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 ديرــتوقيع الم                  كـــع موظف البنــتوقي



 .بما أن البنك قد إتفق مع المقترض على تمويل األعمال المطلوبة والمحددة في العرض المقدم من المقاول

 عاليه.وبما أن المقترض قد قبل العرض المقدم من المقاول كما هو ملخص  

  اليه.وبما أن اإلستشاري قد إتفق مع المقترض على أن يقوم باإلشراف على األعمال وفق العرض المشار  

 األتى:فإن هذا العقد يشهد على 

 العقد.المقدمة السابقة جزء ال يتجزأ من هذا  تعتبر :(1)المادة 

  تعريفات: (:2المادة )

  ذلك.يكون للعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها إال إذا دلت القرينة على خالف 

ـرض( ـت ـق ـدخـل مع  )الم ـاري ي ـب ـضـاه )البنكيعني أي شخص طبيعي أو اعت ـت ـوم بمق ـك(( في العقد يق ـن بتمويل  )الب

 مشروع إسكاني طبقا لنصوص هذا العقد.

للقيام باألعمال وفقاً لهذا  )بالمـتقـتتـترض(يعني أي شخص طبيعي أو أعـتتـتبـتاري تربطة عالقـتة تـتعـتاقـتديـتة  ()المقاول

 .العقد

لإلشـتتراف على  )بالمقترض(يـتتعـتتنـتتي أي شـتتخـتتص طبيـتتعـتتي أو أعـتتتـتتبـتتاري تربطه عالقة تعاقدية  )اإلسـتتتـتتشـتتاري(

 العقد.وفقاً لهذا  )األعمال(

 ان العماني )ش.م.م.ع(. يعني بنك اإلسك )البنك( 

هذا نصوص وفقاً ل )للمـتتقـتتتـتترض(على إنجازها  )اإلستشـتتاري(و  )المـتتقـتتاول(تعني األعمـتتال التي وافـتتق  )األعمـتتال(

  العقد.

ً  )األعمـال(والتي تـفـيـد بـأن  )اإلستشاري(تعني الشهادة الصادرة من  الصيانة( )شهادة  لهذا العقد. قـد أنـجـزت وفقا

يعني العرض المقدم من المقاول حستتب نمام البنك والذي وافق عليه كل من المقترض واإلستتتشتتاري والذي  )العرض(

  البنك.قبله 

 تعتبر المستندات والبنود المذكورة ادناه جزء من عقد البناء وتقرأ وتفسر على هذا األساس وهي:  (:3المادة )

 المقاول.عرض أسعار  )أ(

ستتبتمبر من  الموحد إلنشتتاء المباني واألعمال المدنية(( لستتلطنة عمان والصتتادرة في شتتهر( نموذج ))وثائق العقد )ب

 م.  1999عام 

نموذج ))اتفاقية الشتتتروط الخابتتتة بالخدمات اإلستتتتشتتتارية للمباني وأعمال الهندستتتة المدنية(( الصتتتادرة في عام  )ج( 

1987. 

 البناء.خرائط وموابفات  )د(

 وجد.البنك إن ( أي مستندات أخرى يطلبها )هـ

طريق البنتتك وبموجتتب شتتتتتتهتتادات  )عنفي مقتتابتتل التتدفعتتات التي يقوم بصتتتتتترفهتتا المقترض للمقتتاول  (:4المااادة )

 المدنية،العقد الموحـتتتتتتد إلنشاء المباني واألعمال  "وثائق  "وبعد اإلطالع على نموذج  ذكره،كما سيأتي  اإلستشاري(

 م. 1999لسلطنة غمان والصادر في شهر سبتمبر من عام 

بهذا إتفق المقاول مع المقترض على  عاليه،وعلى البيانات والموابفات والرسومات الخابة بتنفيذ األعمال المذكورة 

 الفنية.أن يقوم المقاول بتنفيذ وإكمال وبيانة األعمال وفقاً للمستندات عاليه وطبقاً للتفابيل 



مادة  يدفع للمقاول  :(5)ال بل إنجاز األعمال المشتتتتتتتار إليها في هذا  )فيوافق المقترض على أن   العقد( المبلغمقا

المتفـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتق عليه على مراحل وفي األوقات المحددة في هذا العـتتقـتتد وكما هي موضحـتتة في بيـتتان جـتتدول الدفعات 

 (.2الملحق بهذا العقد تحت الرقم )
 

شاري أن يلتزم للمقترض بااإل على (:6المادة ) يل على تنفيذ األعمال المذكورة طبقاً للرسومات وتفاب إلشرافست

