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 سكنيبناء   نشاء و إنجاز و صيانةإ  - بالمقطوعية عقـد مقاولة

 لبرنامج مشاريع قروض اإلسكانمخصص 

 (                            /         /                رقم )         للمشروع 

 

 -حرر هذا العقد بين كل من: م  220     الموافق      /     /  ..... .................إنه في يوم 

 ................................................................................................... السيـد / .1

وكالة رقم /      .............................أو الوكيل المعتمد / ......................................

............................................... 

ً للعـقار و مدين راهن إلمن مواطـني دولـة ا                                                 مـارات العـربية المتحـدة بصفـته مالـكا

  ......................هاتف........................................................................................وعـنوانه/

 .....................البريد اإللكتروني/...................................................................../صندوق البريدرقم 

 رقم الهوية / .................................................

 ول (األطرف ال)  

 ) و ( 

المقاول  .2

/...........................................................................................................................................

                                                       .......................ص.ب./        رخصة تجارية رقم /..............................................

  ...هاتف/............................               ...................................................................../ اإللكتروني البريد

     ............................................................................................ /ذه اإلتـفاقية السـيدو يمثله في التوقيع على ه    

فق نسخة عن إعتماد )مر........................ ...................بصفته / ............................................./  الهويةرقم     

 التوقيع(

 ( يطرف ثانال)  

 و يشار إليهما بطرفي العقد

 : تفاصيل المشروع

 

 مكونات المشروع الكلية : .1

........................................................................................................................................................ 

                                   .... المشروع : األرض الكائنة بمدينة / ................................... منطقة / ........................ موقع .2

 ................................................... ........ قطعة رقم ) رقم مرجعي (/ .........................حوض /

 قيمة المشروع و تفاصيل التمويل: .3

i.  قيمة أعمال المشروع إجمالي مقطوع .................................................................. درهم 

 (درهم....... ..............................................................................................)فقط                 

 اريششاملة أتعاب اإلست                   

ii. درهم......................................... مبلغ إجمالي مقطوع و قدره/... قيمة األعمال للقرض الحكومي هي 

 (درهم................................................................................ ...........................)فقط                

 شاملة أتعاب اإلستشاري
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iii. قيمة التمويل اإلضافي الممولة من قبل الطرف األول ............................................................درهم 

 (درهم ..............................................................................................................)فقط .              

 شاملة أتعاب اإلستشاري

 ( شهرا   ............ مدة المشروع: ) .4

 ................... / .................. / ..............تاريخ مباشرة أعمال المشروع       :    .5

 (.يوم% من فترة التنفيذ )25/على% من قيمة المقاولة )الدرهم( 10تساوي غرامة التأخير :  .6

 :  هي اإلجمالية العقدقيمة و تسدد من قبل الطرف األول خصما من المستحقة بموجب هذا العقد  أتعاب اإلستشاري .7

 .......... درهم...أو مبلغ مقطوع ...... % ( ..).إستشاري التصميم :.............................................. بنسبة ـ  أ 

 .......... درهم..أو مبلغ مقطوع .....% (  ..)...بنسبة  ..إستشاري اإلشراف : ..........................................ب ـ 

 اإلستشاري%(*تكلفة نسبة  +%  100) على اإلستشاري%تكلفة نسبة  تحتسب طبقا للقاعدة التالية: أتعاب اإلستشاري-ج

 العقد اإلجماليةقيمة في الكل مضروب 

 2000000(*4/104%، حساب أتعاب اإلستشاري )4درهم و نسبة اإلستشاري  2000000مثال : إذا كانت قيمة المشروع 

 

 -بنود عامة:

المالية من الطرف الثاني الطرف األول بهذا العقد قد حصللل على قرض إسللكان من حكومة أبو بي، و سلليتم تسللديد مسللتحقات  .1

كومي و يكون الطرف و ذلك في حدود قيمة القرض الح البنك الممولمن خالل بناء على طلب الطرف األول حسلللللللاب القرض 

و قبل المباشرة في  للطرف الثاني من حسابه الخاصالزائد عن قيمة القرض السكني األول مسؤوال عن سداد قيمة فرق التمويل 

 صرف الدفعات من حساب القرض الحكومي.

 عدم، في حالة من حسللللللاب القرض الحكومي البنك الممولمن خالل الطرف الثاني يتعهد و يقر الطرف األول بتسللللللديد دفعات  .2

تيجة إلمتناع أو تقاعس الطرف األول عن إسلللللللتكمال أية إجراءات متعلقة أو ن صلللللللرف الدفعات بناء على طلب الطرف األول

 .ةالخاص اتهمن حسابالطرف الثاني ، فيعتبر الطرف األول مسؤوال عن تسديد مستحقات بالقرض لدى البنك الممول

في حالة زيادة قيمة المشروع عن قيمة قرض اإلسكان الحكومي عند توقيع هذا العقد، يتعهد و يلتزم الطرف األول بتسديد المبلغ  .3

الزائد عن قيمة القرض حسلللب نسلللب اإلنجاز أو حسلللب ما يتم اإلتفاق عليه من قبل طرفي العقد على أن يتم صلللرف كامل قيمة 

 ف القرض الحكومي. فرق التمويل قبل البدء بإجراءات صر

شاري المشروع و حسب الن م المعمول بها لتن يم إجراءات صرف الدفعات، بإعداد جدول  .4 ست يقوم الطرف األول عن طريق إ

توزيع نسب األعمال "النسب المعتمدة" و يتم إعتمادها من طرفي التعاقد و اإلستشاري و بما يتوافق مع إجراءات البنك الممول، 

 ، و ذلك قبل مباشرة العمل بالمشروع نات العقدو تكون جزء من مكو

يقر طرفا العقد بعلمهما و موافقتهما بأن البنك الممول ليس طرفا بالعقد، و كذلك يوافق الطرفان على عدم إختصلللللللامه بالمحاكم  .5

 بخصوص هذا المشروع فيما يخص تطبيق بنود هذا العقد. 

 بخصللللوص مشللللاريع قروض اإلسللللكان، البنك الممولالتعاميم الصللللادرة عن بعلمه و موافقته بكافة الن م و الطرف الثاني يقر  .6

و صللللرف الدفعات و أي الخدمات اإلجراءات الخاصللللة بتقديم لمناقصللللات و و اشللللاملة النماذج المعتمدة و إجراءات التسللللجيل 

تأخر صرف توقف أو بالن م قد يؤدي إلى الطرف الثاني عدم إلتزام  ،خالل فترة تنفيذ المشروعإجراءات أخري قد يتم تحديثها 

تجاه أية خسللللائر محتملة  نتيجة لعدم إلتزام  ألية مسللللؤوليات أو إلتزامات البنك الممولو مع عدم تحمل الطرف األول الدفعات، 

 .بالشروط المطلوبةالطرف الثاني 

فإن  ،للطرف الثاني من هذا العقدالية في حالة وجود نزاع قضللللللائي إنتهى إلى صللللللدور أمر تنفيذ من المحكمة بتسللللللديد مبالغ م .7

سلللللكان الحكومي الخاص ورسلللللوم التنفيذ من حسلللللاب قرض اإل كافة المبالغ الماليةبسلللللداد  البنك الممولالطرف األول يفوض 
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فيكون الطرف األول مسللؤوال بالطرف األول. في حالة عدم توفر المبلغ المطلوب بحسللاب القرض لتيطية المصللاريف المطلوبة 

 .الخاصةمن أمواله   سدادهاعن 

الرخصللة التجارية و التأمينات المطلوبة للموقع و العمال و الضللمانات البنكية طيلة فترة صللالحية بسللريان الطرف الثاني يتعهد  .8

سينتج عنه بعلمه  يقر و تنفيذ المشروع ستمرار توقف أو بأن عدم إلتزامه  الطرف تأخير في صرف الدفعات المالية و في حالة إ

يوما  بعد إرسللللللللال إنذار  30بعدم اإللتزام بالشلللللللروط المطلوبة يكون من حق الطرف األول إنهاء هذا العقد خالل فترة الثاني 

 يوضح عدم اإللتزام و التقيد بالشروط الالزمة.الثاني للطرف  بواسطة الكاتب العدل رسمي

في حالة عدم قيام الطرف األول بسللللحب العمل أو تمديد المدة و الواردة بهذا العقد تنفيذ المدة اذا لم يتم تسللللليم المشللللروع خالل  .9

حسللللب نسللللب اإلنجاز للطرف الثاني إلسللللتكمال المسللللتحقة صللللرف الدفعات المالية اإلسللللتمرار في  يتمالزمنية المحددة بالعقد، 

   ، على أن يتم تحليل أسللللللباب التأخير فعات(، )ما لم يتقدم الطرف األول بطلب مكتوب للبنك الممول إليقاف صللللللرف الداألعمال

و إسلللللللتالم األعمال  حسللللللللب البنود الواردة بهذا العقد و ذلك بعد إكتمال التنفيذ )إن وجدت( غراماتأي جزاءات أو و تطبيق 

 .بواسطة الطرف األول

ة بالوثائق و المستـللللللللندات يقر الطرف الثاني بأنه أطلع على جميع الشروط و المواصفات و التصاميم و الرسـللللللللومات الوارد  .10

  و قام بالتأكد من مطابقتها للنسخة المعتمدة من دائرة البلديات و النقل، الملحقة بهذا العقد، و قام بدراستها و مراجعتها بنفسـلللللللله، 

مالحق أو هذا العقد أو في أية و يلتزم بتنفيذ األعـللللللللمال حـللللللللسلب األصلول الفنية المتعارف عليها، و وفقاً للشلروط الواردة في 

 تعديالت يتفق عليها خالل تنفيذ المشروع.

