ُ
إقراربأحكام وشروط التأجير
أقرأنا :السيد/الشركة/املؤسسة  ..................................سجل مدني/تجاري رقم.................................. :
ُ
بأنه تم االطالع على كافة شروط الهيئة العامة لألوقاف واملتعلقة باستثمارالعين املوضحة في العطاء .واملو افقة على االلتزام بالشروط التالية:
 -1معاينة العين املؤجرة على الطبيعة معاينة نافية للجهالة.

 -15يلتزم املستأجر بالشروط واملواصفات الفنية الخاصة بالعطاء (إن

 -2املوافقة على دفع أجرة السنة االولى املتفق عليها عند توقيع العقد.
 -3املوافقة على دفع تأمين بنسبة ( )%10من األجرة السنوية ملرة واحدة
فقط عند توقيع العقد مسترده وفق شروط العقد.
 -4سداد مبلغ ( )%10من القيمة اإليجارية السنوية وذلك مقابل رسوم
إدارة وتسويق عقاري باسم "شركة أوقاف لالستثمار" وذلك ملرة
واحدة فقط على حساب الشركة في البنك األهلي
))SA9810000026300000261409
 -5املوافقة على توقيع سندات ألمر بالقيمة اإليجارية السنوية لصالح

وجدت)
 -16في حالة الرغبة بإعادة تأهيل العين املؤجرة يلتزم املستأجر بتقديم
الدراسات الفنية الخاصة بالتأهيل العتمادها من الهيئة العامة
لألوقاف.
 -17في حالة الرغبة في استثمار العين املؤجرة ملدة تزيد عن املدة املذكورة
في اإلعالن ،يلتزم املستأجر بتقديم التصور االستثماري والدراسات
الفنية الخاصة واملتوافقة مع األنظمة املعمول بها العتمادها من
َ
الهيئة العامة لألوقاف قبل الحصول على املوافقات النهائية من

الهيئة العامة لألوقاف في حالة العقود طويلة األجل قبل توقيع
العقد.
 -6سيتم االحتفاظ بالشيكات املقدمة في العطاء بالظرف املغلق لدى
الهيئة العامة لألوقاف حتى موافقة صاحب الصالحية على الترسية.
 -7في حال املزايدات العلنية سوف يتم االحتفاظ بالشيكين املقدمين
ً
من املتزايدين األولى والثاني األعلى سعرا حتى موافقة صاحب
الصالحية على الترسية املزاد وال يسمح ألحد بالدخول في املزايدة

الجهات الرسمية ذات العالقة.
 -18في حالة الرغبة بإقامة منشأة جديدة في العين املؤجرة يلتزم املستأجر
بتقديم التصور االستثماري والدراسات الفنية الخاصة واملتوافقة
َ
مع األنظمة املعمول بها العتمادها من الهيئة العامة لألوقاف قبل
الحصول على املوافقات النهائية من الجهات الرسمية ذات العالقة.
 -19في حالة تقديم التصور االستثماري والدراسات الفنية ،يلتزم
املستأجر بتقديم امللف التعريفي ملنشأته وعرض الخبرات السابقة
ذات العالقة بالدراسات الخاصة املزمع تطبيقها بالعين املؤجرة.

مالم يقدم شيك مصدق.
 -8االطالع على مسودة عقد التأجير لدى فرع الهيئة العامة لألوقاف في
املنطقة التي يقع فيها العقار.
 -9يقر املستأجر بدرايته بكافة االشتراطات الخاصة باالستثمار
املسموح بها في العين محل هذا اإلقرار.
 -10التأجير للعين على حالتها الراهنة علما بأنه سيتم فتح العين

 -20يحق لشركة أوقاف لالستثمار استبعاد العطاءات التي تقل مدة
استثمارها عن املدة املذكورة في اإلعالن.
 -21سيتم استبعاد العطاءات التي لم تستكمل جميع املستندات
املطلوبة في اإلعالن.
 -22الهيئة العامة لألوقاف غير ملزمة في االستمرار في العقد إذا صدر من

املطروحة لالستثمار أمام الراغبين في املعاينة بعد أن يتم التنسيق

الجهات الرسمية أمر باإلخالء ،ويتم احتساب األجرة إلى حين تاريخ
اإلخالء.
 -23نتيجة العطاء غير ملزمة للهيئة العامة لألوقاف ،إال بعد موافقة

مع فرع الهيئة العامة لألوقاف في املنطقة.
 -11يقر الطرف الثاني باملسؤولية الكاملة تجاه أي من املتطلبات
النظامية ملمارسة أغراض االستثمار ،وموافقة أغراض املنشأة
املوضحة بالسجل التجاري الخاص به للفرصة االستثمارية.
ً
 -12يقر املستأجر بتحمله املسؤولية منفردا حيال الحصول على جميع
التراخيص واالشتراطات النظامية املرتبطة بممارسة أغراض هذا
العقد.
 -13الهيئة العامة لألوقاف غير مسؤولة عن أي نشاط يقام في العين
املؤجرة أو نوع االستثمار املسموح به ويتطلب شروط أو مواصفات
أو متطلبات أو موافقات جهات أخرى.
 -14يشترط على من يرسو عليه العطاء االلتزام بإصدار التراخيص
الالزمة من قبل الجهات الرسمية وفق االشتراطات البلدية والدفاع
املدني وأي جهة رسمية أخرى دون أي مسؤولية على الهيئة العامة

صاحب الصالحية.
 -24في حالة تأخر من رس ي عليه العطاء عن مراجعة الهيئة العامة
لألوقاف ،وتوقيع عقد االستثمار خالل مدة تزيد عن سبعة أيام من
تاريخ إبالغه باملوافقة ،يتم مصادرة العربون املقدم والعودة الي
املتزايد الذي يليه في حال كانت أجرته محققة ملصلحة األوقاف  ،وفي
حال عدم مراجعته يتم مصادرة عربونه أيضا وينظر بعد ذلك في
األصلح للعين .
 -25يحق للهيئة العامة لألوقاف التعديل على الشروط أعاله فيما يضمن
سالمة الوقف وما يحقق املنفعة الكاملة للعين املؤجرة لصالحها.

لألوقاف.
و ً
بناء على ما تقدم أقربااللتزام بالشروط أعاله وعلى ذلك تم التوقيع:
االسم:

التوقيع/الختم:

رقم الجوال:

