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 : يJى ما عJى اتفاقهما و للتعاقد ليDEماهبا الطرفان يقر

�ول  البند"" 

 للمواصفات�و Tخ�V من للرسومات�الهندسيه�ا�قدمه� وفقا Tول  للطرف سكنية عمارة باقامة الثانى الطرف يلKLم

 . ه�ل مكمe جزءا تعت`V ال]Z و العقد _Dذا ا�لحقة القائمة تضمنDEا ال]Z والشروط

 "الثانى البند"

 ثم , شقة............. عJى مشتمT�eول  الطابق يعلوه كجراج مDmا TرZkl يستغل , طابق............. من البيان سالفة العمارة تتكون 

 . Tول  للطابق اثلةمم الطوابق تتكرر 

 "الثالث البند"

 قسم ............. بشارع والكائنة�, مربعا مVLا ............. مساحDEا البالغ و هل ا�ملوكة Tرض قطعة خصص هبان Tول  الطرف يقر

 فتب�ن ............. عمارى ا�هندس�ا� عرفةمب _Dا جسات .............�عمل تم وقد , العمارة yقامة ............. محافظه� .............

 .. الثانى للطرف هصورت الهند�k~�ا�قدمه� للتقرير وفقا ذلك�و البناء ذاه yقامة صeحيDEا

 ا�قرر  العمق ا�ى للوصول �فرلحا اعمال اجراء عند فورا Tول  الطرف واخطار Tرض معاينة Tخ�V عJى يتع�ن , ذلك ومع

 ما و زياده��ي�ا�واد من هيتوقع ما مقدار و هتلجمعا�وسائل بيان مع باyرض متعلقا هل يظهر قد عيب اى عن , ل�ساسات

 . كتابة�Tخطار يتم ان عJى Tجر �ى زيادة من ذلك يستتبع

 "الرابع البند"

 يدفع ان عJىا�قاوله� �ى Tستمرار, جسيمة غ�V الكم �ى الزيادة كانت اذا Tول  للطرف يكون  أن , �تقدما Tخطار عJى يVLتب

 يدفع ان عJى ا�قاوله �ى Tستمرار اما هل كان , جسيمة�ا�جاوزة كانت ان اما , ا�جاوزة تلك عن ق�ستحا Tجر الثانى للطرف

 ما قيمة بدفع الثانى الطرف تعويض و العمل وقف طالبا ا�قاوله من يتحلل ان�واما ذلك عن ستحق�ا Tجر الثانى للطرف

 اتم هان ول هكسب يستطيع كان امب هعلي الرجوع لeخ�V يكون  ان دون  العقد _Dذا ا�حدد لeجر وفقا�مقدرة Tعمال من زهنجا

 �قاوله�.ا

  "�البند�الخامس�"�



 الثانى للطرف كان, تقدم ما ونح عJى با�جاوزة اخطاره تاريخ من ايام عشرة خeل العمل وقف Tول  الطرف يطلب لم اذا

 . كامe ا�جاوزة�عن �ستحقا Tجر Tول  الطرف يتحمل هذه�الحاله� �ى و العمل �ى Tستمرار

 "السادس البند"

y  جر بزيادة ا�طالبة الثانى للطرف يجوزT عمال عن�مجاوزه�T ول  الطرف اخطار �ى ترا�ى اذاT اخطاره يضمن لم�اذا او 

 Tول  الطرف هالي يطلب ان ا�ى العمل �ى Tستمرار هوعلي. ا�جاوزة عل�Dا تقوم ال]T Zسس او زيادة من هيتوقع ما مقدار

 . ه�ايقاف

 "السابع البند"

 بعدم يلKLم و , الطرف�ن�من عل�Dا وا�وقع� مDmا صورة الرسومات�الهندسيه�ا�قدمه�له� و التصميم دراسة الثانى الطرف عJى

 و وفقا�لها�،� Tعمال تكملة من معها يتمكن�ال]Z الفنية Tصول  لكافة موافقDEا منتحققه� بعد T التنفيذية Tعمال �ى البدء

y  اضات اية ابداء هل يجوزVLا اعDول  الطرف يوافق لم ما التنفيذ �ى البدء بعد�تعديلها طلب او عل�T ىJكان فان , كتابة ذلك ع 

 . السادس ا�ى الرابع من البنود تضمنDEا�ا�قايسه�،�سرت��ال]Z لeعمالمجاوزه� ذلك �ى

 "الثامن البند"

y  و , التصميم �ى عيب ا�ى هفي �تاخره او العمل عن هتوقف يرجع ان التنفيذ بدء بعد الثانى للطرف يجوز�T كان yعن مسئو 

 . Tدعاء _Dذا اعتداد دون  التالية للبنود وفقا ذلك

 "التاسع البند"

 . ذلك �ى Tول  الطرف هوكل قد و , الطريق اشغال و البناء ترخيص باستخراج الثانى الطرف يتعهد

 "العاشر البند"

