
Component Owner and the Hotel 
Operator (and their respective 
employees and nominees) harmless 
against any loss arising from the use of 
the Royal Leisure Facilities; 

أن يقييييييييوم )هييييييييو ومسييييييييتأجريه( باسييييييييتخدام  .ب 
المرافيييق الترفيهيييية الملكيييية عليييى مسيييؤوليتهم 
الخاصيييييية وضييييييمان تعييييييوي  مالييييييك جييييييزء 
الفنيييييييييدق ومشيييييييييغل الفنيييييييييدق )وميييييييييوظفيهم 
والمعينيييييين مييييين قيييييبلهم( وإبقيييييائهم حيييييال مييييين 

أ عيييين الضييييرر ميييين وضييييد أييييية خسييييارة تنشيييي
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 استخدام المرافق الترفيهية الملكية؛

(c) the Hotel Component Owner may 
restrict the hours of use of the Royal 
Leisure Facilities in its absolute 
discretion, and temporarily close the 
Royal Leisure Facilities (or any part 
thereof) for the purpose of undertaking 
any cleaning, repair or maintenance of 
the Royal Leisure Facilities, or for any 
other purpose; 

ييه يجييوز لمالييك جييزء الفنييدق تحديييد سيياعات  .ت  أنَّ
اسيييييتخدام المرافيييييق الترفيهيييييية الملكيييييية وفيييييق 
تقيييديره المطليييق، وإغيييالق المرافيييق الترفيهيييية 

مؤقيييييت الملكيييييية )أو أي جيييييزء منهيييييا( بشيييييكل 
بغيييييير  القيييييييام بأييييييية أعمييييييال  تنظيييييييف أو 
إصييييييييالح أو صيييييييييانة للمرافييييييييق الترفيهييييييييية 

 الملكية أو ألي غر  أخر؛

(d) the Hotel Component Owner may at all 

times conduct any commercial activities 

it wishes, including, without limitation, 

the service of food and beverages 

(including alcoholic beverages) within 

the Royal Leisure Facilities in its 

absolute discretion and neither the 

Residences Owners nor the Occupiers 

shall make any objection or complaint in 

relation to such activities; and 

ييييه يجييييوز لمالييييك جييييزء الفنييييدق فييييي جميييييع  .ث  أنَّ
األوقيييييات ووفيييييق تقيييييديره المطليييييق أن يقيييييوم 
بممارسييييييية أيييييييية أنشيييييييطة تجاريييييييية حسيييييييبما 
يريييييد وبمييييا فيييييي ذلييييك، دون حصيييير، تقيييييديم 
الطعيييييييييام والشيييييييييراب )بميييييييييا فيييييييييي ذليييييييييك 
المشيييييييروبات الكحوليييييييية( داخيييييييل المرافيييييييق 
يييييييه ال يجيييييييوز ألي  الترفيهيييييييية الملكيييييييية و أنَّ
ميييييين مييييييالك الشييييييقق أو مسييييييتأجريهم تقييييييديم 
أي اعتيييييييييييرا  أو شيييييييييييكوى بخصيييييييييييوص 

 ك األنشطة؛ وتل

(e) the Hotel Component Owner may in its 
absolute discretion suspend or revoke a 
Residence Owner’s (and the Occupier’s) 
right to use the Royal Leisure Facilities if 
the Owner has failed to pay its 
Residences Service Charges or is 
otherwise in breach of the Resort Rules 
or collectively terminate all of the 
Residences Owners’ rights to use the 
Royal Leisure Facilities if  the 
Residences Owners or the Residences 
Owners Association default with respect 
to their obligations under the Hotel 
Services and Facilities Agreement or 
such agreement is terminated for any 
reason. 

أنَّه يجوز لمالك جزء الفندق أن يقوم، وفق  .ج 
تقديره المطلق، بتعليق أو إلغاء حق مالك الشقة 
)أو المستأجر التابع له( في استخدام المرافق 
الترفيهية الملكية في حال تخلف مالك الشقة عن 

مات الشقق المفروضة عليه أو سداد رسوم خد
في حال أخل المالك بأي من قواعد المنتجع كما 
يجوز له أن يقوم، بشكل جماعي، بتنهاء جميع 
حقوق مالك الشقق في استخدام المرافق 
الترفيهية الملكية في حال تخلف مالك الشقق أو 
تخلف جمعية مالك الشقق عن تنفيذ التزاماتهم 

خدمات ومرافق  المنصوص عليها في اتفاقية
الفندق أو في حال تم إنهاء تلك االتفاقية ألي 

 سبب من األسباب. 

10.3 Invitees to the Royal Leisure Facilities  10-3       المدعوون إلى المرافق الترفيهية الملكية 

The Purchaser acknowledges and agrees, as a 
Residence Owner, that: 

 بصفته مالك شقة، على ما يلي: يقر المشتري ويوافق، 

(a) the Royal Leisure Facilities are for the 
use of the Owners, Occupiers and VIP 
Hotel Guests only; 

أنَّ المرافق الترفيهيية الملكيية هيي لالسيتخدام     .أ 
حصيييرا ً مييين قبيييل ميييالك الشيييقق ومسيييتأجريهم 

 وكبار الشخصيات من نزالء الفندق فقط؛

(b) the Royal Leisure Facilities are not 
available for use by any Invitees of the 
Residence Owners (or the Occupiers) 
and have not been designed to cater for 
such use save that the Hotel Component 
Owner may allow Invitees to the Royal 
Leisure Facilities on a case by case 

أنَّه ال ُيسما باستخدام المرافق الترفيهية الملكيية  .ب 
من قبيل أي ميدعوين مين قبيل ميالك الشيقق )أو 
مسييتأجريهم( وأنييه لييم يييتم تصييميمها لتلبييية ذلييك 
االستخدام غير أنه يجوز لمالك جيزء الفنيدق أن 
يسما بدخول الميدعوين إليى المرافيق الترفيهيية 

ة علييى أسيياس كييل حاليية علييى حييدة وذلييك الملكييي



 

 
 
Purchaser’s Initials: ________________ 
 

 ________________األحرف األولى للمشتري: 
 

© King & Spalding LLP 2021 32 
WORKEMEA\28979\075001\32889027.v7-3/30/21 

basis subject to advance written request 
from the Residences Owners or 
Occupiers (which may or may not be 
granted in its absolute discretion). Any 
consent granted by the Hotel Operator 
shall be subject to such conditions, rules 
and regulations as the Hotel Operator 
deems fit; 

شيييريطة تقيييديم ميييالك الشيييقق )أو مسيييتأجريهم( 
طلب مسبق بهذا الخصوص )والذي من الممكن 
أن ييييتم قبوليييه أو رفضيييه مييين قبيييل ماليييك جيييزء 
الفنيييدق وفيييق تقيييديره الخييياص(. وتخضيييع أيييية 
موافقة صادرة عن مشغل الفندق لكافة الشيروط 

الفنيييدق والقواعيييد والليييوائا التيييي يراهيييا مشيييغل 
 مناسباً؛ 

(c) Residence Owners and Occupiers must 
at all times comply with the directions of 
the Hotel Component Owner (and the 
Hotel Operator and their respective 
nominees) when utilising the Royal 
Leisure Facilities; and 

يييييييييه يتوجيييييييييب عليييييييييى ميييييييييالك الشيييييييييقق،  .ت  أنَّ
والمسييييتأجرين، االلتييييزام فييييي كافيييية األوقييييات 
بتوجيهيييييات ماليييييك جيييييزء الفنيييييدق )ومشيييييغل 
الفنيييدق والمعينيييين مييين قيييبلهم( عنيييد اسيييتخدام 

 المرافق الترفيهية الملكية؛ و

(d) for the avoidance of doubt, a Residence 
Owner who has Leased its Residence is 
deemed to have assigned its rights to 
use the Royal Leisure Facilities to its 
Occupiers and shall not be entitled to 
use the Royal Leisure Facilities for the 
duration of the relevant Lease. 

وتفادييييياً للشييييكوك فييييتن أي مالييييك شييييقة يقييييوم  .ث 
بتيييأجير شيييقته يعتبييير عليييى أنيييه فيييي قيييام بنقيييل 

الترفيهيييية  كافيييه حقوقيييه فيييي اسيييتخدام المرافيييق
الملكييييية إلييييى المسييييتأجر وأنييييه ليييين يكييييون لييييه 
الحييييييق فييييييي اسييييييتخدام المرافييييييق الترفيهييييييية 

 الملكية طوال مدة اإليجار المذكور.

11 Atlantis The Royal Membership  11.  اتالنتس ذا رويالعضوية 

11.1 Provision of Atlantis The Royal Membership 
Passes  

 اتالنتس ذا رويالمنح بطاقات عضوية        11-1 

(a) The Hotel Component Owner shall upon 
the Actual Completion Date provide to 
the Purchaser two complimentary 
Atlantis The Royal Membership Passes 
for each bedroom within the Residence 
which shall entitle the Occupier of the 
Residence to take advantage of the 
Atlantis The Royal Membership Benefits.  

سييييوف يقييييوم مالييييك جييييزء الفنييييدق، بتيييياريخ     .أ 
اإلنجييييياز الفعليييييي، بمييييينا المشيييييتري بطييييياقتي 

كهدييييية مجانييييية  اتالنييييتس ذا رويييييالعضييييوية 
وذلييك عيين كييل غرفيية نييوم واحييدة ميين غييرف 
الشيييقة وسيييوف تخيييول تليييك العضيييوية قييياطني 

اتالنيييييتس ذا الشيييييقة التمتيييييع بمزاييييييا عضيييييوية 
 . رويال

(b) The complimentary Atlantis The Royal 
Membership Passes shall be renewed 
on a yearly basis by the Hotel 
Component Owner upon such terms as 
shall be determined by the Hotel 
Component Owner. 

وسييييييييوف يييييييييتم تجديييييييييد تلييييييييك البطاقييييييييات  .ب 
اتالنيييييييتس ذا المجانيييييييية الخاصييييييية بعضيييييييوية 

سييييييينوياً مييييييين قبيييييييل ماليييييييك جيييييييزء  روييييييييال
الفنيييييييدق وفييييييييق الشييييييييروط التييييييييي يحييييييييددها 

 مالك جزء الفندق.

(c) Subject to clause 11.2, the Atlantis The 
Royal Membership Passes are non-
transferable. 

فيييتن  2-11وميييع مراعييياة أحكيييام الميييادة رقيييم  .ت 
غييييير  اتالنييييتس ذا رويييييالعضييييوية  بطاقييييات

 قابلة لنقلها لفائدة أشخاص أخرين. 

(d) The Hotel Component Owner (in 
conjunction with the Hotel Operator) 
shall be solely responsible for 
determining the nature and extent of the 
Atlantis The Royal Membership Benefits 
from time to time, and may, in its 
absolute discretion, vary, alter, extend or 
reduce the Atlantis The Royal 
Membership Benefits to accord with 

ويكيييون ماليييك جيييزء الفنيييدق )باالشيييتراك ميييع  .ث 
مشيييغل الفنيييدق( مسيييؤوالً، وحيييده، عييين تحدييييد 

اتالنييييتس ذا طبيعيييية وحييييدود مزايييييا عضييييوية 
ميين وقييت آلخيير كمييا يجييوز لييه، وفييق  رويييال
يره الخيييياص، أن يقييييوم بتعييييديل أو تغيييييير تقييييد

اتالنيييتس أو زييييادة أو خفييي  مزاييييا عضيييوية 
لتتناسييييييب مييييييع أوضيييييياع السييييييوق  ذا رويييييييال
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market conditions and the demand for 
such benefits. 

 وحجم الطلب على مثل تلك المزايا. 

(e) The Hotel Component Owner may in its 
absolute discretion suspend or revoke a 
Atlantis The Royal Membership Pass if: 

يجوز لمالك جزء الفندق، وفق تقيديره الخياص،  .ج 
أن يقوم بتعلييق أو إلغياء أي بطاقية مين بطاقيات 

 في حالة: اتالنتس ذا رويالعضوية 

(i) the Residence Owner or the 
Occupiers are in breach of any of 
their obligations in this Agreement; 

إخيييالل ماليييك الشيييقة أو مسيييتأجريه بيييأي  (1 
التزامييياتهم المنصيييوص عليهيييا فيييي مييين 

 هذه االتفاقية؛

(ii) the Residence Owner or the 
Occupiers fail to comply with any 
rules or regulations made or 
directions given by the Hotel 
Component Owner or Hotel 
Operator in respect of the use of 
the Atlantis The Royal Membership 
Pass; and 

تخليييف ماليييك الشيييقة أو مسيييتأجريه عييين  (2 
االلتيييزام بييييأي ميييين القواعييييد أو اللييييوائا 
أو التوجيهيييييات الصيييييادرة عييييين ماليييييك 
جييييييييزء الفنييييييييدق أو مشييييييييغل الفنييييييييدق 
بخصيييوص اسيييتخدام بطاقيييات عضيييوية 

 ؛ و  اتالنتس ذا رويال

(iii) the Residence Owner does not pay 
its Residences Service Charges or 
is otherwise in breach of its 
obligations under the Governance 
Documents. 

تخليييف ماليييك الشيييقة عييين سيييداد رسيييوم  (3 
خيييييدمات الشيييييقة أو إخالليييييه بالتزاماتيييييه 
المنصييييييوص عليهيييييييا فييييييي مسيييييييتندات 

 الحوكمة.

11.2 Transfer of Atlantis The Royal Membership 
Passes  

 ذا رويالاتالنتس نقل بطاقات عضوية        11-2 

The Purchaser must (subject to there having been no 
suspension or revocation of the Atlantis The Royal 
Membership Passes pursuant to clause 11.1(e)) transfer 
the Atlantis The Royal Membership Passes: 

اتالنيييتس يتوجيييب عليييى المشيييتري أن يقيييوم بنقيييل بطاقيييات عضيييوية  
معلقييية  اتالنيييتس ذا روييييال)شيييريطة أال تكيييون عضيييوية  ذا روييييال

 "ج"( إلى: 1-11أو ملغاة بموجب نص المادة رقم 

(a) to a third party purchaser of the 
Residence upon completion of the sale 
of the Residence to such third party 
purchaser; and/or 

الطيييرف الثاليييث المشيييتري وذليييك فيييور إتميييام    .أ 
عملييية بيييع الشييقة ميين قبييل المشييتري األصييلي 

 إلى المشتري الجديد؛ و/أو

(b) to a tenant of the Residence upon the 
entering into of the Lease in accordance 
with the terms of this Agreement and the 
Governance Documents. 

المسييييتأجر فييييور إبييييرام عقييييد اإليجييييار وفييييق  .ب 
شييييييييييييروط وأحكييييييييييييام هييييييييييييذه االتفاقييييييييييييية 

 ومستندات الحوكمة.

12 Hotel Leisure Facilities  12.  الترفيهية للفندقالمرافق 

12.1 Use, Ownership and Operation of Hotel 
Leisure Facilities 

 استخدام وملكية وتشغيل المرافق الترفيهية للفندق       12-1 

(a) The Purchaser acknowledges and 
agrees that the Hotel Leisure Facilities 
form part of the Hotel Component and 
are under the sole ownership, control 
and responsibility of the Hotel 
Component Owner and the Purchaser 
shall have no right or entitlement to use 
the Hotel Leisure Facilities (save as a 
Life & Style Member in accordance with 
clause 12.2 or as a fee paying member 

يقيييير ويوافييييق المشييييتري علييييى أن المرافييييق     .أ 
الترفيهية للفندق تشكل جزءاً من الجزء الخاص 
بالفندق وأنها مملوكة لماليك جيزء الفنيدق بشيكل 
منفيييرد وتخضيييع لسييييطرته ومسيييؤوليته وبيييأن 
المشييتري ليين يكيييون لييه أي حيييق فييي اسيييتخدام 
المرافق الترفيهية للفندق )باسيتثناء المزاييا التيي 

فيي برنيام" "الييف ت سيتايل"  يتمتع بها كعضو
أو كفرد من العامية  2-12وفق نص المادة رقم 
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of the public). .)يدفع مقابل استخدام تلك المرافق 

(b) Notwithstanding clause 12.1(a), the 
Hotel Component Owner may in its 
absolute discretion allow Residences 
Owners and their Occupiers limited 
access to certain designated Hotel 
Leisure Facilities from time to time 
subject to such restrictions as shall be 
determined by the Hotel Component 
Owner in its absolute discretion. The 
Seller makes no warranty that the Hotel 
Component Owner shall make any of 
the Hotel Leisure Facilities available for 
the use of the Residences Owners and 
the Occupiers at any time (save as a 
Life & Style Member in accordance with 
clause 12.2 or as a fee paying member 
of the public) and the Purchaser may not 
raise any objection, requisition or claim 
for compensation in the event that the 
Hotel Component Owner elects not to 
make any of the Hotel Leisure Facilities 
available for use by the Residences 
Owners and the Occupiers. 

)أ(  1-12قييم وعلييى الييرغم ميين نييص المييادة ر .ب 
فتنه يجوز لمالك جيزء الفنيدق مين وقيت آلخير، 
وفييق تقييديره الخيياص، أن يسييما لمييالك الشييقق 
ومسييتأجريهم بالييدخول إلييى منيياطق محييددة ميين 
المرافيييق الترفيهيييية للفنيييدق وفيييق االشيييتراطات 
والقيييود التييي يحييددها مالييك جييزء الفنييدق وفييق 
تقييييديره المطلييييق. وال يقييييدم البييييائع أي ضييييمان 

م مالك جزء الفندق بتتاحة أي مين بخصوص قيا
المرافييق الترفيهييية للفنييدق لالسييتخدام ميين قبييل 
مالك الشق ومستأجريهم )باسيتثناء المزاييا التيي 
يتمتع بها المالك والمستأجرين بصفتهم أعضياء 
في برنام" "الييف ت سيتايل" وفيق نيص الميادة 

أو كأفراد من العامية ييدفعون مقابيل  2-12رقم 
افييق( وال يجييوز للمشييتري أن اسييتخدام تلييك المر

يقييوم بتقيييديم أي اعتييرا  أو طليييب أو مطالبييية 
بالتعوي  في حال قرر مالك جزء الفنيدق عيدم 
إتاحييييية أي مييييين المرافيييييق الترفيهيييييية للفنيييييدق 

 لالستخدام من قبل مالك الشق ومستأجريهم.

12.2 Life & Style Membership  12-2       "عضوية "اليف & ستايل 

(a) The Seller may, in its absolute 
discretion, offer to the Purchaser 
(subject to availability and payment of an 
annual Life & Style Membership Fee) a 
Life & Style Membership which shall 
entitle the pass holder to enjoy the Life & 
Style Membership Benefits. 

وفييييق تقييييديره المطلييييق، أن يجييييوز للبييييائع،     .أ 
مشييييييتري االشييييييتراك فييييييي ال يعيييييير  علييييييى 

عضييييوية "اليييييف ت سييييتايل" والتييييي سييييتخول 
أعضييييياءها االسيييييتفادة مييييين مزاييييييا عضيييييوية 
"اليييييف ت سييييتايل" )ويكييييون ذلييييك مشييييروطاً 
بتيييوافر تليييك العضيييوية وسيييداد الرسيييم السييينوي 

 الخاص باالشتراك فيها(.

(b) The Hotel Component Owner (in 
conjunction with the Hotel Operator) 
shall be solely responsible for 
determining the nature and extent of the 
Life & Style Membership Benefits and 
the Life & Style Membership Fee from 
time to time, and may, in its absolute 
discretion, vary, alter, extend, increase 
or reduce the Life & Style Membership 
Benefits and the Life & Style 
Membership Fee to accord with market 
conditions and demand. 

ويكيييون ماليييك جيييزء الفنيييدق )باالشيييتراك ميييع  .ب 
مشيييغل الفنيييدق( مسيييؤوالً، وحيييده، عييين تحدييييد 
طبيعييييية وحيييييدود مزاييييييا عضيييييوية "الييييييف ت 

ليييك العضيييوية سيييتايل" وكيييذلك تحدييييد رسيييوم ت
ميين وقييت آلخيير كمييا يجييوز لييه، وفييق تقييديره 
الخييياص، أن يقيييوم بتعيييديل أو تغييييير أو زييييادة 
أو خفيييي  مزايييييا أو رسييييوم عضييييوية رويييييال 
أتالنيييتس لتتناسيييب ميييع أوضييياع السيييوق وحجيييم 

 الطلب على مزايا مثل تلك العضوية.

(c) Subject to clause 12.3, the Life & Style 
Membership are non-transferable. 

فيييتن   3-12وميييع مراعييياة أحكيييام الميييادة رقيييم  .ت 
عضيييوية "الييييف ت سيييتايل" غيييير قابلييية لنقلهيييا 

 لفائدة أشخاص أخرين.

(d) The Hotel Component Owner may in its 
absolute discretion suspend or revoke a 
Life & Style Membership if: 

يجييييوز لمالييييك جييييزء الفنييييدق ، وفييييق تقييييديره  .ث 
الخييياص، أن يقيييوم بتعلييييق أو إلغييياء عضيييوية 
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 "اليف ت ستايل" في حالة:

(i) the Residence Owner or the 
Occupiers are in breach of any of 
its obligations in this Agreement; 

ماليييييك الشيييييقة أو المسيييييتأجرين إخيييييالل  (1 
المنصيييوص عليهيييا  مبيييأي مييين التزامييياته
 في هذه االتفاقية؛

(ii) the Residence Owner or the 
Occupiers fails to comply with any 
rules or regulations made or 
directions given by the Hotel 
Component Owner or Hotel 
Operator in respect of the use of 
the Life & Style Membership; 

ماليييييك الشيييييقة أو المسيييييتأجرين تخليييييف  (2 
عييييين االلتيييييزام بيييييأي مييييين القواعيييييد أو 
اللييييوائا أو التوجيهييييات الصييييادرة عيييين 
مالييييك جييييزء الفنييييدق أو مشييييغل الفنييييدق 
بخصييييوص اسييييتخدام عضييييوية "اليييييف 

 ت ستايل"؛

(iii) the Residence Owner does not pay 
its Residences Service Charges or 
is otherwise in breach of its 
obligations under the Governance 
Documents. 

عييين سيييداد رسيييوم ماليييك الشيييقة تخليييف  (3 
بالتزاماتييييه  هإخالليييي؛خييييدمات الشييييقة أو 

المنصييييييوص عليهيييييييا فييييييي مسيييييييتندات 
 الحوكمة. 

(e) The Hotel Component Owner reserves 
the right to create additional layers of 
membership which it may offer in its 
absolute discretion to selected 
Residence Owners subject to 
availability. 

ويحييييييتفظ مالييييييك جييييييزء الفنييييييدق بحقييييييه فييييييي  .ج 
اسيييييتحداث وإصيييييدار شيييييرائا إضيييييافية مييييين 
عضييوية "الييييف ت سييتايل" والتيييي سييوف ييييتم 

ختيييارهم ماليييك توفيرهيييا لميييالك شيييقق معينيييين ي
جييييزء الفنييييدق وفييييق تقييييديره المطلييييق وحسييييب 

 توفر تلك الشرائا. 

12.3 Transfer of Life & Style Membership   12-3       "نقل عضوية "اليف & ستايل 

(a) The Purchaser may (subject to there 
having been no suspension or 
revocation of the Life & Style 
Membership pursuant to 12.2(d)) 
transfer the Life & Style Membership: 

يتوجب على المشتري أن يقوم بنقل عضوية     .أ 
"اليف ت ستايل" )شريطة أال تكون عضوية 
"اليف ت ستايل" معلقة أو ملغاة بموجب نص 

 "ث"( إلى: 2-12البند رقم 

(i) to a third party purchaser of the 
Residence upon completion of the 
sale of the Residence to such third 
party purchaser; or 

الطرف الثالث المشتري وذلك فور إتميام  (1 
عمليييية بييييع الشيييقة مييين قبيييل المشيييتري 

 األصلي إلى المشتري الجديد؛ و/أو

(ii) to a tenant of the Residence upon 
the entering into of the lease 
agreement with such tenant in 
accordance with the terms of this 
Agreement and the Governance 
Documents. 

مسييييييتأجر الشييييييقة فييييييور إبييييييرام عقييييييد  (2 
اإليجيييييار ميييييع ذليييييك المسيييييتأجر وفيييييق 
شييييييييروط وأحكييييييييام هييييييييذه االتفاقييييييييية 
وشيييييييييييييروط وأحكيييييييييييييام مسيييييييييييييتندات 

 الحوكمة.

13 The Beach  13. الشاطئ 

(a) The Beach is located outside of the 
boundaries of the Resort and forms part 
of the common facilities of the Master 
Community. 

يقيييييييع الشييييييياطم خيييييييارج حيييييييدود المنتجيييييييع    .أ 
ويشييييييكل جييييييزءاً ميييييين المرافييييييق المشييييييتركة 

 للمجمع الرئيسي.

(b) The Master Developer has granted 
exclusive use rights in respect of the 
Beach to the Seller and notwithstanding 

حيييييق  للبيييييائعئيسيييييي وقيييييد مييييينا المطيييييور الر .ب 
االسييييييييتخدام الحصييييييييري للشيييييييياطم وعلييييييييى 
الييييييييرغم ميييييييين أن الشيييييييياطم يقييييييييع خييييييييارج 
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the Beach is located outside of the 
boundaries of the Resort, the Beach 
shall be deemed to form part of the 
Hotel Component. 

حيييييدود المنتجيييييع إال أنيييييه يعتبييييير عليييييى أنيييييه 
يشييييييييكل جييييييييزءاً ميييييييين الجييييييييزء الخيييييييياص 

 بالفندق.

(c) The Hotel Component Owner (under the 
supervision and management of the 
Hotel Operator) is responsible for the 
day to day Operation of the Beach under 
the BMS and the Beach will at all times 
be Operated in accordance with the 
Hotel Brand Standards. 

ويكييييون ماليييييك جيييييزء الفنييييدق مسيييييؤوالً عييييين  .ت 
أعميييييال التشيييييغيل الييييييومي للشييييياطم )تحيييييت 
إشيييراف وإدارة مشيييغل الفنيييدق( بموجيييب بييييان 

م عمليييية تشيييغيل الشييياطم، إدارة المبنيييى وسيييتت
فييييي جميييييع األوقييييات، وفييييق معييييايير العالميييية 

 التجارية للفندق.

(d) The Residence Owners and the 
Occupiers are entitled to use the part of 
the Beach which has been designated 
by the Hotel Component Owner as a 
part of the Royal Leisure Facilities 
pursuant to the terms of the Hotel 
Services and Facilities Agreement and 
subject to the terms and conditions 
contained therein. 

ويكييييون لمييييالك الشييييقق ولمسييييتأجريهم الحييييق  .ث 
فييي اسييتخدام ذلييك الجييزء ميين الشيياطم، الييذي 
تيييم تخصيصيييه مييين قبيييل ماليييك جيييزء الفنيييدق 

لترفيهيييييية عليييييى أنيييييه جيييييزء مييييين المرافيييييق ا
الملكييييية، بموجييييب اتفاقييييية خييييدمات ومرافييييق 
الفنيييييدق وميييييع مراعييييياة الشيييييروط واألحكيييييام 

 الواردة في هذه االتفاقية. 

(e) The Residences Component’s share of 
the Hotel Component Owner’s costs of  
Operating the part of the Beach which 
has been designated by the Hotel 
Component Owner as part of the Royal 
Leisure Facilities pursuant to the terms 
of the Hotel Services and Facilities 
Agreement will be payable by the 
Residence Owners and shall form part 
of the Residences Service Charges. 

وتكييون حصيية جييزء الشييقق ميين تكيياليف مالييك  .ج 
جييييزء الفنييييدق الخاصيييية بتشييييغيل ذلييييك الجييييزء 
مييين الشييياطم، اليييذي تيييم تخصيصيييه مييين قبيييل 
ماليييييك جيييييزء الفنيييييدق عليييييى أنيييييه جيييييزء مييييين 
المرافييييق الترفيهييييية الملكييييية بموجييييب اتفاقييييية 
خييييدمات ومرافيييييق الفنيييييدق، مسيييييتحقة السيييييداد 
ميييييين قبييييييل مييييييالك الشييييييقق وستشييييييكل تلييييييك 

 رسوم خدمات الشقق؛ التكاليف جزءاً من 

(f) The Hotel Component Owner shall 
(subject to Applicable Law) be solely 
responsible for determining the 
conditions of use of the Beach by the 
Residence Owners and Occupiers, 
including the period during which the 
Beach will be serviced by lifeguards (if 
any) and available for swimming, and 
the Hotel Component Owner may, in its 
absolute discretion close off the Beach 
at any time should it consider it 
necessary to do so for reasons of safety 
or to undertake maintenance.  

ق، وحيييده، مسيييؤوالً، ويكيييون ماليييك جيييزء الفنيييد .ح 
ميييييع مراعييييياة القيييييانون المعميييييول بيييييه بيييييذلك 
الخصيييييوص، عييييين تحدييييييد شيييييروط اسيييييتخدام 
الشييياطم مييين قبيييل ميييالك الشيييقق ومسيييتأجريهم 
بميييا فيييي ذليييك الفتيييرة التيييي ييييتم خاللهيييا تيييوفير 
منقيييذ للشييياطم، إن وجيييد، وخيييالل الفتيييرة التيييي 
يسيييييما فيهيييييا بالسيييييباحة فيييييي الشييييياطم، كميييييا 

يقييييوم، وفييييق يجييييوز لمالييييك جييييزء الفنييييدق أن 
تقيييييديره المطليييييق، بيييييتغالق الشييييياطم فيييييي أي 
وقيييييييت ييييييييراه ضيييييييرورياً ألسيييييييباب تتعليييييييق 

 بالسالمة أو لغر  إجراء أعمال الصيانة. 

(g) The Hotel Component Owner may 

temporarily close or cordon off parts of 

the Beach (including the part of the 

Beach designated as part of the Royal 

Leisure Facilities) from time to time for 

an event within the Hotel Component. 

ويجييوز لمالييك جييزء الفنييدق أن يقييوم ميين وقييت  .خ 
آلخييير بيييتغالق أجيييزاء معينييية مييين الشييياطم أو 
تطويقها بشكل مؤقت )بما يشمل ذلك الجزء من 
الشاطم الذي تم تخصيصيه عليى أنيه جيزء مين 
المرافييق الترفيهييية الملكييية( فييي حاليية اسييتغاللها 
فييي أي ميين الفعاليييات التييي يييتم إجراؤهييا داخييل 

 جزء الفندق. 
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14 Commercial Facilities  14. المرافق التجارية 

14.1 Commercial Operations  14-1   العمليات التجارية 

The Purchaser acknowledges and agrees that;  :يقر ويوافق المشتري على ما يلي 

(a) the Commercial Facilities are owned by 
the Hotel Component Owner and the 
Residence Owners and Occupiers have 
no right to use such facilities other than 
as a member of the public invited by the 
Hotel Component Owner should the 
Hotel Component Owner elects to do so; 

أنَّ المرافييق التجارييية مملوكيية ميين قبييل مالييك     .أ 
جييزء الفنييدق وبييأن مييالك الشييقق ومسييتأجريهم 
ليييس لهييم الحييق فييي اسييتخدام تلييك المرافييق إال 
علييى أسيياس كييونهم أحييد أفييراد الجمهييور الييذين 
تمت دعوتهم من قبيل ماليك جيزء الفنيدق ووفيق 

 اختيار مالك جزء الفندق. 

(b) the Hotel Component Owner may 
charge a fee or offer memberships to its 
guests, patrons and members of the 
public (including the Residence Owners 
and the Occupiers) for the use of certain 
of the Commercial Facilities upon such 
terms and conditions as it determines in 
its absolute discretion; and 

يجييييوز أن يقييييوم مالييييك جييييزء الفنييييدق بفيييير   .ب 
رسيييوم عليييى أو تقيييديم عضيييويات لضييييوفه أو 
رعاتييييه أو أفييييراد الجمهييييور )بمييييا فييييي ذلييييك 
مييييييالك الشييييييقق والمسييييييتأجرين( بخصييييييوص 
اسيييييتخدام بعييييي  المرافيييييق التجاريييييية وذليييييك 
وفييييق الشييييروط التييييي يقررهييييا وفييييق تقييييديره 

 المطلق. 

(c) the Residence Owners may not raise 
any objection with respect to any lawful 
use of the Commercial Facilities by the 
Hotel Component Owner. 

ال يجييييوز لمييييالك الشييييقق إبييييداء أي اعتييييرا   .ت 
بخصيييييوص أي اسيييييتخدام مشيييييروع للمرافيييييق 

 التجارية من قبل مالك جزء الفندق.

14.2 Hotel A La Carte Services  14-2        الفندق التي تقدم حسب الطلب و بسعر مستقلخدمات 

The Purchaser acknowledges and agrees that:  :يقر ويوافق المشتري على ما يلي 

(a) the Hotel Component Owner (under the 
supervision and management of the 
Hotel Operator) may elect to provide 
Hotel A La Carte Services to Residence 
Owners and Occupiers within the 
Residences Component (either directly 
or via external Suppliers supervised by 
the Hotel Operator) and the cost of such 
Hotel Al La Carte Services shall be 
payable by those Residence Owners 
and Occupiers that order such services; 

يجيييوز ماليييك جيييزء الفنيييدق أن يقيييوم )تحيييت     .أ 
إشييراف وإدارة مشييغل الفنييدق( بتقييديم الخييدمات 
الفندقية التي تقدم حسب الطلب إلى مالك الشقق 
ومسييتأجريهم داخييل جييزء الشييقق سييواء بشييكل 
مباشيييير أو غييييير مباشيييير ميييين خييييالل مييييزودي 
خدمات خارجيين ييتم اإلشيراف علييهم مين قبيل 

ليييك الخيييدمات مشيييغل الفنيييدق، وتكيييون تكلفييية ت
الفندقيييية، التيييي تقيييدم حسيييب الطليييب، مسيييتحقة 
السداد من قبل ميالك الشيقق اليذين يطلبيون تليك 

 الخدمات؛

(b) the Hotel Component Owner and the 
Hotel Operator shall solely determine 
what (if any) Hotel A La Carte Services 
(including the cost of such services) 
shall be made available to the 
Residence Owners and Occupiers, from 
to time, based on market demand and 
the availability of appropriately qualified 
staff and external Suppliers (where 
applicable);  

يقييييوم مالييييك جييييزء الفنييييدق ومشييييغل الفنييييدق،  .ب 
ندقيييييية التيييييي منفيييييردين، بتحدييييييد الخيييييدمات الف

تقييييدم حسييييب الطلييييب، إن وجييييدت، )بمييييا فييييي 
ذلييييك تكيييياليف تلييييك الخييييدمات( والتييييي سيييييتم 
توفيرهيييييا لميييييالك الشيييييقق ومسيييييتأجريهم مييييين 
وقييت آلخيير بنيياءاً علييى طلييب السييوق وتييوافر 
الكييييييييوادر المؤهليييييييية ومييييييييزودي الخييييييييدمات 
الخيييييارجيين الميييييؤهلين )حيثميييييا يكيييييون ذليييييك 

 منطبقاً(؛

(c) the Hotel Component Owner and/or the 
Hotel Operator will have the right to pass 

يكييون لمالييك جييزء الفنييدق و/أو مشييغل الفنييدق  .ت 
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across the Residences Common Areas 
to deliver such Hotel A La Carte 
Services and no Residence Owner shall 
do anything that restricts or impedes the 
provision of such services; and  

الحيييق فيييي الميييرور عبييير المنييياطق المشيييتركة 
للشيييقق وذليييك لتقيييديم الخيييدمات الفندقيييية، التيييي 
تقيييييدم حسيييييب الطليييييب، وال يجيييييوز ألي مييييين 
ميييالك الشيييقق القييييام بيييأي تصيييرف مييين شيييأنه 

 منع أو عرقلة تقديم تلك الخدمات؛ و

(d) notwithstanding the intensions 
expressed in this clause 14.2, the Seller 
makes no warranty that Hotel A La Carte 
Services will be provided to the 
Residences Component by the Hotel 
Component Owner on the Actual 
Completion Date or any time thereafter. 

وعليييى اليييرغم مييين تليييك المقاصيييد اليييواردة فيييي  .ث 
فيييييتن البيييييائع ال يقيييييدم أي  2-14الميييييادة رقيييييم 

ضيييمان عليييى أن الخيييدمات الفندقيييية التيييي تقيييدم 
حسييييب الطلييييب سييييوف يييييتم توفيرهييييا لجييييزء 
الشيييييقق بتييييياريخ اإلنجييييياز الفعليييييي أو فيييييي أي 

 وقت بعد ذلك التاريخ. 

15 Managed Rental Scheme  15. النظام اإليجاري الُمَدار 

(a) The Purchaser expressly acknowledges 
and agrees that, although the Seller’s 
present intention is that there shall not be 
a Managed Rental Scheme within the 
Residences Component, the Hotel 
Component Owner (or an appointed 
operator) has the exclusive right at any 
time in the future to promote and 
establish a Managed Rental Scheme in 
the Residences Component with respect 
to the leasing of furnished Residences on 
a Short Term Basis.   

يقيييير المشييييتري ويوافييييق، صييييراحًة، علييييى     .أ 
أنيييه بيييالرغم مييين أن نيييية البيييائع الحاليييية تتجيييه 
إليييى أال يكيييون هنييياك "نظيييام إيجييياري ميييدار" 
داخيييل جيييزء الشيييقق إال أن ماليييك جيييزء الفنيييدق 
)أو مشييغل الفنييدق المعييين ميين قبلييه( لييه الحييق 
الحصيييييري أن يقيييييوم فيييييي أي وقيييييت مسيييييتقبالً 
بييييياإلعالن عييييين وتأسييييييس "نظيييييام إيجييييياري 
ميييدار" داخيييل جيييزء الشيييقق بخصيييوص تيييأجير 

 شقق مفروشة لمدد إيجارية قصيرة. 

(b) If the Hotel Component Owner elects (in 
its absolute discretion) to establish a 
Managed Rental Scheme within the 
Residences Component: 

وفييييي حييييال قييييرر مالييييك جييييزء الفنييييدق، وفييييق  .ب 
تقيييييديره المطليييييق، أن يقيييييوم بتأسييييييس "نظيييييام 

 إيجاري مدار" داخل جزء الشقق:

(i) the Hotel Component Owner shall 
be solely responsible for 
determining the terms and 
conditions of such Managed Rental 
Scheme, including the eligibility 
criteria that Residences Owners 
must comply with to participate in 
any scheme; 

سيييييكون مالييييك جييييزء الفنييييدق ، وحييييده،  (1 
ط وأحكييييام مسييييؤوالً عيييين تحديييييد شييييرو

بميييا فيييي ذليييك الُميييَدار النظيييام اإليجييياري 
معييييايير األحقييييية التييييي يتوجييييب علييييى 
ميييييالك الشييييييقق اسييييييتيفائها ميييييين أجييييييل 
المشيييياركة فييييي أي ميييين تلييييك البييييرام" 

 االيجارية؛ 

(ii) a Residence Owner will be required 
to enter into such additional 
documentation with the Hotel 
Component Owner or its 
designated operator and take such 
further action as the Hotel 
Component Owner deems in its 
absolute discretion to be necessary 
or desirable to give effect to such 
Managed Rental Scheme; 

وسيييييتتم مطالبييييية ماليييييك الشيييييقة بيييييتبرام  (2 
مسيييييتندات إضيييييافية ميييييع ماليييييك جيييييزء 

دق )أو مشيييغل الفنيييدق المعيييين مييين الفنييي
قبليييه( وكيييذلك باتخييياذ إجيييراءات أخيييرى 
حسيييبما ييييراه ماليييك جيييزء الفنيييدق، وفيييق 
تقيييديره المطليييق، ضيييرورياً أو مسيييتحباً 
لغيييييير  وضييييييع النظييييييام اإليجيييييياري 

 موضع التنفيذ؛  الُمَدار 

(iii) the Hotel Component Owner (and 
its employees, agents, contractors 
and the like) shall have the right to 

يكيييون لماليييك جيييزء الفنيييدق )وموظفييييه  (3 
ووكالئييه ومقاوليييه وميين علييى شيياكلتهم( 
الحق في المرور عبير واسيتخدام منياطق 
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pass over and utilise designated 
areas within the Residences 
Common Areas reasonably 
necessary to operate the Managed 
Rental Scheme; and 

محيددة ضييمن المنيياطق المشييتركة للشييقق 
وذليييييييك بالشيييييييكل المعتيييييييدل المقبيييييييول 
والضييييروري لغيييير  تشييييغيل النظييييام 

 ؛ والُمَداراإليجاري 

(iv) the Purchaser (together with all 
other Residences Owners) must 
not object to the operation of a 
Managed Rental Scheme in the 
Residences Component and must 
not vote in favour of any resolution 
under the Governance Documents 
that seeks to vary or diminish the 
Hotel Component Owner’s rights to 
operate a Managed Rental 
Scheme. 

ال يجييوز للمشييتري )وكافيية مييالك الشييقق  (4 
اآلخرين( إبداء أي اعترا  على تشغيل 

داخيييل جيييزء الُميييَدار النظيييام اإليجييياري 
الشيييييقق كميييييا ال يجيييييوز ليييييه أن يقيييييوم 
بالتصيييويت لصيييالا أي قيييرار، بموجيييب 
مستندات الحوكمة، يطالب بتغيير أو مين 
شيييأنه االنتقييياص مييين حيييق ماليييك جيييزء 

فييييي تشييييغيل النظييييام اإليجيييياري  الفنييييدق
 .الُمَدار

(c) The Seller makes no warranty that the 
Hotel Component Owner shall operate a 
Managed Rental Scheme within the 
Residences Component at any time and 
the Purchaser may not raise any 
objection, requisition or claim for 
compensation in the event that the Hotel 
Component Owner elects not to operate 
a Managed Rental Scheme on behalf of 
Residences Owners. 

ال يقييييدم البييييائع أي ضييييمان بخصييييوص قيييييام  .ت 
ماليييك جيييزء الفنيييدق بتشيييغيل "نظيييام إيجييياري 
ميييدار" داخيييل جيييزء الشيييقق فيييي أي وقيييت وال 
يجيييييييييوز للمشيييييييييتري أن يقيييييييييوم بتقيييييييييديم أي 
اعتيييييرا  أو طليييييب أو مطالبييييية بيييييالتعوي  
فييي حييال قييرر مالييك جييزء الفنييدق عييدم القيييام 
بتشيييغيل " نظيييام إيجييياري ميييدار" بالنيابييية عييين 

   مالك الشق.

(d) The Purchaser expressly acknowledges 
and agrees that the Residence must not 
be leased, licensed or otherwise 
occupied on a Short Term Basis except 
through a Managed Rental Scheme 
operated by the Hotel Component 
Owner, if any. For the avoidance of 
doubt, if the Hotel Component Owner 
does not elect to operate a Managed 
Rental Scheme, no Managed Rental 
Scheme shall be allowed in the 
Residences Component. 

يقيييييير المشييييييتري صييييييراحًة ويوافييييييق علييييييى  .ث 
أنيييييييه ال يجيييييييوز تيييييييأجير أو إشيييييييغال الشيييييييقة 
عليييييى أسييييياس قصيييييير األجيييييل إال أن يكيييييون 

خيييييالل "نظيييييام إيجييييياري ميييييدار" ذليييييك مييييين 
يييييتم تشييييغيله ميييين قبييييل مالييييك جييييزء الفنييييدق. 
وتفادييييياً ألييييية شييييكوك فتنييييه فييييي حييييال قييييرر 
ماليييييك جيييييزء الفنيييييدق عيييييدم تشيييييغيل "نظيييييام 
إيجييييياري ميييييدار" فتنيييييه لييييين ُيْسيييييَما بتطبييييييق 
أي "نظييييييام إيجيييييياري مييييييدار" داخييييييل جييييييزء 

 الشقق. 

(e) The Purchaser indemnifies and holds the 
Seller harmless against all actions, costs, 
claims, damages, demands, expenses, 
liabilities, losses and proceedings 
(including its legal and other professional 
costs and expenses in relation thereto) of 
whatsoever nature incurred or suffered 
by the Seller in connection with enforcing 
the provision of this clause 15. 

يضيييمن المشيييتري تعيييوي  البيييائع ويبقييييه حيييالً  .ج 
مييين وضيييد أيييية دعييياوى، تكييياليف، مطالبيييات، 
أضيييييرار، طلبيييييات، مصييييياريف، مسيييييؤوليات، 
خسيييائر أو إجيييراءات قانونيييية )بميييا فيييي ذليييك 
المصيييييياريف القانونييييييية والمهنييييييية األخييييييرى 

ك( مييين أي نيييوع والتيييي يتكبيييدها المتعلقييية بيييذل
هاااذه الماااادة البيييائع فيميييا يتعليييق بتنفييياذ أحكيييام 

 . 15رقم 

16 Governance Documents  16. مستندات الحوكمة 

(a) The Purchaser acknowledges and 
agrees that the Purchaser, together with 
the Purchaser’s heirs, personal 
representatives, successors and assigns 

يقيييير المشييييتري ويوافييييق، جنبييييا إلييييى جنييييب     .أ 
مييع ورثيية المشييتري والمنقييول إليييهم ميين قبلييه 
وممثلييييه الشخصييييين وخلفائيييه والمتنيييازل لهيييم 
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and Occupiers shall be bound by the 
Governance Documents and shall 
strictly comply with the Governance 
Documents at all times from the Actual 
Completion Date notwithstanding the 
Building Management Group and/or the 
Residences Owners Association may 
not be legally formed under the Jointly 
Owned Property Law as at the Actual 
Completion Date.   

مييييين قبليييييه ومسيييييتأجريه، عليييييى أن مسيييييتندات 
الحوكمييية ملزمييية لهيييم وأنهيييم سييييمتثلون، فيييي 
كافيييية األوقييييات ابتييييداءاً ميييين تيييياريخ اإلنجيييياز 

مييييية الفعليييييي، بميييييا ورد فيييييي مسيييييتندات الحوك
علييييى الييييرغم ميييين أن تشييييكيل مجموعيييية إدارة 
المبنيييييى و/أو جمعيييييية ميييييالك الشيييييقق قانونييييياً؛ 
بموجيييب قيييانون الملكيييية المشيييتركة؛ قيييد ال ييييتم 

 بتاريخ اإلنجاز الفعلي. 

(b) The Purchaser further 
acknowledges that the Governance 
Documents are in draft form and are 
subject to the approval of RERA and 
the Land Department.  The Seller 
may make such changes to the 
Governance Documents as required 
by RERA and/or the Land 
Department or otherwise as 
considered by the Seller to be 
necessary or desirable for the 
benefit of the Resort. 

ويوافييييييق كييييييذلك علييييييى أن يقيييييير المشييييييتري  .ب 
مسييييييتندات الحوكميييييية ليسييييييت فييييييي صيييييييغتها 
النهائييييية وأنهييييا تخضييييع لالعتميييياد ميييين قبييييل 
مؤسسييية التنظييييم العقييياري ودائيييرة األراضيييي 
و األمييييالك. كمييييا أنييييه يجييييوز للبييييائع إجييييراء 
تغييييييرات علييييى مسييييتندات الحوكميييية حسييييبما 
تطلبهيييا مؤسسييية التنظييييم العقييياري و/أو دائيييرة 

يييية تغيييييرات أخيييرى األراضيييي و األميييالك أو أ
وفقيييياً لمييييا يييييراه البييييائع ضييييروريا أو محبييييذا 

 لمصلحة المنتجع. 

(c) If possible, steps will be taken so that 
the Registration of the transfer of title to 
the Residence in the Land Department 
will be made subject to the terms of the 
Governance Documents in the form of a 
restriction. If this is not possible, the 
Purchaser personally and on behalf of 
its successors-in-title, permitted 
successors and assigns acknowledges, 
agrees and undertakes for the benefit of 
the Seller, the Building Management 
Group, the Residences Owners 
Association, the other Component 
Owners and the Residence Owners from 
time to time that the Governance 
Documents are a restriction in perpetuity 
on the title to the Residence and are 
equally binding on all Component 
Owners and Residence Owners in the 
Resort. 

سييييييييييتم اتخييييييييياذ الخطيييييييييوات الالزمييييييييية، إن  .ت 
أمكييييين، لتسيييييجيل نقيييييل ملكيييييية الشيييييقة ليييييدى 
دائييييييييييرة األراضييييييييييي و األمييييييييييالك وفقيييييييييياً 
لشييييييروط مسييييييتندات الحوكميييييية علييييييى شييييييكل 
قييييييييد. إذا ليييييييم يكييييييين ذليييييييك ممكنيييييييا، يقييييييير 
المشييييييتري شخصيييييييا ونيابيييييية عيييييين خلفائييييييه 
فييييييييي الملكييييييييية وخلفائييييييييه المصييييييييرح لهييييييييم 
والمتنيييييازل لهيييييم المصيييييرح بهيييييم مييييين قبليييييه 

ويتعهييييييييييييد لصييييييييييييالا البييييييييييييائع ويوافييييييييييييق 
ومجموعيييييية إدارة المبنييييييى وجمعييييييية مييييييالك 
الشيييييييييقق وميييييييييالك األجيييييييييزاء األخيييييييييرى و 
ميييييييالك الشيييييييقق مييييييين وقيييييييت آلخييييييير بيييييييأن 
مسيييييتندات الحوكمييييية تشيييييكل، ولألبيييييد، قييييييداً 
َميييية فييييي حييييق  علييييى ملكييييية الشييييقة وأنهييييا ُملز 
مييييييالك الشييييييقق ومييييييالك األجييييييزاء األخييييييرى 

 على حٍد سواء. 

(d) The Seller expressly discloses and the 
Purchaser acknowledges and agrees 
that the Seller’s draft Resort Rules are 
attached to the Disclosure Statement (as 
a schedule to the BMS) and that the 
Purchaser shall comply, and shall 
ensure its Occupiers comply, with the 
Resort Rules at all times.  The 
Purchaser further acknowledges and 
agrees that the Resort Rules contain 
restrictions on the use of the Residence 
by the Purchaser, and that the 
Purchaser has satisfied itself as to the 
restrictions contained in the draft Resort 

لبييييييائع صييييييراحًة ويقيييييير المشييييييتري يفصييييييا ا .ث 
ويوافيييييق عليييييى أن مسيييييودة قواعيييييد المنتجيييييع 
الصييييادرة عيييين البييييائع قييييد تييييم إرفاقهييييا ببيييييان 
اإلفصييييييياح )كملحيييييييق لبييييييييان إدارة المبنيييييييى( 
وأن المشيييييييتري سييييييييلتزم، وسييييييييعمل عليييييييى 
التأكييييييد مييييييين التيييييييزام مسيييييييتأجريه، بقواعيييييييد 
المنتجيييييع فيييييي جمييييييع األوقيييييات. كميييييا يقييييير 

عييييييييييد المشييييييييييتري ويوافييييييييييق علييييييييييى أن قوا
المنتجيييييييع تتضيييييييمن قييييييييود عليييييييى اسيييييييتخدام 
الشيييييييييقة مييييييييين قبييييييييييل المشيييييييييتري وبييييييييييأن 
المشيييييتري عليييييى قناعييييية تامييييية بتليييييك القييييييود 
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Rules.    .الواردة في قواعد المنتجع 

17 Permitted Use  17. االستخدام المصرح به 

(a) The Residence Owners must not seek to 
change the Permitted Use of the 
Residences at any time.  

ال يجيييوز لميييالك الشيييقق فيييي أي وقيييت مييين     .أ 
األوقييييييييات المطالبيييييييية بتغيييييييييير "االسييييييييتخدام 

 المصرح به" والخاص بالشقق.

(b) Subject to clause 15, the Purchaser 
acknowledges and agrees that neither 
the Purchaser nor any Occupier may 
lease, license or otherwise grant any 
occupational rights to third parties on a 
Short Term Basis or as part of any 
Shared Occupancy Plan or the like at 
any time. 

، يقيييير 15مييييع مراعيييياة أحكييييام المييييادة رقييييم  .ب 
المشيييتري ويوافيييق عليييى أنيييه ال يجيييوز ليييه أو 
ألي ميييين مسييييتأجريه أن يقييييوم، فييييي أي وقييييت 
مييييين األوقيييييات، بتيييييأجير الشيييييقة أو مييييينا أي 
حقيييوق إشيييغال أخيييرى ألي طيييرف ثاليييث عليييى 

أسيييياس نظييييام  أسيييياس قصييييير المييييدى أو علييييى
 اإلشغال المشترك أو ما شابه.

(c) The Purchaser acknowledges and 
agrees that it shall not sell or lease, 
license or otherwise grant any 
occupational rights to third parties of its 
Residence on a Long Term Basis unless 
such sale, lease, licence or occupation 
is entered into through an Approved 
Selling and Leasing Agent in 
accordance with clause 18.  

يقيير المشيييتري ويوافييق عليييى أنييه ال يجيييوز ليييه  .ت 
أن يقييييوم ببيييييع أو تييييأجير أو تييييرخيص الشييييقة 
أو مييينا أي حقيييوق إشيييغال أخيييرى ألي طيييرف 
ثالييث علييى أسيياس مييدد إيجارييية طويليية إال إذا 
تييييم ذلييييك البيييييع أو التييييأجير أو  التييييرخيص أو 
اإلشييييييغال ميييييين خييييييالل أحييييييد وكييييييالء البيييييييع 

أجير المعتمييييدين بموجييييب أحكييييام المييييادة والتيييي
 .   18رقم 

(d) The Purchaser must not, and shall 
procure that its Occupiers will not, use 
any Car Parking Spaces for anything 
other than the parking of one vehicle per 
space and must comply with all Resort 
Rules and the directions of the Hotel 
Component Owner (and its appointed 
Hotel Operator) at all times with respect 
to the use of the Car Parking Spaces 
and the Car Park (including the 
registration of all vehicles with the Hotel 
Operator). 

علييييه يحظييير عليييى المشيييتري القييييام، ويتوجيييب  .ث 
التأكييييد ميييين عييييدم قيييييام أي ميييين مسييييتأجريه، 
بييركن أكثيير ميين سيييارة واحييدة فييي كييل موقييف 
مخصيييص ليييركن سييييارة واحيييدة، كميييا يتوجيييب 
علييييييييه االلتيييييييزام بكافييييييية قواعيييييييد المنتجيييييييع 
وبتوجيهيييييات ماليييييك جيييييزء الفنيييييدق )ومشيييييغل 
الفنيييدق المعيييين مييين قبليييه( فيييي جمييييع األوقيييات 
بخصيييوص اسيييتخدام مواقيييف السييييارات )بميييا 

تسييجيل بيانييات كافيية السيييارات لييدى فييي ذلييك 
 مشغل الفندق(.

