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الدليل اﻹرشادي للمتقدم على مشاريع منصة بناء
نسخة  - ٠٢أغسطس  ٢٠١٩م

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
اﻹسكﺎن التنموي هي ﻣبﺎدرة تتكﺎﻣل فيهﺎ ﻣع الﻘطﺎع الغير ربحي انطﻼقﺎ ﻣمﺎ نﺼﺖ ﻋﻠيﻪ
رؤيﺔ  ٢٠٣٠بخﺼوص رفع ﻣسﺎهمﺔ الﻘطﺎع الغير ربحي في النﺎتج المحﻠي اﻹجمﺎلي غير
النفطي ﻣﻦ أقل  %١إلى  %٥وهو أﻣر يستﻠزم أن تهيئ المؤسسﺎت الحكوﻣيﺔ ﻣجﺎﻻت
لﻠتعﺎون ﻣع هذا الﻘطﺎع وتحﻘق فرصﺎ لتحﻘيق ذلك ،وحيث أن أحﺪ المستهﺪفﺎت الرئيسيﺔ
لﻠمبﺎدرة هو تنفيذ  ٢٠٠ألف وحﺪة سكنيﺔ  ،وهذا المستهﺪف يعتبر تحﺪي كبير ،وبحﺎجﺔ
لتكﺎﻣل جميع الجهﺎت لتحﻘيﻘﺔ ،لذلك ﻣﻦ المهم ان تكون الجهﺎت الغير ربحيﺔ كذلك
المؤسسﺎت الﺼغيرة والمتوسطﺔ شريكﺎ رئيسيﺎ لتحﻘيق هذا المستهﺪف ،وتسﺎهم بشكل
فعﺎل في تحﻘيق احﺪ ابرز اهﺪف الرؤيﺔ.

ﻋﻦ ﻣنﺼﺔ بنﺎء
هي ﻣنﺼﺔ إلكترونيﺔ ﻣتخﺼﺼﺔ بنموذج ﻋمل ﻣرن وﻣبتكر ،تتيح لﻠمطوريﻦ والمﻘﺎوليﻦ اﻵف
الفرص والمشﺎريع لبنﺎء وحﺪات سكنيﺔ في ﻣختﻠف ﻣنﺎطق الممﻠكﺔ.

ﻣﺎهي الفرص؟
هي ﻋبﺎرة ﻋﻦ توفر احتيﺎج لتنفيذ وحﺪات سكنيﺔ لﻺسكﺎن التنموي في أحﺪ ﻣنﺎطق
الممﻠكﺔ
ﻣثﺎل :لﺪى اﻹسكﺎن التنموي احتيﺎج ﻋﺪد  ٥٠فرصﺔ في ﻣﺪينﺔ الريﺎض ،تتﻘﺪم المنشﺄة بعرض
ﻣﺎلي وفني لتنفيذ الفرصﺔ  ،ﻣع ﻣﻼحﻈﺔ أنﻪ ليس شرطﺎ ﻋﻠى المنشﺄة أن تتﻘﺪم ﻋﻠى العﺪد
الكﻠي لﻠفرصﺔ بل بإﻣكﺎنهﺎ أن تختﺎر جزء ﻣﻦ الفرصﺔ )العﺪد الكﻠي لﻠفرص  ،٥٠بإﻣكﺎن المنشﺄة
ان تتﻘﺪم ﻋﻠى  ٣٠فرصﺔ ﻋﻠى سبيل المثﺎل ﻻ الحﺼر(.
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المراحل الرئيسيﺔ
تمر المنشﺄة الراغبﺔ في تنفيذ الفرص بعﺪ ﻣراحل رئيسيﺔ وكل ﻣرحﻠﺔ لهﺎ ﻣﺪة زﻣنيﺔ
ﻣحﺪدة.
المرحﻠﺔ اﻷولى :التسجيل في ﻣوقع ﻣنﺼﺔ بنﺎء وتعبئﺔ نموذج التسجيل والتﺄهيل
المبﺪئي ،وﻣﻦ ﺛم إتﺎحﺔ التﻘﺪيم ﻋﻠى الفرص لﻠمؤهﻠيﻦ ﻣبﺪئيﺎً ليتم رفع وﺛﺎئق التﺄهيل
النهﺎئي ﻋﻠى المنﺼﺔ والوﺛﺎئق المطﻠوبﺔ هي :
 -١السجل التجاري
 -٢شهادة مصلحة الزكاة والدخل بعدم وجود مستحقات لها عليه حتى تاريخ تقديم العرض.
 -٣شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات اﻻجتماعية.
 -٤شهادة اﻻنتساب إلى الغرفة التجارية والصناعية.
 -٥شهادة السعودة.
 -٦خطاب صادر من البنك مصدق برقم اﻵيبان.
 -٧شهادة تصنيف المقاولين) .إن وجدت(
 -٨شهادة ضريبة القيمة المضافة
 -٩تفويض من الغرفة التجارية /وكالة للشخص المخول بالتوقيع.
 -١٠صورة من هوية المالك/المﻼك والمفوض.
 -١١وثيقة الشروط واﻷحكام
 -١٢اتفاقية عدم اﻹفصاح
 -١٣ملف تعريفي بأنشطة المنشأة ومواردها وأبرز الجهات المتعامل معها ،وهيكلة تفصيلية
بفريق المنشأة.
 -١٤القوائم المالية ﻵخر ثﻼثة سنوات ميﻼدية.
 -١٥عقد الشراكة )للشركات(.
 -١٦عقد تأسيس الشركة ومﻼحقها المعدلة.
 -١٧النظام اﻷساسي )للشركات المساهمة(.
 -١٨كشف الحساب البنكي ﻵخر  ٣سنوات مالية.
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المرحﻠﺔ

