
    
 

 

 

 النص المادة

بيانات 

 العقد

                            :اليوم

 :العقد تاريخ

                                     :العقد إبرام مكان

 :المشاريع سجل في العقد قيد رقم   

بيانات 

 المطور

                  :االسم

 :الجنسية

        :الوطني العنوان

 :التجاري السجل رقم

           :الهاتف رقم

 :الجوال رقم

                   :الممثل اسم

 :الممثل منصب

بيانات 

 المشتري

  :االسم

  :الجنسية

 :الهوية نوع

  :الهوية رقم

 :الهوية نسخة

  :الوطني العنوان

 :االلكتروني البريد

  :الجوال رقم

 :الهاتف رقم



    
 

 

 

بيانات 

 المشروع

  :المشروع اسم

 :المشاريع سجل في الرقم

               :المدينة

 :الحي 

 :اللجنة ترخيص رقم

 :اللجنة ترخيص تاريخ

  :اإلجمالية المساحة

 :المشتركة األجزاء مساحة

بيانات 

صك 

 المشروع

 اسم المالك: 

  :الصك رقم

  :اإلصدار تاريخ

 :اإلصدارومكان  جهة

االتفاقية بين المطور والمالك أو صورة من التزام في حال أن المطور ال يملك أرض المشروع فيرفق صورة 

المالك بعدم انشاء أي تصرفات من شأنها االضرار بحقوق المستفيدين بما في ذلك عدم فسخ االتفاقية مع 

 المطور إال بعد موافقة لجنة البيع والتأجير على الخارطة.

 

بيانات 

 الوحدة

  (فيال/  شقة: )الوحدة نوع

 :الوحدة رقم

  :المبنى رقم

 (:وجد إن) الطابق رقم

  :للوحدة اإلجمالية المساحة

 :البناء مسطحات مساحة

  :وجد إن األرض من الوحدة حصة

 :المشتركة األجزاء من الوحدة حصة

  (:وجد إن) الفناء مساحة

 :الوحدة تسليم تاريخ

البيانات 

 المالية

 (ورقًما كتابة: )للوحدة اإلجمالي الثمن

  :العربون

 :السعي

  :اإلدارية الرسوم



    
 

 

 

 (:حدد) أخرى رسوم

  :المطور على الجزائي الشرط

 الضمان رقم حساب

 :الضمان حساب بنك

  :المشتري حساب بنك

 :المشتري حساب رقم

ضمانات 

 الوحدة

 والعزل: والخرسانات األساسات من البناء أعمال ضمان مدة

 والكهربائية:التركيبات الميكانيكية  ضمان مدة

 المشتركة: األجزاء صيانة مدة

 التمهيد
 شراء يرغب المشتري إن وحيث عليها، وحدات إنشاء ويرغب المشروع، أرض يملك المطور إن حيث

 :يأتي ما على ونظاما شرعا المعتبرة باألهلية وهما الطرفان اتفق فقد. الوحدة

 (1) المادة

ملحقات 

 :العقد

 يتجزأ ال جزءا به؛ صلة ذات مرفقات أو نماذج وأي ومالحقه، وتمهيده العقد وبيانات والقواعد الضوابط عدت

 .معه وتفسر تقرأ منه،

 (2) المادة

محل 

 :العقد

 .للوحدة المالية البيانات في المحدد الثمن مقابل بذلك المشتري وقبل ،مشتريلل الوحدة المطور باع

( 3المادة )

تسليم 

 الوحدة:

 نقل مع الوحدة، بيانات في المذكور الوحدة تسليم تاريخ في مشتريلل الوحدة بتسليم المطور التزم .1

 إتمام شهادة صدور تاريخ من يوما[ 30] على يزيد ال بما البناء أعمال من االنتهاء فور له ملكيتها

 التسليم، تاريخ حتى تأخير دون مواعيدها في المستحقة الدفعات جميع المشتري سداد بشرط البناء،

