
 وبيع أنقاض عقار  عقد  مقاولة

  

...... ومن عام ألفين .......... من شهر ......... ال ........في هذا اليوم ال
 :  بين ميالدية ، تم التعاقد ما

السييييد ...... بييين ......توليييد عيييام ...... والدتيييل ...... والمسييي ل   :الفريق األول 
لش صييييية رقييييم   يحمييييل الب اقيييية ا00بالمسيييي.ن .........  ا يييية  

{ الصييادرع عيين أمييين السيي ل المييد ي فييي 0000000 000000}
المت ذ مو  ا م تارا لضيرورا  هيذا  0000 00 00......بتاريخ 

العقد }الم زل ...الم.تب ... المحل الت اري ...{ ال.يانن فيي دمشي  
 ياب   -ب يا  ............   -شارع .............  -حي ............  -

. .... 

 .  المالكار إلى الفري  األول في هذا العقد باسم  ويش 

السييييد ...... بييين ......توليييد عيييام ...... والدتيييل ...... والمسييي ل  الفريق الثاني :
  يحمييييل الب اقيييية الش صييييية رقييييم 00بالمسيييي.ن .........  ا يييية  

{ الصييادرع عيين أمييين السيي ل المييد ي فييي 0000000 000000}
ذ مو  ا م تارا لضيرورا  هيذا المت  0000 00 00......بتاريخ 

العقد }الم زل ...الم.تب ... المحل الت اري ...{ ال.يانن فيي دمشي  
 ياب   -ب يا  ............   -شارع .............  -حي ............  -

. .... 

 المقاول .ويشار إلى الفري  الثا ي  في هذا العقد باسم  

 

 المقدمة 
 

( ميين م  قيية 00 0000رقييم  عقييار للمييا .ييان الفرييي  األول مال.ييا ل
، وذلييب بمو ييب قيييود السيي ل العقيياري } أو .... العقارييية بدمشيي  ......

بمو ب ح.يم قضياني م.تسيب الدر ية الق عيية صيادر عين مح.مية ....... 
، أو  0000 00 00وتييياريخ  0000 000المد يييية بدمشييي  تحييي  رقيييم 

دمشيي   بمو ييب و.اليية  اصيية بييير قابليية للعييزل موثقيية لييد  .اتييب عييدل



  0000  ورقم  س ل 0000  ورقم عام  0000أصوال تح  رقم  اص 
 - ................. حي –ال.انن في دمش  و{.... 0000 00 00وتاريخ 

وهو رابيب فيي إشيادع ب يا   دييد   ،ب ا  ...........  -.............. شارع
بييي  علييى ذلييب العقييار وإزاليية الب ييا  القييديم المو ييود عليييل حاليييا ، وفييي 

األ قاض ال ات ة عن ذلب إلى ش ص يشتريها و يتولى إزالة الب ا  القديم 
 وترحيلها من اقصر فترع زم ية مم. ة .

قيد أبيد  اسيتعدادل للقييام بعمليية .مقاول محترف و.ان الفري  الثا ي 
، وعلييى أن هيدم الب ييا  القيديم وشييرا  األ قياض ال ات يية عين تلييب العمليية 

ريف المتو بة على عملية الهيدم وعليى  قيل ميا يتحمل وحدل  مي  المصا
  .قد ي تج ع ها في اقصر فترع زم ية مم. ة 
 لذلب فقد اتف  المتعاقدان على ما يلي :

تعتبر مقدمة هذا العقد  ز ا ال يت زأ م ل وير   إليها في تفسير أح.اميل  -أوال 

 وبيان المقصود بب ودل .

 ميي  األ قياض التيي قيد ت يتج عين هيدم  بمو ب هذا العقد فقد باع الماليب -ثانيا 

الب ا  القديم المو ود حاليا على العقار العاند لل والمشار إلييل فيي مقدمية 
هذا العقد ، وذلب إلى المقاول ، ولقا  ثمن متف  علييل يدفعيل ذليب األ يير 
ع د إبرام هذا العقد بحيث يعتبر توقي  المالب عليل بمثابة إيصيال باسيتالم 

 عليل وإبرا  لذمة المقاول م ل .الثمن المتف  

  ........... ليرع 0000.ما سلم المقاول إلى المالب مبلغا وقدرل  
سورية .تأمين لحسن ت فيذ عملية الهدم والترحيل يعاد إليل عن إ  از 
تلب العملية وتسليم المالب العقار  اهزا إلشادع الب ا  ال ديد عليل ، 

والترحيل على حساب المقاول فيما لو  ولي.ون ضما ا لت فيذ عملية الهدم
 تأ ر أو امت   عن ت فيذها ألي سبب .ان .  

أعليين المقيياول ا ييل قييد عيياين الب ييا  المو ييود علييى العقييار العانييد للمالييب و  -ثالثا 

أدرب ماهيتل وقبل شرا  األ قاض التي قد ت يتج عين هدميل بشي.ل  زافيي 
وعيية أو .ميية ، ودون وبوضعها الراهن دون تحدييد لماهيية أو عيدد أو  

 أن يح  لل الر وع على المالب بهذا الصدد بأي  وع من أ واع الر وع . 

