
 

 

 

 

 



 

 صيغ العقــــود القانونيه الذهبى لجميع كتابال

 

 

 

 ام با االعداد والسهر من اجل زمالئهمق

 المستشار
 عدنان عبد المجيد محـمد

 والبسيونى محمودعبده
 

 

 

من اجل جميع الزمالء مع الوعد بالعديد من الكتب فى المذكرات وطعون 

محبي/ المستشار  النقض المدنى والجنائى من رابطة محامين المحله

 عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده
 

 

 

 لاإلصدار االو

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عقد بيع شقه سكنيه على ان يتم سداد الثمن على اقساط
 5/3/2012انه فى يوم االثنين الموافق 

 تحرر هذا العقد بين كال من:



اول المحليييه  ---------------المقييييم  --------------------------------السييييد/  -1

                              الكبيييييييييييييييييييييييييير  بملكييييييييييييييييييييييييييه بطاقييييييييييييييييييييييييييه قييييييييييييييييييييييييييومى رقييييييييييييييييييييييييييم                          

 ))طرف اول بائع((

شيييارد بيييدير الرجبيييى ابيييو  24المقييييم  -------------------------------السييييد/ -2

))                         شييياهين بنيييدراول المحليييه الكبييير  بطاقيييه قيييومى رقيييم      

 طرف ثان مشتر ((

 _ بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وللتصرف اتفقا على ما يلى : 

باد واسيقط وتنيازل الطيرف ا ول بكافية الايمانات الفعليية والقانونيية اليى  أوال :_

الطييرف الثيياني المشييتريى الشييقه الكائنييه بالييدور الثييانى علييو  ناصيييه قبلييى شييرقى 

على الطوب االحمر عباره عين جيدران وسيقف وحليوب هشيبيه للشيبابين والمنياور 

تقريبيا والمكونيه مين  متر مائه وهمسه وسيبعون متير مربيع 175والبالغ مساحتها 

-----ثالثة حجرات وصاله وحمام ومطبخ بالمنزل ملن الطرف االول البيائع الكيائن 

عزبة ابو رااى بندر اول المحله الكبر  والمبنى بالطوب االحمر واالعمده  ------

م) ثالثة مائة متير مربيع( بهيالف 300الهرسانيه المسلحه والبالغ اجمالى مساحته 

ارد والصييادر لييه تييرهي  بنيياء رقييم                  بتيياريخ         مييا يهصييه فييى الشييو

/            /2      

 -وهذا المنزل محدود بحدود اربع كالتالى: 

 

  الحد القبلي /                                                        /الحد البحري 

  الحد الغربي /                                                        الحد الشرقي/

ان هذا البيع يشمل ومن امن الثمن حصه عقارييه مشياعا كما اتفق الطرفان على 

فى االرض المقام عليها المنزل وفى كافة االجزاء المشتركه فى المنزل المهصصيه 

لالنتفاد المشترن وهذه الحصه تمثل نسبة مساحة الشقه المباعه الى مساحة بياقى 

العقار وتقدر بحسب ما يه  الشقه بالنسبه الى باقى الوحدات مشياعا فيى  وحدات

 مساحة العقار االجماليه.

 

 



( جنية فقط ميائتين وثميانون 280000تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى قدرة ) ثانيا :

اليييف جنيهيييا العيييير دفيييع الطيييرف الثيييانى لييييد الطيييرف االول البيييائع مبليييغ وقيييدره 

(جنيها فقط )مائة الف جنيها العير حال تحرير هيذا العقيد وبياقى اليثمن  100000)

اربعيية  4ر بهييا عييدد جنيييه ) مائيية وثمييانون الييف جنيهييا ( محيير 180000وقييدره 

 ايصاالت امانه مستحقة الدفع على 

  /-اربعة أقساط وبيانها كالتالى:

(جنيه همسة واربعون الف جنيها مستحقة الدفع فيى 45000االيصال االول بمبلغ )

5/9/2012 

(جنييه همسية واربعيون اليف جنيهيا مسيتحقة اليدفع 45000االيصال الثيانى بمبليغ )

 5/3/2013فى 

(جنييه همسية واربعيون اليف جنيهيا مسيتحقة اليدفع 45000ث بمبليغ )االيصال الثال

 5/9/2013فى 

(جنييه همسية واربعيون اليف جنيهيا مسيتحقة اليدفع 45000االيصال الرابع بمبليغ )

 بعده   5/3/2014فى 

 

يقيير الطييرف ا ول البييائع بييان ملكييية الشييقه مواييود البيييع قييد الييت اليييه  ثالثييا :_

ا  امييا االرض المقييام عليهييا البنيياء فقييد الييت اليييه بالبنيياء والتشيييد ميين مالييه الهيي

 ملكيتها عن طريق/ 

 

يقيير الطييرف ا ول البييائع بييان الشييقه المبيعييه هاليييه ميين جميييع الرهييون  رابعييا :_

والحقوب العينية بسائر أنواعها وبأنة ليم  يسيبق ليه التصيرف فيي هيذه الشيقه بيا  

مسئوليه الجنائيه والمدنييه نود من أنواد التصرفات  واذ ظهر هالف ذلن يتحمل ال

 المترتبة على ذلن

 

يقيير الطييرف ا ول البييائع بالتزامييه بتسييليم الشييقه المبيعييه الييى الطييرف   هامسييا :_

 مع سداد القسط الثانى من الثمن. 5/3/2013الثانى المشتر  فى موعد عايته 



 

يقييير الطيييرف ا ول البيييائع بالتزاميييه بتقيييديم جمييييع مسيييتندات الملكيييية  سادسيييا :_

والتوقييييع عليييى عقيييد البييييع الرسيييمي النهيييائي واتهييياذ جمييييع ا جيييراءات الالزمييية 

للتسييجيل ونقييل ملكييية الشييقه المبيعييه وقييت طلييب المشييتر  واذ تيياهر يلتييزم بكامييل 

 مصاريف صحة ونفاذ هذا العقد.

 

يلتزم الطرف االول البائع بسداد كافة الرسوم والديون واالموال االمرييه   سابعا :_

ونا التى قد تكون مستحقه على الشقه مواود البيع حتى تياريخ تسيليم المقرره قان

 الشقه

 

يلتيييزم الطيييرف االول البيييائع بتوصييييل ميييياه الشيييرب والصيييرف الصيييحي  ثامنيييا :_

والكهربياء للشييقة المبيعيه وكييذا تشييطيب واجهية العقييار ميين الهيار  وتركيييب حديييد 

 العقار البلكونات والشبابين ومحارة ودهان المساقط وتشطيب مدهل

 

 

 

بالجرانيت والسلم بالرهام وتركيب مصعد كهربائى  واالنتهياء مين ذلين فيى موعيد  

 مع سداد القسط االهير 5/3/2014عيطه 

 

اتفق الطرفان على انه اذ اهل ا  من طرفى هذا العقيد بيا  بنيد مين بنيوده  -:تاسعا

طرف  ) عشرون الف جنها( كشرط جزائى لل20000يكون ملزم بدفع مبلغ وقدره 

االهر ميع التعيويض العيادل عيالوه عليى سيريان هيذا العقيد ونفياذ مفعوليه فيى كافية 

 بنوده

 حرر هذا العقد من نسهتين بيد كل طرف نسهه للعمل بموجبها عند الزوم -عاشر:

 



))    الطيييرف الثييياني      )) الطيييرف ا ول البيييائع ((        الشيييهود                 

 المشتري((

 

 

  عقد بيع عقار من ورثه

 

                               بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الساعه   2005/    /           الموافق                     انه في يوم

 -: فيما بين كل من                                                                            

والمقيم / )يذكر عنوان                                   اوال/ السيد / السيده / الساده/

 1/     /     بتاريخ       صادره من /       االقامه ( ويحمل البطاقه رقم /

 ( ف اول بائعطر)

 ثانيا/ تكتب البيانات بنفس الطريقه المكتوبه في اوال

 ( طرف ثاني مشتري)

وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف وعدم هاود اي منهما لقوانين 

 وقرارات فرض الحراسه او المنع من التصرف

 تمهيد                                                         

حيث يمتلن الطرف االول واهرين على الشيود ماهو /العقار الكائن ) يكتب 

وذلن عن  00000وهو عباره عن  0000العنوان بالتفصيل (ومساحته االجماليه 

وحيث 000000ونصيب الطرف االول عباره عن 000000طريق الميراث من

طرفان يرعب الطرف الثاني في شراء نصيب الطرف االول فقد تالقت ارادة ال

 -: واتفقا فيما بينهما على ما يلي

 البند االول / يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزء ومكمال ومتمما لبنود هذا التعاقد

http://www.ehab67.com/2014/12/213.html


واسقط وتنازل بكافة الطرب القانونيه الطرف االول للطرف  البند الثاني / باد

م في 00000000الثاني القابل لذلن ماهو ) يكتب مواود البيع ( وهو عباره عن 

 (العقار الكائن / ) يكتب العنوان بالتفصيل

) ويكتب  00000000البند الثالث /الثمن / تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالي وقدره 

بالحروف ( استلمه الطرف االول البائع في مجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا 

 0التعاقد اقرار منه باستالم هذا المبلغ 

يه وصفا مفصال لما تم بيعه بالنسبه للبيع )امتار( يكتب يكتب ف  البند الرابع /

المواح بصدر هذا التعاقدوذلن على    مترفي كامل ارض وبناء العقار 00000

 الشيود

          البند الهامس / / الحدود / هي نفس حدود العقار وهي / الحد البحري

 الحد الغربي          الحد الشرقي       الحدالقبلي

البندالسادس / الملكيه / الت الملكيه للطرف االول البائع عن طكريق الميراث 

بتاريخ وقد الت اليه      وذلن بموجب اعالم شرعي صادر من محكمة         من

       الملكيه عن طريق

البند السابع / يقر الطرف الثاني المشتري بانه عاين )يذكر مواود البيع( 

 ه للجهاله وانه قبله بالواع الذي هو عليهالمعاينة التامه النافي

البند الثامن / يقر الطرف االول بان العقار المبيع هالي من الديون والرهون 

 والحقوب االصليه والتبعيه ايا كانت نوعها

يمكن كتابة بنود اهر  يكون باتفاب الطرفان عليها ثم تهتم بالنود   البند التاسع /

 االتيه

لمهتار / اتفق الطرفان على اتهاذكل منهما للعناوين المذكوره البندالعاشر/المحل ا

 بصدر هذا التعاقد محال مهتار لهما تتم عليها المكاتبات والمراسالت

البند الحادي عشر / االهتصا  / اتفق الطرفان على اهتصا  

بشأن هذا التعاقد لتفسير اي من بنوده او في حالة وجود هالف               محكمة

 قدر هللاال -

 

 عقد شركه تاامن



 

 

 -ميبين كال من:2001أنـه فى يوم                 الموافق      /      /

المقيييم بناحيييه المحلييه الكبييرال شييكر  القييوتلى -----------السيييد/ واليييد -أوال :

 د           0م0المتفرد من ل محب عماره فرها الدور الثالث مصر  مسلم  

 متضامن()طرف أول شريك 

المقيم بالمحليه الكبيرال شيكر  القيوتلى   ------------------محمد -السيد :-: ثانيا

المتفيييرد مييين ل محيييب عمييياره فرهيييه اليييدور الثيييانى عليييو    مصييير   مسيييلم     

 د    ) طرف ثان شرين متاامن( 0م0 

المقيمه بالمحليه الكبير  ل شيكر  القيوتلى المتفيرد مين  --------ـ السيده /  ثالثا

 د0م0ل محب عماره فرهه الدور الثانى علو    مصريه  مسلمه       

 ) طرف ثالث شريك متضامن(                    

 قد أقر ااالطراف الثالثه على تكوين شركه تضامن فيما بينهما بالشروط اآلتيه

  لبغلاسم الشركه / مطاعم ا -: أوال 
 الغرض من تكوين الشركه :/ مطعم مأكوالت فول وطعميه -:ثانيا
 مقر الشركه / شارع فهمى املتفرع من شارع اجلالء اجا  -:ثالثا 

 
 جنيه  ))فقط وقدره ستمائة جنيها ألغري 600رأس مال الشركة مبلغ   -رابعا:

 /-زيععا األر و واائععائر لععك الشععركاء فيمععا ليععنهم  لنئعع  ا تيععة:تببلا-المكسببوالالاسبب:  ا  
% واحملاسعبة   اايعة كعس  سعنه 20% الطعرف الثالع  40% الطرف الثاين  40الطرف األول 

 من اتريخ لدء النشاط 
اتفقا الشركاء الثالثه على أن تكون اإلدارة والتصرف والتوقيا أمام كافه  -: اإلدارة/-حامسا:
إلدارية والرمسية واحلكومية والتمثيس أمام مصلحه الضرائ  واملؤسئات التأمينية وكس ما اجلهات ا

 يتعلق  لشركة فهي من اختصاص الطرف األول 
 على انه ىف حاله نشوب اى نزاع تكون حمكمه اجا املختصه  الثالثة اإلطرافاتفقا  -:سابعا

 صوره للعمس مبوجبها عند اللععزوم وحترر هذا العقد من ثالثة  صور ليد كس طرف  -ثامنا: 



الطـــــــــــــــــــــــــر  ال ـــــــــــــــــــــــــانى                                                                    الطــــــــــــــــــــــــــر  ا ول
 الطر  ال الث 

 

 

 عقد مقاولة  نشاء مبنى إداري لمصنع

 

هللا أنه في يوم ................... الموافق ............................ , تم بعون 

 تعالى وتوفيقه ا تفاب بين كل من

 " ـ .............................. ................... " طرف أول 1

 " ـ .............................. ...................... " طرف ثاني 2

 تمهيد

لما كان الطرف ا ول يرعب في إنشاء مبنى إداري بمصنعه الكائن في 

..............وال مقام على قطعة ا رض رقم ......................... .............

عبارة عن ................. , مكون من ................. , وفقاً  حكام وشروط 

ومواصفات هذا العقد ووفقاً لقائمة ا عمال المرفقة ووفقاً للتصميمات الهندسية 

...بتاريخ .................. وبموجب والمهططات المعتمدة من ...............

تصريح البناء الصادرة من ................بتاريخ ..................... , ولما كان 

الطرف الثاني قد أقر بأنه مؤسسة مقاوالت مرهصة نظاماً  نشاء وبناء مثل تلن 

لعمالة المباني وا نشاءات ولديها الهبرة الفنية والمعدات والعدد وا دوات وا

الفنية المتهصصة الالزمة لتنفيذ مثل هذه ا عمال , وحيث أن الطرف ا ول 

عرض على الطرف الثاني القابل لذلن إنشاء المبنى ا داري على قطعة ا رض 

التي مساحتها ............ داهل المصنع التابع للطرف ا ول والمشار إليه أعاله 

ستعمال مما جميعه على كامل مساحة على أساس تسليم مفتاح كامل وجاهز لإل

ا رض المذكورة بما في ذلن جميع الهدمات المتصلة بها كتوصيل المجاري 

للمصرف الرئيسي العام أو عمل بيارة للصرف الصحي في حالة عدم وجود 

مصرف عام , وتوصيل الكهرباء والتليفونات للهطوط العمومية وعيرها من 

 . .. إلخالهدمات والمنافع ا ساسية ....

تأسيساً على ماتقدم وبعد أن أقر الطرفان المتعاقدان بأهليتهما المعتبرة شرعاً 

 ونظاماً للتعاقد والتصرف اتفقا على مايلي :ـ

 البند ا ول

يعتبر التمهيد سالف الذكر والمقدمة جزء ال يتجزأ من هذا العقد ومتمم ومكمل له 



بالطرف الثاني تنفيذها المرفقة بهذا كما تعتبر قائمة ا عمال والمواصفات المنوط 

العقد وكذا الهرائط والمهططات المعتمدة الهاصة بهذه العملية جزء ال يتجزأ من 

 . هذا العقد ومتممة ومكملة له

 البند الثاني

 . الوثائق التي تحكم ا لتزامات المتقابلة للطرفين

في قائمة ا عمال تعتبر كل من البنود الواردة في هذا العقد والبنود الواردة 

والمواصفات المرفقة بهذا العقد والهرائط والمهططات المعتمدة من ا دارات 

المهتصة بشأن بهذه العملية والمرفقة بالعقد , هي المرجع الوحيد لبيان 

ا لتزامات المتقابلة للطرفين وفي حالة وجود تعارض بين هذه الوثائق فإن 

ة وصالحية إهتيار مايجب تنفيذه من بين الطرف ا ول وحده هو الذي يملن سلط

هذه الحاالت المتعاراة وال يجوز أو يحق للطرف الثاني مطلقاً ا حتجا  في 

مواجهة الطرف ا ول بأي من هذه الحاالت المتعاراة بمفردها كأن يحتج 

بالهرائط في مواجهة قائمة ا عمال أو العقد وبالعكس أو بإحداهما على ا هر  , 

ه الوثائق الثالثة هي المرجع الوحيد الذي يحكم العالقة بين الطرفين وتعتبر هذ

وتسود على أية إتفاقات أو مراسالت أو مفاواات أو مستندات سابقة عليها عير 

مرفقة بها أياً كانت وذات صلة بمواوعها مالم يتفق الطرفان على عكس ذلن 

 . صراحة وكتابة

 البند الثالث

ائمة ا عمال أو نق  في الهرائط والمهططات حاالت وجود نق  في بيان ق

 . المعتمدة

إذا كانت هنان أعمال الزمة  تمام المشرود وتسليمه جاهز وصالح لإلستهدام في 

الغرض الذي أنشئ من أجله لم يرد ذكرها في قائمة ا عمال المرفقة أو لم ترد في 

ي هذه الحالة تنفيذ الهرائط والمهططات المعتمدة فإنه يتعين على الطرف الثاني ف

هذه ا عمال بدون طلب أي بدل أو مصروفات إاافية حتى ولو لم ترد في قائمة 

ا عمال أو لم ترد في الهرائط والمهططات المعتمدة طالما أن عدم تنفيذها اليجعل 

المنشاة صالحة لإلستهدام في الغرض الذي أنشئت من أجله , ويكون ا ستشاري 

المرجع الوحيد في بيان مد  كفاية ا عمال التي تجعل  المشرف على التنفيذ هو

 . المشرود جاهز للتسليم وصالح للعمل في الغرض الذي أنشئ من أجله

 البند الرابع

 . تعاريف وتفسيرات

ـ ا ستشاري : يعني الجهة المعينة من قبل الطرف ا ول لإلشراف الفني  1

 . ومراقبة تنفيذ ا عمال واعتمادها واستالمها



ـ مدير المشرود : يعنى الشه  الذي يعينه الطرف ا ول من وقت إلى آهر  2

 . لمتابعة أعمال المشرود

ـ الموقع : يعنى ا رض التي سيقام عليها المبنى ا داري محل أعمال هذا العقد  3

 . والكائنة في المصنع التابع للطرف ا ول

للطرف الثاني مقابل وفائه  ـ قيمة عقد المقاولة : تعني المبلغ المقرر سداده 4

 . بجميع إلتزاماته الواردة في هذا العقد

ـ المواصفات : تعني المواصفات الفنية الهاصة بأعمال إنشاء المبنى ا داري  5

 . محل هذا العقد

ـ فترة الصيانة : تعني الفترة التي تبدأ من تاريخ ا ستالم ا بتدائي  عمال  6

 . ميالدية واحدةالمشرود وتستمر لمدة سنة 

ـ الموافقة ) المصادقة ( : تعني موافقة الطرف ا ول وا ستشاري على كافة  7

 . ا عمال التي يقوم بها الطرف الثاني

ـ شهادة إنجاز ا عمال : تعني الموافقة المبدئية على أعمال المشرود محل  8

 . العقد والموقعة من الطرف ا ول وا ستشاري

ي ا عمال الهاصة بإنشاء المبنى ا داري لصالح الطرف ا ول ـ المشرود : يعن 9

 . على قطعة ا رض المحددة لذلن

 البند الهامس

 . أحكام عامة

ـ يقر الطرف الثاني بأنه عاين وفح  موقع العمل المعاينة التامة النافية  1

للجهالة وأقر بعلمه بكافة الظروف والتفاصيل والمالبسات وا حوال الهاصة 

موقع ووجدها مالئمة ومناسبة بما يتمشى وطبيعة ا عمال المسندة إليه , بال

واليحق له طلب أية مبالغ زائدة عن قيمة العقد نتيجة القيام بأعمال لم تكن في 

حسبانه بسبب جهله بموقع العمل أو بسبب أي أهطاء في معلوماته عن موقع 

 . العمل فعليه تحمل تبعة هطئه وتقصيره

ف الثاني بأنه قد حصل من الطرف ا ول على كافة المعلومات ـ يقر الطر 2

والمستندات والوثائق الهاصة بمجال أعماله الهاصة بالمشرود محل العقد وحصل 

على نسهة منها وعلم بكافة ا لتزامات المترتبة عليها وبناًء على ذلن ال يعد 

ها الطرف الثاني الطرف ا ول مسئوالً عن أية إستنتاجات أو تفسيرات يتوصل إلي

 . من هالل مفهومه الها 

ـ يقر الطرف الثاني بأن ا عمال المسندة إليه بموجب هذا العقد في حدود قدراته  3

 . وهبراته وتهصصه



ـ يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال هذا العقد بطريقة فنية حديثة على أعلى  4

صول الصنعة وتعليمات مستو  من ا تقان والمهارة طبقاً للمعايير الفنية وأ

ا ستشاري المشرف والطرف ا ول سواء المنصو  عليها في هذا العقد أو تلن 

 . المتعارف عليها في مثل تلن ا عمال

ـ يقر الطرف الثاني بأن قيمة هذا العقد عير هااعة بأي حال من ا حوال و  ي  5

وبناًء عليه ال سبب من ا سباب مهما كان نوعها للزيادة عما هو محدد فيه , 

يجوز للطرف الثاني المطالبة بأي زيادة في قيمة هذا العقد سواء هالل فترة التنفيذ 

 . أو بعدها

ـ يلتزم الطرف الثاني بتقديم جدول زمني يواح مراحل تنفيذ المشرود  6

بالتفصيل والمدد الزمنية التي يستغرقها كل بند من بنود ا عمال محل العقد 

 . نتهاء من كل بند وذلن هالل أسبود من تاريخ توقيع العقدوتاريخ البدء وا 

 البند السادس

 . مجال أعمال والتزامات الطرف الثاني

ـ يلتزم الطرف الثاني بإنجاز كافة ا عمال المسندة إليه بموجب هذا العقد كما  1

هي مواحة تفصيالً في قائمة ا عمال والمواصفات والهرائط والمهططات 

 . شرود المرفقة بالعقد ووفقاً  حكام البند الثاني والثالث من هذا العقدالهاصة بالم

ـ يتعهد الطرف الثاني بأن يفي بكافة المتطلبات الالزمة  داء أعماله في إطار  2

المجال المحدد له و أال يسبب للطرف ا ول أية أارار أو هسائر فيما يتعلق بتلن 

ني بتغطية وتعويض أية مطالبات أو هسائر ا عمال , وعلى ذلن يلتزم الطرف الثا

أو أارار أو شكاو  أو حقوب من أي نود كانت في حدود مجال ا عمال الهاصة 

بهذا العقد , كما يلتزم المقاول بعال  وتعويض عماله وتابعيه عما يحدث لهم ) 

القدر هللا ( من ا مراض وإصابات العمل كما يكون مسئوالً عنهم أمام الجهات 

 . ومية والرسميةالحك

ـ يكون الطرف الثاني مسئوالً بمفرده عن كافة ا مور المتعلقة بأعمال  3

 . وتصرفات عماله وتابعيه في إطار مجال ا عمال الهاصة بهذا العقد

ـ يكون الطرف الثاني مسئوالً بمفرده عن أي فشل أو هلل قد يحدث في نظام  4

إلى حين التسليم النهائي عالوة على ا نشاء أو التركيب بصورة جزئية أو كلية 

ماقد ينجم عن عيوب في المواد أو في عملية ا نشاء أو التركيب وعلى هذا يلتزم 

الطرف الثاني بتغيير أي أشياء عير صالحة لإلستقدام في المشرود وإبعادها 

 . مباشرة

ة من ـ يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ كافة التعليمات والقرارات الكتابية الصادر 5

 . الطرف ا ول أو ا ستشاري في إطار هيكل ومجال ا عمال الواردة في هذا العقد



ـ يلتزم الطرف الثاني بالحاور  ي إجتماد يستدعى إليه بواسطة الطرف ا ول  6

 . أو ا ستشاري أو من يمثلهم بعد إشعاره بذلن وبيان الغرض من ا جتماد

ر أسبوعية للطرف ا ول تبين مد  تقدم ـ يلتزم الطرف الثاني بتقديم تقاري 7

ا عمال متامنة التصاميم والمواصفات والمواد المصنعة أو الموردة وا ستالم 

 . والتركيب وعيرها ............ إلخ

لتنفيذ  ـ يلتزم الطرف الثاني بتأمين المواد والمعدات وكافة ا شياء الالزمة 8

ج الزمني المحدد إنجاز المشرود كما المشرود محل العقد وذلن في إطار البرنام

يكون مسئوالً مسئولية تامة بمفرده عن كافة ا دوات والمعدات التي يقوم 

 . بإحاارها إلى موقع العمل

ـ ال يجوز للطرف الثاني أن يوقف تنفيذ ا عمال المسندة إليه بموجب هذا العقد  9

 . أو ا هالل بالتزاماته الواردة فيه  ي سبب من ا سباب

ـ يلتزم المقاول بتوفير حراسة دائمة لموقع العمل وعمل سور مؤقت حول  10

 . الموقع وكذلن توفير مصدر للكهرباء والماء الالزم للعمل على حسابه الها 

 البند السابع

 . مدة العقد ـ مدة تنفيذ ا عمال ـ التسليم ا بتدائي ـ فترة الصيانة

يخ التوقيع عليه من طرفيه وينتهي في التاريخ ـ يسري هذا العقد إعتباراً من تار 1

المحدد للتسليم النهائي لكافة أعمال العقد وموافقة الطرف ا ول وا ستشاري على 

 . ذلن , وإصدار شهادة إنجاز ا عمال بما يفيد وفاء الطرف الثاني بكافة التزاماته

) ....... شهور ( ـ تحدد لتنفيذ جميع ا عمال الهاصة بالمشرود مدة ال تتجاوز  2

ويلتزم الطرف الثاني بإنجاز كافة ا عمال المسندة إليه هالل تلن الفترة ويبدأ 

 . حساب المدة من تاريخ إستالم الطرف الثاني للموقع

ـ تكون فترة الصيانة لكافة ا عمال المنجزة حسب هذا العقد سنة ميالدية واحدة  3

مال المشرود إلى الطرف ا ول , وعلى إعتباراً من تاريخ التسليم ا بتدائي  ع

( إثنان  72الطرف الثاني أن يتواجد في موقع المشرود هالل مدة أقصاها ) 

وسبعون ساعة إعتباراً من ساعة إهطار الطرف ا ول للقيام بإجراء أو إصالح 

أهطاء ا عمال والرد على مالحظات وإستفسارات الطرف ا ول أو ا ستشاري و 

مال محل العقد , ومن المفهوم صراحة أن الطرف ا ول لن يتحمل أو صيانة ا ع

 . اية مصروفات إاافية في فترة الصيانة

ـ يقوم الطرف الثاني بتنفيذ وصيانة ا عمال بدقة متناهية حسب العقد وحسب  4

موافقة ا ستشاري وعليه أن يتقيد ويلتزم بدقة بتعليمات ا ستشاري حول أي 

 . مال الهاصة بالمشرود محل العقدمواود أو يهت  با ع



 البند الثامن

 . قيمة العقد ـ قيمة الدفعات ـ الدفعة ا هيرة

ـ حددت قيمة هذا العقد بمبلغ # ............. # ) فقط ........... لاير العير (  1

وهذا المبلغ يشمل كافة ا عمال الالزمة لتنفيذ المشرود على كامل قطعة ا رض 

........ ويقر الطرف الثاني بأنه قد تأكد بنفسه بموجب موافقته ومساحتها .....

على هذا العقد بصحة وكفاية قيمة هذا العقد والتي تغطي جميع التزاماته الواردة 

فيه وكافة ا مور وا شياء الالزمة لحسن تنفيذ المشرود وأن أي أهطاء في 

له أي تعويض أو بدل معلومات الطرف الثاني لن تعفيه من المسئولية ولن يدفع 

بسبب أي مصروفات إاافية أو الهسارة التي يمكن أن تحدث أثناء القيام بتنفيذ 

 . العقد أو تنتج عن أي معلومات هاطئة

 وتكون الدفعات على النحو التالي :ـ

 ـ 1

 ـ 2

 ـ 3

 ـ 4

 البند التاسع

 . حاالت ظهور هطأ أو نق  في تنفيذ ا عمال أو المهططات

رف الثاني بإهطار الطرف ا ول فوراً وبصورة من ذلن ا هطار إلى ـ يلتزم الط 1

ا ستشاري المشرف في حالة إكتشافه وجود هطأ أو نق  في الرسومات 

والمهططات أو المواصفات أو ا عمال التي يقوم بتنفيذها أو التي قام بتنفيذها 

 في هذا على أن يقوم ا ستشاري بإجراء التحريات والفحوصات الالزمة فوراً 

 . الشأن  صالح هذا الهطأ أو النق 

ـ في حالة إستمرار الطرف الثاني في تنفيذ ا عمال رعم علمه بالهطأ أو النق   2

أو قبل إستالم توجيهات ا ستشاري فيما يتعلق إصالح الهطأ المذكور فيلتزم في 

يذ تلن هذه الحالة بتحمل كافة ا ارار والهسائر الناتجة عن إستمراره في تنف

 . ا عمال

 البند العاشر

 . تعديل المواصفات

يحق للطرف ا ول وفي أي وقت أثناء تنفيذ أعمال المشرود محل هذا العقد تعديل 

مواصفات وشروط أعمال المشرود محل العقد وزيادتها أو نقصانها دون إعتراض 

مدة من الطرف الثاني , هذا وإن نتج عن ذلن التعديل زيادة في التكاليف أو 

 . سريان العقد يتم تسوية ذلن بين الطرفين بموجب إتفاب كتابي



 البند الحادي عشر

 . التأهير في إنجاز ا عمال وعرامة التأهير

إذا عجز الطرف الثاني عن إنجاز ا عمال المنوط به تنفيذها هالل المدة 

 ً  المنصو  عليها في البند السادس من هذا العقد ولم ير الطرف ا ول داعيا

لسحب العمل منه تفرض على المقاول عرامة تأهيرية قدرها ألف لاير عن كل يوم 

 . تأهير

 البند الثاني عشر

 . المسئولية عن الحوادث والحقوب

ـ يكون الطرف الثاني بصفته القائم بتنفيذ أعمال المشرود محل العقد مسئوالً  1

هللا ـ  ي من عن الحوادث التي ربما تحدث أذ  أو ارر أو هسارة ـ القدر 

ا شها  أو الممتلكات داهل مكان العمل إذا كان ذلن ا ذ  أو الارر أو الهسارة 

نجم بسبب إهمال الطرف الثاني في إتهاذ ا حتياطات الفنية الالزمة للسالمة التي 

تقتايها طبيعة العمل وعليه يلتزم الطرف الثاني بتعويض المارورين وفقاً للنظم 

 . المتبعة

ن الطرف الثاني مسئوالً مسئولية كاملة وتامة عن حقوب وتصرفات عماله ـ يكو 2

وتابعيه بحيث ال يكون الطرف ا ول مسئوالً عن أهطائهم في مواجهة الغير كما ال 

 . يكون الطرف ا ول مسئوالً عن أية حقوب ناجمة عن تعاقدهم مع الطرف الثاني

 البند الثالث عشر

 . تهإهالل الطرف الثاني بالتزاما

إذا إرتأ  الطرف ا ول أن الطرف الثاني قد أهل أو فشل في تنفيذ التزاماته في 

إتمام ا عمال المسندة إليه بموجب هذا العقد يحق للطرف ا ول بعد إهطار الطرف 

الثاني كتابة ومنحه مهلة لمدة سبعة أيام لتصحيح المهالفة أو تنفيذ ا لتزامات 

وعلى نفقة ومسئولية الطرف الثاني بمفرده إلى التي أهل بها أن يسند العمل 

 . مقاول آهر

 البند الرابع عشر

 . المقاولون من الباطن

ال يجوز للطرف الثاني إسناد جزء أو كل من ا عمال محل العقد إلى مقاولين من 

الباطن إال بعد أهذ موافقة الطرف ا ول الكتابية المسبقة على ذلن وأن هذه 

 . لطرف الثاني من التزاماته قبل الطرف ا ولالموافقة ال تعفي ا

 البند الهامس عشر

 . المسئولية العامة للطرف الثاني

(  10يامن الطرف الثاني ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه لمدة ) 



عشر سنوات من تاريخ تسليمه المشرود للطرف ا ول متى كان ذلن ناشئاً عن 

الً عن حل أية مشاكل مع الجهات الرسمية عيب في التنفيذ كما يكون مسئو

 . المهتصة وذات الصلة

 البند السادس عشر

 . تسليم ا شعارات ودفع الرسوم

يصدر الطرف الثاني كافة ا شعارات ويلتزم بدفع جميع الرسوم المتوجب سدادها 

أو دفعها بموجب ا نظمة والتعليمات واللوائح ا هر  فيما يتعلق بتنفيذ ا عمال 

ل هذا العقد ولجميع الجهات التي قد تتأثر حقوقها أو ممتلكاتها بهذه ا عمال مح

 . بأي شكل

 البند السابع عشر

 . التقيد با نظمة

يتقيد الطرف الثاني في كافة الحاالت باللوائح وا نظمة التي تطبق على هذه 

و ا عمال كما يقوم الطرف الثاني بتأمين الطرف ا ول اد جميع الغرامات أ

 . ا ستحقاقات من أي نود كانت والتي تتوجب نتيجة ا هالل بهذه ا نظمة

 البند الثامن عشر

 . عرقلة المرور والتدهل في ممتلكات الغير

تنفذ جميع العمليات الالزمة لتنفيذ المشرود محل العقد دون التداهل عير 

من وإلى الاروري وعير المناسب مع حركة المرور على الطرب العامة والهاصة 

الممتلكات ويلتزم الطرف الثاني بتأمين وتعويض الطرف ا ول عن جميع المطالب 

والدعاو  وا ارار والتكاليف مهما كان شأنها والتي تنشأ او يكون لها عالقة 

 . بمثل هذه ا مور بقدر مسئولية الطرف ا ول عنها

 البند التاسع عشر

 . حركة المرور عير العادية

لثاني باستهدام كافة الوسائل الممكنة لمنع ا ارار أو إيذاء يلتزم الطرف ا

الشوارد العامة التي تتصل أو تؤدي إلى الموقع بأي تحركات هاصة بمعدات أو 

مواد وعليه إهتيار الطرب وانتقاء واستعمال المركبات على أن تحدد وتوزد 

ورة حتمية عن الحموالت بما ياع حداً لحركة المرور عير العادية والتي تنشأ بص

نقل المعدات والمواد من وإلى الموقع بالقدر المعقول لتجنب إحداث ارر 

 . بالشوارد

 البند العشرون

 . محافظة الطرف الثاني على نظافة الموقع

على الطرف الثاني في أثناء سير العمل أن يحفظ الموقع هالياً بالقدر المعقول من 



هزن أو يتهل  من أي معدات إنشائية جميع المعوقات عير الارورية وعليه أن ي

أو مواد زائدة وأن ينظف الموقع ويزيل منه جميع ا نقاض والتفايات التي لم تعد 

 . هنان حاجة لها

 البند الواحد والعشرون

 . تنظيف الموقع عند إكتمال ا عمال

على الطرف الثاني عند إكتمال ا عمال أن ينظف ويزيل من الموقع جميع المعدات 

نشائية والمواد الفائاة والنفايات وا عمال المؤقتة من أي نود وأن يترن ا 

الموقع وا عمال نظيفة وفي حالة جاهزة لإلستعمال بالشكل الذي يوافق عليه 

الطرف ا ول وا ستشاري كما يتعين على الطرف الثاني تنظيف الموقع بصورة 

 نجاز الفعلي لألعمال , كما كاملة قبل قيام ا ستشاري بفح  الموقع للتأكد من ا

يتعين عسل وتنظيف السطوح الهرسانية ورفع الغبار عن ا عمال الهشبية وإزالة 

البقع والتلوث والغبار والعالمات والتشوهات من جميع السطوح وتنظيف وتلميع 

جميع السطوح المعدنية وتنظيف الزجا  والسطوح البالستيكية مع إستبدال جميع 

ة والبالستيكية المتاررة أو المكسورة أو المهدوشة بواسطة السطوح الزجاجي

 . العمال

 البند الثاني والعشرون

 . مراقبة تنفيذ ا عمال

يحق للطرف ا ول أو  ي شه  مهول من قبله وفي جميع ا وقات أن يدهل إلى 

موقع ا عمال وإلى كافة ا ماكن التي يجري تحاير العمل فيها أو المكان الذي 

منه على المواد التي ته  المشرود وعلى الطرف الثاني أن يقدم يتصل 

 . التسهيالت الالزمة وكل مساعدة من أجل الوصول إلى تلن ا ماكن

 البند الثالث والعشرون

 . فح  العمل قبل تغطيته

اليجوز تغطية أي عمل أو حجبه عن ا نظار دون موافقة ا ستشاري الهطية 

أن يتيح الفرصة الكافية لإلستشاري ليفح  ويقيس المسبقة وعلى الطرف ا ول 

أي عمل ستجري تغطيته أو يتم حجبه عن ا نظار وأن يفح  ا ساسات قبل أن 

يقام عليها العمل الدائم وعلى الطرف الثاني أن يشعر ا ستشاري عندما يكون مثل 

هذا العمل أو أي أساسات جاهزة أو على وشن أن تكون جاهزة للفح  , وعلى 

 . تأهر مفرط ليفح  ويقيس مثل هذا العمل  ستشاري أن يحار دونا

 البند الرابع والعشرون

 . كشف ا عمال وعمل فتحات

على الطرف الثاني أن يكشف أي جزء من أجزاء ا عمال أو أن يعمل فتحات فيها 



أو هاللها حسبما يأمره ا ستشاري من وقت آلهر وعلى الطرف الثاني أن يعيد 

هذا الجزء بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات , وتكون نفقات  ويصلح مثل

الكشف وعمل الفتحات وإصالحها وإعادتها للواع السابق على الطرف ا ول , 

 . أما إذا كانت عير مطابقة للمواصفات فيتحملها الطرف الثاني

 البند الهامس والعشرون

 . إزالة العمل والمواد عير الصحيحة

الصالحية من وقت آلهر أثناء تنفيذ ا عمال أن يأمر هطياً بما سيكون لإلستشاري 

 يلي :ـ

ـ إزالة أي مواد من الموقع يري أنها ليست متمشية مع العقد على أن يتم ذلن  1

 . هالل فترة أو فترات محددة بواسطة الطرف الثاني

 . ـ ا ستعااة عن المواد الغير مطابقة بمواد صالحة ومناسبة 2

ي عمل ير  ا ستشاري أنه عير مطابق للمواصفات من حيث ـ إزالة أ 3

 . المصنعية والمواد وإعادة تنفيذه بشكل سليم

 البند السادس والعشرون

 . تقصير الطرف الثاني في تنفيذ ا وامر

يحق للطرف ا ول في حال تقصير الطرف الثاني في تنفيذ ا وامر الصادرة إليه 

فع لهم من أجل تنفيذ ماسبق ذكره , على أن أن يستهدم أشهاصاً آهرين وأن يد

يقوم باسترداد جميع النفقات أو يقوم بهصمها من أية مبالغ مستحقة للطرف 

 . الثاني

 البند السابع والعشرون

 . إيقاف العمل

يجب على الطرف الثاني بناًء على أمر هطي مسبق من ا ستشاري أن يوقف سير 

رات وبالطريقة التي يعتبرها ارورية , ا عمال أو أي جزء منها لفترة أو فت

وعلى الطرف الثاني أثناء فترة التوقف هذه أن يحمي بشكل سليم ويصون العمل 

إلى المد  الذي يراه ا ستشاري الزماً , ويتحمل الطرف الثاني التكاليف ا اافية 

في الحاالت الناجمة عن ذلن إذا كان التوقيف ارورياً بسبب أي تقصير من جانبه 

, وتهصم مدة التوقيف من مدة التنفيذ المذكورة في العقد إذا كان التأهير بناًء 

 . على طلب ا ستشاري

 البند الثامن والعشرون

 . فح  ا عمال بواسطة الطرف الثاني

يجب على الطرف الثاني إذا طلب منه ا ستشاري هطياً أن يقوم بالبحث عن سبب 

ير العمل أو هالل مدة الصيانة , وإذا لم أي عيب أو نق  أو هطاً يظهر أثناء س



يكن هذا العيب أو النق  أو الهطأ بسبب الطرف الثاني فإن الطرف ا ول يتحمل 

كافة تكاليف البحث , أما إذا كان العيب أو النق  أو الهطأ بسبب الطرف الثاني 

فإنه ـ أي الطرف الثاني ـ سيتحمل تكاليف البحث وإصالح العيب أو النق  أو 

 . لهطأ على نفقته الهاصةا

 البند التاسع والعشرون

 . التعوياات والصالحيات

 : ـ تقصير الطرف الثاني 1

 إذا قرر ا ستشاري هطياً للطرف ا ول بأنه ير  أن الطرف الثاني :ـ

 . أ : قد تهلى عن تنفيذ التزاماته بموجب أحكام هذا العقد

عمال أو أوقف سير العمل لمدة ب : قد إمتنع دون إبداء سبب معقول عن بدء ا 

 . أسبود رعم تلقيه إشعاراً هطياً بالبدء

  : إمتنع عن إزالة المواد من الموقع أو في إستبدال عمل ما بعد أسبود من 

 . تلقيه إشعار هطي بذلن

د : ا همال في تنفيذ أعمال المشرود رعم تليقه إنذار هطي أو تجاهل عمداً أو 

 . ماتهبصورة صارهة تنفيذ التزا

 . هـ : قد أهفق في ا ستمرار في تنفيذ ا عمال بالجهد المناسب

في جميع هذه الحاالت يجوز للطرف ا ول بعد أن يوجه للطرف الثاني إنذاراً 

بالبريد المسجل أو عبر الفاكس ومرور أسبود دون إزالة المهالفات أن يسحب 

من التزاماته ومسئولياته العمل منه دون إلغاء العقد ودون إعفاء الطرف الثاني 

المترتبة عليه بمقتاى هذا العقد , ويمكن للطرف ا ول عندئذ إكمال ا عمال 

بالطريقة التي يراها مناسبة ويجوز له أن يستهدم في إكمال ا عمال كافة المعدات 

ا نشائية والمواد المهصصة لتنفيذ ا عمال طالما كانت نفاعة وصالحة لهذا 

ز للطرف ا ول أن يبيع في أي وقت أياً من تلن المعدات الغرض , كما يجو

ا نشائية وا عمال المؤقتة والمواد الغير مستهدمة والسير في إجراءات البيع 

 . لقاء أية مبالغ مستحقة أو تصبح مستحقة له قبل الطرف الثاني

 : ـ تقييم ا عمال من تاريخ سحبها من الطرف الثاني 2

ما يمكن بعد سحب ا عمال وتنحية الطرف الثاني وبدون يقوم ا ستشاري بأسرد 

حاور أي طرف وبعد إجراء التحقيق والتحريات أن يصدر شهادة تبين أي مبلغ ـ 

إن وجد ـ قد يكون مستحقاً للطرف الثاني في الوقت الذي جر  فيه سحب العمليه 

ي أعمال وعليه أيااً أن يبين قيمة المواد الموجودة وقيمة أي معدات تنفيذ وأ

 . مؤقتة

 : ـ ا صالحات العاجلة 3



إذا رأ  الطرف ا ول أو ا ستشاري بسبب أي حادث أو تقصير إجراء إصالحات 

أصبحت ارورة عاجلة من أجل سالمة ا عمال وكان الطرف الثاني عير قادر أو 

عير راعب في أن ينفذ على الفور مثل هذا العمل او ا صالح , فيجوز للطرف 

هدام أشها  آهرين ودفع أتعابهم للقيام بمثل هذا العمل على حساب ا ول إست

الطرف الثاني إذا رأي ا ستشاري أن مثل هذا العمل او ا صالح كان الطرف 

 . الثاني مسئوال  عن القيام به وعلى نفقته الهاصة

 البند الثالثون

 . ا شعارات

ة التي يوجهها الطرف يجب أن ترسل جميع ا شعارات والشهادات وا وامر الهطي

ا ول أو ا ستشاري إلى الطرف الثاني بالبريد المسجل أو الفاكس أو تسلم 

مباشرة باليد إلى المركز الرئيسي للطرف ا ول , أو إلى أي عنوان آهر يعينه 

الطرف ا ول لهذا الغرض ويعتبر التبليغ صحيحاً ونافذا في حق الطرف الثاني إذا 

 . يتم على العنوان التال

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

 ................... أو إذا تم إرسال التبليغ على الفاكس رقم

كما يجب أن ترسل جميع ا شعارات التي توجه إلى الطرف ا ول بالبريد المسجل 

ى أي أو بالفاكس أو تسلم مباشرة باليد إلى المركز الرئيسي للطرف ا ول , أو إل

عنوان آهر يعينه الطرف ا ول لهذا الغرض , ويعتبر التبليغ صحيحاً ونافذا في 

 ( .... .............................. ) حق الطرف ا ول إذا تم على العنوان التالي

كما يجب على كل من طرفي العقد إهطار اآلهر كتابياً إذا تغير عنوانه المذكور في 

ر أحدهما اآلهر يكون التبليغ نافذاً وصحيحاً إذا تم على هذا العقد وإذا لم يهط

 . العناوين المذكورة في العقد دون إمكانية ا حتجا  بتغيير العنوان وعدم التبليغ

 البند الواحد والثالثون

 . ا نظمة الواجبة التطبيق

 . تسري أنظمة وقوانين ................... وتطبق على احكام هذا العقد

 ثاني والثالثونالبند ال

 . نسخ العقد

حرر هذا العقد من إثنان وثالثون بنداً على ......... صفحة من نسهتين اصليتين 

 تسلم كل طرف نسهة منها للعمل بموجبها

 الطرف االول

 الطرف الثاني



 

 

 

 عقد أتعاب محاماة

 

 أنه في يوم .............. الموافق ............. تم االتفاق بين كل من :

 

 ................. المحامي ، وعنوانه ........... . طر  أول :ا ستاذ /

 طر   اني :

مصنع ....... ويم له في التوقيع على هذا العقد صاحبه ............... وعنوانه  
......................... 

 تمهيـد

بما أن الطر  ا ول محامي مرخص له بممارسة مهنة المحاماة بموجب اشتراك 
مصنع ......... لديه خالفات مع   قم .... ، وبما أن الطر  ال انينقابة المحاميين ر

عمالء متعددين ويحتاج إلى مجهودات الطر  ا ول للتوكل عنه في هذه الخالفات 
وتقديم كافة االستشارات القانونية التي يحتاجها بما في ذلك صياغة كافة العقود 

ول بموجب هذا العقد وفقاً للشروط واالتفاقيات لذلك فقد قام باالرتباط مع الطر  ا 
 التالية :

 

 1البند

 يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من هذا العقد . 

 2البند 

اتفق الطرفـان على أن تكون أتعاب الطر  ا ول لقاء تولي كافة القضايا التي  
كافة يكون المصنع طرفاً فيها وتقديم كافة االستشارات القانونية بما في ذلك صياغة 

 ( سنوياً .  العقود واالتفاقيات بمبلغ إجمالي وقـدرة ) ..............جنية

 يدفع على النحو التالي :

 مبلغ ........... جنية يدفع مقدماً عند التوقيع على هذا العقد .  -أ

https://www.facebook.com/Professional.Lawyer.Directory/photos/a.349792701798664.1073741825.328086743969260/363274113783856/?type=1
https://www.facebook.com/Professional.Lawyer.Directory/photos/a.349792701798664.1073741825.328086743969260/363274113783856/?type=1


 مبلغ ............. جنية يدفع في ...........  -ب

 لى دفعات متفرقةيمكن النص على دفع ا تعاب حسب االتفاق وع 

 3البند 

إذا تأخر الطر  ال اني عن سداد أي من الدفعات في مواعيدها المنصوص عليها  
في هذا العقد لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقها ، فإن للطر  

ا ول الحق في التوق  عن مباشرة العمل المتفق عليه مع الطر  ال اني ، ويتحمل 
 كافة النتائج التي قد تلحق به من جراء هذا التوق الطر  ال اني 

 4البند 

ال تشمل ا تعاب المتفق عليها في البند السابق أي من أعمال الخبرة ، والرسوم  
القضائية حيث يدفعها الطر  ال اني بصفة مستقلة ويقدم له الطر  ا ول السندات 

 ي دعاوى تقام من أو الدالة على دفعها ، كذلك ال تشمل مباشرة الطر  ا ول 
ضد صاحب المصنع شخصياً حيث تكون مباشرة هذه الدعوى بأتعاب واتفاق 

 جديدين .

 5البند 

يستحق الطر  ا ول لكامل ا تعاب المتفق عليها إذا تنازل الطر  ال اني عن  
 توكيل الطر  ا ول قبل إنهاء العمل الذي وكل فيه .

 6البند 

 يد كل طر  نسخة للعمل بموجبها .حرر هذا العقد من نسختين ب 

 وهللا الموفق ،،،                                                   

 الطر  ال اني                                                           الطر  ا ول

 سم :اال                                                                 االسم :

    التوقيع :                                                                التوقيع :

 

 عقد اتفاب بتنازل مزارد عن ارض زراعية

  

 بين كل من :              /     /         محرر بتاريخ

 



 ل مزارد () طرف او                     ومحل اقامته                       السيد /

 ) طرف ثاني مالن (((                      ومحل اقامته                       السيد /

 

 تمهيد                                                    

             يتولي الطرف االول بصفته مزارد االرض الزراعية الكائنة بزمام

 وحدودها االربع :   ف   ط  س     ومساحتها              بحوض

 

 الحد الشرقي :

 الحد الغربي :

 الحد البحري :

 الحد القبلي :

وحيث ان الطرف االول يعجز حاليا عن القيام بهدمة االرض الزراعية وذلن بسبب 

كبر سنه وعدم وجود اوالد له مهنتهم االساسية الزراعية فلقد تم االتفاب علي 

 االتي :

 اوال :

 

 التمهيد جزء ال يتجزء من العقدهذا   يعتبر

 ثانيا :

 

يقر الطرف االول بصفته مزارد بانه يقوم بزراعة االرض المحددة المعالم 

بالتمهيد السابق حتي تاريهه وانه يتنازل عن هذا الحق في زراعتها ويهلي 

مسئوليته عن الزراعة ويتنازل عن جميع حقوقه التي حددها له القانون مقابل 

عة وذلن لعدم قدرته علي زراعتها بسبب كبر سنه وعدم وجود من قيامه بالزرا

 يحترف الزراعة من ابنائه

 ثالثا :



 

تسلم الطرف الثاني بصفته مالن من الطرف االول هذه االطيان وهي بحالة عادية 

وهالية من الزراعة وليس بها اي محصول وللطرف الثاني حرية التصرف كاملة 

يهتاره لذلن دون رجود الطرف االول عليه باية في زراعتها بمعرفته او بمن 

 التزامات القانونية

 رابعا :

 

يتعهد كل من الطرفين المذكورين بتنفيذ االتفاب دون تعويض اي منهما لالهر 

 واعتبار هذا العقد نافذ المفعول من تاريهه

 هامسا :

 

 تحرر هذا العقد من نسهتين بيد كل من الطرفين صوره منه

 طرف ثاني                                          طرف اول

 مالن                                                 مزارد

 

 عن حصه فى تركه  عقد اتفاب راائي وتنازل
 

 

ـ ا ول من سبتمبر عام ألفين وثالثة ـ قد  -----انه في يوم االثنين الموافق 

 -: تحــــرر هذا العقد بين كل من

) الطرف ا ول  00000مصرية ـ مسلمة  –السيدة / .......................  -:أوال

 0المتنازلة (

) 00000000مصرية ـ مسلمة –السيدة / ...............................  -:ثانيا

 0الطرف الثاني (

عن نفسها وبصفتها  –مصرية ـ مسلمة  –السيدة / .........................  -ثالثا :

............ ( قصر المرحوم / -......-.......-.....-....-وصية على أبنائها ) ....ال

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



)أفراد الطرف الثالث  000000000000000000000000000000000000

)0 

مركز  –وجميع ا طراف مقيمين بالعقار رقم ............................. 

 . ـ الجيزة ..............

فقد  –وبعد أن اقر جميع ا طراف بأهليتهم القانونية والفعلية للتعـــــاقد والتصرف 

 اتفقوا على تحرير هذا العقد بالبنود والشروط اآلتية : ـ

حيث أن جميع ا طراف هم جميعا ورثة المرحومين )  -:(بند تمهيدي)

ركا لهم تركة من امنها العقار رقم ..........................................( وقد ت

............................ مركز.............. ـ الجيزة .والمكون من ســــتة أدوار 

متكررة ـ بكل دور شقتين ـ وحيث انه قد تم تقسيم هذا العقار فيما بين ا طــراف 

 . كما هو ثابت بعقد االتفاب والقسمة الراائية والمؤرخ في / / م

ث أن ) الطرف ا ول المتنازلة ( السيدة / ..................... ـ قد رعبت في وحي

التنازل عن نصيبها في هذا العقار لباقي ا طراف ـ وتعديل هذا التقسيم ـ فقد 

 -: اتفقوا جميعا على اآلتي

التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من هذا العقد يتممه ويكمله وال  البند ا ول (: ـ)

  . عنهينفصل 

تقر الطرف ا ول السيدة / .......................ـ بتنازلها عن  البند الثاني(: ـ)

كامـل نصيبها الشرعي واالتفاب الوارد بعقـــد االتفاب والقسمة الراائية المؤرخ 

في / / ـ وذلن إلى الطرفين ) الثانية والثالثة عن نفسها وبصفتها ( ـ وبعد هذا 

  هذا العقـار المذكور كما بالبندين التاليين : ـ التنازل يصبح تقسيم

ـ يهت  ويتملن أفراد الطرف الثالث السيدة  :(البند الثالث)

......................................... ) عن نفسها وبصفتها وصية على أبنائها ) 

........._......._........_....._.............. ( قّصـــر المرحوم / 

ثلثين كامـــل أرض وبناء العقار المذكور والمتمثل  –............................ ....

 -: في الشقق اآلتية

  .- ( بالدور ا ول2الشقة رقم ).1

 

  .- الثاني ( بالدور4الشقة رقم ) .2

  - ( بالدور الثالث6الشقة رقم ) .3

  - ( بالدور الرابع8الشقة رقم ) .4

  -ور الهامس( بالد9رقم ) الشقة .5



  -( بالدور الهامس10الشقة رقم ) .6

 .- السادس ( بالدور11الشقة رقم ).7

 

  .-( بالدور السادس12الشقة رقم ).8

 

تهت  وتمتلن الطرف الثاني  البند الرابع(: ـ )

السيدة/............................................. ثلث كامــل أرض وبناء العقار 

 ل في الشقق اآلتية :ـالمذكور والمتمث

  ( بالدور الثاني ـ3. الشقة رقم )2( بالدور ا ول ـ 1الشقة رقم ) .1

 .( بالدور الثالث ـ5الشقة رقم ) .3

 .( بالدور الرابع ـ7الشقة رقم ) .4

هذا التنازل وهذه القسمة تشمل نسبة من ا رض المقام عليها  البند الهامس (: ـ )

يب كل طرف في شقق العقار المذكورة لكل طرف ـ العقـــــار ـ وذلن حسب نص

وهو الثلث للطرف الثاني السيدة/ ............................. ـ والثلثين  فــراد 

الطـرف الثالث السيدة/ ......................................... ـ عن نفسها وبصفتها 

 . الوصية على أبنائها القصر المذكورين

يهت  كل طرف من الطرفين ) الثاني والثالث ( بتحصيل  دس (: ـالبند السا )

إيجار الشقق التي أصبحت من نصيب كل منهم ـ ولهم الحق في حوالة الحق 

 . والدين لإليجــــــار ـ لكل منهم حسب نصيبه

هذا العقد مكمل ومعدل ومتمم لعقد االتفاب والقسمة الراائية  البند السابع ( : ـ )

بين نفس ا طراف بتاريخ / / م . وأن هذه القسمة والتنازل راائي والمحــــرر 

 . ونهائي وال رجعة فيه

ـ يقر جميع ا طراف بأنهم على أتم استعداد للمثول أمام أي جهة  :(البند الثامن )

جهة أهر   حكومية سواء الشهر العقاري المهت  أو المحكمة المهتصة أو أي

  .التنازللإلقرار بهذه القســــمة وهذا 

اتفق جميع على انه تهت  محكمة الجيزة االبتدائية بكافة  البند التاسع(: ـ)

درجـــاتها حسب ا هتصا  و النصاب ، للفصــل فيما قد ينشأ من نزاد 

  .بهصو  هذا العقد

تحرر هذا العقد من ثالثة نسخ كل نسهة من مقدمة وتمهيد  البند العاشر(: ـ)

 .طرف نسهة منه للعمل بمقتااها عند اللزوموعشرة بنود وقد تسلم كل 



0000000000000000000  

 ( ) الطرف الثالث                      ) الطرف الثاني (   الطرف ا ول المتنازلة()

 

 

 لمحالت تجاريه عقد بيع ابتدائى 

 -م بين كل من :2001محرر بتاريخ     /      /

  --------------------------------: /السيد -1

  ----------------------------------------- ـ السيد/:2

------------------------------------------------------------------------- ـ السيد/:3

----------------                                  

المقيييم بناحيييه المحلييه الكبيير  شييارد شييكر  القييوتلى المتفييرد ميين شييارد محييب 

))طيرف                                     عماره فرهه الدور الثانى علو             

 أول بائعين((

زينب حسن اسماعيل المحضى المقيمه بناحيه المحله الكبرى  السيده / -ثانيا :
 ع من شارع محب عماره فرهه الدور الثانى علوى                               شارع شكرى القوتلى المتفر

))طييييييييييييرف ثييييييييييييان      

 مشتريه((

 بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا على مايلى

بيياد الطييرف ا ول الييى الطييرف الثييانى بكافييه الاييمانات القانونيييه والفعليييه  -أوال :

الثانى والتاسع بالدور االراى من العقار  9؛2والمثبته للملكيه ما هو محلين ارقام 

والمواييح معالمييه بالرسييم  24/12/2001المواييح بعقييد االتفيياب المحييرر بتيياريخ 

د سالف اليذكر مبيين عليهيا ارقيام المحيالت الهندسى والمواح بالبند ارابع من العق

 لالستدالل بها كما هو مواح بالرسم 

 

 

 



 ممرداهل العماره من شارد فهمى الى شارد عبلاير
 

 ل

 

 م4

 

 

 

 

 

شارد  
 فهمى

 

 

 

 

 

 شـــــــــــــارد الجــــــــــالء

وهذين المحلين كائنين بالدور االراى من العقار رقم بالطبيعه بشارد الجيالء باجيا 

 وشارد فهمى قسم مركز اجا محافظه الدقهليه 

 

م ثالثه مائه وسته متر مربعا ومحددين بحدود  306وتبيلغ مساحه العقار االصلى 
 اربعه وهى كاالتى بيناتها((

 

الحد الشرب ـ شارد فهمى                                          الحدالبحر  ـ منزل مملن عمر افند      
م ورثه عبلاير  3ر15الحد القبلى ـ شارد الجالء         االحد الغرباـ حارة بعرض 

 عوض  

ا

متــر مربــع تحــت  20م اى  3ر30×م 6وتبلــغ مســاحه المحلــين موضــوب عقــد البيــع 

يـراط مشـاعا فـى كامـل ارن وبنـاء ق 24العجز والزياده وهى تم ل واحد قيراط من 

ال انى والتاسع كما هو موضـ  بالرسـم الهندسـى  2،9العقار وهم مكونين من محلين 

 1،10متـر سـته امتـار بجـوار المحـل رقـم  8،3،6بجوار المحلين ارقام ×م6بطول 

 ال ه متر و ال ـون سـنتميتر بواجهـه قبليـه شـارب الجـالء وبواجهـه  3ر30عرن × 

12 13 14 

 15 سلم 11

 

 

 

 

 

10 9 8 7 6 

1  2 3 4 5 

 



ومحدودين بحدود اربعيه للعماره من شارب فهمى وشارب غبلاير  بحريه ممر داخلى

 كاالتى  الحد 

م ثالثيه امتيار وثالثيون  3ر30البحر  ـ باقى ملن /هد  محمد عبدالطيف الطحان      بطول / 

 سنتيمتر 

 م سته امتار 6الحد الشرقى ـ محل هد  الطحان والسيد عبد هللا الدرينى   بطول /

م ثالثييه امتييار وثالثييون  3ر30الحييد القبلييى ـ شييارد الجييالء                             بطييول /

 سنتيمتر 

 م سته امتار 6الحد الغربى ـ اميمه عبد هللا الدرينى وعبد اله الدرينى    بطول / 

                 رفقط مائه وسبعون اليف جنيهيا العيي 170000تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى   قدرة  -ثانيا :
جنيه دفعتهم  الطرف الثاىن ليد الطرف األول كال حئ  نصيبه للذكر مثس حع  االنثعك ععدا ونقعدا 

 مبجلس العقد وحال توقيعهم على هذا العقد ويعترب توقيعهم  مبثالته خمالصه اائيه لكامس الثمن 
  

اليت الييهم  عين  يقر الطيرف االول بيان ملكيتهيا للمحليين موايود البييع قيد  ثالثا:ـ

طريق الشراء من /هد  محمد عبد الطيف الطحان بموجب عقد بيع ابتيدائى ميورخ 

وان الملكيه قد اليت اليى االهييره مين مالهيا الهيا  اميا االرض   24/12/2001فى

المقام عليها المبنى فقد الت اليها عن طريق الشراء بموجيب عقيد بييع ابتيدائى مين 

بموجييب عقييد االتفيياب  10/10/1998ؤرخ فييى ورثييه / سيينيه احمييد علييى محمييود ميي

بينهميا وبيين ورثيه /سينيه احميد عليى محميود وهيم  15/6/2001المرر فيى تياريخ 

السيييد واميمييه وعبييد هللا وعبييد العزيييز اوالد عبييد هللا الييدرينى وحسييبما جيياء بالبنييد 

االول ميين عقييد االتفيياب  المحييرر بييينهم والييذ  يتاييمن بعييد اتفيياب الطرفييان بعييد 

والهييا   10/10/1998عليى العقيد المبيرم بييين الطيرفين الميؤرخ بتياريخ االطيالد 

بان يقوم الطرف االول بتقديم ارض وهى محيل العقيار يقيوم الطيرف الثيانى البائعيه 

بالبنيياء عليهييا بمييا يييوز  ثميين االرض وتكييون المبييانى مناصييفه بييين الطييرفين وقييد 

هيو موايح بالبنيد تامن عقيد االتفياب سيالف اليذكر باهتصيا  الطيرف االول كميا 

ومينهم المحليين محيل عقيد البييع  2،4،5،6،9،11الهامس منه بيالمحالت ارقيام 

 هذا 

تقر الطعرف الثانيعه   اعا قعد عاينعةاحمللك الثعاىن والتاسعا مويعوع البيعا املعاينعه التامعه النافيعه  -رابعا:
حيععق ااالتصععرف فيهمععا  للجهالععه شععرعا وااععا قععد استلمتهماوويعععة يععدها عليهمععا هالتهمععا الراهنععه كمععا
 لكافه الطرق القانونيه واستغالاا وااا اصبحت منذ التوقيا على هذا العقد



 مسئوله عن سداد العوائد وكافه االموال االميريه وعيرها المقرر قانونا     

 

يتعهييييد الطييييرف االول بتقييييديم كافييييه المسييييتندات الملكيييييه والرسييييومات  -هامسييييا :

هاصه بالمحلين مواود البيع وذلن النهياء اجيراءات الهندسيه وا  اوارب اهر  

التسجيل بالشهر العقار  كما يقروا بهلو المحلين محل عقد البيع من كافه الرهون 

 والحقوب العينه االهر  

  

 

تتعهد الطرف الثانيه المشتريه باحترام كافه القواعد التى حيددها القيانون  سادسا :ـ

 والهاصه بملكيه الطبقات 

يتعهد الطرف االول ويلتزم بعدم تعرايهم للمشيتريه او تعيرض الغيير لهيا  -:سابعا 

سواء كان هذا التعرض قانونى او عيره واذا حدث ما يهالف ذلن يلتيزم بيدفع مبليغ 

عشرون ا لف جنيها العيرمع نفاذ العقد بكافه بنوده وتحملهيم المسيئوليه   20000

 القانونيه المترتبه على ذلن 

كل نزاد ينشيأ عين تفسيير بنيود هيذا العقيد تكيون محكميه المحليه الكبير    -ثامنا ا: 

 هى المهتصه

   50000كل من يهل با  بند من بنود هذا العقد يكيون مليزم بيدفع مبليغ  تاسعا :ـ

 همسون الف           جنيها العير مع نفاذ هذا العقد 

ل بهيا وقيت قد تحرر هيذا العقيد مين صيورتين بييد كيل طيرف صيوره للعمي -عاشرا :

 اللزوم 

)الطيييييرف ا ول البيييييائعين (                                                    ) الطيييييرف الثيييييانى 

 المشتريه(

 

 لئم اللة الرمحن الرحيم
 طلب تعاقد على عداد كهرباء

 السيد االستاذ /رئيس شركة كهرباء      
 بعد التحية 



المحامى وكيال  =====/    مقدمة لسيادتكم

المقيم ===============

====================================بناحية

 محافظة البحيرة , =========== =================

 المواود       

الرجاء الموافقة على طلب تركيب عداد كهرباءلموكلى  و ذلن بالمنزل 
لن مع مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة و ذ  =========الكائن 

 استعداد  لسداد الرسوم المقررة لذلن 
 و تفالوا بقبول فائق االحترام 

مقدمة                                        
 لسيادتكم / 

 

 طلب تعاقد على تلفون

 السيد رئيس عقود تليفونات /

 تحيه طيبه وبعد

 ==================================يتشرف /  

 ملتمسا

الرجاء من سيادتكم التكرم بالموافقة على طلب تركيب تليفون بالمنزل الكائن  

=========================================

=========================================

========================================= 

 و ذلن مع استعدادنا بدفع كافة الرسوم االزمة   

 وتفالوا بقبول فائق االحترام                                              

 مقدمة لسيادتكم /       

 

 



 

 

 

 

 كل من:محرر بين 

المقيم بناحية  المحله الكبرى أبو راضى شارب على                                               -1

  3الشري  رقم 

)) طر  أول متنازل                                                                                         

)) 

شارب االمام الحسن المتفرب   61المقيم بناحية المحله الكبرى جمال فرج البيلى السودانى       -2

من شارب البهى محلة البرج تابع بندر أول المحله الكبرى                                             )) 

 طر   انى متنازل اليه ((

 

 اتفق الطرفان على مايلى : 

عععداد  كهععر ء مركعع    منعععزل  تنععازل الطععرف األول لط الطععرف الثععاين عععن مععا هععو : :
احمللععه الكععربى شععارع عطيععه عبععد ن املتفععرع مععن الطريععق الععدائر  الطععرف الثععاين الكععائن لناحيععة لناحيععة 
          حملعععععة العععععرب  اتلعععععا لنعععععدر أول احمللعععععه الكعععععربى رقعععععم اللوحعععععه    30 حمللعععععه الكعععععربى مبلقعععععه العععععرب  رقعععععم 

 ئاب رقم منطقه رقم          مراقبه رقم          ح
   همسون جنيها نقدا 50وذلن مقابل 

 

 )) طر  أول متنازل  ((                                                                 )) طر   اني متنازل إليه ((

                                 

 

 

 محضر تصديق                                   

 وزارة العدل                                    

 مصلحة الشهر العقاري                              

 تنازل عن عداد كهرباء
عد

………………………………………
………………. .. 

 الرسوم 

 مليم   جنيه

…………………

…………………

…………………

……… 

------ 

 



 مكتب التو يق النموذج بالمحله                       

 

 

 

 

 …………………………………………………………………………………الموافق ……………………انه في يوم 

 ……………………………………………………………………………………………………تم التوقيع من السيد/

 .………………………………………………المو ق بالمكتب…………………………………………………أمامنا نحن

 وهذا تصديق منا بذلك                                     

 

 

 

 

 

 

 عقـــد بيـع ابتدائى لقطعة ارض فااء معده للبناء

 

 2003/   10/    10الجمعه   لموافق  -نـة في يـــوم :أ

 محرر بين كل من

شارد 13المقيــم بناحيـة المحله الكبر  حي الجمهورية   =========أوال : السيدة /  
 عبد الرحمن سليمان منزل / فاروب الشحات سلمان  بملكه

 عه (())طـرف أول بـائ                                                                                       

حي الجمهورية شارد شريف المتفرد من الدرس المقــيم بنــاحية   ===============ثانيا :  

   الدور الثاني 23شارد أبو المجد منزل رقم 

 )) طرف ثاني مشتريه((                                                                                        

 بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقوا على ا تى : 

 ………………………محضر تصديق رقم  



باعت  الطرف ا ولى وأسيقطت وتنازليت بموجيب هيذا العقيد وبكافية الايمانات /  البند ا ول

الفعلية والقانونية  المثبته للملكيه إلى  الطرف الثانية ما هيي شيقة تمليين  كائنيه بناحيية 

ملين ورثية /  23تفرد من شارد أبيو المجيد منيزل رقيم حي الجمهورية شارد شريف الم

علييى محمييد الصييافور   وهاييره محمييد الشييورجى وهييذه الشييقة كائنييه بالييدور ا راييي 

م سيبعه وثميانين متير مربيع بالشيوارد تحيت العجيز  87بالعقار سالف اليذكر ومسياحتها 

 والزيادة وهى عبارة عن حجرتين بالمنافع كاملة التشطيب 

ملن ورثة / على محمد  23شارد شريف المتفرد من شارد أبو المجد منزل رقم  الجمهورية حيكائن بناحية 

م سبعه وثمانين متر مربع بالشوارد تحت  87الصافور   وهاره محمد الشورجى محافظة وتبلغ جمله مساحتها 

 بحدود أربعه وهى : ـ العجز والزياده متر ومحدد 

 الحد الشرقي /                         الحد البحر  /                       

 الحـد القبلي /                                                الحـد الغربي/ 

  فقيط عشيرون اليف جنيهيا 20000تم هذا البيع نظير  ثمن أجمالي قدرة      /البنـد الثاني

ويعتبير توقيعهيا عليى   دفعتهم الطرف الثانيه ليد الطرف االولى عدا ونقدا بمجليس العقيد

هذا العقد بمثابته مهالصه نهائيا بكامل اليثمن وأصيبحت ذمية المشيتريه برئيية مين كاميل 

الثمن ولها الحق فيى التصيرف فيهيا بكافية التصيرفات اليواردة عليى حيق الملكيية ويعتبير 

 هذا البند بمثابة ايصال استالم المبلغ وذلن عن الشقة المبيعة

ف ا ولييى البائعييه بكامييل ملكيتهييا بمييا يهيي  الشييقه محييل عقييد البيييع تقيير الطييرالبنييـد الثالييث/

با رض والعقار المقام عليهيا بميا فيهيا الشيقة المبيعية وقيد اليت اليهيا ملكيية العقيار عين 

طريق الميراث الشرعى عن المرحوم  والدها /عليى محميد الصيافور   /وهايره محميد 

اد كل من / محميد عليى محميد 1994   /10/9الشورجى  وبموجب االقرار المؤرخ فى 

  /على الصافور   واد ورثة المرحوم

منيى السيعيد عليى  -2رشديه حسان الهلباو  -1السعيد على محمد على الصافور  وهم 

حسيييان السيييعيد الصيييافور  حاصيييله  -4عليييى السيييعيد عليييى الصيييافور  -3الصيييافور  

ى كلى المحليه مدن 1994لسنة  2551بمقتااه على حكم صحة توقيع محل الدعو  رقم 

  الكبر   أبتدائى وأما البناء فمن مالهم الها 

 

يثامن البائعه هلو الشقة المبيعة والعقار الذ  منة الشقةمن أراا وبنياء مين / البند الرابع

جميع الديون والرهون والحقوب العينية أيا كيان نوعهيا واذ ظهير عليى الشيقة أ  شيىء 

 ن مسئولية المشتريه من ذلن يكون سدادة على حساب البائعه دو

تقر الطرف الثانيه المشيتريه بأنهيا قيد عاينيت الشيقة المباعية المعاينية التامية البنـد الهامس /

النافية لكل جهاله شرعا  وقبلت مشيتراها بحالتهيا الراهنيه كاملية التشيطيب وقيد وايعت 



يييدها عليهييا فعييالً حسييب حييدودها أعييالة ولهييا الحييق فييى التصييرف فيهييا بكافيية انييواد 

سيداد ا ميوال ا ميرييية التيى تهي  الشييقة  التصيرفات اليوارده علييى حيق الملكيية وعلييية

 مواود العقد 

تقر الطرف االولى البائعه بأن الطرف الثانيه المشتريه لها الحيق فيى ا نتفياد البند السيادس/

بالمدهل والسلم والمسياقط والمنياور والمشياركة فيى تيرميم وإصيالح ا جيزاء المشيتركة 

 ناءولها ما يه  الشقه فى االرض المقام عليها الب

تقر الطرف ا ولى البائعه بالمثول أمام الشهر العقا ر  أو المحكمة  قرار هيذا البند السابع/

البيع وصحة نفاذه وتسيجيله عنيد طلبهيا مين الطيرف الثانييه دون أ  كميا تقير أن العقيار 

المييذكور هييال ميين كافييه الحقييوب العينيييه ايييا كييان نوعهييا كييارهن واالهتصييا  واالمتييياز 

اد واالرتفيياد ظيياهرة او هفيييه وليييس موقوفييا كمييا تقيير بأنهييا حييائزه  دون وحقييوب االنتفيي

منازعييه وبصييفه ظيياهرة وعييير منقطعييه ولييم يسييبق لييه التصييرف فيييه وان العقييار كامييل 

المرافيييق كاميييا ان مبيييانى هيييذا العقيييار مطابقيييه للقيييوانين والليييوائح المعميييول بهيييا قانونيييا  

 اد  او قانونى وتامن عدم تعراه للمشتريه او الغير با  تعرض م

اتفقا الطرفان على ان تقوم محاكم المحلة الكبير  االبتدائييه المدنييه الكلييه  / البند الثامن

 هى المهتصة بنظر أ  نزاد القدر هللا 

  10000كييل ميين يهييالف شييروط هييذا العقييد يكييون ملتزمييا بييدفع مبلييغ وقييدرة البنييد التاسييع /

 هذا العقد بكافة بنوده       عشرة االف جنيها مع نفاذ 

تحرر هذا العقد من صورتين بييد كيل مين البيائعين صيوره والمشيتر  صيوره  /البند العاشر 

 للعمل بموجبها عند اللزوم 

  

 

             الطرف ا ول البائع                              الشهود                       الطرف الثانى المشتر 

 

 ـع ابتدائىعقـــد بي

===============================================محرر بين كل من  

المقيــمين  بناحيـة محلة البر  شارد الغريب قاسم المتفرد من ============أوال : 
 شارد البهى رقم 

 ))طـرف أول بـائع ((                                                                                     

 ((ثانى مشتر ))طـرف المقــيم    ===============================ثانيا : 



 بعد أن أقر الطرفان باهليتهم للتصرف والتعاقد اتفقوا على ا تى : 

باد  الطرف ا ول وأسقط وتنازل بموجب هذا العقيد وبكافية الايمانات الفعليية /  البنيد ا ول

والقانونييية  المثبتييه للملكيييه إلييى  الطييرف الثيياني مييا هييي شييقة سييكنية عبييارة عيين ثييالث 

حجييرات وصييالة بالمنييافع بالييدور االول علييو   كائنيية بناحييية بطينيية  مركزالمحليية  حييارة 

قار الكائن بناحيية بطينية باليدور االول عليو     وتبليغ الفقى كائنة بملن الطرف االول بالع

 متر مائة وعشرون متر تحت العجز والزيادة                      120جمله مساحتها 

 والعقار محدد بالكامل  بحدود أربعه وهى : ـ  

 الحد البحر  /                                               الحد الشرقي / 

 بلي /                                                الحـد الغربي/ الحـد الق

  فقيط همسيية االف جنيية مصيير     5000تييم هيذا البييع نظييير  ثمين إجمييالى قيدرة  /البنيـد الثياني

جنيهييا                                 دفعهييم الطييرف الثييانى بالكامييل وقييت تحرييير هييذا العقييد ليييد 

 ئع بصفتة ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابته مهالصه نهائيا بكامل الثمن الطرف االول البا

 يقر الطرف ا ول البائع  بان العقار المذكور الت اليه الملكيه عن طريق  البنـد الثالث/

يقير الطيرف ا ول  أن العقيار الميذكور هيال مين كافيه الحقيوب العينييه اييا كيان البند الرابيع /

 نوعها كالرهن واالهتصا  واالمتياز وحقوب االنتفاد 

يقر الطرف الثانى المشتر  بأنة قد عاين االعقار بموجب هيذا العقيد  المعاينية التامية النافيية لكيل جهاليه البنـد الهامس /

 ته الراهنه شرعا وانه قبل مشتراه بحال

بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الثانى المالين الوحييد لهيذا العقيار البند السادس/

 وله حق التصرف فيه 

آي نيزاد ينشيا عين تفسيير إي بنيد مين بنيود هيذا العقيد تكيون محكمية بنيدر أول البند السابع/

 المحلة هي المهتصة بهذا النزاد 

 من صورتين بيد كل من البائعين صوره والمشتر  صوره للعمل بموجبها عند اللزوم  تحرر هذا العقد البند الثامن /

  عشيرة  100000كل من يهل بأي بند من بنود هذا العقد بكون ملزم بيدفع مبليغ  /البند التاسع 

 آالف جنيها مع نفاذ العقد

 الطرف ا ول البائع                              الشهود                       الطرف الثانى المشتر             

 

 عقد إيجار كازينو  سياحي

 والمسمى قرية وأد  الغزالن



  1996لسنة 4في ظل أحكام القانون رقم  

 1/10/2011نة في يوم                   الموافق أ

المقيم ناحية صفط تيراب مركيز  ====================== اجر السيد /

                                                             المحلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية الكبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير  _ عربيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية                   

 )) طرف اول موجر ((

 ===================_ 1 إلى كال من :_

)) طييرف ثييانى                                     ===============_ السيييد / 2

 مستأجر((

لثاني _ أبيو ا ول ل محمود نصر _ أبو رااى وا المقيمان بناحية المحلة الكبر 

 مدهل )ب( 23شاهين عمارة 

ميييا هيييو قريييية واد  الغيييزالن السيييياحية طرييييق طنطيييا _ المحلييية الكبييير  

وهيى عبيارة عيين مبنيى مكيون مين طييابقين كاملية التشيطيب وبهيا كافيية /-: السيريع

المرافييق وملحقاتهييا ميين حديقيية بييالمرافق وبهييا كافيية ا دوات المعييدة لالسييتعمال 

 السياحي و قامة ا فراح والمناسبات والحفالت 

 وقد اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرفات واتفقا على االتى :_

 ابق جزء ال يتجزء من عقد االيجار أوال :_ التمهيد الس

هيى فييي وتنت 1/10/2011مين يييوم  ميدة ا يجييار هيي هميس سيينوات تبيدأ ثانييا :_

 ويجوز تجديدها لمدة أهر  بموافقة الطرفين  1/10/2016

فيي نهايية الميدة المتفيق  لطرفان بانتهياء العالقية االيجارييهاذا رعب احد ا ثالثا :_

بهطياب مسيجل بعليم الوصيول أو إنيذار عليى ييد  عليها وجب ان يعلن الطرف ا هر

 محار قبل انتهاء مدة التعاقد بثالثة اشهر وأال يعتبر مجددا لمدة مماثلة 

الجرة المتفق عليها هي مبلغ تسعة أالف جنية شهريا يتعهيد المسيتأجران  رابعا:_

يية جر أول شهر با يصال أالزم ليذلن عليى أن ييتم زييادة القيمية االيجارللمؤبدفعها 

 % من القيمة االيجارية سنويا بعد انتهاء السنة ا ولى 10المذكورة بنسبة 



وبقااييية مبلييغ سييبعة وعشييرون  المييؤجر باسييتالمه اقيير الطييرف ا ول هامسييا :_

الميدة المحيددة بهيذا  ييرد عنيد بصيفته تيامين للمكيان ومحتوياتيه آلف جنية مصيري

بتسيليم  وقيت التعاقيد ميع تعهيده كانيت عليهياتسليم العين ذلن بحالتهيا التيي  العقد و

المحتويييات المواييحة بقائميية اسييتالم منقييوالت هاصيية بالكييازينو والملحقيية كجييزء 

 امن هذا العقد 

يقر الطيرف الثياني المسيتأجران بانهميا عاينيا المكيان محيل العقيد وهيى  سادسا :_

ة تهييا بمحتوياتهييا المعاينيية التاميية النافييي قرييية وأد  الغييزالن السييياحية ومشييتمال

للجهاليية وأنهييا بحاليية جيييدة وقبلهييا بحالتهييا التييي عليهييا ويتعهييد بالمحافظيية عليهييا 

  اء العقد وتسليم المكان بمحتوياتهوردها بحالتها الراهنة عند انته

الطييرف الثيياني عيين دفييع ا يجييار فييى المواعيييد  انإذا تييأهر المسييتأجر سييابعا :_

بييدفع  ااهمييالحييق فييي أن يلزمفللماليين   شييهرينالمتفييق عليهييا بالبنييد الرابييع لمييدة 

بهطياب مسيجل بعليم الوصيول أو  فسخ التعاقيد وذلين بعيد التنبييه عليهميا ا جرة أو

 إنذار على يد محار بالتكليف بالوفاء 

 بعييد حصييوله جرة إالا  تغيييرات بييالعين المييؤ ال يجييوز للمسييتأجر إحييداث ثامنييا :_

 على أذان كتابي بذلن من المالن 

جرة وفقيا باسيتعمال العيين الميؤ يلتيزم ويتعهيد الطيرف الثياني المسيتأجر تاسعا :_

للبنييود المتفييق عليهييا بالعقييد وان يتعهييد بالمحافظيية عليهييا والعناييية بهييا واذا هييالف 

 ذلن يكون للمالن حق فسخ التعاقد 

المسييتأجر وبعييد اسييتالم العييين ميين تشييطيبات أو  جميييع مييا يقييوم بييه  عاشييرا:_

ولييس  الهاصية وال يليزم المالين بشيي لمكان يكون عليى نفقتيهديكورات أو تجميل ل

 المطالبة بها عند تسليم العين للمالن  له

مميا ويلتزم المستأجر بدفع قيمة فواتير المياة والكهرباء وهالفية  حادي عشر :_

 يلزم المكان من مصروفات 

ن تهت  محكمة المحلة الكبر  بجميع درجاتها عند ا  نزاد بشياثاني عشر :_ 

 هذا العقد 

نسيهة للعميل بموجبهيا  هذا العقد من نسهتين بييد كيل طيرف تحرر ثالث عشر :_

 عند الزوم  



 

))الشيييهود      ((            )) الطيييرف الثييياني   الميييؤجر ((      )) الطيييرف ا ول 

 المستأجرين((

 

 عقـــد بيـع سيارة 
 

 لموافق   /  /      -أنـة في يـــوم :

 محرر بين كل من

 أوال : السيد /                                المقيــم بناحيـة 

 ))طـرف أول بـائع ((                                                                               

 ثانيا : السيد /                                  المقــيم بنــاحية  

 (()) طرف ثاني مشتر                                                                                

 بعد أن أقر الطرفان باهليتهم للتصرف والتعاقد اتفقوا على ا تى : 

باد  الطرف ا ول وأسقط وتنازل بموجب هذا العقيد وبكافية الايمانات الفعليية /  البنيد ا ول

الطرف الثاني ما هيى سييارة ماركية                    رقيم                           والقانونية  المثبته للملكيه إلى  

 موتور رقم               وتحمل شاسية رقم

    

تيييييييم هيييييييذا البييييييييع نظيييييييير  ثمييييييين إجميييييييالى قيييييييدرة        فقيييييييط جنيهيييييييا                                  البنيييييييـد الثييييييياني/

ت تحرير هذا العقيد لييد الطيرف االول البيائع ويعتبير توقيعيه دفع الطرف الثاناالمبلغ بالكامل وق

 على هذا العقد بمثابته مهالصه نهائيا بكامل الثمن 

يقر الطرف االول ان السيارة المذكورة هالية مين اليديون او ا  حيق للغيروكيل البنـد الثالث/

ل ما يظهير هيالف ذلين يكيون البيائع مسيئول عنية شهصييا وللمشيتر  حيق اسيترداد كامي

 الثمن المدفود دون اعتراض من البائع 

وانيه قبلهيا   يقر الطرف الثانابأنة قد عياين السييارةبموجب هيذا العقيد  المعاينية التامية النافيية لكيل جهاليه البند الرابع /

 بحالتهاالراهنه

يقر الطرف الثانى بانية اسيتلم السييارة واصيبح مسيئوال عنهيا مين تياريخ وسياعة وكتابية هيذا العقيد مين / البنـد الهامس

 مهالفات وحوادث وهالفة  

التوقيييع علييى هييذا العقييد يصييبح الطييرف الثييانى الماليين الوحيييد لهييذة  بمجييردالبنييد السييادس/

 السيارة   وله حق التصرف فيها 



آي نيييزاد ينشيييا عييين تفسيييير إي بنيييد مييين بنيييود هيييذا العقيييد تكيييون محكمييية              البنيييد السيييابع/

 هي المهتصة بهذا النزاد 

 تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل من البائعين صوره والمشتر  صوره للعمل بموجبها عند اللزوم  البند الثامن /

  عشيرة  100000لزم بيدفع مبليغ كل من يهل بأي بند من بنود هذا العقد بكون م /البند التاسع 

 آالف جنيها مع نفاذ العقد

 الطرف ا ول البائع                              الشهود                       الطرف الثانى المشتر             

 

 

 

 

 

ا ول مــن   1/1/1998أنـــة فــي يـــوم 
 يناير سنة آل  تسعمائة  مانية وتسعون

 

 -تم االتفاق والتراضى بيـن كـل مـن:

تيابع كفير زييادة مركيز كيوم  10المقيم بناحيـة  حوض الجبيل رقيم   =============== -1

 بائع  ()  طـرف أول حماده محافظة البحيرة                                                               

شارد الغريب قاسم المتفرد من جزيرة شدوان امتداد  122بناحية المحلة الكبر   المقيم ======== -2

             )طـرف ثانى مشتر  (                                                                                   محب تابع بندر أول المحلة الكبر                          

 بعـد أن أقر الطـرفان بأهليتهم للتعـاقد و التصر  اتفقا على مـايأتـى     

بـاد الطرف ا ول الى الطرف الثـانى وأسقط وتنازل بكافة الامانات الفعلية والقانونية  -أوال :

ثمانيية أفدنيه وثمانيية عشير  8– 18– 20المثبتـة للملكية ماهى قطعة أرض ذراعيه مساحتها 

تابع كفر زييادة مركيز كيوم حمياده محافظية  10قيراط وعشرون سهماكائنة بحوض الجبل رقم 

                                       -: ومحد وده بحد ود أربعه هيالبحيرة  

مصيرف الجييار  /الحيـد القبلييباقي ملن البائع أرض ذراعيه                       /الحـد البحري

 ومسجد

 عقـد بيع أبتـدائاعن أرض ذراعيه 

 (وأرض وبناء عقار) منــــزل
 

 س   ط   ط



 /مشرود مسقه هاصة الحـد الغربي                مشرود مسقه هاصة     /الحـد الشرقي

كمييا بيياد الطييرف ا ول اليى الطييرف الثيياني وأسييقط وتنيازل بكافيية الاييمانات الفعلييية   -ثـانييـا :

تيابع  10رقم  والقانونية المثبتـة للملكية ماهى كامل ارض  وبنا ء العقار الكائن بحوض الجبل

كفيير زيييادة مركييز كييوم حميياده محافظيية البحيييره هييو عبييارة عيين منييزل مبنييى بييالطوب ا بيييض 

الجيري جزاء منه مسقوف بالهرسانة والبياقي بيدون سيقف عبيارة عين دور واحيد مكيون مين 

مربع ومحدود بحدود أربعه هي مائتي متر  2م 200همسة حجرات وصاله بالمنافع ومساحته 

:-  

ملين المشيتر  أرض /الحيـد القبليملين المشيتر  أرض ذراعييه                   /ريالحـد البح

 ذراعيه

ملن المشيتر  أرض /الحـد الغربي   طريق ثم مشرود مشقاه هاصة             /الحـد الشرقي

 ذراعيه

وقد تم هذا البيع لقطعة ا رض الذراعية سالفة الذكر وكاميل أرض وبنياء العقيار سيالف اليذكر 

سييبعه وسييبعون ألييف جنهييا ثميين المنييزل سييبعة آالف وا رض  77000نييزل نظيييـر مبلييـغ  الم

الذراعية سبعون آلف جنيها دفعهم  الطرف الثانى وقت تحريير العقيد للطيرف ا ول عيدا ونقيدا 

 بمجلس العقد وحال توقيعه ويعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مهالصه نهائيه بكامل الثمن

 طرف ا ول بان  ملكيته  للعقارين سألفى الذكر قد  آلت  أليه عن طريق الشراء واقر ال-ثالثا :

واقير 10/1995 /5من/محمود محمد  عبد الحميد عبيد بموجيب عقيد  بييع ابتيدائي ميؤرخ فيى 

 ا هير بان 

ملكيته لقطعتي ا رض  محل  عقد البيع سالف الذكر قيد آليت إلييه عين طرييق الشيراء مين  أال 

؛   48وهميا عين القطيع أ رقيم   7027؛  7026المالن الدولة الهاصة بالبيعة رقيم  داره العامة

تنييازل عنهمييا ا هييير للبييائع بموافقيية أال داره العاميية   72:  71؛ الوحييدة رقييم   47؛ 48؛  72

 1995/  10  /11 مالن الدولة بدمنهور بموجب تنازل موثق بالشهر العقار بدمنهور بتاريخ 

كما اقر الطرف ا ول بان 1737/1995ورقم ب 1995ب/1736يق رقم بموجب محاري تصد

ملكيته للعقارين سألفي الذكر قد آلت أليه كذلن عن طريق الشراء من /سعيد كمال محمد  عبيد 

واقر ا هير بان ملكية آلت إلييه عين طرييق   1996 1/ 31بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 

 الميراث الشرعي 

الطـرف ا ول بايمان عيـدم تعيـراه أوتعيرض الغييـر للمشيترافاالعقارين محيل يلتزم  -رابــعاً:

 عقـد البيـع سواء كان هذا التعرض قانونى او ماد 

يلتزم الطرف ا ول بتقديم كافة المستندات الدالة على الملكيية  وا قيرار بصيحة ونفياذ -هامسا:

عقيد البييع النهيائى  السيتكمال البييع والحايور أميـام المحكمية والشيهر العقيار  للتوقييع عليى 

 إجراءات  التسجيل وقت طلب المشتر 



أقر الطرف ا ول بأن أتقطعه المباعة للطرف الثانى هالية من كافة الرهيون والحقيوب سادسا :

 العينية ا هر 

يقر الطرف الثانى بأنة قد عاين العقارين محل هذا التعاقيد المعاينية التامية النافيية لكيل  -سابعا:

 شـرعا وأنة استلمهما  وواع يده عليهما جهالة

  عشيرة 10000كـل من يهل بأ  بند مين بنودهيا هيذا العقيد يكيون مليزم بيدفع مبليغ   -ثامنـا:

 آالف جنيها بصفة تعويض للطرف االهر  مع نفاذ هذا العقد 

 كل نزاد ينشأ حول تفسير أ  بند من بنود هذا العقد تكيون محكمية مأموريية المحلية -تاسعـا :

 الكبر  أو محكمة مأمورية كوم حماده المدنية الكلية هي المهتصة

 تحرر هذا العقد من نسهتين بيد كل طرف نسهة   للعمل بموجبها عند اللزوم-:عاشـرا

 

الطيييـرف ا ول ) البيييـائع ((                ))  الشيييهود   ((                )) الطيييـرف الثييياني ))

                      المشتر (

  

 

  عمالعقد مقاولة  

 م1420الموافق        /         /            انـه في يوم 

 : تم تحرير هذا العقد بين كل من

السيد /  كمال كامل إبراهيم داوود  المقيم بناحية المحله الكبرى شارب 23 يوليو 

                                                                   المحله الكبرى
       )طرف أول(

المقيم بناحية سندسيس مركز المحله الكبرى  حسن عبد الحق محمود محمد السيد/

                                          25292رخصة قياده رقم درجه  ال ه رقم 

 ) طرف ثاني(

شارب الجمهوريه  32المقيم بناحية المحله الكبرى  سعد إبراهيم المنينزدأحمد /السيد 

     اني المحله الكبرى    2670415602458المحله  اني بطاقة رقم 

 ) طرف ثالث(

 /-: بعد أن اقر جميع ا طراف بأهليتهم للتعاقد اتفقوا على االتى



يقوم الطر  ال اني  بإعمال المحارة وهذه سيتم توضيحه أنفا /-البند ا ول:

بالعمارة علوي  اال نىعشر العلوية بدون الدور االرضى وا وللألدوار 

ره التعليمية اأمام االدالكائنة بشارب القوتلى و الكائنة بملك الطر  ا ول

بالمحله الكبرى أول المحله الكبرى و سبق للطر  ال اني أن قام بالمعاينة 

فور االنتهاء من ا عمال وبحضور متخصص  رفع المقاسات سو  يتمو

 . وباتفاق الطرفين وحضورهما

ا عمال الكاملة للمحارة الداخلية بكل شقه وأعمال تشمل المقاولة "البند الثاني"

سلم العمارة كاملة وأعمال المحارة بالمناور كاملة وتكون رببيالمحارة 

وا وتار ويكون حساب هذه ا عمال السالفة الذكر بالمتر  بالبؤجالمحارة 

 المربع

وبعد االتفاق عليه لكل ا عمال سالفة الذكر سواء لألعمال  ويكون حساب المتر المربع

 رالسلم كاملة لألدوار اال نى عشر العلوية وبي رالداخلية للشقق والمناور وبي

 ال ة عشر جنيها مصريا  13مربع مله يكون حساب المتر الالسلم والمناور كا

غير وتتم المحاسبة عن طريق المقايسة عن طريق قياس يتفق عليه الطرفين ال

في نهاية ا عمال وتحسب إجمالية عدد أمتار الشقة الداخلية والمناور وبير 

إجماليات عدد أمتار الشقق الداخليه والمناور وبير السلم  فى م ويضربالسل

غير اى سعر المتر المربع واحد لكل ال ال ة عشر جنيها  اجماليها فى ويضرب

  ال ة عشر جنيها مصريا 13من الشقق الداخلية وبير السلم  والمناور وهو 

 أعمال الواجهة

 سوداء بالمعنى الدارج ى المونه الأعمال الواجهة شامله المحارة أ

نه السوداء بما يغطيها من حجر صناعى لتشطيب وهو أعمال المو/- الحجر الصناعي

ج خمسون جنيها 50لشكل النهائي للواجهة وتحسب بالمتر المربع وحسابه ا

 للمتر المربع وتتم المحاسبة بالمقايسة عن طريق قياس يتفق عليه الطرفين

وتحسب  أسفل البلكونه كاملة سفلى وعلوي هكورنيشوهى  كورنيل  البلكونه -1

ج مائه وعشرون جنيها مصريا للمتر الطولي 120لي وحسابه بالمتر الطو

 عن طريق المقايسة أيضا



وهى عبارة عن الجلسة أسفل حديد البلكونه يضا  إليها الكوبسته ا دمة -2

 150أعلى حديد البلكونه وتسلم مشطبه وتحسب بالمتر الطولي وحسابه 

ج مائه وخمسون جنيها مصريا للمتر الطولي الذي يشمل الجلسة 

 والكوبسته معا

اى الحلية الجانبية بجانب الجار فقط على ارتفاب العمارة وهو عمود الناصية  /-:3

فقط بجانب كل جار وتحسب بالمتر الطولي وحسابه  نيعمودعبارة عن 

ارتفاب العمارة ج مائه وخمسون جنها مصريا للمتر الطولي على  150

                عن طريق المقايسة أيضا

 

يتخلل الحجر الصناعي للوجهة ويحسب بالمتر الطولي وحسابه العرنو   /-:4

 المقايسة طريق خمسة عشر جنيها للمتر الطولي عن 15

الخاصة بها تشطيب كامل وتحسب بجلستها والكوبسته  البلكونه برا مق /-:5

مائتين وخمسه و ال ون جنيها مصريا للمتر  235بالمتر الطولي وحسابه 

 الطولي عن طريق المقايسة

مره مفرده بجلسة العمود وتاجه وتشطيب كامل  وهى االعمده الطائرة بالوجهة  /-:6

والحساب اذا كان العامود مفرد  تشطيب كامل ومره مجوز بالجلسة والتاج

الجلسه والتاج ج ألفان جنيها تشطيب كامل ب2000اى واحد يكون حسابه 

ج أربعة 4000ى عامودين معا يكون الحساب وإذ كان العامود مجوز أ

آال  جنيها تشطيب كامل بالجلسة والتاج ويكون الحساب بالوحدة سواء 

آلفان جنيها والمجوز  2000كان مجوز المفرد  العامود مفرد أو

 كاملتشطيب  نة والتيجاج أربعة آال  جنيها بالجلس4000

ببلكونات ناصية العمارة عمود بكل دور ويكون حسابه عمود البلكونه  /-:7

أى الحساب ها مصري بالقاعدة والتاج تشطيب كامل يج آل  جن1000

 ل  جنيه لكل عمود تشطيب كامل بالقاعدة والتاجج أ 1000بالوحدة 



ج 250البلكونه ويكون حسابه  بالبلكونة يتخلل برا مق برامقعمود ال /-:8

 ان وخمسون جنيها لكل عمود اى الحساب بالوحدة الواحدةمائت

جات وهى ستة أر وهى في نهاية الواجهة أعلى العمارة ا رجات /-:9

ج آلفان جنيها مصريا 2000للواجهتين  ال ة بكل واجهة ويكون حسابها 

 ج ا ني عشر آل  جنيه للستة أرجات12000لكل ارج اى 

كونه تشطيبا كامال وحسابه بقواعده والتيجان أعلى البلالسجا   باب البلكونه كامل /-:10

ل  ومائتان جنيه لكل باب بلكونه اى الحساب بالوحدة وهى باب ج أ1200

            البلكونه الواحد

لشباك تشطيب كامل ير ما يدور حول ااالسجا  والجلسة والتاج د الشبان كامل /-:11

لكل شباك اى الحساب بالوحدة خمسمائة جنيه مصري ج آل  و 1500وحسابه 

 وهى الشباك الواحد

 جنيه مائتين همسه وثالثون جنيها لكل متر مربع 235البرامق بالجلسه والكوبسته المتر الطولى /-:البرامق/-:12

 اجمالى خمس شققالمتفق عليها بين الطرفين داخل كل شقه من  أعمال الجبس الكامل/-:13

أعمال  هعليها على أن يكون حسابها للشقة الواحد  نوهذه ا عمال اتفق الطرفا

ها للشقة الواحدة يج واحد وعشرون آل  جن 21000جبس كامل داخل الشقة 

 105000ى أن حساب الخمس شقق أى خمس شقق أ 5في تضرب ضربا عدديا 

مائه وخمسه ال  جنيه مصري شامله كل الحجرات والطرق الداخلية والطرق 

باب الشقة من الداخل والصالة والمطبخ والحمامات لكل شقه الخارجية للشقة أمام 

 شامله أعمال الكيما كزيد أوالضهاره  سق  كل الشقق الخمسة وأيضا

لكل العمارة وتحسب بالمتر الطولي عن طريق المقايسة  أعمال الجبس في بير السلم -13

 للمتر الطولى ج مائة جنيه100وباالتفاق على أن يكون حساب المتر 

بتسليم كافة ا عمال سالفة الذكر للطر   وال الث تعهد الطر  ال اني "البند الثالث"

يكون كامل العمل  5/7/2015من العمل منها في مده غايتها  ءنتهااالول  بعد ا 

 المتفق عليه كامل وجوده عالية

ال يجوز للطر  ال اني أن يعهد بالعملية إلى مقاول من الباطن "البند الرابع"

 وإشرا  الطر  ال الث تحت إشرافه  عليه القيام بها بنفسه أو أنما



 "البند الهامس"

لما تضمنه البند السابق , يعتبر العقد  او ال الث في حالة مخالفة الطر  ال اني

مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى أجراء أخر مع التزام 

فقط  جنيها للطر  ا ول كتعوين متفق  اني وال الث بدفع مبلغ          الطر  ال 

 . عليه

تم االتفاق طر  ال اني وال الث استعمال أعمال خال  ما ال يجوز لل"البند السادس"

 والمهارة عليه وبنفس الجودة

يكون للطر  ا ول رفن استالم اى وحدة تتم بالمخالفة للبنود السابقة و و "البند السابع"

أو بمعرفة  ماسواء تم ذلك بمعرفته وال الث إصالح المخال  على نفقة الطر  ال اني

  الطر  ا ول

 "البند الثامن"

بتسليم العملية كاملة خالل اجل أقصاه  و ال الث يلتزم الطر  ال اني

ج ال  1000و في حالة التأخير يلتزم بدفع مبلغ  5/7/2015الموافق 

جاز للطر  ا ول أن يوما 15التأخيرجنيها  عن كل يوم تأخير , فان جاوز

بدون أذن  وال الث يعهد بتكملة العملية إلى مقاول أخر على نفقة الطر  ال اني

االستعجال . و ال يعتبر التسليم قد تم إال بعد تصحي  ا عمال لتوافر المحكمة 

  التي تتطلبها ا عمال

إذا تبين عند المقايسة وعند التسليم أن هناك مبالغ مالية زائدة عند الطر  "البند التاسع"

يلتزم  وال الث يلتزم بردها فورا وان كان هناك مبالغ للطر  ال اني و ال الث ال اني

العمل والتشطيب  ءهاتنبابدفعها إليه على أن يتم التوقيع من الطرفين  الطر  ا ول

حقه بالكامل العمل واستالم كل منهما  ءنتهاباوالتسليم ويتم التوقيع من قبل الطرفين 

سواء من الناحية المادية أو من ناحية استالم ا عمال بالجودة المتفق عليها  وفى حالة 

بهذا البند كان هذا االمتناب بدون حق مما يتحقق معه امتنع اى من الطرفين كما جاء 

اعتبار الطر  الممتنع مبددا و يكون للطر  اآلخر اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 

 . المدنية و الجنائية
 "البند العاشر "

  أربعة مائه وستة وستون  466000استلم الطرف الثاني من الطرف ا ول مبلغ وقدره 

حساب ا عمال المتفق عليها سابقا ويتم سداد الباقي على أقساط  على أن يتم آلف جنيها من 

إثبات ما استلمه الطرف الثاني على ظهر هذا العقد أو في ورقه مستقلة على أن يتم إثبات ذلن 

قيمة ا عمال المتفق عليها طبقا  من  201بأنه استلم مبلغ وقدره      بتاريخ    /   /  

 .الطرفين للعقد المبرم بين

 " "البند الحادي عشر"

بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ,  بندر أول المحله الكبرى تختص محاكم



 . و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد
 "البند الثالث عشر"

 . حرر العقد من نسهتين , لكل طرف نسهة

 (    )الشهود                  (لثالطرف الثا                   (الطرف الثاني)    (      الطرف ا ول (

 

 

 فى حالة تنفيذ بنود الوعد بالبيع كاملة عقـد بيع إبـتدائى

  -م :2003إنة فى يوم           الموافق        /     /

 -قد إتفق كال من : 

1-                                       2-  

3-                                      4-  

5-                                      6-  

7-                                       8-                                                                              

                طرف أول بائع  (                                                              -9

  0مركز المحلة الكبر  ==================والجميع مقيمون بناحية 

) طرف ثان =============================         1السيد /

  مشتر  (

 =================== مركز المحلة الكبر      

                   -مايأتى :وذلن بعد أن أقروا بأهليتهم على  



 -التمهـــــيد :

 =======حيييث كييان قييد صييدر وعييد بييالبيع للطييرف الثييانى المشييتر  ميين السيييد / 
   30ف  13ط  3متايمنأ وعيدأ لية ببييع مسياحة قيدرها  س 2003 بتاريخ    /   /

بمركيييز المحلييية الكبييير  وذلييين نظيرمبليييغ وقيييدرة  =====أطييييان كائنييية بزميييام 
) مائة وهمسون الف جنييه( مصر  فقط العير وقد إتفق الطرفان عليى 150000

تعديل ثمن الصيفقة وتعيديل شيروط هيذا الوعيد طبقيأ لالتفياب التيالى وبهيذا يعيد هيذا 
الوعد العيا فى كل بنودة فيما عدا الثمن المدفود فية فهو يااف الى إجميالى ثمين 

 -على مايلى ::الصفقة وعلية ولرعبة الطرفين الجادة فى إتمام البيع فقد إتفقوا 

 0هذا التمهيد جزأ ال يتجزأ من هذا االتفاب  -أوال :

فقيييط )  30ف  13ط  3قبيييل الطيييرف االول البيييائع ببييييع مسييياحة قيييدرها س -ثانييييأ:

 ثالثييييون فييييدان وثالثيييية عشيييير قيراطييييأ وثالثيييية أسييييهم    أطيييييان زراعييييية كائنيييية 

  -بزمام==========ومواحة بالحدود والمعالم االتية :

مركاااز المحلاااد الكبااارى  2بزماااا= =======  16ف  18ط 21مسااااحد قااادرها  

 -وحدودها كاالتى:

 الحد البحر  / ======                                       الحد القبلى / ====== 

الحيييييد الغربيييييى  /              الحييييد الشيييييرقى / ======                           

=======  

 -وحدودها كاالتى : 2بحوض السعدية نمرة  13ف  18ط  6ومساحة قدرها س 

الحييييييييييييييييييد البحيييييييييييييييييير  / ==========      الحييييييييييييييييييد القبلييييييييييييييييييى   / 

================ 

 الحد الغربى   / =========     الحد الشرقى  / ==========

 

أ اربعاد واربعاون الا  44000ثمن الفدان الواحاد إتفق الطرفان على أن يكون  ثالثيـأ /

) ملياون وثالثماةاد وثالثاد  1343833جنيه  أن يكاون إجماالى ثمان الةافقد يةاب  

ساابعماةد  780000واربعاون الفاو وثمانماةااد وثالثاد وثالثااون جنيهاو ( تام  فاا  مبلا  

 0وثمانون ال  جنيهو  

هيذا العقييد ييتم سييداد مبلييغ  علييى أنية فييى حاليية التوقييع علييى إتفييق الطرفيان رابعيـا /

سبعمائة وثمانون الف جنيه  من إجمالى ثمن الصيفقة وبيالتوقيع  780000وقدرة  

على البيع من البائعين يعد هذا بمثابة إقرار منهم  بإسيتالم هيذا المبليغ والبياقى فيى 

 م             20/5/2004موعد أقصاة 



اقعيية بزمييام ===  وبعييد زوال يتعهييد البييائعين بنقييل حيييازة االطيييان الو /هامسييأ  

السبب وتنازل المشتر  عن شكواة بشأن الحيازة وبموجب نقيل الحييازة للمشيتر  

يعتبر ذلن بمثابية إسيتالم لالطييان وممارسية سيلطانة وحقوقية عليهيا كمالين وعليى 

البائعين التصديق على البيع أمام كافة الجهيات المعنيية بهصيو  هيذة القطعية وال 

بنقيل الحييازة لبياقى االطييان الواقعية بزميام ======اال بعيد البية يحق للمشتر  المط

  0سداد كامل الثمن وفقأ للبند الثالث وطبقأ للمواعيد المتفق عليها 

يقر البائعون بانهم قد الت اليهم ملكية االطييان عين طرييق الشيراء مين /  /سادسا  

الشييرعى  م وبيالميراث25/12/1986==== بموجيب عقيد بييع إبتييدائى ميؤرخ فيى 

  0عن طريق والدهم المرحوم / ======== 

يقر البائعين بهلو االطيان المباعة من كافية حقيوب الغيير أو أ  رهيون أو  سابعأ  /

ديييون أوهالفيية أو أ  تصييرفات للغييير ميين شييأنها المسيياس بملكييية هييذة االطيييان أو 

 0إكتساب أ  حق عينى عليها 

يقر المشتر  بأنة عاينا االطييان المباعية معاينية تامية  نافيية للجهالية ويعليم  ثامنا/

حدودها ومعالمها والمستأجرين بها ولة حق التعامل معهم وذلن إعتبارأ من تياريخ 

  0تحرير هذا العقد وبالصورة التى يقبلها 

 إتفييق الطرفييان علييى أن نقييل الحيييازة أو التنبييية علييى المسييتأجرين ببيييع تاسييعا /

االطيييان للمشييتر  وحواليية الحييق ليية يعييد بمثابيية إسييتالم لالطيييان وليية الحييق فييى 

  0ممارسة سلطاتة عليها كاملة كمالن 

إتفق الطرفان على إحترام   بنود هذا العقد وعدم االهالل بة بأ  صورة ومين  عاشرا  /

لف جنيه ( ) ثلثمائة ا 300000يهل با  بند من بنود هذا االتفاب يلتزم بأداء مبلغ قدرة 

 كشرط جزائى وتعويض للطرف االهر مع سريان بنود هذا العقد 

إتفق الطرفان على أنة حال نقل الحيازة يستلم تحريير عقيود إبتدائيية  حاد  عشر /

لتمكين المشتر  من نقل الحيازة بالجمعية الزراعيية ويحيرر عقيد لكيل بيائع منفيرد 

بنصيبة فى البيع االجمالى وتعد هذة البيود تنفيذأ لهذا االتفاب وإستكماال لة والتعيد 

  0بيود إاافية والترتب أثار قانونية منفردة 

الشيييهود                         طيييرف ثيييان                ول بيييائع           طيييرف أ

 مشتر                                        

 



مين البيائع عين نفسيه وبصيفته وكييال عين  حصيه شيائعه بتيدائيعقد بييع ا
 باقى البائعين

 ميالدية  2004/   4/   19أنة   يوم  االثنك    املوافق  
 قد تم االتفاب و الترااي فيما بين كل من :/

مبوجععععع  توكيعععععس رمسعععععي ععععععام رقعععععم  ==============و كعععععيال ععععععن اخوتعععععه : ========  أوال :/
مبوجعع  توكيععس رمسععي  ==مسنععود و املقيمععك لناحيععة الععراهبك مركععز مسنععود و كععذل  و كععيال عععن /  ========

 )   طرف أول بائع  (.=و املقيم  =====
) طرف                 املقيمك لناحية الراهبك مركز مسنود  ======عن نفئه و  =====الئيد  ثانيا:/

 ثاني مشتر  ( .
 هليتهما للتصرف اتفقوا على ا تي:/بعدان اقر الطرفين بكامل أ

لصعععععفته و كعععععيال ععععععن اشعععععقائة مبوجععععع  التعععععوكيالت العامعععععة املخصصعععععة للبيعععععا رقعععععم   ==== البنيييييـد ا ول :/
لنفئه و  قي أطراف الطرف الثاين مناصفة فيما ليعنهم و تنعازل و اسعقط لكافعة  ===و  =======3042

حمافظعة الغرليعة   =====مركعز  ===الضماانت الفعلية و القانونية ما هي حصة شعائعة   العقعار الكعائن لناحيعة 
لعق و حملعك كعائنك   املنزل مبا علية من كامعس ارض و لنعاء و منعافا و حمعالت و هعذا املنعزل عبعارة ععن ثعال  طوا

تحت العجز و الزيادة ومحدد بحدود أربعة كالتيالي مرت مرلا  93 لدور األريي و هذا املنزل مئاحته 

.: 
الحد الغربي    ============الحد الشرقي /                               

/============  
الحد القبلي    ============الحد البحري /                               

/============= 

مت هعذا البيعا نظعري مبلعغ و قعدرة  أرلعععون ألعص جنيعة مصعر  دفعهعم الطعرف الثعاين ليعد الطععرف  البنيد الثيـاني :/
األول البائا عدا و نقدا مبجلس العقد وحال توقيعه  و يعترب توقيا الطرف األول لصفته وكعيال ععن  قعي أطعراف 

 ائية لكامس الثمن .الطرف األول مبثالة خمالصة ا
يقر الطرف األول البائا لصفته   ن ملكية موكليه فيمعا صصعهم مشعاع   املنعزل قعد للعت للعيهم  البند الثالـث:/

 =========عن طريق حصتهم الشائعة   املريا   الشرعي عن والدهم و املرحوم/ 
من كافة الديون و الرهون و كافة احلقوق يقر الطرف األول لصفته  ن العك املبيعة خالية  البند الرابـع :/
 العينية األخرى .

يقر الطرف الثاين أبام قد عاينوا العك املبيعة املعاينة  التامة النافية لكس جهالة وويعوا يدهم البند الهامس :/ 
 عليها.

كية و التوقيعا علعى يقر الطرف األول لصفته  أبنة ملزم لتقدمي كافة املئتندات الدالة على امل البند السادس :/
عقعد البيعا النهعائي أمععام الشعهر العقعار  و يعامن متضععامن   صعحة و نفعاز العقعد و ملععزم  حلضعور أمعام احملكمععة 

 املختصة إلقرار لصحة و نفاز البيا .
كس من صالص كس لند من لنعود هعذا العقعد يكعون ملعزم لعدفا مبلعغ عشعرة لالف جنيعة للطعرف   البند السابـع :/

 رط جزائى ما نفاز العقد .ا خر كش



 حرر هذا ا العقد من صورتك ليد كس طرف صورة للعمس مبقتضاها عند اللزوم . البند الثامـن :/
                  

  الطرف ا ول .                   

 الشهود . 

   

 الطرف الثاني 

 ورقة اد تفيد الصورية المطلقة لعقد
 20/      /         انة فى يوم          الموافق    

 شارد الحنفى بملكه الدور الرابع 15المقيم بناحية المحله الكبر   ==========================(1) 

                                                                                                                            .     

                                                                                                                                                                 ))طر  أول ((

)) الديانيية/ مسييلم الجنسييية/ مصيير  رقييم قييومى/  المقيييم بناحييية بطينييه مركييز المحلييه الكبيير   ===========(2)

  طر   اني((

 يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و قد اتفقا على ما يلى

فقيد  الظهور بمظهر المالن في الثانيلرعبة الطرف نظرا لصلة الرحم والحديث الشريف أنت ومالن  بين و/-الند ا ول:

وأسيقط وتنيازل يفيد عليى عيير الحقيقية بييع الطيرف ا ول للطيرف الثياني  /1/1 فيعقدا مؤرخ  ا ولأبرم معه الطرف 

ماهو شقتين سكنيتين كائنتين بملكه الكائن بناحية المحله الكبر  أول  والفعلية وبكافة الامانات القانونية لطرف الثانى

 64تين برهصه المباني رقم شارد نعمان االعصر الدور الثامن علوي كل شقه عبارة عن ثالثة حجرات بالمنافع والثابت

مائتين وعشرون متر مربع يه  المسياحة محيل هيذا العقيد نسيبه فيي ا رض المقيام  2م 220مساحتهما  1997لسنة 

 /-وهى: هبحدود أربع تينومحدودعليها البناء  

بطيول  2م 6رد عرايه شيا /الحـد القبلـي                                            2م 14, 25جار بطيول  الحد البحري / 

      2م15؛15

باقي ملن حسن على الدين الحد الغربي/                        2م 13؛85شارد نعمان االعصر عراه  الحد الشرقي/  

  2م12؛30بعرض 

  لقاء ثمن مقبوض قدره ............. فقط .............جنيه

و ال يتفق  لم يتم فيه دفع ثمن يه بالبند السابق صور  صوريه مطلقةيقر الطرفان بأن عقد البيع المشار ال"ال انيالبند "

عقد بيع و يعتبر لغوا و أن المراد منه فقط  إبرام إلى إطالقالم تنصرف  التيالمتعاقدين  إرادةمع الحقيقة و يهالف 

 . بمظهر المالن للقدر المبيع الثانيالطرف  إظهار

و استغاللها و التصرف  حق تاجريهاو له  ا ولللطرف  الشقة والمساحة الفااء من السطح تظل حيازة"البند ال الث"

 . الثانيفيها بكل أنواد التصرفات القانونية دون أدنى اعتراض من الطرف 

ى سع الذيفور تحقق الغرض  الثانيللطرف  ا ولبالبند  إليهبرد عقد البيع المشار  الثانييلتزم الطرف "البند الرابع"

ا ول هلف النسهة التي بيد الطرف حرر العقد من نسهة واحدة للطرف  "أجل عايته فييتم ذلن  أنمن ورائه على  إليه

 . ا ول من العقد سالف الذكر

                                                                                                                    طر  أول ((ال))

  )طر   اني (

    



لما جاء بها وبالبند  اإقرار من الطرف الثاني  بصحة الورقة أعاله والمزيلة بتوقيع منى ومن نجلى الطرف ا ول وتنفيذ

وفى  من ورائه يناسع الذيتحقق الغرض  بعد الثانيللطرف  ا ولبالبند  إليهبرد عقد البيع المشار الرابع منها قمت 

 د وهذا إقرار منى بذلنالموعد المحد

 ))المقر بما فيه((

 

 محار تصديق                                                                                  

 وزارة العدل                                    

 مصلحة الشهر العقاري                              

 مكتب التوثيق النموذ  بالمحله               

 

 

 

 …………………………………………………………………………………الموافق ……………………انه في يوم 

 ……………………………………………………………………………………………………تم التوقيع من السيد/

 .………………………………………………الموثق بالمكتب…………………………………………………أمامنا نحن

 وهذا تصديق منا بذلن                                     

    الموثق                                                                                            

 

                           

 عقد اتفاب على اتعاب  

 

 /    م     أنـه فى يوم                  الموافق      /  

                                                               ا ستاذ/ البسيونى محمود أبو عبده المحامى با ستئناف العالى ومجلس الدوله

 ))طرف أول((
                                                   السيد/  يحيى عبد السميع ناصف   المقيم بناحية القيصريه مركز المحله الكبر              

 ))طرف ثانى((

 -يقر الطرفان بأنهما اتفقا على ا تى:    

لسينه  679اتفق الطرف االول مع الطرف الثانى على  الحاور فى الجنحيه رقيم  -أوال :

جينح مركيز المحليه الكبير   والميدعى فيهييا ميدنى الطيرف الثيانى والمتهميه فيهييا /  200

 ………………………محار تصديق رقم  



شاديه عبد الشافى محمد كامل  وموايوعها هيانية امانيه  وكيذلن حايور الطيرف االول  

لشيافى كاميل ايد الطيرف الثيانى  والمحيدد فى جنحة النصب المقاميه مين / شياديه عبيد ا

جيينح مركييز المحلييه  وقييد اتفييق الطرفييان علييى أتعيياب  2002/  12/  12لنظرهييا جلسيية  

  همسة االف جنيها يدفعهم الطرف الثانى اليى الطيرف االول بعيد حصيول  5000قدرها 

الطرف االول عليى حكيم نهيائى فيى الجنحيه االوليى بحيبس المتهميه والزامهيا بيالتعويض 

 المدنى

 اتعاب حمامه عن املهمه املبينه  لبند أوال من هذا األتفاق مببلغ هكم  اائيا من لصاحل الطر الثاىن
جميع ا تعاب المتفق عليه حقا للطرف ا ول عند صيدور حكيم )نهائالصيالح  -ثالثا:

الطرف الثانى عين حقوقيه لهصيمه او تصيالح معيه عليهيا او فيى  الطرف الثانى اواذا تنازل

 ((حاله فسخ العقد او انهاء الوكاله

تشمل االتعاب المتفق عليها بالبند الثانى جمييع ميا ينفقيه الطيرف ا ول مين  -رابعا:

 يقتايها تنفيذ البند ا ول من هذا العقد مصاريف او رسوم

 اليلزم الطرف الثانى اثناء مباشره الدعو  بأيه مصاريف من ا  نود كانت -هامسا :

 ه هساره الدعو  القدر هللا اليلزم الطرف الثانى بما انفقه الطرف ا ول عليهافى حال -سادسا :

 من هذا العقد يلزم الطرف الثانى بتوثيق توكيل للطرف ا ول بمباشره المهمه المتفق عليها البند ا ول -سابعا:

 تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صوره  -ثامنا:

 الطرف الثانى                                ا ول                                        الطر

 

   

 

 عقد بيع شقه سكنيه

 5/3/2012انه فى يوم االثنين الموافق 

 تحرر هذا العقد بين كال من:

شييييارد التحريربنييييدر اول المحلييييه 57المقيييييم  ===============السيييييد/  -1

             الكبييييييييييييييييييييييييييييير  بملكيييييييييييييييييييييييييييييه بطاقيييييييييييييييييييييييييييييه قيييييييييييييييييييييييييييييومى رقيييييييييييييييييييييييييييييم                                                             

 ))طرف اول بائع((



شارد بدير الرجبى ابيو شياهين بنيدراول المحليه  24المقيم  ==========السيد/ -2

)) طرف                                                               بطاقه قومى رقم الكبر 

 ثان مشتر ((

 _ بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وللتصرف اتفقا على ما يلى : 

المشييتريى الشييقه  الطييرف ا ول بكافيية الاييمانات الفعلييية والقانونييية الييى الطييرف الثيياني واسييقط وتنييازل بيياد أوال :_

الكائنه بالدور الثانى علو  ناصيه قبلى شرقى على الطوب االحمر عباره عن جدران وسقف وحليوب هشيبيه للشيبابين 

متر مائه وهمسه وسبعون متر مربع تقريبا والمكونه من ثالثة حجرات وصاله وحمام  175والمناور والبالغ مساحتها 

عزبة ابو رااى  -الكائن بشارد كامل ابو عرب المتفرد من طريق عزبة توما ومطبخ بالمنزل ملن الطرف االول البائع

م) ثالثية 300بندر اول المحله الكبر  والمبنى بالطوب االحمر واالعميده الهرسيانيه المسيلحه والبيالغ اجميالى مسياحته 

بتياريخ         /      /       مائة متر مربع( بهالف ميا يهصيه فيى الشيوارد والصيادر ليه تيرهي  بنياء رقيم                 

2      

 -وهذا المنزل محدود بحدود اربع كالتالى: 

  الحد القبلي /                                                        /الحد البحري 

  الحد الغربي /                                                        الحد الشرقي/

ان هذا البيع يشمل ومن امن الثمن حصه عقاريه مشاعا فى االرض المقام عليها المنزل رفان على كما اتفق الط

سيبة مسياحة الشيقه المباعيه صيه تمثيل نهصصه لالنتفاد المشترن وهيذه الحوفى كافة االجزاء المشتركه فى المنزل الم

ى الوحيدات مشياعا فيى مسياحة العقيار ة باقى وحدات العقار وتقيدر بحسيب ميا يهي  الشيقه بالنسيبه اليى بياقالى مساح

 االجماليه.

مائتين وثمانون الف جنيها العير دفع الطرف الثانى ( جنية فقط 280000تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى قدرة ) ثانيا :

ن فقط )مائة الف جنيها العير حال تحريير هيذا العقيد وبياقى اليثم جنيها( 100000ليد الطرف االول البائع مبلغ وقدره )

 اربعة ايصاالت امانه مستحقة الدفع على  4جنيه ) مائة وثمانون الف جنيها ( محرر بها عدد  180000وقدره 

  /-اربعة أقساط وبيانها كالتالى:

 5/9/2012(جنيه همسة واربعون الف جنيها مستحقة الدفع فى 45000االيصال االول بمبلغ )

واربعيييون اليييف جنيهيييا مسيييتحقة اليييدفع فيييى (جنييييه همسييية 45000االيصيييال الثيييانى بمبليييغ )

5/3/2013 

(جنييييه همسييية واربعيييون اليييف جنيهيييا مسيييتحقة اليييدفع فيييى 45000االيصيييال الثاليييث بمبليييغ )

5/9/2013 

(جنييييه همسييية واربعيييون اليييف جنيهيييا مسيييتحقة اليييدفع فيييى 45000االيصيييال الرابيييع بمبليييغ )

 بعده   5/3/2014

 

لشقه موايود البييع قيد اليت الييه بالبنياء والتشييد مين ماليه الهيا  اميا ملكية ا يقر الطرف ا ول البائع بان ثالثا :_

  االرض المقام عليها البناء فقد الت اليه ملكيتها عن طريق/



 

 من جميع الرهون والحقوب العينية بسائر أنواعها وبأنة لم  بان الشقه المبيعه هاليهيقر الطرف ا ول البائع  رابعا :_

واذ ظهيير هييالف ذليين يتحمييل المسييئوليه الجنائيييه  بييا  نييود ميين أنييواد التصييرفات  الشييقههييذه تصييرف فييي يسييبق لييه ال

 والمدنيه المترتبة على ذلن

 

يقير الطيرف ا ول البيائع بالتزاميه بتسيليم الشيقه المبيعيه اليى الطيرف الثيانى المشيتر  فيى موعيد عايتيه   هامسا :_

 مع سداد القسط الثانى من الثمن. 5/3/2013

 

بتقديم جميع مستندات الملكية والتوقيع على عقد البيع الرسيمي النهيائي  يقر الطرف ا ول البائع بالتزامه سادسا :_

الشقه المبيعه وقت طلب المشتر  واذ تاهر يلتزم بكامل مصاريف زمة للتسجيل ونقل ملكية الالواتهاذ جميع ا جراءات 

 صحة ونفاذ هذا العقد.

 

لبيائع بسيداد كافية الرسيوم واليديون واالميوال االمرييه المقيرره قانونيا التيى قيد تكيون يلتزم الطيرف االول ا  سابعا :_

 مستحقه على الشقه مواود البيع حتى تاريخ تسليم الشقه

 

يلتزم الطرف االول البائع بتوصيل ميياه الشيرب والصيرف الصيحي والكهربياء للشيقة المبيعيه وكيذا تشيطيب  ثامنا :_

يب حديد البلكونات والشبابين ومحارة ودهان المساقط وتشطيب مدهل العقار بالجرانيت واجهة العقار من الهار  وترك

 مع سداد القسط االهير 5/3/2014والسلم بالرهام وتركيب مصعد كهربائى  واالنتهاء من ذلن فى موعد عيطه 

 

زم بييدفع مبليغ وقييدره اذ اهيل ا  ميين طرفيى هييذا العقيد بييا  بنيد ميين بنيوده يكييون ملي اتفييق الطرفيان عليى انييه -:تاسيعا

 ) عشرون الف جنها( كشرط جزائى للطرف االهر مع التعيويض العيادل عيالوه عليى سيريان هيذا العقيد ونفياذ 20000

 مفعوله فى كافة بنوده

 حرر هذا العقد من نسهتين بيد كل طرف نسهه للعمل بموجبها عند الزوم -عاشر:

 

    ))                          الشييييهود                                   ((الطييييرف ا ول البييييائع  )) 

 المشتري(( الطرف الثاني

 

   

 



 صيغة عقد بيع )معلق على شرط(

 

 أنه في يوم ......... الموافق / / تم االتفاب بين كل من : 

أوال : السيد / ......... ومهنته ........ وجنسيته ........ ويحمل بطاقة / جواز 

 سفر 

 رقم ...... صادر من ..... والمقيم ....... ) طرف أول بائع( 

 ثانيا : السيد/ ....... ومهنته ........ وجنسيته ......... ويحمل بطاقة/ جواز سفر 

 .... ) طرف ثان مشتري( رقم ...... صادر من ..... والمقيم ...

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف اتفقا على ما 

 يلي :

 تمهيد

يمتلن الطرف ا ول قطعة أرض مساحتها ......متر مربع والكائنة ...... وذلن 

 بموجب صن ا رض رقم ....... بتاريخ / / وحدودها ا ربعة ما يلي :

 :  الحد الشرقي

 الحد الغربي :

 الحد الشمالي : 

 الحد الجنوبي :

 

وحيث أن الطرف ا ول قام ببناء العمارة رقم .......على قطعة ا رض سالفة 

 الذكر بموجب الترهي  الصادر له برقم ....... 

 يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من العقد . -1

السكنية رقم ...... بالطابق ..... باد الطرف ا ول الثاني القابل بذلن الشقة  -2

بالعقار المملون للطرف ا ول سالف الذكر وتبلغ مساحة الشقة ا جمالية ....... 

متر مربع ومكونة من ثالث عرف وصالة وحمام ومطبخ )تذكر مواصفات الشقة ( 

. 

 وحدود هذه الشقة كما يلي :

 الحد الشرقي : 



 الحد الغربي  :

 الحد الشمالي :

 الحد الجنوبي  : 

تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره ...... دفع الطرف الثاني ليد الطرف ا ول  -3

مبلغ وقدره ...... لاير وباقي الثمن وقدره ....... لاير يدفع على عشرة أقساط 

 ربع سنوية قيمة كل قسط ........ لاير يبدأ القسط ا ول في / / وينتهي في / /

 ول بأم ملكية ا رض المقام عليها العقار مواود هذا العقد قد يقر الطرف ا -4

آلت إليه بطريق الشراء بموجب صن ا رض رقم ........ بتاريخ / / ) أو عن 

 طريق الميراث عن ........ أو ........ ( 

يامن الطرف ا ول سالمة الشقة المباعة مواود هذا العقد وحفظها من  -5

و الشهصية كالرهن واالهتصا  والوقف والحكر وحقوب كافة الحقوب العينية أ

 االنتفاد ....... إلخ .

يشمل تسليم الشقة مواود هذا العقد تسليم الطرف الثاني حصته من المرافق  -6

وا جزاء المشتركة الهاصة بالعمارة ويعتبر استالمه للشقة استالما فعليا لكامل 

 حصته من هذه المرافق وا جزاء المشتركة .

يقر الطرف الثاني بأنه عاين الشقة مواود هذا العقد المعاينة التامة النافية   -7

للجهالة شرعا وأنه قد استلمها وواع يده عليها بحالته الراهنة دون أن يحق له 

الرجود على الطرف ا ول بأي شئ بسبب ذلن . وأنه أصبح مسئوال عن جميع 

ال عن المياه والكهرباء...... إلخ مصروفات الشقة من عوائد وهالفه وأصبح مسئو

وذلن بعد استالمه الشقة الحاصل في / / وبنسبة الجزء الذي له في العقار وحسب 

 عدد الشقق المقامة فعال .

يشترن الطرف الثاني مع مالن شقق العمارة في ملكية البناء وملحقاته  -8

نسبة حصة واالنتفاد المشترن بين جميع المالن ويكون له نصيب في ا رض ب

 تقدر ........

تظل الوحدة السكنية محل هذا العقد في ملكية الطرف ا ول لحين تمام سداد  -9

الطرف الثاني كامل الثمن وفي حالة تهلف الطرف الثاني عن سداد قسطين 

متتاليين اعتبر العقد مفسوها من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار 

سترداد الشقة المبيعة دون أن يكون للطرف الثاني ويكون من حق الطرف ا ول ا



الرجود على الطرف ا ول بما سبق وأن سدده من ثمن الشقة ويعتبر المبلغ الذي 

 سبق وأن سدده تعوياا مستحقا للطرف ا ول .

ال يجوز للطرف الثاني التصرف في الشقة المبيعة سواء بالبيع أو ا يجار أو  -10

 واد التصرفات ا هر  إال بعد سداد كامل الثمن .الرهن أو بأي نود من أن

إذا أهل أي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من االلتزامات المفرواة  -11

عليه يلزم بدفع تعويض وقدره ........ للطرف اآلهر وال يهاع هذا التعويض 

 لتقدير القااء .

مه كامل الثمن يتعهد الطرف ا ول بتحرير عقد البيع النهائي فور استال -12

ويتعهد بتسجيل الشقة بأسم الطرف الثاني وفي حالة تهلفه عن الحاور يحق 

للطرف الثاني رفع دعو  بصحة ونفاذ عقد البيع بمصروفات تقع على عاتق 

 الطرف ا ول .

يقر الطرفان بأن العنوان المبين بهذا العقد هو العنوان الذي يعتد به فيما  -13

هطارات ما لم يتم ا هطار عن تغيير العنوان بموجب هطاب يتعلق با عالنات وا 

 مسجل موصي عليه بعلم الوصول أو بإنذار رسمي .

 حرر هذا العقد من نسهتين نسهة بيد كل طرف للعمل بها عند اللزوم . -15

 الطرف ا ول )البائع(                                                    الطرف الثاني 

 

 يع حصة في تركةعقد ب

  

 الفريق الثاني "المشتري" الفريق ا ول "البائع"

 االسم : االسم :

 اسم ا ب : اسم ا ب :

 اسم ا م : اسم ا م :



 مكان وتاريخ الوالدة : مكان وتاريخ الوالدة :

 رقم البطاقة الشهصية : رقم البطاقة الشهصية :

 تاريخ صدورها : تاريخ صدورها :

 جهة ا صدار : ا صدار :جهة 

 محل ورقم القيد : محل ورقم القيد :

 العنوان : العنوان :

 الهاتف : الهاتف :

  

  

 تم االتفاب والترااي على ما يلي:

ـ توفي المدعو......... بتاريخ .......عن ورثته الشرعيين وهم )تذكر أسماء 1

كة( كما هو ثابت من الورثة ودرجة قرابة كل منهم للمورث ونصيبه في التر

 الوثيقة ا رثية رقم ......تاريخ .......الصادرة عن المحكمة الشرعية في .......

وقد ترن مما يورث شرعا عقارات ومنقوالت وامواال منقولة وحقوقا قبل عيره، 

 كما توجد التزامات وديون على التركة، وفيما يلي بيان ذلن بالتفصيل.

عقار ومنطقته العقارية ونوعه الشرعي ومساحته ـ العقارات: يذكر رقم كل 1

 وحدوده ووصفه.

ـ المنقوالت وا موال المنقولة: تحرر قائمة بالمنقوالت والمصوعات والنقود 2

 والسندات وا سهم وعيرها والجهات المودعة بها.



ـ حقوب التركة لد  الغير: تذكر سندات الديون ونوعها وقيمتها وأسماء 3

نت هذه الدوين مامونة بحقوب عينية تواح هذه الحقوب، مع المدنين، وإذا كا

 بيان العقارات المتعلقة بها.

ـ التزامات وديون التركة: تواح الديون وا لتزامات التي على التركة وسبب 4

 الديون وسنداتها وقيمتها وأسماء الدائنين.

....سهما ـ باد وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد "أ" إلى "ب" القابل لذلن ...2

سهم وهي عبارة عن حصته في تركة المرحوم .......المواحة  24مشاعا من 

 في البند السابق، بما لها من حقوب وما عليها من ديون والتزامات.

ـ يقر "أ" بأنه لم يتصرف قبل اليوم في الحصة المبيعة بموجب هذا العقد أو في 3

 أي جزء منها.

وجزافي قدره ........ليرة سورية عن جميع ـ تم هذا البيع وقبل بثمن اجمالي 4

الحصة المبيعة، ويعترف "أ" بأنه تسلم بتاريخ التوقيع على هذا العقد المبلغ 

 المذكور كامال نقدا وعدا من يد "ب" وماله

ـ يقر "ب" بأنه عالم بجميع محتويات الحصة المبيعة العلم التام النافي للجهالة 5

ا الراهنة دون أن يحق له الرجود على "أ" بأي شرعا، وأنه قبل مشتراها بحالته

شيء بسبب ذلن وهو وشأنه مع مديني ودائني التركة، وفيما يهت  بحقوب 

التركة قبل الغير فال يامن "أ" سو  وجودها كما يقر بأن البيع الصادر منه 

 بموجب هذا العقد نهائي وال رجود فيه بأي حال من ا حوال.

هذا العقد يصبح "ب" المالن لجميع الحصة المبيعة  ـ بمجرد عقد التوقيع على6

ويقر "أ" بتنازله له عن حصته في العقود وا حكام والقيود والتسجيالت المذكورة 

أعاله ويحله محله في نصيبه فيها، كما يصرح للسيد رئيس المكتب العقاري 

جلة المعاون ولكل موظف مهت  بإجراء التأشير بما تقدم على هامل القيود المس

 لصالح المورث والمواحة بالبند ا ول من هذا العقد.

وبما أن جميع المستندات الهاصة بالتركة موجود تحت يد باقي الورثة، فال يحق لـ 

 "ب" مطالبة "أ" بتسلمه له، وهو وشأنه مع باقي الورثة.

ـ من المتفق عليه بين المتعاقدين أن هذا البيع ال يشمل إال حصة "أ" في 7

التركة والتزاماتها المواحة على سبيل الحصر في البند ا ول من هذا  موجودات



العقد، وعلى ذلن إذا ظهر مستقبال أي حق أو التزام على التركة هالف ما ذكر 

 فيكون من حق "أ" وحده وال يدهل امن هذا البيع.

ـ جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه، وكل ما يلزم لتمام استيفائه، على عاتق 8

 وحده. "ب"

 ـ حرر هذا العقد من نسهتين، احتفظ كل من الفريقين بواحدة منهما.9

 /  /  في  (   ) 

الفريق                           الفريق الثاني                                        

 ا ول

  

 لشقة تملين عقـــد بيـع ابتدائى

          
 

 

 

 2014/    7   /  12لموافق   السبت-أنـة في يـــوم :

 محرر بين كل من

 والجميع مقيمون بناحية المحلة الكبر  منشية البكر  ========الحاجةأوال : 

))طـرف أول                                                                                

 بـائع ((

 المقيم بناحية منشية البكر  المحلة الكبر  ==========ثانيا : 

)) طرف تانى                                                                              

 مشتر ((

ما ========تمهيد / يمتلن الطرفان بالميراث الشرعى عن والدهم المرحوم / 

 6ارد حسن زعمور رقم هو شقة سكنية كائنة بالعقار الكائن بناحية ميامى ش

متفرد من شارد اسكندر ابراهيم قسم المنتزة باالسكندرية وهذا العقار مقام على 



م ) ثالث مائة متر مربع ( مبنى ستة ادوار كل دور مكون من 300مساحة قدرها 

على شمال الصاعد على السلم اول  2اربع شقق والشقة مواود العقد رقو 

 بة الشقة كاالتى  بلكونة وحدود العقار الذ  تقع

                                              امتار من شارد اسكندر ابراهيم  7شارد قائم على الطبيعة وعراة الحد البحر  /

                                                               شارد عشرة امتار متفرد من شارد اسكندر ابراهيم الحـد القبلي / 

 الحد الغربى /عمارة ملك العقيد سعد راشد

 ========عمارة ملن السيدة / الحد الشرقي / 

 بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقوا على ا تى : 

 يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزاء من هذا العقد ومكمال لة  -اوال :

افة الامانات القانونية افراد الطرف االول البائعين باد واسقط وتنازل بك -ثانيا :

الى الطرف الثانى المشتر  ما يهصهم من حصة شائعة فى الشقة المباعة الشقة 

 6بالدور االول علو  بالعقار الكائن بناحية ميامى شارد حسن زعمر رقم  2رقم 

من  والمتفرد من شارد اسكندر ابراهيم قسم المنزة باالسكندرية . المكونة

 حجرتان ورسبشن ومطبخ وحمام والمنافع 

مترا مربعا تقريبا وهى الشقة المطلة على شارد حسن زعمور  75ومساحتها 

كاملة التشطيبات والبياض واالبواب والشبابين واالعمال الكهربائية والمفروشات 

وقد قام الطرف الثانى المشتر  باستالم هذة الشقة المباعة مواود هذا العقد 

يدة عليها واصبح هو المالن الوحيد لها والمقر لة من قبل البائعين وواع 

بالملكية وبكافة الامانات الفعلية والقانونية للشقة المباعة اعتبار من تاريخ هذا 

 العقد 

جنية مصر  )  150000تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى مقبوض وقدرة  -ثالثا:

الطرف الثانى المشتر  الى يد  مائة وهمسون الف جنية (دفعت بالكامل من يد

 الطرف االول البائع وقت التوقيع على هذا العقد واصبح توقيع البائعين على 

 

 

هذا العقد بمثابة مهالصة نهائية منهم بقبض كامل الثمن المتفق علية واصبح 

اياا طرف المشتر  هالصا وعير مطالب با  شيىء ويحق لة التصرف فى هذة 



افة التصرفات القانونية الجائزة لة شرعا وقانونا والواردة الشقة المباعة لة بك

 بحق الملكية ومنها البيع للغير اذا اراد ذلن حيث انة قام بسدد كامل الثمن 

يقر الطرف الثانى المشتر  بانة عاين الشقة المباعة المعاينة التامة  -رابعا :

 النافية للجهالة وانة قبل شرائها 

حصة المباعة للشقة مواود العقد للبائعين من الميراث الت مليكة ال -هامسا :

الشرعى لحصة شائعة فى الشقة المباعة من والدهم المرحوم / محمود محمد سيد 

احمد الطحان والذ  الت الية الملكية عن طريق الشراء بالعقد االبتدائى المؤرخ 

 من ياسر يوسف مصطفى الدكماو   24/5/2005

ول البائعين هلو الشقة المباعة مواود هذا العقد من يامن الطرف اال -سادسا :

كافة الحقوب العينية االصلية والتبعية و االهتصا  والحكر واالمتياز واالرتفاب 

ظاهرا او هفى والبيع للغير وااليجار للغير او اية حقوب اهر  عير ذلن با  نود 

ويكون ذلن تحت من انواد التصرفات التى تعوب تملن الطرف الثانى المشتر  لها 

 مسئولية الطرف االول القانونية المطلقة 

بموجب هذا العقد يمتلن الطرف الثانى المشتر  حصة شائعة عير مفرزة  -سابعا :

بارض العقار واالساسات والمداهل واالسطح وعيرها بنسبة نصيب الشقة المباعة 

 لة الى نسبة عدد شقق العقار بالنسبة والتناسب 

تنازل الطرف االول البائع تنازال نهائيا ال رجعة فية الى الطرف الثانى  -ثامنا :

المشتر  عن عداد المياة وعداد الكهرباء والتامين الها  بهم والموجودين 

بالشقة المباعة مواود هذا العقد وكذلن التليفون الموجود بالشقة رقم 

5541627  

نيابة عن البائع كما يقر الطرف االول  وعلية اكمال االجراءات بالجهات المهتصة

بانة مسدد استهالن الكهرباء والمياة وفاتورة التليفون حتى تاريخ هذا العقد وانة 

ملزم بسداد جميع الديون والرسوم واالستهالن والعوايد ومستحقات اهر  مطلوبة 

ر سابقتا كانت او الحقة على الشقة المباعة مواود هذا العقد وحتى تاريخ تحري

 هذا العقد 

تعهد الطرف االول بتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية للطرف  -تاسعا :

الثانى المشتر  الهاصة بالشقة مواود هذا العقد والحاور امام الجهات 

 المهتصة الثبات صحة ونفاذ هذا العقد او صحة توقيع 



اتفق الطرفان على ان بنود هذا العقد ملزمة لهم قانونا وان هذا البيع  -عاشرا :

نافذ ونهائى وال يجوز الرجود فية من ا  طرف ومن يهل بذلن يلزم بدفع مبلغ 

 همسون الف جنية مصر  مع نفاذ العقد 

اتفق الطرفان على ان محكمة االسكندرية اوالمحلة الكبر  بكافة  -الحاد  عشرا :

 جاتها هما المهتصان با  نزاد ينشادر

 عن هذا العقد 

 

الطرف ا ول البائع                              الشهود                       الطرف الثانى 

    المشتر 

 

 

 الثمن في عقد بيع صيغة ورقة اد بصورية

 م  / _ / _الموافق انه في يوم
 

  :حرر ذلن فيما بين كل من
 

  طرف أول……………… المقيم سكناً ………………… السيد / 
 

  طرف ثان……………… المقيم سكناً ………………… السيد / 

 التمهيد

 " م تحرر فيما بين الطرف ا ول والطرف الثاني عقد بيع ابتدائي مواوعة___/_/_ بتاريخ

المبيع من حيث  تذكر البيانات الهاصة بالشيء -منزل  -أرض فااء  -أرض زراعية  -عقار 

  " التعاقد ه وأوصافه ومعالمه وعير ذلن من البيانات الهامة في بيانحدود

 

تذكر ……… ) وقد ذكر بالعقد المشار إليه أن الثمن الذي دفعه الطرف الثاني هو مبلغ وقدرة 

  ( طريقة تحديد السعر

 

ن الثم من العقد المشار إليه هو ثمن صوري وعير حقيقي وأن… الثمن المذكور بالبند  ولما كان

الثمن الوارد بالعقد  أقل من -أعلي من الثمن الوارد بالعقد ……… " الحقيقي هو مبلغ وقدرة 

تذكر ا سباب التي أدت الي ذكر الثمن الغير  " " وقد عمد الطرفان الي ذكر الثمن الغير حقيقي لـ

 " لمراعاة مصاريف التسجيل أو أعلي لتفادي ا هذ بالشفعة حقيقي ، سواء كان الثمن أقل

 

  : لما سبق فقد تحرر عن الطرفين ورقة اـد بالثمن الحقيقي للمبيع ، وقد اتفقوا علي اآلتي

  : التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من هذا المحرر ومكل له 1بند 



 

وأن هذا الثمن حاصل " …………… " الطرف الثاني أن الثمن الحقيقي هو "  يقر : 2بند 

ثمن  من عقد البيع هو… " وأن الثمن المذكور بالبند  طريقة التوصل للثمن الحقيقي يذكر

 . صوري وعير حقيقي

 

 الطرف الثاني أنه يلتزم تجاه الطرف ا ول بالثمن الحقيقي دون الثمن الصوري يقر : 3بند 

 . الوارد بالعقد ومن ثم يجوز له مقاااته بسبب هذا الثمن الحقيقي دون الصوري

 

  ال يحتج به علي الطرف ا ول…… الوارد بالعقد البند : يقر الطرفان أن الثمن  4بند 

 

حرر هذا االتفاب من نسهة واحدة بيد الطرف ا ول ومممرة بتوقيع الطرفان والشهود  : 5بند 

 للعمل بموجبها عند اللزوم ؛

 الطرف الثاني الطرف ا ول

 

 االسم االسم

 

 التوقيع التوقيع

 

 إثبات شهصية إثبات شهصية

 

  الشهود

 

 الشاهد الثاني اهد ا ولالش

 

 االسم االسم

 

 التوقيع التوقيع

 

 إثبات شهصية إثبات شهصية

 

          

 

      موتور ونل ماركة هوندابيع  دعق

         

 م. 2003/  6/  5أنة في يوم الخميس الموافق 



 بعد أن تم االتفاق و التراضي تحرر هذا العقد بين كل من :/

. المقيم بناحية الراهبين مركز سمنود . و يحمل  ================-1
 بطاقة شهصية 

 عربية . –سمنود   1601911رقم     

 ) طر  أول بائع (                                                                                                       

ركز سمنود . و يحمل المقيم بناحية الراهبين م.  ===============-2
 بطاقة شهصية رقم

 عربية –سمنود  1602151     

 ) طر   اني مشترى (          

 اقر الطرفان بأهليتهما للتصر  و اتفقا على ما يأتي :/

الطرف ا ول ألي الطرف الثاني بكافة الامانات الفعلية و القانونية و  أوال :/ باب
حصان احمر اللون و  13كة هوندا قوة المثبتة للملكية ما هو موتور ونل مار

 . G C 05-2659251يحمل رقم 

جنيععة  مصععر  فقععط و قععدرة ألععص و  ان مائععة  1800قععد مت هععذا البيععا نظععري مبلععغ و قععدرة   انيــا :/
جنيعة مصعر  فقععط الغعري دفعهعا الطععرف الثعاين ليعد الطععرف األول ععدا و نقعدا مبجلععس العقعد و أمععام 

 الشهود 
 و يعترب توقيعة مبثالة خمالصة اائية لكامس الثمن . 

