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  يما�بعد�ب�......................�..............................يحمل�بطاقه�عائليه�رقم�......................�سجل�مدني�........................�ويشار�له�ف

  "�طرف�اول�"��

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

  قه�عائليه�رقم�............................�سجل�مدني�....................�ويشار�له�فيما�بعد�ب�...........................�...........................يحمل�بطا

  "�طرف�ثاني�"�

 : يHى ما عHى اتفاقهما و للتعاقد ليBCماهبا الطرفان قري

 "�ول  البند"

 قسم ............. بشارع الكائنة Pول  للطرف �ملوكه�ا الفضاء Pرض عاينةمب الثانى الطرف يلIJم

 ساتلجا من ال\زم العدد بعمل�القيام ثم ،الطبيعة عHى وضعها معرفة و مساحBCا عHى للوقوف محافظه�...............� .............

 هذه�الجسات�.��نتيجة مع يتناسب امب التصميم ̀جراء هيداتمب باط^Bا طبيعة من للتحقق

 �"الثانى البند"

 ندlmnه تقرير تقديم و العقدهذا� تاريخ من يوما............. خ\ل السابق بالبند ا�وضحه Pعمال كافة امتما الثانى الطرف عHى

 بدون  تركها الواجب ا�ناور�وا�ساحه عمواق بتحديد�البناء تنفيذ كيفية عن ا�بدئيه هتصورات متضمنا Pول  للطرف مفصل

 أدنى دون  ,�ناقشه�ا ذهه هعن تسفر ما دىه عHى �عماريها الرسومات و التصميم�امتم` ذلك �ى Pول  الطرف مناقشة و بناء

 . Pول �الطرف عHى مسئولية

 و موقعها و م^Bا كله�الي وصلت الذى العمق و Pرض باطن ̀ختيار تتم الlv ساتلجا عدد التقرير يتضمن ان يجب كما

 . ذلك مع يتفق الذى التصميم و نتيجBCا عHى �zJتبا الفly 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 قلحا لو يكون  الذى ل\خ��zتوضيحها ه�علي و لهندmn{�ا التقرير لتقديم Pجل�ا�قرر  }Bاية من يوما ............. خ\ل

 . الفنية�Pصول  مع يتنا�ى أو التصميم سمي ` امب عل~Bا تعدي\ت ادخال

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

  تاريخ�هذا�الطلب�.

 "�البند�الرابع�"�

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

 الخامس"�البند“ 



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

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

 "السادس البند"

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

 . عل~Bا Pول  الطرف يوافق�الlv الرسومات هتتضمن الذى بالعدد مسكنية وحدات تعلوه الlv الطواق

 "السابع البند"

 مراعيا اهعناصر �لكافة تفصيHى بيان عHى مشتملة �تقدم�ا النحو عHى البناء تنفيذ يتطل�Bا الlvا�قايسه� الثانى الطرف يضع

 . عل~Bا �تعارفا الفنية Pصول  ذلك �ى

 "الثامن البند"

 . التأم�ن وثيقة�عHى صول لحا و الصدد ذاه ىا�قرره�� Pجراءات امتما فور  البناء ترخيص باستصدار الثانى الطرف يتعهد

 "التاسع البند"

 اعداد �ى PلIJام�هعلي و , Pشراف و التصميم باعمال يتعلق ما كل عن كاملة مسئولية مسئ̀و الثانى الطرف يكون 

ه�Pداريه�ا�ختصه�بشئون�هلجا طلب�عHى بناء او Pول  الطرف لرغبة وفقا التعديل ذاه تم سواء , تعدي\�Bا و الرسومات

̀صول  , التنظيم�  أسس شان �ى الصادرة القرارات و ,ا�واصفات�القياسيه�ا�صريه�ا�عمول��Bا�وقت�Pعداد� و الفنية با