على فابيل فإن في الرسـتتتتتـتتتتتـتتتتتومات أو التحـتتتتتدوت أي ت يرات أو تعديالت  حالةالبـتتتتتنـتتتتتاء وعرض األسعار، وفي 

  بذلك.المقترض والبنك فوراً  إخطاراالستشاري 

كاملة عن أية تكاليف إضافية تنجم عن  ليةمسئوعن ذلك فإنه يـكـون مـسـئوالً  شـل اإلستشـاري في اإلبالغف وفي حالة

  المذكورة.تصحيح أو إل اء الت ييرات 

على اإلستتتشتتاري أن يقوم بإبالغ المقترض والبنك دون إبطاء بالتاريف الفعلي لبداية العمل، كما يجب عليه ) من تاريف 

أن يقـوم بـتـزويـد البـنـك بتقـرير شهري عن تقـدم العمل، وأن يقوم بإبدار توقيع العقد إلى تاريف اكتمال المشروع ( 

شتتتتهادات إكتمال أعمال مراحل البناء وذلك عند إنتهاء كل مرحلة من مراحل العمل المحددة بموجب أحكام هذا العقد ، 

ول والمقترض كلما كان ذلك كما يجب عليه القيام بحل المشتتتتتتاكل الناشتتتتتتئة عن البناء والتي قد تحدت بين كل من المقا

 ممكنا، كما أن على اإلسـتـشـاري أيضاً أن يصدق كـتـابـة على إنتهاء فترة الصيانة بنجاح. 

بدء العمل في المشروع فإنه يجب على المقاول أن يقوم بتثبيت لوحة في الموقع توضح التفابيل  بمجرد (:7المادة )

وفقاً للطريقة المحددة في هذا العقد وفي حالة فشتتل المقاول في ذلك فإنه يحـتتتتتتتتق للبنك أن يحتفا بحقه في اإلمتناع عن 

 الصرف للمقاول. 
 

ألعمدة الخرسانية المسلحـتتتتتة، واألساسـتتتتتات والجسـتتتتتور األرضية كل تفابيل أعمال البـتتتتتنـتتتتتاء مثل ا  ( :8المادة )

واألعمدة األرضـيـة واألعـتـاب وأعـمـدة السـقـف والسـاللم الف إضـافـة إلى الواجهـات الخـارجـيـة يـجـب تـنـفـيـذها 

لتشطيب واألعمال وفقاً للتفصيالت المـتتوضـتتحـتتة في الرسـتتومات المـتتتـتتفـتتق عـتتليـتتها، أما التفابيل الخابة بـتتأعمال ا

اإلضافية األخرى والتركيبات مثل البالط وبـالط الجدران واألعمال الخـشـبـيـة والطالء والنوافذ واألبواب والمواسير، 

واألدوات الصـتتتحـتتتيـتتتة وخطوط الخدمات، والتركيبات الكهربائية وحائط السور الخارجي فإنه تتم جميعاً وفقاً لعرض 

 اإلستشاري . المقاول وبموافقة المقترض و
 

المقاول أن يـلـتـزم بـعـدم الخروج عن الرسومات والتفصيالت المشار إليها في هذا العـقـد إال بناء  على(: 9المادة )

على موافقة مـكـتـوبـة مـن الـمـقـتـرض واإلسـتـشـاري والبنك معاً، ويكون المقاول مسئوالً مسئولية كاملة عن قيامه 

ـة المـذكـورة باية تعديالت لم تطلب م ـشـمـل المسـئولي ـات  )ضمـننه، وت ـي ـول كل التكاليف الضرورية  أخـرى(مسـئ

 البنك.لتعديل األعمال غير المطلوبة حسب توجيهات اإلستشاري وموافقة 
 

على المقاول أن يحصل مقـتتدماً على موافقة اإلستشاري على أية مواد خابة بالبناء ب رض التأكد من  (:10المادة )

د اإلستتشتاري بعينات من تلك المواد ب رض فحصتها مإلى ذلك كما أن على المقاول أن يتها وجودتها ولونها، وما نوعي

 اإلستشاري.وإختبارها حسبما يطلبه 
 

مسـتتئول عن أي خطأ يرتكب فيما يخص حسـتتاب أو تـتتقـتتديـتتر المـتتواد أو العمالة أو التكاليف  المقاول (:11المادة ) 

المطلوبـتتتة. كما أن قيمة العقد ال تخضع ألي تعديل نتيجة لخطأ المقاول وفي حساب قيمة العقد أو نتيجة حصول تقلبات 

  العمال.في أسعار مواد البناء وأجور 

 

 

 



ـاول أن (:12المادة ) ـذ وإكمال وبيانة األعمال الموكلة إليه بالتزام بارم بنصوص هذا  على المق ـي ـف ـن ـت ـوم ب ـق ي

العقد وبموافقـتتتتة اإلسـتتتتتشاري، كما أن على المقاول أن يلتزم إلتزاما بارما بتوجيهات اإلستشاري الالحقة بخصوص 

 كل ما يتصل بالعمل.
 