كما يقر الطرف الثاني بأنه تحقق من تفصللليالت المشلللروع و موقع األرض و طبيعتها، و أنه قام بتحديد األسلللعار التي تقدم بها  .11

 بناًء على دراسته لكل تـفاصيل األعـمال. 

ون التزام الطرف الثاني في تنفيذ األعمال طبقا للمخططات المعتمدة المن ور العام للمشروع ال يعتبر جزء من وثائق العقد، و يك .12

 .من طرفي التعاقد و إستشاري المشروع

توزيع "النسب  بناء علىأو تصفية المشروع عن طريق اإلستشاري المستحقة صرف الدفعات ليتم تحديد نسبة اإلنجاز بالموقع  .13

 .المعتمدة"

 األعمالحجم ، و لن تكون مرجعا لقياس الطرف الثاني هي من مسللؤوليةالكميات الواردة بجدول الكميات المسللعر دقة و صللحة  .14

 المخططات المعتمدة و وثائق العقد. حسبجميع األعمال و تسليم ، و على الطرف الثاني تنفيذ عند التنفيذ

معتمد و ال ين ر ألي تاريخ أخر في حالة سللللماط الطرف تاريخ أمر المباشللللرة المحدد ببند )تفاصلللليل المشللللروع( هو التاريخ ال .15

 .األول للطرف الثاني بالبدء في التنفيذ و سحب رخصة البناء قبل توقيع العقد

)بند تفاصلليل  في حالة قيام الطرف األول بسللداد قيمة المبلغ الزائد عن قيمة القرض الحكومي من حسللابه الخاص للطرف الثاني .16

عن المبلغ الزائد عن القرض ب( 7، أ  7 الفقرة، يتم سداد قيمة أتعاب اإلستشاري )تفاصيل المشروع ( 3المشروع الفقرة رقم 

يتم كذلك عن طريق البنك الممول، و فيما يخص القرض الحكومي أتعاب اإلسلللتشلللاري  سلللدادمن الطرف األول مباشلللرة و يتم 

و مدة المشلروع اإلجمالية و تكون الحكومي قيمة القرض  حسلب( 6)تفاصليل المشلروع البند قيمة غرامة التأخير اليومية  تحديد

خالل أسلللللبوع من تاريخ توقيع هذا  القيمة ثابتة دون تييير، ما لم يتم إتفاق األطراف على خالف ذلك بملحق يضلللللاف لهذا العقد

 .العقد

 -:تمهيد

 

        هذه اإلتفاقية على العمل بها و بموجب شلللللللروطها و بنودها و يعتبر أي إتفاق يخر قد يكون تم توقيعه بين الطرفين اإتفق طرف .1

 يتعارض معها غير ساري من تاريخ التوقيع عليها.و 

ول قد وافق المملوكة له و بما أن الطرف األ المذكورة و على قطعة األرضروع ـللللللالمش ة الطرف األول في إقامةـللللللن راً لرغب .2

، لذا فقد تالقت رغبة الطـللللللرفين و إرادتهما على إتمام التعاقد، و هما مالكي التصرف الثاني على ترسية المشروع على الطرف

 : لذلك، وفقاً للشروط المتفق عليها في البنود التالية
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 -:تعريفات 

 المعاني الموضحة بجوارها إال إذا إستدعى سياق النص غير ذلك:الكلمات و التعبيرات اآلتية التي تتضمنها اإلتفاقية يكون لها    

 يقصد به المالك. الطرف األول   

 يقصد به المقاول الذي سيسند إليه تنفيذ أعمال المشروع بموجب هذا العقد. الطرف الثاني

وزارة  -الكاتب العدل ينوب عن الطرف األول في التوقيع على العقد بموجب وكالة سارية و مصدقة من  الوكيل المعتمد

 العربية المتحدة العدل، و يشترط في الوكيل أن يكون من مواطني دولة اإلمارات

            الخاصة و المواصفات  و المنصوص عليها في الرسومات عمال موضوع هذا العقداألجميع يشمل  المشروع

 .و جميع المستندات الملحقة بهذا العقد و الكمياتو جداول المواد و العامة 

تعني كافة الوثائق و المسللللللتندات التي قدم الطرف الثاني بموجبها عرضلللللله، باإلضللللللافة إلى العقد و أية   العقد

 بشأن المشروع.بين الطـرفين أو يتم تبادلهـا مستقبالً بمعرفة االستشاري سالت متبادلة امر

، أو اإلستشاري المكلف و اإلشراف على تنفيذ المشروعأللتصميم  يقصـد به مكتـب اإلستشـاري المعيـن اإلستشاري

 للتصميم و اإلشراف معا.

من خالل صرف القرض تنفيذ المتابعة و  تمويلالبها الجهة التي تعهد لها حكومة أبو بي بإدارة يقصد  البنك الممول

 السكني. 

 الكلمات التي تفـيد المفرد تشـمل الجـمع أيضا حيثما يقضى سياق النـص ذلك و العكس بالعكس. المفرد و الجمع

عناوين البنود المبينة في هذه اإلتفاقية هي لتسهيل الرجوع إلى أحكامها و ال تأثير لها على تيير مواد  العناوين

 اإلتفاقية.

في حالة و ذلك     المشروع  تسليمعند  خصمه من مستحقات الطرف الثاني تعويض مالي يتم حسابه و غرامة التأخير

المدة المحددة بالعقد أو بعد إنتهاء  )دون مبررات مقبولة للطرف األول( ضمنتأخره عن تسليم األعمال 

 .الطرف األولمن قبل معتمد أي تمديد زمني 

 قيمة المقاولة الكلية

 (القيمة اإلجمالية للمشروع)

 المشروع كاملة شاملة قيمة المقاولة و أتعاب اإلستشاري مجتمعين.قيمة 

 بالمناقصة و ال تشمل أتعاب اإلستشاري. اإلجماليةتكلفة تنفيذ المشروع  الفعلية قيمة المقاولة

 و حسب ما يتم تنفيذه بالمشروع.مستحقات اإلستشاري المالية ن ير التصميم و اإلشراف  أتعاب اإلستشاري

 شهر. 12تاريخ إستالم المشروع حسب المتفق عليه بين طرفي العقد و تبدأ منه فترة ضمان الصيانة لمدة  اإلستالم اإلبتدائيتاريخ 

 شهر. 12تاريخ إنتهاء فترة ضمان الصيانة  تاريخ اإلستالم النهائي

 12، و تكون العيوب عند إخطاره، و يكون المقاول مسؤوال خاللها عن إصالط فترة اإلخطار بالعيوب فترة ضمان الصيانة

 .شهر تبدأ من تاريخ اإلستالم اإلبتدائي

 .% من قيمة المقاولة الفعلية10كفالة بنكية صادرة من أي من البنوك العاملة بالدولة و تعادل  كفالة حسن التنفيذ

 .% من قيمة الدفعة المستحقة10 ، و تعادلالمعتمدة للصرفقيمة نقدية يتم حجزها من دفعات المقاول  محتجزات حسن التنفيذ

 % من قيمة المقاولة الفعلية5كفالة بنكية صادرة من أحد البنوك العاملة بالدولة و تعادل  كفالة الصيانة

 شهر ميالدي شهر

 سنة ميالدية سنة
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 6 قيمة المقاولة الكلية 2
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 7 اإللتزامات العامة للطرف األول 5

 7 اإللتزامات العامة للطرف الثاني 6
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 8 تعديل األعمال 8

 8 مدة تنفيذ العقد 9

 9 غرامة التأخير 10
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 مستندات العقد و شروطه/    1: البند 

 

 -كاآلتي :المشروع و مستندات  وثائق 1.1

i. .الشروط الواردة بهذا العقد 

ii.  السعر( المقدم من  )عرضخطاب العطاء  المسعر،جدول الكميات ، جدول الموادالمخططات  و المواصفات و

 .)النسب المعتمدة( و نسب توزيع األعمال المعتمد من األطراف الجدول الزمني لتنفيذ المشروع الطرف الثاني،

iii.  يكون الطرفين موافقين عليها.و ذات عالقة و صلة بالمشروع و تكون كافة المستندات التي يتم تقديمها الحقا 

 مستندات العقد و شروطهتفسير  1.2

i.  فإن األولوية تكون للمخططات )شاملة إذا ما وجد أي تعارض/تناقض فيما تضمنته مستندات و وثائق هذا العقد

 .مخططات التنفيذ(، ثم جدول المواد ثم المواصفات الخاصة و العامة ثم جدول الكميات

ii.  إذا حصل أي خالف في تفسير وثائق و مستندات المشروع، يتم الرجوع إلى اإلستشاري و يكون قرار

 اإلستشاري ملزما و نهائيا.

