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 قائمة أسعار البيتون المجبول

 
يسعدنا ان نقدم لكم فيما يلي أسعار توريد مادة البيتون المجبول من مجبلنا الكائن على المتحلق الشمالي عقدة 

 1/7/2017ضاحية الفردوس حسب مايلي وذلك اعتباراً من تاريخ 
 

 الطريقة األولى : بالعيار ( كمية االسمنت بالمتر المكعب الواحد ) •

 مقاومة اسطوانية على الضغط 
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 B1 B2 B3 B4 B7 B8 B9 B10  (خاص بالمجبل )نموذج البيتون

 
  / حسب الطلب. x 15 15: بالمقاومة ( مقاومة البيتون على الضغط ) للعينات /  الطريقة الثانية •

 
 ل.س على كل ساعة تأخير للجبالة من بعد 200عند طلب الزبون بيتون بدون ضخ يتم احتساب مالحظة:

 دقيقة وكل تأخير جزء من 30 دقيقة ( أي أن أعلى حد لوقت تفريغ الجبالة 30وصولها لموقع الصب بـ 
 الساعة بعد وقت التفريغ يُعتبر ساعة ) .

 : شروط التوريد والبيع
 

 بشكل منفصل لكمية  مع مضخة  فإنه يتم إحتساب أجور المضخه3م/ 25 في حال طلب كمية بيتون أقل من / -1
 :، فإذا كانت المضخه المطلوبه هي  وتضاف إلى سعرها3م/ 25 /مادون الـ 

  متر )56مضخة ارتفاع (  متر)45مضخة ارتفاع (  متر)37مضخة ارتفاع (

   ل.س60000   ل.س40000   ل.س35000
 

  ل.س / كغ اسمنت حسب العيار المطلوب.1عند طلب أسمنت مقاوم فإنه يضاف مبلغ /  -2
عند طلب اضافة مواد خاصة للبيتون  مثل مانع رشح – مسرع تصلب ..../ فإنه يضاف مبلغ معين يتم  -3

 اإلتفاق عليه حسب تكلفة وسعر المواد المطلوبة.
يتم احتساب الكمية المورده حسب إيصال الكمية الموجود مع كل جباله تم استالمها في الموقع من قبل  -4

 الزبون.
لن يتم األخذ في اإلعتبار كمية أي تكعيب من قبل الزبون بل تُعتمد ايصاالت الكميات الصادره من المجبل  -5

المستلمه من الزبون في الموقع حسب الكمية الواردة في اإليصال ، وإذا شك الزبون بالكمية المسجله في و
 األيصال يمكنه وزن الجباله للتأكد من الكميه.

إن أسعار البيتون المجبول المذكوره أعاله قابلة للتعديل في حال طرأ أي تغير على أسعار المواد األولية  -6
واألجور. 
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أي مخالفة أو حجز يلحق باآلليات بسبب التوريد والصب وألي جهة حكومية  فهو على مسؤولية الزبون  -7
 طالب البيتون.

إن األسعار المذكوره أعاله تحقق المقاومة الواردة في الكود العربي السوري والتي تحققها العيارات  -8
 المذكورة أعاله.

عند أخذ عينات البيتون في موقع الصب يجب أن يتواجد  كٌل من مهندس المخبر في المجبل ومهندس  -9
الموقع المسؤول ، وكذلك يتم أخذ عينات مماثله في المجبل بوجود الطرفين وذلك لمقارنة نتائج العينات في 

حال وجود أي خلل. 
  لن يتم األخذ في اإلعتبار العينات التي يتم أخذها بدون وجود مندوب المجبل او مندوب المسؤول في  -10

 الموقع.
يجب ان يتم اتباع الطرق الفنيه في اخذ العينات وطريقة فكها ووضعها في حوض الماء ودرجة حرارة  -11

 المياه وذلك حسب تعليمات الكود العربي السوري. 
 

التزامات الشركة : 
 

 الشركه مسؤوله عن توريد العيار المطلوب من الزبون  -1
في حال تم طلب مقاومه معينه فإنه يتم تحديد الخلطه للحصول على المقاومه المطلوبه واجراء اإلختبارات  -2

الالزمه لها قبل التوريد الى الموقع وتلتزم الشركة بعد ذلك بتوريد البيتون وفق الخلطة المتفق عليها والتي 
 حققت المقاومه المطلوبه .

الشركة تلتزم بالنوعيه والجوده ، وعند ظهور أي أمور فنيه مخالفه للمتفق عليه من حيث المقاومات بعد  -3
ثمانية وعشرون يوم من ظهور نتائج اإلختبارات فإنه يتم اللجوء بعد ذلك الى الطرق الفنيه للتأكد من 

المخالفه التي ظهرت ، وفي حال ثبت بأن هناك خلل في مقاومة البيتون الذي تم توريده من قبل الشركه فإن 
الشركة تتحمل مسؤولية الضرر الناتج بعد ان يتم التأكد بأنه تمت حماية البيتون وسقيه وتغطيته حسب 

الشروط والمواصفات الوارده في الكود العربي السوري وتقع مسؤولية حماية البيتون والعينات على 
 الزبون. 

 ل.س لسعر 250، ويضاف  كم عن مجابلها مهما بلغت الكمية 25تلبية طلبات الزبائن ضمن نصف قطر  -4
 3كم/م1المتر عند تجاوز المسافة المحددة لكل 

 م. 56تلبية طلبات الزبائن الرتفاعات تصل حتى  -5
 تلبية طلبات الزبائن بحسب المواعيد ما لم تعترضها ظروف قاهرة . -6

التزامات الزبون : 
 

أيام من موعد الصب ودفع السلفة للتثبيت ويعتبر  7 تقديم برنامج زمني لصب البيتون او طلبه قبل فترة -1
الحجز ملغى ما لم يتم دفع السلفة 

 مراعاة الشروط الفنية أثناء وبعد عملية الصب حسب الكود العربي السوري. -2
 تأمين السالمة للعاملين أثناء الصب من تدعيم كاف وتجهيز الموقع لعبور ووقوف اآلليات في الصب. -3
 تأمين جميع الموافقات من الجهات المختصة للصب والشركة ليست مسؤولة عن أي مخالفة موجودة. -4
مسؤوليه سالمة الكوفراج وتقع مسؤولية ذلك على عاتق الزبون بشكل كامل من حيث سالمة العمل  -5

والتدعيم وباقي االمور الفنيه المتعلقه بالكوفراج وكذلك زيادة الكميات التي قد تنتج عن سوء تنفيذ الكوفراج 
 بشكل صحيح .

 الشركة غير مسؤله عن سوء التنفيذ وسقي البيتون بالماء بعد الصب او أي أمور فنيه اخرى تتعلق بالتنفيذ. -6
كل مايتعلق بصب البيتون من رجاجات او عماله او إناره الموقع ليالً وكذلك تمهيد الطريق داخل الموقع  -7

 لتتمكن آليات البيتون من الوصول الى مكان الصب .
% من قيمة البيتون المطلوب لتثبيت الحجز على أن يتم تسديد 90يلتزم الزبون بدفع سلفه مالية قدرها  -8

باقي قيمة البيتون المصبوب فور االنتهاء من الصب. 
 

 موافقة الزبون على الشروط المذكوره اعاله. -


