
 نموذج عقد بيع لـ وحدة سكنية

 / ./ .إنه فً ٌوم الموافك

 :لد تحرر هذا العمد واالتفاق بٌن كل من

الدٌانة _ والممٌم فً. ) نذكر العنوان )….( الجنسٌة _ …… _ )…( أوال: السٌد/ 

 ……بالتفصٌل( وٌحمل بطالة رلم لومً

 (طرف أول_ بائع)

وٌحمل بطالة رلم …….. الدٌانة _والممٌم فً)…..( الجنسٌة _ /…. _)….( ثانٌا: السٌد 

 ..…لومً

 (طرف ثانً _ مشتري)

طرفا العمد ألرأ بأهلٌتهما المانونٌة للتعالد والتصرف شرعا ولانونا واتفما فٌما بٌنهما على 

أن تحكم العاللة التً ٌنشأها هذا العمد األحكام الوارده بالبنود اآلتٌة حٌث أن العمد شرٌعة 

 .المتعالدٌن

لتمهٌدا  

ٌمتلن الطرف األول البائع )شمة رلم ) ( ومساحتها باألرلام والحروف )ونذكر عدد الغرف 

وعنوان المبٌع بالتفصٌل(، وآلت الملكٌة للطرف األول )البائع( عن طرٌك الشراء من 

)نذكر اسم الشخص وتارٌخ العمد ورلم الحكم بصحة التولٌع، السنة والمحكمة الصادر منها، 



الطرف الثانً )المشتري( ٌرغب فً شراء )الوحدة السكنٌة( سالفة البٌان، فمد وحٌث إّن 

 :اتفموا على أن تحكم العاللة بٌنهما األحكام الواردة بالبنود اآلتٌة

 البند األول

ـ ٌعتبر التمهٌد السابك جزء ال ٌتجزأ من العمد وعلٌه ٌفسر ما ٌغمض من بنوده، فهو المفسر 

ن المشتركة عند التعالدوالموضح لنٌة المتعالدٌ . 

 البند الثانً

باع وأسمط وتنازل الطرف األول )البائع( إلى الطرف الثانً )المشتري( المابل لذلن البٌع 

بكافة الضمانات الفعلٌة والمانونٌة الناللة للملكٌة والتكلٌف والحٌازة كامل الشمة رلم ) ( 

حدود اآلتٌة)ذكر مكانه بالتفصٌل و ذكر عدد الغرف( والمحددة بال : 

 :الحد البحري

 :الحد المبلً

 :الحد الشرلً

 :الحد الغربً

 :والعمار الكائن به الوحدة السكنٌة محدد بالحدود والمعالم اآلتٌة

 :الحد البحري

 :الحد المبلً



 :الحد الشرلً

 :الحد الغربً

 البند الثالث

)باألرلام والحروف( وتم دفع تم هذا البٌت واإلسماط للشمة نظٌر ثمن إجمالً مبلغ ولدره 

الثمن المذكور جمٌعه عدا ونمدا من ٌد ومال الطرف الثانً المشتري إلى ٌد الطرف األول 

البائع فً مجلس تحرٌر العمد، وٌعتبر تولٌع الطرف األول البائع على هذا العمد بمثابة 

 .مخالصة نهائٌة باستالمه كامل الثمن المذكور

 البند الرابع

إلى الطرف األول البائع عن طرٌك الشراء من السٌد/... بموجب عمد بٌع  آلت الملكٌة

 …مؤرخ... والصادر بشأنه حكما بصحه تولٌع فً الدعوي رلم... لسنة... صحة تولٌع

 البند الخامس

ٌمر الطرف األول بأنّه لم ٌسبك له التصرف فً الشمة موضوع هذا العمد بأي وجة من 

نّها خالٌة من الحموق العٌنٌة األصلٌة والتبعٌة المتعلمة بالغٌر أوجه التصرفات المانونٌة، وأ

كالرهن أو االمتٌاز أواالختصاص وخالفه وحموق االنتفاع، وأنّها ملكا خالصا له وأنّها غٌر 

محملة بأي دٌن، وإذا ظهر خالف ذلن ٌلتزم الطرف األول الباٌع بسداد كافة الدٌون على 

لعمد مع أحمٌة الطرف الثانً المشتري بالتعوٌض عن أي الشمة المباعة حتى تارٌخ ذلن ا

أضرار ٌسببها الطرف األول، فً حالة مخالفة هذا البند فً العمد وكافه بنود العمد بشكل 



عام، وأّن الطرف األول البائع ٌضمن عدم التعرض المادي والمانونً من النفس والغٌر 

باعة بموجب هذا العمدللطرف الثانً المشتري فً ملكٌة وحٌازة الشمة الم . 

 البند السادس

ٌمر الطرف الثانً المشتري بأنّه لد عاٌن الشمة المباعة المعاٌنة الظاهرٌة النافٌة للجهالة 

شرعا ولانونا، وأنّه لبِّّل شرائها على حالتها، كما ٌلتزم الطرف األول البائع بتسلٌم الوحدة 

ولٌع الطرف الثانً دون حاجة إلى السكنٌة محل العمد للطرف الثانً المشتري بمجرد ت

 .تحرٌر محضر بالتسلٌم

 البند السابع

ٌمر الطرف األول بالتزامه التام بالحضور أمام المحكمة المختصة لإللرار بصحة التولٌع 

وصحة نفاذ هذا العمد، أو الحضور أمام الشهر العماري للتولٌع على عمد البٌع النهائً، أو 

بٌع للنفس والغٌر والتولٌع نٌابة عنه أمام الشهر العماري عمل توكٌل للطرف الثانً بال

والجهات الرسمٌة، على أن ٌكون الضرائب المستحمة على التسجٌل بالشهر العماري 

مناصفة بٌن الطرفٌن، على أن تكون رسوم ومصروفات الدعوى على عاتك الطرف الثانً، 

ة بموجب هذا العمدوٌمر بصحة وتسلسل مستند الملكٌة للوحدة السكنٌة المباع . 

 البند الثامن

فً حالة وفاة أحد الطرفٌن لبل استكمال بالً االلتزامات ٌنتمل إلى ورثته وتسري فً حمهم 

 .بالً بنود العمد

 البند التاسع



بمجرد تولٌع الطرف األول على العمد تنتمل ملكٌة الوحدة السكنٌة محل العمد للطرف الثانً 

تصرف المالن فً ملكه بالبٌع أو التنازل وذلن دون  وٌكون له الحك فً التصرف فٌه

 .الرجوع للطرف األول

 البند العاشر

ٌمّر الطرف األول بأّن هذا البٌع ٌشمل حصة فً كامل أرض العمار تساوي مساحة األرض 

 .ممسوما على عدد الوحدات السكنٌة، وحصة كذلن فً األجزاء المشتركة من منافع العمار

 البند الحادي عشر

ٌمر الطرف األول صراحة بأنّه متخذ محال مختارا له، وهو ذات العنوان المذكور بصدر 

 .هذا العمد، وكل تخاطب رسمً على هذا العنوان ٌعد لانونٌا

 البند الثانً عشر

المحاكم المدنٌة الوالع فً دائراتها العمار الموجود به الوحدة السكنٌة موضوع هذا العمد، 

صل فً أي نزاع لد ٌنشأ بخصوص شرح أو تنفٌذ أي شرط من هً المختصة للنظر والف

 .شروط العمد

 البند الثالث عشر

تحرر هذا العمد من نسختٌن وولعهما طرفً العمد بمجلس العمد ولهما نفس الموة واألثر 

 .للعمل بهما عند اللزوم

 وهللا خٌر الشاهدٌن



 طرف أول بائع. طرف ثان مشتري

 /االسم/. االسم

التولٌعالتولٌع/.   / 

 /رلم لومً /. رلم لومً

 الشهود

 الشاهد األول. الشاهد الثانً

 /االسم/. االسم

 /التولٌع/ التولٌع

 /رلم لومً/. رلم لومً

 