 

 )القيمة اإلجمالية للمشروع( الكلية المقاولةقيمة /   2البند : 

 

 -اآلتي:و ال تقتصر على قيمة هذا العقد تشمل 

 و يدخل من ضمنها:قيمة المقاولة الفعلية  2.1

i.  و إستخراج الرخص و التأمينات  قيمة توصيالت و تأمينات الماء و الكهرباء و العدادات و الصرف الصحيالتحضيرات العامة و

 .المختصةو الرسوم من الجهات 

ii.  و شق مداخل للطرق نقلالاألجور بكافة أنواعها و كافة التوريدات من يآلت و معدات و وسائل. 

iii.  تكلفة التحضيرات و تخطيط الموقع شاملة تخزين المواد )داخل الموقع و خارجه(، تحضير المكاتب بالموقع ليرض متابعة

التكاليف الموافقات ، موافقات الجهات المسؤولة و و لة التراخيص و النثريات و الطوارىء ذات الصلة بالمشروع، شام  اإلنشاء

 المتعلقة بها.

iv.  تاريخ اإلستالم اإلبتدائيتبدأ من  شهرا 12لمدة  األعمال محل التعاقد / المنشات صيانة  تكلفة أعمال.  

  .لهذا العقد بتفاصيل المشروعو الواردة للتصميم و اإلشراف  إلستشارياأتعاب  2.2

 

 / ضريبة القيمة المضافة 3:    البند

 

و الصادرة من الهيئة اإلتحادية للضرائب، و يتم مراعاة  ضريبة القيمة المضافة يلتزم الطرفان بمراجعة القوانين و اللوائح المن مة لسداد

 التالي قبل التوقيع على هذا العقد:

، يتحمل الطرف القيمة المضافة المستحقة إلسترداد ضريبةإذا كانت األعمال موضوع هذا العقد غير مشمولة ضمن الفئات  .1

 الثاني قيمة الضريبة و تكون من ضمن قيمة المقاولة دون تحميل الطرف األول أية تكاليف

لصالح الطرف األول، يتم  إذا كانت األعمال موضوع هذا العقد مصنفة ضمن الفئات المستحقة إلسترداد ضريبة القيمة المضافة .2

ة الضريبة من قبل الطرف األول بموجب إتفاق بين طرفي التعاقد يفصل يلية و طريقة السداد و يقوم اإلستشاري سداد قيم

 .المكلف بتوثيق اإلتفاق و اإلحتفا  بالسجالت و الفواتير الضريبية و كافة ما يلزم لعملية إسترداد قيمة الضريبة للطرف األول

  .يئة اإلتحادية للضرائب تخص ضريبة القيمة المضافةيتم اإللتزام بأي قرارات تصدر من اله .3
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 / نطاق العقد 4البند  :  

i.  حسب المستندات المرفقة بهذا العقد، يشمل هذا العقد إستخراج الرخص الالزمة و إنجاز جميع األعمال المطلوب تنفيذها و إتمامها

و إستخراج و الدفاع المدني المياه و الكهرباء و الصرف الصحي و اإلتصاالت  مثل الالزمة توصيل جميع الخدمات يشمل ذلك و

لمدة على نفقة الطرف الثاني و و إصالط العيوب ضمان األعمال يشمل و ، إنجاز و إشيال المبنى من الجهات المختصةشهادة 

 .اإلستالم اإلبتدائيتاريخ  منشهر  12

 

 األولاإللتزامات العامة للطرف /  5البند  :  

للقيام بمهام التصميم و اإلشراف طوال مدة العقد و حتى مع مكتب إستشاري هندسي مرخص بإمارة أبو بي اإلستمرار في التعاقد  .1

 لطرف الثاني و لياية نهاية فترة التبيه لألعطال و الصيانة.إستالم األعمال من ا

الطرف الثاني من الحصول على التصاريح و توصيل الخدمات طبقا تقديم كافة الوثائق و المستندات الالزمة و دون تأخير لتمكين  .2

 للن م و اللوائح و القوانين المعمول بها في إمارة أبو بي

دفع مستحقات الطرف الثاني بعد مصادقة اإلستشاري عليها ضمن المدد الزمنية المحددة بالعقد، و تذليل أية عقبات إن وجدت مع  .3

 دون تأخير صرف الدفعات من البنك الممول توفير أية مستندات الزمة لضمان

إعتماد جميع المواد و مقاولي الباطن بالتعاون مع اإلستشاري و عدم تأخير الموافقات الى الحد الذي يتسبب في تأخر الطرف الثاني  .4

 عن إنجاز المشروع طبقا للبرنامج الزمني المتفق عليه

أعمال  فالخاص أثاء سير المشروع، و هذا ال يليى حق الطرف األول في حذعدم اللجوء الى سحب أية بنود لتنفيذها على حسابه  .5

                    خفيض قيمة المقاولة إذا كانت هذه األعمال غير أساسية و ال تؤثر في تسليم المشروع للدوائر المعنية من نطاق المقاولة و ت

 .و جاهزية المبني للسكن

 أية أعمال جديدة داخل القسيمة لمقاول أخر قبل إستالم المشروع من الطرف الثاني إسنادعدم  .6

  عدم إضافة أية مباني بخالف المتفق عليها في نطاق هذا العقد، ما لم يتم توفير قيمة التمويل الالزمة مقدما و تعديل بيانات المشروع  .7

 .بشكل مسبق و أخذ موافقة البنك الممول

 

 للطرف الثاني اإللتزامات العامة/   6البند : 

 و يلتزم بعدم التنازل او إسناد المقاولة كاملة لمقاول من الباطن. احل التنفيذ،باإلشراف على كل مرالطرف الثاني يتعهد  .1

ما يتطلبه يقوم الطرف الثاني بإعداد الرسومات التنفيذية المتخصصة لتسليم الدوائر الرسمية حسب المتبع في إمـــارة أبو بي و حسب  .2

           : الرسومات التنفيذية ألعمال الكهرباء و اإلتصاالت ال الحصرعلى سبيل المثال ومنها تنفيذ العقد و إستكمال و تسليم األعمال )

 .(و الدفاع المدني

يوماً من تاريخ  60ا بتقديم قائمة كاملة توضح موردي المواد و مقاولي الباطن للطرف األول خالل فترة أقصاهالطرف الثاني يتعهد  .3

أمر المباشرة و توضح القائمة كافة التفاصيل الخاصة بالتواصل  بالموردين  و مقاولي الباطن المرشحين للعمل بالمشروع، شاملة 

 الضمانات الالزمة للمواد مثل وحدات التكييف أو المواد الخاصة.

الموردين و التأكد من اإللتزام بالتطبيق حسب متطلبات برنامج  مسؤوالً عن األعمال و أداء مقاولي الباطن والطرف الثاني يكون  .4

 .و حسب الشروط الفنية و الهندسية العقد

  على أن يكون ذو خبرة و دراية كافية لتنفيذ المشروع وفقا لمتطلبات دائرة البلديات و النقل بإمارة أبو بي  تعيين و تو يف مهندس .5

الثاني بالموقع و تلقي و تنفيذ أوامر و تعليمات اإلستشاري، و يجب أن يلقى المهندس المعين و ذلك لتنفيذ األعمال و تمثيل الطرف 

 .من قبل الطرف الثاني قبول اإلستشاري

التقيد التام باوامر االستشاري الذي يعينه الطرف األول و كذلك الحصول على موافقته قبل البدء بأي عمل من األعمال، مع ضرورة  .6

 قبل البدء بتنفيذها. قبل فترة زمنية معقولة للحضور و معاينة األعمال التي تتطلب حضورهإخطار اإلستشاري 

تقديم تقارير مفصلللة  لإلسللتشللاري في نهاية كل شللهر عن سللير األعمال و نسللب اإلنجازالمنفذة، و توضلليح كل ما يتعلق بالمناقشللات  .7

 المتوقعة. التوقع المحتمل إلنهاء البنود و التفاصيل المالية للدفعاتبالموقع و األعمال التييرية التي تحتاج موافقة، و كذلك توضيح 
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توريد و إسلللللتخدام أفضلللللل المواد و العمالة الماهرة طبقا لإلصلللللول الفنية مع العناية باألعمال و المحاف ة عليها بشلللللكل جيد في كل  .8

 األوقات الى أن يتم تسليمها للطرف األول.

