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  وثيقة العقد األساسية

  وبين كل من:[المدينة]، في [المملكة العربية السعودية]، حرر هذا العقد بمدينة  [تاريخ]بتاريخ [اليوم] بعون هللا وتوفيقه، إنه في يوم 

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" ويمثلها سعادة المهندس/ فيصل بن بدر المنديل بصفته / أمين عام الهيئة الطرف األول:  
الرياض   السعودية،  العربية  المملكة  وعنوانها:  ب:    13321المكلف  ص.   / الصحافة  حي  هاتف  8109/   ،

920011244 .  

  "  الهيئةب "  ويشار إليه في هذا العقد

وهي مسجلة  [المملكة العربية السعودية]  المعمول بها في   واللوائح تأسست بموجب األنظمة  [شركة/مؤسسة]  ،  [المتعاقد]الطرف الثاني:  
حامل  [االسم]  ]، ويمثلها في توقيع هذا العقد /  رقم [[الرخصة التجارية/السجل التجاري]  بموجب    [مدينة/دولة]في  

[مخوالً بالتوقيع أو مفوًضا بصفته    [رقم]   بطاقة الهوية الوطنية / أو إقامة/ جواز سفر]وذلك بموجب [الجنسية]  الجنسية [
بموجب خطاب التَّفويض المصدق من الغرفة التجارية الصناعية [الرقم] [التاريخ]، أو  بالتَّوقيع على هذا العقد وذلك  

  [الرقم] هاتف:  [المدينة]  مدينة:  [العنوان]  وعنوان المتعاقد الدائم:    الوكالة الصادرة من كاتب العدل [الرقم] [التاريخ]، 
  . اإللكتروني] [البريدالبريد اإللكتروني: [الرمز]  الرمز البريدي:    [الرمز]  ص.ب: 

  ب “المتعاقد"  ويشار إليه في هذا العقد

  

     الطرفين" أو " الطرفان"." ب ويشار إليهما مجتمعين 

  تمهيد 1

  )بناء مستودع البيانات وتطوير منصة ذكاء األعمال للهيئة(لـِ بحاجة إلى تنفيذ األعمال الالزمة  الهيئةلما كانت   . أ

  ال يتجزأ من هذا العقد.   ة في هذا العقد، التي تعتبر جزًءاالمستندات المبينولما كان المتعاقد قد اطلع وفحص   .ب

  ولما كان المتعاقد قد عاين المواقع وظروف العمل وفهم وقبل المخاطر المتصلة باألعمال.   .ج

للقيام بتلك األعمال وتنفيذها و  .د العقد  المبين في وثائق  قد تقدم بعرضه بموجب خطاب العرض  المتعاقد  إتمامها ولما كان 
 وضمانها، وذلك بعد اطالعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وجميع المستندات المرفقة به. 

ولما كان المتعاقد مطلعاً ومدركاً خضوع هذا العقد واألعمال لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والئحته التنفيذية، وما   .ه
 صدر بشأنهما من قرارات. 

[ب،  ن وأقر بأنه تقدم بعرضه معتمداً على الفحص والمعاينة والقبول واالطالع كما تقدم في البنود  يّ ولما كان المتعاقد قد ب  .و
  ووفقاً لهذا العقد وشروطه ومواصفاته وأحكامه وسائر المستندات المرفقة به. ج، د، هـ] 

  وط والمواصفات وسائر وثائق العقد.لتنفيذ األعمال طبقاً للشر الهيئةولما كان العرض المقدم من المتعاقد قد اقترن بقبول   .ز

ضمن شروط وأحكام  [ب، ج، د، هـ، و، ز]  البنود المتقدمة في    هذا البند معمع المتعاقد قد اتفقا على اعتبار    الهيئةلما كانت    .ح
 هذا العقد. 

  على ما يلي:  الطرفانلكل ما سبق في هذا التمهيد والحيثيات؛ فقد اتفق 

 وثائق العقد  2

  : يتكون العقد من الوثائق التالية:  أوالً 

 وثيقة العقد األساسية.  . أ



  المملكة العربية السعودية 
  الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين 

  مسودة العقد 
 

 

  
 رقم الصفحة 

 39من  6
تاريخ  

 اإلصدار:___________ 
 رقم العقد:___________  رقم النسخة: األولى 

 

 شروط العقد.  .ب

 الشروط المالية.   .ج

 نطاق العمل المفصل.   .د

 ]  المواصفات المرفقة مع المنافسة [رقم   .ه

 الرسومات والمخططات.  .و

 ] . ] وتاريخ [خطاب الترسية [رقم   .ز

 الشروط المفصلة.   .ح

  الملحقات.   .ط

  لمنافسة].  لالعرض المقدم من المتعاقد [رقم] و [التاريخ] إجابة على منافسة [الرقم المرجعي   .ي

  أي وثائق أخرى يجري االتفاق على إلحاقها بهذا العقد كتابة.   .ك

تُشّكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتُعدُّ كل وثيقة فيها جزًءا ال يتجزأ من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعاله ويتمم بعضها  :  ثانيًا
 بعًضا، وفي حال وجود تعارض بين أحكام وثائق العقد، فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة 

  ن هذا البند.  أوالً م

تكون أحكام النظام ولوائحه وبين أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية،  : في حال وجود تعارض بين أحكام ونصوص العقد  ثالثًا
  هي الواجب تطبيقها.  

 الغرض من العقد  3

وفقًا للشروط والمواصفات    )األعمال للهيئةبناء مستودع البيانات وتطوير منصة ذكاء  (مشروع  بتنفيذ  يقوم المتعاقد بموجب هذا العقد  
  ) من هذا العقد. 2ووثائق العقد المبينة في البند رقم (

 قيمة العقد 4

، تشمل جميع التكاليف الالزمة لتنفيذ العقد لایر سعودي فقط]  [المبلغ باألرقام] [المبلغ كتابةً القيمة اإلجمالية للعقد هي مبلغ قدره  :  أوالً 
  الرسوم والضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة. وتشمل كذلك كافة 

العقد ووفقًا تخضع القيمة اإلجمالية المشار إليها سلفًا للزيادة والنقص  :ثانيًا  لهذا  طبقًا  المتعاقد  ينفذها  التي  الفعلية  األعمال  لتغير  تبعًا 
  لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والئحته التنفيذية. 

  العقد مدة  5

  تاريخ توقيع العقد.ابتداًء من  ……ذلك خالل مدة  ويتعهد المتعاقد بتنفيذ وإتمام جميع األعمال المنوط بها بموجب هذا العقد وملحقاته 

 التطبيق  النظام الواجب 6

هـ،  1440/ 11/ 13) وتاريخ  128يخضع هذا العقد لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/
) رقم  المالية  وزير  بقرار  الصادر  التنفيذية  وتاريخ  1242والئحته   (21 /3/1441) الوزاري  بالقرار  المعدلة  وتاريخ 3479هـ   (

 .محلهماو الئحة تحل هـ وكل تعديل أو نظام أ11/08/1441

  كما يخضع العقد لألنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية، ويجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها.
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  حسم النزاعات  7

أو  طبق أو ذي صلة، كل نزاع  والمشتريات الحكومية وأي نظام م  مع مراعاة اختصاصات اللجان التي تشكل بموجب نظام المنافسات
المحاكم اإلدارية في المملكة العربية السعودية في الفصل فيها ما لم يتضمن  تختص  أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتصل به،  خالف  

 لى التحكيم في حال نشوب نزاع بين الطرفين.إ العقد شرط اللجوء 

  نسخ العقد  8

  وقد تسلم كل طرف نسخة لالحتفاظ بها والعمل بموجبها. ؛  هذا العقد من نسختينتم تحرير 

  التوقيع  9

  وتوثيقاً لما تقدم فقد اتفق الطرفان على توقيع هذا العقد (بناء مستودع البيانات وتطوير منصة ذكاء األعمال للهيئة).

 
  الطرف األول 

  السعودية للمقيمين المعتمدين الهيئة
  الطرف الثاني 

 [المتعاقد]

 االسم: االسم:

 الصفة:   الصفة: 

 التوقيع: التوقيع:
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 القسم األول: األحكام العامة 

 التَّعريفات  1
  حيثما وردت المصطلحات أدناه في العقد أو شروطه أو وثائقه فإنها تعني المعنى المبين إلى جانبها، مالم يقتضي السياق خالفه:  

 التعريف  المصطلح
نظام المنافسات والمشتريات  

  النظام /الحكومية
) وتاريخ  128(م/ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم  

  .هـ، وتعديالته ولوائحه13/11/1440

) 1242الصادرة بقرار وزير المالية رقم (  الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية  الالئحة التنفيذية
  .  ه.1441/ 11/8) وتاريخ 3479المعّدلة بقرار وزير المالية رقم (   ـه1441/ 21/3وتاريخ 

[االستشاري أو المهندس أو مدير المشروع أو غيرهم] للقيام بالواجبات   الهيئةالشَّخص المعين من قِبَل      الهيئةممثل 
  .  الهيئةالمحددة له من قِبَل  

  األعمال
بين   بشأنه  التعاقد  تمَّ  الذي  العقد  للشُّروط   الهيئةمحل  وفقًا  اْلُمتعاقِد  بتنفيذه  يلتزم  وما  واْلُمتعاقِد، 

  وللمواصفات الفنية والتَّصاميم الهندسية المنصوص عليها بالعقد أو النظام.
ما يقدمه المتعاقد من أعمال ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو   األعمال المؤقتة 

  إلغاؤها أثناء أو بعد تنفيذ األعمال.

إلى الموقع بصورة دائمة أو مؤقتة    المتعاقد  جهزة والبرامج والمركبات التي يحضرهااألدوات واأل  المعدات
  والتي سيستخدمها من أجل تنفيذ العقد.

البضائع والمهمات واآلالت واألدوات واألجهزة سواء مكتملة التصنيع أو غير مكتملة، وكل ما في   األصناف
  .من المتعاقد توريدها وفقًا لشروط وأحكام هذا العقد الهيئةحكم ذلك، والتي تطلب 

أراٍض أو أماكن   أو فيها أو تحتها أو خاللها وأي  األراضي واألماكن التي سيجري تنفيذ األعمال عليها  الموقع 
  أماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع.  ألغراض العقد، وكذلك أي الهيئةأخرى تقدمها 

  الموافقة المكتوبة الصادرة عن أّيٍ من طرفي العقد أو ممثليهما بحسب مقتضيات العقد.  الموافقة 

يغة الجمع، ويكون العكس صحيًحا أيًضا  تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بص  المفردات والجمع
  متى اقتضى سياق النص ذلك. 

المواصفات الخاصة والعامة واألدلة لألعمال والمواد المشار إليها في هذا العقد، وكذلك أي تعديالت   المواصفات
  .الهيئةأو إضافات عليها بموافقة 

في هذا المشروع لتنفيذ األعمال من قبل المتعاقد،    المواد واآلالت التي يلزم توفيرها أو سيتم استخدامها  المواد  
  .حسب نطاق العمل

أو عالمة خدمة، أو اسم تجاري، أو عمل يكون موضوًعا لحقوق   الملكية الفكرية أي اختراع، أو عالمة تجارية، 
تجاري،   أو سر  أو معرفة عملية،  اختراع،  براءة  أو  أو تصميم صناعي،  مماثلة،  أو حقوق  النَّشر 
سواءً  نشأت،  وحيثما  طبيعتها  كانت  (أيًا  فكرية  ملكية  بأنها  توصف  التي  األخرى  الحقوق   وجميع 

وغيرها لمعروفة اآلن أو التي تنشأ فيما بعد) وفي كل حاالتها سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة،  ا
  من حقوق الملكية الفكرية.

المسعر  الكميات  جدول 
]BoQ [  

  قائمة بوحدات [بنود] العقد وكمياتها وأسعار وحداتها. 

والشب البرامج األساسية  العمل  ومحطات  الرئيسية  لألجهزة  التشغيل  الشبكات نظم  إدارة  وبرامج  البيانات  وقواعد  كة 
  وبروتوكوالت االتصاالت. 
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األنظمة  أو  التطبيقات 
 التطبيقية

مجموعة من البرامج المطّورة، والتي سيتم تطويرها أو تحديثها أو صيانتها وتوثيقها والتدريب عليها  
  .الهيئةحسب حاجة العمل لإلدارات المستفيدة في 

  وغيرها. األجهزة المساندة والمكملة لعمل أجهزة الحاسب اآللي مثل الطابعات وأجهزة المسح الضوئي    ملحقات أجهزة الحاسب اآللي

  .للهيئةيوم عمل بحسب أيام العمل الرسمية  يوم/يوًما 

  اللغة المعتمدة 2

اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات األجنبية في كتابة جميع بنود 
رض بين النص العربي واألجنبي يكون النص الوارد باللغة العربية هو  العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية، وفي حال وجد تعا

 المعتمد. 

