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 للتأكد قائمة تدقيق لمقدمي العطاءات .أ

 من تقديم كل المستندات المطلوبة
 

علىىى المسىىتثمر قبىىل إظىىالأ الظىىرف أن يقىىوم بمراجعىىة نهائيىىة للتأكىىد مىىن تقىىديم كىىل المسىىتندات 
تند إن كىان ( أمىام كىل مسى  تمىه وذلىب بوضىع عالمىة )  لوثائق المطلوبة وأنها مختومىة بخوا

 مرفقاً ومختوما إذا كان ذلب مطلوبا.
 

 المستند م
هل 
 مرفق؟

 هل مختوم؟

   نموذج العطاء 1

2 
توكيىل رسىىمي موثىق )إذا قىىام بىالتوقيع علىىى العطىاء ومرفقاتىىه 

 شخص ظير مقدم العطاء(
 

 

3 
إثبىىات أن المسىىئول عىىن الشىىركة أو وكيلهىىا الىىذي وقىىع علىىى 

 العطاء لديه الصالحية للتوقيع 
 

 

   صورة سارية المفعول من السجل التجاري  4

5 
قصىىىىور وإدارة  بتشىىىىغيلصىىىىور شىىىىهادات الخبىىىىرة الخاصىىىىة 

 .األفراح
 

 

6 
خطىىاب ضىىمان مىىن بنىىب معتمىىد لىىدى ملسسىىة النقىىد العربىىي 

 السعودي
 

 

   كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها 7
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 تعريف المفردات الواردة بكراسة .ب
 الشروط والمواصفات

 . 
المراد إقامته وتشغيله وإدارته مىن المسىتثمر بىالموقع  قصر األفراحهو  ــروع:ــــــــــــــالمش

 المحدد.

هو أرض تـحدد األمانة أو البلدية موقعها، والتي يقام عليها قصر  العقــــــــــــار :
 .األفراح

وإدارة  االسىىتثمار فىىي نشىىاط إنشىىاء فىىي هىىو شىىركة أو ملسسىىة يرظىىب المستثمــــر:  
 وتشغيل قصور األفراح. 

 يقصد به الشركة أو الملسسة التي تقدم عرضاً لدخول المزايدة مقدم العطاء

هو مبنى أو جزء من مبنى مخصص إلقامة األفراح أو الحفالت  قصر األفراح:
 بأنواعها، ومصمم الستقبال عدد كبير من األشخاص في وقت واحد.

تأخذ شكل مزايدة بهدف  ستثمرينإلثارة التنافس بين الم هي طريقة المنافســـــــــــة:
الحصول على أعلى سعر، ويتبعها الجهاز البلدي عند تأجير العقارات 

 واألنشطة
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 الجدول الزمني المتوقع إلجراء المزايدة .ج

 إيجار السنة األولىحتى بداية سريان العقد ودفع 
 

 التاريخ كيفية تحديد التــــــاريخ انالبيــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ15/11/1440 التاريخ الذي تم فيه النشر تاريخ اإلعالن

 هـ25/12/1440 كما هو محدد في اإلعالن آخر ميعاد لتقديم العطاءات
 هـ26/12/1440 كما هو محدد في اإلعالن موعد فتح المظاريف
  تحدده األمانة/ البلدية إعالن نتيجة المزايدة 

  تحدده األمانة/ البلدية موعد اإلخطار بالترسية
تاريخ توقيع العقد لمن ترسو 

 عليه المزايدة
خالل خمسة عشر يوماً من تىاريخ إشىعار 
األمانة/البلديىىة للمسىىتثمر بمراجعتهىىا، فىى ن 
لم يراجع يرسل له إشعار نهائي، ويعطىي 

 .مهلة إضافية خمسة عشر يوماً 

 

  هر من توقيع العقدخالل ش تاريخ تسليم العقار
مىىن تىىاريخ تسىىليم العقىىار بموجىىب محضىىر  بداية سريان مدة العقد

تسىىىىىىليم موقىىىىىىع مىىىىىىن األمانىىىىىىة/ البلديىىىىىىة 
والمسىىتثمر، وإذا لىىم يىىتم توقيىىع المسىىتثمر 

محضىىر تسىىليم العقىىار يىىتم إشىىىعاره  ىعلىى
خطياً وتحسب بداية سريان مدة العقىد مىن 

 تاريخ اإلشعار.

 

  عند توقيع العقد ليموعد سداد أجرة السنة األو
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 مقدمة .1

 
 موقععامة عن طريق الظرف المختوم بين المستثمرين لتأجير  في طرح مزايدة المحاني بلدية ترظب

مبينة في كراسة الشروط والمواصفات وفق التفاصيل ال قصر أفراحوتشغيل وإدارة  مخصص إلقامة
المرفقة ، والتي توضح المعلومات التي يجب على المستثمرين اإلحاطة بها , ومراعاتها عند تقديم 

 عطاءاتهم لهذه المزايدة .
للتعرف على  كراسةللمحتويات االبلدية بالمستثمرين القراءة المتأنية والدقيقة وتهيب 

، والجوانب القانونية للعقد ، والتزامات المستثمر ، بما يمكنه االشتراطات والمواصفات الفنية 
 .أهدافها للبلديةمن تقديم عطاء مدروس يتيح له الفوز بالفرصة االستثمارية المتاحة ، ويحقق 

البلدية بالرد على أية استفسارات أو استيضاحات من المستثمرين الراظبين في دخول  وترحب
 تفسارات أو االستيضاحات ب حدى الطرأ التالية:تقديم االسالمزايدة ، ويمكن 

 :مكتوبا بالبلدية وتقديم االستفسارإلدارة المذكورة  أدناه لتوجه إلى اا .1
 : االستثمار إدارة

 تليفون:  .............................
 0127600301فاكس:   أو على .2
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 وصف العقار .2
 قصر أفراح نوع النشاط

 قصر أفراح بالمحاني مكونات النشاط

 البدائع:  الحي : المحاني المدينة ارـع العقـــموق

 المحاني -: طريق الطائف  الشارع

 رقم العقار رقم المخطط

 عقارـالــدود ح
 

 2م 162:  بطول شارع شماالً :

 2م 162:  بطول شارع وباً :جن

 2م 200:  بطول شارع شرقاً :

 2م 200:  بطول طريق المحاني الطائف ظرباً :

 أرض فضاء  نوع العقار

 2م 32400 مساحة األرض

  مساحة المباني

 دور واحد عدد األدوار

  نوع البناء

 : صالة افراح مع الخدمات والمواقف  الخدمات بالعقار

 

 

 رىبيانات أخ
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 اشتراطات دخول المزايدة والتقديم .3

 
 المزايدة : من يحق له دخول 3/1

فىي مجىال إنشىاء وإدارة  فىي االسىتثمار لشىركات والملسسىات الراظبىةا لألفرادة و يحق
أو بحكىم الممنىوعين مىن التعامىل نظامىا هذه المزايدة. مىا عىدا  يالتقدم ف قصور األفراح

مسىتحقات  علىيهم الذين استبعاد لبلديةويحق لن التعامل، قضائى حتى تنتهى مدة المنع م
بعد رفعها لوزير الشئون  موعدها عن، أو كانوا ممن يتأخرون في سداد األجرة متأخرة

  .بعادهالبلدية والقروية والموافقة على است
 مكان تقديم العطاءات : 3/2

سعادة باسم  اتمهبخوالمختومة  البلديةتُقدم العطاءات على النماذج األصلية المستلمة من 
......... ........................................................المحاني ........رئيس بلدية 

، والحصول على إيصال يثبت فيىه  ةلبلديا يفاالستثمار  إلدارةوبحيث يتم تسليمها باليد 
 : التاليتاريخ وساعة التقديم، كما يمكن إرساله بالبريد المسجل على العنوان 

