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 تمهیـــــــد
 

في إطار الجهد الدؤوب لوزارة األشغال العامة واإلسكان ممثله بدائرة   
وتحدیث  وتوحید العطاءات الحكوم�ة لدعم وتطو�ر قطاع اإلنشاءات األردني 

لتعاقد�ة المعمول بها  الشروط التعاقد�ة المحل�ة و�ما یتوافق و�تناغم مع الشروط ا
 عالم�ًا و�حقق درجة عال�ة من التوازن بین أطراف التعاقد . 

 

نضع بین أید�كم  هذه النسخة المعدلة من عقد المقاولة الموحد للمشار�ع 
اإلنشائ�ة والتي تعتبر نتاج عمل علمي متمیز قامت �ه اللجنة الفن�ة الدائمة 

ة العطاءات الحكوم�ة والتي تمثل �افة  لتطو�ر العقود اإلنشائ�ة العاملة في دائر 
الجهات ذات العالقة �قطاع اإلنشاءات األردني  من القطاعین العام والخاص  
آملین أن �حقق الفائدة المرجوة التي تنعكس بدورها  على هذا القطاع الحیوي  

 والهام والذي �عتبر رافدًا من روافد االقتصاد الوطني . 

 

 

 ة الـعـطــاءات الـحـكــومــیـــة                           وز�ر األشغال العامة واإلسكانمــدیـــر عــــام دائــر  

 رئیـس اللجنة الفن�ة الدائمة لمراجعـة وتفسیر                          الـمهنــدس یـحیـى الكســــــــبــــــي 

 عقد المقاولة الموحد للمشار�ع اإلنشــــــــــائ�ة  

 ـدس مــحــمـد خـالــــد الـهـــزایـــــمـــــــــــــــــــة                      الــمـهن 
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 6 التعل�مات إلى المناقصین  1-
 6 وثائق العطاء  2-
 7 إعداد وتقد�م عروض المناقصات  3-
 9 تقیـ�م العروض و�حالة العطاء 4-
 10 الضمانات ( الكفاالت )  5-
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 11                  الشروط العامة  الفصل

 41 أحكـام عامـة   األول
 25 صاحب العمـل  الثاني 
 27 المهنـــدس الثلث 
 30 المقـــاول  الرا�ع 

 40 عیون المسمون المقاولون الفر  الخامس
 24 المستخدمون والعمــال  السادس
 54 التجهیزات اآلل�ة والمواد والمصنع�ة   السا�ع 
 84 الم�اشرة ، تأخر االنجاز وتعلیق العمل  الثامن 
 52 االخت�ارات عند اإلنجاز   التاسع 
 45 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

 75 لعیوب المسؤول�ة عن ا الحادي عشر
 16 كیل األشغال وتقدیر الق�مة  الثاني عشر 
 63 التغییرات والتعدیالت  الثالث عشر 
 86 ق�مة العقد والدفعات الرا�ع عشر 

 67 انهاء العقد من قبل صاحب العمل الخامس عشر 
 97 تعلیق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول السادس عشر
 82 ة المخاطر والمسؤول� السا�ع عشر 
 68 التأمیــن  الثامن عشر 
 90 القـوة القاهـرة التاسع عشر 
 93 المطال�ات ، الخالفات والتحك�م  العشرون 

لث
الثا

جزء
 59 الشروط الخاصة -أ الفصل ال

 97 األحكـام العامة  األول
 99 صاحب العمــل الثاني 
 100 المهنــــدس الثلث 
 101 المقـــــاول الرا�ع 
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 103 المستخدمون والعمال السادس
 105 التجهیزات اآلل�ة والمواد والمصنع�ة  السا�ع 
 106 الم�اشرة والتأخیرات وتعلیق العمل الثامن 
 107 االخت�ارات عند اإلنجاز  التاسع 
 108 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل العاشر

 110 المسؤول�ة عن العیوب  الحادي عشر
 111 غال وتقدیر الق�مة كیل األش الثاني عشر 
 112 التغیـیرات والتعدیالت  الثالث عشر 
 114 ق�مة العقد والدفعات الرا�ع عشر 

 116 تعلیق العمل و�نهاء العقد من قبل المقاول السادس عشر
 117 المخاطر والمسؤول�ة  السا�ع عشر 
 120 التأمـــــین الثامن عشر 
 121 ك�م المطال�ات والخالفات والتح العشرون 

 123 الشروط الخاصة اإلضاف�ة  -ب 
 124 الشروط الخاصة اإلضاف�ة  
 128 معلومات مطلو�ه من المقاول 
 130 نماذج العرض والضمانات واالتفاق�ات والب�انات  -ج 
 131 نموذج �تاب عرض المناقصة  1ج
 132 ملحق عرض المناقصة  2ج
 136 نموذج �فالة المناقصة  3ج
 137 ذج اتفاق�ة العقد نمو  4ج
 139 نموذج اتفاق�ة فّض الخالفات ( مجلس �عضو واحد ) 5ج
 140 نموذج اتفاق�ة فّض الخالفات ( مجلس بثالثة أعضاء )  6ج
 141 شروط اتفاق�ة فّض الخالفات  

 144 نموذج ضمان األداء (كفالة التنفیذ) 7ج 
 145 نموذج �فالة إصالح العیوب  8ج
 146 فالة الدفعة المقدمةنموذج � 9ج
 147 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال  10ج
 148 نموذج إقرار �المخالصة (اإلبراء) 11ج
 149 نموذج التزامات المقاول  12ج
 150 إقرار متعلق �الدفعات األخرى  13ج
 151 إقرار متعلق �الدفعات الممنوعة  14ج
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 التعل�مات الى المناقصین

Instructions to Tenderers 

 

 العطاء رقم (     /       )

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاص �مشروع:

 

�مكن للمقاولین الذین �حق لهم شراء نسخ المناقصة �موجب اإلعالن عن طرح هذا العطاء والراغبین �االشتراك في   )1(
المناقصة أن یتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع دعوة العطاء وذلك مقابل دفع ثمن 

 النسخة المقرر . 

 

 شمول�ة وثائق العطاء )2(

  تشمل وثائق العطاء (المشروع ) ما یلي :          

 دعوة العطاء �ما فیها اإلعالن . -2-1

 التعل�مات الى المناقصین. -2-2

 عقد المقاولة الموحد للمشار�ع اإلنشائ�ة و�تضمن: -2-3

 الشروط العامة .  -أ

 الشروط الخاصة اإلضاف�ة.  -ب

 نماذج العرض والضمانات واالتفاق�ات والب�انات. -ج      

 المواصفات العامة والمواصفات الخاصة. -2-4

 المخططات. -2-5 

 جداول الكم�ات واالسعار.  -2-6
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  : إعداد وتقد�م عروض المناقصات /طر�قة تقد�م العروض )3
)  ین�غي على من یرغب االشتراك في هذه المناقصة أن �قوم بز�ارة موقع العمل ، وأن یتعرف عل�ه وأن �حصل بنفسه 3-1(

والظروف المح�طة  مسؤولیته ونفقته الخاصة ، على جم�ع المعلومات الالزمة له لتقد�م العرض ،وأن یتفهم ماهیتها وعلى
�المشروع وسائر العادات المحل�ة ، وظروف العمل ، و�ل األمور األخرى التي لها عالقة �المناقصة ، أو تلك التي تؤثر على 

 وضع أسعار عرضه. 

ى نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر ، و�قوم المناقص بتعبئة النموذج  �قدم عرض المناقصة عل -أ
 وجدول الكم�ات واألسعار وأي جداول أو مالحق أخرى و�وقع وثائق المناقصة في األماكن المحددة لذلك .

 �شترط تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكم�ات �األرقام والكلمات �خط واضح . -ب

إدخال أي تعدیل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، و�ذا أجرى المناقص أي تعدیل،  أو أخّل   ال �جوز -ج
 �أي من هذه التعل�مات ، فإّن ذلك یؤدي إلى رفض عرضه . 

أما إذا أراد المناقص تقد�م عرض بدیل ، فإّن �استطاعته أن �قدم ذلك في مذ�رة خاصة منفصلة ترفق  -د
�العرض األصیل �ما هو مطلوب ، وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في  �العرض ، شر�طة أن یتقدم

 عرضه البدیل أو ترفضه  

�جب على المناقص أن �قدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعل�مات ودعوة العطاء وأن �شتمل  )3-2(
 -العرض على الب�انات والمعلومات التال�ة :

ر�ة ، و�تاب التفو�ض للمسـؤول المفـوض �ـالتوق�ع عنهـا . و�ذا �انـت وضع منشأة المناقص فردًا �ان أو ش -أ
هنـاك مشـار�ة �شـكل ائـتالف فإنـه �جـب علـى الشــر�ات المتآلفـة تقـد�م اتفاق�ـة االئـتالف بینهـا �حیـث �كــون 
التآلف �التكافل والتضامن ( مجتمعـین ومنفـردین ) ، وأن یوقـع أطـراف االئـتالف علـى العـرض ، وأن �قـدموا 

 ت والضمانات �أسمائهم مجتمعین .الكفاال

خبرة المناقص ومؤهالته ، مع ب�ان وصف المشار�ع التي سبق وأن أنجزها ، والمشار�ع الملتزم بها حال�ًا ،  -ب
 و��ان نسب إنجازها �أرقام واقع�ة . 

شغال  ذ�ر أسماء المقاولین الفرعیـین الذین ینوي استخدامهم في التنفیذ ، شر�طة ذ�ر اسم مقاول األ -ج
الكهروم�كان�ك�ة، على أن �كون هذا المقاول الفرعي مصنفًا ضمن نفس الفئة التي ینتمي إلیها المقاول 

 الرئ�سي في تصن�فه أو �الفئة التي تلیها م�اشرة �التسلسل التنازلي .

 یرفق مع العرض المقدم �فالة مال�ة أو ش�ك مصدق لصالح صاحب العمل وألمره ، �المبلغ المحدد في -د

( ملحق عرض المناقصة ) �دلیل على جدّ�ة التزام المناقص للدخول في المناقصة ، وعلى أن تكون تلك 
 الكفالة صادرة عن بنك أو مؤسسة مال�ة مرخصة للعمل في األردن .
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تعاد هذه الكفاالت للمناقصین الذین لم �حل علیهم العطاء ، حس�ما تقرره لجنة العطاءات المختصة خالل  
من تار�خ إحالة العطاء أو انتهاء صالح�ة �فالة المناقصة أیهما أسبق . أما المناقص الذي �حال  ) أ�ام7(

 . عل�ه العطاء فتعاد إل�ه هذه الكفالة �عد أن �قدم ضمان األداء و�وقع العقد
 

) فعندها یتوجب على  Bondsأما  إذا �ان المناقص منتم�ًا إلى بلد تستعمل ف�ه ضمانات تأمین (
قص أن یتقدم �طلب مسبق إلى صاحب العمل لمعرفة ف�ما إذا �ان �قبل مثل هذا الضمان وفي �ل المنا

األحوال �جب أن تكون تلك الضمانات مصدقة من بنك أو مؤسسة مال�ة مرخصة للعمل في االردن عند  
 تقد�مها .

ألردن فإّن عل�ه أن �حدد عنوانًا عنوان المناقص الرسمي الكامل ، أما إذا �ان مر�ز المناقص الرئ�سي خارج ا   -هـ
له في األردن ل�عتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إل�ه �افة المراسالت واإلشعارات . و�ل إشعار أو رسالة  

 ت�عث مسجلة على هذا العنوان تعتبر و�أنها قد سلمت إل�ه .

�ف المواد والتجهیزات اآلل�ة  أن �قدم تحلیًال ألسعار البنود الرئ�س�ة المحددة في العطاء ، مبینًا تكال -و
 والمصنع�ات والمصار�ف اإلدار�ة واألر�اح إلنجاز بنود األشغال �املة .

أي معلومات أو ب�انات أخرى �طلب إلى المناقص تقد�مها أو إرفاقها �عرضه إذا �انت مطلو�ة �موجب  -ز
 الشروط الخاصة اإلضاف�ة أو المواصفات الخاصة أو هذه التعل�مات .

تعتبر األسعار التي یدونها المناقص أمام البنود في جدول الكم�ات على أنها الق�مة الكل�ة لتنفیذ �ل من ) 3-4(
تلك البنود و�نجازها و�صالح أ�ة عیوب فیها وفقًا للعقد ، وتشمل �ذلك األعمال التمهید�ة ( 

Preliminaries جدول الكم�ات ) .  ) ( إّال إذا ورد لألعمال التمهید�ة بنود منفصلة خاصة بها في 

 : توض�ح االلت�اس) 3-5(          
إذا �ان هناك أي الت�اس أو تناقض في وثائق العطاء ، أو �انت هناك حاجة لتوض�ح أي غموض في         

وثائق العطاء ، فعلى المناقص أن یتقدم �طلب خطي إلى رئ�س لجنة العطاءات المختصة من أجل  
) أ�ام ، و�تم   7وعد �سبق التار�خ المحدد لفتح العطاء �ما ال �قل عن ( التوض�ح و�زالة االلت�اس في م

توز�ع اإلجا�ة خط�ًا على االستفسارات على جم�ع المناقصین المتقدمین للعطاء وال �جوز أن یتخذ مثل هذا 
 التوض�ح مبررًا لطلب تمدید الموعد المحدد لتقد�م العرض .

 

 إیداع العروض: ) 3-6(        
 

 �قدم العرض متكامًال وفي ظرف مختوم مكتوب عل�ه من الخارج عطاء رقم  (      /       )  -أ    

------------------------------------------------------الخاص �مشروع:  

---------------------------------------------------------------- 
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الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعالنها عن العطاء وذلك واسم المقاول و�ودع في صندوق العطاءات 
 في/ أو قبل الموعد والتار�خ المحددین لإلیداع .

 إّن أي عرض �قدم �عد موعد اإلیداع یرفض و�عاد إلى صاح�ه مغلقًا . -ب  

ة العطاء على ات�اع تفتح العروض عادة في جلسة علن�ة �حضور من یرغب من المناقصین ، إّال إذا نص في دعو  -ج  
 أسلوب آخر .

 إلزام�ة العروض : ) 3-7( 

�عتبر العرض المقدم ملزمًا للمناقص وال �جوز سحب هذا العرض �عد اخر موعد لالیداع و�ظل العرض ملزمًا 
ام ) یومًا ابتداء من تار�خ إیداع العروض إّال إذا حدد في دعوة العطاء مدة التز  90للمناقص الذي تقدم �ه لفترة ( 

 أطول من هذه المدة.  

 عمالت الدفع وعرض المناقصة : ) 3-8( 

على المناقص تقد�م أسعاره �الدینار األردني إّال إذا نص على غیر ذلك في شروط دعوة العطاء . و�ذا �انت هنالك 
 عمالت أخرى للدفع منصوص علیها في نموذج عرض المناقصة ، فإنه �جب تحدید تلك العمالت وأسعار تحو�لها

 في موعد " التار�خ األساسي " . 

 تقیـ�م العروض و�حالة العطاء)  4(

 تقیـ�م العروض :) 4-1(

یتم دراسة عروض المناقصات وتقی�مها �موجب تعل�مات عطاءات االشغال الحكوم�ة الصادرة استنادًا الى  نظام 
 ل�مات .األشغال الحكوم�ة ، و�فترض في المناقص أن �كون على إطالع ودرا�ة بهذه التع

 : أسلوب تدقیق العروض)4-2(
یتم إت�اع الخطوات واإلجراءات التال�ة في تدقیق العروض على ان ال �حكم التسلسل البنود الواردة  

 -:أدناه

إذا ُوجد في العرض خطأ او تناقض بین حساب جملة أي مبلغ وما �جب ان تكون عل�ه هـذه الجملـة بتطبیـق سـعر  -أ
مختصة الحق بتعدیل جملة المبلغ �ما یتفق وتطبیق سعر الوحدة ، و�التالي یتم تعـدیل الوحدة ، فللجنة العطاءات ال

 مجموع األسعار أو المبلغ اإلجمالي للعطاء وفقًا لذلك .

 -إذا اختلف سعر الوحدة المذ�ورة �األرقام عن المذ�ور �تا�ة �الكلمات فیتم إت�اع اإلجراءات التال�ة: -ب

ر الوحدة لبنـد معـین بـین مـا هـو �األرقـام عمـا هـو �الكلمـات فینظـر عنـدها إلـى : إذا وجد اختالف في سع )1-(ب 
الفرق الحسابي بین ما جاء رقمًا وما جاء �تا�ًة �الكلمات فان �ان الفرق �بیرًا یـتم األخـذ �السـعر األقـرب 

 من السعر�ن الواردین �الكلمات أو األرقام إلى السعر الدارج .

  فعندها یتم األخذ �ما جاء �تا�ة �الكلمات .) : إذا �ان الفرق صغیراً 2-(ب

 ) : و�ظل للجنة العطاءات المختصة الحق في تقی�م السعر منطق�ًا لقبول العرض أو رفضه .3-(ب

إذا ُوجد خطأ في أي من العمل�ات الحساب�ة ،  فإنه یتم تصح�ح المجموع وفق ما تقـرره لجنـة العطـاءات المختصـة  -ج
 لزمًا للمناقص .و�كون المجموع المصحح م
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إذا ُوجد أن المناقص لم �قم بتسعیر بند أو أكثر من البنـود ، فیـتم اعت�ـار تلـك البنـود غیـر المسـعرة و�أنهـا محملـة  -د
على بنود العطاء األخرى ، وعلى المنـاقص تنفیـذها (ف�مـا إذا أحیـل عل�ـه العطـاء ) وذلـك بـدون مقابـل سـواء أرفـق 

 ه . تلك البنود أو لم یرفقها في عرض

اذا لم �قم المناقص �كتا�ة سعر الوحدة �الكلمات و�نما فقط �األرقام وجاءت غیر واضحة ،  او �تبت اسعار الوحدة  -هـ
�كلمات غیر واضحة وتشكل معها الت�اس في احتساب جملة المبلغ عندها �جوز للجنة العطاءات المختصة إت�اع 

 -اإلجراءات التال�ة :

م او الكلمات غیر واضحة مما �شكل الت�اسًا في حساب جملة المبلغ للبند ، عندها �جوز ): إذا �انت األرقا1-(هـ 
تطبیق أعلى سعر ورد لهذا البند ، عند المناقصین اآلخر�ن المشار�ین �مناقصة العطاء لغا�ة الحصول 

 على ق�مة إجمال�ة لهذا العرض .

اقل العروض ق�مًة واتجهت الن�ة   لإلحالة عل�ه ،  )1-) : إذا �قي هذا العرض الذي طبق عل�ه البند (هـ 2-(هـ
 عندها یتم تطبیق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصین اآلخر�ن .

 )  . 2-) : یتم تعدیل الق�مة اإلجمال�ة للعرض على أساس (هـ 3-(هـ

 لهذا البند إذا قام المناقص �كتا�ة جملة المبلغ لبند ما دون ان �قوم بتدو�ن سعر الوحدة �تا�ه  -و

( و�ان سعر الوحدة رقمًا غیر واضح ) فیتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة جملة المبلغ على �م�ة البند  
. 

 إذا قام المناقص بتسعیر بند �صورة مغلوطة أو م�الغ فیها ، فللجنة العطاءات المختصة الحق -ز 

 -�ما یلي : 

 رفض العرض او ،  -1 

رفة المقاول مستأنسة �أسعار السوق الرائجة وأسعار المناقصین اآلخر�ن شر�طة ان ت�قى  تعدیل األسعار �مع -2
 الق�مة اإلجمال�ة للعرض �عد التعدیل مساو�ة أو اقل من ق�مة العرض �عد التدقیق .

رس  تحتفظ لجنة العطاءات المختصة �حقها في إهمال أي عرض غیر متقید �ما ورد في هذه التعل�مات �ما تما )4-3( 
صالح�اتها �موجب أحكام نظام األشغال الحكوم�ة �إحالة العطاء دون التقید �أقل العروض ق�مة و�تم �ل ذلك دون 

 أن �كون ألي مناقص لم �فز �العطاء أي حق في مطال�ة صاحب العمل �أي تعو�ض إزاء ذلك .
 

 ) الضمانات ( الكفاالت )5( 

 ضمان األداء ( �فالة التنفیذ ) :  ) 5-1(

  ) یوما من تار�خ إبالغه خط�ًا �إحالة العطاء 14المناقص الفائز �العطاء أن �قوم بتوق�ع العقد خالل فترة ( على

عل�ه أو تلز�مه له ، وعلى المناقص أن �قدم إلى صاحب العمل ضمان األداء عند توق�ع اتفاق�ة العقد حسب نموذج  
ن أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المال�ة المرخصة  ضمان األداء المرفق ، وتكون ق�مة هذا الضمان الصادر ع

للعمل في األردن محددة ( في ملحق عرض المناقصة) وذلك ضمانًا لتنفیذ التزامات العقد تنفیذًا تامًا ، ولدفع ما قد 
 یترتب على المقاول وفاء ألغراض العقد.
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ضمان األداء المطلوب فعندها �حق إذا رفض المناقص أو تأخر عن توق�ع اتفاق�ة العقد ، أو عجز عن تقد�م 
لصاحب العمل مصادرة �فالة المناقصة المرفقة �عرضه دون الرجوع إلى القضاء ، وال �كون للمناقص أي حق في 

 المطال�ة بها أو �أي تعو�ض �شأنها .

 ضمان إصالح العیوب ( �فالة إصالح العیوب ) :  ) 5-2(

شـــهادة تســـلم األشــــغال . ضـــمان إصـــالح العیـــوب �ق�مــــة علـــى المقـــاول أن �قـــدم لصـــاحب العمــــل عنـــد تســـلمه 
ــذ 5 ــة وتنفیـ ــال المت�ق�ـ ــتكمال األعمـ ــه �اسـ ــمان ق�امـ ــدیالت ، لضـ ــد التعـ ــة �عـ ــزة النهائ�ـ ــال المنجـ ــة األعمـ ــن ق�مـ % مـ

ــذا  ــون هـ ــث �كـ ــاقص ، و�حیـ ــرض المنـ ــق عـ ــي ملحـ ــا فـ ــوص علیهـ ــدة المنصـ ــة للمـ ــوب المطلو�ـ ــالح العیـ ــال إصـ أعمـ
مال�ـــة �ــــل منهمـــا مرخصـــه للعمـــل فـــي األردن . و�تســـل�م هـــذا الضــــمان  الضـــمان صـــادرًا عـــن بنـــك أو مؤسســـة

 لصاحب العمل �عاد للمقاول ضمان األداء .

 

 مالحظة عامة :

إذا أخــــــّل المنــــــاقص �ــــــأي مــــــن هــــــذه التعل�مــــــات، فإنــــــه �حــــــق للجنــــــة العطــــــاءات المختصــــــة  
 .عرضه است�عاد
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   الشــروط العامـة         

 الفهـرس

 

 

 الصفحة الشروط العامة الفصل

 14 أحكـام عامـة   األول

 25 صاحب العمـل  الثاني 

 27 المهنـــدس الثلث 

 30 المقـــاول  الرا�ع 

 37 المقاولون الفرعیون المسمون  الخامس

 42 المستخدمون والعمــال  السادس

 45 التجهیزات االل�ة والمواد والمصنع�ة   السا�ع 

 48 الم�اشرة ، تأخر االنجاز وتعلیق العمل  الثامن 

 52 االخت�ارات عند اإلنجاز   التاسع 

 54 تسلم االشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

 57 المسؤول�ة عن العیوب   ي عشرالحاد 

 61 كیل االشغال وتقدیر الق�مة   الثاني عشر 

 63 التغییرات والتعدیالت  الثالث عشر 

 68 ق�مة العقد والدفعات  الرا�ع عشر 

 76 انهاء العقد من قبل صاحب العمل  الخامس عشر 

 79 تعلیق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول  السادس عشر

 82 المخاطر والمسؤول�ة  شر السا�ع ع

 86 التأمیــن   الثامن عشر 

 90 القـوة القاهـرة  التاسع عشر 

 93 المطال�ات ، الخالفات والتحك�م   العشرون 
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 الفصـل األول  

 أحكــام عامـة

GENERAL PROVISIONS 
ـــــــ  ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــــ ـــ ـــــــــــ ـــــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــ ــ ـــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــــ ـــ  ـــــــــ

)1/1(  " Definitions "التعار�ف:  

ــا وردت   ــذه �كـــــــــــون للكلمـــــــــــات والمصـــــــــــطلحات التال�ـــــــــــة حیثمـــــــــ ــد هـــــــــ  فـــــــــــي شـــــــــــروط العقـــــــــ

( العامة منها والخاصة) المعاني المخصصة لها أدناه ، �ما أن الكلمات التي تشـیر إلـى األشـخاص أو 
 -الفرقاء تشمل الشر�ات والك�انات القانون�ة األخرى ، ما لم �قتض الس�اق غیر ذلك :

1/1/1  " The Contract ": العقـد  

  1/1/1/1   " Contract":  العقـد 

�عني اتفاق�ة العقد ، و�تاب القبول ، و�تاب عرض المناقصة ، وهذه الشروط ،  والمواصفات  
 والمخططات ، والجداول ، وأ�ة وثائق أخرى (إن وجدت) مدرجة في اتفاق�ة العقد أو في �تاب القبول .

1/1/1/2     " Contract Agreement "اتفاق�ة العقد: 

 )1/6المشار الیها في المادة ( تعني اتفاق�ة العقد ( إن وجدت) 

1/1/1/3    "Letter of Acceptance"كتاب القبول 

�عني �تاب القبول الرسمي الموقع من قبل صاحب العمل لكتاب عرض المناقصة ، شامًال أل�ة مذ�رات   
طلح یتم االتفاق علیها بین الفر�قین ، و�قومان بتوق�عها . و�ذا لم یتم إصدار �تاب القبول ، فإن مص

كتاب القبول �عني "اتفاق�ة العقد " ، وعندها �عتبر التار�خ الذي یتم ف�ه توق�ع "اتفاق�ة العقد " هو 
 تار�خ إصدار �تاب القبول .

1/1/1/4  "Letter of Tender" كتاب عرض المناقصة:  

لق �عني الوث�قة المسماة �تاب عرض المناقصة والتي استكملها المقاول ، وتشمل العرض المتع 
 �األشغال الذي وقعه المقاول وقدمه إلى صاحب العمل .

1/1/1/5  " "Specifications:     المواصفات 

تعني الوث�قة المسماة المواصفات والتي تحدد مواصفات األشغال المشمولة في العقد وأي تعدیالت  
 علیها أو إضافات إلیها تتم وفقًا الحكام العقد .

1/1/1/6  ngs""Drawiالمخططات:  

تعني مخططات األشغال �ما هي مشمولة في العقـد ، وأ�ـة مخططـات إضـاف�ة ومعدلـة �صـدرها صـاحب  
 العمل ( أو من ینوب عنه) �موجب أحكام العقد .
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  "Schedules": الجداول 1/1/1/7

تعني الوثائق المسماة الجداول �ما استكملها المقاول وقدمها مع �تـاب عـرض المناقصـة ، وتضـم الـى  
وثائق العقد بهذه الصفة و�مكن ان تشمل الب�انات والجـداول وجـداول الكم�ـات والقـوائم وجـداول اسـعار 

 الوحدة.

1/1/1/8     " Tender"عرض المناقصة: 

 تعني �تاب عرض المناقصة وجم�ع ما قام المقاول بتقد�مه من وثائق أخرى معه ، �ما اشتملها العقد. 

1/1/1/9   "" Appendix to Tender ملحق عرض المناقصة  

 تعني الصفحات المستكملة والمسماة " ملحق عرض المناقصة "  

 والمرفقة �كتاب عرض المناقصة ، والتي تشكل جزءًا منه .

1/1/1/10  " Bill of Quantities":  جداول الكم�ات 

  "Daywork Schedule":  جدول العمل �الیوم�ة 

 دت) والمشمولة ضمن " الجداول " .تعني الوثائق المسماة �ذلك (إن وج

1/1  /2  "  "Parties And Personsالفرقاء واألشخاص :  

 '''' Party:   الفر�ق   1/1/2/1

 �عني صاحب العمل أو المقاول �ما یدل عل�ه الس�اق . 

1/1/2/2  ""Employer:  صاحب العمل 

 ك خلفاءه القانونیین.  �عني الشخص المسمى �صاحب العمل في ملحق عرض المناقصة و�ذل 

1/1/2/3  ""Contractor:  المقاول 

�عني الشـخص ( األشـخاص) المسـّمى �المقـاول فـي �تـاب عـرض المناقصـة الـذي وافـق عل�ـه صـاحب  
 العمل ، و�شمل �ذلك خلفاءه القانونیین .

1/1/2/4  "''Engineer:  المهندس 

مهنـدس ألغـراض هـذا العقـد ، والمسـّمى فـي �عني الشـخص الـذي �عینـه صـاحب العمـل للق�ـام �مهـام ال 
ملحق عرض المناقصة بهذه الصفة ، أو أي شخص آخر �قوم صاحب العمل بتعیینه �بـدیل للمهنـدس 

 ) .3/4من وقت الخر ، و�بلغ المقاول عن ذلك التعیین وفقًا للمادة (

1/1/2/5   Contractor’s Representative"":  ممثل المقاول 

�سـم�ه المقـاول لتمثیلـه فـي العقـد ، أو مـن �عینـه مـن وقـت الخـر �موجـب المـادة  �عني الشخص الـذي 
 ) لیتصرف ن�ا�ًة عنه .4/3(

1/1/2/6  ""Employer’s Personnel:   أفراد صاحب العمل 

) وغیرهم من موظفي وعمال المهندس 3/2�عني المهندس ومساعد�ه المشار إلیهم في المادة ( 
من األفراد الذین �قوم المهندس أو صاحب العمل �إبالغ المقاول أنهم من   وصاحب العمل ، و�ذلك أ�اً 
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 أفراد صاحب العمل . 

1/1/2/7  Contractor’s"Personnel":  المقاول مستخدمو 

�عني ممثل المقاول وجم�ع من �ستخدمهم المقاول في الموقع ، �من فیهم الموظفین والعمال وغیرهم  
مقاول فرعي ، واألشخاص اآلخر�ن الذین �ساعدون المقاول في تنفیذ من جهاز المقاول أو جهاز أي 

 األشغال . 

 "Sub contractor":   المقاول الفرعي 1/1/2/8

�عن�أي شخص �سّمى في العقد �مقاول فرعي ، أو أي شخص یتم تعیینه �مقاول فرعي لتنفیذ جـزء مـا  
 من األشغال ، والخلفاء القانونیین ألي من هؤالء .

  " DAB " :      مجلس فّض لخالفات  1/1/2/9

�عني الشخص أو األشخاص الثالثة الذین �سمون بهذه الصـفة فـي العقـد ، أو أي أشـخاص آخـر�نیتم 
 ) من هذه الشروط .20/3) أو المادة (20/2تعیینهم �موجب أحكام المادة (

 .  "ICFIDبـ " تحاد الدولي للمهندسین االستشار�ین یرمز ال�هاال  1/1/2/10

 التوار�خ , اإلخت�ارات ,المدد و اإلنجاز:         1/1/3

Dates ,Tetes ,Periods and Completions 
 

 ""Base Date:   التار�خ األساسي 1/1/3/1

 ) یومًا.28�عني التار�خ الذي �سبق الموعد النهائي إلیداع عروض المناقصات بـ ( 

 Date" "Commencement:   تار�خ الم�اشرة 1/1/3/2

 ).8/1�عني التار�خ الذي �حدد لم�اشرة العمل و�تم اإلشعار �ه وفقًا للمادة ( 

1/1/3/3  "Time for completion":  مدة اإلنجاز 

) 8/2تعني المدة المحددة إلنجـاز األشـغال أو أي قسـم منهـا ( حسـب واقـع الحـال ) �موجـب المـادة ( 

ها فـي ملحــق عـرض المناقصـة ، مــع أي تمدیـد لمــدة محسـو�ة مـن تــار�خ الم�اشـرة ، �مـا یــتم تحدیـد
 ).8/4اإلنجاز یتم �موجب المادة (

 '' Tests on Completion''االخت�ارات عند اإلنجاز: 1/1/3/4

تعني تلك االخت�ارات المنصوص علیها في العقد ، أو المتفق علیها بین الفر�قین ، أو التي تطلب  
أحكام " الفصل التاسع " ، قبل أن یتم تسلم األشغـال أو أي قسم كتغییر ، والتي یتم إجراؤها �موجب 

 منها ( حسب واقع الحال ) من قبل صاحب العمل.

 Over Certificate''-''Takingشهادة تسلم األشغال: 1/1/3/5

 تعني شهادة تسلم األشغال والتي یتم إصدارها �موجب أحكام " الفصل العاشر " . 

 ''Tests after Completion'' : ات �عداإلنجازاالخت�ار  1/1/3/6    

تعنــي تلــك االخت�ــارات ( إن وجــدت) المنصــوص علیهــا فــي العقــد ، والتــي یــتم إجراؤهــا �موجــب أحكــام  
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الشروط الخاصة ، �عد أن یتم تسلم األشغال أو أي قسم منها( حسب واقـع الحـال ) مـن قبـل صـاحب 
 العمل.

 ''Defects Notification Period'' فترة اإلشعار �العیوب:    1/1/3/7

) لإلشـعار �ـالعیوب فـي األشـغال أو أي 11/1تعني الفترة الزمن�ة التـي یـتم تحدیـدها �موجـب المـادة ( 
قسم منها ( حسب واقع الحال ) �ما هي محددة في عرض المناقصة ( مع أي تمدید لها یتم �موجب 

أي قسـم منهـا ، �مـا یـتم تحدیـده فـي شـهادة ) محسو�ة من تـار�خ إنجـاز األشـغال ، أو 11/3المادة:
 ) .10/1تسلم األشغال المشار إلیها في المادة (

 ''Performance Certificate'شهادة األداء :   1/1/3/8

 ).11/9تعني الشهادة التي یتم اصدارها �موجب المادة ( 

1/1/3/9 

 

  ''ay"dالیـوم :

  . ) یوماً 365�عني یومًا شمس�ًا ، والسنة تعني ( 

1/1/4  ''Money And Payments''الم�الغ والدفعات : 

1/1/4/1  "Accepted Contract Amount"    :  ق�مة العقد المقبولة 
تعني ق�مة العقد �ما تم قبولها في " �تاب القبول " مقابل تنفیذ األشغال و�نجازها واصالح أ�ة عیوب 

 فیها.

  Contract Price"":   ق�مة العقد 1/1/4/2

 ) وتشمل أي تعدیالت علیها تتم وفقًا الحكام العقد.14/1تعني ق�مة العقد المعرفة �موجب المادة ( 

 "Cost'':   الكلفة 1/1/4/3

تعني جم�ع النفقات التي تكبدها أو سوف یتكبدها المقاول �صورة معقولـة ، داخـل الموقـع أو خارجـه  
 نها ال تشمل الر�ح .، �ما في ذلك النفقات االدار�ة وما �ماثلها ، ولك

  Final Payment Certficate"":  شهادة الدفعة الختام�ة 1/1/4/4

 ) .14/13تعني شهادة الدفعة الختام�ة التي یتم اصدارها �موجب المادة ( 

 ''''Final Statement:   المستخلص النهائي 1/1/4/5

 ) .14/11�عني المستخلص النهائي المعرف �موجب المادة ( 

 ''Foreign Currency'':   العملة االجنب�ة 1/1/4/6

 تعني أي عملة یتم تحدیدها لدفع جزء ما من ق�مة العقد (أو �لها ) ، ولكن غیر العملة المحل�ة 

 ''Interim Payment Certificate"شهادة الدفع المرحل�ة 1/1/4/7

 ر"، غیر شهادة الدفعة الختام�ة . تعني أي شهادة دفع یتم إصدارها �موجب أحكام" الفصل الرا�ع عش 

 Local Currency'''':  العملة المحل�ة 1/1/4/8

 تعني عملة الدولة التي یتم تنفیذ األشغال فیها . 
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 ''ayment Certificate P'':  شهادة الدفع 1/1/4/9

 تعني أي شهادة دفع یتم إصدارها �موجب أحكام " الفصل الرا�ع عشر "  

 ''Provisional Sum'': االحت�اطي المبلغ 1/1/4/10

�عني أي مبلغ ( إن وجد) یتم تحدیده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفیذ جزء ما من األشغال لتزو�د  
 ) .13/5مواد أو تجهیزات أو لتقد�م خدمات �موجب المادة (

 :''Retention Money''المحتجزات 1/1/4/11
) والتي �قوم برّدها 14/3العمل عن الدفع �موجب المادة( تعني مجموع الم�الغ التي �حتجزها صاحب 

 ) .14/9�موجب المادة (

 ''Statement'' :   الكشف أو المستخلص 1/1/4/12

�عني أي �شف أو مستخلص �قدمه المقاول �جزء من طلب شـهادة الـدفع ، �موجـب احكـام " الفصـل  
 الرا�ع عشر " .

 ''Works and Goods'' :     االشغال واللوازم 1/1/5

 ''Contractor’s Equipment'' :                      معدات المقاول 1/1/5/1

ــا   ــغال و�نجازهـ ــذ األشـ ــة لتنفیـ ــ�اء الالزمـ ــا مـــن األشـ ــزة والماكنـــات والعر�ـــات وغیرهـ تعنـــي جم�ـــع األجهـ
ــدات صـــاحب العمـــل ( إن ــمل األشـــغال المؤقتـــة وال معـ ــوب فیهـــا ، ولكنهـــا ال تشـ ــالح أ�ـــة عیـ  واصـ

ــزء  ــكیل جــ ــا تشــ ــد بهــ ــكلت أو قصــ ــرى التــــي شــ ــ�اء األخــ ــواد او األشــ وجــــدت) وال التجهیــــزات أو المــ
 من األشغال الدائمة .

1/1/5/2   Goods"":  اللوازم 

 تعني معدات المقاول والمواد والتجهیزات واألشغال المؤقتة أو أي منها ، حس�ما هو مناسب . 

   Materials'''':المواد 1/1/5/3

ألش�اء من �ل األنواع (غیـر التجهیـزات اآلل�ـة) التـي شـكلت او قصـد بهـا تشـكیل جـزء مـا مـن تعني ا 
األشغال الدائمـة ، �مـا فـي ذلـك المـواد المـوردة فقـط ( ان وجـدت) والتـي �طلـب مـن المقـاول تقـد�مها 

 �موجب العقد .

 ''Permanent Works'':                    االشغال الدائمة 1/1/5/4

 االشغال التي سیتم تنفیذها من قبل المقاول �موجب العقد . تعني 

 "Plant" : التجهیزات االل�ة 1/1/5/5

 تعني األجهزة والماكنات والعر�ات التي شكلت او �قصد بها تشكیل جزء ما من األشغال الدائمة  

 ''Section'' :   قســم 1/1/5/6

 ق عـــرض المناقصـــة �قســـم مـــن االشـــغالتعنـــي أي قســـم مـــن االشـــغال یـــتم الـــنص عل�ـــه فـــي ملحـــ  

 ( إن وجد) .
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 ''Temporary Works'' :    األشغال المؤقتة 1/1/5/7

تعنــي جم�ــع االشــغال المؤقتــة مــن �ــل نــوع ( �اســتثناء معــدات المقــاول ) التــي �قتضــي وجودهــا فــي  
 الموقع لتنفیذ االشغال الدائمة وانجازها واصالح أ�ة عیوب فیها .

 Works'''':      ال االشغـ 1/1/5/8

 تعني االشغال الدائمة واالشغال المؤقتة ، أو أي منها حس�ما هو مناسب . 

 ''Other Definitions''   :تعار�ف أخرى  1/1/6

 ''Contractor’s Documents'' :  وثائق المقاول 1/1/6/1

غیرهـا مـن الوثـائق ذات تعني المذ�رات الحساب�ة و�رامج الحاسوب والمخططـات واألدلـة والمجسـمات و  
 الطا�ع الفني ( إن وجدت) التي �قدمها المقاول �موجب العقد .

 ''Country'':  الدولـة 1/1/6/2

 تعني الدولة التي یوجد فیها الموقع (أو معظم الموقع) حیث �طلب تنفیذ األشغال الدائمة فیها.  

 ''Employer’s Equipment'':  معدات صاحب العمل 1/1/6/3

تعني األجهزة والماكنات والعر�ات ( إن وجدت) التي �قدمها صاحب العمل لغـرض اسـتعمالها مـن قبـل  
المقاول في تنفیذ األشغال �ما هي محددة في المواصفات ، ولكنهـا ال تشـمل تلـك التجهیـزات التـي لـم 

 �قم صاحب العمل بتسلمها �عد .

 Force Majeure'''':   القوة القاهرة 1/1/6/4

 هي معرفة في " الفصل التاسع عشر " . كما 

 Laws'''':    القوانین 1/1/6/5

تعنــي جم�ــع التشــر�عات واألنظمــة وغیرهــا مــن القــوانین الوطن�ــة ، و�ــذلك األنظمــة الصــادرة عــن أ�ــة  
 سلطة عامة مشكلة قانون�ًا .

 ''Performance Security'':    ضمـان األداء 1/1/6/6

 ) .4/2مانات ، إن وجدت) المطلو�ة �موجب المادة (�عني الضمان ( أو الض 

 Site'''': الموقـع 1/1/6/7

تعني األماكن التي سیتم تنفیذ األشغال الدائمة علیها وتسل�م التجهیـزات اآلل�ـة والمـواد فیهـا ، و�ـذلك  
 أ�ة أماكن أخرى ینص العقد تحدیدًا على اعت�ارها جزءا من الموقع .

 ''Unforeseeable''  :غیر المنظور 1/1/6/8

 �عني ما لم �كن بوسع مقاول متمرس ان یتوقعه �صورة معقولة بتار�خ ایداع عرض المناقصة  

 ''Variation Order''):   التغییر ( األمر التغییري  1/1/6/9

�عني أي تغییر في األشغال یتم إصدار التعل�مات �ه أو الموافقة عل�ه �تغییـر �موجـب أحكـام "الفصـل  
 لثالث عشر " .ا
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 ''Interpretation'':    التفسیر )1/2(

 -في العقد ، �استثناء ما �قتض�ه الس�اق خالفًا لذلك ، تكون : 

 الكلمات التي تشیر إلى أحد الجنسین تنصرف إلى الجنس اآلخر . -أ 

تنصــرف  الكلمـات التـي تشـیر إلـى المفـرد تنصـرف أ�ضـًا إلـى الجمـع والكلمـات الدالـة علـى الجمـع-ب 
 أ�ضًا إلى المفرد .

األحكام التي تتضمن �لمة " یوافق " أو " موافق عل�ه " أو "اتفاق" �شترط ان تكون تلك الموافقة  -ج 
 مسجلة �تاب�ًا .

" خط�ًا " أو "كتا�ـًة" تعنـي التحر�ـر �خـط الیـد أو اآللـة الكات�ـة أو المط�عـة أو الط�اعـة اإللكترون�ـة -د 
ًا .أما الكلمات الهامش�ة وغیرها من العنـاو�ن فإنهـا ال تؤخـذ فـي االعت�ـار �حیث تشكل سجًال دائم

 لدى تفسیر هذه الشروط .

 ''Communications'':   االتصاالت )1/3(

حیثما تنص هذه الشروط علـى إعطـاء أو إصـدار أي موافقـات أو شـهادات أو قبـول ، أو تقـدیرات أو  
 -�جب :إشعارات أو طل�ات ، فان هذه االتصاالت 

ــا   -أ  ــتم إرسالـه ــل إشــعار �االســتالم) أو أن ی ــد ( مقاب ــتم تســل�مها �الی ــًا وأن ی أن تكــون محــررة خط�
ـــق عـــرض  ــًا حســـ�ما یـــنص عل�ـــه فـــي ملـح ــا أو منقولـــة إلكترون�ـ �البر�ـــد أو بواســـطة شـــخص مـ

 المناقصة ،   و

ـــق عـــرض  أن یـــتم تســـل�مها أو نقلهـــا أو إرســـالها إلـــى عنـــوان المرســـل إل�ـــه المبـــین -ب  ـــي ملحـــ ـف
 -المناقصة ، ومع ذلك :

 .  إذا �ان المرسل إل�ه قد أرسل إشعارًا بتغیر عنوانه ف�جب إرسالها وفقًا لذلك ، و 1 

. إذا لـم �قـم المرســل إل�ـه بتحدیـد آخــر للعنـوان عنـدما �طلــب قبـوًال أو موافقـة ، جــاز إرسـالها علــى 2 
 العنوان الذي صدر منه الطلب .

المتنــاع عــن إعطــاء مثــل هــذه الموافقــات أو الشــهادات أو التقــدیرات أو القبــول أو تــأخیر ال �جــوز ا 
إصدارها دون مبرر معقول ، �ما انه یتعـین علـى الفر�ـق الـذي �صـدر مثـل هـذا اإلشـعار إلـى الفر�ـق 
اآلخر أو إلـى المهنـدس ، أن یرسـل نسـخة منـه الـى المهنـدس أو إلـى الفر�ـق اآلخـر حسـ�ما تتطل�ـه 

 ة .الحال

 Law and Language'''':   القانون واللغة )1/4(

�كــون هــذا العقــد خاضــعًا لقــانون الدولــة ( أو أي ســلطة أخــرى ) �مــا یــتم تحدیــده فــي ملحــق عــرض  
 المناقصة.

اذا تمت ص�اغة �عض نصـوص العقـد �ـأكثر مـن لغـة واحـدة ، فـان اللغـة المحـددة فـي ملحـق عـرض  
 . المناقصة تعتبر اللغة المعتمدة

یتعین تحدید لغة االتصال في ملحق عرض المناقصة ، فإذا لم یتم تحدیدها ، تعتمد اللغة التي صـ�غ  
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 بها العقد (أو معظمة ) ، �أنها هي " اللغة المعتمدة" .

 ''Priority of Documents'':  أولو�ة الوثائق )1/5(

ل�عض ، على انه لغا�ات تفسـیر العقـد تعتبر مجموعة الوثائق التي یتكون منه العقد مفسرة ل�عضها ا 
 -تكون أولو�ة الترج�ح بین الوثائق حسب التسلسل التالي :

 اتفاقیـة العقد ( إن وجدت ) . -1 

 �تاب القبـول .  -2 

 �تاب عرض المناقصة.  -3 

 الشروط الخاصة . -4 

 الشروط العامة هذه . -5 

 المواصفات . -6 

 المخططات . -7 

 اول ، وأ�ة وثائق أخرى تشكل جزءًا من العقد .الجد -8 

أما اذا تبین أن هنالك غموضًا في الوثائق ، أو ت�اینًا ف�ما بینها ، فانه یتعین على المهندس إصـدار  
 التعل�مات أو اإل�ضاح الالزم �خصوص ذلك .

 ''Contract Agreement'':  اتفاق�ة العقد )1/6(

) یومـًا مـن تـار�خ تسـلم المقـاول لكتـاب القبـول إال 28فاق�ة العقد خـالل (یتعین على الفر�قین إبرام ات 
 إذا اتفق الفر�قان على غیر ذلك ، وتكون هذه االتفاق�ة حسب النموذج المرفق �الشروط الخاصة.

كما یتعین على المقاول أن یدفع رسوم الطوا�ع وغیرهـا مـن النفقـات المشـابهة (إن وجـدت) والتـي قـد 
 لقانون عن إبرام هذه االتفاق�ة.تتحقق �موجب ا

 ''Assignment'':   التنـازل )1/7(

ال �حــق الي فر�ــق ان یتنــازل عــن العقــد أو أي جــزء منــه او عــن أي فائــدة او مصــلحة فــي العقــد او  
 �موج�ه،  اال انه �جوز الي فر�ق :

لفر�ق االخر وحده حر�ــة  أن یتنازل عن العقد أو أي جزء منه �موافقة الفر�ق االخر المس�قة ، ول -أ 
 التقدیر في هذا الشأن ، و  

ــك او  -ب  ــالغ �موجــب العقــد �ضــمان لمصــلحة أي بن ــه مــن م� ــه او �ســتحق ل ــل مــا اســتحق ل تحو�
 مؤسسة مال�ة .

   ''Care and Supply of Documents'' :    العنا�ة �الوثائق والتزو�د بها )1/8(

صاحب العمل . ومـا لـم یـنص فـي العقـد علـى غیـر ذلـك ،  تحفظ المواصفات والمخططات تحت عنا�ة 
یــتم تزو�ــد المقــاول بنســختین مــن العقــد ومــن أ�ــة مخططــات یــتم اصــدارها الحقــًا ، و�تحمــل المقــاول 

 نفقات استصدار أي نسخ اضاف�ة منها .

أما " وثـائق المقـاول " فانهـا ت�قـى محفوظـة تحـت عنا�ـة المقـاول مـا لـم وحتـى یـتم تسـلمها مـن قبـل 
) 6صاحب العمل . وما لم ینص العقد على غیر ذلك ، فانه یتعین على المقاول ان �قـدم للمهنـدس (

 نسخ من �ل من " وثائق المقاول " .
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یتعین على المقاول أن �حتفظ في الموقع بنسخة من العقد ، والنشرات المشـار إلیهـا فـي المواصـفات  
یــرات، وغیرهــا مــن االتصــاالت المتعلقــة �العقــد .  ووثــائق المقــاول ( إن وجــدت) ، والمخططــات، والتغی

 و�حق لمستخدمي صاحب العمل االطالع على جم�ع هذه الوثائق في �ل األوقات المعقولة .

إذا اكتشـــف أي فر�ـــق خطـــأ أو عی�ـــا ذا طب�عـــة فن�ـــة فـــي أٍي مـــن الوثـــائق التـــي تـــم إعـــدادها لغا�ـــة 
الفر�ـق إعـالم الفر�ـق اآلخـر فـورًا عـن مثـل هـذا استعمالها في تنفیذ األشغال ، فانـه یتعـین علـى هـذا 

 الخطأ أو العیب .

  :تأخر�صدارالمخططات و/أو التعل�مات )1/9(

Delayed Drawings or nstructions 

یتعین على المقاول ان �قدم الى المهندس إشعارًا خط�ًا حینما یتعرض تنفیـذ االشـغال الـى التـأخیر او  
بتزو�ــده �مخططــات او تعل�مــات خــالل مــدة معقولــة، وعلــى ان یتضــمن االعاقــة اذا لــم �قــم المهنــدس 

االشعار ب�ان تفاصیل المخططات او التعل�مات واالس�اب الداع�ـة الصـدارها ، وموعـد الحاجـة الیهـا ، 
 و��ان ما قد یترتب على تأخیر اصدارها من اعاقة للعمل او تأخیره .

ب إخفــاق المهنــدس فــي اصــدار أ�ــة مخططــات او اذا تكبــد المقــاول أي تــأخیر و/أو أي �لفــة �ســب 
تعل�مات ضمن وقت معقول مما �ان المقاول قد اشعره �شأنها مـع ب�ـان أسـ�اب الحاجـة إلیهـا ، فانـه 
یتعــین علــى المقــاول أن �قــدم إشــعارًا آخــر إلــى المهنــدس لتقــدیر اســتحقاقات المقــاول �شــأنها ، مــع 

 -) من حیث :20/1مراعاة أحكام المادة (

أي تمدیــد فــي مــدة اإلنجــاز �ســبب ذلــك التــأخیر إذا �ــان اإلنجــاز قــد تــأخر أو ســوف یتــأخر وذلــك  -أ 
 )، و 8/4�موجب المادة (

 أي �لفة �هذه مع ر�ح معقول ، إلضافتهما إلى ق�مة العقد . -ب 

ــادة   ــاًال للمـ ــعار اآلخـــر أن �قـــوم أعمـ ــذا اإلشـ ــل هـ ــد اســـتالمه لمثـ ــین علـــى المهنـــدس �عـ ــا یتعـ كمـ
 االتفاق على تلك األمور أو إعداد تقدیراته �شأنها .)، �3/5(

إال انـــه إذا �ـــان تـــأخر المهنـــدس فــــي إصـــدار التعل�مـــات ناتجـــًا عــــن خطـــأ أو تـــأخر �ســـبب فعــــل  
ــة ، ال  ــذه الحالـ ــل هـ ــاول فـــي مثـ ــائق المقـ ــدار وثـ ــي إصـ ــأخر فـ ــأ أو تـ ــي ذلـــك أي خطـ ــا فـ ــاول �مـ المقـ

 او التكلفة او الر�ح .�عتبر المقاول مستحقًا للحصول على هذا التمدید 

 إستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول :  ) 1/10(

“Employer’s Use of Contractor’s Documents “ 

ــا یتعلـــق   ــأل�ف وحقـــوق الملك�ـــة الفكر�ـــة ف�مـ ــاول �حـــق التـ ــتفظ المقـ ــین الفـــر�قین ،�حـ ــة بـ فـــي العالقـ
 م اعدادها لصالحه ) .أو التي ت " بوثائق المقاول" والتصام�م التي قام هو �إعدادها (

ــر   ــامًال غیـ ــًا �ـ ــل حقـ ــاحب العمـ ــي صـ ــه �عطـ ــد انـ ــة العقـ ــى اتفاق�ـ ــه علـ ــرد توق�عـ ــاول �مجـ ــر المقـ �عتبـ
ــوص الستنســـاخ او اســـتخدام او التـــداول بوثـــائق المقـــاول ، �مـــا فـــي ذلـــك ادخـــال التعـــدیالت  منقـ

 -علیها ، وهذا الحق :

ــي او المقصــو  -أ  ــرة العمــر الفعل ــًا خــالل فت ــر مط�ق ــة،ایهما �عتب د لتشــغیل اجــزاء االشــغال ذات العالق
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 أطول،و 

�خول أي شخص تؤؤل ال�ه ملك�ة ذلك الجزء من االشغال استنساخ واستخدام وتداول وثائق  -ب 
 المقاول لغا�ة انجاز االشغال وتشغیلها وص�انتها وتعدیلها واصالحها وتفك�كها أو هدمها ، و 

الطــــا�ع الحاســــو�ي و�رمج�اتهــــا ، بواســــطة أي جهــــاز     �ســــمح �اســــتخدام وثــــائق المقــــاول ذات -ج 
حاسوب في الموقع أو أي اماكن أخرى �حددها العقد ، �مـا فـي ذلـك اسـتبدال أي اجهـزة حاسـوب 

 �كون المقاول قد قام بتور�دها .

ین�غي أن ال �سمح صاحب العمل ( او من ینوب عنه ) ألي طرف ثالث �استخدام او استنساخ أو   
ثائق المقاول وغیرها من وثائق التصم�م التي اعدها ( او تم اعدادها لصالحه) دون التداول بو 

 موافقة المقاول ، أل�ة أغراض غیر تلك المسموح بها �موجب احكام هذه  " المادة ".

 إستخدام المقاول لوثائق صاحب العمل: ) 1/11(

" Contractor’s Use of Employer’s Documents"                       

في العالقة بین الفر�قین ، �حتفظ صاحب العمل �حق التأل�ف وحقوق الملك�ة الفكر�ة األخرى لكل  
من المواصفات والمخططات وغیرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل ( أو التي تم إعدادها 

ه الوثائق لصالحه ) �جوز للمقاول ، على نفقته الخاصة ، أن �ستخدم أو �ستنسخ أو یتداول بهذ
 لغا�ات العقد.

وما لم تكن هناك ضرورة یتطلبها العقد ، فانه ال �جوز للمقاول أن �سمح ألي طرف ثالث �استخدام 
 تلك الوثائق أو استنساخها أو التداول بها ، �استثناء ما قد یلزم ألغراض العقد .

 ''Confidential Details":  التفاصیـل السر�ة ) 1/12(

قاول ان �فصح للمهندس عن �ل المعلومـات السـر�ة وغیرهـا ممـا قـد �طل�ـه المهنـدس یتعین على الم 
 �صورة معقولة للتأكد من التزام المقاول بتطبیق أحكام العقد.