 ذلتنفيمـتتجـتتاً مـتتفـتتصـتتال للخطوات التي سيقوم باتباعها على المقاول أن يـتتقـتتدم لإلسـتتتـتتشـتتاري بـتترنـتتا (:13المادة ) 

ـعـةاألعمال، في غـضـون  ـع هذا العقد وذلك ب رض موافقة اإلستشاري عليه،  يوماً(عـشـر  )أرب ـي ـوق ـف ت ـاري مـن ت

  ذلك.كما أن على المقاول أن يقدم لإلستشاري أية بيانات مطلوبة فيما يخص األعمال متى طلب منه 
[ 

على المقـتتتتتتاول أن يـتتتتتتقـتتتتتتدم لإلستشاري تقريراً شهرياً يشتمل على أسماء األشخاص الذين يقومون  (:14)المادة 

 باإلشراف وعدد العمال ووظائفهـم وأدوات البناء المستعملة في الموقع زائداً أية تفابيل أخرى يطلبها اإلستشاري. 
 

م الـعـمـل ال يـتـفـق والبـرامـج الـمـتـفـق عـلـيـه، فـإن إذا إقتنع اإلسـتـشـاري في أي وقـت بـأن تـقـد (:15المادة )

 على المقاول وبناء على طلب اإلستشاري أن يقدم إليه برنامجاً معدالً. 

تقديم البرنـامـج الـمـعـدل وموافقة اإلستشـاري عـلـيـه ال يخلي طرف الـمـقـاول من المسئولية وفقاً للعـرض و / أو هذا 

 العقد 
 

على المقـتتاول أن يقـتتوم باإلشراف الالزم على العمـتتل أثـتتنـتتاء فـتتتـتترة التـتتنـتتفـتتيـتتذ، حسـتتبـتتما يعتبره  (:16المادة )

األستتتتشتتتاري ضتتترورياً لتنفيـتتتتتتتتذ المقاول إللتزاماته بشتتتكل ستتتليم، ويقوم المقاول بتعيين مندوب دائم عنه مقيم بالموقع 

 المندوب المذكور.  لإلشراف على األعمال، على أن يوافق اإلستشاري خطيا على تعيين
 

المقـتتتاول مسـتتتئـتتتول مسـتتتئـتتتوليـتتتة كـتتتاملة عن بحة وسالمة تنفيذ األعمال وفقا لتفصيالت الرسومات  (:17المادة )

 كل األجزاء المتصلة باألعمال. واستقامةوالبيانات المتفق عليها بما في ذلك بحة الموقع واإلنحناء واألبعاد 

بتعديل أية أخطاء تنتج أو تمهر  الـخـابـة(نفـقـتـه  )علىـتـشـاري أن يـقـوم على المقاول وبناء على توجيهات اإلس 

ـتـجـت عن بيانات خاطئة قام بتقديمها  ـد ن في الموقع أو األبعاد وفقا لطلب اإلسـتـشـاري، على أن ال تكون األخـطاء ق

 اإلستشاري، وفي هذه الحالة فإن نفقات التصحيح سيتحملها اإلستشاري. 

عن  المسئوليةعة أي إيضاح أو خـتتط أو مستوى بواسـتتطـتتة اإلسـتتتـتتشـتتاري ال يعفي المقاول في أي وقت من أن مراج

بحتها، وعلى المقاول أن يحتـتتفـتتا بعالمات اإلرتـتتفـتتاع ألغراض المساحة والمـتتقـتتايـتتيـتتو وعالمات الموقع وأدوات 

وعشـــــــرين  )أربعةيبلغ اإلسـتـشـاري قـبـل  القياس واألشياء األخرى المستعملة في إيضاح العمل، على المقاول أن

على األقـتتتتتل برغبتـتتتتته في القيام بإيضاح أو قياس ألي جزء من األعمال حتى يقوم اإلستشاري بعمل الترتيبات  ساعة(

 الالزمة لمراجعة العمل أو ابدار توجيهاته 

بـتتشـتتكـتتل مـتتعـتتقـتتول من أية عـتتوائـتتق غير أثناء القيام باألعـتتمـتتال على المقاول أن يحفا المـتتوقـتتع  (:18المادة )

