
عقد بیع صیدلیة بالجدك 
.......       /..../....الموافق .............. أنھ في یوم 

تحریراً بین كل من:
.....................رقمقومى –مسلم –مصري –..................................../ الدكتورالسید: أوالً 

......./...فى ..............................قومي –مسلم -مصري  –................–
) طرف أول بائع(

–مقیمة –مسلمة-مصریة -................................./ السیدة الدكتور-: ثانیاً 
......./....فى .....................بطاقة رقم قومي –...................................

)طرف ثاني مشتري(
بعد أن أقر الطرفین بكامل أھلیتھما للتعاقد والتصرفات القانونیة اتفقا على اآلتي:

(البند األول) 
اني رف الث ائع للط رف األول الب باع وأسقط وتنازل  بكافة الضمانات الفعلیة والقانونیة  الط

م  ة بأس یدلیة المعروف دك الص ل ج و كام ا ھ ذلك م ل ل تري القاب المش
یدلیة/ احبص دكتور/لص ید ال ة ............................ھا الس والكائن

م ................................................... رخیص رق أنھا الت ادر بش ي ........والص ف
كندریة أدارة ......./......./..... حیة باإلس ئون الص ة الش ن مدیری م ..........م ة قس الطبی

الصیدلة.
 ة ات المادی ة المقوم ع كاف ذا البی مل ھ مة ویش اري والس م التج مل االس ا یش ة بم والمعنوی

التجاریة وكافة معدات الصیدلیة.

(البند الثاني) 
جنیھا مصریاً فقط ألغیر) ............جنیھا (.........................تم ھذا البیع ثمن إجمالي وقدره 

ال تح ائع ح رف األول الب تریة  للط ة المش رف الثانی ال الط د وم ن ی ا م م دفعھ د ت ذا العق ر ھ ری
رار  ة وإق ة نھائی د مخالص د یع ذا العق ى ھ ائع عل رف األول الب ن الط التوقیع م ھ وب وبمجلس

باستالمھا كامل الثمن.

(البند الثالث) 
عاین الطرف الثاني المشتري الصیدلیة موضوع التعاقد المعاینة التامة النافیة لكل جھالة 

والرسم الھندسي الخاص بالصیدلیة  .وقبلھا بحالھا التي علیھا واطلع على الترخیص



(البند الرابع)
تختص محاكم اإلسكندریة بنظر أي نزاع ینشأ عن ھذا التعاقد ال قدر هللا.

(البند الخامس) 
تحمل الطرف الثاني المشتري كافة مصروفات وأتعاب ھذا العقدی

(البند السادس) 
للعمل بموجبھا عند اللزوم.حرر ھذا العقد من نسختین بید كل طرف نسخة 

)(الطرف الثاني المشتري(الطرف األول البائع)                            

وزراة العدل 
مصلحة الشھر العقاري 

مكتب شھر عقاري ...................
محضر تصدیق رقم ........... لسنة............... حرف .............

17/2/2016انھ في یوم االربعاء الموافق 
فى .......................قومي ...............................حضر كل من الدكتور /

قومي .............................................../والدكتور............../......

...................../.....فى ...............................

امامنا نحن                        الموثق بالمكتب المذكور 

وبذا تم التصدیق 