 المحاني  بلدية
 : المحاني مدينــــــــــــــــة

 21994البريديالرمز      79ص. ب 
 تقديم العطاءات: موعد 3/3

عطىاء يىرد  أين يقبىل ولى .هـ 25/11/1440.في موعد أقصاه  يجب أن تقدم العطاءات
 أو يسلم لغير الجهة المحددة أعاله. الموعد، بعد هذا

 موعد فتح المظاريف : 3/4

 ـهىى1440 / 12/ 26يىوم   الواحدة ظهىراً السىاعة.لمظىاريف هىىو الموعىد المحىدد لفىتح ا

 ميالدية.  2019 /8/     28الموافق    

 :تقديم العطاء 3/5
الدقة الالزمة، وذلب طباعىة أو استيفاء نموذج العطاء المرفق ب المستثمرعلى  3/5/1

كتابة بالمداد، وااللتىزام التىام بمىا تقضىى بىه البنىود الىواردة بكراسىة الشىروط 
 ا.والمواصفات وملحقاته

يجب ترقيم صفحات العطاء ومرفقاته والتوقيع عليها من مقىدم العطىاء نفسىه،  3/5/2
 تمه.ا بخهأو الشخص المفوض من قبله، وكذلب ختم

مىن  اص مفوض يجب إرفىاأ أصىل التفىويض مصىدقوإذا قدم العطاء من شخ 3/5/3
 أو مصحوبا بوكالة شرعية. ،الغرفة التجارية

العطاء داخل مظروف مختوم بالشمع األحمىر ويكتىب عليىه مىن الخىارج  يقدم 3/5/4
 .، وعنوانه، وأرقام هواتفه، ورقم الفاكس.المستثمراسم المزايدة، واسم 

 األسعار: كتابة 3/6
 :يليه أن يراعى ما عند إعداد عطائ المستثمريجب على 

أن يقىىدم السىىعر بالعطىىاء وفقىىاً لمتطلبىىات كراسىىة الشىىروط والمواصىىفات، وال  3/6/1
يجوز له إجراء أى تعديل، أو إبداء أى تحفظ عليها، أو القيىام بشىطب أى بنىد 

 من بنود المزايدة أو مواصفاتها، ويستبعد العرض المخالف لذلب.
 .يالسعود باللايرفاً( العطاء أرقاماً وكتابة )حرو يتدون األسعار ف 3/6/2
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 فىيالكشط، أو المحو، أو الطمس، وأى تصحيح أو تعىديل  للمستثمرال يجوز  3/6/3
عرض السىعر يجىب أن تعىاد كتابتىه مىن جديىد بىالحروف واألرقىام، والتوقيىع 

 عليه وختمه.
 مدة سريان العطاء: 3/7

ألمانة ليوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، ويوماً( تسعون 90مدة سريان العطاء )
طلب مد سريان العطاء إذا ما اقتضت الضرورة ذلب، ويبقىى العطىاء  يلبلدية الحق فا /

 نافذ المفعول وظير جائز الرجوع فيه من وقت تقديمه، وحتى نهاية مدة سريان العطاء.
 الضمان: 3/8

يجب أن يُقدم مع العطاء ضمان يعادل قيمة إيجار سنة واحدة، ويقدم فى شكل  3/8/1
معتمد لدى ملسسة النقد العربى السعودى، وأن يكون خطاب ضمان من بنب 

 ظير مشروط، وظير قابل لإللغاء، وأن يكون واجب الدفع عند أول طلب مىن
كما يجب أن يكىون ن الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي، البلدية، دو األمانة أو

خطاب الضمان سارياً لمدة ال تقل عن ستة أشهر من تاريخ آخر موعد لتقديم 
  .ء، وقابالً للتمديد عند الحاجةالعطا

 الضىمان أو تكىون قيمىة الضىمان،يستبعد كل عطاء ال يرفق به أصل خطىاب  3/8/2
بغيىر اسىم  الضمان مقىدما يكون خطابأقل من قيمة إيجار سنة واحدة، أو  به

 .، وليس للمستثمر الحق في االعتراض على االستبعادالمستثمر
 موعد اإلفراج عن الضمان : 3/9

،ويرد ألصىحاب المزايىدةفىور البىت فىي  مقبولةصحاب العطاءات ظير اليرد الضمان أل
 .صدور قرار الترسيةبعد  العطاءات المقبولة

 مستندات العطاء : 3/10
 استيفاء وإرفاأ المستندات التالية وبالترتيب الوارد ذكره : المستثمريجب على 

ماً ، أو ممن يفوضه لذلب، ومختوالمستثمرنموذج العطاء والتوقيع عليه من  3/10/1
 تاريخ التوقيع. إثبات، مع بختمه

إذا قىام وذلىب ، ، أو وكالىة شىرعيةالغرفىة التجاريىةمىن  اموثق يتوكيل رسم 3/10/2
 ومرفقاته شخص ظير مقدم العطاء.بالتوقيع على العطاء 

شركة يجب إرفاأ ما يثبىت أن المسىئول عىن الشىركة أو  المستثمروإذا كان 
الصىالحية للتوقيىع نيابىة عىن  وكيلها الذى وقىع علىى العطىاء ومرفقاتىه لديىه

  الشركة.
 

ي )وطبقىا السىعود يخطاب ضمان من بنب معتمد لدى ملسسىة النقىد العربى 3/10/3
 .أعاله( 3/8للشروط الواردة في البند 

 /مختومىىة بخىىتم األمانىىةال اوملحقاتهىى كراسىىة الشىىروط ومواصىىفات المنافسىىة 3/10/4
كيداً اللتىزام تأ، موقعا عليها من المستثمر ومختومة بختمه،  يالرسمالبلدية 

المطلق بما ورد بها، ويجب إرفاأ صورة إيصىال الىدفع الىذى تىم  المستثمر
 شراء كراسة الشروط والمواصفات بموجبه.
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 عرضواجبات المستثمر قبل إعداد ال .4
 

 دراسة الشروط الواردة بالكراسة: 4/1
دراسة وافية ودقيقة  الواردة  الشروط والمواصفات بنود كراسة دراسة المستثمرعلى 

، وإعداد العرض وفقا لما تقضي به هذه الشروط والمواصىفات، وعىدم االلتىزام بىذلب 
 .في استبعاد العطاء ةالبلدي /لألمانة يعطي الحق 

 لمزايدة :االستفسار حول بيانات ا  4/2
 المسىىتثمربنىىد مىىن بنىىود المزايىىدة، يجىىب علىىى  أيحالىىة ظمىىوض أو عىىدم وضىىوح  يفىى

البلدية خطياً للحصول على اإليضاح الالزم قبل تقديمه لعطائه، األمانة/االستفسار من 
قوم توسالمحدد لتقديم العطاءات،  النهائيمن التاريخ  أيام ةوذلب بمدة ال تقل عن عشر

رد علىىىى االستفسىىىارات كتابىىىة لكىىىل مىىىن اشىىىترى كراسىىىة الشىىىروط بىىىال األمانة/البلديىىىة
، ولىن أيىام قبىل الموعىد المحىدد لفىتح المظىاريف خمسةفي موعد أقصاه  والمواصفات

 يعول على أية استفسارات أو إجابات شفوية.
 : العقارمعاينة   4/3

،  لىةبمعاينىة العقىار معاينىة تامىة نافيىة للجهاوقبل تقديم عطائه أن يقوم  المستثمرعلى 
 . السائدة به وضاعاألالمعتمدة، وأن يتعرف تعرفاً تاماً على  الحدودوفق 

قد استوفى هذا الشرط بمجرد تقدمه بعطائه، بحيث ال يحق له الحقىاً  المستثمرويعتبر 
  .العقار واألعمال المتعلقة بهاالدعاء أو االحتجاج بأية جهالة بخصوص  
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  المظاريف
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 ما يحق  لألمانة/للبلدية وللمستثمر  .5

 قبــــل وأثناء فتــــــح المــــــــظاريف
 

 والمواصفات:إلغاء المزايدة وتعديل الشروط  5/1
بعىىد أخىىذ موافقىىة صىىاحب  ة قبىىل فىىتح المظىىاريفللبلديىىة إلغىىاء المزايىىد لألمانىىة/يجىىوز 

إذا اقتضت المصلحة العامة ذلب. ويحق لها اإلضافة أو الحىذف أو التعىديل  الصالحية
بند مىن بنىود كراسىة الشىروط والمواصىفات بموجىب خطىاب أو إخطىار  يلمضمون أ

لمواصىفات، قامىت بشىراء كراسىة الشىروط وا يإلى جميع الشركات أو الملسسات التى
، علىى أن تعتبىر أيىة إضىافة أو حىذف أو تعىديل تىم إخطىار قبىل فىتح المظىاريفوذلب 

الشىىركات أو الملسسىىات بىىه جىىزء ال يتجىىزأ مىىن هىىذه الشىىروط والمواصىىفات وملزمىىاً 
 لجميع المتنافسين.

