وزارة اإلسكان
وكالة االسكان التنموي
إدارة البناء عن طريق الجمعيات واملؤسسات الصغيرة املتوسطة

ملحق رقم()07
عقد تنفيذ عدد ( )....وحدة سكنية بمدينة  /قرية ( ).......بمنطقة ().......
 ،بين كل من:
 ،الموافق
تم بحمد هللا وتوفيقه توقيع هذا العقد في يوم
أو ًلا :وزارة اإلسكان وينوب عنها الشركة الوطنية لإلسكان ،وهي شركة مساهمة سعودية ،مقيدة بالسجل التجاري
رقم ( )1010464768وتاريخ 1438/1/16هـ ،ويمثلها في التوقيع على هذا العقد الرئيس التنفيذي سعادة
المهندس /محمد بن صالح البطي  ،ويشار إليها فيما بعد بــ ("الشركة" أو "الطرف االول" أو " صاحب العمل
") .وبياناتها:
العنوان الوطني
الرياض
المدينة:
العليا  – 7117الصحافة وحدة رقم 13321 - 2766
0112428977
هاتف :
ثانيًا ا ، ..................................... :وهي شركة ....................مقيدة بالسجل التجاري في المملكة العربية السعودية
– شارع
رقم ( )...................وتاريخ  ...........ويقع مقر أعمالها الرئيس في  – ................حي .................
 ،...........وبياناتها:

المدينة:
هاتف:

.................
.................

الرمز البريدي:
ص .ب

.................
.................

ويمثلها في التوقيع على هذا العقد األستاذ................ /يحمل هوية ....................صفته  , ..............ممثل للـشركة
بموجب خطاب التفويض رقم  ................وتاريخ  ........................ويشار إلى الشركة فيما بعد ألغراض هذا
العقد بـ (الطرف الثاني أو المقاول).

تمهيد:
 لما كانت وزارة االسكككان ترغب في إنشككام مومو ة جمومو ات من المباني السكككنية تفيات كاملة التشككطيبطبقا ً لما ورد بمستندات العطام.
 ولما كان المقاول قد تقدم بعرضكه للقيام بإنشكام مومو ة ج مومو ات من المباني السككنية تفيا ج فيات كاملةالتشكككطيب وكافة ما يلزم من منشككك ت ملحقة وأ مال الموقع العام لكل فيا داخل حدود السكككور الخاروية للفيا
متضككمنا ً أ مال المدخل الخاروي للفيا و مدخل السككيارة من حدود أسككفلت الشككارد حت داخل الفيا ج الفيات
و رخص البنام وضمانات وصيانة لوميع المنش ت والفلل وكافة األ مال سوام تم النص ليها بالعقد ومستنداته
أم لم يتم النص ليها طالما كانت مطلوبة لتحقيق الغرض المنشكككك م من أوله المشككككرود و ناصككككر وتوريد
وتركيب وإختبار وتشكككككغيل كافة التوهيزات والمعدات وكافة أنواد األ مال المطلوبة بصكككككورة كاملة وتسكككككليم
مومود الفلل محل العقد كاملة وتامة اإلنشككككام والتشككككطيب والتوهيز والترفيق تالربط بالمرافق والتشككككعيل و
صالحة للسكن ومطابقة ومحققة للغرض المنشأة من أوله.
 ولمككا كككان العككرض المقككدم مككن المقككاول قككد أقتككرن بقبككول الككوزارة بمووككب خطككاب اإلشككعار بالترسككية رقككمت ...وتكككككاري .ت .....وأمكككككر الشكككككرام رقكككككم ت ......وتكككككاري .ت ، .....لكككككذا فقكككككد إتفكككككق الطرفكككككان وهمكككككا
بكامكككل األهليكككة المعتبكككرة شكككر ا ً وناامكككا ً لككك قيكككام المقكككاول بتنفيكككذ األ مكككال المشكككار إليهكككا وفقكككا ً لمكككا ذككككر
أ ا وطبقا ً للشروط التالية:

المادة  :1الغرض من العقد:
إنشااا مباني وحدات سااكنية (فيال  /فيالت) من أعمال مدنية ومعمارية (كاملة التشااطيب ) وكافة ما يلزم من منشاتت
وأعمال الموقع العام داخل حدود سااور (الفيال /الفيالت) متضاامنا ا اعمال المدخل الرارجي للفيال و مدخل الساايارة من
حدود أساافلا الشااارع حتى داخل الفيال  /الفيالت والعمل يشاامل رخص البنا وضاامانات وصاايانة لجميع المنشاا ت
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والفلل وكافة األعمال سااااااوا تم النص عليها بالعقد ومسااااااتنداته أم لم يتم النص عليها طالما كانا مطلوبة لتحقيق
الغرض المنشاااات من أجله المشااااروع وعناصاااار وتوريد وتركيب وإختبار وتشااااغيل كافة التجهيزات والمعدات وكافة
أنواع األعمال المطلوبة بصااورة كاملة وتسااليم مجموع الفيالت كاملة وتامة اإلنشااا والتشااطيب والتجهيز والترفيق
(الربط بالمرافق والتشااغيل) و صااالحة للسااكنى ومطابقة ومحققة للغرض المنشااتة من أجله ويتضاامن نطا األعمال
بهذا العقد إنشا عدد( ).....فيال حسب النماذج التالية :عدد ( ).....فيال نموذج غرفتين نوم و عدد (  ).......فيال نموذج
( ).........غرف نوم و عدد ( ).........فيال نموذج ( ).......غرف نوم وذ لك بمنطقاة  .............موقع ().............
حساااب ما هو موضاااح بمساااتندات العقد ،وحساااب المشاااار اليه تفصااايالا في متطلبات الوزارة ويشااامل ذلك أع أعمال
إضافية يتم طرحها واالتفا على تنفيذها خالل فترة سريان هذا العقد بين الطرفين.

المادة  :2وثائق العقد:
1-2

2-2
3-2
4-2

يتألف هذا العقد من الوثائق اآلتية:
ب وثيقة العقد األساسية.
ج تعليمات التقدم للعطام
د الحد األدن من المتطلبات و المطابقة لكود البنام السعودي.
وثيقة الشروط الخاصة والعامة.
و البرنامج الزمني األساسي لتنفيذ أ مال المشرود.
ز وداول الدفعات.
ح خطاب الترسية.
ط أمر الشرام رقم ت ......وتاري .ت. ......
تشكل هذ الوثائق وحدة متكاملة وتعتبر كل وثيقة فيها وز ًم من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أ ا
ويتمم بعضها بعضا.
ال يعد رض المقاول من ضمن مستندات العقد وقد تم دمج وإدارج ما تم قبوله من العرض بمستندات
العقد.
يلتزم المقاول بعد ا تماد الموقع العام بتسليم ودول كميات مفصل يشمل بنود تنفيذ وميع األ مال مع
أسعارها بعد مراوعتها وا تمادها من اإلستشاري للمشرود خال  14يوم من استام الموقع وتصبح وثيقة
من وثائق العقد.

المادة  :3مدة العقد وطبيعته:
1-3

2-3

يلتزم المقاول بتنفيذ وإتمام األ مال المبينة في العقد وإنواز وتسكككككليم المشكككككرود وذل( خال مدة ت270
يوم فقط مئتان وسككبعون يوما ً وتسككري هذ المدة إ تبارا ً تسككليم الوزارة الموقع للمقاول.ويسككلم موقع العمل
وفق متطلبات الوزارة  ،ل أن يتم في مدة أقصاها ستون يوما ً من تاري .توقيع العقد.
إذا تككأخر المقككاول في تنفيككذ األ مككال أو أخفق ف تنفيككذ إلتزامككاتككه التعككاقككديككة تطبق ليككه غرامككة التككأخير
باإلضكككككككافة إل تحمله تكاليف وأتعاب اإلشكككككككراف ل التنفيذ خال مدة التأخير وأي تكاليف ورسكككككككوم
وغرامات أخرى وال يمنع ذل( صككاحب العمل من سككحب األ مال من المقاول دون إ ذار أو إنذار مسككبق
ودون الحاوة ألي إورامات قضائية أو لحكم قضائي.

المادة  :4ضمان األعمال:

 1-4يضكككمن المقكككاول األ مكككال محكككل العقكككد لككك الووكككه األكمكككل لمكككدة تإثنكككا شكككر شكككهرا ً مياديكككا ً تبكككدأ مكككن
تاري .اإلستام اإلبتدائي للمشرود.
 2-4يضكككمن المقكككاول األ مكككال محكككل العقكككد كككن التهكككدم الكلكككي أو الوزئكككي ألي وكككزم مكككن المشكككرود لمكككدة
ت شر سنوات ميادية .
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المادة  :5قيمة العقد:
 1-5قيمككككة العقككككد مقابككككل تنفيككككذ األ مككككال المطلوبككككة للمشككككرود وفقككككا ً للشككككروط والمواصككككفات والمخططككككات
ووداول الكميات وفئات األسعار وغيرها من وثائق العقد ل النحو
…………………………………….لاير سعودي
……………………………………….لاير سعودي
…………………………لاير سعودي تفقط الغير

قيمة العقد اإلجمالية
الضريبة ( ) % ...
إجمالي قيمة العقد شامل الضريبة

 2-5إن القيمكككة اإلوماليكككة للعقكككد تعتبكككر شكككاملة ومغطيكككة تكاليفكككه وفقكككا ً للشكككروط بمكككا فكككي ذلككك( قيمكككة الرسكككوم
والضككككرائب وأي تكككككاليف أخككككرى مسككككتحقة أو تسككككتحق خككككال فتككككرة تنفيككككذ العقككككد يككككدفعها المقككككاول فككككي
سبيل تنفيذ هذا العقد.
 3-5لكككككل إقتككككراح مككككن مقترحككككات الهندسككككة القيميككككة يكككككدى إلنقككككاص التكككككاليف يكككككون للمقككككاول  % 40مككككن
التكككوفير فكككك التكلفكككة ولصككككاحب العمككككل  %60مكككن الككككوفر فككك التكلفككككة وولتطبيككككق ذلككك( يككككنقص المبلكككك
المقطككككود بمقككككدار  % 60مككككن قيمككككة التككككوفر  .وفكككك حككككال كككككان إقتككككراح الهندسككككة القيميككككة صككككادر مككككن
المالككك( فيككككون للمالككك(  %75مكككن مقكككدار التكككوفير فككك التكلفكككة وللمقكككاول  % 25مكككن التكككوفير فككك التكلفكككة
مع قيام المقاول بإ داد كافة الدراسات والتصاميم المطلوبة لمقترح صاحب العمل .
 4-5تخضع القيمة اإلومالية للعقد للزيادة والنقصان بنسبة ت. %20

المادة  :6الدفع:

يلتكككزم صكككاحب العمكككل بتسكككديد قيمكككة العقكككد وفقكككا ً لمكككا تكككم تنفيكككذ فعليكككا ً مضكككروبة بفئكككات أسكككعار العقكككد وذلككك( مقابكككل
قيام المقاول بتنفيذ وإتمام األ مال المحددة بمووب العقد ووثائقه ومستنداته.

المادة  :7تعويض المقاول:

يقكككوم صكككاحب العمكككل بتعكككويض المقكككاول وتعكككديل أسكككعار العقكككد وذلككك( فقكككط فكككي الحكككاالت ووفقكككا ً للكككنام واللكككوائح
المحددة لذل( والمعمول بها بالمملكة العربية السعودية..

المادة  :8اإللتزام بأخالقيات التعامل:
مككع ككدم اإلخككال بمككا تقضككي بككه األنامككة المعمككول بهككا فككي المملكككة العربيككة السككعودية يتعهككد المقككاول بأنككه لككم
ولككككن يككككدفع شككككيئا ً مككككن المككككال أو أي منفعككككة أخككككرى أو الو ككككد بككككه أو إسككككتخدام وسككككائل اإلغككككرام أو اإلكككككرا أو
إسكككتغال النفكككوذ فكككي سكككبيل الحصكككول لككك هكككذا العقكككد أو تنفيكككذ أي وكككزم منكككه سكككوا ًم ككككان ذلككك( مباشكككرة منكككه أو
مكككككن قبكككككل موافيكككككه أو وكائكككككه أو ممثليكككككه أو مقاوليكككككه مكككككن البكككككاطن أو وكائهكككككم أو ممثلكككككيهم ألي مواكككككف أو
مسككككول كككن تنفيكككذ العقكككد بمكككا فكككي ذلككك( مشكككرفي الطكككرف األول وموافيكككه ومندوبيكككه فكككإن ثبكككت إخالكككه بهكككذا
اإلقككرار ووككب إسككتقطاد مككا يثبككت دفعككه أو الو ككد بدفعككه مككن أي إسككتحقاقات للمقككاول ،فضككاً ككن حككق صككاحب
العمكككل فكككي إلغكككام العقكككد دون تعكككويض ومصكككادرة أي مكككادة متعلقكككة بكككذل( مكككع حكككق صكككاحب العمكككل فكككي تبليككك
الوهكككككات الرسكككككمية واتخكككككاذ اإلوكككككرامات النااميكككككة ،وال يحكككككول ذلككككك( دون قيكككككام مسككككككولية المقكككككاول وموافيكككككه
المدنيكككة والونائيكككة كككن تلككك( التصكككرفات .ويلتكككزم المقكككاول بكككإدراج هكككذا الكككنص أو نكككص مماثكككل فكككي قكككود مكككع
الغير المرتبطة بتنفيذ هذا المشرود.

المادة  :9الضمان البنكي:
قكككدم المقكككاول الضكككمان البنكككككي تالنهكككائي لضكككمان حسككككن تنفيكككذ األ مكككال للمشككككرود بمووكككب خطكككاب الضككككمان
وتكككككاري........................... .هكككككم الصكككككادر مكككككن  ................بمنطقكككككة
البنككككككي رقكككككم ت.................
 ..............وتبلكككك قيمتككككه ت .........................فقككككط ال غيككككر وهككككو مككككا يعككككادل ت  % 5مككككن قيمككككة العطككككام،
ويسري مفعول هذا الضمان حت نهاية يوم .......................هم .
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المادة  :10نظام العقد:
يخضكككع هكككذا العقكككد للنامكككة واللكككوائح المعمكككول بهكككا فكككي المملككككة العربيكككة السكككعودية ويوكككري تفسكككير وتنفيكككذ
والفصل فيما ينشأ نه من د اوى بمووبها.

المادة  :11مجمل االتفاق:
تعتبككر هككذا االتفاقيككة متكاملككة تما ًمككا ،وتمثككل االتفككال التككام والكامككل فيمككا يتعلككق بموضككود هككذ االتفاقيككة ،وتحككل
محكككل أيكككة قكككود سكككابقة أو حاليكككة ،ومحكككل االتفاقيكككات مكككن البكككاطن والو كككود واإلقكككرارات والضكككمانات والحكككوافز
والمواثيكككق ،سكككوام كانكككت شكككفهية أو مكتوبكككة ،مشكككروطة أو غيكككر مشكككروطة  ،صكككريحة أو ضكككمنية ،ومسكككولة أو
غيكككر مسكككولة ،التكككي تنشكككأ أو تنكككتج أو تسكككتند أو تتعلكككق أو تككككثر بكككأي شككككل مكككن األشككككال لككك موضكككود هكككذا
االتفال أو تكون ذات صله به.

المادة  :12تسوية الخالفات:
ككككل خكككاف أو نكككزاد ينشكككأ كككن تنفيكككذ هكككذا العقكككد وال يكككتم التوصكككل فيكككه إلككك تسكككوية وديكككة خكككال مكككدة  60يكككوم
مل يرفع للمحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية .

المادة  :13سريان العقد:
يسري هذا العقد من تاري .توقيعه المذكور أ ا .
وتوثيقا ً لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع ل هذ الوثيقة في المكان والزمان المذكورين في صدرهذ الوثيقة.

وهللا ولي التوفيق ،،،

الطرف الثاني

الطرف األول
الشركة الوطنية لإلسكان

.....................................

يمثلهاج م .محمد بن صالح البطي

يمثلهاج .............................

المنصبج الرئيس التنفيذي

المنصبج .........................

التوقيع ج....................

التوقيع ج...........................

الختم

الختم
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