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 قائمة تدقيق لمقدمي العطاءات للتأكد من تقديم كافة المستندات المطلوبة .أ

كافة من تقديم نهائية للتأكد المراجعة الب على المستثمرين قبل إغالق المظاريف القيام

  مام كل مستند كان مرفقا ومختوماً:أ (وذلك بوضع عالمة )المستندات والوثائق المطلوبة، 
يتم لم  تم إرفاقه المستند #

 إرفاقة

   نموذج العطاء 1

   توكيل رسمي موثق )إذا قام بتوقيع العطاء ومرفقاته شخص غير صاحب العطاء( 2

3 
 وكيلها الذي وقع على العطاء لديه إثبات أن المسؤول عن الشركة أو المؤسسة أو

 الصالحية بالتوقيع

  

   المفعول  السجل التجاري سارية شهادة صورة 4

   جنبي إذا كان المستثمر غير سعودياالستثمار األصورة  5

   شهادات الخبرة لمشاريع سابقة مشابهةصور  6

7 
ساري المفعول البنك السعودي المركزي خطاب ضمان بنكي من بنك معتمد لدى 

 لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر من تاريخ اخر موعد لتقديم العطاء

  

   صورة شهادة الزكاة والدخل والضريبة سارية المفعول  8

   صورة شهادة االشتراك بالغرفة التجارية سارية المفعول  9

   التأمينات االجتماعية صورة شهادة  10

   السعودة شهادة صورة  11

   ن وجدت(إشركة المقاوالت التي سيسند لها التنفيذ )صور شهادات الخبرة ل 12

   صفات وملحقاتها مع توقيع اإلقرار االشروط والموكراسة  13

   نسخة من اإلعالن 14

 تعريف المفردات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات .ب

 دارته من المستثمر حسب النشاط المحدد بالموقع المحددوتشغيله وإ نشاءهإالمشروع المراد  المشروع

 المؤسسة والتي يقام عليها النشاط المحدد لها  هاتحددالتي  مواقع ال العقار 

 المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المؤسسة 

 مثل هذه المشاريعنشاء وتشغيل وإدارة شركة أو مؤسسة مرخصة تزاول نشاط إ مقدم العطاء 

ى سعر وتتبعها بهدف الحصول على أعلمزايدة تأخذ شكل  المستثمريننافس بين ثارة التطريقة إل المزايدة 

 العقار تأجيرالمؤسسة عند 

 كراسة الشروط والمواصفات الكراسة 

 الجدول الزمني المتوقع إلجراء المزايدة حتى بداية سريان العقد ودفع ايجار السنة األولى .ت

 كيفية تحديد التاريخ البيان

 التاريخ الذي تم فيه النشر تاريخ اإلعالن واستالم المظاريف

 عالنكما هو محدد في اإل اخر موعد لتقديم العطاءات 

 كما هو محدد في اإلعالن موعد فتح المظاريف 

 تحدد المؤسسة عالن نتيجة المزايدة إ

 تحدد المؤسسة خطار الترسية موعد إ

 شعار المؤسسة للمستثمر بمراجعتهاخالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إ تاريخ توقيع العقد

 (6/2من تاريخ استالم العقار وفق البند ) بداية سريان مدة العقد 

 عند توقيع العقد جرة السنة األولىموعد سداد أ
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 مقدمة : .1

 األظرفعن طريق  في طرح مزايدة عامة لمياه المالحةترغب المؤسسة العامة لتحلية ا

 والشعيبةداخل حرم محطات المؤسسة في الشقيق مواقع لتأجير بين المستثمرين  ةالمختوم

 منسوبي المؤسسة وساكني المجمع السكني يخدم ومركز خدمةالستثمار محطة وقود 

الشروط والمواصفات وبما يتفق مع وتحقيق عائد ربحي الخدمات الرئيسية  فضلأل وفقاً 

بنودها  ومراعاةفيها بما ورد يجب على المستثمرين اإلحاطة التي و في الكراسة المرفقة

 المزايدة.عند تقديم عطاءتهم لهذه  وشروطها

وتهيب المؤسسة بالقراءة المتأنية والدقيقة للكراسات للتعرف على االشتراطات والمواصفات 

تقديم عطاء مدروس يتيح له  عقد والتزامات المستثمر بما يمكنهالفنية والجوانب القانونية لل

االستفادة منه بشكل سليم وفي ذات الوقت يحقق أهداف الفوز بهذه الفرصة االستثمارية و

 .المراد طرحه المؤسسة من المشروع

 وصف الموقع : .2

  ومركز خدمة . محطة وقود نوع النشاط

 :في حرم المؤسسةداخل  موقع العقار

 الشقيق 

 الشعيبة 

 وكهرباء.جاهزة بالبنية التحتية من ماء  على الطريقمواقع  نوع العقار

 خدمي / تجاري النشاط المراد 

 .م عمق ( 100م على طول  الشارع * 200عشرون الف متر لكل موقع )  مساحة العقار

 المواقع:

 صورة الموقع  االحداثيات الموقع #
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 اشتراطات دخول المزايدة والتقديم .3

 :من يحق له دخول المزايدة .3.1

 التقدم في  محطات الوقود والمحروقاتمجال الخبرة في  ذات يحق للشركات والمؤسسات

حتى تنتهي مدة المنع من  الممنوعين من التعامل نظاماً أو بحكم قضائي اهذه المزايدة ما عد

، أو ين عليهم مستحقات متأخرة للمؤسسةق للمؤسسة استبعاد المتقدمين الذويح، التعامل

 خرون في سداد األجرة عن مواعيدها.كانوا ممن يتأ

 .يسري على الشركات الغير سعودية نظام االستثمار األجنبي 
 

 لغة العطاء:  .3.2

  لما كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المملكة العربية السعودية فعلى مقدم العطاء

، بما في ذلك العطاء وجميع المشروعفي جميع المكاتبات المتعلقة بهذا االلتزام بالتعامل بها 

المعدات واألدوات واألجهزة التي ستثنى من ذلك الكتالوجات الخاصة بمرفقاته وبياناته وي

 وز أن تكون باللغة اإلنجليزية.يج

  العطاء في حال التقدم بمستند بأي لغة أخرى يتم ترجمته الى اللغة العربية عن طريق مقدم

و االلتباس أحال  به في، ويعتبر النص العربي هو المعمول معتمد ةمن خالل مكتب ترجم

 .االختالف في المضمون

 مكان تقديم العطاء: .3.3

 التالية:تقدم العطاءات من قبل المتنافسين بإحدى الطرق 
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  فتح مظاريف لى رئيس لجنة بداخل مظروف مختوم بالشمع وموجه إالعطاءات  تقديميتم

للعنوان الموضح  عمال التجاريةلالستثمار وتطوير اال التنفيذيةاإلدارة ، ويتم تسليمه الى االستثمار

 في الجدول التالي:

 العروضمكان تسليم 

 العلياطريق الملك فهد الفرعي،  العنوان

 المؤسسة العامة لتحلية المياه  المبنى

 الرابع الطابق

 سكرتير اإلدارة التنفيذية لالستثمار وتطوير األعمال التجارية الغرفة/اسم اإلدارة

 قبل فتح العروض بساعتين وقت التسليم

 

  يمكنكم التواصل على البريد االلكتروني وجود أي استفسارات عن المنافسة في حال

(investment@swcc.gov.sa.) 

 موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريف:  .3.4

 المحدد في االعالن موعد اليجب أن تقدم العطاءات في 

 :تقديم العطاء  .3.5

  على المستثمر استيفاء نموذج العطاء المرفق بالدقة الالزمة وإكمال جميع البيانات

 صفات وملحقاتها.ابه البنود الواردة بكراسة الشروط والمو تقتضيبما  وذلك المطلوبة،

  أو الشخص  نفسه،يجب ترقيم صفحات العطاء ومرفقاته والتوقيع عليها من المستثمر

تفويض ال أصلمفوض يجب ارفاق ، وإذا قدم العطاء من قبل شخص هالمفوض من قبل

 ية.، أو مصحوبا بوكالة شرعمصدقاً من الغرفة التجارية

 كتابة األسعار .3.6

 يجب على المستثمر عند اعداد عطائه أن يراعى ما يلي: 

  جراء أي وال يجوز له إ والمواصفات،أن يقدم السعر بالعطاء وفقا لمتطلبات كراسة الشروط

و مواصفاتها، م بشطب أي بند من بنود المزايدة أي تحفظ عليها، أو القياتعديل، أو ابداء أ

 لذلك. ويستبعد العرض المخالف

  ًمع تقديم بنداً مستقاًل يبين فيه قيمة  السعودي،بالريال  تدون األسعار بالعطاء أرقاماً وكتابه

 المضافة.ضريبة القيمة 

 و تعديل في عرض السعر يجب يجوز للمستثمر الكشط أو المحو أو الطمس وأي تصحيح أ ال

وختمه على خطاب رسمي صادر ، والتوقيع عليه كتابته من جديد بالحروف واألرقامان تعاد 

 من مقدم العطاء.

 العطاء:مدة سريان  .3.7

 تمديدالحق في  ( يوم من التاريخ المحدد لفتح المظاريف وللمؤسسة90مدة سريان العطاء )

، ويبقى العطاء نافذ المفعول وال يعاد الضمان إذا ما اقتضت الضرورة ذلك سريان العطاء إذا

 ( يوم من التاريخ المحدد لفتح المظاريف.90مدة )سحب مقدم العرض عرضه قبل انتهاء 
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 البنكي:الضمان   .3.8

  ( من القيمة اإلجمالية للتكاليف الكلية 1بنسبة ) ابتدائييقدم مع العرض ضمان ن أيجب%

ن البنك السعودي المركزي ، وأ ويقدم في شكل خطاب ضمان من بنك معتمد لدى للتأجير

يكون واجب الدفع عند أول طلب من المؤسسة  كون غير مشروط وغير قابل لإللغاء، وأني

ساري  البنكي خطاب الضمانيكون ن ى إنذار أو حكم قضائي، كما يجب ألدون الحاجة إ

 دعن ثالثة أشهر من تاريخ أخر موعد لتقديم العطاء وقابل للتمديد عنمدة ال تقل لالمفعول 

إنذاره بخطاب مسجل وانقضاء وإذا انسحب المستثمر بعد الترسية يصادر ضمانه بعد  ، الحاجة

كما تحتفظ المؤسسة بالضمان البنكي الذي  ،خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره باإلنذار

 قدمه المستثمر المرسى عليه حتى نهاية التعاقد وتسليم العقار .

 ن تكون نسبة النقص في قيمة أو أ البنكي،يرفق به أصل الضمان  يستبعد كل عطاء ال

يكون الضمان مقدماً بغير اسم المستثمر،  و، أالمطلوب% من قيمة الضمان 10الضمان تتجاوز 

 وليس للمستثمر الحق في االعتراض على االستبعاد.

 اإلفراج عن الضمان:  .3.9

فراج عن الضمان البنكي ألصحاب العطاءات غير المقبولة خالل )أربعة عشر( يوما موعد اإل

 من تاريخ البت في المزايدة بالترسية على العرض.

 مستندات العطاء : .3.10

على أن تكون سارية المفعول استيفاء وارفاق المستندات التالية  جب على المستثمري

 وبالترتيب الوارد ذكره:

 ثبات ، مع إو ممن يفوضه بذلك ومختوماً بختمه، ألعطاء والتوقيع عليه من المستثمرنموذج ا

 التوقيع.تاريخ 

 قام بالتوقيع على  إذا، وذلك رسمي موثقاً من الغرفة التجارية، أو وكالة شرعية تفويض

 العطاء ومرفقاته شخص غير مقدم العطاء.

 و وكيلها الذي وقع إذا كان المستثمر شركة يجب إرفاق ما يثبت أن المسؤول عن الشركة أ

 الشركة. على العطاء ومرفقاته لديه الصالحية للتوقيع نيابة عن

 .صورة سارية المفعول من السجل التجاري 

 .صورة من االستثمار األجنبي إذا كان المستثمر غير سعودي 

 ( إإرفاق ما يثبت الخبرة الخاصة بمشاريع مشابهة.)ن وجدت 

  وطبقاً للشروط الواردة في البنك السعودي المركزي خطاب ضمان من بنك معتمد لدى(

 .((3.8)البند 

 الزكاة والدخل والضريبة سارية المفعول. صورة من شهادة 

  المفعول.صورة من شهادة االشتراك بالغرفة التجارية سارية 

 .صورة من الشهادة الصادرة من التأمينات االجتماعية 

 لتزام بالسعودة.صورة من شهادة اإل 

 .نسخة من اإلعالن 
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 ثمر في نموذج قع عليها من المستوكراسة الشروط والمواصفات للمنافسة وملحقاتها وم

 اللتزام المستثمر المطلق بما ورد بها. تأكيداً  اإلقرار،

 العرض:جبات المستثمر قبل إعداد وا .4

 بالكراسة:دراسة الشروط الواردة  .4.1

على المستثمر دراسة بنود كراسة الشروط والمواصفات الواردة دراسة وافية ودقيقة وإعداد 

وعدم االلتزام بذلك يعطي الحق للمؤسسة العرض وفقاً لما تقضي به الشروط والمواصفات 

 في استبعاد العطاء.

 االستفسارات حول بيانات المزايدة: .4.2

، يجب على المستثمر االستفسار من دم وضوح أي بند من بنود المزايدةفي حالة غموض أو ع

، وذلك بمدة ال تقل عن سبعة أيام الزم قبل تقديمة لعطائهلاإليضاح االمؤسسة للحصول على 

 التاريخ النهائي المحدد لتقديم العطاءات.من 

 معاينة العقار:  .4.3

لعقار معاينة تامة نافية للجهالة، وفق وقبل تقديم عطائه أن يقوم بمعاينة ا المستأجرعلى 

 فاً تاماً على األوضاع السائدة بالموقع المراد تأجيرها، وأن يتعرف تعر المعتمدةالمساحات 

قبل التقدم والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة  البلدياتونظام والتعرف على اشتراطات 

، بحيث ال يحق له الحقاً فى هذا الشرط بمجرد تقدمه بعطائهقد استو المستأجر، ويعتبر بعطائه

 المتعلقة به.تشغيل المحال التجارية االدعاء أو االحتجاج بأية جهالة بخصوص العقار ونظام 

 :ل واثناء فتح المظاريفلمستثمر قبما يحق للمؤسسة ول .5

 إلغاء المزايدة: .5.1

ية إذا يجوز للمؤسسة الغاء المزايدة قبل فتح المظاريف بعد أخذ موافقة صاحب الصالح

، ويحق لها اإلضافة أو الحذف أو التعديل لمضمون أي بند من اقتضت المصلحة العامة ذلك

كراسة الشروط والمواصفات بموجب خطاب أو اخطار إلى جميع الشركات أو  ينود

 ،المؤسسات التي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات وذلك قبل موعد فتح المظاريف

على أن تعتبر أية إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات به أو المؤسسات به جزء ال يتجزأ 

 لزماً للجميع.من هذه الشروط والمواصفات وم

 :تأجيل موعد فتح المظاريف .5.2

، وإذا تم ذلك اريف إذا ما دعت الضرورة إلى ذلكيحق للمؤسسة تأجيل تاريخ وموعد فتح المظ

 فإن المؤسسة ستخطر جميع المتقدمين بالتأجيل خطياً.
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 :تعديل العطاء  .5.3

دعاء من صاحب إ، ولن يلتفت إلى أي اء أي تعديل في عطائه بعد تقديمهال يجوز للمستثمر إجر 

 العطاء بوجود خطأ في عطائه بعد تقديمه.

