عقد شراء  /إيجار
تاريخ العقد
الحمد لله وحده والصالة والسالم على نبينا محمد وآلة وصحبه ،وبعد
فإنه في يوم

/

/

14هـ الموافق

 .1الســيد /

/

/

			
20م بمدينة

وجنســيته
حي

وعنوانه مدينة

بموجـــــب ســجل مدنــي رقـــــم

شارع

العنــوان الوطنــي

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

رمز بريدي

ص.ب

الجــوال

البريــد اإللكترونــي

والمشار إليه فيما بعد بـــــ (“المشتري/المستأجر“أو “الطرف األول”).

 .2شــركة /مؤسســة/مكتب/
برقـــم
ص.ب

المســجلة فــي الســجل التجــاري لمدينــة
ومقرها الرئيسي مدينة

رمــز بريــدي

حي

العنــوان الوطني

ويمثلها في التوقيع السيد/

الجنسية بموجـــب سجل مدني رقـــم

البريد اإللكتروني
الشركة  /بموجب الوكالة رقم

شارع

الجوال
وتاريخ

والصادرة من

بموجب عقد تأسيس

بصفته
والمشار إليها فيما بعد بـــــ ( “الطرف الثاني”).

التمهيد
لمــا كان الطــرف األول يرغــب فــي شراء/اســتئجار العقــار الموصــوف فــي المــادة الثانيــة مــن هــذا العقــد (“العقــار”) ولكــون الطــرف
الثانــي المســوق المفــوض مــن مالــك العقــار  ،فقــد اتفــق الطرفــان وهمــا بكامــل األهليــة الشــرعية علــى 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 الواقع على قطعة األرض رقم
مخطــط رقــم

مدينة

حي

وعنــوان العقــار الوطنــي هــو

والمقــام عليــه

وتاريــخ

والصــادر مــن

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

المادة الثالثة
قيمة (بيع /إيجار) العقار
يرغب الطرف األول (بشراء/استئجار) العقار بقيمة إجمالية قدرها

ريال سعودي فقط.

المادة الرابعة
خيار العدول
 4-1دفــع الطــرف األول مبلغــ ًا

ريــال ســعودي فقـــــــــــط كعربــون  ،ســلمه الطــرف األول

للطــرف للثانــي بمجلــس هــذا العقــد.
 4-2تحــدد فتــرة الخيــار بمــدة أقصاهــا نهايــة يــوم

الموافــق 14 / /هـــ ويحتســب العربــون جــزءا مــن الثمــن إذا

تــم الشــراء ،ويكــون العربــون مــن حــق المالــك إذا عــدل المشــتري عــن الشــراء برغبتــه وقبــل انتهــاء فتــرة الخيــار.

المادة الخامسة
إكمال قيمة البيع
فــي حــال انتهــاء فتــرة الخيــار المشــار إليهــا فــي المــادة الرابعــة مــن هــذا العقــد ،فيلتــزم الطــرف األول بدفــع المبلــغ المتبقــي وقــدره
ريــال ســعودي فقــط خــال

يــوم مــن تاريــخ انتهــاء فتــرة الخيــار،

علــى أن يتــم الوفــاء بباقــي الثمــن عنــد التوقيــع أو اإلفــراغ النهائــي لــدى كاتــب العــدل.

المادة السادسة
خلو العقار والمعاينة
يقر الطرف األول بأنه عاين العقار معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع بأي عيب ظاهر بعد تمام البيع.

المادة السابعة
اإلشعارات
يتــم تبــادل كافــة الخطابــات واإلشــعارات والمســتندات المتعلقــة بتنفيــذ أعمــال هــذا العقــد عــن طريــق 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 وديـ ًا مــا أمكــن خــال خمســة أيــام مــن إخـــطار أحــد الطرفيــن اآلخــر بموضــوع الــــنزاع ،علــى أن تتــم
اإلشــعارات حســب مــا جــاء فــي المــادة الســابعة ،وإن لــم يتــم الحــل وديــ ًا فيتــم تســويته عــن طريــق التحكيــم بالمركــز الســعودي
للتحكيــم العقــاري وفــق نظامــه وقواعــده االجرائيــة.

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