  العملة المعتمدة  3

ألنظمة واللوائح المالية المعتمدة لدى  لالعقد هي الريال السعودي، ويكون الصرف طبقًا  العملة المعتمدة لجميع التعامالت المتعلقة بهذا  
 .الهيئة

  الضرائب والرسوم  4

المتعلقة بالضرائب والرسوم ويجب على المتعاقد وتقع تحت مسؤوليته أن يقوم بتسديد الضرائب واألوامر  ألنظمة  ليخضع هذا العقد  
 صاحبة االختصاص. للهيئةوالرسوم في آجالها المحددة ومواعيدها المستحقة 

  اإلخطارات والمراسالت 5

  والمتعاقد عن طريق إحدى الطرق اآلتية:  هيئةتتم اإلخطارات والمراسالت بين ال: أوًال 

  .العنوان الوطني  .أ

  . البريد اإللكتروني المعتمد  .ب

  .ويكون اإلبالغ الذي يتم وفقًا لحكم هذا البند منتجاً آلثاره النظامية من تاريخ صدوره

 بذلك، فإن لم يقم بإبالغها، فيُعد إبالغه على عنوانه القديم منتًجا آلثاره النظامية.   هيئةإذا تغير العنوان الرسمي للمتعاقد، فعليه إبالغ ال:  ثانيًا 

ل من أي طرف من طرفي العقد تبليغًا رسـميا للطرف المرسـل إليه سـواء تم تسـليمه إلى الطرف الموجه  :  ثالثًا يُعدُّ أي إبالغ كتابي مرـس
ــاله وفقًا  للطرق المبينة بهذا البند إلى العنوان المبين أمام كل طرف من األطراف في ديباجة إليه شــخصــيا أو ممثله، بشــرط أن يتم إرس

 العقد، ما لم يُخطر أحد الطرفين اآلخر بتغيير العنوان كتابةً.

  السجالت 6

بعد   ) خمس سنوات5(يجب على المتعاقد االحتفاظ بمستندات العقد والمراسالت والحسابات المالية المتعلقة به طوال مدة العقد ولمدة  
المرعية، و األنظمة  مدد توجبها  أي  أو  العقد  تعيين مدقق خارجي مستقل عن كل من    للهيئةانتهاء  لتدقيق هذه   الهيئةحق  والمتعاقد 

  أخطاء أو مخالفات، إن وجدت.   المتعاقد للتبعات النظامية عن أيخضاع إ للهيئةالسجالت و

  التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح  7

  يلتزم المتعاقد أثناء مدة العقد بإصدار وتجديد كافة التراخيص ووثائق التَّسجيل الالزمة لتنفيذ األعمال وذلك على نفقته الخاصة، على 
نسخة من هذه التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح وأصولها لالطالع عليها ومطابقتها أو ما يدل على    الهيئةأن يسلّم المتعاقد إلى  

  .من تاريخ طلبها عشرة أيام عملإصدارها وتجديدها أو استخراج بديل لها، وذلك في موعد أقصاه  
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  تعارض المصالح 8

، وكل من له عالقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ نطاق هذا  لباطنيلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من ا
  بقرار  الصادرة   التنفيذية  والئحته  الحكومية  والمشتريات  المنافسات  نظام  تطبيق  في العقد بالتقيد بأحكام الئحة تنظيم تعارض المصالح  

وكافة األنظمة األخرى ذات الصلة، ويلتزم بشكل خاص بضرورة أن يتجنب   ،هـ1441/ 08/ 21 وتاريخ) 537(  رقم الوزراء مجلس
ة مع مصالح    الهيئةوتجنب أي موقف قد ينشأ عنه تعارض في المصالح فيما يتعلق بتنفيذ العقد، وإبالغ  الهيئةتعارض مصلحته الخاصَّ

أ أو قد تنشأ عن أي تعامل يكون مرتبًطا واإلفصاح كتابة عن أي حالة تعارض في المصالح أو أي مصلحة خاصة نشأت أو ستنش
  .الهيئةبأنشطة 

  السرية وحماية المعلومات 9

التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم إفشاء أو استغالل  :  أوالً  غير أسرار أو معلومات    أييلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن 
ذلك على ما بحوزتهم أو ما  معروفة للعامة؛ كالبيانات أو الرسومات أو الوثائق المتعلقة بالعقد سواء كانت تحريرية أو شفهية، ويسري

بعد إنهاء أو انتهاء ذا االلتزام طوال مدة العقد و، ويسري ه-بسبب عملهم-  الهيئةه من أسرار وتعامالت أو شؤون  قد اطلعوا علي  يكونوا
  العقد.

يلتزم المتعاقد باالطالع على بيانات المشروع ودراستها وتحليلها حسب الحاجة فقط وبالقدر الالزم لتنفيذ األعمال، كما يجب على    :ثانيًا 
فوًرا بأي مخالفة متعلقة بالبيانات والمعلومات السرية وتوفير شرح تفصيلي للمخالفة ونوع البيانات التي تم اختراقها   الهيئةالمتعاقد إبالغ  

 األشخاص المتضررين بذلك وجميع التفاصيل األخرى المهمة. وهوية

ما لم يستلزم ذلك وفقًا   الهيئةألي طرف ثالث دون موافقة مسبقة من    الهيئةيحظر على المتعاقد اإلفصاح عن البيانات المتعلقة ب:  ثالثًا
ت الالزمة في حال المخالفة وتحديد النتائج المترتبة إجراء التحقيقا  للهيئةلألنظمة واللوائح المعمول بها في مثل هذه الحاالت، ويجوز  

على ذلك وبذل جميع الجهود لمنع تكرار المخالفة مستقبًال، باإلضافة إلى إجراء ما يلزم لتصحيح المخالفة وتالفي األضرار الناتجة 
  عنها.

انتهائه التَّوقف عن استخدام أي من البيانات والمعلومات الخاصة  يجب على المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد أو إنهاء العقد أو  :  رابعًا
  أي من ذلك بموجب خطاب خطي. الهيئةإذا طلبت منه  للهيئةوحذفها بصورة نهائية أو إتالفها أو إعادتها  الهيئةب

  استخدامها أو    لمرافق والمنشآتيلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم أخذ أي صور ل:  خامًسا
 .الهيئة بغير موافقة مسبقة من  اإلعالن أو ألي غرضألغراض 

أو العقد أو الخدمات في أي إعالن أو بيان أو إفصاح أو عرض قبل حصوله على موافقة    الهيئة: يحظر على المتعاقد اإلشارة إلى  سادًسا
  .الهيئةمسبقة من 

كّلٍ من  سابعًا السيبراني   الهيئة: على  الوطنية لألمن  بالهيئة  الخاصة  السيبراني  لألمن  األساسية  المتطلبات  بجميع  االلتزام  والمتعاقد 
  .وتعليماتها للهيئةواللوائح والسياسات الداخلية  

  حقوق الملكية الفكرية  10

")  تبقى حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأعمال المتعاقد التي أنشأها قبل تاريخ هذا العقد أو باستقالل عن هذا العقد ("األعمال القائمة:  أوالً 
العقد كتلك التي يطورها المتعاقد باستقالل عن هذا  ملكاً للمتعاقد، كما يحتفظ المتعاقد بجميع حقوق الملكية الفكرية غير المتصلة بهذا  

  العقد وبهدف إنجاز األعمال المطلوبة في هذا العقد. 

الستخدام مخرجات   الهيئةأخرى تتلقى المخرجات أو تستفيد من األعمال أو أي طرف ثالث تعينه جهة وكل  الهيئة: يمنح المتعاقد اثانيً 
  كية الفكرية في األعمال القائمة على أن تكون دائمة وغير حصرية وقابلة للتحويل والنقل.أو أعمال هذا العقد رخصة الستخدام المل

مع مراعاة ما ورد في الفقرة أوالً من هذا البند، فإن جميع حقوق الملكية الفكرية المقدمة بموجب هذ العقد  من قبل المتعاقد أو :  اثالثً 
مقاوليه من الباطن كالمخرجات أو الوثائق وخالفه من الملكيات الفكرية، إما باختراعها، أو تطويرها، أو إنشائها، أو الحصول عليها  

، وتشمل الملكيات الفكرية كذلك أي تصاميم للهيئةوستصبح مملوكة ملًكا حصريا    الهيئةمع أي شخص آخر ستؤول إلى  بشكل منفرد أو  
أو أعمال تطويرية أو تحسينية   الهيئةأو مخططات أو وثائق أو بيانات أو مواصفات أو تقارير يتم تطويرها من قبل المتعاقد لصالح  
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  للهيئة ، والهيئةتعاقد استعمالها، أو إعادة استعمالها، أو نسخها أو توزيعها إال بموافقة مسبقة من  تستحدث على أي منها، وال يجوز للم
  الحق في رفض طلب المتعاقد بهذا الشأن مع إبدائها لسبب معقول لذلك الرفض. 

حكومية مما يتقرر بموجب هذا األمر أن يكون ُمخرًجا أو  هيئةفيما يتعلق بكل عمل مملوك لشخص آخر غير المتعاقد أو أي    :رابعًا
 :  بق ما يليعمًال أو يكون متضمنًا فيه ("أعمال الطرف الثالث")، فيُطّ 

للمتعاقد قبل تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه، فعلى  إذا كانت أعمال الطرف الثَّالث وشروط استخدامها واالنتفاع بها معروفة    . أ
 المتعاقد أن يفصح عنها مع كامل التفاصيل بما في ذلك شروط الترخيص الالزمة ضمن عرضه. 

إذا كانت أعمال الطرف الثالث و/أو شروط استخدامها واالنتفاع بها غير محددة في عرض المتعاقد، فال يجوز للمتعاقد    .ب
عن تلك األعمال وشروط استخدامها  الهيئةلث في الخدمات أو المخرجات إال بعد أن يفصح إلى تضمين أعمال الطرف الثا

 على تلك الشروط وعلى ذلك التضمين. الهيئةواالنتفاع بها، وأن يحصل بعد هذا اإلفصاح على موافقة 

الطرف الثالث التي يضمنها    طرف ثالث منتفع ومستخدم ألعمال  جهة اوولكل    للهيئةيضمن المتعاقد بأن كل ترخيص ممنوح    .ج
بموجب هذا العقد سيكون طبقًا لشروط الترخيص الواردة في الفقرة   الهيئةالمتعاقد في عمل أو ُمخرج أو وثيقة لتقدم إلى  

 ثانياً من هذا البند مالم يقم بما جاء في الفقرتين (أ وب) المتقدمتين.

بأنها   الطرف الثالث  أعمال  الفقرة رابعًا تعرف  (إن وجدوا)، ألغراض  المتضامنين  العقد أو  يملكه أطراف  فكرية ال  أي حق ملكية 
 د ومحدود بشروط وموافقة طرف ثالث.واالنتفاع بذلك الحق أو استخدامه مقيّ 

حسب طلبها؛ لتمكينها   الهيئةمن هذا البند من وثائق إلى  ثالثًايلتزم المتعاقد بنقل كل ما يتعلق بتلك الحقوق المذكورة في الفقرة  :اخامسً 
 من اتخاذ إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية الواردة على تلك األعمال بحسب مقتضى الحال والمتطلبات النظامية في هذا الشأن. 

والرد على أي ادعاءات أو دعاوى من الغير تتعلق بحقوق الملكية الفكرية في أي من جهة  مواالو  الهيئةالمتعاقد بحماية    يلتزم:  سادًسا
وفقًا لهذا العقد، أو حقوق الملكية الفكرية المقررة بموجب هذا العقد ما لم تكن تلك االدعاءات   للهيئةاألعمال المقدمة من قِبَل المتعاقد  

بالتزاماتها بموجب العقد أو تقصيرها أو إهمالها، ويظل التزام المتعاقد قائًما بعد انتهاء العقد أو إنهائه، ويتحمل   ئةالهي بسبب إخالل  
المتعاقد كافة الرسوم والمصروفات واألتعاب الالزمة لرد أّيٍ من تلك الدعاوى واالدعاءات وتكاليف التقاضي والمحاماة والتعويضات 

 . الهيئةء على عاتق دون أي مسئولية أو أعبا

لغايات تقديم األعمال في    الهيئةاستخدام أي من الوثائق المقدمة من    الهيئةيجوز للمتعاقد وعلى نفقته الخاصة وبموجب موافقة  :  اسابعً 
  للهيئة نطاق هذا العقد وخالل مدته، ويلتزم المتعاقد بحصر نطاق االستخدام على الشخص أو األشخاص العاملين على تقديم األعمال  

 بموجب هذا العقد دون غيرهم من التَّابعين للمتعاقد.

  أنظمة وأحكام االستيراد  11

راد والجمارك في المملكة العربية السعودية التي يجرى تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات يقّر المتعاقد بعلمه بأنظمة وأحكام االستي
  أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها إلى غيرها بما في ذلك األحكام المتعلقة بحظر االستيراد.

 تعديل العقد  12

العقد إال باتفاق كتابي بين الطرفين بما ال   العقد بشأن زيادة االلتزامات وتخفيضها، ال يجوز تعديل هذا  مع مراعاة ما ورد في هذا 
بإرادتها المنفردة   للهيئةيتعارض مع أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والئحته التنفيذية، أو بموجب أوامر التغيير التي يحق  

  لى تقديرها إصدارها بالزيادة أو بالتخفيض وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.وبناء ع

 التنازل عن الحقوق  13

م اتفق الطرفان بأن عدم قيام أياً منهما بممارسة حقوقه بموجب هذ العقد ال يُعدُّ تنازًال منه عن تلك الحقوق، كما أنَّ تقصير أو إحجا
ضمنًا التنازل أو التخلي عن ذلك الحق، وال يسري تنازل أي طرف عن أي حق على أي إخالل الحق أحدهما عن ممارسة حق ال يعني  

  بشروط هذا العقد ما لم ينص ذلك التنازل صراحةً على غير ذلك.
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 رقم الصفحة 

 39من  13
تاريخ  

 اإلصدار:___________ 
 رقم العقد:___________  رقم النسخة: األولى 

 

  القوة القاهرة  14

كما يستحيل تنفيذ التزامات القوة القاهرة هي الحدث العام الذي يخرج عن سيطرة أطراف العقد وال يمكن توقعه ويستحيل دفعه  :  أوالً 
 -على سبيل المثال ال الحصر-، وال يعزى لتسبب أو خطأ أو إهمال من أحد األطراف أو أي شخص آخر، ويشمل  االمتعاقد أثناء قيامه

يه  الحريق والفيضان والحوادث والحرب والعمليات العسكرية والحظر االقتصادي، وال يشمل ذلك ما يخضع لسيطرة المتعاقد أو مورد
     أو المتعاقد معهم من الباطن.

