
الدليل التفصيلي لخطوات الشراء 
 Ginninderry بالقرعة في

قم بزيارة ginninderry.com لالطالع 	 
على معلومات حول عروض البيع، بما في 

ذلك تفاصيل األراضي، وقوائم األسعار، 
ومواقيت طرح األراضي للبيع، والشروط 

واألحكام. 

راجع قائمة التحقق لالنتقال الخاصة بنا.	 

 	community@ ارسل بريًدا إلكترونيًا إلى
ginninderry.com  للحصول على حزمة 

الترحيب الخاصة بك والتواصل مع مدير 
التطوير المجتمعي.

انضم إلى صفحة فيسبوك المحلية الخاصة بنا.	 

يمكنك التسجيل للقرعة خالل فترة أسبوعين.	 

قم بإرسال استمارة طلب هندسة وتنسيق 	 
designs@ المساحة الطبيعية األمامية عبر

ginninderry.com قبل 12 أسبوع من 
اكتمال البناء.

اكمل استمارة استرداد ضمان االمتثال بمجرد 	 
االنتهاء من بناء منزلك. بعد الموافقة، يمكنك 

بدء أعمال تنسيق المساحة الطبيعية. ستقوم 
شركة تنسيق المناظر الطبيعية التي تختارها 

Ginninderry بالتشاور معك لوضع مخطط 
لتنسيق المساحة الطبيعية األمامية لمنزلك.

سيتم إرسال رمز التسجيل للقرعة إليك عبر 	 
البريد اإللكتروني بعد التسجيل عبر اإلنترنت. 
وهذا رمز خاص بك يتم إنشاؤه عشوائيًا وال 
يعكس هذا الرمز ترتيبك في سحب القرعة.

بمجرد إغالق باب التسجيل للقرعة، ستتلقى 	 
رسالة بريد إلكتروني تطلب منك تأكيد رغبتك 

في االستمرار.

اختر متعهد البناء واطلعه على متطلبات 	 
.Ginninderry االسكان في

ارسل مخططاتك المكتملة واستمارة 	 
طلب التصميم إلى فريق التصميم لدينا 

design@ للحصول على الموافقات على
 ginninderry.com

بمجرد الموافقة عليها من قبل	 
Ginninderry  والحصول على الموافقات 
المتعلقة بالبناء أو التطوير، يمكنك البدء في 

أعمال البناء.

 	  TheLink قم بزيارة الموقع اإللكتروني أو
الستعراض خريطة جميع األراضي 

المتاحة.

تحدَّث إلى مجموعة مختارة من متعهدي 	 
البناء للحصول على المشورة بشأن 
التصميمات واألراضي التي تناسب 

احتياجاتك لمساعدتك في تحديد الميزانية.

انشيء قائمة مختصرة باألراضي التي 	 
ترغب في الشراء منها.

عند اإلعالن عن بدء إجراءات التسوية، ادفع 	 
 نسبة 95% المتبقية من سعر األرض 

و 7,500 دوالر أو 10,000 دوالر )حسب 
حجم األرض( في غضون 30 يوم عمل. 

ادفع 50% فقط من ضمان االمتثال إذا 	 
كنت تستخدم متعهد بناء خاص بعروض 

.Ginninderry

قم بتسييج أرضك بمجرد إكمال إجراءات 	 
التسوية لمنع التعديات غير القانونية.

ستأخذ Ginninderry جميع التسجيالت 	 
المؤهلة للقرعة وتقوم بشكل عشوائي 

د  بإنشاء رقم السحب الخاص بك الذي يحّدِ
موضعك في قائمة االنتظار لجلسة اختيار 

األرض.

سيتم إخطارك برقم  السحب الخاص بك 	 
عبر البريد اإللكتروني وسيُطلب منك 

تأكيد حضور جلسة اختيار األرض قبل 
يومين فقط.

ادفع 5% مقدماً 	 

تبادل العقود - إما في غضون يومي عمل 	 
أو في جلسة اختيار األرض في حالة 

 Suburban Land وجود ممثل من
Agency. راجع شروط القرعة للمزيد 

من المعلومات.

بمجرد تأكيد الحضور ، سيتم إرسال بريد 	 
إلكتروني إليك بتحديد وقت لك قبل يومين 

من جلسة اختيار األرض المجدولة.

ملحوظة: تحقق من رسائل البريد العشوائي 	 
)junk or spam folders( إذا لم تستلم 
هذه الرسالة في صندوق بريدك اإللكتروني.

احضر في الوقت المخصص لك، واجلب معك:
قائمة مختصرة من األراضي التي تريد الشراء 	 

منها 
إثبات هويتك	 
تأكيد البريد اإللكتروني لجلسة اختيار األرض 	 

الُمرسل إليك
تفاصيل محامي	 
مبلغ وديعة )شيك مصرفي أو حوالة بنكية أو 	 

 )EFTPOS بالطاقة االئتمانية أو بنظام

ملحوظة: إذا لم تصل قبل 15 دقيقة على األقل من 
جلسة اختيار األرض الخاصة بك، فسوف تتراجع 

في ترتيب قائمة االنتظار لتلك الجلسة.

إعالن Ginninderry عن طرح 
أراضي للبيع 

انضم إلى مجتمعنا

التسجيل للقرعة على اإلنترنت

االمتثال وهندسة المناظر الطبيعية

استالم رمز التسجيل للقرعة الخاص بك

التصميم والبناء

البحث في خيارات األراضي وإنشاء 
قائمة مختصرة 

إجراءات التسوية لألرض التي تختارها 

تحديد وقت لك

جلسة اختيار األرض 

استالم رقم السحب وتأكيد حضورك

شراء األرض الخاصة بك

للمزيد من المعلومات 
البريد اإللكتروني: sales@ginninderry.com  هاتف: 900 316 1800
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