
 

 7 من 1 الصفحة

  2020101:العقد رقم

 فرد وتطبيقات موقع عقد العقد: نوع

 

 وااله ومن وصحبه آله وعلى دمحم نبينا والمرسلين ألنبياءا أشرف لىع والسالم ةوالصال لعالمينا رب الحمدهلل

 من: كالا  اتفق دق م، 09/10/2020 الموافق - هـ 14/5/1441 يوم في نهأ على الوثيقة هذه تنص

 

 .المعلومات وتقنية التصاالتل الشبكة امرأو مؤسسة :  أول طرف

 العتيبي. عودس بن بندر :السيد ويمثلها  1011124764 : رقم تجاري سجل

 .األهلي البنك بجوار – للسياحة الطيار مبني مقابل – مكة طريق تقاطع – التخصصي - الرياض :  تفصيالا  العنوان

 info@aait.sa : اإللكتروني البريد

 +966 54 186 7992 :  الجوال الهاتف

 +966 54 186 7992 : للشركة بآ الواتس

 

 الوهيبي هليل مطلق محمد :  يثان طرف

    1003081864 :  رقم مدني سجل

 القصيم :  تفصيالا  العنوان

 0565655510 :  الجوال الهاتف

 0565655510 :  بآ الواتس

 

 

 للتعاقد شرعي أو انونيق مانع وجود وعدم دللتعاق القانونيةو الشرعية هليتهمأ على الطرفين قرأ نأ بعد

 التمهيدي: البند

 واألدوات االمكانيات ولديه لمعرفةا المعلومات وتقنية االتلالتص الشبكة أوامر مؤسسة األول الطرف يمتلك :أوالا 

 تتطبيقا إنشاء في الرغبة لديه الثاني الطرفو االلكترونية والتطبيقات لمواقعا وبناء صميمت في والخبرة



 

 7 من 2 الصفحة

(iOS + Android) الطرفين بين عليها لمتفقا للتفاصيل وفقا   المطلوبة فاتوبالمواص العميل( قبل من الحقا   يحدد) باسم 

 .التعاقد مسودة في

ا   العقد: مصطلحات :ثانيا

 قالمالح لهذه وأ له الحق تعديل وأي طرفيه من والموقعة المرفقة الحقهم جميع ذلك يف بما لعقدا هذا يعني العقد:

 لطرفين.ا من عليه وموقع مكتوبا   التعديل يكون أن على

 ليسو المثال سبيل وعلى العقد هذا نودب تنفيذ يمنع لعادةا عن خارجو بيعيط يرغ رفظ كل هي القاهرة: القوة

 .العامة اتالضرابا الفيضانات، الزالزل، الحصر

 والسبت. معةالج   ماعدا مساء   الخامسة حتى صباحا   الثامنة من االسبوع أيام طوال مل:الع أيام

 .أجزائه بكافة العقد في عليه المتفق عملال المشروع:

 تفسرو تقرأ العقد هذا من يتجزأ ال ا  جزء الطرفين نم والموقعة المرفقة والمالحق أعاله ديموالتق التمهيد يعتبر االول: البند

 وبه. معه

 المتفق جةالبرم لغةو فقط (ايفون – )اندرويد وتطبيقات موقع بتنفيذ ألولا الطرف يقوم أن على الطرفان اتفق الثاني: البند

  )Native React : (APP &  )Laravel PHP : End-Back(  هي عليها

 إلى وتقسَّم لاير فاال عشر سبعة فقط ( لاير 00017.) االجمالية لمشروعا تكلفة نأ على الطرفين اتفق الثالث: البند

 دفعات: ثالث

 لاير ةوخمسمائ االف ثمانية فقط (لاير 078.5) وهي: العقد يمةق من %(34) عن عبارة األولى: الدفعة 

 العقد. توقيع تاريخ يف دفعوت   العقد مقدم بمثابة تكون

  وخمسون ومئتان االف أربعة فقط (لاير 061.5) وهي: لعقدا قيمة من %(33) عن عبارة الثانية: الدفعة

 المشروع. تصميم على العميل موافقة بعد ستحقةم   تكون لاير

 وخمسون ومئتان الفا أربعة فقط (لاير  061.5) وهي: العقد يمةق من %(33) عن عبارة الثالثة: الدفعة

