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  "�طرف�ثاني�"�

 : يJى ما عJى اتفاقهما و للتعاقد ليDEماهبا الطرفان يقر

 "�ول  البند"

محافظه...............�وا�كون�من��............. قسم ............. بشارع الكائن ............. رقم Oا�بM العقار Lول  الطرف يمتلك�

......................�طابق�،�ويششمل�كل�طابق�عJي�.................�شقه�،�والبناء�من�الكمر�ا�سلح�والطوب�Lحمر�،�او�الحجر�

 الج�]ي�.�

  "الثانى البند"

 ا�واد�ا�ستخدمه��عJى الوقوف و حداته�جميع�و  بدخول  تامة معاينة البيان سالف العقار عاينةمب قام هان الثانى الطرف يقر

 �ا�تضمنته�بنوده�.��وفقا Lساس ذاه عJى العقد هذا�ابرام قبل نها و تشييده �ى

 "الثالث البند"

الsزمه�لهدم�العقار�ا�ثار�اليه�ونزع�جميع�اساساته�بالعمق�الn�opي�عليه�،�و�mتتم� Lعمال بكافة بالقيام الثانى الطرف يلklم

 تسويه�Lرض��Lبعد�ان�يقر�الطرف�Lول�كتابه�بقبوله�لsعمال�ال�opقام�Dvا�الطرف�الثاني�فيما�يتعلق�بkuع�Lساسات�

  "الرابع البند"

 و Lمكان بقدر�Lنقاض عJى للمحافظة الواجبة العناية بذل مع , اعلDz ا�تعارف الفنية لsصول  وفقا لهدم�ا اعمال تتم

 . بالغ�] Lضرار تفادى

  "�البند�الخامس�"�

 Dvذه دراية لو شخص�ا�ى بذلك يعهد ان عJى , او�ى كمرحلة ارضيات و نوافذ و ابواب من النجارة بkuع الثانى الطرف يتعهد

 تقدم ما ثلمب يلklم كما. تفاد�Dا كنمي كان الL�Opتsفات عن مسئوm الثانى الطرف يكون  و , سsمDEا عJى للمحافظة Lعمال

 . الرخام نزع عند

 "السادس البند"

m  سقاطها درانلجا بدفع الهدم� الثانى للطرف يجوزm ى لهدم�ا يتم ان يجب بلJدماك�ا ع� . 

 "السابع البند"



ا�قرره� لsحكام�وفقا هعن مسئوm فيكون  , العقد ذهه تاريخ من اعتبارا الثانى الطرف ا�ى للعقار بالنسبة راسةلحا تنقل

 محضر� وجبمب العقد عJى التوقيع�فور  هالي هبتسليم Lول  الطرف يلklم ان عJى , Lشياء حارس او البناء حارس �سؤليه�

 . ذلك هفي يثبت

 "الثامن البند"

 . Lجتماعية التامينات�يئةه او الغ�] امام سواء هل كتابع�ن ع�Dم مسئوm وحده يكون  و الثانى الطرف بعمال Lعمال كافة تتم

 "التاسع البند"

 لو يكون  m و , Lشغاmت�عن �سئول ا وحده يكون  و الطريق mشغال تراخيص من يلزم ما باستصدار الثانى الطرف يلklم

هذا�الخصوص�،�عدا�ا�بالغ�ال�opتدفع��ي�سبيل�استصدار�الl]اخيص� �ى هيتحمل بفا ب��� Lول  الطرف عJى الرجوع �ى لحقا

 فيتحمل�Dvا�الطرف�Lول�.�

  "العاشر البند"

ا�واد�الناتجه�من�عمليه�الهدم�وتخصيص�مكان�لكل�م�Dا�،�عJي�ان�يتحمل�الطرف�Lول�اجور� بفرز  الثانى الطرف يلklم

 خفار�Dا�.�

  "�البند�الحادي�عشر�"�

 فان خsلها�،� �ى Lرض تسوية�و Lساسات نزع و لهدما اعمال كافة امتمبا الثانى الطرف يلklم شهرا ............. العقد ذامده�ه

 Lول  للطرف يكون  و تأخ�] يوم كل عن جنDzا .............�فقط ............. مبلغ بدفع Lخ�] الklم النحو ذاه عJى التنفيذ يتم لم

 , بشهر علDzا ا�ده�ا�تفق� يجاوز  بما� التأخ�] ظل فان . الثانى للطرف Lجر�ا�ستحق��با�ى من التعويض ذاه خصم �ى قلحا

 . أخر أجراء أى أو انذار او هلتنبي حاجة دون  هنفس تلقاء�من مفسوخا اعت�]

 "عشر الثانى البند"

 العقد ذاه بمجلس همن دفع ,�جنDzا ............. فقط ............. قدره البيان سالفة Lعمال مقابل الثانى للطرف ا�ستحق Lجر

 الطابق سطح ا�ى Lعمال وصول  عند جنDzا ............. فقط�ويدفع��مبلغ�....................� جنDzا ............. فقط ............. مبلغ

 . Lول  للطرف Lرض تسليم و Lعمال جميع� انDEاء�عند فيدفع البا�ى اما .............

 "عشر الثالث البند"

هذه� �ى Lول �الطرف يلklم ان عJى العمل عن التوقف �ى لحق�ا الثانى للطرف يكون  الثانية بالدفعة الوفاء عدم حالة �ى

 فات ما و العمال اجور  يمثل�هذا�ا�بلغ��و يوم كل عن جنDzا............. فقط ............. مبلغ الثانى للطرف يدفع بان الحاله�

 . ه�عمل �ى استمر هان لو كسب من الثانى الطرف

 . العامة�للقواعد وفقا Lول  الطرف عJى الرجوع الثانى للطرف كان , Lخ�]ة بالدفعة الوفاء عدم تعلق فان

 "عشر الرابع البند"

m  عمال بتنفيذ الباطن من مقاول  ا�ى يعهد ان الثانى للطرف يجوزL Opا الDو العقد ذاه تضم� L [من مفسوخا العقد�اعت� 

 . أخر أجراء أى أو أنذار أو هتنبي ا�ى حاجة دون  ه�نفس تلقاء

  "�البند�الخامس�عشر"

 . الهدم� اعمال��ى Lستمرار دون  ول تح كانت مOp اهفرز  تم الL Opنقاض نقل Lول  الطرف ا�ى يطلب ان الثانى للطرف�

 "عشر السادس البند"



�ب�ن�به�موطنا�ا هطرفي�من كل عنوان يعت�] و العقد Dvذا يتعلق فيما منازعات من ينشب قد ما بنظر ............. تختص�محاكم�

 مختارا�له��ي�هذا�الصدد�.�

 "عشر السابع البند"

 . نسخة طرف لكل , نسخت�ن من العقد حرر 

  

  (طرف�ثانى)                                                              (طرف�أول)

  التوقيع              التوقيع�
 


