
 
 
 

 اتفاقية ائتالف
 
 

 فيما بين : 2017   / تم االتفاق في هذا اليوم             الموافق    /  
 

 ............................ ويمثلها السيد ............................
 

 ............................ ويمثلها السيد ............................
 

 ............................ ويمثلها السيد ............................
 
 
 
( المتعلق    2017/      3رقم    )      عطاءعلى تشكيل ائتالف فيما بينهم لتنفيذ  -1

 بـ....................................... المبرم أو الذي سوف يبرم مع صاحب العمل.
 
أطراف االئتالف بإنجاز جميع االشغال المتفق عليها مع صاحب العمل يلتزم جميع  -2

والمنصوص عليها في عقد العطاء ويكونون     متضامنين ومتكافلين في مسئولياتهم نحو 
صاحب العمل فيما يخص كافة األشغال المتعلقة بالعطاء رقم )       /    ( والعقد الخاص به. 

ف االئتالف عن إنجاز المسئوليات المناط به تنفيذها جزئياً وفي حالة تخلف أو تأخر أحد أطرا
أو كلياً يلتزم بقية األطراف مجتمعين و / أو منفردين دون تحفظ بإنجاز جميع االلتزامات 

 المحددة بالعقد الموقع مع صاحب العمل بالشكل المتفق عليه في العقد.
 
رئيساً لالئتالف  ......................................................... يعين أطراف االئتالف -3

إلدارة العطاء رقم )      /    ( ، وأي مراسالت تتم بين صاحب العمل واالئتالف توجه إليه 
. 
 
 ممثالً لرئيس ................................................يسمي أطراف االئتالف السيد -4

بة عن االئتالف على كافة األوراق والعقود الخاصة االئتالف وهو مفوضا" بالتوقيع نيا
بالعطاء رقم )      /    ( وبتمثيل االئتالف أمام المحاكم المختصة والدوائر الرسمية وغير 

الرسمية في كافة األمور العقدية واإلدارية والمالية والقضائية المتعلقة بالعطاء رقم )      /    
 ( والعقد الخاص به .

 
ألطراف االئتالف أو أي طرف فيه فسخ االئتالف فيما بينهم أو تبديل ممثل رئيس  ال يحق -5

االئتالف إال بعد إنتهاء االشغال المحالة عليهم بموجب العقد الخاص بهذا العطاء وتكون 
مسئولياتهم تجاه صاحب العمل قائمه إلى حين تسليم االشغال استالماً نهائيا حسب شروط 

 وثائق العقد / العطاء .االستالم المحددة في 
 
حررت هذه االتفاقية باللغتين العربية واإلنجليزية . في حالة نشوء أي اختالف في تفسير أي  -6

 من بنودها تعتبر لغة العقد المعتمدة هي اللغة العربية وملزمة للطرفين .
 

 الطرف الثاني                             الطرف الثالث                  الطرف األول                     
Third Party                                   Second Party                                              First Party 

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

Seal الخاتم الرسمي 
 

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