18 Approved Selling and Leasing 
Agents 

 وكالء البيع والتأجير المعتمدين .18 

(a) To ensure that all proposed Transferees 
and Occupiers receive full disclosure and 
are fully aware of their rights and 
obligations under the Governance 
Documents, and to ensure the least 
inconvenience and disruption is caused 
to Owners and Occupiers within the 
Residences Component, should the 
Purchaser wish to sell or lease the 
Residence, the Purchaser may only do 
so through an Approved Selling and 
Leasing Agent. 

وبهييييدف ضييييمان تلقييييي كييييل ميييين المنقييييول     .أ 
إلييييييهم والمسيييييتأجرين إلفصييييياح كاميييييل عييييين 
حقيييييييوقهم والتزامييييييياتهم بموجيييييييب مسيييييييتندات 
الحوكمييية وأنهيييم ييييدركون تمامييياً تليييك الحقيييوق 
وااللتزامييييات وكييييذلك ميييين أجييييل ضييييمان أقييييل 
قيييييدر مييييين اإلزعييييياج للميييييالك والمسيييييتأجرين 

غييييب داخييييل جييييزء الشييييقق، فتنييييه فييييي حييييال ر
المشيييييتري فيييييي بييييييع أو تيييييأجير الشيييييقة فتنيييييه 
يتوجيييب علييييه أن يقيييوم بيييذلك مييين خيييالل أحيييد 

 وكالء البيع والتأجير المعتمدين فقط. 
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(b) The Purchaser acknowledges and 
agrees that: 

 يقر المشتري ويوافق على: .ب 

(i) the Purchaser may only sell, lease, 
license or otherwise grant any 
occupational rights (or advertise to 
sell, lease, license or otherwise 
grant any occupational rights) to 
third parties of the Residence on a 
Long Term Basis through an 
Approved Selling and Leasing 
Agent; and 

أنيييييه ال يجيييييوز ليييييه أن يقيييييوم ببييييييع أو  (1 
تييييييأجير الشييييييقة أو ميييييينا أييييييية حقييييييوق 
إشيييييغال أخيييييرى )أو القييييييام بييييياإلعالن 
عييييين بييييييع أو تيييييأجير أو تييييييرخيص أو 
ميييينا أييييية حقييييوق إشييييغال( ألي طييييرف 
ثالييث علييى أسيياس مييدد إيجارييية طويليية 
إال إذا تيييم ذليييك مييين خيييالل أحيييد وكيييالء 

 البيع والتأجير المعتمدين. 

(ii) neither the Building Management 
Group nor the Residences Owners 
Association will allow any selling or 
leasing agent that is not an 
Approved Selling and Leasing 
Agent, nor any purported purchaser 
or tenant, access to the 
Residences Component in the 
event that the sale, Lease or 
occupation has not been marketed 
and where applicable entered into 
through an Approved Selling and 
Leasing Agent strictly in 
accordance with this Agreement 
and the Governance Documents. 

أن مجموعيية إدارة المبنييى وكييذلك مييالك  (2 
ء البييع الشقق لين يسيمحوا ألي مين وكيال

والتأجير من غيير وكيالء البييع والتيأجير 
المعتميييييدين أو ألي ميييييين المشييييييترين أو 
المسييييتأجرين المحتملييييين بالييييدخول إلييييى 
جييزء الشييقق فييي حييال تييم التسييويق لييذلك 
البيييييع أو التييييأجير أو اإلشييييغال؛ وكييييذلك 
إبرام مثل ذلك التعامل حيثميا يكيون ذليك 
منطبقيياً؛ ميين خييالل أي ميين وكييالء البيييع 

ير غيييير المعتميييدين وذليييك وفيييق والتيييأج
أحكيييييام هيييييذه االتفاقيييييية ووفيييييق أحكيييييام 

 مستندات الحوكمة.

19 Service Charges  19. طريقة حساب رسوم الخدمات 

19.1 Service Charges Calculation  19-1    طريقة حساب رسوم الخدمات 

(a) The Purchaser acknowledges and 
agrees that it is intended by the Seller 
that the Resort (including the Residences 
Component) shall be managed and 
operated in accordance with the Hotel 
Brand Standards and that the Service 
Charges attributable to the Residences 
Component and payable by the 
Residence Owners shall be sufficient to 
cover the costs of maintaining the 
Residences Component in accordance 
with the Hotel Brand Standards.  For the 
avoidance of doubt, the Purchaser 
acknowledges and agrees that the Hotel 
Brand Standards may exceed the 
minimum service standards imposed by 
the Relevant Authorities with respect to 
regulated activities and the Purchaser 
may not object to such higher standards 
at any time. 

يقييييير المشيييييتري ويوافيييييق عليييييى أن البيييييائع     .أ 
يعتييييييزم أن تييييييتم إدارة المنتجييييييع )بمييييييا فييييييي 
ذلييييك جييييزء الشييييق( وتشييييغيله وفقييييا لمعييييايير 
العالميييييييية التجارييييييييية للفنييييييييدق وأن رسييييييييوم 
خيييييدمات الشيييييقق الواجبييييية السيييييداد مييييين قبيييييل 
ميييييييالك الشيييييييقق تكفيييييييي لتغطيييييييية تكييييييياليف 
صيييييييييانة جييييييييزء الشييييييييقق وفقييييييييا لمعييييييييايير 

وتفادييييييياً ألييييييية  العالميييييية التجارييييييية للفنييييييدق.
شييييكوك فييييتن المشييييتري يقيييير ويوافييييق علييييى 
أن معييييييايير العالميييييية التجارييييييية للفنييييييدق قييييييد 
تتجيييييياوز الحييييييد األدنيييييييى لمعييييييايير الخدمييييييية 
المفروضييييييية مييييييين قبيييييييل الهيئيييييييات المعنيييييييية 
بخصييييييوص األنشييييييطة المنظميييييية كمييييييا يقيييييير 
بأنييييييه ال يجييييييوز لييييييه، فييييييي أي وقييييييت ميييييين 
األوقيييييييات، أن يبيييييييدي أي اعتيييييييرا  عليييييييى 

 على. تلك المعايير األ

(b) The Purchaser shall be liable for and 
must pay the Service Charges without 
any deduction, set-off or other 
withholding whatsoever from the 

يتحميييل المشيييتري المسيييؤولية ويتوجيييب علييييه  .ب 
سييييييداد رسييييييوم الخييييييدمات دون أي خصييييييم أو 
مقاصيية أو أي اقتطيياع أخيير وذلييك ابتييداءا ميين 
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Completion Date (whether or not the 
Purchaser has completed this Agreement 
or is the Residence Owner at such time) 
and agrees that: 

تييياريخ اإلنجييياز )سيييواء قيييام المشيييتري بتنجييياز 
هييذه االتفاقييية أو لييم يقييم وسييواء كييان هييو مالييك 
الشيييقة فيييي ذليييك الوقيييت أو ليييم يكييين( ويوافيييق 

 يلي:على ما 

(i) the Purchaser has a continuing 
obligation (together with all the 
other Residences Owners) to 
contribute towards the expenses 
for the Operation of the Residences 
Common Areas by way of 
Residences Service Charges 
generally calculated and payable in 
accordance with the provisions of 
the Residences JOPD including an 
obligation to contribute to the 
General Fund and the Reserve 
Fund established by the 
Residences Owners Association 
with respect to the Residences 
Common Areas based on the 
Entitlements; 

يوجييييييد علييييييى المشييييييتري التييييييزام أنييييييه  (1 
مسييييييتمر )مييييييع كافيييييية مييييييالك الشييييييقق 
اآلخيييييييرين( بالمسييييييياهمة فيييييييي نفقيييييييات 
تشييييييغيل المنيييييياطق المشييييييتركة للشييييييقق 
عليييييى شيييييكل رسيييييوم خيييييدمات الشيييييقق 
والتييييييييي يييييييييتم احتسييييييييابها والواجبيييييييية 
السييييييداد بشييييييكل عييييييام وفقييييييا ألحكييييييام 
إعيييييييالن الملكيييييييية المشيييييييتركة للشيييييييقق 
بميييييا فيييييي ذليييييك أي التيييييزام بالمسييييياهمة 

وق العييييييييام وصييييييييندوق فييييييييي الصييييييييند
االحتيييييييياطي اليييييييذي أنشيييييييأته جمعيييييييية 
مييييييالك الشييييييقق بخصييييييوص المنيييييياطق 
المشيييييييييتركة للشيييييييييقق بنييييييييياء عليييييييييى 

 االستحقاقات؛

(ii) the Purchaser has a continuing 
obligation (together with all the 
other Component Owners and 
Residences Owners within the 
Residences Component) to 
contribute towards the costs of 
Operating the Common Elements 
by way of Building Service Charges 
raised against the Residences 
Component calculated and payable 
in accordance with the provisions 
of the BMS; and 

أنييييييه يوجييييييد علييييييى المشييييييتري التييييييزام  (2 
أجييييييزاء مسييييييتمر )مييييييع كافيييييية مييييييالك 

المنتجييييييع ومييييييالك الشييييييقق اآلخييييييرين 
فيييييي جيييييزء المبنيييييى( بالمسييييياهمة فيييييي 
تكيييييييييييييياليف تشييييييييييييييغيل العناصيييييييييييييير 
المشيييييييييتركة عليييييييييى شيييييييييكل رسيييييييييوم 
خييييييدمات المبنييييييى المفروضيييييية علييييييى 
جيييييزء الشيييييقق والتيييييي ييييييتم احتسيييييابها 
والواجبيييييييية السييييييييداد وفقييييييييا ألحكييييييييام 

 بيان إدارة المبنى؛

(iii) the Purchaser has a continuing 
obligation (together with all the 
other owners in the Master 
Community) to contribute towards 
the Master Community Service 
Charges calculated and payable in 
accordance with the provisions of 
the Master Community Declaration. 

أنييييييه يوجييييييد علييييييى المشييييييتري التييييييزام  (3 
ك اآلخييييرين مسييييتمر )مييييع كافيييية المييييال

فيييي المجميييع الرئيسيييي( بالمسييياهمة فيييي 
رسييييييوم خييييييدمات المجمييييييع الرئيسييييييي 
والتيييي ييييتم احتسيييابها والواجبييية السيييداد 

 وفقا ألحكام إعالن المجمع الرئيسي.

19.2 Service Charge Security Deposit  19-2        مبلغ تأمين رسوم الخدمات 

(a) The Purchaser must pay to the Seller the 
Service Charge Security Deposit on 
Completion as a continuing security for 
the Purchaser’s obligation to pay Service 
Charges and such Service Charge 
Security Deposit must be reinstated by 
the Purchaser if the Service Charge 
Security Deposit is less than six (6) 
months’ payment of the current Service 
Charges at any given time. 

يتوجييييب علييييى المشييييتري أن يسييييدد للبييييائع     .أ 
مبلييي  تيييأمين رسيييوم الخيييدمات عنيييد اإلنجييياز و 
ذليييييك كضيييييمان مسيييييتمر اللتيييييزام المشيييييتري 
بسييييييداد رسييييييوم الخييييييدمات ويتوجييييييب علييييييى 
المشييييتري جبيييير أي نقييييص فييييي مبليييي  تييييأمين 

ي حيييال كيييان ذليييك المبلييي  رسيييوم الخيييدمات فييي
أقيييييل مييييين مبلييييي  رسيييييوم الخيييييدمات مسيييييتحقة 

( أشيييهر وفيييق قيمييية 6السيييداد عييين فتيييرة سيييتة )
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 الرسوم الحالية. 

(b) In addition to any rights which the 
Building Management Group or the 
Residences Owners Association may 
have under Applicable Law in respect of 
unpaid Service Charges, the Building 
Management Group or the Residences 
Owners Association may apply the 
Service Charge Security Deposit in 
whole or in part towards any overdue 
Service Charges or towards payment 
obligations pursuant to the Governance 
Documents and the Hotel Services and 
Facilities Agreement.  If the whole or any 
portion of the Service Charge Security 
Deposit is so applied, the Building 
Management Group or the Residences 
Owners Association (as applicable) shall 
notify the Purchaser in writing and the 
Purchaser must immediately reinstate 
the Service Charge Security Deposit to 
the original amount.  The Purchaser is 
not entitled to set-off any Service 
Charges or other amount payable by the 
Purchaser against the Service Charge 
Security Deposit.  

اإلضافة إلى أية حقيوق أخيرى تكيون لمجموعية  .ب 
إدارة المبنييي أو لجمعييية مييالك الشييقق بموجييب 

ة رسيييوم القيييانون المعميييول بيييه فيميييا يتعليييق بأيييي
خيييدمات غيييير مسيييددة، يمكييين لمجموعييية إدارة 
المبني أو لجمعيية ميالك الشيقق أن تخصيم مبلي  
تأمين رسوم الخيدمات كليياً أو جزئيياً مقابيل أيية 
رسييوم خييدمات قييد فييات موعييد اسييتحقاقها بييدون 
سييدادها أو مقابييل أييية التزامييات بالسييداد تيينص 
عليهييييا مسييييتندات الحوكميييية واتفاقييييية خييييدمات 

دق. وفييي حييال خصييم مبليي  تييأمين ومرافييق الفنيي
رسيييوم الخيييدمات بشيييكل كليييي أو جزئيييي تقيييوم 
مجموعيية إدارة المبنييي أو جمعييية مييالك الشييقق 
)وفق ما يكون منطبقاً( بتخطار المشيتري خطيياً 
و عنييدها يتوجييب علييى المشييتري القيييام، علييى 
الفييور، بجبيير أي نقييص فييي مبليي  تييأمين رسييوم 

 يكيون الخدمات إلعادته إلى وضعه الطبيعي. ال
للمشيييتري الحيييق فيييي إجيييراء المقاصييية بيييين أي 
رسيييوم خيييدمات أو أيييية مبيييال  أخيييرى مسيييتحق 
السيييداد مييين قبليييه و بيييين مبلييي  تيييأمين رسيييوم 

 الخدمات.

(c) Upon the future sale of the Residence by 
the Purchaser, the Building Management 
Group or the Residences Owners 
Association shall credit to the 
Purchaser’s Transferee the Service 
Charge Security Deposit held by the 
Building Management Group or the 
Residences Owners Association and the 
Purchaser as transferor shall make an 
adjustment directly with the Transferee to 
effectively reimburse the Purchaser the 
Service Charge Security Deposit 
previously paid by it. For the avoidance 
of doubt, the Building Management 
Group or the Residences Owners 
Association will only credit the 
Transferee the Service Charge Security 
Deposit held by the Building 
Management Group or the Residences 
Owners Association once all Service 
Charges are paid in full and will not 
refund the Purchaser the Service Charge 
Security Deposit upon any transfer. 

عنييد قيييام المشييتري ببيييع الشييقة فييي المسييتقبل،  .ت 
و جمعيييية ميييالك تقيييوم مجموعييية إدارة المبنيييي أ

الشييييقق بقيييييد مبليييي  تييييأمين رسييييوم الخييييدمات؛ 
الييييذي تحييييتفظ بييييه مجموعيييية إدارة المبنييييي أو 
جمعيييية ميييالك الشيييقق؛ لحسييياب الماليييك الجدييييد 
)المنقييييول إليييييه ملكييييية الشييييقة ميييين المشييييتري 
األصيييييلي( ويقيييييوم المشيييييتري بعميييييل تسيييييوية 
مباشيييييييرة ميييييييع الماليييييييك الجدييييييييد لتعيييييييوي  

وم المشيييتري األصييييلي عيييين مبلييي  تييييأمين رسيييي
الخيييدمات اليييذي قيييد قيييام بسيييداده مييين قبيييل. و 
تفادييييييياً ألييييييية شييييييكوك فييييييتن مجموعيييييية إدارة 
المبنيييي أو جمعيييية ميييالك الشيييقق سيييتقوم بقييييد 
مبلييي  تيييأمين رسييييوم الخيييدمات؛ اليييذي تحييييتفظ 
بييييه مجموعيييية إدارة المبنييييي أو جمعييييية مييييالك 
الشييييقق؛ لحسيييياب المالييييك الجديييييد فقييييط عنييييد 
سييييداد رسييييوم الخييييدمات بشييييكل كامييييل  وليييين 

وم بتعييادة مبليي  تييأمين رسييوم الخييدمات إلييى تقيي
 المشتري عند أي عملية نقل لملكية الشقة.

19.3 Estimated Service Charges and First 
Provisional Service Charge 

الرسوم التقديرية للخدمات و الرسوم األولية المؤقتة        19-3 
 للخدمات

(a) The Seller has provided an Estimated 

Service Charge Rate in Item 8 which 

reflects the Seller’s current estimation as 

سييييييعر تقييييييديري  8يتضييييييمن البنييييييد رقييييييم     .أ 
لرسيييوم الخيييدمات تيييم إعيييداده مييين قبيييل البيييائع 
واليييذي يوضيييا تقيييديره الحيييالي للسيييعر اليييذي 
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to the rate by which Residences Service 
Charges will be calculated in the first two 
years following Completion.   

سييييييتم بنييييياءاً علييييييه حسييييياب رسيييييوم خيييييدمات 
 .الشقق ألول سنتين من بعد اإلنجاز

(b) The Seller discloses and the Purchaser 
acknowledges and agrees that the Seller 
may vary the Estimated Service Charge 
Rate prior to Completion to reflect the 
actual rate upon which the First 
Provisional Service Charge will be 
raised, which, for the avoidance of doubt, 
may be higher than the Estimated 
Service Charge Rate.  

يفصيييا البيييائع ويقييير المشيييتري ويوافيييق عليييى  .ب 
أنييييه يجييييوز للبييييائع أن يقييييوم؛ قبييييل اإلنجيييياز؛ 
بتغيييييير السييييعر التقيييييديري لرسييييوم الخيييييدمات 
ليييييعكس السييييعر الحقيقييييي الييييذي سيييييتم بنيييياءاً 
عليييه جمييع الرسييوم األولييية المؤقتيية للخييدمات 

تفادييييياً ألييييية شييييكوك فييييتن الرسييييوم األولييييية و
المؤقتيية للخييدمات قييد تكييون أعلييى ميين السييعر 

 التقديري لرسوم الخدمات. 

(c) The Seller shall advise the Purchaser of 
the First Provisional Service Charge in 
the Completion Notice.  The Purchaser 
must pay the First Provisional Service 
Charge to the Seller in full and in 
advance on Completion.  For the 
avoidance of doubt, the First Provisional 
Service Charge is payable by the 
Purchaser on Completion in addition to 
the Service Charge Security Deposit 
payable in accordance with clause 19.2.  

يتوجيييب عليييى البيييائع تبليييي  المشيييتري بالرسيييوم  .ت 
األوليييييييية المؤقتييييييية للخيييييييدمات فيييييييي إشيييييييعار 
اإلنجيييييياز. يتوجييييييب علييييييى المشييييييتري سييييييداد 

البيييائع الرسيييوم األوليييية المؤقتييية للخيييدمات إليييى 
بالكاميييل ومقيييدماً عنيييد اإلنجييياز. وتفاديييياً أليييية 
شيييييييكوك فيييييييتن الرسيييييييوم األوليييييييية المؤقتييييييية 
للخييييدمات تكييييون مسييييتحقة السييييداد ميييين قبييييل 
المشييتري عنيييد اإلنجيياز و ذليييك باإلضييافة إليييى 
مبلييييي  تيييييأمين رسيييييوم الخيييييدمات المنصيييييوص 

 .2-19عليه في المادة رقم 

(d) If the Seller has paid any Service 
Charges that are attributable to, or 
proportionally attributable to, the 
Residence for a period that extends 
beyond the Completion Date, the 
Purchaser must reimburse the Seller for 
its proportional share of such charges (as 
determined by the Seller acting 
reasonably) and these amounts are 
payable to the Seller on Completion and 
such amount may be included in the First 
Provisional Service Charge. 

إذا قييييييام البييييييائع بييييييدفع أي رسييييييوم خييييييدمات  .ث 
ُتعييييزى إلييييى الشييييقة؛ أو ُتعييييزى إليهييييا بشييييكل 
تناسيييييبي؛ عييييين أيييييية فتيييييرة تقيييييع بعيييييد تييييياريخ 

يتوجييييييب علييييييى المشييييييتري اإلنجيييييياز، فتنييييييه 
تعيييييييوي  البيييييييائع عييييييين حصيييييييته التناسيييييييبية  
فيييييي تليييييك الرسيييييوم )التيييييي يحيييييددها البيييييائع  
فييييي حييييدود المعقييييول( وتكييييون هييييذه المبييييال  
مسيييييييتحقة السيييييييداد للبيييييييائع عنيييييييد اإلنجييييييياز 
ويجييييوز تضييييمين ذلييييك المبليييي  فييييي الرسييييوم 

 األولية المؤقتة للخدمات.

(e) If any Taxes or Utility Charges have been 
paid by the Seller in respect of the 
Residence (or proportionally in respect of 
the Residence) that extend for a period 
beyond the Completion Date, the 
Purchaser shall reimburse the Seller the 
proportion of such amount applicable to 
the period after the Completion Date, on 
Completion and such amount may be 
included within the First Provisional 
Service Charge.  

إذا قام البائع بدفع أية ضرائب أو رسوم مرافيق  .ج 
بخصييييييوص الشييييييقة؛ أو بخصوصييييييها بشييييييكل 
تناسبي؛ عين أيية فتيرة تقيع بعيد تياريخ اإلنجياز، 
ع فتنيييه يتوجيييب عليييى المشيييتري تعيييوي  البيييائ

تناسبياً؛ عن ذلك المبل  الخاص بتلك الفترة التي 
تقيييع بعيييد تييياريخ اإلنجييياز؛ ويكيييون ذليييك المبلييي  
مسيييتحق السيييداد للبيييائع عنيييد اإلنجييياز ويجيييوز 
تضمين ذلك المبلي  فيي الرسيوم األوليية المؤقتية 

 للخدمات.

(f) If, upon determination of the actual 
expenses of the Seller (or the Building 
Management Group or the Residences 
Owners Association if legally formed) for 
the period from the Completion Date to 
the end of the first service charge period, 

إذا حيييدث؛ عنيييد تحدييييد النفقيييات الفعليييية للبيييائع  .ح 
)أو لمجموعييييييييية إدارة المبنيييييييييي أو لجمعيييييييييية 
مييييالك الشييييقق إذا تييييم تشييييكيلها قانونيييياً( عيييين 
الفتيييييرة مييييين تييييياريخ اإلنجييييياز وحتيييييى نهايييييية 
الفتييييرة األولييييى لرسييييوم الخييييدمات؛ أنَّ رسييييوم 
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the Purchaser’s Service Charges: :خدمات المشتري 

(i) exceed the amount already paid as 
the First Provisional Service 
Charge, the Purchaser must pay 
the excess to the Seller (or the 
Building Management Group or the 
Residences Owners Association if 
legally formed), on demand; or 

تجييييييياوزت المبلييييييي  الميييييييدفوع مسيييييييبقاً  (1 
كرسيييوم أولييييية مؤقتيييية للخييييدمات، فتنييييه 

ييييييييدفع  يتوجيييييييب عليييييييى المشيييييييتري أن
المبلييي  الزائيييد للبيييائع )أو إليييى مجموعييية 
إدارة المبنييييي أو جمعييييية مييييالك الشييييقق 

 إذا تم تشكيلها قانوناً( عند الطلب؛ أو

(ii) are less than the amount already 
paid as the First Provisional 
Service Charge, the Seller (or the 
Building Management Group or the 
Residences Owners Association if 
legally formed) shall credit the 
excess to the Purchaser against 
the next payment of Service 
Charges. 

كانيييت أقيييل مييين المبلييي  الميييدفوع مسيييبقا  (2 
كرسيييوم أوليييية مؤقتييية للخيييدمات، يقيييوم 
البيييييائع )أو مجموعييييية إدارة المبنيييييي أو 
جمعييييية مييييالك الشييييقق إذا تييييم تشييييكيلها 
قانونييييياً( بقييييييد المبلييييي  الزائيييييد لحسييييياب 
المشييييتري مقابيييييل الدفعيييية التاليييييية مييييين 

 رسوم الخدمات.

19.4 Service Charge Default  19-4       التخلف عن سداد رسوم الخدمات 

The Purchaser acknowledges and agrees that if the 
Purchaser fails to pay the Service Charges, the 
Residences Owners Association and the Building 
Management Group and the Hotel Component Owner (as 
applicable) may, without prejudice to their respective 
rights under the Jointly Owned Property Law, withdraw 
certain services to the Residences and restrict access to 
the Residences Common Areas (including the 
Residences Leisure Facilities) the Common Elements and 
the Royal Leisure Facilities until such time as the Service 
Charges (and any charges and compensation imposed by 
the Residences Owners Association and/or the  Building 
Management Group for late payment) are paid in full. 

يقيييير المشييييتري ويوافييييق علييييى أنييييه فييييي حييييال تخلفييييه عيييين سييييداد  
رسيييييوم خيييييدمات الشيييييقة فتنيييييه يجيييييوز لجمعيييييية ميييييالك الشيييييقق و 
مجموعيييييييية إدارة المبنييييييييي ولمالييييييييك جييييييييزء الفنييييييييدق )حسييييييييبما 
يكيييييون منطبقييييياً(، ودون المسيييييياس بحقيييييوق كييييييل مييييينهم بموجييييييب 

الملكيييييية المشيييييتركة، سيييييحب بعييييي  الخيييييدمات التيييييي ييييييتم قيييييانون 
توفيرهييييييييا للشييييييييقق وتقييييييييييد حييييييييق الييييييييدخول إلييييييييى المنيييييييياطق 
المشيييييتركة للشيييييقق )بميييييا فيييييي ذليييييك المرافيييييق الترفيهيييييية للشيييييقق( 
والعناصييييييير المشيييييييتركة والمرافيييييييق الترفيهيييييييية الملكيييييييية لحيييييييين 
سييييييداد رسييييييوم الخييييييدمات بالكامييييييل )بمييييييا يشييييييمل أييييييية رسييييييوم 

الك الشييييييقق و/أو مجموعيييييية وتعويضييييييات تفرضييييييها جمعييييييية ميييييي
 إدارة المبني بخصوص التأخر في السداد(.

20 Insurance Obligations  20. االلتزامات الخاصة بالتأمين 

(a) The Purchaser as Residence Owner 
must effect and maintain adequate and 
appropriate contents insurance with 
respect to the Residence covering 
damages to the Residence and 
consequential damages to other 
Residences and Components (including 
the Residences Common Areas) in a 
form Approved by the Residences 
Owners Association. 

يتوجب على المشتري، بصفته مالك شقة، أن     .أ 
يحتفظ بتأمين على المحتويات بخصيوص الشيقة 
ويجييب أن يغطييي ذلييك التييأمين األضييرار التييي 
تحييدث للشييقة واألضييرار التييي تحييدث بالنتيجيية 
للشقق األخيرى واألجيزاء األخيرى فيي المنتجيع 
)بما في ذلك المناطق المشتركة للشيقق( ويكيون 

لمعتمييدة لييدى جمعييية مييالك التييأمين بالصيييغة ا
 الشقق.

(b) The Purchaser as a Residence Owner 
must effect the insurances required 
under clause 20(a) with a reputable 
insurer in the name of the Residence 
Owner and must be for the full 
replacement value of the Purchaser’s 
contents and include a specific allowance 
for the removal of debris. 

يتوجب على المشتري أن يستصدر وثيقة  .ب 
)أ( من  20التأمين المشار إليها في المادة رقم 

شركة تأمين مرموقة وتكون الوثيقة صادرة 
باسم مالك الشقة وتغطي قيمة االستبدال الكامل 
للمحتويات كما يتوجب أن تشمل تلك الوثيقة 

 الحطام والمخلفات. بدالً محدداً بخصوص إزالة 
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(c) In the event that the Purchaser fails to 
obtain the required insurance, the 
Purchaser acknowledges and agrees 
that the Building Management Group or 
the Residences Owners Association shall 
be entitled to obtain such insurance on 
behalf of, and at the cost of the 
Purchaser, which cost may be included 
within the Purchaser’s Residences 
Service Charges. 

وفيييي حالييية تخليييف المشيييتري عييين استصيييدار  .ت 
التييأمين المطلييوب فيييتن المشييتري يقيير ويوافيييق 
علييييى أنييييه يحييييق لمجموعيييية إدارة المبنييييي أو 
جمعيييييية ميييييالك الشيييييقق أن تقيييييوم باستصيييييدار 
ذلييك التييأمين نيابيية عيين المشييتري وعلييى نفقتييه 
الخاصييية وأن يجيييوز أن ييييتم تضيييمين تكييياليف 
ذليييييك التيييييأمين فيييييي رسيييييوم خيييييدمات الشيييييقة 

 بالمشتري.  الخاصة

(d) The Purchaser as Residence Owner 
must provide the Building Manager with 
duplicate or certified copies of the 
policies and all renewal certificates and 
endorsement slips for the insurances 
obtained in accordance with clause 
20(a). 

يتوجيييب عليييى المشيييتري، بصيييفته ماليييك شيييقة،  .ث 
أن يمييد مييدير المبنييى بنسييخ طبييق األصييل ميين 
وثيييييائق التيييييأمين وكافييييية شيييييهادات التجدييييييد و 
صيييفحات مالحيييق وثيييائق التيييأمين وذليييك عييين 

استصييييداره وفقيييياً للمييييادة رقييييم أي تييييأمين يييييتم 
 )أ(. 20

21 Taxes and Utility Charges  21. الضرائب ورسوم المرافق 

21.1 Chilled Water  21-1       المياه المبردة 

The Purchaser acknowledges and agrees that:  :يقر المشتري ويوافق على ما يلي 

(a) the Seller has entered into an agreement 
with Empower with respect to the supply 
of chilled water to the Resort, including 
the Residences Component and the 
Residence (the “Chilled Water 
Agreement”) that, amongst other 
matters, provides for: 

أن البييييائع قييييد أبييييرم اتفاقييييية مييييع مؤسسيييية     .أ 
اإلمييييييييارات ألنظميييييييية التبريييييييييد المركييييييييزي 

" بخصييييوص توريييييد المييييياه المبييييردة إمباااااور"
اتفاقياااة للمنتجيييع، بميييا يشيييمل جيييزء الشيييقق )"

"( والتييي تيينص علييى مييا يلييي، المياااه المبااردة
 من بين أمور أخرى:

(i) Empower to be the exclusive 
supplier of chilled water to the 
Resort (including the Residences 
Component and the Residences);  

د  (1  أن تكيييييييون "إمبييييييياور" هيييييييي الُميييييييَورَّ
الحصييري للمييياه المبييردة للمنتجييع )بمييا 

 يشمل جزء الشقق والشقق(؛

(ii) the owners within the Resort to 
purchase a minimum quantity of 
chilled water from Empower; and 

أن يقيييييييييوم الميييييييييالك فيييييييييي المنتجيييييييييع  (2 
بشييييراء حييييد أدنييييى ميييين كمييييية المييييياه 

 المبردة من "إمباور"؛ و

(iii) each Component Owner (including 
the Residences Owners 
Association) to enter into an end 
user agreement with respect to its 
Component. 

أن يقيييوم كيييل ماليييك جيييزء مييين أجيييزاء  (3 
)بميييييا يشيييييمل جمعيييييية ميييييالك المنتجيييييع 

الشيييقق( بيييتبرام اتفاقيييية مسيييتخدم نهيييائي 
 فيما يتعلق بالجزء الخاص به.  

(b) the Purchaser, as a Residence Owner 
shall: 

 يقوم المشتري، بصفته مالك شقة، بما يلي: .ب 

(i) enter into an owner end user 
agreement with Empower with 
respect to the exclusive supply of 
chilled water to the Residence in 
the form required by Empower; 

إبيييييرام اتفاقيييييية مسيييييتخدم نهيييييائي ميييييع  (1 
"إمبييييياور" بخصيييييوص تورييييييد الميييييياه 
المبييييردة إلييييى الشييييقة حصييييرياً وتكييييون 
تلييييك االتفاقييييية بالصيييييغة التييييي تطلبهييييا 

 "إمباور"؛
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(ii) pay any connection fees or security 
deposits charged or imposed by 
Empower under such end user 
agreement; and 

سداد أيية رسيوم توصييل خدمية أو مبيال   (2 
تأمين تفرضها "إمبياور" بموجيب اتفاقيية 

 المستخدم النهائي المشار إليها؛ و

(iii) take all necessary steps to ensure 
that the rights and obligations 
under the Chilled Water Agreement 
are preserved and not take any 
steps or vote in favour of any 
resolution of the Residences 
Owners Association that seeks to 
avoid or limit the rights of Empower 
under the Chilled Water 
Agreement. 

اتخييياذ كافييية الخطيييوات الالزمييية للحفييياظ  (3 
لحقيييييييوق وااللتزاميييييييات عليييييييى كافييييييية ا

الييييواردة فييييي "اتفاقييييية المييييياه المبييييردة" 
واتخييييياذ أيييييية خطيييييوات أو التصييييييويت 
لصييالا أي قييرار لجمعييية مييالك الشييقق 
واليييذي يسيييعى لتجنيييب أو تحدييييد حقيييوق 
"إمبيييياور" الييييواردة فييييي اتفاقييييية المييييياه 

 المبردة.

(c) Empower, the Building Management 
Group or the Residences Owners 
Association may disconnect and suspend 
the supply of chilled water to a 
Residence in the event that a Residence 
Owner fails to pay any amount 
outstanding in respect of the chilled 
water supply or fails to pay its Service 
Charges to the Building Management 
Group or the Residences Owners 
Association, without prejudice to any 
other rights Empower, the Building 
Management Group or the Residences 
Owners Association may have with 
respect to a Residence Owner’s default, 
including withdrawing certain services to 
the Residence until such time as the 
amounts outstanding to Empower, the 
Building Management Group or the 
Residences Owners Association (and 
any charges and compensation imposed 
by Empower, the Building Management 
Group or the Residences Owners 
Association for late payment) are paid in 
full. 

يجيييييييوز ليييييييـ "إمبييييييياور" أو لمجموعييييييية إدارة  .ت 
المبنييييييى  أو لجمعييييييية مييييييالك الشييييييقق قطييييييع  
وتعلييييق تورييييد الميييياه المبيييردة ألي شيييقة فيييي 
حيييال تخليييف المشيييتري، بصيييفته ماليييك الشيييقة،  
عييييين سيييييداد أي مبلييييي  مسيييييتحق، و ليييييم ييييييتم 
سيييداده، بخصييييوص توريييييد المييييياه المبييييردة أو 

رسيييوم خيييدمات الشيييقة الخاصييية بيييه  عييين سيييداد
إلييييى مجموعيييية إدارة المبنييييى أو إلييييى جمعييييية 
ميييييالك الشيييييقق، وذليييييك دون المسييييياس بأيييييية 
حقييييييوق أخييييييرى خاصيييييية بييييييـ "إمبيييييياور"  أو 
بمجموعييييية إدارة المبنيييييى أو بجمعيييييية ميييييالك 
الشييييقق بخصييييوص تخلييييف مالييييك الشييييقة عيييين 
السييداد، بمييا فييي ذلييك  سييحب بعيي  الخييدمات 

حيييين سيييداد المبيييال  التيييي ييييتم توفيرهيييا للشيييقة ل
المسيييييييتحقة ليييييييـ"إمباور" أو لمجموعييييييية إدارة 
المبنييى أو لجمعييية مييالك الشييقق )وأييية رسييوم 
وتعويضييييات تفرضييييها إمبيييياور"  أو مجموعيييية 
إدارة المبنييييييييى أو جمعييييييييية مييييييييالك الشييييييييقق 

 بخصوص التأخر في الدفع( بالكامل.

21.2 Taxes   21-2       الضرائب 

The Purchaser acknowledges and agrees that it shall be 
liable to pay the Residence Owner’s Proportion of all 
Taxes attributable to the Residences Common Areas, the 
Residence and the Common Elements from the 
Completion Date. If any Taxes or Utility Charges have 
been paid by the Seller in respect of the Residence (or 
proportionally in respect of the Residences Common 
Areas) that extend for a period beyond the Completion 
Date, the Purchaser shall reimburse the Seller the 
proportion of such amount applicable to the period after 
the Completion Date, on Completion and such amount 
may be included within the First Provisional Service 
Charge.  

يقيييير المشيييييتري و يوافييييق عليييييى أنييييه مسيييييؤول عيييين دفيييييع حصييييية  
مالييييييك الشيييييييقة مييييييين الضييييييرائب الخاصييييييية بالشيييييييقة وبالمنييييييياطق 

وذلييييييك ابتييييييداءاً ميييييين المشييييييتركة للشييييييقق والعناصيييييير المشييييييتركة 
تييييياريخ اإلنجييييياز. إذا تيييييم دفيييييع أيييييية ضيييييرائب أو رسيييييوم مرافيييييق 
مييييين قبيييييل البيييييائع بخصيييييوص الشيييييقة )أو بالتناسيييييب بخصيييييوص 
المنييييياطق المشيييييتركة للشيييييقق( لميييييدة تمتيييييد إليييييى ميييييا بعيييييد تييييياريخ 
اإلنجييييياز، يقيييييوم المشيييييتري عنيييييد اإلنجييييياز بتعيييييوي  البيييييائع عييييين 

بعييييد تيييياريخ ذلييييك الجييييزء ميييين المبليييي  الييييذي ينطبييييق علييييى الفتييييرة 
اإلنجييييياز ويجيييييوز تضيييييمين ذليييييك المبلييييي   فيييييي الرسيييييوم األوليييييية 

 المؤقتة للخدمات.
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21.3 End User Agreements  21-3       اتفاقية المستخدم النهائي 

If required by the Seller, the Building Management Group 
or a Utility Provider, the Purchaser must enter into an end 
user agreement with a Utility Provider or any agent 
appointed by a Utility Provider to collect Utility Charges 
attributable to the Residence. 

يتوجيب علييى المشيتري، إذا طلييب البيائع أو مجموعيية إدارة المبنييى أو  
مسيتخدم أي من مزودي خدمات المرافق ذلك، أن يقيوم بيتبرام اتفاقيية 

نهييائي مييع مييزود خييدمات مرافييق أو أي وكيييل يعينييه مييزود خييدمات 
 المرافق لتحصيل رسوم المرافق الخاصة بالشقة.

21.4 Other Utilities  21-4       المرافق األخرى 

Each Residence Owner shall be solely responsible for all 
Utility Charges with respect to the Utility Services that are 
provided to its Residence on a metered basis and shall 
pay the respective Utility Service Providers such Utility 
Charges when due and payable. 

يكيييون كيييل ماليييك شيييقة مسيييؤوالً، وحيييده، عييين كافييية رسيييوم المرافيييق  
المرافيييق التيييي ييييتم تزوييييد شيييقته بهيييا حسيييب قيييراءات عيييدادات تليييك 

ويتوجيييب علييييه سيييداد رسيييوم تليييك المرافيييق إليييى كيييل ميييزود مييين 
 مزودي تلك الخدمات عند استحقاقها.

21.5 Indemnity  21-5       التأمين من الضرر واإلعفاء من المسؤولية 

The Purchaser shall indemnify and keep indemnified and 
hold the Seller (and the Building Management Group, the 
Master Developer and Residences Owners Association) 
harmless, against all actions, costs, claims, damages, 
demands, expenses, liabilities, losses and proceedings 
whatsoever arising from the Purchaser’s failure to pay all 
Taxes and Utility Charges to the Relevant Authority or 
Utility Provider as may be due and payable by the 
Purchaser in respect of the Residence (or proportionally 
payable by the Purchaser in respect of the Residences 
Common Areas, the Common Elements and the Resort). 

تعييوي  البيائع )و مجموعيية إدارة المبنيى والمطييور يضيمن المشيتري  
الرئيسييي وجمعييية مييالك الشييقق( ويبقيييهم حييال ميين الضييرر ضييد كافيية 
الييييدعاوى والتكيييياليف والمطالبييييات واألضييييرار والطلبييييات والنفقييييات 
وااللتزامييات والخسييائر واإلجييراءات، أييياً كانييت، الناشييئة عيين تخلييف 

فق  للهيئية المعنيية أو المشتري عن سداد كافة الضرائب ورسوم المرا
لمزود خدمات المرافق حسبما تكون مسيتحقة وواجبية السيداد مين قبيل 
المشتري بخصيوص الشيقة )أو حسيبما تكيون واجبية السيداد بالتناسيب 
ميين قبييل المشييتري بخصييوص أي ميين المنيياطق المشييتركة للشييقق أو 

 العناصر المشتركة أو المنتجع(.

21.6 DEWA  21-6       ديوا 

On the Completion Date, where applicable, the Seller 
shall inform the Purchaser of the DEWA meter serial 
number applicable to the Residence and the Purchaser 
undertakes to transfer the DEWA account into the 
Purchaser’s name within seven (7) days from Actual 
Completion Date. The Purchaser must submit a copy of 
the DEWA receipt of payment of the deposit as proof that 
the Purchaser complied with this clause 21.6 to the Seller 
by hand or by email or as instructed by the Seller, as 
failure to comply with the condition hereunder will lead to 
automatic disconnection. The Seller shall not be held 
responsible for any outage and/or problems and/or failure 
caused by the Purchaser in relation to this clause 21.6. 

يقوم البائع، في تاريخ اإلنجاز، اذا كان  ذلك منطبقاً ، بتبلي  المشتري  
ئة كهرباء ومياه دبي والخاص بالشقة ويتعهد بالرقم المتسلسل لعداد هي

المشيتري بتحوييل حسياب هيئية كهربيياء وميياه دبيي لييتم تسيجيله باسييم 
( أيييام ميين تيياريخ اإلنجيياز الفعلييي.  يتوجييب 7المشييتري خييالل سييبعة )

على المشتري تقديم نسخة للبائع عن إيصال دفع الوديعة الصادر عين 
ام المشيتري بهيذه الميادة رقيم هيئة كهرباء ومياه دبي كيدليل عليى التيز

و ذلك باليد أو عن طريق البريد اإللكتروني أو وفقاً لما يطلبيه  21-6
البائع، حيث سيؤدي عدم االلتزام بهيذا الشيرط بموجيب هيذا البنيد إليى 
القطييع التلقييائي للخدميية. ال يتحمييل البييائع المسييؤولية عيين أي انقطيياع 

للمشيتري فيميا يتعلييق  للخيدمات و/أو مشياكل و/أو تخليف تعيود أسيبابه
 .6-21بهذه المادة رقم 

22 Sky Terrace Areas and Balconies  22. )مناطق سكاي تراس والبلكونات )الشرفات 

22.1 Designation of Sky Terrace Areas as 
Residences Common Areas 

وقوع مناطق سكاي تراس ضمن المناطق المشتركة        22-1 
 للشقق.

The Purchaser acknowledges and agrees that it is the 
Seller’s present intention that: 

 يقر المشتري ويوافق على أن نية البائع الحالية تتجه إلى: 

(a) each Residence Owner with its 
Residence appurtenant to a Sky Terrace 
Area shall be granted Exclusive Use 
Rights over the designated Sky Terrace 
Area appurtenant to its Residence as 

مييع أنييه سيييتم ميينا كييل مالييك ميين مييالك الشييقق  .أ 
حقيييوق الملحيييق التيييابع لمنطقييية سيييكاي تيييراس 

اسيييييتخدام حصيييييرية لمنييييياطق سيييييكاي تيييييراس 
التييييابع لشييييقته كمييييا هييييو مبييييين فييييي والملحييييق 
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depicted on the Draft Residence Plan 
and Sky Terrace Area Exclusive Use 
Plan subject to the provisions of the 
Governance Documents; 

مخطيييط االسيييتخدام و ة المخطيييط األوليييي للشيييق
ذليييك ميييع الحصيييري لمنطقييية سيييكاي تيييراس و

 مراعاة أحكام مستندات الحوكمة.  

(b) the Sky Terrace Areas within the 
Residences Component shall not form 
part of the title to the individual 
Residences and shall remain part of the 
Residences Common Areas save that 
these areas are not for general use by 
the Residence Owners and the only 
Residence Owners that are entitled to 
the beneficial use of the Sky Terrace 
Areas are those who have been granted 
Exclusive Use Rights over such areas 
appurtenant to their Residences; and 

أنَّ منييياطق سيييكاي تيييراس الواقعييية ضيييمن جيييزء الشيييقق  .ب 
لييين تشيييكل جيييزءاً مييين ملكيييية الشيييقق وأن تليييك المنييياطق 
 سييييتظل تمثييييل جييييزءاً ميييين المنيييياطق المشييييتركة للشييييقق

لتييييي ليسييييت لالسييييتخدام العييييام باسييييتثناء هييييذه المنيييياطق ا
المخييييولين  طمييين قبيييل مييييالك الشيييقة وميييالك الشييييقق فقييي

باالسييتخدام النفعييي لمنييياطق سييكاي تييراس هيييم الييذين تيييم 
ميييييينحهم حقييييييوق االسييييييتخدام الحصييييييري علييييييى تليييييييك 

 تهم؛ وقلشق اتابعةالمناطق 

 

 

(c) the Balconies within the Residences 
Component shall form part of the title to 
the individual Residences.  

 من جزء الشقق جزء ضمن البلكونات تشكل .ج 
 .الشقق ملكية

22.2 Maintenance of Sky Terrace Areas and 
Balconies 

 )الشرفات(صيانة مناطق سكاي تراس والبلكونات        22-2 

Notwithstanding the designation of the Sky Terrace Areas 
and/or Balconies specified in clause 22.1, the Purchaser 
acknowledges and agrees that it is the Seller’s present 
intention that: 

بالرغم من تخصيص مناطق سكاي تراس و/او البلوكنات المحددة في  
ائع الحالية تتجه المشتري ويوافق على أن نية الب، يقر 1-22البند 
 إلى:

(a) the day to day maintenance and cleaning 
of the Sky Terrace Areas and Balconies 
is the responsibility of the individual 
Residence Owners and Occupiers who 
must at all times keep and maintain their 
Sky Terrace Areas and Balconies in 
accordance with the Resort Rules 
relating thereto set out in the 
Governance Documents; 

أن عمليييييييية التنظييييييييف الييييييييومي لمنييييييياطق     .أ 
سيييييكاي تيييييراس والبلكونيييييات هيييييي مسيييييؤولية 
ميييالك الشيييقق والمسيييتأجرين ويتوجيييب علييييهم، 
فييي كافيية األوقييات، أن يحييافظوا علييى منيياطق 
سيييكاي تيييراس والبلكونيييات، التابعييية لهيييم، وفيييق 
قواعييييد المنتجييييع المتعلقيييية بييييذلك والموضييييحة 

 في مستندات الحوكمة؛

(b) notwithstanding clause 22.2(a), pursuant 
to the BMS, the Building Management 
Group or the Hotel Component Owner 
shall (as part of the Resort Core 
Services) be responsible for the 
following: 

)أ(  2-22وعلييييى الييييرغم أحكييييام المييييادة رقييييم  .ب 
فتنيييه وفقييياً لبييييان إدارة المبنيييى فيييتن مجموعييية 
إدارة المبنييييى أو ماليييييك جيييييزء الفنيييييدق يكيييييون 
مسييييؤوالً عمييييا يلييييي )كجييييزء ميييين الخييييدمات 

 الرئيسية للمنتجع(: 

(i) the cleaning, maintenance and 
repair of all swimming pools and 
water features within the Sky 
Terrace Areas and Balconies (if 
any); 

تنظيييييييف وصيييييييانة وتصييييييليا جميييييييع  (1 
حماميييييييييات السيييييييييباحة والمسيييييييييطحات 
المائيييية الواقعييية ضيييمن منييياطق سيييكاي 

 تراس والبلكونات )إن وجدت(؛

(ii) the maintenance and replacement 
(if necessary) of all approved palm 
trees and other substantial flora 
and fauna situated on the Sky 
Terrace Areas and Balconies (if 
any); and 

صييييييييانة واسيييييييتبدال )عنيييييييد الليييييييزوم(  (2 
كافيييييية أشييييييجار النخيييييييل والحيوانييييييات 
والنباتيييييييات الموجيييييييودة فيييييييي منييييييياطق 
سييييييييييكاي تييييييييييراس والبلكونييييييييييات )إن 

 وجدت(؛ و
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(iii) any capital repairs which are (in the 
sole opinion of the Building 
Management Group) required to 
maintain the aesthetic appearance, 
structural integrity and character of 
any Sky Terrace Areas and 
Balconies. 

أييييييييية إصييييييييالحات رئيسييييييييية تكييييييييون  (3 
)حسيييييييييييبما تيييييييييييراه مجموعييييييييييية إدارة 
المبنيييييى( مطلوبييييية مييييين أجيييييل الحفييييياظ 

لمظهيييييير الجمييييييالي والسييييييالمة علييييييى ا
اإلنشيييييييائية لمنييييييياطق سيييييييكاي تيييييييراس 

 والبلكونات.

(c) All costs and expenses incurred by the 
Building Management Group or the Hotel 
Component Owner in relation to the 
carrying out of the obligations set out in 
clause 22.2(b) shall: 

تكيييون كافييية التكييياليف والنفقيييات المتكبيييدة مييين  .ت 
قبييييل مجموعيييية إدارة المبنييييى أو مالييييك جييييزء 
الفنيييدق فيميييا يتعليييق بتنفييييذ التزامييياتهم اليييواردة 

 )ب(: 2-22رقم في المادة 

(i) in respect to clause 22.2(b)(i) the 

Residence Owner’s swimming pool 

and other water features, be by 

way of additional Residences 

Service Charges payable by the 

benefitting Residence Owner(s); 

and 

)ب(  2-22فيمييييا يتعلييييق بالمييييادة رقييييم  (1 
( فييييتن النفقييييات والتكيييياليف الخاصيييية 1)

بحمييييام السييييباحة التييييابع لمالييييك الشييييقة 
وبالمسيييطحات المائيييية األخيييرى، تكيييون 
مسيييتحقة السيييداد مييين قبيييل ماليييك الشيييقة 
وذليييييك فيييييي صيييييورة رسيييييوم خيييييدمات 

 إضافية للشقة؛ و

(ii) in respect of clause 22.2(b)(ii) and 

22.2(b)(iii) by way of Residences 

Service Charges payable by all of 

the Residence Owners. 

)ب(  2-22وفيما يتعلق بالمادتين رقم  (2 
( فتن تلك النفقات 3)ب( ) 2-22( و 2)

والتكاليف تكون في صورة رسوم 
خدمات الشقة وتكون مستحقة السداد من 

 الشقق.قبل جميع مالك 

22.3 Access to Sky Terrace Areas and Balconies  22-3       الدخول إلى مناطق سكاي تراس والبلكونات 

(a) Notwithstanding the designation of the 
Sky Terrace Areas (as Exclusive Use 
Areas) and/or Balconies (as forming part 
of the title to the individual Residences), 
all Residences Owners and Occupiers 
must allow the Building Management 
Group and the Hotel Component Owner 
(and its Suppliers) access through their 
Residences to any Sky Terrace Areas 
and Balconies upon reasonable notice 
(except in the case of an emergency 
where no notice is required) with or 
without equipment in the following 
circumstances: 

بييالرغم ميين تخصيييص منيياطق سييكاي تييراس    .أ 
)كمناطق لالستخدام الحصيري( و/أو البلكونيات 

يتوجيب  )التي تشيكل جيزء مين ملكيية الشيقق(، 
علييى جميييع مييالك الشييقق ومسييتأجريهم السييماح 

جموعة إدارة المبنيى ولماليك جيزء الفنيدق )و لم
مورديييه( باليييدخول إلييى منييياطق سييكاي تيييراس 
والبلكونات عن طريق العبور مين خيالل شيققهم 
وذلك بناءاً على إشعار مسبق بمدة مناسبة )فيميا 
عييدا حيياالت الطييوارئ والتييي ال تتطلييب إشييعار 
مسيييبق( وسيييواء كانيييت هنييياك أدوات يحملونهيييا 

 الية: في الحاالت التمعهم 

(i) for all emergency and security 
related purposes (including but not 
limited to the preservation and 
maintenance of health and safety 
and fire safety standards); 

لجميع أغرا  الطوارئ واألغرا  األمنية  .ب 
)بما في ذلك ودون حصر حفظ وصيانة معايير 

 والسالمة والوقاية من الحريق(؛الصحة 

(ii) in order to carry out any 
maintenance to a swimming pool 
and/or any plant, equipment and/or 
machinery within or adjacent to the 
Residence and/or the Sky Terrace 

من أجل إجراء صيانة لبركة المسبا و/او أي   .ت 
أو المنطقة  فيو/أو أالت  أدواتمعدات أو 

 المجاورة للشقة و/أو منطقة سكاي تراس؛ و
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Area; and 

(iii) to ensure that the Sky Terrace 
Area is being maintained in 
accordance with the Hotel Brand 
Standards.  

لضمان حفظ منطقة سكاي تراس بموجب  .ث 
 معايير العالمة التجارية للفندق.

(b) Subject to the service of reasonable 
notice in accordance with clause 22.3(a) 
(except in the case of an emergency 
where no notice is required), the 
Residences Owners and Occupiers 
expressly authorise the Building 
Management Group and the Hotel 
Component Owner (and their Suppliers) 
to access their Residence for the 
purposes described in clause 22.3(a) at 
all times, including such times as the 
Residence Owner is not in occupation of 
the Residence (provided always that 
adequate security measures are put in 
place to ensure the safety of the 
Residences Owners and Occupiers 
belongings). 

وشيييييييريطة إصيييييييدار إشيييييييعار مسيييييييبق بميييييييدة  .ج 
 3-22مناسييييييبة وفييييييق أحكييييييام المييييييادة رقييييييم 

)أ( )فيمييييييا عييييييدا حيييييياالت الطييييييوارئ والتييييييي 
ال تتطليييييييب إشيييييييعار مسيييييييبق( فيييييييتن جمييييييييع 
مييييييييالك الشييييييييقق ومسييييييييتأجريهم يسييييييييمحون 
بموجبييييييييه، وبشييييييييكل صييييييييريا، لمجموعيييييييية 

دق )و إدارة المبنييييييييى ولمالييييييييك جييييييييزء الفنيييييييي
مورديييييييييييييه( بالييييييييييييدخول إلييييييييييييى شييييييييييييققهم 

 3-22لألغيييييييرا  الميييييييذكورة فيييييييي البنيييييييد 
بمييييا فييييي ذلييييك تلييييك  )أ( فييييي جميييييع األوقييييات

األوقييييييييات التييييييييي ال يكييييييييون فيهييييييييا مييييييييالك 
الشييييييقق شيييييياغلين للشييييييقق )شييييييريطة اتخيييييياذ 
إجيييييراءات أمييييين مناسيييييبة مييييين أجيييييل ضيييييمان 
سييييييييييالمة متعلقييييييييييات وممتلكييييييييييات مييييييييييالك 

 الشقق ومستأجريهم(. 