 المشروع. ءانتها بعد ستحقةم   تكون لاير
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  التالية: الوسائل بأحد لدفعا طريقه أن على الطرفين اتفق الرابع: البند

 البنكي: التحويل خالل من :6.1

 .الراجحي بنك : البنك اسم

 233608010954864 : الحساب رقم 

 SA3580000233608010954864 : آيبان

 المعلومات تقنيةو لالتصاالت الشبكة أوامر مؤسسة : الحساب اسم 

 

 االنماء. بنك : البنك اسم

 (35aS-0500-0068-2010-4236-0004) : الحساب رقم

 المعلومات تقنيةو لالتصاالت الشبكة أوامر مؤسسة : الحساب اسم

 بصدر الموضح العنوانب الشبكة أوامر مؤسسة داخل مدى( شبكة) البيع نقطة ريقط عن الدفع :6.2

 العقد.

 د.العق بصدر الموضح العنوانب الشبكة امرأو مؤسسة مقر في نقدا   الدفع :6.3

 ومالحقه. العقد ذاه في واعتماده ليهع االتفاق مت لما وفقا   العمل بتنفيذ األول الطرف يلتزم الخامس: البند

 لطرفا طلبه ما إطار في الثاني لطرفا متطلبات وفق المشروع وتصميم تحليلب األول الطرف يلتزم السادس: البند

 خارج لباتط الثاني للطرف كان ما متىو األول، الطرف نم المقدم لسعرا رضع يف هل دموق   الثاني

 رفضها. أو بها القبول ألولا للطرف يحق عرالس عرض نطاق

 ورغب األول الطرف نم المقدم المشروع تصميم على ثانيال الطرف وافقةم عدم الح في لطرفينا اتفق السابع: البند

 .ثالثال البند وفق العقد هذا مقدم من %50 انيالث الطرف يسترد أن العقد هذا إنهاء في

 المتفق بالوسائل األول الطرف واستفسارات التصاالت الثاني الطرف استجابة عدم حال في الطرفان اتفق الثامن: البند

 المشروع يكون متقطعة عمل يوم ستون أو متواصلة عمل يوم ثالثون لمدة والعشرون الثاني البند في عليها

 من انجز ما باستالم المطالبة أو المدفوعة المبالغ باسترجاع المطالبة الثاني للطرف يحق وال منتهي

  المشروع.
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 عليه المتفق لمشروعا من أكثر أو بجزء للقيام ثالث طرف تكليفب الثاني الطرف امق حال في الطرفان اتفق التاسع: البند

 هذا قيمة من لثاالث طرفال بها قام التي األعمال قيمة بخصم المطالبة الثاني لطرفل يحق فال لعقدا هذا في

 العقد.

 قاهرة وةق هناك يكن لم ما عمل يوم (90) قصاهاأ مدة في كامل بشكل وعالمشر بتسليم األول الطرف يلتزم العاشر: البند

  الثاني. الطرف من لمشروعا تصميم اعتماد بعد المدة هذه وتبدأ

 لتنفيذ النهائي الضابط هو كوني الثاني الطرف من المشروع تصميم داعتما عند طرفينال اتفق عشر: الحادي البند

 وهذا رفضه أو به القبول ألولا للطرف يحق لثانيا الطرف طلبهي تغيير وأ تعديل وأي المشروع

 التعديالت أن قديرهت كان ما متى ألولا للطرف ويحق األول، الطرف يرلتقد يخضع والرفض القبول

 هذه تنفيذ عدم عدمه من اضافية تكلفة إلى حاجه في قدالع هذا موضوع لمشروعا في تغيراتال وأو/

 لدفعاتا لجدول التغير و/أو لتعديلا قيمة خضعي وال لتغيرا وأو/ لتعديلا قيمة استالم بعد إالا  التعديالت

 تنفيذها. قبل مقدما   وتدفع العقد هذا في

 لتغيرا وأو/ التعديل على األول الطرف وافقةم بعد طلبهي تغير وأو/ لتعدي أي نأ الثاني الطرف وافق عشر: الثاني البند

 الطرف لتقدير خاضعة التغيير و/أو لتعديلا هذا ومدة العقد ذاه تنفيذ مدةل تضاف لبياناتا قديمت في

 .األول

 الثاني للطرف لكم االحتياطية والنسخة التطبيقاتو للموقع لتابعةا االيميالتو الدومين() النطاق عشر: الثالث البند