 ات الالزمة لضمان المحاف ة على سالمة األفراد و الممتلكات و المواد المخزنة و التوريدات.حراسة الموقع و إتخاذ كافة اإلجراء .9

التى تثبت سالمة األعمال طبقا لما هو منصوص عليه في وثائق العقد أو يكون متعارفا على أنه يلزم إجراؤها، كافة اإلختبارات  عمل .10

نفقة الطرف الثاني و عن طريق مختبرات متخصصة و معتمدة في إمارة  أو في حالة طلب اإلستشاري، و يتم عمل اإلختبارات على

 أبو بي

 .لمدة عشرة سنوات من تاريخ اإلستالم اإلبتدائي يكون الطرف الثاني مسؤوال عن الضمان اإلنشائي للمشروع .11

 

  اإللتزامات العامة لإلستشاري /  7البند : 

إستالم إعتماد جداول العمل،  إعتماد مقاولي الباطن،بإدارة المشروع و إعتماد كافة المواد،  و يقوماإلستشاري يكون ممثالً للمالك  .1

 بالمشروعالخاصة  المراسالتحف   التسويات المالية،إعتماد ، و تقديمها للبنك الممول مراحل العمل، إعتماد طلبات صرف الدفعات

 نهاية فترة أعمال الصيانة  و التسليم النهائي للمشروع.و حتى  ة مراحل العمل من وقت آلخر،و كل ما يتعلق بمتابع

مسؤوالً عن إعتماد أو رفض المواد و مقاولي الباطن خالل فترة أسبوع من تاريخ بالتضامن مع الطرف األول، يكون اإلستشاري   .2

 .، مع توضيح المبررات في حالة الرفض للطرف الثانيتقديم اإلعتمادات

لمشروع و اإلحتفا  بنسخ من بكافة الوثائق و المراسالت و نسخ من البيانات المالية و الدفعات المصروفة يقوم اإلستشاري بعمل ملف ل .3

 .عند الطلبو البنك الممول و األوامر التييرية و كل ما يتعلق بالمشروع و تسليمها للطرف األول 

ة و اإلنشائية المصدقة من دائرة البلديات و النقل يلتزم اإلستشاري بالتضامن مع الطرف األول بتوفير جميع المخططات المعماري .4

بإمارة أبو بي، و يتم تصديق أية تعديالت يطلبها الطرف األول و يوافق عليها الطرف الثاني )بموجب أوامر تييرية أثناء سير العمل( 

 .في فترة زمنية مناسبة بحيث ال تؤثر على تسليم المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد

 

 األعمالتعديل   /  8البند : 

للطرف األول في أي وقت، سواء قبل أو بعد بدء العمل، أن يطلب التعديل في األعمال الواردة بالعقد، سواء بالزيادة أو بالنقصان،  .1

أما  من قيمة المقاولة الفعليةفقط %( عشرون بالمائة 20كما يكون له حق إضافة أعمال أخرى أو حذف بعضها، و ذلك في حدود )

حلة إذا كانت تلك التعديالت المطلوبة في الهيكل الخرساني فحينها يشترط أال يكون تعديالً جذرياً و أن يتم طلبه قبل البدء في تنفيذ المر

 .المطلوب تعديل األعمال الخرسانية فيها

، و في حالة المدرجة بجدول الكميات المسعريتم حساب قيمة التييير في األعمال )بالزيادة أو النقصان( بالرجوع الي أسعار البنود  .2

 إضافة نوعيات غير محددة بالجدول يقوم اإلستشاري بتحديد قواعد الحساب بالرجوع الى األسعار السائدة بالسوق

ات و يتحمل كافة المسؤولي كتابياو إستشاري المشروع ال يقوم بتنفيذ التعديالت إال في حالة موافقة الطرف األول الطرف الثاني  .3

 القانونية و الفنية و المالية في حالة عدم إلتزامه بذلك.

 .ماليا و زمنيا من جميع األطراف و توثيقها قبل المباشرة بها يتم إعتماد التعديالت .4

 .حسب نسب اإلنجاز أو ما يتم اإلتفاق عليه كتابيا بين الطرفينيلتزم الطرف األول بتسديد قيمة التعديالت للمقاول  .5

 

 مدة تنفيذ العقد  /  9: البند 

 التراخيص، الموافقات و تشمل فـترة إستخراج الرخص بند تفاصيل المشروع و المذكورة في مدة تنفيذ األعمال موضوع هذا العقد  .1

و أية إختبارات تطلب  الهيكل اإلنشائيو  التربة ات، التحضيرات ، فترة إختبارو كافة الجهات ذات الصلة من أقسام دائرة البلديات

 .، توصيل الماء و الكهرباء و كافة الخدمات الالزمة إلستخدام المسكنبواسطة اإلستشاري

  .فترة تنفيذ المشروع تشمل جميع عطالت نهاية األسبوع و العطالت الرسمية .2
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بموجب إتفاق يتم تمديد مدة تنفذ المشروع )في حالة وجود مبررات مقبولة للطرفين و بما يتوافق مع بنود هذا العقد ذات الصلة(  .3

مكتوب و يتم إضافة المدة الى مدة التنفيذ األصلية و تعديل البرنامج الزمني بما يتوافق مع التمديد الزمني و ال يتم تطبيق غرامة 

 .التأخير في حالة التزام الطرف الثاني بتسليم األعمال خالل مدة التنفيذ شاملة مدة التمديد

 األحوال مطالبة الطرف األول بأي تعويض مادي ن ير أي تمديد لمدة تنفيذ المشروع األصلية بأي حال منالثاني  لطرفلكما ال يحق . .4

 .بسبب وجود أي عوائق أو دراسات أو تعديالت

 غرامة التأخير  /  10البند : 

يكون من حق  ،للطرف الثانيفي إتمام و تسليم األعمال عن الموعد المحدد في هذا العقد ألسباب تعود  الطرف الثانيإذا تأخر  .1

 الطرف األول أن يوقع عليه غرامة تأخير عن كل يوم تأخير و حسب ما تم توضيحه ببند التعريفات.

 % من قيمة المقاولة10و على أن ال تتجاوز تفاصيل المشروع ،  – 6و حسب البند رقم غرامة التأخير تحتسب بقيمة يومية ثابتة  .2

 .عند تسليم المشروع و اعداد التسوية المالية الختامية للمقاول ، اليرامة تخصم من المبالغ المستحقةالفعلية

تم تعديل و فترة التنفيذ األصلية و تعتبر ثابتة و حتى لو تم عمل تمديد زمني للمشروع أو  الفعليةاليرامة تحتسب من قيمة المقاولة  .3

 بواسطة طرفي العقد. قيمة المشروع بأوامر تييرية بالزيادة أو النقصان

 .تسوية المالية عند إستالم المشروععدم خصمها بالو طرف األول إعفاء الطرف الثاني من غرامة التأخير الن حق يكون م .4

يكون اإلستشاري هو الجهة الفاصلة بتحديد مسؤولية الجهة المتسببة بالتأخير و إحتساب مدة التأخير و المدد المبررة للطرف  .5

 الثاني و حسب متابعته لسير أعمال المشروع.

 

 إعتماد المواد  /  11البند : 

يوم من التاريخ المحدد للبدء بتنفيذ البند حسب البرنامج الزمني المعتمد  30قبل يلتزم الطرف الثاني بتقديم طلب إعتماد المواد  .1

 .للمشروع

للمواد و مقاولي الباطن المقدمة من عن طريق االستشاري المفوض يلتزم الطرف األول بالموافقة )أو الرفض مع إبداء األسباب(  .2

 .الى االستشاري من تاريخ التقديم أيام 7خالل الطرف الثاني قبل 

المطالبة بتعويض زمني الطرف الثاني في إعتماد أو رفض اإلعتمادات المقدمة، فيكون من حق  الطرف األولفي حالة تأخر  .3

 تأخير باليوم.اليوازى فترة 

، و في حالة عدم توفرها يتم توريدها من المصادر واد ضمن األسواق الخاصة بإمارة أبو بيإختيار الم على الطرف األول .4

 العربية المتحدة. المتاحة داخل دولة اإلمارات

ة لها، مع عدم تحمل الطرف ـــرى مكافئــير المادة بأخـزم الطرف األول بتييــدى المواد باألسواق، فيلتــر إحــفي حالة عدم توف .5

 .ألية مصاريف إضافيةالثاني 

، و على الطرف الطرف الثاني يلتزم الطرف األول بعدم فرض أية مورد أو مقاول باطن من طرفه إال في حالة الموافقة من قبل  .6

ن من الطرف الثاني إذا كانوا مشهود لهم بالسمعة الجيدة و لديهم اإلمكانيات الالزمة إلكمال األول إعتماد مقاولي الباطن المقدمي

 عمل.ال

أنها كملزم بقبول كافة تعليمات اإلستشاري و الطرف الثاني و، الطرف األول في إعتماد المواد و مقاولي الباطناإلستشاري يمثل  .7

 صادرة من قبل الطرف األول.