 [.7] الملحق في المحدد( الوحدة تسلم محضر) بتحرير التسليم ويكون

 ولو االنتفاع، من والتمكن للتسليم المشتركة واألجزاء الوحدة جاهزية حال في الوحدة تسليم للمطور .2

 الطبيعة على الوحدة دامت ما الوحدة تسلم عن االمتناع مشتريلل وليس الوحدة، تسليم تاريخ قبل

 .عليها المتفق الدفعات سداد جدول مواعيد على ذلك يؤثر أال على عليها، المتفق للمواصفات مطابقة

 مع يوما،[ 180] لمدة الوحدة تسليم مدة تمديد للمطور القاهرة؛ القوة بشأن[ 8] المادة مراعاة مع .3

[ 30] عن يقل ال بما الوحدة تسليم تاريخ قبل وذلك والمشتري، اللجنة من لكل بذلك كتابي إخطار

 نفسها وبالمبالغ مواعيدها في الدفعات سداد في باالستمرار الحال هذه في المشتري ويلتزم يوما،

 البيانات في المذكور مشتريلل الجزائي الشرط بدفع الحال هذه في المطور يلتزم كما. عليها المتفق

 مع مقاصتها بعد المشتري حساب على مصرفية بحوالة الوحدة، تسليم حتى وذلك للوحدة، المالية

 .األخيرة الدفعة

 بإرسال عليها، المتفق للمواصفات ومطابقتها البناء أعمال وانتهاء للتسليم الوحدة جاهزية عند المطور التزم

 الجهة لدى اإلفراغ وموعد التسليم، تاريخ فيه ويحدد ،المشتري إلى[ 6] الملحق في المحدد( إخطار نموذج)

 الموعد في بالحضور االلتزام الشرعي وكيله أو المشتري وعلى األخيرة، الدفعة سداد وموعد المختصة،

 .له( اإلفراغ) الملكية نقل وإتمام المحدد،

 عندئذ المشتري فيعد اإلخطار؛ تاريخ من يوما[ 30] على تزيد مدة التسلم عن المشتري تأخر إذا   .4

 السداد مستحقة حينئذ األخيرة الدفعة وتكون بها، االنتفاع من لتمكنه حكميا تسلما الوحدة تسلم قد

 على المختصة المحكمة لدى المذكورة، اإلخطار مدة خالل المشتري يعترض مالم الدفع؛ وواجبة



    
 

 

 

 مساحة تعديالت بشأن[ 9] المادة مراعاة مع عليها، المتفق للمواصفات الطبيعة على الوحدة مطابقة

 .الوحدة

(، 7إذا تأخر المشتري عن سداد أي دفعة مدة تزيد عن المهلة المحددة في الفقرة)ب( من المادة )  .5

فيتم إضافة ما يزيد عن مهلة التأخير إلى موعد التسليم المحدد في وثيقة بيانات العقد، على أن يكون 

 أحكام التسليم واإلخالل                  موعد التسليم الجديد هو المعتبر في جميع األحكام المتعلقة بالتسليم وتحديداً 

( 4المادة )

التزامات 

 المطور:

 :يأتي بما المطور التزم

 .المشتري مع عليه المتفق الموعد في وإنهائها األعمال بدء( 1

 .لها المخصصة لألغراض الضمان حساب في المودعة الدفعات استخدام( 2

 الفنية للمواصفات وفقا إليه، تسند التي اإلنشاء ألعمال الباطن من المقاول تنفيذ على واإلشراف المتابعة( 3

 .المعتمدة

 .المشتري مع عليها المتفق الوحدة لمخططات وفقا المعتمدة الفنية المواصفات تحقيق( 4

 اإلجراءات واتخاذ عليها، المتفق الفنية وبالمواصفات عليه، المتفق التاريخ في مشتريلل الوحدة تسليم( 5

 .المطلوبة والتصاريح واألذونات التراخيص على الحصول ذلك في بما الالزمة النظامية

 عنوان في المحددة التواصل وسائل بواسطة كتابية المشتري مع والمراسالت اإلخطارات جميع تكون أن( 6

