عقد تسويق لمنتج عقاري  /مشروع عقاري
تاريخ العقد
الحمد لله وحده والصالة والسالم على نبينا محمد وآله وصحبه ،وبعد
فإنه في يوم

/

14هـ الموافق

/

 .1الســيد /

/

/

			
20م بمدينة

وجنســيته
حي

وعنوانه مدينة
العنــوان الوطنــي

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

بموجـــــب ســجل مدنــي رقـــــم

شارع

ص.ب

البريــد اإللكترونــي

رمز بريدي
الجــوال

والمشار إليه فيما بعد بـــــ (“المالك أو المؤجر“أو “الطرف األول”).

 .2شــركة /مؤسســة/مكتب/
برقـــم
ص.ب

المســجلة فــي الســجل التجــاري لمدينــة
ومقرها الرئيسي مدينة

رمــز بريــدي

العنــوان الوطني

ويمثلها في التوقيع الســيد/
البريــد اإللكترونــي
وتاريخ

الجنســية بموجـــــب ســجل مدني رقـــــم
الجــوال

والصــادرة مــن

حي

شارع

بصفتــه

بموجــب الوكالــة رقــم

والمشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــــــ (“المســوق العقــاري “أو “الطــرف الثاني”).

التمهيد
ـا للعقــار الموصــوف فــي المــادة الثانيــة مــن هــذا العقــد ملكيـ ً
لمــا كان الطــرف األول مالك ًا/وكيـ ً
ـة كاملــة ومتصرفـ ًا فيــه ولكونــه يرغــب
بتفويــض الطــرف الثانــي بالقــــــيام بتســويق العقــار الموضــح وصفــه فــي هــذا العقــد بغــرض بيعــه /تأجيــره بالســعر المحــدد فــي المــادة
(الخامســة) ،لــذا التقــت رغبــة الطرفيــن وهمــا بكامــل األهليــة الشــرعية علــى إبــرام عقــد تســويق عقــاري بينهــم حســب المــواد التاليــة:

المادة األولى
حجية المقدمة والتمهيد
ً
ومكمال ومفسر ًا له فيما ال يتعارض مع أحكامه
ُتعد المقدمة والتمهيد جزء ًا ال يتجزأ من هذا العقد

المادة الثانية
وصف العقار
العقــار محــل العقــد هو الواقــع في قطعة األرض رقــم
مخطــط رقــم

حي

مدينة

وعنــوان العقــار الوطنــي هــو

والمقــام عليــه

وتاريــخ

والصــادر مــن

والمملــوك بموجــب الصــك رقــم:
ويحتــوي علــى الوحدة/الوحــدات العقاريــة التاليــة:

المادة الثالثة
التزامات الطرف األول
 3-1يقر الطرف األول بأنه مالك للعقار أو صاحب صالحية ومفوض من مالك العقار بتوقيع هذا العقد.
 3-2يلتــزم الطــرف األول بــأن المعلومــات التــي قــام بتســليمها للطــرف الثانــي صحيحــة ،وأن العقــار خالــي مــن العيــوب الجوهريــة
والمخلــة بغــرض االســتفادة منــه ويقــر بمســؤوليته الكاملــة عــن العقــار محــل العقــد وســامته اإلنشــائية والمعماريــة وســامة
ُ
أنظمتــه ،وأنــه تــم إنشــاءه وفقــ ًا للتصاريــح الرســمية مــن الجهــات المختصــة وطبقــ ًا ألنظمــة اإلدارات الهندســية الخاصــة بذلــك،
وفــي حــال ثبــوت غيــر ذلــك فيتحمــل الطــرف األول كافــة المســؤولية تجــاه العميــل المشــتري دون أدنــى مســؤولية علــى الطــرف
الثانــي.
 3-3يقر الطرف األول بأن العقار غير مرهون وغير مقيد بأي اتفاق او أعباء مالية قد تعيق أو تؤثر على بيع /تأجير العقار.
 3-4يلتــزم الطــرف األول عنــد قيامــه بتفويــض وســيط آخــر أو بيــع العقــار مــن تلقــاء نفســه خــال مــدة ســريان هــذا العقــد بإشــعار الطــرف
الثانــي بذلــك ،وأن التصــرف بالعقــار خــال مــدة ســريان هــذا العقــد يلــزم الطــرف األول بدفــع تكاليــف التســويق التــي تكبدهــا
الطــرف الثانــي.
 3-5يلتــزم الطــرف األول بســداد وتصفيــة جميــع فواتيــر الخدمــات (الكهرباء/الميــاه ) للعقــار محــل العقــد وذلــك قبــل إتمــام عمليــة
بيعه/تأجيــره.
 3-6يلتــزم الطــرف األول عنــد إتمــام البيــع /التأجيــر بــان يدفــع للطــرف الثانــي عمولــة التســويق المتفــق عليهــا بنســبة ...............مــن
قيمــة البيــع  /التأجيــر .
 3-7يجــوز االتفــاق علــى اســتحقاق الطــرف الثانــي لمبالــغ إضافيــة نظيــر خدمــات وتكاليــف التســويق المقدمــة مــن قبلــه – وفــق عقــد
مســتقل.

