
اتفاقية تقديم م�ساعدة �سكنية

تم االتفاق على اأنه في يوم    الموافق    من �سهر     ل�سنة   ، بين كل من:

برنامج ال�سيخ زايد للإ�سكان ويمثله �سعادة    ب�سفته مدير عام البرنامج، ي�سار اإليه في ما بعد بالبرنامج الطرف االأول: 

ال�سيد/    ب�سفته الحا�سل على الم�ساعدة ال�سكنية،  وي�سـار اإليه في ما بعد بالم�ستفيد الطرف الثاني: 

عنوان الطرف الثاني: اإمارة    �ص.ب    

هاتف    فاك�ص    

حيث اأنه �سبق للم�ستفيد اأن تقدم بطلب للح�سول على م�ساعدة �سكنية وقدم كافة البيانات والم�ستندات المطلوبة منه، واأنه �سدر قرار البرنامج بالموافقة على تقديم م�ساعدة 

�سكنية له.

وتطبيقَا الأحكام وقوانين برنامج ال�سيخ زايد للإ�سكان فقد تم االتفاق على ما يلي:-

مادة )1(

يعتبر التمهيد الوارد اأعله جزءًا ال يتجزاأ من هذه االتفاقية.

مادة )2(

يقر الم�ستفيد باأنه قد اطلع على كافة االأحكام المتعلقة بالح�سول على الم�ساعدات ال�سكنية من البرنامج واأنه قبلها نظير ح�سوله على مبلغ الم�ساعدة، ويقر كذلك باأنه اطلع 

ووافق على كل ما ت�سمنه عقد تمويل المقاولة المطبق بالبرنامج من �سروط واأحكام.

ويوؤكد باأن كافة البيانات والم�ستندات الثبوتية التي قدمها للبرنامج وح�سل بمقت�ساها على الم�ساعدة �سحيحة وخالية من العيوب القانونية.
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مادة )13(

حررت هذه االتفاقية من ن�سختين يحتفظ كل طرف بن�سخة منها.

عن/ برنامج ال�سيخ زايد للإ�سكان توقيـع الم�ستفيد 

 

اال�سم   اال�سم   

 
�سنة �سهر  يوم   

تاريخ التوقيع      
�سنة �سهر  يوم   

 تاريخ التوقيع  
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مادة )3(

يلتزم الم�ستفيد في حال م�ساهمته بمبلغ اإ�سافي يزيد عن مبلغ الم�ساعدة المحدد بقرار الموافقة  على الم�ساعدة باأن يقدم مخال�سة مالية تثبت �سداده المبلغ الزائد للبائع اأو 

للمقاول ليبداأ بعدها البرنامج ب�سرف مبلغ الم�ساعدة.

مادة )4(

في حال توقف تنفيذ االأعمال نتيجة عدم قيام الم�ستفيد ب�سداد المبالغ الم�ستحقة للمقاول والملزم ب�سدادها بمعرفته وتاأكد ذلك بموجب تقرير من اال�ست�ساري، فاإنه يتم اإخطار 

الم�ستفيد باالنتهاء من حل الم�سكلة باأ�سرع وقت، وفي حال عجزه عن ذلك فاإن للبرنامج الحق في اتخاذ االإجراءات التالية:-

اإنهاء عقد تمويل المقاولة الموقع مع المقاول بعد انق�ساء )90( ت�سعين يومًا من تاريخ اإخطار الم�ستفيد. 	•

اإنهاء عقد تمويل المقاولة في حالة طلب المقاول ذلك بعد )60( �ستين يومًا من تاريخ اإخطار الم�ستفيد. 	•

وفي حال اإنهاء عقد التمويل فاإنه �سوف يتم ت�سليم المقاول كافة م�ستحقاته ويتحمل الم�ستفيد وحده كافة المطالبات التي تثبت للمقاول نتيجة ذلك، اأما في حالة ا�ستئناف العمل 

تعتبر هذه المهلة فترة توقف خارجة عن اإرادة المقاول. وفي حالة عودة توقف العمل لل�سبب ذاته يحق للبرنامج اإنهاء عقد تمويل المقاولة مع المقاول فورًا مع تحمل الم�ستفيد 

وحده كامل الم�سوؤولية.

مادة )5(

يلتزم الم�ستفيد بعدم اإجراء اأية تعديلت على الت�ساميم اأو المخططات المعتمدة توؤدي اإلى زيادة قيمة الم�سروع اأو زيادة مدة التنفيذ اإال بموافقة خطية م�سبقة من البرنامج.

مادة )6(

على الم�ستفيد اختيار مواد الت�سطيب قبل فترة كافية للتمكن من تركيبها في الوقت المنا�سب، وفي حال توقـف تنفيذ االأعمال ب�سبب عدم قيام الم�ستفيد باختيار المواد 

المطلوبة – ح�سب تقـريـر اال�ست�ساري – فيتم اإخطاره باختيار المواد خلل )30( ثلثين يومًا )وتعتبر هذه المهلة فترة توقف خارجة عن اإرادة المقاول يتحمل تبعاتها الم�ستفيد 

وحده(، وفي حال انق�ساء هذه المهلـة من دون اأن يقوم الم�ستفيد باختيار المواد فاإنه يحق للبرنامج بناء على تقديره المنفرد اأو بناًء على طلب خطي من المقاول اإنهاء عقد 

تمويل المقاولة وا�ستلم الم�سروع على حاله وت�سليم المقاول كافة م�ستحقاته اأو ا�ستكمال تنفيذ االأعمال المتبقية ح�سب المخططات والموا�سفات التعاقدية، ويتحمل الم�ستفيد 

وحده م�سوؤولية ما يترتب على قرار البرنامج من نتائج بما في ذلك اأية مطالبات اأو تعوي�سات تثبت للمقاول.