 .العقد صدر في المشتري

 والمياه الكهربائي التيار وإطالق توصيل: ومنها التسليم عند والمشروع للوحدة العامة الخدمات جميع توفير( 7

 أو لها مناسب مكان توفير أو العامة الصحي الصرف شبكة توصيل وكذا بذلك، الخاصة الرسوم وتحمل للوحدة

 .المناسبة العادمة المياه صرف وسيلة تأمين

 من خالية تكون وأن الوحدة، تسليم بشأن[ 3] المادة في جاء ما ضوء في المشتري باسم الوحدة صك إفراغ( 8

 طبيعتها مع يتناسب نحو على والتشطيب التجهيز تامة الوحدة يسلم وأن صفتها، كانت مهما التزامات أي

 .البناء مخلفات أو األنقاض أو الشواغل من وخالية منها، المرجوة والمنفعة

 .أقرب أيهما إفراغها تاريخ أو مشتريلل تسليمها تاريخ إلى الوحدة مصروفات جميع تحمل( 9

 .المطور مع التنسيق بعد اإلنشاء أعمال أثناء الوحدة موقع زيارة من المشتري تمكين( 10

 .الطبيعة على تنفيذه تم حسبما وحدته مخططات طلبه عند المشتري تسليم( 11

( 5المادة )

التزامات 

 المشتري:

 :يأتي بما المشتري التزم

 دون وذلك ،[3] الملحق في الدفعات سداد جدول في المحددة والمبالغ المواعيد في دفعات على الثمن سداد( 1

 .النظام أو العقد يقره بسبب إال تأخير أي

 سواء للدفعات إيداعه يثبت ما المشتري تقديم مع الضمان، حساب في العقد هذا في المطلوبة الدفعات إيداع( 2

 مصرفية بحوالة أو الضمان، حساب باسم مصرفية بشيكات

 .األخيرة الدفعة فيها بما عليه المتفق الدفعات جميع سداد بعد إال الوحدة بإفراغ المطالبة عدم( 3

 المطور يراها التي واإلجراءات الترتيبات جميع اتخاذ عند البناء أعمال أثناء المطور على االعتراض عدم( 4

 التسليم ومواعيد والمواصفات بالمخططات إخالل دون البناء، أعمال إلنجاز المطلق المطور لتقدير وفقا مناسبة

 .عليها المتفق

 .االئتماني السجل في معلوماته إدراج على الموافقة( 5



    
 

 

 

 وااللتزام العقد، في عليه اتفق لما الطبيعة على مواصفاتها ومطابقة انتهائها بعد المطور من الوحدة تسلم .6

 :بما يأتي المشتريالتزم  .اإلخطار نموذج في المحدد بالموعد

[، وذلك دون 3سداد الثمن على دفعات في المواعيد والمبالغ المحددة في جدول سداد الدفعات في الملحق ] .1

    النظام.سبب يقره العقد أو ب إالتأخير  أي

يداعه إما يثبت للمطور  المشتريمع تقديم إيداع الدفعات المطلوبة في هذا العقد في حساب الضمان،  .2

 مصرفية. الضمان، أو بحوالة باسم حساب مصرفية سواء بشيكات للدفعات

 .بما فيها الدفعة األخيرة المتفق عليهجميع الدفعات إال بعد سداد  الوحدةالمطالبة بإفراغ عدم  .3

 اتخاذ جميع الترتيبات واإلجراءات التي يراهاعدم االعتراض على المطور أثناء أعمال البناء عند  .4

دون إخالل بالمخططات والمواصفات ، أعمال البناءالمطلق إلنجاز  المطور تقديرمناسبة وفقا ل المطور

 .ومواعيد التسليم المتفق عليها

 .االئتماني السجل في معلوماته إدراج على الموافقة .5

تسلم الوحدة من المطور بعد انتهائها ومطابقة مواصفاتها على الطبيعة لما اتفق عليه في العقد، وااللتزام  .6

 المحدد في نموذج اإلخطار. بالموعد

 

( 6المادة )

الضمان 

 والصيانة:

للمدة المتفق عليها في ، سطح الوحدةالعزل لوالخرسانة واألساسات  البناء من ضمان أعمالالتزم المطور ب .1

 ضمانات الوحدة.