23 Smart System and 
Telecommunication Services 

 النظام الذكي وخدمات االتصاالت .23 

(a) The Seller discloses and the Purchaser 
acknowledges that the Hotel Component 
Owner and/or the Hotel Operator may 
(but is not obliged to) provide Smart 
System and Telecommunication Services 
to the Residences Component including 
within the Residences.  

يفصييييا البييييائع ويقيييير المشييييتري بييييأن مالييييك   .أ 
جيييييييزء الفنيييييييدق و/أو مشيييييييغل الفنيييييييدق قيييييييد 
يقوميييييييون )غيييييييير أنهيييييييم ليسيييييييوا مليييييييزمين( 
بتيييييييييييوفير النظيييييييييييام اليييييييييييذكي وخييييييييييييدمات 
االتصييييياالت لجيييييزء الشيييييقق وبميييييا فيييييي ذليييييك 

 توفيرها داخل الشقق.

(b) The Smart System and 
Telecommunication Services (if any) 
which are, as at the Effective Date, 
intended by the Seller to be made 
available to all Residences within the 
Residences Component are set out in 
the Disclosure Statement. 

لقيييييد تضيييييمن بييييييان اإلفصييييياح بيانييييياً للنظيييييام  .ب 

اليييييييييييييذكي وخيييييييييييييدمات االتصييييييييييييياالت )إن 

وجيييييدت(؛ والتيييييي يعتيييييزم البيييييائع، كميييييا هيييييو 

عليييييييه الحييييييال بتيييييياريخ السييييييريان، توفيرهييييييا 

 لكافة الشقق داخل جزء الشقق.

(c) To the extent offered by the Seller, the 
Purchaser, as a Residence Owner, may 
use the Smart System and 
Telecommunication Services for the 
Residence by entering into an agreement 
with the Hotel Component Owner and/or 
the nominated provider for the provision 
of the Smart System and 
Telecommunication Services whereby: 

وبالقيييدر اليييذي ييييوفر بيييه البيييائع النظيييام اليييذكي  .ت 
ز وخييييييييييدمات االتصيييييييييياالت، فتنييييييييييه يجييييييييييو

للمشييييتري؛ بصييييفته مالييييك شييييقة؛ أن يسييييتخدم 
النظييييام الييييذكي وخييييدمات االتصيييياالت داخييييل 
شييقته وذلييك ميين خييالل إبييرام اتفاقييية مييع مالييك 
جيييييزء الفنيييييدق و/أو ميييييزود الخدمييييية المعيييييين 
لغييييير  اإلميييييداد بالنظيييييام اليييييذكي وخيييييدمات 

 االتصاالت وبناءاً على تلك االتفاقية:

(i) the Hotel Component Owner and/or 
the nominated provider will 
exclusively provide or procure the 

سييييييييقوم ماليييييييك جيييييييزء الفنيييييييدق و/أو  (1 
ميييييييزود الخدمييييييية المعيييييييين بتيييييييوفير أو 
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provision of the Smart System and 
Telecommunication Services 
infrastructure necessary to supply 
the Smart System and 
Telecommunication Services to the 
Residence; 

الترتيييييييييب لتييييييييوفير البنييييييييية التحتييييييييية 
للنظيييييييييييييييام اليييييييييييييييذكي وخيييييييييييييييدمات 
االتصيييييييييييياالت الالزميييييييييييية لتوريييييييييييييد 
النظيييييييييييييييام اليييييييييييييييذكي وخيييييييييييييييدمات 

 االتصاالت؛

(ii) the Purchaser will grant to the 
Hotel Component Owner and/or the 
nominated provider all easements 
necessary to permit the Hotel 
Component Owner and/or the 
nominated provider to install and 
maintain the Smart System and 
Telecommunication Services (and 
associated infrastructure) within the 
Residence;  

سيييييييييمنا المشييييييييتري لمالييييييييك جييييييييزء  (2 
خدميييييييييييية الفنييييييييييييدق و/أو لمييييييييييييزود ال

المعييييييييين كافيييييييية حقييييييييوق االرتفيييييييياق 
الالزمييييييييية للسيييييييييماح لماليييييييييك جيييييييييزء 
الفنيييييدق و/أو ميييييزود الخدمييييية المعيييييين 
بتركييييييييب وصييييييييانة النظيييييييام اليييييييذكي 
وخييييييييييدمات االتصيييييييييياالت )والبنييييييييييى 

 التحتية المرتبطة بها(؛ 

(iii) the Hotel Component Owner and/or 
the nominated provider shall permit 
the Purchaser to access and use 
the Smart System and 
Telecommunication Services; and 

يقييييييييوم مالييييييييك جييييييييزء الفنييييييييدق و/أو  (3 
ميييييييزود الخدمييييييية المعيييييييين بالسيييييييماح 
للمشييييييتري باسييييييتخدام النظييييييام الييييييذكي 

 وخدمات االتصاالت؛ و

(iv) the Purchaser shall be liable to pay 
the Smart System and 
Telecommunication Services Fee. 

يكييييون المشييييتري مسييييؤوالً عيييين سييييداد  (4 
رسييييييييوم النظييييييييام الييييييييذكي وخييييييييدمات 

 االتصاالت.

(d) No Residence Owner or Occupier may 
change the Access System to its 
Residence which would prevent the 
Building Management Group from 
accessing the Residence (including the 
Balcony) in an emergency or to 
undertake maintenance and repairs to 
the Residences Common Areas 
(including any repairs and maintenance 
to the Sky Terrace Areas in accordance 
with clause 22.3). 

ال يجيييييييييوز ألي مييييييييين ميييييييييالك الشيييييييييقق أو  .ث 
مسييييتأجريهم أن يقييييوم بتغيييييير نظييييام الييييدخول 
الخيييياص بشييييقته بحيييييث يمنييييع مجموعيييية إدارة 

 بمييييا فييييي ذلييييك)المبنييييى ميييين دخييييول الشييييقة 
فييييي حيييياالت الطييييوارئ أو الييييدخول ( البلكونيييية

ميييال صييييانة وإصيييالح لغييير  إجيييراء أيييية أع
فييي المنيياطق المشيييتركة للشييقق )بميييا فييي ذليييك 
أيييية أعميييال صييييانة وإصيييالح لمنييياطق سيييكاي 

 (.3-22تراس وفقاً ألحكام المادة رقم 

24 Restrictions on Disposals before 
Completion 

 القيود على التصرفات التي تقع  قبل اإلنجاز .24 

24.1 Prior to Completion, the Purchaser must not 
enter into any Disposal, or market the 
Residence for Disposal, unless all of the 
following conditions have been fulfilled: 

يتوجيييييب عليييييى المشيييييتري أال يقيييييوم، قبيييييل اإلنجييييياز،         24-1 
بييييتبرام أي تصييييرف أو التسييييويق للشييييقة للتصييييرف بهييييا، مييييالم يييييتم 

 التالية:استيفاء كافة الشروط 

(a) the Purchaser has paid to the Seller not 
less than sixty per cent (60%) of the 
Purchase Price; 

أن يكييون المشييتري قييد سييدد للبييائع مييا ال يقييل   .أ 
( ميييييين سييييييعر %60عيييييين سييييييتين بالمائيييييية )

 الشراء؛

(b) the Disposal is conducted through an 
Approved Selling and Leasing Agent in 
accordance with clause 18; 

أن يييتم التصييرف ميين خييالل أحييد وكييالء البيييع  .ب 
والتييييأجير المعتمييييدين بموجييييب أحكييييام المييييادة 

 ؛18رقم 

(c) the Purchaser is not in breach of any of  أالَّ يكييون المشييتري مخييال ً بييأي ميين التزاماتييه  .ت
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its obligations under this Agreement; المنصوص عليها في هذه االتفاقية؛ 

(d) the Purchaser has paid the Seller the 

Seller’s Administration Fee and paid the 

Master Developer’s Administration Fee (if 

any); 

يكون المشتري قد سيدد للبيائع أتعياب اإلدارة  أن .ث 
الخاصة بالبائع وكذلك أن يكيون قيد سيدد أتعياب 
اإلدارة الخاصيييييييية بييييييييالمطور الرئيسييييييييي )إن 

 وجدت(؛ 

(e) the Purchaser pays all fees, charges and 
other costs and expenses payable in 
respect of the Disposal including all 
Registration Fees and any fees or 
charges which are levied upon the Seller; 

أن يسييييدد المشييييتري كافيييية الرسييييوم واألتعيييياب  .ج 
وغيرهييييا ميييين التكيييياليف والنفقييييات المسييييتحقة 
السيييداد فيميييا يتعليييق بيييأي تصيييرف وبميييا فيييي 
ذلييييك كافيييية رسييييوم التسييييجيل وأييييية رسييييوم أو 

 أتعاب مفروضة على البائع؛

(f) the Disposal is in accordance with the 
Applicable Law including any regulations 
of the Land Department; 

أن ييييتم التصيييرف وفقيييا للقيييانون المعميييول بيييه  .ح 
بمييا فييي ذلييك أي ميين أنظميية دائييرة األراضييي 

 واألمالك؛

(g) the prior written consent of the Seller has 
been obtained (which will not be 
unreasonably withheld provided that the 
Purchaser is not in default of its 
obligations under this Agreement);  

الحصيول عليى موافقيية خطيية مسييبقة مين البييائع  .خ 
)واليييذي ال يجيييوز لييييه االمتنييياع، بشيييكل غييييير 
مقبييول، عيين إصييدار تلييك الموافقيية شييريطة أالَّ 

ته الواردة يكون المشتري مخالً  بأي من التزاما
 في هذه االتفاقية( بخصوص ذلك التصرف؛

(h) the Transferee enters into such 
documentation as the Seller requires in 
respect of the Disposal including the 
entering into with the Seller of a new sale 
and purchase agreement in the same 
form as this Agreement;  

أن يكيييون الطيييرف المنقيييول ليييه قيييد أبيييرم تليييك   .د 
سييييتندات التييييي يطلبهييييا البييييائع بخصييييوص الم

التصيييرف وبميييا فيييي ذليييك إبيييرام اتفاقيييية بييييع 
وشييراء جديييدة مييع البييائع تكييون بيينفس صيييغة 

 االتفاقية الماثلة؛ 

(i) the Purchaser releases the Seller in 
writing from and against all liability in 
respect of this Agreement; 

ء طييييرف البييييائع، أن يقييييوم المشييييتري بييييتخال   .ذ 
خطيييييياً، ضيييييد أيييييية مسيييييؤولية تتعليييييق بهيييييذه 

 االتفاقية؛

(j) the Transferee has provided to the Seller 
an acknowledgement in the form of the 
Purchaser’s Hotel Brand 
Acknowledgement; 

أن يكييييون المشييييتري قييييد قييييام بتسييييليم البييييائع  .ر 
إقييييييراراً يكييييييون بصيييييييغة اإلقييييييرار الخيييييياص 

 بالعالمة التجارية للفندق؛  

(k) should the Seller so require, the 
Purchaser has provided the Seller with 
copies of all documents relating to the 
transaction between the Transferee and 
the Purchaser; and 

أن يكييون المشييتري قييد قييام بتزويييد البييائع، فييي  .ز 
حييييال طلييييب البييييائع ذلييييك، بنسييييخ عيييين كافيييية 
المسييييتندات المتعلقيييية بالمعامليييية المبرميييية بييييين 

 المنقول له والمشتري؛ و

(l) where the Purchaser is a company or 
other entity: 

وفي حال كان المشتري عبارة عن شركة أو  .س 
فتنه يتوجب استيفاء كافة الشروط أي كيان أخر 

 التالية:

(i) prior to any Change of Control, the 
Purchaser has supplied a notice 
duly signed by all the directors (or 
other officers or beneficiaries) of 
the Purchaser to the Seller 
informing it of the intended Change 

أن يكييييييون المشييييييتري قييييييد قييييييام، قبييييييل  (1 
إجييراء أي تغييير فييي السيييطرة، بتوجيييه 
إشييييعار موقييييع أصييييوالً ميييين قبييييل كافيييية 
أعضييييياء مجليييييس إدارتيييييه )أو غييييييرهم 
مييين المسيييؤولين أو المسيييتفيدين( للبييييائع 
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of Control; لتبليغه بذلك التغيير المزمع؛ 

(ii) following any Change of Control, 

the Purchaser provides copies of 

its corporate or other records to the 

Seller as the Seller may require in 

its absolute discretion to confirm 

the Purchaser’s share or unit 

holding or control; and 

أن يقييوم المشييتري، عقييب أي تغيييير فييي  (2 
السيييييطرة، بتقييييديم نسييييخ عيييين سييييجالته 
الخاصيييية بالشييييركة أو غيرهييييا للبييييائع، 
حسيييبما قيييد يطلبيييه البيييائع وفيييق تقيييديره 
المطلييق، للتأكييد ميين ملكييية المشييتري فييي 
الحصييييص أو الوحييييدات أو التأكييييد ميييين 

 سيطرته؛

(iii) the Purchaser has supplied the 
Seller with a copy of (where 
applicable) its current commercial 
licenses, latest list of share or unit 
holders, certificate from the 
company registrar confirming that 
the Purchaser is currently 
registered and any other 
documents that the Seller may 
require in its absolute discretion. 

أن يكيون المشيتري قييد قيام بتزوييد البييائع  (3 
بنسيييخة )حيثميييا كيييان ذليييك منطبقييياً( عييين 

يير قائميية رخصييه التجارييية الحا لييية، وأخ 
بمييالك الحصييص أو الوحييدات، وشييهادة 
صييادرة عيين مسييجل الشييركة تؤكييد بييأن 
المشييتري مسييجل حالييياً، وأييية مسييتندات 
أخيييرى قيييد يطلبهيييا البيييائع وفيييق تقيييديره 

 المطلق.

24.2 The Purchaser’s Transferee shall not be 
permitted to enter into any Disposal of the 
Residence prior to Completion with the effect 
that the Residence may only be transferred 
once prior to Completion. 

ال يجيييييوز السيييييماح الطيييييرف المنقيييييول ليييييه مييييين قبيييييل        24-2 
المشيييتري أن يقيييوم، قبيييل اإلنجييياز، بيييتبرام أي تصيييرف بخصيييوص 
الشييييقة حيييييث أنييييه ال يسييييما بالتصييييرف بنقييييل ملكييييية الشييييقة قبييييل 

 اإلنجاز إال لمرة واحدة فقط.

24.3 The Purchaser acknowledges and agrees that 
any Disposal that is not made strictly in 
accordance with this clause 24 shall be null 
and void. 

يقيييييييير المشييييييييتري ويوافييييييييق علييييييييى أنَّ أي تصييييييييرف        24-3 
سييييييقع بييييياطالً ولييييين يكيييييون  24ال ييييييتم وفقيييييا لهيييييذه الميييييادة رقيييييم 

 ذو أثر.

25 Restrictions on Disposal after 
Completion 

 التصرفات التي تقع  بعد اإلنجازالقيود على  .25 

25.1 On and from Completion, the Purchaser, and 
each Transferee, must not enter into any 
Disposal, or market the Residence for Disposal, 
unless all of the following conditions have been 
fulfilled: 

كييييييل طييييييرف منقييييييول يتوجييييييب علييييييى المشييييييتري، و       25-1 
لييييييه، فييييييي و ابتييييييداءا ميييييين تيييييياريخ اإلنجيييييياز عييييييدم إجييييييراء  أي 
تصيييييرف وكيييييذلك عيييييدم التسيييييويق للشيييييقة للتصيييييرف بهيييييا، ميييييالم 

 يتم استيفاء كافة الشروط التالية:

(a) the Disposal is in accordance with the 
terms and conditions of the Governance 
Documents and the Purchaser is not in 
breach of any of its obligations under the 
Governance Documents; 

أن يييييييتم التصييييييرف وفقييييييا لشييييييروط وأحكييييييام  .أ 
مسيييييييييييييييتندات الحوكمييييييييييييييية وأال يكيييييييييييييييون 
المشيييييييتري مخيييييييال ً بيييييييأي مييييييين التزاماتيييييييه 

 الواردة في مستندات الحوكمة؛

(b) the Purchaser is not in breach of any of 
its obligations under this Agreement; 

أال يكييون المشييتري مخييال ً بييأي ميين التزاماتييه  .ب 
 الواردة في هذه االتفاقية؛

(c) the Purchaser has obtained a Clearance 
Certificate; 

أن يكيييون المشيييتري قيييد حصيييل عليييى شيييهادة  .ت 
 براءة ذمة؛

(d) the Purchaser pays all fees, charges and 
other costs and expenses payable in 
respect of the Disposal; 

أن يسييييدد المشييييتري كافيييية الرسييييوم واألتعيييياب  .ث 
وغيرهييييا ميييين التكيييياليف والنفقييييات المسييييتحقة 

 السداد بخصوص التصرف؛
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(e) the Purchaser has paid the Seller the 

Seller’s Administration Fee and paid the 

Master Developer’s Administration Fee (if 

any); 

يكون المشتري قد سيدد للبيائع أتعياب اإلدارة أن  .ج 
الخاصة بالبائع وكذلك أن يكيون قيد سيدد أتعياب 
اإلدارة الخاصيييييييية بييييييييالمطور الرئيسييييييييي )إن 

 وجدت(؛

(f) the Disposal is in respect of the entire 
Residence; 

أن يكييييييييون التصييييييييرف بخصييييييييوص الشييييييييقة  .ح 
 بأكملها؛

(g) the Disposal is in accordance with the 
Applicable Law including any regulations 
of the Land Department; 

أن ييييتم التصيييرف وفقيييا للقيييانون المعميييول بيييه  .خ 
بمييا فييي ذلييك أي ميين أنظميية دائييرة األراضييي 

 واألمالك؛

(h) the Disposal is conducted through an 
Approved Selling and Leasing Agent in 
accordance with clause 18;  

أن يييييتم التصييييرف ميييين خييييالل أحييييد وكييييالء   .د 
البييييييع والتيييييأجير المعتميييييدين بموجيييييب أحكيييييام 

 18المادة رقم 

(i) the Purchaser and the Transferee have 
entered into such documentation as the 
Seller requires in respect of the Disposal 
and the Purchaser releases the Seller 
from and against any liability in respect of 
this Agreement; 

أن يكييون المشييتري والطييرف المنقييول لييه قييد   .ذ 
أبرمييييا تلييييك المسييييتندات التييييي يطلبهييييا البييييائع 

أن يقيييييوم المشيييييتري بخصيييييوص التصيييييرف و
بييتخالء طييرف البييائع ميين أييية مسييؤولية تتعلييق 

 بهذه االتفاقية؛

(j) the Transferee has executed an 
acknowledgement in the form of the 
Purchaser’s Hotel Brand 
Acknowledgement; and 

أن يكييييييون الطييييييرف المنقييييييول لييييييه قييييييد قييييييام  .ر 
بتوقييييييييع إقيييييييرار يكيييييييون بصييييييييغة اإلقيييييييرار 

 بالعالمة التجارية للفندق؛الخاص 

(k) the Transferee has executed a 
Declaration of Adherence and 
Acknowledgement. 

أن يكيييون الطيييرف المنقيييول ليييه قيييد وقيييع عليييى  .ز 
 إعالن االلتزام واإلقرار.

25.2 The Purchaser acknowledges and agrees that 
any Disposal that is not made strictly in 
accordance with clause 25.1 shall be null and 
void. 

يقيييييييير المشييييييييتري ويوافييييييييق علييييييييى أنَّ أي تصييييييييرف       25-2 
سييييييقع بييييياطالً ولييييين يكيييييون ذو  1-25ال ييييييتم وفقيييييا للميييييادة رقيييييم 

 أثر.

26 Default and Termination  26. اإلخالل واإلنهاء 

26.1 Seller’s Delay  26-1       تأخر البائع 

(a) If the Seller has not served the 
Completion Notice prior to the 
Anticipated Completion Date which may 
be extended in accordance with clause 
5.1(f)(unless the delay is caused by any 
Force Majeure Event or Foreign Delay 
Event whereby the provisions of clause 
27 apply) and the Purchaser has fulfilled 
all of the Purchaser’s obligations under 
this Agreement (including the 
Purchaser’s payment obligations) the 
Purchaser shall be entitled to send a 
written notice to the Seller at any time 
thereafter (but prior to the serving of the 
Completion Notice) requiring the Seller to 
complete the Building Works within 

إذا ليييم يقيييم البيييائع بتوجييييه إشيييعار اإلنجييياز     .أ 
قبييييل تيييياريخ اإلنجيييياز المتوقييييع؛ والييييذي ميييين 
الممكيييين أن يييييتم تمديييييده وفييييق أحكييييام المييييادة 

)ح( )ميييالم يكييين التيييأخير بسيييبب أي  1-5رقيييم 
مييين حييياالت القيييوة القييياهرة أو حييياالت التيييأخير 
ألسيييباب خارجيييية حييييث تنطبيييق أحكيييام البنيييد 

م بالوفيييياء ( وكييييان المشييييتري قييييد قييييا27رقييييم 
بكافييية التزاماتيييه  بموجيييب هيييذه االتفاقيييية )بميييا 
فيييي ذليييك  التزاماتيييه المتعلقييية  بالسيييداد(، يحيييق 
للمشييتري إرسييال إشييعار خطييي للبييائع فييي أي 
وقييييت بعييييد ذلييييك )علييييى أن يكييييون ذلييييك قبييييل 
توجيييه إشييعار اإلنجيياز( يطلييب فيييه ميين البييائع 

( يييوم 90إنجيياز أعمييال البنيياء خييالل تسييعين )



 

 
 
Purchaser’s Initials: ________________ 
 

 ________________األحرف األولى للمشتري: 
 

© King & Spalding LLP 2021 57 
WORKEMEA\28979\075001\32889027.v7-3/30/21 

ninety (90) Working Days of receipt of 
the Purchaser’s written notice (the 
“Seller’s Remedy Period”).   

اسييييتالم اإلشييييعار الخطييييي عمييييل ميييين تيييياريخ 
فتااااارة المعالجاااااة الصيييييادر عييييين المشيييييتري )"

 "(.الممنوحة للبائع

(b) If the Seller fails to complete the Building 
Works within the Seller’s Remedy Period, 
the Purchaser may terminate this 
Agreement (prior to issuing of the 
Completion Notice by the Seller) by 
giving further notice in writing to the 
Seller no earlier than twenty (20) 
Working Days from the expiry of the 
Seller’s Remedy Period (and prior to the 
serving of the Completion Notice). 

إذا تخليييييييف البيييييييائع عييييييين إنجييييييياز أعميييييييال  .ب 
فتنيييييه يجيييييوز البنييييياء خيييييالل فتيييييرة المعالجييييية 

للمشيييييييتري إنهييييييياء هيييييييذه االتفاقيييييييية )قبييييييييل 
إصييييييدار البييييييائع إلشييييييعار اإلنجيييييياز( وذلييييييك 
بتقيييييديم إشيييييعار خطيييييي أخييييير للبيييييائع  بميييييا ال 

( ييييييوم عميييييل مييييين 20يقيييييل عييييين عشيييييرين )
تييييييياريخ انتهييييييياء فتيييييييرة المعالجييييييية )وقبيييييييل 

 توجيه إشعار اإلنجاز(.

(c) In the event of termination of this 
Agreement by the Purchaser under 
clause 26.1(b), the Seller will return the 
Instalments Paid to the Purchaser from 
the effective date of such termination 
whereby this Agreement will be at an 
end. 

فيييييي حيييييال إنهييييياء هيييييذه االتفاقيييييية مييييين قبيييييل  .ت 
 1-26المشيييتري بموجيييب أحكيييام الميييادة رقيييم 

)ب(، سييييييييييقوم البيييييييييائع بتعيييييييييادة األقسييييييييياط 
المدفوعيييية ميييين قبييييل المشييييتري إلييييى األخييييير 
وذلييك ابتييداءاً ميين تيياريخ سييريان ذلييك اإلنهيياء 

 وتكون هذه االتفاقية منتهية بناءاً عليه.

(d) The Parties hereby agree that the 
Purchaser’s rights pursuant to this 
clause 26.1 will not apply in the event 
that the Seller is prevented from fulfilling 
its obligation under this Agreement due 
to any Force Majeure Event or Foreign 
Delay Event. 

يتفق الطرفان بموجبه على أن حقيوق المشيتري  .ث 

لن تنطبق فيي حيال  1-26طبقا لهذه المادة رقم 

عدم تمكين البيائع مين الوفياء بالتزاماتيه بموجيب 

القياهرة هذه االتفاقية بسبب أي من حاالت القوة 

 أو حاالت التأخير ألسباب خارجية؛

(e) The Purchaser agrees that the return of 
the Instalments Paid constitutes the 
Purchaser’s sole remedy in the event of 
termination of this Agreement by the 
Purchaser and, to the extent permitted by 
Applicable Law, the Purchaser waives 
any and all of the Purchaser’s rights to 
claim against the Seller for (and releases 
and discharges the Seller with respect to) 
any specific performance and any 
compensation, costs, damages, 
expenses, fees, levies, losses, taxes or 
other liabilities whatsoever. 

يوافيييييق المشيييييتري عليييييى أن إعيييييادة األقسييييياط  .ج 
المدفوعييييية يشيييييكل سيييييبيل المعالجييييية الوحييييييد 
للمشيييتري فيييي حيييال إنهييياء هيييذه االتفاقيييية مييين 
قبييييل المشيييييتري ويتنييييازل المشيييييتري، بالقيييييدر 
اليييذي يجييييزه القيييانون المعميييول بيييه، عييين أي 
ميين حقوقييه المتعلقيية بمطالبيية البييائع بييأي تنفيييذ 

تعييييوي  أو تكيييياليف أو أضييييرار  عينييييي وأي
أو نفقييييات أو رسييييوم أو مكييييوس أو خسييييائر أو 
ضيييييييرائب أو التزاميييييييات أخيييييييرى )و يخليييييييي 

 طرف البائع بذلك الخصوص(.

26.2 Purchaser’s Default  26-2       إخالل المشتري 

(a) Subject to Applicable Law and the 
requirements of the Land Department 
(and any other Relevant Authority) 
including complying with the Land 
Department’s termination procedures 
and notice requirements, the Seller has 
the right (but not the obligation) to 
terminate this Agreement, without 
reference to any Court or other order, by 
giving written notice to the Purchaser if 

ميييع مراعييياة القيييانون المعميييول بيييه ومتطلبيييات   .أ 
دائييرة األراضييي واألمييالك )وأييية هيئيية معنييية 

ءات اإلنهاء أخرى(، بما في ذلك االمتثال إلجرا
ومتطلبيييييات اإلشيييييعار الصيييييادرة عييييين دائيييييرة 
األراضي واألمالك يكون للبائع الحق؛ مع عيدم 
كونييه ملزميياً بييذلك؛ بتنهيياء هييذه االتفاقييية، دون 
الرجييوع إلييى أي أميير ميين المحكميية أو أي أميير 
أخيييير، وذلييييك بموجييييب توجبييييه إشييييعار خطييييي 

 للمشتري في حال وقوع أي مما يلي:
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any of the following occurs: 

(i) the Purchaser breaches any of its 
obligations under this Agreement 
including the Purchaser fails to pay 
the Instalments or other monies 
payable under this Agreement on 
its due date for payment and such 
breach has not been remedied 
within seven (7) Working Days of 
the service of a notice by the Seller 
on the Purchaser (in accordance 
with the notice provisions set out in 
this Agreement) specifying the 
relevant breach; 

إخييييالل المشييييتري بييييأي ميييين التزاماتييييه  (1 
بموجيييب هيييذه االتفاقيييية )بميييا فيييي ذليييك  
عيييدم سيييداد المشيييتري لألقسييياط أو أيييية 

تكيييون مسيييتحقة السيييداد مبيييال  أخيييرى؛ 
بموجيييييب هيييييذه االتفاقيييييية؛ فيييييي تييييياريخ 
اسييييتحقاقها( وعييييدم معالجيييية المشييييتري 

( أيييييام 7ليييذلك اإلخيييالل خيييالل سيييبعة )
عميييل مييين تيييياريخ اسيييتالم إشيييعار ميييين 
البييييييائع )بموجييييييب األحكييييييام الخاصيييييية 
باإلشيييييييعارات واليييييييواردة فيييييييي هيييييييذه 

 االتفاقية( بخصوص ذلك اإلخالل؛

(ii) proceedings for bankruptcy, 
insolvency, liquidation, voluntary 
restructuring or general assignment 
for the benefit of the Purchaser’s 
creditors have been initiated by or 
against the Purchaser; 

مباشيييييييييييرة إجيييييييييييراءات إفيييييييييييالس أو  (2 
إعسيييييار أو تصييييييفية أو إعييييييادة هيكليييييية 
طوعييييييييية أو تنييييييييازل عييييييييام لصييييييييالا 

ري مييييييييييين قبيييييييييييل دائنيييييييييييي المشيييييييييييت
 المشتري أو ضده؛

(iii) a permanent receiver or trustee in 
respect of Purchaser’s assets has 
been appointed and such 
permanent receiver or trustee is not 
discharged within fourteen (14) 
calendar days from the day of such 
appointment; 

و وصيييّي دائيييم تعييييين حيييارس قضيييائي أ (3 
بخصيييييوص أصيييييول المشيييييتري وعيييييدم 
عييييييزل ذلييييييك الحييييييارس القضييييييائي أو 
الوصيييييّي اليييييدائم خيييييالل أربعييييية عشييييير 

( يومييييا ميالدييييياً ميييين تيييياريخ ذلييييك 14)
 التعيين؛

(iv) any proceedings similar to the 
proceedings specified in clause 
26.2(a)(ii) and clause 26.2(a)(iii) 
have been initiated by or against 
the Purchaser; or 

رة أييييييييية إجييييييييراءات مماثليييييييية مباشيييييييي (4 
لإلجييييراءات المحييييددة فييييي المييييادة رقييييم 

)أ(  2-26( و المييييييييييييييادة 2)أ( ) 26-2
 ( من قبل المشتري أو ضده؛ أو3)

(v) the Purchaser refuses to sign any 
paperwork, documents and 
agreements as may be required by 
the Seller in accordance with this 
Agreement or the Relevant 
Authorities from time to time. 

رفييييييييي  المشيييييييييتري توقييييييييييع أيييييييييية  (5 
أوراق ومسيييييييييتندات واتفاقييييييييييات قيييييييييد 
يطلبهيييييا البيييييائع وفقيييييا لهيييييذه االتفاقيييييية 
أو قيييييد تطلبهيييييا الهيئيييييات المعنيييييية مييييين 

 وقت آلخر.

(b) In the case of such termination by the 
Seller pursuant to clause 26.2(a):  

فيييييي حيييييال وقيييييوع ذليييييك اإلنهييييياء مييييين قبيييييل  .ب 
 )أ(: 2-26البائع طبقا للمادة رقم 

(i) the Agreed Termination Amount 
shall be absolutely forfeited to the 
Seller as pre-estimated liquidated 
damages; 

تيييييتم مصيييييادرة مبلييييي  اإلنهييييياء المتفيييييق  (1 
عليييييه بشييييكل مطلييييق لمصييييلحة البييييائع 

 كتعوي  مقطوع مقدر مسبقاً؛

(ii) the Purchaser agrees that such 
forfeiture referred to in clause 
26.2(b)(i) constitutes a genuine 
pre-estimate of damages suffered 
by the Seller as a result of such 
breach by the Purchaser and 
irrevocably authorises the Seller to 

يوافييييييييق المشييييييييتري علييييييييى أن تلييييييييك  (2 
المصييييادرة المشييييار إليهييييا فييييي المييييادة 

( تشييييكل تقييييديراً مسييييبقاً 1)ب( ) 26-2
حقيقيييياً لألضيييرار التيييي تكبيييدها  البيييائع 
نتيجيييييية ذلييييييك اإلخييييييالل ميييييين جانييييييب 

ائع بشيييكل غيييير المشيييتري ويفيييو  البييي
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deduct the Agreed Termination 
Amount from the Instalments Paid 
to the extent that sufficient funds 
are available to do so; 

قابيييييل للييييينق  بخصيييييم مبلييييي  اإلنهييييياء 
المتفييييق عليييييه ميييين األقسيييياط المدفوعيييية 
إذا كانييييت هنيييياك أمييييوال كافييييية للقيييييام 

 بذلك؛

(iii) the Purchaser unconditionally and 
irrevocably undertakes that, if the 
Instalments Paid are insufficient to 
pay the Agreed Termination 
Amount in accordance with clause 
26.2(b)(i), the Purchaser must 
immediately pay to the Seller an 
amount equivalent to such shortfall 
which shall be considered to be a 
debt payable to the Seller on 
demand; 

يتعهيييييييييد المشيييييييييتري بشيييييييييكل غيييييييييير  (3 
مشيييييروط وغيييييير قابيييييل للييييينق  بأنيييييه 
فييييي حييييال كانييييت األقسيييياط المدفوعيييية 
غييييييير كافييييييية لسييييييداد مبليييييي  اإلنهيييييياء 
المتفيييييق علييييييه بموجيييييب الميييييادة رقيييييم 

( فتنيييييييييييييييه سيسيييييييييييييييدد 1)ب( ) 26-2
فيييييييوراً للبيييييييائع مبلغييييييياً يعيييييييادل ذليييييييك 

تبييييير دينيييييا واجيييييب الييييينقص واليييييذي يع
 السداد للبائع عند الطلب؛

(iv) the Purchaser agrees that any 
balance of the Instalments Paid 
that is lawfully due to be refunded 
by the Seller to the Purchaser shall 
not be refunded until the Seller has 
procured the sale of the Residence 
to an alternative purchaser (or such 
other time period as is prescribed 
by Applicable Law); and 

يوافييييق المشييييتري علييييى أنييييه ليييين تييييتم  (4 
إعيييادة أي مبلييي  مترصيييد مييين األقسييياط 
المدفوعييية؛ واليييذي يجيييب إعادتيييه قانونييياً 
مييين قبيييل البيييائع للمشيييتري؛ لحيييين قييييام 
البييييائع بالترتييييييب لبييييييع الشيييييقة لمشيييييتر 

)أو لحييييييين انقضيييييياء أي فتييييييرة   بييييييديل
زمنييييية األخييييرى قييييد  يحييييددها القييييانون 

 المعمول به(؛ و

(v) the Purchaser agrees that it 

releases and discharges the Seller 

against any and all claims, losses, 

costs, taxes, levies, expenses, 

damages and/or liabilities incurred, 

suffered or that may be incurred or 

suffered by the Purchaser as a 

result of such termination and 

forfeiture. 

يوافق المشتري على إخالء طرف البيائع  (5 
وإبراء ذمته من أي من وكافة المطالبات 
و/أو الخسييييييييييائر و/أو التكيييييييييياليف و/أو 
الضييييرائب و/أو المكييييوس و/أو النفقييييات 

لتزامييييات التييييي و/أو األضييييرار و/أو اال
يتكبيييييدها أو يتحملهيييييا المشيييييتري أو قيييييد 
يتكبدها أو يتحملهيا المشيتري نتيجية ذليك 

 اإلنهاء والمصادرة.

(c) The Parties agree that termination of this 
Agreement by the Seller under clause 
26.2(a) shall have immediate effect, 
without the need for further notice or to 
obtain any court order or, subject to 
Applicable Law, follow any legal or other 
process.  With effect from the date of 
termination of this Agreement, the Seller 
shall be free to reserve, sell or otherwise 
dispose of (or deal with) the Residence 
to (or with) any third party without 
restriction. 

يتفيييق الطرفيييان عليييى إنهييياء هيييذه االتفاقيييية مييين  .ت 
)أ(  2-26قبييييل البييييائع بموجييييب المييييادة رقييييم 

ر فييييوري، دون الحاجييية ألي إشييييعار أخيييير بيييأث
أو للحصيييول عليييى أي أمييير مييين المحكمييية أو، 
ميييع مراعييياة القيييانون المعميييول بيييه، اتخييياذ أي 
إجييييراء قييييانوني أو إجييييراء ميييين نييييوع أخيييير. 
واعتبيييياراً ميييين تيييياريخ إنهيييياء هييييذه االتفاقييييية، 
تكيييون للبيييائع الحريييية فيييي االحتفييياظ بالشيييقة أو 

هيييييا( بيعهيييييا أو التصيييييرف بهيييييا )أو التعاميييييل ب
 لصالا الغير دون قيود.

(d) The Purchaser acknowledges and 
agrees that with signing this Agreement, 
it consents to the Seller’s entitlement to 
terminate this Agreement pursuant to this 
clause 26 in accordance with the 
meaning of consent and mutual consent 
as contemplated under Articles 267 and 

يقيير المشييتري ويوافييق علييى أنييه بتوقيعييه لهييذه  .ث 
االتفاقييية، فتنييه يوافييق علييى حييق البييائع بتنهيياء 

 26هييييذه االتفاقييييية طبقييييا لهييييذه المييييادة رقيييييم 
وحسييييب معنييييى الموافقيييية والموافقيييية المتبادليييية 

 268و  267اليييييذي تييييينص علييييييه المادتيييييان 
مييين القيييانون الميييدني ودون الحاجييية للحصيييول 
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268 of the Civil Code without the need to 
obtain a court order in accordance with 
Article 271 of the Civil Code. 

 271قييييا للمييييادة علييييى أميييير ميييين المحكميييية وف
 من القانون المدني.

27 Force Majeure Events and 
Foreign Delay Events 

 أحداث القوة القاهرة وأحداث التأخير ألسباب خارجية .27 

27.1 If the Anticipated Completion Date or the 
Completion Date is delayed due to any causes 
beyond the Seller’s reasonable control 
including any Force Majeure Event or Foreign 
Delay Event, the Seller may notify the 
Purchaser of such delay as soon as it is 
practicable for the Seller to do so.   

إذا تييييييييأخر تيييييييياريخ اإلنجيييييييياز المتوقييييييييع أو تيييييييياريخ        27-1 

اإلنجييييياز أليييييية أسيييييباب خارجييييية عييييين سييييييطرة البيييييائع 

 القييييوة القيييياهرةالمعقوليييية بمييييا يشييييمل أي ميييين حيييياالت 

أو حييييياالت التيييييأخير الناتجييييية عييييين أسيييييباب خارجيييييية، 

 فتنيييييه يجيييييوز للبيييييائع تبليييييي  المشيييييتري بيييييذلك التيييييأخير

 في أسرع وقت يمكن للبائع فيه القيام بذلك.

27.2 If a Force Majeure Event or Foreign Delay 
Event occurs, the Purchaser releases and 
discharges the Seller from, and the Purchaser 
waives, any and all claims, actions, demands 
and/or the like whatsoever (and the Purchaser 
shall not have and/or make any claims, actions, 
demands and/or the like whatsoever) for 
losses, costs, charges, penalties, taxes, levies, 
expenses, damages, liabilities, and/or the like 
incurred, suffered or that may be incurred or 
suffered by the Purchaser directly or indirectly 
related to such Force Majeure Event or Foreign 
Delay Event and/or this Agreement.   

إذا وقعت احدى حاالت القوة  القاهرة أو حياالت التيأخير         27-2 
الناتجة عن أسباب خارجية، يقوم المشتري بيتخالء طيرف 
البيائع وإبييراء ذمتيه ويتنييازل المشييتري عين أي ميين وكافيية 

اوى و/أو الطلبيات و/أو ميا شيابه  أييا المطالبات و/أو الدع
كانييت )وال يكييون للمشييتري و/أو ال يجييوز لييه تقييديم أييية 
مطالبيييات و/أو دعييياوى و/أو طلبيييات و/أو ميييا شيييابه  أييييا 
كانيييت( عييين الخسيييائر و/أو التكييياليف و/أو الرسيييوم و/أو 
الغرامات و/أو الضرائب و/أو المكوس و/أو النفقيات و/أو 

و/أو ما شابه  والتي يتكبيدها أو األضرار و/أو االلتزامات 
يتحملها المشتري أو قد يتكبدها أو يتحملها المشتري بشكل 
مباشييير أو غيييير مباشييير فيميييا يتعليييق بأحيييد حييياالت القيييوة  
القييياهرة أو حييياالت التيييأخير  ألسيييباب خارجيييية و/أو هيييذه 

 االتفاقية. 

27.3 The obligations of the Seller under this 
Agreement shall be suspended and postponed 
until the date the Force Majeure Event or 
Foreign Delay Event no longer exists as 
determined and notified in writing by the Seller 
to the Purchaser, at which time such obligations 
shall resume taking into account the Force 
Majeure Event or Foreign Delay Event.   

يييييتم تعليييييق التزامييييات البييييائع بموجييييب هييييذه االتفاقييييية        27-3 
وتأجيلهييييا حتيييييى تييييياريخ زوال حالييييية القيييييوة القييييياهرة أو 
حاليييية التييييأخير الناتجيييية عيييين أسييييباب خارجييييية حسييييبما 
يقييييرره البييييائع ويبليييي  المشييييتري بييييه خطيييييا، وفييييي ذلييييك 

بالحسييييبان  الوقييييت تسييييتمر تلييييك االلتزامييييات مييييع األخييييذ
أو حاليية التييأخير  القييوة القيياهرةالتييأخير النييات" عيين حاليية 

 ألسباب خارجية.

27.4 Upon the occurrence of a Force Majeure Event 
or Foreign Delay Event, the Parties shall take 
all reasonable measures to minimise the effect 
of such event and use all reasonable 
endeavours to continue to perform their 
obligations under this Agreement so far as 
reasonably practicable. 

أو  القيييييييوة القييييييياهرةعنيييييييد وقيييييييوع أي مييييييين حييييييياالت        27-4 
حيييييياالت التييييييأخير الناتجيييييية عيييييين أسييييييباب خارجييييييية، 
يقيييييوم الطرفيييييان باتخييييياذ كافييييية اإلجيييييراءات المعقولييييية 

لحييييييدث وببييييييذل كافيييييية الجهييييييود لتقليييييييل أثيييييير ذلييييييك ا
المعقولييييييية لالسيييييييتمرار بتنفييييييييذ التزاماتهميييييييا بموجيييييييب 

بشييييكل  ذلييييك معقييييوالً هييييذه االتفاقييييية بقييييدر مييييا يكييييون 
 عملي.

27.5 If a Force Majeure Event or Foreign Delay 
Event occurs and the Seller cannot reasonably 
remedy any defects caused by such Force 
Majeure Event or Foreign Delay Event within a 
period of twelve (12) months (as determined by 
the Seller) from the occurrence of the Force 
Majeure Event or Foreign Delay Event, the 

إذا وقعييييت أي ميييين حيييياالت القييييوة  القيييياهرة أو حيييياالت        27-5 
خارجيييييية وليييييم ييييييتمكن التيييييأخير الناتجييييية عييييين أسيييييباب 

البيييائع، لسيييبب معقيييول، مييين معالجييية أيييية عييييوب ناتجييية 
عيييين أحييييد حيييياالت القييييوة القيييياهرة أو حيييياالت التييييأخير 
الناتجييية عييين أسيييباب خارجيييية وذليييك خيييالل ميييدة اثنيييي 

( شييهرا )وفقيياً لمييا يحييدده البييائع( ميين تيياريخ 12عشيير )
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Seller, in its absolute discretion, may terminate 
this Agreement by written notice to the 
Purchaser.  In the event of such termination of 
this Agreement, the Seller shall return the 
Instalments Paid to the Purchaser on the 
effective date of termination, and the Purchaser 
agrees that it releases and discharges the 
Seller from, and the Purchaser waives, any and 
all claims, actions, demands and/or the like 
whatsoever (and the Purchaser shall not have 
and/or make any claims, actions, demands 
and/or the like whatsoever) for losses, costs, 
charges, penalty(ies), taxes, levies, expenses, 
damages, liabilities and/or the like incurred, 
suffered or that may be incurred or suffered by 
the Purchaser directly or indirectly related to 
such termination and/or this Agreement.  

وقيييييوع ذليييييك الحيييييدث، يجيييييوز للبيييييائع،  وفيييييق تقيييييديره 
االتفاقيييية بموجيييب إرسيييال إشيييعار المطليييق، إنهييياء هيييذه 

خطيييي للمشيييتري. فيييي حيييال إنهييياء هيييذه االتفاقيييية عليييى 
ذلييييك النحييييو، يقييييوم البييييائع بتعييييادة األقسيييياط المدفوعيييية 
للمشييييييتري فييييييي تيييييياريخ سييييييريان اإلنهيييييياء، ويوافييييييق 
المشييييتري علييييى إخييييالء طييييرف البييييائع وإبييييراء ذمتييييه 
ويتنيييازل المشيييتري عييين أي مييين وكافييية المطالبيييات و/أو 

و الطلبيييات و/أو ميييا شيييابه  أييييا كانيييت )وال اليييدعاوى و/أ
يكيييون للمشيييتري و/أو ال يجيييوز ليييه تقيييديم أيييية مطالبيييات 
و/أو دعيييياوى و/أو طلبييييات و/أو مييييا شييييابه  أيييييا كانييييت( 
عيييييييين الخسييييييييائر و/أو التكيييييييياليف و/أو الرسييييييييوم و/أو 
الغرامييييات و/أو الضييييرائب و/أو المكييييوس و/أو النفقييييات 

شيييابه  والتيييي  و/أو األضيييرار و/أو االلتزاميييات و/أو ميييا
يتكبيييييييدها أو يتحملهيييييييا المشيييييييتري أو قيييييييد يتكبيييييييدها أو 
يتحملهيييا المشيييتري بشيييكل مباشييير أو غيييير مباشييير فيميييا 

 يتعلق بذلك اإلنهاء و/أو بهذه االتفاقية.

28 Purchaser’s Covenants and 
Indemnities 

 التعهدات وضمانات التعويض من جانب المشتري .28 

28.1 The Purchaser confirms that the Residence is 
being purchased on the Purchaser’s own behalf 
and the ownership interest in the Residence will 
be beneficially owned solely by the Purchaser 
(or in the case of a company, the Beneficial 
Shareholders). 

الشييييقة نيابيييية عنييييه يؤكييييد المشييييتري أنييييه يييييتم شييييراء        28-1 

وأن حقييييييوق ملكييييييية الشييييييقة سيييييييتم امتالكهييييييا بشييييييكل 

نفعييييييي ميييييين قبييييييل المشييييييتري وحييييييده )أو ميييييين قبييييييل 

الشيييييييركاء المنتفعيييييييين فيييييييي حالييييييية كيييييييان المشيييييييتري 

 عبارة عن شركة(.

28.2 The Purchaser must observe and perform (and 
must procure that all Occupiers must also 
observe and perform) the following covenants 
at all times: 

يتوجيييييب عليييييى المشيييييتري مراعييييياة وتنفييييييذ )ويجيييييب        28-2 
علييييييييه الترتييييييييب لقييييييييام كافييييييية المسيييييييتأجرين أيضيييييييا 
بمراعييييييياة وتنفييييييييذ( التعهيييييييدات التاليييييييية فيييييييي كافيييييييية 

 األوقات:

(a) the Purchaser must comply in all 
respects with the provisions of the 
Governance Documents and all 
Applicable Laws in relation to the 
Residence, the Residences Component 
and the Resort.  The Purchaser further 
agrees that the Governance Documents 
shall contain restrictions governing the 
Purchaser’s use and occupation of the 
Residence, the Residences Component 
and the Resort; 

يتوجييييييب علييييييى المشييييييتري االلتييييييزام ميييييين     .أ 

كافييييييييييية النيييييييييييواحي بأحكيييييييييييام مسيييييييييييتندات 

الحوكميييييية وكافيييييية القييييييوانين المعمييييييول بهييييييا 

فيميييييييييا يتعليييييييييق بالشيييييييييقة وجيييييييييزء الشيييييييييقق 

والمنتجيييييييييع. ويوافيييييييييق المشيييييييييتري كيييييييييذلك 

علييييييييى أن مسييييييييتندات الحوكميييييييية تتضييييييييمن 

إشييييييغاله قييييييود َتْحُكيييييم اسييييييتخدام المشيييييتري و

 للشقة وجزء الشقق والمنتجع؛

(b) the Purchaser must maintain the 
Residence in a fit and proper condition 
and in accordance with the Governance 
Documents and agrees not to impair the 
integrity of any Residences Common 
Areas or the Common Elements; and 

ب عليييى المشيييتري المحافظييية عليييى الشيييقة يجييي .ب 
فيييي وضيييع مالئيييم ومناسيييب ووفقيييا لمسيييتندات 
الحوكميييية ويوافييييق علييييى عييييدم التييييأثير علييييى 
سيييالمة أي مييين المنييياطق المشيييتركة للشيييقق أو 

 العناصر المشتركة؛ و

(c) the Purchaser must ensure that the 
Residence is used strictly for the 
Permitted Use only and must ensure that 

المشييتري الحييرص علييى اسييتخدام  يجييب علييى .ت 
الشييقة بشييكل تييام  للغيير  المصييرح بييه فقييط 
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the Residence, the Residences Common 
Areas, the Common Elements and the 
Resort (including the Royal Leisure 
Facilities) are only used in accordance 
with the Applicable Law and all Resort 
Rules contained in the Governance 
Documents. 

ويجيييب علييييه الحيييرص عليييى اسيييتخدام الشيييقة 
والمنييييييياطق المشيييييييتركة للشيييييييقق والعناصييييييير 
المشيييتركة والمنتجيييع )بميييا فيييي ذليييك المرافيييق 
الترفيهييييية الملكييييية( بشييييكل تييييام وفقييييا للقييييانون 
المعميييول بيييه وكافييية قواعيييد المنتجيييع اليييواردة 

 ات الحوكمة.في مستند

28.3 The Purchaser indemnifies and holds the Seller 
harmless against all actions, costs, claims, 
damages, demands, expenses, liabilities, 
losses and proceedings (including its legal and 
other professional costs and expenses in 
relation thereto) of whatsoever nature incurred 
or suffered by the Seller in connection with: 

يضيييييمن المشيييييتري تعيييييوي  البيييييائع ويبقييييييه حيييييالً مييييين      28-3 
الضييييرر ضييييد كافيييية الييييدعاوى والمطالبييييات واألضييييرار 
والطلبييييييييييات والنفقييييييييييات وااللتزامييييييييييات والخسييييييييييائر 

والنفقييييييات  ذلييييييك التكيييييياليفواإلجييييييراءات )بمييييييا فييييييي 
وغيرهيييييا مييييين التكييييياليف والنفقيييييات المهنيييييية القانونيييييية 

المتعلقيييية بييييذلك( أيييييا كانييييت طبيعتهييييا والتييييي يتكبييييدها أو 
 يتحملها البائع بخصوص ما يلي

(a) the enforcement of, or the preservation 
of, any rights and/or remedies of the 
Seller under this Agreement; 

تنفيييييييذ أييييييية حقييييييوق و/أو سييييييبل معالجيييييية     .أ 
خاصييييية بالبيييييائع بموجيييييب هيييييذه االتفاقيييييية أو 

 االحتفاظ بها

(b) any breach and/or default by the 
Purchaser in the performance of any and 
all of its obligations under this Agreement 
including the Purchaser’s covenants 
contained in this Agreement and the 
Governance Documents; and/or 

أييية مخالفييية و/أو إخيييالل مييين جانيييب المشيييتري  .ب 
فييييي تنفيييييذ أي ميييين وكافيييية التزاماتييييه بموجييييب 
هييييييذه االتفاقييييييية بمييييييا فييييييي ذلييييييك  تعهييييييدات 
المشيييتري اليييواردة فيييي هيييذه االتفاقيييية أو فيييي 

 مستندات الحوكمة؛ و/أو

(c) any injury to any property(ies) or 
person(s); or death of person(s); or 
damage to any property(ies) howsoever 
arising out of or related to the 
possession, use and/or occupation of the 
Residence, the Residences Component 
or the Resort and directly or indirectly as 
a result of the negligence, act and/or 
omission of the Purchaser or the 
Occupiers and/or any person or entity 
under its control. 

أي أذى يلحق بأية ممتلكات أو أشخاص أو وفاة  .ت 
أي شخص أو أي ضرر يلحق بأية ممتلكات 
كيفما ينشأ عن أو يتعلق بحيازة و/أو استخدام 

تجع و/أو إشغال الشقة أو جزء الشقق أو المن
والناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن إهمال 
و/أو تصرف و/أو تقصير المشتري أو 
مستأجريه و/أو أي شخص أو كيان يخضع 

 لسيطرته.

28.4 The Purchaser acknowledges that it has not 
acted or relied upon any representations made 
by or on behalf of the Seller except those 
expressly contained in this Agreement. 

يقييير المشيييتري بأنيييه ليييم يتصيييرف بنييياءاً عليييى ليييم يعتميييد        28-4 
علييى أييية إقييرارات تمييت ميين قبييل أو بالنيابيية عيين البييائع 
بخييييالف تلييييك اإلقييييرارات الييييواردة صييييراحة فييييي هييييذه 

 االتفاقية.

29 General Provisions  29. أحكام عامة 

29.1 Effective Date of Agreement  29-1      تاريخ سريان االتفاقية 

The Parties agree that this Agreement is valid, binding 
and enforceable upon the Parties from and including the 
Effective Date. 

يتفيييييييق الطرفيييييييان عليييييييى أن هيييييييذه االتفاقيييييييية سيييييييارية وملزمييييييية  
ابتيييييييداءاً مييييييين  تييييييياريخ وقابلييييييية للتنفييييييييذ فيييييييي حيييييييق  الطيييييييرفين 

 السريان.

29.2 Assignment by Seller  29-2      تنازل البائع 

The Seller may, without the need to obtain the 
Purchaser’s consent, transfer and/or assign any or all of 

يجوز للبائع، بدون الحاجة للحصول على موافقة المشتري، أن يقوم  
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its rights and obligations under this Agreement to a 
transferee/assignee of its choice. The Seller shall notify 
the Purchaser as soon as practicable following any such 
assignment or transfer giving reasonable details of the 
rights and obligations being assigned and the identity of 
the assignee/transferee and the Purchaser is hereby 
deemed to consent to any such assignment or transfer.  
Upon any such assignment or transfer, the Purchaser 
shall be deemed to have released the Seller from those of 
its obligations under this Agreement which the Seller has 
assigned or transferred to the assignee/transferee.   

