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 تسجيل وتأهيل الموردين ال   ل استكما ل إرشادات  

باإلضافة إلى تقديم املتطلبات والوثائق  الخاصة،يرجى استكمال وتعبئة نموذج تسجيل املوردين بشكل كامل وإرفاق نسخة موقعة ومختومة للنموذج والسياسات واالشتراطات 

 (:سارية املفعول ) الضرورية التالية

 

 .سابقة األعمال والسير الذاتية ملدراء اإلدارات مع بيان تفصيلي لهيكل الشركة مع وإنجازات املنشأة أنشطة  ملف تعريفي وخلفية عن .1

 )للمنشآت األجنبية املتواجدة في السوق السعودي( املفعول  ساري ترخيص من هيئة االستثمار  .2

 بتصديقها من السفارة السعودية في نفس البلد()يجب على املنشآت املتواجدة خارج اململكة أن تقوم  ساري املفعول  السجل التجاري / الرخصة التجارية .3

 فقط( )املوردين املحليين الصناعية سارية املفعول  عضوية الغرفة التجارية .4

 )املوردين املحليين فقط( سارية املفعول  شهادة التأمينات االجتماعية .5

 )املوردين املحليين فقط( سارية املفعول  شهادة الزكاة .6

 )املوردين املحليين فقط(شهادة السعودة  .7

 . مع (املرفق  النموذج في العقاريين للمطورين)الزامية سالمة املوقف النظامي  و بيان عدم تعارض املصالح  .8
ً
 إرفاق التفاصيل عن أي مسائل قانونية يكون فيها املتقدم طرفا

 ( ترخيص إصدار  تتطلب مهن و  أنشطة)ألي  املفعول  ساريةمزاولة املهنة  شهادة .9

 .من البنك مصدق برقم اآليبان صادر خطاب  .10

 (للشركات)الزامية .  مالية  سنوات 3آلخر  املدققة املالية القوائم .11

 ( للشركات)الزامية  .الشراكة عقد .12

 (للشركات)الزامية املعدلة.   مالحقه و  الشركة تأسيس عقد .13

 (.املساهمة للشركات)ساس ي النظام األ  .14

 (للمطورين العقاريين )سمة التقرير االئتماني . .15

 (العقاريين للمطورين)الزامية من لجنة البيع على الخارطة )وافي(.  شهادة تأهيل املطورين .16

 (فقط)للمؤسسات سنوات.  3بنكي آلخر الحساب الكشف  .17

 .سارية املفعول  شهادة تصنيف املقاولين .18

  (VAT) .سارية املفعول  املضافة القيمة ضريبة شهادة .19

 (.املفوض بالشخص السعودية السفارة من مصدق خطاب تقديم يتم اململكة، خارج)للمشآت  الصناعية بالتوقيع من الغرفة التجارية املخول للشخص  تفويض .20

 املالك/املالك هوية من صورة .21

 مالحظة: 

 الوجيهة املوجبة لذلك ويخضع تقديرها إلدارة الشركة الوطنية لإلسكان. الوثائق املطلوبة أعاله إلزامية وغير قابلة لالستثناء ما لم يتم تدعيمها باألسباب *

 يجب كتابة الوثائق بصيغه الكترونية وليس بخط اليد.  *

 *يجب تحديث املستندات ووسائل التواصل بشكل دوري ومستمر. 

 و نموذج اإلفصاح.  يجب التوقيع والختم على الشروط واألحكام*

 . PDFملرسلة ذات جودة عالية وبصيغه * يجب أن تكون جميع الوثائق ا
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 الشروط واألحكام •

 :الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهاقواعد تسجيل املوردين في 

يجب على املورد التواصل مع موظفي إدارة  ،املسائل املالية والتجاريةوكل ما يتصل ب بالتسعير والدفع والشروط التجارية وشروط التوريد   في جميع املسائل املتعلقة .1

  ط.فقالشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهاباملشتريات 

 .الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهاإلدارة املشتريات ب تابعينغير  بعدم الرد أو االستجابة ألي طلب عروض أسعار من قبل موظفين املورد يلتزم .2

تنفيذ  بهدف التابعة  أو الشركاتالوطنية لإلسكان  للشركةاملشتريات  غير موظفي إدارةمع  املشار اليها اعاله، يجوز  للمورد التواصل 2والفقرة 1استثناًء من الفقرة  .3

 . على وجه الحصر املشروع والتسليم والجوانب الفنية واللوجستية

 ت فوراإدارة املشتريا إشعارفعلى املورد بالشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهافي حال التواصل مع املورد من أي جهة غير تابعة إلدارة املشتريات  .4

أن أي تواصل بشأن املسائل املالية أو التجارية من غير إدارة املشتريات يعتبر غير ملزم للشركة الوطنية لإلسكان والشركات   مع األخذ باالعتبارتفاصيل  كافة الواالبالغ عن  

 التابعة لها.

النزاهة بملوظفيها ومورديها تنص على أداء األعمال التجارية  الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهاوثيقة قواعد السلوك املنهي التي تقدمها كما أن 

مثل األخالقية الالزمة لذلك،
ُ
تنا تجاه جميع أصحاب املصلحة كشركة مساهمة، بمسؤوليا اطالعناوكجزء من إطار حوكمة الشركات الخاص بنا وضمن إطار  واألمانه وامل

 ل.والتحسين املستمر في هذا املجا العمل وفق اطر الحوكمةنحن نؤيد 

الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات  معباألخالقيات واملبادئ األساسية املتبعة باململكة العربية السعودية من قبل جميع املوظفين واملوردين العاملين  االلتزام ينبغيكما 

قة توجيهات قواعد السلوك املنهي.  فهذه  . ويتوقع من املوظفين واملوردين التعبير عن مخاوفهم بشأن أي مسائل أخالقية أو أي إنتھاکات تخص وثيو الشركات التابعة لها

 عمالئنا.  الوثيقة تساعد على ضمان تحقيق العدالة في عمليات اختيار املوردين لدينا وفي حماية سمعة الشركة والتمكن من توسيع قاعدة األعمال مع 

ألحكام  سلسلة من املعايير التفصيلية التي توضح توقعاتنا بشأن االمتثالعلى  الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهاوكامتداد للوثيقة, تحافظ 

الشركة الوطنية لإلسكان . وتقوم والجهات ذات العالقةمعايير السلوك األخالقي عند التعامل مع العمال واملوردين والعمالء  أعلىااللتزام باملوردين  على, وينبغي الوثيقة

بتقييم عمل املوردين بناء على أدائهم وأعمالهم والتي ترتكز على قدرة املورد على تقديم الجودة واألداء وتكلفة السلع والخدمات التي  التابعة لهاأو الجهات و الشركات 

ى للحصول على ميزة أو نفوذ غير مستحق عموالت أو أي وسائل أخر أو    تقديم أي رشاوي     أو   وابتزاز أو اختالسأفساد    أي شبهة  االنخراط في  املورد بعدم  كما يلتزم.  تقدمها

واتخاذ االجراءات اإلنهاء الفوري كمورد للشركة الوطنية لإلسكان أو الشركات التابعة لها    أو غير سليم  بشكل مباشر أو غير مباشر وفي حال وجود شبهة ملا ورد سابقا سيتم

 النظامية بحقة.

من مورد، يجب اإلبالغ عن ذلك فورا إلدارة  أو هدية أو مقابل خدمة الشركات التابعة لها أي رشوة  الجهات و أو وفي حال طلب أي موظف تابع للشركة الوطنية لإلسكان

 أو إلى إدارة التدقيق الداخلي بالشركة. كما أن موظفينا ممنوعين من التماس الهدايا، أو طلب وسائل ترفيه الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لها

 علىالتزاما أو يبدو أنها تخلق التزاما،  تخلق على أالريال سعودي.  100الهدايا الرمزية فقط والتي ال تزيد قيمتها عن  ما عداأو طلب مصلحة من عمالئنا وموردينا. 
ً
 حفاظا

أو املصالح العائلية للمورد من خالل السلطات  الشركات التابعة لهاالشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و تضارب للمصالح عندما يتدخل موظفين  الوقوع فيعدم 