 الوحدة. للمدة المتفق عليها في ضمانات ضمان التركيبات الميكانيكية والكهربائية وغيرها،التزم المطور ب .2

للمدة المتفق عليها في ضمانات الوحدة، ، األجزاء المشتركة صيانةل التزم المطور بالتعاقد مع جهة مؤهلة .3

 .في األجزاء المشتركة المنفعة أو العين لحفظ الالزمة وتشمل الصيانة األعمال

تسلم الوحدة( المحدد محضر بموجب ) من تاريخ تسليم الوحدة تبدأ التزامات المطور في هذه المادة بدءا .4

 .[7في الملحق ]

 

( 7المادة )

 اإلخالل:

 ) أ ( إخالل المطور: 

عند إخالل المطور بالتزاماته في هذا العقد، بما في ذلك عدم تسليم الوحدة بعد انتهاء مدة التسليم الممددة 

تفق عليها )عدا الدفعة بسداد الدفعات الم المشتري[ بشأن تسليم الوحدة، مع التزام 3المذكورة في المادة ]

 حينئذ: مشترياألخيرة(؛ فلل

حق االنسحاب بفسخ العقد بعد موافقة اللجنة، واسترداد جميع ما دفعه بموجب )جدول سداد الدفعات(،  .1

 إضافة إلى مبالغ الشرط الجزائي المستحقة له.

 االستمرار في العقد وانتظار التسليم، مع استحقاقه للشرط الجزائي. .2

 :المشتري)ب( إخالل 

دفعة مستحقة من دفعات العقد المتفق  سداد أي بالتزاماته في هذا العقد، بما فيها التأخر في المشتريعند إخالل 

[ إلى 5عليها أو استحقت بموجب شروط هذا العقد؛ فيرسل المطور )نموذج إشعار( المحدد في الملحق ]

[ يوما، 21] قل عن تعن كل دفعة ال لة سدادمه المشتري منحموضحا فيه نسب إنجاز المشروع مع  المشتري

 بتنفيذ التزاماته بعد مضي هذه المدة؛ فللمطور حينئذ: المشتري وفي حال عدم التزام



    
 

 

 

[ يوما من 90في مدة أقصاها ] المشتريحق االنسحاب بفسخ العقد بعد موافقة اللجنة، ورد جميع ما دفعه  .1

، وعند أي أعباء أو رسوم أو ضرائب أو تكاليف دون خصمتاريخ موافقة اللجنة، ويكون رد المبالغ كاملة 

 دفع ضريبة القيمة المضافة فيعود المطور على الجهة المختصة.

، ويستحق المطور حينئذ أي زيادة على ذلك عندئذ االعتراض مشتريثالث، وليس للبيع الوحدة لطرف  .2

 في سعر الوحدة في السوق، كما يتحمل أي نقص فيها.

من ثمن  %5العربون أو الرسوم اإلدارية المذكورة في البيانات المالية للوحدة؛ بما ال يزيد على استحقاق  .3

 .العقد

 )ج( إخالل الطرفين:

عند إخالل أي طرف بالتزاماته في هذا العقد، أو بموجب الضوابط أو القواعد؛ فللجنة اتخاذ جميع التدابير 

 ط والمشروع.الالزمة بما يضمن حفظ حقوق جميع أطراف النشا

( 8المادة )

القوة 

 القاهرة:

 البناءأي حادث غير متوقع وال يمكن التحكم به ومن شأنه أن يؤدي إلى عرقلة أعمال تشمل القوة القاهرة  .1

أو التسليم ويشمل على سبيل المثال ال الحصر الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزالزل والعواصف 

العسكرية واإلرهابية، والقرارات الحكومية التي تحول دون استكمال المشروع مثل  واألحداث وغيرها،

، وتعطيل ؛ باستثناء إلغاء أو تعليق رخصة نشاط البيع على الخارطةرفض أو سحب أي رخصة أو موافقة

 .أو إعسار أحد الطرفين أي مرفق خدمي مثل الكهرباء أو الماء أو الغاز، وإفالس

، بما في ذلك تأخره في سداد الدفعات المتفق المشتريعلى أي من التزامات  أثرت القوة القاهرة في حال .2

كامال  مشتريجميع ما تسلمه من دفعات للبرد  المطوريلتزم عليها؛ فينهى العقد عندئذ بعد موافقة اللجنة، و

 أي أعباء أو رسوم أو ضرائب أو تكاليف. دون خصم

على أي من التزامات المطور، بما في ذلك تأخره عن مدة التسليم المتفق  ةأثرت القوة القاهر في حال .3

بعدم المطالبة بحق االنسحاب أو  المشتريعليها أو مدة التسليم اإلضافية أو الضمان أو الصيانة؛ فيلتزم 

جة أو اآلثار النات حتى زوال القوة القاهرةدفعات الالتوقف عن سداد  حينئذ مشتريالشرط الجزائي، ولل

 .عنها

؛ فألي من القاهرةالقوة تاريخ نشوء  منذ [ يوما180لى ]القاهرة لمدة تزيد ع قوةفي حال استمرار ال .4

مع  ستمر العقد بين الطرفينفي ذلك،أي من الطرفين حقه في  ستعملالعقد، فإذا لم ي الطرفين حينئذ إنهاء

 القاهرة. قوةمدة بقاء البالتسليم  تاريختمديد 

القاهرة  القوةبتاريخ حدوث  كتابيا المشتري ؛ يخطر المطورالقاهرة قوةمن حاالت العند حدوث حالة  .5

هذه  دالقاهرة ونوعها، وتع القوة زوالبتاريخ  كتابيا المشتري يخطر المطور هاونوعها، وعند زوال

 .وزوالها القاهرة القوةفي تحديد تاريخ حدوث  هي المعتمدةالخطابات 

 

( 9المادة )

تعديالت 

مساحة 

 الوحدة:

 ينالمشتري حقوق ( بشأن تعديالت مساحة الوحدة، الواردة في )قواعد5التزم الطرفان بما جاء في المادة )

 المطورين(. والتزامات

المادة 

(10 )

 التنازل:

ألي أو غير ذلك،  بيع أو تأجير أو رهنبعدم التصرف بالوحدة أو جزء منها بتنازل أو  المشتريالتزم  .1

 .مكتوبة مسبقة من المطور يحصل على موافقة، مالم مشتريالوحدة لل إفراغتاريخ قبل  ،كان طرف

بعد موافقة اللجنة نقل التزاماته وحقوقه المنصوص عليها في هذا العقد إلى أي طرف ثالث للمطور  .2

التزام المتنازل له وحسن  المطور في هذه الحالعلى أن يضمن ، المشترييختاره دون الحاجة إلى موافقة 

في كل  مطورواألنظمة ذات العالقة، ويبقى ال والقواعد والضوابط بموجب العقد المطوروفائه بالتزامات 

 .متنازل لهعن الوفاء بهذه االلتزامات على وجه التضامن مع ال المشتريتجاه  األحوال مسؤوال



    
 

 

 

المادة 

(11 )

أحكام 

 عامة:

افق على المشروع والوحدة وجميع المخططات والمواصفات والبيانات وو أنه قد اطلع المشتريأقر  .1

 والمعلومات ذات الصلة.

 كاملة وصحيحة المشتريالتي اطلع عليها  والمعلومات والبيانات والمواصفات أن المخططاتأقر المطور  .2

 وكافية لتحديد ماهية الوحدة وجميع أوصافها. ،الواقع وتعكس

الالزمة لتملك الوحدة أمام  النظاميةأنه قد استوفى جميع الموافقات ودي بغير السع المشتريأقر وتعهد  .3

 الجهات المختصة.