بنقل و/أو التنازل عن أي من أو كافة حقوقه والتزاماته بموجب هذه 
االتفاقية إلى متنازل إليه/منقول له من اختياره. يتوجب على البائع أن 

عد وقوع أي عملية يقوم بتخطار المشتري بأسرع وقت ممكن عملياً ب
تنازل أو نقل وأن يقوم بتزويد المشتري بتفاصيل كافية بخصوص 
الحقوق وااللتزامات التي يتم التنازل عنها وكذلك بخصوص هوية 
الطرف المتنازل إليه أو المنقول له ويعتبر المشتري بموجبه موافقاً 

قل على مثل ذلك التنازل أو النقل. وعند وقوع أية عملية تنازل أو ن
من ذلك النوع فتنه يتم اعتبار المشتري على أنه قد قام بتعفاء البائع 
من تلك االلتزامات الواردة في هذه االتفاقية والتي قام البائع بالتنازل 

 عنها أو نقلها إلى المتنازل إليه أو المنقول له.

29.3 Entire Agreement  29-3        االتفاقية كاملة 

(a) This Agreement (including the Particulars 
and the Schedules) together with the 
Disclosure Statement which is deemed to 
form part of this Agreement, and any 
other documents referred to in this 
Agreement, constitute the entire 
agreement between the Parties and 
supersedes any previous arrangements, 
understandings or agreements between 
the Parties relating to the Residence 
and/or the subject matter of this 
Agreement. 

تشييييييييكل هييييييييذه االتفاقييييييييية )بمييييييييا يشييييييييمل     .أ 

التفاصيييييل المالحييييق( جنبيييياً إلييييى جنييييب مييييع 

بييييييان اإلفصييييياح واليييييذي يمثيييييل جيييييزءاً مييييين 

اقيييييييية وأيييييييية مسيييييييتندات أخيييييييرى هيييييييذه االتف

مشييييييار إليهييييييا فييييييي هييييييذه االتفاقييييييية كامييييييل 

االتفييييياق بيييييين الطيييييرفين وتحيييييل محيييييل أيييييية 

ترتيبييييييات أو تفاهمييييييات أو اتفاقيييييييات سييييييابقة 

تميييييت بيييييين الطيييييرفين فيميييييا يتعليييييق بالشيييييقة 

 و/أو بموضوع هذه االتفاقية.

(b) Each Party agrees that, in entering into 
this Agreement and the documents 
referred to within it, it has not acted or 
relied upon any assurance, 
representation, statement or warranty of 
any person or entity (whether a party to 
this Agreement or not) except as 
expressly set out in this Agreement or 
those documents. 

يوافييق كييل طييرف علييى أنييه، عنييد إبييرام هييذه  .ب 
االتفاقيييية والمسيييتندات المشيييار إليهيييا فيهيييا، ليييم 
يتصييرف بنيياءاً علييى ولييم يسييتند إلييى أي تأكيييد 
أو إقيييرار أو تصيييريا أو ضيييمان صيييادر عييين 
أي شيييخص أو كييييان )سيييواء كيييان طرفييياً فيييي 
هيييذه االتفاقيييية أو ليييم يكييين( باسيييتثناء ميييا هيييو 

أو فيييي تليييك مبيييين صيييراحًة فيييي هيييذه االتفاقيييية 
 المستندات.

29.4 Variation of Agreement  29-2       تعديل االتفاقية 

(a) Subject to clause 29.4(b), no variation of 
this Agreement shall be effective unless 
it is in writing and signed by the Parties 
(or their authorised representatives). 

)ب(، ال  4-29مييييييع مراعيييييياة المييييييادة رقييييييم  .أ 
يصيييبا  أي تعيييديل عليييى هيييذه االتفاقيييية نافيييذاً 
ميييالم يكييين خطيييياً وموقعييياً مييين قبيييل الطيييرفين 

 )أو ممثليهما المفوضين(.

(b) The Seller may, by giving written notice 
to the Purchaser, vary this Agreement if 
and to the extent that performance of this 
Agreement by the Seller is affected by 
any Force Majeure Event or Foreign 
Delay Event, the directions of any 
Relevant Authority or any change in 
Applicable Law.  Once notice is served 
on the Purchaser by the Seller in 
accordance with this clause, any 
amendment set out in the Seller’s notice 
shall be deemed to be a valid, binding 

وجيييب توجييييه إشيييعار خطيييي يجيييوز للبيييائع، بم .ب 
للمشييييييتري، تعييييييديل هييييييذه االتفاقييييييية فييييييي أي 
حاليييية، وبالقييييدر الييييذي يتييييأثر فيييييه تنفيييييذ هييييذه 
االتفاقيييية مييين قبيييل البيييائع بيييأي، مييين حييياالت 
القييوة القيياهرة أو حيياالت التييأخير الناتجيية عيين 
أسيييباب خارجييييية أو بييييأي ميييين توجيهييييات أييييية 
هيئييييييية معنيييييييية أو أي تغييييييييير فيييييييي القيييييييانون 

نيييد توجييييه إشيييعار للمشيييتري المعميييول بيييه. ع
مييين قبيييل البيييائع وفقييياً لهيييذه الميييادة، يعتبييير أي 
تعيييديل وارد فيييي إشيييعار البيييائع سيييارياً وملزمييياً 
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and an integral part of this Agreement. .و جزءاً ال يتجزأ من هذه االتفاقية 

29.5 Severance  29-5      قابلية الفصل بين أحكام االتفاقية 

The invalidity, illegality or unenforceability of any term or 
condition of this Agreement shall be deemed not to form 
part of this Agreement to that extent and shall not affect 
the validity, legality or enforceability of the remaining 
terms and conditions of this Agreement or the validity, 
legality or enforceability of the Agreement itself.  In the 
event of any severance of a provision of this Agreement, 
the Parties shall take steps to amend this Agreement to 
best give effect to the intention of the Parties as 
expressed in this Agreement.  

يعتبييير عيييدم سيييريان أو عيييدم قانونيييية أو عيييدم قابليييية تنفييييذ أي شيييرط  
أو حكييم ميين شييروط وأحكييام هييذه االتفاقييية أنييه ال يشييكل جييزءا ميين 
هيييذه االتفاقيييية؛ وبيييذلك القيييدر مييين عيييدم السيييريان أو عيييدم القانونيييية 

قانونيييية أو  أو عيييدم قابليييية التنفييييذ؛ وال ييييؤثر ذليييك عليييى سيييريان أو
قابلييية تنفيييذ بيياقي شييروط وأحكييام هييذه االتفاقييية أو علييى سييريان أو 
قانونيييية أو قابليييية تنفييييذ االتفاقيييية نفسيييها. وفيييي حيييال فصيييل أي حكيييم 
مييييين أحكيييييام هيييييذه االتفاقيييييية، يقيييييوم الطرفيييييان باتخييييياذ الخطيييييوات 
الالزمييية لتعيييديل هيييذه االتفاقيييية وذليييك لوضيييع نيييية الطيييرفين اليييواردة 

 قية موضع التنفيذ.في هذه االتفا

29.6 No Waiver  29-6      عدم جواز التنازل 

No failure to exercise or delay in exercising or enforcing 
any right or remedy under this Agreement shall constitute 
a waiver thereof and no single or partial exercise or 
enforcement of any right or remedy under this Agreement 
shall preclude or restrict the further exercise or 
enforcement of any such right or remedy, except as 
otherwise provided herein, the rights and remedies 
provided in this Agreement are cumulative and not 
exclusive of any rights and remedies provided by 
Applicable Law. 

ال يشكل عدم ممارسة أي حق أو سبيل معالجة بموجب هذه االتفاقيية،  
أو أي تأخير فيي ممارسيته أو تنفييذه، تنيازالً عين ذليك الحيق أو سيبيل 
المعالجة وال تعمل ممارسة أو تنفيذ أي حق أو سبيل معالجية بموجيب 

جزئييا عليى منيع أو الحيد مين الممارسية هيذه االتفاقيية لميرة واحيدة أو 
المسيتقبلية لييذلك الحيق أو سييبيل المعالجية، باسييتثناء ميا هييو منصييوص 
عليييه فييي هييذه االتفاقييية، وتكييون الحقييوق وسييبل المعالجيية المنصييوص 
عليهييا فييي هييذه االتفاقييية تراكمييية وال تسييتثنى منهييا أييية حقييوق وسييبل 

 معالجة بموجب القانون المعمول به.

29.7 Survival and No Merger  29-7       عدم جواز الدمجو استمرارية السريان 

(a) The Purchaser agrees that the provisions 
of this Agreement shall survive 
Completion and the transfer of title of the 
Residence to the Purchaser and that the 
provisions of this Agreement which must 
be complied with post Completion shall 
remain binding upon the Parties hereto. 

يوافق المشتري على أن أحكام هذه االتفاقية     .أ 
ستبقى سارية حتى بعد اإلنجاز ونقل ملكية 
الشقة للمشتري وأن أحكام هذه االتفاقية؛ والتي 
يتوجب على األطراف االلتزام بها بعد اإلنجاز؛ 

 تبقى ملزمة ألطرافها.

(b) This Agreement shall enure to the benefit 
of and be binding upon each of the 
Parties and each of their respective 
personal representatives, heirs, 
successors, and permitted assigns. 

تييؤول هييذه االتفاقييية لمنفعيية كييل ميين الطييرفين  .ب 
وكييييل مييييين ممثليهمييييا الشخصييييييين وورثتهميييييا 
وخلفائهميييا والمتنيييازل لهيييم المصيييرح بهيييم مييين 

 كل منهم.قبلهما وتكون ملزمة على 

29.8 Counterparts  29-8      ُنَسْخ االتفاقية 

This Agreement may be executed in any number of 
counterparts each of which when executed and delivered 
shall constitute an original of this Agreement, but all the 
counterparts shall together constitute one and the same 
Agreement.  No counterpart shall be effective until each 
Party has executed at least one counterpart. 

يجييوز توقيييع هييذه االتفاقييية بييأي عييدد ميين النسييخ بحيييث تشييكل كييل  
نسييييخة منهييييا عنييييد توقيعهييييا وتسييييليمها نسييييخة أصييييلية عيييين هييييذه 

عييياً اتفاقيييية واحيييدة واالتفاقيييية االتفاقيييية، كميييا تشيييكل كافييية النسيييخ م
نفسيييها. ال تكيييون أي نسيييخة مييين نسيييخ االتفاقيييية نافيييذة ًإال بعيييد قييييام 

 كل طرف بالتوقيع على نسخة واحدة منها على األقل.

29.9 Acknowledgement of Understanding  29-9       اإلقرار بفهم شروط وأحكام هذه االتفاقية 

The Purchaser agrees that it has read and fully 
understood each and all of the terms and conditions of 
this Agreement including the Particulars and the 

يوافييييق المشيييييتري عليييييى أنيييييه قيييييد قيييييرأ وفهيييييم، بشيييييكٍل تييييياٍم، كيييييل  
مييييين وكافييييية شيييييروط وأحكيييييام هيييييذه االتفاقيييييية؛ بميييييا فيييييي ذليييييك 
التفاصييييييل والمالحيييييق؛ وأنيييييه قيييييد أتيحيييييت ليييييه فرصييييية الحصيييييول 
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Schedules and has had the opportunity to obtain 
independent, professional, legal and financial advice on 
the Purchaser’s rights and obligations under this 
Agreement and the transaction contemplated by this 
Agreement. 

قلة ومتخصصيييييية حييييييول علييييييى استشييييييارة قانونييييييية ومالييييييية مسييييييت
حقيييييييييوق المشيييييييييتري والتزاماتيييييييييه بموجيييييييييب هيييييييييذه االتفاقيييييييييية 

 والصفقة التي تنص عليها هذه االتفاقية.

29.10 Authority to Execute Documents  29-10    صالحية توقيع المستندات 

The Purchaser warrants and represents that:  :يضمن المشتري ويقر بما يلي 

(a) in the case of the Purchaser being (or 
including) an individual, the Purchaser 
has full authority, power and capacity to 
execute, deliver and perform this 
Agreement; and 

ييييه فييييي حييييال كييييان المشييييتري فييييرداً )أو     .أ  أنَّ
تضيييييييمن فيييييييرداً(، فيييييييتن المشيييييييتري يمتليييييييك 

وقيييييع الصييييالحية والسييييلطة واألهلييييية التاميييية لت
 هذه االتفاقية وتسليمها وتنفيذها؛ و

(b) in the case of the Purchaser being (or 
including) an entity other than an 
individual, the execution, delivery and 
performance of this Agreement by the 
Purchaser has been duly authorised in 
accordance with the relevant corporate 
or other procedures of the Purchaser, no 
further action on the part of the 
Purchaser is necessary to authorise such 
execution, delivery and performance and 
the person signing this Agreement on 
behalf of the Purchaser is fully authorised 
to enter into this Agreement on behalf of 
the Purchaser and, in addition, the 
Purchaser must produce a power of 
attorney and/or any other document(s) 
that confirm to the Seller’s absolute 
satisfaction that the person signing this 
Agreement (and any other document 
required to be signed under this 
Agreement) on behalf of the Purchaser is 
authorised to do so. 

ييه فييي حييال كييان المشييتري كيانيياً )أو تضييمن  .ب  أنَّ
كيانيييياً( بخييييالف أي فييييرد، فييييتن المشييييتري قييييد 
قيييام أصيييوالً بيييالتفوي  بتوقييييع هيييذه االتفاقيييية 
 وتسيييليمها وتنفييييذها وفقييياً إلجيييراءات الشيييركة
أو غيرهيييييييييا مييييييييين اإلجيييييييييراءات الخاصييييييييية 
بالمشيييييتري وأنيييييه ال يليييييزم اتخييييياذ أي إجيييييراء 
أخيييير ميييين جانييييب المشييييتري للتصييييريا بييييذلك 
التوقييييييييع والتسيييييييليم والتنفييييييييذ وأن الشيييييييخص 
الموقييييييع علييييييى هييييييذه االتفاقييييييية نيابيييييية عيييييين 
المشييييتري مفييييو  بشييييكٍل تييييام بييييتبرام هييييذه 
االتفاقييييية نيابييييًة عيييين المشييييتري وأنييييه يجييييب 

إلضيييافة إلييى ذلييك، إصيييدار علييى المشييتري، با
وكالييييية قانونيييييية و/أو أيييييية مسيييييتندات أخيييييرى 
تؤكيييد، بالشيييكل اليييذي  يرضيييي  البيييائع،  بيييأن 
الشييييخص الموقييييع علييييى هييييذه االتفاقييييية )وأي 
مسييييتند أخيييير مطلييييوب توقيعييييه بموجييييب هييييذه 
االتفاقييية( نيابيية عيين المشييتري مفييو  بالقيييام 

 بذلك.

29.11 Implied Warranties  29-11     الضمنيةالضمانات 

To the fullest extent allowable under Applicable Law, the 
Seller disclaims all implied warranties in their entirety. As 
to any implied warranty which cannot be disclaimed 
entirely, all secondary, incidental and consequential 
damages are specifically excluded and disclaimed. For 
the avoidance of doubt, claims for such secondary, 
incidental and consequential damages are expressly 
excluded in the case of any implied warranties which are 
disclaimed entirely above). 

موح بيييه بموجيييب القيييانون ال يقييير البيييائع بتاتييياً؛ إليييى أقصيييى حيييد مسييي 
المعميييييول بيييييه؛ بأيييييية ضيييييمانات ضيييييمنية. وبالنسيييييبة ألي ضيييييمان 
ضييييمني ال يمكيييين إنكيييياره كلييييياً، فييييتن كافيييية التعويضييييات الثانوييييية 
والمصييييياحبة والناتجييييية ييييييتم اسيييييتثناءها وإنكارهيييييا بشيييييكٍل محيييييدد 
)وتفاديييياً أليييية شيييكوك فيييتن المطالبيييات بتليييك التعويضيييات الثانويييية 

تم اسييييتثناءها بشييييكل صييييريا فييييي حييييال والمصيييياحبة والناتجيييية ييييي
الضيييمانات الضيييمنية التيييي تيييم إنكارهيييا كليييياً وفقييياً لميييا هيييو مبيييين 

 أعاله(.

29.12 Further Assurances  29-12    الضمانات األخرى 

The Purchaser agrees to immediately sign any and/or all 
such documents and take any and/or all such actions or 
steps as may be necessary to give effect to this 
Agreement. 

يوافيييق المشيييتري عليييى القييييام بشيييكٍل فيييوري  بتوقييييع أي مييين و/أو  
كافييية تليييك المسيييتندات واتخييياذ أي مييين و/أو كافييية تليييك اإلجيييراءات 

 أو الخطوات التي قد تلزم لوضع هذه االتفاقية موضع التنفيذ.
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29.13 Joint and Several Liability  29-13     المسؤولية بالتضامن والتكافل 

If there is more than one person or entity named as or 

comprising the Purchaser, then all such persons or 

entities named as or comprising the Purchaser shall be 

jointly and severally liable for the obligations of the 

Purchaser under this Agreement. 

فييي حاليية كييان هنيياك أكثيير ميين شييخص أو كيييان واحييد مسييمى علييى  
أنييه المشييتري أو علييى أنهييم يشييكلون المشييتري، فحينئييٍذ يكييون كافيية 
أولئيييك األشيييخاص أو تليييك الكيانيييات، المسيييماة عليييى أنهيييا المشيييتري 
أو التيييييي تشيييييكل المشيييييتري، مسيييييؤولة بالتضيييييامن والتكافيييييل عييييين 

 امات المشتري المنصوص عليها في هذه االتفاقية.التز

29.14 Third Party Rights  29-14    )حقوق الغير )الطرف الثالث 

(a) The Hotel Operator is a third party 

beneficiary of the rights contained in this 

Agreement which benefit the Seller, the 

Hotel Component Owner and the Hotel 

Operator with respect to the Hotel Brand 

and the preservation of Hotel Brand 

Standards including, but not limited to the 

third party beneficiary rights contained in 

clause 8.2. 

يعتبييير مشيييغل الفنيييدق عليييى أنيييه طيييرف ثاليييث   .أ 
مستفيد مين الحقيوق المنصيوص عليهيا فيي هيذه 
االتفاقية والتي يستفيد منها كل من البيائع وماليك 
جزء الفندق ومشغل الفندق فيما يتعليق بالعالمية 

ظيييية علييييى معييييايير التجارييييية للفنييييدق وبالمحاف
العالمييية التجاريييية للفنيييدق بميييا فيييي ذليييك، دون 
حصر، حقوق الطرف الثالث المستفيد واليواردة 

 .2-8في المادة رقم 

(b) Other than the beneficiary rights in favour 

of the Hotel Operator under clause 

29.14(a), a person or entity who is not a 

party to this Agreement shall not have 

any rights under or in connection with it. 

وبخييييالف حقيييييوق الطيييييرف الثاليييييث المسيييييتفيد  .ب 
الخاصييييية بمشيييييغل الفنيييييدق بموجيييييب أحكيييييام 

)أ(، ال يكيييييييييون ألي  14-29الميييييييييادة رقيييييييييم 
شيييييخص أو كييييييان، لييييييس طرفييييياً فيييييي هيييييذه 
االتفاقيييية، أيييية حقيييوق بموجبهيييا أو فيميييا يتعليييق 

 بها.

29.15 Anti-Money Laundering  29-15     مكافحة غسل األموال 

The Purchaser confirms and warrants that the monies 
used by the Purchaser for any payment made under this 
Agreement originate from clean funds and are not or 
could not reasonably be considered to be the subject 
matter of money laundering in any way whatsoever. 

29.16 Additional copies of documents 

In the event that, following execution of this Agreement, 
the Purchaser requests the Seller to provide additional 
copies (certified or otherwise) of this Agreement, any 
documents referred to herein or any Oqood certificate, the 
Purchaser shall be required to pay to the Seller 25% of 
the Seller Administration Fee in respect of each copy of 
each document provided. 

 

يؤكييييد المشيييييتري ويضيييييمن أن مصييييدر األميييييوال التيييييي يسيييييتخدمها  
المشيييييتري أليييييية دفعييييية، ييييييتم سيييييدادها  بموجيييييب هيييييذه االتفاقيييييية،  
مشيييروع وأن تليييك األمييييوال ال تعتبييير وال يمكيييين أن تعتبييير، بشييييكل 

 معقول،  ناشئة بأي شكل عن أي عمليات غسل أموال.

 نسخ اضافية للمستندات  29-16

فيييي حيييال، عقيييب توقييييع هيييذه االتفاقيييية، طليييب المشيييتري مييين البيييائع 
تزوييييده بنسيييخ اضيييافية )مصيييدقة أو غيييير ذليييك( مييين هيييذه االتفاقيييية 
أو اي مسيييييتندات مشيييييار اليهيييييا فيييييي صيييييدر هيييييذه االتفاقيييييية أو أي 

% مييين 25شيييهادة عقيييود،  يجيييب عليييى المشيييتري أن ييييدفع للبيييائع 
دارييية فيمييا يتعلييق بكييل نسييخة ميين كييل مسييتند ييييتم رسييوم البييائع اال

 تزويده.

 

30 Notices  30. اإلشعارات 

30.1 Any notice to any Party in connection with this 
Agreement must be in writing, signed by the 
notifying Party (or its validity authorised 
representative) and in the English language. 

يتوجيييب أن يكيييون أي إشيييعار ييييتم توجيهيييه ألي طيييرف        30-1 
بخصيييييوص هيييييذه االتفاقيييييية خطيييييياً وموقعييييياً مييييين قبيييييل 
الطييييرف المرسييييل لييييذلك اإلشييييعار )أو ممثلييييه المفييييو  

 أصوالً( ويكون صادرا ً باللغة اإلنجليزية.



 

 
 
Purchaser’s Initials: ________________ 
 

 ________________األحرف األولى للمشتري: 
 

© King & Spalding LLP 2021 67 
WORKEMEA\28979\075001\32889027.v7-3/30/21 

30.2 Any notices must be sent by personal delivery, 
courier, registered post, facsimile or, in the 
case of the Seller only, by email and shall be 
deemed to have been properly given as follows: 

يتوجب إرسال أية إشعارات عن طرييق تسيليمها بالييد أو        30-2 
بواسطة خدمة البريد السريع أو البريد المسجل أو الفياكس 

البيييائع فقيييط( وتعتبييير أو البرييييد اإللكترونيييي )فيييي حيييال 
اإلشعارات على أنه قد تيم إعالنهيا بالشيكل الصيحيا عليى 

 الطرف المرسلة إليه في حالة:

(a) when personally delivered, on the actual 
date of delivery; 

 تسليمها شخصيا، في تاريخ التسليم الفعلي؛ .أ 

(b) when sent by courier, on the actual date 

of delivery as evidenced by the records 

of the courier; 

إرسيييالها بواسيييطة خدمييية البرييييد السيييريع، فيييي  .ب 
تيياريخ التسييليم الفعلييي وفقيياً لمييا يييتم إثباتييه فييي 

 سجالت شركة البريد السريع؛

(c) when sent by registered post, ten (10) 
calendar days after the actual date of 
delivery;  

البرييييد المسيييجل، بعيييد عشييير إرسيييالها بواسيييطة  .ت 
 ( أيام ميالدية من تاريخ التسليم الفعلي؛10)

(d) when sent by the Seller by email, on the 
date that the email was sent as 
evidenced by the sent items confirmation 
in the Seller’s email account; or 

 إرسالها من البائع بالبريد اإللكتروني، في .ث 
تاريخ إرسال البريد اإللكتروني وفقاً لما يدل 
عليه صندوق الصادر في حساب البريد 

 اإللكتروني الخاص بالبائع ؛ أو

(e) when sent by facsimile, on the date of 
transmission as evidenced by the 
transmission receipt. 

إرسييييييالها بواسييييييطة الفيييييياكس، فييييييي تيييييياريخ  .ج 
ل عليييييييه إيصييييييال اإلرسييييييال وفقيييييياً لمييييييا يييييييد

 اإلرسال؛

30.3 A notice given under this Agreement by the 
Seller shall be validly served if sent by email. 

بواسييطة البريييد  البييائعأي إشييعار يييتم توجيهييه ميين قبييل        30-3 
اإللكترونيييي، بموجيييب هيييذه االتفاقيييية، يعتبييير أنيييه قيييد تيييم 

 إعالنه بشكل صحيا.

30.4 A notice given under this Agreement by the 
Purchaser shall not be validly served if sent by 
email. 

أي إشعار يتم توجيهه من قبل المشتري بواسطة البريد        30-4 
يعتبر أنه قد تم ال اإللكتروني، بموجب هذه االتفاقية، 

 .إعالنه بشكل صحيا

30.5 Unless otherwise changed by notice delivered 
in the manner provided above, the contact 
details for the Seller and the Purchaser to 
which notices should be sent shall be those as 

first set out in Item 1 and Item 2 respectively. 

تكييييون بيانيييييات االتصييييال الخاصييييية بكييييل مييييين البيييييائع        30-5 
والمشيييتري والتيييي يتوجيييب إرسيييال اإلشيييعارات عليهيييا، 
ميييالم ييييتم تغييرهيييا بموجيييب إشيييعار ييييتم تسيييليمه بالشيييكل 
المنصيييوص علييييه أعييياله، هيييي تليييك المبينييية فيييي البنيييد 

 على التوالي. 2و  1رقم 

31 Confidentiality and Non-
Disclosure 

 السرية وعدم اإلفصاح .31 

31.1 Subject to clause 31.2 and clause 31.5, each 
Party shall keep the terms of this Agreement 
confidential. 

، يتوجيب 5-31ورقيم  2-31مع مراعاة أحكام المادة رقم      31-1 
على كيل طيرف المحافظية عليى سيرية شيروط وأحكيام هيذه 

 االتفاقية.

31.2 A Party may make any disclosure in relation to 
this Agreement to: 

يجوز ألي طرف القيام بأي إفصاح فيما يتعلق بهذه        31-2 
 االتفاقية:

(a) its professional advisors, bankers, 
financial advisors and financiers, if those 
persons undertake to keep information 
disclosed to them confidential in 

لمستشييييييييياريه المتخصصيييييييييين، وبنوكيييييييييه،     .أ 
ومستشييييياريه المييييياليين، وممولييييييه، إذا تعهيييييد 
أولئييييييك األشييييييخاص بالحفيييييياظ علييييييى سييييييرية 
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accordance with the terms of this 
Agreement; 

المعلومييييات التييييي يييييتم اإلفصيييياح عنهييييا إليييييهم 
 وفقا لشروط هذه االتفاقية؛

(b) comply with any Applicable Law or 
requirement of any Relevant Authority; or 

االمتثيييييال للقيييييانون المعميييييول بيييييه أو لغييييير   .ب 
 لمتطلبات أية هيئة معنية؛ أو

(c) any of its employees, associates, related 
parties, authorised representatives or 
independent contractors to whom it is 
necessary to disclose the information if 
such parties undertake to keep the 
information disclosed to them confidential 
in accordance with the terms of this 
Agreement. 

ألي ميييييين موظفيييييييه أو شييييييركائه أو أطييييييراف  .ت 
مرتبطيييييييية بييييييييه أو لممثليييييييييه المفوضييييييييين أو 
مقاولييييييييه المسيييييييتقلين اليييييييذين يكيييييييون مييييييين 
الضيييروري اإلفصييياح عييين المعلوميييات إلييييهم 

ة علييييى إذا تعهيييد أولئيييك  األطيييراف بالمحافظييي
سيييرية المعلوميييات التيييي ييييتم اإلفصييياح عنهيييا 

 لهم وفقا لشروط هذه االتفاقية.

31.3 This clause shall not apply to information to the 
extent that it is or becomes available in the 
public domain other than by reason of any 
unauthorised disclosure. 

تنطبيييييييق هيييييييذه الميييييييادة عليييييييى المعلوميييييييات التيييييييي ال        31-3 
تكيييييون متيييييوفرة للعامييييية أو تصيييييبا كيييييذلك ألي سيييييبب 

 بخالف أي إفصاح غير مصرح به.

31.4 Except as required by Applicable Law or the 
requirements of any Relevant Authority, all 
press releases and other public 
announcements relating to the sale and 
purchase dealt with by this Agreement must be 
in terms as agreed between the Parties. 

باسييتثناء مييا يقتضيييه القييانون المعمييول بييه أو متطلبييات        31-4 
أيييييية هيئييييية معنيييييية، يجيييييب أن تكيييييون كافييييية البيانيييييات 
الصيييحفية واإلعالنيييات العامييية األخيييرى المتعلقييية بعمليييية 

راء التيييي تعنيييى بهيييا هيييذه االتفاقيييية؛ صيييادرة البييييع والشييي
 على النحو المتفق عليه ما بين الطرفين.

31.5 Nothing contained in this clause 31 is intended 
to prevent the sharing of information regarding 
the Purchaser between the Seller and: 

ما ُيْقَصد به  31ال يوجد من بين أحكام هذه المادة رقم        31-5 
 منع مشاركة المعلومات الخاصة بالمشتري بين البائع و:

(a) the Seller’s Approved Selling and 
Leasing Agents (including Knight Frank) 
for the purposes of entering into this 
Agreement;  

وكيييالء البييييع والتيييأجير المعتميييدين التيييابعين     .أ 
للبيييييائع )بميييييا فييييييهم "ناييييييت فرانيييييك"( وذليييييك 

 لغر  إبرام هذه االتفاقية؛

(b) the Hotel Component Owner (and Hotel 
Operator) for the purposes of managing 
and Operating the Resort and providing 
the Hotel Services; and 

ماليييييييك جيييييييزء الفنيييييييدق )ومشيييييييغل الفنيييييييدق(  .ب 
ألغييييييرا  إدارة وتشييييييغيل المنتجييييييع وتقييييييديم 

 الخدمات الفندقية؛ و

(c) the Hotel Operator for the purposes of 
providing marketing and promotional 
material to the Purchaser if the 
Purchaser has ticked ‘yes’ in Item 13 of 
the Particulars; 

د مشيييييييغل الفنيييييييدق لغييييييير  تقيييييييديم الميييييييوا .ت 
التسييييويقية والترويجييييية للمشييييتري فييييي حييييال 
اختييار المشييتري "نعييم" الييواردة فييي البنييد رقييم 

 من التفاصيل؛ 13

and the Purchaser expressly authorises the Seller to 
share such information regarding the Purchaser in the 
manner and for the purposes outlined in this clause 31.5. 

ويفييييييو  المشييييييتري البييييييائع، صييييييراحًة، بمشيييييياركة المعلومييييييات  
الخاصيييية بييييه وذلييييك بالشييييكل ولألغييييرا  المنصييييوص عليهييييا فييييي 

 .5-31هذه المادة رقم 

32 Definitions and Interpretation  32. التعريفات والتفسير 

In this Agreement, except where the context otherwise 
requires: 

فييييييي هييييييذه االتفاقييييييية، وباسييييييتثناء مييييييا يقتضيييييييه السييييييياق خالفيييييياً  
 لذلك، فتن:

(a) words defined in the Particulars have the  الكلميييييات المعرفييييية فيييييي بنيييييد "التفاصييييييل"     .أ
يكيييون لهيييا المعييياني المحيييددة قيييرين كيييل منهيييا 
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meanings defined therein; هنالك؛ 

(b) the capitalised words will have the 
meanings given to them in Part A of 
Schedule 6;  

الكلميييات المكتوبييية بخيييط عيييري  يكيييون لهيييا  .ب 
الجااازء المعييياني المحيييددة قيييرين كيييل منهيييا فيييي 

 ؛(6الملحق رقم )من  "أ"

(c) words capitalised in this Agreement but 
not defined in this Agreement have the 
corresponding meanings defined in the 
Governance Documents; and 

الكلميييات المكتوبييية بخيييط عيييري ، والتيييي هيييي  .ت 
غيييير معرفييية فييييي هيييذه االتفاقييييية، يكيييون لهييييا 
المعيييييياني المحييييييددة قييييييرين كييييييل منهييييييا فييييييي 

 مستندات الحوكمة؛ و

(d) the rules of interpretation contained in 
Part B of Schedule 6 will apply. 

من  الجزء "ب"قواعد التفسير الواردة في  .ث 
 هي التي سيتم تطبيقها.( 6الملحق رقم )

33 Dispute Resolution Procedure  33. إجراءات تسوية المنازعات 

33.1 Governing Law and Jurisdiction  33-1      القانون الحاكم و االختصاص القضائي 

This Agreement and any dispute or claim arising out of or 
in connection with it or its subject matter is governed by 
and construed in accordance with the Applicable Law 
applicable in the Emirate of Dubai, and the federal law of 
the UAE applicable in the Emirate of Dubai. 

ُتْحَكييييم هييييذه االتفاقييييية؛ وكييييذلك أي نييييزاع أو دعييييوى تنشييييأ عنهييييا أو  
فيمييييا يتعلييييق بهييييا أو بموضييييوعها؛ بموجييييب القييييوانين النافييييذة فييييي 

يييية المتحيييدة إميييارة دبيييي والقيييوانين االتحاديييية لدولييية اإلميييارات العرب
ر وفقا لها.  المعمول بها في إمارة دبي وُتَفسَّ

33.2 Resolution meeting  33-2      اجتماع تسوية النزاع 

In the event of any dispute or claim connected with the 
formation, performance, interpretation, nullification, 
termination, or invalidation of this Agreement or arising 
out of or related to this Agreement in any manner 
whatsoever (“Dispute”), the Parties shall, within ten (10) 
days of a written notice from any Party to the other Party, 
hold a meeting at such time and place as the Seller may 
reasonably determine in an effort to resolve the Dispute. 

فيييي حيييال نشيييوء أي نيييزاع أو مطالبييية فيميييا يتعليييق بتشيييكيل أو تنفييييذ  
أو تفسيييييير أو إبطيييييال أو إنهييييياء أو نقييييي  هيييييذه االتفاقيييييية أو فيميييييا 

"( فييييتن الناااازاعيتعلييييق بهييييذه االتفاقييييية بييييأي شييييكل ميييين األشييييكال )"
( أييييام مييين 10)يتوجيييب عليييى األطيييراف أن يقوميييوا؛ خيييالل عشيييرة 

تييياريخ توجييييه إشيييعار خطيييي مييين أحيييد األطيييراف للطيييرف اآلخييير؛ 
بعقييد اجتميياع فييي التيياريخ والمكييان الييذي يحييدده البييائع وذلييك سييعياً 

 لتسوية مثل ذلك النزاع.

33.3 Referral to Dubai Court  33-3       إحالة النزاعات لمحاكم دبي 

If the Dispute has not been resolved within twenty (20) 
Business Days of it arising then, unless otherwise 
specifically provided for in this Agreement, either Party 
may commence proceedings for the resolution of the 
Dispute by the Dubai Courts. 

( ييييوم عميييل 20فيييي حيييال ليييم ييييتم تسيييوية النيييزاع خيييالل عشيييرين ) 
نشيييوئه فتنيييه يجيييوز ألي مييين الطيييرفين؛ ميييالم يكييين هنييياك نيييص مييين 

محييييدد ييييينص علييييى خييييالف ذلييييك فييييي هييييذه االتفاقييييية؛ أن يباشيييير 
 اإلجراءات القضائية لتسوية النزاع أمام محاكم دبي.

33.4 Agreed Disputes  33-4      النزاعات التي يتم تسويتها 

Any joint decision which resolves the Dispute and which 
is made pursuant to clause 33.2 shall be recorded in 
writing and signed on behalf of each Party by their 
respective representatives and shall be final and binding 
on the parties.  The Parties shall each keep a record of all 
such resolutions. 

في حال صدور أي قرار مشترك بتسوية نيزاع ميا وفيق أحكيام الميادة  
فتنه يتوجب تسجيل ذليك القيرار خطيياً وتوقيعيه نيابية عين  2-33رقم 

األطراف من قبل ممثليهم المفوضين ويكون ذلك القرار نهائي ومليزم 
لألطييراف. ويتوجييب علييى كييل طييرف أن يحييتفظ بسييجل لمثييل تلييك 

 القرارات. 
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Execution Page  صفحة التوقيعات 

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement 
was signed by or on behalf of the Parties on 
the Effective Date. 

مييين  هاالتفاقييييةوإشيييهاداً عليييى ذليييك، تيييم التوقييييع عليييى هذ 
 موذلك بتاريخ السريان.أو نيابة عنه األطرافقبل 

 

PURCHASER: 

If the Purchaser is (or includes) an individual: 

Signed by the Purchaser 
in the presence of: 

) 
) 
) 

 

 
 
 
Witness signature: 

 
 
 
) 

 
 
 
sign here: 

 
Witness name (block letters): 

 
) 

 
print name: 

 
Witness address: 

 
) 

 

 )  

 )  

 )  

 )  

 
Occupation of witness: 

 
) 

 

 
 
 
If the Purchaser is (or includes) a company: 

Signed by the Purchaser’s authorised 
representative: 

) 
) 
) 
)  

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

 
Witness signature: 

 
) 

 
sign here: 

 
Witness name (block letters): 

 
) 

 
print name: 

 
Witness address: 

 
) 

 

 )  

 )  

   

 )  

 
Occupation of witness: 

 
) 
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SELLER: 

Signed for and on behalf of the Seller: ) 
) 
) 
)  

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

 
Witness signature: 

 
) 

 
sign here: 

 
Witness name (block letters): 

 
) 

 
print name: 

 
Witness address: 

 
) 

 

 )  

 )  

   

 )  

 
Occupation of witness: 

 
) 
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  المشتري:

 إذا كان المشتري )أو تضمن( فرداً:

  المشتريمن قبل  وقع

  بحضور:

 __________________________ 

  

 ع هنا: _______________________ق  وَ   توقيع الشاهد:

 االسم : ____________________  اسم الشاهد )بحروف واضحة(:

 __________________________ عنوان الشاهد:

  __________________________ 

  __________________________ 

  __________________________ 

  __________________________ 

 __________________________  مهنة الشاهد:

 

 إذا كان المشتري )أو تضمن( شركة:

  لمشتريمن قبل الممثل المفوض عن ا تم التوقيع

  

  

  __________________________ 

، يضمن الموقع أنه مفوض أصوالً االتفاقيةبتوقيع هذه  

 .المشترينيابة عن  االتفاقيةبتوقيع هذه 

  

 هنا: _______________________َوق ع  الشاهد:توقيع 
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 االسم: ____________________  اسم الشاهد )بحروف واضحة(:

 __________________________ عنوان الشاهد:

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ مهنة الشاهد:

 
 

 البائع
 

  ألجل ونيابة عن البائع تم التوقيع

  

  

  __________________________ 

، يضمن الموقع أنه مفوض أصوالً االتفاقيةبتوقيع هذه  

 نيابة عن البائع. االتفاقيةبتوقيع هذه 

  

 هنا: _______________________َوق ع  توقيع الشاهد:

 االسم: ____________________  اسم الشاهد )بحروف واضحة(:

 __________________________ عنوان الشاهد:

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ الشاهد: مهنة
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Schedule 1 
Acknowledgement of Disclosure Statement 

This ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT is made on the Effective Date by the Purchaser. 

1. Capitalised terms used in this Acknowledgement of Receipt will (unless the context otherwise 
requires) have the same meaning as defined in this Agreement. 

2. I / We acknowledge having received the Disclosure Statement from the Seller prior to the 
Effective Date in accordance with the Applicable Law. 

 

PURCHASER: 

If the Purchaser is an individual: 

Signed by the Purchaser 
in the presence of: 

) 
) 
) 

 

 
 
 
Witness signature: 

 
 
 
) 

 
 
 
sign here: 

 
Witness name (block letters): 

 
) 

 
print name: 

 
Witness address: 

 
) 

 

 )  

 )  

 
Occupation of witness: 

 
) 

 

 
 
If the Purchaser is a company or other entity: 

Signed by the Purchaser’s representative as 
authorised representative for the Purchaser: 

) 
) 
) 
)  

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

 
Witness signature: 

 
) 

 
sign here: 

 
Witness name (block letters): 

 
) 

 
print name: 

 
Witness address: 

 
) 

 

 )  

 )  

 
Occupation of witness: 

 
) 
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Company Stamp: 
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 1رقم الملحق
 

 اإلقرار باستالم بيان اإلفصاح
 

 .هذه االتفاقيةسريان تم توقيع إقرار االستالم هذا من قبل المشتريبتاريخ 
 

المحددة يكون للمصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة والمستخدمة في هذا اإلقرار نفس المعاني  .1
 لك(.في هذه االتفاقية )مالم يقتضي النص خالف ذ قرين كل منها

 
هذه االتفاقية ووفقاً للقانون سريان ئع قبل تاريخ أقر/نقر أنا/نحن باستالم بيان اإلفصاح من البا .2

 المعمول به.
 

  المشتري:

 إذا كان المشتري )أو تضمن( فرداً:

  المشتريمن قبل  وقع

  بحضور:

 __________________________ 

  

 ع هنا: _______________________ق  وَ   توقيع الشاهد:

 االسم : ____________________  اسم الشاهد )بحروف واضحة(:

 __________________________ عنوان الشاهد:

  __________________________ 

  __________________________ 

  __________________________ 

  __________________________ 

 __________________________  مهنة الشاهد:

 

 تضمن( شركة:إذا كان المشتري )أو 

  لمشتريمن قبل الممثل المفوض عن ا تم التوقيع
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  __________________________ 

، يضمن الموقع أنه مفوض أصوالً اإلقراربتوقيع هذا  

 .المشترينيابة عن  اإلقراربتوقيع هذا 

  

 هنا: _______________________َوق ع  توقيع الشاهد:

 االسم: ____________________  واضحة(:اسم الشاهد )بحروف 

 __________________________ عنوان الشاهد:

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ مهنة الشاهد:
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Schedule 2 
Purchaser’s Hotel Brand Acknowledgement 

 2الملحق رقم 

 اإلقرار الخاص بالعالمة التجارية للفندق

 

 

On the date hereof, the undersigned purchaser (the 
“Purchaser”) and Atlantis The Palm 2 Development LLC 
(the “Seller”) are entering into a sale and purchase 
agreement (the “Sale and Purchase Agreement”) to 
which this acknowledgment forms part and pursuant to 
which the Seller will sell to the Purchaser the Residence 
specified in the Sale and Purchase Agreement (the 
“Residence”), which is part of a hotel mixed 
development within the Resort known as “ATLANTIS 
THE ROYAL” (the “Resort”).   

بالتيييييياريخ المييييييذكور هنييييييا يقييييييوم كييييييل ميييييين المشييييييتري الموقييييييع  
 2"( وشيييييييييييركة "أتالنيييييييييييتس ذا بيييييييييييالم المشاااااااااااتريأدنييييييييييياه )"

"( بيييييييييتبرام اتفاقيييييييييية بييييييييييع الباااااااااائعديفيلوبمنيييييييييت ش.ذ.م.م" )"
"(؛ والتييييييي يمثييييييل هييييييذا اتفاقيااااااة البيااااااع والشااااااراءوشييييييراء )"

اإلقيييييرار جيييييزءاً منهيييييا؛ والتيييييي سييييييقوم البيييييائع بموجبهيييييا ببييييييع 
الشيييييييقة؛ اليييييييواردة تفاصييييييييلها فيييييييي اتفاقيييييييية البييييييييع والشيييييييراء؛ 

"( والتيييييييي هيييييييي جيييييييزء مييييييين مشيييييييروع الشاااااااقةللمشيييييييتري )"
فنييييييدقي متعييييييدد االسييييييتخدامات يقييييييع ضييييييمن المنتجييييييع المسييييييمى 

 "(.المنتجع" )" اتالنتس ذا رويال "

Except if defined herein, all capitalized terms used but 
not defined herein shall have the meanings given to 
them in the Sale and Purchase Agreement.   

وباسييتثناء مييا يييتم تعريفييه فييي هييذا اإلقييرار فييتن كافيية المصييطلحات  
المكتوبة بحيروف كبييرة، و ليم ييتم تعريفهيا هنيا، يكيون لهيا المعياني 

 منها في اتفاقية البيع والشراء.الموضحة قرين كل 

In consideration of the Seller’s execution of the Sale and 
Purchase Agreement and the Seller’s agreement to sell 
the Residence to the Purchaser pursuant thereto, the 
Purchaser hereby acknowledges and agrees as follows: 

ونضييير قيييام البييائع بتوقيييع اتفاقييية البيييع والشييراء وموافقتييه علييى  
بييييع الشيييقة للمشيييتري بموجيييب تليييك االتفاقيييية فيييتن المشيييتري يقييير 

 بموجبه ويوافق على ما يلي: 

1. The Purchaser acknowledges and agrees that:    1. :  يقرالمشتريويوافق على أنَّ

(a) the Residence is being offered for sale 
by the Seller and not by Kerzner 
International Limited and Kerzner 
International Management FZ LLC or its 
Affiliates (together the “Hotel Operator”) 
nor the Hotel Component Owner;  

أن الشييييييقة معروضيييييية للبيييييييع ميييييين قبييييييل البييييييائع  .أ 
ولييييييس مييييين قبيييييل شيييييركة "كيرزنييييير انترناشيييييونال 
ليمتييييييييييد" و شييييييييييركة "كيرزنيييييييييير انترناشييييييييييونال 

ذ.م.م" أو الكيانييييييييييات التابعيييييييييية  -مانجمنييييييييييت م.ح 
 لها أو من قبل مالك جزء الفندق؛

(b) neither the Hotel Operator nor the Hotel 
Component Owner has confirmed the 
accuracy of any marketing or sales 
materials provided by the Seller;  

أي من مشغل الفندق ومالك جزء الفندق لم يؤكد أن  .ب 
على دقة أي من المواد الخاصة بالتسويق أو المبيعات 

 التي قام البائع بالتزويد بها؛

(c) neither the Hotel Operator nor the Hotel 
Component Owner is part of or an agent 
for the Seller and has not acted as 
broker, finder or agent in connection 
with the sale of the Residence to the 
Purchaser;  

يييييه ال مشيييييغل الفنيييييدق وال ماليييييك جيييييزء الفنيييييدق  .ت  أنَّ

يعتبيييييييير وكيييييييييالً للبييييييييائع وأنَّ أييييييييياً منهمييييييييا لييييييييم 

يتصيييييييرف بصيييييييفته وسييييييييطاً أو دلييييييييالً عقاريييييييياً 

 فيما يتعلق بعملية بيع الشقة للمشتري؛

(d) there exists no joint venture, joint 
enterprise, partnership, ownership or 
similar relationship between the Seller 
and the Hotel Component Owner and/or 
the Hotel Operator. Neither the Hotel 
Operator nor the Hotel Component 
Owner has any ownership interest in the 

يييييييه ال يوجيييييييد هنييييييياك أيييييييية عالقييييييية شيييييييراكة أو  .ث  أنَّ

ك أو ملكييييييييية أو أييييييييية عالقيييييييية مشييييييييروع مشييييييييتر

مماثلييييية بيييييين البيييييائع و ماليييييك جيييييزء الفنيييييدق و/أو 

يييييييه ال مشيييييييغل الفنيييييييدق وال  مشيييييييغل الفنيييييييدق. وأنَّ

مالييييييك جييييييزء الفنييييييدق يمتلييييييك أييييييية حقييييييوق فييييييي 
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Residences Component.  Neither the 
Hotel Component Owner nor the Hotel 
Operator has any responsibility for the 
offering, marketing, sale or solicitation of 
Residences within the Residences 
Component; 

يييييييه ال ماليييييييك جيييييييزء  جيييييييزء الشيييييييقق. وكيييييييذلك أنَّ

الفنيييييييدق وال مشييييييييغل الفنيييييييدق مسييييييييؤولون عيييييييين 

عييييير  أو تسيييييويق أو بييييييع الشيييييقق داخيييييل جيييييزء 

 الشقق؛

(e) the Purchaser, the Building 
Management Group and the Residences 
Owners Association have no right to use 
or interest in, and shall not use and shall 
not permit any third party to use, the 
Atlantis Marks (as defined below) and 
any of trade names, or full or partial 
resort names, or trademarks, service 
mark, logos, designs, and slogans 
whether registered or unregistered of 
Hotel Operator and/or its Affiliates, 
including but not limited to “Atlantis”, 
“One & Only”, “Mazagan”, 
“Aquaventure”, “Dolphin Cay”, “Dolphin 
Bay”, “Cove Atlantis”, “The Lost 
Chambers” and “Kerzner” (together the 
“Hotel Operator’s Marks”) at any time 
or in any manner whatsoever; and 

أنَّ المشييتري ومجموعيية إدارة المبنييى وجمعييية مييالك  .ج 
الشييقق ليييس لهييم الحييق فييي اسييتخدام؛ وليييس لهييم أي 

اسييتخدام وال السييماح ألي حقييوق فييي؛ وال يجييوز لهييم 
شييييخص ميييين الغييييير باسييييتخدام العالمييييات التجارييييية 
ألتالنتس )كميا هيي معرفية أدنياه( أو أي مين األسيماء 
التجارية أو العالميات التجاريية أو عالميات الخيدمات 
أو الشييعارات المصييورة أو التصييميمات أو الشييعارات 
المكتوبيييية؛ سييييواء كانييييت مسييييجلة أو غييييير مسييييجلة؛ 

الفندق و/أو الكيانيات التابعية ليه بميا  والخاصة بمشغل
في ذلك، دون حصير، ميا يليي: "أتالنيتس"، "وان أنيد 
أونلييي"، "مازاجييان"، "أكوافينشيير"، "دولفييين كيياي"، 
"دولفيييييين بييييياي"، "كيييييوف أتالنيييييتس"، "ذا لوسيييييت 
ـ تشييامبرز"، و "كيرزنيير" )ويشييار إليييهم مجتمعييين بيي

( وذلييك فييي أي وقييت ميين "عالمييات مشييغل الفنييدق"
 ات وبأي شكل من األشكال؛ واألوق

(f) the Purchaser waives and releases the 
Hotel Component Owner and the Hotel 
Operator (and their respective Affiliates, 
licensees, successors, assigns, agents, 
representatives and employees) from 
and against any liability with respect to: 

أنَّ المشييييتري يتنييييازل عيييين و يخلييييي طييييرف مالييييك  .ح 
جييييييييزء الفنييييييييدق ومشييييييييغل الفنييييييييدق )و تييييييييابعيهم 
والميييرخص لهيييم مييين قيييبلهم و خلفيييائهم و المتنيييازل 
لهييم ميين قييبلهم ووكالئهييم وممثليييهم ومييوظفيهم( ميين 

 وضد أي مسؤولية تتعلق بـ:

(i) any representations or defects 
or any claim whatsoever, 
relating to the Hotel Operator’s 
Marks, the marketing, sale, 
design or construction of the 
Residence, the Residences 
Component and the Resort; 
and/or 

أيييييييية إقيييييييرارات أو عييييييييوب أو أيييييييية  (1 
مطالبييييييييات ميييييييين أي نييييييييوع تتعلييييييييق 

أو  عالمييييييييييييات مشييييييييييييغل الفنييييييييييييدقب
بتسيييييييييويق أو بييييييييييع أو تصيييييييييميم أو 

الشييييييقة أو جييييييزء الشييييييقق أو  إنشيييييياء
 المنتجع؛ و/أو

(ii) any services that may or may 
not be provided to the Resort, 
the Residences Common Areas 
and/or the Residences.   

أييية خييدمات ميين الممكيين أن يييتم أو ال  (2 
يييييييتم تقييييييديمها للمنتجييييييع أو للمنيييييياطق 

 المشتركة للشقق و/أو للشقق.

2. The Purchaser hereby represents and warrants 
that:   

 يقر المشتري ويضمن بموجبه ما يلي: .2 

(a) the Purchaser is entering into the Sale 
and Purchase Agreement without 
reliance upon any representation 
concerning any potential for future profit, 
any future appreciation in value, any 
access to hotel discounts, benefits or 
other hotel-related privileges and 
amenities, any rental income potential, 
tax advantages, depreciation or 
investment potential and without 
reliance upon any hotel or brand 

ييييه يبييييرم اتفاقييييية البيييييع والشييييراء بييييدون االعتميييياد  .أ  أنَّ
علييييى أييييية إقييييرارات تخييييص أييييية أربيييياح مسييييتقبلية 
محتملييية أو أيييية زييييادة فيييي القيمييية أو االسيييتفادة مييين 
تخفيضيييات الفنيييدق أو أيييية مزاييييا أو مرافيييق أخيييرى 
متعلقيييية بالفنييييدق أو أي دخيييييل إيجيييياري محتميييييل أو 
أيييييية مزاييييييا ضيييييريبية أو تنييييياقص فيييييي القيمييييية أو 

ص اسيييتثمارية محتملييية وكيييذلك بيييدون االعتمييياد فييير
عليييى ارتبييياط الشيييقة باسيييم الفنيييدق أي بأيييية عالمييية 
تجارييييية وكييييذلك دن االعتميييياد علييييى أييييية إقييييرارات 
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affiliation or any monetary or financial 
advantage; 

 تخص أية مزايا نقدية أو تمويلية؛

(b) no statements or representations have 
been made by the Hotel Operator or the 
Hotel Component Owner, the Seller, or 
any of their respective Affiliates, agents, 
employees or representatives with 
respect to:  

أنَّ أييييياً ميييين مشييييغل الفنييييدق ومالييييك جييييزء الفنييييدق  .ب 
والبييييييييييائع )أو أي ميييييييييين تييييييييييابعيهم وكالئهييييييييييم أو 
ميييييييوظفيهم أو ممثلييييييييهم ذوي الصيييييييلة( ليييييييم يقيييييييم 

يتعليييييق  بتصيييييدار أيييييية بيانيييييات أو إقيييييرارات فيميييييا
 بـ:

(i) the economic or tax benefits to 
be derived from the managerial 
efforts of a third party as a result 
of renting the Residence; or  

أيييية منيييافع اقتصيييادية أو ضيييريبية ييييتم  (1 
الحصييييييييول عليهييييييييا ميييييييين الجهييييييييود 
اإلدارييية المبذوليية ميين قبييل أي طييرف 

 أوثالث نتيجة تأجير الشقة؛ 

(ii) the economic or tax benefits to 
be derived from ownership of 
the Residence; or  

أييييييية منييييييافع اقتصييييييادية أو ضييييييريبية  (2 
يييييتم الحصييييول عليهييييا بسييييبب ملكييييية 

 الشقة؛

(iii) any potential for future profit, 
any future appreciation in value, 
any access to hotel discounts or 
other hotel-related privileges 
and amenities, any rental 
income potential, tax 
advantages, depreciation or 
investment potential. 

أيييية أربيييياح مسييييتقبلية محتمليييية أو أييييية  (3 
زييييييييادة مسييييييييتقبلية فييييييييي القيميييييييية أو 
االسييييتفادة ميييين تخفيضييييات الفنييييدق أو 
أيييية مزاييييا أو مرافيييق أخيييرى متعلقييية 

و أي دخيييل إيجييياري محتميييل بالفنيييدق أ
أو أييية مزايييا ضيييريبية أو تنيياقص فيييي 

 القيمة أو فرص استثمارية محتملة.