 المحافمة على الموقع من األنقاض والمواد غير المطلوبة.  عليه.ضرورية، كما أن 
 

على الـتتمـتتقـتتاول أثـتتنـتتاء فـتتتـتترة تـتتنـتتفـتتيـتتذ األعمال أن يلتزم بكل نمم السالمة لكل األفراد الموجودين  (:19المادة )

بالموقع، كما أن عـلـيـه أن يـحـتـفـا بالمـوقـع فـي شـكـل مـنـمـم حـتى إكتمـال كل األعمال، وعلى المقاول أن يقوم 

  .مات وفقا للنمم المعمول بها في سلطنة عمانبإحضار وإقامة كل الحواجز والعال الخابة(نفقته  )على
 

انة وبي بإبالحعدا حاالت القـوة القـاهـرة فـان على المـقـاول أن يـقـوم وعلى نفقته الخـابـة  فيما (:20المادة )

بالعـتمـتل مـتهـتمـتا كـتان السبب في ذلك، وإذا شـتهـتد اإلسـتتـتشـتاري كـتتـتابيا بان التلف أو ق اي تلف او فـتقـتد ان يـتتـتعـتل

من  (3)( من نموذج شروط العقد المشار اليه في المادة 65الفـقـدان يـنـدرج تـحـت الخـطـر الخـاص بموجب المادة )

 المقترض.فأن التكاليف المشار اليها يتحملها  العقد،هذا 



ـايكون المقاول مسئوال  (:21المادة )  ـزم بتعويض  )كم ـرض(يلت عن آية مسئولية او خسارة أو مطالبة او اية  المقت

عن أي تـشـريـع سـاري أو أيـة مـبـادي قـانونيـة مطبـقـة بالمحاكم في سلطنة عمان،  ناشئةاجراءات مهما كان نوعهـا 

تنفيذ األعمال أو حدت نتيجة  ءكان إذا نـتـج ذلك اثنا شخـص أيا أليفيما يختص باإلبـابـات الشـخـصـيـة أو المـوت 

 .للقيام بها إال إذا كان ناتجا عن فعل أو أهمال المقترض
 

عاليه فـإن على المقاول أن يـقـوم  (21المادة )دون المساس بمسئوليته في تعويض المقترض بموجب  (:22المادة ) 

 :بإجـراء ما يلي

األعمال  تحدت أثناء تنفيذالضرورية لت طية مسئولياته فيما يخص اإلبابات الشخصية أو الوفيات الي  أ( التأمينات) 

 بسببها.أو التي تحدت 

)ب( التأمينات الضرورية لت طية مسئولياته فيما يتعلـتتتق بخسارة أو تلف العقار أو منقـتتتول مـتتتمـتتتا هو ناش  عن تنفيذ 
ـت الخـسـارة أو التلف بسبب االهمال أو االمتناع عن فعل أو الخطأ  ـا أو نتيجة للقيام بها إذا حـدث األعمال أو في أثنائه

 وكالنه.او سواء كان ذلك من المقاول أو مستخدميه 
 

فيما عدا ما هو مضـمـن فـي العـرض أو في هـذا العـقـد، ال يـتـم تـنـفـيـذ أي من االعمال الثابتة اثناء  (:23المادة )

 عمان.الليل أو في أيام االجازات الرسمية دون الموافقة الكتابية من قبل الجهات المختصة بسلطنة 
 

يفوض كل من المقاول البنك لممارسة الرقابة الكاملة على االعمـال لضمـان لتامين حقوق البنك بهذا ( : 24المادة )

التنفيذ الصتتتحيح لهذا العقد، وتشتتتمل هذه الرقابة قيام البنك بتقديم المشتتتورة الفنية وتوجيه المقاول والمقترض متى كان 

ستتاوي ربع في المائة من القيمة ضتتروريا، في مقابل هذه الخدمات، فقد وافق المقاول على أن يدفع للبنك نستتبة مئوية ت

( رياال عمانيا )خمستتة وعشتترون 25الكلية للعرض وفقا لما هو مشتتار إليه في التفصتتيالت الفنية، وبحد أدنى مقداره )

رياال عمانيا(، وال يـتتتحـتتتق للمقـتتتاول أن يطالب المقترض بالمبلغ المذكور أعاله، كما أن نفو النسبـتتتة المذكورة أعاله 

( رياال عمانيا )خمستتة وعشتترون رياال عمانيا( وذلك في حالة قيامه بتنفيذ 25ول وبحد أدنى مقداره )تستتتوفي من المقا

أعمال إنشتتتتائية إضتتتتافية بالمشتتتتروع، بخالف ما هو وارد بالعقد، وال تزيد الرستتتتوم الفنية المدفوعة من المقاول لكامل 

ضافية أو إمشورة ي حـتتالة طلب المقاول أو المقترض رياال عمانيا )ثالثمائة رياال عمانيا ( ف( 3۰۰المشـتتروع مبـتتلغ )

 زيارات ميدانية بواسطة ممثلي البنك، فإن المصروفات اإلضافية يلزم بها المقاول أو المقترض حسب مقتضى الحال.
 