مسئولين على وجه التضامن عن تنفيذ كل االلتزامات  أكثر من شخص، فيكونان المشتري في حال كان .4

وملزمة  همجميع تصرفات صادرة من التصرفات الصادرة من أي منهم، وتعد جميع الواردة في هذا العقد

ة دفوع سارية بمواجه ،بمواجهة أي منهم كما تكون الدفوع التي يملكها المطور لهم منفردين ومجتمعين،

بأي من  هموفاء أي منألي منهم موجهه لجميعهم، كما يعد تكون اإلخطارات الموجهة جميعهم، و

 .هم نافذا في حق جميعهمأو إسقاطه ألي من حقوقهم التزامات

طرفيه من تاريخ التوقيع عليه وتسري حقوق والتزامات طرفيه المنصوص عليها أو هذا العقد ملزم ل .5

بحيث تكون ملزمة لكل من تنتقل إليه الملكية مهما  ،الناشئة بسبب تنفيذه على خلفهما العام والخاص

 .هتعددت مرات االنتقال وأسباب

ص عليها بهذا العقد، أو المقررة اتفق الطرفان على أن عدم استخدام أي منهما ألي حق من حقوقه المنصو .6

له نظاما، ال يمكن بأي حال اعتباره تنازال من هذا الطرف عن استخدام هذا الحق ما لم يقع هذا التنازل 

بصورة صريحة ومكتوبة، وال يشمل التنازل الكتابي المذكور إال الواقعة المخصوصة به وال يتعدى نطاقه 

حقة مهما كانت صفتها حتى لو تشابهت مع ما جرى التنازل إلى أي خروقات أو حقوق أو مطالبات ال

 بخصوصه.

إن الحكم ببطالن أي شرط من شروط هذا العقد ال يقتضي بطالن بقية شروط العقد األخرى التي تظل  .7

 .صحيحة وسارية وملزمة للطرفين

ليه كل ما سبقه ما اتفق عليه الطرفان من شروط وأحكام، ويلغي بمجرد التوقيع ع جميعيتضمن هذا العقد  .8

 .من اتفاق شفهي أو مكتوب )شامال بذلك العروض الصادرة من أي طرف لآلخر(

قر الطرفان بأن أي تعديل أو تغيير في هذا العقد ال يكون له أثر وال يعتد به إال إذا وقع بموجب اتفاق أ .9

 مكتوب موقع عليه من قبل الطرفين ويشير إلى هذا العقد صراحة.

 ثالث نسخ سلم لكل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم ونسخه تسلم إلى اللجنة.حرر هذا العقد من  .10

 

المادة 

(12 )

اإلخطارات

: 

أو المراسالت بينهما على العنوان الموضح لكل منهما بصدر هذا  اإلخطاراتاتفق الطرفان على أن تبادل  .1

التي يرسلها الطرفان صحيحة  المراسالت واإلخطاراتجميع العقد بموجب خطابات موقعة، وتعتبر 

إذا تم إرسالها على العناوين المذكورة بالبريد المسجل أو  تسلمهاومنتجة آلثرها الشرعية والنظامية فور 

أيام عمل في حال تم إرسالها بالبريد اإللكتروني وتعتبر إرساليات البريد  [3]الممتاز أو شخصيا، وبمرور 

 ة.الخطابات الموقع في حكم اإللكتروني

إشعار الطرف اآلخر كتابة عند تغييره ، عنوانالتحديث بيانات االتصال أو تغيير  ن عندطرفياليجب على  .2

بياناته المحدثة وعنوانه الجديد، ويتحمل الطرف غير الملتزم بذلك جميع اآلثار القانونية المترتبة على 

 مخالفة ذلك.

 

المادة 

(13 )
 .المملكة العربية السعوديةفي  واللوائح والتعليمات ألنظمةليخضع هذا العقد ويفسر وفقا  (1



    
 

 

 

المنازعات

: 

أو تنفيذ هذا العقد أو أي بند من بنوده، فللطرفين حله  تفسير ولفي حال حدوث نزاع بين الطرفين ح (2

 [ يوما من نشوء النزاع.15بالطرق الودية خالل ]

 المختصة. المحكمةالنزاع إلى  فيحال، بالطرق الودية ة النزاعتعذر تسويعند  (3

جميع المصاريف واألتعاب الناشئة عن مماطلة أي من الطرفين في أداء التزاماته، أو إزالة الضرر  (4

 الناشئ بسببه، تعد جزا من التزاماته األصلية، وقد التزم الطرف المماطل بدفعها.