 "'' awsLCompliance withالتقیـد �القوانین: ) 1/13(

ق ، وما لم یـنص علـى یتعین على المقاول في س�اق تنفیذه للعقد ، ان یتقید �القوانین الواج�ة التطبی 
 -غیر ذلك في الشروط الخاصة ، فانه :

یتعین على صاحب العمل أن �كون قد حصل ( أو س�حصل) على التصار�ح الالزمة �شأن  -أ 
تعل�مات التخط�ط أو التنظ�م أو التراخ�ص المتعلقة �األشغال الدائمة ، وأ�ة تراخ�ص أخرى تم 

العمل في هذا الس�اق حما�ة المقاول ضد أي  تحدیدها في المواصفات و�تعین على صاحب
 ضرر نت�جة إخفاق صاحب العمل في الق�ام بذلك ، و 

یتعـین علـى المقــاول أن �قـوم �إرســال اإلشـعارات ، وتســدید الرسـوم والضــرائب ، والحصـول علــى  -ب 
ح أ�ــة التصــار�ح والموافقــات التــي تتطلبهــا القــوانین ف�مــا یتعلــق بتنفیــذ األشــغال و�نجازهــا واصــال

عیوب فیها. �ما ین�غي على المقاول أن �حمي صاحب العمل و�ق�ه مـن أي ضـرر نت�جـة إخفـاق 
 المقاول في الق�ام بذلك.
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 ' Joint and Several Liability''المسؤول�ات المشتر�ة والمنفردة : ) 1/14(

أي تجمـع مـن شخصـین  اذا شكل المقاول ( �موجب القوانین الواج�ة التطبیق ) ائتالفًا او مشار�ة او 
  -او اكثر في شكل �ختلف عن الشر�ة ، فانه �جب مراعاة ما یلي :

 �عتبر هؤالء األشخاص مسؤولین �التضامن و�شكل فردي أمام صاحب العمل في تنفیذ العقد ، و  -أ 

أن �قـوم هــؤالء األشــخاص �ــإبالغ صـاحب العمــل عــن اســم قائـد االئــتالف ، و�حیــث �كــون لقائــد  -ب 
 تالف سلطة إلزام المقاول و�ل من هؤالء األشخاص ، واالئ

أن ال �قوم المقاول بتغییر تكو�ن االئتالف او ��انه القانوني بدون الموافقة المس�قة من صاحب  -ج 
 العمل.
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 الفصل الثاني  
 صاحب العمـل

THE EMPLOYER 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 '' Right of Access to the Site''حق الدخـول الى الموقع :  )2/1(

یتعین على صاحب العمل ان �عطي المقاول حق الدخول الى جم�ع اجزاء الموقع ، وتمكینه من ح�ازتها   
والح�ازة �مكن ان ال   في الوقت ( أو االوقات ) المحدد في ملحق عرض المناقصة ، اال ان حق الدخول

 ُ�خّص بها المقاول وحده .

إذا نص في العقد على ان صاحب العمل مطلوب منه ان �عطي المقاول حق ح�ازةأي أساس او منشأ او   
تجهیزات او طر�ق وصول ، فانه یتعیین على صاحب العمل الق�ام بذلك في المواعید و�الطر�قة المحددة في 

 حق الدخول او الح�ازة حتى یتسلم ضمان االداء . ح�سصاحب العمل المواصفات ، اال انه �جوز ل

إذا لم یتم تحدیـد مثـل هـذا الموعـد فـي ملحـق عـرض المناقصـة ، فانـه یتعـین علـى صـاحب العمـل ان �عطـي  
المقــاول حــق الــدخول الــى الموقــع وح�ازتــه ضــمن االوقــات التــي تمكــن المقــاول مــن م�اشــرة تنفیــذ االشــغال 

 ) .8/3قًا لبرنامج العمل المشار ال�ه في المادة (والسیر فیها وف 

إذا تكبـد المقــاول تــأخرًا و/او �لفــة مــا نت�جـة الخفــاق صــاحب العمــل فــي تمكینـه مــن الــدخول الــى الموقــع او  
ح�ازته خالل ذلك الوقت ، فعلى المقاول ان یرسل اشعارًا الى المهندس لتقدیر استحقاقات المقـاول �شـأنها ، 

 -) للبت في :20/1كام المادة (مع مراعاة اح

أي تمدید لمدة االنجاز �سـبب ذلـك التـأخیر ، اذا �ـان االنجـاز قـد تـأخر او سـوف یتـأخر ، وذلـك �موجـب  -أ 
 ) ، و 8/4احكام المادة (

 أي �لفة �هذه مع ر�ح معقول ، الضافتهما الى ق�مة العقد . -ب 

وم �إعـداد التقـدیرات المترت�ـة علـى ذلـك �موجـب المـادة و�تعین على المهنـدس �عـد تسـلم هـذا اإلشـعار ان �قـ  
 ) سواء �االتفاق علیها او اجراء تقدیراته �شأنها .3/5(

إال انه اذا �ان تاخر صاحب العمل ( والى المدى الذي �كون ف�ه هذا التأخر ) ناتجًا عن خطـأ او تـأخیر مـن 
ق المقاول " فانه في مثل هذه الحالة ال �سـتحق قبل المقاول ، �ما في ذلك أي خطأ او تأخر في تقد�م " وثائ

 للمقاول أي تمدید او تعو�ض عن أي �لفة او ر�ح .

  ''  ''Permits, Licenses or Approvalsالتصار�ح او التراخ�ص او الموافقات: )2/2(

�ه)  �قوم صاحب العمل (اذا �ان في وضع �مكنه من ذلك) بتقد�م المساعدة المعقولة للمقاول(عند طل 
 -�خصوص ما یلي :

 الحصول على نسخ قوانین الدولة المتعلقة �العقد مما هو غیر متوفر �صورة عاد�ة ، و  -أ 

 -طل�ات المقاول للحصول على التصار�ح او التراخ�ص او الموافقات المطلو�ة �موجب قوانین الدولة : -ب 

 ، و  التقید �القوانین ) 1/13. ف�ما یتعلق �متطل�ات المادة (1 
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 . لتور�د اللوازم ، �ما في ذلك التخل�ص الجمر�ي علیها ، و 2 

 . لتصدیر معدات المقاول عند ازالتها من الموقع . 3 

 ''''Employer`s Personnelأفراد صاحب العمل: )2/3(

�كـــون صـــاحب العمــــل مســـؤوًال عــــن افـــراده ومســــتخدمي المقـــاولین االخــــر�ن العـــاملین معــــه فـــي الموقــــع  
 -ث :من حی

 ) ، و 4/6التعاون مع المقاول في جهوده حسب احكام المادة (  -أ 

 االلتــــــــزام بتــــــــوفیر اجــــــــراءات الســــــــالمة �مــــــــا هــــــــي مطلو�ــــــــة مــــــــن المقــــــــاول �موجــــــــب البنــــــــود  -ب 

 ) .4/18) و�اجراءات حما�ة البیئة �موجب المادة (4/8من المادة ( (أ ، ب ، ج )

 '' "Employer’s Financial Arrangementsالترتی�ات المال�ة لصاحب العمل: )2/4(

) یومًا من �عـد تلق�ـه أي طلـب مـن المقـاول بتسـل�م المقـاول دلـیًال معقـوًالعلى 28�قوم صاحب العمل خالل ( 
انه قد قام �عمل الترتی�ات المال�ة الالزمة لتوفیر دفع ق�مة العقد ، وفق التقـدیرات فـي حینـه ، ط�قـًا الحكـام " 

 " .الفصل الرا�ع عشر 

أما إذا اعتزم صاحب العمل إجراء أي تعدیل جوهري على الترتی�ات المال�ة، فإنه یتعین عل�ـه إشـعار المقـاول 
 �التفصیالت المتعلقة بذلك.

 ''''Employer’s Claimsمطال�ات صاحب العمل: )2/5(

روط أو لغیـر ذلـك اذا �ان صاحب العمل �عتبر ان له حقًا في تلقي دفعة ما ، �موجب أي شـرط مـن هـذه الشـ  
�العیوب ، فإنه یتعین عل�ه ، او على المهندس  اإلشعارمن األس�اب المتعلقة �العقد ، و/ أو أي تمدید لفترة 

، إشعار المقاول بذلك وتزو�ده �التفاصیل . ورغم ذلك فإنـه غیـر مطلـوب منـه ان یرسـل أ�ـة إشـعارات تتعلـق 
) او مقابـل المعـدات 4/19كهر�اء والغاز �موجـب المـادة (�الم�الغ المستحقة له �خصوص استهالك الماء وال
 ) او مقابل أي خدمات أخرى �طلبها المقاول .4/20والمواد التي �قدمها صاحب العمل إعماال للمادة (

ین�غــي إرســال اإلشــعار فــي أقــرب وقــت ممكــن عمل�ــًا �عــد ان �صــ�ح صــاحب العمــل علــى درا�ــة �الواقعــة أو  
" فانـه �جـب  " فتـرة اإلشـعار �ـالعیوبوء مثل هذه المطال�ات ، اما اإلشـعار بتمدیـد الظروف التي أدت إلى نش

 إصداره قبل انقضائها.

یتعین ان تحدد هذه التفاصیل " مادة " العقد أو األسـس األخـرى للمطال�ـة ، وان تتضـمن اث�ـات صـحة ادعـاء  
حقـًا فیهـا �موجـب العقـد . و�تعـین علـى صاحب العمل بتلـك الم�ـالغ و / او فتـرات التمدیـد التـي �عتبـر ان لـه 

) لالتفاق علیهـا او إعـداد 3/5المهندس في مثل هذه الحالة أن یدرس تلك المطال�ات �موجب أحكام المادة (
  -التقدیرات لما یلي :

 ن وجدت) تستحق لصاحب العمل لیدفعها المقاول له ، و/أوإ) أ�ة م�الغ ( 1( 

 ) .11/3، عمًال �أحكام المادة ( إلشعار �العیوبلفترة ان وجد) إ) أي تمدید ( 2( 

هذه الم�الغ �مكن تضمینها �خصم�ات في ق�مة العقد وشهادات الدفع . اال أن صاحب العمل ال �عتبر مخـوًال  
�إجراء المقاصة أو خصم أي مبلغ یتم تصد�قه في شهادة دفع ، أو التقّدم �مطال�ة ضد المقاول لغیـر ذلـك ، 

 كام هذه المادة " .إّال وفقًا الح
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 الفصل الثالث  
 المهنــدس 

THE ENGINEER 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ''Engineer’s Duties and Authority'' واج�ات وصالح�ة المهندس : )3/1( 

�قوم صاحب العمل بتعیین " المهندس " للق�ام �الواج�ات المحددة له في العقد و�جب أن �كون مستخدمو   
 المهندس من مهندسین ومهنیین متمتعین �الكفا�ة الالئقة ومؤهلین ألداء مثل هذه الواج�ات.

 ل�س للمهندس صالح�ة في تعدیل أحكام العقد . 

س ممارسة الصالح�ات المنوطة �ه تحدیدًا في العقد ، أو تلك المفهومة من العقد ضمن�ًا �حكم للمهند 
الضرورة . و�ذا �ان مطلو�ًا من المهندس أن �حصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصالح�ة ما 

ال �فرض ، فإن مثل هذا المتطل�ات �جب النص علیها في الشروط الخاصة . و�تعهد صاحب العمل أن 
 على المهندس أ�ة قیود إضاف�ة �خصوص ممارسته لصالحیته ، إال إذا تم ذلك �موافقة من المقاول .

في �ل األحوال ، فعندما �قوم المهندس �ممارسة صالح�ة ما تتطلب الحصول على موافقة صاحب العمـل ،  
 . فإنه ألغراض هذا العقد تعتبر و�أنها موافق علیها من قبل صاحب العمل 

 �استثناء ما هو منصوص عل�ه في هذه الشروط : 

عندما �قوم المهندس �أداء واج�اته أو ممارسة صـالحیته ، سـواء نـص علیهـا صـراحة فـي العقـد ، أو   -أ 
 كانت مفهومة ضمن�ًا منه ، فإنه �قوم بها ن�ا�ًة عن صاحب العمل ، و 

ي مــــن الواج�ــــات او االلتزامــــات او لــــ�س للمهنــــدس صــــالح�ة فــــي إعفــــاء أي مــــن الفــــر�قین مــــن أ -ب 
 المسؤول�ات المحددة في العقد ، و 

 ان أي مصــادقة او تــدقیق او شــهادة او قبــول او فحــص او تفتــ�ش او إصــدار أي تعل�مــات أو إشــعار  -ج 

أو اقتــراح ، او طلــب اخت�ــار ، او أي تصــرف مماثــل مــن قبــل المهنــدس ( �مــا فــي ذلــك اغفــال عــدم 
المقاول من أ�ة مسـؤول�ة یتحملهـا �موجـب احكـام العقـد ، �مـا فـي ذلـك مسـؤولیته الموافقة ) ال تعفي 

 عن االخطاء او االغفاالت او التناقضات او حاالت عدم التقید �الشروط .

 ''Delegation by the Engineer'':  التفو�ض من قبل المهندس  )3/2(

�ام �أي من الواج�ـات أو �فوضـه �ـأي مـن أن �سند إلى أي من مساعد�ه الق –من وقت آلخر  –للمهندس  
الصالح�ات المنوطة �ه ، �ما �جوز له أن یلغي مثل هذا اإلسناد أو التفو�ض . و�شمل هؤالء المسـاعدون 
المهندس المق�م و/أو أي مفتشین مستقلین �عینون للتفت�ش أو الخت�ار على بنود التجهیـزات أو المـواد أو 

أو التفو�ض أو اإللغـاء خط�ـًا ، وال �عتبـر مثـل هـذا اإلجـراء نافـذا إال �عـد  اخت�ارها . �جب أن �كون التعیین
تسلم الفر�قین إشعارات بذلك ، إال انه ال �حق للمهندس تفـو�ض صـالحیته �إعـداد التقـدیرات أعمـاال للمـادة 
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 ) إال إذا وافق الفر�قان على مثل هذا التفو�ض .3/5(

ــوا ـمــ   ــاعدین ان �كونـ ــي هـــؤالء المسـ ــترط فـ ــام �شـ ــاتهم والق�ـ ــة ، ومـــؤهلین الداء واج�ـ ــة الالئقـ ن ذوي الكفا�ـ
) مــن 1/4�الصــالح�ة المنوطــة بهــم ، وان �كونــوا متمرســین �اســتعمال لغــة االتصــال المحــددة فــي المــادة (

 العقد .

یتعـین علــى �ــل مــن مســاعدي المهنــدس ، الــذین تــم اســناد واج�ــات الــیهم او تفو�ضــهم �صــالح�ة مــا ، ان  
 �مات الى المقاول ، وان یتصرفوا ضمن حدود الصالح�ة المحددة لهم �التفو�ض . وتعتبر �صدروا التعل

أ�ة مصادقة او تدقیق او شهادة او موافقة او فحص او تفت�ش او اصدار تعل�مات، او إشعار او اقتراح،  
انها صادرة و� –ضمن حدود تفو�ضه  –أو طلب او اخت�ار ، او الق�ام �أي اجراء مماثل �قوم �ه أي منهم 

 عن المهندس ، ورغم ذلك :

فإن أي إخفاق من جانب مساعد المهندس في رفض أي عمـل او تجهیـزات او مـواد ال �عنـي المصـادقة  -أ 
علیها ، و�التالي فانه ال �حول دون ممارسة المهندس لحقه في رفـض تلـك األعمـال أو التجهیـزات أو 

 المواد .

یرات أو تعل�مات أصدرها مسـاعد المهنـدس ، فإنـه �جـوز للمقـاول ان اذا اعترض المقاول على أي تقد -ب 
�حیــل الموضــوع إلــى المهنــدس ، الــذي ین�غــي عل�ــه ، دون تــواٍن ، إمــا تأییــدها أو نقضــها أو تعــدیل 

 مضمونها .

 Instructions of the Engineer"'':تعل�مات المهندس  )3/3(

عل�مات ومخططات اضاف�ة او معدلة ، اذا �انت الزمة للمهندس ان �صدر الى المقاول في أي وقت ، ت 
 لتنفیذ االشغال و اصالح أ�ة عیوب فیها ، عمًال �احكام العقد .

ال یتلقى المقاول التعل�مات اال من المهندس ، او من أي من مساعد�ه المفوضین رسم�ًا �موجب احكام  
 ییرًا ( أمرًا تغییر�ًا ) فانه یتم تطبیق احكامهذا "الفصل" . اما اذا �انت أي من هذه التعل�مات تشكل تغ 

 " الفصل الثالث عشر" علیها . 

یتعین على المقاول ان یتقید �التعل�مات التي تصدر ال�ه من المهندس او مساعده المفوض حول أي امر   
 یتعلق �العقد . و�لما �ان ذلك عمل�ًا فإن التعل�مات �جب إصدارها خط�ًا ،

 هندس او مساعده المفوض :  أما اذا قام الم 

 �إصدار أمر شفوي و  -أ 

تسلم تأكیدًا خط�ًا من المقاول ( أو من ینوب عنه ) �خصوص األمر الشفوي خالل یومي عمل من   -ب 
 تار�خ صدورها و

لم �قم �الرد عل�ه خط�ًا �الرفض و/أو إصدار تعل�مات �شأنه خالل یومي عمل من تار�خ تسلمه   -ج 
 ل ،إشعار المقاو

عندئذ �عتبر تأكید المقاول لمثل هذه األمر الشفوي و�أنه أمر خطي صادر عن المهندس أو مساعده  
  المفوض ، حسب واقع الحال .

 Replacement of the Engineer"":  استبدال المهندس )3/4(
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ــن (  ــل عـ ــة ال تقـ ــل مهلـ ــه قبـ ــین عل�ـ ــه یتعـ ــدس ، فإنـ ــتبدال المهنـ ــل اسـ ــاحب العمـ ــزم صـ ــًا  )42اذا اعتـ یومـ
ــرة  ــیل خبـ ــوان وتفاصـ ــم وعنـ ــعاره اسـ ــي إشـ ــدد فـ ــذلك ، وان �حـ ــاول بـ ــعر المقـ ــتبدال ان �شـ ــار�خ االسـ ــن تـ مـ
ــاول  ــان للمقـــ ــدیل اذا �ـــ ــین المهنـــــدس البـــ ــوم بتعیـــ ــل أن �قـــ ــ�س لصـــــاحب العمـــ ــدیل . ولـــ المهنـــــدس البـــ
ــان  ــع ب�ـــ ــه ،مـــ ــل �اعتراضـــ ــاحب العمـــ ــعار صـــ ــاول �إشـــ ــوم المقـــ ــى أن �قـــ ــه ،علـــ ــول عل�ـــ ــراض معقـــ اعتـــ

 المؤ�دة لذلك.التفاصیل 

 ""Determinations:  التقدیرات )3/5(

حیثما تقتضي هذه الشروط ان �قوم المهندس �إعمال هذه " المادة " الغراض االتفاق أو اعداد التقدیرات  
الي أمر ، فانه یتعین على المهندس ان یتشاور مع �ل من الفر�قین في مسعى جّدي للتوصل الى اتفاق. 

الى اتفاق ، فانه یتعین على المهندس ان �عد تقدیراته �صورة منصفة �موجب احكام اما اذا لم یتوصل 
 العقد، آخذًا في االعت�ار �ل الظروف ذات العالقة .  

ثم �قوم المهندس �إشعار �ل من الفر�قین عن أي اتفاق او تقدیرات یتوصل الیها ، مع التفصیالت المؤ�دة  
تزم �االتفاق او التقدیرات الواردة في اإلشعار ، إال إذا تمت ( أو إلى  . و�تعین على �ل من الفر�قین ان یل

 أن تتم ) إعادة النظر فیها ، �موجب أحكام " الفصل العشر�ن " .
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 الفصل الرا�ع  
 المقـاول

THE CONTRACTOR 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "Contractor’s General Obligations"االلتزامات العامة للمقاول : )4/1(

یتعین على المقاول ان �صمم ( الى المدى المنصوص عل�ه في العقد ) وان ینفذ االشغال و�نجزها �موجب احكام  
 یها .العقد ووفقًا لتعل�مات المهندس ، وان �صلح ا�ة عیوب ف 

یتعــــین علــــى المقــــاول ان �قــــدم التجهیــــزات و " وثــــائق المقــــاول " المحــــددة فــــي العقــــد ، وجم�ــــع افــــراد جهــــازه  
ــة أو دائمـــة  ــت ذات طب�عـــة مؤقتـ ــدمات ، ســـواء �انـ ــ�اء والخـ ــا مـــن األشـ ــوازم والمســـتهلكات وغیرهـ ــذ ، واللـ المنفـ

ــغال ــاز األشـــ ــذ و�نجـــ ــام التصـــــم�م والتنفیـــ ــا هـــــو مطلـــــوب منـــــه الداء مهـــ ــا .  ، ممـــ  واصـــــالح أ�ـــــة عیـــــوب فیهـــ

 .�عتبر المقاول مسؤوال عن �فا�ة واستقرار وسالمة جم�ع عمل�ات الموقع وعن جم�ع أسالیب اإلنشاء

 �استثناء ما هو منصوص عل�ه في العقد ، فان المقاول:  

ت والمـواد ل�كـون �عتبر مسؤوًال عن جم�ع " وثائق المقاول " ، واألشغال المؤقتة وتصم�م أي بند من التجهیـزا -1 
 هذا البند موافقًا لمتطل�ات العقد ، و 

 ف�ما عدا ذلك ، ال �عتبر المقاول مسؤوًال عن تصم�م ومواصفات األشغال الدائمة . -2 

ان �قدم للمهندس تفاصیل ترتی�ات وأسالیب تنفیذ  –�لما طلب منه المهندس ذلك  –یتعین على المقاول       
قاول ات�اعها لتنفیذ األشغال . وال �جوز للمقاول أن �حدث تغییرًا جذر�ًا في هذه األشغال التي �قترح الم

 الترتی�ات او االسالیب بدون اعالم المهندس مس�قًا عن اجراءاته . 

اذا نص العقد على مسؤول�ة المقاول للق�ام بتصم�م جزٍء ما من االشغال الدائمة ، فعندها ومـالم یـنص علـى غیـر  
 الخاصة :ذلك في الشروط 

یتعـــین علـــى المقـــاول ان �قـــدم الـــى المهنـــدس " وثـــائق المقـــاول"  لهـــذا الجـــزء مـــن االشـــغال وفقـــًا لالجـــراءات  -أ 
 المنصوص علیها في العقد ، و

�شــترط ان تكــون " وثــائق المقــاول " متســقة مــع المواصــفات والمخططــات ، وان تــتم صــ�اغتها بلغــة االتصــال  -ب 
ــادة ( ــافتها الـــى ) 1/4المحـــددة فـــي المـ ــا المهنـــدس الضـ ــا �طلبهـ ــتمل علـــى المعلومـــات االضـــاف�ة �مـ وان تشـ

 المخططات �غرض التنسیق بین تصام�م �ل من الفر�قین ، و 

�عتبر المقاول مسؤوًال عن هذا الجزء مـن االشـغال ، وان �كـون هـذا الجـزء �عـد تنفیـذه وانجـاز االشـغال موف�ـًا  -ج 
 طلوب في العقد ، و �الغرض الذي انشئ من اجله �ما هو م

قبل م�اشرة اجراء االخت�ارات عند االنجاز "مخططات المنشـأ �مـا  -یتعین على المقاول ان �قدم الى المهندس  -د 
تم تنفیذه " ، وأدلة الصـ�انة والتشـغیل المطلو�ـة �موجـب العقـد ، و�شـكل مفصـل ، حتـى یـتمكن صـاحب العمـل 

واصالحه .  وال �عتبر هذا الجـزء مـن االشـغال  انـه قـد تـم انجـازه  من ص�انته وتشغیله وفكه وتر�ی�ه ومعایرته
 ) اال �عد تقد�م هذه الوثائق وادلة التشغیل الى المهندس .10/1لغرض تسلمه �موجب المادة (

 "Performance Security": ضمـان االداء  )4/2(

نجــاز الالئــق لالشــغال ، وذلــك �الق�مــة یتعــین علــى المقــاول ان �ستصــدر ( علــى حســا�ه ) ضــمان االداء لغا�ــة اال 
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ونوع العملة المحددین في ملحق عـرض المناقصـة ، واذا لـم �كـن قـد تـم تحدیـد المبلـغ فـي ذلـك الملحـق فعنـدها ال 
 تطبق احكام هذه " المادة " .

لقبـول " ) یومًا مـن تـار�خ تسـلمه " �تـاب ا28یتعین على المقاول ان �قدم ضمان االداء الى صاحب العمل خالل ( 
 ، وان یرسل نسخة منه الى المهندس .

ین�غي ان �كون الضمان صادرًا عن ��ان مالي ومن داخل الدولة ( او نظام تشر�عي آخر ) موافق علیهما من قبل  
صاحب العمل ، وان یتم اعداده حسب النموذج المرفق �الشروط الخاصة ، أو �صـ�غة اخـرى یوافـق علیهـا صـاحب 

 العمل .

لــى المقــاول ان یتأكــد مــن ان �ظــل ضــمان االداء ســاري المفعــول الــى ان ینفــذ المقــاول االشــغال و�نجزهــا یتعــین ع 
و�صلح ا�ة عیوب فیها . اما اذا احتوت شروط الضمان على تار�خ النقضائه ، وتبین ان المقاول لن �كون مخوًال 

) یومًا ، فإنـه یتعـین عل�ـه ان �قـوم بتمدیـد 28بتسلم " شهادة االداء " بتار�خ �سبق الموعد النهائي لصالحیته بـ (
 سر�ان الضمان الى ان یتم انجاز االشغال واصالح ا�ة عیوب فیها . 

یتعین على صاحب العمل ان ال �قدم مطال�ة �خصوص ضمان االداء اال ف�ما �خص الم�الغ التي تستحق له  
 -�موجب العقد ، وذلك في الحاالت التال�ة :

ل في تمدید سر�ان مفعول ضمان االداء �ما تم ذ�ره في الفقرة السا�قة ، وفي هذه الحالة �جوز اخفاق المقاو -أ 
 لصاحب العمل ان �طالب �الق�مة الكاملة لضمان االداء ، او  

اخفاق المقاول في ان یدفع لصاحب العمل أي مبلغ مستحق له ، سواء �ان ذلك بناء على موافقة من   -ب 
)  42) ، او �موجب احكام " الفصل العشر�ن " وذلك خالل (2/5تقدیره �موجب المادة ( المقاول ، او �ما یتم 

 یومًا من تار�خ هذه الموافقة او اعداد التقدیرات ، او  

طل�ه ) یومًا من �عد تسلمه إشعار صاحب العمل المتضمن 42خالل (  في اصالح اي عیباخفاق المقاول  -ج 
 او �إصالح العیب ,

) ، وذلـك �غـض النظـر عمـا اذا 15/2لتي تخول صاحب العمل ان ینهي العقد �موجب احكام المادة (الظروف ا -د 
 كان قد صدر اشعار �االنهاء .

یتعین على صاحب العمل ان �عوض المقاول و�ق�ه من جم�ع االضـرار والخسـائر والنفقـات ( �مـا فـي ذلـك االجـور  
احب العمل �خصوص الضمان ، وذلك الى المدى الذي �عتبر ف�ـه واالتعاب القانون�ة ) مما قد ینتج عن مطال�ة ص

 صاحب العمل انه غیر محق في مطالبته .

 ) یومًا من تار�خ تسلمه لشهادة االداء.21یتعین على صاحب العمل ان �عید ضمان االداء الى المقاول خالل ( 

  Contractor’s Representative"":   ممثل المقاول  )4/3(

ــه �موجــب ین�غــي ع  ــوب عن ــه �امــل الصــالح�ات الضــرور�ة لین ــاول " وان �عط� ــل المق ــین " ممث ــاول ان �ع ــى المق ل
 مقتض�ات العقد .

ان �قـدم  –قبـل تـار�خ الم�اشـرة  –وما لم �كن قد تمت تسم�ة ممثل المقاول في العقد ، فانه یتعـین علـى المقـاول  
ص الــذي �قترحــه المقــاول �ممثــل لــه. واذا لــم تــتم الــى المهنــدس ، للحصــول علــى موافقتــه، اســم ومــؤهالت الشــخ

الموافقة عل�ه او تم حجبها الحقًا مـن قبـل المهنـدس ، او اذا اخفـق الممثـل فـي ممارسـة عملـه �ممثـل للمقـاول ، 
 فإنه یتعین على المقاول ان یتقدم بنفس الطر�قة �اسم ومؤهالت شخص اخر �كون مناس�ًا لهذا التعیین .
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ن یلغـى اسـتخدام ممثلـه او ان �سـتبدله ، بـدون الحصـول علـى موافقـة المهنـدس المسـ�قة علـى ال �حق للمقاول ا 
 ذلك .

�جب ان �كون ممثل المقاول متفرغًا �صورة �املة للمنـاظرة علـى تنفیـذ اشـغال المقـاول ، واذا مـا تطلبـت الظـروف  
لى المقاول ان �سمي بدیًال مناس�ًا �موافقـة تغیب هذا الممثل مؤقتًا عن الموقع اثناء تنفیذ االشغال ، فانه یتعین ع

 المهندس المس�قة ، وان یتم اشعار المهندس بذلك .

) ، �مــا �جــوز لممثــل 3/3یتعــین علــى  ممثــل المقــاول ان یتســلم التعل�مــات ن�ا�ــة عــن المقــاول  ِإعمــاًال للمــادة ( 
وان یلغـي هـذا التفـو�ض فـي أي المقاول ان �فوض �عض سلطاته او مهامه او صالحیته الى أي شخص مؤهل ، 

وقت الحق . ولكن مثل هذا التفو�ض او االلغاء ال �عتبر نافذًا اال اذا وافق المهندس عل�ه ، �عد ان یتسـلم إشـعارًا 
مســ�قًا موقعــًا مــن ممثــل المقــاول یتضــمن اســم مثــل هــذا الشــخص المفــّوض ومؤهالتــه والســلطة او المهــام او 

 ي تم الغاؤها.الصالح�ة التي فّوض بها او الت

�جب ان �كون ممثل المقاول وجم�ـع هـؤالء االشـخاص متمرسـین �اسـتعمال لغـة االتصـال المحـددة �موجـب المـادة 
)1/4. ( 

  Subcontractors"": المقاولون الفرعیون  )4/4(

 ال �حق للمقاول أن یلّزم األشغال �كاملها إلى مقاولین فرعیین . 

ال واخطاء أي مقاول فرعي او و�یله او مسـتخدم�ه ، �مـا لـو �انـت تلـك األفعـال أو �عتبر المقاول مسؤوًال عن أفع 
 -األخطاء صادرة عن المقاول نفسه ، وما لم ینص على غیر ذلك في الشروط الخاصة، فإنه:

ال �طلب من المقاول الحصول على الموافقة �شأن موردي المواد ، او �شأن أي مقاولة فرع�ة تم ذ�ر اسم   -أ 
 قاول الفرعي �خصوصها نصًا في العقد ، والم

 یتعین على المقاول الحصول على موافقة المهندس المس�قة على المقاولین الفرعیین االخر�ن ، و   -ب 

) یومًا من التار�خ المستهدف لم�اشرة 28یتعین على المقاول ان یرسل للمهندس إشعارا �مهلة ال تقل عن ( -ج 
 الم�اشرة الفعل�ة لمثل هذا العمل في الموقع ، و عمل أي مقاول فرعي ، وعن 

�شترط في اتفاق�ة �ل مقاولـة فرع�ـة ان تحتـوي علـى نصـوص تخـول صـاحب العمـل ان یـتم التنـازل عـن هـذه  -د 
) (عنــدما یلــزم تطب�قهــا ) ، او فــي حالــة انهــاء العقــد مــن قبــل 4/5المقاولــة الفرع�ــة ال�ــه ، �موجــب المــادة (

 ) .15/2كام المادة (صاحب العمل �موجب اح

    "  "Assignment of Benefit of Subcontractالتنازل عن المقاولة الفرع�ة :  )4/5(

، وق�ام المهندس (قبل   فترة اإلشعار �العیوب "في حالة استمرار التزامات المقاول الفرعي الى ما �عد انقضاء "  
زل عن هذه المقاولة الفرع�ة الى صاحب العمل ، فإنه یتعین هذا التار�خ ) �الطلب الى المقاول ، ان �قوم �التنا

على المقاول ان �قوم بذلك . وفي مثل هذه الحالة ال �عتبر المقاول مسؤوًال امام صاحب العمل عن أي عمل  
 یؤد�ه المقاول الفرعي �عد ان تص�ح عمل�ة التنازل نافذة ، ما لم ینص على غیر ذلك في �تاب التنازل .

 "operation"-Co: تعـاون ال )4/6(

یتعین على المقاول ، �ما هو منصوص عل�ه في العقد ، او استجا�ًة لتعل�مات المهندس ، ان �قدم التسهیالت  
 المناس�ة لتنفیذ أ�ة اعمال من قبل :

 افراد صاحب العمل ، و   -أ 
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 أي مقاولین آخر�ن �ستخدمهم صاحب العمل ، و  -ب 

 لة قانون�ًا ،لطات عامة مشكّ العاملین لدى ا�ة س -ج 

 ممن یتم استخدامهم لتنفیذ اعمال في الموقع او �جواره ، من غیر االعمال المشمولة في العقد .  

إن مثل هذه التعل�مات سوف تعتبر تغییرات الى المدى الذي یتعرض ف�ه المقاول لتحمل تكال�ف غیر منظورة ان   
لمستخدمون او المقاولون اآلخرون �مكن ان تشمل استعمال معدات  مثل هذه الخدمات التي یتطلبها هؤالء ا

 المقاول واالشغال المؤقتة وترتی�ات الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسؤول�ة المقاول .

أذا �ان مطلو�ًا من صاحب العمل �موجب العقد ان �عطي المقاول ح�ازة أي اساس او منشأ او تجهیزات او حق  
ثائق المقاول " ، فانه یتعین على المقاول ان �قدم الى المهندس مثل هذه الوثائق في الوقت دخول �موجب " و 

 و�الطر�قة المحددین في المواصفات .

 "Setting Out": تثبیت االشغال  )4/7(

وصـوفة یتعین على المقاول أن �قوم بتثبیت االشغال �النس�ة للنقاط االصل�ة واالستقامات والمناسـیب المرجع�ـة الم 
في العقد ، او تلك التي یزوده المهندس بها ، �ما �عتبر المقاول مسؤوًال عن دقة التثبیت لجم�ع اجزاء االشغال ، 

 وعل�ه ان �قوم �اصالح أي خطأ في أماكن او مناسیب او مقای�س او استقامات االشغال .

ع�ة المنصـوص علیهـا فـي العقـد ، او تلـك �عتبر صاحب العمل مسؤوًال عن أ�ة اخطاء في تحدید تلك النقاط المرج 
 التي زود المقاول بها ، اال انه یتعین على المقاول ان یبذل قصارى جهده في التحري عن دقتها قبل استخدامها .

اذا تكبد المقاول تأخرًا في تنفیذ االشغال و/او في �لفتها �سـبب تنفیـذ اشـغال اعتمـادًا علـى معلومـات مغلوطـة فـي  
ان �كتشف مثل هذه االخطاء �صورة معقولـة وان یتالفـى التـأخیر متمرس جع�ة ، ولم �كن �مقدور مقاولالنقاط المر 

و/أو ز�ادة الكلفـة المترت�ـة علیهـا ، فانـه یتعـین علـى المقـاول ان یرسـل إشـعارًا إلـى المهنـدس لتقـدیر اسـتحقاقاته 
 -) لما یلي :20/1�شأنه ، مع مراعاة احكام المادة (

لمدة اإلنجاز �سبب ذلك التأخیر ، إذا �ان اإلنجاز قد تأخر أو سوف یتأخر ، وذلك �موجب المادة  أي تمدید -أ 
 ) ، و  8/4(

 ، و اضافتهما الى ق�مة العقد . مع ر�ح معقولأي �لفة �هذه  -ب 

علیها او ) ، ان �قوم �االتفاق 3/5لدى تسلم المهندس لمثل هذا اإلشعار ، فانه یتعین عل�ه اعماًال للمادة ( 
 اعداد التقدیرات الالزمة لما یلي :

 ) ف�ما اذا �ان اكتشاف الخطأ متعذرًا �صورة معقولة ، والى أي مدى ، و 1( 

 ) األمر�ن المذ�ور�ن في الفقرتین ( أ ، ب ) اعاله ، ولكن ضمن هذا المدى. 2( 

 " "Safety Procedures:  اجراءات السالمة )4/8(

 یتعین على المقاول : 

 أن یتقید �جم�ع تعل�مات السالمة المطلوب تطب�قها ، و  -أ 

 العنا�ة �سالمة جم�ع االشخاص الذین �حق لهم التواجد في الموقع ، و   -ب 

أن یبذل جهودًا معقولة للمحافظة على الموقع واالشغال خال�ة من العوائق غیر الضرور�ة ، �قصد تجنب  -ج 
 تعرض هؤالء االشخاص للخطر ، و  
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تـــــــوفیر التســـــــی�ج واالنـــــــارة والحراســـــــة ومراق�ـــــــة االشـــــــغال الـــــــى ان یـــــــتم انجازهـــــــا وتســـــــل�مها �موجـــــــب  -د 
 احكام " الفصل العاشر" ، و 

توفیر ا�ة اشغال مؤقتة ( �ما فیها الطرقات والممرات والحواجز والس�اجات ) مما قد یلزم ، �سبب تنفیذ  -هـ 
 ك والمستعملین لالرض المجاورة للموقع .االشغال ، الستعمال وحما�ة الجمهور والمال

 "Quality Assurance"تو�ید الجودة :  )4/9(

یتعــین علــى المقــاول أن �ضــع نظامــًا لتو�یــد الجــودة الث�ــات التقیــد �متطل�ــات العقــد ، علــى ان �كــون هــذا النظــام  
 ر هذا النظام .متوافقًا مع تفاصیل العقد ، �ما �حق للمهندس ان �قوم �التدقیق على أي من مظاه

ــائق المطا�قــة الــى المهنــدس   ــع االجــراءات ووث ــل م�اشــرة أي مــن مراحــل  –لعلمــه  –�جــب تقــد�م تفاصــیل جم� قب
التصم�م والتنفیذ ، وعند اصدار أي وث�قة ذات طا�ع فني الـى المهنـدس ، فإنـه �جـب ان �ظهـر علـى هـذه الوث�قـة 

 .ما یثبت المصادقة المس�قة من المقاول نفسه علیها 

 إن التقید بنظام تو�ید الجودة ال �عفي المقاول من أي من واج�اته او التزاماته او مسؤول�اته الواردة في العقد. 

 ""Site Data: ب�انات الموقع  ) 4/10(

  �ل یتعین على صاحب العمل ان �كون قد وضع تحت تصرف المقاول الطالعه قبل موعد " التار�خ االساسي " ،  

من الب�انات الخاصة �الظروف تحت السطح�ة والهیدرولوج�ة في الموقع ، �ما في ذلك الظواهر  ما یتوفر لد�ه
البیئ�ة ، �ما یتعین عل�ه �ذلك ان �ضع تحت تصرف المقاول أ�ة معلومات �حصل علیها �عد موعد التار�خ 

 االساسي ، اال ان المقاول �عتبر مسؤوًال عن تفسیره لجم�ع تلك المعلومات .  

انه والى المدى الممكن عمل�ًا ( مع االخذ في الحس�ان عاملي الوقت والكلفة ) �عتبر المقاول انه قد حصل  كما 
على المعلومات الضرور�ة المتعلقة �المخاطر واالحتماالت الطارئة والظروف االخرى التي قد تؤثر على عرضه او  

وتفحص الموقع وما �جاوره ، وانه اطلع على جم�ع  على االشغال  والى المدى ذاته ، �عتبر المقاول انه قد عاین
المعلومات التي سبق ذ�رها ، وانه قد اقتنع شخص�ًا قبل تقد�م عرض المناقصة �كل االمور ذات العالقة ، شاملة   

 ( ول�س �الحصر ) ما یلي :

 شكل وطب�عة الموقع ، �ما في ذلك احوال الط�قات تحت السطح�ة ، و  -أ 

 هیدرولوج�ة والمناخ�ة ، و  االحوال ال -ب 

 مقدار وطب�عة العمل واللوازم لتنفیذ االشغال وانجازها واصالح ا�ة عیوب فیها ، و   -ج 

 قوانین الدولة ، واجراءات العمالة وممارساتها ف�ه ، و   -د 

 الطاقة ،  متطل�ات المقاول ف�ما یتعلق �الدخول الى الموقع ، والسكن ، والمرافق ، والمستخدمین ، و  -هـ 

 .والمواصالت ، والماء ، وغیرها من الخدمات

 ":كفا�ة " ق�مة العقد المقبولة  ) 4/11(
Sufficiency of the Accepted Contract Amount”                           " 

 �فترض في المقاول انه : 

 قد اقتنع شخص�ًا بدقة و�فا�ة " ق�مة العقد المقبولة " ، و  - أ 

انه قد وضع عرضه ذلك بناًء على المعلومات والتفسیر والب�انات  الضرور�ة والكشوف والفحوص وقناعاته  -ب 
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 ) .4/10�كل االمور التي تمت االشارة الیها في المادة (

�استثناء ما قد یـرد خالفـًا لـذلك فـي العقـد ، فـان " ق�مـة العقـد المقبولـة " �جـب ان تغطـي جم�ـع التزامـات المقـاول  
إن وجـدت ) و�ـل االشـ�اء الضـرور�ة لتنفیـذ االشـغال وانجازهـا  –طلو�ة في العقد ( �ما فیها الم�ـالغ االحت�اط�ـة الم

 �شكل الئق واصالح ا�ة عیوب فیها .

 "Unforeseeable Physical Conditions"االوضاع الماد�ة غیر المنظورة  : ) 4/12(

ــة " : االوضــاع ال  ــق �قصــد �مصــطلح " االوضــاع الماد� ــق االصــطناع�ة وغیرهــا مــن العوائ ــة والعوائ ــة الطب�ع� ماد�
الطب�ع�ة والملوثات التي قد یواجهها المقاول في الموقـع عنـد تنفیـذ االشـغال ، �مـا فیهـا االوضـاع تحـت السـطح�ة 

 والهیدرولوج�ة ، ولكنها ال تشمل االحوال المناخ�ة .

ــة معاكســة والتــي ُ�عتبــ   ــاول اوضــاعًا ماد� ــه ان �شــعر اذا واجــه المق ــه یتعــین عل� ــر منظــورة ، فان ر انهــا �انــت غی
المهندس بها في اقرب فرصة ممكنة عمل�ًا ، وعلى ان یتضمن االشـعار وصـفا لهـا و��ـان االسـ�اب التـي حـدت �ـه 
العت�ارها �ذلك ، حتى یتمكن المهندس من معاینتهـا والتحقـق مـن االسـ�اب التـي �عزوهـا المقـاول الـى �ونهـا غیـر 

 منظورة .

كمــا یتعــین علــى المقــاول مواصــلة تنفیــذ االشــغال ، متخــذًا االحت�اطــات المعقولــة والمناســ�ة تجــاه هــذه " االوضــاع  
الماد�ة " ، وأن یتقید �أ�ة تعل�مات قد �صدرها المهندس �خصوصها ، اما اذا شكّل أي من هذه التعل�مات تغییـرًا ( 

 فصل ( الثالث عشر) �شأنها . امرًا تغییر�ًا ) ، فانه یتم حینئذ تطبیق احكام ال

اذا واجه المقاول مثل هذه االوضاع الماد�ة غیر المنظـورة ، والـى المـدى الـذي �مكـن اعت�ارهـا �ـذلك وقـام �ارسـال  
إشعار �شأنها الى المهندس ، وتكبد تأخرًا في مدة االنجاز و/او �لفة ما �سببها ، فانه �كون مسـتحقًا مـع مراعـاة 

 -) ، لما یلي :20/1احكام المادة (

تمدید مدة االنجاز �سبب ذلك التأخر ، اذا �ان االنجاز قد تأخر او سوف یتأخر، وذلك �موجب احكام المادة  -أ 
 ) ، و  8/4(

 أي �لفة �هذه ، الضافتها الى ق�مة العقد .  -ب 

ك " االوضـاع الماد�ـة " ، �قوم المهنـدس �عـد اسـتالمه االشـعار المشـار ال�ـه سـا�قًا �المعاینـة و/او التحـري عـن تلـ  
 ) �االتفاق علیها او اعداد التقدیرات لما یلي :3/5ومن ثم �قوم عمًال �المادة (

 ف�ما اذا �انت تلك " االوضاع الماد�ة " غیر منظورة ، والى أي مدى �مكن اعت�ارها �ذلك ، و  -1 

 النظر الى ذلك المدى . تقدیر االمر�ن الموصوفین في البندین ( أ ، ب ) اعاله ، وذلك � -2 

) 2ومع ذلك ، فانه �مكن للمهنـدس قبـل االتفـاق علـى التعـو�ض المـالي او تقـدیره �مـا هـو منـوه عنـه فـي الفقـرة ( 

اعاله ، ان یتحرى ف�ما اذا �انت األوضاع الماد�ة األخرى في أجزاء األشغال المماثلة ( ان وجدت) افضل مما �ان 
تقد�م المقاول لعرض المناقصة ، وانه اذا تم مواجهة مثل هذه األوضاع الموات�ة ،  منظورًا ( �صورة معقولة ) عند

) ان �قدر او �صل �االتفاق على تخف�ض الكلفـة �سـبب تلـك األوضـاع 3/5�جوز للمهندس �ات�اع أسلوب المادة (
لتعـدیالت الناتجـة عـن الموات�ة ، والتي �مكن اعت�ارها خصم�ات من ق�مة العقد وشهادات الدفع ، اال ان محصـلة ا

ــة مــن  ــار �ــل األوضــاع الماد�ــة التــي تمــت مواجهتهــا فــي أجــزاء مماثل البنــد "ب" أعــاله وهــذه الخصــم�ات ، �اعت�
 األشغال ، �جب ان ال تؤدي الى تخف�ض في ق�مة العقد.
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عنــد تقــد�م  للمهنــدس ان �عتبــر أي إث�ــات �قدمــه المقــاول عــن تلــك االوضــاع الماد�ــة ، �مــا �ــان یتوقعهــا المقــاول 
 عرض المناقصة ، اال ان المهندس ال �كون ملزمًا �مثل هذا إث�ات.

 ""Rights of Way and Facilitiesحق المرور والتسهیالت :  ) 4/13(

، �مــا فیهــا  �حقــوق المــرور الخاصــة و/أو المؤقتــة التــي تلزمــهیتحمــل المقــاول جم�ــع التكــال�ف والرســوم المتعلقــة  
ا�ــة تســهیالت اضــاف�ة  –علــى مســؤولیته ونفقتــه  –قــع ، و�تعــین علــى المقــاول ان یــوفر طر�ــق الــدخول الــى المو 

 خارج الموقع مما قد یلزمه لتنفیذ االشغال .

 "Avoidance of Interference"تجنب التدخل :  ) 4/14(

 �جب على المقاول ان ال یتدخل �غیر ضرورة ، او على نحو غیر الئق ، �ما یلي : 

 هور ، او  راحة الجم -أ 

الوصول الى واستعمال واشغال جم�ع الطرق والممرات ، سواء اكانت عامة او خاصة �ملك�ة صاحب العمل  -ب 
 او االخر�ن . 

كما یتعین على المقاول تعو�ض صاحب العمل وحمایته من االضرار والخسائر والنفقات ( �مـا فیهـا اتعـاب ونفقـات  
 عرقلة غیر ضرور�ة او غیر الئقة .التقاضي ) عن �ل ما ینتج من تدخل او 

 " "Access Routes: لموصلة المسالك ا ) 4/15(

الموصـلة الـى الموقـع ، وانـه قـد اقتنـع �أوضـاعها ، �مـا  المسـالك �عتبر المقاول انه قـد تحـرى عـن تـوفر ومالئمـة 
ضرار نت�جة لحر�ة مرور �طلب منه ان یبذل الجهود المعقولة لتجنب االضرار �الطرق او الجسور وحمایتها من اال

 المقاول او مستخدم�ه ، وذلك �استخدام العر�ات والطرق المناس�ة . 

 و�استثناء ما هو منصوص عل�ه خالفًا لذلك في هذه الشروط : 

�كون المقاول مسؤوًال ( ف�ما بین الفر�قین ) عن أي ص�انة قد تكون الزمة المسالك الموصلة �سبب   -أ 
 استعماله لها ، و 

على المقاول ان یوفر االشارات واالرشادات التوجیه�ة الضرور�ة علـى امتداد هذه الطرق ، وان �حصل على  -ب 
 التصار�ح المطلو�ـة من قبـل السلطات ذات العالقة �خصوص استعماله للمسالك واالشارات واالرشادات ،  و  

 استعمال أي  مسلك موصل ، و ال �عتبر صاحب العمل مسؤوال عن أ�ة مطال�ات قد تنجم عن  -ج 

 ال �ضمن صاحب العمل توفر مسالك الوصول او مالءمتها ، و  -د 

 یتحمل المقاول الكلفة المترت�ة على عدم توفر او مالءمة هذه المسالك الموصلة الستعماالته.    -هـ 

 " Transport of Goods":  نقـل اللوازم  ) 4/16(

 الفًا لذلك ، فانه :ما لم ینص في الشروط الخاصة خ 

) یومًا عن  تار�خ وصول ا�ة تجهیـزات او قطعـة 21یتعین على المقاول ان �شعر المهندس �مدة ال تقل عن ( -أ 
 رئ�س�ة من اللوازم االخرى الى الموقع , و 

ازم وغیرهـا �كون المقاول مسؤوال عن التوضیب والتحمیل والنقل واالستالم والتنز�ل  والتخز�ن وحما�ـة �ـل اللـو  -ب 
 من االش�اء الالزمة لالشغال ، و 

ــات  -ج  ــائر او نفقـــ ــرار او  خســـ ــة اضـــ ــن أ�ـــ ــه مـــ ــل و�حم�ـــ ــاحب العمـــ ــوض صـــ ــاول ان �عـــ ــى المقـــ ــین علـــ  یتعـــ
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ــوازم ، وان �قــوم  ( �مــا فیهــا االتعــاب واالجــور القانون�ــة ) ممــا قــد یــنجم عــن أي   ضــرر �حصــل نت�جــة لنقــل الل
 تنتج عن عمل�ات النقل .�التفاوض ودفع المطال�ات  التي قد 

 "" Contractor’s Equipment:   معدات المقاول  ) 4/17(

�كون المقاول مسؤوًال عن جم�ع معداته، وتعتبر معدات المقاول �عد احضارها الى الموقع انها مخصصة حصرًا   
 دون موافقة المهندس،وال �حق للمقاول ان �خرج من الموقع أ�ة قطع رئ�س�ة من هذه المعدات ب لتنفیذ االشغال،

 اال ان مثل هذه الموافقة ل�ست مطلو�ة �خصوص عر�ات نقل اللوازم او مستخدمي المقاول، الى خارج الموقع .

 "            "Protection of the Environmentحما�ة البیئة: ) 4/18(

ــل المو   ــة ( داخـــــــ ــة البیئـــــــ ــة لحما�ـــــــ ــوات المعقولـــــــ ــع الخطـــــــ ــاذ جم�ـــــــ ــاول اتخـــــــ ــى المقـــــــ ــین علـــــــ ــع یتعـــــــ  قـــــــ

وخارجه ) وان �حّد من احداث االزعاج او الضـرر لالفـراد او للمتلكـات نت�جـة للتلـوث او الضـج�ج او غیـره ممـا قـد 
 ینتج عن عمل�ات التنفیذ .

كما یتعین على المقاول التأكد من ان نس�ة االن�عاثات ، ومقدار الصرف السطحي والتـدفق النـاتج عـن نشـاطاته ،  
 .ح بها في المواصفات ، وال الق�م المحددة في القوانین الواج�ة التطبیقال تتجاوز الق�م المسمو 

 "       "Electricity, Water and Gasالكهر�اء والماء والغاز: ) 4/19(

�كون المقاول مسؤوال عن توفیر الطاقة والماء والخـدمات األخـرى التـي قـد �حتاجهـا ، �اسـتثناء مـا هـو منصـوص  
 عل�ه .

في استعمال الكهر�اء والماء والغـاز والخـدمات األخـرى المتـوفرة فـي الموقـع لغـرض تنفیـذ األشـغال ،  للمقاول الحق 
حســب التفاصــیل ومقابــل األســعار المبینــة فــي المواصــفات ، وعلــى المقــاول أن یــوفر علــى مســؤولیته ونفقتــه أ�ــة 

 أدوات تلزم لمثل هذه االستعماالت ولق�اس الكم�ات التي �ستهلكها .

االتفاق على مقادیر الكم�ات المستهلكة وأثمانها ( �موجب األسعار المحددة ) مقابل هذه الخدمات ، أو یتم  یتم 
) إلجراء التقدیرات ، وعلى المقاول 3/5) الحتساب مطال�ات صاحب العمل ، والمادة (2/5تقدیرها أعماًال للمادة (

 دفع هذه الم�الغ إلى صاحب العمل . 

 لعمل والمواد التي �قدمها: معدات صاحب ا ) 4/20(

Issue Materials"                      -Employer’s Equipment and " 

ــل "   ــدات صـــاحب العمـ ــتعمال " معـ ــاول �اسـ ــل ان �ســـمح للمقـ ــاحب العمـ ــى صـ ــین علـ ــذ  -إن وجـــدت–یتعـ ــي تنفیـ فـ
لــــم یـــنص علــــى غیــــر  األشـــغال وفقــــًا للتفاصـــیل والترتی�ــــات ومقابـــل األســــعار المحــــددة فـــي المواصــــفات ، ومـــا

 ذلك في المواصفات :

 �كون صاحب العمل مسؤوًال عن معداته ، إال أن ،   -أ 

  المقاول �عتبر مسؤوال عن أي قطعة من "معدات صاحب العمل " أثناء ق�ام  مستخدمي المقـاول بتشـغیلها أو  -ب 

 ق�ادتها أو ح�ازتها أو التحكم بها .

عمال " وفق االسعار المحددة " مقابـل اسـتعمال معـدات صـاحب العمـل �االتفـاق او یتم تحدید الكم�ات و�دالت االست 
) و�تعین على المقاول دفع هذه الم�ـالغ الـى صـاحب 3/5،  2/5�التقدیر من قبل المهندس وفقًا الحكام المادتین (
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 العمل .

(إن وجـدت) وفقـًا مجانـًا قـد�مها �ـالمواد التـي یلتـزم بت –دون مقابـل) –یتعین على صاحب العمل ان یـزود المقـاول  
للتفاصیل المحددة في متطل�ات صاحب العمل ، وعلى صاحب العمل ان �قوم وعلى مسؤولیته ونفقته  بتزو�ـد تلـك 
المواد في الوقت والمكان المحددین في العقـد ، و�قـوم المقـاول �معاینتهـا ظاهر�ـًا ، واعـالم المهنـدس فـورًا عـن أي 

،  وما لم �كن قد تم االتفاق بین الفر�قین على غیر ذلـك ، فعلـى صـاحب العمـل ان  نقص او عیب او قصور فیها
 �صحح فورًا أي نقٍص او عیٍب او قصوٍر فیها . 

�عد هذه المعاینة الظاهر�ة ، تص�ح هذه المواد المجان�ة في عهدة المقاول وتحـت حمایتـه ومراقبتـه ، اال ان التـزام  
�عفي صاحب العمل من المسـؤول�ة عـن أي نقـٍص او قصـوٍر او عیـٍب ممـا لـم �كـن  المقاول �معاینتها وحمایتها ال

 �االمكان �شفه من خالل المعاینة الظاهر�ة .