. لذلك، ينبغي على الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهااملخولة ألي منهم بشكل يتعارض مع اتخاذ قرار سليم يخص العمل فيما يصب في مصلحة 

الشركة  –ينبغي على الطرفين  كما مع األداء السليم لواجباتهم. أو يتعارض تدخل يشاط الذي قد يتدخل أو يبدو انه كل من املوظفين واملوردين على حد سواء تجنب الن

إلدارة. العمل معا لضمان اختيار عادل لكال من املورد وا  يتمكن كًل منهماتباع الشفافية وسياسة اإلفصاح حتى    -واملورد  الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لها

ا، باإلضافة إلى املمارسات الصناعية ينبغي على املوردين اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بأنشطتهم التجارية، والهيكلة والوضع املالي، وفقا للقوانين واللوائح املعمول به  كما

  ة.ت واملبيعات واملنافسعلى املوردين االلتزام بمعايير العمل العادلة في اإلعالنا ينبغيكما والتجارية السائدة. 

 

اتخاذ االجراءات وحظر    نيوالعمال املبلغ  نیاملورد  ةیسر   ةیأما فيما يخص حماية املبلغين/املخبرين والشكاوى املجهولة، فينبغي على إدارة املوردين وضع برامج لضمان حما

الشركة الوطنية لإلسكان أو وثيقة توجيهات قواعد السلوك املنهي الخاصة ب نتھك یأمرا  رفضون یأو  ةیفي مثل ھذة البرامج بحسن ن شارکون ی نیمن العمال الذ التعسفية

واللوائح املحلية. ومن . كما ينبغي على إدارة املوردين توفير آلية شكوى مجهولة للعاملين لإلبالغ عن املظالم في مكان العمل وفقا للقوانين الجهات و الشركات التابعة لها

، وحقوق امللكية الفكرية، واملعلومات السرية، فينبغي على املوردين احترام حقوق امللكية  الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهاأجل حماية أصول 

ار التجارية، واملعلومات السرية, وغيرها من حقوق امللكية الفكرية؛ مثل العالمات بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر: األسر   الفكرية وحماية معلومات الشركة والعمالء

الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و التجارية، والتصاميم، وبراءات االختراع، وحقوق النشر، واملعلومات غير املكشوف عنها. أما بالنسبة لتحريف واستخدام اسم 
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إال إذا كانوا مفوضين  الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهالموردين تمثيل أنفسهم على أنهم يتصرفون نيابة عن فال ينبغي ل الشركات التابعة لها

ع من قبل صاحب الصالحية في الشركة بذلك. كما ال ينبغي للموردين تقديم تبرعات أو هدايا أو ما ش اشعار صريحللقيام بذلك كتابيا عن طريق 
َّ
ابه ذلك نيابة عن موق

 او االسم التجاري   . باإلضافة إلى أن املوردين ال ينبغي عليهم استخدام العالمات التجارية والشعارات واملمتلكاتالشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لها

الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات باإلفصاح عن    للموردين  يسمح   الحيث    ،خدماتهموأي حقوق ملكية فكرية أخرى بدون إذن كتابي لإلعالن عن منتجاتهم أو سلعهم أو  

 ولدواعي حفظ. الشركة من كتابي إذن على الحصول  بعد إالأو كشف معلومات حول العالقات معها بشكل مباشر، باالسم أو باملرجع  لیکعم و الشركات التابعة لها

واملوردين بسجالت تجارية دقيقة أثناء مدة عالقتهم.  الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهاأن تحتفظ فمن الضروري واملهم  واملخاطباتالسجالت 

الجهات  و أالشركة الوطنية لإلسكان  كما أناألنظمة املعمول بها بعد انتهاء العالقة.  بحسباملتطلبات التعاقدية والقانونية االحتفاظ بهذه السجالت  لبكما تتط

إدارة التدقيق الداخلي للشركة الوطنية لإلسكان  إبالغباملوردين  مع التزامالوثائق.  تزويرستتخذ االجراءات القانونية الالزمة في حال وجود شبهه لالشركات التابعة و 