 .الموفق، وهللا هفي صدر المذكورحرر الطرفان هذا العقد في التاريخ  (5

 

المادة 

(14 )

الشروط 

 االختيارية:

هذه في حال تعارض ما ورد في ليس للطرفين اشتراط ما يخالف أحكام هذا العقد والضوابط والقواعد، و .1

 .المشتريالضوابط والقواعد، فإن المعتبر ما هو في مصلحة أحكام هذا العقد ومع المادة 

2. ... 

3. ... 

ملحق رقم 

(1 )

مخطط 

 الوحدة:

المشروع،  مخطط من المبنى موقع تحديد وخارطة الوحدة موقع بها مبين الوحدة مخطط رسوماتترفق 

 وصور مفصلة من المخطط الهندسي للوحدة واألجزاء المشتركة.

ملحق رقم 

(2 )

مواصفات 

 الوحدة:

 

  المدخل:

 نوع البالط األرضيات:

 ومكان صنعه

 نوع الدهان الجدران:

نوع الدهان و  األسقف

 الجبس

 )المجلس( غرفة االستقبال

 نوع البالط األرضيات:

 ومكان صنعه

 نوع الدهان الجدران:

 نوع الدهان  األسقف

 أو الجبس

 المعيشةغرفة 

 نوع البالط األرضيات:

 ومكان صنعه

 نوع الدهان الجدران:

 نوع الدهان  األسقف

 أو الجبس

 النومغرفة 



    
 

 

 

 نوع البالط األرضيات:

 ومكان صنعه

 نوع الدهان الجدران:

 نوع الدهان  األسقف

 أو الجبس

 المطبخ

 نوع البالط األرضيات:

 ومكان صنعه

 نوع الدهان الجدران:

 نوع الدهان األسقف

 أو الجبس 

 خشب الخزائن:

 أو ألمونيوم أو..  

 الحمامات

  المساحة:

 نوع البالط األرضيات:

 ومكان صنعه

 نوع الدهان الجدران:

 األسقف

 األدوات الصحية: 

 نوع الدهان 

 أو الجبس

 

 غرفة نوم الخادمة

 نوع البالط األرضيات:

 نوع الدهان الجدران:

 نوع الدهان  األسقف

 أو الجبس

 الشرفة

 نوع البالط األرضيات:

 ومكان صنعه

 نوع الدهان الجدران:

 نوع الدهان  األسقف

 أو الجبس



    
 

 

 

 األبواب

 واللونالباب  نوع باب المدخل

 واللون البابنوع  األبواب األخرى

 التكييف

  تكييف الغرف:

  نظام الشفط للمطبخ:

  نظام الشفط للحمامات:

 اإلنارة

مواصفات التوصيالت 

الكهربائية ومفاتيح 

 األفياش:

. 

 األدوات الصحية

  

 المغاسل

  

 النوافذ وأعمال الزجاج

  

 االتصاالتنظام 

  

 أعمال الجبس

  

 األجزاء المشتركة

 مسبح، ملعب، ألعاب أطفال، نادي، صالة

استقبال، حضانة، البهو والممرات، المصاعد، 

للحرائق،  إطفاء وإنذار المياه، نظام خزانات

 ...السيارات نفايات، مواقف مجمع
 

الملحق 

( جدول 3)

 الدفعات:

 جدول سداد الدفعات وفقا لنسب اإلنجاز 

 رقم الدفعة:

 الدفعة من الثمن:نسبة 

 التاريخ المتوقع للسداد:

 نسبة إنجاز المشروع:

 وصف نسبة إنجاز المشروع:



    
 

 

 

الملحق 

(4 )

نموذج 

الئحة 

جمعية 

 المالك

 جمعية بأن النموذج خاضع للتعديل بموافقة أغلبية المالك، مع تفويض المطور بأعمال المشتريمع تعهد من 

 .المالك جمعية شؤون بإدارة المطور يوكل المشتريفإن  سبب؛ ألي المالك جمعية تأسيس تعذر المالك، وعند

الملحق 

(5 )

نموذج 

إشعار 

 حلول دفعة

 بحلول الدفعة  إشعار نموذج

 التاريخ: ../../....