و قد اقر الطرف الثاني بمعاينته للمبيع معاينة تامة نافية للجهالة   ال ا :/

 وواع يده علية .

يقر الطرف ا ول بهلو المبيع من كافة العيوب و الرهون و  رابعا :/

 الحقوب العينية ا هر  .

بنود هذا العقد يكون ملزم بدفع مبلغ كل من يهل بأي بند من خامسا :/

جنية  فقط و قدرة  ألف جنية مصري للطرف ا هر مع نفاذ هذا  1000

 العقد .

حرر هذا العقد من نسهتين بيد كل طرف نسهة للعمل بها وقت  سادسا :/

 اللزوم .



 ترى طر  أول بائع               شهود                                   طر   اني مش   

 

 

 محار صلح واتفاب وشرط جزائى

 م. 2003أنة في يوم            الموافق   /   /  

 محرر بين كال من :/

المقيم بالمحلة الكبر  حي السبع بنات عمارة عبد  ============ -1

المنعم عبد العزيز راوان .                                                               

 )  طرف أول مؤجر ( .

المقيمة بالمحلة الكبر  حي السبع بنات عمارة عبد المنعم  ========= -2

)        عبد العزيز راوان الدور الهامس.

 طرف ثاني  مستأجرة ( .

بعد أن اقر الطرفان بكامل أهليتهما للتصرف اتفقا على ما يأتي                     

/: 

نظرا لما يربط الطرفان من صلة جيرة و مودة فقد اتفقت الطرف  -  تمهيد:/

الثانية مع الطرف ا ول على أن يتنازل الطرف ا ول عن الطعن المقام على 

ثاني المحلة الصادر من ا دارة الهندسية و  2003لسنة 94يم رقم قرار الترم

 ( تظلمات .31الدائرة ) 2003لسنة  562محل الطعن رقم 

لسنة  33اتفقا الطرفان على أن تتنازل الطرف الثانية عن الدعو  رقم  -

مستعجل ثاني المحلة و الهاصة بتنفيذ قرار الترميم سالف الذكر  2003

ن الدعاو  سالفة الذكر للشطب و ال يحق لهما على أن يترن الطرفا
تجديدهما من الشطب سواء في الحال أو في االستقبال أو رفعهما من 

 جديد .
 اتفقا الطرفان على :/  -

و حمس طعن  14/1/1996أن تقوم الطرف الثانية لرتميم الشقة حمس عقد اإلجيار املؤرخ   
ما على أن يتحمس كس منهما جزء من و الدعوى سالفة الذكر و زل  مئامهة فيما لينه

جنية ) ألص جنية مصر   1000نفقات الرتميمات و هو أن يتحمس الطرف األول مبلغ 



فقط الغري ( من نفقات الرتميم و تتحمس الطرف الثانية املئتأجرة  قي النفقات على أن 
منات: يخااا بتداءاجنية من القيمة االجيارية  1000صصم املبلغ امللزم له الطرف األول و هو 

ا/ااااااااالاحتىااااا/اااا/اااااااااا.ااا/

 اتفقا الطرفان على :/ -
أنة ال يحق للطرف الثانية رفع أية دعاو  أو مطالبة الطرف ا ول في الحال أو 

االستقبال بأي نفقات بالترميم للشقة محل عقد ا يجار و على أن تتولى هي فيما 

دون الرجود على الطرف ا ول في أي نفقات  بعد ترميمها على نفقتها الهاصة

 الترميم مستقبال .

 اتفقا الطرفان على :/ -
أنة تقوم الطرف الثانية بإزالة السقف بالكامل مع إعادة صبة من جديد وان تقوم 

بتبليط السقف على نفقتها دون الرجود على المالن بهالف ما ذكر .و على أن ال 

مباني علية مستقبال على أن يسمح لها بترميم تتعرض للمالن في حالة إقامة أي 

 السطح و دهولة لتنظيفة و أجراء أي ترميم .

 التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من هذا االتفاب . أوال :/

اتفق الطرفان ا ول و الثاني على أن تقوم الطرف الثانية بإزالة سقف  ثانيا :/

ليطه و عدم التعرض للطرف الشقة محل عقد ا يجار و إعادة صبة من جديد و تب

جنية مساهمة منة في الترميم و إعادة  1000ا ول في . و قد تم ذلن نظير مبلغ 

صب سقف الشقة و تبليطه و على أن يهصم من القيمة االيجارية مبلغ همسون 

 جنية ابتداء من

وم /   /           و حتى  /   /           حنى ينتهي المبلغ المذكور .و على أن تق 

 الطرف الثانية بسداد القيمة االيجارية بالكامل .

ال يحق للطرف الثانية في الحال أو في االستقبال رفع أية دعاو  هاصة  ثالثا :/

بمواود الترميم و ال مطالبة الطرف ا ول في الحال أو االستقبال بأي مبالغ 

ؤجرة و على هالف ما ذكر و نم االتفاب علية و تلتزم بالمحافظة على العين الم

أن ال تقوم بأي تعديالت أو ترميمات بدون أذن و موافقة المالن كتابة و حسب 

عقد ا يجار دون الرجود علية في الحال أو االستقبال بأي مبالغ هالف المبلغ 

 المذكور .

بتعهد كال من الطرفين أن يترن كال منهما دعواه للشطب و ال يجوز  رابعا :/

و  في الحال أو االستقبال بهالف هذا المواود ) تجديدهما أو رفع أي دعا

 القرار الصادر بالترميم (.



جنية )  10000كل من يهل ببند من بنود هذا االتفاب يلتزم بدفع مبلغ  هامسا :/

عشرة آالف جنية مصري فقط العير ( مع نفاذة بكافة بنوده . و قد اتفق الطرفان 

اول الدعاو  سالفة الذكر و الحاقة على تقديم صورة منة ألي المحكمة أثناء تد

 بمحار الجلسة و جعلة في قوة السند التنفيذي و تاركين الدعو  للشطب .

 ) طرف ثانية مستأجرة (                   الشهود  ) طرف أول مؤجر (                   

 

 

 

 نموذ  عقد شركة تاامن

[CENTER]عقد شركة تاامن[/CENTER] 

 -: الموافق / / قد تحرر هذا العقد بين كالً منأنه فى يوم 

 0000000000000000المقيم / 000000000000000000السيد /  -أوالً :

 (( يحمل بطاقة رقم )) طرف أول شرين متاامن

 0000000000000000المقيم/ 000000000000000000السيد /  -ثانياً :

 . (( ويحمل بطاقة رقم )) طرف ثان شرين متاامن

 د:ـتمهي

بعد أن أقرا الطرفان بكامل قواهم العقلية وأهليتهم القانونية للتصرف وأبرام كافة 

العقود أتفقا على تكوين شركة تاامن فيهما بينهم فى العين المؤجره من السيد 

واتفقا على أن يكون عقد االيجار باسم الطرف االول وهذه العين  000000/

 / / مؤجرة بتاريخ

شقة )يذكر وصف الشقة والعنوان والمساحة ...الخ( واتفقا مهزن +  2عبارة عن 

على تكوين هذه الشركة بالبنود ا تية ويعتير التمهيد السابق جزءا ال يتجزأ من 

 -: هذا العقد ومتمما لبنود العقد ومفسرا له

 . 0000000000000000000أسم الشركة /  -البند ا ول :

 . 000000000000000000عنوان الشركة /  -البند الثانى :

 .0000000000000000000نشاط الشركة /  -البند الثالث :

جنيهاً مصري ال عير دفع المبلغ  0000000رأس مال الشركة هو  -البند الرابع :

 . بالكامل بالتساوي بين الشركيين

االرباح والهسائر / توزد ا رباح والهسائر بالتساوي بين  -البند الهامس :



 . هذه الشركة مؤسسة مناصفه بين الشركيين الشركيين حيث أن

االدارة / تكون االدارة للشركيين متفقين على ذلن ويكون ذلن  -البند السادس :

 . لمصلحة الشركة حيث أنهم هم العاملين بها

 000000000مدة الشركة أتفق الطرفان على أن مدة الشركة هى -البند السابع :

لى تأسيس هذه الشركة منذ نشأتها وهم شركاء الطرفان متفقين ع -البند الثامن :

فى كل معدات الشركة ماعدا المعدات ا تى ذكرها فهي من حق السيد / 

وفى حالة أنهاء  00000وهذه العدات هاصة بالطرف  0000000000000

شرين فى كل معدات الشركة عالوه على هذه  00000الشركة يكون الطرف 

طرف االول مشاركته فيها حيث أنها معدات االشياء فهي هاصه به وال يجوز لل

 . هاصه بالطرف الثاني وال تتبع الشركة

فى حالة وفاة أحد الشريكين ـ ال قدر هللا ـ يكون الورثة الشرعيين  -البند التاسع :

 . شركاء أصلين وال يجوز فض الشركة إال برااهم

المؤجره باالتفاب فى حالة فض الشركة البد من التصرف فى العين  -البند العاشر :

بين الشريكين حيث أن الطرف الثاني شرين أصلي ولكنه كتب عقد االيجار باسم 

الطرف االول نظراً للثقة واالمان التى بين الشريكين فال يجوز للطرف االول 

أستغالل هذه الثقه واالنفراد بالعين المؤجرة لنفسة ففي هذه الحالة البد من فض 

ؤجره للمالن ويكون ذلن بالترااي بعد موافقة الطرف الشركة وإعادة العين الم

 . الثاني

على أهتالف درجاتها هى المهتصة  0000000تكون محكمة -البند الحادي عشر :

بتفسير أ  بند من بنود هذا العقد او فى حالة حدوث أ  هالف ـ ال قدر هللا ـ 

 . ينشأبهصو  هذا العقد

 ل العقد على عاتق الشريكين بالتساويجميع مصروفات تسجي -البند الثاني عشر :

. 

فى حالة مهالفة أحد الشريكين ال  بند من بنود هذا العقد  -البند الثالث عشر :

هذا الشرط جزائي يدفع فورا دون اللجوء  0000000يكون ملزماً بدفع مبلغ وقدره

 . للقااء هذا بهالف التعويض القانوني

نسهتين بيد كل طرف نسهة للعمل حرر هذا العقد من  -البند الرابع عشر :

 . بموجبها عند اللزوم

 وهللا تعالى هير الشاهدين

 الطرف االول الطرف الثاني



 الشهود

 الشاهد االول الشاهد الثاني

 

 

 1996لسنة  4امالن فى ظل أحكام القانون عقد ايجار 

  20انة فى يوم          الموافق     /      /        

 حممعد البئعيوتى حممعوديصعفتها وكيلعه  ععن ================  /ةالسيد ةقد أجر
ــه  املقععيم   أن اول احمللععه الكععرب 2008لئععنة 2541 لتوكيععس العععام رقععم  ألععو عبععده بناحيــة المحل

شارب الحنفى بملكه الدور الرابع عاطفة الصوا  عمارة عـزت زعلـول  15الكبرى 

 ))طرف أول مؤجر ((        اول المحله الكبرى

الديانيية/ مسييلم الجنسييية/ مصيير  رقييم  السيييد/   ================الييى 

بناحيية المحليه الكبير  ثاليث شيارد  قومى/                                      المقييم

  )طرف ثانى مستاجر(نعمان االعصر المعهد الدينى الدورالعاشر علو  

مشععال  (  لععدور) 1ل  شععقة رقععم) مبوجعع  هععذا العقععد اجععر الطععرف االول للطععرف الثععاىن القالععس لععذ
وتنتهعععععى ىف     /     /                          0العاشعععععر ( شعععععقة سعععععك  ملعععععدة تبعععععداء معععععن    /      /           

وىف حلة وفعاة الطعرف الثعاىن لقعدر ن يئعتلم الطعرف االول الشعقه مبعا فيهعا معن منقعوالت حيع   20
  4/1996ملؤجر صضا للقانون ان املنقوالت مل  الطرف االول واملكان ا

مدة هذا العقد حمعدوددة لعك الطعرفك  لرتايعى واالتفاقعات املربمعة  لعقعد ويلتعزم نيعا الطعرفك : 1بند
وتعتععرب العقععود الغيععة لتععاريخ انتهععاء مععدة العقععد املتفععق عليهععا وهععى           سععنوات مععن اتريععخ حتريععر 

م اى تنتهعععععى 2م وتنتهعععععى ىف    /     /             20هعععععذا العقعععععد تبعععععداء معععععن      /        /       
العالقععة االجياريععة ىف هععذا التععاريخ االخععري مبجععرد جععاوزة دون حاجععة اط تنبيععة او اخطععار او انععذار مععن 
احد الطرفك لالخعر ويلعزم املئعتاجر لتئعليم الععك املعؤجرة للطعرف االول مبجعرد ااعاء هعذا العقعد او 

لقععدر ن يئععتلم الطععرف االول الشععقه مبععا فيهععا مععن منقععوالت حيعع  ان ىف حلععة وفععاة الطععرف الثععاىن 



املنقوالت مل  الطرف االول دون احلاجعة اط تنبيعة وال جيعوز امتعداد العقعد لععد تلع  املعدة اال  تفعق 
 الطرفك كتالة

 قام الطرف االول بصفتة وكيل عن مالن العين بتاجير الشقة  سالفة الذكر :2بند

ى حععال مععن االحععوال للمئععتاجر االقامععة  لشععقة  نتهععاء مععدة العقععد ويعتععرب وجععود ال جيععوز  : 3بنييد
املئععتاجر غاصععبا للعععك دون سععند مععن القععانون وجيععوز ىف هععذة احلالععة للمععؤجر اخالئععة مععن العععك دون 

  اللجوء للقضاء

النعاس ال جيوز للمئتاجر ان يؤجر الشقة مويوع هذا العقد من الباطن اط الغري حع  اقعرب  :4بند
  الية ، واال اصبح العقد مفئوخا من تلقاء نفئة ويعترب غاصبا للعك ازا استمر نيا لعد زل 

 يقر المستاجر انة عاين المكان ووجدة صالحا للغرض المؤجر الجلة  :5بند

يتعهد املئعتاجر لععدم هعدم اى حعوائط او اساسعات قعد تعؤثر علعى صعحة وسعالمة املبع  وازا : 6بند
 لعععك فاملالعع  لععة احلععق ىف طععرد الئععاكن مععن العععك ويفئععخ العقععد تلقائيععا  يتعهععد احععد  امععر صععس 

 املئتاجر  حلفاظ على الشقة وعلى استعمااا

يقر املئتاجر  نة عاين الوحدة املعؤجرة لنفئعة وقبلهعا  حلالعة الع  هعى عليهعا مئعتوفية كعس  : :7بند
يععة، ويتعهععد  حملافظععة عليهععا وصععيانتها مبععا لوازمهععا مععن الععواب ونوافععذ وزجععا  وادوات صععحية وكهر ئ

يقر املالع   ن الشعقة مويعوع هعذا العقعد لعيس حمعال للنعزاع وهعى ملكعا لعة معن كما يتفق واالستعمال
املتفععق لععك الطععرفك ان يفععتح املالعع  الشععقة دون اللجععؤء اط القضععاء ازا تبععك ان املئععتاجر قععد غععادر 

غيالعة ععن الشعقة اائيعا الى سعب  اخعر او اخاللعة  سعتعمال  البالد املصرية لعد انتهاء مدة العقد او
 العك او خمالفة احد البنود املويحة  لعقد وكذا القيمة

: ىف حالة التاخري عن دفا القيمة االجيارية ىف ميععاد االسعتحقاق يفئعخ هعذا العقعد فعورا ومعن 11بند
اط فعتح الععك  عتبعاره مالكعا وحيعازة  تلقاء نفئة دون احلاجة اط تنبية او انذار وهق للمعؤجر اللجعو

 املئتاجر اا اصبحت ىف هذة احلالة اغتصاب للعك



: ال يجوز للمستاجر ترن المكان قبل نهاية العقد واال سوف ييتم هصيم قيمية  12بند

 التامين عن المدة المتبقية بالعقد 

                                      القيمة اايجارية المتفق عليها  شهريا)          (  )         :13بند

 ( تدفع اول كل شهر 

اتفق الطرفان على دفا مبلغ وقدرة )          (   )                                           :14بند
( كتامك ويرد هذا املبلغ لعد دفا مجيا قيمة استهالك" الكهر ء ، املياة ، التليفون ، الغاز ، 

 ول مدة اشغال املئتاجر للشقة ويتم تقدمي االيصاالت الدالة على زل . الصيانة " ط

: كس اخطار او انذار يرسس معن طعرىف العقعد للطعرف االخعر علعى العنعاوين املبينعة لصعدد هعذا 15بند
  العقد تعترب قانونية واقر الطرفك لعدم وجود حمس خمتار اما سوى العنوان املذكور نيذا العقد

اااء العقد او تئليم العك املؤجرة قبعس انتهعاء هعذا العقعد يلتعزم املئعتاجر  صعالو  : ىف حالة16بند
اى تلفيلت قعد حتعد  معن لدايعة اتريعخ اسعتالمة للشعقة حع  اتريعخ ااعاء العقعد كمعا يلعزم  زالعة مجيعا 

 التلفيات املوجودة  لشقة او ختصم قيمتها من التامك املوجود حتت يدى املؤجر 

مععا كلكععة الئععاكن مععن اال  ومنقععوالت ولضععائا وخالفععة  لعععك املععؤجرة حيععق للمالعع  : مجيععا 17بنييد
  احلجز عليها ىف حالة التاخري عن دفا القيمة االجيارية الستيفاء حقة منها

يفئخ العقد فورا وتلقائيا ولدون انذار ىف حالة اتخري املئعتاجر ععن سعداد شعهر واحعد معن  :18بند
سععتحقاق و كععذل  ال جيععوز للمئععتاجر ان يععؤخر سععداد االجيععار ىف ميعععادة قيمععة االجيععار ىف ميعععاد اال

الىئععب  او يععدعى مقصععاتة مععا اى مصععاريص كتصععليحات او خالفععة او ان يطلعع  ختفيضععة وللمالعع  
احلععق ىف ان يلزمععة ىف دفععا االجععرة املتععاخرة واملصععاريص  اليععافة اط تعععويل ثالثععة اشععهر مععن القيمععة 

  االجيارية

ينفقة المستاجر بعد اسيتالمة العيين الميؤجر مين دهانيات او لصيق  : جميع ما19بند

ورب او ديكييور وهالفيية ال يلييزم الماليين بشييى منهييا وال يحييق للمسييتاجر ان يطلييب 

 قيمتها عند هروجة منها بل يكون متبرعا بة للمالن



اريص يلتععزم املئععتاجر لععدفا فععواتري الكهععر ء وامليععاة ونععور الئععلم واجععرة البععواب وكافععة مصعع:20بنييد
 الصيانة النداء من اتريخ هذا العقد 

 تحرر هذا العقد من نسهتين بيد كل طرف نسهة للعمل بها عند الزوم  :24بند

الطرف االول المؤجر(                                                                    

 الطرف الثانى المستأجر( 

 

محار                                                                                   

 تصديق

 وزارة العدل                                    

 مصلحة الشهر العقاري                              

 مكتب التوثيق النموذ  بالمحله               

 

 

 

 ……………………انه في يوم 

 …………………………………………………………………………………الموافق

تم التوقيع من 

السيد/

………………………………………………………………………………………………

…… 

الموثق …………………………………………………أمامنا نحن

 .………………………………………………بالمكتب

 وهذا تصديق منا بذلن                                     

 ………………………محار تصديق رقم  



                                                                                           

    الموثق 

 

 عقد اتفاب راائي وتنازل

 

ـ ا ول من سبتمبر عام ألفين وثالثة ـ قد  -----انه في يوم االثنين الموافق 

 -: تحــــرر هذا العقد بين كل من

) الطرف ا ول  00000مصرية ـ مسلمة  –السيدة / .......................  -:أوال

 0المتنازلة (

) 00000000مصرية ـ مسلمة –السيدة / ...............................  -:ثانيا

 0الطرف الثاني (

عن نفسها وبصفتها  –مصرية ـ مسلمة  –السيدة / .........................  -ثالثا :

............ ( قصر المرحوم / -......-.......-.....-....-....الوصية على أبنائها ) 

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

)أفراد الطرف الثالث  000000000000000000000000000000000000

)0 

مركز  –وجميع ا طراف مقيمين بالعقار رقم ............................. 

 . .............. ـ الجيزة

فقد  –اقر جميع ا طراف بأهليتهم القانونية والفعلية للتعـــــاقد والتصرف  وبعد أن

 اتفقوا على تحرير هذا العقد بالبنود والشروط اآلتية : ـ

حيث أن جميع ا طراف هم جميعا ورثة المرحومين )  -:(بند تمهيدي)

ها العقار رقم ..........................................( وقد تركا لهم تركة من امن

............................ مركز.............. ـ الجيزة .والمكون من ســــتة أدوار 

متكررة ـ بكل دور شقتين ـ وحيث انه قد تم تقسيم هذا العقار فيما بين ا طــراف 

 . كما هو ثابت بعقد االتفاب والقسمة الراائية والمؤرخ في / / م

المتنازلة ( السيدة / ..................... ـ قد رعبت في وحيث أن ) الطرف ا ول 

التنازل عن نصيبها في هذا العقار لباقي ا طراف ـ وتعديل هذا التقسيم ـ فقد 

 -: اتفقوا جميعا على اآلتي

التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من هذا العقد يتممه ويكمله وال  البند ا ول (: ـ)

  . ينفصل عنه

تقر الطرف ا ول السيدة / .......................ـ بتنازلها عن  ي(: ـالبند الثان)



كامـل نصيبها الشرعي واالتفاب الوارد بعقـــد االتفاب والقسمة الراائية المؤرخ 

في / / ـ وذلن إلى الطرفين ) الثانية والثالثة عن نفسها وبصفتها ( ـ وبعد هذا 

  ر كما بالبندين التاليين : ـالتنازل يصبح تقسيم هذا العقـار المذكو

ـ يهت  ويتملن أفراد الطرف الثالث السيدة  :(البند الثالث)

......................................... ) عن نفسها وبصفتها وصية على أبنائها ) 

........._......._........_....._.............. ( قّصـــر المرحوم / 

ثلثين كامـــل أرض وبناء العقار المذكور والمتمثل  –......... .......................

 -: في الشقق اآلتية

  .- ( بالدور ا ول2الشقة رقم ).1

 

  .- الثاني ( بالدور4الشقة رقم ) .2

  - ( بالدور الثالث6الشقة رقم ) .3

  - ( بالدور الرابع8الشقة رقم ) .4

  -( بالدور الهامس9رقم ) الشقة .5

  -( بالدور الهامس10ة رقم )الشق .6

 .- السادس ( بالدور11الشقة رقم ).7

 

  .-( بالدور السادس12الشقة رقم ).8

 

تهت  وتمتلن الطرف الثاني  البند الرابع(: ـ )

السيدة/............................................. ثلث كامــل أرض وبناء العقار 

 ـالمذكور والمتمثل في الشقق اآلتية :

  ( بالدور الثاني ـ3. الشقة رقم )2( بالدور ا ول ـ 1الشقة رقم ) .1

 .( بالدور الثالث ـ5الشقة رقم ) .3

 .( بالدور الرابع ـ7الشقة رقم ) .4

هذا التنازل وهذه القسمة تشمل نسبة من ا رض المقام عليها  البند الهامس (: ـ )

عقار المذكورة لكل طرف ـ العقـــــار ـ وذلن حسب نصيب كل طرف في شقق ال

وهو الثلث للطرف الثاني السيدة/ ............................. ـ والثلثين  فــراد 

الطـرف الثالث السيدة/ ......................................... ـ عن نفسها وبصفتها 

 . الوصية على أبنائها القصر المذكورين

من الطرفين ) الثاني والثالث ( بتحصيل  يهت  كل طرف البند السادس (: ـ )



إيجار الشقق التي أصبحت من نصيب كل منهم ـ ولهم الحق في حوالة الحق 

 . والدين لإليجــــــار ـ لكل منهم حسب نصيبه

هذا العقد مكمل ومعدل ومتمم لعقد االتفاب والقسمة الراائية  البند السابع ( : ـ )

ريخ / / م . وأن هذه القسمة والتنازل راائي والمحــــرر بين نفس ا طراف بتا

 . ونهائي وال رجعة فيه

ـ يقر جميع ا طراف بأنهم على أتم استعداد للمثول أمام أي جهة  :(البند الثامن )

جهة أهر   حكومية سواء الشهر العقاري المهت  أو المحكمة المهتصة أو أي

  .لإلقرار بهذه القســــمة وهذا التنازل

اتفق جميع على انه تهت  محكمة الجيزة االبتدائية بكافة  تاسع(: ـالبند ال)

درجـــاتها حسب ا هتصا  و النصاب ، للفصــل فيما قد ينشأ من نزاد 

  .بهصو  هذا العقد

تحرر هذا العقد من ثالثة نسخ كل نسهة من مقدمة وتمهيد  البند العاشر(: ـ)

 .بمقتااها عند اللزوموعشرة بنود وقد تسلم كل طرف نسهة منه للعمل 

0000000000000000000  

 ( ) الطرف الثالث                      ) الطرف الثاني (   الطرف ا ول المتنازلة()

 

 عقد اتفاب مع سمسار بتفوياة في بيع أرض

 

 تم تحرير هذا التفويض بين كل من :/        /     /    الموافق    ...  انه في يوم

1 

.. )   بصفته مالكا لالرض محل هذا التفويض والمقيم     .....  االستاذ /السيد  

 طرف اول (

 .....) طرف ثاني (    السيد االستاذ /

 يقر الطرفان بكامل اهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف

 

 تمهيد                                               



بالبيع في قطعة االرض محل هذا  حيث ان الطرف االول يرعب في التصرف

التفويض وحيث ان الطرف الثاني قد عرض عليه هدماته بوصفه سمسار في 

معاونته في البحث عن مشتري لالرض المذكورة وقبل الطرف االول هذا العرض 

فلقد تم االتفاب علي ان يفوض الطرف االول الطرف الثاني في بيع االرض المشار 

 اليها بالشروط االتية :

 

 اوال :

 

 يعتبر هذا التمهيد جزء ال يتجزء من هذا التفويض

 ثانيا :

 

يقر الطرف االول بتفويض الطرف الثاني في بيع االرض الفااء المبين موقعها 

 ومساحتها وحدودها ومواصفاتها فيما يلي :

 الموقع : -أ

 المساحة :  -ب

   _ الحدود: 

 الحد البحري :

 الحد القبلي :

 الحد الشرقي :

 الحد الغربي :

 المواصفات :

من الحجر االبيض دائر المساحة   م        واحدة مسورة يبلغ ارتفاعه  هي قطعة

            وعراه             وبها طريقين االول يطل علي شارد -االجمالية 

        وعراه                  والثاني علي شارد                 بطول

 بطول              واجهه علي شاردبطول والقطعة لها 



 ثانيا :

يقر الطرف االول بسالمة مستندات ملكية االرض محل هذا التفويض والموفق 

صورة اوئية منها مع هذا التفويض وانها علي ذمة المالن وهالية من اي حق 

 عيني او شهصي عليها

 رابعا :

ثاني من هذا التفويض يوافق الطرف االول علي ان تباد االرض المبينة بالبند ال

للمتر الواحد ويتعهد الطرف االول بتقديم كافة             بمبلغ ال يقل عن

 المستندات الالزمة للتسجيل

 هامسا :

        في حالة تمام البيع بالسعر المبين بالبند الرابع تكون اتعاب الطرف الثاني )

لي ماهو مبين في هذا البند ( من القيمة االجمالية للبيع اما اذا زاد سعر البيع ع

    يحق للطرف الثاني االحتفاظ بتلن الزيادة باالاافة الي نسبة ال

المشار اليها وتستحق هذه االتعاب عند اتمام هذه الصفقة علي النحو المبين في 

 البند الرابع

 سادسا :

للطرف الثاني او اي من تابعيه او الراعبين في الشراء القيام باعمال معاينة 

االرض المبيعة محل هذا التفويض وال يحق للطرف االول تفويض عير الطرف 

 الثاني هالل المدة المتفق عليها في هذا العقد

 سابعا :

من تاريخ التوقيع علي هذا التفويض    يعمل بهذا التفويض لمدة شهرين تبد أ

هطر احد وتجدد تلقائيا لمدد اهري مماثلة مالم ي       /        /     وتنتهي في

الطرفين االهر رعبته في عدم التجديد 

من انتهاء                                                                   هالل

وتسري علي التجديدات ذات االحكام المتفق عليها في هذا                   المدة

 التفويض

 ثامنا :

 لعمل بهاتحرر هذا العقد من نسهتين بيد كل طرف نسهة ل



 الطرف الثاني                                                  الطرف االول

 

 

 عقد اتفاب مع سمسار بتفوياه في بيع قطعة ارض فااء 

  

 تم تحرير هذا التفويض بين كل من :/        /     /    الموافق         انه في يوم

1 

بصفته مالكا لالرض محل هذا                                 السيد االستاذ / 

 ) طرف اول (        التفويض والمقيم

 ) طرف ثاني (                       السيد االستاذ /

 يقر الطرفان بكامل اهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف

 

 تمهيد                                               

التصرف بالبيع في قطعة االرض محل هذا حيث ان الطرف االول يرعب في 

التفويض وحيث ان الطرف الثاني قد عرض عليه هدماته بوصفه سمسار في 

معاونته في البحث عن مشتري لالرض المذكورة وقبل الطرف االول هذا العرض 

فلقد تم االتفاب علي ان يفوض الطرف االول الطرف الثاني في بيع االرض المشار 

 تية :اليها بالشروط اال

 

 اوال :

 

 يعتبر هذا التمهيد جزء ال يتجزء من هذا التفويض

 ثانيا :

 



يقر الطرف االول بتفويض الطرف الثاني في بيع االرض الفااء المبين موقعها 

 ومساحتها وحدودها ومواصفاتها فيما يلي :

 الموقع :  -أ 

 المساحة :  -ب

   _ الحدود: 

 

 الحد البحري :

 الحد القبلي :

 الشرقي :الحد 

 الحد الغربي :

 المواصفات :

من الحجر االبيض دائر المساحة   م        واحدة مسورة يبلغ ارتفاعه  هي قطعة

            وعراه             وبها طريقين االول يطل علي شارد -االجمالية 

        وعراه                  والثاني علي شارد                 بطول

 بطول              قطعة لها واجهه علي شاردبطول وال

 ثانيا :

يقر الطرف االول بسالمة مستندات ملكية االرض محل هذا التفويض والموفق 

صورة اوئية منها مع هذا التفويض وانها علي ذمة المالن وهالية من اي حق 

 عيني او شهصي عليها

 رابعا :

 

بالبند الثاني من هذا التفويض  يوافق الطرف االول علي ان تباد االرض المبينة

للمتر الواحد ويتعهد الطرف االول بتقديم كافة             بمبلغ ال يقل عن

 المستندات الالزمة للتسجيل

 هامسا :



 

        في حالة تمام البيع بالسعر المبين بالبند الرابع تكون اتعاب الطرف الثاني )

سعر البيع علي ماهو مبين في هذا البند ( من القيمة االجمالية للبيع اما اذا زاد 

    يحق للطرف الثاني االحتفاظ بتلن الزيادة باالاافة الي نسبة ال

المشار اليها وتستحق هذه االتعاب عند اتمام هذه الصفقة علي النحو المبين في 

 البند الرابع

 سادسا :

 

مال معاينة للطرف الثاني او اي من تابعيه او الراعبين في الشراء القيام باع

االرض المبيعة محل هذا التفويض وال يحق للطرف االول تفويض عير الطرف 

 الثاني هالل المدة المتفق عليها في هذا العقد

 سابعا :

 

من تاريخ التوقيع علي هذا التفويض    يعمل بهذا التفويض لمدة شهرين تبد أ

ماثلة مالم يهطر احد وتجدد تلقائيا لمدد اهري م       /        /     وتنتهي في

الطرفين االهر رعبته في عدم التجديد 

من انتهاء                                                                   هالل

وتسري علي التجديدات ذات االحكام المتفق عليها في هذا                   المدة

 التفويض

 ثامنا :

 

 كل طرف نسهة للعمل بهاتحرر هذا العقد من نسهتين بيد 

 الطرف الثاني                                                  الطرف االول

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم



 عقد بيع ابتدائي

 بين كل من :  7/9/2011محرر بتاريخ 

 _ السيد / عطية عبد المجيد عطية عبد المجيد 1

) المقيييم بناحييية االنشييا الحديثيية . مركييز المحليية الكبيير                              

  طرف اول بائع (

 _ السيد / محمد عطية عبد المجيد عطية 2

) المقييييم بناحيييية االنشيييا الحديثييية مركيييز المحلييية الكبييير                               

 (  طرف ثان مشتر 

 

 هما للتعاقد وللتصرف اتفقا على مايلى . بعد ان اقر الطرفان باهليت

باد واسقط وتنيازل الطيرف االول البيائع بكافية الايمانات الفعليية والقانونيية  اوال :

وبموجييب هييذا العقييد الييى الطييرف الثييانى المشييتر  الييذ  قبييل الشييراء واالسييقاط 

والتنازل مل هو كامل الدور الثانى بالمنزل ملن الطرف االول البائع والكائن بناحيية 

نيى بيالطوب االحمير والهرسيانة المسيلحة االنشا الحديثة مركز المحلة الكبر  والمب

اربع حجرات وصالة وحمام ومطيبخ  4وهو عبارة عن شقة سكنية مكونة من عدد 

كاملييية االبيييواب فقيييط مائييية اثنيييين وسيييبعون متييير مربيييع تقريبيييا  2م 172مسييياحتها 

  والشبابين والمرافق بالمنزل المحدود بحدود اربع كالتالى :

د العرزييز المعيداو  عبيد العزييز وبعاية ملين / بعاة منيزل ملين عبي الحد البحر 

 عبدة محمد الدسوقى وفاصل فااء ملن البائع 

 / منزل ملن ورثة محمد عبد العزيز المعداو   الحد القبلى

 متر مناصفة 4/ شارد  الحد الشرقى

/ بعاة منزل ملين عبيد القيادر معياطى عبيد القيادر وبعاية ملين عبيدة  الحد الغربى

 فااء ملن البائع  محمد الدسوقى وفاصل

( فقيط سيبعون  70000تم هيذا البييع نظيير ثمين اجميالى ومقبيوض قيدرة ) ثانيا :_

الف جنيها ال عير دفعت جميعها من يد وميال الطيرف الثيانى المشيتر  لييد الطيرف 



االول البائع عدا ونقدا حال تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف االول البائع على 

 الصة نهائية بكامل الثمن .هذا العقد بمثابة مه

 

يقر الطرف االول البائع بيان الملكيية قيد اليت اليية عين طرييق شيراء قطعية  ثالثا :_

االرض المقام عليها المنيزل مين المرحيوم / السييد الحسينين السييد ثيم قيامية ببنياء 

 وتشيد المنزل من مالة الها  .

 

الحقييوب العينييية ايييا كييان  يقيير الطييرف االول البييائع بهلييو المبيييع ميين كافيية رابعيا :_

نوعها كالرهن واالهتصا  واالمتياز وحقوب االنتفياد واالرتفياب ظياهرة او هفيية 

وليييس موقوفييا او محكييرا وانيية لييم يسييبق ليية التصييرف فييية بييا  نييود ميين انييواد 

 التصرفات .

يقييير الطيييرف االول البيييائع بالتزامييية بتقيييديم جمييييع مسيييتندات الملكيييية هامسيييا :_ 

عقد البيع الرسمى النهيائى ونقيل ملكيية وتسيجيل القيدر المبييع وقيت والتوقيع على 

 طلب الطرف الثانى المشتر  .

 

:_ يقر الطرف الثانى بانة قيد عياين المبييع المعاينية التامية النافيية للجهالية سادسا 

 شرعا وقانونا وانة قبلة بحالتة الراهنة وانة قد واع يدة علية واع يد فعلى .

 

% ) النصيف ( 50طرفان على ان يكون للقدر المبيع حصة قدرها اتفق ال سابعا :_

 فى ملكية االرض المقام عليها المنزل. 

:_ اتفق الطرفان على ان يكون للطرف الثيانى المشيتر  الحيق فيى بنياء دور ثامنا 

 ثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييانى عليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو  

) ثاليث ( عليى سييطح اليدور الثييانى عليى نفقتيية الهاصية دون معارايية مين الطييرف 

 ة من بعدة .البائع او ورثت

 

:_ اتفق الطرفان على ان يشمل هذا البيع ومن امن الثمن ميا يهي  القيدر تاسعا 

 المبيع فى كافة الجزاء المشتركة للمنزل من مدهل السلم والمنار وهالفة .



 

:_ اتفق الطرفان على ان ا  نزاد قد ينشا عن هذا العقد او عن تفسيير ا   عاشرا

 المحلة الكبر  الجزئية هى المهتصة بنظرة.بند من بنودة تكون محكمة مركز 

 

:_ اتفيق الطرفيان عليى انية اذ اهيل ا  طيرف مين اطيراف هيذا العقيد  حاد  عاشرا

( فقيط عشيرون اليف جنيهيا  20000با  بند مين بنيودة يلتيزم بيدفع مبليغ وقيدرة ) 

 كشرط جزائى للطرف االهر هالفا للتعويض .

 

 

 

الشييييييييييييييييييييييييييييييهود                                        طييييييييييييييييييييييييييييييرف اول بييييييييييييييييييييييييييييييائع                        

 طرف ثانى مشتر  

 

 

 ورقة اد تفيد الصورية المطلقة

 7/9/2011لعقد البيع االبتدائي المورخ 

  7/9/2011انة فى يوم االربعاء الموافق 

 تم ابرام هذا العقد بين كل من :_ 

 _ السيد / عطية عبد المجيد عطية عبد المجيد 1

) المقيم بناحية االنشا الحديثية مركيز المحلية الكبير                                    

 طرف اول (

                                                                                    

 _ السيد / محمد عطية عبد المجيد عطية 2



) الكبير                                    المقيم بناحيية االنشيا الحديثية مركيز المحلية

 طرف ثانى (                                                                         

 يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف واتفقا على مايلى : 

 بيياد الطييرف االول 7/9/2011بموجييب عقييد البيييع االبتييدائى المييورخ :-البنييد االول 

للطرف الثانى ما هو كامل الدور الثانى بيالمنزل ملين الطيرف االول والكيائن بناحيية 

االنشا الحديثة مركز المحلة الكبر  والمبنيى بيالطوب االحمير والهرسيانة المسيلحة 

وهو عبارة عين شيقة سيكنية مكونية مين اربيع حجيرات وصيالة والمنيافع مسياحتها 

قربيييا كامليية االبييواب والشييبابين فقييط مائيية اثنييين وسييبعون متيير مربييع ت 2م 172

 والمرافق والحدود والمعالم ومواحة بعقد البيع المشار الية 

العقييد ان البييع تييم نظيير ثميين اجميالى ومقبييوض و قيد تايمن البنييد الثيانى ميين هيذا 

فيى حيين ان الحقيقية ان الطيرف ( فقط سبعون اليف جنيهيا ال عيير   70000قدرة )

ميين الطييرف الثييانى ثمنييا للمبيييع وان عقييد البيييع  لغاالول البييائع لييم يتقااييى ا  مبييا

صيور  صيورية مطلقية وال يتفيق ميع  7/9/2011االبتدائى  المشار الية والميورخ 

ويهالف ارادة المتعاقدين التيى ليم تتصيرف مطلقيا اليى ابيرام عقيد بييع وان  الحقيقة

الثييانى العقيد الميذكور ال يعتييد بية ويعتبيير لغيوا وان الميراد منيية فقيط اظهييار الطيرف 

 بمظهر المالن للقدر المبيع 

تظل ملكية وحيازة القدر المبييع بموجيب عقيد البييع االبتيدائى المشيار -:البند الثانى 

للطرف االول ولة وحدة الحق فى استغاللة والتصرف فية  7/9/2011الية المورخ 

 بكافة التصرفات القانونية دون ادنى اعتراض من الطرف الثانى 

 7/9/2011يلتزم الطرف الثانى برد عقد البيع المشار الية والميورخ -: البند الثالث

  30/5/2012للطرف االول فى موعد عايتة 

 حرر هذا العقد من نسهة واحدة للطرف االول -البند الرابع :

الطيييييييييييييييييييييييييييييييييرف ا ول                                         الشيييييييييييييييييييييييييييييييييهود                                 

 الثانىالطرف 

 

 

 



 عقد بيع ابتدائي

 م 25/6/2014  -انـه في يوم :

 تحرر هذا العقد بين كل من 

 الجيزة  –العجوزة  ======المقيم بالعنوان   ==========السيد / -1

                                                                                        (

 طرف اول بائع ( 

الجيزة رقم قومى  -النيل العجوزة ====مار  كامل حنا يرسوم  المقيمة -1

= 

                                                                                        (

 طرف ثاني مشتر  ( 

 اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على مايلى 

ا ول الى الطرف الثيانى اليذ  قبليت الشيراء باد واسقط وتنازل الطرف  -أوال :

ما هو مساحة فدان وثالثة قراريط واريعية عشير سيهم مسيطح ارض بيور مقيام 

عليهييا جييرن ومحيياط بسييور كائنيية بناحييية عزبيية طرينيية مركييز المحليية الكبيير  

وحيدود المسيطح  16المشتقة من القطعية  22قسم أول القطعة  4حوض البرية 

 /-هي :

 طاف مصرف ع البحر  / 

 ملن رينية رياض عبدة  16المشتقة من القطعة  22باقي القطعة  الشرقي/

 طريق ا صالح الزراعي بناحية منشاة االوقاف مركز المحلة الكبر   الغرب /

 فاصل حواين  القبلى /

قد تم هذا البيع نظير ثمن اجميالى وقيدرة سيتمائة اليف جنيية مصير  ال  -ثانيا :

ر القيرل الواحيد داهيل مجليس العقيد واصيبح اليثمن عير دفعت بالكامل على داي

 هال  تماما وتوقيع البائع على هذا العقد مهالصة نهائية من الثمن 



آلت ملكية المساحة محل البيع الى البيائع عين طرييق المييراث الشيرعى  -ثالثا :

عيين والدتيية المرحوميية / مرجريييت ميهائيييل الزييياد  وشييقيقه المرحييوم / عييادل 

 مة رياض عبدة سال

يقر البائع بهلو المسطح المباد منة من كافة الحقوب ا صلية والتبعية  -رابعا :

 أو ا  حقوب أهر  للغير 

أقييرت المشييترية انهييا عاينييت المسييطح محييل البيييع المعاينيية التاميية  -هامسييا :

النافية للجهالة وواعت اليد علية وأصبح لها حق التصرف فية تصرف الميالن 

 فى أمالكهم 

 

 

تعهيد الطيرف ا ول بتقيديم جمييع المسيتندات الالزمية للتسيجيل ونقيل  -: سادسا

الملكية نهائيا والتوقيع على العقد الرسمي النهائي بالشيهر العقياري وأنية مليزم 

بالحاييور أمييام المحكميية فييى حاليية إقاميية دعييو  صييحة ونفيياذ أو صييحة توقيييع 

 البائع على عقد البيع أمام المحكمة المهتصة 

ق الطرفان على أنة إذا اهل ا  منهما با  بنيد مين بنيود هيذا العقيد اتف -سابعا :

يكون ملزم بدفع مبلغ وقدرة مائتي الف جنية كشيرط جزائيي للطيرف ا هير ميع 

 نفاذ البيع حاال ومستقبال 

اتفق الطرفان على اهتصا  محاكم                 با  نزاد ينشيا عين  -ثامنا :

 تطبيق هذا العقد

هذا العقد من نسهتين بيد كل طرف نسيهة للعميل بموجبهيا عنيد تحرر  -تاسعا :

 اللزوم 

وهللا ولييييييى                                                                              

 التوفيق 

الطيييرف الثييياني ))        ))  الشيييهود   ((            (( ))الطيييرف ا ول البيييائع

 (( المشتر 

 

 



 

 

 بيـع ابتدائى عن ارض  وبناء عقارعقـــد 

 

 

  2001الموافق        /      /                  -أنـة فـى يـــوم :

 اوال : السيد /                      المقيــم بناحيـة/

 ))طـرف أول بـائع ((                                                                            

 ثانيا : السيد /                     المقــيم بنــاحية 

 )) طرف ثانى مشتر ((                                                                           

 بعد أن أقر الطرفان باهليتهم للتصرف والتعاقد اتفقوا على ا تى : ـ

العقد وبكافة الامانات الفعلية والقانونية  المثبته للملكيه الطرف االول / باد وأسقط وتنازل بموجب هذا  البند ا ول

الى  الطرف الثانى ما هو كامل ارض وبناء العقار مكون من           دور وكل دور    شقه ومبنى بالمسلح وكامل 

 اربعه وهى : ـ المرافق وتبلغ جمله مساحتها                     متر مع ومحدد بحدود 

 حد البحر  /                             الحد الشرقى /ال

 الحـد القبلى /                             الحـد الغربى/

         تم هذا البيع نظير مبلغ ثمن إجمالى قدرة                                       ((                                               البنـد الثانى/

دفعها  الطرف الثانى المبلغ بالكامل وقت تحرير هذا العقد ليد الطرف االول البائع ويعتبر توقيعها على هذا العقد بمثابته 

   مهالصه نهائيا او دفع                   جنيه                       جنيها والباقى                جنيه                          

  فقط العير

 يقر الطرف ا ول البائع  بان العقار المذكور الت اليه الملكيه عن طريق البنـد الثالث/

يقر الطرف االول اياا ان العقار المذكور هال من كافه الحقوب العينيه ايا كان نوعها كارهن / البند الرابع

  0وال محركا واالهتصا  واالمتياز وحقوب االنتفاد واالرتفاد ظاهرة او هفيه وليس موقوفا 

كما يقر بانه حائز له دون منازعه وبصفه ظاهرة وعير منقطعه ولم يسبق له التصرف فيه وان العقار كامل المرافق 

 كاما ان مبانى هذا العقار مطابقه للقوانين واللوائح المعمول بها قانونا ))) 

هذا العقد  المعاينة التامة النافية لكل جهاله يقر الطرف الثان المشتر  بأنة قد عاين االعقار بموجب / البنـد الهامس

 00000شرعا وانه قبل مشتراه بحالته الراهنه 



بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الثانى المالن الوحيد لهذا العقار ويحق له ان يقوم البند السادس/

 بتسليمه فورا وتحصيل ايجاره 

 

 

 

ند من بنود هذا العقد تكون محكمه ماموريه المحلة هى المهتصه بهذا ا  نزاد ينشاء فى تفسير ب/البند السابع

  000النزاد 

 تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل من البائعين صوره والمشتر  صوره للعمل بموجبها عند اللزوم /  البند الثامن

الطيرف الثييانى          الشييهود               بيائع الطيرف ا ول ال

 المشتر             

 

 

 

 عقد اتفاب مع وكيل بالعمولة

  

 حرر هذا العقد بين كل من :      /        /       انه في يوم

 

 ) طر  اول (                                   ( السيد االستاذ /1

  اني () طر                                               ( السيد /2

 

 تمهيد

حيث ان الطر  ال اني يعمل موزعا للكتب مقابل عموله يتفق عليها ولرغبة 
الطر  االول في االستعانة بالطر  ال اني في توزيع 

 انتاج الطر  االول                            مؤل 

 فلقد تم االتفاق بينهما بعد ان اقر كل منهما باهليته القانونية للتعاقد والتصر 

 اوال :



 

 هذا التمهيد جزء ال يتجزء من العقد  يعتبر

  انيا :

 

نسخة من مؤل  والخاص بالطر  االول             يقر الطر  ال اني بتسلمه لعدد
                    للنسخة ونظير عمولة قدرها              وذلك لعرضه للبيع بسعر

علي سبيل االمانه ويتعهد بردها ويقر الطر  ال اني بان هذه النسخ تحت يده وطرفه 
 او رد  منها عند طلبها

  ال ا :

 

لعرن ونقل الكمية   يقر الطر  ال اني بانه يتحمل جميع المصروفات الالزمة
 المسلمة له

 رابعا :

 

عن                  يقبل العمل الموكل اليه في مقابل عموله  يقر الطر  ال اني بانه
 وهي محددة في البند ال انيسعر النسخة تخصم عند البيع 

 خامسا :

 

 حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طر  نسخة للعمل بها عند االقتضاء

 سادسا :

 

بكل جزئياتها باي نزاب ينشأ عن تنفيذ او                            تختص محكمة
 تفسير هذا العقد

طر                                                                         طر  اول
  اني

 

 



 عقد اشهار وصية

  

عن اطيان زراعية كائنة بناحية ........ مركز ........ محافظة ........المسط  اسم 
 الحون ........ رقمه ........ رقم اللوحة ........ رقم القطعة ........ الحدود

 ........ الحد البحرى : القطعة رقم ........ باسم

 ........ القبلى : القطعة رقم ........ باسمالحد 

 ........ الحد الشرقى : القطعة رقم ........ باسم

 ........ الحد الغربى : القطعة رقم ........ باسم

سهم ........قيراط ........ فدان ........ مفرزة أو مشاعا فى القطعة رقم ........ 
 ........ البالغ مساحتها

بالكش  الرسمى رقم ........ والضريبة  ........ دنة ضمن المكلفة رقمفقط ........اف
 . المقررة مبلغ ........جنيها سنويا

 : بيانات الوصية

توفى المرحوم ........ بتاريخ ......../......../......... وقد أوصى بهذه االطيان 
التو يق للطالب ........ بموجب وصية مصدق على توقيع الموصى فيها بمحضر 

تو يق ........ بتاريخ ......../......../......... , وتخرج  ........ رقم ........ لسنة
هذه االطيان من  لث التركة وفقا لالقرار الصادر من ور ة الموصى الذين تضمنهم 

اعالم الورا ة رقم ........ لسنة........ورا ات ........ المرفق ضمن مستندات 
 ........ , ........ , ........الطالب وهم

و قد تملك الموصى هذا القدر بالعقد المسجل رقم ........ لسنة ........ تو يق 
 . ........ ولم ترد فى شأنه أية حقوق عينية تبعية

و تم االفراج عنه بموجب شهادة افراج صادرة من مأمورية ضرائب التركات 
برقم ........ ومرفقة ضمن مستندات  المختصة بتاريخ ......../......../.........

 ........ الطالب , وذلك بعد سداد الضريبة المستحقة وقدرها

 

 عقد انتفاد بمنقول

 ......../......../.........  انه فى يوم ........ الموافق



 : أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من

 ........  ........ شارب ........ قسمالسيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ( 1

 ........  محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى

 ........  و عنوان محل العمل

 " طر  أول" 

 ........  السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارب ........ قسم( 2

 ........  . سجل مدنىمحافظة ........ يحمل رقم قومى .......

 : يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى

 "البند االول"

يمتلك الطر  االول الجرار الزراعى رقم ........ شاسيه رقم ........ موديل سنة 

 ........  ........ ماركة

 "البند ال انى"

ه , أما حق االنتفاب فقد احتفظ الطر  ا ول بحق الرقبة الخاص بالجرار المشار الي

 تنازل عنه للطر  ال انى لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ ابرام هذا العقد وتنتهى فى

 ........./......../........ 

 "البند ال الث"

ينتهى حق االنتفاب حتما بوفاة الطر  ال انى ولو قبل حلول التاريخ المشار اليه 

 . بالبند السابق

 "البند الرابع"

م الطر  ا ول بتسليم الجرار للطر  ال انى فور ابرام هذا العقد واال كان يلتز

االلتزام عينا فضال عن التزام الطر  االول بدفع تعوين قدره  لالخير تنفيذ هذا

 . ........ فقط ........جنيها عن كل يوم تأخير

 "البند الخامس"

 . يجب تسليم الجرار بحالة جيدة وصال  لالستعمال



 "السادس البند"

يتعهد الطر  االول بعدم التعرن للطر  ال انى فى استعماله الجرار خالل فترة 

هذا العقد , كما يضمن التعرن واالستحقاق الصادرين من الغير والمستند  سريان

 . الى سبب قانونى , على أن يقوم الطر  ال انى بالمبادرة إلى اخطاره بذلك

 "البند السابع"

فى االنتفاب بالجرار بالكيفية التى يرى جدواها بالنسبة له , فله للطر  ال انى الحق 

 . استغالله بنفسه أو تأجيره أو اعارته للغير

 "البند ال امن"

يلتزم الطر  ال انى بالمحافظة على الجرار باذال فى ذلك عناية الشخص المعتاد , 

دارة حسنة واال وان يستعمله بحالته التى تسلمه بها وبحسب ما اعد له وأن يديره ا

 . كان للطر  االول االعتران على االستعمال

 "البند التاسع"

اذا استعمل الطر  ال انى الجرار فى غير اغران الزراعة ووفقا للعر  الزراعى 

, يسلم للسيد / ......../......../......... كحارس عليه الدارته خالل المدة الباقية 

ن يرد الجرار للطر  االول فور انقضاء اجل وتسليم ريعه للطر  ال انى , على ا

 . االنتفاب

 "البند العاشر"

القيام بأعمال الحراسة , يرفع الطر  االول دعوى / ........  فى حالة رفن السيد

 . مستعجلة ليتولى قاضى االمور المستعجلة تعيين حارس اخر  داء المامورية ذاتها

 "البند الحادى عشر"

كافة النفقات التى تقتضيها اعمال الصيانة , وبكل ما يفرن يتحمل الطر  ال انى ب

على الجرار من التكالي  المعتادة كالرسوم وتكالي  االدارة سواء تم االنتفاب أو لم 

يتم طالما مكنه الطر  االول منه , كما يلتزم بذلك ولو تبين أن المنفعة التى يجنبها 

 . أقل من هذه التكالي 

عنه اذا كان فى حاجة الى صيانة واال كان للطر  االول و ال يجوز له التخلى 

 . طلب الزامه بنفقاتها



 "البند ال انى عشر"

يلتزم الطر  االول بالتكالي  غير المعتادة واالصالحات الجسيمة كالعمرات على 

ان يؤدى له الطر  ال انى فوائد المبالغ التى انفقها فى ذلك , ولالخير القيام بها على 

 . ما أنفقه من الطر  االول عند نهاية االنتفابأن يسترد 

 "البند ال الث عشر"

رد الجرار فور انقضاء االجل المقرر لحق االنتفاب بالحالة التى  على الطر  ال انى

 . تسلمها به مع اعتبار لما يكون قد طرأ عليه بسبب االستعمال العادى

االول مبلغ ........ فقط و يترتب على االخالل بذلك , التزامه بأن يدفع للطر  

........ جنيها عن كل يوم تأخير كتعوين متفق عليه , فان هلك الجرار ولو بسبب 

 . أجنبى كان مسئوال عنه

 "البند الرابع عشر"

 . يقر الطر  االول بأنه قد أعفى الطر  ال انى من الجرد والكفالة

 "البند الخامس عشر"

قاء مبلغ ........فقط ........ جنيها تم الوفاء به تم تقرير حق االنتفاب للطر  ال انى ل

 . كامال للطر  االول بمجلس هذا العقد

 "البند السادس عشر"

يترتب على تسليم الجرار للطر  ال انى ان يصب  االخير وحده المسئول عنه مدنيا 

 . وجنائيا وتنتقل حراسته اليه

 "البند السابع عشر"

ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , ويعتبر تختص محاكم ........بنظر ما قد 

 . عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد

 "البند ال امن عشر"

 . حرر العقد من نسختين , لكل طر  نسخة

 " " الطر  ال انى                                             الطر  االول "" 

 ........ ........لسنةمحضر تصديق رقم 



 .وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقارى والتو يق

 ........  مكتب تو يق

 ........  محضر تصديق رقم ........ لسنة

 ......../......../.........  أنه فى يوم ........ الموافق

 .أمامنا نحن ........ المو ق بالمكتب سال  البيان

 قد من السيد/ ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنىقد تم التوقيع على هذا الع

, ........ 

يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى ........ وهذا تصديق منا ........  /ومن السيد

 .بذلك

 المو ق

 

 

 عقد انتفاد منقول

 انه في يوم ........ الموافق .........

 أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من : 

( السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارب ........ قسم ........ 1 
و عنوان محل العمل   محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........

 ........ " طر  أول "

  سم ........( السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارب ........ ق2 
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ و عنوان محل العمل 

 ........ " طر   اني "

 يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلي :

 "البند ا ول"                                                    

ار الزراعي رقم ........ شاسيه رقم ........ موديل سنة يمتلك الطر  ا ول الجر 
 ........ ماركة ........



 "البند ال اني"                                                    

احتفظ الطر  ا ول بحق الرقبة الخاص بالجرار المشار إليه , أما حق االنتفاب فقد 
دة تبدأ من تاريخ إبرام هذا العقد و تنتهي فى تنازل عنه للطر  ال اني لمدة سنة واح

........... 

 "البند ال الث"                                                    

ينتهي حق االنتفاب حتما بوفاة الطر  ال اني و لو قبل حلول التاريخ المشار إليه 
 بالبند السابق .

 "البند الرابع"                                                    

يلتزم الطر  ا ول بتسليم الجرار للطر  ال اني فور إبرام هذا العقد و إال كان  
لألخير تنفيذ هذا االلتزام عينا فضال عن التزام الطر  ا ول بدفع تعوين قدره 

 خير ......... فقط ........جنيها عن كل يوم تأ

 "البند الخامس"                                                    

 يجب تسليم الجرار بحالة جيدة و صال  لالستعمال .

 "البند السادس"                                                    

رة يتعهد الطر  ا ول بعدم التعرن للطر  ال اني في استعماله الجرار خالل فت
سريان هذا العقد ، كما يضمن التعرن و االستحقاق الصادرين من الغير و المستند 

 إلى سبب قانوني ، على ان يقوم الطر  ال اني بالمبادرة إلى إخطاره بذلك .

 "البند السابع"                                                    

يفية التي يرى جدواها بالنسبة له ، فله للطر  ال اني الحق في االنتفاب بالجرار بالك
 استغالله بنفسه أو تأجيره أو إعارته للغير .

 "البند ال امن"                                                    

يلتزم الطر  ال اني بالمحافظة على الجرار باذال في ذلك عناية الشخص المعتاد ، و 
ا و بحسب ما اعد له و أن يديره إدارة حسنة و إال أن يستعمله بحالته التي تسلمه به

 كان للطر  ا ول االعتران على االستعمال .

 "البند التاسع"                                                    

إذا استعمل الطر  ال اني الجرار في غير أغران الزراعة و وفقا للعر   
.. كحارس عليه إلدارته خالل المدة الباقية و الزراعي ، يسلم للسيد / ............

تسليم ريعه للطر  ال اني , على أن يرد الجرار للطر  ا ول فور انقضاء اجل 
 االنتفاب .



 "البند العاشر"                                                    

ا ول دعوى  في حالة رفن السيد / ........ القيام بأعمال الحراسة ، يرفع الطر  
 مستعجلة ليتولى قاضى ا مور المستعجلة تعيين حارس أخر  داء المأمورية ذاتها .

 "البند الحادي عشر"                                                    

يتحمل الطر  ال اني بكافة النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة ، و بكل ما يفرن 
  المعتادة كالرسوم و تكالي  اإلدارة سواء تم االنتفاب أو لم على الجرار من التكالي

يتم طالما مكنه الطر  ا ول منه ، كما يلتزم بذلك و لو تبين أن المنفعة التي يجنبها 
 أقل من هذه التكالي  .

و ال يجوز له التخلي عنه إذا كان في حاجة إلى صيانة و إال كان للطر  ا ول 
 طلب إلزامه بنفقاتها .

 "البند ال اني عشر"                                                    

يلتزم الطر  ا ول بالتكالي  غير المعتادة و اإلصالحات الجسيمة كالعمرات على 
أن يؤدى له الطر  ال اني فوائد المبالغ التي أنفقها في ذلك ، و لألخير القيام بها 

  ول عند نهاية االنتفاب .على أن يسترد ما أنفقه من الطر  ا

 "البند ال الث عشر"                                                    

على الطر  ال اني رد الجرار فور انقضاء ا جل المقرر لحق االنتفاب بالحالة التي 
 تسلمها به مع اعتبار لما يكون قد طرأ عليه بسبب االستعمال العادي .

ل بذلك التزامه بأن يدفع للطر  ا ول مبلغ ........ فقط و يترتب على اإلخال
........ جنيها عن كل يوم تأخير كتعوين متفق عليه، فان هلك الجرار و لو بسبب 

 أجنبي كان مسئوال عنه .

 "البند الرابع عشر"                                                    

   ال اني من الجرد و الكفالة .يقر الطر  ا ول بأنه قد أعفى الطر

 "البند الخامس عشر"                                                    

تم تقرير حق االنتفاب للطر  ال اني لقاء مبلغ ........فقط ........ جنيها تم الوفاء  
 به كامال للطر  ا ول بمجلس هذا العقد .

 "البند السادس عشر"                                                    

يترتب على تسليم الجرار للطر  ال اني أن يصب  ا خير وحده المسئول عنه مدنيا 
 و جنائيا و تنتقل حراسته إليه .

 "البند السابع عشر"                                                    



منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر تختص محاكم ........بنظر ما قد ينشب من  
 عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .

 "البند ال امن عشر"                                                    

 لكل طر  نسخة .  حرر العقد من نسختين

 الطر  ال اني ""                                      " الطر  ا ول "

 ........لسنة........  محضر تصديق رقم

 وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري والتو يق.

 مكتب تو يق ........ 

محضر تصديق رقم ........ لسنة                                                     
........ 

 أنه فى يوم ........ الموافق .......... 

 المو ق بالمكتب سال  البيان.  نحن ........أمامنا   

قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل  
 مدنى ........ ,

وهذا تصديق   ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ 
 منا بذلك.

 المو ق                                                    

 

 عقد ايجار ارض زراعية

 

 أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........

 حرر هذا العقد بين كل من:

 السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............

 طر  أول

 .. المقيم ......................بطاقة رقم ...............السيد / ......................

 طر   ان



 يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:

 البند االول

أجر الطر  االول للطر  ال انى أرضا زراعية وفقا الحكام قانون االصالح 
الزراعية بناحية ........ الزراعى؛ كائنة بزمام ........ تابعة للجمعية التعاونية 

والبالغ مساحتها ........ سهم ........قيراط ........ فدان ........ يحدها من الجهة 
 البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........

 البند ال انى

صيل يشمل االيجار االرن الزراعية الموضحة بالبند السابق بغرن زراعة المحا
 التقليدية .

 البند ال الث

مدة االيجار ........ تبدأ من ........ وتنتهى فى ........ قابلة للتجديد لمدة أخرى 
مما لة ما لم ينبه الطر  ال انى المستأجر على الطر  االول باخالء قبل انقضاء 

 المدة ب ال ة أشهر على االقل.

 البند الرابع

حو ما تقدم ؛ أواالخالء اتفاقا أو قضاء ؛ يلتزم فى حالة التنبيه باالخالء على ن
الطر  ال انى بتسليم االرن المؤجرة بالحالة التى تسلمها بها خالية مما يشغلها من 

 مزروعات.

 البند الخامس

 تم هذا االيجار بأجرة سنوية قدرها .........

 البند السادس

فيما تقدم ؛ كان للطر  فى حالة تأخر الطر  ال انى عن الوفاء باالجرة المبينة 
 االول ؛ بعد انذاره باالخالء؛ طلب فسخ العقد واالخالء .

 البند السابع

يتم الوفاء باالجرة بمواطن للطر  االول مقابل مخالصة موقع عليها من الطر  
 االول .

 البند ال امن

يلتزم الطر  االول بضمان التعرن القانونى الصادر من الغير على أن يخطره به 
 ر  ال انى فى وقت مناسب .الط



 البند التاسع

على الطر  ال انى القيام باجراء االصالحات التى يقتضيها االنتفاب المألو  
المؤجرة ؛ وبوجه خاص تطهير وصيانة الترب والمساقى والمراوى والمصار ؛ 
والقيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر واالسور واالبار 

 مواشى.وحظائر ال

 البند العاشر

يقر الطر  ال انى بأنه عاين العين المؤجرة معاينة تامة نافية للجهالة وليس له 
 الرجوب بضمان العيوب الخفية على الطر  االول.

 البند الحادى عشر

ال يجوز للطر  ال انى أن يترك االرن بورا فى غير الحاالت التى يقتضيها 
بمحاصيل تضر بتربتها؛ أو يقيم بها بناء على العر  الزراعى؛ أو يوالى زراعتها 

 نحو يتخل  عنه الضرر بالطر  االول.

 البند ال انى عشر

ال يجوز للطر  ال انى تجري  االرن فى أى جزء منها ولو لم يكن معدا 
للزراعة؛ كما ال يجوز استعمالها فى غير أعمال الزراعة؛ ويلتزم بزراعتها وفقا 

يسمدها ويتعهد أشجارها بالصيانة وبتنقية ما قد يوجد  لالصول المتعار  عليها وأن
 بها من حشائش.

 البند ال الث عشر

ال يجوز للطر  ال انى أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغالل االرن تغييرا 
 جوهريا أو استغاللها فى غير الزراعات التقليدية .

 البند الرابع عشر

 االيجار أاو االيجار من الباطن كليا أو جزئيا .ال يجوز للطر  ال انى التنازل عن 

 البند الخامس عشر

تختص محكمة .......... بكافة المنازعات الموضوعية والمستعجلة والمتعلقة بالتنفيذ 
التى قد تنشب بين المتعاقدين ويكون عنوان كل منهما المبين بالعقد موطنا مختارا 

 لهما فى هذا الصدد .

 البند السادس عشر

ر هذا العقد من  الث نسخ ؛ لكل طر  نسخة وسلمت ال ال ة للطر  االول حر
 اليداعها بالجمعية التعاونية الزراعية .



 طر   ان                                                             طر  أول

 

 عقد ايجار ارض زراعية بالنقد

 

 .........أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../

 تم تحرير هذا العقد بين كل من:

 ( السيد/ ........ مقيم برقم ........1

 قسم ........ محافظة ........

 يحمل يحمل رقم قومى ........

 سجل مدنى ........

 "طر  أول"

 ( السيد/ ........ مقيم برقم ........2

 قسم ........ محافظة ........

 ........يحمل يحمل رقم قومى 

 سجل مدنى ........

 "طر   ان"

 يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:

 "البند االول"

أجر الطر  االول للطر  ال انى أرضا زراعية وفقا الحكام قانون االصالح 
الزراعى, كائنة بزمام ........ تابعة للجمعية التعاونية الزراعية بناحية ........ 

مساحتها ........ سهم ........قيراط ........ فدان ........ يحدها من الجهة  والبالغ
 البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........

 "البند ال انى"

يشمل اإليجار االرن الزراعية الموضحة بالبند السابق دون سواها من ماشية 
 ل التقليدية .ومعدات , بغرن زراعة المحاصي

 "البند ال الث"



مدة االيجار ........ تبدأمن ........ وتنتهى فى ........ قابلة للتجديد لمدة أخرى 
مما لة ما لم ينبه الطر  ال انى"المستأجر" على الطر  االول باخالء قبل انقضاء 

 المدة ب ال ة أشهر على االقل.

 "البند الرابع"

نحو ما تقدم , أواالخالء اتفاقا أو قضاء , يلتزم  فى حالة التنبيه باالخالء على
الطر  ال انى بتسليم االرن المؤجرة بالحالة التى تسلمها بها خالية مما يشغلها من 

 مزروعات مع مرعاة ما تضمنه البند السابع.

 "البند الخامس"

 تم هذا االيجار بأجرة سنوية قدرها ........ تم ل ........ من الضريبة العقارية
 المقررة حتى تاريخ ابرام هذا العقد, على أن تعدل االجرة فى حالة تعديل الربط .

 "البند السادس"

يقر الطر  االول أن تقدير االجرة على النحو المتقدم تم وفقا للكش  الرسمى 
الصادر من مأمورية الضرائب العقارية بمركز ........ والمؤرخ 

........./......../........ 

 السابع""البند 

فى حالة تأخر الطر  ال انى عن الوفاء باالجرة المبينة فيما تقدم , كان للطر  
االول , بعد انذاره باإلخالء, طلب فسخ العقد واإلخالء, بعد انقضاء ........ من 
السنة الزراعية المحددة وفقا للعر  الزراعى بالجهة الكائنة االرن بها بشهر 

 ........ من كل عام

 ال امن""البند 

يتم الوفاء باالجرة بمواطن للطر  االول مقابل مخالصة موقع عليها من الطر  
 االول "أو من وكيله السيد/ ........

 "البند التاسع"

 يجوز باتفاق الحق لهذا العقد تحويل االيجار إلى ايجار بطريق المزارعة .

 "البند العاشر"

ادر من الغير على أن يخطره به يلتزم الطر  االول بضمان التعرن القانونى الص
 الطر  ال انى فى وقت مناسب .

 "البند الحادى عشر "



يلتزم الطر  االول بالقيام بكافة االعمال الالزمة لالنتفاب بالغير كاالصالحات 
 الالزمة لالبار والترب ومجارى المياه والخزانات .

 "البند ال انى عشر "

ؤجرة معاينة تامة نافية للجهالة وليس له يقر الطر  ال انى بأنه عاين العين الم
 الرجوب بضمان العيوب الخفية على الطر  االول.

 "البند ال الث عشر"

على الطر  ال انى القيام بإجراء االصالحات التى يقتضيها االنتفاب المألو  
المؤجرة , وبوجه خاص تطهير وصيانة الترب والمساقى والمراوى والمصار , 

لصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر واالسور واالبار والقيام بأعمال ا
 وحظائر المواشى.

 "البند الرابع عشر"

ال يجوز للطر  ال انى أن يترك االرن بورا فى غير الحاالت التى يقتضيها 
العر  الزراعى, أو يوالى زراعتها بمحاصيل تضر بتربتها, أو يقيم بها بناء على 

 ر  االول.نحو يتخل  عنه الضرر بالط

 "البند الخامس عشر"

ال يجوز للطر  ال انى تجري  االرن فى أى جزء منها ولو لم يكن معدا 
للزراعة, كما ال يجوز استعمالها فى غير أعمال الزراعة, ويلتزم بزراعتها وفقا 
لالصول المتعار  عليها وأن يسمدها ويتعهد أشجارها بالصيانة وبتنقية ما قد يوجد 

 بها من حشائش.

 "البند السادس عشر"

ال يجوز للطر  ال انى أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغالل االرن تغييرا 
 جوهريا كتحويلها إلى حديقة أو استغاللها فى غير الزراعات التقليدية .

 "البند السابع عشر"

 ال يجوز للطر  ال انى التنازل عن االيجار أاو االيجار من الباطن كليا أو جزئيا .

 "البند ال امن عشر"

تختص االحكمة الجزئية الواقع بدائرتها العين المؤجرة بكافة المنازعات 
الموضوعية والمستعجلة والمتعلقة بالتنفيذ التى قد تنشب بين المتعاقدين ويكون 

 عنوان كل منهما المبين بالعقد موطنا مختارا لهما فى هذا الصدد .

 "البند التاسع عشر"



من  الث نسخ , لكل طر  نسخة وسلمت ال ال ة للطر  االول حرر هذا العقد 
 اليداعها بالجمعية التعاونية الزراعية .

 "الطر  ال انى"                              "الطر  االول"

 

 

 عقد ايجار محل تجاري ) جدن (

 

 محرر بتاريخ ... / .. / ... بين كل من :

 ......... ) طر  أول مؤجر (السيد / ............... المقيم .....

 السيد / ............... المقيم.............. ) طر   ان مستأجر (

 

 بعد أن أقر بأهليتهما للتصر  والتعاقد ، اتفقا على ما يلي :

 اوالً :

 بموجب هذا العقد قد أجر الطر  ا ول للطر  ال اني ما هو محل تجارى

 ومنقوالته الكائن بالعقار رقم ..........) يذكر اسم المحل ( بكامل أدواته 

  انياً : مدة اإليجار :

مدة هذا اإليجار ...... تبدأ من ../ .. / .. وتنتهي في .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة 
أخرى مما لة ،ما لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين على اآلخر بإنذار على يد 

جددة بـ ......... على ا قل . هذا ويلزم محضر قبل إنهاء مدة اإليجار أو أية مدة م
بتسليم المحل بكامل محتوياته من منقوالت ومعدات ، طبقاً للقائمة المرفقة بالعقد 

والمزيلة بتوقيعه بمجرد انتهاء عقد اإليجار وتسليم المحل بالحالة التي كانت عليها 
 وقت التعاقد .

  ال اً : القيمة االيجارية :

لقيمة اإليجارية هى ....... جنيهاً تدفع مقدماً كل أول شهر اتفق الطرفان بأن ا
 بموجب إيصال مزيل بتوقيع الطر  ا ول .

 رابعاً : قيمة استهالك الكهرباء والمياه تكون على عاتق المستأجر الطر  ال اني .

 خامساً : التنازل والتأجير من الباطن :



ل عن كل المكان المؤجر أو ال يحق للطر  ال اني أن يؤجر من الباطن أو يتناز
جزء منه أو من المنقوالت أو المعدات . وفى حالة مخالفته لهذا الحظر، يحق 

 للطر  ا ول فسخ هذا العقد .

 سادساً : اإلخالء قبل الميعاد :

إذا رغب الطر  ال انى في ترك المكان قبل انتهاء المدة الباقية من العقد ، يلزم بأن 
 كل المدة الباقية . يدفع للمؤجر اإليجار عن

سابعاً : يتعهد الطر  ال انى بعدم إجراء أية تعديالت بالعين باإلضافة أو التغيير في 
 النشاط المعد لتلك اإلجارة .

 امناً : يقر الطر  ال انى بأنه مسئول مسئولية تامة عن أية سرقة أو حريق لألدوات 
 والمعدات والمنقوالت أو أية أضرار تحدث بالعين .

سعاً : تعتبر ا دوات والمعدات والمنقوالت الخاصة بالمحل والمدونة بالقائمة تا
المرفقة بالعقد أمانة فى يد المستأجر يلزم بإ بات وجودها إذا طلب منه ذلك ، كما 
 يتعهد بدفع قيمة كل قطعة تم فقدها والقيمة تحدد بحسب ما هو موض  بالقائمة .

هذا العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون تنبيه عاشراً : مخالفة أى بند من بنود 
 أو إنذار .

حادي عشر : كل نزاب ينشأ عن تفسير بند من بنود هذا العقد تكون محكمة ...... 
 هى المختصة .

 اني عشر : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طر  نسخة للعمل بها وقت اللزوم 
. 

 

 ...... طر   انى / مستأجرطر  أول / مؤجر ...................

 

 عقد بترتيب دهل دائم مامون برهن رسمي

  

  أنه في يوم ........ الموافق ............

 حضر أمامنا نحن ........ مو ق العقود الرسمية بالمكتب سال  البيان كل من : 

يقيم ( السيد/ ........المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر ........ سنة 1 
 بشارب ........



"طر            قسم ........ محافظة ........بطاقة رقم ........ سجل مدنى ........ 
 أول"

( السيد/ ........المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر ........ سنة يقيم 2 
 بشارب ........

"طر        نى ........قسم ........ محافظة ........بطاقة رقم ........ سجل مد 
   ان"

 بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى:

 "البند ا ول"

قام الطر  ا ول بإقران الطر  ال اني مبلغ ........ فقط ........ تسلمه ا خير  
 بمجلس هذا العقد نقدا.

 "البند ال اني"

........ % سنويا,وتعهد الطر  ال اني بدفع دخل تم هذا القرن بفائدة اتفاقية قدرها 
 دائم سنوي للطر  ا ول قيمته ........ جنيها

 "البند ال الث"

مدة هذا العقد ........ وال يجوز للطر  ال اني طلب االستبدال قبل انقضائها على 
 أن يعلن رغبته في ذلك قبل هذا ا جل بسنة كاملة .

 "البند الرابع"

 إلقساط التي تستحق بموطن الطر  ال اني المبين بهذا العقد .يتم الوفاء با 

 "البند الخامس"                                                    

ال ينتهي العقد بوفاة اى من الطرفين وتنتقل التزامات المتوفى إلى تركته إلى وقت 
 انقضاء ا جل المحدد بالبند ال الث.

 "البند السادس"

وجب هذا العقد رهن العقار المملوك للطر  ال اني للطر  ا ول ضمانا تم بم
للوفاء بالتزاماته والكائن ........ والبالغ مساحته ........ مترا مربعا والمكون من 
........ والذي يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ 

فة رقم ........ بتاريخ ......... باسم ........ والصادر والغربية ........ ضمن المكل
 عنه شهادة التصرفات السلبية المؤرخة .........

 "البند السابع"



للطر  ا ول طلب االستبدال قبل ا جل المحدد بالبند ال الث في حالة تأخر الطر  
كت أو نقصت ال اني في دفع الدخل ........ بعد استحقاق القسط ا خير، أو إذا أهل

 التأمينات المقدمة منه دون أن يقدم بديال عنها أو إذا أفلس أو أعسر.

 "البند ال امن"

يقر الطر  ال اني بخلو العقار المرهون من جميع الحقوق العينية ا صلية والتبعية 
كما هي معرفة به في القانون ويضمن التعرضات القانونية الصادرة من الغير 

 يخطره ا خير بها فوراً . للطر  ا ول على أن

 "البند التاسع"

يلتزم الطر  ا ول باتخاذ اإلجراءات الالزمة لشطب الرهن فور تحقق االستبدال 
بمصاري  على عاتقه وإال كان للطر  ال اني القيام بذلك والرجوب بما أنفقة على 

 الطر  ا ول .

 "البند العاشر"

منازعات متعلقة بتنفيذ هذا العقد  تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من 
 ويعتبر عنوان كل من أطرافه الموض  به موطنا مختارا في هذا الصدد .

 "البند الحادي عشر"

تم بموجب هذا التوكيل ا ستاذ ........ المحامى فى استالم الصورة التنفيذية من  
 هذا العقد وإتمام إجراءات الشهر المتعلقة بالرهن .

 عشر""البند ال اني 

يتحمل الطر  ال اني كافة المصاري  التي يتطلبها تنفيذ هذا العقد وبعد إ بات ما 
 تقدم تلوناه على المتعاقدين فأقراه وصادقنا عليه.وبذلك تم التو يق.

"الطر                           "الطر  ا ول "                     "المو ق"       
 ال اني"

 

 فسخ عقد بيع أبتدائي

 -م بين كل من :2000محرر بتاريخ     /      /

 المقيم بناحية ابو رااى بندر أول المحلة الكبر     ===========السيد ة /  -أوال:

 ))طرف أول((

 0المقيم بناحيد أبو راضى قسم أول المحلد الكبرى  ===========السيد/ -ثانيا :

 ))طرف ثان((



 والتعاقد اتفقا على ما يلي: ـبعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتصرف 

اتفــاق الطــر  ا ول والطــر  ال ــاني علــى فســخ عقــد بيــع االبتــدائي المــؤرخ فــي يــوم  تمهيييد :ييـ

جنيه ))خمسه عشر و الث مائه جنيها  15300وذلك نظير مبلغ  10/2/1993ا ربعاء الموافق 

 متر))مائه وا نين متر مربع (( 102مصري ((عن قطعه ارن مساحتها 

))مائتان و  أربعه متر مربع ((ومـا عليـه مـن مبنـى مـن  ـالث طوابـق 204ا في  مساحة مشاع 

كائنه بناحية بندر أول المحلة ش الشيخ بالل المتفرب من ش الريدي منشية أبو راضـى بحـون 

اصليه ومحدودا بحدود  76من  336والقطعة  351من  353قسم رابع ضمن القطعة  4الملقة  

 أربع كآالتي بيانها

الحد القبلي: ل                                                   0لحد البحري: ـ السيد زكى ا
 0الشيخ بالل 

الحييد الغربييي : ـ محمييد                            0الحييد الشرقي:ييـ محمييد عبييد الحميييد فيير   

 0الطنطاو  

 أوال ا : ـ تمهيد جزء اليتجزء من بنود العقد :ـ                                           

جنمرا ))سسرا  15300مت هذا الفسخ  نظري اسرتداد الطرف  اول  يمهرا الد رمل اوفسرهى لهر   -:ثانيا 
يرف هرذا الد رمل عشف آلف لثالث مائا جنمرا (( دعدرا الطرف  ال راد لمرمل الطرف  اول  عرملا لن رملا لير   ف 

 0ليدترب تهيمدا عل  هذا الد مل مب ابة خمالصة هنائمة بكامل ال هن 
جنيه عدا ونقدا وقت تحرير هذا العقد مـن الطـر   15300يقر الطر  ا ول باسترداده قيمه العقد المفسوخ وهى -ثالثا:

 0ال اني 

التصـر  فـي ا رن يقر الطر  ا ول بأن بمجرد توقيعـه علـى هـذا العقـد ال يحـق لـه  -رابعا:

 0محل العقد المفسوخ 

ــة بســائر  -هامسييا : ــع الرهــون والحقــوق العيني ــه مــن جمي ــأن ا رن خالي يقــر الطــر  ا ول ب

 أنواعها

 0يقر الطرف الثاني بأنه قد استلم األرض محل العقد المفسوخ  -سادسا :

لـة الكبـرى هـي كل نـزاب ينشـأ عـن تفسـير بنـود هـذا العقـد تكـون محكمـه مأموريـة المح -سابعا:

 0المختصة 

  0قد تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طر  صوره للعمل بها وقت اللزوم  -ثامنا :

 ) الطرف الثاني(             )شهود (           )الطرف ا ول  (                                

 

 عقد صلح



 

 /      /    انه فى يوم

 حرر فى تاريهه بين كل من :
 مهنته                      جنسيته              الديانه                      /اوال : السيد

 المقيم                          ) طرف اول (

 ثانيا : السيد/                     مهنته                      جنسيته              الديانه 

 ) طرف ثانى ( المقيم                         

 تحيه طيبه وبعد

 اقر المتعاقدان باهليتهما للتصرف واتفقا على ما يلى : ـ

 0وموضعها2001والمحدد لنظرها جلسه   /  / 2001اوال : الدعوى رقم     لسنه 

 0 انيا : موضوب الدعوى الذى تم التصال  عليه تفصيال ومقدار ما تنازل كل طر  عنه

 0تكون مناصفه بين الطرفين مع المقاصه فى اتعاب المحاماه ال ا : مصروفات الدعوى 

المحدد لنظر الدعوى  2001رابعا: يقوم الطرفان بتقديم صورة من هذا الصل  بجلسه   /   /

الرفاقه بمحضر الجلسه وجعله فى قوة السند الواجب النفاذ ، وفى حاله تخل  احدهم عن 

 0غيبته واخذ حكم بمقتضاه الحضور يكون للطر  االخر الحق فى تقديمه فى

خامسا: تحررهذا العقد من  الث صور بيد كل من المتعاقدين واحد منها ، وال ال ه تقدم للمحكمه 

 للتصديق عليها )

الطرف                                                                                      الطرف االول                       

 ثانىال

 

 

 عقـــد بيـع ابتدائى لحصه شائعه في عقار

 

    2001الموافق   /    /                  -أنـة فـى يـــوم :

 ===============اوال : ـ                             المقيــم بناحيـة

 ))طـرف أول بـائع((                                                                            

  ===============ثانيا : ـ                            المقــيم بنــاحية

 ر (()) طرف ثانى مشت                                                                           



 بعد أن أقر الطرفان باهليتهم للتصرف والتعاقد اتفقوا على ا تى: ـ 

/ باد الطرف ا ول البائع الى الطرف الثانى حصه قدرها                             البند ا ول

قيراطا مشاعا في كامل ارض وبناء العقار رقم                    مترا مربعا  24قيراطا من 

 د اربعه وهى كاالتى بيانها :ـ ومحدد بحدو

 الحد البحر  /                                 الحد الشرقى /

 الحـد القبلى /                                 لحـد الغربى/

والعقار مكون من                      طوابق بكل طابق                    وصف العقار كامال 

 وكامل المرافق )))

         تم هذا البيع نظير مبلغ ثمن إجمالى قدرة                                       ((                                               البنـد الثانى/

دفع الثمن جميعا من يد ومال المشتر  الى يد البائع  وقت تحرير العقد ويعتبر التوقيع على 

االول البائع بمثابته مهالصه نهائيا بكامل الثمن المبلغ وذلن عن الشقة هذا العقد من الطرف 

 المبيعة

يقر الطرف ا ول البائع  هلو الحصه المباعه من جميع الرهون والحقوب العينيه البنـد الثالث/

 بسائر انواعها من الوقف 

  00000000الت الملكيه الى الطرف االول بموجب / البند الرابع

/ اصبح من حق الطرف الثانى المشتر  واع اليد على الحصه والمباعه له  الهامسالبنـد 

واستغاللها كما يحق له التصرف فيها بكافه الطرب القانونيه اعتبارة من تاريهه كما انه يلزم 

 000بدفع العوايد المستحقه عليها اعتبار من تاريخ تحرير هذا العقد 

التوقيع على عقد البيع النهائى امام الشهر العقار  دون يتعهد الطرف االول ب /البند السادس

يقر الطرف الثانى المشتر  بمعاينه الحصه المباعه المعاينه التامه البند السابع/0ا  تاهير 

تحرر البند الثامن  / 0وقام بواع اليد عليها بالطبيعه بعد ان علم بموقعها ومعالمها وحدودها

البائعين صوره والمشتر  صوره للعمل بموجبها عند هذا العقد من صورتين بيد كل من 

 اللزوم تحرير فى   /        /       

 الطرف الثانى المشتر                                       الطرف ا ول البائع                              الشهود               

 

 

 

 

 



 عقد بترتيب دهل دائم معاواة

  

 ........ الموافق ..........أنه في يوم 

 تم تحرير هذا العقد بين كل من:

  قسم ........ محافظة ........  ( السيد/ .................... مقيم برقم ........1 
 سجل مدنى ........ "طر  أول"  يحمل بطاقة رقم ........

يحمل   محافظة ........قسم .........   ( السيد/ ................. مقيم برقم ........2 
 سجل مدنى ........ "طر   ان"  بطاقة رقم ........

 يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد اتفقا على ما يلي:

 "البند ا ول"

باب الطر  ا ول للطر  ال اني العقار المملوك له والكائن ........ المكون من 
من المكلفة رقم ........لسنة ........ ........ والبالغ مساحته ........مترا مربعا , ض

باسم ........ والذي يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية 
 ........ والغربية .

 "البند ال اني"

 آالت ملكية المبيع إلى الطر  ا ول بطريق ........

 "البند ال الث"

كل ما يشغله فى موعد أقصاه ........  يلتزم الطر  ا ول بتسليم المبيع خاليا من
 سنة ........

 "البند الرابع"

يقر الطر  ال اني بأنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوب بشئ 
 على الطر  ا ول .

 "البند الخامس"

يقر الطر  ا ول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية ا صلية التبعية كما هي 
به في القانون ويضمن كافة التعويضات القانونية الصادرة للطر  ال اني معرفة 

 على أن يخطره بها في الوقت المناسب .

 "البند السادس"



يلتزم الطر  ا ول بإحضار كافة مستندات الملكية وما يتطلبه العقد النهائي على أال 
 يتجاوز ذلك ........ للبدء في اتخاذ إجراءات التسجيل .

 السابع""البند 

تم هذا البيع لقاء التزام الطر  ال اني بأنه يدفع الطر  ا ول ولور ته من بعده  
 دخال شهريا دائما قدره ........ فقط ........ .

 "البند ال امن"

في حالة تأخر الطر  ال اني عن تنفيذ التزامه يدفع الدخل الدائم لمدة ........ يعتبر 
ن حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء أخر ويلتزم العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دو

برد المبيع بما عليه من إنشاءات يكون قد أقامها بعد إبرام هذا العقد على أن يدفع 
 الطر  ا ول قيمتها مقدره بوقت الفسخ .

 "البند التاسع"

فى حالة تحقق الفسخ أو االستبدال تكون المبالغ المدفوعة من حق الطر  ا ول 
 بارها مقابل انتفاب الطر  ال اني بالمبيع .باعت

 "البند العاشر "

وعليه إعالن   ال يجوز للطر  ال اني طلب االستبدال إال بعد انقضاء ........ سنة 
 الطر  ا ول بهذه الرغبة قبل سنة من انقضاء هذه المدة

 "البند الحادي عشر "

اإلنشاءات التي يكون الطر  في حالة االستبدال يلتزم الطر  ا ول بدفع مقابل   
ال اني قد أقامها على أال يتجاوز ما يدفعه من مبلغ ........ فقط ........ إذا كانت 

 القيمة تجاوز هذا المبلغ .

 "البند ال اني عشر"

على الطر  ال اني المحافظة على تحفة اإلنشاءات وموالتها بالصيانة حتى تسلم 
 بات حالتها بعد االستبدال والقيام بإصالحها بحالة جيدة وإال كان للطر  ا ول إ

 على نفقة الطر  ال اني .

 "البند ال الث عشر"

يجبر الطر  ال اني على االستبدال إذا ما أشهر إفالسه وال يدخل المبيع في هذه 
 الحالة في أموال التفليسة .

 "البند الرابع عشر"



علقة بهذا العقد , ويعتبر تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات مت 
 في هذا الصدد.  عنوان كل من الطرفين الوارد به مواطنا مختارا

 "البند الخامس عشر"

 حرر هذا العقد من نسختين, لكل طر  نسخة .

 "الطر  ال اني"                                           "الطر  ا ول"             

 

 عقد بتعين حارس على مال شائع

  

 انه في يوم ........ الموافق .......

( السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارب ........ قسم ........ 1 
 محافظة ........

 يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طر  أول " 

شارب ........ قسم ........  ( السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........2 
 محافظة ........

 يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طر   انى " 

( السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارب ........ قسم ........ 3 
 محافظة ........

 " طر   الث " يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ 

 يقر جميع ا طرا  بأهليتهم للتعاقد و االتفاق على ما يلى :

 "البند ا ول"

نظرا لما أ ير من خال  بين الطرفين ا ول و ال اني بوصفهما مالكين على الشيوب  
للعقار رقم ........ الكائن ........ كل بحق النص  و عزم الطر  ا ول إقامة 

ا مع الطر  ال الث على تعيين ا خير حارسا عليه حتى يتم دعوى بقسمته ، فقد اتفق
 الفصل نهائيا في دعوى القسمة .

 "البند ال اني"                                                    

باعتبار الطر  ال اني هو القائم بأعمال اإلدارة للعقار سال  البيان فيلتزم بتسليمه  
ل أقصاه ............. فان اخل بتنفيذ هذا االلتزام كان إلى الطر  ال الث خالل اج



لألخير طلب تنفيذه جبرا و إلزامه بتسليمه كافة اإليرادات التي قام بتحصيلها و التي 
 أهمل في تحصيها خالل المدة من إبرام هذا العقد و حتى تسليم العقار .

 "البند ال الث"

افظة عليه باذال في ذلك عناية الرجل يلتزم الطر  ال الث فور تسلمه العقار بالمح
 المعتاد و لو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .

 "البند الرابع"

يباشر الطر  ال الث أعمال اإلدارة وفقا لألصول المقررة ، فيجرى الترميمات 
الالزمة للمحافظة على العقار و إبرام عقود اإليجار و تحصيل ا جرة و إعطاء 

و رفع دعاوى الفسخ و اإلخالء و الطرد و توقيع الحجوز التحفظية و المخالصات 
التنفيذية و توكيل المحامين و سداد الرسوم و العوائد , باذال في كل ذلك عناية 

 الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .

 "البند الخامس"

أجرة العقار المسلم إليه للطر  ال الث اإلنفاق على ا عمال التي تتطلبها اإلدارة من 
أو باالقتران بفائدة أو بدون فائدة بما ال يجاوز مبلغ ........ فقط ........ جنيها 

 لمرة واحدة طوال مدة الحراسة و متى دعت الضرورة إلى ذلك .

 "البند السادس"

ال يجوز للطر  ال الث أن يعهد بحفظ العقار أو إدارته  ي من الطرفين ا ول أو 
، كما ال يجوز له بغير موافقتهما أن يعهد بذلك إلى الغير ما لم يضطر إلى  ال اني

 ذلك بسبب ضرورة عاجلة .

 "البند السابع"

ليس للطر  ال الث مباشرة أي عمل من أعمال التصر  غير تابعة  عمال اإلدارة 
، فليس له أن يبيع أو يقرن أو يقترن أو يقاين أو يشارك أو يهب أو يرهن أو 
يصال  أو يتنازل عن جزء من الحق أو يجرى تحسينات في العقار أو يطعن 

بالتزوير في التصرفات الصادرة من المالكين أو يؤجر عينا  حدهما لخروج هذا 
 اإليجار عن أعمال اإلدارة المعتادة ما لم يوافق ا خر على ذلك .

 "البند ال امن"

منازعات المتعلقة بأعمال اإلدارة الطر  ال الث وحده هو صاحب الصفة في كافة ال
، أما ما يتعلق منها بأصل الحق في العقار فيكون الطرفان ا ول و ال اني وحدهما 

 هما صاحبا الصفة فيه .

 "البند التاسع"



على الطر  ال الث توزيع اإليراد شهريا على الطرفين ا ول و ال اني كل بحسب 
ذلك مقابل مخالصات موقع عليها و عليه حصته على النحو المبين بالبند ا ول ، و 

 تقديم كش  حساب لهما خالل شهر يناير من كل عام .

 "البند العاشر"

يلتزم الطر  ال الث عند انتهاء مأموريته بصدور حكم نهائي أو صل  ، أن يسلم كل 
طر  نصيبه المحكوم له به أو ما تم التصال  عليه و ملحقاته و ما يخصه من باقي 

 ن وجد .اإليراد إ

و في حالة صدور حكم نهائي بالقسمة بطريق التصفية تسليم العقار للراسي عليه 
 المزاد .

 "البند الحادي عشر"

للطر  ال الث التنحي عن الحراسة إذا جدت ظرو  اضطرته إلى ذلك كمرن أو 
سفر أو ضيق وقت على أن يخطر الطرفين ا ول و ال اني بذلك كتابة قبل التنحي 

ى ا قل و ال يخلى طرفه أو ترفع مسئوليته المدنية و الجنائية إال بإقرار بأسبوب عل
 مكتوب منهما بتسليمهما العقار و اإليرادات حتى تاريخ اإلقرار .

 "البند ال اني عشر"

للطرفين ا ول و ال اني معا عزل الطر  ال الث و تعيين آخر محله في اى وقت ، 
محله إذا أهمل في حفظ العقار أو في إدارته و لكل منهما طلب عزله و تعيين أخر 

أو إذا انحاز للطر  ا خر أو بدد بعن ا موال أو وجد من يقبل الحراسة بغير 
 أجر .

 "البند ال الث عشر"

يستحق الطر  ال الث أجرا عن أعمال الحراسة قدره ........ فقط ........جنيها  
حفظ العقار و إدارته ، و له في شهريا ، و له استرداد ما أنفقه من مصروفات في 

سبيل ذلك الحق في حبس العقار و اإليرادات التي تحت يده حتى يستوفى كافة 
 مستحقاته سواء في حالة انتهاء الحراسة أو انتقالها إلى حارس أخر .

 "البند الرابع عشر"                                                    

نظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات . و يعتبر تختص محاكم ........ ب 
 عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

 "البند الخامس عشر"

 حرر العقد من  الث نسخ لكل طر  نسخة.



" الطر                       " الطر  ال اني "                     " الطر  ا ول "
 ال الث "

 

 قد بتعيين حارس على تركة لهالف في إدارتهاع

  

 انه فى يوم ........ الموافق ............... .

( السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارب ........ قسم ........ 1 
 محافظة ........

 يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طر  أول " 

السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارب ........ قسم ........ ( 1 
 محافظة ........

 يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طر   انى " 

( السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارب ........ قسم ........ 1 
 ..محافظة ......

 يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طر   الث " 

 يقر جميع ا طرا  بأهليتهم للتعاقد و االتفاق على ما يلي :

 "البند ا ول "

توفى المرحوم ........ بتاريخ .......... و انحصر ار ه الشرعي في الطرفين  
ادة الورا ات رقم ........ لسنة ا ول و ال اني وفقا إلعالم الورا ة الصادر في م

........ورا ات ........ و خل  تركة عبارة عن ........ و نظرا الختالفهما في 
كيفية إدارتها حتى تمام القسمة ، فقد اتفقا و الطر  ال الث على تعيين ا خير 

 حارسا عليها وفقا لبنود هذا العقد .

 "البند ال اني"

جميع أموال التركة من منقول و عقار بذات الطريقة يتولى الطر  ال الث إدارة 
التي كانت تدار بها في حياة المورث و ليس له تغيير هذه الطريقة إال بموافقة 

 الطرفين ا ول و ال اني معا .

 "البند ال الث"



يلتزم الطرفان ا ول و ال اني بتسليم أعيان التركة من عقار و منقول و ملحقات إلى 
ور التوقيع على هذا العقد على أن يتم ذلك جميعه خالل شهر من الطر  ال الث ف

 هذا التوقيع .

 "البند الرابع"

يلتزم الطر  ........ بتسليم أعيان التركة من عقار و منقول و ملحقات إلى  
الطر  ال الث فور التوقيع على هذا العقد على أن يتم ذلك جميعه خالل شهر من 

لى ا خير مطالبته بذلك قضائيا مع إلزامه برد الريع هذا التوقيع ، و إال تعين ع
 الذي حصله خالل هذه المدة .

 "البند الخامس"

يلتزم الطر  ال الث فور تسلمه أعيان التركة بالمحافظة عليها باذال في ذلك عناية 
 الرجل المعتاد و لو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .

 "البند السادس"

الث إجراء الترميمات الضرورية الالزمة للمحافظة على المباني و على الطر  ال 
المنشات و المساقى و المراوي ، وعليه زراعة ا رن الزراعية وفقا لألصول 
المألوفة و شراء التقاوي و ا سمدة و اآلالت و مراعاة المواشي و الدواب و بيع 

 . المحاصيل با سعار السارية وإبرام العقود الالزمة لذلك

و عليه اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تتطلبها اإلدارة الحسنة كرفع دعاوى 
فسخ عقود إيجار ا ماكن أو االراضى الزراعية و الطرد و الطعن بالتزوير على 
تلك العقود و قطع التقادم و قيد الرهون و تجديد قيدها و رفع الدعاوى المتعلقة 

ين لمباشرتها أو للدفاب في الدعاوى المقامة ضد بأعمال اإلدارة و توكيل المحام
المورث أو التركة و توقيع الحجوز التحفظية و التنفيذية ، و رفع دعاوى إبطال 
الهبات و الوصايا الصادرة من المورث و رفع دعاوى الصورية و البوليصة و 

ال في كل المستعجلة و الدفاب فيها و تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام و الطعن فيها باذ
 ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .

 "البند السابع"

للطر  ال الث اإلنفاق على ا عمال التي تتطلبها اإلدارة مع ريع ا عيان المسلمة 
إليه أو باالقتران بفائدة أو بدون فائدة ، و له في سبيل ذلك إبرام عقد رهن ببعن 

القرن المطلوب متى دعت الضرورة إلى ذلك مع مراعاة  ا عيان بما يتناسب مع
 البند التالي .

 "البند ال امن"



على الطر  ال الث عدم إبرام عقد الرهن المبين بالبند السابق إال بعد إخطار 
الطرفين ا ول و ال اني بكتاب موصى عليه بالمبلغ الالزم  عمال اإلدارة و انقضاء 

، على أن يتبع هذا اإلجراء قبل كل رهن يبرمه ،  خمسة عشر يوما دون دفعه إليه
 أما القرن غير المضمون برهن فله إبرامه دون الرجوب إليهما .

 "البند التاسع"

ال يجوز للطر  ال الث أن يعهد بحفظ ا عيان أو بعضها الى من الطرفين ا ول أو 
د بحفظهما إلى ال اني ، كما ال يجوز له بغير موافقة الطرفين سالفى الذكر أن يعه
 الغير ما لم يضطر إلى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .

 "البند العاشر"

ليس للطر  ال الث مباشرة أعمال التصر  غير التابعة  عمال اإلدارة إال بموافقة 
كل من الطرفين ا ول و ال اني كتابة ، فليس له أن يبيع أو يقرن أو يقترن أو 

صال  أو يتنازل عن جزء من الحق أو يقاين أو يشارك أو يهب أو يرهن أو ي
يجرى تحسينات في ا عيان أو يطعن بالتزوير في التصرفات الصادرة من المورث 
أو يؤجر عينا  حد الطرفين ا ول أو ال اني لخروج هذا اإليجار عن أعمال اإلدارة 

 المعتادة ما لم يوافق الطر  ا خر .

 "البند الحادي عشر"

صاحب الصفة في كافة المنازعات المتعلقة بأعمال اإلدارة الطر  ال الث وحده هو 
، أما ما يتعلق منها بأصل الحق فيكون الطرفان ا ول و ال اني هما صاحبا الصفة 

 فيه وحدهما .

 "البند ال اني عشر"

على الطر  ال الث إمساك سجالت منتظمة لقيد اإليرادات و المصروفات أوال بأول 
لى الطرفين ا ول و ال اني كل بحسب حصته الميرا ية ، ، و توزب صافى اإليراد ع

وذلك كل  ال ة أشهر مقابل مخالصات ترفق بمستندات الحراسة ، وعليه تقديم 
 كش  حساب خالل يناير من كل عام متضمنا المستندات المؤيدة له .

 "البند ال الث عشر"

م نهائي أو بصل  أن يلتزم الطر  ال الث عند انتهاء مأموريته النتهاء النزاب بحك
يسلم كل من الطرفين ا ول و ال اني نصيبه المحكوم له به و ملحقاته و ما يخصه 

 من باقي اإليراد إن وجد .

 "البند الرابع عشر"

للطر  ال الث التنحي عن الحراسة إذا جدت ظرو  اضطرته إلى ذلك كمرن أو 
لك كتابة قبل التنحي سفر أو ضيق وقت على أن يخطر الطرفين ا ول و ال اني بذ



بأسبوب على ا قل و ال يخلى طرفه أو ترفع مسئوليته المدنية و الجنائية إال بإقرار 
مكتوب منهما بتسلمهما كافة ا عيان و اإليرادات التي كانت مسلمة إليه أو تحصل 

 عليها أ ناء الحراسة .

 "البند الخامس عشر"

لث و تعيين أخر محله في اى وقت و للطرفين ا ول و ال اني معا عزل الطر  ال ا
لكل منهما طلب عزله و تعيين أخر محله إذا أهمل في حفظ ا عيان أو في إدارتها 
أو إذا انحاز للطر  ا خر أو بدد بعن ا موال أو وجد من يقبل الحراسة بغير 

 اجر .

 "البند السادس عشر"

.. فقط ........جنيها يستحق الطر  ال الث أجرا عن أعمال الحراسة قدره ...... 
شهريا ، و له استرداد ما أنفقه من مصروفات فى حفظ ا عيان و إدارتها ، و له في 
سبيل ذلك الحق في حبس ما تحت يده من أموال حتى يستوفى كافة مستحقاته سواء 

 في حالة انتهاء الحراسة أو انتقالها إلى حارس .

 "البند السابع عشر"

ظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد و يعتبر تختص محاكم ........ بن 
 عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .

 "البند ال امن عشر"

 حرر العقد من  ال ة نسخ لكل طر  نسخة .

 " الطر  ال اني "                               " الطر  ا ول "

 

 

 عقد إيجار سيارة

 

يوم بين الموقعين أدناهأنه فى   

  أوال : السيد/ ديانة جنسية

 ( مهنه محل اإلقامة ) طر  أول مؤجر

  انيا : السيد / ديانة جنسية

 (مهنه محل اإلقامة ) طر   ان مستأجر

حيث أن الطر  ال انى ) المستأجر ( رغـب فى تأجير سيارة الطر  ا ول ) 



 (المؤجر

 رقم موتور رقم شاسيه رقم

ةموديل مارك  

 : وحيث تالقت إرادة الطرفين فقد اتفقوا على اآلتى

 أجر الطر  ا ول للطر  ال انى ما هو السيارة المذكورة بعالية لمدة سنة

  بإيجار شهرى أو سنوى قيمته

 . ويقر المستأجر ويتعهد بالمحافظة على السيارة المذكورة

 المؤجر المستأجر

  محضر تصديق

  وزارة العدل

ارى والتو يقمصلحة الشهر العق  

 مكتب / فرب تو يق

  محضر تصديق رقم سنة

 ـــــــــــــــــــ

 أنه فى يوم الموافق سنة تم التوقيع على هذا العقد

 من كل من السيد بصفته مؤجرا

 ال ابت الشخصية بموجب

 ومن السيد / بصفته مستأجرا

 ال ابت الشخصية بموجب

 أمامنا نحن المو ق بـ

 وهذا تصديق منا بذلك

 المو ق

 إيصال استالم سيارة وإخالء مسئولية مالكها

والمقيم بطاقة من السيد / السيارة رقم موديل شاسية وذلك  –استلمت أنا ا ستاذ / 

في تمام السـاعة من مساء يوم والسيارة بحالة جيدة و أكون مسئــوال عنها اعتبارا 

ذا اإليصال وعقد البيع من ساعـته وتاريخه مسئوليــة جنائية ومدنية وذلك بموجب ه

2003االبتدائي المؤرخ / /  

  /اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  / التوقيـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   / البـطاق
 / التـاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

 الســـاعة



 

 عقد بتقرير حق ارتفاب

 انه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........

 أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :

 ........ مقيم برقم ........ شارب ........ قسم ........ ( السيد / ........ الجنسية1

 محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى ........

 و عنوان محل العمل ........

 " طر  أول "

 ( السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارب ........ قسم ........2

 رقم قومى ........ سجل مدنى ........محافظة ........ يحمل 

 يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى :

 "البند االول"

يمتلك الطر  االول االرن الزراعية الكائنة بزمام ........ والتى يحدها من 
بالمكلفة الناحية البحرية ........و القبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ 

رقم ........ باسم ........و يمر بها ترعة مملوكة له , وتقع ارن الطر  ال انى 
بالناحية ........ من االرن سالفة البيان وبها ابار ومراوح هوائية تستخدم فى ريها 
, ويحدها من الناحية البحرية ........و القبلية ........ والشرقية ........ والغربية 

........ 

 لبند ال انى""ا

لحاجة ارن الطر  ال انى لرى ميسور , فقد وافق الطر  االول على بيع حق 
 ارتفاق بالشرب لصال  االرن المملوكة للطر  ال انى وفقا لبنود هذا العقد .

 "البند ال الث"

تم هذا البيع لقاء  من قدره ........ فقط ........ جنيها دفع نقدا بمجلس هذا العقد 
 توقيع الطر  االول عليه بم ابة مخالصة بذلك .ويعتبر 

 "البند الرابع"

ال يجوز للطر  االول التعرن للطر  ال انى فى استعماله لحق االرتفاق ويضمن 
 التعرضات القانونية الصادرة من الغير واالستحقاق .



 "البند الخامس"

على النحو يتم استخدام كل طر  لحقه وفقا لما يقضى به العر  الزراعى , وذلك 
 التالى ........

 "البند السادس"

على الطر  ال انى شق فرب يصل ما بين الترعة المارة بأرن الطر  االول وبين 
ارن الطر  ال انى بالمنطقة الواقعة ........ على أال يتجاوز عرضه ........ 
 سنتيمترا وقد دخل فى تقدير حق االرتفاق قيمة المساحة الالزمة لهذا الفرب .

 "البند السابع"

يلتزم الطر  ال انى بأن يدفع للطر  االول نص  تكلفة تطهير وصيانة موارد 
 المياه وكافة المصروفات المتعلقة بذلك .

 "البند ال امن"

ال يجوز للطر  ال انى أن يروى غير أرضه المبينة حدودا بالبند االول . وليس له 
عتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ان يروى غير هذه المساحة وفى حالة المخالفة ي

دون حاجة الى تنبيه او انذار أو اى اجراء اخر , ويكون ال من المدفوب جميعه من 
 حق الطر  االول .

 "البند التاسع"

يتعهد الطر  االول بالتوقيع على العقد النهائى على ان يتم ذلك خالل  ال ة أشهر 
للطر  ال انى رفع دعوى بصحة ونفاذ  من تاريخ التوقيع على هذا العقد , واال كان

 العقد بمصاري  على عاتق الطر  االول .

 "البند العاشر"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , ويعتبر 
 عنوان كل من طرفيه المبين موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

 "البند الحادى عشر"

 لكل طر  نسخة .حرر العقد من نسختين , 

 " الطر  ال انى "                                                  " الطر  االول "

 

 عقد بتقرير حق انتفاد بطريق ها 

  



 انه في يوم ........ الموافق ........

 أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من : 

برقم ........ شارب ........ قسم ........ ( السيد / ........ الجنسية ........ مقيم 1 
و عنوان محل العمل   محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........

 ........ " طر  أول "

  ( السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارب ........ قسم ........2 
قم ........ سجل مدني ........ و عنوان محل العمل محافظة ........ بطاقة عائلية ر

 ........ " طر   اني "

 يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلي :

 "البند ا ول"                                                    

ع بالناحية يمتلك الطر  ا ول العقار الكائن ........ و قد خصص منه الجزء الواق 
 ........ الستعماله كطريق خاص له و حظر على الغير المرور منه .

 "البند ال اني"                                                    

تم بموجب هذا العقد تخويل الطر  ال اني استعمال هذا الطريق بالمشاركة مع 
 أسرته و من ينتمون إليه .الطر  ا ول ، و له المرور منه و جميع أفراد 

 "البند ال الث"                                                    

ال يجوز للطر  ال اني استعمال الطريق في غير المرور ، و ليس له ترك منقوالت 
به أيا كانت طبيعتها و حجمها و  ي مدة أو إقامة منشآت و إال اعتبر العقد مفسوخا 

 بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء آخر . من تلقاء نفسه

 "البند الرابع"                                                    

مدة هذا العقد عشر سنوات تبدأ من تاريخ إبرامه و تنتهي في ........ و يجوز  
 تجديدها بعد انقضاء هذا ا جل باتفاق جديد .

 "البند الخامس"                                                    

يلتزم الطر  ا ول بعدم التعرن للطر  ال اني و من ذكروا بالبند ال اني كما 
يضمن كافة التعرضات الصادرة من الغير و المستندة إلى سبب قانوني ، و 

 استحقاق العين .

 لسادس""البند ا                                                    



تقرر حق االستعمال لمصلحة الطر  ال اني لقاء مبلغ ........ فقط ........ جنيها  
دفعها الطر  ال اني للطر  ا ول نقدا بمجلس هذا العقد و يعتبر التوقيع على هذا 

 العقد بم ابة مخالصة بذلك .

 "البند السابع"                                                    

تعهد الطر  ا ول بالتوقيع على العقد النهائي خالل ........ و إال كان للطر  ي 
 ال اني رفع دعوى بصحة و نفاذ العقد بمصاري  على عاتق الطر  ا ول.

 "البند ال امن"                                                    

بالبند الرابع رهن ببقاء من المتفق عليه أن استمرار العقد طوال المدة المحددة 
الطر  ال اني على قيد الحياة ، فينقضي العقد حتما بوفاته على أن يرد الطر  

 ا ول للتركة المبلغ المقابل للمدة الباقية من العقد .

 "البند التاسع"                                                    

الطريق و ما يتقرر بالنسبة له  يتحمل الطر  ال اني النص  في مصاري  صيانة
 من تكالي  .

 "البند العاشر"                                                    

ال يجوز للطر  ال اني الرجوب بشئ على الطر  ا ول إذا نزعت ملكية الطريق 
ار للمنفعة العامة و يعتبر المبلغ الذي دفع مقابل استعماله عن المدة السابقة على قر

 نزب الملكية .

 "البند الحادي عشر"                                                    

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر  
 عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .

 "البند ال اني عشر"                                                    

 حرر العقد من نسختين , لكل طر  نسخة .

 " الطر  ال اني "                                   " الطر  ا ول "

........   

 عقد بيع إبتدائي لعقار

 

 -كل من :بين             /       /          محرر بتاريخ



 المقيم                      السيد / -1

 ) طر  اول بائع (                                                      

 المقيمة                        السيدة / -2

 ) طر   اني مشترية (                                                      

 تمهيد

مترا وعليها مباني من          ول قطعة ارن مباني مساحتهايمتلك الطر  اال
 مركز              الطوب بناحية

ولرغبة الطر  االول في بيع هذه القطعة فقد تالقت ارادته مع ادارة الطر  ال اني 
المشترية علي االتي وبعد ان اقر كل منهما علي كامل اهليته للتعاقد والتصر  

 -حكام الحراسة فلقد اتفقا علي االتي :وبانهما غير خاضعين ال

 -اوال :

 يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزء من هذا العقد

 - انيا :

البائع الي الطر  ال اني القابلة            باب واسقط وتنازل الطر  االول السيد /
           ماهو قطعة ارن كائنة بناحية               لذلك السيدة

        مترا         مترا         ومساحتها           محافظة                مركز
 -مربعا عليها مبني من الطوب وحدودها كاالتي :

 بطول                     الحد البحري : ملك

 بطول                      الحد الغربي : ملك

 بطول                      الحد القبلي : ملك

ملك                م يبحر بطول  ملك   م يشرق بطول   بحر بطولالحد الشرقي : ي
 السيدة /

 - ال ا :

تم هذا البيع ومال الطر  ال اني المشترية الي يد الطر  االول البائع عند تحرير 
هذا العقد ويعتبر توقيع الطر  االول علي هذا العقد بم ابة مخالصة تامة ونهائية 

 بسداد كامل ال من

 -رابعا :



بموجب عقد                    الت الملكية الي الطر  االول بالشراء من السيد /
 /  /   البيع المؤرخ

 -خامسا :

يقر الطر  االول بان االرن المباعة خالية من الديون والرهون والمطالبات 
المستحقة للغير وفي حالة ظهور ما يخال  ذلك يكون الطر  االول ملزما برد 

 ال من

 -سادسا :

تم وضع يد المشترية الطر  ال اني علي القدر المباب وما عليه من مباني اعتبارا 
من اليوم تاريخ تحرير هذا العقد بعد ان عاينت االرن والمباني المعاينة التامة 

 النافية للجهالة وقبلتها بالحالة التي عليها وقت تحرير هذا العقد

 -سابعا :

ستندات الدالة علي ملكيته لالرن والمباني كما يتعهد الطر  االول بتقديم كافة الم
 يتعهد بالتصديق علي العقد النهائي امام المحكمة او مامورية الشهر العقاري

 - امنا :

 تحرر هذا العقد من نسختين بين كل طر  نسخة للعمل بها عند االقتضاء

  انيطر                                                           طر  اول

 مشترية                                                                    بائع

 

 عقد بيع ابتدائي مع حق امتياز لحين سداد كامل الثمن

 

 -بين كل من :            /       /          محرر بتاريخ

 المقيم                      السيد / -1

 ) طر  اول بائع (                                                      

 المقيم                        السيد / -2

 ) طر   اني مشتري (                                                      

 -وقد اقر الطرفان باهليتهما الكاملة للتعاقد والتصر  واتفقا علي ما ياتي :



 تمهيد                                                     

           يمتلك الطر  االول كامي ارن ومباني العقار المقام علي القطعة رقم
مترا مربعا ولرغبة              والبالغ مساحتها       منزل رقم          بشارب

ل الطر  االول ذلك بالشروط الطر  ال اني في تملك شقة بالعقار المذكور فقد قب
 -الواردة فيما ياتي :

 -اوال :

 يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزء من هذا العقد

 - انيا :

باب واسقط وتنازل الطر  االول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الي الطر  
         قسم            بشارب      من العقار رقم          بالدور          ال اني رقم

 محافظة

 - ال ا :

 -للشقة موضوب التعامل حق االرتقاء علي االجزاء االتية :

 مدخل وبهو العمارة -ا

 السلم الرئيسي للعمارة -ب

 المطالت علي الجار والشارب -ج

 الصدفة الكائنة امام الشقة موضوب التعامل -د

 -رابعا :

 جنيه مصري ال غير     تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ اجمالي وقدره

 -خامسا :

من الجنيهات عند التوقيع علي العقد وتسلم            قام الطر  ال اني بدفع مبلغ
 الشقة محل هذا العقد منذ تاريخ التوقيع علي العقد .

 -سادسا :

 -من الجنيهات تدفع علي سنتين ونص  بالطريقة االتيه :         البا قي وقدره

 /      /      مستحق الدفع في   وحرر بها شيك               في            ( مبلغ1

 /      /        مستحق الدفع في   وحرر بها شيك             في             ( مبلغ2

 -سابعا :



يقر الطر  ال اني بانه قد عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة 
بل شرائها بالحالة التي تم االتفاق عليها بالشروط الوارده في هذا شرعا وقانونا وقد ق

 العقد

 - امنا :

يقر الطرفان بان الحق في ملكية مباني الشقة المذكورة ال تنتقل الي الطر  ال اني 
اال بعد سداد كامل ال من كما يتعهد الطر  ال اني ترتبا علي ذلك بعدم التصر  

لتصر  بالشقة موضوب هذا التعاقد وان ايه تصرفات بالبيع او باي نوب من انواب ا
ترد خالفا لهذا ال يعتد به وال يعتبر حجة في مواجهة الطر  االول فللطر  االول 

 حق االمتياز علي الشقة حتي تمام السداد

 -تاسعا :

يلتزم الطر  ال اني ) المشتري ( بسداد باقي ال من بالكيفية الواردة بالبند سادسا من 
العقد وان اي اخالل منه في سداد باقي ال من لما جاء بالبند سادسا يترتب عليه هذا 

فسخ هذا العقد ورد مادفع مع احقية الطر  االول في ان يحجز بطريق المقاصة 
جنيه كتعوين اتفاقي ال يخضع لرقابة القضاء كل ذلك دون               مبلغ وقدره

 اخريتنبيه او انذار او اتخاذ اية اجراءات 

 -عاشرا :

يتعهد الطر  ال اني ) المشتري ( باحترام كافة القواعد التي حددها القانون بملكية 
 الشقق وعلي االخص ما ياتي :

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

تعديالت حتي عند عمل اي تجديدات في البناء كما يتعهد بعدم اجراء ايه  -ب
 جوهرية بالشقة ان تهدد سالمة المبني

يتحمل الطر  ال اني ) المشتري ( نصيبه في حفظ االجزاء المشتركة وصيانتها  -ج
 وادارتها وتجديدها باالتفاق والتنسيق مع باقي المالك االخرين

يتحمل الطر  ال اني نصيبه من المبالغ المستحقة ال ارة السلم ومصروفات  -د
 صعد واجهزة الحراسة واية مصروفات اخري ضرورية الزمة للصيانةالصيانة للم

الحديقة التابعة للعقار تعتبر خاصة بجميع مالكي شقق العقار اما السط  اليعتبر  -هـ 
من االجزاء المشتركة اذ انه خاص باستعمال واستغالل الطر  االول ويحوز له 

 التصر  فيه بكافة اوجه التصر 

نازله عن حقه في الشفعة في حالة بيع اي شقة من شقق يقر المشتري عن ت -و
 العمارة



 -الحادي عشر :

علي             اتفق الطرفان علي ان اي نزاب ينشا حول هذا العقد يختص به محاكم
 اختال  درجاتها

 -ال اني عشر :

ا باتا لما تقدم تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طر  نسخة للعمل بموجبه متي 
 مرلزم اال

                                          

 الطرف الثاني المشتري                                    البائع الطرف الول

                                                  

 

 

 عقد بيع ابتدائي مسحوب بورقة اد تفيد الصورية المطلقة

 

 بين كل من :  7/9/2011محرر بتاريخ 

 ===========_ السيد / 1

) طيرف . مركز المحلة الكبر                               ==============

  اول بائع (

  =================_ السيد / 2

) طيييرف مركييز المحلييية الكبيير                                =============

 (  ثان مشتر 

 

 بعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد وللتصرف اتفقا على مايلى . 

باد واسقط وتنيازل الطيرف االول البيائع بكافية الايمانات الفعليية والقانونيية  اوال :

وبموجييب هييذا العقييد الييى الطييرف الثييانى المشييتر  الييذ  قبييل الشييراء واالسييقاط 

رف االول البائع والكائن بناحيية والتنازل مل هو كامل الدور الثانى بالمنزل ملن الط



االنشا الحديثة مركز المحلة الكبر  والمبنيى بيالطوب االحمير والهرسيانة المسيلحة 

اربع حجرات وصالة وحمام ومطيبخ  4وهو عبارة عن شقة سكنية مكونة من عدد 

كاملييية االبيييواب فقيييط مائييية اثنيييين وسيييبعون متييير مربيييع تقريبيييا  2م 172مسييياحتها 

  ق بالمنزل المحدود بحدود اربع كالتالى :والشبابين والمراف

  ======/  الحد البحر 

  ===/  الحد القبلى

  =====/  الحد الشرقى

  =========/  الحد الغربى

( فقيط سيبعون  70000تم هيذا البييع نظيير ثمين اجميالى ومقبيوض قيدرة ) ثانيا :_

لييد الطيرف  الف جنيها ال عير دفعت جميعها من يد وميال الطيرف الثيانى المشيتر 

االول البائع عدا ونقدا حال تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف االول البائع على 

 هذا العقد بمثابة مهالصة نهائية بكامل الثمن .

 

يقر الطرف االول البائع بيان الملكيية قيد اليت اليية عين طرييق شيراء قطعية  ثالثا :_

االرض المقام عليها المنيزل مين المرحيوم / السييد الحسينين السييد ثيم قيامية ببنياء 

 وتشيد المنزل من مالة الها  .

 

يقيير الطييرف االول البييائع بهلييو المبيييع ميين كافيية الحقييوب العينييية ايييا كييان  رابعيا :_

ن واالهتصا  واالمتياز وحقوب االنتفياد واالرتفياب ظياهرة او هفيية نوعها كالره

وليييس موقوفييا او محكييرا وانيية لييم يسييبق ليية التصييرف فييية بييا  نييود ميين انييواد 

 التصرفات .

يقييير الطيييرف االول البيييائع بالتزامييية بتقيييديم جمييييع مسيييتندات الملكيييية هامسيييا :_ 

تسيجيل القيدر المبييع وقيت والتوقيع على عقد البيع الرسمى النهيائى ونقيل ملكيية و

 طلب الطرف الثانى المشتر  .

 

:_ يقر الطرف الثانى بانة قيد عياين المبييع المعاينية التامية النافيية للجهالية سادسا 

 شرعا وقانونا وانة قبلة بحالتة الراهنة وانة قد واع يدة علية واع يد فعلى .



 

% ) النصيف ( 50رها اتفق الطرفان على ان يكون للقدر المبيع حصة قد سابعا :_

 فى ملكية االرض المقام عليها المنزل. 

:_ اتفق الطرفان على ان يكون للطرف الثيانى المشيتر  الحيق فيى بنياء دور ثامنا 

 ثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييانى عليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو  

) ثاليث ( عليى سييطح اليدور الثييانى عليى نفقتيية الهاصية دون معارايية مين الطييرف 

 البائع او ورثتة من بعدة .

 

ى ان يشمل هذا البيع ومن امن الثمن ميا يهي  القيدر :_ اتفق الطرفان علتاسعا 

 المبيع فى كافة الجزاء المشتركة للمنزل من مدهل السلم والمنار وهالفة .

 

:_ اتفق الطرفان على ان ا  نزاد قد ينشا عن هذا العقد او عن تفسيير ا   عاشرا

 ة.بند من بنودة تكون محكمة مركز المحلة الكبر  الجزئية هى المهتصة بنظر

 

:_ اتفيق الطرفيان عليى انية اذ اهيل ا  طيرف مين اطيراف هيذا العقيد  حاد  عاشرا

( فقيط عشيرون اليف جنيهيا  20000با  بند مين بنيودة يلتيزم بيدفع مبليغ وقيدرة ) 

 كشرط جزائى للطرف االهر هالفا للتعويض .

 

 

 

طييييرف ثييييانى               ول بييييائع                الشييييهود                  طييييرف ا

 مشتر  

 

 

 ورقة اد تفيد الصورية المطلقة



 7/9/2011لعقد البيع االبتدائي المورخ 

  7/9/2011انة فى يوم االربعاء الموافق 

 ================تم ابرام 

)                                    مركييز المحليية الكبيير  ===============

 طرف اول (

                                                                                    

  =========_ السيد / 2

)                                  مركز المحلة الكبير   ================

     طرف ثانى (                                                                     

 يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف واتفقا على مايلى : 

بيياد الطييرف االول  7/9/2011بموجييب عقييد البيييع االبتييدائى المييورخ :-البنييد االول 

للطرف الثانى ما هو كامل الدور الثانى بيالمنزل ملين الطيرف االول والكيائن بناحيية 

االنشا الحديثة مركز المحلة الكبر  والمبنيى بيالطوب االحمير والهرسيانة المسيلحة 

والمنيافع مسياحتها  وهو عبارة عين شيقة سيكنية مكونية مين اربيع حجيرات وصيالة

فقييط مائيية اثنييين وسييبعون متيير مربييع تقربيييا كامليية االبييواب والشييبابين  2م 172

 والمرافق والحدود والمعالم ومواحة بعقد البيع المشار الية 

العقيد ان البييع تيم نظيير ثمين اجميالى ومقبيوض قيدرة و قد تامن البند الثانى من هيذا 

فى حين ان الحقيقية ان الطيرف االول البيائع  ( فقط سبعون الف جنيها ال عير  70000)

من الطرف الثانى ثمنا للمبييع وان عقيد البييع االبتيدائى  المشيار  لم يتقااى ا  مبالغ

ويهييالف ارادة  صييور  صييورية مطلقيية وال يتفييق مييع الحقيقيية 7/9/2011الييية والمييورخ 

ور ال يعتيد بية المتعاقدين التى لم تتصرف مطلقا الى ابرام عقد بيع وان العقيد الميذك

 ويعتبر لغوا وان المراد منة فقط اظهار الطرف الثانى بمظهر المالن للقدر المبيع 

تظل ملكيية وحييازة القيدر المبييع بموجيب عقيد البييع االبتيدائى المشيار -:البند الثانى 

للطرف االول ولة وحدة الحق فى استغاللة والتصرف فية  7/9/2011الية المورخ 

 لقانونية دون ادنى اعتراض من الطرف الثانى بكافة التصرفات ا

 7/9/2011يلتزم الطرف الثانى برد عقيد البييع المشيار اليية والميورخ -: البند الثالث

  30/5/2012للطرف االول فى موعد عايتة 



 حرر هذا العقد من نسهة واحدة للطرف االول -:البند الرابع 

الشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييهود                                         الطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرف ا ول                                 

 الطرف الثانى

 

 

 

 عقد بيع أرض زراعية

 

 

 محرر فى يوم

 ......... الموافق ..... /.. / .. بين كل من 

 

 بائع -السيد / ........... المقيم ...... طر  أول 

 ً   انيا

 مشترى -السيد / .......... المقيم ............. طر   ان 

 أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصر  والتعاقد ، اتفقا على ما يأتى بعد

 

 اوالً 

باب الطر  ا ول إلى الطر  ال انى بطاقة الضمانات الفعلية والقانونية أطيان 
كائنة بزمام  -زراعية تبلغ جملة مساحتها .......سم / ........قيراط/ ........فدان 

 ...........  ........... مركز .......محافظة......... حون .......... نمرة .....

,ويشمل البيع كل ما يتبع ا رن المبيعة من حقوق ارتفاقية على أطيان أخرى م ل 
حق المرور والمسيل والمشرب وجميع المبانى المقامة على ا طيان وا شجار 

 .  المغروسة

 ً   انيا



........ للفدان الواحد دفع تم هذا البيع نظير  من إجمالى قدره.......... بواقع.
الطر  ال انى للطر  ا ول وقت تحرير هذا العقد مبلغ وقدره ........والباقى 

 قدره........ يدفع على أقساط أو عند التوقيع على العقد النهائى .

 ً   ال ا

يقر الطرفان ال انى المشترى بأنه عاين ا طيان موضوب العقد معاينة تامة و نافية 
 للجهالة .

 ً  رابعا

يقر الطر  ال انى المشترى بأنه قد عاين ا طيان موضوب العقد المعاينة التامة 
النافية للجهالة شرعاً ، وأنه استلمها ووضع يده عليها وقبلها بحالتها الراهنة دون 
حق الرجوب على البائع مستقبالً ، كما يقر بأنه قد أصب  مسئوالً عن سداد جميع 

 الغ ا خرى المقرره على هذه ا طيان .ا موال ا ميرية والمب

 ً  خامسا

اتفق الطرفان على أن أى نزاب ينشأ حول هذا العقد تكون محكمة ........ الجزئية 
 أو محكمة ...... االبتدائية هى المختصة .

 ً  سادسا

 تحرر هذا العقد من ........ نسخة للعمل بها عند اللزوم . 

 

 الطر  ال انى المشترى                             البائعالطر  ا ول 

 

 

 عقد بيع أرض زراعية

 

 

 محرر فى يوم

 الموافق ..... /.. / .. بين كل من ......... 

 

 بائع -السيد / ........... المقيم ...... طر  أول 



 ً   انيا

 مشترى -السيد / .......... المقيم ............. طر   ان 

 يأتى قر الطرفان بأهليتهما للتصر  والتعاقد ، اتفقا على مابعد أن أ

 

 اوالً 

باب الطر  ا ول إلى الطر  ال انى بطاقة الضمانات الفعلية والقانونية أطيان 
كائنة بزمام  -زراعية تبلغ جملة مساحتها .......سم / ........قيراط/ ........فدان 

 ...........  ...... مركز .......محافظة......... حون .......... نمرة ..........

ويشمل البيع كل ما يتبع ا رن المبيعة من حقوق ارتفاقية على أطيان أخرى م ل ,
حق المرور والمسيل والمشرب وجميع المبانى المقامة على ا طيان وا شجار 

 .  المغروسة

 ً   انيا

... للفدان الواحد دفع تم هذا البيع نظير  من إجمالى قدره.......... بواقع......
الطر  ال انى للطر  ا ول وقت تحرير هذا العقد مبلغ وقدره ........والباقى 

 . قدره........ يدفع على أقساط أو عند التوقيع على العقد النهائى

 ً   ال ا

يقر الطرفان ال انى المشترى بأنه عاين ا طيان موضوب العقد معاينة تامة و نافية 
 . للجهالة

 ً  رابعا

موضوب العقد المعاينة التامة  يقر الطر  ال انى المشترى بأنه قد عاين ا طيان
النافية للجهالة شرعاً ، وأنه استلمها ووضع يده عليها وقبلها بحالتها الراهنة دون 
حق الرجوب على البائع مستقبالً ، كما يقر بأنه قد أصب  مسئوالً عن سداد جميع 

 . الغ ا خرى المقرره على هذه ا طيانا موال ا ميرية والمب

 ً  خامسا

اتفق الطرفان على أن أى نزاب ينشأ حول هذا العقد تكون محكمة ........ الجزئية 
 . أو محكمة ...... االبتدائية هى المختصة

 ً  سادسا

 . تحرر هذا العقد من ........ نسخة للعمل بها عند اللزوم 



 

 الطر  ال انى المشترى                             الطر  ا ول البائع

 

 عقد بيع أرض فااء

 تحرر هذا البيع بااليجاب والقبول بين كل من --------الموافق  ----انه فى يوم 

السيد / .................... المقيم بناحية ................. بطاقة قومية رقم  -1
 ) طر  اول بائع (                                        مصرى مسلم  ...........

  السيد / ................ المقيم.................. بطاقة قومية رقم .......... -2
 ) طر   انى مشترى(                                            مصري سلم

 وبعد ان اقر الطرفان بأهليتهم للتعاقد والتصر  قانونا وبعدم خضوب ايا        
 0منهم لقانون الحراسة صار هذا البيع على البنود االتية 

 موضوب البيع -البند االول :

باب واسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطر  االول السيد         
الى الطر  ال انى السيد / ................لقابل لذلك ماهوقطعة ارن   ............./

مربع كائنة بزمام  ---------------متر مربع  ----مساحتها مبانى فضاء 
 ..............ومحدودة بحدود اربع هى :

 -الحد البحرى :

 -الحد القبلى :

 -الحد الشرقى :

 -الحد الغربى :

 ال من وطريقة السداد -البند ال انى :

جنيها فقط  -------جنية )  ------تم هذا البيع وقبل ب من احمالى قدرة           
جنيها ال غير ( وقد دفع  ------جنية )  -------الغير ( بواقع سعر المتر الواحد 

جنيها مصريا الغير .  -----------الطر  ال انى حال التوقيع على هذا العقد مبلغ 
واتفق الطرفان على ان يسدد المبلغ المتبقى على اربعة اقساط نص  سنوية قيمة كل 

 -جنيها ال غير ( وحددت بالمواعيد ا تية : --------------جنية )  -----منها 

 . 2004/    /   . القسط ال انى استحقاق 2004/   /    القسط ا ول استحقاق

 . 2005/   /   . القسط الرابع استحقاق 2005/   /    القسط ال الث استحقاق



 ايلولة الملكية -البند ال الث :

لكية القدر المباب بموجب هذا العقد قد آل الية بطريق يقر الطر  ا ول البائع بان م
ووعد بتسليم صورته للطر  ال اني المشترى للسير فى اجراءات نقل  -------

 الملكية ولضمان عدم تعرن الغير لة فى حيازتة للمبيع .

 البند الرابع

يقر الطر  ا ول البائع بتعوين الطر  ال انى المشترى اذا ماتشفع فى القدر 
 البائع لتنازلهم عن حق الشفعة فى عقد القسمة المحرر بينهم .  لمباب ايا من ور ةا

 خلو المكان من حقوق العينية -البندالخامس :

يقر الطر  ا ول ومن اآلن بأن القدر المباب موضوب هذا العقد خاليا من كافة 
االتنفاب  الحقوق العينية ايا كان نوعها كالرهن او االختصاص او االمتياز وحقوق

 واالرتفاب ظاهرة او خفية وليس موقوفا وال حكرا.

 المعاينة -البند السادس :

تقر الطر  بأنها عاينت القدر المباب موضوب هذا العقد والملحقات المعانية التامة 
 النافية للجهالة شرعا وقد فبل الشراء بالحالة الراهنة كما عاينتها .

 عشروط تسليم المبي -البند السابع :

صار االتفاق بين الطرفين على ان يتسلم الطر  ال اني المشترى قطعة ا رن 
وبذلك يكون للطر  ال انى المشترى  -----------    موضوب هذا البيع والتعاقد فى

عليها كافة حقوق المالك فى ملكة ومنها با خص حق البيع واإليجارة او اقامة 
   ا ول البائعمنشئات ومبانى عليها دون اعتران من الطر

 مصروفات ورسوم واتعاب العقد الرسمي -البند ال امن :

مصروفات ورسوم وأتعاب إنهاء إتمام العقد الرسمي باإلضافة إلى الشهادات 
العقارية وطلبات الشهر العقارى وكافة المصروفات وما يتعلق بانهاء اجراءات نقل 

رجوب على الطر  االول الملكية تقع على عاتق الطر  ال انى المشتري دون ال
البائع ويلتزم الطر  االول بالم ول امام الجهات المختصة بذلك للتوقيع على عقد 
البيع النهائى امام مصلحة الشهر العقارى أو الم ول أمام المحكمة لإلقرار بصحة 

 ونفاذ ذلك العقد

 الموطن المختار -البند التاسع :

تخذا محال مختار لة هو نفس العنوان يقر كل من الطرفين صراحة بأنه م        
 0المذكور بصدر هذا العقد وكل تخاطب رسمى على هذا العنوان يعد قانونيا

 المحاكم المختصة -البند العاشر :



المحاكم المدنية الواقع فى دائرتها العقار الموجود به المكان موضوب هذا العقد هى 
شرح او تنفيذ اى شرط  المختصة للنظر والفصل فى اى نزاب قد ينشا بخصوص

 من شروط هذا العقد .

 نسخ العقد -البند الحادى عشر:

 تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من طرفى العقد نسخة للعمل بها عند اللزوم .

 الطر  ال انى مشترى                                            الطر  االول البائع

 

 

 التأسيسعقد بيع أسهم لشركة تحت 

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 :تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ مقيم برقم ........ /السيد (2

 ........ ........ محافظةقسم 

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 :يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى

 "البند االول"



باب الطر  ا ول بصفته مفوضا من شركة ........ المساهمة تحت التأسيس ببيع 
عدد ........ سهما اسميا قيمة كل المعدة لالكتتاب العام" للطر  ال انى  أسهمها
 . ........منها

 "البند ال انى"

دفع الطر  ال انى بمجلس هذا العقد مبلغ ........ فقط ........ يم ل ........ على أن 
يقسط الباقى وقدره ........ فقط ........ على ........ يحل كل منها خالل شهر 

االقساط إذا لم يتم الوفاء بالقسط المستحق ........ من كل سنة ,على أن تحل باقى 
خالل االجل المتقدم فإن لم يقم الطر  ال انى بالوفاء بها فورا, فسخ العقد من تلقاء 
نفسه دون حاجة لتنبيه أو أى إجراء أخر, وتعين طرح اسهمه للبيع , فان بيعت بأقل 

ق , ويكون للشركة بعد من قيمتها التى تم التعاقد وفقا لها التزم الطر  ال انى بالفر
 .شهرها, تعديل القيد الخاص بهذه االسهم فى السجل المعد بها   بات تداول االسهم

 "البند ال الث"

ال يجوز للطر  ال انى المطالبة باستالم االسهم المبيعة أو التصر  فيها أال بعد 
 .الوفاء بكامل االقساط أو فى حالة تعجيله بالمؤجل منها

 "البند الرابع"

للطر  ال انى كافة الحقوق وعليه كافة االلتزامات المقررة للمساهمين وفقا  حكام 
القانون, ويقر بقبوله نظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية ومجلس ادارتها متى 

 .استوفت الشروط القانونية

 "البند الخامس"

 . حرر هذا العقد من نسختين, لكل طر  نسخة

الطر  "
                                                                               االول"

 ""الطر  ال انى

 

 عقد بيع أسهم لشركة قائمة

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 :تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1



 ........ ....... محافظةقسم .

 ........قومى  يحمل رقم

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ مقيم برقم ........ /السيد (2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........قومى  يحمل رقم

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 "البند االول"

أسهم شركة ........ لقاء  باب الطر  ا ول للطر  ال انى عدد ........ سهما من
وقد تم الوفاء به  ........  من قدره ........ فقط ........ بواقع السهم ........ فقط

 .بمجلس هذا العقد

 "البند ال انى"

تم تسليم ا سهم المشار إليها بالبند السابق للطر  ال انى بعد أن قام الطر  االول 
 سيد/ ........ الطر  ال انىبالتأشير على كل منها بنقل ملكية إلى ال

 "البند ال الث"

يلتزم الطر  االول باالقرار أمام المختص بالشركة بما يفيد نقل ملكية االسهم 
 .المبيعة إلى الطر  ال انى إذا لزم االمر

 "البند الرابع"

تتخذ اجراءات نقل ملكية االسهم إلى الطر  ال انى بمعرفة االخير وذلك بتقديمها 
لقيدها بأسمه فى سجالت الملكية بالمقر الرئيسى مرفقا بطلبه نسخة هذا إلى الشركة 
 مؤشرا عليها على النحو المتقدم العقد واالسهم

 "البند الخامس "

يقر الطر  ال انى أنه على دراية بأحوال الشركة المالية وبقيمة أسهمها والحق له 
 . فى الرجوب على الطر  االول بأى شئ

 "البند السادس"



 .للطر  ال انى أرباح االسهم اعتبارا من تاريخ العقد

 "البند السابع"

 .من نسختين, لكل طر  نسخة حرر هذا العقد

                                                                      الطر  االول""
 ""الطر  ال انى

 

 عقد بيع السمسار أو الهبير

 

 ........./......../........ قأنه فى يوم ........ المواف

 :تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........قومى  يحمل رقم

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ مقيم برقم ........ /السيد (2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........قومى  يحمل رقم

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 "البند ا ول"

باب الطر  ا ول لنائبه الطر  ال انى والذى يم له فى هذا العقد باعتباره مفوضا 
منه فى ابرامه وفى التوقيع عليه, العقار رقم ........ تنظيم شارب ........ قسم 

ترا مربعا ويحده من الناحية ........ محافظة ........ والبالغ مساحته ........م
 ........ البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية

 " البند ال انى"



تم هذا البيع لقاء  من قدره ........ فقط ........ ألتزم الطر  ال انى بدفعه كامال 
نائبه هو الطر  للطر  ا ول,ويعتبر قبضه له إجازة لهذا العقد بعد أخباره بأن 

 .ال انى فيه واحاطته بكل بنوده وتسليمه نسخته

 "البند ال الث"

آلت الملكية للطر  ا ول بطريق "الميراث الشرعى عن والده أو والدته المرحومة 
 ........ تو يق ........ ........ أو بموجب العقد المسجل رقم

 "البند الرابع"

عاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوب على يقر الطر  ال انى أنه عاين العقار م
 . الطر  ا ول لسبب يرجع إلى العيوب الخفية

 "البند الخامس"

يقر الطر  االول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية االصلية والتبعية كما هى 
معرفة به فى القانون, كما يضمن للطر  ال انى التعرضات القانونية على أن يتمكن 

 .طاره بها فى الوقت المناسبمن أخ

 "البند السادس"

يلتزم الطر  االول بتسليم المبيع للطر  ال انى خالل أجل أقصاه ........ وتكون 
غلته من حق ا خير اعتبارا من هذا التاريخ على أن يقوم الطر  االول 

 .عقود االيجار للطر  ال انى بتحويل

 " البند السابع"

 .الموض  بهذا العقد موطنا مختارا لما تتطلبه أعمال تنفيذهيعتبر عنوان كل طر  

 "البند ال امن"

 . تختص محاكم ........ بنظر ما تقدم من منازعات عند تنفيذ هذا العقد

 "البند التاسع"

 . حرر هذا العقد من نسختين, لكل طر  نسخة

 ""الطر  ال انى                                                     الطر  االول""

 .صيغة اجازة العقد

أقر أنا ........الطر  ا ول فى هذا العقد اننى اطلعت عليه وتسلمت نسخة منه 
 وبعد دراستى له أجزته ووافقت عليه على كل بنوده وقبضت كامل ال من

 



 عقد بيع النائب لنفسه

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

تحرير هذا العقد بين كل منتم  : 

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

قومى  يحمل رقم ........ 

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ برقم السيد/ ........ مقيم (2

 ........ قسم ........ محافظة

قومى  يحمل رقم ........ 

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 "البند ا ول"

باب الطر  ا ول لنائبه الطر  ال انى والذى يم له فى هذا العقد باعتباره مفوضا 
قسم  ........ منه فى ابرامه وفى التوقيع عليه, العقار رقم ........ تنظيم شارب
........ محافظة ........ والبالغ مساحتها ........مترا مربعا ويحده من الناحية 

رية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربيةالبح  ........ 

 " البند ال انى"

تم هذا البيع لقاء  من قدره ........ فقط ........ ألتزم الطر  ال انى بدفعه 
للطر  ا ول, ويعتبر قبضه له أجازة لهذا العقد بعد أخباره بأن نائبه هو  كامال

بكل بنوده وتسليمه نسخته الطر  ال انى فيه واحاطته . 

 "البند ال الث"

آلت الملكية للطر  ا ول بطريق "الميراث الشرعى عن والده أو والدته المرحومة 
 ........ ........ أو بموجب العقد المسجل رقم ........ تو يق



 "البند الرابع"

الرجوب على يقر الطر  ال انى أنه عاين العقار معاينة تامة نافية للجهالة وليس له 
 . الطر  ا ول لسبب يرجع إلى العيوب الخفية

 "البند الخامس"

يقر الطر  االول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية االصلية والتبعية كما هى 
معرفة به فى القانون, كما يضمن للطر  ال انى التعرضات القانونية على أن يتم 

 .أخطاره بها فى الوقت المناسب

" دسالبند السا " 

يلتزم الطر  االول بتسليم المبيع للطر  ال انى خالل أجل أقصاه ........ وتكون 
غلته من حق ا خير اعتبارا من هذا التاريخ على أن يقوم الطر  االول بتحويل 

 .عقود االيجار للطر  ال انى

 " البند السابع"

عمال تنفيذهيعتبر عنوان كل طر  الموض  بهذا العقد موطنا مختارا لما تتطلبه أ . 

 "البند ال امن"

 . تختص محاكم ........ بنظر ما تقدم من منازعات عند تنفيذ هذا العقد

 "البند التاسع"

 . حرر هذا العقد من نسختين,لكل طر  نسخة

 "الطر  االول" "الطر  ال انى"

 .صيغة اجازة العقد

وتسلمت نسخة منه أقر أنا ........الطر  ا ول فى هذا العقد اننى اطلعت عليه 
 .وبعد دراستى له أجزته ووافقت عليه على كل بنوده وقبضت كامل ال من الوارد به

 

 

 عقد بيع بالعربون

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق



 : تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........قومى  يحمل رقم

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........قومى  يحمل رقم

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 "البند االول"

 ........ بشاربباب الطر  االول للطر  ال انى العقار رقم ........ تنظيم الكائن 

البحرية  قسم ........ محافظة ........ والمكون من ........ ويحده من الناحية
 ........ ........ والقبلية

 ........ والشرقية ........ والغربية ........ بالمكلفة رقم ........باسم

 " البند ال انى"

أو والدته المرحومة آلت الملكية للبائع عن طريق "الميراث الشرعى عن والده 
 ........ ........ أو بموجب العقد المسجل رقم ........تو يق

 "البند ال الث"

تم هذا البيع لقاء  من قدره ........ فقط ........ واتفق الطرفان على خيار العدول 
لكل منهما, وقد تحدد مقابل هذا العدول بمبلغ ........ فقط ........كعربون دفعه 

 .انى للطر  االول بمجلس هذا العقدالطر  ال 

 "البند الرابع"

فان لم يستعمل هذا الخيار فى  ........./......../........ تحدد الخيار مدة أقصاها
 .خاللها, سقط الحق فيه, وأصب  العقد باتا والعربون المدفوب جزءا من ال من



 "البند الخامس""

انى بتكملة المبلغ المدفوب إلى مبلغ فى حالة صيرورة العقد باتا, يلتزم الطر  ال 
االجل المحدد للعدول,على أن يتم الوفاء  ........ فقط ........ خالل شهر من انتهاء
 .بباقى ال من عند التوقيع على العقد النهائى

 "البند السادس"

فى حالة عدم تنفيذ االلتزام الذى تضمنه البند السابق, يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء 
دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو إجراء آخر, وفى هذه الحالة يكون للطر   نفسه
 .الحق فى المبلغ الذى سبق دفعه كعربون االول

 "البندالسابع"

يلتزم الطر  االول ـ بعد صيرورة البيع باتا ـ بتسليم المبيع للطر  ال انى فور دفع 
, وتحويل عقود االيجار له  المبلغ المستحق بعد انقضاء االجل المقرر لخيار العدول

 .اعتبارا من أول الشهر التالى لدفع هذا المبلغ

 "البند ال امن"

يقر الطر  االول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية االصلية والتبعية كما هى 
معرفة به فى القانون , ويضمن التعرضات القانونية الصادرة للطر  ال انى من 

 . ر بها فى الوقت المناسبالغير على أن يخطره االخي

 "البند التاسع"

يقر الطر  ال انى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة , وليس له الرجوب على 
 . الطر  االول بأى عيب خفى قد يظهر

 "البند العاشر"

 . تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات فى هذا العقد

الوارد به مواطنا مختارا له فى هذا الصدد ما لم يتم ويعتبر عنوان كل طر  
 .االخطار كتابة بتغييره

 "البند الحادى عشر"

 . حرر هذا العقد من نسختين, سلمت نسخ لكل طر 

 ""الطرف الثانى                                                                الطرف االول""

 

 شائععقد بتعيين حارس على مال 



  -بمدينة ...... تم االتفاب بين كل من :  انه في يوم ........ الموافق ........

