
 عقد بتقرير حق ارتفاق

 انه في يوم ........ الموافق .......... 

 أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من : 

مح.فظيية ........  ( السيييد . ........ السنسييية ........ مقيييم بيير.م ........ .يي.ر  ........ .سييم ........ 1 

 ان محل العمل ........ " طرف أول "و عنو  بط..ة ع.ئلية ر.م ........ سسل مدنى ........ 

مح.فظيية ........  ( السيييد . ........ السنسييية ........ مقيييم بيير.م ........ .يي.ر  ........ .سييم ........ 2 

 بط..ة ع.ئلية ر.م ........ سسل مدنى ........ و عنوان محل العمل ...........  " طرف ث.ني " 

 اتف..هم. على م. يلى :يقر الطرف.ن بأهليتهم. للتع..د و 

 "البند األول"                                                    

يمتلييا الطييرف ااول اارز اليراعييية الك.ئنيية بيميي.م ........ و التييى يحييده. ميين الن.حييية البحرييية ........و  

....... ب.سيم ........و يمير بهي. ترعيية القبليية ........ و ال.ير.ية ........ و البربيية ........ ب.لمكلفية ر.يم .

مملوكة له ، و تقع ارز الطرف الث.ني ب.لن.حية ........ من اارز س.لفة البي.ن و به. أبي.ر و ميراوه هوائيية 

يحيده. ميين الن.حييية البحريية ........و القبلييية ........ و ال.يير.ية ........ و البربييية   تسيتددم فييى ريهيي.   و

  ........ 

 البند الثاني""                                                    

لح.سة ارز الطرف الث.ني لري ميسور   فقد وافق الطرف ااول على بييع حيق ارتفي.ق ب.ل.يرا ل ي.لض اارز 

 المملوكة للطرف الث.ني وفق. لبنود هذا العقد .

 "الثالث"البند                                                      

تم هذا البيع لق.ء ثمن .يدر  ........ فقيط ........ سنيهي. دفيع نقيدا بمسليا هيذا العقيد و يعتبير تو.ييع الطيرف  

 ااول عليه بمث.بة مد.ل ة بذلا .

رابع"                                                      "البند ال

.له لحييق االرتفيي.ق و ياييمن التعرايي.ن الق.نونييية ال يسييوي للطييرف ااول التعييرز للطييرف الثيي.ني فييى اسييتعم

 ال .درة من البير و االستحق.ق .

 "البند الخامس"                                                    



 يتم استددام كل طرف لحقه وفق. لم. يقاى به العرف اليراعي   و ذلا على النحو الت.لي ........ 

 البند السادس""                                                    

علييى الطييرف الثيي.ني .ييق فيير  ي ييل ميي. بييين الترعيية الميي.رة بييأرز الطييرف ااول و بييين ارز الطييرف الثيي.ني 

ب.لمنطقة الوا.عة ........ عليى أال يتسي.وي عرايه ........ سينتيمترا و .يد دديل فيى تقيدير حيق االرتفي.ق .يمية 

 . المس.حة الاليمة لهذا الفر 

 "البند السابع"                                                    

يلتييم الطيرف الثيي.ني بيأن يييدفع للطيرف ااول ن ييف تكلفية تطهيير و  ييي.نة ميوارد المييي.  و ك.فية الم ييروف.ن 

 المتعلقة بذلا .

 البند الثامن""                                                    

لطييرف الثيي.ني أن يييروأ ضييير أراييه المبينيية حييدودا ب.لبنييد ااول . و ليييا لييه أن يييروأ ضييير هييذ  ال يسييوي ل

المس.حة و فى ح.لة المد.لفة يعتبر العقد مفسود. من تلق.ء نفسه دون ح.سة إليى تنبييه أو إنيذار أو اأ إسيراء 

 أدر   و يكون الثمن المدفو  سميعه من حق الطرف ااول .

 "البند التاسع"                                                    

يتعهد الطرف ااول ب.لتو.يع على العقيد النهي.ئي عليى أن ييتم ذليا ديالل ثالثية أ.يهر مين تي.ريع التو.ييع عليى 

 هذا العقد   و إال ك.ن للطرف الث.ني رفع دعوأ ب حة و نف.ذ العقد بم .ريف على ع.تق الطرف ااول .

 "البند العاشر"                                                    

تدتص محي.كم ........ بنظير مي. .يد ين.يا مين من.يعي.ن تتعليق بهيذا العقيد   و يعتبير عنيوان كيل مين طرفييه  

 المبين موطن. مدت.را له في هذا ال دد .

 "البند الحادي عشر"                                                    

 عقد من نسدتين   لكل طرف نسدة .حرر ال

 " " الطرف الث.ني                                      " الطرف ااول "

 