 " "Progress Reports:  تقار�ر تقدم العمل ) 4/21(

ة ما لم ینص على غیر ذلـك فـي الشـروط الخاصـة ، فإنـه یتعـین علـى المقـاول ان �عـد تقـار�ر تقـدم العمـل الشـهر� 
) نسـخ ، علـى ان �غطـي التقر�ـر االول منـه الفتـرة حتـى نها�ـة الشـهر الـذي یلـي 6و�سلمها الـى المهنـدس علـى (

 ) أ�ام من آخر یوم من الفترة المتعلقة بها .7تار�خ الم�اشرة ، ومن ثم یتم اصدار التقار�ر شهر�ًا ، خالل (

ي �كون معروفًا انها مت�ق�ة فـي تـار�خ االنجـاز المحـدد جم�ع االعمال الت�ستمر تقد�م التقار�ر حتى ینجز المقاول  
 .في شهادة تسلم االشغال

 �جب ان �شتمل �ل تقر�ر على ما یلي : 

الرسوم الب�ان�ة وتفاصیل تقدم العمل �ما في ذلك �ل مرحلة من مراحل التصم�م ( إن وجدت) ، وثائق المقاول،  -أ 
ع، االنشـاء، التر�یـب واالخت�ـارات، وشـاملة لكـل مرحلـة مـن  مراحـل طل�ات الشراء، التصن�ع، التور�د الى الموق 

 العمل وانجازات المقاولین الفرعیین المسمیین المعرفین �موجب  احكام الفصل الخامس، و 

 الصور الفوتوغراف�ة التي تبین اوضاع التصن�ع وتقدم العمــل في الموقــع ، و -ب 

من التجهیزات والمـواد : ب�ـان  اسـماء المصـنعین وامـاكن التصـن�ع ونسـ�ة ف�ما �خص تصن�ع البنود الرئ�س�ة  -ج 
 التقدم وتوار�خ االنجاز المتوقعة والفعل�ة : 

 ) لم�اشرة التصن�ع ، و 1( 

 ) لمعاینات المقاول ، و 2( 

 ) لالخت�ارات ، و 3( 

 ل الى الموقع ، و  یوصت) للشحن وال4( 

 ) ، و 6/10ه �ما هي موصوفة في المادة (سجالت مستخدمي المقاول ومعدات -د 

 نسخًا عن وثائق تو�ید الجودة ، ونتائج االخت�ارات وشهادات المواد ، و -هـ 

) و�مطال�ـــات المقـــاول وفقـــٌا للمـــادة 2/5قائمـــة �االشـــعارات المتعلقـــة �مطال�ـــات صـــاحب العمـــل وفقـــًا للمـــادة ( -و 
 ) ، و 20/1(

ة التفاصیل المتعلقة �أ�ة حوادث خطرة وأ�ة نشاطات مرت�طـة �ـالنواحي البیئ�ـة احصاءات السالمة العامة شامل -ز 
 والعالقات العامة ، و 

المقارنة بین التقدم الفعلي لتنفیذ االشغال والتقدم المخطط له ، مع ب�ان تفاصیل الوقائع او الظـروف التـي قـد  -ح 
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 ذها ( او التي ستتخذ ) لتالفي التأخیر.تعیق االنجاز وفقًا للعقد ، و��ان االجراءات الجاري اتخا

 " Security of the Site":  األمن في الموقع  ) 4/22(

 ما لم ینص على غیر ذلك في الشروط الخاصة :  

 �كون المقاول مسؤوًال عن ا�قاء االشخاص غیر المخولین بدخول الموقع خارجه ، و  -1 

جــد فــي الموقــع محصــور�ن �ــأفراد المقــاول صــاحب العمــل وأي �كــون مســتخدمي المقــاول المصــرح لهــم �التوا -2 
اشخاص آخر�ن یتم اشعار المقاول بهم من قبل صاحب العمل او المهندس �اعت�ارهم مخـولین �التواجـد �ـأفراد 

 مقاولي صاحب العمل االخر�ن في الموقع .

 ""Contractor`s Operations on Site: عمل�ات المقاول في الموقع  ) 4/23(

یتعــــین علــــى المقــــاول ان �حصــــر عمل�اتــــه فــــي الموقــــع وا�ــــة مســــاحات اخــــرى قــــد �حصــــل المقــــاول علیهــــا ،  
ــات  ــع االحت�اطــ ــذ جم�ــ ــه ان یتخــ ــین عل�ــ ــا یتعــ ــل ، �مــ ــاحات عمــ ــا ســ ــى اعت�ارهــ ــدس علــ ــا المهنــ ــق علیهــ و�وافــ

ــث  ــرى ، �حیـ ــاحات االخـ ــذه السـ ــع وهـ ــدود الموقـ ــمن حـ ــراده ضـ ــاول وافـ ــدات المقـ ــى معـ ــاء علـ ــرور�ة لال�قـ ــتم الضـ یـ
 تجنب التعدي على االراضي المجاورة .

ــًا مـــن جم�ـــع العوائـــق غیـــر الضـــرور�ة ،   ــافظ علـــى الموقـــع خال�ـ ــغال ، ان �حـ ــذه االشـ ــاء تنفیـ ــاول، اثنـ علـــى المقـ
وان �قــــوم بتخــــز�ن او اخــــراج المعــــدات الفائضــــة عــــن االســــتعمال ، وان ینظــــف الموقــــع مــــن جم�ــــع االنقــــاض 

 م تعد مطلو�ة .والنفا�ات واالشغال المؤقتة التي ل

ــغال   ــع او االشــ ــزاء الموقــ ــل اجــ ــف �ــ ــوم بتنظ�ــ ــغال ، ان �قــ ــلم االشــ ــهادة تســ ــدور شــ ــد صــ ــاول ، عنــ ــى المقــ علــ
المتعلقـــة �شــــهادة التســـلم تلــــك ، وان یز�ـــل مــــا �ــــه مـــن المعــــدات والمـــواد الفائضــــة عـــن االســــتعمال ، و�ــــذلك 

ــن ــزاء مـ ــك االجـ ــرك تلـ ــث یتـ ــة ، �حیـ ــغال المؤقتـ ــاض واالشـ ــات واالنقـ ــع  النفا�ـ ــي وضـ ــة وفـ ــغال نظ�فـ ــع واالشـ الموقـ
ــد  ــا قــ ــالعیوب " ، �مــ ــعار �ــ ــرة االشــ ــة " فتــ ــى نها�ــ ــع حتــ ــي الموقــ ــتفظ فــ ــاول ان �حــ ــوز للمقــ ــه �جــ ــن ، اال انــ آمــ

 �حتاجه من اللوازم لغا�ة الوفاء �التزاماته �موجب العقد . 

  "Fossils"االثر�ات :  ) 4/24(

او المنشـــــآت وغیرهـــــا مـــــن المت�ق�ـــــات او المـــــواد ذات  توضـــــع جم�ـــــع المـــــواد المتحجـــــرة او النقـــــود او االدوات 
ــى  ــرفه . وعلــ ــل وتصــ ــاحب العمــ ــة صــ ــت رعا�ــ ــع تحــ ــي الموقــ ــف فــ ــي تكتشــ ــة التــ ــة او االثر�ــ ــة الجیولوج�ــ الق�مــ
ــن  ــأي مـ ــرار �ـ ــا او االضـ ــن ازالتهـ ــر�ن مـ ــخاص اخـ ــراده او أي اشـ ــع أفـ ــة لمنـ ــدابیر المعقولـ ــل التـ ــاذ �ـ ــاول اتخـ المقـ

 هذه المكتشفات .

ــى  ــین علــ ــا یتعــ ــا ،  كمــ ــورًا بوجودهــ ــدس فــ ــعر المهنــ ــودات ، ان �شــ ــذه الموجــ ــل هــ ــافه لمثــ ــد اكتشــ ــاول عنــ المقــ
 وعلى المهندس ان �صدر تعل�ماته �ك�ف�ة التعامل معها . 

ــل   ــه ان یرسـ ــات ، فعل�ـ ــك التعل�مـ ــه لتلـ ــة امتثالـ ــا نت�جـ ــة مـ ــذ و/ او �لفـ ــدة التنفیـ ــي مـ ــأخرًا فـ ــاول تـ ــد المقـ واذا تكبـ
 ) �خصوص ما یلي : 20/1یر استحقاقته مع مراعاة احكام المادة (إشعارًا آخر الى المهندس لتقد

ــب  -أ  ــك �موجــ ــأخر ، وذلــ ــوف  یتــ ــأخر او ســ ــاز تــ ــان االنجــ ــأخیر ، اذا �ــ ــذا التــ ــبب هــ ــاز �ســ ــدة االنجــ ــد مــ تمدیــ
 ) ، و 8/4المادة (

 أي �لفة �هذه ، الضافتها الى ق�مة العقد .  -ب 

) لالتفــــاق علیهــــا أو 3/5ر ، �التصــــرف وفقــــًا للمــــادة (و�قــــوم المهنــــدس �عــــد تســــلمه هــــذا اإلشــــعار االـخـــ  
 إجراء التقدیرات لهذه االمور .
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 الفصل الخامس  
 المقـاولون الفرعیون المسمَّون 

NOMINATED SUBCONTRACTORS 
ـــــ  ـــــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــ ــــــــــــ ـــ ــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــ ــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ــ ــــــــــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــــ ــــــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــ ـــــــــ ـــــ ـــ  ــــــــــــ

 تعر�ف المقاول الفرعي المسّمى : )5/1(

Definition of Nominated Subcontractor"              " 

 ول فرعي :�عرف �مقاول فرعي مسَمى في هذا العقد أي مقا 

 نص في العقد على انه مقاول فرعي مسمى ، او   -أ 

التغییرات والتعدیالت " �اصدار تعل�مات  –الذي �قوم المهندس ، وفقًا الحكام " الفصل الثالث عشر  -ب 
 الى المقاول الستخدامه �مقاول فرعي .

 ""Objection to Nominationاالعتراض على التسم�ة :  )5/2(

له اعتراض معقول عل�ه ، على ان �قوم  ,ول غیر ملزم �استخدام أي مقاول فرعي مسمىان المقا 
�إشعار المهندس �االمر مع ب�ان التفاصیل المؤ�دة . و�عتبر االعتراض معقوًال اذا �ان مبن�ًا (اضافة 

اول عن الش�اء اخرى ) على أي من االمور التال�ة ، اال اذا وافق صاحب العمل أ�ضًا على تعو�ض المق
 -ت�عات ذلك االمر :

ان هنالك مبررات لالعتقاد �ان هذا المقاول الفرعي ال �ملك التأهیل الكافي ، او الموارد او القدرة  - أ 
 المال�ة ، او  

ان اتفاق�ة المقاولة الفرع�ة ال تنص على الزام المقاول الفرعي المسمى بتعو�ض المقاول وتأمینه  -ب 
استعمال اللوازم من قبل المقاول الفرعي المسمى او و�الئه او ضد أي تقصیر او اساءة 

 مستخدم�ه ، او  

ان اتفاق�ة المقاولة الفرع�ة ال تنص �خصوص اعمال المقاولة الفرع�ة ( �ما فیها اعداد التصم�م  -ج 
 ، ان وجدت ) : 

المسؤول�ات ) على ان المقاول الفرعي المسمى سوف یتحمل تجاه المقاول جم�ع االلتزامات و 1( 
 التي تمكن المقاول من الوفاء �التزاماته ومسؤول�اته �موجب العقد ، و 

) أن �عوض المقاول تجاه جم�ع االلتزامات والمسؤول�ات التي قد تنتج عن العقد او تلك 2( 
 المتعلقة �ه نت�جة اخفاق المقاول الفرعي في اداء تلك االلتزامات او الوفاء بتلك المسؤول�ات.

 الدفعات للمقاولین الفرعیین المسمیین:  )5/3(

Payment to Nominated Subcontractors" " 

یتعین على المقاول ان یدفع للمقاول الفرعي المسمى تلك الم�الغ التي �صادق علیها المهندس  
 كاستحقاق له �موجب اتفاق�ة المقاولة الفرع�ة ، على انه �جب شمول تلك الم�الغ وغیرها من النفقات
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ب) ف�ما عدا ما هو منصوص عل�ه في المادة -13/5ضمن ق�مة العقد �م�الغ احت�اط�ة وفقًا للفقرة (
)5/4.( 

 ""Evidence of Paymentsاث�ات الدفعات :  )5/4(

للمهندس ، قبل اصدار أي شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما �ستحق لمقاول فرعي مسمى ، ان �طلب  
�أن جم�ع الم�الغ التي استحقت للمقاول الفرعي المسمى في شهادات الدفع من المقاول اث�اتًا معقوًال 

السا�قة قد تم دفعها له ، محسومًا منها الخصم�ات المط�قة للمحتجزات او غیرها ، اال اذا قام المقاول 
 �ما یلي :

 تقد�م هذا االث�ات المعقول للمهندس ، او   - أ 

المقاول محق �صورة معقولة في ان �ح�س مثل هذه الم�الغ  ) اقناع المهندس بدلیل مكتوب �أن1(-ب 
 او یرفض دفعها ، و 

) أن �قدم للمهندس اث�اتًا معقوًال �أن المقاول الفرعي المسمى قد تم اشعاره �أحق�ة المقاول في 2(     
 اجرائه . 

لمقاول الفرعــــي المسمى  عندئٍذ �جوز لصاحب العمل ( بناء على تقدیره منفردًا ) ، أن �أمر �الدفع الى ا 
جزءًا من أو جم�ع تلك الم�الغ التي �انت قد تم تصد�قها سا�قًا ، ( �عد حسم الخصمیــات المط�قة) مما  

استحق للمقاول الفرعي المسمى ولم یتمكن المقاول من تقد�م االث�اتات الموصوفــة �الفقرتین ( أ ، ب)   
الحالة ان یرد الى صاحب العمل تلك الم�الغ التي یتم اعاله �شأنها . وعلى المقاول في مثل هذه 

 صرفها م�اشرة من قبل صاحب العمل الى المقاول الفرعي المسّمى.
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 الفصل السادس  
 المستخدمون والعمـال

STAFF AND LABOUR 
ـــ  ـــ ـــ ـــــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــــ ــــــ ـــ ــــــ ـــ ــــــــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــــــ ـــــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ  ــــــــ

 

 "Engagement of Staff and Labour" تعیین المستخدمین والعمال : )6/1(

ما لم ینص على خالف ذلك في وثائق العقد ، فانه یتعین على المقاول ان یتخذ ترتی�اته لتعیین ما یلزم  
 من مستخدمین وعمال ، محلیین او غیرهم ، وسداد أجورهم ومستلزمات سكنهم واطعامهم ونقلهم .

 معدالت االجور وشروط العمل :  )6/2(

our"                               bages and Conditions of LaRates of W" 

یتعین على المقاول ان یدفع معدالت االجور وان یراعي شروط العمالة �حیث ال تقل في مستواها عما هو  
مت�ع من قبل اصحاب حرف التجارة والصناعة المشابهة في المنطقة التي تنفذ فیها االشغال . واذا لم توجد 

ل هذه المعدالت او الظروف ، فإن على المقاول دفع معدالت االجور ومراعاة ظروف العمالة �حیث ال مث
تقل عن المستوى العام لالجور او الظروف التي یتم مراعاتها محل�ًا من قبل اصحاب العمل لمهن تجار�ة 

 او صناع�ة مشابهة لتك التي �قوم بها المقاول .

 دى صاحب العمل :االشخاص المستخدمون ل )6/3(

Persons in the Service of Employer "                                     " 

یتعین على المقاول ان ال �ستخدم او �حاول استقطاب خدمات أي من المستخدمین او العمال الذین  
 �عملون ضمن افراد صاحب العمل .

 ""Labour Lawsقوانین العمل : )6/4(

المقاول التقید �كل قوانین العمل الواج�ة التطبیق على مستخدم�ه، �ما في ذلك القوانین  ین�غي على 
 المتعلقة �التوظ�ف والصحة والسالمة العامة والرعا�ة واالقامة والهجرة ، وان یراعي �ل حقوقهم القانون�ة .

یق ، �ما فیها أنظمة كما یتعین على المقاول ان �طلب من مستخدم�ه اطاعة القوانین الواج�ة التطب 
 السالمة في العمل . 

 ""Working Hoursساعات العمل : )6/5(

ال �جوز تنفیذ االشغال في الموقع خالل ا�ام العطل الرسم�ة المحل�ة المتعارف علیها او خارج ساعات   
 العمل المعتادة والمبینة في ملحق عرض المناقصة ، اال اذا : 

 ك في العقد ، أو �ان منصوصًا على خالف ذل  -أ 

 تمت موافقة المهندس علیها ، او   -ب 

�ان االستمرار في العمل امرًا حتم�ًا ، او �ان ضرور�ًا النقاذه ح�اة االشخاص ، او للمحافظة على  -ج 
 سالمة االشغال ، وفي مثل هذه الحالة یتعین على المقاول اعالم المهندس فورًا بذلك .
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 "Facilities for Staff and Labourوالعمال :المرافق للمستخدمین  )6/6(

ما لم ینص على خالف ذلك في متطل�ات صاحب العمل ، فانه یتعین على المقاول ان یوفر و�صون  
المرافق وتجهیزات االعاشة الضرور�ة لمستخدم�ه ، وعل�ه ان یوفر المرافق المنصوص علیها في 

 المواصفات الفراد صاحب العمل.

مقاول ان ال �سمح الي من مستخدم�ه ان یتخد أ�ا من المنشآت التي تشكل جزءًا من  ین�غي على ال 
 االشغال الدائمة �مكان دائم او مؤقت القامتهم .

 ""Health and Safetyالصحة والسالمة : ) 6/7(

،   یتعین على المقاول أن یتخذ التدابیر المعقولة في �ل االوقات للمحافظة على صحة وسالمة مستخدم�ه 
ما یلزم من �ادر صحي ، ومرافق االسعاف االولي ،   –�التعاون مع السلطات الصح�ة المحل�ة  –وان یوفر 

وغرفة منامة للمرضى وس�ارة اسعاف ، �حیث تكون جاهزة في �ل االوقات في الموقع وفي المساكن 
لمناس�ة لمتطل�ات الجماع�ة مستخدمو المقاول و مستخدمو صاحب العمل ، وان یوفر �ذلك الترتی�ات ا

 الصحة العامة ولمنع انتشار االو�ئة . 

یتعین على المقاول ان �عین ضا�طًا للوقا�ة من الحوادث في الموقع ، و�حیث �كون هذا الشخص ذا تأهیل  
مناسب ل�كون مسؤوال عن امور السالمة والوقا�ة ضد الحوادث في الموقع ، وان �كون مخوًال �صالح�ة 

واتخاذ االجراءات الوقائ�ة الالزمة لدرء الحوادث .  وفي هذا الس�اق یتعین على المقاول اصدار التعل�مات 
 ان یوفر لضا�ط الوقا�ة �ل ما یلزم لتمكینه من ممارسة صالحیته ومسؤول�اته .  

كما یتعین على المقاول ان یرسل الى المهندس تفاصیل أي حادث �قع حال حصوله ، وان �قوم �حفظ  
ّدم التقار�ر المتعلقة �الصحة والسالمة العامة واالضرار التي قد تلحق �الممتلكات على النحو السجالت و�ق

 الذي �طل�ه المهندس �صورة معقولة .

 ""Contractor`s Superintendenceمناظرة المقاول : )6/8(

رة والتفت�ش واخت�ار ین�غي على المقاول ان یوفر �ل المناظرة الالزمة للتخط�ط والتوج�ه والترتیب واالدا 
 االشغال ، طیلة فترة التنفیذ و�عدها الي فترة تلزم لق�ام المقاول �التزاماته .  

ین�غي ان �قوم �المناظرة عدد �اف من االشخاص المؤهلین �استخدام لغة االتصال ( عمًال �احكام المادة  
ن�ات المطلو�ة والمخاطر المحتمل ) و�العمل�ات التي سیتم تنفیذها ( �ما في ذلك االسالیب والتق 1/4

 التعرض لها وطرق منع الحوادث ) ، لغرض تنفیذ االشغال �صورة مرض�ة وآمنه . 

 ""Contractor`s Personnelالمقاول : مستخدمو )6/9(

�جب ان �كون مستخدمو المقاول ذوي �فا�ة ومهارة وخبرة مناس�ة �ال في مهنته او حرفته ، و�إمكان  
) أي شخص مستخدم في است�عاد( او ان �عمل على  �إست�عادالى المقاول ان �قوم  المهندس الطلب

الموقع او في االشغال�عد أخذ موافقة صاحب العمل الخط�ة ، �من فیهم ممثل المقاول ، اذا �ان ذلك 
 الشخص :

 متماد�ًا في مسلكه او عدم م�االته �صورة مستمرة ، أو   -أ 
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 غیر �اٍف او �اهمال ، أو   انه �قوم بواج�اته �شكل -ب 

 انه �خفق في تطبیق أي من احكام العقد ، او  -ج 

 انه متماد في سلوك یهدد السالمة او الصحة او حما�ة البیئة .  -د 

 واذا �ان ذلك مناس�اً ، فعلى المقاول عندئذ ان �عین ( او �عمل على تعیین ) شخصًا بدیًال مناس�ًا. 

 عدات المقاول  :سجالت مستخدمو وم ) 6/10(

"Records of Contractor`s Personnel and Equipment" 

یتعین على المقاول ان یزود المهندس �سجالت مفصلة لب�ان ما یتوفر في الموقع من اعداد مستخدمو   
المقاول مصنفین حسب المهارات ، ومن اعداد معداته مصنفة حسب االنواع . �جب ان یتم تقد�م هذه 

المهندس �ل شهر حسب النماذج التي یوافق علیها المهندس ، وذلك الى ان ینجز المقاول  السجالت الى
 أي عمل معروف �أنه الزال مت�ق�ًا بتار�خ االنجاز المحدد في " شهادة تسلم االشغال " .

 ""Disorderly Conduct:السلوك غیر المنض�ط  ) 6/11(

ل االحت�اطات المعقولة للحیلولة دون وقوع أي شغب او یتعین على المقاول ان یتخذ في جم�ع االوقات � 
اوف�ما بینهم ، وان �حافظ على االمن   تجاوز على القانون او اخالل �النظام من قبل مستخدمو المقاول

 وحما�ة االشخاص والممتلكات في الموقع وما �جاوره .
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 الفصل السا�ع  
 �ةوالمواد والمصنع  التجهیزات اآلل�ة

PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP 
ــ ـــــــــ ـــــ ـــ ــــــــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــــــ ـــ  ـــ

 "  Manner of Execution" :طر�قة التنفیذ  )7/1(
م بتصن�ع التجهیزات ، وانتاج وصناعة المواد ، وجم�ع اعمال التنفیذ االخرى یتعین على المقاول ان �قو  

 على النحو التالي :

 �الطر�قة المحددة في العقد ( إن وجدت) ، و     -أ 

 �طر�قة حر�صة والئقة �أصول الصناعة المحترفة والمتعارف علیها ، و   -ب 

 ر خطرة ( اال اذا نص في العقد على غیر ذلك ). �استخدام مرافق مجهزة �صورة مناس�ة ومواد غی -ج 

 " Samples"  العینـات : )7/2(
یتعین على المقاول ان �قدم الى المهندس ، العینات التال�ة للمواد والمعلومات المتعلقة بها ، للحصول  

 على موافقته قبل استعمال تلك المواد في االشغال : 

 والعینات المنصوص علیها في العقد، وذلك على نفقة المقاول ، و  عینات الصانعین الق�اس�ة للمواد  - أ 

 أ�ة عینات اضاف�ة �طلبها المهندس �تغییرات ،   -ب 

 وعلى ان یتم وضع ملصق صورة على �ل عینة لب�ان منشئها والغرض من استعمالها في االشغال . 

 " Inspection"  المعاینة : )7/3(

 مل في �ل االوقات المعقولة �ما یلي :�جب ان یتمتع افراد صاحب الع 

الــــدخول ب�ســــٍر الــــى �ــــل أجــــزاء الموقــــع والــــى جم�ــــع االمــــاكن التــــي یــــتم الحصــــول علــــى المــــواد  -أ 
 الطب�ع�ة منها.

ان یتمكنــــــوا خــــــالل االنتــــــاج والتصــــــن�ع واالنشــــــاء ، ( فــــــي الموقــــــع وخارجــــــه ) مــــــن الفحــــــص  -ب 
ــنع�ة  ــواد والمصـ ــار المـ ــاس واخت�ـ ــة والق�ـ ــاج والمعاینـ ــزات وانتـ ــن�ع التجهیـ ــدم تصـ ــن تقـ ــق مـ ، والتحقـ

 وصناعة المواد .

ــا   ــطة ، �مـ ــذه االنشـ ــام بهـ ــة للق�ـ ــة الكاملـ ــل الفرصـ ــاحب العمـ ــراد صـ ــ�ح الفـ ــاول ان یتـ ــى المقـ ــین علـ یتعـ
ــام  ــأن ق�ـــ ــًا �ـــ ــالمة ، علمـــ ــار�ح ، وادوات الســـ ــق الـــــدخول والتســـــهیالت ، والتصـــ فـــــي ذلـــــك تـــــوفیر حـــ

 ه من أي التزام او مسؤول�ة .المقاول �مثل هذه االفعال ال �عف�

ــا   ــا او حجبهـ ــل تغطیتهـ ــغال وقبـ ــز االشـ ــتم تجهیـ ــدما یـ ــدس عنـ ــعار المهنـ ــاول اشـ ــى المقـ ــین علـ ــا یتعـ كمـ
ــري الفحـــــص او  ــدس ان �جـــ ــى المهنـــ ــل . وعلـــ ــز�ن او النقـــ ــد التخـــ ــیبها �قصـــ ــر ، او توضـــ ــن النظـــ عـــ

لمقــــاول انــــه الحاجــــة المعاینــــة او الق�ــــاس او االخت�ــــار دون أي تــــأخیر غیــــر معقــــول ، او ان �علــــم ا
ــه  ــب عل�ـ ــه یترتـ ــدس ، فانـ ــعار المهنـ ــي إشـ ــاول فـ ــق المقـ ــا اذا اخفـ ــا . أمـ ــف علیهـ ــراء الكشـ ــى  –الجـ متـ

ان �كشـــف عـــن االشـــغال التـــي تمـــت تغطیتهـــا ، ثـــم �عیـــدها الـــى وضـــعها  –طلـــب منـــه المهنـــدس ذلـــك 
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 السابق واصالح العیوب فیها و�تحمل المقاول �ل التكال�ف التي تترتب على ذلك .

 "  Testing"  االختبـار : )7/4(

ینطبق ما یرد في هذه " المادة " على جم�ع االخت�ارات المنصوص علیها في العقد عدا االخت�ارات التي   
 یتم اجراؤها �عد االنجاز ( إن وجدت) .

 یتعین على المقاول ان �قدم جم�ع االدوات ، والمواد والمساعدة ،و الوثائق وغیرها من المعلومات ، 

والكهر�اء والمعدات والمحروقات والمستهلكات ، والعمالة ، والمواد ، و�ادرًا مؤهًال وخبیرًا ، مما یلزم 
الجراء االخت�ارات المنصوص علیها �طر�قة فعالة . �ما یتعین عل�ه ان یتفق مع المهندس على وقت 

 االشغال.  ومكان اجراء االخت�ار الي من التجهیزات او المواد واالجزاء االخرى من 

�جوز للمهندس، اعماال الحكام "الفصل الثالث عشر" ان �غیر مكان او تفاصیل االخت�ارات المنصوص  
علیها ، او ان �أمر المقاول الق�ام �اخت�ارات اضاف�ة ، واذا تبین نت�جة لهذه االخت�ارات المغیرة او 

ها ال تتوافق ومتطل�ات العقد ، فان �لفة االضاف�ة ان التجهیزات او المواد او المصنع�ات التي تم اخت�ار 
 تنفیذ هذه التغییرات یتحملها المقاول �غض النظر عن احكام العقد االخرى .  

) ساعة الى المقاول �علمه ف�ه عن نیته 24یتعین على المهندس ان یرسل اشعارًا �مدة ال تقل عن ( 
ان المتفق علیهما ، فانه �مكن للمقاول لحضور االخت�ارات . واذا لم �حضر المهندس في الموعد والمك

أن �مضي في اجراء هذه االخت�ارات ، اال اذا صدرت له تعل�مات من المهندس �خالف ذلك ، وتعتبر هذه 
 االخت�ارات و�انه قد تم اجراؤها �حضور المهندس .

او نت�جة لتأخیر �عتبر اذا تكبد المقاول تاخرا في مدة التنفیذ و/ أو �لفة �سب امتثاله لهذه التعل�مات ،  
صاحب العمل مسؤوًال عنه ، فإنه یتعین على المقاول ان �قدم اشعارًا الى المهندس لتقدیر استحقاقاته 

 ) ، �خصوص :20/1�شأنها ، مع مراعاة احكام المادة (

 تمدید مدة االنجاز �سبب ذلك التأخیر ، اذا �ان االنجاز قد تأخر او سوف یتأخر ، وذلك �موجب -أ 

 ) ، و 8/4احكام المادة (

 أي �لفة �هذه مع ر�ح معقول ، الضافتهما الى ق�مة العقد . -ب 

) �االتفاق 3/5یتعین على المهندس ، �عد تسلمه لمثل هذا اإلشعار ، ان �قوم اعماًال الحكام المادة ( 
 علیها ، او اجراء التقدیرات لهذه االمور . 

مهندس ، دون توان ، تقار�ر مصدقة لالخت�ارات ، فاذا وجد المهندس یتعین على المقاول ان �قدم الى ال 
�أن االخت�ارات قد اجیزت ، �قوم بتوق�ع شهادة االخت�ار ، او �صدر للمقاول �تا�ًا بهذا المضمون . واذا 

 لم �كن المهندس قد حضر اجراء االخت�ارات ، فعل�ه قبول نتائجها على انها صح�حة.

 " ectionRej" الرفـض : )7/5(
إذا ُوِجَد نت�جة الي فحص او معاینة او ق�اس او اخت�ار ، ان ا�ا من التجهیزات أو المواد او   

المصنع�ات معیب ، او انه ال یتوافق مع متطل�ات العقد ، فان للمهندس ان یرفض تلك التجهیزات او  
�ة للرفض ، و�تعین على المواد او المصنع�ات �إشعار یرسله الى المقاول ، مع ب�ان االس�اب الداع

 المقاول تال�ًا لذلك ان �صلح العیب في البند المرفوض حتى �ص�ح متوافقًا مع متطل�ات العقد .



  المعدلة 2013/ وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكوم�ة / ط�عة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشار�ع اإلنشائ�ة 

و�ذا طلب المهندس اعادة االخت�ار الي من التجهیزات او المواد او المصنع�ات ، فإنه �جب اعادة اجراء   
نت�جة لذلك ان صاحب العمل قد تكبد �لفة اضاف�ة  االخت�ارات تحت الشروط والظروف ذاتهـا . واذا تبین 

) ان یدفع هذه الكلفة 2/5�سبب الرفض واعادة االخت�ار ، فإنه یتعین على المقاول إعماًال للمادة (
 االضاف�ة الى صاحب العمل . 

 ” Remedial Work“ أعمال االصالح : )7/6(

ع المهندس �صالح�ة اصدار التعل�مات الى  �الرغم من أي اخت�ار سابق او اصدار شهادة سا�قة ، یتمت 
 المقاول �ما یلي :

 اخالء الموقع من أي تجهیزات او مواد مخالفة لمتطل�ات العقد ، و -أ 

 ازالة واعادة تنفیذ أي جزء من االشغال مخالف لمتطل�ات العقد ، و  -ب 

ل سالمة االشغال ، �سبب تنفیذ أي عمل �عتبر برأي المهندس انه مطلوب �صورة مستعجلة من اج -ج 
 حصول حادث ما ، او واقعة غیر منظورة ، او لغیر ذلك من االس�اب.

ین�غي على المقاول ان یتقید بتعل�مات المهندس تلك ، وان ینفذها خالل مدة معقولة ، ال تتجاوز المدة  
بتنفیذ عمل ما �صفة  المحددة ( ان وجدت ) في التعل�مات ، او ان ینفذها فورًا اذا �ان االمر متعلقاً 

 االستعجال �ما هو مبین في الفقرة (ج) اعاله .  

اذا اخفق المقاول في التقید بتعل�مات المهندس ، فإن صاحب العمل مخول �استخدام أي شخص آخر  
لتنفیذ مثل هذا العمل والدفع له مقابل عمله ، وف�ما عدا والى الحد الذي �كون ف�ه المقاول مستحقًا 

) ان یدفع لصاحب العمل  2/5�خصوص هذا العمل ، فإنه یتعین على المقاول ، اعماًال للمادة (لدفعة ما 
 كل النفقات المترت�ة على مثل هذا االخفاق .

  Ownership"       : "of  Plant and Materialsملك�ة التجهیزات اآلل�ة والمواد  )7/7(

ذي ینسجم مع قوانین الدولة ، �ص�ح ملكًا لصاحب إن أي بند من التجهیزات والمواد ، والى الحد ال 
 العمل ( خال�ًا من أي رهن او حقوق للغیر ) اعت�ارًا من التار�خ األ�كر مما یلي : 

 عندما یتم تور�دها الى الموقع ، أو   -أ 

عندما �ص�ح المقاول مخوال لق�ض الدفعة التي تشمل بدل التجهیزات والمواد في حالة تعلیق العمل  -ب 
 ) .  10/ 8اعماًال للمادة  ( 

 ” Royalties“  عوائد حق الملك�ة : )7/8(

ان یدفع عوائد الملك�ة و�دالت اال�جار  –ما لم ینص في المواصفات على غیر ذلك  –على المقاول  
 وغیرها من الدفعات المتعلقة �ما یلي :

 المواد الطب�ع�ة التي یتم الحصول علیها من خارج الموقع ، و  -أ 

التخلص من االنقاض وناتج الحفر�ات والمواد الفائضة االخرى خارج الموقع ( سواء �انت طب�ع�ة او  -ب 
  مصنعة ) اال اذا تضمن العقد تخص�ص اماكن لطرح االنقاض داخل لموقع .



  المعدلة 2013/ وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكوم�ة / ط�عة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشار�ع اإلنشائ�ة 

 الفصل الثامن  
 الم�اشرة ، تأخر اإلنجاز وتعلیق العمل 

 COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION 
ـــ            ـــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــــــــ ــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــ ـــ ــــــ ـــــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــــ ـــ  ــــــ

 "Commencement of Works" م�اشرة العمل : )8/1(

) ا�ام على االقل ، وما لم یتم تحدید 7یتعین على المهندس ان یرسل الى المقاول اشعارًا " بتار�خ الم�اشرة " قبل ( 
) یومًا من تار�خ تسلم المقاول 42الخاصة ، فان تار�خ الم�اشرة �جب ان �كون خالل (غیر ذلك في الشروط 

 لكتاب القبول. 

یتعین على المقاول م�اشرة التنفیذ في أقرب وقت معقول عمل�ًا، �عد " تار�خ الم�اشرة"، وأن �ستمر في العمل �عد 
 ذلك �السرعة الواج�ة دون أي تأخیر.

  "Time for Completion" مدة االنجاز:   )8/2(

ین�غي على المقاول ان ینجز جم�ع االشغال ، واي قسم منها ( إن وجد ) خالل مدة االنجاز المحددة لالشغال  
 �كاملها ، او الي قسم منها ، (حسب واقع الحال ) ، �ما في ذلك :

 تحقیق نجاح " االخت�ارات عند االنجاز" ، و    -أ 

�حیث �مكن  ددة في العقد ، �ما هي مطلو�ة لالشغال �كاملها او الي قسم منها ، انجاز �ل االشغال المح -ب 
 ) .10/1اعت�ارها انها قد اكتملت الغراض تسلمها �موجب المادة ( 

 "Programme" برنامج العمل :  )8/3(

ه الشعار ) یومًا من تار�خ تسلم28خالل ( یتعین على المقاول ان �قدم للمهندس  برنامج عمل زمني مفصل 
) �ما یتعین عل�ه ا�ضًا ان �قدم برنامجًا معدًال في أي وقت یتبین ف�ه ان البرنامج  8/1الم�اشرة �موجب المادة (

السابق لم �عد یتماشى مع التقدم الفعلي او مع التزامات المقاول ، على ان �شتمل �ل من هذه البرامج على ما  
 یلي :

یذ االشغال �مقتضاه ، �ما في ذلك التوقیت المتوقع لكل مرحلة من مراحل  الترتیب الذي �عتزم المقاول تنف -أ 
والشراء، وتصن�ع التجهیزات ، والتور�د الى الموقع ، واالنشاء ،   التصم�م ( إن وجدت) واعداد وثائق المقاول

 والتر�یب واالخت�ار ، و 

 العملو  ادوار المقاولین الفرعیین المسمیین  لكل مرحلة من مراحل ب�ان -ب 

 ب�ان تسلسل ومواعید المعاینات واالخت�ارات المحددة في العقد ، و  -ج 

 تقر�را مساندًا یتناول : -د 

 الوصف العام السالیب التنفیذ المنوي اعتمادها لكل مرحلة رئ�س�ة من مراحل التنفیذ ، و -)1( 

ن حسب المهارات وسجل معدات المقاول ب�ان تقدیرات المقاول المعقولة العداد افراد المقاول مصنفی -)2(
 مصنفة حسب االنواع ، مما یلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفیذ الرئ�س�ة .

�التعلیق عل�ه واعالم المقاول عن مدى  –) یومًا من تار�خ تسلمه للبرنامج 21خالل ( –وما لم �قم المهندس  



  المعدلة 2013/ وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكوم�ة / ط�عة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشار�ع اإلنشائ�ة 

حینئذ الحق في ان �قوم �التنفیذ �موج�ه ، مع مراعاة التزاماته االخرى  عدم مطا�قة البرنامج للعقد ، فللمقاول 
 وفقًا للعقد . �ما �عتبر افراد صاحب العمل مخولین �االعتماد على ذلك البرنامج عند التخط�ط الداء انشطتهم .

ستقبل�ة �مكن  یتعین على المقاول ارسال اشعار الى المهندس ، دون تواٍن، عن أ�ة احداث محتملة او ظروف م 
ان تؤثر تأثیرًا عكس�ًا على تنفیذ االشغال ، او ان تز�د من ق�مة العقد او ان تؤخر عمل�ات التنفیذ ، و�جوز 
للمهندس ان �طلب من المقاول اعداد تقدیراته لما قد تتسبب �ه االحداث المحتملة او الظروف المستقبل�ة و/او  

 ) المتعلقة �التغییرات . 13/3ان �قدم مقترحاته �موجب احكام المادة (

اذا قام المهندس في أي وقت �إشعار المقاول �أن برنامج العمل لم �عد یتوافق مع العقد ( مبینًا مدى عدم التوافق  
) او انه ال یتناسب مع التقدم الفعلي للتنفیذ ومقاصد المقاول المخطط لها ، فإنه یتعین على المقاول تقد�م 

 س اعماًال الحكام هذه " المادة " .برنامج معدل الى المهند

    "Extension of Time for Completion" تمدید مدة االنجاز :  )8/4(

�الحصول على تمدید لمدة االنجاز ، اذا حصل تأخر او �ان  –) 20/1اعماال للمادة ( –�عتبر المقاول مخوًال  
) ، وذلك الي من  10/1ال لغرض تطبیق المادة (متوقعًا ان �حصل تأخر ( والى أي مدى ) في موعد تسل�م االشغ 

 االس�اب التال�ة : 

) ، او أي تغیر  جوهري 13/3التغییرات ، اال اذا �ان قد تم االتفاق على تعدیل مدة االنجاز �موجب المادة ( -أ 
 آخر في �م�ة بنٍد ما من بنود االشغال المشمولة في العقد ، او .

 د مدة االنجاز �مقتضى أي من هذه الشروط ، او  أي سبب للتأخیر یبرر تمدی -ب 

 الظروف المناخ�ة المعاكسة �صورة استثنائ�ة ، او   -ج 

النقص غیر المنظور في توفر المستخدمین او اللوازم مما هو ناتج عن انتشار و�اء او تغییر في  االجراءات   -د 
 الحكوم�ة ، او  

رفات صاحب العمل او افراده ، او اٍي من المقاولین االخر�ن أي تأخیر او اعاقة او منع �عزى الى تص -هـ 
 العاملین لحسا�ه في الموقع .

اذا اعتبر المقاول نفسه مخوال لتمدید ما في " مدة االنجاز " ، فإنه یتعین عل�ه ان �شعر المهندس بذلك اعماال   
) فان له ان �عید النظر في 20/1دة () وعندما �قوم المهندس بتقدیر �ل تمدید للمدة �موجب الما20/1للمادة (

 التقدیرات السا�قة و�جوز له ان یز�د ، ولكن ل�س له ان ینقص التمدید الكلي لمدة االنجاز .

 "Delays Caused by Authorities" التأخیر �سبب السلطات:  )8/5(

 اذا انط�قت الشروط التال�ة ، وهي :  

االجراءات الموضوعة من قبل السلطات العامة المختصة والمشكلة   �سبب ان المقاول تجاوب �جد�ة الت�اع -أ 
 قانون�ًا في الدولة ، و

 ان هذه السلطات تسببت �التاخیر او أعاقت عمل المقاول ، و  -ب 

 ان هذا التأخیر او االعاقة لم �كن منظورًا ، فإن مثل هذا التأخیر او االعاقة �مكن اعت�اره سب�ًا للتأخیر -ج 

 ). 8/4لفقرة (ب) من المادة ( �موجب ا

 "Rate of Progress" نس�ة تقدم العمل :  )8/6(



  المعدلة 2013/ وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكوم�ة / ط�عة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشار�ع اإلنشائ�ة 

 اذا تبین في أي وقت : 

 ان التقدم الفعلي �طئ جدًا �حیث �ص�ح االنجاز متعذرًا خالل مدة االنجاز ، و/ او  -أ 

 ) ،  8/3ل�ه في المادة ( ان تقدم العمل قد تخلف ( او سوف یتخلف ) عن توقیت البرنامج الحالي المشار ا -ب 

)، عندئٍذ �مكن للمهندس ان �صدر تعل�ماته  8/4ولم �كن ذلك راجعًا لسبب من تلك االس�اب الواردة في المادة (  
) ل�قوم �اعداد برنامج عمل معدل، مدعمًا بتقر�ر یبّین االسالیب المعدلة التي  8/3الى المقاول عمًال �المادة ( 

 لتسر�ع معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة االنجاز .ینوي المقاول ات�اعها 

وما لم �صدر المهندس تعل�مات خالفًا لذلك ، فانه یتعین على المقاول ان ی�اشر �اعتماد االسالیب المعدلة ،  
و/ او اللوازم ، على مسؤول�ة المقاول  التي قد تتطلب ز�ادة عدد ساعات العمل و/او عدد مستخدمو المقاول

 –أما اذا ادت هذه االسالیب المعدلة الى ان یتحمل صاحب العمل �لفة اضاف�ة، فانه ین�غي على المقاول ونفقته.

ان یدفع هذه الكلفة االضاف�ة الى صاحب العمل، �االضافة الى أ�ة تعو�ضات عن  –) 2/5عمًال �احكام المادة ( 
 ) الحقًا. 8/7التأخیر( ان وجدت) �موجب المادة ( 

  "Delay Damages" ت التأخیر  :تعو�ضا )8/7(

) فین�غي عل�ه ان یدفع لصاحب العمل 8/2اذا اخفق المقاول في االلتزام �انجاز االشغال وفقًا الحكام المادة ( 
) تعو�ضات التأخیر المترت�ة على هذا االخفاق ، وتكون هذه التعو�ضات �المقدار  2/5اعماًال الحكام المادة (  
ق عرض المناقصة ، وذلك عن �ل یوم اعت�ارًا من التار�خ المحدد في شهادة تسلم المنصوص عل�ه في ملح

االشغال، اال ان مجموع التعو�ضات المستحقة �موجب هذه" المادة" ، �جب ان ال تتجاوز الحد االقصى لتعو�ضات 
 التأخیر ( إن وجدت ) �ما هو منصوص عل�ه في ملحق عرض المناقصة .

ر هذه هي �ل ما یتحقق على المقاول دفعه نظیر هذه االخفاق ، ف�ما عدا حالة انهاء تعتبر تعو�ضات التأخی 
) قبل انجاز االشغال ، على ان اداء هذه التعو�ضات ال �عفي   15/2العقد من قبل صاحب العمل �موجب المادة ( 

مسؤول�اته االخرى التي  المقاول من أي من التزاماته النجاز االشغال  او من أي من واج�اته او التزاماته او 
 یتحملها �موجب العقد .

 "Suspension of Works" تعلیق العمل :  )8/8(

ان �صدر تعل�ماته الى المقاول لتعلیق العمل في أي جزء من االشغال او فیها �لها .  –في أي وقت  –للمهندس  
ذلك الجزء منها ضد أي استرداد او   وعلى المقاول خالل هذا التعلیق ، ان �حمي و�خزن و�حافظ على االشغال او

 خسارة او ضرر .

الذي �كون ف�ه التعلیق من مسؤول�ة   –والى المدى  –وللمهندس ا�ضًا ان یبین اس�اب التعلیق في اشعاره . فاذا  
 ) ال تطبق . 8/11،  8/10،  8/9المقاول ، فإن احكام المواد التال�ة ( 

 "Consequences of Suspension" ت�عات تعلیق العمل :  )8/9(

اذا تكبد المقاول تأخرًا في مدة االنجاز و/ او �لفة ما �سبب امتثاله لتعل�مات المهندس بتعلیق العمل عمًال   
) ، و /أو استئناف العمل ، فللمقاول ان �قدم اشعارًا الى المهندس بذلك ، لتقدیر ما �ستحقه  8/8�المادة ( 

 ) �خصوص :  20/1المقاول عمًال �احكام المادة ( 



  المعدلة 2013/ وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكوم�ة / ط�عة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشار�ع اإلنشائ�ة 

أي تمدید في مدة االنجاز �سبب هذا التأخیر، اذا �ان االنجاز قد تأخر او سوف یتأخر، وذلك �موجب المادة (  -أ 
 ) ، و   4/  8

 أي �لفة �هذه ، الضافتها الى ق�مة العقد .   -ب 

تفاق على او اعداد تقدیراته  ) لال3/5و�عد تسلم المهندس لهذا االشعار ، یتعین عل�ه ان یتصرف �موجب المادة ( 
 �شأن هذه االمور . 

علمًا �أنه ال �ستحق للمقاول أي تمدید في مدة االنجاز او استرداد الكلفة التي تكبدها �سبب ق�امه �اصالح ما   
هو ناتج عن عیب في تصام�مه او مواده او مصنعیته ، او عن أي اخفاق من قبله في الحما�ة او التخز�ن او 

 ) .8/8لى االشغال عمًال �احكام المادة (المحافظة ع

 الدفع مقابل التجهیزات والمواد في حالة تعلیق العمل  : ) 8/10(

“Payment for Plant and Materials in Event of Suspension"       

 :ا�ستحق للمقاول ان تدفع له ق�مة التجهیزات و/او المواد والتي لم یتم تور�دها �عد الى الموقع، اذ 
 ) یومـًا ، و 28او المواد، قد تم تعل�قه لمدة تتجاوز ( �ان العمل في التجهیزات او تور�د التجهیزات و/ -أ 

ــًا  -ب  ــل وفقـــ ــاحب العمـــ ــًا لصـــ ــ�حت ملكـــ ــواد اصـــ ــزات و/او المـــ ــك التجهیـــ ــى ان تلـــ ــارة علـــ ــاول �االشـــ ــام المقـــ قـــ
 للتعل�مات الصادرة عن المهندس . 

 "Prolonged Suspension"       التعلیق المطول : ) 8/11(

) یومًا ، جاز للمقاول ان �طلب من المهندس ان  84) لمدة تتجاوز (8/8اذا استمر تعلیق العمل �موجب المادة ( 
) یومًا التال�ة 28فاذا لم �قم المهندس �التصر�ح للمقاول �استئناف العمل خالل الـ ( ,�صرح له �استئناف العمل

ل ، �عد اشعار المهندس ، ان یتعامل مع ذلك التعلیق و�أنه الغاء �موجب احكام " لتار�خ الطلب ، جاز للمقاو
الفصل الثالث عشر " لذلك الجزء المتأثر من االشغال . اما اذا �ان التعلیق یؤثر على االشغال �مجملها ، جاز 

 ) .16/2للمقاول ارسال اشعار �انهاء العقد من قبله عمًال �احكام المادة (

 ""Resumption of Worksستئناف العمل :ا ) 8/12(

اذا صدرت تعل�مات او اذن من المهندس �استئناف العمل، فانه یتعین على المقاول والمهندس مجتمعین، أن   
�قوما �الكشف على االشغال والتجهیزات والمواد التي تأثرت �التعلیق، وعلى المقاول ان �قوم �اصالح أي استرداء  

 لحق بها خالل فترة التعلیق .او عیب او خسارة قد 

 

 

 

 

 

 الفصل التاسع  

 االخت�ارات عند االنجاز 
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TESTS ON COMPLETION 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "Obligations" Contractor`sالتزامات المقاول : )9/1(

) ، 7/4یتعین على المقاول اجراء " االخت�ارات عند االنجاز " ط�قًا الحكام هذا " الفصل " والمادة ( 
 د) . -4/1وذلك �عد تقد�م الوثائق المطلو�ة منه �موجب الفقرة (

كون ) یومًا قبل الموعد الذي �21یتعین على المقاول ان �علم المهندس �اشعار ال تقل مدته عن ( 
ف�ه المقاول مستعدًا الجراء أي من االخت�ارات عند االنجاز. وما لم یتفق على خالف ذلك ، یتم 

) یومًا �عد هذا الموعد ، في الیوم او اال�ام التي �قوم المهندس 14اجراء هذه االخت�ارات خالل(
 بتحدیدها . 

س اعت�ار هامش تفاوت الثار عند تقی�م نتائج " االخت�ارات عند االنجاز" ، یتعین على المهند 
وعندما تعتبر االشغال، او  ,استخدام صاحب العمل لالشغال على اداء االشغال او خواصها االخرى 

أي قسم منها، انها قد اجتازت مرحلة " االخت�ارات عند االنجاز"، �قوم المقاول بتقد�م تقر�ر مصدق 
 بنتائج تلك االخت�ارات الى المهندس .

 ""Delayed Testsرات المتأخرة :االخت�ا )9/2(

اذا قام صاحب العمل بتأخیر االخت�ارات عند االنجاز بدون مبرر، یتم تطبیق احكام الفقرة الخامسة   
 ) �خصوص التدخل في اجراء االخت�ارات. 10/3) و/أو المادة ( 7/4من المادة (

ون مبرر ، جاز للمهندس ان اذا تم تأخیر اجراء " االخت�ارات عند االنجاز" من قبل المقاول بد 
) یوما من تار�خ 21یرسل اشعارًا الى المقاول �طلب منه ف�ه ان �عد الجراء االخت�ارات خالل (

تسّلم االشعار ، و�تعین على المقاول ان �جري االخت�ارات خالل تلك الفترة في الیوم او اال�ام التي 
 �حددها المقاول شر�طة اشعار المهندس بذلك.

) یومًا ، جاز الفراد  21اخفق المقاول في اجراء " االخت�ارات عند االنجاز " خالل فترة الـ ( اما اذا  
صاحب العمل ان �قوموا �اجراء االخت�ارات على مسؤول�ة ونفقة المقاول ، وتعتبر تلك االخت�ارات  

 و�أنها قد تم اجراؤها �حضور المقاول وتقبل نتائجها على انها صح�حة .

 ""Retestingاالخت�ار :اعادة  )9/3(

اذا اخفقت االشغال او أي قسم منها �اجت�از " االخت�ارات عند االنجاز " فیتم تطبیق احكام المادة  
) علیها . و�جوز للمهندس او للمقاول ان �طلب إعادة اخت�ار ما اخفقت نت�جته الي جزء 7/5(

 لشروط والظروف .من االشغال ذي العالقة ، على ان تعاد االخت�ارات تحت نفس ا

 

)9/4( 

 

 االخفاق في اجت�از االخت�ارات عند االنجاز : 

"Failure to Pass Test onCompletion" 

اذا اخفقت االشغال ، او أي قسم منها ، في اجت�از " االخت�ارات عند االنجاز " �عد اعادتها �موجب  
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 ال�ة : ) ، فان المهندس مخول �اتخاذ أي من االجراءات الت9/3المادة (

 ) ، او  9/3أن �أمر بتكرار اعادة االخت�ارات عند االنجاز مرة اخرى �موجب المادة ( -أ 

اذا �ان هذا االخفاق یؤدي الى فقدان صاحب العمل �شكل جوهري من االستفادة الكاملة من   -ب 
)  االشغال او أي قسم منه، فللمهندس ان یرفض االشغال او أي قسم منها ( حسب واقع الحال

، وفي هذه الحالة �حق لصاحب العمل الحصول على نفس التعو�ضات المنصوص علیها 
 ج)، او  -11/4ضمن احكام الفقرة (

 ان �صدر المهندس شهادة تسلم لالشغال ، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك. -ج 

ماته االخرى في حالة تطبیق الفقرة (ج) اعاله ، یتعین على المقاول ان �ستمر في اداء جم�ع التزا  
وفقًا للعقد ، و�تم تخف�ض ق�مة العقد �مبلغ �كون مناس�ًا لتغط�ة الق�مة المتحققة عن خفض 
ق�مة االنتفاع �النس�ة لصاحب العمل نت�جة لهذ االخفاق ، وما لم �كن هذا التخف�ض المتعلق بهذا 

ن �طلب تقی�م االخفاق محددًا في العقد ( أو حددت طر�قة احتسا�ه ) ، فان لصاحب العمل ا
 التخف�ض �احدى الطر�قتین التالیتین : 

یدفع  ان یتم االتفاق عل�ه ف�ما بین الفر�قین ( �تعو�ض �امل عن هذا االخفاق فقط ) و -1 
 مقابله قبل اصدار شهادة تسلم االشغال ، او  

 ) . 3/5) و (2/5ان یتم تقدیره والدفع مقابلة �موجب احكام المادتین (  -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 الفصل العاشر 

 تسّلم االشغال من قبل صاحب العمل 
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EMPLYER'S TAKING OVER 
ــ ـــــــــ ـــــ ـــ ــــــــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ  ـ ـــ

 تسلم االشغال واقسام االشغال : ) 10/1(

"                           he Works and Sections"Taking Over of t   

) �خصوص االخفاق في اجت�از " االخت�ارات عند االنجاز" ، فانه  9/4�استثناء النص الوارد في المادة ( 
 یتعین ان یتم تسلم االشغال من قبل صاحب العمل عندما : 

) المتعلقة 8/2ك االمور المحددة في المادة (تكون االشغال قد تم انجازها وفقًا للعقد ، �ما في ذل -1 
 �مدة االنجاز ، و�استثناء ما �سمح �ه وفقًا للفقرة (أ) ادناه ، و 

�كون قد تم اصدار شهادة تسلم االشغال ، او تعتبر و�أنها قد تم اصدارها وفقًا الحكـام هـذه "   -2 
 المادة " .

)  14دار" شهادة تسلم االشغال " في موعد ال �قل عن (�جوز للمقاول ان یتقدم �طلب الى المهندس الص 

واذا  ,انه قد تم انجازها وانها جاهزة للتسل�م -برأي المقاول –یومًا من التار�خ الذي تكون ف�ه االشغال 
 كانت االشغال مقسمة الى اقسام ، فللمقاول ان یتقدم �طلب لتسل�م أي قسم منها بنفس الطر�قة .