  ال يُعدُّ عدم أداء أحد الطرفين التزاماته إخالًال بهذا العقد إذا كان هذا العجز ناشئًا عن القوة القاهرة بشرط أن يكون الطرفان قد   :ثانيًا 
أبلغ الطرف اتخذا جميع االحتياطات المعقولة والعناية الواجبة والتدابير الالزمة، وذلك بغرض تنفيذ شروط و أحكام هذا العقد، وقد 

 بوقوع مثل هذا الحدث. ممكن من تاريخ علمه في أقرب وقت  المتأثر الطرف اآلخر

ال يُعد من القوة القاهرة تأخر التَّنفيذ بسبب تقصير أّيٍ من طرفي العقد أو من المتعاقد من الباطن أو نقص في الموارد أو المواد  :  ثالثًا
  مالم يكن النقص في هذه المواد أو الموارد ناشئاً عن القوة القاهرة. عدم الكفاءة في العمل أو من المتعاقد

تنفيذ وتقديم األعمال في الموعد المتفق عليه،    علىيقوم المتعاقد بما يلزم من خالل بذل أقصى جهده لتقليل آثار القوة القاهرة    :رابعًا 
الحق في إنهاء   للهيئةو  ممكن،في أقرب وقت    الهيئةقاهرة إخطار القوة  الويجب على المتعاقد في حال التأخر عن تنفيذ األعمال بسبب  

  ) يوًما.60لمدة تتجاوز (قاهرة القوة ال ستمرارالعقد باالتفاق بينها وبين المتعاقد إذا أصبح تنفيذ األعمال مستحيًال ال
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 رقم الصفحة 

 39من  14
تاريخ  

 اإلصدار:___________ 
 رقم العقد:___________  رقم النسخة: األولى 

 

  القسم الثَّاني: الموقع 

 ما لم يُنص على خالف ما تضمنته الشروط المفصلة، اتفق الطرفان على اآلتي: 

 حق الوصول للموقع  15

تمكين المتعاقد وموظفيه والمتعاقدين من الباطن وكل من يلزم لتنفيذ األعمال من الوصول إلى جميع أجزاء الموقع   الهيئةيجب على  
المتعاقد والمتعاقدين العاملين معه من الوصول إلى الموقع وترتب على ذلك   الهيئةخالل أوقات تنفيذ األعمال، وفي حال عدم تمكين  

بطلب تمديد لمدة العقد لفترة توازي مدة التأخر.    الهيئةففي تلك الحالة يرسل المتعاقد إخطاًرا إلى ممثل    تأخر المتعاقد في تنفيذ األعمال، 
ناتًجا عن خطأ أو تأخير من قبـل المتعاقد، بما في ذلك أي خطأ أو تأخر في تقديم الوثائق الالزمة، فال يستحق   الهيئةأما إذا كان تأخر  

  بكامل حقوقها األخرى. لهيئةاالمتعاقد أي تمديد مع احتفاظ 

  حقوق الدخول والتسهيالت  16

الدخول إلى الموقع أو إلى أّيٍ من أجزائه في أي وقت دون إبداء السبب وذلك    -حسب حاجة المشروع-من ترى    تخويل  للهيئةيجوز  
المو لدخول  الالزمة  التصاريح  استخراج  المتعاقد  وعلى  كاف،  بوقت  الدخول  بموعد  المتعاقد  إخطار  المختصة  بعد  الجهات  لدى  قع 

  أو ممثلها مع تمكينهما من أداء عملهم على الوجه األكمل.  الهيئةفور استخراج تلك التصاريح، وعليه التنسيق مع   الهيئةوإخطار 

ذلك  مة للدخول، فال يترتب على  أو ممثليها الحضور في الموعد المتفق عليه بعد استخراج التصاريح الالز  الهيئةوفي حال تعذر على  
  . الهيئةمساءلة أو أعباء أو مطالبات على  أي
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 رقم الصفحة 

 39من  15
تاريخ  

 اإلصدار:___________ 
 رقم العقد:___________  رقم النسخة: األولى 

 

  الهيئةالقسم الثالث: ممثل 

  الهيئةحدود صالحيات ممثل  17

  اآلتي: الهيئةمالم ينص العقد على خالف ذلك، فإن حدود صالحيات ممثل 

 .الهيئةواجباته والتزاماته وممارسة صالحياته، فإنه يقوم بها بالنيابة عن   الهيئةعندما يؤدي ممثل   . أ

 . الهيئةليست له صالحية تعديل أحكام العقد دون موافقة  الهيئةممثل   .ب

 ليست له صالحية إعفاء أي من الطرفين من أي واجبات أو التزامات أو مسؤوليات محددة في العقد.  الهيئةممثل   .ج

و شهادة أو قبول أو فحص أو تفتيش أو إصدار أي تعليمات أو إشعارات أو اقتراحات أو أي تصرف مماثل أي مصادقة أو تدقيق أ  .د
، ال تعفي المتعاقد من أي مسؤولية يتحملها بموجب أحكام هذا العقد، بما في ذلك مسؤوليته عن األخطاء أو الهيئةمن قبل ممثل  

 حاالت عدم التقيد بالشروط.

  خمسة أيام عمل الرد خالل مدة ال تتجاوز    الهيئة، ويجب على ممثل  الهيئةأن يقدم بشكل رسمي لممثل    أي طلب من المتعاقد يجب  .ه
 يوًما من وقت تسلُّم الطلب. 

التكلفة اإلضافية    الهيئةالحصول على موافقة    الهيئةيجب على ممثل    .و عند اتخاذ أي إجراء يتعلق بتمديد مدة تنفيذ األعمال، أو 
 لألعمال أو أي تعليمات أخرى تتعلق بتغيير وتعديل المتطلبات، باستثناء الظروف الطارئة.  

  الهيئةتعليمات ممثل  18

مسؤوًال عن تزويد المتعاقد بالمالحظات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ األعمال أو إصالح العيوب، ويجب على المتعاقد   الهيئةيكون ممثل  
  بتوثيق هذه التعليمات والتأكد من تطبيقها.  الهيئةالتقيد بهذه التعليمات، ويقوم ممثل 

  الهيئةاستبدال ممثل   19

  إخطار المتعاقد في حال قررت تغيير ممثلها.  الهيئةيجب على 
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 رقم الصفحة 

 39من  16
تاريخ  

 اإلصدار:___________ 
 رقم العقد:___________  رقم النسخة: األولى 

 

  القسم الرابع: مسؤوليات المتعاقد

  االلتزامات العامة  20

  دون اإلخالل بما ورد في هذا العقد من التزامات، يتعهد المتعاقد بما يلي: 

  بذل العناية الالزمة لتنفيذ وإنهاء األعمال المكلف بها في هذا العقد.  . أ

 لالزمة لتنفيذ وإنهاء األعمال طوال مدة العقد.  توفير المهارات والكفاءات ا  .ب

 التشـــغيل عقود توطين دليل  بتطبيق االلتزام مع يجب على المتعاقد االلتزام بتمكين الســـعوديين من العمل في وظائف المشـــروع  .ج
ــيانة ــادر العامة بالجهات والصــ ــرية  الموارد وزير  معالي  قرار  بموجب  الصــ  وتاريخ)  83956( رقم االجتماعية والتنمية البشــ

 والتنمية االجتماعية. البشرية المواردالصادرة في هذا الشأن من وزارة  والتعليماتاألنظمة و األوامر وجميع ،ه27/4/1441

بـكاـفة المعلوـمات والبـياـنات التي ـقد تطلبـها مـنه، ويحق   الهيـئةيلتزم المتـعاـقد ويضـــــمن التزام المتـعاـقدين مـعه من الـباطن بتزوـيد    .د
ي عن المتعاقد أو متعاقدي الباطن لدى الجهات الحكومية  للهيئةأن تتحقق من صــــحة هذه المعلومات، كما يجوز  للهيئة التقصــــّ

 األخرى؛ للتأكد من مدى التزامهم بتعاقداتهم.

 برة المناسبة والمؤهالت الالزمة لتنفيذ األعمال والخدمات.أن يتم تعيين/ تكليف العاملين والمختصين من ذوي الخ  .ه

 التأكد من صحة وسالمة المعلومات التي يمكن أن تؤثر على أعماله واألسعار المتفق عليها.   .و

 يضمن علمه بمتطلبات العمل والمعدات الالزمة لتنفيذ األعمال، وتوفير وسائل التنقل والوصول للموقع.  .ز

نـصوص عليها بموجب هذا العقد، والتأكد من أنَّ المبالغ المتفق عليها تغطي كافة األعمال الالزمة لتنفيذ يـضمن كفاية األـسعار الم  .ح
 العقد والوفاء بالتزاماته على الوجه األكمل. 

 اطالعه على األنظمة واللوائح الالزمة لتنفيذ النطاق المتفق عليه بموجب هذا العقد.   .ط

  مسؤولية المتعاقد 21

    الهيئةمسؤولية المتعاقد أمام : أوالً 

قضايا أو إجراءات أو تكاليف أو نفقات مباشرة (بما في ذلك أتعاب    أو مطالبة أو أيعن أي ضرر    الهيئةيكون المتعاقد مسؤوالً أمام  
  لية:متعلقة بأي من الحاالت التَّا الهيئةأو تم تحّملها من قبل  الهيئةالمحاماة) المترتبة جّراء أي ادعاء يقام ضد 

 سوء األداء في تنفيذ األعمال المذكورة في العقد.  . أ

 أي إهمال أو امتناع أو سوء تصرف من قبل المتعاقد أو ممثليه بشأن هذا العقد.    .ب

 أي إخالل بالتزامات المتعاقد بموجب هذا العقد.   .ج

 أي إخالل بأنظمة المملكة العربية السعودية واللوائح المعمول بها على أرضها.   .د

  مسؤولية المتعاقد أمام الغير: اثانيً 

 يكون المتعاقد مسؤوالً أمام أي طرف ثالث يلحقه ضرر نتيجةً لخطأ أو تقصير المتعاقد في تنفيذه لألعمال. 

  ممثل المتعاقد في الموقع 22

ويشترط موافقة    يجب على المتعاقد تعيين ممثل له في الموقع وإعطاؤه الصالحيات الالزمة للنيابـة عنـه بموجـب مقتضيات هذا العقد،
التعيين، وفي حال قررت    الهيئة المتعاقد فور تسلمه   الهيئةعلى هذا  المتعاقد بذلك، وعلى  قبولها فعليها إخطار  لسبب معقول سحب 
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 رقم الصفحة 

 39من  17
تاريخ  

 اإلصدار:___________ 
 رقم العقد:___________  رقم النسخة: األولى 

 

وعدم تكليفه بأي عمل آخر في موقع العمل، وتعيين ممثل آخر له  عشرة أيام  اإلخطار استبدال ممثله في موقع العمل وذلك خالل مدة  
بالنيابة عن المتعاقد التعليمات والتوجيهات التي يصدرها   في الموقع ، ويجب على ممثل المتعاقد أن يتلقى الهيئةفي الموقع توافق عليه  

وكان   ان ممثل المتعاقد في الموقع ال يجيد اللغة العربية. إذا كالهيئةفي نطاق الحدود المبينة في واجبات والتزامات ممثل    الهيئةممثل  
  ال يجيد اللغة اإلنجليزية، وجب على المتعاقد توفير مترجم يجيد اللغة العربية تحدثًا وكتابة وقراءة. الهيئةفريق 

  التعاون مع المتعاقدين اآلخرين  23

أي من المتعاقدين اآلخرين   عمليعيق  وأال    الهيئةأن يتعاون مع أي طرف ثالث عينته    الهيئةيجب على المتعاقد بناء على تعليمات ممثل  
ويكون ذا صلة باألعمال أو ملحقًا بها أو مكمًال    الهيئةلتنفيذ أي عمل ال يشتمل عليه العقد أو لتنفيذ أي عقد تبرمه    الهيئةالذين عينتهم  

حكومية هيئةلها، بما ال يتعارض مع األعمال المكلف بها المتعاقد، ويشمل ذلك ممثلي هؤالء المتعاقدين ومنسوبيهم ومن ينوب عنهم وأي  
  ينوب عنها ممن لهم أعمال مماثلة بالموقع أو بجواره. وممثليها ومنسوبيها ومن

  السالمة والصحة المهنية  24

المعمول بها ومواصفات :  أوالً  الواردة في األنظمة  المهنية  االمتثال في جميع األوقات ألنظمة السالمة والصحة  يجب على المتعاقد 
لع السالمة المذكورة في هذا العقد، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أثناء تسليم أو تجميع أو نقل أو تفريغ أو تخزين المواد والس

ويُعدُّ المتعاقد مسؤوال مسؤولية كاملة عن سالمة موظفيه خالل وجودهم بالموقع، ويلتزم بتوفير جميع معدات ولوازم  وتنفيذ األعمال.  
  األمن والسالمة لهم. 