  .في سجالت الشركة لوماتاملع لتزويرا فورا عن أي محاولة والشركات التابعة له

 اإلبالغ  حال   فيانعكاس سلبي على أي شخص أو شركة    أي  بعدم وجودوالشركات التابعة لها    الالسكانالوطنية    تظهر مع تعهد الشركةعن أي مشاكل    االبالغ  وعلى املوردين

تام ملعرفة الحقائق   شكلبالتحقيق في كل املزاعم ب  الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهامحتملة. وبدورها ستقوم    أو اشكاليةبحسن نية عن قضية  

عليه  املنصوص ومعاملتهم بكرامة واحترام بالشكل  لعمالاالتزام باالنظمة واللوائح والقرارات املرعية للمحافظة على حقوق املوردين على اينبغي  كماواألطراف املعنية. 

 
ً
تدرك أن دمج املمارسات السليمة إلدارة الصحة والسالمة في  الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهاف والسالمة،الصحة  بجانب يتعلق وفيما. نظاما

فاملوردين ملتزمين بتهيئة ظروف عمل آمنة وبيئة عمل صحية لجميع العاملين   مبتكرة،لية وإنتاج منتجات  جميع جوانب العمل أمر ضروري للحفاظ على الروح املعنوية العا

فاالعتبارات البيئية هي جزء ال يتجزأ من ممارسات أعمالنا. ويجب أن يلتزم  ،الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهالديهم. أما عن بيئة العمل ب

و التوقعات املرجوة من بتقليل األثر البيئي لتصاميمهم وعمليات التصنيع والنفايات. تتمثل نتائج عواقب مخالفات انتهاك وثيقة توجيهات قواعد السلوك املنهي أاملوردون  

دمة العاملين املتورطين بغض النظر عن املسمى في اتخاذ إجراءات تأديبية مثل: إنهاء خكما لها الحق  الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهاقبل 

فهي ستتمثل في إنهاء االتفاقيات مع املوردين وحظر إبرام عقود مستقبلية  -في حال ثبت تورطهم -الوظيفي أو اإلداري. أما عن التدابير التي سيتم اتخاذها مع املوردين

واتخاذ  الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهامن الوصول ملبنى  -( العمالوعة بما في ذلك )مجم -موظفو املورد منعو وإقامة دعاوى قضائية  ممعه 

باعتماد أو إنشاء نظام إدارة مصمم لضمان االمتثال لهذه الوثيقة والقوانين واللوائح املعمول بها  املوردين ويلتزمواملطالبة بالتعويضات.  كافة االجراءات النظامية بحقهم

 .وتحديد وتخفيف حد املخاطر التشغيلية ذات الصلة وتسهيل التحسين املستمر

 :واألحكام الشروط

 

 :التفسير .1

 في هذه االتفاقية يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املوضحة أدناه:  . أ

 .(الصلة )بما في ذلك أي جداول  يخطابات الترسية ذ ،أوامر الشراءو هذه الشروط  :االتفاقية ✓

 .خطابات الترسية ،نحن أو خاصتنا: تشير للشركة الوطنية لإلسكان والشركات التابعة لها والتي تقوم بإرسال أوامر الشراء ✓

 .التي تقوم بتنفيذ هذه االتفاقية األخرى األطراف املعنية: تشير للطرف أو األطراف  ،أنتم أو خاصتكم،نتأ ✓

 .خطابات الترسية ،الخدمات املنصوص عليها في أوامر الشراء :الخدمات ✓

 

 :املقدمة    .2

خطابات  أوءتسري هذه البنود على الخدمات املتفق عليها معكم بموجب طلب تقديم العروض املرفق. إذا وجد أي من هذه الشروط غير متسق مع أوامر الشرا :الشروط  .أ

  .تفاقية منفصلةا ما تم توقيعخطابات الترسية بتعديل أي منها أو إذا  أو قم أوامر الشراءت، ما لم ولويةفإن هذه الشروط تكون لها األ  ،الترسية