 تأجيل موعد فتح المظاريف : 5/2
للبلدية تأجيل تاريخ وموعد فتح المظىاريف إذا مىا دعىت الضىرورة إلىى  لألمانة/يحق 

 العطاءات بالتأجيل كتابة. مقدميالبلدية ستخطر جميع  نة/ااألمب، وإذا تم ذلب ف ن ذل
 سحب العطاء : 5/3

 .ال يحق للمستثمر سحب عطاءه قبل موعد فتح المظاريف
  العطاء:تعديل  5/4

دعىاء إ أيلىن يلتفىت إلىى و، في عطائه بعد تقديمهتعديل  أي إجراء للمستثمرال يجوز 
 .بعد تقديمه عطائه  فيخطأ  وجودمن صاحب العطاء ب

 حضور جلسة فتح المظاريف : 5/5
الموعىد المحىدد ، ويجىب  يأو مندوبه حضور جلسة فىتح المظىاريف فى للمستثمريحق 

سعودي  أن يكون مندوب الشركة أو الملسسة المفوض لحضور جلسة فتح المظاريف
 لملسسىة مصىدقامصحوباً بوكالة شرعية أو تفىويض مىن مىدير الشىركة أو ا الجنسية،

DRAFT من الغرفة التجارية,وال يحق االعتراض لمن لم يحضر الجلسة.
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 الترسية والتعاقد وتسليم الموقع .6
 

 :والتعاقد الترسية  6/1
العىروض إلىى لجنىة بعد أن تستكمل لجنة فتح المظاريف إجراءاتهىا تقىدم  6/1/1

 .بما تراهوتقديم التوصية لصاحب الصالحية ، االستثمار لدراستها 
يتم إخطار من رست عليه المزايدة خالل أسبوع علىى األكثىر مىن تىاريخ  6/1/2

الترسىىيةل لمراجعىىة األمانة/البلديىىة خىىالل خمسىىة عشىىر يومىىاً مىىن تىىاريخ 
ة، يرسل لىه اإلخطار الستكمال اإلجراءات، وإذا لم يراجع خالل هذه المد

إخطار نهائي، ويعطى مهلة خمسة عشىر يومىاً أخىرى، وفىى حالىة تخلفىه 
لبلدية بعد المدة اإلضافية يتم إلغاء حقىه فىي التىأجير اعن مراجعة األمانة/
 ومصادرة الضمان.

ترسىية المزايىدة  بعد أخذ موافقة صاحب الصىالحية يجوز لألمانة/ للبلدية 6/1/3
العطىاء األول، الىذي رسىت عليىه على صاحب العطاء الثاني بىنفس قيمىة 

 المزايدة، ولم يستكمل اإلجراءات خالل المدة المحددة.

 
 الموقع: تسليم 6/2

يتم تسليم الموقع للمستثمر بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين،  6/2/1
وذلب بعد توقيع العقد مباشرة ما لم يكن هناب عائق لدى األمانة/البلدية 

من تاريخ توقيع العقد وتاريخ  يحول دون ذلب، وبشرط أال تزيد المدة
 االستالم عن شهر واحد.

في حال تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر تسلم الموقع تقوم البلدية  6/2/2
وتحسب بداية مدة العقد من  عنوانه،ب رسال إشعار خطى للمستثمر على 

 .تاريخ اإلشعار
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 ةعامتراطات الـــــاالش .7
 للموقع : الخدماتتوصيل  7/1

...  -هىاتف -صىرف صىحي -ميىاه -)كهرباء للموقع الخدماتيتولى المستثمر توصيل 
على مسىئوليته الخاصىة، ويتحمىل كافىة التكىاليف والرسىوم المرتبطىة بىذلب،  وظيرها(

الجهىات بالبلديىة ومىع باألمانة/ارة المعنيىة ذلىب مىع اإلد فىيوعلى المسىتثمر أن ينسىق 
 .ذات الصلة

 للتنفيذ : الزمنيالبرنامج  7/2
للبلديىىىة برنامجىىىاً زمنيىىىاً للتنفيىىىذ، متضىىىمناً المراحىىىل لألمانة/يلتىىىزم المسىىىتثمر أن يقىىىدم 

  والتشغيل.المختلفة لإلنشاء 
 الحصول على الموافقات والتراخيص من البلدية والجهات ذات العالقة : 7/3

قبل الحصول علىى الموافقىات  األفراح مشروع قصرالمستثمر بعدم القيام بتنفيذ يلتزم 
 البلدية والجهات األخرى ذات العالقة.األمانة/والتراخيص من 

 تنفيذ األعمال: 7/4
وسابقة  إلى مقاول لديه خبرة قصر األفراحإنشاء مهمة  أن يسندالمستثمر  يجب على 

وقع معه عقىد تنفيىذ المشىروع ، ويىتم اعتمىاد وأن ي، األنشطةي تنفيذ مثل هذه ف أعمال
أن المسىتثمر  يجب على كما هذا العقد من البلدية قبل تسليم المستثمر ترخيص البناء ،

شهادات الخبىرة السىابقة للمقىاول معتمىدة ومصىدقة مىن الجهىات المختصىة تثبىت  يقدم 
 ن تأديته لألعمال التي التزم بها.حس

 : دى المستثمرل على التنفيذمسئولية اإلشراف  7/5
مكتىىب هندسىي استشىىاري يجىب أن يسىند  المسىىتثمر مهمىة اإلشىراف علىىى التنفيىذ إلىى 

 معتمد يكون من واجباته:

مراجعىىة ومطابقىىة مخططىىات ومواصىىفات المشىىروع قبىىل مباشىىرة التنفيىىذ ووضىىع  •
لبلديىىىة بىىىأي خطىىىأ يكىىىون موجىىىودا بهىىىا األمانة/االمالحظىىىات الفنيىىىة عليهىىىا وإبىىىال  

 ة بمعالجة الخطأ.والمقترحات الخاص

 المتابعة اليومية المستمرة لتنفيذ األعمال طبقا لمواصفات العقد وأصول الصناعة. •

لى إتمام العمل توجيه المقاول وإعطاله المشورة الفنية عند اللزوم ، والتي تساعد ع •
علىىى الوجىىه األكمل،وإخطىىار المقىىاول والمسىىتثمر خطيىىا عىىن أي مخالفىىات تحىىدث 

 وطلب إزالتها

ق واالعتماد للمخططات وعينات المواد التي يقدمها المقاول وتقديم التوصيات التدقي •
 بشأنها.

 دراسة المشكالت التي قد تظهر أثناء التنفيذ، وإبداء التوصيات الالزمة لحلها.  •

 اإلشراف : فيالبلدية األمانة/حق  7/6
اإلشىىراف علىىى التنفيىىذ بجميىىع مراحلىىه  فىىيللبلديىىة الحىىق الكامىىل  لألمانىىة/ 7/6/1

لواردة د من التزام المستثمر بالتنفيذ طبقاً لالشتراطات والمواصفات اللتأك
 بكراسة الشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة

فيمىا يتعلىق بىأوامر التغييىر  البلديىة/يلتزم المستثمر بتلبية متطلبىات األمانة 7/6/2
ط والمواصىىىفات والمخططىىىات واإلصىىىالح لمىىىا تىىىم تنفيىىىذه مخالفىىىاً للشىىىرو

 المعتمدة.
تصىاميم الفىي  وز للمستثمر إجراء أية إضىافات أو تعىديالت جديىدة ال يج 7/6/3

لبلدية، وفى حالة الموافقة يتعين على المستثمر أن األمانة/اإال بعد موافقة 
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للبلديىىة مخططىىات كاملىىة مىىن المواصىىفات الفنيىىة مىىن أجىىل  لألمانىىة/يقىىدم 
 الحصول على الموافقة الخطية والترخيص الالزم.

االنتهىاء مىىن أعمىال اإلنشىىاء ب شىعار األمانة/البلديىىة، يلتىزم المسىتثمر بعىىد  7/6/4
ليقوم مهندس األمانة/البلدية بالمعاينة، وعمىل محضىر يبىين أن التنفيىذ تىم 
 طبقىىىاً للمواصىىىفات والشىىىروط الىىىواردة بكراسىىىة الشىىىروط والمواصىىىفات

 والمخططات والمعتمدة.
 تقرير المقاول والمكتب االستشاري: 7/7

األعمىىال وقبىىل السىىماح بالتشىىغيل يقىىدم كىىل مىىن المقىىاول تنفيىىذ جميىىع  بعىىد االنتهىىاء مىىن
واالستشىىاري المشىىرف علىىى التنفيىىذ تقريىىرا إلىىى األمانىىة بخطىىاب رسىىمي عىىن طريىىق 

  ومطابقته للمواصفات. قصر األفراحالمستثمر،  يوضحان فيه مسئوليتهما عن تنفيذ 
 استخدام العقار للغرض المخصص له : 7/8

لغيىر الغىرض المخصىص لىه فىى إعىالن المزايىدة، ال يجوز للمستثمر استخدام العقىار 
  .وأى مخالفة لذلب يترتب عليها فسخ العقد، وسحب العقار من المستثمر

 التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد : 7/9
بعىد للغيىر إال  التنىازل عىن العقىد تأجير كل أو جزء من العقىار, وال للمستثمرال يحق 

و الىرفض والتي يحىق لهىا الموافقىة أالبلديىة،/األمانةالحصول علىى موافقىة خطيىة مىن 
نفىس شىروط المسىتثمر  على أن تنطبق علىى المتنىازل لىه , بناء على تقديرها للموقف

 لي.صاأل
 موعد سداد األجرة السنوية: 7/10

تسدد أجرة السنة األولى عند توقيع العقد، وفي حالة عدم  التزام المستثمر بالسداد فىي 
 إيجىارلضىمان البنكىي المقىدم مىن المسىتثمر، أمـــــــــىـا الموعد المذكور يتم مصادرة ا
في بداية كل سنة إيجارية، وبحىد أقصىى عشىرة أيىام مىن  االسنوات التالية، فيتم سداده

 بداية السنة اإليجارية.
 متطلبات السالمة واألمن : 7/11

 : ييلتزم المستثمر بما يل
رار أو اتخىىاذ كافىىة اإلجىىراءات واالحتياطىىات الالزمىىة لمنىىع وقىىوع أضىى 7/11/1

 حوادث تصيب األشخاص، أو األعمال، أو الممتلكات العامة والخاصة.
يجىىب علىىى المسىىتثمر أن يعىىد خطىىة لمواجهىىة حىىاالت الطىىوار  تشىىمل  7/11/2

تىىدريب أشىىخاص مىىلهلين علىىى إخىىالء األفىىراد مىىن المبنىىى ، و اسىىتخدام 
أجهزة ومعدات إطفاء الحريق،  والقيام بعمىل اإلسىعافات األوليىة، وحفىظ 

 لتنسيق مع الجهات المختصة.األمن، وا

يكون المستثمر مسئوالً مسئولية كاملة عن كافة حوادث الوفاة، وإصابات  7/11/3
العمل، التى قد تلحق بأى من العمال والموظفين أثنىاء قيىامهم بالعمىل، أو 
تلحق بالمارة أو المركبات، نتيجة عدم التزامىه باحتياطىات السىالمة أثنىاء 

ة التعويضات والمطالبىات، أو أى تكىاليف تأدية العمل، ويتحمل وحده كاف
 مسئولية عن ذلب. أدنىالبلدية األمانة/أخرى، وليس على 

 إلغاء العقد للمصلحة العامة: 7/12
البلديىىة فسىىخ العقىىد للمصىىلحة العامىىة، وفىىي هىىذه الحالىىة يىىتم تعىىويض /يحىىق لألمانىىة 

المتبقيىة مىن  يىةاإليجاربىالموقع ، وإعىادة القيمىة  المستثمر عىن قيمىة المنشىات المقامىة
 تاريخ إلغاء العقد إلى تاريخ انتهاء السنة التعاقدية. 

 :لبلدية بعد انتهاء مدة العقدل /لألمانة  والمنشآت المقامة عليه تسليم الموقع 7/13
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تلول ملكية المنشات والتجهيزات المقامة على العقار بعىد انتهىاء مىدة العقىد  7/13/1
 لة جيدة.وعلى المستثمر تسليمها بحا إلى األمانة/البلدية,

لمسىىتثمر ب شىىعار االبلديىىة األمانىىة / بثالثىىة أشىىهر تقىىومانتهىىاء مىىدة العقىىد  قبىىل 7/13/2
ع وفي حالة عدم حضىوره يىتم اسىتالم الموقى ،لموقعاتسليم حضوره لبموعد 

 ظيابيا، وإشعار المستثمر بذلب.
 : أحكام عامة 7/14

جميع المستندات والمخططات  ووثىائق العطىاء المتعلقىة بهىذه المزايىدة هىي  7/14/1
 بمجرد تقديمها. للبلدية /لألمانة ملب

 التقويم الهجري هو المعمول به في العقد. 7/14/2
البلديىة بىالتعويض عمىا األمانىة/ ليس لمقدم العطىاء الحىق فىي الرجىوع إلىى  7/14/3

 تحمله من مصاريف أو رسوم نتيجة تقديم عطائه في حالة عدم قبوله. 
اتهىا التنفيذيىة تخضع هذه المزايدة لالئحة التصرف بالعقارات البلدية وتعليم 7/14/4

 فىىىىىي 38313/ب/3الكىىىىىريم رقىىىىىم  السىىىىىاميالصىىىىىادرة بموجىىىىىب األمىىىىىر 
هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـ24/9/1423
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 ةـــاصـــــتراطات الخــــــــاالش .8
 دة العقد:ــم 8/1

تبىىدأ مىىن تىىاريخ تسىىلم المسىىتثمر  (سىىنه خمسىىه وعشىىرون  )( سىىنه 25  )دة العقد ـــــم
  .البلديةاألمانة/للعقار من 

 واإلنشاء:فترة التجهيز  8/2
مىىىىن مىىىىدة العقىىىىد للتجهيىىىىز  ( خمسة عشر شهراً  ) (شهر 15  فترة )يمنح المستثمر 
وفى حالة عدم قيام المستثمر بالبدء  ون هذه الفترة ظير مدفوعة األجرة،واإلنشاء، وتك

 الفترة الزمنية المسموح بها للتجهيز واإلنشاء يتم فسخ العقد. تنفيذ المشروع خالل يف
 :وقت ومدة التشغيل اليومية 8/3

يلتزم المستثمر بتطبيق األنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الحكوميىة المختصىة 
 حول تشغيل قصور األفراح، والتنسيق معها لتحديد وقت ومدة التشغيل اليومية.

 المسئولية عن المخالفات: 8/4
ئولية كاملة أمام الجهات المختصة عما ينىتج مىن مخالفىات مس يكون المستثمر مسئوال
 ، ويعين أحد األفراد يكون متواجدا في القصر بصفة مستمرة.عند استخدام القصر

 تأمين الحراسات: 8/5

يلتزم المستثمر بتوفير الحراسىات الالزمىة لمىداخل صىاالت النسىاء مىن الخىارج ومىن 
 عملية االتصال عند خروج المدعوين من العوائل. داخل الصالة، وتنظيم

 أماكن تجهيز الطعام: 8/6

فىي بالنظافىة  الصىحية واالهتمىامالعناية التامة بالمتطلبىات  المستثمر يراعى 8/6/1
وااللتىزام فىي  بصفة خاصىة، أماكن تجهيز الطعامبصفة عامة وفي  القصر

 .المتعلقة بالمطاعم والمطابخ ةذلب بالتعليمات البلدي
لصىىاحب القصىىر محىىالت تغذيىىة معتمىىدة ومرخصىىة مىىن البلديىىة ،  إذا كىىان 8/6/2

فيمكنه أن يشترط على صاحب المناسبة أن يقوم بالطبخ في محالتىه حسىب 
األسىىىىعار التىىىىي يتفىىىىق عليهىىىىا ، وعلىىىىى صىىىىاحب القصىىىىر تىىىىوفير األنىىىىواع 

 .والمستويات حسب الطلب
 مواقف السيارات : 8/7

 يلتزم المستثمر بما يلي:
بواقىع موقىف سىيارة لكىل   قصر األفىراحتادي توفير مواقف سيارات لمر 8/7/1

 .مسطحات المبانيمن  2م50
لى المواقىف بحيىث ة حركة دخول وخروج السيارات من وإسهولمراعاة  8/7/2

 ال تعيق حركة المرور في الشوارع المحيطة.
ال يسمح باستخدام مواقف تحت المبنىى، وعنىد الحاجىة السىتخدام مواقىف  8/7/3

يجىب أال يقىل البعىد  الموقىع،حدود  تحت األرض أو متعددة األدوار داخل
قصىر األفىراح عىن خمسىة أمتىار، وأال يزيىد ارتفىاع بين المواقف ومبنىى 

 أدوار المواقف عن دورين فقط فوأ سطح األرض.
عنىىد تصىىميم وتنفيىىذ مواقىىف السىىيارات تكىىون وفقىىا لالشىىتراطات الفنيىىة  8/7/4

 لمواقف السيارات الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية.
 الصيانة:اطات اشتر 8/8

لمبنى القصر وكافىة تجهيزاتىه  دورية  صيانة   إجراءيجب على المستثمر  8/8/1
مىىىن: كهربىىىاء، وتكييىىىف، وتركيبىىىات صىىىحية، ومعىىىدات، وأثىىىاث، وأنظمىىىة 

 .السالمة،  وظيرها
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ا دوريا )كل ثالثة أشهر( يقدم لألمانة /للبلدية تقرير يجب على المستثمر أن 8/8/2
البلدية عن أعمال الصيانة التي تمىت، /من مكتب هندسي معتمد من  األمانة

 مبينا به تفاصيل اإلصالحات واالستبداالت التي نفذت.  
 الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية: 8/9

قصىر دراسة للتأثيرات المرورية الناتجة عن إقامىة  جراءيجب على المستثمر القيام ب 
المعتمىدة لىدى األمانىة /  ة، وذلب من خالل أحد المكاتىب االستشىارية الهندسىي األفراح

البلديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
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 ةــــات الفنيـــتراطــــــاالش .9

 كود البناء السعودي ودليل اشتراطات البناء : 9/1
لبنىىىاء السىىىعودي علىىىى المسىىىتثمر مراعىىىاة جميىىىع االشىىىتراطات الىىىواردة بكىىىود ا يجىىىب

ومالحقىىىىه، وكىىىىذلب جميىىىىع الشىىىىروط الىىىىواردة بىىىىدليل اشىىىىتراطات وأنظمىىىىة البنىىىىاء 
 باألمانة/البلدية فيما يتعلق بجميع التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع.

 المعمارية:االشتراطات  9/2
أال يزيىىىد المبنىىىى عىىىن دور واحىىىد، وأال يتجىىىاوز أقصىىىى ارتفىىىاع للفىىىرا   9/2/1

 أمتار. 6الداخلي عن 
فادة مىىن االرتفىىاع المسىىموح بىىه فىىي الفقىىرة السىىابقة لتىىوفير يمكىىن االسىىت 9/2/2

عناصر ثانوية تخدم المشروع، كمىا يمكىن اسىتخدام مسىتوى تحىت سىطح 
األرض لىىنفس الغىىرض، علىىى أال يكىىون ذلىىب أعلىىى أو أسىىفل العناصىىر 

 صاالت الطعام(. -صالة النساء –الرئيسية للمشروع )صالة الرجال 
لمعىىايير التصىىميمية الموضىىىحة يىىتم تصىىميم عناصىىر المشىىىروع حسىىب ا 9/2/3

 (.1بالجدول رقم )
 ( معايير تصميم العناصر الرئيسية لألفراح1جدول رقم)

 المعيار التصميمي العنصر

 رجل/2م 1.65  صالة الرجال

صالة النساء بما فيها 
 Stageالمنصة 

 امرأة /2م 1.80

 وجبة )امرأة أو رجل( /2م 0.80 صالة الطعام

 أة + رجل()امر /2م 0.20 المطبخ

 رجل أو امرأة 40دورة واحدة  لكل  دورات المياه

 أال تزيد نسبة البناء عن النسبة المسموح بها في المنطقة. 9/2/4
يمكىىن اسىىتحداث عناصىىر ثانويىىة تكىىون مكملىىة للعناصىىر الرئيسىىية وتخىىدم  9/2/5

 احتياجات المشروع.
مراعىىاة عالقىىة عناصىىر المشىىروع ببعضىىها وسىىهولة الحركىىة داخلهىىا بمىىا  9/2/6

 هدف ويتناسب مع عدد المدعوين.يخدم ال
نسىىاء( مىىن أمىىاكن  –االهتمىىام بتصىىميم أمىىاكن خدمىىة الصىىاالت )رجىىال  9/2/7

ظسىىيل ودورات ميىىاه بمىىا يسىىهل الخدمىىة ويتناسىىب مىىع عىىدد المىىدعوين 
 ويحقق الخصوصية.