 الطرف الثانيمستحقات   /  12البند : 

القرض في حالة وجود أي أعمال تزيد عن قيمة  )من حساباته الخاصةالطرف الثاني يلتزم الطرف األول بالوفاء بمستحقات 

و على حسب نسب  شهريةعلى دفعات القرض الحكومي، و ذلك وال يتجاوز حد فيما يخص  البنك الممولأو من خالل  الحكومي(

 -، و بالشروط التالية : اإلنجاز

أو و تقديم الطلب للبنك الممول ة و اإلعتماد، و يتم إعتماد للمراجع بإعداد و تقديم الدفعات المالية لإلستشاريالطرف الثاني يقوم  .1

 .من قبل اإلستشاريأيام عمل  7رفض الطلب مع إبداء األسباب خالل 
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 % )خمسة عشر بالمائة( عند إعداد و تقديم الدفعات المالية. 15نسبة األعمال المنجزة خالل فترة التنفيذ يجب أن ال تقل عن  .2

 .لضمان صرف الدفعات المالية البنك الممولالمطبقة من قبل بها و ع الن م و اللوائح المعمول بجميالطرف الثاني يلتزم  .3

، و على للبنك الممولتقديم طلب الصرف يوماً( من تاريخ  خمسة و أربعونيوماً ) 45يتم صرف الدفعات المالية للمقاول خالل  .4

في حال تبين له من تاريخ االستالم من المقاول أيام عمل  7اإلستشاري إعتماد طلب الصرف و تحويله للبنك الممول خالل 

 إستيفاء الطلب للشروط المطلوبة للصرف.

 .ال يحق للطرف األول اإلعتراض على مسؤولية اإلستشاري في تحديد نسبة اإلنجاز بالموقع .5

 .األطرافيتم صرف الدفعات حسب تقرير نسب بنود األعمال المعتمدة من  .6

 .%90يتم صرف الدفعات حسب نسب اإلنجاز المعتمدة من اإلستشاري و بحد أقصى نسبة  .7

 .يتم صرف الدفعة الختامية للطرف الثاني بعد إعتماد و توقيع الطرف األول على التسوية اإلبتدائية .8

للطرف %( عشرة بالمائة تخصم من الدفعات الدورية المستحقة كضمان لحسن تنفيذ بقية األعمال و تعاد 10يتم حجزنسبة ) .9

عند إكتمال األعمال و توقيع التسوية اإلبتدائية بين طرفي العقد. في حالة وجود خصومات بالتسوية سيتم تخفيض المحتجزات الثاني 

 .للطرف الثانيبقيمة الخصومات و يصرف المتبقي 

كضمان لفترة المستحقة للطرف الثاني  الدفعة الختامية و يتم إحتجازه منالفعلية % من قيمة المقاولة 5ضمان الصيانة يوازي  .10

لضمان الطرف الثاني يتم الحجز المالي ألعمال الصيانة في حالة تقديم ال من تاريخ اإلستالم اإلبتدائي.  شهر  12الصيانة 

 فترة الصيانة. للطرف الثاني من الطرف األولأو في حالة إعفاء بقيمة محتجزات الصيانة مصرفي 

ي الخاص بالصيانة بموجب تسوية نهائية موقعة من طرفي العقد و ذلك محتجزات الصيانة أو الضمان المصرفيتم االفراج عن  .11

رغبة و موافقة الطرف األول ة الصيانة، أو في حالة بعد أن يستوفي الطرف الثاني بإلتزاماته تجاه إصالط أية عيوب خالل فتر

 .في إعفاء الطرف الثاني من سنة الصيانة أو المدة المتبقية من سنة الصيانة

 

 للمشروعاإلستالم اإلبتدائي  /  13لبند : ا

 يقوم أيام عمل  7خالل فترة وللتسليم ، تفيد بإستعداده بتوجيه رسالة لإلستشاري الطرف الثاني يلتزم عند إنتهاء األعمال  .1

     و تسجيل محضر معاينة اإلستالم اإلبتدائي  الطرف الثانيبمعاينة الموقع و األعمال في حضور الطرف االول اإلستشاري و 

 .و التوقيع عليه

يوم من تاريخ معاينة  14خالل مدة بإعداد التسوية اإلبتدائية الطرف االول إكتمال األعمال يقوم اإلستشاري و تبين في حالة   .2

 ،شاملة كافة األعمال التييرية المتفق عليها سابقا المنفذةعمال ألالقيمة الحقيقية لالتسوية اإلبتدائية توضح اإلستالم اإلبتدائي، 

ف الثاني الطرعلى ضوء التسوية يتم إحتساب مستحقات والمخالفات، األعمال اإلضافية،غرامات التأخير ..الخ، مات، الخصو

 % من قيمة المقاولة5حجز  يتم، باإلضافة إلى خصم الدفعات المصروفة سابقا، و بعد إستقطاع ما عليه من التزامات أو مطالبات 

 ضمان بنكي لفترة الصيانة.الطرف الثاني لكضمان فترة الصيانة في حالة عدم تقديم 

في حالة عدم وجود نواقص تمنع إستخدام  ة الصيانةلإلستالم اإلبتدائي و بداية سن ايختارر تاريخ توصيل التيار الكهربائي يتم إعتبا .3

، و في حالة إتفاق طرفي التعاقد علي تاريخ محدد، يتم إعتماد التاريخ المتفق عليه كتاريخ لإلستالم اإلبتدائي و بداية سنة المسكن

 .الصيانة

تامية للمقاول بناء على الحسابات المعتمدة من طرفي التعاقد بالتسوية يقوم اإلستشاري بإعتماد و تقديم طلب صرف الدفعة الخ .4

 .اإلبتدائية

 .قبل صرف الدفعة الختاميةواالستشاري التسوية اإلبتدائية يجب أن تعتمد و توقع من قبل الطرف األول و الطرف الثاني  .5

على حسب مستندات التعاقد واألصول  الوجه األكمل أن العمل لم ينفذ على  إذا تبين من خالل محضر معاينة اإلستالم اإلبتدائي .6

    و اإلستشاريالطرف االول ، يتم عمل قائمة بكافة النواقص و المالح ات من قبل تعارف عليهاالمو الفنية والقواعد الهندسية 

يوما من تاريخ  14فترة بإكمال تنفيذ جميع المالح ات خالل الطرف الثاني و توقع من قبل طرفي العقد و اإلستشاري، و يلتزم 

إخطاره بها )أو تحديد فترة زمنية معينة يوافق عليها الطرف األول و اإلستشاري في حال قناعتهما بأن األعمال ال يمكن تنفيذها 
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، و في حالة عدم توقيع الطرف الثاني على قائمة المالح ات يقوم اإلستشاري بإخطاره بعلم الوصول عن طريق يوما( 14خالل 

 ه المحدد بهذا العقد.عنوان

يكون من حق الطرف األول إكمال األعمال بواسطة تكليف مقاول يخر  بإكمال تنفيذ المالح ات،الطرف الثاني في حالة فشل  .7

 .الطرف الثانيخصما من مستحقات  قيمة اإلستكمالتسديد  و يتم اقصةمنطرحها في عن طريق 

خالل  الثانييتم إعداد التسوية اإلبتدائية و الدفعة الختامية للطرف  اإلستالم اإلبتدائي،في حالة تعيين مقاول جديد لتنفيذ مالح ات  .8

 .ستحقاتهمو تسوية  إنهاء المقاول الجديد لمالح ات معاينة اإلستالم اإلبتدائيتاريخ من سبعة أيام 

اإلبتدائية و الدفعة الختامية للطرف الثاني،  في حالة إتفاق الطرفين، يجوز حجز قيمة األعمال و المالح ات اليير مكتملة بالتسوية .9

و يتم صرفها بموجب أمر صرف من اإلستشاري و الطرف األول بعد التنفيذ خالل مهلة محددة و قبل تاريخ إنتهاء سنة الصيانة 

  .و اإلخطار بالعيوب

و الحسابات الخاصة بالخصومات  تحديد قواعد األسعارو الطرف الثاني بإعتماد قرارات اإلستشاري في يلتزم الطرف األول  .10

باإلضافة إلى قيمة األعمال اإلضافية على ضوء مستندات المناقصة و جداول الكميات و األسعار  بالنسبة للبنود اليير منفذة

 اإلجمالية و الشروط و المخططات.

