
By submitting your online application [application form of Huzoom Lusail] (“Application”) 
on this website [Lusail.com] (“Website”), you hereby consent to this disclaimer and 
agree to grant [Qatari Diar Real Estate Investment Company] (the “Company”) the right 
to use and process your information and data for the purposes of reviewing and considering 
the Application. Nothing in the Application or the Website shall, directly or indirectly, create 
or imply any intention or promise of the Company to contract or making binding offer of any 
kind on the Company. 

The Application will be carefully, and with discretion, reviewed by the Company on a case by 
case basis and response will be communicated only to the selected applicant. The Company 
shall not accept any liability for any loss or damage of any kind incurred as a result of 
submission or use of the Application or the Website or reliance on any information provided 
hereto. Your use of the Application or the Website and your reliance on any information 
provided is solely at your own risk. The Company accepts no responsibility, and shall not 
be held liable, for decisions taken by applicants or users on the basis of the aforementioned 
information.

عند تقديمكم الطلب اإللكتروني )نموذج طلب تسجيل في مشروع حزوم لوسيل( )“الطلب”( 
عبر موقع [Lusail.com] )“الموقع”(، فإن ذلك يعتبر موافقة منكم على إشعار إخالء المسؤولية 
الماثل وموافقة منكم على منح )شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري( )“الشركة”( الحق في 

استخدام ومعالجة المعلومات والبيانات الخاصة بكم ألغراض مراجعة الطلب وتقييمه. ال ينشأ عن 
الطلب أو الموقع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو ينطوي باإلشارة ضمنًا إلى وجود أية نية 

أو وعد بالتعاقد من قبل الشركة أو ما يمكن اعتباره عرضًا ملزمًا للشركة من أي نوع. 

ستتم مراجعة الطلب بعناية، ووفقًا لتقدير على أساس كل طلب على حدة وسيتم إرسال الرد إلى 
مقدمي  الطلبات اللذين تم اختيارهم الشركة المطلق. لن تتحمل الشركة أية مسؤولية عن أي خسارة 
أو ضرر من أي نوع يحدث نتيجة لتقديم أو استخدام الطلب أو الموقع أو االعتماد على أي معلومات 

مقدمة في هذا االشعار. إن استخدامك للطلب أو الموقع واعتمادك على أي معلومات مقدمة يعتبر 
مسؤولية خالصة لك ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية عن القرارات التي يتخذها المتقدمون 

أو المستخدمون على أساس المعلومات المذكورة أعاله.