 ) یومًا من تار�خ تسلمه طلب المقاول :28ان �قوم �التالي ، خالل (یتعین على المهندس  

ان �صدر شهادة تسلم االشغال للمقاول محددًا فیها التار�خ الذي تعتبر ف�ه االشغال ، او أي قسم  -أ 
منها ، انه قد تم انجازها �موجب العقد ، �استثناء ا�ة اعمال ثانو�ة مت�ق�ة وعیوب ال توثر �شكل 

أو   للغرض الذي انشئت من اجله ( إلى أن –أو أي قسم منها  -لى استعمال االشغال جوهري ع
 حینما یتم انجاز هذه االعمال واصالح هذه العیوب )، او  

ان یرفض الطلب ، مبینًا االس�اب ، ومحددًا العمل الذي یترتب على المقاول ان �ستكمل انجازه حتى  -ب 
و�تعین على المقاول ان �ستكمل انجاز مثل هذا العمل قبل �مكن اصدار شهادة تسلم االشغال . 

 التقّدم �اشعار آخر لتسل�م االشغال �موجب احكام هذه " المادة " .

) یومًا، 28أما اذا لم �قم المهندس �اصدار شهادة تسلم االشغال او رفض طلب المقاول خالل فترة الـ ( 
تم انجازها �صورة جوهر�ة وفقًا للعقد، وعندها �جب و�انت االشغال او القسم ( حسب واقع الحال) قد 

 تسلم االشغال" و�أنها قد تم اصدارها �الفعل في آخر یوم من تلك الفترة . " اعت�ار شهادة

 "         ”Taking Over of Parts of the Worksتسلم اجزاء من االشغال : ) 10/2(

ان �صدر شهادة تسلم الي جزء من االشغال  –اً بناء على تقدیر صاحب العمل منفرد –�جوز للمهندس  
 الدائمة . 

ال �جوز لصاحب العمل ان �ستخدم أي جزء من االشغال ( �خالف االستعمال �اجراء مؤقت منصوص  
عل�ه في العقد او تم االتفاق بین الفر�قین �شأنه ) اال اذا او الى حین ان �قوم المهندس �اصدارشهادة 

ء . اما اذا قام صاحب العمل �استخدام أي جزء قبل اصدار شهادة التسلم ، فإنه تسلم االشغال لذلك الجز 
 : 

 �جب اعت�ار ذلك الجزء الذي تم استخدامه و�أنه قد تم تسلمه من تار�خ بدء استعماله ، و  - أ 
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تنتقل مسؤول�ة العنا�ة بذلك الجزء من االشغال الى صاحب العمل من ذلك التار�خ ، وتتوقف  -ب 
 ول�ة المقاول عن العنا�ة �ه ، و  مسؤ 

 یتعین على المهندس ان �صدر شهادة تسلم لذلك الجزء ، اذا طلب المقاول منه ذلك . -ج 

�عد ق�ام المهندس �اصدار شهادة تسلم االشغال لجزء ما من االشغال ، فانه �جب اتاحة اقرب فرصة   
وعلى المقاول ان  ,اخت�ارات عند االنجاز" للمقاول ل�ستكمل ما یلزم من خطوات الجراء ما ت�قى من "

�قوم �اجراء تلك االخت�ارات في اسرع فرصة ممكنة عمل�ًا ، وقبل انقضاء " فترة االشعار �العیوب " التي 
 تخص ذلك الجزء .

اال   -اذا تكبد المقاول �لفة ما نت�جة لق�ام صاحب العمل بتسلم جزء ما من االشغال و/ او استخدامه ،  
 فانه یتعین على المقاول :  –ن ذلك منصوصًا عل�ه في العقد او تمت موافقة المقاول عل�ه اذا �ا

 ) ان یرسل اشعارًا الى المهندس ، و  1( 

  ) مضافًا 20/1) ان یتم تقدیر استحقاقات المقاول �شأن تلك الكلفة ، مع مراعاة احكام المادة (2( 

 قد . الیها ر�ح معقول ، الضافتهما الى ق�مة الع

) �االتفاق على 3/5و�تعین على المهندس، �عد تسلمه لمثل هذا االشعار، ان �قوم عمًال �احكام المادة ( 
 تلك الكلفة والر�ح او تقدیرهما .

اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء ما من االشغال (غیر القسم ) فان تعو�ضات التأخیر عما ت�قى من  
ان تعو�ضات التأخیر لما ت�قى من قسم ما من االشغال ( ان وجد ) و�المثل، ف  ,االشغال �جب تخف�ضها

اما التخف�ض في تعو�ضات التأخیر فیتم احتسا�ه  ,اذا تم تسلم جزء ما منه، یتم تخف�ضها ا�ضاً 
�التناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من ق�مة منسو�ة الى الق�مة الكل�ة لالشغـال او القســم من االشغـــال 

)، ان �قوم �االتفاق علیها او ان 3/5ع الحال ) و�تعین على المهندس عمًال �احكام المـادة (( حسب واق 
علمًا �أن احكام هذه الفقرة ال تطبق اال على المقدار الیومي   ,�عد التقدیرات المتعلقة بهذه النسب

 ) وال تؤثر على ق�مة الحد االقصى لها .8/7لتعو�ضات التاخیر �موجب المادة (

 

  

 التدخل في اجراء االخت�ارات عند االنجاز: ) 10/3(

“Interference with Tests on Completion"                              

) یومًا الي سبب �عتبر 14لفترة تتجاوز ( –اذا تعذر على المقاول اجراء " االخت�ارات عند االنجاز"  
شغال أو أي قسم منها ( حسب واقع الحال ) انه  صاحب العمل مسؤوال عنه ، فانه �جب اعت�ار تلك اال

 قد تم تسلمها من قبل صاحب العمل في التار�خ الذي �ان ممكنًا ف�ه انجاز االخت�ارات عند االنجاز. 

و�تعین على المهندس ان �صدر شهادة تسلم لالشغال وفقًا لذلك ، ولكن یتعین على المقاول ان �قوم  
وعلى  ,في اقرب فرصة ممكنة عمل�ًا قبل انقضاء " فترة االشعار �العیوب " �اجراء االخت�ارات عند االنجاز

) یومًا یتضمن اجراء االخت�ارات عند اإلنجاز �موجب الشروط ذات  14المهندس ان یرسل اشعارًا �مهلة (
 العالقة في العقد .
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عند  ر في اجراء االخت�اراتاذا تكبد المقاول تأخرًا في مدة االنجاز و/ او �لفة ما نت�جة لمثل هذا التأخ 
االنجاز ، فللمقاول ان یرسل اشعارًا الى المهندس لتقدیر استحقاقاته �شأنها مع مراعاة احكام المادة 

 -) ، �خصوص :20/1(

أي تمدید في مدة االنجاز مما نتج عن هذا التأخر ، اذا �ان االنجاز قد تأخر او سوف یتأخر ، وذلك  -أ 
 ) .8/4�موجب المادة (

 أي �لفة �هذه مع ر�ح معقول ، و اضافتهما الى ق�مة العقد . -ت 

) �االتفاق علیها 3/5أن �قوم إعماًال للمادة ( -�عد تسلمه الشعار المقاول –وعلى المهندس  -ث
 .أو إعداد التقدیرات المتعلقة بهذه األمور

 تتطلب اعادتها الى وضعها السابق : االسطح التي ) 10/4(

                                  “Surfaces Requiring Reinstatement” 

�استثناء ما نص عل�ه خالفًا لذلك في شهادة تسلم االشغال ، فان شهادة التسلم الي قسم او جزء ما من   
االشغال ، ال �مكن اعت�ارها تصد�قًا على انجاز أ�ة اراٍض او اسطح اخرى تتطلب اعادتها الى وضعها 

 السابق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الحادي عشر  
 المسؤول�ة عن العیوب 

DEFECTS LIABILITY 
ــ ـــــــــ ـــــ ـــ ــــــــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ  ــــ

 :  واصالح العیوبإنجاز االعمال المت�ق�ة   ) 11/1(
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"            "Completion of Outstanding Work and Remedying Defects 

 منها ، في الحالة التي یتطلبها العقد  قسملغا�ة ان تكون االشغال ووثائق المقاول ، واي  

وقع ) بتار�خ انقضاء " فترة االشعار ( �استثناء ما قد ینجم عن االستعمال العادي واالستهالك المت
 �العیوب " المتعلقة بها ، او �عدها م�اشرة �اقصر فترة ممكنة عمل�ًا ، فانه یتعین على المقاول : 

انجاز أي عمل متبق اعت�ارًا من التار�خ المحدد في شهادة تسلم االشغال ، خالل مدة معقولة وفقًا  -أ 
 لتعل�مات المهندس ، و 

 جم�ع االعمال المطلو�ة الصالح العیوب او الضرر وفقًا لتعل�مات صاحب العمل  تنفیذ -ب 

( او من ینوب عنه ) ، بتار�خ او قبل انقضاء فترة اإلشعار�العیوب في تلك االشغال او في أي قسم 
 منها ( حسب واقع الحال ).

عنه ) ان یرسل   واذا ما ظهر عیب او حدث ضرر، فانه یتعین على صاحب العمل ( او من ینوب 
 للمقاول اشعارًا بها .

 "  "Cost of Remedying Defectsكلفة اصالح العیوب : ) 11/2(

ب)على مسؤولیته ونفقته -11/1یتحمل المقاول �لفة جم�ع االعمال المشار الیها في الفقرة( 
 الخاصة،اذا �انت والى المدى الذي تعزى ف�ه هذه االعمال الى:  

 المقاول مسؤوال عنه ، او   أي تصم�م �عتبر -أ 

 تقد�م تجهیزات او مواد او مصنع�ة مخالفة لشروط العقد ، او   -ب 

 أي اخفاق من جانب المقاول في التقید �أي التزام آخر .  -ج 

اما اذا �انت ، والى المدى الذي تعزى ف�ه هذه االعمال الى أي سبب اخر ، �ل�ًا او جزئ�ًا فانه �جب  
بذلك من قبل صاحب العمل ( او ن�ا�ة عنه ) دون تواٍن وفي مثل هذه الحالة یتم تطبیق ابالغ المقاول 
 ) المتعلقة �اجراء التغییرات . 13/3احكام المادة (

 تمدید فترة االشعار �العیوب : ) 11/3(

“PeriodExtension of Defects Notification”                               

ــاحب العمـــل الحـــق ـفــ   ي تمدیـــد فتـــرة االشـــعار �ـــالعیوب فـــي االشـــغال او أي قســـم منهـــا �موجـــب لصـ
ــادة ( ــي  )،2/5المـ ــد رئ�سـ ــا او أي بنـ ــم منهـ ــغال او أي قسـ ــذه االشـ ــه هـ ــون ف�ـ ــذي تكـ ــّد الـ ــى الحـ والـ

ــه ،  ــودة منـ ــراض المقصـ ــتعماله لالغـ ــن اسـ ــلمه) ال �مكـ ــد تسـ ــال �عـ ــع الحـ ــب واقـ ــزات ( حسـ ــن التجهیـ مـ
 نه ال �جوز تمدید تلك الفترة الكثر من سنتین . وذلك �سبب وجود عیب او ضرر، اال ا

) ، او بناء على 8/8اذا تم تعلیق تور�د التجهیزات و/او المواد او تر�یبها �موجب احكام المادة ( 
) فإن التزامات المقاول وفق احكام هذا " الفصل " ال 16/1اجراءات المقاول �موجب احكام المادة (

د �حصل �عد مرور سنتین من الموعد الذي �انت سوف تنقضي �ه  تنطبق على أ�ة عیوب أو ضرر ق 
 فترة اإلشعار �العیوب لتلك التجهیزات و/او المواد، لو لم �حصل ذلك .

 "   "Failure to Remedy Defectsاالخفاق في اصالح العیوب : ) 11/4(
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العمل ( او من ینوب اذا اخفق المقاول في اصالح أي عیب او ضرر خالل فترة معقولة ، جاز لصاحب  
عنه ) ان یرسل اشعارًا �شكل معقول الى المقاول �حدد ف�ه موعدًا آخر الصالح تلك العیوب او االضرار  

 قبل انقضائه .

واذا اخفق المقاول في اصالح العیب او الضرر في هذا الموعد المشار ال�ه وترتب على ذلك ان یتم  
) ، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من االجراءات  11/2ة (االصالح على حساب المقاول اعماًال للماد

 التال�ة ( حسب اخت�اره ) : 

ان �قوم بتنفیذ العمل بنفسه او بواسطة اخر�ن ، �طر�قة معقولة وعلى حساب المقاول ، ولكن دون  -أ 
 ان یتحمل المقاول ا�ة مسؤول�ة عن هذا العمل المنفذ . وفي مثل هذه الحالة ین�غي على المقاول

ان یدفع الى صاحب العمل ما تكبده �صورة معقولة من تكال�ف الصالح   –) 2/5اعماال للمادة ( –
 العیب او الضرر . 

ان �طلب الى المهندس ان یتوصل إلى اتفاق او ان �عد تقدیراته المعقولة لتخف�ض ق�مة العقد  -ب 
 ) ، او  3/5مقابلها حسب اجراءات المادة (

ــب او ا -ج  ــان العیـ ــتفادة اذا �ـ ــن االسـ ــة، مـ ــورة جوهر�ـ ــل �صـ ــاحب العمـ ــان صـ ــى حرمـ ــؤدي الـ ــرر یـ لضـ
ــاءه  ــد �كاملـــــه، او انهـــ ــي العقـــ ــا فلـــــه ان ینهـــ ــزء رئ�ســـــي منهـــ ــغال أو أي جـــ ــة مـــــن االشـــ الكاملـــ
�النســـــ�ة لـــــذلك الجـــــزء الرئ�ســـــي منهـــــا ممـــــا ال �مكـــــن اســـــتخدامه لالغـــــراض المقصـــــودة منـــــه، 

ــل  ــاحب العمـ ــب لصـ ــرى تترتـ ــوق اخـ ــة حقـ ــاف �أ�ـ ــدون االجحـ ــن و�ـ ــك مـ ــر ذلـ ــد، او غیـ ــب العقـ �موجـ
االســــ�اب، و�حیــــث �كــــون لصــــاحب العمــــل الحــــق فــــي اســــترداد جم�ــــع الم�ــــالغ التــــي تــــم دفعهــــا 
علـــــى االشـــــغال او علـــــى ذلـــــك الجـــــزء ( حســـــب واقـــــع الحـــــال ) مضـــــافًا الیهـــــا نفقـــــات التمو�ـــــل 

 ونفقات التفك�ك واخالء الموقع واعادة التجهیزات والمواد الى المقاول .

      oval of Defective Workm"Re    "لة االشغال المعی�ة :إزا ) 11/5(

�عد  –اذا �ان العیب او الضرر ال �مكن اصالحه في الموقع �صورة عاجلة ، فانه �جوز للمقاول  
ان ینقل من الموقع لغرض اصالح ا�ة اجزاء من التجهیزات  –الحصول على موافقة صاحب العمل 

مثل هذه الموافقة قد تتطلب تكل�ف المقاول ان یز�د ق�مة ضمان االداء   تكون معی�ة او تالفة ، اال ان
 �ما �عادل �امل ق�مة االستبدال لتلك التجهیزات المنقولة ، او ان �قدم ضمانًا آخر مناس�ًا �شأنها .

 "Further Tests" االخت�ارات االخرى : ) 11/6(

االشغال ، فإنه �جوز للمهندس ان �طلب  اذا �ان العمال اصالح أي عیب او ضرر تأثیر على اداء 
) یومًا من  28إعادة اجراء أي من االخت�ارات الموصوفة في العقد ، على ان یتم ذلك الطلب خالل (

 تار�خ اتمام اصالح العیب او الضرر .

یتم اجراء هذه االخت�ارات ضمن نفس الشروط التي اجر�ت �موجبها االخت�ارات السا�قة ، اال ان �لفة  
جرائها یتحملها الفر�ق الذي �عتبر مسؤوًال عن العیب او الضرر حس�ما یتم تحدیده �موجب المادة ا
 ) ف�ما �خص �لفة اعمال االصالح . 11/2(
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 "Right of Access" حق الدخول الى الموقع :  ) 11/7(

، �ما یتطلب الى ان یتم اصدار " شهادة االداء " ، �ظل المقاول متمتعًا �حق الدخول الى االشغال  
االمر �صورة معقولة الغراض الوفاء �التزاماته �موجب احكام هذا " الفصل " ، اال ف�ما ال یتعارض مع  

 االعت�ارات االمن�ة المعقولة لصاحب العمل . 

 "Contractor to Search"   واجب المقاول في ال�حث عن االس�اب : ) 11/8(

ـــ  –یتعــــین علــــى المقــــاول   ان ی�حــــث �موجــــب توجیهــــات المهنــــدس عــــن  –ك اذا طلــــب المهنــــدس ذـل
ــغال ــب فـــي االشـ ــ�اب أي عیـ ــب , اسـ ــاول �موجـ ــاب المقـ ــوب علـــى حسـ ــة اصـــالح العیـ ــم تكـــن �لفـ ــا لـ ومـ

) ، فانـــــه یتعـــــین علـــــى المهنـــــدس ان �قـــــدر الكلفـــــة المترت�ـــــة علـــــى عمل�ـــــة 11/2احكـــــام المـــــادة (
ــادة ( ــام المـ ــب احكـ ــول ، �موجـ ــح معقـ ــع ر�ـ ــ�اب ، مـ ــن االسـ ــث عـ ــا 3/5ال�حـ ــداد ) إمـ ــاق او �اعـ �االتفـ

 التقدیر الالزم لها واضافتهما الى ق�مة العقد .

 Performance Certificate""                 : شهادة االداء ) 11/9(

ال �عتبر المقاول انه قد اتم اداء التزاماته اال �عد ان �قوم المهندس �اصدار " شهادة االداء " للمقاول  
 �عتبر ف�ه المقاول انه قد اكمل االلتزامات المطلو�ة منه �موجب العقد . مبینًا فیها التار�خ الذي 

) یومًا من �عد انقضاء آخر فترة مـن فتـرات 28یتعین على المهندس ان �صدر " شهادة االداء " خالل ( 
ان �كـون المقـاول قـد قـدم جم�ـع " وثـائق المقـاول "  االشعار �العیوب ، او في اقرب فرصة ممكنـة, �عـد

جز االشغال وتم اخت�ارها �كاملها �مـا فـي ذلـك اصـالح ا�ـة عیـوب فیهـا ، �مـا یـتم ارسـال نسـخة مـن وان
 شهادة االداء تلك الى صاحب العمل .

 ان " شهادة االداء " وحدها دون غیرها تعتبر ممثلًة لقبول االشغال . 

 "Unfulfilled Obligations " : االلتزامات غیر المستوفاه  )11/10(

ان یتم صدور " شهادة االداء "، ی�قـى �ـل فر�ـق مسـؤوًال عـن الوفـاء �ـأي التـزام لـم ینجـزه لتار�خـه.   �عد 
وعل�ــه ، �ظــّل العقـــد ســاري المفعــول بـــین الفــر�قین الــى ان یـــتم تحدیــد طب�عــة ومـــدة االلتزامــات غیـــر 

 المستوفاة .

 Clearance of Site" "                        :اخالء الموقع )11/11(

یتعین على المقاول ، عند تسلمه لشهادة االداء ، ان یز�ل مـن الموقـع مـا ت�قـى مـن معـدات المقـاول ،  
 والمواد الفائضة  والحطام والنفا�ات واالشغال المؤقتة .

) یومـــًا مـــن �عـــد تـــار�خ تســـلم 28واذا لـــم تكـــن جم�ـــع هـــذه المعـــدات واللـــوازم قـــد تمـــت ازالتهـــا خـــالل ( 
" شــــهادة االداء " ، فانــــه �حــــق لصــــاحب العمــــل ان یب�ــــع او یــــتخلص مــــن صــــاحب العمــــل لنســــخة 

ــة الب�ـــع  ــدها التمـــام عمل�ـ ــال�ف التـــي تكبـ ــأن �ســـترد التكـ ــل مخـــوًال �ـ ــون صـــاحب العمـ ــا ،  و�كـ �قا�اهـ
 او التخلص واستعـادة الموقـع .

مـا انفقـه یدفع للمقاول أي رصید فائض مـن حصـیلة الب�ـع . امـا اذا �انـت ق�مـة مـا تـم تحصـیله تقـل ع 
 صاحب العمل ، فانه یتعین على المقاول ان یدفع الرصید المت�قي الى صاحب العمل .
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 الفصل الثاني عشر  
 كیل االشغال وتقدیر الق�مة

MEASUREMENT AND EVALUATION 
ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــــــ ـــــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــــ ـــ ــ ـــ  ــ

 "Works to be measured" كیل االشغال  : ) 12/1(
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 تكال االشغال وتقدر ق�م الدفعات �موجب احكام هذا " الفصل " . 

ـاول ،   عندما �طلب المهندس �یل أي جزء من االشغال فإن عل�ه ان یرسل إشعارًا معقوًال إلى ممثـل المـق
 والذي یتعین عل�ه : 

فـي اجـراء ان �متثل دون تواٍن اما �الحضور او ان یرسل ممثًال آخـر مـؤهًال لمسـاعدة المهنـدس  -أ 
 الكیل ، أو

 ان �قدم جم�ع التفاصیل التي �طلبها المهندس منه .  -ب 

 اذا تخلــف المقــاول عــن الحضــور او ارســال ممثــل عنــه ، فعنــدها �عتبــر الكیــل الــذي �عــده المهنــدس  

 ( أو من ینوب عنه ) مقبوًال �كیل صح�ح . 

ما یتم �یل االشغال الدائمة من القیود ، و�استثناء ما هو منصوص عل�ه خالفًا لذلك في العقد ، حیث 
فانه یتعین على المهندس اعدادها وعلى المقاول ، حینما یدعى لذلك ، ان �حضر لتفحص القیود 
لالتفاق علیها مع المهندس ، ومن ثم التوق�ع علیها عند الموافقة . فاذا تخلف المقاول عن الحضور 

 تعتبر القیود مقبولة وصح�حة 

لمقاول بتفحص القیود ولم یوافق علیها و/أو لم یوقع علیها �الموافقة، فإنه یتعین عل�ـه أن أما إذا قام ا
�شعر المهندس بذلك، مبینًا األمور التي یزعم �أنها غیر صح�حة في تلك القیود و�تعین على المهنـدس 

وفــي حالــة أن  �عــد تســلمه لهــذا اإلشــعار، أن �قــوم �مراجعــة القیــود فإمــا أن یؤ�ــدها، أو أن �عــدل علیهــا
) یومـًا مـن �عـد تـار�خ دعوتـه لتفحصـها، فإنهـا 14المقاول لم یرسل ذلك اإلشعار إلى المهنـدس خـالل (

 تعتبر مقبولة وصح�حة.

 ”Method of  Measuremen"                : أسلوب الكیل  ) 12/2(

حل�ة، یتم الكیل على النحو �استثناء ما یرد خالفًا لذلك في العقد  وعلى الرغم من وجود أ�ة اعراف م 
 التالي :

 تكال االشغال �یًال هندس�ًا صاف�ًا للكم�ات الفعل�ة لكل بند من بنود االشغال الدائمة ، و  -1 

 �كون اسلوب الكیل وفقًا لجدول الكم�ات او ا�ة جداول اخرى واج�ة التطبیق. -2 

 Evaluation""تقدیر الق�مة: ) 12/3(

 –) 3/5عمًال �احكـام المـادة ( –د خالفًا لذلك في العقد ، فانه یتعین على المهندس �استثناء ما هو وار  

أن �قوم �االتفاق على ق�مة العقد او تقدیرها �احتساب الق�مة لكل بند من بنود االشغال ، وذلك �اعتماد 
ــدیره �موجــب احكــام المــادتین ( ــتم تق ــذي ی ــه او ال و�ســعر ) اعــاله ، 12/2و  12/1الكیــل الموافــق عل�

 الوحدة المناسب للبند .

�كون سعر الوحدة المناسب للبند �ما هو محدد في العقد ، فاذا لم �كن هذا البند موجودًا ، �عتمـد سـعر  
الوحـدة لبنـد مشـا�ه . ومـع ذلـك فانـه یلـزم تحدیـد سـعر وحـدة مناسـب جدیـد لبنـد مـا مـن االشـغال ، فــي 

 الحالتین التالیتین :

%) من الكم�ة المدونة في جدول 10لكم�ة المكالة لهذا البند �ما یز�د على () اذا اختلفت ا1( -أ 
 الكم�ات او أي جدول آخر، و 
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) �ان حاصل ضرب التغّیر في الكم�ة �سعر الوحدة المحّدد في العقد لهذا البند ، یتجاوز 2(  
 %) من ق�مة العقد المقبولة "، و 0.01(

 %)، و  1�اشر على تغییر �لفة الوحدة لهذا البند �ما یز�ـد علـى (�ان الختالف الكم�ة هذا اثر م )3(  

 إن هذا البند لم تتم االشارة ال�ه في العقد على انه بند " �سعر ثابت " ، او  ) 4(   

 ) ان العمل قد صدرت �شأنه تعل�مات �كغییر�موجب احكام الفصل " الثالث عشر " و 1(-ب 

 ن لهذا البند في العقد ، و ) انه ال یوجد سعر وحدة مدو2( 

) انه ال یوجد له سعر وحدة محدد مناسب الن طب�عة العمل ف�ه ل�ست متشابهة مـع أي بنـد مـن 3( 
 او ان العمل ال یتم تنفیذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه . ,بنود العقد

ة لشمول اثر یتم اشتقاق سعر الوحدة الجدید من اسعار بنود العقد ذات الصلة ، مع تعدیالت معقول 
 االمور الموصوفة في الفقرتین ( أ ) و / أو ( ب ) اعاله ، حس�ما هو واجب للتطبیق منها . 

واذا لم �كن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجدید فانه �جب اشتقاقه من خالل تحدید  
�ار ا�ة امور اخرى ذات الكلفة المعقولة لتنفیذ العمل مضافًا الیها ر�ح معقول ومع االخذ في االعت

 عالقة .

والى ان �حین وقت االتفاق علـى سـعر الوحـدة المناسـب او تقـدیره فإنـه یتعـین علـى المهنـدس ان �قـوم  
 بوضع سعر وحدة مؤقت الغراض شهادات الدفع المرحل�ة .

 ”Omissions:”   االلغاءات ) 12/4(

غییر ( االمر التغییري ) ، ولم �كـن قـد تـم االتفـاق عندما �شكل الغاء أي عمل جزءًا ما (أو �ًال ) من الت 
 على تحدید ق�مته ، فانه :

اذا �ان المقاول سوف یتكبد ( او قد تكبد ) �لفة ما �ان مفترضًا فیها ان تكون مغطاة �مبلـغ �شـكل  -أ 
 جزءًا من " ق�مة العقد المقبولة " ف�ما لو لم �حصل االلغاء ، و 

 ج عنه ( او نتج عنه ) ان هذا المبلغ ال �شكل جزءًا من ق�مة العقد ، و �الغاء العمل سوف ینت -ب 

ـة   -ج    ان هذه الكلفة ال �مكن اعت�ارها مشمولة فـي تقـدیر ق�مـة أي عمـل بـدیل لـه ففـي مثـل هـذه الحاـل

یتعین على المقاول اشعار المهندس بذلك مع تقد�م التفصیالت المؤ�دة . �ما یتعین على المهنـدس 
ان یتوصل �االتفاق، او ان �قوم �اعداد  –) 3/5عمًال �احكام المادة ( –تسلمه لهذا االشعار  ، عند

 التقدیر الالزم لهذه الكلفة ، الضافتها الى ق�مة العقد.

 

 الفصل الثالث عشر  
 التغییرات والتعدیالت

VARIATIONS AND ADJUSTMENTS 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

      Right to Vary"":   ر  صالح�ة احداث التغیی ) 13/1(
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�إمكان المهندس ، في أي وقت قبل صدور شهادة تسلم االشغال ، ان ی�ادر �احـداث تغییـرات فـي االشـغال ،  
 سواء من خالل تعل�مات �صدرها ، او �الطلب الى المقاول ان �قدم اقتراحًا للنظر ف�ه . 

) و�نفـذه بـدون تـواٍن ، اال اذا قـدم المقـاول اشـعارًا الـى  یتعین على المقاول ان یلتزم �كل تغییر ( امر تغییري  
المهندس �علمه ف�ه �انه ال �ستط�ع ان �حصل على اللوازم المطلو�ة لتنفیذ اعمال التغییرات �جاهز�ة ، علـى 
ان یرفـق �اشـعاره التفصـیالت المؤ�ـدة لرأ�ـة . لـدى تسـلم المهنـدس لمثـل هـذا اإلشـعار ، یتعـین عل�ـه امــا ان 

 و�ثبت او �عّدل في تعل�ماته .یلغى ا

 -�مكن ان �شتمل �ل تغییر ( امر تغییري ) على ما یلي : 

ــرات  -أ  ــذه التغییـ ــل هـ ــد ( اال ان مثـ ــي العقـ ــغال المشـــمولة فـ ــن بنـــود االشـ ــد مـ ــات الي بنـ تغییـــرات فـــي الكم�ـ
 ال تشكل امرًا تغییر�ًا �الضرورة ) ، أو

 الي بند من بنود االشغال ، أو تغییرات في النوع�ة او الخصائص االخرى  -ب 

 تغییرات في المناسیب واالماكن و/او اال�عاد الي جزء من االشغال ، أو -ج 

 الغاء أي من االشغال ( اال اذا �ان سیتم تنفیذه من قبل آخر�ن ) ، أو  -د 

حتى   ما لم و -تنفیذ أي عمل اضافي ، او تقد�م تجهیزات او مواد او خدمات تلزم لالشغال الدائمة  -هـ 
أي " اخت�ارات عند االنجاز " متعلقة بها ، او عمل مجسات او اخت�ارات أو أعمال  استكشاف�ة  ذلك

 اخرى ، او  

 تغییرات في تسلسل او توقیت تنفیذ االشغال .  -ز 

قـوم ) ال �حق للمقاول ان �جري أي تغییر و/او أي تعدیل في االشـغال ، اال اذا قـام المهنـدس ( أو الـى ان � 
 �اصدار تعل�مات �ه او موافقته على اجراءه �تغییر .

 "Value Engineering":الهندسة الق�ّم�ة   ) 13/2(

�مكن للمقاول في أي وقت ان �قدم الى المهندس اقتراحًا خط�ـًا ، �عـرض ف�ـه رأ�ـه ، الـذي إن تـم اعتمـاده ،  
 فانه :

 �عجل في انجاز االشغال ، أو -1 

الشــغال ( لمصــلحة صــاحب العمــل ) ف�مــا �خــص عمل�ــات التنفیــذ او صــ�انة او تشــغیل �خفــض ق�مــة ا -2 
 االشغال ، او 

 �حسن من فاعل�ة او ق�مة االشغال المنجزة لما ف�ه مصلحة صاحب العمل ، او  -3 

 انه �حقق منفعة اخرى لصاحب العمل . -4 

مسـتوف�ًا لمتطل�ـات اجـراء التغییـرات المحـددة  یتعین ان یتم اعداد االقتراح علـى حسـاب المقـاول ، وان �كـون  
 ) الحقًا .13/3في المادة (

اذا اشــتمل عــرض المقــاول ، الــذي تــتم موافقــة المهنــدس عل�ــه ، تعــدیًال علــى تصــم�م أي جــزء مــن االشــغال  
 الدائمة ، فانه یتعین الق�ام �ما یلي ( اال اذا اتفق الفر�قان على غیر ذلك ) :

 قاول �اعداد تصم�م هذا الجزء ، و ان �قوم الم  - أ 

 أ ، ب، ج، د) المتعلقة �التزامات المقاول العامة ، و -4/1تطبق عل�ه احكام الفقرات (   -ب 

اذا ترتـب علــى هــذا التعـدیل تخفــ�ض فــي ق�مـة العقــد لهــذا الجـزء ، فانــه یتعــین علـى المهنــدس ، عمــًال  -ج 
او تقـــدیر بـــدل االتعـــاب المترتـــب علـــى تعـــدیل التصـــم�م ) ان �قـــوم �االتفـــاق علـــى 3/5�احكـــام المـــادة (

 %) من الفرق بین المبلغین التالیین : 50لتضمینه في ق�مة العقد . و�كون هذا البدل مساو�ًا لـ (
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التخف�ض المتحقق في ق�مة العقد لهذا الجزء ، ممـا هـو نـاتج عـن التعـدیل ، �اسـتثناء التعـدیالت  -)1( 
) ، والتعــدیالت �ســبب تغیــر التكــال�ف �موجــب 13/7جــب المــادة ( �ســبب تغییــر التشــر�عات �مو 

 ) ، و 13/8المادة (

التخف�ض الحاصل ( ان وجد ) فـي ق�مـة تلـك االجـزاء المغیـرة �النسـ�ة لصـاحب العمـل ، مـأخوذًا  -) 2( 
 في االعت�ار اي نقص في النوع�ة او العمر المتوقع او الفاعل�ة التشغیل�ة .

 ) ، فعندها ال �حتسب أي بدل لالتعاب . 2) تقل عن ق�مة (1أن ق�مة (اال انه اذا وجد  

      Variation Procedure"  "اجراءات التغییر: ) 13/3(

اذا قام المهندس �طلب اقتراح من المقاول ، قبل اصدار التعل�مات بتغییٍر مـا ، فإنـه یتعـین علـى المقـاول ان  
عمل�ـًا ، امـا �إبـداء اسـ�اب عـدم قدرتـه علـى االمتثـال ( ان �ـان  �ستجیب للطلب �تاب�ًا في اسرع وقت ممكـن

 هذا هو الحال )، او �أن �قدم ما یلي :

 وصفًا لالشغال التي �قترح تنفیذها و�رنامج العمل لتنفیذها ، و  - أ 

ثـره )، وا8/3مقترحات المقاول الي تعدیل یلـزم ادخالـه علـى برنـامج العمـل المقـدم منـه �موجـب المـادة ( -ب 
 على مدة االنجاز ، و 

 اقتراح المقاول �خصوص تقدیر ق�مة التغییر . -ج 

) او 13/2یتعین على المهنـدس ، �اسـرع مـا �مكـن عمل�ـًا ، �عـد تسـلمه القتـراح المقـاول ( �موجـب المـادة ( 
لمًا �أنه یتعین لغیر ذلك ) ان یرد على المقاول إما �الموافقة او عدم الموافقة او ان یرسل تعل�قاته عل�ه ، ع

 على المقاول ان ال یؤجل تنفیذ أي عمل خالل فترة انتظاره لتسلم الرد . 

أي تعل�مات لتنفیذ تغییر ما ، مع طلب تسجیل النفقات ، �جب ان تصدر من المهندس الى المقـاول ، وعلـى  
 المقاول ان �علمه بتسلم تلك التعل�مات . 

حكام " الفصل الثاني عشر" ، اال اذا اصدر المهنـدس تعل�ماتـه او وافـق یتم تقدیر ق�مة �ل " تغییر" �موجب ا 
 على غیر ذلك عمًال �احكام هذا الفصل " .

 "ayment in Applicable Currencies" Pالدفع �العمالت الواجب الدفع بها : ) 13/4(

تفاق على أي تعدیل لالسعار اذا نص العقد على دفع ق�مة العقد �أكثر من عملة واحدة ، فعندها ، اذا تم اال 
او الموافقة عل�ه ، ان تم اجراء تقدیر �شأنه ، �ما ذ�ر اعاله ، فانه �جب تحدید المبلغ الذي سیدفع �كل 
عملة من العمالت الواجب الدفع بها . و�ناًء عل�ه ، فانه �جب االشارة الى النسب الفعل�ة او المتوقعة  

ص �لفة العمل المغیر ، ونسب العمالت المختلفة المحددة لدفع ق�مة للعمالت التي یتعین الدفع بها ف�ما �خ
 العقد . 

  Provisional Sums  ""الم�الغ االحت�اط�ة  :  ) 13/5(

یــــتم اســــتخدام �ــــل مبلــــغ احت�ــــاطي فقــــط �ل�ــــًا او جزئ�ــــًا وفقــــًا لتعل�مــــات المهنــــدس ، و�ــــتم تعــــدیل ق�مــــة  
 العقد وفقًا لذلك .

لي الذي یدفع للمقاول اال تلك الم�الغ المتعلقة �العمـل او اللـوازم او الخـدمات التـي تـم ال �شمل المبلغ االجما 
رصد المبلغ االحت�اطي الجلها ، وفقـًا لتعل�مـات المهنـدس . ولكـل مبلـغ احت�ـاطي �جـوز للمهنـدس ان �صـدر 

 -تعل�مات �خصوص ما یلي :

د او الخــدمات المطلــوب تقــد�مها ) ، و�ــتم تقــدیر لعمــل ینفــذه المقــاول ( �مــا فــي ذلــك التجهیــزات او المــوا -أ 
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 ) و/أو13/3ق�مته �تغییر �موجب المادة (

التجهیــزات او المــواد او الخــدمات التــي یــتم شــراؤها مــن قبــل المقــاول ، و�ــتم تقــدیر ق�متهــا علــى النحــو  -ب 
 التالي ، الضافتها إلى ق�مة العقد :

 او المستحقة الدفع من قبله ) ، و الم�الغ الفعل�ة التي دفعها المقاول (  -1 

مبلغًا مقابل المصار�ف االدار�ة والر�ح ، محسو�ًا �نس�ة مئو�ة من هـذه الم�ـالغ الفعل�ـة بتطبیـق النسـ�ة  -2 
المئو�ة ذات الصلة ( إن وجدت) �ما حددت في أي من الجداول المناس�ة ، فان لم ترد مثل هـذه النسـ�ة 

 المحددة في ملحق عرض المناقصة . في الجداول ، ف�النس�ة المئو�ة

یتعین على المقاول ، عندما �طلب المهندس منه ذلك ، ان �قدم له العـروض المسـعرة والفـواتیر والمسـتندات  
 والحسا�ات او اال�صاالت االث�ات�ة . 

      "DayWork":  العمل �الیوم�ه   ) 13/6(

للمهندس ان �صدر تعل�ماته لتنفیذ التغییر على اساس  لالعمال الصغیرة او ذات الطب�عة الطارئة ، �مكن  
العمل �الیوم�ة، وعندئذ یتم تقی�مه �موجب جدول " العمل �الیوم�ة " المشمولة �العقد ، و�االجراءات المحددة  

 تال�ًا اما اذا لم یوجد جدول " للعمل �الیوم�ة " مشموًال في العقد، فان احكام هذه المادة ال تطبق. 

ان �قدم الى المهنـدس العـروض المسـعرة ، �مـا انـه  –قبل تثبیت طل�ات شراء اللوازم  –لى المقاول یتعین ع 
یتعین عل�ه عندما یتقدم �طل�ات الدفع ان �قدم الفـواتیر والمسـتندات والحسـا�ات او اال�صـاالت المتعلقـة �ـأي 

 من هذه اللوازم . 

�الیوم�ـة للـدفع مقابلهـا، فانـه یتعـین علـى المقـاول ان  و�استثناء ا�ة بنـود لـم یـتم تحدیـدها فـي جـدول العمـل 
�قدم �شوفًا یوم�ة دق�قة ( علـى نسـختین ) تتضـمن التفاصـیل التال�ـة للمـوارد التـي تـم اسـتخدامها فـي تنفیـذ 

 عمل الیوم السابق :

 اسماء ووظائف ومدة عمل مستخدمو المقاول ، و  -أ 

 واستعمال االشغال المؤقتة ، و  تحدید انواع ومدة تشغیل معدات المقاول -ب 

 �م�ات وانواع التجهیزات والمواد المستعملة .  -ج 

�قـوم المهنــدس بتوق�ــع نســخة واحــدة مــن �ــل �شــف اذا وجــده صــح�حًا او وافــق عل�ــه ، ومــن ثــم �عیــده الــى  
ه فـي �شـف المقاول . الحقًا لذلك �قوم المقاول بتقد�م �شف مسعر بهـذه المـوارد الـى المهنـدس قبـل تضـمین

 ) . 14/3الدفعة التال�ة �موجب احكام المادة (

  Adjustments for Changes in Legislation"لتعدیالت �سبب تغییر التشر�عات:" ) 13/7(

ــة   ــر فــي قــوانین الدول ــادة او نقصــان فــي الكلفــة نت�جــة أي تغیی ــد لمراعــاة ا�ــة ز�  یتعــین ان تعــدل ق�مــة العق

دة والغــاء او تعــدیل قــوانین قائمــة ) او فــي التفســیرات القضــائ�ة او الحكوم�ــة ( �مــافي ذلــك ســّن قــوانین جدیــ 
الرسم�ة لها، اذا حصـل ذلـك التغییـر �عـد التـار�خ االساسـي ، ونـتج عنـه تـأثیر علـى اداء المقـاول اللتزاماتـه 

 �موجب العقد .

ه التغییـرات فـي القـوانین او فـي اذا تكبد المقاول ( او �ـان سـیتكبد ) تـأخیرًا و / او �لفـة اضـاف�ة نت�جـة لهـذ 
تلك التفسیرات ، مما حصل �عد التار�خ االساسي ، فانه یتعین على المقاول ان یرسـل إشـعارًا الـى المهنـدس 
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 ) �خصوص : 20/1بذلك ، لتقدیر استحقاقاته �شأنها مع مراعاة احكام المادة (

از قـد تـأخر او سـوف یتـأخر ، وذلـك �موجـب تمدید مدة االنجـاز �سـبب التـأخیر الحاصـل ، اذا �ـان االنجـ  -أ 
 ) و 8/4المادة (

 أي �لفة �هذه الضافتها الى ق�مة العقد .  -ب 

ان یتوصـل الـى  –) 3/5عمـًال �احكـام المـادة ( –و�عد تسلم المهندس لمثل هذا االشعار ، فانه یتعـین عل�ـه  
 اتفاق علیها او ان �عد التقدیرات الالزمة �خصوص هذه االمور . 

 Adjustments for Changes in Cost""التعدیالت �سبب تغّیر التكال�ف  :  ) 13/8(

أن مصــطلح " جــدول ب�انــات التعــدیل الــوارد فــي هــذه المــادة "  �عنــي جــدول ب�انــات التعــدیل المع�ــأ والمرفــق  
 . �ملحق عرض المناقصة ، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الجدول ، فان مضمون هذه المادة ال �طبق

في حالة تطبیـق احكـام هـذه " المـادة " ، فـإن الم�ـالغ التـي تـدفع للمقـاول �جـب ان یـتم تعـدیلها لتشـمل اثـر  
الز�ــادة او النقصــان �ســبب أي ارتفــاع او انخفــاض �طــرأ علــى اجــور االیــدي العاملــة او علــى اســعار اللــوازم 

ذه " المـادة " ، والـى المـدى الـذي وغیرها من مدخالت االشـغال  مـن خـالل تطبیـق المعـادالت المدرجـة فـي هـ 
�كون ف�ه التعو�ض الشامل �سبب أي ارتفاع او انخفاض فـي الكلفـة غیرمغطـى ضـمن احكـام هـذه المـادة او 
احكام أي مادة اخرى في العقد ،فان " ق�مة العقد المقبولة " تعتبر انهـا تحتـوي علـى مبلـغ عرضـي للتعـو�ض 

 عن التقل�ات االخرى في الكلفة .

احتسـاب التعـدیل فـي الم�ـالغ المسـتحقة الـدفع الـى المقـاول ( �مـا یـتم تقـدیر ق�متهـا �اسـتعمال الجـداول یـتم  
المناس�ة ومن خالل تصدیق شهادات الدفع ) وذلك بتطبیق المعادلـة التال�ـة ، وذلـك لحـاالت الـدفع �ـالعمالت 

م تقـدیره علـى اسـاس الكلفـة او المختلفة �ـٍل علـى حـدة ، علمـًا �ـأن هـذا التعـدیل ال �سـري علـى أي عمـل یـت
 االسعار الدارجة . 

 -أما المعادلة فتكون �الص�غة التال�ة : 

 ) +0ل /ن) + د ( ل 0م/ن) + ج ( م 0ع/ن) = أ + ب ( ع ن معامل التعدیل (ت 

 Pn=a +b (Ln/ Lo) + c ( En/ Eo) + d ( Mn/ Mo) + ... 

 حیث : 

ة المقدرة �العملة المعینة في العقد خالل الفتـرة الزمن�ـة (ن) مقـدرة ت = معامل التعدیل الذي تضرب �ه الق�م 
 �االشهر ، اال اذا ورد نص مغایر لذلك في ملحق عرض المناقصة . 

= معامل ثابت یتم تحدیده فـي جـدول ب�انـات التعـدیل ذات الصـلة ، و�مثـل الجـزء غیـر القابـل للتعـدیل مـن   أ
 الدفعات التعاقد�ة .

امالت التوز�ن التي تمثل نسب عناصر الكلفة الداخلـة فـي تنفیـذ االشـغال �العمالـة والمعـدات ب، جـ، د = مع 
 والمواد . 

)= مؤشرات الكلفة الحال�ة او االسعار المرجع�ـة للفتـرة ( ن ) معبـرًا عنهـا �عملـة الـدفع ذات ن، ل ن، م ن(ع 
ــة المجــدول ذي الصــلة ، ــى عنصــر الكلف ــق �ــل واحــد منهــا عل ــك فــي  الصــلة ، و�طب وذل

ـ  التار�خ الـذي �سـبق الیـوم االخیـر مـن الفتـرة ( التـي تتعلـق بهـا شـهادة الـدفع المعن�ـة) ـب
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 ) یومًا .49(

)= مؤشرات االسعار " االساسـ�ة او المرجع�ـة لعناصـر الكلفـة فـي موعـد التـار�خ االساسـي لكـل 0، ل0، م0(ع 
 عملة من العمالت . 

" او االسـعار المرجع�ـة المحــددة فـي جــدول ب�انـات التعــدیل ، واذا  علـى ان یـتم اســتعمال " مؤشـرات االســعار 
كان هنالك شـك فـي مصـدرها ، فیـتم تقـدیرها مـن قبـل المهنـدس . ولهـذا الغـرض فانـه �جـب االسترشـاد �قـ�م 
"مؤشرات االسعار " بتوار�خ محددة لغا�ة توض�ح المصدر المذ�ور، ولو ان هذه التوار�خ ( و�ذلك هـذه القـ�م 

  تتالءم مع مؤشرات االسعار المرجع�ة . ) قد ال

في الحاالت التي تكون فیهـا " عملـة مؤشـر االسـعار " غیـر العملـة المحـددة فـي الجـدول ، فانـه �جـب اجـراء  
التحو�ل الالزم في اسعار العمالت �اعتماد سعر الب�ع المحـدد مـن قبـل البنـك المر�ـزي بتـار�خ انط�ـاق مؤشـر 

 االسعار . 

ن الوقــت الــذي �كــون ف�ــه تحدیــد مؤشــرات االســعار متاحــًا ، فإنــه یتعــین علــى المهنــدس وضــع والــى ان �حــی 
مؤشر مؤقت لغرض اصدار شهادات الدفع المرحل�ة ، وفي الوقـت الـذي �صـ�ح ف�ـه مؤشـر االسـعار متاحـًا ، 

 �عاد احتساب ق�مة التعدیل وفقًا لذلك . 

نجاز ، فانـه یـتم احتسـاب التعـدیل علـى الم�ـالغ المسـتحقة اذا اخفق المقاول في انجاز االشغال خالل مدة اال 
 �عد مدة االنجاز بواسطة أي من االسلو�ین التالیین : 

�ل مؤشر سعر او سعر واجب التطبیق فـي الیـوم التاسـع واالر�عـین قبـل تـار�خ انقضـاء " مـدة االنجـاز "  -1 
 لالشغال ، او 

 دلیل االسعار او السعر الحالي ، -2 

 ا افضل لصاحب العمل . ایهم 

أما �خصوص معـامالت التـوز�ن ( ب، ج ، د ) للعناصـر المكونـة للكلفـة ( ع ، م ، ل ) المحـددة فـي جـدول  
ب�انـات التعـدیل ، فإنـه ال �عــاد النظـر فیهـا اال اذا اصــ�حت غیـر معقولـة ، او غیـر متوازنــة ، او انهـا لـم تعــد 

 تنطبق ، نت�جة للتغییرات . 

 

 

  

را�ع عشر  الفصل ال  

 ق�مة العقد والدفعات 

CONTRACT PRICE AND PAYMENTS 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ""The Contract Priceق�مة العقد  : ) 14/1(

 ما لم ینص على غیر ذلك في الشروط الخاصة ، فانه :  
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  كون هذه الق�مة خاضعة الي ) ، وت 12/3یتم االتفاق على ق�مة العقد او تقدیرها �موجب المادة (  - أ 

 تعدیالت تتم �موجب احكام العقد ، و  

  یتعین على المقاول ان یدفع جم�ع الضرائب والرسوم واالجور المطلوب دفعها من قبله �موجـب العقد،  -ب 

وال یتم تعدیل ق�مة العقد �سبب أي من هذه النفقات �استثناء مـا هو منصوص علیـه فـي المـادة ( 
 ، و  )  13/7

ان الكم�ات المدونة في جدول الكم�ـات او غیـره مـن الجـداول هـي �م�ـات تقر�ب�ـة ، وال تعتبـر �أنهـا هـي  -ج 
 الكم�ات الفعل�ة والدق�قة : 

 لتلك االشغال المطلوب من المقاول تنفیذها ، او  -1 

 الغراض الكیل وتقدیر الق�مة �موجب " الفصل الثاني عشر " و  -2 

) یومـًا مـن تـار�خ الم�اشـرة ، اقتراحـه المتعلـق 28لى المقـاول ان �قـدم الـى المهنـدس ، خـالل (یتعین ع - د 
بتحلیــل الســعر لكــل بنــد تــم تســعیره فــي الجــداول �مبلــغ مقطــوع . وللمهنــدس ان �عتبــر هــذا التحلیــل عنــد 

 اعداده شهادات الدفع ، اال انه ال �عتبر ملزمًا �اعتماده . 

 ” Advance Payment” : الدفعة المقدمة  ) 14/2(

یدفع صاحب العمل الى المقاول دفعـة مقدمـة ، �قـرض بـدون فائـدة الغـراض التجهیـز ، عنـدما �قـدم المقـاول  
الكفالة المطلو�ة منه �موجب احكام هذه " المادة ". و�كون اجمالي ق�مة الدفعة المقدمة وطر�قة دفع اقساطها 

 ا ، �االسلوب المحدد في ملحق عرض المناقصة . ( ان تعددت ) والعمالت التي یتم دفعها به

مــا لــم ، والــى ان یتســلم صــاحب العمــل هــذه الكفالــة ، او اذا لــم �كــن قــد تــم تحدیــد ق�مــة الدفعــة المقدمــة فــي  
 ملحق عرض المناقصة ، فان احكام هذه المادة ال تطبق . 

) �اصـدار شـهادة دفـع 14/3حكـام المـادة (�قوم المهندس �عد تسلمه �شف المطال�ة �الدفعة المقدمة عمـًال �ا 
 مرحل�ة للقسط االول من تلك الدفعة ، وذلك �عد ان �كون صاحب العمل قد تسلم : 

 ) ، و 4/2ضمان االداء �موجب المادة ( -1 

�فالـة الدفعــة المقدمــة مســاو�ة فــي ق�متهــا وعمالتهــا لق�مــة الدفعــة المقدمــة ، و�حیــث تكــون صــادرة عــن  -2 
ومن داخل دولة ( او نظام تشر�عي آخر ) یوافق علیهمـا صـاحب العمـل ، وتكـون هـذه الكفالـة ك�ان مالي 

 �الص�غة المرفقة �الشروط الخاصة او أي ص�غة اخرى �قبل بها صاحب العمل . 

 

 

یتعین على المقاول المحافظة على استمرار صـالح�ة �فالـة الدفعـة المقدمـة حتـى سـداد ق�مـة الدفعـة المقدمـة  
احب العمل �كاملها ، ولكن �جوز تخف�ض ق�مـة تلـك الكفالـة اوًال �ـاول �القدرالمسـترد مـن المقـاول �مـا الى ص

یــتم ب�انــه فــي شــهادات الــدفع . واذا �ــان مــن بــین شــروط الكفالــة انقضــائها بتــار�خ محــدد ، ولــم �كــن قــد تــم 
ن علـى المقـاول فـي مثـل هــذه ) یومـًا مـن تـار�خ حلـول موعــد انقضـائها ، فإنـه یتعـی28اسـترداد ق�متهـا قبـل (

 الحالة ، ان �مدد صالحیتها الى حین ان یتم تسدید ق�متها �الكامل . 

 یتم استرداد ق�مة الدفعة المقدمة من خالل خصم�ات بنسب مئو�ة من شـهادات الـدفع ، علـى النحـو التـالي ، 

 ما لم �كن قد تم تحدید نسب اخرى في ملحق عرض المناقصـة : 
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تبدأ �شهادة الدفع التي تبلغ ق�متها المصدقة ( �استثناء الدفعـة المقدمـة والخصـم�ات االخـرى  �خصم�ات - أ 
 %) من ق�مة العقد المقبولة مخصومًا منها الم�الغ االحت�اط�ة ، و 10ورد المحتجزات ) ما یتجاوز (

ـــ ( -ب  ـــ ــدین ـل ــتهالك الــــ ــ�ة اســــ ــم�ات بنســــ ــراء الخصــــ ــتم اجــــ ــع25یــــ ــهادة دفــــ ــل شــــ ــة �ــــ ــن ق�مــــ  %) مــــ

ــالعمالت ونســب الخصــم مــن ( � اســتثناء ق�مــة الدفعــة المقدمــة والخصــم�ات االخــرى ورّد المحتجــزات ) �
 الدفعة المقدمة ، حتى ذلك الوقت الذي �كون قد تم عنده استرداد الدفعة المقدمة . 

جب احكـام " اذا لم �كن قد تم استرداد الدفعة المقدمة قبل اصدار شهادة تسلم االشغال او قبل انهاء العقد �مو  
حسـب  –الفصل الخامس عشر " او الفصل السادس عشر"أو انهاء العقد �موجب احكام الفصل االتاسع عشر"

فـإن رصـید الدفعـة المقدمـة غیـر المسـّدد �صـ�ح مسـتحقًا وواجـب السـداد فـورًا مـن المقـاول الـى  –واقع الحال 
 صاحب العمل .  