 يلتزم المالب ت ال المقاول بما يلي : -رابعا 



بتسييليم المقيياول العقييار موضييوع هييذا العقييد  اليييا ميين  مييي  الشييوابل  -
و يياهزا لت فيييذ أعمييال الهييدم عليييل وذلييب  ييالل ثالثيية أيييام ميين تيياريخ 

ي  عليل وان يبلغ المقاول موعد التسليم ضمن المدع المذ.ورع . و التوق
ال يبدأ سريان مدع  فاذ هذا العقد إال من تاريخ التسيليم الفعليي للعقيار ، 
أمييا إذا امت يي  أو تييأ ر المالييب عيين تسييليم العقييار لمييدع ..... يومييا  يياز 
 للمقيياول اعتبييار هييذا العقييد مفسييو ا ، و يياز للمقيياول اسييترداد الييثمن

 المدفوع ومبلغ التامين .

بان ال يتد ل في أعمال المقاول وان ال يعارضل في ت فيذ تلب األعمال .  -
 إال أن إبدا  الرأي والمشورع ال يعتبر من قبيل التد ل أو المعارضة .

 يلتزم المقاول ت ال المالب بما يلي :  -خامسا 

ب ، وان يقيوم بان يتسلم العقار موضوع هذا العقد فور إبالبيل و يوب ذلي - ( أ
بالحصيييول عليييى التيييرا يص اإلداريييية الالزمييية لعمليييية الهيييدم مييين ال هيييا  
الم تصة ، وان يتقيد باأل ظمة والقوا ين ال افذع ، وان ي.يون مسيالوال عين 
أييية م الفيية قييد يرت.بهييا بهييذا الصييدد ت ييال المالييب أو الغييير . أمييا إذا امت يي  

..... يوما من تاريخ إبالبل المقاول عن استالم العقار أو تأ ر في ذلب مدع 
، أو فييي حييال امت اعييل عيين الحصييول علييى التييرا يص الالزميية  يياز للمالييب 
اعتبييار هييذا العقييد مفسييو ا ح.مييا واحييتفظ لديييل بمبلييغ التييامين علييى سييبيل 

 التعويض . 

بان بقوم بعملية الهدم وترحييل األ قياض موضيوع هيذا العقيد وتسيليم  - ( ب
ادع الب يا  ال دييد علييل  يالل ميدع أقصياها المالب العقار  اهزا لمباشيرع إشي

....... يوما من تاريخ إبالبل و يوب اسيتالم العقيار لمباشيرع عمليية الهيدم 
 والترحيل.

يتحميييل المقييياول تعويضيييا عييين .يييل ييييوم تيييأ ير فيييي إ  ييياز هيييذل العمليييية ، اتفييي   -
  ........ ليييرع 00000المتعاقييدان علييى تحديييدل م ييذ ا ن بمبلييغ وقييدرل  

 حسم من مبلغ التأمين المشار إليل سابقا . سورية ي
إذا ت اوز  مدع التأ ير ...... يوما دون إ  از عملية الهدم والب يا  ، ياز للماليب  -

، مستعمال مبلغ التامين المشار إليل سابقا ، متابعة عمليية الهيدم والترحييل 
ب فسل أو عن  ري  مقاول آ ر وعلى حسياب الفريي  الثيا ي ، اليذي علييل 

م ييرد ا تهييا  مييدع التييأ ير المييذ.ورع سييابقا واسييتالمل م البيية بييذلب ميين وب
 المالب ، أن يسلمل العقار موضوع هذا العقد بوضعل الراهن .



بان يت ذ .افة االحتيا يا  الالزمية للسيالمة بميا ي.فيل عيدم إلحيا  الضيرر - ( ج
ن بالعقارا  الم اورع أو بالمارع أو بالغير أو باألش اص العاملين لديل ، وا

ي.ييون وحييدل ، دون المالييب ، مسييالوال مسييالولية مد ييية و  زانييية فييي حييال 
وقوع مثل تلب األضرار ، ومسالوال وحدل عن التعويض عن أية أضرار قيد 

 تلح  المالب أو الغير بهذا الصدد .    

بان يقوم ب فسل بت فيذ عملية الهدم والترحييل المتعاقيد عليهيا وال ي يوز ليل  -د( 
والتزاماتل ال ات ة عن هذا العقد إليى الغيير دون موافقية  الت ازل عن حقوقل

  ية مسبقة من الماليب ، وأيية م الفية لهيذا الشير  ت ييز للماليب وبي رادع 
م فيردع اعتبيار هيذا العقيد مفسيو ا واالحتفياظ بيالثمن وبمبليغ التيامين عليى 

 سبيل التعويض .

حيول هيذا العقيد أو فيي  مي  الم ازعا  التي قد ت شيأ ميا بيين المتعاقيدين  -سادسا 

.مييا يعتبيير معيرض ت فيييذل أو تفسيييرل ت ييتص لل ظيير بهييا محييا.م دمشيي  ، 
 الفريـقيـن مو  ا صالحا للتبليغ والتبلغاسم .ل من ب ا ب الع وان المبين 

 .في .ل أمر يتعل  أو يتفرع عن هذا العقد 

 يبدل عـ وا ل الم تار المبيـن في هـذا  أنمن الفريقين  أليي ـوز  وال

 فان  وإالبوقوع هذا التبديل ،  ا  ريعلم الفري   أنبعد  إالالعقد ، 

الع وان الم تار في هذا العقد تعتبر  إلىالمو هة والتبليغا  المراسال  
 . إليلالمو ن القا و ي وملزمة لمن و ه    إلىمو هة 

 ع م هميادحرر هذا العقد عليى  سي تين أصيليتين احيتفظ .يل متعاقيدع بواحي -سابعا 

 بعد أن  ر  التوقي  عليهما من الفريقين المتعاقدين أصوال . 

  الفريق األول     الفريق الثاني  

  المالك        المقاول       