إجراء زيارات تدقيق   للهيئةعن أي أضرار أو خسائر تنتج عن عدم امتثاله لهذا البند والعقد. كما يحق    الهيئة: يعوض المتعاقد  ثانيًا
مخالفة لهذه األنظمة، يتوجب على    لصحة المهنية، وفي حال اكتشاف أي وري للتحقق من امتثال المتعاقد ألنظمة السالمة وابشكل د

  المتعاقد معالجتها فور إخطاره بهذه المخالفة. 

تبيّ :  ثالثًا الموظفين في حال  على  يمثل خطًرا  أو  المهنية  السالمة والصحة  أنظمة  في مخالفة  يتسبب  قد  أي ظرف  نشوء  للمتعاقد  ن 
على الفور لمناقشة هذه الظروف ومعالجتها، وفي حال استمرار هذه الظروف،   الهيئةيجب على المتعاقد إخطار  فوالعاملين في الموقع،  

  حتى تتم معالجة الظروف. رفض تسلُّم أي مواد أو أعمال للهيئةيحق 

  إجراءات السالمة  25

  يجب على المتعاقد: 

 التقيّد بجميع تعليمات السالمة المطلوب تطبيقها حسب شروط ومواصفات العقد.  . أ

األمن   العناية بسالمة جميع األشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع، وأن يوفر لهم، على سبيل المثال ال الحصر، أدوات  .ب
 . السالمةو

 العناية بسالمة جميع الممتلكات واألدوات على أرض الموقع وفي المناطق المجاورة.   .ج

بذل قصارى جهده للمحافظة على الموقع واألعمال وخلوهما من العوائق غير الضـرورية؛ لعدم تعرض العاملين في الموقع    .د
 للخطر. 

 عليها في أنظمة المملكة العربية السعودية.االلتزام بقواعد وتعليمات السالمة والصحة المهنية المنصوص   .ه

  حماية البيئة 26

يجب على المتعاقد مراعاة األنظمة والتعليمات البيئية المطبقة على نطاق األعمال في هذا العقد واتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحماية 
لممتلكات نتيجة للتلوث أو الضجيج أو غيره مما قد  االبيئة، داخل الموقع وخارجه، وأن يحّد من إحداث اإلزعاج أو الضرر لألفراد أو 

مليات تنفيذ األعمال، كما يتعين على المتعاقد التأكد من أن نسبة االنبعاثات ومقدار الصرف السطحي والتدفق الناتج عن  ينتج عن ع
  .واجبة التطبيق األنظمةنشـاطاته ال تتجاوز القيم المسموح بها في الشروط، وال القيم المحددة في 
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 رقم الصفحة 

 39من  18
تاريخ  

 اإلصدار:___________ 
 رقم العقد:___________  رقم النسخة: األولى 

 

  ضمان الجودة  27

، ويجب أن تتضمن الخطة  الهيئةيجب على المتعاقد تقديم خطة ضمان الجودة التي يعتزم تنفيذها لهذا العقد لمراجعتها واعتمادها من قبل  
إجراءات وأدوات ضبط الجودة وأن تتطابق جودة األعمال المنفذة من المتعاقد مع المعايير المعتمدة لألعمال المذكورة في هذا العقد 

م والمواصفات القياسية والرسومات ونطاق العمل وما إلى ذلك كما أن االلتزام بتنفيذ خطة ضمان الجودة ال تعفي المتعاقد  وأسس التصمي
  من أّيٍ من مسؤولياته أو مهامه أو واجباته المذكورة في هذا العقد. 

  نقل المعدات والمواد 28

قة من : تُعدُّ المعدات والمواد التي قام المتعاقد بتقديمها، بعد جلبها للموقع مخصصة كليا لتنفيذ األعمال، وال يحق للمتعاقد بدون موافأوالً 
متناع اال  الهيئةأن ينقلها أو ينقل جزًءا منها من الموقع إال إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته، وال يجوز لممثل    الهيئةممثل  

 عن إعطاء الموافقة إن لم يكن لهذا النقل تأثير على تقدم األعمال. 

خسارة أو ضرر ينجم عن نقل أي من المعدات أو المواد، ويتحمل المتعاقد التعويض   مسؤولة في أي وقت عن أي   الهيئة: ال تكون  اثانيً 
  عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن نقل المعدات والمواد.   

يلتزم المتعاقد بنقل كل ما يُنقل جواً ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق أي من الناقالت الجوية الوطنية، :  اثالثً 
وفقًا لضوابط تضعها الهيئة العامة للطيران المدني باالتفاق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وفي حالة مخالفته لهذا 

 خضع للغرامة المقررة لذلك. االلتزام ي

بنقل كل ما ينقل بحراً من المواد الالزمة لتنفيذ العقد بواسطة البواخر والسفن السعودية حسب التعليمات واألوامر  المتعاقد: يلتزم ارابعً 
 المقررة لذلك. 

  الهيئةممتلكات  29

تم إتاحتها للمتعاقد الستخدامها، أو ما تم تصنيعه   -بما في ذلك أي برامج أو أنظمة تقنية    - تُعدُّ أي أدوات أو معدات أو مواد أخرى  :  أوالً 
منفردة، وذلك من تاريخ شرائها أو االنتهاء من تصنيعها أو تسليمها للمتعاقد    للهيئةأو شراؤه من المتعاقد ومشمولة في العقد ملًكا خاصا  

  و دخولها نطاق العمل حسب األحوال. أ

  وال يجوز استخدام أي من هذه الممتلكات لغير الغرض الذي خصصت من أجله.   الهيئةال يجوز للمتعاقد استبدال أي من ممتلكات    :ثانيًا 

حيازتها بالطرق الفنية المعتادة  بحالة سليمة جيدة، كما يلتزم باستعمال تلك الممتلكات و  الهيئةيلتزم المتعاقد بالحفاظ على ممتلكات  :  ثالثًا
للحفاظ على تلك الممتلكات، ويحق   الفنية الالزمة  للتعليمات  الممتلكات   للهيئةووفقًا  العقد طلب إعادة تسليم  في أي وقت خالل تنفيذ 
  اإلخطار.في  في الموعد المبين  الهيئةبموجب إخطار منها للمتعاقد، ويلتزم المتعاقد بإعادة الممتلكات إلى 

  موقع العمل 30

على    الهيئةمساحات أخرى قد يحصل المتعاقد عليها، ويوافق عليها ممثل    أن يحصر عملياته في الموقع أو أييجب على المتعاقد  :  أوالً 
اعتبارها ملحقة بالموقع، كما يجب عليه أن يتخذ جميع االحتياطات الضرورية لإلبقاء على معداته وموظفيه ضمن حدود الموقع وهذه 

 ت الملحقة بالموقع؛ بحيث يتم تجنب التعدي على األراضي المجاورة. الساحا

معدات والمواد والنفايات واألعمال المؤقتة أيا كان الاألعمال أن يخلي الموقع وينقل منه جميع    يجب على المتعاقد فور إنجاز:  ا نيً ثا
 . الهيئةنوعها، وعليه أن يترك كامل الموقع وجميع األعمال نظيفة وبحالة جاهزة لالستعمال أو بوضع توافق عليه 
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 رقم الصفحة 

 39من  19
تاريخ  

 اإلصدار:___________ 
 رقم العقد:___________  رقم النسخة: األولى 

 

  القسم الخامس: تنفيذ األعمال

  بدء األعمال 31

وال يجوز للمتعاقد إيقاف العمل كليا أو جزئيا أو االمتناع توقيع العقد  تاريخ  يجب على المتعاقد البدء في تنفيذ األعمال اعتباًرا من  :  أوالً 
  عن استئنافه ألسباب وظروف لم تذكر صراحة في العقد.  

) 15إذا تأخر أو تباطأ أو امتنع المتعاقد عن بدء األعمال، يتم إنذاره كتابياً بذلك، أو إذا امتنع أو تأخر عن تسلُّم الموقع خالل (  :ثانيًا 
محضًرا يسلم به الموقع للمتعاقد تسليًما حكميا، ويبلغ به المتعاقد مع إنذاره للبدء   الهيئةا من تاريخ إخطاره بذلك، تعد  خمسة عشر يومً 

) خمسة عشر يوًما من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا انقضت هذه المدة ولم يبدأ العمل، جاز إنهاء العقد حسب شروط 15في التنفيذ خالل (
  " من هذا العقد. الهيئةمن  البند "إنهاء العقد

كتابةً بأسباب احتجاجه، وليس له الحق   الهيئةإذا احتج المتعاقد بوجود عوائق تمنعه من تسلُّم موقع العمل يجب عليه إخطار ممثل  :  ثالثًا
التَّأكد من سالمة   الهيئةفي رفض التسلُّم، وفي حال كان لديه تحفظات تجاه الموقع يقوم بتدوينها في محضر "تسليم الموقع"، وعلى  

  الموقع وجاهزيته للبدء في التنفيذ.

  مدة إنجاز األعمال 32

االنتهاء المقررة بالعقد أو أي تمديد لها وفقًا لبرنامج العمل المعتمد في هذا العقد،  يجب على المتعاقد أن ينجز جميع األعمال خالل مدة
  : بما في ذلك

  إنجاز األعمال المحددة في العقد، على الوجه المطلوب؛ بحيث يمكن اعتبارها قد اكتملت ألغراض تسليمها.    . أ

  برنامج العمل 33

من تاريخ مباشرة األعمال أو أي مدة يتم االتفاق   خمسة أيام عملبرنامج عمل زمنيا مفصًال خالل    الهيئة: يقدم المتعاقد إلى ممثل  أوالً 
، كما يجب عليه كذلك تقديم برنامج عمل زمني معدل في حال أنَّ البرنامج الذي تم تقديمه سابقًا لم يعد يتماشى الهيئةعليها مع ممثل  

  دم الفعلي أو التزاماته، يجب أن يشتمل برنامج العمل الزمني على اآلتي:مع التَّق

الترتيب الذي يعتزم المتعاقد اتباعه في تنفيذ األعمال، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل نشاط باإلضافة لكل مرحلة من مراحل    . أ
ق الالزمة، والشراء، والتَّصنيع، والتَّوريد إلى الموقع، تنفيذ األعمال [إذا نص العقد على التَّنفيذ على عدة مراحل]، وإعداد الوثائ

  واإلنشاء، والتركيب وغيرها.

  : يجب على المتعاقد كذلك تقديم تقرير مساند يتضمن:ثانيًا

 الوصف العام ألساليب تنفيذ األعمال المعتمدة لكل مرحلة رئيسية من مراحل التَّنفيذ.  . أ

مصنفين حسب المهارات، والمعدات والمواد مصنفة حسب األنواع، لكل مرحلة من  بيان جدول أعداد القوى العاملة للمتعاقد    .ب
 مراحل تنفيذ األعمال.

 بيان وصف ومواعيد المعاينات المحددة في العقد.  .ج

االتفاق عليها  من تاريخ تسلمه للبرنامج، أو أي مدة يتم خمسة أيام عمل مالحظات على البرنامج خالل  أي الهيئة: إذا لم يبد ممثل ثالثًا
  حسب طبيعة المشروع، والتَّعليق عليه وإخطار المتعاقد عن مدى مطابقة/ عدم مطابقة البرنامج لمتطلبات العقد؛ فللمتعاقد الحق في تنفيذ

 األعمال بموجب البرنامج، مع مراعاة التزاماته األخرى وفقًا للعقد.

أحداث محتملة أو ظروف مستقبلية يمكن أن تُؤثر تأثيًرا   على الفور عن أي  الهيئةإلى ممثل    : يجب على المتعاقد إرسال إخطاررابعًا
التنفيذ، ويجوز لممثل   العقد أو أن تؤخر عمليات  أن يطلب من المتعاقد إعداد    الهيئةسلبيا على تنفيذ األعمال، أو أن تزيد من قيمة 

 الهيئةإذا قام ممثل    .لية و/أو أن يقدم مقترحاته المتعلقة بالتغييراتتقديراته لما قد تتسبب به هذه األحداث المحتملة أو الظروف المستقب
علي لتنفيذ في أي وقت بإخطار المتعاقد بأن برنامج العمل لم يعد يتوافق مع العقد [مبينًا مدى عدم التَّوافق] أو أنه ال يتناسب مع التَّقدم الف

  .الهيئةقديم برنامج معدل إلى ممثل األعمال ومخططات المتعاقد، فإنَّه يتعين على المتعاقد ت
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 رقم الصفحة 

 39من  20
تاريخ  

 اإلصدار:___________ 
 رقم العقد:___________  رقم النسخة: األولى 

 

  نسبة تقدم األعمال 34

إذا تبيّن في أي وقت خالل تنفيذ األعمال وجود تأخر أو بطء المتعاقد في التنفيذ؛ بحيث أصبح هناك تعثر في اإلنجاز، و/أو أن تقّدم 
بإصدار تعليمات للمتعاقد بإعداد برنامج عمل معّدل مدعًما    الهيئةالعمل قد تخلف أو سوف يتخلف عن برنامج العمل الزمني، يقوم ممثل  

ن الطرق واألساليب المختلفة التي ينوي المتعاقد اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل وإتمامه ضمن مدة اإلنجاز، وما لم يصدر  بتقرير يبي
تعليمات خالفًا لذلك، فإنه يجب على المتعاقد أن يبدأ باعتماد األساليب المعدلة، التي قد تتطلب زيادة عدد ساعات العمل   الهيئةممثل  

