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 :يHى ما عHى اتفاقهما و للتعاقد ليBCماهبا الطرفان يقر

 "!ول  البند"

 ............. ةمحافظ .............�قسم ............. بشارع الكائنة Pول  للطرف �ملوكها الفضاء Pرض عاينةمب الثانى الطرف يلIJم

 باط^Bا طبيعة من للتحقق ساتلجا من ال\زم العدد بعمل�القيام ثم , الطبيعة عHى وضعها معرفة و مساحBCا عHى للوقوف

 هذه�الجسات�.��نتيجة مع يتناسب امب التصميم ̀جراء تمهيدا

 "الثانى البند"

 تقرير تقديم و العقداتمام�كافه�Pعمال�ا�وضحه�بالبند�السابق�خ\ل�................�يوما�من�تاريخ�هذا� الثانى الطرف عHى

�lmnول  للطرف مفصل هندP ا�ناوره�وا�ساحه�الواجب� مواقع بتحديد�البناء تنفيذ كيفية عن �بدئيه�ا هتصورات متضمنا

تركها�بدون�بناء�ومناقشه�الطرف�Pول��ي�ذلك�`تمام�التصميم�والرسومات�ا�عماريه�عHي�هدي�ما�تسفر�عنه�هذه�

  ا�نافسه�،�دون�ادني�مسئوليه�عHي�الطرف�Pول�.�

 و موقعها و م^Bا كل�هالي وصلت الذى العمق و Pرض باطن ̀ختبار ال�lvتمت� ساتلجا عدد التقرير يتضمن ان يجب كان

 . ذلك مع يتفق الذى التصميم و نتيجBCا عHى �J|تبا الف}z الرأى

 . السابق Pجل {Bاية من واحد اسبوع خ\ل التقرير يقدم ان عHى

 "الثالث البند"

 Pول  للطرف�التنفيذية و Pنشائية و �عماريها الرسومات بتقديم الثانى الطرف يلIJم , الثانى البند هتضمن ما مراعاة مع

 طلب �ى له�الحق� يكون  الذى ل\خ�| توضيحهاا�قرر�لتقديم�التقرير�الهند�lmn،�وعليه� Pجل {Bاية من يوما ............. خ\ل

̀�يمس�التصميم�او�يتنا� عل�Bا تعدي\ت ادخال  . الفنية Pصول ي�مع�بما�

�تقدمه�،�تصحح�الرسومات�وفقا�لها�عHي�ان�يتم�ذلك�خ\ل�.........................�يوما�من�ا بالشروط تعدي\ت طلب حالة �ى و

 تاريخ�هذا�الطلب�

 "الرابع البند"

 . Pول  للطرف م^Bا صورة تسلم و الطرف�ن من كل عل�Bا يوقع , الرسومات عHى �وافقها حالة �ى

 "البند�الخامس"



 الطريق حد او التنظيم�خط مراعاة , التنفيذية و Pنشائية و �عماريها الرسومات و التصميم وضع عند الثانى الطرف يلIJم

 ا�ناسيب�ا�قرره�لها�امام�واجهات�البناء�.� و الشارع عرض و هاتباع الواجب البناء خط او

  "السادس البند"

 تقسم و جراج م^Bا Pر��zmيستغل طابق ............. من مكونة سكنية عمارة اقامة اساس عHى الرسومات و التصميم وضع يتم

 . عل�Bا Pول  الطرف يوافق�الzv الرسومات هتتضمن الذى بالعدد سكنية وحدات ا�ى تعلو الzv الطوابق

 "السابع البند"

 مراعيا , اهعناصر �لكافة تفصيHى بيان عHى مشتملة �تقدما النحو عHى البناء تنفيذ يتطل�Bا الzv �قايسها الثانى الطرف يضع

 . عل�Bا �تعارفا الفنية Pصول  ذلك �ى

 "الثامن البند"

 �ى خطا وجود حالة��ى بالغ�| او Pول  بالطرف تلحق قد الP zvضرار كافة عن كاملة مسئولية مسئ̀و الثانى الطرف يكون 