 ”  icate Application for Interim PaymentCertif” :تقد�م طل�ات الدفع المرحل�ة  ) 14/3(

ــدفع   ــة �ــــــل شــــــهر �شــــــف المطال�ــــــة �الــــ ــاول ان �قــــــدم الــــــى المهنــــــدس �عــــــد نها�ــــ  یتعــــــین علــــــى المقــــ

نسخ ) و�حیث �كـون الكشـف معـدا علـى النمـوذج المعتمـد مـن قبـل المهنـدس ، ومبینـًا ف�ـه تفاصـیل  6( من 
ًا �ـه الوثـائق المؤ�ـدة ، �مـا فـي ذلـك التقر�ـر الشـهري عـن الم�الغ التي �عتبر المقاول انها تستحق له ، ومرفق
 .) 4/21تقدم العمل خالل هذا الشهر �موجب احكام المادة (

�جب ان �شتمل �شف المطال�ة �الدفع المفردات التال�ة ، حسب انط�اقها ، والتي �جب ان �عبر عنها �عمـالت  
 -ب التالي : الدفع المختلفة التي تدفع بها ق�مة العقد ، و�الترتی

ـــر ( شـــاملًة   الق�مــة التعاقد�ـــة التقدیر�ـــة لالشـــغال المنفـــذة - أ  ووثـــائق المقـــاول المنتجـــة حتـــى نها�ـــة الشـه
 التغییرات ، ولكن �است�عاد المفردات المذ�ورة في الفقرات: ب ، ج، د، هـ ، و ، ز ادناه ) ، و 

ــمها مقابــــل تعــــدیل االســــعار -ب  ــالغ �جــــب اضــــافتها او خصــ ر التشــــر�عات او �ســــبب أي م�ــ ــبب تغیــــّ �ســ
 )، و13/8و  13/7تغیر التكال�ف، عمًال �احكام المادتین ( 

أي مبلغ �جب خصمه �محتجزات، و�واقـع النسـ�ة المئو�ـة المحـددة فـي ملحـق عـرض المناقصـة اقتطاعـًا  -ج 
الحد االقصـى من اجمالي الم�الغ المتحققة اعاله ، حتى ان تبلغ الخصم�ات المحتجزة لدى صاحب العمل 

 لق�مة المحتجزات ( ان وجد) �ما هو مذ�ور في ملحق عرض المناقصة ، و 

ا�ـــة م�ـــالغ �جـــب اضـــافتها او خصـــمها �خصـــوص الدفعـــة المقدمـــة واســـتردادها ، �موجـــب احكـــام المـــادة  -د 
 ) ، و 14/2(

 ) ، و 14/5( أ�ة م�الغ �جب اضافتها او خصمها �خصوص التجهیزات والمواد �موجب احكام المادة-هـ 

اي إضافات او خصم�ات اخرى تكون قد أص�حت مستحقة �موجب أي من احكام العقد ، او لغیر ذلك من  -و 
 االس�اب ، �ما في ذلك تلك الناجمة عن احكام " الفصل العشر�ن " ، و 

 خصم الم�الغ التي تم دفعها �موجب شهادات الدفع السا�قة .  -ز 

 

  : "Schedule of Payments"جدول الدفعات   ) 14/4(

اذا تضمن العقد جدوال للدفع محددًا ف�ه طر�قة دفـع ق�مـة العقـد علـى اقسـاط ، عندئـٍذ ، ومـا لـم �كـن قـد نـص  
 على غیر ذلك في هذا الجدول :

 أ) اعــاله، و  -14/3إن االقساط المحددة في جدول الدفعات هي الق�م التعاقد�ة التقدیر�ة الغراض الفقرة (- أ 
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 ) المتعلقة �التحضیرات ، و  14/5ال تطبق المادة (-ب 

اذا لم تكن هذه االقساط معرفة �الرجوع الى التقدم الفعلي في تنفیذ االشغال ، ووجد �أن التقدم الفعلي -ج 
لالشغال المنفذة �قل عما هو محدد في جدول الدفعات ، فللمهندس عندئذ، ان �شرع بتطبیق احكام 

اق على او اعداد اقساط مصححة تأخذ في االعت�ار المدى الذي تاخر �ه تقّدم العمل ) لالتف3/5المادة (
 عن ذلك الذي تم على اساسه التحدید السابق لالقساط .

أما اذا لم �حتو العقد على جدول للدفعات ، فانه یتعین على المقـاول ان یتقـدم بتقـدیرات غیـر ملزمـة للـدفعات  
) یومـًا 42نها�ة �ل دورة ر�ع سنو�ة على ان یـتم تقـد�م التقـدیر االول خـالل (التي یتوقع انها تستحق له في 

مــن تــار�خ الم�اشــرة  و�ســتمر تقــد�م التقــدیرات المصــححة فــي نها�ــات الــدورات الر�ع�ــة، الــى ان یــتم اصــدار 
 شهادة تسلم االشغال . 

 : التجهیزات والمواد المقصود استعمالها في االشغال ( التحضیرات )  ) 14/5(
Plant and Materials Intended for the Works”                               "   

 – 14/3اذا �انت احكام هذه " المادة" تنطبق ، یتم تضـمین شـهادات الـدفع المرحل�ـة ، عمـًال �احكـام الفقـرة ( 

 -هـ ) ما یلي :

 وقع لغرض استعمالها في االشغال الدائمة ، ومبلغًا مقابل التجهیزات والمواد التي تم تور�دها الى الم -1 

التخف�ض في ق�م البنود عندما تكون الق�مة التعاقد�ـة لمثـل هـذه التجهیـزات والمـواد قـد دخلـت �جـزء مـن  -2 
 أ) . -14/3االشغال الدائمة �موجب احكام الفقرة (

شـــمولة ضـــمن ملحـــق عـــرض ) ادنـــاه م1-) و (ج1–اذا لـــم تكـــن القـــوائم المشـــار الیهـــا فـــي الفقـــرتین ( ب  
 المناقصة ، فان احكام هذه المادة ال تطبق . 

 یتعین على المهندس ان �قّدر و�صادق على �ل ز�ادة في ق�مة الدفعات اذا تم است�فاء الشروط التال�ة :  

 ان �كون المقاول :   -أ 

االت ، والتكـال�ف ، واســتعمال قـد احـتفظ �قیـوٍد واف�ـة جــاهزة للمعاینـة ( �مـا فیهـا طل�ــات الشـراء واال�صـ  -1 
 التجهیزات والمواد ) ، و 

 قد قدم �شفًا �كلفة شراء وا�صال التجهیزات والمواد الى الموقع ، مؤ�دًا بب�انات اث�ات�ة �اف�ة ,  -2 

 -وان أ�ا مما یلي :       

 ان التجهیزات والمواد ذات العالقة :  -ب 

 اقصة للدفع مقابلها عند شحنها ، و هي تلك المدونة في ملحق عرض المن -1 

 انها قد تم شحنها �اتجاه الدولة ، أي الى الموقع ، عمًال �احكام العقد ، و  -2 

انها موصوفة ضمن سند شـحن صـح�ح او أي اث�ـات اخـرى للشـحن ، وتـم تسـل�مها الـى المهنـدس مـع  -3 
المطلو�ـة ، و�فالـة بنك�ـة معـدة علـى  ب�انات دفع اجرة الشحن والتأمین ، وغیرهـا مـن وثـائق االث�اتـات

نمــوذج وصــادرة عــن ��ــان مــالي موافــق علیهــا مــن قبــل صــاحب العمــل و�الم�ــالغ والعمــالت المحــددة 
�موجــب احكــام هــذه " المــادة" . �مكــن ان تكــون هــذه الكفالــة بنمــوذج مماثــل لنمــوذج الدفعــة المقدمــة 

لمفعول حتى یتم ا�صال التجهیـزات والمـواد ) ، شر�طة ان تظل سار�ة ا14/2المشار ال�ه في المادة (
 وتخز�نها �شكل مالئم في الموقع ، وحمایتها ضد الفقدان او الضرر او االسترداء ، او : 
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 ان التجهیزات والمواد ذات العالقة : -ج 

 هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند تور�دها الى الموقع ، و  -1 

تـــم ا�صـــالها وتخز�نهـــا فـــي الموقـــع �صـــورة مناســـ�ة وحمایتهـــا ضـــد الفقـــدان او الضـــرر او        انهـــا قـــد  2 
 االسترداء، و�ظهر انها تفي متطل�ات العقد . 

% )  مـن تقــدیرات المهنـدس لكلفـة التجهیــزات 80عنـدها �كـون المبلـغ االضــافي الـذي یـتم تصــد�قه معـادًال (  
لى الموقع ) ، مع االخـذ فـي الحسـ�ان الوثـائق المـذ�ورة فـي هـذه المـادة والمواد ( �ما في ذلك �لفة اال�صال ا

 والق�مة التعاقد�ة للتجهیزات والمواد . 

أ) -14/3تكون العمالت لهذا المبلغ االضافي مماثلة لما سیتم �ه صـرف الـدفعات المسـتحقة �موجـب الفقـرة ( 
خفــ�ض الــذي �جــب تطب�قــه ، والــذي �عتبــر فــي ذلــك الوقــت ، �جــب مراعــاة ان تكــون شــهادة الــدفع شــاملة الت

معــادًال لمــا �طبــق علــى هــذا المبلــغ والــدفع �ــانواع ونســب العمــالت الواجــب تطب�قهــا ، لهــذه الق�مــة االضــاف�ة 
 للتجهیزات والمواد ذات العالقة . 

          "Issue of Interim Payment Certficates"اصدار شهادات الدفع المرحل�ة   ) 14/6(

تم تصدیق او دفع أي مبلغ الى المقاول " الى حین ان یتسلم صاحب العمل ضمان االداء و�وافق علیـه ، لن ی 
 -) یومًا من تار�خ تسلمه لكشف الدفعة والوثائق المؤ�دة لهـا 28خالل مدة ( –و�عدها یتعین على المهندس 

در المهنـدس انـه �سـتحق للمقـاول ان �صدر الى صاحب العمل شهادة دفع مرحل�ة مبینًا فیها المبلـغ الـذي �قـ 
 �صورة منصفة ، ومرفقًا بها التفاصیل المؤ�دة . 

اال ان المهندس ال �عتبر ملزمـًا قبـل صـدور " شـهادة تسـلم االشـغال "  �اصـدار أي شـهادة دفـع مرحل�ـة ، اذا  
للدفعـة المرحل�ـة  كانت ق�متها ( �عد خصم المحتجزات واالقتطاعات االخرى ) اقل من الحد االدنـى ( ان وجـد )

 المشار ال�ه في ملحق عرض المناقصة ، وفي مثل هذه الحالة یتعین على المهندس ان �شعر المقاول بذلك.

 اال انه :  ,ال �جوز حجب اصدار شهادة الدفع الي سبب آخر 

�س �لفـة اذا �ان أي شئ تم تور�ده او أي عمل تم تنفیذه من قبل المقاول غیر مطابق للعقـد ، فـ�مكن حـ  -أ 
 االصالح او االستبدال حتى یتم انجاز ذلك االصالح او االستبدال ، و / أو 

اذا �ان المقاول قد اخفق (او هو مخفق) في اداء أي عمل او التزام وفقًا للعقد وتم إشعاره بـذلك مـن قبـل -ب 
 نفیذه . المهندس جاز ح�س ق�مة هذا العمل او االلتزام حتى �كون العمل او االلتزام قد تم ت

ان �قوم �عمل أي تصح�ح او تعدیل �ان �جب اجراؤه �شـكل مناسـب  -في أي شهادة دفع  -�جوز للمهندس  
على ق�مـة أي شـهادة دفـع سـا�قة، �مـا ان أي شـهادة دفـع ال �مكـن اعت�ارهـا مؤشـرًا علـى رضـا المهنـدس او 

 موافقته او قبوله او اقتناعه. 

 "Payment" :الدفع للمقاول   ) 14/7(
 یتعین على صاحب العمل ان یدفع للمقاول : 

) یومـًا 21) یومًا من تـار�خ اصـدار �تـاب القبـول ، او خـالل (42القسط االول من الدفعة المقدمة خالل ( -أ 
) ولكفالة الدفعـة المقدمـة عمـًال �المـادة 4/2من تار�خ تسلم صاحب العمل لضمان االداء ، عمًال �المادة (
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 متأخرًا اكثر ، و ) ایهما �ان 14/2(

) یومًا من تـار�خ تسـلم المهنـدس لكشـف الدفعـة والوثـائق 56المبلغ المصدق لكل دفعة مرحل�ة ، خالل ( -ب 
 المؤ�دة له ، و 

) یومًا من تار�خ تسـلم صـاحب العمـل لشـهادة الدفعـة 56المبلغ المصدق �شهادة الدفعة الختام�ة خالل ( -ج 
 هذه.

قاول عن �ل مبلغ مستحق �العملة المحددة ، وایداع المبلغ في الحساب البنكي الذي یتعین ان یتم الدفع للم 
 �عینه المقاول في دولة الدفع ( لهذه العملة ) والمحددة في العقد .

 "  Delayed Payment" الدفعات المتأخرة   : ) 14/8(

�حق له ان یتقاضى نفقات التمو�ل ) ، فانه 14/7اذا لم یتسلم المقاول أي دفعة مستحقة له �موجب المادة ( 
عن ا�ة م�الغ یتأخر دفعها له ، �حساب مر�ب شهر�ًا عن مدة التأخیر . وتحسب هذه المدة اعت�ارًا من  

) �غض النظر عن تار�خ اصدار شهادة الدفع المرحل�ة ( في حالة 14/7تار�خ الدفع المنوه عنه في المادة (
 ب) . – 14/7الفقرة 

وما لم ینص على غیر ذلك في الشروط الخاصة ، فان نفقات التمو�ل تحسب على اساس نس�ة الخصم  
%) و�تعین دفعها �العملة 3السنو�ة التي �حددها البنك المر�زي في دولة عملة الدفع ، مضافًا الیها (

 المحّددة لها . 

و تصدیق، و دون االجحاف �أي حق او �كون المقاول مستحقًا لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي ا 
 تعو�ض آخر .

 ”   Payment of Retention Money” رد المحتجزات  : ) 14/9(

عندما یتم اصدار " شهادة تسلم االشغال " �قوم المهندس بتصدیق دفع نصف الم�الغ المحتجزة الى المقاول  
ه یتم رّد نس�ة معینة من الم�الغ المحتجزة . اما اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء او قسم من االشغال ، فان

%) من النس�ة الناتجة عن 40�احتساب الق�مة النسب�ة لذلك القسم او الجزء ، وتكون هذه النس�ة بواقع (
 قسمة الق�مة التعاقد�ة التقدیر�ة لذلك القسم او الجزء على ق�مة العقد النهائ�ة �ما یتم تقدیرها . 

آخر فترة من " فترات االشعار �العیوب " ، استرداد رصید المحتجزات المت�قي  �حق للمقاول فور إنقضاء  
�شهادة مصدقة من قبل المهندس . اما �النس�ة النقضاء آخر فترة من فترات االشعار �العیوب لقسم ما من  

لعقد % ) من الق�مة التي تحتسب �قسمة ق�مة ا40االشغال ، فانه یتم رد نس�ة ما من المحتجزات تعادل ( 
المقدرة لهذا القسم الى ق�مة العقد النهائ�ة �ما یتم تقدیرها ، وذلك فور انقضاء فترة االشعار �العیوب 

 المتعلقة �ه .  

اال انه اذا ت�قت اشغال اصالحات �موجب احكام " الفصل الحادي عشر" ، فان المهندس مخول �حجب  
 تنفیذها .تصدیق الكلفة التقدیر�ة لتلك االصالحات الى ان یتم 

عند احتساب هذه النسب ، ال یؤخذ في الحس�ان أي تعدیالت في االسعار �سبب تغییر التشر�عات عمًال  
 ) .13/8) او �سبب تغّیر التكال�ف عمًال �احكام المادة (13/7�احكام المادة (
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  ""Statement at Completionكشف دفعة االنجاز ( عند تسل�م االشغال)  :    )14/10(

) یومًا مـن تـار�خ تسـلمه لشـهادة تسـلم 84یتعین على المقاول ان �قدم الى المهندس خالل فترة ال تتجاوز (  
) 14/3مــع الوثــائق المؤ�ــدة ، حســب متطل�ــات المــادة ( –) نســخ 6علــى ( –االشــغال ، �شــف دفعــة االنجــاز 

 مبینًا ف�ه : 

 التار�خ المحدد في شهادة تسلم االشغال ، و ق�مة جم�ع االشغال التي تم تنفیذها �موجب العقد حتى -أ 

 أي م�الغ اخرى �عتبر المقاول ان له حقًا فیها ، و  -ب 

تقدیرات ا�ة م�الغ اخرى مما �عتبر المقاول انها ستص�ح مستحقة له �موجب العقد ، على ان یتم تقد�م  -ج 
جاز ، ومن ثم �قوم المهندس تفاصیل مستقلة لكل مبلغ من هذه الم�الغ المقدرة في �شف دفعة االن

 .)14/6�التصدیق على الدفعة المستحقة �موجب احكام المادة (

 طلب شهادة الدفعة الختام�ة ( المستخلص النهائي )  : )14/11(

Application for Final Payment Certificate"                                      

) یومًا من تار�خ تسلمه شهادة االداء، مسودة  56هندس خالل (ین�غي على المقاول ان �قدم الى الم 
ومبینًا  -مع الوثائق المؤ�دة، �النموذج الذي یوافق عل�ه المهندس –) نسخ 6على ( –المستخلص النهائي 

 -فیها تفاصیل ما یلي :

 ق�مة جم�ع االشغال التي تم تنفیذها �موجب العقد ، و  -أ 

 مقاول ان له حقًا فیها �موجب العقد، او لغیر ذلك . أي م�الغ اخرى �عتبر ال -ب 

اذا لم یوافق المهندس على مسودة المستخلص النهائي ، او لم یتمكن من التثبت من صحة جزء ما منه ،   
فانه یتعین على المقاول ان �قوم بتقد�م تلك المعلومات االضاف�ة الالزمة التي �طلبها المهندس �صورة 

قاول ان �عدلها �الصورة التي یتفقان علیها ، مع مالحظة ان هذا الكشف �الصورة المتفق معقولة ، وعلى الم
 علیها ، �سمى في هذه الشروط بـ ( المستخلص النهائي ) .

مع ذلك، اذا تبین نت�جة للمناقشات الالحقة بین المهندس والمقاول ، وا�ة تعدیالت لمسودة المستخلص  
یها ، وجود خالف ما ، فانه یتعین على المهندس ان �عد و�قدم الى صاحب النهائي التي یتم االتفاق عل

العمل شهادة دفع مرحل�ة عن تلك االجزاء المتفق علیها من مسودة المستخلص النهائي ( مع ارسال نسخة  
 منها الى المقاول ) .  

ته �موجب احكام المادة ) او تمت تسو�20/4�عد ذلك ، اذا تم فّض الخالف نهائ�ًا �موجب احكام المادة (  
) فانه یتعین على المقاول عندئٍذ اعداد وتقد�م " المستخلص النهائي " الى صاحب العمل ، مع ارسال  20/5(

 نسخة منه الى المهندس . 

                "Discharge"المخالصـة  : )14/12(

ل اقرارًا خط�ًا یثبت ف�ه ان " ان �سلم صاحب العم ین�غي على المقاول، عند تقد�مه المستخلص النهائي 
�شكل التسو�ة الكاملة والنهائ�ة لجم�ع الم�الغ المستحقة للمقاول �موجب العقد او ما  "المستخلص النهائي

یتصل �ه ، و�مكن النص في هذه المخالصة على انها ال تص�ح نافذة المفعول اال �عد اعادة ضمان االداء  
رصید الم�الغ المستحقة له، وفي هذه الحالة تعتبر المخالصة نافذة من  الى المقاول وتسّلمه لما ت�قى له من
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 هذا التار�خ .  

   "Issue of Final Payment Certificate" إصدار شهادة الدفعة الختام�ة:  )14/13(

ــالل (  ــى المهنـــدس خـ ــي علـ ــب المـــادة (28ین�غـ ــتخلص النهـــائي" �موجـ ــلمه" المسـ ــًا مـــن تسـ ) 14/11) یومـ

 -)، ان �صدر الى صاحب العمل شهادة الدفعة الختام�ة، مبینًا فیها :14/12جب المادة (والمخالصة �مو 

 المبلغ الذي �ستحق للمقاول �صورة نهائ�ة،  و   -أ 

الرصید المستحق (إن وجد) من صاحب العمل الـى المقـاول او مـن المقـاول الـى صـاحب العمـل ( حسـب  -ب 
فعات التــي دفعهــا صــاحب العمــل ، ورصــید االقتطاعــات التــي واقــع الحــال) وذلــك �عــد احتســاب جم�ــع الــد

 تستحق لصاحب العمل �موجب العقد .

) والمخالصــة عمــًال �احكــام 14/11اذا لــم �قــم المقــاول بتقــد�م " المســتخلص النهــائي " عمــًال �احكــام المــادة ( 
فــق المقــاول فــي تقــد�م ) ، فإنــه یتعــین علــى المهنــدس ان �طلــب منــه الق�ــام بــذلك . واذا اخ14/12المــادة (

) یومًا مـن تـار�خ طلـب المهنـدس،  فللمهنـدس عندئـذ ، ان �صـدر شـهادة الدفعـة 28المستخلص خالل مدة (
 الختام�ة �الق�مة التي �قدرها �صورة منصفة انها مستحقة الدفع للمقاول .

 ”  iabilityLCessation of Employer`s” انتهاء مسؤول�ة صاحب العمل: )14/14(
 �عتبــــــر صــــــاحب العمــــــل مســــــؤوًال تجــــــاه المقــــــاول عــــــن أي امــــــر أو شــــــئ  نــــــاتج عــــــن هــــــذا العقــــــد ال  

 -( او متصل �ه ) او عن تنفیذ االشغال ، اال الى المدى الذي قدم المقاول �شأنه مطال�ة �مبلغ ما صراحًة :

 ضمن " المستخلص النهائي " ، وا�ضًا  -أ 

) ، �اسـتثناء االمـور او االشـ�اء المسـتجدة 14/10ادة (ضمن "كشـف دفعـة االنجـاز" الموصـوف فـي المـ  -ب 
 �عد اصدار شهادة تسلم االشغال . 

على �ل حال، فان ما یرد في هذه "المادة" ال �حد من مسؤول�ة صاحب العمل �موجب التزاماته في التعـو�ض،  
 لالم�الي من قبله.او من مسؤول�ة صاحب العمل في أي من حاالت الغش او التقصیر المتعمد، او المسلك ا

 Currencis of Payment""عمالت الدفع : )14/15(

ومـا لـم یـنص علـى غیـر  -یتم دفع " ق�مة العقد " �العملـة او العمـالت المحـددة فـي ملحـق عـرض المناقصـة  
ــى  -ذلـــك فـــي الشـــروط الخاصـــة  ــدفع علـ ــتم الـ ــدة، ف�جـــب ان یـ ــاكثر مـــن عملـــة واحـ ــیتم �ـ ــدفع سـ ــان الـ  اذا �ـ

 -:النحو التالي 

 اذا �انت " ق�مة العقد المقبولة " محددة �العملة المحل�ة فقط : -أ 

تكون النسب او الم�الغ للعملة المحل�ة والعمالت االجنب�ة واسعار الصرف الثابتة التي سوف تستخدم  -1 
 في حساب الدفعات، �ما تم تحدیدها في ملحق عرض المناقصة،اال اذا اتفق الفر�قان على غیر ذلك، و 

) وتعدیل 13/5یتم الدفع واجراء الخصم�ات ف�ما �خص الم�الغ االحت�اط�ة، عمًال �احكام المادة ( -2 
 )، �العمالت والنسب الواج�ة التطبیق، و 13/7االسعار �سبب التشر�عات عمًال �احكام المادة (

فیـتم دفعهـا �ـالعمالت  أ،ب،ج،د) ،-14/3اما الدفعات والخصم�ات االخـرى المشـار الیهـا فـي الفقـرات ( -3 
 )" اعاله , و1–والنسب المحددة في الفقرة "(أ 
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الدفع مقابل التعو�ضات المحددة في ملحق عرض المناقصة �جب ان یتم �ـالعمالت والنسـب المحـددة فـي  -ب 
 ذلك الملحق ، و 

التــي تــم انفــاق أمــا الــدفعات االخــرى التــي �ســددها المقــاول الــى صــاحب العمــل ف�جــب ان تســّدد �العملــة  -ج 
 الم�الغ علیها �معرفة صاحب العمل ، أو �أي عملة اخرى یتم االتفاق علیها ف�ما بین الفر�قین ، و 

اذا �ان المبلغ المستحق سداده الى صاحب العمل من قبل المقاول �عملة محددة تتجاوز المبلغ المستحق  -د 
وز لصاحب العمل ان �خصم رصـید هـذا المبلـغ دفعه من صاحب العمل الى المقاول بتلك العملة ، فإنه �ج

 من الم�الغ التي استحقت للمقاول �عمالت اخرى ، و 

اذا لم یتم تحدید اسعار تبدیل العمالت في ملحـق عـرض المناقصـة ، فتعتمـد اسـعار تبـدیل العمـالت التـي  -هـ 
 كانت سائدة في موعد التار�خ االساسي �ما قررها البنك المر�زي في الدولة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس عشر

 انهاء العقد من قبل صاحب العمل

TERMINATION BY EMPLOYER 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  المعدلة 2013/ وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكوم�ة / ط�عة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشار�ع اإلنشائ�ة 

 " Notice to Correct" :اإلشعار �التصو�ب  ) 15/1(

اذا اخفق المقاول في تنفیذ أي التزام �موجب العقد ، �قوم المهندس �ارسـال اشـعار لـه طال�ـًا منـه  
 تدارك هذا االخفاق وعالجه خالل مدة معقولة محددة .

 " Termination by Employer" انهاء العقد من قبل صاحب العمل : ) 15/2(

 لعقد في الحاالت التال�ة :�حق لصاحب العمل انهاء ا 

) او فــي االســتجا�ة إلشــعاٍر 4/2اذا اخفــق المقــاول فــي تقــد�م ضــمان االداء �موجــب المــادة ( -أ 
 ) ، أو 15/1�التصو�ب �ما ورد في المادة (

اذا تخلى المقاول عن تنفیذ االشغال ، او اذا بّین بوضوٍح نیته فـي عـدم االسـتمرار فـي تنفیـذ  -ب 
 جب العقد ، او التزاماته �مو 

 ان المقاول قد اخفق بدون عذر معقول في : -ج 

 مواصلة العمل وفقًا الحكام " الفصل الثامن " ، او  -1 

) 7/6) المتعلقـة �ـالرفض ، او المـادة (7/5التقید �أي إشعار صادر �موجـب أي مـن المـادة ( -2 

 ه لالشعار ، او ) یومًا من تار�خ تسلم28المتعلقة �اعمال االصالحات ، خالل (

إذا قــام المقــاول بتلــز�م االشــغال �كاملهــا لمقــاول فرعــي، او �التنــازل عــن العقــد دون الحصــول  -د 
 على الموافقة المطلو�ة ، او  

ـ  أن المقــاول قــد أصــ�ح مفلســًا او معســرًا، او تعــرض لتصــف�ة موجوداتــه، او صــدر امــر اداري  -هــ
علــى االســتمرار فــي العمــل تحــت اشــراف حــارس ضــده او اجــرى تســو�ة مــع دائن�ــه، أو وافــق 

قضائي او مصٍف او مدیر لمصلحة دائن�ه، او انه حدثت ا�ة واقعة لها نفـس التـأثیر ألي مـن 
 هذه االفعال أو الحوادث ( �موجب القوانین الواج�ة التطبیق ) ، او  

وة او هد�ـة ان المقاول قدم او عرض على أي شخص ( �صورة م�اشرة او غیر م�اشـرة ) رشـ  -و 
 او منحة او عمولة او ه�ة مال�ة �ترغیب او مكافأة مقابل : 

 ان �عمل او �متنع عن عمل أي إجراء یتعلق �العقد ، او -1 

ــدم محا�ـــــاة ألي شـــــخص لـــــه عالقـــــة  -2  ــاة او عـــ ان �ظهـــــر او �متنـــــع عـــــن اظهـــــار محا�ـــ
عطــــــاء او �العقــــــد، او اذا قــــــام أي مــــــن مســــــتخدم�ه  و�الئــــــه او مقاول�ــــــه الفــــــرعیین �ا

�شـــــكل م�اشـــــر او غیـــــر م�اشـــــر) الي شـــــخص �حـــــافز او  ( الوعـــــد �اعطـــــاء أي رشـــــوة
ــوافز  ــة حـــ ــاول ا�ـــ ــد�م المقـــ ــرة " و"، اال ان تقـــ ــي الفقـــ ــوف فـــ ــو موصـــ ــ�ما هـــ ــأة حســـ مكافـــ

 ومكافآت قانون�ة الفراده ال �ستوجب انهاء العقد .

المقاول خط�ًا  ففي أي من هذه الحاالت او الظروف ، �جوز لصاحب العمل ، �عد اشعار    
العمل  ) یومًا ، ان ینهي  العقد و�قصي المقاول من الموقع ، اال انه �مكن لصاحب14لمدة (

 �اشعار ان ینهي العقد فورًا اذا حصلت أي من الحالتین (هـ) او (و) اعاله .    

ان اخت�ار صاحب العمل النهاء العقد �جب ان ال�جحـف �أ�ـة حقـوق اخـرى قـد تتحقـق لـه �موجـب  
 العقد ، او لغیر ذلك من االس�اب.
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یتعین على المقاول في مثل هذه الحالة ان �غادر الموقع و�قوم بتسل�م المهندس اللـوازم المطلو�ـة  
وجم�ع " وثائق المقاول" ، وأ�ة وثائق تصم�م اعدها المقاول او تم اعدادها لصالحه . ومع ذلك ، 

ینفــذ فــورًا ا�ــة تعل�مــات معقولــة مشــمولة فــي فانــه یتعــین علــى المقــاول ان یبــذل قصــارى جهــده ل
 االشعار الذي ارسله صاحب العمل ، وذلك ف�ما یتعلق بـ :

 التنازل عن أي مقاولة فرع�ة ، و  -1 

 حما�ة الح�اة او الممتلكات او سالمة االشغال .  -2 

آخــر�ن  �عــد االنهــاء ، �حــق لصــاحب العمــل، ان �كمــل االشــغال، و / او ان �ســتخدم أي اشــخاص 
و�جــوز عندئــٍذ لصــاحب العمــل وهــؤالء االشــخاص االخــر�ن ان �ســتخدموا أ�ــًا مــن لــوازم  ,الكمالهــا

المقاول ووثائق المقاول ، ووثائق التصام�م االخرى التي اعدها المقاول، او تلك التي تم اعـدادها 
 لصالحه . 

واالشـغال المؤقتـة سـوف  یتعین على صاحب العمل عندئذ ، ان یرسـل اشـعارًا �ـأن معـدات المقـاول 
یتم االفراج عنهـا الـى المقـاول فـي الموقـع او �جـواره ، وعلـى المقـاول ان �قـوم فـورًا �إزالتهـا علـى 
مسؤولیته وحسا�ه . اال انه اذا تبین �أن المقاول لم �قم لتار�خه بتسدید أي استحقاقات عل�ه الى 

زم لتحصـیل اسـتحقاقاته ، واذا ت�قـى صاحب العمل ، فانه �مكـن لصـاحب العمـل ان یب�ـع تلـك اللـوا
 رصید من حصیلة الب�ع �عد استرداد االستحقاقات فیدفع ذلك الرصید الى المقاول .

  التقی�م بتار�خ انهاء العقد : ) 15/3(

  "Evaluation at the  Date of Termination " 

العقـد قـد اصـ�ح نافـذًا �عـد ان �كـون االشـعار �انهـاء  –و�أسرع مـا �مكـن عمل�ـًا  –على المهندس 
) �االتفـــاق علـــى ق�مـــة االشـــغال 3/5) ، ان �قـــوم عمـــًال �احكـــام المـــادة (15/2�موجـــب المـــادة (

واللوازم ووثائق المقاول وأ�ة م�الغ اخرى تستحق للمقاول مقابل االشغال المنفذة �موجب العقـد او 
 اجراء تقدیراته �شأنها . 

 "ent after Termination Paym" الدفع �عد انهاء العقد : ) 15/4(

) ، ان 15/2لصاحب العمل ، �عد ان �كون اإلشعار �إنهاء العقد قد اصـ�ح نافـذًا �موجـب المـادة ( 
 �قوم �التالي : 

 ) ، و/ أو 2/5ان ی�اشر �اتخاذ االجراءات المتعلقة �مطال�اته وفقًا الحكام المادة ( -أ 

التحقــق مــن  تكــال�ف تنفیــذ االشــغال وانجازهــا ان �مســك عــن الــدفع الــى المقــاول الــى حــین  -ب 
واصالح ا�ة عیوب فیها ، وتحدید تعو�ضـات التـأخیر المتحققـة علـى المقـاول ( إن وجـدت ) ، 

 وا�ة تكال�ف اخرى تكبدها صاحب العمل ، و/ أو 

ان �قتطع من حساب المقـاول مقابـل ا�ـة خسـائر واضـرار تكبـدها صـاحب العمـل وا�ـة تكـال�ف  -ج 
تــم صــرفها لغــرض إنجــاز االشــغال ، وذلــك �عــد احتســاب ا�ــة م�ــالغ تســتحق للمقــاول اضــاف�ة 

و�عـــد اســـترداد مثـــل هـــذه الخســـائر واالضـــرار  ,) 15/3مقابـــل انهـــاء العقـــد �موجـــب المـــادة (
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 والتكال�ف االضاف�ة �قوم صاحب العمل بدفع أي رصید متبق الى المقاول .

 حق صاحب العمل في انهاء العقد  : ) 15/5(

                  Employer`s Entitlement to Termination”" 

�حق لصاحب العمل ان ینهي العقد فـي أي وقـت لمـا �خـدم مصـلحته ، �حیـث �صـدر اشـعارًا بـذلك  
) یومـًا مـن �عـد تـار�خ تسـلم المقـاول لالشـعار 28الى المقاول ، و�عتبر االنهاء نافـذًا �عـد مـرور (

ة ضمان االداء ال�ه من قبل صاحب العمل ، ایهما الحق ، اال انـه ال المذ�ور ، او من تار�خ اعاد
�حق لصاحب العمل ان ینهي العقد �موجب هذه " المادة " ل�قوم بتنفیذ االشغال بنفسه او للترتیـب 

 لتنفیذها من قبل مقاول آخر .

ــًا ال  ــه وفق ــة معدات ــاول التوقــف عــن العمــل و�زال ــى المق ــادة �عــد هــذا االنهــاء ، یتعــین عل حكــام الم
 ) .19/6) ، ومن ثم تتم تسو�ة حسا�اته بتطبیق احكام المادة (16/3(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس عشر
 تعلیق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول

SUSPENSION AND TERMINATION BY CONRTACTOR 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حق المقاول في تعلیق العمل : ) 16/1(

"                              Work  Contractor's Entitlement to Suspend" 

) ، او لـم ینفــذ 14/6اذا لـم �قـم المهنـدس �التصــدیق علـى أي شـهادة دفــع مرحل�ـة �موجـب احكــام المـادة ( 
ــم یتقیــد 2/4صــاحب العمــل التزاماتــه �خصــوص الترتی�ــات المال�ــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة ( ) ، او ل

) ، فإنـه �جـوز للمقـاول �عـد توج�ـه اشـعار 14/7 �احكـام المـادة (�مواعید الدفعات المستحقة للمقاول عمالً 
) یومـًا الـى صـاحب العمـل ، ان �علـق العمـل ( أو ان ی�طـئ عمل�ـة التنفیـذ ، مـا لــم 21�مهلـة ال تقـل عـن (

وحتى یتسلم المقاول شهادة الدفع ، اواث�اتًا معقوًال �شأن الترتی�ات المال�ة ، او یتم الـدفع لـه ( حسـب واقـع 
 الحال ) وحس�ما هو وارد في االشعار . 

ان اجراء المقاول هذا، ال �جحف �حقه في است�فاء نفقات التمو�ل التي قد تتحقق له �موجـب احكـام المـادة  
 ) .16/2) وال �حقه في انهاء العقد عمًال �احكام المادة (14/8(

ات المال�ـة او الدفعـة المسـتحقة لـه قبـل ق�امـه اذا تسلم المقاول الحقًا الشعاره شهادة الدفع او دلیـل الترتی�ـ  
 بتوج�ه اشعار االنهاء ، فانه یتعین عل�ه ان �ستأنف العمل المعتاد و�أسرع وقت ممكن عمل�ًا . 

أما اذا تكبد المقاول تأخرًا في مدة االنجاز و/ أو �لفة ما نت�جـة لتعلیـق العمـل ( او ا�طـاء عمل�ـة التنفیـذ )  
لمادة " ، فعل�ه ان یرسل اشعارًا الـى المهنـدس �ـاالمر ، لتقـدیر اسـتحقاقاته �شـأنها ، �موجب احكام هذه " ا

 ) �خصوص : 20/1مع مراعاة احكام المادة (

تمدید مدة االنجاز �سبب ذلك التأخیر ، اذا �ان االنجاز قد تأخر او سوف یتأخر ، وذلك �موجـب احكـام  -أ 
 ) ، و 8/4المادة (

 ر�ح معقول ، الضافتهما الى ق�مة العقد . أي �لفة �هذه مع  -ب 

) 3/5و�عــد تســلم المهنــدس لمثــل هــذا االشــعار ، یتعــین عل�ــه المضــي �ــاالجراءات �موجــب احكــام المــادة ( 

 لالتفاق علیها او اجراء التقدیرات �شأن هذه االمور . 

 " Termination by Contractor" انهاء العقد من قبل المقاول : ) 16/2(

 للمقاول انهاء العقد في الحاالت التال�ة :�حق  

) یومًا من تار�خ ارساله االشعار الى صاحب العمـل �موجـب 42اذا لم یتلق المقاول اث�اتًا معقوًال خالل ( -أ 
) �خصوص اخفاق صاحب العمل في االلتزام �عمل الترتی�ـات المال�ـة حسـب احكـام المـادة 16/1المادة (

 ) ، او 2/4(

) یومــًا مــن تــار�خ تســلمه لكشــف تلــك 56ق المهنــدس فــي اصــدار شــهادة دفــع مرحل�ــة خــالل (اذا اخفــ  -ب 
 الدفعة مع الب�انات المدعمة ، او 

) یومــًا مــن 42اذا لــم یتســلم المقــاول أي مبلــغ اســتحق دفعــه لــه �موجــب شــهادة دفــع مرحل�ــة خــالل ( -ج 
) ( �اسـتثناء 14/7ب احكـام المـادة (انقضاء المهلة التي یتعین على صاحب العمل الدفع خاللهـا �موجـ 

ــب ــل �موجـــــــ ــاحب العمـــــــ ــات صـــــــ ــوص مطال�ـــــــ ــا �خصـــــــ ــق اقتطاعهـــــــ ــي یتحقـــــــ ــم�ات التـــــــ  الخصـــــــ
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 ) ، او 2/5المادة (  

 اذا اخل صاحب العمل �صورة جوهر�ة في اداء التزاماته �موجب العقد ، او   -د 

ـ  ) 1/7تفاق�ــة العقــد او �المــادة () المتعلقــة �ا1/6اذا أخــل صــاحب العمــل فــي االلتــزام �احكــام المــادة ( -هــ

 المتعلقة �التنازل ، او 

اذا حدث تعلیق مطول للعمل ، مما یؤثر على تنفیذ االشغال �كاملها ، حسـ�ما هـو منصـوص عل�ـه فـي  -و 
 ) ، او 8/11المادة (

مـر اذا تبین �أن صاحب العمل قـد اصـ�ح مفلسـًا او وقـع تحـت التصـف�ة ، او فقـد السـیولة ، او صـدر ا -ز 
اداري ضده ، او انه قد اجرى تسـو�ة مال�ـة مـع دائن�ـه ، أو قـد حـدثت أ�ـة واقعـة لهـا نفـس التـأثیر ألي 

 من هذه االفعال او االحداث( �موجب القوانین الواج�ة التطبیق )، 

) یومـًا ، 14ففي أي من هذه االحداث او الظروف ، �مكن للمقاول �عد إشعار صاحب العمل خط�ـًا �مهلـة ( 
نهي العقد ، اال انه �مكن للمقاول �إشعار ان ینهي العقد فورًا اذا حصلت أي مـن الحـالتین (و) او (ز) ان ی

 اعاله .

إن اخت�ار المقاول النهاء العقد �جب ان ال �جحف �أ�ة حقوق اخرى تتحقق له �موجـب العقـد او لغیـر ذلـك  
 من االس�اب . 

 ل :التوقف عن العمل وازالة معدات المقاو ) 16/3(

"Cessation of Work and Removal of Contractor`s Equipment "       

) 15/5�عد ان �ص�ح أي من االشعارات المتعلقة �انهاء العقد من قبل صاحب العمل �موجب احكام المادة ( 

ب16/2، او �انهــاء العقــد مــن قبــل المقــاول �موجــب احكــام المــادة ( علــى  ) ، او �االنهــاء االخت�ــاري المترتــّ
) ، نافـذًا ، فإنـه یتعـین علـى المقـاول ان ی�اشـر علـى الفـور 19/6حصول قوة قاهرة �موجب احكام المـادة (

 �ما یلي :

التوقــف عــن تنفیــذ أي عمــل ، اال اذا �ــان تنفیــذ مثــل هــذا العمــل قــد صــدرت تعل�مــات �شــأنه مــن قبــل  -أ 
 ل ، و المهندس لغرض حما�ة االشخاص او الممتلكات او لسالمة االشغا

 ان �سلم وثائق المقاول والتجهیزات والمواد واالشغال االخرى التي تم الدفع مقابلها ، و  -ب 

 ان یز�ل �ل اللوازم االخرى من الموقع ، �استثناء ما یلزم منها المور السالمة , وان �غادر الموقع. -ج 

 " Payment on Termination" :        الدفع عند انهاء العقد  ) 16/4(

) قـد اصـ�ح 16/2یتعین على صاحب العمل ، �عد ان �كون االشعار الصـادر �انهـاء العقـد �موجـب المـادة ( 
 نافذًا ، ان �قوم �التالي :

 اعادة ضمان االداء الى المقاول ، و  -أ 

 ) ، و19/6ان یدفع استحقاقات المقاول حسب احكام المادة ( -ب 

 فائت او أي ضرر او خسارة اخرى تكبدها المقاول نت�جة لهذا االنهاء.ان یدفع للمقاول بدل أي ر�ح  -ج 
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 الفصل السا�ع عشر 
 المخاطر والمسؤول�ة

RISKS AND RESPONSIBILITY 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " Indemnities": التعو�ضــات ) 17/1(

یتعین على المقاول ان �عوض و�حمي من الضـرر �ـال مـن صـاحب العمـل وافـراده وو�الئهـم ضـد جم�ـع  
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 -مطال�ات واالضرار واالع�اء والنفقات (�ما فیها االجور والنفقات القانون�ة) وذلك ف�ما یتعلق �التالي:ال

االصا�ات الجسد�ة او المرض او االعتالل او الوفاة التي قد تلحق �أي شخص مهمـا �ـان اذا �انـت  -أ 
شغال وانجازهـا واصـالح ناجمة عن او اثناء او �سبب تصام�م المقاول ( ان وجدت) او عن تنفیذ اال

ا�ة عیوب فیها ، ما لم تكن معـزّوة الـى االهمـال او الفعـل المتعمـد او نقـٍض للعقـد مـن قبـل صـاحب 
 العمل او افراده او أي من و�الئهم ، و 

الضرر او الخسارة التي قد تلحق �الممتلكات العقار�ة او الشخصـ�ة ( ف�مـا عـدا االشـغال ) ، وذلـك  -ب 
 �كون ف�ه هذا الضرر او الخسارة :  الى المدى الذي

ناجمًا عن او اثناء او �سبب تصام�م المقاول ( ان وجدت ) أو عن تنفیذ وانجـاز االشـغال واصـالح  -1 
 ا�ة عیوب فیها ، و 

�عزى الى أي اهمال او فعل متعّمد او نقض للعقد من قبل المقاول او أفراده او أي مـن و�الئهـم او  -2 
 ن قبل أي منهم �صورة م�اشرة او غیر م�اشرة . أي شخص مستخدم م

كما یتعین على صاحب العمـل ان �عـوض و�حمـي المقـاول ومسـتخدم�ه وو�الئهـم ضـد ا�ـة مطال�ـات او  
 اضرار او خسائر او نفقات ( �ما فیها االجور والنفقات القانون�ة ) �خصوص ما یلي : 

 الوفاة التي تعزى الى االهمال او الفعل المتعمد او   االصا�ات الجسد�ة او المرض او االعتالل او ) 1( 

 نقض العقد من قبل صاحب العمل او افراده او أي من و�الئهم ، و 

 ا�ة امـور اخـرى تكـون المسـؤول�ة عنهـا مسـتثناة مـن التغط�ـة التأمین�ـة المنـوه عنهـا فـي الفقـرات  ) 2( 

 ) .18/3) من المادة (3، 2،  1-( د  

 " Contractor's Care of the Works" لمقاول �االشغال : اعتناء ا ) 17/2(

یتحمل المقاول المسؤول�ة الكاملة عن العنا�ة �االشغال واللوازم ابتداء من تار�خ الم�اشرة وحتى صدور  
)، عندما تنتقل هذه 10/1" شهادة تسلم االشغال" ( او تعتبر و�أنها قد صدرت ) �موجب المادة (

العمل ، و�نطبق هذا المفهوم على أي قسم او جزء من االشغال تم اصدار" المسؤول�ة الى صاحب 
 شهادة تسلم لالشغال "( او اعت�ارها و�أنها قد صدرت ) �خصوصه. 

ــأي   ــًا لـــذلك، �ظـــل المقـــاول مســـؤوًال عـــن العنا�ـــة �ـ �عـــد ان تنتقـــل المســـؤول�ة الـــى صـــاحب العمـــل وفقـ
 الـــــــى ان یـــــــتم اســـــــتكماله . ”شـــــــغالعمـــــــل متبـــــــٍق �التـــــــار�خ المحـــــــدد فـــــــي " شـــــــهادة تســـــــلم اال

ــرة مســـــؤول�ة  ــارة خـــــالل فتـــ ــاول أي ضـــــرر او خســـ ــوازم او وثـــــائق المقـــ ــق �االشـــــغال او اللـــ اذا لحـــ
ــ�اب ( �اســــتثناء المخــــاطر المبینــــة فــــي المــــادة  ــاول عــــن العنا�ــــة بهــــا، الي ســــبب مــــن االســ المقــ

ــاً 17/3( ــد تـنــ  )) الحقـ ــارة, قـ ــرر أو خسـ ــن أي ضـ ــؤوًال عـ ــون  مسـ ــاول �كـ ــإن المقـ ــل ، فـ ــن أي فعـ تج عـ
ــلم  االشــــغال ــاول  �عــــد صــــدور شــــهادة تســ ــام بهــــا المقــ ــاول مســــؤوًال  ,أو أفعــــال قــ ــا �كــــون المقــ �مــ

ــغال ــلم  االشـ ــهادة تسـ ــدار شـ ــد إصـ ــل �عـ ــد تحصـ ــائر قـ ــرار او خسـ ــة اضـ ــن أ�ـ ــذلك عـ ــئة  ,كـ ــا ناشـ ولكنهـ
 عن حدث سابق �ان المقاول مسؤوًال عنه.

 "Employer`s Risks"مخاطر صاحب العمل : ) 17/3(

 ) الحقًا هي :17/4ان المخاطر المشار الیها في المادة (  
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الحـــرب او االعمـــال العدائ�ـــة ( ســـواء اعلنـــت الحـــرب او لـــم تعلـــن ) او الغـــزو ، او افعـــال االعـــداء  -أ 
 االجانب.

التّمرد او اعمال االرهاب او الثورة او العص�ان او االستیالء على الحكم �القوة ، او الحـرب االهل�ـة  -ب 
 ي الدولة ، ف 

االضطرا�ات او المشاغ�ات او حر�ات االخـالل �النظـام داخـل الدولـة ممـا �قـوم بهـا اشـخاص ل�سـوا  -ج 
 من أفراد المقاول او مستخدمي مقاول�ه الفرعیین ، 

االعتــدة الحر��ــة او المــواد المتفجــرة او االشــعاعات االیون�ــة او التلــوث �االشــعاعات النوو�ــة داخــل  -د 
�اســتثناء مــا هــو نــاتج عــن اســتخدام المقــاول مثــل هــذه االعتــدة او المــواد المتفجــرة او الدولــة ، 

  .االشعاعات

ـ  موجــات الضــغط الناتجــة عــن الطــائرات ووســائل النقــل الجو�ــة المندفعــة �ســرعة الصــوت أو �ســرعة   -هــ
 تفوق سرعة الصوت،

، �اسـتثناء مـا هـو منصـوص عل�ـه استخدام صاحب العمل او إشغاله الي جزء من االشغال الدائمة  -و 
 في العقد ، 

تصم�م أي جزء من االشغال تم اعداده من قبل أفراد صاحب العمل او من قبل آخر�ن �عتبر صـاحب  -ز 
 العمل مسؤوًال عنهم ، و 

أي عمل�ة لقوى الطب�عة مما �عتبر امرًا غیر منظور ، والتي لـم �كـن بوسـع مقـاول متمـرس توقعهـا  -ح 
 لة واتخاذ االجراءات الوقائ�ة الكاف�ة ضدها . �صورة معقو 

 "Consequences of Employer`s Risks" ت�عات مخاطر صاحب العمل : ) 17/4(

) اعاله أي خسارة او ضرر 17/3اذا (والى المدى الذي) نتج عن أي من المخاطر المدرجة في المادة ( 
ى المقاول ان �شعر المهندس بذلك فورًا وان �قـوم لالشغال او اللوازم او وثائق المقاول ، فإنه یتعین عل

 �اصالح الضرر او الخسارة الناتجة الى المدى الذي �طل�ه المهندس . 

واذا تكبد المقاول تأخرا في التنفیذ و/ او �لفة ما �سبب اصالح تلـك االضـرار او الخسـائر ، فإنـه یتعـین  
)  20/1ته �شـأنها ، مـع مراعـاة احكـام المـادة (عل�ه ارسال اشعار آخر الى المهندس لتقـدیر اسـتحقاقا

 �خصوص:

تمدیــد مــدة االنجــاز لقــاء ذلــك التــأخیر ، اذا �ــان االنجــاز قــد تــأخر او ســوف یتــأخر ، وذلــك �موجــب  -أ 
 ) ، و 8/4احكام المادة (

ــالتین -ب  ــح معقــــــول للحــــ ــاب ر�ــــ ــد ، مــــــع احتســــ ــة العقــــ ــافتها الــــــى ق�مــــ ــذه ، الضــــ  أي �لفــــــة �هــــ

 ) اعاله . 17/3دتین في المادة (( و ، ز) الوار  

) �االتفـاق علیهـا او 3/5یتعین على المهندس ، �عد تسلمه لالشعار الالحق ان یتصـرف وفقـًا للمـادة (  
 اجراء التقدیرات �شأن هذه االمور . 
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 حقوق الملك�ة الفكر�ة والصناع�ة:  ) 17/5(

 "Intellectual and Industrial Property Rights"                             

�عنـي مصـطلح " التعـدي" فـي هـذه " المـادة " : أي تعــد ( او زعـم �التعـدي ) علـى أ�ـة حقـوق مـن حیــث  
بــراءة االختــراع او التصــام�م المســجلة او حقــوق التــأل�ف او العالمــات او االســماء التجار�ــة او االســرار 

المتعلقـة �االشـغال ، �مـا �عنـي مصـطلح "  التجار�ة او غیرها من حقوق الملك�ات الفكر�ـة او الصـناع�ة
 مطال�ة " ا�ة مطال�ة ( او اجراءات للمطال�ة ) �ادعاء حصول تعٍد ما . 

) یومًا من تـار�خ تسـلم 28اذا لم �قم أي فر�ق �أرسال اشعار الى الفر�ق االخر حول ا�ة مطال�ة خالل ( 
  عـن حقـه فـي التعـو�ض �موجـب احكـام هـذهمطال�ة ما ، اعتبر الفر�ق االول ( في هذه الفقـرة ) متنـازالً 

 " المادة " .  

 یتعین على صاحب العمل ان �عوض المقاول و�حم�ه من أي ادعاء �التعدي ، اذا �ان االدعاء :  

 قد حصل �نت�جة المتثال المقاول الحكام العقد ، مما لم �كن �إمكانه تجن�ه ، او  -أ 

 �ة اشغال : ناتجًا عن استخدام صاحب العمل ال -ب 

 ) لغرض غیر المقصود منها ، او مما �مكن استنتاجه من العقد ، �صورة معقولة ، او 1( 

) متصًال �أي شئ لم �قم المقاول بتور�ده ، اال اذا �ـان هـذا االسـتخدام معروفـًا للمقـاول قبـل موعـد " 2( 
 التار�خ االساسي " او انه منصوص عل�ه في العقد . 

ول ان �عــوض صــاحب العمــل و�حم�ــه ضــد ا�ــة مطال�ــة اخــرى قــد تنشــأ عــن او تكــون یتعــین علــى المقــا 
 متعلقة:

 بتصن�ع او استخدام او ب�ع او استیراد اي من اللوازم ، او  -1 

 أي تصم�م �عتبر المقاول مسؤوًال عنه .  -2 

 المعـــوض اذا اســـتحق الي فر�ـــق تعـــو�ض �موجـــب احكـــام هـــذه " المـــادة " ، فإنـــه یتعـــین علـــى الفر�ـــق 

( ان �قوم على حسا�ه ) �التفاوض لتسو�ة االدعاء وأ�ة اجراءات قضائ�ة او تحك�م�ة قـد تـنجم عنهـا . 
وعلى الفر�ق االخر ان �ساعد في تفنید االدعاء بناًء على طلب الفر�ـق المعـوض وحسـا�ه . �مـا یتعـین 

ن مجحفًا �حق الفر�ق المعوض ، على الفر�ق االخر وافراده ان �متنعوا عن تقد�م أي اقرار �مكن ان �كو
اال اذا �ان هذا الفر�ق المعوض قد اخفـق فـي اجـراء التفـاوض او التقاضـي او التحكـ�م بنـاًء علـى طلـب 

 من قبل الفر�ق االخر . 

       " Limitation of Liability"محدود�ة المسؤول�ة :  ) 17/6(

دان اسـتخدام أي مـن االشـغال ، او فـوات ر�ـح عـن ال �عتبر أي فر�ق مسؤوًال تجاه الفر�ق االخر ازاء فقـ  
ــر م�اشــرة او  ــى عقــود اخــرى ، او الي ضــرٍر او خســارة غی ــدان الفرصــة للحصــول عل ــد ، او فق أي عق
�التتا�ع مما قد یلحق �الفر�ق االخر �سبب العقـد ، �اسـتثناء مـا تـم الـنص عل�ـه مـن تعو�ضـات �موجـب 

 ) المتعلقة �التعو�ضات . 17/1العقد ، والمادة () المتعلقة �الدفع عند انهاء 16/4المادة (
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إن المسؤول�ة الكل�ة التي یتحملها المقاول تجاه صـاحب العمـل �موجـب العقـد او ف�مـا هـو متصـل �ـه ،  
�جب ان ال تتجاوز المبلـغ المحـدد فـي الشـروط الخاصـة او " ق�مـة العقـد المقبولـة" ( إن لـم �كـن قـد تـم 

 خاصة ) وذلك ف�ما عدا : تحدید مبلغ ما في الشروط ال

 ) ،   4/19التزو�د �الكهر�اء والماء �موجب المادة ( ■ 

 ) ،4/20معدات صاحب العمل والمواد المقدمة مجانًا منه ، �موجب المادة ( ■ 

 ) ،1/ 17التعو�ضات ، �موجب المادة ( ■ 

 ) ، 17/5حقوق الملك�ة الفكر�ة والصناع�ة ، �موجب المادة ( ■ 

د احكام هذه " المادة " من مسؤول�ة الفر�ق المخّل في أي من حـاالت الغـش او التقصـیر المتعمـد وال تحّ  
 او سوء التصرف بال م�االة من قبله . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفصل الثامن عشر 

 التأمین
INSURANCE 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  المعدلة 2013/ وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكوم�ة / ط�عة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشار�ع اإلنشائ�ة 

 " General Requirements for Insurances" : للتأمینات  المتطل�ات العامة ) 18/1(

من " في " هذا الفصل "   لكـل نـوع مـن التأمینـات ، ذلـك الفر�ـق المسـؤول عـن  –�عني مصطلح " الفر�ق المؤِّ
 استصدار وادامة التأمین المنصوص عل�ه من أي من " مواد " هذا الفصل . 