% من 90مال نسبة ة الختامية عند إكجراءات التسليم اإلبتدائي و عمل التسوية اإلبتدائية و الدفعيجوز لطرفي التعاقد إنهاء إ .11

 .اإلنجاز بالمشروع حسب إعتماد اإلستشاري و الطرف األول

 يلتزم الطرف الثاني بتسليم الموقع بعد تن يفه حسب اإلصول الفنية و إزالة كافة المواد و المعدات و اآلليات الخاصة بالشركة.  .12
الضمانات للطرف الثاني اال بعد توفير الضمان المصرفي / أو المحتجزات ال يتم صرف الدفعة الختامية و إسترداد المحتجزات و  .13

% من المقاولة الفعلية لسنة الصيانة / فترة اإلخطار بالعيوب، و بما يتوافق مع البنود ذات العالقة المفصلة بهذا 5النقدية بقيمة 
 العقد.
 

 / فترة اإلخطار بالعيوب )سنة الصيانة(  14البند : 

  .شهر 12و لمدة ، يوب إبتداء من تاريخ اإلستالم اإلبتدائيطار بالعخرة اإلتبدأ فت     .1

ناتجة عن سوء المصنعية أو إستعمال مواد غير مسؤوالً عن إصالط أية عيوب خالل هذه المدة الطرف الثاني يكون   .2

من اإلستهالك أو بسبب سوء مطابقة للمواصفات، و أية أعطال تنتج فيما تم تنفيذه من أعمال )ما عدا األعطال الناتجة 

 اإلستخدام من الطرف األول(

  إصالط األعمال المعيبةإستبدال أو بصيانة/ الطرف الثاني يحق للطرف األول و اإلستشاري خالل فترة الصيانة مطالبة  .3

كتابياً بمثل هذه األعمال شاملة المهلة الطرف الثاني  إخطار)بدون تحميل الطرف األول أية تكاليف مالية( ، كما يجب 

               الطرف االول لكل من المرضية و إكمال األعمال المطلوبة بالصورة الطرف الثاني الزمنية المناسبة لحضور 

 و اإلستشاري.

اإلستشاري، في الحضور إلكمال األعمال المطلوبة خالل المهلة الزمنية المحددة بواسطة الطرف الثاني في حالة فشل  .4

لفة من يحق للطرف األول و على حسابه الخاص تكليف مقاول يخر إلكمال األعمال المطلوبة و على أن تخصم التك

في الطرف للطرف الثاني ، و ذلك يؤدي إلى خفض المبلغ الذي يتم رده )ضمان  الصيانة( الطرف الثاني محتجزات 

 نهاية فترة الصيانة )تنبيه العيوب(.

 

 للمشروعاإلستالم النهائي  /  15البند : 

)فترة  إنتهاء فترة الصيانة قبليوما  30خالل فترة يقوم الطرف األول واإلستشاري بالبدء في إجراءات اإلستالم النهائي 

 -:معاينة المسكن و إجراء ما يلييتم حيث اإلخطار بالعيوب( 

يقوم اإلستشاري و الطرف األول  خالل فترة الصيانة،بجميع األعمال المطلوبة منه الطرف الثاني إلتزام تبين في حالة  .1

و الدفعة النهائية للطرف الثاني خالل مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ نهاية سنة تحضير مستندات التسوية النهائية ب

 .الثانيللطرف بنكي الضمان الأو  /و ماليةالو توقع من قبل طرفي العقد و تعاد المحتجزات الصيانة، 
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ال ــع أعمـــبجميمكتوبة ة ــر قائمــالطرف األول بتحضياإلستشاري و زم ــ، يلتوجود أعمال صيانةن ــتبيفي حال  .2

)أو تحديد  يوما 14الل فترة ـل خــجل إلكمال العمــى العنوان المســعلللطرف الثاني ل ــة المطلوبة و ترســالصيان

 .مدة زمنية مناسبة لطبيعة األعمال المطلوبة(

قوم بتكليف مقاول يخر إلكمال ـأن ي االولللطرف يحق  ال األعمال،ـي إكمـفالطرف الثاني ل ــفش اق/ــإخف في حالة .3

الضمان البنكي الخاص  و تسدد قيمة هذه األعمال خصما من المحتجزات/عن طريق طرحها في مناقصة  هذه األعمال

 .الثانيبالطرف 

الطرف الثاني، يلتزم الطرف األول و اإلستشاري و خالل سبعة أيام في حالة تنفيذ أعمال الصيانة خصما من حساب  .4

عمل بعد إستالم األعمال من المقاول البديل، بعمل التسوية النهائية و الدفعة النهائية للطرف الثاني بعد خصم جميع 

  .التكاليف المترتبة على تنفيذ أعمال الصيانة بواسطة مقاول أخر

من فترة الصيانة الطرف الثاني إعفاء  ألولاللطرف يحق مع أو بعد اإلستالم اإلبتدائي، و بصورة متزامنة  في أي وقت .5

 لطرف الثانيبضمان الصيانة لالخاصة البنكية الكفالة أو  المحتجزات الماليةاإلفراج عن و 

ذلك  فإن ،الصيانةسنة إخطار الطرف الثاني بأية طلبات للصيانة خالل قيام الطرف األول أو اإلستشاري بفي حالة عدم  .6

            للطرف األول إقرارا من الطرف األول برضاه عما تم تنفيذه من أعمال و يحق للطرف الثاني تقديم طلب يعتبر 

إلستشاري إلنهاء إجراءات اإلستالم النهائي و إسترجاع ضمانات الصيانة سواء كانت محتجزات نقدية أو كفالة و ا

 .بنكية

 .ال يحق للطرف األول مطالبة الطرف الثاني بأية أعمال جديدة بعد إنتهاء مدة اإلخطار بالعيوب )سنة الصيانة(  .7

 

 النقديةالضمان المصرفي/حجوزات الضمانات  /  16البند : 

     الضمان المصرفي لحسن التنفيذ 16.1.

 -بإحدى الطريقتين :الفعلية % من قيمة المقاولة 10بقيمة بتقديم ضمان مصرفي لحسن التنفيذ الطرف الثاني يتعهد       

و المطبقة بواسطة النقدية من خالل الدفعة األولى و حسب ن ام حجوزات الضمانات  الفعلية % من قيمة المقاولة10حجز قيمة  .1

 و حسب الشروط و الحاالت.البنك الممول 

%( عشرة بالمائة من قيمة المقاولة 10صادر من أحد المصارف العاملة في الدولة و يوازي ) ة(بنكي مصرفي )كفالةتقديم ضمان  .2

 . و حسب الشروط المطبقة لدى البنك الممول الفعلية

 الضمان المصرفي لسنة الصيانة )فترة اإلخطار بالعيوب( .16.2

 وذلك % من قيمة المقاولة الفعلية5بقيمة  (بالعيوبيتعهد الطرف الثاني بتقديم ضلللمان مصلللرفي لسلللنة الصللليانة )فترة اإلخطار 

 -: بإحدى الطريقتين ،األول و قبل صرف الدفعة الختاميةبعد تسليم المشروع للطرف 

 المستحقة للطرف الثانيالختامية من الدفعة قيمة المقاولة الفعلية % من 5حجز  .1

%( خمسللة 5من أحد المصللارف العاملة في الدولة و المعتمدة لدى الجهة الممولة و يوازي ) ةصللادر ةبنكي تقديم ضللمان / كفالة .2

 بالمائة من قيمة المقاولة الفعلية. 

 للضمان المصرفي )الكفالة البنكية(الشروط العامة  16.3

يتم مراعاة أي حديد فترة إنتهاء، و دد تلقائياً  أو من غير تة لإللياء، و يجغير قابلسلللاري لمدة تنفيذ المشلللروع و يكون الضلللمان  .1

 .شروط يحددها البنك الممول

 .لصالح البنك الممول )أو حسب ما يحدده البنك الممول(معنون يكون الضمان  .2

  اإلفراج عن الضمان المصرفي 16.4

بناءا على توصلللية صلللرف الدفعة الختامية  بعد للطرف الثانيلحسلللن التنفيذ /حجوزات الضلللمانات النقدية تفرج المصلللرفي الضلللمان  .1

الطرف االول بعد توفير ضلللمانات الصللليانة المطلوبة )إال في حالة إعفاء  ذلك و دون الحاجة الى موافقة الطرف األول، واالسلللتشلللاري  

 .من فترة الصيانة(للطرف الثاني 
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ية للطرف الثاني بعد إسللتكمال إجراءات اإلسللتالم للصلليانة /حجوزات ضللمان الصلليانة النقدالمصللرفي يتم اإلفراج عن الضللمان  .. 2

 النهائي و التسوية النهائية، أو عند إعفاء الطرف األول للطرف الثاني من سنة الصيانة.

 

 التأمين على العمال و المشروع / 17البند : 

    خالل فترة التنفيذ  و يكون التأمين سارياً  بالمشروعبأن يقوم بالتأمين على المشروع و على عماله و جميع العاملين الطرف الثاني يلتزم   

، و يخضع التأمين ألي إشتراطات تحدد من قبل البنك الممول، و على أن يكون المستفيد من التأمين و حتى اإلنتهاء من فترة الصيانة

 .الطرف األول و البنك الممول

 

 البرنامج الزمني / 18البند : 

بتقديم برنامج زمني  لإلستشاري و يكون مفصل و يوضح كيفية سير بنود األعمال و إنتهاءها و ذلك خالل الطرف الثاني  ميلتز .1

األساسية و تفاصيل األعمال  / األنشطةالبنود من تاريخ التوقيع على هذا العقد. هذا البرنامج يجب أن يوضح  يوما 14 فترة أقصاها

 لكل البنود و التفاصيل الزمنية لكل مرحلة. ةالحرج اتنفيذ بالموقع ، مع توضيح المسارالباطنية لها الخاصة بالتاألعمال  / األنشطة

الطرف بتقديم البرنامج الزمني، يقوم اإلستشاري بتحضير البرنامج المطلوب و إعتماده من الطرف الثاني في حالة عدم إلتزام  .2

 .األول

بواسطة اإلستشاري و المعتمد من قبل الطرف األول، و يقوم اإلستشاري بإستخدام بإلتزامه بالبرنامج المعد الطرف الثاني يتعهد  .3

 البرنامج المعتمد إلجراء أية تحليالت زمنية أو تأخير/تمديدات زمنية.

. على الطرف الثاني عمل مراجعة و تحديث للبرنامج الزمني بحسب الواقع كل ثالثة أشهر و على أن يتم إعتماد التحديث من 4

 شاري.اإلست

 

 التراخيص / 19البند : 

أعمال بأن يقوم بمعرفته، و على حسابه الخاص، بإستخراج و تن يم جميع الرخص الالزمة لتنفيذ عملية الطرف الثاني يتعهد  .1

 .الطرف االولالبناء لصالح 

  األخرى ذات الصلة و العالقة و الجهاتكما يتعهد بإتباع جميع لوائح الجهات المختصة مثل البلدية و الشرطة و الدفاع المدني    .2

 سواء أن كانت حكومية أو شبه حكومية، و كذلك إشتراطات هيئة أبو بي لإلسكان.

من خالل منع أية حوادث أثناء فترة التنفيذ و يتعهد بمسؤوليته عن سالمة العاملين و إجراءات السالمة العامة الطرف الثاني يلتزم  .3

الطرف بالتعويض عن أية أضرار قد تحدث ألي شخص أو أمالك أو ضرر مواد ألية جهة ذات الصلة كنتيجة لعدم إلتزام  و يتعهد

 باللوائح و الن م. الثاني

  لصالح الطرف األول بتقديم تأمين متكامل بإسمه و الطرف الثاني عن كافة مراحل التنفيذ، و يتعهد  مسؤوالً الطرف الثاني يكون  .4

 .الممولالبنك و 

 

 الصحة، السالمة ، البيئة / 20البند : 

ى معايير و متطلبات الصحة و السالمة و متطلبات و شروط الحفا  على البيئة و التي تصدر لو يلتزم بتطبيق أعالطرف الثاني يتعهد  

مركز أبو بي و  OSHAC (Occupational Saftely & Health American coucil)   و من قبل الدفاع المدني دورياً 

أو أي ( ، Abu Dhabi Occupational Saftey And Health Center- OSHADللسالمة و الصحة المهنية )اوشاد( )

 جهة ذات الصلة.
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 أو تخفيض معدل سير العمل إيقاف /  21البند : 

يوما من  45خالل )بدون أسباب مبررة( يحق للطرف الثاني أن يوقف العمل أو أن يخفض معدل سيره إذا لم يتم سداد مستحقاته 

وذلك بموجب إخطار كتابي، و على اإلستشاري تحديد الوقت الذي يستحقه الطرف  تاريخ إعتماد اإلستشاري لطلب صرف الدفعة،

 .الثاني كمدة إضافية في حالة توقف العمل أو إبطاءه

 

 من قبل الطرف األول إنهاء العقد /   22البند :  

ً الطرف الثاني إنهاء هذا العقد، و يتم إشعار في أي وقت من األوقات يكون من حق الطرف األول  .1 بإنهاء العقد  كتابيا

 من تاريخ اإلشعار. يوماً  14خالل فترة ال تقل عن 

في حالة  و شاملة كافة التعويضات إن وجدت، يقوم الطرف األول و اإلستشاري بعمل تسوية مالية للطرف الثاني .2

من هذا  26على اإلستشاري و طرفي العقد إيجاد الحلول المناسبة و تطبيق اإلجراءات الواردة بالبند ختالف فيجب اإل

 العقد.

في حالة الوصول الى صيية توافقية إلنهاء العقد يتم توثيقها كتابيا و تصفية مستحقات الطرف الثاني و سداد كافة  .3

 .مستحقاته

 

 / إنهاء العقد من قبل الطرف الثاني   23البند :  

، في الحالة التي و صورة لإلستشاري يكون للطرف الثاني الحق في إنهاء العقد بواسطة إخطار يوجهه للطرف األول 23.1

 -يكون فيها:

i.  فيهاال يد له  ألسبابإذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزا عن إتمام العمل. 

ii. بدون  أو أعاق أو رفض التصديق على إصدار شهادة دفع مستحقة للمقاول وفقا للعقدالطرف األول تدخل  إذا

 . مقبولةصحيحة ومبررات 

iii. بأنه ن را ألسباب إقتصادية غير متوقعة قد أصبح من المستحيل عليه اإلستمرار  بإخطاره إذا قام الطرف األول

 .في الوفاء بإلتزاماته التعاقدية

iv. يوما من تاريخ إخطاره من قبل الطرف الثاني، في تقديم أو توقيع  14ول و لمدة في حال رفض أو تأخر الطرف األ

أي مستندات، أو إستكمال أي إجراءات خاصة بالدوائر و الجهات الحكومية أو البنك الممول قد تؤثر/تعرقل بصورة 

 .و تسليم المشروع  مباشرة إجراءات إكمال

من األعمال إنجازه ، و يستحق المقاول في هذه الحالة قيمة ما تم يوما من توجيه اإلخطار 14يكون هذا اإلخطار نافذا بعد مضي  23.2

 .و ما أنفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع

فيجب  يقوم الطرف األول و اإلستشاري بعمل تسوية مالية للطرف الثاني شاملة كافة التعويضات إن وجدت، و في حالة اإلختالف 23.3

 من هذا العقد. 26على اإلستشاري و طرفي العقد إيجاد الحلول المناسبة و تطبيق اإلجراءات الواردة بالبند 
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 سحب أعمال المشروع /   24البند :  

 أحوال سحب العمل 24.1

عنوانه الموضح بهذا بموجب إخطار كتابي يرسله إليه على الطرف الثاني يكون من حق الطرف األول أن يسحب العمل من 

 -، في أي من األحوال التالية على سبيل المثال ال الحصر:بواسطة اإلستشاري العقد

i.  تأخر في البدء في العمل أو أ هر بطئاً في تنفيذ األعمال لدرجة يرى معه أنه ال يمكن إنجاز المشروع في الموعد إذا

 .المحدد حسب البرنامج المعتمد

ii. تزيد على خمسة عشر يوماً متصلة دون أسباب مبررة للطرف األول. إذا أوقف العمل كلياً مدة 

iii. .إذا جاوزت مدة تأخيره في تنفيذ األعمال ربع المدة المحددة إلتمام المشروع 

iv. .إذا إنسحب من العمل أو تركه و تخلى عن إلتزاماته تجاه إكمال األعمال 

v.  تزاماته المقررة فيه، و لم يقم بإصالط أثر ذلك من إلبأي إذا أخل باي شرط من العقد أو أهمل أو أغفل القيام

 ً تاريخ اإلنذار بواسطة الطرف األول أو  من على األكثر اإلهمال أو اإلخالل خالل فترة  خمسة عشر يوما

 اإلستشاري

vi.  إذا قــدم رشــوة صـريـحة أو مستـترة أو شـرع فـي تقديمها ألي شخص ممن لهم عالقة بهذا العقد أو

حد معاونيه، و كذلك إذا عرض على أي من هؤالء أو أعطاهم أو وافق على إعـطائـهم أيـة اإلستشاري أو أ

هــبات أو مـكافـئات أو هدايا أو مزايا مـتى كـان ذلـك بقــصد إغـرائـهم عـلى عـمل أو اإلمتناع عنه إضراراً 

 للطرف األول.

vii. في حالة التصفية.ذا أفلس أو أعسر أو إرتكب عمالً يؤدي إلى إفالسه أو إعساره إ 

viii.  .إذا صدر أمر من المحكمة بالحجز على حسابه و/ أو الحجز على الدفعات المستحقة له 

 