 و Tدوات باحضار�و ا�رافقه�، القائمة تضمنDEا ال]Z للمواصفات وفقا للبناء الeزمة �وادا كافة بتقديم الثانى الطرف يلKLم

 . للتشغيل الeزمة ا�همات

  "�البند�الحادي�عشر�"�

 yى الباطن مقاو�ى من�غ�Vه ا�ى بذلك يعهد ان هل يجوز  y و , الشخ�Zk هباشراف البناء اعمال بكافة القيام الثانى الطرف عJى

 امام عDmا مسئوy يظل ان عJى , Tرضيات�و الكهرباء و السباكة و النجارة و البياض اعمال عدا فيما Tسباب من سبب

 . Tول  الطرف

 "عشر الثانى البند"

 . البناء تسليم ح]�Zو Tرض هاستeم منذ الثانى بالطرف Tشياء و البناء بحراسةا�سئوليه�ا�دنيه�والجنائيه�ا�تعلقه� تناط

 "عشر الثالث البند"

 للقائمة او العقد ذاهه�تضمن �ا� مناف أو معيب هوج عJى هب يقوم الثانى الطرف ان العمل س�V اثناء Tول  للطرف ثبت اذا

 غ�V �ى - ا�حكمة استئذان او العقد فسخ�طلب هل كان T و , فورا التنفيذ طريقة عن يعدل بان انذاره هل جاز ا�لحقه�به�،�

 . الثانى الطرف نفقة عJى�اخر مقاول  ا�ى بالعمل يعهد ان �ى - Tستعجال حاyت

 "عشر الرابع البند"

 او باصeحها وه قام�سواء و , بعده او Tنذار قبل مDmا تم ما سواء Tعمال�ا�عيبه� نفقات كافة وحده الثانى الطرف يتحمل

 . ذلك يتطل�Dا ال]Z الVLميم بنفقات يلKLم كما , اخر مقاول  ا�ى _Dا عهد



 "�البند�الخامس�عشر�"�

 . التعويض و الفسخ طلب هل جاز , العيب اصeح استحالة Tول  للطرف تب�ن اذا

 "عشر السادس البند"

 TعVLاض هل و , مراقبDEا�و التنفيذية Tعمال جميع� عJى لeشراف , اجره يتحمل معمارى  مهندس بتعي�ن Tول  الطرف يلKLم

 , هعلي اعVLض الذى العمل امتما او تنفيذ عدم يتع�ن�هاعVLاض حالة �ى و . ذلك �ى Tول  الطرف عن نائبا يعت`V و , مDmا اى عJى

 . Tول  الطرف قبل الثانى�للطرف الكاملة ةبا�سئولي التعي�ن ذاه يخل y و

 "عشر السابع البند"

 عن Tول  الطرف قبل�همسئوليت عن كذلك و احدا Dا �ى البناء اعمال تتسبب قد ال]T Zضرار عن بالتأم�ن الثانى الطرف يلKLم

لهذه�الهيئه� Tول  الطرف اخطار فور  هعمال عن Tجتماعية التامينات يئةه لدى بالتأم�ن يلKLم كما. ه�تصدع او البناء ¡Dدم

 با�قاوله�.�

 "عشر الثامن البند"

 استeم محضر عJى هتوقيع�تاريخ من شهرا ............. خeل للسك¢Z معدة و التشطيب كاملة العمارة بتسليم الثانى الطرف يلKLم

 . البناء رخصة صدور  تاريخ من ايام عشرة ذلك يتجاوز  T عJى , Tرض

 "عشر التاسع البند"

 ذاه يخصم ان عJى, تأخ�V يوم كل عن جن�Dا ............. بدفع الKLم , السابق بالبند �ب�ن�ا ه�بالKLام الثانى الطرف اخل اذا

 و ه�لطبيعت وفقا العمل ازنجy �كافية غ�V للتسليم ا�حددة الباقية �دها اصبحت فان سابلحا تصفية عند التعويض

 حلول�ا�ده�ا�شار�ال�Dا�.� انتظار�دون  الفسخ طلب Tول  للطرف كان , الثانى الطرف ظروف و امكانيات

 "العشرون البند"

y  ى الرجوع ا�قاوله� عقد بفسخ لحكما حالة �ى الثانى للطرف يكونJول  الطرف عT وفقا اعمال من هب�قام بما يتعلق فيما 

 هب افتقر ما او البناء بوقت مقدرا�هب اثرى  ما : التاليت�ن القيمت�ن اقل دفع Tول  للطرف انما و العقد _Dذا الواردة للقيمة

 . كملحا وقت مقدرة الثانى الطرف

 "العشرون و الواحد البند"

 راجعا ذلك كان لو و البناء��ى عيب من يظهر ما او جزئى او كJى ¡Dدم من سنوات عشر خeل يحدث ما الثانى الطرف يضمن

 . حكميا او فعليا�تسلما البناء تسلم وقت من للضمان ذاه يبدا و ذا¡Dا Tرض �ى عيب ا�ى

 "العشرون و الثانى البند"

