One Percent Real Estate.
Listing Form (Rent)

)تصريح عرض (إيجار

Landlord Details/ تفاصيل المالك
Name / االسم
QID / رقم البطاقة

Nationality/ الجنسية

Mobile / جوال
بريد ر
Email / الكتون

P.O. Box / ب.ص

Property Details/ تفاصيل الشقة
Location/ موقع

Tower / برج

Flat / شقة

Type /نوع

Bedroom /غرف

Area / مساحة

Parking /مواقف

Key Location/ موقع المفتاح

Furniture /الفرش

FF ☐ SF ☐ UF☐

View / االطاللة

Exclusive /  حصرية؟Yes☐No☐

Payment Details/ تفاصيل الدفع
Bills / الفواتت

Monthly Rent / االيجار الشهري

Yes☐

No☐

FAQ / أسئلة مكررة
1.Security Deposit will be cashed?
وديعة الضمان مطلوب نقداً؟

Yes ☐ No☐

3.The Kahramaa is transferred to the tenant’s name?
نقل كهرماء الى اسم المستأجر؟
Yes ☐ No☐

2.Any nationality allowed?
كل الجنسيات مسموح بها؟

Yes☐ No☐

4.Pets allowed?
مسموح حيوانات اليفة؟

Yes ☐ No☐

Terms & Conditions / الشروط واالحكام
1. Appointment: The landlord hereby appoints One
Percent Real Estate as its agent to find tenant for
the above noted property and negotiate the terms
of the lease.
2. The landlord agrees to pay half a month's rent to
Company One Percent Real Estate in exchange for
finding a tenant for the above-mentioned property.
3. One Percent Real Estate agrees to use all
electronic and other marketing means to find a
suitable tenant for the above-mentioned property.

 يعين المالك بموجبه شركة ون بيرسنت للعقارات كوكيل.1
لها إليجاد مستأجر للملكية المذكورة أعاله والتفاوض على
.شروط عقد اإليجار
 يوافق المالك على دفع نصف إيجار شهر لشركن ون بيرسنت.2
.للعقارات مقابل إيجاد مستأجر للملكية المذكورة أعاله
 توافق شركة ون بيرسنت للعقارات على استخدام كافة الوسائل.3
التسويقية االلكترونية وغيرها بغية إيجاد مستأجر مناسب للملكية
.المذكورة أعاله

Documents Checklist / مستندات مستلمة
Qatar ID / ☐ البطاقة القطرية
Title Deed / ☐ سند الملكية

SPA /☐ عقد الشراء

I hereby certify that I have read, understand, and agree with each and all of the above statements.

أقر بموجبه أنني قد قرأت وفهمت وأوافق على جميع البيانات المذكورة أعاله
Landlord Signature / توقيع المالك

Date:

Company Signature / توقيع الشركة

Date:

1.L.F.R.V-20210629
One Percent Real Estate
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Website: onepercent.com.qa
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