
 

 
 

 

 :......../...../........  بيٍ كم يٍ  يحشس بخاسيخ

 ) طشف أل بائع (               ....................  انًميى.......................... انسيذ / -1

 ) طشف ثاَي يشخشي (               ....................  انًميى.......................... انسيذ / -2

 -انطشفاٌ باْهيخًٓا انكايهت نهخعالذ ٔانخصشف ٔاحفما عهي يا ياحي : ٔلذ الش

يًخهدددددر انطدددددشف اضٔنمطعدددددت اس. صساعيدددددت بُا.يدددددت........ يشكض........بحدددددٕ......  :  حًٓيدددددذ

 ........ يحافظت........ ٔيسا.خٓا

اْهيددت ٔنشغبخددّ فددي بيددع ْددزِ انمطعددت فمددذ ضفددج لبددٕل نددذي انطددشف انمدداَي ٔبعددذ اٌ الددش كددم يًُٓددا ب

 -نهخعالذ ٔانخصشف ٔبآًَا غيش خاضعيٍ ض.كاو انحشاست فهمذ حى اضحفاق عهي اضحي :

 يعخبش انخًٓيذ انسابك جضء ض يخجضء يٍ ْزا انعمذ :أض 

بدداو ٔاسددمن ٔحُدداصل انطددشف اضٔل بكافددت اناددًاَاث انمإََيددت ٔانفعهيددت انددي انطددشف انمدداَي  :ثاَيددا 

عيددّ يسددا.خٓا...ط...ط...ف  كائُددت..... بُا.يددت..... يشكددض..... انمابددم نددزنر يددإْ لطعددت اس. صسا

 بحٕ......ًَشة يحافظت

 -ٔيحذدة انحذٔد كاضحي :

 انحذ انبحشي : يهر........................  بطٕل

 انحذ انمبهي : يهر...........................بطٕل

 انحذ انغشبي : يهر........................   بطٕل

 ششلي : حشعت.....................  بطٕلانحذ ان

.....  جُيدّ دفعدج جًيعٓدا عُدذ ححشيدش ْدزا  حى ْزا انبيع بيٍ انطدشفيٍ َظيدش ثًدٍ اجًدال لدذسِ: ثانما 

 انعمذ ٔيعخبش حٕليع انطشف اضٔل عهي ْزا انعمذ بًمابت ايصال ٔيخانصت عٍ سذاد كايم انمًٍ

بدداٌ يهكيددت اضس. انًباعددت لددذ انددج انيددّ بددانًيشاد عددٍ ٔانددذِ يمددش انطددشف اضٔل  ) انبددائع (  :سابعددا 

 / بإرٌ هللا انًش.ٕو

ٔيخعٓددذ باعطدداء انطددشف انمدداَي كافددت انًسددخُذاث انذانددت عهددي انًهكيددت كًددا يخعٓددذ بانحاددٕس ايدداو 

 انجٓاث انشسًيت ضَٓاء اجشاءاث حسجيم ْزا انعمذ

ٕو ْدزا انعمدذ خانيدت يدٍ كافدت انحمدٕق يمش انطدشف اضٔل انبدائع بداٌ اضس. انًباعدت يٕضد :خايسا 

انعيُيت أ انشخصديت ايدا كداٌ َٕعٓدا ٔاَدّ ندى يسدبك ندّ انخصدشف فدي اضس. انًباعدت يٕضدٕو ْدزا 

انعمددذ ٔآَددا خانيددت يددٍ انًددضاسعيٍ ٔانًسددخاجشيٍ ٔاياددا يددٍ اي ديددٌٕ نهجًعيددت انضساعيددت أ بُددر 

 مذ يهخضو بٓا انطشف اضٔلانخسهيف انضساعي ٔفي .انت ظٕٓس اي ديٌٕ سابمت عهي ْزا انع

يمددش انطددشف انمدداَي انًشددخشي بآَددت عددايٍ اضس. انًباعددت انًعايُددت انخايددت انُافيددّ نهجٓانددت  :سادسددا 

 ششعا ٔلإََا ٔاَّ لبهٓا بحانخٓا انخي ْي عهيٓا عُذ انخعالذ ٔبًا عهيٓا يٍ يضسٔعاث

خدخ  بدّ يحداكى........   عهدي  احفك عهدي اٌ اي َدضاو يُشدو .دٕل حُفيدز أ حفسديش ْدزا انعمدذ :سابعا 

 اخخالف دسجاحٓا

 .شس ْزا انعمذ يٍ َسخخيٍ بيذ كم طشف َسخت نهعًم بٓا عُذ اضلخااء :ثايُا 

 ٔهللا حعاني خيش انشاْذيٍ ...................................

 يطشف اضٔل                                                                 طشف ثاَ

 يشخشي                                      بائع                                     

 

 أرض زراعيةعقـــد بيـع 


