عقذ كراء
ب ٍٛانًٕلؼ ٍٛأسفهّ:
انطشف األٔل انسٛذ (ة) ……......................................……………:انحايم(ة) نهبطالت انٕ غَٛت
سلى ،....................انًزداد(ة) فٔ ................................. ٙانساكٍ (ة)
ب............................................................
بصفتّ يانكا ًيكشٚا
انطشف األٔل انسٛذ (ة) ……......................................……………:انحايم(ة) نهبطالت الٔغَٛت
سلى ،....................انًزداد(ة) فٔ ................................. ٙانساكٍ (ة)
ب............................................................
بصفتّ يكتشٚا
لقذ وقع الوفق و التراضي على ما يلي:
(أو
الفصل األول :نمذ اكشٖ انطشف األٔل بًمتعٗ ْزا انؼمذ نهطشف انثاَ ٙانًزكٕس أػالِ ،انشمت
العقار) انكائُت ب ...................................................انًشتًهت ػهٗ  .................. ..........غشف
ٔيطبخ ٔيشحاض ٔدٔش.
(باألرقام
الفصل الثاني :إٌ انطشفاٌ اتفما ػهٗ تحذٚذ انسٕيت انكشائٛت انشٓشٚت نهؼ ٍٛانًكتشاة ف ٙيبهغ
والحروف) ،تؤدٖ ف ٙبذاٚت كم شٓش يسبما ابتذا ًء يٍ  .........................يمابم تٕصٛم يٕلغ ٔيتُبش
يٍ غشف انًانك.
الفصل الثالث :إٌ يذة ْزا انؼمذ يحذدة ف ........ ..................... ٙسُٕاث ،لابهت نهتجذٚذ تبتذئ بتاسٚخ
ٔ ..............................تُتٓ ٙبحهٕل  .................................بذٌٔ سابك إػالو أٔ إَزاس ٔتتجذد
بشظٗ ٔسغبت انطشف انًانك.
الفصل الرابعٚ :هتزو انًكتش٘ بأداء انسٕيت انكشائٛت انًتفك ػهٓٛا ف ٙبذاٚت كم شٓش بذٌٔ أ٘ يًاغهت أٔ
تؼطٛم.
الفصل الخامسٚ :هتزو انًكتش٘ بأٌ ٚستؼًم انًُزل نهسكٍ فمػ دٌٔ غٛشِ ٔأٌ ٚحافظ ػهٗ انؼ ٍٛانًكتشاة
كًا ٚشٓذ بأٌ انًحم يٕظٕع انكشاء ف ٙحانت جٛذة ٔٚتؼٓذ بانًحافظت ػه.ّٛ
الفصل السادس :كم يا ٚذخهّ انطشف انًكتش٘ ػهٗ انًحم يٕظٕع انكشاء يٍ تحسُٛاث أٔ إصالحاث
أٔ غٛشْا فٓ ٙػهٗ تفمتّ انخاصت ٔال ًٚكُّ يطانبت انًكش٘ بأ٘ تؼٕٚط.
الفصل السابع :ال ٚحك نهطشف انًكتش٘ تٕنٛت انًحم ٔٚهتزو بتسهٛى يفاتٛحّ نهًانك ٔحذِ ػُذ اَتٓاء يذة
انؼمذ.
الفصل الثامنٚ :هتزو انًكتش٘ بأداء ٔاجباث استٓالكّ يٍ انطالت انكٓشبائٛت ٔانًاء انصانح نهششب ٔػهٗ
َفمتّ.
الفصل التاسع :إٌ انًكش٘ ٔ انًكتش٘ لذ لبال انششٔغ انٕاسدة بٓزا انؼمذ ٔٚشٓذاٌ باإلنتزاو بٓا.
الفصل العاشر :كم يا نى ُٚص ػهْ ّٛزا انؼمذ فٕٓ خاظغ نًمتعٛاث انمإٌَ انكشائ ٙانجاس٘ بّ انؼًم.
ٔبصحت يا ركش أػالِ ًٚع ٙكم يٍ انطشف ٍٛأسفهّ بؼاليت ٚذِ دالنت ػهٗ انصذق ٔانٕفاء بؼذيا حشسث
نًٓا بحسٍ َٛت ٔحعٕسًْا يؼا ٔلشئ ػهًٓٛا بانحشف انتاو.
ٔحشس ف .....................................ٙبتاسٚخ ........................................
إيعاء انطشف األٔل انًكش٘

إيعاء انطشف األٔل انًكتش٘

