
عقد وسيط عقارى

الموافــق    /   /2018 انه فى يوم                    

اوال:

شـــركة نـــوفـــاذ استـــانــــزا لالستثمـــار العقــــارى شـركـــة مساهمــــة مصــــرية ومقـرهــــا منتجــع جولــدن 
هايتــس التجمــع االول القاهــرة الجديــدة ويمثلهــا فــى التوقيـــع علــى هــذا العقد الســيد المهندس/ بيشــوى 

طــارق زاهــر –   نائــب رئيــس مجلــس االدارة . 
» طرف اول »

تمــــــهيد

الطــــرف االول شــــــركة تعمــــــل فــــى االســتثمـــار والتنميـــــة العقــاريـــــة والتـــــى تـقــــــــوم بعمـــليـــة 
البنـــــاء والتشــــييد لمشـــروع ليبرتـى ڤيلــــدج بالعـــاصمـــة االداريـــة الجــديــــدة  وتــرغــب فى االستعـــانة 
على اســـــاس غيـــــر حصــــرى بمــــن تــــراه اهلــــا من االشــــخاص ذوى الخــــبرة فى التســـــويق والبحــث عن 
مشـــــترين لوحدات مشروعها وحيث ابــــدى الطــــرف الثانى بــــان لديــــه مــــن الـــــدراية والخبـــرة الكــــاملة 
فــى مـــــجال التســـــويق والبيــــع ورغـــــب ان يكــــــون وسيــــــط غيــر حصــرى للطــرف االول بغرض التســويق 
لبيـــع الوحــدات العقـــارية لمشــــروع  الطــرف االول وعليـــة فقـــد تالقــت ارادة الطرفــان علــى ابــرام عقــد 

الوســاطة الماثــل اقــرا الطرفــان باهليتهمــا للتعاقــد واتفقــا علــى االتــى : 

بطاقة ضريبية رقم 

الـسادة / شركة

ثانيا :

بطاقة رقم قومى

سجل تجارى رقم

بصفته

ومقرها

ويمثلها فى هذا العقد قانونا السيد /

» طرف ثانى »



                                

البنـــــد االول
يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزء من هذا العقد ومتمما ومكمال له فى كافة بنودة . 

البنـــد الثانى
وافــق الطــرف الثانــى علــى القيــام بالبحــث واالتصــال بالمشــترين المحتمليــن , واتبــاع السياســة التســويقية 
ــع  ــة للبي ــة المتاح ــدات المختلف ــوع الوح ــم بان ــرف االول وتعريفه ــركة الط ــى الش ــم ال ــركة وتقديمه للش
بمشــروعات الطــرف االول ويلتــزم الطــرف الثانــى عنــد ممارســة نشــاطة الــوارد بهــذا العقــد باحتــرام القوانيــن 
واللوائــح لجمهوريــة مصــر العربيــة ويقــر بــان اى مخالفــة منــه اليــا منهــا تقــع علــى عاتقه وحــده ومســئوليتة 
المنفــردة دون ادنــى مســئولية علــى شــركة الطــرف االول عــن كافــة االضــرار او الدعــاوى الناشــئة عــن ذلــك 

فــى حالــة وجودهــا .

البنـــــد الثـــالـث
يقر الطـــرف الثـــانى بــانه ليــس لديـــة اى سلـطة فى ابرـــام ايــا مــن عقوـــد البيــع او التعهــدات المتعلقــة 
ببيـع وحـــدات مشــروعات الطــرف االول كمــا يحظــر علــى الطـــرف الثـــانى استـــالم اى نقود او شـيكات او 
اى وســــيلة ســـــداد اخــــرى مــن المشترييـــن المتقدميــن لشــركة الطــرف االول ســواء لحســابه الخــاص او نيابة 
عــن شــركة الطــرف االول وفــى حالــة مخالفــة ذلــك يحــق للطــرف االول اتخــاذ االجــراءات القانونيــة المدنيــة 
والجنائيــة ضــد الطــرف الثانــى واتهامــة بجريمــة النصــب مــع تعويــض شــركة الطــرف االول عــن االضــرار التــى 

اصابتهــا مــن جــراء فعــل الطــرف الثانــى طبقــا للبنــد العاشــر الــوارد بهــذا العقــد . 