يفـتتتتتوض المـتتتتتقاول والمقترض معا البنك في تحصيل وخصم أي من حقوق البنك المستحقة على أي  (:25المادة ) 

وفقا لنصتتوص هذا العقد أو خالفه، ويمثل هذا إجراء خصتتومات من المصتتروفات المستتتحقة من القرص  منهما ستتواء

  ضروريا.المقرر للمقترض وذلك حسب ما يراه البنك 
 

)أ( لضمان قيام المقترض بصرف الدفعات للمقاول وفقا لجدول الدفعات المفصل والملحق بهذا العقد   (:27المادة )

المقترض الـبـنـك تـفـويـضـا ال رجعـه فـيـه لكي يدفع للمـقـاول تلك المبالغ من حساب القرض  ، يفوض(2تحت الرقم )

والمساهمة الشخصية إذا كانت مودعة في البنك ولهـتتتتذا ال ـتتتترض فـتتتتإن البنك، ووفقا لما يرى أنه ضروريا قد يجري 

لك بموجب شهادة إكمال العمل التي الخصم الالزم من حساب المقترض إن وجد أو يخصم من القرض المربود له وذ

تقدم اليه بواسطة المقاول عند أكمال لكل مرحلة من مراحـتتل االعمال وعلى أن تكون الشهادة المذكورة موقعة من قبل 

 .من المقترض واإلستشاري والمقاول كل

شخصية في خزانته، وفي  التعاقد  أطرافحال اتفق )ب( وفق اإلجراءات المتبعة لدى البنك يتم إيداع مبلغ المساهمة ال
خالف ذلك في قيام المقترض بتستتتليم المبلغ مباشتتترة إلى المقاول فإن بتتترف المبلغ يتم في هذه الحالة بالتزامن ووفق 
آلية برف النسب المحددة لكل مرحلة من مراحل العمل المذكورة في العقد حتى اكتمال المشروع، كما يتم خصم مبلغ 

  القرض.د من مبلغ الصيانة عن كامل قيمة العق

وهذا وتخلى مستتتيولية البنك من أي تبعات قانونية أو مادية قد تنجم في حال فشتتتل المقترض في ستتتداد مبلغ المستتتاهمة 

 للمقاول. 



إذا إمتنع المـتتتتقـتتتتتـتتتترض عن التوقيع على الطلب المقدم من المقاول لصرف دفعة / دفعات مستحقـتتتتة  (:27المادة )

كان المقاول قـتتد إسـتتتوفي نصوص وشـتتروط الدفع طبقـتتاً للجدول والتفصيالت  )إذاعمل لت طيـتتة مرحلـتتة من مراحل ال

الفنية وحصل على التصديـق الالزم من اإلستشاري ومهندس البنك( فـإنـه يـكـون للبنـك الحق في أن يصرف للمقاول 

  المقترض.من حساب القرض بدون توقيع 
 

المنزل الذي تم إنشتتا ه لصتتالح المقترض في أي وقت يرى البنك ضتترورة يمكن للبنك القيام بفحص  ( :28المادة )

ذلك، ب ض النمر عن انتهاء فترة الصتيانة المحددة في البيانات الفنية وذلك ب رض التأكد من ستالمة ودقـتتتتتتتة األعمال 

ة فقـتتتط وبـتتتعـتتتد قـتتتيام المنفذة ويحـتتتق للمقـتتتاول استرداد المبلغ المحتجز للصيانة بواسطة البنك عند أكتمال فترة الصيان

اإلستشاري بإبدار شهادة بعدم وجود عيوب أو شكاوي فيما يتعلق باألعمال المنفذة وأن يقـتتتتتتوم المقـتتتتتتاول بتقديم كل 

المستتتتندات الالزمة حستتتبما يحدده البنك برغم كل ما ذكر أعاله، يتمتع البنك بالحق المطلق في تمديد فترة الصتتتيانة أو 

 محتجز لفترات أخرى أو اإلفراج عن المبلغ المحتجز جزئيا أو كلياً .عدم اإلفراج عن المبلغ ال
 

في حـتتالة عدم تجـتتـتتـتتاوب المقتـتترض مع أطراف العقد األخرى، ومع البنك فيما يتعلق بالتوقيع على  (:29المادة ) 

استيفاء إعتماد برف مبلغ الصيانة فإنه يحـق للبـنـك دون الرجوع للمقترض برف مبـلغ الصيانة للمقـاول، شـريطة 

 اإلستشاري.
 

