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عقد تمويل مقاولة5

�إنه في يوم    �لمو�فق    من �سهر     ل�سنة    م تم �التفاق بين كل من:-

برنامج �ل�سيخ ز�يد للإ�سكان ويمثله في �لتوقيع على هذ� �لعقد �ل�سيد     �أوال: 

ب�سفته    وعنو�نه �ص.ب    �إمارة    

هاتف    وي�سار �إليه فيما بعد بالبرنامج.

�ل�سيد    وعنو�نه     ثانيًا: 

�ص.ب    �إمارة    هاتف    ويوقع على هذ� �لعقد 

ب�سفته �لم�ستفيد وي�سار �إليه فيما بعد بالمالك.

�ل�سادة    وعنو�نه     ثالثًا: 

 �ص.ب     �إمارة    هاتف    ويمثله في �لتوقيع على هذ� �لعقد 

�ل�سيد    ب�سفتـه    وي�سار �إليه فيما بعد بالمقاول.

على ما ياأتي:-

مادة )1( �لتمهيد

يعتبر �لتمهيد �لو�رد �أعله جزءً� ال يتجز�أ من هذ� �لعقد.

�لمادة )2( تعريفات

يق�سد بالعبار�ت و�لكلمات �الآتية �لمعاني �لمبينة مقابلها ما لم يدل �سياق �لن�ص على خلف ذلك:

دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لدولــة: 

برنامج �ل�سيخ ز�يد للإ�سكان �لبرنامج: 

�ل�سخ�ص �أو �الأ�سخا�ص �لذين ي�سدر قر�ر بتخ�سي�ص م�ساعدة ماليـة لهم لغر�ص �إن�ساء م�سكن منا�سب،   �لمالـك: 

�أو ��ستكمال م�سكن �سرع في بنائه ولم يتم �إنهاوؤه، �أو �إجر�ء �إ�سافة الزمة لم�سكن �أو �إجر�ء �سيانة له.

�لمقاول �سو�ء كان �سخ�سًا طبيعيًا �أو �عتباريًا و�لذي �سيعهد �إليه بتنفيذ �الأعمال  �لمقـاول: 

هو �لمكتب �ال�ست�ساري �لهند�سي �لذي �سيعهد �إليه بالت�سميم و�الإ�سر�ف على تنفيذ �الأعمال. �ال�ست�ساري: 

هي �لوثائق �لتي يعدها �ال�ست�ساري و�لتي �سيتم �لتنفيذ على �أ�سا�سها، ويعتبر هذ� �لعقد من �سمنها وتتكون من:- وثائق �لعقد: 

وثائق وم�ستند�ت �لمناق�سة و�لعقد.   .1

�ل�سروط �لعامة و�لخا�سة.  .2

�لمخططات و�لر�سومات.  .3

�لمو��سفات �لعامة و�لخا�سة.  .4

�لمر��سلت �لمتبادلة و�لتي تعتبر جزءً� من �لعقد.  .5

�الأعمال: هي �إن�ساء �أو ��ستكمال �أو �إ�سلح �أو تو�سعة م�سكن �لطرف �لثاني ح�سب �لحال  و�لتي تعتبر محًل لعقد �لمقاولة.

ممثل �لبرنامج:�ل�سخ�ص �أو �الأ�سخا�ص �لذين يكلفهم �لبرنامج بمتابعة �سير �الأعمال وح�سن تنفيذها. 

عناوين �لمو�د:�لعناوين بهذ� �لعقد هي لت�سهيل �لرجوع �إلى �سروط و�أحكام �لعقد وال تاأثير لها على تف�سير مو�د �لعقد.

�لمفرد و�لجمع:�لمفرد يفيد �لجمع و�لعك�ص بالعك�ص �إال �إذ� دلت �لقرينة على عك�ص ذلك.

�لمادة )22( �إنهاء �لعقـد

يحق للبرنامج والأ�سباب تتعلق بالم�سلحة �لعامة �إنهاء هذ� �لعقد بموجب كتاب م�سجل ير�سل للمقاول على عنو�نه بالعقد وذلك دون �عتر��ص منه، وت�سوى م�ستحقات �لمقاول حتى 

تاريخ �إبلغه باأخطار �الإنهاء، ويحق للمقاول �لمطالبة بالتعوي�ص عن هذ� �الإنهاء �إن كان له مقت�سى، و�إذ� لم يتم �لتو�سل �إلى �تفاق فله �لحق باللجوء �إلى �لمحكمة �لمخت�سة.