 :حضور جلسة فتح المظاريف .5.4

، ويجب أن يكون ة فتح المظاريف في الموعد المحدديحق للمستثمر أو مندوبة حضور جلس

، جلسة فتح المظاريف سعودي الجنسيةمندوب الشركة أو المؤسسة المفوض لحضور 

مصدقاً من الغرفة التجارية وال يحق االعتراض لمن لم يحضر مصحوباً بوكالة شرعية أو تفويض 

 الجلسة.

    الترسية والتعاقد وتسليم الموقع: .6

 الترسية والتعاقد .6.1

 عروض لتأجير بعد أن تستكمل لجنة فتح المظاريف إجراءاتها تقدم العروض إلى لجنة فحص ال

 .مناسبا ، وتقديم التوصية لصاحب الصالحية بما تراهواالستثمار لدراستها

  يتم اخطار من رست عليه المزايدة لمراجعة المؤسسة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ

% من التكاليف 5النهائي )اإلخطار الستكمال اإلجراءات من توقيع العقد وتقديم الضمان 

، وفي حال تخلفه عن بعد استالم الموقع ( وتسديد أجرة السنة األولىالكلية لالستثمار

 .في الترسية ومصادرة الضمان أو انسحابه يتم إلغاء حقهمراجعة المؤسسة 

 وز للمؤسسة بعد أخذ موافقة صاحب الصالحية ترسية المزايدة على صاحب العطاء الثاني جي

مل اإلجراءات خالل المدة بنفس قيمة العطاء األول الذي رست عليه المزايدة ولم تستك

 فإذا لم يتوصل إلى هذه السعر يطرح العقار في المزايدة مره أخرى.، المحددة

 تسليم الموقع:  .6.2

، حالة العقار ومحتوياته بشكل مفصليتم تسليم الموقع للمستثمر بموجب محضر تثبت فيه 

ويوقع المحضر من المؤسسة والمستثمر خالل موعد أقصاه )ثالثين( يوما من تاريخ توقيع العقد 

المحضر يتم  ه عن توقيع، وفي حال تأخر عوائق لدى المؤسسة يحول دون ذلك ما لم يكن هناك

  إشعاره إشعار مكتوبا على عنوانه المدون في العرض وتحسب مدة العقد من تاريخ هذا اإلشعار.

 االشتراطات العامة  .7

وعلى المستثمر  المستثمر فواتير تلك الخدمات، ويتحمل، المواقع جاهزة بخدمات البنيه التحتية  .7.1

  .ة بالمؤسسة ومع الجهات ذات الصلةأن ينسق في ذلك مع اإلدارة المعني

 . ومركز الخدمة محطات الوقودتشغيل البرنامج الزمني ل .7.2

 للمؤسسة برنامجاً زمنياً للتشغيل الفعلي للخدمات.يلتزم المستثمر أن يقدم 



 

 25من  9الصفحة 

 :من المؤسسة والجهات ذات العالقة الموافقات والتراخيص .7.3

لحصول على الموافقات والتراخيص من المؤسسة والجهات الترسية ا يلتزم المستثمر بعد

 األخرى ذات العالقة وتقع مسؤولية الحصول على ما تقدم على المستثمر وحده.

 تنفيذ األعمال: .7.4

 .الممارسات أفضلوفق تشغيل المواقع ب يقوميجب على المستثمر أن  

 :جودة الخدمات المقدمة مسئولية اإلشراف على .7.5

يضمن المستثمر جودة الخدمات المقدمة وضبط اسعارها الى إدارة ذات خبرة  أنيجب 

 .وتكون مؤهلة لإلشراف على الخدمات المقدمة وضمان صالحيتها

 حق المؤسسة في االشراف على التنفيذ:  .7.6

  التزام المستثمر للتأكد من  مراحلهللمؤسسة الحق الكامل في االشراف على التنفيذ بجميع

بالتنفيذ طبقاً لالشتراطات والمواصفات الواردة في كراسة الشروط والمواصفات 

 والمخططات المعتمدة وتعين استشاري إذا رغبت.

  يجوز للمؤسسة تجزئة هذه الكراسة وترسية العرض على اكثر من مستأجر وألكثر من موقع

 ة المعمول بها  .حسب ما يحقق المصلحة العامة وبما ال يخالف األنظم

 :تقرير المقاول والمكتب االستشاري  .7.7

مدة التأجير يقوم بتسليم الموقع للمؤسسة بنفس وضعه السابق وبمحضر بعد االنتهاء من 

 . استالم من الطرفين

 استخدام العقار للغرض المخصص له: .7.8

استخدام الموقع لغير ما خصص له في إعالن المزايدة إال بعد موافقة  للمستأجريجوز  ال

 أي مخالفة لذلك يترتب عليها إلغاء العقد وسحب الموقع من المستثمر.و خطياً،المؤسسة 

 التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد: .7.9

الحصول على موافقة ال يحق للمستثمر تأجير العقار أو جزء منه وال التنازل عن العقد إال بعد 

خطية من المؤسسة والتي يحق لها الموافقة أو الرفض بناًء على تقديرها للموقف على أن 

تنطبق على المتنازل له نفس شروط المستثمر األصلي ، ويسمح للمستثمر في حالة رغبته بأن 

عقود إيجار مع يقوم بالتأجير على الغير للوحدات التجارية والسكنية واإلدارية وأن يقوم بإبرام 

كل مستأجر من الباطن على حدة وفقاً لالشتراطات المحددة بكراسة الشروط والمواصفات 
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وعليه تزويد المؤسسة بنسخة من تلك العقود قبل إبرامها العتمادها على أن يظل المستثمر 

 هو المسؤول امام الطرف األول عن مخالفة نصوص العقد.

 موعد سداد األجرة السنوية: .7.10

 جرة السنة األولى عند توقيع العقد وفي حالة عدم التزام المستثمر بالسداد يتم مصادرةتسدد أ

، اما إيجار السنوات التالية فيتم سدادها في بداية كل سنة لضمان البنكي المقدم من المستثمرا

 .ةإيجاريه وبحد اقصى عشرة أيام من بداية السنة اإليجاري

 متطلبات السالمة واألمن:  .7.11

 مستثمر بما يلي:يلتزم ال

 زمة لمنع وقوع اضرار أو حوادث تصيب األشخاص أو الاتخاذ كافة اإلجراءات واالحتياطات ال

 الممتلكات العامة والخاصة.

  عدم شغل الطرق أو إعاقة الحركة المرورية وتوفير متطلبات الحماية والسالمة التي تمنع

 تعرض المارة أو المركبات للحوادث واألضرار.

  العاملين بارتداء وسائل األمن والسالمة أثناء القيام بأعمال التنفيذ.إلزام 

  واصابات العمل التي قد  الوفاة،يكون المستثمر مسئواًل مسئولية كاملة عن كافة حوادث

ويتحمل وحده كافة التعويضات  بالعمل،تلحق بأي من العمال والموظفين أثناء قيامهم 

 على المؤسسة أدنى مسئولية عن ذلك.والمطالبات وأي تكاليف أخرى وليس 

  يجوز للمؤسسة منع كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالبيئة أو المواقع المالصقة، كما يجوز

للمؤسسة منع كل ما من شأنه إلحاق الضرر بأصولها األخرى المتاخمة لألصول المطروحة 

 لالستثمار.