ـع المذكور إلى تاريف  (:30المادة )  يكون المقاول مسـئول مسئولية كاملة عن كل األعمال من تاريف إستالمه الموق

تسليمه للمنزل. هذه المسئولية تشمل مسئوليته كـتتامـتتلـتتة عن كـتتل األعمـتتال غيـتتر المنجزة أو عيوب خالل فترة الصيانة 

ـالة فشل المقاول في  ـاً لتوجيهات اإلستشاري. وفي حـ القيام بأعمال الصيانة خالل الفترة التي يحددها البنك / وذلك وفق

اإلستشاري، فـتتإنـتته يـتتحـتتق للبنـتتك وبالتنسيـتتق من اإلستشاري / المقترض تعيين مقاول آخر، على أن يـتتتـتتم خصم تلك 

المقاول التكاليف من مبلغ الصيـتتتتانة المحتجـتتتتز وال يحق للمقاول في هذه الحالة اإلعتراض على قرار البنك مع التزام 

  البنك.بتحمل تكاليف الصيانة التي تزيد عن المبلغ المحتجز لدى 
 

إذا فشل المقاول في إنجاز أعمال التشييد ألي مرحلة من مراحل العمل الواردة في الملحق تحت الرقم  (:31المادة )

ـف المفترض لتلك المرحلة، فإنه يحق للبنك بالتنسيق مع ( 2) ـ ـاً( من التاري ـوم ـون ي ـرة أقصاها )سـت ـت في غـضـون ف

على ان يتحمل المقاول  المقاول(في ذلك ت يير  )بماالمقترض واإلستتتتتتتشتتتتتتاري إتخاذ القرار المناستتتتتتب حيال المقاول 

  .بعاليهب فشـل ذلك المقاول ترتيباً على القرار المشار إليه مسئوليه كل الخسائر واألضرار التي يتكبدها المقترض بسب

ـن  بإنجازهااألعمال األضافية التي يقـتوم المـتقـتتـترض  (:32المادة ) على نفقته الخابـتة يـتتـتم تـتضـتميـتنـتهـتا ضـتم

  االتفاقية.وثيقة التأمين كما أنها ال تيثر على شروط وبنود عقد البناء التي تعتبر ملزمة ألطراف 

في حالة فشل المقاول بـتتاكمال األعمال الموبوفة في عرض األسعار وفي العقـتتد خالل المدة المتفق  ( :33المادة )

عليها، فإنه يكون مسئوالً عن تعويض المقترض عن الضرر الذي وقع عليه وذلك بدفع غرامة تأخير للمقتـتتـتترض كما 

وذلك عن فترة التأخيـتتر بحيال ال تتجاوز غرامة ( 1ت الرقم )هـتتو محـتتدد في التفصيالت الفنية والملحقة بهذا العقد تح

( عن إجمالي قيمة العقد وسـتتتتتتتوف لن تقبل أية تفسيرات ألسباب التأخير في هذا الشأن ما لم %1۰التأخير عن نسبة )

تقبل من قبل اإلستتتتتشتتتتاري، وتنفيذا لذلك تفوض أطراف العقد البنك بتحصتتتتيل وتستتتتليم تلك ال رامة طبقاً للطريقة التي 

 مالئمة. يراها 

ـتتا كـتتان ذلك ممكننا ومعقوالً، ولتحقيق تشاري بالموافقة للمقاول على تمـتتديـتتد العقـتتد كـتتلمويقوم كل من المقترض واإلس

هذا ال رض يتم طلب تمديد العقـتتد بواسطة النموذج المستخدم لدى البنك لهذا ال رض ويفوض المقاول البنك بإستقطاع 

ول به لدى البنك كما أن للبنك الحق في تحـتتتتتتتديد فترة التمديد أو رفض أي تمديد رستوم تمديد العقد حستب النمام المعم

ـنـك استقطاع رسـوم التمديد من دفعات المقاول المستحقة   )فييقوم على أسباب غير مقنعة أو مبررة. كما أنه يحـق للب

  لمشروع.باإذا كان سبب تأخير المشروع تنفيذ أعمال اضافية  المقترض(حالة عدم سدادها من 



 

بالموافقة على ما يقرره اإلستشـتتتتتتتاري من توثيق للعمال المنجزة  العقـتتتتتتتد( )أطرافيلتزم المعنيون  (:34المادة )

والمعابـتتتتتتتتتة والمتبقية ب رض إتخاذ ما يرونه ال حقاً لحل الخالف القائم بينهم، وإلى حين ذلك يحق للمقترض وبموافقة 

بنك، وفي حالة البنك تعيين مقاول آخر وعلى المقاول إخالء موقع العمل خالل الفترة التي يحددها اإلستتتتتتتشتتتتتتاري وال

ضائية خالل  والمقاول( )المقترضإعتراض أي من الطرفين  شاري، عليه اللجوء للجهات الق  )شهر(على تقرير اإلست

 من تاريف التقرير، وإال أعتبر ما ورد بالتقرير نافذاً . 
 

