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 .......... ( من منةقة ....يملك الفري  األول  امل العـقار رقم )
 ( من منةـقة0000ويملك الفري  الثاني  امل العقار رقم ) العقارية ،
بين الفريقين الرغبة في إلراء  ية ، و ان  قد ولد  ماالعقار ......... 
 .مع العقار الذ. يمل ه اآلخر . يمل ه  ل منهما ذما بين العقار ال المقاي ة

 : يلي لذلك فقد اتف  الفريقان على ما

تعتبر مقدمة هذا العقد للءا ال يتللأ منه ويرلع إليها في تفسير أح امه      -أوال 
 ده وبنوده.وبيان المق ود بموا



. يمل ه  ل من ذبين العقار ال بمول. هذا العقد فقد تم  المقاي ة ما     -ثانيا 
ا في م، والمشار إليهمع العقار الذ. يمل ه اآلخر  الفريقين المتعاقدين 

 . مقدمة هـذا العـقد

لثاني ا. يمل ه الفري  ذأعلن الفري  األول انه قد عاين العقار ال      -ثالثا 
واةلع على ال حيفة معاينة نافية لللهالة ر إليها في مقدمة هذا العقد والمشا

 العقارية العا ـدن لها ، وتبين له أنها خالية من أية إشارن مانعـة من الت رف

 .بمقابل العقار العا د لهذلك العقار مقاي ة ، وقبل ب

 ي  األول. يمل ه الفرذأعلن الفري  الثاني انه قد عاين العقار ال    -رابعا  

، واةلع على معاينة نافية لللهالة والمنوه عنه في مقدمة هذا العقد 
نها خالية من أية إشارن مانعة من أال حيفة العقارية العا ـد له وتبين له 

 بمقابل العقار العا د له.ذلك العقار مقاي ة الت ـرف ، وقبل ب

الفري  األول  امل  إلىي تنفيذا لهذا العـقد ، فقد سـلم الفريـ  الثان    -خامسا 
 مبتسليله على اسبفراغه والمقاي ـة والتلم هذه العـقار العا ـد له مو ـوع 

أو اسم من يشاء أو يريد لدى الدوا ر العقارية المخت ة  الفري  األول 
 . أ وال

مو ـوع  الفري  الثاني  امل العقار العا د لـه  إلى ما سلم الفري  األول  
أو اسـم من الفري  الثاني  على اسـمبفراغه وتسليله لتلم المقاي ـة واهذه 

 . يشاء أو يريد لدى الدوا ر العقارية المخت ة أ وال

من القانون المدني تخ ع هذه المقاي ة لألح ام  453عمال بأح ام المادن   -سادسا 
النافذن بالنسبة لعقد البيع وبالتالي فإنها تنةو. على بيع  ل متعاقد العقار 

. يمل ه إلى المتعاقد اآلخر بيعا باتا قةعيا ال رلوع فيه وتنةب  على هذا الذ
البيع أح ام التسليم والتسليل وغيرها من األح ام المقررن لعقد البيع في 

 (.   1926لعام  188القانون المدني وفي قانون السلل العقار. )القرار رقم 

فريقين حول هذا العقد أو في بين ال لميع الخالفا  التي قد تنشأ ما    -ا بعسا
معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسةـة التح يم المةل  ، ومن قبل ثالثة 
مح مين يختارهم الفريقان باإللماع وإال عينتهم المح مة المخت ة ، وي ون 
المح مون ، أيا  ان  ةـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد باأل ول 

، ولهم  الحية مةلقة تشمل الف ل ب افة  وبالمواعيد المتبعة أمام المحا م
النلاعا  التي استولب  التح يم أو التي يةرحها أمامهم الفريقان خالل 



للسا  التح يم وبحيث تتناول تلك ال الحيا  تفسير العقد وتنفيذه وفسخه 
وإلراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و 

م سوى األمور التي ال يلول التح يم فيها بحيث ال يخرج عن اخت ا ه
الت الها بالنظام العام . ويلول للمح مين االستعانة بالخبراء ، ويلتلم 
المح مون  بإعالن قبول المهمة أو االعتذار عنها خالل خمسة عشر يوما 
من تاري  إبالغهم ، ما يلتلم المح مون بإ دار ح مهم في أ. نلاع قد 

اعتبارا من تاري  قبولهم مهمة  ن ثالثة اشهر يعرض عليهم ، خالل مد
 .  التح يم

تحدد أتعا. المح مين النها ية من حيث المقدار و يفية أداءها وتوليعها 
بين أةراف التح يم ، في ح م المح مين ، ويلول لقا ي األمور  ما

 المستعللة تعديلها في معرض النظر بدعوى ا ساء  يغة التنفيذ .

ن ، مع تسمية المح مين ر اء آو ق اء ، بمثابة  ك وتعتبر هذه الماد
التح يم االختيار. ويستند إليها في إلراء التح يم دون حالة ل تابة  ك 

 تح يم آخر .

 

حرر هذا العقد على نسختين أ ليتين ، احتفظ  ل فري  بواحدن منهما بعد      -ا مناث
 .  أن لرى التوقيع عليهما من قبل الفريقين أ وال

الفريق     ريق الثاني         الف 
 األول

 

 

 

 

 
 النصوص القانونية 

 



  من القانون المدني:  /450/مادة 

المقاي ة عقد يلتلم به  ل من المتعاقدين أن ينقل إلى اآلخر على سبيل التبادل مل ية 
 .مال ليس من النقود

  من القانون المدني:  /145/مادة 

م مختلفة في تقدير المتعاقدين. لال تعويض الفر  إذا  ان لألشياء المتقايض عليها قي
 .بمبلغ من النقود ي ون معادالا 

  القانون المدني: من/  245/مادة 

م روفا  عقد المقاي ة وغيرها من النفقا  األخرى يتحملها المتقاي ان منا فة. 
 .ما لم يولد اتفا  يق ي بغير ذلك

  القانون المدني: من/  345/مادة 

مقاي ة أح ام البيع، بالقدر الذ. تسمح به ةبيعة المقاي ة. ويعتبر  ل تسر. على ال
 .من المتقاي ين با عاا للشيء الذ. قايض به ومشترياا للشيء الذ. قايض عليه

 