 إلغاء العقد للمصلحة العامة: .7.12

قة صاحب الصالحية وموافقة وزارة المالية إلغاء العقد قبل انتهاء يجوز للطرف األول بعد مواف

مدته ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة بعد إشعار الطرف الثاني بذلك وانقضاء ثالثة أشهر من 

 وبعد محضر مشترك مع الطرف الثاني لحصر موجودات العين المؤجرة. بذلك،تاريخ إشعاره 

 ليه للمؤسسة بعد انتهاء مدة العقد:ت المقامة عآتسليم الموقع والمنش .7.13

الثابتة التي  بالمنشئاتيحق للمؤسسة بعد انتهاء العالقة التعاقدية بين الطرفين التصرف 

يقيمها المستثمر على العقار بدون أي تعويض عنها وعليه تسليمها بحالة جيدة وصالحة 

لالستعمال ويتم تسليم الموقع بموجب محضر يذكر فيه كافة المحتويات العقار ويوقع من 

كليفه بإجراء اإلصالحات الطرفين وفي حال وجود أي مالحظات عليها فالمؤسسة حق ت

بنفسها أو بواسطة من تراه على نفقة المستثمر ، وفي حال اعتراض  قامت بإجرائها إالالالزمة و

مسبباً في المحضر ويوقع عليه ، كما  تحفظهالمستثمر على محتوى المحضر فله أن يكتب 

يحق للمؤسسة إلزام المستثمر بتقديم الخدمة محل العقد لحين الطرح وإنهاء إجراءات الترسية 

 ة واحدة.اها سنالمتفق عليها بمدة أقص اريةاإليجة بذات القيم
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 أحكام عامة: .7.14

  جميع المستندات والمخططات ووثائق العطاء المتعلقة بهذه المزايدة هي ملك

 بمجرد تقديمها. للمؤسسة

  العقد.التقويم الميالدي هو المعمول به في 

  بالتعويض عما تحمله من مصاريف أو  المؤسسةليس لمقدم العطاء الحق في الرجوع الى

 رسوم نتيجة تقديم عطائه في حالة عدم قبوله.

 الحكومية.ات والمشتريات خضع هذه المزايدة لنظام المنافس 

 

 

 الخاصة االشتراطات .8

 مدة العقد  .8.1

طبقاً آللية تسليم  للمستأجرتبدأ اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع  خمسة عشر سنةمدة العقد 

 (.6/2الموقع الواردة في البند )

 فترة التجهيز واإلنشاء: .8.2

 من تاريخ استالم الموقع. أشهر  6يعطى المستأجر فترة سماح  

 :المسموح به )المطلوب( االستثماريالنشاط  .8.3

 إلنشاء معتمد من قبل المؤسسة المسموح به هو نشاط )تجاري( االستثماريلنشاط ا 

وال يجوز للمستثمر استعمال العقار لغير هذا  ومركز خدمة محطة وقود وصيانة وادارة وتشغيل

 على ذلك. المؤسسةالنشاط إال بعد موافقة 

 :باالستخدامالمتعلقة  االشتراطات .8.4

 وفق الغرض المحدد له بهذه الكراسة. وقعيستخدم الم

 اشتراطات التشغيل والصيانة: .8.5

 للنشاط المعرف في هذه الكراسة.يقوم المستأجر بالتشغيل الذاتي  -

 األمنية: االشتراطات  .8.6

المستأجر االخذ في االعتبار وااللتزام باالشتراطات األمنية وفق متطلبات األمن  يجب على -

 .والدفاع المدني والقروية البلديةمتطلبات وزارة الشئون  ووفق بالمؤسسةالصناعي 
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 ة:الفني الشتراطاتا .9

 النقل.وفًقاً للنماذج المعتمدة من وزارة  وسياج حرم الطريق  م مداخل المحطة ومخارجهايتصم .9.1

محل  –سوبرماركت  –النشاطات التجاريه )مطعم مركز الخدمه بشكل يخدم جميع  تصميم .9.2

 ( وبالمواصفات المطابقة لشروط البلدية .ةورش –مغسله  –قهوه 

الشكل والطراز المعماري العام في المحطة والخدمات المرفقة بها بحيث يكون هناك  توحيد .9.3

 تناسق بين المباني سواء في مواد التشطيب الخارجي أو في العناصر المعمارية الخارجية.

وملحقاتها نسـق األلوان المستخدمة في مواد التشطيب الخارجي لجميع مباني المحطة  توحيد .9.4

مواد اإلنشاء غير قابلة لالشتعال ومقاومة للحريق وفًقاً الشتراطات الدفاع المدني  تكونو

 ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية مع استخدام عوازل الرطوبة والحرارة.

الواجهات بمواد ذات ملمس ناعم غير قابلة المتصاص الزيوت والشحوم وسهلة تغطية كون ت .9.5

 التنظيف.

وتاريخ  35ادرة باألمر السامي الكريم رقم م/لوحات الدعاية واإلعالن الصم التقيد بقواعد تنظي .9.6

باللوحات على الطرق اإلقليمية لدى وزارة النقل ،  الخاصةالفنية  هـ، والمواصفات1412/12/28

ة للوحات الدعائية واإلعالنية الصادرة عن الوزارة ، عند الفني باالشتراطاتالواردة  والمواصفات

   .وتنفيذ اللوحات الدعائية واإلعالنية على الطرق وداخل المحطة وملحقاتهاميم تص

ميم عدم التداخل في الحركة داخل المحطة بين مواقع الخزانات وخط تموين راعى في التصي .9.7

 والخدمات المتوفرة بالمحطة. والتشحيمالوقود وخط الغسيل 

مماثلة  أخرىمواد  أيتيل كريت" أو لب مثل "السالخاصة بالمحطة بالبالط الص األرضياتغطى ت .9.8

 البلدية.تعتمدها 

يات الخدمات الملحقة أما أرضممرات السيارات ، ك األرضياتيسمح باستخدام اإلسفلت في  .9.9

وتكون ذات لون  شابههمامن الرخام والسيراميك وما  )فتكون التجارية النشاطات وبالمحطة 

والفراغات  الخدوشوخاٍٍل من  واالنزالق واالنحناء التآكلوذو مقاومة عالية  متجانسواحد 

  .(والعيوب
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إلى الدخول والخروج وبيان مسار التي تشير ة المحطة بالعالمات المرورية تم تخطيط أرصفي .9.10

 الحركة بالمحطة والمواقف.

عدا المباني  -أن يكون البناء من دورين المحطة من دور واحد فقط ، ويجوز كون جميع مباني ي.9.11

ون البلدية والقروية وزارة الشؤوتوفير خدمات حسب اشتراطات  –لخدمة السيارات  المخصصة

 الخدمة.لمحطات الوقود ومراكز 

 بالمحطة.في جميع الخدمات الموجودة  الخاصة االحتياجاتيجب تحقيق متطلبات ذوي . .9.12

 

 

 معايير التقييم

 الدرجات عناصر التقييم نوع المعيار

 60المعيار الفني 

% 

 المعايير الفنية:

التصميم –اسم الشهرة  –  المقدمةالخدمات  – د(  -ج -ب -تصنيف المحطة )أ

 الخارجي

 

60 

 % 40المعيار المالي 

 متوسط قيمة االيجار السنوي الثابت طوال فترة االستثمار

 
20 

 حق للمؤسسة من اإليراد )للمشروع( عن كل سنهتأعلى نسبة تس

 
20 
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 المستثمر )نموذج(إقرار من  .10

 

 يقر المستثمر بما يلي:

 

 أنه ملتزم بما جاء بها.ة الشروط والمواصفات ومرفقاتها واطلع على كراس .1

 

 اطلع على جميع األنظمة السعودية المعمول بها ذات الصلة بموضوع المزايدة. .2

 

 عاين الموقع المعروض للتأجير معاينة تامة نافية للجهالة. .3

 

 المعلومات المدرجة في هذه اإلستمارة صحيحة.أقر بأن جميع  .4

 

 

 اإلسم: ........................................................

 

 الوظيفة : ...................................................

 

 التاريخ : ...................................................