  القوى العاملة و/أو المواد والمعدات، على مسؤولية المتعاقد ونفقته.و/أو زيادة أعداد 

  ضمان جودة األعمال  35

يلتزم المتعاقد بمواصفات الجودة المطلوبة في نطاق تنفيذ األعمال المذكورة في هذا العقد، ويلتزم المتعاقد بما تم االتفاق عليه :  أوالً 
  الهيئة ي هذا العقد بشأن وثائق المواصفات والجودة والسالمة، كما يجب على المتعاقد إخطار  كتابياً قبل البدء في تنفيذ األعمال بما يرد ف

 الهيئةبأي حدث يتسبب أو من الممكن أن يتسبب في عدم االمتثال بمتطلبات الجودة في األعمال، كما يجب على المتعاقد أيًضا إخطار  
تغيير موقع تصنيع   -على سبيل المثال ال الحصر-بأي تغييرات أو تعديالت من الممكن أن تؤثر على جودة المواد الموردة، من ذلك  

 لمواد الخام ونسبها المستعملة في تصنيع المواد الموّردة أو غير ذلك. المواد، أو تغيير ا

من شروط ومواصفات، الحق في مراقبة مواصفات الجودة المتفق عليها وضمان سالمتها ومطابقتها بما تم االتفاق عليه    للهيئة:  ثانيًا 
  القيام تدريجيا بما يلي: للهيئةوإذا أخل المتعاقد بتلك المواصفات يحق 

 حسم هذا المبلغ من مستحقات المتعاقد. للهيئةورفض تسلُّم األعمال أو أي جزء منها،   . أ

 أو إعادة أداء األعمال غير المطابقة لمواصفات/ معايير الجودة. تعديلمطالبة المتعاقد   .ب

 ي المنصوص عليها في هذا العقد.  اتخاذ إجراءات السحب الجزئ  .ج

  واألعمالالمواد والمعدات  رفض تسلُّم 36

إذا أسفر الفحص أو المعاينة أو القياس أو االختبار عن وجود عيب في أي من المعدات أو المواد أو األعمال، أو أنها ال تتوافق  :  أوالً 
ه كليا المتعاقد إزالتها أو إزالة ما تم من أعمال بالمخالفة أو إعادة تنفيذ يطلب منرفضها وله أن  الهيئةمع متطلبات العقد، فيحق لممثل 

أو جزئيا بما يتناسب مع العيب، وذلك بموجب إخطار يرسله إلى المتعاقد، مع بيان األسباب، ويجب على المتعاقد إصالح العيب حتى 
  يصبح المعيب متوافقًا مع متطلبات العقد وبموجب مواعيد مسبقة يتم تحديدها واالتفاق عليها كتابياً. 

أو على عنوان التسليم حسبما تم االتفاق   الهيئةلمواد والسلع وفقًا للمواصفات المعتمدة في مستودعات  يجب على المتعاقد تسليم ا  :ثانيًا 
، مع تحمل المتعاقد مسؤولية تفريغ المواد والسلع الموّردة ودفع رسوم التسليم، وال يعتّد بتسليم الهيئةعليه بالعقد وخالل ساعات العمل ب

إشعار مؤقت بالتسلُّم في المواد والسلع التي تحتاج   الهيئةالمواد والسلع حتى يتم تفريغها على نحو ما سلفت اإلشارة إليه، ويصدر من  
ئيا منذ ذلك التاريخ حال قبولها، وفي حال رفضها يُعد القرار بذلك نافذًا بمجرد الموافقة  إلى فحص، ويُعد تاريخ اإلشعار المؤقت نها 

  عليه.  

  

 

  حل النزاعات الفنية 37

، أو بالمتعاقد أو بأي الهيئةوبين المتعاقد مما قد يفضي إلى تعثر المشروع أو إلحاق الضرر ب  الهيئةفي حال نشب نزاع فني بين  :  أوالً 
، وفي حال لم  ] أربعة عشر يوًما14خالل مدة [ بالطرق الودية عن طريق االجتماعات بين الطرفين  من مرافق الدولة، يتم حل النزاع  

وممثل عن    الهيئةن لحل النزاعات، من فريق مكون من ممثل عن  ل مجلس يكوّ تؤد تلك االجتماعات إلى حل النزاع، فيتم حلها من خال
  .المتعاقد
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 رقم الصفحة 

 39من  21
تاريخ  

 اإلصدار:___________ 
 رقم العقد:___________  رقم النسخة: األولى 

 

يقدم كل طرف تقريًرا للمجلس مبينًا فيه موقفه من النزاع مدعًما بالمستندات والمراسالت المتعلقة بموضوع الخالف، كما يقدم   :ثانيًا 
تقريًرا للمجلس عن تقديراته أو قراراته السابقة ذات الصلة بموضوع النزاع باإلضافة إلى المستندات الالزمة، وللمجلس   الهيئةممثل  

  الحق في معاينة األعمال على الطبيعة ودخول الموقع، إذا لزم األمر.

ترحها، ويتحمل طرفا النزاع تكلفتها مناصفة،  ذات خبرة لطلب الرأي والمشورة من إحدى الجهات التي يقجهة  : للمجلس اللجوء إلى  ثالثًا
  ) ثالثين يوًما من تاريخ تسلّمه التقرير والمستندات ذات العالقة.  30على أن يتم البت في النزاع من قبل المجلس خالل (

قرار المجلس، يعد القرار يصدر المجلس قراره باألغلبية، ويوضح الرأي المخالف إن وجد، وفي حال موافقة طرفي النزاع على  :  رابعًا
نهائيا في موضوع الخالف، وفي حال اعتراضهما أو أحدهما على القرار يعاد إلى المجلس موضًحا فيه الرأي محل االعتراض، وعلى 

  الطرفين واجب النفاذ، وللمتضرر بعد ذلك حق اللجوء إلى جهة  ) خمسة عشر يوًما، ويعد القرار في موا15المجلس البت فيه خالل (
  القضائية المختصة.   الهيئة

  ال يحول النظر في أي نزاع بين الطرفين دون استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته. : خامًسا

  والمتعاقد دون ما عدا ذلك من مطالبات.   الهيئة: يقتصر فض النزاعات من خالل المجلس على الخالفات الفنية بين سادًسا

رة "النزاع الفني" الوارد فيها: أي نزاع فني يحدث أثناء تنفيذ العقد حول األمور الفنية كالشروط ألغراض تطبيق هذا البند يقصد بعبا
  . المواد المستعملة أو أصول التصنيعجودة الفنية ومطابقة األعمال للمواصفات الفنية أو 

  اإلجراءات التصحيحية 38

إصدار التعليمات اآلتية   الهيئة" من هذا العقد، يجوز لممثل    والمعدات واألعمالرفض تسلُّم المواد    دون اإلخالل بما نص عليه البند " 
  للمتعاقد بما يتناسب مع حجم اإلخالل أو المخالفة:  

 إخالء الموقع من أي معدات أو المواد المخالفة لمتطلبات العقد.  . أ

 إزالة وإعادة تنفيذ أي جزء من األعمال المخالفة لمتطلبات العقد.  .ب

مطلوبًا بصفة عاجلة من أجل سالمة األعمال، بسبب حصول حادث ما، أو واقعة غير    الهيئةتنفيذ أي عمل يُعدُّ في تقدير ممثل    .ج
 .منظورة، أو لغير ذلك من األسباب

ذها فوًرا في حال  وأن ينفذها خالل المدة المحددة (إن وجدت) في التعليمات، أو أن ينف  الهيئةيجب على المتعاقد االمتثال لتعليمات ممثل  
وفي حال عدم قدرة المتعاقد على التقيّد بتعليمات ممثل    .تطلب األمر تنفيذ عمل ما بصفة مستعجلة، كما هو مذكور في نقطة (ج) أعاله

لتنفيذ هذه باألعمال بنفسها أو يتم استخدام متعاقد آخر  الهيئةتطبيق بند "السحب الجزئي" من هذا العقد؛ بحيث تقوم  للهيئة، يحق الهيئة
  األعمال وذلك على حساب المتعاقد. 

  طلبات التغيير  39

إصدار طلبات تغيير وفق بند "زيادة االلتزامات وتخفيضها" من هذا العقد. يتم ذلك من خالل إخطار المتعاقد بهذا   للهيئةيجوز  :  أوالً 
  الطلب مع إرفاق كافة المعلومات المتعلقة بالتغيير.  

 الهيئةمراجعة مقترح المتعاقد وتحديد مدى مالءمته وقبول ذلك التغيير أو رفضه، في حال الموافقة، يتعين على    الهيئةيجب على    :ثانيًا 
الجدول الزمني ذي   التكلفة واألثر على  إلى جانب  التغيير بوضوح  فيه  المتعاقد يحّدد  إلى  تأكيد موافقتها على التغيير بإصدار تعميد 

 الصلة. 

ضمن الحدود اإلجمالية للتغييرات المبينة في بند "زيادة االلتزامات   الهيئةااللتزام بتنفيذ كل تغيير، حسب طلب    يجب على المتعاقد  :ثالثًا
في حال وجود أسباب تمنع المتعاقد من الحصول على المواد الالزمة للتعديل والتغيير أو أنَّ قيمة هذا التغيير باإلضافة    .وتخفيضها" 

 الهيئةلسابقة تؤدي إلى تخطي قيمة العقد للحدود المبينة في بند "زيادة االلتزامات وتخفيضها"، يتم إخطار  للقيم اإلجمالية للتغييرات ا
  بعد تسلُّمها اإلخطار تعديل طلب التغيير أو إلغاؤه. يها بذلك ويجب عل

. في حال طلب ممثل الهيئةن قبل ممثل جري المتعاقد أي تغييرات لألعمال ما لم يتم تسليمه تعليمات مكتوبة أو أمر خطي مال يُ : رابعًا
من تاريخ الطلب من خالل تقديم خطاب  خمسة أياموز من المتعاقد تقديم عرض للتغيير، يجب على المتعاقد الرد في مدة ال تتجا الهيئة



  المملكة العربية السعودية 
  الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين 

  مسودة العقد 
 

 

  
 رقم الصفحة 

 39من  22
تاريخ  

 اإلصدار:___________ 
 رقم العقد:___________  رقم النسخة: األولى 

 

باإلضافة إلى أي تعديالت على طلب خطي يقدم فيه وصف للعمل المطلوب الذي سيتم تنفيذه وأثره على البرنامج الزمني لتنفيذ العقد  
عندها بالتجاوب مع   الهيئةوالبرنامج الزمني للتنفيذ المطلوب، إن وجد، والعرض المالي لتنفيذ طلب التغيير المطلوب. تقوم    الهيئةممثل  

ل خالل فترة انتظار الرد من  مالحظات، على أّال يقوم المتعاقد بإيقاف أي من األعماالعرض المتعاقد إما بالموافقة أو الرفض أو تقديم 
عرض   قبل تقديمو  الهيئة، وال يحق للمتعاقد البدء في تنفيذ التعديالت المقترحة قبل الحصول على موافقة خطية من ممثل  الهيئةممثل  

باب عدم قدرته األسعار للتعديالت وصدور أمر التغيير الرسمي، وفي حال عدم قدرته على القيام بالتعديالت، يقوم المتعاقد بتقديم أس
  من تاريخ الطلب. ثالثة أيام  ة على تنفيذ األعمال موضوع التغيير خالل مد

 يجوز أن تشمل التغييرات والتعديالت اآلتي: : خامًسا
 تعديالت في الكميات الخاصة بأي من بنود األعمال المدرجة في العقد.التغييرات وال  . أ

 والخصائص األخرى في بنود األعمال.التغييرات والتعديالت في معايير الجودة   .ب
 استحداث معايير أو تقنية أخرى حسب الحاجة.   .ج
 التغييرات والتعديالت الخاصة على قياسات أو مواقع، أو مستويات أي جزء من األعمال.    .د
 إلغاء أي من أجزاء األعمال المتفق عليها.  .ه
 التغييرات في ترتيب أو توقيت تنفيذ األعمال.  .و
 ويعقبها إيضاح، يؤدي إلى تعديل في األعمال.  الهيئةالت عدم التثبت أو إغفال أي معلومات تقدمها تصحيح األخطاء أو حا  .ز

  إيقاف األعمال 40

يقاف لألعمال يتزامن مع فترة اإليقاف الفعلية، ويتم إخطار المتعاقد بذلك إيقاف األعمال وذلك من خالل إصدار قرار إ  للهيئةيحق   
إيقاف األعمال أو إيقاف جزء منها، كما يجب إخطاره باستئناف األعمال بعد زوال أسباب اإليقاف، بموجب خطاب يحدد فيه تاريخ بدء  

على أن يتم تعويض المتعاقد عن كامل مدة اإليقاف الكلي بمدة مماثلة، وإذا كان اإليقاف جزئيا يعوض المتعاقد بمدة تتناسب مع تأثير  
) ثالثين يوًما متصلة من 30، كما يعوض المتعاقد عن كل (الهيئةعلى تقرير فني يعّده ممثل    الجزء الموقف على سير المشروع، بناءً 

) خمسة وأربعين 45) ثالثة أيام، للتجهيز والتهيئة الستئناف األعمال، على أّال يتجاوز إجمالي مدد التعويض (3اإليقاف الكلي بمدة (
  .يوًما

  زيادة االلتزامات وتخفيضها  41

بإرادتها المنفردة   للهيئةمع مراعاة المادة (التاسعة والستين) من النظام والمادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من الالئحة التنفيذية يحق  :  أوالً 
%) عشرة بالمائة من  10على تقديرها زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها شريطة أّال تتجاوز أوامر التغيير بالزيادة في العقد (  وبناءً 

 %) عشرين بالمائة من قيمة العقد مع مراعاة اآلتي:20قيمة العقد، وأال تتجاوز أوامر التغيير بالتخفيض في العقد (

  للعقد وليست خارجة عن نطاقه. أن تكون األعمال اإلضافية محال   . أ

أو    .ب العقد،  أو طبيعة  التغيير في نطاق األعمال،  أو  بالشروط والمواصفات،  اإلخالل  إلى  التعديالت والتغييرات  أّال تؤدي 
  .توازنه المالي

وال يجوز التكليف بأعمال   يستوجب الحصول على موافقة المتعاقد إذا لم يكن لألعمال اإلضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد،  :ثانيًا 
ال يجوز للمتعاقد تنفيذ أي أعمال غير مشمولة بكميات وبنود العقد إال بتعميد كتابي بها، واألعمال محل العقد    الهيئةإضافية بعد تسلُّم  

  توافر المبالغ الالزمة لتغطية األعمال اإلضافية، وال يستحق المتعاقد قيمة األعمال التي ينفذها بالمخالفة لذلك.  من الهيئةوذلك بعد تأكد  

  تمديد العقد  42

ذ العقد خالل المدة المحددة لتنفيذه، ووفقًا للبرنامج الزمني المذكور في هذا العقد، على أن يتم تمديد العقد، يجب على المتعاقد تنفي:  أوالً 
  أو إبالغ المتعاقد بتمديد عقده فقط في الحاالت اآلتية: 

األعمال اإلضافية التي كلف إذا كلف المتعاقد بتنفيذ أعمال إضافية، يُمدد تنفيذ العقد لمدة تتناسب مع حجم وتاريخ وطبيعة    . أ
 بها المتعاقد.