 عليها. المتفق لتعاقدا قيمة كامل دادس بعد بالكامل

 )آب و/أو (Play Google يالب )قوقل لحساب وجدت نإ رسومال ودفع نشاءإ أن الطرفين اتفق عشر: الرابع البند

 على مسؤولية أدنى وجدت وال الثاني الطرف سؤوليةم هي لمتاجرا من يرهاوغ )Store Appستور

 الثاني. للطرف حساب نشاءإل المتاجر هذه رفض أو لقبول األول الطرف

 ألنظمة التطبيقات في الثاني الطرف مشروع ينفذ األول الطرف أن يدرك أنه الثاني الطرف يقر عشر: الخامس البند

(Android) و (iOS) التشغيل أنظمة تحديث تم حال وفي األنظمة لهذه اصدار رآخ حسب 

 األول الطرف قبل من المنفذة التطبيقات تعد ولم المشروع تسليم بعد (iOS) و/أو (Android)لـ
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 للبند الحالة هذه في تخضع فال تحديثها بعد (iOS) و/أو (Android)لـ التشغيل أنظمة مع متوافقة

 العقد. هذا في عشر السادس

 النظام تسليم اريخت من سنة لمدة والصيانة لفنيا والدعم الستضافةا بأعمال ألولا لطرفا يلتزم عشر: السادس دالبن

 لثانيا الطرف لبط حالة وفي الثاني الطرف رغبة حالة في سنوية برسوم التجديد ويتم نهائي بشكل

 كاليفت من اعلي طويرت تكالف إعطاء او الخدمة سؤء هو لسببا يكن ولم لبرمجيةا والبنية لالكود

 . المصدري الكود على لحصولل التعاقد يمةق من %30 مبلغ دفع فيتم السوق

 اختاره ثثال طرف بواسطة الموقع ستضافةا تتم أن الثاني الطرف رغب الح في الطرفان اتفق عشر: السابع البند

 مسؤولية أدنى األول لطرفا يتحمل وال ،الثاني الطرف بواسطة عهم التعاقد يتم أن الثاني الطرف

 من عشر السادس البند تنفيذ في ألولا الطرف مسؤولية تنحصرو االستضافة ختصي ما لك في

 ألولا للطرف دميق أن يالثان الطرف ويتعهد التطبيق و/أو لموقعل البرمجية بالبنية يتعلق فيما العقد

 .باالستضافة الثاني لطرفا هكلفا  الذي الثالث لطرفا مع الالزمة واالتصاالت التسهيالت كل

 ويتعهد يلتزم كما لتجارية،ا العالمات قوحقو الفكرية الملكية حقوق افةك يمتلك بأنه الثاني الطرف يقر عشر: لثامنا البند

 كما ذلك. بخالف عييد ثالث عنويم و/أو خصش أي بمواجهة الوحيد القانوني ؤولالمس هو يكون بأن

 بهذا نشأت قدو كاوىش أوو/ دعاوى و/أو ادعاءات و/أو باتمطال أية من األول الطرف ذمة يبرأ

 المثال سبيل على ذلك منو األول الطرف لخدمات لثانيا الطرف ستغاللا بسبب نشأت وأ الخصوص

 لغشا ممارسة وأ الغير على ديتع يتضمن وأ بباآلدا خلةم مواد الموقع يحتوي أن الحصر وليس

 .األول الطرف على سؤوليةم أدنى دون لقانونيةا الجهات كافةو الغير أمام وذلك التجاري

 رفط بصفته إليه تصل التي المعلومات ريةس على بالمحافظة اآلخر لطرفل ويتعهد طرف كل يلتزم عشر: التاسع البند

 على هل التابعين واألشخاص موظفيهو هو حافظي كيل هدهج ارىصق   يبذل أن ويتعهد العقد هذا في

 بيانات وأ معلومات يأ عن االفصاح أو اإلفشاء العقد طرفي من يأل يجوز وال لمعلوماتا هذه سرية

 أو سببل عليها اطلع قد كوني وأ خراآل لدى طرف لك ودعهاأ قد يكون قانونية وأ مالية وأ تجارية

 يظلو الطرفين لنشاط انونيق اختصاص اتذ هةج وأ ئيقضا مرأ بموجب إالا  العقد هذا تنفيذ بمناسبة

