
 4يٍ  1صفحح  

 تعى هللا انسحًٍ انسحٛى

  ٔشازج اٞشغال انؼايح ٔاإلظكاٌ

 

 

 

 
 

 9/2019لىاسم  الؼطبء رقن :                     

 

 

 1ػدد  هبٌؼبدلهب أو( D9جزافت جٌشٌز ) /  استئجبر بشأى           

 1ػدد ( أو هبٌؼبدلهب 020)  لىدر تــــآلٍ                                            

 1ػدد ( او هبٌؼبدلهب 020سىٌت ) ــآلت ت           

 

 

 سلطت إقلٍن البتزا التٌوىي السٍبحً هغ للؼول                             

                             
 

 

 20/11/2019 الؼزوض إلٌداعهىػد  أخز

   اَالث اسن صبحب 

 دٌٌبر 000 كفبلت دخىل الؼطبء

 

 

 : هالحظبث هبهت    

 

 .    تهغد أجٕز اإلػالٌ تانصحف انٕٛيٛح ػهٗ يٍ ٚسظٕ ػهّٛ انؼطاء يًٓا  01

 

 حانرٓا انًٛكاَٛكٛح أصٕنٛا  .  نثٛاٌذخضغ كافح اٜنٛاخ نهفحص انفُٙ  02
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 عقد إيجار
  

 فيما بين  : 
 سلطت اقلٍن البتزا التٌوىي السٍبحًالفزٌق األول : 

 

 الفزٌق الثبًً :  

 

 يع دلهاا  ماا  أو ( 020) لةةى رآلةة   نفسٚثثك اٞٔل ٚس ثثة فثثٙ اظثثر  ازحٛثثس أٌ ا

    .ٌؼبدلهب أو هب 020وآل  تسىي   م  يع دله  أو D9وجراف  جنزير 

 

 .أػالٍالوذكىرة  اَلٍبث ٔحٛس أٌ انفسٚك انصاَٙ ْٕ انًانك ٔانًرصسف فٙ

 

 .ثاَالاقتٌبء  رخص انًسفمح يغ ْرا انؼمد ْٔٙ اٞٔزاقْٕ شاتد يٍ  حعة يا

 

 هب ٌلً  : ػلى وبٌبًء ػلى الؼزض الوقدم هي الفزٌق الثبًً فقد اتفق الفزٌقبى 

 

أَفثثال نهؼًثثم نثثثدٖ        اٜنٛثثاخ انًرثثاز فنٛٓثثثا / ٚثثرجس انفسٚثثك انصثثاَٙ فنثثثٗ انفسٚثثك اٞٔل 1

 انفسٚك اٞٔل فٙ فلهٛى انثرساء ٔحٛصًا ٚهصو ضًٍ انهٕاء .  

انًثاشثسج انصثا ز يثٍ انفسٚثك  أيثسيٍ ذازٚخ ذثدأ  ( شهىر  ثالث / يدج اإلٚ از ) 2

 .  اٞٔل

وذلا   أ دنا دينار  (      / ٚدفغ انفسٚك أٔل فنٗ انفسٚك انصاَٙ يثهغ ٔلدزِ )   3

جرافة الجنزير و )       ( دينار  أ دنا  أجارة ل السرعة الواحدة أجرة
 آللااة الساارعة الواحاادةو )         ( أجاارة   للااود  الساارعة الواحاادة

ٔٚثرى  فثغ ْثرِ ٚهثصو نؼًثم اٜنٛثح  شثايهح ن ًٛثغ يثااٞجثٕز ْثرِ  أٌ حٛثس ,التسوية

 ( ٕٚو ٔتؼد اَرٓاء ػًم ْرِ اٞٚاو ْٔكرا حرٗ َٓاٚح انؼًم . 30اٞجٕز كم )

( شًاَٙ ظاػاخ ػًم فؼهٛثح فثٙ 8/ ذكٌٕ يدج ػًم اٜنٛح انًعرأجسج يٕضٕع انؼمد )4

ج ذعثأ٘ اٞجثسج انٕٛيٛثح يمعثٕيح انٕٛو انٕاحد ٔػهٗ ْرا اٞظاض فثاٌ انعثاػح انٕاحثد

 . ( 8ػهٗ انؼد  )

/ ٚحك نهفسٚك اٞٔل ذًدٚد يدج ظاػاخ انؼًثم أكصثس يثٍ شًثاَٙ ظثاػاخ فثٙ انحثا خ 5

 انطازئح ٔحعة ياذمرضّٛ طثٛؼح انؼًم . 

