
 :إٔٗ فٝ يَٛ ــــــــــــ اٌّٛافك ــــــــــــ ذحشس تيٓ وً ِٓ

 اٌطشف األٚي اٌثائغ/ ــــــــــــ اٌّميُ/ ــــــــــــ ٚيحًّ سلُ لِٛٝ/ ــــــــــــ

 اٌطشف اٌثأٝ اٌّشرشٜ/ ــــــــــــ اٌّميُ/ ــــــــــــ ٚيحًّ سلُ لِٛٝ/ ــــــــــــ

ُ اٌمأٛٔيح إلتشاَ اٌرظشفاخ اٌمأٛٔيح ٚاٌرؼالذ إذفما ػٍٝ ِا يٍٝٚتؼذ أْ ألش اٌطشفيٓ تأٍ٘يرٙ  

 البٌذ األول: وصف الشقة الوباػة وهؼالوها وحذودها⇚

تاع ٚأعمظ ٚذٕاصي تىافح اٌضّأاخ اٌفؼٍيح ٚاٌمأٛٔيح اٌطشف األٚي )اٌثائغ( ٌٍطشف اٌثأٝ )اٌّشرشٜ( اٌزٜ لثً ↩

ِحافظح ــــــــــــ –لغُ ــــــــــــ  –تاٌذٚس ــــــــــــ تاٌؼماس اٌىائٓ تـ ــــــــــــ  –ششاء ِا ٘ٛ اٌشمح سلُ )ــــــــــــ(  . 

↩ , ٚاٌّىٛٔح ِٓ ــــــــــــ غشف ٚ ــــــــــــ , )ٚيزوش واٍِح اٌرشطية أَ أل( , 2ٌٝ ــــــــــــ ِرشٚاٌثاٌغ ِغاحرٙا حٛا

 .()وّا يرُ روش اٌّشافك ٚعٕذ٘ا ِٓ وٙشتاء ِٚياٖ ٚغاص طثيؼٝ

↩ ـ ٌغٕح ــــــــــــ طادس ٌٗ لشاس ذشخيض تٕاء سلُ )ـــــــــــ 2ٚاٌؼماس اٌىائٓ تٗ اٌشمح اٌّثاػح ذثٍغ ِغاحرٗ ــــــــــــ َ

يٓ تٗ اٌشمح اٌّثاػح اٌحذٚد اآلذحٝ ــــــــــــ , ٚيحذ اٌؼماس اٌىائ  

 اٌحذ اٌثحشٜ: ــــــــــــ↲

 اٌحذ اٌمثٍٝ: ــــــــــــ↲

 اٌحذ اٌغشتٝ: ــــــــــــ↲

 اٌحذ اٌششلٝ: ــــــــــــ↲

↩ اإلعماط ٚاٌرٕاصي حظح فٝ األسع اٌّماَ ػٍيٙا اٌؼماس تٕغثح ذؼادي ٔغثح اٌشمح إٌٝ تالٝ وّا يشًّ ٘زا اٌثيغ ٚ

 .ٚحذاخ اٌؼماس



 البٌذ الثاًً: أيلىلة الولكية⇚

 يمش اٌطشف األٚي تأْ ٍِىيح اٌشمح اٌّثاػح لذ آٌد إٌيٗ ػٓ طشيك ـــــــــــــــــــــــــــ –

 البٌذ الثالث: الثوي وطريقة الضذاد⇚

↩ ٘زا اٌثيغ ٚاإلعماط ٚاٌرٕاصي تيٓ طشفٝ ٘زا اٌؼمذ ِماتً ثّٓ إجّاٌٝ ِٚمذاسٖ ــــــــــــ جٕيٗ.. فمظ ــــــــــــ جٕيٗ  ذُ

ِظشٜ ال غيش , ُدفغ تاٌىاًِ فٝ ِجٍظ ذحشيش ٘زا اٌؼمذ ِٓ يذ ِٚاي اٌطشف اٌثأٝ )اٌّشرشٜ( ٌٍطشف األٚي 

ػٍٝ ٘زا اٌؼمذ تّثاتح ِخاٌظح ِٕٗ تإعرالَ واًِ اٌثّٓ)اٌثائغ( , ٚيُؼذ ذٛليغ اٌطشف األٚي )اٌثائغ(   

 البٌذ الرابغ: اإلقرار بالوؼايٌة وتاريخ التضلين⇚

يُمش اٌطشف اٌثأٝ )اٌّشرشٜ( تأٔٗ لذ ػايٓ اٌشمح اٌّثاػح اٌّؼايٕح اٌراِح إٌافيح ٌٍجٙاٌح ششػاً ٚلأٛٔاً, ٚتأٔٗ لذ اطٍغ ↩

ّاسيح ٌٍّثٕٝ تاٌىاًِ, ٚأْ ذاسيخ إعرالَ اٌشمح اٌّثاػح ٘ٛ ــــــــــــػٍٝ اٌشعِٛاخ إٌٙذعيح ٚاٌرظّيّاخ اٌّؼ  