الجنسية  ........ قييةب قي .ب ........ عي... ........ .سيب ........ ق .  ي   ( السيد / ........1 

 ........ 

 ي مل قط..  ع.ئلة  ..ب ........ سجل قدني ........ " ط ف أول " 

........ الجنسيية  ........ قيييةب قيي .ب ........ عيي... ........ .سييب ........ ق .  يي   ( السيييد /1 

 ........ 

 ي مل قط..  ع.ئلة  ..ب ........ سجل قدني ........ " ط ف ث.ني " 

الجنسية  ........ قييةب قيي .ب ........ عي... ........ .سيب ........ ق .  يي   ( السييد / ........1 

 ........ 

  مل قط..  ع.ئلة  ..ب ........ سجل قدني ........ " ط ف ث.لث "ي 

 يي  جمةع األط اف قأهلةتهب للتع..د و االتف.ق على ق. يلي :

 "البند ا ول"

ن  ا لم. أثة  قن خالف قةن الط  ةن األول و الث.ني قوصفهم. ق.لكةن عليى الييةو. للعيي..  

و عيم  الطي ف األول ا..قي  ىعيوس قيسيمتق    ييد  ..ب ........ الك.ئن ........ كيل ق يا الن ي 

اتفي. قع الط ف الث.لث على تعةةن األخةي  ا..سي. علةيق اتيى ييتب الف يل نه.ئةي.  يي ىعيوس 

 اليسم  .

 "البند الثاني"

ق.عتب.. الط ف الث.ني هو الي.ئب قأعم.ل اإلىا.ة للعي.. سي.ل  البةي.ف  ةلتيم  قتسيلةمق اليى  

.ه ........ ،  إف أخل قتنفةذ هذا االلتيما  كي.ف ليخةي  طليف تنفةيذه الط ف الث.لث خالل اجل أ. 

جب ا و الماقق قتسلةمق ك.   اإلي اىات التي .ي.  قت  يةله. و التيي أهميل  يى ت  يةه. خيالل 

 المدة قن اق ا  هذا العيد و اتى تسلةب العي.. .

 "البند الثالث"

ق ق.ذال  ى ذلك عن.يي  ال جيل المعتي.ى يلتم  الط ف الث.لث  و. تسلمق العي.. ق.لم .    علة

 و لو ك.نت عن.يتق قيئونق الخ.ص  أىنى قن ذلك .

 "البند الرابع"

يب.عيي  الطيي ف الث.لييث أعميي.ل اإلىا.ة و ييي. ليصييول المييي .ة    ةجيي س الت قةميي.ت الال قيي  

وس للم .    على العي.. و اق ا  عيوى اإليج.. و ت  ةل األج ة واعط.ء المخ.ل .ت و . ع ىعي.

الفسخ و اإلخالء و الطي ى و تو.ةيع ال جيو  الت ف ةي  و التنفةذيي  و توكةيل الم ي.قةن و سيداى 

 ال سو  و العوائد   ق.ذال  ى كل ذلك عن.ي  ال جل المعت.ى على الن و المبةن ق.لبند الس.قا .

 "البند الهامس"

.. المسيلب الةيق أو للط ف الث.لث األنف.ق على األعم.ل التي تتطلبه. اإلىا.ة قين أجي ة العيي

ق.ال.ت اض قف.ئدة أو قدوف  .ئدة   قم. ال يج.و  قبلغ ........  يط ........ جنةه. لمي ة واايدة طيوال 

 قدة ال  اس  و قتى ىعت الض و.ة الى ذلك .

 "البند السادس"



ال يجو  للط ف الث.لث اف يعهد ق فظ العي.. أو اىا.تق ألي قن الط  ةن األول أو الثي.ني   كمي. 

ال يجو  لق قغة  قوا يتهم. اف يعهد قذلك الى الغة  ق. لب يضط  الى ذلك قسبف ضي و.ة ع.جلي  

. 

 "البند الس.قع"

لةس للط ف الث.لث قب.ع ة أي عمل قن أعم.ل الت  ف غة  ت.قعي  ألعمي.ل اإلىا.ة    ليةس 

ني. ل عين لق أف يبةع أو يي ض أو ييت ض أو ييي.ي  أو ييي..أ أو يهيف أو يي هن أو ي ي.لي أو يت

جمء قن ال ا أو يج س ت سةن.ت  يي العيي.. أو يطعين قي.لتموي   يى الت ي  .ت ال ي.ى.ة قين 

الم.لكةن أو يؤج  عةن. ألادهم. لخ وج هيذا اإليجي.. عين أعمي.ل اإلىا.ة المعتي.ىة قي. ليب يوا يا 

 األخ  على ذلك .

 "البند الثامن"

المتعلي  قأعم.ل اإلىا.ة   أقي. قي. الط ف الث.لث واده هو ص.اف ال ف   ى ك.   المن. ع.ت 

يتعلا قنه. قأصل ال ا  ي العي..  ةكوف الط  .ف األول و الث.ني وادهم. هم. صي.اب. ال يف  

  ةق .

 "البند الت.سع"

على الط ف الث.لث تو يع اإلي اى عه ي. عليى الطي  ةن األول و الثي.ني كيل ق سيف ا يتق 

ل قخ.ل ي.ت قو.يع علةهي. و علةيق تييديب كيي  على الن و المبيةن ق.لبنيد األول   و ذليك قي.قي

 اس.ب لهم. خالل عه  ين.ي  قن كل ع.  .

 "البند العاشر"

يلتم  الط ف الث.لث عند انته.ء قأقو.يتق ق دو. اكيب نهي.ئي أو صيلي   اف يسيلب كيل طي ف 

 ن ةبق الم كو  لق قق أو ق. تب الت .لي علةق و قل ي.تق و ق. يخ ق قن ق..ي اإلي اى اف وجد .

و  ي ا.ل  صدو. اكيب نهي.ئي ق.ليسيم  قط ييا الت يفة    تسيلةب العيي.. لل اسيي علةيق 

 المماى .

 "البند الحادي عشر"

للط ف الث.لث التن ي عن ال  اس  اذا جدت ظ وف اضط تق الى ذليك   كمي ض أو سيف  أو 

ضةا و.ت   على أف يخط  الطي  ةن األول و الثي.ني قيذلك كت.قي  .بيل التن يي قأسيبو. عليى 

األ.ييل   و ال يخلييى ط  ييق او ت  ييع قسييئولةتق المدنةيي  و الجن.ئةيي  اال قييإ. ا. قكتييوب قنهميي. 

 .قتسلةمهم. العي.. و اإلي اىات اتى ت..يخ اإل. ا. 

 "البند الثاني عشر"

للط  ةن األول و الث.ني قع. عمل الط ف الث.ليث و تعةيةن رخي  ق ليق  يي أي و.يت   و لكيل 

ق ليق اذا أهميل  يي افيظ العيي.. أو  يي اىا.تيق أو اذا ان ي.  قنهم. طلف عمليق و تعةيةن أخي  

 للط ف األخ  أو قدى قع  األقوال أو وجد قن ييبل ال  اس  قغة  اج  .

 "البند الثالث عشر"

يست ا الط ف الث.لث اج اً عن أعم.ل ال  اس  .د.ه ........  يط ........جنةه. عه ي.   و ليق  

افظ العي.. و اىا.تيق ، و ليق  يى سيبةل ذليك ال يا  يي  است ىاى ق. أنفيق قن ق  و .ت  ى

ابس العي.. و اإلي اىات التي ت ت يده اتى يستو ى ك.   قست ي.تق سواء  ي ا.لي  انتهي.ء 

 ال  اس  أو انتي.له. الى ا..س أخ  .

 "البند الرابع عشر"

واف كيل قين تختص ق .كب ........ قن   ق. .د ينيف عن هذا العيد قن قن. ع.ت . و يعتب  عن 

 أط ا ق المبةن قق قوطن. قخت..ا لق  ي هذا ال دى .



 "البند الهامس عشر"

 حرر العقد من ثالث نسخ , لكل طرف نسهة .

 الطرف الثالث الطرف الثاني الطرف االول

 االسم االسم االسم

 التوقيع التوقيع التوقيع

 

 

 

 عقد بيع براءة اهتراد

 

 ........./......../........ انه فى يوم ........ الموافق

 : أبرم هذا العقد بين كل من

 ........ السيد / ................ الجنسية ................ مقيم بشارب ........ قسم -1

 ........ محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى

 ................ ........ وعنوان محل العمل

 ( طر  أول )

 ........ السيد / ................ الجنسية ................ مقيم بشارب ........ قسم -2

 ........ محافظة ........ يحمل رقم قومى........ سجل مدنى

 ................ ........ وعنوان محل العمل

 ( طر   انى )

 (البند التمهيدى)

......./......../......... ونشر فى صدر قرار وزير التجارة رقم ........ بتاريخ .
 ........./......../........ صحيفة براءات االختراب بالعدد رقم ........ بتاريخ

متضمنا نسبة االختراب إلى الطر  االول وأنه المالك له وان البراءة قيدت 
عتبارا وسمى االختراب ........ وأن المدة المحددة لحمايته هى ........ ا........ برقم

من ......../......../......... وأن هذه الحماية تنتهى فى ......../......../......... 



وقابلة للتجديد مرة واحدة مدتها ........ , وقد تأشر بمضمون هذا القرار فى سجل 
 ........ البراءات تحت رقم

 "البند االول"

 .له فيما تحتاجه بنوده من ايضاحيعتبر هذا التمهيد جزءا ال يتجزأ من العقد ومكمال 

 "البند ال انى"

باب الطر  االول للطر  ال انى وتنازل له عن استغالل براءة االختراب المنوه 
 .عنها فيما تقدم, وأصب  الطر  ال انى وحده هو صاحب الحق فيها

 "البند ال الث"

نى بمجلس هذا تم هذا البيع لقاء  من قدره ........ فقط ........ دفعه الطر  ال ا
 .العقد

 "البند الرابع"

يقر الطر  ال انى بأنه تسلم من الطر  االول شهادة الحماية المؤقته الممنوحة من 
ادارة براءات االختراب , وأصب  هو صاحب الحق فى الحماية بموجبها ويعد هذا 
مة العقد تنازال من الطر  االول له عنها, كما يحق له اتخاذ كافة االجراءات الالز

 .لمنع استغالل الغير لها

 "البند الخامس"

للطر  ال انى وحده الرجوب على كل من يستعمل براءة االختراب سالفة البيان بغير 
 . حق لمطالبته بتعوين وفقا الحكام المسئولية التقصيرية

 "البند السادس"

غالله يقر الطر  ال انى أنه لم ببراءة االختراب واالغران التى يمكن تحقيقها باست
وأنه يطلب من الطر  االول المساعدة فى االستغالل بمقابل يتم االتفاق عليه 

 .بموجب عقد مستقل

 "البند السابع"

يقر الطر  االول بأنه لم يسبق له التصر  فى براءة االختراب محل هذا العقد 
وأنها لم تنته أو يقضى ببطالنها حتى اليوم ويضمن كافة التعرضات القانونية 

 .رة من الغير للطر  ال انىالصاد

 "البند ال امن"



يقر الطر  االول بقبوله تعديل بيانات براءة االختراب المقيدة باسمه بجعل الطر  
هذا التعديل  ال انى هو المالك لها وأن تصديقه على هذا العقد يعتبر تصديقا على

 .يخول ادارة براءات االختراب اجراءه

 "البند التاسع"

الموض  بهذا العقد قرين أسم كل متعاقد موطنا مختارا فيما يتعلق يعتبر العنوان 
 .باجراءات تنفيذه

 " البند العاشر"

 . تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من نزاعات فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد

"الطر                                                                  االول" الطر "
 "ال انى

 (محضر تصديق)

 .وزارة العدل مصلحة الشهر العقارى والتو يق

 ........ مكتب تو يق

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 سال  البيان أمامنا نحن ........ المو ق بالمكتب

سجل قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ يحمل رقم قومى ........ 
 , ........مدنى

 ........ ومن السيد/ ........ يحمل رقم قومى........ سجل مدنى

 وهذا تصديق منا بذلك

 

 االمو ق"

 

 عقد بيع بشرط اهتيار الغير

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 :تم تحرير هذا العقد بين كل من



 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ مقيم برقم ........ /السيد (2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 "البند االول"

العقار الكائن ........ والمكون من ........ والبالغ باب الطر  ا ول للطر  ال انى 
والقبلية ........ والشرقية  ........ مساحته ........ والذى يحده من الناحية البحرية

 ........ ........ والغربية ........ بالمكلفة رقم ........ لسنة ........ باسم

 "البند ال انى"

.... فقط ........ دفع منه الطر  ال انى مبلغ ........ تم هذا البيع لقاء  من قدره ....
فقط ........ بمجلس هذا العقد, على أن يستحق الباقى وقدره ........ فقط ........ 

 .عند تحرير العقد النهائى

 "البند ال الث"

يلتزم الطر  االول بإتمام كافة المستندات الالزمة للتسجيل على أن يتم ابرام العقد 
النهائى خالل أجل أقصاه ........ من اآلن , وإال كان للطر  ال انى ايداب باقى 

بصحة ونفاذ هذا العقد بمصاري  على عاتق  ال من خزينة المحكمة ورفع دعوى
 .الطر  االول

 "البند الرابع"

للطر  ال انى الحق فى اختيار الغير للحلول محله أو لمشاركته فى هذا العقد, وذلك 
 . ........ من اآلن , على أن يخطر الطر  ا ول بذلك كتابةفى خالل 

 "البند الخامس"



المحدد, يحرر العقد النهائى فى ا جل المتفق  فى حالة أتمام االخطار فى الموعد
عليه باعتبار من تضمنهم االخطار طرفا  انيا مشترين بذات شروط هذا العقد ما لم 

 . ط آخرىيتفق الطرفان بالعقد النهائى على شرو

 "البند السابع"

يقر الطر  ا ول بخلو المبيع من الحقوق العينية االصلية والتبعية كما هى 
به فى القانون ويضمن التعرن القانونى الصادر من الغير للطر  ال انى  معرفة

 . على أن يتم اخطاره به فى الوقت المناسب

 "البند ال امن"

نافية للجهالة وليس له الرجوب على الطر   عاين الطر  ال انى المبيع معاينة تامة
 .االول بما يظهر من عيوب بعد االستالم

 "البند التاسع"

 " ........ الطر  االول بالتسليم بعد ابرام العقد النهائى "أو فى يلتزم

 " البند العاشر"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات بهذا العقد ويعتبر عنوان كل 
 . لمبين به موطنا مختارا فى هذا الصددطر  ا

 "البند الحادى عشر"

 .حرر العقد من نسختين, لكل طر  نسخة

                                                                    الطر  االول""
 ""الطر  ال انى

 

 عقد بيع بشرط التجربة

 

 ......../......../.........أنه فى يوم ........ الموافق 

 تم تحرير هذا العقد بين كل من:

 ( السيد/ ........ مقيم برقم ........1

 قسم ........ محافظة ........

 يحمل رقم قومى ........



 سجل مدنى ........

 "طر  أول"

 ( السيد/ ........ مقيم برقم ........2

 قسم ........ محافظة ........

 قومى ........ يحمل يحمل رقم

 سجل مدنى ........

 "طر   ان"

 "البند االول"

باب الطر  االول للطر  ال انى العقار الكائن ........ والمكون من ........ والبالغ 
مساحته ........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية 

 قم ........ لسنة ........ باسم ................ والغربية ........ بالمكلفة ر

 "البند ال انى"

تم هذا البيع لقاء  من قدره ........ فقط ........ دفع منه الطر  ال انى مبلغ ........ 
فقط ........ بمجلس هذا العقد, على أن يستحق الباقى وقدره ........ فقط ........ 

 عند تحرير العقد النهائى.

 "البند ال الث"

يلتزم الطر  ا ول بإتمام كافة المستندات الالزمة للتسجيل على أن يتم ابرام العقد 
النهائى خالل أجل أقصاه ........ من اآلن , واال كان للطر  ال انى ايداب باقى 
ال من خزينة المحكمة ورفع دعوى بصحة ونفاذ هذا العقد بمصاري  على عاتق 

 الطر  االول.

 "البند الرابع"

ال انى الحق فى اختيار الغير للحلول محله أو لمشاركته فى هذا العقد, وذلك  للطر 
 فى خالل ........ من اآلن , على أن يخطر الطر  االول بذلك كتابة .

 "البند الخامس"

فى حالة أتمام االخطار فى الموعد المحدد, يحرر العقد النهائى فى ا جل المتفق 
طرفا  انيا مشترين بذات شروط هذا العقد ما لم  عليه باعتبار من تضمنهم االخطار

 يتفق الطرفان بالعقد النهائى على شروط أخرى .

 "البند السابع"



يقر الطر  االول بخلو المبيع من الحقوق العينية االصلية والتبعية كما هى معرفة 
به فى القانون ويضمن التعرن القانونى الصادر من الغير للطر  ال انى على أن 

 اخطاره به فى الوقت المناسب .يتم 

 "البند ال امن"

عاين الطر  ال انى المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوب على الطر  
 ا ول بما عيوب بعد االستالم.

 "البند التاسع"

 يلتزم الطر  االول بالتسليم بعد ابرام العقد النهائى "أو فى ........ "

 "البند العاشر "

محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات بهذا العقد ويعتبر عنوان كل تختص 
 طر  المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد .

 "البند الحادى عشر"

 حرر العقد من نسختين, لكل طر  نسخة.

 "الطر  ال انى"                                                        "الطر  االول"

 

 ع بشرط التنازل للغيرعقد بي

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 :تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ مقيم برقم ........ /السيد (2

 ........ قسم ........ محافظة



 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 "البند االول"

باب الطر  ا ول للطر  ال انى العقار رقم ........ تنظيم الكائن ........ والمكون 
ى من ........ والبالغ مساحته ........مترا مربعا والذى يحدده من الجانب البحر

........ والقبلى ........ والشرقى ........ والغربى ........ بالمكلفة رقم ........ 
 ........ باسم

 "البند ال انى"

آلت ملكية العقار المبيع للطر  االول بطريق "الميراث الشرعى من والده أو والدته 
بتاريخ  ........المرحومة ........ أو بموجب العقد المسجل رقم

 ........ ......../......../.........تو يق

 "البند ال الث"

تم هذا البيع لقاء  من قدره ........ فقط ........ دفع الطر  ال انى منه مبلغ ........ 
فقط ........بمجلس هذا العقد والباقى يدفع عند التوقيع على العقد النهائى الذى تحدد 

ةله أجل أقصاه نهاية شهر ........ سن  ........ 

 "البند الرابع"

يلتزم الطر  االول بتسليم المبيع فور التوقيع على العقد النهائى واال كان للطر  
 . ال انى الرجوب عليه بمبلغ ........ فقط ........ عن كل يوم تأخير

 "البند الخامس"

يس له قام الطر  ال انى بمعاينة العقار المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة ول
 .الرجوب على الطر  االول بضمان أى عيب قد يظهر مستقبال

 "البند السادس"

يقر الطر  ا ول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية االصلية والتبعية كما هى 
معرفة به فى القانون ويضمن التعرضات القانونية التى قد تصدر من الغير على أن 

سبالطر  ال انى فى وقت منا يخطره بها  . 

 "البند السابع"

يحق للطر  ال انى التنازل عن هذا العقد للغير بذات الشروط الواردة به, وفى حالة 
 .التنازل يلتزم الطر  االول باقراره وباتمام العقد النهائى مع المتنازل اليه



 "البند ال امن"

اري  فى حالة امتناب الطر  االول عن اتمام العقد النهائى أو التنازل , يلزم مص
 . دعوى صحة ونفاذ عقد التنازل

 "البند التاسع"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات بهذا العقد ويعتبر عنوان كل 
 .طر  الموض  به موطنا مختارا فى هذا الصدد

 "البندالعاشر"

 . حرر هذا العقد من نسختين , لكل طر  نسخة

"الطر  ال انى                                                     االول" الطر " " 

 

 عقد بيع بشرط المذاب

 إنه فى يوم .......... الموافق ...../..... ../........

 تحرر هذا العقد بين كل من

أوالً السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم 
............... 

المدير المسئول بمصنع / ......................سجل تجارى رقم / 
........................ 

 )طر  أول بائع( 

 انياً السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم 
............... 

 )طر   انى مشترى (  

 بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ا تىوبعد أن أقر المتعاقدان 

 

 البند ا ول

 بموجب هذا العقد باب الطر  ا ول للطر  ال انى ما هو ............

 



 عقد بيع بشرط الوزن أو الكيل

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 :تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ ........ مقيم برقمالسيد/  (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ مقيم برقم ........ /السيد (2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 " البند االول"

للطر  ال انى ........ والبالغ قدرها ........ مع اعتبار هذا العدد باب الطر  ا ول 
وتعهد الطر   , ........ جوهريا فى التعاقد لحاجة الطر  ال انى إليه فى خالل

االول باجراء الكيل بحضور الطر  ال انى حتى الساعة ........ من اليوم التالى 
المطلوب, كان شرط الكيل الذى علق لهذا العقد, فان تبين أن المبيع يقل عن القدر 

 .عليه العقد غير متحقق

 "البند ال انى"

لألردب الواحد,ويكون جملة ال من ........ تم هذا البيع لقاء  من قدره ........ فقط
........ فقط ........ يتعهد الطر  ال انى بدفع مبلغ ........ عند تحقق الشرط 

د بالوفاء به خالل ........ من دفع المقدم سال  بوجود القدر المطلوب, والباقى يتعه
 . البيان

 "البند ال الث"



يلتزم الطر  االول بتسليم المبيع فور تحقق شرط الكيل بدرجة النظافة المشار 
إليها, على أن يتسلم الطر  ال انى من مكان وجود المبيع بمصاري  على عاتقه, 

 .المتفق عليهاويعتبر التسليم اقرارا بتوافر درجة النظافة 

 "البند الرابع"

 .يتحمل الطر  ال انى قيمة العبوات الفارغة ما لم يحضر عبوات من طرفه

 "البند الخامس"

 .حرر هذا العقد من نسختين, لكل طر  نسخة

"الطر                                                               الطر  االول""
 "ال انى

 

 الامان عقد بيع تركة بشرط

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 : تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ مقيم برقم ........ /السيد (2

 ........ ........ محافظةقسم 

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 "البند ا ول"



الطر  االول من بين ور ة المرحوم ........ المتوفى بتاريخ 
 ........ ......../......../......... وخل  تركة تشمل

 "البند ال انى"

فى التركة سالفة البيان ب من  باب الطر  االول للطر  ال انى حصته الميرا ية
 .اجمالى وقدره ........ قبضه الطر  االول بمجلس هذا العقد

 "البند ال الث"

تنتقل الحصة المبيعة للطر  ال انى شائعة بحالتها التى كانت عليها وقت ابرام هذا 
 . العقد وللمشترى اتخاذ اجراءات القسمة إذا ما شاء

 "البند الرابع"

ان الطر  االول يضمن للطر  ال انى أن حصته ال تقل عن من المتفق عليه 
 .النص  فى كافة أموال التركة واال ألتزم بالفرق

 "البند الخامس"

يقر الطر  ال انى أنه أشترى ساقط الخيار فال ضمان له سواء فيما يتعلق بالحصة 
تبار القانونية أو حتى فيما يتعلق باع ومقدرها أو بالعيوب الخفية أو بالتعرضات

 .البائع وار ا بحيث أن  بت أنه غير وارث فال رجوب عليه

 "البند السادس"

 .حرر هذا العقد من نسختين, لكل طر  نسخة

 ""الطر  ال انى                                                   الطر  االول""

 

 عقد بيع ثمار حديقة

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 : تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى



 ........ سجل مدنى

 ................ ........ وعنوان محل العمل

 "طر  أول"

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 ................ ........ وعنوان محل العمل

 "طر   ان"

 "البند ا ول"

والبالغ مساحتها  ........ باب الطر  ا ول للطر  ال انى  مار الحديقة الكائنة
يحدها من الناحية البحرية ........ ........ والمنزرعة بأشجار ........ والتى 

 ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية

 "البند ال انى"

تم هذا البيع لقاء  من اجمالى وجزافى قدره ........ فقط ........دفعه الطر  ال انى 
د عند للطر  االول بمجلس هذا العقد, كما دفع تأمينا قدره ........ فقط ........ ير
 .تسليم الحديقة بدون اتال   ى من اشجارها واال سقط الحق فى استرداده

 "البند ال الث"

يقر الطر  ال انى أنه عاين االشجار وال مار معاينة تامة وقبل التعامل فيها ساقط 
الخيار, وليس له الرجوب على الطر  االول بالضمان فيما يتعلق بما قد يظهر من 

 .عيوب

" عالبند الراب " 

يلتزم الطر  االول بتسليم الحديقة للطر  ال انى اليوم فور التوقيع على هذا العقد 
 .لمباشرتها حتى االنتهاء من قط  ال مار

 "البند الخامس"

اتفق الطرفان على أن الحد االقصى لنضج ال مار هو 
........./......../........ تاريخ التاريخ  ويلتزم الطر  ال انى بتسليم الحديقة بعد هذا
بشهر واحد وإال التزم بأن يدفع للطر  االول مبلغ ........ فقط ........ عن كل يوم 



تأخير وكان للطر  االول استصدار حكم من قاضى ا مور المستعجلة بطرده منها, 
 .لم يتم قطفها بعد هذه المهلة وال يكون له حق فى ال مار

 "البند السادس"

ة على االشجار وبذل عناية الشخص الحريص فى يلتزم الطر  ال انى بالمحافظ
ذلك, وعليه أن يعهد إلى اشخاص ذوى دراية فى قط  ال مار وفقا للعر  الجارى 

 .مما يحول دون قطع االفرب أو االضرار بها

 "البند السابع"

ال انى زراعة أى جزء من الحديقة أو تربية الماشية أو تخزين  ال يجوز للطر 
فيما عدا ما يلزم لتعبئة ال مارمهمات أيا ما كانت  . 

 "البند ال امن"

ال يجوز للطر  ال انى اجراء أى بيع لل مار بداخل الحديقة, أو ادخال وسائل النقل 
 .بها وإال كان مسئوال عن كافة النتائج التى تترتب على ذلك

 "البند التاسع"

تعرضات يقر الطر  االول بعدم وجود حجوزات على ال مار وأنه يضمن كافة ال
القانونية الصادرة من الغير للطر  ال انى على أن يخطره االخير بها فى الوقت 

 .المناسب

 "البند العاشر"

 .يعتبر عنوان كل طر  الوارد قرين اسمه موطنا مختارا فيما يتطلبه تنفيذ هذا العقد

 "البند الحادى عشر"

قدتختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات لهذا الع  

 "البند ال انى عشر"

 . حرر هذا العقد من نسختين, لكل طر  نسخة

" "الطر                                                                  الطر  االول"
 "ال انى

 

 عقد بيع حصة تاسيس فى شركة مساهمة

 



 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

ا العقد بين كل منتم تحرير هذ  : 

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ مقيم برقم ........ /السيد(2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 "البند ا ول"

باب الطر  االول للطر  ال انى حصته فى تأسيس شركة ........ لقاء  من مقبون 
 .قدره ........ فقط ........ دفع بمجلس هذا العقد

 "البند ال انى"

تم تسليم المستندات المتعلقة بالحصة المبيعة مؤشرا عليها من الطر  االول بما يفيد 
 .نقل ملكيتها إلى الطر  ال انى

 "البند ال الث"

تتخذ اجراءات نقل الملكية الحصة إلى الطر  ال انى بمعرفة االخير وذلك بتقديم 
المستندات الخاصة بها إلى الشركة لقيدها باسمه فى سجالت الملكية بالمقر الرئيسى 

 . مرفقا بطلبة نسخة من هذا العقد والمستندات سالفة البيان

 "البند الرابع"

أنه على دراية بأحوال الشركة المالية وبقيمة أسهمها وال حق له يقر الطر  ال انى ب
 .فى الرجوب على الطر  االول بأى شئ

 "البند الخامس"



 .نسخة حرر هذا العقد من نسختين , لكل طر 

" " الطر  ال انى                                                 الطر  االول " " 

 

 عقد بيع حصة في تركة

  

 

 أنه في يوم ..................الموافق     

 

 بمدينة ...........

 

 

 تم االتفاق بين كل من : 

 

 طر  أول : ...........

 

 ويشار إليه بعد في هذا العقد بالطر  ا ول البائع .

 طر   اني : ...........

 ويشار إليه فيما بعد بالطر  ال اني مشتري .

 المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد واتفقا على:أقر الطرفان بكامل أهليتهما 

 

 1البند 

باب أفراد الطر  ا ول حصتهما ا ر ية في أرن المزرعة الكائنة بـ 
 .............والمسماة

واآليلة إليهما عن طريق الميراث من أبيهم بموجب صك حصر الور ة رقم  
 ..........وتاريخ



 الصادر من الشيخ /

 امة بالطائ  إلى الطر  ال اني وهو أحد الور ة .القاضي بالمحكمة الع

 2البند 

 تم هذا البيع لقاء  من قدره

قبضه أطرا  الطر  ا ول عداً ونقداً بمجلس هذا العقد كل حسب حصته الشرعية 
 في التركة .

 3البند 

أقر أفراد الطر  ا ول أنهم قد باعوا حصتهم في المزرعة المشار إليها إلى 
 لقابل لذلك ساقطين الخيار ال يحق لهم الرجوب  ي سبب كان .الطر  ال اني ا

 4البند 

أقر الطر  ا ول البائع بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية ا صلية والتبعية ، ولم 
 يعلق به حق شخصي للغير ، كما يضمن التعرن الصادر من الغير .

 5البند 

معاينة تامة نافية للجهالة وليس له يقر الطر  ال اني بأنه قد عاين ا رن المباعة 
 الرجوب على أفراد الطر  ا ول فيما يتعلق بأي عيوب .

 6البند 

 حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طر  نسخة منه للعمل بموجبه وهللا الموفق .

 

 الطر  ال اني                                                    الطر  ا ول

 االسم :                                               االسـم :

 التوقيع :                                              التوقيع :

 

 عقد بيع حصة في تركة

  

 

 أنه في يوم ..................الموافق     



 

 بمدينة ...........

 

 

 تم االتفاق بين كل من : 

 

 طر  أول : ...........

 

 إليه بعد في هذا العقد بالطر  ا ول البائع .ويشار 

 طر   اني : ...........

 ويشار إليه فيما بعد بالطر  ال اني مشتري .

 أقر الطرفان بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد واتفقا على:

 

 1البند 

باب أفراد الطر  ا ول حصتهما ا ر ية في أرن المزرعة الكائنة بـ 
 .............والمسماة

واآليلة إليهما عن طريق الميراث من أبيهم بموجب صك حصر الور ة رقم  
 ..........وتاريخ

 الصادر من الشيخ /

 القاضي بالمحكمة العامة بالطائ  إلى الطر  ال اني وهو أحد الور ة .

 2البند 

 تم هذا البيع لقاء  من قدره

بمجلس هذا العقد كل حسب حصته الشرعية  قبضه أطرا  الطر  ا ول عداً ونقداً 
 في التركة .

 3البند 



أقر أفراد الطر  ا ول أنهم قد باعوا حصتهم في المزرعة المشار إليها إلى 
 الطر  ال اني القابل لذلك ساقطين الخيار ال يحق لهم الرجوب  ي سبب كان .

 4البند 

العينية ا صلية والتبعية ، ولم أقر الطر  ا ول البائع بخلو المبيع من كافة الحقوق 
 يعلق به حق شخصي للغير ، كما يضمن التعرن الصادر من الغير .

 5البند 

يقر الطر  ال اني بأنه قد عاين ا رن المباعة معاينة تامة نافية للجهالة وليس له 
 الرجوب على أفراد الطر  ا ول فيما يتعلق بأي عيوب .

 6البند 

 ن بيد كل طر  نسخة منه للعمل بموجبه وهللا الموفق .حرر هذا العقد من نسختي

 

 الطر  ال اني                                                    الطر  ا ول

 االسم :                                               االسـم :

 التوقيع :                                              التوقيع :

 

 عقد بيع حصة في تركة

  

 الفريق الثاني "المشتري" الفريق ا ول "البائع"

 االسم : االسم :

 اسم ا ب : اسم ا ب :

 اسم ا م : اسم ا م :



 مكان وتاريخ الوالدة : مكان وتاريخ الوالدة :

 رقم البطاقة الشهصية : رقم البطاقة الشهصية :

 تاريخ صدورها : تاريخ صدورها :

 جهة ا صدار : ا صدار : جهة

 محل ورقم القيد : محل ورقم القيد :

 العنوان : العنوان :

 الهاتف : الهاتف :

  

  

 تم االتفاب والترااي على ما يلي:

ـ توفي المدعو......... بتاريخ .......عن ورثته الشرعيين وهم )تذكر أسماء 1

التركة( كما هو ثابت من الورثة ودرجة قرابة كل منهم للمورث ونصيبه في 

 الوثيقة ا رثية رقم ......تاريخ .......الصادرة عن المحكمة الشرعية في .......

وقد ترن مما يورث شرعا عقارات ومنقوالت وامواال منقولة وحقوقا قبل عيره، 

 كما توجد التزامات وديون على التركة، وفيما يلي بيان ذلن بالتفصيل.

كل عقار ومنطقته العقارية ونوعه الشرعي ومساحته  ـ العقارات: يذكر رقم1

 وحدوده ووصفه.

ـ المنقوالت وا موال المنقولة: تحرر قائمة بالمنقوالت والمصوعات والنقود 2

 والسندات وا سهم وعيرها والجهات المودعة بها.



ـ حقوب التركة لد  الغير: تذكر سندات الديون ونوعها وقيمتها وأسماء 3

ا كانت هذه الدوين مامونة بحقوب عينية تواح هذه الحقوب، مع المدنين، وإذ

 بيان العقارات المتعلقة بها.

ـ التزامات وديون التركة: تواح الديون وا لتزامات التي على التركة وسبب 4

 الديون وسنداتها وقيمتها وأسماء الدائنين.

.......سهما  ـ باد وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد "أ" إلى "ب" القابل لذلن2

سهم وهي عبارة عن حصته في تركة المرحوم .......المواحة  24مشاعا من 

 في البند السابق، بما لها من حقوب وما عليها من ديون والتزامات.

ـ يقر "أ" بأنه لم يتصرف قبل اليوم في الحصة المبيعة بموجب هذا العقد أو في 3

 أي جزء منها.

الي وجزافي قدره ........ليرة سورية عن جميع ـ تم هذا البيع وقبل بثمن اجم4

الحصة المبيعة، ويعترف "أ" بأنه تسلم بتاريخ التوقيع على هذا العقد المبلغ 

 المذكور كامال نقدا وعدا من يد "ب" وماله

ـ يقر "ب" بأنه عالم بجميع محتويات الحصة المبيعة العلم التام النافي للجهالة 5

بحالتها الراهنة دون أن يحق له الرجود على "أ" بأي شرعا، وأنه قبل مشتراها 

شيء بسبب ذلن وهو وشأنه مع مديني ودائني التركة، وفيما يهت  بحقوب 

التركة قبل الغير فال يامن "أ" سو  وجودها كما يقر بأن البيع الصادر منه 

 بموجب هذا العقد نهائي وال رجود فيه بأي حال من ا حوال.

يع على هذا العقد يصبح "ب" المالن لجميع الحصة المبيعة ـ بمجرد عقد التوق6

ويقر "أ" بتنازله له عن حصته في العقود وا حكام والقيود والتسجيالت المذكورة 

أعاله ويحله محله في نصيبه فيها، كما يصرح للسيد رئيس المكتب العقاري 

د المسجلة المعاون ولكل موظف مهت  بإجراء التأشير بما تقدم على هامل القيو

 لصالح المورث والمواحة بالبند ا ول من هذا العقد.

وبما أن جميع المستندات الهاصة بالتركة موجود تحت يد باقي الورثة، فال يحق لـ 

 "ب" مطالبة "أ" بتسلمه له، وهو وشأنه مع باقي الورثة.

ـ من المتفق عليه بين المتعاقدين أن هذا البيع ال يشمل إال حصة "أ" في 7

وجودات التركة والتزاماتها المواحة على سبيل الحصر في البند ا ول من هذا م



العقد، وعلى ذلن إذا ظهر مستقبال أي حق أو التزام على التركة هالف ما ذكر 

 فيكون من حق "أ" وحده وال يدهل امن هذا البيع.

تق ـ جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه، وكل ما يلزم لتمام استيفائه، على عا8

 "ب" وحده.

 ـ حرر هذا العقد من نسهتين، احتفظ كل من الفريقين بواحدة منهما.9

 /  /  في  (   ) 

الفريق                           الفريق الثاني                                        

 ا ول

  

 

 عقد بيع حصة فى تركة لباقى الورثة

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 : تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ مقيم برقم ........ /السيد (2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (3



 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 "البند االول"

ال انى حصته الميرا ية بنصيب ........ فى تركة مور هم  باب الطر  ا ول للطر 
بتاريخ ......../......../......... وانحصار أر ه الشرعى  المرحوم ........ المتوفى

فى أطرا  هذا العقد وفقا لل ابت من اعالم الورا ة الصادر فى الدعوى رقم ........ 
 . ........ لسنة ........ وار ات ........والمتضمن

 "البند ال انى"

 ........ تتضمن التركة

 ........ :أوالـ العقارات

 ........ : المنقوالت انيا ـ 

 ........ : ال ا ـ الديون التى للمورث

 "البند ال الث"

تم هذا البيع لقاء  من قدر جزافياً بمبلغ ........ فقط ........ قبضه الطر  االول 
 .نقدا بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيعه عليه مخالصة به

 "البند الرابع"

بالسوية فيما بينهم لتساوى حصة كل منهم فى قام أفراد الطر  ال انى بالوفاء بال من 
 .المبيع

 "البند الخامس"

يقر أفراد الطر  ال انى أنهم يبتاعون حصة الطر  االول ساقط الخيار والحق لهم 
 .فى الرجوب عليه  ى سبب كان

 "البند السادس"

ينصر  نطاق هذا العقد إلى ما وجد من التركة حاليا وما قد يظهر منها مستقبال 
دون أن يكن للطر  االول الرجوب على الطر  ال انى بشئ منه ويعتبر هذا العقد 

 .حوالة مسبقة وتنازال عما قد يظهر من حقوق



 "البند السابع"

 . حرر هذا العقد من نسختين , لكل طر  نسخة

 ""الطر  ال انى                                                  الطر  االول""

 

 حصة مفرزة فى مال شائععقد بيع 

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 : تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ مقيم برقم ........ /السيد (2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم(3

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر   الث"

 "البند ا ول"



مفرزة فى العقار المملوك على الشيوب ا ول للطر  ال انى حصة  باب الطر 
 ........ للطرفين ا ول وال الث والكائن

 "البند ال انى"

الحصة المبيعة عبارة عن ........ مساحتها ........ يحدها من الناحية البحرية 
 . ........ ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية

 "البند ال الث"

الحصة المبيعة للطر  ا ول بطريق ........ الميراث الشرعى عن والده ألت ملكية 
 ........ أو والدته ........ أو بالعقد المسجل رقم

 ........ تو يق

 "البند الرابع"

تم هذا العقد لقاء  من قدره ........ فقط ........ دفع منه الطر  ا ول مبلغ ........ 
وقيعه على العقد بم ابة مخالصة بما تم دفعه. نقدا بمجلس هذا العقد ويعتبر ت

ويستحق الباقى وقدره ........ فقط ........ عند التوقيع على العقد النهائى فى موعد 
 ........./......../........أقصاه

 "البند الخامس"

فى حالة حلول الميعاد المشار إليه بالبند السابق دون أن يتقدم الطر  االول 
كية وما يلزم إلتمام اجراءات شهر هذا العقد,أو لم يقم بدفع الضريبة بمستندات المل

المستحقة عليه عن هذا التصر ,يكون من حق الطر  ال انى استبقاء باقى ال من 
% من اجمالى ال من أو حسب التقدير الذى تطالب 5للوفاء بهذه الضريبة فى حدود 

رائب على الدخل,وذلك فى به مصلحة الشهر العقارى عمال بالمواد الخاصة بالض
 .حالة اتخاذ الطر  ال انى االجراءات الالزمة لشهر هذا التصر 

وال يلتزم الطر  ال انى قبل الطر  االول إال بما يتبقى من ال من بعد ذلك, وتبرء 
ذمته بايداب هذا الباقى خزينة المحكمة فى حالة اللجوء لدعوى صحة ونفاذ العقد 

ور حكم نهائى فيها دون حاجة التخاذ اجراءات على اال يصر  إال بعد صد
 .العرن الحقيقى

 "البند السادس"

فى حالة عدم الوفاء بباقى ال من فى الموعد المحدد, يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء 
نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء أخر ويصب  المقدم المدفوب من 

 .حق الطر  االول كتعوين اتفاقى

 "لبند السابعا"



للطر  ال انى الحق فى استالم الحصة المبيعة مفرزة وفقا للتحديد الذى تضمنه البند 
 .ال انى من هذا العقد واالنتفاب بها بكافة ا وجه فور التوقيع على العقد

 "البند ال امن"

يقر الطر  ا ول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية االصلية والتبعية كما هى 
به فى القانون, ولم يتعلق بها حق شخص للغير,كما يضمن التعرن القانونى  معرفة

 .الصادر من الغير على أن يقوم الطر  ال انى بأخطاره به فى الوقت المناسب

 "البند التاسع"

له الرجوب  يقر الطر  ال انى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية لكل جهالة وليس
 .فيةعلى الطر  ا ول بالعيوب الخ

 "البند العاشر"

يقر الطرفان بأن عنوان كل منهما الموض  بهذا العقد هو المعول عليه فيما يتعلق 
 .باالعالنات واالخطارات التى قد يتطلبها تنفيذه

 " البند الحادى عشر"

يقر الطر  ال الث بأنه يصادق على هذا العقد ويقبل بيع الحصة المبينة بالبند ال انى 
 .إلى الطر  ال انى مفرزة على نحو ما تقدممن الطر  ا ول 

 "البند ال انى عشر"

 . تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات عن هذا العقد

 "البند ال الث عشر"

 .حرر هذا العقد من  الث نسخ , لكل طر  نسخة

 "" الطر  ال الث                                     ال انى"الطر  "                         "الطر  ا ول"

 

 

 

 

 عقـد بيع أبتــدائاعن ارض وبناء عقار ) منــــزل (

 



 م2000أنــة فـى يــوم                    المــوافق       /            /

 -بعـد أن تم ا تـفاق والتراضـى بيـن كـل مـن:

المقيم بناحية المحله الكبر                                                                           -1

 اول المحله الكبر 

 طـر  أول بائع

 المقيم بناحيـة المحلة  الكبر                                                -2

 طـر   انى مشترى

 ا على مـايأتـىبعـد أن أقر الطـرفان بأهليتهم للتعـاقد و التصر  اتفق

بـاد الطرف ا ول الى الطرف الثـانى وأسقط وتنازل بكافة الامانات الفعلية والقانونية  -أوال :

المثبتـة للملكية ماهو كامل ارض  وبنا ء العقار رقم        الكائن بناحيةالمحلة الكبر اشارد            

ا العقار مكون  من             وكل دور قسم اول     محافظة الغربيه القطعة رقم           وهذ

مكون من شقه  عباره عن          حجرات وصاله بالمنافع  ومبنى بالطوب االحمر واالسمنت 

 ومسقوف بالهرسانه كامل التشطيب وكامل المرافق وتبلغ جملة مساحته 

 -متر مربع ومحدود بحدود اربعه هى :

 

 الحـد البحرى/ 

 الحـد القبلى/ 

 شـرقى/ الحـد ال

 الحـد الغـربى / 

وقد تم هذا البيع نظيـر مبلـغ                             جنيه دفعهم  الطرف الثانى  - ـانيـا :

 وقت تحرير العقد 

للطرف االول عدا ونقدا بمجلس العقد وحال توقيعهم ويعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة 

 مهالصه نهائيه بكامل الثمن

للعقار المنزل المباد قد ألت اليه عن طريق الشراء من /                             - ال ا :

  2000بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى           /      /

يلتزم الطـرف ا ول بامان عـدم تعـراه أوتعرض الغيـر للمشترافاالعقار محل عقـد  -رابــعاً:

 او ماد البيـع سواء كان هذا التعرض قانونى 



 

يلتزم الطرف ا ول بتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية وا قرار بصحة  خامسا:_

ونفاذالبيع والحاور أمـام المحكمة والشهر العقار  للتوقيع على عقد البيع النهائى الستكمال 

 أجراءات التسجيل وقت طلب المشتر 

 

ة للطرف الثانى هالية من كافة الرهون أقر الطرف ا ول بأن القطعة المباع    -سـادسا :

 والحقوب العينية ا هر 

الطرف الثانى بأنة قد عين المنزل محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية لكل  يقر -سابعاً:

 جهالة شـرعا وأنة إستلمه وواع يدة عليه

                        كـل من يهل بأ  بند من بنودها هذا العقد يكون ملزم بدفع مبلغ   - امنـاً:

 جنيها بصفة تعويض للطرف االهر بهالف الشـروط السابقة 

كل نزاد ينشأ حول تفسير أ  بند من بنود هذا العقد تكون محكمة مأمورية المحلة  -:تاسعـاً 

 الكبر 

 تحرر هذا العقد من نسهتين بيد كل طرف نسهة   للعمل بموجبها عند اللزوم-عاشـراً :

 

 

 

                      (                    الطـر  ال انى المشترى ول ) البـائع (           ا الطـر  

                                    الشهود

 

 

 

 

 

 عقد بيع حق ارتفاب

 



 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 :تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ ........ مقيم برقمالسيد/  (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 "البند االول"

العقار الكائن بناحية ........ وقد قرر عليه حق ارتفاق بالمرور يمتلك الطر  االول 
 ........ لصال  عقار الطر  ال انى وذلك فى مساحة ........ وبطول

 "البند ال انى"

تم تقرير هذا الحق لقاء  من قدره ........ فقط ........ دفعه الطر  ال انى للطر  
 .االول بمجلس هذا العقد

 "البند ال الث"

تزم الطر  ال انى باستعمال الجزء المتفق عليه بالمرور فقط سواء لألشخاص أو يل
العربات أو السيارات بحيث ال يرتب ذلك ضررا باالرن المجاورة واال التزم 

الطر  ال انى باعادة الشئ إلى اصله فضال عن التعوين ولو لم يعر  محدث هذا 
 . الضرر

 "البند الرابع"

ترك عربات أو سيارات أو محصول أو غير ذلك بالجزء ال يجوز للطر  ال انى 
المخصص للمرور واال كان الطر  االول طلب الفسخ والتعوين , كما ال يجوز 

 .أية انشاءات به ايا كان نوعها أو غرس اشجار له اقامة



 "البند الخامس"

ر  يلتزم الطر  االول باتمام اجراءات عقد البيع النهائى خالل ........ ويكون للط
 .ال انى رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاري  على عاتق الطر  االول

 "البند السادس"

يضمن الطر  االول التعرضات القانونية التى تصدر من الغير للطر  ال انى على 
 .أن يتم االخطار بها فى الوقت المناسب

 "البند السابع"

العقد ويعتبر عنوان كل  تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات بهذا
 .من طرفيه المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد

 "البند ال امن"

 .نسخة حرر هذا العقد من نسختين, لكل طر 

 ""الطرف الثانى                                                   الطرف االول""

 

 

 عقد قسمه واهتصا  اطيان زراعيه

 

 م2000الموافق        /         /                  -انـه فى يوم :

 بناحيه بطينه مركز المحله الكبر  الغربيه محرر بين ورثه المرحومه/

المقيمين جميعا بناحيه بطينه مركز المحله الكبرى غربيه حيث توفيت المرحومه والدتهم 
هم الغيربحون وتركت لهم قطعه ارن زراعيه تبلغ مساحتها      س     ط فقط قيراط وس

 ومحدده بحدوده اربعه وهى كاالتى :ـ ال صفياالعنب عشره بزمام 

 الحد البحر  :ـ                                    الحد الغربى :ـ

  الحد القبلى:ـ                                  الحد الشرقى :ـ

على تقسيم هذه القطعه فيما وقد اقر جميع االطرف على اهليتهم للتصرف التعاقد واتفقوا  

 بينهم على النحو التالى :ـ

:ـاهت  السيد / بقطعه ارض زراعيه تبلغ مساحته     س    ط   فقط قيراط وسمه العير الحد الشرقى :ـ الحد  اوال

 الغربى :ـ الحد القبلى :       الحد البحر  :ـ

 



فقط قيراط وسهم العير وحدودها الحد القبلى :        اهت  السيد /  بقطعه ارض زراعيه مساحتها    ط   س ثانيا :ـ

 الحد البحر  :     الحد الغربى :  الحد الشرقى :

ـ اهت  السيد /   بقطعه ارض زراعيه تبلغ مساحتها     ط    س  فقط قيراط وسهم العير وحدودها : الحد ثالثا :

 القبلى :   الحد الغربى : الحد الشرقى :   الحد البحر  :

ـاهت  السيد /   بقطعه ارض زراعيه تبلغ مساحتها   س   ط  فقط قيراط وسهم العير وحدودها كاالتى الحد بعا :را

 القبلى:  الحد البجر  :   الحد الشرقى :    الحد الغرب :

ـ اهت  السيد /    بقطعه ارض زراعيه تبلغ مساحتها   س  ط  فقط قيراط وسم العير وحدودها : الحد هامسا :

 بحر : الحد الغربى:  الحد القبلى: الحد الشرقى :ال

ـ اذ ان استلم كل طرف نصيبه واصبح نصيبه هو حد التصرف من وباررهبانهاء الت اليهم ميراثا شرعيا سادسا :

 عن المرحومه والدتهم / 

منهم له الحق فى صرف ويقروا بان هذه القطعه بالكامل هى واع يد وزاره الحربيه واالنتا  الحربى ويقروا بانه كل 

االيجار الذ  عصبه او عمل توكيل باسم احد الورثه الستالم القيمه االيجاريه وتوزيعها بالتساو  كل حسب نصيبه 

 0الشرعى

يقر الجميع بانهم ملزومين بالتوقيع ال  طرف منهم يرعب تسجيل حصته او نقل الملكيه باللتسجيل امام  سابعا :ـ

 0محكمهالشهر العقار  اوامام ال

 

  همسه االف جنيها  5000وحيث تمت القسمه اليكون منه الرجود وعلى من يرجع يلزم بدفع مبلغ وقدره  ثامنا :ـ

حيث بصفته تعويض يدفع صحه ونفاذ هذه الشروط وتحررت هذه الشروط وتحررت هذه شروط قسمه اواهتصا  بين 

 0كل طرف صوره للعمل بها عند اللزوم 

 الشهود                                                                الورثه الشرعين     

 

 

 محالت تجاريه عقد بيع ابتدائى

 -م بين كل من :2000محرر بتاريخ     /      /

 السيد/: وليد فهمى محمود عثمان  -1

 ـ السيد/: محمد فهمى محود عثمان 2

 ـ السيد/: سها فهمى محمود عثمان                                 3

                                     المقيم بناحيه المحله الكبر  شارد شكر  القوتلى المتفرد من شارد محب عماره فرهه الدور الثانى علو                                

 ))طر  أول بائعين((



لسيده / زينب حسن اسماعيل المحضى المقيمه بناحيه المحله الكبرى شارع شكرى القوتلى ا -ثانيا :
 المتفرع من شارع محب عماره فرهه الدور الثانى علوى                               

 ))طر   ان مشتريه((

 بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتصر  والتعاقد اتفقا على مايلى

ا ول الى الطرف الثانى بكافه الامانات القانونيه والفعليه والمثبته للملكيه ما هو محلين ارقيام  باد الطرف -أوال :

والموايح معالميه  24/12/2001الثانى والتاسع بالدور االراى من العقار المواح بعقد االتفاب المحيرر بتياريخ  9؛2

عليها ارقام المحالت لالستدالل بها كما هيو موايح  بالرسم الهندسى والمواح بالبند ارابع من العقد سالف الذكر مبين

 بالرسم 

 

 

  ممرداهل العماره من شارد فهمى الى شارد عبلاير

 

 

 شـــــــــــــارد الجــــــــــالء

وهذين المحلين كائنين بالدور االراى من العقار رقم بالطبيعه بشارد الجالء باجا وشارد فهمى قسم مركز اجا محافظه 

 الدقهليه 

 م ثالثه مائه وسته متر مربعا ومحددين بحدود اربعه وهى كاالتى بيناتها(( 306وتبيلغ مساحه العقار االصلى 

ا

الحداالقبلىاـاش: عاالحداالش قاـاش: عافهمىااااااااااااااااااااااااااالحدالبح ىاـامنزلامملكاعم اافندى
امال ثهاغبلايراعلضااا3 15الغ بىـاح:  ابع ضااالحدااااااااااالجالء

ا

مرت مرلا حتت العجز والزايده وهعى  20م اى  3ر30×م 6وتبلغ مئاحه احمللك مويوع عقد البيا 
 2،9قععرياط مشععاعا ىف كامععس ارض ولنععاء العقععار وهععم مكععونك مععن حملععك  24متثععس واحععد قععرياط مععن 

ر معرت سعته امتعا 8،3،6جبوار احمللك ارقام ×م6الثاىن والتاسا كما هو مويح  لرسم ااندسى لطول 
ثالثعععه معععرت وثالثعععون سعععنتميرت لواجهعععه قبليعععه شعععارع اجلعععالء  3ر30ععععرض ×  1،10جبعععوار احملعععس رقعععم 

ولواجهععه هريععه اععر داخلععى للعمععاره مععن شععارع فهمععى وشععارع غععربايل وحمععدودين هععدود ارلعععه كععاالتى  
 ثون سنتيمرت م ثالثه امتار وثال 3ر30احلد البحرى ع  قى مل  /هدى حممد عبدالطيص الطحان      لطول / 

 م سته امتار 6احلد الشرقى ع حمس هدى الطحان والئيد عبد ن الدري    لطول /
 م ثالثه امتار وثالثون سنتيمرت  3ر30احلد القبلى ع شارع اجلالء                             لطول /

 متار م سته ا6احلد الغرىب ع اميمه عبد ن الدري  وعبد اله الدري     لطول / 



فقععط مائععه وسععبعون الععص جنيهععا الغععري                  170000مت هععذا البيععا نظععري  ععن امجععاط   قععدرة  - انيــا :
جنيه دفعتهم  الطرف الثاىن ليد الطرف األول كال حئ  نصيبه للذكر مثس حع  االنثعك ععدا ونقعدا 

 خمالصه اائيه لكامس الثمن  مبجلس العقد وحال توقيعهم على هذا العقد ويعترب توقيعهم  مبثالته 
يقر الطرف االول بان ملكيتها للمحلين مواود البيع قد الت اليهم  عن طريق الشراء مين /هيد  محميد عبيد    ال ا:ـ

وان الملكيه قد الت الى االهيره من مالها الها  اما   24/12/2001الطيف الطحان بموجب عقد بيع ابتدائى مورخ فى

مبنى فقيد اليت اليهيا عين طرييق الشيراء بموجيب عقيد بييع ابتيدائى مين ورثيه / سينيه احميد عليى االرض المقام عليها ال

بينهميا وبيين ورثيه /سينيه احميد  15/6/2001بموجب عقد االتفياب الميرر فيى تياريخ  10/10/1998محمود مؤرخ فى 

اء بالبند االول من عقيد االتفياب  على محمود وهم السيد واميمه وعبد هللا وعبد العزيز اوالد عبد هللا الدرينى وحسبما ج

المحييرر بييينهم والييذ  يتاييمن بعييد اتفيياب الطرفييان بعييد االطييالد علييى العقييد المبييرم بييين الطييرفين المييؤرخ بتيياريخ 

والها  بان يقوم الطرف االول بتقديم ارض وهى محل العقار يقوم الطرف الثانى البائعه بالبناء عليها  10/10/1998

كون المبانى مناصفه بين الطرفين وقيد تايمن عقيد االتفياب سيالف اليذكر باهتصيا  الطيرف بما يوز  ثمن االرض وت

 ومنهم المحلين محل عقد البيع هذا  2،4،5،6،9،11االول كما هو مواح بالبند الهامس منه بالمحالت ارقام 

نيه التاميه النافييه للجهاليه شيرعا تقر الطرف الثانيه  بانها قد عاينةالمحلين الثانى والتاسع مواود البيع المعاي -رابعا:

وانها قد استلمتهماوواعة يدها عليهما بحالتهما الراهنه كما يحق لهاالتصرف فيهما بكافه الطرب القانونيه واستغاللها 

 وانها اصبحت منذ التوقيع على هذا العقد

 

 مسئوله عن سداد العوائد وكافه االموال االميريه وعيرها المقرر قانونا     

يتعهييد الطييرف االول بتقييديم كافييه المسييتندات الملكيييه والرسييومات الهندسيييه وا  اوارب اهيير  هاصييه  -خامســا :

بالمحلين مواود البيع وذلن النهاء اجراءات التسجيل بالشهر العقار  كما يقيروا بهليو المحليين محيل عقيد البييع مين 

 كافه الرهون والحقوب العينه االهر  

  

 ف الثانيه المشتريه باحترام كافه القواعد التى حددها القانون والهاصه بملكيه الطبقات تتعهد الطر سادسا :ـ

يتعهد الطرف االول ويلتزم بعدم تعراهم للمشتريه او تعرض الغير لها سواء كان هذا التعرض قانونى او  -سابعا :

يرمع نفاذ العقد بكافه بنوده وتحملهم عشرون ا لف جنيها الع  20000عيره واذا حدث ما يهالف ذلن يلتزم بدفع مبلغ 

 المسئوليه القانونيه المترتبه على ذلن 

 كل نزاد ينشأ عن تفسير بنود هذا العقد تكون محكمه المحله الكبر   هى المهتصه - امنا: 

  همسيون اليف           جنيهيا  50000كل من يهل با  بند من بنيود هيذا العقيد يكيون مليزم بيدفع مبليغ  تاسعا :ـ

 العير مع نفاذ هذا العقد 

 قد تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صوره للعمل بها وقت اللزوم  -عاشرا :

ـــــانى  ـــــائعين (                                                    ) الطـــــر  ال  )الطـــــر  ا ول الب

 المشتريه(



 

 عقد بيع حق ارتفاب بالشرب

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 :تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ مقيم برقم ........ /السيد (2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ ىيحمل رقم قوم

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 "البند االول"

يمتلك الطر  االول ........ الكائنة ........ وقد قرر عليها حق ........ للطر  
 ........ ال انى والمجاورة من الناحية

 "البند ال انى"

بمجلس تم تقرير هذا الحق لقاء  من قدره ........ فقط ........ دفعه الطر  ال انى 
 .هذا العقد للطر  االول

 "الطر  ال الث"

للطر  ال انى الحق فى استعمال حق االرتفاق سال  البيان فور التوقيع على هذا 
 . العقد

 "الطر  الرابع"



يلتزم الطر  ال انى بعد م استعمال هذا الحق فى أيام رى الطر  االول  رضه 
 .كان للطر  ال انى رى أرضه على أال يستمر ذلك أك ر من يومين متتاليين واال

 "البند الخامس"

يلتزم الطر  ال انى بنص  صيانة المسقى الممتدة بأرن الطر  االول وليس له 
 .الدخول إلى أرن االخير بغير اذنه للوصول إلى المسقى

 "البند السادس"

 تحدد نهاية شهر ........ سنة ........ موعدا التمام العقد النهائى واال كان للطر 
ال انى الحق فى اقامة دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاري  على عاتق الطر  

 .االول

 "البند السابع"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بتنفيذ هذا العقد ويعتبر 
 .عنوان كل طر  المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد

 "البند ال امن"

 . لكل طر  نسخةتحرر العقد من نسختين, 

"الطر                                                           الطر  االول ""
 "ال انى

 

 عقد بيع حق االنتفاد

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 :تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ ........ محافظةقسم 

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"



 ........ برقم السيد/ ........ مقيم (2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 "البند االول"

 ........ ... والمكون منيمتلك الطر  ا ول العقار رقم ........ الكائن .....

والبالغ مساحته ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........, ملكية تامة, وقد باب 
 .للطر  ال انى حق االنتفاب به

 "البند ال انى"

يلتزم الطر  االول بتسليم العقار المبين بالبند السابق للطر  ال انى فور التوقيع 
 .بكافة االوجه المقررة للمالكعلى هذا العقد لالنتفاب به 

 "البند ال الث"

للطر  ال انى الحق فى اقامة المنشآت التى تلزم لمباشرة نشاطه أيا كان نوعها أو 
طبيعتها على أن تعد من حق الطر  االول بمجرد انتهاء الحق فى االنتفاب, وال 

 .يجوز للطر  ال انى نزب شئ منها ولو لم يكن فى ذلك ضرر للعقار

 "ند الرابعالب"

يلتزم الطر  ال انى بالمحافظة على العقار وما به من منشآت سواء المقامة بمعرفته 
 .أو بمعرفة الطر  االول واال كان مسئوال عن ذلك

 "البند الخامس"

للطر  االول الحق فى التواجد بالعقار فى اوقات يحددها هو دون أى اعتران من 
ب ا بات الحالة والفسخ, دون أن يكون الطر  ال انى واال كان له الحق فى طل

 .االجل المقرر للطر  ال انى نزب شئ من المنشآت ولو تم الفسخ قبل انقضاء

 "البند السادس"

يلتزم الطر  ال انى بكافة التكالي  المعتادة وغير المعتادة التى يتطلبها استعمال 
 .لطر  االولالحق فى االنتفاب دون أن يكون له الرجوب بشئ مما أنفقته على ا

 "البند السابع"



ينتهى الحق فى االنتفاب بأقرب االجلين: موت الطر  ال انى أو بانقضاء ........ 
 هذا العقد

 "البند ال امن"

تم هذا البيع ب من قدره ........ فقط ........ دفع منه الطر  ال انى مبلغ ........ فقط 
ساوية يستحق أولها ........ والباقى على  ال ة اقساط نص  سنوية مت

 ........./......../........فى

 "البند التاسع"

من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو انذار اى اجراء آخر اذا  يعتبر العقد مفسوخا
تأخر الطر  ال انى عن الوفاء بأى قسط فى الموعد المحددله, ويكون للطر  االول 

 .فضال عن تملكه لكافة المنشآت المقامةالحق فى تعوين قدره ........ فقط ........ 

 "البند العاشر"

حق االنتفاب أو رهن المنشآت التى قد يقيمها  ال يجوز للطر  ال انى التصر  فى
بالعقار, ويكون وحده المسئول عن نفقات اقامتها وللطر  االول ادخاله ضامنا فى 

 .حالة مخالفة ذلك

 "البند الحادى عشر"

بنظر المنازعات التى قد تنشب عن هذا العقد , ويعتبر عنوان تختص محاكم ........ 
 .كل من الطرفين المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد

 

 "البند ال انى عشر"

 .حرر هذا العقد من نسختين , لكل طر  نسخة

 ""الطر  ال انى                                      الطر  االول""

 

 عقد بيع حق الرقبة

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 :تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1



 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (2

 ........ محافظةقسم ........ 

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 "البند االول"

 ........ يمتلك الطر  االول العقار رقم ........ الكائن ........ والمكون من

 . والبالغ مساحته ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........ ملكية تامة

 "البند ال انى"

االول للطر  ال انى حق الرقبة فى العقار المبين بالبند السابق واحتفظ باب الطر  
 .لنفسه بحق االنتفاب مدى حياته, على أن يؤول الحق االخير للطر  ال انى بعد ذلك

 "البند ال الث"

للطر  االول حيازة العقار المبيع واالنتفاب به بكافة االوجه المقررة للمالك فيما عدا 
 .التصر 

 "لرابعالبند ا"

تم هذا البيع ب من قدره ........ فقط ........ دفعه الطر  ال انى بمجلس هذا العقد 
 .للطر  االول

 "البند الخامس"

يلتزم الطر  االول بكل التكالي  المعتادة التى تنفق على العين كالضرائب العقارية 
جسمية والرسوم وتكالي  االدارة, أما التكالي  غير المعتادة كاالصالحات ال

% 4فيتحملها الطر  ال انى على أن يتحمل الطر  االول بالفوائد القانونية بواقع 
 . المستحقة عن المبلغ الذى أنفق على هذه االصالحات

 "البند السادس"



يقر الطر  االول بأنه لم يسبق له التصر  فى العقار المبين فيما تقدم وأنه يضمن 
من الغير للطر  ال انى على أن يخطره بها  كافة التعرضات القانونية التى قد صدر

 .فى الوقت المناسب

 "البند السابع"

قام الطر  ال انى بمعاينة العقار المعاينة التامة النافية للجهالة وليس له الرجوب 
 . على الطر  االول بأى عيب قد يظهر مستقبال

 "البند ال امن"

بهذا العقد ,ويعتبر عنوان كل بنظر ما قد ينشب من منازعات  ........ تختص محاكم
 .من المتعاقدين المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد

 "البند التاسع"

 . حرر هذا العقد من نسختين, لكل طر  نسخة

                                                               "الطر  االول"
 "الطر  ال انى"            

 

 تأليفعقد بيع حق 

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 :تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (2

........ محافظةقسم   ........ 

 ........ يحمل رقم قومى



 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 " البند االول"

 ........ باب الطر  االول للطر  ال انى مؤلفه فى ........ والمسمى

 "البند ال انى"

يقر الطر  ال انى بأنه تسلم كافة أصول المؤل  المبين فى البند السابق من الطر  
وتقع فى عدد ........مكتوبة على اآللة الكاتبة أو الكمبيوتر أواالول,   ………... 

 "البند ال الث"

يلتزم الطر  ال انى بطبع عدد ........ فقط ........ نسخة من المؤل  على أن يكون 
لكل طر  منها نسخة........ توزب بمعرفته كهدايا وتستنزل من الكمية التى تم 

 . االتفاق على طبعها

" ند الرابعالب " 

للطر  االول فى اى وقت مفاجأة المطبعة , سواء أ ناء الطباعة أو الجمع أو التجليد 
لكمية المطبوعة, فان تبين تجاوز العدد المتفق عليه , اعتبر العقد للوق  على ا

مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو انذار أو اجراء آخر , وتحمل الطر  
المترتبة على ذلك, وكان للطر  ا ول ايقا  الطابعة أن لم ال انى كافة االضرار 

تكن قد تمت بالنسبة لكل االصول والرجوب على الطر  ال انى بتعوين قدره 
........ فقط ........ فان كانت قد تمت حق للطر  االول االستيالء على الكميات 

تهاعلى الطر  االول بكامل قيم الزائدة لتوزيعها لحسابه أو الرجوب . 

 "البند الخامس"

يقتصر هذا العقد على الكمية المحددة بالبند ال الث, وال يجوز للطر  ال انى اعادة 
الطبع أوالتصوير وإال كان للطر  االول الرجوب عليه وفقا الحكام القانون رقم 

فيما يتعلق بالمسؤليتين المدنية والجنائية1954لسنة 354  . 

 "البند السادس"

انى باالنفاق على المصن  فى الطباعة والتجليد والتغلي  وشراء يلتزم الطر  ال 
 .الورق على أن يكون بالمواصفات ........ كما يلتزم بالتوزيع

 "البند السابع"

تم هذا البيع لقاء  من قدره ........ فقط ........ وهو يم ل نسبة ........ من قيمة 
سخة الواحدة , دفع منه الطر  ال انى النسخ المعدة للتوزيع بواقع مبلغ ........ للن



للطر  االول مبلغ ........ فقط ........عند التوقيع على هذا العقد ويستحق نص  
 الباقى بعد ........شهر من االن

 .ويستحق النص  اآلخر بعد ........ شهر من استحقاق النص  السابق

 "البند ال امن"

خالل أجل  قصاه ........ ويكون له  يلتزم الطر  االول بعدم اعادة طبع المصن 
الحق فى ذلك بعد انقضاء هذا االجل ولو لم تكن الكمية التى طبعت وفقا لهذا العقد 
 .قد نفذت , وله اجراء التعديالت التى يرى ادخالها على مصنفة عند اعادة الطبع

 "البند التاسع"

تعلقة بهذا العقدبنظر ما قد ينشب عن ذلك من منازعات م ........ تختص محاكم  . 

 "البند العاشر"

 . حرر هذا العقد من نسختين , لكل طر  نسخة

"                                                                            الطر  االول "
 ""الطر  ال انى

 

 عقد بيع حق متنازد فيه

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 :تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى



 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 :يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى

 "البند االول"

يقر الطر  ا ول بمديونيه للطر  ال انى بمبلغ ........ بموجب السند االذنى 
 " ........ أو بموجب" ........./......../........المؤرخ

 "البند ال انى"

........ مبلغ ........ بموجب كمبيالة حل تاريخ الوفاء للطر  االول فى ذمة السيد/ 
 . بها إال أن المذكور امتنع عن السداد دون أبداء أسباب

 "البند ال الث"

باب الطر  االول للطر  ال انى حقه ال ابت بالكمبياله المسحوبة على السيد/ 
د ا ذنى المنوه ........ لقاء تنازل الطر  ال انى عن المبلغ المستحق له بموجب السن

 .عنه بالبند االول, ويعتبر هذا التنازل وفاء ب من هذا الحق

                                                                           الطر  االول "
 ""الطر  ال انى

 

 عقد بيع رسم أو نموذ  صناعى

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 :تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ مقيم برقم ........ /السيد (2



 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 "البند االول"

باب وتنازل الطر  ا ول للطر  ال انى الرسم المعد لألستخدام فى االغران 
للرسم  الصناعية المتعلقة "بطباعة االقمشة أو المشمع أو خالفه, وذلك بالنسبة

 ."الصناعى

 "البند ال انى"

لمدة عام واحد وقد اسقط حقه فى هذا  يقر الطر  االول أنه استغل الرسم المبيع
االستغالل فور التوقيع على هذا العقد , وللطر  ال انى اتخاذ كافة االجراءات 

 .القانونية لقصر هذا االستغالل على نفسه

 "البند ال الث"

لم يسبق له التصر  فى الرسم أو السماح للغير فى  يقر الطر  االول بأنه
قانونية التى تصدر من الغير على أن يخطره بها استغالله, ويضمن التعرضات ال
 .الطر  ال انى فى الوقت المناسب

 "البند الرابع"

يلتزم الطر  االول بتسليم الطر  ال انى فور التوقيع على هذا العقد الشهادة 
الصادرة له من ادارة الرسوم والنماذج وسائر االوراق المتعلقة بذلك ويعتبر هذا 

 .بتنازله عنها للطر  ال انىالعقد بم ابة اقرار 

 "البند الخامس"

" بادارة الرسوم والنماذج وارفاقها بطلب مع 2للطر  ال انى تحرير االستمارة "
صورة من هذا العقد وتقديمها لالدارة سالفة الذكر للتأشير فى سجل الرسوم 
لملكية والنماذج الصناعية بانتقال الملكية,كما يلتزم بمباشرة اجراءات شهر انتقال ا

 .فى صحيفة الرسوم والنماذج

 "البند السادس"

 .يلتزم الطر  االول بتقديم كل ما يتطلبه نقل الملكية إلى الطر  ال انى

 "البند السابع"



يلتزم الطر  ال انى بعد اتمام اجراءات نقل الملكية بتحرير طلب تجديد مدة حماية 
يضمن الطر  االول ما يترتب الرسم وفقا لالجراءات والمواعيد المقررة لذلك, وال 

 .على عدم مراعاة ما تقدم

 "البند ال امن"

يقر الطر  ال انى بدرايته الكافية فيما يتعلق باستخدام الرسم المبيع وليس له 
 .بموجب عقد مستقل إذا تراضى على بنوده االستعانة بالطر  االول فى ذلك إال

 "البند التاسع"

 ..... دفعه الطر  ال انى بمجلس هذا العقدتم هذا البيع لقاء  من قدره ....

 "البند العاشر"

يعتبر عنوان كل طر  الموض  قرين اسمه, موطنا مختارا فيما يتعلق بتنفيذ هذا 
 .العقد

 "الطر  ال انى "                                                       "الطر  االول"

 (محضر تصديق)

 .العقارى والتو يقوزارة العدل مصلحة الشهر 

 ........ مكتب تو يق

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 أمامنا نحن ........ المو ق بالمكتب سال  البيان

العقد من السيد/ ........ يحمل رقم قومى........ سجل  قد تم التوقيع على هذا
 , ........مدنى

 ........ رقم قومى........ سجل مدنىومن السيد/ ........ يحمل 

 وهذا تصديق منا بذلك

 "المو ق"

 

 عقد بيع سفينة

 

 



هـ بمدينة 6/12/1421م الموافق 2001الخميس ا ول من مارس لعام   إنه في يوم
 جدة بالمملكة العربية السعودية تم االتفاق بين كل من

 -   

 

 ----وتاريخ   ------رقم  -----الجنسية بموجب  -------- ---------السيد /   -1
. ويشار إليه فيما بعد في هذا العقد ------------------وعنوانه  --------صادرة من 

 بالطر  ا ول ) البائع (

 

 ----وتاريخ   ------رقم  -----الجنسية بموجب  ----- ---------السيد /   -2
ر إليه فيما بعد في هذا العقد . ويشا------------------وعنوانه  --------صادرة من 

 بالطر  ال اني ) مشتري ( .

 

 وقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وقانوناً على التالي

- 

 

 المادة ا ولى

باب وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والشرعية والقانونية  
 بل لذلك السفينة التجارية المبينة با تيالطر  ا ول إلى الطر  ال اني القا

- 

 

 --------  اسم السفينة  -1

 

---تاريخ التسجيل  -----------رقم التسجيل  -----------------ميناء التسجيل   -2
----- . 

 

 ------------------------أبعاد السفينة   -3

 



 -------------------------حمولتها   -4

 

 المخصصة لها السفينةالخدمة   -5

 نقل البضائع ، نوب المالحة 

 البحار . 

 

الحد ا قصى لعدد الركاب ورجال الخدمة اللذين يمكن أن يسافروا على ظهرها   -6
----- . 

 

 ------طراز نظام اآلالت الميكانيكية وقوتها البيانية أو الفعلية مقدرة بالحصان    -7
وعدد  -----وطول الرحلة  ------سرعة وال ----وعدد الدورات في كل دقيقة 

 . -----------ا سطوانات في كل مجموعة وكل قطر منها 

 

 بيانات عامة بشأن الجهاز الميكانيكي   -8

------بميناء  ---------وقد بناها  ------وأن هذه السفينة تم إنشاؤها بتاريخ  ----- 
المعاهدة الدولية الخاصة كما حددت عالمات خطوط شحنها طبقاً  حكام  -------

-وتاريخ  -----بخطوط الشحن ومنحت بذلك شهادة من إدارة التفتيش البحري برقم 
 .  ----وتاريخ  -----، كما لها شهادة بسالمة الجهاز الالسلكي برقم  ------

 

 المادة ال ال ة

يقر الطر  ا ول البائع بأن السفينة المباعة خالية من الرهن وحق االختصاص  
وحقوق امتياز البائع وباقي حقوق االميتاز ا خرى المبينة با نظمة والقوانين 

 البحرية ، وأنه لم يتخذ بشأنها أي إجراء .

 

 المادة الرابعة

يقر الطر  ا ول بأنه قد أخلى قبل اليوم جميع أفراد طاقم السفينة وسدد لهم  
ويكون للطر  ال اني   ليوممرتباتهم ومكافأتهم عن مدة خدمتهم السابقة حتى تاريخ ا

 مطلق الحرية في استخدام من يشاء منهم بالشروط التي يراها .



 

 المادة الخامسة

لدى شركة  ---------يقر الطـر  ا ول بأن السفينة المذكورة مؤمن عليها بمبلغ  
--بموجب عقد التأمين رقم  -------الكائن مركزها الرئيسي بمدينة  ---------تأمين 

وقد تنازل  ------، وأن قيمة القسط السنوي  -----لمدة  ------وتاريخ  -----
 الطر  ا ول عن هذا العقد للطر  ال اني ابتداء من اليوم .

 

 المادة السادسة

بمجرد التوقيع على هذا العقد يصب  الطر  ال اني هو المالك الوحيد للسفينة  
 المبيعة وله الحق في تشغيلها لحسابه .

 

 السابعةالمادة 

عن السفينة بكامل محتوياتها ، وقد  -------------تم هذا البيع ب من إجمالي وقدره  
استلمه الطر  ا ول عداً ونقداً من الطر  ال اني ويعتبر التوقيع على هذا العقد من 

 جانب الطر  ا ول بم ابة مخالصة نهائية بسداد ال من .

 

 المادة ال امنة

السفينة المبيعة من كافة الديون والرهون بما في ذلك يقر الطر  ا ول بخلو  
وإذا ظهر أن شيء على   الضرائب والرسوم المستحقة عليها للجهات المختصة

 السفينة قبل هذا التاريخ يتحمله الطر  ا ول .

 

 المادة التاسعة

. يلتزم الطر  ا ول بعمل التسهيالت الالزمة للتنازل عن السفينة المبيعة رسمياً 
 مام الجهات المختصة .أ

 

 المادة العاشرة



يحتفظ الطر  ال اني بحقه في فسخ هذا العقد واسترداد ال من وكل ما يترتب على  
ذلك من نتائج في مواجهة الطر  ا ول في حالة مخالفة الطر  ا ول  ي بند من 

 بنود هذا العقد .

 

 المادة الحادية عشر

تكون على الطر  ال اني يتحملها وحدة جميع مصروفات وأتعاب عمل هذا العقد  
 وليس على الطر  ا ول شيء منها

 

 المادة ال انية عشر

 حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طر  نسخة منها للعمل بموجبها. 

 

 وهللا الموفق ،،،،،،                     

 

 الطر  ال اني                        الطر  ا ول

 االسم                                      االسم

 التوقيع                                  التوقيع

 

 عقد بيع سيارة

 

 بين كل من :             /         /      محرر بتاريخ

        .........  الديانه       الجنسية .........         .........     السيد /
صادرة      .........  رقم    .........  بطاقة ويحمل                  ومقيم

)                                        /          /          بتاريخ       من.........
 طر  اول بائع (

            .........     الديانة        .........    الجنسية       .........      السيد /
  صادرة من           .........   رقم     .........  ويحمل بطاقة    ومقيم.........



) طر   اني                               /        /       بتاريخ       .........
 مشتري (

 

 تمهيد

 

مالكي القاهرة ولرغبة الطر  ال اني               يمتلك الطر  االول السيارة رقم
تفاق والتراضي علي االتي بعد ان قرر كل من المتعاقدين في شرائها فلقد تم اال

 بكامل اهليتهما للتعاقد وللتصر  بانهما غير خاضعين للحراسة :

 

 1البند 

 يعتبر هذا التمهيد جزء ال يتجزء من هذا العقد 

 2البند 

 باب الطر  االول الي الطر  ال اني القابل لذلك 

سلندر رقم                عدد           لون             سيارة ماركة
بها راديو ومؤمن عليها لدي                 رقم الشاسيه                 الموتور
والضريبة مسدده ولها رخصة                    للتامين رقم                  شركة

 /         /      صادره من مرور في             تسير باسم الطر  االول رقم

 3البند 

يضمن الطر  االول البائع ان السيارة المبيعة مملوكة له ملكية خالصه وانه يضع  
اليد عليها بصفة ظاهرة ومستمرة وال ينازعه احد في ملكيتها او وضع يده عليها 
وانه ليس مستحقا عليها رصيد  من ولم يقم بشانهااي نزاب ولم يوقع اي حجز 

ها خالية من الضرائب والرسوم الجمركية تنفيذي او تحفظي او استحقاقي وان
والتامينات االجتماعية وليست موضوب ايه دعاوي تعوين عن حوادث احد تها وال 

 يوجد اي خطر او ايه قيود تحول دون التصر  فيها

 4البند 

يقر الطر  ال اني انه عاين السيارة المبيعة المعاينة لتامة النافية للجهالة شرعا 
 مشتراها بحالتها الراهنه بعد اختبارها عند تحرير هذا العقدوقانونا وانه قبل 

 5البند 



جنيه قام المشتري بسداد            تم هذا البيع نظير  من اجمالي قدره
الي البائع نقدا لحظة التوقيع علي هذا العقد ويتبقي   جنيه                  مبلغ

اقساط شهرية قيمة كل جنيه يسددها الطر  ال اني علي              مبلغ
شهرية وفي حالة عدم سداد قسط من االقساط المستحقة تعتبر                   قسط

 جميع االقساط الباقية مستحقة

 6البند 

يحتفظ الطر  االول البائع بملكية السيارة موضوب البيع لحين تمام كامل ال من وال 
او اية تصرفات قانونيه يحق للطر  ال اني المشتري التصر  بالبيع او الرهن 

وخالفه قبل قيامه بسداد كامل ال من والحصول علي مخالصة نهائية بذلك من 
 الطر  االول

 7البند 

يقر المشتري انه تسلم السيارة المبيعة تسلما فعليا وانه اصب  المسئول عنها وحده  
تحدث بسببها اعتبارا من الساعة   وعن جميع الحوادث والمخالفات التي

اما تلك السابقة علي البيع فيسال عنها           /    /  الموافق                يوم
 البائع

 8البند 

جميع مصروفات ورسوم هذا العقد ونقل ترخيص السيارة المبيعة يتحملها المشتري  
وحده ويتولي المشتري بنفسه او بواسطة من يوكله عنه اتمام االجراءات الالزمة 

علي البائع في ذلك وتختص محكمة االبتدائية بدرجاتها بنظر اي دون ادني رجوب 
 نزاب ينشأ عن تنفيذ هذا العقد او تفسيره

 9البند 

حرر هذا العقد من  الث نسخ كل طر  نسخة منه للعمل بها عند االقتضاء وال ال ة 
فيتم التصديق عليها من مكتب التو يق ويتسلمها المشتري النهاء اجراءات نقل 

 .  ص ونقل والتامين بمعرفته وعلي نفقتهالترخي

 

 طر   اني مشتري                                       طر  اول بائع 

 

 

 عقد بيع سيارة مع االحتفاظ بالملكية لحين سداد كامل الثمن



 

 بين كل من :             /         /      محرر بتاريخ

                الديانه               الجنسية              السيد /..........
  صادرة من..........     ومقيم.......... ويحمل بطاقة..........رقم..........

 /          /          بتاريخ

 ) طر  اول بائع (       ..................................................

      ومقيم..........     الديانة..........                الجنسية    السيد /..........
       بتاريخ          صادرة من..........       رقم..........          ويحمل بطاقة

/        / 

 ) طر   اني مشتري (        ..................................................

 

 تمهيد        ..............................

 

مالكي القاهرة ولرغبة الطر  ال اني               يمتلك الطر  االول السيارة رقم
في شرائها فلقد تم االتفاق والتراضي علي االتي بعد ان قرر كل من المتعاقدين 

 بكامل اهليتهما للتعاقد وللتصر  بانهما غير خاضعين للحراسة :

 

 1البند 

 من هذا العقد يعتبر هذا التمهيد جزء ال يتجزء 

 2البند 

 باب الطر  االول الي الطر  ال اني القابل لذلك 

سلندر رقم                عدد           لون             سيارة ماركة
بها راديو ومؤمن عليها لدي                 الموتور..........رقم الشاسيه

ولها رخصة تسير باسم  والضريبة مسدده  شركة.......... للتامين رقم..........
 /         /      صادره من مرور في             الطر  االول رقم

 3  البند

يضمن الطر  االول البائع ان السيارة المبيعة مملوكة له ملكية خالصه وانه يضع  
اليد عليها بصفة ظاهرة ومستمرة وال ينازعه احد في ملكيتها او وضع يده عليها 



عليها رصيد  من ولم يقم بشانهااي نزاب ولم يوقع اي حجز وانه ليس مستحقا 
تنفيذي او تحفظي او استحقاقي وانها خالية من الضرائب والرسوم الجمركية 

والتامينات االجتماعية وليست موضوب ايه دعاوي تعوين عن حوادث احد تها وال 
 يوجد اي خطر او ايه قيود تحول دون التصر  فيها

 - 4البند 

ال اني انه عاين السيارة المبيعة المعاينة لتامة النافية للجهالة شرعا  يقر الطر 
 وقانونا وانه قبل مشتراها بحالتها الراهنه بعد اختبارها عند تحرير هذا العقد

 - 5البند 

جنيه قام المشتري بسداد            تم هذا البيع نظير  من اجمالي قدره 
ا لحظة التوقيع علي هذا العقد ويتبقي الي البائع نقد  مبلغ.......... جنيه

جنيه يسددها الطر  ال اني علي اقساط شهرية قيمة كل              مبلغ
قسط.......... شهرية وفي حالة عدم سداد قسط من االقساط المستحقة تعتبر جميع 

 االقساط الباقية مستحقة

 - 6البند 

لبيع لحين تمام كامل ال من وال يحتفظ الطر  االول البائع بملكية السيارة موضوب ا 
يحق للطر  ال اني المشتري التصر  بالبيع او الرهن او اية تصرفات قانونيه 
وخالفه قبل قيامه بسداد كامل ال من والحصول علي مخالصة نهائية بذلك من 

 الطر  االول

 7البند 

عنها وحده يقر المشتري انه تسلم السيارة المبيعة تسلما فعليا وانه اصب  المسئول  
تحدث بسببها اعتبارا من الساعة   وعن جميع الحوادث والمخالفات التي

اما تلك السابقة علي البيع فيسال عنها           /    /  الموافق                يوم
 البائع

 8البند 

جميع مصروفات ورسوم هذا العقد ونقل ترخيص السيارة المبيعة يتحملها المشتري  
لمشتري بنفسه او بواسطة من يوكله عنه اتمام االجراءات الالزمة وحده ويتولي ا

دون ادني رجوب علي البائع في ذلك وتختص محكمة االبتدائية بدرجاتها بنظر اي 
 نزاب ينشأ عن تنفيذ هذا العقد او تفسيره

 9البند 



حرر هذا العقد من  الث نسخ كل طر  نسخة منه للعمل بها عند االقتضاء   
يتم التصديق عليها من مكتب التو يق ويتسلمها المشتري النهاء اجراءات وال ال ة ف

 .  نقل الترخيص ونقل والتامين بمعرفته وعلي نفقته

 

 طر   اني مشتري    طر  اول بائع..................................................

 

 

 شقة -عقد بيع شئ مستقبل

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 :تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (2

 ........ قسم ........ محافظة

ىيحمل رقم قوم  ........ 

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 " البند االول"

باب الطر  االول للطر  ال انى وحدة سكنية فى العقار الذى سو  يشيده الطر  
 ........ االول على االرن الفضاء الكائنة

من ........ وتقع فى طابق ........ بالناحية البحرية  وسو  تتكون الوحدة المبيعة
والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ وتبلغ مساحتها ........ ........ 



مترامربعا والمحددة على الرسومات الهندسية وموقعا عليها من الطرفين ومحددة 
 ........ بالمحاور أرقام

 "البند ال انى"

 :التشطيب بمعرفة الطر  االول على النحو التالى يتم

رضيات ........ الحمام ........ المطبخ ........ أعمال البيان ........ اال
 ........الكهرباء

 "البند ال الث"

تم هذا البيع لقاء  من قدره ........ فقط ........ دفع الطر  ال انى مبلغ ........ فقط 
........ عند التوقيع على هذا العقد, ويلتزم بدفع مبلغ ........ فقط ........عند 

, والباقى قدره ........ فقط ........ بعد سته أشهر من تاريخ االستالماالستالم  . 

 "البند الرابع"

يلتزم الطر  االول بتسليم المبيع خالل أجل أقصاه ......../......../......... كامل 
 .المرافق والتشطيب وتوصيالت االنارة والمياه

 "البند الخامس"

ة المقررة بصدد ملكية الطبقاتيخضع الطر  ال انى لألحكام القانوني . 

 "البند السادس"

ال يجوز للطر  ال انى بعد تسلمه المبيع, اجراء تعديل فى الواجهة أو المساس 
 صله مع  باالعمدة الخرسانية الداخليه أو فت  مطالت جديدة وااللتزم برد الشئ

 .تعوين أعضاء اتحاد المالك عما يترتب على فعله من ضرر بالعقار

 "البند السابع"

 .ليس للطر  ال انى المطالبة بالشفعة فى وحدات العقار ا خرى عند بيعها

 "البند ال امن"

يعتبر عنوان كل طر  المبين قرين أسمه موطنا مختارا بصدد تنفيذ هذا العقد ما لم 
 .كتابة بتغيره يتم االخطار

 "البند التاسع"

 . حرر هذا العقد من نسختين, لكل طر  نسخة

" "الطر  ال انى                                                    لطر  االول"ا " 



 

 عقد بيع شقة

 /.....  محرر بتاريخ..... /.....

 -بين كل من :

 السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............

 ) طر  اول بائع (

 ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............السيد / 

 ) طر   اني مشتري (

 تمهيد

يمتلك الطر  االول الوحدة السكنية رقم........ بالطابق..... الكائنة 
ولرغبة الطر  ال اني في تمليك    قسم........  بالعقار................. شارب........

 الوحدة فلقد تالقت ارادة الطرفين علي ذلك بالشروط االتية : هذه

 

 -اوال :

 يعتبر هذا التمهيد جزء ال يتجزء من هذا العقد .

 

  انيا :

باب واسقط وتنازل الطر  االول بكافة الضمانات القانونية والفعليه الي الطر  
   قسم........  بشارب.....ال اني لذلك الوحدة السكنية رقم ..... بالطابق............. 

والخدمات والتي تتكون من   وتتكون الوحدة موضوب البيع من...........غر 
مطبخ ودورة مياه وحمام وتبلغ مساحتها .........م مربع تحت العجز والزيادة والبيع 

كما يشتمل    يشمل كامل مباني الشقة وحصتها في مساحة االرن الكلية........
حدة موضوب البيت في الجراج المشترك كما يشمل االساسات قيمة نصيب الو

المشتركة والسلم والمصاعد والمولدات الكهربية وخزانات المياه وطلمبات رفع 
المياه وكذلك الحوائط والجدران المشتركة الرئيسية واالنابيب المشتركة والممرات 

مال المشترك من والمطالت علي الشارب والجار وبالجملة كل ما كان معدا لالستع
 جميع الوحدات بالعقار

 - ال ا :



تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ اجمالي قدره............من الجنيهات المصرية 
دفعت جميعها من يد ومال الطر  ال اني الي الطر  االول عند تحرير هذا العقد 

تالمه كامل ويعتبر توقيع الطر  االول علي هذا العقد بم ابة مخالصة تامة باس
 ال من

 

 -رابعا :

الت الملكية الي الطر  االول بالشراء من شركة............للتجارة والمقاوالت 
بموجب عقد البيع المؤرخ.../...../....... ويقر الطر  االول بسداده لكامل ال من 
عن هذه الوحدة الي شركة البائعة لها ويعتبر العقد اليه في هذا البند جزء ال يتجزء 

 من هذا العقد ومكمال لبنوده وشروطه

 

 -خامسا :

يقر الطر  ال اني بانه عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة 
 شرعا وقانونا وقبلها بالحالة التي هي عليها عند التعاقد

 

 -سادسا :

بالحضور يتعهد الطر  االول بتقديم كافة المستندات المطلوبة قانونا منه ويتعهد 
التمام اجراءات الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد عند اخطاره بذلك كما يقر بسداده لكافة 
المصاري  الخاصة بصيانة واستخدام االجزاء المشتركة والعوايد واتحاد المالك 

 وخالفه والخاصة بالشقة موضوب العقد

 -سابعا :

رهون سوي حقوق  يقر الطر  االول بخلو الشقة المبيعة من اي حقوق عينية او
 استعمال االجزاء المشتركة المذكورة بالبند  انيا

 

 - امنا :

يتعهد الطر  ال اني المشتري باحترام كافة القواعد التي حددها القانون والخاصة 
 -بملكية الشقق وعلي االخص ما ياتي :

كان ( عدم احداث اي تعديل في االجزاء المشتركة بغير موافقة بقية المالك اال اذا 1
 هذا التعديل ال يلحق اي ضرر بالمالك االخرين



( تحمله لنصيبه في تكالي  حفظ االجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها 2
ويكون نصيه في هذه التكالي  بنسبة قيمة حصة الوحدة موضوب التعامل في كامل 

 االجزاء المشتركة

ه في االجزاء المشتركة الي ( ال يحق للطر  ال اني المشتري ان يتخلي عن نصيب3
 سبب

( يقر الطر  ال اني المشتري بتنازله عن حقه في الشقة في حالة بيع اي شقة من 4
 شقق العمارة

 -تاسعا :

 تقع مصروفات العقد وشهرة علي عاتق الطر  ال اني المشتري وحده

 

 -عاشرا :

تختص به اتفق الطرفان علي ان اي نزاب ينشأ حول تفسير او تنفيذ هذا العقد 
 علي اختال  درجاتها  محاكم........

 

 -الحادي عشر :

 حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طر  نسخة للعمل بموجبها عند االقتضاء .

 

طر   ان                                                        طر  أول بائع 
 مشترى

 

 

 عقد بيع شقة سكنية

 

 ..........الموافق ......./......./......أنه في يوم 

 تم اإلتفاق بين كل من:

 ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ............... -السيد 



 )طر  أول مالك بائع (

 ........................... المقيم ......................بطاقة رقم ............ -السيد 

 )طر   اني مشتري (

 وإتفقا على مايلي : .  وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصر 

 

 أوالً :

 باب وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية والم بتة للملكية .

الطر  ال اني …………  -إلى السيد   الطر  ا ول البائع………..  -السيد 
بشارب ……. من العقار رقم …… بالدور ……. الشقة رقم   المشتري
وصالة   غر ……… وتتكون من …….. محافظة ……….. قسم ………. 

وهي تم ل   متر……. وتبلغ مساحة الشقة موضوب البيع كاملة   ودورة مياه
 وحدود الشقة المباعة أربعة وبيانها كاآلتي :  من كامل أرن وبناء العقار…….. 

 ………………..…….الحد البحري   1

 ……………..……….الحد الشرقي   2

 ……………………….الحد القبلي   3

 ……………………….الحد الغربي   4

متراً مربعاً ومحدود بحدود أربعة بيانها كالتالي ………. وتبلغ مساحة العقار كله 
: 

 ……………..……….الحد الشرقي   1

 …………………..….الحد البحري   2

 ……………………….الحد القبلي   3

 ……………………….الحد الغربي   4

 

  انياً :

تم هذا البيع بإيجاب وقبول بين الطرفين المتعاقدين نظير مبلغ إجمالي قدره 
دفع جميعه من يد مال الطر  ال اني المشتري عداً ونقداً بمجلس   جنيه………. 
 ويعتبر التوقيع على هذا العقد مخالصة نهائية بكامل ال من .  العقد



 

  ال اً :

ئع بأن أرن العقار ا صلي موضوب الشقة المباعة آلت إليه يقر الطر  ا ول البا
  ………محافظة ……… لسنة ……….. بموجب العقد المسجل والمشهر رقم 

 كما يقر البائع بأن ملكية الشقة المباعة آلت إليه بالبناء والتشييد من ماله الخاص .

 

 رابعاً :

عة له بموجب هذا العقد يقر الطر  ال اني المشتري بأنه وضع يده على الشقة المبا
بحسب الحدود والمعالم المبينة بهذا العقد وأصب  له حق التصر  فيها كيفما يشاء 
بسائر أوجه التصرفات الشرعية والقانونية بصفته مالكها وعليه دفع الضرائب 

كما يقر المشتري أنه عاين العقار موضوب   المفروضة عليها إعتباراً من تاريخه
 ة نافية للجهالة .البيع معاينة تام

 

 خامساً :

يلتزم الطر  ا ول البائع بتقديم مستندات الملكية والرسومات الهندسية للتسجيل 
ويحق للطر  ال اني المشتري فسخ هذا العقد في حالة مخالفة أي بند من بنوده مع 

 إسترداد كامل ال من المدفوب والتعوين

 

 سادساً :

اعة خالية من جميع الرهون والديون يقر البائع بأن العقار والشقة المب
 واالختصاصات وكافة الحقوق العينية بسائر أنواعها .

 سابعاً :

يتعهد الطر  ال اني بعدم إحداث أي تعديالت في ا جزاء المشتركة بغير موافقة 
باقي مالك العقار ويلتزم المشتري أيضاً بعدم تغيير لون طالء الواجهات الخارجية 

 .  والساللم حرصاً على المظهر العام للعقارأو المدخل 

 

  امناً :

 اإلبتدائية بالفصل في أية نزاب يتعلق بموضوب التعاقد .……… تختص محكمة 



 

 تاسعاً :

 حرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طر  نسخة منها للعمل بموجبها .

 

طر   ان                                                                طر  أول بائع 
 مشترى

 

 

 عقد بيع صيدلية

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 : تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........صيدلى مقيم برقم ........ شارب (1

 ........ ...... يحمل رقم قومىقسم ........ محافظة ..

 "طر  أول"

 ........ برقم ........ شارب السيد/ ........صيدلى مقيم (2

 ........قسم ........ محافظة ........ يحمل رقم قومى

 "طر   ان"

 :يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واالتفاق على ما يلى

 "البند االول"

ال انى الصيدلية الكائنة بشارب ........ قسم ........ باب أفراد الطر  االول للطر  
عبارة عن ........ والصادر عنها الترخيص رقم ........  محافظة ........ وهى

 .بتاريخ ......../......../......... باسم الطر  االول

 "البند ال انى"



عبارة عن  يشمل البيع المكان المؤجر المبين بالبند السابق, وأجهزة المعمل وهى
الطر  االول  ........ وجميع موجودات الصيدلية من ........ ,ويتعهد أفراد

 .بالتنازل عن عقد االيجار للطر  ال انى فور التوقيع على هذا العقد

 "البند ال الث"

و يقر الطر  االول بأن رخصة الصيدلية سارية المفعول, وأن العين المؤجرة له 
عقد ايجار مؤرخ ......../......../......... ولم ترفع من من السيد/ ........ بموجب 

 . فسخ شأنه دعاوى

 "البند الرابع"

يلتزم الطر  االول بتسليم المبيع للطر  ال انى والتنازل له عن الرخصة واتخاذ 
 كل ما يلزم لنقلها بأسمه فور التوقيع على هذا العقد

 "البند الخامس"

المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وليس له الرجوب على قام الطر  ال انى بمعاينة 
 .الطر  االول بما قد يظهر من عيوب

 "البند السادس"

يقر الطر  االول بأنه لم يكن يمتلك صيدلية أخرى وقت تملكه للصيدلية المبيعة 
وأنه لم يكن موظفا حكوميا وقت تملكه لها , كما يقر الطر  ال انى بأنه ليس موظفا 

له على  حكوميا ولم يمتلك صيدلية أخرى وقت ابرام هذا العقد وإال فال رجوب
 .الطر  االول بأى شئ فى حالة ابطال العقد

 "البند السابع"

تم هذا البيع لقاء  من اجمالى وجزافى قدره ........ فقط ........ دفعه الطر  ال انى 
 .للطر  االول بمجلس هذا العقد

 "البند ال امن"

الطر   الى من الطرفين الرجوب فى هذا العقد الى سبب من االسباب ويقر اليجوز
 .ال انى أنه اشترى ساقط الخيار بعد علمه بكافة الظرو  التى أحاطت هذا البيع

 "البند التاسع"

يتعهد الطر  ال انى بالوفاء للمؤجر بكافة االلتزمات المترتبة على عقد االيجار 
 .ه مسئوال عنهااعتبارا من اآلن , ويكون وحد

 "البند العاشر"

 . المنازعات التى قد تنشأ عن هذا العقد تختص محاكم ........ بنظر



 "البند الحادى عشر"

يعتبر عنوان كل من المتعاقدين المبين بهذا العقد موطنا مختارا بالنسبة لما تتطلبه 
 . اجراءات تنفيذه إلى أن يتم االخطار بتغييره كتابة

 "شرالبند ال انى ع"

 . حرر هذا العقد ن نسختين لكل طر  نسخة

 "الطر  االول" "الطر  ال انى"

 

 عقد بيع عقار مرهون

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 :تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........  قومىيحمل رقم 

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........  يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 :يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى

 "البند ا ول"

عقارا مبنيا عبارة عن ........ مكون من ........  باب الطر  ا ول للطر  ال انى
كائن بشارب ........ قسم ........ محافظة ........ والبالغ مساحتها ........مترا 



مربعا , يحددها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ 
 ........ . لصال والغربية ........ ووارد عليه رهن رسمى بمبلغ .......

 "البند ال انى"

تم هذا البيع لقاء  من قدره ........ فقط دفع منه الطر  ال انى مبلغ ........ للطر  
االول نقدا "أو بشيك مسحوب على بنك ........ أما الباقى قدره ........ فقد تم 

حالة قيام  االتفاق على استحقاقه عند التوقيع على العقد النهائى بالشهر العقارى فى
الطر  ا ول بدفع المبلغ المستحق للدائن المرتهن وتقديم شهادة تصرفات دالة على 

 .شطب القيد الوارد على العقار محل هذا التصر 

 "البند ال الث"

فى حالة عدم قيام الطر  ا ول بالوفاء بالدين المضمون بالرهن الوارد على 
دين بالطرق المقررة قانونا واتخاذ ما يلزم المبيع, يكون للطر  ال انى الوفاء بهذا ال

من اجراءات لشطب القيد على أن يخصم ما يتم الوفاء به للدائن المرتهن وكافة 
المصاري  التى تكبدها الطر  ال انى من باقى ال من المستحق للطر  االول, 
وتعتبر المستندات الم بته لذلك بم ابة مخالصة صادره من الطر  االول تخصم 

 .ها من باقى ال منقيمت

 "البند الرابع"

يلتزم الطر  االول بتقديم كافة المستندات المتعلقة بالملكية والالزمة التمام البيع 
النهائى خالل ........ من اليوم, وفى حالة تخلفه عن ذلك يكون للطر  ال انى رفع 
 دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاري  على عاتق الطر  االول, وال يلتزم الطر 
ال انى فى هذه الحالة بايداب خزينة المحكمة إال ما تبقى من باقى ال من بعد خصم 

 .المبالغ المبينة بالبند السابق

 "البند الخامس"

يلتزم الطر  االول بتسليم المبيع خاليا مما يشغله للطر  ال انى خالل ........من 
رده من قاضى اليوم, وفى حالة التأخير يكون للطر  ال انى استصدار حكم بط

 .االمور المستعجلة دون توق  على التسجيل

 "البند السادس"

فى حالة تأخر الطر  االول فى تسليم مبلغ, يلتزم بأن يدفع للطر  ال انى مبلغا 
وقدره ........ فقط ........ عن كل يوم تأخير حتى يتم التسليم رضاء أو قضاء,وقد 

ال انى من خسائر مترتبة على أرجاء  روعى فى هذا التقدير ما سو  يتكبده الطر 
 .االعمال التنفيذية المزمع إجراؤها كمشروب است مارى

 "البند السابع "



يضمن الطر  االول خلو المبيع من كافة الحقوق العينية االصلية والتبعية كما هى 
 .معرفة به فى القانون فيماعدا حق الرهن الرسمى المنوه عنه بالبند االول

 " نالبند ال ام"

بتاريخ ......../......../.........  ........ انتقلت الملكية للطر  االول عن طريق
 ........تو يق

 "البند التاسع" ........

يقر الطر  ال انى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وقد قبل التعامل فيه 
 .على نحو ما وجد عليه

 "البند العاشر"

 . بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعاتتختص محاكم ........ 

 " البند الحادى عشر"

 .حرر هذا العقد من نسختين سلمت نسخة لكل طر 

 ""الطرف الثانى                                                      الطرف ا ول""

 

 

 عقد قسمة بمعدل

  --------: الموافق --------انه فى يوم

  -قد تحرر هذا العقد فيما بين كالً من :

 اوالً : 

  --------المقيم / 

 ) طرف أول ( 

 ثانياً : 

  --------المقيم / 

 ) طرف ثانى ( 

  -وقد اقر كل منهم باهليته للتعاقد و اتفقوا على ما يلى :



 البنــد ا ول 

 --------يمتلن المتعاقدون فيما بينهم العقارات المواحة ادناه وهى 

 البنــد الثــانى 

يقييير المتعاقيييدون بيييأن العقيييارات الميييذكورة والموايييحة بالبنيييد ا ول مملوكييية لهيييم 

  --------بموجب 

 البنــد الثـالــث 

يقيير المتعاقييدون بييأن العقييارات المييذكورة هالييية ميين كافيية الحقييوب العينييية أيييا كييان 

نوعهييا كييالرهن واالهتصييا  و االمتييياز و حقييوب االنتفيياد و ا رتفيياب ظيياهرة أو 

 هفية و أنها ليست موقوفة و ال محكرة . 

 البنــد الرابــع 

 -ا تي :اتفق المتعاقدون على قسمة العقارات المذكورة على النسق 

  --------يهت  الطرف ا ول بـ -1

  --------يهت  الطرف الثانى بـ  -2

  --------يهت  الطرف الثالث بـ  -3

  --------يهت  الطرف الرابع بـ  -4

 البنــد الهـامــس 

يقر كل متعاقد بمعاينته للحصة التي اهت  بهيا بموجيب هيذا العقيد المعاينية التامية 

ا و انيه قبلهيا بحالتهيا الراهنية دون أن يحيق ليه الرجيود عليى النافية للجهالة شرع

 باقي المتعاقدين بأي شئ من ذلن . 

 البنــد السـادس 

بمجيرد التوقييع علييى هيذا العقيد يصييبح كيل متعاقييد هيو المالين الوحيييد للحصية التييي 

اهت  بها ويحق له القيام باسيتالمها فيورا وتحصييل ريعهيا وثمارهيا ويلتيزم بيدفع 

والارائب والرسوم القانونية والمصروفات الهاصة بهيا مين تياريخ تحريير العوائد 

 هذا العقد . 

 البنــد السـابــع 



  --------قومت حصة الطرف ا ول بمبلغ

  --------قومت حصة الطرف الثانى بمبلغ 

  --------قومت حصة الطرف الثالث بمبلغ

  --------قومت حصة الطرف الرابع بمبلغ 

 --------قرر سداد معدل القسمة بالطريقة اآلتية ولذلن فقد ت

 البنــد الثـامــن 

هذه القسمة نهائية وقد تمت برااء المتعاقدين وقبولهم وبمحض اهتييارهم ولييس 

  حدهم الرجود فيها بأي حال من ا حوال. 

 البنــد التـاســع 

  --------جميع مصروفات هذا العقد تقع على عاتق 

 ـر البنــد العـاشـ

بكافية  --------أي نزاد ينشأ بسبب هذا العقد تهت  به المحاكم التابع لهيا ميوطن 

 أنواعها و درجاتها . 

 البنــد الحـاد  عشــر 

 بيد كل من أطرافه نسهة للعمل بموجبها . --------تحرر هذا العقد من 

 الطرف الثاني  الطرف االول

 اسم المشتر   اسم البائع

 البطاقة رقم  رقم البطاقة

 التوقيع  التوقيع

 

 

 عقد مقاولة

 ........أنه في يوم ...................... الموافق ..../..../



 تم االتفاب بين كل من الطرفين:ـ

 السادة / ويمثلها في هذا العقد

 السيد ا ستاذ / .............................. ........ بصفته رئيس مجلس إدارة

 .............................. .................... ...........................ومقـــرها / 

 )طرف أول(

الســـادة / شركة .............................. .... ويمثلها فيي هيذا العقيد عايو مجليس ا دارة 

 .......... المنتدب السيد المهندس / .............................. ....................

 ومقرهـــا / .............................. .................... ...........................

 )طرف ثاني(

 تمهيد

لما أن الطرف ا ول يمتلن موقع بالكيلو الساحل الشمالي )مطروح ـ إسكندرية( بمنطقة سيدي 

 .2والبالغ مساحتها ................... معبد الرحمن ـ بمدينة العلمين ـ محافظة مرسي مطروح 

 وحدودها وأطوالها كا تي:

 الحد البحري بطول. -

 الحد القبلي بطول. -

 الحد الشرقي بطول.  -

 الحد الغربي بطول. -

وا رض مشتراة من محافظة مطروح وتم تسجيلها بالعقد والمسجل برقم .............. بتاريخ 

. والموافقة علي مشرود إنشاء قريية سيياحية بموجيب القيرار رقيم / مكتب توثيق ........... /

 .......... بتاريخ / / والمعلن بالوقائع المصرية بالعدد ........... لسنة .................

وبنيياء علييي دعييوة الطييرف ا ول بالمناقصيية المحييددة بتيياريخ / / والتييي اسييتقرت علييي قبييول 

 ال مواود المناقصة.الطرف الثاني للقيام بتنفيذ ا عم

 وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد اتفقا علي ا تي:ـ

 أوال :

يعتبر التمهييد السيابق وكراسية الشيروط والمواصيفات وجيدول ا عميال والرسيومات التنفيذيية 

والجدول الزمني وقرار لجنة البت والمسيتندات المتبادلية مين الطرفيان جيزء ال يتجيزأ مين هيذا 

 قد ومتممة الحكامه.الع



 ثانيـــا :

شاليه ويتم تقسيمها عليى مراحيل  910يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ ا عمال مواود العقد بعدد 

 تنفيذية علي النحو التالي:ـ

 شالية. 310المرحلة ا ولي بعدد  -

 شالية. 300المرحلة الثانية بعدد  -

 شالية. 300المرحلة الثالثة بعدد  -

 ثالثـــا :

 التأمين االبتدائي :ـ. 1

قدم الطرف الثاني إلي الطرف ا ول هطاب امان ابتدائي رقم ........ بتاريخ / / بمبلغ ....... 

 جنيها.

 . التأمين النهائي :ـ2

جنيهيا )فقيط سيبعمائة أليف جنيهيا العيير( نقيدا  700000ر00يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ 

ا( من تياريخ هيذا العقيد كتيأمين نهيائي عين ا عميال إلي الطرف ا ول وذلن هالل )تسعون يوم

مواود العقد .... ويرد نقدا عند تقديم هطاب اما ن نهائي بنفس القيمة بعد ستة شهور من 

 بدء التنفيذ. 

 . ا سعــار :ـ3

أ. بالسيييعر المقيييدم مييين الطيييرف الثييياني ووفقيييا لقيييرار لجنييية البيييت ............. جنيهيييا )فقيييط 

 ا( وذلن مقابل الشاليه الواحد طبقا للتوصيف المعلن بكراسة الشروط.............. جنيه

ب. فييي حاليية طلييب الطييرف ا ول  ييية إاييافات جديييدة با عمييال وملزميية لحاجيية العمييل يلتييزم 

الطرف الثاني بتنفيذها طبقيا لميا ييتم إقيراره مين لجنية ثالثيية مشيكلة مين المالين واالستشياري 

 ال ا اافية.والمقاول مع تحديد أسعار ا عم

 . يييتم صييرف مسييتحقات الطييرف الثيياني بواقييع مستهلصييات شييهرية معتمييدة ميين االستشيياري 

 % من حجم ا عمال المنفذة. 95وذلن هالل أسبود من تقديمها ويتم الصرف بنسبة 

% كتأمين أعمال يتم تسويتها عند االستالم االبتيدائي مقابيل هطياب ايمان 5د. يستقطع نسبة 

 من تاريخ االستالم االبتدائي.نهائي لمدة عام 

 ه. يلتزم الطرف الثاني بسداد نسبة التأمينات االجتماعية المقررة علي ا عمال.

 و. يلتزم الطرف ا ول بسداد نسبة اريبة المبيعات علي ا عمال المنفذة.

 ز. يتم استقطاد الدمغات الحكومية من واقع المستهلصات المقدمة.



% مين قيمية الميواد الميوردة بشيرط تقيديم الفيواتير المؤييدة 75ح. تصرف التشيوينات بنسيبة 

لذلن وإذا لم يقدم المقاول الفيواتير المطلوبية ييتم تحدييد أسيعار التشيوينات مين اللجنية الثالثيية 

 المكونة من االستشاري والمالن والمقاول.

عليهيا طبقيا ط. أي زيادة رسمية في أسعار مواد البناء بدء من تياريخ الترسييه ييتم المحاسيبة 

لمعدالت الزيادة وعلي الطرف الثاني تقديم الفواتير الدالة علي ذلن وتعتمد من اللجنية الثالثيية 

 من هالل مستهلصات ا عمال.

% 10ي. إذا توافر لدي الطرف ا ول تدفق نقدي فال مانع من صرف دفعة مقدمة ال تزيد عن 

يهيا ..... مقابيل هطياب ايمان بنكيي )عشيرة فيي المائية( مين قيمية أعميال المرحلية المتفيق عل

 بنفس القيمة.

 رابعــا :

 التزامات الطرف الثاني:ـ

 . العمالة :1

أ. يلتزم الطرف الثاني باستهدام العدد الكافي من العمال المتهصصين والمشرفين والمهندسين 

اليره  الالزمين لحسن أداء العمل. كما يتعهد بالقيام بمعرفته وعلي نفقتيه باسيتهرا  جمييع 

والتصاريح الالزمة للعمالة كما يتحمل تكاليف نقلهم من وإليي العمليية وتهيئية أمياكن ا عاشية 

 الهاصة بهم.

ب. يكون الطرف الثاني مسئوال عن عماله وسالمتهم وعن أية أارار تحدث لهم أو للغير كما 

 ن.يتعهد بتعويض الطرف ا ول ـ في كل حالة ـ عن الارر الذي قد يحدث نتيجة ذل

 . يلتزم الطرف الثاني بالقيام بمعرفته وعلي نفقته بالتأمين علي عماله طبقا لقواعد وقوانين 

 التأمينات االجتماعية والقرارات الوزارية المكملة لها والسارية هالل مدة تنفيذ ا عمال.

 . التوريدات )المواد والمهمات واآلالت والمعدات والمنشآت المؤقتة( :2

ف الثاني بتقديم عينات المواد دون مقابل العتمادها كتابيا مين الطيرف ا ول قبيل أ. يلتزم الطر

 بدء التوريد والتنفيذ.

ب. يلتزم الطرف الثاني بتوفير جميع المواد بالكميات الالزمية لتنفييذ ا عميال وطبقيا للبرنيامج 

ة )أ( من هيذا الزمني علي أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات والعينات المقدمة طبقا للفقر

 البند والمعتمدة من الطرف ا ول.

 . يلتزم الطرف الثاني باستهدام المون والمواد طبقا لألصول الفنية الصناعية وطبقا لما جاء 

 بمستندات العقد.

 . علي الطرف الثاني طوال مدة تنفيذ وإتمام ا عمال :3



اجييد فييي الموقييع وأن يبقييي أ. أن يراعييي تمامييا سييالمة جميييع ا شييها  اللييذين يحييق لهييم التو

الموقع أو ما يقع منه تحت سيطرته وا عمال ما دامت لم تسلم أو يشغلها رب العمل في حالية 

 من النظام الالزم لتجنيب هؤالء ا شها  المهاطر.

ب. أن يوفر باسيتمرار عليي نفقتيه ا ايواء والحيرس وا سيوار وعالميات التحيذير والمراقبية 

وريا أو طلبتيه أي سيلطة قائمية قانونيا للحفياظ عليي ا عميال وسيالمة أينما وكلما كان ذلن ار

 ا فراد.

 . أن يتهذ كيل الهطيوات المعقولية لحمايية البيئية داهيل وهيار  الموقيع وأن يتجنيب ا زعيا  

والارر لألشها  ولممتلكيات ا فيراد الناشيئ عين التليوث أو الايجيج أو عين أسيباب أهيري 

 تنشأ عن طريقة التشغيل.

د. أن يتهذ كل االحتياطات الالزمة للحفياظ عليي سيالمة المنشيآت المجياورة وفيي حالية حيدوث 

أية أارار القدر هللا يكيون مسيئوال وحيده المسيئولية الجنائيية والمدنيية وعلييه تعيويض الغيير 

 والطرف ا ول عن كافة ا ارار الناتجة عن ذلن. 

 هامسا :

 ـالتعديالت وا عمال ا اافية والجديدة:

. للطييرف ا ول الحييق فييي أي وقييت ميين ا وقييات قبييل أو بعييد البييدء فييي ا عمييال إجييراء أي 1

تعديالت هندسية أو أعمال جديدة يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها بمجرد اسيتالمه هطياب الطيرف 

ا ول بتكليفيه بييذلن وإذا ترتبييت زييادة فييي ا سييعار نتيجية هييذه التعييديالت يحيق للطييرف الثيياني 

 بهذه الزيادة لما يتم إقراره من اللجنة الثالثية.المطالبة 

. للطرف ا ول الحق في التعديل فيي الكمييات سيواء بالزييادة أو النقصيان أو ا لغياء إذا كيان 2

هييذا التعييديل نيياتج عيين ظييروف طارئيية هييار  إرادة الطييرف ا ول ويييتم إعييداد التييوازن الزمنييي 

 والمالي بين الطرفين.

 سادسا :

 عقد وإسناد ا عمال:ـالتنازل عن ال

ال يجوز للطرف الثاني التنازل عن العقد أو جيزء منيه عيدا ا عميال التهصصيية المتعلقية بيه  -

فييال يجييوز إسيينادها إلييي الغييير إال بعييد الحصييول علييي موافقيية كتابييية ميين الطييرف ا ول ويظييل 

موايود هيذا الطرف الثاني مسئوال مسئولية تامة عين كافية االلتزاميات الناشيئة عين ا عميال 

 العقد سواء منها المنفذ بمعرفته أو بمعرفة المسند إليه ا عمال التهصصية.

 سابعا :

 تنسيق ا عمال بالموقع :ـ



يلتيييزم الطيييرف الثييياني بالعميييل طبقيييا للجيييدول الزمنيييي والمقيييدم منيييه المعتميييد مييين المالييين  -

 واالستشاري.

دراسييية وفحييي  طبيعييية ا عميييال يقييير الطيييرف الثييياني بالمعاينييية النافيييية للجهالييية للموقيييع و -

 ومستندات العقد.

يلتزم الطيرف الثياني بتيوفير مكتيب لجهية ا شيراف داهيل الموقيع وتسيهيل مأموريية عملهيم  -

 بالموقع حتى التسليم االبتدائي.

يحق للطرف ا ول التفتيل علي ا عمال والتوريدات بموقع العمل وبالورل وا مياكن التيي  -

فييض ا عمييال الغييير مطابقيية للرسييومات والشييروط والمواصييفات أو تجهييز فيهييا ا عمييال مييع ر

 أصول الصناعة.

 يتم اعتماد أماكن إقامة العمالة المؤقتة والتشوينات بالموقع من الطرف ا ول قبل العمل. -

عليييي الطيييرف ا ول تيييوفير مصيييدر عميييومي للميييياه الصيييالحة لالسيييتعمال حتيييى حيييدود أول  -

ني بسداد قيمية توصييل الميياه مين حيدود المشيرود إليي موقيع المشرود مع التزام الطرف الثا

 العمل واالستهالن حتى التسليم االبتدائي.

علييي الطييرف الثيياني تسييهيل مأمورييية حركيية انتقييال طيياقم ا شييراف  قييرب مدينيية يتبييع لهييا  -

 المشرود.

ود هيذا العقيد يقر الطرفان بالعلم التام بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لألعميال مواي -

 والمعمول بها في جمهورية مصر العربية.

 ثامنا :

 مدة سريان العقد:ـ

يتم تسيليم الموقيع إليي المقياول عليي الطبيعية هيالل ميدة شيهر مين تياريخ صيدور التصياريح  -

 والتراهي  الالزمة للبناء 

ها ......... يلتزم الطرف الثاني بتسليم ا عمال مواود العقد تسيليما ابتيدائيا فيي ميدة أقصيا -

 شهرا )طبقا لبرنامج مراحل التنفيذ( من تاريخ تسليم الموقع.

يلتزم الطرف الثاني بالتسليم النهيائي لألعميال بعيد ميرور عيام مين التسيليم االبتيدائي والقييام  -

 بإصالح وترميم ومعالجة أية عيوب أو أهطاء في ا عمال المسلمة ابتدائيا ومرحليا.

تحقات الطرف الثاني عن أسبود من اعتماد االستشاري تااف مدة أية تأهير في صرف مس -

 التأهير لصرف المستحقات إلي مدة ا عمال .

 يحق للطرف الثاني مدة إاافية لألعمال في الحاالت اآلتية:ـ

 أ. عند تكليف الطرف الثاني بأعمال إاافية .



لجييدول التمويييل ميين  ب. طلييب الطييرف ا ول ميين الطييرف الثيياني بتعييديل الجييدول الزمنييي وفقييا

 الطرف ا ول.

 . عييدم صييرف مسييتحقات الطييرف الثيياني مييع احتسيياب فوائييد بنكيييه علييي فييرب مستهلصييين 

 متتاليين.

د. في الظيروف القهريية وا سيباب التيي تيؤثر عليي معيدالت التنفييذ وتكيون ا عيذار إذا أقرهيا 

 االستشاري.

 تاسعا :

 فسخ العقد أو سحب ا عمال:ـ

 الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد.أ. إذا أهل 

يوما  30يوما متصلة أو  15ب. إذا توقف الطرف الثاني عن تنفيذ ا عمال أو جزء منها لمدة 

منفصلة دون أذن كتابي من الطرف ا ول بما يؤثر علي البرنامج الزمني للتنفيذ ما لم يكن هذا 

 تشاري.التوقف ناتج عن ظروف طارئة أو قوي قهرية يقرها االس

 . إذا اظهر الطرف الثاني بطء في التنفيذ أو أهمل أو اعفل القيام بآي مين التزاماتيه المقيررة 

ولييم يتييدارن ذليين هييالل )همسيية عشيير يومييا( ميين تيياريخ أهطيياره بكتيياب موصييي عليييه بعلييم 

 الوصول.

عيير د. في حالة فقدان الطرف الثاني  هليتيه بإشيهار  فالسيه أو إعسياره أو الحجير علييه أو 

 ذلن من أسباب فقدان ا هلية.

 عاشرا :

 عرامة التأهير والتعوياات:ـ

. إذا تأهر الطرف الثاني عن تسليم ا عمال المسندة إليه بموجب هذا العقد في المدد المحددة 1

جاز للطرف ا ول إعطائه مهلة إاافية  تمام التنفيذ مع عدم ا هالل بحق الطيرف ا ول دون 

توقييع عرامية التيأهير علييه عين الميدة التيي يتيأهر فيهيا عين إنهياء العميل  اللجوء للقااء في

وتسليمه ابتدائيا وال يدهل في حساب مدة التأهير مدة التوقف التي يثبت الطرف الثاني للطرف 

ا ول نشييوؤها عيين أسييباب قهرييية أو أسييباب ليييس للطييرف الثيياني سييببا فيهييا وتكييون الغراميية 

 بالنسب اآلتية:ـ

 سبود الثاني أو أي جزء منه.% عن ا 1 -

 % عن ا سبود الثاني أو أي جزء منه.1.5يااف إليها  -

 % عن ا سبود الثالث أو أي جزء منه.2يااف إليها  -

 % عن ا سبود الرابع أو أي جزء منه.2.5يااف إليها  -



% عن كيل شيهر أو أي جيزء منيه بعيد ذلين بحييث ال يجياوز مجميود الغرامية 3يااف إليها  -

% وتحسييب الغراميية ميين قيميية ا عمييال المتييأهرة التييي لييم يييتم تسييليمها بعييد. أمييا إذا رأي 10

االستشاري أن الجزء المتأهر ال يمنع االنتفاد فتحتسيب الغرامية عليي قيمية ا عميال المتيأهرة 

 فقط.

. فييي حاليية تييأهر الطييرف الثيياني عيين تنفيييذ ا عمييال فييي الموعييد المحييدد طبقييا للعقييد وارتييأ  2

ا ول لصالح نهو المشرود قبول مبررات الطرف الثاني وإقرارها جياز ليه إايافة ميدة الطرف 

 لنهو المشرود بشرط أال يترتب عليها أية أعباء مالية يتحملها الطرف ا ول.

 الحادي عشر :

 المراســـــالت:

 يقر كل من الطرفين أنيه اتهيذ طيوال ميدة سيريان العقيد عنوانيه المبيين بصيدد هيذا العقيد محيال

مهتارا له ويلتزم في حالة تغييره بأهطار الطرف اآلهر به بهطاب موصى عليه بعلم الوصيول 

 وآال صحت المراسالت التي تتم علي العنوان المبين بالعقد.

 الثاني عشر :

 أولوية المستندات:

عند االهيتالف فيي تفسيير العقيد تكيون المسيتندات الميذكورة بالبنيد الثياني مين الشيروط العامية 

 ولوية التالية:ـوا 

 ـ الرسومات المعتمدة.3ـ الشروط والمواصفات. 2ـ التعاقد. 1

 ـ محاار االجتماعات.4

ويتم اللجوء إلي االجتماعات بين المالن واالستشاري والمقياول لحيل أيية نيزاد وبكافية الطيرب 

 الودية مع عدم ا هالل بحق اللجوء إلي القااء.

 شرود بنظر أية نزاد قد ينشأ )القدر هللا( عن هذا العقد.تهت  المحاكم الواقع في دائرتها الم

 الثالث عشر :

حييرر هييذا العقييد ميين ثييالث نسييخ بيييد كييل طييرف نسييهة للعمييل بموجبهييا وتحييتفظ نسييهة عنييد 

 االستشاري.

 الطرف الثاني  الطرف االول

 

 

 



 

 عقد هبة رسمي

 أنيييييييييييييييه فيييييييييييييييي ييييييييييييييييوم .............................. ............ الموافيييييييييييييييق

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

 تم بعون هللا تعالى ا تفاب والترااي بين كل من :ـ

 السيد / " طرف أول واهب "

 السيد / " طرف ثان موهوب له "

بعييد أن أقيير الطييرف ا ول بأهليتييه المعتبييرة شييرعاً وقانونيياً للتصييرف تحييرر العقييد 

 اآلتي :ـ

 البند ا ول

بموجب هذا العقد وأسقط وتنازل بغير عوض وبدون مقابل ميع وهب الطرف ا ول 

 كافة الامانات الفعلية والقانونية للطرف الثاني بصفته والقابل لذلن ما هو 

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

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

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

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

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

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

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

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

 البند الثاني

يقر الطرف ا ول بأن الـ................. الموهوب للطرف الثاني مملون ليه بطرييق 

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

 البند الثالث



ال .............. الموهوب هيال مين كافية الحقيوب العينيية أيياً  يقر الطرف ا ول بأن

كان نوعها كيالرهن وا هتصيا  وا متيياز وحقيوب ا نتفياد وا رتفياب ظياهرة أو 

 هفية وأن .......... الموهوب ليس موقوفاً وال حكراً .

 البند الرابع

وفاة الطرف ا ول ال يستلم الطرف الثاني الموهوب له ال ........ الموهوب إال بعد 

. 

 البند الهامس

اليحق للطرف الثاني الموهب له التصرف في الشقة الموهوبة له إال بعد وفاة وفياة 

الطرف ا ول ووفاة والدة الطرف الثاني أو الحصول على موافقة كتابيية مين واليدة 

 الطرف الثاني . 

 البند السادس

أي وقت طول حياته بإرادتيه يحق للطرف ا ول الواهب الرجود عن هذه الهبة في 

المنفردة ويحق له التصرف فيها بأي نود مين أنيواد التصيرفات الناقلية للملكيية أو 

المقيده لهيا أو عيير ذلين مين التصيرفات حتيى بعيد قبيول الموهيوب ليه بالهبية محيل 

 العقد .

 البند السابع

 حرر هذا العقد من ثالث نسخ تسيلم كيل طيرف نسيهة منهيا وتسيلمت واليدة الطيرف

 الثاني نسهة للعمل بموجبها .

 الطرف ا ول الواهب الطرف الثاني الموهوب له

 

 

 التحاد مالن العقار ا ساسيالنظام 

 / مدينة ...... محافظة ........  حي..........شارد ......... 

 الباب ا ول :

 البيانات المتعلقة باالتحاد 

قيم ...........بشيارد.......... أعراض االتحاد :اتحاد مالن العقار ر - 1مادة 
 ) أو مدينة أو قرية ( بمحافظة.............  بحي



امان حسن االنتفاد وحسين  هيأعراض االتحاد :أعراض االتحاد  -2مادة 
 المادة السابقة .  فيالعقار المشار إليه  فيإدارة وصيانة ا جزاء المشتركة 

 .......... مقر االتحاد :...................... -3مادة 
مييدة االتحيياد :مييدة االتحيياد عييير محييدودة، وتبييدأ ميين تيياريخ قيييده  -4مييادة 

شيأن تيأجير  فيي 1977لسينه  49بالوحدة لمهتصية وفقياً  حكيام القيانون رقيم 

 .  وبيع ا ماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر
 الباب ال اني : 

 ملكية العقار وعضوية االتحاد

المفيييرزة :يتكيييون العقيييار مييين............... طبقييية  ا جيييزاءملكيييية  -5ميييادة 
 تحتو  على.......... شقة .

 : اآلتيوبيانات ملكيتها 
 مملوكة لـــ : 1الطبقة ) أو الشقة ( رقم  -1
 مملوكة لـــ : 2الطبقة ) أو الشقة ( رقم  -2
 مملوكة لـــ : 3الطبقة ) أو الشقة ( رقم  -3
 مملوكة لـــ : 4قم الطبقة ) أو الشقة ( ر -4
 مملوكة لـــ : 5الطبقة ) أو الشقة ( رقم  -5
 مملوكة لـــ : 6الطبقة ) أو الشقة ( رقم  -6

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

( يمتلين العايو ملكيية مفيرزة الشيقة أو الطبقية 1إيااح الملكيية :) -6مادة 
ا أعيد السيتعماله وحيده ، وبصيفة هاصية مييا الهاصية بيه، وهيى تشيمل عليى ميي

يوجد داهل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات و أدوات صيحية 
وأنابيب المياه والكهرباء الداهلية ، وما يكون با رايية والجيدران وا سيقف 

 ، وكذلن النوافذ وا بواب والشرفات .
بينيه وبيين عييره مين ( يمتلن العايو ملكيية مشيتركة ا جيزاء المشيتركة 2)

 المالن الحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط وأسقف وعيرها .
( يمتلييين العايييو عليييى الشييييود، كيييل بنسيييبة نصييييب الوحيييدة أو الطبقييية 3)

ميالن المبنيى مين البنياء وملحقاتيه  بياقيالمملوكة له ، ا جزاء المشيتركة ميع 
رض وا ساسييات المعييدة لالنتفيياد المشييترن بييين الجميييع ، وبوجييه هييا  : ا 

وا عمدة والجدران الرئيسية وقواعيد ا ساسيات والميداهل والسياللم وا بنيية 
والممرات والدهاليز وا سطح والمصياعد والمرافيق وكيل أنيواد ا نابييب ، إال 

 . الخما كان منها داهل الشقة أو الطبقة وهزانات المياه .... 
م ) ستة أعاياء عليى ا قيل أعااء االتحاد : أعااء هذا االتحاد ه -7مادة 

.... ماليين ) أو ممثييل مييالن ( الطبقيية ) أو  -1عييير بييائع العقييار بالتقسيييط ( . 



و مييا يعييادل  -الشييقة ( رقييم ..... ) أو ماليين الشييقق أو الطبقييات أرقييام ......( 
 نصيبه ....... من ملكية العقار .

.. ) أو ماليين .... ماليين ) أو ممثييل مييالن ( الطبقيية ) أو الشييقة ( رقييم ... -2
 -3نصييبه ..... مين ملكيية العقيار .  لوميا يعيادالشقق أو الطبقات أرقيام.....( 

............. 
4- ............. 
5- ............ 
6- ............ 
 ( العقار بالتقسيط . بائعي............ بائع ) أو ممثل  -7

يمتلين وحيدة  االتحياد كيل مين فيياكتساب العاوية :يصيبح عايواً  -8مادة 
تيياريخ الحييق علييى قيييد االتحيياد ، وتبييدأ  فيييميين وحداتييه ) شييقة أو طبقيية ( 

 العاوية من تاريخ التملن . 
إحيد  الحيالتين اآلتيتيين  فيزوال العاوية :تزول عاوية االتحاد  -9مادة 

العقار إلى الغير ، بحيث ال يصيبح  فيانتقال ملكية عاو االتحاد لنصيبه  -1: 
 مالكاً لشقة أو طبقة فيه .

 تمام سداد أقساط الثمن بالنسبة إلى بائع العقار بالتقسيط .  -2
 -تمثيل ميالن الشيقة أو الطبقية الواحيدة :لميالن الشيقة أو الطبقية  -10مادة 

عاييوية االتحيياد . فييإن تعييذر  فيييأن يهتيياروا ميين يمييثلهم  -حاليية تعييددهم  فييي
 فياتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة االبتدائية الكائن 

 . 11دائرتها العقار طبقاً  حكام المادة 
حالية  فيي -العقيار بالتقسييط  لبيائعيالعقار بالتقسيط : بائعيتمثيل  -11مادة 
فإن تعذر اتفاقهم ، يعين  عاوية االتحاد ، فيأن يهتاروا من يمثلهم  -تعددهم

دائرتها العقيار  فيمن يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة االبتدائية الكائن 
 ، بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعالن المالن اآلهرين لسماد أقوالهم . 

العاوية :تهطر الوحدة المحلية المهتصة  فيا هطار بالتعديالت  -12مادة 
مييالن  ممثلييي فيييملكييية ا عايياء أو  فيييتحيياد أو عاييوية اال فيييبكييل تعييديل 

 البائعين بالتقسيط هالل أسبود من تاريخ وقوعه .  ممثليالطبقة أو الشقة أو 
 الباب الرابع : إدارة االتحاد

 الجمعية العمومية لالتحاد . -1يتولى ا تحاد : - 13مادة
 مأمور االتحاد . -2

لجمعيية العموميية لالتحياد مين تشكيل الجمعية العموميية :تتكيون ا -14مادة 
 جميع أعاائه .

ويحايير مييأمور االتحيياد جلسييات الجمعييية العمومييية ، و لييو كييان ميين عييير 
 أعااء االتحاد ، وفى هذه الحالة ، يكون له حق المناقشة دون التصويت . 



دعيييوة الجمعيييية العموميييية لالنعقييياد :تيييدعى الجمعيييية العموميييية  -15ميييادة 
أمور ا تحاد ، أو بناء على طليب عيدد مين ا عاياء لالنعقاد بناء على طلب م

% عليى ا قيل مين وحيدات العقيار ، أو بنياء طليب الوحيدة المحليية 20يملكون 
 المهتصة .

يجييب أن تسييلم الييدعوة  عايياء االتحيياد أو ميين يمثلييونهم قانونيياً باليييد مييع 
علين توقيعهم بما يفيد التسليم وذلن قبل موعد االنعقاد بأسيبود عليى ا قيل، وي

الييدعوة جييدول ا عمييال ، ومكييان االنعقيياد  فيييعنهييا بمييدهل العقييار ، ويحييدد 
 وموعده. 
الحاور :لعايو االتحياد أن يحاير الجمعيية العموميية  فيا نابة  -16مادة 

مكتوب ، وال يجوز للعايو أن ينيوب  عرفيبنفسه ، أو ينيب عنه آهر بتوكيل 
ن الطبقية أو الشيقة أو عن أكثر مين عايو واحيد . عليى أنيه يجيوز لممثيل ميال

الشيقة أو الوحيدة  فييالعقار بالتقسيط أن ينيب عنه أحيد شيركائه  بائعيلممثل 
 أو العقار . 

 فييورد فيها ن  هيا   التينصاب االجتماد :فيما عدا الحاالت  -17مادة 
هييذا النظييام، ال يكييون انعقيياد الجمعييية العمومييية صييحيحاً ، إال  فيييالقييانون أو 
العقيار .فيإذا ليم يتيوافر هيذا  فيي% على ا قل مين ا نصيبة 60 مالكيبحاور 
االجتماد، انعقدت الجمعية العمومية بنياء عليى دعيوة ثانيية هيالل  فيالنصاب 

صيحيحاً ، أيايا كيان عيدد  الثيانيالهمسة عشر يوماً التاليية ، ويعتبير اجتماعهيا 
ا كانت ملكياتهم .   ا عااء الحاارين وأيا

الالزمة التهاذ القرارات :مع مراعاة ما ورد بشيأنه ني   ا علبية -18مادة 
هييذا النظييام تصييدر قييرارات الجمعييية العمومييية ميين  فيييالقييانون أو  فيييهييا  

 أعلبية أصوات الحاارين محسوبة على أساس قيمة ا نصبة. 
محااير الجلسيات :يعيد ميأمور االتحياد محااير جلسيات الجمعيية  -19مادة 

مكيييان االنعقييياد وعيييدد ا عاييياء الحاايييرين العموميييية ييييدون فيهيييا زميييان و
حازهيا كيل قيرار، ويبليغ  التييوأسيمائهم والقيرارات الصيادرة وعيدد ا صيوات 

 صورة هذه المحاار إلى الوحدة المحلية المهتصة .
اهتصاصات الجمعية العمومية :تهت  الجمعية العمومية بكل ميا  -20مادة 

لعقييار ولهييا عليى ا هيي  مييا يتعليق بييإدارة واسيتغالل ا جييزاء المشييتركة مين ا
 : يأتي
 التصديق على نظام االتحاد وتعديله ، كلما دعت الحاجة إلى ذلن. -1
 تعيين مأمور االتحاد وعزله . -2
 حالة تقريره . فيتقرير أجر لمأمور االتحاد وتحديد هذا ا جر  -3
 تهدد العقار . التيالموافقة على إجراء تأمين مشترن من ا هطار  -4
 فييموافقة على إجراء أية أعمال أو تركيبات مميا يترتيب عليهيا زييادة ال -5

 قيمة العقار كله أو بعاه .



 تفرض على ا عااء . التيتحديد الشروط والتعوياات وااللتزامات  -6
بحرييق أو  -تحديد ا جراءات الالزم اتهاذها لمواجهة حالة هالن البنياء  -7

 اء لمواجهة مصاريف االتحاد .وتحديد ما فرض على ا عا -بسبب آهر 
 يؤديها ا عااء لمواجهة مصاريف االتحاد . التيتحديد االشتراكات  -8
 تقدم من ذو  الشأن . التيالشكاو  والتظلمات  فيالنظر  -9
تعيييين حييراس العقييار والبييوابين وعيييرهم ميين العيياملين بييه وعييزلهم  -10

هيييذا  فييييالتحييياد وتحدييييد أجيييورهم ومكافيييأتهم ، ويجيييوز أن يفيييوض ميييأمور ا
 االهتصا  .

 منح قروض  عااء لتمكينهم من القيام بالتزاماتهم. -11
 العقار . فيتنظيم استهدام ا جزاء المشتركة  -12
 إقرار الموازنة التقديرية لالتحاد. -13
 لالتحاد. الهتاميالتصديق عل الحساب  -14
تنشيييأ بيييين ا عاييياء وبعايييهم بسيييبب يتعليييق  التييييفيييض المنازعيييات  -15

 بملكيتهم المشتركة فى العقار .
 تصفية االتحاد عند إنقاصه . - 16

تعيييين المييأمور :يعييين المييأمور بقييرار ميين الجمعييية العمومييية ،  -21مييادة 
 ويجوز أن يتامن قرار التعيين تحديد أجر له . 

 االتحاد : مأموراهتصاصات المأمور :يتولى  -22مادة 
 قيد االتحاد ما لم يكن قد سبق قيده . -1
 تنفيذ قرارات الجمعية العمومية . -2
 ا دارية والمالية . النواحي في داالتحاا شراف على أعمال  -3
 ا شراف على أعمال البوابين والحراس وعيرهم من العاملين بالعقار . -4
فيياب المطلوبيية إعييداد ميزانييية تقديرييية لالتحيياد ، تشييمل تحديييد أوجييه ا ن -5

 هالل السنة المالية ومصادر التمويل المفتوحة .
يؤديهييا أعايياء االتحيياد  التييياقتييراح االشييتراكات الشييهرية أو السيينوية  -6

 لمواجهة المصروفات .
نهاية كل سنة مالية ،يبين فيه ما تيم إنفاقيه مين  في هتاميإعداد حساب  -7

 مصروفات االتحاد وأوجه ا نفاب .
ميين  أيمهاصييمة  فيييتحيياد أمييام الغييير و أمييام القايياء حتييى تمثيييل اال -8

 ا عااء . 
 فيييا حييوال العاجليية :لمييأمور االتحيياد  فييياهتصييا  المييأمور  -23مييادة 

ا حييوال العاجليية أن يقييوم ميين تلقيياء نفسييه بمييا يلييزم لحفييظ جميييع ا جييزاء 
أول  فيالمشتركة وحراستها وصيانتها ويعرض ا مر على الجمعية العمومية 

 جتماد تال  قرار ما تم . ا
 الباب الهامس : 



 مالية االتحاد
 وتنتهييأول ينياير ،  فييالسنة المالية :تبدأ السنة المالية لالتحاد  -24مادة 

ديسمبر من كل سنة ، على أن تبدأ السنة ا ولى من تاريخ قيد االتحاد  31 في
 ، من السنة التالية .  31/12 في وتنتهي
 االتحاد :تتكون المواد المالية لالتحاد من :موارد  -25مادة 
 يؤديها ا عااء . التياالشتراكات  -1
 العائد الناتج عن االستغالل المشرود لألجزاء المشتركة . -2
 يتلقاها االتحاد من ا عااء أو عيرهم . التيالتبرعات  -3
 ما تحدده الجمعية العمومية من موارد ا هر  .  -4

:يمسن مأمور االتحاد دفتيراً يسيجل إييرادات ومصيروفات  الدفاتر 26 -مادة 
لالتحيياد ، ويهاييع هييذا الييدفتر لرقابيية الجمعييية العمومييية لالتحيياد ، والوحييدة 

 المحلية المهتصة.
 الباب السادس : 

 حقوب ا عااء والتزاماتهم
سييبيل االنتفيياد  فييياسييتعمال ا جييزاء المشييتركة :لكييل عاييو ، 27 -مييادة 
العقيار، أن يسيتعمل ا جيزاء المشيتركة فيميا أعيدت ليه  في يملكه الذيبالجزء 

ا عاياء لحقيوقهم ، أو يلحيق الايرر  بياقيعلى أال يحول ذلن دون اسيتعمال 
 بهم. 

العقيار بغيير موافقية  فييا جيزاء المشيتركة  فييتعيديل  أيوال يجوز إحيداث 
ل يقيوم بيه الجمعية العمومية لالتحاد ولو عند تجديد البناء ، إال إذا كان التعيدي

أحييد ا عايياء علييى نفقتييه الهاصيية ويكييون ميين شييأنه أن يسييهل اسييتعمال تليين 
 .  اآلهرينا جزاء دون أن يغير من تهصيصها أو يلحق الارر با عااء 

تكيياليف الصيييانة :)أ( يتحمييل العاييو دون سييواء نفقييات صيييانة  28 -مييادة 
 وإصالح ا جزاء المملوكة له ملكية مفرزة .

صيييانة وإصييالح ا جييزاء المشييتركة بييين عاييو وآهيير تييوزد )ب( نفقييات 
 بينهما ويتحمالنها دون سواهما .

) ( يتحمل ا عااء جميعاً نفقات االنتفاد المشيترن وحفيظ وصييانة وإدارة 
هذه النفقات بنسيبة قيمية  فيوتجديد ا جزاء المشتركة ويتحدد نصيب العاو 

 العقار .  فييملكه  الذيالجزء 
وض ا عايياء :يجييوز للجمعييية العمومييية التحيياد أن تميينح قيير - 29مييادة 

نفقييات تجديييد العقييار أو  فيييقرايياً لميين يعجييز ميين ا عايياء عيين دفييع حصييته 
ملكييية ا جييزاء المشييتركة أو تليين  فيييالناشييئة عيين اشييتراكه  بالتزاماتييهالقيييام 

الناشئة عن تالصق ملكيته الهاصة بملكية عيره من ا عااء ، وذلن لتمكينه 
ميين أداء هييذه االلتزامييات ويكييون هييذا القييرض ماييموناً بامتييياز علييى الجييزء 

العقيار ،  فييا جيزاء المشيتركة  فيييملكه وعلى حصته الشيائعة  الذيالمفرز 



ميين  869يييوم قيييده ، وذليين طبقيياً لحكييم المييادة  وتحسييب مرتبييه االمتييياز ميين
 .  المدنيالقانون 
االمتنيياد عيين أداء االلتزامييات :إذا امتنييع عاييو االتحيياد عيين أداء  -30مييادة 

االشيييتراكات أو التأمينيييات أو عيرهيييا مييين االلتزاميييات الواجبييية علييييه ، وفقييياً 
ثم يستصيدر أميراً للقانون أو لهذا النظام ،كان لمأمور االتحاد أن يكلفه با داء 

 با داء طبقاً  حكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . 
 الباب السابع :

 في انقااء االتحاد 
 فييالتعيديل  -1االتحياد  حيد سيببين :  ينقاييأسيباب االنقاياء : -31مادة 

ملكية العقار بحيث يقيل عيدد مالكيه عين سيتة وذلين ميا ليم يتفيق المالين كتابية 
 على استمراره .

 هالن العقار . -2
حالييية  فيييالتصييفية :تتييولى الجمعييية العمومييية تصييفية االتحيياد  -32مييادة 

 تحددها .  التيانقاائه وفقاً للقواعد 
 الباب الثامن : 

 أحكام عامة
المأمور المؤقت :يتيولى الميأمور المؤقيت سيلطات ميأمور االتحياد  -33مادة 

 إلى أن يتم تعيينه ، وله على ا ه  :
 الوحدة المحلية المهتصة . فيإجراءات قيد االتحاد اتهاذ  -1
 إعداد النظام القانون لالتحاد . -2
 : فيدعوة أول جمعية عمومية لالتحاد للنظر  -3
 ( التصديق على نظام االتحاد .1)
 ( تعيين مأمور االتحاد .2)

المؤقت أن يطليب مين الوحيدة  رالمأموإجراءات قيد االتحاد :على  -34مادة 
ة المهتصيية قيييد االتحييياد وذليين هييالل أسيييبوعين ميين تيياريخ تعيينيييه ، المحلييي

ويتايييمن طليييب القييييد أوصييياف العقيييار وأسيييماء الميييالن وأنصيييبتهم والبيييالغ 
 بالتقسيط إن وجد . 

إجراءات استصدار نظام االتحاد :على المأمور أن ييدعو الجمعيية  -35مادة 
هييالل شييهرين علييى ا كثيير ميين تيياريخ قيييد االتحيياد ، وذليين  لالنعقييادالعمومييية 

 للتصديق على نظام االتحاد . 
نسخ النظام :تودد الوحدة المحلية نسهة من نظام االتحاد مرفقياً  - 36مادة 

بها محار الجمعية العمومية بالتصديق عليه ، ويسلم كيل عايو مين أعاياء 
ام ومين أيية قيرارات تصيدرها صورة مين هيذا النظي -القدامى والجدد  -االتحاد 

 الجمعية العمومية لالتحاد تتعلق بحقوب ا عااء واجبات . 



الهيوامل جيزءاً ال يتجيزأ  فيمالحظات :تعتبر المالحظات واردة  - 37مادة 
 من هذا النظام .
 الباب التاسع :
 أحكام إاافية

للجمعييية العمومييية التحيياد المييالن أن تايييف مييا تييراه ميين أحكييام بشييرط أال 
 تتعارض مع أحكام بشرط أال تتعارض مع أحكام القانون.