3. The Purchaser acknowledges and agrees that   3. :يقر المشتري ويوافق على ما يلي 
   

(a) The Seller (including its Affiliates) has 
entered into a Marketing Sublicense 
Agreement with the Hotel Operator 
pursuant to which the Seller has the 
right to offer and sell Residences in the 
Residences Component using the name 
“ATLANTIS THE ROYAL” and 
“ATLANTIS THE ROYAL 
RESIDENCES”, and the Atlantis logo, 
and all other trademarks, service marks, 
trade names, symbols, emblems, logos, 
insignias, indicia of origin, slogans and 
designs used in connection therewith 
and other intellectual property which are 
owned by, licensed to, utilized by, or 
otherwise associated with Atlantis 
(collectively, the “Atlantis Marks”).  
Additionally, the Seller and the Hotel 
Operator have entered into a series of 
contractual agreements (collectively, the 
“Residential Agreements”) pursuant to 
which Hotel Operator will oversee and 
supervise the provision of certain Hotel 
Services on behalf of the Seller;  

أنَّ البيييائع )بميييا فيييي ذليييك الكيانيييات التابعييية ليييه( قيييد  .أ 
أبرميييوا اتفاقيييية رخصييية تسيييويق ثانويييية ميييع مشيييغل 

وم الفنيييييدق والتيييييي بموجبهيييييا يحيييييق للبيييييائع أن يقييييي
بعييير  وبييييع الشيييقق الموجيييودة فيييي جيييزء الشيييقق 

 " و " اتالنييييتس ذا رويييييال وذلييييك باسييييتخدام اسييييم "

ريزيدنسيييز" وشيييعار "أتالنيييتس"  اتالنيييتس ذا روييييال
و كافيييية العالمييييات التجارييييية، عالمييييات الخييييدمات، 
األسيييييييييماء التجاريييييييييية، الرميييييييييوز، الشيييييييييعارات، 
العالمييييات المميييييزة، دالئييييل المنشييييأ، و التصييييميمات 

وكييذلك كافيية المسييتخدمة فيمييا يتعلييق بييذلك األخييرى 
الملكيييييات الفكرييييية األخييييرى المملوكيييية ميييين قبييييل أو 
المرخصييييية لصيييييالا أو المسيييييتخدمة مييييين قبيييييل أو 

)والمشيييار إليهيييا مجتمعييية  المرتبطييية بيييـ "أتالنيييتس" 
"(. باإلضييييافة إلييييى ذلييييك فييييتن عالماتااااأتالنتسبييييـ "

البيييائع ومشيييغل الفنيييدق قيييد قييياموا بيييتبرام عيييدد مييين 
ت التعاقدييييية )والمشييييار إليهييييا مجتمعيييية بييييـ االتفاقيييييا

"( والتيييييي بموجبهيييييا سيييييوف التفاقياااااات الساااااكنية"ا
يقيييييوم مشيييييغل الفنيييييدق باإلشيييييراف عليييييى ومتابعييييية 
عمليييييية تقيييييديم بعييييي  الخيييييدمات الفندقيييييية وذليييييك 

 بالنيابة عن البائع؛

(b) the Atlantis Marks will not be associated 
with the Residences Component or any 
Residence situated within the 

عالماتييييييييييأتالنتس" ليييييييييين تكييييييييييون مرتبطيييييييييية أنَّ " .ب 
بجيييييزء الشيييييقق أو بيييييأي شيييييقة تقيييييع ضيييييمن جيييييزء 
الشييييييقق وذلييييييك عنييييييد إنهيييييياء االتفاقيييييييات السييييييكنية 
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Residences Component, upon 
termination of the Residential 
Agreements for any reason whatsoever. 
If the Residential Agreements are 
terminated, the Residences Component 
will be required to promptly cease using 
the Atlantis Marks or as otherwise may 
be directed by Hotel Operator; and  

ألي سيييييبب مييييين األسيييييباب أيييييياً كيييييان. وفيييييي حيييييال 
إنهييييياء االتفاقيييييييات السييييييكنية فتنييييييه سييييييتتم مطالبيييييية 
جييييييزء الشييييييقق بييييييالتوقف فييييييوراً عيييييين اسييييييتخدام 
"عالمييييييات أتالنييييييتس" أو بالتصييييييرف وفييييييق أييييييية 
توجيهيييييات أخيييييرى تصيييييدر عييييين مشيييييغل الفنيييييدق 

 بهذا الخصوص؛ و 

(c) the Purchaser should not (and does 
not) acquire the Residence within the 
Residences Component with the 
expectation that the Atlantis Marks will 
continue to be associated with the 
Residences Component during the 
Purchaser’s period of ownership. The 
right and license to use the Atlantis 
Marks is not part of the Residences 
Common Areas or otherwise included in 
the purchase of any Residence.  No 
purchaser of any Residence, nor the 
Residences Owners Association 
constituted with respect to the 
Residences Component, shall have any 
right, title or interest in and to the name 
“ATLANTIS”, “ATLANTIS THE ROYAL”, 
or any of the other Atlantis Marks. 

أنَّ شيييييييراء المشيييييييتري للشيييييييقة الواقعييييييية ضيييييييمن  .ت 
جييييييييزء الشييييييييق ال ينبغييييييييي أن يكييييييييون )وليييييييييس( 
مبنيييييييياً عليييييييى أيييييييية توقعيييييييات بيييييييأن "عالمييييييييات 
أتالنييييييييتس" ستسييييييييتمر فييييييييي ارتباطهييييييييا بجييييييييزء 
الشييييييقق طييييييوال فتييييييرة ملكييييييية المشييييييتري للشييييييقة. 

 حيييييييق وتيييييييرخيص اسيييييييتخدام "عالميييييييات كميييييييا أنَّ 
أتالنيييييتس" ال يمثيييييل جيييييزءاً مييييين ملكيييييية المنييييياطق 
المشييييتركة للشييييقق ولييييم يييييتم تضييييمينه بييييأي شييييكل 
أخييييير فييييييي عملييييييية شييييييراء أييييييية شييييييقة. ال يكييييييون 
ألي مشييييييتري أو لجمعييييييية مييييييالك الشييييييقق؛ التييييييي 
تيييييم تشيييييكيلها بخصيييييوص جيييييزء الشيييييقق؛ أي حيييييق 
 أو حيييييق ملكيييييية فيييييي اسيييييم "أتالنيييييتس" أو اسيييييم "

" أو فييييييييييييي أي ميييييييييييين  تس ذا رويييييييييييييالاتالنيييييييييييي
 "عالمات أتالنتس" األخرى. 

4. The Purchaser further acknowledges and 
agrees that in the event: 

 كما يقر ويوافق المشتري على أنه: .4 

(a) the management agreement between 
the Seller or an Affiliate and the Hotel 
Operator for the management of the 
Hotel is terminated for any reason, the 
Hotel Operator shall have the right to 
require the termination of the Hotel 
Services and Facilities Agreement 
(which may have been assigned or 
novated to the Residences Owners 
Association); and if the Hotel Operator 
does so; or  

فيييييي حالييييية إنهييييياء اتفاقيييييية اإلدارة الموقعييييية بيييييين  .أ 
البييييييائع أو تابعيييييييه ومشييييييغل الفنييييييدق؛ والخاصيييييية 
بيييييتدارة الفنيييييدق؛ ألي سيييييبب مييييين األسيييييباب فتنيييييه 

الفنييييييدق الحييييييق فييييييي المطالبيييييية سيييييييكون لمشييييييغل 
بتنهييييييييياء اتفاقيييييييييية خيييييييييدمات ومرافيييييييييق الفنيييييييييدق 
)والتييييي ميييين الممكيييين أن يييييتم التنييييازل عنهييييا إلييييى 
أو نقلهيييييا لصيييييالا جمعيييييية ميييييالك الشيييييقق( وفيييييي 

 حال قيام مشغل الفندق بذلك؛ أو

(b) if the Hotel Services and Facilities 
Agreement is otherwise terminated for 
any reason; or 

في حالة إنهاء اتفاقية خدمات ومرافق الفندق ألي  .ب 
 سبب؛ أو

(c) the Hotel Brand Standards are not being 
maintained by the Residences Owners 
Association (or any Residence Owners), 

فييييي حاليييية لييييم تقييييم جمعييييية مييييالك الشييييقق )أو أي  .ت 
ميييييين مييييييالك الشييييييقق( بالمحافظيييييية علييييييى معييييييايير 

 ة التجارية للفندق فتنه: العالم

The Hotel Operator may require that:   ـيجوز لمشغل الفندق أن يطالب ب: 

(a) all use of the Atlantis Marks shall cease 
at or in relation to the Residences 
Component (including the Residence); 

إيقيييييياف اسييييييتخدام جميييييييع اسييييييتخدامات "عالمييييييات  .أ 
أتالنيييتس" فيييي جيييزء الشيييقق أو فيميييا يتعليييق بيييه )بميييا 

 في ذلك الشقق(؛

(b) all indicia of affiliation of the Residences 
Component with Atlantis, including all 
signs or other materials bearing any of 

إزاليييية كافيييية الييييدالئل علييييى ارتبيييياط جييييزء الشييييقق  .ب 
بيييييييـ"أتالنتس" بميييييييا فيييييييي ذليييييييك أيييييييية الفتيييييييات أو 
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the Atlantis Marks, shall be removed 
from the Residences Component; and 

ميييييييييواد أخيييييييييرى تحميييييييييل أي مييييييييين "عالميييييييييات 
 أتالنتس" داخل جزء الشقق؛ و

(c) all services to be provided by the Hotel 
Component Owner to the Residences 
Component shall cease and in any of 
the foregoing cases, Purchaser, 
Residences Owners Association, and all 
Residence Owners shall promptly 
comply with such requirements and any 
other requirements of  the Hotel 
Operator with respect to the Atlantis 
Marks. 

إيقيييييييياف تقييييييييديم جميييييييييع الخييييييييدمات التييييييييي يييييييييتم  .ت 
بيييييل ماليييييك جيييييزء الفنيييييدق لجيييييزء تقيييييديمها مييييين ق

الشييييييقق وفييييييي أي حاليييييية ميييييين الحيييييياالت سييييييالفة 
اليييييذكر فتنيييييه يتوجيييييب عليييييى المشيييييتري وجمعيييييية 
مييييييالك الشييييييقق وجميييييييع مييييييالك الشييييييقق االلتييييييزام 
الفييييييييوري بهييييييييذه المتطلبييييييييات وبأييييييييية متطلبييييييييات 
أخييييرى تصييييدر عيييين مشييييغل الفنييييدق فيمييييا يتعلييييق 

 بـ"عالمات أتالنتس".

5. So long as the Hotel Component Owner (and/or 
its nominee) provides Hotel Services to the 
Residences Component, and the Hotel Services 
and Facilities Agreement is in effect, the 
Residences Component shall have the right to 
be known as “Atlantis The Royal Residences” 
or by any other name as may be approved by 
the Hotel Operator.  Use of the Atlantis Marks at 
all times shall be limited to (in each case in a 
form and format acceptable to Hotel Operator):  

وطالمييييا يقييييوم مالييييك جييييزء الفنييييدق )و/أو ميييين يعينييييه(  .5 
مات الفندقيييييية لجيييييزء الشيييييقق وميييييا داميييييت بتقيييييديم الخيييييد

اتفاقييييية خيييييدمات ومرافيييييق الفنيييييدق سيييييارية فتنيييييه يحيييييق 
 اتالنيييييتس ذا روييييييال لجيييييزء الشيييييقق أن ُيعيييييَرف باسيييييم "

ريزيدنسييييز" أو بييييأي اسييييم أخيييير يييييتم اعتميييياده ميييين قبييييل 
مشييييغل الفنييييدق. ويكييييون اسييييتخدام "عالمييييات أتالنييييتس" 
فييي كافيية األوقييات مقصييوراً )فييي كييل حاليية ميين الحيياالت 

 بالشكل الذي يقبله مشغل الفندق( على:

(a) use of the name approved by the Hotel 
Operator on signage on or about the 
Residences Component; and  

استخدام االسم المعتمد من قبل مشغل الفندق وذلك  .أ 
على الالفتات الموجودة داخل أو حول جزء الشقق؛ 

 و 

(b) textual use of such approved name by 
the Seller, the Building Management 
Group and the Residences Owners 
Association and Residence Owners 
solely to identify the address of the 
Residences Component (or any 
Residences therein).   

مييييييد ميييييين قبييييييل االسييييييتخدام النصييييييي لالسييييييم المعت .ب 

البييييييييييائع ومجموعيييييييييية إدارة المبنييييييييييى وجمعييييييييييية 

مييييييالك الشييييييقق ومييييييالك الشييييييقق بغيييييير  تحديييييييد 

عنيييييييوان جيييييييزء الشيييييييقق )أو أيييييييية شيييييييقق داخيييييييل 

 جزء الشقق(.

The foregoing rights to use the Atlantis Marks are 
limited, revocable, non-transferable, and non-sub-
licensable by the Seller, Building Management Group, 
the Residences Owners Association and Residence 
Owners.  No other use will be permitted of the Atlantis 
Marks.  All uses of the Atlantis Marks in relation to the 
Residences Component and the Residences, including 
the approved name, are subject to (i) all applicable laws, 
rules, and regulations, (ii) any standards of quality or 
other written guidelines or requirements of the Hotel 
Operator, with respect to the display, use of, and 
activities conducted in connection with the Atlantis 
Marks, and (iii) removal and must cease upon the 
expiration or termination of the Hotel Services and 
Facilities Agreement.  Without limiting any of the 
foregoing, any use of the approved name or any of the 
Atlantis Marks on signage by the Building Management 
Group, the Residences Owners Association and/or the 
Residence Owner(s), or anyone else, which in the sole 
discretion of the Hotel Operator is likely to cause 
confusion or to dilute or disparage the Atlantis Marks, or 
harm in any manner the image or reputation and/or 

إن الحقييييييوق سييييييالفة الييييييذكر؛ والخاصيييييية باسييييييتخدام "عالمييييييات  
؛ هيييي حقيييوق مقييييدة وقابلييية لإللغييياء وغيييير قابلييية للنقيييل أتالنيييتس"

وغييييير قابليييية للتييييرخيص بهييييا ميييين البيييياطن ميييين قبييييل البييييائع أو 
مجموعييية إدارة المبنيييى أو جمعيييية ميييالك الشيييقق أو ميييالك الشيييقق. 
ولييين ييييتم التصيييريا بيييأي اسيييتخدام أخييير ليييـ "عالميييات أتالنيييتس". 
ء إن كافيييية اسييييتخدامات "عالمييييات أتالنييييتس"، فيمييييا يتعلييييق بجييييز
( 1الشيييقق وبالشيييقق، بميييا فيييي ذليييك االسيييم المعتميييد تخضيييع ليييـ: )

( أيييية معيييايير 2كافييية القيييوانين والليييوائا والقواعيييد المعميييول بهيييا؛ )
جيييودة و أيييية إرشيييادات أو اشيييتراطات خطيييية أخيييرى صيييادرة عييين 
مشييييييغل الفنييييييدق بخصييييييوص عيييييير  أو اسييييييتخدام لييييييـ"عالمات 

تعلييييق أتالنييييتس" أو بخصييييوص أييييية فعاليييييات يييييتم إقامتهييييا فيمييييا ي
( لإللغييييياء و يجيييييب أن يتوقيييييف اسيييييتخدامها 3بتليييييك العالميييييات؛ )

عنيييد انتهييياء أو إنهييياء اتفاقيييية خيييدمات ومرافيييق الفنيييدق . وبيييدون 
تقييييد ألي مميييا سييبق فيييتن أي اسيييتخدام لالسييم المعتميييد أو اسيييتخدام 
ألي مييين "عالميييات أتالنيييتس" عليييى الالفتيييات مييين قبيييل مجموعييية 

أو مييييالك الشييييقق أو أي /إدارة المبنييييى أو جمعييييية مييييالك الشييييقق و
شييخص أخيير والييذي ميين شييأنه؛ حسييبما يييراه مشييغل الفنييدق وفييق 
تقيييديره الخييياص؛ أن يسيييبب التباسييياً أو يقليييل مييين قيمييية "عالميييات 
أتالنييييتس" أو أن يضيييير بييييأي شييييكل بسييييمعة وصييييورة "عالمييييات 



 

 
 
Purchaser’s Initials: ________________ 
 

 ________________األحرف األولى للمشتري: 
 

© King & Spalding LLP 2021 83 
WORKEMEA\28979\075001\32889027.v7-3/30/21 

goodwill of the Atlantis Marks, the Hotel Operator and/or 
of any Affiliate thereof is strictly prohibited.  In the event 
of such determination, the Building Management Group, 
the Residences Owners Association and the Residence 
Owner shall promptly comply with the instructions of 
Hotel Operator with respect to the Atlantis Marks and 
any and all signage and other materials bearing any of 
the Atlantis Marks.  Any and all use of the Atlantis Marks 
(including all goodwill associated therewith) as 
authorized herein shall inure solely to the benefit of 
Hotel Operator. 

أتالنيييييتس" أو  مشيييييغل الفنيييييدق و/أو أي مييييين كيانييييياتهم التابعييييية، 
قييياطع. وفيييي تليييك الحالييية فتنيييه يعتبييير اسيييتخداماً محظيييوراً بشيييكل 

يتوجيييييب عليييييى مجموعييييية إدارة المبنيييييى وجمعيييييية ميييييالك الشيييييقق 
ومييالك الشييقق االلتييزام فييوراً بتعليمييات مشييغل الفنييدق فيمييا يتعلييق 
بييييـ "عالمييييات أتالنييييتس" وبييييأي ميييين وكافيييية الالفتييييات والميييييواد 
األخيييرى التيييي تحميييل أي مييين "عالميييات أتالنيييتس". وتيييؤول كافييية 

النيييتس" )بميييا فيييي ذليييك السيييمعة الحسييينة اسيييتخدامات "عالميييات أت
المرتبطيية بيييـ"عالمات أتالنيييتس"(؛ وفيييق ميييا هيييو مصيييرح بيييه هنيييا؛ 

 إلى مشغل الفندق فحسب.   

6. The Purchaser acknowledges that the Hotel 
Operator reserves the right (whether itself or 
through an Affiliate) to license and/or operate 
any other hotel and/or residential project using 
the Atlantis Marks, the Hotel Operator’s Marks 
or any other mark or trademark at any other 
location, including a site proximate to the 
Resort. 

يقر المشتري بأن مشغل الفندق يحتفظ بحقه في أن يقوم  .6 
ل أحد الكيانات التابعة له( )سواء بنفسه أو من خال

بترخيص و/أو تشغيل أي فندق أو مشروع سكني أخر 
باستخدام "عالمات أتالنتس" أو أية عالمة أو عالمة 
تجارية أخرى في أي مكان أخر بما في ذلك أي موقع 

 قريب من المنتجع.

7. The Purchaser acknowledges that, while it is 
currently contemplated that certain incidental 
services will be provided by the Hotel Operator 
to Residences Owners, such services are not 
part of any contractual agreement with the Hotel 
Operator and, accordingly, the services and 
their terms and conditions may be modified, 
extended or discontinued from time to time 
without prior notice (including upon the 
cessation of management of the Hotel by the 
Hotel Operator or its Affiliates).  The Purchaser 
further acknowledges that the continued 
availability of such services is not necessary for 
the Purchaser’s use and enjoyment of the 
Residence and that the Purchaser did not make 
its decision to purchase the Residence in 
reliance on the continued availability, renewal or 
extension of such services. 

يييييتم  يقيييير المشييييتري أنييييه بينمييييا ميييين المزمييييع حالييييياً أن .7 
تقييييييديم خييييييدمات محييييييددة ميييييين قبييييييل مشييييييغل الفنييييييدق 
لميييييالك الشيييييقق فيييييتن تليييييك الخيييييدمات ال تمثيييييل جيييييزءاً 
ميييييين أي اتفيييييياق تعاقييييييدي مييييييع مشييييييغل الفنييييييدق وأنييييييه 
بنيييييييياءاً علييييييييييه فيييييييييتن تليييييييييك الخيييييييييدمات والشيييييييييروط 
واألحكييييييييام المتعلقيييييييية بهييييييييا ميييييييين الممكيييييييين أن يييييييييتم 
تعييييييديلها أو تمديييييييدها أو وقييييييف تقييييييديمها ميييييين وقييييييت 

سيييييبق )بميييييا فيييييي ذليييييك عنيييييد آلخييييير بيييييدون إشيييييعار م
توقيييييف مشيييييغل الفنيييييدق أو الكيانيييييات التابعييييية ليييييه عييييين 
إدارة الفنيييييييييييدق(. كميييييييييييا يقييييييييييير المشيييييييييييتري بيييييييييييأن 
اسييييييتمرارية تييييييوافر تلييييييك الخييييييدمات ليييييييس ضييييييرورياً 
بخصيييييوص اسيييييتخدامه للشيييييقة و بأنيييييه ليييييم يقيييييم باتخييييياذ 
قييييييراره بشييييييراء الشييييييقة اعتميييييياداً علييييييى اسيييييييتمرارية 

 يدها.تقديم تلك الخدمات أو تجديدها أو تمد

8. The Purchaser expressly acknowledges and 
agrees that the Hotel Operator may (whether 
itself or through an Affiliate) from time to time 
either own rights in, or enter into agreements 
providing it with rights in, certain trademarks, 
trade names and/or other intellectual property 
allowing for the association of the Residences 
Component with the Hotel Brand and the 
Atlantis Marks. 

يقييير المشيييتري بشيييكل صيييريا ويوافيييق عليييى أنيييه يجيييوز  .8 
لمشيييغل الفنيييدق مييين وقيييت آلخييير أن يقيييوم )سيييواء بنفسيييه 

امتالك حقيييوق أو مييين خيييالل أحيييد كياناتيييه التابعييية( إميييا بييي
فيييي أو اليييدخول فيييي اتفاقييييات تمنحيييه حقوقييياً فيييي بعييي  
العالميييييات التجاريييييية، األسيييييماء التجاريييييية و/أو الملكيييييية 
الفكرييية التييي تسييما بوجييود ارتبيياط بييين جييزء الشييقق و 

 العالمة التجارية للفندق و "عالمات أتالنتس".

9. The Hotel Operator’s Marks shall at all times 
remain the sole and exclusive property of the 
Hotel Operator (or its Affiliates) and under no 
circumstances shall the Hotel Operator’s Marks 
be deemed part of the Residences Component.  

تظل عالمات مشغل الفندق في كافة األوقات ملكاً لمشغل  .9 
بشكل حصري و ال يمكن في الفندق )أو كياناته التابعة( 

ظل أي ظروف أن يتم اعتبار عالمات مشغل الفندق على 
 أنها تمثل جزءاً من جزء الشقق.

10. In no event shall the Purchaser have any right, 
title or interest in the Hotel Brand or any other 
name used in association with the Hotel Brand 
or in any other portion of the Hotel Operator’s 

ال يكون للمشتري بأي حال من األحوال أي حق أو ملكية  .10 
ق أو في أي اسم أخر مستخدم في العالمة التجارية للفند

باالشتراك مع العالمة التجارية للفندق أو في أي جزء 
أخر من عالمات مشغل الفندق و/أو "عالمات أتالنتس" 
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Marks and/or the Atlantis Marks, or in any 
licensing arrangement between the Hotel 
Operator (or any of its Affiliates) and any other 
party.   

أو في أي ترتيب ترخيص بين مشغل الفندق )أو أي من 
 كياناته التابعة( و بين أي طرف أخر.

11. The Purchaser acknowledges and agrees the 
rights of the Hotel Operator (or its Affiliates) in 
the Hotel Operator’s Marks and agrees: 

يقر المشتري ويوافق على حقوق مشغل الفندق )أو كياناته  .11 
 التابعة( في عالمات مشغل الفندق و يوافق على أنه:

(a) that it acquires no rights in or to the 
Hotel Operator’s Marks; 

يملك أي حقوق في أو فيما يتعلق بعالمات مشغل ال  .أ 
 الفندق؛

(b) not to directly or indirectly (or permit 
anyone else to) interfere with or contest 
in any way the rights of the Hotel 
Operator (or its Affiliates) in the Hotel 
Operator’s Marks; and 

بأي شكل من األشكالوسواء لن يتدخل في أو ينازع  .ب 
بشكل مباشر أو غير مباشر؛ )ولن يسما ألي أحد 

أخر بالقيام بذلك(؛ في حقوق مشغل الفندق )أو 
 كياناته التابعة( فيما يتعلق بعالمات مشغل الفندق ؛ و

(c) not to form, create or utilise in 
connection with the Residence or the 
Residences Component, generally, or 
any other real estate or hospitality 
project or venture, any entity whose 
name utilises all or any portion of the 
Hotel Operator’s Marks and/or the 
Atlantis Marks (or any name or mark 
confusingly similar thereto). 

)أو يحاول أن يشكل أو لن يشكل أو يبتكر أو يستخدم  .ت 
يبتكر أو يستخدم(؛ فيما يتعلق بالشقة أو بجزء الشقق 
بوجه عام أو أي عقار أو مشروع فندقي أخر؛ أي 

كيان يستخدم في اسمه أي جزء من أو كامل عالمات 
مشغل الفندق و/أو "عالمات أتالنتس" )أو أي اسم أو 
عالمة تجارية تكون مشابهة لعالمات مشغل الفندق 

 يخلق التباساً(. بشكل

12. The Purchaser agrees that this Purchaser’s 
Acknowledgement may be relied upon by the 
Seller, the Hotel Component Owner and the 
Hotel Operator, their respective Affiliates, and 
their respective successors and assigns.   

يوافيييييق المشيييييتري عليييييى أنيييييه يجيييييوز للبيييييائع وماليييييك  .12 
جييييييزء الفنييييييدق ومشييييييغل الفنييييييدق وكيانيييييياتهم التابعيييييية 
وخلفيييييائهم والمتنيييييازل لهيييييم مييييين قيييييبلهم ذوي الصيييييلة؛ 

 االعتماد على اإلقرار الماثل. 

The undersigned Purchaser(s) acknowledge(s) that the 
Purchaser(s) they have read this Purchaser’s Hotel 
Brand Acknowledgement and accept and agree to the 
provisions contained therein. 

يوافييييق المشتري/المشييييترون الموقع/الموقعييييون أدنيييياه أنييييه/أنهم قييييد  
قرأ/قيييرأوا اإلقيييرار الخييياص بالعالمييية التجاريييية للفنيييدق و أنيييه/أنهم 

 يقبل/يقبلون األحكام الواردة فيه.

   

Executed this day of _________________, 20__.  ...../..../.... 20تم التوقيع بتاريخ اليوم الموافق 

 

 

Purchaser’s 
Signature: 

 توقيع المشتري:  

Purchaser’s Full 
Name: 

[insert] ]اسم المشتري بالكامل ]أدخل التفاصيل 

Resort:  Atlantis The Royal, The 
Palm, Dubai, UAE 

،جزيرة رويال اتالنتس ذا
النخلة، دبى، االمارات 

 العربية المتحدة

 المنتجع:

Residence No: [insert] ]رقم الشقة: ]أدخل التفاصيل 
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Schedule 3 
Draft Residence Plan 

 3الملحق رقم 

 المخطط األولي للشقة
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Schedule 4 
Draft Residence Specification 

4الملحق رقم   

 المواصفات األولية للشقة

 

PART A – Residence Specification   "مواصفات الشقة –الجزء "أ 

Ceiling:  :السقف 
• Suspended, stepped, painted 

gypsum ceiling with cove lights. 

سقف معلق ومتدرج من الجبس مدهون  • 

 وبه إنارة تجويفية.

Floors:   األرضيات 
• Polished stone flooring in living 

areas, kitchens and bathrooms. 

أرضيات من الحجر المصقول في غرف  • 

 المعيشة والمطابخ والحمامات.

• Carpet in bedrooms and dressing 

areas. 

 سجاد في غرف النوم وغرف المالبس. • 

Walls  الحوائط 
• Residences walls to be painted in 

matte emulsion. 

تطلى حوائط الشقة باستخدام مستحلب  • 

 مطفى. 

• Polished stone through selected 

walls. 

يركب الحجر المصقول على حوائط  • 

 معينة.

Appliances:  األجهزة المنزلية 
• Free-standing washing machine 

and tumble dryer in walk-in utility 

or utility cupboard. 

غسالة مالبس قائمة بذاتها، مجففة مالبس  • 

نقالة أو مركبة على دوالب تخزين 

 المعدات. 

• Integrated dishwasher, built-in 

microwave, integrated fridge-

freezer, induction hob, 

recirculating extraction hood, 

integrated wine cooler. 

 غسالة أطباق متكاملة، ميكروويف مدم"، • 

ثالجة متكاملة، بوتاجاز يعمل بالحث 

الحراري، مدخنة شفط تعيد توزيع 

 الغازات، ثالجة مشروبات متكاملة.

Sanitary Ware and Fixtures:  األدوات والتركيبات الصحية 
• Wall mounted WC with soft-

close lid and dual-flush plate 

دورة مياه مثبتة على الحائط مع غطاء  • 

 وصفيحة شطف مزدوجة. سهل النقل

• Free-standing bath.  •    .حو  استحمام قائم بذاته 

• Rain and wall-mounted shower 

head with wall-mounted 

thermostatic controls. 

رأس دش يثبت على الحائط وحر مع  • 

 منظمات للحرارة مثبتة على الحائط. 

• Undermounted basin and 

vanity counter with tapware to 

match colour scheme. 

حو  غسيل مثبت على الحائط بمستوى  • 

منخف  ومزينة مع صنابير مياه تتماشى 
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 مع األلوان والتصميم.

• Chrome accessories  • .ملحقات من الكروم 
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Schedule 5 
Sky Terrace Area Exclusive Use Plan 

 

5الملحق   

 مخطط االستخدام الحصري لمنطقة سكاي تراس
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Schedule 6 
Definitions and Interpretation 

Part A – Definitions 

 6الملحق رقم 

 التعريفات و التفسير

 التعريفات -الجزء )أ( 

 

Access System means door lock system which is to be 
installed at the Residences;    

 نظام الدخول يعني نظام قفل األبواب والذي سيتم تركيبه في الشقق؛

Actual 
Completion Date 

means the actual date upon which 
Completion occurs; 

 اإلنجازتاريخ  يعني التاريخ الفعلي الذي يقع فيه اإلنجاز؛
 الفعلي

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

تعني الدرهم اإلماراتي، وهو العملة الرسمية لدولة 
 العربية المتحدة؛اإلمارات 

 درهم إماراتي

Affiliate means, in relation to a Party, any person 
Controlling that Party, Controlled by that 
Party, or in common Control with that Party; 

تعني، بخصوص أي طرف، أي شخص أخر يتحكم في 
 أو متحكم فيه من قبل أو يخضع للتحكم العام لذلك

 الطرف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛

 تابع

Agreed 
Termination 
Amount 

means an amount equivalent to forty per cent 
(40%) of the Purchase Price or such 
maximum amount which the Seller is entitled 
to retain upon termination of the Agreement 
in accordance with Applicable Law; 

( من %40يعني المبل  الذي يعادل أربعين بالمائة )
سعر الشراء أو ذلك الحد األقصى من المبل  والذي يحق 

للبائع االحتفاظ به عند إنهاء هذه االتفاقية وفقا للقانون 
 المعمول به؛

مبلغ اإلنهاء 
 المتفق عليه

Agreement means this sale and purchase agreement 
entered into between the Seller and the 
Purchaser on the Effective Date; 

تعني اتفاقية البيع والشراء المبرمة بين كل من البائع 
 والمشتري في تاريخ السريان؛

 االتفاقية

Anticipated 
Completion Date 

means the date upon which the Seller 
reasonably estimates that Completion is to 

occur being the date as specified in Item 4, 
as such date may be extended in 
accordance with the terms of this Agreement; 

يعني التاريخ الذي يقدر البائع، بشكل معقول، أن يقع 
وحسبما قد  4اإلنجاز فيه وهو التاريخ المحدد في البند 

 ؛بموجب أحكام هذه االتفاقية يتم تمديده 

تاريخ اإلنجاز 
 المتوقع

Applicable Law means all laws, decrees, orders, decisions, 
instruments, notices, regulations, 
requirements, codes of practice, directions, 
guidance, permissions, consents or licences 
issued by the Government of Dubai or the 
Relevant Authority that may at any time and 
from time to time be applicable to the 
Agreement, the Governance Documents, or 
the Residence as such laws may be varied, 
amended, replaced or re-enacted from time 
to time; 

المراسيم أو األوامر أو القرارات  يعني كافة القوانين أو
أو المستندات أو اإلشعارات أو األنظمة أو المتطلبات أو 

قواعد الممارسة أو التعليمات أو اإلرشادات أو 
التصاريا أو الموافقات أو التراخيص الصادرة عن 

حكومة دبي أو الهيئة المعنية والتي قد تنطبق، في أي 
أو مستندات  وقت ومن وقت آلخر، على االتفاقية

الحوكمة أو الشقة حسبما يتم تغيير تلك القوانين أو 
 تعديلها أو استبدالها أو إعادة إصدارها من وقت آلخر؛

القانون المعمول 
 به

Approved Selling 
and Leasing 
Agent 

means the Seller (or its Affiliate) and/or the 
licensed broker or brokers approved by the 
Seller to sell and/or lease Residences, from 
time to time;  

تعني البائع )أو كياناته التابعة( و/أو الوسيط العقاري 
المرخص/الوسطاء العقاريين المرخصين من قبل البائع 

 بيع و/أو تأجير الشقق من وقت آلخر؛لغر  

وكيل البيع 
 والتأجير المعتمد
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Approximate  
Balcony Area 

means the approximate area of the Balcony 

as specified in Item 3 and calculated in 
accordance with the Jointly Owned Property 
Law; 

لبلكون المخصص لالستخدام لالمساحة التقريبية تعني 
والتي تم حسابها  3الحصريكما هو مبين في البند رقم 

 ة؛وفقاً لقانون الملكية المشترك

المساحة 
التقريبية للبلكون 

 المخصص 

Approximate 
Exclusive Use 
Sky Terrace Area 

means the approximate area of the Sky 

Terrace Area as specified in Item 3 and 
calculated in accordance with the Jointly 
Owned Property Law; 

المسييييييياحة التقريبيييييييية ليييييييـ "سيييييييكاي تيييييييراس" تعنيييييييي 
كمييييييييا هييييييييو  المخصييييييييص لالسييييييييتخدام الحصييييييييري

والتيييييي تيييييم حسيييييابها وفقييييياً  3مبيييييين فيييييي البنيييييد رقيييييم 
 المشتركة؛ لقانون الملكية

المسااااااااااااااااااااااااحة 
التقريبياااااااااة لااااااااا  
"ساااكاي تاااراس" 
المخصاااااااااااااااااااص 
لالسااااااااااااااااااااتخدام 

 الحصري

Approximate 
Residence Area 

means the approximate area of the 

Residence as specified in Item 3 and 
calculated in accordance with the Jointly 
Owned Property Law;  

المسيييياحة التقريبيييية للشييييقة كميييا هييييو مبيييين فييييي تعنيييي 
والتيييي تيييم حسيييابها وفقييياً لقيييانون الملكيييية  3البنيييد رقيييم 
 المشتركة؛

المسااااااااااااااااااااااااحة 
 للشقةالتقريبية 

Atlantis The 
Royal 
Membership 
Benefits 

means such membership benefits as the 
Hotel Component Owner and/or the Hotel 
Operator shall determine from time to time 
(in their absolute discretion). As at the 
Effective Date the Atlantis The Royal 
Membership Benefits may include the 
following: 

تعنييييي مزايييييا العضييييوية التيييييي يحييييددها مالييييك جيييييزء 
الفنييييدق و/أو مشييييغل الفنييييدق ميييين وقييييت آلخيييير )وفًقييييا 
لتقيييديره المطليييق(. اعتبييياًرا مييين تييياريخ السيييريان، قيييد 

 تشمل مزايا عضوية اتالنتس ذا رويال ما يلي:

مزاياااااا عضاااااوية 
اتالنااااااااااااااااااتس ذا 

 رويال

 a) guest valet service (on a user pays 
basis); 

خدميييية صييييف سيييييارات النييييزالء )علييييى أسيييياس  أ.
 دفع المستخدم(؛

 

 b) wireless internet in designated areas; .؛اإلنترنت الالسلكي في المناطق المخصصة ب  

 c) preferential rates at Dolphin Bay; .أسعار تفضيلية في خلي" الدالفين؛    ج  

 d) 2 complimentary tickets per Atlantis 
The Royal Membership Pass per 
annum to Aquaventure and The Lost 
Chambers; 

تيييذكرتان مجانيتيييان لكيييل عضيييوية مييين عضيييويات  د.
اتالنيييتس ذا روييييال سييينوًيا إليييى مدينييية أكوافنتشييير 

 المائية وحو  ذا لوست تشامبرزالمائي؛

 

 e) preferential rates for hotel rooms , 
hotel spa, hotel business centre, kids 
club and hotel activities, and 

أسييييييعار تفضيييييييلية للغييييييرف الفندقييييييية، والمنتجييييييع  ه.
الصييييحي )السييييبا( فييييي الفنييييدق، ومركييييز أعمييييال 

 الفندق، ونادي األطفال واألنشطة الفندقية،

 

 f) food and beverage discounts on 
selected food and beverage outlets 
within the Hotel; 

خصيييييومات عليييييى األطعمييييية والمشيييييروبات فيييييي  و.
منافيييييذ األطعمييييية والمشيييييروبات المختيييييارة داخيييييل 

 الفندق؛

 

Atlantis The 
Royal 
Membership 
Passes 

means the membership passes referred to in 
clause 11.1; 

تعنيييييي بطاقيييييات العضيييييوية المشيييييار إليهيييييا فيييييي البنيييييد 
 ؛11.1

بطاقاااات عضاااوية 
اتالنااااااااااااااااااتس ذا 

 رويال

Balcony means the balcony appurtenant to a 
Residence which shall form part of the title to 
the individual Residence; 

والتي تشكل جزء من  ةالتابعللشقتعني البلكون )الشرفة( 
 ؛ملكية الشقة

 البلكون )الشرفة(

Bank Transfer means a telegraphic bank transfer into the 
Escrow Account from an account of the 
Purchaser held at a bank in the UAE 
approved by the Seller on or before the due 
dates for payment under the Payment 
Schedule; 

يعني أية عملية تحويل بنكي تتم في حساب الضمان من 
حساب بنكي خاص بالمشتري؛ يكون معتمداً من البائع 

ت العربية ومفتوحاً لدى أحد البنوك العاملة بدولة اإلمارا
المتحدة؛ وذلك في أو قبل تواريخ استحقاق الدفعات وفقاً 

 لجدول السداد؛

 التحويل البنكي
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Beach means the beach adjacent to the Resort that 
forms part of the Master Community; 

تعني الشاطم المالصق للمنتجع والذي يشكل جزءاً من 
 المجمع الرئيسي؛

 الشاطئ

Beneficial 
Shareholders 

means the shareholders specified in Item 2;  الشركاء  ؛2تعني الشركاء المذكورين في البند رقم
 المستفيدين

BMS (Building 
Management 
Statement) 

means the building management statement 
(or any other such governing document) 
which has or is to be prepared and 
Registered by the Seller and which is 
intended to benefit the Resort (including the 
Residences Component) and to establish a 
mutually beneficial scheme for the Operation 
of the Resort, as may be varied by the Seller 
from time to time.  A draft copy of the BMS is 
attached to the Disclosure Statement; 

تعنيييي بييييان إدارة المبنيييى )أو أي مسيييتند حييياكم أخيييير( 
له مييين قبيييل البيييائع واليييذي تيييم أو سييييتم إعيييداده وتسيييجي

واليييذي مييين المزميييع أن يسيييتفيد منيييه المنتجيييع )بميييا فيييي 
ذليييك جيييزء الشيييقق( وأن يشيييكل نظيييام انتفييياعي متبيييادل 
بخصييوص تشييغيل المنتجييع والييذي قييد يييتم تعديلييه ميين 
قبييل البييائع ميين وقييت آلخيير. وقييد تييم إرفيياق نسييخة ميين 

 بيان إدارة المبنى طي بيان اإلفصاح. 

 بيان إدارة المبنى

Building 
Management 
Group 

means the building management group 
constituted in respect of the Resort under the 
BMS in accordance with the Jointly Owned 
Property Law; 

تعني مجموعة إدارة المبنى التي يتم تشكيلها بخصوص 
ون الملكية لقانالمنتجع بموجب لبيان إدارة المبنى ووفقاً 

 ؛المشتركة

مجموعة إدارة 
 المبنى 

Building Manager means the building manager appointed by 
the Building Management Group pursuant to 
the BMS; 

تعني مدير المبنى المعين من قبل مجموعة إدارة المبنى 
 ؛بيان إدارة المبنىوفقاً ل

 مدير المبنى

Building Service 
Charges 

means the service charges payable by the 
Purchaser as its proportional contribution 
towards the service charges payable by the 
Residences Owners Association to the 
Building Management Group for the costs, 
expenses, fees and other outgoings incurred 
by the Building Management Group 
(including General Fund and Reserve Fund 
costs) in Operating the Resort in accordance 
with the BMS; 

تعنييييي رسييييوم الخييييدمات مسييييتحقة السييييداد ميييين قبيييييل 
المشييييتري كمسيييياهمة تناسييييبية تجيييياه رسييييوم الخييييدمات 

لشيييقق إليييى مسيييتحقة السيييداد مييين قبيييل جمعيييية ميييالك ا
نظيييير التكييياليف والمصييياريف  مجموعييية إدارة المبنيييى

والرسييييوم والمصييييروفات األخييييرى المتكبييييدة ميييين قبييييل 
)بمييييييا فييييييي ذلييييييك تكيييييياليف  مجموعيييييية إدارة المبنييييييى

الصيييييندوق العيييييام وصيييييندوق االحتيييييياط( فيييييي سيييييبيل 
 ؛بيان إدارة المبنىتشغيل المنتجع وفقاً ل

رسوم خدمات 
 المبنى

Building Works means the construction of the Residence 
(and the associated Residences Common 
Areas required to provide access to the 
Residence) by the Contractor substantially in 
accordance with the Draft Residence Plan, 
the Draft Residence Specification and the 
approvals of the Relevant Authorities; 

تعنيييييييييي إنشييييييييياء الشيييييييييقة )والمنييييييييياطق المشيييييييييتركة 
للشييييييقق المرتبطيييييية بهييييييا والمطلوبيييييية للييييييتمكن ميييييين 
الييييييدخول إلييييييى الشييييييقة( ميييييين قبييييييل المقيييييياول وفقيييييياً 

والمواصييييييفات األولييييييية  األولييييييي للشييييييقةللمخطييييييط  
للشيييييقة ووفقيييييا للموافقيييييات الصيييييادرة عييييين الجهيييييات 

 المعنية؛  

 أعمال البناء

Car Park means the car parking areas located within 
the basement levels of the Resort together 
with all related infrastructure and facilities;  

تعني مناطق وقوف السيارات الواقعة في طابق 
السرداب الخاص بالمنتجع مع كافة البنى التحتية 

 والمرافق ذات العالقة؛

 موقف السيارات

Car Parking 
Spaces 

means the number and type of car parking 

spaces specified in Item 3 located within the 
portion of the Car Park forming part of the 
Residences Component; 

تعني عدد ونوع مواقف السيارات المحددة في البند رقم 
والكائنة ضمن ذلك الجزء من موقف السيارات الذي  3

 ه جزءاً من جزء الشقق؛ يشكل بدور

أماكن وقوف  
 السيارات

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 

يعني، بالنسبة ألية شركة أو أي كيان أخر، أي تنازل 
عن الملكية القانونية و/أو النفعية في أية حصص أو 

وحدات في تلك الشركة أو ذلك الكيان اآلخر أو أي نقل 
لها أو أي تغيير في التحكم المتعلق  بالتصويت أو 

شر أو غير مباشر( لتلك التحكم  الفعال )سواء بشكل مبا

 تغير التحكم 
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company or other entity; الشركة أو الكيان اآلخر؛ 
Civil Code means Federal Civil Transaction Law No. 5 

of 1985 of the United Arab Emirates, as 
amended; 

لسنة  5يعني قانون المعامالت المدنية االتحادي رقم 
 ، وتعديالته؛1985

 القانون المدني

 

Clearance 
Certificate 

means any clearance certificate(s) required 
to be obtained by the Purchaser from the 
Seller, the Building Management Group 
and/or the Residences Owners Association 
(as applicable) in respect of the payment of 
the Building Service Charges and the 
Residences Service Charges (as the case 
may be); 

تعنيييييي أيييييية شيييييهادة أو شيييييهادات بيييييراءة ذمييييية ُيْطلَيييييب 
مييييين المشيييييتري الحصيييييول عليهيييييا مييييين البيييييائع و/أو 

و/أو جمعييييييييييية مييييييييييالك مجموعيييييييييية إدارة المبنييييييييييى 
الشيييييييييييقق )حسيييييييييييبما يكيييييييييييون  ذليييييييييييك منطبقييييييييييياً( 
بخصيييييوص دفيييييع رسيييييوم خيييييدمات المبنيييييى ورسيييييوم 

 تكون عليه الحالة(؛  خدمات الشقة )حسبما قد

شهادة براءة 
 الذمة

Commercial 
Facilities 

means the areas within the Hotel Component 
owned by the Hotel Component Owner which 
are not designated as Common Elements; 

تعني تلك المناطق الكائنة ضمن جيزء الفنيدق والمملوكية 
والتي لم ييتم تحدييدها عليى أنهيا تمثيل لمالك جزء الفندق 

 جزءاً من "العناصر المشتركة".

 المرافق التجارية

Common 
Element 

means those shared areas and facilities 
within the Resort designated as “Common 
Elements” by the Building Management 
Group from time to time as more particularly 
described in the BMS; 

تعنييي تلييك المنيياطق والمرافييق المشييتركة الواقعيية داخييل 
ميين  مجموعيية إدارة المبنييىالمنتجييع والمحييددة ميين قبييل 

على أنها "عناصر مشتركة" كما هو موضا وقت آلخر 
 .بيان إدارة المبنىبمزيد من التفصيل في 

العناصر 
 المشتركة

Compensation means compensation calculated at the rate 
of one per cent (1%) per month on all 
outstanding amounts under this Agreement 
(including Service Charges payable on the 
Completion Date where applicable); 

يعنيييييي التعيييييوي  المحسيييييوب بنسيييييبة واحيييييد بالمائييييية 
%( شيييييييهرياً، المفيييييييرو  عليييييييى المبيييييييال  غيييييييير 1)

المسيييددة بموجيييب هيييذه االتفاقيييية )بميييا فيييي ذليييك رسيييوم 
الخيييييدمات التيييييي هيييييي مسيييييتحقة السيييييداد فيييييي تييييياريخ 

 اإلنجاز حيثما كان ذلك منطبقاً(؛

 التعويض

Completion means the completion of this Agreement by 
the Parties (which, provided the Purchaser 
fulfils its obligations under this Agreement, 
shall occur on the Completion Date); 

يعنيييييي إنجييييياز هيييييذه االتفاقيييييية مييييين قبيييييل الطييييييرفين 
والييييييييييذي سيييييييييييتم، شييييييييييريطة وفيييييييييياء المشييييييييييتري 
بالتزاماتييييييه بموجييييييب هييييييذه االتفاقييييييية، فييييييي تيييييياريخ 

 اإلنجاز؛

 اإلنجاز

Completion Date means the date upon which Completion is to 
occur as notified to the Purchaser in the 
Completion Notice in accordance with this 
Agreement.  For the avoidance of doubt the 
Completion Date may be before or after the 
Anticipated Completion Date and will 
override the same; 

يعنيييييي التييييياريخ اليييييذي سييييييتم فييييييه اإلنجييييياز حسيييييبما 
  المشيييييتري بيييييذلك فيييييي إشيييييعار اإلنجييييياز ييييييتم تبليييييي

وفقيييييا لهيييييذه االتفاقيييييية. وتجنبييييياً أليييييية شيييييكوك ، فقيييييد 
يقييييع تيييياريخ اإلنجيييياز قبييييل تيييياريخ اإلنجيييياز المتوقييييع 

 أو بعده وسيحل محل تاريخ اإلنجاز المتوقع؛  

 تاريخ اإلنجاز

Completion 
Notice 

means the notice served on the Purchaser 
specifying the Completion Date;  يعنييييي اإلشييييعار الييييذي يييييتم توجيهييييه للمشييييتري والييييذي

 يحدد تاريخ اإلنجاز؛

 إشعار اإلنجاز

 

Component 
Owner 

means an owner of a Component (and any 
owner whose Registration of title is still 
pending), and “Component Owners” shall 
be construed accordingly; 

تعنييي مالييك أي جييزء ميين أجييزاء المنتجييع )وأي مالييك 
مازالييييت عملييييية تسييييجيل ملكيتييييه قيييييد اإلجييييراء( ويييييتم 

 تفسير مصطلا "مالك األجزاء" وفقاً لذلك؛

مالك جزء من 
 أجزاء المنتجع
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Components means the components in the Resort as 
shown on the Volumetric Building Plans 
(including the Residences Component) and 
“Component” means one of the 
Components as the context so requires.  As 
at the Effective Date, the Seller anticipates 
that the Resort will be comprised of the 
following Components: 

(a) the Residences Component;  

(b) the Hotel Component; and 

(c) the Villa Component; 

تعنييييي أجييييزاء المنتجييييع كمييييا هييييي مبينيييية ميييين خييييالل 
)بمييييا فييييي ذلييييك جييييزء  مخططييييات تقسيييييمات المبنييييي

الشييقق(. مصيييطلا "جييزء" يعنيييي أحييد أجيييزاء المنتجيييع 
حسيييييبما يقتضييييييه السيييييياق. ويتوقيييييع البيييييائع، بتييييياريخ 
السيييييريان، أن يكيييييون المنتجيييييع مكونييييياً مييييين األجيييييزاء 

 :التالية

 جزء الشقق؛ .أ

 جزء الفندق؛ و .ب

 جزء الفلل. .ت

 األجزاء

Construction 
Handover Date 

means the date that the Contractor handed 
over the Residence and the Residences 
Common Areas (as applicable) to the Seller 
after completion of the Building Works 
relating to the Residences Component in 
accordance with the construction contract 
entered into between the Seller and the 
Contractor; 

تعنييييييي التيييييياريخ الييييييذي قييييييام فيييييييه المقيييييياول بتسييييييليم 

الشييييييييقق والمنيييييييياطق المشييييييييتركة للشييييييييقق )حسييييييييبما 

يكيييييون ذليييييك منطبقييييياً( للبيييييائع بعيييييد إنجييييياز أعميييييال 

الشييييقق وفقيييييا لعقييييد اإلنشييييياء البنيييياء الخاصيييية بجيييييزء 

 المبرم بين كل من البائع والمقاول.