ن " فإنه یتعین عل�ه ان �قوم �التـأمین لـدى جهـات تأمین�ـة و�شـروط حیثما �كون المقاول هو " الفر�ق المّؤم 
تأمین مقبولة لدى صاحب العمل ، و�حیث تكون هذه الشـروط متوائمـة مـع أي شـروط یتفـق علیهـا الفر�قـان 
قبل تار�خ " �تاب القبول " ، اذ ان هذه الشروط المتفق علیها لها االولو�ـة علـى مـا یـرد فـي هـذا " الفصـل " 

 كام . من اح

حیثما �كون صاحب العمل هـو " الفر�ـق المـؤّمن " فإنـه یتعـین ان یـتم التـأمین لـدى جهـات تأمین�ـة و�شـروط  
 متوائمة مع التفاصیل المرفقة �الشروط الخاصة . 

اذا �ــان مطلو�ــًا فــي وث�قــة التــأمین تقــد�م تعــو�ض لتــأمین مشــترك ( أي للفــر�قین مجتمعــین ) ، فإنــه �جــب  
ة التأمین�ة لكل فر�ق مَؤمن له �صورة مستقلة و�أنه قد تم استصدار وث�قة منفردة له . اما اذا تطبیق التغط�

نصت وث�قة التأمین على تقد�م تعو�ضات " لمشتر�ین اضافیین" أي الشخاص آخر�ن غیـر الفـر�قین المـَؤمن 
 لهما �موجب احكام هذا " الفصل "، فإنه یتعین :

المشــتر�ین االضــافیین ، ف�مــا عــدا افــراد صــاحب العمــل اذ �عتبــر صــاحب  ان ینــوب المقــاول عــن هــؤالء -1 
 العمل نائ�ًا عنهم ، و 

ال �عتبر هؤالء المشتر�ون االضافیون مخولین بتسلم الدفعات م�اشـرة مـن الجهـة التأمین�ـة او ان �كـون  -2 
 لهم أي تعامل م�اشر مع تلك الجهة التأمین�ة ، و 

لــب مــن جم�ــع هــؤالء المشــتر�ین االضــافیین االلتــزام �الشــروط الــواردة فــي وث�قــة للفر�ــق المــؤّمن ان �ط -3 
 التأمین . 

كما �شترط في �ل وث�قة تأمین ضد الخسارة او الضرر، ان یتم دفع تعو�ضاتها �العمالت المطلو�ة لجبر  
 ارة او الضرر.الخسارة او الضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمین�ة لغرض جبر الخس

یتعــین علــى " الفر�ــق المــؤّمن " ذي العالقــة ان �قــدم الــى الفر�ــق االخــر، خــالل الفتــرات المحــددة فــي ملحــق  
 عرض المناقصة ( والتي یتم احتساب بدایتها من تار�خ الم�اشرة ) ما یلي :

  اث�اتًا �إنه قد تم استصدار وثائق التأمین المطلو�ة �موجب هذا " الفصل " و -أ 

) والتأمین ضد 18/2نسخًا من وثائق التأمین المتعلقة بتأمین االشغال ومعدات المقاول �موجب المادة (-ب 
 ) .18/3اصا�ة االشخاص وضد تضرر الممتلكات �موجب المادة (

كما یتعین على " الفر�ق المؤّمن " عند سداد �ل قسط ، ان �قدم نسخًا عن ا�صاالت السداد الى الفر�ق  
 ، وعندما یتم تقد�م الوثائق او ا�صاالت السداد الى الفر�ق االخر ، فانه یتعین اعالم المهندس بذلك.  االخر

یتعین عل �ل فر�ق ان یلتزم �الشروط المدرجة في أي من وثائق التأمین . �ما یتعین على " الفر�ق المؤمن   
یتأكد من ادامة سر�ان الوثائق التأمین�ة  " ان �علم الجهة التأمین�ة عن أ�ة تغییرات تحصل في االشغال وان

 �موجب احكام هذا " الفصل " . 

ال �حق الي فر�ق ان �جري اي تعدیل جوهري على شروط أي من وثائق التأمین بدون الحصول على  
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موافقة مس�قة من الفر�ق االخر . واذا قامت جهة تأمین�ة �إجراء ( او حاولت اجراء ) أي تعدیل على شروط 
مین ، فإنه یتعین على الفر�ق الذي اشعرته تلك الجهة التأمین�ة �امر التعدیل اوًال ان �علم الفر�ق االخر التأ

 فورًا �االمر .  

اذا تخلف " الفر�ق المؤّمن " عن استصدار وادامة أي من التأمینات المطلو�ة منه وفقًا لشروط العقد ، او  
 الوثائق وفقًا لمتطل�ات هذه " المادة "، فانه �حق للفر�ق االخر اخفق في أن �قدم دلیًال مقنعًا ونسخًا من 

( �اخت�اره و�دون اجحاف �أي من حقوقه او تعو�ضاته ) ان �ستصدر وثائق التأمین �التغط�ات المطلو�ـة ، 
 وان یدفع ما یترتب علیها من اقساط ، وعلى الفر�ق المؤّمن ان �سدد ق�مة هذه االقساط الى الفر�ق االخر ، 

 و�تم تعدیل ق�مة العقد وفقًا لذلك .  

ان أي حكم من احكام هذا " الفصل " ال �شكل تحدیدًا على أي من واج�ات او التزامات او مسؤول�ات  
المقاول و/ او صاحب العمل �موجب الشروط االخرى في العقد. ان أ�ًا من الم�الغ التي لم یتم التأمین علیها 

التأمین�ة �ل حسب ما هو مطلوب منه وفقًا لهذه الواج�ات او االلتزامات او  أو لم یتم تحصیلها من الجهات
المسؤول�ات ، �استثناء الحالة التي �خفق فیها " الفر�ق المؤمن " �استصدار وادامة وث�قة تأمین �مكن 

هو االخر استصدارها ، وتكون مطلو�ة �موجب احكام العقد ، ولم یوافق الفر�ق االخر على إلغائها ، ولم �قم 
�ابرام تأمینات لتغط�ة هذا االخالل ، فإن أي م�الغ �ان �مكن استردادها من التأمین لقاء استصدار تلك 

 الوث�قة ، یتحملها " الفر�ق المؤمن" .

) المتعلقة  2/5ان الدفعات التي یتعین على أي فر�ق دفعها الى الفر�ق االخر، تكون خاضعة الحكام المادة ( 
 ) المتعلقة �مطال�ات المقاول ، حس�ما ینطبق . 20/1العمل او المادة (�مطال�ات صاحب 

 : التأمین على االشغال ومعدات المقاول ) 18/2(
"Insurance for Works and Contractor`s Equipment "                      

ق المقاول �مبلغ �عادل یتعین على " الفر�ق المؤمن " ان یؤمن على االشغال والتجهیزات والمواد ووثائ 
ق�متها االستبدال�ة الكاملة مضافًا الیها �لفة الهدم ونقل االنقاض واالجور المهن�ة والر�ح.  �جب ان �سري  

أ ) وحتى تار�خ اصدار -18/1هذا التأمین اعت�ارًا من التار�خ المطلوب �ه تقد�م االث�ات �موجب الفقرة (
 شهادة تسلم االشغال " .

لى " الفر�ق المؤمن " ان �حافظ على ادامة الغطاء التأمیني الى تار�خ اصـدار " شهادة االداء "   كما یتعین ع 
ضد أي خسارة او ضرر قد یتسبب بها المقاول خالل ق�امه �أ�ة عمل�ات أخرى �ما فیها اصالح العیوب 

 عمًال �احكام " الفصل الحادي عشر "  

لى معدات المقاول �مبلغ ال �قل عن �امل ق�متها االستبدال�ة �ما یتعین على " الفر�ق المؤمن " ان یؤمن ع 
في ذلك نفقات ا�صالها الى الموقع ، مع مراعاة ان �كون هذا التأمین نافذًا لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع  

 وحتى تنتهي الحاجة الیها �معدات للمقاول .

انه یتعین مراعاة ما یلي �النس�ة للتأمینات وما لم �كن قد نص على غیر ذلك في الشروط الخاصة ، ف  
 المقصودة بهذه " المادة " :

 ان یتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول " �فر�ق مؤمِّن " .  - أ 

ان �كون التأمین �اسمي الفر�قین مجتمعین ، واللذان �ستحقان مجتمعین الحصول على م�الغ التأمین  -ب 
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م من ثم حفظها او التصرف بها بین الفر�قین لغرض جبر الضرر أو الخسارة من الجهات التأمین�ة ، و�ت
 فقط ، و

ان تكون مغط�ة ا�ضًا لكل ضرر أو خسارة ناتجة عن أ�ة حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل   -ج 
 ) ، و   17/3المدونة في المادة (

االشغال وتعزى الى ق�ام صاحب وان تكون مغط�ة ا�ضًا لكل ضرر او خسارة قد تلحق �أي جزء من  -د 
العمل �استخدامه او اشغاله لجزء آخر من االشغال ، ولكل ضرٍر او خسارة متعلقة �المخاطر المدرجة  

ج، ز،ح) من مخاطر صاحب العمل ، ف�ما عدا حاالت المخاطر التي ال �مكن  -17/3في الفقرات (
دث �ما ال یز�د عن المبلغ المحدد في التأمین علیها �شروط تجار�ة معقولة ، مع مبلغ خصم لكل حا

 ملحق عرض المناقصة ، ( واذا لم یتم تحدید مبلغ ما ف�ه ، فإن هذه الفقرة (د) ال تنطبق ) ، 

 ومع ذلك �جوز استثناء التأمین على الضرر او الخسارة او االستبدال لما یلي :  -هـ 

ي التصم�م او المواد او المصنع�ة (إال  أي جزء من االشغال �كون في حالة معی�ة �سبب أي عیب ف  -1 
انه �جب المحافظة على غطاء تأمیني أل�ة اجزاء أخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة �صورة 

 ) الحقًا ) ، و2م�اشرة ولكن ل�س عن االس�اب المبینة في البند (

رى من االشغال ، اذا  أي جزء من االشغال لحق �ه الضرر أو الخسارة �سبب اعادة انشاء اجزاء اخ -2 
 كان هذا الجزء االخر في حالة معی�ة �سبب عیب في التصم�م او المواد او المصنع�ة ، و  

أي جزء من االشغال �ان قد تم تسل�مه الى صاحب العمل ، �استثناء المدى الذي �كون معه   -3 
 المقاول مسؤوًال عن جبر الضرر او الخسارة ، و 

) ف�ما �خص التجهیزات 14/5ون موجودة في الدولة ، مع مراعاة احكام المادة (اللوازم عندما ال تك -4 
 والمواد المقصود استخدامها في االشغال .  

�أن الغطاء التأمیني الموصوف في الفقرة (د)   –�عد مرور سنة واحدة من" التار�خ االساسي" –اذا تبین  
یتعین على المقاول" �فر�ق مؤمن" ان یرسل اشعارًا الى   اعاله لم �عد متوفرًا على اسس تجار�ة معقولة، فإنه

 و�كون صاحب العمل عندئذ : ,صاحب العمل �شأن الموضوع، مرفقًا �ه التفاصیل المؤ�دة

للحصول على مبلغ من المقاول مساٍو لهذه التغط�ة  –) 2/5مع مراعاة احكام المادة ( –مستحقًا  -1 
 كون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغط�ة ، و التأمین�ة التجار�ة المعقولة التي �

�عتبر صاحب العمل، ما لم �حصل على التغط�ة التأمین�ة على أسس تجار�ة معقولة، انه قد صادق  -2 
 ) .18/1على الغائها من التأمین �موجب احكام المادة (

 التأمین ضد اصا�ة االشخاص وضد االضرار �الممتلكات  : ) 18/3(
"Insurance against Injury to Persons and Damage to Property "      

یتعین على " الفر�ق المؤمن " ان یؤمن ضد مسؤول�ة �ل من الفر�قین �سبب أي وفاة او اصا�ة جسد�ة او   
أي خسارة او ضرر �مكن ان یلحق �أي ممتلكات ماد�ة ( �استثناء االشغال ومعدات المقاول المؤمنة  

) ) ، وذلك لما �مكن 18/4) أو �أي اشخاص مؤمنین �موجب احكام المادة (18/2المادة (  �موجب احكام
 ان ینتج عن عمل�ات التنفیذ التي �قوم بها المقاول قبل صدور" شهادة االداء ".  

�جب ان ال تقل ق�مة هذا التأمین لكل حادث عن المبلغ المحدد في ملحق عرض المناقصة، دون ان �كون  
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(واذا لم یذ�ر أي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق عرض المناقصة فإن  اقصى لعدد الحوادث،هناك حد 
 احكام هذه المادة ال تطبق ) .

ما لم ینص على غیر ذلك في الشروط الخاصة ، فإنه یتعین مراعاة ما یلي �النس�ة للتأمینات الواردة في  
 هذه " المادة " :

 قبل المقاول " �فر�ق مؤّمن " ، وان یتم استصدارها وادامتها من  - أ 

 ان �كون التأمین �اسمي الفر�قین مجتمعین ، و  -ب 

ان یتم توس�ع مداها لتشمل المسؤول�ة ضد الخسارة والضرر الذي قد یلحق �ممتلكات صاحب العمل   -ج 
 ) )، و18/2مما قد ینجم عن تنفیذ المقاول للعقد،( �استثناء االش�اء المؤمن علیها �موجب المادة (

 رغم ذلك فإنه �مكن است�عاد المسؤول�ة الى المدى الذي قد تنشأ معه عن :   -د 

حق صاحب العمل في ان ینفذ االشغال الدائمة على او فوق او تحت او عبر أي ارض، وان �قوم  -1 
 �إشغال هذه االرض الغراض االشغال الدائمة ، و  

ــن تفادی -2  ــة ال �مكــ ــر نت�جــ ــذي �عتبــ ــرر الــ ــة الضــ ــالح أ�ــ ــغال واصــ ــذ االشــ ــاول بتنفیــ ــات المقــ ــا اللتزامــ هــ
 عیـوب فیها، و 

 )، ما لم �كن الغطاء التأمیني لها 17/3أي حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في المادة ( -3    

 متاحًا �شروط تجار�ة معقولة . 

 "Insurance for Contractor`s Personnel" :التأمین على مستخدمي المقاول ) 18/4(

یتعین على المقاول ان �ستصدر و�حافظ على سر�ان التأمین على المسؤول�ة ضد المطال�ات واالضرار   
والخسائر والنفقات ( �ما فیها االجور والنفقات القانون�ة ) التي قد تنتج عن اصا�ة او مرض او اعتالل او  

 وفاة أي شخص �ستخدمه المقاول او أي من مستخدمي المقاول. 

ب شمول صاحب العمل والمهندس في التعو�ض �موجب وث�قة التأمین هذه ، �استثناء أن هذا  كما �ج 
التأمین �مكن ان ال �شمل أ�ة خسائر او مطال�ات الى المدى الذي نتج عن أي فعل او اهمال من قبل 

 صاحب العمل او افراده .  

فیها هؤالء االشخاص مشتر�ین في  �جب ادامة هذا التأمین �شكل فعال ومستمر طیلة المدة التي �كون  
تنفیذ االشغال ، اما �النس�ة لمستخدمي أي مقاول فرعي ، فإن �إمكان المقاول الفرعي ان �قوم بتأمینهـم ، 

 ولكن �ظل المقاول مسؤوًال عن االلتزام �أحكام هذا " الفصل ".

 

  

 الفصل التاسع عشر 
 القوة القاهرة

FORCE MAJEURE 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 " Definition of Force Majeure"تعر�ف القوة القاهرة  : ) 19/1(

 �عني مصطلح " القوة القاهرة " في هذا " الفصل " أي واقعة او ظرف استثنائي یتصف بـ : 

 انه خارج عن س�طرة أي فر�ق ، و   -أ 

 �صورة معقولة قبل ابرام العقد ، و  انه لم �كن بوسع ذلك الفر�ق ان یتحرز منه  -ب 

 الذي لم �كن بوسع ذلك الفر�ق ان یتجن�ه او یتالفاه �صورة معقولة عند حدوثه ، و  -ج 

 انه ال �عزى �شكل جوهري الى الفر�ق االخر .   -د 

نائ�ة  ان القوة القاهرة �مكن ان تشمل ، ولكنها ل�ست محصورة في أي من انواع االحداث او الظروف االستث 
 التال�ة ، طالما تحقق فیها الشروط المدرجة اعاله ( أ ، ب ، ج ، د ) جم�عها :  

   .الحرب او االعمال العدائ�ة ( سواء اعلنت الحرب او لم تعلن ) او الغزو ، او افعال االعداء االجانب -1 

   .�القوة او الحرب  االهل�ةالتّمرد او اعمال االرهاب او الثورة او العص�ان أو االستیالء على الحكم  -2 

االضطرا�ات او المشاغ�ات او حر�ات االخالل �النظام، او االضرا�ات او الحصار من قبل اشخاص من  -3 
 غیر أفراد المقاول والمستخدمین االخر�ن لدى المقاول والمقاولین الفرعیین ، و

 ، او التلوث �االشعاعات النوو�ة ، �استثناء ما  االعتدة الحر��ة او المواد المتفجرة او االشعاعات االیون�ة -4 

 �مكن ان �عزى الى استخدام المقاول لمثل هذه االعتدة او المتفجرات او االشعاعات ، و  

 �وارث الطب�عة مثل الزالزل او االعاصیر او العواصف العات�ة او النشاط البر�اني .   -5

 " Force Majeure Notice of"االشعار عن القوة القاهرة  : ) 19/2(

اذا تعذر على احد الفر�قین ( او �ان سیتعذر عل�ه ) اداء أي من التزاماته التعاقد�ة �سبب حصول قوة  
قاهرة، فإنه یتعین عل�ه ان یرسل اشعارًا الى الفر�ق االخر �علمه �الحدث او الظروف التي تشكل القوة القاهرة 

التي اص�ح ( أو س�ص�ح ) متعذرًا عل�ه أداؤها . یتعین ان �صدر ، وان �حدد في هذا االشعار تلك االلتزامات 
) یومًا من التار�خ الذي اص�ح ف�ه هذا الفر�ق على درا�ة ( او �فترض ف�ه انه قد  14هذا االشعار خالل (

 درى ) �الحدث او الظرف الذي شكل القوة القاهرة . 

ء االلتزامات المنوه عنها طیلة �قاء مفعول القوة القاهرة �عتبر الفر�ق الذي قام �ارسال اإلشعار معذورًا من ادا  
 المانعة له من ادائها .  

و�الرغم من أي حكم آخر في هذا " الفصل " ، �جب ان ال �طبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي فر�ٍق  
  في ان یدفع الى الفر�ق اآلخر استحقاقاته �موجب العقد . 

 " Duty to Minimise Delay"التأخر :واجب التقلیل من  ) 19/3(

یتعین على �ل فر�ق ان یبذل قصارى جهوده المعقولة ، في �ل االوقات ، للتقلیل من التأخر في اداء   
التزاماته �موجب العقد ، �نت�جة للقوة القاهرة وعلى أي فر�ق اشعار الفر�ق االخر عند توقف تأثره �القوة 

 القاهرة . 
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       Consequences of Force Majeure""القاهرة   : ت�عات القوة ) 19/4(

ــأنها   ــعار �شـ ــال اشـ ــم ارسـ ــاهرة تـ ــوة قـ ــة لقـ ــد نت�جـ ــب العقـ ــن أداء أي مـــن التزاماتـــه �موجـ ــاول مـ اذا منـــع المقـ
ــادة ( ــام المـ ــًال �أحكـ ــا19/2عمـ ــة مـ ــذ و/ او �لفـ ــدة التنفیـ ــي مـ ــأخرًا فـ ــببها تـ ــد �سـ ــاول، , )، وتكبـ ــون المقـ �كـ
 )، مستحقًا لما یلي : 20/1ة (مع مراعاة احكام الماد

تمدیــــد مــــدة االنجــــاز �ســــبب هــــذا التــــأخیر، اذا �ــــان االنجــــاز قــــد تــــأخر او ســــوف یتــــأخر، وذلــــك  - أ 
 ) ، و 8/4لمادة (ا�موجب احكام 

ــان الحـــدث او الظـــرف مـــن النـــوع الموصـــوف فـــي أي مـــن الفقـــرات  -ب  ــذه الكلفـــة، اذا �ـ أن تـــدفع لـــه هـ
، 2 ,1د/ -19/1ذا حصــــــل أي مــــــن االحــــــداث فــــــي الفقــــــرات (وف�مــــــا ا) 5,4,3,2,1د/ -19/1(

 ) في  الدولة.  3،5,4

) لالتفاق علیها او اعداد  3/5یتعین على المهندس �عد تسلمه هذا االشعار ان یتصرف �موجب المادة ( 
 تقدیراته �شأنها .   

  القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الفرعي ) 19/5(

g Sub Contractor”                                    Force Majeure Affectin 

اذا �ان أي مقاول فرعي مستحقًا �موجب أي عقد او اتفاق�ة متعلقة �االشغال العفاٍء نت�جًة لقوة قاهرة بناًء  
على شروط اضاف�ة او شروط اوسع من تلك المحددة في هذا " الفصل " ، فان تلك االحداث او الظروف  

او االوسع للقوة القاهرة ال تعفي المقاول في حالة عدم ادائه ، وال تخولة أي اعفاء �موجب أحكام االضاف�ة 
 هذا " الفصل " . 

 إنهاء العقد اخت�ار�ًا ، الدفع واالخالء من مسؤول�ة االداء   : ) 19/6(

"                             Optional Termination, Payment and Release "  

) یومًا �استمرار �سبب القوة القاهرة التي تم 84ا تعذر االداء في تنفیذ �ل االشغال �صورة جوهر�ة لمدة (اذ 
) یومًا 140) ، او لفترات متتا�عة تتجاوز �مجموعها أكثر من (19/2ارسال إشعار �شأنها �موجب المادة (

مكن الي فر�ق ان یرسل الى الفر�ق االخر �سبب نفس القوة القاهرة التي تم ارسال اإلشعار �شأنها ، فعندها �
) أ�ام من تار�خ ارسال االشعار ، 7اشعارًا �إنهاء العقد . وفي هذه الحالة ، �ص�ح انهاء العقد نافذًا �عد (

و�تعین على المقاول الم�اشرة �اتخاذ االجراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته ، عمًال �احكام المادة 
)16/3 . ( 

اء العقد بهذه الصورة ، یتعین على المهندس ان �قوم بتقدیر ق�مة االشغال التي تم انجازها ، عند انه 
 واصدار شهادة دفع تتضمن ما یلي : 

 الم�الغ الواج�ة الدفع مقابل أي عمل تم تنفیذه وله سعر محدد في العقد ، و  -أ 

تسلمها من قبل المقاول أو تلك التي تعاقد �لفة التجهیزات والمواد التي جرى تثبیت شرائها والتي تم  -ب 
على تور�دها، وفي مثل هذه الحالة تص�ح هذه التجهیزات والمواد ملكًا لصاحب العمـل ( وضمـــن 
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 مسؤولیته) حال تسدیده الثمانها ، و�تعین على المقاول تسل�مها ووضعها تحت تصرف صاحب العمل، و 

مقـــــاول فـــــي تلـــــك الظـــــروف �شـــــكل معقـــــول نت�جـــــة توقعـــــه أي �لفـــــة او مســـــؤول�ة اخـــــرى تكبـــــدها ال -ج 
 النجـاز االشغال، و 

�لفة ازالة االشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع ، واعادتها الى مخازنه في بلده ( او الى أي  -د 
 مكان آخر شر�طة عدم تجاوز �لفة اعادتها الى بلده ) ، و 

الذین �ان قد استخدمهم لتنفیذ االشغال �صورة متفرغة ، وذلك  �لفة ترحیل مستخدمي المقاول وعماله -هـ  
 عند انهاء هذا العقد . 

 االخالء من مسؤول�ة االداء �موجب القانون  : ) 19/7(

Release from Performance under the Law”                                 " 

حدث أو ظرف خارج عن س�طرة الفر�قین ( �ما في  �الرغم من أي حكم آخر في هذا "الفصل"، اذا نشأ أي  
ذلك القوة القاهرة ولكن ل�س محصورًا بها )، وجعل وفاء أحد الفر�قین او �لیهما �التزاماته التعاقد�ة مستحیًال  
او مخالفًا للقانون، أو یؤدي �مقتضى القانون الذي �حكم العقد الى اعفاء الفر�قین من االستمرار في اداء  

آخر �موجب العقد عندئذ، و�عد اشعار من أي من الفر�قین الى الفر�ق االخر بذلك الظرف او   أي التزام
 :الحدث

�عفى الفر�قان من االستمرار في اداء أي التزام آخر ، ولكن بدون االجحاف �حقوق أي منهما �خصوص  -أ 
 أي اخالل سابق �العقد ، و 

ن یدفعه الى المقاول، هو نفس ما �ستحق دفعه �موجب �كون المبلغ الذي یترتب على صاحب العمل ا -ب 
 ) آنفًا ، �ما لو أن العقد قد تم انهاؤه �موجبها . 19/6احكام المادة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل العشـرون 
 المطال�ات والخالفات والتحك�م 
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CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 " Contractor`s Claims"مطال�ات المقاول :  ) 20/1(

اذا �ان المقاول �عتبر نفسه مستحقًا للحصول على تمدید في " مدة االنجاز " و / او ا�ة دفعة اضاف�ة   
�موجب أي " مادة " من هذه الشروط ، او لغیر ذلك من االس�اب المتعلقة �العقد ، فإنه یتعین عل�ه ان  

رسل الى المهندس إشعارًا مبینًا ف�ه الحدث او الظرف الذي أدى الى تكّون المطال�ة .  یتعین ارسال هذا  ی
) یومًا من تار�خ درا�ة المقاول او 28االشعار في اقرب فرصة ممكنة عمل�ًا ، وذلك خالل مدة ال تتجاوز (

 وجوب درایته بذلك الحدث او الظرف .  

ــــ ( إذا اخفــــق المقــــاول فــــي ارســــال  ) یومــــًا تلــــك ، فإنــــه لــــن یــــتم تمدیــــد مــــدة 28االشــــعار خــــالل فتــــرة اـل
ــاحب  ــر صــ ــذلك �عتبــ ــاف�ة ، و�ــ ــة اضــ ــى أي دفعــ ــول علــ ــتحقًا للحصــ ــاول مســ ــون المقــ ــن �كــ ــاز ، ولــ االنجــ
ــق  ــه ین�غـــي تطبیـ ــك ،  فإنـ ــدا ذلـ ــا عـ ــك المطال�ـــة . وف�مـ ــا یتعلـــق بتلـ ــد اخلیـــت مســـؤولیته ف�مـ ــه قـ ــل أنـ العمـ

 ه " المادة ". االحكام التالیـة مـن هــذ

كما یتعین على المقاول ا�ضًا ان یرسل ا�ة إشعارات أخرى تكون مطلو�ة �موجب العقد ، وان �قدم التفاصیل  
 المؤ�دة للمطال�ة ، وذلك لكل ما له عالقة �الحدث او الظرف المذ�ور�ن .  

زمه الضرورة الث�ات صحة ین�غي على المقاول ان �قوم �حفظ السجالت المعاصرة ( المحاضر ) مما قد تستل 
دون ان �كون  –المطال�ة ، إما في الموقع او في أي مكان آخر مقبول لدى المهندس . و�مكن للمهندس 

�عد تسلمه آلي اشعار �موجب هذه " المادة " ، ان یرصد  –مضطرًا لالقرار �مسؤول�ة صاحب العمل عنها 
و�ن السجالت المعاصرة . و�تعین على المقاول ان حفظ السجالت و / او ان یوعز الى المقاول �مواصلة تد

 یت�ح للمهندس فرصة االطالع على السجالت وتفحصها ، وان �قدم له نسخًا منها (اذا طلب منه ذلك).

) یومًا من تار�خ درایته �الحدث أو الظرف الذي 42كما ین�غي على المقاول ان یرسل الى المهندس خالل ( 
او من التار�خ الذي �ان مفروضًا ف�ه ان �كون قد درى �ه ) ، او خالل ا�ة فترة  ادى الى تكون المطال�ة ( 

اخرى �قترحها المقاول و�وافق علیها المهندس ، مطال�ًة مفصلًة �صورة واف�ة وشاملة للتفاصیل المؤ�دة 
ظرف الذي السس المطال�ة وتمدید المدة و / او الدفعة االضاف�ة المطالب بها . اما اذا �ان للحدث او ال

 ادى الى تكون المطال�ة مفعول مستمر، فإنه :  

 تعتبر المطال�ة المفّصلة التي تم تقد�مها مطال�ًة مرحل�ة ، و - أ 

یتعین على المقاول ان یواصل ارسال المطال�ات المرحل�ة االخرى شهر�ًا ، مبینًا في �ل منها مدة  -ب 
یرها من التفاصیل المؤ�دة حس�ما �طل�ه المهندس �صورة التأخر المتراكم و/ او المبلغ المطالب �ه ، وغ

 معقولة .

 ) یومًا من تار�خ انتهاء اآلثار الناجمة عن 28یتعین على المقاول أن یرسل مطالبته النهائ�ة خالل ( -ج

 الحدث أو الظرف، أو خالل أي مدة أخرى قد �قترحها المقاول و�وافق علیها المهندس.     

) یومًا من تار�خ تسلمه مطال�ة ما, او أي تفاصیل اخرى مؤ�دة لمطال�ة 42، خالل (یتعین على المهندس
ان �قّ�م المطال�ة و�رد علیها اما   –أو خالل أي فترة �قترحها المهندس و�وافق علیها المقاول  - سا�قة
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یل اخرى �الموافقة، او عدم الموافقة مع ب�ان تعل�قاته مفصلة علیها ، وله ا�ضًا ان �طلب أ�ة تفاص
ضرور�ة,ورغم ذلك، فانه �عتبر ملزمًا بتقد�م رّده على اسس المطال�ة خالل تلك الفترة ، واذا لم �ِف  
المهندس بهذا االلتزام �مكن الي فر�ق اعت�ار ان المطال�ة قد تحولت الى خالف، وألي فر�ق أن �حیل 

التي تثبت ان المهندس لم �ِف  الخالف الى المجلس للنظر ف�ه، على ان یرفق بتلك االحالة المذ�رات 
 �التزامه. 

�جب ان تتضمن �ل شهادة دفع تلك الم�الغ الخاصة �أي مطال�ة أمكن إث�ات استحقاقها �صورة معقولة  
�موجب أي من احكام العقد ذات الصلة .  ما لم ، والى أن ، یتم تقد�م التفاصیل الواف�ة التي تثبت صحة 

استحقاق المقاول �شأنها ، �كون محصورًا بذلك الجزء من المطال�ة الذي االدعاء لكامل المطال�ة ، فإن 
 تمكن من ان یثبت صحة ادعائه �شأنه .  

  -)، �االتفاق على 3/5یتعین على المهندس خالل الفترة المحددة اعاله، ان یتصرف وفقًا الحكام المادة (  

 او ان �قوم �إعداد التقدیرات المتعلقة �خصوص : 

 ) ، و/ أو   8/4تمدید في مدة االنجاز ( سواء قبل أو �عد انقضائها ) �موجب المادة (  ) أي1( 

 ) الدفعة االضاف�ة ( ان وجدت) مما �ستحق للمقاول �موجب احكام العقد . 2( 

م  واذا لم یلتز , تعتبر متطل�ات هذه" المادة " اضافة لتلك الواردة في أي" مادة " أخرى قد تنطبق على المطال�ة 
المقاول �احكام هذه" المادة" أو أ�ة" مادة "اخرى ف�ما یتعلق �أ�ة مطال�ة ، فین�غي ان یؤخذ في االعت�ار 
مدى ( ان وجد ) أثر هذا االخفاق على التقصي المناسب للمطال�ة عند تقدیر أي تمدید في  مدة االنجاز و/ 

تم است�عادها �موجب الفقرة الثان�ة من هذه " او ا�ة دفعة اضاف�ة �صورة مالئمة، اال اذا �انت المطال�ة قد 
 المادة" . 

 تعیین مجلس فّض الخالفات ( المجلس)  : ) 20/2(

"              Appointment of the Dispute Adjudication Board (DAB) " 

فر�قین ان )، و�تعین على ال20/4یتم فّض الخالفات من قبل "مجلس فّض الخالفات" اعماال الحكام المادة ( 
 �قوما بتسم�ة اعضاء المجلس �صورة مشتر�ة ضمن المدة المحددة في ملحق عرض المناقصة . 

یتكون " المجلس " من عضو واحد او ثالثة اعضاء �ما هو محدد في ملحق عرض المناقصة من اشخاص  
تفاق من قبل الفر�قین ذوي تأهیل مناسب ( االعضاء ) واذا لم �كن قد تم تحدید عدد " االعضاء" ولم یتم اال

 على ذلك ، فإن العدد �عتبر ثالثة .  

اذا �ــان " المجلــس " یتكــون مــن ثالثــة اعضــاء �قــوم �ــل فر�ــق بتســم�ة عضــو واحــد للحصــول علــى موافقــة  
الفر�ق االخر عل�ه ، ومن ثم �قوم الفر�قان �التشـاور مـع العضـو�ن المعینـین لالتفـاق علـى العضـو الثالـث ، 

 ینه رئ�سًا للمجلس . والذي یتم تعی

على انه اذا �انت هنالك قائمة أعضاء مرشحین مشارًا الیها في العقد ، فانه یتم اخت�ار اسماء االعضاء  
من بین االسماء الواردة فیها ، �استثناء أي شخص غیر قادر او غیر راغب في قبول التعیین �عضو في 

 المجلس . 
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عضو المجلس الوحید او �ل عضو من االعضاء الثالثة �حیث �شار تتم ص�اغة االتفاق�ة بین الفر�قین و  
الى الشروط العامة المتعلقة " �اتفاق�ة فض الخالفات " المرفقة �ملحق �الشروط الخاصة للعقد ، مع ادخال 

 ا�ة تعدیالت یتفق علیها ف�ما بینهم .

المنفرد او لكٍل   كافآة لعضو المجلس�جب ان یتفق الفر�قان عند االتفاق على شروط التعیین على مقدار الم 
 من األعضاء الثالثة ، وا�ضًا على مقدار المكافأة الي من الخبراء الذین �ستشیرهم المجلس .

�جوز للفر�قین مجتمعین ، اذا اتفقا على ذلك في اي وقت ، احالة اي امر الى المجلس البداء الرأي حوله   
 لس " في أي امر اال �موافقة الفر�ق االخر .   ، لكنه ال �حق الي فر�ق أن �ستشیر " المج

اذا اتفق الفر�قان على هذا النحو في أي وقت ، ف�جوز لهما تعیین شخص او اشخاص بدالء و�تأهیل  
مناسب ( ل�كون أو �كونوا بدالء ) لعضٍو او اكثر من اعضاء المجلس. وما لم یتفق الفر�قان على غیر ذلك 

في حالة استنكاف أي عضو عن العمل او انه اص�ح غیر قادر على اداء مهامه  ، فإن التعیین �ص�ح نافذًا 
 �سبب العجز او الوفاة ، او �سبب االستقالة او انهاء التعیین.

اذا حصلت أي من هذه الظروف ولم �مكن قد تم تعیین البدیل ، فانه �جب تعیین العضو البدیل �ات�اع نفس  
ن العضو االصیل ، من حیث تسمیته والموافقة عل�ه وذلك �موجب احكام االجراءات التي تم من خاللها تعیی

 هذه " المادة " . 

�مكن انهاء تعیین أي عضو �اتفاق الفر�قین مجتمعین ، ول�س من قبل أي من صاحب العمل او المقاول  
س " ( �ما في ذلك �االنفراد . وما لم یتم االتفاق على خالف ذلك من قبل الفر�قین ، فان مدة تعیین " المجل

) نافذه ، إال اذا تم   14/12كل عضو ف�ه ) تنتهي عندما ُتص�ح " المخالصة " المنوه عنها في المادة ( 
 النص في الشروط الخاصة او اتفاق�ة فض الخالفات على غیر ذلك .

 االخفاق في االتفاق على تعیین " المجلس:  ) 20/3(

Board Adjudication”Failure to Agree Dispute“ 

 اذا انط�قت أي من الحاالت التال�ة تحدیدًا :

ــى  - أ  ــرة االولـ ــمن الفقـ ــّدد ضـ ــد المحـ ــي الموعـ ــرد فـ ــس المنفـ ــو المجلـ ــین عضـ ــى تعیـ ــان علـ ــق الفر�قـ ــم یتفـ لـ
 ) ، او 20/2من المادة ( 

ون اخفق أي فر�ق في تسم�ة عضو ما ( للموافقة عل�ه من قبل الفر�ق االخر ) اذا �ان " المجلس" یتك -ب 
 من ثالثة اعضاء في الموعد المذ�ور اعاله ، او

 لم یتفق الفر�قان على تعیین العضو الثالث ( رئ�س المجلس ) في الموعد المذ�ور اعاله ، او  -ج 

) یومًا من انتهاء مهمة العضو المنفرد  42لم یتفق الفر�قان على تعیین أي عضو بدیل خالل مدة (  -د 
الثالثة للمجلس ، �سبب استنكافه او �سبب الوفاة او العجز عن اداء المهام  للمجلس ، او احد االعضاء 

او �سبب االستقالة او انهاء التعیین، فعندها ، تقوم جهة التعیین أو الشخص الرسمي المسمى في الشروط  
بتعیین   –الفر�قین  بناًء على طلب أي من الفر�قین أو �لیهما و�عد اجراء التشاور الالزم مع �ال –الخاصة 

و�كون هذا التعیین نهائ�ًا وقطع�ًا ، �ما یتعین على الفر�قین أن یدفعا مكافآة هذه  ,عضو المجلس هذا
 الجهة أو الشخص الرسمي الذي قد تم تعیینه مناصفة.
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 اتخاذ القرار من قبل مجلس فّض الخالفات ( المجلس ): ) 20/4(

"                     ision Obtaining Dispute Adjudication Board`s Dec" 

اذا نشأ خالف من أي نوع �ان بین الفر�قین ، ف�ما یتصل او ینشأ عن العقد عن تنفیذ االشغال ، �ما في   
ذلك أي خالف حول أي شهادة أو تقدیرات أو تعل�مات أو رأي او تحدید ق�مة من قبل المهندس ، فإنه  

لمجلس " لدراسته واتخاذ قرار �شأنه ، مع ارسال نسختین من �مكن الي فر�ق احالة الخالف خط�ًا الى " ا
ذلك االشعار الى الفر�ق االخر والمهندس ، وعلى ان یتم التنو�ه �أن احالة الخالف هذه تتم وفقًا الحكام 

 هذه " المادة " . 

الخالف ال�ه  واذا �ان " المجلس " مكونا من ثالثة اعضاء ، فإن المجلس �عتبر انه قد تسلم اشعار احالة 
 وفقًا الحكام هذه " المادة " �التار�خ الذي یتسلم ف�ه رئ�س المجلس مثل هذا االشعار .  

یتعین على الفر�قین ان �قدما الى المجلس �ل المعلومات االضاف�ة بدون تواٍن ، وان یوفرا امكان�ة الدخول  
تمكین المجلس من اتخاذ قرار �شأن ذلك  الى الموقع والتسهیالت المناس�ة مما قد �طل�ه " المجلس " لغرض

 الخالف ، و�فترض ضمنًا ان المجلس ال �عمل �هیئة تحك�م.

) یوما من تار�خ تسلمه اشعارًا �إحالة الخالف ال�ه ، او  84یتعین على " المجلس " خالل مدة ال تتجاوز (  
قراره �شأنه ، و�شترط في هذا القرار  خالل ا�ة فترة اخرى �قترحها المجلس و�وافق علیها الفر�قان ، ان یتخذ 

ان �كون معلال ، وان ینوه ف�ه على انه یتم اصداره عمًال �احكام هذه " المادة " . و�عتبر هذا القرار ملزمًا 
للفر�قین و�تعین علیهما تنفیذه ما لم وحتى تتم مراجعته �طر�قة التسو�ة الوّد�ة او من خالل اجراءات  

، وما لم �كن قد جرى التخلي عن العقد او نقضه او انهائه ، فانه یتعین على  التحك�م �ما سیرد الحقاً 
 المقاول في مثل هذه الحالة ان �ستمر في تنفیذ االشغال وفقًا الحكام العقد . 

) یومًا من تار�خ تسلمه للقرار ، ان یرسل  28�قرار " المجلس "  فعل�ه خالل ( أحد الفر�قین ضاذا لم یر  
)  84�ق االخر �علمه ف�ه �عدم رضاه . واذا لم یتمكن " المجلس " من اصدار قراره خالل فترة الـ (إشعارًا للفر 

یومًا ( او حس�ما یتفق عل�ه خالفًا لذلك ) من تار�خ تسلمه طلب احالة الخالف ال�ه ، عندئذ �جوز ألي  
 ن �علم الفر�ق االخر �عدم رضاه . ) یومًا المنقض�ة ، ا84) یومًا التال�ة لفترة الـ (28فر�ق خالل فترة الـ (

ــك   ــي ذلــ ــى فــ ــدم الرضــ ــ�اب عــ ــه واســ ــازع عل�ــ ــر المتنــ ــان االمــ ــین ب�ــ ــالتین ، یتعــ ــاتین الحــ ــن هــ ــي أي مــ فــ
ــب احكـــام هـــذه " المـــادة " . و�اســـتثناء مـــا یـــرد  ــعار ، و�ـــذلك التنو�ـــه علـــى انـــه یـــتم اصـــداره �موجـ اإلشـ

ــًا فــــي المــــادتین ( ي فر�ــــق الم�اشــــرة �ــــأجراءات التحكــــ�م حــــول ) فإنــــه ال �جــــوز أل 20/8 (و )20/7تال�ــ
 الخالف، اال اذا تم اصدار االشعار �عدم الرضى على النحو المحدد في هذه " المادة " . 

أمــــا اذا قــــام " المجلــــس " �اصــــدار قــــراره المتعلــــق �ــــأي أمــــر متنــــازع عل�ــــه , ولــــم �صــــدر إشــــعار �عــــدم  
ــالل ( ــق خـ ــن أي فر�ـ ــا مـ ــل28الرضـ ــار�خ تسـ ــد تـ ــن �عـ ــًا مـ ــ�ح ) یومـ ــرار " المجلـــس " �صـ ــإن قـ ــرار ، فـ مه للقـ
 نهائ�ًا وملزما لكال الفر�قین . 

 "Amicable Settlement"التسو�ة الود�ة  : ) 20/5(

ــة تســو�ة 20/4اذا صــدر اشــعار �عــدم الرضــى اعمــاًال للمــادة (  ــى الفــر�قین محاول ) اعــاله ، فإنــه یتعــین عل
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لـك، فإنـه �جـوز البـدء �ـإجراءات التحكـ�م فـي أو �عـد الخالف �شكل ودي ومالم یتفـق الفر�قـان علـى خـالف ذ
الیوم السادس والخمسین من تار�خ ارسـال االشـعار �عـدم الرضـى ، حتـى لـو لـم تـتم محاولـة تسـو�ة الخـالف 

 بینهما ود�ًا .  

 " Arbitration"   التحكیــم : ) 20/6(

ــرار "   ــإن أي خــــالف حــــول قــ ــًا ، فــ ــو�ة الخــــالف ود�ــ ــد تمــــت تســ ــن قــ ــم �كــ ــا لــ ــد ) مــ المجلــــس " ( ان وجــ
�شـــأنه، ممـــا لـــم �صـــ�ح نهائ�ـــًا وملزمـــًا، تـــتم تســـو�ته( بواســـطة التحكـــ�م الـــدولي). ومـــا لـــم یتفـــق الفر�قـــان 

   -على غیر ذلك، فانه :

 .) ، وI.C.Cتتم تسو�ة الخالف نهائ�ًا �موجب قواعد التحك�م الصادرة عن غرفة التجارة الدول�ة (  -أ 

قبــــل هیئــــة تحكــــ�م مكونــــة مــــن ثالثــــة اعضــــاء �عینــــون �موجــــب قواعــــد  تــــتم تســــو�ة الخــــالف مــــن -ب 
 التحك�م المذ�ورة ، و 

 ) .  1/4تتم اجراءات التحك�م بلغة االتصال المحددة في المادة ( -ج 

تتمتع هیئة التحك�م �صالح�ة �املة للكشف ومراجعة وتنق�ح ا�ة شهادة او تقدیرات او تعل�مات او اراء او   
لمهندس ، وأي قرار صادر عن مجلس فّض الخالفات ف�ما یتعلق �الخالف ، علمًا �أنه ال تقی�م صدر عن ا

شئ �مكن ان ینزع االهل�ة عن المهندس من المثول امام هیئة التحك�م لإلدالء �شهادته او تقد�م ادلة في  
 أي امر متعلق �الخالف . 

ئة التحك�م �خصوص البینات او الحجج التي كما ین�غي عدم تقیید أي من الفر�قین في االجراءات امام هی 
سبق طرحها امام " المجلس " قبل اتخاذ قراره ، او االس�اب المذ�ورة في اشعار عدم الرضى ، �ما �عتبر أي  

 قراٍر  للمجلس " بّینه مقبولة في التحك�م . 

ت أي من الفر�قین أو  �جوز الم�اشرة �التحك�م قبل او �عد انجاز االشغال ، و�جب ان ال تتأثر التزاما 
 المهندس أو " المجلس " اذا تمت الم�اشرة �اجراءات التحك�م اثناء تنفیذ االشغال . 

 عدم االمتثال لقرار " المجلس " : ) 20/7(

"    Failure to Comply with Dispute Adjudication Board`s Decision " 

 في حالة انه :  

 ) ، و 20/4�عدم الرضى خالل الفترة المحددة في المادة (لم �قم أي فر�ق �إرسال اشعار  -أ 

 اص�ح قرار " المجلس " المتعلق �الخالف المنظور ( ان وجد ) نهائ�ًا وملزمًا ، و   -ب 

 اخفق أي فر�ق في االمتثال لهذا القرار ،   -ج 

ان  –بـــــــدون االجحـــــــاف �ـــــــأي حقـــــــوق اخـــــــرى قـــــــد تكـــــــون لـــــــه  –عندئـــــــذ ، �مكـــــــن للفر�ـــــــق االخـــــــر  
) وفـــــــي مثـــــــل هـــــــذه 20/6ل موضـــــــوع عـــــــدم االمتثـــــــال هـــــــذا الـــــــى التحكـــــــ�م �موجـــــــب المـــــــادة (�حـیــــــ 

ــادتین ( ــام المــــــ ــق احكــــــ ــة ، ال تطبــــــ ــس و (20/4الحالــــــ ــرار المجلــــــ ــة �قــــــ ــة 20/5) المتعلقــــــ ) المتعلقــــــ
 �التسو�ة الود�ة.

 انقضاء فترة تعیین ( المجلس)  : ) 20/8(

"         tment Expiry of the Dispute Adjudication Board`s Appoin"   
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ــغال ،   ــذ االشـ ــا هـــو ناشـــئ عنـــه او عـــن تنفیـ ــد او ممـ ــا یتصـــل �العقـ ــین الفـــر�قین ف�مـ اذا نشـــأ أي خـــالف بـ
ولـــم �كـــن هنالـــك وجـــود " لمجلـــس " فـــّض الخالفـــات " ســـواء �ســـبب انقضـــاء فتـــرة تعیینـــه ، او لغیـــر ذلـــك 

 من االس�اب، فإنه : 

ــادة ( -أ  ــام المـــ ــق احكـــ ــتم تطبیـــ ــادة () المتع20/4ال یـــ ــس ، وال المـــ ــرار المجلـــ ــة �قـــ ــة 20/5لقـــ ) المتعلقـــ
 �التسو�ة الود�ة ، و 

 ) . 20/6�مكن ان �حال الخالف م�اشرة الى التحك�م �موجب احكام المادة ( -ب 
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 عقد المقاولة الموحد

 2010/ اإلنشائ�ة للمشـار�ع

 

  2013 المعدلة  الثان�ة  ط�عةال

 

 

 الجــزء الثالـث 
ـــروط الخاصـــة الش    

 

 

 

 

 الفهرس 
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 99 الشروط الخاصة -أ الجزء الثالث

 103 األحكـام العامة األول

 105 صاحب العمــل الثاني 

 106 المهنــــدس الثلث 

 107 المقـــــاول الرا�ع 

 109 المستخدمون والعمال السادس

 111 التجهیزات اآلل�ة والمواد والمصنع�ة السا�ع 

 112 والتأخیرات وتعلیق العملالم�اشرة  الثامن 

 113 االخت�ارات عند اإلنجاز التاسع 

 114 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل العاشر

 116   المسؤول�ة عن العیوب الحادي عشر

 117 كیل األشغال وتقدیر الق�مة   الثاني عشر

 118 التغیـیرات والتعدیالت الثالث عشر 

 120 ق�مة العقد والدفعات الرا�ع عشر 

 122 تعلیق العمل و�نهاء العقد من قبل المقاول  السادس عشر

 123 المخاطر والمسؤول�ة السا�ع عشر 

 125 التأمـــــین الثامن عشر 

 127 المطال�ات والخالفات والتحك�م العشرون 

 129 الشروط الخاصة اإلضاف�ة  -ب 

 1134 معلومات مطلو�ه من المقاول 

 136 ت واالتفاق�ات والب�انات نماذج العرض والضمانا ج

 137 نموذج �تاب عرض المناقصة -ج 1ج

 138 ملحق عرض المناقصة 2ج

 142 نموذج �فالة المناقصة 3ج

 143 نموذج اتفاق�ة العقد 4ج

 145 نموذج اتفاق�ة فّض الخالفات ( مجلس �عضو واحد )  5ج

 146 نموذج اتفاق�ة فّض الخالفات ( مجلس بثالثة أعضاء ) 6ج

 147 شروط اتفاق�ة فّض الخالفات 

 150 نموذج ضمان األداء ( �فالة التنفیذ ) 7ج

 151 نموذج ضمان إصالح العیوب ( �فالة إصالح العیوب ) 8ج

 152 نموذج �فالة الدفعة المقدمة   9ج

 153 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم االشغال  10ج

 154 نموذج مخالصة ( االبراء )   11ج

 155 نموذج التزامات المقاول 12ج

 156 إقرار متعلق �الدفعات األخرى  13ج

 157 إقرار متعلق �الدفعات الممنوعة  14ج
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 عقد المقاولة الموحد للمشار�ع اإلنشائ�ة

  الجزء الثالث : الشروط الخاصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المشروع:

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

    

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

 

العطاء رقم: 
.............................................................................................. 

 

 

 

 الشروط الخاصة . -أ

 الشروط الخاصة اإلضاف�ة. -ب

 نماذج العرض والضمانات واالتفاق�ات والب�انات .  -ج

     

 

 

هذا �عتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متممًا لجزء الشروط العامة ،  وتعتمد الشروط الواردة في     
 الجزء �شروط خاصة للعقد .

إّن ما یرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعدیل على مواد الشروط العامة �عتبر سائدًا و�ؤخذ �ه     
 �القدر الذي �فسر أو �ض�ف أو یلغي أو �عّدل على تلك " المواد " .
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 الشروط الخاصة     -أ

 

 األحكام العامة   -

 صاحب العمل -

 ــدسالمهن -

 المقـــاول -

 المستخدمون والعمال -

 التجهیزات والمواد والمصنع�ة -

 الم�اشرة والتأخیرات وتعلیق العمل  -

 االخت�ارات عند اإلنجاز  -

 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل -

 كیل األشغال وتقدیر الق�مة  -

 التغیـیرات والتعدیالت  -

 ق�مة العقد والدفعات -

 اولتعلیق العمل و�نهاء العقد من قبل المق -

 المخاطر والمسؤول�ة  -

 التأمیـــن   -

 المطال�ات ، الخالفات والتحك�م   -
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 الفصل األول 

 األحكام العامة 

  "General Provisions " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -ص :الفرقاء واألشخا –) 1/1/2المادة (
 

 ) ما یلي : 1/1/2/2�ضاف إلى البند (

 " و�عتبر صاحب العمل الفر�ق األول في العقد "  

 ( إضافي ) : –) 1/1/2/11البند (

 الموظف: 

الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الو�یل لدى صاحب العمل أو من �مثله صاحب العمل,  
 ر�ات التي تساهم بها الحكومة. و �شمل ذلك العاملین لدى المؤسسات الحكوم�ة والش

 

 )  1/1/3/1البند (

 -یلغى النص االساسي الوارد في الشروط العامة و�ستعاض عنه �الفقرة التال�ة : –
 

 : التار�خ االساسي
إال إذا تم النص في   ) یوماً 14�عني التار�خ الذي �سبق الموعد النهائي الیداع عروض المناقصات بـ (

 غیر ذلك  .ملحق عرض المناقصة على 
 

 (إضافي): –)  1/1/3/10المادة (

 : المدة المعقولة
) یوما, أینما وجدت, و�ذا طرأت الحاجة لتكون أكثر من تلك المدة ف�جب  14هي المدة التي ال تز�د عن (

 أن �كون تبر�رها مقبوال من صاحب العمل.
 

 الم�الغ والدفعات : –) 1/1/4المادة (

 ة المادة :�ضاف البندان التال�ان إلى نها�
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 ( إضافي ) : –) 1/1/4/13البند (
 

 الدفعات األخرى :
 

هي جم�ع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الو�الء أو غیرها الم�اشرة وغیر الم�اشرة وأي شيء ذو ق�مة  
ال الحصر  ماد�ة دفعها المقاول أو تم االتفاق على دفعها إلى " اآلخر�ن " و�شمل ذلك التصر�ح على سبیل المثال

وصفًا مفصًال لهذه الدفعات األخرى وسببها ، سواء تم دفعها أو �انت ستدفع �شكل م�اشر أو غیر م�اشر من قبل  
المقاول أو ن�ا�ة عنه ، أو من قبل مقاول�ه من ال�اطن أو ن�ا�ة عنهم أو أي من موظفیهم أو و�الئهم أو ممثلیهم ، 

ض الخاصة بتنفیذ هذا العقد أو عمل�ة المناقصة / المزاوده نفسها واإلحالة وذلك ف�ما یتعلق �الدعوة إلى تقد�م العرو 
 على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفیذه فعًال. 

 

 

 ( إضافي ) : –) 1/1/4/14البند (
 

 الدفعات الممنوعة : 
 

غیرها دفعت �شكل م�اشر أو غیر م�اشر أو شیئ  هي جم�ع الم�الغ سواء �انت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب أو
ذو ق�مة ماد�ة أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه الم�الغ أو تقد�م هذه األش�اء سواء م�اشرة أو �الواسطة ، و�غض 
النظر عما إذا �ان ذلك تم من قبل المقاول أو ن�ا�ة عنه أو من قبل مقاول�ه من ال�اطن أو ن�ا�ة عنهم أو أي من  
مستخدمیهم وو�الئهم أو ممثلیهم والتي تدفع إلى أي " موظف " سواء تصرف �صفة رسم�ة أم ال و ذلك ف�ما یتعلق 
�الدعوة إلى تقد�م العروض الخاصة بتنفیذ هذا العقد أو عمل�ة المناقصة / المزاودة  نفسها أو اإلحالة على المقاول أو 

 ذه فعًال .المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفی
 

 التفسیر :  -)  1/2المادة (
 

 تضاف الفقرة التال�ة إلى نها�ة المادة :

 " في �ل شروط العقد �حدد مقدار الر�ح في ع�ارة " أي �لفة �هذه مع ر�ح معقول " �حیث �حسب الر�ح بنس�ة 

 ج) ).  -16/4( % ) من هذه الكلفة "  ( وهذه النس�ة ال تنطبق على الر�ح الفائت الوارد في المادة5(  
 

 اتفاق�ة العقد : –)  1/6المادة (
 

 تلغى الفقرة األخیرة من النص األساسي و�ستعاض عنها �الفقرة التال�ة :

" �ما یتعین على المقاول أن یدفع رسوم الطوا�ع وغیرها من النفقات المشابهة التي قد تتحقق على إبرام هذه االتفاق�ة 
 �موجب القوانین النافذة " .
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 الفصل الثاني 

 صاحب العمل

 "The Employer " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أفراد صاحب العمل : –)  2/3المادة ( 

 تضاف الفقرة التال�ة إلى نها�ة المادة :

ــل ، فإ ــاحب العمـ ــالح صـ ــع لصـ ــي الموقـ ــون فـ ــاولین آخـــر�ن �عملـ ــود مقـ ــة وجـ ــًا " فـــي حالـ ــودهم أحكامـ ــمین عقـ ــه �جـــب تضـ نـ
ــود  ــاول بوجــ ــعر المقــ ــل أن �شــ ــاحب العمــ ــى صــ ــین علــ ــا یتعــ ــالمة ، �مــ ــراءات الســ ــوفیر إجــ ــزام بتــ ــاون وااللتــ ــة للتعــ مماثلــ

 هؤالء المقاولین اآلخر�ن " .

