
رؤيتنا: أن نكون البيئة العقارية األولى
عالميًا الجاذبة لالستثمار

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

www.dubailand.gov.ae

)B( عقد شراء عقار بين المشتري ومكتب الوساطة العقارية
CONTRACT BETWEEN BUYER AND BROKER )B(

Contract Number: رقم العقد:

PART 1  [PARTIES]الجزء 1 ]األطراف[

بيانات مكتب الوساطة

اسم املؤسسة

THE BROKER OFFICE / AGENT 

Office Name:

:License Authorityجهة الرتخيص:

:ORNرقم التسجيل::License Numberرقم الرتخيص:

:Faxرقم الفاكس: :Phoneرقم الهاتف:

:Addressالعنوان: 

:Emailالربيد اإللكرتوني:

:Agent Nameاسم الوسيط:

:BRNرقم تسجيل الوسيط::Mobileرقم الهاتف الجوال

THE BUYER’S DETAILSمعلومات عن املشرتي

:Name of Buyerاسم املشرتي: 

:ID Card Numberرقم بطاقة الهوية: :Nationalityالجنسية: 

:Passport Noرقم الجواز::Expiry Dateتاريخ االنتهاء:

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

:Phoneالهاتف::Faxالفاكس:

:Addressالعنوان: 

:Emailالربيد اإللكرتوني:

Contract B:  1 / 2

PART 2 [THE PROPERTY]الجزء 2 ]العقـار[

THE PROPERTY DETAILSبيانات العقار

:Type of Areaنوع املنطقة::Locationاملوقع: 

:Type of Propertyنوع العقار: 

:Buyer’s Budgetميزانية املشرتي:

:Areaاملساحة:

:Tenanted Propertyمطلوب عقار موجر أو غري موجر::Present Useنوع االستخدام:

:Special Requirementsمتطلبات خاصة: 
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Contract B:  2 / 2

PROPERTY FINANCIALSالبيانات املالية املتعلقة بالعقار

:Ready Cashاملبلغ النقدي:Finance:  AEDمبلغ التمويل:

:Date of Approvalتاريخ االعتماد::Bankالبنك:

Contract Number: رقم العقد:

PART 3. [COMMISSION & THE DURATION OF THE AGREEMENT]الجزء 3. ]العمولة ومدة االتفاقية بني مكتب الوساطة ومالك العقار[

:Start Dateتاريخ بدء االتفاقية: :End Dateتاريخ انتهاء االتفاقية: 

:Broker’s Commissionمبلغ العمولة: :Activity Reportingتقديم تقارير من الوسيط: 

)B( عقد شراء عقار بين المشتري ومكتب الوساطة العقارية
CONTRACT BETWEEN BUYER AND BROKER )B(

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:

SECOND PARTY [THE BUYER(S)]الطرف الثاني ]املشرتي[

Signature
التوقيع

Buyer Name (Arabic)
اسم املشرتي )عربي(

Buyer Name (English) 
اسم املشرتي (إنجليزي

Signature
التوقيع

Attorney Number
رقم التوكيل

Legal Representative (Arabic)
املمثل القانوني )عربي(

Legal Representative (English) 
)املمثل القانوني (إنجليزي

(
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