عقد التنازل عن ملكية المكاتب الهندسية واالستشارية
الطرف االول :السيد المهندس  .............................رقم الهوية والفرع ........................المرتبة.............
االختصاص..................
المدير المفوض وصاحب المكتب .......................................بالرقم  .......المجازة بموجب االمر النقابي بالرقم
 ...........في/ / :
الطرف الثاني :السيد المهندس  ...............................رقم الهوية والفرع.....................
المرتبة................االختصاص ..............
اتفق الطرفان على ما يلي:
اوال :الطرف االول يتنازل عن كامل ملكيته للمكتب لصالح الطرف الثاني.
ثانيا  :الطرف االول يسلم كافة االضابير واالثاث والموجودات والختم والمتعلقات الخاصة بالمكتب الى الطرف الثاني.
ثالثا :الطرف االول يقدم كافة المعلومات عن االعمال السابقة والحالية للمكتب والكوادر العاملة بشكل رسمي الى الطرف
الثاني .
رابعا :الطرف الثاني يستلم كافة االضابير واالثاث والموجودات والمتعلقات الخاصة بالمكتب من الطرف االول.
خامسا :الطرف الثاني يتطلع على كافة المعلومات عن االعمال السابقة والحالية للمكتب والكوادر العاملة,ويستلمها من
الطرف االول.
سادسا :في حالة وجود اية مالحظات من قبل الطرف الثاني على الطرف االول يجب ادراجها:
سابعا :الطرف االول ال يتحمل اية مسؤلية عن االعمال المكتب بعد الموافقة على هذا العقد من قبل لجنة المكاتب الهندسية.
ثامنا :الطرف الثاني يتحمل كافة المسؤوليات عن االعمال المكتب المنجزة والحالية والمتعلقات المكتب بما فيها ايجار الشقة
أو البناية الخاصة بالمكتب والكوادر العاملة اعتبارا من تأريخ الموافقة على هذا العقد من قبل لجنة المكاتب الهندسية.
تاسعا :يقر الطرف االول بأستالم كافة حقوقه المالية والغير المالية من الطرف الثاني لقاء هذا التنازل عن ملكيته للمكتب
اليه.
عاشرا :يتعهد الطرف االول بصفته المدير المفوض للمكتب بعد التصديق على العقد من قبل لجنة المكاتب الهندسية بالعمل
بموجب نظام المكاتب الهندسية بالرقم  3لسنة2011والتعليمات الهندسية والجهات ذات العالقة .
الحادي عشر :اتفق الطرفان على بنود الفقرات الحادي عشر في العقد وتم التوقيع على هذه االتفاقية بتاريخ .٢٠٢١/ / :
_____________________________________________________________________
_______
التوقيع:
التوقيع
الطرف الثاني
الطرف االول
ختم المكتب
االسم الثالثي
االسم الثالثي........................................ :
.....................................:
التأريخ٢٠٢١/ / :
التاريخ٢٠٢١/ / :
نقابة مهندسي كوردستان/لجنة المكاتب الهندسية
التوصيات  :حظروا امام اللجنة  ,السادة الموقعين اعاله واقروا باالتفاقية بكامل ارادتهم وبناءا على رغبتهم تم الموافقة
على االتفاقية من قبل اللجنة بتأريخ٢٠٢١ / / :
عضو اللجنة
٢٠٢١/ /

عضو اللجنة
٢٠٢١/ /

رئيس اللجنة
٢٠٢١/ /

ختم اللجنة