البنـــــد الـرابــــع
فــى حالــة قيــام الطــرف الثانــى ) الوســيط ( بتوصــل المشــترى الــى الشــركة  البــرام عقــد شــراء وحــدة او اكثــر 
فــى مشــروع  الطــرف االول مــن حــق الطــرف الثانــي الحصــول علــى عمولــة بيــع قدرهــا 2.5 % مــن إجمالــى 
قيمــة الوحــدة المباعــة علــى اول 20 عقــد وتزيــد هــذه النســبة 0.5% علــى كل 10 عقــود وذلــك بعــد اول 20 عقــد 
وتحتســب هــذه النســبة شــهريا تبــدأ مــن يــوم 1 فــى كل شــهر وتنتهــى فــى يــوم 30 مــن كل شــهر وتســتحق 
ــيكات  ــليم الش ــود وتس ــى العق ــع عل ــل والتوقي ــل العمي ــن قب ــد م ــة التعاق ــداد دفع ــد س ــبة بع ــذه النس ه
ــد  ــهر بح ــة كل ش ــى نهاي ــى ف ــرف الثان ــة للط ــذه العمول ــع ه ــم دف ــرف االول ويت ــركة الط ــر ش ــل مق داخ
اقصــى 4% . وفــى حالــة البيــع النقــدي وســداد كامــل قيمــة التعاقــد ) كاش ( طبقــا للخصــم المعتمــد مــن 
الشــركة يحتســب عمولــة قدرهــا 4% تصــرف بعــد ســداد كامــل الثمــن وكتابــة العقــد وهــذا خــارج التارجــت  

الموضــح بهــذا البنــد . 

البنـــــد الخامس
يســــرى هذا العقـد لمـــدة ثالثــة  اشهــــــر تبــدأ من    /     /2018 وتـنتــهى فـى    /   / 2018

وال يجــــدد اال بتحـــــرير عقـــد جــــديد بيـــن الطــرفين ويحــــق للطــــرف االول فســـــخ هـــذا العقــــــد اذا اخل 
الطــرف الثانــى بــــاى شــرط مــن شــروط هــذا العقــد وارتكــــابه فعــل يعــد مــن قبيــل الغــش بمــا يضــر بمصلحة 
الطــرف االول كمــا ينتهــى هــذا العقــد بتســويق المرحلــة االولــى مــن المشــروع والتــى يحددهــا الطــرف االول 

عنــد بــدأ التســويق بهــا  . 



البنـــــد السادس 
يقــر الطــرف الثانــى بعلمــه ان هــذا العقــد غيــر حصــرى وان الشــركة تتعامــل مــع وســطاء بيــع متعــددون 
اخــرون وبنــاءا عليــة لــن يســتحق الطــرف الثانــى العمولــه مــن هــذا العقــد فى حالــة كــون المشــترى المحتمل 
علــى اتصــال مباشــر بالشــركة او تــم تقديمــه  عــن طريــق اى وســيط اخــر والفيصــل فــى ذلــك االمــر لحكــم 
شــركة الطــرف االول فــى هــذا الشــأن ويقــر الطــرف الثانــى ان العميــل المقــدم منــه الحــد مشــروعات الطرف 
االول وتــم التعاقــد معــه بســبب وســاطة الطــرف الثانــى بــان اى تعاقــد اخــر مــن نفــس العميــل الى مشــروع 
مــن مشــروعات الطــرف االول وال يحــق للطــرف الثانــى اى عمولــة عــن ذلــك حيــث اصبــح العميــل بعــد التعاقــد 

االول معــه مــن عمــالء الطــرف االول. 