  . البناء�اعمال و Pنشائية Pعمال تنفيذ شروط و التصميم

 ما مراعاة مع Pعمال�توقف عن مسئ̀و كان P و كتابة الرغبة ذهابداء�ه من شهر بعد P Pشراف من التحلل هل ليس و

 تضمنه�البند�الخامس�عشر�.�

 "العاشر البند"

` lmشراف و التصميم اعمال عن الثانى الطرف مسئولية تنق�P P الطرف تسلم تاريخ�من تبدأ سنوات عشر بانقضاء 

 . حكميا او فعليا تسلما للبناء Pول 

 عشر"الحادي��البند“

 الساعة حlv و�صباحا............. الساعة من تبدا الlv العمل فzJة طوال العمل وقعمب يوميا هبنفس التواجد الثانى الطرف عHى

 ل\صول  وفقا ذلك يتم حlvا�سلح�وصب�الخرسانه��اعمال و ا�ونه خلط نسب خاصة Pعمال كافة �راقبه� مساء .............

 صورت�ن من كتابة ذلك يتم ان عHى , �Bا علما هاحاطت يرى  الlv ا�\حظات��بكافة فورا Pول  الطرف اخطاره�علي و , الفنية

 . هعن ينوب من او Pول  الطرف من عل~Bا�موافقا باحدهما يحتفظ

 "عشر الثانى البند"

Pول��الطرف ب�ن�ما ��zما بالعقد تلحق الlv ا�واصفات و الشروط قائمة بوضع , تقدم عما فض\ , الثانى الطرف يلIJم

ا�صريه�ا�قرره�،� للمواصفات مطابقة�تتضم^Bا الlv البناء مواد تكون  ان عHى لها� وفقا التنفيذية Pعمالوا�قاول�ا�نفذ�لتتم�

  ار�حساب�ا�قاول�وتسلم�عمل�منه�.وباقر 

 "�البند�الثالث�عشر�"�

 ............. فقط .............�بنسبة يقدر مبلغا �Bا ه�الي عهد الP lvعمال جميع� مقابل الثانى الطرف اجر يكون  ان عHى Pتفاق تم

 . Pعمال قيمة من



 , جن~Bا ............. فقط .............�اهقدر  �عماريه�ا الرسومات عHى Pول  الطرف موافقة عند مقدمة دفعة الثانى للطرف يدفع و

 و , طابق كل سقف صب فور  جن~Bا............. فقط ............. مبلغ و , البناء�ترخيص صدور  عند............. فقط ............. مبلغ و

 سابلحا يعمل ان عHى , Pرضيات�و الص�ى و النجارة و الكهرباء اعمال من PنBCاء بعد جن~Bا ............. فقط .............�مبلغ

 ا�فتاح�.� تسليم بعد ه�ل وفقا Pجر يقدر و ال^Bائى

 "عشر الرابع البند"

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

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

 اسبابا�لهذا�الرفض�.� Pول  الطرف

 Pتفاق تم الذى �وعد�ا��ىنجازه�ا 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"�الخامس البند"

 له�،� مستحقا يكون عليه�بما� الرجوع عن فض\ الثانى للطرف كان , عشر الثالث بالبند بالIJامه�ا�ب�ن� Pول  الطرف اخل اذا

 . Pشراف اعمال عن التوقف

 "عشر السادس البند"

zى ينفذ لم�الذى للشق بالنسبة ذلك و اخر اجراء اى او انذار او هتنبي ا£ى حاجة بدون  حتما مفسوخا العقد يعت��وفاة حالة  

 اهليته.� فقد او Pول  الطرف وفاة دون  هليته�ا فقد او الثانى الطرف

 "عشر السابع البند"

ا�وضح�به�موطنا�مختارا��طرف كل عنوان يعت�z و العقد �Bذا تتعلق منازعات من ينشب قد ما بنظر............. يختص�محاكم�

 . د�له��ي�هذا�الصد

 "عشر الثامن البند"

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

  

  (طرف�ثانى)                                                              (طرف�أول)

  التوقيع              التوقيع�

 