تاريخ تسليم 
 اإلنشاء

Construction 
Milestone 

means the construction milestones that must 
be satisfied under Applicable Law to entitle 
the Seller to receive each Instalment, as 
verified and confirmed by the Escrow Agent 
and/or Relevant Authority; 

تعني مراحل إنجاز اإلنشاء التي يتوجب الوفاء بها 
بموجب القانون المعمول به من أجل استحقاق البائع 
لتلقي كل قسط من األقساط حسبما يتم التحقق منه 

 وتأكيده من قبل وكيل الضمان و/أو الهيئة المعنية؛

مراحل إنجاز 
 اإلنشاء

Contractor means the contractor(s) engaged by the 
Seller to carry out the Building Works;  يعنيييييي المقييييياول أو المقييييياولين اليييييذين يعيييييينهم البيييييائع

 لتنفيذ أعمال البناء؛

 مقاول البناء

Control means, with respect to any person, whether 
directly or indirectly and whether or not by 
the ownership of share capital, the 
possession of voting power, contract or 
otherwise, has: 

تعني؛ بخصوص أي شخص سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشر وسواء كان ذلك عن طريق امتالك حصص في 
رأس المال أم ال؛ حيازة صالحيات تصويتية أو عقد أو 

 خالف ذلك والتي تخوله:

 التحكم

 (a) the power to appoint and/or remove 
the majority of the board members, 
or otherwise to control the policies 
and affairs of that person;  

صييييييالحية تعييييييييين أو عيييييييزل غالبيييييييية أعضييييييياء  .أ
مجليييييييييس اإلدارة أو اليييييييييتحكم فيييييييييي سياسيييييييييات 

 وشئون ذلك الشخص؛

 

 (b) the holding and/or possession of the 
beneficial interest in and/or the ability 
to exercise the voting rights 
applicable to shares or other 
securities in any person which confer 
in aggregate on the holders thereof 
more than fifty percent (50%) of the 
total voting rights exercisable at 
general meetings of that person on 
all or substantially all matters; and/or 

امييييييتالك و/أو حيييييييازة الحقييييييوق االنتفاعييييييية فييييييي  .ب
أو القيييييييييييييدرة عليييييييييييييى ممارسييييييييييييية الحقيييييييييييييوق 
التصيييييييييويتية المنطبقييييييييية عليييييييييى الحصيييييييييص أو 
السيييييييندات األخيييييييرى فيييييييي أي شيييييييخص والتيييييييي 
تخيييييول، فيييييي مجملهيييييا، مالكيهيييييا ميييييا يزييييييد عييييين 

ميييييين إجمييييييالي حقييييييوق التصييييييويت فييييييي % 50
اجتماعييييييات الجمعييييييية العاميييييية لييييييذلك الشييييييخص 

 فيما يتعلق بكافة أو غالبية األمور؛ و/أو

 

 (c) the capacity to determine the 
outcome of decisions about that 
person’s financial and operating 
policies, whether or not such 
capacity is based on practical 

صالالالالالالالالالالالالالالحية تحديالالالالالالالالالالالالالد نتالالالالالالالالالالالالالائ  القالالالالالالالالالالالالالرارات  .ت

بخصالالالالالالالالوص السياسالالالالالالالالات الماليالالالالالالالالة والتشالالالالالالالالغيلية 

لالالالالالذلخ الشالالالالالخت سالالالالالواء كانالالالالال  تلالالالالالخ الصالالالالالالحية 

مبنيالالالالالة علالالالالالى نفالالالالالوذ عملالالالالالي أو أيالالالالالة ممارسالالالالالة أو 
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influence or any practice or pattern of 
behaviour affecting that person’s 
financial or operating policies; 

التصالالالالرف الالالالالذي يالالالال  ر علالالالالي   نالالالالو  مالالالالن أنالالالالوا 

السياسالالالالالالالالالالالالات الماليالالالالالالالالالالالالة والتشالالالالالالالالالالالالغيلية لالالالالالالالالالالالالذلخ 

 الشخت؛

Dealing means any mortgage, charge, pledge, lien, 
option in respect of the whole or any part of 
the Residence or any interest in this 
Agreement by the Purchaser whether directly 
or indirectly (but excludes any Disposal); 

تعني أي رهن عقاري أو تجاري أو رهن حيازي أو حق 

بالالالالحجز علالالالي الممتلكالالالات  أو خيالالالار بخصالالالوص الشالالالقة 

بأكملها أو بأي جزء منها أو أية مصلحة في هذه االتفاقيالة 

مالالن قبالالل المشالالتري سالالواء بشالالكل مباشالالر أو  يالالر مباشالالر ) 

 باستثناء أي تصرف(؛

 التعامل

Declaration of 
Adherence and 
Acknowledgeme
nt 

means the declaration of adherence to the 
Governance Documents and/or the other 
documents referred to therein and 
acknowledgement that the Residence has 
been delivered to the Purchaser in accordance 
with this Agreement in the form attached as 
Schedule 7 as may be varied by the Seller 

from time to time; 

تعنالالالالالالي إعالالالالالالالن االلتالالالالالالزام بمسالالالالالالتندات الحوكمالالالالالالة و أو 

 يرهالالالالالالالالا مالالالالالالالالن المسالالالالالالالالتندات المشالالالالالالالالار إليهالالالالالالالالا فيهالالالالالالالالا 

واإلقالالالالرار بأنالالالاله قالالالالد تالالالالم تسالالالالليم الشالالالالقة للمشالالالالتري وفقالالالالا 

لالالالالالذي يكالالالالالون بالالالالالالنموذ  المالالالالالر فالالالالالق لهالالالالالذه االتفاقيالالالالالة وا

حسالالالالبما قالالالالد يالالالالتم تعديلالالالاله مالالالالن قبالالالالل البالالالالائع  7كملحالالالالق 

 من وق  آلخر؛

إعالن االلتزام 

 واإلقرار

 

Deficiencies has the meaning as defined in clause 4.1(a);  
 1-4المالالالادةرقم يكالالالون لهالالالا المعنالالالى المحالالالدد قرينهالالالا فالالالي 

 )أ(؛

 العيوب

DEWA means the Dubai Electricity and Water 
Authority or any assignee, transferee or 
successor in title to that entity; 

كهرباء ومياه دبي أو أي متنازل إليه أو تعني هيئة 
 منقول له أو خلفاء في الملكية لتلك الهيئة؛

 ديوا

Disclosure 
Statement 

means the disclosure statement provided to 
the Purchaser prior to the Effective Date in 
accordance with the Jointly Owned Property 
Law; 

الالالالالالذي يالالالالالتم تزويالالالالالد المشالالالالالتري تعنالالالالالي بيالالالالالان اإلفصالالالالالاح 

بالالالالالاله قبالالالالالالل تالالالالالالارين السالالالالالالريان وفقالالالالالالا لقالالالالالالانون الملكيالالالالالالة 

 المشتركة؛

 بيان اإلفصاح 

Disposal means any sale, transfer, assignment, 
lease, novation, licence, tenancy or 
other disposal of possession and/or 
occupation of the whole or any part of 
the Residence or any interest in the 
Residence or this Agreement whether 
directly or indirectly (but excludes any 
Dealing) or any agreement to do the 
same and, where the Purchaser is an 
entity, includes any Change of Control; 

ملكيالالالالالة أو تنالالالالالازل أو نقالالالالالل أو  تعنالالالالالي أي بيالالالالالع أو نقالالالالالل

تالالالالالالأجير أو تالالالالالالرخيت أو إيجالالالالالالار وأي تصالالالالالالرف  خالالالالالالر 

ي أو جزئالالالي  أو بحيالالالازة و أو إشالالالغال الشالالالقة بشالالالكل كل الالال

أيالالالة مصالالاللحة فالالالي الشالالالقة أو هالالالذه االتفاقيالالالة سالالالواء بشالالالكل 

مباشالالالالر أو  يالالالالر مباشالالالالر ) باسالالالالتثناء أي تعامالالالالل( أو أي 

اتفالالاق علالالى القيالالام بالالذلخ وبمالالا فالالي ذلالالخ، فالالي حالالالة كالالون 

 يمثل كياناً، أي تغير في التحكم؛المشتري 

 التصرف

Draft Residence 
Plan 

means the draft layout plan of the 
Residence attached to this Agreement 
as Schedule 3, as such plan may be 
amended by the Seller from time to time 
in accordance with this Agreement and 
the requirements of the Relevant 
Authorities; 

لالالالالالالي لتصالالالالالالميم الشالالالالالالقة المرفالالالالالالق  تعنالالالالالالي المخطالالالالالالط األو 

، حسالالالالالبما قالالالالالد يالالالالالالتم 3االتفاقيالالالالالة كملحالالالالالق رقالالالالالم بهالالالالالذه 

تعالالالالالديل ذلالالالالالخ المخطالالالالالط مالالالالالن قبالالالالالل البالالالالالائع مالالالالالن وقالالالالال  

آلخالالالالالالر وفقالالالالالالا لهالالالالالالذه االتفاقيالالالالالالة ومتطلبالالالالالالات الهي الالالالالالات 

 المعنية؛

لي المخطط األو  

 للشقة

Draft Residence 
Specification 

means the draft Residence specification 
attached to this Agreement as Schedule 4, 
as such specification may be amended by 
the Seller from time to time in accordance 
with this Agreement; 

والمرفقالالالالالة بهالالالالالذه  ة للشالالالالالقةليالالالالالاألو  تعنالالالالالي المواصالالالالالفات 

، حسالالالبما قالالالد يالالالتم تعالالالديل تلالالالخ 4االتفاقيالالالة كملحالالالق رقالالالم 

المواصالالفات مالالن قبالالل البالالائع مالالن وقالال  آلخالالر وفقالالا لهالالذه 

 االتفاقية؛

المواصاااااااااااااااافات 

 للشقة ةلياألو  

Effective Date means the date this Agreement is entered  يعني تارين إبرام هذه االتفاقية من قبل الطرفين وهو  تاريخ السريان
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into by the Parties as specified in Item 12;  ؛12التارين المحدد في البند رقم 

Empower means the supplier of district cooling 
services on the Palm, Jumeirah known as 
‘Empower’ or any assignee, transferee or 
successor in title to that entity; 

تعنييييييييي مييييييييزود خييييييييدمات تبريييييييييد المنيييييييياطق فييييييييي 
جزيييييييييرة النخليييييييية والمعييييييييروف ب "إمبيييييييياور" و أي 
ميييين المتنييييازل إليييييهم أو المنقييييول لهييييم ميييين قبلهييييا أو 

 خلفائها؛

 إمباور

Entitlement means the proportionate entitlement 
allocated to an Residence that represents 
the share of ownership in the Residences 
Common Areas relating to such Residence 
as determined in accordance with the 
Residences JOPD; 

لشيييييقة ميييييا  تعنيييييي االسيييييتحقاق التناسيييييبي المخصيييييص
والييييييييذي يمثييييييييل حصيييييييية الملكييييييييية فييييييييي المنيييييييياطق 
المشيييييتركة للشيييييقق فيميييييا يخيييييص تليييييك الشيييييقة كميييييا 

عيييييييالن الملكيييييييية المشيييييييتركة هيييييييو محيييييييدد وفقييييييياً إل
 ؛ للشقق

 االستحقاق

Escrow Account means the bank account specified in Item 
11; 

 حساب الضمان ؛11تعني الحساب البنكي المحدد في البند رقم 

Escrow Account 
Law 

means Dubai Law No. 8 of 2007 regarding 
Trust Accounts for Real Estate Buildings in 
the Emirate of Dubai; 

بخصييييييوص  2007لسيييييينة  8القييييييانون رقييييييم تعنييييييي 
حسييييابات الضييييمان للعقييييارات والصييييادر فييييي إمييييارة 

 دبي؛

قانون حسابات 
 الضمان

Escrow Agent means the escrow agent appointed by the 
Seller to manage and administer the Escrow 
Account in accordance with the Escrow 
Account Law; 

تعنييييييي وكيييييييل الضييييييمان المعييييييين ميييييين قبييييييل البييييييائع 
إلدارة حسييييييياب الضيييييييمان وفقييييييياً لقيييييييانون حسيييييييابات 

 الضمان؛ 

 وكيل الضمان 

Estimated 
Service Charge 
Rate 

means the Seller’s estimated 

service charge rate specified in 

Item 8, which rate may be varied by 

the Seller prior to Completion; 

تعنييييييي المعييييييدل التقييييييديري لرسييييييوم خييييييدمات الشييييييقة 

واليييذي ييييتم احتسيييابه مييين  8والمحيييدد فيييي البنيييد رقيييم 

 قبييل البييائع والييذي ميين الممكيين أن يييتم تعديلييه ميين قبييل

 البائع قبل اإلنجاز؛

المعدل التقديري 

لرسوم خدمات 

 الشقة

 

  
Exclusive Use 
Rights 

means the rights of exclusive use granted to 
any Residence Owner(s) with respect to 
designated Residences Common Areas in 
accordance with and subject to the Jointly 
Owned Property Law, the terms and 
conditions of this Agreement and the 
Governance Documents; 

تعنيييييييي حقيييييييوق االسيييييييتخدام الحصيييييييري الممنوحييييييية 
ألي مييييييييين ميييييييييالك الشيييييييييقق بخصيييييييييوص بعييييييييي  
المنييييياطق المشيييييتركة للشيييييقق وفقيييييا لقيييييانون الملكيييييية 
المشيييييييييتركة وشيييييييييروط وأحكيييييييييام هيييييييييذه االتفاقيييييييييية 

 تها؛ومستندات الحوكمة ومع مراعا

حقوق االستخدام 

 الحصري

 

First Instalment means the first Instalment of the Purchase 
Price specified as such in the Payment 
Schedule; 

يعني القسط المحدد في جدول السداد على أنه القسط 
 األول من أقساط سعر الشراء.

 القسط األول

 

Final Instalment means the final Instalment of the Purchase 
Price specified as such in the Payment 
Schedule; 

يعنيييييي القسيييييط المحيييييدد فيييييي جيييييدول السيييييداد عليييييى 
 أنه القسط النهائي من أقساط سعر الشراء.

 القسط النهائي

Final Residence 
Area 

means the final area of the Residence 
following construction measured and 
calculated in accordance with the Jointly 
Owned Property Law;  

تعنيييييييي المسييييييياحة النهائيييييييية للشيييييييقة بعيييييييد اإلنشييييييياء 
والتييييي يييييتم قياسييييها وحسييييابها وفقييييا لقييييانون الملكييييية 

 المشتركة؛

المساحة النهائية 
 للشقة

Final Residence 
Internal Area 

means the final internal area of the 
Residence (excluding any Balcony or Sky 
Terrace Area, as applicable) following 
construction measured and calculated in 
accordance with the Jointly Owned Property 

الداخلييييييييييية للشييييييييييقة  تعنييييييييييي المسيييييييييياحة النهائييييييييييية
)باسيييييييتثناء أي بلكونييييييية أو منطقييييييية سيييييييكاي تيييييييراس 
عليييييييى النحيييييييو المطبيييييييق( بعيييييييد قيييييييياس وحسييييييياب 

 اإلنشاء وفقا لقانون الملكية المشتركة للعقار.

مساحة الشقة 
 الداخلية النهائية
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Law;  

First Provisional 
Service Charge 

means the amount calculated by the Seller 
as being a reasonable estimate of the 
Service Charges for the Residence for the 
first Service Charge Period (as determined 
by the Seller); 

تعنيييي المبلييي  اليييذي ييييتم احتسيييابه مييين قبيييل البيييائع عليييى 

أنيييه يمثيييل تقيييديرا معقيييوال لرسيييوم الخيييدمات المتعلقييية 

ات )حسيييبما بالشيييقة عييين الفتيييرة األوليييى لرسيييوم الخيييدم

 يحددها البائع(؛

 

رسوم الخدمات 
لية المؤقتة   األو 

Force Majeure 
Event 

means 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, 
nationalisation, or threat of any of 
the foregoing; and any other act, 
matter or cause whatsoever which 
is beyond the reasonable control of 
the Seller; 

تعنييي أي فعييل قضيياء وقييدر بمييا فييي ذلييك  الحريييق أو 

الفيضيييانات أو اليييزالزل أو العواصيييف أو غيرهيييا مييين 

الكوارث الطبيعية؛ وأي إجراء من أية سلطة ذات سييادة 

بميييا يشيييمل الهجميييات اإلرهابيييية أو الحيييرب )سيييواء تيييم 

ال اإلعييالن عيين الحييرب أم لييم  يييتم( أو الغييزو  أو أفعيي

األعداء األجانب أو األعميال العدائيية أو الحيرب األهليية 

أو التمييرد أو الثييورات أو العصيييان المسييلا أو األعمييال 

العسييكرية أو المصييادرة أو التييأميم، أو التهديييد بييأي ممييا 

ذكر؛ وأي فعل أو مسألة أو سبب أخر، أياً كان، مما هيو 

 خارج عن سيطرة  البائع بشكل معقول؛

 

حالة القوة  

 القاهرة

 

Foreign Delay 
Event 

means any delay event caused or 
contributed by any act, omission, negligence 
or delay of the Master Developer, any other 
Relevant Authority, a Utility Provider, the 
Contractor and/or any other contractors, sub-
contractors, agents or third party persons or 
entities including: 

تصيرف أو تقصيير حالة تيأخير ناتجية عين أي تعني أي 
أو إهمال أو تأخير من جانب المطور الرئيسيي و/أو أيية 
هيئيية معنييية أخييرى و/أو مييزود خييدمات المرافييق  و/أو 

مقيييياول و/أو أي مقيييياولين أخييييرين، أو مقيييياولين ميييين ال
أو أشخاص أو كيانات من الغير، بما  الباطن، أو وكالء،

 في ذلك ما يلي:

حاالت  التأخير 
 ألسباب خارجية

 a) any refusal, delay and/or revocation 
of any license, consent or otherwise 

أي رف  و/أو تأخير و/أو إلغاء أي ترخيص  (أ)
 أو موافقة أو خالفه؛

 

 b) any refusal or delay in acting, 
approving, supplying, connecting to 
and/or completing any of 

أي رف  أو تأخير في تنفيذ أي مما يلي و/أو  (ب)
الموافقة عليه و/أو توريده و/أو توصيله و/أو 

 إنجازه

 

 1. the Resort 1.  المنتجع؛  

 2. the Residences Component’s 
related infrastructure and 
facilities (including the Utility 
Plant, the utility conduits, roads, 
highways, access ways and/or 
Residences Component 
lighting); and 

البنييييييية التحتييييييية والمرافييييييق المرتبطيييييية  .2
بجييييزء الشيييييقق )بميييييا فيييييي ذليييييك وحيييييدة 
خيييييييييييدمات المرافيييييييييييق وموصيييييييييييالت 
المرافييييييييييييق والطييييييييييييرق  السييييييييييييريعة 
والممييييييييييييرات و/أو إنيييييييييييييارة جيييييييييييييزء 

 الشقق(؛ و 

 

 3. the Utility Services; 3. خدمات المرافق؛  

 c) labour dispute including strike, 
lockout or boycott; 

النيييزاع العميييالي بميييا فيييي ذليييك  اإلضيييراب أو  (ت)
 ؛اإلغالق التعجيزي أو المقاطعة

 

 d) breach of contract by the Contractor 
or any contractor or subcontractor 

مقيييياول أو أي الاإلخييييالل بالعقييييد ميييين جانييييب  (ث)  
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with respect to the Building Works;  ميييييييييين المقيييييييييياولين أو مقيييييييييياولي البيييييييييياطن
 ؛بخصوص أعمال البناء

 e) any event allowing a contractor an 
extension of time under any building 
contract; and 

أي حدث يسما ألي مقاول بالحصول على  (ج)
 و بناء؛تمديد للوقت بموجب أي عقد 

 

 f) any delay, hindrance in or failure of 
the supply or transportation or any 
personnel, equipment, machinery, 
supply or material required by the 
Seller or the Contractor for the 
Building Works; 

أي تيييييييييأخير أو عيييييييييائق أو إخفييييييييياق فيييييييييي  (ح)
معيييييييدات  تورييييييييد أو نقيييييييل أي ميييييييوظفين أو

أو أالت أو تورييييييييييدات أو ميييييييييواد يطلبهيييييييييا 
 البائع أو مقاول البناء ألعمال البناء؛

 

 and any other act, matter or cause 
whatsoever which is beyond the reasonable 
control of the Seller; 

وأي تصرف أو مسألة أو سبب أخر، أيا كان، خارج 
 عن السيطرة المعقولة للبائع؛

 

General Fund means the fund established by the Building 
Management Group in accordance with the 
BMS or by the Residences Owners 
Association in accordance with the 
Residences JOPD to pay for the day to day 
expenses (which are not Reserve Fund 
costs) of Operating the Common Elements or 
the Residences Common Areas (as the 
context so requires); 

تعنييي الصييندوق الييذي يييتم تأسيسييه ميين قبييل مجموعيية 
إدارة المبنييييى، أو ميييين قبييييل لبيييييان إدارة المبنيييى، وفقييييا 

عييالن الملكييية المشييتركة إلجمعييية مييالك الشييقق، وفقييا 
اليومييييية )و التييييي ال ، لغيييير  سييييداد  النفقييييات للشييييقق

تنييييدرج تحييييت تكيييياليف صييييندوق االحتييييياط( لتشييييغيل 
العناصييييير المشيييييتركة أو المنييييياطق المشيييييتركة للشيييييقق 

 )وفقاً لما يتطلبه السياق(؛

 الصندوق العام

Governance 
Documents 

means the Master Community Declaration (if 
any), the BMS, the Residences JOPD and 
any other document, instrument or 
agreement Registered or required to be 
Registered in respect of the Master 
Community, the Resort, the Residences 
Component and/or the Residence in 
accordance with the Jointly Owned Property 
Law or any other Applicable Law. A copy of 
the draft Governance Documents are 
attached to the Disclosure Statement (as 
may be amended from time to time by the 
Seller and/or the Master Developer); 

 تعنيييييي إعيييييالن المجميييييع الرئيسيييييي )إن وجيييييد( وبييييييان

وأي  إعييييالن الملكيييية المشييييتركة للشييييققو إدارة المبنيييى

أو اتفاقيييية أخيييرى مسيييجلة أو مطليييوب مسيييتند أو سيييند 

تسيييييجيلها بخصيييييوص المجميييييع الرئيسيييييي، المنتجيييييع، 

جييييييزء الشييييييق، و/أو الشييييييقة وفقيييييياً لقييييييانون الملكييييييية 

المشيييتركة أو أي قيييانون أخييير معميييول بيييه. تيييم إرفييياق 

نسييييييخة ميييييين مسييييييودة مسييييييتندات الحوكميييييية ببيييييييان 

اإلفصييياح )حسيييبما ييييتم تعيييديلها مييين وقيييت آلخييير مييين 

 الرئيسي(؛ قبل البائع و/أو المطور

مستندات 

 الحوكمة

 

Gymnasium means the gymnasium located within the 
Residences Component; 

 الجمنازيوم تعني صالة الجمنازيوم الموجود داخل جزء الشقق؛

Hotel means the hotel within the Resort known as 
‘Atlantis The Royal Hotel’; 

"فندق  ـداخل المنتجع والمعروف بتعني الفندق الواقع 
 "؛اتالنتس، ذا رويال

 الفندق

Hotel A La Carte 
Services 

means the a la carte services to be provided 
by the Hotel Operator to the Residences 
Component as determined by the Hotel 
Component Owner and/or the Hotel Operator 
from time to time (if any); 

تعني تلك الخدمات الفندقية، التي تقدم حسب الطلب، 
لجزء الشقق حسبما يحدده الفندق  مشغلالتي يقدمها 

مالك جزء الفندق و/أو مشغل الفندق من وقت آلخر )إن 
 وجدت(؛

الخااااااااااااااااااااااادمات 
الفندقياااااااة التاااااااي 
تقااااااااادم حساااااااااب 

 الطلب

Hotel Brand means the brand that the Hotel Component 
Owner intends for the Hotel to be associated, 
as may be varied from time to time by the 
Hotel Component Owner; 

تعني العالمة التجارية التي يعتزم مالك جزء الفندق أن 
يتم ارتباط الفندق بها والتي من الممكن أن يتم تغييرها 

 فندق؛من وقت آلخر من قبل مالك جزء ال

 عالمة الفندق

Hotel Brand 
Standards 

means the brand standards from time to time 
being brand standards commensurate with 

تعنييييي معييييايير العالميييية التجارييييية؛ ميييين وقييييت آلخيييير، 
التييي تكييافم تلييك المعييايير التييي يييتم تقييديمها لفنييدق ميين 

معاااااايير العالماااااة 
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those provided to a ‘5 Star’ hotel 
development operated by the Hotel Operator 
in Dubai; 

فئييية خميييس نجيييوم ييييتم تشيييغيله مييين قبيييل مشيييغل الفنيييدق 
 في دبي؛ 

 التجارية للفندق

Hotel Component means the Component within the Resort 
depicted as the “Hotel Component” on the 
Volumetric Building Plans; 

تعني ذلك الجزء الذي يقع ضمن المنتجع والمبين على 
 ؛مخططات تقسيمات المبنيأنه "جزء الفندق" في 

 جزء الفندق

Hotel Component 
Owner 

means the owner of the Hotel Component 
from time to time; 

 مالك جزء الفندق خر؛تعني مالك جزء الفندق من وقت آل

Hotel Guests  mean paying guests of the Hotel; نزالء الفندق تعني النزالء الذين يدفعون نظير إقامتهم في الفندق؛ 

Hotel Leisure 
Facilities 

means the leisure facilities located within the 
Hotel Component from time to time including 
the following facilities: 

(a) hotel swimming pools; 

(a) hotel gymnasium; and 

(b) Beach (excluding the part of the 
Beach designated as part of the 
Royal Leisure Facilities); 

تعني المرافق الترفيهية الكائنة داخل جزء الفندق؛ من 
 وقت آلخر؛ بما في ذلك:

 بالفندق؛حمامات السباحة الخاصة  .أ

 صالة الجمنازيوم الخاصة بالفندق؛ .ب

الشاطم )باستثناء ذلك الجزء من الشاطم  .ج
المحدد على أنه يمثل جزء من المرافق 

 الترفيهية الملكية(؛

المرافاااااااااااااااااااااااااق 
الترفيهياااااااااااااااااااااة 

 للفندق

Hotel Marks means any trademarks or other marks, 
brands, logos, interior designs or other 
intellectual property belonging to, or licensed 
to, the Seller, the Hotel Component Owner 
and/or the Hotel Operator (or their Affiliates); 

تعني أية عالمات تجارية أو عالمات أخرى أو شعارات 
أو ديكورات أو أية ملكية فكرية تعود إلى أو مرخصة 

جزء الفندق و/أو مشغل الفندق لصالا البائع أو مالك 
 )أو الكيانات التابعة لهم(؛

 عالمات الفندق

Hotel Operator means the operator appointed by the Hotel 
Component Owner from time to time to 
operate the Hotel Component (including the 
Hotel Operator’s Affiliates);  

لمعين من قبل مالك جزء الفندق من تعني مشغل الفندق ا
وقت آلخر لغر  تشغيل جزء الفندق )بما في ذلك 

 الكيانات التابعة لمشغل الفندق(؛

 مشغل الفندق

Hotel Services means the services intended to be provided 
to the Residences Owners Association by 
the Hotel Component Owner as determined 
by the Hotel Component Owner from time to 
time to ensure the preservation of Hotel 
Brand Standards examples of which may 
include the following: 

تعني الخدمات المزمع تقديمها لجمعية مالك الشقق من 
قبل مالك جزء الفندق حسبما يحدده مالك جزء الفندق 

لتأكد من المحافظة على معايير العالمة من وقت آلخر ل
التجارية للفندق والتي قد تتضمن ما يلي على سبيل 

 المثال:

 

 الخدمات الفندقية

 a) 24 hour concierge services; (أ)  خدمات حراسة على مدار الساعة؛  

 b) Common Area cleaning services; (ب)  خدمات تنظيف المناطق المشتركة؛  

 c) 24 hour valet services; (ت)  خدمات صف سيارات على مدار الساعة؛  

 d) the Operation of the Royal Leisure 
Facilities; 

  تشغيل المرافق الترفيهية الملكية؛  (ث)

 e) the Operation of the Residences 
Leisure Facilities; 

  تشغيل المرافق الترفيهية للشقق؛ (ج)

 f) the Operation of the Car Park; (ح)  تشغيل موقف السيارات؛  

 g) the provision and Operation of the 
Smart System and 

وخدمات  تقديم وتشغيل النظام الذكي (خ)  
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Telecommunication Services; ؛االتصاالت 

 h) the nomination and supervision of all 
suppliers appointed by the 
Residences Owners Association; 

واإلشيييييراف عليييييى كافييييية الميييييوردين تعييييييين  (د)
 المعينين من قبل جمعية مالك الشقق؛

 

 i) routine inspection of the Residences 
Component and identification of any 
deficiencies or areas requiring 
improvement; 

الفحييييييييييص االعتيييييييييييادي لجييييييييييزء الشييييييييييقق  (ذ)
وتحدييييييييد أيييييييية عييييييييوب أو أيييييييية منيييييييياطق 

 تحتاج إلى تحسين؛

 

 j) approving insurances for the Resort; (ر) اعتماد التأمينات للمنتجع؛  

 k) providing direction and guidance to 
the Residences Association 
Manager; 

إصدار توجيهات وإرشادات لمدير جمعية  (ز)
 الشقق؛

 

 l) advising as to the operational health 
and safety standards within the 
Residences Component; 

تقييييييييديم المشييييييييورة بخصييييييييوص المعييييييييايير   (س)
التشيييييييييغيلية ومعيييييييييايير السيييييييييالمة داخيييييييييل 

 جزء الشقق؛

 

 m) assisting with the preparation and 
approving all budgets and assisting 
the Residences Association Manager 
in obtaining RERA approval to the 
Service Charges; 

المساعدة في إعيداد واعتمياد كافية الميزانييات   (ش)
ومسيياعدة مييدير جمعييية الشييقق فييي الحصييول 
عليييييى موافقييييية مؤسسييييية التنظييييييم العقييييياري 

 بخصوص رسوم الخدمات؛

 

 n) approving all building applications 
and requests for alterations, and 
inspecting works within the 
Residences Component to ensure 
compliance with the Hotel Brand 
Standards; 

اعتميييييييياد كافيييييييية طلبييييييييات البنيييييييياء  (ص)
وطلبيييات إجيييراء تغيييييرات ومعاينييية األعميييال 
التيييي تجيييرى داخيييل جيييزء المبنيييى للتأكيييد مييين 

 االلتزام بمعايير العالمة التجارية للفندق؛

 

 o) monitoring the enforcement of the 
‘Resort Rules’ established for the 
Resort, and recommending further 
rules or modification of rules if and 
when necessary; 

مراقبييييية تنفييييييذ "قواعيييييد المنتجيييييع"  ( )
الموضييييوعة بخصييييوص المنتجييييع وإصيييييدار 
توصييييات بتصييييدار قواعيييد جديييييدة أو تعييييديل 

 القواعد عند الضرورة؛

 

 p) doing all other things as may be 
necessary or desirable from time to 
time to ensure the Residences 
Component is operated and 
maintained in accordance with the 
Hotel Brand Standards; 

القيييييييييام بكافيييييييية األشييييييييياء التييييييييي تكييييييييون  (ط)
ضييييييرورية أو محبييييييذة ميييييين وقييييييت آلخيييييير 
للتأكييييد ميييين تشييييغيل وصيييييانة جييييزء الشييييقق 

 رية للفندق؛وفقاً لمعايير العالمة التجا

 

 q) the overseeing and supervision of 
the services provided by any third 
party supplier appointed pursuant to 
(d) above; and 

مراقبة واإلشراف على الخدمات التي يتم  (ظ)
تقديمها من قبل أي من الموردين من الغير 
والذين يتم تعيينهم بموجب الفقرة )ث( أعاله؛ 

 و

 

 r) such other services as determined 
by the Hotel Component Owner from 
time to time. 

أية خدمات أخرى يحددها مالك جزء الفندق  (ع)
 من وقت آلخر.

 

Hotel Services 
Fee 

means the fee payable to the Hotel 
Component Owner for the provision of the 
Hotel Services and the provision of the Royal 

تعنيييييي الرسيييييوم مسيييييتحقة السيييييداد مييييين قبيييييل ماليييييك 
جيييييييزء الفنيييييييدق مقابيييييييل تقيييييييديم الخيييييييدمات الفندقيييييييية 

رسوم الخدمات 
 الفندقية
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Leisure Facilities pursuant to the Hotel 
Services and Facilities Agreement; 

وتييييييييوفير المرافييييييييق الترفيهييييييييية الملكييييييييية بموجييييييييب 
 ؛ اتفاقية خدمات ومرافق الفندق

Hotel Services 
and Facilities 
Agreement 

means the agreement entered into between 
the Hotel Component Owner and the 
Residences Owners Association with respect 
to the provision of Hotel Services (as the 
context so determines); 

تعنيييييي االتفاقيييييية المبرمييييية بيييييين ماليييييك جيييييزء الفنيييييدق 
وجمعيييييييييية مييييييييييالك الشيييييييييقق بخصييييييييييوص تقييييييييييديم 

 الخدمات الفندقية )حسبما يقتضي السياق(؛

اتفاقية خدمات 
 ومرافق الفندق

Instalment means an instalment of the Purchase Price 
as specified in the Payment Schedule 
(including the Deposit) and a reference to 
“Instalments” will be a reference to all or any 
of the Instalments as the context so 
determines; 

يعنييييي أي قسييييط ميييين أقسيييياط سييييعر الشييييراء حسييييبما 
هييييييي محييييييددة فييييييي جييييييدول السييييييداد )بمييييييا يشييييييمل 
الُعربيييييون( وسيييييتكون أيييييية إشيييييارة إليييييى "األقسييييياط" 
إشيييييارة إليييييى كافييييية أو أي مييييين األقسييييياط وفقييييياً لميييييا 

 يحدده السياق؛

 قسط

Instalment 
Payment Date 

means the date that an Instalment is due and 
payable by the Purchaser to the Seller as 
specified in the Payment Schedule;  

يعنييييي التيييياريخ الييييذي يكييييون فيييييه أي قسييييط مسييييتحقا 
وواجييب السييداد ميين قبييل المشييتري للبييائع وفقيياً لمييا هييو 

 محدد في جدول السداد؛

تاريخ سداد 
 القسط

Instalments Paid means all Instalments paid by the Purchaser 
and received by the Seller as cleared funds 
at any given time with respect to the 
Residence in accordance with this 
Agreement (excluding any payments of 
Compensation made by the Purchaser); 

األقسييييييياط التيييييييي ييييييييدفعها المشيييييييتري تعنيييييييي كافييييييية 
ويسيييييتلمها البيييييائع عليييييى شيييييكل أميييييوال خالصييييية فيييييي 
وقييييييت معييييييين فيمييييييا يتعلييييييق بالشييييييقة ووفقييييييا لهييييييذه 
االتفاقيييييييية )باسيييييييتثناء أيييييييية دفعيييييييات تعيييييييوي  مييييييين 

 قبل المشتري(؛

 األقساط المسددة

Interim Property 
Register 

means the interim property register 
maintained by the Land Department in 
accordance with Law No 13 of 2008 
regulating the registration of the sale of 
property ‘off plan’ in the Emirate of Dubai; 

تعنييي السييجل العقيياري المبييدئي الييذي تحييتفظ بييه دائييرة 
لسييينة  13األراضيييي واألميييالك بموجيييب القيييانون رقيييم 

ع العقيييييارات بخصيييييوص تنظييييييم تسيييييجيل بيييييي 2008
 "على الخارطة" في إمارة دبي؛

السجل العقاري 
 المبدئي

Item means an item of the Particulars; البند تعني أي بند من بنود التفاصيل؛ 

Invitees means any suppliers, contractors, visitors, 
servants, agents, patrons, guests, non-
resident family members and employees; 

تعني أي من الموردين، المقاولين، الزوار، الخدم، 
والوكالء والرعاة والضيوف وأفراد العائلة غير 

 المقيمين والموظفين؛

 المدعوون

Jointly Owned 
Property 

has the meaning as prescribed to it in the 
Jointly Owned Property Law; 

قرينها في قانون الملكية يكون لها المعنى المحدد 
 المشتركة؛

العقارات 
 المشتركة

Jointly Owned 
Property Law 

means Law No. (27) of 2007 On Ownership 
of Jointly Owned Property in the Emirate of 
Dubai and includes any regulations and 
decisions issued by the chairman of the Land 
Department from time to time pursuant to 
Article 32 of such Law; 

بخصيييييوص  2007لسييييينة  27تعنيييييي القيييييانون رقيييييم 
العقيييارات المملوكييية بشييييكل مشيييترك فييييي إميييارة دبييييي 
ويتضييييمن ذلييييك أييييية لييييوائا أو قييييرارات صييييادرة عيييين 
رئييييس دائيييرة األراضيييي واألميييالك مييين وقيييت آلخييير 

 قانون؛من ذلك ال 32وفق أحكام المادة رقم 

قانون الملكية 
 المشتركة

Land Department means the Land Department of the 
Government of Dubai or if replaced, such 
applicable replacement Relevant Authority 
with responsibility for land registration in the 
Emirate of Dubai; 

بحكومييية دبيييي وفيييي  واألميييالكدائيييرة األراضيييي تعنيييي 
حالييية اسيييتبدالها بهيئييية أخيييرى فتنهيييا تعنيييي تليييك الهيئييية 
البديليية المعنييية والمسيييئولة عيين تسيييجيل األراضييي فيييي 

 إمارة دبي؛ 

دائرة األراضي 
 واألمالك

Land Owner means the Owner of the land upon which the 
Resort is being constructed, being an Affiliate 
of the Seller; 

تعني مالك األر  التي يتم بناء المنتجع عليها والذي 
 يعتبر أحد الكيانات التابعة للبائع؛

 مالك األرض

Lease means any lease, license, rental or other 
occupational rights with respect to the 

إيجار أو ترخيص أو تأجير أو أية حقوق يعني أي عقد 
 إشغال أخرى تتعلق بالشقة أو أي منا لما ذكر أنفا؛

 عقد إيجار



 

 
 
Purchaser’s Initials: ________________ 
 

 ________________األحرف األولى للمشتري: 
 

© King & Spalding LLP 2021 101 
WORKEMEA\28979\075001\32889027.v7-3/30/21 

Residence or any grant of the foregoing; 

Licensed 
Surveyor 

means a surveyor appointed by the Seller 
that is licensed by the Relevant Authorities 
and registered with the Land Department in 
accordance with the Jointly Owned Property 
Law; 

يعنييييييي أي مّسيييييياح يييييييتم تعيينييييييه ميييييين قبييييييل البييييييائع 
ويكيييييييون مرخصييييييياً مييييييين قبيييييييل الهيئيييييييات المعنيييييييية 
ومسيييييجل ليييييدى دائيييييرة األراضيييييي و األميييييالك وفقيييييا 

 لقانون الملكية المشتركة؛

 مّساح  مرخص

Life & Style 
Member 

means an Occupier that has acquired a Life 
& Style Membership; 

عضوية تعني أحد شاغلي الشقة والذي تحصل على 
 ؛"اليف ت ستايل"

عضاااو "الياااف & 
 ستايل"

Life & Style 
Membership 

means the “Life & Style Membership” offered 
by the Hotel Component Owner from time to 
time that entitles the member to receive the 
Life & Style Membership Benefits; 

التي يقيدمها ماليك جيزء  عضوية "اليف ت ستايل"تعني 
الفندق، من وقيت آلخير، والتيي تخيول حاملهيا الحصيول 

 ؛ عضوية "اليف ت ستايل"على مزايا 

عضااااوية "اليااااف 
 & ستايل"

Life & Style 
Membership 
Benefits 

means such membership benefits as the 
Hotel Component Owner and/or the Hotel 
Operator shall determine from time to time 
(in their absolute discretion). As at the 
Effective Date the Life & Style Membership 
Benefits may include access to the Hotel 
Leisure Facilities; 

ماليييييك تعنيييييي مزاييييييا تليييييك العضيييييوية التيييييي يحيييييددها 
مييييييين وقيييييييت  و/أو مشيييييييغل الفنيييييييدق جيييييييزء الفنيييييييدق

آلخييييييييير )وفيييييييييق تقيييييييييديرهم الخييييييييياص(. وبتييييييييياريخ 
 مزاييييييا عضيييييوية "الييييييف ت سيييييتايل"السيييييريان فيييييتن 

قيييييد تشيييييمل حيييييق اليييييدخول إليييييى المرافيييييق الترفيهيييييية 
 ؛للفندق

مزاياااااا عضاااااوية 
"اليااااااااااااااااااااف & 

 ستايل"

Long Term Basis  means a Lease or license period of twelve 
(12) months or more; 

شيييييهر أو  12تعنيييييي عقيييييد أو رخصييييية إيجيييييار لميييييدة 
 أكثر؛

اإليجار لفترات 
 طويلة

Managed Rental 
Scheme 

means a lawful scheme established by the 
Hotel Component Owner (or its appointed 
operator) to lease furnished Residences 
within the Residences Component to third 
parties on a Short Term Basis; 

)أو مشغل  مالك جزء الفندقتعني نظام قانوني وضعه 
الفندق المعين من قبله( بغر  تأجير الشقق المفروشة 
الواقعة ضمن جزء الشقق إلى الغير لمدد إيجارية 

 قصيرة؛

النظاااااااااااااااااااااااااااااام 
اإليجاااااااااااااااااااااااري 

 الُمَدار

Managers 
Cheque  

means a manager’s cheque drawn on the 
account of a bank in the UAE approved by 
the Seller; 

يعني شيك صادر عن المدير ومسحوب على حساب 
بنكي داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة ومعتمد من 

 قبل البائع؛

 شيك المدير

Master 
Community 

means the master community known as ‘The 
Palm Jumeirah’; 

"جزيييييييرة المعييييييروف بييييييـ  المجمييييييع الرئيسيييييييتعنييييييي 
 النخلة"؛

 المجمع الرئيسي

Master 
Community 
Declaration 

means the master community declaration (or 
any other such governing document) 
declared or Registered in respect of the 
Master Community by the Master Developer 
(if any); 

المجميييييييع الرئيسيييييييي )أو أي مسيييييييتند  إعيييييييالنيعنيييييييي 
حييييييياكم أخييييييير( و اليييييييذي ييييييييتم اإلعيييييييالن عنيييييييه أو 
تسييييييجيله ميييييين وقييييييت آلخيييييير بخصييييييوص المجمييييييع 

 . )إن وجد( الرئيسي

إعالن المجمع 
 الرئيسي

Master 
Community 
Service Charges 

means charges payable to the Master 
Developer towards the Operation of the 
Master Community under the Master 
Community Declaration; 

 الرئيسييييتعنيييي الرسيييوم مسيييتحقة السيييداد إليييى المطيييور 
إعيييييالن بموجيييييب  المجميييييع الرئيسيييييينظيييييير تشيييييغيل 
 ؛المجمع الرئيسي

رسوم خدمات 
 المجمع الرئيسي

Master Developer means Palm-Jumeirah Co. LLC, or any other 
entity or authority as may assume 
responsibility for the development, 
management and control of the Master 
Community from time to time; 

تعنييييييييييي "شييييييييييركة جزيييييييييييرة النخليييييييييية ذ.م.م" أو أي 
كييييييييان أخييييييير أو هيئييييييية أخيييييييرى تتيييييييولى مسيييييييؤولية 

الرقابيييييييية  و المجمييييييييع الرئيسيييييييييتطييييييييوير وإدارة و 
 خر؛من وقت آلعليه 

 المطورالرئيسي

Master 
Developer’s 
Administration 
Fee 

means the prevailing transfer or 
administration fee charged by the Master 
Developer in respect of issuing no objection 
certificates from time to time (if applicable).  

تعني رسم اإلدارة السائدة والتي يتقاضاها 
فيما يتعلق بتصدار شهادات عدم  المطورالرئيسي

الممانعة من وقت آلخر )إذا كان ذلك منطبقاً(. وتكون 

رسااااااااااااااام اإلدارة 
الخاصاااااااااااااااااااااااااة 

المطورالرئيسااااااااب
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Such fee shall be payable by the Purchaser 
to the Seller (for payment in turn to the 
Master Developer) or as otherwise directed 
by the Seller; 

م مستحقة السداد من قبل المشتري للبائع تلك الرسو
( أو وفق ما لمطورالرئيسي)الذي يقوم بدوره بسدادها ل

 يحدده البائع؛

 ي

Occupier means any person or entity using or 
occupying a Residence (including any 
Owner, tenant, family member or mortgagee 
in possession) and “Occupiers” shall be 
construed accordingly; 

بتشيييغال باسيييتخدام أو يعنيييي أي شيييخص أو كييييان يقيييوم 
أفييراد  أو أحييد مسييتأجرأي مالييك أو بمييا يشييمل ) الشييقة

أي ميييييرتهن( وتفسييييير عبيييييارة "الشييييياغلين " ةأو عائليييييال
 ؛وفقا لذلك

 الشاغل

Operation means the use, administration, control, 
operation, management, maintenance, 
repair, refurbishment, replacement and 
(where necessary) renovation and renewal 
and “Operate” and “Operating” means the 
act of undertaking such functions; 

والرقابييييييية والتشيييييييغيل  تسيييييييييريعنيييييييي االسيييييييتخدام وال
واإلدارة والصيييييييانة والتصييييييليا والتجديييييييد وعمليييييييات 
االسيييييييتبدال و)عنيييييييد الليييييييزوم( التيييييييرميم و التجدييييييييد. 
ل" و "تشيييغيل" تعنيييي القييييام بيييأي مييين  مصيييطلا "ُيَشيييغ"

 األعمال السابقة؛

 التشغيل

Oqood Pre-
Registration 

System 

means the interim pre-registration system 
operated by the Land Department in respect 
of the registration of sale and purchase 
agreements for ‘off-plan’ properties on the 
Interim Property Register; 

تعنييييي نظييييام التسييييجيل المبييييدئي المسييييبق الييييذي تييييديره 
بخصييييييوص تسييييييجيل  دائييييييرة األراضييييييي واألمييييييالك

"علييييى الخارطييييية" اتفاقيييييات بيييييع وشييييراء العقييييارات 
 وذلك في السجل العقاري المبدئي؛

 نظاااااام "عقاااااود"
للتساااااااااااااااااااااااجيل 

 المسبق

Owner means the owner of an Residence or a 
Component (as the context so determines) 
(and any owner whose Registration of title is 
still pending), and “Owners” shall be 
construed accordingly; 

تعني أي مالك شقة أو مالك جزء من أجزاء المنتجع 
)وأي مالك مازالت عملية تسجيل )حسب السياق( 

مالك" وفقاً الملكيته قيد اإلجراء(ويتم تفسير مصطلا "
 لذلك؛

 المالك

Particulars means the particulars of sale relating to the 
Residence as contained in this Agreement 
under the heading “Particulars of Sale”, and 
which shall be considered an integral and 
binding part of this Agreement; 

الييييواردة فييييي والشييييقة بتعنييييي تفاصيييييل البيييييع المتعلقيييية 
هيييذه االتفاقيييية تحيييت عنيييوان "تفاصييييل البييييع"، والتيييي 

كييييذلك  يتجييييزأ ميييين هييييذه االتفاقييييية وال تعتبيييير جييييزءاً 
 ؛أجزائها من ملزماً  جزءاً يعتبر 

 التفاصيل

 

Parties means collectively the Seller and the 
Purchaser and “Party” means either one of 
them as the context so permits; 

تعنييييييي البييييييائع والمشييييييتري معييييييا و"طييييييرف" تعنييييييي 
 منهما حسبما يسما السياق بذلك؛ أياً 

 الطرفان

Patron means a patron of the Hotel Component 

including a non-residing day user of the Hotel 

Component and other areas of the Resort 

open to the public as determined by the 

Hotel Component Owner from time to time; 

تعني أحد الزبائن دائمي التردد على جزء الفندق بما في 
ذلك أي من األشخاص من غير النزالء والذين 
يستفيدون من ميزة االستخدام النهاري لجزء الفندق 
والمناطق األخرى من المنتجع والمفتوحة للعامة حسبما 

 يحدده مالك جزء الفندق من وقت آلخر؛ 

 الزبون الدائم

Payment 
Schedule 

means the payment schedule specified 

inItem 6; 
 جدول السداد ؛6بين في البند رقمتعني جدول السداد الم

Permitted Use means the permitted use of the Residence 

as specified in Item 9 and clause 17; 
تعني االستخدام المصرح به للشقة وفقاً لما هو مبين في 

 ؛17 مادة رقموال 9رقم البند

االستخدام 
 المصرح به

Project Manager means the Seller’s nominated project 
manager appointed from time to time by the 
Seller in respect of the Building Works or 
such other party nominated by the Seller to 
manage the defect rectification process 
should this not be within the scope of the 
Seller’s nominated project manager; 

تعنيييييي ميييييدير المشيييييروع المعيييييين مييييين قبيييييل البيييييائع 
ميييييين رقييييييت آلخيييييير بخصييييييوص أعمييييييال البنيييييياء أو 
أي طييييييييرف أخيييييييير يعينييييييييه البييييييييائع لغيييييييير  إدارة 
عملييييية إصيييييالح العيييييوب فيييييي حييييال ليييييم يكيييين ذليييييك 
مييييييين ضيييييييمن نطييييييياق أعميييييييال ميييييييدير المشيييييييروع 

 المعين من قبل البائع؛

 مدير المشروع
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Purchase Price means the purchase price of the Residence 

as specified in Item 5; 
 رقييييم البنييييد المبييييين فيييييويعنييييي سييييعر شييييراء الشييييقة 

 ؛5

 سعر الشراء

Purchaser means the Purchaser named in Item 2 
including where relevant its heirs, personal 
representatives, successors and permitted 
assigns; 

بمييا فييي  2 رقييم يعنييي المشييتري المبييين اسييمه فييي البنييد
ذلييييك، حييييييث يكيييييون ذليييييك مناسيييييبا، ورثتيييييه وممثلييييييه 

وخلفيييياؤه والمتنييييازل لهييييم المصييييرح بهييييم  الشخصيييييين
 من قبله؛

 المشتري

Purchaser’s 
Hotel Brand 
Acknowledgeme
nt 

means the purchaser’s acknowledgement 
attached to this Agreement as Schedule 2; 

المرفق بهذه االتفاقية تحت الملحق إقرار المشتري تعني 
 .2رقم 

إقاااارار المشااااتري 
الخااااص بالعالماااة 

 التجارية للفندق

Registration means registration with the Land 
Department, “Register” means the process 
of submitting the applicable documents or 
plans to the Land Department for 
Registration and “Registered” means the 
completion of this registration process; 

تعني التسجيل لدى دائرة األراضي و األمالك، و 
"يسجل" تعني عملية تقديم المستندات أو المخططات 

من أجل  دائرة األراضي و األمالكمطلوبة إلى ال
التسجيل، و"مسجل" تعني انتهاء عملية التسجيل 

 المذكورة.

