المادة (� )22إنهاء العقـد
يحق للبرنامج ولأ�سباب تتعلق بالم�صلحة العامة �إنهاء هذا العقد بموجب كتاب م�سجل ير�سل للمقاول على عنوانه بالعقد وذلك دون اعترا�ض منه ،وت�سوى م�ستحقات المقاول حتى
تاريخ �إبالغه ب�أخطار الإنهاء ،ويحق للمقاول المطالبة بالتعوي�ض عن هذا الإنهاء �إن كان له مقت�ضى ،و�إذا لم يتم التو�صل �إلى اتفاق فله الحق باللجوء �إلى المحكمة المخت�صة.

المادة ( )23الم�س�ؤولية عن العيوب نتيجة الغ�ش �أو الإهمال �أو �سوء التنفيذ
مع عدم الإخالل بالم�س�ؤولية الجزائية ،يظل المقاول م�سئوال لمدة ع�شرة �سنوات بعد �صدور �شهادة اال�ستالم االبتدائي عن �أي عيب �أو خلل يظهر على الأجزاء الأ�سا�سية �أو الجدران
الحاملة وخالفه من جراء �أي غ�ش �أو �إهمال �أو �سوء تنفيذ ،ويلتزم بتعوي�ض ال�ضرر النا�شئ عن ذلك �أيا كان نوعه ومداه وفي الحالة التي يح�صل فيها المقاول من المقاولين �أو
الموردين من الباطن الذين قاموا بتنفيذ �أجزاء من الأعمال على �ضمانات لمدد ال تتجاوز الع�شر �سنوات فعليه في هذه الحالة ت�سليم �أ�صول تلك ال�ضمانات �إلى البرنامج ،ويبقى
المقاول في هذه الحالة م�سئوال بالتكافل والت�ضامن مع مقاولين وموردين من الباطن.

المادة (ّ )24حل النزاعات

�أ 5عقد تمويل مقاولة

في حالة ن�شوب �أي خالف بين �أطراف هذا العقد فيما يخ�ص تنفيذ �أو تطبيق �أحكام هذا العقد يعر�ض مو�ضوع الخالف على اال�ست�شاري لدرا�سته و�إ�صدار قرار ب�ش�أنه وذلك في
خالل فترة ال تتجاوز ( 90يوم ًا ) من تاريخ عر�ض النزاع عليه ،وفي حالة عدم ارت�ضاء �أي طرف بالقرار يجوز للمعتر�ض عر�ض الأمر على المحكمة المخت�صة.

�إنه في يوم

المادة ( )25التناق�ض �أو االختالف في وثائق العقد
في حالة ح�صول تناق�ض �أو اختالف في بين هذا العقد ووثائق العقد الأخرى ،ف�أن الأولوية في التطبيق تكون لأحكام هذا العقد.

�أوال :برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان ويمثله في التوقيع على هذا العقد ال�سيد
وعنوانه �ص.ب
ب�صفته
وي�شار �إليه فيما بعد بالبرنامج.
هاتف

حرر هذا العقد من ثالث ن�سخ �أ�صلية بيد كل طرف ن�سخة منه.

ثاني ًا	:ال�سيد

المادة ( )26ن�سخ العقد

الموافق

ل�سنة

من �شهر

م تم االتفاق بين كل من-:

�إمارة

وعنوانه
هاتف

�إمارة
�ص.ب
ب�صفته الم�ستفيد وي�شار �إليه فيما بعد بالمالك.

ويوقع على هذا العقد

الطرف الأول	الطرف الثاني
ثالث ًا	:ال�سادة
�ص.ب
ال�سيد

المـالك	المقــاول

وعنوانه
�إمارة

هاتف
ب�صفتـه

على ما ي�أتي-:

مادة ( )1التمهيد

يعتمد

يعتبر التمهيد الوارد �أعاله جزء ًا ال يتجز�أ من هذا العقد.
البرنامج

المادة ( )2تعريفات

بـرنــام ـ ــج اتـح ـ ــادي
�إ�صدار 2009

| Federal Programme
SZHP FORMS A-5

يق�صد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة مقابلها ما لم يدل �سياق الن�ص على خالف ذلك:
دولة الإمارات العربية المتحدة
الدولــة:
البرنامج :برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان
المالـك	:ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص الذين ي�صدر قرار بتخ�صي�ص م�ساعدة ماليـة لهم لغر�ض �إن�شاء م�سكن منا�سب،
�أو ا�ستكمال م�سكن �شرع في بنائه ولم يتم �إنها�ؤه� ،أو �إجراء �إ�ضافة الزمة لم�سكن �أو �إجراء �صيانة له.
المقـاول	:المقاول �سواء كان �شخ�ص ًا طبيعي ًا �أو اعتباري ًا والذي �سيعهد �إليه بتنفيذ الأعمال
اال�ست�شاري :هو المكتب اال�ست�شاري الهند�سي الذي �سيعهد �إليه بالت�صميم والإ�شراف على تنفيذ الأعمال.
وثائق العقد :هي الوثائق التي يعدها اال�ست�شاري والتي �سيتم التنفيذ على �أ�سا�سها ،ويعتبر هذا العقد من �ضمنها وتتكون من-:
 .1وثائق وم�ستندات المناق�صة والعقد.
 .2ال�شروط العامة والخا�صة.
	.3المخططات والر�سومات.
 .4الموا�صفات العامة والخا�صة.
 .5المرا�سالت المتبادلة والتي تعتبر جزء ًا من العقد.
الأعمال :هي �إن�شاء �أو ا�ستكمال �أو �إ�صالح �أو تو�سعة م�سكن الطرف الثاني ح�سب الحال والتي تعتبر مح ًال لعقد المقاولة.
ممثل البرنامج:ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص الذين يكلفهم البرنامج بمتابعة �سير الأعمال وح�سن تنفيذها.
عناوين المواد:العناوين بهذا العقد هي لت�سهيل الرجوع �إلى �شروط و�أحكام العقد وال ت�أثير لها على تف�سير مواد العقد.
المفرد والجمع:المفرد يفيد الجمع والعك�س بالعك�س �إال �إذا دلت القرينة على عك�س ذلك.

ويمثله في التوقيع على هذا العقد
وي�شار �إليه فيما بعد بالمقاول.

المادة ( )3عقد مكمل

المادة ( )15محجوز �ضمان ال�صيانة

يعترب هذا العقد مكم ًال للعقد املوقع بني املالك واملقاول على �أنه يف حال وجود �أي تعار�ض ف�إن الأولوية تكون لأحكام هذه ال�شروط

يحتفظ البرنامج بمقدار  % 5من �إجمالي قيمة الأعمال المنفذة ل�ضمان ال�صيانة وذلك �إلى �أن يتم اال�ستالم النهائي للأعمال ،وبعد �صدور �شهادة اال�ستالم النهائي موقعة من
�أطراف العقد و ا�ستيفاء جميع االلتزامات التعاقدية للمقاول.

المادة ( )4نطاق العقد
يلتزم املقاول ب�إن�شاء  /ا�ستكمال � /إ�صالح  /تو�سعة ،امل�سكن طبق ًا للموا�صفات وال�شروط واملخططات التي و�ضعها اال�ست�شاري املعني من قبل املالك واملرفقة بهذا العقد والتي تعترب
جزء ًا ال يتجز�أ منه ،و�أن يتم تنفيذ هذه الأعمال ح�سب الأ�صول الفنية املتعارف عليها.

المادة ( )5قيمة العقد
القيمة الإجمالية للعقد مبلغ وقدره (
يلتزم املالـك ب�أن يدفع ح�صته فيها وقـدرها (
ويلتزم الربنامج ب�أن يدفع املبلغ املتبقي وقدره (

درهم) (فقط
درهم) (فقط
درهم) (فقط

درهم ال غري).
درهم ال غري).
درهم ال غري).

المادة ( )6مدة التنفيذ
) يوم ًا �شاملة فرتة التح�ضري ،وتبد�أ هذه املدة من تاريخ اليوم
يلتزم املقاول ب�أن ينجز الأعمال مو�ضوع العقد خالل مدة (
التايل لت�سليم املوقع للمقاول املوقع خالي ًا من العوائق التي تعيق التنفيذ ،وت�شمل مدة �إجناز الأعمال �أيام اجلمع والأعياد والعطالت الر�سمية اخلا�صة بالقطاع اخلا�ص.

المادة ( )7طريقة الدفع
درهم) (فقط
في حال م�ساهمة المالك بمبلغ ا�ضافي يلتزم المالك ب�أن يدفع للمقاول مبلغ ًا وقدره (
درهم ال غري) .وي�صرف هذا المبلغ وفق ًا لن�سبة الأعمال المنفذة بعد تدقيقها فني ًا ومالي ًا واعتمادها من المهند�س الم�شرف في كل من البرنامج واال�ست�شاري حتى يتم �صرف المبلغ
المذكور بالكامل ومن ثم يبد�أ البرنامج في �سداد المبلغ الباقي وقدره (..............درهم) (فقط..............درهم ال غير ) وبنف�س ال�شروط و�أن يدفع المبلغ المحت�سب خالل
ثالثين يوم ًا من تاريخ اعتماده و�إقراره وتقديمه للدفع.

المادة ( )8النزاعات مع المقاول
لن يتحمل البرنامج �أي م�سئولية في �أي نزاع قد ين�ش�أ بين المالك والمقاول في حالة عدم قيام المالك ب�سداد ما تعهد ب�سداده بموجب المادة (� ،)7إال �أنه في حال ا�ستئناف الأعمال
بعد توقفها كلي ًا �أو جزئي ًا نتيجة لعدم �سداد المالك م�ستحقات المقاول بدون مبرر ،و�سوف يتم درا�سته باعتبار هذا التوقف ظرف ًا ا�ستثنائي ًا خارج ًا عن �إرادة المقاول.

المادة (� )9ضمان ح�سن تنفيذ
ي�ستقطع البرنامج مان�سبته ( % 5خم�سة بالمائة ) من قيمة الأعمال المنفذة بالدفعات الجارية �سواء التي يتم �صرفها بمعرفة المقتر�ض �أو البرنامج وذلك �ضمان ًا لح�سن تنفيذ
الأعمال ولحين اال�ستالم االبتدائي .وبعد اال�ستالم االبتدائي وح�صر الأعمال نهائي ًا يتم �صرف الم�ستحقات الختامية للأعمال بعد ا�ستقطاع ما على المقاول من التزامات وكذا ما
�سبق �صرفه كدفعات ،وي�صرف له الباقي.

المادة رقم ( )10الأوامر التغييرية
ي�شمل المبلغ المذكور في المادة ( )5من هذا العقد كافة تكاليف الأعمال مو�ضوع هذا العقد وت�سليم الم�سكن جاهز ًا لل�سكن ويتم محا�سبة المقاول على �أية �أعمال �إ�ضافية �أو
تعديالت يطلبها المالك ح�سب �شروط العقد على �أال يتم تنفيذ هذه التعديالت والتي يترتب عليها زيادة في قيمة �أو مدة التنفيذ �إال بعد �أخذ موافقة م�سبقة من البرنامج .وفي هذه
الحالة يكون المالك وحده م�س�ؤو ًال عن �سداد قيمة هذه التعديالت �إلى المقاول.

المادة ( )11عوائق في الموقع
يتحمل المالك �سداد �أية تكاليف نتيجة معالجة التربة �أو �إزالة �أية عوائق قد تكون موجودة بالموقع �إن لم ين�ص العقد الموقع بين المالك والمقاول على خالف ذلك.

المادة ( )12متابعة �سير االعمال
يحق للبرنامج متابعة �سير الأعمال بوا�سطة ممثليه �ضمان ًا لح�سن تنفيذها وله في ذلك �إ�صدار مالحظاته وتوجيهاته الى اال�ست�شاري الذي يتولى تبليغها للمقاول لاللتزام بها.

المادة ( )13كفالة ح�سن التنفيذ
يلتزم المقاول بتقديم كفالة م�صرفية غير م�شروطة وغير قابلة للإلغاء �صادرة عن �أحد البنوك المحلية وبا�سم ول�صالح البرنامج وبملبغ التقل ن�سبته عن ( )% 5من القيمة
الإجمالية للعقد �أو مبلغ القر�ض �أيهما �أقل وتكون �سارية المفعول طوال مدة التنفيذ وتتجدد تلقائي ًا حتى �إتمام الأعمال وا�ستالمها ابتدائي ًا .ويحق للبرنامج �سحب الكفالة لحين
الت�سوية النهائية مع المقاول في حالة امتناعه عن تنفيذ �أي من الأعمال التي التزم بتنفيذها بموجب هذا العقد.

المادة ( )14التامين
يلتزم المقاول بالت�أمين على �أعماله وعلى الم�شروع و�أن يقدم بوال�ص الت�أمين طبقا للوائح والنظم المعمول بها في الدولة ويكون م�س�ؤو ًال وحده عن �سالمة العمال ويلتزم بالتعوي�ض
عن �أية ا�ضرار تلحق بالأ�شخا�ص �أو الممتلكات.

المادة ( )16التنازل عن العقد
ال يحق للمقاول التنازل عن هذا العقد لمقاول �آخر �إال بموافقة خطية م�سبقة من البرنامج ،ولكن يجوز له �أن ي�سند الأعمال التخ�ص�صية �إلى مقاولين من الباطن وبموافقة م�سبقة
من اال�ست�شاري ،على �أن يبقى المقاول م�س�ؤو ًال معهم بالت�ضامن عن تنفيذ الأحكام المقررة في هذا العقد.

المادة ( )17غرامة الت�أخير
�إذا ت�أخر المقاول في تنفيذ الأعمال عن المدة المحددة بالعقد� ،أو عن المدة �أو المدد الإ�ضافية التي تم اعتمادها من قبل البرنامج ،تفر�ض عليه غرامة ت�أخير بواقع واحد بالألف
من القيمة الإجمالية للعقد يوميا ،وبما ال يتجاوز ( )%10من القيمة الإجمالية للعقد ،كما ويلتزم المقاول بدفع �أجور �إ�شراف اال�ست�شاري عن فترة الت�أخير ،و في هذه الحالة يحق
للبرنامج � -إذا ر�أى �أن ذلك في م�صلحة العمل  -تكليف اال�ست�شاري لعمل درا�سة للأعمال المتبقية من العقد والمدة الالزمة لإنجازها ،ومنح هذه المدة كمهلة للمقاول لإتمام
الأعمال خاللها ،و�إذا ت�أخر المقاول عن �إنهاء الأعمال المتبقية في نهاية المهلة ،فيبد�أ البرنامج بفر�ض غرامة الت�أخير مرة �أخرى على المقاول بواقع واحد في الألف من القيمة
الإجمالية للعقد ولحين االنتهاء من الأعمال وبما ال يتجاوز ( )%10من قيمة الأعمال المتبقية للعقد .كما ويلتزم المقاول بدفع �أجور �إ�شراف اال�ست�شاري عن فترة الت�أخير ،وفي هذه
الحالة يحق للبرنامج ف�سخ العقد تطبيق ًا لن�ص الفقرة ( )11من المادة رقم ( )20من هذا العقد.
وفي حالة م�ساهمة المالك في القيمة الإجمالية للعقد ،ي�ستحق له ح�صة من غرامة الت�أخير ن�سبة �إلى قيمة م�ساهمته.

المادة ( )18الإعفاء من غرامة الت�أخير
ُيعفى المقاول من غرامات الت�أخير و�أجور اال�شراف �أو �أي جزء منها �إذا وجدت ظروف ا�ستثنائية خارجة عن �إرادته اعتر�ضت �سير العمل �أجبرته على الت�أخير ،ويتم ذلك بناء على
درا�سة يقوم بها اال�ست�شاري ويعتمدها البرنامج.

المادة (� )19صيانة الأعمال
يلتزم المقاول ب�صيانة الأعمال مو�ضوع العقد و�إ�صالح �أي عيب يظهر فيها �أو عليها ،وذلك على نفقته الخا�صة لمدة �سنة واحدة تبد�أ من تاريخ اال�ستالم االبتدائي للأعمال ،وفي
حالة عدم التزامه بذلك يحق للبرنامج �إ�صالح هذه العيوب على نفقة المقاول وم�س�ؤوليته وبالكيفية التي يراها البرنامج منا�سبة.

المادة ( )20ف�سخ العقـد
يحق للبرنامج ف�سخ العقد مع المقاول في الحاالت الآتية والتي ترد على �سبيل المثال ال الح�صر ،وذلك بموجب �إخطار ر�سمي ير�سله البرنامج �إلى المقاول وبدون الحاجة �إلى �إنذار
�أو اللجوء �إلى الق�ضاء ،ويعتبر العقد مف�سوخ ًا من تاريخ هذا الإخطار.
�إذا ت�أخر المقاول في البدء بالعمل �أو �أظهر تباط�ؤ ًا في �سيره لدرجة يرى معها البرنامج انه ال يمكن �إتمام العمل في الموعد المحدد.
�إذا توقف المقاول عن العمل كلية مدة تزيد على خم�سة ع�شر يوم ًا مت�صلة بدون �سبب معقول يقبله البرنامج.
�إذا ان�سحب المقاول من العمل �أو تركه.
�إذا �أخل المقاول ب�أي �شرط من �شروط العقد �أو �أهمل �أو �أغفل القيام ب�أي من التزاماته المقررة بالعقد.
�إذا �أخل المقاول ب�أي من موا�صفات الأعمال الفنية �أو المخططات والر�سومات �أو �أ�صول ال�صنعة ولم يبا�شر ب�إ�صالحها خالل (� )7أيام من تاريخ �إبالغه بذلك كتابة من اال�ست�شاري.
اذا ا�ستعمل المقاول الغ�ش �أو التالعب في معامالته مع البرنامج �أو المالك �أو اال�ست�شاري.
�إذا قدم ر�شوة �صريحة �أو م�ستترة �أو �شرع في تقديمها لمن لهم عالقة بالإ�شراف على تنفيذ الأعمال.
�إذا �أفل�س �أو �أع�سر �أو تمت ت�صفية ال�شركة.
�إذا رف�ض �أو تجاهل تنفيذ التعليمات ال�صادرة له من اال�ست�شاري بدون مبرر معقول يقدمه كتابة �إلى البرنامج.
�إذا قام بالتنازل عن العقد �أو �أي جزء منه للغير بدون موافقة م�سبقة من البرنامج.
�إذا تجاوزت غرامة الت�أخير الحد الأق�صى المقرر في المادة ( )16من العقد.

المادة ( )21النتائج المترتبة على ف�سخ العقد
يترتب على ف�سخ العقد ما يلي-:
طرد المقاول من الموقع خالل مهلة يحددها البرنامج.
و�ضع اليد على المواد والمعدات الموجودة بالموقع وال يتم االفراج عنها اال بموافقة البرنامج.
يتم ت�سوية م�ستحقات المقاول على الوجه الآتي-:
محا�سبة المقاول على ما تم تنفيذه من �أعمال مع خ�صم قيمة �إ�صالح �أي �أعمال معيبة �أو خ�صم قيمتها بالكامل في حال عدم �صالحيتها ،وخ�صم قيمة الأعمال غير
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المنجزة وذلك طبق ًا لتقديرات البرنامج واال�ست�شاري.
�سحب الكفالة الم�صرفية بقيمة ( ) % 5من العقد حيث يتم �إدخال قيمتها في ح�ساب الت�سوية.
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تطبيق غرامة الت�أخير بحدها االق�صى.
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يتم عمل ت�سوية ح�سابات المقاول وتدفع المبالغ الم�ستحقة له بعد ا�ستيفاء البرنامج لكافة المبالغ المترتبة على ف�سخ العقد ،و�إذا تبقى على المقاول �أية مبالغ
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م�ستحقة للبرنامج فيكون له الحق في ا�ستيفائها من �أية م�ستحقات �أخرى للمقاول لديه �أو لدى �أي جهة حكومية �أخرى �أو اللجوء �إلى الق�ضاء.
ال تخل الأحكام ال�سـابقة بحق البرنامج في �شطب ا�سم المقاول الذي تم ف�سخ عقده من �سجل المقاولين لدى البرنامج �أو وقف التعامل معه لمدة يقدرها.