 
 

 

 عقد بتكوين اتحاد مالن 
 انه فى يوم ........ الموافق .........

 أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :

 مقييم بيرقم مصير . الجنسيية حماده صيابر عبيد البيار  الوكييل/  ا ستاذ ( السيد1
 محافظية أول المحليه الكبير قسيم  الحنفيىشيارد   بر  الحنفى اول المحله الكبر 

"   المحليه الكبير  أولسجل مدنا27105191601635بطاقة عائلية رقم   الغربيه
 طرف أول "

بيير   مقييي مصيير الجنسييية البسيييونى محمييود محمييدأبو عبييده  /كييل ميين السيياده(2
 محافظييية أول المحليييه الكبييير م قسييي الحنفيييىشيييارد   الحنفيييى اول المحليييه الكبييير 

........ بطاقيية عائلييية رقييم ........ سييجل مييدنى ........ "   الغربيييه الييدور الرابييع
 طرف ثانى "

 يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد و االتفاب على ما يلى :
 "البند ا ول"

المقييام  والطييرف الثييانى كييال فيمييا يهصييه ميين االرض الفايياء يمتليين الطييرف ا ول
  الغربيييه محافظييةأول المحلييه الكبراقسييم الحنفا بشييارد الكييائن عليهييا بيير  الحنفييى
مين الناحيية البحريية ........ و القبليية ه مترا مربعيا , و يحيد254والبالغ مساحتها 

عيييزت ........ و الشيييرقية ........ و الغربيييية ........ بالمكلفييية رقيييم ........ باسيييم 
ه المسيياحة للطييرف و قييد بيياد هييذ عييزت زعلييولالشييراءمن/ و ذليين بطريييق  زعلييول

 ...... هه فىمؤر هبيع عرفي ودالثاني بموجب عق
 "البند الثاني"

وهيذا البير  مكيون مين قام المتعاقدان بموجب هذا بتكوين اتحياد ميالن فيميا بينهما.
و ذلين  شقتين والبعض االهر ثالثيه االدار  يشتمل كل منها على طوابق....... 10

 المقررة قانونا.وفقا لألحكام 
 "البند الثالث"

العدد المقرر  عااء االتحاد بما يتساو  مع عدد الوحدات و يصبح كيل وقد اكتمل 
 من ينام لألتحاد عاوا فيه .

 "البند الرابع"



العدد المطلوب يجتمع الطرفان مع من أنام من أعااء للنظر فيما يتبع  لاكتم وقد
 على أال ينفذ أي قرار إال إذا وافق عليه الطرفان معا .

 "البند الهامس"

إذا أكتمييل العييدد يتييولى الطرفييان تنفيييذ مييع التييزام الطييرف ا ول بإتمييام إجييراءات 
 التسجيل .

 "البند السادس"
 رف نسهة .حرر العقد من نسهتين لكل ط

 " الطرف ا ول "................................ " الطرف الثاني "

........................................ 
 "محار تصديق"

 وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
 مكتب توثيق ........

 محار تصديق رقم ........ لسنة ........  ........................................
 أنه في يوم ........ الموافق ...........

 الموثق بالمكتب سالف البيان.  أمامنا نحن ........
 قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ ,

 وهذا تصديق منا بذلن.  م ........ سجل مدنى ........ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رق
 الموثق....................

 

 

 عقد بتكوين اتحاد مالن مغلق
 

 أنه في يوم ........ الموافق ............ 
 تم تحرير هذا العقد بين كل من :

( السيييييد / ........الجنسييييية ........ مقييييييم بييييرقم ........شييييارد ........ قسيييييم 1 
 ........محافظة ........

 بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........  
 ( السيد / ........ مقيم برقم ........ الخ .2 
 ( السيد / ........3 
 ( السيد / ........ 4 
   ( السيد / ........5 
 ( السيد / ........ 6 

 : يقر المتعاقدون بأهليتهم للتعاقد و اتفاقهم على ما يلي
 "البند ا ول"

بموجييب عقييد بيييع مشييهر بييرقم ........لسيينة ........توثيييق اشييتر  المتعاقييدون  
ا رض الفااء الكائنة ........و التى يحدها من الناحيية البحريية ........ و القبليية 
........ و الغربية ........ و البالغ مساحتها ........ مترا مربعا بمبليغ ........ فقيط 

 ........جنيها و ذلن بنسب متساوية فيما بينهم.



 "البند الثاني"
الغرض من شراء ا رض المبينة بالبنيد السيابق , هيو إقامية عميارة سيكنية مكونية 
مين ........طيابق يشييتمل كيل منهييا عليى ........ شيقة مكونيية مين ........ حجييرة و 

 من المتعاقدين .صالة و دورة مياه وفقا للرسومات الهندسية الموقع عليها 
 "البند الثالث"

يهص  الطابق االراى كجيراح  ييواء سييارات المتعاقيدين مقابيل أجيرة شيهرية  
قدرها ........جنيهيا ينفيق جيزء منهيا عليى إدارتيه و ياياف ميا تبقيى اليى إييرادات 

 االتحاد للصرف على ا جزاء المشتركة .
ا ذن لمييأمور االتحيياد و  علبييية الشييركاء محسييوبة علييى أسيياس قيميية االنصييباء 

بإيواء سيارات الغير بيأجرة شيهرية تقيدرها ا علبيية السيابقة متيى كانيت المسياحة 
 الباقية من الجرا  تسمح بذلن .

 "البند الرابع"
يقيير المتعاقييدون باهتيييارهم السيييد / ........ مييأمورا لألتحيياد علييى أن يباشيير مهييام  

وعليه تنفييذ القيرارات التيى تصيدر عين  أعماله اعتبارا من تاريخ إبرام هذا العقد ،
 الجمعية العمومية لالتحاد و يكون مسئوال عن أي تقصير في هذا المجال .

 "البند الهامس"
علييى مييأمور االتحيياد القيييام بأعمييال الحفييظ و الصيييانة التييي يتاييمنها قييرار االتحيياد 

االت منعقييدا فييي جمعييية عمومييية و لييه القيييام بهييا بييدون الرجييود لالتحيياد فييي الحيي
العاجلة على أن يعرض العمل الذي قام به على الجمعيية العموميية فيى أقيرب وقيت 

 مواحا حالة االستعجال التي أدت به إلى القيام بالعمل دون الرجود إليها .
 "البند السادس"

يمثييل المييأمور االتحيياد أمييام القايياء سييواء بالنسييبة لمهاصييمة المييالن أو بالنسييبة 
الدعاو  المتصيلة بالعقيار دون حاجية لصيدور تيوكيالت  لمهاصمة الغير ، فله رفع

 .له من باقي ا عااء 
 "البند السابع"

وافق المتعاقدون با علبية المطلقة لقيمة االنصباء على تحديد أجير الميأمور بمبليغ 
, على أنه إذا وجد من بين المتعاقدين مين يقبيل   ........ فقط ........ جنيها شهريا

مأمور بدون أجر , وجب تعيينه متى توافرت ا علبية المشيار إليهيا القيام بأعمال ال
. 

 "البند الثامن"
لألعلبية المشار إليها بالبند السابق إصدار قرار بعزل المأمور و تعييين آهير محليه 
دون إبييداء أسييباب لييذلن وعليهييا تحديييد أجيير المييأمور الجديييد علييى أن يقييوم بكافيية 

 العقد ما لم يتامن القرار أعماال أهر  .ا عمال المنوطة بالمأمور بهذا 
 "البند التاسع"

إذا لييم تتييوافر ا علبييية المقييررة لتعيييين أو عييزل المييأمور كييان  ي ميين المتعاقييدين 
التقيدم بعريايية لييرئيس المحكمية االبتدائييية الكييائن العقيار بييدائرتها الستصييدار أميير 

 بذلن .



 "البند العاشر"
من رئييس المحكمية بتعييين ميأمور لالتحياد مين  ال ينال ا مر الصادر على عرياة

 سلطة ا علبية المواحة بالبند السابع فيما يتعلق بعزل هذا المأمور .
 "البند الحادي عشر"

قييدرت قيميية التصييميمات و الرسييومات و الجلسييات و ا نشيياءات و إقاميية البنيياء و  
  كل متعاقد مبليغ تشطيبه على نحو ممتاز بمبلغ ........ فقط ........ جنيها و يه

........ فقط ........ جنيها يلتزم بالوفاء به على ثالثة دفعات ا ولى قدرها ........ 
فقيييط ........ جنيهيييا تسيييتحق فيييور التوقييييع عليييى هيييذا العقيييد للبيييدء فيييي اسيييتهرا  
التراهي  و التعاقد مع المقاول و الدفعة الثانية قدرها ........ فقيط ........ جنيهيا 

ي........ و الثالثيييية قييييدرها ........ فقييييط ........ جنيهييييا تسييييتحق فييييى تسييييتحق فيييي
...........   

 على أن يكون السداد بحساب االتحاد لد  بنن ........  
 "البند الثاني عشر"

تحدد تكاليف كل شقة بعد انتهاء ا عمال و تتم التسوية على هيذا ا سياس باعتبيار 
 يتامنه عقد المقاولة .قيمة المتر من المباني وفقا لما 

 "البند الثالث عشر"
الكماليات الهارجة عن نطاب عقد المقاولة يلتزم بها من يرعيب فيهيا , و فيى حالية 
الرعبة في تغيير بعض التركيبات , فيلتزم الطالب بفرب السعر بيين المقيرر تركيبيه 

و إال  و مييا وقييع عليييه االهتيييار بشييرط أن تبييد  هييذه الرعبيية قبييل تنفيييذ التركيبييات
 تحمل الطالب بتكاليف التركيبات التي يرعب فيها كاملة .

 "البند الرابع عشر"
إذا أهل المتعاقد بدفع أي من الدفعات هالل ثالثة أسابيع من التاريخ المحدد للوفياء 
بها , جياز لالتحياد بعيد انقاياء هيذه الميدة بييع وحدتيه بالممارسية لحسياب العايو 

ثمن قيمية اليدفعات الباقيية و ييرد ميا يجاوزهيا إليى المتهلف على أن يستقطع من ال
 هذا العاو و كل ذلن دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي أجراء آهر .

 و يعتبر المشتر  مناما لالتحاد بموجب شرط يتامنه عقد البيع .
 "البند الهامس عشر"

يجيييوز للمتعاقيييد التنيييازل للغيييير عييين الوحيييدة المهصصييية ليييه بيييأي مييين التصيييرفات 
قانونية و يحل المتنازل له محل المتعاقد في حقوقه و التزاماته المترتبية بموجيب ال

 االتحاد بالتصرف .هذا العقد على أن يهطر 
 "البند السادس عشر"

عين االتحاد كال من ........ , ........ لمباشرة ا عمال التنفيذيية عليى أن يسيتحق  
يها شهريا و حتى يتم التسليم ما لم ير كل منهما أجرا قدره ........ فقط ........ جن

 االتحاد تعيين آهرين بدون إبداء أسباب.
 "البند السابع عشر"

تيييم تهصييي  الشيييقة رقيييم ........ بالطيييابق ........ الواقعييية بالناحيييية ........ و  
المحيييددة بالرسيييومات الهندسيييية بالمحييياور أرقيييام ........ و المكونييية مييين ........ 



رة مييياه , للمتعاقييد ا ول و الشييقة ........ للمتعاقييد الثيياني و حجييرة و صييالة و دو
 هكذا بالنسبة لباقي المتعاقدين .

 "البند الثامن عشر"
يكون المتعاقدون شركاء , كل بقدر حصته في ملكية ا رض و أجزاء البناء المعدة 
لالستعمال المشترن بين الجميع و بوجيه هيا  ا ساسيات و الجيدران الرئيسيية و 

لمداهل و ا فنية وا سطح و المصاعد و المميرات و المنياور و قواعيد ا راييات ا
و السلم و مسكن البواب و الحديقة و الجرا  و كل أنواد ا نابيب إال ما كيان منهيا 

 داهل الشقة وعلى العموم كل ما أعد لالستعمال المشترن .
 "البند التاسع عشر"

د السابق عير قابلة  جراء قسمة في شيأنها و ا جزاء المشتركة المشار إليها بالبن
تظل هااعة للشيود االجبار  و يه  كل متعاقيد فيهيا قيدرا ييواز  قيمية النسيبة 

 المملوكة له في العقار و ال يجوز له التصرف فيها منفصلة عن شقته .
 "البند العشرون"

و يسير   الحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين مالكي الوحدتين
مين القيانون الميدني و ميا  814في شأنها أحكام الحيائط المشيترن المقيررة بالميادة 

 بعدها .
 "البند الواحد و العشرون"

لكل متعاقد في سبيل االنتفاد بالجزء الذي يملكيه اسيتعمال ا جيزاء المشيتركة فيميا 
و ياير أعدت له على أال يحول دون استعمال باقي المتعاقدين لحقوقهم أو على نحي

 بهم أو بالعقار .
 "البند الثاني و العشرون"

ال يجوز للمتعاقيد إحيداث أي تعيديل بواجهية العقيار أو فيي ا جيزاء المشيتركة بغيير 
موافقة جميع المتعاقدين حتيى عنيد تجدييد البنياء ميا ليم يكين مين شيأن هيذا التعيديل 

ر ببياقي تسهيل استعمال هذه ا جزاء دون أن يغير مين تهصيصيها أو يلحيق الاير
 المتعاقدين بشرط إجرائه على نفقة من أجراه .

 "البند الثالث و العشرون"
يلتييزم كييل متعاقييد بنسييبة الحصيية التييي يتملكهييا فييي العقييار بتكيياليف حفييظ ا جييزاء 
المشتركة و صيانتها و إدارتها و تجديدها كااللتزام بقيمة استهالن المياه و ا نارة 

و الاييرائب العقارييية و مصييروفات الحفييظ و  لألجييزاء المشييتركة وأجييرة البييواب
الصيانة لألجزاء المشتركة على أن تقدر القيمة بوقت إنشاء العقار و الواردة بأول 
سييند للتملييين ، و يسيير  هييذا االلتييزام أيييا مييا كييان قييدر نصيييبه ميين االنتفيياد بهييذه 

تطليب  ا جزاء و ال يرفيع عنيه إال فيي حالية انتفياء انتفاعيه كليية بهيذا الجيزء اليذي
 هذه المصروفات .

 "البند الرابع و العشرون"
يجييوز للمتعاقييد الييتهل  ميين التزامييه المبييين بالبنييد السييابق إذا تهلييى عيين ملكيتييه 
للوحدة التي يتملكها و لكن ال يجوز له ذلن بالتهلي عن ملكيته لألجيزاء المشيتركة 

 أو بإبداء رعبته في عدم االنتفاد بها .



 العشرون""البند الهامس و 
علييى صيياحب السييفل أن يقييوم با عمييال و الترميمييات الالزميية لمنييع سييقوط العلييو 
بصيانة السقف و الجدران و إال كيان لصياحب العليو تنفييذ هيذا االلتيزام جبيرا بحكيم 

 من القااء كما يجوز له أن يطلب من المحكمة بيع السفل .
 "البند السادس و العشرون"

فيي عيبء السيفل و علييه صييانة عليوه مين بيالط و  ال يجوز لصاحب العلو أن يزيد
 ألواح و مواسير صرف و إال التزم بإصالح ا ارار التي تترتب على ذلن .

 "البند السابع و العشرون"
لالتحيياد أن ياييع بموافقيية جميييع ا عايياء نظامييا لاييمان حسيين االنتفيياد بالعقييار 

 المشترن و حسن إدارته .
 "البند الثامن و العشرون"

ليين البنيياء بتهدمييه كليييا أو جزئيييا تعييين علييى المييأمور دعييوة جميييع ا عايياء إذا ه
  صدار قرار با علبية المشار إليها فيما تقدم يبين به ما يجب إتباعه .

فان قرر إعادة البناء التزم كل متعاقد بأن يكمل المبلغ الذي دفيع مين المسيئول عين 
مين كيل بنسيبة حصيته عليى أن الهالن أو الذي تحصل عليه االتحاد مين شيركة التيأ

يسقط االتحاد التزام من امتنع عن الوفاء بعد إهطاره بعد ذلن مقابيل تعويايه عين 
 حصته في ا رض محسوبة وقت إسقاط االلتزام .

 "البند التاسع و العشرون"
 على مأمور االتحاد قيد االتحاد بالوحدة المحلية الواقع العقار بدائرتها .

 "البند الثالثون"
هت  محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقيد , و يعتبير ت 

 عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مهتارا له فى هذا الصدد .
 "البند الواحد و الثالثون"

حييرر العقييد ميين ........ نسييهة لكييل طييرف نسييهة و أودعييت نسييهة لييد  مييأمور  
 االتحاد.

 " المتعاقدون "
 "محار تصديق"   ........................................

 وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
 مكتب توثيق ........  

 محار تصديق رقم ........ لسنة ........   ........................................
 أنه فى يوم ........ الموافق .......... 
 الموثق بالمكتب سالف البيان.  ........أمامنا نحن   
 قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ , 
 وهذا تصديق منا بذلن.  ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........ 

 الموثق..............................
 

 عقد بانامام عاو التحاد مالن

   ..............انه فى يوم ........ الموافق 



 تم تحرير هذا العقد بين كل من :

( السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارد ........ قسم ........ 1 

 محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........

السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارد ........ قسم ........ ( 2 

 محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........

 " طرف أول " 

( السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارد ........ قسم ........ 3 

 قة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........محافظة ........ بطا

 " طرف ثانى "

 يقر المتعاقدون بأهليتهم للتعاقد و اتفاقهم على ما يلي :

 "البند ا ول"

قبل الطرف الثاني االنامام إلى اتحاد المالن الذي تم تكوينه  قامة وحيدات سيكنية 
 اآلتية :با رض الفااء الكائنة ........ و ذلن لتملن وحدة بالشروط 

 ""البند الثاني

يكييون التقييدير المبييدئي لقيميية الوحييدة المكونيية ميين ........ حجييرة و صييالة مبلييغ  
........ فقييط ........ جنيهييا شييامال مييا يهصييها ميين ا رض و المبيياني و التشييطيب 

  -اللوكس و الهدمات تسدد على ........ دفعات :

 تسدد عند التوقيع على هذا العقد . ا ولى: ومقدارها ........ فقط ........جنيها

 الثانية : ومقدارها ........ فقط ........ جنيها تسدد عند البدء في أعمال البناء .

الثالثيية : ومقييدارها ........فقييط ........ جنيهييا تسييدد هييالل ........ شييهر ميين سييداد 
 الدفعة السابقة .

 ر من سداد الدفعة الثالثة .الرابعة و الهامسة : تسدد كل منها هالل ........شه

 على أن يتم السداد بحساب االتحاد لد  بنن ........  

 "البند الثالث"

تتم التسوية النهائية لقيمة الوحدة بعيد أتميام أعميال التشيطيب عليى أال ييتم التسيليم 
 إال بعد الوفاء بكامل القيمة المستحقة .

 "البند الرابع"



باالهتييار المباشير وفقيا لترتييب ا سيبقية فيي توزد الوحدات عليى أعاياء االتحياد 
 االنامام لألتحاد .

 "البند الهامس"

ال يجيييوز االنسيييحاب مييين االتحييياد إال عييين طرييييق تنيييازل عايييو عييين حصيييته  حيييد 
 ا عااء ، فإن لم يرعب أحدهم فيها جاز التنازل للغير .

 "البند السادس"

ة فيميا ييتم التصيرف فييه يقر الطرف الثاني بأنه يسقط حقيه مقيدما فيي طليب الشيفع
 من وحدات و أنه قبل االنامام لألتحاد على هذا ا ساس .

 "البند السابع"

يتم تسجيل حصة كل عاو و ما يهصيها مين ا رض بعيد أجيراء التسيليم و يتحميل 
 العاو المصاريف الالزمة لذلن .

 "البند الثامن"

فيها على أن يوفى بفرب الكماليات الهارجة عن المقرر تنفيذه يلتزم بها من يرعب 
السييعر فييور تقييديره بشييرط إبييداء هييذه الرعبيية قبييل تنفيييذ العمييل المقييرر و إال تحمييل 

 الراعب بكافة التكاليف .

 "البند التاسع"

إذا أهل العاو بدفع أي من الدفعات هالل ثالثة أسابيع مين التياريخ المحيدد للوفياء 
بالممارسية لحسياب العايو عليى  بها جاز لألتحاد بعد انقااء هذه المدة بيع وحدته

أن يسيتقطع مين اليثمن قيمية اليدفعات الباقيية و ييرد ميا يجاوزهيا للعايو , كيل ذليين 
 دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي أجراء أهر .

 "البند العاشر"

يكون أعااء االتحاد شركاء كيل بقيدر حصيته فيي ملكيية ا رض و ا جيزاء المعيدة 
ء و بوجيه هيا  ا ساسيات و ا عميدة الهراسيانية و لالستعمال المشترن من البنيا

الكمرات و الجدران الرئيسية و المداهل و ا فنية و الممرات و المنياور و السيلم و 
قواعييد ا رايييات و المصيياعد و مسييكن البييواب و السييطح و الحديقيية و كييل أنييواد 

تعمال المواسييير إال مييا كييان منهييا داهييل الوحييدة , و علييى العمييوم كييل مييا أعييد لالسيي
 المشترن .

 "البند الحادي عشر"



ا جزاء المشتركة المنوه عنها بالبند السابق عير قابلة  جراء قسيمة فيي شيأنها و 
تظل هااعة للشيود ا جبيار  ويهي  كيل متعاقيد فيهيا قيدرا ييواز  قيمية النسيبة 

 المملوكة له في العقار وال يجوز له التصرف فيها منفصلة عن وحدته .

 ي عشر""البند الثان

الحييواجز الفاصييلة بييين وحييدتين تكييون ملكيتهييا مشييتركة بييين مييالكي الوحييدتين و 

مين القيانون الميدني  814يسر  في شأنها أحكام الحائط المشترن المقررة بالميادة 

 وما بعدها .

 البند الثالث عشر"

لكل عاو في سبيل االنتفاد بيالجزء اليذي يملكيه اسيتعمال ا جيزاء المشيتركة فيميا 
له على أال يحول دون استعمال بياقي ا عاياء لحقيوقهم أو عليى نحيو ياير أعدت 

 بهم أو بالعقار .

 "البند الرابع عشر"

ال يجييوز للعاييو أحييداث أ  تعييديل بواجهيية العقييار أو فييى ا جييزاء المشييتركة بغييير 
موافقة جميع المتعاقدين حتيى عنيد تجدييد البنياء ميا ليم يكين مين شيأن هيذا التعيديل 

ل هذه ا جزاء دون أن يغيير مين تهصيصيها أو يلحيق الايرر ببياقي تسهيل استعما
 المتعاقدين و يشترط أجرائه على نفقة من أجراه .

 "البند الهامس عشر"

يلتييزم كييل عاييو , بنسييبة الحصيية التييي يتملكهييا فييي العقييار بتكيياليف حفييظ ا جييزاء 
لمياه و ا نيارة المشتركة و صيانتها و إدارتها و تجديدها كااللتزام بقيمة استهالن ا

وأجرة البيواب و الايرائب العقاريية و مصيروفات الحفيظ و الصييانة عليى أن تقيدر 
القيمة بوقت إنشاء العقار و الواردة بأول سند للتملين ، ويسر  هذا االلتزام أيا ما 
كييان قييدر نصيييبه ميين االنتفيياد بهييذه ا جييزاء وال يييتهل  منييه إال فييي حاليية عييدم 

 لذي تطلب هذه المصروفات .انتفاعه كلية بالجزء ا

 "البند السادس عشر"

للعاو التهل  من التزامه المبين بالبند السابق إذا تهلى عن ملكيته للوحيدة التيي 
يتملكها ، ولكن ال يجوز ليه ذلين بيالتهلي عين ملكيتيه لألجيزاء المشيتركة أو بإبيداء 

 رعبته في عدم انتفاعه بها .

 "البند السابع عشر"

القيام با عمال و الترميمات الالزمة لمنع سيقوط العليو بصييانة على صاحب السفل 
السييقف و الجييدران وعييدم المسيياس با عمييدة و الكمييرات الموجييودة بييداهل وحدتييه 



وإال كان لصاحب العلو تنفيذ هذا االلتزام جبرا بحكم من القااء أو طلب بيع السفل 
. 

 "البند الثامن عشر"

عيبء السيفل وعلييه صييانة عليوه مين بيالط و ال يجوز لصاحب العليو أن يزييد فيي 
 ألواح و مواسير صرف وإال التزم بإصالح ا ارار التي تترتب على ذلن .

 "البند التاسع عشر"

يلتزم العاو بكافة ا حكام التيي تايمنها النظيام اليذي قيرره االتحياد لايمان حسين 
 االنتفاد بالعقار المشترن و حسن إدارته .

 "البند العشرون"

ليين العقييار بتهدمييه كليييا أو جزئيييا تعييين علييى المييأمور دعييوة جميييع ا عايياء إذا ه
 صدار قرار با علبية المطلقة محسوبة على أساس قيمة ا نصباء لبييان ميا يجيب 
إتباعييه ، فييان قييرر إعييادة البنيياء التييزم كييل عاييو بييأن يكمييل المبلييغ الييذي دفييع ميين 

شييركة التييأمين كييل بنسييبة  المسييئول عيين الهييالن أو الييذي تحصييل عليييه االتحيياد ميين
حصته على أن يسقط االتحاد التزام من امتنع عين الوفياء بعيد إهطياره بيذلن مقابيل 

 تعوياه عن حصته في ا رض محسوبة وقت إسقاط االلتزام .

 "البند الواحد و العشرون"

يقر العايو بقبيول قييام الطيرف ا ول بكافية ا عميال التيي يتطلبهيا تنفييذ المشيرود 

% من قيمية ا عميال مقابيل 2.5التسليم لقاء استحقاب هذا الطرف نسبة حتى تمام 

 ذلن , كما ينيط به القيام بأعمال مأمور االتحاد إلى حين تعيينه .

 "البند الثاني و العشرون"

يتم اهتيار مأمور لألتحاد بعد تسليم جميع الوحدات , عليى أن يكيون ذلين با علبيية 

م بأعمييال الحفييظ و الصيييانة علييى نحييو مييا تاييمنه " للقيييا20المنييوه عنهييا بالبنييد "

 النظام المشار إليه على أن ين  قرار تعيينه على ا جر الذي يتقرر له .

 "البند الثالث و العشرون"

يعتبر توقيع العاو على هذا العقد قبوال لجميع ما تايمنه مين أحكيام مميا ال يجيوز 
 معه االعتراض على أي منها أو طلب تعديلها .

 د الرابع و العشرون""البن

للطرف ا ول دعيوة جمييع ا عاياء بكتياب موصيى علييه لالجتمياد لنظير المسيائل 
التييي ييير  طرحهييا للمناقشيية وتكييون قييرارات االتحيياد ملزميية للجميييع متييى صييدرت 

 مستوفية ا علبية سالفة البيان .



 "البند الهامس و العشرون"

ا هطيار التيي تهيدد العقيار أو لالتحاد بيذات ا علبيية فيرض أي تيأمين مشيترن مين 
ا عايياء فييي جملييتهم و لييه ميينح قييرض  حييد أعاييائه لتنفيييذ التزاماتييه المتعلقيية 
بملكية الوحدة ويكون لألتحاد امتياز على حصة المقتيرض تحسيب مرتبتيه مين ييوم 

 قيده .

 "البند السادس و العشرون"

العليو المصيرح بيه قانونيا لألتحاد بإجمياد اآلراء بييع السيطح لالرتفياد بالبنياء إليى 
وفقا للرسومات الهندسية و التصميم المعيد عنيد البيدء فيي إقامية البنياء وليه القييام 
بذلن بمشاركة جميع ا عااء لبييع الوحيدات المسيتحدثة و ليه فيي سيبيل ذلين عقيد 

 قرض بامان العقار .

 "البند السابع و العشرون"

 حرر العقد من نسهتين لكل طرف نسهة .

 الطرف الثاني  ولالطرف اال

 

 

 

 عقد بواع نظام  دارة ا جزاء المشتركة

 "الباب ا ول"

 البيانات المتعلقة باالتحاد
 ( اسم االتحاد :1مادة 

 اتحاد مالن العقار رقم ........ بشارد ........ بحى ........ محافظة ........  
 ( أعراض االتحاد :2مادة 

االنتفييياد و حسييين إدارة و صييييانة ا جيييزاء أعيييراض االتحييياد هيييي ايييمان حسييين 
 المشتركة في العقار المشار إليه فى المادة السابقة .

 (1( مقر االتحاد : )3مادة 
  ........ 

 ( مدة االتحاد :4مادة 
مييدة االتحيياد عييير محييدودة وتبييدأ ميين تيياريخ قيييده بالوحييدة المحلييية المهتصيية وفقييا 

ن تأجير و بيع ا ماكن و تنظييم العالقية في شأ 1977لسنة  49 حكام القانون رقم 
 بين المؤجر و المستأجر .

 "الباب الثاني"



 ملكية العقار و عاوية االتحاد
 ( ملكية ا جزاء المفرزة :5مادة 

 عدد   ..................... عدد........................
 (1يتكون العقار من ........ طبقة تحتو  على ........ شقة ) 

 انات ملكيتها االتى :و بي
 ( مملوكة ل ........ 1( الطبقة رقم )1 
 ( مملوكة ل ........ 2( الطبقة رقم )2 
 ( مملوكة ل ........ 3( الطبقة رقم )3 
 ( مملوكة ل ........ 4( الطبقة رقم )4 
 ( مملوكة ل ........ 5( الطبقة رقم )5 
 ( مملوكة ل ........ 6( الطبقة رقم )6 
 ( أوااد الملكية :6مادة  

)أ( يتملن العاو ملكيية مفيرزة الشيقة أو الطبقية الهاصية بيه و هيي تشيمل ميا أعيد 
الستعماله وحده و بصفة هاصة ما يوجد داهل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصيلة 
بييين الحجييرات و أدوات صييحية و أنابيييب المييياه و الكهربيياء الداهلييية و مييا يكسييو 

 ف و كذلن النوافذ و ا بواب والشرفات .ا راية و الجدران و ا سق
)ب( يتملن العاو ملكية مشتركة ا جزاء المشيتركة بينيه و بيين عييره مين الميالن 

 كالحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط أو أسقف وعيرها .
) ( يتملن العاو عليى الشييود كيل بنسيبة نصييب الوحيدة أو الطبقية المملوكية ليه 

قي مييالن المبنييى ميين البنيياء و ملحقاتييه المعييدة لالنتفيياد ا جييزاء المشييتركة مييع بييا
المشييترن بييين الجميييع و بوجييه هييا  ا رض و ا ساسييات و ا عمييدة و الجييدران 
الرئيسية و قواعد ا رايات و المداهل و الساللم و ا فنيية و المميرات و اليدهاليز 

نها داهيل الشيقة و ا سطح و المصاعد و المرافق و كل أنواد ا نابيب إال ما كان م
 أو الطبقة و هزانات و طلمبات المياه ..... الخ .

 ( أعااء االتحاد :7مادة 
 أعااء هذا االتحاد هم:

 ........مالن الطبقة رقم ........ و يعادل نصيبه ........ من ملكية العقار .  (1
 العقار .رقم ........ و يعادل نصيبه ........ من ملكية   ( ........مالن الطبقة2
3 ........ ) 
 4 ........ ) 
 5 ........ ) 
 6 ........ ) 
 ( ........ بائع العقار بالتقسيط.7 

 ( اكتساب العاوية :8مادة 
يصبح عاوا فى االتحاد كل من يتملن وحدة من وحداته في تاريخ الحيق عليى قييد 

 االتحاد و تبدأ العاوية من تاريخ التملن.
 ( زوال العاوية:9مادة 



 تزول عاوية االتحاد في إحد  الحالتين اآلتيتين :
( انتقال ملكية عاو االتحياد لنصييبه فيي العقيار إليى الغيير بحييث ال يصيبح مالكيا 1

 لشقة أو طبقة فيه .
 ( تمام سداد أقساط الثمن بالنسبة إلى بائع العقار بالتقسيط .2

 ( تمثيل مالن الشقة أو الطبقة الواحدة :10مادة 
أن يهتياروا مين يميثلهم فيي عايوية  -فيي حالية تعيددهم  -ة أو الطبقية لمالن الشيق

االتحيياد ، فييإن تعييذر اتفيياقهم يعييين ميين يمييثلهم بييأمر يصييدر ميين رئيييس المحكميية 
 ( 11االبتدائية الكائن في دائرتها العقار طبقا  حكام المادة )

 ( تمثيل بائعي العقار بالتقسيط :11مادة 
أن يهتياروا مين يميثلهم فيى عايوية  -حالية تعيددهم  فيي -لبائعي العقيار بالتقسييط 

االتحيياد ، فييإن تعييذر اتفيياقهم يعييين ميين يمييثلهم بييأمر يصييدر ميين رئيييس المحكميية 
االبتدائية الكائن في دائرتها العقار بناء على طلب أحيد الشيركاء بعيد إعيالن الميالن 

 اآلهرين لسماد أقوالهم .
 ( ا هطار بالتعديالت فى العاوية :12مادة 

تهطيير الوحييدة المحلييية المهتصيية بكييل تعييديل فييى عاييوية االتحيياد أو فييي ملكييية 
ا عاياء أو فييي ممثليي مييالن الطبقية أو الشييقة أو ممثليي البييائعين بالتقسييط هييالل 

 أسبود من تاريخ وقوعه .

 "الباب الرابع"

 إدارة االتحاد 
 ( يتولى إدارة االتحاد:13مادة 
 ( الجمعية العمومية لالتحاد .1
 مأمور االتحاد .( 2
 )أ( الجمعية العمومية لالتحاد    

 ( تشكيل الجمعية العمومية :14مادة 
 تتكون الجمعية العمومية لالتحاد من جميع أعاائه .

و يحايير مييأمور االتحيياد جلسييات الجمعييية العمومييية و لييو كييان ميين عييير أعايياء 
 التصويت .االتحاد وفي هذه الحالة يكون له حق المناقشة و االقتراح دون 

 ( دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد :15مادة 
تدعى الجمعية العمومية لالنعقاد بناء على طليب ميأمور االتحياد أو بنياء عليى طليب 

% على ا قل من وحيدات العقيار أو بنياء عليى طليب  20عدد من ا عااء يملكون 
 الوحدة المحلية المهتصة .

أو من يمثليونهم قانونيا بالييد ميع تيوقيعهم و يجب أن تسلم الدعوة  عااء االتحاد 
بما يفيد التسلم و ذلن قبيل موعيد االنعقياد بأسيبود عليى ا قيل ويعلين عنهيا بميدهل 

 العقار ويحدد في الدعوة جدول ا عمال ومكان االنعقاد وموعده .
 ( ا نابة في الحاور :16مادة 

ه عايو آهير بتوكييل لعاو االتحاد أن يحذر الجمعية العموميية بنفسيه أو ينييب عني
عرفي مكتوب وال يجوز لعاو أن ينوب عن أكثر من عاو واحد ، على أنه يجيوز 



لممثيل ميالن الطبقيية أو الشيقة أو لممثيل بييائعي العقيار بالتقسييط أن ينيييب عنيه أحييد 
 شركائه في الشقة أو الوحدة أو العقار .

 ( نصاب االجتماد :17مادة 
ها  في القانون أو فيي هيذا النظيام ال يكيون فيما عدا الحاالت التي ورد فيها ن  

% على ا قل مين ا نصيبة  60انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إال بحاور مالكي 
في العقار ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماد انعقدت الجمعية العمومية بنياء 

ثيياني علييى دعييوة ثانييية هييالل الهمسيية عشيير يومييا التالييية , و يعتبيير اجتماعهييا ال
 صحيحا أيا كان عدد ا عااء الحاارين و أيا كانت ملكياتهم .

 ( ا علبية الالزمة التهاذ القرارات :18مادة 
مع مراعاة ما ورد بشأنه ن  ها  في القانون أو في هيذا النظيام تصيدر قيرارات 
الجمعييية العمومييية ميين أعلبييية أصييوات الحااييرين محسييوبة علييى أسيياس قيميية 

 ا نصباء .
 ( محاار الجلسات :19مادة 

يعييد مييأمور االتحيياد محاايير جلسييات الجمعييية العمومييية يييدون فيهييا زمييان و مكييان 
االنعقييياد و عيييدد ا عاييياء الحاايييرين و أسيييمائهم و القيييرارات الصيييادرة و عيييدد 
ا صييوات التييي حازهييا كييل قييرار و يبلييغ صييور هييذه المحاايير إلييى الوحييدة المحلييية 

 المهتصة .
 عية العمومية :( اهتصاصات الجم20مادة 

تهت  الجمعية العمومية بكيل ميا يتعليق بيإدارة و اسيتغالل ا جيزاء المشيتركة مين 
 العقار و لها على ا ه  ما يأتي :

 ( التصديق على نظام االتحاد , و تعديله كلما دعت الحاجة إلى ذلن .1
 ( تعيين مأمور االتحاد و عزله .2
 ا جر فى حالة تقريره . ( تقرير أجر لمأمور االتحاد و تحديد هذا3
 ( الموافقة على إجراء تأمين مشترن من ا هطار التي تهدد العقار .4
( الموافقة عليى إجيراء أيية أعميال و تركيبيات مميا يترتيب عليهيا زييادة فيي قيمية 5

 العقار كله أو بعاه .
 ( تحديد الشروط و التعوياات و االلتزامات التي تفرض على ا عااء .6
 جراءات اليالزم اتهاذهيا لمواجهية حالية هيالن البنياء بحرييق أو بسيبب ( تحديد ا7

 آهر , و تحديد ما يفرض على ا عااء من التزامات لتجديده .
 ( تحديد االشتراكات التي يؤديها ا عااء لمواجهة مصاريف االتحاد .8
 ( النظر في الشكاو  و التظلمات التي تقدم من ذو  الشأن .9
العقيار و البيوابين و عييرهم مين العياملين بيه وعيزلهم و تحدييد ( تعيين حيراس 10

أجورهم و مكافآتهم ويجوز أن يفوض مأمور االتحاد فيى هيذا االهتصيا  صيراحة 
 أو امنا .

 ( منح قروض لألعااء لتمكينهم من القيام بإلتزامتهم .11
 ( تنظيم استهدام ا جزاء المشتركة في العقار .12
 قديرية لألتحاد .( أقرار الموازنة الت13



 ( التصديق على الحساب الهتامي لالتحاد .14
( فييض المنازعييات التييي تنشييأ بييين ا عايياء و بعاييهم بسييبب يتعلييق بملكيييتهم 15

 المشتركة في العقار .
 ( تصفية االتحاد عند انقاائه .16
 )ب( مأمور االتحاد    

 ( تعيين المأمور :21مادة 
العمومية و يجوز أن يتامن قيرار التعييين تحدييد يعين المأمور بقرار من الجمعية 

 أجر له .
 ( اهتصاصات المأمور :22مادة 

 يتولى مأمور االتحاد :
 ( قيد االتحاد ما لم يكن قد سبق قيده .1
 ( تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .2
 ( ا شراف على أعمال ا تحاد فى النواحي ا دارية و المالية .3
 ال البوابين والحراس و عيرهم من العاملين بالعقار .( ا شراف على أعم4
( إعداد ميزانية تقديرية لالتحاد تشمل تحديد أوجه ا نفاب المطلوبية هيالل السينة 5

 المالية و مصادر التمويل المقترحة .
( اقتراح االشتراكات الشهرية أو السينوية التيى يؤديهيا أعاياء االتحياد لمواجهية 6

 مصروفاته .
حسيياب هتييامي فييى نهاييية كييل سيينة مالييية يبييين فيييه مييا تييم أنفاقييه ميين ( أعييداد 7

 مصروفات االتحاد و أوجه ا نفاب .
 ( تمثيل االتحاد أمام الغير و أمام القااء حتى فى مهاصمة أي من ا عااء .8

 ( اهتصا  المأمور في ا حوال العاجلة :23مادة 
اء نفسيه بميا يليزم لحفيظ جمييع لمأمور االتحاد في ا حوال العاجلة أن يقوم مين تلقي

ا جزاء المشيتركة و حراسيتها و صييانتها ويعيرض ا مير عليى الجمعيية العموميية 
 في أول اجتماد تال  قرار ما تم .

 الباب الهامس

 مالية االتحاد
 ( السنة المالية :24مادة 

 ديسمبر من كيل سينة عليى 31تبدأ السنة المالية لألتحاد في أول يناير و تنتهي في 
 من السنة التالية. 12/31أن تبدأ السنة ا ولى من تاريخ قيد االتحاد وتنتهي في 

 ( موارد االتحاد :25مادة 
 تتكون الموارد المالية لالتحاد من :

 ( االشتراكات التي يؤديها ا عااء .1
 ( العائد الناتج عن االستغالل المشرود لألجزاء المشتركة .2
 التحاد من ا عااء أو عيرهم .( التبرعات التي يتلقاها ا3
 ( ما تحدده الجمعية العمومية من موارد أهر  .4

 ( الدفاتر :26مادة 



يمسن مأمور االتحاد دفترا يسيجل فييه إييرادات ومصيروفات االتحياد و يهايع هيذا 
 الدفتر لرقابة الجمعية العمومية لالتحاد و الوحدة المحلية المهتصة .

 الباب السادس
 التزاماتهم حقوب ا عااء و

 ( استعمال ا جزاء المشتركة :27مادة 
لكيل عاييو فيي سييبيل االنتفياد بييالجزء اليذي يملكييه فيى العقييار أن يسيتعمل ا جييزاء 
المشتركة فيما أعدت له على أال يحول ذلن دون اسيتعمال بياقي ا عاياء لحقيوقهم 

 أو يلحق الارر بهم.
ى العقار بغيير موافقية الجمعيية و ال يجوز أحداث أي تعديل في ا جزاء المشتركة ف

العمومية لالتحاد و لو عند تجديد البناء إال إذا كيان التعيديل يقيوم بيه أحيد ا عاياء 
على نفقته الهاصة و يكون من شأنه أن يسهل استعمال تلن ا جيزاء دون أن يغيير 

 من تهصيصها أو يلحق الارر با عااء اآلهرين.
 ( تكاليف الصيانة :28مادة 

ل العاييو دون سييواه نفقييات صيييانة و إصييالح ا جييزاء المملوكيية لييه ملكييية ا( يتحميي
 مفرزة .

ب( نفقييات صيييانة و إصييالح ا جييزاء المشييتركة بييين عاييو وآهيير تييوزد بينهمييا و 
 يتحمالن بها دون سواهما.

 ( يتحمييل ا عايياء جميعييا نفقييات االنتفيياد المشييترن و حفييظ و صيييانة و إدارة و 
يتحييدد نصيييب العاييو فييي هييذه النفقييات بنسييبة قيميية  تجديييد ا جييزاء المشييتركة و
 الجزء الذي يملكه فى العقار .

 ( قروض ا عااء :29مادة 
يجوز للجمعية العمومية لالتحاد أن تمنح قراا لم ن يعجيز مين ا عاياء عين دفيع 
حصته في نفقات تجديد العقار أو القيام بالتزاماته الناشيئة عين اشيتراكه فيى ملكيية 

تركة فى العقار وتحسب مرتبة االمتياز من يوم قيده و ذلن طبقا لحكم ا جزاء المش
 من القانون المدني . 869المادة 
 ( االمتناد عن أداء االلتزامات :30مادة 

إذا امتنع عاو االتحاد عن أداء االشتراكات أو التأمينات أو عيرهيا مين االلتزاميات 
لميأمور االتحياد ان يكلفيه بيا داء ثيم الواجبة عليه وفقا للقانون أو لهذا النظام كيان 

 يستصدر أمر با داء طبقا  حكام قانون المرافعات المدنية و التجارية .

 الباب السابع

 في انقااء االتحاد
 ( أسباب االنقااء :31مادة 

 ينقاي االتحاد  حد سببين :
( التعييديل فييي ملكييية العقييار بحيييث يقييل عييدد مالكييه عيين سييتة و ذليين مييا لييم يتفييق 1

 على استمراره  -المالن كتابة 
 ( هالن العقار .2

 ( التصفية :32مادة 



تتييولى الجمعييية العمومييية تصييفية االتحيياد فييى حاليية انقاييائه وفقييا للقواعييد التييي 
 تحددها .

 الباب الثامن

 أحكام عامة
 المؤقت :( المأمور 33مادة 

يتولى المأمور المؤقت سلطات مأمور االتحاد إلى أن يتم تعيينه و ليه عليى ا هي  
: 
 ( اتهاذ إجراءات قيد االتحاد فى الوحدة المحلية المهتصة .1
 ( أعداد النظام القانوني لألتحاد .2
 ( دعوة أول جمعية عمومية لالتحاد للنظر فى :3

 )ا( التصديق على نظام االتحاد .
 تعيين مأمور االتحاد .)ب( 
 ( إجراءات قيد االتحاد :34مادة 

عليى الميأمور المؤقييت أن يطليب مين الوحييدة المحليية المهتصية قيييد االتحياد و ذليين 
هييالل أسييبوعين ميين تيياريخ تعيينييه ويتاييمن طلييب القيييد أوصيياف العقييار و أسييماء 

 المالن و أنصبائهم و البائع بالتقسيط إن وجد .
 صدار نظام االتحاد :( إجراءات است35مادة 

على المأمور المؤقت أن يدعو الجمعيية العموميية لالنعقياد هيالل شيهر عليى ا كثير 
 من تاريخ قيد االتحاد و ذلن للتصديق على نظام االتحاد .

 ( نسخ النظام :36مادة 
تودد بالوحدة المحلية المهتصة نسهة من نظام االتحاد مرفقا بها محاير الجمعيية 

 ديق عليه العمومية بالتص
صورة مين هيذا النظيام و  -القدامى و الجدد  -و يسلم كل عاو من أعااء االتحاد 

ميين أييية قييرارات تصييدرها الجمعييية العمومييية لالتحيياد تتعلييق بحقييوب ا عايياء و 
 واجباتهم .

 ( المالحظات :37مادة 
 تعتبر المالحظات الواردة فى الهوامل جزء ال يتجزأ من هذا النظام .

 التاسعالباب 

 أحكام إاافية
للجمعية العمومية التحياد الميالن أن تاييف ميا تيراه مين أحكيام القيانون الميدني أو 

 المشار إليه أو أحكام النظام النموذجي . 1977لسنة  49القانون رقم 
 "محار تصديق"   ........................................

 .وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
 مكتب توثيق ........  

 محار تصديق رقم ........ لسنة ........    ........................
 .... -..-أنه فى يوم ........ الموافق .. 



 الموثق بالمكتب سالف البيان.  أمامنا نحن ........  
سيجل قد تم التوقيع على هذا العقيد مين السييد/ ........ بطاقية عائليية رقيم ........  

 مدنى ........ ,
وهيذا تصيديق   ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سيجل ميدنى ........ 

 منا بذلن.
 الموثق........................................

 

 

 مقاولة بناء بثمن إجمالى وجزافى

  --------الموافق  --------إنه فى يوم 

 تحرر هذا العقد بين كل من : 

  --------: أوالً 

  --------المقيم : 

 )طرف أول ( 

  --------ثانياً: 

  --------المقيم: 

 )طرف ثانى ( 

 وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ا تى : 

 البند ا ول 

لألسييتغالل لحسيياب  --------بموجييب هييذا العقييد قبييل الطييرف الثييانى أن يقييوم ببنيياء 

  -------- -الطرف ا ول ووصفها كالتالى :

ومواييحه بالرسييوم والتصييميمات والمواصييفات وقائميية الشييروط المرفقيية والموقييع 

وذليين علييى قطعيية  --------عليهييا ميين الطرفييان والتييى قييام بواييعها المهنييدس / 

 والمملوكة للطرف ا ول .  --------ئنة ا رض الكا

 البند الثانى 



يقر الطيرف الثيانى بأنيه اطليع ودرس بنفسيه جمييع ا شيتراطات والرسيوم المرفقية 

والتييى تعتبيير جييزء ال يتجييزء ميين هييذا العقييد ، وأنييه تحقييق ميين تفصيييالت العملييية 

، كميا وموقع ا رض وطبيعتها وأنه حدد ثمن المقاولة عليى اسياس هيذه التفاصييل 

 تعهد بالقيام بجميع ا عمال المشترطة دون إستثناء . 

 البند الثالث 

علييى الطييرف الثييانى فحيي  الرسييوم قبييل تنفيييذها ، كمييا عليييه ان يحييذر الماليين فييى 

الوقت المناسب بكل هطأ او سهو قد يكتشفه فيها ، على انيه ال يحيق ليه إجيراء ا  

ى مين المالين او المهنيدس المعيين تغيير او تعديل من تلقاء نفسه دون تصريح كتاب

 من قبله . 

 البند الرابع 

علييى الطييرف الثييانى إسييتهرا  جميييع الييره  الالزميية لتنفيييذ عملييية البنيياء وشييغل 

الطريق وهالفه بمعرفته كما يلزم عليه إقامة السيقاالت وإستحايار ميا يحتيا  الييه 

ميييع لييوائح النجيياز العمييل ميين أدوات ومهمييات بمصييروفات علييى عاتقييه ، وإتبيياد ج

التنظيم والشرطة وهالفيه وهيو المسيئول وحيده عين كيل مهالفية للقيوانين المعميول 

بها او التى تصدر اثناء العمل وعليه أهيراً إتهاذ االحتياطات الالزمية لمنيع حصيول 

 ارر للمبانى المجاورة بسبب تنفيذ هذه المقاوله . 

 البند الهامس 

الزمية للعميل عليى ان تكيون مين أحسين على الطرف الثانى احاار جمييع الميواد ال

ا نييواد المسييتعملة فييى ا بنييية الحديثيية ، وعليييه إسييتهدام عييدد كيياف ميين العمييال 

المتهصصين لحسين سيير العميل ، كيل ذلين عليى نفقتيه الهاصية ، كميا علييه تحميل 

 ثمن إستهالن المياه الالزمة للبناء . 

 البند السادس 

العمال والجمهور وعليه اتهياذ ا حتياطيات يكون الطرف الثانى مسئوالً عن سالمة 

الالزمة لذلن ، كما يكون مسئول عين ا  جريمية يرتكبهيا احيد عماليه او المقياولين 

من الباطن او عمالهم وعليه تعيين من يلزم من ا سها  لحراسة المبنى والمواد 

دنيى الموجودة بها وما تم بناءه من أجزاءها لحين تسليمها للمالن ، كيل ذلين دون ا

 دهل او مسئولية على هذا ا هير . 

 البند السابع 



على الطرف الثيانى القييام بعمليية البنياء حسيب أصيوله الفنيية ويكيون مسيئوالً عين 

 متانة ا عمال التى يقوم بها وقوة احتمالها . 

 البند الثامن 

للطييرف ا ول الحييق فييى تعيييين ا  مهنييدس يهتيياره لمراقبيية سييير العمييل دون ادنييى 

 ض من الطرف الثانى . إعترا

 البند التاسع 

  -جنيهاً يسدد كالتالى : --------اتفق الطرفان على ان يكون إجمالى ثمن المقاوله 

 البند العاشر 

شيهرا تبيدأ  --------تحدد لتنفيذ جميع ا عمال الهاصة بهذه المقاولة ميدة اقصياها 

البنياء والليوازم حسيب  من اليوم وعلى ذلن تعهد الطرف الثيانى بتسيليم المبنيى تيام

 الرسوم والمواصفات وقائمة الشروط المتفق عليها . 

 البند الحاد  عشر 

فى حالية وفياة الطيرف الثيانى يحيق للطيرف ا ول إعتبيار العقيد مفسيوهاً مين تلقياء 

نفسه دون حاجة لتنبيه او إنذار للورثة مع إعتبار ما دفع مين ا تعياب حيق للورثية 

دفيع قيمية ميا تيم مين ا عميال وميا انفيق لتنفييذ ميا ليم ييتم  . وتكون التزماتيه قيبلهم

وذلين بقيدر النفييع اليذ  يعيود عليييه مين هييذه ا عميال والنفقيات بشييرط قييام الورثيية 

بتسيليم الرسيوم التيى بيد  فيى تنفييذها ، وكييذلن تسير  جمييع أحكيام هيذا البنيد فييى 

 حالة فقدان أهلية الطرف الثانى وإشهار إفالسه او الحجر عليه . 

 البند الثانى عشر 

ان هلن البناء او شيئمنه قبيل تسيليمه للمالين فلييس للطيرف الثيانى مطالبية الطيرف 

ا ول بيييثمن عمليييه او بيييرد نفقاتيييه وكيييذا الحيييال اذا هلكيييت او سيييرقت الميييواد التيييى 

 استهدمها . 

 البند الثالث عشر 

سنة من تاريخ تسليم المبنى للطيرف  --------يامن الطرف الثانى ما يحدث هالل 

ا ول ميين تهييدم كلييى او جزئييى فيهييا ولييو كييان التهييدم ناشييئاً عيين عيييب فييى طبيعيية 

 ا رض ذاتها . 



 البند الرابع عشر 

فى حالة قيام الطرف الثيانى بإنجياز ا  عميل مين ا عميال الموايحة بالبنيد التاسيع 

رف ا ول عن سداد القسيط المسيتحق ليه مين هيذا العميل ، يحيق للطيرف وتأهر الط

الثانى بعد إسبود من التنبيه عليه بهطاب موصى عليه إعتبيار هيذا العقيد مفسيوهاً 

من تلقاء نفسه والتوقف عن العمل ومطالبة الطيرف ا ول بتعيويض عين جمييع ميا 

كسيبه ليو انيه أتيم  أنفقه من المصروفات وما أنجزه مين ا عميال وميا كيان يسيتطيع

العمل ، كما اتفق الطرفان على انه فى حالة مهالفة احد الطرفان لبند من بنود هيذا 

جنيهاً كشرط جزائى عير هااع لرقابة القاياء  --------التعاقد يكون ملزماً بمبلغ 

 . 

 البند الهامس عشر 

جمييع يكون للطرف الثانى حق إمتياز المقياول عليى العقيار موايود المقاولية عين 

المبيالغ المسييتحقه لييه نتيجيه لهييذا العقييد ،ومين حقييه إشييهار القييد الييالزم لحفييظ هييذا 

 الحق بمصروفات على عاتق الطرف ا ول . 

 البند السادس عشر 

يقر كيل مين الطيرفين بأنيه قيد اتهيذ طيول ميدة سيريان هيذا العقيد موطنيا مهتيارا ليه 

رف ا هير بيذلن بهطياب بالنوان المواح بيه ، وفيى حالية تغيييره علييه اهطيار الطي

 موصى عليه . 

 البند السابع عشر 

كل نزاد ينشأ بشأن هذا العقد يكون الفصل فيه من اهتصا  محكمة موطن العقار 

 ا بتدائية وجزئياتها كل فى حدود اهتصاصها . 

 البند الثامن عشر 

 تحرر هذا العقد من نسهتين بيد كل طرف نسهة للعمل بموجبها عند اللزوم . 

 الطرف الثاني  رف االولالط

 االسم  االسم

 رقم البطاقة  رقم البطاقة

 التوقيع  التوقيع



 

 

 مقاولة هدم مبانى وبيع أنقاض

  --------الموافق  --------إنه فى يوم 

 تحرر هذا العقد بين كل من : 

  --------أوالً: 

  --------المقيم : 

 )طرف أول ( 

  --------المقيم:  --------ثانياً: 

 )طرف ثانى ( 

 وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ا تى : 

 البند ا ول 

-----باد الطرف ا ول للطرف الثانى القابل لذلن جميع أنقاض المبنى ملكه الكائن 

متيير مربييع  --------ه حييوالى بكافيية أنواعييه ومشييتمالته وهييذا المبنييى مسييطح ---

  -دور ومحدود بالحدود ا تية : --------ومكون من 

  --------الحد البحر : 

  --------الحد الغربى: 

  --------الحد الشرقى: 

  --------الحد القبلى: 

 البند الثانى 

 يقر الطرف ا ول بأنه المالن الوحيد للعقار المبيعه أنقاايه بموجيب هيذا العقيد كميا

 يامن ان العقار المذكور هالى من كافة الحقوب العينية اياً كانت أنواعها .

 البند الثالث 



جنيهيياً دفعهييا الطييرف الثييانى  --------تييم هييذا البيييع بييثمن إجمييالى وجزافييى قييدره 

 للطرف ا ول ويعتبر التوقيع على هذا العقد بموجب مهالصة نهائية . 

 البند الرابع 

شييتر  بأنييه عيياين بنفسييه المبييانى المطلييوب هييدمها وبيييع يقيير الطييرف الثييانى الم

أنقااييها المعاينيية التاميية النافييية للجهاليية وأنييه قبييل مشييتراها بحالتهييا الحااييرة 

 وبطريق جزافى . 

 البند الهامس 

يلتييزم الطييرف الثييانى بإسييتهرا  الييره  الالزميية للهييدم بمعرفتييه ووفقيياً للشييروط 

ويكيون مسيئوالً وحيده عين كيل مهالفية  1956لسينة  344المواحة بالقيانون رقيم 

تقع بسبب ذلن وعليه إتهاذ كافة ا جراءات الالزمة للمحافظة على أميالن الجييران 

 . 

 البند السادس 

يلتييزم الطييرف الثييانى بإتمييام عملييية الهييدم ونقييل ا نقيياض وا تربيية وتسييليم ا رض 

ره يلتيزم بسيداد يومياً وفيى حالية تيأه --------للطرف ا ول هالية فى ميدة أقصياها 

 التعوياات الالزمة للطرف ا ول . 

 البند السابع 

يتعهد الطرف ا ول بتسليم المبيع للطرف الثانى لهدميه هاليياً مين السيكان فيى ميده 

يومياً ، فيإذا تيأهر عين التسييليم فيى الميعياد الميذكور إمتيدت المييدة  --------أقصياها 

 المقررة للتنفيذ بقدر مدة التأهير . 

 البند الثامن 

أتفق الطرفان على انه فيى حالية نشيوب ا  نيزاد بسيبب هيذا العقيد تكيون المحكمية 

 المهتصة بنظره هى محكمة موطن العقار المراد هدمه . 

 البند التاسع 

نسهة بيد كل طرف نسهة للعمل بموجبها عند الليزوم  --------تحرر هذا العقد من 

 . 

 الطرف الثاني  الطرف االول



 االسم  االسم

 رقم البطاقة  رقم البطاقة

 التوقيع  التوقيع

 

 

 

 

 عقد مقاولة مع مهندس لعمل تصميم و مقايسة

 ....-..-انه فى يوم ........ الموافق ..

 تم تحرير هذا العقد بين كل من :

 ( السيييد / ........ الجنسييية ........ مقيييم بييرقم ........ قسييم ........ محافظيية ........ يحمييل1

 عائلية رقم ........ سجل مدنى ........  بطاقة

 " طرف اول "

/ ........ الجنسييية ........ مقيييم بييرقم ........ قسييم ........ محافظيية ........ يحمييل  ( السيييد2

 بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ 

 " " طرف ثانى

 ى: يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يل

 ""البند االول

يلتزم الطرف الثانى بمعاينة االرض الفااء المملوكة للطرف االول الكائنة بشارد ........ قسم 

........ محافظة ........ للوقوف على مساحتها و معرفة واعها على الطبيعة , ثم القيام بعمل 

صيميم بميا يتناسيب ميع العدد الالزم من الجسيات للتحقيق مين طبيعية باطنهيا تمهييدا الجيراء الت

 نتيجة هذه الجسات . 

 "البند الثانى" 

على الطرف الثانى اتمام كافة االعميال الموايحة بالبنيد السيابق هيالل ........يوميا مين تياريخ 

هذا العقد و تقديم تقريير هندسيى مفصيل للطيرف االول متايمنا تصيوراته المبدئيية عين كيفيية 

المسياحة الواجيب تركهيا بيدون بنياء و مناقشية الطيرف  تنفيذ البناء بتحدييد مواقيع المنياورة و



االول فى ذلن التمام التصميم و الرسومات المعمارية على هد  ما تسفر عنه هيذه المنافسية , 

دون أدنى مسئولية على الطرف االول . كان يجب ان يتامن التقرير عدد الجسيات التيى تميت 

منهيا و موقعهيا و اليرأ  الفنيى المترتيب الهتبار باطن االرض و العمق اليذ  وصيلت الييه كيل 

على نتيجتها و التصيميم اليذ  يتفيق ميع ذلين . عليى ان يقيدم التقريير هيالل اسيبود واحيد مين 

 نهاية االجل السابق .

 "البند الثالث"

مييع مراعيياة مييا تاييمنه البنييد الثييانى , يلتييزم الطييرف الثييانى بتقييديم الرسييومات المعمارييية و 

لطرف االول هالل ........ يوما مين نهايية االجيل المقيرر لتقيديم التقريير االنشائية و التنفيذية ل

الهندسى , و عليه توايحها لالهير الذ  يكون له الحق فى طلب ادهال تعديالت عليهيا بميا ال 

يمس التصميم أو يتنافى مع االصيول الفنيية . و فيى حالية طليب تعيديالت بالشيروط المتقدمية , 

 على ان يتم ذلن هالل ........ يوما من تاريخ هذا الطلب. تصحح الرسومات وفقا لها 

 "البند الرابع"

فى حالة الموافقة على الرسومات , يوقع عليها كل من الطيرفين و تسيلم صيورة منهيا للطيرف 

االول . "البند الهيامس" يلتيزم الطيرف الثيانى عنيد وايع التصيميم و الرسيومات المعماريية و 

راعيياة هييط التنظيييم او حييد الطريييق او هييط البنيياء الواجييب اتباعييه و االنشييائية و التنفيذييية , م

 عرض الشارد و المناسيب المقررة لها امام واجهات البناء . 

 "البند السادس"

ييتم وايع التصيميم و الرسيومات عليى اسياس اقامية عميارة سيكنية مكونية مين ........ طييابق 

لى وحدات سكنية بالعدد الذ  تتايمنه يستغل االراى منها جرا  و تقسم الطوابق التى تعلو ا

 الرسومات التى يوافق الطرف االول عليها . 

 "البند السابع"

ياع الطرف الثانى المقايسة التى يتطلبها تنفيذ البناء عليى النحيو المتقيدم مشيتملة عليى بييان 

 تفصيلى لكافة عناصرها , مراعيا فى ذلن االصول الفنية المتعارف عليها .

 ن" "البند الثام

يكون الطرف الثانى مسئوال مسئولية كاملة عن كافة االارار التى قد تلحق بيالطرف االول او 

بالغير فى حالة وجود هطا فيى التصيميم مهميا كيان قيدره , و علييه االلتيزام باالصيول الفنيية و 

المواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت االعداد و القرارات الصيادرة فيى شيأن اسيس 

صميم و شروط تنفيذ االعمال االنشائية و اعمال البناء و بميا يتفيق ميع ميا يتايمنه تقرييره الت

 سالف البيان . 

 "البند التاسع"



من المتفق عليه ان الطرف الثانى ال شأن له باالشراف على االعمال التنفيذية المتعلقة بالبنياء 

الفنية الواجب اتباعها تنفيذا للتصميم , و ال التحقق من ان االعمال االنشائية تتفق مع االصول 

 , و يلتزم الطرف االول باهتيار مهندس معمار  لالشراف على اعمال البناء .

 "البند العاشر"

يلتيزم الطيرف الثيانى بيان يوايح للطيرف االول الطريقية التيى ييتم بهيا تنفييذ االعميال المتعلقية 

كييون التوايييخ بمعرفيية الطييرف الثييانى بالتصيميم اذا مييا تطلبييت أعمييال التنفيييذ ذليين , علييى ان ي

شهصيا و فى هالل يومين على االكثر من تاريخ مطالبته بذلن , و عليه القيام بذلن مين تلقياء 

 نفسه و ال يكون له التحلل من مسئوليته المتعلقة بالتصميم ال  من االسباب .

 "البند الحاد  عشر"

ال بانقااء عشر سنوات تبدأ من تاريخ ال تنقاى مسئولية الطرف الثانى عن أعمال التصميم ا

تسلم الطرف االول للبناء تسلما فعليا او حكميا دون أن يؤثر فى ذلن تأهر المقاول فى التسيليم 

. 

 "البند الثانى عشر"

يكون االجر الذ  يستحقه الطرف الثانى مقابل قيامه بالتصميم و واع المقايسة مقدرا بنسيبة 

ة االعمال . و يلتزم الطرف االول بيدفع مبليغ ........ فقيط ........ ........ فقط ........ من قيم

عند التوقيع على الرسومات , و مبلغ ........ فقط ........ جنيها بعد ........ شهر مين الدفعية 

 االولى , و الباقى عند نهاية االعمال .

 "البند الثالث عشر" 

السيابق كيامال اذا ليم ييتم العميل بموجيب التصيميم ال يستحق الطرف الثيانى اجير المحيدد بالبنيد 

الذ  واعه فى حالة رفض الطرف االول له و يقتصر حقه فى هيذه الحالية عليى مبليغ جزافيى 

قدره ........ فقط ........ جنيها دون ما حاجة البداء الطرف االول اسيبابا لهيذا اليرفض . فيان 

ام بتعليميات الطيرف االول او لعيدم انجيازه كان الرفض راجعا لعيب فى التصيميم او لعيدم االلتيز

فى الموعد الذ  تم االتفاب عليه فال يستحق الطرف الثانى ا  اجر على اال يتم العميل بموجيب 

 التصميم .

 "البند الرابع عشر"

يعتبير العقييد مفسييوها حتميا بييدون حاجيية الييى تنبييه او انييذار او ا  اجييراء اهير فييى حاليية وفيياة 

هليته قبل اتمام اعمال التصميم و المقايسة معا و قبول الطرف االول لها الطرف الثانى او فقد ا

 . و ال يعتد بتوقيع االهير على الرسومات طالما لم تعرض عليه المقايسة و يوافق عليها .

 "البند الهامس عشر" 

تهت  محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهيذا العقيد , و يعتبير عنيوان كيل 

 طرفيه المواح به موطنا مهتارا له فى هذا الصدد . من



 "البند السادس عشر" 

 حرر هذا العقد من نسهتين , لكل طرف نسهة .

 الطرف الثاني  الطرف االول

 

 

 

 عقد مقاولة  نشاء مبنى إداري لمصنع

أنيييه فيييي ييييوم ................... الموافيييق ............................ , تيييم بعيييون هللا 

 تعالى وتوفيقه ا تفاب بين كل من 

 ـ .............................. ................... " طرف أول " 1

 ـ .............................. ...................... " طرف ثاني "  2

 مهيدت

 لمييييا كييييان الطييييرف ا ول يرعييييب فييييي إنشيييياء مبنييييى إداري بمصيييينعه الكييييائن فييييي

...........................وال مقيييام عليييى قطعييية ا رض رقيييم ......................... 

عبييارة عييين ................. , مكيييون مييين ................. , وفقييياً  حكيييام وشيييروط 

ا عميال المرفقية ووفقياً للتصيميمات الهندسيية  ومواصفات هذا العقيد ووفقياً لقائمية

والمهططييييات المعتمييييدة ميييين ..................بتيييياريخ .................. وبموجييييب 

تصييريح البنيياء الصييادرة ميين ................بتيياريخ ..................... , ولمييا كييان 

بنياء مثيل تلين الطرف الثاني قد أقر بأنه مؤسسة مقاوالت مرهصة نظامياً  نشياء و

المبيياني وا نشيياءات ولييديها الهبييرة الفنييية والمعييدات والعييدد وا دوات والعماليية 

الفنييية المتهصصيية الالزميية لتنفيييذ مثييل هييذه ا عمييال , وحيييث أن الطييرف ا ول 

عيرض عليى الطيرف الثياني القابيل ليذلن إنشياء المبنيى ا داري عليى قطعية ا رض 

المصينع التيابع للطيرف ا ول والمشيار إلييه أعياله التي مسياحتها ............ داهيل 

على أساس تسيليم مفتياح كاميل وجياهز لإلسيتعمال مميا جميعيه عليى كاميل مسياحة 

ا رض المييذكورة بمييا فييي ذليين جميييع الهييدمات المتصييلة بهييا كتوصيييل المجيياري 

للمصييرف الرئيسييي العييام أو عمييل بيييارة للصييرف الصييحي فييي حاليية عييدم وجييود 

يل الكهربيياء والتليفونييات للهطييوط العمومييية وعيرهييا ميين مصييرف عييام , وتوصيي

 الهدمات والمنافع ا ساسية ...... إلخ .



تأسيسيياً علييى ماتقييدم وبعييد أن أقيير الطرفييان المتعاقييدان بأهليتهمييا المعتبييرة شييرعاً 

 ونظاماً للتعاقد والتصرف اتفقا على مايلي :ـ

 البند ا ول

ال يتجزأ من هذا العقيد وميتمم ومكميل ليه  يعتبر التمهيد سالف الذكر والمقدمة جزء

كما تعتبر قائمة ا عمال والمواصفات المنوط بالطرف الثاني تنفييذها المرفقية بهيذا 

العقد وكذا الهرائط والمهططات المعتمدة الهاصة بهيذه العمليية جيزء ال يتجيزأ مين 

 هذا العقد ومتممة ومكملة له .

 البند الثاني

 مات المتقابلة للطرفين .الوثائق التي تحكم ا لتزا

تعتبيير كييل ميين البنييود الييواردة فييي هييذا العقييد والبنييود الييواردة فييي قائميية ا عمييال 

والمواصييفات المرفقيية بهييذا العقييد والهييرائط والمهططييات المعتمييدة ميين ا دارات 

المهتصييية بشيييأن بهيييذه العمليييية والمرفقييية بالعقيييد , هيييي المرجيييع الوحييييد لبييييان 

لطييرفين وفييي حاليية وجييود تعييارض بييين هييذه الوثييائق فييإن ا لتزامييات المتقابليية ل

الطرف ا ول وحده هو الذي يملن سلطة وصالحية إهتييار مايجيب تنفييذه مين بيين 

هييذه الحيياالت المتعارايية وال يجييوز أو يحييق للطييرف الثيياني مطلقيياً ا حتجييا  فييي 

مواجهييية الطيييرف ا ول بيييأي مييين هيييذه الحييياالت المتعاراييية بمفردهيييا كيييأن يحيييتج 

رائط في مواجهة قائمة ا عمال أو العقد وبالعكس أو بإحداهما عليى ا هير  , باله

وتعتبر هيذه الوثيائق الثالثية هيي المرجيع الوحييد اليذي يحكيم العالقية بيين الطيرفين 

وتسود على أية إتفاقات أو مراسالت أو مفاواات أو مسيتندات سيابقة عليهيا عيير 

لم يتفيق الطرفيان عليى عكيس ذلين مرفقة بهيا أيياً كانيت وذات صيلة بموايوعها ميا

 صراحة وكتابة .

 البند الثالث

حيياالت وجييود نقيي  فييي بيييان قائميية ا عمييال أو نقيي  فييي الهييرائط والمهططييات 

 المعتمدة .

إذا كانت هنان أعمال الزمة  تمام المشرود وتسليمه جاهز وصالح لإلسيتهدام فيي 

ال المرفقة أو لم ترد فيي الغرض الذي أنشئ من أجله لم يرد ذكرها في قائمة ا عم

الهرائط والمهططات المعتمدة فإنه يتعين على الطرف الثاني فيي هيذه الحالية تنفييذ 

هذه ا عمال بدون طلب أي بدل أو مصروفات إاافية حتيى وليو ليم تيرد فيي قائمية 

ا عمال أو لم ترد في الهرائط والمهططات المعتمدة طالما أن عيدم تنفييذها اليجعيل 



حة لإلستهدام في الغرض الذي أنشئت من أجليه , ويكيون ا ستشياري المنشاة صال

المشرف على التنفيذ هو المرجع الوحييد فيي بييان ميد  كفايية ا عميال التيي تجعيل 

 المشرود جاهز للتسليم وصالح للعمل في الغرض الذي أنشئ من أجله .

 البند الرابع

 تعاريف وتفسيرات .

نيية ميين قبييل الطييرف ا ول لإلشييراف الفنييي ـ ا ستشيياري : يعنييي الجهيية المعي 1

 ومراقبة تنفيذ ا عمال واعتمادها واستالمها .

ـ مدير المشرود : يعنيى الشيه  اليذي يعينيه الطيرف ا ول مين وقيت إليى آهير  2

 لمتابعة أعمال المشرود .

ـ الموقع : يعنى ا رض التي سيقام عليها المبنى ا داري محل أعميال هيذا العقيد  3

 في المصنع التابع للطرف ا ول . والكائنة

ـ قيميية عقييد المقاوليية : تعنييي المبلييغ المقييرر سييداده للطييرف الثيياني مقابييل وفائييه  4

 بجميع إلتزاماته الواردة في هذا العقد .

ـ المواصيفات : تعنيي المواصيفات الفنيية الهاصية بأعميال إنشياء المبنيى ا داري  5

 محل هذا العقد .

ي الفتييرة التييي تبييدأ ميين تيياريخ ا سييتالم ا بتييدائي  عمييال ـ فتييرة الصيييانة : تعنيي 6

 المشرود وتستمر لمدة سنة ميالدية واحدة .

ـ الموافقيية ) المصييادقة ( : تعنيي موافقيية الطييرف ا ول وا ستشياري علييى كافيية  7

 ا عمال التي يقوم بها الطرف الثاني .

أعمييال المشييرود محييل ـ شييهادة إنجيياز ا عمييال : تعنييي الموافقيية المبدئييية علييى  8

 العقد والموقعة من الطرف ا ول وا ستشاري .

ـ المشرود : يعني ا عمال الهاصة بإنشاء المبنى ا داري لصيالح الطيرف ا ول  9

 على قطعة ا رض المحددة لذلن .

 البند الهامس

 أحكام عامة .



النافييية ـ يقيير الطييرف الثيياني بأنييه عيياين وفحيي  موقييع العمييل المعاينيية التاميية  1

للجهاليية وأقيير بعلمييه بكافيية الظييروف والتفاصيييل والمالبسييات وا حييوال الهاصيية 

بييالموقع ووجييدها مالئميية ومناسييبة بمييا يتمشييى وطبيعيية ا عمييال المسييندة إليييه , 

واليحق له طلب أية مبيالغ زائيدة عين قيمية العقيد نتيجية القييام بأعميال ليم تكين فيي 

ب أي أهطيياء فييي معلوماتييه عيين موقييع حسييبانه بسييبب جهلييه بموقييع العمييل أو بسييب

 العمل فعليه تحمل تبعة هطئه وتقصيره .

ـ يقيير الطييرف الثيياني بأنييه قييد حصييل ميين الطييرف ا ول علييى كافيية المعلومييات  2

والمستندات والوثائق الهاصة بمجال أعماله الهاصة بالمشرود محل العقد وحصل 

وبنيياًء علييى ذليين ال يعييد  علييى نسييهة منهييا وعلييم بكافيية ا لتزامييات المترتبيية عليهييا

الطرف ا ول مسئوالً عن أية إستنتاجات أو تفسيرات يتوصيل إليهيا الطيرف الثياني 

 من هالل مفهومه الها  .

ـ يقر الطرف الثاني بأن ا عمال المسندة إليه بموجب هذا العقد في حدود قدراته  3

 وهبراته وتهصصه .

قييد بطريقيية فنييية حديثيية علييى أعلييى ـ يلتييزم الطييرف الثيياني بتنفيييذ أعمييال هييذا الع 4

مسييتو  ميين ا تقييان والمهييارة طبقيياً للمعييايير الفنييية وأصييول الصيينعة وتعليمييات 

ا ستشاري المشرف والطرف ا ول سواء المنصو  عليها فيي هيذا العقيد أو تلين 

 المتعارف عليها في مثل تلن ا عمال .

أي حال من ا حوال و  ي ـ يقر الطرف الثاني بأن قيمة هذا العقد عير هااعة ب 5

سييبب ميين ا سييباب مهمييا كييان نوعهييا للزيييادة عمييا هييو محييدد فيييه , وبنيياًء عليييه ال 

يجوز للطرف الثاني المطالبة بأي زيادة في قيمة هذا العقد سواء هالل فترة التنفيذ 

 أو بعدها .

ـ يلتيييزم الطيييرف الثييياني بتقيييديم جيييدول زمنيييي يوايييح مراحيييل تنفييييذ المشيييرود  6

ل والمييدد الزمنييية التييي يسييتغرقها كييل بنييد ميين بنييود ا عمييال محييل العقييد بالتفصييي

 وتاريخ البدء وا نتهاء من كل بند وذلن هالل أسبود من تاريخ توقيع العقد .

 البند السادس

 مجال أعمال والتزامات الطرف الثاني .



كميا  ـ يلتزم الطرف الثاني بإنجاز كافية ا عميال المسيندة إلييه بموجيب هيذا العقيد 1

هيييي موايييحة تفصييييالً فيييي قائمييية ا عميييال والمواصيييفات والهيييرائط والمهططيييات 

 الهاصة بالمشرود المرفقة بالعقد ووفقاً  حكام البند الثاني والثالث من هذا العقد .

ـ يتعهد الطرف الثاني بيأن يفيي بكافية المتطلبيات الالزمية  داء أعماليه فيي إطيار  2

طرف ا ول أية أارار أو هسيائر فيميا يتعليق بتلين المجال المحدد له و أال يسبب لل

ا عمال , وعلى ذلن يلتزم الطرف الثاني بتغطية وتعويض أيية مطالبيات أو هسيائر 

أو أارار أو شكاو  أو حقوب من أي نود كانت في حدود مجال ا عميال الهاصية 

م ) بهذا العقد , كميا يلتيزم المقياول بعيال  وتعيويض عماليه وتابعييه عميا يحيدث لهي

القييدر هللا ( ميين ا مييراض وإصييابات العمييل كمييا يكييون مسييئوالً عيينهم أمييام الجهييات 

 الحكومية والرسمية .

ـ يكيييون الطيييرف الثييياني مسيييئوالً بمفيييرده عييين كافييية ا ميييور المتعلقييية بأعميييال  3

 وتصرفات عماله وتابعيه في إطار مجال ا عمال الهاصة بهذا العقد .

بمفيرده عين أي فشيل أو هليل قيد يحيدث فيي نظيام  ـ يكون الطرف الثاني مسيئوالً  4

ا نشاء أو التركيب بصورة جزئيية أو كليية إليى حيين التسيليم النهيائي عيالوة عليى 

ماقد ينجم عن عيوب في المواد أو في عملية ا نشاء أو التركيب وعليى هيذا يلتيزم 

 الطييرف الثيياني بتغيييير أي أشييياء عييير صييالحة لإلسييتقدام فييي المشييرود وإبعادهييا

 مباشرة .

ـ يلتييزم الطييرف الثيياني بتنفيييذ كافيية التعليمييات والقييرارات الكتابييية الصييادرة ميين  5

 الطرف ا ول أو ا ستشاري في إطار هيكل ومجال ا عمال الواردة في هذا العقد .

ـ يلتزم الطرف الثاني بالحاور  ي إجتماد يستدعى إليه بواسطة الطيرف ا ول  6

 هم بعد إشعاره بذلن وبيان الغرض من ا جتماد .أو ا ستشاري أو من يمثل

ـ يلتييزم الطييرف الثيياني بتقييديم تقييارير أسييبوعية للطييرف ا ول تبييين مييد  تقييدم  7

ا عمييال متاييمنة التصيياميم والمواصييفات والمييواد المصيينعة أو المييوردة وا سييتالم 

 والتركيب وعيرها ............ إلخ .

واد والمعييدات وكافيية ا شييياء الالزميية لتنفيييذ ـ يلتييزم الطييرف الثيياني بتييأمين الميي 8

المشرود محل العقد وذلن في إطار البرنيامج الزمنيي المحيدد إنجياز المشيرود كميا 

يكيييون مسيييئوالً مسيييئولية تامييية بمفيييرده عييين كافييية ا دوات والمعيييدات التيييي يقيييوم 

 بإحاارها إلى موقع العمل .



لمسندة إليه بموجيب هيذا العقيد ـ ال يجوز للطرف الثاني أن يوقف تنفيذ ا عمال ا 9

 أو ا هالل بالتزاماته الواردة فيه  ي سبب من ا سباب .

ـ يلتيزم المقيياول بتيوفير حراسية دائميية لموقيع العميل وعمييل سيور مؤقيت حييول  10

 الموقع وكذلن توفير مصدر للكهرباء والماء الالزم للعمل على حسابه الها  .

 البند السابع

 ا عمال ـ التسليم ا بتدائي ـ فترة الصيانة . مدة العقد ـ مدة تنفيذ

ـ يسري هذا العقد إعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من طرفيه وينتهي في التاريخ  1

المحدد للتسليم النهائي لكافة أعمال العقد وموافقة الطرف ا ول وا ستشاري عليى 

 ني بكافة التزاماته .ذلن , وإصدار شهادة إنجاز ا عمال بما يفيد وفاء الطرف الثا

ـ تحدد لتنفيذ جميع ا عمال الهاصة بالمشرود مدة ال تتجياوز ) ....... شيهور (  2

ويلتييزم الطييرف الثيياني بإنجيياز كافيية ا عمييال المسييندة إليييه هييالل تليين الفتييرة ويبييدأ 

 حساب المدة من تاريخ إستالم الطرف الثاني للموقع .

المنجزة حسب هذا العقد سنة ميالدية واحيدة  ـ تكون فترة الصيانة لكافة ا عمال 3

إعتبياراً ميين تياريخ التسييليم ا بتيدائي  عمييال المشيرود إلييى الطيرف ا ول , وعلييى 

( إثنييان  72الطييرف الثيياني أن يتواجييد فييي موقييع المشييرود هييالل مييدة أقصيياها ) 

وسبعون سياعة إعتبياراً مين سياعة إهطيار الطيرف ا ول للقييام بيإجراء أو إصيالح 

اء ا عمال والرد على مالحظيات وإستفسيارات الطيرف ا ول أو ا ستشياري و أهط

أو صيانة ا عمال محل العقد , ومين المفهيوم صيراحة أن الطيرف ا ول لين يتحميل 

 اية مصروفات إاافية في فترة الصيانة .

ـ يقوم الطرف الثاني بتنفيذ وصييانة ا عميال بدقية متناهيية حسيب العقيد وحسيب  4

ا ستشيياري وعليييه أن يتقيييد ويلتييزم بدقيية بتعليمييات ا ستشيياري حييول أي  موافقيية

 مواود أو يهت  با عمال الهاصة بالمشرود محل العقد .

 البند الثامن

 قيمة العقد ـ قيمة الدفعات ـ الدفعة ا هيرة .

ـ حييددت قيميية هييذا العقييد بمبلييغ # ............. # ) فقييط ........... لاير العييير (  1

المبلغ يشمل كافة ا عمال الالزمة لتنفييذ المشيرود عليى كاميل قطعية ا رض  وهذا

ومسياحتها ............. ويقيير الطييرف الثياني بأنييه قييد تأكيد بنفسييه بموجييب موافقتييه 



على هذا العقد بصحة وكفاية قيمة هذا العقد والتيي تغطيي جمييع التزاماتيه اليواردة 

تنفيييذ المشييرود وأن أي أهطيياء فييي  فيييه وكافيية ا مييور وا شييياء الالزميية لحسيين

معلومات الطرف الثاني لن تعفيه مين المسيئولية ولين ييدفع ليه أي تعيويض أو بيدل 

بسبب أي مصروفات إاافية أو الهسيارة التيي يمكين أن تحيدث أثنياء القييام بتنفييذ 

 العقد أو تنتج عن أي معلومات هاطئة .

 وتكون الدفعات على النحو التالي :ـ

 ـ 1

 ـ 2

 ـ 3

 ـ 4

 البند التاسع

 حاالت ظهور هطأ أو نق  في تنفيذ ا عمال أو المهططات .

ـ يلتزم الطرف الثاني بإهطار الطرف ا ول فوراً وبصورة من ذلين ا هطيار إليى  1

ا ستشييياري المشيييرف فيييي حالييية إكتشيييافه وجيييود هطيييأ أو نقييي  فيييي الرسيييومات 

ا أو التييي قييام بتنفيييذها والمهططييات أو المواصييفات أو ا عمييال التييي يقييوم بتنفيييذه

علييى أن يقييوم ا ستشيياري بييإجراء التحريييات والفحوصييات الالزميية فييوراً فييي هييذا 

 الشأن  صالح هذا الهطأ أو النق  .

ـ في حالة إستمرار الطرف الثاني في تنفيذ ا عمال رعم علمه بالهطأ أو النق   2

الميذكور فيلتيزم فيي أو قبل إستالم توجيهات ا ستشاري فيما يتعليق إصيالح الهطيأ 

هيذه الحالية بتحميل كافية ا ايرار والهسيائر الناتجية عين إسيتمراره فيي تنفييذ تليين 

 ا عمال .

 البند العاشر

 تعديل المواصفات .

يحق للطرف ا ول وفي أي وقت أثناء تنفيذ أعمال المشرود محل هذا العقيد تعيديل 

نقصانها دون إعتراض مواصفات وشروط أعمال المشرود محل العقد وزيادتها أو 

ميين الطييرف الثيياني , هييذا وإن نييتج عيين ذليين التعييديل زيييادة فييي التكيياليف أو مييدة 

 سريان العقد يتم تسوية ذلن بين الطرفين بموجب إتفاب كتابي .



 البند الحادي عشر

 التأهير في إنجاز ا عمال وعرامة التأهير .

فييييذها هيييالل الميييدة إذا عجيييز الطيييرف الثييياني عييين إنجييياز ا عميييال المنيييوط بيييه تن

المنصييو  عليهييا فييي البنييد السييادس ميين هييذا العقييد ولييم ييير الطييرف ا ول داعييياً 

لسحب العمل منه تفرض على المقاول عرامة تأهيرية قدرها ألف لاير عن كيل ييوم 

 تأهير .

 البند الثاني عشر

 المسئولية عن الحوادث والحقوب .

عميال المشيرود محيل العقيد مسيئوالً ـ يكون الطرف الثاني بصيفته القيائم بتنفييذ أ 1

عيين الحييوادث التييي ربمييا تحييدث أذ  أو اييرر أو هسييارة ـ القييدر هللا ـ  ي ميين 

ا شها  أو الممتلكات داهل مكان العمل إذا كان ذلن ا ذ  أو الارر أو الهسارة 

نجم بسبب إهمال الطرف الثاني في إتهاذ ا حتياطات الفنيية الالزمية للسيالمة التيي 

ا طبيعة العمل وعليه يلتزم الطرف الثاني بتعويض المارورين وفقياً للينظم تقتايه

 المتبعة .

ـ يكون الطرف الثاني مسئوالً مسئولية كاملة وتامة عن حقوب وتصرفات عماله  2

وتابعيه بحيث ال يكون الطرف ا ول مسئوالً عن أهطائهم في مواجهة الغير كميا ال 

 حقوب ناجمة عن تعاقدهم مع الطرف الثاني . يكون الطرف ا ول مسئوالً عن أية

 البند الثالث عشر

 إهالل الطرف الثاني بالتزاماته .

إذا إرتأ  الطرف ا ول أن الطيرف الثياني قيد أهيل أو فشيل فيي تنفييذ التزاماتيه فيي 

إتمام ا عمال المسندة إليه بموجب هذا العقد يحق للطرف ا ول بعد إهطار الطيرف 

ه مهلية لميدة سيبعة أييام لتصيحيح المهالفية أو تنفييذ ا لتزامييات الثياني كتابية ومنحي

التييي أهييل بهييا أن يسييند العمييل وعلييى نفقيية ومسييئولية الطييرف الثيياني بمفييرده إلييى 

 مقاول آهر .

 البند الرابع عشر

 المقاولون من الباطن .



ال يجوز للطرف الثاني إسناد جزء أو كل من ا عميال محيل العقيد إليى مقياولين مين 

البيياطن إال بعييد أهييذ موافقيية الطييرف ا ول الكتابييية المسييبقة علييى ذليين وأن هييذه 

 الموافقة ال تعفي الطرف الثاني من التزاماته قبل الطرف ا ول .

 البند الهامس عشر

 المسئولية العامة للطرف الثاني .

(  10ياييمن الطييرف الثيياني مييا يحييدث ميين تهييدم كلييي أو جزئييي لمييا أنشييأه لمييدة ) 

ات من تاريخ تسيليمه المشيرود للطيرف ا ول متيى كيان ذلين ناشيئاً عين عشر سنو

عيييب فييي التنفيييذ كمييا يكييون مسييئوالً عيين حييل أييية مشيياكل مييع الجهييات الرسييمية 

 المهتصة وذات الصلة .

 البند السادس عشر

 تسليم ا شعارات ودفع الرسوم .

وجيب سيدادها يصدر الطرف الثاني كافة ا شعارات ويلتزم بدفع جمييع الرسيوم المت

أو دفعها بموجب ا نظمة والتعليمات والليوائح ا هير  فيميا يتعليق بتنفييذ ا عميال 

محل هذا العقد ولجميع الجهيات التيي قيد تتيأثر حقوقهيا أو ممتلكاتهيا بهيذه ا عميال 

 بأي شكل .

 البند السابع عشر

 التقيد با نظمة .

ظميية التييي تطبييق علييى هييذه يتقيييد الطييرف الثيياني فييي كافيية الحيياالت بيياللوائح وا ن

ا عمييال كمييا يقييوم الطييرف الثيياني بتييأمين الطييرف ا ول اييد جميييع الغرامييات أو 

 ا ستحقاقات من أي نود كانت والتي تتوجب نتيجة ا هالل بهذه ا نظمة .

 البند الثامن عشر

 عرقلة المرور والتدهل في ممتلكات الغير .

د محيييل العقيييد دون التيييداهل عيييير تنفيييذ جمييييع العملييييات الالزمييية لتنفييييذ المشيييرو

الاروري وعير المناسب مع حركة المرور على الطرب العامة والهاصة من وإليى 

الممتلكات ويلتزم الطرف الثاني بتأمين وتعويض الطرف ا ول عن جمييع المطاليب 

والدعاو  وا ارار والتكياليف مهميا كيان شيأنها والتيي تنشيأ او يكيون لهيا عالقية 

 بقدر مسئولية الطرف ا ول عنها . بمثل هذه ا مور



 البند التاسع عشر

 حركة المرور عير العادية .

يلتييزم الطيييرف الثييياني باسييتهدام كافييية الوسيييائل الممكنيية لمنيييع ا ايييرار أو إييييذاء 

الشوارد العامة التي تتصيل أو تيؤدي إليى الموقيع بيأي تحركيات هاصية بمعيدات أو 

ل المركبييات علييى أن تحييدد وتييوزد مييواد وعليييه إهتيييار الطييرب وانتقيياء واسييتعما

الحموالت بما ياع حداً لحركة المرور عير العادية والتي تنشأ بصورة حتميية عين 

نقيييل المعيييدات والميييواد مييين وإليييى الموقيييع بالقيييدر المعقيييول لتجنيييب إحيييداث ايييرر 

 بالشوارد .

 البند العشرون

 محافظة الطرف الثاني على نظافة الموقع .

ء سير العمل أن يحفظ الموقع هاليياً بالقيدر المعقيول مين على الطرف الثاني في أثنا

جميع المعوقات عير الارورية وعليه أن يهزن أو يتهل  من أي معدات إنشائية 

أو مواد زائدة وأن ينظف الموقع ويزيل منه جميع ا نقاض والتفاييات التيي ليم تعيد 

 هنان حاجة لها .

 البند الواحد والعشرون

 ال ا عمال .تنظيف الموقع عند إكتم

على الطرف الثاني عند إكتمال ا عمال أن ينظف ويزيل من الموقع جمييع المعيدات 

ا نشييائية والمييواد الفائايية والنفايييات وا عمييال المؤقتيية ميين أي نييود وأن يتييرن 

الموقييع وا عمييال نظيفيية وفييي حاليية جيياهزة لإلسييتعمال بالشييكل الييذي يوافييق عليييه 

تعيين عليى الطيرف الثياني تنظييف الموقيع بصيورة الطرف ا ول وا ستشاري كما ي

كاملة قبل قيام ا ستشاري بفح  الموقع للتأكد من ا نجياز الفعليي لألعميال , كميا 

يتعين عسل وتنظيف السطوح الهرسانية ورفع الغبار عن ا عمال الهشبية وإزالية 

مييع البقع والتلوث والغبار والعالمات والتشوهات مين جمييع السيطوح وتنظييف وتل

جميع السطوح المعدنية وتنظيف الزجا  والسطوح البالستيكية ميع إسيتبدال جمييع 

السييطوح الزجاجييية والبالسييتيكية المتاييررة أو المكسييورة أو المهدوشيية بواسييطة 

 العمال .

 البند الثاني والعشرون

 مراقبة تنفيذ ا عمال .



أن يدهل إليى يحق للطرف ا ول أو  ي شه  مهول من قبله وفي جميع ا وقات 

موقع ا عمال وإلى كافية ا مياكن التيي يجيري تحايير العميل فيهيا أو المكيان اليذي 

يتصيييل منيييه عليييى الميييواد التيييي تهييي  المشيييرود وعليييى الطيييرف الثييياني أن يقيييدم 

 التسهيالت الالزمة وكل مساعدة من أجل الوصول إلى تلن ا ماكن .

 البند الثالث والعشرون

 فح  العمل قبل تغطيته .

يجييوز تغطييية أي عمييل أو حجبييه عيين ا نظييار دون موافقيية ا ستشيياري الهطييية ال

المسبقة وعلى الطرف ا ول أن يتيح الفرصة الكافية لإلستشياري لييفح  ويقييس 

أي عمل ستجري تغطيته أو يتم حجبه عين ا نظيار وأن يفحي  ا ساسيات قبيل أن 

ستشاري عندما يكون مثيل يقام عليها العمل الدائم وعلى الطرف الثاني أن يشعر ا 

هذا العمل أو أي أساسات جياهزة أو عليى وشين أن تكيون جياهزة للفحي  , وعليى 

 ا ستشاري أن يحار دون تأهر مفرط ليفح  ويقيس مثل هذا العمل .

 البند الرابع والعشرون

 كشف ا عمال وعمل فتحات .

فتحيات فيهيا على الطرف الثاني أن يكشف أي جزء من أجزاء ا عمال أو أن يعميل 

أو هاللها حسبما يأمره ا ستشياري مين وقيت آلهير وعليى الطيرف الثياني أن يعييد 

ويصييلح مثييل هييذا الجييزء بعييد التثبييت ميين مطابقتهييا للمواصييفات , وتكييون نفقييات 

الكشف وعميل الفتحيات وإصيالحها وإعادتهيا للوايع السيابق عليى الطيرف ا ول , 

 ها الطرف الثاني .أما إذا كانت عير مطابقة للمواصفات فيتحمل

 البند الهامس والعشرون

 إزالة العمل والمواد عير الصحيحة .

سيكون لإلستشاري الصالحية من وقت آلهر أثناء تنفيذ ا عمال أن يأمر هطياً بميا 

 يلي :ـ

ـ إزالة أي مواد من الموقع يري أنها ليست متمشيية ميع العقيد عليى أن ييتم ذلين  1

 اسطة الطرف الثاني .هالل فترة أو فترات محددة بو

 ـ ا ستعااة عن المواد الغير مطابقة بمواد صالحة ومناسبة . 2



ـ إزالييية أي عميييل يييير  ا ستشييياري أنيييه عيييير مطيييابق للمواصيييفات مييين حييييث  3

 المصنعية والمواد وإعادة تنفيذه بشكل سليم .

 البند السادس والعشرون

 تقصير الطرف الثاني في تنفيذ ا وامر .

ول في حال تقصير الطيرف الثياني فيي تنفييذ ا وامير الصيادرة إلييه يحق للطرف ا 

أن يستهدم أشهاصاً آهرين وأن ييدفع لهيم مين أجيل تنفييذ ماسيبق ذكيره , عليى أن 

يقييوم باسييترداد جميييع النفقييات أو يقييوم بهصييمها ميين أييية مبييالغ مسييتحقة للطييرف 

 الثاني .

 البند السابع والعشرون

 إيقاف العمل .

الثاني بناًء على أمر هطي مسبق من ا ستشاري أن يوقف سيير  يجب على الطرف

ا عمييال أو أي جييزء منهييا لفتييرة أو فتييرات وبالطريقيية التييي يعتبرهييا اييرورية , 

وعلى الطرف الثاني أثناء فترة التوقف هيذه أن يحميي بشيكل سيليم ويصيون العميل 

لتكياليف ا ايافية إلى المد  الذي يراه ا ستشاري الزماً , ويتحمل الطرف الثاني ا

في الحاالت الناجمة عن ذلن إذا كان التوقيف ارورياً بسبب أي تقصير من جانبيه 

, وتهصيم مييدة التوقيييف ميين مييدة التنفيييذ المييذكورة فييي العقييد إذا كييان التييأهير بنيياًء 

 على طلب ا ستشاري .

 البند الثامن والعشرون

 فح  ا عمال بواسطة الطرف الثاني .

لثاني إذا طلب منه ا ستشاري هطياً أن يقوم بالبحث عين سيبب يجب على الطرف ا

أي عيب أو نق  أو هطاً يظهر أثنياء سيير العميل أو هيالل ميدة الصييانة , وإذا ليم 

يكن هذا العيب أو النق  أو الهطأ بسبب الطيرف الثياني فيإن الطيرف ا ول يتحميل 

بسيبب الطيرف الثياني  كافة تكاليف البحث , أميا إذا كيان العييب أو الينق  أو الهطيأ

فإنييه ـ أي الطييرف الثيياني ـ سيييتحمل تكيياليف البحييث وإصييالح العيييب أو اليينق  أو 

 الهطأ على نفقته الهاصة .

 البند التاسع والعشرون

 التعوياات والصالحيات .



 ـ تقصير الطرف الثاني : 1

 إذا قرر ا ستشاري هطياً للطرف ا ول بأنه ير  أن الطرف الثاني :ـ

 هلى عن تنفيذ التزاماته بموجب أحكام هذا العقد .أ : قد ت

ب : قد إمتنع دون إبداء سبب معقول عين بيدء ا عميال أو أوقيف سيير العميل لميدة 

 أسبود رعم تلقيه إشعاراً هطياً بالبدء .

  : إمتنييع عيين إزاليية المييواد ميين الموقييع أو فييي إسييتبدال عمييل مييا بعييد أسييبود ميين 

 تلقيه إشعار هطي بذلن .

همال في تنفييذ أعميال المشيرود رعيم تليقيه إنيذار هطيي أو تجاهيل عميداً أو د : ا 

 بصورة صارهة تنفيذ التزاماته .

 هـ : قد أهفق في ا ستمرار في تنفيذ ا عمال بالجهد المناسب .

فييي جميييع هييذه الحيياالت يجييوز للطييرف ا ول بعييد أن يوجييه للطييرف الثيياني إنييذاراً 

ومييرور أسييبود دون إزاليية المهالفييات أن يسييحب بالبريييد المسييجل أو عبيير الفيياكس 

العمل منه دون إلغياء العقيد ودون إعفياء الطيرف الثياني مين التزاماتيه ومسيئولياته 

المترتبيية عليييه بمقتاييى هييذا العقييد , ويمكيين للطييرف ا ول عندئييذ إكمييال ا عمييال 

عيدات بالطريقة التي يراها مناسبة ويجوز له أن يستهدم في إكمال ا عمال كافة الم

ا نشييائية والمييواد المهصصيية لتنفيييذ ا عمييال طالمييا كانييت نفاعيية وصييالحة لهييذا 

الغييرض , كمييا يجييوز للطييرف ا ول أن يبيييع فييي أي وقييت أييياً ميين تليين المعييدات 

ا نشييائية وا عمييال المؤقتيية والمييواد الغييير مسييتهدمة والسييير فييي إجييراءات البيييع 

 بل الطرف الثاني .لقاء أية مبالغ مستحقة أو تصبح مستحقة له ق

 ـ تقييم ا عمال من تاريخ سحبها من الطرف الثاني : 2

يقوم ا ستشاري بأسرد ما يمكن بعد سحب ا عمال وتنحية الطرف الثياني وبيدون 

حاور أي طرف وبعد إجراء التحقيق والتحريات أن يصدر شهادة تبين أي مبلغ ـ 

الذي جر  فييه سيحب العملييه  إن وجد ـ قد يكون مستحقاً للطرف الثاني في الوقت

وعليييه أيايياً أن يبييين قيميية المييواد الموجييودة وقيميية أي معييدات تنفيييذ وأي أعمييال 

 مؤقتة .

 ـ ا صالحات العاجلة : 3



إذا رأ  الطرف ا ول أو ا ستشاري بسيبب أي حيادث أو تقصيير إجيراء إصيالحات 

أصبحت ارورة عاجلة من أجل سالمة ا عمال وكان الطيرف الثياني عيير قيادر أو 

عيير راعييب فييي أن ينفييذ علييى الفييور مثييل هييذا العمييل او ا صييالح , فيجييوز للطييرف 

ل هيذا العميل عليى حسياب ا ول إستهدام أشيها  آهيرين ودفيع أتعيابهم للقييام بمثي

الطييرف الثيياني إذا رأي ا ستشيياري أن مثييل هييذا العمييل او ا صييالح كييان الطييرف 

 الثاني مسئوال  عن القيام به وعلى نفقته الهاصة .

 البند الثالثون

 ا شعارات .

يجب أن ترسل جميع ا شعارات والشهادات وا وامر الهطية التي يوجهها الطيرف 

ليييى الطيييرف الثييياني بالبرييييد المسيييجل أو الفييياكس أو تسيييلم ا ول أو ا ستشييياري إ

مباشييرة باليييد إلييى المركييز الرئيسييي للطييرف ا ول , أو إلييى أي عنييوان آهيير يعينييه 

الطرف ا ول لهذا الغرض ويعتبر التبليغ صحيحاً ونافذا في حق الطيرف الثياني إذا 

 تم على العنوان التالي .

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

 أو إذا تم إرسال التبليغ على الفاكس رقم ...................

كما يجب أن ترسل جميع ا شعارات التي توجه إليى الطيرف ا ول بالبرييد المسيجل 

أو بالفاكس أو تسلم مباشرة باليد إليى المركيز الرئيسيي للطيرف ا ول , أو إليى أي 

غيرض , ويعتبير التبلييغ صيحيحاً ونافيذا فيي عنوان آهر يعينيه الطيرف ا ول لهيذا ال

 حق الطرف ا ول إذا تم على العنوان التالي ) .............................. .... (

كما يجب على كل من طرفي العقد إهطار اآلهر كتابياً إذا تغير عنوانه الميذكور فيي 

اً إذا تييم علييى هييذا العقييد وإذا لييم يهطيير أحييدهما اآلهيير يكييون التبليييغ نافييذاً وصييحيح

 العناوين المذكورة في العقد دون إمكانية ا حتجا  بتغيير العنوان وعدم التبليغ .

 البند الواحد والثالثون

 ا نظمة الواجبة التطبيق .

 تسري أنظمة وقوانين ................... وتطبق على احكام هذا العقد .

 البند الثاني والثالثون

 نسخ العقد .



من إثنان وثالثون بنداً عليى ......... صيفحة مين نسيهتين اصيليتين  حرر هذا العقد

 تسلم كل طرف نسهة منها للعمل بموجبها

 الطرف الثاني  الطرف االول

 

 

 عقد قسمة بدون معدل

  --------الموافق  --------انه فى يوم 

  -قد تحرر هذا العقد فيما بين كالً من :

  --------اوالً : 

  --------المقيم 

 ) طرف أول ( 

 ) طرف ثانى ( 

  -: وقد اقر كل منهم باهليته للتعاقد و اتفقوا على ما يلى

 البنــد ا ول 

 --------يمتلن المتعاقدون فيما بينهم العقارات المواحة ادناه وهى 

 البنــد الثــانى 

  -------- يقر المتعاقدون بأن العقارات المذكورة والمواحة بالبند ا ول مملوكة لهم بموجب

 البنــد الثـالــث 

يقر المتعاقدون بأن العقارات المذكورة هالية من كافة الحقوب العينية أييا كيان نوعهيا كيالرهن 

واالهتصا  و االمتياز و حقوب االنتفاد و ا رتفاب ظاهرة أو هفية و أنهيا ليسيت موقوفية و 

 ال محكرة . 

 البنــد الرابــع 

 -لعقارات المذكورة على النسق ا تي :اتفق المتعاقدون على قسمة ا

  --------يهت  الطرف ا ول بـ  -1

  --------يهت  الطرف الثانى بـ  -2



  --------يهت  الطرف الثالث بـ  -3

  --------يهت  الطرف الرابع بـ  -4

 البنــد الهـامــس 

يقيير كييل متعاقييد بمعاينتييه للحصيية التييي اهييت  بهييا بموجييب هييذا العقييد المعاينيية التاميية النافييية 

للجهالة شرعا و انه قبلها بحالتها الراهنة دون أن يحق له الرجود على باقي المتعاقيدين بيأي 

 شئ من ذلن . 

 البنــد السـادس 

ييد للحصية التيي اهيت  بهيا بمجرد التوقيع على هيذا العقيد يصيبح كيل متعاقيد هيو المالين الوح

ويحييق لييه القيييام باسييتالمها فييورا وتحصيييل ريعهييا وثمارهييا ويلتييزم بييدفع العوائييد والاييرائب 

 والرسوم القانونية والمصروفات الهاصة بها من تاريخ تحرير هذا العقد . 

 البنــد السـابــع 

  --------قومت حصة الطرف ا ول بمبلغ 

  --------قومت حصة الطرف الثانى بمبلغ 

  --------قومت حصة الطرف الثالث بمبلغ 

  --------قومت حصة الطرف الرابع بمبلغ 

 البنــد الثـامــن 

هذه القسمة نهائيية وقيد تميت براياء المتعاقيدين وقبيولهم وبمحيض اهتييارهم ولييس  حيدهم 

 الرجود فيها بأي حال من ا حوال . 

 البنــد التـاســع 

  --------جميع مصروفات هذا العقد تقع على عاتق 

 البنــد العـاشــر 

بكافية أنواعهيا و  --------أي نزاد ينشأ بسبب هذا العقد تهت  به المحاكم التابع لهيا ميوطن 

 درجاتها . 

 البنــد الحـاد  عشــر 

 بيد كل من أطرافه نسهة للعمل بموجبها. --------تحرر هذا العقد من 

 الطرف الثاني  ولالطرف اال



 اسم المشتر   اسم البائع

 رقم البطاقة  رقم البطاقة

 التوقيع  التوقيع

 

 

 عقد قسمة وفرز تجنيب أرض زراعية

 -محرر بتاريخ.../...../...........بين كل من :

 ( السيد...................المقيم............) طرف اول (1

 ...................المقيمة...........) طف ثاني (/( السيدة 2

 ) طرف ثالث (   ورثة المرحوم.....................وهم.............

 تمهيد

  حييييييييييث ان المتعاقيييييييييدين يملكيييييييييون قطعييييييييية ارض زراعييييييييييه كائنيييييييييه بناحيييييييييية........

تحريير عقيد قسيمة مركز...........بحوض...........نمره...........محافظة...........ولقد سبق 

تحدد فيه ما يهي  كيل طيرف مين نصييب وحييث   وفرز وتجنيب مؤرخ بتاريخ..../.../........

ان اطراف هذا العقد رعبوا في استبدال اماكل القطع ميع المحافظية عليي نصييب كيل مينهم مين 

اقيد المساحة فلقد تم االتفاب والترااي بينهم وبعد ان اقر كيل مينهم عليي اهليتيه لالتفياب والتع

 -االتي :والتصرف علي 

  -اوال :

 يعتبر هذا التمهيد السابق جزء ال يجزء من هذا العقد 

  -ثانيا :

واحد حليا التيي  1بالقطعة رقم   قبل المتعاقدين ان يهت  الطرف االول السيد /................

..وحدودها ( سيابقا فيي العقيد السيابق البيالغ مسياحتها...س...ط....ف..5,4كانت تأهذ رقميي )

 -كاالتي :

 بطول   الحد البحري : ملن.............

 ملن................ بطول   الحد القبلي :

 الحد الغربي :...................بطول 



 الحد الشرقي :...................بطول 

 -ثالثا :

( حاليييا 2رقييم ) قبييل المتعاقييدين ان تهييت  الطييرف الثيياني السيييدة /....................بالقطعيية 

 س...ط...ف...وحدودها كاالتي :   ( والبالغ مساحتها2وسابقا القطعة رقم ) 

 ومسقي االطيان بطول    الحد البحري :...جسر ترعة

 الحد القبلي : ملن............................. بطول 

 ملن...........................بطول   الحد اتلشرقي :

 بطول   ...........................الحد الغربي : ملن..

 -رابعا :

( 2ان يهت  الطرف الثالث ورثيه المرحيوم /...................بالقطعية رقيم )   قبل المتعاقدين

 حاليا والبالغ مساحتها...س...ط...ف وحدودها كاالتي :

 بطول    الحد البحري : ملن................

 .....بطول الحد القبلي :ملن................

 الحد الشرقي :ملن...................بطول 

 بطول    الحد الغربي : ملن................

 -هامسا :

يقر جميع المتعاقدين بان هذه القسمة باتة ونهائية بحيث ال يجيوز الحيدهم الرجيود فيي شييء 

فيهيا كميا منها واصبح كال من المتعاقيدين مالين الحصية اليواردة قيرين اسيمه وليه ان يتصيرف 

يشاء دون اي تدهل او اعتراض من الباقين بل اصبح من حيق كيل متقاسيم ان يتهيذ اجيراءات 

تسجيل نصيبه واستغالله كما يشاء ويقر الجمييع انهيم عيي اسيتعداد تسيجيل عقيد القسيمة هيذا 

لصيالحهم جميعييا او لصيالح ميين يرعيب علييي اننفيراد وتكييون مصيارف كييل طيرف علييي حسييابه 

 الها 

 -سادسا :

ر هييذا العقييد بالقسييمة والفييرز وبالتجنيييب بعييد اسييتبدال اميياكن القطييع مييع المحافظيية علييي حيير

 المساحات من ثالثة نسخ بيد كل طرف نسهه للعمل بها عند االقتااء 

 ....................وهللا هير الشاهدين 

 ثطرف ثاني.............................طرف ثال  طرف اول........................



 

 

  عقد بيع عقار من ورثه

 

                               بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الساعه   2005/    /           الموافق                     انه في يوم

                                                                         

 -: فيما بين كل من   

والمقيم / )يذكر عنوان                                   السيده / الساده/ /اوال/ السيد 

 1/     /     بتاريخ       صادره من /       االقامه ( ويحمل البطاقه رقم /

 ( طر  اول بائع)

  انيا/ تكتب البيانات بنفس الطريقه المكتوبه في اوال

 ( طر   اني مشتري)

يتهما للتعاقد والتصر  وعدم خضوب اي منهما لقوانين وبعد ان اقر الطرفان باهل

 وقرارات فرن الحراسه او المنع من التصر 

 تمهيد                                                         

حيث يمتلك الطر  االول واخرين على الشيوب ماهو /العقار الكائن ) يكتب العنوان 

وذلك عن طريق  00000وهو عباره عن  0000بالتفصيل (ومساحته االجماليه 

وحيث يرغب 000000ونصيب الطر  االول عباره عن 000000الميراث من

الطر  ال اني في شراء نصيب الطر  االول فقد تالقت ارادة الطرفان واتفقا فيما 

 -: بينهما على ما يلي

 هذا التعاقد البند االول / يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزء ومكمال ومتمما لبنود

واسقط وتنازل بكافة الطرق القانونيه الطر  االول للطر  ال اني  البند ال اني / باب

م في العقار 00000000القابل لذلك ماهو ) يكتب موضوب البيع ( وهو عباره عن 

 (الكائن / ) يكتب العنوان بالتفصيل



) ويكتب  00000000البند ال الث /ال من / تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالي وقدره 

بالحرو  ( استلمه الطر  االول البائع في مجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا 

 0التعاقد اقرار منه باستالم هذا المبلغ 

يكتب فيه وصفا مفصال لما تم بيعه بالنسبه للبيع )امتار( يكتب   البند الرابع /

لتعاقدوذلك على الموض  بصدر هذا ا   مترفي كامل ارن وبناء العقار 00000

 الشيوب

          البند الخامس / / الحدود / هي نفس حدود العقار وهي / الحد البحري

 الحد الغربي          الحد الشرقي       الحدالقبلي

البندالسادس / الملكيه / الت الملكيه للطر  االول البائع عن طكريق الميراث 

بتاريخ وقد الت اليه      محكمة وذلك بموجب اعالم شرعي صادر من         من

       الملكيه عن طريق

البند السابع / يقر الطر  ال اني المشتري بانه عاين )يذكر موضوب البيع( المعاينة 

 التامه النافيه للجهاله وانه قبله بالوضع الذي هو عليه

البند ال امن / يقر الطر  االول بان العقار المبيع خالي من الديون والرهون 

 والحقوق االصليه والتبعيه ايا كانت نوعها

يمكن كتابة بنود اخرى يكون باتفاق الطرفان عليها  م تختم بالنود   البند التاسع /

 االتيه

البندالعاشر/المحل المختار / اتفق الطرفان على اتخاذكل منهما للعناوين المذكوره 

 والمراسالتبصدر هذا التعاقد محال مختار لهما تتم عليها المكاتبات 

              البند الحادي عشر / االختصاص / اتفق الطرفان على اختصاص محكمة

 القدر هللا -بشأن هذا التعاقد لتفسير اي من بنوده او في حالة وجود خال  

 

 عقد بيع عمارة سكنية بها وحدات هالية

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

هذا العقد بين كل من تم تحرير : 



 ........ السيد/ ........ ويقيم برقم (1

 ........ شارب ........ مدينة

........ سجل مدنى  محافظة ........ ويحمل رقم قومى  ........ 

 "طر  أول بائع"

 ........ السيد / ........ ويقيم برقم (2

 ........ شارب ........ مدينة

........ سجل مدنى  قم قومىمحافظة ........ ويحمل ر  ........ 

 "طر   ان مشتر"

 :يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى

 "البند ا ول"

العقار المبنى المعطى رقم ........ تنظيم والكائن  باب الطر  ا ول للطر  ال انى
... تشتمل على بشارب ........ مدينة ........ محافظة ........ والمكون من .....

عدد" ........ "وحدة سكنية ,محل تجارى. يحددها من الناحية البحرية ........ ومن 
 . ........ ومن الناحية الغربية ........ الناحية القبلية ........ ومن الناحية الشرقية

 "البند ال انى"

جار االماكن يقر الطر  االول أن وحدات العقار المبيع مؤجرة وفقا  حكام قانون أي
 . فيما عدا ........ وحدات أرقام ........ بالطوابق ........ فهى خالية غير مؤجرة

 "البند ال الث"

الحق فى منفعة العقار المبيع اعتبارا  يقر الطر  ا ول بأنه يخول الطر  ال انى
من ........ لتحرير هذا العقد وقد تم تحويل عقود االيجار للطر  ال انى متضمنه 

 ........ أن القيمة االيجارية لوحدات العقار المؤجرة تبلغ

 "البند الرابع"

قام الطر  االول بتسليم الوحدات الخالية للطر  ال انى الذى له حق التصر  فيها 
كيفما يشاء فور التوقيع على هذا العقد, ويقر الطر  االول بأنه لم يسبق له 

فإن تبين وجود تصر  بالنسبة لوحدة التصر  فيها بأى نوب من انواب التصرفات, 
أو أك ر سواء بالبيع أو باإليجار أو بغيرهما يصب  العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون 
اجراء آخر ويلتزم الطر  االول فى هذه الحالة بأن  حاجة لتنبيه أو انذار أو أتخاذ

 ........ يدفع للطر  ال انى تعويضا أتفاقيا قدره



 "البند الخامس"

ا البيع لقاء  من قدره ........ دفع منه عند التوقيع على هذا العقد مبلغ ........ تم هذ
يدفع عند  ........ نقدا ويعتبر هذا العقد متضمنا مخالصة بذلك, أما الباقى قدره

 .التوقيع على العقد النهائى

 "البند السادس"

على العقد النهائى, تم االتفاق على تحديد أجل أقصاه  ال ة أشهر من اليوم للتوقيع 
ويلتزم الطر  االول خاللها بتقديم كافة المستندات الالزمة  نهاء هذ العقد وإال كان 
للطر  ال انى الحق فى الخيار بين فسخ العقد أو اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

 . لصحة البيع ونفاذه

 "البند السابع"

العينية االصلية والتبعية كما هى  يقر الطر  االول بخلو المبيع من كافة الحقوق
 . معرفة به فى القانون

 .ويضمن للطر  ال انى ما تضمنه هذا البند

 "البند ال امن"

 ........./......../........ انتقلت الملكية للطر  االول عن طريق ........ بتاريخ

 "البند التاسع"

افية للجهالة وأنه قابل التعامل يقر الطر  ال انى أنه عاين العقار المبيع معاينة تامة ن
 .فيه على الحالة التى وجده عليها

 "البند العاشر"

هو المعول عليه  يقر الطرفان أن محل أقامة كل منهما المبين بصدر هذا العقد
بالنسبة لكافة االجراءات القانونية التى قد تتخذ فى شأن هذا العقد ما لم يتم االخطار 

 .كتابة بتغييره

" الحادى عشرالبند  " 

 .يتحمل الطر  ال انى مصاري  العقد حتى تمام التسجيل

 "البند ال انى عشر"

 . تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات

 "البند ال الث عشر"

 . حرر هذا العقد من نسختين سلمت نسخة لكل طر 



"                                                                    الطر  ا ول"
 ""الطر  ال انى

 

 عقد بيع عيادة طبيب

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 : تم تحرير هذا العقدبين كل من

 ........ السيد الدكتور ........ مقيم برقم ........ شارب ........ قسم (1

........ سجل مدنى  محافظة ........ يحمل رقم قومى  ........ 

 "طر  أول"

 ........ السيد الدكتور ........ مقيم برقم ........ شارب ........ قسم (2

........ سجل مدنى  محافظة ........ يحمل رقم قومى  ........ 

 "طر   ان"

 :يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى

 "البند االول"

ول العيادة الخاصة به للطر  ال انى والكائنة بالشقة رقم ........ باب الطر  اال
 ........ بالعقار رقم

شارب ........ قسم ........ محافظة ........ والمكونة من ........ ومجهزة با دوات 
 : والمنقوالت اآلتية

 ........ : أوال : ا جهزة الطبية

 ........ : انيا المنقوالت

 [ "البند ال انى"

يقر الطر  االول, بأن العين مؤجرة له من السيد/ ........ بموجب عقد ايجار 
مؤرخ ......../......../......... وأن الطر  االول هو الذى قام بتجهيز العين 
كمنشأة طبية الستخدامها عيادة لمباشرة مهنته, وأنه استخدامها فى هذا الغرن 

...... حتى اآلنطوال المدة من ......../......../...  



 "البند ال الث"

يشمل البيع العين المؤجرة لطر  االول والمستغلة بمعرفته كعيادة طبية ,وما بها 
من اجهزة طبية ومنقوالت وفقا للتحديد الوارد بالبند االول, كما يشمل الحق فى 

اإليجار ويتعهد الطر  االول بتنازله عن عقد اإليجار للطر  ال انى فور التوقيع 
لى هذا العقدع . 

 "البند الرابع"

بشأن تنظيم المنشآت الطبية 1981لسنة  51تم هذا البيع وفقا  حكام القانون رقم 
والذى يجيز للطبيب بيع عيادته لطبيب آخر مرخص له بمزاولة المهنة دون حاجة 
لموافقة المؤجر مالك العين, وللطر  ال انى الحق فى مطالبة المؤجر بتحرير عقد 

اسمه أو برفع دعوى ال بات هذاايجار ب  . االيجار 

 "البند الخامس"

يقر الطر  االول بأن عقد ايجار العيادة لم يزل ساريا وأنه لم يعلن بأية دعوى 
بالمطالبة بفسخه ولم يعلم برفع دعاوى ذلك حتى تاريخ هذا البيع , ولم يسبق له 

 .التصر  فيها

 "البند السادس"

جود عقد االيجار ونفاذه وسبق مباشرة مهنة الطب ال يضمن الطر  ا الول إال و
بالعين فيما يتعلق بالتعرن الذى قد يصدر من المؤجر للطر  ال انى وعلى االخير 
باعتباره صاحب الحق قانونا فى العيادة المبيعة منع هذا التعرن وفقا لما هو مقرر 

 .فيما بين المؤجر والمستأجر

 "البند السابع"

فقط ........ دفعه الطر  ال انى بمجلس  ........  من اجمالى وقدرهتم هذا البيع لقاء 
 .هذا العقد ويعتبر التوقيع عليه مخالصة بالوفاء

 "البند ال امن"

يقر الطر  ال انى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وقد قبل التعامل فيه 
خفى قد يظهر  على هذا االساس وليس له الرجوب على الطر  االول بأى عيب

 . وقد تسلمه بهذه الحالة فور هذه المعاينة ,مستقبال

 "البند التاسع"

الموطن المختار فيما يتعلق باالجراءات التى قد يتطلبها تنفيذ هذا العقد بالنسبة 
 لطرفيه هو عنوان كل منهما المبين قرين اسميهما

 "البند العاشر"



ازعات تتعلق بهذاتختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من من  . العقد 

 "البند الحادى عشر"

 .حرر هذا العقد من نسختين, لكل طر  نسخة

"الطر  ال انى                                                    الطر  االول" " " 

 

 عقد بيع فيال بمحتوياتها

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 :هذا العقد بين كل منتم تحرير 

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 :يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى

 "البند االول"

باب الطر  االول للطر  ال انى عقارا مبنيا عبارة عن فيال مكونة من ........طابق 
تنظيم, شارب ........ مدينة ........ محافظة ........ويحيط بها حديقة  ........ برقم

لغ جملة المساحة ........ مترا مربعا , يحدها من مسورة يشملها أيضا هذا العقد, وتب
الناحية البحرية ........ ومن الناحية القبلية ........ ومن الناحية الشرقية ........ 

 ........ ومن الناحية الغربية



 "البند ال انى"

يقر الطر  االول أن العقار المبيع فى حيازته باعتباره مالكا له ويلتزم باخالئه 
ه خالل مدة أقصاها نهاية شهر ........ سنة ........ وفى حالة تأخره فى وتسليم

تنفيذ هذا االلتزام يكون للطر  ال انى الحق فى اللجوء لقاضى االمور المستعجلة 
ليأمر بطرد الطر  ا ول, كما يلتزم هذا الطر  بأن يدفع للطر  ال انى مبلغ 

لتقدير ما سو  يتكبده الطر  ال انى ........ عن كل يوم تأخير وقد روعى فى هذا ا
من مصاري  تعتبر بالنسبة له خسائر ان لم يتم التسليم فى الموعد المقرر.كما يلتزم 

هذا الطر  بتسليم المبيع المنقوالت التى كانت بها عند المعاينة وفقا للقائمة 
 . المرفقة

 "البند ال الث"

"من أشجار أو نفورات أو  ليس للطر  االول أن ينتزب أى شئ مما خصص للمبيع
تما يل أو رخام أو صنابير أو أرضيات أو غير ذلك"وإال كان مسئوال عن رده 

 .وتعوين الطر  ال انى بما ترتب على النزب من ضرر

 " الرابع البند"

يقر الطر  ا ول بأنه لم يسبق له التصر  فى المبيع بأى تصر  سواء كان بيعا 
المبيع من الحقوق العينية االصلية أو التبعية وفقا لما أو ايجارا أو خالفهما, وبخلو 

 .هو معرفة به فى القانون وإال كان ضامنا

 "البند الخامس"

يضمن الطر  االول التعرضات القانونية التى تواجه الطر  ال انى على أن يلتزم 
 .االخير بأخطاره بها فى الوقت المناسب

 "البند السادس"

ره ........ فقط ........ دفع الطر  ال انى منه وقت التوقيع تم هذا البيع لقاء  من قد
على هذا العقد مبلغ ........ فقط ........ بالشيك رقم ........ مسحوب على بنك 

 ........ "أو نقدا"على أن يدفع الباقى عند التوقيع على العقد النهائى

 "البند السابع"

لالزمة  نهاء اجراءات العقد النهائى يلتزم الطر  االول بتقديم كافة المستندات ا
خالل أجل أقصاه ......../......../......... وإال كان للطر  ال انى الحق فى الخيار 

 .بين فسخ العقد وبين أتخاذ االجراءات القانونية الالزمة لصحة العقد ونفاذه

 " البند ال امن"



افية للجهالة وقبل التعامل فيه يقر الطر  ال انى أنه عاين المبيع المعاينة التامة الن
 .على الوضع الذى وجده عليه وقت المعاينة

 "البند التاسع"

انتقلت الملكية للطر  ا ول بطريق ........ 
 ........تو يق ........./......../........ بتاريخ

 " البند العاشر"

 . يتحمل الطر  ........ مصاري  العقد حتى تمام شهره

 " شرالبند الحادى ع"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات بصدد هذا العقد على أن 
يكون محل أقامة كل من المتعاقدين سال  البيان هو المعتد به بالنسبة لكافة 
 .االعالنات والمخاطبات ما لم يتم تغييره وأخطار الطر  االخر بذلك كتابة

 "البند ال انى عشر"

 .سلمت نسخة لكل طر  حرر هذا العقد من نسختين

"الطر                                                              الطر  ا ول""
 "ال انى

 

 عقد بيع فيال هالية

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 :تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ ........ محافظة قسم

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (2



 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 :يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى

 "االولالبند "

باب الطر  االول للطر  ال انى عقارا مبنيا عبارة عن فيال مكونة من ........طابق 
برقم ........ تنظيم,شارب ........ مدينة ........ محافظة ........ويحيط بها حديقة 

مسورة يشملها أيضا هذا العقد, وتبلغ جملة المساحة ........ مترا مربعا , يحدها من 
ية ........ ومن الناحية القبلية ........ ومن الناحية الشرقية ........ الناحية البحر

 ........ ومن الناحية الغربية

 "البند ال انى"

يقر الطر  االول أن العقار المبيع فى حيازته باعتباره مالكا له ويلتزم باخالئه 
أخره فى وتسليمه خالل مدة أقصاها نهاية شهر ........ سنة ........ وفى حالة ت

تنفيذ هذا االلتزام يكون للطر  ال انى الحق فى اللجوء لقاضى االمور المستعجلة 
ليأمر بطرد الطر  ا ول, كما يلتزم هذا الطر  بأن يدفع للطر  ال انى مبلغ 

........ عن كل يوم تأخير وقد روعى فى هذا التقدير ما سو  يتكبده الطر  ال انى 
 .خسائر ان لم يتم التسليم فى الموعد المقرر من مصاري  تعتبر بالنسبة له

 "البند ال الث"

ليس للطر  االول أن ينتزب أى شئ مما خصص للمبيع "من أشجار أو نفورات أو 
تما يل أو رخام أو صنابير أو أرضيات أو غير ذلك"وإال كان مسئوال عن رده 

 .وتعوين الطر  ال انى بما ترتب على النزب من ضرر

 " البند الرابع"

يقر الطر  ا ول بأنه لم يسبق له التصر  فى المبيع بأى تصر  سواء كان بيعا 
أو ايجارا أو خالفهما, وبخلو المبيع من الحقوق العينية االصلية أو التبعية وفقا لما 

 .هو معرفة به فى القانون وإال كان ضامنا

 "البند الخامس"

الطر  ال انى على أن يلتزم  يضمن الطر  االول التعرضات القانونية التى تواجه
 .االخير بأخطاره بها فى الوقت المناسب



 "البند السادس"

لقاء  من قدره ........ فقط ........ دفع الطر  ال انى منه وقت التوقيع  تم هذا البيع
على هذا العقد مبلغ ........ فقط ........ بالشيك رقم ........ مسحوب على بنك 

 ى أن يدفع الباقى عند التوقيع على العقد النهائى........ "أو نقدا"عل

 "البند السابع"

يلتزم الطر  االول بتقديم كافة المستندات الالزمة  نهاء اجراءات العقد النهائى 
خالل أجل أقصاه ......../......../......... وإال كان للطر  ال انى الحق فى الخيار 

 .قانونية الالزمة لصحة العقد ونفاذهبين فسخ العقد وبين أتخاذ االجراءات ال

 " البند ال امن"

يقر الطر  ال انى أنه عاين المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل التعامل فيه 
 .على الوضع الذى وجده عليه وقت المعاينة

 "البند التاسع"

......../......../......... انتقلت الملكية للطر  ا ول بطريق ........ بتاريخ 
 ........تو يق

 " البند العاشر"

 . يتحمل الطر  ........ مصاري  العقد حتى تمام شهره

 " البند الحادى عشر"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات بصدد هذا العقد على أن 
لنسبة لكافة يكون محل أقامة كل من المتعاقدين سال  البيان هو المعتد به با

 .االعالنات والمخاطبات ما لم يتم تغييره وأخطار الطر  االخر بذلك كتابة

 "البند ال انى عشر"

 .هذا العقد من نسختين سلمت نسخة لكل طر  حرر

"الطر                                                                 الطر  ا ول""
 " ال انى

 

 عقد بيع محل تجاري

 



 بين كل من :   /........  حرر بتاريخ..../.....

 السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............

 

 ) طر  اول بائع (

 السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............

 مشتري () طر   اني  

 تمهيد

يمتلك الطر  االول المحل التجاري رقم ...... بالعقار قم........ بالمنطقة......... 
 قسم ............. والبالغ مساحته..............

وحيث ان الطر  االول رغب في بيع المحل المذكور وقد القت هذه الرغبة قبوال 
كامل اهليتهما للتعاقد والتصر  لدي الطر  ال اني وبعد ان اقر كل من الطرفين ب

 -وبأنهما غير خاضعين  حكام الحراسة ولقد تم االتفاق علي االتي :

 

 اوال

 يعتبر هذا التمهيد جزء ال يتجزء من هذا العقد 

 

  انيا

باب واسقط وتنازل بكافة الضمانات القانونية والفعلية الطر  االول الي الطر  
تجاري رقم...........بالعقار رقم............. ال اني القابل لذلك ماهو المحل ال

 قسم.....  بالمنطقة.....

مترا تحت العجز والزيادة   متر فقط................   والبالغ مساحته................
وعلي ماهو عليه في الطبيعة او كش  التحديد ويشمل هذا البيع موجودات المحل 

 فهمن اخشاب وزجاج وادوات كهربائية وخال

  ال ا

تم هذا البيع نظير  من اجمالي قدره........ تم سداد مبلغ ............. عند التوقيع 
علي هذا العقد ويتبقي مبلغ........ جنيه يدفعها الطر  ال اني للطر  االول عند 
توقيع العقد النهائي امام الشهر العقاري او عند حضور الطر  االول امام المحكمة 

 ر بصحة هذا البيعالمختصة لالقرا



 رابعا

الت ملكية المحل موضوب هذا البيع الي البائع...عن طريق شرائه من ........... 
 وذلك بالعقد المسجل رقم........ لسنه ........

 

 خامسا

يقر الطر  ال اني المشتري بانه قد عاين المحل المباب المعاينه التامة والنافية 
التي هو عليها عند التعاقد كما يقر باستالمه المحل للجهاله وانه قبل شرائه بالحالة 

 ووضع يده عليه منذ تاريخ هذا العقد

 سادسا

يقر الطر  االول بان المحل المباب خالي من اية رهون او حجوز او ديون او 
حقوق علي حق الملكية وانه لم يسبق له التصر  في المحل باي نوب من انواب 

لكية خالصة دون منازعة من احد وانه مسئول التصرفات وان المحل مملوك له م
 عن اي ضرائب او تأمينات او رسوم حكومية قبل تاريخ تحرير هذا العقد

 سابعا

يتعهد الطر  االول البائع بتقديم كافة المستندات المطلوبة للتسجيل وتكون 
مصاري  العقد وتسجيله علي عاتق المشتري القابل لذلك كما يتعهد بالحضور أمام 

ورية الشهر العقاري المختصة او المحكمة المختصة لإلقرار بالبيع وإلنهاء مأم
 إجراءات تسجيل المحل المباب

 

  امنا

يقر الطرفان بان الحق في ملكية المحل المباب ال تنتقل الي الطر  ال اني اال بعد 
 سداد كامل ال من

 تاسعا

العقد تختص به اتفق الطرفان علي اي نزاب ينشا حول تنفيذ او تفسير هذا 
 محاكم........علي اختال  درجاتها

 عاشرا

بيد الطر  نسخه منها وبيد الطر  ال اني   تم تحرير هذا العقد من  ال ة نسخ
 نسختين للعمل بموجبها عند االقتضاء



طر   ان                                                        طر  أول بائع 
 مشترى

 

   بكامل أدواته ومنقوالتهعقد بيع محل تجار

 

 حرر فى يوم ..... الموافق ...../...../.... بين كل من :

 

 السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............

 ) طر  أول بائع ( 

 رقم ...............السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة 

 ) طر   ان مشترى( 

 بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصر  والتعاقد اتفقا على ما يلى :

 

 اوالً :

باب الطر  ا ول إلى الطر  ال انى بموجب هذا العقد ماهو محل تجارى  
والمعرو  باسم ......... والمقيد بالسجل التجارى برقم ..........وبكامل أدواته 

اته ومنقوالته وأ ا ه التجارى وهو عبارة عن ومعد
..................................................................." 

 

  انياً :

 يقع هذا المحل فى ................. بشارب .............

 

  ال اً:

ا ول وقت تم هذا البيع نظير  من ................. دفعه الطر  ال انى ليد الطر  
تحرير هذا العقد ، ويعتبر توقيعه على هذا العقد بم ابة مخالصة نهائية بكامل ال من 

. 



 

 رابعاً :

 يقر الطر  ا ول بأن هذا المحل قد آل إليه عن طريق .............

 

 خامساً :

يقر الطر  ا ول أن المحل المبيع خال من الديون والرهون بسائر أنواعها ، وأنه 
 حق عليه ضرائب.غير مست

 

 سادساً :

يقر الطر  ال انى بأنه عاين المحل المبيع وجميع مشتمالته معاينه تامة و نافية 
 للجهالة.

 

 سابعاً:

يقر الطر  ال انى بأنه تسلم المحل المبيع بجميع محتوياته ويكون له حق استغالله 
 تاريخ نفسه.واالنتفاب به من اليوم وجميع المصروفات ا خرى المتعلقة به من ال

 

طر   ان                                                        طر  أول بائع 
 مشترى

 

 

 عقد بيع منقول معين بذاته

 

 أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........

 تم تحرير هذا العقد بين كل من:

 ( السيد/ ........ مقيم برقم ........1

 ........ محافظة ........قسم 



 يحمل رقم قومى ........

 سجل مدنى ........

 "طر  أول"

 ( السيد/ ........ مقيم برقم ........2

 قسم ........ محافظة ........

 يحمل رقم قومى........

 سجل مدنى ........

 "طر   ان"

 "البند االول "

........ لقاء  من قدره ........ باب الطر  االول للطر  ال انى ........ عبارة عن 
فقط ........ للوحدة الواحدة باجمالىقدره ........ فقط ........ دفع منه الطر  ال انى 

مبلغ ........ فقط ........ والباقى على  ال ة أقساط متساوية يحل االول يوم 
وال الث يوم ......../......../......... وال انى يوم ......../......../......... 

........./......../........ 

 "البند ال انى"

يلتزم الطر  االول بتسليم دفعة أولى عددها ........ فقط ........ عند التوقيع على 
هذا العقد من مخازنه الكائنة ........ بمصاري  يتحملها الطر  ال انى, ويعتبر 

على الطر  االول بالضمان,  استالمه لها اقرار بسالمتها مما يحول دونه والرجوب
 وبتسليم الباقى خالل أجل أقصاه ......../......../.........

 "البند ال الث"

فى حالة امتناب الطر  االول عن التسليم فى الموعد المحدد, يكون للطر  ال انى , 
بعد انذار الطر  االول على يد محضر وانقضاء اسبوب ـ الحق فى شراء ما يما ل 

 الطر  االول عن تسليمه, على ان يتحمل االخير فرق السعر ان وجد.ما امتنع 

 "البند الرابع"

اذا امتنع الطر  ال انى عن تسلم المبيع أو الدفعة االخيرة منه, كان للطر  االول 
افرازه, وانذاره على يد محضر باالستالم, لتحمل الطر  ال انى تبعة الهالك 

مالكا للمبيع منذ افرازه, ما لم يكن االمتناب  والتزامه بدفع كامل ال من باعتباره
 راجعا إلى عيوب ظاهرة ال يقبلها الطر  ال انى.

 "البند الخامس"



فى حالة االختال  على مواصفات ما تم افرازه من المبيع, يعرن النزاب على 
هيئة من المحكمين, يختار كل طر  حكما  م يختار المحكمان محكما مرجحا 

ا, فان ما يتفق الطرفان على اختيار العضو المنوط بهما اختياره, ويكون قراره ملزم
 انعقد االختصاص للقضاء .

 "البند السادس"

يعتبر عنوان كل طر  الموضوب قرين أسمه موطنا مختارا فيما يتعلق بتنفيذ هذا 
 العقد ما لم يتم االخطار كتابة بتغييره.

 "البند السابع"

 ينشب من منازعات حول تنفيذ هذا العقد . تختص محاكم ........ بنظر ما قد

 "البند ال امن"

 حرر هذا العقد من نسختين, لكل طر  نسخة.

"الطر                                                                   "الطر  االول"
 ال انى"

 

 عقد بيع منقوالت وحدة سكنية

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 :تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ مقيم برقم ........ /السيد (2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى



 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 " البند االول"

باب الطر  االول للطر  ال انى كافة المنقوالت الموجودة بالوحدة السكنية رقم 
 ........ ........ الكائنة بالعقار رقم

 ........ محافظة ........ وهى عبارة عن ........ شارب ........ قسم

 "البند ال انى"

ول بعدم وجود حجوزات على المبيع وأنه قام بالوفاء باالجرة يقر الطر  اال
المستحقة للمؤجر حتى الشهر الحالى , وأنه ال يوجد امتياز على المبيع للمؤجر أو 

 .لغيره

 "البند ال الث"

يقر الطر  ال انى أنه عاين المنقوالت جميعها معاينة تامة نافية للجهالة وقبل 
وقد أشترى ساقط الخيار وليس له الرجوب على التعامل فيها على ما هى عليه 

 .الطر  االول فى هذا الصدد بالضمان

 "البند الرابع"

يلتزم الطر  االول بتسليم المنقوالت المبيعة للطر  ال انى فور التوقيع على هذا 
 .يقوم بنقلها على نفقته العقد على أن

 "البند الخامس"

قدره ........ فقط ........ دفعه الطر  ال انى تم هذا البيع لقاء  من اجمالى وجزافى 
 .بمجلس هذا العقد

 "البند السادس"

 . ال يجوز  ى من المتعاقدين الرجوب فى هذا العقد  ى سبب كان

 "البند السابع"

 .لكل طر  نسخة , حرر هذا العقد من نسختين

 "  ال انى"الطر                                              الطر  االول""

 

 عقد بيع نهائى  طيان زراعية



 

 ........ أطيان زراعية كائنة بناحية ........ مركز ........ محافظة

سهم ........ قيراط ........ فدان ........ "مفرزة أو مشاعا فى القطعة رقم ........ 
 ........ البالغ مساحتها ........ سهم ........ قيراط ........ فدان

البحرى:القطعة الحد  ........ 

 ........ بأسم

 ........ الحد القبلى :القطعة

 ........ بأسم

 ........ الحد الشرقى:القطعة

 ........ بأسم

 ........ الحد الغربى:القطعة

 ........ بأسم

سهم ........ قيراط ........ فدان ........ فقط ........ ضمن المكلفة رقم ........ 
 ........ بالكش  الرسمى رقم ........ والضريبة المقررة مبلغ ........لسنة

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 :حرر هذا العقد بين كل من

 

 ........ السيد/ ........ ويقيم برقم (1

 ........ محافظة ........ ويحمل رقم قومى........ سجل مدنى

" بائعطر  أول  " 

 

 ........ السيد/ ........ ويقيم برقم (2

 ........ محافظة ........ ويحمل رقم قومى........ سجل مدنى

 "طر   ان مشتر"

 :يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى



 "البند ا ول"

باب الطر  ا ول للطر  ال انى قطعة أرن زراعية موضحة بكش  التحديد 
يان, ب من قدره ........ فقط ........ بواقع القيراط بمبلغ ........ فقط سال  الب

 ........ ........ وهى وارده بتكلي  ........ بالمكلفة رقم ........ لسنة

 "البند ال انى"

يقر الطر  ا ول بأنه قبن كامل ال من عند التوقيع على هذا العقد ويعتبر ذلك 
الطيان المبيعة فى حيازته وغير مؤجرةا مخالصة للطر  ال انى, وبأن  . 

 "البند ال الث"

يلتزم الطر  ا ول بتسليم االطيان محل هذا العقد للطر  ال انى فور التوقيع عليه 
 .وبعدم التعرن له

 "البند الرابع"

يقر الطر  االول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية االصلية والتبعية كما هى 
ويلتزم بضمان التعرن القانونى الصادر من الغير على أن  , معرفة فى القانون

 .يخطره به الطر  ال انى فى الوقت المناسب

 "البند الخامس"

يقر الطر  ال انى بأنه ال يمتلك بموجب هذا العقد ما يجاوز الحد االقصى المقرر 
 . قانونا وأنه غير خاضع للحراسة

 "البند السادس"

نسخة لكل طر  حرر هذا العقد من نسختين سلمت . 

"                                                          الطر  ا ول"
 ""الطر  ال انى

 

 

   

 

 بين كل من:محرر 

  تنازل عن عداد مياه
……………………………………………………

…. ..  مياه

 الرسوم 

 مليم   جنيه

…………………

…………………

…………………

……… 

------ 

 



بطينه مركز المحله الكبر   المقيم بناحية             ================= -1

 مركز المحله الكبر 

 )) طرف أول متنازل  ((                                                                          

شارد  15المقيم بناحية المحله الكبر        =================== -2

                                                               )) طرف ثانى متنازل اليه ((               بندر أول المحله الكبر           الحنفى

 

 اتفق الطرفان على مايلى : 

                    تنازل الطرف ا ول إلى الطرف الثاني عن ما هو : عداد مياه رقم المشترن 

====  الكائن بناحية بناحية المحله الكبر شقه ناصيه  مركب في         لمنطقه رقم ا

تابع بندر أول المحله  122 الدور العاشر علو  شارد نعمان االعصر العهد الدينى

 الكبر  رقم اللوحه

   همسون جنيها نقدا 50وذلن مقابل 

 )) طرف ثاني متنازل إليه ((                  )) طرف أول متنازل  ((                         

                                 

                                                                                

 

 محار تصديق                                   

 وزارة العدل                                    

 مصلحة الشهر العقاري                              

 مكتب التوثيق النموذ  بالمحله               

 

 

 

 

 ………………………محار تصديق رقم  



 …………………………………………………………………………………الموافق ……………………انه في يوم 

 ……………………………………………………………………………………………………تم التوقيع من السيد/

الموثق …………………………………………………أمامنا نحن

 .………………………………………………بالمكتب

 وهذا تصديق منا بذلن                                     

                                                                                           

    الموثق 

 

 عقد قسمه واهتصا  اطيان زراعيه

 

 م2000الموافق        /         /                  -: انـه فى يوم

بناحيه بطينه مركز المحله الكبر  الغربيه محرر بين ورثه 
 ===============المرحومه/

جميعا بناحيه بطينه مركز المحله الكبر  عربيه حيث توفيت المرحومه  ==================المقيمين

والدتهم وتركت لهم قطعه ارض زراعيه تبلغ مساحتها      س     ط فقط قيراط وسهم العيربحوض العنب عشره بزمام 

 القصريه ومحدده بحدوده اربعه وهى كاالتى :ـ

 الحد الغربى :ـ  الحد البحر  :ـ                                  

 الحد الشرقى :ـ      الحد القبلى:ـ                               

 وقد اقر جميع االطرف على اهليتهم للتصرف التعاقد واتفقوا  على تقسيم هذه القطعه فيما بينهم على النحو التالى :ـ

س    ط   فقط قيراط وسمه  بقطعه ارض زراعيه تبلغ مساحته     ===============/ اهت  السيداوال :

 العير الحد الشرقى :ـ الحد الغربى :ـ الحد القبلى :       الحد البحر  :ـ

بقطعه ارض زراعيه مساحتها    ط   س   فقط قيراط وسهم العير   ==============ثانيا :ـ اهت  السيد /

 شرقى :وحدودها الحد القبلى :     الحد البحر  :     الحد الغربى :  الحد ال

بقطعه ارض زراعيه تبلغ مساحتها     ط    س  فقط قيراط وسهم  =============  ثالثا :ـ اهت  السيد /

 العير وحدودها : الحد القبلى :   الحد الغربى : الحد الشرقى :   الحد البحر  :

قيراط وسهم  بقطعه ارض زراعيه تبلغ مساحتها   س   ط  فقط   ==============رابعا :ـاهت  السيد /

 العير وحدودها كاالتى الحد القبلى:  الحد البجر  :   الحد الشرقى :    الحد الغرب :

 

بقطعه ارض زراعيه تبلغ مساحتها   س  ط  فقط قيراط وسم العير   ============/   هامسا :ـ اهت  السيد

 وحدودها : الحد البحر : الحد الغربى:  الحد القبلى: الحد الشرقى :

 



لكل منهم  حق التصرف فيما يهصه وقد الت اليهم ملكية القطع سالفة الذكر  استلم كل طرف نصيبه واصبح سا :ساد

 =========عن المرحومه والدتهم /  عن طريق الميراث الشرعى

 ويقروا بان هذه القطعه بالكامل هى واع يد وزاره الحربيه واالنتا  الحربى ويقروا بان كل منهم له الحق فى صرف

او عمل توكيل باسم احد الورثه الستالم القيمه االيجاريه وتوزيعها بالتساو  كل حسب نصيبه  يهصهااليجار الذ  

 0الشرعى

ـ يقر الجميع بانهم ملزومين بالتوقيع ال  طرف منهم يرعب تسجيل حصته او نقل الملكيه بالتسجيل امام الشهر سابعا :

 0العقار  اوامام المحكمه

 

وعلى من يرجع يلزم بدفع مبلغ وقدره الراائيه فيما بين الورثة اليحق ال  منهم الرجود ث تمت القسمه ـ وحيثامنا :

  مع نفاذ عقد القسمة بكافة بنوده   همسه االف جنيها 5000

 الشهود                                                                        الورثه الشرعين                       

 

 

 عقد مقاولة  نشاء مبنى إداري لمصنع

أنيييه فيييي ييييوم ................... الموافيييق ............................ , تيييم بعيييون هللا 

 تعالى وتوفيقه ا تفاب بين كل من 

 ـ .............................. ................... " طرف أول " 1

 .............................. ...................... " طرف ثاني " ـ  2

 تمهيد

 لمييييا كييييان الطييييرف ا ول يرعييييب فييييي إنشيييياء مبنييييى إداري بمصيييينعه الكييييائن فييييي

...........................وال مقيييام عليييى قطعييية ا رض رقيييم ......................... 

............... , وفقييياً  حكيييام وشيييروط عبييارة عييين ................. , مكيييون مييين ..

ومواصفات هذا العقيد ووفقياً لقائمية ا عميال المرفقية ووفقياً للتصيميمات الهندسيية 

والمهططييييات المعتمييييدة ميييين ..................بتيييياريخ .................. وبموجييييب 

ولمييا كييان تصييريح البنيياء الصييادرة ميين ................بتيياريخ ..................... , 

الطرف الثاني قد أقر بأنه مؤسسة مقاوالت مرهصة نظامياً  نشياء وبنياء مثيل تلين 

المبيياني وا نشيياءات ولييديها الهبييرة الفنييية والمعييدات والعييدد وا دوات والعماليية 

الفنييية المتهصصيية الالزميية لتنفيييذ مثييل هييذه ا عمييال , وحيييث أن الطييرف ا ول 

ن إنشياء المبنيى ا داري عليى قطعية ا رض عيرض عليى الطيرف الثياني القابيل ليذل

التي مسياحتها ............ داهيل المصينع التيابع للطيرف ا ول والمشيار إلييه أعياله 



على أساس تسيليم مفتياح كاميل وجياهز لإلسيتعمال مميا جميعيه عليى كاميل مسياحة 

ا رض المييذكورة بمييا فييي ذليين جميييع الهييدمات المتصييلة بهييا كتوصيييل المجيياري 

رئيسييي العييام أو عمييل بيييارة للصييرف الصييحي فييي حاليية عييدم وجييود للمصييرف ال

مصييرف عييام , وتوصيييل الكهربيياء والتليفونييات للهطييوط العمومييية وعيرهييا ميين 

 الهدمات والمنافع ا ساسية ...... إلخ .