  -(i)سيبدأ العمل بهذه االتفاقية :البدء  .ب
ً
  اعتبارا

ً
  .مع تقديم أي خدمات من قبل املورد وتستمرمن أي تعامل سيكون الحقا

 

 :الخدمات .3

 نطاقرعاية املعايير املهنية املناسبة املعمول بها. وتؤكد أن    واألخذ باالعتبارخطابات الترسية    أو  ينبغي أن تقوم األطراف املعنية بتنفيذ الخدمات املوضحة في أوامر الشراء .أ

 .ةفي أوامر الشراء/ خطابات الترسي بينللغرض املو لنا  املطلوبةتقديم الخدمات لكاف  العمل
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املوضحة أوامر الشراء/ خطابات الترسية و الشركات التابعة لها من أجل تنفيذ األغراض أيتم تقديم الخدمات )بما في ذلك املخرجات( فقط للشركة الوطنية لإلسكان   .ب

  .الصلة ذيأو املخرجات 

فيما يتعلق بأي  تكبدهاتعن أي مسؤولية )بما في ذلك التكاليف القانونية( التي تم  الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهاوافقة على تعويض امل .ت

 .عن ذلك  تنتجكرية فمطالبة من قبل أي شخص آخر فيما يتعلق بالخدمات أو أي حقوق ملكية 

ا ( أو )األطراف املعنية( تغيير الخدمات أو هذه االتفاقية. ولن يكون التغيير فعاال إال إذالشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لها) تطلبقد  :التغييرات  .ث

 .تم االتفاق عليه خطيا

الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة ينبغي على األطراف املعنية إجراء جميع االختبارات الالزمة لضمان سالمة وجودة الخدمات املنجزة وفقا لتعليمات    . ج

  .دون إضافة أي تكاليف أعلى من قيمة االتفاق لها

 

 :التكاليف .4

خطابات الترسية. وتشمل التكاليف جميع املصروفات والضرائب املستحقة  أو الخدمات على األساس املبين في أوامر الشراء تكاليف حسابسيتم  -أساس التكاليف  .أ

أو بحسب االنظمة   غيرهااقتطاع أي مبلغ وفقا لشروط وأحكام هذه االتفاقية أو    أوخصم  الشركات التابعة    وألشركة الوطنية لإلسكان  ل  يحق  كما  على السلع والخدمات.

 .الدفع بالريال السعودي وسيتم دفعها وفقا لذلك  مستحقةجميع الفواتير ستكون  كما أن وواللوائح والقرارات املتبعة باملمكلة العربية السعودية،

 .( يوما من تاريخ االستحقاق بعد تسليم األدلة املستحقة من قبل األطراف املعنية30االتفاقية خالل ثالثين )سيتم دفع أي دفعة مستحقة تتعلق بهذه   .ب

 قدم أو املطلوبة السجالت تقديم في تأخرت او بتقديم املعنية األطراف  تقم لم إذا املستحقة الدفعات جميع إيقاف  لها التابعة والشركات لإلسكان الوطنية للشركة يحق .ت

 .مزورة أو لألنظمة مخالفة شهادات

 

 :املعلوماتسرية  .5

واألطراف املعنية على استخدام املعلومات السرية فقط فيما يتعلق بالخدمات، وعدم اإلفصاح   الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهايوافق كال من   .أ

 :التالية تعنها، إال في الحاال 

 .التي يقتضيها القانون أو أي محكمة ذات اختصاص أو الئحة مختصة .1

 للعموم.هذه املعلومات متاحة  تصبح أوتكون أن  .2

 .يدين بأي واجب بسرية املعلومات ال ثالثإذا تم استالمها من طرف  .3

 

 :حقوق امللكية الفكرية .6

 .أو الشركات التابعة له ملالكهاستبقى أي حقوق ملكية فكرية موجودة مسبقا ملكا  .أ

الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و ضمن ملكية  االتفاقية هذهتبقى جميع الحقوق الفكرية املكتملة أو غير املكتملة التي أعدتها األطراف املعنية من أجل تنفيذ   .ب

عند إنهاء أو االنتهاء من أي أعمال الشركات التابعة لها  وأيجب أن تعاد جميع نسخ البيانات من األطراف املعنية للشركة الوطنية لإلسكان كما  . الشركات التابعة لها