من تاريف  شهرين()للبـتتتتتتتنك خالل فترة ال تزيد عن  األخيرة( )الدفعةعلى المقـتتتتتتتاول تقديم مستندات  (:35المادة )

إكتمال المشتتروع، وفي حالة فشتتل المقاول في تزويد البنك بالمستتتندات المطلوبة خالل الفترة المذكورة فإنه يحق للبنك 

  المقررة.المطالبة بتمديد العقد وفق النمام المتبع مع إستيفاء الرسوم 
 

خر، وإذا ما ثبـتتت للبنك بأن المقاول تصرف ال يحق للمقـتتاول أن يحـتتيـتتل هـتتذا العقـتتد إلى أي طرف آ (:36المادة )

ـه نهائيا من البنك كـمـال أن سجل اإلستشاري سوف يل ي إذا تأكد للبنك بأن  بخالف ذلك فإنه يحـق للبنك إل ـاء سـجـل

ذلك اإلجراء تم بمعرفتة، أما إذا كان إحالة العقد تم بمعرفة المقترض أيضتتتتتتتاً فإنه يحق للبنك إل اء الربتتتتتتيد ال ير 

 فوراً.صروف من القرض مع مطالبته بسداد كافة المبالغ المصروفة من القرض م

إذا إقتضت الضرورة إحالة جزء من العقد فيما يتعلق ببعض األعمال والتي تقوم بها جهات متخصصـتتتة مصـتتترح لها  

القـتتتتيـتتتتام بتلك األعمـتتتتال، فيمكـتتتتن للمقاول التنسيق للحصـتتتتول على الموافـتتتتقة الكتابية المسبقة من كل من المقترض 

المقاول من أي من مسئولياته بموجب هذا العقد ويكون المقاول  واإلستشـاري، علماً بأن هذه اإلحالة الجـزنـيـة ال تعفي

 الباطن.مسئوالً عن أي خطأ أو أهمال من المقاول من 
 

 )بموافقـةعلى المقاول أن يسمح للمقـاول أو المقاولين من الباطن الذي يعينه أو الذين يعنيهم المقترض  (:37المادة )

ـ والبنك(اإلستشاري  ـ ـ ـ ـال السـ ـ ـ ـع في مقابل أجرة يدفعها المقترض بإستعم ـقائل والمعدات األخرى الموجودة بالموق ـ

 اإلستشاري.وفقاً لتوبية 
 

حقوق البنك بصتتتتتتفته الجهة الممولة للمشتتتتتتروع، بهذا يفوض كل من المقترض والمقاول البنك  لتأمين (:38المادة )

بال اء القرض أو الربتتيد غير المصتتروف من القرض في حالة اإلخالل بأي من شتتروط هذا العقد بما في ذلك التأخير 

تحمل أطراف العقد النتائج المترتبة في تنفيذ المشروع بعـد إعطاء المهلة التي يراها البنـك بإشعار خطي للطراف، وت

  ذلك.على 
 

في حالة فشـتتل أي من أطراف هـتتذا العـتتقـتتد في الوفاء، بالتزاماته المذكوره، فإنه يكون للبنك الحق في  (:39المادة )

  مصالحه.إتخاذ أي إجراء يراه ضروريا لحماية 
 

لتأمين حقوق البنك فوضت أطراف العقد البنك بموجب هذا العقد أو أية عقـتتتتتتود سـتتتتتتابقة موقعة لتنفيذ  (:40المادة )

أو أية عقـتتود سابقـتتة بـتتما في ذلك منع أو وقـتتف أو  العقدالمشروع في إتخاذ ما يراه مناسبا لضمان التنفيذ الصحيح لهذا 

تعليق برف أي دفعة من القرض إستناداً إلى الحق المخول له بموجب هذا العقد أو أية سلطة أخرى مخولة في سلطنة 

 عمان ودون أدنى مساءلة من أطراف العقد أو أية جهة أخرى. 
 

خـتتالف يـتتنـتتشـتتب بـتتيـتتن أي منهـتتم والطرف األخـتتر بالطرق  يلتزم أطراف هـتتذا العـتتقـتتد بتسـتتويـتتة أي (:41المادة )

بسلطنة عمان والتي يكون حكمها  "الوديـتتتتتتة وفي حالة تعذر التسوية الودية يرفع األمر إلى السلطة القضائية المتخصة

  األطراف.نهائياً وملزما لكافة 



عن ستتالمة المبنى  المقاول يكون مستتئوالو مباني فإن حالة كون األعمال متعلقة بتشتتييد أي مبنى أ في (:42المادة )

لفتره تمتد لعشتتتر ستتتنوات عن التشتتتييد غير الستتتليم فيما عدا األخطاء في التصتتتميم والتي تيدي الى عيوب بالمبنى أو 

 سبب ظاهر. دون أي أنهياره 

ر. شهادة ولهذا ال رض تعتبر المسئـتتتتتولية بموجب العقد ساريـتتتتتة المفعـتتتتتول لمدة )عشر( سنوات من تاريف إبدار آخ

  بيانة.
 

 (                                                ) كان القـرض من ضمن القروض المدارة من البنك لصالح  إذا (:43المادة )

فـال تـتـحـق شـروط الصـرف للمقـاول وليو له الحق في المطالبـة بقيمـة الدفعـة المستحقـة إال بعد ورود مبل ها من 

 ة التمويل التابع لها المقترض. قبل جه
 

على اإلستشاري اإللتزام بالحـتتتقـتتتوق والواجبات المنصوص عليـتتتهـتتتا بالمـتتترسـتتتوم السلطانـتتتي رقـتتتم  (:44المادة )

  م. 1۰/12/1994( الصادر بتاريف 12۰/94)

 

هذا العقد مفسـوخـاً بـوفـاة المـقـتـرض بـعـد تـوقـيـعـة مبـاشـرة وقـبـل بـدء تنفيذ العمل وفي  يعتبر(: 45المادة )

ـات مـهـمـا كـان نـوعهـا في  ـد أي حـقـوق أو مـطـالب ـكـون ألي طرف من أطراف هـذا العـق ـه ال ي ـإن ـة ف هذه الحـال

  مواجهة البنك.

المقاول من بعد التوقيع على هذا العقد وقبل البدء في تنفيذ العمل وذلك في حالة يفستتتتح هذا العقد بوفاة  (:46المادة )

 عدم رغبة المفترض إستمرار التعاقد مع ورثة المقاول.
 

ـعـة على هـذا  حرر (:47المادة ) ـم كـل طرف من األطراف المـوق ـل ـقة جميع األطراف وأسـت ـمـواف ـد ب هـذا العـق

 ها، كما إستلم البنك نسخة ل رض إجراءاته الداخلية وسجالته.)نسخة( منه للعمل ب العـقـد

 

 :-إشهادا لما سبق فقد قام األطراف المذكورين أدناه بالتوقيع والختم 

 

 

  المـقـتـرض:توقـيـع  

 

  المـقـاول:توقيـع وخـتـم 

 

 اإلستشاري:توقيع وختم 

 

 

 

 



 (2ملحق رقم )

 جدول الدفعات

 

رقم 

 الدفعة

النسبة  التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــل

 المئوية

التاريخ المفترض  مصدر التمويل مبلغ الدفعة

  اإلنتهاء من المرحلة

 البنك ر.ع

 

 المقترض

 

مودع في 

 البنك ر.ع

مدفوع مباشرة 

 للمقاول

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 لاير عماني                                                                                                                                                                المبلغ اإلجمالي للعقد:   

 
 

 

 توقيع المقترض: ..................................................

 المقاول: .............................................توقيع وختم 

 توقيع وختم اإلستشاري: .........................................



 

POFORMA OF SIGN BOARD 

 

 ش.م.ع.م(ن العماني )مشروع بناء منزل من بنك اإلسكا

HOUSING PROJECT FINANCED 

BY 

OMAN HOUSING BANK (S.A.O.C) 

 

 Contractor: M/Sاألفاضل/......................................................................... المقاول

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

 Consultant: M/Sاألفاضل/.....................................................................اإلستشاري 

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

 .......................................................................صاحب المنزل/الفاضل/الفاضلة/............

........................................................................House Owner: Mr./Mrs./Miss 
 

 Plot No.........................................................................م القطعة/......................رق
 

 .Bldg. Permit No.......................................................................رقم إباحة البناء/..

 

Signed and sealed by: 

 

 Borrower.....................................................................................توقيع المقترض: 

 

  Contractor .توقيع وختم المقاول: ..............................................................................

 

 Consultant ..........................................................................توقيع وختم اإلستشاري: 

 


