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 تمهيــــــــــــــد

 
 (  0000 رقم ) ةعبالقط البلوك لمبنى سكنيمصنعيات اعمال هيكل الخرسانى والمصنعيات  لأعما ان لدى الطرف األول

والكورنيش وكور المصعد  بيت درج والسترة العلويه دور ثاني +دور أرضى +دور أول +   ادوار 3مكون من  ( الجامعة بحى ) 

الميسر اإلسكان استكمال تصميم وانشاء وحدات سكنية لصالح مشروع فى  الساللمباالضافة الى   بحسب المخطط المعتمد وغرفته

ويرغب في اسناد تنفيذ أعمال هذا العقد للطرف الثاني  إلسكانللشركة الوطنية لوالتابع  نجرانوالكائن بمدينة  نجرانمشروع  –

و  وحيث ان الطرف الثاني لديه الرغبة في تنفيذ هذة األعمال ولديه القدرة على انجازها حسب المواصفات والمعايير المهنية

وبما يملك  رى المشروعاستشاوتعليمات وتوجيهات مدير المشروع ومخططات المشروع مواصفات المشروع واالكواد السعودية 

رة عملية عليه فان الطرفان يلتزمان التزاما تام ال اخالل فيه بأي من البنود بومعرفة علمية وخ من عمالة متخصصة ومعدات

 .  والشروط الواردة في هذا العقد

 

 التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من هذا العقد . البند األول :

 

وقام بمعاينته معاينه تنفى عدم علمه  ى موقع العمل المطلوب االعمال الموكلة اليهأنه اطلع علأقر الطرف الثانى  البند الثاني :

و مواصفات المشروع واالكواد  المواصفات والمعايير المهنيةببأى تفاصيل موجودة بالعمل والتزم بتنفيذها مع التزامه التام 

 . ات استشارى المشروعوتوجيهات مدير المشروع وتعليمومخططات المشروع  السعودية 

 

هيكل الخرسانى الفرمجة وصب و ملة عن تنفيذ أعمال مصنعيات نجارة وحدادة االطرف الثانى مسئول مسئولية ك البند الثالث :

 ادوار  دور أرضى +دور أول + دور ثاني + بيت درج والسترة العلويه 3واعمال مصنعيات البلوك لمبنى سكني مكون من 

 .درج المداخلوالمنحدرات وباالضافة الى الساللم بحسب المخطط المعتمد مصعد وغرفته وكور ال والكورنيش

 

 مالحظة :

 طبقا للحصر على الطبيعة بعد االنتهاء من االعمال والنقص لزيادة الكميات قابلة ل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 :البند الرابع

 

 : الطرف األول مسؤوليات شركة -

 . توفير حديد التسليح 

 .توفير الخرسانة 

 . توفير الماء للمعالجة 

 . توفير الرمل 

 . توفير المواسير البالستيك للتايرود 

 . توفير البلوك 

 . توفير اإلسمنت 

 . إنهاء أعمال العزل ان لزم األمر 

 توفير سلك الرباط . 

 . توفير الشمبر 

 . توفير المشمع البولى ايثلين 

 ناء البلوكتوفير المسدس والطلقات والمسامير والشبك والكانات الخاصه ب. 

 

 : مسؤوليات الطرف الثاني شركة .......... -

 الالزمة إلنهااء األعماال بالكمياات المطلوباة وحساب المواصافات اللتاي يطلبهاا اإلستشااري ومادير  والمسامير جميع األخشاب

 المشروع .

 . جميع الشدة المعدنية والجاكات الالزمة وبالمواصفات والكمية المطلوبة 

 . التناية والمقص 

 بالعدد المطلوب حسب توجيه االستشارى ومدير المشروع . والمراوح الهزازت 

 . العصافير والتايرود والبالتات 

 . صب وتجهيز وتركيب البسكوت الخرسانى  حسب المواصفات 

 والمساائولية عاان اصااالح اي عيااوب ناتجااة عاان المعالجااة او سااوء  ورشااها بحسااب المواصاافات معالجااة الخرسااانة المصاابوبة

 . الفرمجة

 . الصب و الفرمجة للحصول على سطح مناسب طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتوجيهات االستشارى ومدير المشروع 

  تسليم االعمال الستشارى المشروع طبقاا لمواصافات المشاروع واصاول الصاناعة واالكاواد الساعودية وتعليماات االستشاارى

 ومدير المشروع .

