عقد إتفاق
املوافق

أنه في يوم
تحرر هذا العقد بني كالً من :ـ

أوالً :ـ ش>رك>ة م>لكي ج>روب ل>لتطوي>ر ال>عقاري ،سج>ل ت>جاري رق>م  136388وم>قره>ا ف>ي 12
ش ال>>دك>>تور اب>>راه>>يم ش>>وق>>ي – ال>>حي ال>>سادس – م>>دي>>نة ن>>صر – ال>>قاه>>رة .وي>>مثلها ف>>ي ه>>ذا
ال>>عقد ال>>سيد /ي>>وس>>ف ك>>ري>>م إب>>راه>>يم ع>>لي  -ب>>صفته امل>>دي>>ر وامل>>مثل ال>>قان>>ون>>ي لش>>رك>>ة م>>لكي
ج >>روب وي >>نوب ع >>نه ف >>ي ال >>توق >>يع ع >>لي ه >>ذا ال >>عقد ال >>سيد/
التوكيل رقم  5272أ لسنة  2019توثيق هليوبولس .

ثانيا ً السيد /

ب >>موج >>ب
))طرف أول((

))طرف ثاني((
تمــهيد

مل>ا ك>ان>ت الش>رك>ة ال>طرف االول ت>عمل ف>ي م>جال ال>تطوي>ر واالس>تثمار ال>عقاري ب>موج>ب ع>قد
ال > >>تأس > >>يس امل > >>ؤرخ  18/6/2019وف > >>قا ً ألح > >>كام ال > >>قان > >>ون رق > >>م  159ل > >>سنة 1981وم > >>قيدة
ب>السج>ل ال>تجاري ت>حت رق>م  136388سج>ل ت>جاري إس>تثمار ال>قاه>رة  -ك>ما تح>مل ب>طاق>ة
ض > >>رب > >>ية رق > >>م  -721 - 409 -377وم > >>قره > >>ا  12ش ال > >>دك > >>تور إب > >>راه > >>يم ش > >>وق > >>ي  -ال > >>حي
السادس  -مدينة نصر  -القاهرة.
وب>موج>ب االت>فاق امل>برم ب>ني الش>رك>ة ال>طرف االول ،وب>ني ش>رك>ة

ع>لي ع>رض

العقار رقم
ع >>لي امل >>وق >>ع ال >>خاص ب >>ال >>طرف األول ع >>لي األن >>ترن >>ت إلت >>اح >>ة ال >>فرص >>ة ل >>الف >>راد ال >>راغ >>بني ف >>ي
ش>>رائ>>ه ب>>عد أن ق>>ام ال>>طرف األول ب>>تقسيم ث>>من ال>>عقار امل>>ذك>>ور إل>>ي ح>>صص م>>تساوي>>ة ب>>لغ
ق >>يمة ال >>سهم ال >>واح >>د )

( ،وذل >>ك إلت >>مام ع >>ملية ش >>راء ال >>عقار امل >>ذك >>ور م >>ن ش >>رك >>ة

)

( ب>عد إك>تمال ال>ثمن امل>تفق ع>ليه وم>ن ث>م ت>سوي>قه ،وإع>ادة ب>يعه وت>قسيم ال>رب>ح ال>حاص>ل م>ن
عملية إعادة البيع علي املساهمني كالً حسب حصته.
وح>يث ي>رغ>ب ال>طرف ال>ثان>ي ف>ي االس>تثمار ف>ي ع>ملية ش>راء ال>عقار ع>ن ط>ري>ق ش>راء أس>هم
م>>ن ه>>ذا ال>>عقار ف>>قد أت>>فقا ع>>لي تح>>ري>>ر ه>>ذا ال>>عقد وف>>قا ً ل>>لبنود اآلت>>ية وب>>عد أن أق>>ر ال>>طرف>>ان
بأهليتهما للتعاقد:ـ

البنـــد األول
يعتبر التمهيد السابق جزء اليتجزأ من هذا العقد مكمالً له ومفسرا ً لبنوده.
البنـــد الثانــي
قيمة السهم ومواصفات العقار
البنـــد الثالـــث
قيمة نصيب الطرف الثاني باألسهم وما يقابلها من أموال.
البنــــد الــرابع
ب>موج>ب ه>ذا ال>عقد وف>ي ح>ال>ة إع>ادة ب>يع ال>عقار س>ال>ف ال>ذك>ر ي>حق ل>لطرف األول ع>مول>ة م>ن
عملية البيع تقدر ب

 %من هامش الربح الحاصل من عملية البيع.
البنــــد الخامس

ي >>حق ل >>لطرف ال >>ثان >>ي ب >>يع ح >>صته إل >>ي ال >>غير ف >>ي أي وق >>ت ي >>شاء ع >>لي ان ي >>حصل ال >>طرف
األول علي نسبة

 %كعمولة من عملية إعادة البيع وذلك في حالة الربح فقط.
البنــــد السادس

ف >>ي ح >>ال >>ة إك >>تمال ث >>من ال >>عقار س >>ال >>ف ال >>ذك >>ر وامل >>عروض ع >>لي امل >>وق >>ع اإلل >>كترون >>ي ال >>خاص
ب>ال>طرف األول )خ>الل ث>الث>ة أشه>ر م>ن ت>اري>خ ع>رض>ة( ي>قوم ال>طرف االول بش>راء ال>عقار ن>ياب>ة
ع>>ن امل>>ساه>>مني وت>>قوم ب>>تسوي>>قه وإع>>ادة ب>>يعه وم>>ن ث>>م ت>>وزي>>ع األرب>>اح ع>>لي امل>>ساه>>مني ك >الً
حس >>ب ح >>صته ب >>عد خ >>صم م >>بلغ ال >>عمول >>ة امل >>قرر ل >>لطرف االول ط >>بقا ً ل >>لبند ال >>راب >>ع م >>ن ه >>ذا
العقد.
البند السابع

ف>ي ح>ال>ة ع>دم اس>تكمال اج>مال>ي ث>من اال>عقار خ>الل ث>الث>ة أشه>ر م>ن ت>اري>خ ع>رض>ة ،ي>لتزم
ال>>طرف األول ب>>اس>>ترج>>اع ج>>ميع امل>>بال>>غ ال>>ذي ق>>ام ب>>اس>>تالم>>ها م>>ن ال>>طرف ال>>ثان>>ي خ>>الل 30
يوم ابتداء من اليوم التالي الخر يوم في الثالثة أشهر من تاريخ عرض العقار.
البند الثامن
يقر الطرف الثاني بموافقتة على غرض شراء العقار وهو إلعادة بيعة وال يحق للطرف
الثاني االقامة في العقار او انشاء اي حق من الحقوق على العقار
البند التاسع
تختص محاكم القاهرة بالفصل في اي نزاع ينشأ عن هذا العقد

