عقد بتقرير عقد انتفاع بطريق خاص
انه في يوم  ........الموافق ........
أبرم هذا العقد بمدينة  ........بين كل من :
 ) 1السيييد  ........ .السنسييية  ........مقيييم بيير.م . ........يي.ر . ........سييم  ........م..ف يية ........
بط..ة ع.ئلية ر.م  ........سسل مدنى  ........و عنوان م.ل العمل  " ........طرف أول "
 ) 2السيييد  ........ .السنسييية  ........مقيييم بيير.م . ........يي.ر . ........سييم  ........م..ف يية ........
بط..ة ع.ئلية ر.م  ........سسل مدني  ........و عنوان م.ل العمل  " ........طرف ث.ني "
يقر الطرف.ن بأهليتهم .للتع..د و اتف..هم .على م .يلي :
"البند األول"
يمتلييا الطييرف ااول العقيي.ر الكيي.ئن  ........و .ييد جزييا منييه السييية الوا.يي .ب.لن..ييية  ........سييتعم.له
كطريق ج.ا له و  .ر على الغير المرور منه .
"البند الثاني"
تم بموسب هذا العقيد تجوييل الطيرف الثي.ني اسيتعم.ل هيذا الطرييق ب.لم.ي.ركة مي .الطيرف ااول ر و ليه الميرور
منه و سمي .أفراد أسرته و من ينتمون إليه .
"البند الثالث"
يسوي للط رف الثي.ني اسيتعم.ل الطرييق فيي ايير الميرور ر و لييك ليه تيرا منقيو ا بيه أيي .ك.نيا طبيعتهي .و
.سمه .و اي مدة أو إ..مة من.آا و إ اعتبر العقد مفسوج .من تلق.ة نفسه بدون ..سية إليى تنبييه أو إنيذار
أو اى إسراة آجر .
"ال بند الرابع"
ميدة هيذا العقيد ع.ير سينواا تبيدأ مين تي.ري إبراميه و تنتهيي فيي  ........و يسيوي تسدييده .بعيد انق ي.ة هيذا
ااسل ب.تف.ق سديد .
"البند الخامس"
يلتيم الطرف ااول بعدم التعرض للطرف الث.ني و من ذكيروا ب.لبنيد الثي.ني كمي .ي يمن ك.فية التعر ي.ا الزي.درة
من الغير و المستندة إلى سبب ..نوني ر و است.ق.ق العين .

"البند السادس"
تقيرر .يق ا سييتعم.ل لمزيل.ة الطييرف الثي.ني لقيي.ة مبلي  ........فقييط  ........سنيهي .دفعهيي .الطيرف الثيي.ني
للطرف ااول نقدا بمسلك هذا العقد و يعتبر التو.ي .على هذا العقد بمث.بة مج.لزة بذلا .
"البند السابع"
يتعهد الطرف ااول ب.لتو.ي .على العقد النه.ئي جالل  ...... ..و إ كي.ن للطيرف الثي.ني رفي .دعيوى بزي.ة و
نف.ذ العقد بمز.ريف على ع.تق الطرف ااول.
"البند الثامن"
من المتفق عليه أن استمرار العقد طوال المدة الم.ددة ب.لبند الراب .رهن ببق.ة الطيرف الثي.ني عليى .ييد ال.يي.ة ر
فينق ي العقد .تم .بوف.ته على أن يرد الطرف ااول للتركة المبل المق.بل للمدة الب..ية من العقد .
"البند التاسع"
يت.مل الطرف الث.ني النزف في مز.ريف زي.نة الطريق و م .يتقرر ب.لنسبة له من تك.ليف .
"البند العاشر"
يسوي للطرف الث.ني الرسو ب.ئ على الطرف ااول إذا نيعا ملكية الطريق للمنفعية الع.مية و يعتبير المبلي
الذي دف .مق.بل استعم.له عن المدة الس.بقة على .رار ني الملكية .
"البند الحادي عشر"
تجتا م.ي.كم  ........بن ير مي. .يد ين.يب مين من.يعي.ا تتعليق بهيذا العقيد ع و يعتبير عنيوان كيل مين طرفييه
المبين به موطن .مجت .ار له في هذا الزدد .
" البند الثاني عشر"
.رر العقد من ن سجتين ع لكل طرف نسجة .

" الطرف ااول "

" الطرف الث.ني "