 

 

 

 الختم                                                                             التوقيع            
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 نموذج تقديم العطاء  .11

  محطات الوقود ومركز خدمةاستثمار بم الخاصة 2021للمزايدة العامة رقم )............( لعام 

 ...... في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ئيس لجنة فتح مظاريف االستثمارر سعادة 

 السالم علبيكم ورحمة الله وبركاته 

 في جير مواقع محطات وقودتأعالنكم المنشور بالصحف بتاريخ )........( المتضمن رغبتكم إشارة إلى إ

أيًضا بأننا قد اطلعنا على  مالموقع المعلن عنه ونفيدك استثماروحيث أننا لدينا الرغبة في  ...............

كما تم معاينة العقار على الطبيعة معاينة تامة نافية  المنافسة،كافة المعلومات الخاصة بهذه 

 للجهالة .

الموقع الموضح أعاله حسب األسعار الموضحة بالجدول التالي )غير  الستثمارنتقدم لسعادتكم بعرضنا 

 شاملة ضريبة القيمة المضافة(:

 البيان
مة القي

 المضافة

الموقع/ 

 المواقع

السعر شامل 

 القيمة المضافة

السعر شامل القيمة 

 المضافة كتابة

خمس قيمة األجرة السنوية ألول 

 سنوات

    

خمس قيمة األجرة السنوية لثاني 

 سنوات

    

خمس قيمة األجرة السنوية لثالث 

 سنوات

    

     اإلجمالي 

) غير القيمة االجمالية للتكاليف لالستثمارمن % 5وتجدون برفقة كراسة الشروط والمواصفات بعد توقيع جميع صفحاتها من قبلنا وضمان بنكي يعادل 

 والمواصفات.من قبل الطرف األول دون الرجوع للطرف الثاني( وكافة المستندات المطلوبة في كراسة الشروط مشروط وغير قابل لإللغاء وقابل للتجديد 

  أسم الشركة / المؤسسة 

           رقم السجل التجاري 

  تاريخ:  صادر من :

  البريد اإللكتروني )الرسمي(

  جوال:  هاتف:

 الرمز البريدي:  ص.ب )واصل(

 الرقم اإلضافي

 

  تاريخ التقديم  فاكس:

  العنوان

 . الورق الرسمي للشركةنموذج لصيغة معتمدة ويتم نسخ الصيغة واعتمادها على 

 الختم التوقيع االسم
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 نموذج محضر تسليم العقار)    ( .12

  التاريخ:  الرقم:

  رقم العقار:  اسم المستثمر :

  تاريخ العقد:  رقم العقد:

 إقرار 

أقر بأنني استلمت بموجب هذا المحضر العقار المذكورة بياناته باألعلى في يوم ........ تاريخ 

هـ الستخدامه في نشاط )             ( بموجب خطاب الترسية من المؤسسة العامة لتحلية 1442...../..../

في تاريخ استالمه  المياه المالحة وقد قمت بمعاينة تامة نافية للجهالة شرعاً وقبلته على حالته

 واية تجهيزات أخرى(. الموقع)ويشمل ذلك 

 وعليه أوقع

 الختم                                                  التوقيع

 

 

 

 مندوب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 

 االسم:

 الرقم الوظيفي:

 التوقيع:

 

  



 

 25من  17الصفحة 

 

 الضماننموذج التعهد بإحضار الوثائق األصلية وأصل  .13

 يتم استخدام النموذج في حال تم إرسال العرض عبر البريد اإللكتروني 

  رقم المنافسة   أسم المستثمر

  تاريخ التقديم  رقم السجل التجاري 

  جوال:  صادر من :

 تعهد   

أتعهد بأنني المستثمر الموضح بياناته أعاله ، بأن يتم تسليم وثائق المنافسة األصلية وأصل 

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة متى ما تم طلبه منه  إلى أو النهائي الضمان االبتدائي

 ويتم تسليمه حسب األلية الموضحة بكراسة المنافسة.

 

 الختم                                                                                                                                                        التوقيع       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 25من  18الصفحة 

 

 

  . نموذج لصيغة معتمدة ويتم نسخ الصيغة واعتمادها على الورق الرسمي للشركة

 

 : التأهيل1ملحق رقم 

 

، وفي حال عدم اإلجتياز يتم اإلنتقال حب العرض الفائز  للتأهيل الالحقأوال :  يخضع المستثمر صا

 العرض الذي يليه. لصاحب

ثانيا: يتم التأهيل على القدرات المالية والفنية والخبرة اإلستثمارية. كما يم التأهيل على السجالت 

النظامية والهيكلة التنظيمية واألساس القانوني لنشاط المستثمر من حيث التحالفات والتضامن 

 . والشركة األم والفروع إن وجدت

تقديم المعلومات التالية والتي تمكن المؤسسة من إجراء التأهيل  ثالثا: على جميع المتنافسين

 الالحق:

  القوائم المالية المدققة آلخر ثالث سنوات ، وفي حال المؤسسات الفردية يتم تقديم كشف

 الحساب المصدق

  العقود اإلستثمارية التي تم توقيعه أو ما يثبت اإلستثمار مع إدراج كل اإلنشطة االستثمارية

 تقوم بها المنظمة التي 

  الهيكل التنظيمي 

 اإلفصاح عن الشركة األم والشركات الفرعية 

  اإلفصاح عن ما إذا كانت الشركة تقدمت بطلب إفالس من أي نوع أو خضعت إلجراءات

 اإلفالس أو تنوي طلب اإلفالس

  اإلفصاح ما إذا كانت الشركة أو المؤسسة لديها قضايا منظورة بالمحاكم أو جهات

 يم وما إذا كان صدر بحقها حكم مكتسب القطعية.التحك

  اإلفصاح ما إذا كانت الشركة أو المؤسسة تنوي التأجير على مستثمرين من الباطن مع تقديم

 نفس المعلومات المطلوبة في هذا الملحق عن مستثمرين الباطن المرشحين.

 مستثمر أجنبي اإلفصاح عن ما إذا كان المستثمر ينوي الدخول في شراكة أو تضامن مع 

رابعا : في حال عدم تحقق أي من المتطلبات في الفقرة ثالثا أعاله يجب على المستثمر النفي كتابيا 

 بإستخدام عبارة ) ال ينطبق(

 خامسا : تقديم جميع المعلومات المطلوبة في هذا الملحق ضمن ملف العرض الفني 

ومات إضافية غير المعلومات المحددة سادسا: لغرض إجراءات التأهيل ، يجوز للمؤسسة طلب معل

 في هذا الملحق.

 

  



 

 25من  19الصفحة 

نموذج عقد تأجير واستثمار عقار وفقاً ألحكام نظام المنافسات والمشتريات : 2ملحق رقم 

 الحكومية

 

 عقد 

------------------------- 

 القسم األول

 وثيقة العقد األساسية

----------------------------- 

  -م بين :2020هـ الموافق   /   /1442تم اإلتفاق بمدينة الرياض في يوم     /   /   

( ويمثلها وينوب عنها بالتوقيع 11432( الرياض )5968أواًل : المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وعنوانها ص.ب )

)والمشار إليها فيما  -----------, -------------------,  ---------------------سعادة االستاذ / 

 بعد "المؤسسة"(       )طرف أول(

وعنوانها الرئيسي والمسجل  ------------------------، منشأة قائمة بموجب  -------------------ثانياً: 

---( ، وينوب عنها بالتوقيع على هذا العقد االستاذ/ ------(, سجل تجـاري رقم )----) ----( ---ص.ب )

)والمشار إليه فيما بعد   ---------/--/--، بموجب خطاب التفويض المؤرخ في  ----------------

 "بالمستأجر أو المستثمر"(                                                                   )طرف ثاني( 

 المقدمة

والتي طرحت في مزايدة عامه وتقدم  ------------------------------لماكانت المؤســـــســـــة ترغب في     

لذلك المســــتثمر/المســــتأجر بعرضــــة لهذه المزايدة، بعد علمه واطالعه على جميع الشــــروط والمواصــــفات، وجميع 

ـــــات والمشـــــتريات الحكومية والئحته  بأحكام وتعليمات نظام المنافس الوثائق، ووقوفه على الموقع، وبمعرفته 

لغــــــرر، وحيث اقترن ايجاب المستثمر/المستأجر بقبول المؤسسة، وذلك وفقاً لما جاء التنفيذية معرفه تنفي الجهالة وا

 -يلي :..... ، فقد اتفق الطرفان على مافي خطاب الترسية رقم ........ وتاريخ ..........