 التسجيل

Registration Fees means any and all fees, charges or other 
costs or expenses payable to the Land 
Department or any other applicable registry 
in respect of the transfer and registration of 
ownership and title to the Residence (or any 
Disposal of or Dealing with the Residence) in 
accordance with this Agreement, including 
any fees, charges or other costs and 
expenses payable by or levied upon the 
Seller.  Registration Fees include all fees 
payable in respect of the Registration of this 
Agreement in the Oqood Pre-Registration 
System and the Transfer Registration Fee as 
may be varied from time to time by the Land 
Department of other Relevant Authorities; 

ييياً ميين وكافيية الرسييوم والمصيياريف أو التكيياليف تعنييي أ
أو  دائرة األراضيي و األميالكاألخرى مسيتحقة السيداد لي

أي جهيية تسييجيل أخييرى مختصيية وذلييك بخصييوص نقييل 
وتسييجيل ملكييية الشييقة )أو أي تصييرف أو تعامييل يخييص 
الشيقة( بموجيب هيذه االتفاقيية وبميا فيي ذليك أيية رسيوم، 

السداد أو ييتم  مصاريف أو تكاليف أخرى تكون مستحقة
فرضها على البائع. رسوم التسجيل تشيمل كافية الرسيوم 
مستحقة السداد بخصوص تسجيل هذه االتفاقية فيي نظيام 
"عقيييود" للتسيييجيل المسيييبق وكيييذلك روسيييم تسيييجيل نقيييل 
الملكييية والتييي قييد يييتم تعييديلها ميين وقييت آلخيير ميين قبييل 

 أو أية هيئة أخرى مختصة؛  دائرة األراضي و األمالك

 التسجيلرسوم 

Relevant 
Authority 

means the Government of the Emirate of 
Dubai or the UAE, as the case may be, or 
any person or entity relating to or acting in 
connection with the Government of the 
Emirate of Dubai or the UAE having any 
jurisdiction or authority over the Resort, the 
Residences Component or the Residence, 
including any ministry, department, 
municipality, local authority and/or service 
providers approved by the Seller (including 
the Seller, the Dubai Municipality, the Land 
Department, RERA and/or any Utility 
Provider as the case may be); 

أو اإلمارات العربية المتحدة،  دبيتعني حكومة إمارة 
وفقاً لما قد تكون عليه الحالة، أو أي شخص أو كيان 
يرتبط أو يتصرف فيما يتعلق بحكومة دبي أو اإلمارات 
العربية المتحدة ويمتلك أي اختصاص أو سلطة على 

أو الشقة، بما في ذلك  أية وزارة  نتجعأو جزء الشققالم
و/أو دائرة و/أو بلدية و/أو هيئة محلية و/أو مزودي 

بلدية ، البائع بما في ذلك) بائعخدمات معتمدين من قبل ال
، مؤسسة التنظيم دائرة األراضي و األمالك، دبي

مزودي خدمات المرافق وفقاً لما قد أي من أو العقاريو/
 تكون عليه الحالة(؛

 المعنية الهيئة

Reservation 
Agreement 

means the agreement entered into by the 
Seller and the Purchaser in the Seller’s 
standard form to reserve the Residence for 
purchase by the Purchaser; 

تعني االتفاقية المبرمة بين البائع والمشتري والتي تكون 
خاصة بالبائع وذلك لغر  حجز بالصيغة القياسية ال

 الشقة للشراء من قبل المشتري؛

 اتفاقية الحجز

Reservation Date means the date of execution of the 
Reservation Agreement as stated in the 
Reservation Agreement; 

كمييييا هييييو مبييييين  اتفاقييييية الحجييييزتعنييييي تيييياريخ إبييييرام 
 في تلك االتفاقية؛

 الحجزتاريخ 

Reservation Fee means the reservation fee paid by the  تعنيييييييي رسيييييييم الحجيييييييز اليييييييذي يسيييييييدده المشيييييييتري  رسوم الحجز
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Purchaser to the Seller on the Reservation 
Date as specified in the Payment Schedule; 

للبييييائع بتيييياريخ الحجييييز كمييييا هييييو مبييييين فييييي جييييدول 
 السداد؛

Residence means the Residence specified in Item 3 
(excluding any Sky Terrace Area) and more 
particularly depicted and described in the 
Draft Residence Plan and Draft Residence 
Specification, and a reference to “a 
Residence” is a reference to all or any of the 
Residences in the Residences Component 
including the Residence; 

)والتيييييي ال  3تعنييييي الشيييييقة المحيييييدد فييييي البنيييييد رقيييييم 
كميييييييا هيييييييو مبيييييييين فيييييييي تشيييييييمل سيييييييكاي تيييييييراس( 

ة والمواصيييييييفات األوليييييييية للشيييييييقالمخطيييييييط األوليييييييي 
للشيييييقة. اإلشيييييارة إليييييي "الشيييييقة" تعتبييييير إشيييييارة إليييييى 
أي مييييين أو كافييييية الشيييييقق الموجيييييودة ضيييييمن جيييييزء 
الشيييييييييقق )بميييييييييا فيييييييييي ذليييييييييك الشيييييييييقة الخاصييييييييية 

 بالمشتري(؛ 

 الشقة

Residences means all or any of the Residences in the 
Residences Component including the 
Residence;  

أي مييين أو كافييية الشيييقق الموجيييودة ضيييمن جيييزء عنيييي ت
 ؛الشقق )بما في ذلك الشقة الخاصة بالمشتري(

 الشقق

Residences 
Association 
Manager 

means the association manager appointed 
by the Residences Owners Association in 
accordance with the Jointly Owned Property 
Law; 

تعنييييي مييييدير الجمعيييييية الييييذي يييييتم تعيينيييييه ميييين قبيييييل 
جمعيييييييية ميييييييالك الشييييييييقق وفقييييييياً لقيييييييانون الملكييييييييية 

 المشتركة؛ 

مدير جمعية 
 الشقق

Residences 
Common Areas 
Site Plan 

means the plan of the Residences Common 
Areas prepared by a Licensed Surveyor in 
accordance with the Jointly Owned Property 
Law; 

 مخطيييييط موقيييييع المنييييياطق المشيييييتركة للشيييييققتعنيييييي 
والييييذي تييييم إعييييداده ميييين قبييييل مسيييياح مييييرخص وفقيييياً 

 لقانون الملكية المشتركة؛

مخطاااااااط موقاااااااع 
المناااااااااااااااااااااااااطق 
المشاااااااااااااااااااااتركة 

 للشقق

Residences 
Common Areas 

means those parts of the Residences 
Component and the facilities contained 
therein not forming part of any Residences 
and being capable of and intended for the 
use in common by the Residence Owners 
and their Occupiers (subject to any Exclusive 
Use Rights) as determined by the Seller in its 
absolute discretion, or which are deemed to 
be “Common Areas” under the Jointly Owned 
Property Law; 

والمرافيييق التيييي جيييزء الشيييقق عنيييي تليييك األجيييزاء مييين ت
توجيييد فيهيييا والتيييي ال تشيييكل جيييزءا مييين الشيييقق ويمكييين 
اسييييييتخدامها وتكييييييون مخصصيييييية لالسييييييتخدام بشييييييكل 
مشييييترك ميييين قبييييل مييييالك الشييييقق ومسييييتأجريهم )مييييع 

حسييييبما مراعيييياة أي ميييين حقييييوق اسييييتخدام حصييييري( 
يحييييددها البييييائع وفييييق تقييييديره المطلييييق أو التييييي تعتبيييير 

 لقانون الملكية المشتركة؛وفقاً "مناطق مشتركة" 

المناطق 
 المشتركة للشقق

Residences 
Component 

means the Component within the Resort 
depicted as the “Residences Component” 
(including the Residences Common Areas) 
on the Volumetric Building Plans; 

تعني ذلك الجزء الذي يقع ضمن المنتجع والمحدد على 
المناطق المشتركة أنه يمثل "جزء الشقق" )بما في ذلك 

 ؛ مخططات تقسيمات المبني( في للشقق

 جزء الشقق

Residences 
JOPD 

means the jointly owned property declaration 
of the Residences Owners Association as 
prepared by the Seller in the form prescribed 
by and in accordance with the Jointly Owned 
Property Law; 

الصيييادر عييين  إعيييالن الملكيييية المشيييتركة للشيييققتعنيييي 
جمعييية مييالك الشييقق والييذي تييم إعييداده ميين قبييل البييائع 

ووفقييياً  لكيييية المشيييتركةقييانون المبالصيييغة اليييواردة فيييي 
 ؛له

إعااااااالن الملكيااااااة 
المشاااااااااااااااااااااتركة 

 للشقق

Residences 
Leisure Facilities 

means those facilities within the Residences 
Common Areas available for use by the 
Residence Owners (and their Occupiers) in 
accordance with the Residences JOPD.  As 
at the date of this Agreement, the 
Residences Leisure Facilities comprise: 

(a) the Gymnasium and the associated 
equipment, shower rooms and 
changing rooms situated within the 
Gymnasium; and 

المناطق تعني تلك المرافق الترفيهية الموجودة ضمن 
والمتاحة لالستخدام من قبل مالك  المشتركة للشقق

عالن الملكية المشتركة الشقق )ومستأجريهم( وفقاً إل
. وكما هو عليه الحال بتاريخ هذه االتفاقية فتن للشقق

 تتألف من: المرافق الترفيهية للشقق

وجودة بها، غرف صالة الجمنازيوم واألجهزة الم .أ
االستحمام، وغرف تبديل المالبس الموجودة ضمن 

 صالة الجمنازيوم؛ و

المرافق الترفيهية 
 للشقق
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(b)  the internal residences lap pool;   حمام السباحة الداخلي الخاص بالشقق؛ .ب 

Residences 
Leisure Facilities 
Budget 

means the budget that is prepared by the 
Hotel Component Owner for the estimated 
costs of the Operation, repair and 
maintenance of the Residences Leisure 
Facilities for the following operating year; 

تعنييي الميزانييية التييي يييتم إعييدادها ميين قبييل مالييك جييزء 
الفنييييييدق بخصييييييوص التكيييييياليف التقديرييييييية الخاصيييييية 

 المرافيييق الترفيهيييية للشيييققبتشيييغيل وتصيييليا وصييييانة 
 التشغيلية التالية؛للسنة 

المرافاااق ميزانياااة 
الترفيهياااااااااااااااااااااة 

 للشقق

Residence Owner means the owner of a Residence (and any 
owner whose Registration of title is still 
pending), and “Residence Owners” shall be 
construed accordingly; 

تسييييجيل تعنييييي مالييييك أييييية شييييقة )وأي مالييييك ال يييييزال 
ملكيتييييه للشييييقة قيييييد االنتظييييار( وتفسيييير عبييييارة "مييييالك 

 لذلك؛ الشقق" وفقاً 

 مالك الشقة

Residence 
Owner’s 
Proportion 

means a fair and equitable proportion as 
determined by the Residences Owners 
Association Manager in its absolute 
discretion and whose decision shall be final 
and binding (save in the case of manifest 
error); 

تعنييييي حصيييية عادليييية يحييييددها مييييدير جمعييييية مييييالك 
الشييييقق، وفييييق تقييييديره الخيييياص ويكييييون قييييراره بهييييذا 
الخصيييوص قيييراراً نهائيييياً وملزمييياً )باسيييتثناء األخطييياء 

 الواضحة(؛ 

 حصة مالك الشقة

Residences 
Owners 
Association 

means the association of the Residence 
Owners in the Residences Component 
constituted in accordance with the Jointly 
Owned Property Law; 

جيييييزء فيييييي الواقعييييية تعنيييييي جمعيييييية ميييييالك الشيييييقق 
الملكييييييية لقييييييانون  التي يييييييتم تشييييييكيلها وفقيييييياً الشييييييققو
 ؛المشتركة

جمعية مالك 
 الشقق

Residences 
Rules 

mean the additional rules applicable to the 
Residences Component made in accordance 
with the Residences JOPD; 

تعنييييي القواعييييد اإلضييييافية التييييي تنطبييييق علييييى جييييزء 
إعيييييالن الملكيييييية الشيييييقق والتيييييي ييييييتم وضيييييعها وفيييييق 

 ؛المشتركة للشقق

 قواعد الشقق

Residences 
Service Charges 

means the service charges payable by the 
Purchaser to the Residences Owners 
Association, representing the assessment of 
the Purchaser’s proportionate share of the 
expenses incurred in connection with the 
Operation of the Residences Common Areas 
determined in accordance with the 
Entitlement of the Residence, and this 
expression may include the Purchaser’s 
contribution towards the Master Community 
Service Charges, the Building Service 
Charges and the Residence Owner’s 
Proportion of the Utility Charges, if not 
collected separately; 

تعنيييييي رسيييييوم الخيييييدمات الواجبييييية السيييييداد مييييين قبيييييل 
المشييييييتري لجمعييييييية مييييييالك الشييييييقق، والتييييييي تمثييييييل 
تقييييييييم حصيييييية المشييييييتري التناسييييييبية ميييييين النفقييييييات 
التييييييي يييييييتم تكبييييييدها بخصييييييوص تشييييييغيل المنيييييياطق 
المشيييييييتركة للشيييييييقق والتيييييييي ييييييييتم تحدييييييييدها وفقيييييييا 

لشييييييييقة، ويشييييييييمل هييييييييذا المصييييييييطلا سييييييييتحقاقات اال
فيييييي رسيييييوم خيييييدمات المجميييييع مسييييياهمة المشيييييتري 

الحصيييييييية و ورسييييييييوم خييييييييدمات المبنييييييييى الرئيسييييييييي
رسيييييييوم المرافيييييييق، إذا التناسيييييييبية لماليييييييك الشيييييييقةفي 
 لم يتم تحصيلها بشكل منفصل؛

رسوم خدمات 
 الشقق

RERA means the Real Estate Regulatory Agency 
being a division of the Land Department; 

التييييي هييييي قسييييم و مؤسسيييية التنظيييييم العقيييياريتعنييييي 
 من أقسام دائرة األراضي واألمالك؛

مؤسسة التنظيم 
 العقاري

Reserve Fund means the reserve fund established by the 
Building Management Group in accordance 
with the BMS or the Residences Owners 
Association in accordance with the 
Residences JOPD for the purpose of 
accumulating sufficient funds (as determined 
by the Building Management Group or the 
Residences Owners Association, as 
applicable) to fund any repairs and 
replacement of the Common Elements or the 
Residences Common Areas (as the context 
so requires) of a capital nature as may be 

يعنيييي صيييندوق االحتيييياط اليييذي ييييتم إنشييياؤه مييين قبيييل 
أو  إدارة المبنييييىوفقييييا لبيييييان  مجموعيييية إدارة المبنييييى

عيييالن الملكيييية إلجمعيييية ميييالك الشيييقق وفقيييا مييين قبيييل 
المشيييتركة للشيييقق بغييير  جميييع أميييوال كافيييية )حسيييبما 

أو جمعييييييية مييييييالك   مجموعيييييية إدارة المبنييييييى حييييييددهت
أييييية  الشييييقق، حسييييبما يكييييون  ذلييييك منطبقيييياً( لتمويييييل

بخصيييييوص العناصييييير عملييييييات تصيييييليا أو اسيييييتبدال 
لمنيييياطق المشييييتركة للشييييقق )وفقيييياً لمييييا اأو  المشييييتركة

يتطلبييييه السييييياق( ذات الطبيعيييية الدائميييية وفقيييياً لمييييا قييييد 
 يلزم من وقت آلخر؛  

 صندوق االحتياط
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necessary from time to time; 

Resort  means the entire resort known as ‘Atlantis 
The Royal’ which is made up of the 
Components and which is shown (for 
identification purposes only) on the Resort 
Plan; 

اتالنيييييتس ذا  تعنيييييي المنتجيييييع ككيييييل والمعيييييروف بيييييـ "
" واليييذي يتيييألف مييين األجيييزاء واليييذي يظهييير  روييييال

 على مخطط المنتجع )ألغرا  التعريف به فقط(؛

 المنتجع 

Resort Rules means the Resort Rules determined by the 
Building Management Group from time to 
time in accordance with the BMS.  A copy of 
the draft Resort Rules are attached to the 
Disclosure Statement (as an attachment to 
the BMS); 

مجموعيييييية تعنييييييي قواعييييييد المنتجييييييع التييييييي تحييييييددها 
إدارة ميييييين وقييييييت آلخيييييير وفييييييق بيييييييان  إدارة المبنييييييى

. تييييييم إرفيييييياق نسييييييخة ميييييين مسييييييودة قواعييييييد المبنييييييى
بييييييييان إدارة المنتجيييييييع ببييييييييان اإلفصييييييياح )كمرفيييييييق ل

 (؛المبنى

 قواعد المنتجع

Resort Core 
Services 

means the services that are required to be 
provided to the Resort, including the 
Residences Component, in an integrated and 
coordinated manner as itemised or otherwise 
determined in accordance with the BMS.  
Examples of  the type of services which may 
be included as Resort Core Services are as 
follows: 

تعني الخدمات المطلوب توفيرها للمبنى بشكل متكامل 
ما هو مبين بالتفصيل أو محدد، بخالف  ومنسق حسب

ذلك، وفقا لبيان إدارة العقارات المملوكة جماعيا لمالك 
. وفيما يلي أمثلة على أنواع الخدمات التي من المبنى

 الممكن أن تدخل تحت الخدمات الرئيسية للمنتجع:

 خدمات الرئيسيةال
 للمنتجع

 a) Resort security systems; للمنتجع؛النظام األمني  .أ  

 b) general Resort security; األمن العام للمنتجع؛ .ب  

 c) Car Park Operation and cleaning; تشغيل وتنظيف مواقف السيارات؛ .ت  

 d) external landscaping and 
maintenance; 

  تنسيق المناظر الطبيعية الخارجية والصيانة؛ .ث

 e) lift maintenance; صيانة المصاعد؛ .ج  

 f) Façade cleaning and external 
lighting; 

  تنظيف الواجهات وتوفير اإلضاءة الخارجية؛ .ح

 g) garbage collection; جمع القمامة؛ .خ  

 h) MEP Services; الخدمات الميكانيكية والكهربية والصحية؛ .د  

 i) pest control services; خدمات مكافحة الحشرات؛ .ذ  

 j) auditing; تدقيق الحسابات؛ .ر  

 k) fire alarm and fire protection 
services; 

نظام إنذار الحريق وخدمات الحماية من  .ز
 الحريق؛

 

 l) insurance; and التأمين؛ و .س  

 m) security and access control systems. أنظمة التحكم في األمن والدخول. .ش  

    

Resort Plan means the plan showing (for identification 
purposed only) the location and boundaries 
of the Resort; 

تعني المخطط الذي يظهر مكان وحدود المنتجع 
 فقط(؛ التحديد)ألغرا  

 مخطط المنتجع

Royal Leisure means the following leisure facilities located  تعني المرافق الترفيهية التالية والواقعة )أو التي تعتبر المرافق الترفيهية 



 

 
 
Purchaser’s Initials: ________________ 
 

 ________________األحرف األولى للمشتري: 
 

© King & Spalding LLP 2021 107 
WORKEMEA\28979\075001\32889027.v7-3/30/21 

Facilities (or deemed to be located) within the Hotel 
Component: 

 الملكية على أنها تقع( ضمن جزء الفندق:

 a) the swimming pool and surrounding 
landscaped areas designated by the 
Hotel Component Owner for use by 
Residences Owners, Occupiers and 
VIP Hotel Guests only 

حمام السباحة والمناطق المنسقة المحيطة به  .أ
والتي خصصها مالك جزء الفندق لالستخدام 
من قبل مالك الشقق ومستأجريهم ونزالء 

 الفندق من كبار الشخصيات فقط؛ 

 

 b) an exclusive area within the Beach 
designated by the Hotel Component 
Owner for use by the Residences 
Owners, Occupiers and VIP Hotel 
Guests only; 

خصصها يوالتي أي منطقة حصرية من الشاطئ .ب
مالك جزء الفندق لالستخداممن قبل مالك 
الشقق ومستأجريهم ونزالء الفندق من كبار 

 ؛الشخصيات فقط

 

Royal Leisure 
Facilities Budget 

means the budget that is prepared by the 
Hotel Component Owner for the estimated 
costs of the Operation, repair and 
maintenance of the Royal Leisure Facilities 
for the following operating year; 

تعني الميزانية التي يتم إعدادها من قبل مالك جزء 
الفندق بخصوص التكاليف التقديرية الخاصة بتشغيل 

المرافق الترفيهية الملكية للسنة ا وصيانة وتصلي
 التشغيلية التالية؛

المرافق ميزانية 
 الترفيهية الملكية

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

االتفاقية والتي تعتبر جزءاً تعني المالحق المرفقة بهذه 
ال يتجزأ من هذه االتفاقية و جزءاً ملزماً من أجزاء 

 االتفاقية؛

 المالحق

Seller means the seller named in Item 1 or, in 
respect of ongoing management functions to 
be undertaken by the Seller or the Hotel 
Component Owner under the Governance 
Documents, an Affiliate of the seller named 
in Item 1 nominated by the Seller from time 
to time; 

أو، فيميييا  1 رقيييم يعنيييي البيييائع المبيييين اسيييمه فيييي البنيييد
يتعلييييق بمهييييام اإلدارة المسييييتمرة التييييي يتوالهييييا البييييائع 
أو مالييييك جييييزء الفنييييدق بموجييييب مسييييتندات الحوكميييية، 
 1أي كيييييان تييييابع للبييييائع يييييتم تسييييميته فييييي البنييييد رقييييم 

 والذي يتم تعيينه من قبل البائع من وقت آلخر؛ 

 البائع

Seller’s 
Administration 
Fee 

means the fee payable to the Seller on any 
Disposal in accordance with this Agreement.  
Subject to all prevailing Applicable Laws, the 
Seller’s Administration Fee shall be 
determined by the Seller in its absolute 
discretion and may increase from time to 
time in accordance with market practices.  
The current Seller’s Administration Fee is 
AED 5,000 plus any additional Registration 
Fees that may be payable in respect of the 
Disposal or partial Disposal of the 
Residence; 

تعنيييي الرسيييوم واجبييية السيييداد للبيييائع عليييى أي تصيييرف 
. ميييع مراعييياة كافييية القيييوانين يقيييع وفقييياً لهيييذه االتفاقيييية

المعمييييول بهييييا والسييييائدة، يييييتم تحديييييد رسييييوم اإلدارة 
الخاصييية بالبيييائع مييين قبيييل البيييائع وفيييق تقيييديره المطليييق 
ويجييييوز زيادتهييييا ميييين وقييييت آلخيييير وفقييييا لممارسييييات 

الخاصييية بالبيييائع والسيييوق. تبلييي  رسيييوم اإلدارة الحاليييية 
درهيييم باإلضيييافة إليييى أيييية رسيييوم  5000مبلغييياً قيييدره 

إضييافية قييد تكييون مسييتحقة السييداد فيمييا يتعلييق  تسييجيل
 بالتصرف أو التصرف الجزئي في الشقة؛

رسوم 
اإلدارةالخاصة 

 لبائعبا

Service Charge 
Security Deposit 

means the service charge security deposit 
payable by the Purchaser being an amount 
equivalent to six (6) months’ Service 
Charges for the Residence from time to time.  
As at the Effective Date the Service Charge 
Security Deposit is for the amount specified 

in Item 8;  

واليييييييذي  مبلييييييي  تيييييييأمين رسيييييييوم الخيييييييدماتتعنيييييييي 
والييييذي  يكييييون مسييييتحق السييييداد ميييين قبييييل المشييييتري

 6يعيييييييادل مبلييييييي  رسيييييييوم الخيييييييدمات عييييييين فتيييييييرة 
مبليييييي  تييييييأمين . وبتيييييياريخ السييييييريان يكييييييون أشييييييهر

هييييييو ذلييييييك المبليييييي  المبييييييين فييييييي  رسييييييوم الخييييييدمات
 ؛8البند رقم 

مبلغ تأمين رسوم 
 الخدمات

Service Charge 
Period 

means the period for which the current 
Service Charges are payable by the 
Purchaser in respect of the Residence being 
a period of twelve months from the 
Completion Date or such other period as 
determined by the Seller; 

تعنيييييي تليييييك الفتيييييرة التيييييي تكيييييون رسيييييوم الخيييييدمات 
الحالييييييية الخاصيييييية بالشييييييقة مسييييييتحقة السييييييداد ميييييين 
قبييييييل المشييييييتري وتكييييييون تلييييييك الفتييييييرة هييييييي فتييييييرة 

شييييييهر ابتييييييداءاً ميييييين تيييييياريخ اإلنجيييييياز أو أييييييية  12
 فترة أخرى حسبما يحدده البائع؛

فترة رسوم 
 الخدمات
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Service Charges means the Residences Service Charges, the 
Building Service Charges, the Master 
Community Service Charges, and the Utility 
Charges, if not collected separately; 

تعني رسوم خدمات الشقة، رسوم خدمات المبنى، رسوم 
إذا لم يتم لرئيسي، ورسوم المرافق خدمات المجمع ا

 ؛تحصيلها بشكل منفصل

 رسوم الخدمات

Shared 
Occupancy Plan 

means any occupancy plan that provides for:  :خطة اإلشغال  تعني أية خطة إشغال تنص على ما يلي
 المشترك

 a) any division of the Residence on 
a time increment basis of 
chronological periods, or any 
agreement, plan, program or 
arrangement under which the 
right to use, occupy, or possess 
the Residence is accorded to 
various persons, either 
corporate, individual or otherwise 
on any basis, for value 
exchanged at any time, whether 
monetary or like-kind use 
privileges, according to a fixed or 
floating interval or period of time 
or any other period of time, 
including those products 
commonly known as timeshare, 
fractional, or private residence 
clubs; 

أسييياس نظيييام لشيييقة عليييى شيييغال اأي تقسييييم إل .أ
"تييييييييايم شير/المشيييييييياركة" )الييييييييذي يعطييييييييي 
الشيييخص الحيييق فيييي اسيييتخدام الشيييقة خيييالل 
فتيييرة معينييية مييين كيييل عيييام( أو أيييية اتفييياق أو 
خطيييييية أو برنييييييام" أو ترتيييييييب أخيييييير يييييييتم 
بموجبييييييه ميييييينا حييييييق اسييييييتخدام الشييييييقة أو 
إشيييغالها أو حيازتهيييا للعدييييد مييين األشيييخاص 
 علييى أي أسيياٍس كييان، سييواء كييانوا أشخاصيياً 

، وذلييييك مقابييييل قيميييية طبيعيييييينن أو اعتبيييياريي
يييتم تبادلهييا فييي أي وقييت، سييواء كانييت نقدييية 
يييْبه عينيييية، وفقييياً لفتيييرة  أو مزاييييا اسيييتخدام ش 
فاصييييييلة أو مييييييدة زمنييييييية محييييييددة أو غييييييير 
محيييددة أو أيييية ميييدة زمنيييية أخيييرى، بميييا فيييي 
ذليييك  تليييك المنتجيييات المعروفييية ليييدي العامييية 
بنظييييييام  "تييييييايم شير/المشيييييياركة" أو نييييييوادي 

 ؛قامة الجزئية أو الخاصةاإل

 

 b) any joint ownership, whether or not 
ownership is deeded, of the 
Residence where unrelated (i.e. non-
family) owners share and enjoy use 
or occupation of the Residence 
according to a periodic (fixed or 
floating) schedule based on time 
intervals, points or other rotational 
system; 

أية ملكية مشتركة للشقة، سواء كانت بموجب  .ب
سند ملكية أو لم تكن، حيث يتشارك أو يتمتع 
مالك غير مرتبطين )أي مالك ليسوا من 
أفراد عائلة واحدة( باستخدام أو إشغال الشقة 
وفقا لجدول زمني دوري )محدد أو غير محدد 

أساس فترات زمنية  أو نقاط أو أي ( على 
 نظام تناوب أخر؛

 

 c) any club or program, the 
membership of which allows access 
and use of one or more properties by 
its members based on availability 
and reservation priorities, commonly 
known as destination clubs (equity or 
non-equity) or vacation clubs; or 

أو برنييييييييام" تسييييييييما عضييييييييويته   أي نييييييييادٍ  .ت
لألعضييياء بيييدخول واسيييتخدام عقيييار واحيييد أو 
أكثييير بنييياءاً عليييى أولوييييات التيييوفر والحجيييز، 
والمعروفيييييييية عموميييييييياً بنييييييييوادي الوجهيييييييية 
)بحقييييوق ملكييييية أو بييييدون حقييييوق ملكييييية( أو 

 نوادي اإلجازات؛ أو

 

 d) any plan or program analogous to 
the above. 

  ؛أية خطة أو برنام" مماثل لما هو مبين أعاله .ث

Short Term Basis means a lease or license period of less than 
twelve (12) months; 

ساس قصير األ (شهر؛12يعني أية فترة إيجار أو ترخيص تقل عن )
 األجل

Sky Terrace Area means the external terrace area appurtenant 
to a Residence which the Residence Owner 
has been granted Exclusive Use Rights to 
use and which forms part of the Residences 
Common Areas, however, is subject to such 
Exclusive Use Rights.  The Sky Terrace Area 
is as depicted on the Sky Terrace Area Plan; 

 لشقة، التابعة المنخفضة الخارجية الشرفة منطقة تعني :
 تشكل والتي الحصري الشقة مالك الستخدام تكون والتي
 االستخدام لحقوق تخضع أنها إال العامة المرافق من جزءا

 منطقة مخطط في تراس سكاي منطقة وتحدد .الحصري
 .تراس سكاي

سكاي  طقةمن
 تراس
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Sky Terrace Area 
Exclusive Use 
Plan 

means the plan attached to this Agreement 
at Schedule 5 which depicts the Sky Terrace 
Area subject to Exclusive Use Rights; 

فييييييييي تعنييييييييي الخطيييييييية المرفقيييييييية بهييييييييذه االتفاقييييييييية 
والتييييييييي بموجبهييييييييا تخضييييييييع منطقيييييييية  5الملحييييييييق 

 سكاي تراس لحقوق االستخدام الحصري.

خطة االستخدام 
الحصري لمنطقة 

 سكاي تراس

Smart System 
and 
Telecommunicati
on Services 

means the integrated smart systems and 
telecommunication services provided by the 
Hotel Component Owner and/or the Hotel 
Operator (and its nominated Suppliers) to  
the Resort;  

التيييييي  النظيييييام اليييييذكي وخيييييدمات االتصييييياالتتعنيييييي 
يوفرهيييييا ماليييييك جيييييزء الفنيييييدق و/أو مشيييييغل الفنيييييدق 
)أو مييييييييزودي الخيييييييييدمات المعينييييييييين مييييييييين قبليييييييييه( 

 للمنتجع؛

النظام الذكي 
وخدمات 
 االتصاالت

Smart System 
and 
Telecommunicati
on Services Fee 

means all connection fees, maintenance and 
service fees payable in respect of the supply 
to the Residence of the Smart System and 
Telecommunication Services;   

تعني كافة رسوم التوصيل والصيانة ورسوم الخدمة 
النظام الذكي وخدمات المستحقة السداد نظير توصيل 

 للشقة؛ االتصاالت

النظام رسوم 
الذكي وخدمات 

 االتصاالت

Supplier means any consultant, contractor, 
tradesperson or the like who provides 
services to the Resort, the Components or 
the Residences, including operational, 
maintenance, repair and replacement 
services for the Common Elements and the 
Residences Common Areas; 

يعنييييي أي مستشييييار أو مقيييياول أو تيييياجر أو مييييا شييييابه  
أو الشييييقق  أجييييزاء المنتجييييعأو  المنتجييييعيقييييوم بتزويييييد 

بالخييييييدمات، بمييييييا فييييييي ذلييييييك الخييييييدمات التشييييييغيلية 
التييييي تييييتم وخييييدمات الصيييييانة والتصييييليا واالسييييتبدال 

لمنيييييياطق المشييييييتركة داخييييييل العناصيييييير المشييييييتركة وا
 للشقق؛

 المورد

Tandem means a car park space where two motor 
vehicles park nose-to-end in tandem i.e. the 
first motor vehicle does not have 
independent access, and the second motor 
vehicle must move to provide access; 

تعني مكان وقوف يسع سيارتين تقفان خلف بعضهما 
لنصف البع  بمعنى أن السيارة التي تكون في ا

األمامي من الموقف المزدوج ال يمكنها الدخول أو 
الخروج من الموقف إال عن طريق تحريك السيارة 

 األخرى.

المواقف 
 المزدوجة

Taxes means any taxes, rate assessments, or 
charges raised by any Relevant Authority in 
respect of the Residence, the Residences 
Component or the Resort;  

تعني أية ضرائب أو تقييمات أسعار أو رسوم  تفرضها 
أو  جزء الشققأية هيئة معنية بخصوص الشقة أو 

 جع؛نتالم

 الضرائب

Transfer 
Registration Fee 

means any and all fees, charges or other 
costs or expenses payable to the Land 
Department or any other applicable registry 
in respect of the transfer and registration of 
ownership and title to the Residence.  As at 
the Effective Date, the Transfer Registration 
Fee includes: 

تعنييييييييي أي ميييييييين وكافيييييييية الرسييييييييوم والتكيييييييياليف أو 
المصييييياريف األخيييييرى مسيييييتحقة السيييييداد إليييييى دائيييييرة 
األراضيييي واألميييالك، أو أيييية جهييية تسيييجيل مختصييية، 
وذلييك بخصييوص نقييل ملكيييية الشييقة وتسييجيل ملكيتهيييا. 

 رسييييوم تسييييجيل نقييييل الملكيييييةوبتيييياريخ السييييريان فييييتن 
 :تشمل

رسوم تسجيل نقل 
 الملكية

 a) registration fees levied by the Land 

Department on purchasers from time 

to time, which levy is at the Effective 

Date two per cent (2%) of the 

Purchase Price; and 

دائيرة األراضيي رسوم التسجيل التي تفرضيها  .أ
على المشترين من وقت آلخر والتي  واألمالك

% ميين سييعر الشييراء، كمييا هييو 2تعييادل نسييبة 
 عليه الحال بتاريخ السريان؛ و

 

 b) registration fees levied by the Land 
Department on sellers from time to 
time, which levy is at the Effective 
Date two per cent (2%) of the 
Purchase Price; 

رسوم التسجيل التي تفرضها دائرة األراضي  .ب
من وقت آلخر والتي  البائعينواألمالك على 
% من سعر الشراء، كما هو 2تعادل نسبة 

 ؛عليه الحال بتاريخ السريان

 

 or any increase or decrease in the 
percentage or amount so levied; 

(which for the avoidance of doubt shall be 

أو أية زيادة أو تخفي  في النسبة المئوية أو المبل  
 المفرو ؛

)وتفاديا  ألية شكوك، يتم سداد تلك الرسوم بالكامل، أي 
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paid in its entirety, i.e. four per cent (4%), 
by the Purchaser) 

 %، من قبل المشتري(4  نسبة ال

Transferee means any person or entity (except for the 
Purchaser) that receives or is to receive any 
whole or partial interest in the Residence 
pursuant to any Disposal or Dealing including 
any purchaser, transferee, assignee, 
mortgagee, pledgee, lessee, licensee or the 
like;  

تعني أي شخص أو كيان )باستثناء المشتري( يحصل أو 
في الشقة  ،كلي أو جزئيحق، سيحصل على أي 

أي تصرف أو تعامل و يشمل ذلك أي مشتر،  بموجب
أو منقول له، أو متنازل له، أو مرتهن سواء بموجب 
رهن تجاري أو حيازي، أو مستأجر، أو مرخص له، أو 

 ؛ذلكما شابه 

 المنقول له

UAE means the United Arab Emirates;  أ.ع.م تعني دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ 

Utility Charges means the charges payable in respect of the 
provision of Utility Services for the 
connection, disconnection, consumption or 
usage of the Utility Services provided by the 
Utility Providers to the Resort (including the 
Residence, the Residences Common Areas 
and  the Common Elements), which charges 
shall be determined by the Utility Provider 
from time to time; 

بخصييوص السييداد  التييي تكييون مسييتحقةتعنييي الرسييوم 
توصييييل أو فصيييل مييين حييييث فيييق خيييدمات المراتقيييديم 

أو اسييييييتهالك أو اسييييييتخدام خييييييدمات المرافييييييق التييييييي 
للمنتجع)بميييا فيييي ذليييك الشيييقق يقيييدمها ميييزود الخيييدمات 

(، والعناصيييير المشييييتركة المنيييياطق المشييييتركة للشييييققو
والتييييي يحييييددها مييييزود خييييدمات المرافييييق  ميييين وقييييت 

 آلخر؛  

 رسوم المرافق

Utility Plant means the utility plant that is installed from 
time to time in the Residences Component or 
the Resort to provide for the generation, 
supply, control or metering of the Utility 
Services; 

تركيبهيييييا ييييييتم تعنيييييي وحيييييدة خيييييدمات المرافيييييق التيييييي 
جيييييع نتأو الم جيييييزء الشيييييققمييييين وقيييييت آلخييييير فيييييي 

 التزوييييييد بهييييياات المرافيييييق أو لتيييييأمين تولييييييد  خيييييدم
 أو التحكم بها أو قياسها؛

وحدة خدمات 
 المرافق

Utility Provider means the utility provider(s) nominated by 
the Seller or a Relevant Authority from time 
to time in respect of the Utility Services which 
may include the BMG, the Hotel Component 
Owner, the Residences Owners Association 
in the event they provide any Utility Services 
to the Residences Component; 

تعني مزود أو مزودي خدمات المرافق الذين يعينهم 
البائع أو الهيئة المعنية من وقت آلخر بخصوص 

رة . وقد يكون أي من مجموعة إداخدمات المرافق
المبنى ومالك جزء الفندق وجمعية مالك الشقق من 

في حال قام أي منهم مزودي خدمات المرافق ضمن 
 ؛لجزء الشققخدمات المرافق بتقديم أي من 

مزود خدمات 
 المرافق

Utility Services means the utility services provided to the 
Resort (including the Residence, the 
Residences Common Areas and/or the 
Common Elements by the Utility Providers 
including potable water, cold water, hot 
water, irrigation water, grey water, electricity, 
gas, sewerage and the like as more 
particularly described in the Governance 
Documents;  

تقييييديمهاللمنتجع تعنييييي  خييييدمات المرافييييق  التييييي يييييتم 
والمنيييياطق المشييييتركة للشييييقق  ة)بمييييا فييييي ذلييييك الشييييق

خييييدمات  يالعناصيييير المشييييتركة(من قبييييل مييييزودأو /و
الميييييياه الصيييييالحة  وتشيييييمل تليييييك الخيييييدماتالمرافيييييق 

 وميييياه اليييريوالميييياه السييياخنة  ردةاللشيييرب والميييياه البييي
والكهربيييييياء والغيييييياز والصييييييرف  والمييييييياه الرمادييييييية

الصييييحي ومييييا  شييييابه وفقيييياً لميييياهو مبييييين بمزيييييد ميييين 
 التفصيل في مستندات الحوكمة؛

 خدمات المرافق

Villa Component means the Component within the Resort 
depicted as the “Villa Component” on the 
Volumetric Building Plans; 

تعنييييييي ذلييييييك الجييييييزء ميييييين المنتجييييييع والمبييييييين فييييييي 
عليييييييى أنيييييييه يمثيييييييل  مخططيييييييات تقسييييييييمات المبنيييييييي

 "جزء الفلل"؛

 جزء الفلل

VIP Hotel Guests means selected Hotel Guests occupying 
hotel suites within the Hotel as determined 
by the Hotel Component Owner in its 
absolute discretion; 

تعنيييييي بعييييي  نيييييزالء الفنيييييدق اليييييذين ممييييين يقيميييييون 
فيييييي أجنحييييية الفنيييييدق حسيييييبما يقيييييرره ماليييييك جيييييزء 

 الفندق وفق تقديره المطلق؛

 نااااااازالء الفنااااااادق
كبااااااااااااار ماااااااااااان 

 الشخصيات

Volumetric 
Building Plans 

means the plan of the proposed subdivision 
of the Resort showing the proposed number, 
location and demarcations of the 
Components and Common Elements as 

تعنيييييي مخطيييييط التقسييييييم المقتيييييرح للمنتجيييييع واليييييذي 
يوضيييييا أرقييييييام ومواقييييييع وحييييييدود أجييييييزاء المنتجييييييع 
والعناصيييييير المشييييييتركة والييييييذي يييييييتم إعييييييداده ميييييين 

مخططاااااااااااااااااااااات 
 المبني تقسيمات
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prepared by a Licensed Surveyor in 
accordance with the Jointly Owned Property 
Law and the directions of the Land 
Department; 

قبييييييييل مسيييييييياح مييييييييرخص وفقيييييييياً لقييييييييانون الملكييييييييية 
المشييييييييييييتركة وتوجيهييييييييييييات دائييييييييييييرة األراضييييييييييييي 

 واألمالك؛

Working Day means any day on which banks in Dubai are 
open to the public for the transaction of 
business. 

دبي تعني أي يوم تفتا فيه البنوك أبوابها للجمهور في 
 .لتخليص معامالتهم

 يوم عمل

 

 

Part B – Interpretation   التفسير –الجزء ب 

In this Agreement, except where the context otherwise 
requires, the following rules of interpretation shall apply: 

في هذه االتفاقيية، تنطبيق قواعيد التفسيير التاليية، ميالم يتطليب السيياق  
 خالف ذلك:

(a) singular words shall be deemed to 
include the plural and vice versa; 

بصيييييغة المفييييرد الييييواردة تعتبيييير الكلمييييات  (أ) 
 ؛أنها تشمل الجمع و العكسعلى 

(b) words importing the male gender shall 
be deemed to include the female gender 
and vice versa; 

إلىصيييييييغة تعتبيييييير الكلمييييييات التييييييي تشييييييير  (ب) 
المؤنيييث صييييغة أنهيييا تشيييمل  عليييى الميييذكر
 ؛والعكس

(c) all dates and periods of time shall be 
determined by reference to the 
"Gregorian" calendar; 

ييييييييتم تحدييييييييد كافييييييية التيييييييواريخ والميييييييدد  (ت) 
الزمنييييييييييية بييييييييييالرجوع إلييييييييييى التقييييييييييويم 

 ؛"الميالدي"

(d) where any notice period referred to in 
this Agreement expires on a day which is 
not a Working Day and/or any action is 
required to be taken on a day which is 
not a Working Day, such period shall be 
deemed to expire on the next Working 
Day and/or such action shall be deemed 
to be required to be taken on the next 
Working Day, as the case may be; 

عنييد انتهيياء مييدة أي إشييعار مشييار إليهييا فييي  (ث) 
ال يمثيييل ييييوم عميييل  هيييذه االتفاقيييية فيييي ييييوم

لييييب اتخيييياذ أي إجييييراء فييييي طَ تَ و/أو حييييين يُ 
يييييييوٍم ليييييييس بيييييييوم عمييييييل، تعتبيييييير تلييييييك 
الميييييدةعلى أنهيييييا تنتهيييييي فيييييي ييييييوم العميييييل 
التيييالي و/أو يعتبييير ذليييك اإلجيييراء عليييى أنيييه 

اتخيييياذه فييييي يييييوم العمييييل التييييالي،  مطلييييوب
 ؛حسبما قد تكون عليه الحالة

(e) where the words "include", "includes" or 
"including" are used in this Agreement 
they shall be deemed to have the words 
"without limitation" following them; 

عنيييد اسيييتخدام العبيييارات "يشمل/تشيييمل" أو  (ج) 
"بمييييييا يشييييييمل/بما فييييييي ذلييييييك" فييييييي هييييييذه 
االتفاقيييييية، تعتبييييير أنهيييييا متبوعييييية بعبيييييارة 

 ؛"دون حصر"

(f) any reference to a "person" or an "entity" 

shall include any and all natural or legal 

persons including individuals, 

associations, bodies, companies, 

corporations, firms, partnerships or trusts 

where the context so requires; 

تشمل أية إشارة إلى "شخص" أو "كيان" أييا  (ح) 
لطبيعييييييييين أو مييييييين وكافييييييية األشيييييييخاص ا

االعتباريين بما في ذلك األفراد أو الجمعيات 
أو الهيئييييات أو الشييييركات أو المؤسسييييات أو 

كات األعمال أو االئتمانات حيث يتطليب اشر
 ؛السياق ذلك

(g) any reference to the Jointly Owned 
Property Law or to any other Law is a 
reference to it as it is in force for the time 
being, taking account of any 
amendment, extension, modification or 

قيييييانون الملكيييييية  تكيييييون أيييييية إشيييييارة إليييييى (خ) 
ى إشييييارة إليييي أخيييير أي قييييانون المشييييتركة أو
حسييييبما يكييييون سييييارياً فييييي  ذلييييك القييييانون

الوقييييت الحييييالي، مييييع األخييييذ بالحسييييبان أي 
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re-enactment and includes any 
subordinate Law for the time being in 
force made under it; 

تعيييييييديل أو تمديييييييييد أو تغييييييييير أو إعييييييييادة 
إصييدار لييه وتشييمل أي قييانون فرعييي سييياٍر 

 ؛حالياً وصادٌر بموجبه

(h) clause, paragraph and schedule 
headings are for convenience only and 
may not be used in construing this 
Agreement or any part of it; and 

تيييييييم إدراج عنييييييياوين البنيييييييود والفقيييييييرات  (د) 
والمالحيييق بغييير  تسيييهيل الرجيييوع إليهيييا 
فقيييط وال يمكييين اسيييتخدامها فيييي تفسيييير هيييذه 

 االتفاقية أو أي جزء منها؛

(i) if any provision in a definition in Part A 
of this Schedule 6 is a substantive 
provision conferring rights or imposing 
obligations then, notwithstanding that it 
is only in the table of definitions in Part A 
of this Schedule 6, effect shall be given 
to it as if it were a substantive provision 
in the body of this Agreement. 

إذا كييييييان أي ميييييين الشييييييروط المنصييييييوص  (ذ) 
عليهيييا  فيييي أي تعرييييف فيييي الجيييزء أ مييين 

يمثيييييل شيييييرطاً  جوهرييييييا  6هيييييذا الملحيييييق 
ييييء  حقوقيييا أو يفييير  التزاميييات، ييييتم ُينْ  ش 

حينئييذ، وعلييى الييرغم ميين كونييه فييي جييدول 
التعريفيييات فيييي الجيييزء أ مييين هيييذا الملحيييق 

فقييط، إعطيياؤه النفيياذ كمييا لييو كييان شييرطاً   6
 .جوهرياً في متن هذه االتفاقية
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Schedule 7 
Declaration of Adherence and Acknowledgement 

 7الملحق رقم 

 إعالن االلتزام واإلقرار

 

Particulars of Sale  

SELLER: [insert selling entity] 

PURCHASER: [insert PURCHASER’S NAME] of  

[insert PURCHASER’S ADDRESS] [; and] 

[insert Joint Purchaser's Name] of 

[insert Joint Purchaser's Address] 

RESIDENCE: Master Community:  

Resort 

Component: 

Residence Number: 

The Palm Jumeirah 

Atlantis The Royal 

Residences Component 

[Insert] 

DATE OF 
DECLARATION 

[Insert] 

 

 تفاصيل البيع

 ]أدخل اسم البائع[ البائع:
 ]أدخل اسم المشتري[ المشتري:

 ]؛ و[]أدخل عنوان المشتري[ 
 ]أدخل اسم المشتري بالتضامن[ 
 ]أدخل عنوان المشتري بالتضامن[ 

 جزيرة النخلة المجمع الرئيسي: الشقة:
 اتالنتس، ذا رويالمنتجع وريزيدنسز  :المنتجع 
 جزء الشقق :الجزء الواقعة به الشقة 
 ]أدخل[ رقم الشقة: 

 ]أدخل[ تاريخ اإلعالن:
 

THIS DECLARATION OF ADHERENCE AND 
ACKNOWLEDGEMENT is made BETWEEN 
the Seller and the Purchaser as described in 
and on the date set out in the Particulars (the 
Declaration and Acknowledgement). 

الماثييييل بييييين كييييل ميييين  إعااااالن االلتاااازام واإلقاااارارأبييييرم  
البيييائع والمشيييتري وفيييق ميييا هيييو مبيييين فيييي التفاصييييل و 

إعااااالن االلتاااازام فيييي التيييياريخ المبييييين فييييي التفاصيييييل )"
 "(.واإلقرار

   
WHEREAS:  :حيث أن 
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(A) The Parties have entered into a sale 
and purchase agreement 
(Agreement) whereby the Seller 
agreed to sell and the Purchaser 
agreed to purchase the Residence 
subject to the terms of the 
Agreement and the terms of the 
Governance Documents to be 
Registered with the Land Department 
in respect of the Resort, the 
Residences Component and the 
Residence. 

اتفاقييييية بيييييع وشييييراء  الطييييرفين قييييد أبرمييييا (أ) 

)االتفاقيييييييييية( وافيييييييييق البيييييييييائع بموجبهيييييييييا 

عليييييييى بييييييييع الشيييييييقة ووافيييييييق المشيييييييتري 

عليييييييى شيييييييرائها ميييييييع مراعييييييياة شيييييييروط 

االتفاقييييييية وشييييييروط مسييييييتندات الحوكميييييية 

التييييييييي سيييييييييتم تسييييييييجيلها لييييييييدى دائييييييييرة 

األراضييييييييييييي واألمييييييييييييالك بخصييييييييييييوص 

 المنتجع وجزء الشقق والشقة.

(B) In consideration of the Purchaser 
satisfying its obligations under the 
Agreement, the Seller has handed 
over the Residence to the Purchaser. 

وحيييييث أن البييييائع قييييد قييييام، مقابييييل وفيييياء  (ب) 

المشييييييييييييييتري بالتزاماتييييييييييييييه بموجييييييييييييييب 

 االتفاقية، بتسليم الشقة للمشتري.

(C) The Purchaser acknowledges 
handover of the Residence upon the 
conditions set out in the Agreement 
and this Declaration and 
Acknowledgement. 

وحيييييييييث أن المشييييييييتري يقيييييييير باسييييييييتالمه  (ت) 

الشييييقة بنيييياءاً علييييى الشييييروط المبينيييية فييييي 

إعييييييييييالن االلتييييييييييزام االتفاقييييييييييية وفييييييييييي 

 .واإلقرار الماثل

(D) The Purchaser agrees to be bound 
by the terms of the Governance 
Documents as further set out in this 
Declaration and Acknowledgement. 

وحيث أن المشتري يوافق على االلتزام  (ث) 
بشروط مستندات الحوكمة حسبما هو مبين 

إعالن االلتزام بمزيد من التفصيل في 
 واإلقرار الماثل.

NOW THE PURCHASER AGREES AND 
DECLARES: 

 ويقر بما يلي:وعليه، يوافق المشتري  

Definitions and Interpretation  التعريفات و التفسير 

1.1 In this Declaration and 
Acknowledgement, except where the 
context otherwise requires, the 
capitalised words shall have the 
meanings defined in the Agreement. 

إعالن االلتزام يكون للعبارات المحددة في      1-1 
، باستثناء ما يتطلبه السياق واإلقرار الماثل

بخالف ذلك، المعاني المحددة لها في 
 االتفاقية.

Acknowledgment of Residence  اإلقرار المتعلق بالشقة 

1.2 The Purchaser has inspected the 
Residence (or waived its right to 
inspect the Residence) and hereby 
unconditionally and irrevocably 
accepts the possession of the 
Residence from the Seller in good 
condition ready for occupancy and 
constructed in accordance with the 
agreed plans, specifications and free 
from any and all defects and 
deficiencies (except as listed in the 
Annexure attached to this 
Declaration and Acknowledgement). 

لقيييد قيييام المشيييتري بمعاينييية الشيييقة )أو تنيييازل       1-2 
عييين حقيييه بمعاينييية الشيييقة( ويوافيييق بموجبيييه 
بشيييكل غيييير مشيييروط وغيييير قابيييل للييينق  

ليييية  علييييى حيييييازة الشييييقة ميييين البييييائع فييييي حا
سيييييليمة وجييييياهزة لإلشيييييغال ومنشيييييأة وفقيييييا 
للمخططيييييات والمواصيييييفات المتفيييييق عليهيييييا 
وخاليييييية مييييين أي مييييين وكافييييية العييييييوب و 
النييييواقص  )باسييييتثناء مييييا هييييو مبييييين فييييي 

تعالن االلتيييزام واإلقيييرار الملحيييق المرفيييق بييي
 (.الماثل

1.3 The Purchaser hereby fully releases 
and discharges the Seller and its 

يقوم المشتري بموجبه بيتخالء طيرف وإبيراء         1-3 
ذمييية البيييائع ومييين يعيييينهم البيييائع والكيانيييات 
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Affiliates, nominees, representatives 
and subsidiaries (including past, 
present and future successors, 
officers, directors, agents and 
employees), from all claims, 
damages (including general, special, 
punitive, liquidated and 
compensatory damages) and causes 
of action of every kind, nature and 
character, known or unknown, fixed 
or contingent, which the Purchaser 
may now have or the Purchaser may 
ever had arising from or in any way 
connected in respect of the 
Residence. 

التابعة ليه وممثليي البيائع ومؤسسياته الفرعيية 
)بمييا فييي ذلييك  الخلفيياء والمسييئولين وأعضيياء 
مجلس اإلدارة والوكالء والميوظفين السيابقين 
والحاليين والمستقبليين(، من كافية المطالبيات 

تعويضيييات )بميييا فيييي ذليييك  التعويضيييات وال
العامييييييية والخاصييييييية والتأديبيييييييية والمبيييييييال  
التعويضية( وأسباب رفيع اليدعاوى بياختالف 
أنواعهيييا وطبيعتهيييا وخصائصيييها، المعروفييية 
وغير المعروفة، أو الثابتة أو المحتملة، التيي 
قييد تكييون لييدى المشييتري حالييياً أو كانييت لديييه 

يتعلييق بهييا سييابقا والناشييئة عيين الشييقة أو فيمييا 
 بأي شكل كان.

1.4 The foregoing acceptance, release 
and discharge is without prejudice to 
the provisions contained in the 
Agreement regarding rectification of 
any defects in the Residence by the 
Seller following the Actual 
Completion Date. 

تكييييييون  تلييييييك الموافقيييييية وإخييييييالء الطييييييرف        1-4 
وإبييييييييراء الذميييييييية مييييييييع عييييييييدم المسيييييييياس 
باألحكيييييام التيييييي تتضيييييمنها االتفاقيييييية فيميييييا 
يتعليييييق بمعالجييييية أيييييية عييييييوب فيييييي الشيييييقة 
ميييييين قبييييييل البييييييائع بعييييييد تيييييياريخ اإلنجيييييياز 

 الفعلي.

1.5 The Purchaser acknowledges and 
agrees that all utilities provisions 
within the Residence have been 
provided and that it is the sole 
responsibility of the Purchaser that 
utilities, including air conditioning 
within the Residence are utilised to 
ensure minimal effects of damage 
due to the prevailing weather 
conditions in the UAE.  The 
Purchaser acknowledges and agrees 
that the lack of utilities within the 
Residence could result in damage to 
the Residence including due to heat 
and resulting condensation and that 
leaving the Residence not air-
conditioned for long periods, 
especially during summer months, 
may result in damage to the 
woodwork/joinery, flooring, false 
ceilings, wall paint and appliances.   
The Purchaser hereby fully releases 
and discharges the Seller and any of 
its nominees or representatives or 
subsidiaries from all claims, damages 
and causes of action arising from this 
effect. 

يقيييير المشييييتري ويوافييييق علييييى أنييييه قييييد تييييم          1-5 
تيييوفير كافييية وسيييائل خيييدمات المرافيييق فيييي 
الشييييييقة وأن المشييييييتري يتحمييييييل، منفييييييرداً، 
المسييييؤولية  عيييين اسييييتخدام  كافيييية خييييدمات 
المرافييق، بمييا فييي ذلييك  تكييييف الهييواء فييي 

مييييين أثيييييار  الشيييييقة لضيييييمان الحيييييد األدنيييييى
األضييييرار الناجميييية عيييين األحييييوال الجوييييية 
السييييائدة فييييي اإلمييييارات العربييييية المتحييييدة. 
ويقييييير المشيييييتري ويوافيييييق عليييييى أن عيييييدم 
تيييوفر خيييدمات المرافيييق فيييي الشيييقة قيييد تنيييت" 
عنييه أضييرار للشييقة بمييا فييي ذلييك مييا يكييون 
ناتجييياً عييين الحيييرارة والتكثيييف النيييات" عنهيييا 
وأن تيييييييرك الشيييييييقة دون تكيييييييييف الهيييييييواء 

ت طويلييييية، وخاصييييية خيييييالل أشيييييهر لفتيييييرا
الصيييييف، قييييد يييييؤدي إلييييى تلييييف األعمييييال 
الخشييييييبية/ أعمييييييال النجييييييارة واألرضيييييييات 
واألسيييييييقف المعلقييييييية  وطيييييييالء الجيييييييدران 
واألجهيييزة. يقيييوم المشيييتري بموجبيييه بيييتخالء 
طييييييرف وإبييييييراء ذميييييية البييييييائع وأي ميييييين 
المعينيييين مييين قبليييه أو ممثلييييه أو الشيييركات 

لبييييات التابعيييية لييييه بالكامييييل ميييين كافيييية المطا
واألضيييييييرار وأسييييييييباب رفييييييييع الييييييييدعاوى 

 الناشئة بهذا الخصوص.

Purchaser's Covenants and Warranties  تعهدات و ضمانات المشتري 

1.6 The Purchaser covenants and 
warrants to the Seller, the Master 
Developer, the Building Management 
Group, the Residences Owners 

يتعهييييييد المشييييييتري ويضييييييمن لكييييييل ميييييين          1-6 
البييييييائع والمطييييييور الرئيسييييييي ومجموعييييييية 
إدارة المبنيييييييى وجمعيييييييية ميييييييالك الشيييييييقق 
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Association, the Residence Owners 
and the Land Department that the 
Purchaser shall observe, perform 
and comply with all the terms, 
conditions and obligations contained 
in the Governance Documents and 
the Agreement at all times. 

وميييييييييالك الشيييييييييقق ودائيييييييييرة األراضيييييييييي 
واألمييييييييييالك بييييييييييأن المشييييييييييتري سيييييييييييقوم 
بمراعييييييييياة كافييييييييية الشيييييييييروط واألحكيييييييييام 
وااللتزامييييييييات الييييييييواردة فييييييييي مسييييييييتندات 
الحوكميييييييييييييية واالتفاقييييييييييييييية وبتنفيييييييييييييييذها 

 ا في كافة األوقات.وااللتزام به

Authority to Amend  صالحية التعديل 

1.7 The Purchaser agrees that the 
Governance Documents may be 
varied by the Seller in accordance 
with the Agreement or as may be 
otherwise required to comply with 
any Applicable Law (including the 
Jointly Owned Property Law) or as 
may be required by the Land 
Department or RERA from time to 
time. 

يوافيييييييق المشيييييييتري عليييييييى أنيييييييه يجييييييييوز         1-7 

تعييييييديل مسييييييتندات الحوكميييييية ميييييين قبييييييل 

البيييييائع وفقييييياً لالتفاقيييييية أو حسيييييبما يكيييييون 

مطلوبيييييا ً لاللتيييييزام بيييييأي قيييييانون معميييييول 

بييييييه )بمييييييا فييييييي ذلييييييك  القييييييانون ملكييييييية 

المشيييييتركة( أو حسيييييبما قيييييد تطلبيييييه دائيييييرة 

األراضييييييييييييي واألمييييييييييييالك أو مؤسسيييييييييييية 

 من وقت آلخر. التنظيم العقاري

1.8 Once notice of any variation of the 
Governance Documents is served on 
the Purchaser by the Seller such 
variation shall be deemed to be valid, 
binding and enforceable upon the 
Purchaser and shall form an integral 
part of this Declaration and 
Acknowledgement. 

عنيييييد توجييييييه إشيييييعار بيييييأي تعيييييديل عليييييى         1-8 

مسيييييتندات الحوكمييييية للمشيييييتري مييييين قبيييييل 

البيييييائع، يعتبييييير ذليييييك التعيييييديل عليييييى أنيييييه 

سيييييياٍر وملييييييزم وقابييييييل للتنفيييييييذ فييييييي حييييييق  

المشيييييتري ويشيييييكل جيييييزءاً ال يتجيييييزأ مييييين 

 إعالن االلتزام واإلقرار الماثل.هذا 

Authority to Register   التسجيلصالحية 

1.9 The Purchaser expressly, 
unequivocally and irrevocably agrees 
that the Governance Documents may 
be Registered by the Land 
Department against the title to the 
Residence, the Residences Common 
Areas and the Common Elements as 
a restriction and/or positive covenant. 

يوافييييييييق المشييييييييتري صييييييييراحًة وبشييييييييكٍل         1-9 
قييييياطٍع  و غيييييير قابيييييٍل للييييينق  عليييييى أنيييييه 
يجيييييوز تسيييييجيل مسيييييتندات الحوكمييييية مييييين 
قبيييييل دائيييييرة األراضيييييي واألميييييالك عليييييي 
ملكييييييييية  الشييييييييقة والمنيييييييياطق المشييييييييتركة 
للشييييييييقق والعناصيييييييير المشييييييييتركة كقيييييييييد 

 و/أو كتعهد إيجابي.

Purchaser’s Indemnity  ضمان التعويض من جانب المشتري 

1.10 The Purchaser indemnifies the Seller 
against all actions, costs, claims, 
damages, demands, expenses, 
liabilities and losses suffered by the 
Seller in connection with the 
Purchaser's breach of its obligations 
under this Declaration and 
Acknowledgement, the Agreement 
and/or the Governance Documents. 