يراعى فصل مداخل النساء عىن مىداخل الرجىال، وأال يقىل عىدد المىداخل  9/2/8
 مخارج الطوار ( هي كالتالي: للمبنى عن ثالثة مداخل )عدا الرئيسية

 مدخل خاص بالرجال. ▪
 مدخل خاص بالنساء. ▪

 مدخل خاص بالخدمة. ▪
تحدد مواقىع المىداخل األساسىية فىي المشىروع ومخىارج الطىوار  بحيىث  9/2/9

 تكون بعيدة عن مصادر الخطر كالمطبخ وظرف ولوحات الكهرباء.
إعاقىة تصمم أبواب المداخل الرئيسية بحيث تفتح للخارج، وال تسبب أيىة  9/2/10

 لدى استعمالها في حاالت الطوار .
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متىىر، وفىىي حالىىة زيىىادة الطاقىىة  2يجىىب أال يقىىل عىىرض أي مىىدخل عىىن  9/2/11
شىىخص )ثالثمائىىة شىىخص( يىىزاد عىىرض المىىدخل  300االسىىتيعابية عىىن 

 متر لكل عشرة أشخاص. 0.05بمقدار 
ضىىرورة مراعىىاة الخصوصىىية عنىىد تصىىميم عناصىىر المشىىروع الداخليىىة،  9/2/12

 ع والمباني المجاورة.وكذلب بالنسبة للمشرو
االهتمىىام بىىالنواحي الجماليىىة للمشىىروع وإبىىراز الطىىابع العمرانىىي المحلىىي  9/2/13

 للمنطقة.
األخىىىذ فىىىي االعتبىىىار عنىىىد التصىىىميم احتياجىىىات المعىىىوقين فىىىي العناصىىىر  9/2/14

 المختلفة من المشروع.
اختيىىار مىىواد البنىىاء المناسىىبة التىىي تتىىوفر بهىىا شىىروط السىىالمة والمالئمىىة  9/2/15

 ألسلوب التصميم.لمناخ المنطقة و
اسىىتخدام مىىواد العىىزل الحىىراري المناسىىبة فىىي المشىىروع، وتطبيىىق الئحىىة  9/2/16

 العزل الحراري لدول مجلس التعاون الخليجي.
ضرورة عزل الصوت بتلب المشاريع لما يصدر عنها من أصوات عالية  9/2/17

االحتياطىىات التصىىىميمية تسىىتلزم حمايىىة المجىىاورين مىىىن آثارهىىا، وأخىىذ 
والتىي ، الصىوت داخىل فراظىات المشىروع ذلب عىزل وكى، لها  والتنفيذية

يصىىدر عنهىىا أصىىوات عاليىىة كصىىالة النسىىاء والمكىىان المخصىىص للفنىىون 
 الشعبية على أن يراعى ما يلي:

تصىىىميم مبىىىاني المشىىىروع بطريقىىىة تحقىىىق الوقايىىىة المناسىىىبة مىىىن  .أ
 الضوضاء.

 المجاورين.إلى تصميم صاالت األفراح بحيث ال تنتقل الضوضاء  .ب
سىىىتخدام مكبىىىرات الصىىىوت فىىىي السىىىاحات الخارجيىىىة ال يسىىىمح با .ج

 المخصصة لالحتفال.
 اإلنشائية:االشتراطات  9/3

 أن يكون البناء من الخرسانة المسلحة. 9/3/1
أن تكىىون مىىواد البنىىاء المسىىتعملة فىىي اإلنشىىاء مقاومىىة للحريىىق ومطابقىىة  9/3/2

 لالشتراطات.
 في حالة استخدام الحديد في اإلنشاء: يجب اتخاذ كافىة إجىراءات السىالمة 9/3/3

 والوقاية من الصدأ والتاكل والحريق.
أن يعىىد تقريىىىر لتربىىة موقىىىع المشىىروع ويىىىتم تحليىىل للميىىىاه الجوفيىىىة )إن  9/3/4

وجدت( من قبل جهىة مختصىة، وأخىذ النتىائج فىي االعتبىار عنىد الدراسىة 
 اإلنشائية.

أال يقل حساب األحمال الحية لصاالت األفراح عن القيمة األكبر المحىددة  9/3/5
 اسية السعودية أو تلب المحددة بكود البناء الموحد.لها بالمواصفات القي

يراعى في الدراسات اإلنشائية تأثير الكىوارث الطبيعيىة أو انهيىار التربىة  9/3/6
 أو الزالزل وظيرها.

تقىىىديم مىىىذكرة إنشىىىائية متكاملىىىة للمشىىىروع مىىىع المخططىىىات والتفاصىىىيل  9/3/7
 والمالحظات اإلنشائية للجهة المختصة بالبلدية.

رضة للمياه العادية أو الجوفية كالخرسانات المدفونىة عزل الخرسانة المع 9/3/8
بالتربة وخرسانات األسطح، وكذلب البالطىات الخرسىانية لىدورات الميىاه 

 والمطابخ وما شابهها.
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يسىىىتعمل األسىىىمنت المقىىىاوم للكبريتىىىات فىىىي جميىىىع الخرسىىىانات المدفونىىىة  9/3/9
 بالتربة في المبنى.

شىىروع ف نىىه يلىىزم تقىىديم فىىي حالىىة إدخىىال أيىىة تعىىديالت مسىىتقبالً علىىى الم 9/3/10
دراسىىة إنشىىائية ومعماريىىة لهىىا، وكىىذلب تقىىديم التفاصىىيل الالزمىىة لمقاومىىة 
مواد البناء المستعملة للحريق من قبل مكتب هندسي استشاري إلى الجهة 
المختصة بالبلدية للحصول على موافقتها، ويتم تنفيذ هذه التعديالت تحت 

ء من التنفيذ يتم تقديم شهادة إشراف مكتب هندسي استشاري، وبعد االنتها
ول والمكتىب االستشىاري المشىرف علىى التنفيىذ تفيىد مسىئوليتهما امن المق

الكاملىىة عىىن تنفيىىذ التعىىديالت المطلوبىىة ومقاومىىة المنشىىأ للحريىىق حسىىب 
متطلبىىىات الىىىدفاع المىىىدني، وذلىىىب قبىىىل السىىىماح لصىىىاحب القصىىىر ب عىىىادة 

 تشغيله.
أعمىىىال الىىىديكورات ال يسىىىمح فىىىي حالىىىة تىىىرميم العناصىىىر اإلنشىىىائية أو  9/3/11

 باستخدام مواد كيميائية مصنعة أو ظير مقاومة للحريق.

 الكهربائية:االشتراطات  9/4
 380/220فولىت أو  220/127يتم التصميم على أسىاس أن جهىد التغذيىة  9/4/1

فولت )حسب جهد شركة الكهرباء المحلية( ثالثىي األطىوار أربعىة أسىالب 
 ذبذبة/ ثانية. 60

التركيبىىات الكهربائيىىة مطابقىىة للمواصىىفات القياسىىية تكىىون جميىىع المىىواد و 9/4/2
السىىىعودية ونظىىىام التمديىىىدات الكهربائيىىىة الصىىىادر عىىىن وزارة الصىىىناعة 
والكهرباء والتعىاميم الصىادرة عىن هىذه الىوزارة أو تكىون مطابقىة إلحىدى 

 المواصفات العالمية المعمول بها.
لزينىىىات وتشىىمل إنىىارة المبنىىىى مىىن الخىىارج وا -فصىىل اإلنىىارة الخارجيىىىة 9/4/3

 عن اإلنارة الداخلية. -والموقع العام والحدائق واألسوار
فصل دوائر اإلنارة عىن دوائىر القىوى وعمىل لوحىات توزيىع مسىتقلة لكىل  9/4/4

 منها.
تكون القواطىع الكهربائيىة لمخىارج القىوى مىن النىوع المىزود بحمايىة ضىد  9/4/5

 .Earth Leakage Circuit Breakerالتسرب األرضي للتيار 
التركيبىات الكهربائيىة الخارجيىة يجىب أن تكىون مىن النىوع جميع المىواد و 9/4/6

المقىىاوم لعوامىىل الطقىىس والمحميىىة ضىىد تسىىرب الرطوبىىة والغبىىار وميىىاه 
 األمطار.