 المادة األولى : 

 تعتبر المقدمة المشار إليها أعاله جزء اليتجزأ من العقد .   

 رض من العقد .المادة الثانية : الغ

 إن الغرض من هذا العقد هو ..................................................................  .   

 المادة الثالثة : وصف العقار المستثمر/المؤجر .

 يذكر وصف للعقار محل االستثمار/األيجار شاماًل الموقع , المساحة , الحدود , وخلوها من  الشوائب .    

 المادة الرابعة : وثائق العقد , وتشمل . 

 ( الوثيقة األساسية 1)

 ( االلتزامات والشروط العامة 2)

 ( كراسة الشروط والمواصفات 3)

 ( الشروط الخاصة ان وجدت 4)

  ( خطاب العرض5)

 ( خطاب الترسية 6)

تفسر وتتمم الوثائق المذكورة  تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة , وتعد كل وثيقة منها جزء من العقد بحيث     

 بعضها بعضاً . 

 



 

 25من  20الصفحة 

 

 

 

 المادة الخامسة : تسليم الموقع ومدة العقد 

يحدد الطرف األول موعًدا لتسليم العقار للطرف الثاني بموجب محضر كتابي موقع من مندوبي الطرفين، وفي حال  -1

المحدد في محضر التسليم هو تاريخ استالم عدم حضور مندوب الطرف الثاني في الموعد المحدد، يعتبر التاريخ 

 الطرف الثاني للموقع.

وتبدأ هذه المدة اعتباًرا من تاريخ تسليم العقار للطرف الثاني خاليًا من   ----( --مدة هذا العقد بين الطرفين ) -1

 الشواغل والعوائق.

 المادة السادسة : القيمة اإليجارية/اإلستثمارية وطريقة الدفع . 

(  موزعه على عدد سنوات العقد ,  ------------------يمة االيجارية/اإلستثمارية عن كامل مدة العقد ) أ/ إن الق

(, وتسدد األجرة/ العائد اإلستثماري السنوي كاملة  ---------------وتبلغ األجرة/العائد اإلستثماري السنوية ) 

ستالم الموقع بداية السنة العقدية ويجوز االتفاق على خالل عشرة أيام من بداية كل سنه تعاقدية , ويعتبر تاريخ ا

 تسديد أجرة/ عائد اإلستثمار السنوي المحدد في العقد دفعة واحدة . 

% من مدة العقد وتبدأ من تاريخ 5ب/ إذا كان التأجير لالستثمار يعطى المستثمر مدة غير مدفوعة األجرة  ال تتجاوز 

 تسليم الموقع .

 ----------------------------ج/ 

 المادة السابعة : نظام العقد .

يحكم هذا العقد أنظمة المملكة العربية السعودية , وبصفة خاصة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والئحته    

 التنفيذية , وتعليمات , وتفسيرات وزارة المالية .

 المادة الثامنة : تسوية الخالف .

العقد , واليتم التوصل إلى تسويته بين الطرفين, يحق ألي من الطرفين إحالته إلى  كل خالف ينشأ عن تطبيق هذا   

 الجهة القضائية المختصة في المملكة. 

 .  وتوثيقاً لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على هذه الوثيقة في المكان والتاريخ المذكورين أعاله   

 والله والموفق ،،،

  الطرف األول )) المؤسسة((                                                         ))المستثمر/المستأجر ((الطرف الثاني 

 االسم                                                                                                االسم 

 الصفة                                                        الصفة                                      

 التوقيع                                                                                          التوقيع    

 

                      

  



 

 25من  21الصفحة 

 

  

 القسم الثاني

 )الشروط العامة(

  -المادة األولى: تسليم الموقع :

يتم تسليم الموقع للمستأجر/للمستثمر بموجب محضر تثبيت فيه حالة العقار ومحتوياته بشكل مفصل, ويوقع    

المحضر من المؤسسة والمستثمر/المستأجر خالل موعد أقصاه )ثالثين( يوماً من تاريخ توقيع العقد ما لم يكن هناك 

المحضر يتم إشعاره إشعار مكتوباً على عنوانه وتحسب عائق لدى المؤسسة يحول دون ذلك, وفي حال تأخره عن توقيع 

 مدة العقد من تاريخ هذا اإلشعار.

 المادة الثانية: الضمان:

 %( مـن القيمـة اإلجماليـة للتكـاليـف الكليـة لإلستثمار، 1يقـدم مـع العـرض ضمـان بنكــي بنسبـة ) -1

 هاء مدة العقد وتسليم العقار وفقاً لشروط العقد .يجب أن يكون هذا الضمان غير قابل لإللغاء ونافذاً حتى إنت -2

 المادة الثالثة: تنفيذ العقد :

على المستثمر/المستأجر تنفيذ العقد وفقاً للبنود وشروطه المتفق عليها وبحسن نية وأن يدير العقار المؤجر/المستثمر    

 وفقاً للنشاط المتفق عليه .

 العقار المستأجر/المستثمر: المادة الرابعة: التنازل عن العقد وتاجير

ال يحق للمستثمر/المستأجر تأجير العقار أو جزء منه، وال التنازل عن العقد إال بعد الحصول على موافقة خطية من    

المؤسسة, والتي يحق لها الموافقة أو الرفض بناًء على تقديرها للموقف علـى أن تنطبـق علـى الــمتنازل لـه نـفس 

ـح للمستثمر / المستأجر في حالة رغبته بأن يقوم بالتأجير على الغير شـروط المستثمـر / المستأجـر األصلـي، ويـسم

للوحدات )سكنية، تجارية، إدارية( وأن يقوم بإبرام عقود إيجار مع كل مستأجر من الباطن على حدة وفقاً لالشتراطات 

إلعتمادها على أن  المحددة بكراسة الشروط والمواصفات وعليه تزويد المؤسسة بنسخة من تلك العقود قبل إبرامها

 يظل المستثمر/المستأجر هو المسؤول أمام المؤسسة عن مخالفة نصوص العقد .

 

 المادة الخامسة: استخراج التصاريح:

يلتزم المستثمر/المستأجر بعدم القيام بتشغيل العقار قبل الحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات ذات   

 ما تقدم على المستثمر/المستأجر وحده.العالقة، وتقع مسئولية الحصول على 

 المادة السادسة: تحمل تكاليف الخدمات:

يتحمل المستاجر/المستثمر تكاليف الماء والكهرباء والهاتف ، والخدمات التي تقوم بها المؤسسة ، كالنظافة    

ة عن خدمات المرفق والصيانة والحراسة ، وإذا كان الموقع مرتبطاً بخدمات المؤسسة بحيث ال يمكن فصل الخدم

العام ، تقوم المؤسسة عند طرح الموقع لإلستثمار أو التأجير بتقدير تكاليف تلك الخدمات ، والنص عليها في شروط 

 المزايدة عند طرحها وفي شروط العقد بحيث تدفع مع األجرة السنوية ، أو شهرياً بحسب األحوال .

 لمستثمر:المادة السابعة: المحافظة على العقار المؤجر/ا

يكون المستثمر/ المستأجر مسؤواًل عن العقار المستثمر/المؤجر وعليه المحافظة عليه ، كما يكون مسؤواًل عن كافة    

 الخسائر التي تلحق بالعقار .

