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 :�ول  دالبن

 ب�ن و – JصGى ا�قاول�- Jول  الطرف ب�ن فيما ا�قاوله�ا�HIم� عقد عGى اطلع ه�بان الباطن من�قاول�ا – الثانى الطرف يقر

 عGى العقد ذاه ابرام قبل هان و ............. عاينةمب قام كما ,�تامة احاطة ببنوده احاط قد و ............. ق�تعلا و ............. / السيد

 . Jساس�ذاه

 :الثاني دالبن

 Jصول  ذلك��ى مراعيا فظتح اى بدون  ا�شار�اليه� العقد تضم`_ا ال^[ للشروط وفقا �قاوله�ا بتنفيذ الثانى الطرف يلYZم

 هعلي الرجوع الثانى للطرف كان �Jو العقد اهذ عGى التوقيع فور  العمل هتسليم Jول  الطرف عGى و . علf_ا �تعارفا الفنية

 . تنفيذه عدم بسبب ه�اصابت ال^[ Jضرار عن بتعويض

 :الثالثدالبن

]mnام ينقYZلJ مة بضمانoول �الطرف بتسليم الثانى للطرف بالنسبةالخفيه� العيوب بضمان و العمل سJ ل اما ،ه�لoاخ 

 .الثانى الطرف عGى بشأw_ا الرجوع�Jول  للطرف يكون  و بالتسليم تنقmn[ فJ oخرى  باuلYZامات الثانى الطرف

 :الرابع دالبن

  ا�عدات�وا�همات�الoزمه�uنجاز��العمل�دون�ان�يطلب�ا|ي�الطرف�Jول�احضار�}�zmم`_ا�.� بتوف�H الثانى الطرف يتعهد

 :الخامس دالبن

 التامينات يئةه لدى�م`_م هعلي التام�ن يسبق لم من عGى بالتام�ن يلYZم و , هعمال و الثانى الطرف بواسطة العمل تنفيذ يتم

 مسئوليه�ا�تبوع�عن�اعمال�تابعه� uحكام وفقا ع`_م مسئوu يكون  و , Jجتماعية

 :السادس دالبن

 وفقا للغ��H .............�يسب�_ا ال^[ Jضرار كافة عن �سئول ا وحده يكون  و العمل هتسلم فور  الثانى الطرف ا|ى راسةلحا تنتقل

 ا�قرره��ي�شان�هذه�ا�سئوليه�.� لoحكام

 :السابع دالبن

 . البناء باعمال �تعلقه�ا�و JصGى العقد من ............. بالبند علf_اا�نصوص� التأم�ن بوليصة عن مسئوJ uول  الطرف يظل

 لها�.� الoزمة الHZاخيص�استصدار ه�علي و ع`_ا هو�ا�سئول� الثانى الطرف فيكون  الطريق اشغاuت اما



 :الثامن دالبن

 عGى التوقيع فور  جنf_ا........... فقط............. مبلغ همن يدفع جنf_ا............. فقط ............. قدره جزا�ى اجر لقاء العقد ذاه ابرم

 . التسليم بعد البا�ى و ............. �ى جنf_ا............. فقط ............. مبلغ و .............��ى جنf_ا ............. فقط ............. مبلغ و , العقد

 :التاسع دالبن

 رب - JصGى العقد��ى Jول  الطرف انذار بعد الثانى للطرف كان , السابق بالبند ا�حددة هبالYZامات Jول  الطرف اخل اذا

 . Jول  للطرف هب مدينا يكون  امب مباشرة بدعوى  الرجوع - العمل

 :العاشر دالبن

 ���العمل"من�Jجر�بعد�تسليم� جزء بقاءحاله��ي�اختياري�“

 ............. هغايت موعد �ى جنf_ا.............�فقط ............. قدره و اجره من بالبا�ى الثانى للطرف بالوفاء هبالYZام Jول  الطرف يقر

لحجز�عGي�هذا�القسط�تحت�يد�Jخ��Hاستعما�uا توقيع الثانى للطرف و, العمل رب عGى ا�ستحق� القسط حلول  موعد هو�و 

 Jي�قيمه�القسطلحق�Gمتياز�ا�قرر�له�ع  

 :عشر الحادى دالبن

 ينقmn[ هذه�الحاله� �ى و�, باuستoم انذاره لoخ�H كان J و بذلك هل الثانى الطرف اخطار فور  العمل تسلم Jول  الطرف عGى

 الطرف بـالفة ا|ى التسليم عدم يرجع لم�ما Jول  الطرف ا|ى الهoك� تبعة تنقل كما بالضمان �تعلق�ا الثانى الطرف الYZام

 ا�تفق�علf_ا�.� للمواصفات الثانى

 :عشر الثاني دالبن

ا�ب�ن�به� هطرفي من�كل عنوان يعتHI و العقد ذاه بتنفيذ تتعلق منازعات من ينشب قد ما بنظر ............. تختص�محاكم�

 موطنا�مختارا�له�هذا�الصدد�.�

 :عشر الثالث دالبن

 . نسخة طرف لكل , نسخت�ن من العقد حرر 

  

  (طرف�ثانى)                                                              (طرف�أول)

  التوقيع              التوقيع�

 