 نجارة وصب وفرمجة االرضيات العادية . 

 .توفير جميع العدد واالدوات الالزمة النهاء اعمال مصنعيات الحدادة والنجارة والبلوك مالم تذكر من مسئوليات الطرف االول 

  مساعد العمال مصنعيات النجارة للمبنى الواحد. 10نجار +  20توفير عدد 

  مساعد العمال مصنعيات الحدادة للمبنى السكنى الواحد7 حداد و  15توفير عدد . 

  مساعدين العمال مصنعيات البلوك للمبنى السكني الواحد . 5 بناء و 10توفير عدد 

  تااوفير السااكن الااالزم لجميااع العمالااة بمعرفتااه ويكااون مساائول مساائولية كاماال عاان اقااامتهم وتااامينهم الطبااي وكاارت العماال

 واجراءات المن والسالمة والصحية بالسكن .

 . توفير مصدر كهربائي 

 وتنظيف كامل المبنى قبل تسليمة ناصر اإلنشائية قبل التسليم للمهندس و لإلستشاريتنظيف جميع الع . 

 . صبة مواصير الدش والتغذية والمكيفات 

 

 

 

الهيكال الخرساانى وصاب وفرمجاة تنفياذ أعماال مصانعيات نجاارة وحادادة :  يلتزم الطرف الثانى باالنتهاء من كامال  خامسالبند ال

ادوار  دور أرضااى +دور أول + دور ثاااني + بياات درج والسااترة العلويااه  3 ماان بنااى سااكني مكااونواعمااال مصاانعيات البلااوك لم

 خالل مدة أقصاها  وكور المصعد وغرفتة فة الى الساللمباالضا بحسب المخطط المعتمدوالكورنيش وكور المصعد وغرفته 

 ين .لك بخطاب موقع من الطرفريخ استالم الموقع للعمل ويكون ذ( يوم من تا100) 

 



 
 

 

 

طبقا للمخططات المقدمة من الطرف االول والتى هى جزء ال يتجزاء من مستندات هاذا : يلتزم الطرف الثانى بالتنفيذ  البند السادس

ومهندس الجهه المالكه ومراعاة أصاول  فين وكذلك تعليمات مدير المشروع والمهندس المشرفالعقد ويتم التوقيع عليها من الطر

 . مشروعومواصفات ال الصنعه

 

:  يلتزم الطرف الثانى بمواعيد فك الشادات طبقاا للمواعياد الهندساية المحاددة وطبقاا للمواصافات وتعليماات المهنادس سابعالبند ال

ويتحماال اي اضارار ناتجااة عاان مخالفاة ذلااك وتكلفااة تصاحيح الااارر بالطريقااة التااى المشارف ومهناادس الجهااة المالكاه للمشااروع 

 .رى المشروعيطلبها مدير المشروع واستشا

 

 صحيح هاذا الخلال أوالتقصاير بمعرفتاهت عقد يكون من حق مدير المشروع:    اذا أخل الطرف الثانى بأى بند من بنود المنالبند الثا

فسخ العقاد دون الرجاوع للطارف الثاانى وعلى حساب الطرف الثانى واذا أضر ذلك الخلل بسير العمل بالمشروع حق للطرف االول 

بمعرفتة وعلى حساب الطرف الثانى مهما بلغت التكاليف وباستخدام جميع العادة الموجاودة باالموقع والتاى تصابح  وتكملة األعمال

 ملكا للطرف االول فى هذه الحاله دون أن يحق للطرف الثانى االعتراض على ذلك .

 

م متتالياة حاق الطارف االول ايقااف كامال فى حالة تأخر الطرف الثانى عن البرناام  الزمناى المعاد لاه لمادة سابعة أياا: البند التاسع

مستحقات الطرف الثانى المالية لحين تدارك وضعه واذا شعر الطرف االول بأن ذلاك التاأخير ساوف ياؤثر علاى مصالحة المشاروع 

 حق للطرف االول الخيار بين أحد األمرين التاليين :

    

  لتادارك الخيار االول زيادة عدد العماله بمعرفتة وعلى نفقة الطرف الثانى ودون الرجاوع الياه مهماا كانات التكااليف وذلاك

 الوضع على أن تخصم تلك التكاليف من مستحقات الطرف الثانى .

