
 عقد بيع وضع يد على أرض مملوكة للدولة . 
 الموافق     /    /      أنه في يوم 

 تم تحرير هذا العقد بين كل من : 
 مصري الجنسية مقيم برقم     السيد/  -1

 محافظة   قسم      
 يحمل بطاقة عائلية رقم      
 سجل مدني      
 ) طرف أول (         

 مقيم برقم مصري الجنسية     السيد/  -2
 محافظة   قسم      
 يحمل بطاقة عائلية رقم      
 سجل مدنى      
 ) طرف ثان (         

 يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
تمهيدد : يعدا الطددرف ايول يدد  علددى أرة مملوكدة للدولدة كائنددة بناتيدة        ت لدد  

حريدددددة         والق ليدددددة       و ال دددددر ية مسددددداتتها   ح ف يحددددددها مدددددن الناتيدددددة ال 
       والغربيددددة          وملددددة منددددذ مددددد  ا تقددددل عددددن ع ددددرين عامددددا   قددددام   لهددددا 
باستصددد تها وعراعتهدددا بطريدددق الم يدددة   ولدددم تتعدددرة لددده أيدددة  هدددة ت وميدددة أو  يدددر 

 ت ومية في وضا يد   
ن هدذا العقدد ويتعدين النظدر ) ال ند ايول( يعت ر التمهيد سالف ال يدان  دا ا ا يتجداأ مد

 الى ع قة طرفية وفقا لما تعمنه  
)ال ند الثاني( بدا  وتنداعل الطدرف ايول للطدرف الثداني وضدا يدد  علدى العقدار سدالف 

    ال يددان وكددذلة كافددة الماروعدداآ والمن ددةآ المو ددوم  بدده لقددا  ثمددن قدددر       فقدد   
مفعددده الطدددرف الثددداني للطدددرف ايول بمجلدددت هدددذا العقدددد ويعت دددر التو يدددا عليددده بمثابدددة 

 ممالصة به   



)ال نددد الثالددق( يقددر الطرفددان الثدداني بأندده عدداين العقددار محددل هددذا العقددد وق ددل أن يتملددى 
 الطرف ايول له عنه بحالته التي و د  عليها وقت المعاينة   

ني أن تعامله ما الطرف ايول عن العقدار سدالف ال يدان )ال ند الرابا( يقر الطرف الثا
سدداق  الميددار ولدديت لدده الر ددو  علددى اي يددر يي سدد ع ويي تعددرة قددد يقددا لدده مددن 

 الح ومة أو من الغير وينحصر ضمانه في تعرضه ال مصي أو تعرة تابعيه   
 )ال ند المامت( ا يجوع الر و  عن هذا التعاقد يي من ايس اب  

لسددام ( فددى تالددة تعاقددد الطددرف الثدداني مددا الجهددة المالفددة   ا ي ددون للطددرف )ال نددد ا
 ايول اامعا  بأي تق على الم يا أو الر و  على الطرف الثاني   

)ال نددد السددابا( يعت ددر عنددوان كددل مددن الطددرفين الم ددين بهددذا العقددد موطنددا ممتددارا لفددل 
 منهما فيما يتطل ه تنفيذ هذا العقد   

 ترر هذا العقد من نسمتين   لفل طرف نسمة   )ال ند الثامن(
 )الطرف الثاني(   )الطرف ايول( 

 


