
 

 (مشترى)طرف ثان  (5)من   (1)صفحة                                  (بائع)طرف أول 

 
..                                                                                       ........................................................................  

 التقسيطب عقد بيع ابتدائي لشقة

 

 : تحرر هذا العقد بين كال من م  021    /      /     الموافق                   انه فى يوم

  ،                                                               فى والمقيم                                      /   السيد: اوال 

 ( بائع -طرف أول  )                        سجل مدني  ،                                                    قومى بطاقة رقم

،                                                                فى والمقيم                                       /   السيد: ثانيا

 (مشترى - طرف ثاني)                    سجل مدني  ،                                    قومى                 بطاقة رقم

 

 -: األتىبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقوا على 

 "تمهيد"

بمدينة العاشر (        ) مجاورة رقم (         )   القطعة رقم األرض المقام عليها العقار موضوع هذا العقد هى 

 -:على النحو التالي وحدودها ، من رمضان 

 ،:                      ، الحد القبلي                        : الحد البحرى 

 .                                            :ربي ـالحد الغ،                                                     : رقي ــالحد الش

جب بمو                /                              من السيد   وقد قام الطرف األول بشراء قطعة األرض هذه 

وبناءا عليه تقدم الطرف الثانى للطرف االول لشراء شقة ، إلنشاء عمارة سكنية  ،التوكيل                    

            .بالعقار المذكور 

 "موضوع العقد " الـبند األول 

يبيع ، وعلى ان  يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزء من هذا العقد ان اتفق الطرفان علىبموجب هذا العقد 

على ائن ـــار الكـبالعق                بالدور (       )الشقة رقم   الثانى القابل لذلك الطرفإلي  الطرف األول

اشر من ـــــدينة العـــعشر ، بم              حي ، بال (       ) رقم المجاورة ب،  (         )رقم قطـــعة األرض 

 . تقريبا تر مربع ــــم(           ) ها ـتـاحــــومس ان ،ـــــــــرمض
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 "الثمن " الـبند الثانى 

ا جنيه الف                            ( )                )دره ـتم هذا البيع وقبل من طرفيه نظير مبلغ اجمالى قي

الف                      ( )               )دفع منها الطرف الثانى عند التوقيع مبلغ وقدره  ، (فقط ال غير مصريا

ويعتبر توقيع الطرف االول على هذا العقد بمثابة مخالصة تامه منه باستالم مقدم ،  (جنيها مصريا فقط ال غير

 )       (يسدد على  (فقط ال غير ا مصرياجنيه فال                            ( ))              والباقى وقدره ، الثمن 

يستحق سداد و،  (فقط ال غيرجنيه مصريا                              ) (           )   قيمة كل قسط، شهري قسط 

 الموقع و االيصالويعتبر ، ( م021    /     /1)ى ان يستحق القسط االول فى عل ، االول من كل شهرالقسط فى 

المحرر من الطرف االول للطرف الثانى بقيمة القسط هو المستند الدال على سداد قيمة القسط على  المؤرخ و

كشرط أساسى مع هذا العقد  مجمعة ان تقع مسؤلية الحفاظ على هذه االيصاالت على الطرف الثانى لتقديمها

 .ا العقدليتسنى تحرير العقد النهائى للشقة موضوع هذوملزم 

 " التصرف الناقل للملكيةشرط مانع " الـبند الثالث 

ال يجوز للطرف الثانى التصرف فى الشقة المبيعة للغير بأى نوع من أنواع التصرفات سواء البيع أو االيجار 

وفى حالة مخالفة هذا  ، وخالفه أو تحميلها بأى حق أى كان نوعه أو التنازل عنها اال بعد سداد الثمن كامال

فسخ العقد الماثل استرداد ملكية الشقة و البند يعتبر هذا التصرف باطال بطالن مطلق ويحق للطرف االول 

وبدون استحقاق الشرط تنبيه أو الحصول على حكم قضائي بذلك  عذار أوة القانون دون حاجة ألتلقائيا بقو

 .الجزائى على الطرف األول 

 "الشرط الفاسخ الصريح " الـبند الرابع 

سداد  عنيلتزم الطرف الثانى بتنفيذ كافة بنود هذا العقد وسداد االقساط المتبقية فى مواعيدها وفى حالة تأخره 

يعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى  استحقاق القسط التالىتاريخ حتى  ين متتالينقسط

 .جزائى على الطرف األول الوبدون استحقاق الشرط  ائى بذلكاعذار أو تنبيه أو الحصول على حكم قض

 "الشرط الجزائى " الـبند الخامس 

وحسن النية وفى حالة طلب بتنفيذها وفقا لما يقتضيه العقد  اويلتزم كافة بنود هذا العقد قبال مابأنهان الطرفيقر 

( ف جنيه مصريا فقط ال غيرعشرون ال) 02222مبلغ وقدره دفع للطرف االخر يكتابة فسخ التعاقد اى طرف 

 .  غير خاضع لرقابة القضاءكتعويض نهائى 
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 " فى حالة فسخ العقد ةلغ المدفوعاالمباسترداد " الـبند السادس 

من قبل الطرف  على ان يرد للطرف الثانى فى حالة فسخ العقد الى سبب المبالغ المدفوعةيقر الطرف االول 

قيمته على  ستحقإن إ الوارد بالبند الخامس قيمة الشرط الجزائى حتى تاريخ فسخ العقد مخصوم منها الثانى

كمصاريف ( ثالثة االف جنيه مصريا فقط ال غير) (0222)مبلغ وقدره  خصم باالضافة الىالطرف الثانى ، 

فى فترة اقصاها ، وذلك  الحصول على حكم قضائىاو  إخطاردون إذن او  لرقابة القضاء ةخاضعغير  ادارية

 .العقد هذا شهر من تاريخ فسخأ ثالثة

 "التسجيل " الـبند السابع 

نقل بيلتزم الطرف االول بعد قيام الطرف الثانى بسداد جميع االقساط المستحقة عن المبيع فى مواعيدها  -1

بمعرفته وعلى نفقة الطرف الثانى عداد العقد النهائي إملكية الشقة المبيعة الى الطرف الثانى على أن يكون 

 .بالكامل وكل ما يستحق عليه من رسوم 

تمام التسجيل متى طلب فة االوراق والمستندات الالزمة إلويلتزم الطرف االول بتسليم الطرف الثانى كا -0

 كما يلتزم الطرف االول بالحضور الى مكتب الشهر بخطاب مسجل بعلم الوصول ،الطرف الثانى رسميا منه 

 .من الطرف الثانى بخطاب مسجل بعلم الوصولعوته لذلك رسميا دالعقارى للتوقيع على عقد البيع النهائى فور 

وفى حالة وفاء الطرف الثانى بكافة االقساط فى مواعيدها وامتناع الطرف االول عن نقل الملكية ـ وثبوت  -0

 .صحة ونفاذ عقد هذا االمتناع بالطريق الرسمى ـ يحق للطرف الثانى رفع دعوى ب

 " ةالجزاء المشتركاملكية "  الثامن الـبند 

من المعلوم للطرفين أن هذا البيع يشمل فضال عن الشقة المبيعة كل ما يلحقها أو يتبعها من حقوق ومرفقات 

بة حصة الشقة الى عليها العقار بنس المقام سواء كانت ظاهرة أو خفية كما يشمل أيضا حصة شائعة فى االرض

والمصعد والسلم مدخل نى العقار وكذلك ما يخص الشقة من ملكية االجزاء المشتركة كالمجموع مساحة مب

 :خص ما ياتي باأليتعهد الطرف الثاني باحترام كافة القواعد التي حددها القانون بملكية الشقق وو ، وخالفه 

.عدم احداث اي تعديل في االجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المشترين كتابة  -1  

.تهدد سالمة المبني عدم اجراء اية تعديالت جوهرية بالشقة موضوع هذا العقد  -0  

نصيبه في حفظ االجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها باالتفاق ( المشتري ) يتحمل الطرف الثاني  -0