�لمادة )23( �لم�سوؤولية عن �لعيوب نتيجة �لغ�ص �أو �الإهمال �أو �سوء �لتنفيذ

مع عدم �الإخلل بالم�سوؤولية �لجز�ئية، يظل �لمقاول م�سئوال لمدة ع�سرة �سنو�ت بعد �سدور �سهادة �ال�ستلم �البتد�ئي عن �أي عيب �أو خلل يظهر على �الأجز�ء �الأ�سا�سية �أو �لجدر�ن 

�لحاملة وخلفه من جر�ء �أي غ�ص �أو �إهمال �أو �سوء تنفيذ، ويلتزم بتعوي�ص �ل�سرر �لنا�سئ عن ذلك �أيا كان نوعه ومد�ه وفي �لحالة �لتي يح�سل فيها �لمقاول من �لمقاولين �أو 

�لموردين من �لباطن �لذين قامو� بتنفيذ �أجز�ء من �الأعمال على �سمانات لمدد ال تتجاوز �لع�سر �سنو�ت فعليه في هذه �لحالة ت�سليم �أ�سول تلك �ل�سمانات �إلى �لبرنامج، ويبقى 

�لمقاول في هذه �لحالة م�سئوال بالتكافل و�لت�سامن مع مقاولين وموردين من �لباطن.

�لمادة )24( ّحل �لنز�عات

في حالة ن�سوب �أي خلف بين �أطر�ف هذ� �لعقد فيما يخ�ص تنفيذ �أو تطبيق �أحكام هذ� �لعقد يعر�ص مو�سوع �لخلف على �ال�ست�ساري لدر��سته و�إ�سد�ر قر�ر ب�ساأنه وذلك في 

خلل فترة ال تتجاوز )90 يومًا ( من تاريخ عر�ص �لنز�ع عليه، وفي حالة عدم �رت�ساء �أي طرف بالقر�ر يجوز للمعتر�ص عر�ص �الأمر على �لمحكمة �لمخت�سة.

�لمادة )25( �لتناق�ص �أو �الختلف في وثائق �لعقد

في حالة ح�سول تناق�ص �أو �ختلف في بين هذ� �لعقد ووثائق �لعقد �الأخرى، فاأن �الأولوية في �لتطبيق تكون الأحكام هذ� �لعقد.

�لمادة )26( ن�سخ �لعقد

حرر هذ� �لعقد من ثلث ن�سخ �أ�سلية بيد كل طرف ن�سخة منه.

�لطرف �لثاني �لطرف �الأول 

 

�لمقــاول  �لمـالك 

 

يعتمد
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�لمادة )3( عقد مكمل

يعترب هذ� �لعقد مكمًل للعقد �ملوقع بني �ملالك و�ملقاول على �أنه يف حال وجود �أي تعار�ص فاإن �الأولوية تكون الأحكام هذه �ل�سروط 

�لمادة )4( نطاق �لعقد

يلتزم �ملقاول باإن�ساء / ��ستكمال / �إ�سلح / تو�سعة، �مل�سكن طبقًا للمو��سفات و�ل�سروط و�ملخططات �لتي و�سعها �ال�ست�ساري �ملعني من قبل �ملالك و�ملرفقة بهذ� �لعقد و�لتي تعترب 

جزءً� ال يتجز�أ منه، و�أن يتم تنفيذ هذه �الأعمال ح�سب �الأ�سول �لفنية �ملتعارف عليها.

�لمادة )5( قيمة �لعقد

�لقيمة �الإجمالية للعقد مبلغ وقدره )    درهم( )فقط  درهم ال غري(.

يلتزم �ملالـك باأن يدفع ح�سته فيها وقـدرها )    درهم( )فقط  درهم ال غري(.

ويلتزم �لربنامج باأن يدفع �ملبلغ �ملتبقي وقدره )    درهم( )فقط  درهم ال غري(.

�لمادة )6( مدة �لتنفيذ

يلتزم �ملقاول باأن ينجز �الأعمال مو�سوع �لعقد خلل مدة )  ( يومًا �ساملة فرتة �لتح�سري، وتبد�أ هذه �ملدة من تاريخ �ليوم 

�لتايل لت�سليم �ملوقع للمقاول �ملوقع خاليًا من �لعو�ئق �لتي تعيق �لتنفيذ، وت�سمل مدة �إجناز �الأعمال �أيام �جلمع و�الأعياد و�لعطلت �لر�سمية �خلا�سة بالقطاع �خلا�ص.

�لمادة )7( طريقة �لدفع

في حال م�ساهمة �لمالك بمبلغ ��سافي يلتزم �لمالك باأن يدفع للمقاول مبلغًا وقدره )    درهم( )فقط  

درهم ال غري(. وي�سرف هذ� �لمبلغ وفقًا لن�سبة �الأعمال �لمنفذة بعد تدقيقها فنيًا وماليًا و�عتمادها من �لمهند�ص �لم�سرف في كل من �لبرنامج و�ال�ست�ساري حتى يتم �سرف �لمبلغ 

�لمذكور بالكامل ومن ثم يبد�أ �لبرنامج في �سد�د �لمبلغ �لباقي وقدره )..............درهم( )فقط..............درهم ال غير ( وبنف�ص �ل�سروط و�أن يدفع �لمبلغ �لمحت�سب خلل 

ثلثين يومًا من تاريخ �عتماده و�إقر�ره وتقديمه للدفع.

�لمادة )8( �لنز�عات مع �لمقاول

لن يتحمل �لبرنامج �أي م�سئولية في �أي نز�ع قد ين�ساأ بين �لمالك و�لمقاول في حالة عدم قيام �لمالك ب�سد�د ما تعهد  ب�سد�ده بموجب �لمادة )7(، �إال �أنه في حال ��ستئناف �الأعمال 

بعد توقفها كليًا �أو جزئيًا نتيجة لعدم �سد�د �لمالك م�ستحقات �لمقاول بدون مبرر، و�سوف يتم در��سته باعتبار هذ� �لتوقف ظرفًا ��ستثنائيًا خارجًا عن �إر�دة �لمقاول. 

�لمادة )9( �سمان ح�سن تنفيذ 

ي�ستقطع �لبرنامج مان�سبته 5 % )خم�سة بالمائة ( من قيمة �الأعمال �لمنفذة بالدفعات �لجارية  �سو�ء �لتي يتم �سرفها بمعرفة �لمقتر�ص �أو �لبرنامج وذلك �سمانًا لح�سن تنفيذ 

�الأعمال ولحين �ال�ستلم �البتد�ئي.  وبعد �ال�ستلم �البتد�ئي وح�سر �الأعمال نهائيًا يتم �سرف �لم�ستحقات �لختامية للأعمال بعد ��ستقطاع ما على �لمقاول من �لتز�مات وكذ� ما 

�سبق �سرفه كدفعات، وي�سرف له �لباقي.

�لمادة رقم )10( �الأو�مر �لتغييرية

ي�سمل �لمبلغ �لمذكور في �لمادة )5( من هذ� �لعقد كافة تكاليف �الأعمال مو�سوع هذ� �لعقد وت�سليم �لم�سكن جاهزً� لل�سكن ويتم محا�سبة �لمقاول على �أية �أعمال �إ�سافية �أو 

تعديلت يطلبها �لمالك ح�سب �سروط �لعقد على �أال يتم تنفيذ هذه �لتعديلت و�لتي يترتب عليها زيادة في قيمة �أو مدة �لتنفيذ �إال بعد �أخذ مو�فقة م�سبقة من �لبرنامج. وفي هذه 

�لحالة يكون �لمالك وحده م�سوؤواًل عن �سد�د قيمة هذه �لتعديلت �إلى �لمقاول.

�لمادة )11( عو�ئق في �لموقع 

يتحمل �لمالك �سد�د �أية تكاليف نتيجة معالجة �لتربة �أو �إز�لة �أية عو�ئق قد تكون موجودة بالموقع �إن لم ين�ص �لعقد �لموقع بين �لمالك و�لمقاول على خلف ذلك.

�لمادة )12( متابعة �سير �العمال

يحق للبرنامج متابعة �سير �الأعمال بو��سطة ممثليه �سمانًا لح�سن تنفيذها وله في ذلك �إ�سد�ر ملحظاته وتوجيهاته �لى �ال�ست�ساري �لذي يتولى تبليغها للمقاول لللتز�م بها.

�لمادة )13( كفالة ح�سن �لتنفيذ

يلتزم �لمقاول بتقديم كفالة م�سرفية غير م�سروطة وغير قابلة للإلغاء �سادرة عن �أحد �لبنوك �لمحلية وبا�سم ول�سالح �لبرنامج وبملبغ التقل ن�سبته عن )5 %( من �لقيمة 

�الإجمالية للعقد �أو مبلغ �لقر�ص �أيهما �أقل وتكون �سارية �لمفعول طو�ل مدة �لتنفيذ وتتجدد تلقائيًا حتى �إتمام �الأعمال و��ستلمها �بتد�ئيًا. ويحق للبرنامج �سحب �لكفالة لحين 

�لت�سوية �لنهائية مع �لمقاول في حالة �متناعه عن تنفيذ �أي من �الأعمال �لتي �لتزم بتنفيذها بموجب هذ� �لعقد.

