
 

 

       

      

روط التأجير إ
ُ

 للمنافسات  قرار بأحكام وش

 ........... .......................................سجل مدني/تجاري رقم:  ........ ......................... ...............أقر أنا: السيد/الشركة/املؤسسة 

 ................... ..........................املدينة/املحافظة  ............................... املنطقة  ....................................................اسم الوقف: 

روط الهيئة العامة لألوقاف واملتعلقة  
ُ

افقة على    أعاله  املوضحةالعين  باستئجار أو استثمار  بأنه تم االطالع على كافة ش  بالشروط ستثمار  اال واملو

 التالية:

العين  تمت   -1 تأجيرهامعاينة  نافية   املراد  معاينة  الطبيعة  على 

 للجهالة.

%( من األجرة السنوية ملرة 10املوافقة على دفع تأمين بنسبة ) -2

 وفق شروط العقد. ةمسترد توقيع العقدواحدة فقط عند 

%( من القيمة اإليجارية السنوية  10مبلغ )املوافقة على دفع    -3

 . أوقاف لالستثمار"   باسم "شركةية وذلك مقابل رسوم إدار 

السنوية   -4 اإليجارية  بالقيمة  ألمر  سندات  توقيع  على  املوافقة 

لألوقاف   العامة  الهيئة  األجل  لصالح  طويلة  العقود  حالة  في 

 توقيع العقد. عند

مسودة  تم   -5 على  التأجيراالطالع  العامة    عقد  الهيئة  فرع  لدى 

 .العقار ايقع فيهلألوقاف في املنطقة التي 

زيادة   -6 نسبة  إضافة  للهيئة  تيحق  قيمة   من%  10تجاوز  ال 

  سنوات 5كل االيجار السنوية 

تحديد فترة السماح )إن وجدت( يكون عن طريق الهيئة وفق   -7

وذلك بعد تقديم  تقديرها لحجم األعمال املراد عملها في العين  

لتصور الفني للمشروع يحدد به مكونات ومساحات لاملستأجر 

باملنطقة   األمانة  اشتراطات  وحسب  تنفيذها  املقترح  املباني 

بنسبة   أقص ى  بحد  او  10وتكون  االستئجار  مدة  من   %

   املقررة.االستثمار 

بكافة  املستأجريقر    -8 الخاصة باالستثمار   االشتراطات  بدرايته 

 .اإلقراراملسموح بها في العين محل هذا 

العين    -9 بأنه سيتم فتح  الراهنة علما  للعين على حالتها  التأجير 

يتم  أن  بعد  املعاينة  في  الراغبين  أمام  لالستثمار  املطروحة 

 التنسيق مع فرع الهيئة العامة لألوقاف في املنطقة. 

املتطلبات   -10 أي من  تجاه  الكاملة  باملسؤولية  الثاني  الطرف  يقر 

ستثمار، وموافقة أغراض املنشأة النظامية ملمارسة أغراض اال 

 املوضحة بالسجل التجاري الخاص به للفرصة االستثمارية.

على   -11 الحصول  حيال   
ً
منفردا املسؤولية  بتحمله  املستأجر  يقر 

بممارسة   املرتبطة  النظامية  واالشتراطات  التراخيص  جميع 

عقد على   أغراض  مسؤولية  أي  دون  االستثمار  أو  االستئجار 

 الهيئة. 

في الهيئة   -12 يقام  نشاط  أي  عن  مسؤولة  غير  لألوقاف  العامة 

أو    شروط العين املؤجرة أو نوع االستثمار املسموح به ويتطلب  

 أو متطلبات أو موافقات جهات أخرى.  مواصفات

بالشروط واملواصفات الفنية الخاصة بالعطاء    املستأجر  يلتزم -13

 )إن وجدت(

  ها إعادة تأهيلأو بإقامة منشأة جديدة في العين في حالة الرغبة  -14

الخاصة  واملخططات  بتقديم الدراسات الفنية    املستأجريلتزم  

العتمادها من   االستشاريةمن احدى املكاتب الهندسية    بذلك

عل الحصول  قبل  لألوقاف  العامة  النهائية الهيئة  املوافقات  ى 

 من الجهات الرسمية ذات العالقة.

الهندسية االستشارية    تباكأحد امل بالتعاقد مع  يلتزم املستأجر   -15

التنفيذ   على  حالة  لإلشراف  جديدة  إقامةفي    وإشعار   منشاة 

 بأول.بصور من استالم األعمال أول  الهيئة 

في   -16 ملزمة  غير  لألوقاف  العامة  إذا الهيئة  العقد  في  االستمرار 

صدر من الجهات الرسمية أمر باإلخالء، ويتم احتساب األجرة 

 إلى حين تاريخ اإلخالء. 

بعد    املنافسةنتيجة   -17 إال  لألوقاف،  العامة  للهيئة  ملزمة  غير 

 موافقة صاحب الصالحية. 

رس -18 من  تأخر  حالة  الهيئة    املنافسةعليه    تفي  مراجعة  عن 

تزيد عن    ال  مدة خالل    وتوقيع عقد االستثمارالعامة لألوقاف  

باملوافقةعمل  أيام    عشرة إبالغه  تاريخ  مصادرة  ،  من  يتم 

الذي يليه في حال كانت   املتنافس  إلىالعربون املقدم والعودة  

خالل  وفي حال عدم مراجعته    وقف،لاأجرته محققة ملصلحة  

وينظر بعد ذلك في األصلح  ة عربونه أيضا  يتم مصادر نفس املدة  

 للعين. 

يقر املستأجر أو املستثمر بأن معلومات التواصل املوضحة في   -19

عليها   تتم  التي  املراسالت  وتعتبر  به  خاصة  النموذج  هذا 

 رسمية. مراسالت 

لألوقاف   -20 مستحقة  مالية  مبالغ  أي  وجود  بعدم  املتقدم  يقر 

لألوقاف   العامة  للهيئة  فيحق  ذلك  ثبت  حال  وفي  عليه 

 .  املنافسةستبعاده من ا
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