 

 المادة الثامنة: صيانة العقار المؤجر/المستثمر:

 ر ونظافته وحراسته.يكون المستثمر/المستأجر مسؤواًل عن صيانة العقار المؤجر/المستثم   

 المادة التاسعة: المسؤولية أمام الغير:



 

 25من  22الصفحة 

يكون المستثمر/المستأجر مسؤواًل عن كافة األضرار التي تلحق باألشخاص والممتلكات جراء تنفيذ األعمال محل    

 العقد أو بسبب يتعلق بها ، كما يكون مسؤواًل عن كافة الدعاوي والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك.

 الماة العاشرة: إقامة المنشآت على العقار وإزالتها:

للمستثمر/المستأجر أن يقوم بإنشاء ما يستلزمه المشروع من إنشاءات ثابتة أو منقولة على العقار , وذلك بعد  -1

الحصول على موافقة من المؤسسة دون أن يكون له الحق في مطالبة المؤسسة مقابل هذه المنشآت ، ويلتزم 

 عند نهاية العقد أو إبقائها حسب ما تراه المؤسسة.بإزالتها 

إذا كان التأجير أو اإلستثمار مقابل إقامة منشآت تؤول ملكيتها للمؤسسة بعد إنتهاء العقد ، فإنه يجب مراعاة ما  -2

 ورد في المادة الخامسة واألربعين بعد المائة من الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

 

 المادة الحادية عشرة: تعديل النشاط:

ال يجوز للمستثمر/المستأجر أستخدام الموقع لغير ما خصص له في إعالن المزايدة إال بعد موافقة المؤسسة خطياً,    

 وأي مخالفة لذلك يترتب عليها إلغاء العقد, وسحب الموقع من المستثمر/المستأجر.

 المؤجر/المستثمر:المادة الثانية عشرة: التعديل في العقار 

يجوز للمستثمر/المستأجر أن يجري بعض أعمال التعديل في العقار وعلى حسابه الخاص بعد الحصول على موافقة    

خطية مسبقة من المؤسسة وبشرط عدم إضرارها بسالمة العقار ومظهرة العامة واال يسبب مضايقة لألخرين وأن تنفذ 

 المستأجر بإبقائها أو إزالتها بعد إنتهاء العقد حسب ما يراه تراه المؤسسة. /طبقاً لألصول الفنية مع تعهد المستثمر

 

 -المادة الثالثة عشرة:  تنفيذ األعمال :

يجب على المستثمر/المستأجر أن يسند مهمة ترميم وصيانة العقار إلى مقاول لدية خبرة وسابقة أعمال في تنفيذ مثل  

هذه األنشطة, كما يجب على المستثمر/المستأجر أن يقدم شهادات الخبرة السابقة للمقاول معتمدة من جهة 

 هندسية مقيمة.

 -راف على التنفيذ :المادة الرابعة عشرة:  حق المؤسسة في األش 

: للمؤسسة الحق الكامل في األشراف على أعمال الترميم والصيانة بجميع مراحلها للتأكد من التزام 1

 المستثمر/المستأجر بالتنفيذ طبقاً لالشتراطات والمواصفات والمخططات المعتمدة وتعيين استشاري إذا رغبت.

سسة فيما يتعلق بأوامر التغيير واإلصالح لما تم تنفيذه مخالفاً للشروط : يلتزم المستثمر/المستأجر بتلبية متطلبات المؤ2

 والمواصفات والمخططات المعتمدة.

: ال يجوز للمستثمر/المستأجر إجراء أية إضافات أو تعديالت جديدة على المبنى إال بعد موافقة المؤسسة, وفي حالة 3

سة مخططات كاملة من المواصفات الفنية من أجل الموافقة يتعين على المستثمر/المستأجر أن يقدم للمؤس

 الحصول على الموافقة الخطية. 

: يلتزم المستثمر/المستأجر بعد األنتهاء من األعمال بإشعار المؤسسة, ليقوم مهندسي المؤسسة بالمعاينة, وعمل 4

 محضر يبين أن التنفيذ تم طبقاًت للمواصفات والشروط والمخططات المعتمدة .

 -امسة عشرة:  متطلبات السالمة واألمن :المادة الخ

 -يلتزم المستثمر/المستأجر بما يلي :   

: أتخاذ كافة اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لمنع وقوع أضرار أو حوادث تصيب األشخاص أو األعمال أو الممتلكات 1

 العامة والخاصة .

الحماية والسالمة التي تمنع تعرض المارة أو المركبات : عدم شغل الطرق أو إعاقة الحركة المرورية وتوفير متطليات 2

 للحوادث واألضرار.

 : إلزام العاملين بإرتداء وسائل األمن والسالمة أثناء القيام بأعمال الصيانة والتشغيل .3



 

 25من  23الصفحة 

 

 المادة السادسة عشرة: معاينة العقار المستثمر/المؤجر:

لمؤجر لمعاينته والتأكد من تنفيذ بنود هذا العقـد أو القيـام يحق للمؤسسة أو مندوبها دخول العقار المستثمر/ا   

بـإصـالحـات ضروريـة أو طارئـة أو إلجـراء تعديـالت ضروريـة مـن أجـل الـمستثمـر/ المستأجـر أو العقـار أو مـا تـعتبـره 

 المؤسسـة ضـروريـاً دون اعـتـراض مـن المستثمر/ المستأجر.

 مال األرض:المادة السابعة عشرة: استع

للمستثمر/ للمستأجر حق استعمال األرض المستثمرة/المستأجرة عليه بالطريقة المناسبة وذلك على نفقته الخاصة    

 وفي حدود المجاالت التي يتضمنها هذا العقد ، ودون أن يكون له أي مطالبة تجاه المؤسسة بأي تعويض عن ذلك.

 المادة الثامنة عشرة: تمديد شبكات الخدمات:

يحق للمستثمر/ للمستأجر وبدون أن يكون له أي مطالبة تجاه المؤسسة أن يقوم بتمديد شبكات نقل المياه    

 والكهرباء والهاتف والصرف الصحي والخدمات الالزمة لتنفيذ المشروع.

 

 المادة التاسعة عشرة: حق المرور:

يها للوصـول إلى العقار المستثمر/ المستأجر وله بعد للمستثمـر/ المستأجـر حـق الـمـرور فـي الطـرق المتعـارف عل   

 الحصول على موافقة الجهة المختصة تعبيد الطرق المؤدية إلى األرض المؤجرة عليه إذا دعت الحاجة لذلك.

 المادة العشرون: إيقاف نشاط العقار المستثمر/المؤجر:

ون عذر تقبله المؤسسة ، وإذا كان إغالق العقار بسبب ال يجوز للمستثمر/للمستأجر إيقاف نشاطه أو إغالق العقار بد   

 يرجع لمؤسسة فإنه يعوض المستثمر/المستأجر عن هذه المدة بمدة مماثلة .

 المادة الحادية والعشرون: تسديد األجرة:

يلتزم المستثمر/المستأجر بتسديد األجرة/العائد اإلستثماري بالتاريخ المحدد لسدادها ، فإن تأخر عن التسديد خمسة    

عشرة يوماً من تاريخ اإلستحقاق جاز للمؤسسة اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرون من 

 هذا الشروط.

 جرة/العائد اإلستثماري:المادة الثانية والعشرون: عملة األ

 تسدد األجرة/العائد اإلستثماري بالعملة السعودية مالم ينص في الشروط الخاصة على عملة أخرى.   

 المادة الثالثة والعشرون: المسؤولية عن العقار محل العقد:

ءات أو إلى تصرف تكون المؤسسة مسؤولة عن األضرار التي تلحق العقار محل العقد بسبب يعود إلى سوء اإلنشا   

يعود إليها ، إال إذا كان المستثمر/المستأجر هو من قام باألعمال اإلنشائية فإنه يكون مسؤواًل عما يحدث للعقار بسبب 

 تلك األعمال وأي تصرف منه.