المادة الرابعة
التزامات الطرف الثاني
 4-1يلتــزم الطــرف الثانــي بــأن يبــذل كل جهــد ممكــن لتســويق العقــار والتعريــف بــه وزيــارة المهتميــن والتواصــل معهــم حســب
األنظمــة واألعــراف المتبعــة ،وعليــه علــى ســبيل المثــال ال الحصــر إعــداد المنتجــات اإلعالميــة التعريفيــة ،وضــع لوحــات إعالنيــة فــي
موقــع العقــار أو اإلعــان فــي الصحــف أو شــبكة اإلنترنــت.
 4-2يلتــزم الطــرف الثانــي بالمحافظــة علــى الوثائــق والمعلومــات التــي تســلمها مــن الطــرف األول كمــا يلتــزم بالمحافظــة علــى
ســرية أي معلومــات حصــل عليهــا و تعــدّ غيــر قابلــة للتــداول مــن وجهــة نظــر الطــرف األول ولــه التعاقــد كتابـ ًا بصفتــه مســوق ًا مــع
مســوقين آخريــن للعقــار للمســاعدة فــي تســويقه بمقابــل مالــي يدفعــه لهــم الطــرف الثانــي.

المادة الخامسة
سعر البيع
اتفــق الطرفــان علــى أن الســعر األدنــى المحــدد لبيــع /تأجيــر العقــار محــل العقــد هــو ( ).................ريــال ســعودي وأن الطــرف األول ملــزم
بدفــع تكاليــف التســويق المتفــق عليهــا والتــي تكبدهــا الطــرف الثانــي ،وذلــك فــي حــال تراجــع الطــرف األول عــن بيــع المنتــج بالســعر
المحــدد فــي هــذا العقــد.

المادة السادسة
إنهاء العقد
يحــق ألي طــرف إنهــاء هــذا العقــد بشــرط إبـــــاغ الطـــرف اآلخــر كتابي ـ ًا بالرغبــة باإلنهــاء قبــل خمســة أيــام كحــد أدنــى مــن تاريــخ اإلنهــاء
المزمــع ،وفــي حــال تــم ابــداء رغبــة إنهــاء العقــد مــن الطــرف األول؛ فيلتــزم الطــرف األول بدفــع تكاليــف التســويق التــي تكبدهــا الطــرف
الثانــي حســب مــا تــم تحديــده فــي المــادة الثالثــة.

المادة السابعة
اإلشعارات
يتــم تبــادل كافــة الخطابــات واإلشــعارات والمســتندات المتعلقــة بتنفيــذ أعمــال هــذا العقــد عــن طريــق الرســائل عبــر العنــوان الوطنــي أو
البريــد اإللكترونــي ،وعنــد الحاجــة يمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــال الفاكــس أو المناولــة حســب العناويــن الخاصــة بــكال الطرفيــن والموضحــة
فــي بدايــة العقــد.

المادة الثامنة
تسوية الخالف
كل خــاف ينشــأ بيــن الطرفيــن يتــم حلــه ودي ـ ًا مــا أمكــن خــال خمســة أيــام مــن إخـــطار أحــد الطرفيــن اآلخــر بموضــوع الــــنزاع ،علــى أن
تتــم اإلخطــارات حســب مــا جــاء فــي المــادة الســابعة ،وإن لــم يتــم الحــل وديـ ًا فيتــم تســويته عــن طريــق التحكيــم بالمركــز الســعودي
للتحكيــم العقــاري وفــق نظامــه وقواعــده اإلجرائيــة.

المادة التاسعة
ُنسخ العقد
حــرر هــذا العقــد كنســخة إلكترونيــة متطابقــة لــكل أطــراف العقــد ومعتمــدة إلكترونيـ ًا مــن أطــراف العقــد وقــد تســلم كل طــرف نســخته
إلكترونيــا للعمــل بموجبهــا ويجــوز للهيئــة العامــة للعقــار تبــادل بيانــات هــذا العقــد مــع الجهــات ذات العالقــة والجهــات المختصــة
بالمعلومــات.

		

الطرف األول 				

الطرف الثاني