 من: المطور.

 .المشتريإلى: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:

الخارطة الموقع بيننا، الوحدة رقم ]*[ ]يذكر الطابق والمبنى إذا كان شقة[  على سكنية وحدة بيع إشارة إلى عقد

في سداد الدفعات  لحلول موعد الدفعةفي المشروع ]*[ في مدينة ]*[ حي ]*[ وتنفيذا لما جاء فيه، ونظرا 

 المستحقة بموجب العقد.

لمعتمد من االستشاري والمرفق ونظرا إلى أن نسبة إنجاز المشروع وصلت إلى ]*[% حسب التقرير الهندسي ا

 بهذا النموذج.

كم مهلة منحوعليه فنطلب منكم المبادرة إلى سداد ما استحق عليكم من دفعات، وتزويدنا بما يثبت ذلك، مع 

كم بذلك، فسنطبق في حقكم ما وفي حال عدم التزام[ يوما، 21] قل عنخالل مدة العقد ال ت عند كل دفعة سداد

 .ورد في مادة اإلخالل

 اسم المطور وتوقيعه

الملحق 

(6 )

نموذج 

إخطار 

بموعد 

 اإلفراغ

 التاريخ: ../../....

 من: المطور.

 .المشتريإلى: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:

الخارطة الموقع بيننا، والمقيد في سجل المشاريع برقم ]*[، وتنفيذا لما  على سكنية وحدة بيع إشارة إلى عقد

بجاهزية الوحدة رقم ]*[ ]يذكر الطابق والمبنى إذا كان شقة[ في المشروع ]*[ في مدينة ]*[  جاء فيه، أفيدكم

حي ]*[، للتسليم وأنه تم االنتهاء من أعمال البناء ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها، ونرجو منكم الحضور 

دكم بأن موعد اإلفراغ لدى الجهة إلى ]*[ لتسلم الوحدة، يوم ]*[ بتاريخ ]*[، وتسديد الدفعة األخيرة، ونفي

بالحضور في الموعد المختصة سيكون يوم ]*[ بتاريخ ]*[، وعليه فنأمل منكم أو من وكيلكم الشرعي االلتزام 

 .وتسليكم مخططات الوحدة والضمانات المتفق عليها تمام نقل الملكية )اإلفراغ(إل ،المحدد

بدون عذر أو وجود عيب  من تاريخ اإلخطار [ يوم30] لىالتسلم مدة تزيد ععن  ونشعركم بأنه عند تأخركم

قد تسلمتم الوحدة، وتكون الدفعة األخيرة حينئذ مستحقة السداد وواجبة الدفع، ويطبق عليها  ؛ فتعدونفي الوحدة

 مادة اإلخالل في العقد.

 اسم المطور وتوقيعه



    
 

 

 

 

 

 

ملحق رقم 

(7 )

نموذج 

محضر 

تسلم 

 وحدة:

 محضر تسلم الوحدة نموذج

]*[ وقد تسلم الوحدة رقم ]*[ ]يذكر الطابق  المشتريإنه في يوم ]*[ بتاريخ ]*[ بحضور المطور ]*[، حضر 

الخارطة  على سكنية وحدة بيع والمبنى إذا كان شقة[ في المشروع ]*[ في مدينة ]*[ حي ]*[ بموجب عقد

 الموقع بيننا، والمقيد في سجل المشاريع برقم ]*[

 ع.وعلى ذلك جرى التوقي

 توقيع المطور:

 :المشتريتوقيع 