 المادة الرابعة والعشرون: تسليم العقار بعد إنتهاء العقد:

إنتهاء العقد مباشرة كما استلمها خالية من الشوائب والشواغل يلتزم المستثمر/المستأجر بتسليم العقار بعد  -1

بموجب محضر كتابي موقع من الطرفين يوضح فيه حالة العقار عند التسليم ، مع مراعاة ما ورد في المادة العاشرة 

 من هذه اإللتزامات.

ترتب عليه تأخير التسليم في حالة عدم إستطاعة المستثمر/المستأجر تسليم العقار لتغيبه أو سفره أو أي سبب  -2

مدة تجاوزت ستين يوماً من تاريخ انتهاء العقد أو فسخه ، فإن للمؤسسة حق تكوين لجنة من منسوبيه لفتح 

العقار وإعداد محضر بالموجودات وبيعها بالمزاد العلني دون أدنى مسؤولية مادية أو معنوية على المؤسسة ، 

وال يعفيه من التزاماته بدفع األجرة/العائد اإلستثماري عن مدة التأخير  ويعد هذا تفويضاً من المستثمر/المستأجر

 كما يحق للمؤسسة مصادرة الضمان.



 

 25من  24الصفحة 

ال يعفي محضر تسليم العقار المستثمر/المستأجر من أي إلتزامات تقع بسبب تصرفاته في العقار المستثمر/المستأجر  -3

 أو أي أضرار لحقت بالعقار لم تظهر إال بعد تسليمها.

 مادة الخامسة والعشرون: إنتهاء العقد:ال

 -ينتهي العقد بإحدى الحالتين التاليتين :   

 إنتهاء مدته المتفق عليها في العقد. -1

إذا توفي المستثمر/المستأجر ولم يرغب ورثته باإلستمرار في العقد بعد تسوية كافة الحقوق واإللتزامات المرتبة  -2

 على العقد.

 سخ العقد:المادة السادسة والعشرون: ف

يجوز للمؤسسة فسخ العقد ومصادرة الضمان مع بقاء حقه في الرجوع على المستثمر/المستأجر عما لحقه من ضرر 

 بسبب ذلك في أي من الحاالت التالية:

إذا أخل المستثمر/المستأجر في تنفيذ التزاماته بعد إنذاره بتصحيح الوضع ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره  -1

 . باإلنذار

إذا تأخر في تسديد األجرة/العائد اإلستثماري عن المدة المحددة له بعد إنذاره ، ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ  -2

 إخطاره باإلنذار.

إذا استخدم العقار المؤجر/المستثمر لنشاط يخالف النشاط المتفق عليه في العقد أو تنازل عنه للغير دون موافقة  -3

 صحيح الوضع مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره باإلنذار.خطية من الجهة بعد إنذاره لت

إذا ثبت أن المستثمر/المستأجر قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي  -4

 الجهات الخاضعة ألحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو حصل على العقد عن طريق الرشوة .

س المستثمر/المستأجر أو طلب إشهار إفالسه ، أو ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة أو كان إذا أفل -5

 شركة وجرى حلها أو تصفيتها.

 المادة السابعة والعشرون: إلغاء العقد للمصلحة العامة:

إلغاء العقد قبل إنتهاء  يجوز للمؤسسة بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة وموافقة وزارة المالية

مدته ألسباب تتعلق بالمصحلة العامة بعد إشعار المستثمر/المستأجر بذلك وانقضاء ثالثة أشهر من تاريخ إشعاره بذلك 

، ويعد محضر مشترك مع المستثمر/المستأجر لحصر موجودات العقار المستثمر/المستأجر ويحال العقد إلى ديوان 

 مترتبة على إلغاء العقد وتقدير التعويض.المظالم للنظر في اآلثار ال

 :المادة الثامنة والعشرون: اإللتزام باألنظمة والتعليمات

يلتزم المستثمر/المستأجر أثناء تنفيذه للعقد وممارسته للنشاط في العقار المستثمر/المستأجر باألنظمة والتعليمات 

بالعمال والخدمات ، كذلك يلتزم باألنظمة والقواعد الخاصة والقرارات الصادرة عن السلطة العامة المختصة المتعلقة 

بالهيئات العامة والشركات ذات العالقة وأن يتحمل المسؤولية والغرامات المقررة مهما كان نوعها بسبب مخالفته 

 لتلك األنظمة والتعليمات .

 المادة التاسعة والعشرون: تبليغ اإلشعارات:

يتم تبادل اإلشعارات واإلخطارات المتعلقة بهذا العقد أما بتسليمها باليد مقابل إيصال أو بالبريد الرسمي المسجل أو عن 

طريق رقم الجوال أو الفاكس أوالبريد اإللكتروني ، وتكون جميع المراسالت بين الطرفين باللغة العربية ، وتعتبر مستلمة 

ة المشار إليها في مقدمة العقد , ويجب عند تغيير العنوان إشعار الطرف اآلخر قبل من قبل الطرفين إذا بلغت بالطريق

 ثالثين يوماً من تغييره. 



 

 25من  25الصفحة 

 القسم الثالث

 الشروط الخاصة 

 

 -مدة العقد : 1

اردة تبدأ إعبتاراً من تاريخ تسليم الموقع للمستثمر/ المستأجر )طبقاً أللية تسليم الموقع الو -------( --مدة العقد )   

 في المادة األولى من الشروط العامة .

 -النشاط االستثماري المسموح به : 2

( وال يجوز للمستثمر/المستأجر استعمال العقار لغير هذا ---------النشاط االسثماري المسموح به هو نشاط )   

 النشاط, إال بعد موافقة المؤسسة على ذلك .

 -اشتراطات التشغيل والصيانة : 3

المستثمر/المستأجر بالتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على التراخيص المهنية لتشغيل عناصر المشروع يقوم  -

 بعد استيفاء متطلبات ذلك .

يجب على المستثمر/المستأجر التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال النظافة والصيانة للقيام بأعمال  -

اكينات ... إلخ, الموجودة بالمبنى مثل: المصاعد, وماكينات, ومرواح الصيانة الدورية ألجهزة, والمعدات, والم

 التكييف, وأجهزة إطفاء ومكافحة الحريق, وخزانات المياه ودورات المياه ... إلخ .

يحق للمؤسسة طلب تقارير دورية من المستثمر/المستأجر عن أعمال الصيانة واإلصالحات التي تمت وتكون هذه  -

 مكتب هندسي مرخص لدى الهيئة السعودية للمهندسين.التقارير صادرة من 

 -اللوحات اإلعالنية : 4

يلتزم المستثمر/المستأجر بتطبيق االشتراطات الفنية للوحات الدعائية واإلعالنية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية    

 ت الدعائية.والقروية فيما يتعلق بلوحات المبنى والتي تقام أمامه وكذلك فيما يتعلق باللوحا

 -اإلشتراطات الفنية : 5

يلتزم المستثمر/المستأجر بالقيام بإعادة تأهيل وصيانة جميع مرافق وعناصر المبنى المؤجر وتطوير وتحسين   - 1

 الواجهات إن وجد .

جميع المواد والتركيبات الكهربائية تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية ونظام التمديات الكهربائية   - 2

 تكون مطابقة إلحدى المواصات العالمية المعمول بها .أو 

جميع المواد والتركيبات الكهربائية الخارجية يجب أن تكون من النوع المقاوم لعوامل الطقس والمحمية ضد   - 3

 تسرب الرطوبة والغبار ومياه األمطار

المدني وما يستجد عليها من يجب االلتزام باشتراطات السالمة والوقاية الصادرة من المديرية العامة للدفاع   - 4

 تعديالت. 


