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  :م تم اإلتفاق بٌن كل من 2132هـ الموافق ..../..../ 3311فأنه بتارٌخ..../..../

مؤسسة ......................... سجل تجاري رقم............... وتارٌخ ........... 1-

الجنسٌة . سجل مدنً  مصدره.................. وٌمثلها مالكها األستاذ/................

 . ص برقم........................ وتارٌخ........... مصدره............ وعنوانها :

......... رمز برٌدي ...... هاتف ............. فاكس ................... 

  (جوال.............. )طرف أول

مؤسسة ......................... سجل تجاري رقم............... وتارٌخ ........... 2- 

لجنسٌة . سجل مصدره.................. وٌمثلها مالكها األستاذ/................. ٌمنً ا

مدنً رقم........................ وتارٌخ........... مصدره............ وعنوانها :صنعاء 

. ص ب ......... رمز برٌدي ...... هاتف ............. فاكس ................... 

  (جوال..............)طرف ثانً

  :وهما بكامل األهلٌة الالزمة إلجراء التصرفات

ة: حٌث رغب الطرف األول فً الحصول على مواد بالكمٌات والمواصفات المقدم

. وتورٌدها إلى  3الموضحة فً الكشف المرفق بهذا العقد تحت مسمى ملحق رقم 

موقع المشروع الذي ٌتم بناؤه من قبل الطرف األول فً مدٌنة ........... )والذي ٌشار 

نً إلى الطرف األول بعرض أسعار تلك إلٌه فٌما بعد بالموقع (.وحٌث تقدم الطرف الثا

وحٌث وافق  2المواد و أرفق عرض األسعار بهذا العقد تحت مسمى ملحق رقم 

 نالطرف األول على عرض األسعار المقدم م

 

الطرف الثانً وأقر الطرف الثانً بقدرته على تورٌد كامل الكمٌات وبمواصفاتها 

  .( إلى الموقع3الموضحة فً الملحق رقم )

  :علٌه فقد التقت إرادة الطرفان على إبرام هذا العقد وفقاً للشروط التالٌة

( المبٌنة فٌه جزء ال ٌتجزأ منه 2( و )3اوالً: تعتبر مقدمة هذا العقد والمالحق رقمً )

  .وبنداً من بنوده

ثانٌاً: الموصفات وجداول الكمٌات ومواعٌد التسلٌم : ٌقر الطرف الثانً بأن جمٌع 

لتً سٌتم تورٌدها مطابقة للمواصفات وجداول الكمٌات المبٌنة فً الملحق رقم المواد ا

(. وسوف ٌتم تورٌدها على ثالث دفعات تبدأ األولى خالل أسبوعٌن من تارٌخ 3)

توقٌع هذه اإلتفاقٌة وتورد الدفعة الثانٌة بعد اسبوع من تارٌخ تسلٌم الدفعة األولى و 

هـ . على أن ٌرسل الطرف الثانً 3311ل ...../...../الدفعة الثالثة واألخٌرة فً أو قب

للطرف األول قبل ثمانٌة واربعٌن ساعة من نقل أي من الدفعات إخطاراً مكتوباً مبٌناً 

فٌه كمٌة الدفعة ومواصفاتها . وٌكون النقل وكذلك التفرٌغ فً الموقع من مسئولٌة 

من الطرف الثانً على نسخة  الطرف الثانً . وٌلتزم الطرف األول بالتوقٌع باإلستالم
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من اإلخطار المشار إلٌه فً هذا البند وبتوقٌع الطرف األول على نسخة اإلخطار تخلى 

مسئولٌة الطرف الثانً من التزاماته تجاه الدفعة المسلمة . وٌحق للطرف األول رفض 

أي دفعة تصل للموقع وتكون غٌر مطابقة للكمٌات أو المواصفات الواردة فً ملحق 

( من هذا العقد وٌلتزم الطرف الثانً عندئذ بإرجاع الدفعة مع تحمله كافة 3م )رق

مصروفات اإلرجاع وٌلتزم خالل ثمانٌة وأربعٌن ساعة بتورٌد الدفعة البدٌلة مطاقة 

 .للمواصفات والكمٌات

 

 

ثالثاً: قٌمة العقد وطرٌقة السداد: إجمالً قٌمة المواد حسب عرض األسعار المدون فً 

( من هذا العقد هً مبلغ :......................... لاير ٌدفعها الطرف األول 2) الملحق

  :للطرف الثانً على النحو التالً

 .......% دفعة مقدمة تدفع فور التوقٌع على هذا العقد-أ

  .........% بعد أسبوعٌن من تسلٌم الدفعة األولى-ب

  .ج_......% بعد اسبوعٌن من تسلٌم الدفعة الثانٌة

.......% دفعة نهائٌة تدفع بعد ثالث أسابٌع من تارٌخ إستالم الطرف األول الدفعة -د

  .الثالثة

( منه هً 2وٌقر الطرفان أن جمٌع السعار الموضحة فً هذا العقد وفً ملحق رقم )

  .باللاير السعودي وأنها أسعار نهائٌة متفق علٌها وغٌر قابلة للتعدٌل

  :رابعاً: الجزاءات

حالة فشل الطرف الثانً فً تنفٌذ التزاماته فإنه ٌحق للطرف األول الحصول فً -أ

على المواد من أي مصادر أخرى وٌتحمل الطرف الثانً فرق األسعار وأي نفقات أو 

  .مصروفات

كل تأخٌر من قبل الطرف الثانً عن مواعٌد التسلٌم الموضحة فً المادة )ثانٌاً( من -ب

األول تطبٌق غرامة تأخٌر بواقع خمسمائة لاير عن كل هذا العقد ٌحق معها للطرف 

 .ٌوم تأخٌر تحسم فوراً من قٌمة الدفعة عند الدفع

)(4 

 .خامساً: حرر من هذا العقد نسختٌن بٌد كل طرف نسخة للتمشً بموجبه

  .وهللا الموفق

 :الطرف األول : الطرف الثانً

  ....................مؤسسة :.................. مؤسسة

 ........................:.عنها:....................... عنها

 ........................:.التوقٌع:...................... التوقٌع