تأسيسيياً علييى ماتقييدم وبعييد أن أقيير الطرفييان المتعاقييدان بأهليتهمييا المعتبييرة شييرعاً 

 اتفقا على مايلي :ـ ونظاماً للتعاقد والتصرف

 البند ا ول

يعتبر التمهيد سالف الذكر والمقدمة جزء ال يتجزأ من هذا العقيد وميتمم ومكميل ليه 

كما تعتبر قائمة ا عمال والمواصفات المنوط بالطرف الثاني تنفييذها المرفقية بهيذا 

ن العقد وكذا الهرائط والمهططات المعتمدة الهاصة بهيذه العمليية جيزء ال يتجيزأ مي

 هذا العقد ومتممة ومكملة له .

 البند الثاني

 الوثائق التي تحكم ا لتزامات المتقابلة للطرفين .

تعتبيير كييل ميين البنييود الييواردة فييي هييذا العقييد والبنييود الييواردة فييي قائميية ا عمييال 

والمواصييفات المرفقيية بهييذا العقييد والهييرائط والمهططييات المعتمييدة ميين ا دارات 

العمليييية والمرفقييية بالعقيييد , هيييي المرجيييع الوحييييد لبييييان المهتصييية بشيييأن بهيييذه 

ا لتزامييات المتقابليية للطييرفين وفييي حاليية وجييود تعييارض بييين هييذه الوثييائق فييإن 

الطرف ا ول وحده هو الذي يملن سلطة وصالحية إهتييار مايجيب تنفييذه مين بيين 

ي هييذه الحيياالت المتعارايية وال يجييوز أو يحييق للطييرف الثيياني مطلقيياً ا حتجييا  فيي

مواجهييية الطيييرف ا ول بيييأي مييين هيييذه الحييياالت المتعاراييية بمفردهيييا كيييأن يحيييتج 

بالهرائط في مواجهة قائمة ا عمال أو العقد وبالعكس أو بإحداهما عليى ا هير  , 

وتعتبر هيذه الوثيائق الثالثية هيي المرجيع الوحييد اليذي يحكيم العالقية بيين الطيرفين 

اات أو مسيتندات سيابقة عليهيا عيير وتسود على أية إتفاقات أو مراسالت أو مفاو

مرفقة بهيا أيياً كانيت وذات صيلة بموايوعها ميالم يتفيق الطرفيان عليى عكيس ذلين 

 صراحة وكتابة .

 البند الثالث

حيياالت وجييود نقيي  فييي بيييان قائميية ا عمييال أو نقيي  فييي الهييرائط والمهططييات 

 المعتمدة .



وصالح لإلسيتهدام فيي  إذا كانت هنان أعمال الزمة  تمام المشرود وتسليمه جاهز

الغرض الذي أنشئ من أجله لم يرد ذكرها في قائمة ا عمال المرفقة أو لم ترد فيي 

الهرائط والمهططات المعتمدة فإنه يتعين على الطرف الثاني فيي هيذه الحالية تنفييذ 

هذه ا عمال بدون طلب أي بدل أو مصروفات إاافية حتيى وليو ليم تيرد فيي قائمية 

د في الهرائط والمهططات المعتمدة طالما أن عيدم تنفييذها اليجعيل ا عمال أو لم تر

المنشاة صالحة لإلستهدام في الغرض الذي أنشئت من أجليه , ويكيون ا ستشياري 

المشرف على التنفيذ هو المرجع الوحييد فيي بييان ميد  كفايية ا عميال التيي تجعيل 

 أجله . المشرود جاهز للتسليم وصالح للعمل في الغرض الذي أنشئ من

 البند الرابع

 تعاريف وتفسيرات .

ـ ا ستشيياري : يعنييي الجهيية المعينيية ميين قبييل الطييرف ا ول لإلشييراف الفنييي  1

 ومراقبة تنفيذ ا عمال واعتمادها واستالمها .

ـ مدير المشرود : يعنيى الشيه  اليذي يعينيه الطيرف ا ول مين وقيت إليى آهير  2

 لمتابعة أعمال المشرود .

يعنى ا رض التي سيقام عليها المبنى ا داري محل أعميال هيذا العقيد ـ الموقع :  3

 والكائنة في المصنع التابع للطرف ا ول .

ـ قيميية عقييد المقاوليية : تعنييي المبلييغ المقييرر سييداده للطييرف الثيياني مقابييل وفائييه  4

 بجميع إلتزاماته الواردة في هذا العقد .

هاصية بأعميال إنشياء المبنيى ا داري ـ المواصيفات : تعنيي المواصيفات الفنيية ال 5

 محل هذا العقد .

ـ فتييرة الصيييانة : تعنييي الفتييرة التييي تبييدأ ميين تيياريخ ا سييتالم ا بتييدائي  عمييال  6

 المشرود وتستمر لمدة سنة ميالدية واحدة .

ـ الموافقيية ) المصييادقة ( : تعنيي موافقيية الطييرف ا ول وا ستشياري علييى كافيية  7

 بها الطرف الثاني .ا عمال التي يقوم 

ـ شييهادة إنجيياز ا عمييال : تعنييي الموافقيية المبدئييية علييى أعمييال المشييرود محييل  8

 العقد والموقعة من الطرف ا ول وا ستشاري .



ـ المشرود : يعني ا عمال الهاصة بإنشاء المبنى ا داري لصيالح الطيرف ا ول  9

 على قطعة ا رض المحددة لذلن .

 البند الهامس

 عامة .أحكام 

ـ يقيير الطييرف الثيياني بأنييه عيياين وفحيي  موقييع العمييل المعاينيية التاميية النافييية  1

للجهاليية وأقيير بعلمييه بكافيية الظييروف والتفاصيييل والمالبسييات وا حييوال الهاصيية 

بييالموقع ووجييدها مالئميية ومناسييبة بمييا يتمشييى وطبيعيية ا عمييال المسييندة إليييه , 

لعقيد نتيجية القييام بأعميال ليم تكين فيي واليحق له طلب أية مبيالغ زائيدة عين قيمية ا

حسييبانه بسييبب جهلييه بموقييع العمييل أو بسييبب أي أهطيياء فييي معلوماتييه عيين موقييع 

 العمل فعليه تحمل تبعة هطئه وتقصيره .

ـ يقيير الطييرف الثيياني بأنييه قييد حصييل ميين الطييرف ا ول علييى كافيية المعلومييات  2

شرود محل العقد وحصل والمستندات والوثائق الهاصة بمجال أعماله الهاصة بالم

علييى نسييهة منهييا وعلييم بكافيية ا لتزامييات المترتبيية عليهييا وبنيياًء علييى ذليين ال يعييد 

الطرف ا ول مسئوالً عن أية إستنتاجات أو تفسيرات يتوصيل إليهيا الطيرف الثياني 

 من هالل مفهومه الها  .

ود قدراته ـ يقر الطرف الثاني بأن ا عمال المسندة إليه بموجب هذا العقد في حد 3

 وهبراته وتهصصه .

ـ يلتييزم الطييرف الثيياني بتنفيييذ أعمييال هييذا العقييد بطريقيية فنييية حديثيية علييى أعلييى  4

مسييتو  ميين ا تقييان والمهييارة طبقيياً للمعييايير الفنييية وأصييول الصيينعة وتعليمييات 

ا ستشاري المشرف والطرف ا ول سواء المنصو  عليها فيي هيذا العقيد أو تلين 

 مثل تلن ا عمال . المتعارف عليها في

ـ يقر الطرف الثاني بأن قيمة هذا العقد عير هااعة بأي حال من ا حوال و  ي  5

سييبب ميين ا سييباب مهمييا كييان نوعهييا للزيييادة عمييا هييو محييدد فيييه , وبنيياًء عليييه ال 

يجوز للطرف الثاني المطالبة بأي زيادة في قيمة هذا العقد سواء هالل فترة التنفيذ 

 أو بعدها .

ـ يلتيييزم الطيييرف الثييياني بتقيييديم جيييدول زمنيييي يوايييح مراحيييل تنفييييذ المشيييرود  6

بالتفصيييل والمييدد الزمنييية التييي يسييتغرقها كييل بنييد ميين بنييود ا عمييال محييل العقييد 

 وتاريخ البدء وا نتهاء من كل بند وذلن هالل أسبود من تاريخ توقيع العقد .



 البند السادس

 مجال أعمال والتزامات الطرف الثاني .

ـ يلتزم الطرف الثاني بإنجاز كافية ا عميال المسيندة إلييه بموجيب هيذا العقيد كميا  1

هيييي موايييحة تفصييييالً فيييي قائمييية ا عميييال والمواصيييفات والهيييرائط والمهططيييات 

 الهاصة بالمشرود المرفقة بالعقد ووفقاً  حكام البند الثاني والثالث من هذا العقد .

المتطلبيات الالزمية  داء أعماليه فيي إطيار  ـ يتعهد الطرف الثاني بيأن يفيي بكافية 2

المجال المحدد له و أال يسبب للطرف ا ول أية أارار أو هسيائر فيميا يتعليق بتلين 

ا عمال , وعلى ذلن يلتزم الطرف الثاني بتغطية وتعويض أيية مطالبيات أو هسيائر 

 أو أارار أو شكاو  أو حقوب من أي نود كانت في حدود مجال ا عميال الهاصية

بهذا العقد , كميا يلتيزم المقياول بعيال  وتعيويض عماليه وتابعييه عميا يحيدث لهيم ) 

القييدر هللا ( ميين ا مييراض وإصييابات العمييل كمييا يكييون مسييئوالً عيينهم أمييام الجهييات 

 الحكومية والرسمية .

ـ يكيييون الطيييرف الثييياني مسيييئوالً بمفيييرده عييين كافييية ا ميييور المتعلقييية بأعميييال  3

 في إطار مجال ا عمال الهاصة بهذا العقد .وتصرفات عماله وتابعيه 

ـ يكون الطرف الثاني مسيئوالً بمفيرده عين أي فشيل أو هليل قيد يحيدث فيي نظيام  4

ا نشاء أو التركيب بصورة جزئيية أو كليية إليى حيين التسيليم النهيائي عيالوة عليى 

م ماقد ينجم عن عيوب في المواد أو في عملية ا نشاء أو التركيب وعليى هيذا يلتيز

الطييرف الثيياني بتغيييير أي أشييياء عييير صييالحة لإلسييتقدام فييي المشييرود وإبعادهييا 

 مباشرة .

ـ يلتييزم الطييرف الثيياني بتنفيييذ كافيية التعليمييات والقييرارات الكتابييية الصييادرة ميين  5

 الطرف ا ول أو ا ستشاري في إطار هيكل ومجال ا عمال الواردة في هذا العقد .

حاور  ي إجتماد يستدعى إليه بواسطة الطيرف ا ول ـ يلتزم الطرف الثاني بال 6

 أو ا ستشاري أو من يمثلهم بعد إشعاره بذلن وبيان الغرض من ا جتماد .

ـ يلتييزم الطييرف الثيياني بتقييديم تقييارير أسييبوعية للطييرف ا ول تبييين مييد  تقييدم  7

م ا عمييال متاييمنة التصيياميم والمواصييفات والمييواد المصيينعة أو المييوردة وا سييتال

 والتركيب وعيرها ............ إلخ .

ـ يلتييزم الطييرف الثيياني بتييأمين المييواد والمعييدات وكافيية ا شييياء الالزميية لتنفيييذ  8

المشرود محل العقد وذلن في إطار البرنيامج الزمنيي المحيدد إنجياز المشيرود كميا 



يكيييون مسيييئوالً مسيييئولية تامييية بمفيييرده عييين كافييية ا دوات والمعيييدات التيييي يقيييوم 

 ارها إلى موقع العمل .بإحا

ـ ال يجوز للطرف الثاني أن يوقف تنفيذ ا عمال المسندة إليه بموجيب هيذا العقيد  9

 أو ا هالل بالتزاماته الواردة فيه  ي سبب من ا سباب .

ـ يلتيزم المقيياول بتيوفير حراسية دائميية لموقيع العميل وعمييل سيور مؤقيت حييول  10

 لماء الالزم للعمل على حسابه الها  .الموقع وكذلن توفير مصدر للكهرباء وا

 البند السابع

 مدة العقد ـ مدة تنفيذ ا عمال ـ التسليم ا بتدائي ـ فترة الصيانة .

ـ يسري هذا العقد إعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من طرفيه وينتهي في التاريخ  1

 ستشاري عليى المحدد للتسليم النهائي لكافة أعمال العقد وموافقة الطرف ا ول وا

 ذلن , وإصدار شهادة إنجاز ا عمال بما يفيد وفاء الطرف الثاني بكافة التزاماته .

ـ تحدد لتنفيذ جميع ا عمال الهاصة بالمشرود مدة ال تتجياوز ) ....... شيهور (  2

ويلتييزم الطييرف الثيياني بإنجيياز كافيية ا عمييال المسييندة إليييه هييالل تليين الفتييرة ويبييدأ 

 تاريخ إستالم الطرف الثاني للموقع .حساب المدة من 

ـ تكون فترة الصيانة لكافة ا عمال المنجزة حسب هذا العقد سنة ميالدية واحيدة  3

إعتبياراً ميين تياريخ التسييليم ا بتيدائي  عمييال المشيرود إلييى الطيرف ا ول , وعلييى 

( إثنييان  72الطييرف الثيياني أن يتواجييد فييي موقييع المشييرود هييالل مييدة أقصيياها ) 

عون سياعة إعتبياراً مين سياعة إهطيار الطيرف ا ول للقييام بيإجراء أو إصيالح وسب

أهطاء ا عمال والرد على مالحظيات وإستفسيارات الطيرف ا ول أو ا ستشياري و 

أو صيانة ا عمال محل العقد , ومين المفهيوم صيراحة أن الطيرف ا ول لين يتحميل 

 اية مصروفات إاافية في فترة الصيانة .

طرف الثاني بتنفيذ وصييانة ا عميال بدقية متناهيية حسيب العقيد وحسيب ـ يقوم ال 4

موافقيية ا ستشيياري وعليييه أن يتقيييد ويلتييزم بدقيية بتعليمييات ا ستشيياري حييول أي 

 مواود أو يهت  با عمال الهاصة بالمشرود محل العقد .

 البند الثامن

 قيمة العقد ـ قيمة الدفعات ـ الدفعة ا هيرة .



ا العقييد بمبلييغ # ............. # ) فقييط ........... لاير العييير ( ـ حييددت قيميية هييذ 1

وهذا المبلغ يشمل كافة ا عمال الالزمة لتنفييذ المشيرود عليى كاميل قطعية ا رض 

ومسياحتها ............. ويقيير الطييرف الثياني بأنييه قييد تأكيد بنفسييه بموجييب موافقتييه 

تغطيي جمييع التزاماتيه اليواردة  على هذا العقد بصحة وكفاية قيمة هذا العقد والتيي

فيييه وكافيية ا مييور وا شييياء الالزميية لحسيين تنفيييذ المشييرود وأن أي أهطيياء فييي 

معلومات الطرف الثاني لن تعفيه مين المسيئولية ولين ييدفع ليه أي تعيويض أو بيدل 

بسبب أي مصروفات إاافية أو الهسيارة التيي يمكين أن تحيدث أثنياء القييام بتنفييذ 

 ن أي معلومات هاطئة .العقد أو تنتج ع

 وتكون الدفعات على النحو التالي :ـ

 ـ 1

 ـ 2

 ـ 3

 ـ 4

 البند التاسع

 حاالت ظهور هطأ أو نق  في تنفيذ ا عمال أو المهططات .

ـ يلتزم الطرف الثاني بإهطار الطرف ا ول فوراً وبصورة من ذلين ا هطيار إليى  1

نقييي  فيييي الرسيييومات ا ستشييياري المشيييرف فيييي حالييية إكتشيييافه وجيييود هطيييأ أو 

والمهططييات أو المواصييفات أو ا عمييال التييي يقييوم بتنفيييذها أو التييي قييام بتنفيييذها 

علييى أن يقييوم ا ستشيياري بييإجراء التحريييات والفحوصييات الالزميية فييوراً فييي هييذا 

 الشأن  صالح هذا الهطأ أو النق  .

طأ أو النق  ـ في حالة إستمرار الطرف الثاني في تنفيذ ا عمال رعم علمه باله 2

أو قبل إستالم توجيهات ا ستشاري فيما يتعليق إصيالح الهطيأ الميذكور فيلتيزم فيي 

هيذه الحالية بتحميل كافية ا ايرار والهسيائر الناتجية عين إسيتمراره فيي تنفييذ تليين 

 ا عمال .

 البند العاشر

 تعديل المواصفات .



هذا العقيد تعيديل يحق للطرف ا ول وفي أي وقت أثناء تنفيذ أعمال المشرود محل 

مواصفات وشروط أعمال المشرود محل العقد وزيادتها أو نقصانها دون إعتراض 

ميين الطييرف الثيياني , هييذا وإن نييتج عيين ذليين التعييديل زيييادة فييي التكيياليف أو مييدة 

 سريان العقد يتم تسوية ذلن بين الطرفين بموجب إتفاب كتابي .

 البند الحادي عشر

 عرامة التأهير .التأهير في إنجاز ا عمال و

إذا عجيييز الطيييرف الثييياني عييين إنجييياز ا عميييال المنيييوط بيييه تنفييييذها هيييالل الميييدة 

المنصييو  عليهييا فييي البنييد السييادس ميين هييذا العقييد ولييم ييير الطييرف ا ول داعييياً 

لسحب العمل منه تفرض على المقاول عرامة تأهيرية قدرها ألف لاير عن كيل ييوم 

 تأهير .

 البند الثاني عشر

 ة عن الحوادث والحقوب .المسئولي

ـ يكون الطرف الثاني بصيفته القيائم بتنفييذ أعميال المشيرود محيل العقيد مسيئوالً  1

عيين الحييوادث التييي ربمييا تحييدث أذ  أو اييرر أو هسييارة ـ القييدر هللا ـ  ي ميين 

ا شها  أو الممتلكات داهل مكان العمل إذا كان ذلن ا ذ  أو الارر أو الهسارة 

لطرف الثاني في إتهاذ ا حتياطات الفنيية الالزمية للسيالمة التيي نجم بسبب إهمال ا

تقتايها طبيعة العمل وعليه يلتزم الطرف الثاني بتعويض المارورين وفقياً للينظم 

 المتبعة .

ـ يكون الطرف الثاني مسئوالً مسئولية كاملة وتامة عن حقوب وتصرفات عماله  2

عن أهطائهم في مواجهة الغير كميا ال  وتابعيه بحيث ال يكون الطرف ا ول مسئوالً 

 يكون الطرف ا ول مسئوالً عن أية حقوب ناجمة عن تعاقدهم مع الطرف الثاني .

 البند الثالث عشر

 إهالل الطرف الثاني بالتزاماته .

إذا إرتأ  الطرف ا ول أن الطيرف الثياني قيد أهيل أو فشيل فيي تنفييذ التزاماتيه فيي 

بموجب هذا العقد يحق للطرف ا ول بعد إهطار الطيرف  إتمام ا عمال المسندة إليه

الثياني كتابية ومنحيه مهلية لميدة سيبعة أييام لتصيحيح المهالفية أو تنفييذ ا لتزامييات 

التييي أهييل بهييا أن يسييند العمييل وعلييى نفقيية ومسييئولية الطييرف الثيياني بمفييرده إلييى 

 مقاول آهر .



 البند الرابع عشر

 المقاولون من الباطن .

رف الثاني إسناد جزء أو كل من ا عميال محيل العقيد إليى مقياولين مين ال يجوز للط

البيياطن إال بعييد أهييذ موافقيية الطييرف ا ول الكتابييية المسييبقة علييى ذليين وأن هييذه 

 الموافقة ال تعفي الطرف الثاني من التزاماته قبل الطرف ا ول .

 البند الهامس عشر

 المسئولية العامة للطرف الثاني .

(  10ثيياني مييا يحييدث ميين تهييدم كلييي أو جزئييي لمييا أنشييأه لمييدة ) ياييمن الطييرف ال

عشر سنوات من تاريخ تسيليمه المشيرود للطيرف ا ول متيى كيان ذلين ناشيئاً عين 

عيييب فييي التنفيييذ كمييا يكييون مسييئوالً عيين حييل أييية مشيياكل مييع الجهييات الرسييمية 

 الصلة .المهتصة وذات 

 البند السادس عشر

 تسليم ا شعارات ودفع الرسوم .

يصدر الطرف الثاني كافة ا شعارات ويلتزم بدفع جمييع الرسيوم المتوجيب سيدادها 

أو دفعها بموجب ا نظمة والتعليمات والليوائح ا هير  فيميا يتعليق بتنفييذ ا عميال 

محل هذا العقد ولجميع الجهيات التيي قيد تتيأثر حقوقهيا أو ممتلكاتهيا بهيذه ا عميال 

 بأي شكل .

 البند السابع عشر

 د با نظمة .التقي

يتقيييد الطييرف الثيياني فييي كافيية الحيياالت بيياللوائح وا نظميية التييي تطبييق علييى هييذه 

ا عمييال كمييا يقييوم الطييرف الثيياني بتييأمين الطييرف ا ول اييد جميييع الغرامييات أو 

 ا ستحقاقات من أي نود كانت والتي تتوجب نتيجة ا هالل بهذه ا نظمة .

 البند الثامن عشر

 هل في ممتلكات الغير .عرقلة المرور والتد

تنفيييذ جمييييع العملييييات الالزمييية لتنفييييذ المشيييرود محيييل العقيييد دون التيييداهل عيييير 

الاروري وعير المناسب مع حركة المرور على الطرب العامة والهاصة من وإليى 



الممتلكات ويلتزم الطرف الثاني بتأمين وتعويض الطرف ا ول عن جمييع المطاليب 

يف مهميا كيان شيأنها والتيي تنشيأ او يكيون لهيا عالقية والدعاو  وا ارار والتكيال

 بمثل هذه ا مور بقدر مسئولية الطرف ا ول عنها .

 البند التاسع عشر

 حركة المرور عير العادية .

يلتييزم الطيييرف الثييياني باسييتهدام كافييية الوسيييائل الممكنيية لمنيييع ا ايييرار أو إييييذاء 

تحركيات هاصية بمعيدات أو  الشوارد العامة التي تتصيل أو تيؤدي إليى الموقيع بيأي

مييواد وعليييه إهتيييار الطييرب وانتقيياء واسييتعمال المركبييات علييى أن تحييدد وتييوزد 

الحموالت بما ياع حداً لحركة المرور عير العادية والتي تنشأ بصورة حتميية عين 

نقيييل المعيييدات والميييواد مييين وإليييى الموقيييع بالقيييدر المعقيييول لتجنيييب إحيييداث ايييرر 

 بالشوارد .

 البند العشرون

 حافظة الطرف الثاني على نظافة الموقع .م

على الطرف الثاني في أثناء سير العمل أن يحفظ الموقع هاليياً بالقيدر المعقيول مين 

جميع المعوقات عير الارورية وعليه أن يهزن أو يتهل  من أي معدات إنشائية 

تعيد أو مواد زائدة وأن ينظف الموقع ويزيل منه جميع ا نقاض والتفاييات التيي ليم 

 هنان حاجة لها .

 البند الواحد والعشرون

 تنظيف الموقع عند إكتمال ا عمال .

على الطرف الثاني عند إكتمال ا عمال أن ينظف ويزيل من الموقع جمييع المعيدات 

ا نشييائية والمييواد الفائايية والنفايييات وا عمييال المؤقتيية ميين أي نييود وأن يتييرن 

ة لإلسييتعمال بالشييكل الييذي يوافييق عليييه الموقييع وا عمييال نظيفيية وفييي حاليية جيياهز

الطرف ا ول وا ستشاري كما يتعيين عليى الطيرف الثياني تنظييف الموقيع بصيورة 

كاملة قبل قيام ا ستشاري بفح  الموقع للتأكد من ا نجياز الفعليي لألعميال , كميا 

يتعين عسل وتنظيف السطوح الهرسانية ورفع الغبار عن ا عمال الهشبية وإزالية 

ع والتلوث والغبار والعالمات والتشوهات مين جمييع السيطوح وتنظييف وتلمييع البق

جميع السطوح المعدنية وتنظيف الزجا  والسطوح البالستيكية ميع إسيتبدال جمييع 



السييطوح الزجاجييية والبالسييتيكية المتاييررة أو المكسييورة أو المهدوشيية بواسييطة 

 العمال .

 البند الثاني والعشرون

 ال .مراقبة تنفيذ ا عم

يحق للطرف ا ول أو  ي شه  مهول من قبله وفي جميع ا وقات أن يدهل إليى 

موقع ا عمال وإلى كافية ا مياكن التيي يجيري تحايير العميل فيهيا أو المكيان اليذي 

يتصيييل منيييه عليييى الميييواد التيييي تهييي  المشيييرود وعليييى الطيييرف الثييياني أن يقيييدم 

 تلن ا ماكن . التسهيالت الالزمة وكل مساعدة من أجل الوصول إلى

 البند الثالث والعشرون

 فح  العمل قبل تغطيته .

اليجييوز تغطييية أي عمييل أو حجبييه عيين ا نظييار دون موافقيية ا ستشيياري الهطييية 

المسبقة وعلى الطرف ا ول أن يتيح الفرصة الكافية لإلستشياري لييفح  ويقييس 

ت قبيل أن أي عمل ستجري تغطيته أو يتم حجبه عين ا نظيار وأن يفحي  ا ساسيا

يقام عليها العمل الدائم وعلى الطرف الثاني أن يشعر ا ستشاري عندما يكون مثيل 

هذا العمل أو أي أساسات جياهزة أو عليى وشين أن تكيون جياهزة للفحي  , وعليى 

 ا ستشاري أن يحار دون تأهر مفرط ليفح  ويقيس مثل هذا العمل .

 البند الرابع والعشرون

 .كشف ا عمال وعمل فتحات 

على الطرف الثاني أن يكشف أي جزء من أجزاء ا عمال أو أن يعميل فتحيات فيهيا 

أو هاللها حسبما يأمره ا ستشياري مين وقيت آلهير وعليى الطيرف الثياني أن يعييد 

ويصييلح مثييل هييذا الجييزء بعييد التثبييت ميين مطابقتهييا للمواصييفات , وتكييون نفقييات 

ابق عليى الطيرف ا ول , الكشف وعميل الفتحيات وإصيالحها وإعادتهيا للوايع السي

 أما إذا كانت عير مطابقة للمواصفات فيتحملها الطرف الثاني .

 البند الهامس والعشرون

 إزالة العمل والمواد عير الصحيحة .

سيكون لإلستشاري الصالحية من وقت آلهر أثناء تنفيذ ا عمال أن يأمر هطياً بميا 

 يلي :ـ



يست متمشيية ميع العقيد عليى أن ييتم ذلين ـ إزالة أي مواد من الموقع يري أنها ل 1

 هالل فترة أو فترات محددة بواسطة الطرف الثاني .

 ـ ا ستعااة عن المواد الغير مطابقة بمواد صالحة ومناسبة . 2

ـ إزالييية أي عميييل يييير  ا ستشييياري أنيييه عيييير مطيييابق للمواصيييفات مييين حييييث  3

 المصنعية والمواد وإعادة تنفيذه بشكل سليم .

 دس والعشرونالبند السا

 تقصير الطرف الثاني في تنفيذ ا وامر .

يحق للطرف ا ول في حال تقصير الطيرف الثياني فيي تنفييذ ا وامير الصيادرة إلييه 

أن يستهدم أشهاصاً آهرين وأن ييدفع لهيم مين أجيل تنفييذ ماسيبق ذكيره , عليى أن 

طييرف يقييوم باسييترداد جميييع النفقييات أو يقييوم بهصييمها ميين أييية مبييالغ مسييتحقة لل

 الثاني .

 البند السابع والعشرون

 إيقاف العمل .

يجب على الطرف الثاني بناًء على أمر هطي مسبق من ا ستشاري أن يوقف سيير 

ا عمييال أو أي جييزء منهييا لفتييرة أو فتييرات وبالطريقيية التييي يعتبرهييا اييرورية , 

ل وعلى الطرف الثاني أثناء فترة التوقف هيذه أن يحميي بشيكل سيليم ويصيون العمي

إلى المد  الذي يراه ا ستشاري الزماً , ويتحمل الطرف الثاني التكياليف ا ايافية 

في الحاالت الناجمة عن ذلن إذا كان التوقيف ارورياً بسبب أي تقصير من جانبيه 

, وتهصيم مييدة التوقيييف ميين مييدة التنفيييذ المييذكورة فييي العقييد إذا كييان التييأهير بنيياًء 

 على طلب ا ستشاري .

 الثامن والعشرونالبند 

 فح  ا عمال بواسطة الطرف الثاني .

يجب على الطرف الثاني إذا طلب منه ا ستشاري هطياً أن يقوم بالبحث عين سيبب 

أي عيب أو نق  أو هطاً يظهر أثنياء سيير العميل أو هيالل ميدة الصييانة , وإذا ليم 

ول يتحميل يكن هذا العيب أو النق  أو الهطأ بسبب الطيرف الثياني فيإن الطيرف ا 

كافة تكاليف البحث , أميا إذا كيان العييب أو الينق  أو الهطيأ بسيبب الطيرف الثياني 



فإنييه ـ أي الطييرف الثيياني ـ سيييتحمل تكيياليف البحييث وإصييالح العيييب أو اليينق  أو 

 الهطأ على نفقته الهاصة .

 البند التاسع والعشرون

 التعوياات والصالحيات .

 ـ تقصير الطرف الثاني : 1

 ا ستشاري هطياً للطرف ا ول بأنه ير  أن الطرف الثاني :ـ إذا قرر

 أ : قد تهلى عن تنفيذ التزاماته بموجب أحكام هذا العقد .

ب : قد إمتنع دون إبداء سبب معقول عين بيدء ا عميال أو أوقيف سيير العميل لميدة 

 أسبود رعم تلقيه إشعاراً هطياً بالبدء .

ع أو فييي إسييتبدال عمييل مييا بعييد أسييبود ميين   : إمتنييع عيين إزاليية المييواد ميين الموقيي

 تلقيه إشعار هطي بذلن .

د : ا همال في تنفييذ أعميال المشيرود رعيم تليقيه إنيذار هطيي أو تجاهيل عميداً أو 

 بصورة صارهة تنفيذ التزاماته .

 هـ : قد أهفق في ا ستمرار في تنفيذ ا عمال بالجهد المناسب .

ول بعييد أن يوجييه للطييرف الثيياني إنييذاراً فييي جميييع هييذه الحيياالت يجييوز للطييرف ا 

بالبريييد المسييجل أو عبيير الفيياكس ومييرور أسييبود دون إزاليية المهالفييات أن يسييحب 

العمل منه دون إلغياء العقيد ودون إعفياء الطيرف الثياني مين التزاماتيه ومسيئولياته 

المترتبيية عليييه بمقتاييى هييذا العقييد , ويمكيين للطييرف ا ول عندئييذ إكمييال ا عمييال 

قة التي يراها مناسبة ويجوز له أن يستهدم في إكمال ا عمال كافة المعيدات بالطري

ا نشييائية والمييواد المهصصيية لتنفيييذ ا عمييال طالمييا كانييت نفاعيية وصييالحة لهييذا 

الغييرض , كمييا يجييوز للطييرف ا ول أن يبيييع فييي أي وقييت أييياً ميين تليين المعييدات 

والسييير فييي إجييراءات البيييع ا نشييائية وا عمييال المؤقتيية والمييواد الغييير مسييتهدمة 

 لقاء أية مبالغ مستحقة أو تصبح مستحقة له قبل الطرف الثاني .

 ـ تقييم ا عمال من تاريخ سحبها من الطرف الثاني : 2

يقوم ا ستشاري بأسرد ما يمكن بعد سحب ا عمال وتنحية الطرف الثياني وبيدون 

شهادة تبين أي مبلغ ـ حاور أي طرف وبعد إجراء التحقيق والتحريات أن يصدر 

إن وجد ـ قد يكون مستحقاً للطرف الثاني في الوقت الذي جر  فييه سيحب العملييه 



وعليييه أيايياً أن يبييين قيميية المييواد الموجييودة وقيميية أي معييدات تنفيييذ وأي أعمييال 

 مؤقتة .

 ـ ا صالحات العاجلة : 3

ء إصيالحات إذا رأ  الطرف ا ول أو ا ستشاري بسيبب أي حيادث أو تقصيير إجيرا

أصبحت ارورة عاجلة من أجل سالمة ا عمال وكان الطيرف الثياني عيير قيادر أو 

عيير راعييب فييي أن ينفييذ علييى الفييور مثييل هييذا العمييل او ا صييالح , فيجييوز للطييرف 

ا ول إستهدام أشيها  آهيرين ودفيع أتعيابهم للقييام بمثيل هيذا العميل عليى حسياب 

هييذا العمييل او ا صييالح كييان الطييرف الطييرف الثيياني إذا رأي ا ستشيياري أن مثييل 

 الثاني مسئوال  عن القيام به وعلى نفقته الهاصة .

 البند الثالثون

 ا شعارات .

يجب أن ترسل جميع ا شعارات والشهادات وا وامر الهطية التي يوجهها الطيرف 

ا ول أو ا ستشييياري إليييى الطيييرف الثييياني بالبرييييد المسيييجل أو الفييياكس أو تسيييلم 

يييد إلييى المركييز الرئيسييي للطييرف ا ول , أو إلييى أي عنييوان آهيير يعينييه مباشييرة بال

الطرف ا ول لهذا الغرض ويعتبر التبليغ صحيحاً ونافذا في حق الطيرف الثياني إذا 

 تم على العنوان التالي .

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

 ..............أو إذا تم إرسال التبليغ على الفاكس رقم .....

كما يجب أن ترسل جميع ا شعارات التي توجه إليى الطيرف ا ول بالبرييد المسيجل 

أو بالفاكس أو تسلم مباشرة باليد إليى المركيز الرئيسيي للطيرف ا ول , أو إليى أي 

عنوان آهر يعينيه الطيرف ا ول لهيذا الغيرض , ويعتبير التبلييغ صيحيحاً ونافيذا فيي 

 على العنوان التالي ) .............................. .... ( حق الطرف ا ول إذا تم

كما يجب على كل من طرفي العقد إهطار اآلهر كتابياً إذا تغير عنوانه الميذكور فيي 

هييذا العقييد وإذا لييم يهطيير أحييدهما اآلهيير يكييون التبليييغ نافييذاً وصييحيحاً إذا تييم علييى 

 ا  بتغيير العنوان وعدم التبليغ .العناوين المذكورة في العقد دون إمكانية ا حتج

 البند الواحد والثالثون

 ا نظمة الواجبة التطبيق .



 تسري أنظمة وقوانين ................... وتطبق على احكام هذا العقد .

 البند الثاني والثالثون

 نسخ العقد .

اصيليتين حرر هذا العقد من إثنان وثالثون بنداً عليى ......... صيفحة مين نسيهتين 

 تسلم كل طرف نسهة منها للعمل بموجبها

 الطرف الثاني  الطرف االول

 

 

 

 عقد مقاولة

 ........أنه في يوم ...................... الموافق ..../..../

 تم االتفاب بين كل من الطرفين:ـ

 السادة / ويمثلها في هذا العقد

 ........ بصفته رئيس مجلس إدارةالسيد ا ستاذ / .............................. 

 ومقـــرها / .............................. .................... ...........................

 )طرف أول(

الســـادة / شركة .............................. .... ويمثلها فيي هيذا العقيد عايو مجليس ا دارة 

 ...................... .................... ..........المنتدب السيد المهندس / ........

 ومقرهـــا / .............................. .................... ...........................

 )طرف ثاني(

 تمهيد

لما أن الطرف ا ول يمتلن موقع بالكيلو الساحل الشمالي )مطروح ـ إسكندرية( بمنطقة سيدي 

 .2الرحمن ـ بمدينة العلمين ـ محافظة مرسي مطروح والبالغ مساحتها ................... معبد 

 وحدودها وأطوالها كا تي:

 الحد البحري بطول. -



 الحد القبلي بطول. -

 الحد الشرقي بطول.  -

 الحد الغربي بطول. -

.......... بتاريخ وا رض مشتراة من محافظة مطروح وتم تسجيلها بالعقد والمسجل برقم ....

/ مكتب توثيق ............ والموافقة علي مشرود إنشاء قريية سيياحية بموجيب القيرار رقيم  /

 .......... بتاريخ / / والمعلن بالوقائع المصرية بالعدد ........... لسنة .................

رت علييي قبييول وبنيياء علييي دعييوة الطييرف ا ول بالمناقصيية المحييددة بتيياريخ / / والتييي اسييتق

 الطرف الثاني للقيام بتنفيذ ا عمال مواود المناقصة.

 وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد اتفقا علي ا تي:ـ

 أوال :

يعتبر التمهييد السيابق وكراسية الشيروط والمواصيفات وجيدول ا عميال والرسيومات التنفيذيية 

المتبادلية مين الطرفيان جيزء ال يتجيزأ مين هيذا والجدول الزمني وقرار لجنة البت والمسيتندات 

 العقد ومتممة الحكامه.

 ثانيـــا :

شاليه ويتم تقسيمها عليى مراحيل  910يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ ا عمال مواود العقد بعدد 

 تنفيذية علي النحو التالي:ـ

 شالية. 310المرحلة ا ولي بعدد  -

 شالية. 300المرحلة الثانية بعدد  -

 شالية. 300مرحلة الثالثة بعدد ال -

 ثالثـــا :

 . التأمين االبتدائي :ـ1

قدم الطرف الثاني إلي الطرف ا ول هطاب امان ابتدائي رقم ........ بتاريخ / / بمبلغ ....... 

 جنيها.

 . التأمين النهائي :ـ2

جنيهيا )فقيط سيبعمائة أليف جنيهيا العيير( نقيدا  700000ر00يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ 

إلي الطرف ا ول وذلن هالل )تسعون يوما( من تياريخ هيذا العقيد كتيأمين نهيائي عين ا عميال 

مواود العقد .... ويرد نقدا عند تقديم هطاب اما ن نهائي بنفس القيمة بعد ستة شهور من 

 . بدء التنفيذ



 . ا سعــار :ـ3

أ. بالسيييعر المقيييدم مييين الطيييرف الثييياني ووفقيييا لقيييرار لجنييية البيييت ............. جنيهيييا )فقيييط 

 ............. جنيها( وذلن مقابل الشاليه الواحد طبقا للتوصيف المعلن بكراسة الشروط.

تييزم ب. فييي حاليية طلييب الطييرف ا ول  ييية إاييافات جديييدة با عمييال وملزميية لحاجيية العمييل يل

الطرف الثاني بتنفيذها طبقيا لميا ييتم إقيراره مين لجنية ثالثيية مشيكلة مين المالين واالستشياري 

 والمقاول مع تحديد أسعار ا عمال ا اافية.

 . يييتم صييرف مسييتحقات الطييرف الثيياني بواقييع مستهلصييات شييهرية معتمييدة ميين االستشيياري 

 م ا عمال المنفذة. % من حج95وذلن هالل أسبود من تقديمها ويتم الصرف بنسبة 

% كتأمين أعمال يتم تسويتها عند االستالم االبتيدائي مقابيل هطياب ايمان 5د. يستقطع نسبة 

 نهائي لمدة عام من تاريخ االستالم االبتدائي.

 ه. يلتزم الطرف الثاني بسداد نسبة التأمينات االجتماعية المقررة علي ا عمال.

 اريبة المبيعات علي ا عمال المنفذة.و. يلتزم الطرف ا ول بسداد نسبة 

 ز. يتم استقطاد الدمغات الحكومية من واقع المستهلصات المقدمة.

% مين قيمية الميواد الميوردة بشيرط تقيديم الفيواتير المؤييدة 75ح. تصرف التشيوينات بنسيبة 

لثالثيية لذلن وإذا لم يقدم المقاول الفيواتير المطلوبية ييتم تحدييد أسيعار التشيوينات مين اللجنية ا

 المكونة من االستشاري والمالن والمقاول.

ط. أي زيادة رسمية في أسعار مواد البناء بدء من تياريخ الترسييه ييتم المحاسيبة عليهيا طبقيا 

لمعدالت الزيادة وعلي الطرف الثاني تقديم الفواتير الدالة علي ذلن وتعتمد من اللجنية الثالثيية 

 من هالل مستهلصات ا عمال.

% 10افر لدي الطرف ا ول تدفق نقدي فال مانع من صرف دفعة مقدمة ال تزيد عن ي. إذا تو

)عشيرة فيي المائية( مين قيمية أعميال المرحلية المتفيق عليهيا ..... مقابيل هطياب ايمان بنكيي 

 بنفس القيمة.

 رابعــا :

 التزامات الطرف الثاني:ـ

 . العمالة :1

ن العمال المتهصصين والمشرفين والمهندسين أ. يلتزم الطرف الثاني باستهدام العدد الكافي م

الالزمين لحسن أداء العمل. كما يتعهد بالقيام بمعرفته وعلي نفقتيه باسيتهرا  جمييع اليره  

والتصاريح الالزمة للعمالة كما يتحمل تكاليف نقلهم من وإليي العمليية وتهيئية أمياكن ا عاشية 

 الهاصة بهم.



ه وسالمتهم وعن أية أارار تحدث لهم أو للغير كما ب. يكون الطرف الثاني مسئوال عن عمال

 يتعهد بتعويض الطرف ا ول ـ في كل حالة ـ عن الارر الذي قد يحدث نتيجة ذلن.

 . يلتزم الطرف الثاني بالقيام بمعرفته وعلي نفقته بالتأمين علي عماله طبقا لقواعد وقوانين 

 لها والسارية هالل مدة تنفيذ ا عمال.التأمينات االجتماعية والقرارات الوزارية المكملة 

 . التوريدات )المواد والمهمات واآلالت والمعدات والمنشآت المؤقتة( :2

أ. يلتزم الطرف الثاني بتقديم عينات المواد دون مقابل العتمادها كتابيا مين الطيرف ا ول قبيل 

 بدء التوريد والتنفيذ.

الكميات الالزمية لتنفييذ ا عميال وطبقيا للبرنيامج ب. يلتزم الطرف الثاني بتوفير جميع المواد ب

الزمني علي أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات والعينات المقدمة طبقا للفقرة )أ( من هيذا 

 البند والمعتمدة من الطرف ا ول.

 . يلتزم الطرف الثاني باستهدام المون والمواد طبقا لألصول الفنية الصناعية وطبقا لما جاء 

 ت العقد.بمستندا

 . علي الطرف الثاني طوال مدة تنفيذ وإتمام ا عمال :3

أ. أن يراعييي تمامييا سييالمة جميييع ا شييها  اللييذين يحييق لهييم التواجييد فييي الموقييع وأن يبقييي 

الموقع أو ما يقع منه تحت سيطرته وا عمال ما دامت لم تسلم أو يشغلها رب العمل في حالية 

 شها  المهاطر.من النظام الالزم لتجنيب هؤالء ا 

ب. أن يوفر باسيتمرار عليي نفقتيه ا ايواء والحيرس وا سيوار وعالميات التحيذير والمراقبية 

أينما وكلما كان ذلن اروريا أو طلبتيه أي سيلطة قائمية قانونيا للحفياظ عليي ا عميال وسيالمة 

 ا فراد.

جنيب ا زعيا   . أن يتهذ كيل الهطيوات المعقولية لحمايية البيئية داهيل وهيار  الموقيع وأن يت

والارر لألشها  ولممتلكيات ا فيراد الناشيئ عين التليوث أو الايجيج أو عين أسيباب أهيري 

 تنشأ عن طريقة التشغيل.

د. أن يتهذ كل االحتياطات الالزمة للحفياظ عليي سيالمة المنشيآت المجياورة وفيي حالية حيدوث 

يية وعلييه تعيويض الغيير أية أارار القدر هللا يكيون مسيئوال وحيده المسيئولية الجنائيية والمدن

 والطرف ا ول عن كافة ا ارار الناتجة عن ذلن. 

 هامسا :

 التعديالت وا عمال ا اافية والجديدة:ـ

. للطييرف ا ول الحييق فييي أي وقييت ميين ا وقييات قبييل أو بعييد البييدء فييي ا عمييال إجييراء أي 1

اسيتالمه هطياب الطيرف تعديالت هندسية أو أعمال جديدة يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها بمجرد 



ا ول بتكليفيه بييذلن وإذا ترتبييت زييادة فييي ا سييعار نتيجية هييذه التعييديالت يحيق للطييرف الثيياني 

 المطالبة بهذه الزيادة لما يتم إقراره من اللجنة الثالثية.

. للطرف ا ول الحق في التعديل فيي الكمييات سيواء بالزييادة أو النقصيان أو ا لغياء إذا كيان 2

ل نيياتج عيين ظييروف طارئيية هييار  إرادة الطييرف ا ول ويييتم إعييداد التييوازن الزمنييي هييذا التعييدي

 والمالي بين الطرفين.

 سادسا :

 التنازل عن العقد وإسناد ا عمال:ـ

ال يجوز للطرف الثاني التنازل عن العقد أو جيزء منيه عيدا ا عميال التهصصيية المتعلقية بيه  -

ول علييي موافقيية كتابييية ميين الطييرف ا ول ويظييل فييال يجييوز إسيينادها إلييي الغييير إال بعييد الحصيي

الطرف الثاني مسئوال مسئولية تامة عين كافية االلتزاميات الناشيئة عين ا عميال موايود هيذا 

 العقد سواء منها المنفذ بمعرفته أو بمعرفة المسند إليه ا عمال التهصصية.

 سابعا :

 تنسيق ا عمال بالموقع :ـ

طبقيييا للجيييدول الزمنيييي والمقيييدم منيييه المعتميييد مييين المالييين يلتيييزم الطيييرف الثييياني بالعميييل  -

 واالستشاري.

يقييير الطيييرف الثييياني بالمعاينييية النافيييية للجهالييية للموقيييع ودراسييية وفحييي  طبيعييية ا عميييال  -

 ومستندات العقد.

يلتزم الطيرف الثياني بتيوفير مكتيب لجهية ا شيراف داهيل الموقيع وتسيهيل مأموريية عملهيم  -

 بتدائي.بالموقع حتى التسليم اال

يحق للطرف ا ول التفتيل علي ا عمال والتوريدات بموقع العمل وبالورل وا مياكن التيي  -

تجهييز فيهييا ا عمييال مييع رفييض ا عمييال الغييير مطابقيية للرسييومات والشييروط والمواصييفات أو 

 أصول الصناعة.

 ل قبل العمل.يتم اعتماد أماكن إقامة العمالة المؤقتة والتشوينات بالموقع من الطرف ا و -

عليييي الطيييرف ا ول تيييوفير مصيييدر عميييومي للميييياه الصيييالحة لالسيييتعمال حتيييى حيييدود أول  -

المشرود مع التزام الطرف الثاني بسداد قيمية توصييل الميياه مين حيدود المشيرود إليي موقيع 

 العمل واالستهالن حتى التسليم االبتدائي.

ا شييراف  قييرب مدينيية يتبييع لهييا علييي الطييرف الثيياني تسييهيل مأمورييية حركيية انتقييال طيياقم  -

 المشرود.

يقر الطرفان بالعلم التام بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لألعميال موايود هيذا العقيد  -

 والمعمول بها في جمهورية مصر العربية.



 ثامنا :

 مدة سريان العقد:ـ

دور التصياريح يتم تسيليم الموقيع إليي المقياول عليي الطبيعية هيالل ميدة شيهر مين تياريخ صي -

 والتراهي  الالزمة للبناء 

يلتزم الطرف الثاني بتسليم ا عمال مواود العقد تسيليما ابتيدائيا فيي ميدة أقصياها .........  -

 شهرا )طبقا لبرنامج مراحل التنفيذ( من تاريخ تسليم الموقع.

بتيدائي والقييام يلتزم الطرف الثاني بالتسليم النهيائي لألعميال بعيد ميرور عيام مين التسيليم اال -

 بإصالح وترميم ومعالجة أية عيوب أو أهطاء في ا عمال المسلمة ابتدائيا ومرحليا.

أية تأهير في صرف مستحقات الطرف الثاني عن أسبود من اعتماد االستشاري تااف مدة  -

 التأهير لصرف المستحقات إلي مدة ا عمال .

 ت اآلتية:ـيحق للطرف الثاني مدة إاافية لألعمال في الحاال

 أ. عند تكليف الطرف الثاني بأعمال إاافية .

ب. طلييب الطييرف ا ول ميين الطييرف الثيياني بتعييديل الجييدول الزمنييي وفقييا لجييدول التمويييل ميين 

 الطرف ا ول.

 . عييدم صييرف مسييتحقات الطييرف الثيياني مييع احتسيياب فوائييد بنكيييه علييي فييرب مستهلصييين 

 متتاليين.

التيي تيؤثر عليي معيدالت التنفييذ وتكيون ا عيذار إذا أقرهيا د. في الظيروف القهريية وا سيباب 

 االستشاري.

 تاسعا :

 فسخ العقد أو سحب ا عمال:ـ

 أ. إذا أهل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد.

يوما  30يوما متصلة أو  15ب. إذا توقف الطرف الثاني عن تنفيذ ا عمال أو جزء منها لمدة 

طرف ا ول بما يؤثر علي البرنامج الزمني للتنفيذ ما لم يكن هذا منفصلة دون أذن كتابي من ال

 التوقف ناتج عن ظروف طارئة أو قوي قهرية يقرها االستشاري.

 . إذا اظهر الطرف الثاني بطء في التنفيذ أو أهمل أو اعفل القيام بآي مين التزاماتيه المقيررة 

بكتيياب موصييي عليييه بعلييم  ولييم يتييدارن ذليين هييالل )همسيية عشيير يومييا( ميين تيياريخ أهطيياره

 الوصول.

د. في حالة فقدان الطرف الثاني  هليتيه بإشيهار  فالسيه أو إعسياره أو الحجير علييه أو عيير 

 ذلن من أسباب فقدان ا هلية.



 عاشرا :

 عرامة التأهير والتعوياات:ـ

ندة إليه بموجب هذا العقد في المدد المحددة . إذا تأهر الطرف الثاني عن تسليم ا عمال المس1

جاز للطرف ا ول إعطائه مهلة إاافية  تمام التنفيذ مع عدم ا هالل بحق الطيرف ا ول دون 

اللجوء للقااء في توقييع عرامية التيأهير علييه عين الميدة التيي يتيأهر فيهيا عين إنهياء العميل 

دة التوقف التي يثبت الطرف الثاني للطرف وتسليمه ابتدائيا وال يدهل في حساب مدة التأهير م

ا ول نشييوؤها عيين أسييباب قهرييية أو أسييباب ليييس للطييرف الثيياني سييببا فيهييا وتكييون الغراميية 

 بالنسب اآلتية:ـ

 % عن ا سبود الثاني أو أي جزء منه.1 -

 % عن ا سبود الثاني أو أي جزء منه.1.5يااف إليها  -

 أو أي جزء منه.% عن ا سبود الثالث 2يااف إليها  -

 % عن ا سبود الرابع أو أي جزء منه.2.5يااف إليها  -

% عن كيل شيهر أو أي جيزء منيه بعيد ذلين بحييث ال يجياوز مجميود الغرامية 3يااف إليها  -

% وتحسييب الغراميية ميين قيميية ا عمييال المتييأهرة التييي لييم يييتم تسييليمها بعييد. أمييا إذا رأي 10

االنتفاد فتحتسيب الغرامية عليي قيمية ا عميال المتيأهرة  االستشاري أن الجزء المتأهر ال يمنع

 فقط.

. فييي حاليية تييأهر الطييرف الثيياني عيين تنفيييذ ا عمييال فييي الموعييد المحييدد طبقييا للعقييد وارتييأ  2

الطرف ا ول لصالح نهو المشرود قبول مبررات الطرف الثاني وإقرارها جياز ليه إايافة ميدة 

 أعباء مالية يتحملها الطرف ا ول.لنهو المشرود بشرط أال يترتب عليها أية 

 الحادي عشر :

 المراســـــالت:

يقر كل من الطرفين أنيه اتهيذ طيوال ميدة سيريان العقيد عنوانيه المبيين بصيدد هيذا العقيد محيال 

مهتارا له ويلتزم في حالة تغييره بأهطار الطرف اآلهر به بهطاب موصى عليه بعلم الوصيول 

 علي العنوان المبين بالعقد.وآال صحت المراسالت التي تتم 

 الثاني عشر :

 أولوية المستندات:

عند االهيتالف فيي تفسيير العقيد تكيون المسيتندات الميذكورة بالبنيد الثياني مين الشيروط العامية 

 وا ولوية التالية:ـ

 ـ الرسومات المعتمدة.3ـ الشروط والمواصفات. 2ـ التعاقد. 1



 ـ محاار االجتماعات.4

جتماعات بين المالن واالستشاري والمقياول لحيل أيية نيزاد وبكافية الطيرب ويتم اللجوء إلي اال

 الودية مع عدم ا هالل بحق اللجوء إلي القااء.

 تهت  المحاكم الواقع في دائرتها المشرود بنظر أية نزاد قد ينشأ )القدر هللا( عن هذا العقد.

 الثالث عشر :

عمييل بموجبهييا وتحييتفظ نسييهة عنييد حييرر هييذا العقييد ميين ثييالث نسييخ بيييد كييل طييرف نسييهة لل

 االستشاري.

 الطرف الثاني  الطرف االول

 

 

 عقد بيع نهائى لعمارة سكنية

 

 ........ عن عمارة سكنية كائنة بمدينة ........ قسم ........ محافظة

التعامل على عمارة سكنية من ........ طوابق يشتمل الطابق االول على  (1 
من الطوابق اآلخرى على ........ وحدة سكنية........ وحدة سكنية وكل   . 

 . الحد البحرىوبه الباب:شارب ........ وطوله ........ مترا

 . الحد القبلى :العقار رقم ........ ملك ........ وطوله ........ مترا

 . الحد الشرقى :العقار رقم ........ ملك ........ وطوله ........ مترا

....... وطوله ........ متراالحد الغربى :شارب .  

 . مترا مربعا ........ سنتمترا مربعا ........ المساحة االجمالية ........ فقط(2

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق (3

 :تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى



 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 : يقر الطرفان بأهليتها للتعاقد واتفاقهما على ما يلى

 "البند االول"

للطر  ال انى عقارا مبنيا عبارة عن عمارة سكنية مكونة باب الطر  االول 
طابق برقم ........ تنظيم, شارب ........ مدينة ........ محافظة ........, ........من
وتبلغ جملة المساحة ........ مترا مربعا , يحدها من الناحية البحرية ........ ومن 

ة ........ ومن الناحية الغربيةالناحية القبلية ........ ومن الناحية الشرقي  ........ 

 "البند ال انى"

يقر الطر  االول أن العقار المبيع فى حيازته باعتباره مالكا له ويلتزم بتسليمه 
خالل مدة أقصاها نهاية شهر ........ سنة ........ وفى حالة تأخره فى تنفيذ هذا 

المور المستعجلة ليأمر بطرد االلتزام يكون للطر  ال انى الحق فى اللجوء لقاضى ا
الطر  ا ول, كما يلتزم هذا الطر  بأن يدفع للطر  ال انى مبلغ ........ عن كل 
يوم تأخير وقد روعى فى هذا التقدير ما سو  يتكبده الطر  ال انى من مصاري  

 .تعتبر بالنسبة له خسائر ان لم يتم التسليم فى الموعد المقرر

 "البند ال الث"

ا ول بأنه لم يسبق له التصر  فى المبيع بأى تصر  سواء كان بيعا  يقر الطر 
أو ايجارا أو خالفهما, وبخلو المبيع من الحقوق العينية االصلية أو التبعية وفقا لما 

 .هو معرفة به فى القانون وإال كان ضامنا

 " البند الرابع"

نى على أن يلتزم يضمن الطر  االول التعرضات القانونية التى تواجه الطر  ال ا
 .االخير بأخطاره بها فى الوقت المناسب

 "البند الخامس"



تم هذا البيع لقاء  من قدره ........ فقط ........ دفع الطر  ال انى منه وقت التوقيع 
على هذا العقد مبلغ ........ فقط ........ بالشيك رقم ........ مسحوب على بنك 

باقى عند التوقيع على العقد النهائى........ أو نقدا على أن يدفع ال  

 "البند السادس"

يلتزم الطر  االول بتقديم كافة المستندات الالزمة  نهاء اجراءات العقد النهائى 
خالل أجل أقصاه ......../......../......... وإال كان للطر  ال انى الحق فى الخيار 

زمة لصحة العقد ونفاذهبين فسخ العقد وبين أتخاذ االجراءات القانونية الال . 

 " البند السابع"

يقر الطر  ال انى أنه عاين المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل التعامل فيه 
 .على الوضع الذى وجده عليه وقت المعاينة

 "البند ال امن"

انتقلت الملكية للطر  ا ول بطريق ........ بتاريخ ......../......../......... 
قتو ي ........ 

 " البند التاسع"

 . مصاري  العقد حتى تمام شهره ........ يتحمل الطر 

 " البند العاشر"

يحتفظ الطر  االول بحق االمتياز المقرر له كبائع على العقار المبيع ضمانا للوفاء 
 .بباقى ال من وقدره ........ فور قيد هذا الحق وحتى يتم الوفاء

 " البند الحادىعشر"

المبيع ضمن المكلفة برقم ........ لسنةيقع  بأسم ........ وفقا لكش   ........ 
 ........ الرسمى رقم

 "البند ال انى عشر"

يقر الطر  االول بأن المبيع لم يخضع لمقابل التحسين وأن شيئا من هذا لم يتقرر 
 .عليه, وان تبين خضوعه له فان الطر  االول يلتزم به

نظر ما قد ينشب من منازعات بصدد هذا العقدتختص محاكم ........ ب على أن  
يكون محل أقامة كل من المتعاقدين سال  البيان هو المعتد به بالنسبة لكافة 
 .االعالنات والمخاطبات ما لم يتم تغييره وأخطار الطر  االخر بذلك كتابة

 "البند ال الث عشر"



 .حرر هذا العقد من نسختين سلمت نسخة لكل طر 

" " الظر  ال انى                       ا ول" الطر   " 

 

 

 عقد بيع واع يد على أرض مملون للدولة

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 :تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ مقيم برقم ........ /السيد (2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 "بند تمهيدى"

يضع الطر  االول يده على أرن مملوكة للدولة كائنة بناحية ........ سهم 
فدان........قيراط ........   ........ 

تبلغ مساحتها ........ يحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية 
........ والغربية ........ وذلك منذ مدة ال تقل عن عشرين عاما, قام خاللها 

باستصالحها وزراعتها بطريق الخفية, ولم تتعرن له أية جهة حكومية أو غير 
 .حكومية فى وضع يده

 "البند ا ول"



البيان جزءا ال يتجزأ من هذا العقد ويتعين النظر إلى عالقة  يعتبر التمهيد سال 
 .طرفية وفقا لما تضمنه

 "البند ال انى"

باب وتنازل الطر  االول للطر  ال انى العقار سال  البيان وكذلك كافة 
..... دفعه المزروعات والمنشآت الموجودة به لقاء  من قدره ........ فقط ...

الطر  ال انى للطر  االول بمجلس هذا العقد, ويعتبر التوقيع عليه بم ابة مخالصة 
 .به

 "البند ال الث"

يقر الطر  ال انى بأنه عاين العقار محل هذا العقد وقبل أن يتخلى الطر  ا ول له 
 .عنه بحالته التى وجده عليها وقت المعاينة

 "البند الرابع"

أن تعامله مع الطر  االول عن العقار سال  البيان ساقط الخيار يقر الطر  ال انى 
وليس له الرجوب على االخير  ى سبب و ى تعرن قد يقع له من الحكومة أو من 

 .الغير وينحصر ضمانه فى تعرضه الشخصى أو تعرن تابعيه

 "البند الخامس"

 .ال يجوز الرجوب عن هذا التعاقد  ى من ا سباب

 "البند السادس"

مع الجهة المالكة, ال يكون للطر  االول االدعاء بأى  فى حالة تعاقد الطر  ال انى
 . حق على المبيع أو الرجوب على الطر  ال انى

 "البند السابع"

يعتبر عنوان كل من الطرفين المبين بهذا العقد موطنا مختار لكل منهما فيما يتطلبه 
 .تنفيذ هذا العقد

 "البند ال امن"

عقد من نسختين, لكل طر  نسخةحرر هذا ال . 

" "الطر  ال انى                                               الطر  االول" " 

 

 عقد تهار  من تركة



  

 طر  أول : )الخارج ( ....................

 طر   اني : بقيّة /أو من ور ة المرحوم وهم :

 تمهيد

وتستحق ا م السدس شرعاً والزوجة  لما كان الطرفان من ور ة المرحوم .........
 ال من والباقي لألوالد للذكر م ل حظ ا ن يين .

 وكان الطر  ا ول راغبا في الخروج عن نصيبه في هذه التركة لقاء

من التركة وكان الطر  ال اني راغبا في مصالحته على هذا النّصيب وفق ما ذكر  
. 

 تبرة شرعا وقانونا على ما يلي :فقد اتفق الطرفان وهما بكامل ا هليّة المع

 1البند 

 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا اليتجّزأ منه . 

 2البند 

تخارج الطرفان وتصالحا مصالحة قطعيّة ال رجوب فيها وال نكول على خروج  
الطر  ا ول لمصلحة الطر  ال اني القابل بذلك عن كامل نصيبه في تركة 

كة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات المرحوم ... البالغ السدس من التر
 شامال ذلك

النقود والمنقوالت والعقارات وسائر الحقوق وما هو ظاهر مما لها وما عليها وما 
سيظهر في المستقبل لقاء من أموال التركـة قبضه الطر  ا ول من الطر  ال اني 

اء شامال مسقطا كل عند التوقيع على هذا العقد ، و أبـرأ ت ذّمتهم من حصتها إبر
 حّق ودعوى وطلب .

 3البند 

توّزب سهام الطر  في التركة على أفراد الطر  ال اني بحسب سهامهم االر ية  
 ويعاد حساب المسألة االر يّة في ضوء ذلك .

 4البند 

يضمن الطر  ا ول للطر  ال اني عدم وجود مانع يمنعه من اإلرث أو االنتقال  
تخارج عنه كال أو جزءا وأقّر بأنه لم يتّصر  بأي جزء أو يحجب عنه نصيبه الم

 من هذا النصيب ولم يستو  أي دين للتركة ولم ي  أيدين عليها .



 5البند 

حل الطر  ا ول محل الطر  ال اني في التركة بما لها من حقوق وما عليها من  
بها وسلّط يده التزامات وفي الدعاوى وا حكام والعقود والقيود واإلشارات المتعلّقة 

 على نصيبه منها للتصّر  به تصّر  المالك بملكه من تاريخ هذا العقد .

 6البند 

ال يدخل في هذا التخارج نصيب الطر  ا ول من تعوين الضرر ا دبي عن  
وفاة موّر ه من جّراء حادث ... وكذلك التعوين المخّصص من نقابة ...  سرة 

 الموّرث وحقّه التقاعدي .

 7البند 

يقع على عاتق الطر  ال اني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والغرامات  
والتسويات المترتّبة على التركة وموجوداتها وعلى هذا التخارج خاصة ضرائب 
 التركات المترتبة على نصيب الطر  ا ول المتخارج عليه وعلى هذا العقد .

 8البند 

الطر  ا ّول متكافلين متضامنين في جميع يعتبر أفراد الطر  ال ّاني حيال  
 التزاماتهم بموجب هذا العقد

 9البند 

التزم الطر  ال اني بإجراء معاملة التخارج ودفـع نفقاتها ورسومها من ماله  
 الخاّص والتزم الطر  ا ول بإقرارها حال دعوته لذلك .

 10البند 

 يتعلّق بالغبن .أسقط كل مكل طر  تجاه اآلخر كل حّق ودعوى وطلب  

 11البند 

أقّر الطر  ال اني بعلمه التام النافي للجهالة بجميع محتويات النصـيب المتخـارج  
عليه وقبوله المخارجة عليه بحالته الراهنة مسقطا حقّه في الّرجوب على الطر  
ا ول بأي شيء نتيجة أي استحقاق كلّي أو جزئي أو عيب أو نقص أو أي سبب 

 امال كل حق ودعوى وطلب .آخر إسقاطا ش

 12البند 

 حرر هذا العقد من نسختين احتفظ كل طر  نسخة منه للعمل بموجبه 

 الطر  ال اني                        الطر  ا ول                 



 

 

 عقد توريد

  ....-..-.. تحرر هذا العقد فى مصر يوم

 :بين كل من

  الطر  ا ول

........ هو وزارة ........ ومقرها فى ........, مصر ويم لها المشار إليه فيما بإسم 

  ........ فى هذا العقد

 : الطر  ال انى

فرنسا , ........ المشار إليه فيما بعد بإسم ........ هو شركة ........ ومقرها فى

ويم لها مم ل الوكيل المحلى المهندس / ........ ووكيلها المحلى هو شركة ........ 

  اهرةالق

 (1المادة )

  غرن العقد وا سعار

يتعهد المورد بتصنيع وتوريد المعدات التالية إلى المشترى القابل لذلك بموجب هذا 

 : العقد

  ـ المعدات

  ـ الكمية

  ـ سعر الوحدة بالفرنك الفرنسى

 : شروط التسليم وموعد التسليم

يرمز , ونظير وحدة ابرم هذا العقد على أساس ........ , ووفقا لشروط ا نكوت

كاملة, والتسليم وفقا لشروط النقلى عبر الخطوط المنتظمة شامل أجر الشحن 

والتفريغ با سكندرية,مصر , بعد إختبار ات الورش ويتم تسليم البضائع فى غضون 



........بعد إستالم المورد خطاب إعتماد نافذ معزز وسيتم مد فترة التسليم بما يناظر 

 .المشترى فى دفع المقدمة الى البنك الذى حدده المورد أى تأخير من بنك

 (2المادة )

  التمويل

سيتم تمويل إجمالى قيمة هذا العقد من اإلتحاد الدولى للتنمية قرن رقم ........ 

 . الخاص بتمويل تكالي  المشروب القومى للصر  الصحى

 (3المادة)

  شروط الدفع

إعتماد معزز غير قابل لإللغاء يسم  سيتم دفع قيمة هذا العقد عن طريق خطاب 

بالدفع الجزئى للمبلغ عن طريق بنك المدفوب إلى نسبة مائة فى المائة من قيمة العقد 

 : بالطريقة التالية

أـ يدفع ........ من إجمالى  من العقد ........ دفعة مقدمة فى غضون ........يومامن 

عادل ذلك سارى المفعول حتى توقيع العقد عند تقديم خطاب ضمان بنكى بمبلغ ي

موعد تسليم البضائع ويتم إهالك خطاب الضمان هذا بالتناسب مع قيمة البضائع 

  المسلمة

 : ب ـ يدفع ........% من سعر البضائع المسلمة عند تقديم المستندات التالية

صور من فاتورة المورد التى تبين وص  البضائع والكمية وسعر  4ـ أصل +1

 . لى السعرالوحدة وإجما

 . صور غير قابلة للتداول من بوليصة شحن نظيفة 4ـ أصل +2

 . صور من شهادة المنشأ 4ـ أصل +3

 . صور من كش  التعبئة والوزن بين محتويات كل عبوة 4ـ أصل +4

ـ شهادة الفحص إلختبار الوظائ  الصادرة من مم ل المشترى تؤكد أن المعدات 5

لمورد وإنها مالئمة للعمل فى نهر النيل للعمليات تم تصنيعها ومعاينتها فى مصنع ا

 . التى تتطلب الخدمة الشاقة



ـ شهادة معاينة الفحص البحرى صادرة من شركة الفحص البحرى ومقدمة من 6

 المورد

  ـ شهادة تأمين بحرى7

إلى 1,2,4ملحوظة:يتعهد المورد بأن يرسل بالبريد صور من المستندات رقم 

فى غضون  ال ة أيام أوقبل ذلك لتفادى أية مصاري   المشترى وشركة التأمين

 تستحق على التأخير فى تخليص البضائع من الجمرك

جـ يدفع الباقى وهو نسبة ........% من سعر ........ للبضائع المسلمة فى غضون 

........ يوما من إستالم البضائع وذلك عن طريق خطاب اإلعتماد عند تقديم شهادة 

ر بالموقع فى النيل وشهادة الفحص واإلختبار البحرى الصادرة من الفحص واإلختبا

 شركة الفحص البحرى والمقدمة من المورد

فى غضون فترة  وفى حالة عدم تقديم المشترى شهادة فحص نهائى إلى المورد

........يوما وعدم إرسال المشترى إخطار بذلك إلى المورد مع إرسال المشترى 

مع إرسال صورة من هذا ا شعار إلى البنك يعترن فيها  إخطار بذلك إلى المورد

على دفع الدفعة ا خير والتى تبلغ نسبتها ........ يجوز الدفع للمورد من خطاب 

لإللغاء فور تقديمه غلى البنك الشهادة اإلضافية التالية  إعتماد المعزز غير القابل

 .موقعة ومؤرخة على نحو صحي  من المورد

ع مبلغ ........فرنك فرنسى وهو ما يوازى ........فى المائة من  من دـ يتم أيضا دف

الفحص البحرى عن طريق خطاب اإلعتماد فور تقديم إخطار إستالم موقع على 

 . النحو صحي  من المشترى

هـ يدفع أيضا عن طريق خطاب الضمان مبلغ ........ وهو ما يوازى ........فى 

لمشروب أ ناء بدء التشغيل وذلك فور تقديم كش  المائة من تكلفة الخبير الفنى ل

 الزيادة اليومى الصادر من المورد والموقع من المشترى

وـ يدفع عن طريق خطاب اإلعتماد فور تقديم إستمارة التصدير للخارج مبلغ 

........بما يوازى تسعين فى المائة من  من دليل التشغيل الفنى والمخططات 

لتعليمات , والصيانة الوقائية والتزييت والتشحيم الذى يحدد والبيانات , والتشغيل وا

بوضوح وظائ  واجبات المحرك , الشاسيه, النظم الهيدرولكية وغير ذلك من 

  اإلكسسوارات

طريق خطاب اإلعتماد مبلغ ........ بما يوازى ........ من سعر  زـ يدفع عن

ونظام الهيدروليكى وغير ذلك كاتالوج قطع الغيار للمحرك والشاسيه وذراب الرفع , 



من اإلكسسوارات وذلك فور تقديم المورد إخطار إستالم إلى البنك موقع على نحو 

 .صحي  من المشترى

 (4المادة )

 وديعة ضمان

يصدر المورد ضمانا لتسديد الدفعة المقدمة فى شكل ضمان بنكى صادر من بنك 

ويتم إهالك هذا الضمان تلقائيا المورد بما يوازى ........ من إجمالى قيمة العقد, 

بالتناسب مع البضائع المسلمة إلى المشترى وسيظل الضمان سارى المفعول حتى 

 .الفترة يتم تسلم الوحدات وسيتوق  تلقائيا فى فى نهاية

ويصدر المورد تأمين نهائى فى شكل ضمان نهائى صادر من بنك المورد بما 

مة العقد ويجوز إهالك التأمين النهائى يوازى ........ فى المائة من إجمالى قي

بالتناسب مع قطع الغيار المسلمة إلى مخازن المشترى , وكذلك مع نهاية فترة 

  ضمان اية معدات تم تسليمها ويتوق  التأمين النهائى تلقائيا فى نهاية الفترة

 (5المادة )

  التسليم

يوماميناء اإلسكندرية بعد إستالم يتم اإلنتهاء من تسليم البضائع فى غضون ........ 

المورد خطاب إعتماد نافذ معزز, وسيتم مدة فترة التسليم بما يناظر أى تأخير من 

 .الذى عينه المورد بنك المشترى فى دفع الدفعة المقدمة إلى البنك

 (6المادة )

  التأمين البحرى

الشحن على يترتب المورد لتأمين شامل على البضائع يغطى كل المخاطر من وقت 

متن السفينة حتى ميناء اإلسكندرية بحيث يغطى ........ من قيمة البضائع ويشارك 

الوكيل المحلى للمورد فى كل اإلجراءات الخاصة بأية مطالبات تأمين تصدر من 

  المشترى

 (7المادة )

  الفحص



يجرى إختبار فحص الوظائ  فى مصنع المورد الكائن فى ........ ـ ويقدم موعد 

نامج اإلختبار إلى المشترى قبل شهر من اإلختبار إلى المشترى قبل شهر من بر

اإلختبار وفى حالة عهم حضور خبير الفحص المعين من المشترى فى مصنع 

الفترة الموضحة يحق لمورد إجراء اإلختبارات بمفرده على  المورد فى غضون

والمعايير مسؤليته ويصدر شهادة توض  أن المعدات مطابقة لشروط العقد 

 والمعمول بها

 (8المادة )

  اإلختبار بالموقع

فور تجهيز الوحدات للعمل سيجرى إختبار للوظائ  لفترة مستمرة مدتها ........ 

 .ا ناء فترة المساعدة الفنية المنصوص عليها فى العقد

وتتم معاينة الوحدات فى حضور المورد أو من ينوب عنه لتحديد أن كل مكونات 

 .دى وظائفهما بشكل صحي  فى وقت متزامن طبقا للمواصفات الفنيةالوحدات تؤ

 : ويهد  إختبار سرعة الوحدات للتأكد مما يلى

  ........ ـ أن سرعة الوحدة فى المياه الصافية

  ........ ـ ان سرعة الوحدة فى الكتل العضوية

..... ,وعند ويتحمل المورد كل التكالي  المتعلقة بعمليات خالل فترة اإلختبار ...

إنتهاء هذه اإلختبارات بنجاح يصدر المشترىشهادة القبول خالل ........ وفى حالة 

 . فشل اإلختبار يقوم المورد بإصالح ا جزاء المعيبة بنفسه ويعاد اإلختبار مرة  انية

ويجب على المشترى العناية بالوحدة من أوضاب التسليم حتى مكان التجميع ........ 

اإلختبار ويتحمل الجمارك , ومصاري  الميناء وشاحنات للنقل البرى   م إلى موقع

وأجرة إستعمال الونش , ويشترك طاقم التشغيل والصيانة فى إعادة التجميع مع 

 . الخبير الفنى للمورد وتحت توجيه

ويجب أن تبدأ اإلختبارات فى غضون فترة ........ يوما من التسليم ........ 

 . اإلسكندرية

 (9ة )الماد

  غرامات التأخير



فى حالة تأخر التسليم, يجوز للمشترى أن الخصم من سعر العقد مبلغا يعادل 

........ من سعر البضائع المسلمة بعد موعدها أو الخدمات التى لم تنفذ عن كل 

أسبوب تأخير بحدأقصى خصم ........ فى المائة من البضائع أو الخدمات المتأخرة 

 .من سعر العقد

 (10دة )الما

  الضمان

يظل ضمان الماكينة سارى لمدة ........ شهرا من تاريخ إنتهاء اإلختبارات بنجاح 

 .فى الموقع أو ........ شهرا من تاريخ التسليم

ويجب إضافة فترة التوق  بسبب العيوب وإصالح الوحدة التى تخضع للضمان إلى 

المحلى للمورد وخالل فترة فترة ........ شهرا~, وتحتسب فترة التوق  من الوكيل 

الضمان يجعل الوكيل المحلى فنييه ومهندسية جاهزين فىأى وقت إلصالح الوحدة 

يشملها الضمان والتى سيتم إستبدالها  أينما كانوا فى مصر مجانا بالنسبة للبنود التى

  أو إصالحها فى هذه الحالة

 وملحقاتها وال يشمل الضمان فى أى وقت سوء إستخدام المراكب والمعدات

وفى حالة عدم توفر بعن قطع الغيار فى مخازن الوكيل أو فى السوق المحلى , 

فإنه سيسم  بإستخدام قطع الغيار المتاحة فى المخازن المشترى بشرط أن يعيدها 

المورد على حسابه إلى مخزن المشترى بنفس حالة القطع التى تم إقتراضها فى 

  موعد ال يتجاوز فترة الضمان

لم يقم المورد بإعادة القطع التى تم إقتراضها يخصم المشترى تكلفتها باإلضافة  وإذا

إلى نسبة ........ فى المائة رسوم إدارية من حساب المورد بدون أى إعتران من 

المورد ويخطر المشترى المورد فى الحال من خالل وكيله المحلى كتابيا أوبالفاكس 

وجب ذلك ,وتوض  شهادة الضمان موقع السفينة باللغة اإلنجليزية بأية مطالبات بم

 . والمشكلة بإختصار فى خطاب يرسل بالفاكس إلى المورد من خالل وكيله المحلى

المتعلقة بمكونات النظام الهيدروليكى والكهربائى  ويتحمل المورد كل التكالي 

ة والميكانيكى للوحدات وكذلك الزيت الهيدروكلوريكى بسبب إصالح القطع المعيب

خالل فترة الضمان بشرط أن اليكون العيب ناتجا عن سوء إستخدام السفينة أو 

 .ملحقاتها



وفى حالة تخل  المورد عن إصالح أى عيب فى غضون ........ أيام للوحدة 

الموجودة فى الوجه البحرى لمصر حتى محافظة بنى سوي , ........ أيام من 

إخطار بالفاكس بخطاب مكتوب بالغة محافظة المنيا حتى محافظة أسوان , وبعد 

اإلنجليزية مخن المورد من خالل وكيله المحلى المحلى يتخذ المشترى اإلجراء 

اإلصالحى على حساب المورد بدون اإلخالل بأى حق أخر قد يكون للمشترى تجاه 

المورد بموجب هذا العقد وبالنسبة لقطع الغيار المعيبة يقدم المورد تقريرا يوض  

المعقولة المطلوبة إلصالح العيوب وفى حالة حدوث أى تأخير بعد الفترة الفترة 

 المحددة توقع غرامة من حساب المورد بواقع ........ دوالر عن كل يوم وتعطى

 .فترة سماح مدتها ........ايام عمل على كل فترة الضمان

 (11المادة )

 .ا دلة الفنية

يانة, ومجموعة من كاتالوج قطع الغيار يقدم المورد مجموعة من أدلة التشغيل والص

 . مكتوبة باللغة االنجليزية

 (12المادة )

 معاينة الفحص البحرى

شركة الفحص البحرى هى ........ وسو  تصدر شركة الفحص البحرى شهادة فى 

فرنسا تؤكد ان الشركة لديها الرسومات, وأنها عاينت بناء المراكب خالل فترة 

 . التصنيع مرة ك ل أسبوب

 (13المادة)

  التدريب

يدرب المورد مهندسا واحد فى مصنعه فى فرنسا لفترة ........ أياممجانا بما فى 

  . ذلك تكالي  الصفر بالطيران,والمصاري  اليومية واالقامة الكاملة

 ( 14المادة)

  القوة القاهرة

يها أو ال يكون المورد مسئوال عن مصادرة تأمينه النهائى أو التعويضات المتفق عل

انهاء العقد بسبب التخل  عن ا دلة فى حالة من حاالت "القوة القاهرة" وفيما يتعلق 



بهذه المادة تعنى" القوة القاهرة "أية حالة تخرج عن سيطرة المورد وال تنتج عن 

خطأ أو اهمال المورد, ويكون من غير الممكن التنبؤ بها ويجوز أن تتضمن هذه 

  ل ال الحصر ـ افعال المشترى إماالحاالت ـ على سبيل الم ا

بصفته السيادية أو التعاقدية , أو الحروب , أو االضطرابات,أو ال ورة,أو الحريق,أو 

 .الفيضانات,أو االوبئه,أو قيود الحجر الصحى ,أو الحظر على الشحن

 (15المادة )

  الضرائب والرسوم

التراخيص وغير يكون المورد مسئوال تماما عن كل الضرائب والدمغات ورسوم 

  .ذلك من الضرائب التى تنفرد خارج دولة المشترى

 (16المالدة )

  قطع الغيار

فى غضون ........ يوما من توقيع العقد يقدم المشترى إلى المورد قائمة بقطع 

الغيار واالدوات ومعدات السالمة المطلوبة طبقا الختياره تبلغ قيمتها ........ فرنك 

  .فرنسى

 (17المادة )

  شروط خاصة

من المعلوم للطرفين أن هذا العقد سيراجع من مجلس الدولة القانونى, وفى حالة 

  . نشوب أى نزاب بين الطرفين فى هذا العقد يطبق القانون المصرى

 (18المادة) 

  شروط العقد

فى حالة وجود أى تعارن بين و ائق العقد يعمل بو ائق العقد حسب الترتيب 

  :التالى

 العقد-

 المواصفات الفنية-



 الرسومات-

إ باتا لما تقدم وقع المشترى والمورد هذا العقد على نحو صحي  من نسختين طبق 

  .االصل

 توقيعات

 

 

 عقد بتعيين حارس على عقارات شائعة

  --------الموافق  --------إنه فى يوم 

 تحرر هذا العقد بين كل من : 

  -------- أوالً:

  --------المقيم: 

 )طرف أول ( 

  --------ثانياً: 

  --------المقيم: 

 )طرف ثانى ( 

  --------ثالثاً: 

  --------المقيم: 

 )طرف ثالث ( 

 بعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهم للتصرف اتفقوا على ما يلى: 

 تمهيد 

  --------ار حيث انه قد نشأ نزاد بين كل من الطرف ا ول والطرف الثانى ها  بالعق

ورعبة من الطرفين  -------- -وبسبب ذلن اقام الطرف ا ول اد الطرف الثانى الدعو  :

ا ول والثانى بتعيين الطرف الثالث القابل لذلن حارساً على العقار المذكور الدارته فقد إتفقا 

 على ما يلى . 

 البند ا ول 



 التمهيد السابق جزء ال يتجزء من بنود العقد . 

 بند الثانى ال

ال يعد قبول الطرفين ا ول والثانى على تعيين الطرف الثالث حارساً على العقار مواود 

 النزاد تسليماً من أحدهما لألهر بما يدعيه من حقوب له على العقار المذكور . 

 البند الثالث 

علاالطرف الثالث ان يقوم بأعمال االدارة المعتادة ، من تأجير وتحصيل االيجار وإعطاء 

المهالصات وااليصاالت الالزمة موقعاً عليها منه ودفع ا موال ا ميرية وإجراء االصالحات 

وهالفه ورفع الدعاو  الالزمة وتمثيل الطرفين فى الدعاو  المتعلقة بااليجار وعليه ان يبذل 

لن عناية الرجل المعتاد ، وال يجوز له بطريق مباشر ان يحل محل احد الطرفين ا ول فى ذ

 والثانى او شهصا اهر فى أداء عمل من أعمال الحراسة . 

 البند الرابع 

يتعين على الطرف الثالث امسان دفاتر حسابات منتظمة لرصد جميع االيرادات والمصروفات 

ول والثانى فى نهاية كل فترة حساباً عن نتيجة إدارته من وعليه ان يقدم لكل من الطرفين ا 

 واقع الدفاتر مؤيداً بالمستندات . 

 البند الهامس 

اتفق الطرفان ا ول والثانى على ان يقوم الطرف الثالث بهصم قيمة ا جرة الشهرية وقدرها 

ن الفصل فى جنيهاً من ايراد العقار على ان يحتفظ تحت يده بصافى االيراد لحي --------

 النزاد القائم بينهما . 

 البند السادس 

على الطرف الثالث ان يسلم من يحكم له نهائياً العقار المحكوم له مع متجمد صافى الريع من 

 تاريخ هذا العقد حتى يوم التسليم وكذا جميع المستندات المتعلقه بالحراسة . 

 البند السابع 

الحراسة لحين الفصل نهائياً فى النزاد القائم اال اذا اتفقا يستمر الطرف الثالث بالقيام بأعمال 

 الطرفين ا ول والثانى على انهاء مأموريته قبل ذلن .

 البند الثامن 

 تحرر هذا العقد من ثالث نسخ بيد كل طرف نسهة للعمل بموجبها عند اللزوم . 

 الطرف الثالث الطرف الثاني الطرف االول

 االسم االسم االسم



 التوقيع التوقيع قيعالتو

 

 

 عقد توزيع منتجات

 أنه في يوم ........ الموافق ............. ، بين كل من :

طرف         أوال : السيد/ ........ بصفته صاحب مكتبة ........ ومقرها ........

 أول ناشر

طرف ثان                                         ........ثانيا : السيد/ ........ ومقيم 

 مؤلف

          أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف واتفقا على ما يأتي :

 البند ا ول                                                     

على قيام أتفق الطرفان   عنوان الكتاب ........ وعدد صفحاته ........صفحة 

الطرف ا ول بطبع ونشر عدد ........ من كتاب ........ وفى حدود ........ في 

 .  المتوسط تعادل ........ ملزمة تقريبا

 البند الثاني                                                    

 سعر الكتاب ........ وحصة المؤلف منه ........ أتفق الطرفان على أن يكون 

سعر الكتاب مبلغ ........جنيه وأن يكون حق المؤلف بواقع ........ % من سعر 

 البيع لكل نسهة فيكون ا جمالي ........ جنيه .

 البند الثالث                                                    

طبع مدة العقد ........ وعدد نسخ المصنف ........ مدة هذا العقد ........ يتم  

الكتاب هاللها على دفعتين الدفعة ا ولى ........نسهة الدفعة الثانية ........ 

مع مراعاة عدم طبع أ  نسهة بعد المدة المتفق عليها ولو لم تطبع الكمية   نسهة

 المتفق عليها.

 البند الرابع                                                    

ان على قيام الطرف ا ول بطبع ........نسهة زيادة عن نسخ إاافية : اتفق الطرف

المتفق عليه في كل دفعة يه  الطرف الثاني فى كل دفعة منها عدد ........نسهة 



ويتم تسليم دار الكتب الوثائق المصرية من الكمية المشار إليها ........ نسخ فى 

 كل دفعة إلى جانب جهات الرقابة والدعاية وا عالن.

 البند الهامس                                                    

ا يداد بدار الكتب والوثائق المصرية :اتفق على قيام الطرف ا ول بإيداد بعدد 

........ نسخ دار الكتب والوثائق المصرية في كل دفعة وقيد الكتاب بالدار 

  المذكورة .

 البند السادس                                                    

زنة ورب الكتاب ولونه ونود الطباعة وعالف الكتاب :اتفق الطرفان على أن 

يكون ورب الكتاب من اللون ........ زنة ........ وأن يكون با وفست أو الجمع 

ا هيرة من وجود صفحات التصويري أو االنترنت وليس بالمساتر لما يترتب على 

عالف   ممسوحة كما أن الكتابة تكون عير وااحة وعير مريحة للنظر وأن يكون

 الكتاب من الورب ........

 البند السابع                                                    

يتعهد الطرف الثاني المؤلف بعد إعادة طبع الكتاب مواود العقد على أي صورة 

مكبرة/مصغرة إال بعد استالم إهطار موصى عليه من الطرف ا ول الناشر  كانت

 يفيد نفاذ الكمية المتفق عليها .

 البند الثامن                                                    

اتفق الطرفان على أنه في حالة تدهل السلطات المسئولة في تحديد سعر الكتاب , 

 ة التهفيض كل بحسب نصيبه ونسبته في البيع .على تحمل الطرفان قيم

 البند التاسع                                                    

عدد بروفات الكتاب وحق مراجعتها : أتفق الطرفان على أن يكون الطرف الثاني 

المؤلف وحده حق مراجعة بروفات الكتاب وإعطاء أمر الطبع على أال يقل عدد 

 كتاب عن بروفتان .بروفات ال

 البند العاشر                                                    

ال يتم عمل طبعة عير متفق عليها إال بعقد جديد أو ) إذن كتابي ( من المؤلف وإال 

يحق للطرف الثاني المؤلف استصدار أمر على عرياة من قااى ا مور الوقتية 

 .بتوقيع الحجز التحفظي عليها 



 البند الحادي عشر                                                    

اتفق الطرفان على أال يتم بيع أي نسهة من الكتاب إال بعد التوقيع على عالف 

الكتاب الداهلي من المؤلف وأي نسهة عير موقع عليها من المؤلف يحق للمؤلف 

 قدره ........ جنيهمصادرتها والمطالبة بتعويض عن كل نسهة مبلغ و

 البند الثاني عشر                                                     

يعتبر العقد 2,3,5,6,7,8يتم االلتزام ببنود العقد وأي مهالفة  ي بند منه البند 

 مفسوخ من تلقاء نفسه دون حاجة  نذار أو حكم قاائي .

 البند الثالث عشر                                                    

تتم المحاسبة بين الطرفين كل ........ شهر يعتد في إجراء المحاسبة بأوامر  

الطبع الموقعة من الطرفين أو بفواتير البيع أو بسجالت الطرف ا ول الناشر أو ما 

 يتم االتفاب عليه كأساس للمحاسبة بين الطرفين .

 البند الرابع عشر                                                    

يلتزم الطرف ا ول الناشر بنشر وطبع الكتاب بحالته التي هي عليها وفقا للنسهة 

ا صلية المسلمة إليه والموقعة من الطرف الثاني والتي يحتفظ الطرف الثاني 

بنسهة مماثلة لها تماما وموقعة من الطرف ا ول وتعد النسهة التي في حيازة 

 لطرف الثاني المؤلف هي المرجع  جراء المطابقة عليها.ا

 البند الهامس عشر                                                    

وال   ......  يلتزم الطرف ا ول الناشر بنشر هذا المصنف هالل موعد أقصاه  

وباتفاب كتابي  يجوز تعديل هذا الميعاد إال العتبارات يقدرها الطرف الثاني المؤلف

 بين الطرفين في هذا الشأن .

 البند السادس عشر                                                    

جميع مصاريف الورب والطباعة والتجليد والنشر والتوزيع على عاتق الطرف 

ا ول الناشر وكذلن جميع الارائب التجارية وارائب المبيعات على الطرف ا ول 

 ر.الناش

 البند السابع عشر                                                    



في حالة وفاة الطرف ا ول أو إفالسه أو إعساره يحق للطرف الثاني حق فسخ 

 هذا العقد مع إلزام ورثته بما هو مستحق أو يستحق من حقوب المؤلف البائع .

 البند الثامن عشر                                                    

أي نزاد ينشأ بين الطرفين بهصو  االتفاب على الكتاب المذكور يكون من  

  ........  اهتصا  محكمة

 البند التاسع عشر                                                    

 تحرر هذا العقد من نسهتين بيد كل من طرف نسهة للعمل بها عند االقتااء.

 الطرف الثاني المؤلف                             الطرف ا ول الناشر

 

 

 عقد توكيل ها  ببيع عقار

أقر أنا ........ الجنسية ........ والمقيم ........ رقم قومى ........ 
 ........./......../........بتاريخ

 ........ سجل مدنى ........ مسلسل رقم

........ رقم قومى ........ سجل مدنى ........ والمقيم بأننى قد وكلت ا ستاذ 
........ فى بيع العقار المملوك لى رقم ........ تنظيم الكائن بشارب ........ قسم 
........ محافظة ........ والمكون من ........ والبالغ مساحته ........مترا مربعا 

لل من والشروط التى يراها دون أى  بالمكلفة رقم ........ باسم ........و ذلك وفقا
وله التوقيع على عقد البيع االبتدائى والنهائى  , اعتران منى على ذلك بعد التعاقد

واتخاذ كافة االجراءات الالزمة لذلك وقيد حق امتياز البائع ان رأى ارجاء الوفاء 
جزء بجزء من ال من أو ما بعد التوقيع على العقد النهائى , وقبن ال من أو ال

 . المعجل منه واعطاء المخالصات المتعلقة بذلك

 الموكل

 

 عقد توكيل ها  لمحام

أقر أنا ........ المقيم ........ رقم قومى ........بتاريخ ......../......../......... 
 ........ جل مدنى



 ........ بأننى قد وكلت االستاذ ........ المحامى فى الدعوى رقم ........ لسنة

دنى كلىم  ........ 

و لسيادته التوقيع على الصحيفة وايداعها قلم الكتاب وسداد الرسوم المستحقة 
والمرافعة الشفوية والكتابية بتقديم المذكرات وابداء الدفوب وأوجه الدفاب والرد على 
ذلك . بما يتفق وأصول القانون وايداب المستندات المؤيدة وسحبها والطعن بالتزوير 

على ما يقدمه الخصم من مستندات واعالن شواهد التزوير والتنازل عن واالنكار 
ذلك , طلب ترك الخصومة وابرام الصل  أو رفضه واالبراء واالقرار بالتصرفات 
المتعلقة بالنزاب وتحصيل الديون واعطاء المخالصات وتوجيه اليمين وردها ورد 

حكمة والجهات االدارية القضاة وسحب صور االحكام والمبالغ المودعة خزينة الم
 .والمتعلقة بهذه الدعوى

و لسيادته على وجه العموم القيام بكل ما يلزم للسير فى الدعوى حتى صدور حكم 
 فيها أمام هذه المحكمة وليس له توكيل غيره من المحامين

 

 عقد شركه تاامن

 

 -م يبين كال من:2001/  6/  14أنـه في يوم الهميس   الموافق  

القصير بواليية واليدهم  جمال  ممماع سى ان يلة جاا جمال  ممماع سى ان ا نسه / ميريم -أوال :

   118المحلية الكبير  شيارد ا نتيا  منيزل رقيم  المقيمين  ناحييي ممماع سى ان المهندس جميال 

 ثان المحلة الكبر  مسلم مصري

 )طر  أول شريك متضامن(

شارد ا نتا   ثان 1 18لة الكبر  صالح محمد محمد عيسى      والمقيم بالمح السيد /-ثانيا :

المحليية الكبيير   مصييريه  مسييلم                                                )طييرف ثييان شييرين 

 متاامن(

نبيلة محمد محمد عيسى المقيمة بناحية كفر حجازي مركز المحلة الكبرى   ال ا ـ السيدة /

)طر   الث شريك                             مصريه   مسلمة                                 
 متضامن(

السيد/عبد الحميد عبد المجيد مصلحي  المقيم بالمحلة الكبرى شارع الششتاوى من  رابعا ـ

) طر  رابع شريك            مسلم                                            سكة زفتي مصري
 متضامن(

 
 وين شركه تضامن فيما لينهما  لشروط ا تيةقد أقر مجيا األطراف على تك



 اسم الشركة / ها  كوالتى الكترونكس   -أوال : 
                                      HI—QUALITY     ELECTRONICS                                                 ا

 الغرض من تكوين الشركة :/ صيانة  األجهزة اإللكرتونية وأجهزة الكمبيوتر  -ثانيا:
 ش الغري  قاسم من جزيرة شدوان مل  ألبئوين حممود ألو عبده  122مقر الشركة /  -ثالثا :
 جنيه  ))فقط وقدره ستمائة جنيها ألغري 600رأس مال الشركة مبلغ   -رابعا:

 53الطرف األول  /-و واائائر لك الشركاء فيما لينهم  لنئ  ا تية:زيا األر تلا-المكسوالالاس:  ا  
% واحملاسبة   ااية كس  سعنه معن اتريعخ 17% الطرف الرالا 15% الطرف الثال  15% الطرف الثاين 

 لدء النشاط 
 وداىيررررة لالف مررررة اتف رررا الشررررفراع  ع ىبدررررا علرررر   ا تكرررها اوداى  لالتصررررف  لالتهيمرررر   مررررا  راعرررا ا  ررررا  ا -: اإلدارة

لاحلكهممرة لالته مررل  مرا  مصررلرا الوررفائا لاوتسسرا  التلممنمررة لررل مررا يتدلررا تلشرفرة ع رر  مرن ا تصررا  الطررف  
 اول  لحمله بصفتا الهيل الطبمد  عل   لعده ال صف  عفاد الطف  اول 

 
 ا يدترب عغ  ل ي تصف   ل تهيم   يصملى من تي  الشفراع بمللا تهيم  الطف  اول   ع يدتمل ب

اتف ا اوطفا   ع ىبدا  عل  انا ىف حالا نشهب  ي نزاع تكرها ككهرا ملمهىيرة ا لرة الكرربا هر  او تصرة  -سابعا :
 برا

  فى هذا الد مل من  ىب   صهى بممل رل طف  صهىه للدهل مبهجب ا عنمل اللررزل   - امنا :

 )الطـرف األول (                                                     

 )  الطرف الثاني (   

 )  الطرف الثالث (               

 ( )   الطرف الرابع   

 وزارة العدل                                           

 مصلحة الشهر العقاري والتو يق                         

 مكتب التو يق فرب المحلة الكبرى                       

 محضر تصدق رقم                    

 قد تم التوقيع 2001انه فى يوم /                          الموافق        /         / 

  من

 
 . 

 



 عقد توكيل رسمى عام

الساعة ........ حضر أمامنا انه فى يوم ........ الموافق ......../......../......... 
 نحن ........ مو ق العقود بالمكتب المذكور

السيد / ........ الجنسية ........ الديانة ........ مواليد ........ سنة ........ المقيم 
 ........ برقم ........ شارب

........ قسم ........ محافظة ........ رقم قومى ........ بتاريخ ......../......../.
 ........ مسلسل رقم ........ سجل مدنى

و قد وكل نيابة عنه السيد / ........ الجنسية ........ الديانة ........ مقيم ........ 
والصل  والتحكيم والحوالة  وذلك فى البيع والشراء الوارد على عقار أو منقول

والوديعة والحراسة  واالقرار واالقران واالقتران والقسمة والمقايضة والعارية
والتأمين والكفالة والمقاولة وترتيب حقوق االنتفاب واالرتفاق وفى الوفاء واالستيفاء 

ومن  آجال للوفاء سواء ما تعلق بالديون أو اال مان أو المعدل واعطاء 
والرهن وقيده وتجديد القيد وشطبه وتقرير حقوق االمتياز ومحو القيد  المخالصات

ر أمام مصلحة الشهر العقارى والتو يق للتوقيع على العقود الخاص بها والحضو
النهائية وتسلم صورها وما قدم من أوراق ومستندات والتقرير بشطب الحقوق 

 . العينية التبعية من رهن وامتياز واختصاص والتنازل عن أسبقية قيودها

دائعه و التوقيع على الشيكات المصرفية لدى بنك ........ وصر  قيمتها وسحب و
به وبصناديق التوفير وبالخزائن الحكومية وغير الحكومية وقبن المرتبات 

والمعاشات والتأمينات والمكافآت واالدخار والتوقيع على المستندات المتعلقة بذلك , 
 . وبيع وشراء االوراق المالية من أسهم وسندات وحصص تأسيس ورهنها

والمؤسسات وتم يله فى و حضور الجمعيات العمومية للشركات المساهمة 
 . اجتماعات مجالس االدارة

و تجديد الديون واتخاذ االجراءات الالزمة لقطع التقادم وتوجيه االعالنات 
واالنذارات وتوقيع الحجوز التحفظية والتنفيذية العقارية والمنقولة والعرن الحقيقى 

 . وقبوله

عليها بابرام عقود االيجار و ادارة كافة أمواله واتخاذ االجراءات الالزمة للحفاظ 
وتحصيل االيرادات واعطاء المخالصات وطلب فسخ هذه العقود أو تقرير انفساخها 

أو تفاسخها وقبول التنازل عنها واقامة المبانى وترميمها وازالتها وابرام العقود 
 . المتعلقة بذلك من المقاولين واستصدار تراخيص البناء أو االشغال واستالمها

العمال الالزمة للتصدير واالستيراد من تخليص وسداد رسوم ونقل لكافة و كافة ا
 . السلع والمهمات وتسلم المستندات المتعلقة بها من الناقل ومصلحة الجمارك



و استخراج الو ائق والجوازات وطلب التأشير عليها للسفر واالقامة وعلى وجه 
توكيل المحامين وغير المحامين  العموم له اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ هذا التوكيل وله

 . فى كل ما يلزم لذلك

 . و بعد أن تلونا ما تقدم على الموكل , أقره ووقع عليه وصادقنا على ذلك

                                                                              " الموكل "
 " المو ق"

 

 عقد رسمى بهبة عقار بدون عوض

 ........./......../........ يوم ........ الموافقأنه فى 

 : حضر أمامنا نحن ........ مو ق العقود الرسمية بالمكتب سال  البيان كل من

السيد/ ........المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر ........ سنة يقيم  (1
 ........ بشارب

 ........ ومى ........ سجل مدنىقسم ........ محافظة ........ يحمل رقم ق

 "طر  اول"

السيد/ ........المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر ........ سنة يقيم  (2
 ........ بشارب

 ........ قسم ........ محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 :با منا تحرير العقد التالىبعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طل

 "البند االول"

يقر الطر  االول بأنه وهب للطر  ال انى العقار المملوك له , الكائن ........ 
والمكون من ........ والبالغ مساحته ........ والذى يحده من الناحية البحرية 

..... بالمكلفة رقم ........ومن الناحية القبلية ........ والشرقية ........ والغربية ...
 ........ ........ باسم

 "البند ال انى"

 ........ آلت ملكية العقار للطر  االول بطريق

 "البند ال الث"



يلتزم الطر  ا ول بتسليم العقار الموهوب للطر  ال انى فور التصديق على هذا 
 الرسمية عليه من المو ق المختص بمصلحة الشهر العقارى العقد واسباغ صفة

 .والتو يق, ويتحمل كافة المصاري  الالزمة لذلك

 "البند الرابع"

يقر الطر  االول بخلو العقار الموهوب من كافة الحقوق العينية االصلية والتبعية 
كما هى معرفة به فى القانون, وبخلو من العيوب الخفية, ومع ذلك فان الطر  

 . االول ال يضمن أى تعرن أو استحقاق أو عيب خفى

 "بند الخامسال"

تم هذا العقد بدون عون , وليس للطر  ا ول الرجوب فى هبته الى سبب من 
 . االسباب باعتبارها من الهبات الالزمة

 "البند السادس"

يلتزم الطر  ا ول بعدم التعرن للطر  ال انى فى العقار الموهوب , ويكون 
استغالل وتصر  على لألخير وحده عليه كافة الحقوق المقررة للمالك من انتفاب و

 . أن يتحمل كافة االعباء المفروضة عليه

 "البند السابع"

 .يتحمل الطر  االول كافة المصاري  التى يتطلبها اتمام هذا العقد

 "البند ال امن"

المحامى فى استالم صورة العقد  ........ وكل الطر  ال انى, بموجب هذا , االستاذ
 .فى اتخاذ االجراءات الالزمة الشهار هذا التصر بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية, و

وبعد تحرير هذا العقد , تلوناه على الطرفين وبعد اقراره منها وقعا عليه فى 
 . حضورنا وصدقنا على ذلك

 المو ق

 

 عقد رسمى بهبة منقول )سيارة( بدون عوض

 

 ........./......../........ انه فى يوم ........ الموافق

 : العقد بين كل من تم تحرير هذا



 ........ السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

          " طر  اول "

 ........ السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم (2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ رقم قومىيحمل 

 ........ سجل مدنى

 " طر   انى "

 : يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى

 "البند االول"

مالكى ........ ماركة ........ ........ يمتلك الطر  ا ول السيارة رقم
 ........ موديل

 .ال انى بدون عونسعة الموتور ........ شاسية رقم ........ وقد وهبها للطر  

 "البند ال انى"

آلت السيارة سالفة البيان للطر  االول بموجب عقد البيع المصدق عليه بمكتب 
 ........./......../........ تو يق ........ بتاريخ

 "البند ال الث"

يلتزم الطر  االول بتسليم السيارة فور التصديق على هذا العقد من مو ق العقود 
الشهر العقارى والتو يق, على أن يكون مسئوال عن كافة الوقائع  الرسمية بمصلحة

التى نشأت قبل التسليم, أما ما يستجد بعد ذلك فيكون الطر  ال انى هو المسئول 
 .عنها

 "البند الرابع"

للطر  ال انى بموجب هذا العقد نقل الترخيص باسمه بقلم المرور الذى يتبعه , 
 .ارة باعتباره مالكا لهاويكون له كافة الحقوق على السي

 "البند الخامس"



يقر الطر  ال انى أنه عاين السيارة معاينة تامة نافية للجهالة كما قام بتجربتها لمدة 
صالحيتها وليس له الرجوب على الطر  االول بأى عيب قد  ........ و بت له
 . يظهر مستقبال

 "البند السادس"

ى سبب من االسباب باعتبارها من ال يجوز للطر  االول الرجوب فى هبته ال
 . الهبات الالزمة

 "البند السابع"

 .يتحمل الطر  االول مصاري  هذا العقد

 "البند ال امن"

وكل الطر  ال انى عنه, بموجب هذا,االستاذ ........ المحامى فى استالم صورة 
د تحرير العقد بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية , وفى اتخاذ اجراءات نقل الترخيص وبع

 .وقعا عليه فى حضورنا وصادقنا على ذلك  هذا العقد, تلوناه على الطرفين

 

 

 عقد رسمى بيع سفينة

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 . أمامنا نحن ........ المو ق بمكتب تو يق ........ بمصلحة الشهر العقارى

 : حضر كل من

 ........ رقم قومى........ سجل مدنىالسيد/ ........  (1

 ........ محافظة ........ مقيم برقم ........ شارب ........ قسم

 "طر  أول"

 ........ السيد/ ........ رقم قومى........ سجل مدنى (2

 ........ مقيم برقم ........ شارب ........ قسم ........ محافظة

 "طر   ان"

 :ا للتعاقد وطلبا الينا تحرير هذا العقد التالىوقد أقر الطرفان بأهليته



 "البند االول"

باب الطر  االول للطر  ال انى سفينة تجارية مملوكة له مقيدة بسجن السفن تحت 
 ........رقم

 "البند ال انى"

يقر الطر  االول بخلو السفينة محل هذا العقد من العيوب التى قد تخفى على 
وبا معلومة له ـ الطر  االول ـ ولم يسبق أن حدث الطر  ال انى وليست هناك عي

بها خلل أ ناء ابحارها أو رسوها, وأجريت آخر عمرة لها بتاريخ 
......../......../......... بمعرفة ........ تم بها استبدال ........ وفقا للتقرير الفنى 

 . المقدم صورته ضمن أوراقها

 "البند ال الث"

عاين السفينة المبيعة بمعرفة لجنة من المهندسين يقر الطر  ال انى أنه 
المتخصصين وتبين له سالمتها من ناحية........ ـ كما قام بصحبة هذه اللجنة 

بتجربتها باالبحار بها فى عرن البحر لمدة ........ ساعة وبسرعات مختلفة, فوجد 
على هذا  آالتها تعمل بانتظام دون أن يعتريها عطل أو خلل, وقبل التعامل فيها

 .االساس

 "البند الرابع"

يشمل هذا البيع ........ الستخدامها والموجودة بها وهى ........ كما يشمل قطع 
الغيار المملوكة للطر  االول والخاصة بطراز السفينة والموجودة بمخازنه وفقا 
نفذ لقائمة تحددها المرافقة لهذا العقد , وقد تم وضع الفته على الباب الرئيسى لها ت

 .ملكية الطر  ال انى لها

 "البند الخامس"

بخلو المبيع من الرهن الرسمى , ومن حقوق االمتياز وأن  يقر الطر  االول
الشهادة المقدمة منه للطر  ال انى الصادرة من مصلحة النقل لم يترتب من بعد 

 .صدورها أى من هذين الحقين

 "البند السادس"

محل هذا العقد قد انتقلت إليه بموجب عقد بيع  يقر الطر  االول أن ملكية السفينة
مبرم فيما بينه وبين السيد/ ........ المالك  ........./......../........ رسمى مؤرخ

السابق لها والمسجل بمصلحة النقل تحت رقم ........ بتاريخ 
م الوفاء به ......../......../......... وأن البيع كان لقاء قدره ........ فقط ........ ت

 كامال

 "البند السابع"



لم يسبق له التصر  فى السفينة سالفة البيان بأى نوب من  يقرر الطر  االول بأنه
أنواب التصرفات , وأنه يضمن للطر  ال انى كافة التعرضات القانونية الصادرة 

 . من الغير

 "البند ال امن"

جهة حكومية ولو تعلقت ال يضمن الطر  االول التعرضات التى قد تقع من أية 
عن العمل أو خال  ذلك مما تنظمه  بمدى صالحية السفينة او وق  طرازها
 .القوانين واللوائ  المتعلقة بتسيير السفن

 "البند التاسع"

تم هذا البيع لقاء  من قدره ........ فقط ........ شامال السفينة وما ألحق بها من 
نى خارج مجلس هذا العقد مبلغ ........ معدات وقطع غيار, دفع منه الطر  ال ا

فى   فقط ........ ودفع مبلغ ........ فقط ........ بهذا المجلس, وتعهد بدفع الباقى
 .................مدة قدرها

 "البند العاشر"

احتفظ الطر  االول بحق امتياز البائع حتى الوفاء بباقى ال من وقدره ........ فقط 
 . موجب هذا العقد فى قيد امتيازه بسجل السفن........ وله الحق ب

 "البند الحادى عشر"

يلتزم الطر  االول فور الوفاء له بباقى ال من, أن يقدم مخالصة منه للطر  ال انى 
بموافقته على محو حق االمتياز المقرر له على السفينة المبيعة لألخير, على أن 

على توقيعه فيها, وبأن يقترن تكون المخالصة  ابته فى ورقة رسمية أو مصدق 
الوفاء باتمام هذه المخالصة, فان امتنع الطر  االول عن ذلك , توق  فورا الفوائد 

 .المقررة على باقى ال من

 "البند ال انى عشر"

يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء 
 .وفاء بباقى ال من من االجل المحددآخر إذا لم يتم الطر  ال انى بال

 "البند ال الث عشر"

يلتزم الطر  االول بتسليم المبيع للطر  ال انى ـ بدون طاقم من البحار ـ فور 
التصديق على هذا العقد, واال التزم بأن يدفع للطر  ال انى مبلغ ........ فقط 

الرب  الذى يفوت  ........ عن كل يوم تأخير , وقد روعى فى هذا التقدير مقدار
 .على االخير من عدم استغالله السفينة

 "البند الرابع عشر"



من المتفق عليه أن تبعة هالك السفينة على الطر  ال انى منذ التصديق على هذا 
 .العقد وال يحول هذا الهالك دون استحقاق الطر  االول لباقى ال من

 "البند الخامس عشر"

رقم  ؤمنا عليها لدى شركة ........ بالبوليصةيقر الطر  االول بأن السفينة م
........ بتاريخ ......../......../......... وأن القسط السنوى مقداره ........ فقط 

........ ويستحق اعتبارا من ......../......../......... ويتعهد بالتنازل عنها للطر  
 .ال انى

 "البند السادس عشر"

ذا العقد قرين كل متعاقد, موطنا مختارا له بصدد ما يعتبر العنوان الموض  به
 .يتطلبه تنفيذه

 "البند السابع عشر"

 . تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات

 "البند ال امن عشر"

لكل من الطرفين الحق فى استالم صورة تنفيذية من هذا العقد كل بشخصه أو بوكيل 
 .عنه

 .المتعاقدين وقد وقعاه وصادقنا عليه من تحرير هذا العقد تلوناه على وبعد االنتهاء

 "الطر  ال انى                                         الطر  االول""

 

 عقد رسمى بيع طائرة

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

المختصة بتسجيل الطائراتأما منا نحن ........ الموظ  بالجهة االدارية   . 

 : حضر كل من

 ........ السيد / ........ يحمل رقم قومى........ سجل مدنى (1

 ........ يقيم بشارب ........ رقم ........ قسم ........ محافظة

 "طر  أول بائع"



 ........ السيد/ ........ يحمل رقم قومى........ سجل مدنى (2

م ........ قسم ........ محافظةيقيم بشارب ........ رق  ........ 

 "طر   ان مشتر"

 :وقد أقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد طلبا الينا تحرير العقد التالى

 "البند االول"

 ........ باب الطر  ا ول للطر  ال انى طائرة

 "البندال انى"

تخفى على يقر الطر  االول بخلو الطائرة محل هذا العقد من العيوب التى قد 
الطر  ال انى وليست هناك عيوبا معلومة له ـ الطر  االول ـ ولم يسبق أن حدث 

بها خلل أ ناء طيارنها او اقالعها, وأجريت آخر عمرة لها بتاريخ 
......../......../......... بمعرفة ........ تم بها استبدال ........ وفقا لتقرير الفنى 

 .المقدم صورته ضمن أوراقها

" لبند ال الثا " 

يقر الطر  ال انى أنه عاين الطائرة المبيعة بمعرفة لجنة من المهندسين 
كما قام بتجربتها بصحبة اللجنة  ........ والمتخصصين وتبين له سالمتها من ناحية
سالفة الذكر بالطيران بها لمدة ........ ساعة على ارتفاعات مختلفة  م الهبوط بها, 

ظام دون أن يعتريها عطل أو خلل , وقد قبل التعامل فيها على ووجد آالتها تعمل بانت
 . هذا االساس

 "البند الرابع"

يشتمل هذا البيع على ........ والخاصة بطراز الطائرة , والمحددة بالقائمة المرفقة 
والموجودة بالمخازن الكائنة ........ وقد تم وضع الفته على الباب الرئيسى لها تنفذ 

ال انى لهاملكية الطر   . 

 "البند الخامس"

يقر الطر  ا ول بخلو المبيع من الرهن الرسمى ومن حقوق االمتياز وأن الشهادة 
المقدمة منه للطر  ال انى الصادر من الجهة التى سجلت بها الطائرة لم يترتب من 

 .بعد صدورها أى من هذين الحقين

 "البند السادس"

انتقلت إليه بوجب عقد بيع مؤرخ يقر الطر  االول أن ملكية المبيع قد 
......../......../......... مبرم فيما بينه وبين السيد/ ........ المالك السابق لها, وتم 



تسجيله برقم ........ بتاريخ ......../......../......... بمكتب تسجيل الطائرات 
... دفع منه عند التعاقد الكائن ........ وأن البيع كان لقاء  من قدره ........ فقط .....

مبلغ ........ وتم تقسيط الباقى على أقساط شهرية, واحتفظ البائع بامتيازه وقام بقيده 
بالسجل المعد لذلك, وقد تم محو هذا االمتياز بعد الوفاء بالقسط االخير , وفقا 

 .للشهادة المشار إليها

 "البند السابع"

قع من أى جهة حكومية ولو تعلقت ال يضمن الطر  ا ول التعرضات التى قد ت
بمدى صالحية الطائرة أو وق  طرازها عن العمل أو خال  ذلك مما تنظمه 

 .القوانين واللوائحالمتعلقة بالطيران

 "البند ال امن"

تم هذا البيع لقاء  من قدره ........ فقط ........ دفع منه الطر  ال انى خارج مجلس 
...... وتعهد بدفع مبلغ ........ فقط ........ عند هذا العقد مبلغ ........ فقط ..

 . التسجيل , والباقى وقدره ........ بعد سته أشهر من التسجيل

 "البند التاسع"

احتفظ الطر  ا ول بحق امتياز البائع حتى الوفاء بباقى ال من وقدره ........ فقط 
الطائرات........ وله الحق بموجب هذا العقد فى قيد امتياز بسجل  . 

 "البند العاشر"

يلتزم الطر  ا ول فور الوفاء بباقى ال من أن يقدم مخالصة منه للطر  ال انى 
بموافقته على محو حق االمتياز المقرر له على الطائرة المبيعة لألخير , على أن 
تكون المخالصة  ابته فى ورقة رسمية أو مصدق على توقيعه فيها, وبأن يقترن 

هذه المخالصة, فان امتنع الطر  االول عن ذلك, توق  فورا الفوائد  الوفاء بإتمام
 .المقررة على باقى ال من

 "البند الحادى عشر"

يلتزم الطر  ال انى بفوائد اتفاقية بواقع ........ عن باقى ال من محل امتياز البائع 
 .حتى تمام السداد, مع مراعاة ما تضمنه البند السابق

 "البند ال انى عشر"

يلتزم الطر  ال انى بتسليم الطائرة وكافة تراخيصها ـ بدون طاقمها ـ إلى الطر  
ال انى فور التصديق على هذا العقد وإال التزم بأن يدفع للطر  ال انى مبلغ ........ 
فقط ........ عن كل يوم تأخير , وقد روعى فى هذا التقدير حجم الرب  الذى سو  

اللها , على أن يتحمل الطر  ال انى تبعة هالكها يفوت على ا خير من عدم استغ
 .منذ تسلمها



 " البند ال الث عشر"

يقر الطر  ا ول بأن الطائرة مؤمنا عليها لدى شركة ........ ببوليصة رقم ........ 
بتاريخ ......../......../......... وأن القسط السنوى مقداره ........ فقط ........ 

......../......../......... ويتعهد بالتنازل عنها للطر  ال انى ويستحق اعتبارا من 
 .على أن يتحمل االخير ما قد يحل من أقساط

 "البند الربع عشر"

يعتبر العنوان الموض  بهذا العقد قرين كل متعاقد, موطنا مختارا له بصدد ما 
 .يتطلبه تنفيذه

 "البند الخامس عشر"

ينشب من منازعات فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد تختص محاكم ........ بنظر ما قد  . 

 "البند السادس عشر"

لكل من الطرفين الحق فى استالم الصورة التنفيذية لهذا العقد كل بشخصه أو بوكيل 
 .عنه

 .وبعد االنتهاء من تحرير هذا العقد تلوناه على المتعاقدين وقد وقعاه و صدقنا عليه

 

 عقد رسمي لبيع حق انتفاد

 

بمكتب توثيق.............   الموافق.../......../.....  في يوم.............انه 

حار   موثق العقود الرسمية   بمصلحة الشهر العقاري امامنا نحن................

 -كل من :

السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم   (1

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

 اول بائع () طرف  

 ثانيا : السيد / ................. المقيم ......................بطاقة رقم ...............

 ) طرف ثاني مشتري ( 

 



اقر المتعاقدون باهليتهم القانونية للتعاقد والتصرف وطلبوا منا تحرير العقد االتي 

 -نصه :

 البند االول

فة الامانات الفعلية والقانونية الطرف باد واسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكا

االول الي الطرف الثاني المشتري لذلن حق االنتفاد مدة تبدأ من.../.../........ 

/.../..... عن المحل الكائن بالدور........من العقار رقم........   وتنتهي.....

 كاالتي : متر مربع وبياناته   شارد........ ميدان........ وبمساحة تبلغ........

 الحد القبلي :.....................

 الحد البحري :....................

 الحد الغربي :.....................

 الحد الشرقي :....................

 البند الثانى

يقر الطرف االول بان المحل مواود هذا العقد مملون له عن طريق الشراء 

.. بتاريخ.../.../........مكتب شهر عقاري بموجب العقد المسجل رقم ......

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

 

 البند الثالث

يقر الطرف االول بان المحل المذكور هالي من كافة الحقوب العينية ايا كان نوعها 

كالرهن واالهتصا  واالمتياز وحقوب االنتفاد واالرتفاب ظاهرة او هفية كما يقر 

بصفة ظاهرة وعير منقطعة ولم يسبق له التصرف بأنه حائزا له دون منازعة و

 فيه

 

 البند الرابع

تم هذا البيع بثمن اجمالي وجزافي قدره ............... وذلن عن كامل 

 مدة.......... المبنية بالمادة االولي .

 



 البند الهامس

يقر ويعترف الطرف الثاني بانه عاين المحل المباد انتفاعه بموجب هذا العقد 

نة التامة النافيه للجهالة شرعا وانه قبل شرائه بحالته الراهنة دون ان يحق المعاي

 له الرجود علي الطرف االول باي شيء بسبب ذلن

 

 البند السادس

بمجرد التوقيع علي هذا العقد يكون للطرف الثاني الحق في تسليم المحل المبيع 

 فورا

 

 

 البند السابع

لنشاط هدم اي مباني قائمة او سد اي منافذ يحظر علي الطرف الثاني ممارسته 

قائمة او اجراء اي بروزات هارجية للمباني القائمة علي نحو يهل بسالمة المبني 

او النواحي الهندسية او الجمالية فيه ويكون اي تعديل كان في المحل المبيع حق 

كما يلزم  انتفاعه او المبني االصلي الكائن به بموافقة الطرف االول موافقة كتابيه

الطرف الثاني باعمال الصيانة وكافة االصالحات الالزمة هالل فترة سريان هذا 

 العقد

 

 البند الثامن

علي الطرف الثاني ان يستعمل المحل المبيع حق انتفاعه بحالته الراهنة وبحسب 

ما اعد له وان يديره اداره حسنه ويبذل من العناية في المحافظة عليه وصيانته ما 

الشه  المعتاد في حالة مهالفته ذلن يكون للطرف االول الحق في نزد يبذله 

العقار من تحت يده واقامة نفسه حارسا قاائيا عليه بدون اجر وقد قبل الطرف 

الثاني ذلن صراحة من االن كما قبل اهتصا  السيد قااي االمور المستعجلة هذا 

عتبار حق االنتفاد فاال عن حق الطرف االول في حاله هطورة المهالفة في ا

 منتهيا من تلقاء نفسه دون ان يلتزم بدفع اي تعويض عن ذلن للطرف الثاني

 



 البند التاسع

يعتبر توقيع الطرف الثاني علي هذا العقد قبوال نهائيا لكل ما جاء به مواد وليس 

له الحق في االعتراض علي اي منها مستقبال ويعد هذا البيع لحق االنتفاد المحل 

هائيا ال رجعة فيه الي من الطرفين واال التزام الذي يعدل عن هذا البيع بيعا ن

 بتعويض الطرف االهر بمبلغ...........جنيه

 

 البند العاشر

يعتبر العنوان المواح بصدر هذا العقد الموطن القانوني لكل طرف من طرفيه 

 مالم يهطر الطرف االهر بتغيير هذا العنوان بهطاب موصي عليه الوصول

 

  البند الحادي عشر

تحرر هذا العقد بمصروفات ورسوم شهر واتعاب وما يلزم الستيفائه بالكمال علي 

 الطرف الثاني

  البند الثاني عشر

حرر هذا العقد من ثالثة نسخ بيد كل طرف نسهة للعمل بها عند االقتااء والثالثة 

التمام شهر هذا بمصلحه الشهر العقاري    لتقديمها لمكتب توثيق................

 العقد

 طرف ثان مشتر                                                        طرف أول بائع 

 

 

 عـقـد طبـع ونشـــر

 أنه في يوم ........ الموافق ............. ، بين كل من :

طر          أوال : السيد/ ........ بصفته صاحب مكتبة ........ ومقرها ........
 أول ناشر



طر   ان                                          انيا : السيد/ ........ ومقيم ........
 مؤل 

          أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصر  واتفقا على ما يأتي :

 البند ا ول

أتفق الطرفان على قيام   عنوان الكتاب ........ وعدد صفحاته ........صفحة 
ا ول بطبع ونشر عدد ........ من كتاب ........ وفى حدود ........ في  الطر 

 .  المتوسط تعادل ........ ملزمة تقريبا

 البند ال اني

سعر الكتاب ........ وحصة المؤل  منه ........ أتفق الطرفان على أن يكون سعر  
من سعر البيع الكتاب مبلغ ........جنيه وأن يكون حق المؤل  بواقع ........ % 

 لكل نسخة فيكون اإلجمالي ........ جنيه .

 البند ال الث

مدة العقد ........ وعدد نسخ المصن  ........ مدة هذا العقد ........ يتم طبع  
  الكتاب خاللها على دفعتين الدفعة ا ولى ........نسخة الدفعة ال انية ........ نسخة

مدة المتفق عليها ولو لم تطبع الكمية المتفق مع مراعاة عدم طبع أى نسخة بعد ال
 عليها.

 البند الرابع

نسخ إضافية : اتفق الطرفان على قيام الطر  ا ول بطبع ........نسخة زيادة عن 
المتفق عليه في كل دفعة يخص الطر  ال اني فى كل دفعة منها عدد ........نسخة 

المشار إليها ........ نسخ فى كل  ويتم تسليم دار الكتب الو ائق المصرية من الكمية
 دفعة إلى جانب جهات الرقابة والدعاية واإلعالن.

 البند الخامس

اإليداب بدار الكتب والو ائق المصرية :اتفق على قيام الطر  ا ول بإيداب بعدد 
........ نسخ دار الكتب والو ائق المصرية في كل دفعة وقيد الكتاب بالدار المذكورة 

.  

 لسادسالبند ا

زنة ورق الكتاب ولونه ونوب الطباعة وغال  الكتاب :اتفق الطرفان على أن يكون 
ورق الكتاب من اللون ........ زنة ........ وأن يكون با وفست أو الجمع 

التصويري أو االنترنت وليس بالمساتر لما يترتب على ا خيرة من وجود صفحات 



غال    وغير مريحة للنظر وأن يكونممسوحة كما أن الكتابة تكون غير واضحة 
 الكتاب من الورق ........

 البند السابع

يتعهد الطر  ال اني المؤل  بعد إعادة طبع الكتاب موضوب العقد على أي صورة 
كانت مكبرة/مصغرة إال بعد استالم إخطار موصى عليه من الطر  ا ول الناشر 

 يفيد نفاذ الكمية المتفق عليها .

 البند ال امن

اتفق الطرفان على أنه في حالة تدخل السلطات المسئولة في تحديد سعر الكتاب , 
 على تحمل الطرفان قيمة التخفين كل بحسب نصيبه ونسبته في البيع .

 البند التاسع

عدد بروفات الكتاب وحق مراجعتها : أتفق الطرفان على أن يكون الطر  ال اني 
إعطاء أمر الطبع على أال يقل عدد المؤل  وحده حق مراجعة بروفات الكتاب و

 بروفات الكتاب عن بروفتان .

 البند العاشر

ال يتم عمل طبعة غير متفق عليها إال بعقد جديد أو ) إذن كتابي ( من المؤل  وإال 
يحق للطر  ال اني المؤل  استصدار أمر على عريضة من قاضى ا مور الوقتية 

 بتوقيع الحجز التحفظي عليها .

 ادي عشرالبند الح

اتفق الطرفان على أال يتم بيع أي نسخة من الكتاب إال بعد التوقيع على غال  
الكتاب الداخلي من المؤل  وأي نسخة غير موقع عليها من المؤل  يحق للمؤل  

 مصادرتها والمطالبة بتعوين عن كل نسخة مبلغ وقدره ........ جنيه

 البند ال اني عشر

يعتبر العقد 2,3,5,6,7,8وأي مخالفة  ي بند منه البند يتم االلتزام ببنود العقد 
 مفسوخ من تلقاء نفسه دون حاجة إلنذار أو حكم قضائي .

 البند ال الث عشر

تتم المحاسبة بين الطرفين كل ........ شهر يعتد في إجراء المحاسبة بأوامر الطبع  
الناشر أو ما يتم الموقعة من الطرفين أو بفواتير البيع أو بسجالت الطر  ا ول 
 االتفاق عليه كأساس للمحاسبة بين الطرفين .

 البند الرابع عشر



يلتزم الطر  ا ول الناشر بنشر وطبع الكتاب بحالته التي هي عليها وفقا للنسخة 
ا صلية المسلمة إليه والموقعة من الطر  ال اني والتي يحتفظ الطر  ال اني بنسخة 

لطر  ا ول وتعد النسخة التي في حيازة الطر  مما لة لها تماما وموقعة من ا
 ال اني المؤل  هي المرجع إلجراء المطابقة عليها.

 البند الخامس عشر

وال   ......  يلتزم الطر  ا ول الناشر بنشر هذا المصن  خالل موعد أقصاه  
 يجوز تعديل هذا الميعاد إال العتبارات يقدرها الطر  ال اني المؤل  وباتفاق كتابي

 بين الطرفين في هذا الشأن .

 البند السادس عشر

جميع مصاري  الورق والطباعة والتجليد والنشر والتوزيع على عاتق الطر  
ا ول الناشر وكذلك جميع الضرائب التجارية وضرائب المبيعات على الطر  

 ا ول الناشر.

 البند السابع عشر

يحق للطر  ال اني حق فسخ هذا في حالة وفاة الطر  ا ول أو إفالسه أو إعساره 
 العقد مع إلزام ور ته بما هو مستحق أو يستحق من حقوق المؤل  البائع .

 البند ال امن عشر

أي نزاب ينشأ بين الطرفين بخصوص االتفاق على الكتاب المذكور يكون من  
  ........  اختصاص محكمة

 البند التاسع عشر

 ر  نسخة للعمل بها عند االقتضاء.تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من ط

                                                                    الطر  ا ول الناشر
 الطر  ال اني المؤل 

 

 عقد عمل

  

 بين كل من :

 

 ) طر  اول (       صاحب عمل             اوال : السيد /



                 مقيم :                     ناش (عامل ) و                   انيا :السيد /
                      تاريخ االصدار              يحمل جواز سفر رقم

 ) طر   اني (                                       الجهة

 اتفق الطرفان علي ماياتي :

 

 البند االول :

 

وموقع                  بمدينة        بمهنةيعمل الطر  ال اني لدي الطر  االول 
 العمل علي بعد

 البند ال اني :

 

اشهر ( تبدا من التاريخ الفعلي الستالم الطر  ال اني لعمله     مدة هذا العقد )
بالموقع ويعتبر الشهر االول كفترة اختبار يحق خاللها للطر  االول ان يفسخ العقد 

لطر  ال اني المطالبة باي مكافاة او تعوين دون ابداء االسباب ودون ان يحق ل
بسبب هذا الفسخ وينتهي العقد تلقائيا دون حاجة الي تنبيه او اخطار بإنتهاء مدته 

 عمل الطر  االول في الموقع الموفد اليه الطر  ال اني

 البند ال الث :

 

مصاري  السفر الي موقع العمل والعودة الي القاهرة يتحملها الطر  االول 
ت ناء الحاالت المنصوص عليها في هذا العقد فيتحمل بها الطر  ال اني وتخصم باس

 من مستحقاته لدي الشركة

 البند الرابع :

 

الطر  االول وحده هو الذي يحدد ايام ومواعيد بدء ونهاية العمل اليومية دون 
 اعتران من الطر  ال اني

 البند الخامس :

شامل البدالت بالموقع ويلتزم بان يعمل  يتقاضي الطر  ال اني اجرا شهريا بواقع
ساعة )  مانية واربعون ( ساعة اسبوعيا كحد ادني تحدد وتوزب علي ايام  48

االسبوب بمعرفة الطر  االول وحسب النظم المحلية وال تحستسب مدة االنتقال من 



  المسكن حتي موقع العمل ضمن ساعات العمل الفعلية وال يدفع عنها اي اجر واي
في  50ة في ساعات العمل في ايم االعياد واالجازات يزاد عنها االجر بواقع زياد

في  100المائة اما العمل في ايام االعياد واالجازات فيضاع  االجر فيه بواقع 
     المائه وباالضافة الي هذا االجر يتقاضي الطر  ال اني مبلغ

لطر  ال اني هذا كمصرو  يومي يدفع له دوريا بالعملة المحلية وال يستحق ا
بشيك علي                     المبلغ اال عن ايام العمل الفعلية فقط ويصر  االجر

 البنك باسم العامل او الوكيل المعتمد من قبله وخالل شهر من تاريخ استحقاقه لالجر

 البند السادس :

 

االول السكن بموقع العمل ا ناء سريان العقد والوجبات الغذائية علي نفقة الطر  
 طوال مدة سريان هذا العقد

 البند السابع :

 

 يحق للطر  االول انهاء العقد قبل نهاية مدته دون سابق انذار في االحوال االتية :

 

 اذا انتهي العمل الموكل اليه والذي من اجله ألحق الطر  ال اني بالعمل  -1

بدون اجر وسواء اذا عمل الطر  ال اني لدي اي فرد او جهة سواء باجر او   -2
 كان خالل ساعات او فترات الراحة او االجازات

 اذا تبين عدم صحة البيانات التي قدمها العامل كمسوغات تعيين  -3

 اذا افشي ما اتصل بعمله من اسرار المهنة بسبب وظيفته  -4

اذا اخل الطر  ال اني باي شرط من الشروط الواردة في هذا العقد او تراخي   -5
او اتض  عدم كفاءته او اساء سلوكه او رغب في فسخ العقد قبل نهاية في عمله 

 مدته او تمارن او انقطع عن العمل دون مبرر قانوني

اذا اخل العامل بالنظام او مخالفة التعليمات الصادرة او عدم احترام مواعيد   -6
ال يحق للعامل في هذه االحوال ان يطالب الشركة باي تعويضات عن   العمل

فصل كما انه يتحمل مصاري  سفره وعودته الي القاهرة في الحاالت من ال انية ال
 الي االخيرة وتخصم منه المصاري  تلقائيا من مستحقاته قبل الشركة

 البند ال امن :

 



يلتزم الطر  ال اني باحترام مواعيد العمل التي يحددها الطر  االول وتنفيذ كافة 
مدة سريان هذا العقد وعليه ايضا االلتزام  التعليمات التي يصدرها اليه طوال

باالخالق والسلوك الحميد وبجميع النظم والقوانين السارية في البلد حيث موقع 
 العمل

 البند التاسع :

 

يقوم الطر  االول بالتأمين علي الطر  ال اني ضد حوادث اصابات العمل ويتولي 
احدي شركات التأمين وفي  مطالبة الجهة المؤمن لديها مباشرة وهي  هذا االخير

رجوب الطر  ال اني علي شركة التأمين   حالة حدوث مطالبات في هذا الشان يكون
 مباشرة دون الرجوب باي مطالبات علي الطر  االول

 البند العاشر :

 

يتكفل الطر  ال اني باستفتاء اجراءات جواز سفره وكافة االوراق الالزمة لمغادرة 
ليه ان يقدم للشركة شهادة طيبة بانه سليم الجسم والنظر جمهورية مصر العربية وع

وخالي من االمران المعدية وتعتبر هذه الشهادة جوهرية ومن مسوغات التعين كما 
 يحق للطر  االول ان يقوم بالكش  الطبي عليه بواسطة طبيبه الخاص

 البند الحادي عشر :

 

من العمل بشرط اخطار  يجوز للعامل السباب شخصية او اخري ان يقدم استقالته
الطر  االول قبلها بشهر وفي هذه الحالة يتحمل العامل قيمة التذكرة ذهابا وعودة 

 واي مصاري  اخري تترتب علي ذلك

 البند ال اني عشر :

 

ال يجوز للعامل ان يتغيب عن العمل باي حال من االحوال وفي حالة التغيب يتم 
قات السكن واالنتقال الفعلية عن مدة خصم المصروفات اليومية باالضافة الي نف

الغياب ويندز اول مرة وفي حالة تكرار الغياب يفصل بدون انذار ويتحمل 
 مصاري  السفر بالطائرة في الذهاب والعودة

 البند ال الث عشر :

 



ال يحق للطر  ال اني انهاء هذا العقد او مغادرة موقع العمل اال بعد الحصول علي 
كتابي من الطر  االول واال اعتبر ذلك فسخا للعقد من اذن الحصول علي اذن 

جانبه ويحق للطر  االول ان يطالبه بالتعوين عن االضرار التي تلحقه من جراء 
ذلك باالضافة الي اختصام مصاري  سفره الي موقع العمل وعودته الي القاهرة 

 وكذا بالنسبة لمصاري  العامل الذي سيخلفه

 البند الرابع عشر :

 

العامل احترام القوانين المعمول بها في البلد الذي يعمل به وعدم اإلخالل علي 
باالمن والطر  ال اني مسئول مسئولية شخصية عن تصرفاته وفي حالة ارتكابه 
خطأ او جريمة يعاقب عليها القانون فإن الطر  االول ال يتحمل اي مسئولية في 

ه وفقا للمنصوص عليه في هذا الصدد ويقوم بترحيله فورا بمصاري  علي عاتق
 البند السابق

 البند الخامس عشر :

 

في حالة وفاة الطر  ال اني القدر هللا ان كانت الوفاة طبيعية او بسبب العمل فإ ن 
نقل الج مان الي القاهرة يكون علي نفقة الشركة الطر  االول اما اذا كانت الوفاة 

علي نفقة الطر  ال اني خصما من نتيجة لغير هذين السببين فإن نقل الج مان يكون 
 مستحقاته قبلها

 البند السادس عشر :

 

الطرفين تسلم الطر  ال اني نسخة   تحرر هذا العقد من  الث نسخ موقع عليه من
 واحتفظ الطر  االول بنسختين

                                                                        الطرف االول
 الثانيالطرف 

 

 

 عقد اتفاب مع وكيل بالعمولة

 -انه في يوم...../..... /....حرر هذا العقد بين كل من : 

 ( السيد االستاذ /1



 ) طرف اول (

 ( السيد /2

 ) طرف ثاني (

 تمهيد 

حيث ان الطرف الثاني يعمل موزعا للكتب مقابل عموله يتفق عليها ولرعبة 

الطرف االول في االستعانة بالطرف الثاني في توزيع مؤلف..................... 

 الطرف االول انتا  

 فلقد تم االتفاب بينهما بعد ان اقر كل منهما باهليته القانونية للتعاقد والتصرف 

 -اوال :

 التمهيد جزء ال يتجزء من العقد  هذا  يعتبر

 -ثانيا :

نسهة من مؤلف والها  بالطرف االول   يقر الطرف الثاني بتسلمه لعدد........

وذلن لعراه للبيع بسعر...........للنسهة ونظير عمولة قدرها................ويقر 

دها او الطرف الثاني بان هذه النسخ تحت يده وطرفه علي سبيل االمانه ويتعهد بر

 رد ثمنها عند طلبها 

 -ثالثا :

لعرض ونقل الكمية   يقر الطرف الثاني بانه يتحمل جميع المصروفات الالزمة

 المسلمة له 

 -رابعا :

يقبل العمل الموكل اليه في مقابل عموله.............عن   يقر الطرف الثاني بانه

 سعر النسهة تهصم عند البيع وهي محددة في البند الثاني 

 -هامسا :

 حرر هذا العقد من نسهتين بيد كل طرف نسهة للعمل بها عند االقتااء

 -سادسا :



تهت  محكمة.....................بكل جزئياتها باي نزاد ينشأ عن تنفيذ او تفسير 

 هذا العقد 

 طرف اول........................................................ طرف ثاني

 

 

 

 2عقد عمل

  

 بين كل من :

 

 ) طر  اول (       صاحب عمل             اوال : السيد /

                 مقيم :                     عامل ) وناش (                   انيا :السيد /
                      تاريخ االصدار              يحمل جواز سفر رقم

 ) طر   اني (                                       الجهة

 اتفق الطرفان علي ماياتي :

 

 البند االول :

 

وموقع                  بمدينة        يعمل الطر  ال اني لدي الطر  االول بمهنة
 العمل علي بعد

 البند ال اني :

 

اشهر ( تبدا من التاريخ الفعلي الستالم الطر  ال اني لعمله     هذا العقد ) مدة
بالموقع ويعتبر الشهر االول كفترة اختبار يحق خاللها للطر  االول ان يفسخ العقد 
دون ابداء االسباب ودون ان يحق للطر  ال اني المطالبة باي مكافاة او تعوين 



ا دون حاجة الي تنبيه او اخطار بإنتهاء مدته بسبب هذا الفسخ وينتهي العقد تلقائي
 عمل الطر  االول في الموقع الموفد اليه الطر  ال اني

 البند ال الث :

 

مصاري  السفر الي موقع العمل والعودة الي القاهرة يتحملها الطر  االول 
باست ناء الحاالت المنصوص عليها في هذا العقد فيتحمل بها الطر  ال اني وتخصم 

 ستحقاته لدي الشركةمن م

 البند الرابع :

 

الطر  االول وحده هو الذي يحدد ايام ومواعيد بدء ونهاية العمل اليومية دون 
 اعتران من الطر  ال اني

 البند الخامس :

يتقاضي الطر  ال اني اجرا شهريا بواقع شامل البدالت بالموقع ويلتزم بان يعمل 
يا كحد ادني تحدد وتوزب علي ايام ساعة )  مانية واربعون ( ساعة اسبوع 48

االسبوب بمعرفة الطر  االول وحسب النظم المحلية وال تحستسب مدة االنتقال من 
  المسكن حتي موقع العمل ضمن ساعات العمل الفعلية وال يدفع عنها اي اجر واي

في  50زيادة في ساعات العمل في ايم االعياد واالجازات يزاد عنها االجر بواقع 
في  100ة اما العمل في ايام االعياد واالجازات فيضاع  االجر فيه بواقع المائ

     المائه وباالضافة الي هذا االجر يتقاضي الطر  ال اني مبلغ

كمصرو  يومي يدفع له دوريا بالعملة المحلية وال يستحق الطر  ال اني هذا 
بشيك علي                     المبلغ اال عن ايام العمل الفعلية فقط ويصر  االجر

 البنك باسم العامل او الوكيل المعتمد من قبله وخالل شهر من تاريخ استحقاقه لالجر

 البند السادس :

 

السكن بموقع العمل ا ناء سريان العقد والوجبات الغذائية علي نفقة الطر  االول 
 طوال مدة سريان هذا العقد

 البند السابع :

 

 قبل نهاية مدته دون سابق انذار في االحوال االتية :يحق للطر  االول انهاء العقد 



 

 اذا انتهي العمل الموكل اليه والذي من اجله ألحق الطر  ال اني بالعمل  -1

اذا عمل الطر  ال اني لدي اي فرد او جهة سواء باجر او بدون اجر وسواء   -2
 كان خالل ساعات او فترات الراحة او االجازات

 البيانات التي قدمها العامل كمسوغات تعيين اذا تبين عدم صحة  -3

 اذا افشي ما اتصل بعمله من اسرار المهنة بسبب وظيفته  -4

اذا اخل الطر  ال اني باي شرط من الشروط الواردة في هذا العقد او تراخي   -5
في عمله او اتض  عدم كفاءته او اساء سلوكه او رغب في فسخ العقد قبل نهاية 

 و انقطع عن العمل دون مبرر قانونيمدته او تمارن ا

اذا اخل العامل بالنظام او مخالفة التعليمات الصادرة او عدم احترام مواعيد   -6
ال يحق للعامل في هذه االحوال ان يطالب الشركة باي تعويضات عن   العمل

الفصل كما انه يتحمل مصاري  سفره وعودته الي القاهرة في الحاالت من ال انية 
 خيرة وتخصم منه المصاري  تلقائيا من مستحقاته قبل الشركةالي اال

 البند ال امن :

 

يلتزم الطر  ال اني باحترام مواعيد العمل التي يحددها الطر  االول وتنفيذ كافة 
التعليمات التي يصدرها اليه طوال مدة سريان هذا العقد وعليه ايضا االلتزام 

والقوانين السارية في البلد حيث موقع باالخالق والسلوك الحميد وبجميع النظم 
 العمل

 البند التاسع :

 

يقوم الطر  االول بالتأمين علي الطر  ال اني ضد حوادث اصابات العمل ويتولي 
مطالبة الجهة المؤمن لديها مباشرة وهي احدي شركات التأمين وفي   هذا االخير

علي شركة التأمين  رجوب الطر  ال اني  حالة حدوث مطالبات في هذا الشان يكون
 مباشرة دون الرجوب باي مطالبات علي الطر  االول

 البند العاشر :

 

يتكفل الطر  ال اني باستفتاء اجراءات جواز سفره وكافة االوراق الالزمة لمغادرة 
جمهورية مصر العربية وعليه ان يقدم للشركة شهادة طيبة بانه سليم الجسم والنظر 



وتعتبر هذه الشهادة جوهرية ومن مسوغات التعين كما وخالي من االمران المعدية 
 يحق للطر  االول ان يقوم بالكش  الطبي عليه بواسطة طبيبه الخاص

 البند الحادي عشر :

 

يجوز للعامل السباب شخصية او اخري ان يقدم استقالته من العمل بشرط اخطار 
لتذكرة ذهابا وعودة الطر  االول قبلها بشهر وفي هذه الحالة يتحمل العامل قيمة ا
 واي مصاري  اخري تترتب علي ذلك

 البند ال اني عشر :

 

ال يجوز للعامل ان يتغيب عن العمل باي حال من االحوال وفي حالة التغيب يتم 
خصم المصروفات اليومية باالضافة الي نفقات السكن واالنتقال الفعلية عن مدة 

يفصل بدون انذار ويتحمل الغياب ويندز اول مرة وفي حالة تكرار الغياب 
 مصاري  السفر بالطائرة في الذهاب والعودة

 البند ال الث عشر :

 

ال يحق للطر  ال اني انهاء هذا العقد او مغادرة موقع العمل اال بعد الحصول علي 
اذن الحصول علي اذن كتابي من الطر  االول واال اعتبر ذلك فسخا للعقد من 

البه بالتعوين عن االضرار التي تلحقه من جراء جانبه ويحق للطر  االول ان يط
ذلك باالضافة الي اختصام مصاري  سفره الي موقع العمل وعودته الي القاهرة 

 وكذا بالنسبة لمصاري  العامل الذي سيخلفه

 البند الرابع عشر :

 

علي العامل احترام القوانين المعمول بها في البلد الذي يعمل به وعدم اإلخالل 
الطر  ال اني مسئول مسئولية شخصية عن تصرفاته وفي حالة ارتكابه باالمن و

خطأ او جريمة يعاقب عليها القانون فإن الطر  االول ال يتحمل اي مسئولية في 
هذا الصدد ويقوم بترحيله فورا بمصاري  علي عاتقه وفقا للمنصوص عليه في 

 البند السابق

 البند الخامس عشر :

 



اني القدر هللا ان كانت الوفاة طبيعية او بسبب العمل فإ ن في حالة وفاة الطر  ال 
نقل الج مان الي القاهرة يكون علي نفقة الشركة الطر  االول اما اذا كانت الوفاة 
نتيجة لغير هذين السببين فإن نقل الج مان يكون علي نفقة الطر  ال اني خصما من 

 مستحقاته قبلها

 البند السادس عشر :

 

الطرفين تسلم الطر  ال اني نسخة   د من  الث نسخ موقع عليه منتحرر هذا العق
 واحتفظ الطر  االول بنسختين

                                                                        الطر  االول
 الطر  ال اني

 

 عقد قرض

 

  ........../ ........./ ..... إنه فى يوم .......... الموافق

  : هذا باإليجاب والقبول بين كل من بين كل من تحرر

  .( ) طر  أول مقرن      السيد /..........................المقيم....................

 .( ) طر   ان مقترن         المقيم .......................................... / السيد

 

 -: تصر  القانونى ، اتفقا على ا تىوبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وال

  تمهيد

أنه بموجب هذا العقد يقوم الطر  ا ول بإقران الطر  ال انى مبلغ وقدره  

.......... جنيه ، وذلك بفائدة سنوية ... % وذلك لمدة .....سنوات من تاريخه تبدأ 

نة. وذلك فى ....يوم / ...شهر /... سنة، وتنتهى فى .... يوم / ....شهر / .....س

 . وفقا للشروط ا تية

 . اوالً : يخضع هذا العقد  حكام القانون المدنى



 انياً : يحق للطر  ال انى المقترن القيام برد مبلغ القرن كامالً وبفوائده خالل 

 . السته أشهر ا ولى بإرادته المنفردة

م على  ال اً : بموجب هذا العقد يصب  للطر  ا ول المقرن حق االمتياز العا

 . جميع أموال الطر  ال انى المقترن

رابعاً : يلتزم الطر  ال انى المقترن برد مبلغ القرن كامالً ، وتزداد غرامة 

% سنوياً ، تضا  شهرياً  صل الدين. ويحق للطر  ا ول 20تأخيرية بمقدار 

 . استصدار أمر وقتى بموجب هذا العقد السترداد مبلغ القرن

 ........................................ : خامسا ً

 الطر  ا ول ..................................................... الطر  ال انى

 المقترن ...................................................../ المقرن 

 

 عقد قرض حسن بدون فوائد

  ....-..-.. أنه فى يوم ........ الموافق

  :ذا العقد بين كل منتم تحرير ه

  ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

  ........ قسم ........ محافظة

  ........ يحمل بطاقة عائلية رقم

  ........ سجل مدنى

  "طر  أول"

  ........ السيد/ ........ مقيم برقم (2

  ........ قسم ........ محافظة

  ........ يحمل بطاقة عائلية رقم

  ........ مدنى سجل



  "طر   ان"

 : يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى

 "البند ا ول"

يقر الطر  ال انى بانه من الطر  االول مبلغ ........ فقط ........ تسليمه كامال 

 .ونقدا بمجلس هذا العقد

 "البند ال انى"

...... تنتهى فى نهاية شهر من  الطر  االول للطر  ال انى فترة سماح مدتها ..

