
  عقد بٌع ابتدائً 

 تحرر هذا البٌع باالٌجاب والقبول بٌن كل من  --------الموافق  ----انه فى ٌوم 

مصرى   السٌد / .................... المقٌم بناحٌة ................. بطاقة قومٌة رقم ........... -1
 ) طرف اول بائع (                                       مسلم 

مصري   السٌد / ................ المقٌم.................. بطاقة قومٌة رقم .......... -2
 ) طرف ثانى مشترى(                                            سلم

وبعد ان اقر الطرفان بأهلٌتهم للتعاقد والتصرف قانونا وبعدم خضوع اٌا منهم لقانون         
 على البنود االتٌة  الحراسة صار هذا البٌع

 موضوع البٌع  -البند االول :

ٌااة الطاارف االول السااٌد /.............          ٌااة والقانون باااع واسااقط وتنااافل بكافااة الضااماناو الاعل
 شقة سكنٌةالى الطرف الثانى السٌد / ................لقابل لذلك  

 ود اربع هى :مربع كائنة ..............ومحدودة بحد ---------مساحتها

  -: الحد البحرى

  -: الحد القبلى

  -: الحد الشرقى

  -: الحد الغربى

 الثمن وطرٌقة السداد -البند الثانى :

جنٌها فقط الغٌر ( وقد دفع الطرف  -------جنٌة )  ------تم هذا البٌع وقبل بثمن احمالى قدرة   
 حال التوقٌع على هذا العقد  . المبلغ كاملا  الثانى

 اٌلولة الملكٌة  -بند الثالث :ال

بموجب هذا العقد قد آل الٌة بطرٌق  ةالمباع الشقة ٌقر الطرف األول البائع بان ملكٌة 
ووعد بتسلٌم صورته للطرف الثانً المشترى ......................................................

 ة فى حٌافتة للمبٌع .للسٌر فى اجراءاو نقل الملكٌة ولضمان عدم تعرض الغٌر ل

 

 البند الرابع



ٌاا  ٌقر الطرف األول البائع بتعوٌض الطرف الثانى المشترى اذا ماتشااع فاى القادر المبااع ا
 البائع لتنافلهم عن حق الشاعة فى عقد القسمة المحرر بٌنهم .   من ورثة

 خلو المكان من حقوق العٌنٌة  -البندالخامس :

من كافة الحقوق العٌنٌة اٌا كان  ةموضوع هذا العقد خالٌ الشقة  ٌقر الطرف األول ومن اآلن بأن
نوعها كالرهن او االختصاص او االمتٌاف وحقوق االتنااع واالرتااع ظاهرة او خاٌة ولٌس 

 موقوفا وال حكرا.

 المعاٌنة -البند السادس :

ٌاة  ةالمباع لشقة عاٌن ا الثانى بأنه قر الطرفٌ ٌاة التاماة الناف موضوع هذا العقاد والملحقااو المعان
 بل الشراء بالحالة الراهنة كما عاٌنها .قللجهالة شرعا وقد 

 شروط تسلٌم المبٌع -البند السابع :

موضاوع هااذا  الشاقة المباعااةاااق بااٌن الطارفٌن علاى ان ٌتساالم الطارف الثااانً المشاترى تصاار اال
وبذلك ٌكون للطرف الثانى المشترى علٌها كافة حقوق المالك فاى  -----------   البٌع والتعاقد فى 

ٌاع وااٌجاارة او  دون اعتاراض  أو أى حقاوق أخارى ٌقرهاا عقادالبٌعملكة ومنها بااألخص حاق الب
 من الطرف األول البائع 

 مصروفاو ورسوم واتعاب العقد الرسمً -البند الثامن :

ٌاة وطلبااو مصروفاو ورساوم وأتعااب هنهااء هتماام العقاد الر سامً بااضاافة هلاى الشاهاداو العقار
الشهر العقارى وكافة المصروفاو وما ٌتعلق بانهاء اجراءاو نقل الملكٌة تقع علاى عااتق الطارف 
الثانى المشتري دون الرجوع على الطرف االول البائع وٌلتفم الطرف االول باالمثول اماام الجهااو 

ٌااع النهااا ٌااع علااى عقااد الب ئى امااام مصاالحة الشااهر العقااارى أو المثااول أمااام المختصااة بااذلك للتوق
 المحكمة لإلقرار بصحة ونااذ ذلك العقد

 الموطن المختار -البند التاسع :

ٌقر كل من الطرفٌن صراحة بأنه متخاذا محال مختاار لاة هاو نااس العناوان الماذكور بصادر         
 هذا العقد وكل تخاطب رسمى على هذا العنوان ٌعد قانونٌا

 المحاكم المختصة  -لعاشر :البند ا
المحاكم المدنٌة الواقع فى دائرتها العقار الموجود به المكان موضوع هذا العقد هى المختصة 
 للنظر والاصل فى اى نفاع قد ٌنشا بخصوص شرح او تناٌذ اى شرط من شروط هذا العقد .

 لذلك تختص محاكم األسكندرٌة بالاصل فى أى نفاع ٌنشأ ال قدر هللا .
 
 

 نسخ العقد  -البند الحادى عشر:
 تحرر هذا العقد من نسختٌن بٌد كل من طرفى العقد نسخة للعمل بها عند اللفوم .



 وهللا خٌر الشاهدٌن 

 " مشترى " الطرف الثانى                                           " البائع " الطرف االول

 

 

 الشاهد األول

...................................-األسم:  

  -التوقيع:

 

 الشاهد الثانى

.................................-األسم :  

  -التوقيع:


