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 -1مقدمة
اإلسكان التنموي:
اإلسكان التنموي ،هي مبادرة تهدف إلى تمكين األسر الضمانية ومن في حكمهم (األشد حاجة) من الحصول على السكن المالئم وتحفيز العمل
التطوعي في قطاع اإلسكككان و رفع مسككاهمة قطاع اإلسكككان التعاوني في بناد وحدات ميسككورة التكاليف و رفع مسككاهمة القطاع رير الحكومي
في اإلسكككان التنموي و تحسككين تنميم قطاع اإلسكككان التعاوني و تحسككين تجربة المسككتفيدين من برامس اإلسكككان التنموي ونشككر الوعي بقطاع
اإلسكان التعاوني و دعم نمو القطاع رير الربحي اإلسكاني ،بالتعاون مع القطاع رير الربحي انطالقا ً مما نصت عليه رؤية  2030بخصوص
رفع مسكككاهمة القطاع رير الربحي في الناتس المحلي االجمالي رير النفطي من أقل من  %1إلى  %5وهو أمر يسكككتلزم أن تهيل المؤسكككسكككات
الحكومية مجاالت للتعاون مع القطاع رير الربحي وتؤهل له الفرص لتحقيق ذلك ,وهو ما التفتت إليه وزارة اإلسكان في هذه المبادرة.

فرص اإلسكان التنموي:
يتوفر احتياج لتنفيذ وحدات سككككنية لمسكككتفيدي اإلسككككان التنموي بمناطق المملكة المختلفة ،حيد يعتبر عدد المسكككتفيدين بمدينة معينة أو نطا
جغرافي معين هي فرصة يتم طرحها من خالل منصة البناد اإللكترونية .

منصة بناء الإللكترونية:
هي عبارة عن من صة الكترونية تتيح للمن شئات والمطورين و الجهات الغير ربحية المتخ ص صين في مجال اإل سكان والت شييد الت سجيل وتقديم
ملف التأهيل واستعراض فرص تنفيذ الوحدات السكنية لإلسكان التنموي (.)benaa.housing.sa

التسجيل بالمنصة الإللكترونية:
يتم من خالل الدخول على موقع المنصككككة ( )benaa.housing.saوالتسككككجيل بتعبئة المعلومات المطلوبة وإرفا المسككككتندات التالية سككككارية
الصالحية:
 السجل التجاري شهادة مصلحة الزكاة والدخل بعدم وجود مستحقات لها عليه حتى تاريخ تقديم العرض. شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. شهادة االنتساب إلى الغرفة التجارية والصناعية. -شهادة السعودة .

التأهيل :
تتم بعد عملية التسككجيل بتعبئة المعلومات المطلوبة للتأهيل من خالل الدخول على موقع المنصككة ( )benaa.housing.saوإرفا المسككتندات
المطلوبة سارية الصالحية (حال التوفر).

تقديم العرض لتنفيذ الفرصة :
تتم بعد عملية التأهيل باالطالع على الفرص المتوفرة حسككككككب درجة التأهيل وذلك بتعبئة العرض طبقا ً للمعلومات المطلوبة من خالل الدخول
على موقع المنصة ( )benaa.housing.saوإرفا المستندات المطلوبة الخاصة بالمنافسة على الفرصة ال ُمقَ َدم عليها (حال التوفر).

التعميد المبدئي لتنفيذ الفرصة :
تتم بعد عملية فرز ودراسككة العروض وقبول العرض ل ُمنَفذ الفرصككة ويصككدر التعميد المبدئي  ،ويتم إبالغ صككاحب العرض المقبول من خالل
رسالة الكترونية ،ويمكن اإلطالع على التعميد من خالل الدخول على موقع المنصة (.)benaa.housing.sa

توفير األرض التي سيتم تنفيذ الفرصة عليها :
تتم بعد عملية التعميد المبدئي ل ُمنَفذ الفرصككة  ،وفيها يقوم المنفذ الدخول على موقع المنصككة ( )benaa.housing.saوتعبئة البيانات الخاصككة
باالرض التى سيقوم بتنفيذ الفرصة عليها حسب المتطلبات وإرفا المستندات المطلوبة (حال التوفر).
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التعميد واإلفراغ أو تهميش صك األرض والدفعة المقدمة:
تتم بعد عملية التقييم لألرض ويتم خاللها التعميد واإلفراغ أو تهميش صككك األرض والموفقة على الدفعة المقدمة والتي تمثل  %20من قيمة
المشروع أو  %80من قيمة األرض أيهما أقل .

توقيع العقد واستالم الدفعة المقدمة :
تتم بعد عملية اإلفراغ /التهميش للصك ويتم خاللها توقيع العقد ويتسلم المنفذ الدفعة المقدمة .

استالم الموقع وتنفيذ الفرصة :
يتم تسليم ُمنفذ الفرصة الموقع (االرض التي سيتم تنفيذ الفرصة عليها) ويباشر تنفيذ الفرصة خالل المدة المحددة ( 270يوم) من تاريخ استالم
الموقع.

 -2تعليمات لمقدمي العروض
 1-1وصف موجز للمشروع
يتضمن المشروع تصميم واالشراف وتنفيذ وتسليم وحدات سكنية متكاملة الخدمات إلى المواطنين السعوديين الذين تقرر استحقاقهم لدعم
سكني  ،ويشمل المشروع التالي :
•
•
•
•
•

توفير أرض لتنفيذ الفرصة المتاحة عليها.
ً
أعمال تصميم وحدات المشروع من قبل استشاري متخصص طبقا لالحتياج (إن وجد).
أعمال تنفيذ الوحدات السكنية ضمن الحد األدنى من المواصفات والمتطلبات بالكود السعودي ،والمخططات المعتمدة.
أعمال االشراف على التنفيذ من قبل استشاري متخصص على جميع مراحل التنفيذ.
أعمال تسليم الوحدات السكنية لوزارة االسكان.

علما ً بأن قيمة أعمال التصميم الهندسي (إن وجد) واإلشراف تكون ضمن عرض المقاول بالمنافسة  ،ويتم صرفها من قبل وزارة اإلسكان
لالستشاري المؤهل والمعتمد للقيام بهذه االعمال بعد التعاقد معه  ،وخصما ً من حساب المقاول .

 2-1الوثائق التي يتألف منها العرض
يلتزم مقدم العرض بتقديم الوثائق التالية (يشار إليها جميعها باسم "العرض").
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

نموذج العرض المالي .
نسخ من الوثائق التالية لمقدم العرض
• السجل التجاري،
• عقد التأسيس (إذا كان شركة)،
• النمام األساسي (إذا كان شركة مساهمة )،
• شهادة التصنيف من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
شهادة مصلحة الزكاة والدخل بعدم وجود مستحقات لها عليه حتى تاريخ تقديم العرض.
شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
شهادة االنتساب إلى الغرفة التجارية والصناعية.
رخصة االستثمار إذا كان مقدم العرض مرخصا ً وفقا ً لنمام االستثمار األجنبي.
شهادة السعودة
وكالة شرعية أو نمامية ألي شخص يقدم العرض تنص على تفويضه للقيام بذلك  ،إذا كانت الوثائق التأسيسية لمقدم العرض ال تمنحه تلك
الصالحيات.
نماذج العقود والشروط العامة والخاصة مختومة وموقعة من صاحب الصالحية (بالمؤسسة المتقدمة بالعرض) بالتوقيع بعد تعبئة البيانات
المطلوبة.
نماذج تاهيل الشركات  /المؤسسات مختومة وموقعة من صاحب الصالحية (بالمؤسسة المتقدمة بالعرض) بالتوقيع بعد تعبئة البيانات
المطلوبة.
نماذج تاهيل المكاتب االستشارية مختومة وموقعة من صاحب الصالحية (للمكتب االستشاري المتقدم) بالتوقيع بعد تعبئة البيانات المطلوبة
ومختومة  ،وكذلك موقعة من الشركات  /المؤسسات المقدمة للعطاد.

ويجب أن تكون الوثائق والتراخيص المشار إليها بعاليه  ،سارية المفعول0
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 3-1رفض العرض
يجوز للوزارة اعتبار العرض مخالفا للشروط ويجوز لها رفضه في الحاالت التالية:
تخلف مقدم العرض عن تقديم كافة الوثائق والمعلومات المطلوبة بموجب وثائق المنافسة.
)(1
قيام مقدم العرض بتقديم عرض مخالف لشروط وأحكام وثائق المنافسة.
)(2

 4-1المتنافسون المؤهلون
إن مقدم العرض يجب أن يكون شكركة أو مؤسكسكة صكغيرة أو متوسكطة مؤهلة ضكمن متطلبات ومعايير المنافسكة كما هو وارد بالملحق رقم
( )02ويجب أن يحقق تقييم بحد أدنى  % 75حتى يتأهل للتقديم في الفرص المتاحة له حسكككككب التصكككككنييف  ،ويتضكككككمن تأهيل المتقدم إلى
الفرصككة تقديمة العروض لثالثة مكاتب اسككتشككارية للقيام باعمال التصككميم (إن وجد) واإلشككراف على مراحل التنفيذ ينطبق عليها المتطلبات
والمعايير كما هو وارد بالملحق رقم ( ) 03وأن يتجاوز المكتب االسكككككككتشكككككككاري هذه المتطلبات و المعايير بحد أدنى ، % 75علما ً بأنه لن
يستطيع المتنافس من التقديم على أى من الفرص مالم يتخطى مرحلة التأهيل  ،ويتوجب على المتقدمين من شركات أو مؤسسات أو مكاتب
اسككتشككارية اثبات اسككتمرار اهليتهم بما يرضككي الوزارة .ويتم اسككتبعاد أى من المتقدمين حسككب التعليمات والقوانين المنممة لذلك  .كما يلتزم
المتقدم للفرصة بالحدود المذكورة بنمام التصنيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م  )18 /وتاريخ 1427/3/20هـكككك .وسيتم رفض العرض
تلقائيا ً إذا خالف المتقدم للعطاد للنمام التصنيف والالئحة التنفيذية له بحيد ال تتجاوز قيم األعمال المتقدم إليها التالي :
الدرجة وحدها المالي األعلى لقيمة المشروع الواحد بماليين الرياالت
مجال التصنيف

المباني

الدرجة
األولى

الدرجة
الثانية

الدرجة
الثالثة

الدرجة
الرابعة

الدرجة
الخامسة

أكثر من 280

280

70

21

7

الحد المالي األعلى
لقيمة المشروع الواحد
دون تصنيف بماليين
الرياالت
4.2

 5-1التكاليف الخاصة بالعرض
يتحمل مقدم العرض كافة التكاليف المرتبطة بإعداد وتقديم العرض  .وال تتحمل الوزارة أية مسؤولية أو تكون ملزمة بدفع أية تكاليف ألي
من مقدمي العروض ،بصرف النمر عن إجراد المنافسة أو نتيجتها .

 6-1النظام الواجب للتطبيق
تخضع المنافسة ألنممة المملكة العربية السعودية .ويتوقف سريان وتأثير هذه الكراسة في أعقاب التالي :
•
•

الترسية وتوقيع العقد مع المتنافس  ،أو
إرسال أي إخطار خطي و/أو الكتروني إلى مقدم العرض بإنهاد الوزارة للمنافسة.

 7-1لغة العرض
يجب أن تكون كافة العروض باللغة العربية (ويمكن تقديم نسخة إضافية باللغة اإلنجليزية ) ،واألولوية في حالة التعارض للنص العربي.
وتكون المراسالت والوثائق األخرى باللغة العربية .

 8-1صالحية العروض
يجب أن تمل العروض صالحة لمدة  90يوم من موعد فتح المماريف (فترة صالحية العرض) وسيتم رفض أي عرض مخالف لذلك .

 9-1االستفسار عن وثائق المنافسة
في حالة الحاجة إلى أي توضيح بشأن وثائق المنافسة يجوز للمتقدم إخطار الوزارة من خالل المنصة اإللكترونية .وينبغي إرسال أي طلب
استيضاح بشأن وثائق المنافسة إلى الوزارة قبل نهاية موعد االستفسارات  .وتجيب الوزارة على كافة االستفسارات المعقولة و تعممها على
كافة المتقدمين ،إال أنها ال تتحمل أي التزام بالقيام بذلك ،ويجوز لها تجاهل الرد على أي طلب استيضاح.علما ً بأن الردود على االستفسارات
تعتبر جز ًد ال يتجزأ من أحكام هذه المنافسة.

 10-1تعديل وثائق المنافسة
يجوز للوزارة تعديل وثائق المنافسكككة ،في أي وقت قبل خر موعد لتلقي العروض ،وألي سكككبب كان ،سكككوا ًد كان ذلك بمبادرة من جانبها أو
اسككتجابة ألحد طلبات اإل يضككاح المقدمة من أحد مقدمي العروض .وعلى الوزارة إرسككال إخطار خطي بالتعديالت إلى كافة مقدمي العروض
وتصبح تلك التعديالت ملزمة لهم.

 11-1الجدول الزمني التقديري
يتضككككمن الجدول التالي البرنامس الزمني التقديري للمنافسككككة ،ويجوز للوزارة تعديل الجدول الزمني في جميع مراحله ،وفق تقديرها المطلق
وال تتحمل الوزارة أي التزام من أي نوع ينشأ عن أي تعديالت على الجدول الزمني التقديري.
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المرحلة األساسية
إصدار الوزارة لكراسة الشروط.
انتهاد فترة االستفسار واإلجابة على االستفسارات .
الموعد النهائي لتقديم العروض من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تقوم لجنة فرز العروض (فتح المماريف ) باالطالع على الفرص المقدمة وتقديم التقرير
تقوم لجنة فحص العروض بدراسكككككة وتقييم العروض المطابقة للشكككككروط والمواصكككككفات والتوصكككككية
بالترسكككككية على أفضكككككل الشكككككركات طبقا ً للنمام ،وتسكككككتبعد ما ال يتفق من العروض مع الشكككككروط و
المواصفات الواردة في هذه الكراسة ومالحقها .
إعالن الوزارة عن المؤسككككسككككات الصككككغيرة والمتوسككككطة المرشككككحة مع تحديد عدد وموقع الوحدات
المخصصة لكل مؤسسة وإصدار التعميد االبتدائي  ،ورفع النتيجة على المنصة اإللكترونية.
تقوم المؤسككسككات بتقديم األراضككي المطلوبة لتنفيذ الوحدات السكككنية عليها ومراجعة واعتماد الوزارة
التمام االجرادات.
التعميد النهائي وافراغ أو تهميش الصك و توقيع العقد وصرف الدفعة المقدمة.
 -1تقوم المؤسسات بتقديم ما يلي (حسب الحاجة):
 تصاميم الوحدات السكنية (التصميم النهائي). وصككككف طريقة تنفيذ الوحدات السكككككنية مع األخذ باالعتبار اسككككتخدام تقنيات البناد الحديثةالمعتمدة لدى الوزارة.
 وصف منهجية الحصرلألعمال وجدول الكميات والدفعات المقترحة المواد المستخدمة في التنفيذ. -2يتم عقد جلسات عمل لمناقشة مدى تقدم ومطابقة التصميم .
 -3تتحقق الوزارة من المواد المقدمة وفق الحد األدنى لمعايير التصكككككميم والشكككككروط على المراحل
األساسية للمشروع المبينة في العقد.
 -4تقديم المؤسككسككات الصككغيرة والمتوسككطة للتصككاميم النهائية بعد إعتمادها من اإلسككتشككاري وذلك
للتأكد من سالمة المبنى إنشائيا وذلك بعد إجراد جسات التربة واستخراج التراخيص الالزمة.
تسليم األراضي إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب محاضر تسليم للبدد بأعمال التنفيذ.
أعمال التنفيذ واإلشراف الهندسي على مراحل التنفيذ
أعمال تسليم الوحدات للوزارة

المدة (يوم)
30
5
10
3
30
10

15

5
270
7

 12-1المعلومات المقدمة من الوزارة
يتحمل مقدم العرض مسؤولية القيام باألبحاد المستقلة الخاصة به وبذل العناية الواجبة والقيام بأية أعمال أو أبحاد أخرى والسعي للحصول
على أية مشكككورة مسكككتقلة أخرى من أجل إعداد العرض وتنفيذ األعمال حسكككب مقتضكككيات كراسكككة الشكككروط .وال تقدم الوزارة أي تعهد أو
ضمان ،سوا ًد كان صريحا ً أو ضمنياً ،وال تتحمل أي مسؤولية من أي نوع هي أو مستشاروها أو مومفوها أو وكالؤها عن تمام أو دقة أي
من المعلومات الواردة في وثائق المنافسكككككككة أو أية معلومات يتم تقديمها خالل المنافسكككككككة .وال تكون الوزارة ومسكككككككتشكككككككاروها ومومفوها
واستشاريوها ووكالؤها ملزمين تجاه أي شخص أو أية جهة نتيجة استخدام أي من المعلومات الواردة في وثائق المنافسة أو التي يتم تقديمها
خالل المنافسة أو طوال مدة التنفيذ .وينبغي أن ال يعتمد مقدم العرض على أية بيانات شفهية صادرة عن الوزارة أو مستشاريها أو مومفيها
أو استشارييها أو وكالؤها.

13-1

األنظمة المحلية

يلتزم مقدم العرض ،قبل تقديم العرض الخاص به؛ مراجعة كافة المتطلبات المتعلقة بتسجيل الشركات وكافة المتطلبات األخرى التي تسري
على الشككركات التي تررب في ممارسككة األعمال في المملكة العربية السككعودية .ويكون مقدم العرض مسككؤوالً بصككفة فردية عن كافة األمور
ذات الصكككلة بأهليته النمامية للعمل في المملكة العربية السكككعودية والتعاقد مع الجهات الحكومية ورير الحكومية وعن االلتزام بكافة األنممة
واللوائح السارية .المنظمة لذلك.

 14-1آلية وضع السعر للمنافسة
يتم تقديم عرض سعر الوحدة السكنية اإلجمالي والذي يشمل تكلفة التصميم (إن وجد) واالشراف والتكلفة اإلنشائية وأي تكاليف أخرى طبقا
لما هو وارد بنموذج العرض المالي  ،وأن يكون تسعير الوحدات السكنية بنا ًد على متطلبات دراسة الخصائص اإلسكانية السعودية)(SHS
والحد األدنى من المتطلبات طبقا للمساحات المطلوبة حسب االحتياج التي تحدده الفرصة.

صفحة  6من 8

وزارة اإلسكان
وكالة االسكان التنموي
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 -3تقديم العروض
 3-1تقديم العرض االلكتروني من خالل البوابة االلكترونية .
يلتزم مقدم العرض برفع نسكككخة الكترونية كاملة على البوابة اإللكترونية أثناد فترة التقديم حسكككب المتطلبات والشكككروط للمنافسكككة في الموعد
المحدد حسب البرنامس الزمني.

 6-2سحب العروض
يجوز لمقدم العرض سحب العرض الخاص به بعد تقديمه من خالل المنصة االلكترنية خالل فترة تقديم العروض .

 7-2المعلومات اإلضافية
يجوز للوزارة ،عندما ترى ضككككككرورة ذلك ،أن تطلب من مقدم العرض تقديم معلومات أو وثائق إضككككككافية ،ويلتزم مقدم العرض بتقديم تلك
المعلومات أو الوثائق.