̀صول  PلIJام هعلي و , قدره كان مهما التصميم  القرارات و Pعداد وقت �Bا ا�صريه�ا�عمول �القياسية �واصفاتا و الفنية با

 سالف تقريره هيتضمن ما مع يتفق امب و البناء اعمال و Pنشائية�Pعمال تنفيذ شروط و التصميم اسس شأن �ى الصادرة

 . البيان

 "التاسع البند"

̀شراف هل شأن ` الثانى الطرف ان هعلي �تفقا من  Pعمال ان من التحقق�` و , بالبناء ا�تعلقه التنفيذية Pعمال عHى با

 ل\شراف معمارى  مهندس باختيار Pول  الطرف�يلIJم و , للتصميم تنفيذا اتباعها الواجب الفنية Pصول  مع تتفق Pنشائية

 . البناء اعمال عHى

  "العاشر البند"

 أعمال تطلبت�ما اذا بالتصميم �تعلقها Pعمال تنفيذ �Bا يتم الzv الطريقة Pول  للطرف يوضح بان الثانى الطرف يلIJم

 و , بذلك همطالبت تاريخ من Pك�| عHى�يوم�ن خ\ل �ى و شخصيا الثانى الطرف رفةمعب التوضيخ يكون  ان عHى , ذلك التنفيذ

 . مسئوليته�ا�تعلقه�بالتصميم�`ي�من�Pسباب��من التحلل هل يكون  ` و هنفس تلقاء من بذلك القيام هعلي

  �عشر"الحادي��البند“

�` zmالتصميم أعمال عن الثانى الطرف مسئولية تنق� P ول  الطرف�تسلم تاريخ من تبدأ سنوات عشر بانقضاءP للبناء 

 . التسليم �ى �قاول ا تأخر ذلك �ى يؤثر أن دون  حكميا او فعليا تسلما

 "عشر الثانى البند"

�.................�فقط��.………………بنسبة مقدرا �قايسه�ا وضع و بالتصميم هقيام مقابل الثانى الطرف هيستحق الذى Pجر يكون 

 من�قيمه�Pعمال�.�

 بعد جن�Bا ............. فقط� .............�مبلغ و , الرسومات عHى التوقيع عند ............. فقط ............. مبلغ بدفع Pول  الطرف يلIJم و

  �. Pعمال�{Bاية عند البا�ى و  , Pو�ى الدفعة من شهر .............

 "عشر الثالث البند"



 رفض حالة �ى�هوضع الذى التصميم وجبمب العمل يتم لم اذا كام\ السابق بالبند ا�حدد اجر الثانى الطرف يستحق `

 الطرف ̀بداء حاجة ما دون  جن�Bا .............�فقط ............. قدره جزا�ى مبلغ عHى الةلحا ذهه �ى هحق يقتصر و هل Pول  الطرف

 لهذا�الرفض�.� اسبابا Pول 

 Pتفاق تم الذى ا�وعد��ى ازهنجا لعدم او Pول  الطرف بتعليمات PلIJام لعدم او التصميم �ى لعيب راجعا الرفض كان فان

 . التصميم وجبمب العمل يتم P عHى اجر اى الثانى الطرف يستحق ف\ هعلي

 "عشر الرابع البند"

 قبل هليتها فقد او�الثانى الطرف وفاة حالة �ى اخر اجراء اى او انذار او هتنبي ا�ى حاجة بدون  حتما مفسوخا العقد يعت�|

عليه� تعرض لم طا�ا� الرسومات عHى Pخ�| بتوقيع يعتد ` ولها�.��Pول  الطرف قبول  و معا قايسة�ا و التصميم اعمال امتما

 ا�قايسه�ويوافق�عل�Bا�.�

  �عشر"الخامس��البند“

 موطنا ه�ب ا�وضح� هطرفي�من كل عنوان يعت�| و , العقد �Bذا تتعلق منازعات من ينشب قد ما بنظر ............. تختص�محاكم�

 مختارا�له��ي�هذا�الصدد�

 "عشر السادس البند"

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

  

  (طرف�ثانى)                                                              (طرف�أول)

  التوقيع              التوقيع�

 