مادة )7(

في حال اإنهاء اأو ف�سخ عقد تمويل المقاولة الأي �سبب كان فعلى الم�ستفيد خلل �ستة �سهور كحد اأق�سى من تاريخ االإنهاء اأو الف�سخ اأن يقوم بالتعاقد مع مقاول اآخر ال�ستكمال 

تنفيذ االأعمال المتبقية، وفي حال عدم التزامه بذلك ُيرفع االأمر للجهة المخت�سة بالبرنامج الإلغاء قرار الم�ساعدة اأو التخـاذ ما تراه منا�سبًا.

مادة )8(

ال يتحمل البرنامج اأية م�سوؤولية مهما كانت نتيجة اأي نزاع يت�سبب فيه الم�ستفيد مع من يتعاقد معهم من مقاولين وا�ست�ساريين، وفي حال وجود نزاع بين الم�ستفيد والمقاول اأو 

اال�ست�ساري فاإنه يجوز للبرنامج وقف �سرف الدفعات اإلى اأن يتم حل النزاع.

مادة )9(

في حال امتناع الم�ستفيد عن توقيع مح�سر اال�ستلم االبتدائي اأو النهائي يتم اإخطاره ب�سرورة بيان �سبب امتناعه عن التوقيع خلل )15( خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ اإخطاره، 

فاإن انتهت هذه المهلة من دون بيان اأ�سباب امتناعه اأو اأن االأ�سباب التي اأبداها غير مقنعة من وجهة نظر البرنامج، فاإنه يجوز للبرنامج ا�ستلم الم�سكن وت�سليم المقاول كافة 

م�ستحقاته، ويعتبر الم�سكن في حوزة الم�ستفيد وتحت م�سوؤوليته من تاريخ اال�ستلم.

مادة )10(

على الم�ستفيد بعد ا�ستلم الم�سكن الممول عن طريق البرنامج االلتزام باالآتـــي:-

اال�ستفادة من الم�سكن ل�سكنه الخا�ص هو واأ�سرته ومن يعولهم.  .1

اأال ي�ستغل الم�سكن لغر�ص غير الذي خ�س�ص من اأجله كتاأجيره اأو اإ�سكان غير اأ�سرته التي يعولها فيه.  .2

�سيانة الم�سكن والمحافظة عليه بحالة جيدة.  .3

اإبقاء طليقته الحا�سنة الأوالده في الم�سكن بعد تطليقها.     .4

اأال يقوم باإجراء اأي ت�سرفات قانونية على الم�سكن قد تخرجه من حيازته ومنها على �سبيل المثال ال الح�سر الرهن اأو البيع اأو المقاي�سة اأو الهبة،   .5 

اأو اأن يقوم بترتيب اأية حقوق عينية اأو تبعية عليه وذلك خلل مدة )15( خم�ص ع�سرة �سنة في حالة المنحة، وتح�سب هذه المدة من تاريخ ا�ستلم الم�سكن.

في حال اأخل الم�ستفيد بااللتزامات المذكورة اآنفًا يحق للبرنامج اتخاذ كافة االإجراءات القانونية التي يراها منا�سبة بما فيها اإخلء الم�سكن من الم�ستاأجرين اأو ا�سترداد مبلغ 

الم�ساعدة عن طريق بيع الم�سكن لثبوت اأن الم�ستفيد ح�سل على الم�ساعدة بناء على معلومات غير �سحيحة باعتبار اأنه تقدم بطلب الم�ساعـدة لحاجته لم�سكن وبا�ستغـلل 

 الم�سكـن في غير الغر�ص الذي خ�س�ص من اأجله، وثبت اأنه غير محتاج له. وتعتبر هذ البينة حجة عليه غير قابلة للنق�ص وال يحتاج البرنامج اأي دليل اأو بينة اأخرى لتاأييدها 

اأو اإثباتها.

يتحمل الم�ستفيد وحده كافة االأ�سرار التي قد تلحق به اأو بالغير نتيجة االإجراءات التي اتخذها البرنامج ولي�ص له اأو لغيره الرجوع اإلى البرنامج باأية مطالبات مهما كان نوعها اأو 

�سببها اأو حجمها.

مادة )11(

ال يف�سر اأي �سهو اأو خطاأ غير مق�سود من جانب البرنامج في ممار�سة اأي حق من حقوقه الواردة بهذه االتفاقية على انه تنازل اأو اإ�سقاط لتلك الحقوق.

مادة )12(

على الم�ستفيد تقديم عنوانه اأو عناوينه واأرقام هواتفه التي �سيتم مرا�سلته عليها ب�سورة وا�سحة، وتعتبر كافة االإخطارات والتبليغات �سحيحة في حالة اإر�سالها على   .1

عنوان الم�ستفيد المدون في هذه االتفاقية ما لم يتم تعديلها في اأي وقت الحق على اأن يتم اإخطار البرنامج كتابًة باأية تعديلت.

ال يعتد باأي تعديل في �سروط واأحكام هذه االتفاقية ما لم يكن خطيًا وموقعًا عليه من قبل الطرفين.  .2

يتحمل الم�ستفيد عند االقت�ساء كافة الر�سوم والم�ساريف المترتبة على تنفيذ مو�سوع الم�ساعدة.  .3