البنـــــد السابع 
يلتــزم الطــرف الثانــى بتقديــم نمــوذج لالســتمارة التــى ســيتعامل بها مع المشــترى المحتمــل العتمــاد بيانتها 
كتابيــا مــن الطــرف االول قبــل العمــل بموجبهــا علــى ان يلتــزم الطــرف الثانــى بتقديــم الســتمارة المزكــورة 
للمشــترى المحتمــل عنــد او قيــام االخيــر بزيــارة الموقــع او ادارة مبيعــات شــركة الطــرف االول بغرض تســجيل 

كافــة بيانــات العمــالء المتقدميــن بواســطة الطــرف الثانــى لتســليمها وقيدهــا لــدى الطــرف االول . 

البنـــــد الثامن 
ــر  ــة للغي ــة واالداري ــرف الول المالي ــة الط ــن سياس ــات ع ــات او معلوم ــة االدالء ببيان ــر علي ــى يحظ ــرف الثان الط
ــدوث  ــع الح ــو كان متوق ــى ول ــات حت ــرية البيان ــاك لس ــاى انته ــرف االول ب ــار الط ــى اخط ــرف الثان ــى الط وعل
مســتقبال وال يجــوز للطــرف الثانــى بــاى حــال مــن االحــوال تخفيــض الثمــن المحــدد مــن قبــل الطــرف االول 

ــرف االول . ــن الط ــا م ــى يتقاضاه ــخصية الت ــه الش ــن عمولت ــض م ــالل تخفي ــن خ ــك م ــو كان ذل ــى ل حت

البنـــــد التاسع 
مــن المتفــق عليــة بيــن الطرفيــن بــان الطــرف الثانــى ال يســتحق لــه اى مكافــاة اخــرى او تعويــض مــن اى نــوع 
عــن اى مصروفــات يتكبدهــا نظيــر  قيامــه بمهامــه الــواردة فــى هــذا العقــد علــى ان يفســخ هــذا العقــد فــى 

الحــاالت االتيــة :

االنتهاك او االخالل الذى يرتكبه الطرف الثانى اثناء قيامه بنشاطه الى قواعد قانونية سارية .  ●
القــذف او الســب او التشــهير بســمعة الطــرف االول او مــالك شــركته او موظفيــه او وســطائه العقارييــن  ●

االخريــن . 
 االخــالل او الخــرق مــن الطــرف الثانــى بااللتزامــات الــواردة بهــذا العقــد ومنهــا ســرية المعلومــات والبيانــات  ●

الخاصــة بشــركة الطــرف االول . 
ــة  ● ــاطة العقاري ــال الوس ــه باعم ــى قيام ــرف الثان ــب الط ــن جان ــال م ــاالت االهم ــاء او ح ــات او االخط  التصرف

وذلــك بمنــح امتيــازات او اوصــاف مــن شــانها ان تنشــىء مســئولية مدنيــة علــى الطــرف االول او ادخاله بشــكل 
غيــر مباشــر فــى مســئولية مشــتركة مــع الطــرف الثانــى . 



البنـــــد العـاشر 
تختـــص محكمــــة شمـــــال القــــــاهـــــرة االبتــدائيــــة وجزئياتـــهــا بالفصــــــل فـى اى نــــزاع ينــشـــــــأ ال قـــدر 
اهلل بخصـــــوص هـــذا العقــد كمــا يقــر طرفــــى هــذا العقدــــ باتخــــاذ كال منهمــا محــــال مختــار لــه بعنوانــه  
المذكــور بهــــذا العقــــد وجميــع المراســالت واالعالنــات التــى ترســل لــه بالعنــوان المزكــور يعتبــر صحيحــة . 

االســـم :  االســـم :      

التــاريــخ :  التــاريــخ :      

التوقيـع : التوقيـع :      

الطــرف الثانى  الطــرف االول


