
 نمىرج عقذ عمم سعىدي

 )انٓجش٘ ٔانًٛالد٘(. .................................... انًٕافك نـ .............ٕٚو ........إَّ فٙ 

 :تى االتفاق بٍٛ كم يٍ

 ...............................................................ػُٕآَا ٔ .......................... بسجم تجاس٘ سلى .............................................)ششكت( يؤسست 

ْٕٔ يٍ سٕف ٚتى َؼتّ فٙ انؼمذ باسى  ...............................................يًثالا ػُٓا انسٛذ..................................... طُذٔق بشٚذ ٔسيض بشٚذ٘ 

 .)طاحب انؼًم أٔ انطشف األٔل(

 ......................................انز٘ ٚحًم جٕاص سفش سلى  .........................ٔجُسٛتّ .......................................................................... ٛذ ٔانس

 .ُٔٚشاس إنّٛ فٙ يحتٕٖ انؼمذ باسى )انؼايم أٔ انطشف انثاَٙ( .................................................................................................ٔػُٕاَّ 

ا إنٗ أٌ انطشف األٔل ْٕٔ ششكت  ، انممهكة انعربية انسعىدية داخم.........................................َٔشاطٓا  ..................................................َظشا

بًٕجب انًؤْالث انذساسٛت ٔانؼهًٛت انحاطم ػهٛٓا  .........................................نطشف انثاَٙ تمذو يٍ أجم انؼًم نذٖ انطشف األٔل فٙ يُٓت ٔبًا أٌ ا

ُاءا ػهٗ رنك االتفاق ٔانتؼالذ ٔحظٕنّ ػهٗ تشخٛض يضأنت ْزِ انًُٓت يٍ ٔطُّ، ٔفٙ ضٕء تاللٙ إسادة انطشفٍٛ نهؼًم ػهٗ إبشاو ْزا انؼمذ بًُٛٓا، فمذ تى ب

 :ػهٗ انبُٕد انتانٛتم ٔصاسة انؼً بٍٛ طشفٙ ْزا انؼمذ بؼذ أٌ ألش انطشفٍٛ ػهٗ أْهٛت ْزا انؼمذ ششػٛاا َٔظايٛاا فٙ تحذٚذ طشق انتؼايم فًٛا بًُٛٓا ٔفك لٕاٍَٛ

 انطشف انثاَٙ انؼًم نذٖ انطشف األٔل تبذأ يٍ أٔل ٕٚو ٚتٕنٗ فّٛ .......شهًرا 63 ...... يذة انؼمذ تبهغ :لانبنذ األو. 

 شٕٓس لبم انتظذٚك انُٓائٙ ػهٗ لشاس تؼُّٛٛ 3ٚخضغ انطشف انثاَٙ إنٗ يذة اختباس ال تضٚذ ػٍ  :يانبنذ انثان. 

 انطشفٍٛ إرا نى ُٚبذ٘ أحذ انطشفٍٛ سغبتّ فٙ ػذو انتجذٚذ لبم اَتٓاء  باتفاقٚتى تجذٚذ انؼمذ ػُذ اَتٓاء يذتّ ٔٚكٌٕ لابم نهتؼذٚم بؼذ رنك  :انبنذ انثانث

 .انًذة بشٓشٍٚ ػهٗ األلم

 يٍ حك انطشف األٔل فظم انطشف انثاَٙ فٙ حانت ٔلٕع انضشس دٌٔ االنتضاو بذفغ يكافأة يغ تحًم انطشف انثاَٙ كافت َفماث انؼٕدة  :انبنذ انرابع

 .إنٗ ٔطُّ

 ٚكٌٕ يٍ حك انطشف األٔل انحظٕل ػهٗ تؼٕٚض يٍ انطشف انثاَٙ لًٛتّ تُؼادل ثالثت  ،ستمانت أٔ إنحاق ضشس بانؼًمفٙ حانت اال :سانبنذ انخام

 .شٕٓس يٍ األجش األساسٙ انشٓش٘ انًُظٕص ػهّٛ فٙ انؼمذ

 انُظايٛت يغ ضشٔسة إخطاسِ بزنك ًُٚكٍ نهطشف األٔل انمٛاو بفظم انطشف انثاَٙ، ٔنكٍ يغ انحفاظ ػهٗ حك انؼايم فٙ انحمٕق  :انبنذ انسادس

 .بًذة صيُٛت ال تمم ػٍ شٓش لبم فسخ انؼمذ

 ٚؼًم انطشف األٔل نذٖ انطشف انثاَٙ فٙ انفشع انشئٛسٙ نهششكت أٔ فٙ أ٘ يٍ فشٔػٓا انًُتششة داخم انًًهكت :انبنذ انسابع. 

 تجذٚذ يٍ انحفاظ ػهٗ أسشاس ػًم انطشف األٔل ٔػذو إفشائٓا بأ٘ حالال بُذ يٍ انتضاو انطشف انثاَٙ بؼذ اَتٓاء يذة انؼمذ ٔػذو ان :انبنذ انثامن. 

 ا كايالا بًٕاػٛذ ٔيٓاو انؼًم انًٕكهت إنّٛ، ُٔٚض لإٌَ انؼًم انسؼٕد٘ ػهٗ إيكاَٛت لٛاو انطشف األٔل بً :انبنذ انعاشر ذ ٚهتضو انطشف انثاَٙ انتضايا

 .ساػاث انؼًم فٙ حانت انضغظ غٛش انؼاد٘ فٙ انؼًم

 لاير سؼٕد٘  ...................................................ٚهتضو انطشف األٔل بذفغ انشاتب انًتفك ػهّٛ فٙ يطهغ كم شٓش يٛالد٘ ْٕٔ  :11ذ انـ انبن

 .يغ طشف بذل سكٍ ٔبذل تُمم ٔبذل إجاصة، ٔإػطائّ تزكشة طٛشاٌ نمضاء اإلجاصة انسُٕٚت يغ أسشتّ فٙ ٔطُّ

 شاهد                                                شاهد                                              الطرف الثاني                                         طرف األولال

 