�لمادة )14( �لتامين

يلتزم �لمقاول بالتاأمين على �أعماله وعلى �لم�سروع  و�أن يقدم بو�ل�ص �لتاأمين طبقا للو�ئح و�لنظم �لمعمول بها في �لدولة ويكون م�سوؤواًل وحده عن �سلمة �لعمال ويلتزم بالتعوي�ص 

عن �أية ��سر�ر تلحق باالأ�سخا�ص �أو �لممتلكات.

�لمادة )15( محجوز �سمان �ل�سيانة

يحتفظ �لبرنامج بمقد�ر 5 % من �إجمالي قيمة �الأعمال �لمنفذة ل�سمان �ل�سيانة وذلك �إلى �أن يتم �ال�ستلم �لنهائي للأعمال، وبعد �سدور �سهادة �ال�ستلم �لنهائي موقعة من 

�أطر�ف �لعقد و ��ستيفاء جميع �اللتز�مات �لتعاقدية للمقاول.

�لمادة )16( �لتنازل عن �لعقد

ال يحق للمقاول �لتنازل عن هذ� �لعقد لمقاول �آخر �إال بمو�فقة خطية م�سبقة من �لبرنامج، ولكن يجوز له �أن ي�سند �الأعمال �لتخ�س�سية �إلى مقاولين من �لباطن وبمو�فقة م�سبقة 

من �ال�ست�ساري، على �أن يبقى �لمقاول م�سوؤواًل معهم بالت�سامن عن تنفيذ �الأحكام �لمقررة في هذ� �لعقد.

�لمادة )17( غر�مة �لتاأخير

�إذ� تاأخر �لمقاول في تنفيذ �الأعمال عن �لمدة �لمحددة بالعقد، �أو عن �لمدة �أو �لمدد �الإ�سافية �لتي تم �عتمادها من قبل �لبرنامج، تفر�ص عليه غر�مة تاأخير بو�قع و�حد باالألف 

من �لقيمة �الإجمالية للعقد يوميا، وبما ال يتجاوز )10%( من �لقيمة �الإجمالية للعقد، كما ويلتزم �لمقاول بدفع �أجور  �إ�سر�ف �ال�ست�ساري عن فترة �لتاأخير، و في هذه �لحالة يحق 

للبرنامج - �إذ� ر�أى �أن ذلك في م�سلحة �لعمل - تكليف �ال�ست�ساري لعمل در��سة للأعمال �لمتبقية من �لعقد و�لمدة �للزمة الإنجازها، ومنح هذه �لمدة كمهلة للمقاول  الإتمام 

�الأعمال خللها، و�إذ� تاأخر �لمقاول عن �إنهاء �الأعمال �لمتبقية في نهاية �لمهلة، فيبد�أ �لبرنامج بفر�ص غر�مة �لتاأخير مرة �أخرى على �لمقاول بو�قع و�حد في �الألف من �لقيمة 

�الإجمالية للعقد ولحين �النتهاء من �الأعمال وبما ال يتجاوز )10%( من قيمة �الأعمال �لمتبقية للعقد. كما ويلتزم �لمقاول بدفع �أجور �إ�سر�ف �ال�ست�ساري عن فترة �لتاأخير، وفي هذه 

�لحالة يحق للبرنامج ف�سخ �لعقد تطبيقًا لن�ص �لفقرة  )11( من �لمادة رقم )20( من هذ� �لعقد.

وفي حالة م�ساهمة �لمالك  في �لقيمة �الإجمالية للعقد، ي�ستحق له ح�سة من غر�مة �لتاأخير ن�سبة �إلى قيمة م�ساهمته.

�لمادة )18( �الإعفاء من غر�مة �لتاأخير

ُيعفى �لمقاول من غر�مات �لتاأخير و�أجور �ال�سر�ف �أو �أي جزء منها �إذ� وجدت ظروف ��ستثنائية خارجة عن �إر�دته �عتر�ست �سير �لعمل �أجبرته على �لتاأخير، ويتم ذلك بناء على 

در��سة يقوم بها �ال�ست�ساري ويعتمدها �لبرنامج.

�لمادة )19( �سيانة �الأعمال

يلتزم �لمقاول ب�سيانة �الأعمال مو�سوع �لعقد و�إ�سلح �أي عيب يظهر فيها �أو عليها، وذلك على نفقته �لخا�سة لمدة �سنة و�حدة تبد�أ من تاريخ �ال�ستلم �البتد�ئي للأعمال، وفي 

حالة عدم �لتز�مه بذلك يحق للبرنامج �إ�سلح هذه �لعيوب على نفقة �لمقاول وم�سوؤوليته وبالكيفية �لتي ير�ها �لبرنامج منا�سبة.