 

 طارف الثاانى ويخصام الخيار الثانى فسخ العقد وانزال مقاول أخر لتكملاة األعماال وباأى تكلفاة ويكاون ذلاك علاى حسااب ال

حق للطرف االول اللجاوء للقاااء والحصاول علاى  فرق التكلفة من مستحقات الطرف الثانى وان لم تكفى تلك المستحقات

 حقاته كامله .مست

 

مان هاذا  عشار الثاامن: يتم صرف المستحقات المالياة بصاورة مستخلصاات شاهرية حساب الادفعات الموضاحة بالبناد  البند العاشر

وفي حال تأخر تحويل المستخلص لحساب الطارف الثااني ياتم اضاافة مادة  من تاريخ رفع المستخلص أيام 5صرفها بعد العقد ويتم 

 زمنية على تاريخ تنفيذ األعمال يساوي مدة تأخير صرف المستخلص .

 

 

 : الحادي عشرالبند 

( يوما من تاريخ تسليم 100ة زمنيه أقصاها )اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثانى بتنفيذ كامل أعمال العظم للوحدة فى مد

الموقع للطرف الثانى شامل جميع العطالت من تلك المدة واليجوز للطرف الثانى المطالبة بأى مدة اضافية أخرى بخالف مدة العقد 

( ألف 1500المشار اليها وفى حالة عدم التزام الطرف الثانى بهذه المدة يحق للطرف االول خصم غرامة تأخير قيمتها )

 وخمسمائة لاير عن التأخير لليوم الواحد مالم يكن الطرف االول هو المسئول عن التأخير .

 البنود التي لم تذكر المدة الزمنية لها تحمل مدتها على البنود األخرى .           

 رسمي . بخطاب او ايميلخططات و أي امر اخر يعتبر تسليم القطعه و الم

 طة تنفيذ أعمال خرسانة الهيكلخ

 أعمال البند
 الخرسانة
 العادية
 للقواعد

اعمال 
الخرسانة 
المسلحة 
 للقواعد

أعمال 
الخرسانة 
لرقاب 
 األعمدة

عزل 
 القواعد

ردم طبقة 
 أولى

بقة ردم ط
 ثانية

خرسانة 
عادية 
 للميد

خرسانة 
مسلحة 

 للميد

عزل 
 الميد

ردم طبقة 
 أولى ميد

ردم طبقة 
 ثانية ميد

 البالطة

التنفيذ 
 باليوم

1 5 3 2 3 2 2 6 2 3 3 2 

 

أعمدة 
الدور 
 األرضي

سقف 
الدور 
 األرضي

مباني 
الدور 
 األرضي

أعمدة 
الدور 
 األول

سقف 
الدور 
 األول

مباني 
الدور 
 األول

دة أعم
الدور 
 الثاني

سقف 
الدور 
 الثاني

مباني 
الدور 
 الثاني

بيت 
 الدرج

السترة مع 
أعمدة 
 السترة

وغرفة 
 المصعد

 المجموع الكورنيش

 يوم 108 2 3 4 5 11 7 5 10 7 5 10 5



 
 

 

 :  عشر البند الثاني

الطرف الثاني مسؤول مسؤولية كاملة عن أي أضرار تلحق بممتلكات الغير نتيجة لتنفيذ أي عمل من أعمال هذا العقد وعليه اي 

داته ويحق للطرف األول احتجاز أي يبادر بتسوية أي غرامات أو مخالفات أو مطالبات مالية تنجم عن أعمال نفذها عماله أو مع

 مبالغ من مستحقات الطرف الثاني مساوية لقيمة إصالح األضرار لحين إثبات تسوية الخالف مع الغير .
 

 عشر :  الثالثالبند 

 يتم حساب الكميات المطلوبة من سلك الرباط والشمبر و المواسير البالستيك واإلسمنت ومواد العزل وأي مواد يوفرها الطرف

فين على الكميات ويتكفل الطرف األول بصرفها وفي حاله وجود هدر بسب سوء اإلستخدام األول للطرف الثاني ويتم توقيع الطر

 يتحمله الطرف الثاني .