 هدعوت رغم مشروع سبب�دون  امتنع فاذا , هل الثانى الطرف اخطار من ايام عشرة خeل �ى العمارة بتسلم Tول  الطرف يلKLم

 تعي�ن طلب ا�ى حاجة دون  باyنذار ا�حدد اليوم�من اعتبارا حكما تسلمها هان اعت`V محضر�،� يد عJى رسم~ بانذار ذلك ا�ى

 . عل�Dا حارس

 "العشرون و الثالث البند"

 ا�رفقه�.� القائمة تضمنDEاعليه�و�با�واصفات�ال]~� Tتفاق تم� ا� وفقا العقد _Dذا ا�حددة Tعمال بتنفيذ الثانى الطرف يلKLم

اجما�ي�Tجر��كان ،�و�العقد _Dذا �لحق�ا و الطرف�ن من للكشف�ا�وقع�عليه� وفقا , الوحدة اساس عJى تمت�ا�قايسه� و

 : التا�ى النحو�عJى هب الوفاء يتم جن�Dا ............. فقط هو�............ الثانى للطرف ا�ستحق�



yول  الطرف دفع : أوT ا ............. فقط ............. مبلغ الثانى للطرفDالعقد ابمجلس�هذ�مقدمة كدفعة جن�� . 

 ا�رحله�.��_Dذه للمستخلص�الخاص وفقا باyساسات يتعلق فيما تتم ال]T Zعمال قيمة Tول  الطرف يدفع : ثانيا

 _Dذه�ا�رحله�.�الخاص� للمستخلص وفقا Tول  الطابق سقف صب من TنDEاء بعد تستحق و الثالثة الدفعة : ثالثا

 , _Dا �تعلق�ا للمستخلص�وفقا _Dا ةلخاصا الدفعة تستحق مرحلة ذلك بعد طابق كل سقف صب من TنDEاء يعت`V : رابعا

Z[الطابق ا�ى الوصول  ح V� . Tخ

 . الطeء و البياض و الكهرباء و�السباكة و Tرضيات و النجارة yعمال ............. فقط ............. اهقدر  دفعة تصرف : خامسا

 . �بذلك مخالصه��الثانى الطرف يحرر  و Tعمال كافة امتما بعد Dªائيا لحسابا تصفية تتم : سادسا

 "العشرون و الرابع البند"

V`جر يعتT ذا ا�حددD_ ائيا العقدDª , و y  ت عدا فيما , الثانى للطرف يجوزyذلك كان لو وه�بزيادتا�طالبه� , ا�جاوزة حا 

 الواردات عJى لجمركيه�ا الضرائب او النقل�او العمال اجور  yرتفاع او البناء yعمال الeزمة Tوليةاثمان�ا�واد� yرتفاع راجعا

 الKLم طا�ا� بكث�V هعن تقل الفعلية التكاليف ان تب�ن ما اذا هبتخفيض�ا�طالبة Tول  للطرف يجوز  y كما اخر سبب yى او

 . ه�علي Tتفاق تم حسبما�Tعمال بتنفيذ الثانى الطرف

 "�البند�الخامس�والعشرون�"�

 تم وفقا��ا� بالتنفيذ�الثانى الطرف قيام رغم تقدم ما عJي�نحو� باyجر بالوفاء يتعلق فيما هبالKLام Tول  الطرف اخل اذا

 او , الدعوى  رفع وقت من القانونية�الفوائد عن فضe التعويض مع هب هبالزام حكم استصدار لeخ�V كان , ه�علي Tتفاق

 . كامe هحق يستو�ى ح]Z حبسهاتمت�كان�له� قد Tعمال كانت فان , التعويض و الفسخ طلب

 "العشرون و السادس البند"

بموجب� الثانى للطرف يكون �و اشهر بستة التسليم بعد ما ا�ى ............. فقط ............. مبلغ�ب الوفاء تاجيل عJى الطرفان اتفق

فور�بمحو�هذا�القيد� يلKLم و قيده اجراءات�اتخاذ �ى لحقا هل و , هل ضمانا العقد محل�هذا� العقار عJى امتياز حق هذا�

 الوفاء�له�_Dذا�ا�بلغ�

 "العشرون و السابع البند"

 فقط ............. مبلغ�بدفع يلزم , البناء ترخيص صدور  تاريخ من ايام عشرة خeل Tرض تسليم �ى Tول  الطرف تاخر اذا

 من هب يلحق قد ما و كسب من الثانى الطرف عJى يفوت�قد ما التقدير ذاه �ى رو»ى قد و , تأخ�V يوم كل عن جن�Dا .............

 . خسارة

 "العشرون و الثامن البند"

العقد�ويعت`�Vعنوان�كل�طرف�ا�ب�ن�به�موطنا�مختارا�له��ي�تختص�محاكم�.....................�بنظر�ا�نازعات�الناشئه�عن�هذا�

 هذا�الصدد�.

 "العشرون و التاسع البند"

 . نسخة طرف لكل , نسخت�ن من العقد ذاه حرر 

  (طرف�ثانى)                                                              (طرف�أول)

  التوقيع              التوقيع�
 


