
رؤيتنا: أن نكون البيئة العقارية األولى
عالميًا الجاذبة لالستثمار

Vision: To be a global real estate leader
in attracting investments

www.dubailand.gov.ae

)A( عقد بيع عقار بين المالك ومكتب الوساطة العقارية
CONTRACT BETWEEN SELLER AND BROKER )A(

Contract Number: رقم العقد:

PART 1  [PARTIES]الجزء 1 ]األطراف[

THE BROKER OFFICE / AGENT DETAILSبيانات مكتب الوساطة

:Office Nameاسم املؤسسة:

:License Authorityجهة الرتخيص:

:ORNرقم التسجيل::License Numberرقم الرتخيص:

:Faxرقم الفاكس: :Phoneرقم الهاتف:

:Addressالعنوان: 

:Emailالربيد اإللكرتوني:

:Agent Nameاسم العميل: 

:BRNرقم التسجيل::Mobileرقم الهاتف الجوال

THE PROPERTY OWNER’S DETAILSبيانات مالك العقار

:Name of Ownerاسم مالك العقار: 

:ID Card Numberرقم بطاقة الهوية: :Nationalityالجنسية: 

:Passport Noرقم جواز السفر::Expiry Dateاالنتهاء:

:Mobileرقم الهاتف الجوال::P.O.Boxصندوق الربيد:

:Phoneالهاتف::Faxالفاكس:

:Addressالعنوان: 

:Emailالربيد اإللكرتوني:
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PART 2 [THE PROPERTY]الجزء 2 ]العقـار[

THE PROPERTY DETAILSبيانات العقار

:Property Statusحالة العقار: :Plot Numberرقم األرض: 

:Type of Areaنوع املنطقة: :Title Deed Numberرقم امللكية:

:Locationاملوقع::Property Numberرقم العقار:

:Type of Propertyنوع العقار: :Project Nameاسم املرشوع:

:Areaاملساحة::.Owner’s Association Noرقم جمعية املالك:

:Present Useنوع االستخدام::Community Numberرقم املجمع:

:Property Approx. Ageالعمر التقديري للعقار:

:No. of Car Parksعدد مواقف السيارات::No. of Bedroomsعدد غرف النوم:

:No. of Bathroomsعدد الحمامات::No. of Kitchensعدد املطابخ:

:No. of Unit / Units Numberرقم الوحدة / عدد الوحدات::.Floor Noرقم الطابق:

:No. of Floorsعدد الطوابق::No. of Shopsعدد املحالت:

 :Facilitiesالخدمات: 

:Extra Facilitiesخدمات إضافية: 

:Additional Informationمعلومات إضافية: 
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Contract Number: رقم العقد:

PROPERTY FINANCIALSالبيانات املالية املتعلقة بالعقار

:Listed Priceالسعر املدرج::Original Priceالقيمة األصلية:

:Paid Amountاملبلغ املدفوع::Balance Amountاملبلغ املتبقي:

:Service Chargeرسوم الصيانة السنوية:

:Mortgage Statusحالة الرهن::Mortgage Regرقم الرهن العقاري:

:Bankالبنك::Mortgage Amountقيمة الرهن:

:Pre-closure Chargesاملبلغ اإلضايف املطلوب لفك الرهن:

:Payment Scheduleجدول الدفعات:

:DateالتاريخAmount   AEDاملبلغ )درهم(
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TENANCY CONTRACT DETAILSبيانات عقد اإليجار

:Property Rentedالعقار غري مؤجر

Contract A:  3 / 3

Contract Number: رقم العقد:

PART 3 [COMMISSION & THE DURATION OF THE CONTRACT]الجزء 3 ]العمولة ومدة العقد[

:Contract Start Dateتاريخ بدء العقد: :Contract End Dateتاريخ انتهاء العقد: 

:Commission Amount(AED)نسبة العمولة )درهم(:

:Contract Typeنوع العقد: :Activity Reportingتقديم تقارير من الوسيط: 

PART 4  [THE SIGNATURE OF THE PARTIES]الجزء 4 ]توقيع األطراف[

FIRST PARTY [THE BROKER OFFICE]الطرف األول ]مكتب الوساطة[

:Nameاالسم: 

:Titleالصفة:

:Dateالتاريخ::Signatureالتوقيع:

:Office Stampختم املكتب:
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SECOND PARTY [THE OWNER(S)]الطرف الثاني ]املالك[

Signature
التوقيع

Owner Name (Arabic)
اسم املالك )عربي(

Owner Name (English)
اسم املالك )إنكليزي(

Signature
التوقيع

Attorney Number
رقم التوكيل

Legal Representative (Arabic)
املمثل القانوني )عربي(

Legal Representative (English)
املمثل القانوني )إنكليزي(

Yes/No
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