 

 عشر:  الرابعالبند 

صنعيات البلوك أعمال مصنعيات نجارة وحدادة الهيكل الخرسانى واعمال ماتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثانى بتنفيذ كامل 
أعمال  الساللم  كور المصعد وغرفتهشاملة ت درج ثاني + بي ادوار  دور أرضى +دور أول + دور 3 من لمبنى سكني مكون

وثمانون ألف ومئة  وثالثةمئتان فقط  لاير ( 283,111.14بسعر اجمالي )  بحسب المخطط المعتمدوالمنحدرات ودرج المداخل 

 المربع وفي حاله التغيير في المخطط يحسب المتر% 15شاملة الضريبة المضافة  فقط هلله واربعة عشرلاير  وإحدى عشر

بتنفيذ كامل و %15شاملة قيمة الضريبة المضافة  فقط وخمسون هلله لاير تسعه واربعونلاير ( فقط مئة و 149.5بسعر ) 

 طيب المناور في السطح بسعر اجماليأعمال مصنعيات نجارة وحدادة واعمال مصنعيات البلوك للسترة والكورنيش وتش

% وفي 15هلله فقط شاملة الضريبة المضافة  وسبعونلاير  وتسعمائة وستهلاير ( فقط اربعة وعشرون ألف 24,906.7)  

لاير ( فقط مئة وتسعه واربعون لاير وخمسون هلله فقط شاملة  149.5حاله التغيير في المخطط يحسب المتر الطولي بسعر ) 

 وسبعه عشر لايرأالف  وثمانيةثالثمائة لاير ( فقط  308,017.84) ، بسعر اجمال لكامل المبنى % 15يبة المضافة قيمة الضر

 .  %15فقط شاملة الضريبة المضافة  هلله واربعه وثمانون

 
 :عشر  الخامسالبند 

 XXXXXيتم السداد وتحويل الدفعات على الحساب البنكي الخاص بالطرف الثاني ببنك 
SA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 

 عشر: السادس البند
تتم عملية التشوين وجميع األعمال داخل حاجز الشينكو الموضوع حول القطعة وفي حالة مخالفة األمر وحدوث غرامة من 

 الجهات المسؤولة يتحملها المقاول خصماً علي مستحقاتة .
 

 :عشر السابعالبند 
رق الودية طف بينهما بالالرفان بحل أي خطويتعهد ال ة العربية السعوديةكالمعمول بها في الممل نظمةلألهذا العقد  عيخض 

بيق لهذا العقد طف يتعلق بالتفسير أو التالأو خ ألي نزاعالتسوية الودية  وإذا تعذرت حرفين وبذل الجهد للتصالطالمرضية لل
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف ينجران و بمنطقةالسعودية  العربيةة كالمملبر إلى المحاكم المختصة ميحال األ

 . نسخه للعمل بموجبها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  توزيع الدفعات :عشر  الثامنالبند 

 

 مدة انهاء المرحلة وصف األعمال قيمة الدفعة رقم الدفعة م

% من القيمة 15 الدفعة االولى 1

 االجمالية للعقد

وتكون بعد االنتهاء من أعمال 

اسات ) قواعد عادية ومسلحة االس

+ والميد ورقاب االعمدة واالرضية 

 .(المسلحة للدور االرضى 

 يوم31

% من القيمة 20 الدفعة الثانية 2

 االجمالية للعقد

وتكون بعد االنتهاء من أعمال 

أعمدة الدور االرضى وسقف الدور 

 االرضى + والمبانى .

 يوم 20

% من القيمة 20 الدفعة الثالثة 3

 جمالية للعقداال

وتكون بعد االنتهاء من أعمال 

أعمدة الدور االول وسقف الدور 

 االول +والمبانى وبيت الدرج.

 يوم 22

% من قيمة االجمالية 20 الدفعة الرابعة 4

 للعقد

وتكون بعد االنتهاء من أعمال 

وسقف الدور  الثانيأعمدة الدور 

 .+والمبانى وبيت الدرج الثاني

 يوم 23

% من قيمة االجمالية 15 خامسةالالدفعة  

 للعقد

 وتكون بعد االنتهاء من المالحق

)والساللم الخارجية  والسترة

 والمنحدرات (

 يوم 9

 

 

 اتفق الطرفان على ان يكون السعر بالجدول عاليه ملزماً لهما طيلة فترة تنفيذ هذا العقد .

العمال المنفذة تخصام مان كال مساتخلص جاارى وياتم صارفها % المتبقية من قيمة العقد هي عبارة قيمة تامين ل 10وتكون قيمة 

 .لالستشارى والمهندس المشرف للمبنى الهيكل الخرسانىبعد استالم 

،،،،،المــــوفق ، وهللا  

 الطرف الثاني:المفوض بالتوقيع عن      االول:الطرف المفوض بالتوقيع عن 

  ///////////////مؤسسة /      شركة المسار الحديث المحدودة
 /////////////// االسم/        االسم/