 يٕضٕع انؼمد فٙ انحا خ انرانٛح :  نٝنٛح أجٕز أٚح/  ٚرى  فغ 6

 انؼًم فٛٓا .  اٞٔلطهة انفسٚك  فذا ف ُٚٛح انسظًٛح ٔاند ٔاٞػٛا انؼطم  أٚاوأ . 

 ػطم آخس يًٓا كاٌ ظثة ذنك .  ٔأ٘انؼطم انًٛكاَٛكٙ  أٚاوب . 

   أٚثثح أٔػثثدو ذثثٕفس انًحسٔلثثاخ  أٔض . أٚثثاو انرٕلثثف ػثثٍ انؼًثثم تعثثثة  ٛثثاب انعثثائك 

  َاجًح ػٍ ػًم انفسٚك انصاَٙ .  أخسٖ أظثاب
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تعثثثّ فٛثدفغ ػثٍ كثم ٚثٕو  أٔ اٞٔلٍ انفسٚثك ي تأيسػٍ انؼًم  اٜنٛحذى ذٕلٛف  فذا/ 7

 .  (6)انحا خ انًركٕزج فٙ انثُدانًحد  نٕٛو انؼًم فمظ تاظرصُاء  اٞجسذٕلٛف َصف 

ٔفثٙ يٕلثغ  اٞٔلانًرجسج ذحد ذصثسف انفسٚثك  اٜنٛح/ ٚهرصو انفسٚك انصاَٙ تٕضغ 8

 ٚهرصو تًاٚهٙ :  أٌانؼًم انًطهٕب ٔػهّٛ 

حانثح فُٛثح ٔيٛكاَٛكٛثح جٛثدج ٔصثانحح نهؼًثم ٔػًثم انصثٛاَح تمائٓا ت ػهٗأ . انًحافظح 

 ػٕٛب  ٌٔ ا َرفاع تٓا تغٛال نهغاٚح انًرجسج نٓا .   أٚحانالشيح نكٙ ذكٌٕ خانٛح يٍ 

انًرجسج تًا ٚهصو نررغٛهٓا تركم جٛد يثٍ ) ظثائك ٔفُثٙ ٔيحسٔلثاخ  اٜنٛحب . ذصٔٚد 

 ٔ ٛس ذنك ٔػهٗ َفمح انفسٚك انصاَٙ .  

انغٛثس  ٌٔ يٕافمثح انفسٚثك انصثاَٙ  فنثٗانًرجسج  اٜنٛح ذأجٛس اٞٔل/   ٚ ٕش نهفسٚك 9

 انخطٛح انًعثمح  . 

 اخثم حثدٔ   اٞٔلانًرجسج فٙ أ٘ يٕلغ ٚحثد ِ انفسٚثك  اٜنٛح/  ٚكٌٕ َطاق ػًم 10

اظثرؼًانٓا  اٞٔلظثٛازج فاَثّ ٚحثك نهفسٚثك  أٔلثالب  سانًعثرأجكاٌ  فذا أياانثرساء  فلهٛى

 ٚصٚد ػٍ يسذٍٛ فٙ انرٓس .  انثرساء تًا   فلهٛىزض حدٔ  خا

/ ٚرحًم انفسٚك انصثاَٙ َمثم اٜنٛثح انًثرجسج فنثٗ يٕلثغ انؼًثم انًطهثٕب ػهثٗ َفمرثّ 11

 انخاصح فٙ انحا خ انرانٛح : 

 .يثاشسج انؼًم فٙ انًٕلغ انًطهٕب أ . ػُد

 ب. ػُد ا َرٓاء يٍ انؼًم.