........ سنة ........ يلتزم الطر  ال انى فور انقضائها بدفع مبلغ القرن للطر  

 .االول, ويحل االجل فى حالة اعسار الطر  ال انى

 "البند ال الث"

تم هذا القرن بدون أية فوائد اال أنه فى حالة عدم الوفاء بمبلغ القرن فى الموعد 

يه فوائد اتفاقية بواقع ........ % من تاريخ االقتران وحتى المحدد, تستحق عل

 .الوفاء

 "البند الرابع"

للطر  االول حوالة حقه ال ابت بهذا العقد إلى الغير وفقا الحكام المقررة قانونا, وال 

يكون للطر  ال انى االمتناب عن الوفاء للطر  االول تذرعا بهذا البند مالم يخطر 

  .رسميا بالحوالة

 "البند الخامس"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد, ويعتبر 

 .عنوان كل من الطرفين المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد

 "البند السادس"

  . لكل طر  نسخة , حرر العقد من نسختين

 "الطر  االول" "الطر  ال انى"

 



 عقد قسمة اتفاقية

 

 ..... الموافق ../ .. / .. بين كل من :محرر فى يوم 

 أوالً : السيد / ............... المقيم

  انياً : السيد / ............ المقيم

  ال اً: السيد / ................ المقيم

 

بعد أن أقر جميع ا طرا  بأهليتهم للتعاقد والتصر  ، اتفقوا على بنود هذا العقد 
 على النحو اآلتى :

ا طرا  عقاراً مبنياً مكوناًمن )...........(والذى تركه مور هم المرحوم / يمتلك 
......... 

 أو أنهم يمتلكون ).............(على الشيوب .

 وحيث إنهم يرغبون فى إنهاء حالة الشيوب ، فقد اتفقوا على ما يلى :

 أوالً:

 التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من هذا العقد . 

  انياً :

 المتعاقدون على قسمة العقار أو العقارات المذكورة بالكيفية اآلتية:اتفق  

1 

 يختص الطر  ا ول بالشقة رقم )..........(. 

2 

 يختص الطر  ال انى بالشقة رقم )........(. 

3 

 يختص الطر  ال الث بالشقة رقم )........(. 

  ال اً :



منهم بها بموجب هذا العقد يقر جميع ا طرا  بأنهم عاينوا الحصة التى اختص كل 
 معاينة تامة ونافية  ية جهالة ، وأنهم يقبلون بها على حالتها .

 رابعاً :

بمجرد التوقيع على هذا العقد يصب  كل متعاقد المالك الوحيد للحصة التى اختص  
 بها ، ويحق له أن يقوم باستالمها وتحصيل إيجارها أو يتصر  فيها .

 خامساً :

ئية ، وقد تمت برضا المتعاقدين وقبولهم وبمحن اختيارهم ، وعلى هذه القسمة نها
 ذلك ليس  حدهم الرجوب عنها .

 سادساً :

 تحرر هذا العقد من ).........( نسخة لكل طر  .

 الطر  ا ول ........... الطر  ال انى ................ الطر  ال الث

 

 

 عقد مقاولة بناء بأجر إجمالى

 

 ........./......../........ ........ الموافقانه فى يوم 

 : تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

والبالغ من العمر ........سنة يقيم  ........ السيد / ........ الجنسية ........الديانة (
 ........برقم

شارب ........ قسم ........محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل 
 ........مدنى

 " طر   انى "

 ........ سجل مدنى

 " طر  اول "



 ........ السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم (2

 ........ قسم ........ محافظة

........ والبالغ من العمر ........سنة يقيم  السيد / ........ الجنسية ........الديانة (
 ........برقم

شارب ........ قسم ........محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل 
 ........مدنى

 " طر   انى "

 ........ 

 : يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى

 "البند ا ول"

عمارة سكنية للطر  ا ول وفقا للرسومات الهندسية يلتزم الطر  ال انى باقامة 
المقدمة له من االخير وللمواصفات والشروط التى تضمنتها القائمة الملحقة بهذا 

 . العقد والتى تعتبر جزءا مكمال له

 "البند ال انى"

تتكون العمارة سالفة البيان من ........ طابق يستغل االرضى منها كجراج يعلوه 
 . مشتمال على ........ شقة ,  م تتكرر الطوابق مما لة للطابق االول الطابق االول

 "البند ال الث"

يقر الطر  االول بانه خصص قطعة االرن المملوكة له والبالغ مساحتها ........ 
محافظة ........ القامة العمارة ,  ........ مترا مربعا , والكائنة بشارب ........ قسم

جسات بها بمعرفة المهندس المعمارى ........فتبين صالحيتها  وقد تم عمل ........
 . القامة هذا البناء , وذلك وفقا للتقرير الهندسى المقدمة صورته للطر  ال انى

و مع ذلك يتعين على االخير معاينة االرن واخطار الطر  االول فورا عند 
ى عيب قد يظهر اجراء اعمال الحفر للوصول الى العمق المقرر لألساسات , عن أ

 . له متعلقا باالرن مع بيان وسائل معالجته على أن يتم اإلخطار كتابة

 "البند الرابع"

يلتزم الطر  ال انى بدراسة التصميم والرسومات الهندسية المقدمة له صورة منها 
والموقع عليها من الطرفين على أال يبدأ فى االعمال التنفيذية إال بعد تحققه من 

افة ا صول الفنية التى يتمكن معها من تكملة االعمال وفقا لها , وال موافقتها لك



يجوز له ابداء اية اعتراضات عليها أو طلب تعديلها بعد البدء فى التنفيذ ما لم يوافق 
 . الطر  االول على ذلك كتابة

 "البند الخامس"

ره فيه إلى ال يجوز للطر  ال انى بعد بدء التنفيذ أن يرجع توقفه عن العمل أو تاخ
عيب فى التصميم وإال كان مسئوال عن التوق  أو التأخير وفقا للبنود التالية دون 

 . اعتداد بهذا االدعاء

 "البند السادس"

يتعهد الطر  ال انى باستخراج ترخيص البناء واشغال الطريق وقد وكله 
 . ا ول فى ذلك الطر 

 "البند السابع"

لمواد الالزمة للبناء وفقا للمواصفات التى تضمنتها يلتزم الطر  ال انى بتقديم كافة ا
 . القائمة المرافقة , وبإحضار ا دوات والمعدات الالزمة للتشغيل

 "البند ال امن"

له ان يعهد  على الطر  ال انى القيام بكافة اعمال البناء باشرافه الشخصى وال يجوز
فيما عدا اعمال البيان بذلك الى غيره من مقاولى الباطن الى سبب من االسباب , 

واالرضيات والنجارة والسباكة والكهرباء على ان يظل مسئوال عنها امام الطر  
 .االول

 "البند التاسع"

تناط المسئولية المدنية والجنائية المتعلقة بحراسة البناء واالشياء بالطر  ال انى منذ 
 . استالمه لالرن وحتى تسليم البناء

 "البند العاشر"

للطر  االول ا ناء سير العمل أن الطر  ال انى يقوم به على وجه معيب اذا  بت 
أو منا  لما تضمنه هذا العقد أو للقائمة الملحقة به , جاز له انذاره بأن يعدل عن 

فى غير  -او استئذان المحكمة  طريقة التنفيذ فورا , وإال كان له طلب فسخ العقد
 . ى مقاول آخر على نفقة الطر  ال انىفى أن يعهد بالعمل إل -حاالت االستعجال 

 "البند الحادى عشر"

يتحمل الطر  ال انى وحده كافة نفقات ا عمال المعيبة سواء ما تم منها قبل اإلنذار 
أو بعده , وسواء قام هو باصالحها أو عهد بها الى مقاول اخر كما يلتزم بنفقات 

 . الترميم التى يتطلبها ذلك



 "البند ال انى عشر"

 . ا تبين للطر  االول استحالة اصالح العيب , جاز له طلب الفسخ والتعويناذ

 "البند ال الث عشر"

يلتزم الطر  االول بتعيين مهندس معمارى يتحمل أجره , لإلشرا  على جميع 
االعمال التنفيذية ومراقبتها , وله االعتران على اى منها ويعتبر نائبا عن الطر  

اعتراضه يتعين عدم تنفيذ أو اتمام العمل الذى اعترن  االول فى ذلك , وفى حالة
عليه , وال يخل هذا التعيين بالمسئولية الكاملة للطر  ال انى قبل الطر  االول 

 . وتعرن عليه مستخلصات الصر  العتمادها قبل تقديمها للطر  االول

 "البند الرابع عشر"

سبب اعمال البناء فى احدا ها يلتزم الطر  ال انى بالتأمين عن االضرار التى قد تت
وكذلك عن مسئولية قبل الطر  االول عن تهدم البناء او تصدعه . كما يلتزم 

بالتامين لدى هيئة التامينات االجتماعية عن عماله فور اخطار الطر  االول لهذه 
 الهيئة بالمقاولة

 "البند الخامس عشر" 

ومعدة للسكنى خالل  يلتزم الطر  ال انى بتسليم العمارة كاملة التشطيب
........شهرا من تاريخ توقيعه على محضر استالمه لالرن على اال يتجاوز ذلك 

 . عشرة ايام من تاريخ صدور رخصة البناء

 "البند السادس عشر"

بالبند السابق , التزم بدفع ........ جنيها عن  اذا أخل الطر  ال انى بالتزامه المبين
هذا التعوين عند تصفية الحساب , فان اصبحت كل يوم تأخير على أن يخصم 

المدة الباقية من المدة المحددة للتسليم غير كافية النجاز العمل وفقا لطبيعته 
وامكانيات وظرو  الطر  ال انى , كان للطر  االول طلب الفسخ دون انتظار 

 . حلول ا جل المشار إليه

 "البند السابع عشر"

الحكم بفسخ عقد المقاولة الرجوب على الطر   ال يمكن للطر  ال انى فى حالة
االول فيما يتعلق بما قام به من اعمال وفقا للقيمة الواردة بهذا العقد وانما للطر  
االول دفع اقل القيمتين التاليتين : ما أ رى به مقدرا بوقت البناء او ما افتقر به 

 . الطر  ال انى مقدرة وقت الحكم

 "البند ال امن عشر"



الطر  ال انى ما يحدث خالل عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى او ما يضمن 
يظهر من عيب فى البناء ولو كان ذلك راجعا الى عيب فى االرن ذاتها ويبدأ هذا 

 . الضمان من وقت تسلم البناء تسلما فعليا أو حكميا

 "البند التاسع عشر"

ار الطر  ال انى له , يلتزم الطر  االول بتسلم العمارة خالل عشرة ايام من اخط
فاذا امتنع دون سبب مشروب رغم دعوته الى ذلك بانذار رسمى على يد محضر , 
اعتبر انه تسلمها حكما اعتبارا من اليوم المحدد باالنذار دون حاجة الى طلب تعيين 

 . حارس عليها

 "البند العشرون"

ما تم االتفاق عليه يلتزم الطر  ال انى بتنفيذ االعمال المحددة بهذا العقد وفقا ل
وبالمواصفات التى تضمنتها القائمة المرفقة لقاء اجر اجمالى وجزافى قدره ........ 

 : فقط ........ جنيها يدفع على النحو التالى

جنيها تدفع فور التوقيع على هذا  ........ أوال : الدفعة المقدمة قدرها ........ فقط
 . العقد

ق بعد االنتهاء من اعمال االساسات وفقا للمستخلص  انيا: الدفعة ال انية وتستح
 . الخاص بهذه المرحلة

 ال ا : الدفعة ال ال ة وتستحق بعد االنتهاء من صب سق  الطابق االول وفقا 
 .للمستخلص الخاص بهذه المرحلة

رابعا : يعتبر االنتهاء من صب سق  كل طابق بعد ذلك مرحلة تستحق الدفعة 
تخلص المتعلق بها , حتى الوصول الى الطابق االخير الخاصة بها وفقا للمس

 . المرخص به

خامسا: تصر  دفعة قدرها ........ فقط ........العمال النجارة واالرضيات 
على الدفعة التالية بعد تقديم  والسباكة والكهرباء والبيان والطالء , ويتم االتفاق

 . المستخلصات المتعلقة بهذه االعمال

صفية الحساب نهائيا بعد اتمام كافة االعمال , ويحرر الطر  ال انى سادسا : تتم ت
 . مخالصة بذلك

 "البند الواحد والعشرون"

يعتبر التقدير الذى تضمنه البند السابق نهائيا , وال يجوز للطر  ال انى المطالبة 
او بزيادته ولو كان ذلك راجعا الرتفاب ا مان المواد االولية الالزمة العمال البناء 

الرتفاب أجور العمال أو للنقل أو الضرائب الجمركية على الواردات أو  ى سبب 



اخر , كما ال يجوز للطر  االول المطالبة بتخفيضه اذا ما تبين ان التكالي  الفعلية 
 . تقل عنه بك ير طالما التزم الطر  بتنفيذ االعمال وفقا لما تم االتفاق عليه

 "البند ال انى والعشرون"

اخل الطر  االول بتنفيذ التزامه فيما يتعلق بالوفاء باالجر على نحو ما تقدم ,  اذا
رغم قيام الطر  ال انى بالتنفيذ وفقا لما تم االتفاق عليه , كان لألخير استصدار 

حكم بالزامه به مع التعوين فضال عن الفوائد القانونية من وقت رفع الدعوى , او 
ت االعمال قد تمت كان له حسابها حتى يستوفى طلب الفسخ والتعوين , فان كان

 . حقه كامال

 "البند ال الث والعشرون"

تم االتفاق على تأجيل الوفاء بمبلغ ........ إلى ما بعد التسليم بستة اشهر ويكون 
هذا حق امتياز على العقار محل هذا العقد ضمانا له , وله  للطر  ال انى بموجب

, ويلتزم الطر  ال انى بمحو هذا القيد فور الوفاء له الحق فى اتخاذ اجراءات قيده 
 . بهذا المبلغ

 "البند الرابع والعشرون"

إذا تأخر الطر  االول فى تسليم االرن خالل عشرة ايام من تاريخ صدور 
بدفع مبلغ ........ فقط ........ جنيها عن كل يوم تاخير , وقد  ترخيص البناء , يلزم

قد يفوت على الطر  ال انى من كسب وما قد يلحق به من  روعى فى هذا التقدير ما
 . خسارة

 "البند الخامس والعشرون"

تختص محاكم ........ بنظر المنازعات الناشئة عن هذا العقد , ويعتبر عنوان كل 
 . طر  المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد

 "البند السادس والعشرون"

 . طر  نسخةحرر هذا العقد من نسختين , لكل 

" الطر                                                                 الطر  االول " "
 " ال انى

 

 عقد مقاولة لهدم بناء

 

 ........./......../........ انه فى يوم ........ الموافق



 : تم تحرير هذا العقد بين كل من

مقيم برقمالسيد / ........ الجنسية ........  (1  ........ 

 ..... قسم ........ محافظة ........ يحمل رقم قومى................. سجل مدنى

الجنسية ........الديانة ........ والبالغ من العمر ........سنة يقيم  ........ / السيد (2
 ........ برقم

... سجل شارب ........ قسم ........محافظة ........ يحمل رقم قومى .....
 ........مدنى

 " طر   انى "

 

 : يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى

 "البند االول"

يمتلك الطر  االول العقار المبنى رقم ........ الكائن بشارب ........ قسم ........ 
 محافظة ........ والمكون من ........طابق , ويشمل كل طابق على ........ شقة ,

 . والبناء من الكمر المسل  والطوب االحمر , او الحجر الجيرى

 "البند ال انى"

يقر الطر  ال انى انه قام بمعاينة العقار سال  البيان معاينة تامة بدخول جميع 
وحداته والوقو  على المواد المستخدمة فى تشييده وانه قبل ابرام هذا العقد على 

 . هذا االساس وفقا لما تضمنته بنوده

 "البند ال الث"

يلتزم الطر  ال انى بالقيام بكافة االعمال الالزمة لهدم العقار المشار اليه ونزب 
جميعاساساته بالعمق التى هى عليه , وال تتم تسوية االرن اال بعد ان يقر الطر  
 . االول كتابة بقبوله لالعمال التى قام بها الطر  ال انى فيما يتعلق بنزب االساسات

" د الرابعالبن " 

تتم اعمال الهدم وفقا لالصول الفنية المتعار  عليها , مع بذل العناية الواجبة 
 . االنقان بقدر االمكان وتفادى االضرار بالغير للمحافظة على

 "البند الخامس"



يتعهد الطر  ال انى بنزب النجارة من ابواب ونوافذ وارضيات كمرحلة اولى , على 
دراية بهذه االعمال للمحافظة على سالمتها , ويكون ان يعهد بذلك الى شخص له 

 . الطر  ال انى مسئوال عن االتالفات التى كان يمكن تفاديها

 . كما يلتزم بم ل ما تقدم عند نزب الرخام

 "البند السادس"

ال يجوز للطر  ال انى الهدم بدفع الجدران السقاطها بل يجب ان يتم الهدم على 
 .المدماك

 "البند السابع"

تنقل الحراسة بالنسبة للعقار الى الطر  ال انى اعتبارا من تاريخ هذه العقد , فيكون 
مسئوال عنه وفقا لالحكام المقررة لمسئولية حارس البناء او حارس االشياء , على 
ان يلتزم الطر  االول بتسليمه اليه فور التوقيع على العقد بموجب محضر ي بت 

 . فيه ذلك

 "البند ال امن"

كافة االعمال بعمال الطر  ال انى ويكون وحده مسئوال عنهم كتابعين له سواء  تتم
 . امام الغير او هيئة التامينات االجتماعية

 "البند التاسع"

يلتزم الطر  ال انى باستصدار ما يلزم من تراخيص الشغال الطريق ويكون وحده 
طر  االول بشئ المسئول عن االشغاالت , وال يكون له الحق فى الرجوب على ال

مما يتحمله فى هذا الخصوص , عدا المبالغ التى تدفع فى سبيل استصدار 
 . التراخيص فيتحمل بها الطر  االول

 "البند العاشر"

يلتزم الطر  ال انى بفرز المواد الناتجة من عملية الهدم وتخصيص مكان لكل منها 
 . , على ان يتحمل الطر  االول أجور خفارتها

" الحادى عشرالبند  " 

مدة هذا العقد ........ شهرا يلتزم الطر  ال انى باتمام كافة اعمال الهدم ونزب 
االساساتوتسوية االرن فى خاللها , فان لم يتم التنفيذ على هذا النحو التزم االخير 
بدفع مبلغ ........ فقط ........ جنيها عن كل يوم تأخير ويكون للطر  االول الحق 

لتعوين من باقى االجر المستحق للطر  ال انى . فان ظل التأخير فى خصم هذا ا
اعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه  , بما يجاوز المدة المتفق عليها بشهر

 . او انذار أو أى أجراء أخر



 "البند ال انى عشر"

........ االجر المستحق للطر  ال انى مقابل االعمال سالفة البيان قدره ........ فقط 
جنيها , دفع منه بمجلس هذا العقد مبلغ ........ فقط ........ جنيها ويدفع 

فقط ........ جنيها عند وصول االعمال الى سط  الطابق ........ اما ........ مبلغ
 . الباقى فيدفع عند انتهاء جميع االعمال وتسليم االرن للطر  االول

 "البند ال الث عشر"

اء بالدفعة ال انية يكون للطر  ال انى الحق فى التوق  عن العمل فى حالة عدم الوف
على ان يلتزم الطر  االول فى هذه الحالة بان يدفع للطر  ال انى مبلغ ........ 

فقط ........جنيها عن كل يوم ويم ل هذا المبلغ اجور العمال وما فات الطر  ال انى 
 . من كسب لو انه استمر فى عمله

الوفاء بالدفعة االخيرة , كان للطر  ال انى الرجوب على الطر   فان تعلق عدم
 . االول وفقا للقواعد العامة

 "البند الرابع عشر"

ال يجوز للطر  ال انى ان يعهد إلى مقاول من الباطن بتنفيذ االعمال التى تضمنها 
ار أو هذا العقد واال اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو أنذ

 . أى أجراء أخر

 "البند الخامس عشر"

التى تم فرزها متى كانت  للطر  ال انى ان يطلب الى الطر  االول نقل االنقان
 . تحول دون االستمرار فى اعمال الهدم

 "البند السادس عشر"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات فيما يتعلق بهذا العقد ويعتبر 
رفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصددعنوان كل من ط  . 

 "البند السابع عشر"

 . لكل طر  نسخة , حرر العقد من نسختين

" الطر  ال انى                                             الطر  االول " "  " 

 

 عقد مقاولة مع مهندس لعمل تصميم ومقايسة

 



 ........./......../........ انه فى يوم ........ الموافق

 : تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 " طر  اول "

 ........ السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم (2

 ........ م ........ محافظةقس

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 " طر   انى "

 :يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى

 "البند االول"

يلتزم الطر  ال انى بمعاينة االرن الفضاء المملوكة للطر  االول الكائنة بشارب 
... للوقو  على مساحتها ومعرفة وضعها على ........ قسم ........ محافظة .....

الطبيعة ,  م القيام بعمل العدد الالزم من الجسات للتحقق من طبيعة باطنها تمهيدا 
 . الجراء التصميم بما يتناسب مع نتيجة هذه الجسات

 "البند ال انى"

 على الطر  ال انى اتمام كافة االعمال الموضحة بالبند السابق خالل ........يوما
من تاريخ هذا العقد وتقديم تقرير هندسى مفصل للطر  االول متضمنا تصوراته 
المبدئية عن كيفية تنفيذ البناء بتحديد مواقع المناورة والمساحة الواجب تركها بدون 

فى ذلك التمام التصميم والرسومات المعمارية على  بناء ومناقشة الطر  االول
 . أدنى مسئولية على الطر  االول هدى ما تسفر عنه هذه المناقشة , دون

كما يجب ان يتضمن التقرير عدد الجسات التى تمت الختبار باطن االرن والعمق 
الذى وصلت اليه كل منها وموقعها والرأى الفنى المترتب على نتيجتها 

 . الذى يتفق مع ذلك والتصميم

 . السابقعلى ان يقدم التقرير خالل مدة قدرها ......... من نهاية االجل 



 "البند ال الث"

مع مراعاة ما تضمنه البند ال انى , يلتزم الطر  ال انى بتقديم الرسومات المعمارية 
واالنشائية والتنفيذية للطر  االول خالل ........ يوما من نهاية االجل المقرر لتقديم 

التقرير الهندسى , وعليه توضيحها لالخير الذى يكون له الحق فى طلب ادخال 
 . تعديالت عليها بما ال يمس التصميم أو يتنافى مع االصول الفنية

و فى حالة طلب تعديالت بالشروط المتقدمة , تصح  الرسومات وفقا لها على ان 
 .يتم ذلك خالل ........ يوما من تاريخ هذا الطلب

 "البند الرابع"

م صورة منها فى حالة الموافقة على الرسومات , يوقع عليها كل من الطرفين وتسل
 . للطر  ا ول

 "البند الخامس"

يلتزم الطر  ال انى عند وضع التصميم والرسومات المعمارية واالنشائية والتنفيذية 
, مراعاة خط التنظيم أو حد الطريق أو خط البناء الواجب اتباعه وعرن الشارب 

 . والمناسيب المقررة لها أمام واجهات البناء

 "البند السادس"

التصميم والرسومات على اساس اقامة عمارة سكنية مكونة من ........ يتم وضع 
طابق يستغل االرضى منها جراج وتقسم الطوابق التى تعلو الى وحدات سكنية 

 . بالعدد الذى تتضمنه الرسومات التى يوافق الطر  االول عليها

 "البند السابع"

على النحو المتقدم مشتملة  يضع الطر  ال انى المقايسة التى يتطلبها تنفيذ البناء
على بيان تفصيلى لكافة عناصرها , مراعيا فى ذلك االصول الفنية المتعار  

 . عليها

 "البند ال امن"

التى قد تلحق  يكون الطر  ال انى مسئوال مسئولية كاملة عن كافة االضرار
يه بالطر  االول أو بالغير فى حالة وجود خطا فى التصميم مهما كان قدره , وعل

االلتزام باالصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت االعداد 
والقرارات الصادرة فى شأن أسس التصميم وشروط تنفيذ االعمال االنشائية وأعمال 

 . البناء وبما يتفق مع ما يتضمنه تقريره سال  البيان

 "البند التاسع"



له باالشرا  على ا عمال التنفيذية  من المتفق عليه ان الطر  ال انى ال شأن
المتعلقة بالبناء , وال التحقق من أن االعمال االنشائية تتفق مع االصول الفنية 

مهندس معمارى  الواجب اتباعها تنفيذا للتصميم , ويلتزم الطر  االول باختيار
 . لالشرا  على اعمال البناء

 "البند العاشر"

ر  ا ول الطريقة التى يتم بها تنفيذ ا عمال يلتزم الطر  ال انى بأن يوض  للط
المتعلقة بالتصميم اذا ما تطلبت أعمال التنفيذ ذلك , على أن يكون التوضيخ بمعرفة 

االك ر من تاريخ مطالبته  الطر  ال انى شخصيا وفى خالل مدة قدرها ......على
سئوليته المتعلقة بذلك , وعليه القيام بذلك من تلقاء نفسه وال يكون له التحلل من م

 . بالتصميم الى من االسباب

 "البند الحادى عشر"

ال تنقضى مسئولية الطر  ال انى عن أعمال التصميم اال بانقضاء مدة قدرها 
سنوات تبدأ من تاريخ تسلم الطر  االول للبناء تسلما فعليا او حكميا دون   .......

 . أن يؤ ر فى ذلك تأخر المقاول فى التسليم

 "ال انى عشر البند"

يكون االجر الذى يستحقه الطر  ال انى مقابل قيامه بالتصميم ووضع المقايسة 
 . مقدرا بنسبة ........ فقط ........ من قيمة االعمال

فقط ........ عند التوقيع على الرسومات ,  ........ و يلتزم الطر  االول بدفع مبلغ
..... شهر من الدفعة االولى , والباقى عند ومبلغ ........ فقط ........ جنيها بعد ...

 . نهاية االعمال

 "البند ال الث عشر"

ال يستحق الطر  ال انى أجره المحدد بالبند السابق كامال اذا لم يتم العمل بموجب 
وضعه فى حالة رفن الطر  االول له ويقتصر حقه فى هذه الحالة  التصميم الذى

........ جنيها دون ما حاجة البداء الطر  على مبلغ جزافى قدره ........ فقط 
 . االول اسبابا لهذا الرفن

فان كان الرفن راجعا لعيب فى التصميم او لعدم االلتزام بتعليمات الطر  االول 
الذى تم االتفاق عليه فال يستحق الطر  ال انى اى اجر  او لعدم انجازه فى الموعد

 . على اال يتم العمل بموجب التصميم

 "الرابع عشر البند"



يعتبر العقد مفسوخا حتما بدون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء اخر فى حالة 
وفاة الطر  ال انى او فقد اهليته قبل اتمام اعمال التصميم والمقايسة معا وقبول 

 . الطر  االول لها

و ال يعتد بتوقيع االخير على الرسومات طالما لم تعرن عليه المقايسة ويوافق 
 . عليها

 "البند الخامس عشر"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , ويعتبر 
 . عنوان كل من طرفيه الموض  به موطنا مختارا له فى هذا الصدد

 "البند السادس عشر"

 . حرر هذا العقد من نسختين , لكل طر  نسخة

" الطر                                                             الطر  االول " "
 "ال انى

 

 عقد مقاولة من الباطن

 

 ........./......../........ انه فى يوم ........ الموافق

 : تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ قومى يحمل رقم

 ........ سجل مدنى

 " طر  اول "

 ........ السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم (2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى



 " طر   انى "

 "البند االول"

المقاولة المبرم فيما بين المقاول من الباطن بانه اطلع على عقد  -يقر الطر  ال انى 
وبين السيد / ........ والمتعلق ........ وقد احاط  -االصلى  المقاول -الطر  االول 

ببنوده احاطة تامة , كما قام بمعاينة ........ وانه قبل ابرام هذا العقد على 
 . هذااالساس

 "البند ال انى"

التى تضمنها العقد المشار اليه يلتزم الطر  ال انى بتنفيذ المقاولة وفقا للشروط 
فى ذلك االصول الفنية المتعار  عليها . وعلى الطر   بدون اى تحفظ مراعيا

االول تسليمه العمل فور التوقيع على هذا العقد واال كان للطر  ال انى الرجوب 
 . عليه بتعوين عن االضرار التى اصابته بسبب عدم تنفيذه

 "البند ال الث"

بضمان سالمة العمل وبضمان العيوب الخفية بالنسبة للطر  ال انى ينقضى االلتزام 
 . بتسليم الطر  االول له

اما اخالل الطر  ال انى بااللتزامات االخرى فال تنقضى بالتسليم ويكون للطر  
 . االول الرجوب بشأنها على الطر  ال انى

 "البند الرابع"

الزمة النجاز العمل دون ان يطلب يتعهد الطر  ال انى بتوفير المعدات والمهمات ال
 . احضار شئ منها الى الطر  االول

 "البند الخامس"

يتم تنفيذ العمل بواسطة الطر  ال انى وعماله , ويلتزم بالتامين على من لم يسبق 
التامين عليه منهم لدى هيئة التامينات االجتماعية , ويكون مسئوال عنهم وفقا الحكام 

 . ال تابعهمسئولية المتبوب عن اعم

 "البند السادس"

تنتقل الحراسة الى الطر  ال انى فور تسلمه العمل ويكون وحده المسئول عن كافة 
 . للغير وفقا لالحكام المقررة فى شان هذه المسئولية  االضرار التى يسببها

 "البند السابع"



من  يظل الطر  االول مسئوال عن بوليصة التأمين المنصوص عليها بالبند ........
العقد االصلى والمتعلقة باعمال البناء . اما اشغاالت الطريق فيكون الطر  ال انى 

 . هو المسئول عنها وعليه استصدار التراخيص الالزمة لها

 "البند ال امن"

ابرم هذا العقد لقاء اجر جزافى قدره ........ فقط ........جنيها يدفع منه مبلغ 
جنيها  ........ التوقيع على العقد , ومبلغ ........ فقط........ فقط ........جنيها فور 

فى ......../......../......... ومبلغ ........ فقط ........جنيها فى 
 . ......../......../......... والباقى بعد التسليم

 "البند التاسع"

ال انى بعد اذا اخل الطر  االول بالتزاماته المحددة بالبند السابق , كان للطر  
الرجوب بدعوى مباشرة بما  -رب العمل  -انذار الطر  االول فى العقد االصلى 

 . يكون مدينا به للطر  االول

 "البند العاشر"

 :(اختيارى فى حالة بقاء جزء من االجر بعد تسليم العمل)

يقر الطر  االول بالتزامه بالوفاء للطر  ال انى بالباقى من اجره وقدره ........ 
وهو موعد حلول القسط  ........./......../........ قط ........جنيها فى موعد غايتهف

المستحق على رب العمل , وللطر  ال انى توقيع الحجز على هذا القسط تحت يد 
 . االخير استعماال لحق االمتياز المقرر له على قيمة القسط

 "البند الحادى عشر"

خطار الطر  ال انى له بذلك واال كان لالخير على الطر  االول تسلم العمل فور ا
انذاره باالستالم , وفى هذه الحالة ينقضى التزام الطر  ال انى المتعلق بالضمان 

كما تنقل تبعة الهالك الى الطر  االول ما لم يرجع عدم التسليم الى مخالفة الطر  
 . ال انى للمواصفات المتفق عليها

 "البند ال انى عشر"

........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بتنفيذ هذا العقد ويعتبر  تختص محاكم
 . عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له هذا الصدد

 "البند ال الث عشر"

 . حرر العقد من نسختين , لكل طر  نسخة

الطر  "                                                            الطر  االول " "
 "ال انى



 

 عقد مقاياة بحق متنازد فيه

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 :تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ مقيم برقم ........ /السيد (2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 :يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى

 (البند التمهيدى)

 ........ يمتلك الطر  االول العقار ........ بالعقار رقم

محافظة ........ والمكونة من ........ عن  ........ شارب ........ قسم
 ........ طريق

 ........ كما يمتلك الطر  ال انى العقار رقم

شارب ........ قسم ........ محافظة ........ والمكونة من ........ عن 
 ........ طريق

وقد رفعت الدعوى رقم ........ لسنة ........ كلى ........ ضد الطر  
 .اء عدم ملكيته للعقار سال  البيان ولم يتم الفصل فيها بعدبادع االول



 .يعتبر هذا التمهيد جزءا ال يتجزأ من العقد

 "البند االول"

يلتزم الطر  االول بالتنازل للطر  ال انى عن كافة المستندات الخاصة بالعقار 
فى ذلك به بما  المتنازب فيه بحيث يحل محله فى كافة الحقوق وااللتزامات المتعلقة

 . السير فى الدعوى سالفة البيان

ويلتزم الطر  ال انى بنقل ملكية عقاره إلى الطر  االول واتخاذ كافة االجراءات 
 .الالزمة لذلك

 "البند ال انى"

يقر الطر  االول أن المنازعة المبينة بالتمهيد كان لها شأن فى تقدير قيمة العقار 
, فقد تساوت قيمة كل من العقارين, وتمت المملوك للطر  االول, وتأسيسا على ذلك

 .المقايضة على هذا االساس

 "البند ال الث"

يلتزم كل طر  بتسليم عقاره للطر  االخر فور التوقيع على هذا العقد ويكون لكل 
 .منهما الحق فى االنتفاب به على النحو الذى يراه

 "البند الرابع"

نافية للجهالة وليس الى منهما  قام كل طر  بمعاينة عقار الطر  االخر معاينة
 الرجوب على االخر بأى شئ

 "البند الخامس"

تمت هذه المقايضة بشرط سقوط الخيار بعد ان أحيط كل طر  بكافة الظرو  
 .والمالبسات المتعلقة بعقار ومستندات ملكية الطر  االخر

 "البند السادس"

ومنها رسوم التسجيل  يتحمل الطرفان مصروفات هذا العقد وكافة النفقات االخرى
 .مناصفة فيما بينهما

 "البند السابع"

 . حرر هذا العقد من نسختين, سلمت لكل طر  نسخة

                                                                         الطر  االول""
 ""الطر  ال انى

 



 عقد مقاياة وارد على حقوب االرتفاب

  ........./......../........ الموافقأنه فى يوم ........ 

  :تم تحرير هذا العقد بين كل من

  ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

  ........ قسم ........ محافظة

  ........ يحمل رقم قومى

  ........ سجل مدنى

  "طر  أول"

  ........ مقيم برقم ........ /السيد (2

  ........ قسم ........ محافظة

  ........ يحمل رقم قومى

  ........ سجل مدنى

  "طر   ان"

 :يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى

  "البند االول"

يلتزم كل من الطرفين بتقرير حق ارتفاق على عقاره لصال  عقار الطر  اآلخر 

  :على النحو التالى

  ........ كائن ........ بالعقار رقمأوال: يقرر الطر  ا ول على عقاره ال

شارب ........ قسم ........ محافظة ........ والمكونة من ........ عن طريق 

 . ........ ........ارتفاقا بالمرور لصال  عقار الطر  ال انى فى المساحة

  ........ عقار الكائن ........ بالعقار رقم  انيا: يقرر الطر  ال انى على



........ قسم ........ محافظة ........ والمكونة من ........ عن طريق شارب 

........ارتفاقا بالشرب لصال  عقار الطر  االول من المسقى المملوكة للطر  

ال انى والمارة بأرضه سالفة البيان, على أن يكون للطر  االول توصيل المسقى 

نى يتساوى مع السقى فى من أقرب نقطة من أرضه بمجرى يمر بأرن الطر  ال ا

 .االتساب والعمق

  "البند ال انى"

يلتزم الطر  ا ول بعدم استعمال حق االرتفاق إال فى ا يام التى ال يقوم فيها 

الطر  ال انى برى أرضه على أال يستمر ا خير فى الرى  ك ر من يومين 

 .متصلين وإال كان للطر  ا ول الحق فى القيام بالرى

 "لثالبند ال ا"

يلتزم الطر  ال انى باستخدام حق االرتفاق المقرر له بالمرور بما ال يرتب ضررا 

 .للطر  االول

 "البند الرابع"

يضمن كل متقاين للطر  اآلخر التعرن الصادر من الغير على أن يتم االخطار 

  ........ به فى الوقت المناسب, ويتعهدان باتمام العقد النهائى خالل

  "البند الخامس"

تم تقدير قيمة كل من حقى االرتفاق وتبين أن قيمة حق االرتفاق الخاص بالمرور 

تبلغ ........ فقط ........ وأن قيمة حق االرتفاق بالشرب تبلغ ........ فيكون الحق 

االول يجاوز ال انى بمبلغ ........ فقط ........ تعهد الطر  ال انى بدفعه كمعدل 

  ........ للطر  ا ول خالل

  "البند السادس"

يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو انذار أو أى إجراء آخر فى 

 .حالة عدم قيام الطر  ال انى بدفع المعدل فى موعده

  "البند السابع"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد . ويكون 

 .ه موطنا مختارا فى هذا الصددعنوان كل منهما المبين ب



  "البند ال امن "

  . حرر هذا العقد من نسختين , لكل طر  نسخة

الطر  "

                                                                                     االول"

 ""الطر  ال انى

 

 عقد هبة رسمي

 

.............................. ............ الموافق أنه في يوم 
.......... .............................. 

 تم بعون هللا تعالى االتفاق والتراضي بين كل من :ـ

 السيد / " طر  أول واهب "

 السيد / " طر   ان موهوب له "

ر  تحرر العقد اآلتي بعد أن أقر الطر  ا ول بأهليته المعتبرة شرعاً وقانوناً للتص
 :ـ

 البند ا ول :

وهب الطر  ا ول بموجب هذا العقد وأسقط وتنازل بغير عون                
وبدون مقابل مع كافة الضمانات الفعلية والقانونية للطر  ال اني بصفته والقابل 

 لذلك ما هو

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

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

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

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



 البند ال اني

  ال اني مملوك له يقر الطر  ا ول بأن ال ................. الموهوب للطر
 بطريق .........................

 البند ال الث :

يقر الطر  ا ول بأن الـ .............. الموهوب خال من كافة الحقوق العينية أياً 
كان نوعها كالرهن واالختصاص واالمتياز وحقوق االنتفاب واالرتفاق ظاهرة أو 

 ال حكراً .خفية وأن .......... الموهوب ليس موقوفاً و

 البند الرابع

ال يستلم الطر  ال اني الموهوب له ال ........ الموهوب إال بعد وفاة الطر   
 .  ا ول

 البند الخامس

ال يحق للطر  ال اني الموهب له التصر  في الشقة الموهوبة له إال بعد وفاة 
ن والدة الطر  ا ول ووفاة والدة الطر  ال اني أو الحصول على موافقة كتابية م

 الطر  ال اني .

 البند السادس

يحق للطر  ا ول الواهب الرجوب عن هذه الهبة في أي وقت طول حياته   
بإرادته المنفردة ويحق له التصر  فيها بأي نوب من أنواب التصرفات الناقلة 

للملكية أو المقيدة لها أو غير ذلك من التصرفات حتى بعد قبول الموهوب له بالهبة 
 قد .محل الع

 البند السابع

حرر هذا العقد من  الث نسخ تسلم كل طر  نسخة منها وتسلمت والدة الطر  
 ال اني نسخة للعمل بموجبها .

 

الطر  ال اني                                               الطر  ا ول الواهب  
 الموهوب له

 

 عقد وديعة بأجر

 



 ........./......../........ انه فى يوم ........ الموافق

 : أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من

 ........ السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارب ........ قسم (1

 ........ محافظة ........ يحمل رقم قومى........ سجل مدنى

 ........ و عنوان محل العمل

 " طر  أول "

 ........ السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارب ........ قسم (2

 ........ محافظة ........ يحمل رقم قومى........ سجل مدنى

 " طر   انى "

 : يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واالتفاق على ما يلى

 "االول البند"

.... شاسيه رقم ........ موديل ........و يلتزم الطر  ال انى بتسلم السيارة رقم ....
المملوكة للطر  االول اليداعها لديه على أن يتولى حفظها وتشغيلها فى اوقات 

 . متعاقبة وتشحيمها

 "البند ال انى"

ال يجوز للطر  ال انى استعمال السيارة المودعة فى قضاء مصالحه ولكن يقتصر 
فظة على االطارات وذلك بقيادتها مرة هذا االستعمال لغرن ادارة الموتور والمحا

 . كل اسبوب لمسافة عشرين كيلو مترا

 "البند ال الث"

يقر الطر  ال انى أنه عاين السيارة قبل ايداعها لديه ووجدها بحالة سليمة تماما وأن 
 ........ العداد الخاص بها وصل الى رقم

 "البند الرابع"

ال انى بالحالة ال ابتة بالبند السابق , يلتزم الطر  االول بتسليم السيارة للطر  
 . ويعتبر تسلم االخير لها دليال على مطابقتها لهذه الحالة

 "البند الخامس"

يلتزم الطر  ال انى برد السيارة فور طلب الطر  االول بالحالة التى سلمت اليه 
يدفع  بها مع مراعاة االستعمال المتفق عليه , فان اخل بالتزامه بالرد , التزم بان



الطر  االول مبلغ ........ فقط ........ عن كل يوم تأخير , باعتبار هذا المبلغ 
 . تعويضا متفق عليه

 "البند السادس"

اذا تبين ان الطر  ال انى قد اخل بالتزامه بحفظ السيارة على نحو ما سل  , وأدى 
ول أو سوء االستعمال أو استعمالها فى مصالحه كان للطر  اال عدم التشغيل

 . الرجوب عليه بتعوين يقدر وفقا لما ناله من ضرر

و يعتبر توقيع الطر  االول باستعمال السيارة بدون تحفظ دليال على سالمتها 
 . واخالء لمسئولية الطر  ال انى

 "البند السابع"

يكون الطر  ال انى مسئوال عن هالك أو تل  السيارة متى رجع ذلك الى تقصيره , 
 . ذلك الى القوة القاهرة وال يسأل ان رجع

و يكون الطر  ال انى مسئوال عن تل  أو هالك السيارة ولو رجع ذلك الى القوة 
 . القاهرة , اذا تلفت او هلكت بعد اعذاره بالرد

 "البند ال امن"

عناية الشخص الحريص وأن يرعى  يتعهد الطر  ال انى بأن يبذل فى حفظ السيارة
رر . وان يخطر الطر  االول بالدعاوى تجديد الرخصة فى الموعد المق

 . والحجوزات التى تتعلق بها فى الوقت المناسب

 "البند التاسع"

يلتزم الطر  ال انى بانفاق المصروفات الالزمة لحفظ السيارة من التل  وله 
 . الرجوب بكل ما أنفق على الطر  االول

 "البند العاشر"

ة إلى غيره دون اذن صري  من ال يجوز للطر  ال انى أن يعهد بحفظ السيار
الطر  االول وإال اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار 
أو اى اجراء آخر وال يخل ذلك باعتبار الطر  ال انى مسئوال عن اى تل  أو هالك 

 . يحدث أ ناء وجودها لدى الغير ولو رجع ذلك الى قوة قاهرة أو حادث فجائى

 "الحادى عشرالبند "

يلتزم الطر  ا ول بأن يدفع للطر  ال انى أجرا للوديعة مقداره ........ فقط 
 . ........ وقت انتهاء الوديعة

 "البند ال انى عشر"



 . ونفقات للطر  ال انى حبس السيارة حتى يستوفى المبالغ المستحقة له من أجر

 "البند ال الث عشر"

ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر تختص محاكم ........بنظر ما قد 
 . عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد

 "البند الرابع عشر"

 . حرر العقد من نسختين , لكل طر  نسخة

 " الطرف الثانى"                                                                       " الطرف االول "

 

 

 عقد بترتيب دهل دائم تبرد

 أنه في يوم ........ الموافق ......... 

 ........ موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من : حار أمامنا نحن 

........المصر  الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر ........ سنة يقيم بشارد  ( السيد/1 

 قسم ........ محافظة ........بطاقة رقم ........ سجل مدنى .............. "طرف أول"   ........

د ........المصر  الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر ........ سنة يقيم بشار ( السيد/2 

........ 

   "طرف ثان"  قسم ........ محافظة ........بطاقة رقم ........ سجل مدنى ............. 

 بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي:

 "البند ا ول" 

...... التزم الطرف ا ول بترتيب دهل شهري دائم للطرف الثاني مقدرا بمبلغ ........ فقط .. 

 .  وذلن على سبيل الهبة

 "البند الثاني" 

 ........ بموطن الطرف ا ول .   يتم دفع الدهل سالف البيان

 "البند الثالث" 

 يستمر الوفاء بالدهل طوال حياة الطرف الثاني وينتهي بوفاته .



 "البند الرابع"

رير العقد تلوناه على تسلم صورة هذا العقد للطرف الثاني بعد توثيقه وبعد االنتهاء من تح

 طرفيه فأقره كل منهما وصادقنا على ذلن وتم توثيقه.

 

 

 عقد بترتيب دهل دائم مامون برهن رسمي

   أنه في يوم ........ الموافق ............

 حار أمامنا نحن ........ موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من : 

........المصر  الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر ........ سنة  ( السيد/1 

 يقيم بشارد ........

قسم ........ محافظة ........بطاقة رقم ........ سجل مدنى ................"طرف  

 أول" 

المصر  الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر ........ سنة يقيم ( السيد/ ........2 

 رد ........بشا

قسم ........ محافظة ........بطاقة رقم ........ سجل مدنى ............"طرف  

   ثان"

 بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى:

 "البند ا ول" 

قام الطرف ا ول بإقراض الطرف الثاني مبلغ ........ فقط ........ تسلمه ا هير  

 هذا العقد نقدا. بمجلس

 "البند الثاني" 

تم هذا القرض بفائدة اتفاقية قدرها ........ % سنويا,وتعهد الطرف الثاني بدفع 

 دهل دائم سنوي للطرف ا ول قيمته ........ جنيها 

 "البند الثالث" 

مدة هذا العقد ........ وال يجوز للطرف الثاني طلب االستبدال قبل انقاائها على 

 رعبته في ذلن قبل هذا ا جل بسنة كاملة . أن يعلن 



 "البند الرابع"

 يتم الوفاء با قساط التي تستحق بموطن الطرف الثاني المبين بهذا العقد .  

 "البند الهامس" 

ال ينتهي العقد بوفاة ا  من الطرفين وتنتقل التزامات المتوفى إلى تركته إلى وقت 

 انقااء ا جل المحدد بالبند الثالث.

 "البند السادس" 

تم بموجب هذا العقد رهن العقار المملون للطرف الثاني للطرف ا ول امانا 

للوفاء بالتزاماته والكائن ........ والبالغ مساحته ........ مترا مربعا والمكون من 

........ والذي يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ 

ية ........ امن المكلفة رقم ........ بتاريخ ......... باسم ........ والصادر والغرب

 عنه شهادة التصرفات السلبية المؤرهة .........

 "البند السابع" 

للطرف ا ول طلب االستبدال قبل ا جل المحدد بالبند الثالث في حالة تأهر الطرف 

قسط ا هير، أو إذا أهلكت أو نقصت الثاني في دفع الدهل ........ بعد استحقاب ال

 التأمينات المقدمة منه دون أن يقدم بديال عنها أو إذا أفلس أو أعسر. 

 "البند الثامن"

يقر الطرف الثاني بهلو العقار المرهون من جميع الحقوب العينية ا صلية 

والتبعية كما هي معرفة به في القانون ويامن التعراات القانونية الصادرة من 

 لغير للطرف ا ول على أن يهطره ا هير بها فوراً .ا

 "البند التاسع" 

يلتزم الطرف ا ول باتهاذ ا جراءات الالزمة لشطب الرهن فور تحقق االستبدال 

بمصاريف على عاتقه وإال كان للطرف الثاني القيام بذلن والرجود بما أنفقة على 

 الطرف ا ول . 

 "البند العاشر" 

....... بنظر ما قد ينشب من منازعات متعلقة بتنفيذ هذا العقد تهت  محاكم . 

 ويعتبر عنوان كل من أطرافه المواح به موطنا مهتارا في هذا الصدد . 

 "البند الحادي عشر" 



تم بموجب هذا التوكيل ا ستاذ ........ المحامى فى استالم الصورة التنفيذية من  

 علقة بالرهن . هذا العقد وإتمام إجراءات الشهر المت

 "البند الثاني عشر" 

يتحمل الطرف الثاني كافة المصاريف التي يتطلبها تنفيذ هذا العقد وبعد إثبات ما 

 تقدم تلوناه على المتعاقدين فأقراه وصادقنا عليه.وبذلن تم التوثيق.

 ....."الموثق"................ "الطرف ا ول "..................."الطرف الثاني

 

 

 عقد وصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى

 

أقر أنا ........الجنسية ........ , الديانة ........ , سن ........ سنة ، رقم قومى 
 ........ ........ بتاريخ ......../......../......... سجل مدنى ........ مقيم

ن بشارب ........ قسم ........ بأننى قد أوصيت للسيد / ........ المقيم ........ والكائ

 . وذلك وفقا لما يلى

 "البند االول"

( 1أوصى بقسمة تركتى من عقار ومنقول بين ور تى الشرعيين المنحصرين فى : 
زوجتى السيدة / ........ ابنى االكبر ........ ابنى االصغر ........ ابنتى ........ 

 ........ / أمى السيدة

" ند ال انىالب " 

 . أقر بأنه ال وارث لى غير من ذكروا بالبند السابق وفيهم وحدهم ينحصر أر ى

 "البند ال الث"

االموال التى اكتسبها بعد ابرام هذه الوصية تؤول شائعة الى ور تى سالفى الذكر 
وتوزب وتتقسم عليهم طبقا لقواعد الميراث ما لم أبرم وصية جديدة أعيد تقسيم 

هاتركتى بموجب  . 

 "البند الرابع"



 : تتم القسمة عينا وفقا لما يأتى

أوال : تختص زوجتى السيدة / ........ بالعقار المملوك لى رقم ........ الكائن 
........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ 

ة رقم ........ باسمبالمكلف ........ والغربية ........ والمكون من  ........ 

 انيا : يختص ابنى االكبر ........ بالمتجر المملوك لى الكائن بشارب ........و 
المقيد بالسجل التجارى تحت رقم ........مشتمال على ما به من بضائع وحقوق 

متعلقة به , كما يختص بالعقار رقم ........ الكائن بشارب ........ 
ظة ........ والمكون من ........ والذى يحده من الناحية البحرية محاف ........ قسم
........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ والمكون من ........ 

 ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........ ويختص أيضا بالسيارة رقم

... الكائن بشارب ........ قسم ........  ال ا : يختص ابنى االصغر بالعقار رقم .....
محافظة ........ والمكون من ........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ 

والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ والمكون من ........ بالمكلفة 
 ........ رقم ........ باسم

....... الكائن بشارب ........ قسم ........ بالعقار رقم . رابعا : تختص ابنتى
محافظة ........ والمكون من ........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ 

والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ والمكون من ........ بالمكلفة 
 ........رقم ........ باسم

........ بالعقار المملوك لى رقم ........ الكائن والدتى السيدة /  خامسا : تختص
........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ 

 "البند الخامس"

ى , أما قبل ذلك فيكون لى الحق فى الرجوب فيها ال تعتبر هذه القسمة نافذة إال بوفات
أو تعديلها فى أى وقت دون أن يكون  حد ممن ذكروا فى البند ا ول االعتران 

 .على ذلك

 "البند السادس"

فى حالة تصرفى فى عين من ا عيان السابقة , يخرج من كان مختصا بها من 
على ما خصص لهم على أن القسمة التى تضمنتها هذه الوصية ويستمر الباقون 

يستحق من خرج من القسمة حصته الميرا ية من ا موال التى اكتسبها فيما بعد , 
فان تبقى شئ منها , كان مشاعا بين الجميع بعد موتى , أما ان قلت تلك االموال عن 

 . هذه الحصة , بطلت القسمة وعادت جميع ا موال إلى الشيوب

 "البند السابع"



ى عقد رهن متعلق بعقار من ا عيان المبينة بالبند الرابع , ونفذ الدائن فى حالة ابرام
المرتهن عليه أو قام من اختص به بتطهيره , كان له الرجوب على الباقين كل بما 

 . يخصه من الدين محسوبا بقدر حصته الميرا ية

 "البند ال امن"

المقررة التى اختص اذا توفى من قبلى أحد ممن ذكروا بالبند ا ول , آلت حصته 
 . بها شائعة الى باقى الور ة طبقا لقواعد الميراث

 "البند التاسع"

يضمن الموصى لهم بعضهم لبعن ما قد يقع من تعرن قانونى أو استحقاق , 
ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعون مستحق الضمان , وتكون العبرة فى 

لموصى . فان كان احد الموصى له قد نفاذ القسمة بوفاة ا تقدير قيمة العين وقت
أصب  معسرا عند استحقاق الضمان وزب القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان 

 . وباقى المتقاسمين غير المعسرين كل بقدر حصته

 "البند العاشر"

يسقط الضمان المبين بالبند السابق اذا كان االستحقاق راجعا الى خطأ مستحق 
 . الضمان

" شرالبند الحادى ع " 

يلتزم الموصى له الذى يواجه باستحقاق الغير للعين التى اختص بها أن يخطر باقى 
الموصى لهم فى الوقت المناسب أو يدخلهم فى الدعوى المقامة ضده واال سقط حقه 

 . فى الضمان

 "البند ال انى عشر"

 ال يجوز  ى من الموصى لهم الطعن على القسمة التى تضمنتها هذه الوصية بالغبن
 . وليس له الحق فى طلب نقضها أو الرجوب على باقى الموصى لهم لهذا السبب

 "البند ال الث عشر"

ال يجوز  ى من الموصى لهم الطعن على هذه القسمة اذا جاوز حصة أحدهم فيها 
قدر ما يخصه فى الميراث طالما لم تجاوز الزيادة  لث قيمة التركة مقدرة وقت 

 . القبن

 "محضر تصديق"

رة العدل ـ مصلحة الشهر العقارى والتو يقوزا . 

 ........ مكتب تو يق



 ........ محضر تصديق رقم ........ لسنة

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 .أمامنا نحن ........ المو ق بالمكتب سال  البيان

........ سجل   مىقد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ رقم قو
 , ........ مدنى

 .ومن السيد/ ........ رقم قومى ........ سجل مدنى ........ وهذا تصديق منا بذلك

 .. المو ق

 

 عقد وعد بالبيع

 

  ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

  :تم تحرير هذا العقد بين كل من

  ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

  ........ قسم ........ محافظة

  ........ يحمل رقم قومى

  ........ سجل مدنى

  "طر  أول"

  ........ السيد/ ........ مقيم برقم (2

  ........ قسم ........ محافظة

  ........ يحمل رقم قومى

  ........ سجل مدنى

  "طر   ان"

 :ا على ما يلىيقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهم



 "البند ا ول"

  ........ يمتلك الطر  ا ول العقار رقم ........ تنظيم الكائن بشارب

  ........ قسم"أو مركز" ........ محافظة ........ وهو عبارة عن

تبلغ مساحته ........ مترامربعا , يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ 

  ........ . والغربيةوالشرقية .......

 "البند ال انى"

يلتزم الطر  ا ول ببيع العقار المبين بالبند السابق للطر  ال انى إذا ما أبدى 

ا خير رغبته فى الشراء خالل أجل أقصاه نهاية شهر ........ سنة ........ ,على أن 

نه تبدى هذه الرغبة بانذار على يد محضر فى حالة تغيب الطر  ا ول عن موط

ال ابت بهذا العقد أو فى حالة أمتناعه عن اتمام العقد فور ابداء الرغبة شفاهة من 

الطر  ال انى,وحينئذ يكون للطر  ال انى اتخاذ االجراءات القانونية لتمويل العقد 

 .إلى عقد بيع صحي  وذلك بعد ابداء هذه الرغبة

 "البند ال الث"

 انى بعد مدة ......... أشهر من ابداء يلتزم الطر  ا ول بتسليم العين للطر  ال

االخير رغبته فى اتمام البيع,وإال كان ملتزما بان يدفع للطر  ال انى مبلغ ........ 

كل تأخير ,وقد روعى فى هذا التقدير ما سو  يتكبده الطر  ال انى من خسائر  عن

 .بسبب ارجاء التسليم

 "البند الرابع"

........ فقط يلتزم الطر  ال انى بأن يدفع منه مبلغ تم االتفاق على  من قدره 

 ......... عند التوقيع على العقد االبتدائى , والباقى عند التوقيع على العقد النهائى

 "البند الخامس"

يقر الطر  ا ول بخلو العين من كافة الحقوق العينية االصلية والتبعية كما هى 

 .معرفة به فى القانون

 "البند السادس"

يقر الطر  ا ول بأنه الحائز للعين محل هذا العقد وبأنها غير مؤجرة ولم تحرر 

 .عقود ايجار فى شأنها



 "البند السابع"

 .يضمن الطر  ا ول للطر  ال انى كافة التعرضات القانونية الصادرة من الغير

 "البند ال امن"

  ........ انتقلت الملكية للطر  ا ول بطريق

 "البند التاسع"

يقر الطر  ال انى بأنه عاين العين معاينه تامة نافية للجهالة وأنه قبل التعامل فيها 

 .بحالتها التى كانت عليها وقت المعاينة

 "البند العاشر"

  تختص محاكم ........ بنظر ما ينشب عن هذا العقد من منازعات

 "البند الحادى عشر"

 .حرر هذا العقد من نسختين لكل طر  نسخة

الطر  "

                                                                               ا ول"

 ""الطر  ال انى

 

 عقد وعد بالبيع والشراء

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 :تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

........ محافظةقسم   ........ 

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى



 "طر  أول"

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 : يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى

" ا ولالبند  " 

يمتلك الطر  ا ول العقار رقم ........ تنظيم, شارب ........ بندر ........ 
وهو عبارة عن ........ مكون من ........ تشتمل على ........,  ........محافظة
مساحتها ........مترا مربعا, يحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ 

ربيةوالشرقية ........ والغ  ........ . 

 "البند ال انى"

تعهد الطر  ا ول ببيع العقار المبين بالبند السابق للطر  ال انى إذا ما أبدى 
االخير رغبته فى ذلك خالل أجل اقصاه نهاية شهر ........ سنة ........ كما تعهد 
الطر  ال انى بشراء العقار إذا ابدى الطر  ا ول رغبته فى بيعه خالل ذات 

ل سال  البيانا ج . 

 "البند ال الث"

اتفق الطرفان على أن  من العقار هو مبلغ ........ يلتزم الطر  ال انى بأن يدفع منه 
مبلغ ........ فور ابدائه أو ابداء الطر  ا ول الرغبة فى اتمام البيع على أن يقوم 

 . بالوفاء بباقى ال من عند التوقيع على العقد النهائى

 "البند الرابع"

يلتزم الطر  االول فى حالة ابداء الرغبة بتسليم العقار للطر  ال انى اعتبارا من 
سنة ........ وما يستتبع ذلك من تحويل عقود االيجار وتصب  الغلة  ........شهر

 .للطر  ال انى منذ هذا التاريخ ولو تأخر التسليم أو تحويل العقود

 "البند الخامس"

ع من كافة الحقوق العينية ا صلية التبعية كما هى يقر الطر  ا ول بخلو المبي
 .معرفة به فى القانون



 "البند السادس"

يقر الطر  ال انى أنه عاين المبيع معاينة نافية للجهالة وقبل التعامل فيه على الكيفية 
 .التى كان عليها فى ذلك الوقت

 "البند السابع"

عقد من منازعاتتختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب عن هذا ال  . 

 " البند ال امن"

 .حرر هذا العقد من نسختين,لكل طر  نسخة

 " الطر  ال انى"                                                     "الطر  ا ول"

 

 عقد وعد بالتفايل

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 : تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر  أول"

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم(2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلىيقر الطرفان  : 



 "البند ا ول"

 ........ يمتلك الطر  ا ول العقار رقم ........ تنظيم الكائن بشارب

 ........ وهو عبارة عن ........ قسم "أو مركز" ........ محافظة

ية تبلغ مساحتها ........مترا مربعا , يحددها من الناحية البحرية ........ والقبل
 ........ ........ والشرقية ........ والغربية

 "البند ال انى"

فى حالة رغبة الطر  ا ول فى بيع العقار المبين بالبند السابق خالل مدة ....... 
من تاريخ هذا االتفاق, فانه يلتزم ببيعه للطر  ال انى ب من يتم االتفاق عليه عند 

ى البيعاخطار الطر  ال انى برغبة الطر  ا ول ف . 

 "البند ال الث"

يقوم الطر  ا ول باخطار الطر  ال انى برغبته فى البيع وذلك بموجب انذار على 
بابرام العقد االبتدائى  يد محضر "أو بخطاب مسجل أو شفاهة"وحينئذ يلتزم ا خير
خالل مدة ........ وإال سقط حقه فى ذلك ويكون للطر  االول التصر  فى العقار 

 .لغيره

 "البند الرابع"

 .حرر هذا العقد من نسختين, سلمت لكل طر  نسخة

" "الطر  ال انى                                              الطر  ا ول"  " 

 

 عقد وعد بالشراء

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 :تم تحرير هذا العقد بين كل من

 ........ مقيم برقمالسيد/ ........  (1

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى



 "طر  أول"

 ........ السيد/ ........ مقيم برقم (2

 ........ قسم ........ محافظة

 ........ يحمل رقم قومى

 ........ سجل مدنى

 "طر   ان"

 : على ما يلى يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما

 "البند ا ول"

 ........ يمتلك الطر  ا ول العقار رقم ........ تنظيم الكائن بشارب

 ........ وهو عبارة عن ........ مكونة من ........ مدينة ........ محافظة

 . وتبلغ مساحته ........ مترا مربعا

 "البند ال انى"

ان إذا ما ابدى الطر  ا ول رغبته فى يلتزم الطر  ال انى بشراء العقار سال  البي
 . البيع خالل أجل أقصاه نهاية شهر ........ سنة ........ على أن تبدى الرغبة كتابة

 "البند ال الث"

اتفق الطرفان على أن ال من المحدد للمبيع هو مبلغ ........ يلتزم الطر  ال انى بأن 
رغبته فى ابرام عقد البيع يدفع منه مبلغ ........ فور ابداء الطر  ا ول 

 . االبتدائى,أما الباقى فيدفع عند التوقيع على العقد النهائى مصلحة الشهر العقارى

 "البند الرابع"

من المتفق عليه أن هذا الوعد ال يحول دون الطر  ا ول والتصر  فى العين 
 .  وللغير الطر  ال انى ولو خالل مدة هذا الوعد دون أية مسئولية على الطر  ا

 "البند الخامس"

يلتزم الطر  ا ول بتسليم العين خالية من كل ما يشغلها خالل ........ من ابدائه 
لرغبته للطر  ال انى"أو فور التوقيع على العقد النهائى" وفى حالة تأخرة يلتزم بأن 
يدفع لألخير مبلغ ........ عن كل يوم تأخير ,وقد روعى فى ذلك التقدير ما قد ينال 

 . الطر  ال انى من خسارة بسبب ارجاء االعمال الالزمة لألستغالل

 "البند السادس"



يقر الطر  ا ول بخلو العين من كافة الحقوق العينية ا صلية والتبعية كما هى 
 .معروفة به فى القانون

 "البند السابع"

شراءها على يقر الطر  ال انى أنه عاين العين المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل 
 .نحو ماهى عليه

 "البند ال امن"

 .حرر هذا العقد من نسختين,سلمت نسخة لكل طر 

 "الطرف الثانى"                                                                 "الطرف ا ول"

 

 

 عقد اتفاب مع سمسار بتفوياه في بيع قطعة ارض فااء

 الموافق.../.../..... تم تحرير هذا التفويض بين كل من :/   انه في يوم.....

بصفته مالكا لالرض محل هذا التفويض   السيد االستاذ /........................ -1

 والمقيم

 ) طرف اول (

 السيد االستاذ / 

 ) طرف ثاني (

 يقر الطرفان بكامل اهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف 

 تمهيد

حيث ان الطرف االول يرعب في التصرف بالبيع في قطعة االرض محل هذا 

التفويض وحيث ان الطرف الثاني قد عرض عليه هدماته بوصفه سمسار في 

معاونته في البحث عن مشتري لالرض المذكورة وقبل الطرف االول هذا العرض 

بيع االرض المشار فلقد تم االتفاب علي ان يفوض الطرف االول الطرف الثاني في 

 -اليها بالشروط االتية :

 -اوال :



 يعتبر هذا التمهيد جزء ال يتجزء من هذا التفويض 

  -ثانيا :

يقر الطرف االول بتفويض الطرف الثاني في بيع االرض الفااء المبين موقعها 

 ومساحتها وحدودها ومواصفاتها فيما يلي :

  -الموقع : -1

  -المساحة : -ب

 -  _ الحدود:

 الحد البحري :

 الحد القبلي :

 الحد الشرقي : 

 الحد الغربي :

 المواصفات :

من الحجر االبيض دائر المساحة   واحدة مسورة يبلغ ارتفاعه..... م  هي قطعة

  وعراه........   وبها طريقين االول يطل علي شارد........ –االجمالية 

 بطول.............والثاني علي شارد............. وعراه..... 

 بطول والقطعة لها واجهه علي شارد...........بطول 

 ثالثا :

ر الطرف االول بسالمة مستندات ملكية االرض محل هذا التفويض والموفق يق

صورة اوئية منها مع هذا التفويض وانها علي ذمة المالن وهالية من اي حق 

 عيني او شهصي عليها 

 -رابعا :

يوافق الطرف االول علي ان تباد االرض المبينة بالبند الثاني من هذا التفويض 

للمتر الواحد ويتعهد الطرف االول بتقديم كافة المستندات   ..بمبلغ ال يقل عن......

 الالزمة للتسجيل 

 -هامسا :



في حالة تمام البيع بالسعر المبين بالبند الرابع تكون اتعاب الطرف الثاني )..... ( 

من القيمة االجمالية للبيع اما اذا زاد سعر البيع علي ماهو مبين في هذا البند يحق 

 االحتفاظ بتلن الزيادة باالاافة الي نسبة ال...للطرف الثاني 

المشار اليها وتستحق هذه االتعاب عند اتمام هذه الصفقة علي النحو المبين في 

 البند الرابع 

 -سادسا :

للطرف الثاني او اي من تابعيه او الراعبين في الشراء القيام باعمال معاينة 

ف االول تفويض عير الطرف االرض المبيعة محل هذا التفويض وال يحق للطر

 الثاني هالل المدة المتفق عليها في هذا العقد 

 -سابعا :

من تاريخ التوقيع علي هذا التفويض    يعمل بهذا التفويض لمدة شهرين تبد أ

وتنتهي في.../..... /.....وتجدد تلقائيا لمدد اهري مماثلة مالم يهطر احد الطرفين 

االهر رعبته في عدم التجديد 

ل....................................................من انتهاء المدة............. هال

 وتسري علي التجديدات ذات االحكام المتفق عليها في هذا التفويض

 -ثامنا :

 تحرر هذا العقد من نسهتين بيد كل طرف نسهة للعمل بها 

 طرف الثانيالطرف االول........................................ال

 

 

 عقد وعد بيع اموال الدولة الهاصة

 

 ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 : تم تحرير هذا العقد بين كل من

 "السيد/ ........ بصفته ........ "الطر  ا ول (1



 ........ السيد/ ........ مقيم برقم(2

 ........ شارب ........ مدينة

 ........ قومىيحمل رقم 

 "سجل مدنى ........ "طر   ان

 :يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى

 "البند ا ول"

 ........ يدخل العقار رقم ........ تنظيم الكائن بمدينة

محافظة ........ ضمن أموال الدولة الخاصة والتى يملك الطر  ا ول الحق فى 
 . المقررة قانونا التصر  فيه وفقا لألحكام

 "البند ال انى"

يلتزم الطر  ا ول بأن يبيع العقار سال  البيان للطر  ال انى إذا ما أبدى االخير 
رغبته فى شرائه خالل أجل أقصاه نهاية شهر ........ سنة ........ على أن يتم 

 .ا خطار بذلك كتابة

 " البند ال الث"

يلتزم الطر  ال انى بأن يدفع منه  ........ لغاتفق الطرفان على أن  من العقار هو مب
مبلغ ........ فور ابداء رغبته فى أتمام البيع والباقى عند التوقيع على العقد 

 . النهائى

 "البند الرابع"

 . ال يجوز للطر  ال انى التصر  فى المبيع إال بعد سداد كامل ال من

 "البند الخامس"

 ........ التصديق عليه منال يعتبر هذا الوعد نافذا إال بعد 

 " البند السادس"

 .حرر هذا العقد من نسختين, لكل طر  نسخة

 ""الطرف الثانى                                                          الطرف ا ول""

 

 عقد تعيين محكمين



  --------الموافق  --------انه فى يوم 

  -قد تحرر هذا العقد فيما بين كالً من :

  --------اوالً : 

  --------المقيم / 

 ) طرف أول ( 

  --------ثانياً : 

  --------المقيم / 

 ) طرف أول ( 

  -وقد اقر كل منهم باهليته للتعاقد و اتفقوا على ما يلى :

 البنــد ا ول 

  -يعين المتعاقدان كمحكمين السادة :

--------  

 البنــد الثــانى 

 -------- -مواد الهالف الموكول للمحكمين الفصل فيها هي كا تي :

 البنــد الثـالــث 

في حالة امتناد أحد أو أكثر من المحكمين عن تأدية المأمورية الموكولة إلية أدائها وإذا تعيذر 

عييره وإذا اهتلفيا  عليه القيام بسبب مراه أو تغيبه أو  ي سبب آهر فعلى المتعاقدين اهتييار

على ذلن تعين المحكمة التي يكون من اهتصاصها أصل الحكم في تلن المنازعية مين يليزم مين 

المحكمين بناء على طلب مين يهميه التعجييل بحايور الهصيم اآلهير أو فيي عينتيه بعيد تكليفيه 

 بالحاور . 

 البنــد الرابــع 

وتقيديم ا دلية والمسيتندات والميذكرات  يعين المحكمون الطريقة التي تتبع أمامهم في المرافعة

وقد قبل الطرفان تنفيذ ما يأمرون به ويكون ميعاد تقديم المذكرات والمستندات للمحكميين قبيل 

 انقااء الميعاد المحدد للحكم بهمسة عشر يوما على ا قل .

 البنــد الهـامــس 

 ا العقد . من تاريخ هذ --------على المحكمين إصدار حكمهما في مدة أقصاها 

 على أن يمتد الميعاد لمدة ثالثين يوماً في الحاالت المنصو  عليها بقانون المرافعات . 



 البنــد السـادس 

 يصدر حكم المحكمين بأعلبية اآلراء بعد المداولة فيما بينهم . 

 البنــد السـابــع 

رفية أحيدهم فيي على المحكمين إيداد أصل الحكم الصادر مينهم ميع أصيل مشياركة التحكييم بمع

ويعد هذا الحكم واجب النفياذ بيأمر  --------ظرف همسة أيام التالية لصدوره قلم كتاب محكمة 

 من قااى ا مور الوقتية بالمحكمة التي أودد أصل الحكم قلم كتابها . 

 البنــد الثـامــن 

 يكون الحكم الذي يصدر من المحكمين وفقاً لهذا العقد نهائياً وعير قابل  ي طعن . 

 البنــد التـاســع 

مصيروفات هيذا العقيد وأتعابيه تيدفع مناصيفة بيين كيل مين الطيرفين أميا مصيروفات ا جييراءات 

 وأتعاب المحكمين فيلتزم بما من يحكم اده . 

 البنــد العـاشــر 

 تحرر هذا العقد من همس نسخ بيد كل طرف نسهه للعمل بها . 

 الطرف الثانى  الطرف ا ول

 اسم المشتر   اسم البائع

 رقم البطاقة  رقم البطاقة

 التوقيع  التوقيع

 

 

 عقد تسويق

 إنه في يوم الموافق ....../...../.........

 -تم االتفاب بين كال من :

 أوالً : § 

 والهااعة للقانون § 

 ويمثلها في التوقيع علي هذا العقد السيد § 



 رئيس مجلس ا دارة (§ ) 

 ) طرف أول (

 ثانيــاً : § 

 . وشركة 1

 ) طرف ثاني (

 تمهيد 

حيث أن الطرف ا ول يقوم بإنتا  مادة وحيث أن الطرف الثاني شركات تجارية متهصصة في 

فان علي أن يشتري الطرف الثاني من الطرف ا ول كمية تسويق المواد .فقد التقت إرادة الطر

 -من المواد المذكورة عالية وذلن حسب البنود التالية :

 البنــد ا ول § 

 يعتبــر التمهيــد جــزء ال يتجــزأ مـن هــذا العقــد.

 البنـد الثــاني § 

حدود ( سنوياً في  أتفق الطرفان علي أن يقوم الطرف ا ول بتسليم الطرف الثاني كمية في

عبواتها ا صلية وكل عبوة زنة صـافي ومدون عليـها كافة البيانات المـتعارف عليها من حيث 

الوزن وأسم المنتج والمنشـأ وتاريخ الصــالحية ودرجة النقاوة والرمز الكيميائي ويرفق بكل 

 كمية مسلمة شهادة التحليل الهاصة بها .

 البنـد الثــالث § 

ـان علـي أن يكون سـعر الطـن من مـادة بدون إاافـة الارائب ويعتبر هـذا السعر اتفق الطرف

 مبدئي وتتم مراجعته شهرياً بين الطرفين طبقاً لآلتي :

 . ا سـعار المنافسـة للمنتـج المحـلي أو المستـورد .1

 . سـعر صـرف العمـالت ا جنبيــة فـي السـوب .2

 مادة الهام + العمالة ......... الخ (. تكلفة ا نتا  ) سعر شراء ال3

 البنـد الرابــع § 

يقوم الطرف ا ول بتسليم الطرف الثاني الكميات المطلوبة من المواد المذكـورة أعاله بمعدل 

طن شهرياً من مادة علي أن يكون إجمالي الكمية المسحوبة من الطرف الثاني  160حوالي 

 .من هذه المواد حسب ما هو مذكور أعاله



 البنـد الهـامس§ 

 التعويـض االتفـاقي

ألف جنية )  100000يلتزم أفراد الطرف الثاني بالتاامن فيما بينهم علي دفع مبـــلغ وقدرة 

فقط مائة ألف جنيه مصري العير ( للطرف ا ول وذلن في حالة تهلفهم عن استالم كميات 

 ً ال يهاع لرقابة القااء مع أحقية  المتفق عليها شهرياً ويعتبر هذا المبلغ تعويااً إتفاقيا

الطرف ا ول أيااً في هذه الحالة بفسخ العقد دون حاجة إلي تنبيه أو إنذار أو صدور حكم 

 قاائي بذلن .

 البند السادس § 

يقوم الطرف الثاني باستالم الكميات المتفق عليها من مقر الطرف ا ول المذكور أعاله 

 وبوسائل النقل الهاصة . 

 السـابعالبند § 

 شـروط الدفــع

يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة الكميات المشتراة شهريا بموجب شــين بنكي مستحق الدفع 

 يوم من تاريخ استالم الكميات المنتجة  45بعد 

 البنــد الثامــن § 

يلتزم الطرف الثاني بعمل الدعاية الهاصة لمنتجات الشركة في جميع المعارض وا مـاكن التي 

 عرض و توزيـع وبيـع هذه المـنتجات بها يتم

 البنــد التاسـع § 

مـدة هـذا العقـد ســـنه تبـدأ من تـاريخ توقيـع هذا العقـد و تنتهي فـي / / ما لم يهطر أحد 

الطرفين الطرف اآلهر برعبته فى تجديد العقد لمدد أهر  مماثلة قبل انتهاء هذا العقد بستة 

 أشهر .

 البنــد العاشـر § 

في حالة وجـود نزاد بين طرفي العقد تـهتـ  مـحاكم وجزئياتهـا بالنظـر في الهـالف بين 

 الطـرفين .

 البنــد الحـادي عشـر § 

 تـحرر هــذا العقـد مـن نســهتين بيـد كل طـرف نسهــــة .

 وهلل ولى التوفيق

 الطرف الثانى  الطرف االول



 االسم  االسم

 التوقيع  التوقيع

 

 

 وكالة بالعمولةعقد 

 ........./......../........ انه فى يوم ........ الموافق

 : أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من

 ........ السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارب ........ قسم (1

 ........ محافظة ........ رقم قومى ........ سجل مدنى

 ........ محل العمل و عنوان

 " طر  أول "

 ........ السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارب ........ قسم (2

 ........ محافظة ........ رقم قومى ........ سجل مدنى

 " طر   انى "

 : يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واالتفاق على ما يلى

 "البند االول"

ال انى بتسلمه ........ من الطر  االول للقيام بتوزيعه على أساس سعر يقر الطر  
 . الوحدة ........ مقابل عمولة قدرها ........ من السعر المتفق عليه

 "البند ال انى"

يلتزم الطر  ال انى بتوزيع كمية قدرها ........كل شهر , فان انخفن التوزيع عن 
ا ول الحق فى اعتبار هذا العقد مفسوخا ويتم هذا القدر شهرين متتالين كان للطر  

 . تصفية الحساب خالل أسبوب من اخطار الطر  ال انى بذلك كتابة

 "البند ال الث"

اذا تراخى الطر  ال انى عن المحاسبة وسداد المستحقات التى عليه ورد باقى 
ز اعتبر مبددا وجا , البضاعة للطر  ا ول خالل االجل المحدد بالبند السابق

 . لألخير اتخاذ االجراءات القانونية الواجبة



 "البند الرابع"

ال يجوز للطر  ال انى بيع البضاعة المنوط به توزيعها أو عرضها للبيع بما ال 
يجاوز السعر المحدد لها فى هذا العقد , وإال تعين محاسبته على ما تم توزيعه وفقا 

 . نى ولو تضمنت البيع بسعر أقلللسعر المعلن عنه وال يعتد بمستندات الطر  ال ا

 "البند الخامس"

ليس للطر  ال انى االشتغال فى توزيع سلع مما لة للسلع المسلمة له من الطر  
ا ول وإال اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى 

الطر  االول المسلمة اليه من  اجراء اخر فضال عن التزامه بقيمة جميع البضاعة
 . بعد استنزال نسبة العمولة

 "البند السادس"

تتم المحاسبة كل مدة قدالها ...... أشهر على أن يسبق ذلك بيومين جرد البضاعة , 
ويلتزم الطر  ال انى بأن يدفع قيمة ما لم يوجد أ ناء الجرد مهما كان بسبب عدم 

  ا ول والقيام بالجرد فى وجوده , كما يلتزم بقيمة كل البضاعة اذا حال دون الطر
موعده سواء كان ذلك راجعا الى رفضه او إلى غلق المحل أو الى غير ذلك من 

 . أسباب , وليس له التحلل من هذا الوفاء ولو لم يكن قد تصر  فى البضاعة

 "البند السابع"

متضمنا  ........ يلتزم الطر  ال انى بان يقدم للطر  ا ول كشفا مكتوبا كل مدة
كميات التى تم توزيعها مع تصفية لقيمتها , وال يمتد العقد الى مدته الباقية اال ال

بموافقة كتابية من الطر  االول , فان لم تتم هذه الموافقة خالل مدة قدرها ....... 
من تقديم الكش  سال  البيان , اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة 

 . خرتنبيه أو أى إجراء آ النذار أو

 "البند ال امن"

فى حالة تحقق الفسخ بموجب البند السابق , يلتزم الطر  ال انى بتسليم الكميات 
الباقية التى لم توزب بعد للطر  االول بالقدر الذى يتض  من الكش  المشار إليه 
وذلك خالل اسبوعين من انقضاء ا جل ........ المنوه عنه بالبند السابق واال التزم 

 . بعد الخصم المقرر للتوزيع ما لم يقبل الطر  االول تسلمهابقيمتها 

 "البند التاسع"

للطر  االول فور تسلمه كش  التوزيع من الطر  ال انى الحق فى انهاء العقد 
وتسلم الكميات الباقية خالل مدة قدرها ...... بموجب خطاب مسجل بعلم وصول فى 

ا أصر االخير على امتناعه رغم انقضاء حالة امتناب الطر  ال انى عن التسليم , فاذ



االجل , التزم بأن يدفع للطر  االول قيمة الكميات الباقية دون أى خصم باعتبار 
 . ذلك تنفيذا بطريق التعوين

 "البند العاشر"

يعتبر الطر  ال انى مبددا اذا امتنع عن المحاسبة فى االجل المحدد بهذا العقد , 
 . عليها من الطر  االولوتتمالمحاسبة بمخالصات موقع 

 "البند الحادى عشر"

على الطر  ال انى ابرام التعاقدات باسمه الشخصى , فان أبرمها باسم الطر  
االول فال يستحق عمولة عنها , وهو دائما ضامنا يسار العميل بحيث ان اخل 

االخير بالتزامه بالوفاء الى سبب , تعين على الطر  ال انى الوفاء ككفيل فضال 
 . ن اعتباره مدينا أصيالع

 "البند ال انى عشر"

ال يضمن الطر  ا ول التعاقدات التى يبرمها الطر  ال انى وال يجوز لألخير 
 . الرجوب عليه بشئ من ذلك

 "البند ال الث عشر"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , 
 . به موطنا مختارا له فى هذا الصدد عنوان كل من طرفيه الموضحة ويعتبر

 "البند الرابع عشر"

 . حرر هذا العقد من نسختين , لكل طر  نسخة

الطر  ا ول  "
" الطر                                                                                  "

 " ال انى

 

  عقد بيع عقار من ورثه

 

                               بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الساعه   2005/    /           الموافق                     انه في يوم
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 -: فيما بين كل من   

والمقيم / )يذكر عنوان                                   اوال/ السيد / السيده / الساده/

 1/     /     بتاريخ       صادره من /       االقامه ( ويحمل البطاقه رقم /

 ( طر  اول بائع)

 في اوال انيا/ تكتب البيانات بنفس الطريقه المكتوبه 

 ( طر   اني مشتري)

وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصر  وعدم خضوب اي منهما لقوانين 

 وقرارات فرن الحراسه او المنع من التصر 

 تمهيد                                                         

كائن ) يكتب العنوان حيث يمتلك الطر  االول واخرين على الشيوب ماهو /العقار ال

وذلك عن طريق  00000وهو عباره عن  0000بالتفصيل (ومساحته االجماليه 

وحيث يرغب 000000ونصيب الطر  االول عباره عن 000000الميراث من

الطر  ال اني في شراء نصيب الطر  االول فقد تالقت ارادة الطرفان واتفقا فيما 

 -: بينهما على ما يلي

 بر التمهيد السابق جزء ال يتجزء ومكمال ومتمما لبنود هذا التعاقدالبند االول / يعت

واسقط وتنازل بكافة الطرق القانونيه الطر  االول للطر  ال اني  البند ال اني / باب

م في العقار 00000000القابل لذلك ماهو ) يكتب موضوب البيع ( وهو عباره عن 

 (الكائن / ) يكتب العنوان بالتفصيل

) ويكتب  00000000الث /ال من / تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالي وقدره البند ال 

بالحرو  ( استلمه الطر  االول البائع في مجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا 

 0التعاقد اقرار منه باستالم هذا المبلغ 

يكتب فيه وصفا مفصال لما تم بيعه بالنسبه للبيع )امتار( يكتب   البند الرابع /

الموض  بصدر هذا التعاقدوذلك على    مترفي كامل ارن وبناء العقار 00000

 الشيوب



          البند الخامس / / الحدود / هي نفس حدود العقار وهي / الحد البحري

 الحد الغربي          الحد الشرقي       الحدالقبلي

الت الملكيه للطر  االول البائع عن طكريق الميراث  البندالسادس / الملكيه /

بتاريخ وقد الت اليه      وذلك بموجب اعالم شرعي صادر من محكمة         من

       الملكيه عن طريق

البند السابع / يقر الطر  ال اني المشتري بانه عاين )يذكر موضوب البيع( المعاينة 

 وضع الذي هو عليهالتامه النافيه للجهاله وانه قبله بال

البند ال امن / يقر الطر  االول بان العقار المبيع خالي من الديون والرهون 

 والحقوق االصليه والتبعيه ايا كانت نوعها

يمكن كتابة بنود اخرى يكون باتفاق الطرفان عليها  م تختم بالنود   البند التاسع /

 االتيه

لى اتخاذكل منهما للعناوين المذكوره البندالعاشر/المحل المختار / اتفق الطرفان ع

 بصدر هذا التعاقد محال مختار لهما تتم عليها المكاتبات والمراسالت

              البند الحادي عشر / االختصاص / اتفق الطرفان على اختصاص محكمة

  القدر هللا -بشأن هذا التعاقد لتفسير اي من بنوده او في حالة وجود خال  

 

  عقد بيع عقار من ورثه-2

 

                               بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الساعه   2005/    /           الموافق                     انه في يوم

 بين كل منفيما                                                            

:- 

والمقيم / )يذكر عنوان                                   اوال/ السيد / السيده / الساده/

 1/     /     بتاريخ       صادره من /       االقامه ( ويحمل البطاقه رقم /

 ( طر  اول بائع)
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  انيا/ تكتب البيانات بنفس الطريقه المكتوبه في اوال

 ( طر   اني مشتري)

وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصر  وعدم خضوب اي منهما لقوانين 

 وقرارات فرن الحراسه او المنع من التصر 

 تمهيد                                                         

حيث يمتلك الطر  االول واخرين على الشيوب ماهو /العقار الكائن ) يكتب العنوان 

وذلك عن طريق  00000وهو عباره عن  0000صيل (ومساحته االجماليه بالتف

وحيث يرغب 000000ونصيب الطر  االول عباره عن 000000الميراث من

الطر  ال اني في شراء نصيب الطر  االول فقد تالقت ارادة الطرفان واتفقا فيما 

 -: بينهما على ما يلي

 يتجزء ومكمال ومتمما لبنود هذا التعاقدالبند االول / يعتبر التمهيد السابق جزء ال 

واسقط وتنازل بكافة الطرق القانونيه الطر  االول للطر  ال اني  البند ال اني / باب

م في العقار 00000000القابل لذلك ماهو ) يكتب موضوب البيع ( وهو عباره عن 

 (الكائن / ) يكتب العنوان بالتفصيل

) ويكتب  00000000نظير مبلغ اجمالي وقدره  البند ال الث /ال من / تم هذا البيع

بالحرو  ( استلمه الطر  االول البائع في مجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا 

 0التعاقد اقرار منه باستالم هذا المبلغ 

يكتب فيه وصفا مفصال لما تم بيعه بالنسبه للبيع )امتار( يكتب   البند الرابع /

الموض  بصدر هذا التعاقدوذلك على    لعقارمترفي كامل ارن وبناء ا 00000

 الشيوب

          البند الخامس / / الحدود / هي نفس حدود العقار وهي / الحد البحري

 الحد الغربي          الحد الشرقي       الحدالقبلي

البندالسادس / الملكيه / الت الملكيه للطر  االول البائع عن طكريق الميراث 

بتاريخ وقد الت اليه      بموجب اعالم شرعي صادر من محكمة وذلك         من

       الملكيه عن طريق

البند السابع / يقر الطر  ال اني المشتري بانه عاين )يذكر موضوب البيع( المعاينة 

 التامه النافيه للجهاله وانه قبله بالوضع الذي هو عليه



ع خالي من الديون والرهون البند ال امن / يقر الطر  االول بان العقار المبي

 والحقوق االصليه والتبعيه ايا كانت نوعها

يمكن كتابة بنود اخرى يكون باتفاق الطرفان عليها  م تختم بالنود   البند التاسع /

 االتيه

البندالعاشر/المحل المختار / اتفق الطرفان على اتخاذكل منهما للعناوين المذكوره 

 هما تتم عليها المكاتبات والمراسالتبصدر هذا التعاقد محال مختار ل

              البند الحادي عشر / االختصاص / اتفق الطرفان على اختصاص محكمة

 - القدر هللا -بشأن هذا التعاقد لتفسير اي من بنوده او في حالة وجود خال  

                                                                       ا

.  

  عقد بيع عقار من ورثه-3

 

                               بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الساعه   2005/    /           الموافق                     انه في يوم

                                                                         

 -: فيما بين كل من   

والمقيم / )يذكر عنوان                                   اوال/ السيد / السيده / الساده/

 1/     /     بتاريخ       صادره من /       االقامه ( ويحمل البطاقه رقم /

 ( طر  اول بائع)

 ه في اوال انيا/ تكتب البيانات بنفس الطريقه المكتوب

 ( طر   اني مشتري)

وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصر  وعدم خضوب اي منهما لقوانين 

 وقرارات فرن الحراسه او المنع من التصر 

 تمهيد                                                         
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الكائن ) يكتب العنوان حيث يمتلك الطر  االول واخرين على الشيوب ماهو /العقار 

وذلك عن طريق  00000وهو عباره عن  0000بالتفصيل (ومساحته االجماليه 

وحيث يرغب 000000ونصيب الطر  االول عباره عن 000000الميراث من

الطر  ال اني في شراء نصيب الطر  االول فقد تالقت ارادة الطرفان واتفقا فيما 

 -: بينهما على ما يلي

 عتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزء ومكمال ومتمما لبنود هذا التعاقدالبند االول / ي

واسقط وتنازل بكافة الطرق القانونيه الطر  االول للطر  ال اني  البند ال اني / باب

م في العقار 00000000القابل لذلك ماهو ) يكتب موضوب البيع ( وهو عباره عن 

 (الكائن / ) يكتب العنوان بالتفصيل

) ويكتب  00000000ال الث /ال من / تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالي وقدره البند 

بالحرو  ( استلمه الطر  االول البائع في مجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا 

 0التعاقد اقرار منه باستالم هذا المبلغ 

يكتب فيه وصفا مفصال لما تم بيعه بالنسبه للبيع )امتار( يكتب   البند الرابع /

الموض  بصدر هذا التعاقدوذلك على    مترفي كامل ارن وبناء العقار 00000

 الشيوب

          البند الخامس / / الحدود / هي نفس حدود العقار وهي / الحد البحري

 الحد الغربي          الحد الشرقي       الحدالقبلي

كريق الميراث البندالسادس / الملكيه / الت الملكيه للطر  االول البائع عن ط

بتاريخ وقد الت اليه      وذلك بموجب اعالم شرعي صادر من محكمة         من

       الملكيه عن طريق

البند السابع / يقر الطر  ال اني المشتري بانه عاين )يذكر موضوب البيع( المعاينة 

 التامه النافيه للجهاله وانه قبله بالوضع الذي هو عليه

الطر  االول بان العقار المبيع خالي من الديون والرهون البند ال امن / يقر 

 والحقوق االصليه والتبعيه ايا كانت نوعها

يمكن كتابة بنود اخرى يكون باتفاق الطرفان عليها  م تختم بالنود   البند التاسع /

 االتيه



البندالعاشر/المحل المختار / اتفق الطرفان على اتخاذكل منهما للعناوين المذكوره 

 صدر هذا التعاقد محال مختار لهما تتم عليها المكاتبات والمراسالتب

              البند الحادي عشر / االختصاص / اتفق الطرفان على اختصاص محكمة

 القدر هللا -بشأن هذا التعاقد لتفسير اي من بنوده او في حالة وجود خال  

 

  عقد بيع عقار من ورثه

 

                               بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الساعه   2005/    /           الموافق                     انه في يوم

 -: فيما بين كل من                                                                            

والمقيم / )يذكر عنوان                                   السيد / السيده / الساده/اوال/ 

 1/     /     بتاريخ       صادره من /       االقامه ( ويحمل البطاقه رقم /

 ( طرف اول بائع)

 ثانيا/ تكتب البيانات بنفس الطريقه المكتوبه في اوال

 ( طرف ثاني مشتري)

ن باهليتهما للتعاقد والتصرف وعدم هاود اي منهما لقوانين وبعد ان اقر الطرفا

 وقرارات فرض الحراسه او المنع من التصرف

 تمهيد                                                         

حيث يمتلن الطرف االول واهرين على الشيود ماهو /العقار الكائن ) يكتب 

وذلن عن  00000وهو عباره عن  0000ليه العنوان بالتفصيل (ومساحته االجما

وحيث 000000ونصيب الطرف االول عباره عن 000000طريق الميراث من

يرعب الطرف الثاني في شراء نصيب الطرف االول فقد تالقت ارادة الطرفان 

 -: واتفقا فيما بينهما على ما يلي

 لبنود هذا التعاقد البند االول / يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزء ومكمال ومتمما
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واسقط وتنازل بكافة الطرب القانونيه الطرف االول للطرف  البند الثاني / باد

م في 00000000الثاني القابل لذلن ماهو ) يكتب مواود البيع ( وهو عباره عن 

 (العقار الكائن / ) يكتب العنوان بالتفصيل

) ويكتب  00000000وقدره البند الثالث /الثمن / تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالي 

بالحروف ( استلمه الطرف االول البائع في مجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا 

 0التعاقد اقرار منه باستالم هذا المبلغ 

يكتب فيه وصفا مفصال لما تم بيعه بالنسبه للبيع )امتار( يكتب   البند الرابع /

ر هذا التعاقدوذلن على المواح بصد   مترفي كامل ارض وبناء العقار 00000

 الشيود

          البند الهامس / / الحدود / هي نفس حدود العقار وهي / الحد البحري

 الحد الغربي          الحد الشرقي       الحدالقبلي

البندالسادس / الملكيه / الت الملكيه للطرف االول البائع عن طكريق الميراث 

بتاريخ وقد الت اليه      صادر من محكمةوذلن بموجب اعالم شرعي          من

       الملكيه عن طريق

البند السابع / يقر الطرف الثاني المشتري بانه عاين )يذكر مواود البيع( 

 المعاينة التامه النافيه للجهاله وانه قبله بالواع الذي هو عليه

الرهون البند الثامن / يقر الطرف االول بان العقار المبيع هالي من الديون و

 والحقوب االصليه والتبعيه ايا كانت نوعها

يمكن كتابة بنود اهر  يكون باتفاب الطرفان عليها ثم تهتم بالنود   البند التاسع /

 االتيه

البندالعاشر/المحل المهتار / اتفق الطرفان على اتهاذكل منهما للعناوين المذكوره 

 اتبات والمراسالتبصدر هذا التعاقد محال مهتار لهما تتم عليها المك

البند الحادي عشر / االهتصا  / اتفق الطرفان على اهتصا  

بشأن هذا التعاقد لتفسير اي من بنوده او في حالة وجود هالف               محكمة

 - القدر هللا -

                                                                       ا

  مله  عقد شركة تاامن
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 .... تكونت شركة-..-بموجب عقد محرر فى يوم ........ الموافق ..

 تاامن فيما بين :

 أسماء الشركاء : -1

 أوال : السيد/ ........ المهنة / ........

 المقيم/ ........ الجنسية / ........

 الديانة / ........

 شرين متاامنطرف أول 

 ثانيا : السيد/ ........ المهنة / ........

 المقيم/ ........ الجنسية / ........

 الديانة / ........

 طرف ثاناشرين متاامن

 0عنوان الشركة : ........ وشركاه  -2

 عرض الشركة : ........ -3

 مركز الشركة : شارد ........ رقم ........ مركز ........ -4

 ال الشركة : ........ مقسم كما هو مواح بالعقد ........راس م -5

 ا رباح والهسائر : توزد كما هو مواح بالعقد ........ -6

مدة الشركة : ........ سنة تبدأ من ........وتنتهى فى ........ قابلة للتجديد  -7

 لمدة مماثلة ما لم يحصل تنبيه.

انيا على أنفراد أنه بالنسبة للتعهدات ا دارة وحق التوقيع : لكل من أوال وث -8

والمعامالت التى تزيد عن مبلغ ........ والتصرفات الهاصة برهن العقارات أو 

 البيع تصدر من الشريكين معا .

 الشرين ا ول المسئول ........ الشرين الثانى المسئول ........

 أمااء / ........ أمااء / ........

 

  

 ذات مسئولية محدودةعقد تأسيس شركة شركة 

  : أسماء الشركاء

  طرف أول  ------------------------------------------               -1



  طرف ثاني . -----------------------------------------               -2

أتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة قانوناً للتعاقد على تكوين شركة    

  -: مسئوليه محدودة وفقاً للشروط التالية ذات

  أوالً : أسم الشركة

  ( ) شركة ذات مسئوليه محدودة -------------شركة 

  ثانياً : أعراض الشركة

  إن ا عراض التي كونت  جلها الشركة          

الثقيلة   استيراد وتصدير وبيع وشراء وتأجير وصيانة المعدات واآلالت  -1

  . وا دوات الكهربائية والميكانيكية وجميع الهردواتوالهفيفة 

 . تأثيث وتجهيز المساكن والفنادب والهدمات الالزمة لذلن     -2

  .المستلزمات المنزلية     -3

 . معدات المطابخ وتجهيز المطاعم      -4

   تأجير -شراء  -بيع  -االستثمارات العقارية       -5

أنشطتها بعد الحصول على التراهي  الالزمة من الجهات وتزاول الشركة           

  . المهتصة

  -: ثالثاً : االندما  مع الغير

يجوز للشركة أن تمتلن ا سهم أو الحص  في شركات أهر  قائمة                    

أو تندمج معها ولها حق االشتران مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو 

نشاط مماثل أو متمم لها ، وذلن بعد استيفاء ما  ودة لمزاولةذات المسئولية المحد

تتطلبه ا نظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن ، كما يجوز للشركة أن تتصرف 

  . في هذه ا سهم أو الحص  على أن ال يشمل ذلن الوساطة في تداولها

  رابعاً : المركز الرئيسي للشركة

، وللشركة الحق في افتتاح فرود  ------ مدينة يكون المركز الرئيسي للشركة في

  . لها متى اقتات مصلحة الشركة ذلن بعد موافقة جهات االهتصا 



  هامساً : مدة الشركة

سنوات ميالدية ( تبدأ من تاريخ قيدها في   --------تأسست الشركة ) لمدة 

لشركاء السجل التجاري ، وتجدد لمدة أو لمدد أهر  مماثلة ما لم يهطر أحد ا

اآلهر برعبته في عدم االستمرار ، ويكون ذ لن قبل انقااء المدة ا صلية أو 

  . المجددة بستة أشهر على ا قل بهطاب مسجل على عنوانه

  سادساً : رأس مال الشركة

مقسمة إلى همسمائة  ------( فقط  ------------حدد رأس مال الشركة بمبلغ ) 

تم توزيعها على الشركاء   ------------- صةحصة نقدية متساوية ، قيمة كل ح

 : كا تي

 

 ا جمالي    قيمة الحصة عدد الحص          الشركاء

                              

                           ا جـمــــــــــــالـي

 

 . على هذا العقد  وقد قام كل شرين بسداد حصته كاملة في رأس المال عند التوقيع

 حصة عينية هي --------في حالة وجود حص  عينه يااف وقدم قدم الطرف  )

وتؤول ملكية هذه الحصة إلى الشركة من تاريخ التوقيع على العقد  -----------

وتنتقل جميع الحقوب وااللتزامات المتعلقة بها إلى الشركة كما اتفق الشركاء على 

 . ( مسئولين في عن هذا التقديروهم  ----------تقدير الحصينة العينية بمبلغ 

  سابعاً : زيادة أو تهفيض رأس المال

يجوز بموافقة الشركاء زيادة رأس مال الشركة إذا تمت الموافقة الزيادة في رأس 

المال عن طريق رفع القيمة االسمية لحص  الشركاء ، أو إذا تمت الزيادة في 

كاء بدفع قيمتها بنسبة رأس المال عن طريق إصدار حص  جديدة مع إلزام الشر

مشاركة كل منهم في رأس مال الشركة ، وباستثناء الحالتين المشار إليهما أعاله 

يجوز زيادة رأس مال الشركة بموافقة أعلبية الشركاء الذين يملكون ثالثة أرباد 

كما يجوز بموافقة الشركاء تهفيض رأس مال   رأس مال الشركة على ا قل



ن الحد ا دنى المنصو  عليه قانوناً وفقاً لألوااد الشركة بشرط أال يقل ع

 -: التالية

إذا كان تهفيض رأس المال نتيجة زيادة عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين  -أ

إلى إبداء اعتراااتهم عليه هالل ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التهفيض في 

رض أحد منهم وقدم جريدة يومية توزد في المركز الرئيسي للشركة ، فإذا اعت

للشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا 

 . كان حاالً أو تقدم اماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً 

إذا كان التهفيض نتيجة هسارة الشركة وبلغت الهسارة ثالثة أرباد رأس  -ب

   . المال فال يجوز للشركاء إجراء التهفيض

  ثامناً : الحص 

الشرعيين ، وال يجوز  ي  الحص  قابلة لالنتقال بين الشركاء وكذلن ورثتهم

عوض إال بموافقة   شرين التنازل عن حصة أو أكثر من حصصه بعوض أو بغير

باقي الشركاء ، ومع ذلن يجوز لباقي الشركاء استرداد الحصة أو الحص  التي 

   . بقاً  حكام القانونيرعب أحد الشركاء في التنازل عنها ط

  تاسعاً : سجل الحص 

هاصاً بالحص  يقيد به أسماء الشركاء وعدد الحص  التي  تعد الشركة سجالً 

يملكها كل منهم وكافة التصرفات التي ترد على هذه الحص  ، وال ينفذ انتقال 

ملكية هذه الحص  في مواجهة الشركة أو الغير إال إذا تم قيد السبب الناقل 

البيانات  للملكية في السجل المذكور ، ويجب أن يشتمل بيانات السجل على كافة

  -: التالية

 . اسم الشرين ومهنته وجنسيته ورقم بطاقته أو جواز السفر               -1

  . عدد الحص  وقيمتها التي يمتلكها في رأس المال                -2

عدد الحص  وقيمتها التي يتم التصرف فيها مع بيان نود التصرف ) بيع       -3

  ( إلى عير ذلن من التصرفات -هبة  -ميراث  -شراء  -

 . اسم المتصرف والمتصرف إليه وتوقيعهما                -4

 . تاريخ التصرف في الحص                 -5



  . ص  بعد إجراء التصرف وقيمتهامجمود ما يملكه الشرين من ح                -6

نزد أي صفحة من  ويتم ترقيم صفحات السجل المذكور ترقيماً مسلسالً ، وال يجوز

  . صفحاته أو إجراء أي كشط أو تغيير في البيانات المدونة به

  عاشراً : إدارة الشركة

رهم يتولى إدارة الشركة مدير تعينه جمعية الشركاء من بين الشركاء أو من عي  أ

  . بعقد مستقل تحدد فيه سلطاته وصالحياته ومكافأته ومدة تعينه

عزل المدير المعين في العقد المستقل أو عقد الشركة  يجوز لجمعية الشركاء ب

دون إهالل بحقه في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت عير 

 . الئق

  حادي عشر : جمعية الشركاء

ء لالنعقاد بناء على طلب مدير الشركة أو مراقبي الحسابات تدعى جمعية الشركا

للنظر في أي أمر يجب عراه على جمعية الشركاء ، كما تدعى جمعية الشركاء 

لالنعقاد مرة كل سنة هالل الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة للنظر 

قرير مراقب في تقرير مدير الشركة عن نشاطها ومركزها المالي ، وكذلن ت

الحسابات واعتماد ميزانية الشركة وحساباتها الهتامية وتقرير توزيع ا رباح 

  . وتعيين مراقب حسابات أهر أو إعادة تعيينه وتحديد أتعابه

  ثاني عشر : قرارات الشركاء

تصدر قرارات الشركاء با جماد فيما يتعلق بتغيير جنسية الشركة أو زيادة 

كة ، وفيما عدا ذلن يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أعلبية ا عباء المالية للشر

الشركاء الذين يمثلون ثالثة أرباد رأس المال على ا قل ، وال يجوز تعديل عقد 

الشركة بموافقة شرين واحد ولو كان يملن هذا النصاب أو أكثر ، وتصدر 

لشركاء الذين القرارات في المسائل التي ال تتعلق بتعديل عقد الشركة بموافقة ا

يمثلون نصف رأس المال على ا قل ، وللشرين أن يوكل عنه من يراه لحاور 

وتعد   اجتماد الشركاء في التصويت نيابة عنه وذلن بموجب توكيل مكتوب

الشركة سجالَ هاً  تدون فيه محاار وقرارات جمعية الشركاء ويوقع الشركاء 

  . الحاارون على المحاار والقرارات المتهذة

  ثالث عشر : مراقبي الحسابات



يكون للشركة مراقب حسابات يهتاره الشركاء سنوياً بقرار يصدر منهم في جمعية 

الشركاء ، ويجب أن يكون من المحاسبين القانونين المره  لهم بالعمل ، وعلى 

مراقب الحسابات مالحظة تطبيق عقد الشركة وعليه مراجعة قوائم الجرد 

سنوية وفح  الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن ذلن إلى والحسابات الهتامية ال

ا طالد على جميع دفاتر الشركة ووثائقها  جمعية الشركاء ، وله في سبيل ذلن

والعقود التي تبرمها مع الغير ، وله أن يطلب ا يااحات والبيانات التي ير  

 . ارورة الحصول عليها ويحدد الشركاء بقرار منهم أتعابه السنوية

  بع عشر : السنة الماليةرا

-----التجاري وتنتهي في  تبدأ السنة المالية ا ولى من تاريخ قيدها بالسجل      أ

  . من العام التالي ، وتكون كل سنة مالية بعد ذلن أثنى عشر شهراً  -----

يعد مدير الشركة هالل أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ميزانية      ب

وحساب ا رباح والهسائر ، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي  عمومية

 . توزيع ا رباح واقتراحه بشأن

  هامس عشر : توزيع ا رباح والهسائر

توزد ا رباح النسوية الصافية بعد هصم المصروفات العمومية والتكاليف على 

  -: النحو التالي

ية لتكوين االحتياطي ويجوز % من ا رباح الصاف10تجنب نسبة قدرها  -أ

 . المال للشركـة أن توقف تجنيب هذا االحتياطي متى بلغ نصف رأس

يوزد الباقي على الشركاء بنسبة حص  كل منهم في رأس المال ما لم يقرر  -ب

الشركاء تكوين احتياطيان أهر  أو ترحيل رصيد ا رباح كلياً أو جزئياً للسنة 

  . المالية التالية

ة تحقق هسائر يتحملها الشركاء بنسبة ما يملكه كل منهم من حص  في حال - 

في رأٍس المال أو يتم ترحيلها للسنة المالية التالية ، وال يتم توزيع أرباح إال بعد 

استهالن تلن الهسارة ، وإذا بلغت هسائر الشركة ثالثة أرباد رأسمالها وجب 

ال تزيد على ثالثين يوما من  على مدير الشركة دعوة الشركاء لالجتماد هالل مدة

تاريخ بلوغ الهسارة لهذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع 

ديونها أو في حلها قبل ا جل المعين في عقدها ، وال يكون قرار الشركاء في هذا 

الشأن صحيحاً إال إذا وافقت عليه ا علبية ، ويجب في جميع ا حوال شهر هذا 



، وإذا استمرت الشركة في مزاولة   ر بالطرب المنصو  عليها في القانونالقرا

نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشروط المتقدم ة أو حلها أصبح الشركاء 

مسئولين بالتاامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب 

 . حلها

  سادس عشر : انقااء الشركة وتصفيتها

ركة بأحد أسباب االنقااء الواردة في القانون وبانقاائها تدهل دور تنقاي الش

التصفية وفقاً  حكام القانون ، مع مراعاة أنه في حالة التصفية االهتيارية يلزم 

  -: اتهاذ ا تي

إعداد مركز مالي للشركة في تاريخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفية      -1

ت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الشركة معتمد من محاسب قانوني يثب

 . وديونها تجاه الغير

سداد كافة حقوب الدائنين أو إبرام صلح معهم ، فإن تعذر ذلن فال يتم       -2

تصفية الشركة إال بعد صدور حكم بشهر إفالس الشركة بناء على طلب الدائنين أو 

 .  الشركة وفقاً للقانون

 : االهطارات  ثامن عشر

جميع ا هطارات فيما بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة بهطابات مسجلة توجه 

أو بالفاكس على عناوينهم المبينة في سجل الحص  لد  الشركة والمنوه عنه 

 . بالمادة ) الثامنة ( من هذا العقد

  تاسع عشر : أحكام عامة

  . تهاع الشركة لكافة القوانين السارية المفعول   -1

 . لم يرد به ن  في هذا العقد يطبق بشأنه أحكام القانون التجاريكل ما     -2

  العقد عشرون : نسخ

حرر هذا العقد من ثالث نسخ ، استلم كل شرين نسهة منه للعمل بموجبه ، 

والنسهة ا هر  لتقديمها لرئيس القلم التجاري في المحكمة االبتدائية المهتصة 

  المحامي أو من ---------ا ستاذ /  للجهات المهتصة ، هذا وقد فوض الشركاء

يفواه أو يوكله في إتمام ا جراءات القانونية الالزمة لتأسيس الشركة والمتابعة 

لد  الجهات المهتصة والتوقيع نيابة عنهم فيما يهت  بهذا الشأن وتهصم 



المصروفات والنفقات وا جور والتكاليف التي تم انفاقها في سبيل تأسيس الشركة 

 . ساب المصروفات العموميةمن ح

 وهللا الموفق ،،،

  الشركاء

 : التوقيع                                                          : الشرين ا ول

  : التوقيع                                                           الشرين الثاني :

  

 

 عقد شركة تاامن

 

 ------ الموافق ----------أنه في يوم 

  -: تم تحرير هذا العقد بين كل من

أوالً : السيد /.............. ..........) الجنسية (............... والمقيم 

 ( شرين متاامن -................ ........................................) طرف أول 

) الجنسية (......... والمقيم ................ ثانياً : السيد / ..................... 

 ( شرين متاامن -..............................) طرف ثان 

ثالثاً : السيد / ..................... ) الجنسية (....... والمقيم ................ 

 ( شرين متاامن -..........................) طرف ثالث 

 

ف بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة تاامن بعد أن أقر ا طرا

 : فيما بينهم بالشروط اآلتي بيانها

أوالً : اتفق المتعاقدون على تكوين شركة تاامن فيما بينهم اسم الشركة 

  .......... ................ والسمة التجارية لها

 ................... هو القيام بأعمال ثانياً : عرض الشركة



ثالثاً : مركز الشركة : كائن بالعقار رقم ........ بشارد .............. 

 ............................ ................ قسم ................. محافظة

رابعاً : رأس مال الشركة هو مبلغ ....... فقط ...... : تم دفعه من جميع الشركاء 

 : تيوحصة كل شرين على النحو اآل

 . حصة الشرين ا ول ............... جنيها مصريا ً

 ً  . حصة الشرين الثانى ............... جنيها مصريا

 ً  . حصة الشرين الثالث ............... جنيها مصريا

يجوز أن تكون حصة أحد الشركاء عينية كتقديم عقار أو أرض  قامة مشرود  )

تقييم هذه الحصة لمعرفة نسبة المشاركة عليها أو آالت ، وفي هذه الحالة يجب 

  ( في رأس المال لكي يتم االلتزام بها عند توزيع ا رباح أو عند التصفية

هامساً : مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد 

ار لمدة أهر  مماثلة ما لم يهطر أحد الشركاء اآلهرين بموجب إنذار على يد مح

أو بهطاب موصى عليه بعلم الوصول برعبته في االنفصال قبل نهاية مدة الشركة 

 . أو مدة محددة بستة أشهر على ا قل

سادساً : ا دارة وحق التوقيع : موكلة للطرفين ا ول والثاني مجتمعين أو 

لتحقيق عرض الشركة وامن  منفردين بشرط أن تكون ا عمال التي تصدر منهم

عنوانها . أما بشأن المعامالت التي تزيد قيمتها عن ........جنيه ، أعرااها وب

وأية تصرفات قانونية أهر  من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على 

 . قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء

 

ً ............ سابعاً : اتفق الشركاء أن يتقااى الطرف  و.............. مرتباً شهريا

 . عن مقابل أعمال ا دارة تدهل من امن مصروفات الشركة

ثامناً : الحسابات والسنة المالية : تمسن دفاتر تجارية حسب ا صول التجارية 

يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. 

هصومها وحساب على أن يجرد أصول الشركة و .. / .. /.. .. وتنتهى فى /

ا رباح والهسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد 

توقيعهم عليها أو بعد ماى همسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل 



لكل  منهم بهطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محار ويكون

يدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد شرين ا طالد على دفاتر الشركة ورص

  . الهبراء

تاسعاً : توزيع ا رباح والهسائر : يتم توزيع ا رباح بعد اعتماد الميزانية ، 

% كاحتياطي ، 10وتوزد ا رباح بقدر حصة كل شرين بعد تجنيب نسبة قدرها 

في  أما في حالة الهسارة  من رأٍس المال %50 ويوقف هذا االحتياطي متى بلغ

ميزانية إحد  السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ، وال توزد أرباح إال بعد تغطية 

هسارة السنوات السابقة مع مراعاة العودة باالحتياطي إلى النسبة المقررة له إذا 

 . كانت الشركة قد استعانت به لمواجهة الهسائر

اً ، ويكون مدير عاشراً : يجب إمسان دفاتر منتظمة على النحو المقرر قانون

الشركة مسئول قبل باقي الشركاء عن ا ارار التي قد تترتب على مهالفة هذا 

 . االلتزام ، ولكل من الشركاء الحق في ا طالد على تلن الدفاتر

السنة المالية للشركة من أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية   حادي عشر : تبدأ

السنة المالية ا ولى والتي تبدأ من تاريخ  شهر ديسمبر من نفس العام ، باستثناء

 . إشهار الشركة وتسجيلها وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي

ثاني عاشر: حظر المنافسة: يتعهد الشركاء بعدم القيام بأي عمل من ا عمال التي 

تقوم بها الشركة أو أن ينافسها في الغرض المهص  لها ، و في حالة ثبوت 

ة أي شرين لهذا البند يحق لباقي الشركاء فصله ومطالبته بالتعوياات مهالف

 . الناتجة عن تصرفه

 :ثالث عشر: االنسحاب والتنازل عن الحص 

ال يحق  ي شرين أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ما لم يوافق بقية  -أ 

 . الشركاء على ذلن

نازل عنها أو جزء منها .إال ال يحق  ي شرين أن يبيع حصة أو رهنها أو يت -ب

 . بموافقة باقي الشركاء كتابة

وفى حالة أية مهالفة أي شرين لما جاء بالبند السابق ال ينفذ هذا التصرف  -  

 . في حق باقي الشركاء مع االحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها

أحد رابع عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : ال تنحل الشركة بوفاة 

الشركاء أو الحجر عليه ، وتستمر مع ورثته في حالة وفاته ، على أن يكون 



للقاصر منهم موصياً عليه ويتاامن في حدود حصته ا رثية ، أما عير القاصر 

 ً  ، فإن لم يقبلوا ذلن قدرت حصة المورثة وقت الوفاة  فيكون متاامناً مطلقا

 . الشركاءوسلمت لجميع الورثة واستمرت الشركة بين باقي 

 ( إذا تم قبول الورثة وجب تعديل العقد فيما يهت  بأسماء الشركاء وحصصهم )

 

هامس عشر : فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها متى بلغت هسائرها 

اتفقوا على  نصف رأس المال ، إال إذا قبل ا طراف االستمرار فيها ، أما إذا

إال تعيين اللجوء إلى المحكمة المهتصة التصفية ، فيتم االتفاب على مصفي و

 . لتعيين مصفي

سادس عشر : تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو 

الذي يقوم بتسجيل هذا العقد وا شهار عنه بالطرب القانونية أو توكيل لشركاء 

الالزمة  المحامى بتسجيل الشركة واتهاذ كافة ا جراءات ............./ لألستاذ

 . لذلن بمصاريف على عاتق الشركة

بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذا  ----------سابع عشر : تهت  محاكم 

العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف المواح به موطناً مهتاراً في هذا الصدد ما لم يتم 

 . بتغييره إهطار باقي الشركاء كتابة

................ بيد كل شرين نسهة للعمل بها سابع عشر : تحرر هذا العقد من 

ونسهة تحفظ بمركز الشركة ، وأهر  تسلم لمكتب السجل التجاري  تمام القيد 

 . بالدفاتر المعدة لذلن

 

 توقيع الشركاء

 

1- .................... 2- ...................... 3- ....................... 

 : إجراءات التسجيل

كتابة العقد وفق النموذ  أعاله وال يشترط التقيد بالصيغة الحرفية وتوقيعه    -1

 . من الشركاء



تقديم مله  عقد الشركة إلى المحكمة االبتدائية المهتصة لتسجيله في     -2

 . السجل المعد لذلن

يتم ا عالن عنه بلصقه مدة ثالثة أشهر بلوحة ا عالنات القاائية أو بإحد     -3

 . الصحف

يجب استيفاء ا جراءات هالل همسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع وإال كانت   -4

الشركة العية إال إذا تم إعالن مهل  عقد الشركة قبل طلب الحكم ببطالن الشركة 

 . وال يجوز للشركاء االحتجا  بهذا البطالن على الغير

 : ا عالن بالصحف

--،  -----------،  ---------ين بموجب عقد محرر بتاريخ تكونت شركة تاامن ب

 -----------------  بغرض التجارة في --------------مركزها  -------------

----وتنتهي في  ----------تبدأ من  ---------ومدتها  ------------برأسمال قدره 

 . ا ول والثاني مجتمعين أو منفردين ، وحق ا دارة والتوقيع للشريكين -----

 

 عقد التأسيس مله 

  -: بين كل من -----------------تكونت شركة تاامن بموجب عقد محرر بتاريخ 

1-  

2-  

3-  

--------دفع من جميع الشركاء ، وعرض الشركة هو  -----------برأسمال قدره 

----تبدأ من  -------، ومدتها  ------------------------- ومركزها الرئيسي ------

، وللشريكين ا ول والثاني الحق في إدارة  -----------هي في وتنت -------

 . الشركة والتوقيع مجتمعين أو منفردين

  الشركاء

1-    .................... 2- ...................... 3- ....................... 

 



  ورثهعقد بيع عقار من 

 

                               بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الساعه   2005/    /           الموافق                     انه في يوم

 -: فيما بين كل من                                                                            

والمقيم / )يذكر عنوان                                   اوال/ السيد / السيده / الساده/

 1/     /     بتاريخ       صادره من /       االقامه ( ويحمل البطاقه رقم /

 ( طرف اول بائع)

 ثانيا/ تكتب البيانات بنفس الطريقه المكتوبه في اوال

 ( طرف ثاني مشتري)

والتصرف وعدم هاود اي منهما لقوانين وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد 

 وقرارات فرض الحراسه او المنع من التصرف

 تمهيد                                                         

حيث يمتلن الطرف االول واهرين على الشيود ماهو /العقار الكائن ) يكتب 

وذلن عن  00000ن وهو عباره ع 0000العنوان بالتفصيل (ومساحته االجماليه 

وحيث 000000ونصيب الطرف االول عباره عن 000000طريق الميراث من

يرعب الطرف الثاني في شراء نصيب الطرف االول فقد تالقت ارادة الطرفان 

 -: واتفقا فيما بينهما على ما يلي

 البند االول / يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزء ومكمال ومتمما لبنود هذا التعاقد

واسقط وتنازل بكافة الطرب القانونيه الطرف االول للطرف  لبند الثاني / بادا

م في 00000000الثاني القابل لذلن ماهو ) يكتب مواود البيع ( وهو عباره عن 

 (العقار الكائن / ) يكتب العنوان بالتفصيل

ب ) ويكت 00000000البند الثالث /الثمن / تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالي وقدره 

بالحروف ( استلمه الطرف االول البائع في مجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا 

 0التعاقد اقرار منه باستالم هذا المبلغ 

http://www.ehab67.com/2014/12/213.html


يكتب فيه وصفا مفصال لما تم بيعه بالنسبه للبيع )امتار( يكتب   البند الرابع /

 المواح بصدر هذا التعاقدوذلن على   مترفي كامل ارض وبناء العقار 00000

 الشيود

          البند الهامس / / الحدود / هي نفس حدود العقار وهي / الحد البحري

 الحد الغربي          الحد الشرقي       الحدالقبلي

البندالسادس / الملكيه / الت الملكيه للطرف االول البائع عن طكريق الميراث 

ريخ وقد الت اليه بتا     وذلن بموجب اعالم شرعي صادر من محكمة         من

       الملكيه عن طريق

البند السابع / يقر الطرف الثاني المشتري بانه عاين )يذكر مواود البيع( 

 المعاينة التامه النافيه للجهاله وانه قبله بالواع الذي هو عليه

البند الثامن / يقر الطرف االول بان العقار المبيع هالي من الديون والرهون 

 ه والتبعيه ايا كانت نوعهاوالحقوب االصلي

يمكن كتابة بنود اهر  يكون باتفاب الطرفان عليها ثم تهتم بالنود   البند التاسع /

 االتيه

البندالعاشر/المحل المهتار / اتفق الطرفان على اتهاذكل منهما للعناوين المذكوره 

 بصدر هذا التعاقد محال مهتار لهما تتم عليها المكاتبات والمراسالت

البند الحادي عشر / االهتصا  / اتفق الطرفان على اهتصا  

بشأن هذا التعاقد لتفسير اي من بنوده او في حالة وجود هالف               محكمة

 - القدر هللا -

               ا

 

 عقد رسمى بهبه منقول

 

 ....-..-انه فى يوم ........ الموافق ..

 تم تحرير هذا العقد بين كل من :

 السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........( 1

 قسم ........ محافظة ........



 رقم ........ بطاقه عائليه يحمل

 سجل مدنى ........

 " طر  اول "

 ( السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........2

 قسم ........ محافظة ........

 ..يحمل بطاقة عائلية رقم ......

 ........ سجل مدنى

 " طر   انى "

 يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :

 "البند االول"

يمتلك الطر  االول السيارة رقم ........مالكى ........ ماركة ........ موديل 

........ 

 سعة متورها ........ شاسية رقم ........ وقد وهبها للطر  ال انى بدون عون.

 "البند ال انى"

آلت السيارة سالفة البيان للطر  االول بموجب عقد البيع المصدق عليه بمكتب 

 ....-..-تو يق ........ بتاريخ ..

 "البند ال الث"

على هذا العقد على هذا العقد من  التصديق يلتزم الطر  االول بتسليم السيارة فور

, على أن يكون مسئوال عن و يقمصلحة الشهر العقارى والتمو ق العقود الرسمية ب

كافة الوقائع التى نشأت قبل التسليم, أما ما يستجد بعد ذلك فيكون الطر  ال انى هو 

 المسئول عنها.

 "البند الرابع"

للطر  ال انى بموجب هذا العقد نقل الترخيص باسمه بقلم المرور الذى يتبعه , 

 لها.ويكون له كافة الحقوق على السيارة باعتباره مالكا 

 "البند الخامس"

يقر الطر  ال انى أنه عاين السيارة معاينة تامة نافية للجهالة كما قام بتجربها لمدة 

........ و بت له صالحيتها وليس له الرجوب على الطر  االول بأى عيب قد 

 يظهر مستقبال .

 "البند السادس"

تبارها من ال يجوز للطر  االول الرجوب فى هبته الى سبب من االسباب باع

 الهبات الالزمة .

 "البند السابع"

 يتحمل الطر  االول مصاري  هذا العقد.



 "البند ال امن"

وكل الطر  ال انىعنه, بموجب هذا,االستاذ ........ المحامى فى استالم صورة العقد 

, وفى اتخاذ اجراءات نقل الترخيص وبعد تحرير هذا  الصيغة التنفيذيةبعد تذييلها ب

 وناه على الطرفين وبعد منهما وقعا عليه فى حضورنا وصادقنا على ذلك.العقد, تل

 

 

 

 اقرار باجازة هبه باطلة

 

عقد  أقر انا .... بأنى كنت قد وهبت .... للسيد / .... و قد شاب البطالن

لمخالفته الشكل المقرر فى القانون و تصحيحا لهذا البطالن فقد قمت بتسليم  الهبة

البيان للموهوب له و أجزت بذلك تلك الهبة التى صارت الشئ الموهوب سال  

 صحيحة و نافذة فى حقى دون أن يكون لى الرجوب فيها .

 و هذا اقرار منى بذلك ,

 تحريرا فى ....

 " المقر "

 

 عقد رسمى بوعد بهبه عقار

  ....-..-.. أنه فى يوم ........ الموافق

 : بالمكتب سال  البيان كل من حضر أمامنا نحن ........ مو ق العقود الرسمية

السيد/ ........المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر ........ سنةيقيم  (1

 ........ بشارب

  ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى........ قسم ........ محافظة

  "طر  اول"



لبالغ من العمر ........ سنةيقيم السيد/ ........المصرى الجنسية مسلم الديانة وا (2

 ........ بشارب

  ........ قسم ........ محافظة ........بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى

  "طر   ان"

  :بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى

 "البند االول"

مكون من ........ والبالغ مساحته يمتلك الطر  ا ول العقار الكائن ........ وال

........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ 

  ........ لسنة ........ باسم ........ والغربية ........ بالمكلفة رقم

 " البند ال انى"

ان بدون عون إذا يتعهد الطر  ا ول بأن يهب للطر  ال انى للعقار سال  البي

 ........ أبدا ا خير رغبته فى ذلك خالل

 " البند ال الث"

اليجوز للطر  ا ول الرجوب فى وعده خالل ا جل المحدد  ظهار رغبة الطر  

ال انى, وإال كان هذا الرجوب غير نافذفى حق ا خير مما يخول له الرجوب على 

 .ال سلك سبيل التنفيذ بطريق التعوينالطر  ا ول بالتنفيذ العينى أن كان ممكنا وإ

 " البند الرابع"

إذا تراخى الطر  ا ول عن إبرام عقد الهبه فى حالة إظهار الطر  ال انى رغبته 

استصدار حكم يقوم مقام عقد الهبه وتنتقل الملكية للطر   فى ذلك, كان لألخير

 .ال انى بمجرد تسجيله

 "البند الخامس"

 ول بموجب الميراث الشرعى عن والده أو والدته آلت الملكية الى الطر  ا

 ........ المرحومة ........ أو بالعقد المسجل رقم ........ لسنة ........ تو يق

 " البند السادس"



يقر الطر  ا ول بخلو العقار الموعود بهبته من كافة الحقوق العينية ا صلية 

للطر  ال انى أية تعرضات أو  والتبعية كما هى معرفه به فى القانون, وال يضمن

  .إستحقاق أو عيوب خفية

 "البند السابع"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , ويعتبر 

 .عنوان كل طر  المبين به مواطنا مختارا له فى هذا الصدد

 "البند ال امن"

  .يتحمل الطر  االول مصاري  هذا العقد

 "التاسعالبند "

وكل الطر  ال انى عنه, بموجب هذا , االستاذ ........المحامى فى استلم صورة 

  . العقد بعد تذليلها بالصيغة التنفيذية

وبعد تحرير هذا العقد , تلوناه على الطرفين , وبعد اقراره منهما وقعا عليه 

 .وصادقنا على ذلك

 

 عقد هبه بتقرير حق انتفاد

 

  وزارة العدل

  شهر العقارى والتو يقمصلحة ال

  ........ مكتب تو يق

  ........./......../........ انه فى يوم ........ الموافق

 : حضر أمامنا نحن ........مو ق العقود الرسمية بالمكتب سال  البيان كل من

يم السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........ والبالغ من العمر ........ سنة يق (1

  ........ برقم



 شارب ........ قسم ........محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى

........  

  " طر  أول "

السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........ والبالغ من العمر ........ سنة يقيم  (1

  ........ برقم

 ... يحمل رقم قومى ........ سجل مدنىشارب ........ قسم ........محافظة .....

........  

 " طر   انى "

 : بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى

 "البند االول"

رقم ........  يقر الطر  ا ول بأنه وهب للطر  ال انى حق االنتفاب المتعلق بالعقار

من ........ والبالغ مساحته ........ مترا قسم ........ محافظة ........ والمكون 

 . مربعا بالمكلفة رقم ........ باسم ........و يعتبر العقد هبة الزمة بدون مقابل

 "البند ال انى"

  ........ آلت ملكية العقار سال  البيان للطر  ا ول بموجب

 "البند ال الث"

عليها عند ابرام هذا العقد خالل يلتزم الطر  االول بتسليم العقار بحالته التى كان 

شهر واحد من اليوم , وفى حالة التأخير يكون الريع جميعه من حق الطر  ال انى 

 . وحده اعتبارا من االجل المحدد للتسليم

 "البند الرابع"

بالملكية للطر  ال انى خالل  يتعهد الطر  االول بتقديم كافة المستندات المتعلقة

ت العقد النهائى , ولالخير رفع دعوى بصحته ونفاذ العقد شهر واحد التمام اجراءا

 . التمام هذه االجراءات

 "البند الخامس"



ال يجوز للطر  االول الرجوب فى هبته باعتبارها من الهبات الالزمة , واال كان 

 . رجوعه غير نافذ فى حق الطر  ال انى

 "البند السادس"

القانونية واالستحقاق على أن يخطره يقر الطر  االول بأنه يضمن كافة التعرضات 

 . الطر  ال انى بذلك فى وقت مناسب

 "البند السابع"

للطر  ال انى االنتفاب بالعقار بكافة الطرق التى يرى جدواها بالنسبة له سواء 

له البناء بالعقار واجراء كل  باالستغالل المباشر أو بااليجار أو بغير ذلك , كما

يا او معنويا , ويظل الريع من حقه وحده ما دام حقه فى تعديل يراه سواء كان ماد

 .االنتفاب قائما

 "البند ال امن"

يستمر حق االنتفاب مقررا للطر  ال انى مدى حياته دون تقيد بعدد معين من السنين 

 . االول . وال ينتهى اال بوفاته فيعود هذا الحق للطر 

 "البند التاسع"

حق االنتفاب المقرر له بموجب هذا العقد مدى  ال يجوز للطر  ال انى التصر  فى

 . حياته واال كان التصر  باطال

 "البند العاشر"

على الطر  ال انى أن يوفى بكل ما يفرن على العقار من التكالي  المعتادة 

 . كالضرائب العقارية والرسوم وتكالي  االدارة

 "البند الحادى عشر"

التى تقتضيها اعمال الصيانة وأن يبذل فى يتحمل الطر  ال انى بكافة النفقات 

المحافظة على العقار عناية الشخص المعتاد , وله الحق فى التخلى عنه اذا تبين 

 . عدم تناسب هذا االلتزام مع ال مرات العائدة منه

و بعد ا بات ما تقدم تلوناه على المتعاقدين فأقراه ووقعا عليه فى حضورنا وصادقنا 

 . على ذلك



 " االول " " الطرف الثانى " " الموثق الطرف "

 

  

 نموذ  مشارطة تحكيم تجار 

 بتاريخ ........ بالقاهرة .......... حرر بين كل من :

 -أوالً: مستشيييفى ........ ويمثلهيييا السييييد اليييدكتور ......... رئييييس مجليييس ا دارة 

 مصر  الجنسية ومقيم ........... 

 ) طرف أول (

........... لألعميييال الهندسيييية والمقييياوالت ويمثلهيييا السييييد ......... ثانيييياً: شيييركة 

 مصر  الجنسية ومقيم .......... -رئيس مجلس ا دارة والمدير العام 

 ) طرف ثانى (

أقيير الطرفييان بعييدم هاييوعهما للحراسيية أو المنييع ميين التصييرف وبييأهليتهم للتصييرف والتعاقييد 

 واتفقا على ما يلى:

مقاوليية مييؤرخ ...... أسييند الطييرف ا ول إلييى الطييرف الثييانى القيييام  "تمهيييد " بموجييب عقييد

بأعمال التوسعة وا نشاء الجديدة فى المستشفى طبقاً للرسيومات الهندسيية وكراسية الشيروط 

والمواصفات وطبقاً لألسعار المتفق عليها فى العقد ، إال أنه بعد ماى ثمانية عشر شيهراً مين 

بعض ا نشاءات قد تمت عليى هيالف المواصيفات المتفيق عليهيا  التنفيذ الحظ الطرف ا ول أن

،كمييا تبييين أن الطييرف الثييانى قييد إسييتعمل أدوات وهامييات ال تتفييق مييع مييا هييو وارد بكراسيية 

الشروط الملحقة بعقد المقاولة. ولما كان البند .... من العقد ين  على أنه فى حالة حدوث أ  

ن إلى التحكيم ، ولم يحيدد العقيد قواعيد التحكييم وإنميا هالف فى تنفيذه أو تفسيره ،يلجأ الطرفا

 ترن ذلن التفاب الطرفين عند نشوب الهالف. 

ولمييا كييان الطرفييان يرعبييان فييى إنهيياء هييذا الهييالف عيين طريييق التحكيييم فقييد اتفقييا علييى إحاليية 

 1994لسنة  27من قانون التحكيم رقم  15والمادة  10المواود إلى هيئة تحكيم طبقاً للمادة 

 وذلن على التفصيل التالى .

 ) البند ا ول (

 التمهيد السابق جزء مكمل ومتمم لهذا االتفاب .

 ) البند الثانى (



وافييق الطرفييان علييى اهتيييار السيييد ............ بصييفته رئيسيياً لمجلييس إدارة شييركة .......... 

 للمقاوالت محكماً .

كيم واحيد أو أكثير. فيإذا ليم يتفقيا عليى * ملحوظة : تشكل هيئة التحكيم باتفاب الطرفين مين مح

(. وطبقياً لهيذا الين  يجيوز لكيل طيرف اهتييار 15عدد المحكميين ، كيان عيددهم ثالثية ) ميادة 

 محكم ثم يتفق المحكمين الثالثة وفى هذه الحالة ، يجب تسميتهم فى العقد . 

 ) البند الثالث (

هى معاينية ميا تيم مين انشياءات طبقياً المهمة التحكيمية الموكولة إلى المحكم ) أو المحكمين ( 

للمواصيييفات والرسيييوم الهندسيييية وكراسييية الشيييروط لبييييان ميييا إذا كانيييت ا دوات والهاميييات 

المستعملة طبقاً لهذه المواصفات وتحديد أوجه القصور فى البناء وتحديد قيمة ما تيم إنشياؤه، 

أوجيه االعتراايات مين وهل يتناسب مع القيمة المتفق عليها فيى العقيد وبالجملية بحيث جمييع 

 جانب المستشفى على ا عمال التى قام بها المقاول . 

 البند الرابع (   )

فوض الطرفان المحكم ) أو المحكمين ( فى تحديد ا جراءات التى ييرون أنهيا مناسيبة  جيراء 

 التحكيم ويلتزم الطرفان بالهاود لهذه ا جراءات والمواعيد التى يراها المحكمون .

 الهامس ( ) البند

يكون للمحكيم المهتيار ) أو المحكميين ( حيق االسيتعانة بيالهبراء أو مين ييرون االسيتعانة بهيم 

 وتدهل أتعاب هؤالء امن مصروفات وأتعاب المحكمين . 

 )البند السادس (

على هيئة التحكيم ) المحكم الفيرد أو الثالثية ( أن تراعيى عنيد فحي  هيذا النيزاد شيروط عقيد 

راف الجارية فى مثل هذا النود من ا عمال وقد أرفق الطرفان نسهة من عقد المقاولة أو ا ع

 المقاولة مع هذه المشارطة كما أرفق به مالحق عقد المقاولة .

 ) البند السابع (

حدد الطرفان مدة قدرها ثالثة أشهر للمحكمين  صدار حكمهم ويجوز باتفاب الطرفين من هذه 

طلب فح  النزاد أجالً أطول وبشرط االتفاب بين الطرفين كتابة المهلة لفترة يتفق عليها إذا ت

 على ذلن .

 )البند الثامن(

 يصدر حكم هيئة التحكيم بأعلبية اآلراء ) إذا كانوا ثالثة (. 

ملحوظة : وإذا كان المحكم واحداً ، فيتعين الهايود لحكمية  ن الطيرفين وافقيا عليى اهتيياره 

 وإتفقا على االمتثال لما يأمر به . 



 ) البند التاسع (

يجب أن يشتمل حكم المحكمين على تحديد الحقوب وااللتزامات الفاصلة بالنسبة للنيزاد وبييان 

( وميا يقابليه مين انقيا  اللتزميات المستشيفى )إن أوجه التقصير من جانب المقياول )إن وجيد

 وجدت ( وأن يكون الحكم حاسماً فى هذه ا مور 

 ) البند العاشر (

 ارتاى الطرفان سلفاً بحكم المحكمين ، وأقر بقبوله أيا كان وبعدم الطعن عليه بأ  مطعن . 

 ) البند الحاد  عشر (

اليذكر يحيق    مين الطيرفين الطعين عليى حكيم مع عدم ا هالل بما جاء بالبنيد العاشير سيالف 

التحكيم إذا تبين أنه قد شابه عيوب تتعليق بيانحراف المحكميين عين جيادة الصيواب أو مهالفية 

 النظام العام فى مصر أو شابه البطالن طبقاً للقواعد العامة .

 ) البند الثانى عشر (

حكم التحكيم بعد صدوره قليم كتياب  يقوم ......... ) أحد المحكمين ويذكر باالسم ( بإيداد أصل

محكميية............... ) المحكميية المهتصيية أصييالً بنظيير النييزاد سييواء كانييت المحكميية الواقييع 

اهتصاصها فى دائرة إقامة المدين أو المحكمة الواقع فى دائرتها محل العمل مواود المقاولة 

) 

 )البند الثالث عشر (

بشييأن التحكيييم هييى ا سيياس الييذ  يسييتند إليييه  1994لسيينة  27تعتبيير أحكييام القييانون رقييم 

المحكمون وال يجوز لهيم االلتجياء إليى أيية أحكيام أهير  أو قواعيد تحكييم فيى أيية مؤسسية أو 

 مركز محلى أو دولى للتحكيم . 

 ) البند الرابع عشر (

 يتحمل الطرفان أتعاب ومصروفات المحكمين مناصفة بينهما.

 ) البند الهامس عشر (

 هتين لكل طرف نسهة.تحرر من نس

 الطرف ا ول

 الطرف الثانى

 

 



 ملــد عـــعق

 -بين كل من :

 صاحب عمل.....) طرف اول (   اوال : السيد /........

عاميل ) ونيال (................ مقييم :.............يحميل جيواز سيفر  ثانيا :السيد /.............

  ) طرف ثاني (  .............................الجهة  رقم...........تاريخ االصدار................

 -اتفق الطرفان علي ماياتي :

 -البند االول :

ينية.............وموقع العميل عليي يعمل الطرف الثاني لدي الطيرف االول بمهنة.............بمد

 بعد 

 -البند الثاني :

مدة هذا العقد )...اشهر ( تبدا من التاريخ الفعلي الستالم الطرف الثاني لعمله بالموقع ويعتبير 

الشهر االول كفترة اهتبار يحق هاللها للطرف االول ان يفسخ العقد دون ابداء االسيباب ودون 

باي مكافاة او تعويض بسبب هذا الفسخ وينتهيي العقيد تلقائييا  ان يحق للطرف الثاني المطالبة

دون حاجة الي تنبيه او اهطار بإنتهاء مدته عمل الطرف االول في الموقع الموفد اليه الطرف 

 الثاني 

 -البند الثالث :

مصاريف السفر الي موقع العمل والعودة الي القاهرة يتحملها الطرف االول باسيتثناء الحياالت 

 المنصو  عليها في هذا العقد فيتحمل بها الطرف الثاني وتهصم من مستحقاته لدي الشركة 

 -البند الرابع :

تيراض مين الطرف االول وحده هو الذي يحدد ايام ومواعيد بدء ونهاية العمل اليوميية دون اع

 الطرف الثاني 

 -البند الهامس :

ساعة )  48يتقااي الطرف الثاني اجرا شهريا بواقع شامل البدالت بالموقع ويلتزم بان يعمل 

ثمانية واربعون ( ساعة اسبوعيا كحد ادني تحيدد وتيوزد عليي اييام االسيبود بمعرفية الطيرف 

مسيكن حتيي موقيع العميل ايمن االول وحسب النظم المحلية وال تحستسيب ميدة االنتقيال مين ال

زييادة فيي سياعات العميل فيي اييم االعيياد   ساعات العميل الفعليية وال ييدفع عنهيا اي اجير واي

في المائة اما العمل في ايام االعياد واالجازات فيااعف  50واالجازات يزاد عنها االجر بواقع 

 لطرف الثاني مبلغ...في المائه وباالاافة الي هذا االجر يتقااي ا 100االجر فيه بواقع 



كمصروف يومي يدفع له دوريا بالعملة المحلية وال يستحق الطرف الثياني هيذا المبليغ اال عين 

ايام العمل الفعلية فقيط ويصيرف االجر................بشيين عليي البنين باسيم العاميل او الوكييل 

 المعتمد من قبله وهالل شهر من تاريخ استحقاقه لالجر 

 -البند السادس :

السكن بموقع العمل اثناء سريان العقد والوجبات الغذائيية عليي نفقية الطيرف االول طيوال ميدة 

 سريان هذا العقد 

 -البند السابع :

 -يحق للطرف االول انهاء العقد قبل نهاية مدته دون سابق انذار في االحوال االتية :

 اني بالعملاذا انتهي العمل الموكل اليه والذي من اجله ألحق الطرف الث -1

اذا عمل الطرف الثاني لدي اي فرد او جهية سيواء بياجر او بيدون اجير وسيواء كيان هيالل  -2

 ساعات او فترات الراحة او االجازات 

 اذا تبين عدم صحة البيانات التي قدمها العامل كمسوعات تعيين  -3

 اذا افشي ما اتصل بعمله من اسرار المهنة بسبب وظيفته  -4

الطرف الثاني باي شرط من الشروط الواردة في هذا العقد او تراهيي فيي عمليه او اذا اهل  -5

اتايح عيدم كفاءتيه او اسياء سيلوكه او رعيب فيي فسيخ العقيد قبيل نهايية مدتيه او تمييارض او 

 انقطع عن العمل دون مبرر قانوني 

ال يحيق   العملاذا اهل العامل بالنظام او مهالفة التعليمات الصادرة او عدم احترام مواعيد  -6

للعامل في هذه االحوال ان يطالب الشركة باي تعوياات عن الفصل كما انيه يتحميل مصياريف 

سفره وعودته الي القاهرة في الحاالت من الثانية الي االهيرة وتهصم منيه المصياريف تلقائييا 

 من مستحقاته قبل الشركة 

 -البند الثامن :

ميل التيي يحيددها الطيرف االول وتنفييذ كافية التعليميات يلتزم الطرف الثاني باحترام مواعييد الع

التي يصدرها اليه طوال مدة سريان هذا العقد وعليه اياا االلتيزام بياالهالب والسيلون الحمييد 

 وبجميع النظم والقوانين السارية في البلد حيث موقع العمل

 -البند التاسع :

  ث اصابات العمل ويتولي هذا االهيريقوم الطرف االول بالتأمين علي الطرف الثاني اد حواد

مطالبة الجهة المؤمن لديها مباشرة وهي احدي شركات التأمين وفي حالة حدوث مطالبات في 

رجود الطرف الثاني علي شركة التأمين مباشرة دون الرجود باي مطالبيات   هذا الشان يكون

 علي الطرف االول 



 -البند العاشر :

اجراءات جواز سفره وكافة االوراب الالزمة لمغيادرة جمهوريية  يتكفل الطرف الثاني باستفتاء

مصيير العربييية وعليييه ان يقييدم للشييركة شييهادة طيبيية بانييه سييليم الجسييم والنظيير وهييالي ميين 

االمراض المعدية وتعتبر هذه الشهادة جوهرية ومن مسوعات التعين كميا يحيق للطيرف االول 

   ان يقوم بالكشف الطبي عليه بواسطة طبيبه الها

 -البند الحادي عشر :

يجوز للعامل السباب شهصية او اهري ان يقدم استقالته من العمل بشرط اهطار الطرف االول 

قبلها بشهر وفي هذه الحالية يتحميل العاميل قيمية التيذكرة ذهابيا وعيودة واي مصياريف اهيري 

 تترتب علي ذلن 

 -البند الثاني عشر :

حييال ميين االحييوال وفييي حاليية التغيييب يييتم هصييم  ال يجييوز للعامييل ان يتغيييب عيين العمييل بيياي

المصروفات اليومية باالاافة الي نفقات السيكن واالنتقيال الفعليية عين ميدة الغيياب وينيدز اول 

مرة وفي حالة تكرار الغياب يفصل بدون انذار ويتحمل مصياريف السيفر بالطيائرة فيي اليذهاب 

 والعودة 

 -البند الثالث عشر :

نهيياء هييذا العقييد او مغييادرة موقييع العمييل اال بعييد الحصييول علييي اذن ال يحييق للطييرف الثيياني ا

الحصول علي اذن كتابي من الطرف االول واال اعتبر ذلن فسها للعقد من جانبه ويحق للطرف 

االول ان يطالبييه بييالتعويض عيين االاييرار التييي تلحقييه ميين جييراء ذليين باالاييافة الييي اهتصييام 

ي القياهرة وكيذا بالنسيبة لمصياريف العاميل اليذي مصاريف سفره الي موقيع العميل وعودتيه الي

 سيهلفه 

 -البند الرابع عشر :

علي العامل احترام القوانين المعمول بها في البلد الذي يعمل به وعدم ا هالل باالمن والطرف 

الثاني مسئول مسئولية شهصية عن تصرفاته وفي حالة ارتكابه هطأ او جريمة يعاقيب عليهيا 

القانون فإن الطرف االول ال يتحمل اي مسئولية في هذا الصدد ويقوم بترحيله فورا بمصاريف 

 عاتقه وفقا للمنصو  عليه في البند السابق علي 

 -البند الهامس عشر :

في حالة وفاة الطرف الثاني القدر هللا ان كانت الوفاة طبيعية او بسبب العمل فإ ن نقل الجثمان 

الييي القيياهرة يكييون علييي نفقيية الشييركة الطييرف االول امييا اذا كانييت الوفيياة نتيجيية لغييير هييذين 

 يكون علي نفقة الطرف الثاني هصما من مستحقاته قبلها السببين فإن نقل الجثمان 

 -البند السادس عشر :



الطيرفين تسيلم الطيرف الثياني نسيهة واحيتفظ   تحرر هذا العقد من ثالث نسخ موقيع علييه مين

 الطرف االول بنسهتين

 الطرف االول

 الطرف الثاني

 

 

 

 

 

 

 عقد قرض

 إنه فى يوم .......... الموافق ..... /......... /.......... 

 تحرر هذا با يجاب والقبول بين كل من بين كل من : 

 السيد /..........................المق يم.................... ) طرف أول مقرض (. 

 ن مقترض (.السيد / ..........................المق يم ................ ) طرف ثا

 -وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف القانونى ، اتفقا على ا تى :

 تمهيد 

أنه بموجب هذا العقد يقوم الطرف ا ول بإقراض الطرف الثانى مبلغ وقيدره .......... جنييه ، 

شيهر /... وذلن بفائدة سنوية ... % وذلن لمدة .....سنوات من تاريهيه تبيدأ فيى ....ييوم / ...

