
 

 

 

 نموذج عمد بٌع بالتمسٌط.
 

 

 م، وبمحافظة....عـــــــــام...من شهر...هــ، الموافك........./.../....إنه فً ٌوم

 )........(بمنطمة)..........(

 ...تــــــم االتفـــــــاق بٌن كل من

 ،........................./"البــــائع": "الســـــــــٌد"

، والصـــــــادر من "وزارة التجــــــــــــارة )......("سجـــــــل تجـــــــاري" ذو الرلم
 "رلم"

 م، "ممر الشركة".../.../...م، موافكوال.../.../...، "بتـــــــارٌــــــخ").....(

 "بائـــــــــــــــــــــــــــــع"(.–)"كـ طـــــــــــــرف أول"،................../

، ....................../المشـــــــــــــتري: "الســــــــــــــٌد"
 )...........(و"جنســـــــــــٌته"

 /.../...، "بتـــارٌخ")...(و"الصادر" من,...()لرلــم"الجنســــــــــٌة"، سجل مدنً ذو ا
... 

 "مشـــــــتري"(.–)"كطـــرف ثانً"...........م. و"الممٌم" بـــ

 تمهــــــــٌد العمــد: )نموذج عمد بٌع تمسٌط(

لمد تم االتفاق بٌن كل البائــــــع والمشــــــــتري وذلن على أن ٌشتري الطرف الثانً " 
 سٌارة"

لاير سعودي "فمط" ال غٌر( ولد ...... )............"بمٌمة"......."مودٌـــــلها".......
 دفع

لاير سعودي "فمط" ال ....... ).........."الطــــــرف الثـــــــانً" عند التولٌع "مبلغ"
 غٌر(،

وتم االتفاق فٌما بٌن الطرفٌن على أن "ٌســـــدد" المبلغ المتبمً 
 ــــاط" بحٌث"ألســ........على

 "شهرٌـــــــــــاً"..........تكون لٌمةكل منهــــــــا

 شــــــروط التعـــــــالد: )نموذج عمد بٌع تمسٌط(

 لمد تم االتفاق بٌن المشتري والبائع على الشروط التً تحكم عمد البٌع وهً كما ٌلً:

 "ٌمـــــــــر" الطـــــرف األول بؤن "المبٌع" لد وصل إلٌه بالطرٌك الشرعً..1
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. "ٌمــــــــــــر" الطرف الثانً بؤنــــــــــــه لام بمعاٌنة 2
 "المـــــــــــــــــــبٌع"معاٌنــــــــــــة

ٌحك لــــه أن  تامـــــــــة بحٌث تكون "مانعــــــة للجهالة الفاحشـــــــة " وذلن بدون أن
 ٌرجع

 على الطرف األول بؤي شًء.

. إن تمسٌط المبلغ ٌكون بشكل "ألساط شهرٌة" بحٌث ٌتم تحرٌر "شٌن" بالمبلغ 3
 الشهري

 المطلوب سداده مكتوب علــــــــــٌه تـــــارٌخ الشهر المطلوب فٌه السداد بوضوح.

 كفالة حتى انتهائه منؤداءٌمكنللبائع اشتراطؤن ٌموم المشــــتري بتمدٌم رهن، أو .4

 كافةألساط الثمن.

. على المشتري أن ٌمدم إثبات أنهٌستطٌعؤن ٌسدد لٌمة "السٌارة" من أوراق اعتماد 5
 أو

 "ضمانات" مالٌة أو أوراق ملكٌة أو منشآت أو أراضً أو عمارات.

. فً حال تؤخر المشتري عن سداد لٌمة أي لسط من األلساط فً الولت الذي ٌكون 6
 تحكمس

الدفعوذلن دون تمدٌم سبب ٌمبله "البائع" ٌبرر هذا التؤخٌر، فٌحك للبائع ها أن ٌلجؤ إلى 
 المضاء

 من أن تحصٌلمٌمة "الشٌن" الذي ٌحٌن موعد سداده.

 . عند حدوثنزاع حول هـــذا العمد فتكون "المحكمة" "المختصة" هً المحكمة الوالع7

 بدائرتهـــــا "الطرف األول".

المشـــــــــــتري بؤن ٌدفعاأللساط فً محل "إلامة البائع"، ما لم ٌتم االتفاق . ٌلتزم 8
 على غٌر

 ذلن.

ٌموم البائع بااللتزام بتسلٌم المشتري "الشٌن" الذٌٌحٌن موعد سداده وذلن بعد .9
 استٌفاء لٌمته

 من المشتري.

اإلصابة التً  . بعد تسلٌم المبٌع إلى المشتري فإن البائع ال ٌسؤل عن األضرار أو10
 ٌمكن أن

تصٌب السٌارة أو الجهاز أو البٌت بعد أن لام بتسلٌمهم للمشتري حسب ما تم االتفاق 
 علٌه وحسب

 ما أراده المشتري.

. ٌموم الطرف األول )البائع( بالتعهد بؤن ٌتنازل عن "عمد البٌع" إلى الطرف 11



 الثانً)المشتري(

 وذلن بعد استكمال "األلساط".

للبائع أن ٌموم بزٌادة ثمن أو لٌمة ما تم بٌعه وذلن بعد أن ٌكون لد  . ال ٌحك12
 استوفى المٌمة

 التً تم االتفاق علٌها.

. ٌمع على عاتك الطرف الثانً كل منالمصروفات واألتعاب والرسوم التً ترتبط 13
 بإنهاء العمد

 الرسمً، باإلضافة إلى كل ما ٌتعلك باإلجراءات التً تخص نمل الملكٌة.

.ٌتم تحرٌر "عمد البٌع" هذا من صورتٌن بحٌث ٌكون لكل طرف صورة عنه من 14
 أجل أن

 ٌعمل به ولت اللزوم.

 "تولــــــــــــــــــــــٌع"ا"لطرفـــــــــــان"

 ...................................البـــــائع/–"الطـــــــرف األول"

 .............................المشــــــــــــــتري/–"الطــــــرف الثانً"

 