 .إذا كانت االعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية إلنجاز العمل في الوقت المحدد  .ب

 أو ظروف طارئة. الهيئةإذا كان التأخير يعود إلى   .ج



  المملكة العربية السعودية 
  الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين 

  مسودة العقد 
 

 

  
 رقم الصفحة 

 39من  23
تاريخ  

 اإلصدار:___________ 
 رقم العقد:___________  رقم النسخة: األولى 

 

 إذا تأخر المتعاقد عن تنفيذ العقد ألسباب خارجة عن إرادته.   .د

 .األعمال أو بعضها ألسباب ال تعود إلى المتعاقد بإيقاف الهيئةإذا صدر أمر من    .ه

من باب التمديد المعفى من الغرامة، وباستثناء حاالت    األعمال وتعديل البرنامج الزمني  ال يعد منح المتعاقد فرصة الستكمال  :ثانيًا 
  :العقد مع المتعاقد وفق اإلجراءات اآلتية التمديد بسبب اإليقاف أو التكليف بأعمال إضافية، أو النقص في االعتماد المالي، يكون تمديد

تقريًرا فنيا باألسباب والمبررات التي تستوجب التمديد، بعد تسلمه طلب التمديد من المتعاقد، ويرفع تقريره    الهيئةعّد ممثل  يُ   . أ
 .) واحد وعشرين يوًما من تاريخ تسلمه الطلب21( خالل الهيئةإلى 

فنيا وإعداد تقرير بمدة التمديد، ويعرض التقرير على لجنة فحص العروض لدراسته وإعداد التوصية  يتم دراسة طلب التمديد    .ب
)  30المناسبة لصاحب الصالحية على أن يكون محضرها متضمنًا أسباب ومبررات التمديد وذلك خالل مدة ال تتجاوز (

 ثالثين يوًما.

) سبعة  7لتعديل البرنامج الزمني خالل (  الهيئةوترسل نسخة إلى ممثل  بعد موافقة صاحب الصالحية، يبلغ المتعاقد بالتمديد    .ج
 . الهيئةأيام، يقوم المتعاقد بتعديل البرنامج الزمني خالل المدة المحددة ووفقًا لما تقره 

  .يجب أن تتناسب مدة التمديد مع الظروف الموجبة له   .د

  السحب الجزئي  43

يوًما، فإذا لم  خمسة عشر  )  15إلصالح أوضاعه خالل (  الهيئةإذا أخل المتعاقد بجزء واحد أو عدة أجزاء من األعمال تنذره    :أوالً 
يمتثل المتعاقد، جاز لها تنفيذ هذا الجزء على حسابه، بما ال يتجاوز األسعار السائدة، كما يتم الحجز على مستحقات المتعاقد بما ال 

  المنفذة على حسابه، حتى يتم تسديد تكلفة تلك األعمال سواء مباشرة أو حسًما من مستحقاته. يتجاوز قيمة األعمال 

في حال تنفيذ األعمال المسحوبة جزئيا على حساب المتعاقد، يجب أن يكون التنفيذ وفقًا للشروط والمواصفات التي تم التعاقد    :ثانيًا 
  بموجبها مع المتعاقد المسحوبة منه األعمال. 

أن تنفذ فوًرا على حساب المتعاقد األعمال التي قصر في تنفيذها إذا كانت تلك األعمال تمثل بنًدا أو عدة بنود من    للهيئةيجوز  :  اثالثً 
 .العقد مع استمرار المتعاقد في تنفيذ بقية األعمال

  تسلُّم األعمال 44

لمبينة في الشروط المفصلة أو وفق اإلجراءات بتسلم وقبول األعمال والخدمات وفق اإلجراءات ا  الهيئةدون اإلخالل بمعايير القبول، تقوم  
  .الهيئةالتي يقترحها المتعاقد وتقبلها 

  المسؤولية عن األعمال  45

المتعاقد يظل مسؤوًال عن أي ضرر أو خسارة نتجت عن تنفيذ األعمال، متى كان هذا الضرر أو  بعد صدور شهادة اإلنجاز، فإن 
ل الخسارة ناتجة عن واقعة سابقة كان المتعاقد مسؤوًال عنها ولم يكن باإلمكان اكتشافها مسبقاً. وفيما عدا ذلك، فإن المتعاقد غير مسؤو

  . لألعمال وقبولها وإصدار شهادة إنجاز األعمال الهيئةائر قد تلحق باألعمال بعد استالم عن أي أضرار أو خس

  تقييم أداء المتعاقد  46

 التقييم النهائي ألداء المتعاقد الذي يتم بعد تنفيذ العقد.    إلىباإلضافة   ،خالل تنفيذ المشروعالمتعاقد يتم التقييم الدوري ألداء : أوالً 

 . ] [، وفق الملحق رقم بمعايير التقييم الواردة في نموذج تقييم أداء المتعاقد الهيئةتلتزم  :ثانيًا 

  . وتدوينها في سجل المتعاقدبإشعار المتعاقد بنتائج التقييم وعليها بعد أن تصبح نتائج التقييم نهائية،  الهيئةتقوم : ثالثًا

  يحق للمتعاقد التظلّم من نتائج التقييم وفقًا ألحكام المادة (السادسة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.: بعًارا



  المملكة العربية السعودية 
  الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين 

  مسودة العقد 
 

 

  
 رقم الصفحة 

 39من  24
تاريخ  

 اإلصدار:___________ 
 رقم العقد:___________  رقم النسخة: األولى 

 

%) سبعين بالمائة في مستوى األداء لثالثة عقود متتالية، يحال إلى اللجنة 70إذا تكرر حصول المتعاقد على درجة أقل من (:  خامًسا
  في المادة (الثامنة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. المنصوص عليها

  . الالحقة منافساتالنتائج تقييم أداء المتعاقد في العقود السابقة معياًرا للتأهيل عند دخوله في  الهيئة: تعتبر سادًسا

 



  المملكة العربية السعودية 
  الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين 

  مسودة العقد 
 

 

  
 رقم الصفحة 

 39من  25
تاريخ  

 اإلصدار:___________ 
 رقم العقد:___________  رقم النسخة: األولى 

 

  القسم السادس: الضمانات 

  الضمان النهائي  47
دم الم  :أوالً  دـق اـق ة [  تـع اً بنســــــب ائـي اً نـه اً بنكـي اـن ة  من]  %)5(ضــــــم د  قيـم ــادراً ]  ســـــعودي  لایر) _________[(  بمبلغ  العـق  من  صـــ

  ]  .__/__/___[ لغاية المفعول ساري]  __/__/___[ وتاريخ)]  __________[( برقم)]  __________[(
ويخفض  بالـضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد بالتزاماته ويـسلم األعمال تـسليًما نهائيا، وفقًا ألحكام العقد وـشروطه،   الهيئةتحتفظ    ثانياً:

ــب ما يتم تنفيذه من األعمال، على أال يقل الضــمان النهائي عن   ــنوياً بحس ــة بالمائة من قيمة األعمال %) 5(الضــمان النهائي س خمس
  .المتبقية في العقد

  لضمان النهائي تمديد ا 48

مدته  طلب  للهيئة انتهاء  قبل  النهائي  الضمان  مدة سريان  المنافسات   ،تمديد  ذلك، بموجب نظام  إلى  الداعية  في حال توافر األسباب 
بتوجيه طلب التمديد إلى البنك مباشرة ويزود المتعاقد   الهيئةعلى أن تقوم    .التنفيذية وشروط التعاقد  والئحتهوالمشتريات الحكومية  

مدة بصورة منه، ويكون التمديد للفترة الضرورية الالزمة، ويشار في طلب التمديد إلى أنه إذا لم يُْنه البنك إجراءات التمديد قبل انتهاء 
 فوًرا.   للهيئةسريان الضمان، فيجب عليه دفع قيمة الضمان 

  ي مصادرة الضمان النهائ 49

بناء على أسباب واضحة مصادرة الضمان البنكي للمتعاقد بموجب أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والئحته التنفيذية    للهيئة
المباشر حسب األحوال، ويكون طلب  العروض أو لجنة فحص عروض الشراء  العقد وذلك بعد العرض على لجنة فحص  وشروط 

لخاص بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته، وال يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بعمليات المصادرة مقتصًرا على الضمان ا
واحدة أو جهات عدة، كما ال يجوز مصادرة الضمان ألسباب أخرى غير األسباب التي قّدم الضمان ألجلها، وفي  هيئةأخرى، سواء لدى  

أة، تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان، منسوبة إلى قيمة األعمال التي  حال مصادرة الضمان النهائي في حالة العقود المجز
تقاعس المتعاقد في تنفيذها، ويوجه طلب المصادرة إلى البنك مباشرة وبشكل صريح وباستخدام عبارة "مصادرة الضمان" وعلى البنك  

  أن يستجيب للطلب فوًرا. 
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 رقم الصفحة 

 39من  26
تاريخ  

 اإلصدار:___________ 
 رقم العقد:___________  رقم النسخة: األولى 

 

  القسم السابع: إنهاء العقد 

  الهيئة إنهاء العقد من قِبَل  50

 إنهاء العقد في الحاالت اآلتية:  الهيئةيجب على : أوالً 

إذا تبين أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة   . أ
التحايل أو التزوير أو التالعب أو مارس أيا من ذلك أثناء ألحكام النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو  

 .تنفيذ العقد

إذا أفلس المتعاقد، أو طلب إشهار إفالسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو تعيين حارس قضائي   .ب
 .على موجوداته أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها

 .ةالهيئإذا تنازل المتعاقد عن العقد دون موافقة من   .ج

 إنهاء العقد في الحاالت اآلتية: للهيئةيجوز  :ثانيًا 

إذا تأخر المتعاقد عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خالل    . أ
 .) خمسة عشر يوًما من تاريخ إبالغه كتابة بذلك15(

  - بعد موافقتهم-إذا توفي المتعاقد وكانت مؤهالته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، ويجوز االستمرار في التعاقد مع الورثة    .ب
 .على أن تتوافر لديهم المؤهالت الفنية والمالية والضمانات الالزمة إلكمال تنفيذ العقد

 .الهيئةإذا تعاقد المتعاقد لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة من   .ج

بإبالغ المتعاقد بذلك، وال يعد اإلنهاء نافذًا    الهيئةإنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفي هذه الحالة، تلتزم    للهيئةيجوز  :  ثالثًا
    في هذه الحالة إال بعد مضي (ثالثين) يوًما من تاريخ اإلبالغ.

ً   أ) و(ج)(والفقرات    أوالً بمصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد بموجب    الهيئةتقوم  :  رابعًا من هذا البند، وذلك مع عدم    من ثانيا
 في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحق بها من ضرر.  الهيئةاإلخالل بحق 

  إنهاء العقد باالتفاق  51

 :والمتعاقد في أي من الحاالت اآلتية الهيئةيتم إنهاء العقد باالتفاق بين 

) مائة وثمانين يوًما من تاريخ  180في إيقاف كامل األعمال ألسباب ال عالقة للمتعاقد بها مدة تتجاوز (  الهيئةإذا استمرت    . أ
مال، ومضي  لتمكينه من استئناف األع  للهيئةخطاب األمر بإيقاف األعمال ألسباب ال عالقة للمتعاقد بها، وبعد إخطار المتعاقد  

) ثالثين يوًما من تاريخ إبالغها باإلخطار دون تمكينه من استئناف األعمال أو اتخاذ إجراءات مقبولة لتمكينه من 30مدة (
  العمل.

  أصبح تنفيذ األعمال مستحيًال الستمرار القوة القاهرة عمالً بأحكام وشروط بند " القوة القاهرة".   اإذ  .ب

  إنهاء العقد التزامات المتعاقد عند  52

  في حال إنهاء العقد على المتعاقد القيام باآلتي:

لحماية األشخاص أو    الهيئةالتَّوقف عن تنفيذ أي عمل إال إذا كان ذلك العمل قد صدرت تعليمات في شأنه من قبل ممثل    . أ
 الممتلكات أو لضمان سالمة األعمال المنفذة. 

 ، والتي تُعدُّ ملًكا لها. للهيئةتسليم كافة وثائق العقد والتجهيزات اآللية والمواد واألعمال األخرى الموجودة في الموقع   .ب

 .إزالة كل اللوازم األخرى من الموقع باستثناء ما يلزم منها ألمور السالمة  .ج
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تاريخ  

 اإلصدار:___________ 
 رقم العقد:___________  رقم النسخة: األولى 

 

  في حاالت إنهاء العقد  المتعاقد محاسبة 53

  بعد أن يصبح اإلخطار بإنهاء العقد نافذًا، أن تقوم بما يلي:   الهيئةيجب على : أوالً 

 .التي تم تنفيذها في الموقع واسترداد الرصيد المتبقي من قيمة الدفعة المقدمة إن وجدت  المقبولة  محاسبة المتعاقد عن األعمال   . أ

قبل تاريخ اإلخطار بإنهاء األعمال، كما يُدفع  الهيئةدفع قيمة اللوازم والمواد الموجودة في الموقع التي تم اعتمادها من قبل   .ب
واستيرادها ألجل العقد ولم يتم إحضارها إلى الموقع، شريطة أن  للمتعاقد قيمة المواد واللوازم التي سبق أن قام بشرائها  

العقد وأن يقوم بتسليمها   المتعاقد ما يثبت شراءها لغرض تنفيذ أعمال  التي تم  للهيئةيقدم  اللوازم والمواد  ، كما تعد كافة 
 قيمتها ملًكا لها. الهيئةتوريدها ودفعت 

 ائي، بعد إجراء التسويات الالزمة.اإلفراج عن ضمان الدفعة المقدمة والضمان النه  .ج

 : ثانيًا 

إذا أنهت العقد بناًء على توصية من لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء أن تقوم باتخاذ ما تراه    للهيئةيجوز    . أ
مناسبًا من اإلجراءات لتحفظ حقوقها كالحجز على مستحقات المتعاقد إلى حين إجراء المحاسبة النهائية، أو أن تعلق قرار إنهاء  

فسها أو عن طريق متعاقد آخر على حساب المتعاقد وذلك إذا رأت أن هناك مصلحة  العقد وأن تستمر في إدارة أعمال العقد بن
 للمشروع من وراء االستمرار في التنفيذ.

الغ المتعاقد بذلك، ويعد اإلنهاء نافذًا في هذه الحالة بعد مضي  ببإ  الهيئةفي حالة إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة، تلتزم    .ب
 اريخ اإلبالغ. ) ثالثين يوًما من ت30مدة (
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تاريخ  

 اإلصدار:___________ 
 رقم العقد:___________  رقم النسخة: األولى 

 

  الشروط المالية 

  المالي صرف المقابل  1

إنجازه من أعمال، بعد حسم ما يفرض على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى، وفقًا  تصرف مستحقات المتعاقد وفق ما يتم 
  :لإلجراءات اآلتية

يقوم المتعاقد بعد إنجاز نسبة من األعمال، بحصر ما تم تنفيذه على الطبيعة ومطابقتها مع جداول الكميات وإعداد مستخلص    . أ
مباشرة في حال عدم    الهيئةأو إلى    الهيئةشهري أو مرحلي وفقًا لشروط الدفع المحددة بموجب العقد، ورفعه إلى ممثل  

  . للهيئةوجود ممثل 

معاينة األعمال المنجزة على الطبيعة لكل مستخلص يرفع إليه من المتعاقد والتأكد من مطابقتها للمواصفات ب  الهيئةيقوم ممثل    .ب
من  عشرة أيام عمل    )10وجداول الكميات المتفق عليها بموجب العقد وإعداد تقرير بذلك يتم رفعه مع المستخلص خالل (

  تاريخ تسلم المستخلص من المتعاقد. 

المستخلص  باستكما  الهيئةتقوم    .ج اعتماد  للمتعاقد  ل إجراءات  المالية  المستحقات  يوم    اثنان وعشرون)  22خالل (وصرف 
  .أو المستخلص الذي يرفعه المتعاقد الهيئةعمل من تاريخ تسلُّمها تقرير ممثل 

  الهيئةمطالبة المتعاقد مرفقًا بها ما لديه من تحفظات إلى    الهيئةوالمتعاقد، يرفع ممثل    الهيئةفي حال وجود خالف بين ممثل    .د
) خمسة 15الفصل في موضوع الخالف بينهما خالل (  الهيئةخالل (عشرة) أيام عمل من تاريخ تسلُّمه المطالبة، وعلى  

  بصرف المستحقات التي ال تكون موضوع خالف. الهيئةعشر يوم عمل من تلقيها المطالبة على أن تقوم 

  أسعار العقد  تعديل 2

فيما عدا عقود هامش الربح المحدد ومع مراعاة التغييرات والتعديالت التي يجيزها هذا العقد بموجب أحكام طلبات التغيير كذا :  أوالً 
  :زيادة االلتزامات وتخفيضها، فال يجوز تعديل أسعار العقد إال في الحاالت اآلتية

 المسعرة رسميا الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها الالئحة.تغيّر أسعار المواد أو الخدمات   . أ

 تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.    .ب

 إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن باإلمكان توقعها.  .ج

  : لألحكام التاليةيتم تعديل أسعار العقد في الحاالت المحددة في هذا البند وفقًا  ثانيًا:

بعد تاريخ تقديم -يتم التعويض في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميا بالزيادة 
  :مع مراعاة ما يلي -العرض

تعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميا على أساس أن يثبت المتعاقد أنه دفع ال - 1
 الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة ألعمال العقد. 

أّال يكون تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميا قد صدر بعد انتهاء  - 2
دة المحددة لتنفيذ العقد، أو أن يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة تأخره في التنفيذ، إال إذا أثبت أنَّ التأخير كان بسبب الم

خارج عن إرادته، وفي جميع األحوال يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات  
 المتعاقد أنه أّداها على أساس الفئات قبل التعديل.المسعرة رسميا بعد تخفيضها ما لم يثبت 

  وال يجوز تعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقص إال في الحاالت المذكورة في هذا البند. 

 إجراءات النظر في التعويض : ثالثا
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 39من  29
تاريخ  

 اإلصدار:___________ 
 رقم العقد:___________  رقم النسخة: األولى 

 

من نظام المنافسات على المتعاقد إذا رأى أحقيته في أي تعويض مالي في الحاالت المذكورة بالمادة (الثامنة والستون)    . أ
خالل مدة ال تتجاوز   الهيئةوالمشتريات الحكومية أن يتقدم بمطالبته مدعومة بالمستندات واإلثباتات الالزمة إلى ممثل  

 ) ستين يوًما من حدوث الواقعة، أو علمه المفترض بوقوعها أو من خالل ما تبقى من مدة العقد. 60(

) واحد وعشرين يوًما من تاريخ تلقيه المطالبة  21قد خالل مدة ال تتجاوز (بدراسة مطالبة المتعا  الهيئةيقوم ممثل    .ب
 .  الهيئةبمستندات مكتملة ويرفع تقريًرا بذلك إلى 

المشرف على تنفيذ األعمال بدراسة طلب المتعاقد بالتعويض من النواحي   الهيئةبعد تلقيها تقرير ممثل    الهيئةتقوم    .ج
الفنية والمالية والقانونية، ثم عرض التقرير ونتائج الدراسة على لجنة فحص العروض إلصدار التوصية الالزمة  

 ) خمسة وأربعين يوًما من تاريخ تلقيها التقرير أو المطالبة.  45خالل مدة ال تتجاوز (

%) من القيمة اإلجمالية للعقد،  20للمتعاقد من تعويضات بموجب هذا البند ما نسبته (  الهيئةيتجاوز ما تدفعه    يجب أالّ   .د
مباشرة، وعلى المتعاقد التقدم إلى المحكمة اإلدارية للمطالبة بما يزيد   الهيئةعلى أن تدفع تلك التعويضات من قبل  

 عن النسبة المحددة في هذه الفقرة من تعويضات. 

  غراماتال 3

  ] أخيرت [التغراما 3.1

  : في تنفيذ التزاماته وفقًا لما يليأخفق أو إذا قّصر  ]تأخير[المتعاقد غرامة تفرض على  : أوالً 

  ] تأخير  كل يومعن ند المتأخر لبمن قيمة ا% 1[

  إجمالي الغرامات    3.2

غرامات التقصير أو التأخير وغرامات  يتجاوز إجمالي  ، ال  عن أي أضرار أو خسائر في أي تعويض    الهيئةدون اإلخالل بحق  
من القيمة اإلجمالية    ] %20[ بموجب هذا العقد عن    الهيئةمخالفة أحكام الئحة تفضيل المحتوى المحلي التي يجوز أن تفرضها  

  .   للعقد

  المستخلصات  4

  للمتعاقد حسب األعمال المنجزة.) مرحلي( يتم إعداد مستخلصوفقًا ألحكام بند "صرف المقابل المالي"،  :أوالً 

  :بعد إنجاز األعمال، وتقديم الشهادات اآلتية %]5[ نسبةعلى أال يقل عن  المستخلص الختامي للمتعاقد الهيئةتصرف : ا نيً ثا
 .صاحبة المشروع الهيئةشهادة إنجاز باألعمال من   . أ

 .شهادة من هيئة الزكاة والدخل، تثبت تسديد الزكاة أو الضريبة المستحقة  .ب
 .شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة، وتسديد الحقوق التأمينية  .ج

  إقرار المخالصة  5

ل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له  إقراًرا كتابيا يثبت فيه أن المستخلص الختامي يشكّ   الهيئةيجب على المتعاقد تسليم  
المتعاقد وصرف ما تبقى له من بموجب العقد، ويجب النص في هذا اإلقرار على أال يكون ساريًا إال بعد إعادة الضمان النهائي إلى  

  رصيد المبالغ المستحقة، ويُعّد إقرار المخالصة نافذًا من هذا التاريخ.

  واألسعار  جدول الكميات 6
  

  السعر (كتابة)   السعر (رقماً)   الوصف  م

      تصميم وإنشاء مستودع البيانات   1
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تاريخ  

 اإلصدار:___________ 
 رقم العقد:___________  رقم النسخة: األولى 

 

    

2  
توفير الرخص الالزمة (يتم تفصيل أنواع الرخص وتكلفة  

  كل رخصة) 

    

      يانات وأرشفتها بفي مستودع الرفع البيانات   3

  تصميم وتطوير لوحات المعلومات  4
    

  بناء وتطوير منصة ذكاء األعمال  5
    

    المجموع

    ضريبة القيمة المضافة

    ضافة) ضريبة القيمة الم اإلجمالي (شامالً 
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 اإلصدار:___________ 
 رقم العقد:___________  رقم النسخة: األولى 
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تاريخ  

 اإلصدار:___________ 
 رقم العقد:___________  رقم النسخة: األولى 

 

 نطاق العمل المفصل 

 نطاق العمل  1

  بناء مستودع البيانات وتطوير منصة ذكاء األعمال للهيئة ويشمل:

   .دراسة وتحليل أهداف الهيئة ومؤشرات أدائها وعكس ذلك على أهداف نظام ذكاء األعمال 

  .دراسة تنظيم الهيئة واستخالص المهام المتعلقة بالبيانات من هذا التنظيم 

  .تحليل الوضع الراهن للبيانات داخل الهيئة 

 وشاشا األداء  مؤشرات  ذلك  في  بما  وتدقيقها،  وتدوينها  المتطلبات  المقابالت تحليل  ذلك  ويشمل  والتقارير.  المعلومات  ت 
 الشخصية مع ذوي العالقة داخل الهيئة. 

   بناء هيكل مستودع البيانات وذكاء األعمال بالهيئة آخذا باالعتبار الجودة والفعالية والمرونة واالعتمادية واألمان والتدرج في
ابط بينهما، بما في ذلك مصادر االستخالص والتحويل والتحميل  التطبيق. ويشمل ذلك تحديد المكونات الرئيسية لألنظمة والتر

 ومستودع البيانات وأنظمة عرض وتحليل البيانات. 

  أخذا الهيئة  المعتمدة من  البيانات  نموذج  المتبعة حسب  القياسية  المعايير  أحدث  ذكاء األعمال وفق  تطوير وتشغيل منصة 
 باالعتبار الموثوقية والمرونة واألداء العالي. 

  .تصميم نماذج ذكاء األعمال ونماذج التقارير ومراجعتها مع الهيئة 

  .دراسة احتياجات الهيئة من األدوات التقنية والبرمجيات التي تخدم أهداف المشروع 

   .توريد وتركيب وتشغيل األدوات التقنية والبرمجيات 

 يانات.بناء شاشات نظام ذكاء األعمال ومنح الصالحيات المناسبة لمستخدمي الب 

  توفير رخص االستخدام للبرامج المطلوبة لتنفيذ المشروع 

  .عمل االختبارات الشاملة للنظام 

  .توفير الدعم الفني المستمر أثناء فترة تنفيذ المشروع ولمدة ال تقل عن سنة بعد تسليمه  
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  مراحل ومخرجات المشروع: 

يتكون المشروع من ثالث مراحل: المرحلة األولى (التحليل وجمع المتطلبات)، المرحلة الثانية (تصميم وتطوير مستودع البيانات) ، 
  المرحلة الثالثة ( تصميم وتطوير لوحات المعلومات )، وتفاصيل المراحل كما في الجدول التالي:  

  التسليمات / المخرجات   وصف المرحلة  المرحلة
مرحلة من  نسبة ال

  كامل المشروع

  األولى

 (التحليل وجمع المتطلبات) وتشمل: 

 .تحليل متطلبات المشروع 

 .خطة المشروع 

 .تخصيص الموارد البشرية للمشروع  

  خطة المشروع التفصيلية  

 وثيقة متطلبات األعمال  
%10  

  الثانية 

 (تصميم وتطوير مستودع البيانات) وتشمل:

  .حصر وتحديد مصادر البيانات لدى الهيئة 

  .نمذجة البيانات 

  .تعريف وتصميم بنية مستودع البيانات 

  تحديد مواصفات االستضافة الالزمة لتشغيل
 النظام.