    .انصٛاَح ض . ػُد حاجح اٜنٛح نإلصالح أٔ

/ ٚرحًم انفسٚك اٞٔل ػًهٛح َمم اٜنٛح انًثرجسج يثٍ يٕلثغ فنثٗ آخثس ضثًٍ َطثاق 12

 . انؼًم

/ ٚهرصو انفسٚك انصثاَٙ تثاٌ ذكثٌٕ اٜنٛثح انًعثرأجسج يسخصثح ٔيريُثح ذأيُٛثا شثايالل 13

ٔفثثٙ أضثثساز أٔ ذؼٕٚضثثاخ ذحثثدز نهًسكثثثح أٔ اٜنٛثثح أشُثثاء فرثثسج ػًهٓثثا نثثدٖ انثثٕشازج 

 ظثاب . يًٓا كاَد اٞ

/ ٚهرصو انفسٚك انصاَٙ تإتدال اٜنٛح انًعثرأجسج تغٛسْثا ٔتثُفط يٕاصثفاذٓا فثٙ حانثح 14

( ظثاػح يثٍ تثدء ذٕلفٓثا ػثٍ 48ذؼطٛهٓا أٔ ذؼرز ذرثغٛهٓا ٔذنثك خثالل يثدج ألصثاْا ) 

 ذازٚخ ذرغٛهٓا تُفط شسٔط انؼمد .  انؼًم ٔذحرعة اٞجسج نٝنٛح انثدٚهح يٍ

تٕضثثغ اٜنٛثثح انًعثثرأجسج فثثٙ يٕلثثغ انؼًثثم جثثاْصج نهررثثغٛم ٚهرثثصو انفسٚثثك انصثثاَٙ  /15

 خالل شالشح أٚاو يٍ ذازٚخ أيس انًثاشسج تانؼًم . 

% يثٍ يثدج 25َمص يدج ا ظر  از تُعثح   ذر أش  أٔشٚا ج  اٞٔل/ ٚحك نهفسٚك 16

 يانٛح أٔ يطانثاخ لإََٛح .   ختُفط شسٔط انؼمد ٔتدٌٔ أٚح ذؼٕٚضاانؼمد ٔ

فسٚك انصاَٙ انًطانثح تأٚح ذؼٕٚضاخ ػثٍ أ٘ ػطثم أٔ ضثسز ٚمثغ ػهثٗ /   ٚحك نه17

اٜنٛثثثثح انًعثثثثرأجسج ػُثثثثديا ذرؼثثثثسا ٞخطثثثثاز انكثثثثٕازز انطثٛؼٛثثثثح أٔ انحثثثثسب أٔ 

ا ضثثطساتاخ انداخهٛثثح أٚثثال  كثثاٌ َٕػٓثثا أٔ يصثثدزْا  أٔ أ٘ أيثثٕز خازجثثح ػثثٍ فزا ج 

  انفسٚك اٞٔل . 

 

 

 
                                                                           الفريققققققققققققققققققققق  ال ققققققققققققققققققققق                             

 الفري  األول 
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أ٘ فمثسج يُٓثا ذطثثك  أٔ/ فذا َرأ أ٘ خثالف حثٕل َصثٕذ ْثرِ ا ذفالٛثح ) انؼمثد( 18

 انمٕاٍَٛ انًؼًٕل تٓا  اخم انًًهكح اٞز َٛح انٓاشًٛح .   أحكاو

 

ٞٔل فعثخ انؼمثد  ٌٔ فخطثاز أٔ فَثراز نهفسٚثك انصثاَٙ ٚحك نهفسٚك ا  فسخ الؼقد :/ 19

 فٙ انحا خ انرانٛح :  

 انكفانح انًانٛح  فػا جأ . ٔفاج انفسٚك انصاَٙ يغ 

 ترسٔط انؼمد يغ يصا زج انكفانح انًانٛح  اإلخاللب . 

 ذغٛة ٔذؼطم اٜنٛح ػٍ انؼًم ض . ذكساز 

ٚرى ذؼٕٚض انفسٚك  أٌػهٗ  انؼمد فٙ أ٘ ٔلد ٚراء فَٓاء اٞٔل  . ٚحك نهفسٚك 

 آخرٍٚ تؼٍٛ ا ػرثاز يا ٔز  تانًٕا   اإلٚ از% يٍ تالٙ يدج 10انصاَٙ يا لًٛرّ 

 (  يٍ ْرا انؼمد  . 18( ، ) 8( ، )  6) 

  

   َعخرٍٛ تٛد كم فسٚك َعخح يُٓا. ٔػهٗ 2019/   ْرا انؼمد ترازٚخ       /    حسز  

 

 

 
   اٞٔل كــــانفسٚ                                                     انفسٚك انصاَٙ                    

  يفٕا انثُٛح انرحرٛح                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                   