 العملإجراءات سحب  24.2

i.  عن طريق البريد المسجل بعلم  ار أول كتابي للطرف الثانيبتوجيه إنذعن طريق اإلستشاري يقوم الطرف األول(

أو بواسطة البريد االلكتروني  رار إستالمقأو تسلم لممثل المقاول بإعلى أحد العناوين الموضحة بهذا العقد الوصول 

إرتكابه لمخالفة تستوجب في حالة وذلك (، البريد االلكتروني المسجل في هذا العقد أو لدى البنك الممول عنوان  ىعل

  إلزالة المخالفة أيام عمل 10 مدة و يمهل الطرف الثاني ( 24.1)حسب األحوال المشار إليها بالبند رقم سحب العمل 

ii.  ق البريد المسجل )عن طريلتالفي المخالفة، يتم إرسال إنذار ثاني  الثانيفي حالة إنتهاء المهلة و عدم إمتثال الطرف

 10مهلة نهائية قدرها مع رار إستالم( قسلم لممثل المقاول بإأو يعلى أحد العناوين الموضحة بهذا العقد بعلم الوصول 

 .أيام إلزالة المخالفة

iii.  عن طريق اإلستشاري  األوليقوم الطرف النهائية و بعد إنتهاء المهلة  ينلإلنذار الطرف الثانيفي حالة عدم التزام

على أحد العناوين )عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول  لطرف الثانيو يخطر به ابتوجيه كتاب بقرار سحب العمل 

البريد االلكتروني  ى عنوان أو بواسطة البريد االلكتروني عل رار إستالمقأو تسلم لممثل المقاول بإالموضحة بهذا العقد 

 .(المسجل في هذا العقد أو لدى البنك الممول

iv. عن طريق بكتاب )تحديد موعد لجرد الموقع و يخطر به الطرف الثاني بعن طريق اإلستشاري  يقوم الطرف األول

أو بواسطة البريد االلكتروني  ممثل المقاول بإقرار إستالمأو يسلم لعلى أحد العناوين الموضحة بهذا العقد البريد المسجل 

أيام  7و يتم تحديد الموعد في مدة ال تتجاوز ( على عنوان البريد االلكتروني المسجل في هذا العقد أو لدى البنك الممول

 .الطرف الثاني بقرار سحب العملمن تاريخ إخطار 

v.  في الموعد المحدد يتم جرد الموقع بحضور أطراف العقد، و يتم تحرير محضر الجرد بواسطة اإلستشاري و يوقع عليه

 .طرف األول و الطرف الثانيلا

vi.  سواء  كتابيا في حالة تخلف أحد األطراف عن حضور جرد الموقع أو عدم التوقيع على محضر الجرد، يتم اإلخطار

  .بمضمون الجرد و في حالة عدم الرد خالل سبعة أيام عمل يعتمد محضر الجردبكتاب خطي أو ببريد الكتروني  
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 ما يترتب على سحب العمل 4.32
 

i.  ميادرة الموقع.الطرف الثاني يحق للطرف األول أن يطلب من 

ii. و معدات و أدوات و مواد و غير ذلك  شآت و مباننيحق للطرف األول أن يستعمل بيير أجر ما يوجد بالموقع من م

 في إتمام العمل.

iii.  إزالة أية مباني مؤقتة.الطرف الثاني يحق للطرف األول أن يطلب من 

iv.  بعد طرحها في مناقصةيحق للطرف األول تعيين مقاول جديد إلستكمال األعمال. 

v.  في حالة حدوث فرق سعر زائد عن القيمة المتبقية من حساب و ، الطرف الثاني تخصم تكلفة اإلستكمال من حساب

و أي ضمانات نقدية محجوزة للطرف الثاني  يحق للطرف األول تسييل الضمان المصرفي المحتجز الطرف الثاني

 .بناءا على توصية االستشاري المشروعب خاصة

vi.   بعد تسييل الكفالة و مصادرة المحتجزات، يتم  عدم كفاية المبلغ المتبقي بحساب القرض لدى البنك الممولفي حالة

و يكون من حق الطرف األول مطالبة الطرف الثاني بالتعويض من حسابه الخاص، تمويل الفرق من قبل الطرف األول 

 .عن أية خسائر يتكبدها ن ير تمويل إستكمال المشروع

vii.  يوم بعمل تسوية  14الجديد، يقوم اإلستشاري خالل بعد إكتمال األعمال و تسليم المشروع و تسوية مستحقات المقاول

مالية للطرف الثاني و إعتمادها من الطرف األول، و يتم صرف أية مستحقات و إرجاع الكفاالت و المحتجزات المالية 

 )إن وجدت( للطرف الثاني بعد خصم قيمة المبالغ المسددة للمقاول الجديد و أي خصومات أخرى.

 

 العناوين و المراسالتاللغة و   /  25البند : 

 .اللية العربية هي اللية المعتمدة لجميع مستندات المشروع و المراسالت، ما لم يتفق طرفا العقد على خالف ذلك .1

سواء أكان التسليم باليد أو  أو تسلم له أو لممثلهطرف بالعقد، لكل المحددة العناوين كافة المراسالت يجب أن ترسل على  .2

 مع هتواصل بمنزلة و اإلستشاريالطرف الثاني كافة المراسالت بين ، و تعتبر دي او السريع أو بالبريد االلكترونيبالبريد العا

 الطرف األول.

يجوز ألي من الطرفين أن ييير عنوانه عن طريق إخطار مسبق للطرف األخر، مع إرسال صورة لإلستشاري، و يخطر  .3

 .عنوانهاإلستشاري مسبقا الطرفين في حالة تييير 

 النزاعاتتسوية   /  26البند : 

إذا نشأ خالف من أي نوع بين الطرف األول و الطرف الثاني بخصوص العقد أو تنفيذ األعمال سواء كان ذلك خالل تنفيذ  .1

الطرف األعمال أو بعد إنجازها، أو بعد التخلي عنها أوإنهائها، فينبيي إحالة الخالف خطيا الى اإلستشاري مع إرسال نسخة الى 

 .األخر

على اإلستشاري و خالل مدة ال تتجاوز سبعة أيام أن يدرس موضوع الخالف و يصدر قراره بشأنه و يبليه الى الطرف األول  .2

 .و الطرف الثاني

 .للوصول الى حل توافقي األطرافو اإلجتماع بيبذل اإلستشاري الجهد الالزم لدراسة الخالف  .3

 فيحق لطرفي العقد اللجوء للقضاء بإمارة أبو بي. إتفاق حول النزاع،في حالة عدم التوصل إلى حلول أو . 4

 

 سريان القوانين  /  27البند : 

( 4في مالم يرد بشأنه نصوص خاصة بهذه اإلتفاقية، تسري القوانين و القواعد العامة المعمول بها في إمارة أبو بي، و ال سـيما القانون )

م في شأن الالئحة التنفيذية لذات 1977( لسنة 3م في المزايـدات و المناقـصات و المستودعـات و تعديالته، و الن ام رقم )1977لسنة 

م في شـأن الـشروط الـعامة للعـقد فـي مـجال المقاوالت 7/6/1981في  23، و كذلك قرار المجلس التنفيذي إلمارة أبو بي رقـم القانون

( من القانون 883إلى  880المدنية و جميع قرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة. وكذلك أحكام المواد التي تتعلق بسالمة المبني أرقام )من
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المتحدة و تعديالته، و كذلك كافة القوانين و اللوائح المحدثة التي م في شأن المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية 1985( لسنة 5رقم )

 تصدر بإمارة أبو بي.

 

 تحرير العقد (28البند )

لتوقيعه و كذلك صورة إعتماد التوقيع  هالحاملالطرف االول  هويةموقعة من الطرفين بعد إرفاق ( نسخ 4) أربعةالعقد من  احرر هذ    

 بها. الثاني نسخة للعملو الطرف الطرف االول ، و قد تسلم كل من و هويته للطرف الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -مرفقات:

 توكيالتهم.يتم توقيع المالك جميعاً إال إذا كان سبق إرفاق في حال كان القرض مخصصاً ألكثر من فرد  لتوقيعه، و ةالمالك الحامل عن هويةصورة  -1

 صورة عن هوية الطرف الثاني الموقع بالعقد. -3

 .ب العدلتالوكالة المصدقة لدى كاأو  صورة إعتماد التوقيع للطرف الثاني -2

 مـمثل المـقاول  - )الطرف الثاني( الــمالك  - )الطرف األول(

 ..........................................:  اإلسم ...............................................:  اإلسم

 .............................................: هوية رقم ................................................: هوية رقم

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

 .............../.........../............: ... التاريخ : ....../....../......... التاريخ

 ........................................:  الختم 

 بحضور المعتمد توقيعه عن مكتب اإلستشاري 

 :...............................................اإلستشاري 

 .................................................:  اإلسم

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

                                      : ........../.........../....................... التاريخ

 الختم:      :  ................................................

 

 