 .في أي وقت الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهابموجب هذه االتفاقية أو بناء على طلب من 

ال تنتهك الحقوق الفكرية أو غيرها من حقوق أي طرف ثالث.   تتعهد األطراف املعنية بأن جميع الحقوق الفكرية املقدمة للشركة الوطنية لإلسكان والشركات التابعة لها .ت

الشركة الوطنية عن أي تكاليف أو تعويضات أو رسوم قانونية تكبدتها  الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهاوتتعهد األطراف املعنية بتعويض 

الشركة هاك لحقوق ملكية فكرية أو ناتجة عن أي تسوية قانونية. وبالتالي ينبغي على األطراف املعنية الدفاع عن تتعلق بأي انت لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لها

 التكاليف منها على سبيل املثال ال الحصر الحقوق  تلك  عن ناتجةمقابل املطالبات بالحقوق بما في ذلك أي تكاليف  الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لها

 .القانونية

 

 :إنهاء التعاقد .7

الشركة و الشركات التابعة لها إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت من خالل إشعار خطي لألطراف املعنية. وفي مثل هذه الحالة، ستقوم أيحق للشركة الوطنية لإلسكان  .أ

طرف/األطراف التي تم القيام بها من قبل ال األعمالباألطراف/الطرف املعني عن  ةبدفع جميع املستحقات الخاص الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لها

 بشكل صحيح. الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهااملعنية وتم قبولها من قبل 
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 :و الشركات التابعة لها بإنهاء هذه االتفاقية فورا من خالل إشعار خطي للطرف اآلخر إذاأالوطنية لإلسكان  شركةيحق لل  .ب

 ه.الترسيهذه الشروط أو أوامر الشراء/ خطابات  بمخالفةقام الطرف اآلخر  .1

 نظامي. بمخالفة نصكان أدائه قد  إن .2

 .في حالة أي تأخير في أداء الخدمة .3

، وذلك بتقديم إشعار خطي للطرف الثاني بتحديد جزء أو  ةيحق للشركة الوطنية لإلسكان في أي وقت دون أي سبب من األسباب أن تنهي هذ .ت
ً
 أو جزئيا

ً
االتفاقية كليا

 .اإلنهاءأجزاء من العمل الذي يتعين إنهاؤه والتاريخ الفعلي إلنهاء الخدمة على أن يتم سداد الخدمات التي قد نفذت للطرف الثاني وقت 

الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات قبل  من  مسبقدون موافقة كتابية  الى الغيراالتفاقية  ورادة بهدةال التزاماتهم نقل،أو  التنازل،ال يحق لألطراف املعنية  .ث

 .التابعة لها

 .7، 6، 5هذه االتفاقية سوف يتم القيام به بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر املواد  انتهاءاإلبقاء على سريان تنفيذ أي مادة من املفترض تطبيقها بعد   . ج

 

 :عامة أحكام  .8

 .لن يكون أي طرف مسؤوال تجاه اآلخر إذا أخفق في الوفاء بالتزاماته بسبب مسائل خارجة عن إرادته املعقولة في حال القوة القاهرة .أ

  .بدون الحصول على موافقة مسبقة الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهاال يجوز للموردين استقطاب موظفي  .ب

ف مسؤوال أمام ال يعتبر أي طر  7محل أي اتفاقات أو بيانات أو مناقشات سابقة. وفيما يتعلق باملادة  تحل وهيبين الطرفين فيما يتعلق بالخدمات.  االتفاقية هذه تشكل .ت

 .موجود في هذه االتفاقية غيرالطرف اآلخر )سواء كان ذلك بسبب اإلهمال أو غير ذلك( عن حصول على تمثيل 

 .تطبيق أحكام هذه االتفاقية تعديال أو تنازال عن األحكام غير املنفذة من االتفاق ويجوز تقديم مطالبة لتنفيذ هذا االلتزام عنال يعتبر فعل أو امتناع أحد الطرفين  .ث