يضيييمن المشييييتري تعييييوي  البيييائع عيييين كافيييية    1-10 
الييييييييييدعاوى والمطالبييييييييييات  واألضييييييييييرار 
والطلبيييييييييييات والنفقيييييييييييات وااللتزاميييييييييييات 
والخسيييائر التيييي يتحملهيييا البيييائع بخصيييوص 
إخيييييييالل المشيييييييتري بالتزاماتيييييييه بموجيييييييب 

و/أو االتفاقيييييية اإلقيييييرار إعيييييالن االلتيييييزام و
 و/أو مستندات الحوكمة.

Acknowledgement of Understanding  إقرار بفهم الحقوق وااللتزامات 

1.11 The Purchaser agrees that it 
understands the Purchaser's rights 

يوافييييق المشييييتري علييييى أنييييه يعييييي ويفهييييم        1-11 
إعييييييييالن حقوقييييييييه والتزاماتييييييييه بموجييييييييب 
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and obligations under this 
Declaration and Acknowledgement 
and the Governance Documents. 

وبموجيييييييب  االلتيييييييزام واإلقيييييييرار الماثيييييييل
 مستندات الحوكمة.

Authority to Execute Documents  صالحية توقيع المستندات 

1.12 The Purchaser warrants and 
represents that: 

 ويقر بما يلي:يضمن المشتري   1-12 

(a) in the case of the Purchaser 
being (or including) an 
individual, the Purchaser 
has full authority, power and 
capacity to execute, deliver 
and perform this Declaration 
and Acknowledgment; and 

فييييي حييييال كييييان المشييييتري )أو  (أ) 
تضييييمن( فييييرداً، فييييأن المشييييتري 
يمتلييييييك الصييييييالحية والسيييييييلطة 

إعيييالن واألهليييية التامييية لتوقييييع 
 االلتييييييييزام واإلقييييييييرار الماثييييييييل

 والوفاء بما فيه و تنفيذه؛ و

(b) in the case of the Purchaser 
being (or including) an entity 
other than an individual, the 
execution, delivery and 
performance of this 
Declaration and 
Acknowledgment by the 
Purchaser has been duly 
authorised in accordance 
with the relevant corporate 
or other procedures of the 
Purchaser, no further action 
on the part of the Purchaser 
is necessary to authorise 
such execution, delivery and 
performance and the person 
signing this Declaration and 
Acknowledgment on behalf 
of the Purchaser is fully 
authorised to enter into this 
Declaration and 
Acknowledgment on behalf 
of the Purchaser. 

فييييي حييييال كييييان المشييييتري )أو  (ب) 
كيانيييياً و ليييييس  فييييرداً،  تضييييمن(

فأنييييييه تييييييم التفييييييوي  بتوقيييييييع 
إعييييييييالن االلتييييييييزام واإلقييييييييرار 

والوفييييييياء بميييييييا فييييييييه   الماثيييييييل
وتنفيييييييذه ميييييين قبييييييل المشييييييتري 
أصيييييييييوالً وفقيييييييييا إلجيييييييييراءات 
الشيييييييييييركة وغيرهيييييييييييا مييييييييييين 
اإلجييييييييييراءات ذات الصييييييييييلة و 
الخاصييييية  بالمشيييييتري وأنيييييه ال 
يلييزم اتخيياذ أي إجييراء أخيير ميين 
جانيييييييب المشيييييييتري للتفيييييييوي   

لتوقييييع و الوفييياء بميييا فيييي بيييذلك ا
إعييييييييالن االلتييييييييزام واإلقييييييييرار 

وتنفييييييذه وأن الشيييييخص  الماثيييييل
إعييييالن االلتييييزام الموقييييع علييييى 

نيابييييية عييييين  واإلقيييييرار الماثيييييل
المشييييتري مفييييو  بشييييكٍل تيييياٍم 
بيييتبرام هيييذا اإلعيييالن نيابيييًة عييين 

 المشتري.

Further Assurances  ضمانات أخرى 

1.13 The Purchaser agrees to immediately 
sign any documents required by the 
Land Department and/or RERA as 
may be necessary to enable 
Registration of the Governance 
Documents. 

يوافيييق المشيييتري عليييى القييييام فيييوراً بتوقييييع      1-13 
أيييييية مسيييييتندات تطلبهيييييا دائيييييرة األراضيييييي 
واألمييييالك و/أو مؤسسيييية التنظيييييم العقيييياري 
حسيييبما يكيييون ذليييك ضيييرورياً لليييتمكن مييين 

 تسجيل مستندات الحوكمة.

 

 

Annexure 1 – List of Agreed Defects for 
Remediation 

 قائمة العيوب  – 1الملحق  
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Defect Location Agreed 
Remediation 
Action 

إجراء المعالجة 
 المتفق عليه

 العيب الموقع
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IN WITNESS WHEREOF  وإشهادا  على ذلك: 

this Declaration and Acknowledgement was 
signed by or on behalf of the Purchaser on 
the day and year written above. 

من قبل  إعالن االلتزام واإلقرار الماثلتم التوقيع على  
 المشتري أو نيابة عنه في اليوم والسنة المدونين أعاله

 

PURCHASER: 

If the Purchaser is (or includes) an individual: 

Signed by the Purchaser 
in the presence of: 

) 
) 
) 

 

 
 
 
Witness signature: 

 
 
 
) 

 
 
 
sign here: 

 
Witness name (block letters): 

 
) 

 
print name: 

 
Witness address: 

 
) 

 

 )  

 )  

 )  

 )  

 
Occupation of witness: 

 
) 

 

 
 
If there is a joint Purchaser sign here: 

Signed by the Purchaser 
in the presence of: 

) 
) 
) 

 

 
 
 
Witness signature: 

 
 
 
) 

 
 
 
sign here: 

 
Witness name (block letters): 

 
) 

 
print name: 

 
Witness address: 

 
) 

 

 )  

 )  

 )  

 )  

 
Occupation of witness: 

 
) 
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If the Purchaser is (or includes) a company or other entity: 

Signed by the authorised representative of 
the Purchaser: 

) 
) 
) 
)  

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

 
Witness signature: 

 
) 

 
sign here: 

 
Witness name (block letters): 

 
) 

 
print name: 

 
Witness address: 

 
) 

 

 )  

 )  

   

 )  

 
Occupation of witness: 

 
) 

 

 
 
 
 
 
Company Stamp: 
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  المشتري:

 إذا كان المشتري )أو تضمن( فرداً:

  المشتريمن قبل تم التوقيع

  بحضور:

 __________________________ 

  

 ع هنا: _______________________ق  وَ   توقيع الشاهد:

 االسم : ____________________  )بحروف واضحة(:اسم الشاهد 

 __________________________ عنوان الشاهد:

  __________________________ 

  __________________________ 

  __________________________ 

  __________________________ 

 __________________________  مهنة الشاهد:

 

 كان هناك مشتٍر مشترك يرجى التوقيع هنا:إذا 

  لمشتريمن قبل ا تم التوقيع

  بحضور:

  

  

 هنا: _______________________َوق ع  توقيع الشاهد:

 االسم: ____________________  اسم الشاهد )بحروف واضحة(:

 __________________________ عنوان الشاهد:

 __________________________ 
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 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ مهنة الشاهد:

 

 

 :أو كياناً آخرإذا كان المشتري )أو تضمن( شركة 

  لمشتريمن قبل الممثل المفوض عن ا تم التوقيع

  

  

  __________________________ 

، يضمن الموقع أنه إعالن االلتزام واإلقرار الماثلبتوقيع  

 نيابة عن المشتري.عالن مفو  أصوالً بتوقيع هذا اإل

  

 هنا: _______________________َوق ع  توقيع الشاهد:

 االسم: ____________________  اسم الشاهد )بحروف واضحة(:

 __________________________ الشاهد:عنوان 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ مهنة الشاهد:

  ختم الشركة:
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Reservation Agreement زجح ةیقافتا

Between 
نیب

Atlantis The Palm 2 
Development LLC 

 2 ملاب اذ ستنالتا
 م.م.ذ.ش تنمبولیفید

And و 

Residence ةقشلا 

The Royal Atlantis Resort and 
Residences ستنالتا لایور اذ زسندیزیرو عجتنم

Palm Jumeirah ةلخنلا ةریزج  
Dubai,  
United Arab Emirates 

 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ،يبد

Date:__________
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Particulars of Sale عیبلا لیصافت
1. Particulars of Seller عئابلا تانایب .1

Name: Atlantis The Palm 2 Development LLC 
م.م.ذ.ش تنمبولیفید 2 ملاب اذ ستنالتا

 :مسالا

Commercial Licence No: Developer professional license no. 730772 :ةیراجتلا ةصخرلا مقر
Developer Registration No. RERA registration no 1112  :روطملا لیجست مقر
PO Box: PO BOX 211222  .ب.ص
City: Dubai, United Arab Emirates  :ةنیدملا

Telephone: (+971) 4 426 3323  :فتاھلا

Facsimile: NA  :سكافلا

2. Particulars of Purchaser ىرتشملا تانایب .2
If Individuals: 
Purchaser One 

:دارفألا ةلاح يف
لوألا ىرتشملا

Title: ةفصلا:
Surname: ةلئاعلا مسا:
Middle Name: بألا مسا:
First Name: مسالا:
Nationality: ةیسنجلا:
Passport Number: رفسلا زاوج مقر:
Emirates Identity Number: ةیتارامإلا ةیوھلا مقر:
Email: ينورتكلإلا دیربلا: 
Correspondence Address 
(including P.O. Box if 
applicable): 

 دیربلا قودنص كلذ يف امب( لصاوتلا ناونع
 :"اقبطنم كلذ ناك اذا

Residential Address: نكسلا ناونع 
City: ةنیدملا: 
Country: ةلودلا: 
Telephone (Home): لزنملا فتاھ مقر: 
Telephone (Mobile): لومحملا فتاھلا مقر: 
Facsimile: سكاف: 

Purchaser Two يناثلا ىرتشملا
Title: ةفصلا: 
Surname: ةلئاعلا مسا: 
Middle Name: بألا مسا: 
First Name: مسالا: 
Nationality: ةیسنجلا: 
Passport Number: رفسلا زاوج مقر 
Emirates Identity Number: ةیتارامإلا ةیوھلا مقر: 
Email: ينورتكلإلا دیربلا: 
Correspondence Address 
(including P.O. Box if 
applicable): 

 دیربلا قودنص كلذ يف امب( لصاوتلا ناونع
 :"اقبطنم كلذ ناك اذا

Residential Address نكسلا ناونع 
City: ةنیدملا: 
Country: ةلودلا: 
Telephone (Home): لزنملا فتاھ مقر: 
Telephone (Mobile): لومحملا فتاھلا مقر: 
Facsimile: سكاف: 

.
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If Company تاكرشلا ةلاح يف 
Company Name: ةكرشلا مسا:
Registration Number: لیجستلا مقر:
Registered Office: لجسملا بتكملا:
Place of Incorporation: ةكرشلا ءاشنإ ناكم:
Representative Name: ةكرشلا لثمم مسا:
Title: ةفصلا:
Representative Passport 
Number: 

رفسلا زاوج مقر

Email: ينورتكلإلا دیربلا: 
Address (including P.O. Box if 
applicable): ناك اذا دیربلا قودنص كلذ يف امب( ناونعلا

 :"اقبطنم كلذ
City: ةنیدملا: 
Country ةلودلا: 
Telephone (Home): لزنملا فتاھ مقر: 
Telephone (Mobile): لومحملا فتاھلا مقر: 
Facsimile: سكافلا مقر: 
Beneficial Shareholders: نیدیفتسملا ءاكرشلا:
Passport No of Beneficial 
Shareholders: نیدیفتسملا ءاكرشلا رفس زاوج مقر:

3. Particulars of Residence  ةقشلا لیصافت .3

Master Community: 

The Palm Jumeirah, Dubai, United 
Arab Emirates 

 :ماعلا عمجملا ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ،يبد ،ةلخنلا ةریزج

Resort: The Royal Atlantis Resort and 
Residences 

ستنالتا لایور اذ زسندیزیرو عجتنم

 :عجتنملا

Component ءزجلا: 
Residence No: ةقشلا مقر: 
Residence Type: ةقشلا عون 
Approximate Residence  Areas: ةقشلل ةیبیرقتلا ةحاسملا:
Approximate Residence Internal Area ؛ةقشلل ةیلخادلا ةیبیرقتلا ةحاسملا 
Approximate Exclusive Use Sky 
Terrace Area: 

صصخملا "سارت ياكس" ةحاسمل يبیرقتلا يفاصل
 .يرصحلا مادختسالل

Approximate Exclusive Use Balcony 
Area: 

 مادختسالل صصخملا نوكلبلا ةحاسمل يبیرقتلا يفاصل
 .يرصحلا

Number of Car Parking Spaces: ةقشلل ةصصخملا تارایسلا  فقاوم ددع: 

4. Prescribed Dates  ةددحملا خیراوتلا .4
Anticipated Completion Date: عقوتملا زاجنإلا خیرات:
Commencement of Construction: Construction has commenced 

لعفلاب تأدب ءاشنإلا تایلمع
 :تاءاشنإلا ءدب خیرات

5. Purchase Price ءارشلا رعس .5
AED: يتارامإ مھرد: 
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6. Payment Schedule  دادسلا لودج -6
Instalment Instalment 

Percentage * 
Instalment Amount Instalment Payment 

Date* 
ةیوئملا ةبسنلا

طسقلل
طسقلا

Reservation 
Fee 

5% at the 
time of 
Property 
Reservation 

 زجحلا مسر  راقعلا زجح دنع 5%

First 
Instalment 

15% at the 
time of signing 
the SPA 

 ةیقافتا عیقوت دنع 15%
ءارشلاو عیبلا

لوألا طسقلا

Second 
Instalment 

20% on the 
earlier of: 
(Sixty days after 
SPA Effective 
Date or 
 Completion

۲۰٪ مسبق قبل التواریخ 
التالیة:

الیوم الستون من تاریخ 
سریان عقد البیع والشراء؛ 

او 
تاریخ اإلنجاز

يناثلا طسقلا

Final 
Instalment 

60% at the 
time of 
Completion

طسقلا  زاجنإلا دنع 60%
 ریخألا

7. Registration Fees  لیجستلا موسر -7
Transfer Registration Fees: 
(being four per cent (4%) of the 
Purchase Price payable by the 
Purchaser on the Transfer 
Registration Fees Payment Date 

(Plus Oqood registration fee of AED 1,050)  

(Plus Knowledge fee of AED 40) 

 %4 اھردــــقو( :ةــــیكلملا لــــقن لیجــــست موــــسر
 لــــبق نــــم دادــــسلا قحتــــسم ءارــــشلا رعــــس نــــم
لــــقن لیجــــست موــــسر دادــــس خیراــــتب يرتــــشملا
ةیكلملا

Transfer Registration Fees Payment 
Date: 

On the date of Signing the SPA 

 ءارشلاو عیبلا ةیقافتا عیقوت خیراتب

 :ةیكلملا لقن لیجست موسر دادس خیرات

8. Permitted Use حرصملا مادختسالا -8
Strictly for residential single family use in accordance with 
the SPA, Applicable Law and the Governance 
Documents (as defined in the SPA). 

 ءارشلاو عیبلا ةیقافتال اقفو طقف ةدحاو ةلئاع لبق نم ينكسلا مادختساللً ارصح
 ةیقافتا يف اھنأشب دراولا فیرعتلا قفو( ةمكوحلا تادنتسمو ھب لومعملا نوناقلاو
.)ءارشلاو عیبلا

9. Reservation Fee  زجحلا مسر -9
AED: يتارامإ مھرد: 
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10. Mode of Payment  دادسلا ةقیرط -10
Please Select Purchaser’s mode of payment يرتشملاب ةصاخلا دادسلا ةقیرط رایتخا ىجری 

Cheque: تاكیش قیرط نع: 

Cheque Drawn on: ىلع بوحسم كیش: 
Cheque Number: كیشلا مقر: 

Cheque Date: كیشلا خیرات: 

Cheque amount in figures: ماقرألاب كیشلا غلبم: 

Cheque Amount in Words: فورحلاب كیشلا غلبم: 

OR وأ 
Bank Transfer: 
(by telegraphic bank transfer on or before the 
Reservation Date). 

 :يكنب لیوحت
 )زجحلا خیرات لبق وأ يف نامضلا باسح ىلإ يقرب لیوحت لالخ نم(

OR وأ 
Credit Card: 
(by credit card into the Escrow Account on or before 
the Reservation Date). 

 :نامتئالا ةقاطب
 لبق وأ يف نامضلا باسح ىلإ نامتئالا ةقاطب ةطساوب(
 .)زجحلا خیرات

Note in relation to payment by Cheque: تاكیشلا قیرط نع دادسلا صوصخب :ةظحالم: 
1) Only cheques issued from a UAE Bank Account

held in the name of the Purchaser will be
accepted.

 يرتشملا مساب حوتفم يتارامإ يكنب باسح نم ةرداصلا تاكیشلا لوبق متیس)1
 .طقف

2) The Purchaser is required to issue a current dated
cheque or a manager’s cheque for the Reservation
Fee.

لباقم ریدم كیش وأ يراج خیراتب كیش رادصإب موقی نأ يرتشملا ىلع بجوتی )2
 .زجحلا مسر غلبم

3) If the Seller or its agent deems a cheque to be
illegible, the Seller or its agent may demand a
replacement.

 ھلیكول وأ ھل زوجی ھنإف ءورقم ریغ كیشلا نأ ھلیكو وأ عئابلا ربتعا لاح يف)3
ً.الیدبً اكیش بلطی نأ

4) The Reservation Fee will be considered as paid
only after realization irrespective of any delay on
the part of the Seller in cashing or depositing any
payments.

ضغب كیشلا ةمیق فرص درجمب هدادس مت دق ھنأ ىلع زجحلا مسر رابتعا متیس)4
 .غلابم ةیأ عادیإ وأ فرص يف عئابلا بناج نم رخأت يأ نع رظنلا

Note in relation to payment into the Escrow 
Account, payment should be deposited into the 
following account: 

 دادس متی نأ بجی :نامضلا باسح يف دادسلا صوصخب ةظحالم
 :ھلیصافت ةیلاتلا باسحلا يف غلابملا

Bank Name: Abu Dhabi Commercial Bank كنبلا مسا: 
Company Name: Atlantis The Palm 2 Development 

LLC 
م.م.ذ.ش تنمبولیفید  2  ملاب اذ ستنالتا

  :ةكرشلا مسا

Bank Branch Name and Address: PO Box 12808, Karama Branch 
Dubai 

 :كنبلا عرف ناونعو مسا

Account Name: The Royal Atlantis (Main Account) باسحلا مسا: 
Account Number: 10408780159001 باسحلا مقر: 
Swift Code: ADCBAEAA دوك تفیوس: 
IBAN No: AE340030010408780159001 نابیآلا مقر:  

11. Particulars of Finance (if any) )دِجُو نإ( لیومتلا تانایب -11
 Yes ( معن )  No (ال)  To be confirmed ( ًاقحال هدیكأت متی ) 
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If Yes, name of finance provider (  يف
كنبلا مسا ركذا معن ةلاح ): 

Instructions تامیلعتلا

Instructions for Completing this 
Reservation Agreement 

 زجحلا ةیقافتا لامكإ و ةئبعت تامیلعت

1. Fill in the Particulars of Sale using BLOCK
LETTERS and in blue/black.

و دوـــسألا/قرزألا نوللاـــب عـــیبلا لیـــصافت ةـــئبعتب مـــق .1
  .ةریبك فورحب

2. All details must be clearly legible.  .ةءورقم لیصافتلا ةفاك نوكت نأ بجی.2
3. Please carefully read ALL of the provisions of

this Reservation Agreement including the
General Terms and Conditions attached to this
Reservation Agreement which form part of and
are hereby incorporated into this Reservation
Agreement.

 ةــیانعب هذــھ زــجحلا ةــیقافتا طورــش ةــفاك ةءارــق ىــجری.3
ةـــقفرملا ةـــماعلا ماـــكحألاو طورـــشلا كـــلذ يـــف اـــمب
 زــجحلا ةــیقافتا نــمً اءزــج لــثمت يــتلا و زــجحلا ةــیقافتاب
 .اھیف اھجمد مت ثیح و ةلثاملا

4. Please attach the following:  :يلی ام قافرإ ىجری.4
Individuals: Documents specified at Schedule 2
- Section A.

 – 2 مـــقر قـــحلملا يـــف ةددـــحملا تادنتـــسملا :دارـــفألل
)أ( مقر مسقلا

Corporations: Documents specified at 
Schedule 2- Section B. 

 – 2 مــقر قــحلملا يــف ةددــحملا تادنتــسملا :تاكرــشلل
 )ب( مقر مسقلا

5. Complete ONLY the relevant boxes.  .طقف ةلصلا تاذ تاغارفلا ةئبعت ىجری.5
6. The parties should initial all the pages and sign on

the Execution Page.
 فرحألاـــب عیقوتلاـــب اوـــموقی نأ دارـــفألا ىـــلع بـــجوتی .6

 ةحفــص ىــلع لــماكلاب عیقوتلاــب و مھئامــسأ نــم ىــلوألا
 .تاعیقوتلا

7. If the Purchaser is a company, only Dubai
Limited Liability Companies and companies
incorporated in the JAFZA Freezone will be
entitled to enter into this Reservation
Agreement and the Purchaser must comply
with the attestation requirements of
company documents from the Ministry of
Foreign Affairs in UAE as and when
required.

 هذـــھ مارـــبإ نإـــف ةكرـــش يرتـــشملا ناـــك ةـــلاح يـــف .7
 تاذ تاكرـــــشلا ىـــــلعً اروـــــصقم نوـــــكی ةـــــیقافتالا
كلذـــكو يـــبد يـــف ةـــسسؤملا ةدودـــحملا ةیلوؤـــسملا
يــلع لــبجل ةرــحلا ةــقطنملا يــف ةــسسؤملا تاكرــشلا
 ،بـــلطلا دـــنع ،مزـــتلی نأ يرتـــشملا ىـــلع بـــجوتیو
تاــمیلعت قــفو تاكرــشلا تادنتــسم قیدــصت تاــبلطتمب
 .ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلودب ةیجراخلا ةرازو
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Acknowledgement and 
Execution 

 ذیفنتلاو رارقإلا

1. Acknowledgement of General Terms
and Conditions

 ةماعلا ماكحألا و طورشلاب رارقإلا .1

2. Acknowledgement of Disclosure
Statement

حاصفإلا نایبب رارقإلا .2

3. Signature(s) of the Purchaser(s) /
Authorised Representative(s)

 لثمملا/نورتشملا/يرتشملا تاعیقوت/عیقوت .3
نوضوفملا نولثمملا/ضوفملا

Name Signature Date خیراتلا عیقوتلا  مسالا

First 
Purchaser 

لوألا يرتشملا

Second 
Purchaser 

يناثلا يرتشملا

4. Seller’s Agent’s Confirmation

 عئابلا لیكو دیكأت .4

5. 5.
Particulars confirmed by 
the Seller’s Agent: 

Receipt of Reservation 
Fee: 

 لـیكو اـھیلع دـكأ يتلا لـیـــــصاـفتلا زجحلا موسر كیش مالتسا
 عئابلا

I/We acknowledge that I/we have read the General 
Terms and Conditions as stated overleaf and agree 
to be bound by them. The details provided in this 
Reservation Agreement are true and accurate to the 
best of my/our knowledge and I/we bear full 
responsibility if such information proves to be 
untrue or incorrect. 

 ةماعلا ماكحألا و طورشلا انأرق/تأرق دق اننأب/يننأب نحن/انأ رقن/رقأ
 رقن/رقأ امك .اھب مازتلالا ىلع قفاون/قفاوأ و ةحفصلا رھظ يف ةدوجوملا
 بسح ةحیحص و ةیقیقح زجحلا ةیقافتا يف ةلجسملا تانایبلا نأب نحن/انأ

 مدع نیبت لاح يف ةیلوؤسملا لماك لمحتن/لمحتأ اننأب/يننأب و انملع/يملع
 .تامولعملا كلت ةحص

I/We acknowledge that a copy of the Seller’s 
standard form of sale and purchase agreement 
(SPA) has been made available by the Seller for 
review prior to the entering into this Reservation 
Agreement and I/We have satisfied myself/ourselves 
as to the form of the SPA. 

 نــــم ةخــــسن ریفوــــتب ماــــق دــــق عئاــــبلا نأــــب نحن/اــــنأ رــــقن/رقأ
 عئاــــبلاب صاــــخلا و ءارــــشلا و عــــیبلا ةــــیقافتال يــــسایقلا جذوــــمنلا
 اــــمك زــــجحلا ةــــیقافتا مارــــبإ لــــبق ھــــیلع عالــــطالا لــــجأ نــــم
 ةـــــیقافتا جذوـــــمنب نیعنتقم/عـــــنتقم اـــــننأب/يننأب نحن/اـــــنأ رـــــقن/رقأ
 .ءارشلا و عیبلا
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Signature: Signature: عیقوتلا :عیقوتلا: 

Name: Name: مسالا :مسالا: 

Date: Date: خیراتلا :خیراتلا: 

6. Seller’s Authorised Representative’s
Signature

 عئابلا نع ضوفملا لثمملا عیقوت .5

Signature  Date  :عیقوتلا :خیراتلا

7. Reservation Date زجحلا خیرات .6
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Schedule 1 

Identification Documents 

 1 مقر قحلملا

 ةیفیرعتلا تادنتسملا

Section A:  FOR INDIVIDUAL 
PURCHASERS ONLY 

طقف دارفألا نم نیرتشملاب صاخ :)أ( مسقلا

• Passport Copy (Original to be sighted, copy
retained)

 طــقف عالــطالل لــصألا مدــقی( يرتــشملا رفــس زاوــج نــم ةروــص•
 )ةروصلاب ظافتحالا متی و

• Secondary Photo Identification (Original to be 
sighted, copy retained)

 متــی و طــقف عالــطالل لــصألا مدــقی( ةیفاــضإ ةــیفیرعت ةروــص•
 )ةروصلاب ظافتحالا

• In all of the above, if the Purchaser is resident
overseas, the original must be certified by a
Notary Public in his country of domicile.

 ةــیبرعلا تاراــمإلا ةــلود جراــخ نــطقی يرتــشملا ناــك لاــح يــف•
 ةحـــضوملا تادنتـــسملا ةـــفاك قیدـــصت بـــجوتی ھـــنإف ةدـــحتملا
 .اھیف نطقی يتلا دلبلاب لدعلا بتاك لبق نم هالعأ

Section B: FOR CORPORATE 
PURCHASERS ONLY 

طقف تاكرشلا نم نیرتشملاب صاخ :)ب( مسقلا

• Memorandum & Articles of Association
(Original to be sighted, copy retained)*

 طــقف عالــطالل لــصألا مدــقی( يــساسألا ماــظنلا و سیــسأتلا دــقع•
 *)ةروصلاب ظافتحالا متی و

• Certificate of Incorporation (Original to be
sighted, copy retained)*

 ظاــفتحالا متــی و طــقف عالــطالل لــصألا مدــقی( سیــسأتلا ةداھــش•
 *)ةروصلاب

• Board Resolution to purchase property or
Power of Attorney^ (Original to be retained by
Seller)

 ةــــلاكولا وأ راــــقعلا ءارــــش صوــــصخب ةرادإلا ســــلجم رارــــق•
 )عئابلا لبق نم لصألاب ظافتحالا متی( ^ ةینوناقلا

• Board Resolution specifying Signatory+
(Original to be retained by Seller)

 متـــی( + عیقوتلاـــب ضوـــفملا ددـــحی يذـــلا ةرادإلا ســـلجم رارـــق•
 )عئابلا لبق نم لصألاب ظافتحالا

• Passport Copy of Authorized Signatory
(Original to be sighted, copy retained)

 لـــصألا مدـــقی( عیقوتلاـــب ضوـــفملا رفـــس زاوـــج نـــم ةروـــص•
 )ةروصلاب ظافتحالا متی و طقف عالطالل

• Passport Copies of all Shareholders (Original
to be sighted, copy retained)

 عالــطالل لــصألا مدــقی( ءاكرــشلا ةــفاك رفــس زاوــج نــم روــص•
 )ةروصلاب ظافتحالا متی و طقف

• Shareholder’s Certificates  (Original to be
sighted, copy retained)

 ظاــفتحالا متــی و طــقف عالــطالل لــصألا مدــقی( ءاكرــشلا تاداھــش•
 )ةروصلاب

• Certificate of Incumbency (if applicable)
(Original to be sighted, copy retained)

 متـــی و طـــقف عالـــطالل لـــصألا مدـــقی( بـــصانم يلوـــت ةداھـــش•
 )ةروصلاب ظافتحالا

• Trade License (all pages) (Original to be
sighted, copy retained)

ظاـــفتحالا متـــی و طـــقف عالـــطالل لـــصألا مدـــقی( )تاحفـــصلا•
 )ةفاك( ةیراجتلا ةصخرلا ةروصلاب

• Any other documents required by any relevant
authority.

 .ةصتخملا تاطلسلا نم ةبولطم ىرخا قئاثو يأ•

* For Dubai Limited Liability Companies, originals to be
sighted and copies to be retained by the Seller.  For 
JAFZA Companies, the originals and copies to be
retained by Seller must also be certified by the Jebel Ali
Freezone Authority.

 مدــقی ،يــبد يــف ةــسسؤملا ةدودــحملا ةیلوؤــسملا تاذ تاكرــشلا صوــصخب *
 .عئاــــبلا لــــبق نــــم ةروــــصلاب ظاــــفتحالا متــــی و طــــقف عالــــطالل لــــصألا
 نإـــف ىـــلع لـــبجل ةرـــحلا ةـــقطنملا يـــف ةـــسسؤملا تاكرـــشلا صوـــصخبو
 نوـــكت نأ بـــجی عئاـــبلا لـــبق نـــم ظاـــفتحالا متـــی يـــتلا روـــصلاو لوـــصألا
  .يلع لبجب ةرحلا ةقطنملا ةطلس نم ةقدصم

^ Only required if the Memorandum & Articles of
Association do not state the company’s right to
purchase property.

ــلُْطی ^  صنــی يــساسألا ماــظنلا و سیــسأتلا دــقع نــكی مــل لاــح يــف طــقف بَ
  .تاراقع ءارش يف ةكرشلا قح ىلع

+ Only required if the Memorandum & Articles of
Association do not authorize the signatory to sign 
documents to purchase property on the company’s 
behalf. 

ــلُْطی +  صنــی يــساسألا ماــظنلا و سیــسأتلا دــقع نــكی مــل لاــح يــف طــقف بَ
 ىـــلع ةكرـــشلا نـــع ةـــباینلاب عـــقوی نأـــب عیقوتلاـــب ضوـــفملا لـــیوخت ىـــلع
  .تاراقعلا ءارش تادنتسم
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS ةماعلا ماكحألا و طورشلا

1. These General Terms and Conditions shall
form part of the Reservation Agreement and
any reference to a “clause” shall refer to a
condition of these General Terms and
Conditions. Any reference to an “Item” shall
refer to an item as set out in the Reservation
Agreement.

 ةـــیقافتا نـــم اءزـــج ةـــماعلا ماـــكحألا و طورـــشلا هذـــھ لكـــشت.1
 ىـلإ ةراـشإ رـبتعت داوـملا نـم ةداـم يأ ىـلإ ةراـشإ ةـیأو زجحلا
 ةــیأ نأ اــمك .ةــماعلا ماــكحألا و طورــشلا هذــھ داوــم نــم ةداــم
 دوــنب نــم دــنب ىــلإ ةراــشإ رــبتعت دوــنبلا نــم دــنب ىــلإ ةراــشإ
 .زجحلا ةیقافتا

2. Please read these General Terms and
Conditions carefully before signing the
Reservation Agreement.

 لـــبق ةـــیانعب ةـــماعلا ماـــكحألا و طورـــشلا هذـــھ ةءارـــق ىـــجری.2
 .زجحلا ةیقافتا ىلع عیقوتلا

3. The documents in either Section A or Section
B of Schedule 1 of the Reservation
Agreement (as applicable) should be attached
to the completed and executed Reservation
Agreement.

 مــسقلا يــف ةروكذــملا ءاوــس ؛تادنتــسملا قاــفرإ متــی نأ بــجی.3
 امبــسح( زــجحلا ةــیقافتا نــم 1 مــقر قــحلملا نــم )ب( وأ )أ(
  .ةعقوملا و ةلمكتسملا زجحلا ةیقافتاب ؛)اقبطنم نوكی

4. Incomplete or illegible Reservation 
Agreements will not be accepted.

ــسُم رــیغ زــجح ةــیقافتا ةــیأ لوــبق متــی نــل.4  رــیغ اــھتانایب وأ ةلَمَكتْ
 .ةءورقم

5. The First Purchaser and Second Purchaser (if
applicable) will hereinafter together be referred
to as the “Purchaser”.  The First Purchaser
and Second Purchaser shall be jointly and
severally liable under the Reservation
Agreement.

ناــك اذإ( يناــثلا يرتــشملاو لوألا يرتــشملا ىــلإ ةراــشإلا متــی .5
 نوـــكی ."يرتـــشملا" ــــب ةـــیقافتالا هذـــھ يـــف ً)اـــقبطنم كـــلذ
و نماـــضتلاب نیلوؤـــسم يناـــثلا يرتـــشملا و لوألا يرتـــشملا
 .هذھ زجحلا ةیقافتا بجومب لفاكتلا

6. These General Terms and Conditions relate
only to the application and reservation
procedures for the Residence defined in Item
3 of the Reservation Agreement (the
“Residence”). Full terms and conditions of the
Purchaser’s rights and interests in the
Residence shall be contained in the Seller’s
standard form of sale and purchase
agreement (the “SPA”), which SPA the
Purchaser shall execute in accordance with
the provisions of clause 9 below.

 مدــقتلا تاءارجإــب طــقف ةــماعلا ماــكحألا و طورــشلا هذــھ قــلعتت.6
 نـــم 3 مـــقر دـــنبلا يـــف ةـــفرعملا و اـــھزجح و ةقـــشلا زـــجحل
 ماــكحألا و طورــشلا نیمــضت متــی .)"ةقــشلا"( زــجحلا ةــیقافتا
 جذوــمنلا يــف ةقــشلا يــف يرتــشملا قوــقحب ةــصاخلا ةــماعلا
 ةــیقافتا"( عئاــبلاب صاــخلا و ءارــشلا و عــیبلا ةــیقافتال يــسایقلا
ً اـــقفو اـــھعیقوتب يرتـــشملا موقیـــس يـــتلا و )"ءارـــشلا و عـــیبلا

 .هاندأ 9 مقر دنبلا ماكحأل

7. The Purchaser acknowledges that the SPA will
replace the Reservation Agreement once the
SPA is signed by the Purchaser and the Seller
and that the terms of the SPA shall prevail and
constitute the only agreement between the
Purchaser and the Seller in respect of the
Residence.

 لـــحم لحتـــس ءارـــشلا و عـــیبلا ةـــیقافتا نأـــب يرتـــشملا رـــقی.7
 ءارــشلا و عــیبلا ةــیقافتا عــیقوت متــی نأ درــجمب زــجحلا ةــیقافتا
 و عــیبلا ةــیقافتا طورــش نأــب و عئاــبلا و يرتــشملا لــبق نــم
 نیــب ةدــیحولا ةــیقافتالا لكــشت فوــس و دوــست فوــس ءارــشلا
  .ةقشلاب قلعتی امیف يرتشملا و عئابلا

8. The Reservation Fee (set out at Item 9 of the
Reservation Agreement) (the “Reservation
Fee”) will, subject to the parties executing the
SPA, be credited towards payment of the
Purchase Price (set out at Item 5 of the
Reservation Agreement) (the “Purchase
Price”).

 مــقر دــنبلا يــف ةحــضوملا( زــجحلا موــسر لیجــست متــی فوــس .8
 ماـــیق ةطیرـــش ؛)"زـــجحلا موـــسر"( )زـــجحلا ةـــیقافتا نـــم 9
 دیـــــصرك ؛ءارـــــشلا و عـــــیبلا ةـــــیقافتا عـــــیقوتب فارـــــطألا
 5 مــقر دــنبلا يــف حــضوملا( ءارــشلا رعــس دادــس صوــصخب
  .)"ءارشلا رعس"( )زجحلا ةیقافتا نم

9. The Purchaser shall execute and return the
SPA to the Seller no more than twenty (20)
Working Days from the date that the
Purchaser is notified by the Seller that the SPA
is ready to  be collected by the Purchaser.

 ءارــشلا و عــیبلا ةــیقافتا عــیقوت و ةــئبعتب يرتــشملا موــقی فوــس.9
 موـــی 20 نـــع دـــیزی ال اـــم لالـــخ كـــلذ و عئاـــبلل اھلاـــسرإ و
 ةـــیقافتالا نأـــب يرتـــشملل عئاـــبلا راـــطخإ خیراـــت نـــم لـــمع
 موــی" حلطــصم .عئاــبلا نــم اھمالتــساب يرتــشملا موــقیل ةزھاــج
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The term “Working Day(s)” means all days 
excluding Fridays, Saturdays and United 
Arab Emirates (“UAE”) declared private 
sector holidays.   

 نــم تبــسلاو ةــعمجلا ماــیأ ءانثتــساب ماــیألا ةــفاك يــنعی "لــمع
صاــخلا عاــطقلل ةیمــسرلا تالــطعلا ماــیأ كلذــكو عوبــسأ لــك
  .ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود لخاد

10. Upon signing the Reservation Agreement,
the Purchaser will deposit with the Seller a
current dated cheque or a manager’s cheque
drawn from a bank licensed by the UAE
Central Bank or make payment by bank
transfer or credit card in the AED currency for
the total amount of the Reservation Fee.

ءاــطعإب ،زــجحلا ةــیقافتا عــیقوت روــف ،يرتــشملا موــقی فوــس.10
و ریدــملا نــع رداــص كیــش وأ يراــج خیراــتب كیــش عئاــبلا
يزــكرملا كــنبلا لــبق نــم صخرــم كــنب ىــلع بوحــسم نوــكی
 مھردـــلا ھـــلمعب نوـــكی و ةدـــحتملا ةـــیبرعلا تاراـــمإلا ةـــلودب
 دادــسب موــقی نأ وأ زــجحلا موــسر غــلبم لــماكب و يتاراــمإلا
  .نامتئا ةقاطب وأ يكنب لیوحت قیرط نع غلبملا كلذ

11. All cheques should be made payable to
Atlantis The Palm 2 Development LLC’s
bank account titled The Royal Atlantis
(Main Account) and should contain (on the
reverse of the cheque) the Residence
number and Residence type (as set out in
Item 3 of the Reservation Agreement) and
the Purchaser’s name and telephone
number.

 ستــنالتا"  باــسحل تاكیــشلا ةــفاك ردــصت نأ بــجی .11
 اذ نوــــــنعملا "م.م.ذ.ش تــــــنمبولیفید 2 ملاــــــب اذ
 نأ بـــجیو  )يـــسیئرلا باـــسحلا( ستـــنالتا لاـــیور
 و ةقـــشلا مـــقر )تاكیـــشلا رـــھظ ىـــلع( نمـــضتت
 ةــیقافتا نــم 3 مــقر دــنبلا يــف دراو وــھ اــمك( اــھعون
 .ھفتاھ مقر و يرتشملا مسا كلذك و )زجحلا

12. In relation to the Payment Schedule set out at
Item 6 of the Reservation Agreement, the
Purchaser should note that in the event the
date of the SPA falls after one or more of the
Instalment Payment Dates as set out in the
Payment Schedule at Item 6 of the
Reservation Agreement, then the total of all
instalments corresponding to all Instalment
Payment Dates prior to the date of the SPA will
become due and payable on the date of the
SPA.

 نــم 6 مــقر دــنبلا يــف حــضوملا دادــسلا لودــجب قــلعتی اــمیف و.12
 ةــلاح يــف ھــنأب مــلعی نأ يرتــشملا ىــلع بــجی ،زــجحلا ةــیقافتا
 وأ دــحاو خیراــت دــعب عــقی ءارــشلا و عــیبلا ةــیقافتا خیراــت ناــك
 دــنبلا يــف حــضوم وــھ اــمك طاــسقألا دادــس خیراوــت نــم رــثكأ

 عـــیمجل يلاـــمجإلا غـــلبملا نإـــف ،زـــجحلا ةـــیقافتا نـــم 6 مـــقر
 حبــصت ةــیقافتالا خیراــت لــبق عــقت خیراوــتب ةــخرؤملا طاــسقألا
 .ءارشلا و عیبلا ةیقافتا خیراتب دادسلا ةقحتسم

13. The Purchaser acknowledges and agrees that
the Purchaser shall be solely liable for the
payment of the Registration Fees to the Dubai
Land Department  and for any and all other
fees and charges that may be levied by Dubai
Land Department or any other relevant
authority on the transfer of the Residence  from
the Seller to the Purchaser.

 لكــشبً الوؤــسم نوكیــس ھــنأ نأ ىــلع قــفاوی و يرتــشملا رــقی .13
كالــمألاو يــضارألا ةرئادــل لیجــستلا موــسر دادــس نــع درــفنم
 موــسرلا ةــفاك و نــم يأ نــعً الوؤــسم نوكیــس كلذــك و يبدــب
ـــُفت دـــق يـــتلا فیراـــصملا و  يـــضارألا ةرـــئاد لـــبق نـــم ضَرْ
صوــصخب ىرــخأ ةــصتخم ةــھج ةــیأ لــبق نــم وأ كالــمألاو
 .يرتشملل عئابلا نم ةقشلا ةیكلم لقن

14. In the event that the Purchaser:  :لاح يف و.14

(a) fails to collect, execute and return
to the Seller the SPA within the
twenty (20) Working Day period
stipulated in clause 9; and/or

 و عـــیبلا ةـــیقافتا مالتـــسا نـــع يرتـــشملا فـــلخت.أ
 عئاــبلل اــھتداعإ و اــھعیقوت و اھلامكتــسا و ءارــشلا

 وــــھ اــــمك لــــمع موــــی )20( نیرــــشع لالــــخ
 وأ/و ؛هالعأ 11 مقر دنبلا يف ھیلع صوصنم

(b) fails to provide payment of the
Reservation Fee pursuant to these
General Terms and Conditions;
and/or

بــــجومب زــــجحلا موــــسر دادــــس نــــع فــــلخت .ب
  وأ/و ؛ةماعلا ماكحألا و طورشلا هذھ

(c) breaches any of the clauses
contained herein;

 :ةیقافتالا هذھ يف ةدراولا دونبلا نم يأب ّلخأ .ت
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then the Seller shall provide the Purchaser 
with written notice of such a breach and, the 
Seller shall be entitled to automatically 
terminate the Reservation Agreement upon 
such aforesaid written notice, without the 
requirement for a court order or any other 
formality, and release the Residence in the 
Seller’s sales database system and be free 
to sell the Residence to any other potential 
purchaser. Proof that the Seller has issued 
such notice to the Purchaser’s address set out 
at Item 2 of the Reservation Agreement shall 
be deemed sufficient for the termination of the 
Reservation Agreement to be effective and 
the Purchaser shall have no recourse against 
the Seller in the event that such notice was not 
received by the Purchaser howsoever such 
non-receipt may have arisen. 

 كلذــــب يــــطخ راعــــشإب يرتــــشملا دــــیوزتب عئاــــبلا موــــقی
 ةــیقافتا ءاــھنإبً اــیئاقلتً الوــخم عئاــبلا حبــصی و لالــخإلا
يـــطخلا راعـــشإلاب يرتـــشملا نالـــعإ بـــجومب زـــجحلا
 يأل وأ ةـــمكحملا نـــم رـــمأل ةـــجاحلا نودـــب و روكذـــملا
 ةرفوــتم ةقــشلا لــعجب موــقی نأــب و رــخآ يمــسر ءارــجإ
ةــیرح ھــل نوــكی و تاــعیبملا تاــنایب ةدــعاق ىــلع عــیبلل
 ماـــیق ىـــلع لیلدـــلا رـــبتعی .رـــخآ ٍرتـــشم يأل ةقـــشلا عـــیب
 ىــــلع روكذــــملا راعــــشإلاب يرتــــشملا نالعإــــب عئاــــبلا

 ةــیقافتا نــم 2 مــقر دــنبلا يــف حــضوملا يرتــشملا ناوــنع
 زــجحلا ةــیقافتا ءاــھنإل ذاــفنلا رــثا ءاــطعإلً اــیفاك زــجحلا
 ةــلاح يــف عئاــبلا ىــلع عوــجرلا قح يرتــشملل نوــكی ال و
ببــس نــع رــظنلا ضــغب راعــشإلا كــلذ يرتــشملا ملــستی مــل

  .راعشإلل ھیقلت مدع

15. Without prejudice to any other rights the
Seller may have, following such termination
of the Reservation Agreement pursuant to
clause 14:

 دــعب ھــنأف ،عئاــبلل نوــكت دــق ىرــخأ قوــقح ةــیأب ساــسملا نودــب.15
:14 مقر دنبلا قفو زجحلا ةیقافتال ءاھنإلا كلذ عوقو

(a) in the event that the cheque paid
by the Purchaser in respect of the
Reservation Fee has cleared or
the funds have been received in
the Escrow Account via bank
transfer or credit card payment,
then the Seller shall be entitled to
retain the Reservation Fee as pre-
agreed  compensation; or

 نـــم مدـــقملا كیـــشلا فرـــص مـــت ةـــلاح يـــف و.أ
 وأ زــــجحلا موــــسر صوــــصخب يرتــــشملا لــــبق
 نـــع نامـــضلا باـــسح يـــف غلاـــبملا عادـــیإ مـــت

 ةــــقاطبب دادــــسلا مــــت وأ يــــكنب لــــیوحت قــــیرط
 غــــلبمب ظاــــفتحالا عئاــــبلل قــــحی ھــــنإف ناــــمتئا

 قــــفتم ضیوــــعت ھــــنأ ىــــلع زــــجحلا موــــسر
وأ ً؛اقبسم ھیلع

(b) in the event that the Purchaser is
in default of payment of the
Reservation Fee as required by
these General Terms and
Conditions, then the Seller shall
have the right to demand an
amount equivalent to the
Reservation Fee as pre-agreed
compensation and to take all
necessary legal action against the
Purchaser for recovery of this
compensation amount.

 موـــسر دادـــس نـــع يرتـــشملا فـــلخت لاـــح يـــف .ب
يــــف ھــــیلع صوــــصنم وــــھ اــــم قــــفو زــــجحلا
عئاـــبلل قـــحی ھـــنإف ةـــماعلا ماـــكحألا و طورـــشلا
زــــــجحلا موــــــسر لداــــــعی غــــــلبمب ةــــــبلاطملا
 ھـــل قـــحی اـــمكً اقبـــسم ھـــیلع قـــفتم ضیوـــعتك
 دــــــض ةــــــینوناقلا تاءارــــــجإلا ةــــــفاك ذاــــــختا
 غـــــــلبم دادرتـــــــسا لـــــــجأ نـــــــم يرتـــــــشملا
 .ضیوعتلا

16. The Reservation Agreement (including these
General Terms and Conditions) is personal to
the Purchaser and neither the Reservation
Agreement nor the Purchaser’s rights and
obligations arising thereunder shall be
assignable or transferrable by the Purchaser
to any third party.

 ماـــكحألا و طورـــشلا هذـــھ كـــلذ يـــف اـــمب( زـــجحلا ةـــیقافتا َّنإ .16
لــقن زوــجی ال و يــصخش لكــشب يرتــشملاب ةــصاخ )ةــماعلا
تاــمازتلا و قوــقح نــم يأ وأ زــجحلا ةــیقافتا نــع لزاــنتلا وأ
 .ریغلا ىلإ اھیف اھیلع صوصنملا يرتشملا

17. The Purchaser shall not be permitted to
revoke the Reservation Agreement once
signed by the Purchaser save with the Seller’s
express written consent (which consent may
be given at the Seller’s sole discretion). In the
event that the Seller gives consent it may
nevertheless at its sole discretion still apply the
pre-agreed compensation terms outlined in
clause 15.

 ھــلبق نــم اــھعیقوت دــعب زــجحلا ةــیقافتا ءاــغلإ يرتــشملل زوــجی ال.17
 يــتلا و( عئاــبلا لــبق نــم ةحیرــص ةــیطخ ةــقفاوم بــجومب الإ
 ماــق لاــح يــف و .)قــلطملا هریدــقت قــفو عئاــبلا نــع ردــصت
نــم مغرلاــب و ھــنإف ،كــلذ لــثم ىــلع ھــتقفاوم رادــصإب عئاــبلا
ضیوــعتلا ماــكحأ قــیبطت ؛صاــخلا هریدــقت قــفو ؛ھــنكمی كــلذ
  .15 مقر دنبلا يف ھیلع صوصنملا و اقبسم ھیلع قفتملا
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18. The Seller may assign the Reservation
Agreement to any of its affiliated companies
and the Purchaser hereby consents to such
an assignment.

تاكرــشلا نــم يأل زــجحلا ةــیقافتا نــع لزاــنتلا عئاــبلل زوــجی.18
كـــلذ لـــثم ىـــلع ھـــبجومب يرتـــشملا قـــفاوی و ھـــل ةـــعباتلا
 .لزانتلا

19. The Purchaser confirms and warrants that the
monies used by the Purchaser for the
Reservation Fee originate from clean funds
and are not or could not reasonably be
considered to be the subject matter of money
laundering in any way whatsoever.

 ھــلبق نــم ةمدختــسملا لاوــمألا نأ يرتــشملا نمــضی و دــكؤی.19
و ةعورــشم رداــصم نــم لاوــمأ يــھ زــجحلا موــسر دادــس يــف
نـــع ةـــجتان اـــھنأ ىـــلع رـــبتعت نأ نـــكمی ال و رـــبتعت ال اـــھنأ

  .لاكشألا نم لكش يأب لاومأ لسغ تایلمع

20. The Purchaser confirms and warrants that the
Purchaser has been provided with a copy of
the Seller’s standard form SPA and supporting
disclosure statement has been made available
for review by the Purchaser and has satisfied
itself as to the content of these documents
prior to the entering into of the Reservation
Agreement.

 نـــم ةخـــسنب ھـــیدوزت مـــت دـــق ھـــنأ يرتـــشملا نمـــضی و دـــكؤی.20
 عئاـــبلاب صاـــخلا ءارـــشلا و عـــیبلا ةـــیقافتال يـــسایقلا جذوـــمنلا
 ھــنأ و زــجحلا ةــیقافتا مارــبإ لــبق حاــصفإلا ناــیب نــم ةخــسنو
  .تادنتسملا كلت تایوتحمب عنتقم

21. Execution of the Reservation Agreement does
not grant the Purchaser any priority interest or
other rights in the Residence and this
Reservation Agreement may be cancelled by
the Seller at any time prior to the signing of the
SPA by the Seller, provided that any amounts
paid by the Purchaser prior to the date of such
cancellation shall be refunded to the
Purchaser without interest.  The Purchaser
shall have no claim or action against the Seller
for compensation in relation to any such
cancellation of the Reservation Agreement.

 ةــیولوأ قوــقح ةــیأ يرتــشملل حنــمی ال زــجحلا ةــیقافتا عــیقوت نإ.21
 ةــیقافتا ءاــغلإ عئاــبلل نــكمی و ةقــشلا يــف ىرــخأ قوــقح ةــیأ وأ
 ءارــشلا و عــیبلا ةــیقافتا عــیقوت لــبق تــقو يأ يــف هذــھ زــجحلا

 لــبق يرتــشملا اھددــس دــق غلاــبم ةــیأ ةداــعإ متــی نأ ةطیرــش
يرتــشملل نوــكی ال و .ةدــئاف نودــب ھــیلإ ءاــغلإلا كــلذ خیراــت
لوــصحلل عئاــبلا دــض اــھعفری ىوــعد وأ ةــبلاطم يأ يــف قــحلا

  .زجحلا ةیقافتا ءاغلإب قلعتی امیف ضیوعت يأ ىلع

22. In the event of any discrepancy between the
terms of this Reservation Agreement, the SPA,
any sales or marketing manuals or literature
relating to the Residence, the Residence
Component, the Resort  and/or the Master
Community, the terms of the SPA shall prevail.

 هذــھ زــجحلا ةــیقافتا طورــش نیــب ضراــعت يأ دوــجو ةــلاح يــف.22
 وأ تاـــعیبم تاـــبیتك يأ و ءارـــشلا و عـــیبلا ةـــیقافتا نیـــب و
 وأ/و عجتنملاـــب وأ ققـــشلا ءزـــجب وأ ةقـــشلاب قـــلعتت قیوـــست
و عـــیبلا ةـــیقافتا ماـــكحأ و طورـــش نإـــف يـــسیئرلا عمجملاـــب
  .دوست يتلا يھ ءارشلا

23. This Reservation Agreement is prepared in
two (2) counterparts (one (1) for the Seller and
one (1) for the Purchaser) each of which when
executed shall be an original, but the two (2)
counterparts together constitute one (1) and
the same document.

 عئاــبلل ةخــسن( نیقباــطتم نیتخــسن نــم زــجحلا ةــیقافتا دادــعإ مــت .23
 رــبتعت اــمھنم ةخــسن لــك عــیقوت دــنع و )يرتــشملل ةخــسن و
 ةدــحاو ةــیقافتا نالكــشتً اــعم نیتخــسنلا نأ اــمك ةیلــصأ ةخــسن
 .ةیقافتالا سفن و

24. The Reservation Agreement shall be
governed by and interpreted in
accordance with the laws of the Emirate
of Dubai and the Federal Laws of the
UAE applicable thereto, and the Courts
of Dubai shall have exclusive jurisdiction
in respect of any dispute or difference
between the parties hereto arising out of
or in connection with the terms of the
Reservation Agreement.

ً اــقفو و يــبد ةراــمإ نیناوــقلً اــقفو رــسفت و زــجحلا ةــیقافتا مــكحت .24
نوــكی و ةدــحتملا ةــیبرعلا تاراــمإلا ةــلودل ةــیداحتالا نیناوــقلل
يأــب قــلعتی اــمیف يرــصحلا صاــصتخالا يــبد ةراــمإ مكاــحمل
يأ صوــصخب ةــیقافتالا فارــطأ نیــب أــشنی فالــخ وأ عازــن
  .اھماكحأ وأ اھطورش نم
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