
 اتـفاقـية وسـاطـة عقـاريـة

نيوقيع الطرف الثات  توقيع الطرف األول                                                              
 

 

 ا  نو من يمثله قانوأالوسيط العقاري )الطرف األول( 

 

 رقم رخصة الوسيط الصادرة من مؤسسة التنظيم العقاري

 سم وكيل المبيعات )إن وجد(إ

 

 رقم رخصة وكيل المبيعات

 الرقم الشخصي أو السجل التجاري الثاني(أسم العميل أو الشركة )الطرف 

 

 )الوحدة( نوعية العقار

 

 العنوان

 العمولة أو النسبة المتفق عليها

 

 

 

 

 يدــهــتم

وقد رغب في تسويق وحدته بالبيع عن طريق خدمات المذكورة أعاله  ة العقاريةوحداللما كان الطرف الثاني يمتلك 

ن أوبعد  ،ه االتفاقيةهذ فقد تالقت اراده الطرفين البرام لذا ،ول القابل لذلكاألالطرف  التى يقوم بهاالوساطه العقاريه 

  : فقد اتفقا على ما يلي ،للتعاقد ةهليتهما القانونيأقر الطرفان بأ

 .من العقد ومفسر له ومكمل لبنوده ءالتمهيد السابق جزء ال يتجز : ولالبند األ

وسيط عقارى ي أمنع الطرف الثاني من التعامل مع عتبر قيد يت ال ه االتفاقيةن هذأ على ناالطرف اتفق :ني الثاالبند 

من غير  الوسيط اآلخرطريق  من يتم التعامل معه عنأن طالما  ،أعاله بخصوص ذات الوحدة المشار اليها آخر

عمولته ول يستحق الطرف األالبند وفي حالة مخالفة هذا  ،ه االتفاقيةطوال فترة سريان هذ وذلكول األعمالء الطرف 

 .فضال عن حفظ حقه في طلب التعويض ةكامل

جدد تو االتوقيع عليه من تاريخ أتبد .................هي  ه االتفاقيةهذ اتفق الطرفان علي ان تكون مدة :ثالث الالبند 

ول الي ماهو مكلف به من حاله توصل الطرف األفسه في العقد من تلقاء ن تفاق الطرفين وينتهياخري با ة أو مددلمد

 . قبل الطرف الثاني
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الطرف  ول في حالة توصلالمستحقة للطرف األ العمولة ى اقر الطرف الثاني باطالعه وموافقته عل :الرابع  البند 

 .المملوكة للطرف الثاني ة العقاريةالي مشتري للوحداألول 

العقارية موضوع الوحدة  ثمن% من اجمالي  2ول رفان علي ان يكون عمولة الطرف األاتفق الط :خامسال البند 

الدفعة األولى من ثمن تسلم أو ،عند توثيق عقد البيع لدى موثق وزارة العدل أو بعد ابرام عقد البيع تُستحقاالتفاقية 

 تفقلم يُ  ما) مناصفة من طرفي التعاقد في اتفاقية عْقد البيع وتُدفع هذه العمولة  على الخارطة ،الوحدة فى حالة البيع 

ال بحصوله علي مخالصة موقعة من الطرف إ العمولةمة الطرف الثاني من سداد هذه ذوال تبرء ذلك (، خالف على 

تي ال ول بطريقة السدادالمستحقه للطرف األ العمولةرتبط ال تأ ىالطرفان عل كما اتفق ،عمولتهول باستالمه كامل األ

 .ولالطرف األتفق عليها بين الطرف الثاني وعميل سيُ 

ال يجوز للطرف األول استرداد المصروفات التي أنفقها على أعمال الوساطة العقارية، ما لم يتم : السادس  البند

 االتفاق على ذلك كتابة.

 ،ول فور استحقاقهاني بسداد عمولة الطرف األنه في حالة عدم التزام الطرف الثاأ ى اتفق الطرفان عل :السابع  البند

 .تعويض متفق عليهنه يلتزم باداء العمولة ومثلها كفا ،مما اضطره للجوء الي القضاء

ال يجوز للطرف األول و وكيل مبيعاته تسلٌم أية أموال من المشترين مباشرة ما لم يتم االتفاق على  :الثامن البند  

 خالف ذلك خطياً بين جميع أطراف عقد البيع.

على جميع تفاصيل المفاوضات ومراحل  الطرف الثانىإْطالع يتعين على الطرف األول ووكيل مبيعاته  :التاسعالبند 

 .البيع  عقدالمناسب إلبرام  القراره التخاذوجوهرية الوساطة التي يقوم بها، وأية معلومات تُعتبَر ضرورية 

موضوع هذه ف الثانى المتعلقة بعقد البيع الطريلتزم الطرف األول أو وكيل مبيعاته بعدم افشاء أسرار  :العاشر البند 

 ما لم تكن هناك موافقة كتابية من الطرف الثاني. االتفاقية

 او بطالنهأ او فسخهأ احكامهأو بمخالفة أ او تتعلق بهأ االتفاقية هكل نزاع او مطالبه تنشأ عن هذ :عشرحادي الالبند 

 .البحرين مملكة تنظره محاكم

، ومدونة مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقارى و  قرارات  2017لسنة  27يعتبر قانون رقم  :عشر نيالثاالبند 

فى كل ما خلت  اجزء ال يتجزأ من هذه االتفاقية ويرجع إليه مؤسسة التنظيم العقاريمن  ةالصادرالقواعد السلوكية 

  منه من أحكام . 

 .عند اللزوم بموجبهابيد كل طرف نسخة للعمل  ،من نسختين اإلتفاقيةهذا  تأبرم :عشر ثالثالالبند 