 هذه بخصوص  ينشأ قد نزاع أي على التطبيق الواجب النظام هواملعمول بها في اململكة العربية السعودية  والقرارات املرعيه واللوائح لألنظمةتخضع هذه االتفاقية  .ج

 .االتفاقية

 

 

 

 إقرار: 
لَحقة حقيقية وصحيحة. ونؤكد على أنن

ُ
ا مسؤولين عن الحفاظ على إبقاء أنا، املوقع أدناه، أقر بأن املعلومات الواردة في الشروط واألحكام أعاله ومحتويات الوثائق امل

   الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهااملعلومات املقدمة إلى 
ثة. وُنق  مة هي لغايات التسجيل لدى جديدة وُمَحدَّ ر ونفهم بأنَّ املعلومات والوثائق املقدَّ

 .الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهاإدارة املشتريات في 

 

   .Click or tap here to enter text اسم املنشأة

   .Click or tap here to enter text اسم املفوض 

   .Click or tap here to enter text الصفة

 :................................................................................ التوقيع

   .Click or tap here to enter text التاريخ

 :الختم
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 اإلفصاح  نموذج

 أو موظفيهم أو وزارة اإلسكان.  الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لها عالقة بأحد أعضاء مجلس إدارة  املنشاةهل يوجد لدى الشركة/

   منهم بأي عالقة يوجدال  ☐                      نعم  ☐                                          

 تحديد نوع العالقة واسم الطرف ذو العالقة.  أرجوبنعم  اإلجابةكانت  إذا

  Click or tap here to enter text. 

 
 . أو موظفيهم أو أقاربهم الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لها مجلس إدارة  أعضاءمملوكة ألحد  املنشاةهل الشركة/

 ال     ☐نعم                              ☐                                        

 تحديد اسم الطرف ذو العالقة  أرجوبنعم  اإلجابةكانت  إذا

  Click or tap here to enter text. 

 

 مجلس مديريها أو عضوا في مجلس إدارة الشركة  أقاربهمأو موظفيهم أو  الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لها مجلس إدارة   أعضاءهل يعد أحد 

 ال   ☐نعم                                ☐                                       

 تحديد اسم الطرف ذو العالقة  نرجوبنعم  اإلجابةكانت  إذا

 Click or tap here to enter text. 

  :األطراف ذو العالقة

  ن(مالك رأس مال الشركة الوطنية لإلسكان )وزارة اإلسكا .أ

  .أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركة من مجموعتها وأقاربهم .ب

  .وأقاربهمكبار التنفيذيين في الشركة أو أي من مجموعتها  .ت

  .أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى مالك رأس املال .ث

  .اململوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم –من غير الشركات  –املنشآت  . ج

 فيها . ح
ً
  .الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكا

 في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيهاالشركات  . خ
ً
  .التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم عضوا

 %( أو أكثر.5شركات املساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم ما نسبته ) .د

 :  القرابةأو صلة  ألقاربا

 األزواج والزوجات. -اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم، وأوالدهم.   -األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا.  - اآلباء، واألمهات، واألجداد، والجدات وإن علوا.  

 نؤكد على أننا قرأنا ونوافق على االمتثال لإلرشادات الواردة أعاله.

 

 إقرار: 
لَحقة حقيقية وصحيحة. ونؤكد على أننا 

ُ
مسؤولين عن الحفاظ على إبقاء أنا، املوقع أدناه، أقر بأن املعلومات الواردة في نموذج اإلفصاح أعاله ومحتويات الوثائق امل

ر  الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهااملعلومات املقدمة إلى   
ثة. وُنق  مة هي لغايات التسجيل لدى جديدة وُمَحدَّ ونفهم بأنَّ املعلومات والوثائق املقدَّ

 .الشركة الوطنية لإلسكان أو الجهات و الشركات التابعة لهاإدارة املشتريات في 

 

   .Click or tap here to enter text اسم املنشأة

   .Click or tap here to enter text اسم املفوض 

   .Click or tap here to enter text الصفة

 :................................................................................ التوقيع

 :الختم         .Click or tap here to enter text التاريخ


