
إتفاقية بيع شقة سكنية 

  مققة  ييا ببني  

 

ة–  (080218548)عر ات ابراهيم حسبني  ناطمر وحا ل همية رقم :  ريق أول . البيني

 وببني                                    

  
 .رام هللا–  (941306193)بهاء  روان  رحان دعيبس وحا ل همية رقم :  ريق  اا 

 

  البناية رقم  (2) ن الطابق رقم  (2) حيث أن الفريق األول ييلك الشقة السكنية رقم : قد ة
وه  الشقة الغربية  (1)ف 

  عدا سطحها بيساحة 
  القيارة اليقا ة عىل قطقة االرض رقم  (165) ن الطابق الثاا 

( 28)حمض  (93) ير  ربع ف 

  أن يبيقه هذه الشقة  (30)اليدينة ح  رقم 
ة وحيث عرض الفريق االول عىل الفريق الثاا     دينة البيني

 ن اراض 

  عىل عرض الفريق االول  فن هذه االتفاقية تشهد عىل  ا يىل  
:- اليموم ة اععه وحيث وا ق الفريق الثاا 

  ن بنمدها -1
ً
 . قد ة االتفاقية اععه جزء ال يتجزأ  نها وه   تيية لها وتقرأ  قها وتقتير بندا

وط -2 ا ات وشر  .أن هذه االتفاقية  لز ة لكع الفريقبني  بكل  ا جاء بها  ن الير 

دوالر أ ريك  وقد قبض الفريق  (190.000)اتفق الفريقان عىل أن  ين هذه الشقة  بلغ وقدره  ائة وتسقمن الف  -3

ون الف وخيسيائة    د قة أوىل  قدارها  يانية وعشر
وأن تمقيع نقدي دوالر أ ريك   (28500)األول  ن الفريق الثاا 

 بذلك
ً
  نه بفستعم هذه الد قة وايصاال

ً
 .الفريق األول عىل هذه االتفاقية يقتير اقرارا

يقر الفريق األول أن هذه الشقة  حل البيع و مضمع هذه االتفاقية غيني  باعة سابقا وال  رهمنة وال  حجمزة وغيني  -4

 ؤجرة وانه ال يمجد عليها اي نزاعات قانمنية  هيا كان نمعها و ع اي شخص كان كيا وال تمجد اية اسباب قانمنية 

  لدى اليمقع الرسم   (الشقة اليموم ة اععه)او  ادية تحمل دون تسجيل هذا اليبيع
السم و صلحة الفريق الثاا 

 .اليختص وان الفريق االول هم اليسؤول عن كل  ن يخالف ذلك

ود بذ تة  بلغ  -5    ين هذه الشقة اليير
   لسطبني  بتسديد بافر

  عن طريق احدى البنمك القا لة ف 
م الفريق الثاا  يلير 

الف دوالر أ ريك  بيمجب خطاب ضيان  مجه  ن احدى  (161500)وقدره  ائة وواحد وستمن الف وخيسيائة 

  
   لسطبني  السم وليصلحة الفريق االول أو بيمجب شيك بنك   صدق  ن احدى البنمك القا لة ف 

البنمك القا لة ف 

 . لسطبني  السم وليصلحة الفريق االول خعل  دة أقصاها شهرين  ن تاريخ تمقيع هذه االتفاقية

ود  -6   الثين اليير
  حال حصمله عىل خطاب ضيان  ن البنك يبدي  يه االستقداد بتسديد بافر

م الفريق االول ف  يلير 

   ن أجل تسجيل 
  للفريق االول بأن يقمم الفريق االول بفتح  قا لة بيع ليصلحة الفريق الثاا 

بذ ة الفريق الثاا 

وط خطاب الضيان   وو ق شر
 .هذه الشقة  حل البيع و مضمع هذه اإلتفاقية السم و صلحة الفريق الثاا 

م الفريق االول بفختصار براءات الذ ة اليالية والبلدية وسند التسجيل الخاص بالشقة اليموم ة اععه  حل  -7 يلير 

   ن  تح  قا لة تسجيل لدى اليمقع الرسم  اليختص ونقل 
البيع و مضمع هذه االتفاقية لتيكبني  الفريق الثاا 

  
 .الشقة  ن اسم الفريق االول السم و صلحة الفريق الثاا 

  البند السادس اععه  -8
   ين الشقة او خطاب ضيان  ن البنك و ق  ا ورد ف 

م الفريق االول وعند استع ه بافر يلير 

  برام هللا
  لدى دائرة تسجيل االراض 

 .باجراء البيع الفراغ والتنازل الرسم  عن هذه الشقة السم و صلحة الفريق الثاا 

9-   
  البند وىل األ قة الد  تكيلة عىل قبض الفريق األول  ن الفريق الثاا 

  تم ذكرها ف 
  ألف  قدارها تسقة عشر و (3)التر

  الد قة األوىلدوالر أ ريك   (19000)
 . نقدي  ن بافر

 

ة تسقةوعىل هذه االتفاقية اليكمنة  ن  قد ة   بنمد  قد تم االتفاق ببني  كع الفريقبني  وهيا بكا ل االهلية اليقتير

  هذا اليمم اليما ق القاشر  ن 
 وبقد ان قرئت عليهيا وتفهياها وو قا عليها ووققاها عىل نسختبني  ف 

ً
 وقانمنا

ً
عا شر

 .2019أيلمل لسنة 

 

 

      ريق أول   
شاهد    شاهد              ريق  اا 

 