 -4تقييم العروض
 1-3فرز العروض (فتح المظاريف ) من قبل اللجنة
يت سلم رئيس لجنة فرز العروض (فتح المماريف) العروض بح ضور أع ضاد اللجنة في الموعد المحدد والتاريخ المحدد لفرز العروض من
خالل البوابة االلكترونية ،وبعد فحص اختامها والتأكد من سككككالمتها ويدون عددها وقيمة كل عطاد في تقرير اللجنة  .ويتم رفعة على البوابة
االلكترونية .

 2-3لجنة فحص العروض
تقوم لجنة فحص العروض بتقييم العروض المطابقة للشروط والمواصفات والتوصية بالترسية على أفضل الشركات بحسب معايير التأهيل
المذكورة والنمم المتبعة وأفضل االسعار (مع احتساب افضلية للشركة التي تنفّذ بأحد تقنيات البناد المعتمدة لدى وزارة اإلسكان عن الشركة
التي تنفّذ بالبناد التقليدي) بحيد يتم توضكككككيح ذلك في العرض المقدم من قبل الشكككككركة ،وتسكككككت َبعد ما ال يتفق من العروض مع الشكككككروط و
المواصفات الواردة في هذه الكراسة ومالحقها  ،كما تحدد الفائز  /الفائزين وترتبهم بنا ًد على درجة تأهيلهم بعد اعتماد صاحب الصالحية ،
ورفع تقريرها على المنصة اإللكترونية.

 3-3البت والترسية
يتم البت والترسية على العرض االفضل والمناسب بناد على معايير التقييم والفحص والدراسة التي قامت بها لجنة فحص العروض وحسب
النمام ،ويعلن ذلك على المنصة االلكترونية ويرسل إشعار الى المتنافس.

 4-3حق الوزارة في القبول أو الرفض
يحق للوزارة ،وفق تقديرها المطلق ،اتخاذ أي من اإلجرادات التالية (كلها أو بعضها) و دون تعويض المتقدمين:
•
•
•
•
•
•
•

التخلي عن المشروع و/أو إلغاؤه.
قبول أي عرض مستوفٍ شروط ومتطلبات الوزارة.
رفض أي عرض رير مستوفي شروط ومتطلبات الوزارة.
تجزئة المنافسة عند الترسية.
إنهاد المنافسة ورفض كافة العروض.
إنهاد المنافسة وطرح منافسة جديدة.
التجاوز عن حاالت مخالفة األصول أو األمور رير الرسمية أو حاالت عدم االنسجام التي ال تشكل اختالفا ً جوهريا ً في العروض المقدمة عن
الوثائق المطلوبة،

وذلك قبل التعميد النهائي وتوقيع العقود دون تحمل أي التزام تجاه أي من مقدمي العروض ودون أي التزام بإخطار أي من مقدمي العروض
بأسباب اإلجرادات التي اتخذتها الوزارة.

 5-3اإلعالن عن الفائزين بالعطاءات
تلتزم الوزارة بإخطار مقدمي العروض الفائزين من خالل إعالن النتيجة على المنصكككككككة االلكترونية وإشكككككككعار المتنافس من خالل الجوال
المعتمد بالتسككككككجيل على البوابة  ،قبل انتهاد فترة صككككككالحية العرض ،وبأن الوزارة قد قبلت العرض الخاص بكل منهم .ويسككككككمح للفائزين
للمتابعة التمام بقية االجرادات.
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 -5مالحق العرض
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

ملحق رقم ( )1نموذج العرض المالي .
ملحق رقم ( )2متطلبات الشركات.
ملحق رقم ( )3متطلبات اإلستشاري.
ملحق رقم ( )4الحد األدنى من المتطلبات ومطابقة الكود السعودي.
ملحق رقم ( )5نماذج تصميم الوحدات
ملحق رقم ( )6دفعات المشروع مع المدد الزمنية
ملحق رقم ( )7نموذج العقد
ملحق رقم ( )8الشروط الخاصة والعامة.

صفحة  8من 8

