
 شقةعقد بيع 
 

 -قد حترر بني كل من :      /     /   املوافق          إنه يف يوم 
   الداينة /  –   اجلنسية /  –                                /  أوالً : السيد
     /     /     بتاريخ  ةصادر             بطاقة رقم 

                                             .                                                                    /املقيم  
 ( ابئع  –) طرف أول  

    / الداينة –  اجلنسية /  –                                / السيداثنياً :  
                          /    /    صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادرة بتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريخ              /  رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمشخصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية  بطاقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .                                                                             /  املقيم
  ( مشرتى - ) طرف اثن 

 أبهليتها للتعاقد والتصرف واإلبرام فقد اتفقا علي األيت : وبعد أن أقر الطرفان  - 
 متهيديبند 

للطةةرف الأةةاب شةةقة  طةةرف األولاتفةةق الطةةرف األول مةةع الطةةرف الأةةاب علةةي أن ي يةةع ال
حيث أن                                                 الكائن بشارع (     متليك بعقار )

                      ملكية الشقة ألت للطرف األول عن طريق 
 

  -وقد أقر الطرفني أبهليتهما الكاملة ابلتعاقد والتصرف ط قاً للشروط التالية : 
 األولال ند 

 ه ةيعترب التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من هذا العقد ومكمالً ومفسراً ألحكامه وشروط
 الأابال ند 

واملأ تةة للملكيةة ابع وأسقط وتنةالل الطةرف األول وبكافةة الانةمالف الفعليةة والقانونيةة 
       الشقة املوجودة ابلعقارالطرف الأاب إيل 

 .                      احلد ال حري : 



 .                     احلد الق ةلي : 
 .                     احلد الشرقي : 
 .                    احلد الغةريب: 

 
 

 
 )الأمن( ال ند الأالث

غةري جنيهةاً ال          ج فقةط       وقةدر   إمجةايل( نظري مثةن  حمل العقد مت بيع الشقة )
ويعتةرب توقيةع هةذا العقةد بسةداد كامةل مثةن الشةقة املشةرتى وقةت حتريةر  الأابقام الطرف 

 ابستالم كامل مثن الشقة .  مبأابة إقرار منهعلى هذا العقد  الطرف األول ال ائع
 ال ند الرابع

بتسليم الشقة امل اعةة للطةرف الأةاب املشةرتى والةذي قةام مبعاينةة  قام الطرف األول ال ائع
الكاملة النافية للجهالة شرعاً وقانولً والذي ق ل شراء الشقة ابحلالةة  الشقة املعاينة التامة

 اليت عليها ويعترب توقيع املشرتى على هذا العقد مبأابة إقرار منه ابالستالم . 
 ال ند اخلامس )التسليم(

أبن الشقة امل اعة ليس عليها أية مستحقاف للغري أو ألي جهةة  قر الطرف األول ال ائعي
منهةةةا الانةةةرائا العقاريةةةة والكهةةةرابء وامليةةةا  والالفةةةه وإ ا  هةةةر الةةةالف  لةةةك حكوميةةةة و 

 يتحمل ال ائع وحد  قيمة املطال اف و لك حىت اتريخ حترير هذا العقد .
 ) سند امللكية ( ال ند السادس

 
 

 ال ند السابع
عهةا  ينيةة أايً كةان نو عأبن الشقة امل اعة الاليةة مةن كافةة احلقةو  ال ال ائع األولقر الطرف ي

 كرهن االالتصاص أو االمتيال وحقو  االنتفاع واالرتفا   اهرة أو الفية . 
 ال ند الأامن



لتةزم الطةرف ي يف حالة إالالل أى طرف أبي من التزاماته املنصةوص عليهةا يف هةذا العقةد
تعوياناً اتفاقياً ال رقابة للقاناء  غريجنيهاً ال     ج فقط        م لغاً وقدر  بدفع  املخل
  عليه.

 )االالتصاص احمللي( ال ند التاسع
نةزاع قةد ينشة  ال قةدر   بةني الطةرفني  أي يفالكلية ابلفصةل  مشال القاهرةختتص حمكمة 

 بس ا هذا العقد . 
 )مصروفاف التعاقد( ال ند العاشر

ورسوم تسجيله وكافة ما يلةزم أو  النهائيمجيع مصروفاف هذا العقد وأتعاب حترير العقد 
  .املشرتى  الأابهذا الش ن تكون على عاتق الطرف  يففاقه إن األمريقتانى 

 عشر احلاديال ند 
 حترر هذا العقد من نسختني بيد كل طرف نسخة للعمل مبوج ها عند اللزوم . 

 
 

 اثنطرف            طرف أول
 

  اثنشاهد                               شاهد أول                                 