الثﺎنيﺔ :اختيﺎر الفرص حسﺐ درجﺔ التﺼنيف )شهﺎدة تﺼنيف المﻘﺎوليﻦ( ،يتم ﻣﻦ

خﻼلهﺎ ﻣراجعﺔ ﻣﻠف المواصفﺎت لﻠتعرف ﻋﻠى ﻣواصفﺎت تنفيذ الفرصﺔ وﻣعرفﺔ نطﺎق ﻋمل
المنفذ ،وكذلك التﺼﺎﻣيم المعتمﺪة حسﺐ انواﻋهﺎ
ويحتوي العرض المﺎلي ﻋﻠى ﺛﻼﺛﺔ ﻋروض لمكﺎتﺐ اﻹستشﺎريﺔ )ﻣعتمﺪة لﺪى الهيئﺔ
السعوديﺔ لﻠمهنﺪسيﻦ وفق ﻣواصفﺎت وﻣتطﻠبﺎت وزارة اﻹسكﺎن( وتعبﺄ اسعﺎر المنفذ ﻋﻠى
المفوض ورفعهﺎ ﻋﻠى الموقع،
نموذج )العرض المﺎلي( ﻣع توقيعهﺎ وختمهﺎ ﻣﻦ الشخص
ّ
ويعتبر ذلك ﻋرض رسمي
المرحﻠﺔ الثﺎلثﺔ :فرز وتﻘييم العروض بعﺪ انتهﺎء ﻣﺪة طرح الفرصﺔ ،ويتم ﻣﻦ خﻼلهﺎ تحﻠيل
ﻣراجعﺔ جميع ﻣﻠفﺎت المتﻘﺪﻣيﻦ اﻷسﺎسيﺔ والتﺄكﺪ ﻣﻦ اكتمﺎلهﺎ ،وﻣراجعﺔ ﻣﻠف التﺄهيل،
والتﺄكﺪ ﻣﻦ اكتمﺎلﻪ ،وﻣواكبتﻪ لﻠمحﺪات وشهﺎدة التﺼنيف ،وكذلك تحﻠيل ﻋروض
المتﻘﺪﻣيﻦ )ﻣع ﻣﻼحﻈﺔ ان المنشﺄة التي تستخﺪم احﺪ تﻘنيﺎت البنﺎء المعتمﺪة لﺪى وزارة
اﻹسكﺎن تكون لهﺎ افضﻠيﺔ في ﻋمﻠيﺔ التﻘييم(.
المرحﻠﺔ الرابعﺔ :اصﺪار خطﺎب تعميﺪ ﻣبﺪئي لﻠمنشﺄة الفﺎئزة بﺎلفرصﺔ.
المنفذ.
ّ
المرحﻠﺔ الخﺎﻣسﺔ :ﻣرحﻠﺔ توقيع العﻘﺪ ﻣﻦ قبل الشركﺔ الوطنيﺔ لﻺسكﺎن ﻣع
لﻠمنفذ لﻠبﺪء بتنفيذ الفرصﺔ والتسجيل في
ّ
المرحﻠﺔ السﺎدسﺔ :تسﻠيم ﻣوقع الفرصﺔ
برنﺎﻣج البنﺎء المستﺪام التﺎبع لوزارة اﻹسكﺎن في حﺎل ان البرنﺎﻣج يغطي الموقع الجغرافي
لﻠفرصﺔ.
المنفذ وفق المواصفﺎت والتﺼﺎﻣيم
ّ
المرحﻠﺔ السﺎبعﺔ  :البﺪء بتنفيذ الفرصﺔ ﻣﻦ قبل

المنفذ ﻣﻦ قبل اﻹستشﺎري المعتمﺪ وكذلك ﻣﻦ
ّ
المعتمﺪة ،وتكون استﻼم جميع اﻋمﺎل
المنفذ حسﺐ العﻘﺪ المبرم.
ّ
خﻼل برنﺎﻣج البنﺎء المستﺪام  ،وشرط أسﺎسي لﺼرف دفعﺎت

المرحﻠﺔ

الثﺎﻣنﺔ :تسﻠيم الفرصﺔ ،يتم ﻣﻦ خﻼلهﺎ تﻘﺪيم جميع الضمﺎنﺎت المطﻠوبﺔ

والمذكورة في العﻘﺪ الموقع.
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نسعد بتواصلكم والرد على استفساراتكم من خﻼل البريد اﻹلكتروني للمنصة

Benaa@housing.gov.sa
شكراً لكم ،،،
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