 متر. 1.40أال يقل ارتفاع مفاتيح اإلنارة والمقابس الكهربائية عن  9/4/7
أال يقىل الحىد األدنىى لشىىدة اإلنىارة فىي عناصىر المبنىىى عمىا هىون موضىىح  9/4/8

 ( التالي :2) بالجدول رقم
 (2جدول رقم )

 ة المطلوبة في عناصر المبنىشدة اإلضاء
 دة اإلنارةــش را ـــالف

صاالت الجلوس والطعام 
 والممرات

 وكســل 300

 وكســــــل 700 ابخـالمط

 وكســـل 300 المغاسل ودورات المياه
 وكســل 50 وقع الخارجيــالم
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 يجهز المبنى بالمتطلبات اآلتية : 9/4/9

 ت إنارة للطوار .وحدا .أ
 عالمات مضيئة توضح مخارج الطوار  وظيرها. .ب

 شبكة للكشف واإلنذار عن الحريق. .ج
ظرفىىة لمحىىوالت شىىركة الكهربىىاء، وذلىىب فىىي حالىىة تجىىاوز الحمىىل  .د

أمبير، ومراعاة أن تكون لها واجهىة واحىدة  400الكلى للمبنى عن 
 على األقل على الشىارع، وأن تكىون فتحىة التهويىة ومىدخل الغرفىة
جهىىة الشىىارع، ويىىتم الحصىىول علىىى مخطىىط وتصىىميم الغرفىىة مىىن 

 شركة الكهرباء المحلية.
مولد كهرباء احتياطي بقدرة كافية إلمداد المبنى بالتيىار الكهربىائي  .ه

الىىالزم لإلنىىارة والىىدوائر األخىىرى المهمىىة فىىي حالىىة انقطىىاع تيىىار 
 شركة الكهرباء.

جميىع المنشىات للتقليىل  علىىااللتزام بما صدر من تعليمات حول نظام التأريض  9/4/10
من الحوادث والمحافظة على سىالمة األرواح والممتلكىات مىن المخىاطر الناتجىة 
عن سوء استخدام التيىار الكهربىائي أو األجهىزة الكهربائيىة علىى أن يشىمل نظىام 

 التأريض بالمشروع ما يلي :

 تأريض حديد تسليح أساسات المشروع. .أ
ة للتيىىار كمواسىىير الميىىاه جميىىع األجىىزاء المعدنيىىة ظيىىر الحاملىى .ب

 الرئيسية أو المواسير المعدنية للصرف الصحي...إلخ.

اللوحىىات الرئيسىىىية ولوحىىات التوزيىىىع الفرعيىىة وحديىىىد تسىىىليح  .ج
 الكابالت ودوائر القوى واإلنارة وخالفه.

 تزويد المشروع بمانعة صواعق مناسبة. 9/4/11
ع يفضىىل إيجىىاد مكىىان مسىىتقل بمسىىاحة مناسىىبة يخصىىص لوضىىع لوحىىة التوزيىى 9/4/12

الرئيسية به لتوزيع الكهرباء إلى العناصر المختلفة في المبنى ويتم تحديدها على 
 المخطط وكيفية تغذية اللوحات الفرعية ومواقعها.

 االشتراطات الميكانيكية : 9/5
 : أنظمة التبريد والتدفئة, والتهوية, والمولدات االحتياطيةيقصد باألعمال الميكانيكية 

يجىىىب مراعىىىاة االشىىىتراطات العامىىىة  التهويىىىة.أنظمىىىة التبريىىىد والتدفئىىىة و 9/5/1
 الستخدام أنظمة التبريد والتدفئة والتهوية التالية :

التقيىىىد باالشىىىتراطات الفنيىىىة والمواصىىىفات القياسىىىية عنىىىد  9/5/1/1
تصىىميم وتركيىىب أي نظىىام مىىن أنظمىىة التكييىىف والتهويىىة، 
حسىىىب األصىىىول الفنيىىىة، وتحىىىت إشىىىراف مكتىىىب هندسىىىي 

 ن االستخدام.معتمد، وذلب بما يخدم الهدف م
يراعىىىى عنىىىد تركيىىىب المكيفىىىات أن تكىىىون إمىىىا سىىىقفية أو  9/5/1/2

 جدارية بارتفاع مناسب.
في حالىة اسىتخدام المكيفىات الصىحراوية يراعىى أن تكىون  9/5/1/3

تمديدات المياه من النوع الجيد لضمان عدم تسىرب الميىاه، 
وأن تكىىىون ظيىىىر ظىىىاهرة وال يسىىىمح باسىىىتخدام المكيفىىىات 
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زيد نسبة الرطوبىة بهىا عىن الصحراوية في المناطق التي ت
50.% 

أو  Window Typeفي حالة استخدام مكيفات نوع شباب  9/5/1/4
فيجب تركيب مراوح تهويىة  Split Unitوحدات منفصلة 

 مناسبة ألهمية تجديد الهواء داخل الفرا .

 Ventilationالتهوية )شفط / طرد(  9/5/2

ديىىد ويقصىىد بهىىا التهويىىة الصىىناعية باسىىتخدام مىىراوح التهويىىة للسىىماح بتج 
 الهواء داخل الفراظات، ويشترط لذلب ما يلي :

يجب أن تتضمن تصميمات أعمال التهوية فتحات لتنقية الهواء حسب  .أ
 األصول الفنية ومتطلبات النظام المقترح استعماله.

تستخدم مراوح التهويىة فىي المطىابخ ودورات الميىاه والمسىتودعات،  .ب
 م من سطح األرض.2وتركب على ارتفاع ال يقل عن 

 تحسب سعة مروحة التهوية كالتالي : .ج
 دورات المياه : .1

 (3االرتفاع = س )م× العرض × حجم دورة المياه = الطول  ▪
سىىىاعة لىىىدورات الميىىىاه  /3س م6سىىىعة مروحىىىة التهويىىىة تكىىىون  ▪

 الخاصة أو ما يقارب ذلب.
سىىاعة لىىدورات الميىىاه  /3س م 15سىىعة مروحىىة التهويىىة تكىىون  ▪

 المجمعة.
 المطابخ والمستودعات : .2

 دقيقة /3س م30يكون تصميم سعة مروحة التهوية  ▪

 
 :Standby Generatorالمولد االحتياطي  9/5/3

ضرورة توفر مولد احتياطي للمشروع قابل للتشغيل في أي وقىت ينقطىع 
 فيه التيار الكهربائي عن المشروع، ويشترط فيه ما يلي :

ذو سعة مناسبة وكافية إلمداد المشىروع بالتيىار الكهربىائي  1/3/5/9
والىىىدوائر األخىىىرى المهمىىىة مثىىىل مضىىىخات الميىىىاه لإلنىىىارة 

ودوائر شبكة الكشف واإلنذار ومكافحة الحريق والثالجات 
 ...إلخ.

اتخاذ احتياطات السالمة الالزمة في موقىع المولىد وخىزان  2/3/5/9
 الوقود.

 يوضع المولد في مكان ذو نسبة عزل جيدة للصوت. 3/3/5/9

 اشتراطات األعمال الصحية : 9/6
يىىع المىىواد المسىىتخدمة فىىي تمديىىدات الميىىاه والصىىرف وجم ، وتشىىمل كافىىة التركيبىىات

وكىىذلب مىىواد ، الصىىحي والتهويىىة وأجهىىزة المطىىابخ ودورات الميىىاه وأمىىاكن الغسىىيل 
 تكسية الحوائط الداخلية لها، ويشترط ما يلي :

تخضع التصميمات والمىواد واألجهىزة المسىتخدمة للمواصىفات السىعودية  9/6/1
 أو المواصفات العالمية المعمول بها.

التمديدات الخارجية والداخليىة مىن خطىوط تغذيىة وصىرف صىحي تكىون  9/6/2
 حسب التصاميم المعتمدة والطرأ الفنية لذلب.
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المواد المستعملة في تكسىية حىوائط وأرضىيات وأسىقف كىل مىن المطىابخ  9/6/3
والمغاسل ودورات المياه وما في حكمها تكون مناسبة لالسىتعمال وسىهلة 

 هما.التنظيف كالسيراميب والقيشاني ونحو
امرأة( على  -شخص )رجل 20يتم تحديد عدد المغاسل بواقع مغسلة لكل  9/6/4

 نساء(. -مغاسل بالمشروع لكل فئة )رجال 8أال يقل عدد المغاسل عن 

 الحريق(:اشتراطات السالمة )الوقاية من  9/7
أن تكىىون المىىواد المسىىتخدمة داخليىىاً )التكسىىيات الداخليىىة( وكىىذلب األثىىاث  9/7/1

ذات قابلية اشتعال منخفضىة ومناسىبة لنوعيىة  ومحتويات المبنى من مواد
 االستخدام بالنسبة للمطابخ ودورات المياه.

