
 ارضعمد بٌع نهائً لمطعة               

 

 هجري       /  /  الموافك .......... ٌوم  فًأنه 

 تحرر هذا العمد فً تارٌخه بٌن كل من :

 

 فً ..............وممٌم  الدٌانة ............... ..........الجنسٌة  ................السـٌد أوالً: 

 بائع( –)طرف أول ..............وٌحمل بطالة رلم لومً رلم 

 

وٌحمل بطالة رلم لومً رلم  فً .............وممٌــم ............الدٌانة ......... الجنسٌة  السـٌد .................ثانٌاً: 

 مشتري( –)طرف ثان  ....................

 

 : ٌلًوبعد أن ألر طرفً العمد بأهلٌتهما للتصرف، اتفما على ما 

 

 -مهٌدت-

 ٌمتلن الطــرف األول ) البائع ( ما هو لطعة ارض فضاء كائنة ب والبالغ جملة مساحتها

وحٌث رغب الطرف الثانً المشتري فً شراء لطعة األرض سالفة الذكر فعرض رغبته هذه على الطرف األول الذي 

 -وافك فتحرر هذا العمد بالشروط اآلتٌة :

 

 -البند األول-

 ك جزء ال ٌتجزأ من العمد .ٌعتبر التمهٌد الساب

 

 -البند الثانً-

باع وأسمط وتنازل بكافة الضمانات المانونٌة والفعلٌة الطرف األول ) البائع ( إلى الطرف الثانً ) المشتري ( ما هو 

 -لطعة ارض فضاء كائنة والبالغ جملة مساحتها والمحددة بالحدود اآلتٌة :

 

 الحد البحري : بطول

 لالحد الغربً : بطو

 الحد الشرلً : بطول

 الحد المبلً : بطول

 

 -البند الثالث-

ٌمر الطرف الثانً بأنه لد عاٌن األرض موضوع عمد البٌع ، المعاٌنة التامة النافٌة للجهالة دون إبداء أي تحفظ أو 

 اعتراض .

 



 -البند الرابع-

نوع من التصرفات وأنها خالٌة من كافة الحموق ٌمـــر الطرف األول ) البائع ( بأن األرض المباعة لم ٌتصرف فٌها بأي 

العٌنٌة أٌاً كان نوعها كالرهن أو االختصاص أو االمتٌاز ، كما ٌضمن البائع عدم تعرضه وخلفه الخالص أو العام وعدم 

 تعرض الغٌر للمشتري فً ملكٌته لألرض

 

 موضوع العمد.

 -البند الخامس-

) فمط ال غٌر ( سددت بالكامل من ٌد الطرف الثانً لٌد الطرف األول بمجلس تـم هــذا البٌع بثمــن أجمالً لدرة جنٌه 

 العمد وٌعتبر تولٌع الطرف األول على هذا العمد بمثابة مخالصة عن استالم كامل الثمن.

 

 -البند السادس-

 طرٌك ..........ٌمـــــر الطــرف األول بأن ملكٌة األرض المباعة لد آلت إلٌه عن 

 

 -بعالساالبند -

ٌتعهــد وٌلتزم الطــرف األول ) البائــع ( باإللرار بصحة التولٌع أمام المحكمة المختصة و التسجٌل أمام الشهر العماري 

 متى طلب منه ذلن على أن تكون نفمات تسجٌل هذا العمد على عاتك الطرف الثانً المشتري.

 

 -البند الثامن-

لطعة األرض موضوع هذا العمد وأصبحت تحت ٌده وتحت تصرفه  بموجب هذا العمد تسلم الطرف الثانً المشتري

 وٌعتبر هذا العمد بمثابة محضر استالم .

 

 -البند التاسع-

بموجب هذا العمد أصبح الطرف الثانً المشتري هو المالن لمطعة األرض موضوع العمد وله الحك فً التصرف فٌها 

 تصرف المالن كٌفما ٌشاء .

 

 -البند العاشر-

خ تحرٌر هذا العمد ٌتعهد الطرف الثانً بسداد كافة الرسوم المستحمة على لطعة األرض أو الضرائب العمارٌة أو من تارٌ

أي أموال أو رسوم تخص لطعة األرض سالفة الذكر لدي أي جهة حكومٌة أو غٌر حكومٌة أما ما لبل تارٌخ تحرٌر هذا 

 العمد فأن الطرف األول هو الذي ٌلتزم بها.

 

 -حادي عشرالبند ال-

 اتفك الطرفان على أن هذا البٌع نهائً ال رجعة فٌه.

 

 -البند الثانً عشر-



فً حالة حدوث أي نزاع ال لدر هللا بٌن طرفً العمد تكون المحكمة االبتدائٌة الكائن فً دائرتها لطعة األرض وجزئٌاتهـا 

 شروط هذا العمد.هً المختصة بالنظر والفصل فً أي نزاع بخصوص شرح أو تنفٌذ أي شرط من 

 

 -البند الثالث عشر-

تحــرر هذا العمد من نسختٌن كل نسخة مكونة من ثالث ورلات مزٌلة بتولٌع الطرفٌن بٌد كل من طرفً العمد نسخة 

 اللزوم.للعمل بها عند 

 

 الطرف األول            الطرف الثانً

 االسم :                    االسم:

 التولٌع:  التولٌع:                 