�لمادة )20( ف�سخ �لعقـد

يحق للبرنامج ف�سخ �لعقد مع �لمقاول في �لحاالت �الآتية و�لتي ترد على �سبيل �لمثال ال �لح�سر، وذلك بموجب �إخطار ر�سمي ير�سله �لبرنامج �إلى �لمقاول وبدون �لحاجة �إلى �إنذ�ر 

�أو �للجوء �إلى �لق�ساء، ويعتبر �لعقد مف�سوخًا من تاريخ هذ� �الإخطار.

�إذ� تاأخر �لمقاول في �لبدء بالعمل �أو �أظهر تباطوؤً� في �سيره لدرجة يرى معها �لبرنامج  �نه ال يمكن �إتمام �لعمل في �لموعد �لمحدد.

�إذ� توقف �لمقاول عن �لعمل كلية مدة تزيد على خم�سة ع�سر يومًا مت�سلة بدون �سبب معقول يقبله �لبرنامج.

�إذ� �ن�سحب �لمقاول من �لعمل �أو تركه.

�إذ� �أخل �لمقاول باأي �سرط من �سروط �لعقد �أو �أهمل �أو �أغفل �لقيام باأي من �لتز�ماته �لمقررة بالعقد.

�إذ� �أخل �لمقاول باأي من مو��سفات �الأعمال �لفنية �أو �لمخططات و�لر�سومات �أو �أ�سول �ل�سنعة  ولم يبا�سر باإ�سلحها خلل )7( �أيام من تاريخ �إبلغه بذلك كتابة من �ال�ست�ساري.

�ذ� ��ستعمل �لمقاول �لغ�ص �أو �لتلعب في معاملته مع �لبرنامج �أو �لمالك �أو �ال�ست�ساري.

�إذ� قدم ر�سوة �سريحة �أو م�ستترة �أو �سرع في تقديمها لمن لهم علقة باالإ�سر�ف على تنفيذ �الأعمال. 

�إذ� �أفل�ص �أو �أع�سر �أو تمت ت�سفية �ل�سركة.

�إذ� رف�ص �أو تجاهل تنفيذ �لتعليمات �ل�سادرة له من �ال�ست�ساري بدون مبرر معقول يقدمه كتابة �إلى �لبرنامج.

�إذ� قام بالتنازل عن �لعقد �أو �أي جزء منه للغير بدون مو�فقة م�سبقة من �لبرنامج.

�إذ� تجاوزت غر�مة �لتاأخير �لحد �الأق�سى �لمقرر في �لمادة )16( من �لعقد.

�لمادة )21( �لنتائج �لمترتبة على ف�سخ �لعقد

يترتب على ف�سخ �لعقد ما يلي:-

طرد �لمقاول من �لموقع خلل مهلة يحددها �لبرنامج.

و�سع �ليد على �لمو�د و�لمعد�ت �لموجودة بالموقع وال يتم �الفر�ج عنها �ال بمو�فقة �لبرنامج.

يتم ت�سوية م�ستحقات �لمقاول على �لوجه �الآتي:-

محا�سبة �لمقاول على ما تم تنفيذه من �أعمال مع خ�سم قيمة �إ�سلح �أي �أعمال معيبة �أو خ�سم قيمتها بالكامل في حال عدم �سلحيتها، وخ�سم قيمة �الأعمال غير   -1/3

�لمنجزة وذلك طبقًا لتقدير�ت �لبرنامج و�ال�ست�ساري. 

�سحب �لكفالة �لم�سرفية  بقيمة )5 % ( من �لعقد حيث يتم �إدخال قيمتها في ح�ساب �لت�سوية.  -2/3

تطبيق غر�مة �لتاأخير بحدها �الق�سى.  -3/3

يتم عمل ت�سوية ح�سابات �لمقاول وتدفع �لمبالغ �لم�ستحقة له بعد ��ستيفاء �لبرنامج لكافة �لمبالغ �لمترتبة على ف�سخ �لعقد، و�إذ� تبقى على �لمقاول �أية مبالغ   -4/3

م�ستحقة للبرنامج فيكون له �لحق في ��ستيفائها من �أية م�ستحقات �أخرى للمقاول لديه �أو لدى �أي جهة حكومية �أخرى �أو �للجوء �إلى �لق�ساء.

ال تخل �الأحكام �ل�سـابقة بحق �لبرنامج في �سطب ��سم �لمقاول �لذي تم  ف�سخ عقده من �سجل �لمقاولين لدى �لبرنامج �أو وقف �لتعامل معه لمدة يقدرها.


