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 حصول على مسكن ضمن مجمع سكنيال اتفاقية
 
 -بني كل من: ------لسنة  -----من شهر ------املوافق  --------نه يف يوم إ
 

 .برنامج الشيخ زايد لإلسكانالسادة / 
 ---------------------بصفته --------------------------سعادة / وميثله    

 --------------( هاتف -------ص.ب )ديب   إمارة معنواهن           
 ويشار إليه فيما بعد بالربنامج    
 

  -----------------------------------/ السيد  
 --------------( هاتف -------ص.ب ) ------منطقة  ------ وعنوانه إمارة         

 فيما بعد باملستفيد  ويشـار إليه            
 تمهيد

باملوافقة على تقدمي دعم سكين  للمستفيد مبلغ وقدره  ------لسنة  ------إدارة الربنامج رقم  حيث أنه صدر قرار جملس
، وحيث أن املستفيد تقدم بطلب للحصول على مسكن ضمن أحد  -------( درهم عبارة عن ------------)

ة هدفها تقدمي املساعدات السكنية للمواطنني اجملمعات السكنية اليت يقوم الربنامج بإنشائها ، ومبا أن الربنامج وهو جهة حكومي
 -وتوفري احلياة الكرمية الالئقة هلم فقد مت اإلتفاق على التايل:

 

 -:(1البند)
املقدم منه تعهد الو  مسكن حكومي ضمن جممع سكينلحصول على املقدم من املستفيد لطلب ال و يعترب التمهيد الوارد أعاله

 .جزء ال يتجزأ من هذه االتفاقيةكن االلتزام بشروط احلصول على املسب
 

 -:(2) البند
-وافق الربنامج بأن حيصل املستفيد بناء على طلبه على مسكن وفقا لنموذج املسكن احملدد ضمن اجملمع السكين الواقـع يف إمـارة 

 .--------مبنطقة  ------
 

 -:(3) البند
 كن الذي يرغب بتخصيصه له معاينة كافية نافية للجهالة.يقر املستفيد بأنه عاين املس -أ( يف حالة املسكن املنجز:

يقر املستفيد بأنه أطلع على منوذج املسكن وعلم أبعاده وقياساته  -ب( يف حالة املسكن الذي قيد مرحلة التخطيط أو التنفيذ:
ين من اجلهاز املخصص وتوزيع غرفه سواء عن طريق الشكل اجملسم للمسكن أو التصميم اهلندسي الورقي أو بالعرض االلكرتو 

، باإلضافة أنه يقر باطالعه على املوقع العام للمجمع وفقا للمخطط العمراين وقد قبل كل ذلك مجلة وتفصيال  هلذا الغرض
 دون حتفظ أو شروط.
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 -:(4) البند
هبا يف هذا الشأن وأن  بعلمه أن املسكن سيستغرق وقتا لالنتهاء من تنفيذه ووفقا لإلجراءات احملددة واملعمولاملستفيد يقر 

 تنفيذ املسكن وتسليمه له يف الوقت احملدد إال أن يكون التأخري ألسباب خارجة عن إرادة الربنامج.لالربنامج يبذل أقصى جهوده 
 -:(5) البند

بعد  ( درهم ويتم حساب كلفة إنشاء املسكن بصورة هنائية--------------القيمة التقديرية إلنشاء املسكن مبلغ وقدره )
 االنتهاء من التنفيذ .

 

 -:(6) البند
اليت يعتمدها الربنامج لسداد  وباآلليةالفرق بني كلفة إنشاء املسكن ومبلغ املساعدة املالية احلاصل عليه يلتزم املستفيد بسداد مبلغ 

 خالل )   ( يوم من توقيعه االتفاقية . –واملرفقة هبذه االتفاقية  - الفرق
 -:(7) البند 

 بالسداد.بتقدمي أية ضمانات يطلبها الربنامج للتأكد من التزامه كما ويلتزم قبل استالم املسكن  سداد كامل الفرق املستفيد بيلتزم 
 -:(8) البند

 وفقا للنظام العمول به يف الربنامج يف هذا الشأن.احلاصل عليه املستفيد يبدأ سداد مبلغ قرض املساعدة املالية 
 -:(9) البند

حيق للربنامج يف حالة عدم التزام املستفيد سداد املبلغ الزائد عن مبلغ املساعدة إلغاء قرار املساعدة السكنية  وحرمانه من تقدمي 
( عام باعتبار أنه سبق له االستفادة من الربنامج، مع حق الربنامج مبطالبته بأية كلفة أو خسائر أو 15طلب مساعدة ملدة )

ن تكبدها إلنشاء املسكن وله استقطاعها مباشرة من املبلغ الذي سدده املستفيد مقدما من كلفة املسكن تعويضات مالية قد يكو 
 دون اعرتض منه.

 -:(10) البند
 

 -على املستفيد االلتزام بالتايل:
 عدم اشرتاط مسكن معني بالذات على أن يكون املسكن بنفس النموذج الذي اختاره. .1
 ل يف موقع املشروع.عدم التدخل يف أعمال سري العم .2

 -: (11) البند
 -التزامات عامة على الربنامج:

 بذل أقصى اجلهود لسرعة االنتهاء من إجراءات تنفيذ مشروع اجملمع السكين أو املسكن. .1
 تسليم املستفيد املسكن املشار إليه هبذه االتفاقية وفقا للنموذج الذي حدده ووفقا للتصميم اهلندسي واملواصفات الفنية . .2
 %( من الكلفة التقديرية احملددة قبل طرح املشروع يف مناقصة. 7ال جتاوز كلفة إنشاء املسكن عن ما نسبته )أ .3
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 -:(12) البند
تطبق بشأن املسكن املخصص له والواقع يف جممع سكين ذات األحكام اخلاصة باملسكن احلكومي الواردة يف قانون الربنامج 

 رتداد املسكنوالئحته التنفيذية خاصة يف حالة اس
 -:(13) البند

يف حالة وفاة املستفيد قبل ختصيص املسكن وتسليمه له حيل ورثته الذين يعوهلم حمله إال إن ذلك مشروط بتوفر شروط استحقاق 
املساعدة السكنية لديهم فإن مل يكونوا كذلك فيجوز للربنامج إلغاء موافقته على ختصيص مسكن للمستفيد و رد املبالغ اليت 

ن استلمها من املستفيد لورثته دون أن يرتتب على ذلك أي حق للورثة مبطالبة الربنامج بأية تعويضات مالية مهما كان نوعها يكو 
 ومقدارها وسببها.

 -:(14) البند
حيق للربنامج للمصلحة العامة أو استحالة التنفيذ ألسباب خارجة عن ارادته فسخ هذه االتفاقية دون أن يرتتب على ذلك 

ساس حبق املستفيد االستفادة من املساعدة املالية املقرر له وفقا لإلجراءات املتبعة االعتيادية املقررة لتنفيذ املساعدة املالية ، امل
 ودون أن حيق للمستفيد املطالبة بأية تعويضات مالية.

 -:(15) البند
 

أحكام و قبل كل ما جاء فيها دون قيد أو شرط أو يقر املستفيد بانه اطلع على هذه االتفاقية وفهم ما ورد فيها من شروط و 
 حتفظ.
 -:(17) البند

بشان برنامج الشيخ زايد لإلسكان  2009لسنة  10تطبق فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف هذه االتفاقية القانون االحتادي رقم 
دارة املنظمة الستحقاق املساعدة املالية و قرارات جملس اإل 2011( لسنة 9والئحته التنفيذية الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم )

 واملسكن احلكومي وكافة القوانني الصادرة بالدولة.
 -:(18) البند

 ( نسخ من هذه االتفاقية اثنتان لدى الربنامج وواحدة لدى املستفيد ومجيعها تعترب أصلية.3مت توقيع عدد )
 

 البرنامج                     المستفيد                   
        --------------        --------------- 