 . إنهاؤه وأ العقد نتهاءا بعد سنتين لمدة لمفعولا ساري البند هذا
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 بأي المطالبة له يحق ال العقد هذا في مذكورة غير سبابأل الثاني الطرف بلق من لعقدا لغاءإ الح في :العشرون البند

 العقد. مدة خالل ألولا رفللط دفعه تم قد مبلغ

 فعلى عليها لمتفقا التعاقد قيمة اقيب سداد وعدم الثاني الطرف من المشروع ستالما حالة في :والعشرون الواحد البند

 العقد من العشرونو الثاني البندب عليها لمتفقا بالوسائل  الثاني الطرف نذارإ األولى الطرف

 عمل امأي خمسة بعد لمتبقيةا القيمة دادس دمع حالة وفى العقد، هذا بصدر مذكور وه ما وحسب

 وعلى لعقدا هذا يف عليه لمتفقا لمشروعا استرداد األول للطرف يحق اإلنذار ارسال يوم من

 بحقوق المطالبة لثانيا للطرف حقي وال مناسبا   يراه بما فيه التصرف هل ويحق بأكمله النظام

 .التطبيقات و/أو الموقعب للمسجلين أو له البيانات خصوصية أو الفكرية الملكية

 سيلةو هم العقد بصدر لمذكورينا آب اتسوالو لجوالا ورقم االلكتروني البريد بأن الطرفين يقر :والعشرون الثاني البند

 بينهما. فيما المعتمدة التواصل

 سائلو على العقد من نسخة األول رفالط ارسال طريق عن الثاني الطرف نم التوقيع حالة في :والعشرون الثالث البند

 عن األول الطرف الى الهاوارس الثاني الطرف من وتوقيعها الثاني للطرف المعتمدة االتصال

 عتمدم التوقيع ذاه يعتبر المستندات تصوير سائلو من غيره أو )سكانر( الضوئي الماسح طريق

 جحده. وأ انكاره وأ فيه الطعن يجوز الو الطرفين بين فيما

 مخالفة وأ بنوده تفسير وأ تنفيذ أو العقد هذا عن تنشأ مطالبة أو خالف أي أنه على الطرفان اتفق والعشرون: ابعالر البند

 أحد ابالغ تاريخ من يوم 30 مدة خالل ودي بشكل تسويتها يتم إنهاؤه وأ بطالنه أو ألحكامه

 التحكيم طريق عن تسويته يتم نالطرفي بين ودي حل لىإ التوصل عدم حالة وفى خرلآل الطرفين

 التحكيم ويجري الثالث المحكمان ويختار محكم منهم طرف كل يختار محكمين ثالثة خالل من

 للطرفين وملزما   نهائيا   التحكيم حكم ويعد التحكيم لغة العربية اللغة وتكون الرياض مدينة في

 .الطعن أو لالستئناف محال   وليس

 بتعاقدات تختص ثارآ يأ لاألو الطرف يتحمل وال لثانيا والطرف األول الطرف بين العقد هذا والعشرون: لخامسا البند

 أطراف مع ارتباطات يأ وأ عقدال بهذا ةدرجم   غير أطراف يأو الثاني طرفال بين اتفاقات وأ

 العقد. هذا إطار خارج ىخرأ
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 والدخل للزكاة لعامةا الهيئة نظمةأ سبح ضافةالم القيمة ريبةض دفع على لثانيا الطرف وافق والعشرون: السادس البند

 ستناد  ا وتحسب (301365782800003) الضريبي لرقما تحت لسعوديةا العربية لمملكةا في

 الثاني الطرف ويلتزم دفعة، كل ستحقاقا وفق األول لطرفا من لصادرةا لفاتورةا يمةق على

 طلبهت ما لك قدمي نأ بالدفعات امااللتز عدم و/أو العقد ءلغاإ حال في األول للطرف ويتعهد

  ذلك.ب تفيد اقرارات من الدخلو الزكاة مصلحة

 لك وتسلم ثر،واأل لقوةا ذات نسخة لكل نسختينو بند وعشرون سبعة من العقد هذا ررح   والعشرون: السابع البند

 .الطرفين قـعو عليـه وبناء   بها للعمل نسخة طرف

 

 

                   

 

 

 

 : األول الطرف

 العتيب    عود س بن بندر  / يمثله

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

  المؤسسة ختم

 

 : الثانى الطرف

 

  لوهيب   ا هليل مطلق محمد  / يمثله

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


