
 Date   التاريخ 
   

Time   الوقت 

 

 

 

 استمارة إبداء رغبة في الشراء 

Expression of Interest 

 

 معلومات شخصية 
 

Personal Information 

 Nationality  الجنسية      Full Name االسم الكامل 

     

 E-mail  البريد االلكتروني     Mobile Number رقم الجوال 

    
 

 Profession  المهنة/الوظيفة    Company Name جهة العمل 

  
 

  

  Address   العنوان 

   

 Property Information  بيانات العقار 
 Project Name   اسم المشروع 

[[  

 

 أرض سكنية (فيال)   نوع العقار 
Residential land (villa) 

 أرض سكنية (عمائر)  
Residential Land (Buildings) 

 فيال سكنية  
Residential Villa 

 شقة سكنية  
Apartment 

 

 شقة فندقية  
Hotel Apartment 

 مكتب لإليجار  
Office for Rent 

 مكتب للبيع  
Office for Sale 

 أرض تجارية  
Commercial Land 

 محل تجاري  
Commercial Store 

 
 موقع العقار 

 اإلمارات  
UAE 

 السعودية  
KSA 

    
 

 Number of units interested in   المرغوب بها  الوحداتعدد 
   

 The total amount allocated to purchase  القيمة اإلجمالية المخصصة للشراء

 

 سكن  الهدف من الشراء
Home 

 استثمار  
Investment 

 إعادة بيع  
Resell 

Purpose of Purchase 
 

 مباشر   كيف سمعت عنا؟
Direct 

 وسيط 
 Broker 

 اسم الوسيط 
 .........................). (............................................ 

How did hear about us? 
 

 مالحظات 

للشراء المستقبلي لوحدة عقارية كما تعتبر هذه  إن هذه االستمارة صالحة  .1

 المشروع. استمارة إبداء رغبة شراء فقط وليست عقد بيع أو وعد بالبيع في  

عند   عن هذا النموذجسكنية عوضًا  وحدة  بتوقيع طلب شراءالعميل  سيقوم   .2

 إشعاره من قبل شركة خريدة لالستشارات العقارية. 

نفسه  إذا قرر العميل عدم الشراء فإن هذا النموذج يعتبر الغيًا من تلقاء  .3

 إداري أو تعبئة أي نموذج آخر. دون الحاجة التخاذ أي إجراء  

Remarks 

1. This is a non – binding Expression of Interest and considered as solicitation 

form and not a sales contract or a promise to sell. 

2. The interested customer will later have to sign a sales contract upon prior 

notice from Khoraidah Real Estate Consulting Company. 

3. If the customer decided not to purchase, this form is considered null and 

void without the need for any administrative action or filling any other forms. 

 

The Trial Version
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