 

 الترتی�ات المال�ة لصاحب العمل : –)  2/4المادة ( 

 تضاف الفقرة التال�ة إلى نها�ة المادة :

ات المال�ة التي �قوم صاحب العمل �إشعار المقاول عنها متمثلة في �تاب التزام �اإلنفاق على المشروع خالل  " تكون الترتی�
مدة اإلنجاز ، إّال إذا تم االتفاق بین الفر�قین على ترتی�ات أخرى حسب ظروف المشروع وطر�قة تمو�له وخصوص�اته 

 األخرى " .
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 الفصل الثالث 

 المهندس      

       " The Engineer  " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 :  واج�ات وصالح�ة المهندس –)  3/1المادة ( 
 

ه �مارس المهندس الصالح�ات المنوطة �ه تحدیدًا في العقد ، أو تلك المفهومة من العقد ضمنًا �حكم الضرورة و�تعین  عل�
 في األمور التال�ة : الحصول على موافقة صاحب العمل المس�قة و�عالم المقاول خطّ�ًا بذلك

 

 إصدار التعل�مات بتغییر . -1

 تمدید مدة اإلنجاز . -2

 تحدید تعو�ضات التأخیر .  -2

 الموافقة على تعیـین المقاولین الفرعیـین . -4

 إصدار األمر بتعلیق العمل .  -5

 

 : استبدال المهندس –)  3/4المادة ( 
 

 -یلغى النص األصلي و�ستعاض عنه �ما یلي :

) یوما من تار�خ االستبدال أن  28إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس ، فإنه یتعین عل�ه قبل مهلة ال تقل عن (
مقاول اعتراض معقول �شعر المقاول بذلك ، وأن �حدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصیل خبرة المهندس البدیل . و�ذا �ان لل

) یومًا من تار�خ تسلمه إشعار صاحب العمل مع   14عل�ه فإنه یتعین على المقاول أن �شعر صاحب العمل بذلك خالل (
ب�ان التفاصیل المدعمة العتراضه. ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا اإلشعار والتفاصیل المذ�ورة ، �قوم صاحب العمل  

 و�كون قراره نهائ�ًا و�اتًا .�اتخاذ القرار الذي یرتئ�ه 
 

 : ( إضاف�ة )  –)  3/6المادة ( 
 

 االجتماعات اإلدار�ة :

" للمهندس أو لممثل المقاول أن یدعو �ل منهما اآلخر إلى االجتماعات اإلدار�ة لدراسة أمور العمل ، و�تعین على  
ة منه لكل من الحاضر�ن و�لى صاحب العمل المهندس في مثل هذه الحالة أن �سجل محضرًا لحیث�ات االجتماع و�سلم نسخ

 ، مع مراعاة أن تكون المسؤول�ات عن أ�ة أفعال مطلو�ة من أي منهم متوافقة مع أحكام العقد " .
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 الفصل الرا�ع  

 المقاول

   "The Contractor " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ضمان األداء : –)  4/2ة ( الماد
 

 یلغى نص الفقرات الثان�ة والثالثة والرا�عة من المادة األصل�ة و�ستعاض عنه �التالي :
 

) یومًا من تار�خ تسلمه لكتاب القبول إّال إذا نص 14یتعین على المقاول أن �قدم ضمان األداء إلى صاحب العمل خالل ("
ان إلى المهندس . و�خالف ذلك �عتبر المقاول مستنكفًا عن عرض مناقصته على خالف ذلك ، وأن یرسل نسخة من الضم

 و�حق لصاحب العمل أن �صادر �فالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها.

ین�غي أن �كون ضمان االداء صادرًا من دولة موافق علیها من قبل صاحب العمل وأن �قدمه المقاول حسب النموذج المرفق  
. و�ذا �ان ضمان األداء �فالة بنك�ة فإنه �جب إصداره من قبل بنك محلي مرخص ، �ما �جب تعز�ز بهذه الشروط الخاصة 

أي ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحل�ة المرخصة . و�ذا لم �كن الضمان بنموذج �فالة بنك�ة فإنه 
 ردن وأن �كون مقبوًال لدى صاحب العمل .یتعین أن �كون صادرًا عن مؤسسة مال�ة مسجلة ومرخصة للعمل في األ

% مـــن ق�مـــة العقــــد ، أو 5�عـــد صـــدور شـــهادة تســـلم األشــــغال �مكـــن أن تخفـــض ق�مـــة ضـــمان األداء لتصــــ�ح بنســـ�ة 
ــع   ــوب ) بواقـ ــالح العیـ ــة إصـ ــوب ( �فالـ ــالح العیـ ــمان إصـ ــا ضـ ــتبدل بهـ ــة 5أن �سـ ــ�ض ق�مـ ــد ، أو تخفـ ــة العقـ ــن ق�مـ % مـ

 %) .5ضمان األداء إلى (

ین على المقاول أن یتأكد من أن ی�قى ضمان األداء ساري المفعول �الق�مة المحددة في ملحق عرض المناقصة إلى كما یتع
أن ینجز المقاول األشغال . و�ذا احتوت شروط الضمان على تار�خ النقضائه ، وتبین �أّن المقاول لن �كون مخوًال بتسلم 

) یومًاُ◌ . فإنه یتعین عل�ه  28موعد النهائي لصالح�ة أي منهما �مدة (أي من شهادتي اإلنجاز أو األداء بتار�خ �سبق ال
 . "أن �قوم بتمدید سر�ان الضمان إلى أن یتم إنجاز األشغال أو إصالح العیوب حسب واقع الحال 

 

 المقاولون الفرعیون : –)  4/4المادة ( 

 �ضاف ما یلي إلى نها�ة " المادة " :
 

ـــ  ــــین هــــو إّن الحــــد األقصــــى لمجمــــوع المـق اوالت الفرع�ــــة التــــي �ســــمح للمقــــاول الرئ�ســــي إ�كالهــــا إلــــى المقــــاولین الفرعـی
% ) مــــن ق�مــــة العقــــد المقبولــــة وفقــــًا الســــعار العقــــد إّال إذا �ــــان المقــــاول الفرعــــي مطلو�ــــًا �موجــــب العقــــد ، وعلــــى 33(

ــاولی ــا إلـــى المقـ ــفًا یبـــین ف�ـــه األعمـــال التـــي ســـ�قوم �إ�كالهـ ــ�ة المقـــاول أن یرفـــق �عرضـــه �شـ ـــین مـــع تحدیـــد النسـ ن الفرعـی
ــد المهنـــدس وصـــاحب  ــذ تزو�ـ ــاول أثنـــاء فتـــرة التنفیـ ــاولفرعي . علـــى المقـ ــینفذ مـــن قبـــل أي مقـ ــد لكلعمـــل سـ ــة العقـ مـــن ق�مـ
العمــــل بنســــخ عــــن جم�ــــع عقــــود المقــــاوالت الفرع�ــــة ، �مــــا یتعــــین علــــى المهنــــدس التأكــــد مــــن عــــدم تجــــاوز النســــ�ة 

 أ�ة مخالفات بهذا الخصوص .المبینة آنفًا و�بالغ صاحب العمل عن 
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مـــن قـــانون مقـــاولي اإلنشـــاءات, فیـــتم اإللتـــزام �النســـ�ة التـــي  16فـــي حـــال العطـــاءات التـــي تنطبـــق علیهـــا أحكـــام المـــادة 
 �قررها مجلس الوزراء .

 إجراءات السالمة : –)  4/8المادة ( 

 

 تضاف الفقرتان التالیتان إلى نها�ة المادة :

ن �عملون في الموقع في نفـس الوقـت ، تـتم إعـادة النظـر فـي قائمـة إجـراءات السـالمة المطلو�ـة " إذا �ان هنالك عدة مقاولی
 من المقاول , وفي هذه الحالة یتم تحدید التزامات صاحب العمل �شأنها .

�ــودات یتعــین علــى المقــاول وصــاحب العمــل والمهنــدس االلتــزام �ــأمور الســالمة العامــة واألمــور المتعلقــة بهــا " وفقــًا ألحكــام 
 البناء الوطني .

 

 تو�ید الجودة : –)  4/9المادة ( 

إذا قرر صاحب العمل أّن هنالك حاجة إلـى وجـود نظـام لتو�یـد الجـودة فـي األشـغال فإنـه یتعـین ب�ـان ذلـك فـي ملحـق عـرض 
كـون نظـام الجـودة المناقصة أو في الشروط الخاصة اإلضاف�ة ، و�یراد التفاصیل في وثائق العقد فـان لـم یـتم ب�ـان ذلـك فـال �

 مطلو�ًا..

 معدات صاحب العمل والمواد التي �قدمها:  –)  4/20المادة ( 
 

�جب أن �حدد في الشروط الخاصة اإلضاف�ة �ل بند من المعدات أو المواد التي س�قوم صاحب العمـل بتشـغیلها أو بتقـد�مها 
كـام األخـرى لتوضـ�ح نـواحي المسـؤول�ة والتأمینـات إلى المقاول �صورة مفصلة , ول�عض أنواع التسهیالت یتعـین تحدیـد األح

 في الشروط الخاصة اإلضاف�ة .

 األمن في الموقع :  –)  4/22المادة ( 
 

 تضاف الفقرة التال�ة إلى نها�ة المادة :

في " إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقع ، فإنه �جب تحدید مسؤول�ة صاحب العمل و�ل من المقاولین اآلخر�ن الموجودین 
 الموقع في الشروط الخاصة اإلضاف�ة .

 

 االشغال المؤقتة (إضاف�ة) : –)  4/25المادة ( 

 

 األشغال المؤقتة : 
 

یتم ب�ان متطل�ـات األشـغال المؤقتـة المطلـوب مـن المقـاول تنفیـذها أو تقـد�مها و�دامتهـا وصـ�انتها وتشـغیلها ، فـي  -أ
 جدول الكم�ات �بنود في قسم األعمال التمهید�ة .

 كما یتعین ب�ان أ�ة أشغال مؤقتة س�قوم صاحب العمل بتزو�دها . -ب
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 الفصل السادس

 المستخدمون والعمال 

   "Staff and Labour " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

 ل :تعیـین المستخدمین والعما  –)  6/1المادة ( 
 

 

 تضاف الفقرة التال�ة إلى نها�ة المادة .

" یتعین على المقاول مراعاة األنظمة والقوانین المتعلقة �استخدام العمال األجانب وااللتزام �ات�اع القوانین المحل�ة المرع�ة 
 �خصوص اإلقامة وتصار�ح العمل المتعلقة بهم " .

 

 

 

 ساعات العمل : –)  6/5المادة ( 
 

 

 ة التال�ة إلى نها�ة المادة .تضاف الفقر 

" تكون أ�ام العمل خالل األسبوع : ( السبت ، األحد ، االثنین ، الثالثاء ، األر�عاء، الخم�س ) لمدة ثماني ساعات عمل 
 یوم�ًا �حیث ال �ستثنى یوم السبت من أ�ام العمل األسبوع�ة " . 

 

 مناظرة المقاول :   –)  6/8المادة ( 
 

 

 �ة إلى نها�ة المادة .تضاف الفقرة التال

" للتأكد من حسن استعمال لغة االتصاالت ، �مكن تحدید نس�ة المستخدمین لدى المقاول الذین �جب أن �ستخدموا هذه 
 اللغة �طالقة ، أو انه یتعین على المقاول توظ�ف عدد مناسب من المترجمین  " . 

 

 

 مستخدمو المقاول :  –)  6/9المادة ( 
 

 الت جهاز المقاول المنفذ ، حسب ما هو مدرج في الشروط الخاصة االضاف�ة.لتحدید أعداد ومؤه
 

 ( إضاف�ة ) :   –)  6/12المادة ( 
 

 مقاومة الحشرات والقوارض : -أ

یتعین على المقاول في �ل وقت أن یتخذ االحت�اطات الالزمة لحما�ة جم�ع المستخدمین والعمال العاملین في 
ارض ، وأن �قلل من خطرها على الصحة . �ما یتعین عل�ه أن یوفر أدو�ة  الوقا�ة الموقع من أذى الحشرات والقو 
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المناس�ة ضدها لمستخدم�ه وأن یتقید �أ�ة تعل�مات صادرة عن أي سلطة صح�ة محل�ة ، �ما فیها استعمال 
 مبیدات الحشرات . 

 

 حظر تعاطي المخدرات والمشرو�ات الكحول�ة : -ب 
 

إلى موقع العمل أي مشرو�ات �حول�ة أو مخدرات ، أو أن �سمح أو  �حظر على المقاول أن �حضر 
 یتغاضى عن ق�ام عماله ومستخدم�ه أو عمال ومستخدمي مقاول�ه الفرعیـین بتعاطیها في الموقع .

 

 حظر استعمال األسلحة :  -ج
 

اد متفجرة �حظر على المقاول أن �حضر إلى موقع العمل ، أو أن �ستعمل ف�ه أ�ة أسلحة أو ذخیرة أو مو 
�منعها القانون ، و�جب عل�ه أن �منع عماله ومستخدم�ه وعمال ومستخدمي مقاول�ه الفرعیـین من ح�ازة 

 هذه األسلحة والذخائر في الموقع .

 

 احترام الشعائر الدین�ة وااللتزام �العطل الرسم�ة :  -د 
 

 ن�ة المتعارف علیها .على المقاول أن یتقید �أ�ام األع�اد الرسم�ة وأن یراعي الشعائر الدی
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 الفصل السا�ع  

 التجهیزات اآلل�ة والمواد والمصنع�ة

  "Plant, Materials and Workmanship " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 طر�قة التنفیذ :  –)  7/1المادة ( 
 

 

 تضاف الفقرة التال�ة إلى نها�ة المادة .

" إذا �انت األشغال تنفذ �قروض من قبل مؤسسة مال�ة تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل �شراء �عض التجهیزات أو  
یتم االلتزام بذلك ، حسب ما هو منصوص عل�ه في ب�ان " دول المصدر المواد من أسواق محددة وضمن شروط محددة ف 

 "  Eligible Source Countriesالمؤهلة " 
 

 

 االخت�ار : –)  7/4المادة ( 
 

 

إ�ضاحا لما ورد في هذه المادة  فإّن المقاول یتحمل  تكال�ف ما یترتب على إجراء االخت�ارات المنصوص علیها في العقد ( 
 مواصفات الخاصة والعامة )  أثناء التنفیذ وعند اإلنجاز .�ما فیها ال
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 الفصل الثامن 

 الم�اشرة والتأخیرات وتعلیق العمل 

   "Commencement, Delays and Suspension " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :مدة اإلنجاز  –)  8/2المادة ( 
 

 تضاف الفقرة التال�ة إلى نها�ة المادة .

" و�ذا �انت األشغال سوف یتم تسلمها على مراحل ، فإنه �جب تحدید تلك المراحل �أقسام في ملحق عرض المناقصة أو في 
 الشروط الخاصة اإلضاف�ة  " .

 
 

 برنامج العمل :  –)  8/3المادة ( 
 

 تضاف الفقرة التال�ة إلى نها�ة المادة .

 ) یومًا من تار�خ تسلمه إشعار المهندس �ضرورة تقد�مها .14عین على المقاول أن �قّدم برامج العمل المعّدلة خالل (" یت

 

 تعو�ضات التأخیر : –)  8/7المادة ( 

ینص في ملحق عرض المناقصة او في الشروط الخاصة االضاف�ة على ق�مة تعو�ضات التأخیر لكل قسم من االشغال  
 ا في حالة التراكم .و��ف�ة احتسابه

 
 

 ( إضاف�ة) : –)  8/13المادة ( 
 

 

 مكافأة اإلنجاز الم�كر :

إذا �انت حاجة صاحب العمل تستدعي إشغال  المشروع في وقت م�كر ، تكون ق�مة  " مكافأة اإلنجاز الم�كر حسب مـا هـو 
 الشروط الخاصة االضاف�ة . وفي حال وجودها فإنه یتم تفصیل ذلك فيمنصوص عل�ه " في ملحق عرض المناقصة , 
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 الفصل التاسع 

 االخت�ارات عند اإلنجاز

   "Tests on Completion " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 التزامات المقاول : –)  9/1المادة ( 

 

 تضاف الفقرة التال�ة إلى نها�ة المادة .

نص في " المواصفات " على تحدید االخت�ارات التي �جب إجراؤها قبل إصدار شهادة تسلم األشغال ،  و�ذا �انـت " یتعین أن ی
األشغال سوف یـتم اخت�ارهـا وتسـلمها علـى مراحـل ، فـإنّ  متطل�ـات االخت�ـارات �جـب أن تأخـذ فـي الحسـ�ان أّن �عـض أجـزاء 

 األشغال غیر مكتملة " .
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 اشر الفصل الع

 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل 

"Employers Taking - Over  " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تسلم األشغال وأقسام األشغال :  –)  10/1المادة ( 
 

 -المادة و�ستعاض عنها �ما یلي : تلغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ ( یتعین على المهندس ..... ) إلى نها�ة

 

عندما یتم إنجاز األشغال �كاملها أو أي قسم منها " حس�ما هو محدد في ملحق عرض المناقصة " ، و�حیث �مكن  -أ
استعمالها للغا�ة التي أنشئت من أجلها �شكل مناسب ، و�تبین أنها قد إجتازت "االخت�ارات عند اإلنجاز" المطلو�ة 

�جوز للمقاول أن �شعر المهندس بذلك ( و�رسال نسخة من اشعاره إلى صاحب العمل ) على أن  �موجب العقد ، ف
 یرفق بهذا األشعار تعهدًا منه �إنجاز أ�ة إصالحات أو أعمال مت�ق�ة �السرعة الالزمة خالل فترة اإلشعار �العیوب .

 ًا إلى المهندس إلصدار شهادة تسلم األشغال .و�عتبر هذا األشعار المشار إل�ه والتعهد الخطي المرفق �ه طل�ًا مقدم 

) یومًا من تار�خ تسلمه طلب المقاول �الكشف على األشغال ، و�قدم تقر�رًا بنت�جة �شفه 14�قوم المهندس خالل (   -ب
إلى صاحب العمل خالل هذه المدة ( و�رسال نسخة عنه إلى المقاول ) ، فإما أن �شهد �أّن األشغال قد أنجزت وأنها 
في وضع قابل للتسلم ، أو أن �صدر تعل�مات خط�ة إلى المقاول یبین فیها األمور التي یترتب على المقاول 
استكمالها قبل إجراء عمل�ة التسلم ، و�حدد للمقاول الفترة الزمن�ة الالزمة الستكمال األعمال المت�ق�ة وتصح�ح  

 األشغال �شكل مقبول لدى المهندس 

) یومًا األنفة الذ�ر دون أن �قدم المهندس تقر�رًا بنت�جة �شفه إلى صاحب العمل 14( وفي حال انقضاء مدة (
�قوم صاحب العمل �التحقق من الواقع �الطر�قة التي �ختارها وله ان �شكل لجنة تسلم األشغال أو الطلب من 

 المقاول �استكمال االعمال تمهیدًا الجراء عمل�ة التسلم وتحدید تار�خ التسلم ) . 
 

  

یوما من تسلمه تقر�ر المهندس ( الذي �شهد ف�ه �أّن األشغال قد تم إنجازها وأنها ) 21( �قوم صاحب العمل خالل   –ج 
على أن ال  ) یومًا المشار الیها اعاله 14(ـ �عد انقضاء مدة الفي وضع قابل للتسلم ) بتشكیل لجنة تسلم األشغال 

هندس أحد أعضائها ) و�بلغ المقاول �الموعد المحدد لمعاینة ( و�كون الم  –یتجاوز عدد أعضائها عن س�عة 
األشغال , وفي أثناء ذلك �قوم المهندس مع المقاول �إعداد ما یلزم من �شوف و��انات وجداول ومخططات الزمة  

 . لتسهیل مهمة اللجنة
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، ددة في الفقرة (ج) ) یوما المح21صاحب العمل عن تشكیل لجنة استالم االشغال خالل فترة الـ (في حال تخلف  -
) مع التزام المقاول التام 10/1فعندها �جب اعت�ار المشروع قد قد تم تسلمه (وحسب الحاالت الواردة في الفقرة (ب/

 �استكمال جم�ع االعمال الناقصة و معالجة العیوب وفقا لشروط العقد.
 

ضور المقاول أو من �فوضه ، ومن ثم تقوم ) أ�ام من تار�خ تشكیلها �إجراء المعاینة �ح10تقوم اللجنة خالل ( -د
، و�وقع عل�ه أعضاء اللجنة والمقاول أو و�یله المفوض ، وتسلم نسخ منه إلى �ل   �إعداد محضر تسلم األشغال

التقر�ر خالل مدة  من صاحب العمل والمقاول والمهندس ، وفي حالة تخلف اللجنة عن إجراء المعاینة و�عداد
ار�خ انتهاء المدة المحددة آنفًا ، عندئٍذ �عتبر في هذه الحالة تار�خ التسلم هو تار�خ ) یومًا من ت28(أقصاها 

 تقر�ر المهندس المشار ال�ه في الفقرة ( ب ) أعاله .

 

) أ�ام من توق�ع المحضر المتضمن تسلم األشغال أن �صدر شهادة تسلم 7یتعین على المهندس خالل ( -هـ
جاز األشغال �موجب العقد ، و�عتبر هذا التار�خ هو تار�خ بدء فترة اإلشعار األشغال / محددًا فیها تار�خ إن

�العیوب ، �ما یتعین على المهندس أن یرفق �الشهادة �شفًا �األعمال المت�ق�ة واإلصالحات المطلو�ة من 
 المقاول والتي یتعین على المقاول أن ینفذها خالل مدة محددة من بدء فترة األشعار �العیوب .

 

) أ�ام من  7�حق للمقاول إبداء مالحظاته أو اعتراضه على تقر�ر اللجنة ، على أن یتم ذلك خالل (  -و
تار�خ توق�ع التقر�ر و�قدم اعتراضه خط�ًا إلى المهندس الذي یتعین عل�ه دراسة األمر وتقد�م تنسی�ه إلى 

 صاحب العمل .
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 الفصل الحادي عشر  
 المسؤول�ة عن العیوب 

DEFECTS LIABILITY 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 "Performance Certificate") شهادة االداء :11/9المادة (

 

 إضافة الجملة التال�ة إلى نها�ة المادة: 

 ).ر صاحب العمل �إصدار هذه الشهادة �عد انتهاء الفترة المحددة( وتعتبر األشغال مقبولة عقد�ا في حال تأخ
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 الفصل الثاني عشر 

 �یل األشغال وتقدیر الق�مة 

"Measurement and Evaluation   " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 تقدیر الق�مة :   –)  12/3المادة ( 
 

 -تلغى الفقرتان ( أ ، ب ) من هذه المادة و�ستعاض عنهما �ما یلي :

 

و في % ) من الكم�ة المدونة في جدول الكم�ات أ20إذا اختلفت الكم�ة المكالة لهذا البند �ما یز�د أو ینقص عن (  -أ
% 1أي جدول مسّعر آخر ، و�ان حاصل ضرب التغیر في الكم�ة �سعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند یتجاوز 

 من ق�مة العقد المقبولة ، وأّن هذا البند لم تتم اإلشارة إل�ه في العقد على أنه بند �سعر ثابت أو 

 -ب

 الفصل " الثالث عشر " ، وإّن العمل صدر �شأنه تعل�مات بتغیـیر �موجب أحكام    -1

 أنه ال یوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد ، و - 2

أنه ال یوجد سعر وحدة محدد مناسب ، ألّن طب�عة العمل ف�ه ل�ست متشابهة مع أي بند من بنود العقد ،  -3 
 أو أّن العمل ال یتم تنفیذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه . 

 

ید من أسعار بنود العقد ذات الصلة ، مع تعدیالت معقولة لشمول أثر األمور  یتم اشتقاق سعر الوحدة الجد
 الموصوفة  في الفقرتین ( أ  و/ أو  ب ) أعاله ، حس�ما هو واجب للتطبیق منها .

إذا لم �كن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجدید ، فإنه �جب اشتقاقه من خالل تحدید الكلفة المعقولة  
 العمل ، مضافًا إلیها ر�ح معقول ، مع األخذ في االعت�ار أ�ة أمور أخرى ذات عالقة . لتنفیذ 

و�لى أن �حین وقت االتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقدیره، فإنه یتعین على المهندس أن �قوم بوضع سعر  
 -دید على النحو التالي :في �ل األحوال یتم تطبیق سعر الوحده الج وحدة مؤقت ألغراض شهادات الدفع المرحل�ة

 

 في حالة الز�ادة �طبق السعر الجدید على الكم�ة التي تز�د عن الكم�ة المدونة في الجداول ، و   -أ

 في حالة النقصان �طبق السعر الجدید على الكم�ات المنفذة فعًال . -ب
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 الفصل الثالث عشر 

 التغیـیرات والتعدیالت  

"Variations and Adjustments   " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعدیالت �سبب تغیر التكال�ف :   –)  13/8المادة ( 

 

 تعــدیل .... ) إلــى نها�ــة المــادة ، و�ســتعاض عنــه یلغــى الــنص األساســي مــن الفقــرة الثالثــة والتــي تبــدأ ـبــ ( یــتم احتســاب ال

 -�ما یلي :

 -یتم احتساب التعدیل في التكال�ف الناجمة عن تعدیل األسعار وفقًا لألسس التال�ة  :

والواردة إذا حصل أي تغیـیر في أسعار المواد المحددة في جدول ب�انات التعدیل لتي تدخل في صلب األشغال الدائمة  -أ
�عد موعد التار�خ األساسي فإّن أسعار البنود المتعلقة بها تتم مراجعتهـا لغا�ـات حسـاب أي  نات التعدیلفي جدول ب�ا

 -تعدیل سواء �الز�ادة أو النقصان وفقًا لما یلي :

 إذا تم التغیـیر بناء" على قرار حكومي �النس�ة ألسعار المواد المسّعرة من قبل الدولة و/ أو  -1

الدور�ة التي تصدرها " وزارة األشغال العامة واإلسكان " �عد األخذ برأي إحـدى اللجـان الفن�ـة  بناء" على النشرات -2
لكل مجال من مجاالت المقـاوالت الرئ�سـ�ة ( الطـرق ، االبن�ـة ، الكهر�ـاء ، الم�كان�ـك ، الم�ـاه الدائمة المختصة 

لدولة یتم تكل�فهـا مـن قبـل وز�ـر األشـغال والصرف الصحي ) وذلك �النس�ة ألسعار المواد غیر المسّعرة من قبل ا
 -العامة واإلسكان و�كون أحد أعضائها مندو�ًا عن نقا�ة المقاولین ، وتتضمن ما یلي :

المصنعة محل�ًا حسب فترات التغیر في االسـعارمبینًا فیهـا تـار�خ الواردة في جدول ب�انات التعدیل أسعار المواد   -
 ار المواد المعلنة من قبل الشر�ات المنتجة لهذه المواد .تغیـّر األسعار استنادًا إلى أسع

أسعار المواد الواردة في جـدول ب�انـات التعـدیل المسـتوردة مـن خـارج المملكـة حسـب النشـرات مبینـًا فیهـا  -
تــار�خ تغـیــیر األســعار اســتنادًا إلــى المعلومــات المقدمــة مــن الجهــات الرســم�ة مثــل الب�انــات الجمر��ــة أو 

 أو اسعار بلد المنشأ أو غیرها من الب�انات . االعتمادات

، یـتم التعـدیل فـي أسـعار بنـود العقـد سـواء �الز�ـادة أو  ) مـن الشـروط العامـة13/8�الرغم مما ورد في المادة ( -3
�حیـث �ضـاف الـى أو �حسـم مـن المقـاول  النقصان إزاء تغیـر أسـعار المـواد المحـددة فـي جـدول ب�انـات التعـدیل

 اد  الناجم عن تغّیر األسعار .فرق أسعار المو 

ــاتج عــن تطبیــق المــادة ( ــًا و�ــذلك الفقــرة 13/7علــى أن ال �شــمل هــذا التعــدیل فــي الســعر أي فــرق ن  ) أنف

 ب) الحقًا ، و�تم القرار حول تعدیل األسعار من قبل وز�ر األشغال العامة واإلسكان . – 13/8(

المقصودة �ـالفقرة (أ) أعـاله والمشـمولة �التعو�ضـات �مـا  یلیتم تحدید المواد المحددة في جدول ب�انات التعد -
 یتناسب وطب�عة المشروع من بین المواد المدرجة في جداول ب�انات التعدیل في ملحق عرض المناقصة .

إذا حصل أي تعدیل في اسعار صرف الدینار سواء �الز�ادة او النقصـان مقابـل الـدوالر االمر�كـي او الیـورو   -ب
البنك المر�زي فـي المملكـة  حسـب النشـرة الیوم�ـة الصـادرة عـن البنـك المر�ـزي عـن تلـك االسـعار مما �علنه 
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المعلنة قبل یوم واحد من آخر موعد الیـداع العـروض  ، فیـتم تعـو�ض المقـاول أو الحسـم منـه فـرق اسـعار 
التــي تــدخل فــي صــلب ت�ــادل الــدینار مقابــل الــدوالر األمر�كــي أو الیــورو عنــد دفــع أثمــان المــواد والتجهیــزات 

األشغال الدائمة والمشتراة من األسواق األجنب�ة ، و�قتضي في هذه الحالة مراعـاة الشـروط التال�ـة عنـد دفـع 
 -االستحقاقات �الدینار األردني :

الساسـي ا% من الق�مة األساس�ة لسعر الت�ادل اعت�ارًا مـن التـار�خ 2أن ال �قل التغّیر في السعر عن  -1
 ض .الیداع العرو 

ر فـي االسـعار لغا�ـات الحسـم او  -2 أن یتم حصر �م�ات المواد المحّضرة فـي الموقـع و�ـتم احتسـاب التغیـّ
ر ســعر ت�ــادل العملــة و�حیــث ال یــدفع  التعــو�ض عــن الكم�ــات الالزمــة إلنجــاز األشــغال �عــد تــار�خ تغیــّ

 فرق للفاقد أو اإلضافات في تلك المواد أو التجهیزات اآلل�ة .

 للمقاول أي تعو�ض عن المصار�ف اإلدار�ة واألر�اح .ال �حسب  -3

ر السـعر فـي أي مـادة تقـل ق�مـة بنـد األشـغال المتعلـق بهـا فـي جـدول الكم�ـات  -4 ال �حسب أي أثر لتغیـّ
 %  نصف �المائة من " ق�مة العقد المقبولة " .0,5ن ع

ــرة ( ب ) أعـــاله علـــى أي مقـــ  -ج ــا فـــي الفقـ اول یتقاضـــى جـــزءا" مـــن ال تطبـــق التعو�ضـــات المنصـــوص علیهـ
 استحقاقاته �العمالت األجنب�ة " .

إذا تغیــرت أســـعار المحروقـــات الالزمــة لتشـــغیل معـــدات المقــاول فـــي األشـــغال المســتخدمة فـــي المشـــار�ع  -د
اإلنشــائ�ة عــن األســعار المعلنــة للمحروقــات قبــل یــوم واحــد مــن آخــر موعــد إلیــداع العــروض  فیــتم تعــدیل 

لصلة �الز�ـادة أو النقصـان حسـب طب�عـة الحـال وذلـك وفـق معـادالت �صـدرها وز�ـر أسعار بنود العقد ذات ا
) مـن هـذه 2-األشغال العامة واإلسكان بناًء على تنسیب اللجنة الفن�ة المشكلة المشـار الیهـا فـي الفقـرة (أ

 المادة .

المستخدمة فـي المشـار�ع �الرغم مما ورد في الفقرة (أ) حول التار�خ االساسي ، إذا تغیرت أسعار اإلسفلت  -هـ
اإلنشائ�ة قبل یوم واحد من آخر موعد الیداع العروض ، فیتم تعدیل اسعار بنود العقد ذات الصـلة �الز�ـادة 

 �صدرها وز�ر االشغال العامة واالسكان . او النقصان حسب طب�عة الحال وذلك وفق المعادلة التي 

دة �بنــود منفصــلة لتور�ــد المحروقــات المــوردة للمشــروع د ) علــى أســعار المحروقــات الــوار  تطبــق الفقــرة  ( -و
 لغا�ات تنفیذ األشغال .

ال یــتم التعــو�ض فــي حــال تعــدیل المــواد اإلنشــائ�ة الرئ�ســ�ة �الز�ــادة فــي فتــرة التــأخیر غیــر المبــررة إلنجــاز  -ز )1(
 یر غیر المبررة.األشغال، وأن یتم الحسم في حال تعدیل أسعار المواد الرئ�س�ة �النقصان في حال التأخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) تـار�خ 6/11/1/4954التعدیالت �سبب تغیر التكال�ف وذلـك �موجـب قـرار رئاسـة مجلـس الـوزراء رقـم ( –) 13/8تم تعدیل الفقرة (ز) من المادة () 1(

26/2/2012  
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 الفصل الرا�ع عشر 

 ق�مة العقد والدفعات 

"Contract Price and Payment   " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدفعة المقدمة :   –)  14/2المادة ( 

 لمشار�ع التي ینص في ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول �خصوصها :تطبق هذه المادة على ا

تلغى الفقرة الخامسة التي تبدأ بـ " یتم استرداد ق�مة الدفعة المقدمة ...... " وتنتهي بـ " إلى ذلك الوقت الذي یتم عنده 
 -استرداد " الدفعة المقدمة " �الكامل و�ستعاض عنها �التالي :

 

 -یتم استرداد ق�مة الدفعة المقدمة من المقاول على النحو التالي  :

 % من ق�مة �ل شهادة دفع " .10" تسدد ق�مة الدفعة المقدمة على أقساط بنس�ة 

 -�ضاف إلى نها�ة هذه " المادة " ما یلي :

وعین من تار�خ إستكمال المقاول % من ق�مة العقد المقبولة خالل أسب5یتم صرف القسط الثاني من الدفعة المقدمة بنس�ة 
 تزو�د الموقع �المعدات والتجهیزات والمواد المطلو�ة لم�اشرة العمل �صورة فعل�ة �موجب شهادة من المهندس . 

" إذا ثبت لصاحب العمل أّن المقاول استغل الدفعة المقدمة ألغراض خارج نطاق المشروع ، فإنه �حق لصاحب العمل 
 مقدمة فورًا �صرف النظر عن أي معارضة من جانب المقاول " . مصادرة �فالة الدفعة ال

 تقد�م طل�ات الدفع المرحل�ة :  –)  14/3المادة ( 

 -�ضاف إلى نها�ة المادة ما یلي :

 " �ما یتعین على المقاول أن �شعر صاحب العمل عندما �قدم الكشف إلى المهندس �صورته المكتملة " . 

 المتأخرة :الدفعات   –)  14/8المادة ( 

 -تلغى الفقرة الثان�ة من هذه المادة و�ستعاض عنها �ما یلي :

%) و�تم تعدیلها �الز�ادة أو النقصان �موجب أي تعدیالت یتم إدخالها على قانون أصول 9" تحسب نفقات التمو�ل بنس�ة (
 المحاكمات المدن�ة و�تعین دفعها �العمالت المحددة لها " .

 د المحتجزات :ر   –)  14/9المادة (   

 -یلغى النص األساسي و�ستعاض عنه �ما یلي :

% ) من المبلغ المحتجز مقابل �فالة خاصة �عد أن تصل ق�مة 50إذا تمت  موافقة صاحب العمل فإنه �مكن استبدال (
 %) من الحد األقصى المحدد في ملحق عرض المناقصة .60المحتجزات إلى ( 
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الة الخاصة ( في حال تطبیق ما ورد �الفقرة أعاله ) �عد تسلم األشغال وعند تقد�م ضمان  یتم رد �امل ق�مة المحتجزات والكف
 إصالح العیوب ( �فالة إصالح العیوب ) .

 

 �شف دفعة اإلنجاز ( عند تسلم األشغال ) :  –)  14/10المادة ( 

 

 �ضاف الى المادة :

 �المخالصة حسب النموذج المرفق بهذه الشروط و�تعین على المقاول عند تسلمه هذه الدفعة أن �قدم إقرارًا 

 ). 10 –( نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال رقم (ج  
 

 المخالصة :  –)  14/12المادة ( 
 

 �ضاف ما یلي �عد مصطلح ( ضمان األداء ) : 

 ( أو ضمان إصالح العیوب ، حسب واقع الحال ) .
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 الفصل السادس عشر

 تعلیق العمل و�نهاء العقد من قبل المقاول 

"Suspension and Termination by Contractor   " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 حق المقاول في تعلیق العمل :   –)  16/1المادة ( 

 

 -تلغى الفقرات الثالث األولى من هذه المادة و�ستعاض عنها �ما یلي : 
 

ب العمل �مواعید ) ، أو لم یتقید صاح14/6" إذا اخفق المهندس في تصدیق أي شهادة دفع �موجب أحكام المادة ( 
)  21�عد توج�ه أشعار �مهلة ال تقل عن(  –) ، فإنه �جوز للمقاول 14/7الدفعات المستحقة للمقاول عمًال �أحكام المادة ( 

یومًا إلى صاحب العمل أن �علق العمل ( أو أن ی�طئ عمل�ة التنفیذ ) ما لم یتسلم المقاول شهادة الدفع ، أو الدفعة 
 حال ومحتوى اإلشعار المذ�ور " .المستحقة حسب واقع ال

 إّن إجراء المقاول هذا ، ال �جحف �حقه في است�فاء نفقات التمو�ل التي قد تتحقق له �موجب أحكام المادة  

 ) .  16/2) ، وال �حقه في إنهاء العقد عمًال �أحكام المادة ( 14/8(

له قبل ق�امه بتوج�ه إشعار اإلنهاء ، فإنه یتعین عل�ه أن   إذا تسلم المقاول الحقًا إلشعاره شهادة الدفع أو الدفعة المستحقة
 �ستأنف العمل المعتاد و�أسرع وقت ممكن عمل�ًا . 

 

 : تضاف الفقرة التال�ة في نها�ة هذه المادة 
 

) من العقد أن �علم صاحب العمل 14/3) أ�ام من تار�خ تقد�م طلب شهادة الدفعة �موجب المادة ( 3على المقاول وخالل (
 تار�خ تقد�م طلب  " شهادة الدفعة "  إلى المهندس .  عن

 

 إنهاء العقد من قبل المقاول :   –)  16/2المادة ( 

 

و ) ، تعّدل الحالتان ( و ، ز) في السطر الثاني   –تلغى الفقرة (أ) من حاالت إنهاء العقد . وترقم الفقرات المت�ق�ة من ( أ 
 والعشر�ن إلى ( هـ ،  و ) . 
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 لسا�ع عشر الفصل ا

 المخاطر والمسؤول�ة 

 "Risk and Responsibility    " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تضاف المواد التال�ة في نها�ة الفصل : 
 

 ( إضاف�ة ) :   – ) 17/7المادة ( 

 الضمان اإلنشائي للمشروع :

) من القانون 791– 788�كون المقاول مسؤوًال لمدة عشر سنوات عن الضمان اإلنشائي للمشروع وفقًا ألحكام المواد ( 
 المدني األردني . 

 

 ( إضاف�ة) :  –) 17/8المادة (
 

 استعمال المواد المتفجرة :

ــاول اتخــاذ اإلجــراءات ــى المق ــد بتعل�مــات المهنــدس واألنظمــة والقــوانین الصــادرة عــن الســلطة  ین�غــي عل واالحت�اطــات والتقی
المختصة في �ل ما یتعلق �استعمال المواد المتفجرة ونقلها وتخز�نها وغیر ذلك مما قد �حتاج إل�ه في تنفیذ التزاماته الـواردة 

 لتي یوجد خطر في استعمالها ونقلها وتخز�نها .في هذا العقد ، و�نطبق هذا على جم�ع المواد القابلة لالشتعال أو ا

ین�غي على المقاول تأمین التصـار�ح الالزمـة  لـذلك، و�جـراء جم�ـع االتصـاالت مـع مختلـف السـلطات والمصـادر ذات العالقـة 
هنـدس أو قبل ق�امه �أعمال التفجیر وعل�ه أن یتقید �التعل�مات الرسم�ة التي تعطـى لـه بهـذا الشـأن  �مـا عل�ـه أن �طلـع الم

ممثله على الترتی�ات واإلجراءات التي یتخذها �خصوص خزن ونقل المتفجرات وأعمـال التفجیـر، مـع العلـم أّن هـذه الترتی�ـات 
 واإلجراءات ال تعفي المقاول من أي من مسؤول�اته والتزاماته وفقًا للقوانین واألنظمة والتعل�مات المتعلقة �التفجیرات . 

 

 إضاف�ة ) : (   –)  17/9المادة ( 

 الرشوة :

ــین أو أي مــن مســتخدمیهم للرشــوة �ــأي شــكل مــن أشــكالها ألي مــن جهــاز  إّن ممارســة المقــاول أو أي مــن مقاول�ــه الفرعـی
صــاحب العمــل أو المهنــدس أو الجهــاز التــا�ع لــه �كــون ســب�ًا " �اف�ــًا " إللغــاء هــذا العقــد وغیــره مــن العقــود التــي یــرت�ط بهــا 

هذا عدا المسؤول�ات القانون�ة الناجمة عن ذلك و�عتبر في حكـم الرشـوة أي عمولـة أو هد�ـة تمـنح  المقاول �صاحب العمل ،
ألي من صاحب العمل أو المهندس أو مستخدم�ه �قصد الحصـول علـى أي تعـدیل أو تبـدیل فـي األشـغال ، أو علـى مسـتوى 

فاء أي تعــو�ض �ســتحق لــه عــن أي المصــنع�ة ، أو للحصــول علــى أي انتفــاع شخصــي ، ولصــاحب العمــل الحــق فــي اســت�
 خسارة تنجم عن إلغاء هذا العقد لهذا السبب و�مكنه خصم ق�مة ذلك من أي مبلغ �ستحق للمقاول بذمته أو من ضماناته . 
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 الدفعات األخرى :  –)  17/9/1المادة ( 

" الدفعات األخرى " والتي تم لقد صرح المقاول في ملحق إقرار متعلق �الدفعات األخرى المرفق بهذا العقد �جم�ع  -أ
دفعها أو تم االتفاق على دفعها إلى اآلخر�ن وعلى المقاول تقد�م وصف مفصل لهذه الدفعات األخرى وسببها سواء 
تم دفعها أو �انت ستدفع �شكل م�اشر أو غیر م�اشر من قبله أو ن�ا�ة عنه ، أو من قبل مقاول�ه الفرعیـین أو 

ف�ما یتعلق �الدعوة  إلى تقد�م العروض الخاصة بتنفیذ هذا العقد أو عمل�ة المناقصة /   و�الئهم أو ممثلیهم ، وذلك
 المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات  التي تجري إلبرام العقد أم من أجل تنفیذه فعًال .

د أي دفعات أخرى �ما في ذلك كما و�تعهد المقاول �أن �قدم تصر�حًا خط�ًا إلى صاحب العمل على الفور عن وجو  
على سبیل المثال وصفًا مفصًال لسبب هذه الدفعات األخرى وذلك بتار�خ ق�امه �الدفع أو تار�خ إلزامه �الدفع أیهما 

 . �حدث أوًال 

�حق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل �أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن یتخذ أ�ًا من  -ب
 التال�ة أو جم�عها وذلك �محض حر�ته واخت�اره : اإلجراءات

 ) من العقد . 15/2أن ینهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (  -1

 .أن �خصم من الم�الغ المستحقة للمقاول �موجب هذا العقد مبلغًا �ساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى  -2

ور مبلغًا �ساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى و�قر أن �طالب المقاول �أن یدفع إلى صاحب العمل وعلى الف -3
 المقاول �موجب هذا البند �موافقته غیر القابلة للنقض على االستجا�ة الفور�ة لمثل هذه المطال�ة . 

ذه همع مراعاة الفقرة ( د ) أدناه �صرح الفر�قان �أن مجموع الم�الغ التي �حق للفر�ق األول تقاضیها �موجب   
 ن یتجاوز ( ضعفي )  مجموع م�الغ الدفعات األخرى .الفقرة ( ب ) ل

 

یوافق المقاول على أن �ضمن جم�ع االتفاق�ات التي یبرمها مع المقاولین من ال�اطن أو المجهز�ن أو المستشار�ن   -ج
ي شدتها ف�ما �خص هذا العقد موادًا مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ( أ ) و (ب) أعاله على أن ال تقل هذه المواد ف 

عن نصوص الفقرتین المشار إلیهما شر�طة أن تنص هذه المواد صراحة على حق الفر�ق األول بتنفیذ أحكام هذه 
المواد م�اشرة �حق أي من هؤالء المقاولین من ال�اطن أوالموردین أو المستشار�ن ، �ما یتعهد المقاول أن یزود 

ه االتفاق�ات �مجرد التوق�ع علیها و�ما یثبت أنها مشتملة  صاحب العمل على الفور بنسخ �املة ومطا�قة ألصل هذ
 على هذه المواد .

ال �جوز ألي شخص أن یتذرع �أن نص المادة أعاله �ضفي صفة المشروع�ة على أي من الدفعات األخرى إذا  -د
�اإلضافة إلى  كانت القوانین واألنظمة النافذة تمنعها ، وأّن حقوق صاحب العمل المنصوص علیها في المادة هي 

 . المملكة أي حقوق قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر �موجب القوانین واألنظمة النافذة في

 ی�قى نص المادة أعاله �جم�ع فقراتها سار�ًا و�تم العمل �ه حتى �عد إنهاء هذا العقد .  -هـ
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 الدفعات الممنوعة :   –)  17/9/2المادة ( 
 

لصاحب العمل في ملحق إقرار متعلق �الدفعات الممنوعة �أنه لم �قم بدفع أو �عد بدفع أي لقد صرح المقاول وتعهد  -أ
من " الدفعات الممنوعة " سواء �شكل م�اشر أو غیر م�اشر ، و�غض النظر عما إذا �ان ذلك قد تم من قبل 

هم أو و�الئهم أو ممثلیهم ،  المقاول أو ن�ا�ة عنه ، أو من قبل مقاول�ه الفرعیـین أو ن�ا�ة عنهم أو أي من موظفی
إلى صاحب العمل و�شمل ذلك على سبیل المثال ال الحصر أي " موظف " �غض النظر عما إذا �ان یتصرف �صفة  
رسم�ة أم ال وذلك على سبیل المثال إلى تقد�م العروض الخاصة بتنفیذ هذا العقد أو عمل�ة المناقصة / المزاودة  

 المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفیذه فعًال .  نفسها أو اإلحالة على المقاول أو

كما یتعهد المقاول �أن ال �قوم بتقد�م أي دفعات ممنوعة أو أن �عد بتقد�م مثل هذه الدفعات سواء م�اشرة أو   
و ممثلیهم  �الواسطة وسواء أكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاول�ه الفرعیـین أو أي من موظفیهم أو و�الئهم أ

 إلى أي " موظف " ف�ما یتعلق بتعدیل هذا العقد أو تجدیده أو تمدیده أو تنفیذه .

�حق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل �أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن یتخذ أ�ًا من  -ب
 اإلجراءات التال�ة أو جم�عها وذلك �محض حر�ته واخت�اره .

 ) من العقد . 15/2العقد مع مراعاة نصوص المادة ( أن ینهي هذا  -1

أن �خصم من الم�الغ المستحقة للمقاول �موجب هذا العقد مبلغًا �ساوي ( ضعفي ) مبلغ   -2
 الدفعات الممنوعة .

أن �طالب المقاول �أن یدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغًا �ساوي ( ضعفي ) مبلغ الدفعات األخرى  -3
 ول �موجب هذا البند �موافقته غیر القابلة للنقض على االستجا�ة الفور�ة لمثل هذه المطال�ة . و�قر المقا

مع مراعاة الفقرة ( د ) أدناه �صرح الفر�قان �أّن مجموع الم�الغ التي �حق للفر�ق األول تقاضیها �موجب هذه الفقرة 
 ( ب ) لن یتجاوز ضعفي مجموع م�الغ الدفعات الممنوعة .

فق المقاول على أن �ضمن جم�ع االتفاق�ات التي یبرمها مع المقاولین الفرعیـین أو المجهز�ن أو المستشار�ن  یوا -ج
ف�ما �خص هذا العقد موادًا مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ( أ ) و ( ب ) أعاله ( على أن ال تقل هذه المواد في  

نص هذه المواد صراحة على حق صاحب العمل بتنفیذ شدتها عن نصوص الفقرتین المشار إلیهما ) شر�طة أن ت
أحكام هذه المواد م�اشرة �حق أي من هؤالء المقاولین الفرعیـین أو الموردین أو المستشار�ن ، �ما یتعهد المقاول 
أن یزود صاحب العمل على الفور بنسخ �املة ومطا�قة ألصل هذه االتفاق�ة �مجرد التوق�ع علیها و�ما یثبت أنها 

 ملة على هذه المواد . مشت

ال �جوز ألي شخص أن یتذرع �أن نص المادة أعاله �ضفي صفة المشروع�ة على أي من الدفعات الممنوعة إذا  -د
كانت القوانین واألنظمة النافذة تمنعها ، وأنّ  حقوق الفر�ق األول المنصوص علیها في المادة أعاله هي  �اإلضافة 

 ب العمل أو أي طرف آخر �موجب القوانین واألنظمة النافذة في المملكة.  إلى أي حقوق أخرى قد تترتب لصاح

 ی�قى نص المادة أعاله �جم�ع فقراتها سار�ًا و�تم العمل �ه حتى �عد إنهاء هذا العقد . -هـ
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 لفصل الثامن عشر ا

 التأمین  

  "Insurance  " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المتطل�ات العامة للتأمینات :  –)  18/1المادة ( 
 

 -�ضاف إلى نها�ة هذه " المادة " ما یلي :
 

�كون المقاول هو الطرف المؤمن ، �ما ین�غي أن تتضمن بول�صة التأمین شرطًا ینص على المسؤول�ات المتقابلة   -
 ) .  Cross Liabilitiesین في اتفاق�ات التأمین ( لكل من صاحب العمل والمقاول �اعت�ارهما ��انین منفصل

 

 

 التأمین على األشغال ومعدات المقاول :  –)  18/2المادة ( 
 

 

 -�ضاف إلى نها�ة هذه " المادة " ما یلي :

 %) من ق�مة العقد المقبولة " .115" تعتبر الق�مة االستبدال�ة واإلضافات المتحققة علیها �ما �عادل ( 
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 الفصل العشرون 

 المطال�ات ، الخالفات والتحك�م      

 "Claims, Disputes and Arbitration  " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 تعیـین مجلس فض الخالفات :  –)  20/2المادة ( 
 

 ین ) وتنتهي بـ ( من الشروط العامة نافذًا ) و�ستعاض عنهاتلغى الفقرة االخیرة والتي تبدأ بـ ( �مكن انهاء تعی

 -�ما یلي : 

�مكن انهاء تعیین أي عضو �اتفاق الفر�قین مجتمعین " ول�س من قبل أي من صاحب العمل أو المقاول �االنفراد " وما لم  
 -ي :یتفق الفر�قان على غیر ذلك ، فان مدة تعیین المجلس ( �ما في ذلك �ل عضو ف�ه ) تنته

) یومًا من التار�خ الذي تصدر ف�ه شهادة تسلم االشغال ، ان لم �كن هناك أي خالف محال الى المجلس 60�عد ( -أ
 للنظر ف�ه ، او  

) یومًا من ق�ام المقاول بتقد�م المخالصة عن دفعة االنجاز اذا �انت هناك خالفات محاله الى المجلس 30�عد ( -ب
ول ( �موجب شروط العقد ) اال اذا اتفق الفر�قان على مدة تختلف عن ذلك . ومتعلقة �مطال�ات قدمها المقا

 و�تعین على المجلس في مثل هذه الحالة إصدار قراره ضمن هذه المدة .

عند انقضاء فترة االشعار �العیوب ، واذا اتفق الفر�قان على استمرار المجلس في عمله خالل فترة االشعار �العیوب،  -جـ
 لة یتم تخف�ض بدل االست�قاء الى النصف .  ففي هذه الحا

 -في �ل االحوال ، تطبق االحكام المتعلقة �مجلس فض الخالفات �ما یلي :

 ) ملیون دینار �شكل المجلس من حكم واحد .1.5اذا �انت ق�مة العقد المقبولة تقل عن ( .1 

 المجلس من ثالثة اعضاء . ) ملیون دینار ، ُ�شَكل1.5اذا تجاوزت " ق�مة العقد المقبولة " ( .2 

 أو على الرغم مما ورد في الفقرتین ( أ و ب ) .           
 

 

 Arbitrationالتحك�م :   –)  20/6المادة ( 
 

ــادة ( ــي الم ــم ) وتنتهــي ( بلغــة االتصــال المحــددة ف ــد ت ــم �كــن ق ــا ل ــ ( م ــدأ ـب ــي تب ــى والت ــرة األول ) ) 1/4تلغــى الفق

 -: و�ستعاض عنها �ما یلي

 -مما لم �ص�ح نهائ�ًا وملزمًا  -�كن قد تمت تسو�ة الخالف ود�ًا ، فإّن أي خالف حول قرار " المجلس " �شأنه  " ما لم

 -یلي : لمابواسطة التحك�م وفقًا   نهائ�اً تتم تسو�ته 
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تحك�م ما لم یتفق الطرفان على تطبیق قواعد تتم تسو�ة الخالف نهائ�ًا �موجب قانون التحك�م األردني النافذ ( -أ
 أخرى).

 تشكل هیئة التحك�م من عضو واحد أو ثالثة أعضاء �عینون �موجب القانون الواجب التطبیق ، و -ب

 ) . 4/  1تتم إجراءات التحك�م بلغة االتصال المحددة  في المادة (  -ج
 

 انقضاء فترة تعیـین " المجلس"  :   –)  20/8المادة ( 

 -تعدل الفقرة ( أ ) لتص�ح �ما یلي :

 ) والمتعلقة �قرار المجلس .20/4ال یتم تطبیق المادة ( -أ

 -تعّدل الفقرة ( ب ) من هذه المادة لتص�ح �ما یلي :

ــادة (  -ب ــي المـ ــا ورد فـ ــالرغم ممـ ــو�ة 20/5�ـ ــة التسـ ــد محاولـ ــ�م �عـ ــى التحكـ ــالف الـ ــة الخـ ــر�قین احالـ ــن الفـ ــق الي مـ ) �حـ
 ) . 20/5الود�ة و�ما هو مشار ال�ه في المادة (
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 الشروط الخاصة اإلضاف�ة  -ب
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 الشروط الخاصة اإلضاف�ة  -ب

Supplementary Particular Conditions 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وصف المشروع موضوع هذا العطاء .  *

 

 ) .نظام تو�ید الجودة ( إن �ان مطلو�ًا   –)  9/  4المادة (   *

 

 معدات صاحب العمل والمواد التي �قدمها.  –)  20/ 4المادة (   *

 

�النس�ة لظروف هذا المشروع ، تعدل مدة  –م�اشرة العمل   –)  1/  8المادة (   *
 ) .�جب تحدیدها قبل إحالة العطاء) یومًا الى (42(

 

 مدة اإلنجاز   –)  2/  8المادة (   *

 

 ات التأخیر .تعو�ض  –)  7/  8المادة (   *

 �النس�ة إلى تسل�م المشروع على أجزاء ، تعتمد تعو�ضات التأخیر التال�ة عن األقسام المختلفة .