 سنة، وتنتهى فى .... يوم / ....شهر / .....سنة. وذلن وفقا للشروط ا تية .

 اوالً :

 يهاع هذا العقد  حكام القانون المدنى .

 ثانياً :

يحق للطرف الثانى المقترض القيام برد مبلغ القرض كامالً وبفوائده هالل السته أشهر ا ولى 

 بإرادته المنفردة .

 ثالثاً :



هذا العقد يصبح للطرف ا ول المقرض حيق االمتيياز العيام عليى جمييع أميوال الطيرف  بموجب

 الثانى المقترض .

 رابعاً :

% 20يلتزم الطرف الثانى المقترض برد مبلغ القرض كامالً ، وتزداد عرامية تأهيريية بمقيدار 

هذا العقد سنوياً ، تااف شهرياً  صل الدين. ويحق للطرف ا ول استصدار أمر وقتى بموجب 

 السترداد مبلغ القرض .

 هامسا ً :

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

 الطرف الثاني  الطرف االول

 المقرض  المقرض

 

 

 عقد قرض مامون برهن حيازي

م تم ا تفاب والترااي بين كل  2005إبريل  30هـ الموافق  21/03/1426إنه في يوم السبت 

 من : 

 ............................. طرف أولأوالً : 

 ثانياً : ..................... طرف ثان

 تمهيد

 يمتلن الطرف ا ول المنقوالت محل العقد وهيي عبيارة عين قطيع عييار معيدات ثقيلية وموليدات

وروافييييع بييييانواد وأحجييييـام مهتلفـييييـة مقييييـدرة بمبلييييغ ) ............ ( ) فقييييط مبلييييغ وقييييدره 

 .............................. ................ لاير العير ( وبيانها كاآلتي :

 : عدد ........... 1

 : عدد ........... 2

 : عدد ........... 3

 : عدد ........... 4



 وقييد وافييق الطييرف الثيياني علييى إقييراض الطييرف ا ول مبلييغ وقييدره ) ............... ( ) فقييط

........................... لاير سييعودي العييير ( مقابييل أن يييرهن لييه الطييرف ا ول المنقييوالت 

المملوكة له محل هذا العقد , ويكون ديين الطيرف الثياني مايمون بيالمنقوالت المرهونية ولميا 

تالقت إرادة الطرفيان عليى ذلين فقيد اتفقيا عليى ميايلي بعيد أن أقير كيل منهميا بأهليتيه المعتبيرة 

 عاً للتعاقد والتصرف .شر

 البند ا ول

 يعتبر التمهيد سالف الذكر جزء ال يتجزأ من هذا العقد .

 البند الثاني

وافييق الطييرف الثيياني علييى إقييراض الطييرف ا ول مبلييغ .............................. ......... 

, ويعييد  قييرض الحسيينة , يقييوم بسييداده عنييد الطلييب وقييد تسييلم الطييرف ا ول المبلييغ المقتييرض

 توقيعه على هذا العقد إقراراً منه با ستالم .

 البند الثالث

يقيير الطييرف ا ول بييأن المنقييوالت المرهونيية هالييية ميين أي رهييون أو حقييوب أهيير  , ويقـييـر 

الطييرف الثيياني بأنييه تسييلم المنقييوالت المرهونيية مييع جميييع مسييتندات الملكييية الهاصيية بهييا ميين 

 ل فترة الرهن.الطرف ا ول , وأنه مسئول عنها هال

 البند الرابع

 في حالة قيام الطرف ا ول ببيع المنقوالت المرهونة , يلتزم بسداد القرض محل العقد فوراً .

 البند الهامس

في حالة تأهر الطرف ا ول عن تسيديد القيرض محيل العقيد فإنيه بموجيب هيذا يفيوض الطيرف 

مع بياقي المصيروفات ا هير  التيي  الثاني في بيع المنقوالت المرهونة الستيفاء قيمة القرض

 يتكبدها , ويعتبر ذلن تفويااً كامالً للطرف الثاني  تمام البيع .

 البند السادس

 حرر هذا العقد من نسهتين أصليتين , تسلم كل طرف نسهة منها للعمل بموجبها عند اللزوم .

 الطرف الثاني  الطرف االول

 

 

 -2عقد عمل



 شركة ________ 

 هـ الموافق __/__/__م قد تم االتفاب بين كل من: 14أنه في يوم ______ __/__/__

جييدة، المملكيية العربييية السييعودية والمشييار إليهييا فييي هييذا العقييد  أ ـ شييركة _________،

 بالطرف ا ول والممثلة برئيس الشركة. 

ي ________ وجنسيييته ______ وعنوانييه _________ والمشييار إليييه فيي /ب ـ السيييد

 العقد بالطرف الثاني. هذا 

________ المرتبية _____  ـ لقد وافق الطرف ا ول على تشغيل الطرف الثاني بوظيفة1

والدرجة _____ على سلم _______ ويحدد له واجباته الميدير المسيؤول حسيب متطلبيات 

ه العمل. ويوافق الطيرف الثياني عليى إنجياز جمييع الواجبيات عليى أحسين وجيه مسيتعمالً قدرتي

 وهبرته لمصلحة الطرف ا ول. 

تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثياني عمليه كميا يظهير فيي ذييل  ـ مدة هذا العقد _______2

هذا العقد، وقابلة للتجديد لينفس الفتيرة أو لفتيرات أهير . وفيي حالية رعبية أحيد الطيرفين فيي 

 اريخ انتهاء العقد. عدم تجديد العقد عليه أن يهطر الطرف اآلهر كتابياً قبل شهرين من ت

 ـيي سيييكون عمييل الطييرف الثيياني فييي شييركة الطييرف ا ول بجييدة، المملكيية العربييية السييعودية.3

وللطييرف ا ول الحييق فييي أي وقييت أن ينقييل الطييرف الثيياني إلييى فييرد ميين فييرود الشييركة أو 

 مجموعة الشركات حسب متطلبات العمل بصفة مؤقتة أو دائمة. 

 التجربة لمدة ثالثة أشهر من تاريخ مباشيرته للعميل بموجيب هيذاـ يعتبر الطرف الثاني تحت 4

العقد، ويحق للطرف ا ول إنهاء هذا العقد في أي وقت أثناء تلين الميدة إذا قيرر الطيرف ا ول 

حسب رأيه المطلق أن الطرف الثياني ال يصيلح للعميل لدييه وذلين دون إعطياء إنيذار مسيبق أو 

 لطرف ا ول تذكرة العودة إلى موطن المتعاقد. دفع مكافأة، وفي هذه الحالة يدفع ا

ـيي يييدفع الطييرف ا ول إلييى الطييرف الثيياني مقابييل هدمتييه راتبيياً شييهرياً قييدره )____ لاير 5

 ( تدفع في نهاية كل شهر ميالدي. سعودي

أ( يوافيييييق الطيييييرف ا ول عليييييى تيييييأمين السيييييكن/بدل السيييييكن للطيييييرف الثييييياني كالتيييييالي/ -6

لهيييدمات )كهربيياء، تلفييون، مييياء( تكييون علييى حسييياب ___________ جميييع مصيياريف ا

 الطرف الثاني.

______ لاير )مييا  ب( يييدفع الطييرف ا ول للطييرف الثيياني بييدل مواصييالت شييهري مقييداره-6

 % من أول مربوط المرتبة المثبت عليها العامل/الموظف(. 10يمثل 

 رائب وأية نفقات أهر . ـ يدفع الطرف الثاني االلتزامات المالية المتوجبة عليه للدولة من ا7

 ـ وافق الطرف ا ول أن يشترن الطرف الثاني في الامان االجتماد ي والذي تقدميه حكومية8

المملكيية العربييية السييعودية وذليين حسييب النظييام والتعليمييات المتبعيية ومييا قييد يطييرأ عليهييا ميين 



ايمان ( مين الراتيب شيهرياً لتغطيية مشياركة الطيرف الثياني بال%5تعديالت، وسيوف يهصيم )

 االجتماعي. 

أ( يميينح الطييرف الثيياني مييدة ________ يوميياً إجييازة سيينوية، وسيييرتب تيياريخ ا جييازة -9

 متطلبات العمل وموافقة الطرفين وسيقوم مدير الشركة بعمل جدول ا جازات. حسب

 ب( يمنح الطرف ا ول للطرف الثاني تذكرة سفر واحدة بالدرجة السيياحية المهفاية وذلين-9

 تين. كل سنة/سن

 ـ يمنح الطرف ا ول الطرف الثاني في بداية العقد تيذكرة سيفر بالطيائرة بالدرجية السيياحية10

 المهفاة من _______ وإلى ______. 

 ـ يعتبر هذا العقد العياً بدون أي إهطار إذا لم تمنح أو تجدد رهصة ا قامة ورهصة العمل. 11

 لقييوانين ونظييم المملكيية العربييية السييعودية ويتبييعـيي يوافييق الطييرف الثيياني أن يتبييع ويمتثييل 12

التعليمييات المعلنيية ويتصييرف حسييب التقاليييد المتعييارف عليهييا فييي المملكيية، وإذا ارتكييب عمييالً 

مهالفاً للقانون ولم يتمكن من القيام بمسؤوليات الوظيفية نتيجية لهيذا العميل فسييكون مسيؤوالً 

 هذا العقد بدون سابق إهطار.  وحده عن النتائج المترتبة على فعله وعلى إلغاء

ـ ال يجوز للطرف الثياني أن يعميل أي عميل آهير سيواء فيي طبيعية العميل الميذكور فيي هيذا 13

 أو عير ذلن بأجر أو بدون أجر حتى لو كان في عير ساعات العمل. العقد

 أ( ال يجوز للطرف الثاني أن يقبل أية دفعات أو هدايا هالل عمله أو بسببه أو بعده. -14

 ب( إن على الطرف الثاني إشعار الطرف ا ول فيما إذا اتصل به أحيد للعميل هيالل سيريان-14

 هذا العقد، وإذا لم يقم بإشعار الشركة بذلن فإنه يعتبر مهالفاً لالتفاب الذي تم بين الطرفين. 

  ( يلتزم الطرف الثاني بعدم إفشياء ا سيرار الصيناعية والتجاريية التيي يعلمهيا مين هيالل-14

فتييرة عملييه فييي الشييركة أو بعييد انتهائهييا  ي طييرف آهيير، وإال سيييقع تحييت طائليية المالحقيية 

 القانونية. 

 ـ بينما يقوم الطرف الثاني بأداء عمله حسب نصو  العقد ومستوفياً لكيل المسيؤوليات، ال15

ي يحق للطرف ا ول إنهاء هدمات الطرف الثاني إال في حالة إنذار الطرف الثاني بإهطيار كتياب

 قبل شهر واحد أو إنهاء الهدمة مباشرة مع تعوياه مبلغاً يعادل مرتب شهر واحد. 

 ـ للطرف الثاني الحق في إلغاء هيذا العقيد كتابيياً قبيل انتهياء الميدة المتفيق عليهيا وبموافقية16

الطرف ا ول وذلن بإهطاره كتابياً قبل شهر واحد وله الهيار في إنهاء العقد مباشرة بعد طلب 

 غاء كتابياً وفي هذه الحالة عليه أن يدفع للطرف ا ول مبلغاً يعادل مرتب شهر واحد. ا ل

 ـ يتبع نظام العمل والعمال السعودية بالنسبة لمكافأة التعوياات عن أايرار ا صيابة هيالل17

 القيام بالعمل. 



 كيومي كمياـ للطرف الثاني الحق في العطل الوطنية وا جازات المراية والعال  الطبيي الح18

هييو منصييو  عليييه فييي نظييام العمييل والعمييال السييعودي وأي زيييادات فييي ا جييازة المراييية 

 يتحملها الطرف الثاني. 

 ـ أي تفسير أو فصل في أمور متعلقة بهذا العقد ينظر إليها أمام المحاكم السعودية. ويطبيق19

 يح في هذا العقد. نظام العمل والعمال السعودي على جميع ا مور التي لم يرد بها ن  صر

 ـ ال يعتبر أي زييادة أو تعيديل فيي نصيو  هيذا العقيد بعيد التوقييع علييه ملزمياً إال بموافقية20

 الطرفين، وتكون هذه الزيادة أو التعديل ملحقاً للعقد ويشير إلى العقد ا صلي. 

أن  ـيي حييرر هييذا العقييد بيياللغتين العربييية وا نجليزييية، وعلييى ذليين يجييب علييى الطييرف الثيياني21

 محتويات هذا العقد ويعتمد الن  باللغة العربية ويرجع له عند اللزوم. يعرف

 ـ شروط أهر : ________ 22

المباشرة الفعلية للعميل: لقيد اتفيق الطرفيان عليى أن الطيرف الثياني قيد باشير عمليه فعليياً ليد  

ن هيذا الطرف ا ول بتياريخ __/__/_____ بحييث يعتبير هيذا التياريخ هيو تياريخ بيدء سيريا

 العقد. 

 الطرف الثاني  الطرف االول

 

 

 

 طلب فتح اعتماد مستندي عير قابل للنفض

 اسم طالب فتح االعتماد وعنوانه :

 من : 

 إلى : 

 : التاريخ : تاريخ انتهاء سريان االعتماد لتقديم المستندات:_________ رقم الطلب

 آهر تاريخ للشحن :______________________

 اسم وعنوان المستفيد : 

 يتم تبليغ االعتماد :

 ببرقية موجزة وإرسال التثبيت بالبريد الجوي    



 ببرقية كاملة    

 بالبريد الجوي    

 مع إاافة تعزيز مراسلكم . 

 تغيير واسطة الشحن الشحن الجزئي 

 مسموح مسموح 

 عير مسموح عير مسموح

 شروط الشحن : وسيلة الشحن ________

 لشحن___________ مكان الوصول________مكان ا

 شرط التسليم :____________________________

 التأمين سيتم محليا من قبلنا لد  :___________________

 قيمة االعتماد :

 با رقام ___________________________

 بالكلمات______________________ ____

_ ______________________________ 

 هذا االعتماد قابل للتداول لد  مراسلكم لقاء تقديم إن 

 المستندات المبينة أدناه مصحوبة بسحب/سحوبات المستفيد 

 عب االطالد/ مؤجل لمدة _____ من تاريخ _______

 المستندات التي يجب أن يقدمها المستفيد :

 فاتورة تجارية من ___________ نسخ .

 بوال  شحن .

 منشأ البااعة هو _________شهادة منشأ تبين أن 

 بوليصة تأمين صادرة عن شركة تأمين محلية . 

يجب أن تقدم المستندات إلى البنن المراسل هالل يوما من تاريخ الشحن ، على أن تقيدم هيالل 

 سريان االعتماد .

 وصف موجز للبااعة : 



 شروط أهر  :

ااييع للشيييروط العامييية نوافييق عليييى أن يكييون االعتمييياد الييذي سييييفتح بموجيييب هييذا الطليييب ه

 لالعتمادات المستندية )المدرجة على ظهر الطلب( .

 نتعهد بتسديد أية مبالغ تتحقق علينا بموجب هذا االعتماد .

نفوايييكم تفويايييا ال رجعييية عنيييه بقييييد أيييية مبيييالغ تتحقيييق علينيييا عليييى حسيييابنا ليييديكم رقيييم 

_______________ 

 التوقيـع التوقيـع التوقيـع 

 الستعمال البنن 

 قم االعتماد : البنن المراسـل : البنن المغطي :ر

 الشروط العامة لفتح االعتمادات المستندية 

با شارة إلى كافة االعتمادات المستندية التي قد تفتحونها لحسيابنا مين وقيت اليى آهير نعلمكيم 

 -أننا نوافق على الشروط التالية:

 االعتميييادات المسيييتندية وجمييييع( نفوايييكم بيييأن تقييييدوا عليييى حسيييابنا وأن نسيييدد قييييم هيييذه 1

المصاريف التي تتكبدونها نيابة عنا وأية دفعات أو سحوبات يجري بموجبها في ا وقات التيي 

ترونها مناسبة دون أهذ موافقتنا المسبقة على ذلن ونسقط حقنا باالعتراض على هيذه القييود 

. 

 جمييع اليدفعات والمبيالغ ( تبقى المستندات والبااعة العائيدة لهيا بتصيرفكم كايمانة لتسيديد2

التي تستحق علينا بموجب االعتمادات المستندية التي تفتحونها وفي حالة تقصيرنا عن تسديد 

أي مبلغ مطلوب منا بموجب االعتمادات المستندية فإننا نفواكم تفوياا مطلقا ببيع الباياعة 

تزاماتنيا نحيوكم وإننيا بالطريقة التي ترونها مناسبة وباستعمال حصيلة بيع الباياعة لتسيديد ال

نتعهد بأن نسدد إليكم أي رصييد يبقيى ليم ييتم تسيديده مين حصييلة بييع الباياعة كميا أننيا نقير 

ونعترف مسبقا بأن ال حق لنا بالمطالبة بأي عطيل أو ايرر نتيجية لبييع الباياعة بأيية أسيعار 

 ترونها مناسبة .

 الشييراء السييائدة فييي يييوم البيييع( نفواييكم بييأن تشييتروا أو تبيعييوا لحسييابنا ، بأسييعار البيييع و3

 والشراء العمالت ا جنبية الالزمة لتمويل االعتمادات المستندية التي تفتحونها لحسابنا .

 ( نوافق على عدم اعتباركم أنتم أو عمالئكم مسؤولين عن صحة أو حقيقة المستندات العائدة4

ة بهذه المستندات أو عين أي لالعتمادات المستندية التي تفتحونها لحسابنا والتظهيرات الهاص

تزوييير أو تحريييف يلحييق بهييا ، وكييذلن فاننييا ال نعتبييركم أنييتم أو عمالئكييم مسييؤولين عيين أي 

اهتالف في أوصاف الباائع المشحونة عن ا وصاف المبينة في مستندات االعتمادات العائيدة 



ي شييرط ميين لهييا بمييا فييي ذليين كميتهييا ووزنهييا ونوعهييا وحالتهييا وتعبئتهييا أو عيين مهالفتهييا  

 شروط هذه االعتمادات .

 ( نوافق على اعتباركم انتم أو عمالئكم عير مسؤولين عن أية أارار قد تلحقنا نتيجة اياد5

أو تأهير البرقيات والتجايير والمستندات أو عيرها بسبب حدوث هطأ أو تيأهير فيي نقلهيا مين 

 قبل سلطات البريد .

 باائع المطلوبية بمبليغ يسياوي قيمية االعتمياد) بميا( نتعهد بتزويدكم ببوليصة تأمين على ال6

% على ا قل اد جميع ا هطار التيي ترونهيا مناسيبة 10فيها مصاريف الشحن( ماافا إليها 

ونفوايكم بيإجراء التيأمين لحسيابنا ) دون أن تكونيوا مليزمين بيذلن( إذا كيان فيي اعتقييادكم أن 

مصاريف التيأمين أو أيية مصياريف أهير  البوليصة التي زودتم بها عير كافية ونفواكم بقيد 

تكونوا قد صرفتموها بهذا الهصو  على حسابنا لديكم ، وإننيا نتحميل أي عطيل أو ايرر قيد 

 المطلوب .ينجم عن تهلفنا عن تزويدكم ببوليصة التأمين أو عدم إجرائكم التأمين 

ا نتيجيية ( نوافييق علييى إعفييائكم أنييتم وعمالئكييم ميين أي عطييل أو اييرر أو هسييارة تلحييق بنيي7

عطيل  لبوليصة شحن تم تجييرها من قبلكم لصالحنا ونعتبر أنه ال يحق لنا الرجيود علييكم بيأي

 أو ارر أو هسارة تنتج عن بوليصة قد تم تجييرها من قبلكم .

 ( نتعهد بالتقيد بجميع القوانين المرعيية وعيدم مهالفية أي مين القيوانين عنيد فيتح اعتميادات8

د بتعوياكم عن أية عطل أو ارر أو هسارة تلحق بكيم نتيجية  ي الستيراد الباائع كما نتعه

إجراء من طرفنا يتامن مهالفية للقيوانين المرعيية ، كميا نتعهيد بتزوييدكم بجمييع المسيتندات 

الالزميية التييي تتطلبهييا القييوانين المرعييية ،كمييا وأن مجييرد اسييتالمنا للبايياعة أو تحفييظ هييا  

 بالبااعة أو المستندات .

ويايييا مطلقيييا ال رجعييية عنيييه بنقيييل وتهيييزين الباييياعة الهاصييية باالعتميييادات ( نفوايييكم تف9

التي تفتحونها ونتعهيد بيدفع جمييع النفقيات التيي تتكبيدونها بهيذا الشيأن، ونفوايكم  المستندية

 بقيد قيمة أية نفقات تتكبدونها بهذا الشأن على حسابنا لديكم .

قييية بالمبيييالغ والمصييياريف التيييي ( نوافيييق عليييى اعتبيييار جمييييع القييييود فيييي سيييجالتكم المتعل10

أو االلتزامات التي ترتبت عليكم بسبب هذه االعتمادات المسيتندية ببينية قاطعية بهيذا  دفعتموها

 الهصو  .

 ( نفواكم بقبول أي مستندات للشحن بموجب االعتمادات التيي تفتحونهيا لحسيابنا ونوافيق11

تييب عليهييا إذا ميياتبين أن بوليصيية علييى إعفييائكم انييتم وعمالئكييم ميين كافيية االلتزامييات التييي تتر

 الشحن ال تحمل التواقيع المفواة أو تم تزويرها .

( نوافييق علييى إعفييائكم ميين كافيية االلتزامييات التييي تترتييب عليييكم أو علييى عمالئكييم بموجييب 12

 االعتمادات المفتوحة لحسابنا في حاالت الحرب. شروط



حساباتكم مقابل أي اعتماد مفتوح لحسابنا ( إن كل مبلغ يتم احتجازه لد  عمالئكم من أحد 13

يكون على مسئوليتنا ومجرد إشعارنا بأن مبلغا كهذا قد يتم احتجيازه يعتبير بينية كافيية الثبيات 

 ذلن.

 ( إذا وقييع هييالف بيننييا وبييين المسييتفيد أو بييينكم وبييين المسييتفيد فييي أي شييأن يتعلييق بهييذه14

موا رأسا أو بواسطة محام أو أكثر توكلونه أو االعتمادات فإننا نفواكم تفوياا مطلقا بأن تقو

يوكله عميلكم بأية إجراءات إدارية أو قاائية تقام ادكم أو اد عمييلكم مين أي شيه  كيان 

في أي بلد كان ، وسواء كانت تلن ا جراءات المقامة منكم أو عليكم أميام المحياكم أو بطريقية 

حييال ، وأنييا نتعهييد بقبييول نتييائج تليين التحكيييم أو بمعرفيية الهبييراء كمييا تييرون وكمييا تكييون ال

ا جراءات مهما كانت، وكذلن نفواكم تفوياا مطلقا بيأن تيدفعوا جمييع الرسيوم والمصياريف 

وأتعاب المحامين والمحكمين والهبراء ) أينميا كيانوا( وميا يتبعهيا مين مصياريف سيفر واقامية 

إلينا وقييد جمييع ذلين وترجمة أوراب ونسهها وطبعها وتصويرها بالغة ما بلغت دون الرجود 

علينا في الحساب ونتعهد بأن ندفع لكم جمييع ميا قيد تكونيون قيد صيرفتموه عليى الوجيه الميار 

 الذكر بدون أي اعتراض .

 ( نوافق على أن تهاع جميع االعتمادات المفتوحة لحسابنا لمجموعية ا صيول وا عيراف15

 1993الدولية ) كما عدلت فيي سينة  الموحدة لالعتمادات المستندية التي أقرتها عرفة التجارة

 ( وأية تعديالت عليها. 500نشرة رقم )

 البنـن العربـي اعتماد مستندي عير قابل للنقض رقم 

 نعلمكم أنه قد تم افتتاح االعتماد المستندي المبين تفاصيله أدناه .……………… فرد:

 داتيهاع هذا االعتماد لألصول وا عراف الموحدة لالعتما:…………….. تلكس 

المسيييتندية الصيييادرة سييينة ........ عييين عرفييية التجيييارة الدوليييية ، ………………  .ب:

 باريس، 

( نرجييو تبليييغ  500،  400تعزيييزا لتعليماتنييا المرسييلة لكييم بييالتلكس فرنسييا نشييرة رقييم .... ) 

 االعتماد للمستفيد .

 بدون إاافة تعزيزكم مع إاافة تعزيزكم 

   االعتميياد لحسيياب المسييتفيد........................تيياريخ ا صييدار تيياريخ ومييدة انتهيياء مييدة 

رقيييييييييييييييييييييييم   المبليييييييييييييييييييييييغ.....................   البنييييييييييييييييييييييين................................

  المرجع........................المبلغ حوالي/ ال يزيد عن فقط................

 ..............................الشحن الجزئي ا قطرمة االعتماد ساري المفعول: 

مسيييموح ....................عيييير مسيييموح ....................مسيييموح ....................عيييير 

 مسموح ..........مقابل سحوبات باالطالد 



 ………….(بقيمة …….. مقابل سحوبات زمنية ) عدد

………………………………………… شحن البااعة / إرسيال الباياعة بواسيطة

 مقابل تقديم المستندات ……. لدفع المؤجل بتاريخمقابل ا

…………………………………………………………………….. مييييييييييييييييين

 المبين تفاصيلها أدناه .

…………………………………………………………. آهيييير تيييياريخ للشييييحن 

 من المستفيدين……………………مقابل تقديم 

………………………………………………………………….. لنقلهيييا إليييى 

 ……………………………….مسحوبة على 

 فوب سي اند اف 

  سيف

) راجييع الشييروط علييى هلييف النمييوذ  الهاصيية  Xالمسييتندات المطلوبيية مؤشيير عليهييا بعالميية 

 بالمستندات المطلوبة (

نسخ بوليصة /شيهادة تيأمين قابلية للتيداول بقيمية الفياتورة …………… فاتورة تجارية من

 إذا لم تطلب بوليصة تأمين يتم التأمين محليا( ……/ ) ماافا إليها 

ال  الشييحن البحييري النظيفيية شييهادة منشييأ تييذكر أن البايياعة ذات مجموعيية كامليية ميين بييو

 وتظهر ……… منشأ

بالصيغة الكاملة با اافة إلى نسهة عير قابلة للتداول إن البااعة ال تيدهل فيي صيناعتها أي 

 مواد أو مكونات من دول أهر  وبهالف ذلن 

بلد والنسبة المئوية لهذه صادرة أو مجيرة  مر البنن العربي ل م د تبين أن يجب ذكر اسم ال

 المواد أو المكونات مقارنة مع الشحنة الكلية. 

أجور الشحن دفعت مقدما ستدفع في ميناء إن البااعة ليست من منشيأ إسيرائيلي وليم تصيدر 

 من إسرائيل وال تحتوي على أية مواد/....................

 إسرائيلية . الوصول "مع إشعار المشترين وتبين أن أجور النقل: عمالة

 دفعت مقدما إلى تدفع عند الوصول شهادة وزن منفصلة. شهادة معاينة .

ايصاالت الطرود البريدية/بوال  الشحن الجوي باسم شهادة صحية/ بيطرية صادرة عن هيئة 

 رسمية مهتصة. 

البنن ......... لحساب المشترين، بوال  الشحن بيان تعبئة يبيين عيدد الطيرود / و الصيناديق 

 ومحتويات كل طرد / صندوب بشكل منفصل



 الجوي يجب أن تظهر رقم وتاريخ الرحلة مذكورا بها أن 

 أجور النقل دفعت مقدما تدفع عند الوصول. 

شييييهادة صييييادرة عيييين مالن/..............................وكيل/..............................ربييييان 

 الباهرة تفيد بأن ....................

 باهرة الناقلة تعمل امن مجموعة شحن و / أو أنها تعمل ال

 على هطوط بحرية منتظمة . 

 وصف البااعة

يومييا ميين تيياريخ إصييدار مسييتندات الشييحن واييمن مييدة ……. يجييب تقييديم المسييتندات هييالل 

 صالحية االعتماد.

لييى الرجيياء إرسييال المجموعيية ا صييلية ميين المسييتندات والنسييهة الثانييية عنهييا مباشييرة إلينييا ع

 دفعتين بواسطة بريد مسجل أو بواسطة ناقل ها .

 جميع مصاريفكم وعموالتكم بما فيها مصاريف الناقل يجب أن يدفعها المستفيد .

 الرجاء إعالمنا باالستالم بواسطة البريد الجوي .

 لتغطية قيمة المستندات المطابقة شروط االعتماد ، يرجى :

 التغطية .تزويدنا بالتعليمات الهاصة بطريقة 

 ……………………….القيد على حسابنا معكم رقم 

 ...……………………………القيد على حسابنا لد  

قبييول حوالتنييا بواسييطة الييتلكس /.....................البريييد عنييد اسييتالمنا المسييتندات مطابقيية 

 لشروط االعتماد .

 جميع عموالت التغطية يجب أن يدفعها المشتري المستفيد

 

 

 السكنى عقد هبه بتقرير حق

 

  وزارة العدل



  مصلحة الشهر العقارى والتو يق

  ........ مكتب تو يق

  ........./......../........ انه فى يوم ........ الموافق

 : حضر أمامنا نحن ........مو ق العقود الرسمية بالمكتب سال  البيان كل من

والبالغ من العمر ........ سنة يقيم السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........  (1

  ........ برقم

 شارب ........ قسم ........محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى

........  

  " طر  أول "

السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........ والبالغ من العمر ........ سنة يقيم  (1

  ........ برقم

 ....... قسم ........محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنىشارب .

........  

 " طر   انى "

 : بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى

 "البند االول"

قسم ........  ........ يمتلك الطر  االول العقار رقم ........ تنظيم الكائن بشارب

ة ........ يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ محافظ

  ........ والغربية ........ بالمكلفة رقم ........ باسم

 "البند ال انى"

  ........ آلت ملكية العقار للطر  االول عن طريق

 "البند ال الث"

طر  ال انى مدى حياة االخير العقد حق السكنى لل قرر الطر  االول بموجب هذا

 . على ان ينتهى هذا الحق بوفاته



 "البند الرابع"

تم تخصيص الوحدة السكنية رقم ........ الواقعة بالطابق ........ بالجهة ........ 

 . والمكونة من ........ حجرة وصالة وحمام ومطبخ

 "البند الخامس"

م تبرعا بطريق الهبة من الطر  تقرر حق السكنى للطر  ال انى على النحو المتقد

 االول وليس لالخير الرجوب فيه باى حال من االحوال باعتباره من الهبات الالزمة

. 

 "البند السادس"

يلتزم الطر  االول بتسليم العين للطر  ال انى لسكناها فور تو يق هذا العقد ويتعهد 

لى سبب قانونى بعدم التعرن له , ويضمن التعرن الصادر من الغير والمستند ا

 . وكذلك االستحقاق على ان يخطره الطر  ال انى بما يواجه به فى الوقت المناسب

 "البند السابع"

يقتصر استعمال حق السكنى على الطر  ال انى ومن يتكفل بهم من ذوى قرباه , 

وله تأجير العين مفروشة  ية مدة على ان يتخذ االجراءات التى يتطلبها القانون فى 

 . الحالة كما يتحمل باعبائهاهذه 

 "البند ال امن"

يلتزم الطر  ال انى أ ناء سكناه أو أ ناء استغالله العين على النحو المبين بالبند 

السابق بكل ما يفرن عليها من التكالي  المعتادة وان يتعهدها بالصيانة واجراء ما 

 . يلزم من ترميمات تأجيرية

 "البند التاسع"

االول بالتكالي  غير المعتادة واالصالحات الجسيمة وليس له الرجوب يلتزم الطر  

بشئ مما ينفقه فى هذا الصدد على الطر  ال انى , كما يجوز لالخير القيام بهذه 

 . االعمال على ان يرجع بما أنفقه على الطر  االول

 "البند العاشر"

واحد من تاريخ هذا العقد خالل شهر  يتعهد الطر  االول باتمام اجراءات شهر

 . تو يقه



 "البند الحادى عشر"

وكل الطر  ال انى بموجب هذا االستاذ ........ فى استالم الصورة التنفيذية لهذا 

 . العقد

و بعد ا بات ما تقدم تلوناه على الحاضرين فأقراه ووقعا عليه فى حضورنا وبذلك 

 . فقد تم التصديق

 " " المو ق                          ال انى "الطر "                  " الطر  االول "

  

 عقد رسمى بهبة منقول )سيارة( بدون عوض

 

  ........./......../........ انه فى يوم ........ الموافق

 : تم تحرير هذا العقد بين كل من

  ........ السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم (1

  ........ قسم ........ محافظة

  ........ يحمل رقم قومى

  ........ سجل مدنى

           " طر  اول "

  ........ السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم (2

  ........ قسم ........ محافظة

  ........ يحمل رقم قومى

  ........ سجل مدنى

 " طر   انى "

 : ما على ما يلىيقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقه



 "البند االول"

 ........ مالكى ........ ماركة ........ موديل........ يمتلك الطر  ا ول السيارة رقم

  .سعة الموتور ........ شاسية رقم ........ وقد وهبها للطر  ال انى بدون عون

  "البند ال انى"

المصدق عليه بمكتب آلت السيارة سالفة البيان للطر  االول بموجب عقد البيع 

  ........./......../........ تو يق ........ بتاريخ

  "البند ال الث"

يلتزم الطر  االول بتسليم السيارة فور التصديق على هذا العقد من مو ق العقود 

الرسمية بمصلحة الشهر العقارى والتو يق, على أن يكون مسئوال عن كافة الوقائع 

أما ما يستجد بعد ذلك فيكون الطر  ال انى هو المسئول التى نشأت قبل التسليم, 

  .عنها

  "البند الرابع"

للطر  ال انى بموجب هذا العقد نقل الترخيص باسمه بقلم المرور الذى يتبعه , 

 .ويكون له كافة الحقوق على السيارة باعتباره مالكا لها

  "البند الخامس"

تامة نافية للجهالة كما قام بتجربتها لمدة يقر الطر  ال انى أنه عاين السيارة معاينة 

صالحيتها وليس له الرجوب على الطر  االول بأى عيب قد  ........ و بت له

  . يظهر مستقبال

  "البند السادس"

ال يجوز للطر  االول الرجوب فى هبته الى سبب من االسباب باعتبارها من 

  . الهبات الالزمة

  "البند السابع"

  .ول مصاري  هذا العقديتحمل الطر  اال

  "البند ال امن"



وكل الطر  ال انى عنه, بموجب هذا,االستاذ ........ المحامى فى استالم صورة 

العقد بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية , وفى اتخاذ اجراءات نقل الترخيص وبعد تحرير 

 .وقعا عليه فى حضورنا وصادقنا على ذلك  هذا العقد, تلوناه على الطرفين

 

 

 

 عقد ايجار حديقة

 

  ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

  :تم تحرير هذا العقد بين كل من

  ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

  ........ قسم ........ محافظة

  ........ يحمل يحمل رقم قومى

  ........ سجل مدنى

  "طر  أول"

  ........ مقيم برقم السيد/ ........ (2

  ........ قسم ........ محافظة

  ........ يحمل يحمل رقم قومى

  ........ سجل مدنى

  "طر   ان"

 :يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى

 "البند االول"



اجر الطر  االول للطر  ال انى الحديقة الم مرة والمنزرعة باشجار البرتقال 

والبالغ مساحتها ........ والكائنة بزمام ........ والتى يحدها من الناحية واليوسفى 

  ........ البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية

  "البند ال انى"

الغرن من االيجار هو استغالل الحديقة بجنى  مارها للتصر  فيها بمعرفة 

  .الطر  ال انى ولحسابه

  "ال الث البند"

تم هذا االيجار لقاء أجره سنوية قدرها ........ فقط ........ تدفع مقدما حتى اليوم 

........ شهر ........ من كل عام, وفى حالة االخالل بهذا االلتزام يعتبر العقد 

  . مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء آخر

  "البند الرابع"

للطر  ال انى حبس االجرة الى سبب من االسباب اال بموجب حكم من  زال يجو

  . القضاء يجيز له ذلك مقابل مصاري  ضرورية لنقلها على صيانة االشجار

  "البند الخامس"

يلتزم الطر  ال انى بجنى ال مار بعد نضجها بمعرفة اشخاص على دراية بأصول 

شجار أو فروعها واال التزم بأن يدفع هذا العمل دون أن يؤدى ذلك إلى االضرار باال

  .للطر  االول مبلغ ........ عن كل شجرة ينالها اتال  ايا كان قدره

  "البند السادس"

يلتزم الطر  ال انى بأعمال الصيانة وفقا للعر  الجارى,كرى الحديقة فى المواعيد 

لرش والتبخير ا المقررة وتنقية االعشاب والحشائش من بين االشجار والقيام باعمال

والتطهير والتسميد وكل ما يلزم للمحافظة على الحديقة وحسن است مارها وأن يبذل 

 .فى سبيل ذلك عناية الشخص الفنى الحريص

  "البند السابع"

يقر الطر  ال انى بأنه عاين الحديقة معاينة تامة نافية للجهالة وقد قبل التعامل فى 

الرجوب على الطر  االول إال بضمان العيوب شأنها على هذا االساس , وليس له 



الخفية التى قد تظهر عند نضج ال مار بسبب مرن كامن باالشجار تعهد الطر  

 .ا ول اخفاءه متى اخطره الطر  ال انى بذلك قبل جنى أية  مرة

  "البند ال امن"

يتم الفصل فى االدعاء بوجود عيب خفى عن طريق التحكيم بأن يختار كل طر  

ويختار المحكمان مرجحا , ويصدر القرار باالغلبية ويكون ملزما للطرفين,  محكم

كما تفصل هذه الهيئة فى تقدير قيمة هذا العيب إن وجد الستنزاله من ا جرة, وال 

يسرى هذا القرار إال عن السنة التى صدر فيها, فأن تكرر ظهور العيب فى سنة 

  .تالية كان للهيئة إصدار قرار جديد

  "د التاسعالبن"

فى حالة ظهور العيب على نحو ما تقدم, يلتزم الطر  االول, بعد أن يخطره 

الطر  ال انى به, بالقيام بأعمال الصيانة الضرورية الالزمة لالنتفاب بالحديقة, وإال 

كان للطر  ال انى بعد ا بات الحالة , القيام بذلك  م استصدار حكم من القضاء 

 .التى قد تستحق للطر  االول بخصم ما انفقه من االجرة

  "البند العاشر"

يقر الطر  ال انى أن معاينته أسفرت عن نضارة جميع االشجار ويبلغ عددها 

 ......... شجرة كما تشتمل الحديقة على ........وكلها بحالة جيدة

  "البند الحادى عشر"

السابق فور يلتزم الطر  االول بتسليم الحديقة مشتملة على كل ما تضمنه البند 

  التوقيع على هذا العقد

  "البند ال انى عشر"

 .يلتزم الطر  ال انى بخفارة الحديقة فور تسلمها

  "البند ال الث عشر"

ال يجوز للطر  ال انى زراعة أى نبات بالحديقة أيا كان نوعه وإال اعتبر العقد 

خر مع التزامه مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء آ

 .بدفع ا جرة عن كامل مدة العقد

  "البند الرابع عشر"



يلتزم الطر  ا ول بضمان التعرن القانونى واالستحقاق الذى قد يواجه به 

  .الطر  ال انى على أن يخطره به فى الوقت المناسب

  "البند الخامس عشر"

قابلة للتجديد لمدد أخرى  ........ مدة هذا اإليجار ........ تبدأمن ........ وتنتهى فى

ما لم يخطر أحد الطرفين االخر بعدم رغبته فى التجديد قبل نهاية المدة االخيرة 

 .بشهرين على االقل

  "البند السادس عشر"

يلتزم الطر  ال انى, فى حالة انتهاء االيجار, بتسليم الحديقة بكافة مشتمالتها 

ها عند بدء االيجار مع مراعاة ما قد يطرأ الموضحة فيما تقدم بالحالة التى كانت علي

عليها بسبب االستعمال المألو  فال يسأل عنه الطر  ال انى, وفى حالة المنازعة , 

  .يعرن ا مر على التحكيم وفقا لما تقدم

  "البند السابع عشر"

  .حرر العقد من نسختين, لكل طر  نسخة

  "الطر  ال انى"                                    "الطر  االول"

 

 

  

 عقد ايجار بطريق المزارعة

 

  ........./......../........ انه فى يوم ........ الموافق

  : تم تحرير هذا العقد بين كل من

  ........ السيد / ........ مقيم برقم (1

  ........ قسم ........ محافظة



  ........ يحمل يحمل رقم قومى

  ........ مدنىسجل 

 "طر  اول"

  ........ مقيم برقم ........ / السيد(2

  ........ قسم ........ محافظة

  ........ يحمل يحمل رقم قومى

  ........ سجل مدنى

 " طر   ان "

 " البند االول"

اجر الطر  االول للطر  ال انى ........ وفقا الحكام قانون االصالح الزراعى , 

........ تابعة للجمعية التعاونية الزراعية بناحية ........ والبالغ كائنة بزمام 

مساحتها ........ سهم ........قيراط ........ فدان ........ يحدها من الجهة البحرية 

  ........ ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية

 " البند ال انى "

عية الموضحة بالبند السابق وكذلك االدوات يشمل هذا االيجار االرن الزرا

الزراعية الموجودة باالرن وقت ابرام هذا العقد وتشتمل ........ والمواشى 

  المخصصة لخدمتها وتشمل ........ وجميعها مملوكة للطر  االول

 " البند ال الث "

بند يلتزم الطر  ال انى بالمحافظة على االدوات الزراعية والمواشى المبنية بال

السابق وان يبذل فى سبيل ذلك عناية الشخص الحريص , فإن هلكت رغم ذلك 

وأ بت الطر  ال انى السبب االجنبى الذى أدى الى الهالك , التزم الطر  االول 

بإحالل غيرها محلها وإال كان للطر  ال انى اجراء ذلك على نفقة الطر  االول 

 وحبس نصيبه من المحصول بما يفى بما أنفق

 " البند الرابع "



بأن يبذل فى أعمال الزراعة ما يبذله فى شئون نفسه , وهو  يلتزم الطر  ال انى

مسئول عما يصيب ا رن من تل  فى ا ناء االنتفاب إال اذا ا بت انه بذل فى 

  المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد

 " البند الخامس "

ن بالسماد البلدى الالزم للزراعة وتطهير وصيانة يلتزم الطر  ال انى بتسميد ا ر

المساقى والمراوى والمصار  الفرعية الواقعة فى نطاق االرن المؤجرة واصالح 

  االت الرى والزراعة العادية

 " البند السادس "

اذا أخل الطر  ال انى بالتزاماته السابقة أو أهمل أو تعمد عدم عنايته باالرن أدى 

معدن االرن أو غلتها وصدر قرار بذلك من المحكمة الجزئية إلى نقص جسيم فى 

  جاز للطر  ا ول اجباره على التنفيذ العينى او الفسخ مع التعوين فى الحالتين

 " البند السابع "

توزب الغلة الناتجة من ا رن مناصفة بين الطرفين بعد خصم نفقات مقاومة 

 قات الرى باالالت فى حدود ا جورا فات والحشرات سواء باليد أو المبيدات ونف

التى تحددها وزارة الرى ونفقات جمع وتجهيز المحصول وما يلزم الزراعة من 

  التقاوى واالسمدة الكيماوية كما يقسم نتاج الماشية على هذا النحو

 " البند ال امن "

ر  ال يجوز للطر  ال انى التنازل عن االيجار أو التنازل اإليجار بغير موافقة الط

ابطال المزارعة واسترداد االرن مع الرجوب على  ا ول , وإال كان لألخير طلب

الطر  ال انى بالتعوين او قبول المزارب من الباطن أو المتنازل له مزارعا محل 

 المزارب ا صلى

  " البند التاسع "

ال تنقضى المزارعة بموت أحد طرفيها , وفى حالة موت الطر  ال انى ينتقل 

من تكون حرفته ا ساسية الزراعة , على  ر إلى ور ته بشرط أن يكون منهمااليجا

 أن يكون لهم طلب انهاء العقد

 " البند العاشر "



يلتزم الطر  ا ول بجميع الضرائب ا صلية واالضافية والرسوم المفروضة على 

 االطيان عدا ضريبة الدفاب , كما يلتزم بنفقات الترميمات والتحسينات الرئيسية

الالزمة للزراعة والمبانى واآلالت بما فى ذلك تطهير وصيانة المساقى والمراوى 

والمصار  الرئيسية فاذا أخل بذلك كان للطر  ال انى اجباره على التنفيذ العينى أو 

طلب الفسخ والتعوين فى الحالتين , وله فى سبيل ذلك اجراء الصيانة على نفقة 

العين فور  المخصصة له كما يلتزم بتسليمالطر  االول خصما من قيمة الغلة 

  التوقيع على هذا العقد

 " البند الحادى عشر "

مدة هذا العقد  الث سنوات تبدأ من ........ وتنتهى فى ........ قابلة للتجديد لمدد 

  أخرى ما لم ينبه أحد الطرفين على اآلخر بعدم رغبته فى ذلك

 " البند ال انى عشر "

المؤجرة بكافة المنازعات المتعلقة  الجزئية الواقع بدائرتها العينتختص المحكمة 

 بهذا العقد سواء تعلقت بشق مستعجل او موضوعى وكذلك منازعات التنفيذ

 " البند ال الث عشر "

حرر العقد من  الث نسخ , لكل طر  نسخة , وسلمت ال ال ة للطر  االول 

 ن بدائرتها العين المؤجرةاليداعها بالجمعية التعاونية الزراعية الكائ

)الطرف                                                                 الطرف االول()

 (الثانى

 

 

 عقد بترتيب دهل دائم معاواة

 أنه في يوم ........ الموافق .......... 

 تم تحرير هذا العقد بين كل من: 

يحمل بطاقة   ........ محافظةقسم ........   .................... مقيم برقم ........ ( السيد/1 

 سجل مدنى ........ "طرف أول"   رقم ........



يحمل بطاقة رقم   قسم ......... محافظة ........  ................. مقيم برقم ........ ( السيد/2 

 ن"سجل مدنى ........ "طرف ثا  ........

 يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد اتفقا على ما يلي:

 "البند ا ول"

باد الطرف ا ول للطرف الثاني العقار المملون له والكائن ........ المكون من ........ والبالغ 

مساحته ........مترا مربعا , امن المكلفة رقم ........لسنة ........ باسم ........ والذي يحده 

 ناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية . من ال

 "البند الثاني" 

 آالت ملكية المبيع إلى الطرف ا ول بطريق ........ 

 "البند الثالث" 

 يلتزم الطرف ا ول بتسليم المبيع هاليا من كل ما يشغله فى موعد أقصاه ........ سنة ........ 

 " "البند الرابع

يقر الطرف الثاني بأنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجود بشئ على 

 الطرف ا ول .

 "البند الهامس" 

يقر الطرف ا ول بهلو المبيع من كافة الحقوب العينية ا صلية التبعية كما هي معرفة به في 

لثاني على أن يهطره بها في القانون ويامن كافة التعوياات القانونية الصادرة للطرف ا

 الوقت المناسب . 

 "البند السادس" 

يلتزم الطرف ا ول بإحاار كافة مستندات الملكية وما يتطلبه العقد النهائي على أال يتجاوز 

 ذلن ........ للبدء في اتهاذ إجراءات التسجيل .

 "البند السابع" 

الطرف ا ول ولورثته من بعده دهال شهريا تم هذا البيع لقاء التزام الطرف الثاني بأنه يدفع  

 دائما قدره ........ فقط ........ .

 "البند الثامن" 

في حالة تأهر الطرف الثاني عن تنفيذ التزامه يدفع الدهل الدائم لمدة ........ يعتبر العقد 

بيع بما مفسوها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو ا  إجراء أهر ويلتزم برد الم



عليه من إنشاءات يكون قد أقامها بعد إبرام هذا العقد على أن يدفع الطرف ا ول قيمتها 

 مقدره بوقت الفسخ .

 "البند التاسع" 

فى حالة تحقق الفسخ أو االستبدال تكون المبالغ المدفوعة من حق الطرف ا ول باعتبارها 

 مقابل انتفاد الطرف الثاني بالمبيع .

 "  "البند العاشر

وعليه إعالن الطرف   ال يجوز للطرف الثاني طلب االستبدال إال بعد انقااء ........ سنة 

 ا ول بهذه الرعبة قبل سنة من انقااء هذه المدة 

 "البند الحادي عشر "  

في حالة االستبدال يلتزم الطرف ا ول بدفع مقابل ا نشاءات التي يكون الطرف الثاني قد   

يتجاوز ما يدفعه من مبلغ ........ فقط ........ إذا كانت القيمة تجاوز هذا أقامها على أال 

 المبلغ .

 "البند الثاني عشر" 

على الطرف الثاني المحافظة على تحفة ا نشاءات وموالتها بالصيانة حتى تسلم بحالة جيدة 

 نفقة الطرف الثاني .وإال كان للطرف ا ول إثبات حالتها بعد االستبدال والقيام بإصالحها على 

 "البند الثالث عشر"

يجبر الطرف الثاني على االستبدال إذا ما أشهر إفالسه وال يدهل المبيع في هذه الحالة في 

 أموال التفليسة .

 "البند الرابع عشر" 

تهت  محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات متعلقة بهذا العقد , ويعتبر عنوان كل  

 في هذا الصدد.  لوارد به مواطنا مهتارامن الطرفين ا

 "البند الهامس عشر" 

 حرر هذا العقد من نسهتين, لكل طرف نسهة.

 الطرف الثاني  الطرف االول

 

 

  



 عقد ايجار واجهة أرض فااء لالعالن

 

  ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

  :تم تحرير هذا العقد بين كل من

  ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

  ........ قسم ........ محافظة

  ........ يحمل يحمل رقم قومى

  ........ سجل مدنى

  "طر  أول"

  ........ السيد/ ........ مقيم برقم (2

  ........ قسم ........ محافظة

  ........ يحمل يحمل رقم قومى

  ........ سجل مدنى

  "طر   ان"

 :الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى يقر

 "البند االول"

أجر الطر  االول للطر  ال انى واجهة االرن الفضاء المملوكه له, والكائنة 

بشارب ........ قسم ........ محافظة ........رقم ........ تنظيم لقاء أجرة قدرها 

 .ا ول مقابل ايصال بذلك........ عن كل شهر تدفع مقدما بموطن الطر  

  "البند ال انى"

للطر  ال انى الحق فى كامل الواجهة البالغ طولها ........ مترا على أن يتعمق 

داخل االرن باالعمدة الالزمة لت بيت االعالن بما يجاوز ........ وليس له االنتفاب 

 .باالرن على أى نحو فيما يجاوز ما تقدم



  "البند ال الث"

ر  ال انى هو الحارس لالنشاءات المعلقة باالعالن وعليه مراعاتها يعتبر الط

 .بالحفظ والصيانة طوال مدة االيجار دون دخل للطر  االول فى ذلك

  "الرابع البند"

تعتبر كافة االنشاءات المقامة باالرن المؤجرة بمعرفة الطر  ال انى مملوك له 

 .باره حارس لهاومسئوال عن االضرار التى قد تسببها للغير باعت

  "البند الخامس"

يستحق الطر  االول االجرة المتفق عليها بمجرد التوقيع على هذا العقد دون توق  

الالزمة أو وضع االعالن بالفعل , على ان يلتزم الطر   ذلك على اقامة االنشاءات

  .االول بتسليم الواجهة فور هذا التوقيع

  "البند السادس"

الوفاء باالجرة حتى اليوم ال الث من كل شهر يعتبر العقد فى حالة التأخير فى 

 .مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء أخر

  "البند السابع"

دفع الطر  ال انى للطر  االول مبلغ ........ فقط ........ كتأمين يرد عند انتهاء 

 .االيجار مالم يكن هناك مبرر لحبسه

  "ل امنالبند ا"

مدة االيجار ........ تبدأمن ........ وتنتهى فى ........ قابلة للتجديد لمدد أخرى 

بذات الشروط ما لم يقم أحد المتعاقدين باخطار االخر بعدم رغبته فى التجديد قبل 

 . انتهاء المدة االخيرة ب ........ يوما

  "البند التاسع"

االيجار , يلتزم الطر  ال انى برفع فى حالة االخطار بعدم الرغبة فى تجديد 

االعالن وكافة االنشاءات المقامة باالرن وتسليمها للطر  االول بالحالة التى 

  .كانت عليها عند بدء االيجار

  "البند العاشر "



يترتب على اخالل الطر  ال انى بتنفيذ ما تضمنه البند السابق, استحقاق الطر  

 .كل يوم تأخيراالول لمبلغ ........ جنيها عن 

  "البند الحادى عشر"

يلتزم الطر  ال انى باتخاذ كافة االجراءات الالزمة لتحقيق الغرن من هذا العقد, 

وال يحول عدم اتمامها دون استحقاق الطر  االول لالجرة المتفق عليها ولو رجع 

 .ذلك إلى رفن السلطة االدارية المختصة من  ترخيص الجراء االعالن

 "نى عشرالبند ال ا"

ال يجوز للطر  ال انى التنازل عن االيجار أو االيجار من الباطن أو اعارة العين 

العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون  بغير اذن مكتوب من الطر  االول واال اعتبر

  .حاجة إلى تنبيه أو انذار أو اى اجراء آخر

  "البند ال الث "

ا العقد من منازعات ويعتبر عنوان تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب عن هذ

 كل طر  المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد

 .ما لم يتم االخطار كتابة بتغييره

  "البند الرابع عشر"

  . حرر هذا العقد من نسختين, لكل طر  نسخة

                                                                   الطر  االول""

  "ال انى"الطر  

 

 

 عقود بيع عقار على الشيود

                               بسم هللا الرحمن الرحيم

 الساعه   2005/    /           الموافق                     انه في يوم



                                                                         

 -: فيما بين كل من   

والمقيم / )يذكر عنوان                                   اوال/ السيد / السيده / الساده/

 1/     /     بتاريخ       صادره من /       االقامه ( ويحمل البطاقه رقم /

 ( طر  اول بائع)

  انيا/ تكتب البيانات بنفس الطريقه المكتوبه في اوال

 ( طر   اني مشتري)

الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصر  وعدم خضوب اي منهما لقوانين وبعد ان اقر 

 وقرارات فرن الحراسه او المنع من التصر 

 تمهيد                                                         

حيث يمتلك الطر  االول واخرين على الشيوب ماهو /العقار الكائن ) يكتب العنوان 

وذلك عن طريق  00000وهو عباره عن  0000االجماليه بالتفصيل (ومساحته 

وحيث يرغب 000000ونصيب الطر  االول عباره عن 000000الميراث من

الطر  ال اني في شراء نصيب الطر  االول فقد تالقت ارادة الطرفان واتفقا فيما 

 -: بينهما على ما يلي

 ومتمما لبنود هذا التعاقدالبند االول / يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزء ومكمال 

واسقط وتنازل بكافة الطرق القانونيه الطر  االول للطر  ال اني  البند ال اني / باب

م في العقار 00000000القابل لذلك ماهو ) يكتب موضوب البيع ( وهو عباره عن 

 (الكائن / ) يكتب العنوان بالتفصيل

) ويكتب  00000000مالي وقدره البند ال الث /ال من / تم هذا البيع نظير مبلغ اج

بالحرو  ( استلمه الطر  االول البائع في مجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا 

 0التعاقد اقرار منه باستالم هذا المبلغ 

يكتب فيه وصفا مفصال لما تم بيعه بالنسبه للبيع )امتار( يكتب   البند الرابع /

  بصدر هذا التعاقدوذلك على الموض   مترفي كامل ارن وبناء العقار 00000

 الشيوب



          البند الخامس / / الحدود / هي نفس حدود العقار وهي / الحد البحري

 الحد الغربي          الحد الشرقي       الحدالقبلي

البندالسادس / الملكيه / الت الملكيه للطر  االول البائع عن طكريق الميراث 

بتاريخ وقد الت اليه      شرعي صادر من محكمةوذلك بموجب اعالم          من

       الملكيه عن طريق

البند السابع / يقر الطر  ال اني المشتري بانه عاين )يذكر موضوب البيع( المعاينة 

 التامه النافيه للجهاله وانه قبله بالوضع الذي هو عليه

يون والرهون البند ال امن / يقر الطر  االول بان العقار المبيع خالي من الد

 والحقوق االصليه والتبعيه ايا كانت نوعها

يمكن كتابة بنود اخرى يكون باتفاق الطرفان عليها  م تختم بالنود   البند التاسع /

 االتيه

البندالعاشر/المحل المختار / اتفق الطرفان على اتخاذكل منهما للعناوين المذكوره 

 المكاتبات والمراسالت بصدر هذا التعاقد محال مختار لهما تتم عليها

          البند الحادي عشر / االختصاص / اتفق الطرفان على اختصاص محكمة

 - القدر هللا -بشأن هذا التعاقد لتفسير اي من بنوده او في حالة وجود خال  

 

 

 عقد بيع الوصى لبعض أموال القاصر

 

  ........ أنه فى يوم ........ الموافق

 : كل منحرير هذا العقد بين 

 ............ السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم

  ........ بصفته واليا طبيعيا على أوالده القصر ........ ؛ ........ ؛

 أول طر 



 ............... السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم

 طر   ان

 :يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد ؛ وقد اتفقا على ما يلى

 البند االول

باب الطر  االول بصفته واليا طبيعيا على أوالده القصر ........ ؛ ........ ؛ 

ال انى العقار رقم ....... الكائن بشارب ................ محافظة  ........ للطر 

والبالغ مساحته ........مترا مربعا ؛ ويحده من الناحية ........ والمكون من ........ 

  ........ البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية

 البند ال انى

آلت الملكية للقصر المشمولين بالوالية عن طريق ............. بأنصبة متساوية لكل 

 .منهم

 البند ال الث

برمته على موافقة محكمة االحوال الشخصية على البيع وفقا يتوق  نفاذ هذا العقد 

لهذه البنود؛ ويلتزم الطر  االول بتقديم الطلب لنيابة االحوال الشخصية المختصة 

أيام من اليوم حتى يمكن عرضه على المحكمة  ....... مرفقا به نسخة من العقد خالل

 . فى وقت مناسب

 البند الرابع

وصدور أذنها بالبيع؛ يلتزم الطر  االول باتمام العقد  فى حالة موافقة المحكمة

النهائى خالل أجل أقصاه ...../....../....... واال كان للطر  ال انى رفع دعوى 

 .بصحة ونفاذ العقد بمصاري  يتحملها الطر  االول

أما أن رفضت المحكمة؛ فيعتبر العقد برمته مفسوخا ويلتزم الطر  االول بأن يرد 

 .  ال انى ما قبضه من مقدم ال منفورا للطر

 البند الخامس

تم هذا البيع لقاء  من قدره ........ فقط ........ دفع منه الطر  ال انى بمجلس هذا 

نقدا والباقى وقدره ........ فقط ........ يدفع عند ........ العقد مبلغ قدره ........ فقط

الوفاء بالمبلغ المستحق والمعلق صدور اذن المحكمة بالبيع وفى حالة التأخير عن 



على صدور أذن المحكمة عن الموعد المحدد له؛ يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه 

دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء آخر؛ ويكون المبلغ المقدم من حق 

 .الطر  االول كتعوين اتفاقى عن الفسخ

 البند السادس

 .ع بعد دفع المبلغ المعلق على صدور اذن المحكمةيلتزم الطر  االول بتسليم المبي

 البند السابع

يقر الطر  االول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية االصلية والتبعية كما هى 

معرفة به فى القانون؛ ويضمن التعرضات القانونية التى تصدر من الغير على أن 

 . يخطره بها الطر  ال انى

 البند ال امن

 انى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة؛ وليس له الرجوب على يقر الطر  ال

 .الطر  االول بسبب العيوب الخفية

 البند التاسع

  .بسبب تنفيذ هذا العقد تختص محاكم ........ بنظر ماقد ينشب من منازعات

 البند العاشر

 .حرر هذا العقد من نسختين؛ لكل طر  نسخة

  طر   ان                                                                         طر  أول

 

  

 عقد بيع ثمار حديقة

 

  ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

 : تم تحرير هذا العقد بين كل من



  ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

  ........ قسم ........ محافظة

  ........ قومىيحمل رقم 

  ........ سجل مدنى

  ................ ........ وعنوان محل العمل

 "طر  أول"

  ........ السيد/ ........ مقيم برقم (2

  ........ قسم ........ محافظة

  ........ يحمل رقم قومى

  ........ سجل مدنى

  ................ ........ وعنوان محل العمل

 "طر   ان"

  "البند ا ول"

والبالغ مساحتها  ........ باب الطر  ا ول للطر  ال انى  مار الحديقة الكائنة

........ والمنزرعة بأشجار ........ والتى يحدها من الناحية البحرية ........ 

  ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية

 "البند ال انى"

اجمالى وجزافى قدره ........ فقط ........دفعه الطر  ال انى تم هذا البيع لقاء  من 

للطر  االول بمجلس هذا العقد, كما دفع تأمينا قدره ........ فقط ........ يرد عند 

 .تسليم الحديقة بدون اتال   ى من اشجارها واال سقط الحق فى استرداده

 "البند ال الث"



 مار معاينة تامة وقبل التعامل فيها ساقط يقر الطر  ال انى أنه عاين االشجار وال

الخيار, وليس له الرجوب على الطر  االول بالضمان فيما يتعلق بما قد يظهر من 

 .عيوب

  "البند الرابع"

يلتزم الطر  االول بتسليم الحديقة للطر  ال انى اليوم فور التوقيع على هذا العقد 

  .لمباشرتها حتى االنتهاء من قط  ال مار

  "البند الخامس"

 ........./......../........ اتفق الطرفان على أن الحد االقصى لنضج ال مار هو تاريخ

ويلتزم الطر  ال انى بتسليم الحديقة بعد هذا التاريخ بشهر واحد وإال التزم بأن يدفع 

للطر  االول مبلغ ........ فقط ........ عن كل يوم تأخير وكان للطر  االول 

حكم من قاضى ا مور المستعجلة بطرده منها, وال يكون له حق فى  استصدار

 .لم يتم قطفها بعد هذه المهلة ال مار

  "البند السادس"

يلتزم الطر  ال انى بالمحافظة على االشجار وبذل عناية الشخص الحريص فى 

ذلك, وعليه أن يعهد إلى اشخاص ذوى دراية فى قط  ال مار وفقا للعر  الجارى 

 .حول دون قطع االفرب أو االضرار بهامما ي

  "البند السابع"

ال انى زراعة أى جزء من الحديقة أو تربية الماشية أو تخزين  ال يجوز للطر 

 .مهمات أيا ما كانت فيما عدا ما يلزم لتعبئة ال مار

  "البند ال امن"

ئل النقل ال يجوز للطر  ال انى اجراء أى بيع لل مار بداخل الحديقة, أو ادخال وسا

 .بها وإال كان مسئوال عن كافة النتائج التى تترتب على ذلك

  "البند التاسع"

يقر الطر  االول بعدم وجود حجوزات على ال مار وأنه يضمن كافة التعرضات 

القانونية الصادرة من الغير للطر  ال انى على أن يخطره االخير بها فى الوقت 

 .المناسب



  "البند العاشر"

 .ان كل طر  الوارد قرين اسمه موطنا مختارا فيما يتطلبه تنفيذ هذا العقديعتبر عنو

  "البند الحادى عشر"

  تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات لهذا العقد

  "البند ال انى عشر"

 . حرر هذا العقد من نسختين, لكل طر  نسخة

                                                                                       الطرف االول""

 ""الطرف الثانى

 

 

 

 عقد شركة توصية بسيطة

 انه فى يوم الموافق ..../..../.........

 -تحرر هذا العقد بين كل من :

 السيد/ ) طرف اول متاامن ( -1

 متاامن ( السيدة / ) طرف ثانى -2

 السيدة / )طرف ثالث موصى ( -3

 والجميع مسلموا الديانة مصريون الجنسية ويقمون قسم محافظة القاهرة

 -وبعد ان اقر جميع االطراف بأهليتهم للتعاقد والتصرف قانونا صار االتفاب على االتى :

 بيانات الشــــركة التجارية -البنـــــــــــد االول :

هذا العقد شركة توصية بسيطة بغرض التصدير واالستيراد وتجارة تكونت بين اطراف 

وتصنيع االهشاب والموبليات والمقاوالت وعنوانها شركة لالهشاب والموبليا وشركاه ومقرها 

 0ومركز نشاطها الرئيسى قسم القاهرة 

 رأسمــــــال الشـــــركة -البنــــــــــــد الثـــــانــى :



.... جنية ) ............ جنية مصريا فقط العير ( موزعة بين الشركاء رأس مال الشركة......

 -على النحو االتى :

 السيد/ ...... جنية ) ........ االف جنيها العير ( -1

 السيدة / ....... جنية ) .......االف جنية العير ( -2

 السيدة / ........ جنية ) ....... الف جنيها العير ( -3

 اس المال او تهفياة بأجماد الشركاء على ذلنويجوز زيادة ر

 مـــــــدة الشـــــــركة -البنـــــــــــد الثالــــــث:

قابلة للتجديد لمدد اهر   2005وتنتهى فى / / 7/2000مدة الشركة همس سنوات تبدا من /

ال مماثلة مالم يهطر احد الشركاء االهرين بورقة من اوراب المحارين برعيتة فى اال نفص

 قبل نهاية مدة الشركة السارية او اية مدة مجدده بستة اشهر على االقل

 االدارة والتوقيــــــع -البنــــــــــد الرابــــع :

ادارة الشركة والتوقيع عنها للطرفين االول والثانى والمتاامنين السيد/ والسيدة / ولهما 

بشرط تكون االعمال التى تصدر  وكافة السلطات لتحيقيق عرض الشركة ومنها حق االنفراد

 0منها بعنوان الشركة وامن اعرااها 

 الحسابـــات والسنة المالية -البنــــــــــد الهامــــــــس:

تسمن دفاتر تجارية لحسابات الشركة يرصد فيها راس المال النقد  والعينى كما تدون بها 

 0جميع المصرفات وااليرادات وعيرها حسب االصول التجارية 

وتبدا السنة المالية للشركة فى اول يناير من كل عام وتنهتى فى نهاية ديسمبر من نفس العام 

ونهاية كل سنة  2000عدا السنة المالية االولى تبدا من تاريخ هذا وتنتهى بنهاية ديسمبر 

مالية تجرد اصول الشركة وهصومها وحساب االرباح والهسائر وتعمل ميرانية عمومية 

لى الشركاه بمجود توقيعهم عليهما او بعد ماى همسة عشر يوما من تاريخ يحتج بها ع

 ارسال صورة منها لكل منهم بهطاب مسجل بعلم الوصول

ويكون من حق كل منهما ان يطلع فى ا  وقت يشا على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسة او 

 بمعاينة احد الهبراء المحاسبين.

ائر النهائية للشركة استنزال اجور المستهدمين ويراعى فى تحديد قيمة االرباح والهس

والعمال والمبالغ التى تعادل قيمة استهالل العدد واالالت وتجديدها وقيمة الارائب المستحقة 

 وعيرها من المصرفات التى يتطلبها حسن سير العمل

 االربـــــأح والهســـــــائـر -البنــــــــــد الســــادس :



ئر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية من مدير حسابات الشركة توزد االرباح والهسا

وجميع الشركاء او بعد ماى همسة عشر يوما من تاريخ اهطار الشركاء بها بريديا وذلن 

بحسب حصة كل شرين فة قيمة رأس المال المبين بالبند الثانى من العقد وفى حالة وجود 

 هسارة السنةات السابقة

 حظــــر منـــافســــة الشـــــركة -ـد السابـــــع :البنـــــــ

محظور على كل شرين ان ينافس الشركة بالقيام بأ  عمل من االعمال التى يقوم بها واال حق 

ال  من الشركاء االهرين طلب فصلة من الشركة منع عدم االهالل بمطالبتة بالتعوياات 

 الناتجة عن تصرفة هذا

 االنسحـــــاب والتنــــازل عن الحص  -امن :البنـــــــــد الثــــ

اليحق الحد الشركين ان ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها واال ان بييع حصتة فيها او 

 0يتنازل عنها او عن جزء منها اال بموافقة جميع الشركاء االهرين كتابا 

 ن اهليتـــةوفـــاة احـد الشـــركاء او فقــــدا -البنـــــــــد التـاســــع :

فى حالة وفاة احد الشركاء او الحجز علية او اشهار افالسة او اعسارة اليحق لورثتة او 

دائنية ان يطلبوا بأ  حال من االحوال واع االهتام على ممتلكات الشركة ااوال ان يتدهلوا فى 

ية لنهاية شئون ادارتها وتستمر الشركة قائمة بين باقى الشركاء وورثة المتوفى منها او ممثل

مدتها وتقتصر حقوب ورثة الشرين المتوفى او ممثلية على المطالبة بنصيبة فى االبرباح التى 

 لم يستليمها والتى تحققها الشركة مستقبال.

 فســـــخ الشــــركة -البنــــــــد العـــــاشــر :

جاوزت الهسائر تفسخ الشركة قبل ميعاد اتنهائها فى حالة اجماد الشركاء على ذلن او اذا ت

% فى المائة من راس المال مالم يتفق على استمرارها بالرعم من ذلن كذلن تفسخ 100

 الشركة تلقائيا بتهار  الشريكين المتاامنين بما يتفق وشرط التهار  فى هذا العقد

 تصفيــــة الشــــركة او قسمتهما -البنــــــــــــــد الحــاد  عشـــــر:

د الشركة ال  سبب من االسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة الى فى حالة انتهاء عق

يتفقون عليها وفى حالة عدم االتفاب تكون تصفيتها بمعرفة مصنف يهتارة الشركاء 

المتاامنين فاذا لم يتفقوا على اهتيارة يعين بمعرفة المحكمة المهتصة على ان يكون توزيع 

 بنسبة حصصهما فى رأس المال.صافى الناتج من التصفية على الشركاء 

 النــــــزاد بين الشـــركاء -البنـــــــد الثانى عشـــر :

كل نزاد ينشأ بين الشركاء او بينهما ورثة احدهما او ممثلية ها  با  شرط من شروط هذا 

 0العقد يكون الفصل فية اهتصا  محكمة شمال القاهرة االبتدائية 

 تسجيــــل العقد واالشهار عنـــــة -البنـــــــد الثالث عشــــر :



على الشركاء المتاامنين تسجيل هذا العقد واالشهار عنة بالطرب القانونية بمصروفات على 

 0عاتق الشركة 

 نســـــخ العقـــــــد -البنـــــــــــد الرابـــــــــع عشـــــــر :

تحفظ النسهة االصلية بمقر تحرر هذا العقد من النسخ بيد كل شرين نسهة للعمل بموجبها و

 0الشركة ونسهة لتودد بمكتب السجل التجار  الموجود فى دائراتة مركز الشركة 

 وهللا هير الشاهدين

 -السيد/ الوقيع : -1

 -السيدة / التوقيع : -2

 السيدة / التوقيع -3

 

 

 عقد بيع بشرط الوزن أو الكيل

 

  ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

  :تم تحرير هذا العقد بين كل من

  ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

  ........ قسم ........ محافظة

  ........يحمل رقم قومى

  ........ سجل مدنى

  "طر  أول"

  ........ مقيم برقم ........ /السيد (2

  ........ قسم ........ محافظة

  ........ رقم قومى يحمل



  ........ سجل مدنى

  "طر   ان"

  " البند االول"

باب الطر  ا ول للطر  ال انى ........ والبالغ قدرها ........ مع اعتبار هذا العدد 

وتعهد الطر   , ........ جوهريا فى التعاقد لحاجة الطر  ال انى إليه فى خالل

ى حتى الساعة ........ من اليوم التالى االول باجراء الكيل بحضور الطر  ال ان

لهذا العقد, فان تبين أن المبيع يقل عن القدر المطلوب, كان شرط الكيل الذى علق 

 .عليه العقد غير متحقق

  "البند ال انى"

لألردب الواحد,ويكون جملة ال من ........ تم هذا البيع لقاء  من قدره ........ فقط

هد الطر  ال انى بدفع مبلغ ........ عند تحقق الشرط ........ فقط ........ يتع

بوجود القدر المطلوب, والباقى يتعهد بالوفاء به خالل ........ من دفع المقدم سال  

 . البيان

  "البند ال الث"

يلتزم الطر  االول بتسليم المبيع فور تحقق شرط الكيل بدرجة النظافة المشار 

نى من مكان وجود المبيع بمصاري  على عاتقه, إليها, على أن يتسلم الطر  ال ا

 .ويعتبر التسليم اقرارا بتوافر درجة النظافة المتفق عليها

  "البند الرابع"

 .يتحمل الطر  ال انى قيمة العبوات الفارغة ما لم يحضر عبوات من طرفه

  "البند الخامس"

 .حرر هذا العقد من نسختين, لكل طر  نسخة

"الطر                                                               االول"الطر  "

  "ال انى

 عقد بيع عيادة طبيب

 



  ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

  : تم تحرير هذا العقدبين كل من

 ........ السيد الدكتور ........ مقيم برقم ........ شارب ........ قسم (1

  ........ ........ سجل مدنى  محافظة ........ يحمل رقم قومى

 "طر  أول"

 ........ السيد الدكتور ........ مقيم برقم ........ شارب ........ قسم (2

  ........ ........ سجل مدنى  محافظة ........ يحمل رقم قومى

 "طر   ان"

  :هما على ما يلىيقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاق

  "البند االول"

باب الطر  االول العيادة الخاصة به للطر  ال انى والكائنة بالشقة رقم ........ 

  ........ بالعقار رقم

شارب ........ قسم ........ محافظة ........ والمكونة من ........ ومجهزة با دوات 

 : والمنقوالت اآلتية

  ........ : أوال : ا جهزة الطبية

  ........ : انيا المنقوالت

 [ "البند ال انى"

يقر الطر  االول, بأن العين مؤجرة له من السيد/ ........ بموجب عقد ايجار 

مؤرخ ......../......../......... وأن الطر  االول هو الذى قام بتجهيز العين 

فى هذا الغرن كمنشأة طبية الستخدامها عيادة لمباشرة مهنته, وأنه استخدامها 

  طوال المدة من ......../......../......... حتى اآلن

  "البند ال الث"

يشمل البيع العين المؤجرة لطر  االول والمستغلة بمعرفته كعيادة طبية ,وما بها 

من اجهزة طبية ومنقوالت وفقا للتحديد الوارد بالبند االول, كما يشمل الحق فى 



بتنازله عن عقد اإليجار للطر  ال انى فور التوقيع  اإليجار ويتعهد الطر  االول

 .على هذا العقد

  "البند الرابع"

بشأن تنظيم المنشآت الطبية 1981لسنة  51تم هذا البيع وفقا  حكام القانون رقم 

والذى يجيز للطبيب بيع عيادته لطبيب آخر مرخص له بمزاولة المهنة دون حاجة 

طر  ال انى الحق فى مطالبة المؤجر بتحرير عقد لموافقة المؤجر مالك العين, ولل

  . االيجار ايجار باسمه أو برفع دعوى ال بات هذا

  "البند الخامس"

يقر الطر  االول بأن عقد ايجار العيادة لم يزل ساريا وأنه لم يعلن بأية دعوى 

بالمطالبة بفسخه ولم يعلم برفع دعاوى ذلك حتى تاريخ هذا البيع , ولم يسبق له 

  .لتصر  فيهاا

  "البند السادس"

ال يضمن الطر  ا الول إال وجود عقد االيجار ونفاذه وسبق مباشرة مهنة الطب 

بالعين فيما يتعلق بالتعرن الذى قد يصدر من المؤجر للطر  ال انى وعلى االخير 

باعتباره صاحب الحق قانونا فى العيادة المبيعة منع هذا التعرن وفقا لما هو مقرر 

 .بين المؤجر والمستأجرفيما 

  "البند السابع"

فقط ........ دفعه الطر  ال انى بمجلس  ........ تم هذا البيع لقاء  من اجمالى وقدره

 .هذا العقد ويعتبر التوقيع عليه مخالصة بالوفاء

  "البند ال امن"

فيه يقر الطر  ال انى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وقد قبل التعامل 

على هذا االساس وليس له الرجوب على الطر  االول بأى عيب خفى قد يظهر 

  . وقد تسلمه بهذه الحالة فور هذه المعاينة ,مستقبال

  "البند التاسع"

الموطن المختار فيما يتعلق باالجراءات التى قد يتطلبها تنفيذ هذا العقد بالنسبة 

 مالطرفيه هو عنوان كل منهما المبين قرين اسميه



 "البند العاشر"

 . العقد تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا

 "البند الحادى عشر"

  .حرر هذا العقد من نسختين, لكل طر  نسخة

 ""الطرف الثانى                                                    الطرف االول" "

 

 
 عقد أتعاب محامى

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـوم الموافييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق / / فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييأنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه 
 -تحييييييييييييييييييييييييييـرر هييييييييييييييييييييييييييذا العقيييييييييييييييييييييييييييد بييييييييييييييييييييييييييين كييييييييييييييييييييييييييل مييييييييييييييييييييييييييين :

 ا سييييييييييييييييييييييييتاذ / .............................. ............................ المحييييييييييييييييييييييييامى -1

 ومكتبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى العنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـوان
......................................................................................... 

 ) طــــرف أول (  

 السنيد / .............................. ............................. -2

المقنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  .............................. .............................. 
........... .............................. 

بطحقيييييييييييييييييييييييي  . / . رقيييييييييييييييييييييييي  ....................................... سيييييييييييييييييييييييي   مييييييييييييييييييييييييدا   
.............................. 

 ) طــــرف ثان (

 -واقييييييييييييييـر الطرفييييييييييييييان بأهليتهمييييييييييييييا للتعاقييييييييييييييد واتفقييييييييييييييا علييييييييييييييى االتييييييييييييييى :
 أوالً :



يقييييييييييأل  الطيييييييييير  ايأـل نالسييييييييييي. .أل بميييييييييي  ناننييييييييييي. القيييييييييييح  نييييييييييي .............................. 
............... .............................. 

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

 ثانياً :

نلتيييييط  الطييييير  الاييييييحا   ييييي  مقحنييييي  مييييييح يقيييييأل  بيييييي. الطييييير  ايأـل نيييييد   مقحنيييييي  .ت يييييح  قدر يييييييح 
............................. 

................... .............................. . د يييييييييييي  ماريييييييييييييح منليييييييييييي  ألقييييييييييييدر  ...........
........................ .............................. 
 عل  سنن  مقيد  .ت يح  ال ن يألط للطر  الاحا  استرداد  بأى يحـ م  اييألاـ .مح بيحق  ايت يح  

. ................  تييييييد   للطيييييير  ايأـل بم تبيييييي. بم ييييييرد ألقييييييدر ح .............................
 صييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدرأل ي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  مارييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  لل صيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييألم  
 .ميح  المي مي  المر يأل. .محمريح الايطا. ألال ي تيد بسيداد مقحني  ايت يح  المتلي  علنريح صال ب يد يصيأـل 
 الطيييير  الاييييحا  عليييي  صيصييييحـ بحلسييييداد .أل التأييييينر عليييي   يييي ا ال قييييد بقيميييي  ايت ييييح  المد ألعيييي  .

 ثالثاً :

تسييتي   حمييي   ييي   ايت ييح  المتليي  علنرييح نريي ا ال قييد  يي  يحليي  صارييحف التأل نيي  المماييأل  للطيير  
 ايأـل .أل 
 صاريييحف الاييطا. صييليح .أل قأييحفام .أل عيييد  ر ييي  الييدعألى يى سيين   ييحرأل عيي  صرادة الطيير  ايأـل .أل 
 صيييييدألر ي ييييي  ب يييييد  اال تصيييييحد .أل عيييييد  القنيييييأـل .أل عيييييد   يييييألاط ا ييييير اليييييدعألى .أل يطنرييييييح .

 اب حم :ر 

    ايت ح  المتل  علنرح ال ند    نرح .ى عم  مي  .عميحـ تالني  الي ي  .أل الط ي  عليي. بأيي  
 طريقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  
 طيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير  الط ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ال حديييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  .أل ال نييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير ال حديييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  .

 هامساً :

 نلتييييييييييييط  الطيييييييييييير  الاييييييييييييحا  ب ح يييييييييييي  رسييييييييييييأل  الييييييييييييدعألى ألالمصييييييييييييحري  أل.ت ييييييييييييح  الميحمييييييييييييحة .
 سادساً :

    يحل  عد  .داف الطر  الاحا  بحق  .ت ح  الطير  ايأـل  يألر صدألر ي ي     اليدعألى  يح  
 الطر  الاحا  نتاحـط للطير  ايأـل بمأل ي   ي ا ال قيد عي  منلي  مسيحألى لقيميي  ايت ييح  أللي. يي  
 ايأللألي  ألاالمتيحط ألالطر  ايأـل .  يقتأ    ا الي  م  اى مصيدر مملألك للطر  الايحا  بميح 



  يييييييييييييييييييييي   لييييييييييييييييييييييك ييييييييييييييييييييييي  التالنيييييييييييييييييييييي  بحلمبييييييييييييييييييييييحل  المي ييييييييييييييييييييييأل  نرييييييييييييييييييييييح  يييييييييييييييييييييي  الييييييييييييييييييييييدعألى .
 سابعاً :

 تطنيييييييييييي  اي ييييييييييييح  قييييييييييييحاأل  الميحمييييييييييييحة  يمييييييييييييح ليييييييييييي  نييييييييييييرد بيييييييييييي. اييييييييييييد  يييييييييييي   يييييييييييي ا ال قييييييييييييد .
 ثامناً :

حرر هذا العقد من ثالثة نسخ بيد الطرف ا ول نسيهتين والطيرف الثيانى نسيهة لنفياذ العقيد 
 فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييور التوقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 
 عليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه.

 وهللا ولى التوفيق ،،،

 الطرف الثاني  االولالطرف 

 االسم  االسم

 التوقيع  التوقيع
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 .................... وديانته ....................
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 ه ........................................ وديانت

 1954لسينة  26قد اسسوا فيما بينهم شركة ذات مسئولية محدودة وفقيا الحكيام القيانون رقيم 

لسيينة  26واحكييام العقييد ويقييرر المؤسسييون انهييم قييد راعييوا القواعييد التييى يقرهييا القييانون رقييم 

ال المشييار اليييه فييى شييان عنييوان الشييركة وعراييها وعييدد الشييركاء ومقييدار راس الميي 1954

من القيانون الميذكور واتميام  67واتمام الوفاء به باسره وايدعاه على الوجه المبين فى المادة 

 توزيع الحص 

 مركزها العام -مدتها  -الباب االول تسمية الشركة عراها 

 : 1مادة 



عنوان الشركة او اسمها هو .............................. ................. شيركة ذات مسيئولية 

 محدودة

 : 2مادة 

 عرض الشركة هو .............................. .................

 : 3مادة 

مدة الشركة هى .............................. . سنة تبدا مين تياريخ قييدها فيى السيجل التجيار  

 ويجوز اطالة المدة بالشروط المبينة فى هذا العقد

 : 4مادة 

محلهييييا القييييانونى بمدينيييية ............................. شييييارد يكييييون مركييييز الشييييركة العييييام و

............................. رقم ............................. ويجوز لميدير  الشيركة ان يقيرروا 

نقل المركز العام الى اية جهة اهر  فى نفس البلد كما يجيوز لهيم ان يقيرروا انشياء فيرود او 

 او فى الهار وكاالت للشركة فى مصر 

 : 5مادة 

حييييييييدد راس مييييييييال الشييييييييركة بمبلييييييييغ ............................. جنيييييييييه مييييييييوزد الييييييييى 

............................. حصيييييييية قيميييييييية كييييييييل منهييييييييا .............................م نهييييييييا 

 ............................. حصييييييييية نقديييييييييية ............................. قيمتهيييييييييا جنييييييييييه و

............................. حصة عينية قيمتها ............................. جنيه وهذه الحص  

موزعييية بيييين الشيييركاء علاالوجيييه االتيييى : اسيييم صييياحب الحصييية ........... ............ اليييخ 

المجمود عيدد الحصي  النقديية عيدد الحصي  العينيية القيمية بالجنيهيات ويقيرر الشيركاء ان 

النقدييية دفعييت قيمتهييا بالكامييل وقييدرها .................... جنيييه واودعييت فييى بنيين  الحصيي 

.................... بموجييب الشييهادة المرافقيية وفيمييا يلييى بيييان الحصيي  العينييية المقدميية ميين 

 2... قدم السيد .................... ما ياتى ................. - 1.................و............ .... 

 قدم السيد .................... ما ياتى .................... -

 : 6مادة 

كل حصة فى راس الميال الشيركة تهيول صياحبها الحيق فيى حصية متعادلية فيى اربياح الشيركة 

 وفى ملكية موجوداتها وال يلتزم الشركاء اال فى حدود قيمة حصصهم

 : 7مادة 

ة او اكثير سييواء باصيدار حصي  جدييدة او بتحويييل يجيوز زييادة راس الميال علييى دفعية واحيد

المال االحتياطى الحر الى حص  وذلن بقرار من الجمعية عير العادية للشيركاء وفقيا لالحكيام 

من العقيد وفيى حالية اصيدار حصي  نقديية جدييدة يكيون للشيركاء حيق  29المقررة فى المادة 



  قديمية ويسيتعمل هيذا الحيق افالية االكتتاب فيها بنسبة عيدد ميا يملكيه كيل مينهم مين حصي

وفقيا لالوايياد وبالشييروط التيى تعينهييا االدارة بموافقيية مجليس المراقبيية مييا ليم تقييرر الجمعييية 

 العمومية عير االعتيادية هالف ذلن

 : 8مادة 

للجمعية العمومية عير االعتيادية ان تقرر تهفيض راس المال ال  سبب وعلى ان ال يقل عين 

الكيفية التى يراها الجمعية العمومية وبااله  عن طريق انقا  الف جنيه ويكون التهفيض ب

 عدد الحص  او اترداد بعاها او تهفيض القيمة االسمية لكل منها عن عشرين جنيها

 : 9مادة 

الحص  قابلة لالنتقال بيين الشيركاء بيال قييد ويجيب ان تهطير بيه الشيركة الثباتيه فيى السيجل 

صيته للغيير ان يهطير ادارة الشيركة بيذلن بهطيياب الهيا  بيذلن ويجيب عليى مين يعتيزم بيييع ح

موصى علييه يتايمن اسيم ولقيب المتنيازل الييه مهنتيه ومحيل اقامتيه وعيدد الحصي  التنيازل 

عنها وتقوم االدارة بدورها باهطار الشركاء فى بحر الثالثة ايام التاليية وللشيركاء هيالل شيهر 

شيهر مين ابيالغ العيرض دون ان  من االهطار ان ستردواالحصة بالشروط نفسها وبعد انقااء

يستعمل احد الشركاء حق االسترداد يكون الشرين حيرا فيى التصيرف فيى حصيته واذا اسيتعمل 

 حق االسترداد اكثر من شرين قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة لكل منهم

 : 10مادة 

تهم ( اسييماء الشييركاء وجنسيييا1يعييد بمركييز الشييركة سييجل هييا  للشييركاء يتاييمن مييا ييياتى: 

( التنازل عن الحصي  او 3( عدد الحص  التى يملكها كل شرين ومقدار ما دفعه 2ومهنتهم 

انتقال ملكيتها مع بييان تاريهيه وتوقييع الميدير والمتنيازل ليه فيى حالية التصيرف بيين االحيياء 

وتوقيييع المييدير وميين الييت اليييه الحصيية فييى حاليية االنتقييال بسييبب المييوت وال يكييون للتنييازل او 

اثر بالنسبة الى الشركة او الى الغير اال من تاريخ قيده فى السيجل ويجيوز لكيل شيرين  االنتقال

ولكل ذ  مصلحة من عير الشركاء االطالد على هذا السجل فى ساعات عمل الشيركة وترسيل 

فى شهر يناير من كل سنة قائمة بالبيانات الواردة فى هذا السجل او عن كل تغيير يطرأ عليها 

 كات بوزارة التجارة والصناعة الباب الثانى ادارة الشركةالى مصلحة الشر

 : 11مادة 

يتييولى ادارة الشييركة السيييد .................... المقيييم فييى .................... باعتبيياره المييدير 

 الوحيد

وتنتهيييى وظيفتيييه فيييى .................... او يتيييولى ادارة الشيييركة ميييديرون تعيييينهم الجمعيييية 

ن بين الشركاء او من عيرهم واستثناء مما تقدم عين الشركاء هيئة االدارة االولى العمومية م

وقيييييدم السييييييد  - 2قيييييدم السييييييد .................... ميييييا يييييياتى ....................  - 1مييييين : 

.................... ما يياتى .................... وتنتهيى وظيفية الميديرين فيى ............... )او 

 باشرون وظيفتهم لمدة عير محدودة (ي



 : 12مادة 

يمثييل المييدير / المييديرون الشييركة فييى عالقاتهييا مييع الغييير ولهييم "منفييردون او مجتمعييون او 

............... " فى هذا الصدد اوسع السلطة للتعامل باسمها واجراء كافة العقيود والمعيامالت 

الداهلة امن عرض الشركة وعلى االهي  تعييين ووقيف وعيزل وكيالء ومسيتهدمى الشيركة 

اجييورهم ومكافيياتهم وقييبض ودفييع المبييالغ وتحويييل وبيييع وتسييديد كافيية وتحديييد مرتبيياتهم و

السندات االذنية التجارية وابرام جمييع العقيود والمشيارطات والصيفقات التيى تتعليق بمعيامالت 

الشركة بالنقد او االجل وله شراء جميع المواد والمهمات والمنقوالت وله ان يقتيرض بطرييق 

القييروض عييير المفتييوح بهييا اعتمييادات بييالبنون والمشييتريات فييتح االعتمييادات ...... الييخ امييا 

والمبادالت وبيع المحالت التجارية والعقارات عيير العاديية " او بنياء عليى قيرار اجمياعى مين 

 الشركاء" 

 : 13مادة 

المدير قابل للعزل فى ا  وقيت بقيرار مسيبب يصيدر مين الجمعيية العموميية عيير العاديية " او 

كاء " وله ان يستقيل فى نهاية السينة الماليية عليى ان يقيدم االسيتقالة بقرار اجماعى من الشر

الى : باقى المديرين / رئيس مجلس الرقابة الجمعية العمومية قبل ذلن بيـ ......... شيهر عليى 

 االقل

 : 14مادة 

فى حالة انتهاء وظيفة احد المديرين فعلى الباقين هالل شهر ان يدعوا الجمعية العمومية عير 

 العادية لالنعقاد للنظر فى االمر وتعيين مدير جديد 

 : 15مادة 

للمديرين فى عالقتهم مع بعض وكتعبير ذ  صفة داهلية ان يؤلوا مجلس ادارة يتيولى بنفسيه 

جلس االدارة بناء على طلب الرئيس او عاوين اهرين من تعيين رئيسه وسكرتيره ويجتمع م

اعاائه كلما دعت مصلحة الشركة الى ذلن ويعقد االجتماد فى مركز الشركة او فى ا  مكيان 

اهر يعينه هطاب اليدعوة وال تعيد مداوالتيه صيحيحة اال اذا كيان نصيف اعاياء مجليس االدارة 

الدارة باعلبيييية اصيييوات الميييديرين علييى االقيييل حاايييرين االجتميياد وتصيييدر قيييرارات مجلييس ا

الحاارين واذا تساوت االصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتثبت القرارات ويصدب رئيس 

المجلس على صور او مستهرجات هذه المحاار ويجب عليى المجليس ان يبيت بصيفة هاصية 

ه جنيي 100فى كل عملية او تعاقد يترتب عليه تعهد من الشركة او مصروف تزيد قيمتيه عليى 

مثال دون ان يكون للغير ان يطالبوا با  اثبات فى هذا الصدد ويجب على المديرين ان يقوميوا 

بتنفيييذ القييرارات الصييادرة ميين مجلييس االدارة وان يتبعييوا تعيماتييه وارشيياداته واال عزلييوا ميين 

 وظيفتهم والزموا بتعوياات للشركة 

 : 16مادة 



........... جنييه بصيفة مكافياة تيدفع كيل للمديرين الحيق فيى قيبض مبليغ سينو  اجميالى قيدره 

)شهر او ثالثة شهور مثال( وتقيد المصروفات العمومية وذلن عالوة عليى حقهيم فيى اسيترداد 

مصروفات التمثيل وبدل السفر واالنتقال ولهم اياا حق الحصول على حصة فى االربياح عليى 

الغ بين المديرين طبقا لما يتفيق من هذا العقد ويتم توزيع هذه المب 35الوجه المبين فى المادة 

 عليه فيما بينهم 

 : 17مادة 

جميع العقود والفواتير واالسماء والعناوين التجارية واالعالنات وجميع االوراب والمطبوعيات 

االهر  التى تصدر من الشركة يجب ان تحمل تسمية الشركة وان تسبقها او تلحقها عبيارة " 

ة باحرف وااحة ومقروئه مع بيان مركز الشركة وبيان شركة ذات مسئولية محدودة " مكتوب

راس المال اذا لم يكن اقل من قيمنة الثابتة فى اهر ميزانية وال يكون التصرف ملزميا للشيركة 

 اال اذا وقعه المدير او عيره من مستهدمى الشركة مشفوعا بالصفة التى يتعامل بها 

 : 18مادة 

ى هيذا العقيد سيواء اكانيت بيين الشيركاء او بيينهم وبيين تكون تبليغالت الشركة المشار اليهيا في

 الشركة على هيئة هطابات موصى عليها الباب الثالث مجلس الرقابة

 : 19مادة 

يكون للشركة مجليس رقابية مؤليف مين ثالثية اعاياء عليى االقيل ومين ................ عايوا 

عييابهم واسييتثناء ممييا تقييدم علييى االكثيير تعييينهم الجمعييية العمومييية ميين بييين الشييركاء وتقييدر ات

قدم السيد .................... ميا  - 1المؤسسون اول مجلسي رقابة من .......... عاوا هم : 

قيدم  - 3وقدم السيد .................... ما ياتى ....................  - 2ياتى .................... 

 ......... السيد .................... ما ياتى ...........

 : 20مادة 

يعين اعااء مجلس الرقابة لمدة ........... سنوات )ثالثة مثال( عير ان مجلس الراقبة المعين 

فييى المييادة السييابقة يبقييى قائمييا باعمالييه لمييدة ............. سيينة وفييى نهاييية هييذه المييدة يتجييدد 

الجمعييية العمومييية المجلييس باجمعييه وبعييد ذليين يتجييدد ثلييث االعايياء فييى كييل سيينة عنييد انعقيياد 

العادية ويعين الثلثان االوالن بطريق االقتراد ثم يتجدد االعااء بعد ذلين بحسيب االقدميية فيى 

التعيين فاذا كان عدد اعاياء المجليس عيير قابيل للقسيمة عليى ثالثية انميج العيدد البياقى فييمن 

 اويتهميتناولهم اهر تجديد ويجوز دائما اعادة انتهاب االعااء الذين انتهت مدة ع

 : 21مادة 

يشترط ان يكون عاو مجلس الرقابة مالكا لعدد من حص  الشركة قدره ......... حصة على 

االقل تهص  لامان االهطاء التى يرتكبها هيالل عايويته وتكيون هيذه الحصي  عيير قابلية 

 للتداول هالل المدة المذكورة 



 : 22مادة 

التى تهلو هالل السنة بسبب االستقالة او لمجلس الرقابة ان يعين اعااء فى مراكز االعااء 

الوفاة او ال  سبب اهر ويجب اجراء ذلن هيالل الشيهر التيالى للهليو اذا نقي  عيدد االعاياء 

من ثالثة واالعااء الذين يعينون على هذا الوجه يتسلمون العمل فيى الحيال عليى ان للجمعيية 

رين بيدال مينهم والعايو اليذ  يعيين العمومية فى اول اجتماد لها ان تقرر تعيينهم او تعيين اهي

 فى محل االهحر يبقى قائما باعماله فى المدة المتبقية من وكالته

 : 23مادة 

يعين مجلس الرقابة بين اعاائه رئيسا وسكرتيرا وعند عياب اليرئيس يعيين المجليس العايو 

ن اهير الذ  يقوم باعمال الرئيس مؤقتا وعقد مجلس الرقابة فى مركز الشيركة او فيى ا  مكيا

يحدده هطاب الدعو  كلما دعت مصلحتها الى انعقياده بنياء عليى دعيوة اليرئيس او )عايوين 

من اعاائه مثال( ويجوز دعوته الاانعقاد عير عاد  بناء على طلب من ادارة الشيركة وتثبيت 

مداوالت المجلس وقراراته فى محاار تدون فى سجل ها  ويوقع عليها الرئيس والسكرتير 

 لمجلس على صور ومستهرجات هذه المحاار ويصدب رئيس ا

 : 24مادة 

يقييوم مجلييس الرقابيية بتنمثيييل الشييركاء فييى عالقيياتهم مييع ادارة الشييركة وعليييه فحيي  الييدفاتر 

والحسابات والجزية ومحفظة االوراب المالية وقيم الشركة ويقدم كل سنة الاالجمعية العمومية 

هطاء التى قيد يجيدها فيى قيوائم الجيرد كميا يبيين تقريرا بنتيجة اعماله يبين فيه المهالفات واال

 االسباب التى قد تحول دون اجراء توزيع حص  االرباح التى قد تقترحها ادارة الشركة

 : 25مادة 

العااء مجلس الرقابة الحق فى ان يتقااوا مبلغ ........ جنيه بصفة " بدل حاور و مكافاة 

 " يجر  توزيعه بينهم حسب ما يترءا  لهم

 : 26ة ماد

الجمعييية العمومييية المكونيية تكوينييا صييحيحا تمثييل جميييع الشييركاء وال يجييوز انعقادهييا اال فييى 

 ......... " المدينة التى يقع بها مركز الشركة "

 : 27مادة 

لكل شرين حق حاور الجمعية العمومية مهما كان عدد الحص  التى يمتلكها سواء كان ذلن 

شرين اهر لتمثيله فى الجمعية ولكل شرين عدد من االصيوات بطريق االصالة او بطريق انابة 

 بقدر عدد ما يملكه او يمثله من حص  دون تحديد

 : 28مادة 



يييراس الجمعييية العمومييية رئيييس مجلييس الرقابيية وعنييد عيابييه يراسييها احييد زمالئييه يهتيياره 

مييية المجلييس ويعييين الييرئيس سييكرتيرا ومراجعييا لفييرز االصييوات علييى ان تقيير الجمعييية العمو

 تعيينهما

 : 29مادة 

توجه الدعو  لحاور الجمعيات العمومية بموجب هطابات موصيى عليهيا ترسيل لكلين شيرين 

قبل موعد انعقادها بهمسة عشر يوما على االقل ويجيوز تهفييض هيذه الملهية اليى سيبعة اييام 

تشيمل بالنسبة للجمعيات عير العاديية او الجمعييات المنعقيدة بنياء عليى دعيوة ثانيية ويجيب ان 

 هطابات الدعوة على بيان جدول االعمال ومكان االجتماد وزمانه 

 : 30مادة 

ال يجوز للجمعية العمومية ان تتداول فى عير المسيائل اليواردة فيى جيدول االعميال المبيين فيى 

هطياب الييدعوة والقيرارات التييى تصيدرهغ الجمعييية العموميية طبقييا لعقيد الشييركة تكيون ملزميية 

 فيهم الغائبين والمهالفين فى الرا  وعديمى االهلية للجميعى الشركاء بما

 : 31مادة 

تنعقييد الجمعييية العمومييية العادييية كييل سيينة علييى دعييوة ميين ادراة الشييركة هييالل السييتة شييهور 

التالية لنهاية السنة المالية للشيركة وتجتميع عليى االهي  لسيماد تقريير الميديرين عين نشياط 

لرقابة والتصديق عند اللزوم على الميزانيية وحسياب الشركة ومركزها المالى وتقرير مجلس ا

االربيياح والهسييائر وتحديييد حصيي  االربيياح التييى تييوزد علاالشييركات وتعيييين المييدييرين او 

اعااء مجلس الرقابة وتحديد مكافياتهم وعيير ذلين مين المسيائل التيى ال تيدهل فيى اهتصيا  

كيان عيدد الحصي  الممثلية فييه الجمعية عير العاديية ويعتبير اجتماعهيا الثيانى صيحيحا مهميا 

 وتصدر القرارات باعلبية االصوات وفى حالة التساو  يرجح الرا  الذ  فى جانبه الرئيس

 : 32مادة 

للجمعية العمومية عير العادية ان تعدل مواد عقد الشيركة عيدا ميا تعليق منهيا بغيرض الشيركة 

صحيحة اال اذا توافرت االعلبيية االصلى او زيادة التزامات الشركاء وال تكون قرارات الجمعية 

العددية للشركاء الحائزة لثالثة ارباد المال على انه اذا كان القرار يتعليق بعيزل احيد الميديرين 

فان االعلبية تحسب بعد استبعاد الحص  التيى يمثلهيا الميدير المقتيرح عزليه واذا كيان القيرار 

اذا تيوافرت االعلبيية المطلوبية يتعلق بالمساس بحقوب فئة من الحص  فال يكون صيحيحا اال 

 بالنسبة لكل فئة من اصحاب الحص 

 : 33مادة 

يجييوز للمييديرين دعييوة الجمعييية العمومييية النعقيياد عييير عيياد  كلمييا دعييت الاييرورة الييى ذليين 

ويجوز لمجلس الرقابة ان يتولى توجييه اليدعوة اذا طليب مين الميديرين بهطياب موصيى علييه 

المييديرون بتوجيييه الييدعو  ويجييوز ان تييدعى الجمعييية  وانقاييت ثمانييية ايييام دون ان يقييوم

العمومية بنياء عليى طليب شيرين او اكثير يمثيل اكثير مين نصيف راس الميال اذا طليب ذلين مين 



المديرين بهطاب موصى عليه وانقايت ثمانيية اييام دون ان يقيوم الميديرون بتوجييه اليدعو  

نعقياد " )المييرون او مجليس ويواع جدول االعمال بمعرفة " الجهية التيى وجهيت اليدعوة لال

 الرقابة او الشركاء حسب االحوال( 

 : 34مادة 

لكييل شييرين اثنيياء انعقيياد الجمعييية العمومييية حييق مناقشيية المسييائل الييواردة فييى جييدول االعمييال 

ويكون المديرون ملزمين باالجابة على اسئلة الشركاء بالقدر الذ  ال يعيرض مصيالح الشيركة 

ء ان اليرد علييى سييؤاله عييير كياف احييتكم الييى الجمعييية العمومييية للايرر فيياذا را  احييد الشييركا

 قرارها واجب التنفيذ وكان 

 : 35مادة 

تدون مداوالت الجمعية العموميية وقراراتهيا فيى محااير تقييد فيى سيجل هيا  ويوقيع عليهيا 

رئيس الجمعية والسكرتير والمراجع ويصدب رئيس الجمعيية عليى صيور او مسيتهرجات هيذه 

توزييع  -الميال االحتيياطى  -الحسياب الهتيامى  -الجيرد  -الرابيع سينة الشيركة  المحاار البياب

 االرباح

 : 36مادة 

تبد ء سنة الشركة مين اول ينياير ميثال وتنتهيى فيى اهير ديسيمبر ميثال مين كيل سينة عليى ان 

السنة االولى تشمل المدة التى تنقاى مين تياريخ تاسييس الشيركة النهيائى حتيى اهير ديسيمبر 

 سنة التالية وتنعقد اول جمعية عمومية عقب هذه السنةمثال من ال

 : 37مادة 

على مدير  الشركة ان يعدوا عن كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية هالل 

)ستة اشهر على االكثر( مين تياريخ انتهائهيا ميزانيية الشيركة وقائمية الجيرد وحسياب االربياح 

الل السنة المالية ومركزها المالى فيى هتيام السينة ذاتهيا والهسائر تقريرا عن نشاط الشركة ه

" وتودد الميزانية بعد انقااء همسة عشر يوما من اعدادها مكتب السجل التجار  ولكل ذ  

شان ان يطلب االطالد عليها ويجوز لكل شيرين هيالل الهمسية عشير يوميا التيى تسيبق انعقياد 

ييل يهتياره مين بيين الشيركاء او مين عييرهم الجمعية العمومية ان يطلع بنفسيه او بواسيطة وك

 على هذه االوراب وكذلن على تقرير مجلس الرقابة 

 : 38مادة 

تييوزد اربيياح الشييركة الصييافية السيينوية بعييد هصييم جميييع المصييروفات العمومييية والتكيياليف 

% على االقيل مين االربياح لتكيوين احتيياطى 5. يبدا باقتطاد مبلغ يواز  1االهر  كما ياتى : 

% عليى االقيل مين راس الميال 20ف هذا االقتطاد متى بلغ مجمود االحتياطى قدرا يواز  ويق

. ثم يقتطع المبليغ اليالزم لتوزييع حصية اوليى 2ومتى مس االحتياطى تعين العود الى االقتطاد 

% على االقل للشركاء عين قيمية حصصيهم عليى انيه اذا ليم تسيمح اربياح 5من االرباح قدرها 



السنتين بتوزيع هيذه الحصية فيال يجيوز المطالبية بهيا مين اربياح السينتين الشركة فى سنة من 

. يوزد الباقى 4% على االكثر من الباقى لمكافاة المديرين 10. يهص  بعد ما تقدم 3القادمة 

ميين االربيياح بعييد ذليين علييى الشييركاء كحصيية ااييافية فييى االربيياح او يرحييل بنيياء علييى اقتييراح 

ة او يهص  النشاء مال لالحتياطى او لالستهالن عير عاديين مجلس االدارة الى السنة المقبل

فيتحملها الشركاء بنسبة عدد حصصيهم دون ان يليزم احيدهم بياكثر  -ان وجدت  -اما الهسائر 

 من قيمة حصصه 

 : 39مادة 

 يستعمل المال االحتياطى بناء على قرار مجلس االدارة فيما يكون او فى بمصالح الشركة

 : 40مادة 

حصيي  االربيياح الييى الشييركاء فييى المكييان والمواعيييد التييى يحييددها المييديرون ويجييوز تييدفع 

للمييديرين بموافقيية مجلييس الرقابيية ان يقومييوا بتوزيييع مبلييغ ميين اصييل حصيي  اربيياح السيينة 

 التجارية اذا كانت االرباح المهصصة والجارية تسمح بذلن الباب الهامس المنازعات

 : 41مادة 

لتى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ايد المييرين او ايد ال يجوز رفعه المنازعات ا

احدهم اال باسم مجمود الشركاء وبمقتاى قرار من الجمعية العمومية ويجب عليى كيل شيرين 

يريد اثارة نزاد من هذا القبيل ان يهطر المديرين بذلن بهطاب موصى عيه قبل انعقاد الجمعية 

قيل ويجيب عليى الميديرين ادرا  هيذا االقتيراح فيى جيدول العمومية التالية بشهر واحد عليى اال

اعمييال الجمعييية فيياذا رفاييت الجمعييية هييذا االقتييراح لييم يجييز ال  شييرين اعييادة طرحييه باسييمه 

الشهصى اما اذا قبل فتعين الجمعية العمومية لمباشرة الدعو  مندوبا او اكثر ويجب ان توجه 

 تصفيتها –الشركة اليهم جميع االعالنات الرسمية الباب السادس حل 

 : 42مادة 

عند انتهاء مدة الشركة او فى حالة حلها قبل االجل المحدد تعين الجمعيية العموميية بنياء عليى 

طلب المديرين طريقة التصفية وتعيين مصفيا او جملة مصفين وتحدد سلطنهم وتنتهيى سيلطة 

طيوال ميدة التصيفية اليى المديرين بتعيين المصفين . اما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمية 

 ان يتم اهالء عهدة المصفين الباب السابع احكام هتامية

 : 43مادة 

يقيد هذا العقد فى السجل التجار  وينشر طبقا للقانون وقد فوض الشيركاء السييد ............. 

فى اتهاذ كافة االجراءات الالزمهة فيى هيذا الشيان المصيروفات والنفقيات واالجيور والتكياليف 

 دفوعة فى سبيل تاسيس الشركة تهصم من حساب المصروفات العموميةالم

 ملحق الباب الثانى من العقد 



اذا دهل شرين " مثال " بحصة عينية )مصنع معيد لصيناعة البوييات واالليوان ميثال(  : 5مادة 

من نميوذ  العقيد وفقيا  5فى شركة ذات مسئولية محدودة فيتعين اثبات هذه الحصة فى المادة 

مين نميوذ  العقيد "  5حدد راس مال الشركة بمبليغ ......... " تراجيع ميادة  - 5: مادة  لالتى

 وفيما يلى بيان الحصة العينية المقدمة من السيد )ا( احد الموقعين علاهذا العقد :

قدم السيد )ا( لهذه الشركة المحل الصناعى والتجار  لصناعة البويات وااللوان وتجارتها  - 1

قسم الموسكى بالقاهرة والذ  يشيمل العناصير  15لكائن بشارد عبد العزيز رقم المملون له وا

 المعنوية والعناصر المادية المواحة فيما يلى

 ( االسم التجار  وشهرة المحل والعمالء: )أ

( الحق فى ايجار االماكن التى يشغلها المحيل التجيار  والمصينع والمهيازن والمسيتودعات )ب

انها ميين العقييود وذليين علييى التفصيييل االتييى : عقييد ايجييار المحييل الكييائن عيين المييدة البيياقى سييري

 15بايجيار شيهر  قيدره  1983لمدة تنتهى فى اهر ديسيمبر سينة  15بشارد عبد العزيز رقم 

جنيها بموجب عقد عرفاصادر من مالن العقار السييد / ........... ومحيرر فيى اول ينياير سينة 

عقد ايجيار  1950يناير  5عقار  والتوثيق بالموسكى فى ثابت التاريخ بمكتب الشهر ال 1950

 المصنع الكائن ............. الخ عقد ايجار المستودد الكائن ........... الخ )

 ( اربياح والتزامييات جمييع الصييفقات والمعييامالت واالتفاقيات والعقييود التييى تكيون مبرميية مييع 

 عمالء الغير الستغالل المحل وعلى االه  مع المستهدمين وال

)د( االالت واالدوات والمهمات واثاث المكاتب الموجودة فى المحل والمصنع والمهيازن والتيى 

 تستهدم فى استغالل المحل 

)هـ( المواد االولية والمواد الصناعية والباائع المتعلقية بالمحيل فيى تياريخ التوقييع عليى هيذا 

 العقد 

مين تياريخ التوقييع عليى هيذا العقيد ويبيدأ  تؤول ملكية الموجودات المقدمة للشيركة ابتيداء - 2

حق التمتع بها من نفس التاريخ وقد قدمت هيذه الحصية العينيية هاليية مين جمييع القييود وميع 

الامانات القانونية ويقرر السيد )ا( صيراحة انيه يمتنيع عين تاسييس او شيراء او اسيتغالل او 

لشركة او االهتمام بيه بطرييق االشتران فى محل تجار  او صناعى يقوم بنشاط مماثل لنشاط ا

تتسيلم الشيركة الموجيودات المقدميية  - 3مباشير او عيير مباشير وذلين طيول ميدة قييام الشيركة 

بحالتهيا الراهنية ولييس لهيا حيق الرجيود عليى مقيدم الحصية بيا  صيورة كانيت بسيبب قييدم او 

االلتزامات رداءة المهمات او اثاث المكاتب او عير ذلن من الموجودات وتنتقل جميع الحقوب و

حيددت  - 4المتعلقة بهذه الموجودات اليى الشيركة اعتبيارا مين تياريخ التوقييع عليى هيذا العقيد 

القيمة االجمالية للحصة العينية المقدمة من السيد )ا( باالتفياب بيين الميوقعين عليى هيذا بمبليغ 

( االالت )ب 100 ( العناصير المعنويية ............................جنيه عليى التيوالى : )أ 5000

( المييييواد االولييييية والمييييواد الصييييناعية )ت 2800والمهمييييات واالدوات واثيييياث المكاتييييب .... 

 ===== 500ـــــــــــ المجمود ...........................  1200والباائع ....... 



 

 

 عقد شركة تاامن

 :انه فى يوم الموافق تحررهذا العقد بإيجاب وقبول صريحين بين كل من 

 شرين متاامن ( -أوالً:السيد/ الجنسية الديانة والمقيم ) طرف أول 

 شرين متاامن ( -ثانياً:السيد/ الجنسية الديانة المقيم ) طرف ثان 

 شرين متاامن ( -ثالثاً:السيد/ الجنسية الديانة والمقيم ) طرف ثالث 

تكوين شركة بعد أن أقر جميع ا طراف بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على 

 تاامن فيما بينهم بالشروط اآلتى بيانها :

 البند ا ول

 اسم الشركة ................ والسمة التجارية لها .......... 

 البند الثانى

 عرض الشركة ...................

 البند الثالث

................ قسم مركز الشركة : كائن بالعقار رقم ........ بشارد .............. 

 ................. محافظة ............................

 البند الرابع

 رأس مال الشركة : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شرين على النحو اآلتى :

 حصة الشرين ا ول ............... جنيها مصريا ً .

 .حصة الشرين الثانى ............... جنيها مصرياً 

 حصة الشرين الثالث ............... جنيها مصرياً .

 البند الهامس

مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أهر  مماثلة ما 

لم يهطر أحد الشركاء اآلهرين بموجب إنذار على يد محار أو بهطاب موصى عليه بعلم 

 قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بشهر على ا قل . الوصول برعبته فى االنفصال



 البند السادس

ا دارة وحق التوقيع : موكلة لألطراف الثالثة مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون ا عمال 

التى تصدر منهم ) منهما ( لتحقيق عرض الشركة وامن أعرااها وبعنوانها . أما بشأن 

........جنيه ، وأية تصرفات قانونية أهر  من رهن أو بيع المعامالت التى تزيد قيمتها عن 

 عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .

 البند السابع

اتفق الشركاء أن يتقااى الطرف ............و.............. مرتباً شهرياً عن حق ا دارة تدهل 

 من امن مصروفات الشركة .

 بند الثامنال

الحسابات والسنة المالية : تمسن دفاتر تجارية حسب ا صول التجارية يرصد فيها رأس المال 

النقد  والعينى ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن 

ة للشركة يجرد أصول الشركة وهصومها وحساب ا رباح والهسائر فى إطار ميزانية عمومي

وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد ماى همسة عشر يوماً من تاريخ إرسال 

صورة منها لكل منهم بهطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محار ويكون 

 لكل شرين ا طالد على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الهبراء . 

 ند التاسعالب

توزيع ا رباح والهسائر : توزد ا رباح بقدر حصة كل شرين .أما فى حالة الهسارة فى 

ميزانية إحد  السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ،وال توزد أرباح إال بعد تغطية هسارة 

 السنوات السابقة .

 البند العاشر

 عمال التى تقوم بها الشركة أو أن حظر المنافسة : يتعهد الشركاء بعدم القيام بأ  عمل من ا

ينافسها فى الغرض المهص  لها ، و فى حالة ثبوت مهالفة أ  شرين لهذا البند يحق لباقى 

 الشركاء فصله ومطالبته بالتعوياات الناتجة عن تصرفه .

 البند الحاد  عشر

 االنسحاب والتنازل عن الحص  :

 نهاية مدتها .ال يحق    شرين أن ينسحب من الشركة قبل  -أ 

ال يحق    شرين أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إال بموافقة باقى  -ب

 الشركاء كتابة .



وفى حالة أية مهالفة أ  شرين لما جاء بالبند السابق ال ينفذ هذا التصرف فى حق باقى  -  

 الشركاء مع االحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .

 ثانى عشرالبند ال

وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : ال ينتهى عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته 

؛ وإنما يحل محله ورثته أو ممثلين بالشروط نفسها عقد الشركة ،وال يحق لهم واع ا هتام 

حقوب على الشركة أو قسمتها واليتدهلون فى إدارتها وتستمر إلى نهاية مدتها . وتقتصر 

ورثة المتوفى على المطالبة بنصيبهم فى ا رباح التى لم يتم المحاسبة عليها ، وتعتبر الشركة 

مفسوهة واعتبار الشرين المتوفى مفصول ، إال إذا اتفق باقى الشركاء على االستمرار فيها 

 مع وجود ورثة المتوفى أو من فقد أهليته .

 البند الثالث عشر

ة قبل نهاية مدتها فى حالة وجود هسائر ، ويكون بإجماد فسخ الشركة : تفسخ الشرك

 الشركاء .

 البند الرابع عشر

فى حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشركاء االستمرار فيها أو تصفيتها بالطريقة التى يتفقون 

عليها . وفى حالة عدم االتفاب ، يكون تصفيتها عن طريق مصّفٍ تهتارة ا علبية . وفى 

 تكون المحكمة المهتصة هى التى تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء .االهتالف ، 

 البند الهامس عشر

كل نزاد ينشأ من الشركاء أو الورثة أو من فقد أهليته فى تفسير أ  بند من بنود العقد تكون 

 محكمة ............ هى المهتصة . 

 البند السادس عشر

ن يكون مدير الشركة هو الذ  يقوم بتسجيل هذا العقد تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أ

وا شهار عنه بالطرب القانونية بمصروفات على عاتق الشركة أو توكيل لشركاء لألستاذ 

 ............. المحامى بتسجيل ........./

 البند السابع عشر

 م . تحرر هذا العقد من ................ بيد كل شرين نسهة للعمل بها وقت اللزو

 وهللا هير الشاهدين

 توقيع الشركاء : 

1- ................... 



2-  ................... 

3- ................... 

 

 

 

 نموذ  موحد لعقد وكالة تجارية ) عن مشرود أجنبي أو وطني(

هــ بمدينـة ................تـم االتفـاق بـين 14   إنه في يوم ........... الموافق .../.../

 من : كل

ـــزه الرئيســـي( ........ ســـجل تجـــاري ...........  -1 ـــره )أو مرك ............... ومق

وتاريخــه .../.../....... مدينــة ......... ويم لــه فــي هــذا العقــد .............. وجنســيته 

 .................. )طر  أول(.

ــــزه الرئيســــي( ........... ســــجل تجــــا -2 ــــره )أو مرك ري ....... .............. ومق

وتاريخه .../.../....... مدينة ............ ويم له في هذا العقد .............. وجنسـيته 

 .................. )طر   اني وكيل تجاري(.

 تمهيد:

بناء على رغبة الطرفين في إيجاد عالقة تعامـل بينهمـا لخدمـة مصـالحهما المشـتركة 

ــد حقــوق والتزامــات كــل طــر  تجــاه اآل ــدى وتحدي الطــر  ا ول خــر، ولمــا كــان ل

 منتجات أو خدمات يود ترويجها / عن طريق وكيل تجاري.

وبناء على رغبة الطر  ال ـاني القيـام بعمـل الوكيـل التجـاري للطـر  ا ول ليتـولى 

الحن والتفاون على إبرام الصفقات وتنفيذها مقابل أجر أو عمولـة فقـد تـم االتفـاق 

 بين الطرفين على ما يلي :

 ( : يعتبر التمهيد السابق جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد.1بند )

( : اتفق الطرفان على أن يقـوم الطـر  ال ـاني بصـفته وكـيالً تجاريـة بـالحن 2بند )

والتفاون على إبرام الصفقات وتنفيذها بشأن المنتجـات أو الخـدمات موضـوب العقـد 

 وذلك باسم .............. ولحساب ...............



( : موضــوب هــذه الوكالــة المنتجــات أو الخــدمات المقدمــة مــن الطــر  ا ول 3نــد )ب

 والمبينة فيما يلي : ..............

 ونوعية المنتجات أو الخدمات المشمولة بعقد الوكالة هي : .......

 ( : يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا العقد بـ ..............4بند )

 لدوله الكويت أو خاصاً بمنطقة معينة فيها()يوض  ما إذا كان عاماً 

( : مــدة ســريان هــذا العقــد ............ ســنوات تبــدأ مــن ......... وتنتهــي فــي 5بنــد )

خـر كتابـة بخطـاب ............ قابلة للتجديد لمدد مما لة ما لم يخطر أحد الطـرفين اآل

جددة ب ال ة أشهر على مسجل بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة ا صلية أو الم

 ا قل.

( : يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقاً  حكامه وبما يتفق وقواعد العر  التجاري 6بند )

وبطريقة تالئـم مـا يتطلبـه حسـن النيـة ويشـمل هـذا االلتـزام مـا يعتبـر مـن مسـتلزمات 

 العقد طبقاً للتعامل التجاري.

لكل المـواد محـل العقـد، كمـا أنـه  ( : يلتزم الطر  ا ول بضمان جودة الصنع7بند )

ملزم بتأمين الصيانة وقطع الغيار بأسعار معقولة وقت طلبها من الطر  ال اني وفقـاً 

للكميات والمواعيد التي يحددها الطـر  ال ـاني وذلـك طـوال مـدة الوكالـة، أو لتـاريخ 

 خر أيهما أسبق.آتعيين موزب 

مــواد محــل العقــد ومطابقتهــا ( : يضــمن الطــر  ا ول جــودة المنتجــات وال8بنــد )

للمواصفات القياسية المعتمدة في الكويت، والوكيل غير مسئول عن استالم أو توزيع 

أية كمية ترد من الطـر  ا ول )الموكـل( بالمخالفـة للمواصـفات القياسـية المطلوبـة، 

إذا  بــت لــدى الجهــات المعنيــة وجــود مخالفــة للمواصــفات فيــتم إرجــاب البضــاعة إلــى 

 ول وعلــى نفقتــه فضــالً عــن حــق الطــر  ال ــاني فــي المطالبــة بــالتعوين الطــر  ا

 المناسب عما أصابه من أضرار.

 تي :( : يلتزم الطر  ال اني باآل9بند )

توفير المقر الذي يباشر فيه أعمال الوكالة وممارسة العمل بجهازه الخاص بعنايـة  -أ

الفنيـة مـن قبـل الطـر   الرجل الحريص، وفي حالـة االسـتعانة بالخـدمات والخبـرات

 ا ول يتفق الطرفان على ذلك بما فيه مقدار التكالي  حالة بحالة.



أداء كل ا عمال التي يتطلبها تنفيذ العقد من حيث التعريـ  بالبضـاعة والتـرويج  -ب

لهــا وإيجــاد أمــاكن تخــزين مناســبة لهــا إذا اســتدعت الحاجــة إلــى ذلــك وتقــديم خــدمات 

 ي المحدد للعقد.محلية ضمن النطاق المكان

 تقديم حساب عن وكالته. -ج

( : يســتحق الطــر  ال ــاني عمولــة قــدرها ............. مــن قيمــة ا شــياء 10بنــد )

 المباعة في منطقة العقد.

 تي :( : يلتزم الطر  ا ول باآل11بند )

 رد ا موال التي أنفقها الطر  ال اني في سبيل تنفيذ العقد طبقاً لما اتفقا عليه. -أ

 إمداد الطر  ال اني بمواد الدعاية، وتنظيم عملية البيع بالتقسيط. -ب

( : للوكيل التجاري الحـق فـي المطالبـة بـالتعوين عمـا أصـابه مـن أضـرار 12بند )

 تية :طبقاً للعقد أو العر  التجاري في الحاالت اآل

 إذا سحب الموكل الوكالة في وقت غير مناسب أو بسبب ال يد للوكيل فيه. -أ

بـالرغم -        إذا رفن الموكل تجديد مدة عقد الوكالة بعد نهاية مدته ا صلية  -ب

إذا أ بت الموزب نشـاطه قـد أدى إلـى نجـاح ظـاهر فـي تـرويج  -من كل اتفاق مخال 

منتجات الموكل أو فـي زيـادة عمالئـه وأن عـدم التجديـد يفـوت علـى الوكيـل حصـوله 

جاح ما لم ي بت الموكل أن عدم التجديد يعود على الرب  أو العمولة من جراء ذلك الن

  سباب قوية تبرر ذلك.

إذا أخل الموكل بأحد االلتزامات المنصـوص عليهـا فـي نظ ـام الوكـاالت التجاريـة  -ج

 أو في هذا العقد.

( : للطر  ا ول الحق في المطالبة بالتعوين عما أصابه من أضرار طبقاً 13بند )

 للعقد أو العر  التجاري.

( : تتم تسوية المنازعـات التـي تنشـأ عـن تنفيـذ هـذا العقـد والتـي يتعـذر حلهـا 14د )بن

ودياً بين الطرفين عن طريق التحكيم أمام جهة تحكـيم محليـة أو خارجيـة يـتم االتفـاق 

 عليها.

 ( : تسري على هذا العقد أحكام ا نظمة المعمول بها في دوله الكويت.15بند )



مــن  ــالث نســخ احــتفظ كــل طــر  بنســخة منهــا للعمــل ( : حــرر هــذا العقــد 16بنــد )

بموجبها ويتولى الطر  ال اني تقديم النسخة ال ال ة لـوزارة التجـارة إلتمـام إجـراءات 

 القيد في سجل الوكاالت التجارية.

 الطرف الثاني )الوكيل( الطرف ا ول )الموكل(

 االسم : ................. االسم : ................

 التوقيع : .................. : ................ التوقيع

 

  عقد بيع عقار من ورثه

 

                               بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الساعه   2005/    /           الموافق                     انه في يوم

                                                                         

 -: فيما بين كل من   

والمقيم / )يذكر عنوان                                   اوال/ السيد / السيده / الساده/

 1/     /     بتاريخ       صادره من /       االقامه ( ويحمل البطاقه رقم /

 (   اول بائعطر)

  انيا/ تكتب البيانات بنفس الطريقه المكتوبه في اوال

 ( طر   اني مشتري)

وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصر  وعدم خضوب اي منهما لقوانين 

 وقرارات فرن الحراسه او المنع من التصر 

 تمهيد                                                         

حيث يمتلك الطر  االول واخرين على الشيوب ماهو /العقار الكائن ) يكتب العنوان 

وذلك عن طريق  00000وهو عباره عن  0000بالتفصيل (ومساحته االجماليه 

وحيث يرغب 000000ونصيب الطر  االول عباره عن 000000الميراث من

http://www.ehab67.com/2014/12/213.html


طرفان واتفقا فيما الطر  ال اني في شراء نصيب الطر  االول فقد تالقت ارادة ال

 -: بينهما على ما يلي

 البند االول / يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزء ومكمال ومتمما لبنود هذا التعاقد

واسقط وتنازل بكافة الطرق القانونيه الطر  االول للطر  ال اني  البند ال اني / باب

م في العقار 00000000القابل لذلك ماهو ) يكتب موضوب البيع ( وهو عباره عن 

 (الكائن / ) يكتب العنوان بالتفصيل

) ويكتب  00000000البند ال الث /ال من / تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالي وقدره 

بالحرو  ( استلمه الطر  االول البائع في مجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا 

 0التعاقد اقرار منه باستالم هذا المبلغ 

يه وصفا مفصال لما تم بيعه بالنسبه للبيع )امتار( يكتب يكتب ف  البند الرابع /

الموض  بصدر هذا التعاقدوذلك على    مترفي كامل ارن وبناء العقار 00000

 الشيوب

          البند الخامس / / الحدود / هي نفس حدود العقار وهي / الحد البحري

 الحد الغربي          الحد الشرقي       الحدالقبلي

لسادس / الملكيه / الت الملكيه للطر  االول البائع عن طكريق الميراث البندا

بتاريخ وقد الت اليه      وذلك بموجب اعالم شرعي صادر من محكمة         من

       الملكيه عن طريق

البند السابع / يقر الطر  ال اني المشتري بانه عاين )يذكر موضوب البيع( المعاينة 

 اله وانه قبله بالوضع الذي هو عليهالتامه النافيه للجه

البند ال امن / يقر الطر  االول بان العقار المبيع خالي من الديون والرهون 

 والحقوق االصليه والتبعيه ايا كانت نوعها

يمكن كتابة بنود اخرى يكون باتفاق الطرفان عليها  م تختم بالنود   البند التاسع /

 االتيه

/ اتفق الطرفان على اتخاذكل منهما للعناوين المذكوره  البندالعاشر/المحل المختار

 بصدر هذا التعاقد محال مختار لهما تتم عليها المكاتبات والمراسالت

              البند الحادي عشر / االختصاص / اتفق الطرفان على اختصاص محكمة

 هللاالقدر  -بشأن هذا التعاقد لتفسير اي من بنوده او في حالة وجود خال  



 

 

 

 

 عقد توزيع منتجات

 انه في يوم الموافق 

  -اتفق كل من :

  -أوال :

 المقيم 

 ) طرف أول منتج (

 السيد /  -ثانيا :

 المقيم / 

 ) طرف ثاني موزد (

بعد أن اقر كل من طرفي هذا االتفاب بكامل أهليته القانونية للتعاقد والتصرف قانونا اتفقا على 

  0اآلتي

 بند تمهيدي

حيييث ان الطييرف االول يمتليين ويييدير )........( الكييائن )............( و يعمييل فييي مجييال انتييا  

وتصنيع )...........( سجل تجاري رقم )...........( سجل تجاري )...........( بطاقيه ايريبية 

رقييييييم )...........( اييييييرائب )...........( ولمييييييا كييييييان الطييييييرف الثيييييياني )........ ( شييييييركة 

......... ( يعمييل فييي مجييال بيييع وتوزيييع )............. ( ولرعبتييه فييي القيييام بتوزيييع ).......

منتجات الطرف االول فقد تم االتفاب على ابرام هذا العقد طبقا للشروط واالوااد التالية عليى 

انه من المتفق عليه بين طرفي هذا العقد انه يقصيد بالمصيطلحات وااللفياظ االتيية اينميا وردت 

  -العقد المعاني المحددة لها بهذا البند التمهيدي : في هذا

 يقصد به الطرف االول شركة  -المنتج :

 يقصد به الطرف الثاني شركة ) (  -الموزد :

هو الشه  الطبيعي او المعنوي الذي يتعامل مع الميوزد بشيأن بييع منتجيات  -تاجر الجمله :

 المنتج



نوي الذي يتعامل مع تاجر الجملة بشأن منتجات هو الشه  الطبيعي او المع -تاجر التجزئة :

 المنتج او الذي قد يتعاقد معه الموزد مباشرة 

هي جميع ما ينتجيه او يصينعه المنيتج مين ) ( سيواء كانيت تيم انتجاهيا بالفعيل او  -المنتجات :

 مازل جاري تصنيعها اثناء سريان هذا العقد

 وزد لتوزيع منتجات المنتج هو االماكن المحدده اقليميا للم -نطاب التوزيع :

هيى كيل ميا يتشيابه ميع منتجيات المنيتج سيواء كيان هيذا التشيابه راجعيا  -المنتجات المنافسيه :

للشييكل الهييارجي او الحجييم او اللييون او التصييميم والرسييم والنمييوز  الصييناعي ام كييان راجعييا 

 لطبيعة تركيب وتحاير المادة المصنعة 

 البند ا ول

 0جزء ال يتجزأ من هذا االتفاب واحد بنوده ا ساسية يعتبر البند التمهيدي 

 البند الثاني

بموجب هذا العقد تم االتفاب على قيام الطرف الثاني )الموزد ( بتوزيع منتجات الطرف االول) 

–المنتج ( كموزد وحيد وذلن في نطاب التوزيع المهصي  ليه عليى النحيو التيالي ) محافظية 

لن في نظير حصول الطرف الثاني على نسيبة هصيم بواقيع محافظة ( وذ -محافظة  –محافظة 

 % من القيمة النقدية للمنتجات المحدة من قبل الطرف االول ) المنتج (.8

 البند الثالث

ويجدد لمدة اهر  في حالة عدم  2008وتنتهي في / / 2006مدة هذا العقد سنتين تبدأ من / / 

دييد قبييل موعيد عايتييه شيهرين ميين تيياريخ اعيالن احييد اطيراف هييذا العقيد برعبتييه فيي عييدم التج

 0انتهاء العقد وذلن بموجب انذار رسمي 

 البند الرابع

يلتزم المنتج بموجب هذا العقد بعدم القيام بشهصيه او بواسيطة الغيير بتوزييع المنتجيات داهيل 

نطاب التوزيع الها  بالموزد علاان تكون العبرة فيي اثبيات اهيالل المنيتج بهيذا االلتيزام بياي 

كتابي يفيد هذه المهالفة وفي حالة ثبوت اهالل المنتج بهذا االلتزام يكون ملزما بتعويض  سند

الطرف الثاني بمبلغ وقدره ) ( كشرط جزائي اتفاقي ونهائي عير هااع لرقابة القااء اااقة 

 الى احقية الموزد في طلب انهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته 

 البند الهامس

المنتج ( بتوفير كافة المنتجات للطرف الثاني ) الموزد ( فور طلبها فيي  يلتزم الطرف االول )

 حدود الطاقة االنتجاية للطرف الثاني )المنتج (.

 البند السادس



من المتفق عليه بين طرفي هذا العقيد ان جمييع المنتجيات المسيلمة للطيرف الثياني سيواء كيان 

بي اهير هيي منتجيات مبيعية للطيرف ذلن بموجب ايصال او اذن تسيليم باياعة او اي سيند كتيا

% عند التسليم والباقي يسدد في موعد  50الثاني )الموزد ( يلتزم االهير بسداد قيمتها بواقع 

 اقصاه ) يوما من تاريخ واقعة التسليم 

 البند السابع

يلتييزم المنييتج بتسييليم المنتجييات فييي موعييد عايتييه ) يييوا ( ميين تيياريخ طلييب  -زمييان التسييليم :

 الموزد 

 بند الثامنال

من المتفق علييه ان مكيان التسيليم المنتجيات بنياء عليى الطلبييات يكيون بمقير  -مكان التسليم :

المركزالرئيسي لشركة الطرف الثاني ) الموزد ( على انه يجيوز تغيير مكيان التسيليم بشيريطة 

 0ان يكون داهل نطاب التوزيع وبعد اهطار المنتج بوقت مناسب ال يقل عن ثالثة ايام 

 لبند التاسعا

يكون تسليم المنتجات للموزد او تابعيه بموجب اذن استالم باائع موقع من الموزد او تابعه 

بمييا يفيييد االسييتالم ويعتبيير هييذا االذن نيياقال لملكييية المنتجييات للمييوزد و بمثابيية اقييرار بواقعيية 

 االستالم وصالحية المنتج ومطابقته لشروط التعاقد.

 البند العاشر

 لنقل لمقر الموزد تكون على عاتق الطرف االول المنتججميع مصاريف ا

 البند الحادي عشر 

يلتزم الموزد باالسيعار التيي يحيددها المنيتج للمنتجيات والمحيدده بيأذن التسيليم لكيل مين تياجر 

الجملة وتاجر التجزئة المتعاقد معه على انه يجوز للمنتج بعد اهطيار الميوزد تهفييض السيعر 

  0او زيادته 

 ثاني عشرالبند ال

اليجوز للمنتج التدهل في التعاقدات التي تتم بين كل من الموزد وتاجر الجملية او بيين االهيير 

وتاجر التجزئة ولكن يكون الموزد مسئوال في حالة قيام كل من تاجر الجملة او تاجر التجزئة 

تييدهل بمهالفيية شييروط التسييعير المييددة سييلفا ميين قبييل المنييتج وفييي هييذه الحاليية يحييق للمنييتج ال

 بغرض حماية المنتجات وذلن بكافة الوسائل الممكنة

 البند الثالث عشر

يلتزم المنتج بتوفير كافة وسائل الدعاية واالعالن المناسبة للمنتجات سواء كانت هذه الوسائل 

مقروءه ام مسموعة ام مرئية وذلن مع ذكر اسم وصفة الموزد فيي تلين الدعايية قيرين نطياب 

 0وال تكون تكلفة تلن الدعاية على عاتق المنتجتوزيعه وفي جميع االح



 البند الرابع عشر

يحظر على الطرف الثاني ) الموزد ( منافسة الطرف االول ) المنتج ( كما يحظر عليه التعامل 

في المنتجات المنافسة للمنتجات المنتج الحالة والمستقبلة سواء كانت تلين المنافسية بيالعرض 

بييأي وسيييلة اهيير  وفييي حاليية مهالفيية هييذا االلتييزام يلتييزم المييوزد او الدعاييية او التوزيييع او 

بتعويض المنيتج بمبليغ ) ( كشيرط جزائيي نهيائي عارييا مين رقابية للقاياء اايافة اليى احقيية 

 المنتج في اعتبار هذا العقد مفسوها من تلقاء نفسه دون حاجة الى انذار او حكم قاائي 

 البند الهامس عشر

قبل انتهاء مدته اال في حالة ميوت او فيالس احيد طرفييه ال قيدر هللا او  اليجوز انهاء هذا العقد

تصفية احد االطراف نشاطه نهائيا وفي هذه الحالة يتعين على الطرف المتوقف اهطار الطرف 

 االهر برعبته في انهاء العقد قبل موعد عايته شهرين من التصفية النهائية للنشاط

 البند السادس عشر

ان هذا العقد او تنفيذه يكون من اهتصيا  هيئية تحكييم يكيون اعايائها مين اي نزاد يثور بش

القانونيين تشكل من ثالثة اعااء يكون الحكم التحكيمي الصادر منها ملزما الطراف هذا العقد 

  1994لسنة  27طبقا لقانون التحكيم رقم 

 البند السابع عشر

 وطنا قانونيا لهيقر كل من طرفي هذا العقد بان العنوان قرين كل طرف م

 البند الثامن عشر

 حرر هذا االتفاب من نسهتين ليد كل طرف نسهة للعمل بها عند الالزم.
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 شرــــــــــع ونــــعقد طب

 الموافق ............. ، بين كل من :أنه في يوم ........ 

 ........ بصفته صاحب مكتبة ........ ومقرها ............. طر  أول ناشر  /أوال : السيد

 ........ ومقيم ........................................طر   ان مؤل   ثانيا : السيد/

 يأتي :........أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف واتفقا على ما 

 البند ا ول

أتفـق الطرفـان علـى قيـام الطـر  ا ول   عنوان الكتاب ........ وعـدد صـفحاته ........صـفحة 

بطبع ونشر عدد ........ من كتاب ........ وفى حدود ........ في المتوسط تعادل ........ ملزمة 

 .  تقريبا

 البند ال اني

منه ........ أتفق الطرفان على أن يكون سعر الكتاب مبلغ سعر الكتاب ........ وحصة المؤل   

........جنيه وأن يكون حق المؤل  بواقع ........ % من سعر البيع لكل نسخة فيكون اإلجمالي 

 ........ جنيه .

 البند الثالث

هـا مدة العقد ........ وعدد نسخ المصـن  ........ مـدة هـذا العقـد ........ يـتم طبـع الكتـاب خالل 

مـع مراعـاة عـدم طبـع أى   على دفعتين الدفعة ا ولى ........نسخة الدفعة ال انيـة ........ نسـخة

 نسخة بعد المدة المتفق عليها ولو لم تطبع الكمية المتفق عليها.

 البند الرابع

نسخ إضافية : اتفق الطرفان على قيام الطر  ا ول بطبع ........نسخة زيادة عن المتفـق عليـه 

ل دفعة يخص الطر  ال اني فـى كـل دفعـة منهـا عـدد ........نسـخة ويـتم تسـليم دار الكتـب في ك

الو ائق المصرية من الكمية المشـار إليهـا ........ نسـخ فـى كـل دفعـة إلـى جانـب جهـات الرقابـة 

 وا عالن.والدعاية 

 البند الهامس

ل بإيـداب بعـدد ........ نسـخ اإليداب بدار الكتب والو ائق المصرية :اتفق علـى قيـام الطـر  ا و

   دار الكتب والو ائق المصرية في كل دفعة وقيد الكتاب بالدار المذكورة .

 البند السادس



زنــة ورق الكتــاب ولونــه ونــوب الطباعــة وغــال  الكتــاب :اتفــق الطرفــان علــى أن يكــون ورق 

ويري أو االنترنـت الكتاب من اللـون ........ زنـة ........ وأن يكـون با وفسـت أو الجمـع التصـ

وليس بالمساتر لما يترتب على ا خيرة من وجود صفحات ممسوحة كمـا أن الكتابـة تكـون غيـر 

 غال  الكتاب من الورق ........   واضحة وغير مريحة للنظر وأن يكون

 البند السابع

ــاني المؤلــ  بعــد إعــادة طبــع الكتــاب موضــوب العقــد علــى أي صــورة كانــت  يتعهــد الطــر  ال 

مكبرة/مصغرة إال بعد اسـتالم إخطـار موصـى عليـه مـن الطـر  ا ول الناشـر يفيـد نفـاذ الكميـة 

 المتفق عليها . 

 البند الثامن

ب , علـى تحمـل اتفق الطرفان على أنه في حالة تدخل السـلطات المسـئولة فـي تحديـد سـعر الكتـا

 الطرفان قيمة التخفين كل بحسب نصيبه ونسبته في البيع . 

 البند التاسع

عدد بروفات الكتاب وحق مراجعتها : أتفق الطرفان على أن يكون الطر  ال اني المؤل  وحده 

 حق مراجعة بروفات الكتاب وإعطاء أمر الطبع على أال يقل عدد بروفات الكتاب عن بروفتان .

 اشرالبند الع

ال يتم عمل طبعة غير متفق عليها إال بعقد جديد أو ) إذن كتابي ( من المؤل  وإال يحق للطر  

ال اني المؤل  استصدار أمر على عريضـة مـن قاضـى ا مـور الوقتيـة بتوقيـع الحجـز التحفظـي 

 عليها . 

 البند الحادي عشر

قيـع علـى غـال  الكتـاب الـداخلي اتفق الطرفان على أال يتم بيع أي نسخة من الكتاب إال بعد التو

من المؤل  وأي نسخة غير موقع عليها من المؤل  يحق للمؤل  مصادرتها والمطالبة بتعوين 

 عن كل نسخة مبلغ وقدره ........ جنيه 

 البند الثاني عشر

يعتبر العقد مفسوخ مـن تلقـاء 2,3,5,6,7,8يتم االلتزام ببنود العقد وأي مخالفة  ي بند منه البند 

 فسه دون حاجة إلنذار أو حكم قضائي .ن

 البند الثالث عشر

تتم المحاسبة بين الطرفين كل ........ شهر يعتد في إجراء المحاسبة بأوامر الطبع الموقعة مـن  

ــاق عليــه كأســاس  ــع أو بســجالت الطــر  ا ول الناشــر أو مــا يــتم االتف الطــرفين أو بفــواتير البي

 للمحاسبة بين الطرفين . 



 رابع عشرالبند ال

يلتــزم الطــر  ا ول الناشــر بنشــر وطبــع الكتــاب بحالتــه التــي هــي عليهــا وفقــا للنســخة ا صــلية 

المسلمة إليه والموقعة من الطـر  ال ـاني والتـي يحـتفظ الطـر  ال ـاني بنسـخة مما لـة لهـا تمامـا 

وموقعــة مــن الطــر  ا ول وتعــد النســخة التــي فــي حيــازة الطــر  ال ــاني المؤلــ  هــي المرجــع 

 إلجراء المطابقة عليها. 

 البند الهامس عشر

وال يجـوز تعـديل   ......  يلتزم الطر  ا ول الناشر بنشر هـذا المصـن  خـالل موعـد أقصـاه  

هذا الميعاد إال العتبارات يقـدرها الطـر  ال ـاني المؤلـ  وباتفـاق كتـابي بـين الطـرفين فـي هـذا 

 الشأن .

 البند السادس عشر

طباعـة والتجليـد والنشـر والتوزيـع علـى عـاتق الطـر  ا ول الناشـر جميع مصاري  الورق وال

 وكذلك جميع الضرائب التجارية وضرائب المبيعات على الطر  ا ول الناشر.

 البند السابع عشر

في حالة وفاة الطر  ا ول أو إفالسه أو إعساره يحـق للطـر  ال ـاني حـق فسـخ هـذا العقـد مـع 

 يستحق من حقوق المؤل  البائع .إلزام ور ته بما هو مستحق أو 

 البند ال امن عشر

أي نــزاب ينشــأ بــين الطــرفين بخصــوص االتفــاق علــى الكتــاب المــذكور يكــون مــن اختصــاص  

   ........  محكمة

 البند التاسع عشر

 تحرر هذا العقد من نسهتين بيد كل من طرف نسهة للعمل بها عند االقتااء.

 ....................................... الطرف الثاني المؤلفالطرف ا ول الناشر..............

 

 

 

 

 عقد اتفاب مع موديل للدعاية



لالعيالن   /.....حيرر بيين كيل مين وكاليه........  انه فيي ييوم..... الموافثيق.../.....

 ويمثلها السيد /

 االنسه.....................................طرف ثاني  -1

 السيدة....................................طرف ثاني  -ب

 السيد.....................................طرف ثاني  - 

 بصفته / بصفتها  السيدة / السيد............................. -د

 -اقر المتعاقدان باهليتهما القانونية لالتفاب والتعاقد واتفقا علي ما ياتي :

 تمهيد

ل الطرف االول بصيفته فيي مجيال الدعايية واالعيالن وحييث انيه فيي حاجيه اليي يعم

موديل للعمل معه في مجال الدعاية واالعالن ورعبته من الطرف الثاني للعمل معه 

 في هذا المجال فلقد تالقت ارادة طرفي العقد علي االتي 

 -اوال :

 يعتبر هذا التمهيد جزء اليتجزء من العقد 

 -ثانيا :

الطرف الثاني بنفسه بالعمل لدي الطيرف االول كمودييل فيي اعالنيات الدعايية يلتزم 

الهاصية بييالطرف االول االول سييواء فيي االذاعيية والتليفزيييون وال يجيوز لييه او لهييا 

العمل لدي عيره في هذا المجال طيلة مدة هذا العقد والتي تبدا منذ توقيع هذا العقيد 

 /  وحتي...../.....

 -ثالثا :

طرف االول بدفع االجر للطرف الثاني عن كل اعالن يقوم او تقوم به وذلين يلتزم ال

 بعد االنتهاء م تسجيل االعالن 

  -رابعا :

يلتزم الطرف االول باهطار الطرف الثاني بميعاد التصوير او التسيجيل قبيل الميعياد 

 باربعة وعشرين ساعة علي االقل 

 -هامسا :



عياد المحيدد باالهطيار الصيادر ليه مين الطيرف اليجوز للطرف الثاني التاهر عن المي

 االول 

 -سادسا :

في حالة اهالل الطرف الثاني بالتعليمات والميعاد المحدد له من الطرف االول يحق 

ليه فسيخ العقيد والمطالبية عين االايرار التيي اصيابته مين جيراء اهالليه بالتعليميات 

 والمواعيد 

 -سابعا :

يحييق للطييرف الثيياني فييي حاليية اهييالل الطييرف االول بالبنييد الثالييث ان يطالييب بفسييخ 

 العقد مع حقه في المطالبة بالتعوياات 

 -ثامنا :

حرر هذا العقد من نسهتين بيد كل طرف نسيهة للعميل بموجبهيا عنيد اي نيزاد مين 

 هذا العقد ويكون نظر النزاد من اهتصا  محاكم 

 .............. الطرف الثانيالطرف االول...............

 

 

 

 عقد مشاركة لبناء عمارة سكنية

  2003إنه فى يوم الموافق / /

 تحرر هذا العقد بين كل من :

 أوالً :

 . السيدة /1

 . السيد /2

 . السيد /3

 . السيد /4



 . السيد /5

 ) طرف أول ( 

 ثانياً :

 . السيد /1

 . السيد /2

 ) طرف ثان ( 

الجنسية ، وبعد أن أقر كل منهم بأهليته القانونية الكاملة للتعاقيد . الجميع مصريوا 

 أتفقوا على ما يلى :

 تمهيد

 حيث أن أفراد الطرف ا ول يمتلكون فيما بينهم على المشاد قطعة أرض مساحتها 

مقييام عليهييا عقييار رقييم تقسيييم قطعيية مكييون ميين ثالثيية أدوار بمييا فيهييا ا راييى  2م

 وحدوده كا تى :

 البحر  : الحد الشرقى :الحد 

 الحد القبلـى : الحد الغربى :

وقد اَلت ملكية هذه ا رض وما عليها من مبان للطرف ا ول بطرييق المييراث عين 

   مورثهم المرحوم / والذ  اَلت أليه الملكية من /........