.سيق مع باقي المالك االخرين والتن  
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ارة السلم ومصروفات الصيانة للمصعد واجهزة ي نصيبه من المبالغ المستحقة إلنيتحمل الطرف الثان -4

.الحراسة واية مصروفات اخري ضرورية الزمة للصيانة   

باستعمال  ةخاص هامن االجزاء المشتركة اذ انا وعتبري والسطح ال والبدروم الحديقة التابعة للعقار - 5

.بكافة اوجه التصرف  موز له التصرف فيهالول ويجواستغالل الطرف ا  

. شقق العقار موضوع هذا العقديقر المشتري عن تنازله عن حقه في الشفعة في حالة بيع اي شقة من  -6  

 "الحقوق العينية " الـبند التاسع 

 كما يقر، العقد خاليه من كافة الحقوق العينية العقارية هذا أن العقار بما فيه الشقة موضوع طرف األول اليقر 

 .ل من أشكال التصرف أنه لم يسبق له التصرف فى الشقة المبيعة بأى شك

 "ضمان التعرض " الـبند العاشر 

عدم تعرض الغير للطرف الثانى أو منازعته فى ملكية الشقة المبيعة أو فى حقوقه  يضمن الطرف االول

العقد واذا حدث شئ من ذلك يلتزم بدفع هذا التعرض والتصدى له بجدية وبما لديه من اوراق  المترتبة على هذا

 .ومستندات تثبت ملكيته للشقة وصحة انتقالها الى الطرف الثانى 

 "الرسوم والضرائب " ى عشر الـبند الحاد

الرسوم والتكاليف الخاصة داء الضرائب العقارية وكافة أاعتبارا من تاريخ االستالم يلتزم الطرف الثانى ب

 .بالوحده المبيعة كرسم النظافة وقيمة استهالك المياه والكهرباء والبواب والمصعد واتحاد المالك أن وجد 

 " التشطيب" عشر  الـبند الثانى

الشقة موضوع هذا العقد بدون تشطيب وعلى اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف االول بتسليم الطرف الثانى 

، على ان يستكمل الطرف الثانى تشطيب الشقة على نفقته الخاصة وبما ال يخالف القواعد المعمول بها الطوب 

 من قبل الموافق عليهاوالمواعيد من قبل جهاز مدينة العاشر من رمضان وبما ال يخالف الرسومات والتخيطيط 

الة مخالفة ذلك يتم ازالة المخالفات وفى حهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العاشر من رمضان 

 . على نفقة الطرف الثانى دون ادنى مسؤلية مالية او قانونية على الطرف االول
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 "المعاينة "  الثالث عشرالـبند 

يقر الطرف الثاني بانه قد عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقد قبل 

 . بالحالة التي تم االتفاق عليها بالشروط الوارده في هذا العقدشرائها 

 "التسليم " عشر  الرابعالـبند 

 اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف االول بتسليم الطرف الثانى الوحدة المبيعة بعد قيامه بسداد باقى الثمن

بالحالة التي تم االتفاق عليها بالشروط المتفق عليه فى المواعيد المتفق عليها والمحددة فى هذا العقد و 

 .، و بمحضر استالم موقع من الطرفين  الوارده في هذا العقد

 "العنوان " عشر  الخامسالـبند 

ره يكل طرف هو العنوان الذى تصح عليه جميع المخاطبات القانونيه وفى حالة تغييعتبر العنوان المذكور قرين 

 .يجب أن يتم اخطار كل طرف كتابة 

 "عدد النسخ " عشر  السادسالـبند 

 .وهللا خير الشاهدين  ،بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها وقت اللزوم ،  تينحرر هذا العقد من نسخ

 الثانىطرف ال                                                           الطرف االول                              

 /االسم                                                                  /االسم             

 /التوقيع                                                               /لتوقيع ا            

 /  رقم قومى                                                            /رقم قومى            

                

...........................................................  
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