 

 �جب على المقاول مراعاة األمور التال�ة : *
 

 التزامات عامة : -أ

 العمل على التقلیل من الضج�ج وتلو�ث البیئة �قدر المستطاع . -1

 غرض غیر تنفیذ األشغال . عدم استعمال ( الموقع ) ألي -2

 تصر�ف م�اه الف�ضان والم�اه الفائضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار �الغیر . -3

المحافظة علـى األشـجار والمـروج والسـ�اجات �شـكل مالئـم ، وزرع بـدیل لمـا لـم �صـرح لـه �اقتالعـه و�عـادة  -4
 الس�اجات إلى حالتها األولى حسب تعل�مات المهندس .

وجـوب إنشـاء سـقالة علـى ملـك أحـد المجـاور�ن ، فعلـى المقـاول أن �قـوم �االتصـال معـه ، وعمـل في حالـة  -5
 الترتی�ات الالزمة لتنفیذ ذلك ، ثم إخالء المكان و�صالحه عند إتمام العمل وعلى حسا�ه الخاص . 
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 ض�ط و�دارة العمل : -ب

 اد محاضر االجتماع .أن یتعاون مع المهندس في ترتیب مواعید اجتماعات الموقع و�عد -1

أن �عد سجًال خاصًا �األحوال الجو�ة ، �سجل ف�ه درجات حرارة الهـواء القصـوى والـدن�ا ، والرطو�ـة ، ومعـّدل  -2
 هطول األمطار �المل�مترات وساعات الهطول لكل یوم .

 أن �قوم �أخذ الصور الفوتوغراف�ة لب�ان تقدم سیر العمل و�عداد التقار�ر . -3

 إصالح العیوب ، أن �ضع جدوًال لذلك ، وأن �علم ممثل المهندس عن إنجازاته أوًال �أول . في حالة -4

أن یزود الموقع بالفتات تبین اسم المشروع ، واسم صاحب العمل ، و�العدد والحجم و�الشكل الذي یتفق مـع  -5
 المهندس عل�ه .

ــا ف� -6 ــل مـ ــادة أو عمـ ــدس لمـ ــاعد المهنـ ــدس أو مسـ ــض المهنـ ــة رفـ ــي حالـ ــدء فـ ــل البـ ــاول قبـ ــى المقـ ــب علـ جـ
بتصـــــح�ح الوضـــــع أن �قـــــدم مقترحاتـــــه �اإلعـــــادة أو التصـــــح�ح إلـــــى ممثـــــل المهنـــــدس أو المهنـــــدس ، 

 وذلك لتالفي تكرار الخطأ .

 إذا �ــان مطلو�ــا منــه تجهیــز مختبــر للمــواد فــي الموقــع / فعل�ــه أن یــزوده �مشــرف ذي خبــرة لتأد�ــة المهــام  -7

 التال�ة :

 

 

 

 

 

 مهنة المقاوالت وأداء مهامه �خصوص العقد :ممارسة  -ج
 

 الممارسة الجیدة:  -1

إذا لــــم �كــــن قــــد حــــدد وصــــف �امــــل لمــــادة أو منــــتج أو مصــــنع�ة ، فإنــــه مــــن المفهــــوم أن تكــــون تلــــك 
المــــادة أو العمــــل مالئمــــة ألغــــراض العقــــد أو مــــا �مكــــن أن �ســــتنتج مــــن مضــــامن�ه منطق�ــــًا لممارســــات 

نصـــوص البنـــود والمواصــــفات العامـــة والمواصـــفات الق�اســـ�ة المعمــــول  التنفیـــذ الجیـــدة  ، �مـــا فــــي ذلـــك
 بها .

 المواصفات الق�اس�ة : -2

) أو غیرها فإنه �جب على المقاول  B. S.S) أو (  A.S.T. Mإذا حدد لمادة مواصفات ق�اس�ة مثل ( 
 لمهندس.تقد�م شهادة المنشأ التي تبین مطا�قة ما �قدمه من تلك المواصفات لما ف�ه قناعة ا

 

 المواصفات المقیدة  : -3

إذا ما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنه �جب على المقاول التقید �البند ، وال �غیر ذلك 
 المصدر الواحد بدون موافقة خط�ة من المهندس مقرونة �موافقة صاحب العمل .
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 عالمات مرافق الخدمات المخف�ة :  -4

�ارزة في األماكن التي یوجد بداخلها مواقع لتمدیدات مرافق وأن �عد لها  على المقاول وضع إشارات 
مخططات مساح�ة واضحة ، وذلك لتسهیل االهتداء إلیها عند إجراء الفحص علیها أو ص�انتها أو تصل�حها 

 أو تشغیلها .
 

 استخدام األیدي العاملة المحل�ة : -د
 

 محل�ة :المشار�ع الممولة من الخز�نة أو القروض ال -1

في الحاالت االستثنائ�ة التي یتعذر العمل فیها من قبل أردنیـین ، �جوز استخدام عمالة وافدة  -أ
 �موافقة وزارة العمل المس�قة . 

عدم إعطاء أ�ة عطاءات فرع�ة من ال�اطن للمقاولین غیر األردنیـین مهما �انت األس�اب وعلى أن     -ب
 عمالة األردن�ة فقط .یلتزم المقاولون الفرعیون بتشغیل ال

إذا تبین لصاحب العمل أّن المشروع ذو طب�عة متخصصة و�حاجة إلى خبرة أجنب�ة فعل�ه أن یرفع  -ج
تقر�رًا بذلك یبین أس�اب الحاجة لتلك الخبرة األجنب�ة إلى لجنة فن�ة خاصة للنظر في مثل هذه 

سب حول السماح للشر�ات األجنب�ة األمور ورفع تنسی�اتها إلى مجلس الوزراء إلصدار القرار المنا
 -ومقدار مساهمتها وتشكل على النحو التالي :

 معالي وز�ر األشغال العامة واإلسكان رئ�سًا 

 وعضو�ة السادة 

 أمین عام وزارة األشغال العامة واإلسكان  

 مدیر عام دائرة العطاءات الحكوم�ة   

 نقیب  المهندسین 

 نقیب المقاولین

 ات العالقة �المشروع.وممثل عن الدائرة ذ
 

 المشار�ع الممولة �قروض تنمو�ة خارج�ة : -2

 یتم مراعاة القوانین األردن�ة ومن ضمنها قانون مقاولي اإلنشاءات األردنیین - 

�جوز تنفیذ هذه المشار�ع من قبل مقاولین غیر أردنیـین �المشار�ة أو االئتالف مع مقاولین أردنیـین أو  - 
 ضت المصلحة العامة ذلك .�االنفراد إذا اقت

ـــین ف�جـــب االلتـــزام مـــن قبـــل هـــؤالء المقـــاولین  - وفـــي حالـــة تنفیـــذ المشـــروع مـــن قبـــل مقـــاولین غیـــر أردنـی
ــن ( ــبتها عـ ــل نسـ ــة ال تقـ ــة أردن�ـ ــغیل عمالـ ــدرة 70بتشـ ــة والمقـ ــاهرة المطلو�ـ ــة المـ ــوع العمالـ ــن مجمـ %) مـ

علــــى أن ال �ســــمح بتشــــغیل أي عــــدد مــــن تقــــدیرًا حق�ق�ــــًا �موافقــــة وزارة األشــــغال العامــــة واإلســــكان ، 
 العمال األجانب العادیـین غیر المهرة .
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 على الوزارات والمؤسسات العامة والبلد�ات والشر�ات المساهمة العامة االلتزام ببالغ رئ�س الوزراء   -3

من   واعت�اره جزءا" من شروط العقود التي تبرمها  وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه 1990) لسنة 6رقم (
 قبل المقاولین تتخذ �حقهم اإلجراءات التال�ة :

إنذار المقاول المخالف خط�ًا على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصو�ب الوضع خالل مدة أقصاها  -أ
 ) س�عة أ�ام . 7(

 فرض غرامة مال�ة تساوي أجور العمالة األجنب�ة المخالفة المستخدمة في المشروع.  -ب
 

المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في �ودات البناء الوطني  إذا تبین وجود نقص في -4
 األردني �حدها األدنى . 

 

 على المقاول المحلي استخدام اآلل�ات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحل�ة عند تنفیذ األشغال . -5
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 معلومات مطلو�ة من المقاول 
 ( جهاز المقاول المنفذ ) : ممثل ومستخدمو المقاول *

یتعین على المقاول أن �عین الجهاز المنفذ التالي �حد أدنى ، و�حیث �كون الجهـاز متفرغـًا للعمـل فـي الموقـع طیلـة  
مدة تنفیذ المشروع ، وأن تكون لد�ه المؤهالت والخبرات المدونة أدناه في مجال اإلشـراف أو التنفیـذ أو �لیهمـا علـى 

 مشار�ع مماثلة :

 ممثل المقاول : �مؤهل جامعي في الهندسة (             ) و�خبرة ال تقل عن (      ) سنوات -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -7
 

 مالحظة:

المقاول المنفذ  وفي حالة   یتعین االتفاق ف�ما بین المقاول والمهندس على توار�خ تعیـین �ل فرد من أفراد جهاز
تخلف المقاول عن تعیـین أي فرد منه أو تغیب أي فرد منه دون تعیـین بدیل له فإنه سوف یتم خصم ما �قابله من 

 رواتب مثل هؤالء األفراد غیر المعینین أو المتغیبین حسب تقدیرات المهندس . 

 

 . تسم�ة المقاول الفرعي ألشغال الكهروم�كان�ك وفئة تصن�فه *

 

 فئة التصن�ف     اسم المقاول                

 ـــــــــــــــ                  ـــــــــــــ: الم�كان�ك

؟ �ئ د  ـــــــــــــــ                  ـــــــــــــ:  ئك�ه
 

ة المهندسین على المقاولین غیر األردنیـین أن �قدموا إلى دائرة العطاءات الحكوم�ة شهادتین األولى من نقا� *
األردنیـین والثان�ة من نقا�ة مقاولي اإلنشاءات األردنیـین ( حسب النموذج أدناه ) تفید �أّن المقاول قد استكمل �افة 
اإلجراءات الخاصة �المقاولین غیر األردنیـین وفقًا ألحكام قانون نقا�ة المهندسین األردنیـین وقانون مقاولي 

�ه وقبل توق�ع اإلتفاق�ة و�حق لصاحب العمل أن�صادر �فالة مناقصته التي سبق اإلنشاءات عند إحالة العطاء عل
 وأن تقدم بها دون أن �حق للمقاول االعتراض أو الرجوع على صاحب العمل �أي مطال�ات مهما �ان نوعها .
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 النموذج 

 

 

 عطوفة مدیر عام دائرة العطاءات الحكوم�ة 

 

................................. قد استكمل �افة اإلجراءات القانون�ة وفقًا ألحكام یرجى العلم �أّن المقاول السادة ........
 قانون ............................................................... المعمول �ه . 

 

 نقیب المهندسین األردنیـین .

 أو نقیب مقاولي اإلنشاءات األردنیـین .

 

 ) .  Warrantyتصن�ع ( اإلقرار �ضمان عیوب ال *

 

 �فالة عدل�ة صادرة عن الجهة الصانعة او الو�یل لصالح صاحب العملیتعین على المقاول الذي �حال عل�ه العطاء تقد�م 

) یومًا من   730لضمان أي عیوب تنجم عن التصن�ع لكافة األجهزة والمعدات الكهروم�كان�ك�ة المشمولة �العقد ولمدة ( 
و�حیث تشمل هذه الكفالة مسؤول�ة المقاول المال�ة وخالفها ، الستبدال أي من األجهزة والمعدات   تار�خ تسلم األشغال

) یومًا من تار�خ تسلم   730الكهروم�كان�ك�ة التي تظهر بها عیوب تصن�ع وتوفیر القطع التبدیل�ة محل�ًا أو أجنب�ًا ولمدة ( 
 األشغال.
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 �تاب عرض المناقصة  نموذج

Letter of Tender 

 المشروع:..................................... العطاء رقم:......................................................

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

إلى السادة ( صاحب العمل): 
 ............................................................................................... ........................... 

ات  ،  لقد قمنا بز�ارة الموقع والتعرف على الظروف المح�طة �ه ، �ما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخطط
وجداول الكم�ات ، وملحق عرض المناقصة ، والجداول األخرى ، ومالحق العطاء ذوات األرقام: 
............................ المتعلقة بتنفیذ أشغال المشروع المذ�ور أعاله ، ونعرض نحن الموقعین أدناه أن نقوم بتنفیذ 

 لهذا العرض الذي �شمل �ل هذه الوثائق المدرجة أعاله مقابل األشغال و�نجازها وتسل�مها و�صالح أ�ة عیوب فیها وفقاً 
 مبلغ إجمالي وقدره: ................................ أو أي مبلغ آخر �ص�ح مستحقًا لنا �موجب شروط العقد .

 

على تعیـین إننا نقبل تعیـین " مجلس فض الخالفات" �موجب " الفصل العشر�ن " من شروط العقد وسوف نقوم �االتفاق 
 أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة .

) یومًا من تار�خ إیداع العروض ، وأن ی�قى العرض ملزمًا لنا ، و�مكنكم  90نوافق على االلتزام �عرض المناقصة هذا لمدة (
�تاب   قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه ، �ما نقر �أّن ملحق عرض المناقصة �شكل جزءا" ال یتجزأ من "

 عرض المناقصة " .
 

) مـن شـروط العقـد ، وأن ن�اشـر العمـل 4/2نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضـمان األداء المطلـوب �موجـب المـادة (
 بتار�خ أمر الم�اشرة ، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أ�ة عیوب فیها وفقًا لمتطل�ات وثائق العقد خالل مدة اإلنجاز " .

إعداد وتوق�ع اتفاق�ة العقد ف�ما بیننا ، و�لى أن یتم ذلك فإّن " �تاب عرض المناقصة " هذا مع " �تاب القبـول أو وما لم یتم 
 قرار اإلحالة " الذي تصدرونه �عتبر عقدًا ملزمًا ف�ما بیننا .

 

 ونعلم �ذلك �أنكم غیر ملزمین �قبول أقل العروض ق�مة أو أي من العروض التي تقدم إل�كم .

 هذا العرض في الیوم: ...................... من شهر: ........................عام: ............................... حرر 

 المناقص: .......................................... شاهد: .......................................................  توق�ع
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 صة ملحق عرض المناق

Appendix to Tender 

 المشـروع: 

 : العطاء رقم

 
 

 التحدیدات رقم المادة الب�ان

 اسم صاحب العمل : 

 عنوانه:

1/1/2/2 

 1/3و

 

 اسم المهندس: 

 عنوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاول:

 عنوانه:

1/1/2/3 

 1/3و

 

 (            ) دینار التعل�مات كفالة المناقصة 

 ) من ق�مة العقد %5( ماتالتعل� ضمان إصالح العیوب

 (   ) یومًا تقو�م�ًا من تار�خ أمر الم�اشرة  1/1/3/3 مدة اإلنجاز لألشغال

 ) یومًا تقو�م�ًا 365( 1/1/3/7 فترة األشعار �العیوب

المدة التي س�منح فیها المقاول حق الدخول إلى 
 الموقع 

 ) أ�ام تقو�م�ة من تار�خ أمر الم�اشرة 7( 1/ 2

لمحددة لم�اشرة العمل �عد التار�خ المحدد الفترة ا
 للم�اشرة 

) یومًا ،وتعتبر هذه الفترة مشمولة  15( 1/ 8
 ضمن مدة اإلنجاز

الفترة المحددة للجنة تسلم األشغال لمشار�ع  
 المستشف�ات ومحطات التولید وما �ماثلها

 ) یوماً 28( 10/1

 �خ الم�اشرة) یومًا من تار 14خالل ( 18/1 تقد�م وثائق التأمینات 

 %) من " ق�مة العقد المقبولة"10( 2/ 4 ضمــان األداء 

 %) من " ق�مة العقد المقبولة"10( 14/2 ق�مة الدفعة المقدمة 

 من عضو واحد   [       ] 20/2 تشكیل مجلس فّض الخالفات

 من ثالثة أعضاء   [       ]

 ن تار�خ الم�اشرة) یومًا م60خالل ( 20/2 فترة تعیـین مجلس فّض الخالفات

 %) من ق�مة الدفعة 10( 14/3 نس�ة المحتجزات  

 %) من " ق�مة العقد المقبولة"5( 14/3 الحد األعلى للمحتجزات
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 (       ) ألف دینار لكل حادث 18/3 الحد األدنى لق�مة التأمین ضد الطرف الثالث

الجهة التي تعین أعضاء مجلس فض الخالفات في 
 بین الفر�قین .حالة عدم االتفاق 

حسب أحكام القوانین األردن�ة السار�ة   20/3
 المفعول

 القوانین األردن�ة السار�ة المفعول 4/ 1 القانون الذي �حكم العقد

 اللغة العر��ة 4/ 1 اللغة المعتمدة في العقد

 اللغة العر��ة 4/ 1 لغة االتصال

) أ�ام في 6لمدة () ساعات یوم�ًا، و 8( 5/ 6 مدة العمل الیومي واألسبوعي
 األسبوع

النس�ة المئو�ة التي تدفع للمقاول عن " المبلغ 
 االحت�اطي الذي یتم صرفه " إذا لم ترد في الجدول

 % 15 ب-13/5

جم�ع المواد والتجهیزات اآلل�ة التي تدخل  14/5 التحضیرات عند الوصول إلى الموقع
 في األشغال الدائمة 

 (        ) ألف دینار 14/6 رحل�ةالحد األدنى لق�مة الدفعة الم

سلطة تعیـین المحكمین في حالة تخلف األطراف عند  
 التعیـین .

 �موجب قانون التحك�م األردني النافذ 20/6

 عضو واحد  [       ] 20/6 عدد أعضاء هیئة التحك�م 

 ثالثة أعضاء   [       ]

 ألردني�موجب قانون التحك�م ا 20/6 القواعد اإلجرائ�ة للتحك�م

 (   ) دینار عن �ل یوم تأخیر 7/ 8 ق�مة تعو�ضات التأخیر

 %) من ق�مة العقد المقبولة15( 7/ 8 الحد األقصى لق�مة تعو�ضات التأخیر

  14/7 أسعار تبدیل العمالت 

یتم تحدیدها من الكشف المرفق في نها�ة  13/8 المواد الخاضعة لتعدیل األسعار �سبب تغیر التكال�ف
 لملحق (جدول ب�انات التعدیل)هذا ا

 %) سنو�اً 9( 14/8 نس�ة الفائدة القانون�ة ( نفقات التمو�ل )

 غیر مطلوب  [       ]       9/ 4 نظام تو�ید الجودة

 مطلــوب[       ]               

 (      ) دینار عن �ل یوم م�كر  8/13 مكافأة اإلنجاز الم�كر

 الدینــار األردني 14/15 عمالت الدفع للمقاول

مدة اإلنجاز  )1/1/5/6أقسام األشغال ( 
 الخاصة �ه

)1/1/3/3( 

 ق�مة تعو�ضات التأخیر لكل یوم تأخیر

   قسم

   قسم

   قسم
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 -( جدول ب�انات التعدیل ) : 13/8لخاضعة لتعدیل األسعار حسب المادة ا  اإلنشائ�ة �شف المواد )2(

 

o   االسمنـت 

o   اله�اكل المعدن�ة من صاج ومقاطع ومدادات .حدید التسل�ح وحدید 

o   اإلســفلت 

o   (و�حیث ال یتم التعو�ض عن مكوناتها) الخلطات الخرسان�ة �أنواعها 

o  القطع الخزفیـة 

o   الحجر �أنواعـه 

o   الرخام والجرانیت �أنواعه 

o  ) الحواجز المعدن�ة الواق�ةGuard Rail( 

o   اإلشارات الضوئ�ة 

o   الصرف الصحي وملحقاتها �كافة انواعها واقطارها . األنابیب الم�اه و 

o  البو�لرات والردیترات والحارقات والمراجل 

o   المضخـات 

o   لوحات تحكم المضخات 

o   أغط�ة المناهل وملحقاتها 

o   . أبراج وأعمدة اإلنارة ووحدات اإلنارة المتعلقة بها 

o    األلمنیوم 

o   مها .أنابیب التدفئة والصحي �كافة أنواعها ولواز 

o  . لوحات التحكم واللوحات الرئ�س�ة ووحدات اإلنارة 

o   المقاسـم 

o   المبردات ووحدات التكی�ف والتبر�د والم�خرات والضواغط ووحدات اللف المروح�ة ودافعات
 الهواء

o   المصاعد ولوازمها من ح�ال وسكك ومحرك 

o  . أنظمة الحر�ق و�طفاء الحر�ق 

o    ش�كات ال�خار 

o  كهر�ائ�ة المولدات ال 

o   وحدات إنارة العمل�ات 

o   . الوحدات فوق األسرة �كافة أنواعها 

o    ش�كة الغازات الطب�ة وملحقاتها 

o  . صواني الكوابل 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6/4/2011)  تار�خ 6/11/1/7386تم تعدیل المواد الواردة في جدول ب�انات التعدیل �موجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ( -) 2(
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o  تحات التكی�ف والعادم ( الد�ت) مجاري الهواء وف 

o   أجهزة الفحص والق�اس والمعالجة والتطهیر والتعق�م 

o  . أنظمة الصوت والمناداه 

o  ) أنظمة الرقا�ة والحما�ة والتحكم للم�اني واألجهزةCCTV ( 

o    . األل�اف الضوئ�ة 

o   الكوابـل 

 

 

 

 مالحظات:

 اعاله .  المواد اإلنشائ�ةعار عن شر�طة عدم االزدواج�ة في احتساب التغیر في االس 

 حسب طب�عته أو لكل مشروع على حدا  األسعار �جب تحدید المواد اإلنشائ�ة الخاضعة لتعدیل
 من قبل صاحب العمل, وحسب القائمة التال�ة:  خصوصیته

 المواد اإلنشائ�ة الخاضعة لتعدیل األسعار للعطاء رقم (    /    ):

    - .............................. 

- .............................. 

- .............................. 

- .............................. 

- .............................. 

 

 

   في حالة عدم تحدید المواد اإلنشائ�ة الخاضعة لتعدیل األسعار للمشروع تعتبر جم�ع المواد
دیل و المذ�ورة أعاله, خاضعة لتعدیل أسعارها والمستخدمة في تنفیذ الواردة في جدول ب�انات التع

 أشغال المشروع.
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 موذج �فالة المناقصة ن  

Form of Tender Guarantee 

 

 المشروع:............................................. العطاء رقم:..............................................

منا أّن المناقص إلى السادة ( صاحب العمل ) : ........................................................... لقد تم إعال
شر�ة : ...................................... سیتقدم �عرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجا�ة لدعوة العطاء 

 ، ولما �انت شروط العطاء تنص على أن یتقدم المناقص �كفالة مناقصة مع عرضه ، و�ناء" على طل�ه ، فإّن مصرفنا :

......................................... �كفل بتعهد ال رجعة عنه أن یدفع لكم مبلغ :  بنك .................
 ......................................... عند ورود أول طلب خطي منكم و�حیث یتضمن الطلب ما یلي : 

 

العــروض أو قبــل انقضــاء  أّن المنــاقص ، بــدون موافقــة مــنكم ، قــام �ســحب عرضــه �عــد انقضــاء آخــر موعــد لتقــد�م -أ
 ) یومًا ، أو  90صالح�ة العرض المحددة بـ ( 

 ) من شروط العقد ، أو 1/6أنكم قد قمتم �إحالة العطاء عل�ه ، ولكنه أخفق في إبرام اتفاق�ة العقد �موجب المادة (  -ب

 ) من شروط العقد. 4/2ة (أنكم قد قمتم �إحالة العطاء عل�ه ، ولكنه أخفق في تقد�م ضمان األداء �موجب الماد -ج

 

) یومًا و�تعین إعادتها إلینا ، �ما أّن هذه الكفالة 90وعلى أن �صلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالح�ة الكفالة ال�الغة (
 تحكمها القوانین المعمول بها في األردن . 

 

 توق�ع الكفیل/البنك : .............................................

 

 : ............................................. توقیــعالمفوض �ال

 

 : ............................................. ــــخ ـــــــــــــــــــالتار�ــ
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   4ج

 نموذج اتفاق�ة العقد   

Form of Contract Agreement 

 

 

 العطاء رقم:..................................................            المشروع:.........................................

 
 

...................... من شهر ...................................  ..حررت هذه االتفاق�ة في هذا الیوم ............
 ............... لسنة

 بین      

............................................. على اعت�اره " الفر�ق صاحب العمل: ....................................
 األول"

 و     
المقاول : ......................................................................................على اعت�اره " الفر�ق 

 الثاني"

ذ أشغال المشروع:  لما �ان صاحب العمل راغ�ًا في أن �قوم المقاول بتنفی
 .................................................. 

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

... 

غال و�نجازها و�صالح أ�ة عیوب فیها وتسل�مها وفقًا ولما �ان قد قبل �عرض المناقصة الذي تقدم �ه المقاول لتنفیذ األش
 لشروط العقد ،

 

 -فقد تم االتفاق بین الفر�قین على ما یلي :

�كون للكلمات والتعابیر الواردة في هذه االتفاق�ة نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إلیها ف�ما �عد   -1
. 

ائق العقد وتشكل جزءا" ال یتجزأ من هذه االتفاق�ة وتتم قراءتها وتفسیرها بهذه تعتبر الوثائق المدرجة تال�ًا  " وث -2
 الصورة:
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  " �تاب القبول "  -أ

  كتاب عرض المناقصة   -ب

 مالحق المناقصة ذات األرقام: ...........................................................................  -ج

 امة )شروط العقد ( الخاصة والع -د

 المواصفات -هـ

 المخططات    -و

 والجداول المسّعرة ( جداول الكم�ات والجداول األخرى ) .  -ز
 

 

 " ق�مة العقد المقبولة: ...........................................................................................  -3

 ...................................................................... .......................  :" مدة اإلنجاز "  

 

المستحقة للمقاول وفقًا للشروط ، یتعهد المقاول بتنفیذ األشغال و�نجازها  إزاء ق�ام صاحب العمل بدفع الم�الغ -4
 و�صالح أ�ة عیوب فیها وتسل�مها وفقًا ألحكام العقد .

 

یذ األشغال و�نجازها و�صالح أ�ة عیوب فیها وتسل�مها ، یتعهد صاحب العمل �أن یدفع إلى إزاء ق�ام المقاول بتنف -5
 المقاول ق�مة العقد �موجب أحكام العقد في المواعید و�األسلوب المحدد في العقد .

 

ك وفقًا للقوانین و�ناء" على ما تقدم فقد اتفق الفر�قان على إبرام هذه االتفاق�ة وتوق�عها في الموعد المحدد أعاله وذل
 المعمول بها . 

 

 

 الفر�ق األول ( صاحب العمل )      الفر�ق الثاني ( المقاول )

 

 

 ... التوق�ع:......................................          التوق�ع: ...................................... 

 .... االسم: .....................................          االسم: ....................................... 

 . الوظ�فة:.......................................          الوظ�فة: ..................................... 

 .. وقد شهد على ذلك:...........................           وقد شهد على ذلك:........................... 
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   5ج

 نموذج اتفاق�ة فض الخالفات  

Dispute Adjudication Agreement 

 ( مجلس �عضو واحد )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..................... المشروع: .................................................................................... وصف

 العمل : .............................................. عنوانه: ..................................................  صاحب

 ......... عنوانه: ..........................................   ...... المقــــاول:.............................................

 عضو المجلس:.............................................  عنوانه: ................................................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

عقد " و�ونهما یرغ�ان مجتمعین بتعیـین عضو " مجلس فض لما �ان صاحب العمل والمقاول قد قاما �إبرام " اتفاق�ة ال
" ، فإّن �ال من صاحب العمل والمقاول وعضو  DABالخالفات " ، ل�كون العضو الوحید ، و�سمى أ�ضًا " المجلس " 

 -المجلس ، قد اتفقوا على ما یلي :
 

 مع إدخال التعدیالت التال�ة علیها: تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاق�ة شروطًا التفاق�ة فض الخالفات ،  -1

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

) من شروط اتفاق�ة فض الخالفات ، فإنه سوف یتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على 18( البند عمًال �أحكام  -2
 -التالي :النحو 

 (        )  دینار عن �ل یوم �م�اومات.   -أ  

 مضافًا إلیها النفقات األخرى .   -ب 

) من شروط اتفاق�ة   17(  البند إزاء ق�ام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمًال �أحكام  -3
 مجلس" �مسوٍّ للخالفات وفقًا ألحكام هذه االتفاق�ة .فض الخالفات ، فإّن عضو المجلس یتعهد �أن �قوم �مهام " ال

 

یتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعین ومنفردین �أن یدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل  -4
 ) من شروط اتفاق�ة فض الخالفات .17( البند الم�اومات والنفقات األخرى التي تتحقق له �موجب أحكام 

 

 ّن هذه االتفاق�ة خاضعة ألحكام القانون األردني .إ -5
 

 صاحب العمل    المقاول    عضو المجلس
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 وقد شهد على ذلك .
 

   6ج

 نموذج اتفاق�ة فض الخالفات

Dispute Adjudication Agreement 
 ( مجلس بثالثة أعضاء)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وصف المشروع: ............................................................................................... 

 ............................................   عنوانه: العمل : .......................................... صاحب

 عنوانه: ............................................  .............................المقــــاول:...................

 المجلس:........................................... عنوانه: ............................................  عضو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما �ان صاحب العمل والمقاول قد قاما �إبرام " اتفاق�ة العقد" و�ونهما یرغ�ان مجتمعین بتعیـین عضو " مجلس فض  
الخالفات " ، ل�قوم �مهام أحد األعضاء الثالثة الذین �شكلون " المجلس" فإّن �ًال من صاحب العمل والمقاول وعضو 

 -على ما یلي : المجلس، قد اتفقوا

تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاق�ة شروطًا التفاق�ة فض الخالفات ، مع إدخال التعدیالت التال�ة  -1
 علیها:................................................................................................... 

ق�ة فض الخالفات ، فإنه سوف یتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس ) من شروط اتفا18( البند عمًال �أحكام  -2
 -على النحو التالي:

 (        ) دینار عن �ل یوم �م�اومات.   -أ   

 مضافًا إلیها النفقات األخرى .    -ب    

شروط اتفاق�ة  ) من  17(  البند إزاء ق�ام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمًال �أحكام  -3
فض الخالفات ، فإّن عضو المجلس یتعهد �أن �قوم �مهامه مع أعضاء المجلس اآلخر�ن �مسّو�ن للخالفات وفقًا 

 ألحكام هذه االتفاق�ة .
 

یتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعین ومنفردین �أن یدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل  -4
 ) من شروط اتفاق�ة فض الخالفات .17( البند فقات األخرى التي تتحقق له �موجب أحكام الم�اومات والن

 �عتبر عضو المجلس ............................... رئ�سًا للمجلس . -5

 إّن هذه االتفاق�ة خاضعة ألحكام القانون األردني . -6
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 صاحب العمل              المقاول      عضو المجلس   

 

 

 د شهد على ذلك .وق

 

 

 شروط اتفاق�ة فض الخالفات

 

) یومًا من تار�خ م�اشرة العمل ، على ان ی�اشر المجلس مهامه خالل  60خالل ( �سمى عضو أو أعضاء المجلس -1
 ) یومًا من تار�خ  اكتمال توق�ع اتفاق�ة فض الخالفات .60(

) یوم من تار�خ  28ر�قین ، وذلك خالل مدة (�االتفاق بین الف �مكن إنهاء تعیـین عضو أو أعضاء المجلس -2
إشعارهم بذلك ,كما تنقضي مدة التعیین عند صدور شهادة تسلم األشغال  ما لم �طلب أي من الفر�قین تمدیدها 

 ولكن �حد أقصى لتار�خ انقضاء فترة االشعار �العیوب ، وفي هذه الحالة یتم تخف�ض بدل االتعاب الى النصف .   

 لتعاقد عزل  أحد أعضاء  المجلس أو ( األعضاء) بدون أس�اب مبررة.ال�جوز لفر�قي ا -3

یتعین على عضو المجلس أن �كون وأن ی�قى أثناء أداء مهمته محایدًا ومستقًال عن الفر�قین ، وأن �فصح عند   -4
ا أص�ح تعیـینه عن أي أمر قد یؤثر على ح�اده أو استقاللیته ، �ما یتعین عل�ه أن �فصح في أي وقت الحق إذ

على علم عن أي أمر قد یؤثر على ح�اده واستقاللیته ، وال �جوز له تقد�م النصح إلى أي فر�ق إّال �إطالع وموافقة  
 الفر�ق اآلخر .

أن یتعامل مع تفاصیل العقد ونشاطاته وجلسات االستماع التي �عقدها �سر�ة تامة وأن   یتعین على عضو المجلس -5
إّال �موافقة الفر�قین ، �ما �جب عل�ه أن ال یو�ل ألي طرف آخر الق�ام �مهمته أو ال �صرح عن أي من مضامینها 

 أن �طلب أ�ة خبرة قانون�ة أو فن�ة إّال �موافقة الفر�قین .

أن یتصرف �إنصاف وسوائ�ة ف�ما بین الفر�قین �إعطاء �ل منهما فرصة معقولة لعرض   یتعین على عضو المجلس -6
 ما �قدمه  الفر�ق اآلخر . قضیته وتقد�م ردوده على 

في أي حال مسؤوًال عن أي إدعاء �شأن فعل قام �ه أو أمر أغفله إّال إذا أمكن إث�ات أن   ال �عتبر عضو المجلس -7
 ما قام �ه ناتج عن سوء ن�ة . 

ُیدعى للمجلس أن �قرر من تلقاء نفسه او بناًء على طلب احد الفر�قین ز�ارة الموقع وان �عقد جلسات استماع  -8
) ستین  60�حددهما ،  �حیث ال تز�د المدة بین �ل ز�ارة وأخرى على ( إلیها الفر�قین في الوقت والمكان اللذین

 یومًا وللمجلس أن �طلب أ�ة وثائق منهما ، وعلى الفر�قین االستجا�ة لطلب المجلس بهذا الخصوص . 

�محكم ) ، و�كون متمتعًا �الصالح�ة الكاملة أن یتصرف �خبیر غیر متحیز ( ول�س  یتعین على عضو المجلس -9
لعقد جلسات االستماع �ما یراه مناس�ًا ، دون التقید �أ�ة إجراءات أو قواعد �استثناء هذه القواعد ، و�تمتع في هذا  

  -الس�اق �الصالح�ات التال�ة :

 أن �قرر مدى سلطاته الذات�ة ، و�ذلك نطاق الخالفات المحالة إل�ه ،  -أ
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 تعمل معرفته المتخصصة ( إن توفرت ) ، أن �س -ب

 أن ی�ادر للتحقق من الوقائع واالمور المطلو�ة التخاذ القرار �االسلوب الذي یرتأ�ه . -ج

 أن �قرر دفع نفقات التمو�ل التي تستحق �موجب أحكام العقد ، -د

 وع الخالف ،أن یراجع و�نقح أي تعل�مات أو تقدیرات أو شهادات أو تقیـ�م ف�ما یتعلق �موض -هـ

أن ال �سمح ألي شخص غیر المقاول وممثل�ه وصاحب العمل وممثل�ه ، لحضور جلسات االستماع ، وله   -و
أن �ستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغیب أي فر�ق عن الحضور �عد التحقق من أنه قد تم إبالغه  

 �صورة صح�حة عن موعد الجلسة . 

 التفاق�ة بدون الموافقة الخط�ة المس�قة من قبل الفر�قین وأعضاء المجلسالتنازل عن ا ال �جوز لعضو المجلس -10

 اآلخر�ن ( إن وجدوا ) . 

 كشاهد لتقد�م أي دلیل �النس�ة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متصل �ه .  یراعى أن ال �ستدعى عضو المجلس -11

المحددة ، شر�طة أن یرسل إلى الفر�قین  أن یتوقف عن العمل إذا لم یتم الدفع خالل المهلة �حق لعضو المجلس -12
 ) یومًا .  28إشعارًا بذلك مدته ( 

إذا تخلف المقاول عن  الدفع مقابل المطال�ات التي تقدم إل�ه من عضو المجلس، �قوم صاحب العمل �الدفع إلى  -13
 وله أن �سترد ما یترتب على المقاول من أ�ة م�الغ إزاءها .  عضو المجلس

) یومًا . وفـي حالـة اسـتقالته أو موتـه 28أن �ستقیل شر�طة أن �علم الفر�قین �إشعار مدته (  المجلس�مكن لعضو  -14
أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده  أو رفضه االستمرار في أداء مهامه �موجب هذه القواعد، فإنه یتعین على 

 .قطاعه) یومًا من تار�خ ان14الفر�قین أن �قوما بتعیـین بدیل له خالل (

یتعین أن تكون لغة االتصال بین الفر�قین و�ذلك عضو المجلس ( األعضاء) والفر�قین ، ولغة التداول في الجلسات  -15
 �اللغة المحددة في العقد وأن یتم إرسال نسخ عن أ�ة مراسالت إلى الفر�ق اآلخر .

) یومًا 56إل�ه وذلك خالل فترة ال تتعدى (یتعین على المجلس أن �صدر قراره إلى الفر�قین �شأن أي خالف �حال  -16
 من تار�خ إحالة الخالف  إل�ه ( ما لم یتم االتفاق مع الطرفین على هذه المدة ) و�كون  القرار:

 و خط�ًا,  -
 �اإلجماع أو �األغلب�ة, و -

 �جب أن �كون مسب�ًا, و -

 أن ینوه ف�ه �أنه یتم وفقًا لهذه الشروط . - 

 ن قبل رئ�س المجلس في حال تشتت آراء أعضاء المجلس.و�تم إصدار القرار م

) المتعلقة �عمله ، أو تصرف �سوء ن�ة ، فإنه �عتبر غیر 4بنقض أي من أحكام البند رقم ( إذا قام عضو المجلس -17
ن مستحق لق�ض بدل أتعا�ه أو نفقاته ، و�تعین عل�ه أن یرد تلك األتعاب والنفقات التي تم صرفها له ، إذا نتج ع

 ذلك النقض أّن قراراته أو إجراءاته �شأن تسو�ة الخالفات أص�حت �اطلة أو غیر فاعلة.

 -تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي : -18

 عن �ل یوم عمل في ز�ارة الموقع أو عقد جلسات االستماع أو دراسة الخالفات و�عداد القرارات ، -

 مات الهاتف�ة والفاكسات ومصار�ف السفر واإلعاشة ، مضافًا إلیها نفقات أداء المهام مثل المكال -
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 لمهامه ، یت�قى بدل الم�اومات ثابتًا طیلة مدة أداء عضو المجلس -

) یومًا من تار�خ تسلمه  28بدل أتعا�ه ونفقاته خالل ( یتعین على المقاول أن یدفع لعضو المجلس -
للمقاول عن طر�ق مطال�ات % ) منها 50(المطال�ات الخاصة بذلك ، و�قوم صاحب العمل بدفع ما نسبته 

 .   الدفع الشهر�ة التی�قدمها المقاول

 -اذا �ان " المجلس" مشكًال من ثالثة اعضاء فإنه یتعین مراعاة ما یلي : -19

 على المجلس ان �جتمع في خصوص�ة �عد انتهاء  جلسة االستماع للتداول حول الموضوع واعداد القرار ، و .أ

جهده للتوصل الى قرار �االجماع ، و�عكس ذلك یتم اتخاذ القرار �أغلب�ة االعضاء   انه سوف یبذل قصارى  .ب
 والذین �جوز لهم الطلب من العضو المخالف اعداد تقر�ر خطي لتقد�مه الى صاحب العمل والمقاول ، و

عضو�ن       ج.  إذا اخفق اي عضو في حضور اجتماع او جلسة اجتماع عن انجاز أ�ة مهمه مطلو�ة ، فإنه �مكن لل
  -االخر�ن ، رغم ذلك ، االستمرار في إتخاذ القرار :

 ما لم �عترض اي من صاحب العمل او المقاول على ق�امهم بذلك ، أو   -1   

ما لم �كن العضو الغائب عن الحضور هو رئ�س " المجلس "  ، وقام �إصدار تعل�مات للعضو�ن االخر�ن  -2   
 �عدم اتخاذ قرار .

�س اتخاذ اإلجراءات العقد�ة والفانون�ة  الست�عاد عضو المجلس الذي تكرر غ�ا�ه بدون عذر أو �حق للرئ -3
 تبر�ر 

إذا نشأ أي خالف یتعلق �اتفاق�ة فض الخالفات ، أو �سبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ، فإنه یتم النظر في  -20
 الخالف وتسو�ته �موجب أحكام قانون التحك�م األردني .
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 نموذج ضمان األداء ( �فالة التنفیذ ) 

Performance Guarantee 
 

 

 إلى السادة: ....................................................................................................... 

 

 ............................................................. �سرنا إعالمكم �أن مصرفنا : .........................

 

 قد �فل �كفالة مال�ة ، المقاول.....................................................................................  

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

 �خصوص العطاء رقم (     /    )

 

 المتعلق �مشروع: ........................................... �مبلغ : ( ......................) دینار أردني 
 

لشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ................................... وذلك لضمان تنفیذ العطاء المحال عل�ه حسب ا
�مجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذ�ور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو  –، وأننا نتعهد �أن ندفع لكم 

 –شرط مع ذ�ر األس�اب الداع�ة لهذا الطلب �أّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفیذ أي من التزاماته �موجب العقد  -

 ك �صرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع . وذل

 

وت�قى هذه الكفالة سار�ة المفعول من تار�خ صدورها ولحین تسلم األشغال المنجزة �موجب العقد المحدد مبدئ�ًا بتار�خ 
مدیها أو تمدیدها بناء" على طلب صاحب ................... شهر .................. من عام .............. ما لم یتم ت

 العمل 

 

 توق�ع الكفیل / مصرف: ................
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 المفوض �التوق�ع: .....................

.........التار�ـــــخ : ...................  
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 نموذج �فالة إصالح العیوب    

Defects Liability Guarantee 

 
 

 ......................................................................................إلى السادة: ..............

 �سرنا إعالمكم �أن مصرفنا : ...................................................................................

 .................................................................................., المقاول: قد �فل �كفالة مال�ة

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

 �خصوص العطاء رقم (     /    )

 . �مبلغ : ( ...........................) دینار أردني المتعلق �مشروع: ..........................................

................................... وذلك ضمانًا اللتزام المقاول لتنفیذ جم�ع التزاماته ف�ما �خص 
 أعماالإلصالحات والص�انة �موجب أحكام عقد المقاولة .

 

المبلغ المذ�ور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي  –�مجرد ورود أول طلب خطي منكم  –و�ننا نتعهد �أن ندفع لكم 
تحفظ أو شرط مع ذ�ر األس�اب الداع�ة لهذا الطلب �أّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفیذ التزاماته ف�ما �خص 
أعمال اإلصالحات والص�انة �موجب العقد ، و�ذلك �صرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول 

 دفع .على إجراء ال
 

وت�قى هذه الكفالة سار�ة المفعول من تار�خ صدورها ولحین التسلم النهائي لألشغال �موجب العقد وق�ام المقاول 
 �إكمال النواقص واإلصالحات المطلو�ة ما لم یتم تمدیدها أو تجدیدها بناء" على طلب صاحب العمل .

 

 مصرف: ................ توق�ع الكفیل/

 .....................المفوض �التوق�ع: 

 .ــــخ : ...................ــــــــــــــــــــالتار�ـ
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 نموذج  �فالة الدفعة المقدمة 

Advance Payment Guarantee 

 
 

 

 

 ....... إلى السادة: ......................................................................................................

 

 �سرنا إعالمكم �أن مصرفنا  �كفل المقاول : .............................................................................. 

 

 �مبلغ : (.......................) دینار أردني ........................................................................... 

 

ك مقابل �فالة الدفعة المقدمة �خصوص العطاء رقم: ......................................... الخاص �مشروع وذل
.......................................................... بتأمین ق�ام المقاول �سداد ق�مة الدفعة المقدمة حسب شروط  

 العطاء .
 

غ المذ�ور أعاله أو الرصید المستحق منه عند أول طلب خطي منكم ، وذلك �صرف النظر و�ننا نتعهد �أن ندفع لكم المبل
 عن أي اعتراض أو تحفظ یبد�ه المقاول .

 

وت�قى هذه الكفالة سار�ة المفعول من تار�خ صدورها ولحین سداد المقاول ألقساط الدفعة المقدمة ، و�تم تمدیدها تلقائ�ًا 
 ة �الكامل .لحین سداد ق�مة الدفعة المقدم

 

 

 توق�ع الكفیل / مصرف: ................

 ع: .....................ــالمفوض �التوقی

 خ : ...................ـــــــــــــــــــــــــــــــالتار�ـ
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 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال  

 
 

 ..................................................................... أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه : .......

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

 ........................................... نقر نحن الموقعین إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه .........................

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

 ... ) دینارًا أردن�اً �أننا ق�ضنا من .............................................. مبلغ ( ...........................

 وذلك ق�مة دفعة اإلنجاز عند التسلم األولي عن مشروع إنشاء ..................................................... 

 موضوع العطاء رقم ............................................................................................... 

نبرئ ذمة ..................................................................... وحكومة المملكةاألردن�ة   و�هذا فإننا
الهاشم�ة من المبلغ المذ�ور أعاله ومن �افة الم�الغ التي سبق وأن ق�ضناها على حساب مشروع المذ�ور أعاله مع  

 ...............................................  صاحب العمل إلىتحفظنا وتعهدنا بتقد�م تفاصیل أ�ة مطال�ات ندعي بها 

خالل فترة ار�عة وثمانون یومًا من تار�خ هذه المخالصة معززة �الوثائق الثبوت�ة (دون أن �شكل هذا إقرارًا منا 
مذ�ورة نكون قد أسقطنا .................... �صحة هذه المطال�ات ) وفي حالة عدم تقد�م هذه المطال�ات خالل المدة ال

......................... وحكومة المملكة األردن�ة  صاحب العملحقنا �أ�ة مطال�ة مهما �ان نوعها وق�متها �حیث تبرأ ذمة 
للمشروع , و �ستثنى من ذلك أي  األوليالهاشم�ة من أي حق أو عالقة �المشروع المبین أعاله السا�قة لتار�خ التسلم 

 ).13/8) و (13/7تعدیل أسعار المواد اإلنشائ�ة مستحقة الدفع تطب�قا للمادتین (م�الغ تتعلق ب

  

 وعل�ه نوقع تحر�رًا في ..................................... 

 اسم المقاول : ............................................. 

 اسم المفوض �التوق�ع: .................................... 

 وق�ع المفوض �التوق�ع: .................................. ت
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 الخاتم:
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 المخالصة ( اإلبراء)انموذج  

Discharge Statement 
 
 

 

   : ....................................................................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه

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

 :.......................................................................... نقر نحن الموقعین إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه 

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

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

 ........................................... مبلغ ( ......................... ) دینارًا أردن�اً �أننا ق�ضنا من ................ 
 

للعقد ، وذلك عن   ) من الشروط العامة 14/13،  14/12، 14/11وذلك ق�مة الدفعة الختام�ة �موجب أحكام المواد ( 
 ............... ................................................مشروع إنشاء : ..........................................

 

 موضوع العطاء رقم : .................................................................................................... 
 

ه وقمنـا بتقـد�م �افـة مطال�اتنـا المتعلقـة �العقـد نصرح �موجب هذا اإلقرار أننا قد تسلمنا �امل استحقاقاتنا عـن المشـروع أعـال
 و�هذا فإننا نبرئ ذمة ........................... 

 

وحكومــة المملكــة األردن�ــة الهاشــم�ة مــن أي حــق أو عالقــة �المشــروع المبــین أعــاله إبــراء عامــًا شــامًال مطلقــًا ال رجعــة ف�ــه 
) والتـي تصـدر �عـد  13/8،  13/7نت�جة تطبیق شـروط المـادتین (  و�ستثنى من هذا اإلبراء أي تعو�ضات ُتستحق للمقاول

 تار�خ هذه المخالصة ( اإلبراء ) .

 

 وعل�ه نوقع تحر�رًا في : ..........................................
 

 اسم المقاول : ...................................................... 
 

 .......................................اسم المفوض �التوق�ع : ....
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 توق�ع المفوض �التوق�ع: ..........................................

 

 الخاتم :
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 نموذج  التزامات المقاول 

Contractors Commitments 

 ........................... .........................................                                  المقاول: -1

 ....................................................................                              المدیر العام : -2

 .................................................................... :    رقم ملف التصن�ف في دائرة العطاءات -3

 ....................................................................                 فئة التصن�ف : -4

 ...................................................................         سقف االلتزام :  -5

 ................................. ..................................       المشار�ع الملتزم بها: -6

 

ق�مة اإلحالة  رقم العطاء اسم المشروع الرقم
 �الدینار

ق�مة األعمال 
 المت�ق�ة دینار

تار�خ أمر  مدة التنفیذ
 الم�اشرة

 مالحظات

1-        

2-        

3-        

4-        

5-        

6-        

7-        

8-        

9-        

10-        

 المجموع:
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 إقرار متعلق �الدفعات األخرى 

 
 

 

 ............................................................................... :أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه 

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

 ........................................................................   أدناه:  نقر نحن الموقعین إمضاءاتنا وخاتمنا في

 

ع اإلنشائ�ة الخاص بهذا  ) من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشار�17/9/1أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم (
العقد ، وعمًال �أحكام هذه المادة نرفق إقرارًا موقعًا من قبلنا حسب األصول نقر ف�ه �جم�ع العموالت أو أتعاب االستشارات  
أو أتعاب الو�الء أو غیرها الم�اشرة وغیر الم�اشرة وأي شيء ذو ق�مة ماد�ة والتي تم دفعها أو االتفاق على دفعها إلى 

" اآلخر�ن" ونرفق ط�ًا وصفًا مفصًال لهذه الدفعات األخرى ولمن دفعت وسببها سواء" تم دفعها أو �انت ستدفع  شخص من
�شكل م�اشر أو غیر م�اشر من قبلنا أو ن�ا�ة" عنا أو من قبل مقاولینا من ال�اطن أو ن�ا�ة" عنهم أو أي موظفیهم أو  

لى تقد�م العروض الخاصة بتنفیذ هذا العقد أو عمل�ة المناقصة / المزاودة و�الئهم أو ممثلیهم ، وذلك ف�ما یتعلق �الدعوة إ
 نفسها أو اإلحالة  على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفیذه فعًال .

 

یل المثال وصفًا كما ونتعهد �أن نقدم تصر�حًا خط�ًا إلى الفر�ق األول على الفور عن وجود أي دفعات �ما في ذلك على سب
مفصًال لسبب هذه الدفعات وذلك بتار�خ ق�امنا �الدفع أو تار�خ إلزامنا �الدفع أیهما �حدث أوًال �ما ونوافق على ق�ام الفر�ق 
األول �اتخاذ اإلجراءات المبینة تحت المادة المشار إلیها أعاله حال حدوث أي مخالفة أو إخالل من قبلنا �أحكام الفقرة ( أ ) 

 ونلتزم بتنفیذ �ل ما ورد في هذه المادة . منها

 وعل�ه نوقع تحر�رًا في       /      / 

 

 اسم المقاول: ........................................................ 

 اسم المفوض �التوق�ع: .............................................. 

 ............................ توق�ع المفوض �التوق�ع: ................

 الخاتــــم : ......................................................

 

على المقاول تقد�م اإلقرار المتعلق �الدفعات األخرى وفي حال عدم ق�امه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من   *    
إلقرار المقدم منه، و�ل من ال �قدم هذا اإلقرار سیرفض ) عل�ه أن یذ�ر ذلك في ا17/9األمور المحددة �المادة ( 

 عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض . 
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 إقرار متعلق �الدفعات الممنوعة

 
 

 

 ...... أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه ...................................................................

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

 نقر نحن الموقعین إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه..................................................................... 

 

) من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشار�ع اإلنشائ�ة الخاصة 17/9/2ما ورد تحت المادة رقم ( أننا قد اطلعنا على
بهذا العقد ، وعمًال �أحكام هذه المادة نرفق إقرارًا موقعًا من قبلنا حسب األصول ، نقر ف�ه �أننا لم نقم بدفع أو االتفاق على 

رات أو أتعاب و�الء أو غیرها سواء" �شكل م�اشر أو غیر م�اشر ولم دفع أي م�الغ سواء" �انت عموالت أو أتعاب استشا
نقم بتقد�م أي شيء ذو ق�مٍة ماد�ٍة ولم نقم �إعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه الم�الغ أو تقد�م مثل هذه األش�اء  

ا أو من مقاولینا من ال�اطن أو  سواء" م�اشرة" أو �الواسطة ، أو �غض النظر عما إذا �ان ذلك قد تم من قبلنا أو ن�ا�ة" عن
ن�ا�ة" عنهم أو أي من موظفیهم أو و�الئهم أو ممثلیهم إلى الفر�ق األول ، و�شمل ذلك على سبیل المثال ال الحصر أي " 
موظف " �غض النظر عما إذا �ان یتصرف �صفةٍ  رسم�ٍة أم ال ، وذلك ف�ما یتعلق �الدعوة إلى تقد�م العروض الخاصة 

العقد أو عمل�ة المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من بتنفیذ هذا 
 أجل تنفیذهفعًال .

 

كما ونتعهد �أن ال نقوم بتقد�م أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقد�م مثل هذه الدفعات سواء" م�اشرة" أو �الواسطة وسواء" أكان 
ن قبل مقاولینا من ال�اطن أو أ�ًا من موظفیهم أو و�الئهم أو ممثلیهم إلى أي " موظف " ف�ما یتعلق ذلك من قبلنا أو م

 بتعدیل هذا العقد أو تجدیده أو تمدیده أو تنفیذه .

 وعل�ه نوقع تحر�رًا في       /      / 

 اسم المقاول: ....................................................

 �التوق�ع: ..........................................اسم المفوض 

 توق�ع المفوض �التوق�ع: ........................................

 ــم : ................................................ ــــــــــــــــالخاتــ

 

 

حال عدم ق�امه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من  على المقاول تقد�م اإلقرار المتعلق �الدفعات األخرى وفي  *    
) عل�ه أن یذ�ر ذلك في اإلقرار المقدم منه، و�ل من ال �قدم هذا اإلقرار سیرفض   17/9األمور المحددة �المادة ( 

 عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض . 
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 دس�ة: مدیر�ة العقود الهن مراجعة وتنق�ح

 یـاسالـ�ة / اــلمهندس مـحـمـد خـیـــر ـــــمدیر مدیر�ة العقود الهندس  

 ائ�ة / المهندسة نضال سلطان العدوانـــــــرئ�س قســــم العقود اإلنش                      

 عبیر عف�ف النو�انيالمهندسة  /اإلتفاق�ات الهندس�ةرئ�س قســم   

 حـنـیـطـــــــي لـاـلمـهـنـدســـــــــة روان ا /  ــــم المتا�عة والتوفیقرئ�س قس                      
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