بموجييب عقييد البيييع المسييجل والمشييهر بييرقم شييهر عقييار  مصيير الجديييدة بتيياريخ 

/..../...... ........ 

وحيث أن أفراد الطرف ا ول أقروا بهلو العقار مين كافية الحقيوب العينيية ا صيلية 

والتبعية . ورعبة مينهم فيى هيدم هيذا العقيار وإنشياء عميارة سيكنية بيدالً منيه عليى 

 ذات قطعة ا رض من عدد من ا دوار طبقاً للترهي  الذ  يصدر من الحى .

ملون فى مجال مقاوالت البناء والتشيييد ويرعبيون ولما كان أفراد الطرف الثانى يع

 فى مشاركة أفراد الطرف ا ول فى العمارة المطلوب إقامتها .



وبعد قيام أفيراد الطيرف الثيانى بمعاينية قطعية ا رض موايود المشياركة المعاينية 

التامة وإطالعهم على مستنداتها وكافة ا وراب الهاصة بها . وقبولهم لهيا بالحالية 

 هى عليها .التى 

 فقد وافق الطرفان على إقامة هذا المشرود وفقاً  حكام هذا العقد .

 البند ا ول

 يعتبر التمهيد السابق جزءاً ال يتجزء من هذا العقد

 البند الثانى

 إلتزامات الطرف ا ول

 يلتزم الطرف ا ول بما يلى :

نيد التمهييد  مين هيذا . تقديم كامل أرض وبناء العقار المبين الحدود والمعالم بالب1

العقد اليى الطيرف الثيانى للقييام بإنشياء عميارة سيكنية تتكيون مين عيدد مين ا دوار 

 طبقاً للترهي  الذ  يصدر فى هذا الشأن من الحى .

. يتم تسليم أرض ومبيانى العقيار للطيرف الثيانى فيور قييام الطيرف الثيانى بشيراء 2

لبدأ إتهياذ إجيراءات إستصيدار  وحدتين سكنيتين للمستأجرين شاعلى العقار الحالى

 رهصتى الهدم والبناء .

. إذا أمتنع أفــراد الطرف ا ول عن تسيليم العقيـار بعيد إهالئيه مين السيكان أو إذا 3

قيياموا بعرقليية تنفيييذ هييذا العقييد بأييية وسيييلة  سييباب ال دهييل للطييرف الثييانى بهييا ، 

مقابيل ميا دفعيه ثمنياً  يلتزمون بتسيليم الوحيدتين اللتيين تيم إهالئهميا للطيرف الثيانى

 للشقتين التملين للمستأجرين شاعلى العقار وتعويااً عن أ  مصروفات أهر  .

. تسهيل كافة ا جراءات الهاصة  تمام المقاولة مواود هذا العقيد وتقيديم كافية 4

 العون والمستندات الالزمة للطرف الثانى .

 البند الثالث

 إلتزامات الطرف الثانى:

 ثانى بما يلى :يلتزم الطرف ال



( شقة تملين للساكنين الشاعلين للشيقتين  2. التحمل بمفرده بتكلفة شراء عدد ) 1

المؤجرتييان لهمييا بالعقييار . دون الرجييود علييى الطييرف ا ول بأييية مبييالغ فييى هييذا 

 الشأن .

( شيقة إيجيار قيانون  1. يلتزم الطرف الثانى وعلى نفقته الهاصية بتيوفير عيدد ) 2

الطيرف ا ول مين تياريخ إسيتالم الطيرف الثيانى للعقيار هاليياً اليى  جديد  حيد أفيراد

 حين ا نتهاء من إتمام بناء العمارة .

. تهصييي  نصيييف عيييدد الوحيييدات التيييى ييييتم إنشييياؤها اليييى أفيييراد الطيييرف ا ول 3

مهصييوماً ميين هييذه النسييبة شييقة تايياف الييى نصييف عييدد الوحييدات السييكنية التييى 

 تهص   فراد الطرف الثانى .

تحمل الطرف الثانى وحده بكافة المصاريف  ستهرا  تراهي  الهيدم والبنياء . ي4

وا نشيياء وأعمييال التشييييد الالزميية  نشيياء العمييارة .... وكافيية ا لتزامييات المالييية 

 دون مطالبة الطرف ا ول بأية مبالغ مالية فى هذا الشأن

طرييق دون أدنيى . يتحمل الطرف الثانى وحده بأيية مهالفيات أداريية أو أشيغاالت 5

 مسئولية على أفراد الطرف ا ول .

. إذا تراجع الطرف الثانى عن السير فى إجيراءات المشياركة لسيبب ال يرجيع اليى 6

أفراد الطرف ا ول ، فال يحق لهم مطالبة أفراد الطرف ا ول بأية مسيتحقات ماليية 

اهي  لهيدم يكون الطرف الثانى قيد تحملهيا أثنياء قياميه بالسيير فيى إجيراءات التير

 العقار أو رهصة البناء أو أ  مصاريف أهر  .

. عيييدم مطالبييية الطيييرف ا ول بأيييية مبيييالغ ماليييية مسييياهمة فيييى مصييياريف إهيييالء 7

الساكنين المستأجرين لوحدات سكنية بالعقار أو لمصاريف إستهرا  رهصة الهيدم 

أو البنيياء أو المسيياس بحصيية الطييرف ا ول ميين الوحييدات المهصصيية لهييم وهييى 

الوحدات ما عدا وحدة سكنية تهصم من حصتهم وتااف الى حصة الطيرف  نصف

 الثانى .

. يلتييزم الطييرف الثييانى بإقاميية العمييارة والبنيياء حسييب التييرهي  الصييادر وحسييب 8

التصميم الموقع عليه من الطرفين بمراعاة أحكام القانون المنظم  عمال البناء كما 

ليين فييى حاليية حييدوث أ  مهالفيية فييى يتحمييل وحييده كافيية المسييئوليات الناتجيية عيين ذ

أعمال البناء أو التشييد ، ويكون الطرف الثيانى مسيئوالً وحيده عين ذلين دون أدنيى 

 مسئولية على الطرف ا ول .



. يلتزم الطرف الثانى بتشطيب واجهيات العقيار وكيذلن الميدهل واليدهاليز والسيلم 9

العمييارة بمسييتو   وتوصيييل المرافييق الهارجييية والداهلييية والمنييافع المشييتركة فييى

 فاهر ووفقاً للرسومات الهندسية والتصميمات المعتمدة والموقعة من الطرفين .

.يلتزم الطرف الثانى بالقيام بتسليم شيقة مين الشيقق المهصصية  فيراد الطيرف 10

ا ول مشطبة سوبر لوكس تسيليم مفتياح كاملية التشيطيب ، وكيذلن القييام بتشيطيب 

اعيدا الحماميات الموجييودة بهيذه الشيقة فتسييلم شيقق أهير  تشييطيب كاميل م 4عيدد 

دون تشطيب على أن يكون التشطيب بأرايات باركيه مسمار للرسيبشن بكل شيقة 

وأراييييات حجيييرات النيييوم بالهشيييب الموسيييكى وأراييييات البلكونيييات بالسييييرامين 

والمطابخ بسييرامين الجيوهرة وتشيطيبات الحيوائط بالبالسيتين النظييف ، أميا بياقى 

صصة  فراد الطرف ا ول فتسلم بنصيف تشيطيب ) محيارة + حليوب الوحدات المه

 أبواب + باب رئيسى + الوصالت الهارجية للمرافق (

 . أن تكون الشبابين والبلكونات من ا لوميتال أما الوجهات الجانبية والهلفية11

 شيل وزجا  .

 البند الرابع

 أحكام عامة

العقد وذلن بعد إستهرا  التراهي  . يتم توزيع نصيب كل طرف من أطراف هذا 1

 من الحى وفقاً لعدد ا دوار المصرح بها .

. أتفق الطرفان على أن مدة التنفيذ هى مين تياريخ إسيتالم رهصية المبيانى وهيذه 2

المييدة المحييددة لكافيية مراحييل التنفيييذ  تمييام أعمييال البنيياء والتشييطيب والتسييليم وال 

دة    سبب مين ا سيباب وإال إلتيزم بيدفع يجوز للطرف الثانى التأهير عن هذه الم

 عرامة قدرها عن كل شهر تأهير .

. يتحمل كل من طرفى العقد كافة التبعات ا دارية والمسئولية عين بييع كيل وحيدة 3

 من الوحدات المهصصة له .

 البند الهامس

أ  هالف ينشأ حول تنفييذ هيذا العقيد أو أ  مين بنيوده أو تفسييره تهيت  بالفصيل 

 مة شمال القاهرة فيه محك

 البند السادس



 حرر هذا العقد من عدد نسخ بيد كل طرف عدد للعمل به عند اللزوم.

 التوقيعات

 أفراد الطرف الثاني  أفراد الطرف االول

 

 

 

 عقد نشر كتاب

 انه فى يوم .... الموافق ... / .. /... بين كل من : 

 : دار .................... للنشر والتوزيع .أوالً 

والكائنيية ......................... ويمثلهييا فييى هييذا العقييد السيييد /................... ) 

 ناشر (  -طرف أول 

 -السيد / .................... والمقيم ............................. ) طرف ثان  ثانياً :

 كاتب ( 

تحرييير ( يييذكر اسييم العمييل  /" فقييرة تمهيدييية "قييام الطييرف الثييانى ) بتييأليف / تجميييع/ تصيينيف

 ونوعه ونبذه مهتصرة عنه .

 وقد التزم الطرف الثانى بــ ) طبع / نشر / توزيع ...( 

ينشير  عدد ...... كتاب على ...... طبعات، تطيرح فيى ا سيواب داهيل مصير وهارجهيا ، وأن

 تحت اسم .......

 البند ا ول :

 قد وبنوده .يعتبر التمهيد السابق جزءاً اليتجزأ من هذا الع

 البند الثانى :

تقااى كاتب / محرر هذا الكتاب مبلغ وقيدره ......... جنييه ونسيبة ........% مين 

 عائد التوزيع .



 البند الثالث :

ال يحق للطرف الثانى نشر هذا الكتاب ليد  أ  ناشير آهير هيالل الفتيرة مين ../ ../ 

 ..وحتى ../ .. /...

 البند الرابع :

رف ا ول طبع الكتاب بعد انتهاء فترة السماح مين البنيد السيابق ال يحق للناشر الط

 وال تجاوز عدد الطبعات أو عدد النسخ ا جمالى إال بإذن كتابى من الطرف الثانى .

 البند الهامس :

يقييوم الطييرف ا ول بكييل ا جييراءات والتصيياريح الالزميية نحييو نشيير هييذا الكتيياب 

 وطرحه للبيع للجمهور من جهات ا دارة.

 الطرف ا ول

 الطرف الثانى

 

 

 

 

 عــــقد اتفــــــــاب مشاركه في مشرود تجار  قائم/ متوقف 

 بطريقة التمويل المالي ونسبه في ا رباح

 انه  في يوم                       الموافق        /      /    

 -ابرم هذا العقد بين كل من :

بصفته مدير الشركة الدولية للتجارة العالمية  ----------------------السيد /   -1

                                                                                                                                                          -----------ويحمل بطاقة مميكنة برقم قومي 

-------ويمثله قانونيا ا سيتاذ /       -------------------------------ومقيم        

 طرف أول        -------------



ويحمييييييل   ----------------------ويعمييييييل    ---------------------السيييييييد /   -2

 ----------------بطاقة برقم قومي  

---------------------ويمثله قانونيا ا سيتاذ/  ----------------------ومقيم        

---- 

                                                                                                                                                              

 طرف ثاني

 تمهيد

لطرفين وأهذت المــدة الزمنيية الكافيية ارتيأت رعبتيه كيل بعد مفاواات طالت بين ا

--من منهما واتهاذ هذا القرار أن يقوم الطرف الثاني بتمويل الطيرف ا ول بمبليغ 

 عيير وذلين لتوسييع نشياط شييركه    --------------------------فقيط   -----------

ع أعماله التجارية بتلين وذلن لتمويله بالمال وتوسي     ------الطرف ا ول بمدينه 

المدينة على أن يســـتهدم الطرف ا ول مســتنداته الرســمية التجارية وهبرته فيي 

إدارة المشيييروعات التجاريييية والتســيييـويقية بتلييين المدينييية ويكيييون الطـيييـرف ا ول 

مســـئول عن تلن ا مــوال تجــاريا وإداريا وقيد اتفقيا فيميا بيينهم بيان يكيون السييد 

شييار/ عميياد فيلييبس ميهائيييل مستشييار التحكيييم الييدولي ورئيييس هيئييه التحكيييم المست

محكما بيينهم وفيى حالية وفاتيه ييتم تعيين آهير باتفياب آهير مكتيوب يوقيع علييه مين 

وذلين هيالل  27/94مين القيانون  9الطرفان وإذا لم يتم االتفاب تطبق أحكام الميادة 

 عقد وقررا ا تي:هذا ال ىمده همسة عشرا عاما من تاريخ التوقيع عل

 .    التمهيد السابق جزء ال يتجزءا  من العقد مفسرا له ومكمال لبنوده البند أوال : 

-------------------------------------------------- –االسيم التجياري البند ثانيا: 

------------------- 

--------------------------------------------------السيمة التجاريية  البند ثالثيا : 

------------------- 

وهذه السمة مملوكه للطرف ا ول وليس من حق الطيرف الثياني مهاطبية الغيير أو 

 االتصال بالعمالء  بذلن االسم أو تمثيله ال عرفيا وال قانونا  

-----------------------------------المركز الرئيسي –مركز الشركة البند رابعا : 

------------------------                                                     



مييده العقييد تبييدأ ميين       /      /           وتنهييى فييى       /      /          البنييد هامسييا : 

العقيد قبيل قابله للتجديد من تلقاء نفسها ما لم يهطر احد الطرفين رعبته فى إنهياء 

 انتهاء العقد بسته أشهر على ا قل بإنذار رسمي على يد محار يسلم لشهصه .

ا دارة والتوقيييع للطييرف ا ول وللطييرف ا ول االسييتعانة بميين يييراه البنييد سادسييا : 

وال بعتد بأي توقيع بهالف ذلن وان يكون التوقيع ممهورا بهاتم الشيركة الممهيور 

 به العقد.

--------------جنييه فقيط    ----------------س مال التمويل هو  رأالبند سابعا  : 

العير كما اقر الطرف ا ول باستالمه المبلغ بمجليس هيذا     ---------------------

العقيييد  و اقييير الطيييرف الثييياني بيييان يكيييون نصييييب الطيييرف ا ول مييين ا ربييياح هيييو              

ذه النسبة بعد الحساب الهتامي للعملية أو % فقط                       فى ألمائه وه

السييييييينة التيييييييي تبيييييييدأ مييييييين         /     /             وتنهيييييييى فيييييييى      /     /                

 ويدهل فى 

حساب المصروفات الالزمة للمشرود في  بمدينه                       المتفق عليها 

بصلب هذا العقيد الايرائب والتأمينيات وا جيور والمصيروفات والنثرييات  وكيل ميا 

سيييتكلفه المشييرود ميين مكييان لإلقاميية أو ممارسيية العمييل التجيياري وهييذا ثابييت أن 

 تاريخ التوقيع على  الشركة ليس لها قيام فى الوقت الحالى حتى

هيذا العقيد إال ميع الطييرف الثياني وكانيت الشييركة فيى حالية توقييف نشياط وقيد أعلييق 

المليييف الايييريبي إليييى أن ييييتم ا هطيييار بإعيييادة النشييياط.وقد تحيييدد توزييييع نسيييبه 

%من ا رباح سنويا احتياطي يودد كوديعة لصيالح الطيرفين مناصيفة  فيى بنين 10

أي عجز  قدر هللا فى تعهدات الشركة ويوقف هيذا لسد  -------------------باسم  

 % من رأس مال التمويل. 50ا يداد إلى أن يتم بلوغ االحتياطي 

تعهيييد الطيييرف ا ول بإمسيييان دفييياتر تجاريييية يسيييمح للطيييرف الثييياني  البنيييد ثامنيييا :

با طالد عليها شهريا وله إعطاء المشورة . وفى حاله تعذر ا طيالد ييتم ا هطيار 

ب هطاب بعلم الوصول أو فياكس أو إمييل الكترونيى ويحيرر هيذا الهطياب بها بموج

 من أصل وصوره بعد توقيعه من الطرف ا ول وهتمه 

بعده يودد بمقر الشركة ا صل وترسل الصورة و إذا ذلن  تعهد الطيرف ا ول بياال 

يقوم با إي عمل ناتج من أموال الطرف الثاني لحسابه الها  وتعهد  أيايا  ببيذل 

 اية تجاه أموال الطرف الثاني لتحقيقي أعلى إيرادات وربحيه .عن

ال يجيوز للطيرف الثياني  أن يطليب تصيفيه الشيركة أو اسيتالم نصييبه البند تاسيعا : 

 من ا موال وقت التعاقد على كونتير أو وصوله وذلن قبل بيعه 



ن وفى جميع ا حوال إذا رعب فيي ذلين الطيرف الثياني ال يجيوز قبيل سيتة أشيهر مي

 تاريخ ا هطار بهطاب مفتوح يسلم بالطرب القانونية للطرف ا ول 

يلتيزم الطرفيان بنفياذ العقيد إليى انتهياء اجليه أو  ميد مين اجليه  لميده البند عاشرا : 

مماثله وال يحق ال أي طرف االنسحاب بدون سبب وهاصة إذا كانت الشركة تحقيق 

كان أهر اتفق عليه الحقا ويكون أرباح وتعمل بنجاح في المدينة المتفق عليها أو م

 باتفاب كتابي الحق للعقد موقع عليه منهم 

ال ينحيل العقيد بوفياة احيديهما ويكيون مين حيق الطيرف الثياني البند الحادي عشر : 

انحالل العقد إذا كانت الوفاة للطرف ا ول إذا عجز الطرف الثاني عليى تيدبير إدارة 

طها ويكييون ميين حييق الورثيية توكيييل ميين المشييرود بالمدينيية التييي تييزاول فيهييا نشييا

يمثلهم في إدارة المشرود ويكون الطيرف الثياني ليه كافيه الصيالحيات فيى ا طيالد 

على الدفاتر التجارية ويدهل القاصر مينهم محليه النيابية المهتصية ويكيون الوصيي 

 قانونا ناظر لحصة مورثه  

ن المدينية  هير  أو من حق الطرفين االتفاب تحويل نشاطهم م البند الثاني عشر :

 التوسع وكذلن االتفاب على ممارسة نشاط أهر أو ااافى 

يتنهيى العقييد وتغليق مقير الشييركة بمدينيه              إذا بلغييت البنيد الثاليث عشيير : 

هسييائر تجييارة العقييد واالتفيياب  نسييبه             %  قييدر هللا وقييد اتفقييا أن يكييون 

كه وما يه  كل منهما ويستعين المحكمين ممثل كل منهما محكما في تصفيه الشر

بمحاسب قانوني مقيد بالجيدول ويكيون تقرييره عيير مليزم متيى كيان بيه وجهيه مين 

اوجهه العوار او البطالن  ولكل منهما ان يقوم بااللتجاء للمحكم المتفق علييه متيى 

 تعذرت التصفيه .   

للطيرف ا ول  ليسيت  :اقر الطيرف الثياني بعلميه أن أمواليه المسيلمة البند ا ضافي

هيي فقيط ثمين الباياعة التيي فيي حيوزة الطيرف ا ول ولكين يوجيد آهيرين شييركاء 

للطرف ا ول في التمويل لكبر حجم ا موال التي تم شراء الحاوية ومحتوياتها بهيا 

لذلن تحتم عدم جواز التصفية ال  من الشركاء حال وجود تلن الحاوية وقبل بيعهيا 

كاء طلب أموال قبل البيع لظروف له قاهريه وجب هصيمها وإذا تحتم ال  من الشر

من رأس المال الذي يستتبع معه هصم من ا رباح  قالل الساحب  من رأس المال 

وإذا كان السحب بعد البيع يكون من ا رباح وفى جميع ا حوال يتم حساب ا رباح 

ف الثياني فيي بنسبة رأس المال ثيم يتليو ذلين التصيفية ليرأس الميال إذا رعيب الطير

 ذلن 

تهت  المحكمة االتفاقية للتحكيم  المنصو  عليهيا بهيذا العقيد البند الرابع عشر :

 أو العقد الالحق بنظر إي نزاد  قدر هللا بهصو  هذا العقد . 



حييرر هييذا العقييد ميين ثييالث نسييخ لكييل طييرف واحييده و تغلييف البنييد الهييامس عشيير : 

                                              . صييييوره منهييييا حييييين طلييييب ذليييينواحييييده  ويييييتم ا طييييالد عليهييييا بعييييد تسييييليم 

 الطر  ال اني                                                   الطر  ا ول

 التوقيـــع :

 االســـــم  :

                              بطاقة رقم :  

 يكون مصروفاته مناصفة بينهمإذا رغب الطرفين التصديق على هذا العقد     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمحالت تجاريه عقد بيع ابتدائى 

 -م بين كل من :2001محرر بتاريخ     /      /

  --------------------------------: /السيد -1

  ----------------------------------------- ـ السيد/:2

 جمهورية مصر العربية

 وزاره العدل
 مصلحة الشهر العق اري والتوثيق

 مكتب توثيق الشهر العقاري النموذجي ..........................

 محار تصديق  رقم  ................................

انيييه فيييي يييييوم                  الموافيييق        /           /              أمامنيييا نحيييين .................................. 

 الموثق بالمكتب المذكور 

حار كل من المتعاقدين وتوقع أمامنا بما يفيد وعليه صدقنا على التوقيعات وأثبتنا ذلن بالسجالت المعدة لذلن في 

            هه ,,,                الموثق                                                                                                 ساعته وتاري

 رئيس المأمورية



 ممرداهل العماره من شارد فهمى الى شارد عبلاير

 

 ل

 

 م4

 

------------------------------------------------------------------------- ـ السيد/:3

----------------                                  

المقيييم بناحيييه المحلييه الكبيير  شييارد شييكر  القييوتلى المتفييرد ميين شييارد محييب 

                                                           عمييييييييييييييييييييييييياره فرهيييييييييييييييييييييييييه اليييييييييييييييييييييييييدور الثيييييييييييييييييييييييييانى عليييييييييييييييييييييييييو             

 ))طرف أول بائعين((

زينب حسن اسماعيل المحضى المقيمه بناحيه المحله الكبرى  السيده / -ثانيا :
 ارع شكرى القوتلى المتفرع من شارع محب عماره فرهه الدور الثانى علوى                               ش

))طييييييييييييرف ثييييييييييييان      

 مشتريه((

 بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا على مايلى

 بيياد الطييرف ا ول الييى الطييرف الثييانى بكافييه الاييمانات القانونيييه والفعليييه -أوال :

الثانى والتاسع بالدور االراى من العقار  9؛2والمثبته للملكيه ما هو محلين ارقام 

والمواييح معالمييه بالرسييم  24/12/2001المواييح بعقييد االتفيياب المحييرر بتيياريخ 

الهندسى والمواح بالبند ارابع من العقد سالف اليذكر مبيين عليهيا ارقيام المحيالت 

 لالستدالل بها كما هو مواح بالرسم 
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 شـــــــــــــارد الجــــــــــالء

وهذين المحلين كائنين بالدور االراى من العقار رقم بالطبيعه بشارد الجيالء باجيا 

 وشارد فهمى قسم مركز اجا محافظه الدقهليه 

 

م ثالثه مائه وسته متر مربعا ومحددين بحيدود  306وتبيلغ مساحه العقار االصلى 

 اربعه وهى كاالتى بيناتها((

ا

الحيييد الشيييرب ـ شيييارد فهميييى                                          الحيييدالبحر  ـ منيييزل مملييين عمييير افنيييد      

م ورثه عبلاير  3ر15الحد القبلى ـ شارد الجالء         االحد الغرباـ حارة بعرض 

   عوض

ا

متــر مربــع تحــت  20م اى  3ر30×م 6وتبلــغ مســاحه المحلــين موضــوب عقــد البيــع 

يـراط مشـاعا فـى كامـل ارن وبنـاء ق 24العجز والزياده وهى تم ل واحد قيراط من 

ال انى والتاسع كما هو موضـ  بالرسـم الهندسـى  2،9العقار وهم مكونين من محلين 

 1،10متـر سـته امتـار بجـوار المحـل رقـم  8،3،6بجوار المحلين ارقام ×م6بطول 

 ال ه متر و ال ـون سـنتميتر بواجهـه قبليـه شـارب الجـالء وبواجهـه  3ر30عرن × 

ومحدودين بحدود اربعيه للعماره من شارب فهمى وشارب غبلاير  بحريه ممر داخلى

 كاالتى  الحد 

م ثالثييه  3ر30البحيير  ـ بيياقى مليين /هييد  محمييد عبييدالطيف الطحييان      بطييول / 

 امتار وثالثون سنتيمتر 

 م سته امتار 6الحد الشرقى ـ محل هد  الطحان والسيد عبد هللا الدرينى   بطول /

م ثالثييه امتييار  3ر30الحيد القبلييى ـ شييارد الجييالء                             بطيول /

 وثالثون سنتيمتر 

 م سته امتار 6الحد الغربى ـ اميمه عبد هللا الدرينى وعبد اله الدرينى    بطول / 



                 فقععط مائععه وسععبعون الععص جنيهععا الغععري 170000مت هععذا البيععا نظععري  ععن امجععاط   قععدرة  -ثانيييا :
جنيه دفعتهم  الطرف الثاىن ليد الطرف األول كال حئ  نصيبه للذكر مثس حع  االنثعك ععدا ونقعدا 

 مبجلس العقد وحال توقيعهم على هذا العقد ويعترب توقيعهم  مبثالته خمالصه اائيه لكامس الثمن 
الععت العيهم  ععن طريعق الشععراء يقعر الطعرف االول  ن ملكيتهععا للمحلعك مويعوع البيعا قعد   ثالثا:يـ 

وان   24/12/2001مععن /هععدى حممعععد عبععد الطيعععص الطحععان مبوجععع  عقععد ليعععا التععدائى معععورخ ىف
امللكيه قد الت اط االخريه من مااا اااص اما االرض املقعام عليهعا املبع  فقعد العت اليهعا ععن طريعق 

 10/10/1998رخ ىف الشعععراء مبوجععع  عقعععد ليعععا التعععدائى معععن ورثعععه / سعععنيه امحعععد علعععى حممعععود معععؤ 
لينهمعا ولعك ورثعه /سعنيه امحعد علعى حممعود وهعم  15/6/2001مبوج  عقد االتفعاق املعرر ىف اتريعخ 

الئعععيد واميمعععه وعبعععد ن وعبعععد العزيعععز اوالد عبعععد ن العععدري  وحئعععبما جعععاء  لبنعععد االول معععن عقعععد 
لعى العقعد املعربم لعك الطعرفك االتفاق  احملرر لينهم والذى يتضمن لعد اتفاق الطرفعان لععد االطعالع ع

واااص  ن يقوم الطعرف االول لتقعدمي ارض وهعى حمعس العقعار يقعوم  10/10/1998املؤرخ لتاريخ 
الطععرف الثععاىن البائعععه  لبنععاء عليهععا مبععا يعععوزى  ععن االرض وتكععون املبععاىن مناصععفه لععك الطععرفك وقعععد 

و مويععح  لبنععد ااععامس منععه تضععمن عقععد االتفععاق سععالص الععذكر  ختصععاص الطععرف االول كمععا هعع
 ومنهم احمللك حمس عقد البيا هذا  2،4،5،6،9،11 حملالت ارقام 

تقر الطعرف الثانيعه   اعا قعد عاينعةاحمللك الثعاىن والتاسعا مويعوع البيعا املعاينعه التامعه النافيعه  -رابعا:
حيععق ااالتصععرف فيهمععا للجهالععه شععرعا وااععا قععد استلمتهماوويعععة يععدها عليهمععا هالتهمععا الراهنععه كمععا 
 لكافه الطرق القانونيه واستغالاا وااا اصبحت منذ التوقيا على هذا العقد

 مسئوله عن سداد العوائد وكافه االموال االميريه وعيرها المقرر قانونا     

 

يتعهييييد الطييييرف االول بتقييييديم كافييييه المسييييتندات الملكيييييه والرسييييومات  -هامسييييا :

اصه بالمحلين مواود البيع وذلن النهياء اجيراءات الهندسيه وا  اوارب اهر  ه

التسجيل بالشهر العقار  كما يقروا بهلو المحلين محل عقد البيع من كافه الرهون 

 والحقوب العينه االهر  

  

تتعهد الطرف الثانيه المشتريه باحترام كافه القواعد التى حيددها القيانون  سادسا :ـ

 والهاصه بملكيه الطبقات 

يتعهد الطرف االول ويلتزم بعدم تعرايهم للمشيتريه او تعيرض الغيير لهيا  -سابعا :

سواء كان هذا التعرض قانونى او عيره واذا حدث ما يهالف ذلن يلتيزم بيدفع مبليغ 



عشرون ا لف جنيها العيرمع نفاذ العقد بكافه بنوده وتحملهيم المسيئوليه   20000

 القانونيه المترتبه على ذلن 

ينشيأ عين تفسيير بنيود هيذا العقيد تكيون محكميه المحليه الكبير    كل نزاد -ثامنا ا: 

 هى المهتصه

   50000كل من يهل با  بند من بنود هذا العقد يكيون مليزم بيدفع مبليغ  تاسعا :ـ

 همسون الف           جنيها العير مع نفاذ هذا العقد 

قد تحرر هيذا العقيد مين صيورتين بييد كيل طيرف صيوره للعميل بهيا وقيت  -عاشرا :

 اللزوم 

) الطرف                                                     الطرف ا ول البائعين ()

 الثانى المشتريه

 

 عقد بيع ابتدائي لمنزل

 من صقور القانون في الوطن

 العربي رابطة محامين المحله

 عبدهمحبي/ البسيونى 

 والمستشار عدنان عبد المجيد

http://kenanaonline.com/basune1 

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/ 

http://adnanlawyer.com/ 

 /-بين كل من :  2/7/2011محرر بتاريخ 
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 المحلة الكبر  

                                                                                                                       

 ) طرف أول بائع ( 

http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
http://adnanlawyer.com/
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 ) طرف ثان مشترية ( 

 _ بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وللتصرف اتفقا على ما يلى : 

ات الفعلييية والقانونييية الييى الطييرف الثيياني بيياد الطييرف ا ول بكافيية الاييمان أوال :_

عن نفسها وبصفتها قابلية للشيراء لصيالح بناتهيا --------------المشترية السيدة / 

بحييق النصييف لهييا والبيياقي لبناتهييا القصيير المييذكورين بالتسيياوي  ---------القصيير 

ن فيما بينهم ما هو نصف مساحة الطابق االراى بالعقار الكائن بناحيية بشيبيل ثيا

وهييذا العقييار كامييل ا بييواب والشييبابين  19مركييز المحليية الكبيير  بحييوض الطايفيية 

 ومحدود بحدود أربع كالتالي والمرافق 

 طريق زراعي عام  /الحد البحري 

  ------فاصل متر ملن البائع ثم  الحد القبلي /

  ------متر مناصفة ثم  5شارد  الحد الشرقي/

  -------ثم ملن  متر مناصفة 5شارد  الحد الغربي /

_ والحصيية المباعيية تمثييل نصييف مسيياحة الطييابق االراييى بالعقييار المييذكور ميين 

اثنيين محيل مفتيوحين عليى بعيض  2الناحية الشرقية البحرية وهو عبارة عن عيدد 

 وحظيرة مواشي ومهزن 

 وحدودها كالتالي : 

 ----------متر مناصفة ثم منزل  5شارد  الشرقي /

 

 

 --------باقي العقار ملن  الغربي /

 طريق زراعي عام  البحري /

  --------فاصل مترها  بالقدر المبيع ثم  القبلي /



وقييد اتفييق الطرفييان علييى أن يشييمل هييذا البيييع وميين اييمن الييثمن مييا يهيي  القييدر  

المبيع في الشوارد ومدهل السلم وكافة االجزاء المشتركة بالعقار كما يشمل تنازل 

ن حق االنتفاد بالكهرباء والمياة وعداد الكهربياء الهيا  بالحصية الطرف االول ع

 المباعه 

 

 

( جنية فقيط همسية  85000تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى ومقبوض قدرة ) ثانيا :

وثمانون ألف جنيها ال عير دفعت جميعا من ييد وميال الطيرف الثياني المشيترية لييد 

ع ما يه  بناتها القصير فيي اليثمن مين الطرف ا ول البائع حال التعاقد وقامت بدف

مالهييا الهييا  تبرعييا منهييا ال رجييود فييية فييي الحييال أو االسييتقبال وقييد اقيير الطييرف 

ا ول باستالمه كامل الثمن ويعتبير توقيعيه عليى هيذا العقيد بمثابية مهالصية نهائيية 

 بكامل الثمن 

 

يييق الميييراث يقيير الطييرف ا ول البييائع بييان قييد تمليين القييدر المبيييع عيين طر ثالثييا :_

 /31الشييرعي عيين والييدة المرحييوم / علييى محمييد العربييي وعقييد القسييمة المييؤرخ 

 المحرر بينة وبين باقي الورثة  5/1996

 

يقييير الطيييرف ا ول البيييائع بهليييو الحصييية المباعييية مييين جمييييع الرهيييون  رابعيييا :_

والحقوب العينية بسائر أنواعها وبأنة لم يتصرف في الحصة المباعة با  نود مين 

 اد التصرفات أنو

 

يقييير الطيييرف ا ول البيييائع بالتزاميييه بتقيييديم جمييييع مسيييتندات الملكيييية  هامسيييا :_

والتوقيييع علييى عقييد البيييع الرسييمي النهييائي وقييت طلييب المشييترية واتهيياذ جميييع 

 ا جراءات الالزمة للتسجيل ونقل ملكية الحصة المباعة 

 

تقيير الطييرف الثيياني المشييترية بمعاينيية الحصيية المباعيية المعاينيية التاميية  سادسييا :_

 النافية للجهالة شرعا وقبلتها بحالتها الراهنة 



 

اتفق الطرفان عليى أن تكيون محكمية مأموريية المحلية الكبير  االبتدائيية  سابعا :_

وجزيئاتها هى المهتصة بنظر ا  نيزاد قيد ينشيا عين هيذا العقيد أو عين تفسيير ا  

 ند من بنوده ب

 

 

 

 

اتفق الطرفان على انيه إذ اهيل ا  طيرف مين الطيرفين بيا  بنيد مين بنيود  ثامنا :_

( عشيرون أليف جنيهيا ال عيير 20000هذا العقد يكون ملزميا بيدفع مبليغ و قيدرة ) 

 كتعويض للطرف ا هر عالوة على سريان العقد ونفاذة مفعولة

نسييهة للعمييل بموجبهييا عنييد  تاسيعا :_ حييرر هييذا العقييد ميين نسييهتين بيييد كييل طييرف

 اللزوم

 

)) الطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرف ا ول البيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييائع ((                                                                    

 ))    الطرف الثاني المشترية((

 

 عقد بيع ابتدائي لمنزل

 /-بين كل من :  2/7/2011محرر بتاريخ 
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 ) طرف أول بائع ( 
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 ) طرف ثان مشترية ( 

 ليتهما للتعاقد وللتصرف اتفقا على ما يلى : _ بعد أن اقر الطرفان بأه

بيياد الطييرف ا ول بكافيية الاييمانات الفعلييية والقانونييية الييى الطييرف الثيياني  أوال :_

عن نفسها وبصفتها قابلية للشيراء لصيالح بناتهيا --------------المشترية السيدة / 

التسيياوي بحييق النصييف لهييا والبيياقي لبناتهييا القصيير المييذكورين ب ---------القصيير 

فيما بينهم ما هو نصف مساحة الطابق االراى بالعقار الكائن بناحيية بشيبيل ثيان 

وهييذا العقييار كامييل ا بييواب والشييبابين  19مركييز المحليية الكبيير  بحييوض الطايفيية 

 ومحدود بحدود أربع كالتالي والمرافق 

 طريق زراعي عام  /الحد البحري 

  ------فاصل متر ملن البائع ثم  الحد القبلي /

  ------متر مناصفة ثم  5شارد  الحد الشرقي/

  -------متر مناصفة ثم ملن  5شارد  الحد الغربي /

_ والحصيية المباعيية تمثييل نصييف مسيياحة الطييابق االراييى بالعقييار المييذكور ميين 

اثنيين محيل مفتيوحين عليى بعيض  2الناحية الشرقية البحرية وهو عبارة عن عيدد 

 وحظيرة مواشي ومهزن 

 وحدودها كالتالي : 

 ----------متر مناصفة ثم منزل  5شارد  الشرقي /

 

 

 --------باقي العقار ملن  الغربي /

 طريق زراعي عام  البحري /

  --------فاصل مترها  بالقدر المبيع ثم  القبلي /

لقييدر  وقييد اتفييق الطرفييان علييى أن يشييمل هييذا البيييع وميين اييمن الييثمن مييا يهيي  ا

المبيع في الشوارد ومدهل السلم وكافة االجزاء المشتركة بالعقار كما يشمل تنازل 



الطرف االول عن حق االنتفاد بالكهرباء والمياة وعداد الكهربياء الهيا  بالحصية 

 المباعه 

( جنية فقيط همسية  85000تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى ومقبوض قدرة ) ثانيا :

عير دفعت جميعا من ييد وميال الطيرف الثياني المشيترية لييد  وثمانون ألف جنيها ال

الطرف ا ول البائع حال التعاقد وقامت بدفع ما يه  بناتها القصير فيي اليثمن مين 

مالهييا الهييا  تبرعييا منهييا ال رجييود فييية فييي الحييال أو االسييتقبال وقييد اقيير الطييرف 

بية مهالصية نهائيية ا ول باستالمه كامل الثمن ويعتبير توقيعيه عليى هيذا العقيد بمثا

 بكامل الثمن 

يقيير الطييرف ا ول البييائع بييان قييد تمليين القييدر المبيييع عيين طريييق الميييراث  ثالثييا :_

 /31الشييرعي عيين والييدة المرحييوم / علييى محمييد العربييي وعقييد القسييمة المييؤرخ 

 المحرر بينة وبين باقي الورثة  5/1996

يقييير الطيييرف ا ول البيييائع بهليييو الحصييية المباعييية مييين جمييييع الرهيييون  رابعيييا :_

والحقوب العينية بسائر أنواعها وبأنة لم يتصرف في الحصة المباعة با  نود مين 

 أنواد التصرفات 

يقييير الطيييرف ا ول البيييائع بالتزاميييه بتقيييديم جمييييع مسيييتندات الملكيييية  هامسيييا :_

والتوقيييع علييى عقييد البيييع الرسييمي النهييائي وقييت طلييب المشييترية واتهيياذ جميييع 

 ا جراءات الالزمة للتسجيل ونقل ملكية الحصة المباعة 

تقيير الطييرف الثيياني المشييترية بمعاينيية الحصيية المباعيية المعاينيية التاميية  سادسييا :_

 افية للجهالة شرعا وقبلتها بحالتها الراهنة الن

اتفق الطرفان عليى أن تكيون محكمية مأموريية المحلية الكبير  االبتدائيية  سابعا :_

وجزيئاتها هى المهتصة بنظر ا  نيزاد قيد ينشيا عين هيذا العقيد أو عين تفسيير ا  

 بند من بنوده 

ا  بنيد مين بنيود اتفق الطرفان على انيه إذ اهيل ا  طيرف مين الطيرفين بي ثامنا :_

( عشيرون أليف جنيهيا ال عيير 20000هذا العقد يكون ملزميا بيدفع مبليغ و قيدرة ) 

 كتعويض للطرف ا هر عالوة على سريان العقد ونفاذة مفعولة

تاسيعا :_ حييرر هييذا العقييد ميين نسييهتين بيييد كييل طييرف نسييهة للعمييل بموجبهييا عنييد 

 اللزوم

 



                                                   )) الطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرف ا ول البيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييائع ((                 

 ))    الطرف الثاني المشترية((

 

 

             

    

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عقد بيع ابتدائى وورقة اد

 : بين كل من  15/9/2011محرر بتاريخ 

 

 ------------------------------ اوال : السيد /

. مركيييييييييييز المحلييييييييييية الكبييييييييييير                               -----------------------المقييييييييييييم بناحيييييييييييية 

 )طرف اول بائع (

 /- ثانيا :  

1 _------------------  

2-------------------------  

3-----------------------                                                              

 طرف ثانى مشتريات (()) 

 _ مركز المحلة الكبر                       -----------------------المقيمات بناحية 

 بعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على مايلى :

اوال:_ باد واسقط وتنازل الطرف االول البائع بكافية الايمانات الفعليية والقانونيية 

العقيد الييى افيراد الطييرف الثيانى وبالتسيياو  فيميا بييينهن الالتيي قييبلن وبموجيب هييذا 

 الشراء واالسقاط والتنازل



ميياهو كامييل الييدور االراييى المكييون ميين ثييالث حجييرات وصييالة وحمييام ومطييبخ  

بالمنزل الكائن بناحية االنشا الحديثية مركيز المحلية الكبير  الممليون للطيرف االول 

ن طيابقين والمبنيى بيالطوب االحمير والهرسيانة المسيلحة والمقيام عليى والمكون مي

فقيط مائية وثالثية وسيتون متير مربيع تقربييا كاميل االبيواب  2م 163مساحة قيدرها 

 والشبابين والمرافق من مياة وكهرباء وهالفة 

وكذا االرض الفااء المنافع الملحقة بالدور االراى المباد مين النياحيتين البحريية 

 فقط مائة متر مربع تقربيا  2م100ية  للمنزل والبالغ مساحتها والغرب

 _ واجمالى المسطح المبيع محدود بحدود اربع كالتالى :_ 

 -------------------- /البحر  

  ------------------------- القبلى /

  ----------------------- /لشرقى ا

  --------------------- الغربى /

 

( فقييييط مائيييية 120000قييييدرة )  ذا البيع نظير ثمن اجمالى ومقبوضتم هثانيا:_

 وعشرون الف جنيها 

ال عير دفعت جميعها من يد وميال افيراد الطيرف الثيانى المشيتريات بالتسياو  فيميا 

بينهم ليد الطرف االول البائع عدا ونقدا حال تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف 

 بة مهالصة نهائية بكامل الثمن . االول البائع على هذا العقد بمثا

يقر الطرف االول البائع بان الملكية قيد اليت اليية عين طرييق شيراء االرض  ثالثا:_

ثم قيامة ببناء وتشييد  ------------------------المقام عليها المنزل من المرحوم / 

 المنزل من مالة الها  

 

افيية الحقييوب العينييية ايييا كييان يقيير الطييرف االول البييائع بهلييو المبيييع ميين ك رابعيا :_

نوعها كالرهن واالهتصا  واالمتياز وحقوب االنتفياد واالرتفياب ظياهرة او هفيية 

وليييس موقوفييا او محكيير وانيية لييم يسييبق ليية التصييرف فييية بييا  نييود ميين انييواد 

 التصرفات 



 

يقييير الطيييرف االول البيييائع بالتزامييية بتقيييديم جمييييع مسيييتندات الملكيييية  هامسيييا :_

عقد البيع الرسمى النهيائى ونقيل ملكيية وتسيجيل القيدر المبييع وقيت والتوقيع على 

 طلب افراد الطرف الثانى المشتريات . 

 

يقيير افييراد الطييرف الثييانى المنشييتريات بييانهن قييد عيياين المبيييع المعاينيية  سادسييا :_

التاميية النافييية للجهاليية شييرعا وقانونييا وانهيين قييد قبلنيية بحالتيية الراهنيية وانهيين قييد 

 لية واع يد فعلى وصعن اليد ع

 

% ) النصف ( 50اتفق الطرفان على ان يكون للقدر المباد حصة قدرها   سابعا:_

 فى ملكية االرض المقام عليها المنزل 

 

اتفق الطرفيان عليى ان يكيون الفيراد الطيرف الثيانى المشيتريات الحيق فيى  ثامنا :_

 بناء دور ثالث علو 

ن ذلن دون معاراية مين الطيرف االول ) دور رابع ( على نفقتهن الهاصة اذا ارد 

 البائع او ورثتة من بعدة 

اتفق الطرفان على ان يشمل هيذا البييع وم ايمن اليثمن ميا يهي  القيدر  تاسعا :_

 المبيع فى كافة االجزاء المشتركة للمنزل من مدهل السلم والمناور وهالفة 

 

و عين تفسيير ا  اتفق الطرفان على ان ا  نزاد قد ينشا عن هذا العقيد ا عاشرا:_

 بند من بنودة تكون محكمة مركز المحلة الكبر  الجزئية هى المحتصة بنظرة 

 

اتفق الطرفان على انة اذا اهل ا  طرف من اطراف هذا العقد بيا   حاد  عشر :_

( همسية عشيرة اليف جنيهيا كشيرط  15000بند من بنودة يلتزم بدفع مبلغ وقدرة )

  جزائى للطرف االهرفاال عن للتعويض

 



حرر هذا العقد من نسهتين بيد كل طيرف نسيهه للعميل بموجبهيا عنيد  -ثانى عشر:

 الالزوم

 

 

الطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرف االول                 الشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييهود                                                            

 الطرف الثانى

 

 

 

 

 

 ورقة اد تفيد الصورية المطلقة

 15/9/2011لعقد البيع االبتدائي المورخ 

  15/9/2011أنة في يوم الهميس الموافق 

 تم ابرام هذا العقد بين كل من : 

/ عطيييييييييييييية عبيييييييييييييد المجييييييييييييييد عطيييييييييييييية عبيييييييييييييد المجييييييييييييييد                                 اوال السييييييييييييييد

 )طرف أول (

 المقيم بناحية االنشا الحديثة مركز المحلة الكبر                                   

 ثانيا:

 1 _---------------------  

)طييييييييييييييرف                                                 -----------------------_ 2

 ثان(

3 _------------------------- 



 مركز المحلة الكبر                                   ---------------------------المقيمات بناحية 

 _ يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف واتفقا على مايلى : 

باد الطيرف االول الفيراد الطيرف  15/9/2011بموجب عقد البيع االبتدائى المورخ 

الثييانى مييا هييو : كامييل الييدور االراييى المكييون ميين ثييالث حجييرات وصييالة وحمييام 

مكيون مين طيابقين مركيز المحلية الكبير  ال --------ومطبخ بالمنزل الكيائن بناحيية 

 2م163والمبنى بالطوب االحمر والهرسانة المسيلحة والمقيام عليى مسياحة قيدرها 

فقط مائة وثالثة وستون متر مربيع تقربييا كاميل االبيواب والشيبابين والمرافيق مين 

 مياة وكهرباء 

وكذا االرض الفااء المنافع الملحقة بالدور االراى المباد مين النياحيتين البحريية 

 فقط مائة متر مربع تقريبا  2م100للمنزل والبالغ مساحتها  والغربية

من هذا العقيد ان البييع قيد تيم نظيير ثمين اجميالى ومقبيوض  وقد تامن البند الثاني

 ( فقط مائة وعشرون الف جنيها ال عير 120000قدرة )

مين افيراد الطيرف  فى حين ان الحقيقة ان الطرف االول البائع لم يتقااى ا  مبالغ

 15/9/2011ى ثمنييا للمبيييع وان عقييد البيييع االبتييدائى المشييار الييية والمييورخ الثييان

ويهييالف ارادة المتعاقييدين التييى لييم  صييور  صييورية مطلقيية وال يتفييق مييع الحقيقيية

تنصرف مطلقا الى ابرام عقد بيع وان هذا العقدال يعتد بية ويعتبير لغيوا وان الميراد 

 للقدر المبيع  منه فقط هو اظهار الطرف الثانى بمظهر المالن

تظل ملكية وحيازة القدر المبيع بموجب عقيد البييع االبتيدائى الميورخ :-البند الثانى 

للطييرف االول وليية وحييدة الحييق فييى اسييتغاللة والتصييرف فييية بكافيية  15/9/2011

 التصرفات القانونية دون ادنى اعتراض من افراد الطرف الثانى 

يلتيييزم افيييراد الطيييرف الثيييانى بردعقيييد البييييع المشيييار اليييية والميييورخ البنيييد الثاليييث 

  1/6/2012للطرف االول فى موعد عايتة  15/9/2011

 حرر هذا العقد من نسهة واحدة للطرف االول :-البند الرابع 

الطرف االول                       الشهود                                       الطيرف 

 الثانى

 

 



             

 عقد بيع أرض زراعية  

 عقد بيع أرض زراعية

محرر فى يو= : ......... الموافق ..... /.. / .. بين كل من :أوالً : السيد / ........... 

باة  –المقيم ...... طرف أول    

مشترى -ثانياً : السيد / .......... المقيم ............. طرف ثان   

تهما للتةرف والتعاقد ، اتفقا على ما يوتى : اوالً : باع بعد أن أقر الطرفان بوهلي

الطرف األول إلى الطرف الثانى بطاقد الضمانات الفعليد والقانونيد أطيان زراعيد 

كاةند بزما= .........  –تبل  جملد مساحتها .......سم / ........قيراط/ ........فدان 

......محافظدحوض .......... نمرة ................ مركز .  ........... 

ويشمل البي  كل ما يتب  األرض المبيعد من حقوق ارتفاقيد على أطيان أخرى مثل ,

حق المرور والمسيل والمشرب وجمي  المبانى المقامد على األطيان واألشجار 

المغروسد .ثانياً : تم هذا البي  نظير ثمن إجمالى قدره.......... بواق ......... للفدان 

احد  ف  الطرف الثانى للطرف األول وقت تحرير هذا العقد مبل  وقدره الو

........والباقى قدره........ يدف  على أقساط أو عند التوقي  على العقد النهاةى .ثالثاً 

: يقر الطرفان الثانى المشترى بونه عاين األطيان موضوع العقد معايند تامد و 

لثانى المشترى بونه قد عاين األطيان موضوع نافيد للجهالد .رابعاً: يقر الطرف ا

العقد المعايند التامد النافيد للجهالد شرعاً ، وأنه استلمها ووض  يده عليها وقبلها 

بحالتها الراهند  ون حق الرجوع على الباة  مستقبالً ، كما يقر بونه قد أصب  

على هذه  مسئوالً عن سدا  جمي  األموال األميريد والمبال  األخرى المقرره

األطيان .خامساً : اتفق الطرفان على أن أى نزاع ينشو حول هذا العقد تكون محكمد 

........ الجزةيد أو محكمد ...... االبتداةيد هى المختةد .سا ساً : تحرر هذا العقد 

 . من ........ نسخد للعمل بها عند اللزو=

الطرف الثانى                                                    الطرف األول الباة  

 المشترى

 عقد بيع شقه سكنيه 

 12/1/2011محرر بتاريخ 

 /-قد تحرر هذا العقد بين كل من :

 16305بطاقة كمبيوتر رقم                     ------------------------_  1

 بطاقة كمبيوتر رقم                         ---------------------------2

 160092بطاقة كمبيوتر رقم                              --------------- -3



----------------------------------------------------------شييارد  61المقيمييين 

---- 

 )طرف أول بائعين(                    الكبر  المحلة ثانيبندر  الجمهورية حي 

---------------المقيييم ------------------------------------------------  /-ثانيييا:

------ 

 المتفرد من شارد سكة زفتي بندر ثاني المحلة الكبر 

                                                                                                            

                                                                                                                                  طرف ثان مشتر  ()

 ))بند تمهيدي((

يمتلييين أفيييراد الطيييرف ا ول  14/2/2003بموجيييب عقيييد البييييع االبتيييدائي الميييؤرخ  

حيييي الجمهوريييية بنيييدر ثييياني المحلييية الكبييير   ---------------البيييائعين المنيييزل 

والمكون من سيتة طوابيق الطيابق االرايى عبيارة عين مهيزن وبياقي الطوابيق كيل 

لمنييافع . وهييذا طييابق عبييارة عيين شييقه واحييده مكونييه ميين ثالثيية حجييرات وصيياله وا

المنيييزل مبنيييى بيييالطوب ا حمييير واالعميييده الهراسيييانية المسيييلحة كاميييل ا بيييواب 

م همسييه وتمنييون متيير مربييع 85والشييبابين والمرافييق ومقييام علييى مسيياحه قييدرها 

 تقريبا بهالف ما يهصه فى الشارد.

ووارد فييي تكليييف  2002لسيينة  11وهييذا المنييزل صييادر لييه تييرهي  بنيياء بييرقم 

)) البائعيية الثالثيية(( التييي تمتليين فييي هييذا المنييزل حصيية قييدرها ------------السيييدة

محميود ومحميد مهتيار عبيد اليرحمن /-النصف مشاعا والنصف ا هر ملن لكل من:

 الصعيدي ) البائعان ا ول والثاني( 

 /-وهذا المنزل محدود بحدود أربع كالتالي:

----ملن  /القبلي            متر مناصفة                             8/شارد  البحري

--------- 

------------ /الغربييي                             ------------------------ الشييرقي/

--- 

 -وبعد أن اقر الطرفان على أهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على االتى:

 من هذا العقد ومتمما له أيعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجز /-أوال:



باد واسقط وتنيازل بكافية الايمانات الفعليية والقانونيية أفيراد الطيرف ا ول  انيا :ث

البيييائعين إليييى الطيييرف الثييياني المشيييتر  الشيييقة الكائنييية باليييدور الرابيييع العليييوي ) 

م همسييه وثميانون متير مربييع تقريبيا والمكونية ميين 85الهيامس( والبيالغ مسياحتها 

البوابية الثالثية حيي الجمهيوري  ------------------ثالث حجيرات وصياله والمنيافع 

بندر ثاني المحلية الكبير  والمحيدود بالحيدود االربعيه المبينية بالبنيد التمهييدي مين 

 هذا العقد.

كمييا اتفييق الطرفييان علييى أن هييذا البيييع يشييمل وميين اييمن الييثمن حصيية قييدرها  -
السدس مشاعا في ا رض المقام عليها المنزل وفى كافة ا جزاء المشتركة في 

نزل المهصصة لالنتفاد  المشيترن ميع بياقي وحيدات المنيزل كميا يشيمل هيذا الم
البيع تنازل أفراد الطرف ا ول البائعين  إلى  الطرف الثاني المشتر  عن عداد 

 الكهرباء الها  بالشقة مواود هذا العقد
كمييا يقيير الطييرف الثيياني المشييتر  بالتزامييه بتحمييل نصيييبه فييي تكيياليف حفييظ  - -

 كة وصيانتها وأدارتها وتجديدها.ا جزاء المشتر
-  

 )مائيييه  120000تيييم هيييذا البييييع نظيييير ثمييين اجميييالى ومقبيييوض قيييدره  /-ثالثيييا:

وعشرون آلف جنيها مصريا فقط العبر دفعت جميعها من ييد وميال الطيرف الثياني 

المشييتر  ليييد أفييراد الطييرف ا ول البييائعين كييل بحسييب مييا يهصييه فييي المبيييع حييال 

ر توقيع أفراد الطرف ا ول البيائعين عليى هيذ العقيد بمثابية ا العقد ويعتب1تحرير هذ

 مهالصة نهاية بكامل الثمن وقد اقروا بذلن.

 

أفراد الطرف ا ول البائعين بان ملكية الشقة المبيعه قد آلت إليهم عن  يقر /-رابعا:

-------------بصفته وكييال عين ابنيه/  -----------------طريق الشراء من السيد/ 

-رسمي عام المحلة الكبر  ولسييده/  2001لسنة  -------بالتوكيل رقم  ---------

 .14/2/2003بموجب عقد البيع االبتدائي المؤرخ  ----------------

يقيير أفييراد الطييرف ا ول البييائعين بييان الشييقة المبيعييه هاليييه ميين كافيية  /-هامسييا:

لييرهن والحكيير الحقييوب آيييا كييان نوعهييا ظيياهره أو هفيييه مثييل حقييوب االمتييياز وا

واالنتفاد وهالفه وانه لم يسبق لهم التصرف فيي هيذه الشيقة بيا  نيود مين أنيواد 

التصيييرفات وإذا ظهييير هيييالف ذلييين يتحمليييون كافييية المسيييئولية المدنيييية والجنائيييية 

 المترتبة على ذلن 

 



يقيير أفييراد الطييرف ا ول البييائعين بييالتزامهم بتسييليم الشييقة المبيعييه إلييى  /-سادسييا:

ي المشتر  وانه قد أصبح منذ تحرير هذا العقد هو المالن لها وله حق الطرف الثان

التصرف فيها بكافة التصرفات القانونية دون اعتراض من أفراد الطرف ا ول وان 

 الطرف الثاني قد قبلها بحالتها التي هي عليها أالن.

ا ميوال يلتزم أفراد الطرف ا ول البائعين بسيداد كافية الرسيوم واليديون و /-سابعا:

االمريييه المقييررة قانونييا التييي قييد تكييون مسييتحقه علييى الشييقة مواييود البيييع حتييى 

تيياريخ تحرييير هييذا العقييد سييواء كهربييا أو مييياه أو اييرائب عقاريييه أو  مسييتحقات 

لجهيات رسيميه أو حكومييية ويلتيزم الطيرف الثيياني بكيل ميا ذكيير اعتبيارا مين تيياريخ 

 تحرر هذا العقد

 

ال  طرف العدول عن هيذا البييع أو الرجيود فييه  قه ال يحيقر الطرفان بأن /-ثامنا:

حيث أن هذا العقد باتا ونهائيا ويسر  على الطرفين وعليى الهليف العيام والهيا  

كما يسر  على الورثه من بعدهم فيي كافية الحقيوب والواجبيات المترتبية عليى هيذا 

 العقد.

يكيون مليزم بيدفع مبليغ وإذ اهل ا  طرف من الطرفين با  بند من بنود هيذا العقيد 

  ثالثون آلف جنيها كتعيويض للطيرف ا هير ميع سيريا ونفياذ العقيد بكافية  30000

 بنوده

 

كل نزاد ينشأ عن هذا العقد أو تفسير بند من بنوده تكون محكمة مامويية   /-تاسعا:

 المحلة الكبر  االبتدائية وجزئياتها هي المهتصة بنظره.

تين بييد كيل طيرف نسيهة للعميل بموجبهيا عنيد تحرر هذا العقد من نسيه عا شرا:_

 الروم 

)   الطييرف (        )الطييرف ا ول البييائع *(                                 ) الشييهود

  الثاني المشتر (

 

 

 عقد بيع عقار مرهون



 

  ........./......../........ أنه فى يوم ........ الموافق

  :تم تحرير هذا العقد بين كل من

  ........ السيد/ ........ مقيم برقم (1

  ........ قسم ........ محافظة

  ........  يحمل رقم قومى

  ........ سجل مدنى

  "طر  أول"

  ........ السيد/ ........ مقيم برقم (2

  ........ قسم ........ محافظة

  ........  يحمل رقم قومى

  ........ سجل مدنى

  "طر   ان"

 :الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلىيقر 

  "البند ا ول"

باب الطر  ا ول للطر  ال انى عقارا مبنيا عبارة عن ........ مكون من ........ 

كائن بشارب ........ قسم ........ محافظة ........ والبالغ مساحتها ........مترا 

... والقبلية ........ والشرقية ........ مربعا , يحددها من الناحية البحرية .....

  ........ والغربية ........ ووارد عليه رهن رسمى بمبلغ ........ لصال 

 "البند ال انى"

تم هذا البيع لقاء  من قدره ........ فقط دفع منه الطر  ال انى مبلغ ........ للطر  

الباقى قدره ........ فقد تم االول نقدا "أو بشيك مسحوب على بنك ........ أما 

االتفاق على استحقاقه عند التوقيع على العقد النهائى بالشهر العقارى فى حالة قيام 



الطر  ا ول بدفع المبلغ المستحق للدائن المرتهن وتقديم شهادة تصرفات دالة على 

 .شطب القيد الوارد على العقار محل هذا التصر 

 "البند ال الث"

ام الطر  ا ول بالوفاء بالدين المضمون بالرهن الوارد على فى حالة عدم قي

المبيع, يكون للطر  ال انى الوفاء بهذا الدين بالطرق المقررة قانونا واتخاذ ما يلزم 

من اجراءات لشطب القيد على أن يخصم ما يتم الوفاء به للدائن المرتهن وكافة 

المستحق للطر  االول,  المصاري  التى تكبدها الطر  ال انى من باقى ال من

وتعتبر المستندات الم بته لذلك بم ابة مخالصة صادره من الطر  االول تخصم 

 .قيمتها من باقى ال من

 "البند الرابع"

يلتزم الطر  االول بتقديم كافة المستندات المتعلقة بالملكية والالزمة التمام البيع 

عن ذلك يكون للطر  ال انى رفع النهائى خالل ........ من اليوم, وفى حالة تخلفه 

دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاري  على عاتق الطر  االول, وال يلتزم الطر  

ال انى فى هذه الحالة بايداب خزينة المحكمة إال ما تبقى من باقى ال من بعد خصم 

 .المبالغ المبينة بالبند السابق

 "البند الخامس"

مما يشغله للطر  ال انى خالل ........من  يلتزم الطر  االول بتسليم المبيع خاليا

اليوم, وفى حالة التأخير يكون للطر  ال انى استصدار حكم بطرده من قاضى 

 .االمور المستعجلة دون توق  على التسجيل

 "البند السادس"

فى حالة تأخر الطر  االول فى تسليم مبلغ, يلتزم بأن يدفع للطر  ال انى مبلغا 

....... عن كل يوم تأخير حتى يتم التسليم رضاء أو قضاء,وقد وقدره ........ فقط .

روعى فى هذا التقدير ما سو  يتكبده الطر  ال انى من خسائر مترتبة على أرجاء 

 .االعمال التنفيذية المزمع إجراؤها كمشروب است مارى

  "البند السابع "

والتبعية كما هى يضمن الطر  االول خلو المبيع من كافة الحقوق العينية االصلية 

 .معرفة به فى القانون فيماعدا حق الرهن الرسمى المنوه عنه بالبند االول



 " البند ال امن"

بتاريخ ......../......../.........  ........ انتقلت الملكية للطر  االول عن طريق

  ........ تو يق

  "البند التاسع" ........

معاينة تامة نافية للجهالة وقد قبل التعامل فيه يقر الطر  ال انى أنه عاين المبيع 

 .على نحو ما وجد عليه

 "البند العاشر"

 . تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات

 " البند الحادى عشر"

 .حرر هذا العقد من نسختين سلمت نسخة لكل طر 

 ""الطر  ال انى                                                      الطر  ا ول""

 

 عقد ايجار امالن

  1996لشسنة 4فى ظل احكام القانون 

  201انة فى يوم          الموافق     /      /   

الديانيية/                 الجنسييية/                     د/                                    قييد اجيير السييي

                                                                                  لمقييييييييييييييم/    ا    رقيييييييييييييم قيييييييييييييومى                                    بتييييييييييييياريخ    

 ()طرف اول

 

الديانيييييية/                 الجنسييييييية/                         الييييييى السيييييييد/                              

                                                                          المقيييييييييم    بتيييييييياريخ                                           رقييييييييم قييييييييومى/         

  )طرف ثانى(



رف الثيانى القابيل ليذلن شيقة رقيم)      ( بموجب هيذا العقيد اجير الطيرف االول للطي

م   201بالدور)            ( شيقة سيكنى رقيم )       (  لميدة تبيداء مين    /      /   

  4/1996والمكان المؤجر يهاع للقانون  201وتنتهى فى     /     /  

دة بيين الطيرفين بالتراايى واالتفاقيات المبرمية بالعقيد ؤ: مدة هذا العقيد محيدو1بند

ويلتزم بهيا الطيرفين وتعتبير العقيود العيية بتياريخ انتهياء ميدة العقيد المتفيق عليهيا 

م  201وهى                   من تاريخ تحرير هذا العقد تبداء مين      /        /    

م ا  تنتهيى العالقية االيجاريية فيى هيذا التياريخ االهيير 201وتنتهى فى    /     /   

الييى تنبييية او اهطييار او انييذار ميين احييد الطييرفين لالهيير بمجييرد تجيياوزة دون حاجيية 

ويلزم المستاجر بتسليم العين المؤجرة للطيرف االول بمجيرد انهياء هيذا العقيد دون 

 الحاجة الى تنبية وال يجوز امتداد العقد بعد تلن المدة

       قييام الطييرف االول بصييفتة ماليين العييين بتيياجير الشييقة رقييم )       ( بالييدور )       :2بنييد

) 

: ال يجوز با  حيال مين االحيوال للمسيتاجر االقامية بالشيقة بانتهياء ميدة العقيد 3بند

ويعتبر وجود المستاجر عاصبا للعين دون سند من القانون ويجوز فيى هيذة الحالية 

 للمؤجر اهالئة من العين دون اللجوء للقااء 

ال يجوز للمستاجر ان يؤجر الشقة مواود هذا العقيد مين البياطن اليى الغيير  :4بند

حتى اقرب الناس الية ، واال اصبح العقيد مفسيوها مين تلقياء نفسية ويعتبير عاصيبا 

 للعين اذا استمر بها بعد ذلن 

 يقر المستاجر انة عاين المكان ووجدة صالحا للغرض المؤجر الجلة  :5بند

بعييدم هييدم ا  حييوائط او اساسييات قييد تييؤثر علييى صييحة  يتعهييد المسييتاجر: 6بنييد

وسالمة المبنى واذا احدث امر يهل بيالعين فالمالين لية الحيق فيى طيرد السياكن مين 

 العين ويفسخ العقد تلقائيا 

 يتعهد المستاجر بالحفاظ على الشقة وعلى استعمالها  :7بند

بالحالية التيى هيى يقير المسيتاجر بانية عياين الوحيدة الميؤجرة بنفسية وقبلهيا  :8بند

عليها مستوفية كل لوازمها من ابيواب ونوافيذ وزجيا  وادوات صيحية وكهربائيية، 

ويتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها بما يتفق واالستعمال للواحدات المماثلية، يمتنيع 

عن اجراء تغيرات او بنياء ميا ياير بسيالمة العقيار واال اعتبير هيذا العقيد مفسيوها 



جر باعادة المكيان اليى ميا كيان عليية فايال عين الزامية بكافية فورا مع الزام المستا

 التعوياات التى تترتب على ذلن 

 يقر المالن بان الشقة مواود هذا العقد ليس محال للنزاد وهى ملكا لة  :9بند

من المتفق بين الطرفين ان يفتح المالن الشقة دون اللجؤء الى القاياء اذا  :10بند

الييبالد المصييرية بعييد انتهيياء مييدة العقييد او عيابيية عيين  تبييين ان المسييتاجر قييد عييادر

ة باسييتعمال العييين او مهالفيية احييد البنييود لييالشييقة نهائيييا ال  سييبب اهيير او اهال

 المواحة بالعقد وكذا القيمة

: فى حالة التاهير عن دفع القيمة االيجارية فى ميعاد االسيتحقاب يفسيخ هيذا 11بند

جية اليى تنبيية او انيذار وبحيق للميؤجر اللجيو سة دون الحافالعقد فورا ومن تلقاء ن

لكييا وحيييازة المسييتاجر لهييا اصييبحت فييى هييذة الحاليية االييى فييتح العييين باعتبيياره م

 اعتصاب للعين

: ال يجوز للمستاجر ترن المكان قبل نهاية العقد واال سوف ييتم هصيم قيمية  12بند

 التامين عن المدة المتبقية بالعقد 

تفق عليها  شهريا)          (  )                                                    القيمة اايجارية الم :13بند

 ( تدفع اول كل شهر 

اتفق الطرفان على دفع مبلغ وقدرة )          (   )                                                    :14بند

" الكهرباء ، المياة ، نقيمة استهال( كتامين ويرد هذا المبلغ بعد دفع جميع 

التليفون ، الغاز ، الصيانة " طول مدة اشغال المستاجر للشقة ويتم تقديم 

 االيصاالت الدالة على ذلن. 

: كييل اهطييار او انييذار يرسييل ميين طرفييى العقييد للطييرف االهيير علييى العنيياوين 15بنييد

ار لهميا المبينة بصدد هذا العقد تعتبر قانونية واقر الطيرفين بعيدم وجيود محيل مهتي

 سو  العنوان المذكور بهذا العقد 

قبيل انتهياء هيذا العقيد يلتيزم  ة: فى حالة انهاء العقد او تسيليم العيين الميؤجر16بند

صالح ا  تلفيلت قد تحدث من بداية تاريخ استالمة للشيقة حتيى تياريخ االمستاجر ب

قيمتهيا مين انهاء العقد كما يلزم بازالة جميع التلفييات الموجيودة بالشيقة او تهصيم 

 التامين الموجود تحت يد  المؤجر 



جميييع مييا يملكيية السيياكن ميين اثيياث ومنقييوالت وباييائع وهالفيية بيييالعين  :17بنييد

المييؤجرة يحييق للماليين الحجييز عليهييا فييى حاليية التيياهير عيين دفييع القيميية االيجارييية 

 الستيفاء حقة منها 

المسيتاجر عين سيداد يفسخ العقد فورا وتلقائيا وبدون انذار فى حالة تاهير  :18بند

ذلن ال يجيوز للمسيتاجر ان كي وشهر واحد مين قيمية االيجيار فيى ميعياد االسيتحقاب 

سيييبب او ييييدعى مقصييياتة ميييع ا  مصييياريف اييييؤهر سيييداد االيجيييار فيييى ميعيييادة ال

كتصييليحات او هالفيية او ان يطلييب تهفيايية وللماليين الحييق فييى ان يلزميية فييى دفييع 

ى تعيييويض ثالثييية اشيييهر مييين القيمييية االجيييرة المتييياهرة والمصييياريف باالايييافة الييي

 االيجارية 

% ( تااف الى القيمة االيجارية بعد      : اتفق الطرفان على زيادة قدرها )19بند

 مرور عام من مدة العقد 

: جميع ما ينفقة المستاجر بعد اسيتالمة العيين الميؤجر مين دهانيات او لصيق 20بند

وال يحييق للمسييتاجر ان يطلييب ورب او ديكييور وهالفيية ال يلييزم الماليين بشييى منهييا 

 قيمتها عند هروجة منها بل يكون متبرعا بة للمالن

: فييى حاليية بيييع العقييار ال يحييق للمشييتر  فسييخ العقييد اال بعييد انهيياء المييدة 21بنييد

 المحددة 

 

بشييان سيييريان احكيييام  1996 /4يهايييع هييذا العقيييد الحكيييام القييانون رقيييم  :22بنييد

القييانون المييدنى علييى االميياكن التييى يسييبق تاجيرهييا واالميياكن التييى انهييت او تنتهييى 

 عقود ايجارها . 

يلتزم المستاجر بيدفع فيواتير الكهربياء والميياة ونيور السيلم واجيرة البيواب : 23بند

 اريخ هذا العقد وكافة مصاريف الصيانة ابنداء من ت

تااف قيمة الصيانة السنوية وهى عبارة عن )           (   )                                            :24بند

 للمالن( تحت العجز والزيادة وتدفع 

 تحرر هذا العقد من نسهتين بيد كل طرف نسهة للعمل بها عند الزوم  :25بند

                                                        الطرف االول المؤجر(            

 المستأجر( الثانى  الطرف



 

االسم/.............................................                                   

                                                  االسم/.............................................                                      

                                                                                         .

 االسم/.................................

                                                                                         

                                  االسم/.................................

                                 

                                                                   التوقيع/..........................................

 .................                                                                        التوقيع/............

 

 

 عقد اتفاب بتنازل مزارد عن ارض زراعية

 -/.../...........بين كل من :  محرر بتاريخ.....

 ومحل اقامته................ ) طرف اول مزارد (   السيد /................

 ) طرف ثاني مالن (((  ومحل اقامته................   ................/السيد 

 تمهيد 

   يتيييولي الطيييرف االول بصييييفته ميييزارد االرض الزراعييييية الكائنييية بزمييييام........

 -وحدودها االربع :   ف   ط  بحوض...........ومساحتها...س

 الحد الشرقي : 

 الحد الغربي :

 الحد البحري :

 الحد القبلي :

وحيث ان الطرف االول يعجز حاليا عن القيام بهدمة االرض الزراعيية وذلين بسيبب كبير سينه 

 وعدم وجود اوالد له مهنتهم االساسية الزراعية فلقد تم االتفاب علي االتي :



 -اوال :

 هذا التمهيد جزء ال يتجزء من العقد   يعتبر

 -ثانيا :

يقر الطرف االول بصفته ميزارد بانيه يقيوم بزراعية االرض المحيددة المعيالم بالتمهييد السيابق 

حتي تاريهه وانه يتنازل عن هذا الحق فيي زراعتهيا ويهليي مسيئوليته عين الزراعية ويتنيازل 

عن جميع حقوقه التي حددها له القانون مقابل قيامه بالزراعة وذلن لعدم قدرته علي زراعتها 

 سنه وعدم وجود من يحترف الزراعة من ابنائه  بسبب كبر

 -ثالثا :

ن الطرف االول هذه االطيان وهي بحالة عاديية وهاليية مين تسلم الطرف الثاني بصفته مالن م

الزراعة وليس بها اي محصول وللطرف الثاني حرية التصرف كاملة في زراعتها بمعرفته او 

 بمن يهتاره لذلن دون رجود الطرف االول عليه باية التزامات القانونية 

  -رابعا :

ن تعيويض اي منهميا لالهير واعتبيار هيذا يتعهد كل من الطيرفين الميذكورين بتنفييذ االتفياب دو

 العقد نافذ المفعول من تاريهه 

  -هامسا :

 تحرر هذا العقد من نسهتين بيد كل من الطرفين صوره منه 

 طرف ثاني   طرف اول................................

 مالن  مزارد.....................................

 

 

 عقد استهدام عالمة تجارية

  -فيما بين :

 .............................. .......... -الطرف االول ) صاحب العالمة التجارية ( :

 وعنوانه .............................. ................. 

 وسيشار له في هذه االتفاقية الحقا بالـ )الطرف االول (

 

 ........................ -ية( :) المره  له باستهدام العالمة التجار الطرف الثاني

 وعنوانه .............................. .................... ............................



 وسيشار له في هذه االتفاقية الحقا بالـ )الطرف الثاني (

 

مات ) .............................( المسجلة لد  مسجل العال -بشان العالمة التجارية :

التجارية في .............................. .......... تحت الرقم .................. تاريخ 

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

 ) وسيشار لها الحقا بالـ )العالمة التجارية (

وحيث ان الطرف االول صاحب العالمة التجارية المذكورة ومالن سائر حقوقها المقررة 

حق الترهي  للغير باستهدامها في حدود الشروط التي يتفق عليها بموجب القانون بما فيها 

 ويحددها نطاب الترهي  باالستهدام.

وحيث ان الطرف الثاني يرعب باستهدام هذه العالمة التجارية في حدود اتفاقية االستهدام هذه 

 وشروطها .

 -لى ما يلي :فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما وراائهما المعتبر شرعا وقانونا ع

 -:1مادة 

 حكم الديباجة 

 مقدمة هذه االتفاقية ملزمة وجزء ال يتجزأ منها .

 -:2مادة 

 الترهي  باالستهدام ونطاقه ومدته وبدله 

من قبل الطرف الثاني لمدة  يوافق الطرف االول ويجيز استهدام ) العالمة التجارية ( -أ

جدد تلقائيا ) او( ) وتعتبر اتفاقية الترهي  هذه ............ تبدأ من تاريخ ............ ، ت

منتهية بانتهاء المدة واي اتفاب على االستهدام لمدة الحقة بعد انتهاء االتفاقية يتعين ان يتم 

بموجب اتفاقية جديدة بين الطرفين ، وال تعتبر هذه االتفاقية مجددة او قابلة للتجديد باي حال 

 من االحوال( 

) او منتجات معينة  العالمة التجارية بواعها على منتجات الطرف الثاني ينحصر استهدام -ب

يتم تسميتها ( ويافطة المحل الكائن في .... . ........................ ، وباستهدامها للمراسالت 

والمستندات المتعلقة بالمحل المذكور فقط ) اي يذكر نطاب االستهدام بدقة ( ، وال يجوز 

 اعراض وفي اية محال عير ما حدد حصرا في هذه المادة . استهدامها الية

.........  يدفع الطرف الثاني للطرف االول لقاء استهدام العالمة التجارية مبلغا وقدره - 

سنويا ) او ما نسبته ...... من مبيعات او صافي مبيعات او ... الخ ، تدفع ) شهريا او كل 

المحاسبة بين الطرفين او من يعيناه لهذه الغاية في ) ثالث اشهر او سنويا .. الخ ( وتجري 

موعد المحاسبة ( .. وتعتمد قيود مبيعات ) القيود المحاسبية او عائدات او ميزانيات ... الخ ( 

الطرف الثاني لبيان عائدات االستهدام المتعين دفعها للطرف االول مع حق االهير باالطالد في 

ت محاسبية او على نظام البيع للتثبت من سالمة المحاسبة كل وقت على اية قيود او مستندا

وصحة البدل دون اية معاراة من قبل الطرف الثاني ، ويعتبر اهالل الطرف الثاني بدفع البدل 

المتفق عليه او اهالله بتمكين الطرف االول من التثبت من صحته بالطريقة المذكورة موجبا 

 ة . من هذه االتفاقي 4لتطبيق حكم المادة 

 يزود الطرف االول الطرف الثاني باية كتب او تصريحات مطلوبة الي جهة من الجهات -د



الرسمية او االهلية تفيد بالتصريح باستهدام العالمة التجارية وفقا لشروط اتفاقية االستهدام 

 وبالشكل المالئم لمصلحة الطرفين . 

، وال يهل  لتجارية في .....................تقيد اتفاقية االستهدام هذه لد  مسجل العالمات ا -ه

 عدم تسجيلها او التاهر فيه الي سبب بحقوب الطرفين وبسائر االحكام المقررة فيها.

 -:3المادة 

 المسؤولية عن االستهدام 

عير قابل للمعاراة او االنكار او الدفع بما يهالفه  -يتعهد الطرف الثاني تعهدا نهائيا وناجزا 

العالمة التجارية استهداما مشروعا وفي الحدود واالعراض المقررة في المادة باستهدام  –

الثانية فقط ، ويقر بمسؤوليته القانونية عن اية مطالبات او التزامات تنشأ تجاه المحل 

المذكور او تجاه الطرف الثاني متصال باستهدام هذه العالمة بما في ذلن المسؤولية عن اية 

القوانين االردنية بما فيها قوانين الملكية الفكرية بانواعها  مهالفات مقررة بموجب

والمسؤولية عن اية مطالبات تتصل بهذا االستهدام من الغير سواء اكانت تتعلق بمطالبات 

مالية عقدية او تتعلق بمسؤوليات قانونية ناشئة عن عمل المحل و/او عن استهدام العالمة 

االول اية مسؤولية تجاه الغير او اي من الجهات  من الطرف الثاني ، وال يتحمل الطرف

االهلية او الحكومية عن استهدام هذه العالمة من قبل الطرف الثاني باي وجه من اوجه 

 االستهدام .

 -:4المادة 

 تنفيذ االلتزامات وفسخ وانفساخ االتفاقية . 

 لثاني وامان عدميتعهد الطرف االول بامان االستهدام للعالمة التجارية من الطرف ا -أ

التعرض له بهذا االستهدام للمدة المقررة في هذه االتفاقية وبابقاء العالمة التجارية مسجلة 

هاللها وبعدم نقض هذه االتفاقية او الرجود عنها او الطعن بهذا االستهدام هالل سريانها ما 

تقرره الفقرات  لم ترتكب من الطرف الثاني اية مهالفة موجبة لفسخ هذه االتفاقية وفق ما

 التالية من هذه المادة. 

بالرعم ما تقرره اية تشريعات او قوانين ، يحق للطرف االول فسخ هذه االتفاقية باشعار  -ب

هطي موجه للطرف الثاني في حال استهدام العالمة التجارية في عير اعرااها او استهدامها 

هدام المقرر في هذه االتفاقية او على نحو عير مشرود او تجاوز الطرف الثاني نطاب االست

اهالله بدفع بدالت االستهدام او اهالله بحق الطرف االول في التثبت من صحة البدل واالطالد 

على القيود المنصو  عليه في الفقرة ) ( من المادة الثانية او مهالفة الطرف الثاني في هذا 

لية عن هذه المهالفات ، ويلتزم االستهدام للقوانين المرعية وتعريض الطرف االول للمسؤو

الطرف الثاني دون معاراة او انكار بازالة اليافطات التي تحمل العالمة التجارية ووقف 

استهدامها على اية منتجات او اوراب او مواد دعائية او مراسالت او مستندات محاسبية في 

وال يهل ذلن بحق مدة اقصاها شهرين من تاريخ تبلغه اشعار فسخ االتفاقية وانهائها ، 

الطرف االول بالحصول على بدل االستهدام حتى آهر يوم تم فيه استهدام العالمة التجارية 

 باي صورة من الصور او بحقه بالحصول على التعوياات جراء االستهدام المهالف للقانون . 

 ( وال يجوزتعتبر هذه االتفاقية مفسوهة حكما في تاريخ انتهائها ) ان كانت محددة المدة  - 

بعد هذا التاريخ االستمرار في استهدام العالمة التجارية باي وجه من الوجوه ويتعين ازالة 



اليافطات ووقف االستهدام على المراسالت والمنتجات والمواد الدعائية وعيرها ، كما تعتبر 

مفسوهة حكما في حال شطب العالمة التجارية او الغاء او وقف استهدامها بموجب حكم 

 قاائي او بقرار من مسجل العالمات التجارية.

 -: 5المادة 

 الوالية القانونية والعناوين المهتارة وطرب فض المنازعات 

واالجرائية في كل ما لم يرد عليه ن  في هذه  تطبق القوانين ................ المواوعية -أ

 االتفاقية 

احكام هذه االتفاقية وما قد ينشا عنها في حال حدوث نزاد او هالف حول تفسير او تنفيذ  -ب

وفي كل ما يتصل بها بين االطراف ، وبالعموم اية منازعة تتصل بالعالقة بين الطرفين 

مواود هذه االتفاقية تحال الى التحكيم امام محكم فرد اتفق الطرفان على ان يكون من 

حكم القوانين ........... محكمي المركز العربي للملكية الفكرية وفض المنازعات ، ويطبق الم

على النزاد ويقر الطرفان بقبولهما النهائي بقرار المحكم ، وفي حال امتناد أي من االطراف 

المثول امام المحكم واالجابة على االدعاءات المحكم المعين السير باجراءات التحكيم في عيبة 

مكتبه اما بارسالها باليد او الطرف الناكل عن الحاور بعد اجراء التبليغات االصولية من قبل 

 البريد المسجل للطرف المعني . ويكون القرار الصادر عن المحكم ملزما قابال للتنفيذ . 

يقر الطرفان ان العناوين المثبتة ازاء كل منهما هي الموطن المهتار الجراء التبليغات  - 

منتجة الثارها القانونية  واية اهطارات او تبليغات او مراسالت على هذه العناوين تعد صحيحة

 ما لم يهطر أي طرف الطرف االهر بتغير عنوانه باهطار هطي بعلم الوصول .

 في العالقة بين الطرفين تقبل لغايات االثبات واالهطار االنذارات العدلية والمراسالت -د

البريد البريدية بانواعها واالتصاالت الهاتفية والفاكسات الموقعة من مرسلها وتقبل رسائل 

االلكتروني وفق النظام الدار  واالعتيادي بين الطرفين وبالعموم اية وسيلة من وسائل 

االتصال التي تحقق سالمة اطالد الطرفين وعلمها على ما يرسله االهر والتي تظهر ظروف 

 الحال او االقرار او القبول الصريح او الامني ان الطرف المرسلة اليه قد علم بمامونها . 

 -:6دة الما

 االحكام الهتامية 

كافة مواد هذه االتفاقية ملزمة ووحدة واحدة عير قابلة للتجزئة وتنفذ وتفسر على اساس  -أ

 ووفق مفهوم وموجبات مبدا حسن النية .

حررت هذه االتفاقية من ست مواد بما فيها هذه المادة ومن ثالث نسخ اصلية بيد كل  -ب

الثالثة للتسجيل لد  مسجل العالمات التجارية في طرف نسهة للعمل بمقتااها وتودد 

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

 

وعلى ذلن وقع الطرفان في مجلس العقد في ................ هذا اليوم ...... الموافق 

............./../.. 

 الطرف الثاني  الطرف االول



 االسم  االسم

 التوقيع  التوقيع

 

 بيع ابتدائي عن نفسها وبصفتها قابلة للشراء لصالح بناتها القصرعقد  

 /-بين كل من :  2/7/2011محرر بتاريخ 

 مركز المحلة الكبر  ========المقيم بناحية  _ السيد / ==============1

                                                                                                              

 ) طرف أول بائع ( 

عيين نفسيها وبصييفتها قابليية للشيراء لصييالح بناتهييا  ================_ السييدة / 2

 ثان مركز المحلة الكبر   =========والمقيمة بناحية ============القصر منار , 

                                                                                                          (

 طرف ثان مشترية ( 

 _ بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وللتصرف اتفقا على ما يلى : 

عين  =======باد الطرف ا ول بكافة الامانات الفعلية والقانونية الى الطرف الثاني المشترية السييدة /  أوال :_

بحييق النصييف لهييا والبيياقي لبناتهييا القصيير  ==========نفسييها وبصييفتها قابليية للشييراء لصييالح بناتهييا القصيير 

قار الكيائن بناحيية بشيبيل ثيان مركيز المحلية هو نصف مساحة الطابق االراى بالع المذكورين بالتساوي فيما بينهم ما

 ومحدود بحدود أربع كالتالي ين والمرافق وهذا العقار كامل ا بواب والشباب 19الكبر  بحوض الطايفة 

  ==================== /الحد البحري 

  ===================== الحد القبلي /

  ====================== الحد الشرقي/

  ================== الحد الغربي /

الشيرقية البحريية وهيو عبيارة عين الحصة المباعة تمثل نصف مساحة الطابق االراى بالعقار المذكور من الناحية و_ 

 ة مواشي ومهزن اثنين محل مفتوحين على بعض وحظير 2عدد 

 وحدودها كالتالي : 

 =================== الشرقي /

  ==================== الغربي /

  ===================== البحري /



  ===================== القبلي /

 وقييد اتفييق الطرفييان علييى أن يشييمل هييذا البيييع وميين اييمن الييثمن مييا يهيي  القييدر  المبيييع فييي

ومدهل السلم وكافية االجيزاء المشيتركة بالعقيار كميا يشيمل تنيازل الطيرف االول عين الشوارد 

  بالحصة المباعههرباء الها  فاد بالكهرباء والمياة وعداد الكحق االنت

 

 

( جنية فقط همسة وثمانون أليف جنيهيا ال عيير دفعيت  85000اجمالى ومقبوض قدرة ) تم هذا البيع نظير ثمن ثانيا :

جميعا من يد ومال الطرف الثاني المشترية ليد الطرف ا ول البائع حال التعاقد وقامت بدفع ما يه  بناتها القصير فيي 

كاميل اليثمن  هلطيرف ا ول باسيتالمالثمن من مالها الها  تبرعا منها ال رجود فية فيي الحيال أو االسيتقبال وقيد اقير ا

 على هذا العقد بمثابة مهالصة نهائية بكامل الثمن  هويعتبر توقيع

 

عين واليدة المرحيوم / عليى يقر الطرف ا ول البائع بان قد تملن القيدر المبييع عين طرييق المييراث الشيرعي  ثالثا :_

 المحرر بينة وبين باقي الورثة  5/1996 /31رخ وعقد القسمة المؤ ربيمحمد الع

 

يقر الطرف ا ول البائع بهلو الحصة المباعة من جميع الرهون والحقيوب العينيية بسيائر أنواعهيا وبأنية ليم  رابعا :_

 يتصرف في الحصة المباعة با  نود من أنواد التصرفات 

 

تندات الملكية والتوقيع على عقد البيع الرسيمي النهيائي بتقديم جميع مس يقر الطرف ا ول البائع بالتزامه هامسا :_

 زمة للتسجيل ونقل ملكية الحصة المباعة الالوقت طلب المشترية واتهاذ جميع ا جراءات 

 

تقر الطرف الثاني المشترية بمعاينة الحصة المباعة المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقبلتها بحالتهيا  سادسا :_

 الراهنة 

 

اتفق الطرفان على أن تكون محكمة مأمورية المحلية الكبير  االبتدائيية وجزيئاتهيا هيى المهتصية بنظير ا   بعا :_سا

  لعقد أو عن تفسير ا  بند من بنودهنزاد قد ينشا عن هذا ا

 

إذ اهل ا  طرف من الطرفين با  بند من بنيود هيذا العقيد يكيون ملزميا بيدفع مبليغ و  ان على انهاتفق الطرف ثامنا :_

 ( عشرون ألف جنيها ال عير كتعويض للطرف ا هر عالوة على سريان العقد ونفاذة مفعولة20000قدرة ) 

 اللزومتاسعا :_ حرر هذا العقد من نسهتين بيد كل طرف نسهة للعمل بموجبها عند 

 



 ((الطرف الثاني المشترية    ))                                          ((البائع  الطرف ا ول ))

 

 

 عقـــد بيـع ابتدائى  لشقة تملين
 

 2014/    7   /  12لموافق   السبت-أنـة في يـــوم :

 محرر بين كل من

=============== والجميييع مقيمييون بناحييية المحليية الكبيير  منشييية   /الحاجييةأوال : 
 البكر  

 ))طـرف أول بـائع ((                                                                                            

 ====================== المقيم بناحية منشية البكر  المحلة الكبر ثانيا : 

 )) طرف تانى مشتر ((                                                                             

تمهيييد / يمتليين الطرفييان بييالميراث الشييرعى عيين والييدهم المرحييوم / محمييود محمييد سيييد احمييد 

 6الطحان ميا هيو شيقة سيكنية كائنية بالعقيار الكيائن بناحيية مييامى شيارد حسين زعميور رقيم 

شيارد اسيكندر ابيراهيم قسيم المنتيزة باالسيكندرية وهيذا العقيار مقيام عليى مسيياحة متفيرد مين 

م ) ثالث مائة متر مربع ( مبنى ستة ادوار كل دور مكون من اربيع شيقق والشيقة 300قدرها 

على شمال الصاعد على السيلم اول بلكونية وحيدود العقيار اليذ  تقيع بية  2مواود العقد رقو 

 الشقة كاالتى 

                                              ابراهيم  امتار من شارد اسكندر 7شارد قائم على الطبيعة وعراة / الحد البحر 

                                                               شارد عشرة امتار متفرد من شارد اسكندر ابراهيم الحـد القبلي / 

 قيد سعد راشدالحد الغربى /عمارة ملن الع

 عمارة ملن السيدة / هانم بيومى حسنينالحد الشرقي / 

 بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقوا على ا تى : 

 يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزاء من هذا العقد ومكمال لة  -اوال :

الطيرف االول البيائعين اليى الطيرف باد واسقط وتنازل بكافة الامانات القانونية افراد  -:ثانيا 

باليدور االول  2الثانى المشتر  ميا يهصيهم مين حصية شيائعة فيى الشيقة المباعية الشيقة رقيم 

والمتفيرد مين شيارد اسيكندر  6علو  بالعقار الكيائن بناحيية مييامى شيارد حسين زعمير رقيم 

 والمنافع  ابراهيم قسم المنزة باالسكندرية . المكونة من حجرتان ورسبشن ومطبخ وحمام



متييرا مربعييا تقريبييا وهييى الشييقة المطليية علييى شييارد حسيين زعمييور كامليية  75ومسيياحتها 

التشطيبات والبياض واالبيواب والشيبابين واالعميال الكهربائيية والمفروشيات وقيد قيام الطيرف 

الثانى المشتر  باستالم هذة الشقة المباعة مواود هذا العقد وواع ييدة عليهيا واصيبح هيو 

حييد لهيا والمقير لية مين قبيل البيائعين بالملكيية وبكافية الايمانات الفعليية والقانونيية المالن الو

 للشقة المباعة اعتبار من تاريخ هذا العقد 

جنيييية مصيير  ) مائييية  150000تيييم هييذا البييييع نظييير ثمييين اجمييالى مقبيييوض وقييدرة  -ثالثييا:

الطيرف االول البيائع وهمسون الف جنية (دفعت بالكامل من يد الطرف الثانى المشتر  الى يد 

 وقت التوقيع على هذا العقد واصبح توقيع البائعين على 

 

 

هذا العقد بمثابة مهالصية نهائيية مينهم بقيبض كاميل اليثمن المتفيق عليية واصيبح ايايا طيرف 

المشتر  هالصا وعير مطالب با  شيىء ويحق لة التصرف فى هذة الشقة المباعية لية بكافية 

ة لة شرعا وقانونا والواردة بحق الملكية ومنها البيع للغيير اذا اراد التصرفات القانونية الجائز

 ذلن حيث انة قام بسدد كامل الثمن 

يقر الطرف الثانى المشتر  بانة عاين الشقة المباعة المعاينية التامية النافيية للجهالية  -رابعا :

 وانة قبل شرائها 

للبييائعين ميين الميييراث الشييرعى  الييت مليكيية الحصيية المباعيية للشييقة مواييود العقييد -هامسييا :

لحصة شائعة فى الشقة المباعة من والدهم المرحوم / محمود محمد سيد احمد الطحان واليذ  

مين ياسير يوسيف  24/5/2005الت الية الملكيية عين طرييق الشيراء بالعقيد االبتيدائى الميؤرخ 

 مصطفى الدكماو  

مواييود هييذا العقييد ميين كافيية  ياييمن الطييرف االول البييائعين هلييو الشييقة المباعيية -سادسييا :

الحقوب العينيية االصيلية والتبعيية و االهتصيا  والحكير واالمتيياز واالرتفياب ظياهرا او هفيى 

والبيع للغير وااليجار للغير او اية حقوب اهر  عير ذلن با  نيود مين انيواد التصيرفات التيى 

الول القانونييية تعيوب تمليين الطيرف الثييانى المشيتر  لهييا ويكيون ذليين تحيت مسييئولية الطيرف ا

 المطلقة 

بموجب هيذا العقيد يمتلين الطيرف الثيانى المشيتر  حصية شيائعة عيير مفيرزة بيارض  -سابعا :

العقار واالساسات والمداهل واالسطح وعيرها بنسبة نصيب الشقة المباعة لة اليى نسيبة عيدد 

 شقق العقار بالنسبة والتناسب 

ئيا ال رجعة فية الى الطيرف الثيانى المشيتر  عين تنازل الطرف االول البائع تنازال نها -:ثامنا 

عداد المياة وعداد الكهرباء والتامين الها  بهيم والموجيودين بالشيقة المباعية موايود هيذا 

  5541627العقد وكذلن التليفون الموجود بالشقة رقم 



دد وعلية اكمال االجراءات بالجهات المهتصة نيابة عن البائع كميا يقير الطيرف االول بانية مسي

اسييتهالن الكهربيياء والمييياة وفيياتورة التليفييون حتييى تيياريخ هييذا العقييد وانيية ملييزم بسييداد جميييع 

الديون والرسوم واالستهالن والعوايد ومستحقات اهر  مطلوبية سيابقتا كانيت او الحقية عليى 

 الشقة المباعة مواود هذا العقد وحتى تاريخ تحرير هذا العقد 

م كافة المستندات الدالة على الملكية للطرف الثانى المشتر  تعهد الطرف االول بتقدي -تاسعا :

الهاصة بالشقة مواود هذا العقد والحاور امام الجهيات المهتصية الثبيات صيحة ونفياذ هيذا 

 العقد او صحة توقيع 

اتفق الطرفان على ان بنود هذا العقد ملزمة لهم قانونيا وان هيذا البييع نافيذ ونهيائى  -عاشرا :

ود فية من ا  طرف ومن يهل بذلن يلزم بدفع مبلغ همسون الف جنية مصر  وال يجوز الرج

 مع نفاذ العقد 

اتفق الطرفيان عليى ان محكمية االسيكندرية اوالمحلية الكبير  بكافية درجاتهيا  -الحاد  عشرا :

 هما المهتصان با  نزاد ينشا

 عن هذا العقد 

 

ود                       الطرف الثانى الطرف ا ول البائع                              الشه

 المشتر             

 

 

 عقد بيع شقه سكنيه على ان يسدد الثمن على اقساط

 5/3/2012انه فى يوم االثنين الموافق 

 تحرر هذا العقد بين كال من:

شارد التحريربندر اول المحله الكبير  بملكيه 57المقيم  ===========السيد/  -1

             بطاقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه قيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييومى رقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم                                                             

 ))طرف اول بائع((

شيارد بيدير الرجبيى ابيو شياهين بنيدراول المحليه  24المقييم  =========السيد/ -2

)) طرف                                                               بطاقه قومى رقم الكبر 

 ثان مشتر ((

 _ بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وللتصرف اتفقا على ما يلى : 



المشييتريى الشييقه  الطييرف ا ول بكافيية الاييمانات الفعلييية والقانونييية الييى الطييرف الثيياني واسييقط وتنييازل بيياد أوال :_

الكائنه بالدور الثانى علو  ناصيه قبلى شرقى على الطوب االحمر عباره عن جدران وسقف وحليوب هشيبيه للشيبابين 

متر مائه وهمسه وسبعون متر مربع تقريبا والمكونه من ثالثة حجرات وصاله وحمام  175والمناور والبالغ مساحتها 

عزبة ابو رااى  -الكائن بشارد كامل ابو عرب المتفرد من طريق عزبة توما ومطبخ بالمنزل ملن الطرف االول البائع

م) ثالثية 300بندر اول المحله الكبر  والمبنى بالطوب االحمر واالعميده الهرسيانيه المسيلحه والبيالغ اجميالى مسياحته 

بتياريخ         /      /       مائة متر مربع( بهالف ميا يهصيه فيى الشيوارد والصيادر ليه تيرهي  بنياء رقيم                 

2      

 -وهذا المنزل محدود بحدود اربع كالتالى: 

  الحد القبلي /                                                        /الحد البحري 

  الحد الغربي /                                                        الحد الشرقي/

ان هذا البيع يشمل ومن امن الثمن حصه عقاريه مشاعا فى االرض المقام عليها المنزل رفان على كما اتفق الط

سيبة مسياحة الشيقه المباعيه صيه تمثيل نهصصه لالنتفاد المشترن وهيذه الحوفى كافة االجزاء المشتركه فى المنزل الم

ى الوحيدات مشياعا فيى مسياحة العقيار ة باقى وحدات العقار وتقيدر بحسيب ميا يهي  الشيقه بالنسيبه اليى بياقالى مساح

 االجماليه.

مائتين وثمانون الف جنيها العير دفع الطرف الثانى ( جنية فقط 280000تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى قدرة ) ثانيا :

من فقط )مائة الف جنيها العير حال تحريير هيذا العقيد وبياقى اليث جنيها( 100000ليد الطرف االول البائع مبلغ وقدره )

 اربعة ايصاالت امانه مستحقة الدفع على  4جنيه ) مائة وثمانون الف جنيها ( محرر بها عدد  180000وقدره 

  /-اربعة أقساط وبيانها كالتالى:

 5/9/2012(جنيه همسة واربعون الف جنيها مستحقة الدفع فى 45000االيصال االول بمبلغ )

ون اليييف جنيهيييا مسيييتحقة اليييدفع فيييى (جنييييه همسييية واربعييي45000االيصيييال الثيييانى بمبليييغ )

5/3/2013 

(جنييييه همسييية واربعيييون اليييف جنيهيييا مسيييتحقة اليييدفع فيييى 45000االيصيييال الثاليييث بمبليييغ )

5/9/2013 

(جنييييه همسييية واربعيييون اليييف جنيهيييا مسيييتحقة اليييدفع فيييى 45000االيصيييال الرابيييع بمبليييغ )

 بعده   5/3/2014

 

موايود البييع قيد اليت الييه بالبنياء والتشييد مين ماليه الهيا  اميا ملكية الشقه  يقر الطرف ا ول البائع بان ثالثا :_

  االرض المقام عليها البناء فقد الت اليه ملكيتها عن طريق/

 

 من جميع الرهون والحقوب العينية بسائر أنواعها وبأنة لم  بان الشقه المبيعه هاليهيقر الطرف ا ول البائع  رابعا :_

واذ ظهيير هييالف ذليين يتحمييل المسييئوليه الجنائيييه  بييا  نييود ميين أنييواد التصييرفات  هييذه الشييقهتصييرف فييي يسييبق لييه ال

 والمدنيه المترتبة على ذلن



 

يقير الطيرف ا ول البيائع بالتزاميه بتسيليم الشيقه المبيعيه اليى الطيرف الثيانى المشيتر  فيى موعيد عايتيه   هامسا :_

 مع سداد القسط الثانى من الثمن. 5/3/2013

 

بتقديم جميع مستندات الملكية والتوقيع على عقد البيع الرسيمي النهيائي  رف ا ول البائع بالتزامهيقر الط سادسا :_

الشقه المبيعه وقت طلب المشتر  واذ تاهر يلتزم بكامل مصاريف زمة للتسجيل ونقل ملكية الالواتهاذ جميع ا جراءات 

 صحة ونفاذ هذا العقد.

 

سيداد كافية الرسيوم واليديون واالميوال االمرييه المقيرره قانونيا التيى قيد تكيون يلتزم الطيرف االول البيائع ب  سابعا :_

 مستحقه على الشقه مواود البيع حتى تاريخ تسليم الشقه

 

يلتزم الطرف االول البائع بتوصيل ميياه الشيرب والصيرف الصيحي والكهربياء للشيقة المبيعيه وكيذا تشيطيب  ثامنا :_

البلكونات والشبابين ومحارة ودهان المساقط وتشطيب مدهل العقار بالجرانيت  واجهة العقار من الهار  وتركيب حديد

 مع سداد القسط االهير 5/3/2014والسلم بالرهام وتركيب مصعد كهربائى  واالنتهاء من ذلن فى موعد عيطه 

 

مبليغ وقييدره  اذ اهيل ا  ميين طرفيى هييذا العقيد بييا  بنيد ميين بنيوده يكييون مليزم بييدفع اتفييق الطرفيان عليى انييه -:تاسيعا

 ) عشرون الف جنها( كشرط جزائى للطرف االهر مع التعيويض العيادل عيالوه عليى سيريان هيذا العقيد ونفياذ 20000

 مفعوله فى كافة بنوده

 حرر هذا العقد من نسهتين بيد كل طرف نسهه للعمل بموجبها عند الزوم -عاشر:

 

 الطرف الثاني    ))                          الشهود                     ((الطرف ا ول البائع  )) 

 المشتري((

 

 

 عن ارض وبناء عقار  عقـد بيع أبتــدائى
 

 م2000أنــة فـى يــوم                    المــوافق       /            /

 -بعـد أن تم ا تـفاب والترااـى بيـن كـل مـن:

 طـرف أول بائع    اول المحله الكبرى           م بناحية المحله الكبرى    المقي                           -1

 



طـرف ثانى                                     المقيم بناحيـة المحلة  الكبرى                                  -2
 مشتر 

 

 مـايأتـىبعـد أن أقر الطـرفان بأهليتهم للتعـاقد و التصرف اتفقا على 

بـاد الطرف ا ول الى الطرف الثـانى وأسقط وتنازل بكافة الامانات الفعلية والقانونية  -أوال :

المثبتـة للملكية ماهو كامل ارض  وبنا ء العقار رقم        الكائن بناحيةالمحلة الكبر اشارد            

ار مكون  من             وكل دور قسم اول     محافظة الغربيه القطعة رقم           وهذا العق

مكون من شقه  عباره عن          حجرات وصاله بالمنافع  ومبنى بالطوب االحمر واالسمنت 

 ومسقوف بالهرسانه كامل التشطيب وكامل المرافق وتبلغ جملة مساحته 

                                       -متر مربع ومحدود بحدود اربعه هى :         

 

  /الحـد البحر 

  /الحـد القبلى

  /الحـد الشـرقى

 /  الحـد الغـربى

وقد تم هذا البيع نظيـر مبلـغ                             جنيه دفعهم  الطرف الثانى  -ثـانيـا :

 وقت تحرير العقد 

بة للطرف االول عدا ونقدا بمجلس العقد وحال توقيعهم ويعتبر التوقيع على هذا العقد بمثا

 مهالصه نهائيه بكامل الثمن

للعقار المنزل المباد قد ألت اليه عن طريق الشراء من /                             -ثالثا :

  2000بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى           /      /

قـد يلتزم الطـرف ا ول بامان عـدم تعـراه أوتعرض الغيـر للمشترافاالعقار محل ع -رابــعاً:

 البيـع سواء كان هذا التعرض قانونى او ماد 

 

يلتزم الطرف ا ول بتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية وا قرار بصحة  هامسا:_

ونفاذالبيع والحاور أمـام المحكمة والشهر العقار  للتوقيع على عقد البيع النهائى الستكمال 

 أجراءات التسجيل وقت طلب المشتر 

 



أقر الطرف ا ول بأن القطعة المباعة للطرف الثانى هالية من كافة الرهون     -سـادسا :

 والحقوب العينية ا هر 

يقر الطرف الثانى بأنة قد عين المنزل محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية لكل  -سابعاً:

 جهالة شـرعا وأنة إستلمه وواع يدة عليه

بنودها هذا العقد يكون ملزم بدفع مبلغ                          كـل من يهل بأ  بند من  -ثامنـاً:

 جنيها بصفة تعويض للطرف االهر بهالف الشـروط السابقة 

كل نزاد ينشأ حول تفسير أ  بند من بنود هذا العقد تكون محكمة مأمورية المحلة  -تاسعـاً :

 الكبر 

 للعمل بموجبها عند اللزوم   تحرر هذا العقد من نسهتين بيد كل طرف نسهة-عاشـراً :

 

 

 

الطييييـرف الثييييانى                          الطييييـرف ا ول ) البييييـائع (                     الشييييهود

 المشتر (                     

 

 

 عقد بيع شقه سكنيه

 12/1/2011محرر بتاريخ 

 /-قد تحرر هذا العقد بين كل من :

 16305بطاقة كمبيوتر رقم                     ==================_  1

 بطاقة كمبيوتر رقم                         ==================-2

 160092بطاقة كمبيوتر رقم                              ============= -3

 -أمام البوابة الثالثة -البندار  سشارد محرو 61المقيمين 

 )طرف أول بائعين(              الكبر  المحلة ثانيبندر  الجمهورية حي 



 24المقييييييم   ==================================  /-ثانييييييا:

 شارد العزب راوان

 المتفرد من شارد سكة زفتي بندر ثاني المحلة الكبر 

                                                                                                                                  ( طرف ثان مشتر )                                                              

 ))بند تمهيدي((

يمتلين أفيراد الطيرف ا ول البيائعين  14/2/2003بموجيب عقيد البييع االبتيدائي الميؤرخ  

أمام البوابة الثالثة حي الجمهوريية بنيدر ثياني  شارد محروس البندار   61المنزل رقم 

المحليية الكبيير  والمكييون ميين سييتة طوابييق الطييابق االراييى عبييارة عيين مهييزن وبيياقي 

الطوابق كل طابق عبارة عين شيقه واحيده مكونيه مين ثالثية حجيرات وصياله والمنيافع . 

ب وهيييذا المنيييزل مبنيييى بيييالطوب ا حمييير واالعميييده الهراسيييانية المسيييلحة كاميييل ا بيييوا

م همسيه وتمنيون متير مربيع تقريبيا 85والشبابين والمرافيق ومقيام عليى مسياحه قيدرها 

 بهالف ما يهصه فى الشارد.

ووارد فييي تكلييف السيييدة/  2002لسينة  11وهيذا المنيزل صييادر ليه تيرهي  بنيياء بيرقم 

سييعاد محمييود عبييد الحييافظ الثلييث)) البائعيية الثالثيية(( التييي تمتليين فييي هييذا المنييزل حصيية 

محمود ومحمد مهتار عبيد اليرحمن /-لنصف مشاعا والنصف ا هر ملن لكل من:قدرها ا

 الصعيدي ) البائعان ا ول والثاني( 

 /-وهذا المنزل محدود بحدود أربع كالتالي:

مليين علييى  /القبليييمتيير مناصييفة                                         8 شييارد/ البحييري

 البهلوان

ملين إبيراهيم  /الغربيي                             هللا المشيد ملن محمد احمد عبيد الشرقي/

 الطور

 -وبعد أن اقر الطرفان على أهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على االتى:

 من هذا العقد ومتمما له أيعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجز /-أوال:

بييياد واسيييقط وتنيييازل بكافييية الايييمانات الفعليييية والقانونيييية أفيييراد الطيييرف ا ول  ثانييييا :

البييائعين إلييى الطييرف الثيياني المشييتر  الشييقة الكائنيية بالييدور الرابييع العلييوي ) الهييامس( 

م همسييه وثمييانون متيير مربييع تقريبييا والمكونيية ميين ثييالث حجييرات 85والبييالغ مسيياحتها 

محييروس البنييدار  أمييام البوابيية الثالثيية حييي شييارد  61لمييزل رقييم  وصيياله والمنييافع بييا

الجمهوري بندر ثاني المحلة الكبر  والمحدود بالحدود االربعيه المبينية بالبنيد التمهييدي 

 من هذا العقد.



كما اتفق الطرفان على أن هذا البيع يشيمل ومين ايمن اليثمن حصية قيدرها السيدس  -
المشييتركة فييي المنييزل مشيياعا فييي ا رض المقييام عليهييا المنييزل وفييى كافيية ا جييزاء 

المهصصة لالنتفاد  المشترن ميع بياقي وحيدات المنيزل كميا يشيمل هيذا البييع تنيازل 
أفييراد الطييرف ا ول البييائعين  إلييى  الطييرف الثيياني المشييتر  عيين عييداد الكهربيياء 

 الها  بالشقة مواود هذا العقد
ا جيزاء  كما يقر الطرف الثاني المشتر  بالتزامه بتحميل نصييبه فيي تكياليف حفيظ - -

 المشتركة وصيانتها وأدارتها وتجديدها.
 )مائه وعشرون آليف  120000تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى ومقبوض قدره  /-ثالثا:

جنيها مصريا فقط العبر دفعت جميعها مين ييد وميال الطيرف الثياني المشيتر  لييد أفيراد 

ا العقيد ويعتبير 1الطرف ا ول البائعين كيل بحسيب ميا يهصيه فيي المبييع حيال تحريير هيذ

توقيع أفراد الطرف ا ول البائعين على هذ العقد بمثابة مهالصة نهاية بكامل اليثمن وقيد 

 اقروا بذلن.

أفييراد الطييرف ا ول البييائعين بييان ملكييية الشييقة المبيعييه قييد آلييت إليييهم عيين  يقيير /-رابعييا:

سيين طريييق الشييراء ميين السيييد/ حسيين محمييود القطييري بصييفته وكيييال عيين ابنييه/ احمييد ح

رسييمي عييام المحليية الكبيير  ولسيييده/ زينييب  2001لسيينة  2120القطييري بالتوكيييل رقييم 

 .14/2/2003السيد حامد أبو جبه بموجب عقد البيع االبتدائي المؤرخ 

يقر أفراد الطرف ا ول البائعين بان الشقة المبيعه هاليه من كافة الحقيوب آييا  /-هامسا:

متياز واليرهن والحكير واالنتفياد وهالفيه وانيه كان نوعها ظاهره أو هفيه مثل حقوب اال

لم يسبق لهم التصرف في هيذه الشيقة بيا  نيود مين أنيواد التصيرفات وإذا ظهير هيالف 

 ذلن يتحملون كافة المسئولية المدنية والجنائية المترتبة على ذلن 

ف يقر أفراد الطرف ا ول البائعين بيالتزامهم بتسيليم الشيقة المبيعيه إليى الطير /-سادسا:

الثاني المشتر  وانه قد أصبح منذ تحريير هيذا العقيد هيو المالين لهيا وليه حيق التصيرف 

فيها بكافة التصرفات القانونية دون اعتراض من أفراد الطرف ا ول وان الطرف الثياني 

 قد قبلها بحالتها التي هي عليها أالن.

لييديون وا مييوال يلتييزم أفييراد الطييرف ا ول البييائعين بسييداد كافيية الرسييوم وا /-ا:سييابع

االمريه المقررة قانونيا التيي قيد تكيون مسيتحقه عليى الشيقة موايود البييع حتيى تياريخ 

تحرير هذا العقد سواء كهربا أو مياه أو ارائب عقاريه أو  مسيتحقات لجهيات رسيميه 

 أو حكومية ويلتزم الطرف الثاني بكل ما ذكر اعتبارا من تاريخ تحرر هذا العقد

ال  طرف العدول عن هذا البييع أو الرجيود فييه حييث  قان بأنه ال يحيقر الطرف /-ثامنا:

أن هذا العقد باتا ونهائيا ويسر  على الطرفين وعلى الهلف العيام والهيا  كميا يسير  

 لورثه من بعدهم في كافة الحقوب والواجبات المترتبة على هذا العقد.اعلى 



قييد يكييون ملييزم بييدفع مبلييغ وإذ اهييل ا  طييرف ميين الطييرفين بييا  بنييد ميين بنييود هييذا الع

   ثالثون آلف جنيها كتعويض للطرف ا هر مع سريا ونفاذ العقد بكافة  بنوده30000

  كيل نيزاد ينشيأ عين هيذا العقييد أو تفسيير بنيد مين بنيوده تكيون محكمية ماموييية /-ا:تاسيع

 المحلة الكبر  االبتدائية وجزئياتها هي المهتصة بنظره.

 سهتين بيد كل طرف نسهة للعمل بموجبها عند الروم تحرر هذا العقد من ن عا شرا:_

)   الطييييرف الثيييياني        ( ) الشييييهود                  )الطييييرف ا ول البييييائع *(       

  المشتر (

 

 

 عقد تخارج

 0انه فى يوم            /                /       قد اتفاب كالمن

1- ============ 
 المحلة الكبر              ===المقيمان  بناحية      ===========   

 )طرف اول (                                                                           

 ====================== -السيدة-2

 =======================السيد/    

 ========================السيد/    

 ========================السيد /   

 ========================السيد /   

 ========================السيد ة /  

   ====جميعا بناحيةالمقيمين     ================السيدة /   

 )طرف ثانى(

 وذلن بعد ان اقر كل منهما اهليتة  للتعاقد  إتفقوا  على ما يلى               

المتوفى فى     ====  /التعاقد االثنان  هم جميعا ورثة المرحوماطراف - تمهيد 

(  ===وقد ترن مايورث عنه  ومن امن التركة )    ====/       بناحية      /

 =====والتابع لقسم ثان  المحلة الكبر  ملن المرحوم /  =====كائن بشارد 



على التهار  من    وجميع ا فراد من ورثة المورث وقد رعبا أفراد الطرف الثانى

هذة الشركة وترن نصيبهم  فراد الطرف االول بعد إقتاائهم جميعا وكامل حقهم 

مقومات المتجر الماد  على ان يتنازلوا عن الرهصة وكذا السجل التجار  وكافة 

 المالية والمعنوية والتجارية وذلن بالشروط التالية 

مناصفة   ا ولللطرف المهبز   فيعن حقها فى الربع     ======== – 1

العير  مصريجنية  آالفمبلغ وقدرة  عشرة   ماديبينهما  وذلن فى مقابل  

قبات بمجلس العقد  وتتعهد بالحاور امام جميع الجهات الرسمية للتصديق على 

و كذلن  حقها  وميراثها    وهو )    (   فى باقي التركة و البالغ )    (       ذلن 

 الباقية 

و هيم بياقى الوراثية  عين حقهيم الميوروث مادييا و  الثيانيوقد تنيازل جمييع افيرار الطيرف  -2

مناصيفة فيميا بينهميا و ذلين بعيد تقيدير   ا ولمعنويا بكافة مقومات  التجاريية  الفيرار الطيرف 

فييى حييق االيجييارة او بيياقى  الحقييوب المادييية و المعنوييية و المقومييات   إرثيياقيميية حقهييم سييواء 

وذلين مقابيل ثالثيون أليف جنييه  التجياريلتصيلة بهيذا المهبيز  بميا فيهيا ذلين االسيم التجارية  ا

 0مصر  العير قبات بمجلس العقد 

قد اقر مجيا الورثة  من افراد الطعرف الثعاىن   ن هعذا التنعازل  يشعمس كافعة احلقعوق  املعو رثعة  و  -3
هم  مجيععا  ن املخبعز عبعارة ععن املكعان املقومات  املادية  و التجارية  اااصة  نيذا املخبز لععد اقعرار 

املؤجر فقط واإلسم التجارى ألن ما له من أدوات ومعدات مئتهلكة وغري صاحلة لإلسعتخدام ألاعا 
 0وأنته عمرها اإلفرتايى من سنوات  1982متهالكة متاما حي  أاا مئتخدمة من عام 

 

التى تتصيل بهيذا المهبيز أميام  وتعهد الجميع بالتصديق على ذلن والتنازل عن كافة الحقوب-4

 جميع الجهات الرسمية

وقيد تعهيد أفييراد الطيرف ا ول بتحمييل كافية المصييروفات والايرائب والرسييوم إعتبيارا ميين  -5

تاريخ هذا التنازل على أن يتحمل باقى الورثة كل فيميا يهصيه مين ايرائب ورسيوم وتأمينيات 

  وهالفه حتى تاريخ الوفاة

الثييانى أن أ  تعييديالت أو إاييافة  أ  تغييير  أ  أدوات أو معييدات  وقييد أقيير أفييراد الطييرف   -6

 0وهى من مال    الطرف ا ول دون حق لهم  فى المطالبة بشىء منها 

ويحق  فراد الطرف ا ول إستهدام العين فيما يرونه دون إلتزام فى مواجهة الطرف الثانى -7

 0ن تتدهل من الطرف الثانى نهائيا وكذالن إستعماله بالطريقة التى تتناسب مع مصالحهم دو



وقد تعهد أفراد الطرف ا ول بحقهم الكامل فى ملكية المهبز وإدارتيه عليى أن يكيون الميدير -8

وله  حيق التوقييع  عليى جمييع المكاتبيات  والمهاطبيات  وكيل ميا  يعين ليه  ===المسئول هو 

 0امام الجهات الرسمية وذلن دون مقابل لهذه ا دارة 

راد الطرف ا ول على أن تكون  ا ربياح والهسيائر مناصيفة  بيينهم وتيتم المحاسيبة  إتفق أف-9

 0نهاية كل سنة ميالدية 

 فراد  الطرف ا ول الحق فى إتهاذ ا سم التجار  المناسب للمشرود وإتهياذ ميا يرونيه  -10

 0مناسبا لهم 

عن حقهم  الميوروث  بكاميل  قرا  أفراد الطرف  الثانى  بأن هذا ا تفاب يعد تهارجا فقط ا-11

وال 000مقوماته  المادية والمعنوية  والتجارية مين المهبيز  فقيط  دون مسياس ببياقى التركية 

 0يحق    منهم الرجود فى ذلن  نهائيا 

إتفق جميع ا طيراف عيى تنفييذ بنيود هيذا ا تفياب  وإحتراميه  ومين يهيل بيأ  بنيد مين  دق-12

جنيه عشرة أالف جنيه مصر  ال عير كتعويض  10000دره بنوده  يكون ملزما بأداء مبلغ وق

 0للطرف ا هر  مع نفاذ ا تفاب وسريانه 

 0تم تحرير هذا ا تفاب من عدة نسخ بيد كل فرد صورة للعلم والعمل بها -13

 

 أفراد الطرف ا ول                                        أفراد الطرف الثانى    

    

            

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عقد بيع منزل

 بين كل من :   2011/       /              محرر بتاريخ 

 ===========================================_1أوال :_



           2 _=========================================  

")                   مركز المحلة الكبر   =================المقيمان بناحية 

 طرف اول بائعان (                                                             

  ثانيا :_ السيد / ==================

) طرف                         مركز المحلة الكبر   ================المقيم بناحية 

 ثان مشتر  ( 

 _ بعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما يلى : 

بيياد واسييقط وتنييازل افييراد الطييرف االول البائعييان وبكافيية الاييمانات الفعلييية  اوال :

والقانونييية وبموجييب هييذا العقييد الييى الطييرف الثييانى  المشييتر  الييذ  قبييل الشييراء 

الحديثية  المنيزل الكيائن بناحيية االنشيانياء واالسقاط والتنازل ميا هيو كاميل ارض وب

مركز المحلة الكبر  بحوض قطعة النهلة وهو عبارة عن دور واحيد ارايى مبنيى 

بييالطوب االحميير واالسييمنت المسييلح كامييل االبييواب والشييبابين والمرافييق ومسييقوف 

بالعرب والغاب ومكون من اربع حجرات وصالة وحمام ومقيام عليى مسياحة قيدرها 

محدودبحييدود اربييع وعشييرة متيير مربييع تقربيييا وهييذا المنييزل  فقييط مائيية 2م 110

 :كالتالى

  =====================/  الحد البحر 

  =====================/   الحد القبلي

 ======================/  الحد الشرقي

 ====================== الحد الغربى /

 

ف االول البائعيان عين عيداد ويشمل هذا البييع ومين ايمن اليثمن تنيازل افيراد الطير

 1760سيييجل رقيييم  338041وعيييداد الميييياة المثبيييت بيييرقم  68087الكهربييياء رقيييم 

 المركبين  ) الهاصين ( بالمنزل المباد 

( فقييط همسيية 95000تييم هييذا البيييع نظييير ثميين اجمييالى ومقبييوض قييدرة ) ثانيييا :

شيتر  لييد وتسعون الف جنيها ال عير دفعت جميعها من يد ومال الطرف الثانى الم

افييراد الطييرف االول البائعييان  للييذكر اييعف االنثاعييدا ونقييدا حييال تحرييير هييذا العقييد 

ويعتبر توقيع افيراد الطيرف االول البائعيان عليى هيذا العقيد بمثابية مهالصية نهائيية 

 بكامل الثمن 



يقيير افييراد الطييرف   االول البائعييان بييان الملكييية قييد الييت اليهمييا عيين طريييق  ثالثييا :

الميراث الشرعى عين واليدتهما المرحومية / ليليى احميد صيالح عاشيور والتيى اليت 

اليها الملكية حال حياتهيا عين طرييق شيراء قطعية االرض المقيام علييه المنيزل مين 

ثييم  10/1/1989ى الميورخ السييد / احمييد احميد عيطيية بموجيب عقييد البييع االبيتييدائ

 قيامها ببناء وتشيد المنزل المباد من مالها الها  

جميييع الييديون يقيير افييراد الطييرف االول البائعييان بهلييو المنييزل المبيياد ميين  رابعييا :

ازات والحقوب العينية بسائر انواعهيا وانهميا ليم يسيبق لهميا والرهون وكافة االمتي

القانونييية الناقليية للملكييية كييالبيع او التصييرف فييية بييا  نييود ميين انييواد التصييرفات 

 الهبة او التنازل او هالفة 

يقر الطرف الثانى المشتر  بانية قيد عياين المنيزل المبياد المعاينية التامية  هامسا :

النافية للجهالة شرعا وانة قد قبلة بحالتة الراهنة  وانية قيد وايع ييدة عليية وايع 

 يد فعلى 

لبائعيييان بتقيييديم جمييييع المسيييتندات الملكيييية يلتيييزم افيييراد الطيييرف االول اسادسيييا : 

والتوقيع على عقد البيع الرسمى النهيائى اميام مصيلحة الشيهر العقيار   والتوثييق 

 والمحكمة المهتصة بتسجيل هذا العقد ونقل الملكية للطرف الثانى المشتر  

اتفق الطرفان على انة بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطيرف الثيانى  سابعا :

لمشتر  هو المالن الوحيد لكامل ارض وبناء المنزل محل التعاقيد والمسيئول عنية ا

امام جميع الجهات الرسمية والحكومية وهو الوحيد صاحب الحق فى التصرف فية 

 بكافة التصرفات القانونية  

اتفق الطرفان على ان ا  نزاد قد ينشا عن هذا العقد او عن تفسير ا  بنيد  ثامنا :

 ون محكمة موطن العقار هى المهتصة بنظرة من بنودة تك

اتفق الطرفان على انة اذا اهل ا  طرف من طرفى هذا العقد با  بند مين  تا سعا :

شيرط جزائيى ( عشيرون اليف جنييةال عيير ك20000بنودة يلتزم بدفع مبلغ وقيدرة )

 ويض للطرف االهر هالفا للتع

للعمييل بموجبهييا عنييد حييرر هييذا العقييد ميين نسييهتين بيييد كييل طييرف نسييهة  عاشييرا :

 اللزوم 

 



)الطرف ا ول البائعان (                                        ) الطرف الثاني 0

 المشتر (

 

 

 

 

 

 

 حالـة الشيود إبقاءعقد 
  --------المألا    --------نأل    ياا. 

  -قد تيرر   ا ال قد  يمح نن   الم م  :
  --------:  أوال

  -------- المقيم /
 ) طرف أول ( 

  --------ثاً : 

  --------المقي  / 
 ) طرف ثان (

  -: يليللتعاقد و اتفقوا على ما  بأهليتهوقد اقر كل منهم 
 البنــد ا ول 

  -أل   : .داح يمتلك المت حقدأل   يمح ننار  ال قحرات المألأي  
  الثانيالبنــد 

 --------بحلناد ايأـل مملأل   لر  بمأل   يقر المت حقدأل  بأ  ال قحرات الم  ألرة ألالمألأي  
 البنــد الثـالــث 

يقر المت حقدأل  بأ  ال قحرات الم  ألرة  حلي  م   ح   اليقأل  ال ناي  .يح  ح  األعرح  حلر   
 ح رة .أل  لي  أل .ارح ليست مألقأل   أل ال  االرتلح ألاال تصحد أل االمتيحط أل يقأل  االاتلح. أل 

 مي رة . 
  البنــد الرابــع

اتل  المت حقدأل      يمح ن د اصنب. عل  ابقحف يحل  الينأل. قحئم   يمح ننار       ا ال قحر 
أليت رد    مار  أل للحؤ   --------ألتاتر      --------تنداف م   --------لمدة 

م  ب د  ب د  طل  القسم  .أل التصر   ي يصت. بطري  الني  .أل الرد  .أل الندـ .أل الر   .أل 
  حات طأـل مدة سريح    ا ال قد .  بأي طريق 

  البنــد الهـامــس
 ي صدارة ال قحرات الم  ألر طأـل مدة   ا ال قد أل تألطي  صح    --------قد أل   المت حقدأل  



ألي أل  ل.  ي سنن  است الل. التأ نر  --------الري  علنر     ناسب  اصنب.  ي ارحي     
م  أل د   ال ألائد أل المصرأل حت اي رى أل ل. عم  أل. راف اإلصاليحت أل .عمحـ الصيحا  الالط 

    مح نرا  الطمح لليصأـل عل  ايس  غل  م  ال قحر . 
 البنــد السـادس 

  -------- مي  مصرأل حت   ا ال قد تق  عل  عحت  
 البنــد السـابــع 

عرح أل ب ح   .األا  --------.ي اطا. نايأ بسن    ا ال قد ت تد ب. الميحك  التحب  لرح مألط  
 در حترح . 

 البنــد الثـامــن 

  نرح . نند    م  .طرا . اس   لل م  بمأل  --------تيرر   ا ال قد م  
 الطرف ا ول الطرف الثانى 
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 زل (عقـد بيع أبتــدائاعن ارض وبناء حصة شاعه في عقار ) منــــ
 

 

 م2004/ 3 /22أنــة في يــوم االثنين  المــوافق 

 -:محرر فيما بيـن كـل مـن

ليلــى  -3 صــفاء محمــود ســيد احمــد الحلــو  -2نجــاح محمــود محمــود الحلــو   -1

شاارع الحاينفت تااب   15المقيمايين  بناحييايد المحلاد الكبارى  محمود السـيد احمـد الحلـو 

                                                                             {بنادر أول المحلاد الكبارى     
                                                   .                                                                                                                             }طرف أول بائعين 

شيارد الحنفيي  15المقيمية بناحيية المحلية الكبير   سحر محمـود  محمـد  الحلـو    -2

                      ,,,,,,                                           بملكهييييييييييييييييييييييييا تييييييييييييييييييييييييابع أول المحليييييييييييييييييييييييية الكبيييييييييييييييييييييييير 

 .                           }طرف ثانية مشترية  {

 الطـرفان بأهليتهم للتعـاقد و التصرف اتفقا على مـا يأتـى :/بعـد أن أقر  -

نيييح. . ييراد الطيير  ايأـل   مي ييح  ييال  يمييح ن صيي. صليي  الطيير  الاحاييي  الميييتري  أل.سييقطألا  -:أوال 
ألتايحطلألا ب ح ي  الأيمحاحت الل ليي  ألالقحاألايي  المانتيي  للملكيي  ميح أل عبيحرة عي  يصي  عقحريي  يييحئ   

بييحر. سيندي ميميد الياليي   19ال قحر الكحئ  ناحيي  الميل  الكنرى رقي    ي  حم  ارض أل ناحف 



متيييير مرشيييي  ميييييح.  ييييي مسييييحي   3عألانييييد الم ييييأل  ميييي  دألرييييي  أل قييييدر ح االايييي  .متييييحر  22 ييييرائ  
) مائتان أربعه واربعون مترا مربعا واثنيان وعشيرون سينتيمتر    244.22

 -:قسم أول المحلة الكبر   ومحدود بحدود أربعه هي  (

 م . 14.55زقاب عير نافذ منكسر بطول   /الحـد الشرقيم  .       11ورثة السيد حيان بطول   /الحـد البحري

ألرايي  الييينر صنييرا ي   / الحييـد الغربييي.     17.40يييحر. سييند ميمييد اليالييي بطييأـل الحييـد القبلييي/
 نألس  السيت .

 اييي  مصييري  قيي  الغنيير ش اااييح عييير  12000ألقييد تيي   يي ا النييي  ا نييير منلييي  ألقييدر  :  -ايحانيييح :
 ايييي  ارش ييي  اال   ايييي    4000.لييي   ايييي  مصيييري  قييي  الغنييير يصييي   ييي  ألاييييدة مييي  البيييحئ ن  

د  ييتر  الطيير  الاحاييي  ألقييت تيرييير ال قييد ي ييراد الطيير  ايأـل عييدا ألاقييدا بم ليي  ال قييد  ييال  يمييح 
 . ارحئي  ب حم  الام ن صر  أليحـ تألقي ر  ألي تنر التألقي  عل    ا ال قد بماحب  م حلص  

متير مرشي  ش االاي   3أل قيد اقير . يراد الطير  ايأـل بيح  ملكنيتر  لليصي. المبحعي  ألقيدر ح -ثالـثا :
  ) محئتيييح  أل  244أل 22.متيييحر مرشييي    مييييح.  يييي  حمييي  ارض ألشايييحف ال قيييحر  البيييحل  مسيييحيت. 

ت صلينر  ملكنتريح عي  .رش . ألارش أل  مترا مرش ح ألااايح  ألعييرأل  سياتيمتر أل اليصي  المبحعي  قيد .لي
طريييي   المنيييراع الييييرعي عييي  ألاليييد   المريأل /ميميييألد  ميميييألد سيييند ايميييد اليليييأل   أل قيييد .ليييت 
الملكيي  صلييي اي نيير عيي  ألالدتيي. / انألييي  مصيطل  الامييراألى  المحلكيي  ايصييلي  يييحـ ييحترييح ليصيي  

ميي   ألألالييدتر  المريأل  13/7/1953طاطييح  ييي  4190ط بحل قييد المسيي   رقي   24ط ميي   4قيدر ح 
  نرات عند ال ا  اليننا  أل التي ترع ع  طأل رح المريأل  ميمألد  /

ميميألد سيند ايمييد اليليأل  اصيننرح اليييرعي   أل ي   .ليصي. المبحعيي  تييم  منيراع الطيير  ايأـل 
  ي ألالد   ألألالدتر  أل محترا  ألالدتر   ي ألالد   يحـ ييحت. مح ن صر  . 

 ً يد  ت ييرأر  .أل ت يرض ال نيير للمييترى  يي ال قيحر نلتط  . يراد الطيير  ايأـل بأيمح  عي -:رابــعا
 مي  عقيد النني  سألاف  ح    ا الت رض قحاألا  األ محدي .

يلتييزم أفييراد الطييرف ا ول بتقييديم كافيية المسييتندات الداليية علييى  هامسييـا:_

الملكييية وا قييرار بصييـحة ونفيياذ البيييع والحاييور أمييـام المحكميية والشييهر 



لبييع النهيائي السيتكمال إجيراءات التسيجيل العقـاري للتوقيـيع عليى عقيـد ا

 وقت طلب المشترية .

أقر أفراد الطرف ا ول البائعين بهليو الحصية المباعية موايود   -سـادسا :

هييذا العقييد ميين أي رهييون أو أييية حقييوب عينييية أو شهصييية للغييير و انهييم 

متاامنين و اامنين فى صحة و نفاذ هذا العقد فى الحال أو االستقبال و 

كافييية المسيييتندات الدالييية عليييى الملكيييية و الحايييور أميييام المحكمييية  تقيييديم

لإلقرار بصحة و نفاذ هذا البيع و كذالن عليى التوقييع عليى العقيد النهيائي 

 أمام الشهر العقاري .

تقر الطيرف الثانيية بأنهيا قيد عاينيت الحصية المشيتراة محيل هيذا  -سابعـاً:

عا و قانونيا وأنهيا يحيق لهيا التعاقد المعاينة التامة النافية لكيل جهالية شير

تحصيل ما يهصيها فيي القيمية االيجاريية عين الحصية المشيتراة موايود 

 هذا العقد بعد أن قام أفراد الطرف ا ول ببيعها إلي الطرف الثانية  .

كـل من يهل بأي بند من بنود هذا العقيد يكيون مليزم بيدفع مبليغ و   -ثامنيـاً:

قدرة :/ عشرة آالف جنية  بصفة تعويض للطرف اآلهر بهالف الشيـروط 

 السابقة .

كييل نييزاد ينشييأ حييول تفسييير أي بنييد ميين بنييود هييذا العقييد تكييون  -تاسعييـاً :

 محكمة مأمورية المحلة الكبر  هي المهتصة بذلن .

ر هذا العقد من نسهتين بيد كل طرف نسهة للعمل بموجبهيا تحر -:عاشـراً 

 عند اللزوم .

 

 

الطييـرف الثيياني  )           لشييهود             ا               الطييـرف ا ول  )  البييـائعين  (    

 ( المشتر 

 

 

 لئم ن الرمحن الرحيم 



 عقد تنازل 
 أنة في يوم :

عن نفسها و ==========المقيمة بناحية  ==============          محرر بين كل من :

   ========================================== هبصيييفتها وكيلييي

            طرف أول متنازل ,

           ==================المقيم بناحية   ===========و بين / 

 طرف ثاني متنازل إلية .                                                                            
 **  وبعد أن ا قر الطرفان بأهليتهما للتصرف اتفقوا على ما يأتي :

بأنها قد تنازلت إلي الطرف  ========تقر الطرف ا ولى عن نفسها و بصفتها وكيلة عن زوجها /    **  تمهيد/

و المتايمن بييع الطيرف الثياني لهميا  2002/  1/  28الثاني عن قطعة ا رض محيل عقيد البييع االبتيدائي الميؤرخ فيي 

امتداد جزييرة شيد وان  117قطعة رقم  29قطعة ارض فااء و معدة للبناء كائنة بناحية المحلة الكبر  حوض الملقة  

صبح من حق الطرف الثاني التصيرف فيهيا كيفميا يشياء تصيرف المالين فيميا يملين . وان متر مربع. و ا 145مساحتها 

تنازلهم هذا يتامن التنازل عن عقد البيع االبتدائي سالف الذكر و كافة الحقوب العينية ا هر  للطرف الثاني , و قد تم 

< ثمياني و همسيون  58000و قيدرها   هذا التنازل بعد استالم الطرف ا ول ثمن قطعة ا رض سيالفة اليذكر بالكاميل 

 ألف جنية مصري فقط العير ..

 ** أوال  / التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من هذا التنازل . 

تقر الطرف ا ولى عن نفسها و بصفتها  بأنها قد تنازلت عن قطعة ا رض محيل  عقيد البييع االبتيدائي  **  ثانيا  / 

ي و تنازل عن كاف  الحقوب العينية ا هر  , و اصبح من حق الطرف الثياني للطرف الثان 2002/  1/  28الواقع في 

 التصرف في القطعة  سالفة الذكر تصرف المالن في ملكة.

يقر الطرف ا ول بأنها قد استلمت ثمن قطعة ا رض محل هذا التنازل من الطيرف الثياني حيال توقيعهيا  **  ثالثا  / 

 ثماني و همسون ألف جنية مصري فقط العير.. < 58000على هذا التنازل و قدرة   

/  28يقر الطرف الثاني بأنة قد استلم قطعة ا رض محل هذا التنازل و عقد البيع االبتدائي الواقع فيي  ** رابعا  /  

و المتامن بيعة إلى الطرف ا ول قطعة ارض فااء معدة للبناء كائنة بناحية المحلة الكبر  حوض الملقة  2002/  1

 بح من  حقه التصرف فيها بالبيع تصرف المالن فيما يملن.اص

< همسية آالف  جنيية ميع نفياذ هيذا  5000من يهل بأي بند مين بنيود هيذا التنيازل يليزم بيدفع مبليغ    ** هامسا  /

ل التنازل . و يلتزم كل من الطرفين بعدم التعرض للطرف اآلهر بهصو  قطعة ا رض محل التنازل في الحال أو االنتقا

 . سواء كان هذا التصرف قانونيا أو ماديا .

 

المقيييييييييييييييير بميييييييييييييييييا فييييييييييييييييييه المتنازلييييييييييييييييية                                الشيييييييييييييييييهود                                     

 المتنازل إلية      

 

 
 فى دعو  مدنيه طلب الحاقه بمحار الجلسة عقد صلح



 

 ============انه فى يوم

 من :حرر فى تاريخه بين كل 

 الديانه   ==========جنسيته       =====مهنته     =====اوال : السيد/ 

 ) طر  اول (                                                       المقيم                       

 الديانه    ===========جنسيته   ====مهنته     ==== انيا : السيد/   

 ) طر   انى (                                                             المقيم              

 تحيه طيبه وبعد

 اقر المتعاقدان باهليتهما للتصر  واتفقا على ما يلى : ـ

والمحيييييييييدد لنظرهيييييييييا جلسيييييييييه   /   2001اليييييييييدعو  رقيييييييييم     لسييييييييينه  اوال :

 0ومواعها2001/

مواود الدعو  الذ  تم التصالح عليه تفصيال ومقدار ميا تنيازل كيل طيرف   انيا :

 0عنه

مصييروفات الييدعو  تكييون مناصييفه بييين الطييرفين مييع المقاصييه فييى اتعيياب   ال ــا :

 0المحاماه

المحييدد  2001: يقييوم الطرفييان بتقييديم صييورة ميين هييذا الصييلح بجلسييه   /   /رابعــا

فى قيوة السيند الواجيب النفياذ ، وفيى لنظر الدعو  الرفاقه بمحار الجلسه وجعله 

حاله تهلف احدهم عن الحايور يكيون للطيرف االهير الحيق فيى تقديميه فيى عيبتيه 

 0واهذ حكم بمقتااه

تحررهذا العقد من ثالث صور بيد كل من المتعاقيدين واحيد منهيا ، والثالثيه  خامسا:

 تقدم للمحكمه للتصديق عليها 

الطر                                                                                       الطر  االول                        

 ال انى

 

 

 

 



 عقد قسمة و اهتصا 
 ميالدية  2004/   4/   21انة فى يوم االربعاء الموافق  

 قد تم االتفاب و الترااى فيما بين كل من :/
المقيم بناحية الراهبين مركز سمنود          ) طرف اول  =========اوال :/  

) 
                  =====================================ثانيا :/  

 ) طرف ثانى (
بعد ان اقر الطرفان بكامل اهليتهم قد تم االتفاب و الترااافيما بينهم  على قسمة 

ض و بناء و المحالت الكائنة ملكيتهم الشائعة فى المنزل بما علية من كامل ار
متر مربع تحت العجز والزيادة والمحدود  93بالدور االراى والبالغ مساحتة 

        بالحدود االتية
 مرت  4/شارع  الحد الغربى  /نيجت سليمان  الحد الشرقى                         

 /فرحات الو لدوى لقبلىالحد ا  / حممد سامل  الشيخ  الحد البحر                       
 و زل  على النحو االتى :/ 2004/    4/  19و االيس ام عن طريق الشراء  مبوج  عقد البيا املؤرخ ىف  

اوال :/ اختص الطرف االول مبلكيتة للشقة الكائنة  لدور الثاىن علوى وهى عبارة عن غرفتك وصالة  ملنافا  
 لدون سقص                        

 حملدود  حلدود االتية :/و ا
 مرت  4/شارع  الحد الغربى           نيجت سليمان الحد الشرقى /
 /فرحات الو لدوى الحد القبلى  / حممد سامل الشيخ  الحد البحر 

مرت مرلا  10.5اختص الطرف االول مبلكيتة  حملس الكائن  لدور االريى لنفس املنزل ومئاحتة  ثانيا :/
 ايدة وحمدود  حلدود االتية :حتت العجز والز 

 مرت  4احلد الغرىب : شارع عرض              احلد الشرقى :  ق املل  املباع      
 احلد القبلى : حمس مل  حممد الئيد الشيخ     احلد البحرى : مدخس        

كما اخنص الطرف الثاىن مبلكيتة الشقة الكائنة  لدور االول علوى عبارة عن غرفتك وصالة   ثالثا :/
 بالمنافع   و المحدودة بالحدود االتية :

 مرت  4شارع الحد الغربى /             نيجت سليمان /الحد الشرقى 
  /فرحات الو لدوى  الحد القبلى  حممد سامل  الشيخ  الحد البحر  /

مرت  9كما اختص الطرف الثاىن مبلكيتة للمحس الثاىن الكائن  لدور االريى لنفس املنزل و مئاحتة   :/رابعا 
 المحدود بالحدود االتية :حتت العجز والزايدة  

 : فرحات الو لدوى  الحد القبلى     / حمس مل  الئيد الئيد حممد الشيخ        الحد البحر 
 مرت 4/شارع عرض  الحد الغربى   .  :  قى املل  املباع الحد الشرقى

اتفق الطرفان على ان يظس الدور االريى لنفس املنزل  ملكية شائعة لك الطرفك يتم حتديد جزء مفرز  هامسا :
 لقئمتة لعد اتفاقهما .



 :كس من صس  ى لند من لنود هذا العقد يكون ملزم لدفا مبلغ عشرة االف جنية ما نفاز العقد .سادسا 
 حرر هذا العقد منن صورتك ليد كس طرف صورة للعمس مبقتضاه . : سابعا
 الطرف الثانى    الشهود    الطرف االول        

 

 

 

 عقد زوا  عرفي

 

 الهامسة مساء الساعة    2012/    4/  3الموافق  الشالشاءنه في يوم ا

  -قد اتفق كال من :

شييارد يوسييف عييالى امتييداد محييب  121  المقيييم============ ====== السيييد / -1

                                                               26301081601613/بطاقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية  /  المحليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه أول

                                        )  طرف أول زو     (                                                                                                          

 شييارد يوسييف عييالى امتييداد محييب المحلييه أول  121 المقيميية  =========السيييدة / -2

) طيييرف                                                             26604211602041بطاقييية  /

         ثاني زوجة (                                              

 وبعد أن اقر بأهليتهما على مايلى وفى حاور شاهدين هما                      

جزيرة شدوان محلة البر  المحليه  / المقيم الغنى مصطفى الرسول دمحمد أحمد عب /السيد -1

 )شاهد أول (                              27606141601919بطاقة رقم  اول-الكبر 

                                                                                                    

السييويقه المحليه -شارد جيامع ابيو الفايل3 /المقيم شحاتة شحاته إبراهيم أبو جبل /السيد -2

 اني ()شاهد ث                              25408201602894 / بطاقة الغربيه -ثانى

               

اتمهيد /

الطبب ااالللاالالثبب:نغاي غببب:نافببغاالببزلالاالشبب عغاعلببىاسببنهااال سببللهاللالل مبب:امببناا

ا-الملانعاالش عيهافقدااتفق:اعلىاالزلالاش ع:ًاب:لش لطااآلتيها 

ق  االط ف:ناأنايتزلجب:اشب ع:ًابعبداأناطلبواالطب ااالللاقلبكالقبلبهاالطب ااالثب:نغاا:اأوالً  

ا0لقلكاابعداطلبهامنه:الإق ا ا :ابقلكافغامجلساالعقدا



لمبخا اصبداقامسبتحباابحلبللااالغي تما قااالزلالابمقدماصداقااقد هاجنيهامص يااثانياً 

لااقب االطب ااالثب:نغااالغي مص يااه:امسهااالااجنياأحداالجلينااالطالقاألااللف: االقد ه

ا0ب:ستالماع:جلهاكم:اتعهداالط ااالللابأداءامخا االصداقابحلللاأحداالجلينا

أق االط ااالللابحباالط ااالثب:نغاافبغاإثبب:ناانسبواجميبعامبناتنجببهماامبناأطفب:لاااثالثاً :
ا0علىاف اشاالزلجيها

سبالميهالتعهبداالط فب:نابب:حت امابنبلدهالك:فبهاالشب يعهااإالحكب:م قااالزلالاتمالفق:اارابعاً  :

اأحك:ماالقلانيناالمنظمهالقلكا.ا

ق  االط ااالللابآنغاي غوافغاالزلالامناالط ااالث:نغالق:لاله:افغامجلساالعقداهامسا :

ازلجينغانفسكاعلىاكت:وااالعلىامق وااإم:ماأبىاحنيفهاالنعم:ناا

ا

ااا0قدابقلله:اقبلناالزلالاأق ناالط ااالث:نغاأم:مامجلساالعسادسا :

اق االط فينابالل م:امناالملانعاالشب عيهالأنبهاالايلجبدامب:نعاشب عغامبناالبزلالااا=سابعا  

اعلىاكت:وااالسنتهاااا

ك:نببنامتزلجببهامببناالطبب اااالللالطلقهبب:اطلقببهالاحببدهاأقبب ناالطبب ااالثبب:نغابأنهبب:اا=  ثامنييا 

ابملجوا قااالعقدااثن:ءافت  االعدها جعيهالانه:ااتلافباعلىا جعته:االىاالط ااااللل

 يحتفظاالط ااالللابحباالعصمهافغايده تاسعا =

تش يع:ناالحلالاالشاصيهاالمص يهالالمقا واالمعمللابه:افبغامصب امكملبها تعتبرعاشرا= 
يثب: ااأنفيم:الماي داالنصاعليهافغابنلدا قااالعقدالب:ناالقب:نلنااللاجبواالتطبيببافيمب:اعسبىا

ابش:نا قااالعقدا لاالقلانيناالمص يهالاالاتص:صاالقض:ئغالمح:كماجمهل يهامص االع بيه.

ا اتح  ا قااالعقدامنانساتينابيداكلاط ااانساهاللعملابه:اعندااللزلما.ا  عشر الحادي

ااااااااااااااااااااااااااااااا   31610618010362/بطاقة رقم  مصريالجنسية /               طرف أول /        

اا

                   14020611240662بطاقة رقم /    مصريهالجنسية /             طرف ثاني/                

ا

ااالشاهد الثاني                                                                 الشاهد ا ولا

ا

شيارد جيامع 3 االقاميه/ محيل          محلة البر  المحليه الكبير جزيرة شدوان  محل االقامه/

 السيويقه المحله ثانى-ابو الفال

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا



 بطاقة رقم /                           27606141601919بطاقة رقم /   

25408201602894   

 

 

 

 

 تم بحمد هللا وحفظه

 

 محفوظة الصحابها جميع الحقوب

 

 