  .تطوير مستودع البيانات 

 .توريد وتركيب االنظمة 

 .االختبارات والفحص  

  البنية الهيكلية لمستودع البيانات. تطوير 

 .قائمة األدوات التقنية ونتائج التقييم 

   الالزمة التحتية  البنية  مواصفات 
الستضافة مستودع البيانات ونظام ذكاء 

 األعمال. 

 .نتائج اختبارات النظام 

 .أدلة استخدام األنظمة  

%50  

  الثالثة 

  (تصميم وتطوير لوحات المعلومات) وتشمل: 

 للمؤشرات المتطلبات  والتقارير   جمع 
 ولوحات المعلومات. 

  .تصميم لوحات المعلومات 

  ادوات باستخدام  المؤشرات  وبناء  تطوير 
 وانظمة ذكاء األعمال.

  .عمليات ضمان الجودة 

  .الفحص واالطالق 

   داخل األنظمة  على  المستخدمين  تدريب 
  الهيئة.

  .تقارير ولوحات عرض البيانات 

 .أدلة استخدام األنظمة  
40%  
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  مكان تنفيذ األعمال 2

  .طبيعة األعمال بحسب سيتم تنفيذ األعمال في المقر الرئيسي للهيئة، أو المواقع التي تحددها الهيئة
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 المواصفات

  فريق العمل  1

  : الشروط الخاصة بفريق العمل  أوالً 

وفقًا ألحكام نظام    -مواطنين كانوا أو أجانب-يجب على المتعاقد أن يتخذ الترتيبات الخاصة الستخدام الموظفين ومعاملتهم    . أ
 نظمة األخرى ذات العالقة. العمل ونظام التأمينات االجتماعية واأل

يجب على المتعاقد في جميع األوقات اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة للحفاظ على صحة موظفيه وسالمتهم، وتكون له سلطة    .ب
  الهيئة إصدار التعليمات واتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الحوادث، ويجب على المتعاقد إرسال تفاصيل أي حادث إلى ممثل  

 في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه.

الحق في جميع األحوال    للهيئة، والالزمة  على المتعاقد توفير فريق عمل من ذوي الخبرة الالزمة بناًء على المؤهالتيجب    .ج
ة  رعش] 10من المتعاقد استبدال أي شخص غير مرغوب فيه، وأن يستعين بشخص آخر بدالً منه خالل [  –كتابة–أن تطلب  

 من تاريخ إبالغه.   أيام

 بسجالت مفصلة لفريق عمله مصنفين حسب المهارات.  الهيئةيجب على المتعاقد تزويد   .د

 المتفق عليهم في هذا العقد. يجب على المتعاقد التأكد من أن جميع أعضاء فريق العمل على كفالته   .ه

 يلتزم المتعاقد باستخراج اإلقامات الالزمة للموظفين حسب اإلجراءات النظامية وفقاً لألنظمة المعمول بها في المملكة.  .و

  ات الالزمة لتنفيذ األعمال.يلتزم المتعاقد بتأمين الموظفين حسب المسمى الوظيفي والمؤهالت والخبر  .ز

 بتخصيص موظفات للعمل في األقسام النسائية أو المواقع التي تتطلب ذلك.  يلتزم المتعاقد  .ح

  طريقة تنفيذ األعمال 2
  

  يلتزم المتعاقد بتنفيذ جميع األعمال الالزمة لتنفيذ مراحل المشروع وتحقيق أهدافه، ومن ذلك المتطلبات التالية:   

  أوالً: المتطلبات الوظيفية: 

   قواعد المخزنة على  المعلومات  واقع  البيانات من  بمستودع  توفرها  الواجب  البيانات  الالزمة الستخالص  الوظائف  توفير 
 البيانات. 

  .تمكين آليات الفهرسة المناسبة لقواعد البيانات الخاصة بتطبيق ادارة مستودع البيانات 

   إمكانية تصميم نماذج الدراسات والخالصات المطلوبة وتطوير وحدات خاصة إلنتاجها من واقع المعلومات المتوفرة بمستودع
 البيانات. 

 لب. إصدار تقارير دورية وأخرى يتم اصدارها حسب الط 

  إمكانية تقديم لوحة قيادية على مستوى الهيئة مبنية على مؤشرات األداء المختلفة والتي تساعد ادارة الهيئة على اتخاذ القرارات
 االستراتيجية المناسبة. 

  .إمكانية تطوير تقارير واستعالمات جديدة بطريقة سهلة تمكن موظفي الهيئة من انجازها داخليا 

 انات السابقة وتوفير آلية واضحة ومباشرة الستعادتها. االحتفاظ بنسخ من البي 

 .إمكانية تطوير التقارير ولوحات المعلومات وتحديثها وتغييرها من قبل االدارات  
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  دعم البيانات الجغرافية وامكانية عرضها على شكل خرائط حية بحيث يسهل على المستخدم تتبع المؤشرات والبيانات عبر
 مواقعها الجغرافية.  

 كانية قراءة البيانات والتعامل معها مباشرة من خالل إم(SQL Query) 

  إمكانية كتابة برمجيات حرة للتعامل مع البيانات باستخدام(R Scripting)   أو(Python Scripting)  

 اعي والتعلم العميق إمكانية استيعاب وتحليل البيانات المتقدمة مثل تنقيب البيانات والبيانات الضخمة وتعلم اآللة والذكاء الصن
 وغيرها. 

  

  ثانياً: المتطلبات غير الوظيفية:  

 توفير الدعم الكامل للغتين العربية واإلنجليزية 

 .توفير مستوى عالي من األمان والموثوقية للبرمجيات المستخدمة  

 ً  المتطلبات الخاصة بمستودع البيانات:  :ثالثا

   .دعم حجم ونوعية البيانات المتوفرة من الهيئة 

 .توفير القدرة على حماية البيانات خالل انتقالها ما بين التطبيقات 

   .ضرورة وجود صالحيات محددة على تصميم وتحديث مستودع البيانات 

   .إمكانية تصميم التقارير المطلوبة وتشغيلها بواجهة سهلة االستخدام 

 وعيات البيانات المراد حفظها في مستودع البيانات في المستقبل. إمكانية زيادة حجم أو ن 

  .ضرورة وجود صالحيات محددة على تصميم وتحديث مستودع البيانات 

  .إمكانية تسجيل العمليات التي تتم في النظام بالتاريخ والوقت ومعلومات المستخدم والرجوع لها عند الحاجة 

 ات النظام.الوضوح والسهولة والمرونة في كافة مكون 

  المتطلبات الخاصة بأدوات ذكاء األعمال واستخراج وتحميل البيانات:  رابعاً: 

  .سرعة االستجابة واستعراض التقارير 

  .القدرة على التكامل مع قواعد بيانات االنظمة الحالية 

  .تحمل العدد المطلوب من المستخدمين في وقت واحد 

  االستخدام وتفاعلية. التأكد من ان الواجهة مرنة وسهلة 

  .القدرة على أخذ نظرة كاملة للتقرير شمولية وتفصيلية 

  .القدرة على عرض البيانات وفقا للتنسيق الجغرافي الصحيح 

  .التأكد من أن األدوات مالئمة للهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية والمتصفحات المختلفة 

  .وجود خاصية البريد االلكتروني المجدول 
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 محورية.  الجداول ال 

 .سهولة التخصيص  

  .دعم قابلية التوسع 

  .سهولة وسرعة التطوير والتعديل لألدوات 

  .دعم عمليات استخراج البيانات والتنظيف والتجميع واعادة التنظيم والتحويل والحساب وعمليات التحميل بشكل كامل 

 .سهولة االتصال بكل أنواع مصادر البيانات المختلفة 

  بإدارة جودة البيانات. وجود خاصية تهتم  

 مواصفات الجودة  3

قد يتسبب في    أوبما يتسبب    الهيئةبمواصفات الجودة المطلوبة في تنفيذ النطاق المطلوب. ويجب على المتعاقد إخطار  يلتزم المتعاقد  
تعديالت قد تؤثر على هذه الجودة كتغيير موقع المّوردة واألعمال المقدمة وبأي تغييرات أو    الموادعدم االمتثال لمتطلبات الجودة في  

 المّوردة.المواد تصنيع المواد، أو تغيير المواد الخام ونسبها المستعملة في تصنيع 

  مواصفات السالمة  4

لتزم المتعاقد وخالل جميع مراحل التنفيذ بجميع األنظمة والقواعد المطبقة في المملكة فيما يخص السالمة والصحة والبيئة، وأي أنظمة ي
  في نطاق عمل المشروع، ويضمن اتخاذ جميع اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لالمتثال لهذه األنظمة والقواعد.   الهيئةوقواعد تحددها  
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  الشروط المفصلة 

  المتابعة واإلشراف  1

  .للهيئة ستقع مسؤولية المتابعة واإلشراف على فريق العمل التابع 

  حفظ المخططات  2

بنسخ من المخططات والمواصفات على أن يقدم منها نسًخا مجانًا إلى المتعاقد، ويتحمل المتعاقد بعد ذلك على نفقته   الهيئةيحتفظ ممثل 
عند انتهاء العقد،   الهيئةعاقد بإعادة هذه المخططات إلى ممثل  الخاصة مصاريف إعداد أي نسخ إضافية يحتاجها لتنفيذ عمله، ويلتزم المت

  وقبل مدة كافية بحاجته إلى نسخ إضافية من المخططات أو المواصفات الالزمة لتنفيذ األعمال.  الهيئةوعليه إخطار ممثل 

  تدريب وتوظيف السعوديين  3

، وفي حال إنهاء عالقة العمل بين المتعاقد وأحد في المشروع  يلتزم المتعاقد باختيار وتعيين موظفيه من السعوديين المؤهلين للعمل
  موظفيه السعوديين يلتزم بتعيين غيرهم من المواطنين دون اإلخالل بأنظمة وقوانين العمل المعمول بها داخل المملكة.  

ات كما يلتزم المتعاقد بتقديم خطة شاملة لتدريب الموظفين المعينين، ويتعهد المتعاقد بقبول تدريب المواطنين ممن يزالون على قيد الجامع
العمل، ويلتزم بمنحهم شهادات إنهاء تدريبهم فور استكمال  والمعاهد والمدارس ذات الصلة بالمشروع وإعدادهم لالندماج في سوق 

  ررة لذلك وبالكفاءة الالزمة.  الساعات المق

  تقارير تقّدم العمل  4

حسب النموذج الذي توافق عليه  ، على أن يكون التقرير  اإلنجليزيةوالعربية  باللغة    دوريةتقاريًرا    للهيئةيجب على المتعاقد أن يقدم  
  ويحتوي على ما يلي: الهيئة
 البيانات الرئيسة عن عقد المتعاقد.  . أ

 الوضع المالي للعقد [نسبة اإلنجاز من الناحية المالية].   .ب

 .تقدم سير العمل في المشروع وأن يشتمل التقرير على رسم بياني بالعقود بالنسبة المئوية  .ج

للتَّقدم    الهيئةالزمني أو الجاري تنفيذها فعًال خالل الفترة المشمولة بالتَّقارير، مع تقدير ممثل  النَّشاطات المقررة في البرنامج    .د
 الذي تم إحرازه حتى تاريخ التقرير، وموعد المباشرة الفعلي أو المتوقع ومواعيد إنجاز كل نشاط من هذه النشاطات.

 رير تواريخ البدء. النَّشاطات التي ستتم مباشرتها حسب البرنامج المقرر مع تق  .ه

تغييرات محتملة في البرنامج الزمني،    المتحقق في تنفيذ العقد ووصف أي  تقريًرا وصفيًا موجًزا يعطي ملخًصا عاًما للتقدم  .و
 باإلضافة إلى تقدير آثار مثل هذه التغيرات، وبيانات عن اإلجراءات التصحيحية المقترحة. 

التي تم    .ز توفيرها في موقع العمل والمواد المقررة والتي لم يتم تَسليمها خالل الفترة التي يغطيها بيانًا عن المواد والمعدات 
 التقرير.

 البرنامج الزمني مع الواقع الفعلي.  تقدم العمل في توريد المعدات مع مقارنة ما هو مقرر بموجب  .ح

 .ملخًصا بالمالحظات حول تصميم األعمال  .ط

 .ملخًصا بجميع البنود التي لم تكتمل والتي تؤثر على سير العمل حاليا ومستقبًال، واألمور الحرجة والمهمة ووسائل تفاديها  .ي

 .رات في العقدموجًزا بأي تغيي  .ك

 .الهيئةتقريًرا عن ضبط الجودة النوعية مع ضرورة تحديد متخصص لمتابعة ذلك بعد اعتماده من   . ل

 . ضرورية  الهيئةأّي متطلبات أخرى تراها   .م
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 الملحقات 

 كراسة الشروط والمواصفات ):1ملحق ( 1
 العرض الفني والمالي ):2ملحق ( 2
  ة لترسياإخطار  ):3ملحق ( 3

 