البٌذ الخاهش: إلتزاهات الوشتري للوحافظة ػلً الؼقار الكائي به الشقة الوباػة والوحافظة ػلً ⇚

 صالهة هرافقه

 يُقر الطرف الثاًً )الوشتري( بإلتزاهه بإتباع كافة القىاػذ القاًىًية الخاصة بولكية الطبقات وأهوها↩

ػذَ إحذاز أٜ ذؼذيالخ فٝ اٌشمح اٌّثاػح أٚ أٜ ذؼذيالخ فٝ األجضاء اٌّشرشوح إال تؼذ ِٛافمح وراتيح ِٓ ↲

 اٌطشف األٚي )اٌثائغ( ٚيرُ إػرّادٖ ِٓ ِٕٙذط إعرشاسٜ ِميذ تٕماتح إٌّٙذعيٓ

اإلٌرضاَ تّراتؼح ٔظافح ِذخً اٌؼماس ٚاٌغالٌُ ٚطيأح اٌّظاػذ اٌىٙشتائيح ِٚٛاذيش ِياٖ اٌششب , ٚاإلٌرضاَ ↲ 

 تاٌحفاظ ػٍٝ اٌّظٙش اٌخاسجٝ ٌٍؼماس , ٚعالِح اٌّشافك ٚإداسذٙا ٚذجذيذ٘ا



↲ خاطح ال يحك ٌٍطشف اٌثأٝ )اٌّشرشٜ( أْ ذرخٍٝ أٚ ذرٕاصي ػٓ ٔظيثٙا فٝ األجضاء اٌّشرشوح ٚاٌ

 .تإٌّفؼح اٌؼاِح ٌغىاْ اٌؼماس ٌٍغيش

يحك ٌىً ِاٌه ٚحذج فٝ اٌؼماس إذخار وافح اإلجشاءاخ اٌمأٛٔيح ضذ اٌطشف اٌزٜ يخً تششط ِٓ اٌششٚط ↲

 اٌغاتك روش٘ا , وّا يغشٜ ٘زا اٌثٕذ فٝ ِٛاجٙح أٜ ِاٌه يأذٝ تؼذ اٌطشف اٌثأٝ فٝ اٌٍّىيح

↲ خ اٌؼماس ترأعيظ إذحاد ِالن ٌٍؼماس ِرٝ طٍُة ِٕٗ رٌهاإلٌرضاَ ٚاٌرؼاْٚ ِغ تالٝ ِالن ٚحذا  

 البٌذ الضادس: إلتزام البائغ بؼذ التؼرض⇚

يُمش اٌطشف األٚي )اٌثائغ( تإٌرضاِٗ تؼذَ اٌرؼشع ِٕٗ أٚ ِٓ اٌغيش ذِجاٖ اٌطشف اٌثأٝ )اٌّشرشٜ( فٝ ٍِىيرٗ ↩

ٌّٛضح تاٌثٕذ اٌشاتغ ِٓ ٘زا اٌؼمذٚحياصذٗ ٌٍشمح اٌّثاػح ِحً ٘زا اٌؼمذ ٚرٌه ِٓ ذاسيخ اإلعرالَ ا  

 البٌذ الضابغ: إصتالم الوشتري هضتٌذات الولكية⇚

يمش اٌطشف اٌثأٝ )اٌّشرشٜ( تأٔٗ لذ اطٍغ ػٍٝ وافح ِغرٕذاخ اٌٍّىيح ٚلاَ تاٌرأوذ ِٓ طحرٙا تّؼشفرٗ, ٚتأٔٗ لذ ↩

 اعرٍُ أطٛي ٘زٖ اٌّغرٕذاخ تّجٍظ ذحشيش ٘زا اٌؼمذ

 البٌذ الثاهي: خلى الشقة هي الحقىق والذيىى والرهىى⇚

يُمش اٌطشف األٚي )اٌثائغ( تخٍٛ اٌشمح اٌّثاػح ِحً ٘زا اٌؼمذ ِٓ وافح اٌحمٛق اٌؼيٕيح ٚاألطٍيح ٚاٌرثؼيح ٚتاألخض ↩

 اٌذيْٛ ٚاٌشْ٘ٛ عٛاء وأد ألشخاص طثيؼيح أٚ إػرثاسيح ٚػذَ ٚجٛد ثّح إٌرضاِاخ أٚ لشٚع ذرؼٍك تاٌشمح اٌّثاػح

 البٌذ التاصغ: اإلختصاص القضائً فً حالة ًشىب ًزاع ال قذر هللا⇚

 ذخرض ِحاوُ ـــــــــــــ تٕظش أٜ ٔضاع يٕشأ حٛي ذفغيش أٚ ذطثيك تٕٛد ٘زا اٌؼمذ↩



 البٌذ الؼاشر: ػذد ًضخ الؼقذ⇚

 ذحشس ٘زا اٌؼمذ ِٓ أستؼح ٔغخ تيذ وً طشف ٔغخريٓ ٌٍؼًّ تّٛجثٙا ػٕذ اٌٍضَٚ ٚاإللرضاء↩

 


