
 عقد�مقاوله�
عمال�نجاره

  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

 ............. ا�وافق� ............. يوم �ى هان

 : من كل ب"ن العقد ذاه تحرير تم

  قسم�.................�محافظه...................�يحمل��الجنسيه......................�مقيم�برقم�................... .……………/�السيد )��1(�

 .........................ب�بعد فيما هل ويشار . ................. مدنى سجل ............. رقم عائلية بطاقة

 "�طرف�اول�"�

 عائلية بطاقة يحمل/�.....................�الجنسيه�................�مقيم�برقم�..............�قسم�...............محافظه�...............)�السيد��2(�

 ..........................ب بعد فيما ه�ل ويشار ..................مدنى سجل ............. رقم

  "�طرف�ثاني�"�

 : يLى ما عLى اتفاقهما و للتعاقد ليGHماهبا الطرفان يقر

 "�ول  البند"

 سبق و ............. بشارع الكائنة�و Rول  الطرف بعمارة ا�تعلقه�نافذة............. و بابا ............. عدد بتصنيع الثانى الطرف يقوم

 . ا�قاسات� رفع و با�عاينه� قام ان الثانى للطرف

 "الثانى البند"

 حيث من جيدة�بحالة النوافذ و Rبواب كافة تسليم و الكوال"ن تركيب و السباليونات و ا�قاوله�الحلوق�الخبيه� تشمل

 .لحلق�ا ب"ن و بيGhا او بيGhا فيما الضلف ب"ن ما فواصل ترك دون  التسكيك

 "الثالث البند"

 الطرف تعهد , Rبلكاج من لوحا�............. و السويدى الخشب� من مكعبا مlmا............. ب الkزمة Rخشاب كمية تحديد تم

 اهعدد و السبالونات و الكوال"ن بتسليم تعهد كما . العمل��ى للبدء العقد ذاه عLى التوقيع فور  الثانى للطرف بتسليمها Rول 

............. 

 "الرابع البند"

r  ى بالعملية يعهد ان الثانى للطرف يجوزuا القيام هعلي انما الباطن من مقاول  اGv العمل تم سواء�, تحت�اشرافه� او هبنفس 

 تحت�اشرافه�.� التقفيل و التجميع�يتم ان دائما يراzى و , Rبواب و النوافذ تجه"R �yت وجود بمكان� او الخاصه�به� بالورشة

 "�البند�الخامس�"�

 او هتنبي اuىمخالفه�الطرف�الثاني��ا�تضمنه�البند�السابق�،�يعت}�lالعقد�مفسوخا�من�تلقاء�نفسه�دون�حاجه� حالة �ى

 .ه�علي متفق كتعويض Rول  للطرف�جن�Gا............. فقط ............. مبلغ بدفع الثانى الطرف الymام مع اخر اجراء اى او انذار

 "السادس البند"

r  اخشاب استعمال الثانى طرفلل يجوز l"غ ��Rعمال�ا�تفق� غ"l �ى�Rخشاب تلك استعمال او Rول  الطرف من تسلمها ال

 عل�Gا�.�

 "السابع البند"



 اى استkم رفض Rول �للطرف و , التشغيل �ى البدء عند ذلك يراzى و , موصولة غ"l قطع من الضلف و لحلوق ا عمل يجب

مخالفه�لهذا�البند�،�ويكون�اصkح�ا�خالف�عLي�نفقه�الطرف�الثاني�سواء�تم�ذلك�بمعرفته�او�بمعرفه�الطرف�ب تتم وحدة

 Rول�.�

 "الثامن البند"

 مبلغ بدفع يلymم التاخ"l حالة��ى و ............. ا�وافق� ............. يوم اقصاه اجل خkل كاملة العملية بتسليم الثانى الطرف يلymم

 عLى اخر مقاول  اuى العملية بتكملة يعهد ان Rول  للطرف جاز�يوما ............. التاخ"l جاوز  فان , تاخ"l يوم كل عن .............

 تتطل�Gا ال�� Rعمال تصحيح بعد R تم قد التسليم يعت}r l و . Rستعجال لتوافر�ا�حكمة اذن بدون  الثانى الطرف نفقة

 . اناتهالد اعمال

 "التاسع البند"

 بدون  Rمتناع ذاه كان, السابق للبند تنفيذا Rول  للطرف ردها� عن الثانى الطرف امتنع او Rخشاب با�ى وجود عدم تب"ن اذا

 . ا�دنيه�و�الجنائيه�� القانونية Rجراءات�كافة تخاذ�ا Rول  للطرف يكون  و مبددا الثانى الطرف اعتباره�مع يتحقق امم حق

 "�البند�العاشر�"�

 لحماما لباب ............. مبلغ و لحجرها�لباب ............. مبلغ و الكاملة للنافذة ............. مبلغ اساس عLى الثانى الطرف اجر تحدد�

 �. لوق لحا شاملة كلها و , طبخ�ا لباب همثل و

 عند همثل و ............. الدور  تسكيك�عند ............. مبلغ و العقد ذاه ابرام فور  ............. مبلغ بدفع Rول  الطرف الymم قد و

 . العملية تسليم عند البا�ى و ............. الدور  تسكيك

 "�البند�الحادي�عشر�"�

 Rخ"l يلymم الةلحا�ذهه �ى و السابق بالبند ا�حددة ه�بالymامات Rول  الطرف اخل ما اذا العمل عن التوقف الثانى للطرف

 لتسليم ا�حددة للمدة , تكررت لو و , التأخ"�lمدة تضاف و , هعلي متفق كتعويض تأخ"l يوم كل عن ............. مبلغ بدفع

 . العملية

 "عشر الثانى البند"

 موطنا هب �ب"نا هطرفي�من كل عنوان يعت}l و , العقد Gvذا تتعلق منازعات من ينشب قد ما بنظر ............. تختص�محاكم�

 . الصدد ذاه �ى هل ـتارامخ

 "عشر الثالث البند"

  . نسخة طرف لكل , نسخت"ن من العقد حرر 

 

  (طرف�ثانى)                                                              (طرف�أول)

  التوقيع              التوقيع�
 