 15توفير مخارج طوار  إذا زادت مسافة االنتقال إلى منطقىة آمنىة عىن  9/7/2
 متر.

الطعىىام(  -النسىىاء -تىوفير مخىىارج علىىى امتىىداد حىىوائط الصىىاالت )الرجىىال 9/7/3
لمخارج بمواد مناسبة تلدى إلى مناطق آمنة )بحيث يتم تكسية أرضيات ا

 ال تسبب انزالأ(.
تركيىىب نظىىام اإلنىىذار التلقىىائي للحريىىق إذا زادت مسىىطحات المبنىىى عىىن  9/7/4

وكىىىىذلب شىىىىبكات الىىىىرذ التلقىىىىائي إذا زادت المسىىىىطحات عىىىىن  2م2000
 .2م5000

ضرورة توفر أجهزة إطفىاء الحريىق المناسىبة حسىب االشىتراطات الفنيىة  9/7/5
 إليها ورليتها. لذلب بحيث تكون في أماكن يسهل الوصول

الطعىىام( عىىن ظىىرف التخىىزين وأيىىة  -النسىىاء -تفصىىل الصىىاالت )الرجىىال 9/7/6
فراظات أخرى بواسطة حوائط وأرضيات وأبىواب ذات مقاومىة للحريىق 

 دقيقة، وأن تشكل قطاعات حريق مستقلة. 60لمدة ال تقل عن 
 أن يفصل المطبخ وملحقاته عن بقية الفراظات بحواجز مقاومة للحريق. 9/7/7
طىرأ النجىاة قصىيرة وواضىحة، وأن تشىكل الممىرات ومنىاطق  أن تكون 9/7/8

 التوزيع قطاعات حريق مستقلة، وتكون جزءاً من طريق النجاة.
أن يىىىىىتم تصىىىىىميم وتركيىىىىىب كافىىىىىة التجهيىىىىىزات والخىىىىىدمات الكهربائيىىىىىة  9/7/9

والميكانيكية وظيرها من التجهيزات والخدمات بحيث تقلل من احتمىاالت 
 لى أخرى.حدوث الحريق وانتشاره من منطقة إ

أن يوضع مخطط لإلخالء في حالىة الحريىق فىي أمىاكن بىارزة وواضىحة  9/7/10
 لمرتادي مبنى المشروع.

يجب علىى المسىتثمر االلتىزام باشىتراطات السىالمة والوقايىة مىن الحريىق  9/7/11
الصىىىادرة مىىىن المديريىىىة العامىىىة للىىىدفاع المىىىدني ومىىىا يسىىىتجد عليهىىىا مىىىن 

 تعديالت.

 اشتراطات تركيبات الغاز : 9/8

حاجة الستعمال الغاز في هذه المشاريع سواء للطهي أو خالفه فيجىب في حالة ال
االلتزام بكل دقة بالشىروط الصىادرة عىن وزارة الشىئون البلديىة والقرويىة وأخىذ 

 كافة احتياطات السالمة عند تركيب خزانات الغاز مع مراعاة ما يلي :
 يجىىب أال تقىىل المسىىافة الفاصىىلة بىىين خىىزان الغىىاز وأي مبنىىى أو منشىىاة 9/8/1

 أمتار. 3مجاورة عن 
 في حالة تركيب الخزان في باطن األرض تتبع االشتراطات التالية : 9/8/2
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تتم عملية الدفن في ظرفة من الخرسانة المسىلحة طبقىا لشىروط  9/8/2/1
 ومخططات شركة الغاز والتصنيع األهلية

أن يكىون الخىزان بعيىداً عىىن مسىار حركىة السىيارات، وأال تقىىل  9/8/2/2
سىىم، وأن 15رض عىىن المسىىافة بىىين سىىطح الخىىزان وسىىطح األ

 يراعى ما يلي :

سىىىم مىىىن جميىىىع 30أن يتىىىرب فىىىرا  حىىىول الخىىىزان ال يقىىىل عىىىن  .أ
 الجهات.

 سم.10حول الخزان بسمب ال يقل عن  ةخراسانيتقام حوائط  .ب
أال يقل سمب القاعىدة الخرسىانية التىي يركىب فوقهىا الخىزان عىن  .ج

 سم.15
تعىىزل الحىىوائط واألرضىىية بمىىادة عازلىىة مناسىىبة لمنىىع تسىىرب  .د

 وبة إلى مناطق الخزان.الرط
يمىىأل الفىىرا  حىىول الخىىزان برمىىل نىىاعم جىىاف حتىىى أعلىىى سىىطح  .ه

 الخزان ويشرط عدم طمر فتحة التفتيذ والتعبئة.
أن يكون سقف ظرفىة الخىزان مىن الخرسىانة المسىلحة، وأال يقىل  .و

 سم وبأحجام يمكن رفعها بسهولة.10سمكه عن 
تم التركيىب كمىا هىو إذا كان الخزان مركباً في مسىار حركىة السىيارات فيى 9/8/3

 وارد بالبند السابق مع مراعاة ما يلي :

 سم.60أال تقل المسافة بين سطح األرض وسطح الخزان عن  .أ
أن يكىىون سىىقف الخىىزان مىىن الخرسىىانة المسىىلحة وبسىىمب ال يقىىل  .ب

 سم.15عن 
أن تكىىىون مواسىىىير التهويىىىة طبقىىىاً لمىىىا هىىىو وارد بالمواصىىىفات القياسىىىية  9/8/4

ين الغىىازات البتروليىىىة المسىىالة فىىىي السىىعودية )أسىىس واشىىىتراطات تخىىز
 خزانات التركيب والتجهيز للتشغيل(.
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 ( 7/ 6م )نموذجنموذج عطاء يقدم في مزايدة بالظرف المختو 10/1
 

 المحترم.     سعادة رئيس بلدية:
المتضمن رظبتكم   هـ  14      /    /         إلي إعالنكم المنشور بالصحف بتاريخ إشارة 
وإدارة وتشغيل قصر إقامة  ستثماره فيال                               موقع في مدينة  تأجير
 .أفراح

وحيث تم شرالنا لكراسة شروط ومواصفات المنافسة بموجب اإليصال المرفق صورته واطلعنا 
على الطبيعة معاينة تامة  شتراطات الخاصة بهذه المنافسة، كما تم معاينة العقاركافة اال علي

 نافية للجهالة . 
                  (        نتقدم لسعادتكم بعرضنا الستئجار العقار الموضح أعاله بأجرة سنوية قدرها )

واصفات بعد توقيع جميع ( لاير  وتجدون برفقه كراسة الشروط والم                   )
صفحاتها من قبلنا وضمان بنكي يعادل أجرة سنة كاملة وكافة المستندات المطلوبة في كراسة 

 الشروط والمواصفات.
 

  اسم الشركة

  رقم السجل التجاري

 بتاريخ  صادرة من

  نوع النشاط

 جوال فاكس هاتف

 الرمز  ص.ب
 

العنوان: 

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

........ 

 الختم الرسمي      التوقيع
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 إقرار من المستثمر  10/3

  يقر المستثمر بما يلي:

 والمواصفات ومرفقاتها وأنه ملتزم بما جاء بها. اطلع على كراسة الشروط  .1

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

 وجه خاص:

 38313/ب/3الئحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب األمر السامي الكريم رقم  .أ

 هـ24/09/1423في 

 الصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية. فراحالفنية إلقامة قصور األاالشتراطات  .ب

 نافية للجهالة.تامة  للتأجير معاينة  المعروضموقع العاين  .3
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DRAFT


